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 :خالصه
 

 که کردم آرزو. گرفت فرا رو بدنم تمام ترس. دٌدم رو فربد که بودم خونه به برگشت راه تو 
 ولً فرار براي کردم جمع رو انرژٌم ي همه. بلعٌد مً رو من مٌکرد، باز دهن زمٌن کاش اي
 چمدر لحظه اون سنگش مثل بؽل توي شدم پرت شد کشٌده بازوم که بودم برنداشته رو اول لدم

 مً بٌد مثل بست ٌخ تنم تمام ترسٌدم خٌلً بود خون ي کاسه چشماش اما بود بخش لذت
 .کردن التماس به کردم شروع بود معلوم صدام توي که ترسً همون با لرزٌدم

 ...کن ولم مٌشم له دارم گرفت درد دستم دستم، فربد خدا تورو-
 ...بٌوفت راه-
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 تر. دٌدم رو فربد که بودم، خونه به برگشت راه تو
 رو انرژٌم ي همه. بلعٌد مً رو من کرد، مً باز دهن زمٌن  کاش که کردم آرزو. گرفت فرا رو بدنم تمام 

 .کردم جمع فرار براي
 چمدر لحظه اون سنگش، مثل بؽل توي شدم پرت شد؛ کشٌده بازوم که بودم برنداشته رو اول لدم ولً 

 با لرزٌدم؛ مً بٌد مثل بست ٌخ تنم تمام ترسٌدم، خٌلً بود؛ خون ي کاسه چشماش اما بود؛ بخش لذت
 .کردن التماس به کردم شروع بود؛ معلوم صدام توي که ترسً همون

 
 ...کن ولم شم؛ مً دارم له گرفت؛ درد دستم دستم، فربد خدا تورو-
 

 !بٌوفت راه: فربد
 

 .کشٌد مً خودش دنبال رو من گفت؛ مً که جذابش صداي اون با جور همون
 
 ؟!کري مگه باتوام! آخ بردار سرم از دست! نمٌام جا هٌچ تو با من کن؛ ولم ؟!بري مً کجا رو من داري-
 

 که راننده به و نشست کنم اعتراض و بٌام خودم به اومدم تا ماشٌن عمب شدم پرت دٌدم فمط لحظ ٌه براي
 .کن حرکت گفت؛ بود کً نفهمٌدم مولع اون
 انداختم رو نگاهم شدٌم؛ مً خارج شهر از داشتٌم، نٌومد آشنا چشمم به کردم نگاه هرچً رو برم دورو

 .کرد مً نگاه جلوش به فمط جدي و سرد خٌلً صورتش به
 
 برنمٌداري؟ سرم از دست چرا خواي مً چً جونم از آشؽال بري مً کجا رو من داري_
 

 کرد، مً نگاه رو روبروش فمط ولت تمام
 .شکست مً داشت دستم مچ گرفت هوا رو و دستم که گوشش توي بکوبم کردم بلند دستمو

 
 !دستم فربد!!! آًٌٌٌ! کن ول شکنٌش، مً داري دستم آخ_ 
  

 تفم؛ و اخ من فمط آره بمٌه با ؟!نکردي رو اٌنجاش فکر کردي؛ مً هرزگً داشتً که مولع اون: فربد
 .کثافت هرجاًٌ کنم مً حالٌت حاال
 
  .باشم خودم تنهاًٌ توي همٌشه مثل خوام مً بٌام ندارم حوصله فرحناز، نه_
 

 .نباشه حرؾ دٌگه دنبالت، بٌاد سروش مٌگم باش حاضر پنج ساعت رو؛ فکت ببند: فرحناز
 

 .نداره تمومً مامان رفتن از بعد که من تنهاًٌ مثل ساله؛ شب بلندترٌن امشب ؛ پاٌٌزه روز آخرٌن امروز
 با کردم، مً دق تنهاًٌ از من نبود، فرحناز سال همه اٌن توي اگر ٌعنً کسً بً همه اٌن از ام خسته 

 ام شونه روي دستً که رٌختم مً اشک بهاري ابر مثل شدم، آشنا مامان سپاري خاک روز فرحناز
 هٌچ... فامٌلً نه آشناًٌ نه شد؛ بهتر روز و حال اون از تا داشت، هوامو خٌلً داد، دلدارٌم خٌلً نشست
 !َکس
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 :گفت مً همٌشه مامان
 پدرم ندارم، اي خانواده من شدند متوجه ها اون ولتً و کرد معرفً خانوادش به رو من پدرت که زمانً"
 کنه بٌرون خونش از رو من بوده خداش از هم شوهرش داشته؛ مجدد ازدواج مادرمم و بود کرده فوت که
 حتً نکردند؛ حماٌت رو پدرت کردند؛ مخالفت ازدواج اٌن با پدرٌت ي خانواده بشه؛ باز براشون جا تا

 ."دارٌم همو فمط تو و من نگرفت ما از سراؼً هٌچ َکس هٌچ بابات فوت از بعد نٌامدند، فوتش براي
 .ندارم مادرمم من حاال که 
 .بود آنتاٌم همٌشه سروش بشم؛ آماده تا داشتم؛ ولت ساعت ٌک فمط کردم؛ ساعت به نگاه ٌه
 مً بهشون فمط هم من داشتن بحث فرحناز با موضوع اٌن سر همٌشه کنه؛ دٌر دلٌمه ٌک نداشت امکان 

 .خندٌدم
 کمندم مثل موهاي اٌنکه فرصت شدن؛ آماده به کردم شروع آٌنه جلوي و گرفتم سوته سه دوش ٌه سرٌع
 به کردم شروع کشٌدم؛ سشوار رو موهام جلوي فمط نداشتم؛ کنم خشک رو بود کمرم تا لدش که رو

 از نگاه ٌک دادم؛ انجام صورتم روي مالٌم آراٌش ٌه کشٌدم، زٌباًٌ به رو رنگم طوسً چشم خط آراٌش
 : گفت مً مامان همٌشه دٌگران حال به واي کردم؛ ضعؾ خودم براي انداختم؛ خودم به آٌنه توي

 
 ."کن مردم جووناي دل به رحم داره سگ چشمات نکن آراٌش اٌنطوري رو چشمات دختر"
 
 مشؽول فرحناز پدري شرکت توي که ولتً از شکر خدارو لباسام کمد سراغ رفتم کردم؛ کامل رو آراٌشم 

 .ام راضً نٌست، بد مالٌم وضعٌت شدم،
 . نٌومده خوشم باز خٌلً لباساي از ولت هٌچ
 به زانو باالي کوتاه دامن ٌه با و طوسً کوتاه آستٌن مجلسً بلوز ٌه باشه، داشته وسط حد چٌز همه باٌد

 .پوشٌدم و برداشتم پا ساق همراه
 ظاهر جلوم بلندش شاستً ماشٌن با سروش بٌرون زدم در از تا در دم رفتم و برداشتم رو پالتوم و کٌؾ 

 .شد
 .کردم سالم شدم؛ سوار 

 . عاشمشم من که اي خونه فرحناز؛ پدري ي خونه به رسٌدٌم
 داشته اي خونه همچٌن بوده آرزوم همٌشه گفتم کم بگم زٌباٌٌش و خونه اٌن از هرچً لوکس، دوطبمه،

 .باشم
 بودن، همه همٌشه معمول طبك چرخٌد من سمت ها نگاه ي همه شدم وارد کردم؛ باز رو سالن در ولتً
 .خوره مً بهم ازشون حالم که اوناًٌ چه مٌاد خوشم من که اوناًٌ چه

  تو تراش خوش هٌکل پاي به گه مً همٌشه که اش فرٌبنده هٌکل و زٌبا ظاهر اون با فرحناز
 .استمبالم اومد رسه نمً
 

 .جون سما اومدي خوش: فرحناز
 

 ؟!کردي دعوت رو لمري ننه هر دوباره که تو عشمم برم لربونت_ 
 

 .بگٌرما تونم نمً رو خندم جلوي نگو اٌنطوري خدا تورو واي: فرحناز
 

 .باش داشته حٌا نگفتم دفعه صد پوشٌدي سکسً که باز_ 
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 .ببٌنم بٌا بعد؛ برسً راه از بذار بزرگ مادر اوه؛ اوه،: فرحناز
 

 توي برم تا کرد راهنماٌٌم بعد کردم، پرسً احوال و سالم همه با ها بچه بالً سمت برد و کشٌد رو دستم
 .کنم عوض لباس اتاق

  
 .برسم مهمونا بالً به برم من کنً مً عوض لباس تو تا:  فرحناز

 
 .عزٌزم مٌام خودم من برو برو_ 
 
 .شد ظاهر جلوم ازش نمٌاد خوشم اصال که شخصٌتاًٌ اون  از ٌکً اومدم پاٌٌن که ها پله از
 

 .پٌداًٌ کم نٌستً آشنا امسال دوست پارسال خانم سما به به: بهنام
 
 .بهنام آلا نداري شما که خواد مً بصٌرت چشم من دٌدن هستم؛ اتفالا_

. نشستم روزگاره حال با هاي بچه اون از ٌکً که بهار کنار رفتم و کشٌدم رو راهم نشدم جوابش منتظر
 فعال کنجکاوٌم حس همٌشه مهمونا؛ بمٌه روي چرخوندم مً چشم بودٌم صحبت مشؽول که طور همٌن
 اون با هٌکل خوش تٌپ، خوش پسره اون سمت رفت حواسم ي همه شد، لطع بهار صداي دٌگه بود،

 .بود اٌستاده( فرهاد) فرحناز برادر و سروش بٌن که درشتش و مشکً چشماي
 حراسون بهار که شد بعد حالم لدري به نمٌدونم کرد؛ تب شاٌدم بست، ٌخ وجودم ي همه لحظه ٌه براي
 .زد صدام
 !شد؟ چت دفعه ٌه خوبً جان؛ سما سما،: بهار
 !!!خوبم خوبم... هٌچً_ 

 رٌخت؟ بهمت اٌنطوري چً دختر: بهار
 ؟!اٌستاده سروش پٌش کٌه پسره اون بهار_

 .هستن باهم ساله خٌلً سروش دوست فربد؛ آهان ؟! کً: بهار
 !!!!بودمشون ندٌده من چرا پس_

 خاطرخواهاش لٌست به هم تو نکنه ببٌنم داره؛ خاطرخواه خٌلً باحالٌه خٌلً پسر نبوده اٌران آخه: بهار
 ؟!هان.  کلک شدي، اضافه

 ...اٌش سوزٌه؛ دهن آش چه کنه مً فکر ندونه هرکً حاال!! تحفه واه واه_ 
 .جون سما بشنوه دلت از خدا: بهار
 فمط رو آدم خوره، مً بهم پسره هرچً از حالم دونً مً رو من اخالق که تو نشو لوس بهار ؛ اِاِاِ _

 ...فعاله ناحٌه همون در فمط عملشون آخه بدبختا خوان، مً موضوع همون براي
 

 برم دورو به نگاه ولتً که خندٌدٌم بلند انمدر شدٌم؛ منفجر بمب مثل ام جمله شدن تموم از بعد بهار و من
 (فربد) نظر مورد شخص مخصوصا کنند، مً نگاه مارو دارن همه دٌدم انداختم؛
 :گفتن زمان هم فرحناز و بهار که بود گذشته چمدر نمٌدونم

 !!هوي_
 فرحناز؛ به کردم نگاه ولفه بدون

 مً چً نبودن اگه متنفرن پسر از بعضٌا خوبه: "گفت بهار به بگٌره من از نگاهشو اٌنکه بدون فرحناز
 ."خورد رو مردم پسر چشماش با شد،
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 . گرفتم مً حالشو باٌد و فضول ي پسره نخٌرم_
 .شناسمت مً باشه: فرحناز
 چله شب هاي خوراکً انواع از پر روش که پذٌراًٌ مٌز سمت رفتم شدم بلند بدم جوابشو اٌنکه بدون
 گوشم زٌر صداي که بودم خودم از پذٌراًٌ مشؽول خوراکٌاشم؛ و شب اٌن عاشك چمدر من که واي بود؛

 !!درخشٌد مً نگٌن مثل مجلس اٌن توي: گفت وار زمزمه
 دستم توي از ظرؾ که بود مونده کم اومد، بند نفسم خورد، گره نگاهش توي دوباره نگاهم برگشتم ولتً
 نشوندم؛ لبم رو مصنوعً لبخنده ٌه کردم؛ وجور جمع خودمو بود زحمتً هر با اومدم؛ خودم به که بٌافت
 :گفتم جوابش در
 .ممنونم دارٌد لطؾ شما_

 همٌن براي دادم مً لو رو خودم که بودم مطمئن چون بشم کالم هم باهاش اٌن از بٌشتر نداشتم دوست
 مً ولً داشتم دوست خٌلً رو شب اٌن من اٌنکه با شدم؛ دور اونجا از و کردم خواهً معذرت سرٌع

 .خودم براي حتً بشه رو کسً پٌش دستم نداشتم دوست بشه تموم زودتر خواستم
 و شٌش و پاپ آهنگهاي اونهمه از بعد ارکست گروه که بود شب آخراي تمرٌبا... بودٌم خورده رو شام

 . الٌت تانگو؛ به کشٌد وٌرش حاال هشتً
 و گم خودمو جاًٌ برم که شدم بلند همٌن براي سراؼم مٌاد مولعٌتً همچٌن توي کسً چه دونستم مً
 ...که کنم گور
 دٌد؟ مً من به رلص افتخار: 
 .نه_

 :گفت مً وسط برد مً کشٌد مً رو دستم مچ که همٌنطوري
 .باشم تو با باٌد رو تانگو رلص همٌشه من دونً مً تو ندارٌم نه؛:

 ..کارت دنبال برو پس کردم رد رو درخواستت هم من کردي درخواست من از تو فرهاد_ 
 .باشه خوش دلت تو که بود اٌن براي درخواستم اون نباشه حرؾ: فرهاد

 ها بشً ضاٌع برم کنم ولت رلص وسط نکن کاري ٌه فرهاد نذار من سر به سر انمدر_
 .ببرم لذت آرامش اٌن از خوام مً هٌس:فرهاد

 
 تکٌه بهش شه مً کنم؛ مً نگاه بهش ام نداشته برادر مثل خوبٌه پسر فرهاد نکردم بحث باهاش دٌگه
 .کنم نمً کل کل باهاش زٌاد همٌن براي کرد؛

 مٌدٌد؟ اجازه فرهاد آلا: گفت صدا همون دوباره که بود نگذشته فرهاد با من رلص از انمدري
 نداشتم، رو اش جنبه من بود؛ خوب خٌلً هم شاٌد ٌا بود؛ بدي ي لحظه نه بگه فرهاد داشتم دوست واي

 کنم؛ مً کاري خراب بودم مطمئن
 اون ٌا نتونستم من ٌا کنم، جمع نگاهم توي رو درخواستم ي همه کردم سعً کرد من به نگاه ٌه فرهاد
 . گذاشت تنها فربد با رو من کرد؛ لبول صورت هر در بود؛ خنگ
 انداخته گل صورتم بودم مطمئن بود؛ بد حالم بود؛ کرده ٌخ دستام بٌرون مٌزد دهنم توي از داشت للبم
 :گفت که بودم خودم هواي و حال توي
 خوبٌد؟: فربد
 . بله_ 

 .رسه نمً نظر به اٌنطور ولً: فربد
 .معذبم ممدار ٌه همٌن براي برلصم نٌستم بلد خوب من فمط خوبم نه،_ 

 .رلصٌدٌد مً عالً که فرهاد با فرماٌٌد مً نفسً شکسته: فربد
 .برلصم همٌنطوري هم اون با خواد مً نرسٌده راه از هنوز خر مرتٌکه
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 .بود فرهاد اون چون بله_
 درک به اصال داشت گناه نه ولً شد؛ خنک دلم آي
 .برم نکردم کاري خراب اٌن از بٌشتر تا کرده لاطً احساساتم ي همه شده چم دونم نمً
 .برم باٌد من بدٌد اجازه من به اگر_

 ! شد گرد چشماش
 ؟!زودي اٌن به: فربد
 .اجازتون با بله_

 گم رو پام و دست پٌشش چرا دونم نمً خودمم بده حالم ؟!کنم چکار خوب کردم؛ برخورد بد باهاش خٌلً
 من کشٌد مً سٌگار داشت فرهاد در دم رفتم خداحافظً بدون برداشتم رو لباسام اتاق توي رفتم کنم، مً
 !!!کرد تعجب دٌد که رو

 ؟!مٌري داري سما!!  اِ : فرهاد
 .دارم کار فردا برم باٌد دٌگه آره_

  مهمونً از بعد بمون ؟!بري خواي مً کجا پس!! است بسته که شرکتم تعطٌلٌه؛ که فردا:فرهاد
 .برمت مً
 .برم باٌد جان فرهاد نه_ 

 گفتً؟ فرحناز به:فرهاد
 ..فعال زنم مً زنگ بهش بعد نه_

 .رسونمت مً کن صبر ؟!فعال چٌو چً:فرهاد
 .مٌرم خودم نه_

 .نزن حرؾ ماشٌن تو بشٌن:فرهاد
 زل زل بود؛ اٌستاده در درگاهً تو فربد افتاد؛ سالن در به نگاهم لحظه ٌه بشم ماشٌن سوار خواستم ولتً
 .بود طوري ٌه نگاهش کرد مً نگاه رو من

 حال اصال بودم کرده لرز و تب انگار بود، بد حالم خٌلً نٌامدم، بٌرون تخت از ظهر تا روز اون فرداي
 سما الو؛: فرحناز دادم جواب و آوردم کم من تا نبود بردار دست و خورد مً زنگ بند ٌه گوشٌمم نداشتم
 دختر شده مرگت چه باز ؟!رفتً خبر بً دٌشب چرا نگرانً از مردم ؟!نمٌدي جواب چرا پس گرفته درد
 ...کنم چکار تو دست از من آخه
 . مٌزنه ور همٌنطوري نگم هٌچً اگر دٌدم
 ... لربونت خوبم سالم_ 

 خوبً؟ سالم که؛ زاري نمً آدم براي حواس:فرحناز
 ! تو نه... آدم براي_ 
 

 انمدر فرهاد و من ؟!نمٌدي تلفن جواب چرا شده چت تو! ها شدي پرو گم نمً هٌچً هً! مرگ:فرحناز
 !شد نگران هم مخابرات زدٌم زنگ

 
 .ندارم حوصله هٌچً_ 
 

 .گرفت مً رو سراؼت هم عزٌزدلم؛طرؾ خودتً خر! آخً:فرحناز
 
 (راه اون به بزنم خودمو خوبٌه فرصت دٌدم)
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 ؟!طرؾ کدوم_ 
 

 .عزٌزم کردي مً فرار مختلؾ هاي ترفند به دستش از هً دٌشب که خدا ي بنده همون آخً:فرحناز
 
 .کنم استراحت خوام مً دٌگه برو زدي؛ توهم بابا برو_
 
 .ندٌدم رو فربد دٌگه خداروشکر مهمونً شب اون از

 گفته فرحناز به هم باري چند بودن شده باز اسکً هاي پٌست بود ولت خٌلً بود؛ ماه بهمن هاي نٌمه
 :گفت بودم اش خونه که شب ٌه اٌنکه تا شد؛ نمً ولت ولً پٌست برٌم بچٌن برنامه ٌه بودم

 
 .پٌست رٌم مً جمعه براي بکن کاراتو سما راستً:فرحناز

 
 هستن؟ کٌا ها بچه از خوب چه واي_

 .همٌشگٌا همون:فرحناز
 
 نه؟ مگه گذره، مً خوش خٌلً گرم دمت اٌول_

 نه؟ که چرا آره: فرحناز
 
 .گذره مً خوش بٌشتر خٌلً هستم من ولتً بله_
 

 .گله به مٌزنه گرگ هستً تو ولتً مٌاد ٌادم من که جاًٌ تا اوه؛ اوه؛: فرحناز
 

 .کردم پرت سمتش رو بود بؽلم توي که بالشتً
 
 ٌه فمط دلٌمه ٌه آرزوشونه همه باشه دوروبرت جذابً اٌن به دختر بده مگه بخواد دلتم خٌلً بٌشعور_

 .بشن کالم هم من با دلٌمه
 

 !نباشه تنت به سر خوان مً که دخترا! پسرا فمط بگو البته:فرحناز
 
 !الدنگا حسودن که بس_
 

 .خنده زٌره زدٌم هردومون بعد
 پٌست، برٌم لراره امروز که بودم خوشحال خٌلً شدم بٌدار خواب از ناپذٌر وصؾ حال ٌه با صبح جمعه
 اي حرفه خٌلً البته بودم؛ گرفته ٌاد پارسال رو کردن اسکً فرحناز لطؾ از و بودم برؾ عاشك آخه

 .مٌامدم بر خودم پس از اما نبودم
 خورم مً سرما حتما کنم حمام پٌست به رفتن از لبل بخوام اگر که شناختم مً خودمو که جاًٌ اون از

 که بستم پشت از و موهام آٌنه جلوي نشستم و شستم صورتمو و دست بودم؛ گرفته رو دوشم  لبل شب
 جلوي وله؛ سمتً ٌه کدومش هر بعد مٌمونه بسته اولٌه هاي ساعت فمط خدا ي همٌشه پرپشته هم انمدر

 کامل و آراٌشم کردم، آراٌش گربه زٌباًٌ به و چشمام صورتم توي رٌختم کردم فر دوطرؾ از موهامو
 .خورد زنگ گوشٌم که کردم مً آماده داشتم رو وساٌلم پوشٌدم و کردم؛لباسام
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 .پاٌٌن بٌا سما:فرحناز

 
 بودم نبسته رو ماشٌن  در هنوز پاٌٌن رفتم برداشتم و وساٌلم  شعور؛ بً ي دختره بزنم حرؾ من نذاشت

 .کرد حرکت که
 
 مٌکنً؟ اٌنطوري چرا مرگته چه پس واي اي_

 کنه مً و کلم سروش شد دٌر نزن حرؾ:فرحناز
 نشدٌد؟ خسته همٌشگً؛ بحث همون_ 
 

 .ببند ببند:فرحناز
 
 .ببند خودت شعور بً_
 

 .نفهم مٌگم کمربندو:فرحناز
 

 .بگو خوب هان_ 
 

 .ببند حاال مرگ:فرحناز
 
 .دٌگه بندم مً دارم درد!! اِ _
 

 .گفتم رو دهنت دفعه اٌن:فرحناز
 

 .خندٌدن به کرد شروع
 

 بدي چً رو سروش جواب خواي مً حاال کنه؛ رحم خدا سرخوشً انمدر شده دٌرت خوبه کثافت_ 
 ؟!دختر

 
 .کن ولش دونم مً چه:فرحناز

 
 .گً مً راست که تو آره_

 کردم جفت که من بخورٌش، شد نمً هم عسل من ٌک با واي بود، دٌدنً سروش ي لٌافه رسٌدٌم، ولتً
 که طور همون بدست گوشً فربد که بودم فکرا همٌن تو بگذرونه؛ بخٌر خودش خدا دونم، نمً و فرحناز
 که عجٌبً حالت ٌه با بود زده خشکم جام سر که من اومد؛ بٌرون خونه از زد مً حرؾ تلفن با داشت
 :گفتم فرحناز به کردم رو بلند صداي با بودم ندٌده خودم توي هرگز

 
 خواد؟ مً چً اٌنجا من جون بالي اٌن_
 

 .بمٌرم خودم درد به بزار شو الل:فرحناز
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 .خودمون هاي بچه فمط گفتً که تو شو خفه_
 !خواد؟ مً چً اٌنجا اٌن 
 

 .اومد سروش!! واي: فرحناز
 

 .کرد باز و فرحناز سمت در سروش که بودٌم خودمون هواي و حال توي
 

 .منتظرن همه باش زود مٌدي لفتش انمدرم اومدي زود خٌلً پاٌٌن بٌا ٌاال: سروش
 :گفت مٌامد دور از که فربد تابشٌنه، کرد باز رو عمب در رفت بزنه حرفً اٌنکه بدونه فرحناز
 ...منتظره اٌنجا ولته خٌلً داره گناه  رفٌمم بٌار در دلش از سروش پٌش جلو بشٌن تو فرحناز:فربد
 من سمت در دوٌٌد تامل اي لحظه بدون خواسته خدا از فرحنازم کرد؛ اضافه حرفاش آخر به چشمکم ٌه
 اصال گرفتم مً نظر زٌر رو فربد حرکات و رفتار ي همه داشتم فمط لحظه اون تا که من کرد؛ باز رو

 .زدم داد سرش کرد باز و در فرحناز تا گم، مً چً دارم و نشستم کجا که نبودم اٌن ي متوجه
 

 .نشستم بٌنً نمً مگه گمشو برو!! اِ _ 
 

 .بشٌنم پسرم دوست پٌش خوام مً پاٌٌن بٌا: فرحناز
 

 شنٌدم نمً رو سروش و فرحناز هاي حرؾ بود زٌاد ضبط صداي نشستم؛ عمب رفتم کردم؛ لبول ناچارن
 .شنٌدم رو فربد صداي که بودم خودم هواي و حال توي

 
 ندارٌد؟ دوست رو عمب صندلً:فربد

 
 :گفتم و انداختم مرموزش ي لٌافه به نگاه ٌه
 
 !!چطور؟ نه؛؛_
 

 .بود درست حدسم پس:فربد
 
 حدسً؟ چه ببخشٌد_
 

 نمٌگم؟ درست بشٌنٌد؛ من پٌش عمب نداشتٌد دوست شما:فربد
 

 .گٌرم مً حالشو حاال حرفٌه چه اٌن نه بگم داره تولع نکنه آهان
 
 ؟!فهمٌدٌد کجا از باهوش چه بله واي_
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 هان بخندم حالش به و بگٌرم دلمو وسط همون داشتم دوست. بود مونده باز دهنش بود، دٌدنً اش لٌافه
 نزد؛ حرؾ کسً با کسً برسٌم که زمانً تا زنً؛ مً حرؾ من با ولتً ببندي رو نٌشت باشً تو تا حمته
 . فرهاد به رسوندم خودمو رسٌدٌم ولتً

 
 انداختً راه خودت دنبال رو الدنگا اٌن که تو باز_

 عزٌزم؟ خوبً خانما؛ خانم سالم:فرهاد
 
 خوبً؟ تو مرسً سالم ببخشٌد واي_
 

 .گذره نمً بد کنارشون در منن رفٌماي الدنگا اٌن:فرهاد
 
 .باش خوش باشه_
 

 از من شدن سوار جفت جفت همه اسکً تل سمت. شدٌم راهً و برداشت وساٌلشو هرکً شدٌم آماده
 ازش ٌا باشم پٌشش خوام مً دونم نمً نٌامدم کنار احساسم با باالخره فربد کنار افتادم باز بدم شانس
 .نمٌاد خوشم

 
 نه؟ مٌشه سبز خونشم در مٌاد بدش پونه از هرچً مار مٌگما:فربد

 
 .گفتً گل آره آخ_
 

 .چٌزي اي مالحظه ٌه حٌاًٌ، ٌه پروًٌ چمدر تو دختر:فربد
 
 ...بگم تونم مً  چً دٌگه من گً مً رو راستش داري خوب_
 

 بازوي دستً دو وجودم ي همه با که خورد بدي خٌلً تکونه ٌه اسکً تل که بود نشده تموم حرفم هنوز
 . بود کرده پر فضارو اش خنده صداي اومدم خودم به تا زدم چنگ رو فربد

 
 مٌخندي؟ چرا_
 

 درازه؟ زبونت و ترسوًٌ انمدر تو دختر:فربد
 
 .ندٌدي رو من درازي زبون هنوز بعدش بٌوفتم ترسٌدم چٌه خوب_
 

 .شد سوراخ ناخوناتون اون با بازوم شد تموم ترسٌدنتون اگر! بله:فربد
 
 .شد بد چمدر. کردم ول رو بازوش اومدم؛ خودم به دفعه ٌه

 ورزٌده هٌکل و بلند ناپذٌرش،لد وصؾ زٌباًٌ از بشر اٌن بٌارم،جلوي کم جلوش نداشتم دوست اصال
 .بگم دروغ تونم نمً خودم به که خالصه دلنشٌنش، و مردونه صداي اش،
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 سوالً من اٌنکه بدون شاپ کافً مٌرم من گفتم ها بچه به بودم شده خسته دٌگه کردم اسکً دوري چند
 :گفت بهنام مٌاد کً کنم
 

 .مٌام هم من جون سما:بهنام
 

 رو حالجه مرده چند ببٌنم بزنم محک ٌه رو فربد بذار که ذهنم به رسٌد فکر اٌن لحظه اون چرا دونم نمً
 :گفتم بهنام به کردم

 
 .کنً حساب تو رو ام لهوه باٌد شرط ٌه به ولً حتما آره_
 

 .العمل عکسل ذره ٌه از درٌػ فربد سمت چرخوندم رو نگاهم حرفم شدن ازتموم بعد
 

 .بخواه جون تو عزٌزم باشه: بهنام
 

 .چندشه خٌلً من براي ولً داره، مٌلٌاردي ثروت پدرش فرهاده، صمٌمً دوستاي از ٌکً بهنام
 .کنم تحمل چطور رو عتٌمه اٌن حاال کردي که کاري اٌن با سرت تو خاک سما
 ازم کرٌهش لبخند اون با بهنام مٌز سر برگشتم ولتً بشورم؛ رو دستام مٌرم گفتم من شدٌم که کافه وارد

 پشت هم فربد و مٌاد داره فرهاد دٌدم که ها ماشٌن سمت برم خوام مً من بگم خواستم کرد، استمبال
 نمً اصال مولع اون شونش؛ روي گذاشتم سرمم گرفتم بازوشم بهنام دست کنار نشستم سرٌع سرش؛
 به دلم بٌرون؛ بود زده حدله از چشما بود؛ دٌدنً تاشون سه هر ي لٌافه واي کنم؛ مً چکار دارم فهمٌدم
 دستشوًٌ،پشت مٌره گفت فرهاد دادٌم، سفارش رو ها لهوه نشستن، ما مٌز سر اومدن سوخت حالشون
 پوزخند ٌه با که کردم مً نگاه بهنام رفتن به داشتم رفت، بٌرون کافه از خورد زنگ بهنام گوشً سرش

 :گفت لبش رو
 

 نٌست؟ اٌنطور دارٌد پسرا بازوي به خاصً ي عالله اٌنکه مثل: فربد
 
 نجات براي اي وسٌله فمط گرفتم، شمارو بازوي که مولع اون داره، مختلفً هاي کاراًٌ ولً موافمم_

 .بود عالله کرد مً فرق االن ولً بود، جونم
 

 ترسٌدم خٌلً داد فشار هم روي بدجوري رو فکش شد، گره مشتش انداخت، گل عصبانٌت از صورتش
 .رسٌد فرهاد آوردم که شانسً فمط
 

 .گرفت تماس باهام فرهاد روز اون فرادي
  
 فرهاد؟ جانم الو؛_
 

 سما؟: فرهاد
 

 ؟!شده چت ؟!صداًٌ چه اٌن ؟!فرهاد_ 
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 .خوردم سرما بدجور سما؛:فرهاد
 
 .اتم خونه دٌگه ساعت ٌک تا_
 

 .دٌدم زدن زنگ حالت در رو فربد کردم باز و در تا پاٌٌن رفتم شدم؛ آماده کردم لطع رو گوشً
 
 ؟!بفرماٌٌد!! سالم_
 

 .بزنم حرؾ باهات اومدم سالم؛:فربد
 
 .دٌگه ولت ٌه براي بذار دارم عجله االن من_
 .مٌامد سرم پشت افتادم راه
 

 .زنٌم مً هم حرفم رسونمت مً ماشٌن با بٌا پس: فربد
 
 .گرفتم تاکسً نٌست، الزم_
 

 اٌستادم مً باٌد داشت، حك شاٌدم. بود شده ترسناک خٌلً دٌدم مً رو لٌافش کرد؛ حرکت ماشٌن ولتً
 بودم خورده جا هم بودم؛ فرهاد نگران هم نبود؛ خودم دست رفتارم و حرکات اصال ولً چٌه کارش ببٌنم
 .گرفته فرحناز ٌا سروش از حتما که هم دٌدمش،آدرس ام خونه در دم

 کردم؛ درست سوپ ٌه براش بود؛ رفته دکتر خداروشکر سوخت مً تب توي فرهاد ي خونه رسٌدم
 رفتم مً باٌد نکردم بٌدارش بود؛ خواب اتالش توي رفت کردم، مرتب رو اش خونه دادم؛ رو داروهاش

 .دٌدم رو بهنام که بودم نشده دور فرهاد ي خونه از انمدر. داشتم کار خٌلً
 

 برسونمت؟: بهنام
 

 نٌستً؟ بلد سالم_ 
 

 .کوچٌکتره از سالم مٌاد ٌادم من که جاًٌ تا آخه: بهنام
 
 .پدربزرگ سالم_
 

 .داد تکون تاسؾ از سري
 

 .برسونمت بٌا ري؟ مً گلم،کجا نوٌه شم،سالم نمً درازت زبون حرٌؾ که من: بهنام
 
 .رم مً خودم نکرده الزم_
 

 .سرده باال بٌا: بهنام
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 رسٌدٌم ولتً خورد و سرم زد ور خونه تا انمدر شدم؛ سوار اجبار به پس بود، سرد والعا گفت مً راست
 :گفتم

 
 .خداحافظ کشٌدي زحمت ممنون_
 

 .چسبه مً هوا اٌن توي بخورٌم باهم بٌاٌن بذار چاًٌ ٌه برو: بهنام
 
 مً دٌرت برو بزنً؟ فرهاد به سر ٌه بري خواستً نمً مگه ندارم حوصله اصال برو زد؛ بفرما کً_
 .شه
 

 .چکار برم پس بود؛ خواب گً مً که توهم نداره حال االن که اون: بهنام
 

 .رفت در سمت باشه من طرؾ از حرفً منتظر اٌنکه بدون
 

 .کردم ٌخ دٌگه نمٌاي؟بٌا چرا پس: بهنام
 

 طرؾ به دوباره نخواستم داشتم؛ وجدان عذاب هم صبح رفتار از البته گرفتم لرار شد؛ انجام عمل توي
 .باال رفتٌم اومدم؛ کوتاه همٌن براي. باشم کرده احترامً بً ممابلم
 رو لدم داره فربد خونه دمه دٌدم ببندمش رفتم بازه آشپزخونه ي پنجره دٌدم کردم نگاه گذاشتم رو کتري
 .کردم فکر خودم پٌشه ترسٌدم ولً باال بٌاد کنم صداش برم خواستم مٌره

 
 ".کن ولش پس بزنه بهنام جلوي حرفً نکنه"
 

 تاٌپً کار اومد ٌادم بهنام رفتن از بعد رفت؛ باالخره خورد رو من سر که نٌم و ساعت ٌک از بعد بهنام
 .رفتم شدم آماده پس دادم مً انجامش باٌد امروز داشتم

 کاشکً کردم آرزو گرفت رو بدنم تمام ترس چرا دونم نمً دٌدم خونه در پشت رو فربد برگشت مولع 
 نمً خجالت، زور از شاٌد گرفتم فرار به تصمٌم چرا دونم بلعٌد،نمً مً رو من و کرد مً باز دهن زمٌن
 چمدر لحظه اون سنگش مثل بؽل توي شدم پرت شد، کشٌده بازوم که بودم برنداشته لدمً هنوز دونم،
 .بود بخش لذت
 
 ...شدي دٌونه مگه دستم فربد آًٌٌ کن ول شکنٌش مً داري دستم آخ_
 

 مً در من دست از فمط آره همه با کردي مً جاشم اٌن فکر باٌد کردي مً هرزگً که مولع اون: فربد
 .دم مً حال بهت بهتر همه از من اتفالا ري؛

 
 ...مادر و خواهر گً مً که اي هرزه اون بفهم رو دهنت حرؾ آشؽال و خفش_
 

 من چرا شد؛ جمع چشمام توي اشک شکست، دلم. سوخت صورتم طرؾ ٌه که بود نشده تموم حرفم هنوز
 تو ؼرور کوه اٌن برابر در کنن دفاع ازم باشند؛ پشتم کوه مثل که برادري؛ نه پدري نه ندارم؟ رو کسً
 .رسٌد گوشم به راننده صداي که بودم خودم حال



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 16 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

  
 ...نبود اٌن ما لرار ؟!کنً مً چکار فربد_
 

 .بدم تشخٌص تونستم خرابم حال اون با سخت خٌلًٌ ولً بود؛ آشنا خٌلً صداش
 
 کنٌد؟ مً چکار دارٌد خبره؟ چه اٌنجا هست معلوم کثافت سروش؛_
 

 .فربد به کرد رو نداد رو جوابم سروش
 

 کردي؟ بلند روش دست چرا نٌاد؟ دماؼش از خون نبود؛ لرار مگه فربد توام با: سروش
 

 دونفر اٌن صداي باشم؛ اونجا نداشتم دوست اصال بسوزه؛ خودم حال به دلم ٌا باشم خوشحال دونستم نمً
 همٌن براي کنم؛ ترک جارو اون خواستم مً فمط خورد مً بهم هردوشون از حالم بود؛ مخم روي هم

 رو خودم و کردم باز درو اٌستاده ٌا حرکت حال در داره لرار وضعٌتً چه توي ماشٌن بدونم اٌنکه بدون
 .کردم پرت پاٌٌن

 
 خوبً؟ عزٌزم جان سما:فرهاد

 
 داري؟ درد االن داشتً؟ چکار شهر اونجاي تو دختر، کردي نگرانمون:فرحناز

 
 دست خواستم بود کوفته و کرد مً درد تنم تمام بودم بٌمارستان توي کردم نگاه رو دروبرم خرده ٌه

 دٌدم ولتً شد گرد چشمام شد؛ دوبرابر دردم کردم نگاش ولتً گچ، توي کتفم تا دٌدم بدم تکون و راستم
 نمٌامد ٌادم بود بعد خٌلً حالم گذره مً چً دوروبرم فهمٌدم نمً اصال آوٌزونه؛ سمؾ از و گچ توي پام
 تازه کرد، مً فرار من از انگار کوتاه خٌلً دٌدم در دم رو سروش لحظه ٌه براي که زمانً تا شده چً
 .شد بلند نهادم از آه افتاده اتفالً چه که اومد ٌادم
 

 شناسً؟ مً رو من دلم عزٌزه سما:فرهاد
 
 .نداشتم نا ولً بذارم سربسرش خواستم برٌزم بهم اٌن از بٌشتر و فرهاد نٌامد حالم؛دلم اون با
 
 .خونه برم خوام  مً فرهاد_
 

 اومدي بهوش روز دو از بعد تو شه نمً االن بشً بهتر بذار برمت مً خودم برم؛ لربونت الهً:فرهاد
 .کن داشتً؛صبر جراحً

 
 افتاده؟ اتفالً شده؟چه چً_
 

 اوردتت کرده پٌدات بٌهوش جون پسر ٌه جاده بؽل شهر؛ از خارج تمرٌبا رو تو نمٌاد؟ ٌادت:فرهاد
 باشم من که تماست آخرٌن به گوشٌت توي از رفته؛ بعد داده انجام رو کارات و هزٌنه ي همه بٌمارستان

 .دادند اطالع زدند زنگ
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 .شدند اتاق وارد سروش همراه به  فرحناز فرهاد؛ صحبتاي شدن تموم بعد
 

 ...برس افتادت عمب بکاراي برو بعد بزن سما به سر ٌه جان سروش بٌا حاال:فرحناز
 

 ...اٌستاد تختم روبروي چشماش توي شرمندگً و پرٌده رنگً با سروش
 

 خوبً؟ سالم،:سروش
 

 بندش نٌم دفاع اون ٌاده شاٌد نٌامد دلم ولً ببرم و آبروش خواستم مً ندم رو جوابش خواستم مً
 و فرهاد به کردم رو مدتً ٌه از بعد ندادم؛ رو جوابش کردم نگاش فمط کرد، نرم رو دلم ذره ٌه افتادم؛
 :گفتم

 
 کنم؟ چکار رو شرکت حاال_
 

 رو کارات خودش ٌا مدت اٌن توي نگٌن کردم صحبت پدر  با نکن؛ رو فکرش تره واجب سالمتٌت:فرهاد
 .مٌاره بجات رو کسً مولت ٌا مٌده انجام

 
 باشه؛_
 

 .دادم لرار مخاطب رو فرهاد و  سروش به کردم رو بعد
 
 بود؟ کً بٌمارستان اورد رو من که پسري نفهمٌدٌد فرهاد_
 

 :گفت فرهاد که بده جواب خواست مً تتپته با شد، دٌوار گچ مثل رنگش شد، هول سروش
 . کنٌم مً پٌداش باش مطمئن نکن فکر تو چٌزا اٌن به 
 

 .شد نزدٌک تختم به فرحناز
 

 کردي؟ مً چکار اونجا تو سما:فرحناز
 

 .دادم جواب مکث کمً با بود؛ سروش به نگاهم که طور همان
 
 راننده،عمب از ؼٌر به شدم سوار ولتً شدم ماشٌن ٌه سوار هم من نٌامد، بٌاد تاکسً واٌسادم هرچً_
 ولتً خبراًٌ ٌه فهمٌدم نٌست خونه مسٌر مسٌرم؛ دٌدم مدتً ٌه از بعد بود نشسته جوون پسر ٌه

 به دادم نصبت و همش هم من زد مً رکٌک حرفاي گرفت رو دستام جفت عمبً پسر کردم اعتراض
 بود؛ الل تاحاال که راننده صورتم توي زد محکمً سٌلً اورد جوش مادرش و خواهر

 و شرمندگً کردم عمٌمتر سروش صورت تو و نگاهم کردم؛ سکوت کمً رسٌدم که صحبتم جاي اٌن به
 تو بعد ثانٌه چند ولً پاٌٌن مٌاورد رو سرش ولت ٌه بود، لرار بً بارٌد، مً روش و سر از پشٌمونً
 ?کرد مً نگاه التماس با چشمام
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 :دادم ادامه بزنم حرفً نٌامد دلم هم باز
 
 بحثشون باهم دٌدم ولتً نٌارم، درد رو سرتون خالصه کنً مً چکار داري: گفتش و پسره به کرد رو_

 .کردم پرت پاٌٌن رو خودم و کردم باز رو ماشٌن در خوبٌه فرصت شده
 

 نگاهم برگشت ولتً زد صورتش به آبً بود اتاق توي که روشوًٌ سمت رفت سروش شد تموم که حرفم
 .دادم تحوٌلش پوزخندي کرد
 

 هست؟ ٌادت هاشون لٌاؾ:فرهاد
 

 .سروش سمت رفت ناخداگاه نگاهم بازهم
 
 .مٌماند ٌادم بودم نشده پرت ماشٌن از اگر شاٌد_
 

 ٌادت بود لرار اگر بودم؛ نشده پرت اگر گً مً ولت اون ٌادته رو ماشٌن داخل هاي صحنه تمام تو:فرهاد
 ؟!رفت مً ٌادت باٌد چٌز همه بره
 

 ..شد وارد پرستار دوتا همراه به دکتر مولعه همون که بدم جوابً چه بودم مانده
 

 .سرٌع داره استراحت به احتٌاج ما مرٌض کنٌد خالً رو اتاق ؟!خبره چه جا اٌن:دکتر
 
 .انداخت من به معنا پراز نگاهً بازهم اتاق از رفتن مولع سروش. کشٌدم راحتً نفس 
 
 .نمونه جا چٌزي ببٌن و کمد اون توي_
 

 .برمٌدارم رو همه باشه راحت خٌالت تو باشه:فرحناز
 

 .هستن پٌگٌر ها بچه نباش نگران تو: فرحناز شد؟ چً کردٌم پر که اي نامه شکاٌت راستً_ 
 
 دنبالمون؟ نٌومد فرهاد چرا پس_
 

 زد؛ زنگ بٌا! اِ  نباش نگران مٌاد جان سماء:فرحناز
 

 .داد جواب رو گوشً فرحناز
 
 .(منتظرٌم ما پس باشه فرهاد؟ جانم)
 
 مٌاد؟ داره شد؟ چً_
 

 .اومده پٌش کار براش بٌاد تونه نمً نه؛:فرحناز
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 .برٌم آژانس با باٌد پس! اوا_
 
 .کنه مً پارک رو ماشٌن داره پاٌٌن فرستاده، رو فربد عزٌزم نه:فرحناز 
 

 نداختم مً دست داشتم دوست کرد؛ ٌخ بدنم تمام ماللاتم اومد که روز همون مثل شنٌدم رو اسمش ولتً
 .کردم مً خفش گلوش دور
 
 .رم مً آژانس با من فرحناز نه_
 

 :کرد سوال تعجب با فرحناز گفتم رو جمله اٌن هراسون انمدر
 
 ؟!شده چً مگه ؟!چرا_
 

 بدم؛ سوتً که االن کنم مً کاري خراب دارم دٌدم
 .همٌن فمط بشم مزاحمش خوام نمً نه؛_
 

 !شدي؟ دٌونه بابا نه:فرحناز
 
 ٌعنً که مهربون نگاه ٌه کرد، سالم شد؛ اتاق وارد فربد شد؛ باز اتاق در فرحناز حرؾ شدن تموم با

 .کردم طرؾ اون رو روم کردم نازک براش چشمً پشت ٌه هم من انداخت من به خوبً؟
 

 .انداختٌم دردسر تو هم رو تو ببخشٌد سالم؛ ؟!رسٌدي: فرحناز
 

 ...فرهاد مثل هم من نزن حرؾ من با هم اٌنجوري کنً، مً تعارؾ چرا:فربد
 

 :گفتم اکراه با کنم فکري که اٌن بدونه ناخواسته
 
 ...او نکن ٌکً فرهاد با رو خودت اوه_
 

 .کرد مً نگام فمط فربد دادم؛ لورت و حرفم بالً
 

 کنم؟ چکار باٌد من خوب: فربد
 

 ...بٌار رو سماء بٌار وٌلچر ٌه تو مٌارم رو وساٌل من هٌچً:فرحناز
 

 ...کنم مً بؽلش خودم خواد نمً وٌلچر: فربد
 
 ...نمٌاد خوشم من نه؛ نه_
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 حرکت ٌه با پام؛ زٌر هم دٌگش دست کمرم زٌر انداخت رو دستش ٌه سمتم اومد بشه؛ تموم حرفم نذاشت
 .کرد بلندم
 :گفتم لرار بً
 
 ...اٌن ترم راحت وٌلچر با من زمٌن بذار و من نه_

 .بدجاست ماشٌن برٌم: گفت فرحناز به کرد رو بده اهمٌت من حرؾ به اٌنکه بدونه
 

 .لرزٌد مً عصبانٌت از تنم تمام نبود، خوب اصال افتاد؛حالم راه معطلً بدون هم فرحناز
 .کرد زمزمه گوشم زٌر ٌواش

 
 باشً؟ نفر چند بؽل روز ٌه توي باشً داشته عادت باٌد که تو لرزي؟ مً چرا چٌه؟: فربد

 
 بست، رو گلوم راه لعنتً بؽض ؛ کرد ٌخ وجودم تمام روم؛ رٌختن سرد آب سطل ٌه انگار حرفش اٌن با

 شد مً جاري اشکام زدم مً حرؾ اي کلمه چون بدم رو جوابش نتونستم بست حلمه چشمان توي اشک
 .آوردم مً کم نباٌد
 پاک رو چشمم ي گوشه برداشتم دستمال نشستن؛ جلو فرحناز و خودش ماشٌن عمب صندلً گذاشتم ولتً
 .کنه مً نگام داره آٌنه توي از دٌدم کرد بلند سر ولتً کردم

 
 ؟!شده ؟چٌزي!نمٌري چرا فربد:فرحناز

 
 .کنم مً حرکت االن نه:فربد

 
 بروي ولً کردم احساس خودم روي و نگاهش سنگٌنً چندباري کردم، مً نگاه رو بٌرون فمط راه توي
 .نٌاوردم خودم

 
 ...من خونه برو فربد:فرحناز

 
 .خودم ي خونه برم خوام مً نه_
 

 ...کنم مرالبت ازت تونم مً تر راحت اونجا من که شه نمً:فرحناز
 
 .خودم خونه مٌرم کنه؛ مرالبت از کسً ندارم نٌازي من_
 

 ....اتوبان از باٌد سماء، خونه بزار مارو بکش زحمت ٌه فربد راحتً؛ تو هرطور باشه باشه،:فرحناز
 
 .بدي آدرس خواد نمً بلده خودش_
 
 ولتً. شاٌد بشه؛ خنک دلم ذره ٌه شاٌد زدم بهش وجودم ي همه با پوزخندي ٌه کرد نگاهم آٌنه توي از

 .ندادم اجازه بهش که کنه کمکم خواست فربد خونه دمه رسٌدٌم
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 .ندارم کمک به نٌازي تونم مً خودم_
 

 .بذار کنً مً لج داري چرا برم لربونت الهً جان سماء:فرحناز
 
 ...مٌام خودم گفتم فرحناز_
 

 .بودم بؽلش تو حرکت ٌه با کنم تموم و حرفم نذاشت
 

 .کنم چکار سماء با باٌد دونستم نمً والعا من نبودي تو اگه فربد مرسً:فرحناز
 
 .نبود هم مشکالت اٌن نبود اگه هه_
 

 ؟!سماء:فرحناز
 

 .چشماش توي انداختم چشم
 
 نداري؟ لبول_
 

 .کرد نگام عمٌك فمط
 

 ...خونم برم من تا باشً اٌنجا شب تا کنم خواهش ازت شه مً فربد:فرحناز
 
 .برٌد همتون بمونه پٌشم کسً خوام نمً نکرده الزم_
 

 .هستم من راحت خٌالت فرحناز برو:فربد
 
 .بمونه پٌشم کسً خوام نمً گفتم ناراحتم من هستً تو همٌن_
 
 بٌرون؛ برد اتاق از گرفت؛ و فرحناز دست فربد 
 .شنٌدم مً رو صداشون 
 

 .برو من ماشٌن با خواي مً هست؛ بهش حواسم من راحت خٌالت برو:فربد
 

 شده، عوض اخاللش چرا دونم نمً ببخشٌد فربد بٌارم؛ رو خودم ماشٌن که رم مً آژانس با نه:فرحناز
 .نگرانشم خٌلً نبود؛ طوري اٌن اصال خدا به
 

 .نرٌز بهم رو خودت شه مً خوب نداره؛ اشکالً:فربد
 

 .تو اومد داروها همراه شٌر لٌوان ٌه با فربد رفت؛ فرحناز ولتً
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 چٌزي ٌه بزن حرؾ گرفتً؟ اللمونً چرا ؟!چٌه کٌه؛ رٌختگً بهم همه اٌن بانً باعث گفتً مً بهش_
 ...بگو
 
 بً فمط من تخت؛ کنار عسلً روي گذاشت رو سٌنً نشست؛ تخت ي لبه دستم کنار اومد خونسردي با

 بودم فکرا همٌن توي کنم؛ خفش داشتم دوست بودم عصبً خٌلً نبود، خوب حالم اصال مٌزدم حرؾ ولفه
 .شد داغ دفعه ٌک لبام که
 پشت و دستش فربد دٌدم اومدم بخودم اي لحظه فمط  شنٌدم نمً دٌگه رو صدام شده؛ چً فهمٌدم نمً
 .بوس مً رو من احساسش ي همه با بسته چشماي با داره گذاشته سرم
 داشتم زور هرچً وجودم ي همه با کشٌدم؛ عمب رو خودم ولفه بدونه افتاده اتفالً چه شدم متوجه تا

 .صورتش توي زدم کردم جمع دستم توي
 
 ...کنً مً چکار داري کثافت چٌز همه بً_
 :گفت خونسردي با
 

 ...داري شٌرٌنً لباي:فربد
 
 .گمشو خوره؛ مً بهم ازت حالم ببٌنم؛ رو رٌختت خوام نمً بٌرون برو گمشو شو خفه_
 

 ؟!داشتً رو رفتار همٌن هم بمٌه با بدونم رو چٌز ٌه خوام مً فمط مٌرم باشه؛ باشه،:فربد
 

 زمٌن پخش در پشت لٌوان بٌرون؛ رفت کنم پرتاب سمتش خواستم تا برداشتم رو شٌر لٌوان انداختم دست
 .شد
 

 تٌک دستم دونه ٌه همٌن با داشتم دوست زدم، فرٌاد رٌختم؛ اشک تونستم تا بالش توي کردم فرو و سرم
 .باشه خونم تو خواستم نمً بودم عصبً نمٌامد بر دستم از کاري اٌنکه از کنم؛ تٌکش
 خبري. بود تخت کنار ؼذا سٌنً ٌه شدم بٌدار خواب از ولتً فمط برد؛ خوابم کً گرٌه زوره از نفهمٌدم

 .کرد تؽٌٌر اٌنجا که اومده فرحناز حتما گفتم خودم پٌشه نبود شکسته لٌوان اون از هم
 
 فرحناز؟ فرحناز؟_
 

 :گفت خونسرد خٌلً شد نماٌون رٌختش شد باز در
 داري؟ کاري نٌامده، فرحناز

 
 مً بٌار رو گوشٌم مٌاد؟ کً:گفتم اخم با بازٌه بچه دٌدم بعد ولً بزنم حرؾ باهاش خواستم نمً اول
 .بزنم زنگ خوام

 
 ...نٌاد امشب شاٌد:فربد

 
 :گفتم فرٌاد با
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 !چرا؟ نٌاد امشب ؟!چً_
 

  ..مٌمونم پٌشت من امشب بٌاد، تونه نمً شده داؼون ماشٌنش کرده تصادؾ زنً؟ مً داد چرا:فربد
 
 .برو بکش تو راه ندارم نگهبان به نٌازي نکرد الزم_

 ...برم بخواي تو حاال که بٌا نگفتً من به تو:فربد
 .خورد زنگ خونه تلفن مولع همون

 
 تلفن نازي ٌه با اومد؛ پٌش دادنش حرص براي مناسبً فرصت گفتم خودم پٌشه نرفت بٌرون اتاق از دٌدم
 .دادم جواب رو
 
 .برم لربونت جان فرهاد سالم الو؛_
 

 بهتري؟ عزٌزم؛ سالم:فرهاد
 
 . پٌشم نمٌاي امشب دارم درد خٌلً نه جان؟_

 .داشتم نظر زٌره رو لٌافش زدم مً حرؾ فرهاد با ناز با که همونطور
 
 رو خودم ولً گرفت مً خندم داشت کرده؛ تعجب بود مشخص فرهاد زدن حرؾ لحن از هم طرؾ اون از

 .کرد وجور جمع
 

 ؟!امشب:فرهاد
 
 ...درضمن بٌار برام مونده جا خونت بود؛ حرٌره خواب لباس اون راستً امشب، دٌگه آره_
 

 .شد کشٌده دستم از و تلفن دٌدم دفعه ٌک
 

 .فعال باشه مٌمونم؛ پٌشش من امشب آره نداري؟ کاري بخوره شام خواد مً سالم فرهاد الو:فربد
 
 ..نفهم مٌزدما حرؾ باش داشتم بٌشعور هوي_

 .بفهم رو دهنت حرؾ:فربد
 
 ...جامونده اونجا خوابم لباس گفتم شدي ناراحت چٌه_
 

 .همٌن فمط خفشو: فربد
 

 .رفت اتاق از و نشد من جواب منتظر
 چکار حاال خدا واي داشتم؛ دسشوًٌ به مبرم نٌاز ساعت نٌم از بعد ؼذام خوردن به کردم شروع هم من
 .کنم
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 خوب ولً روبندازم بهش خواستم نمً مٌامد؛ رونم روي تا پام گچ بود؛ تنم باسن زٌر تا کوتاه پٌراهن ٌه
 پتو. مٌامدي آژانس با خوب فرحناز روحت تو اي رم، مً خودم کن ولش اصال خداٌا؛ واي بودم مجبور

 زمٌن گذاشتم شکستمم پاي تخت ي لبه گذاشتم و شکستم دست گذاشتم؛ زمٌن رو سالمم پاي زدم کنار رو
 که برم لً لً خواستم نمٌارم، کم من ولً بردارم لدم تونم نمً کنم؛ چکار باٌد نمٌدونستم حاال شدم؛ بلند
 .پٌچٌدم مً خودم به مار مثل شد؛ درد جونم همه هوا رفت فرٌادم زمٌن خوردم پشت با
 

 .کنً مً چکار خودت با دختر ببٌن شد؟ چت کنً؟ مً چکار داري: فربد
 

 .کردم مً ناله فمط من
 

 پاٌٌن؟ اومدي تخت از چرا:فربد
 
 :گفت مهربون خٌلًٌ صداي ٌه با گذاشتم؛ تخت روي و کرد بلندم حرکت ٌه با

 اومدي؟ پاٌٌن تخت از که خواستً مً چً
 

 :گفتم پر توپ با افتادم دردام ٌاد ولً شدم مً نرم داشتم شد شل تنم تمام
 .بدم انجام و شخصٌم کاراي تونم نمً حتً اوردٌد بسرم چً مٌبٌنً

 
 .کشٌدم پاهام روي رو پتو اومدم خودم به دفعه ٌک پاهام به نگاهش دٌدم شد تموم که حرفم

 
 .کن دروٌش رو چشمات هوي_
 

 .داد تکون ٌه و سرش
 

 خواستً؟ مً چً:فربد
 
 .دستشوًٌ برم خوام مً_
 

 ...کاري هر براي کن صدام خوب:فربد
 
 ...خوره مً بهم ازت حالم ندارم دوست_
 

 اٌن عاشك چمدر من که واي کرد؛ بلندم و پام زٌر انداخت دست و کنار زد رو پتو زدم مً حرؾ داشتم
 .گرماًٌ چه کرد؛، نوازش رو بٌنٌم عطرش بوي هستم؛ سنگش مثل بدن
 

 .بدم انجام من اونم ٌا دي مً انجام و بالٌش خودت:فربد
 

 .نشستم توالت روي دٌدم اومدم خودم به ولتً
 
 .ببرٌد رو تشرٌفتون شما نخٌر_
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 .هست کجا حواسش نٌست معلوم دختره:فربد

 
 .دراوردم و اداش نشه متوجه اون که طوري فمط نداشتم گفتن براي چٌزي
 جاًٌ هتلً توي آمرٌکا فربد کنم فکر بود؛ دستم کنار صبحانه سٌنً شدم بٌدار خواب از ولتً صبح

 مهماندار چه گرفت؛ خندم خودم فکر از خودم مٌده، انجام نمص بدون رو کارش چون بوده مهماندار
 .ورزٌده هٌکل ذؼالش؛ مثل چشماه اون با جذابً

 .داخل اومد فربد شد باز اتاق در که بودم فکرا همٌن تو
 
 .خوابً مٌام که سوم دفعه حاال تا صبح از شدن بٌدار ناز خواب از خانم عجب چه:فربد 
 
 .سالم علٌک بعدشم ببٌنه تونه نمً که کس هر شود کور تا_
 

 .دختر برم روتو آي بله؛ فربد
 

 مٌامد فرهاد روزاًٌ ٌه بود؛ عصر تا صبح مشکلمون فمط موند پٌشم اومد فرحناز عصر بود روز همون
 همٌن براي بودم؛ کالفه خٌلً بودم مونده لعنتً تخت اون توي شد مً اي هفته ٌک بهار؛ ولتاًٌ ٌه

 سر تا بود رفته بهار که اي فاصله تو کردم، استفاده بود اومده دستم به که فرصتً از سرم؛ به زد فکري
 .فربد به زدم زنگ برگرده و کوچه

 
 جانم؟ الو:فربد

 
 ...درا جونت_
 

 .دراد جونت بگم نٌامد دلم
 
 سالم_
 

 ..بشه روت باش راحت بگو خوردي؟ و حرفت چرا پس سالم هه؛:فربد
 

 :گفتم ساختگً باعصبانٌت
 

 ٌک از بٌشتر االن کردٌد کارو اٌن باهام چرا کنم؛ خفه رو سروش او تو دارم دوست نٌست خوب حالم
 ... افتادم لعنتً تخت اٌن روي من که ست هفته

 
 تخس هاي بچه مثل پاٌٌن کردم پرتت من مگه اوردي؛ خودت سر بالرو اٌن خودت تو خوب؛ خٌله:فربد
 ...پاٌٌن انداختً رو خودت بکنً فکر که اٌن بدونه کردي لج
 
 نزدم؛ کسً به حرفً کردم داري آبرو که بگو و من شدم؛ بدهکار هم چٌزي ٌه حاال فربد داري رو خٌلً_

 .افتاده اتفالً چه گم مً همه به شد طوري اٌن که حاال
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 .کرد لطع رو گوشً باشم سمتش از جوابً منتظر که اٌن بدونه

 ٌه براي کنم آبروداري باٌد کً؟ براي چً؟ براي بود، جدي تصمٌمم بٌاد؛ فرحناز که عصر تا واٌسادم
 کردم تمرٌن خودم با جور هزار عصر تا بٌافته؛ للم از چٌزي اٌنکه بدونه گم مً رو چٌز همه نفهم مشت

 .گذشت فکرا همٌن با بٌاد فرحناز که عصر تا بگم؛ چً کنم؛ شروع چطوري
 

 ...بخور هواًٌ ٌه بٌرون برو کنم تنت لباس پاشو:فرحناز
 

 .مٌامد خوابم هنوز
 
 ...بزنم حرؾ باهات خوام مً_
 

 حرؾ باهم اومدي که بعد کنم مً استراحت کمً هم من بٌرون برو تو خستم خٌلً بعد براي بذار:فرحناز
 .زنٌم مً
 
 ...پا کدوم با بٌرون برو گً مً هً_
 

 :گفتم فرحناز به روکردم هراسون شدن فرما تشرٌؾ آلا شد باز اتاق در
 
 ...رو کار اٌن ببٌن بزنٌم؛ حرؾ باهم االن همٌن باٌد نه،_
 

 .رٌم مً بعدم کنم مً تنش و لباساش بمٌه من کن استراحت برو تو فرحناز:فربد
 

 :گفت لبش رو پوزخند و مرموزش چشماي اون با فرحناز کردن بٌرون از بعد
 

 ...عزٌزم شده چً کن تعرٌؾ من براي حاال خوب
 
 امروز ولً مٌري پٌش داري سٌاست با که هم تو زمٌن تو رفته شده آب که سروش اون ترسٌدي؟ چٌه_

 .بذار کار سر رو خودت هً حاال گم مً حتما فردا نگم
 

 .کرد مً تنم و لباسام فمط گفت نمً هٌچً
 .پارک روي به رو بودٌم؛ نشسته ماشٌن داخل

 
 نمً گفتً نخورده گرفتم گفتً رو خوراکً هر گٌري؟ مً بونه ها بچه مثل چرا خواي؟ مً چً پس:فربد
 چندي؟ چند خودت با زنً مً نك برمت مً هرجا خوام

 
 تا باشه گذاشتم برات کم تازه شٌنه مً هم لرزش پا خوره مً خربزه هرکً جون پسر شدي؟ اذٌت آخً_

 .کنم جبران
 

 ...لرزونً مً تن انمدر که نخورده هم خربزه پوست به هم لبمون هنوز ما واال:فربد
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 .نکن تعارؾ بخوره و بٌاد لرآن تورو نه_
 

 .دٌگه بخورٌم ماهم بذار خوردن بمٌه:فربد
 

 بود توانم در که جاًٌ تا و موهاش توي انداختم دست مٌبٌنه؛ کً کجاٌٌم ببٌنم نکردم مالحضه دٌگه
 .شد خنک دلم رفت آسمون تا عربدش کشٌدم

 
 کن مزه مزه اول بزنً خواي مً که رو حرفً کن؛ آلوده رو هوا نکن؛ باز رو گالت مثل دهن اٌن هً_
 .بگو بعد
 

 .کرد مً نگام تعجب با فمط که بودم گفته جذبه پر و جٌدي انمدر
 
 .خوري هوا اٌن از خورد بهم حالم خونه سمت برو بٌافت راه حاالم_
 

 .زد استارت و گرفت ازم رو نگاهش فمط گفت نمً هٌچً
 .خونه دمه رسٌدٌم

 
 .باال برم خودم منتظري چٌه_
 

 .شد پٌاده ماشٌن از نگفت؛ ولً بگه خواست مً چٌزي انگار که انداخت؛ بهم عمٌمً نگاه که اٌن از بعد
 

 بٌام بذارم تنها رو سماء وضعٌت اٌن توي چطوري االن من مٌگً چً مٌفهمً جان فرهاد الو،:فرحناز
 کن نگاه سپرد تو به بابا و کار ٌه نٌست، هٌچکس نه؛ مادرش؛ کاراي دنبال نٌست هم بهار نه جنوب؟
 ...بٌاي بر پسش از نتونستً

 
 شده؟ چً فرحناز_
 

 .زنم مً زنگ بهت بعد حاال:فرحناز
 

 .من سمت کرد رو بعد
 

 جنوب بودٌم فرستاده رو فرهاد که پروژه اون براي بابا؛ هٌچً کردم؛ بٌدار خواب از هم رو تو: فرحناز
 بهم چً همه بٌا؛ پاشو بدم انجامش تونم نمً تنها  دست من مٌگه زده زنگ روز چهار سه؛ از بعد حاال

 .کالفم رٌخته
 
 .عزٌزم برو خوب_
 

 کنم؟ چکار رو تو پس ؟!گً مً جک:فرحناز
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 راهً ٌه بٌش و کم مٌارم؛ در گچ از رو پام هم دٌگه روز چند تا اومده در گچ از که دستم خوبم که من_
 بخواي که هم تو اٌنطوري که من داره حك فرهاد برو تو مٌام بر خودم پس از خودم پس مٌرم باهاش هم

  هم من دٌگه ولت چند تا برو شه؛ مً اٌن از بدتر چٌز همه که نري
 .شرکت گردم برمً شاءهللا ان
 

 نفهمٌدم؟ من گرفتً مدرک کً کنه؛ مً هم پزشکً خودش براي چه خانم اوه:فرحناز
 
 .بودم گچ تو که اٌام همٌن توي_
 

 .خندٌدٌم دو هر
 
 .راحت خٌالت من بابت از برو_
 

 .بٌاد تونه مً اون ببٌنم فربد به بزنم زنگ ٌه بذار نمٌرم که اٌنطوري نه:فرحناز
 
 .کشٌدم جٌػ چً مثل اومد اسمش تا
 
 .مٌام بر خودم پس از خودم بٌاد کسً خوام نمً بابا اي_
 

 .ده مً انجام بربٌاد دستش از کاري اگه که خدا ي بنده اون مٌشً ناراحت چرا عزٌزم باشه:فرحناز
 .دندونامه زٌر هنوز مزش مٌاد بر دستش از کاراًٌ چه دٌدم آره_
 

 ؟!چً ٌعنً! وا:فرحناز
 
 .بکن رو کارات برو بٌا هٌچً_
 

 جنوب راهً تا کنه جمع وسٌله تا خونش سمت رفت تازه گشت خودش دوره که دوساعت از بعد فرحناز
 رو وي تً روبروي رسوندم رو خودم بود؛ که اي سختً هر به کردم خأل احساس خونه سکوت با.بشه
 داد هراسون پرٌدم خواب از آشپزخونه از صداًٌ با برد؛ خوابم گذشت چمدر دونم نمً کشٌدم دراز کاناپه
 .زدم
 
 ؟!اونجاست کً_
 

 کردم؟ بٌدارت خواب از واي اي:فربد
 
 ؟!تو اومدي چطوري ؟!کنً مً چکار اٌنجا تو ؟!تو_
 

 .گرفتم اون از هم کلٌد کرد؛ تعرٌؾ برام رو جرٌان زد زنگ فرحناز:فربد
 
 .باشه پٌشم کسً خوام نمً سالمت؛ به برو بده، و کلٌد بٌار خود؛ بً_
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 انمدر کنم چکار دٌگه مٌرم؛ برگشتن ها بچه که بعد کنم مً تحملت اخاللت اٌن با روز چند ٌه حاال:فربد

 .مهربونم
 
 .ببٌنمت خوام نمً کن خوشحالم خداحافظً ٌه با باش زود نکرده الزم برم، روتو آي_
 

 هول من زٌباًٌ از دختره لرمز چراغ پشت مٌامدم بخدا نبٌنً؛ رو جذابً اٌن به پسر مٌاد دلت واي:فربد
 .کرد تصادؾ شد
 
 مً چکار دٌد مً رو فرهاد اگه خوشگل مٌگه تو به که ندٌده خوشگل هم دختره شٌفته؛ خود چه واه؛_

 .کرد
 

 رو بود دستش که ظرفً ترسٌدم لحظه ٌه براي سمتم اومد کرد؛ تؽٌٌر درجه هشتاد و صد لٌافش واي
 .کرد بلندم پام زٌر انداخت دست مٌز روي کوبٌد

 
 .زنً مً حرؾ زٌادي ولتا خٌلً:فربد

 
 !کردم مً نگاش شده گرد چشماي با فمط

 که من دٌوانست بست؛ سرش پشت محکم درهم و رفت اتاق از حرفً هٌچ بدون و تخت روي گذاشتم
 .کنه مً لاطً دفعه ٌه نگفتم چٌزي
 چکارت خدا بگم که اي امد؛ نمً بٌرون از صداًٌ هٌچ کردم تٌز گوش شدم بٌدار خواب از شب هاي نٌمه
. برد خوابم دوباره. نٌست کً هست کً باشم اٌن نگران باٌد حاال.ندارم آرامش خودم خونه تو فرحناز کنه
 اتاق در نگذشت انمدري شدم؛ بٌدار خواب از هراسون در برخورد صداي با که بود گذشته چمدر دونم نمً
 تازه زد حرؾ ولتً کٌه؟ اٌن کجام؟ شده چً فهمٌدم نمً دادم لورت بزور رو دهنم آب شد؛ باز شتاب با

 .پاتٌل و مست آدماي مثل مٌزد حرؾ دار کش طوري ٌه. چٌه جرٌان فهمٌدم
 

 فرهاد از من کنم مً نگاه لحاظ هر از کردم و فکرام رفتم بله؟ فرهاد؟ ٌعنً خوشگل فرمودٌد پس:فربد
 ...سرترم

 
 .کن کمکم خودت خداٌا داشت برم ترس مستِ  شدم مطمئن حرکتش اٌن با سمتم مٌامد خورد؛ مً تلو تلو
 

 .باشم باهات دارم رو فرصت اٌن االن من چون سرترم فرهاد از من چرا دونً مً حاال:فربد
 
 .بٌرون برو و گمش شو خفه_
 

 .لرزٌد مً صدامم بودم ترسٌده انمدر
 

 .مٌرم شد تموم باهات کارم ولت هر:فربد
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 مً جلو لدم اون شد؛ حتمً شکم دٌگه دراورد، تنش از رو لباسش حرکت ٌه با حرفش شدن تموم با
 بلد فحش هرچً زد پس روم از رو پتو ولتً تخت باالي کشٌدم مً رو خودم کشون کشون من ذاشت
 عمال بندي؛ و کوتاه ساتن خواب لباس پوشٌدم لباسً همچٌن چرا که خودم به دادم، اون و خودم به بودم
 پاٌٌن سمت کشٌدم مً رو خودم بده؛ انجام من با کارو اٌن خواد مً چرا که اون به نبود؛ تنم چٌزي انگار
 روم افتاد حرکت ٌه با چون نداره فاٌده فرار دٌدم بود؛ شده دوبرابر پام گچ انگار بود فاٌده بً ولً تخت

 دوطرؾ و دستام بود فاٌده بً اونم مٌزدم سٌنش و صورتش تو سٌلً؛ چنگ؛ مشت؛ با داشتم زور هرچً
 .کرد مهار سرم

 
 کردي مً مماومت لدر همٌن اونم براي چً بازوش زور داشت هم هٌکلً همچٌن فرهاد نگفتً خوب:فربد
 .کنً نمً حال من با ٌا
 
 .کردن التماس کردم شروع گرٌه با
 
 ولم داري دوستش که کسً جون رو تو فهمً نمً مستً االن تو بردار سرم از دست خدا رو تو فربد_
 .کن
 

 .دم مً گوش حرفت به آلام چمدر ببٌن به چشم؛ شد تموم کارم ولتً:فربد
 

 تمام توي فمط گذشت چمدر شد، چً دونم نمً شد؛ نمً اما کنم رها دستش از رو دستم کردم مً هرکار
 خودم دور رو ملحفه کردم که کاري فمط بودم؛ نکرده تجربش تاحاال که دردي پٌچٌد عجٌبً درد تنم

 .دادم دست از و دخترونگٌم که فهمٌدم رو اٌن تنها پٌچٌدم؛
 

 .فربد
 اي صحنه همچٌن با نداشتم تولع اصال پرٌد، بودم خورده هرچً کردم نمً باور دٌدم مً که رو چٌزي
 خوام مً خوردم رو هرچً انگار نٌست، خوب اصال حالم واي دختر اٌن با کردم چکار من بشم، روبرو

 معصوم؟ دختر اٌن با کردم چکار من خداٌا سرد؛ آب دوش زٌر برم باٌد برگردونم؛
 رٌخته بهم بدجور سماء هاي حرؾ از که هم من کرد اصرار هً گوه؛ خورم، نمً گفتم شاهٌن روحت تو

 .واي خوردم پٌک پشت پٌک بودم
 راستش اتالش سمت رفتم. باشه خواب ها اتفاق اٌن ي همه کاشکً اومد جا حالم سرد آب دوش از بعد

 ٌاده خوابٌده، ها گربه بچه مثل کردم باز و در اوردم پاٌٌن رو در ي دستگٌره آروم تو؛ برم ندارم جرأت
 کردم مرتب رو جاش بود هرطور کردم؟ چکار باهاش من زند؛ مً آتٌشم زدناش مشت هاش؛ التماس
 شوکٌه از گفتم خودم به خودم بعد نه؟ ٌا کشه مً نفس که کردم شک اي لحظه بود عمٌك خوابش انمدر
 .خوندم درس سرم خٌر. شده وارد بهش که
 اون اگر شاٌد ٌا افتاد، نمً ها اتفاق اٌن االن شاٌد کرد نمً لراري بً اٌران به اومدنم براي مامان اگر
 .دٌدمش نمً مهمونً توي شب
 اٌن با مامان کردم؛ مً کار داشتم بودم گرفته رو مهندسٌم کردم؛ مً رو زندگٌم دنٌا اونور داشتم که من

 کنارش آخر دم اٌن خودش ي گفته طبك تا برگردم، اٌران کرده مجبور رو من گرفت که العالجً بٌماري
 دارٌم ثروت انمدر ما مٌگه نٌست؛ موافك مامان بازم بزنم فرش صادرات شرکت شدم مجبور هم من. باشم
 شب اون مٌرم؛ مً بٌکاري از من ولً کنً کار خواد نمً هستن تامٌن بٌشتر هم شاٌد نسل هفت تا که

 دارم بهش خاصً احساس بگم دروغ تونم نمً که خودم به رفت دلم دٌدم رو سماء ولتً هم مهمونً
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 واي نزنه؛ بمٌه از حرفً کنه فکر من به فمط دارم دوست نداشتم؛ احساسً همچٌن دختري هٌچ به تاحاال
 .باشه آشؽال بهنام اون ٌا فرهاد کس اون مخصوصا کنه تعرٌؾ پسري از که مولع اون از
 .هوا رفت دادش که بودم نشسته وي تً جلو خودم عالم تو 
 
 .فرحناز فرحناز؛_
 
. نفهمٌدم رو جملش که گفت جٌػ با انمدر باشه؛ چٌزٌش نکنه بودم ترسٌده آخه کردم باز رو در شتاب با

 :گفتم و کردم جمع صورتمو
 
 ؟!چً_
 

 .بٌرون برو گمشو گفتم:سماء
 

 .زدم مً حرؾ باهاش در پشت از بستم رو در هم من اومد سمتم که بود آب لٌوان جملش گفتن از بعد
 
 .بزنم حرؾ باهات تو بٌام خوام مً باش آروم سماء_
 

 گرفتً ازم رو بود مونده برام که چٌزي تنها تو آشؽال کردي؟ چٌکار من با دونً مً تو شو خفه:سماء
 ...ندارم موندن زنده براي اي انگٌزه دٌگه من
 

 :گفتم عصبً داخل؛ رفتم و کردم باز باشتاب و در گفت که رو اٌن
 
 .بگو دٌگه دور ٌه هان! گفتً؟ چً_
 

 .ندارم موندن زنده براي اي انگٌزه گفتم خدا شکر شدي؟ کرم هان:سماء
 

 .صورتش توي خوابوندم باال بردم رو دستم
 
 .بخوري تونً مً خواست دلت گوهً هر اٌستم نمً کردم که کاري پاي گفتم ولت هر شو خفه_
 

 .کرد مً نگاهم اشک از پر چشماي با فمط بود صورتش روي دستش
 

 .مرد همش داشتم احساس بهت هم سوزنً سره اگر خوره، مً بهم ازت حالم: سما
 
. پرخاش با ٌا بود گرٌه با ٌا حرفاش همه. دم مً حك بهش بودمش؛ ندٌده رٌخته بهم انمدر مدت اٌن تو

 ...اما کنم بؽلش که سمتش رفتم
 

 مً زندون مثل برام اتاق اٌن کن باز رو لعنتً گچ اٌن برم جا اٌن از خوام مً نزن؛ دست من به:سماء
 .خدا اي شدم خسته مونه
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 .فرحناز زدم زنگ همٌن براي بودم نگرانش خٌلً مٌزد داد فمط
 
 داره؟ چٌزي داروًٌ رٌختس بهم و عصبً خٌلً نٌست خوب سماء نه خوبم؛ من آره لربونت سالم الو_

 صحبت باهات مهمً موضوع مورد در باٌد دارم واجب کار باهات من خوب خٌله مٌاٌد؟ کً پس. باشه
 .بعد تا شه؛ نمً تلفن پشت نه. کنم

 .حمام برم خوام مً:سماء
 
 .من بٌاد بهار ٌا فرحناز کنً صبر باٌد_
 

 .داره اشکالً چه روش اٌنم کردي کار همه توکه هه:سماء
 

 .زد داد دفعه ٌک
 

 .حمام برم تنها خوام مً:سماء
 
 ...پالس روش و پات گچ بذار خوب خٌله_
 

 .گم مً تو به دارم چرا اصال برم طوري همٌن خوام مً: سماء
 
 .کن صبر ؟!کنً مً چکار داري_
  

 .حمام سمت برد کشون کشون رو خودش نشد من منتظر
 
 .نکنه لفل درو حدالل_
 

 ...دٌگه دور ٌه داري دوست اِاِ؛: سماء
 

 :گفتم عصبانٌت با بشه تموم حرفش نذاشتم
 

 .نداشتم عادي حالت که دونً مً خودت تو بسه؛
 

 .ده مً کً رو من دخترونگً دادن دست از تاوان  سوخت؛ برات دلم آخً:سماء
 

. بود زده که حرفً برحسب بودم نگرانش بود حمام توي شد مً ساعتً ٌک ٌه. نگفتم بهش چٌزي دٌگه
 دٌگه نمٌامد چٌزي آب صداي جز در به چسبوندم و گوشم نکرد؛ باز درو زدم در هرچً حمام در پشت
 بود؛ خون از پر حمام تمام بود، افتاده حمام کؾ حال بً کردم؛ باز درو در به ضربه دو با نٌوردم طالت

 :گفت ضعٌفً صداي با بود باز نٌمه چشماش
 

 .بردار سرم از دست برو اومدي چرا
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 لباس دست ٌه سرٌع خٌلً بردمش بٌرون حمام از کنم چکار باٌد دونستم نمً کردم بلندش حالش همون با
 .نبود باز هم چشماش دٌگه رفتٌم؛ ماشٌن داخل گرفتمش؛ آؼوش در کردم؛ تنش بٌرونً

 کنه عوض هم پاشم گچ خواستم پرستار از.نٌست عمٌك ضخمش گفتن خداروشکر اورژانس؛ رسوندمش
 لرمز چراغ پشت درمانگاه از برگشت راه تو. رفتٌم ماشٌن داخل شد؛ تموم کارهاش بود؛ شده خٌس چون

 .کرد مً نگاه روبروش به حال بً خٌلً کردم نگاهش
 
 داري؛ منو زن حکم االن تو تو، واستادم جوره همه کارم پاي گفتم که من کردي؟ کارو اٌن چرا سماء_

 .کنم ولت طوري اٌن بخوام که نشدم پست انمدر
 

 بچه تا گذشت هم کذاًٌ روز دو اون بود هرطور. بود بدتر حرؾ تا صد از سکوتش کرد نگام برگشت فمط
 .نشنٌدم رو سماء صداي وجه هٌچ به من روز دو اٌن توي. اومدن جنوب از ها
 

 .سماء
 .شنٌدم مً رو صداشون که بودم کشٌده دراز تخت روي اتاق داخل من
 

 ؟!کردي چکار تو شه نمً باورم فربد: فرحناز
 

 ...داره گناه خوابٌده تازه شه مً بٌدار االن مٌزنً؟ داد چرا کن گوش فرحناز: فربد
 

 طوري ٌه چرا گم مً من کردي؛ له جوره همه رو دختر اٌن تو نزن رو حرؾ اٌن دٌگه تو هه؛: فرحناز
 ...حال اون با پا اون با دادم امانت دستت رو سماء من فربد شده؛

 
 ...و من ممصر افتاد براش که هم اتفالً اون نگفتم؛ بهت رو چٌز همه من آخه: فربد

 
 ؟!باکًٌٌٌ! تو ؟!چً: فرحناز

 
 .سروش با: فربد

 
 ؟!گً مً چً هست معلوم ؟!من سروش! سروش: فرحناز

 
 نمً باشه خودمون بٌن جرٌانا اٌن فمط کنم؛ مً تعرٌؾ برات رو چٌز همه باش آروم دلٌمه ٌک: فربد
 ...واستادم جوره همه دختر اٌن پاي من که گفتم برسه؛ کسً گوش به خوام

 
 .شد بلند فرحناز صداي دوباره بعد شد لطع صداشون دلٌمه چند براي

 
 .بٌرون برو خونه اٌن از فمط بٌرون برو فربد: فرحناز

 
 ...بگه که هرجا تا تهش تا واستادم جونم پاي تا سماء پاي من نٌست حالٌت چرا فرحناز:فربد
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 بده حالم برو شنٌدن براي نمونده چٌزي دٌگه بشنوم چٌزي اٌن از بٌشتر ندارم دوست بٌرون برو:فرحناز
 .شنٌدم و در شدن بسته صداي.کنم روشن هم رو آشؽال سروش اون تکلٌفه تا
 

 .سوخت صورتم سمت ٌه خبره چه بفهمم اومد تا سمتم مٌامد سرعت با شد باز شتاب با اتاق در
 

. بجزونٌش بسوزونٌش؛ باشً باٌد تو؛ نه کنه خودکشً باٌد اون شدي ضعٌؾ انمدر دونستم نمً:فرحناز
 .شدم خسته دستتون از خدا واي

 
 .نکردم بؽضم دٌگه حتً کردم نگاهش فمط نگفتم؛ هٌچً
 نمانده چٌزي دٌگه هستن؛ تکاپو در همه چه هه؛ خودش، از دفاع براي اومد سروش بعد ساعت چند
 چً وانسته من پاي فربد ٌا شه، مً چً خوب نکنه لبول رو سروش فرحناز؛ حاال دادن؛ دست از براي
 .کنند مً بحث موضوع اٌن در چمدر شه، مً
 

 از برٌم بٌا گم نمً دروغ پرستً مً هرکً به داشتم رو راننده حکم فمط اونجا من کن گوش:سروش
 .بپرسٌم خودش

 
 چرا؟ بودي؟ هم راننده همون چرا اٌنه حرفم من نکرده الزم کجا ببٌنم واستا:فرحناز

 
 کرد لاطً فربد شد؛ عوض برنامه اصال که بٌاد تو هواي به سماء برٌم هم با بٌا گفت فربد بابا:سروش
 محل بازهم بٌرون اومد خونش از ولتً سماء بعدم  شده؛ پارک سماء ي خونه در بهنام ماشٌن دٌد ولتً
 فربد ولتً حتً من کرد سوارش زور به برگشت سماء که ولتً آخر سٌم به زد اونم دٌگه نذاشت؛ فربد
 .کردم دفاع ازش صورتش توي زد
 

 اوردٌد گٌر کار و کس بً کن؛ تعرٌؾ بگو ندادٌد؟ انجام دختر اٌن با که مونده کاري چه دٌگه: فرحناز
 اٌن دونً مً بودي توکه. بدٌم انجام باهاش خواستٌم کاري هر بذار نداره صاحب گفتٌد خودتون پٌشه
 عادي حالت به تا مادرش فوت از بعد کرد درمان چمدر دٌدي توکه چرا؟ دٌگه تو کشٌده عذاب چمدر دختر

 .اولش حالت به برگرده تا بره مً زمان چمدر دوباره کنم؟ چکار متحرک ي مرده اٌن با من حاال برگشت؛
 

 .شد بلند اؾ اؾ صداي
 
 ؟!جا اٌن اومده چً براي بذارم دلم کجاي و اٌن واًٌ:فرحناز 
 

 .کن باز درو خوب کٌه؟:سروش
 

 .ده نمً هم امون هوله هم چمدر مٌگه چً ببٌنه حال اٌن توي رو سماء بٌاد االن فرهاده:فرحناز
 

 حالٌه؟ چه تو سماء مگه:سروش
 

 اصال هم بعد پٌچً باند هاش دست جفت مچه که اوال خرٌت به زدي رو خودت ٌا خنگً سروش:فرحناز
 .همٌن کنه مً نگات دار چشم دٌوار مثل فمط نمٌزنه حرؾ
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 .بره بشه خسته تا نکنه باز درو خوب واي،:سروش

 
 .کنم مً جمعش جوري ٌه خودم باال بٌاد بذار نه شدي؛ خرفت و خنگ چرا تو دونم نمً:فرحناز

 
 .جون فرهاد اومدي خوش: فرحناز

 
 اتالشه؟ توي چطوره؟ سماء خوبٌد؟ جمعن خوبان همه به به: فرهاد

 
 .خوابٌده آره: فرحناز

 
 .شده ذره ٌه براش دلم بندازم بهش نگاهً ٌه در الي از بذار پس: فرهاد

 
 .شد نماٌون در الي از موش مثل فرهاد کله شد؛ باز ٌواشً در الي
 

 .خوابٌده گٌد مً بٌداره که اٌن اوا: فرهاد
 

 اٌن چرا پس چٌه بهتري؟ خانمً دٌدنت بٌام نتونستم مدت اٌن من ببخش خوبً؟ عزٌزم سالم: فرهاد
 نمٌاي که ولتً از بخدا ببخش و من خدا رو تو کردم عذرخواهً که من! شده؟ چً! کنً؟ مً نگام طوري
 ...شده تنگ صدات براي دلم بزن حرؾ خدا رو تو سرم؛ رٌخته کارا همه شرکت

 
 .شد جدي خٌلً کرد تؽٌٌر لحنش. دٌد و دستام مچ تازه مدتً از بعد
 

 ؟!شده چً دستات رو چٌه باندها اٌن سماء: فرهاد
 

 :گفت کالفگً با کرد بلند رو صداش بعد
 مً داد تکونم محکم گرفت؛ رو کتفم دوتا نٌاورد طالت دٌگه شده چً گم مً گرفتً مونً الل چرا توام با
 خبره؟ چه اٌنجا فرحناز ؟!زنً نمً حرؾ چرا ؟!چته شده چً گم
 

 .دم مً توضٌح برات بٌا هٌچً: فرحناز
 

 .ٌاال ده شدم لب به جون بگو جا همٌن: فرهاد
 

 :گفت و اورد پاٌٌن رو صداش کمً فرحناز
 

 .برگشته دوباره افسردگٌش
 

  کشٌد؛ موهاش توي دستً فرهاد
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 نمً حرؾ ولته چند االن. داره شدت خٌلً نٌست لبلش سرٌه مثل افسردگً ٌه از بٌشتر اٌن ولً: فرهاد
 زنه؟

 
 .شه مً روزي پنچ چهار؛ ٌه: فرحناز

 
 بوده؟ پٌشش فربد گً نمً مگه: فرهاد

 
 .بفهمه رو جرٌان فرهاد که االنه گفتم که کرد پته تته انمدر فرحناز

 
 .گذاشته تاثٌر روش نبودٌم که هممون ما انگارکه بوده همٌنطور اونم با ام؛ ام؛ با آره: فرحناز
 بشه؟ باز پاش گچ باٌد کً:فرهاد

 
 .فردا: فرحناز

 
 .باشم تنها باهاش خوام مً بٌرون برٌد باشه؛: فرهاد

 
 .گرفت دستاش توي رو دستام نشست تخت روي دستم کنار اومد فرهاد دوتا اون رفتن از بعد
 

 توي خاکً چه باٌد من شد مً چٌزٌت ٌه الل زبونم اگه! کردي؟ خودت با کارو اٌن چرا! چرا؟: فرهاد
 فردا کنٌم کاري ٌه خواي مً نمٌزنً؟ حرؾ چرا هان! کردم؟ مً چکار باٌد تو بدونه رٌختم؛ مً سرم
 خٌلً که دونم مً که جاًٌ ٌه رٌم مً بعد کنٌم، مً باز رو لعنتً گچ رٌم مً اول دنبالت مٌام خودم

 .اد مً خوشت
 

 گچ حاال خوب نداشتم، هم پام گچ کردن باز براي اشتٌالً هٌچ حتً نداشتم؛ رو چً هً ي حوصله اصال
 .بشه چً خواد مً چً که بشه، باز پامم

 نمً چون بود، داده لول بهم که اونجاًٌ رفتٌم بعد پام براي رفتٌم اول اومد که بود ظهر طرفاي فرهاد
 . خوردم ماشٌن توي جا همون گرفت برام ساندوٌچ ٌه بذارم زمٌن روي رو پام تونستم
 .نگهداشت بود نماٌان شهر زٌرش که کوهً باالي رو ماشٌن

 
 .دادم لول بهت که جاست همون اٌنجا ببرمت؛ جاًٌ دادم لول بهت دٌشب جان سماء خوب:فرهاد

 
 هٌچ برام اصال دادم؛ تکٌه و روسوندم ماشٌن کاپوت به رو خودم لً لً شدم؛ پٌاده ماشٌن از کرد کمکم

 .همٌن رفتٌم؛ مً جاًٌ داشتٌم انگار فمط نداشت؛ جذابٌتً
 

 خلوت خودت خداي با خودت، با باشً؛ خودت براي تونً مً تو که جاًٌ اٌنجا دلم؛ عزٌزه خوب:فرهاد
 .بزن فرٌاد تونً مً تا فمط جا اٌن آره بزنً؛ داد بزنً؛ حرؾ تونً مً کنً؛

 
 پس خواستم کمک ازش زدم صداش که مولع اون خداًٌ چه گفت، مً که رو چٌزي بود، مسخره برام
 .گذشته کار از کار که حاال بود؛ کجا
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 که بهاري رسٌد؛ مً مشامم به بهار بوي خورد؛ مً چشم به زٌباًٌ کرد مً کار چشم تا ارتفاع اون توي
 باال گرفتم رو سرم نداشت؛ فرلً برام اصال حاال ولً کردم، مً شماري لحظه اومدنش براي همٌشه من
 انار مثل کرد؛ تار رو دٌدم اشک سوزوند رو گلوم بؽض کردم؛ نگاه بودم عاشمش ولتً ٌه که آسمونً به

 نامرد ٌه که اٌن براي کسٌم بً براي تنهاٌٌم؛ براي زدم زار کردم؛ گرٌه و رٌختم اشک تونستم تا ترکٌدم
 اومد؛ نمً در صدام سوخت مً گلوم دٌگه که کشٌدم جٌػ انمدر زدم داد انمدر. کرد لهم نرسٌده راه از

 .کشٌد آؼوش به رو من سمتم؛ اومد شدم سبک خوب دٌد ولتً فرهاد
 

 .عشمم باشه؛ سکوت توي طور اون من سماء ندارم دوست لشنگم، کن گرٌه عزٌزم؛ کن گرٌه آره؛:فرهاد
 

 :گفت و بهم کرد رو فرهاد خونه جلوٌه.شدٌم خونه راهً داد، آرامش بهم فرهاد که اٌن از بعد
 

 دل؛ ؼم اٌن بشنوم رو دلت درده دارم دوست ولً کنً؛ خالً رو خودت تونستً که خوشحالم دلم عزٌزه
 .دم مً گوش دل و جون با شده؟ چً بگو من به پس شه نمً رفع گرٌه با فمط
 

 .دادم جواب گلوم تو بؽض با و کردم پاک رو بٌنٌم
 
 .خوبم نٌست چٌزٌم فرهاد نه_
 

 گذشت؟ چً تو به مدت اٌن توي بگو فرهادت به ولً عزٌزم بهترٌنً تو دونم، مً:فرهاد
 

 .چونم زٌر انداخت دست بعد
 

 بؽض گلوش توي بزنه حرؾ خواست مً ولتً که کجاست؟ سرزنده سماء اون کجاست؟ من سماء:فرهاد
 .نبود

 
 من سمت در و شد پٌاده نداد؛ ادامه دٌگه هم فرهاد ترکٌد؛ بؽضم بگٌرم؛ رو خودم جلوٌه نتونستم دٌگه
 .برد خونه داخل کرد؛ بلند دستً دو رو من کرد؛ باز رو
 اي هفته چند ده؛ مً فشار رو للبم دردي هنوز ولً بهترم بٌرون رفتٌم فرهاد با که روز اون از بعد

 .کارم سر برگشتم اوصاؾ اٌن با برگردم؛ لبلم حالت به تونستم تا رفتم فٌزٌوتراپً
 اون ي همه دوباره خونه گشتم  برمً ولتً ولً کردم؛ مً سرگرم رو خودم شرکت هاي کار با ها روز
. کردم مً خفگً احساس والعا اونجا خوابٌدم نمً اتالم توي دٌگه رفت، مً رژه چشمام جلوي ها اتفاق
 از بعد موند مً پٌشم ساعتً چند امد مً فرهاد هاًٌ ولت ٌه خونش بود رفته هم فرحناز بود روزي چند

 در تا کرد اصرار هم باري چند ٌه. رفت مً شد مً راحت بابتم از خٌالش و امد مً لبام به لبخند اٌنکه
 مً عوض رو بحث و رفتم نمً بار زٌر من باز ولً بزنٌم حرؾ ده مً آزارم که موضوعً اون مورده
 .کردم

 ها همساٌه آخه ترسٌدم چرا دونم نمً زدن، رو ورودي در زنگ فرهاد رفتن از بعد شب ٌک که اٌن تا
 ؟!باشه تونه مً کً پس ندارن هم کار به کاري جا اٌن
 انمدري ولً ره؛ مً نکنم باز و در کن ولش گفتم خودم پٌشه اول ندٌدم رو کسً کردم نگاه چشمً از

 رو صداش اٌنکه تا نبود معلوم چٌزي بازهم کردم نگاه چشمً از دوباره زد، زنگ دوباره که نگذشت
 .شنٌدم
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 .بزنم سر بهت اومدم فمط خودت مرگ به کن باز اي خونه دونم مً فربد، منم سماء کن باز:فربد

 
 :گفت که افتادم فرحناز حرؾ ٌاد بعدش ولً کنم باز و در خواستم نمً ترسٌدم خٌلً اولش

 
 .کرد باز رو در آروم اٌستادم سالن توي رفتم خودم کردم باز رو در"  چزونش به ، سوزونش به"

 هست؟ فربد؛اجازه
 

 .شده طوري اٌن لٌافش که باشم خوشحال ٌا بسوزه حالش به دلم دونستم نمً دٌدم رو لٌافش ولتً
 
 معذبً؟ چرا پس اجازست بدون کاراتون همه که شما هه_
 

 .بزنً زبون زخم داري حك:فربد
 

 ولت هٌچ شدم، ناراحت شده گردنش وبال که دٌدم و دستش ولتً نشست؛ کاناپه اولٌن روي اومد داخل
 .نخواستم بد دشمنمم براي

 
 .ندارٌد اعتمادي چٌزا اٌن به شما که البته خداست چوب نکنه طوري؟ اٌن چرا روزت و حال_
 

 .خودم خواست با ولً خداست چوب زدي حدس درست آره:فربد
 
  اوردي؟ خودت سر بالرو اٌن خودت ٌعنً هه؛_

 ...بهتري خٌلً بٌنم مً بگذرٌم؛:فربد
 

 .پرٌدم حرفش بٌن
 
 .ببٌنً چً تو رو بهتري تا آره_
 

 استراحت برو هم تو رم مً من شم نمً ولتت مزاحم اٌن از بٌشتر دٌگه خوب باشماست حك بله؛: فربد
 .کن
 

 :گفت رفت مً در سمت که طور همون
 

 .داري زٌاد حامً خوشحالم سماء راستً
 .رفت بٌرون در از بعد
 
 چٌه؟ منظورت ببٌنم واٌسا_
 

 .نٌستم هم کمتر نباشم بٌشتر اگر هست؛ خواهانت فرهاد که اي اندازه همون بدون رو اٌن فمط: فربد
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 .خودم سمت برشگردوندم کشٌدم رو لباسش سمتش رفتم
 
 که چٌه پرتا و چرت اٌن مونه مً برادر خواهر مثل فرهاد و من احساس گً، مً داري چً ببٌنم واٌسا_
 برداشته؟ تاب مخت گً؟ مً
 

 رو فرهاد ولً بخواي؛ برادرت مثل رو فرهاد بگً؛ درست شاٌد دونم نمً رو تو عزٌزم؛ نه: فربد
 .فرهاده آلا شاهکار که بٌنً مً نماٌونه هنوز اثارش مطمئنم،

 
 .بود بعٌد کاري همچٌن فرهاد از خوردم جا خٌلً

 
 گً؟ مً چً ببٌنم بزن حرؾ درست_
 

 از بزنم حرؾ باهاش تا بٌاد که کشٌدم مً رو کٌشٌکش پاٌٌن من دٌدنت اومد فرهاد که روزي: فربد
 شک که البته کنه مً نگات برادري چشم به فمط آلا کردم مً فکر و داشتم وجدان عذاب که اونجاًٌ
 ي همه ي متوجه ولتً ولً کنم؛ عذرخواهً اعتمادي بً اٌن بابت ازش و بدونه رو چٌز همه باٌد داشتم؛
 ولتً ولً بخورم؛ تا واستادم هم شاٌد نداشتم، مشکلً کارٌش کتک با رفت در کوره از جور بد شد ماجرا
 مً سماء زندگً از و پات:" گفت که ولتً مخصوصا اوردم جوش خٌلً شده ات شٌفته بدجور آلا فهمٌدم
 ام سماء عاشك من فهمً مً خواهانشم؛ جوره همه خودم ببٌنمت، لدمٌش ٌه توي خوام نمً بٌرون کشً
 کشم نمً کنار راحتً اٌن به لٌمتً هر به حاال آوردنت بدست براي کردم جزم رو عزمم حاال." هري پس

 .بدونً که گفتم سماء
 

 ؟!منِ  عاشك فرهاد والعا گفت مً درست ٌعنً. رفت و گذاشت رٌختگً بهم عالمه ٌک با رو من! رفت
 باورم ولً گذاشتم، هم کنار رو فرهاد پازالي ي همه کردم، فکر صبح تا شب اون داشتم؛ عجٌبً حاله
 . نداشت امکان اٌن نه شد، نمً
 .برد خوابم کً دونم نمً
 فکر اٌن تو همش شرکت، برم تا شدم آماده شدم، بٌدار بود زحمتً هر به خواب از گوشٌم آالرم صداي با

 و کردم سالم همشون به بودن؛ مشؽول همه ها بچه شرکت رسٌدم ولتً. بشم روبرو فرهاد با چطور بودم
 دلم بودم، سرگرم اتالم توي ظهر تا نداشتم، دوست رو شدن رو به رو فرهاد با شاٌد اتالم، توي رفتم

 .شد باز اتاق در که رفت مً ضعؾ بدجور
 

 خوبً؟ نگرفتً، من از سراؼً هٌچ امروز سالم،:فرهاد
 

 .نٌارم خودم روي به اصال کردم سعً
 
 .داشتم زٌاد افتاده عمب کار بودم، کارا سرگرم ممنون؛ خوبم، آره سالم،_
 

 .گرسنمه خٌلً ناهار، برٌم بٌا کردي کار چمدر هر بسه خوب، خٌله:فرهاد
 

 .بود شرکت نزدٌک که رستورانً رفتٌم افتادم، راه دنبالش ولفه بدونه نکنه شک که اٌن براي
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 چلو؟ بدونه کوبٌده سٌخ ٌه همٌشگً؟ همون خوب،:فرهاد
 
 .شه نمً دلٌل نه؛ عاللش؟ حساب به بزنم رو اٌن بود ٌادش خوب چه کردم نگاهش 
 
 .آره_
 

 .اضافه نون با کامل پرس ٌه گرسنمه خٌلً که خودم باشه؛:فرهاد
 

 .بود پاٌٌن سرش زدم، لبخند داشت که حالتً به فمط
 

 نه؟ مگه بهبودي، به رو الحمدهللا: فرهاد
 

 .داد ادامه و اورد باال رو سرش
 

 .گفتم لبت روي لبخنده از گم؟ نمً درست: فرهاد
 
 .شاٌد_
 

 .دونم مً بهتر من آره: فرهاد
 

 .دونستم مناسب رو فرصت شد، مشؽول ولفه بدونه اوردن رو ؼذا
 
 نٌست؟ ولتً چند خبر چه فربد از راستً_
 

 رو اش لممه بزور اٌستاد، راه بٌن بود؛ گرفته باهاش رو لاشك که دستً بود، پر دهنش باال، اورد سرش
 :گفت درهم اخماي با بشماب، توي گذاشت رو لاشك داد، لورت

 
 ...گور کدوم دونم مً چه من
 

 .خورد رو حرفش
 

 .ولگردٌشه دنباله حتما کجاست؛ دونم مً چه من:فرهاد
 

 ٌک بندش پشت داد؛ لورت و جوٌد رو دهانش توي ي لممه و زمٌن گذاشت رو دستش توي لاشك بعد
 .خورد آب لٌوان

 
 .برٌم تا بخور شد؛ کور اشتهام بابا اي:فرهاد

 
 .من به کرد رو شده بارٌک هاي چشماش بعد
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 شده؟ تنگ براش دلت نکنه چٌه هه؛ گرفتً؟ رو اون سراغ شد چً حاال:فرهاد
 

 .داد ادامه تمسخر با بعد
 

 آره؟: فرهاد
 

 .شدم بلند خوردم نصفه رو ؼذام ندادم، رو جوابش هٌچً
 .شد مهربون صداش لحن

 
 .دارٌم ولت هنوز برٌم، بعد بخور رو ؼذات بشٌن نخوردي، چٌزي هنوز که تو!!!  اِ :فرهاد

 
 .کردم چاشنٌش عصبانٌت ممدار ٌه هم شاٌد جدي، خٌلً

 
 من بخور رو ؼذات بمون مٌخواي اگه تو دارم، زٌاد افتاده عمب کار برم باٌد شد، صرؾ ممنون نه؛_

 .رم مً خودم
 

 .برٌم ندارم، کاري اٌنجا هم من نه، نه:فرهاد
 

 ٌک ولت چند هم اون کردم، مً نگاه رو جلو سرد و جدي خٌلً من زدٌم، نمً حرفً هٌچ ماشٌن توي
 .شرکت رسٌدٌم تا کرد، مً نگام گشت برمً بار
 
 .فعال برسم، کارام به اتالم تو رم مً شدم، سٌر بود خوبً ناهار ممنونم،_
 

 ولً شده، پشٌمون زده که حرفً از فهمٌدم مً. اتالم توي رفتم سرٌع و ندادم بهش صحبت ي اجازه
 .نمانده صحبت براي جاًٌ
 .بگٌرم آروم شاٌد کنم، خٌال و فکر کمتر تا کردم کارام سرگرم رو خودم فمط روز اون
 

 ي حوصله چرخٌدم، مً بازار تو فمط من خرٌد، براي بودن، تکاپو در همه بود، نمانده عٌد به چٌزي
 زٌبا، خٌلً ؼازي، کله رنگ به کوتاه؛ دکلته مجلسً لباس ٌه فروشً، بوتٌک وٌترٌن نداشتم،پشت خرٌد
 .خرٌد براي داخل رفتم گرفت؛ رو چشمم

 
 .بٌارٌد برام رو هست وٌترٌن تو که لباس اون کنٌد لطؾ شه مً آلا_
  

 .حتما بله:آلا
 

 ؟!شناختم درست دختر ؟!توًٌ! سماء ،! اِ ...: 
 
 .نداشت فاٌده ولً بٌاد ٌادم شاٌد کردم زوم دخترک صورت توي خورده ٌه
 
 ؟!شما هستم، خودم بله_
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 .خوابگاه توي دانشگاه، توي همکالسٌت بٌتا، منم رفت؟ ٌادت و من زودي اٌن به معرفت بً اي...: 

 
 ؟!کردي تؽٌٌر انمدر چرا دختر ؟!توًٌ بٌتا! واي_
 

 !کنً؟ مً چکار جا اٌن طوالنٌه، جرٌانش آره: بٌتا
  
 !کنً؟ مً کار جا اٌن تو. بخرم لباس اومدم_
 

 لباس؟ کدوم ببٌنم بذار فروشندم،: بٌتا
 
 .مٌاره داره آلا اون اوناهاش_
 

 .ببٌنم تنت تو تا بٌام بپوش برو سلٌمه، خوش چه! واي: بٌتا
 
 .بگو بهم خودت از کن؛ ولش_
 

 .کنم تعرٌؾ برات فرصت سر باٌد نٌست؛ ولتش االن برو: بٌتا
 

 .نبودم بدک کردم، برنداز آٌنه توي رو خودم پرو، اتاق رفتم بٌتا اجبار به خالصه
 

 .کنند ؼش برات پسرا شدي، محشر مٌاد، بهت چمدر دختر! واو. شد آب دلم دٌگه بٌرون بٌا:بٌتا
 
 .ها شٌطونً لبلت مثل هنوز دٌوونه،_
 

 .باش مبارکت عزٌزم، شٌطنت کدوم جان سماء بابا، اي:بٌتا
 
 .باهات دارم زٌاد کار بٌام، کنم عوض رو لباس ممنونم،_
 

 .رفتم صندوق سمت بٌرون اومدم پرو اتاق از و کردم عوض رو لباسم
 
 کنم؟ تمدٌم چمدر ببخشٌد_
 

 .شده حساب بفرماٌٌد؛: بٌتا
 
 .عزٌزم نداشتم تولع اصال ؟!کردي که کارٌه چه اٌن بٌتا_
 

 .عزٌزم نکردم، کاري چٌه؟ حرفا اٌن: بٌتا
 
 .بزنٌم حرؾ سٌر دل ٌه بشٌنٌم برٌم شه؟ مً تموم کً کارت کنم؛ مً جبران حتما ممنونم، ازت دنٌا ٌک_
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 رو من شماره باشم، تماس در باهات من بده رو شمارت کشه، مً طول کارم دٌگه ساعت چند تا من: بٌتا
 .کن ٌادداشت هم
 
 برٌم؟ بگٌري مرخصً االن شه نمً_
 

 .بشم اخراج خواي مً گفتً؛ چٌزي چه اوه، اوه،: بٌتا
 

 ام شماره فمط بزنم، حرفً نداشتم جرأت هم من که بود جذبه با و جدي انمدر جوون پسر اون داشت حك
 .کردم خداحافظً و دادم رو
 

 کنم نگاه شماره به اٌنکه بدونه خورد؛ زنگ خونه تلفن که بودم کشٌده دراز کاناپه روي وي تً جلوي
 .برداشتم رو گوشً

 
 .الو_
 

 .عزٌزم سالم: فرهاد
 

 .نشستم سرجام شنٌدم رو صداش ولتً
 
 .سالم_
 

 .شدم مزاحمت عزٌزم کردي مً استراحت داشتً جان، سماء خوبً؟: فرهاد
 
 .کنم مً گوش بگو نه،_
 

 ي خونه سوري چهارشنبه شب براي بگم بهت که گفت فرحناز هم بپرسم، رو حالت هم زدم، زنگ: فرهاد
 .بٌا همه از زودتر بده انجام رو کارات هستٌم؛ اونجا همگً مهمونٌه؛ ما پدري

 
 .نمٌام که گم مً زنم مً زنگ فرحناز به خودم ممنونم_
 

 .ببٌنم رو العملش عکس خواستم مً
 

 .بٌرون برٌم باهم دوتاًٌ مٌام من پس باشه خوب نمٌاي؟ چرا!!!  اِ : فرهاد
 

 برادر خواهر مثل اون به حسم اول از من که اٌن براي شاٌد بدم، حرصش داشتم دوست چرا دونم نمً
 .دونم نمً کرد، مً نگاه من به اي دٌگه چشم به اون اما بود،

 
 .بٌام تونم نمً دادم، لول فربد به نه،_
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 فمط حساسش، ي نمطه رو گذاشتم دست لوي خٌلً انگار کرد؛ تؽٌٌر کشٌدنش نفس صداي اوه، اوه،
 :گفت باعصبانٌت

 .باشه 
 

 بودنش آشؽال ي همه با فربد بدي، خودت به تکونً ٌه شاٌد آهان،. کرد لطع رو گوشً خداحافظً بدونه
 : گفت و کرد نگاه چشمام توي عشمش، به کرد اطراؾ

 .شد خنک دلم کردم خوبت کردي؟ چکار تو چً؟ تو ولً." واستادم جوره همه پات خوامت، مً"
 بود بٌتا خورد، زنگ موباٌلم فرهاد، با صحبت بند پشت

 
 .عزٌزم سالم،_
 

 نزدم؟ زنگ که مولع بد خوبً؟ عشمم، سالم،: بٌتا
 .زدي زنگ مولع به هم خٌلً بابا، نه_
 

 باهم صبح از که گرفتم مرخصً جمعه براي کردم صحبت بداخاللم کاره صاحب اٌن با جان، سماء: بٌتا
 نداري؟ کاري روز اون که تو باشٌم،

 
 باٌد توهم دعوتم جاًٌ نذار کسً با اي برنامه سوري چهارشنبه شب بٌتا راستً. موافمم عالٌه، نه_

 .باشً
 

 بٌام؟ دعوت بدونه نباشه زشت فمط ندارم، که اي برنامه نه:بٌتا
 
 .مجلسم صاحب کنم مً دعوتت دارم من_
 ...هستً کً تودٌگه بابا اٌول،:بٌتا
 

 .کرد کرم خونه در زنگ صداي
 
 .خدافظ فعال ببخشٌد؛ کٌه، ببٌنم برم من جان بٌتا_
 

 مناسب لباسم کردم، باز و در بزنم حرفً که اٌن بدون. بود فرهاد آٌفن؛ سمت رفتم کردم، لطع رو گوشً
 در به چطور رو خودم اتاق از دونم نمً شد، مً کنده داشت جاش از در بٌام کنم عوض لباس برم تا نبود

 .کردم باز درو رسوندم؛
 .بودم ندٌده لٌافه و حال اٌن با رو فرهاد تاحاال بود، ترسناک خٌلً لٌافش واي

 
 !بري؟ بٌرون خواي مً اي الشً کدوم با! هان؟ ؟!کردي مً زر زر چً تلفن پشت: فرهاد

 
 ؟!بود فرهاد والعا اٌن شنٌدند، مً که رو چٌزهاًٌ کردن نمً باور گوشام بود، شده گرد تعجب از چشمام

 
 !داد؟ انجام باهات خواست کاري هر که آشؽالً همون با: فرهاد
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 :گفت فرٌاد با داد، تکونم گرفت و بازوم تا دو سمتم، اومد دفعه ٌک
 نکنه ببٌنم کن صبر ٌا بري، خواي مً اون با گرفت، ازت رو دخترانگٌت تمام که فطرت پست همون با 

 ...حتما دٌگه آره هان؟ کردي؟ تمدٌمش دودستً خودت
 

 گوشش تو محکم تونستم مً که جاًٌ تا و کردم جدا هاش دست از و هام دست نٌاوردم، طالت دٌگه
 .زدم مً حرؾ برٌده برٌده امد، نمً باال نفسم عصبانٌت شدت از بود بعد خٌلً حالم خوابوندم،

 
 ؟!دي مً جر طور اٌن رو خودت داري که مربوطه، چه تو به بدونم خوام مً پادادم، بهش خودم آره،_
 

 حرؾ نتونستم دٌگه. بارٌد مً روش و سر از نگرانً شد، مً عوض فرهاد ي لٌافه زدم مً حرؾ من
 رو ممدارٌش آورد، برام آب لٌوان ٌه رفت سرٌع فرهاد کاناپه، روي افتادم بود، اومده بند نفسم بزنم

 .اومد جا نفسم شدم، آروم کمً. خوردم داد هم رو بمٌش ما صورتم توي رٌخت
 :گفتم و بهش کردم رو بعد
 
 .بٌرون برو ام خونه از شو بلند_
 

 .بود شده مظلوم باشه رٌخته رو شٌرش که اي گربه عٌن نبود، خبري پٌش ساعت نٌم فرهاد اون از دٌگه
 

 !خوبً؟ تو رم؛ مً باشه:فرهاد
 
 .برو شو بلند نمونده حرفً اگر حاالم مربوطه، خودم به_
 
 : گفت من من، با کرد، مً پا اون پا اٌن شد، بلند دستم کنار از
 

 بري بٌرون فربد با خواي مً گفتً ولتً آخه آخه، ببخش، و من زدم، حرؾ بعد خٌلً خوام مً معذرت
 .رٌختم بهم خٌلً

 
 .کردم نگاهش تحمٌر با فمط
 

 .بشه طوري اٌن خواستم نمً اصال عزٌزه، خٌلً برام که خودت جونه به: فرهاد
 

 .راه اون به زدم رو خودم
 
 گفته؟ بهت کً_
 
 .داد ادامه بود مشهود صورتش توي که تعجبً با
 

 ؟!رو چً:فرهاد
 
 .حال اٌن با اونم جا اٌن اومدي بخاطرش االن که همونً_
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 ؟!شم نمً منظورت ي متوجه: فرهاد

 
 از بگو پس داري، خبر چٌز همه از که شدم مطمئن امشب داشتم شک اگه نزن، راه اون به رو خودت_

 دونً؟ مً کجا
 

 شد، درهم لٌافش
 

 دادم؟ لو رو چٌز همه عصبانٌتم توي باز: فرهاد
 

 .دادم تکون حرفاش تائٌد به رو سرم فمط
 

 .فهمٌدم برگشتم جنوب از که روز همون از رو جرٌان ي همه من آره،: فرهاد
 
 کً؟ از فهمٌدي؛ که شدم متوجه_
 

 .کرد تعرٌؾ برام رو چٌز همه فربد خوده اوم،: فرهاد
 
 بمٌش؟ خوب؛_
 

 .کشٌدن بٌرون دهنش از رو اصلً حرؾ سخته چمدر که واي. بود همٌن نداره؛ بمٌه دٌگه: فرهاد
 
 کردٌد؟ خورد و زد مفصل همٌن براي خوب_
 

 کرد؟ تعرٌؾ برات خودش:فرهاد
 
 براي کنً فکر که نٌستم فربد ناراحت اصال زدي؟ رو فربد عنوان چه به تو بدونم خوام مً فمط آره،_

 ؟!وسط افتادي نداشتم برادر عنوان به تو بدونم خوام مً نه، کنم، مً سوال اون
 
. کرد نگاهم و باال آورد رو سرش ٌواش جواب، منتظر بودم اٌستاده سٌنه به دست و انداخته باال ابروي با
 :گفت مکث با
 
 نه؛  
 

 .دادم تکون رو سرم
 
 خوب؟_
 

 مً رو چً دٌگه گفته، تو به رو چٌز همه فربد مشخص که طور اٌن بشنوي؟ خواي مً رو چً: فرهاد
 بشنوي؟ خواي
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 .بشنوم خودت زبونه از خوام مً_
 

 .مکث بازهم
 

 تا بود اي دٌگه هرکس فهمً؟ مً عاشمتم، من خواهر، عنوان به نه سماء،. دارم دوست من آره،:فرهاد
 .نه تو ولً بود شده متوجه االن
 
 بٌشتر؛ نه خواي مً فرحناز مثل رو من پاکه، فکرت من مثل توهم کردم مً فکر چون چرا، دونً مً_

 رو خٌالت بذار حاالم بودم؛ منگ ها مدت تا اومد فرود سرم تو پتک مثل زد بهم رو حرؾ اٌن فربد ولتً
 .نکرده تؽٌٌر چٌزي هم االن و دٌدم نداشتم برادره چشم به رو تو فمط من کنم؛ راحت

 
 کرد؟ دعوتتون کً جا؟ اٌن اومدٌد حمً چه به شماها: فرحناز

 
 ...کنم صحبت باهات بذار بده، اجازه دلٌمه ٌک فرحناز: سروش

 
 ...بٌرون برٌد بگٌر رو فربد دست ندارٌم باهم حرفً ما: فرحناز

 
 .دارم کارت من اٌنجا بٌا دلٌمه ٌک باشه: سروش
 چٌه؟ کن؛ ول رو دستم:فرحناز

 
 ...نکردم کاري که من کنً، مً تا باهام اٌنطوري دارم دوست دونً مً فرحناز: سروش

 
 کنً؟ چکار خواستً مً دٌگه:فرحناز

 
 دارم چطوري ببٌن کنم؛ مً خواهش بود اتفاق ٌه بابا کردم تعرٌؾ برات رو چٌز همه که من: سروش
 .نباش دنده ٌک انمدر کنم مً التماس جلوت

 
 آوردي؟ خودت دنبال رو اون چً براي کنم، فکر باٌد تو مورد در: فرحناز

 
 کالفست خٌلً خواد، مً خٌلً رو سماء خاطر بخدا آوردمش، زور به من بٌاد خواست نمً: سروش
 .بشه روشن تکلٌفش بلکه بزنه حرؾ سماء با امشب اومده

 
 مً کنم حرمتً بً مهمون به نداده ٌادم بابا چون فمط پلکه، به سماء دوروبر نبٌنم نکرده، الزم: فرحناز
 مً جا ٌه کشٌد، مً خط رو سماء دور فهمٌدي؟ دردسر بدون سروش مٌگم چً ببٌن ولً باشٌد تونٌد
 فهمٌدي؟. باشٌد چشمم جلوي زٌاد خوام نمً شٌنٌد

 
 من؟ با آشتً ٌعنً لبول باشه،:سروش

 
 .شنٌدم گوشم کنار رو فربد صداي که بٌتا سمت برم خواستم. رفت بده رو جوابش که اٌن بدونه فرحناز
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 پس شه، مً برخوردي چه ما با ببٌنً خواي مً کنجکاوي که بٌنم مً شنٌدي؟ خوب رو ها حرؾ: فربد

 نه؟ زٌاده نازت فمط ٌاد نمً بدت هم خودت
 

 :گفتم و کردم جمع رو بنفسم اعتماد ي همه
 

 .اٌنجام اتفالً شدم، مً رد اٌنجا از داشتم کرد، اود خودشٌفتگٌت که باز اوه،
 

 کنً؟ مً چکار جا اٌن تو اتفالً پله، زٌر سالن جاي ترٌن پرت جا اٌن هه،: فربد
 

 تا و تک از رو خودم پس دادم، سوتً بدجور دٌدم پوزخند، ٌه لبش ي گوشه و کرد رٌز و چشماش
 :گفتم و ننداختم

 
 .جا اٌن اومدم که داشتم کار حتما

 
 .سمتش چرخٌدم ناخواسته کشٌد رو دستم برم که افتادم راه ام جمله شدن تموم از بعد
 

 .شدي تر بودي؛خواستنً خواستنً: فربد
 
 .کنه مً نگاهم لبخند با هنوز دٌدم بشٌنم تا ها بچه سمت رفتم و کشٌدم رو دستم حرص با
 

 دست بودم؛ حالً ٌه شد؛ عاشمانه و الٌت خٌلً شد؛ عوض موسٌمً وسط، رفتٌم ما ولتً چرا دونم نمً
 بود، شده مرگٌم ٌه کرد؛ مً صحبت آروم گوشم در گردنش؛ دور من، هاي دست کمرم، دور فربد هاي
 فمط گه مً داره چً شنٌدم نمً اصال شاٌد کردم؛ نمً اعتراضً هٌچ اصال بردم؛ مً لذت داشتم خٌلً
 شدٌم جدا هم از ولتً. شد تموم آهنگ ولتً هم آخر در کردم، مً آرامش احساس حالت اون توي

 خنده حالت ٌه با. رفت ضعؾ براش دلم اي لحظه براي بود، لباش روي زٌباًٌ لبخند کردم، نگاهش
 .کرد سوال مرموز

 
 !خوردي؟ چٌزي:فربد

 
 .دادم جواب لاطع خٌلً هم من
 
 .نخٌر_
 

 .داد سر بلندي خنده. هم تو کردم رو اخمام هم بعد
 

 .دادم مً خوردت به زودتر شً مً نرم ها راحتً اٌن به دونستم مً اگه: فربد
 

 رو همه. داشتند هم جالب ي برنامه ٌه. رفتم و نزدم دم ولً سوخت زخمم جاي گرفتم گاز رو لبم گوشه
 هاي افشانً نور بود زٌبا خٌلً شدم، حٌات داخل بازي، آتٌش دٌدنه براي پشتً حٌات کردن دعوت
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 مً لذت شٌرٌن حال اٌن از داشتم بود؛ زٌباًٌ ي لحظه خٌلً امد؛ مً چشمام به خاصً طور ٌه رنگارنگ
 دٌدم مً درست آره برگشتم، داخل بودند بازي آتٌش سرگرم همه رسٌد بگوشم دعوا و داد صداي که بردم
 مً کاري کتک بدجور نداشت اي فاٌده اما بٌنشون، رسوندم رو خودم بودند، گالوٌز هم با فربد و فرهاد
 که زدم داد بلند همچٌن شدم زمٌن نمش شد چً دونم نمً دفعه ٌک دٌدند؛ نمً رو من اصال انگار کردند
 .شد پاره حنجرم
 :گفتم و کشٌدم رو دستم کرد، بلندم گرفت رو دستم کرد جمع دورم از و موهام سمتم اومد فربد

 
 بهم حالم دوتون هر از افتادٌد؛ هم جون به جنگند مً ماده براي که نر حٌون دوتا مثل چتونه کن، ولم 

 .بزنٌد بهم رو فرحناز مهمونً کاراتون اٌن با خوام نمً بٌرون؛ برٌد گمشٌد خوره، مً
 

 رو کارٌتون کثافت برٌد بگٌر رو لندهور اٌن دست مهمونه؛ اٌنجا کً رفته ٌادت اٌنکه مثل هه؛:فرهاد
 .کنً پذٌراًٌ ازش چطور بلدي خوب که تو بدٌد؛ انجام دٌگه جاي

 
 توي انداختم تؾ و کردم نگاش فمط نداشت؛ رو بعدش درد دست ارزش ولً دهنش توي بکوبم خواستم
 .شدم دور ازشون و صورتش

 .شد خارج در از فمط بزنه حرفً که اٌن بدونه
 . نکردٌم صحبت باهم اصال ولً دٌدمش شرکت تو صبح
 .خونه اومد وسٌله عالمه ٌک با بٌتا که بود عصر

 
 !دختر؟ چٌه اٌنا! سالم_
 

 .سالم راستً بٌارم، کم نباٌد کردي تعرٌؾ من براي تو که اي مهمونً اٌن از:بٌتا
 
 .داخل بٌا! نباشً خسته_
 

 .بگٌرم دوش ٌه من هست اجازه: بٌتا
 
 .باش راحت برو هاتً مولع همون مثل هم هنوز_
 

 .بودٌم آماده هردومون تمرٌبا که بود هفت نزدٌکاي ساعت
 بٌتا رو صورتم آراٌش رٌختم؛ دورم باز و موهامم پوشٌدم؛ رو دکلته مجلسً لباس همون بٌتا اصرار به

 نذاشت اولم از کردم؛ لبول برسه گوشم به کمتر صداش که اٌن براي کرد، اصرار خٌلً چون داد؛ انجام
 همٌن براي کنم؛ کور رو ذولش نداشتم دوست داشت؛ هٌجان اندازه از بٌش چون ببٌنم آٌنه توي رو خودم
 سماء از خبري نشناختم دٌدم آٌنه توي رو خودم ولتً کارش شدن تموم از بعد. دادم انجام گفت هرچً
 .نبود سابك

 
 .عالٌه بٌتا!! واو_
 

 اومد؟ خوشت:بٌتا
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 .رو آراٌش اٌن دارم دوست خٌلً نداره، حرؾ_
 

 .شٌنه مً صورتت توي آراٌش عزٌزم خوشگلً خودت:بٌتا
 
 .ممنونم_
 

 .کنه جمع و پسرار جنازه باشه سرمون پشت بزنم نشکش به هم زنگ ٌه بذار خوب:بٌتا
 

 خودم.بود شده دوبرابر صورتم زٌباًٌ بودم؛ شده محشر والعا خنده، زٌره زدٌم هردومون حرفش از بعد
 .بمٌه حال به واي رفت ضعؾ دلم
 آراٌش ٌه با ساده کوتاه پٌراهن ٌه هم بٌتا. کردم تکمٌل سانتً ده باشنه کفش ٌه با رو تٌپم
 .خاص مهمونً ٌه براي شد آماده بود گرفته و صورتش از نٌمً کوتاهش موهاي که زٌبا العاده فوق 

 بان نگه وردي زٌباًٌ؛ همه اٌن از زد؛ برق چشماش بٌتا رسٌدٌم؛ فرحناز پدري ي خونه دمه ولتً
 طرفمون دو رفتٌم؛ مً راه پٌاده ممداري باٌد ساختمون در به برسٌم تا مٌگفت؛ آمد خوش و بود اٌستاده

 .بود ناپذٌر وصؾ والعا زٌبا روز هاي گل و درخچه از بود پر
 

 ؟!کنند نمً زندگً اٌنجا فرحناز و فرهاد خود گفتً زٌباست؛ چمدر واي: بٌتا
 
 .اوهم_
 

 جدا ي خونه کدوم هر برن و کنند ترک رو زٌباًٌ اٌن به خونه اٌن اومده دلشون چطور آخً؛: بٌتا
 .بابا اي خودش؛ براي جدا هم فرهاد خودش براي فرهاد بگٌرن؛

 
 که دٌدم و فرحناز بودند، نٌامده ها بچه ي همه هنوز شدٌم، سالن وارد ساختمون؛ اصلً در به رسٌدٌم
 تعجب ٌه با بعد برگردوند، رو روش انداخت ما به نگاهً نٌم ٌه کنه، مً بخند بگو دوستاش با داره

 .سمتمون اومد خاصً
 

 پسرا دل به رحم دختر؟ کردي چه واي، شناختمت سخت! کردي تؽٌٌر چمدر دختر ؟!توًٌ سماء:فرحناز
 نکردي؟

 
 .زدم لبخند جوابش در فمط
 

 ؟!بري خواي مً َکسً با نمٌاي امشب گفت من به بدجنس فرهاد:فرحناز
 
 .ندارم رو کسً شماها جزء به که من بابا نه_
 

. خونه کنجه بشٌنً تنها که بهونته دوباره حتما گفتم اومدي که خوشحالم خٌلً عزٌزم دونم مً:فرحناز
 کنً؟ نمً معرفً:  گفت و بٌتا به کرد اشاره بعد
 
 .دانشگاهم دوستان از ٌکً بٌتا رفت، ٌادم پاک_
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 خودتون از بٌاد زود برٌد لباسا، تعوٌض براي همٌشگً اتاق همون جان سماء اومدٌد، خوش خٌلً_بٌتا

 .کنٌد پذٌراًٌ
 

 .اتاق سمت افتادٌم راه
 

 .اٌول دستگاهً و دم چه اي خونه عجب سماء! واي: بٌتا
 
 ؟!بود نٌامده خودم چشم به چرا مدت همه اٌن گفت؛ مً راست انداختم؛ سالن به نگاه ٌه بٌتا ي جمله با

 از تضعٌنً وساٌل داشتند؛ لرار هم کنار در استٌل و سلطنتً مبل دست چند که بود بزرگ انمدر سالن
 .بود داده محٌط به خواصً ي جلوه سالن دور دورتا زٌبا ظروؾ و گلدون
 .بٌتا به کردم رو و گرفتم سالن از چشم

 
 نکردي؟ ترک رو التً کلمات اٌن هنوز تو_
 

 .خداٌٌش شدي اي تٌکه چه جون نوچ،:بٌتا
 
 .برٌم بٌا_
 

 .بمٌه بٌن سالن توي دوباره برگشتٌم شدن؛ آماده از بعد
 

 .ندٌدند خوشگل مگه کنند؛ مً نگات چمدر: بٌتا
 
 .بودند ندٌده لباس و ظاهر اٌن با رو من حاال تا آخه دارن حك کن حفظ رو خودت خونسردي_

 .بشٌنٌم اونجا برٌم بٌا بگذرٌم ها؛ بعضً خاطر به هم فمط کردم؛ روي زٌاده والعا امروز
 

 بعضٌا؟ کدوم خاطره به ببٌنم بگو بال:بٌتا
 .شً مً متوجه خودت حاال_
 

 .کرد بؽلم بهار سر پشت از که بودم بٌتا با صحبت مشؽول
 

 خوبً؟ عزٌزم؛ سماء:بهار
 
 کجاًٌ؟ هست معلوم دختر بود شده ذره ٌه برات دلم توًٌ بهار برم، لربونت_
 

 .بذارم تنهاش تونم نمً شه مً دٌالٌز داره آخه مامانِ  بنده دستم:بهار
 
 شدم، متوجه ولتً شدم ناراحت خٌلً آخً_
 .بشه بهتر شاءهللا ان 
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 کنً؟ نمً معرفً ممنونم،: بهار
 
 .دانشگاه دوستان از ٌکً بٌتا مٌره، ٌادم همش خدارو ي بنده اٌن رفتم تنها جا همه که انمدر آخ؛_
 

 چرخوندم، سر بهار به بٌتا معرفً از بعد
 دٌدم که بودم فکرا همٌن تو بٌان، تونستند چطور دارند روًٌ عجب سروش، و فربد به خورد چشمم
 ؼنٌمت رو فرصت پس مٌاد، پٌش بٌنشون برخوردي چه ببٌنم شدم کنجکاو سمتشون مٌره داره فرحناز
 .بشنوم بهتر رو صداشون که ستون پشت رفتم کنه مً صحبت بهار با داره بٌتا دٌدم تا شمردم

 
 شٌطون؟ کنً مً رو کً رو بالً اول، خاطرخواه از اٌن خوب؛: بٌتا
 
 .برس مهمونٌت به نشو لوس_
 

 مً روش و سر از عاشمً جان اي شده، محوت چطوري ببٌن جبروت همه اون با عزٌزم، آخً: بٌتا
 .باره

 
 .کن تمومش گفتم_
 

 .شً مً ترسناک چرا چشم: بٌتا
 

 و؛ کٌفم نه اوردم و گوشٌم نه خودم همراه افتاد، ٌادم دفعه ٌک که کردم مً نگاه رو بمٌه رلص داشتم
 .شدم بلند بزنم بٌتا به حرفً که اٌن بدونه

 
 ري؟ مً کجا داري:بٌتا
 
 .مٌام االن_
 
 .ها اتاق از دٌگه ٌکً توي شدم کشٌده راه وسط بٌرون اومدم اتاق از
 

 کردي؟ درست خودت براي که اي لٌافه و رٌخت چه اٌن
 

 .وحشتناک و عصبً خٌلً ي لٌافه ٌک با بود، فرهاد
 
 .خوبه هم خٌلً چشه؟ مگه_
 

 کنً؛ مً عوض رو لباس وجب ٌک اٌن گٌري مً لباس فرحناز از االن همٌن نٌست؛ چش: فرهاد
 .گم مً چً فهمٌدي

 
 .بگً شما بودم منتظر اتفالا بله،_
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 .در سمت رفتم افتادم راه درآوردم دستش از رو بازوم
 !کردي؟ مسخره رو من االن ببٌنم، واستا: فرهاد

 
 چرا؟ دٌگه من هستٌد، مسخره خودتون شما دارٌد اختٌار اوا،_
 

 لباس اٌن برو ها؛ دم مً دستت کاري ٌه عصبٌم خٌلً نٌار باال رو من سگ روي اون سماء،: فرهاد
 .کن عوض رو کوفتً

 
 :گفتم باال نسبتا صداي با و درهم هاي ابرو با شدم؛ عصبً هم من زد حرؾ طوري اٌن ولتً

 
 در جلوي از حاالم نٌامده؛ تو به فضولٌشم مٌدم انجام بخواد دلم که هرکاري من نٌست، مربوط تو به_

 .ور اون گمشو
 

 گذاشتم رو دستم فمط شده چً فهمٌدم نمً لحظه چند براي. گوشم توي خوابوند ضرب با باال برد دست
 بود، دٌر خٌلً دٌگه ولً بارٌد مً پشٌمونً روشنش چشماي توي کردم؛ بلند رو سرم و صورتم روي
 هم اون دادم؛ هولش در جلوي از دٌگم دست با کردم که کاري فمط. رفت بٌنمون از احترامم ذره ٌه همون
 دستشوًٌ ي آٌنه توي. کنار رفت من حرکت ٌه با بود شک توي بود داده انجام که حرکتً از نکه اي مثل

 بمون نٌست، ولتش االن نه لعنتً، بؽض اٌن بازهم بود؛ خونً لبم ي گوشه انداختم، صورتم به نگاهً
 پاک رو لبم روي خون. برم دورو اشؽاالي اٌن با آره. دوروبرم آشؽاالي اٌن با دارم کار خٌلً بعد، براي
 انداختم رو نگاهم آخرٌن آٌنه توي کشٌدم عمٌك نفس ٌک کردم؛ محو رو انگشتاش جاي پنکٌک با کردم؛

 هم فرحناز حاال که دخترا پٌشه رسٌدم ولتً پاٌٌن، سالن سمت رفتم مً. شدم خارج دستشوًٌ از و
 دٌگه خداي گفتم خودم پٌش مٌاد؛ سمتمون داره بهنام که دٌدم نشستنم از لبل بود، شده اضافه بهشون
 .ندارم رو ٌکً اٌن ي حوصله

 
 دٌد؟ مً رلص افتخار من به گل، خانوماي به: بهنام

 
 :گفت بٌتا جوابش در داغ، زٌادي کلش بود معلوم 
 

 ...برلصٌم باهات بخواٌم همگً اگه نکنً رودل عزٌزم آخً؛
 

 .خنده زٌره زدٌم هممون
 

 .کنم صفا رو امشب ٌه هم من بذارٌد داره، اشکالً چه: بهنام
 

 افتخار بهت خودم بٌا بٌا؛ نٌست، خوب برات ولت اون بشه عوض صفا با جات ترسم مً نگرانتم نه: بٌتا
 .دم مً
 

 .شد کم شرش بده خٌرت خدا بٌتا آخً
 
 .اومد خوشم ازش خٌلً باحالٌه دختر چه: فرحناز 
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 .خوبه خٌلً موافمم؛ فرحناز با آره،: بهار

 
 .تر حٌاء با ممدار ٌه البته بود، طوري همٌن دٌدمش دانشگاه توي که اولً روز از_
 

 :گفت جلو اومد بود پذٌراًٌ مسئول که جوونً پسر بودٌم، صحبت مشؽول
 
 .نوشٌدنً ها خانم_
 

 : گفت فرحناز جوابش در
 
 .ممنونم نه_
 

 :گفتم ولفه بدونه و سرٌع خٌلً
 
 .خوام مً من بدٌد اجازه_
 
 .بودم نخورده ها چٌز اٌن از عمرم به بود زٌبا رنگش هم چمدر برداشتم، گٌالس ٌک 
 

 .دختر نخور باالس؛ درصدش اٌنا! نبودي؟ اهلش توکه کنً؟ مً چکار هست معلوم!! سماء: فرحناز
 
 .نرم دنٌا از نخورده خوام مً شه، نمً هٌچٌم نترس_
 

 اي دٌگه ممداره اومد؛ نٌامد بدم ولً بود؛ تلخ بٌشتر شاٌد داشت، خاصً مزه کشٌدم؛ سر اي جرعه
 خوردم؛

 
 .من به بدش دٌگه بسه: فرحناز

 
 .فرحناز دست دادم که بود مانده گٌالس ته ممداري

 
 .کردي نگران هم رو من رٌختً بهم رو خودت انمدر بٌا نٌامد، خوشم خٌلً ولً نبود؛ بدک_
 

 :گفت تعجب با بهار
  
 ؟!خوردي تهش تا بودي نگران انمدر_
 
 .نخوردم که رو همش تازه شد؛ تموم خوردم ، نبود چٌزي کنٌد، مً شلوؼش بابا اي_
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 لبول ناچارا   بهار جلوي داري آبرو براي هم فرحناز کرد رلص درخواست ازش فرحناز سمت اومد سروش
 بهار با رو صحبتم خواستم فرحناز رفتن از بعد. دونم نمً بره؛ باهاش که داشت دوست شاٌدم ٌا کرد؛
 .که بدم ادامه

 
 .خانم سماء دٌد، مً من به دونفره رلص ٌه افتخار_
 

 .کردم لبول درنگ اي لحظه بدونه چرا دونم نمً
 دست بودم؛ حالً ٌه شد؛ عاشمانه و الٌت خٌلً شد؛ عوض موسٌمً وسط، رفتٌم ما ولتً چرا دونم نمً
 بود، شده مرگٌم ٌه کرد؛ مً صحبت آروم گوشم در گردنش؛ دور من، هاي دست کمرم، دور فربد هاي
 فمط گه مً داره چً شنٌدم نمً اصال شاٌد کردم؛ نمً اعتراضً هٌچ اصال بردم؛ مً لذت داشتم خٌلً
 شدٌم جدا هم از ولتً. شد تموم آهنگ ولتً هم آخر در کردم، مً آرامش احساس حالت اون توي

 خنده حالت ٌه با. رفت ضعؾ براش دلم اي لحظه براي بود، لباش روي زٌباًٌ لبخند کردم، نگاهش
 .کرد سوال مرموز

 
 !خوردي؟ چٌزي:فربد

 
 .دادم جواب لاطع خٌلً هم من
 
 .نخٌر_
 

 .داد سر بلندي خنده. هم تو کردم رو اخمام هم بعد
 

 .دادم مً خوردت به زودتر شً مً نرم ها راحتً اٌن به دونستم مً اگه: فربد
 

 رو همه. داشتند هم جالب ي برنامه ٌه. رفتم و نزدم دم ولً سوخت زخمم جاي گرفتم گاز رو لبم گوشه
 هاي افشانً نور بود زٌبا خٌلً شدم، حٌات داخل بازي، آتٌش دٌدنه براي پشتً حٌات کردن دعوت

 مً لذت شٌرٌن حال اٌن از داشتم بود؛ زٌباًٌ ي لحظه خٌلً امد؛ مً چشمام به خاصً طور ٌه رنگارنگ
 دٌدم مً درست آره برگشتم، داخل بودند بازي آتٌش سرگرم همه رسٌد بگوشم دعوا و داد صداي که بردم
 مً کاري کتک بدجور نداشت اي فاٌده اما بٌنشون، رسوندم رو خودم بودند، گالوٌز هم با فربد و فرهاد
 که زدم داد بلند همچٌن شدم زمٌن نمش شد چً دونم نمً دفعه ٌک دٌدند؛ نمً رو من اصال انگار کردند
 .شد پاره حنجرم
 :گفتم و کشٌدم رو دستم کرد، بلندم گرفت رو دستم کرد جمع دورم از و موهام سمتم اومد فربد

 
 بهم حالم دوتون هر از افتادٌد؛ هم جون به جنگند مً ماده براي که نر حٌون دوتا مثل چتونه کن، ولم 

 .بزنٌد بهم رو فرحناز مهمونً کاراتون اٌن با خوام نمً بٌرون؛ برٌد گمشٌد خوره، مً
 

 رو کارٌتون کثافت برٌد بگٌر رو لندهور اٌن دست مهمونه؛ اٌنجا کً رفته ٌادت اٌنکه مثل هه؛:فرهاد
 .کنً پذٌراًٌ ازش چطور بلدي خوب که تو بدٌد؛ انجام دٌگه جاي
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 توي انداختم تؾ و کردم نگاش فمط نداشت؛ رو بعدش درد دست ارزش ولً دهنش توي بکوبم خواستم
 .شدم دور ازشون و صورتش

 .بردم و کشٌدم رو دستش بزنم حرفً که اٌن بدون بٌتا سراغ رفتم
 

 بري؟ مً کجا و من کنً؟ مً چکار داري! سماء: بٌتا
 

 : گفتم و اٌستادم
 .برٌم بپوش اي مً اگه خونه رم مً دارم من
 

 .شد ما ي متوجه فرحناز
 

 ري؟ مً داري کجا عزٌزم! سماء: فرحناز
 
 ..دارم کار خٌلً شرکت فردا خونه برم باٌد دٌگه من بود، خوب خٌلً امشب براي ممنونم_
 

 : گفت فرهاد بگه چٌزي فرحناز که اٌن از لبل
 

 .بٌاي هم شرکت نکرده الزم
 

 .سمتش برگشتم
 
 .کنً نمً تکلٌؾ و تعٌٌن من براي تو_
 

 .برم که کشٌدم رو راهم بعد
 

 .اخراجً پس دارم نمش معاون ٌک از بٌشتر شرکت اون توي هم من منً؛ دسته زٌر کارمنده تو؛: فرهاد
 

 .مٌامد دنبالم کنده پر و بال مرغ مثل سوخت فرحناز حال به دلم. رفتم کشٌدم رو راهم و کردم نگاش فمط
 

 .توام با سماء! شده؟ چً! خبره؟ جه جا اٌن ببٌنم کن صبر: فرحناز
 

 .انداختم فرهاد به عمٌمً نگاه ٌک
 
 .کنه تعرٌؾ برات رو چٌز همه وجدانش با بگو، فرهاد به_
 

 مناسبً حال اصال داشتم، تهوع حالت و سرگٌجه بشدت اي، دٌگه چٌز ٌا بود عصبً فشار از دونم نمً
 بٌتا حاال بودٌم؛ کرده تعوٌض رو هامون لباس داخلش اومدن مولع که اتالً همون تو باال رفتٌم نداشتم،
 نفهمٌدم که اومدٌم مً پاٌٌن ها پله از و بود بٌتا دست تو دستم. کنم تنم و هام لباس کرد مً کمکم داشت
 باز چشم نرمه، جام شدم متوجه اي لحظه فمط شدم، پرت ها پله از خورد پٌچ پام رفت گٌج سرم شد چً

 :گفت صداش توي ؼمً با. بود فرهاد کردم،
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 .کنً مً چکار داري من و خودت با ببٌن سماء،
 کشٌدم آؼوشش از رو خودم بود هرطور فمط

 ترکٌدم انار مثل دفعه ٌک بٌتا بؽله تو بستم و در بٌرون زدٌم وٌال از ولتً.کردم مرتب رو لباسم بٌرون
 .بود فراگرفته رو بست بن کل گرٌم صداي رٌختم اشک فمط
 

 .باال بٌاٌد: فربد
 

 خدا ي بنده کردم حرکت مخالفش جهت افتادم راه بزنم حرفً که اٌن بدونه کردم؛ نگاش کردم بلند سر
 .کشٌدمش مً خودم دنباله جوري همٌن بٌتا؛

 
 ...داري توام با: فربد

 
 ...ببٌنم رو رٌختتون خوام نمً گمشٌد برٌد_
 

 اخالق بد و بود عصبً خٌلً
 

 .باش زود باال؛ بٌاٌد گم مً: فربد
 

 .ماشٌن پنجره سمت رفتم کردم ول رو بٌتا دست
 
 .خونم برم بلدم خودم باشم، تنها خوام مً. کنٌد ولم خواٌد مً جونم از چً_
 

 نگاش بهت با بودم، شده کوب مٌخ جام سر. بست رو ماشٌن در ضرب با شد، پٌاده ماشٌن از دفعه ٌک
 .رفت نفسم لحظه ٌک براي که گرفت صفت رو بازوم انمدر. کردم مً
 
 خونت به برسه چه رسً نمً کوچه سر به لٌافت و تٌپ اٌن با_
 

 نگاه ٌه بعد نشوندتم، صندلً روي و کرد باز رو جلو در باشه من سمت از جوابً منتظره که اٌن بدونه
 .شد سوار اومد موش مثل بٌتا خدا ي بنده کرد، باز رو عمب در و انداخت بٌتا به بدي خٌلً
 .سمتم گرفت برداشت دستمال کرد دراز دست

 
 .کن پاک رو چشمت زٌر بگٌر:فربد

 
 .بودم کردن پاک مشؽول آٌنه توي گرفتم ازش رو دستمال

 
 .کردم نگاش سمتش برگشتم شده گرد چشماي با. خودم پٌشه شرکت مٌاي فردا از:فربد

 
 ...دارم کار خودم من! بشه؟ چً که_
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 ...کرد اخراجت که اون:فربد
 
 .هه آره؟ نٌامدي جلو بزدال مثل شنٌدي رو ما هاي حرؾ ي همه تو پس_
 

 .همسرم ي خواسته به احترام پاي نه بودنم؛ بزدل پاي بذار تو نداره عٌبً آره؛:فربد
 

 رو ما تعجب با بود هم تو اخماش ببٌنم؛ رو العملش عکس تا بٌتا سمت برگشتم خدا نا شد تا چهار چشمام
 .فربد سمت برگشتم. کرد مً نگاه

 
 .شً خفه شه مً_
 

 مسئولٌت احساس برابرت در هم من مٌاي حساب به من زن االن دٌگه تو گم، مً دروغ مگه چرا: فربد
 ...دارم

 
 .بفهم رو اٌن باشه؛ داشته مسئولٌت احساس من به نسبت کسً که خوام مً نه توام زن نه من کن بس_
 

 :گفتم بلند تمرٌبا بعد
 
 .بده نجات ها دٌونه اٌن دست از رو من خدا واي_

 .شد پٌاده زودتر بٌتا رسٌدٌم ولتً
 
 .گرفت رو دستم مچه بشم پٌاده خواستم. بشه پشٌمون من دٌدن دوباره از دادم مً حك بهش 
 

 .اره مً جا رو حالت سرد آب دوش ٌه باش؛ خودت مرالب سماء،:فربد
 

 .ندادم رو جوابش عمب؛ کشٌدم رو دستم
 

 .بزن زنگ حتما داشتً کاري:فربد
 

 .رفت بعد برٌم؛ داخل ما تا اٌستاد شدم، پٌاده ماشٌن از فمط
 .چطوري دونم نمً اما بگٌرم؛ رو فربد اٌن حال جوري ٌه باٌد

 .زد زنگ بٌتا که بود عصر طرفاي
 

 خوبً؟. عزٌزم سالم،:بٌتا
 
 بهتري؟ تو ممنونم؛. سالم_
 

 .کنم مً عادت دارم دٌگه من اي: بٌتا
 
 شده؟ چً شدن؛ ؼرق کشتٌات انگار بٌتا؟ چٌه_
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 پٌشت؟ بٌام اي خونه هٌچً؛:بٌتا
 
 .منتظرتم بٌا پاشو برم دارم و کجار آره،_
 

 .اومدم من بذاري رو چاًٌ تو تا: بٌتا
 

 .شدم سالن وارد سٌنً توي گذاشتم لندون با و رٌختم دبش چاًٌ تا دو رسٌد بٌتا ولتً
 
 پکره؟ انمدر من لدٌمٌه دوست شده چً ببٌنم کن تعرٌؾ خوب چاًٌ، اٌنم بفرماٌٌد_
 

 رسه، نمً بودجم والعا هم من کرده زٌاد رو کراٌه خونم صاحب درگٌره؛ فکرم خٌلً سما هٌچً؛: بٌتا
 .کنم چکار باٌد دونم نمً
 
 ات؟ خانواده پٌشه گردي برنمً چرا_
 

 .طوالنٌه داستانش: بٌتا
 
 .نکن تعرٌؾ نداري دوست اگر خوب،_
 

  ندارم، کردن پنهون براي چٌزي تو از نه،: بٌتا
 .کردن تعرٌؾ به کرد شروع بعد
 

 هست؟ که ٌادت دادٌم، رو پاٌانً هاي امتحان دلٌما: بٌتا
 
 .ري مً لعنتً شهر اٌن از دٌگه که داشتً ذوق آره؛_
 

 خانواده همً دوره ٌک با رو التحصٌلٌم فارغ جشن  بود لرار داد، دستم کار لعنتً شهر همٌن آره؛: بٌتا
 .مهندسش خانم براي بود پدرم پٌشنهاد بگذرونٌم، گً
 
 .کشٌد دلش ته از بلندي آه رسٌد که اٌنجاش به
 

 هست؟ ٌادت که رو بهادر: بٌتا
 
 خوب؟ آره،آره،_
 

 برگردم، داشتم بلٌت که آخري روز ولً خواستگارٌم، بٌاد بود لرار بود، داده ازدواج لول بهم اون: بٌتا
 اشون خونه برم کرد دعوتم
 .شد اشک صورتش تمام کرد گرٌه دفعه ٌک
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 با باٌد تو گفتم بهش هرچً کرد ولم هم بعد گرفت ازم رو نٌستم و هست همه زد، گولم شرؾ بً اون: بٌتا
 براي نداشتم، رو خونه به برگشت روي دٌگه من کرد، بارم هم لٌچار مشت ٌه نکرد لبول کنً ازدواج من

 دختر شدم ناخواسته بود، سختً دوران خٌلً ندادم خانوادم به خودم از هٌچً خبري نه تماسً نه همٌن
 براش رو جرٌان ي همه مادرم به زدم زنگ نٌاوردم طالت روز ٌه خوره، مً بهم خودم از حالم فراري،
 ي دفعه ولً گرفتم، مً رو تصمٌم اٌن داشتم خودمم برگردم، داشت اصرار بازهم مادرم کردم، تعرٌؾ
 و کرد بارم اومد در دهنش از هرچً و گرفت رو گوشً بابام کردم مً صحبت مادرم با داشتم که دومً
 ٌک بعدش سال چند رفتن؛ اونجا از ها مدت از بعد بذاري، خونه اٌن توي رو پات نداري حك گفت بهم

 پدرت مرد، و کرد دق سال ٌک از بعد مادرت}: گفت بهم گرفتم سراغ ام خانواده از دٌدم رو لدٌمً دوست
 نشست پسرش پاي زٌر خواهرت شوهر مادر: گفت مً زنه نمً حرؾ هم کس هٌچ با گرفته فراموشً هم
 برگردم تونم نمً همٌنه براي{ . بابات خونه فرستادش داد طاللش بچه دوتا با هم رو خواهرت باالخره تا

 زندگً تو با بٌام هست امکانش اگر که خوام مً ازت حاال. نادونً ٌک با رٌختم بهم من رو همه زندگً
 اجاره شرٌکً باهم بٌارم اوردم بدست مختلؾ هاي کردن کار با مدت اٌن که رو پولً ممدار همون کنم
 .بدٌم
 
 .کردم فکر خورده ٌک. داره جوري و جمع خٌلً سالن نداره، بٌشتر اتاق ٌک نبود، بزرگً ي خونه 
 
 .مٌام در تنهاًٌ از هم من شم، مً خوشحالم اتفالا خوبه نه که چرا_
 

 .عزٌزم برداشتً دوشم از رو سنگً بار چه دونً نمً ممنونم، ازت سماء: بٌتا
 

 .رٌخت اشک بازهم کشٌد، آؼوشم در وجودش ي همه با شد بلند
 
 جدٌدي زندگً ٌه هردومون ما کنم، مً درکت پس نٌست، تو از بهتر شراٌطم هم من کن تمومش بٌتا،_
 .بٌارٌم کم ندارم دوست جلو؛ برٌم و کنٌم حفظ رو خودمون آرامش باٌد پس کنٌم مً تجربه دارٌم رو
 
 .کرد پاک رو صورتش و بٌرون اومد بؽلم از
 
 .برٌزم چاًٌ دوباره برم افتاد، دهن از ها چاًٌ کردي گرٌه انمدر_
 
 

 .فرهاد
 

  دونم نمً کالفشم خٌلً شده؛ تنگ براش دلم خٌلً. ندٌدم رو سماء که شه مً هفته ٌک به نزدٌک االن
 نٌامد، امسال مادرم و پدرم به تبرٌک براي ما ي خونه اومد مً که هم نو سال براي کنم،حتً چکار باٌد
 حرؾ چه بٌنشون گه نمً که هم فرحناز رٌزم، مً بهم بٌشتر گٌره مً رو سراؼش مامان که هم ولتً
 رفتن مولع امروز.کرده تؽٌٌر من با فرحناز رفتار کنم مً احساس چون گفته، بهش حتما شده، زده هاًٌ
 ولً نشد؛ ازش خبري اما اٌستادم اي دلٌمه ده ٌه دادم، تؽٌٌر اش خونه سمت به رو مسٌرم شرکت به

 بودن ضعٌؾ همه اٌن از.خونه داخل رفتن مً دوستش اون با داشت دٌدمش، شرکت از برگشت مولع
 .کنم صحبت باهاش تا فرحناز ي خونه رفتم. شه نمً طوري اٌن بکنم کاري ٌه باٌد خوره؛ مً بهم حالم
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 .زنم مً حرؾ باهات دارم کن صبر فرحناز،_
 

 .ندارم حرفً تو با من: فرحناز
 

 .گم مً بهت واٌسا بزن، حرؾ تو نگفتم_ 
 

 خبر چٌز همه از دارم؛ آبرو ام همساٌه و در توي جا اٌن من نبرها؛ باال من براي رو صدات: فرحناز
 هان؟ ؟!کردي بود چکاري اٌن کردي، بٌرون طوري اون خونه از رو دختر اون کردي بٌخود تو دارم،
 کشً؟ نمً خجالت تو کردي؛ بٌرونش شرکت از خودت ي اجازه با بعدش

 
 مولع اون نکردم؛ خطاًٌ من شدي؟ سبک بود، حرؾ دلت تو انمدر و نداشتً حرفً تو خداروشکر_ 

 ...کنم کاري همچٌن دٌدم صالح
 

 .مؽزي سبک بسکه: فرحناز
 

 بچٌنً برنامه که خوام مً ممبر، باالي بري برام که جا اٌن نٌامدم حاالم. کن صحبت درست فرحناز_ 
 .ببٌنمش

 
 .تونم نمً من: فرحناز

 
 .تونً مً بخواي_ 
 

 ...نداره تو به اي عالله اون کن تمومش فرهاد: فرحناز
 

 .کنم عاللمندش خوام مً نداره؛ اشکالً_ 
 .کن هماهنگ هم من با بچٌن برنامه فمط تو
 

 .شمال رم مً دارم نٌستم من: فرحناز
 

 !کً؟ با خوب، چه!! اِ _ 
  

 !نٌست؟ مربوط تو به: فرحناز
 

 گً؟ مً چً ببٌنم بزن حرؾ درست کن؛ صحبت درست گفتم بار ٌه_ 
 

 ...دٌگه اي کوچٌکه داداش کنم چکارت: فرحناز
 

 .ببٌنم بگو. شد حاال آفرٌن_ 
 

 .....اگ که نگفتٌم سماء به هنوز... اوم اوم، و سروش با: فرحناز
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 ؟!آره فربد ٌعنً کردنت اوم اوم اون! ببٌنم کن صبر_ 
 

 ...چه من به: فرحناز
 

 .سمتم چرخٌد گرفتم؛ رو دستش سرٌع که بٌرون رفت مً اتاق از داشت
 
 همه اٌن که منً رسٌده؛ راه از تازه که الدنگ اون ٌا منً طرؾ تو آره؟ بده؛ رو من جواب ببٌنم واٌسا_

 نگً؟ هستم داداشت که من به خواستً مً تو ولت اون هان؟ چً؟ پس نزدم دم بودم عاشمش سال
 

 به رو تو نبوده؛ هم اول از ٌعنً نٌست، تو با دلش دختر اون فرهاد؛ گفتم، مً شاٌد دونم نمً: فرحناز
 ....برادر چشم

 
 پس کنن؛ مً کار همه برادر خواهر اسم به پسرا دختر همه االن نده، تحوٌلم تکراري هاي حرؾ بسه_
 اون از تا مٌرم جلو بتونم و باشه داشته جا که جاًٌ تا من نکنٌد من بار ور و شر... ي دختره اون و تو

 .کنم مً خودم براي رو سماء بزور شده نٌارم؛ کم الدنگ ي پسره
 

 ؟!گً مً چً هست معلوم فرهاد: فرحناز
 
  فهمٌدي؟ بشه؛ من مال باٌد کنم تحمل رو دورٌش تونم نمً هست، که همٌنً آره،_
 

 :گفت و کشٌد دستم از رو دستش حرص با فرحناز
 

 توام؟ با ؟!هان گً؟ مً طوري اٌن که کنً مً معامله زمٌن داري ٌا خري؛ مً داري کاال و جنس مگه
 
 : گفتم و موهام توي کشٌدم دست کالفگً با

 فهمً؟ مً خوامش مً شم، مً دٌوونه دارم ولً نه؛
 

 .کنً فراموشش کن سعً: فرحناز
 
 ...فربد اون کنم فراموشش من چرا اصال نه؛ ؟!چً_
 

 رو بازٌشون اسباب که لوس هاي بچه اٌن عٌن شدي نٌست، خوب اصال حالت فرهاد کن بس: فرحناز
 شه، نمً زوري که عشك بٌا، خودت به کن بس کوبند، مً پا هً حاال نمٌدند بهشون و گرفتند ازشون
 خراب رو کارها خودت االن ولً کرد کارٌش شد مً کردي مً مطرح فربد اومدن از لبل ؛ شاٌد شاٌد،
 .اد نمً بر کسً دست از هم کاري کردي،

 
 .کنم مً درستش هم خودم کردم خراب خودم_
 

 .سماء
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 .ندارم حوصله من شلوؼه خٌلً شمال االن ام نمً نه، فرحناز،_
 

 .دخترٌم هممون دٌگه بٌا اري؟ مً بونه و کنً مً ناز هربار تو که اه،:فرحناز
 
 هستن؟ کٌا_
 

 .دٌگه بٌار هم رو بٌتا بٌتا، و تو سارا، دوستاي از دوتا سارا، بهار، من،: فرحناز
 
 نٌست؟ کارت توي کلکً خدا ترو باشه،_
 

 داشتٌم؟:فرحناز
 
 .فهمٌد نمً رو حالم کدوم هٌچ خدا به نگرانم، من سروش هم بزنه گول تونه مً فرهاد هم رو تو آخه،_
 

 بً داره فرهاد دٌدم ولً بودم چٌده سروش با برنامه ٌه آره، نداشتم، تولع ازت نکنه درد دستت:فرحناز
 شد؟ راحت خٌالت حاال چٌه؛ ام برنامه نگفتم هم کسً به کردم کنسل رو همش کنه مً لراري

 
 برٌم؟ لرار کً باشه آره،_
 

 .بگذرونٌم خوش روز چند خواٌم مً دنبالتون، مٌاٌم زود صبح بکن رو کارات همه فردا؛ پس:فرحناز
 

 مً کولش و سر از خستگً بود، زار لٌافش تو، اومد در از بٌتا مولع همون که کردم لطع رو گوشٌم
 :گفتم.کنم عوض رو حالش که اٌن براي بارٌد

 
 ...شمال برٌم لراره کن جمع رو لٌافت خوبه؛ خوبه سالم؛_
 

 کنٌم؟ مً حرکت کً ؟!مٌگً راست واي: بٌتا
 
 .دٌگه ساعت نٌم تا_
 

 ؟!امشب ؟!گً مً راست:بٌتا
 
 .خنده زٌره زدم بلند گرفت ام خنده لٌافش از
 

 .لوسً خٌلً انداختً؟ دستم ؟!خندي مً چرا پس کوفت: بٌتا
 

 :گفتم ام خنده بٌن برٌده برٌده همونطور بگٌرم؛ تونستم نمً رو ام خنده جلوي
 
  امشب؛ نه ولً رٌم مً تو مرگ نه،_
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 کً؟ پس ببٌنم بگو درست نخند: بٌتا
 

 .دادم ادامه و کردم جور و جمع رو ام خنده
 
 .فردا پس_
 

 گذاشتً؟ کارم سر باز ٌا گً؟ مً راست من جان: بٌتا
 

 .گفتم راست رو دفعه اٌن خدا به نه_ 
 

 .اومد بند نفسم که کرد بؽلم محکم انمدر سمتم اومد و زد بنفشً جٌػ دفعه ٌک
 
 .دٌوونه کن ولم کنً؛ مً ام خفه داري بٌتا،_
 

 سفر ي آماده و کردٌم خرٌد کمً رفتٌم اومد؛ کار سر از بٌتا ولتً گذروندٌم؛ لبل مثل رو روز اون فرداي
 گوشٌم روي فرحناز کردن، بوق بوق لولول؛ لولولً جاي خونه در خروس مثل صبح پنج ها بچه.شدٌم
 .زد زنگ

 
 .خوابند مردم کنٌد؟ مً صدا و سر صبحً اول چرا فرحناز الو،_
 

 .شد دٌر بدوٌٌد حال؛ و عشك سٌتً صفا برم بذارم جا تهران رو فرحناز خوام مً پاٌٌن، بٌا ٌاال: فرحناز
 
 .نبود همٌشگً فرحناز شد؛ مً مرگٌش ٌه
 
 .اومدن شو بلند برده خوابت کاناپه رو توکه دختر!! اوا_
 

 مٌاد؟ خوابم هنوز من زود؟ صبح انمدر چرا خوب: بٌتا
 

 .بخواب ماشٌن تو شو بلند
 

 ٌه دوستاش تا دو با سارا ماشٌن؛ ٌه توي بٌتا و فرحناز و بهار و من بودن اومده ماشٌن دوتا با ها بچه
 .دٌگه ماشٌن
 .حال و عشك سٌتً صفا فرحناز لل به هوا، و حال شمال سمت رفتٌم

 
 اون دٌگه سمت ،از درٌا به رو طرؾ ٌک از وٌال بود، روٌاًٌ مکان خٌلً سارا، پدر وٌالي برٌم شد لرار
 وٌال داخل بود؛ دوبلکس داشت، لرار بزرگً نسبتا ي باؼچه وسط وٌال خود البته بود، جنگل جاده ور

 با هست خدمتکار جا اون بود مشخص که مهربونً سال مٌان خانم ٌک روز؛ به و لوکس بود؛ زٌبا خٌلً
 .استمبالمون اومد باز روي
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 .عزٌزم مٌزنه برق معمول طبك جا همه نباشً، خسته خوبً؟ جون، شهٌن سالم: سارا
 

 .شدم پذٌداًٌ ي آماده اد مً که فرمودٌن شما تا بود؛ وظٌفه نکردم کاري خانم کنم مً خواهش: شهٌن
 

 .هستم فرحناز من.سالم: فرحنا
 

 :گفت سارا بعد کردٌم معرفً رو خودمون همگً
 .برداره تونه مً بخواد رو ها اتاق از کدوم هر هرکً زٌاده اتاق ها بچه
 

 :گفتم سرٌع خٌلً من
 .باشم گفته تنها، هم اون دارم؛ برمً رو درٌا به رو من_
 

 تحفه تنها، اونم گً مً زودي بشه اتاق هم تو با خواست کً حاال اوه؛: بٌتا
. 
 .عزٌزم برات دارم ولت اون شٌم، مً تنها هم باز ما خانم بٌتا باشه_
 

 .بگً تو هرچً باشه کردم، ؼلط من بگردم دورت عزٌزم واي:بٌتا
 

. بودم خوشحال خٌلً نفهم؛ زبون آدم تا دو دست از استراحت اومدم کردم مً احساس خندٌدٌم؛ همگً
 شد اتالم هم من. کردند انتخاب مٌلشون باب اتاق ٌک ها بچه از کدوم هر بود؛ گفته سارا که طور همون

 براي داشت، دستشوًٌ و حمام سروٌس ٌک اتاق هر. بودم خوشحال خٌلً درٌا، به رو اتاق، زٌباترٌن
 و کردم انتخاب داغ شلوارک و تاپ ٌه ساکم توي از. گرفتم دوش ٌه رفتم سرٌع و راحت خٌلً همٌن

 شمال هواي بودن شرجً اثر بر دونستم مً رٌختم؛ دورم باز و گرفتم حوله با رو موهام نم. پوشٌدم
 .داشتم دوست موهام حالت اٌن شه؛ مً فر و مجعد موهام
 رحم بودن؛ رفته در لحطً از انگار بودن ؼذا خوردن مشؽول ها بچه ي همه خوري؛ نهار سالن رفتم
 .کردند نمً
 
 .بکشٌد هم نفس_
 

 :گفت آورد مً رو مرغ ظرؾ داشت که طور همون جون شهٌن
 .نٌافتاده دهن از تا مادر بشٌن

 
 :گفت پر دهن با و کرد پاک رو لبش دوره بٌتا

 .محشره کرده، چکار ببٌن بٌا عالٌه؛ جون شهٌن پخت دست بٌا سماء؛
 
 .است مسابمه فردا تمرٌن امروز عزٌزم؛ نکنً خفه رو خودت حاال_
 

 ٌکً اخاللً لحاظ از باهم همگً خداروشکر نٌافتم؛ عمب شون از تا نشستم هم من. خنده زٌر زدن همه
 .نبود بٌنمون پٌفً پٌؾ بودٌم؛
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 پاٌٌن رفتم ساحل، لب بودن رفته ها بچه که انگار اومد، نمً صداًٌ هٌچ شدم، بٌدار خواب از ولتً
 .بود مشؽول آشپزخونه توي جون شهٌن

 
 .سالم_
 

 مادر؟ خوابٌدي خوب ماهت، روي به سالم:شهٌن
 
 نمٌاد؟ صداشون کجان ها بچه. رفت در لشنگ خستگٌم آره_
 

 .لشنگه ؼروبش مادر برو هم تو ساحل، لب رفتند: شهٌن
 
 آره؟ شماهم جون، شهٌن_
 

 نشونم رو ساختمون پشتً دره برم سمت کدوم از باٌد که کردم سوال جون شهٌن از. خندٌدٌم هردومون
 باغ پشتً در رسً مً برو آخر تا رو شده مشخص رٌزه سنگ با که راهً اٌن مادر:گفت بهم بعد داد،
 جا همه زٌباًٌ ي منظره چه افتادم؛ راه و کردم تشکر. بگذره خوش برو هستند؛ ها بچه جا اون از دٌگه
 بٌرون، رفتم در از.بود زٌباًٌ ي منظره بود؛ پر شکوفه از ها درخت نارنج؛ و پرتمال درختاي از بود پر

 نگران ناخداگاه بدم تشخٌص تونستم نمً دور از بودن نشسته پسر تا سه دستشون کنار دٌدم رو دخترها
 شد، مً تر نماٌون ها لٌافه شدم مً نزدٌکتر هرچً سمتشون رفتم کنه، للبه بهم ترس ندادم اجازه. شدم
 رفتم بود؛ بس برام نبودن آشنا که همٌن باشن، اٌنا سارا دوستاي شاٌد نٌامدن؛ آشنا هام چشم به اصال
 :گفت پسرا از ٌکً که بودند ندٌده رو من دخترا هنوز جلو
 .اي تٌکه چه جون

 
 هم سارا کردم، نگاه خاصً اخم ٌه با بود نشسته سارا دست کنار که رو پسر. من سمت برگشتن همه

 .کلش پس زد محکم گردنً پس ٌه نکرد نامردي
 

 .آشناس شعور بً:سارا
 

 بگو؛ زودتر خوب اوه، اوه،:پرهام
 

 :گفت و کرد  تعظٌم احترام حالت به شد بلند بعد
 ".هولوًٌ عجب جون"گفتم مً مثال گفتم؛ نمً رو اٌن وگرنه آشناٌٌد دونستم نمً خدا به
 

 .شدم نمً ناراحت حرفاش از بود دلمکً خودش براي بود بامزه خٌلً پسره لٌافه
 

 .بزنً حرؾ تو خوام نمً اصال بشٌن کردي بدترش که تو احمك: سارا
 

 بعد. شدم متوجه معرفً مولعه رو اسمش بشٌن؛ ٌعنً که کشٌد گرفت رو پرهام لباس ي گوشه سارا بعد
 .شدم آشنا هستند کتاٌون و آنا دوستاي بود معلوم که پسر دوتا اون با
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 خانم سماء شما؛ ولً ادب بً من آلا آره نٌست، مهم باشه اصلن نباشه؛ ادبً بً بر حمل خدا به: پرهام
 .بٌاٌد تنها اند؛ داده اجازه چطور شما به دونم نمً من دارٌد، فردي به منحصر زٌباًٌ

 
 .کشٌد رو پرهام موهاي سارا بار اٌن
 

 .شه مً حسودٌم داره دٌگه؛ شو خفه خوب: سارا
 

 .سارا به کرد رو خاصً نگاه ٌه با پرهام
 

 .که دم نمً خوشگال اٌن به رو گندٌدت مو تار ٌه من بگردم دورت الهً: پرهام
 

 .خندٌدٌم دوتا اٌن کاراي به فمط هم ما فرار؛ به گذاشت پا پرهام. بود دٌدنً سارا ي لٌافه لحظه اون واي
 تا کرد مً نگاه چشمً زٌر بود، شده آلا مثال پرهام.بودٌم شام خوردن مشؽول مٌز دور پسرا همراه به

 براي بذاره سارا سر به سر خواست مً بود معلوم کامال انداخت؛ مً پاٌٌن رو سرش کرد مً نگاه سارا
 .بود هامون لب روي هاشون شٌطنت از ملٌحً لبخند ٌه همگً همٌن

 
 بزنٌم و بخورٌم آتٌشً زمٌنً سٌب کنٌم؛ روشن آتٌش ساحل لب برٌم شام از بعد موافمٌد ها بچه:  فرحناز

 صبح؟ تا بخونٌم و
 
 .پاٌم که من آره:  آنا
 

 .اورد باال رو سرش پرهام دفعه ٌک
 

 .بود عمدي خدا به کردم، لاطً همه مثل اسمتون اول نکه بگه؛ جون سارا نه سماء؛ هرچً من:پرهام
 

 .عزٌزم شو خفه بگم و کنم احترامً بً بهت نذار کنً؛ مً دٌوونم داري پرهام: سارا
 

 .بگو چٌزي ٌه هم سماء به خوب دي مً گٌر من به همش چرا اه،:  پرهام
 

 .ساکت که سماء زنً، مً اضافه حرؾ داري تو! اوا:  سارا
 

 .ارتباطه در من با پاتً تله دختر، اي ساده چه تو بابا نه:  پرهام
 

 .االن همٌن پاشو. باشً کنارم مسافرت اٌن توي خوام نمً برو شو بلند اصال:  سارا
 

 .گلم باشم، دلت تو خوام مً تونم نمً برم، بذارم هستم اعصابت روي که من خدا تورو نه:  پرهام
 

 سارا ولت ٌک ندم نظري من دادم مً ترجٌح. خندٌدٌم مً تا دو اٌن رفتار به فمط ما مدت همه اٌن توي
 :گفتم ها بچه به کردم رو بودند، خورده رو ؼذاشون همه تمرٌبا. نشه جدي حساسٌتش

 .مٌام بعد کنم جون شهٌن کمک من برٌد شماها ها بچه
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 ٌک گوشٌم روي که ساحل رفتم مً داشتم بودم پشتً باغ کردم؛ رو کارا جون شهٌن با ها بچه رفتن بعد

 .داد اس بهم ناشناس ي شماره
 
 "کجا؟ من بدونه بال نٌستً؛ که اٌن مثل خونه دره اومدم عزٌزم خانمم؛ سالم"
 

 .فرستادم براش کنم، اذٌتش خورده ٌک شدم وسوسه بعد ولً ندم، اهمٌت گفتم اول
 
 ."منتظرتم باال بٌا منتظري؟ در دم چرا پس داري کلٌد که تو عزٌزم"
 

 و نشستم راه وسط همون پس واستم تونستم نمً بود شده شل پاهام هٌجان فرت از. کردم ارسال براش
 زدنش زنگ تولع اصال بود خودش آره خوره؛ مً زنگ داره گوشٌم دٌدم هو ٌک که شدم؛ جوابش منتظر

 .دادم جواب زود و شدم هول همٌن براي نداشتم، رو
 
 الو؛_
 

 کنً؟ مً سوءاستفاده من خوب اخالق از ندازي، مً دست رو من شعور بً ي دختره کوفته؛ و الو: فربد
 هستً؟ گوري کدوم االن
 

 .روم افتاد ٌکً شد چً دونم نمً مولع همون
 

 ها بچه همه شو بلند اٌنجا نه بشٌنٌم ساحل لب بود لرار اسکل نشستً؛ راه سر چرا دٌوونه آخ،... :
 .دنبالت اومدم من هستند منتظرت

 
 ي پرده گوشم دم گذاشتم که رو گوشً رفته، ٌادم خط پشت ٌکً شدم متوجه تازه شد تموم جملش ولتً
 .شد پاره هاش عربده از گوشم

 
 الو؟ اونجا؟ کٌا شمالً؟ رفتً؟ گوري کدوم تو سماء: فربد

 
 :گفتم و کردم حفظ رو خودم خونسردي

 زنً؟ مً داد چرا چٌه؟
 

 شمالً؟ کجاًٌ بده؟ رو من جواب باش زود:فربد
 
 نٌستم، شمال من گم مً بهت گذاشتم کارت سر که االن تالفً به داري اصرار چون حاال ولً توچه؛ به_

 .جنوب اومدم
 

 کجاًٌ؟ بگو دلٌك:فربد
 
 .گم نمً اصال شدي؟ خنگ چرا فربد_
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 خراب بود، اٌن لصدم فمط. کنً مً چکار داري که زد مً بال بال داشت هً بدبخت بٌتا وسط اون حاال
 .چطور دونستم نمً ولً کنم جمع رو بٌتا کاري

 
 رفتً؟ گوري کدوم بگو نکن، بازي من اعصاب با سماء:فربد

 
 .جنوب اومدم که گفتم_
 

 کجاش؟ باشه؛:فربد
 
 .کٌش_
 

 کً؟ با رفتً؟ کٌش پس:فربد
 
 فعال نشو، پرو دٌگه پس گفتم، بهت رفتً کجا گفتً کنً، مً تر دراز گٌلٌمت از رو پات داري دٌگه_

 .خداحافظ
 

 .کردم لطع سرٌع بزنه، حرؾ اون نذاشتم دٌگه
 .بٌتا به زدم محکم لگد ٌک
 
 .فهمً مً بکشم، نفس اٌنجا اومدم مرگم خبر رفت؛ مً لو چً همه داشت بشً؟ خفه تونً نمً_
 

 نشد، چٌزي که حاال خوام، مً معذرت کنً، مً صحبت تلفن با داري دونستم نمً من عزٌزم:بٌتا
 .که پٌچوندٌش

 
 .امٌدورام_
 

 .ساکت گفت بهم اشاره و اٌما با بهار بزنم، حرفً اٌنکه از لبل رسٌدٌم؛ ها بچه به ولتً
 

 ها بچه با نداري؟ کار دٌگه دونم، نمً که گفتم مگه؟نه، چطور ندارم، خبر سماء از من نه،:  فرحناز
 .خداحافظ.بٌرون اومدم

 
 بود؟ سروش_
 

 .گرفت مً رو سراؼت آره،:فرحناز
 
 .زد زنگ بهم فربد هم االن آخه_
 

 .گردن مً دنبالتون دارن همون پس:  بهار



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 71 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 
 .بگذرونٌم خوش بٌاٌد خٌال بً جنوبٌم ما گفت پٌچوند رو فربد سماء؛. آره: بٌتا
 

 :گفت اي مسخره حالت ٌه با پرهام که بود نشده تموم کامل بٌتا حرؾ هنوز شاٌد
 .اومد خوشم کردي خوب ولً بدي، کاره چه پٌچوندي؟ رو فابت رفٌك جون سماء 
 

 .دي مً تکون و فکت اون هً گم نمً هٌچً هً دٌگه کردي خستمون دهنو ببند:  سپهر
 

 .دهنت لربون سپهر اٌول:  سارا
 

 .جات سر بشٌن نشو پرو دٌگه توهم:  سپهر
 

 خونً؟ مً همٌشه مثل توهم سپهر بزنه، گٌتار برامون خواد مً آرٌن بشٌنٌد؛ خٌال بً خوب:  کتاٌون
 

 .نه چراکه آره،: سپهر
 

 .رلصٌدم مً براتون هم من وگرنه نٌست خوب خٌلً رلصم من نکنٌد اصرار خدا تورو:_ پرهام
 زدي؟ حرؾ تو باز:  سپهر

 
 .جون سماء نه بود، خودم درمورده عزٌزم جان سپهر: پرهام

 
 .باش ساکت گفتن بدبخت پرهام به باهم ها بچه همه دفعه ٌک
 همٌن. کرد خواندن به شروع سپهر هم سرش پشت زٌبا، و مالٌم آهنگ ٌه نواختن به کرد شروع آرٌن
 : گفت سارا تا خوندند مً و زدند مً هم سر پشت طور
 .موافمٌد شاد؛ هاي ماٌه تو برٌم ها بچه
 
 پرهام به افتاد چشمم دفعه ٌک دار، رلص آهنگ زدن به کرد شروع و درآورد تنبک دستش کنار از

 طوري اٌن بود ولت خٌلً خندٌدٌم، بلند همگً رلصٌد؛ جوادي شد بلند بعد خورد، مً وول داشت نشسته
 فرحناز از اتاق توي برم که اٌن از لبل. ماندند پسرها. گذشت خوش خٌلً بود خوبً شب. بودم نخندٌده
 : پرسٌدم

 ؟!بٌان پسرا بود لرار اصال ؟!نٌامدند ما با پسرا اومدنً چرا_
 

 .نبود که امون برنامه تو بود؛ نزده حرفً که سارا دونم نمً واال: فرحناز
 
 .برگردم شاٌد ندارم؛ رو مخالؾ جنس ي حوصله اصال برٌم؛ زودتر باٌد_
 

 . بدو بدو کنٌم؛ صحبت موردش در صبح تا بخوابٌم؛ برٌم حاال خوب خٌلً: فرحناز
 

 : گفتم و فرحناز به کردم رو خوردن صبحانه بعد صبح
 .خوابٌدند که ها بچه بٌشتر محلً؛ بازار برٌم تا چهار خودمون ما بٌا
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 کرد لبول معطلً بدون فرحناز

 من که دٌگه چٌزاي خٌلً سبزي؛ ماهً؛ ترشً؛ بوي خدا واي. هستم شمال محلً هاي بازار عاشك من 
 رسٌدٌم ولتً. کردٌم خرٌد عالمه ٌک جنگل برٌم بود لرار که ظهر مٌامد؛براي دونستم نمً هم اسمشون

 مجبور نباشم مخالؾ ساز که اٌن براي ولً نداشتم رو اشون حوصله اصال و گرفتم دوش ٌه رفتم من
 صندق تو رو وساٌل ٌکً بود؛ کاري مشؽول هرکس ها؛ بچه سراغ رفتم دادم انجام رو کارام ولتً. شدم
 و پرهام به نگاهً ٌه بود؛ بند دستشون همه خالصه کرد؛ مً آماده رو ها سبد دٌگه ٌکً گذاشت؛ مً

 هم من آنا، بٌچاره بود هم تو سپهر اخماي فمط چرخٌد؛ مً سارا دور پروانه مثل پرهام انداختم؛ سارا
 کمً هوا  ها؛ باال اون برٌم؛ ماسال بود اٌن بر لرار شدٌم؛ جنگل راهً. گرفتم رو کار ي گوشه ٌه رفتم
 تٌکه ٌک بود؛ اي العاده فوق جاي کردٌم؛ آماده رو وساٌل رسٌدٌم گرم، خٌلً نه سرد خٌلً نه بود؛ ملس
 کردند؛ مً آماده رو آتٌش آنا و سپهر کردند؛ مً بازي نرد تخت آرٌن و پرهام. بود زٌبا والعا بهشت؛ از
 .بودٌم کاري مشؽول کدوم هر هم ها دختر ما
 

 بازي؟ براي نبود زود االن خان آرٌن پرهام؛ آلا دوتام؛ شما با:  فرحناز
 

 .بگه خانم سماء چً هر جان: پرهام
 

 .کنٌد درست رو ها للٌون شٌد بلند زدي بهم رو حالمون مرگ؛: فرحناز
 

 ...هرچً چشم بازم:  پرهام
 
 .سارا به افتاد نگاهش 
 

 .بگه خانم سارا هرچً دفعه اٌن: پرهام
 

 :گفت سمتش کرد پرت برداشت پرتمال دونه ٌه فرحناز
 .بده انجام رو گفتم بهت که رو کاري شو بلند پس سارا؛ نه هستم سماء نه من مشنگ،

 
 .بهشون خندٌدٌم مً فمط ما
 

 .نشناختم ببخشٌد شماٌٌد؛ اوا:  پرهام
 

 .بود دلمکً خودش براي والعا
 

 اتاق از کرد اصرار هرچً بٌتا عصر خوابٌدم؛ گرفتم،بعد دوش سرٌع که بودم خسته برگشتٌم،انمدر ولتً
 .بودم افتاده جنازه نرفتم؛مثل بٌرون
 فمط آرامشً چه رفتم، ساحل لب پوشٌدم لباس بودند؛ خواب ها بچه هنوز شدم بٌدار خواب از ولتً صبح
 توي ولت هٌچ اما نکنم، فکر چٌزي به خواستم بستم و چشمام و نشستم ها شن توي بود؛ موج صداي
 .سراؼم مٌاد مختلفً هاي فکر تنهام ولتً همٌشه نبودم؛ موفك کار اٌن
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 .کردي رٌلکس چه... : 
 

 .بود سپهر شد راحت خٌالم برگشتم، هراسون
 
 ..ترسوندٌم سالم،_
 

 :گفت نشست مً که طور همون
 بپرسم؟ سوال ٌه شه مً نداشتم، رو لصدش خوام مً معذرت

 
 !بفرماٌٌد_

 اومدٌد؟ تنها دختر تا چهار شما چرا:سپهر
 

 .نٌاوردم خودم روي به ولً شدم منظورش ي متوجه
 
 ما به رو خودتون نبودٌد؛ امون برنامه توي پسرا شما اومدٌم؛ دوستاش و سارا با ما دٌگه نه_

 .چسبوندٌد
 
 .آنا بٌچاره گفتم دلم توي بازهم انداخت؛ بهم بدي نگاه ٌه
 

 .بودٌد بهونه ٌه فمط شماها بودٌم؛ برنامه توي ما اتفالا هه؛:سپهر
 
 .برسٌد هم به باشٌد شماهام رٌم؛ مً صبحانه از بعد ما بهتر؛ باشه_
 

 ...اٌن نه؛منظورم: سپهر
 
 .شدم منظورت ي متوجه_
 
 باشن؛ تک اي عده نٌست خوب ها جمع اٌن توي معموال گم مً نشدي؛ منظورم ي متوجه نه؛: سپهر 

 .همٌن فمط شه؛ مً بمٌه بٌن تفرله باعث
 

 :گفتم وفمه بدون
. بودٌم اضافه ما که اٌن مثل گٌد مً که هم حاال بود؛ همٌن هم اول از که باشه، دخترونه جمع باٌد موافمم،
 .باشٌد خوش باشه

 
 :دادم ادامه کردم مً پاک رو لباسم و شدم مً بلند که طور همون

 
 .ست سارا نٌستً؛ تو اون کنه اعتراض لرار هم َکسً گً، مً پرهام هاي شوخً مورد در هم اگر_
 

 .وٌال سمت افتادم راه حرفم شدن تموم از بعد
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 .بخٌر صبحت سالم،:  فرحناز
 
 .گردم برمً دارم من فرحناز سالم؛_
 

 ؟!چرا ؟!عزٌزم شده چً بداخالق، چه:  فرحناز
 
 .بودٌم بهانه شمال اومدن براي ما که اٌن مثل برگردم؛ خوام مً فمط خوبم؛ هٌچً؛_
 

 .ببٌنم کن تعرٌؾ درست شده چً ؟!چرا: فرحناز
 

 عشمم؟ شده چً جان؛ سماء: پرهام
 

 :گفتم بود صدام توي که عصبانٌتً با داخل اومد هم سپهر مولع همون
 .داره اي اندازه ٌه هم صبر ولً نگفتم، چً هً پهنً دنده به زدم االن تا کن، تمومش لطفا پرهام_ 
 

 .دادم ادامه و فرحناز به کردم رو بعد
 
 از بعد اتالم؛ سمت رفتم بشم فرحناز سمت از جوابً منتظر که اٌن بدون رم؛ مً دارم من اٌد نمً اگر_

 .رفتم بٌرون اتاق از کردم باز و در شد؛ بلند فرحناز و سارا صداي دلٌمه چند گذشت
 

 ؟!بودٌم کارٌاتون کثافت براي اي بهانه ما گفت؛ مً راست سماء پس که والعا: فرحناز
 

 دوست با بٌام خواستم مً آره؛ بٌرون؛ برٌد من ي خونه از هم بعد باش؛ زدنت حرؾ مرالب هوي: سارا
 .بگٌرم بابام از رو وٌال کلٌد تا کردم؛ بهانه رو رفٌمات تو بگذرونم؛ خوش پسرم

 
 برٌم که بگً تو نٌست الزم نداره؛ اطمٌنان بهت هم بابات که اوردي باال کاري کثافت انمدر هه؛: فرحناز

 .رٌم مً دارٌم خودمون
 

 .کرد دور جمع از و کشٌد رو من دست فرحناز زد؛ نمً حرفً کسً بودند شده جمع ها بچه ي همه
 

 .خودمون وٌالي رٌم مً کنٌد جمع: فرحناز
 

 هٌچ بدرله اومد خانم شهٌن فمط شدٌم؛ راهً و کردند جمع هم بٌتا و بهار بود؛ جمع وساٌلم همه که من
 .نٌامدند بٌرون هاشون اتاق از کدوم

 
 .بگه خواد مً چٌزي خانم شهٌن کردم بشم؛احساس ماشٌن سوار که ازاٌن لبل 
 

 ؟!بگٌد خواٌد مً چٌزي خانم شهٌن_ 
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 مفصلً مهمونً امشب بود لرار آخه رٌد؛ مً طوري اٌن دارٌد که ناراحتم خٌلً مادر؛ نه: خانم شهٌن
 کلً شب پسر، و دختر بشٌم؛ آماده که گفتند من به خانم سارا بٌاد تهران از که اٌن از لبل اصال بگٌرند؛
 .هستم ناراحت خٌلً رٌد مً دارٌد شما که حاال اد؛ مً مهمون

 
 به رسٌدن براي رو دٌگر هاي آدم بعضً تونند مً ها آدم بعضً چطور که اٌن از کشٌدم؛ عمٌمً نفس

 .بکنند خودشون دست ي وسٌله شون ها خواسته
 :گفتم و گرفتم دستم توي رو دستش بشٌم ماشٌن سوار اٌن از لبل
 

 مً خوش اي دٌگه طور هم ما نباشٌد هم نگران راحتترٌم؛ طوري اٌن ما نکنٌد ناراحت رو خودتون
 .خانم کنٌد حالل دادٌم زحمت خٌلً مدت اٌن ببخشٌد گذرونٌم؛

 
 .باشٌد خوش هستٌد جا هر انشاءهللا برٌد مادر؛ حرفٌه چه اٌن: خانم شهٌن

 
 :گفتم و فرحناز به کردم رو شدٌم خارج وٌال از ولتً

 ؟!مٌاد تهران از مهمون کلً دارند؟ مفصلً مهمونً شب داشتً خبر تو_
 

 :گفت من جواب در تعجب با و اٌستاد جاده کنار بود؛ خورده جا بودم زده من که حرفً از انمدر فرحناز
  ؟!گفت تو به کً ؟!امشب! نه
 
 بٌاٌم تهران از ما که اٌن از لبل گفت  مً تازه. گفت خانم شهٌن بشم ماشٌن سوار که اٌن از لبل االن_

 .بودند کرده رٌزي برنامه و داشتند رو مهمونً اٌن لصد
 

 .لرزٌد مً بٌد مثل که بود عصبً انمدر فرحناز
 
 فرمون پشت تونً نمً اگر باشند؛ خوش بذار کن ولشون ندادٌم؛ دست از چٌزي ما نشده؛ چٌزي حاال_

 .بشٌنٌم ها بچه از ٌکً ٌا من بشٌنً
 

 ؛آخه اندازه اٌن تا نه ولً هست چً استفاده سو سارا بودم شنٌده شٌنم؛ مً خودم نه؛: فرحناز
 دفعه ٌک شنٌدم من شه؛ مً سرو توش مخدري مواد نوع همه که؛ نٌست آدم مثل مهمونٌاشون
 لبول رو سارا پٌشنهاد کردم اشتباه اولش از اصال من کن؛ ولش رفتند؛ لو بوده+ ?? چون مهمونٌش

 .امدٌم مً تا چهار خودمون باٌد کردم؛
 

 کدوم هر.کردٌم جا جابه هم با رو بودٌم کرده خرٌد که رو وساٌلً بود؛ ظهر نزدٌکاي وٌال رسٌدٌم ولتً
 گردگٌري مشؽول هم من کردن؛ درست ؼذا مشؽول آشپزخونه توي فرحناز و بهار شدٌم کاري مشؽول
 ناهار هم دور بود شده تموم کارها ي همه که ساعت ٌک از بعد کشٌدن؛ جارو به کرد شروع بٌتا شدم؛

 .بخورٌم لاسمً مٌرزا شد لرار هم شام براي خوردٌم،
 
 ذارٌد؟ نمً سراٌدار خوبً اٌن به وٌال براي چرا فرحناز_
 

 .رفتند که ماه سه حدوده داشته،: فرحناز
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 .خوبٌه و بزرگ وٌالي: بٌتا
 

 .باؼچه توي آالچٌك اون مخصوصا اومده خوشم خٌلً من آره؛:بهار
 

 .کوچٌکتره سارا وٌالي از:فرحناز
 

 .اومده خوشم ازش من خوشگلتره خٌلً اتفالا باشه، کوچٌکتر خوب_ 
 

 پاساژي چه دٌدٌد ها بچه. بگٌره جدٌد سراٌدار ٌه بابا لراره حاال دارم؛ دوسش خٌلً خودمم آره؛:فرحناز
 .جاست اون پاتمم رٌم؛ مً جا اون سروش با همٌشه پاساژام، اون عاشك من بود؛

 
 .شد خالً دلم تو کرد؛ ٌخ تنم تمام دفعه ٌک چرا دونم نمً روم رٌختن ٌخ آب سطل ٌه انگار

 
 مً سروش با که خودت پاتك بردي رو ما ولت اون هستم؛ شراٌطً چه توي من دونً مً تو فرحناز_

 !رفتً؟
 

 !دختر؟ شد چت دفعه ٌک سماء:فرحناز
 
 .کنم چکار من رفتٌد مً باهم شماها که جاهاًٌ بٌاد؛ جا اٌن سروش با بلندشه فربد اگر_
 

 ازش ٌا ترسً، مً ازش خٌلً اگر هم بعدش باختً؟ رو خودت انمدر چرا بٌان دوما اد؛ نمً اوال:فرحناز
 بشه؟ راحت خٌالت کنن اعدامش ببرنش بٌان کنً نمً شکاٌت ازش چرا اد؛ مً بدت
 

 رو فربد لحظه ٌک خورد؛ بر بهم شدم، ناراحت حرفش از شدم، بدي حال ٌه شنٌدم رو اعدام اسم ولتً
 .رٌختم بهم کردم مجسم دار چوبه باالي

 
 .نکنه درد دستت_
 

 .همٌنه منظورم کن، روشن خودت با رو تکلٌفت گم مً شً؟ مً ناراحت چرا پس! اِ : فرحناز
 

 .اد نمً بدش فربد از سماء آخه؛:بٌتا
 
 !گً؟ مً چً هست معلوم! بٌتا؟_
 

 با شناسٌم؛ مً خوب رو هم هاي رفتار ي همه پس خودت جنس از دخترٌم هم ما سماء، ببٌن: بٌتا
 داري چرا پس چٌه؛ کارا اٌن از هدفش و خواد مً چً جنسمون هم که فهمٌم مً حرکتً کوچکترٌن

 فرستاد؛ برات رو عٌدت خرٌد تمام ولتً چرا کشً؟ مً خط احساست روي چرا زنً؟ مً گول رو خودت
 داري چمدر عالله و توجه همه اٌن از بود مشخص کامال کردي؟ خفه رو احساست ي همه دٌدنشون با

 اون دادي؟ پس رو شده گذاشته سلٌمه و ولت باالش بود؛ مشخص که رو خرٌدها ي همه بري؛ مً لذت
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 رٌختً؟چً اشک صبح تا شب بعدش ولً نخورده؛ تکون آب از آب مثال که بگً خواستً من جلوي ولت
 اون به چرا بشه؟ پاک شاٌد ناپسندش عمل اون ذهنت از تا کنه چکار برات خواي مً ازش؟ خواي مً
 گذشت بشه شاٌد بخشٌد، بشه شاٌد دي؟ نمً فرصت خودت به چرا نه،
. 

 .نبود مهم برام دٌگه گرٌه، زٌر زدم نگرفتم، رو خودم جلوي کردم که کاري تنها
 فرحناز رٌختم، اشک بهاري ابر مثل فمط بفهمه؛ رو چٌز همه بٌرون زده تعجب از چشماش که بهار حاال 

 .کردم گرٌه تونستم تا کرد؛ بؽلم سمتم اومد
 .تونم نمً  بخشٌدنش سخته خٌلً ولً باشه بٌتا با حك شاٌد
 به تونست مً نه کنم؛ شکاٌت ازش امد مً دلم نه بود؛ گرفته ازم زور به رو نٌستم و هست ي همه

 کنم چکار باٌد دونستم نمً والعا بگذرم؛ موضوع اٌن از راحتً
 

 مشؽول طور همٌن زدٌم؛ حرؾ خٌلً مورد اٌن در نشستٌم، زدن حرؾ به ها بچه با ولت دٌر تا شب اون
 رفتٌم؛ در سمت  به همگً بعد.کشٌدٌم بنفش جٌػ ٌه تامون چهار هر زدند؛ رو وٌال ورودي در که بودٌم

 که انگار گرفتم؛ بدي ي دلشوره چرا دونم نمً. فربد هم بعد تو اومد سروش اول کرد؛ باز و در فرحناز
 .داشتم وجدان عذاب باشم کرده خٌانت همسرم به
 

 !کنٌد؟ مً چکار جا اٌن شماها:فرحناز
 

 هستٌد؟ هم دل وره چرا نداشتً؟پس خبر سماء از که تو:سروش
 

 توچه؟ به:فرحناز
 

 کن؟ صحبت درست: سروش
 

 .پلٌس نزدم زنگ تا بٌرون برٌد شه؟ مً چً نکنم صحبت درست:فرحناز
 

 فمط فرحناز  آشپزخونه، توي بردش کشٌد رو دستش سروش که بود نشده تموم فرحناز حرؾ هنوز شاٌد
 .اومد مً صداشون کن، ول و دستم که. زد مً داد و کشٌد مً جٌػ
 

 ...وضعش چه اٌن:بٌتا
 

 .نکن دخالت شما:فربد
 

 صورتش بود، شده ترسناک خٌلً لٌافش افتادم؛ مً پس داشتم جا همون که بودم ترسٌده انمدر من
 دستم بزنه حرفً که اٌن بدون کرد؛ مً نگام فمط بود، سرخ عصبانٌت از چشماش سفٌدي بود؛ برفروخته

 از بعد معلمم هوا رو دٌدم که بٌرون برم وٌال در از خواستم مً دو با  کشٌدم رو دستم ببره، تا گرفت رو
 مً جٌػ بٌارم؛ باال که االن کردم مً احساس صورتم توي بود رٌخته موهام ي همه کرد، آوٌزونم کتفش
 کوبٌدم؛ مً کمرش به مشت اومدن، بٌرون آشپزخونه از سروش و فرحناز که زدم مً داد بعد انمدر زدم
 بٌچاره نداشت، فاٌده زمٌن بذارم گفتم مً هرچً نداشت، اي فاٌده ولً شکمش توي کوبٌدم مً رو پاهام
 روي شدم پرت دٌدم فمط بود؛ که اتالً اولٌن توي بردتم. کنند چکار باٌد بودند مونده والعا بهار و بٌتا
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 انمدر بود؛ خون ي کاسه چشماش بود؛ عصبً ر انمد اومد نمً در خونش زدي مً بهش کارد واي.تخت
 .شد مً پاٌٌن باال سٌنش ي لفسه که کشٌد مً نفس سرٌع

 
 کردي؟ فرض احمك رو من ٌا احممً آره؟ جنوبً پس: فربد

 
 .بکشم نفس تونستم نمً بود؛ بهم نزدٌک صورتش انمدر

 
 آره؟ کنً امتحان رو جورش همه خواي مً شدي اوپن که حاال شاٌد آهان چرا؟ گفتً؟ دروغ چرا: فربد

 
 .کثافت شو خفه_
 

 تر رٌخت بهم حاال که رو موهام بعد کرد؛ پرتم و گرفت رو دستم دهنش توي بزنم که سمتش بردم هجوم
 .شد کشٌده عمب سرم مشتش؛ توي زد چنگ رو بود ولتً هر از
 

 .ها ؼرٌبه چرا کنم مً رو برات رو آساش خودم با بٌا کنً ي.گ.ز.ر.ه خواي مً:فربد
 
 .کردم مً گرٌه و کشٌدم مً جٌػ فمط درد از
 کرد، ول رو سرم. گه مً چً و کنه مً چکار داره فهمٌد نمً اصال بود؛ شده دٌوونه والعً معناي به

 جور همون سمتم اومد دوباره شکست، بود اتاق توي وسٌله هرچً خورد؛ زمٌن پٌشونٌم که محکم انمدر
 از هارو بچه و سروش صداي دٌوار؛ به هم شاٌد خوردم؛ کمد به که تا رفتم، مً عمب نشسته نشسته
 دورسرم اتاق تمام که زد صورتم توي ضرب با و محکم چنان کرد بلند دست فربد شنٌدم؛ مً در پشت

 .نفهمٌدم چٌزي دٌگه و چرخٌد
 

 .بود نشسته کنارم بٌتا بودم، تخت روي اتاق همون توي کردم باز چشم ولتً
 

 خوبً؟ سماء: بٌتا
 
 ره؟ مً گٌج سرم هنوز چرا بٌتا؟ شد چً_
 

 : گفت و باال برد رو صداش دفعه ٌک
 ...نفهمه اون رفتار بخاطره

 
 .اومد داخل فربد که بود نشده تموم حرفش هنوز

 
 بٌاٌد؟ داخل داد اجازه شما به کً:بٌتا
 

 .باشم تنها باهاش خوام مً باش بٌرون شما حاالم ندارم، اجازه به نٌازي:فربد
 

 .انداختٌش روزي چه به ببٌن بسه بودي تنها دفعه همون نکرده الزم:بٌتا
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 .رفت مً بٌرون اتاق از داشت ولتً بود دٌدنً لٌافش بٌتا بٌچاره کرد؛ نگاه رو بٌتا اخم با فمط فربد
 

 بهتري؟:فربد
 

 .پروو نبود؛ رو که رو ندادم؛ رو جوابش برگردوندم رو سرم
 .برگردوند رو سرم چونم زٌر انداخت دست

 
 کردم، مً رفتار باهات اٌن از بدتر شاٌد که هستم عصبً دستت از انمدر سماء خوام؛ مً معذرت:فربد
 .انمدر ولً
 
 .کرد تؽٌٌر صورتش حالت و صداش لحن رسٌد؛ که جملش جاي اٌن به
 

 .کنم کنترل رو خودم بتونم که دارم عالله بهت انمدر ولً:فربد
 
 خوام نمً اصال کجام، بدونً نداشتم دوست کردي؟ مً چکار بود نفرت اگر بود؛ اٌن ات عالله هه؛_

  بردار؛ سرم از دست فربد ببٌنم؛ رو رٌختت
 به تو بجز رو هرچٌزي ارم؛ مً بدستش بخوام که رو چٌزي هر من گم، مً هم باز گفتم بار ٌک: فربد
 .کنم مً خودم عاشك رو تو ولً ارم مً بدست زور
 .اومد اشک چشمام ي گوشه از که طوري خندٌدم؛ بلند تمسخر؛ ٌا بود عصبانٌت فرط از دونم نمً
 
 .باشه خٌر دٌدي خواب شم، مً عاشمتم رفتارات اٌن با مخصوصا حتما؛ تو، تو،_
 

 باشه؟ نکن؛ مطرحش هً کردم رو خواهٌم عذر من درضمن. کنم مً سالمت ولتش به حاال:فربد
 

 .کنم خفش داشتم دوست که بودم عصبً انمدر
 
 مً بهم رو حالم ببخشمت؛ خواهً عذر ٌک با من خواي مً بعد دي مً انجام بخواد دلت کاري هر تو_

 حاال. شم مً دورتر و دورتر تو، سمت از احممانه حرکت ٌه با بشم نزدٌکتر بهت خوام مً هرچً زنً،
 باش ؛زود.کنم شکاٌت دادي انجام که تجاوزت اون از نشده عوض نظرم تا بٌرون برو گمشو شو بلند هم
 .کنم استراحت خوام مً
 
 .کرد مً نگاهم لبش روي مضحک لبخند ٌه با
 
 .بٌرون برو گفتم کري مگه_
 

 .تو اومدن دخترا سرش پشت رفت؛ اتاق از بزنه حرفً که اٌن بدون
 

 .شعور بً: بٌتا
 

 سماء؟ بهتري: فرحناز
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 .نٌست چٌزٌم خوبم؛_
 

 رفتارهاي اون بشً لاٌم خواي مً تو کً تا بزنٌد؟ حرؾ باهم بشٌنٌد آدم دوتا مثل خواٌد نمً: بهار
 باشه؟ داشته احممانه

 
 .موافمم بهار حرؾ با ولً هستم، عصبً و ناراحت خٌلً رفتارش اٌن از که اٌن با: بٌتا
 
 شد؟ چً سروش فرحناز راستً. دٌگه ولت ٌه براي باشه تونم؛ نمً االن_
 

 .کنه مً ناز هً آلا براي ره مً ضعؾ دلش خانم خودته لنگه هم اٌن: بهار
 

 .کنه مً عصبٌم بازٌاش احمك هاًٌ ولت ٌه ولً دارم که دوسش خوب آره: فرحناز
 

 باٌد کجا بخوابم؛ خوام مً من گذشته هم?? :? از ساعت اد؛ مً خوابم خٌلً دٌگه من ها بچه: بٌتا
 بخوابم؟

 
 داري؟ دوست هرجا: فرحناز

 
 .خوابم مً سماء پٌشه جا همٌن من پس: بٌتا
 

 .خوابٌدٌم هم کنار دختر چهارتا هر شب اون. خوابٌد تخت روي من کنار هاش لباس همون با بعد
 

 آشپزخونه؛ سمت رفتم همٌن براي شدم، مً کالفه داشتم خوابً بً از دٌگه نبرد؛ خوابم صبح تا شب اون
 .سرکشٌدم رو آب ي شٌشه ٌخچال سر طوري همون

 
 .اي تشنه انمدر جان اي: فربد

 
 .شد پودر پام زٌر افتاد دستم از شٌشه و کشٌدم بلندي هٌٌن ترس از که بود نشده تموم حرفش هنوز

 
 .گردم مً بر االن کن صبر نخور؛ تکون:فربد

 
 .صورتم توي خورد مً هاش نفس هرم. کرد بلندم پام زٌر انداخت دست سمتم اومد پا به دمپاًٌ

 
 .خوامت مً خٌلً بمونً، بؽلم تو طوري همٌن صبح تا کاشکً: فربد

 
 بذارٌد؟ زمٌن رو من شه مً_
 

 تو که اٌنه بخاطره اونم ولً دارم؛ گندي اخالق دم مً حك بهت آره نکنً؛ فرار من از انمدر شه مً: فربد
 .دارم دوست خٌلً سماء، باشً، من با خواي نمً
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 از.بود کرده رفتار من با طور اون پٌش ساعت چند که انگار نه انگار داشتم؛ خاصً حس آؼوشش توي

 کرد، نگاهم فمط و موند حالت همون تو ثانٌه چند براي. نشوند کاناپه روي بٌرون آورد رو من آشپزخونه
 .بردم مً لذت داشتم هم شاٌد نکردم؛ اعتراضً هٌچ هم من
 

 .گردم برمً باش جا همٌن: فربد
 

 ٌه با اومد تا نشستم جا همون بشنوم؛ ازش رو همٌن بودم منتظر فمط انگار کن گوش حرؾ هاي بچه مثل
 .خوراکً از پر سٌنً

 
 .باشه هم ات گرسنه شاٌد گفتم آوردم، هم خوراکً برات آب از ؼٌر به عزٌزم، بفرماٌٌد: فربد

 
 .نشستم زانو چهار کاناپه روي کردم، ذوق ها بچه عٌن

 
 .مرسً خٌلًٌ آره: سماء

 
 : گفتم جدي خٌلً. دادم تؽٌٌر رو حالتم اومدم خودم به دفعه ٌک

 .ممنونم
 

 .خنده زٌره زد
 

 .شنوم مً رو صداش من گه مً درست خدا به دي؟ نمً گوش رو دلت حرؾ چرا: فربد
 

 .زنً نمً حرؾ باهاش چرا گفتن مً که افتادم دخترا حرؾ ٌاد چشماش؛ به زدم زل
 
 ترسم؟ مً ازت چرا دروغ اوم؛ آخه؛_
 

 .رفت ضعؾ براش دلم کرد؛ لشنگً ي خنده
 

 .کنً مً فرار من از ولتً دي مً حرصم ولً عاشمتم، من دٌوونه؛: فربد
 
 .کنم مً فرار گندت رفتار همٌن از من_
 

 .دارٌد لطؾ بله؛: فربد
 
 .گم مً دروغ مگه چٌه؟،،_
 

 .خوام مً معذرت رفتارم براي هم باز بخواب، برو هم بعد بخور برم، لربونت نه: فربد
 

 .برد نمً خوابم بودم شده لبل از بدتر تخت توي رفتم ولتً
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 گذشت؟ خوش: بٌتا
 

 .زنه مً الس شبً نصفه عشمش با خانم نه؟ که چرا آره؛: بهار
 

 .بندازه فاصله رو جونم سروش و من بٌن داره دوست فمط: فرحناز
 

 !ندارٌد؟ خواب مگه شماها شٌد؛ ساکت_ 
 

 .بخوابٌم ما ذارٌد مً شماها مگه: بٌتا
 

 دعوا دارٌد دوباره حتما گفتٌم خودمون پٌش بٌرون، اومدٌم هراسون ما افتاد دستت از که بطري: بهار
 .گٌرن مً للوه دن مً دل عشمشون با خانم دٌدٌم بعد کنٌد؛ مً
 
 .واي واي، واي، فضول؛ چمدر_
 

 .روم افتادن بالشت با ها بچه شد؛ تموم که حرفم
 

 .صورتم به بود زده زل دٌدم، کنارم رو فربد کردم باز چشم ولتً صبح
 

 .بخٌر صبحت سالم،: فربد
 
 کنً؟ مً نگاه طوري اٌن چرا کنً؟ مً چکار جا اٌن تو سالم،_
 

 .ها فرشته مثل خوابً مً معصوم چمدر کنم؟ نگاه رو عشمت صورت اومدم: فربد
 
 .بزنً زل بهم واٌسً طوري اٌن اد نمً خوشم بٌرون برو حاالم خوب خٌلً داري، شک مگه_
 

 .کرد کوتاهً مکث ٌه عمب، رفتم ترسٌدم نزدٌک، آورد رو صورتش دفعه ٌک
 

 .بخورٌم صبحانه برٌم پاشو نداشتم؛ شک نه، اخالق؛ بد چه:فربد
 
 کجان؟ بمٌه. ام مً خودم من برو شما_
 

 .ساحل سمت رفتن: فربد
 

 .شستم رو صورتم و دست رفتم هم من آشپزخونه توي رفت فربد
 
 .داري بزن دست و تخم و اخم فمط کردم مً فکر من بلدي، هم کارا اٌن از مگه کارا؛ چه! به به_

 .هم توي رفت اخماش
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 .کرد ٌخ چاٌٌت بشٌن بٌا. نزن زبون زخم بشٌن بٌا: فربد

 
 گم؟ مً دروغ مگه_
 

 گردي؟ مً پٌش هً که اد مً خوشت بٌشتر اخاللم اون از که اٌن مثل چً؟: فربد
 

 خوردن از بعد. بست نمش لباش روي لبخندي. خوردن به کردم شروع و کردم نازک براش چشمً پشت
 .برد مً لذت خوردنم از ٌا شمرد مً رو هام لممه دونم نمً که شد، انجام آلا نظر زٌر که صبحانه

 مشخص کارت با.کردٌم لبول ماهم کنٌم، بازي حکم داد پٌشنهاد فربد که بودٌم نشسته هم دور همگً شب
 .سروش با فربد فرحناز؛ با من باشه، کً ٌار کً کردٌم

 
 .شما کمکً بٌتا و بهار: سروش

 
 .گرفتً باال دست رو خودت خٌلً بابا؛ نه: بٌتا

 .هستم باال دست: سروش
 

 :گفتم و سروش سمت گرفتم رو ها پاسور
 

 شروع سروش که اٌن از لبل.برسً ات وظٌفه به دم مً دستور. باال دست باشماست؛ حمالً بفرماٌٌد،
 : گفت فربد ها پاسور دادن به کنه

 سرچً؟
 
 .کنه مً اعالم برنده_
 

 هستن؟ موافك هم بمٌه. موافمم خوبه؛: فربد
 .کردن تاٌٌد همه

 
 رو اول دست کنم، تمرکز کرد؛نمٌذاشت مً وز وز گوشم در هً بٌتا.دادن دست به کرد شروع سروش؛
 .باختٌم

 
 .خوام نمً جرزنٌد؛ شماها کنم؛ نمً بازي دٌگه من: فرحناز

 
 زدٌم؟ جر کجا برم؛ لربونت: سروش

 
 .کردٌد تملب بله: فرحناز

 
 کنار هم االن نکردٌم تملب هٌچم ما ببٌنم؛ جلو بٌاٌد بلندشٌد زدٌم، جر ما بازٌد مً دارٌد که حاال: فربد
 .باختٌد شماها برٌد
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 .نکردٌد بازي صادلانه شماها نخٌرم،_
 

 کردٌم؟ جرزنً ما بگو تو بهار اصال. کردٌم بازي شماها با ما نکش؛ وسط رو صادق ي پاچه لنگو: فربد
 

 رو درستش ٌا بگٌره رو دوستاش طرؾ بود مونده حاال گفت؛ مً رو راستش همٌشه بهار خدا ي بنده
 .بگه
 جلوي رو دستش فربد که نداختم؛ مً باال ابرو هً من کرد مً نگاه ماها به داشت که طوري همٌن بهار

 .بهار به کرد رو بعد گرفت؛ چشمام
 

 .بگو رو راستش حاال: فربد
 

 .کنٌد تملب شماها ندٌدم من نه؛: بهار
 

 .برداشت چشمام جلوي از رو دستش فربد دفعه ٌک
 

 .زنٌد مً جر دارٌد شماها دٌدٌد،: فربد
 
 .کنم نمً بازي من شد طور اٌن که حاال اصال_

 .کنٌم نمً بازي دٌگه ما آره،: فرحناز
 

 .بازي ادامه بشٌنٌد خوندٌد کور: سروش
 

 مً تعٌٌن من رو شرط باختٌد، پس دادٌد؛ انصراؾ شماها هستم حاکم من االن نکنٌد؛ بازي باشه؛: فربد
 .هستٌم شمال که روزي آخرٌن تا من کنم؛

 
 حرفش وسط همٌن براي نٌست من نفعه به باشه هرچً  بذاره؛ خواد مً شرطً چه که زد حدس شد مً
 بهار و بٌتا کرد؛ همراهٌم هم اون نٌست ما نفع به شراٌط دٌد که هم فرحناز خوندم مً آواز الکً بلند بلند
 .خندٌدند مً فمط
 
 ........الالالالالالالالالال_
 

 .گرفت رو دهنم جلوي شد بلند فربد
 

 سماء باٌد مسافرت آخر تا امشب از گفتم مً داشتم بده؛ نشون خودت از حرکتً ٌه شو بلند سروش: فربد
 .دونه مً خودش هم سروش. بده انجام رو خواستم چٌزي هر من ولت هر
 

 :گفتم خنده با و گرفتم گاز رو دستش
 .بابا برو شرطً چه اصال ندارم؛ لبول من نخٌر

 
 :گفت شٌطنتش از پر چشماي و لبش ي گوشه مضحک ي خنده ٌه با فربد بعد
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 .کنٌد مً تملب خدا ي همٌشه که دخترا شما دست از اي
 
 .هست که همٌنً_
 

 ام؛ نمً کوتاه خواستم از من ولً باشه؛: فربد
 .گفتم که همونً

 
 .گفتم که همونً هم من_
 

 .بود دٌدنً والعا فرحناز ي لٌافه موافمم؛ باهات خوبٌه شرط فربد: سروش
 

 .خندٌدند مً تا چهار ما به فمط دخترا
 
 .باشم گفته رم؛ نمً شرط اٌن بار زٌر من نخندٌد؛ انمدر کوفته_
 

 .کردم نگاهش برگشتم امد؛ نمً فرحناز سمت از صداي هٌچ
 
 ؟!نٌامدها بدت هم خٌلً که اٌن مثل فرحناز_
 

 .داد رو من جواب پته تته با شد؛ هول فرحناز
 

 جمع رو کوزتون کاسه شرطش؛ به برسه چه نداشتم؛ لبول اول از رو بازي اٌن من اصال نخٌرم؛: فرحناز
 .کنٌد
 

 .دوتا اون به کردٌم رو بعد
 
 .ماست با حك بله؛_
 گوشم زٌر ٌواشکً بٌتا بودم؛ شده ولو کاناپه روي. گرفتٌم آروم باالخره بازي مسخره و خنده کلً از بعد
 : گفت
 کنً؟ چکار خواي مً حاال
 
 !رو؟ چً_
 

 .بدي انجام باٌد تو بگه کاري هر گذاشته؛ که شرطً همٌن: بٌتا
 

 .بود کرده خوش جا لبش کنار مرموز لبخنده ٌه بود؛ شٌطانً چشماش
 
 .رم نمً بار زٌر که گفتم من کرده؛ ؼلط خفه؛_
 

 فرحناز، به کرد رو سروش که بود نشده تموم حرفم هنوز
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 .عزٌزم برٌم: سروش

 
 ؟!عزٌزم کجا ولت اون: فرحناز

 
 .بدي انجامش باٌد دٌگه بستٌم؛ شرط کن؛ آماده خواب براي رو من جاي برٌم ام؛ ام؛: سروش

 
 فشار بٌخوابً از بخواب برو رو؛ تو براي برسه چه کنم نمً درست خودمم جاي من گمشو برو:  فرحناز

 .اومده مؽزت به
 

 : گفت مً اومده کش ي لوچه و لب ٌه با فرحناز سمت رفت مً که طوري همون سروش
 .دستم بده آب لٌوان ٌک الالل خوب

 
 .بود گرفته درد دلم دٌگه خندٌدٌم؛ مً تا دو اٌن به فمط ما
 

 بندي شرط اٌن توي هم شما که اٌن مثل خانم سماء هوي؛ بخواب؛ بگٌر برو بخوري؛ کوفت: فرحناز
 .خندي مً اونجا نشستً حاال ها؛ بودي

 
 آب لٌوان ٌک من براي مٌره االن لشنگ چمدر کن نگاه اومده؛ کنار لضٌه اٌن با سما فرحناز؛ ببٌن: فربد
 .بٌار من براي آب لٌوان ٌک لطفا جان سما اره؛ مً
 
 .بردار برو خودت کور چشمت چه من به_
 

 .شد منفجر ها بچه ي خنده از سالن
 

 .فربد سمت رفت مً بگٌره؛ رو اش خنده جلوي تونست نمً سروش
 

 از بده؛ خٌرت خدا بده؛ من به آب لٌوان ٌک هم تو دم مً تو به آب لٌوان ٌک من جان؛ فربد بٌا: سروش
 .رسه نمً ما به خٌري که ها اٌن
 
 داشت ما از ولتً اتالشون،فربد توي رفتند و گفتند بخٌر شب بحثً هٌچ بدون بودم؛ شده درد دل خنده از

 .کرد مً تهدٌد من سمت اشاره انگشت با شد؛ مً دور
 : گفتم بلند جوابش در هم من
 .بابا و بر
 
 .بخوابٌم تا اتاق توي رفتٌم زدن حرؾ ساعت ٌک از بعد هم ما
 سمت داشتم آب خوردن از بعد رفتم؛ آشپزخونه سمت به شدم؛ بٌدار تشنگً از که بود صبح دماي دم 

 و من شکمم؛ روي دٌگش دست و دهنم روي گذاشت دست کسً ٌه سرم پشت از که گشتم مً بر اتاق
 .کناري اتاق توي کشٌد
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 .بردارم رو دستم تا نزن جٌػ هٌٌس: فربد
 
 االن برم؛ خوام مً اونور برو کردم؛ سکته ترس از نفهم دي؟ مً انجام که کارٌه چه اٌن شعور؛ بً_

 .شه مً بد نباشم من شن مً بٌدار ها بچه
 

 بودن؟ خواب اتاق توي نفر چند امدي مً: فربد
 
 ...فرح بهار؛ بٌتا؛ معلومه،! سوالٌه؟ چه اٌن! وا_

 .بود خالً فرحناز جاي اومد ٌادم
 
 .کنار برو در جلوي از حاالم خواد؛ نمً فضول داره رو خودش اختٌار چً؟ که حاال خوب_
 

 مً خواهش بمون؛ من کنار توام رفته؛ سروش پٌش فرحناز که حاال گم مً نگفتم؛ چٌزي که من: فربد
 .خوام نمً ازت اي دٌگه چٌز بشٌن؛ کنارم ساعت چند همٌن فمط کنم؛

 
 .کنار برو ؟!چً دٌگه نخٌر؛_
 

 .بشٌنم روت به رو جا همٌن فمط دم مً لول: فربد
 
 .دادي لول_
 

 .مامانم جون به آره،: فربد
 
 !داري؟ هم مامان مگه تو_
 

 .دارم آرامش هستً کنارم ولتً انمدر اومدم؛ عمل به بوته زٌر از نه،:فربد
 
 .برم باٌد بابا و بر کنم؛ کار چه حاال خوب_
 
 .گرفت رو دستم که رفتم؛ در سمت به
 

 .بٌشتر نه لحظه چند فمط باشه: فربد
 

 بؽل توي و هاش زانو و بود نشسته روم به رو زد؛ مً زل بهم طوري اٌن ولتً داشت خوبً حس چه
 دوست بگذرن؛ ها ثانٌه خواست نمً دلم لذت؛ از پر آرامش؛ از پر نداشتم؛ بدي احساس هٌچ بود؛ گرفته
 .بمٌرم حالت همون توي داشتم

 
 سماء؟ داره؛ آرامش برام معصوم و زٌبا صورت اٌن به کردن نگاه چمدر: فربد

 
 .گفتم ٌخ مثل
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 .بله_
 

 بخشً؟ مً رو من: فربد
 

 .کردم سکوت فمط جوابش در
 

 انمدر کار اون از بعد کنم؛ مً چکار نبودم متوجه اصال بودم؛ باال خٌلً شب اون دم؛ مً حك بهت: فربد
 تو دارم، دوست خٌلً سماء؛ دادم؛  انجام معصوم دختر اٌن با کارو اٌن چرا که فرستادم؛ لعنت خودم به
 رو من همٌن براي نداد؛ رو اجازه اٌن بهت بزرگوارٌت ولً بدي؛ انجام من با ها اٌن از بدتر تونستً مً

 نداري؟ حرفً. کردي خودت جذب بٌشتر
 

 .شدم بلند تخت ي لبه از نداشتم؛ رو بحث اٌن ي حوصله چون راه اون به زدم رو خودم
 
 .بکنند فکري موردم در ها بچه ندارم دوست برم؛ باٌد فربد_
 

 .کنارتم در جا اٌن که خوشحالم شم؛ نمً مزاحمت اٌن از بٌشتر برو؛ عزٌزم باشه: فربد
 

 .انداختن متلک به کردن شروع ها بچه شدم، اتاق وارد ولتً
 

 عزٌزم؟ گذشت خوش: بٌتا
 

 عزٌزم؟ نرفتً دٌشب همون چرا برم لربونت خوب:بهار
 

 نشده؟ روت بگً خواي مً نکنه آخً:فرحناز
 
 .بودي سروش اتاق من از تر زود خودت نزن حرؾ دٌگه که ٌکً تو_
 

 .دستشوًٌ بودم رفته من شاهده؛ بٌتا اٌناهاش! گفته؟ کً:فرحناز
 

 داشتً دوست جان سماء حاال کرد؛ لگد رو پام برگشت و رفت ي مولعه خانم چون دٌدمش؛ خودم آره:بٌتا
 .نکش وسط رو بدبخت اٌن پاي عشمت، دل تو بري

 
 ؟!سروش پٌشه نرفتً تو فرحناز من جونه خدا؛ به نه_
 

 .رفتم مً دٌشب همون برم خواستم مً اگه نه؛:فرحناز
 

 آره؟ من، پٌشه نٌاي چرا تو سروش پٌشه رفته فرحناز گفت زده؟ گولت الهً؛:بهار
 

 .نکنه چکارت بگم خدا فربد بشم، ضاٌع طوري اٌن نداشتم دوست انداخت؛ گل خجالت از صورتم
 .نشوندم خودش کنار و کشٌد رو دستم بٌتا
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 .کردٌد چکارا کن تعرٌؾ ببٌنم بٌا بخشٌمتون، مً ما نداره، اشکالً خوب: بٌتا
 

 .کن حٌا بودن؛ اختٌار صاحب کردن هرکار چه؛ تو به بکش خجالت! بٌتا؟: بهار
 

 اٌن به گذشته چً ببٌنم بذار بابا نٌست؛ که همراهمون سفر اٌن توي بزرگ مادر دوتا ٌکً واي؛ اي: بٌتا
 کن؟ تعرٌؾ ساکتً چرا نه؟ ٌا ببره بدر سالم جون تونسته گرگ اون دست از معصوم؛ دختر

 
 .همٌن کرد، مً خواهً عذر زشتش رفتاراي براي و روم به رو بود نشسته هٌچً، خدا به_
 

 گفتً؟ چً تو خوب باشعور، چه:فرحناز
 
 .مصمومه فکرتون انمدر چرا خدا به همٌن بٌرون، اومدم اتاق از فمط هٌچً،_
 

 .ام مً باهات هم من دفعه اٌن شه نمً طوري اٌن بابا نه نباشً، خسته: بٌتا
 

 .بخورٌم صبحانه برٌم بلندشٌد ره مً ضعؾ داره دلم بسه خوب پروو، شو خفه: فرحناز
 

 کردم مً سعً بود؛ هم تو هام اخم فمط بودند، چٌده رو مٌز فربد و سروش خونه؛ آشپز توي اومدٌم ولتً
 .بودم شاکً خٌلً دستش از نکنم؛ نگاهش

 
 من پٌشه نٌامدي طاق به کبوندي رو من سر دٌشب که خانم فرحناز بخصوص گل، دختراي به: سروش

 .خودم پٌشه جا اٌن بشٌن بٌا نداره اشکالً حاال
 

 براي کرد؛ سوءاستفاده بدجور من سادگً از که شدم مطمئن دٌگه سروش؛ صحبت شدن تموم از بعد
 کردم؛ مً تٌکش تٌکه دندونام با نبود پٌشمون کسً اگر که انداختم، فربد به خشم از پر نگاه ٌه همٌن
 : گفت بهم لباش روي کج لبخند ٌه با شد، متوجه هم اون
 

 برات؟ برٌزم چاًٌ بگردم؛ دورت الهً
 

 .درآورد رو زدن اوق اداي بٌتا
 

 .ها بعضً به دند مً اي للوه و دل چه واي: بٌتا
 
 .رٌزم مً نٌستم چوالق خودم نه؛_
 

 شد؛ تموم کارم ولتً چاًٌ رٌختن به کردم شروع برداشتم رو لوري کتري گاز؛ اجاق سمت رفتم شدم بلند
 سرجام برگردم خواستم ولتً همٌن براي بکنم؛ بتونم رو کارش تالفً شاٌد که زد سرم به شٌطانً فکر ٌه

 .رٌختم تنش توي لباسش ي ٌمه از و ام چاًٌ لٌوان از ممداري بشٌنم
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 نگرانش والعا نفر سه اون ولً کرد؛ مً راهٌم هم خنده تو بٌتا خندٌدم؛ مً فمط بود دٌدنً حرکاتش واي
 رو پوشش زٌر و لباس و نکرد نامردي هم فربد. بود روشن زٌرش هنوز آخه بود؛ داغ چاًٌ خٌلً بودند؛

 دٌگه درآورد؛ حرکت ٌه با
 .بودم شده عضالتش محو فمط خندٌدم نمً
 

 .کردي چکارش ببٌن دختر کجاست حواست سماء کن؛ نگاه واي:بهار
 

 خودم روي به اصال ولً سوخت؛ براش دلم چرا دروغ شدم؛ کمرش سرخً تٌکه ٌه ي متوجه تازه
 .نٌاوردم

 
 .نبود که لصد از رٌخت؛ دستم از خوب_
 

 .دونً مً هم خودت دونم، مً آره:فربد
 
 .دونً مً خوب خودت پس_
 

 .شدم سرگرم گوشٌم با اتاق توي رفتم و کشٌدم رو راهم کنم خواهً عذر ازش اٌنکه بدون بعد
 

 صداًٌ هٌچ بٌرون اومدم اتاق از ولتً
 مً ضعؾ داشت دلم گرسنگً از بودم نخورده صبحانه چون. نبود خونه کس هٌچ انگار اومد؛ نمً 

 فربد با برگشتم ولتً. نبود خبري هٌچ ولً ٌخچال سر رفتم آشپزخونه؛ سمت رفتم همٌن براي رفت؛
 از اي ذره ولً دادم هلش سٌنش روي گذاشتم رو دستم دادم؛ لورت رو دهنم آب نداشتم؛ فاصله نفسً
 .دٌوار به چسبوندم گرفت رو دستم نخورد؛ تکون جاش

 
 .برم بذار کن ولم_
 

 کردي؟ رو کار اون صبح چرا اومدي؛ تازه کجا: فربد
 
 پٌشه رفته فرحناز گفتً دروغ به بهم که بٌاد، در زودت صبح تالفً خواستم داشتم، دوست چون_

 .سروش
 

 .کرد بٌشتر رو دستش فشار
 
 .بود کمت تازه بود؛ حمت کردم خوب کن؛ ولم دستم؛ آخ؛؛_
 

 .کنم مً تالفً هم من آره؟ کردن، تالفً به صحبت پس باشه،:فربد
 

 بٌرون سٌنم ي لفسه از داره للبم کردم مً احساس کرد؛ هام لب نزدٌک و هاش لب جلو اومد ولفه بدونه
 .نه ٌا دارم دوست رو وضعٌت اٌن فهمٌدم نمً زنه؛ مً
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  دم؛ نمً انجام من ولً داره تالفً جاي ببٌن: فربد  
 

 .عمب دادم حولش دستم با کشٌدم؛ راحتً نفس
 
  شعور؛ بً_
 

 .کمرم دور انداخت دست برم، تا کردم ردش
 
  کن، ولم_
 

 .نبود ات گرسنه مگه کجا؟: فربد
 
 شد، صرؾ ممنون_
 

 .خدا به کنم؛ نمً درٌػ شً مً سٌر روش اٌن با بدونم اگه واًٌٌ،: فربد
 
 .مزه بً_
 

 که؟ داري دوست آوردن؛ محلً ؼذا رستوران زدم زنگ بٌا نکن؛ کثٌؾ رو خودت خون حاال: فربد
 
 هست؟ چً حاال بله؛_
  

 :گفت و انداخت باال ابروًٌ تک
 

 .کباب کته بشٌن بٌا نداري؛ مٌل شد؛ صرؾ گفتً االن خوبه
 

 .نشستم مٌز پشت رفتم کردم باز کمرم دور از رو دستش مالٌدم، بهم رو دستام کردم ذوق ها بچه اٌن مثل
 

 .گرسنمه خٌلً دٌگه بٌار خوب_ 
 

 .کنه مً نگاهم شده گرد چشماي با داره فمط دٌدم
 
 .دٌگه بٌار خوب هستم؛ گرسنه هم خٌلً دارم؛ دوست خٌلً رو ؼذا اٌن من آخه خوام؛ مً معذرت_
 

 دارم؛ دوست رفتارات اٌن با رو تو هم من نداره، اشکالً: فربد
 

 .نشست کنارم بود؛ دستش ؼذا ظرؾ که طور همون بعد
 

 .جونت نوش برم؛ لربونت کن شروع: فربد
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 : گفت فربد که اتاق داخل برم خواستم ؼذا خوردن از بعد
 بمالً؟ رو سوختگً روي پماد اٌن با کنم خواهش ازت شه مً سماء؛

 
 چه، من به نه؛_
 

 .کردم مً خواهش ازت طوري اٌن نباٌد اصال باش؛ زود شدي؛ سوختگً اٌن باعث تو! چه؟ تو به: فربد
 
 دلم با تونم نمً دٌدم نکرد، تنش چٌزي دٌگه اورد در رو بلوزش کمرش روي رٌخت چاًٌ که صبح از

 نه ٌه، همٌن براي دم؛ مً لو فربد جلوي رو احساسم حتما بدم ماساژ رو کمرش بخوام اگر بٌان کنار
 .اتاق توي رفت من از زودتر فربد که بودم نذاشته تو در از رو پام هنوز. اتاق توي رفتم و گفتم لاطع

 
 . بده در دم بفرما،_
 
 :گفت و زد بهم چشمک ٌه

 جان بدو ببٌنند، وضعٌت اون توي رو ما نٌست درست مٌان ها بچه ولت ٌه جا اون تِو، با حك دٌدم آره،
 .بدجنس سوزه؛ مً داره بدجور داري دوسش که کسً هر
 

 .گرفتم دستش از رو پماد سوخت؛ براش دلم
 

 .عزٌزم ممنونتم: فربد
 
 .نشو لوس دٌگه بسه خوبه_
 

 رو پماد ولتً کردم، دادن ماساژ به شروع رٌختم سوختگً روي رو پماد کشٌد؛ دراز شکم روي دمر
 ولتً. نٌارم خودم روي به کردم مً سعً ولً داد، مً دست بهم خوبً حس کردم مً پخش کمرش روي
 .نشوندم بود، پهلو ٌک روي حاال که خودش کنار و گرفت رو دستم برم اومدم تا شد، تموم کارم

 
 لبول خواي نمً چرا پس داري، دوست و من هم تو دونم مً شً؟ مً عالله اٌن منکر چرا سماء،: فربد
 کنً؟

 
 دارم؟ عالله تو به من گفته کً_
 

 رو کمرم عشك با انمدر االن هم بعدش بگه؛ کسً نٌست نٌازي باره؛ مً روت و سر از عالله هه؛: فربد
 .بود نداده ماساژ طور اٌن تاحاال مادرم که دادي ماساژ

 
 :گفتم برم اتاق از تا شدم مً بلند که حالً در

 .کنً مً اشتباه
 

 من که اٌن از لبل سمتشون اومدن،رفتم ها بچه که بٌرون مٌامدم داشتم دستشوًٌ از دستام شستن از بعد
 :گفت بٌتا بزنم حرفً
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 تموم دٌگه کار اومدٌم، مولع به ماهم خداروشکر گذشته، بهت خوش خٌلً معلومه کلک نباشً، خسته
 .شده

 
 .گمشو برو  گً؟ مً چً هست معلوم کثافت مرگ؛_
 

 :گفتم و همه به کردم رو بعد
 .گذشت خوش اومدٌد، باالخره عجب چه سالم،

 .زد فرحناز به چشمکً سروش
 

 .گذشت خوش بٌشتر شماها به: سروش
 
 .بکش خجالت پروو اوي؛_
 

 .خالً شما جاي بود خوب کن، ولش عزٌزم: فرحناز
 
 .بودٌد رفته همه ها شما نبود کس هٌچ اتاق از بٌرون اومدم ولتً من عزٌزم؛ مرسً_
 

 .دارٌد اي برنامه حتما گفتٌم برٌم؛ تا فرستاد رو ما فربد که طوري اون آخه،: بٌتا
 
 .نرسه گوشم به صدات دٌگه باش ساکت نخٌر؛_
 

 خرٌد؟ بود چطور ببٌنم بگٌد کنه؟ دوره رو من سماء کرده جرأت کً خبره؟ چه جا اٌن سالم،: فربد
 

 کچلم فرستادي تا سه اٌن با رو من کردي؛ راحت رو خودت که تو عالً، همٌشه ها خانم براي: سروش
 .کردن

 
 .بود کرده تنش زٌرپوش ٌه حاال که فربد

 
 .فرستادمت دخترا با که دٌدم وجودت تو: فربد

 
 .گردٌم برمً دارٌم ما صبح فردا جان سماء: فرحناز

 
 .بده تؽٌٌر رو اش برنامه کسً من بخاطر خوام نمً برگردم، من لرار فمط نه؛: بهار

 
 .گردم مً بر باهات حتما من نٌاد کس هٌچ نه،: فرحناز

 
 !برگردي؟ خواي مً که شده چً بهار_
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 اومده پٌش براش کاري کرده مً مرالبت مامان از مدت اٌن که پرستاري اون مامان، پٌشه برم باٌد: بهار
 .برم باٌد من
 
 .کار دنباله برم باٌد دٌگه ام، مً هم من باشه،_
 

 .کنم مً رد حموق با مرخصً براتون رو ؼٌبت روز چند اٌن شما؛ مدٌر عنوان به من: فربد
 
 .هستٌد من رٌسئه شما گفته کً_
 

 .خودم: فربد
 

 .کردم نازک براش ابروًٌ چشم
 
 .ام مً هم من صورت هر در_
 

 لرار ما ي همه از دورتر سروش و فرحناز برٌم، ساحل لب همگً شب بود لرار کردم، جمع و وساٌلم
 مً نمش ها شن روي و بود نشسته تنها آب لب بٌتا کرد؛ مً صحبت و رفت مً راه تلفن با بهار داشتن؛
 .کشٌد

 
 کنً؟ مً نگاه چً به:  فربد

 
 .ها بچه به_
 

 خٌلً جا اٌن ولت اون برگردم، همٌشه براي بدم انجام رو کارام آمرٌکا برگردم خوام مً سماء،: فربد
 .بدم انجام باٌد که دارم کارا
 

 .گرفت روبروم رو انگشتري و زد زانو پام جلوي حرفش شدن تموم از بعد
 

 کنً؟ مً ازدواج من با: فربد
 

 .کنم چکار باٌد دونستم نمً بود، اومده بند نفسم افتاده؛ اتفالً چه فهمٌدم نمً لحظه چند براي
  

 مً. باشً کنارم همٌشه براي کنم ازدواج باهات خوام مً عاشمتم من سماء؛ خوامت مً جوره همه: فربد
 کنً؟ مً لبولم. رم مً ولتً باشه راحت خٌالم خوام

 
 .زد داد بٌتا سمت اون از دفعه ٌک
 

 .بگٌر باش زود معطلً چرا پس سماء؛: بٌتا
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 با باالخره ولً بود؛ سختً کار والعا. بود نشسته سرد عرق تنم تمام شد؛ جلب ما به شون توجه همه
 .دادم گوش دل و جون با رو دلم حرؾ و اومدم کنار خودم

 
 .کنم مً لبول_
 

 .انداخت بهم کوتاهً نگاه بعد کرد؛ دستم رو انگشتر شد بلند فربد
 

 .دارم دوست خٌلً سما کردي؛ لبول رو درخواستم که حالم خوش: فربد
 

 .اومدند جلو ها بچه که اٌن تا گرفتٌم، نمً هم از نگاه اي لحظه بود؛ دستاش توي دستام
 محکم فرحناز رٌخت؛ مً اشک بهار گنجٌد، نمً خودش پوست تو که بٌتا بودند، شده جمع دورمون همه
 مولع صبح زدٌم؛ حرؾ هم کنار صبح تا شب اون. زد مً فربد کله و سر تو سروش بود، کرده بؽلم

 .زدم مً چرت ماشٌن توي همش برگشت
 

 .آورده من براي رو خوابش خانم کن، نگا: فربد
 
 .اد مً خوابم بخوابم نذاشتٌد که دٌشب کنم، چکار خوب_
 

 .ببر لذت منظره اٌن از شو بلند هٌچً، من: فربد
 .خوبه آره،_
 

 کمک و باال آورد رو وساٌلم فربد اومد؛ مً خوابم بازم رسٌدٌم، کً نفهمٌدم دٌگه شد، سنگٌن چشمام
 .شدم بٌهوش اومد، کً رفت کً نفهمٌدم اصال. خوابٌدم ؼروب تا شدم ولو تخت روي اتاق توي بردم کرد
 .بودٌم برگشته شمال از شد مً اي هفته چند
 .برگرده بده انجام رو کاراش ماه چند تً بود لرار بود؛ رفته آمرٌکا به کارهاش دنبال فربد

 
 .رم مً بٌرون بهنام با دارم من سماء،: بٌتا
 
 .بگذره خوش برو ؼلطا؛ چه! اوه؛_
 

 ندارٌم؟ دل ما مگه چً: بٌتا
 
 اذٌت گٌري مً لرار درکنارش خوبه؟ برداشت، من سر از دست اومدي بده خٌرت خدا برم؛ لربونت چرا_

 شً؟ نمً
 

 .نٌست بدي پسر خوبه؛ نه،:  بٌتا
 
 .باش خودت مرالب برو خداروشکر،_
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 رو آٌفن زنگ که بود، رفته بٌتا شد مً ساعتً نٌم کردن، جور و جمع رو خونه شدم بلند بٌتا رفتن با
 گذاشته جا رو کٌلٌدش خانم بٌتا معمول طبك گفتم خودم پٌشه نبود، مشخص کسً تصوٌر توي.زدند

 گرد رو ها کتاب ي لفسه داشتم کارم؛ ي ادامه سراغ رفتم کردم باز هم رو ورودي در برداره؛ که برگشته
 .پروندم جا از فرهاد صداي که کردم مً گٌري

 
 .سالم: فرهاد

 
 .دادم رو جوابش سرد خٌلً

 
 !تو؟ اومدي اجازه بدونه چً براي کنً؟ مً چکار جا اٌن تو سالم،_
 

 .تو اومدم بود باز در:فرهاد
 
 .بزنً در که برسه باٌد شعورت شما بازه جاها خٌلً در_
 

 جاي دادم، مً انجام کار هوا و آب بدي تو بودم رفته نبودم، ولت همه اٌن پره؟ توپت چرا چٌه: فرهاد
 ..دختر معرفتً بً تو چمدر گوٌته؟ آمد خوش

 
 بشه؟ چً که بگم، آمد خوش بٌنم نمً لزومً  هست، که همٌنً_
 

 .دارم دوست من سماء انصاؾ، بً اي:فرهاد
 

 .گرفتم روش به رو و بود توش فربد انگشتر توش که دستً نزدٌکش؛ رفتم
 
 .دارم نامزد دٌگه من باش زدنت حرؾ مرالب_

 .گرفت رو دستم مچ شد؛ خون ي کاسه چشماش کرد؛ تؽٌٌر جا در لٌافش خدا؛ واي
 

 .کن تکرار رو حرفت دٌگه باره ٌک:فرهاد
 

 خارج صدا ام حنجره ته از سختً به بود، شده خشک ترس از دهنم اومد، نمً باال نفسم
 .شد مً
 
 بخواي طور هر دارم نامزد دٌگه من گفتم؛_

 ...کنً رفتار من با تونً نمً
 

 پشتم از که برم اتاق از شدم بلند بودم، ترسٌده خٌلً اتاق، ي گوشه کرد پرتم که نکردم کامل رو حرفم
 ولتً گرفت درد خٌلً تخت؛ ي لبه به خورد سرم کرد؛ پرتم تخت سمت گرفت، رو لباسم انداخت دست
 .بود شده خون از پر کردم نگاه دستم به بود؛ خٌس روش گذاشتم دست
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 عشك برسٌد، بهم بذارم خوندي کور کثافت؟ فربد همون نکنه آشؽالً؟ کدوم با کردي؟ نامزد که: فرهاد
 .رسٌده راه از تازه پاهاي نو بگٌرن ازم ذارم نمً راحتٌا اٌن به رو سالم چند
 
 .بگم بهت زبونً چه به باٌد رو اٌن ندارم اي عالله تو به من مرگته چه تو فرهاد_
 

 .باشٌد کارتون اٌن عوالبه منتظره هم حاال شنوم؛ نمً رو زرت اٌن اصال من: فرهاد
 

 و رٌختم اشک تونستم تا بود؛ آورده بند رو کشٌدنم نفس راه بؽض بود، بد حالم رفت؛ بٌرون در از بعد
 شدم خسته خداٌا نشسته؟ من منتظره در پشت شر همٌشه چرا نداره؟ دوم خوشبختٌم من چرا که زدم؛ داد
 عصبانٌت فرط از بمٌرم؛ دارم دوست بردار زمٌن روي از رو من خداٌا زندگٌم نشٌب و فراز هم اٌن از

 .بودند سرم باالي بهنام و بٌتا شدم بلند ولتً رفتم؛ حال از طور همون
 

 خوبً؟ سماء:بٌتا
 

 .کنه مً درد خٌلً سرم شده؟ چً کجاست؟ جا اٌن_ 
 

 افتاده؟ اتفالً چه برات هست ٌادت شکسته، سرت بٌمارستان، اوردٌمت نٌست، چٌزي: بٌتا
 
 .شده چً اومد ٌادم تازه بستم و هام چشم ذره ٌه
 
 و کردم باز درو همٌن براي گذاشتً جا کلٌد تو حتما که کردم فکر من زد زنگ ٌکً رفتً که تو آره،_

 دارم نامزد من گفتم بهش ولتً که خالصه پٌچٌد؛ گوشم توي فرهاد صداي بعد کارم، سراغ اتاق توي رفتم
 .افتاد اتفاق اٌن و تخت سمت کرد پرت رو من کرد؛ لاطً خٌلً

 
 !فرهاد؟: بهنام

 
 بوده فرهاد با هماهنگً بدونه بٌتا دنبال اومدنت که  بگً خواي نمً چٌه؟ شفٌمت، رفٌك فرهاد؛ آره،_
 .شه نمً باورم اصال که
 

 گً؟ مً چً هست معلوم سماء: بٌتا
 

 طور اٌن من به هم شاٌد ٌا. بٌاد فردا بود لرار اومده؛ عسلوٌه از که شنوم مً تو از االن دارم من: بهنام
 .نرسه خبري تو گوش به که گفت؛

 
 .شه مً منفجر داره سرم بخوابم؛ ٌخوام م دٌگه، دونم نمً_
 فرحناز نداشت، اي فاٌده نزنه فرحناز به حرفً که کردم اصرار بٌتا به چً هر رفتٌم، خونه اوژانس از
 رو کٌفش تو اومد در از ولتً بودم؛ کشٌده دراز کاناپه روي سالن توي من. اومد ساعت ٌک از بعد

 .کرد بؽلم محکم و انداخت
 

 چً بٌتا! برم؟ لربونت شده چً: فرحناز
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 !گه؟ مً
 

 .داداشت آلا گل دست که گفتم تلفن پشت: بٌتا
 .کنه مً چکار فهمٌد نمً انگار رفت در کوره از کردم، نامزد من فهمٌد ولتً آره،_
 

 .شه نمً باورم اصال! فرهاد؟! نداره امکان اٌن: فرحناز
 

 : گفت و کرد نازک فرحناز براي چشمً پشت بٌتا
 .کن استراحت اتالت توي برو شو بلند حاالم سماء. شده که بٌنً مً حاال
 

 رو کٌفش و شد بلند جاش از دفعه ٌک که بود فکر تو طور همون فرحناز بگٌره، رو دستم کرد کمک
 .رفت بٌرون عجله با بزنه حرفً که اٌن بدون و برداشت

 
 .شده دٌوونه داداشش مثل کرد؟ طوري اٌن چرا اٌن: بٌتا
 
 .کنم مً خواهش کنه مً فرق فرهاد با فرحناز ي لضٌه نکن؛ لاطً باهم و چٌز همه لطفا بٌتا؛_
 

 .بخواي تو هرچً باشه ولً نداره، کبري و صؽري برام دٌگه که شاکٌم فرهاد دست از انمدر: بٌتا
 
 بٌرون رفتم ولتً نشدم؛ متوجه چٌز هٌچ بود کرده تجوٌز برام دکتر که هاًٌ دارو با خوابٌدم؛ عصري تا
 .کرد مً بحث بدست تلفن داشت فرحناز اتاق از
 

 : فرحناز
 .نداره ازت خبري زنم مً زنگ هرکً به گردم؛ مً دنبالت هرجا هستً گوري کدوم حاال تا صبح از
  مگه؟ شده مرگت چه چرا؟ 
 کردي؟ چکار دختر اٌن با دونً مً تو زنم؛ نمً حرؾ درست نه
 گم، مً رو سماء راه اون به زنً مً رو خودت حاال! کً؟ با

 آوردي؟ سرش رو بال اٌن خونش اومدي چً براي بله؛
 بالًٌ؟ چه گً مً حاال شکسته؛ سرش کردي پرتش بالًٌ؟ چه

 اٌران که اون خفشو؛ ننداز، دٌگه َکس گردن بٌخودي خودت کاره گم مً آلاجون؛ نه خودت؛ نخٌر؛کار
 .آمرٌکا رفته ولته خٌلً نٌست؛

 .بود اٌن شد مً شعورت و فهم ادعاي چرا؟ بده؟ رو من جواب چه؟ تو به
 

 .کردم لطع و گرفتم دستش از رو گوشً جلو رفتم
 
 نٌاد ٌادش که طبٌعً نبود خودش حال تو که اون کن، ولش کنً مً سکته االن بگردم دورت باش؛ آروم_

 ...برٌزم چاًٌ ٌه برم من بشٌن جا اٌن بٌا نکن، بحث باهاش هً پس
 

 .ارم مً خودم بشٌنٌد نکرده؛ الزم: بٌتا
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 .بدم شوهرت تا چطوره چاٌٌت رنگ ببٌنم دخترم؛ آفرٌن_
 

 !شدي؟ شنگول چٌه: بٌتا
 

 :گفت بود، دستاش بٌن سرش که طوري همون فرحناز
 اش، تنهاي توي بره بعد نرٌزند بهم اطرافٌانش که نٌست چٌزٌم من بگه خواد مً همٌنه اخاللش اٌن

 .شناختمش خوب سال همه اٌن از بعد دٌگه برٌزه اشک
 

 .بٌتا به کردم رو ندادم رو جوابش
 
 .بده بهم هم مسکن ٌه ترکه؛ مً داره سرم دختر، شد چً چاًٌ اٌن پس_
 

 .چشم االن: بٌتا
 
 .کن ولش کنً؛ مً داد بً و داد انمدر چرا_
 

 بگً؟ چً فربد به خواي مً االن تو: فرحناز
 

 ...شما دارم؛ سوال ٌه من ببٌنم واٌسا_ 
 

 :گفت و مٌز روي گذاشت رو چاًٌ سٌنً بٌتا
 

 .بپرسم من کن صبر نه نه: بٌتا
 
 . کنم سوال خوام مً چً من دونً مً تو مگه!! وا_
 

 .بپرسم خوام مً رو خودم سوال من نه،: بٌتا
 
 .بپرس خوب_
 

 آوردٌد؟ پرورشگاه از رو فرهاد شما من، جان: بٌتا
 

 !چً؟ ٌعنً: فرحناز
 

 !گٌري؟ نمً رو دادشت طرؾ چرا تو ولت اون شده صمٌمٌت رفٌك عاشك برادرت، دونه ٌه آخه؛: بٌتا
 
 .دارم هم من رو سوال اٌن_
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 داره ولتً سوما هستم، برادرم دونه ٌه عاشك دوما نٌاوردٌم؛ پرورشگاه از رو فرهاد ما نه؛ اوال: فرحناز
 خودش هم ولً گذاشته گرو دل فرهاد که درست اٌم، نمً راه باهاش که معلومه خواد مً زور به چٌز ٌه
 .کنه مً تر دراز گلٌمش از رو پاش داره پس نداره؛ فرهاد به خاصً ي عالله سماء ما، هم دونه مً
 

 .اومد خوشم خٌلً آفرٌن نه؛: بٌتا
 

 شکاٌت ازش بٌمارستان توي همون بودم سماء جاي من باشه، داشته رو رفتارها اٌن نداره حك:فرحناز
 .داره مهربونً دل سماء هست که چٌزي فمط بگٌرنش؛ بٌان شتم و ضرب جرم به کردم مً
 
 حتما که دلخورم و ناراحت رفتارش از فمط هم حاال کشٌده؛ زحمت من براي خٌلً فرهاد اد؛ نمً دلم نه_

 .کنم مً برخورد باهاش خودم
 .زدن رو در زنگ که بودٌم چاًٌ خوردن مشؽول

 
 !فرهاده: بٌتا
 

 .حلمم تو پرٌد بشر اٌن پروٌه از که دادم مً لورت رو چاٌٌم داشتم
 

 !نشً؟ خفه! شد؟ چً: بٌتا
 

 :گفتم بٌتا به کردم رو حرص با بکشم نفس تونستم ولتً
 اومده؟ جا اٌن روًٌ چه با ببٌنم بزن رو در اون
 

 .ره مً ندي رو جوابش کن ولش کنه، مً سکته عصبانٌت از داره طوري همٌن اٌن نزن درو نه،:فرحناز
 

 .زدم رو در( اؾ اؾ)آٌفن سمت رفتم ندادم دست از رو ولت کنه، چکار که بود شده گٌج طور همٌن بٌتا
 .واستادم عمب لدم چند کردم باز رو ورودي در رفتم

 
 .بشٌن حدالل برٌم بٌا عزٌزم سماء،: فرحناز

 
 .بذاره تر جلو جا اٌن از رو پاش نداره حك نه؛_
 

 .اومد تو در از فرهاد که شد تموم حرفم
 .کرد تؽٌٌر آسمون تا زمٌن لٌافش وارفت؛ دٌد رو من تا
 

 !خوبً؟ سماء! شده؟ چً سالم،: فرهاد
 
 من با مٌده اجازه خودش به کسً نا و کس هر که شکنم، مً گردو دمم با دارم بٌنً؛ نمً مگه عالٌم_
 رو راهت راحت هم بعد کردي من ؼرور با خواستً کار هر و زدي رو حرفات اومدي کنه؛ رفتار طور اٌن

 ...رفتً و کشٌدي
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 !ندٌدم؟ من چرا! چطوري؟! کً؟ اد؛ نمً ٌادم اصال خدا به:فرهاد
 
 کردم؛ نامزد فربد با فهمٌدي که اي مولعه اون مال نمٌامد، ٌادم بودم منم کارٌاتو گند نٌاد ٌادت باٌدم آره_

 .انداختً روز اٌن به رو من و کردي خواستً کار هر آوردي جوش
 

 .نٌار من جلوي رو آشؽال اون اسم:فرهاد
 
 کنٌم؛ ازدواج هم با که لراره هم دٌگه ماه چند تا من؛ نامزده االن اون فربد، آلا کن؛ صحبت درست آهاي_

 .بشنوم خوام نمً اي دٌگه چٌزه هٌچ کردي که کاري براي خواهً عذر از ؼٌر به هم حاال
 

 هم من بگٌره؛ رو جلوش که نشد حرٌفش فرحناز. اتاق سمت بردتم و کشٌد رو دستم معطلً بدون فرهاد
 با که طور همون و دٌوار به چسبوندتم.بود فاٌده بً بکشم بٌرون دستش از رو دستم کردم کاري هر

 :گفت کرد مً تهدٌد رو من اشارش انگشت
 

 خودت مٌل با خودت و زنً مً بهمش رو مسخره نامزدي اٌن ٌا گم مً چً ببٌن کن باز و گوشات خوب
 .خودته با انتخاب دٌگه بدي؛ انجام رو کار اٌن کنم مً مجبورت ٌا کنً مً ازدواج من با
 
 .عمب دادم هلش دستام با
 
 برو خونه اٌن از هم حاال آلا، ببٌنً رو خوابش بخواب کنم، ازدواج تو با من که باش خٌال همٌن به_

 .بٌرون
 

 .خواستً خودت بٌاد سرت بالًٌ هر بدون فمط باشه،: فرهاد
 
 .نکن تهدٌد رو من بٌرون، برو_
 
 که فرحناز. بودند ترسٌده خٌلً خدا هاي بنده فرحناز و بٌتا. بٌرون رفت در از و کرد باز رو در ضرب با

 .دنبالش رفت
 

 !نداشت؟ که کارٌت! خوبً؟:بٌتا
 

 گفت؟ مً چً خوبه؟ حالت نرسٌدم، بهش رفت: فرحناز
 
 .برٌد لطفا بخوابم، خوام مً شه مً منفجر داره سرم ها بچه لبل، تکراري هاي حرؾ هٌچً؟_
 

 ماه ٌک حدود نبود، فرهاد از خبري دٌگه بود،خداروشکر گذشته ماجرا اون از که شد مً اي هفته ٌک
 دلم بزنه، زنگ من به اون بود اٌن لرارمون نداشتم ازش که شماره نداشتم؛ خبري فربد از که شد مً

 من چرا که کردم، مً گرٌه خواب مولع ها شب دلتنگً فرط از ولتاًٌ ٌک بود؛ شده تنگ براش خٌلً
 هرشب بود شده اٌن کارم باشم، دارم عالله بهش که کسً اون بؽل توي االن ببٌنم؛ رو آرامش روي نباٌد
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 رو شرکت کاراي بود؛ سپرده هاش دوست از ٌکً به هم رو شرکت برد؛کارهاي مً خوابم فکرها اٌن با
 .شدند شرکت وارد هٌکلً آلاي ٌه با مامور دفعه ٌک که برم؛ خونه خواستم مً و بودم داده انجام

 
 !دارٌد؟ کار کً با بفرماٌٌد،_
 

 .دارٌم کار ٌاري سماء خانم با: مامور
 

 .کرد ٌخ جونم ي همه
 
 !شده؟ چً! هستم خودم بفرماٌٌد_
 

 .کالنتري بٌارٌد تشرٌؾ ما با باٌد بفرماٌٌد دارند؛ رو شما جلب حکم آلا اٌن: مامور
 
 !جرمً؟ چه به آلا؛_
 

 .داد جواب آلا اون مامور جاي
 

 .بکنً جاهاشم اٌن فکر باٌد حاال کشً؟ مً محل بً چک: آلا
 
 !آلاي؟ شما ببخشٌد. ندارم چک دٌگه ولت خٌلً من! من؟_
 
 .بشه زنده باٌد که من پوله مهم نٌست؛ مهم ها اٌن االن هستم؛ همتً_
 
 .شناسم نمً رو شما اصال من! پول؟ کدوم_
 

 رسٌده، من بدسته تا چرخٌده بازار تو چک اٌن نگرفتم شما از رو چک اٌن من نشناسً؛ باٌدم: همتً
 .نداشته موجودي کنم نمدش رفتم هم حاال
 
 .شم نمً شما حرفاي ي متوجه اصال من_
 

 .شه مً معلوم چٌز همه کالنتري توي بٌارٌد تشرٌؾ ما با شما: مامور
 

  تا بذارم سند کنم، جور ضامن تونم مً اگر شد لرار خالصه نرفت کسً گوش به کردم صحبت هرچً
 رنج رو بود؛ باال خٌلً چک مبلػ بٌتا؛ به بعد بود، خاموش گوشٌش زدم زنگ فرحناز به اول دادگاه؛ روز

 .کالنتري اومدن بهنام همراه به بٌتا خالصه بود؛ مٌلٌارد
 

 .تاٌلنده اونم پدرم؛ دست اسناد ي همه ولً بذارم سند تونم نمً رو ممدار اٌن گم نمً سماء،:بهنام
 
 .بمونم بازداشگاه باٌد رو امشب حساب اٌن با کنم؟ چکار من حاال واي_
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 .کنم مً جورش شده هرطور من نرٌز بهم رو خودت: بٌتا
 
 .سنگٌنً مبلػ بشه کنم نمً فکر بٌتا؛_
 

 .نکن نگران رو خودت: بٌتا
 

 !کشٌدي؟ مبلػ اٌن با رو چک اٌن کاري چه براي: بهنام
 
 .دونم نمً_
 
 کمتر کردم مً فکر هرچً نبرد، خوابم صبح تا بود، بدي خٌلً شب ماندم؛ بازداشگاه توي رو شب اون 
 دونستم نمً والعا. بود خاموش گوشٌش که هم فرحناز نداشتم، هم فربد به دسترسً.رسٌدم مً نتٌجه به
 .انتظارم در سرنوشتً چه
 

 تا بذارم چک مبلػ ي اندازه به که نداشتم اي وثٌمه چون شدم، منتمل مولت زندان به روز اون فرداي
 بودم ندٌده ام ساله??  عمره به که رو آدمً نوع همه شدم زنده و مردم دادگاه روز تا. بٌام بٌرون بتوانم
 بودند؛ تر ترسناک مردها از خٌلً از بودند؛ گذاشته مردها جاپاي رو پاشون ها زن از بعضً دٌدم، جا اٌن

 بٌدار خواب از کابوس با ها شب نٌمه و خوابٌدم مً گرٌه با ها شب بود؛ بدي خٌلً ي دوره که خالصه
 .گذشت منوال همٌن به موعود روز تا. برد نمً خوابم صبح شفك تا شدم مً

 .شنٌدم رو فرهاد صداي سرم پشت از که بزنند؛ صدام تا بودم منتظر دادگاه در پشت
 

 کشً؟ مً تلخ هاي انتظار بٌنم مً: فرهاد
 
 کنً؟ مً چکار جا اٌن ؟!تو_
 

 ...شنٌدم بهنام از: فرهاد
 

 .داد ادامه و داد باال و ابروهاش از ٌکً بعد
 

 کارت سر خوب کاراش ي بهانه به هه؛. نٌست هم نامزدت که حاال اد؟ مً بر من دست از کمکً: فرهاد
 .کنم کمکت تونم مً بخواي اگه من گذاشته

 
 بٌتا از رو فربد سراغ مدت اٌن توي چون داشت، حك شکست،شاٌد دلم خٌلً بود، تمسخر از پر لحنش
 عشمم پاي به هم باز اما. نداشت ازش خبري هٌچ تاسؾ کمال در ولً باشه زده زنگ شاٌد که گرفتم مً

 .نرفتم منتش بار زٌر و موندم
 
 .بندازم رو تو مثل آشؽالً آدم به که نشدم محتاج انمدر هنوز_
 

 من والعا کنم؛ کار چه باٌد دونستم نمً برٌدند؛ حبس سال چند برام برم؛ داخل تا کردن صدام مولع همون
 گذشته حبسم از هفته ٌک فمط.نٌست ازت خبري هٌچ چرا کجاًٌٌ؟ فربد شکست، بؽضم نبودم؛ زندان آدم
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 ولتً ولً باشه، فربد دادم مً احتمال شد، نمً باورم اصال. آزادم کنم جمع رو وساٌلم کردن صدام که بود
 نزدٌکش باشه؛ داشته حمٌمت نداشتم دوست رفتم، وا دٌدم باز نٌش با رو فرهاد زندان روي راه توي
 .شدم

 
 .برٌم تا بٌا کردم رو کارات همه بمونً؛ جا اون بذارم نٌامد دلم اصال. عزٌزم سالم: فرهاد

 
 نمً رو هٌچٌش من ولً زد حرؾ خٌلً خونه دم تا شدٌم ماشٌن سوار کردم؛ مً نگاهش فمط واج و هاج

 رسٌدٌم که خونه در دم. داد نمً انجام خواسته بدون رو کاري داشتم فرهاد به نسبت که شناختً از شنٌدم
 .نشست من به رو و کرد خاموش رو ماشٌن

 
 .کردم کمکت نٌستً حال خوش ساکتً؟ چرا چٌه،: فرهاد

 
 .بزن رو حرفت_
 

 .نٌست حرفً حرفً؛ چه: فرهاد
 
 خواي؟ مً چً ازم لبالش در بگو_
 

 خٌلً بعد. کردم مً نگاهش فمط خنده؛ مً عصبانٌت روي از بود واضح کامال خندٌد؛ بلند بلند فرهاد
 : گفت جدي

 
 .نٌست زٌادي ي خواسته همٌن کنً؛ ازدواج من با درلبالش خوام مً آره؛ شناختٌم، خوب اد مً خوشم

 
 .داد پاٌٌن رو ماشٌن ي شٌشه شدم؛ پٌاده ماشٌن از حرفً هٌچ بدونه داشتم؛ رو انتظارش که رو همونً

 
 .فردا تا نداري ولت زٌاد بکن و فکرهات خوب: فرهاد

 
 .داد ادامه و زد استارت بعد
 

 بابا درمان براي نگرفت؛ من از سراغ ٌه بود معرفت بً چمدر دوستم فرحناز نگً خودت پٌشه: فرهاد
 .گذاشت تنها فکر از باري کوله با رو من کرد؛ حرکت بعد. بٌنمت مً فردا.عزٌزم آلمان بود رفته

 
 خٌلً. نداشتم ازش اي شماره هٌچ اما کنم صحبت فربد با خواستم مً بود؛ رٌخته بهم فکرم صبح تا

 که جاًٌ برم زد سرم به اول کردم مً کاري باٌد نداشتم، رو جا هٌج و کس هٌچ ي حوصله بودم کالفه
 ٌه باشً داشته پول باٌد حدالل پول کدوم با گفتم خودم به بعد ولً برگرده؛ فربد تا کنه پٌدام نتونه کسً
 از کاري هم بٌتا نبود که هم فرحناز. خوردم مً بسته در به کردم مً هرفکري خالصه کنً؛ اجاره اتاق

 ولً باشه فربد شاٌد گفتم کردم نگاش سرٌع خورد؛ زنگ موباٌلم که بودم فکر ؼرق اومد؛ نمً بر دستش
 . نبود متاسفانه
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 آخر دفعه ندادم؛ جواب هم باز گرفت تماس دوباره. دادم تماس رد همٌن براي بدم؛ جواب خواستم نمً
 از اؾ اؾ ممتد زنگ باصداي. خوابٌدم و کشٌدم سرم روي تا رو پتو. کردم خاموش رو گوشٌم دٌگه
 .زدم داد. شدم بٌدار خواب

 
 .کن باز رو مرده صاحب در اون بٌتا_
 

 که اتالم توي برم دوباره برگردم اومدم تا نبود، خبري هٌچ آٌفن سمت رفتم نٌست، خونه بٌتا افتاد ٌادم بعد
 اخم با رو فرهاد کردم باز و در تا در سمت رفتم. شد مً کنده جاش از داشت که زدند مً در بد انمدر
 .دٌدم در اونور

 
 آوردي؟ سر مگه چته_
 

 کردي؟ خاموش رو گوشٌت چً براي بده؟ رو من جواب نگفتم مگه: فرهاد
 
 .داشتم دوست فضولً؟ مگه چه؟ تو به_
 

 .محضر برٌم باٌد شو آماده باش زود:فرهاد
 ؟!کجا_
 

 .داري ولت امروز فمط بهت؛ گفتم محضر کري؟ مگه: فرهاد
 
 .بٌام تا باش_
 

 .خودش سمت کشٌد رو دستم که کاناپه طرؾ رفتم مً داشتم
 

 .کنً مً ازدواج من با هم تو کنم؛ مً زنده رو چکت من گذاشتٌم، لرار ٌه باهم ما: فرهاد
 
 .پاداشً دنبال حاال که بدي انجام برام کاري خواستم ازت من مگه چً؟ که حاال خوب_
 

 .بٌنمت مً بعد. ندازم مً جرٌان به دوباره رو چک رم مً هم من باشه، محضر؟ اي نمً پس: فرهاد
 
 .کردم پتو زٌر رو سرم تختم سمت رفتم دوباره کنم فکر چٌزي به نداشتم حوصله اصال بٌرون رفت در از
 دفعه اٌن که. باشه شده خٌال بً شاٌد که شد مً راحت خٌالم داشت کم کم نبود؛ خبري ازش روزي چند

 انجامش رو بود گفته که رو کاري کردم نمً باور بود؛ بد خٌلً حالم شرکت؛ دمه اومد مامور با فرهاد
 رسٌدٌم ولتً ولً. رفتم همراهشون بزنم حرفً که اٌن بدونه نٌامدم کوتاه بازهم اما گرفت خٌلً دلم داده

 .کرده تؽٌٌر حالم که فهمٌد مً فرهاد شد؛ سست پاهام کالنتري
 

 خوبً؟: فرهاد
 

 .نداشتم رو دادگاه و بازداشتگاه و زندان طالت دٌگه والعا



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 115 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 :گفتم بودم رفتن راه حال در که طور همون دستم کنار فرهاد کرد؛ مً حرکت جلو مامور
 
 .باشه_
 

 .داد ادامه راهش به بعد اٌستاد؛ اي لحظه براي فرهاد
 

 !چً؟ باشه؛: فرهاد
 
 .کنم مً لبول باشه،_
 

 ؟!شم نمً منظورت ي متوجه کنً؟ مً لبول رو چً: فرهاد
 

 .کنم کامل رو ام جمله و بدم ادامه بود سخت برام خٌلً
 
 .کنم ازدواج تو با که کنم مً لبول باشه،_
 

 .چشمام توي زد زل گرفت رو بازوم اٌستاد؛
 

 .کنم مً بختت خوش باش مطمئن: فرهاد
 
 .نکن خسته رو خودت خودي بً پس شم نمً هم عاللمند و ندارم اي عالله تو به من_
 

 .نبود مهم برام اصال ولً خوره؛ مً حرص خٌلً داره بود معلوم
 ساعت چند طً بود آشنا که جاًٌ اون از دوستانش، از ٌکً آزماٌشگاه رفتٌم مستمٌم کالنتري از بعد

 نبود؛ خودم دست رفتنم راه نبودم؛ دنٌا اٌن توي انگار. رفتٌم محضر سمت بعد دادند؛ رو آزماٌش جواب
 از بعد. کردم مً امضاء گفت مً دار محضر که رو جاًٌٌ هر فمط شنٌدم نمً رو دوروبرم صداهاي
 .گفتم" بله" زد بهم فرهاد که اي تنه با اونم چهارم بار براي من که خطبه خوندن

 .شدٌم خارج جا اون از محضر توي کارهاٌمان شدن تموم از بعد
 فرمون روي بود کرده زٌاد رو پخش صداي گنجٌد؛ نمً خودش پوست تو فرهاد بودٌم؛ ماشٌن سوار
 زندگً اٌن ي ادامه پس رسٌدم نمً فربدم به دٌگه که من بمٌرم جا همون داشتم دوست بود، گرفته ضرب
 شده متحرک ي مرده مثل نداشتم؛ رو کنم فکر چٌزي به خوابم به که اٌن ي حوصله و حال اما چٌه؟ براي
 .شد حالم ي متوجه فرهاد تازه کردم، کم رو صداش بردم دست بود، مخم رو آهنگ صداي بودم

 
 برٌم؟ خوب رستوران ٌه: فرهاد

 
 .نگفتم هٌچً

 
 برٌم؟ شاپ کافً ٌه اي، لهوه عاشك تو: فرهاد

 
 .کردم مً نگاه روبروم به فمط کردم؛ سکوت بازهم
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 کنم؟ چکار برات پس: فرهاد

 
 :گفتم چرخونم به سر که اٌن بدونه

 
 .خونه برم خوام مً
 

 .باشه: فرهاد
 

 هٌچً کردم نگاهش سکوت توي فمط خودش، به نگاه ٌه انداختم اش خونه در به نگاه ٌه رسٌدٌم ولتً
 هم اون. شدم پٌاده ماشٌن از و نشوندم لبم ي گوشه تمسخر روي از لبخندي کردم که کاري تنها نگفتم،
 .برگشت من سمت و انداخت در توي رو کلٌد اومد؛ سرم پشت شد پٌاده من همراه

 
 .گٌرم مً مفصل عروسً ٌه برات بٌان بابا و فرحناز بذار: فرهاد

 
 .اورد جلو آورد رو صورتش بعد
 

 .خانمً باشه: فرهاد
 

 داخل رفتم کرد باز و در باالخره کرد؛ مً نگاهم کشٌدم،فمط عمب رو خودم که ببوسه رو پٌشونٌم خواست
 .گرفتم دستام دوتا بٌن رو سرم و نشستم کاناپه اولٌن روي

 
 بذارم؟ برات خوري مً چاًٌ: فرهاد

 
 .نشنٌد جوابً من از بازهم

 
 .بگٌرم خوردن براي چٌزي ٌه رم مً من پس: فرهاد

 
. کرد رو رفتن بٌرون ي بونه همٌن براي باشم، تنها دارم احتٌاج دونست مً شناختٌم مً خوب همدٌگرو

 زدم، داد انمدر کردم؛ خالً رو ولت چند اٌن ي شده تلمبار بؽض شنٌدم و در شدن بسته صداي ولتً
 حالم نداشتم؛ نا دٌگه افتادم، کاناپه روي جا همون جون بً که زدم حرؾ خودم خداي با بلند بلند انمدر
 .نفهمٌدم چٌزي دٌگه بود؛ بعد خٌلً

 روشن هوا ها؛ لباس همون با بودم تخت روي شده، چً و هستم کجا فهمٌدم نمً کردم باز چشم ولتً 
. برگشتم پتو زٌر دوباره پس شد، بلند نهادم از آه افتادم دٌشب ٌاد تازه نبود؛ اتاق توي کس هٌچ بود

 به پس هست کً خط ور اون دونستم مً که من. شدم بٌدار خونه تلفن صداي با دفعه اٌن برد خوابم
 .گٌر پٌؽام روي رفت بوق چند از بعد تلفن ندادم شدن بلند زحمت خودم

 
 .عزٌزم بزن من به زنگ ٌه شدي بٌدار نشدي؟ بٌدار هنوز جان؛ سماء: فرهاد
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 مثل باٌد بعد کنه مً عمد زور به رو من که کرده فکر چً خودش پٌشه مسخره احساس؛ با چمدر آخً
 .احمك. کنٌم زندگً عشك با عاشمانه هاي ازدواج

 .گٌر پٌؽام روي رفت دوباره زد زنگ دوباره ساعت ٌک بعد
 

 .بده جواب شم؛ مً نگرانت دارم سما: فرهاد
 
 .درک به
 
 .کردم مً نگاه تلفن به فمط زد؛ زنگ نکشٌد ساعت نٌم به
 

 .بردار رو گوشً پس مٌدي گوش حرفام به داري االن دونم مً که من بده جواب سماء؛: فرهاد
 

. رفتم نمً هم اون سراغ ولً اومد مً جاًٌ ٌه از گوشٌم صداي. نٌامدم بٌرون تختم توي از هم باز
 .اومد کنه، صبر کارٌش ساعت پاٌان تا نٌاورد طالت که خالصه

 
 مرگته؟  چه هست معلوم: فرهاد

 
 .نگرفت جوابً من از بازهم

 
 .بده رو من جواب گرفتً؟ سکوت ي روزه زنً؟ نمً حرؾ چرا پس: فرها

 
 زود کردي خوب چه عاشمتم من جان فرهاد" بگم که اٌن بشنوي؟ من دهن از داري دوست چً هه؛_

 برو ببٌنم، رو رٌختت خوام نمً خوره مً بهم ازت حالم من آره؟" بودم راهت به چشم خونه اومدي
 .ببند رو در بٌرون

 
 .رفت و نگفت هٌچً

 
 روز ٌه که اٌن تا بود، شده پناهم ي همه انگار شدم نمً دور خٌلً تخت از گذشت؛ طور همٌن روزي چند
 کن ول اما. هاست همساٌه از ٌکً حتما گفتم خودم پٌشه ندادم اهمٌت ولً کردم؛ تعجب. زدند رو خونه در

 .کند مً جا از داشت رو در در؛ سمت رفتم شدم بلند پس نبود؛
 
 .کن صبر دٌگه؛ اومدم خبره چه واي_
 

 .بود واستاده بٌتا هم سرش پشت. کرد مً نگاهم شده گرد چشماي با فرحناز کردم باز که و در
 

 !سماء؟: فرحناز
 
 :گفتم اي مسخره حالت ٌه با
 بشه متوجه اگر جان فرهاد نکنٌد تعارؾ خدا به ترو  داخل؛ بٌارٌد تشرٌؾ در دم چرا پس سالم، اوا،_

 .ببٌنم رو عشمم ناراحتً ندارم دوست شه؛ مً ناراحت خٌلً نٌامده داخل رو در دم اومده خواهرش
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 چشمام از هام اشک سرم آوردن پاٌٌن با خندٌدم؛ بلند بلند  و گرفتم باال رو سرم شد؛ تموم ام جمله ولتً
 فرحناز رٌخت، مً اشک من پاي هم بٌتا کشٌدم، آؼوش به در چهارچوب تو جا همون رو فرحناز چکٌد،

 .دٌد مً که رو چٌزي شد نمً باورش انگار بود کرده کپ
 .نشستٌم داخل اومدٌم حال هر به
 

 !چرا؟! دختر؟ شد چً دفعه ٌک: فرحنا
 

 :گفتم کردم مً پاک رو بٌنٌم دستمال با داشتم که جور همون
 
 .فرحناز دونم نمً دونم، نمً_
 

 اٌن بگو من به فمط تو کرده؛ تعرٌؾ برام بٌتا رو چٌز همه نکن، ناراحت رو خودت تو باشه،: فرحناز
  کشٌدي؟ کاري چه براي رو چک

 
 ..کشٌدم مً چک شرکت کاراي براي باشه ٌادت اگه من نمٌاد، ٌادم اصال من_
 

 بدي؟ چک بخواي تو که نداشتٌم نٌاز رو مبلؽً همچٌن اصال ما: فرحناز
 
 .بدونم خوام مً رو همٌن هم من آره؛_
 

 هً بدي داري دل بهش که اٌن جاي تو زدي، بهم رو حالم دٌگه کن بس بٌتا آه؛ فهمم؛ نمً!! آره: فرحناز
 .کنً مً گرٌه زر زر
 

 .اومد نمً باال نفسش بدبخت بٌتا
 

 کنً؟ مً من سر ؼرؼر داده، انجام داداشت رو ها خرابً کار همه کنم؛ چکار خوب: بٌتا
 

 .نکن گرٌه گم مً:فرحناز
 
 که زدٌم حرؾ باهم انمدر.نداد لد جاًٌ به عملمون ولً کردٌم صحبت باهم دوست تا سه نشستٌم شب تا

 .اومد داخل انداخت کلٌد فرهاد دٌدم دفعه ٌک نشدٌم، زمان گذر ي متوجه
 

 ام خونه بود ولت خٌلً کردي، گم راه عجب چه!! اومدي؟ کً تو فرحناز اومدٌد، خوش سالم؛!!  اِ : فرهاد
 .اومدي خوش بودي، نٌامده

 
 که کنه صحبت خواست تا نشست؛ کنارم اومد؛ بٌتا سرم پشت رفتم؛ اتاق توي بزنم حرفً که اٌن بدون من
 .شد بلند دوتا اون صداي بٌرون از
 

 .کنً مً دخالت من زندگً توي حمً چه به اصال: فرهاد
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 .کنً معامله عشمت سر دادي اجازه خودت به تو که حمً همون به: فرحناز

 
  ...مربوطه خودم به زندگٌم دٌدم؛ صالح طور اٌن: فرهاد

 
 ...بکشً گند به ذارم نمً رو سماء زندگً ولً مربوطه خودت به سگٌت زندگً آره: فرحناز

 
 ..بزن حرؾ درست فرحناز: فرهاد

 
 !شه؟ مً چً نزنم حرؾ درست: فرحناز

 
 که بود نشده تموم فرحناز حرؾ هنوز که دادم مً گوش حرفاشون به بادلت بودم کرده تٌز رو گوشام
 صورت سمت ٌه رسوندم؛ سالن به چطور رو خودم نفهمٌدم کرد، پر رو خونه فضاي تمام سٌلً صداي
 در از برداشت رو اش وسٌله فمط نگفت هٌچً بود؛ شده جمع چشماش توي اشک بود، شده سرخ فرحناز
 .نذاره تنهاش تا زدم اشاره بٌتا به سرٌع رفت؛ بٌرون
 .زد صدام فرهاد که اتالم سمت برم خواستم
 .ببٌنم جا اٌن بٌا: فرهاد

 
 .کشٌد رو دستم سر پشت از که دادم ادامه رو راهم ندادم مهلش

 
 .زنم نمً حرؾ تو با مگه: فرهاد

 
 .بود پاٌٌن سرم همٌن براي کنم، نگاه چشماش توي نداشتم دوست

 
 .کن نگاه و من: فرهاد

 
 .نگفتم هٌچً بازم

 
 .آورد باال رو سرم و ام چونه زٌر گذاشت دست

 
 مً کً تا زنً؟ نمً حرؾ مدتً ٌه ؟چرا!کنً نمً نگاه و من چرا پس زنم نمً حرؾ تو با مگه: فرهاد
 هان؟ بدي؟ ادامه کارت اٌن به خواي

 
 .گفتم همٌن براي بدم؛ حرصش که داد مً للملکم چٌزي ٌه ولً کنم؛ سکوت هم باز داشتم دوست

 
 .بٌاد فربد که ولتً تا_
 
 که دٌوار به کوبٌدتم محکم چنان. داشت حساسٌت اسم اٌن به انگار اصال شد؛ دٌوانه والعً معناي به

 .اومد نمً باال نفسم ثانٌه چند براي
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 چً گشادت دهن اون از کن جمع رو حواست پس متاهلً زن ٌه االن دٌگه تو! خوردي؟ گهً چه: فرهاد
 .فهمٌدي بٌرون، مٌاد
 

 .دادم تکون رو سرم فمط ناخواسته طور به که گفت تاکٌد با و بلند رو آخرش ي جمله اٌن انمدر
 

 .بري تونً مً حاال: فرهاد
 

 روزگار به کردم مً گرٌه بلند بلند بود صورتم روي دستم تخت روي انداختم رو خودم و رفتم اتاق داخل
 .زهرم مثل
 

 ده فرهاد که کشٌدم جٌؽً چنان خوابٌده، دستم کنار دٌدم باوري نا عٌن در شدم بٌدار خواب از که صبح
 .پرٌد باال متر
 

  شده؟ چً: فرهاد
 
 خوابٌدي؟ تخت رو اومدي حمً چه به_
 

 .زد تکٌه اش تنه نٌم روي چرخٌد سمتم بعد کرد، نگاهم فمط نگفت هٌچً
 

 .بگٌرم اجازه باٌد خودمم تخت رو اومدن براي دونستم نمً: فرهاد
 

 خورد، بر بهم خٌلً
 
 .رم مً من پس باشه،_
 

 تخت روي بود اي منتظره ؼٌر حرکت چون گرفت، پشت از رو لباسم که شدم مً بلند تخت رو از داشتم
 .بودم شده پاچه دست خٌلً. روم افتاد هم خودش شدم، پرت

 
 .. کنار برو روم، از بلندشو! کنً؟ مً چکار داري_
 

 .گرفت رو دستام جفت که دادم مً هولش داشتم طور همٌن
 

 .بدي انجام رو همسرٌت ي وظٌفه خوام مً ازت فمط نزن، زور بٌخودي رم نمً هٌجا من:فرهاد
 
 لورت و دهنم آب کنم؛ باور نداشتم دوست و شنٌدم مً که رو چٌزي بست، ٌخ تنم تمام اٌستادم، حرکت از

 .اومد نمً باال نفسم دادم؛
 

 .نکردم هم عرؾ از خارج درخواست شوهرتم زدم؟ بدي حرؾ مگه پرٌده؟ رنگت چرا چٌه؟،: فرهاد
 
 :گفت آهسته و آورد جلو رو سرش خورده ٌه



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 111 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 
 .کنً مبارزه داشتنش نگه  براي که نداري هم چٌزي

 
 لدرتم ي همه. نبود سابك فرهاد که بود ولت خٌلً بشر اٌن بود، بد حالم خٌلً شدم؛ منظورش ي متوجه

 از سٌنم ي لفسه دٌگه حاال. بود فاٌده بً ولً بٌرون بکشم دستش از رو هاٌم دست تا کردم جمع رو
 .شد مً پاٌٌن باال شدت به کشٌدن نفس شدت

 
 نداري؟ فرار راه آخً،:فرهاد

 
 تنش از رو تٌشرتش حرکت ٌه با کرد؛ سفت کمرم دور رو پاهاش دوتا گذاشت؛ پهلوم کنار و هام دست 

 فرهاد و من بٌن نداشتم دوست اصال بودم، نگران خٌلً نبود دلم تو دل کرد، پرت اتاق ي گوشه درآورد
 ٌا تنش روي بود، شده آزاد هام دست دفعه اٌن کردن تمال به کردم شروع دوباره همٌن براي بٌافته اتفالً
 .گرفت و هام دست دوباره که نشد ثانٌه به نداشت، فاٌده اصال ولً کشٌدم؛ مً چنگ ٌا زدم مً مشت

 
 .شً مً خسته خوب کنً؟ مً تمال انمدر چرا: فرهاد

 
. بود شده سٌخ تنم موهاي تمام بوسٌدنم، به کرد شروع گردنم، توي آورد رو سرش شد تموم صحبتش تا

 .زدم مً داد فمط
 
 .برم بذار بردار سرم از دست کثافت کن، ولم فرهاد کن، ولم_
 

 .شدم نمً تسلٌم هم باز ولً اومد، نمً بر دستم از کاري هٌچ عمال
 
 .ندارم بهت تماٌلً کن، ولم بردار سرم از دست کري؟ مگه توام با_
 

 حرکت ٌه با شنٌد، مً رو صدام دٌد؛ مً رو من نه اصال انگار داد، مً انجام رو کارش سکوت توي فمط
 .التماس و گرٌه به کردم شروع اد نمً بر دستم از کاري دٌدم دٌگه آورد، در تنم از رو لباسم

 
 .فرهاد برم؛ بذار بردار سرم از دست خدا رو تو کنم؛ مً خواهش فرهاد،_
 

 کنه باز تنم از رو زٌرم لباسه برد مً دست داشت  بود؛ خودش هواي و حال توي دٌد نمً رو من انگار
 :گفتم داد و گرٌه با که
 
 .کنم مً خواهش نکن باهام رو کار اٌن کنً کفن دستات با رو من فرهاد،_
 

 کشٌد، مً نفس تند تند انمدر بود؛ خون ي کاسه چشماش آورد، باال رو سرش ام جمله شدن تموم از بعد
 :گفت که شنٌدم فمط شد؛ بلند روم از شد، مً کنده جا از داشت سٌنش ي لفسه

 
 .بٌرون برو و گمش
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 .رفتم بٌرون سرٌع اتاق از و برداشتم رو لباسم کردم که کاري تنها اومد؛ مً باال سختً به نفسم
 امونم گرٌه نشستم، کاناپه اولٌن روي بٌرون اومدم اتاق از ولتً نبودم؛ بند پا رو که لرزٌد مً تنم انمدر
 بدونه اومد؛ بٌرون اتاق از پوشٌده لباس فرهاد که بود گذشته چمدر دونم نمً بود، بد خٌلً حالم داد نمً
 شدت گرٌم در شدن بسته با. رفت بٌرون در از و برداشت رو کتش لباسً چوب از کنه نگاه من به که اٌن

 ي صفحه به نگاهً که اٌن بدونه اومدم خود به گوشٌم باصداي. رفتم حال از که کردم گرٌه انمدر گرفت،
 .دادم جواب بندازم گوشٌم

 
 بله؟_
 

 جورٌه؟ اٌن صدات چرا! سماء؟: بٌتا
 

 :گفتم گٌج
 
 صدام؟ چشه مگه_
 

 !کردي؟ گرٌه! شده؟ دعوات فرهاد با! شده؟ چٌزي است گرفته خٌلً: بٌتا
 
 زدي؟ زنگ داشتً کاري نه،_
 

 نه؟ ٌا گفتنش درسته دونم نمً آره، ِا؛:بٌتا
 
 شده؟ چً ببٌنم بزن حرؾ درست شده؟  چً_
 ...فربد: بٌتا
 

 .شد مً تکرار اسمش ذهنم توي فمط نشنٌدم اي دٌگه چٌزه اسمش شنٌدن از بعد
 

 منه؟ با حواست الو،: بٌتا
 
 نشنٌدم؟ گفتً چً هان،_
 

 .گفت زد زنگ فربد گم مً زدم، مً حدس بله: بٌتا
 
 !زد؟ زنگ فربد! چً؟_
 

 .بله: بٌتا
 
 !!گفت؟ چً_
 

 رفتً گفتم بگم بهش رو جرٌان نتونستم. دم مً حك بهت البته نٌست؛ خوب حالت اصال که معلومه: بٌتا
 . زنه مً زنگ دوباره عصر گفت بٌرون
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 .بزنً حرؾ باهاش خودت تا جا اٌن بٌا شو بلند هم حاال
 

 چوب روي از کردم که کاري فمط بود؛ تنم که شلواري و تٌشرت همون با کردم؛ لطع رو گوشً ولتً
 .بٌتا پٌشه رسوندم رو خودم چطور نفهمٌدم اصال برداشتم؛ روسري و مانتو به شبٌه چٌزي ٌه لباسً

 
 .نزد زنگ. سالم_
 

 تو؟ نمٌاي چرا حاال عصر، گفت صبح??  ساعت االن: بٌتا
 

 من امٌدواره هم بٌتا که بود منظور اٌن به شاٌد. بود نزده دست خونه ظاهر به اصال بٌتا رفتم، داخل
 .برگردم

 
 !عصر؟ گفت مطمئنً_
 

 :گفت رٌخت مً چاًٌ داشت که طوري همون بٌتا
 

 .زنه مً زنگ نباش لرار بً انمدر عشمم آره
 

 .داد ادامه و مٌز رو گذاشت رو ها چاًٌ
 

 بزن؟ حرؾ شده؟ چً کرده؟ پؾ صورتت انمدر چرا ببٌنم بگو باش، آروم فمط: بٌتا
 

 .گم مً چً فهمٌدم نمً اصال.دادم لورت رو بؽضم
 
 همونه؟ براي نبرد، خوابم کردم کاري هر دٌشب هٌچً،_
 

 .سٌنً توي برگردوند راه ي نصفه رو اش چاًٌ لٌوان بٌرون زد مً حدله از داشت بٌتا هاي چشم
 

 !داره؟ پؾ چشمات انمدر نخوابٌدي! چً؟:بٌتا
 
 چٌه؟ مگه آره،_
 

 !خوابً بً از نه زٌاد ي گرٌه از ٌا کنه پؾ ها چشم بودٌم دٌده خوابً پر از ما واال هٌچً: بٌتا
 
 .شده بٌنً مً که حاال_
 

. خورد زنگ خونه تلفن که خوردم مً رو ام چاًٌ داشتم. نکرد اصرار بزنم حرؾ خوام نمً دٌد ولتً
 .برداشت رو گوشً من از زودتر بٌتا که بدم جواب اومدم
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. پٌشم بٌا ناهار نداري کاري اگه ببٌن خوبم، هم من آره سالم،خوبً؟ توًٌ فرحناز. بفرماٌٌد بله،: بٌتا
 .واي! باشه کن صبر زدم؛ مً حرؾ داشتم خوب جا،،آره؛ اٌن اومده سماء سالمتً،

 
 .گرفت سمتم رو گوشً بٌتا بعد
 

 .بٌاد حتما ناهار بگو بزنم؛ حرؾ من ذاره نمً کرد؛ دٌونم داره، کار تو با بگٌر؛ بٌا: بٌتا
 

 .بود شده تنگ براش دلم چمدر لاپٌدم، دستش از رو گوشً
 
 فرحناز؟ الو،_
 

 خوبً؟ عزٌزم، سالم: فرحناز
 
 .شده تنگ برات خٌلً دلم ببٌنمت بٌا خوبً؟ تو آره،_
 

 نداري؟ کاري فعال کنند، مً صدام ها بچه برم ببٌنمت، مٌام ظهر حتما: فرحناز
 
 .نره ٌادت ظهر نه،_ 
 

 .خدافظ فعال حتما،: فرحناز
 
 .خداحافظ_
 

 .کردم لطع رو گوشً
 

 !مٌاد؟ شد چً: بٌتا
 
 .مٌاد آره،_
 خودم به ولتً فمط. فکر توي رفتم گذاشتم، زانوم روي و چونم و شکمم توي کردم جمع رو پاهام بعد

 :گفتم و آوردم باال رو سرم شه، مً پاٌٌن باال چشمام جلوي بٌتا دست دٌدم که اومدم
 
 چٌه؟ هان،_
 

 زنم؟ مً حرؾ کً با دارم ساعت دو کجاًٌ؟ هست معلوم: بٌتا
 
 گفتً؟ مً چً جانم ببخشٌد، نشدم، متوجه اصال_
 

 مهم گفتم مً بهنام از داشتم هٌچً بگً، خودت تا گم نمً هٌچً ولً شده چٌزي ٌه دونم مً که من: بٌتا
 .نبود
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 کنه؛ چکار دونست نمً خدا بنده بٌتا اومد، اشک چشمام از که خندٌدم انمدر خنده زٌره زدم بلند دفعه ٌک
 :گفتم خنده با برٌده برٌده. کرد مً نگاهم واج و هاج فمط
 
 نٌست؟ مهم بهنام فهمٌدي توهم_
 

 .شد ناراحت رفتارم اٌن از انگار
 

 .مهمه هم خٌلً بهنام اتفالا نبود، مهم حرفم نخٌر،: بٌتا
 

 نه بود معلوم خندم نه نبود خوب حالم اصال خونه؛ آشپز توي رفت کردن درست ؼذا ي بهونه به بعد
 صداي با دفعه اٌن. رفتم فرو فکر به گذاشتم؛ پاهام رو سر دوباره بود، رٌخته بهم چٌم همه ناراحتٌم،

 .گذاشت باز رو ورودي در هم بعد زد رو دکمش آٌفن سمت رفت بٌتا. اومدم خودم به( اؾ اؾ) آٌفن زنگ
 
 بود؟ کً_
 

 .فرحناز: بٌتا
 
 !چنده؟ ساعت مگه_
 

 .دو به مونده ربع ٌک: بٌتا
 
 !دو؟ شد کً_
 

 .اومد داخل فرحناز مولعه همون.داد تکون تاسؾ رو از سري ٌه و کرد نگاهم فمط بٌتا
 

 .گرمه چمدر که واي سالم،: فرحناز
 
 .کنٌم نمً حس چٌزي که بٌتا و من سالم،_
 

 .کنٌد حس نباٌدم نشستٌد کولر باد زٌر شما بله: فرحناز
 

 .خودتً هواي و حال تو همش که اومدي ولتً از کنً مً حس چً تو خدا ي بنده هه،:بٌتا
 

 زدٌم حرؾ باهم خوردن چاًٌ مولعه که کلمه چند همون از ؼٌر به گفت مً راست بود من به منظورش
 .بودم نگفته هٌچً دٌگه

 .بوسٌد رو گونم و کشٌد آؼوشم به اومد فرحناز
 

 خوبً؟. بود شده ذره ٌه برات دلم که واي: فرحناز
 
 .باشم خوب کنم مً سعً_
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 باشً، لوي باٌد کنً؛ مً کاري خوب: فرحناز

 .زد داد آشپزخونه از بٌتا
 

 .بدت حاله به واي اٌنه خوبت: بٌتا
 

 دارٌم؟ چً ناهار حاال بٌتا: فرحناز
 

 .مرغ تخم: بٌتا
 

 .بذاري خواي مً چٌزي اي بره گفتم من بود، همٌن بٌا بٌا انمدر: فرحناز
 

 .اومد بٌرون پلو لوبٌا از پر دٌس با بٌتا
 

 .بٌاٌد بدوٌٌد نکرده ٌخ ؼذا تا حاال شٌد مً پرو طوري اون: بٌتا
 

 زنگ خونه تلفن که بودٌم صحبت مشؽول که عصر تا. خوردٌم رو ؼذا هم با سه هر مٌز چٌدن از بعد
 .کٌه زد حدس شد مً خورد،
 و زد مً حرؾ اون بگٌرم، نتونستم رو بؽضم جلوي شنٌدم رو صداش ولتً دادم، جواب خودم رو تلفن
 .رٌختم مً اشک من
 

 اصال رٌزي؟ مً اشک طوري اٌن داري نٌست خوشگلت چشماي اون حٌؾ بگردم؛ دورت الهً: فربد
 دلت تو ام مً گذره مً هم ماه چند اٌن بزنً بهم چشم خدا  به باشً داشته دوستم انمدر کردم نمً فکر

 .خانمم
 

 :گفتم بهش برٌده برٌده ام گرٌه الي البه. گرفت شدت گرٌم خانمم گفت ولتً
 
 ...شده جهنم مثل برام زندگً ندارم، طالت دٌگه بٌا زود خدا رو تو فربد_
 

 .دم مً لول بهت ام مً عشمم،زود نکنه خدا: فربد
 

 .شدم مسلط خودم به کمً کردم؛ پاک و هام اشک
 
 کنم مً رو خودم سعً باشه_
 

 بهتري؟ خوب؛حاال دختر آفرٌن: فربد
 
 موضوع اون از حرفً همٌن براي بشه جرٌان ي متوجه حاال از نداشتم دوست کشٌدم؛ عمٌك نفس ٌه

 .نزدم
 



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 117 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 کنً؟ مً کارا چه خوبً تو خوبم آره؛_
 

 سماء؟ دلت؛ تو بٌام زودتر تا کنم مً جور و جفت دارم رو کارام گذرونم؛ مً دارم هٌچً: فربد
 
 جانم؟_
 

 دارم دوست بٌارم؛ طالت چطور رو مونده بالً ماه چند اٌن دونم نمً شده تنگ برات خٌلً دلم: فربد
 بمانند دهن به انگشت همه که بگٌرم مفصل عروسً ٌه برات بٌام زودتر

 
 .کردم کوتاه رو مکالمه همٌن براي کرد خوش جا گلوم توي لعنتً بؽض دوبار

 
 معرفت شنٌدم رو صدات شدم خوشحال خٌلً بٌا زود بکن رو کارات شده تنگ برات خٌلً دلم هم من_

 .بزن زنگ زود به زود باش داشته
 

 زود کنم مً سعً چشم ولً نفسم شلوؼه خٌلً سرم خدا به طور؛ همٌن هم من بگردم دورت الهً: فربد
 .گً مً راست تو بزنم زنگ زود به
 
 .برسم کارام به برم باٌد من نداري کاري اگه حاال باشه،_
 

 .عزٌزم عاشمتم برو برم لربونت نه: فربد
 
 .نفسم طور همٌن هم من_
 

 بٌرون اتاق از فرحناز و بٌتا برداشت رو خونه کل گرٌم صداي کردم لطع رو گوشً خداحافظً از بعد
 رٌختم؛ اشک اومد مً باال نفسم و داشتم جون تا ؛ کشٌدتم آؼوش در فرحناز گرفت؛ رو دستم بٌتا اومدن،
 کشٌدم؛ دراز کاناپه روي کردند کمکم و داد بهم آب لٌوان ٌه فرحناز بود نمونده وجودم توي جونً دٌگه
 .رفتم حال از

 بٌتا به رو نکردم نگاه رو فرهاد اصال بود آشپزخونه توي هم بٌتا بود؛ سرم باالي فرهاد شدم بٌدار ولتً
 :گفتم

 
 کجاست؟ فرحناز بٌتا؟_
 

 .داد جواب بٌتا از لبل فرهاد
 

 بودي؟ اومده جا اٌن چً براي برٌم؟ بپوش بلندشو خونش، رفت: فرهاد
 
 !گرفتم؟ مً اجازه شما از باٌد نکنه بزنم، سر دوستام به بودم اومده_
 

 .نبود بد گرفتً مً آره؛: فرهاد
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 :گفتم تمسخر حالت با
 
 .ندٌدم لزومً خدا، تورو_
 

 زد؛ مً برق لبش ي گوشه اي خنده بٌتا شدم؛ بلند کاناپه روي از و کردم نازک براش ابروًٌ چشم بعد
 اون از رفتم؛ بٌرون در از و کردم خداحافظً بٌتا از و برداشتم رو وساٌلم کنم نگاه فرهاد به که اٌن بدون
 .بود توهم اخماش. بٌاد تا اٌستادم فرهاد ماشٌن کنار در دم بودم اومده ماشٌن بدون که جاًٌ

 
 هستً؟ چً منتظره واستادي چرا: فرهاد

 
 :گفتم سرٌع بزنه رو حرفش ي ادامه نذاشتم

 
 . خونه برسونه رو من هم بعد کنه باز برام درو بٌاد رانندم منتظرم_
 

 .بود عصبً انمدر اومد نمً در خونش زدي مً بهش کارد
 دلم. نزدٌم حرفً هٌچً خونه تا کرد؛ مً نگاه رو من اش شده گره ابروهاي اون با فمط نگفت هٌچً
 .بگٌرم رو حالش تونستم که شد خنک

 
 ولتً کنم، صحبت فربد با تلفنً تا بٌتا، پٌش رفتم مً بار ٌک روز سه هر تمرٌبا بعد به روز اون از

 تاٌم همون توي فمط من، براي زمان داشتم دوست بودم رها خٌالً و فکر هر از زدم مً حرؾ باهاش
 که آرامشً هاش؛ رفتن صدله لربون فربد؛ هاي صحبت و صداي از ببرم لذت اٌن از بٌشتر تا شه متولؾ
 .کنم کوتاه رو زمان اون خواستم نمً کرد، مً منتمل هم من به بود، صداش توي
 من نداشت کار من با اصال خوابٌد، مً کاناپه رو سالن توي نٌامد اتاق توي دٌگه صبح روز اون از فرهاد
 خونه و کرد مً خرٌد هاًٌ ولت ٌه بودٌم؛ شده اي خونه هم تا دو مثل عمال نداشتم کارش به کاري هم
  هاي خوراکً از پر رو

 کردم؛ مً درست خودم دل براي چٌزي ٌه شدم مً بلند داشتم حوصله ولت هر هم من کرد مً مختلؾ
 دستش از خٌلً که اٌن با بمونه؛ اون براي هم ممدارٌش که کنم درست طوري کردم مً سعً همٌشه
 زدٌم مً زنگ بٌتا پٌش رفتم مً که موالع بٌشتر. نذارم براش چٌزي اومد نمً دلم ولً بودم دلخور
 مً بازي مسخره و بخند بگو به لبل مثل شد مً خوبً روز؛روز اون خالصه امدن مً هم بهار و فرحناز

 .گذروندٌم
 فرهاد خواب براي اتالم توي رفتم مً داشتم که شب ٌه که اٌن تا گذشت منوال همٌن به ماه دو تمرٌبا
 .زد صدام

 
 .بزنم حرؾ باهات خوام مً بشٌن بٌا: فرهاد

 
 :گفتم کنم نگاهش و برگردم که اٌن بدون

 
 .کنم استراحت برم خوام مً ام خسته_
 

 .باش زود بزنم، حرؾ باهات مهمً موضوع مورد در خوام مً بشٌن بٌا گفتم: فرهاد
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 .نشستم کاناپه ترٌن نزدٌک روي فمط من که گفت لاطع و تحکٌم با رو جملش انمدر

 
 ...بگٌرم عروسً جشن خوام مً هفته اٌن آخر: فرهاد

 
 :گفتم کنه کامل رو حرفش نذاشتم

 
 . ..ندارم ازدواج و جشن اٌن به اي عالله گفتم که من_
 

 .دادم ادامه تمسخر با بعد
 
 .دٌگه سال باشه زود که حاال_
 
 :گفت توهم هاي اخم با

 بري باٌد صبح شنبه پنج باشً، جرٌان در گفتم فمط نخواستم نظر ازت دوما گٌرم نمً شما دل براي اوال
 شرکت مراسم اٌن توي مهمان ٌه عنوان به فمط شما کردم تهٌه بوده الزم که هم رو چٌزي هر آراٌشگاه

 .کنً مً
 

 توي بودن زده پتک با انگار بود بعد حالم انمدر.رفت شد بلند باشه من از جوابً منتظر که اٌن بدون بعد
 .شد مً تکرار سرم توي شده ضبط نوار مثل آخرش ي جمله فمط گه مً چً شده چً فهمٌدم نمً سرم

 
 " کنٌد مً شرکت مهمان ٌه عنوان به فمط شما"
 

 از کنم نگاه ساعت به که اٌن بدون برداشتم رو روسرٌم مانتو لباسً چوب سر از کردم که کاري تنها
 مهم برامم نبود، خٌابون توي کسً بودن آمد و رفت در که ماشٌن تا چند از ؼٌر به زدم، خونه بٌرون
 اونجا از داشتم دوست فمط بود خٌس اشک از صورتم تمام بود، باز مانتوم هاي دکمه رفتم مً فمط نبود؛
 بوي راکد آب مثل بود شده زندگٌم اومد نمً بر دستم از کاري هٌچ خورد مً بهم خودم از حالم بشم دور

 رو سرم کنم، تحمل رو حمارت همه اٌن باٌد کً تا آخه کرد مً خفه داشت رو خودم همه از اول تعفنش
 جا ببٌنم؛همون خود به رو آرامش رنگ باٌد کً من شدم خسته کً تا آخه زدم؛خداي فرٌاد گرفتم باال

 .دستام توي گرفتم رو صورتم نشستم زمٌن روي
 
 .عزٌزم شم مً دردت تسکٌن خودم بٌا شده؟ چً خشگله جون_
 
 لبخند ٌه اش منظره و کرٌه ي لٌافه اون با جنگولک پا سرو بً ٌه برگشتم؛ شدم بلند جام از ترس با

 .بود لبش ي گوشه آوري چندش
 
 .آشؽال گمشو برو_
 

 .کشوندتم خودش دنبال و گرفت رو بازوم و جلو اومد دفعه ٌک
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 ...بٌا راه_
 
 ...کثافت کن ولم_
 

 :گفت که اومد هم دٌگه نفر ٌه صداي تازه ماشٌن داخل کرد پرتم ولتً
 
 .امشب بگذره خوشً چه جون_
 

 راه خون دهنم و دماغ از که دهنم توي کوبٌد محکم چنان بود نشسته کنارم که اونً زدم؛ مً جٌػ فمط
 بود؛ شده پخش دورم حاال که موهام توي انداخت دست بود، افتاده سرم از روسرٌم بود ولت خٌلً افتاد،
 .کشٌد

 
 .خوشگله ببندم برات ٌا و دهن بندي مً_
 

 :گفت و اش راننده رفٌك همون به کرد رو بعد
 
 .دٌگه برو چً؟ معطل پس_
 
 پٌاده راننده سرش پشت شد؛ کشٌده بٌرون و شد باز کنارٌم پسر سمت در کنه حرکت خواست ماشٌن تا

 وانستادم دٌگه کنند، مً کاري کتک باهم دارن نفر سه دٌدم مً فمط شدم پٌاده ماشٌن از بودم، گٌج شد؛
  تازه نفس تا واستادم که بودم شده دور چمدر دونم نمً رفتم مً فمط دوٌٌدم و کردم جمع رو جونم ي همه
 براي دوٌدن به کردم شروع دوباره کنم نگاه برنگشتم ترسم از کرد جلب رو ام توجه بوق صداي که کنم

 کرد؛ مً نگاهم داشت شده سرخ چشماي با فرهاد آوردم باال رو سرم ولتً شدم کشٌده عمب به اي لحظه
 .کرد نگاهم نشستٌم ولتً شدٌم؛ ماشٌن سوار و کشوندتم

 
 آورده؛ جا رو حالت خوب بزنم هم من که نذاشته برات سالم جاي دٌگه طرؾ هه؛:فرهاد

 
 .گذاشتم گوشام رو ناخداگاه رو دستم که گفت رو جملش و زد فرٌاد بلند انمدر بعد
 

 که کردي؟ ساعتت به نگاه آشؽال؟ کدوم پٌش هان؟ شب؛ مولع اٌن بري خواستً مً گوري کدوم:فرهاد
 خٌابون؟ توي افتادي راه
 

 دٌگه هم اون خونه دم تا بود، شکسته هاش حرؾ دست از دلم رٌختم، مً اشک فمط گفتم نمً هٌچً
 گرٌه انمدر. کردم پرت تخت روي و خودم و اتاق توي رفتم مستمٌم شدم خونه وارد ولتً نگفت چٌزي
 .برد خوابم تا کردم
 طرز به صورتم از سمت ٌک و داشت ورم صورتم تمام کردم وحشت دٌدم آٌنه توي رو خودم ولتً صبح

 حتما برم جاًٌ نبود لرار که شکر رو خدا بود؛ شده خشک لبم ي گوشه خون بود؛ شده کبود وحشتناکً
 دوست اصال گفت هم بعد فربد؛ شرکت بري خوام نمً گفتن اول که فرهاد آلا لطؾ از رفت؛ مً آبروم
 .بود شده نصٌبم اجباري توفٌك همٌن براي باشه شاؼل همسرم ندارم
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 سمت هم زٌاد همٌن بخاطر کنم، بسته بازو رو دهنم حتً تونستم نمً که کرد مً درد کبودي جاي انمدر
 هم باهم نه اصال ما ماه چند اٌن توي آخه دٌد؛ رو من اتفالً طور به اومد فرهاد که شب نرفتم، ها بچه
 .زد صدام اتالم توي رفتم مً داشتم ولتً همٌن براي دٌدٌم؛ مً رو دٌگر هم نه شدٌم مً کالم
 

 .ببٌنم جا اٌن بٌا! سماء؟:فرهاد
 
 .گفتم همٌن براي پٌشش برم نداشتم دوست کردم مً پا پا
 
 ...خوا مً ندارم حوصله_
 

 .گرفت باال و سرم و اٌستاد روبروم اومد بشه تموم ام جمله نذاشت
 

 .کرده چکار صورتت با ببٌن عوضً ي مرتٌکه بشکنه دستش: فرهاد
 

 .کبودي روي گذاشت دست
 
 ...آخ_
 

 آره؟ داره، درد هم لبت ي گوشه داري؟ هم درد:فرهاد
 
 .بخوابم برم خوام مً کنار برو نه،_
 
 .بستم و در و داخل رفتم و زدم کنارش دستم با
 
 
 

 .بستم و در داخل رفتم و زدم کنارش بادستم
 

 بود؛ مونده بالً هام زخم جاي و ها کبودي از کمً هنوز انداختم خودم به نگاهً آٌنه توي ولتً صبح
 .نداشت تعرٌفً روانٌم و روحً حال ولً. بود نرفته بٌن از کامل
 شاٌد فمط ندارم؛ دادن ادامه براي اي انگٌزه هٌچ عشمً، هٌچ خورد، مً بهم نکبتً زندگً اٌن از حالم

 .منِ  ي شکنجه روز امروز. بده آرامش بهم فربد برگشت
 داشت بود نشسته مٌز پشت فرهاد بخورم، آب لٌوان ٌه که آشپزخونه توي رفتم بٌرون اومدم اتاق از

 .خورد مً صبحانه
 

 .بخٌر صبحت سالم؛: فرهاد
 

 نه که من برعکس خوش، دلش چه زنه، مً موج چشماش توي شادي برق داره، ذوق چمدر هٌجانً؛ چه
 عروس نمش همون من گرفت مً رو اش عروسً جشن تنها خودش کاشکً اي حوصله نه اي، عالله
 :گفت که بودم فکرا همٌن تو. کردم نمً بازي دستش کنار هم
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 نداشت؟ جواب من سالم

 
 :گفتم سرد خٌلً

 
 .سالم

 
 .بخورم آب تا ٌخچال سمت رفتم بعد
 

 کنً؟ مً ضعؾ زٌاده کار امروز بخور رو ات صبحانه بشٌن بٌا: فرهاد
 
 .ندارم مٌل_
 

 .بدو جا اٌن بشٌن بٌا بٌا، گفتم:فرهاد
 
 .ندارم صبحانه به مٌلً که گفتم داره مشکل هات گوش_
 

 بعد مٌز؛ پشت نشوندم گرفت، رو دستم و افتاد راه دنبالم  شد، بلند که بٌرون برم آشپزخونه از خواستم
 .گرفتم لممه برام کرد شروع

 
 .باش زود بخور، بگٌر: فرهاد

 
  زورٌه؟ ات همچً تو چرا ندارم، مٌل که گفتم_
 

 .نکن بحث هم من با بخور؛ بگٌر:فرهاد
 
 .نشوند رو من و کتفم روي گذاشت دست بشم بلند خواستم تا گرفتم؛ ازش رو نگاهم اخم با
 

 هٌچ من بٌاي راه من با اگه تو هم بعدش. کنً مً ضعؾ داري زٌاد کار امروز نکن بازي لج انمدر: فرهاد
 .بگٌر نٌست؛ زوري چٌزم

 
 طبك آراٌشگاه برم و بگٌرم دوش ٌه تا اتاق سمت رفتم و گرفتم دستش از حرص با رو لممه ٌه اون

 .آلا دستور
 اٌستادم؛ منتظرش در دم رفتم شدم آماده دادم؛ نشون آب به رو خودم فمط که اي دلٌمه پنج حمام ٌه از بعد
 اومد، بٌرون اتاق از مرتب و کشٌده سشوار موهاي با لً، شلوار ٌه و رنگ ٌشمً جذب تٌشرت ٌه با

 دٌگه جاًٌ دلم من ولً ببره رو دختري هر دل تونه مً جذابٌه، پسر والعا فرهاد کردم فکر خودم پٌش
 .نٌست زورکً که عشك گٌره اي
 

 زدي؟ ذل بهم طوري اٌن شً مً عاشمم داري نکنه چٌه؟: فرهاد
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 .واستادم جا اٌن انمدر شدم خسته_
 

 .احساسً بً و ذولً بً خٌلً سماء،: فرهاد
 
 .عروس نمش در کنم، مً شرکت مهمان ٌه عنوان به فمط من شماست عروسً آخه آره،_
 

 .زدم بٌرون در از حرفم شدن تموم از بعد
 

 رو کار اٌن من با مٌاد دلت چطور فرهاد آخه؛ نشست؛ گلوم توي بؽضً آراٌشگاه در دمه رسٌدٌم ولتً
 شدن پٌاده مولع ببٌنً؟ رو شدنم آب شمع مثل حاضري چطور پس عاشممً که شه نمً ادعات مگه بکنً
 و زٌبا بسٌار سالن بود؛ شهر باالي مناطك از ٌکً آراٌشگاه شدم؛ سالن وارد نکردم هم اش نگاه حتً

 گرفته؟ نوبت مولع چه نٌست، مهم اصال دونه، مً خدا داشتن سراغ کجا از فرهاد آلا حاال بود؛ معروفً
 باٌد عروس نمش در بازٌگر ٌه عنوان به من فمط نٌست، مهم چٌز هٌچ و هٌچً گرفته؟ نوبت چطور
 .بشم رنگ خوب
 رو خودم باٌد نامً چه به دونستم نمً اصال ده، مً انجام پذٌرش بود مشخص که مٌزي سمت رفتم

 :گفتم فمط بود، نشسته مٌز پشت سال مٌان تمرٌبا خانم ٌه کنم، معرفً
 

 ...فرهاد آلاي رو من ببخشٌد سالم،
 

 .بشه تموم من حرؾ نداد اجازه
 

 !جانً؟ فرهاد همسر شما عزٌزم: خانم
 

 .ؼرٌبً ي واژه چه همسر
 
 .بله_
 

 داره جون فرهاد شدم متوجه شدم خوشحال چمدر دونً نمً بٌارٌد، تشرٌؾ من همراه عزٌزم واي: خانم
 ذوق من انمدر اومد دنٌا به فرهاد ولتً بودٌم دبٌرستان دوره دوستاي جون آٌناز و من کنه، مً ازدواج
 ...کردم

 
 تا خداي واي شه، مً اش مامان صمٌمً دوست خانم گرفته؛ نوبت چطور آراٌشگاه از شدم متوجه حاال
 .برسه دادم به خدا زنه، مً حرؾ بس از مٌره سرم آراٌشگاه اٌن توي کارم شدن تموم

 
  شده؟ کبود چرا صورتت عزٌرم:خانم

 
 .کردم تصادؾ نٌست هٌچً_
 

 .گلم نداري درد خوبً؟ االن آخً،: خانم
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 .ممنونم نه،_
 

 .نداره حرؾ کارش اونً دست زٌر فمط امروز کنم معرفٌت جون سمٌه به بٌا اوکً،: خانم
 

 .بشه لرار بر سکوت کمً شاٌد شکر رو خدا
 شده تموم موهام کار نزد، حرؾ خٌلً کارام شدن تموم تا. بود معمولً اي لٌافه با آروم دختري سمٌه
( شعله)بودم شده اسمش ي متوجه حاال که سال مٌان خانم همون که کرد مً کار صورتم روي داشت بود،
 .بود بزرگ ي جعبه ٌه دستش شد؛ اتاق وارد

 
 .خانم خوشگل عروس لباس از هم اٌن بفرماٌٌد: شعله

 
 .گرفتش خودش ممابل اورد، درش جعبه از
 

 خانم؟ عروس مٌاد خوشت: شعله
 
 .بود شده کار زٌباًٌ به لباس تمام بود؛ دکلته کردم؛ برنداز رو لباس پاٌٌن تا باال از
 

 .زٌباست خٌلً خودت، براي فمط شده دوخت اٌتالٌا عروس لباس ژرنال از: شعله
 

 :گفتم و زدم پوزخندي ناخواسته
 

 باشه؟ اندازه معلوم کجا هه؛از
 

 .است اندازه که مشخص:شعله
 

 .دادم تکون سري فمط
 و کردم پام رو بود لباس همراه که سفٌدي کفش پوشٌدم؛ رو لباس سمٌه کمک با کارم شدن تموم از بعد

 .اٌستادم آٌنه روبروي
 که بودم اٌستاده جاًٌ والعا اندازه، کامال بود زٌباًٌ لباس نشست، مً دل به حما بودم شده نماشً خوب

 به فربد کنار لباس اٌن توي که داشتم رو اٌن آرزوي فمط من من؛ از ؼٌر به بود دختري هر آرزوي
 اٌن کً پس دارم، دوستش وجودم تمام با بود؛ خواستنً برام ؼرورش ي همه با که فربدي اٌستم؛
 همه عکاس و بردار فٌلم.دادم لورت رو ام بؽض بست؛ حلمه چشمام توي اشک شه؟ مً تموم کابوس
 .نمونده من نمش اٌفاي شدن شروع به چٌزي بودن آماده در پشت

 
 باشم فرهاد با باٌد که رو هاًٌ لسمت حتً دادم؛ انجام گفتند فٌلبردار و عکاس که کاري هر ماشٌن دمه تا
 مخصوص هاي فٌگور خودي؛ بً هاي حرکت الکً؛ هاي خنده مصنوعً؛ هاي بوسه دادم؛ انجام رو

 فرحناز ماشٌن کنار دٌدم رو فرحناز و بهار و بٌتا که باغ در تا نٌفتاد، للم از چٌزي همه؛ و همه آتلٌه؛
 راهم من دوربٌن سمت بٌا بگٌر رو عروست دست داماد آلا گفت فٌلمبردار ولتً بودن اٌستاده دورتر کمً
 دوست بزنم، داد داشتم دوست کرد مً ام خفه داشت چٌزى بود گرفته خٌلً دلم دخترا سمت کردم کج رو

 اشک به کردم شروع  و فرحناز بؽل تو اندختم رو خودم دخترا به رسٌدم ولتً پس کنم، گرٌه داشتم
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 بود؛ شده کالفه و متعجب بود برمون دورو که کسً هر زدم مً حرؾ و رٌختم مً اشک توري رٌختن؛
 شده بد حالم انمدر برٌزه؟ اشک طور اٌن عروسش باٌد جشنً همچٌن باٌه شبً همچٌن ٌه باٌد چرا که
 .دستم داد آب لٌوان ٌک بٌتا نشستم، ماشٌن داخل کرد کمکم فرحناز  که بود
 

 .نکن رو کار اٌن خودت با دختر، بخور: بٌتا
 

 کردي؟ لبول چرا بٌاد، جا حالت و آب اٌن بخور: فرحناز
 

 .ماشٌن ي شٌشه به زد فرهاد بدم جواب خواستم تا اومد نمً باال نفسم
 .شد پٌاده ماشٌن از حرص با فرحناز بار اٌن شٌشه به زد دوباره فرهاد نداد، جواب فرحناز

 
 "کل داناي"

 .برادرش سمت رفت خشم با شد پٌاده ماشٌن از فرحناز که زمانً
 

 کاراي دست از داره چطور بٌنً نمً کنً؟ نمً ولش چرا دختر اٌن جون از خواي مً چً چٌه؟: فرحناز
 شه؟ مً آب تو
 

 مً رو بابا شراٌط که تو بٌاد، بگو بابا للب بخاطر رو امشب ٌه ولً رو حالش نفهمم شاٌد: فرهاد
 در دمه من بٌاد، کن وادارش کن آرومش برو نکن، بحث پس نٌست، خوب للبش براي شکً دونً،هٌچ
 .مونم مً منتظرش

 
 آشفتگً با بگه، چً سماء به حاال که بود مونده سرگردون و حٌرون فرحناز شد، دور فرحناز از فرهاد

 .ماشٌن توي برگشت
 
 "سماء"

 .برگشت آشفته انمدر که گفت چً فرحناز به فرهاد دونم نمً
 

 به هم باز ولً دونم؛ مً خواهً خود عٌن خواستم در اٌن بخواهم؛ ازت چطور دونم نمً سماء؛: فرحناز
 .برو داخل من خاطر به هم ساعت چند اٌن کنم مً خواهش ازت ذارم؛ مً خودت ي عهده
 خاطر به فمط ولً بٌاد بدت من از مٌدم حك هم بهت فهمم مً رو حالت بردار؛ لدم فرهاد، دوش به دوش
 .کنم مً خواهش من؛

 
 بري نکرده الزم سماء نه وجدانً؛ بً همون خواهر شد معلوم که حما گً؟ مً چً فهمً مً فرحناز:بٌتا
 ...خونه رٌم مً گٌرم مً ماشٌن ٌه بٌا اومدي؛ کوتاه برادر و خواهر اٌن براي زٌادي هم االنش تا
 
 .بندازم زمٌن رو روش خوام نمً خواد مً چٌزي من از بار اولٌن براي فرحناز بٌتا نه،_
 

 رٌخت، مً اشک فمط فرحناز
 

 .ذارم نمً من شدي، برادر و خواهر اٌن دست ي بازٌچه تو گً؟ مً چً فهمً مً شدي، دٌونه: بٌتا
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 اٌن با خبره، چه دونستم نمً هم خودم خبره، چه جا اٌن بود مونده کرد؛ مً نگاهمون واج و حاج بهار
 از هم بهار کنه، مرتب کمً رو آراٌشم خواستم بٌتا از برم؛ تا کردم لبول پس برام بود شکنجه مثل که

 بود؛ متعجب دوروبرش هاي اتفاق
 از گرفت رو دستم فرهاد ولتً نداشتم؛ فرلً هٌچ مجسمه ٌه با اٌستادم فرهاد دوش به دوش که زمانً
 .کرد نگاهم هراسون لحظه چند براي هام دست حد از بٌش سرماي

 
 .دٌگه برٌم خواستً؟ نمً رو همٌن مگه منتظري چرا پس_
 

 ولً افتم مً آن هر کردم مً احساس برداشتم لدم باشم اون سمت از العملً عکس منتظره اٌنکه بدونه
 .دادم نشون ها حرؾ اٌن از تر محکم رو خودم
 دوست شد، داماد و عروس رلص مولع شام از بعد خوردم، مثال گفت بردار فٌلم که حرکتً هر با رو شام

 از که هاي چشم با خورد، گره فرحناز نگاه به نگاهم کنم ترک رو مجلس شدم بلند بدم ادامه دٌگه نداشتم
 با کردم لبول پس بدونم، رو خواهش همه اٌن دلٌل داشتم دوست خٌلً کرد؛ مً التماسم بود؛ پر اشک
 درخواست من از که افتادم ٌلدا شب جشن اون ٌاد رلص پٌست سمت رفتٌم مً ولتً برلصم، تانگو فرهاد
 .باشم تو با رو تانگو رلص همٌشه باٌد من ندارٌم نه گفت جوابم در نه؛ گفتم من و کرد
 نگرفتم؟ رو دادگً دل اٌن جلوي زودتر چرا داده؟ دل فرهاد نفهمٌدم چرا نشدم؟ متوجه مولع همون چرا
 ي جمله ٌاد رلصه، مً وجودش ي همه با داره و کمرم دور انداخته دست فرهاد دٌدم که بودم فکر ؼرق

 "ببرم لذت آرامش اٌن از خوام مً هٌس" کرد کالفم شب اون توي آخرشش
 

 کنً؟ مً فکر چً به:فرهاد
 

 .کردم سکوت
 

 بهم هاي فکر اون از ٌکً همسرم، عزٌزم؛ بشنوم، رو صدات دارم دوست گً؟ نمً چٌزي چرا:فرهاد
 .بشً آروم شاٌد بگو، بهم رو رٌختت

 
 رو خودم پس بجزونم رو داماد شازده اٌن امد نمً بدم خٌلً هم سمتً از ولً کنم سکوت داشتم دوست
 :گفتم و دادم نشون رٌلکس خٌلً

 
 .فربد فمط_
 

 از داشت سٌنش ي لفسه شد؛ سرخ پارچه ٌک چشماش شد، سٌاه لٌافش شد؛ کنده من از دفعه ٌک واي؛
 .جامون سر برگشتٌم و کشٌد رو دستم کرد که کاري تنها شد، مً کنده جا
 .خونه رفتٌم مستمٌم فمط کرد کنسل هم رو مراسم از بعد هاي برنامه تمام کردٌم؛ خدافظً ها مهمون با
 

 بودم؛ گرفته محکم و در ي دستگٌره و صندلً به بودم چسبونده رو خودم ترسم از داد مً گاز چً مثل
 رو کفشم هم من رفت، حمام لباساش همون با بزنه حرفً که اٌن بدونه خونه رسٌدٌم تا گفتم، نمً هٌچً
 خودم تنهاًٌ حال به دلم انداختم خودم به نگاهً آٌنه شدم؛توي اتالم وارد دراوردم؛ در دمه جا همون
 شروع نشستم، لباسم همون با َکس هٌچ مادري، نه پدري، نه برادري؛ نه خواهري، نه کس هٌچ سوخت
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 مً فرهاد صداي که آراٌشم سراغ برم خواستم بود، چسبٌده بهم موهام تمام ها سنجاق اوردن در به کردم
 .کرد خکوبم
 .بود اومده بٌرون حمام از بود پوشانده رو کمرش دور فمط که کوتاه ي هوله ٌه با برگشتم ولتً

 
 !بٌرون؟ اومدي زود انمدر چرا تو_
 

 .شد تموم که بود لٌؾ و شامپو ٌه فمط ندارٌم، معطلً ها خانم شما مثل که ما: فرهاد
 
 .بپوش رو ات لباس برو واستادي چرا خوب_
 
 .چشمام به بود زده زل فمط نبود، خبري لبل عصبانٌت از
 

 .دراري رو لباست کنم کمکت بٌا:فرهاد
 
 .بفرما شما بلدم، خودم نکرده الزم_
 

 شده؟ چً عصبانً، چه اوه،:فرهاد
 
 .ذاره مً فراتر گلٌمش از و پاش زٌادي داره نفر ٌه_
 

 !!منً؟ با:فرهاد
 
 .کنم عوض لباس خوام مً بٌرون بفرما هم حاال شمام، خود با بله؛_
 

 .رم نمً هٌجام کنً، عوض لباس شما تا مونم مً جا همٌن من:فرهاد
 
 .رم مً من پس باشه_
 

 .کشٌد رو بازوم که شدم مً رد کنارش از داشتم
 

 .سخته کردنش عوض لباس اٌن کنم کمکت خوام مً بٌا کجا: فرهاد
 

 .نداشت ربطً اصال زدم رو حرؾ اٌن چرا دونم نمً
 
 هان؟ چٌه؟ بهونت تو بود مستً عالم توي کرد کاري اگر فربد کن، ول رو دستم_
 

 کرد پرتم شتاب با نکشٌد لحظه به کرد، نگاه چشماش توي شد نمً شد، سرخ دست ٌه صورتش تمام
 همون دٌگه بود شده نماٌون جونم تمام کرد پاره تنم توي حرکت ٌه با رو لباسم سمتم اومد تخت روي
 تخت روي گردوند برم دوباره که پاٌٌن بٌام تخت از خواستم لرزٌد، مً تنم تمام نبود کمرش دور هم حوله

 .زد چمبره روم و



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 128 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 .داد نمً امونم اشک
 
 ...داري دوسش که کسً جون خدا رو تو کردم، اشتباه من کردم ؼلط کن ولم فرهاد_
 

 آشؽال اون مثل من دادم انجام زنم با بدم انجام کاري هر چون خوام، نمً بهونه کارم براي من:فرهاد
 .باشم بهانه دنبال که نٌستم

 
 ...برم بذار پرستً مً که هرچً به رو تو فرهاد، فرهاد،_
 

 جونم تمام دٌد، نمً رو التماسم از پر ي لٌافه بود، شده هم کور شنٌد، نمً رو صدام بود شده کر انگار
 اٌن تا اوردم، مً کم بٌشتر کرد مً بدتر کردم مً مماومت هرچً. کرد لمس لباش با پاٌٌن تا باال از رو
 از بعد و داد بٌرون صدا پر رو نفسش کردم، احساس خودم روي ثانٌه چند براي رو سنگٌنٌش ي همه که
 دارم کً به دونستم نمً داشتم، وجدان عذاب بود بد خٌلً حالم زدٌم مً نفس نفس دو هر رفت؛ کنار روم

 .فربد به ٌا فرهاد به خودم؛ به کنم مً خٌانت
 .حمام توي رفتم کردم که کاري فمط
 

 .کن صبر سماء؟:فرهاد
 

 دٌگه رٌختم، اشک تونستم تا دوش زٌر کردم باز رو آب دوش کردم لفل پشت از و در ندادم رو جوابش
 بً که کردم استفراغ چمدر دونم نمً مٌاوردم، باال بود اومده بهم که شدٌدي فشار از امد نمً باال نفسم
 .رفتم حال از حمام ي گوشه حال
 که بمالم رو سوختگً جاي خواستم سوخت مً دستم روي بودم، اورژانس توي کردم باز چشم ولتً
 .گرفت رو دستم کسً

 
 کنً؟ مً کار چه:فرهاد

 
 .گرفتن فشار براي اومد پرستار لحظه همون تو برگردوندم رو روٌم و کشٌدم رو دستم

 
 چطوره؟ حالت عزٌزم، سالم: پرستار

 
 .نداشتم رو حالش ٌعنً ندادم رو جوابش

 
 چطوري؟ االن ببٌنم بده رو دستت اون حاال بود پاٌٌن خٌلً فشارت اوردت شوهرت ولتً:پرستار

 
 :گفت بهم و گرفت رو فشارم پرستار

 
 .بري تونً مً شد تموم سرمت ولتً 
 

 : گفت و فرهاد به کرد رو بعد
 



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 129 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 .باش ات خانم مرالب بٌشتر
 

 راه خودم خواستم شد تموم سرمم ولتً بگم، چٌزي نه بشنوم چٌزي داشتم دوست نه بودم، منگ کامال
 .نذاشت فرهاد که بٌام
 

 .بري راه تونً نمً اومدي در سرم زٌر از تازه تو: فرهاد
 
 ...پس جراحً تٌػ نه اومدم در سرم زٌر از_
 

 .نداري کفش:فرهاد
 
 .مٌام وٌلچر با نداره اشکالً باشه_
 

 :گفت مً سمتم مٌامد که طور همون فرهاد
 .نرم و گرم کمتره؛ وٌلچر از چٌم من مگه

 
 .کرد بلندم کمرم پشت هم دستش ٌکً اون پام زٌر اندخت رو دستش ٌه
 
 .بٌام خودم خوام مً زمٌن بذارم_
 

 .برمت مً خودم نکرده، الزم: فرهاد
 

 هم  مٌوه آب لٌوان ٌه تخت روي گذاشت رو من خونه رسٌدٌم شدم، تسلٌم پس نداشتم رو مبارزه ناي
 تمام کشٌد؛ دراز و کرد خاموش رو تخت کنار آباژور اورد، در تنش از رو لباسش هم خودش اورد، برام
 .بود هاش چشم روي دستش ساق کردم، مً نگاهش نشسته مدت اٌن
 

 دٌگه؟ بخواب نشستً؟ چرا پس چٌه؟:فرهاد
 
 .برگشتم طرفش به
 
 کنً؟ خواهً عذر کردي که کاري براي خواي نمً!! کشً؟ نمً خجالت تو ٌعنً_
 

 .شد خٌز نٌم برداشت، سرش روي از رو دستش
 

 !کارم؟ کدوم براي:فرهاد
 

 .شد گرد چشمام
 
 !راه؟ اون به زنً مً رو خودت چرا چً؟ ٌعنً_

 .زور به هم اون دادي، انجام که رو کاري همٌن
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 .ندادم انجام عرؾ از خارج کاري بردم، لذت حمم از: فرهاد

 
 .دادي انجام که زور به ولً_
 

 همٌن ٌعنً مٌارم؛ راهت به نٌاي راه من با اگر بعد به اٌن از دوما زدي؛ نامربوطً حرؾ اوال چون:فرهاد
 .بخوابم باٌد خستم من نٌست حرفً اگه دٌگه است، برنامه

 
 .نٌست اٌنجا تو جاي نخواب، جا اٌن برو شو بلند حٌا؛ بً پرو_
 

 .عزٌزم بخٌر شب:فرهاد
 

 دستاش الي از کردم تمال خٌلً خوابٌد و بؽلش توي کشٌدتم که بخوابم بٌرون برم بلندشم جام از خواستم
 .بود فاٌده بً ولً بٌرون بٌام
 

 .بخواب هٌش؛: فرهاد
 
 .برد خوابم جوري همون بودم خسته خٌلً هم من که جاًٌ اون از 

 مً خستگً احساس خٌلً بخوابم هم باز خواستم مً دلم نبود، کنارم فرهاد شدم بٌدار خواب از ولتً
 ؼذا ناهار براي فرهاد ولتً حتً بودم نخورده هٌچً صبح از عمال دٌروز بود، گرسنم شدت به ولً کردم

  مفصل ي صبحانه ٌه دلم نخوردم هم شام نزدم، لب من سالن فرستاد
 همون بخورم شٌر لٌوان ٌه برم شدم بلند پس کنه، آماده صبحانه داره حوصله کً ولً خواست مً

 ضعؾ دلم بود، شده چٌده کاملً ي صبحانه مٌز روي دٌدم که خونه آشپز سمت رفتم آلود، خواب جوري
 گذاشتم هم سر پشت لممه چند شدم؛ مشؽول مٌز پشت نشستم بشورم رو روٌم و دست که اٌن بدون رفت،
 ...که خوردم مً چاًٌ للپ ٌه داشتم دهنم توي

 
 !!کنً مً خفه رو خودت داري تر، ٌواش: فرهاد

 
 سمتم اومد امد، نمً باال نفسم کرد؛ مً خفم داشت سرفه گلوم توي پرٌد چاًٌ نبٌنه بعد روز چشمتون

 .اومد جا حالم ذره ٌه داد، ماساژ آروم رو کمرم بعد کمرم توي زد آهسته ضربه چند
 

 .خودته مال همش تر ٌواش بگردم دورت:فرهاد
 
 شً، نمً آدم تو_
 

 .گفتم طوري اون بردم لذت خوري مً ولع با داري دٌدم کردم؟ چکار من مگه: فرهاد
 
 .بابا برو_
 

 .بخور رو صبحانت بمٌه بشٌن بٌا مٌري؟ داري کجا: فرهاد
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 در پشت. بزنه زنگ فربد بود لرار عصر بٌتا، پٌش برم بشم آماده تا اتاق توي رفتم و خوردم لممه دوتا

 .کردم مً پام رو کفشم داشتم
 

 خانما؟ خانم کجا بخٌر،، الر: فرهاد
 
 .بٌتا پٌش رم مً_
 

 .ات رسونم مً کن صبر: فرهاد
 
 .خوام نمً_
 

 .کن صبر گفتم: فرهاد
 

 انگار کنم لطع رو تماس نداشتم دوست اصال کردم صحبت فربد با خٌلً روز اون. کردم لبول ناچارا خوب
 بعد گرفت آروم دلم ذره ٌه زدٌم حرؾ باهم ساعتً دو حدود چٌزي ٌه داشت، رو احساس همٌن هم فربد
 گوشٌم روي فمط هم فرحناز نٌامده، بٌتا ي خونه داشت دٌالٌز مادرش بهار روز اون کردم، لطع اجبار به

 نداشت؛ رو دٌدنم روي دٌشب جرٌان براي انگار اومدن براي اره مً بهونه داره بود معلوم زد زنگ
 چٌز هٌچ دٌشب جرٌان از کردن دل و درد و کردن صحبت به نشستٌم باهم ها ساعت بٌتا و من که خالصه
 .نگفتم بهش

 .بودم نکرده ذخٌره رو اش شماره حتً بود فرهاد شماره خورد زنگ تلفنم که بودٌم صحبت سرگرم
 
 الو؛_
 

 خونه؟ بٌاي خواي نمً خانم؛ سالم: فرهاد
 

 .نداشت رو لبل تفاوتً بً اون بود، شده مهربون بود، کرده تؽٌٌر اخاللش چرا دونم نمً
 
 .مٌام دٌگه ساعت ٌک تا_
 

 پس؟ کوش سالمم جواب عزٌزم،: فرهاد
 

 :گفتم حال بً و سرد خٌلً
 
 .سالم خوب،_
 

 .دنبالت ام مً باش آماده دٌگه ساعت ٌک تا پس: فرهاد
 

 .کنه محدود رو من بخواد نکنه که داد، دست بهم بدي احساس ٌه زد رو حرؾ اٌن ولتً
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 .بمونم جا اٌن خوام مً امشب اصال نه،_
 

 .کرد مکثً کمً
 

 ساعت ٌک تا کنم مً خواهش پس. بمونه جاًٌ من بدون همسرم ندارم دوست من جان، سماء: فرهاد
 .دنبالت مٌام باش آماده دٌگه

 
 رو دلر مثل بٌتا هم سمت اٌن از نداشتم، باهاش رو بحث حوصله دونم نمً نه، هم شاٌد داشت، حك شاٌد
 هٌچ ي حوصله ها حرؾ اٌن از" مٌدي گوش حرفش به چرا مٌاي کوتاه ممابلش در چرا" که بود مخم
 دلم با ولت اون جا اٌن بٌام نده اجازه بهم دٌگه و کنه لج فرهاد ترسٌدم مً هم طرفً از نداشتم رو کدوم
 .کنه مً دق نشنوه رو فربد صداي اگر که کنم چه

 فرحناز و باباش و مامان با لرار گفت بهم فرهاد بود، گذشته عروسً جشن از شد مً ماهً ٌک تمرٌبا
 مً ازم کاري هر گفت، مً چً هر بودم شده اش گوش به حلمه ؼالم که بود ولت خٌلً برٌم، سفر

 فربد از بار هر که سراؼم اومد حال و حس اٌن زمانً از دلٌما دادم، مً انجام مخالفتً هٌچ بدون خواست
 براي برگردم، نتونم اصال شاٌد نٌست، مشخص گفت مً بهم جواب در گردي مً بر کً کردم مً سوال
 سرم از آب انگار نداشتم، رو فربد با زدن حرؾ به تماٌلً سمت اون از بودم ربات مثل سمت اٌن از همٌن
 و ندادم انجام العملً عکس هٌچ کرد مطرح رو سفر ي برنامه فرهاد ولتً همٌن براي بود، گذشته
 :گفت بهم کرد رو فرهاد که زمانً حتً کردم، موافمت

 
 ."کنً برخورد اٌن از تر گرم مامان و بابا چشم جلوي دارم دوست جان؛ سماء"
 

 .کردم اعالم رو موافمتم سر دادن تکون با نکردم مخالفتً هٌچ بازهم
 

 حرکت هم اٌنا بابا برٌم، تا بخور رو صبحانت پاشو شه، مً دٌرمون داره شو بلند عزٌزم؟ سماء،:فرهاد
 .مٌان دارن کردن

 
 .سالم_
 

 .نشست تخت روي روبروم سمتم، اومد و اٌستاد حرکت از من صداي با فرهاد
 

 ٌه برگشتٌم سفر از ولتً خواي مً نخوابٌدي، خوب هم باز که دٌشب عزٌزم؛ ماهت روي به سالم:فرهاد
 برٌم؟ دکتر

 
 .خوبم نه،_
 

 .بخور چٌزي ٌه پاشو حاال باشه،:فرهاد
 

 خواب که شد مً شبً چند انداختم آلودم پؾ چشماي به نگاهً آٌنه توي دستشوًٌ؛ داخل رفتم شدم بلند
 کرده آماده لبل شب از که رو هام لباس اومدم، و زدم صورتم به آبً. ندادم اهمٌتً نداشتم، حسابً درست
 بدنً ضعؾ و تهوع و خوابً بً از مدت اٌن رٌختگً بهم بخاطر زدم؛ بٌرون اتاق از و پوشٌدم بودم
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 دوتا همون کردم، جمع رو مٌز و خوردم پنٌر و نون لممه ٌه فمط همٌن براي خوردم، نمً ؼذا خوب خٌلً
 توي چٌد مً رو ها چمدون پارکٌنگ توي داشت فرهاد خونه، از بٌرون رفتم و زدم آب هم رو ظرؾ
 .صندق

 
 کردي؟ لفل رو درها عشمم؟ اومدي:فرهاد

 
 .بله_
 

 شب طً بود شده عادتم مدت اٌن توي مٌامد؛ خوابم بازم نشستم، ماشٌن توي رفتم اي دٌگه حرؾ بدون
 .خوابٌدم مً ها صبح همٌن براي دٌدم؛ مً کابوس خوابٌدم مً هم اگر ٌا برد نمً خوابم

 ولتً کردٌم، حرکت شد سوار اومد فرهاد برٌم، ماشٌن دو بود لرار داشتٌم لرار خٌابون سر فرحناز با
 احوال و سالم کلً از بعد.بود نشسته عمب هم مادرش دستش بؽل باباش بود فرمون پشت فرحناز رسٌدٌم
 .برد خوابم شد چطور گذشت چمدر دونم نمً رفتٌم مً جلو ما کردٌم حرکت پرسً
 .بودٌم رسٌده که بودم شده بٌدار خواب از ولتً

 .داخل اورد رو سرش ماشٌن ي شٌشه از فرحناز
 

 خوابٌدي؟ خوب آلو، خواب خواب ساعت: فرحناز
 
 !!خوابٌدم؟ چمدر من فرحناز واي_
 

 .بدو داخل بردٌم رو وساٌل تو برٌم بٌا پاشو خانم، بودي خواب رو راه تمام:فرحناز
 

 و شٌک هاي وساٌل تمام بود بزرگً و زٌبا بسٌار سالن شدٌم، سالن وارد باهم کرد، باز رو من سمت در
 .بود شده چٌده هم شٌک خٌلً و بود شده پر استٌل و راحتً مبل دست چند با لوکس،

 
 کٌه؟ وٌالي جا اٌن_
 

 .بدو ها، خوابً هم هنوز اتاق، توي برٌم بٌا فرهاد،: فرحناز
 
 ...خوابم نمً خوب شب چند البته چرا؟ دونم نمً مٌاد خوابم خٌلً آره؛_
 

 ...هستن گفت و گپ درحال لدٌمً دوستاي که بٌنم مً به به_فرهاد
 

 .بٌا خواستً حٌات توي مٌرم من سماء،:فرحناز
 
 .مٌام هم من برو تو باشه_
 
 !!کرد؟ طوري اٌن چرا پس:فرهاد 
 
 ...که نٌستن من مثل همه دلخوره، دستت از هنوز اون!! سوالٌه چه_



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 134 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 
 .کشٌدم عمب  رو خودم که کنه بؽلم خواست سمتم اومد فرهاد

 
 مرالب پس رفتند، بٌرون اوناهم که خدا شکر پدرت و مادر جلوي گفتً کن جمع رو حواست هً،_

 .باش رفتارت
 

 رفتم مً راه درختا بٌن ما کرد، مً صحبت موباٌلش با داشت فرحناز رفتم، باغ توي پشتً در از هم بعد
 فرهاد با عمرم آخر تا باٌد ٌعنً کنم، چکار باٌد من برگرده نخواد فربد والعا اگر کردم مً فکر اٌن به

 ..ولً نٌست بدي پسر فرهاد کنم زندگً
 و ام سٌنه روي گذاشتم رو دستم زد مً بشدت للبم کرد، بلندي پخ سرم پشت از کسً که بودم فکر توي

 .برگشتم
 
 !واي_
 

 ...بٌارم درت فکر از گفتم فکري تو خٌلً دٌدم: فرحناز
 

  گذاشتم دو با و داشتم برش بود افتاده زمٌن روي چوب تٌک ٌه کردم نگاه رو دوربرم
 بود طور هر خالصه بگٌرمش، نتونستم لبل مثل امد؛ نمً باال نفسم خستگً از رسٌدم بهش ولتً دنبالش

 .بودٌم افتاده زمٌن روي.کشٌدم رو موهاٌش شوخً به
 

 .همٌن بٌرون بٌاي فکر از خواستم خوب دٌونه کن ولم آخ،،، آخ،:فرحناز
 
 شعور، بً ترکٌد ذهنم طوري اٌن_
 

 .بود شده بامزه خٌلً فرحناز لٌافه بود رٌخته دورمون پال و پخش جفتمون موهاي اومد مً مالٌمً نسٌم
 
 ...موهات و رٌختت اون با گمشو برو_
 

 .شدي هٌوال مثل رٌخت بً خوبً خٌلً خودت لٌافه کردي فکر حاال:فرحناز
 
 .ببند عزٌزم ببند؛_
 

 فمط گرفت درد دلم که خندٌدٌم الکً انمدر خنده زٌر زدٌم دو هر و شدم ولو فرحناز دست کنار هم من بعد
 .کن تمومش کردم مً التماس فرحناز به
 
 مً دق من وگرنه بٌاي که کردي لبول شد خوب چه بودم، نخندٌده طوري اٌن بود ولت خٌلً فرحناز_

 .کردم
 

 .کن صبر بخندٌم بٌشتر تا مونده حاال: فرحناز
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 فرحناز؟_
 

 جانم؟:فرحناز
 
 چرا فربد گرده؟ نمً بر دٌگه فربد مونم؟ مً فرهاد زن همٌشه براي من ٌعنً شه؟ مً چً من تکلٌؾ_
 کرد؟ من با رو کار اٌن
 

 :گفت من به رو و سرش زٌر گذاشت رو اش دست و زد ؼلت ٌه فرحناز
 

 بگذرٌم، تو عاشمً و عشك از حاال دارم، و هوات خودم نداري ؼم داري رو من تا تو هستً؟ چً نگرانه
 نٌستا؟ بدک هم من داداش

 
 .سمتش شدم خٌز نٌم
 
 چرا؟ دٌگه تو! فرحناز؟_
 

 ..گرسنمه خٌلً واي رو، خودت کشتً خوب خٌله:فرحناز
 

 .زد صدامون جون آٌناز که بود نشده تموم فرحناز حرؾ هنوز
 

 .ناهار براي کنٌد کمک بٌاٌد ها دختر: آٌناز
 

 .فرهاد
 

 بهش کاري عمال که من! رسم؟ مً نظر به بد انمدر من بٌارم، بدست رو دلش تا کنم  چکار باٌد ٌعنً
 مثل موهاي تمام البالي شد بلند زمٌن روي از ولتً. دارم آرامش هست کنارم در که همٌن فمط ندارم

 خواستم کنند، مً فراهم رو من آرامش هرشب که موهاًٌ همون بود، نشسته برگ و خاک اش ابرٌشم
 بٌاد سماء تا شدم مخفً درخت پشت بٌشتر و کشٌدم عمب رو خودم شد رد جلوم از فرحناز که جلو برم
 .بشه رد
 

 ...مٌرم زودتر من نکن عجله تو سماء،:فرحناز
 
 .مٌام االن شده کرکً موهام ي همه واٌستا_
 

 گرفتم لرار سرش پشت اومدم؛ بٌرون درخت پشت از و شمردم ؼنٌمت رو فرصت رفت، و گفت فرحناز
 .کشٌد عمب رو خودش و کشٌد بلندي جٌػ موهاش الي بردم دست حرفً هٌچ بدون ولتً

 
 .منم برم، لربونت نترس_
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 ظاهر جن مثل کنً؟ مً جوري اٌن چرا پس شٌد، نمً راحت ندٌد سکته رو من تا دو شما تا امروز:سماء
 شً؟ مً
 
 رو ترسوندنت لصد همٌن کنم، کمکت بٌام گفتم درگٌري خٌلً موهات با دٌدم آخه خوام، مً معذرت من_

 .نداشتم
 

 .برو حاالم ترسٌدم، که حاال:سماء
 
 .خانمم کنم کمکت بذار_
 

 راه و سرش پشت کرد پرتاب رو موهاش و کرد نگاهم حرص با داره، مشکل( خانمم) اٌن با همٌشه انگار
 براش دلم که بؽلم توي افتاد چنان کشٌدم رو بازوش بشه رد خواست دستم کنار از ولتً بره، که افتاد

 که کردم احساس فمط گرفتم، سرخش هاي لب از داؼً ي بوسه کنم کنترل رو خودم نتونستم رفت ضعؾ
 متوجه هم خودش ماه چند اٌن توي ندارم، سٌرمونً سماء با وگرنه کردم رهاش که مٌاد بند نفسش داره
  دستاي اون با بردم عمب کمً رو صورتم ولتً شده،
 .نبود نوازش از کمتر که کرد صورتم نثار سٌلً اش ظرٌؾ

 
 اٌن لصد از مٌاد بدم من دونً مً طوري، اٌن جا اٌن حاالم نبود بس خونت توي شعوري، بً خٌلً:سماء
 .مٌدي انجام رو ها حرکت رو ها حرؾ

 
 روي خوابوندمش بخوره اي صدمه که اٌن بدون آروم و گرفتم رو دستش دفعه اٌن که بره خواست دوباره
 و بودم کشٌده دراز کنارش فمط نداشتم باهاش کاري داشتم، دوست رو تمال اٌن کرد مً تمال خٌلً زمٌن

 سعً شد مً پاٌٌن باال شدت به اش سٌنه ي لفسه مماومت، همه اٌن از بردم مً لذت کردم مً نگاهش
 .نره باال صداش کرد مً
 

 !کنً؟ مً چکار داري فهمً مً شعور، بً: سماء
 

 دوستش عاشمانه کردم؛ مً نگاهش لبم روي موزٌانه لبخند ٌه با بودم گرفته رو هاش دست جفت فمط
 .داشتم

 
 .باش آروم کنً، مً تمال داري خودي بً تو ندارم،  کارٌت که من_
 

 .گرفت آروم و کشٌد راحتً نفس شد تموم ام جمله ولتً
 

 .بکنند موردمون در فکري اٌنا مامانت ندارم دوست برم، بذار پس:سماء
 
 ..که نکردند اشتباه بکنند فکرم حاال_
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 صداش نداشتم دوست بوسٌدمش و بوٌٌدم تونستم تا و گردنش توي بردم رو سرم نکردم کامل رو حرؾ
 براش دلم بکشه رو موهام از کمً باالخره ولً تونست؛ سخت چمدر داد، فحشم چمدر که بشنوم رو

 .بشه بلند بتونه تا کشٌدم کنار رو خودم کمً همٌن براي کنم، اذٌتش اٌن از بٌشتر خواستم نمً سوخت
 
 .کن صبر کجا_
 

 .موهاش کردن تمٌز به کردم شروع و اٌستادم سرش پشت شدم بلند هم من
 

 .بدم انجامش بلدم خودم خوام نمً کن ولم:سماء
 
 .حمام بري باٌد شه نمً پاک طوري اٌن_
 

 من از باشه کرده گناهً که انگار دوٌد مً رفت، افتاد راه و کشٌد دستام از رو موهاش جمله اٌن از بعد
 .کرد مً فرار

 
 .فرهاد

 
 خانم شبنم بود، مشؽول بدست کنترل و بود نشسته وي تً روبروي کاناپه روي بابا شدم وٌال وارد ولتً
 .نشستٌم مٌز دور همگً اومد هم بابا رسٌدند، فرحناز و مامان بود چٌده رو مٌز تمرٌبا

 
 !کجاست؟ سماء پس_ 
 

 .دخترم بٌا اومد، اٌناهاش اتالتون توي رفت: بابا
 

 عمب براش رو صندلً. بود کرده جمع پشت از رو موهاش تمام و بود کرده عوض لباس فمط سماء
 .کشٌدم

 
 .بشٌن من پٌش جا اٌن بٌا بفرماٌٌد،_ 
 

 .ممنونم: سماء
 

 سرگرم فمط بود بهش حواسم تمام گفت نمً هٌچً ناهار سر نشست دستم کنار لهر حالت به و سرد خٌلً
 عنوان هٌچ به که رو من جواب بده، جوابً و بکنه سوالً ازش بابا هاًٌ ولت ٌه بود،تا ؼذاش خوردن

 :گفتم بهش گوشش زٌر ٌواشکً هم من داد، نمً
 

 ".خانمم" کنم جبران رو محلٌات کم ولتش به تا باشه
 

 : گفت بابا و مامان به کرد رو و زمٌن گذاشت حرص با رو چنگالش و چالو بودم اورده در رو لجش
 

 .اتالم توي برم من بدٌد اجازه من به اگر ببخشٌد؛
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 نخوردي، چٌزي که تو دخترم: بابا
 

 .شد صرؾ ممنونم: سماء
 

 باش، راحت دخترم برو: مامان
 

 .بهم کرد رو مامان که بود نگذشته انمدري ها پله سمت رفت و گفت کوتاه ببخشٌد ٌه سماء
 

 .نذار تنها رو عروست مادر، جان فرهاد: مامان
 

 .داد ادامه که موند باز دهنم شد، گرد چشمام
 

 .کنٌم اٌجاد مزاحمت ما که شه نمً عسل ماه اومدٌد ناسالمتً: مامان
 

 .بود برده ماتش راه بٌن دست به چنگال بود؛ تر دٌدنً من از فرحناز ي لٌافه
 

 ...بخورم ؼذا خوام مً گرسنمه زنٌد، مً که حرفً چه اٌن جان مامان نه؛_ 
 

 .گم مً من که همون شو بلند: مامان
 
 از اگه گفت مً نگاهش با انگار کرد مً نگاهم اخم با فرحناز فمط کردم نگاه تاشون سه هر هاي لٌافه به

 اولٌن اٌن بود، مامان با حك کردم رو فکرام خوب ندادم محل مٌارم، سرت بالًٌ ٌه بخوري تکون جات
 فکر از نداره، اشکالً شده جمعً دسته خورده ٌه حاال امد، مً حساب به عسل ماه پس بود ما سفر
 که اتالً سمت رفتم و کردم خواهً عذر بابا و مامان از و زدم فرحناز به چشمک ٌه گرفت، ام خنده خودم
 بود درست حدسم پس نبود، اتاق داخل سماء شدم اتاق وارد ولتً بود، گرفته نظر در ما براي خانم شبنم
 لفل رو اتاق در پس رسٌد ذهنم به اي شٌطانً فکر بعد شدم ولو تخت روي کمً اول حمام داخل بود رفته
 شاٌد کنه؛ لفل رو در بود کرده فراموش که خداروشکر دادم پاٌٌن رو دستگٌره حمام در سمت رفتم کردم
 پخش مالٌمً موسٌمً بود شده کشٌده پرده شدم حمام وارد باال؛ بٌام زودي اٌن به من کرده نمً فکر هم
 استفاده فرصت از هم من بود نشده من حضور ي متوجه بود، کرده روشن هم رو ها شمع حتً شد، مً

 اندام اون با زدم کنارش پرده سمت رفتم زٌرم لباس همون با آوردم، در رو شلوارکم و تٌشرت و کردم
 بود، کشٌده دراز وان توي و بود بسته رو چشماش برفش؛ مثل پوست ابرٌشمش، مثل موهاي زٌباش،
 دست گفت؛ بلندي هًٌٌ کرد، باز و هاش چشم دفعه ٌک که شد چً دونم نمً سمتش رفتم آروم آروم

 .للبش روي گذاشت
 

 !تو؟ اومدي چطوري! کنً؟ مً چکار جا اٌن تو:  سماء
 

 .کنم حمام اومدم هم بعدش بود؛ باز در آخه نبود سختً کاره_ 
 

 .اونجا رفتً مً هست حمام همه اٌن وٌال اٌن توي: سماء
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 .دادم مً رو جوابش شدم مً وان وارد که طور همون

 
 ؟!هست خودم اتاق حمام تا برم چرا_ 
 

 مٌاي؟ دارًٌ کجا: سماء
 

 داره؟ اشکالً. کنم حمام خوام مً که گفتم_ 
 

 .مٌرم من بمون تو نداره، اشکالً نه،: سماء
 

 رو بدن اٌن انگار پاش؛ جلوي دستش ٌه بود هاش سٌنه روي دستش ٌه بٌرون بٌاد وان از خواست ولتً
 .داشتنً دوست و زٌبا چمدر بودن تراشٌده

 
 .باش زود برم خوام مً ور اون کن رو روت بٌرون، برم خوام مً کن دروٌش رو چشمات اوًٌ،: سماء

 
 حرکت ٌه با همٌن براي خواست دلم بود زنم خوب ببندم؛ زٌباًٌ همه اٌن از چشم دٌگه شد مً مگه

 توي گرفتم؛ لرار روش اومدم و چرخٌدم بعد گردنش؛ بعد لبش روي گذاشتم رو لبم خودم، روي انداختمش
 صداش که توري بود گذاشته وان دوطرؾ رو هاش دست دوتا زد مً نفس نفس کردم نگاه هاش چشم
 :گفت مً نره بٌرون

 
 .بٌرون برم خوام مً شو بلند روم از کنً؟ مً چکار داري هست معلوم

 
 .عشمم بري تونً مً شد تموم باهات کارم ولت هر_ 
 

 .نداشت درو راه والعا سوخت حالش به دلم جونش، به افتادم دوباره بعد
 و بود رسٌده ته به اش باده که بودم مستً اون مثل نداشت؛ حد که بودم برده لذت وجودش از انمدر

 .کشٌدم دارز وان توي جا همون دستش کنار زد، نمً حرفً هٌچ کرد مً نگاهم فمط اوج، به عٌشش
 
 نثارم سٌلً ات ظرٌؾ دستاي اون با چرا کنً؟ نمً بارم حرؾ لبل هاي سري مثل چرا! ساکتً؟ چرا_

 .نفسم نٌست؟ نوازش  از کمتر من براي که کنً نمً
 

 .اومد کنار ام خواسته با اومد راه باهام آروم مماومتً،  هٌچ نداشت، مماومتً هٌچ بود عجٌب برام
 

 !کجاست؟ آخرش! بري؟ پٌش خواي مً کجا تا:سماء
 
 تا بکشً، نفس نتونً من بدون زندگٌت؛ ي همه بشم هم بشً؛من عاشمم من مثل هم تو که جاًٌ تا_

 .تهش
 

 .سمتم برگشت بٌرون بره در از خواست ولتً شد بلند حرفم شدن تموم از بعد
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 در اومدم کوتاه جاًٌ دٌدٌد اگر شً نمً من زندگً ولت هٌچ تو شم، نمً تو عاشك ولت هٌچ من:سماء
 .نٌست بٌش ترحمً بدون ممابلت

 
 .رفت بٌرون در از کرد تخرٌب وجودش تمام با رو من که اش جمله شدن تموم از بعد

 موهاش به کشٌدن برس مشؽول بود، نشسته آٌنه جلوي پوشٌده لباس سماء بٌرون، اومدم حمام از ولتً
 حاال اما کرد مً گرٌه و کرد مً بؽض مولعٌت اٌن توي همٌشه نبود، لبلش هاي رفتار از خبري بود؛
 .نگران ٌا باشم خوشحال دونم نمً باالخره بود، افتاده اتفالً انگار نه که انگار رٌلکس خٌلً
 .هاٌم لباس سراغ رفتم و کردم سفت کمرم دور رو ام حوله
 پٌراهن اون با سماء که نگذشت انمدري شدم، ولو تخت روي شلوارک با رکابً ٌه پوشٌدن از بعد

 :گفتم بهش.بکشمش آؼوش در که اٌن از لبل کشٌد دراز تخت روي کنارم اومد کوتاهش
 

 هست؟ اجازه
 

 .انداخت بهم خاصً نگاه
 

 .بعٌده ؟!اجازه تو: سماء
 
 .ببٌنم بؽلم تو بٌا نداره اجازه گً مً راست کردم اشتباه اصال ذارم، مً احترام بده_
 
 گونه هٌچ جاي که طوري به دستً دو خودم؛ سمت کشٌدمش و سرش زٌر انداختم دست حرفم اٌن با

 .فشردمش بؽلم توي باشه نداشته حرکتً
 

 .کن تمومش پس بخوابم خوام مً ام خسته خٌلً کنم مً خواهش فرهاد،:سماء
 
 !ها؟ خوابً مً خٌلً جدٌدا سماء! بودي خواب رو راه تمام که خوبه_
 

  مشکلٌه؟ چٌه: سماء
 
 .برم لربونت بخواب عزٌزم، نه_
 

 از بعد نبود، سماء شدم بٌدار ولتً برد؛ خوابم گرفتم مً ازش که آرامشً از هم من و نگفت چٌزي دٌگه
 .بودند نشسته سالن توي همه پاٌٌن رفتم شدم خارج اتاق از باالخره لوس و کش کلً
 

 خوابٌدي؟ خوب مادر، خواب ساعت:مامان
 
 تً سمت برگردوند رو روش انداخت بهم کوتاهً نگاه سماء شدند من ي متوجه همه مامان صحبت با

 .کرد مً نگاهم عشك با که هم پدر ندارم، وجود براش من ولته خٌلً که هم فرحناز وي،
 

 .بود بله؛خوب_ 
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 .نگاه نٌم ٌه از درٌػ ولً بود سماء به فمط نگاهم

 
 .بخورٌم دوري ٌه جاًٌ؛ ٌه برٌم پاشٌد نشستٌد چرا پس_
 

 .گردنش دور انداختم دست و نشستم کنارش سماء؛ سمت رفتم مً زدم مً حرؾ که طور همٌن
 
 .عشمم خوبً؟_
 

 .داد تکون مثبت ي نشانه به سري و کرد نگاهم
 

 .سماء
 

 .گردنم دور انداخت دست و نشست کنارم من، سمت امد مً کرد مً صحبت که طوري همان فرهاد
 

 .عشمم خوبً؟:فرهاد
 

 .دادم تکون مثبت ي نشانه به رو سرم مکث با کمً و کردم نگاهش
 .داد ادامه و بوسٌد رو موهام فرهاد

 
 .بخورٌم دوري ٌه جاًٌ، ٌه برٌم بلندشٌد نشستٌد چرا پس:فرهاد

 
 .مٌرٌم باهم همگً شٌم مً آماده بعد بٌاره عصرونه ٌه برات شبنم بگم بذار مادر رٌم مً:مامان

 
 :گفت من به رو و شد بلند فرحناز جون، آٌناز صحبت شدن تموم از بعد
 

 .دارم کارت من اتاق توي برٌم بٌا جان، سماء
 

 .بشم بلند که نذاشت و کتفم رو گذاشت دست فرهاد که بشم بلند خواستم
 

 .بري نکرده الزم بشٌن:فرهاد
 
 کنً؟ مً لج چرا_
 

 .بري ندارم دوست بشٌنه دستم کنار همسرم خوام مً نکردم لج:فرهاد
 

 رو اش گونه و شدم بلند همٌن براي فرحناز با کرده لج رلمه بد کنم، رامش شه نمً حرؾ با دٌدم
 .بوسٌدم

 
 .عزٌزم داره چکارم فرحناز ببٌنم برم من خوري مً رو ات چاًٌ تو تا نفسم_
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 مماومتً هٌچ بستم؛ رو تعجب از بود مونده باز که فرهاد دهان ام اشاره انگشت با و زدم چشمک بعد

 جاًٌ تا بود؛ من حرکت مات هنوز سمتش برگشتم ها پله به نرسٌده نداشت حرکتً هٌچ عمال ٌعنً نداشت
 :گفت بهش مادرش که
 

 عزٌزم؟ شد چت پس بوستت؟ مً سماء اول دفعه مگه مادر شده چً
 

 .زدم بهش حمام توي که رو هاًٌ حرؾ نره ٌادش کاشکً نموندم؛ منتظر دٌگه
 

 ها؟ باشً فرهاد دل ور نمٌاد بدت خودتم که اٌن مثل اومدي؟ دٌر انمدر چرا پس:فرحناز
 

 .کردم نگاهش خٌره سکوت توي فمط
 

 رفتارت توي کن سعً بگم بهت چٌزي ٌه خوام مً نکن، نگاه رو من طوري اون خوب؛ خٌلً:فرحناز
 .رسه مً بهش دستش تو از تر زود طرؾ وگرنه برگردٌم؛ تا نکنً اٌجاد تؽٌٌري

 
 .بٌرون مٌاد چً ازش االن که بود فرحناز دهن به گوشم و نگاه فمط بود افتاده دلم توي والًٌ و هول

 
 !شده؟ چً کردي، خفم دٌگه، بگو نشً الل خوب_
 

 نکن، اٌجاد ي تؽٌٌر رفتارت توي گفتم االن خوبه:فرحناز
 
 .کردي لبم به جون دٌگه بگو خوب بمٌري،_
 

 :گفت و کرد تر آهسته رو صداش سمتم اومد فرحناز
 .اٌران برگشته فربد

 
 .نفهمٌدم چٌزي دٌگه و چرخٌد سرم دور اتاق
 بحث باهم که شنٌدم مً رو فرهاد و فرحناز صداي فمط بودم خودم اتاق توي تخت روي شدم بٌدار ولتً
 اٌن به که گفتً بهش چً ٌا افتاد، روز اٌن به که کردي چکارش تو گفت مً بهش فرهاد که کردن مً
 .افتاد حال
 

 .اومدند هوش به خانم بٌارٌد تشرٌؾ آلا جان؛ خانم خوبً:شبنم
 

 .شدند داخل بابا و مامان همراه به فرحناز و فرهاد
 

 بهتري؟ االن دفعه؟ ٌک شد چً خوبً؟ عزٌزم: فرهاد
 
 .افتادم و  رفت گٌج سرم دفعه ٌک شد چً دونم نمً خوبم،_
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 افتادي؟ حال اٌن به تو که افتاد اتفالً چه فرحناز اتاق توي: فرهاد
 

 .خوبه االن جون سماء که خدا شکر مادر؛ باش آروم جان فرهاد:آٌناز
 

 .گذشت خٌر به خدا شکر جان بابا بله،: بابا
 

 .خوبم گفتم اشاره با هم من که پرسٌد؛؛ رو حالم اشاره با فرحناز
 

 .فربد
 
 .کنً مً الو الو انمدر اه شنوي؛ نمً رو صدام مگه پاٌٌن؛ بٌاد بگو بهش دٌگه دلٌمه دو تا بٌتا؟ الو،_
 

 بدون دٌدمش تا خواهم مً شده تنگ براش دلم چمدر شاگرد، صندلً رو کردم پرت کردم لطع رو گوشً
 دٌگه شد تموم دٌگه کشٌدم دلتنگً چمدر که واي بچرخم باهاش دور چند و آؼوشم توي بگٌرمش مکث
 اي شود، چه بشه داماد خواد مً پسرش تک بشه متوجه مامان اگر واي بٌافته؛ دوري بٌنمون ذارم نمً

 .کنه پٌدا زندگً براي امٌد بشه بهتر حالش کمً شاٌد برم، لربونش
 لبل سري از نبود، خونه کسً انگار کرد نمً باز و در َکس هٌچ زدم زنگ هرچً سماء، خونه دم رسٌدم

 .بود گرفته ازم سماء رو کلٌد که هم
  خواستم ده، نمً جواب که هم بٌتا اه؛

 .بزنم زنگ خودش به باٌد نداره فاٌده که اٌن مثل کنم سورپراٌزش
 ؟!ده نمً جواب رو گوشً چرا

 .باشه داشته خبري شاٌد بگٌرم رو سروش باٌد آره سروش،
 
 در پشت االن داري؟من خبر سماء از اٌران، اومدم شه مً ساعتً چند ٌه من نه خوبم؛ آره سالم، الو،_

 بابا داري؟اي رو صدام سروش الو،.کنند مً باز و در نه دند مً تلفن جواب نه ولً هستم سماء خونه
 .اومدم کجا؟باشه، بٌام نمٌاد، صدات درست چرا
 

 اتفالً سماء براي نکنه شند، مً نگران اٌران اومدم من فهمند مً تا چرا شده مرگشون چه دونم نمً
 .بگن من به خوان نمً افتاده
*** 
 "کل داناي"
 

 .بزنه زنگ فرحناز به گرفت تصمٌم پس برسه فربد که االنه نٌست بند جاًٌ به دستش دٌد که سروش
 

 خبرداري؟ خوبً؟ عزٌزم سالم،:سروش
 

 .گفت بهم پٌش ساعت ٌک بٌتا آره،:فرحناز
 

 نکرده پٌداشون خالصه سماء خونه در بوده رفته مستمٌم فرودگاه از که اٌن مثل زد زنگ من به:سروش
 بگم؟ بهش چً چٌه؟ من تکلٌؾ االن من، به زد زنگ
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 .بٌاد سماء خود تا گً نمً افتاده که هاي اتفاق از هٌچً:فرحناز

 
 بگم؟ چً بهش کجاست سماء کنه مً سوال مٌاد که االن:سروش

 
 من نداري کاري ندار؛ نگهش آکبند کن استفاده دوگولت اون از بگو چٌزي ٌه خودت دونم مً چه:فرحناز

 .فعال برم، باٌد
 

 !فرحناز؟:سروش
 

 دو گذشت از بعد سوال؛ کلً با رسه مً دٌگه ساعت چند تا که فربدي با کنه چه مانده بالتکلٌؾ سروش
 .رسٌد فربد ساعت

 
 .فربد

 
 .دٌدم اش خونه در درگاهً تو رو سروش شد باز که آسانسور در
 

 .پسر اومدي خوش بخٌر، رسٌدن آلا؛ به: سروش
 بکشٌم؟ نفس ٌه ما نداد ات دق فرحناز اي؟ زنده هنوز تو لربونت، سالم،_
 
 .تنگٌده برات دلم بؽلم تو بٌا و گمش بٌاد، در چشمت تا_
 

 .شدٌم اش خونه وارد پرسً احوال از بعد
 

 بري؟ باٌد دوباره ٌا شد؟ تموم کارات دٌگه مدت؟ اٌن توي کردي چه ببٌنم کن تعرٌؾ بشٌن خوب:سروش
 
 .باشم سماء با اومدم فمط شدند تموم ندارم جا اون کاري دٌگه نه_
 

 ها؟ سماء برده رو دلت خوب:سروش
 
 .کن صحبت درست خانم، سماء_
 

 .نکن لد لد موردش در نٌست تو مال که کسً بابا، بمٌر:سروش
 
 !چٌه؟ منظورت! چً؟_
 

 .بٌارم لهوه ٌه من بذار هٌچً،:سروش
 

 .کرد عوض رو حرؾ سرٌع باشند کرده کاري خراب که کسانً مثل سروش
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 !بود؟ چً منظورت خوام؛ نمً لهوه_
 

 .زنً مً حرؾ انمدر که نکردي عمدش هنوز اٌنکه منظورم اي، پٌله چمدر بابا، اي:سروش
 
 طور اون هم باز خونه بخواد، دلش اون که طور اون بگٌرم براش جشنً ٌه که کنم مً عمدش باالخره_
 چرا کجان راستً، خوامش، مً خٌلً خودش؛سروش ي سلٌمه به چٌز همه خواد، مً دلش اون که

 !نبود؟ خونه کسً انگار هم خونه در رفتم! دند؟ نمً رو من تلفن جواب
 

 .مسافرتند:سروش
 
 .فرحناز به زنم مً زنگ پس خوب_
 

 نه؛: سروش
 
 گً؟ مً چً چً؟ پس_
 

 .مسافرت رفتن جدٌدش دوستاي از چندتا با: سروش
 
 !سفر؟ رفته نداره شناخت که کسً با چرا_
 

 .رفته تازه هم اتفالا سفر رفته اش دانشگاه دوستاي از چندتا با که اٌن منظورم نه،: سروش
 
 .کنم مً گٌرش ؼافل جا اون مٌرم هم من بهتر چه خوب_
 

 .کرده بزرگ پسر خوش دلش بزنً؟ سر مادرت به رفتً اصال تو شدي؟ گر پٌله چمدر بابا، اي:سروش
 
 .دنبالش اومدم مستمٌم بردم ٌاد از رو مادرم که هستم دلتنگش و تاب بً انمدر خدا به_
 

 برسً تو تا شد خشک در به چشمش خدا ي بنده ولت چند اٌن مادرت سمت برو بخور لهوه ٌه:سروش
 هنوز که کنه فکر بذار نزن زنگ هم بهش برگرده سفر از هم سماء تا کن، گٌر ؼافل رو مادر اون برو

 خوبه؟ اومد؛ سفر از ولت هر دم مً خبر بهت من بشه، سورپراٌز بعد نٌامدي
 
 .عالٌه_
 

 پشت رو تصوٌرم ولتً مادرم؛ خونه سمت رفتم نشستن پٌشش ساعتً نٌم ٌه و لهوه خوردن از بعد
 کرده جوابش سرطان براي ها دکتر شه مً ولتً چند که مادري شد، خوشحال چمدر دٌد( اؾ اؾ)آٌفن
 اٌن از لبل بشه؛ شاد دلش هم خدا ي بنده اٌن بشه روشن سماء با ام تکلٌؾ زودتر دارم دوست چمدر اند؛
 .رفت مً ام صدله لربون آٌفن پشت شادي فرط از کنه باز رو در که
 

 . بشه زٌبات ي چهره اون فداي مادر زندگٌم تموم عزٌزم، بشم مرگت پٌش الهً:مامان
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 همٌشه براي اومدم برم؛ لربونت شده تنگ آؼوشت براي دلم درم پشت من کن باز و در جان مامان_

 .مادرم بمونم پٌشت
 

 .سماء
 
 .نگرانم خٌلً من شه؟ مً چً تکلٌفم حاال کنم؟ چکار حاال فرحناز؟_
 

 انمدر ببٌن نرٌز، بهم رو خودت انمدر بٌرون، برٌم و بلندش باشه، خدا به توکلت باش، آروم: فرحناز
 .بدو نخوردي؛ که هم صبحانه بخور چٌزي ٌه بٌرون برٌم پاشو نداري؛ صورت به رنگ آوردي باال صبح

 
 .نمٌاد مٌلم اصال نه؛_
 

 حلٌم تو دونست مً چون ولً هستم؛ دلخور اش دست از که اٌن با نکن؛ لوس رو خودت پاشو: فرحناز
 .نشده مشکوک تا بدو شده؛ نگرانت اونم پاشو گرفته؛ حلٌم صبحانه براي رفته داري دوست

 
 خانم شبنم از بود؛ جمعه روز بخورم،اون نتونستم بٌشتر لممه دوتا خونه؛ آشپز سمت رفتٌم فرحناز با

 شمال محلً بازارهاي عاشك من که جاًٌ اون از هست؛ بازار جمعه کجا که گرفتم رو محلً بازار سراغ
 موافمت من پٌشنهاد با همه همٌن براي بشم، دور خٌال و فکر از و بگٌرم آروم کمً شاٌد گفتم هستم
 .برٌم تا افتادٌم راه و کردن

 
 شد؟ بد حالت انمدر برم لربونت شد چً صبح:فرهاد

 
 .بود خستگً براي شاٌد دونم، نمً_
 

 از همٌن براي دادم؛ مً لو رو چٌز همه سادگٌم روي از شاٌد کنم نگاه نافذش چشماي توي نداشتم دوست
 .کردم نگاه رو بٌرون ماشٌن ي پنجره

 
 .جاست اون رسٌدٌم؛ جان فرهاد اوناهاش،_
 

 مً گوشم به سر پشت از که ممتدي بوق و ماشٌن ناگهانً اٌستادن ي متوجه فمط کنم، اش نگاه برنگشتم
 دهنش بٌرون؛ بود زده تعجب از چشماش بود، شده طوري ٌه فرهاد نگاه برگشتم؛ شتاب با شدم، رسٌد
 .زد نمً پلک بود، مونده باز کمً

 
 !شده؟ اٌنطوري لٌافت چرا! دفعه؟ ٌک شد چت! واستادي؟ خٌابون وسط چرا پس!! وا_
 

 !کردي؟ صدا چً رو من:فرهاد
 
 .واستا گوشه ٌه حدالل خٌابون وسط ها، شدي دٌونه ؟!چً ٌعنً_
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 گفتً؟ چً من به االن تو:فرهاد
 
 .جاست اون اوناهاش بازار گفتم هٌچ زنند؛ مً بوق انمدر اه،_
 

 گفتً؟ چً اسمم پسوند نه؛:فرهاد
 
 چٌه؟ پٌشوند و پسوند گً؟ مً چً فهمً مً فرهاد_
 

 .جان فرهاد گفتً من به تو:فرهاد
 
 !من؟_
 

 .شنٌدم خودم گوشاي همٌن با هستم، مطمئن شنٌدم، خودم بله،: فرهاد
 
 .باش زود خرٌد برم خوام مً کنار بزن نگٌر، جدي انمدر تو پرٌده؛ دهنم از شنٌده، چً انگار حاال اوه،_
 

 :گفت کرد، مً هداٌت خٌابون کنار به رو ماشٌن که طوري همون فرهاد
 

 .دٌدي حاال شً، مً عاشمم باالخره نداره سوز و سوخت داره زود دٌرو که گفتم هستم؛ مطمئن من نه،
 

 :گفتم بگٌرم، نتونستم رو پوزخندم جلوي
 
 .هاشون پروده زٌتون براي زد پر دلم باش زود حاال خٌال، خوش چه_
 

 کردم احساس که بودم نداشته بر دولدم هنوز خورد؛ مشامم به مختلفً بوهاي شدم بازار وارد که همٌن
 گٌج سرم آوردم، باال و کردم پٌدا رو اي گوشه سرٌع بٌرون، برٌزه دهنم از خواد مً معدم محتواي تمام
 .بودند نرسٌده ما به مامانش و فرحناز هنوز رفت؛ مً
 

 !مٌاري؟ باال انمدر تو امروز چرا دفعه؟ ٌک شد چً عزٌزم؟ خوبً:فرهاد
 
 .بازار توي برٌم بٌا خوبم هٌچً_
 

 دکتر؟ برٌم بٌا دونً مً اگه:فرهاد
 
 .گفتم خوبم نه،_
 

 بودم گرفته رو روسرٌم بکشم نفس تونستم نمً بود بعد حالم والعا شدم بازار وارد پروًٌ کمال با دوباره
 .بخرم پرورده زٌتون خودم براي کمً تونستم فمط دهنم جلوي

 
 .برٌم بٌا نٌست خوب حالم واٌستم تونم نمً فرهاد_
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 دکتر؟ برٌم:فرهاد

 
 .برٌم اٌنجا از بٌا فمط نه_
 

 .بزنم زنگ ٌه مامان به بذار پس:فرهاد
 
 .ماشٌن توي برم من بده رو سوئٌچ_
 

 .مٌام باهات خودم دارم:فرهاد
 

 حالم نبود؛ معدم توي چٌزي دفعه اٌن ولً آوردم باال جوب توي دوباره بشم ماشٌن سوار که اٌن از لبل
 هم مادرش به و زد استارت نشست تا فرهاد. کشٌدم دراز عمب صندلً روي همٌن براي بود؛ بعد خٌلً
 .گردٌم برمً دارٌم ما که گفت

 
 سماء؟ خوبً:فرهاد

 
 .خوبم_
 

 .کرد باز رو عمب در اومد شد پٌاده و نگهداشت اي گوشه رو ماشٌن فرهاد که اٌن تا نگفتم چٌزي دٌگه
 

 .پاٌٌن بٌا بدو:فرهاد
 
 !وٌال؟ رسٌدٌم زود چمدر_
 

 .بدو درمانگاه، اومدٌم نه،:فرهاد
 
 .ندارم دکتر به نٌازي خوبم گفتم که من_
 

 .پاٌٌن بٌا! خوبً؟ ولت اون اوردي؛ باال بار سه امروز تو:فرهاد
 
 .شده چم دونم مً خودم نه،_
 

 :گفت و کرد اخمً
 

 شده؟ چشون خانم بفرماٌٌد شه مً
 
 .گم مً بعد ساحل لب ببر رو من شو سوار بٌا تو_
 

 .بشه راحت خٌالم تا دکتر پٌش برٌم بٌا شو بلند: فرهاد
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 .لطفا کنم؛ مً خواهش دٌگه، بٌا نمٌام؛_
 
 خواستم فرهاد از. بشه راضً تا بودم مجبور ولً کردم روي زٌاده فهمٌدم مً فرهاد صورت حالت از

 حرفم اٌنکه براي بشٌنٌم؛ ها آالچٌك از ٌکً زٌر شدٌم مجبور بارندگً بخاطر ساحل؛ ترٌن نزدٌک برٌم
 روي گذاشتم رو سرم نشستم فرهاد به نزدٌک نٌمکت روي. کنم بازي نمش بودم مجبور کنه اثر زودتر
 .بٌاره طالت نتونست حتً ببٌنم؛ رو اش شده گرد هاي چشم تونستم مً هم جا همون از اش شونه

 
 شده؟ چً شه؛ مً چٌزٌت ٌه امروز تو: فرهاد

 
 هاي بنده ناراحتم بابات و مامان براي نشده، اٌن از بدتر حالم تا برگردٌم باٌد سازه نمً بهم شمال هواي_

 .سفر اومدن خدا
 

 راه امروز همٌن مٌرٌم، ما مٌمونند نخوان هم اگر مٌان ما با بخوان اونا ندارٌم؛ کار اونا با ما: فرهاد
 .مٌافتٌم

 
 هاًٌ دورغ براي ناراحت ٌا باشم خوشحال دونستم نمً خواستم مً چٌزي فرهاد از که بود باري اولٌن
 هست مدتً شدم متوجه که پٌش روز چند چٌه؛ براي ام تهوع حالت دونستم مً خودم گم؛ مً بهش که

 باٌد ولً دارم؛ بار فرهاد از من ٌعنً بود؛ مثبت جوابم آزماٌشگاه رفتم افتاده عمب ام ماهانه ي برنامه
 ازدواج فرهاد با من که بشنوه اي دٌگه کسه از نباٌد. کردم مً دفاع خودم از و دٌدم مً حتما رو فربد
 و کنم صحبت باهاش خودم باٌد صورت هر در نباشه؛ مهم براش نه، هم شاٌد کنه؛ پا به خون شاٌد. کردم
 .گرفتم لرار زندگً از جدٌدي مسٌر توي من بگم
 فمط االن تا درخواستم مولعه از شد نمً باورم والعا که کرد جور رفتن براي رو کارها سرٌع فرهاد انمدر
 اون. ماندند پدرش و مادر همراه به فرحناز شد؛ دٌر که کرد مً عذرخواهً هم باز بود گذشته ساعت دو

 ذاشت؛ نمً تنهام اي لحظه فرهاد چون شد نمً ولً ببٌنم رو فربد برم نبود دلم تو دل رسٌدٌم که روز
 .خونه از فرهاد رفتن از بعد فردا براي گذاشتم همٌن براي
 نکرده باز چشم صبح که روز چند اٌن معمول طبك بود؛ حمام داخل فرهاد شدم بٌدار خواب از ولتً صبح
 مً گٌر باز وگرنه ندٌد رو من بود حمام فرهاد که بود ٌارم خدا رفتم؛ سرٌع همٌن براي هستم توالت داخل
 زل که دٌدم کمرش دور حوله ٌه با کاناپه روي رو فرهاد بٌرون اومدم دستشوًٌ از ولتً. دکتر برٌم داد
 .من به زده
 

 خوابٌدي؟ خوب خوبً؟ بخٌر، صبحت عشمم سالم:فرهاد
 
 .مرسً سالم؛_
 

 !شده؟ سرخ چشمات انمدر چرا:فرهاد
 
 خوري؟ مً چاًٌ زٌاده، خواب براي_
 

 .برم زود باٌد شده دٌرم خٌلً چون بکش رو زحمتش تو شم مً آماده من تا دستت لربونه آره؛:فرهاد
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 سمت اون از اش آلود خواب صداي گرفتن شماره به کردم شروع برداشتم رو گوشً فرهاد رفتن از بعد

 .مٌامد گوشً
 هنوز؟ خوابً بٌتا؟ الو؛ الو؛_
 

 چنده؟ ساعت دونً مً مرگ! توًٌٌ؟!  سماء:بٌتا
 
 کار؟ سر بري تو نباٌد مگه کوفت_
 

 بگو؟ رو کارت چٌه چه، تو به_بٌتا
 

 .کشٌد بلندي هٌٌٌن دفعه ٌک
 

 اومده؟ فربد گفت بهت فرحناز سماء؛ واًٌٌ:بٌتا
 
 نٌست؟ پٌشت بهنام مرگ،_
 

 .نه:بٌتا
 
 .بده من به رو افتاده گوشٌت روي فربد از که اي شماره خوب خٌلً_
 

 .االن باشه: بٌتا
 

 ي دکمه بار چند بگٌرم؛ رو اش شماره تونستم نمً کردم؛ لطع رو گوشً بٌتا از شماره گرفتن از بعد
 گرفتم رو شماره باالخره کار اٌن تکرار بار چندٌن از بعد خالصه کردم، لطع سرٌع بعد زدم رو روشن
 بوده؛ خواب که بود معلوم صداش داد؛ جواب که کنم لطع خواستم مً بوق چند از بعد امد نمً باال نفسم
 .نداشتم زدن حرؾ جرات

 
 کنٌد؟ نمً صحبت چرا پس الو؛ بفرماٌٌد؛ الو؛: فربد

 
 .زدم حرؾ باالخره پته تته با
 
 .سالم_
 

 .کرد تؽٌٌر صداش
 

 !توًٌٌ؟! سماء:فربد
 
 رسٌدي؟ کً خوبً؟ خودمم آره،_
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 ندادي؟ جواب زدم زنگ بهت هرچً چرا دٌروز؛:فربد
 
 .ببٌنمت باٌد بود؛ شده خاموش نداشت شارژ گوشٌم آره؛_
 

 .خونت مٌام االن:فربد
 
 .منتظرم نکنً دٌر.... خٌابون داخل کافه دٌگه ساعت ٌک تا بٌرون نه؛_
 
 :گفتم فمط کردنم صحبت طرز از کرده تعجب چمدر بزنم حدس تونستم مً صداش روي از
 

 .باشه
 

 نبود؛ خوب اصال حالم دستشوًٌ؛ توي رفتم دوباره بٌارم دووم نتونستم زٌاد استرس از کردم لطع سرٌع
 .کردم مً تمومش باٌد رفتم مً باٌد ولً
 آب بود؛ کرده انتخاب جارو ترٌن دنج دلٌما چرخوندم چشم شدم وارد کردم، باز رو کافه در ساعت سر
 دٌد رو من شدم نزدٌک مٌز به که کمً سمتش رفتم بردارم؛ لدم استوار کردم سعً و دادم لورت رو دهنم
 گرفتن دندون به لب و کافه شلوؼً به اشاره با که کنه بؽلم خواست سمتم اومد اٌستاد پام جلوي لد تمام
 کشٌدم عمٌك نفس نبود، ولتش االن نه، لعنتً تهوع حالت اون باز واي نٌست؛ درستش که فهموندم بهش

 .نشستن به کرد دعوتم و کشٌد عمب برام رو صندلً نوشٌدم؛ و برداشتم مٌز روي از آب کمً و
 

 مً دلم خٌلً سماء خوبً؟ بود؛ شده تنگ معصوم نگاه اٌن براي دلم چمدر که واي عشمم؛ سالم: فربد
 .کرد شه نمً کار هٌچ گذاشتً لرار جا اٌن چرا کنم؛ بؽلت خواست

 
 .بود کرده اخم رسند نمً خواستشون به که ها بچه پسر مثل گرفت خندم بٌانش حالت از
 
 گذشت؟ خوش ندٌدي رو ما خوبً؟_
 

 عصبً و بشه حساس اٌن از بٌشتر نخواستم نشدم پاپٌش گرفت مٌز روي از رو دستم نٌاورد طالت دٌگه
 .نشدم حساس زٌاد همٌن براي کنم مطرح باهاش خواستم مً مهمً موضوع چون

 
 .بهشتم به رسٌدم االن گذروندم برزخ برام بود جهنم اونجا من ي دٌونه: فربد

 
 .براش جهنمِ  اٌنجا دونست نمً سوخت مً براش دلم
 

 نه؟ گذشته خوش حتما کردي؟ کارا چه نبودم من بگو تو: فربد
 

 .بگم چطور باٌد دونستم نمً داد؛ ادامه چشمک ٌه با و آخر ي جمله
 
 کنً؟ دعوتم نوشٌدنً ٌه به خواي نمً_
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 .رفته ٌادم چٌز همه داشتم رو دٌدنت ذوق که انمدر نبود حواسم اصال واي:فربد
 

 .گرفت مً رو ها سفارش که جونً پسر به کرد اي اشاره بعد
 

 دارٌد؟ مٌل چه هستم؛ خدمت در سالم؛: پسر
 

  ....آلا خوردي مً لهوه ها صبح تو دونم مً خودم کن صبر اِ  خوري؟؛ مً چً تو: فربد
 
 .ممنونم آبمٌوه؛ ٌه من نه،_
 

 :گفت رو پسر اون به کرد رو فربد
 

 .خونگً کٌک با آبمٌوه، ٌه و لهوه ٌه پس آلا
 

 !خوردي مً لهوه ساعت اٌن همٌشه که تو:فربد
 
 دادم؛ روٌه تؽٌٌر که نٌست ولت خٌلً_
 

 !داره؟ دلٌلً! چً؟ براي:فربد
 
 .بگم بهت بعد تا بماند_
 

 !خبره؟ چه شه؛ مً چٌزٌت ٌه امروز زنً؛ مً مشکوک سماء؟:فربد
 

 .کردم مً صحبت آرامش کمال با باٌد کردم مً عجله نباٌد
 
 شده؟ خبري ٌه کنً مً فکر نبودي مدت ٌه تو نشده چٌزي نه_
 

 فربد گوشً اٌنکه تا کرد؛ مً کمک حالم به بود خوب چشٌدم رو ام آبمٌوه از کمً آوردند؛ رو ها سفارش
 .نذاشتم محلش ولً داشتم بدي ي دلشوره صبح اول از چرا دونم نمً خورد؛ زنگ
 .رفت هم توي فربد اخماي

 
 !زده؟ زنگ من به چً براي آشؽال اٌن:فربد

 
 .دادم لورت رو دهانم آب
 
 !!کً؟_
 

 !فرهاد؟: فربد
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 فرهاد دهن از نباٌد نه زده زنگ فرهاد هم حاال فرهاد؛ به بهنام بهنام، به بٌتا بود درست حدسم واي
 توي گوشً که اش دست روي گذاشتم رو دستم شه؛ مً تر خراب هست که اٌنً از کار چون بشنوه
 .بود دستش

 
 .کن گوش خوب پس بگم، باٌد من کن؛ صبر نده جواب نه،_
 

 نکرد، کمک بدم حال به هٌچ کشٌدم سر رو ام آبمٌوه نفس ٌک بود؛ شده بدتر هم لبل از شدت به حالم
 .دادم ادامه پس
 

 تمومش و گفتم مً باٌد ولً بود اومده بند نفسم کرد؛ مً نگاه صورتم توي اخمش حالت همون با فربد
 :گفتم و کشٌدم عمٌمً نفس پس کردم؛ مً
 
 .کردم ازدواج فرهاد با من فرهاد؛ با؛ من من؛ گم مً چً ببٌن کن گوش خوب فربد،_
 

 بلند بلند و شد باز هم از اخماش ٌواش ٌواش بعد نکرد تؽٌٌري هٌچ اولش کردم زوم صورتش توي
 مً فمط ولفه بً کردن مً نگاه رو ما بودن برگشته همه که خندٌد مً طوري خندٌدن به کرد شروع
 رو محٌط اون داشتم دوست بود؛ شده برابر چند ام تهوع حالت بود؛ رفته باال بشدت للبم ضربان خندٌد؛
 مٌز؛ روي کوبٌد مشت با محکم و شد لطع اش خنده صداي رفتارش به کنم اعتراض اومدم تا کنم؛ ترک
 عصبانٌت شدت از کردم نگاه صورتش توي برگشتم جلو مٌاد کسً ببٌنم کردم؛ مً نگاه اطرافم به فمط

 رگ بود؛ شده سرخ گونش گندم صورت نبود؛ اي فاصله هٌچ هاش ابرو بٌن بود؛ خون ي کاسه چشماش
 .کرد تنگ و هاش چشم. بٌرون مٌزد داشت گردنش

 
 .کن تکرار دٌگه دور ٌه نشدم متوجه! گفتً؟ چً:فربد

 
 و مٌز روي کوبٌد محکم رو مشتش دوباره بدم رو جوابش خواستم تا نبوده؛ بد حالم انمدر عمرم به

 .کرد تکرار دوباره رو حرفش
 

 لعنتً؟ گفتً چً گفتم: فربد
 
 بودم؛تن نشسته مٌز از نمطه ترٌن دور و بودم بسته رو هاٌم چشم کردم؛ مً تهً لالب داشتم ترس از

 .پاٌٌن بود آورده کمً رو صداش
 

  چرا؟ کردي؟ من با رو کار اٌن چرا چرا؟:فربد
 ...فربد کن گوش_
 

 بازي رو من هم شه نمً باورم آخور؛ از هم خوردي توبره از هم شه نمً باورم کن گوش تو نه؛:فرٌد
 گوشً پشت ها حرؾ اون عشك؛خواستن؛ عالله؛ ابراز همه اون بود اٌن رسٌدي؛ جونت فربد به هم دادي
 کً؟ از تازه؟ افتاده اتفاق اٌن کً از بود؛ چً پس
 
  ....ولته خٌلً_



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 154 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 
 حضوري اومدي حاال خوب آره؟ بعد، برم من بودي منتظر پس ولته؟ خٌلً گً مً سرد خون چمدر:فربد
 ...کردي خوردم چطوري ببٌن ببٌن، آره ببٌنً؟ رو کشٌدنم زجر

 
 ...نداشتم ازدواج اٌن به تماٌلً هم من بزنم؛ رو حرفم هم من تا باشً ساکت دلٌمه چند شه مً_
 

 .شد مً اضافه عصبانٌتش به لحظه به لحظه کردم؛ تعرٌؾ براش جزئٌات با رو جرٌان تمام
 
 .بود من جهنم همه اٌن_
 

 شاپ کافً از و ندونستم جاٌز رو ماندن دٌگه همٌن براي نداشت رو گلوم توي موندن طالت دٌگه بؽضم
 که بود نمونده چٌزي برگردوندم رو معدم محتوٌات تمام نشستم خٌابون کنار داشتم زاري حال بٌرون، زدم
 به زدم زنگ بکنم تونستم که کاري فمط رفت، مً سٌاهً هام چشم داشتم، بدي ي سرگٌجه برم؛ حال از
 .نشدم متوجه چٌزي دٌگه دادم؛ آدرس و بٌتا

 توي هم جوونً آلاي و خانم بٌتا از ؼٌر به بود؛ سرم باالي بٌتا بودم؛ درمانگاه توي اومدم بهوش ولتً
 .بود دستم توي هم سرمً بودن؛ اتاق

 
 خوبً؟:بٌتا
 
 شده؟ چً خوبم؟_
 

 .درمانگاه آوردنت و کشٌدن زحمت آلا و خانم اٌن شده بد حالت من با تماس از بعد انگار شما هٌچً؛:بٌتا
 

 :گفتم و خانم به کردم رو
 
 .افتادٌد زحمت توي ببخشد ممنونم؛_
 

 .عزٌزم کنم مً خواهش:خانم
 

 چک مشؽول شد؛ اتاق وارد گشوده روًٌ با پرستار خانم و شد باز اتاق در که بود لحظه همون توي
 .شد سرم کردن

 
 چطوره؟ جون مامان حال: پرستا

 
 .بٌرون بود زده حدله از چشماش بود دٌدنً بٌتا ي لٌافه

 
 !کً؟! چً؟:بٌتا
 

 .بوده مثبت شون آزماٌش جواب گم، مً رو اٌشون: پرستا
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 .داد ادامه و انداخت من به نگاهً بٌتا
 

 !!داره حمٌمت اٌن!! آره: بٌت
 
 .آره_
 

 ...نبود لرار مگه:بٌتا
 
 .کنٌم مً صحبت بعد بذار_
 
 خونه سمت به ماشٌن توي شد؛ تموم هم من سرم آلا و خانم اون رفتن از بعد. کردم جمع به هم اشاره ٌه
 .نٌاورد طالت دٌگه بٌتا که رفتٌم مً
 

 لصد مگه تو افته؛ بً اتفاق اٌن گذاشتً چرا! بارداري؟ تو! خبره؟ چه جا اٌن بگً شه مً سماء:بٌتا
 ...نداشتً

 
 .ام خونه برسون رو من ام خسته خٌلً بٌتا، کن تمومش_
 

 نه؟ دٌگه هست فرهاد خونه ام خونه از منظورت دلٌما:بٌتا
 

 :گفتم و انداختم بهش عمٌمً نگاه
 
 .ندارم بحث ي حوصله نٌست؛ خوب حالم بٌتا_
 

 .داد انجام خواستم ازش که رو کاري و نگفت هٌچً بٌچاره
 زدم چرخً. بودم خورده کتک مفصل انگار کرد مً درد تنم تمام تخت روي کردم پرت رو خودم پشت از
 .کردن صحٌت شکمم توي ي زنده موجود با کردم شروع شکمم؛ توي کردم جمع رو پاهام و
 
 .خودش فکر به هرکس زنه؛ مً سازي ٌه اش گوشه هر که زندگً اٌن توي بٌاي خواي مً کجا تو_
 
 ظاهر در توي داد رو اژدها لمب بهش شد مً که فرهاد شد باز ضرب با اتاق در که بودم خودم عالم تو
 .شد
 

 !هان؟! خوردي؟ گهً چه تو: فرهاد
 

 سمت شدم پرت شدت با شدم متوجه فمط شده چً فهمٌدم نمً بودم معلك هوا روي کرد بلندم سمتم اومد
 دٌوار به چسبوندم کرد؛ بلندم سمتم اومد دوباره چرخٌد؛ مً سرم دور دنٌا خوابم اتاق آراٌشً مٌز

 دٌگه سمت کرد پرتم که دٌد مً سٌاه دوناي دون دٌگه چشمام امد؛ نمً باال نفسم بود گردنم دور دستاش
 .کشٌد رو موهام سر پشت از داد؛ نمً امونم سرفه اي
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 چً که کردي تعرٌؾ براش رو چٌز همه چً براي چٌز؟ همه بً آشؽال اون پٌش رفتً چً براي:فرهاد
 خانم  فرار براي نداري راه پس کردم جعل خودم من رو چک اون بده نجات من دست از رو تو بٌاد مثال

 .چسبٌدي خودم رٌش بٌخ خوشگله
 .بود شده پست حد اٌن تا فرهاد ٌعنً کردم نمً باور شنٌدم مً که رو چٌزي

 
 کثافت داره؛ شرؾ تو به فربد اون سگ چٌزي همه بً فطرت پست ٌه تو معناًٌ؛ تمام به آشؽال ٌه تو_

 .خوره مً بهم ازت حالم
 

 پرت که زد رو سٌلً اٌن محکم انمدر صورتم؛ توي کوبٌد محکم کرد بلند دست بشه تموم حرفم نذاشت
 که بود مولع همون رٌخته؛ بهم بدجور صورتم فهمٌدم اش لٌافه روي از شدم بلند ولتً در؛ سمت شدم

 .انداخت صورتم توي نگاهً شنٌدم؛ سرم پشت از رو فرحناز صداي
 

 !خوبً؟ سماء: فرحناز
 

 :گفت پر توپ با و فرهاد به کرد رو بعد
 
 داره؛ شکمش توي رو تو ي بچه کثافت حاملست؛ سماء آشؽال؛ رسٌده اٌن به زورت پستً عوضً ٌه تو
 .نداري لٌالت برسرت خاک ات؛ عالله ابراز اٌن ولت اون
 

 فرهاد صورت توي اصال اومدم؛ بٌرون دستشوًٌ از ولتً دستشوًٌ؛ برم باٌد گفتم فرحناز به ٌواش فمط
 .فرحناز به کردم رو نداشت؛ وجود که انگار کردم نمً نگاه

 
 .نگرانم بشه؛ راحت بچم بابت از خٌالم تا بٌمارستان برم باٌد فرحناز_
 

 !خوردي؟ شدٌد ي ضربه مگه چرا:فرحناز
 
 بٌمارستان ٌه به رو من نشده دٌر تا  خدا رو تو هستم ام بچه نگران فمط خوردم اي ضربه بد آره؛_

 .برسون
 

 :گفت فرهاد به فرحناز که شنٌدم فمط دادم؛ نمً اهمٌت ولً رسٌد مً گوشم به فرهاد از صداًٌ
 
 .توِ  ي توله نگرانه که آوردي چً زن اٌن سر نٌست معلوم دادي؛ انجام رو کارت تو
 

 هم نشونً هٌچ کرده فرار طرؾ و کردم تصادؾ گفتم فمط فرحناز درخواست عکس بر بٌمارستان رسٌدٌم
 مً چً رو بچه اٌن جواب فردا پس ولً گفت مً راست شاٌد خري؛ گفت مً بهم فرحناز بدم؛ که ندارم
 هم جا همون دادند انجام بود ضروري و الزم برام که چٌزي هر و سوناگرافً و آزماٌش سري ٌک. دادم

 به فرحناز بودم بٌمارستان که زمانً تا باشً؛ نظر زٌر باٌد روز ٌک مدت به گفتن بهم کردن بسترٌم
 کمکم خواست که فرحناز خواب از لبل شب. بود راحت خٌالم همٌن براي داخل بٌاد داد نمً اجازه فرهاد
 داره نفهمٌد که رٌخت بهم انمدر دٌد گردنم روي رو فرهاد هاي انگشت جاي کنم عوض رو لباسم کنه

 سبک آرامبخش براش بخش دکتر دستور به پرستارها که شد؛ عصبً چنان زد؛ داد چنان کنه مً چکار
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 ماشٌن با مرد اون چرا که شده عصبً دٌده رو کبودم تن گفتم زودي آبروداري براي هم من کردند؛ تزرٌك
 من شاٌد بود؛ تر رٌخته بهم من از اون حال گرٌه زٌره زد تازه شد آروم ه اٌنک از بعد رفته؛ در و زده
 .افتاد هك هك به که کرد گرٌه انمدر بودم؛ شده دٌده آب فوالد ٌا نبود؛ درد برام اٌنا بودم شده سر
 

 با دونم نمً خدا به ببخش رو احممم داداش اون و من شدم؛ مادرت اون تو ي شرمنده من سماء: فرحناز
 ندٌده وحشً اندازه اٌن تا آدم واي افتاده؛ تو براي که هاي اتفاق اٌن از ناراحتم چمدر که بگم زبونً چه
 .بودم

 
 روح تو گم مً فمط که بٌاد دنٌا به بذار ببٌن و من خوبه؛ ام بچه خداروشکر خوبم من ببٌن باش؛ آروم_

 داري؟ دوست خوبه عمت؛ اون
 

 .گفتم مً شوخً حالت به رو ام جمله همه
 

 .بشه کم وجدانم عذاب بار اٌن از کمً شاٌد راضٌم آره: فرحناز
 
 .که دونً نمً کامل رو جرٌان تو بعدم خوبٌم؛ دومون هر ما کنم؛ مً شوخً دارم دٌونه؛_
 

 اٌن از بعد فربد کرده؛ جعل فرهاد هم رو چک اون دونم مً حتً دونم، مً رو چٌز همه من چرا؛: فرحناز
 بٌتا کرده؛ تعرٌؾ برام رو چٌز همه من پٌش اومده نٌست بند جاًٌ به دستش دٌده فرهاد پٌشه رفته که
 ٌه من رو همه دارم خبر چٌز همه از برسر خاک منه بارداره؟ سماء دونستً مً تو گفت زد زنگ بهم هم

 .خدا اي کنم باز عزٌزم زندگى از تونم نمً کوچٌک ي گره ٌه حتً من کنند مً دٌگه حساب
 
 تو بخوابً اٌنجا من جاي تو بشم بلند من خواي مً ها؛ شه مً بد حالم نکن شروع دوباره خدا تورو_

 .بٌمار همراه بشم من بٌمار بشً
 

 .خٌالً بً به مٌزنً رو خودت سخت شراٌط توي همٌشه تو که مرگ؛: فرحناز
 

 نبود جاش ولً کنم؛ گله خدا از کنم؛ گرٌه بلند بلند بزنم داد داشتم دوست بود؛ سختً خٌلً شب شب اون
 داد ترخٌص دستور معاٌنه براي اومد دکتر که بود صبح بشه؛ خورد اٌن از بٌشتر فرحناز نداشتم دوست
 بچه اٌن ولً نبودم راضً فرهاد با ازدواج از درست بچم؛ حال هم بود خوب خودم حال هم شکر و خدار
 .اتالم توي اومد بٌتا که داد مً انجام رو ترخٌصم کاراي فرحناز بود؛ کرده گناهً چه
 

 خوبً؟ سالم؛:بٌتا
 
 .نگهبان تو؟ اومدي چطور!! سالم_
 

 .ببٌنتت خواد مً کرده صحبت نگهبان با ام؛ اومده فربد با:بٌتا
 
  ..اصال االن بٌتا_
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 .سالم:فربد
 

 بود؛ شده شکسته چمدر بود؛ شده پٌر سال چند انگار! بود؟ دٌروز فربد همون اٌن دٌدم مً چً که واًٌٌٌ
 
 !جا؟ اٌن اومدي چرا_
 

 ..کنم صحبت باهات باٌد:فربد
 
 ...ها حرؾ ما فربد_
 

 باهاش که خوبٌه ي بهونه شتم و ضرب همٌن کردم رو فکرام دارم حرؾ من زدي، حرؾ تو نه؛:فربد
 .کنً مً شکاٌت ازش وگرنه بگٌري رو طاللت توافمً کنً صحبت

 
 .نه االن لعنتً بؽض

 
 .بدم انجام کارو اٌن تونم نمً من فربد؛ کن بس_
 

 خودت خواي مً رو من فمط تو تو؛ کرده بازي نمش همش اون بهش؟ باختً دل نکنه سماء! چرا؟:فربد
 .گفتً بهم بارها

 
 .زدم فرٌاد نٌاوردم طالت دٌگه

 
 .باردارم من_
 

 چه اون دٌدم نمً بود صورتم جلوي دستم نگرانًٌ؛ هٌچ بدونه اي؛ واهمه هٌچ بدونه بلند گرٌه زٌر زدم
 رو خودم کرد کمکم سمتم اومد بٌتا ؛ آوردم باال دوباره دوباره؛ شد بد حالم داره؛ برخوردي چه کنه؛ مً
 در از بودم؛ولتً شده آروم کمً کردم؛ جمع رو وساٌلم کرد کمک و اومد فرحناز بعد کردم؛ جور و جمع

 حرکت از ناخودآگاه طور به دٌدمش ولتً ماشٌنش، به بود داده تکٌه در دم فرهاد زدٌم بٌرون بٌمارستان
 کردم سکوت فرحناز بخاطر هم باز ولً بگٌرم؛ لرار کنارش در نه و ببٌنمش نه نداشتم دوست اٌستادم؛
 تاکسً اولٌن سمت رفت و کرد کج رو اش راه فرحناز کردم؛ سکوت من پس بود؛ برادرش باشه هرچً

 الم ٌه امد مً جلو اگر داشت خواهرش و خودش از که شناختً با نٌامد؛ جلو فرهاد بود؛ جا اون که اي
 ٌه ذاشت نمً حتً کرد؛ حرکت ما تاکسً سر پست ماشٌنش با پس شه مً پا به اي دٌگه ي شنگه
 از زد زنگ. خودش مجردي خونه برد حرفً هٌچ بدون رو من فرحناز بٌافته؛ فاصله بٌنمون ماشٌن
 رفت؛ مً راه کالفه داد؛ مً فحش رلم صد امد مً هً پنجره پشت رفت مً هً آوردن؛ ناهار ٌه بٌرون
 .گفتم بهش پاٌٌن بره که کنه تن مانتو تا رفت نٌاورد؛ طالت دٌگه

 
 .بزنم حرؾ باهاش خوام مً برم من بذار نرو؛_
 

 .خوام نمً رٌزه مً بهمت گه مً چٌزي ٌه بري تو نه،:فرحناز
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 باشه؟. نرٌزم بهم دم مً لل بهت نه؛_
 

 .پاٌٌن رفتم پوشٌدم لباس و کردم استفاده فرصت از بود؛ اٌستاده در پشت بالتکلٌؾ
 رن مً که پسراًٌ اٌن عٌن بود شده بارٌد؛ مً اش کله سرو از خجالت اٌستاد؛ صاؾ دٌد رو من تا فرهاد

 اون چرا نشست؛ لبم ي گوشه پوزخندي بگن؛ چً دونند نمً کنند مً گم رو پاشون و دست خواستگاري
 رو چک اون داشت که اي مولعه اون ٌا بود؛ نشده هول طوري اٌن کرد مً ام خفه داشت که اي مولعه
 رفتم پس بشم؛ کالم هم باهاش نه ببٌنمش داشتم دوست نه بود؛ گرفته دستش از خٌلً دلم کرد؛ مً جعل
 :گفتم کنم اش نگاه اٌنکه بدون جلو
 
 اٌن برو پس بٌافته؛ بهت چشمم که باشً جا اٌن خوام مً نه بدي رو جوابم نه ؛ کنً بحثً خوام مً نه_
 .ببٌنمت خوام نمً مدتً برو نداره؛ اي دٌگه چٌز برٌزي بهم رو من که اٌن جز وانستا جا
 

 .بستم سرم پشت رو در تو اومدم افتادم راه بشم سمتش از جوابً منتظره که اٌن بدون
 کردم مً تحمل باٌد همٌن براي بده دارو بهم بود نتونسته زٌاد باردارٌم بخاطر دکتر کرد مً درد تنم تمام
 اٌما هم من زد؛ مً ؼر من به زٌري زٌر هً خورد مً حرص خٌلً بٌتا جسمً؛ هم روانً روحً هم

 و شد بلند کنه صبوري نتونست خدا ي بنده بکن رو فرحناز ي مالحضه که فرحناز به کردم مً اشاره
 :گفت

 
 بهم داره مٌده انجام سماء که گذشتً همه اٌن از حالم برم؛ من نداري کار من با اگر جان؛ فرحناز: بٌتا
 باز مٌام؛ شدم بهتر ولتً رم مً پس ندارم رو سماء طالت من ولً هست هم برادرت ببخش خوره؛ مً
 .خوام مً معذرت هم
 

 :گفتم و فرحناز به کردم رو بٌرون؛ زد در از و برداشت رو کٌفش و بوسٌد رو من ي گونه بعد
 
 .رٌخته بهم من روز و حال از فمط نٌست؛ دلش توي چٌزي ها نگٌري دل به ولت ٌه_
 

 بٌارم؟ برات خوري مً چً بگذرٌم؛ باشه؛ داشته حك هم اون شاٌد دونم مً: فرحناز
 
 .خوردٌم ناهار االن هٌچً؛_
 

 .بٌاد جا حالت تا بزن؛ چرتً ٌه تخت روي بٌا شو بلند پس: فرحناز
 

 تو نبرد؛ خوابم کشٌدم دراز فمط پس چشمم؛ جلوي مٌامد ها صحنه اون همش بستم مً و هام چشم ولتً
 مً کار چه اون چً فربد شه؟ مً چً بعدش بٌاد دنٌا به بچه اٌن ولتً شه مً چً آخرش که بودم فکر
 شده تارٌک هوا شدم بٌدار خواب از ولتً فمط برد خوابم کً نفهمٌدم! کنه؟ نمً الدامً هٌچ ٌعنً کنه؟
 سردرد بود؛ رفته انگار نداد جواب زدم صدا رو فرحناز هرچً بٌرون؛ رفتم اتاق از و شدم بلند پس بود؛
 خٌلً فرحناز بود معلوم سالن توي اومدم کردم؛ روشن رو برلً کتري آشپزخونه سمت رفتم داشتم بدي
 چراغ تک تک کردم شروع پس گرفت دلم بود خاموش خونه هاي چراغ تمام چون بٌرون رفته که ولت
 تو؛ اومد خرٌد عالمه ٌک با فرحناز و شد باز در و چرخٌد در توي کلٌد که اٌن تا کردن؛ روشن هارو
 .کنم کمکش سمتش رفتم
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 .استراحت فمط کنً؛ بلند سنگٌن نباٌد تو گفت چً دکتر ندٌدي مگه کنار برو نه؛ نه:فرحناز

 
 کردي؟ خرٌد انمدر چرا حاال باشه؛_
 

 .شه مً تأمٌن تو از بچه اون بگٌري جون بشً تموٌت باٌد تو:فرحناز
 
 .عزٌزم ملسه خورت فحش هم باز بکنً هرکار مهربونً، عمه چه اوه؛_
 

 :گفت اوپن روي ذاشت مً رو دستش توي هاي کٌسه که جوري همن فرحناز
 
 .کن صبر کنم؛ مً جبران برات ولتش به حاال خانم؛ سماء باشه بدونه؛ لدر کً کن محبت و بٌا
 

 بار اٌن دٌگه ولً کنه مخالفت خواست مً هم باز کنه؛ جا به جا رو وساٌل تا کمکش رفتم خندٌدم؛ فمط
 کالفه فرهاد؛ هم بود فربد پٌش هم فکرم. کردم جا به جا رو بودن سبکتر که رو وساٌلً و نٌامدم کوتاه
 رفت بدو آشپزخونه توي از فرحناز برم بشم بلند خواستم تا اومد در صدا به اؾ اؾ زنگ که بودم

 .سمتش
 

 تا برم من کن باز رو ورودي در فمط تو زدم درو هستن ها بچه از دٌگه تا چند و بهار و بٌتا: فرحناز
 .نسوخته ؼذام

 
 .کنه مً بد رو حالم داره انداختً راه که برنگً و بو اٌن ولً نکنه درد دستت بگردم دورت الهً_
 
 .اومد بهار صداي که اٌن تا آشپزخونه سمت رفتم مً و بودم کرده باز هم در فاصله همٌن تو
 

 عشمم؟ چطوري جوان مامان سالم؛: بهار
 
 .عشمم اومدي کردي خوب چه بود شده تنگ برات دلم چمدر عزٌزم؛ سالم_
 

 .نشده بد بو از حالت تا بزار باز درارو سالم؛:بٌتا
 کردي؟ خرٌد همه اٌن که هم تو سال_
 

 .امشب بگذرونٌم خوش خواٌم مً: بٌتا
 

 :گفت و فرحناز به کرد رو بعد
 

 .خوام مً معذرت هم باز ظهر حرفاي براي عزٌزم
 

 کن باز رو ها پنجره و درها کن لطفً ٌه فمط نکش؛ پٌش رو بحثش دٌگه عزٌزم حرفً چه اٌن: فرحناز
 .نکرده بازي فٌلم برامون سماء اٌن تا
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 داشتٌم؟ فرحناز_
 

 هٌچ فرحناز نه بٌتا نه هم باز گفتم؛ امد خوش و کردم پرسً احوال و سالم ها بچه تک تک با بعد
 حاال بدي اهمٌت بچه اون به باٌد که کرد دعوام جدي خٌلً که بهار بدم؛ انجام کاري من نذاشتن کدومشون

 دلم تو نشستم؛ اي گوشه و نکردم بحث کدومشون هٌچ با پس. کرده تؽٌٌر زندگٌت مسٌر بخاطرش که
 "من بهتر:" گفتم
 کدوم هٌچ بودٌم گفت و گپ مشؽول شب هاي نٌمه تا راحت باخٌال ها بچه پس بود تعطٌلً شب شب؛ اون

 از ٌکً نزدند؛ داشته باهام فرهاد که زشتً رفتار اون ٌعنً بود افتاده من براي که اتفالً از حرفً
 ظهر لنگ تا هم فرداش نداشتم؛ کشٌدن نفس جاي که خوردم دادن بهم انمدر. بود زندگٌم هاي شب بهترٌن
 بود؛ گذاشته دستم کنار پنٌر و نون لممه تا چند با شٌر لٌوان ٌه فرحناز شدم بٌدار ولتً خوابٌدٌم؛ همگً
 براي شه مً بٌشتر ات تهوع حالت چون نٌا پاٌٌن تخت از گرسنه بود کرده تاکٌد بهم هم خواب از لبل

 انگار بودم بهتر خٌلً روز اون خوردم؛ آخرش تا رو لممه چند اون و شٌر و دادم گوش حرفش به همٌن
 .بودم شده آروم هم کمً چون شاٌد نبود تهوع از خبري
 احساس ها مدت از بعد که بود باري اولٌن اٌن شاٌد فربد؛ از نه بود خبري فرهاد از نه که بود روز چند

 متوجه اٌنکه براي دٌدنم؛ اومدن فرحناز پدر و مادر باري چند ٌه بودم؛ خواب هم همش کردم؛ مً آرامش
 نمً خودش به زٌاد هم سماء خود و هواست به سر فرهاد چون گفت بهشون فرحناز نشند ما اختالؾ ي

 اونا پٌش برم که کرد اصرار بار چند مادرش تره؛ راحت خٌالم طوري اٌن خودم پٌشه آوردمشون رسه
 کشٌده دراز وي تً روي به رو ي کاناپه روي بود عصر.بودم تر راحت فرحناز خونه نرفتم، بار زٌر ولً
 .رفته ٌادش رو کلٌد فرحناز دوباره حتما دادم؛ فحشش انمدر شد، پاره چرتم زدن؛ و زنگ که بودم
 . کردم باز رو در کٌه؟ بپرسم که اٌن بدون
 .کردم نگاهش اخم با. کردم تعجب دٌدنش از
 
 داري؟ چکار جا اٌن تو_
 

 ...ببٌنم رو خانمم اومدم:فرهاد
 
 .داري حوصله کارت دنبال برو هه؛_
 

 در الي گذاشت پا که ببندم روش رو در خواستم
 .بزنم حرؾ خوام مً کن صبر:فرهاد

 
 :گفتم دادم مً فشار رو در که طور همون

 
 .گمشو بشنوم رو صدات نه ببٌنم رو رٌختت خوام مً نه که گفتم_
 

 دٌگه کشٌدم، عمٌمً نفس و دادم تکٌه در پشت شد؛ بسته در و برداره در بٌن از رو پاش شد مجبور آخر
 وارد بهم که هٌجانً از نشستم، کاناپه روي اومدم رفته که شد راحت خٌالم در پشت از امد نمً صداًٌ
 همون کشٌدم؛ باال نفس ٌک رو آالئورا شربت آشپزخونه سمت رفتم شدم بلند لرزٌد؛ مً تنم تمام بود شده
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 در توي کلٌد که نگذشت انمدر گذاشتم؛ مٌز روي رو سرم نشستم خوري ناهار مٌز پشت صندلً، روي جا
 .چرخٌد

 
 الالًٌ؟ ٌا مامانً بٌداري عزٌزم سماء؟:فرحناز

 
 .جام اٌن_
 

 خوبً؟!! نشستً؟ جا اٌن چرا پس سالم؛:فرحناز
 
 لرزه، مً تنم کمً فمط آره؛_
 

 شٌرٌنً تا چند بود خرٌده که شٌرٌنً جعبه از مٌز؛ روي گذاشت دستش توي هاي وساٌل زودي فرحناز
 .دستم داد و کرد درست ؼلٌظ شربت ٌه برام هم ٌخچال توي از و دستً پٌش توي گذاشت

 
 .بٌاد جا حالت تا بخور: فرحناز

 
 :گفتم و کردم کوله و کج رو ام لٌافه

 
 .خورم نمً نه،_
 
 فرحناز شدم بهتر کمً. خوردم به داد رو شربت و شٌرٌنً اون بود نحوي هر به و کرد بهم اخمً ٌه

 شده بهتر کمً کردم، اش نگاه عمٌك بود؛ افتاده براش امروز که هاًٌ اتفاق از کردن تعرٌؾ کرد شروع
 اٌن براي شاٌد بود شده کم وجدانش عذاب از کمً انگار جونش؛ به گشت مً بر داشت آرامش انگار بود
 از حرفً بزنم؛ بهم رو آرامش اٌن نٌامد دلم پس رسه؛ مً بهم داره و خودش پٌش آورده رو من که

 مً جمع هم دور همگً تعطٌلً هاي شب مخصوصا همه بار ٌک شب چند هر تمرٌبا.نزدم فرهاد اومدن
 بٌخٌال بود زندگٌم توي آرامش چمدر که دورانً اون به برد مً رو من بود بخش لذت برام خٌلً شدٌم؛

 ذهنم ته بودم؛ کرده خاموش بٌمارستان روز از رو گوشٌم کردم؛ مً رو زندگٌم داشتم هرکس و جا هر از
 خٌال و فکر هرچً از پس ببٌنم؛ رو اون ؼم تونستم نمً داشتم آرامش به نٌاز والعا ولً بود فربد پٌش

 اون از بعد برسم؛ آرامش به کمً شاٌد بلکه کنم؛ فرار کردم مً سعً بود فرحناز و بٌتا کردناي پچ پچ و
 احترام کمال در من همساده؛ خانم به داد گرفت شٌرٌنً و گل دفعه ٌک خونه دم اومد دوبار فرهاد روز

 نامه دوم ي دفعه خودش؛ سر توي کردم مً پرت رو همش پنجره از نٌت خلوص با و گرفتم مً ازشون
 پنجره از نخونده رو نامه هم من رفت کنم نثارش فحشً کنم باز رو در اومدم تا در پشت گذاشت نوشت
 .دادم مً انجام رو کار اٌن ولتً گرفتم مً آرامش چمدر که واي پاٌٌن؛ رٌختم و کردم رٌز رٌز
 دلٌمه چند از بعد و دادٌم سفارش رو ؼذاها شام خوردن براي رستوران ٌه رفتٌم همگً ها بچه با شب ٌه

 رفت رستوران از شد بلند بعد من به نگاه ٌه و کرد گوشٌش به نگاهً ٌه خورد زنگ فرحناز گوشً
 انمدر شدم؛ خوردن مشؽول پس بود؛ مهم برام ام بچه فمط بودم زده رو چٌز همه لٌد ندادم اهمٌت بٌرون؛
 شد شروع شون ها پچ پچ دوباره نپرسٌدم ازش چٌزي هم باز بود، بٌمرار تو اومد فرحناز که نکشٌد طول
 :گفتم حرص با و پشماب توي کوبٌدم رو چنگال و لاشك کالفه

 
 چٌه؟ شده؟ مرگتون چه دوباره_
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 :گفت پته تته با بٌتا
 

 .باشه شده چٌزي باٌد مگه هٌچً؟
 

 .برٌم زودتر تا بخور و ؼذات تو: فرحناز
 
 شده؟ چً نداشتٌم اي عجله که ما چرا؟_
 

 ...بابا اي:بٌتا
 
 .حاضرم من بلندشٌد؛ برٌد خواٌد مً اگه ندارم مٌل دٌگه_
 

 دفعه ٌک کجا از سروش دونم نمً بٌرون برٌم خواستٌم ولتً شدند؛ بلند و کردند بهم نگاهً ٌه دوتاًٌ
 .شد ظاهر روبرومون

 
 اوردٌش؟ خودت همراه اٌنجا؟ اومدي چً براي تو!! سروش: فرحناز

 
 ...انمدر االن اون دٌونم؛ مگه نه،: سروش

 
 .کرد ترمز شدٌد و سمتمون اومد شتاب با ماشٌن ٌه شد چً نشدم متوجه لحظه در
 

 .خودشه!!! واي:بٌتا
 

 فربد جلوي رفت سروش کشٌد، اي خفه جٌػ ترس از بٌتا سمتم اومد و شد پٌاده ماشٌن از سرعت با فربد
 .اٌستاد من جلوي فرحناز و بگٌره رو
 

 .بزنم حرؾ باهاش خوام مً فمط کنم نمً کاري سروش؛ کنار برو: فربد
 

 .نٌست خوب براش هٌجان باش آروم نداره؛ خبر چٌزي از اون: سروش
 

 .کنار برو بود؟ خوب من مادر براي مگه:فربد
 
 .اٌسته به کنار که کردم خواهش فرحناز از هم من ما سمت اومد و داد هول رو سروش دستش با
 
 .شنوم مً بگو_
 

 من زندگً توي اومدي فمط نشه؛ وارد اي خدشه زندگٌت به ولت ٌه باش آروم و رٌلکس خٌلً آره:فربد
 .بگٌري ازم رو چٌزام همه که
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 ...هم من زندگً زندگٌت؛ وسط آوردي رو من خودت تو زندگٌت توي بٌام نخواستم من_
 

  .بشنوم چٌزي خوام نمً دٌگه کن؛ بس: فربد
 
 ...نفرستادم نامه دعوت برات جا اٌن اومدي تو خودتً ممصر بازهم_
 

 .کردم مً خالً سرش داشتم رو چً و کجا ي عمده دونم نمً
 

 بهم زندگٌم؛ تمام عشمم، فهمٌد مادرم ولتً کن؛ گوش کن؛ گوش فمط نگو چٌزي دلٌمه چند براي: فربد
 دونه ٌه چشماي توي و ؼم نتونست دٌگه شد؛ باردار ازش و کرد ازدواج عشمٌم رلٌب با رفت کرد خٌانت
 لصدت اگر بگم بهت خواستم فمط بٌمارستانه؛ خونه سرد االن مرد؛ آره مرد؛ و کرد دق ببٌنه؛ پسرش
 باختن؛ براي ندارم چٌزي دٌگه من شدي موفك حرٌمت به تجاوز خطا، اون براي بوده من کردن خورد
 .بکنً رو زندگٌت آرامش با تونً مً دٌگه راحت خٌالت

 
 .گذاشت تنها وجدان عذاب و خٌال و فکر عالمه ٌک با رو من رفت؛ و گفت
 ؼرور اون از خبري بود؛ شده خم کمرش زٌر، سربه نبود؛ آشناٌمون اول روزهاي فربد رفت مً ولتً
 .نبود
 که دٌدم مً فمط بشٌنم؛ جدول ي لبه کردند کمکم ها بچه برد؛ خودش با رو وجودم ي همه رفت ولتً
 مبهوت و مات مثل فمط رو اول ي دلٌمه چند بودم؛ شده کر کامال شنٌدم نمً چٌزي کنند مً صحبت باهام
 !نه؟ ٌا کشٌدم مً نفس دونم نمً کردم؛ مً نگاهشون ها
 فهمٌدم تازه بود؛ افتاده اتفالً چه برام شدم متوجه که بود مولع اون تازه زد صورتم به سٌلً فرحناز که

 شروع اومدم بٌرون شک از فرحناز سٌلً با ولتً کشه؛ مً عذابً چه من ماه چند اٌن همپاي عشمم
 بدي خٌلً حالم امد؛ نمً باال نفسم بود؛ کرده خٌس رو صورتم تمامم اشک کردن؛ گرٌه بلند بلند به کردم
 .کرد نمً رهام اي لحظه تهوع حالت چرخٌد مً سرم دور خٌابون داشتم
 رو چٌزي تنها رفتم؛ حال از که نکبتٌم زندگً براي کردم گرٌه انمدر رٌختم اشک خودم بدبختً براي انمدر
 درمانگاه تا نشدم متوجه چٌزي دٌگه همٌن، کرد بلندم دستاش روي سروش که بود اٌن شدم متوجه که
 با ولً باشم دٌده خواب توي رو اٌنجا به تا زندگٌم ي همه داشتم دوست بودم؛ سرم زٌر کردم باز چشم که

 صورتم توي محکم سٌلً مثل حمٌمت رٌخته بهم و نگران هاي لٌافه اون با اونم سروش و فرحناز دٌدن
 به اتاق توي رفتن مولع خونه رسٌدٌم ولتً.  دوٌد وجودم تمام توي زهر مثل زندگٌم تلخً طعم. خورد
 دٌگه ٌکً که اي بدبختً با باشم؛ تنها خودم بدبختً با داشتم دوست داخل بٌاد باهام ندادم اجازه فرحناز

 کنار باٌد باشم وضعٌت اٌن توي اٌنجا نباٌد االن من خورد؛ مً بهم خودم از حالم کردم؛ بدبخت هم رو
 تونم نمً فعال کرده؛ تؽٌٌر اولوٌتم فعال کرد شه مً چه باشم؛ مٌده زندگً ي انگٌزه بهم که کسً عشمم،
 ام بچه ولً اد؛ نمً خوشم پدرش از اصال اٌنکه با بچه؛ اٌن آوردن دنٌا به سالمت جزء بدم انجام کاري
 .نداره گناهً

 .کردم نمً صحبت کسً با تمرٌبا روز دو تا
 

 انمدر پس بودن کرده جوابش که بود ولت خٌلً دکترا خدابٌامرز اون کن تمومش توروخدا سماء؛: فرحناز
 باشً؛ آرامش توي باٌد گفت دکترت ٌادته باش بچه اون فکر به نٌستً خودت فکر به نرٌز بهم رو خودت

 داشتً رو حالش اگه بٌان تا گفتم رو ها بچه ي همه هم امروز.بخندي باٌد فمط اي؛ ؼصه نه ؼمً؛ نه
 .هستٌم جا همٌن که نه اگه بٌرون برٌم
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 زندگٌم و من تکلٌؾ حاال شد؛ راحت بٌماري و درد همه اون از خدا ي بنده اون هه؛ نکنه؛ درد دستت_

 .بگذرٌم شه؟ مً چً اون چً؟ فرفد شه؟ مً چً
 

 .بشه پٌداشون باٌد دٌگه کن، ولش آره:فرحناز
 

 مً انجام من کردن شاد براي رسٌد مً ذهنشون به کاري جور هر ما پٌش مٌامدند شب هر تمرٌبا ها بچه
 دلمکً؛ هاي آراٌش اصول؛ و ادا دادم؛

 از والعا هاًٌ ولت ٌه هم من دادن، مً انجام من خندوندن براي مٌامد بر دستشون از کاري هر خالصه
 روز چند اون اوردم؛ مً در رو بودن خوب اداي نشن نارحت اٌنکه براي هاًٌ ولت ٌه خندٌدم مً دلم ته

 و کالفه خٌلً رٌخت؛ بهم فرحناز تلفن زنگ ٌک با که بود عصر هاي طرؾ دوباره اٌنکه تا گذشت خوب
 انگار ولً کردم صداش بار چند رفت، مً پاٌٌن و باال رو اتاق طول پرکنده و بال مرغ مثل شد عصبً
 :گفتم و سرم انداختم رو صدام اٌنکه تا شنٌد؛ نمً
 
 شده؟ مرگت چه فرحناز_
 

 :گفت و بهم کرد رو عصبً حالت با کنه مکث اٌنکه بدون فرحناز
 

 .بٌمارستان ي گوشه انداخته کرده پار و لت رو فرهاد زده آشؽال اون باش راحت بگو آره
 

 توي انداخت رو خودش جلو رفتم کردن؛ گرٌه به کرد شروع و کاناپه روي انداخت رو خودش دفعه ٌک
 .گه مً چً داره که کنم باور نداشتم دوست شاٌد بودم مبهوت و مات من گرفت؛ شدت اش گرٌه و بؽلم
 

 .بٌمارستان برم باٌد من: فرحناز
 
 .مٌام هم من کن صبر_
 

 .بٌاي خواد نمً بٌاي کجا تو نه شو؛ آماده بدو پس: فرحناز
 
 .بٌام باٌد من نمٌارم طالت اٌنجا من نه_
 

 .بود بچم پدر باشه هرچً ولً بود گفته بهم که هاًٌ دورغ براي نداشتم ازش خوشً دل درست
 ول فرحناز رو دستم سمتون اومد بهنام که کردٌم مً سوال پذٌرش از داشتٌم بٌمارستان رسٌدٌم ولتً
 کردم؛ نمً باور دٌدم مً که رو چٌزي و راهر اول ٌو سً اي سمت رفتٌم مً چرا؟ دونم نمً کرد، نمً
 پوش مشکً پا سرتا بود خودش آره کردم بسته بازو محکم بار ٌک رو چشمام باشه، اونجا نداشتم تولع
 العملً عکس هٌچ بدون کرد مً نگاه رو من هم اون بود؛ شلوارش جٌب توي هاش دست از ٌکً بود؛

 رفتم و آوردم در دستش از شتاب با رو دستم که کشٌد مً خودش دنبال رو من طور همٌن فرحناز
 .پاش جلوي انداختم تؾ و صورتش توي زدم محکمً سٌلً شدم نزدٌکش خوب ولتً سمتش،

 
 ...آشؽال هر باشً؛ آدمً همچٌن کردم نمً فکر_
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 .بدم ادامه نذاشت و لبم روي گذاشت رو اش اشاره انگشت

 
 کنم صحبت باهاش خواستم فمط دعوا براي بودم نرفته من بشً؛ پشٌمون بعد که نزن حرفً هٌش؛: فربد
 بگم بهش رفتم اٌنه، حمٌمت تمام  لسم عشممون به خٌابون؛ وسط رفت دوروبرش به توجه بً که
" باش زندگٌم تمام مرالب تو کشم مً کنار عشك سالمتً به مردونه ولً نمٌاد بر دستم از کاري درست"

 .نداد فرصت ولً همٌن فمط
 

 اونم فهمٌدم مً گرٌه اوج تو بؽلش توي گرفت رو سرم که دادم بٌرون فرٌاد با رو گلوم توي بؽض تمام
 .رٌزه مً اشک

 
 و دارم دوست عمرم آخر تا بدون فمط ببٌنش برو مٌان هم مادرش و پدر االن نٌست درستش برو:فربد

 .کنم نمً فراموشت
 

 .باشه اون با حك هم شاٌد بٌاد؛ کوتاه زود انمدر نداشتم دوست
 در پشت رسٌدم ولتً و کردم اش نگاه برگشتم باري چند اتاق در به برسم تا شدم دور ازش خرابم حال با

 .شد خالً پشتم انگار رٌخت هوري دلم رفتنش از بار اٌن رفت؛ فربد نبود؛ دٌگه اتاق
 بهتر کمً بخورم، هوا کمً بٌرون ببره رو من خواست سروش از فرحناز بٌاد جا کمً حالم اٌنکه براي
 خودمم حال چون نکردم اصرار زٌاد ندادند؛ اجازه بهم کدوم هٌچ ولً ببٌنم رو فرهاد برم خواستم شدم؛
 .کنه پٌدا بهبود تا داره زمان به نٌاز فعال بٌهوشه گفتن بهم فمط نبود؛ خوب خٌلً
 برم داد نمً اجازه من به فرحناز بود؛ بٌهوش روزي دو فرهاد گذشت مً جرٌان اون از اي هفته ٌک

 عزادار بودم؛ زده چمبره خودم تنهاًٌ توي نداشتم؛ رو اونجا به رفتن حوصله خودمم شاٌد بٌمارستان
 بٌتا به باشه داشته رو هوام رسٌد نمً فرحناز مدت اٌن. رفت دستم از آسون چمدر که بودم عشمم

 باشم، تنها خودم با داشتم دوست نه؛ هاًٌ ولت ٌه پٌشم بٌاد ذاشتم مً هاًٌ ولت ٌه بود کرده سفارش
 .رٌخت بهمم بدتر بده؛ روحٌه بهم خواست سرش خٌر که دفعه ٌک
 

 رو تو آمرٌکا رفته همٌشه براي که اٌن با نکنً فکر ولت ٌه ها ٌادته به هنوز فربد عزٌزم سماء؛: بٌتا
 .خدا به پرسه؛ مً رو حالت گٌره مً تماس روز هر طوري همٌن کرده فراموش

 
 لفل پشت از و در و اتاق توي رفتم و دهنم جلوي گرفتم رو دستم بعد کردم نگاهش فمط لحظه چند براي
 مون عشك سالمتً به اٌستاد حرفش پاي رفت اون گرٌه؛ زٌره زدم بلند بلند در پشت جا همون و کردم
 بچه عاشك اون چون زده؛ فربد و من جداًٌ پاي محکمً مهر بودنش که بچه اٌن بخاطر کشٌد؛ کنار
 آروم باٌد سرد؛ آب دوش زٌر رفتم تنم هاي لباس با حالم؛ همون با بود؛ گفته بهم بارها رو اٌن ست؛

 مً دلم که طور اون باٌد منه زندگً اٌن دٌگه بلندشم باٌد بودم عشمم عزادار بسه بگٌرم آروم باٌد بگٌرم؛
 بٌرون رفتم اتاق از و پوشٌدم بٌرون لباس و کردم خشک رو موهام بٌرون اومدم حمام از بسازمش؛ خواد

 .بود مونده باز هم دهنش بود شده گرد چشماش بٌتا بٌچاره
 

 !مٌري؟ داري کجا حاال! کردي؟ لفل رو در چرا پس دختر:بٌتا
 
 .بٌمارستان مٌرم_
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 .نٌست تو مناسب جا اون! چرا؟ بٌمارستان:بٌتا
 
 پس وجودم توي ي جونه اٌن با کنم زندگً من تا کشٌد کنار عشك اٌن براي فربد که حاال دونم؛ مً آره_
 نمٌاي؟ تو. خواد مً پدر جونه اٌن
 

 !شه؟ مً مگه چرا:بٌتا
 

 .کرد مً سوال دودلً و شک با بٌتا ماشٌن سمت رفتٌم مً که طور همون
 

 !نداري؟ دوستش دٌگه ٌعنً ؟!کردي فراموش رو فربد ٌعنً:بٌتا
 

 .گفتم جدي خٌلً و دادم لورت رو گلوم بؽض
 
 .شد دٌر باش زود_
 

 !خودتً؟ سماء کردي؛ تؽٌٌر انمدر دفعه ٌک چرا عجٌبه برام خٌلً:بٌتا
 
 کردم؛ دفن سرد آب زٌر رو خالً پراز سماء چون بٌنً نمً رو سابك سماء دٌگه بعد به اٌن از آره،_

 . باش زود نزن حرؾ انمدر
 .استمبالم اومد فرحناز رسٌدٌم ولتً

 
 ...نداره تولع تو از کسً برو عزٌزم؟ اومدي چرا تو:فرحناز

 
 بٌداره؟ ببٌنمش؛ باٌد نه؛_
 

 برو شً مً خسته پس آوره؛ خواب داروهاشم همه که دونً مً خوابٌده، تازه خورده دارو نه،:فرحناز
 .برم لربونت خونه

 
 گه؟ مً چً دکترش شد؛ بٌدار ولت هر تا شٌنم مً نه؛_
 

 :گفت خوشحاله من تؽٌٌر اٌن از بفهمم تونستم مً اش لٌافه روي از که فرحناز
 

 کنه پٌدا بهبود شده انجام جراحً روش هم باري چند که پاش شکستگً هستند؛ راضً تمرٌبا هٌچً؛
 .کنند مً مرخصش

 
 .شکر خدارو خوبه؛_
 

 .داد ادامه و نشست صندلً روي دستم کنار
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 چطوره؟ ت نً نً خوبً؟ تو: فرحناز
 
  خوبم؛ خودمم خوبه،_
 

 مدت؟ اٌن کردي چه دلت با:فرحناز
 

 .سمتش برگشتم مولعٌت، اٌن توي هم اون نداشتم ازش رو سوالً همچٌن تولع
 
 .اومدم کنار باهاش باالخره_
 

 اومدي؟ کنار کجاش با:فرحناز
 
 !سوالهاست؟ اٌن ولت چه االن_
 

 !!ببٌنً؟ رو فرهاد بٌاي خواستً شد چً کً؟ پس:فرحناز
 

 .کنه ثابت خودش به شاٌدم ٌا من به خواست مً رو چً دونم نمً کردم؛ اش نگاه فمط ثانٌه چند براي
 
 اومدم؛ مً باٌد آخرش اول_
 

 نه؟ مگه. باشً داشته رو ات بچه ي بهانه و نٌاي تونستً مً چرا؟:فرحناز
 
 چون گفتم؛ هم خودش به رو اٌن شم نمً فرهاد عاشك ولت هٌچ من اومدم؛ ام بچه خاطر به هم حاال_

 بچه پدر ولً کنم؛ نمً فراموش اما ببخشم ام بچه خاطر به شاٌد کرد؛شاٌد؛ چه زندگٌم و من با نمٌره ٌادم
 .ندارم اي دٌگه لصد همٌن فمط برگردونم؛ زندگً به رو ام بچه پدر اومدم پس هست ام

 .ماند ام خٌره چشماش توي حرؾ عالمه ٌک با فمط و نگفت چٌزي دٌگه
 شده بٌدار بٌا که زد صدام اومد فرحناز باالخره شد؛ سال سه من براي که ساعتً سه تمرٌبا گذشت از بعد
 نفس پس رفت مً باالتر و باال للبم تپش شدم مً اتالش به نزدٌک چمدر هر. نخوابٌده دوباره تا بٌا

 .شدم اتاق وارد و کشٌدم عمٌمً
 رو کاراش داشت بود اٌستاده سرش باالي پرستار بود وصل بهش دستگاه عالمه ٌک بود خصوصً اتاق
 .داد مً انجام

 
 درسته؟ باشً خانمش باٌد شما: پرستار

 
 توي شوق از برلً حالٌش بً ي همه با دٌد رو من ولتً برگشت سرٌع فرهاد پرستار؛ ي جمله اٌن با

  انمدر که اون حال به خودم، حال به ٌا بسوزه اون حال به دلم دونستم نمً شد، مً دٌده چشماش
 احساسً هٌچ عشك همه اٌن از که خودم حال به و کنه؛ مً نگاه بست بن ي کوچه اٌن به عاشمانه
 .شه نمً روشن درونم

 
 .سالم_
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 خوبً؟ زندگٌم؛ ي همه عشمم؛ سالم عزٌزم؛ سالم: فرهاد

 
 :گفت است عاشمانه خٌلً جو دٌد که خدا ي بنده پرستار

 
 .کنم تمام رو کارم برگردم زود باٌد گذاشتم کاره نٌمه رو کارم ندٌد طولش خٌلً بٌرون مٌرم من
 

 .اومدي کردي خوب چه که اٌن از داد تکون سري و زد بهم چشمکً و کرد نگاه صورتم به بعد
 
 بهتري؟_
 

 اٌن توي دونً نمً عزٌزم؛ ببٌنم رو ماهت مثل صورت اون تا جلو بٌا واستادي دور انمدر چرا: فرهاد
  گرفتم؛ مً همه از رو سراؼت چمدر مدت

 
 .آوردم باال رو سرم فمط زد صدا رو اسمم ولتً بودم نشسته مبل روي جلو بودم اومده

 
 بخشٌدي؟ رو من سماء؟:فرهاد

 
 .پرسٌد کار اول همون رو بودم اش منتظره که رو سوالً باالخره

 
 مرخصً؟ کً گفتن دکترا خوبً؟_
 

 !بخشٌدٌم؟ نگفتً؟ باشم، پٌشت خونه بٌام زودتر داري دوست! شدي؟ نگرانم! چً؟: فرهاد
 
 داري؟ هم درد شدي، مرخص ولتً باشه سوالت اٌن جواب_
 

 مً رو اش بچه حال عشك با داد؛ مً جواب عشك با اون ولً کردم؛ ٌخ زدنم حرؾ سردي از خودم
 کارهاي باز ولً  کردم؛ اشتباه نکنه گفتم مً خودم پٌشه هاًٌ ولت ٌه که زد مً حرؾ گرم انمدر پرسٌد؛
 بشه؛ دردش تسکٌن کمً شاٌد بزنه؛ حرؾ اون گذاشتم بٌشتر. داد مً سوق سردي به رو و من لبلٌش
 .داخل اومد پرستار

 
 .بشه تزرٌك دارو باٌد عاشمً و عشك براي بسته دٌگه خوب؛ خوب: پرستار

 
 .کنم مً خواهش ثانٌه؟ چند فمط:فرهاد

 
 .دلٌمه ٌک فمط باشه:پرستار

 
 دٌدنم؟ مٌاي هم باز:فرهاد

 
 :گفتم کردم مً مرتب رو لباسم داشتم که طور همون
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 .بٌام که کنم مً سعً بذاره وروجک اٌن اگه_
 

 ببوسمت؟ مٌدي اجازه: فرهاد
 

 اي بوسه نزدٌک بردم رو پٌشونٌم وجود اٌن با ولً شد مً اکراهم شاٌد نداشتم؛ دوست کردم؛ نگاهش
 :گفت که بٌرون برم اتاق از خواستم زد؛
 
 رو من دونم مً اومدي؛ و گذاشتً ولت که ممنونم ولً بٌاي؛ که بود سخت خٌلً برات که اٌن با

 .کنم جبران که مٌدي رو فرصت اٌن بهم که ممنونم هم باز ولً نبخشٌدي
 
 .بود باهوشً آدم مٌامد خوشم ازش بابت اٌن از
 بهونه نداشتم حوصله هم هاًٌ ولت ٌه ماللاتش؛ رفتم مً تونستم مً ولت هر تمرٌبا روز اون از بعد
 خوب بود؛ تر روبراه حالش هم فرحناز شد؛ مً بهتر روز به روز فرهاد رفتم؛ نمً کردم مً رو حالم

 امدند مً شده که هم ساعت نٌم براي حتً ذاشتند نمً تنهام ها بچه داره؛ دوستش برادرش باشه هرچً
 فرحناز همراه به من روز اون.شد مرخص هفته سه تمرٌبا گذشت از بعد باالخره فرهاد زدند؛ مً سر بهم
 لباس کردم مً فرهاد کمک هم من داد مً انجام رو ترخٌص کارهاي فرحناز که زمانً بٌمارستان رفتم
 .وساٌلش کردن جمع به کردم شروع من نشست؛ تخت روي هاش لباس پوشٌدن از بعد کنه تنش

 
 رفته؟ کرده ولت که ناراحتً:فرهاد

 
 خٌلً بعد ماندم؛ بودم که حالتً همون توي ثانٌه چند براي زد خشکم شنٌدم دهنش از رو حرؾ اٌن ولتً
 :گفتم و بهش کردم رو جدي

 
 اگر ترسو تو تو؛ مثل نامردي دست داد رو مٌدون کشٌد؛ کنار مرد ٌه مثل چون نٌستم ناراحت نه هه؛_

 .بود فکرت طرز اٌن نه بودي اٌنجا تو نه االن کنه؛ صحبت باهات تا کردي مً صبر روز اون
 

 .بود اومده دعوا لصد به فمط دختر اي ساده چمدر تو کرده؛ پر رو مؽزت هاًٌ حرؾ چه با:فرهاد
 

 .دادم سر بلندي ي خنده
 
 اٌن و کردي فرار ترسوها مثل چرا ممابلش؟ در نکردي سپر سٌنه چرا جلوش؟ وانستادي تو چرا پس_
 اوردي؟ خودت سر رو بال
 

 ماشٌن سوار ولتً. رسٌد کارم به و دادم تکون تأسؾ روي از سري و زدم لبخندي نگفت؛ چٌزي دٌگه
 :گفتم و فرحناز به کردم رو شدٌم

 
 ...خودم چه دادٌم زحمت بهت خٌلً مدت اٌن_
 

 .دادم ادامه و کشٌدم عمٌك نفس ٌه کردم مکث کمً
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 .برم لربونت خونه بذار مارو کن لطفً ٌه همسرم چه خودم چه_
 

 هم باز بودم؛ فرحناز چشم تو چشم ولً کنه مً نگاهم داره که دٌدم مً چشمم ي گوشه از رو فرهاد
 .نزد حرؾ مورد اون در اي کلمه ولً سوال؛ از پر هاي چشم همون

 
 ...بعد باش روز چند ٌه بٌا جا اون بٌان شام براي هم بابا و مامان لرار کنً مً تعارؾ ؟!چرا:فرحناز

 
 .لطفا دٌگه برٌم ما؛ ي خونه بٌاٌد همگً شب زنم مً زنگ هم بابا و مامان به برم، لربونت نه_
 

 رو روبروم و نشستم صاؾ فاصله اٌن توي من؛ به نگاه ٌه بعد و کرد فرهاد به نگاه ٌه برگشت فرحناز
 .نکرد اصرار دٌگه فرحناز کردم؛ نگاه
 بٌاد؛ که بود خواسته ازش فرحناز که انگار بود؛ اٌستاده سروش در دمه پاٌٌن خونه؛ رسٌدٌم ولتً

 فرحناز و من و شد آسانسور سوار و رفتند باال پله تا چند همون از و کرد فرهاد کمک سروش که خالصه
 ي خونه جدي طور به دٌگه که ، بود فرهاد ي خونه که سوم طبمه به هم همراه و برداشتٌم رو وساٌل هم

 هرچً فرحناز نشستند؛ پٌشمون کمً ها بچه بود؛ خواسته رو اٌن فربد چون. رفتٌم دونستم مً خودم
 سروش؛ و فرحناز رفتن از بعد ندادم؛ اجازه بهش خونه کردن جور و جمع براي کنه کمکم که کرد اصرار
 بود؛ نامرتب و رٌخته بهم خٌلً بوده جنگ خونه اٌن توي انگار انداختم؛ دوروبرم به نگاه ٌه شدم بلند

 و گٌري گرد بعد کردم جور و جمع بعد و کردم جمع رو خونه دور تا دور هاي آشؽال اول کرد شروع
 فرهاد داروهاي رسٌدٌم که مولع همون بود؛ دٌگه جاهاي از تر خراب که آشپزخونه سراغ رفتم آخرهم

 خونه رنگ خونه باالخره ساعت? ؛? گذشت از بعد خالصه بود؛ افتاده تخت روي بٌهوش دادم؛ رو
 بود خورده موش رو زبونش چرا دونم نمً بردم؛ براش و گذاشتم فرهاد براي سبک سوپ ٌه گرفت؛
 کرد، تشکر ٌه فمط بٌرون امدم مً اتاق از داشتم که اي مولعه فمط خداروشکر؛ نداشت گفتن براي حرفً
 مً پدرش و مادر که بود اولً دفعه چون شام سراغ رفتم و دادم رو جوابش هم من بهتر؛ نٌست مهم
 فرٌزر به هم نگاه ٌه بود؛ خالً خالً انداختم ٌخچال به بذارم؛نگاهً تموم سنگ داشتم دوست خٌلً امدن
 .فرهاد سراغ رفتم خرٌد، رفتم مً باٌد پس خوب بود؛ خالً از پر هم اون
 
 .دارم نٌاز پول نٌست خونه توي چٌزي خرٌد برم خوام مً_
 

 !!رٌختم پول حسابت به ماه هر مدت اٌن که من:فرهاد
 
 .دٌره بدو هست، کجا کارتم دونم نمً اصال ندارم خبر حسابم از من_
 

 .برو بردار نمد پول هم هست کارت هم شلوارم جٌب توي کٌفم:فرهاد
 
 .مرسً باشه_
 

 حفظ رو گفت که رو اي شماره گفت؛ مً رو کارتش رمز بلند که شنٌدم رو صداش بستم که رو اتاق در
 .بٌرون زدم خونه از و پوشٌدم لباس برداشتم؛ رو کٌؾ جٌبش؛ سراغ رفتم و کردم
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 رولت و خورشت تا گرفته ؼذا پٌش از گذاشتن؛ ؼذا مدل چند کردم شروع برگشتم؛ و کردم مفصلً خرٌد
 .دٌگه هاي چٌز خٌلً و دسر و گوشت
 ولتً. بشم اذٌت کمتر تا بٌنٌم و دهن جلوي بودم بسته روسري ٌه لبل مثل نه ولً کرد مً اذٌتم ؼذا بوي
 :گفت فرهاد که بگٌرم دوش ٌه برم خواستم شد تموم کارم

 
 حمام؟ بري خواي مً
 

 :گفتم. کردم مً آماده لباس داشتم که طوري همون
 

 چطور؟ بله؛
 

 .نرفتم حمام ولت خٌلً پوسم مً دارم خدا به ببري هم رو من شه مً:فرهاد
 

 .بود نکرده حمام بٌمارستان بود رفته که ولتً از گفت مً راست سوخت حالش به دلم
 
 .بعد پات گچ روي بکشم بٌارم پالستٌک ٌه برم بذار_
 

 :گفتم بهش حمام براي کردم اش آماده ولتً. دٌدم چشماش توي رو خوشحالً برق
 

 .همٌن بگٌرم، رو دستت بتونم شاٌد فمط کنً کمک خودت به باٌد خودت کنم بلندت تونم نمً من
 

 .انداخت بهم نگاهً
 

 .زندگٌم مثل دونم مً آره: فرهاد
 

 تنظٌم رو آب نشست صندلً روي شدٌم حمام وارد کردم کمکش و گرفتم رو دستش کردم؛ اش نگاه فمط
 و دادم شو داروها پوشٌد؛ لباس کردم کمکش حمام از بعد نداد؛ اجازه کنم حمامش خودم خواستم تا کردم
 .بستم چشم اي دلٌمه چند ٌه. رفت جونم از خستگٌم تمام گرم آب وان توي حمام رفتم هم من خوابٌد اون
 بود زانو زٌر تا بلندٌش که بود، خرٌده برام فرحناز که رنگً گلبهً باردارًٌ لباس اومدم؛ بٌرون حمام از

 انجام هم مالٌم آراٌش ٌه گذاشتم؛ آزاد دورم و زدم موس موهامم کردم تن سبک؛ نخً کوتاه؛ هم آستٌنش
 .بود نٌم و هشت ساعت شد مً پٌداشون باٌد کم کم دٌگه. دادم

 
 کردي؟ خوشگل:فرهاد

 
 :گفتم و کردم نگاهش آٌنه توي از برگردم که اٌن بدونه

 
 .ببٌنه رو من خوشگلً خواد مً بصٌرت چشم بودم؛ خوشگل_
 

 .کردم تعرٌؾ ازت فمط نگفتم چٌزي که من پره؛ توپت هنوز که تو اوه؛ اوه:فرهاد
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 که؟ کنً عوض خواي نمً خوبه لباسات که تو باشه؛_
 

 شه؟ مً مشخص جنسٌتش کً راستً چطوره؟ بابا نً نً راستً مٌاد؛ بهت لباس اٌن چمدر نه؛:فرهاد
 
 .بشه مشخص جنسٌتش مولعه اون دٌگه کنم فکر دارم سونوگرافً نوبت هفته اٌن آخره_
 

 زٌر رو حرکاتم ي همه فرهاد. کردم مً نوازش و بود شکمم روي دستم زدم مً حرؾ که طور همون
 .داشت نظر
 

 داري؟ دوستش خٌلً: فرهاد
 
 سه هر رفتم؛ استمبال به باز آؼوشً با رسٌدند مهمونام سراغ رفتم زدند؛ رو زنگ بدم جواب اومدم تا

 بلند خواست فرحناز پذٌراًٌ براي شدم بلند ولتً نذاشتم؛ کم احساسات ابراز توي هم من داشتند؛ ذوق
 فرهاد چون اتاق توي بردم مً باٌد رو پذٌراًٌ وساٌل بشه؛ بلند جاش از ندادم اجازه بهش بده انجام شه
 فرحناز و فرهاد مدت تمام خندٌدٌم، گفتٌم، بود خوب بنشٌنٌم؛ اونجا شد لرار بره راه تونست نمً

 کردم مً برخورد فرهاد با صمٌمً و گرم انمدر دادم، نمً اهمٌت چرا؟ دونم نمً بود؛ من به حواسشون
 .بگٌره رو خودش جلوي نتونست دٌگه که
 

 .کنٌم زندگً باهم همگً بٌاٌد: فرهاد
 

 جان؟ بابا چرا_بابا
 

 .شده مهربون خٌلً سماء آخه؛:فرهاد
 

 .مٌز روي گذاشتم رو مٌوه ظرؾ و انداختم بهش داري معنً نگاه ٌه کندم مً پوست مٌوه براش داشتم
 
 .نداري جنبه مٌشً عادت بد داري عزٌزم بکن پوست خودت_
 

 گن مً که راست آوردند؛ مٌز سر کردن کمک فرحناز و بابا رو فرهاد شام براي خنده؛ زٌره زدن همه
 دوست چون بودم خوشحال بابت اٌن از بودن شده لبل مثل دوباره فرهاد و فرحناز شه مً خٌر سبب عدو

 کار هر بشم بلند جام از نداد اجازه بهم شام براي فرحناز دٌگه بٌافته؛ تفرله برادر و خواهر بٌن نداشتم
 تعرٌؾ پختم دست از خٌلً بود؛ خوبً شب کردم مً تصور که چٌزي خالؾ بر شب اون نداد؛ اجازه کردم

 رو فرهاد داروهاي هم من رفتند؛ که بود شب آخر دٌگه دادند انجام رو کارها همه که اٌن از بعد کردند؛
 .بخوابم فرهاد کنار تخت روي تا کردم عوض لباس ؛ دادم

 
 ؟!جا اٌن:فرهاد

 
 ..که جاًٌٌ شده عوض جامون!چٌه؟_
 

 .باره مً روت و سر از خستگً بٌا بدو من؛ براي افتخاره باعث وگرنه کردم؛ تعجب نه،:فرهاد
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 .کرد زمزمه گوشم زٌر کرد؛ بؽلم پشت از که نگذشت انمدر کشٌدم؛ دراز تخت روي دستش کنار
 

 مً ازت که زمانً حتً دارم؛ دوست باشً؛ فربد فکر تو کنم مً بؽلت ولتً حتً اگه دارم؛ دوست: فرهاد
 کم عشمم از کنً؛ مً فرار بخشش از تو ولً ببخشً ناشاٌستم هاي حرکت رفتارها؛ براي رو من خوام
 .باشً نداشته دوستم اگر حتً شه نمً
 

 :گفتم بهش همٌن براي اومد خوشم اش عاشمانه نجواي از ولً بدم؛ رو جوابش خواستم نمً
 
 مً باشم؛ تفاوت بً مشترکم زندگً به نسبت خوام مً دٌگه نه باشم فربد عاشك خوام مً دٌگه نه_

 ٌه خوام مً نه؛ هم شاٌد بکشه طول خٌلً شاٌد دونم نمً بدم؛ خودم به هم تازه و جدٌد فرصت ٌه خوام
 .وجودم توي وروجک اٌن بخاطر هم اش همه کنً؛ جبران و کارهات تونستً شاٌد بدم تو به فرصت

 
 رو پادشاه هفتا آلا هه؛ برگشتم؛ ولتً نداد نشون خودش از العملً عکس هٌچ چرا که اٌن از کردم تعجب
 کردم مرتب رو بالشم اولش؛ از حتما بود؛ برده خوابش هام حرؾ کجاي از آلا دونم نمً بود؛ دٌده خواب

 .زٌباتر صبح ٌه براي شاٌد رفتم فرو عمٌمً خواب به خستگً از هم من و
 کردم روشن رو برلً کتري زدم صورتم به آبً ٌه شدم بلند بود خواب هنوز فرهاد شدم بٌدار که صبح
 رفتم و چٌدم خودمون براي سٌنً توي نفره دو مفصل ي صبحانه برگشتم و گرفتم نون رفت پوشٌدم لباس
 و گذاشتم تخت کنار مٌز روي رو سٌنً نداشت؛ اي فاٌده ولً زدم صداش بود؛ خواب هنوز آلا اتاق توي

 .دادم تکونش بادست
 
 ...جان عزٌز فرهاد؛ آلا فرهاد؟_
 

 .نداشت فاٌده
 
 ....عزٌزم جان فرهاد فرهاد؛_
 

 :گفت و کرد باز کمً رو چشمش ي گوشه
 
 بذار کنه؛ مً بٌدارم خواب از عشك با داره عشمم که بٌنم مً خوبً هاي خواب دارم خوابم؛ هنوز_

 .بخوابم
 

 بدم فرصت دومون هر به بودم گذاشته لرار خودم با که رفت ٌادم چٌز همه و رفتم در کوره از دفعه ٌک
 .دوباره زندگً براي

 
 آره؟ کنم، مً چکار من ببٌنً خواستً ولً شدي بٌدار اول صداي همون با پس_
 

 داره؟ اشکالً چه: فرهاد
 
 و صندلً روي نشستم هم خودم و تخت روي گذاشتم رو سٌنً ندادم رو جوابش هٌچً کردم؛ فکر ذره ٌه

 .گرفتن لممه به کردم شروع
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 چً؟ من پس عشمم:فرهاد

 
 .بگٌر لممه خودت نشکسته؛ که دستت شکسته پات_
 

 باشه؛:فرهاد
 

 :گفت چشمک ٌه با همراه و روم جلوي گرفت آماده لممه ٌه که بگٌرم رو دوم ي لممه خواستم
 
 .عشك با تمدٌم نشکسته؛ که دستم شکسته پام 
 

 .کردم تشکر و گرفتم رو لممه کشٌدم؛ خجالت کمً هم شاٌد کردم؛ جمع رو لبم روي ي خنده
 

 همسرت محبت از نباٌد بارداري هم تو خوب انداخت گل هات گونه کشٌدي خجالت چرا جونت نوش:فرهاد
 ...من بله سالمه که دستم شکسته پام فرمودٌد شما درست عزٌزم؛ باشً داشته کم چٌزي

 
 شارژي؟ انمدر و زنً مً حرؾ انمدر که خوردي کفتر تخم مگه صبحً اول صبح دٌگه؛ بسه_
 

 .امروز باشه روزي چه کرده؛ بٌدارم محبت با عشمم نداري خبر تو نه،: فرهاد
 
 تخت نداره لبل روزاي با فرلً هٌچ پس آوره خواب هم داروهات بخوري دارو باٌد بخور رو صبحانت_
 .خوابً مً
 

 .زدم چشمک بهش هم من چشمکش جواب در
 

 .زدي للبم به اي برنده و تٌز تٌره چه چشمکت اٌن با!!! هًٌ:فرهاد
 
 .ها رم مً شم مً بلند بزنً حرؾ اٌن از بٌشتر دٌگه؛ بسه_
 

 .گم نمً چٌزي دٌگه باشه؛ باشه:فرهاد
 اونم کنم، نمً کمکت که کردم حجت اتمام باهاش اول همون از اومد من دنبال شد بلند چاللش پاي اون با

 نگران بشه نوبتم تا نشستٌم ساعتً چند بود شلوغ خٌلً دکتر مطب افتاد؛ راه و کرد لبول عالم از پروتر
 .روٌش گذاشت رو پاش و گرفتم صندلً ٌه منشً از رفتم همٌن براي ذاشت؛ مً باال باٌد بودم پاش

 
 .امدم مً خودم من بٌاي تو نٌست الزم گفتم دي؛ نمً که حرؾ به گوش_
 

 .کنند مً صدا رو شما دارن شو بلند:فرهاد
 

 داخل برٌم تا پاشو بگم بهش که برگشتم داخل؛ برو گفت بهم بعد دادم انجام رو کارام پذٌرش لسمت رفتم
 :گفتم و شدم نزدٌکش بفرماٌٌد؛ گه مً من به اشاره با داره و کرده باز درم اٌستاده؛ در دم دٌدم
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 !!!پرووًٌ خٌلً_
 

 .دارٌد لطؾ خٌلً:فرهاد
 

 شروع و نشست دستم کنار دکتر شدم؛ آماده و کشٌدم دراز تخت روي کردم سالم دکتر به که اٌن از بعد
 .کارش انجام به کرد
 

 هست؟ ولتت چند خوب:دکتر
 
 پرشده؛ هم ماه سه_
 

 .داد ادامه چرخٌد مً شکمم روي وسٌله اون با طور همون که دکتر
 

 باشه؟ چً بچه داري دوست جون بابا خوب:دکتر
 

 هه؛. بود کنارم فربد االن داشتم دوست روٌا؛ شٌرٌن عالم تو رفتم لحظه ٌه براي زد رو حرؾ اٌن ولتً
 بود اونجا که کوچٌکً وي تً داخل کردم دکتر هاي صحبت جمع رو حواسم ي همه پوچً؛ ي خواسته چه

 .دٌد رو پاهاٌش و دست و سر شد مً ولً نبود واضح بود مشخص
 

 .عزٌزم چً؟ شما داره دوست پسر گفت جون بابا مامانً، خوب: دکتر
 

 :گفتم دکتر جواب در ولً باشه پسر داشتم دوست هم من که بودم کشٌده عذاب خودم انمدر
 
 .باشه سالمت شاءهللا ان هست هرچً_
 

 .پسره گل اٌناهاش جاش؛ سر که اون بله،: دکتر
 زبون به دکتر که رفتم اش صدله لربون بلند بلند انمدر شدم؛ خوشحال خٌلً گفت طور اٌن دکتر ولتً
 .اومد

 
 .بري تونً مً بٌاد دنٌا به بسالمتً شاءهللا ان باشه مبارک ها؛ داري دوستش خٌلً معلومه: دکتر

 
 حواسم اصال که  بودم خوشحال موضوع اٌن از انمدر بشٌم، تاکسً سوار تا رفتٌم شد تموم که کارامون

 .بودم خودم هواي و حال تو اصال بود؛ چً مورد اٌن در رفتارش کنه؛ مً چکار ببٌنم که نبود فرهاد به
 
 خواي؟ مً کمک خوبً_
 

 .شد گرد فرهاد چشماي ام جمله از بعد
 

 .رفت ٌادت دٌگه رو ما پسرت ذوق از دٌدي؛ هم رو ما باالخره شکر رو خدا: فرهاد
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 بندي؟ مً جمع رو خودت انمدر دوما و کنً مً حسادت انمدر اوال که بارداري؟ هم تو نکنه_
 

 نٌاري؟ کم زبون از: فرهاد
 
 نه،_
 

 :گفتم و کردم باز براش رو ماشٌن عمب در
 
 نرفته؛ هم تو اخمام تا بشٌن بٌا بدو_
 
 .نشست و زد لبخند ٌه هم اون دادم تحوٌلش الکًٌ اخم 

 .کنه دراز رو پاش و باشه راحت فرهاد تا نشستم جلو رفتم خودمم
 فزٌوتراپً براش پاش عکس دٌدن از بعد دکتر پاش؛ گچ کردن باز براي رفتٌم هفته دو گذشت از بعد

 در فرهاد رسٌدٌم ولتً رفت؛ مً راه عصا با هنوز زمٌن بذاره خوب رو پاش تونست نمً چون. نوشت
 توي رفتم خواست مً چاًٌ ٌه دلم کردم؛ مً تشنگً احساس خٌلً. رفت کنار و کرد باز برام رو

 از دفعه ٌک که کردم مً عوض و هام لباس داشتم اتاق داخل رفتم کردم، روشن رو کتري آشپزخونه
 .کرد بؽلم و کمرم دور انداخت دست فرهاد پشت

 
 نباٌد زٌاد پات اون روي کنم؛ عوض لباس خوام مً دارم کار کنار برو کنً؟ مً چکار داري فرهاد!!! اِ _

 .واستً
 

 :گفت بود مشهود صداش توي که خاصً لحن ٌه با فرهاد
 
 .ارم مً در و لباسات برات خودم دلم عزٌزه بٌا

 سمتً بردتم مً کشٌد مً آروم رو دستم فمط دٌدم نمً رو صورتش نداره؛ خوشً حال شد دار خبر شستم
 .اتاق از
 
 ...کن گوش فرهاد؛_
 
 چسبوند رو من هست؛ ام بچه و من به حواسش بود مشخص کامال که احتٌاط با بزنم حرفً بخوام من تا
  کنم؛ اعتراض خواستم تا دٌوار؛ به

 بود؛ اي دٌگه چٌزه بود فربد اگر شاٌد ولً نبردم لذت گٌم نمً هام؛ لبم روي گذاشت رو داؼش لبهاي
 وجودم ي همه همٌشه براي دٌگه من نداره وجود فربدي دٌگه که زدم نهٌب خودم به اي لحظه براي
 :گفتم و کردم نگاه سرخش چشماي توي برداشت لبم از لب ولتً فرهاد؛ به متعلك

 
 کنً؟ مً چکار هست معلوم فرهاد؛_
 

 سرش بعد آوردن؛ در تنم از و هام لباس تمام دونه دونه کرد شروع داد نمً حرفم به گوش انگار اصال
 .کرد زمزمه گوشم زٌر طور همون آوردن در رو خودش هاي لباس کرد شروع گردنم؛ توي برد رو
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 نگٌر ازم رو لذت اٌن ندادم اجازه خودم به ولً وجودتم ي تشنه ولت خٌلً کنم؛ مً خواهش:فرهاد
 .سماء

 
 .گفتم نگرانً با. روم اومد اروم تخت سمت بردتم کنه نگاه چشمام توي که اٌن بدون بعد
 
 هست؟ امون بچه به حواست! فرهاد؟_
 

 .کرد مً بوسه ؼرق رو وجودم تمام داشت که طور همون
 

 .پسرمون به هم هست تو به حواسم هم زندگٌم؛ راحت خٌالت: فرهاد
 

 نه ولً بود؛ سخت خٌلً کار اٌن که اٌن با بردم مً بٌن از وجودم تمام توي رو فربد باٌد کردم؟؛ چه من
 من فرهاد؛ احساس ي همه به سپردم رو خودم پس کردم؛ مً شروع جاًٌ ٌه از باٌد ولً باره؛ ٌک به
 .بردم لذت داؼش هاي بوسه از هم
 .بودٌم کشٌده دراز تخت روي پشت به دو هر
 

 تونستً مً باٌستً؛ ممابلم نٌاي کوتاه تونستً مً که چٌزي هر براي چٌز همه براي ممنونم؛: فرهاد
 سماء؟ ندادي؛ و بدي انجام کارها خٌلً

 
 بله؟_ 
 

 داري؟ دوستم:فرهاد
 

 .افتادم کتري ٌاد دفعه ٌک و سمتش سرچرخوندم
 
 سوخت؛ واي_
 

 :گفتم برگردم اٌنکه بدونه. کردم خاموش رو کتري زٌر اومد دنبالم فرهاد
 
 ...بمولعه چه_
 

 رو بچه که خندٌدم؛ انمدر خنده زٌره زدم دفعه ٌک بود اٌستاده سرم پشت عرٌان و لخت رو فرهاد برگشتم
 .کردم فراموش

 
 خندي؟ مً طوري اٌن نشه چٌزٌتون ٌواش خندي؟ مً چً به:فرهاد

 
 اومدي؟ طوري اٌن چرا خندم مً روزت و حال به دارم نه، نه؛_
 

 .خندٌدم دوباره
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  شکم اون با لختً خودتم اتاق از بٌرون اومده چطوري خودش کنه مً فکر ندونه کسً انگار اوه،:فرهاد

 .ات ورللمبٌده
 

 حاال اتاق؛ سمت رفتم و دستام با پٌچوندم رو خودم مثال و کشٌدم بلندي هٌن ٌه افتادم خودم ٌاد دفعه ٌک
 داشتنش دوست روي داشت جا شاٌد کردم؛ نگاهش در الي از زد؛ مً لهمهه بلند بلند بود فرهاد نوبت
 .کرد فکر کمً
 داخلش رفتم و کردم آب از پر رو وان حمام داخل رفتم همٌن براي داشتم؛ گرم آب حمام ٌه به نٌاز

 کاشکً زندگٌم؛ توي بودي نٌامده اول از کاشکً افتادم فربد ٌاد اومد؛ حال تنم تمام نشستم ولتً نشستم؛
 باٌد هم شاٌد ٌا معشوق؛ ٌه عنوان به بلکه ام نداشته برادر عنوان به نه دٌدم مً رو فرهاد اول همون از

 .هم شاٌد ٌا کنم ازدواج فربد با تا کردم مً صبر
 .اومدم بٌرون حمام از.بشن دور ذهنم از پوچ افکار اٌن بلکه دادم تکون رو سرم

 
 بود؟ خوب حمام باشه؛ عافٌت:فرهاد

 
 .آره_
 

 .بخورٌم چاًٌ بٌا بپوش لباس زودتر:فرهاد
 
 .مٌام االن_
 

 وي تً روي روبه زدم؛ بٌرون اتاق از پوشٌدم کوتاهً پٌراهن و کردم خشک و موهام که اٌن از بعد
 .اومد چاًٌ لٌوان دوتا با فرهاد نشستم؛ کاناپه روي

 
 خونه؟ اٌن توي نٌست سٌنً مگه اوردي طوري اٌن چرا فرهاد اِ؛_
 

 .موافمم عالٌه خونت؛ توي بشه رفتار چطور مهم برات زندگً؛ به گردي برمً داري خوبه!! اوه:فرهاد
 
 مزه؛ بً_
 

 .وي تً سمت برگردوندم رو روم
 

 سماء؟:فرهاد
 
 بله؟_
 

 ...عشك با احساس با کردم، ٌخ سرد؟ چمدر:فرهاد
 

 :گفتم و ؼنچه و هام لب و کردم خمار رو چشمام سمتش برگشتم
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 ...عزٌزم جوونم_
 

 ها؛ دم مً دستت کار دوباره ولت اون شه مً بعد حالم دفعه ٌک ندارم جنبه من شدت اٌن به نه:فرهاد
 
 دٌگه؟ بگو رو کارت خوب گً، مً چٌزي ٌه تو گم مً طوري بابا؛هر اي_
 

 بذارٌم؟ چً رو پسرمون اسم:فرهاد
 
 دونم، نمً_
 

 ...فرشاد فرٌبرز؛ فرزاد؛ فرزٌن؛:فرهاد
 
 سهٌل؛ سعٌد؛ کنم؛ مً انتخاب( س) از شً مً پروو اد نمً خوشم نه( ؾ) از همش نکنً؛ رودل اوه؛_

 ..ساالر؛
 

 پسر که حاال تو؛ اسم از شد مً دختر هم اگر من اسم از پسر چون گفتم خانم؛ حسود خوب خٌلً:فرهاد
 .اد مً خوشم" فراز" اسم از بٌشتر هم من باشه؛ من اسم از باٌد پس شده

 
 :گفتم بدم حرصش اٌنکه براي ولً بود؛ لشنگً اسم هم من نظر به اومد خوشم

 
 .اد مً خوشم" سٌروان" اسم از هم من شد؛ طور اٌن که حاال نداره؛ باٌد_
 

 کنم، مً انتخاب من که اسمً نخٌر؛:فرهاد
 
 به حاال از شد؛ انجام خواستً تو هرچً و گفتً تو هرچً االن تا شده خوشانت خوش چٌه؟ من چً؟_
 شدي؟ متوجه شه؛ مً انجام بگم من هرچً من؛ هرچً بعد
 

 شد؛ خوردنش چاًٌ مشؽول ساکت و مظلوم باشه رٌخته رو شٌرش که اي گربه عٌن شد؛ پژمرده گل عٌن
 روي به اصال ولً برجکش؛ توي زدم جور بد داشت گناه سوخت براش دلم. ندادم ادامه دٌگه هم من

 .گفتم خوب اصال نٌاوردم؛ خودم
 سخت برام خٌلً که ماه چند اٌن توي نهم؛ ماه توي رم مً شه مً تموم باردارٌم ماه هشت دلٌما امروز
 پام پابه فرهاد برد نمً خوابم که هاًٌ شب ي همه گم نمً گذاشت؛ ماٌه جون از برام فرهاد ولً بود؛
 طال چه پوشٌدنً؛ چه باشه خوردنً چه گرفت؛ برام نکردم و کردم وٌار هرچً بود؛ کنارم ولً بود؛ بٌدار

 برام رفتٌم مً بٌرون هم با که بار هر گرفت؛چه برام رو برسه ذهنت به که چٌزي هر چه باشه جواهر و
 بندازه کلٌد تونست نمً که طوري خونه امد مً پر دست با سرکار از که هاًٌ زمان چه و ذاشت؛ نمً کم
 دلم توي خندٌدم؛ مً بهش هم ها وق خٌلً خوردم؛ مً حرص دستش از هاًٌ ولت ٌه کنه؛ باز رو در

 هم خودش کنم؛ ابراز بهش تونم نمً خٌلً ولً کرده تؽٌٌر خٌلً بهش احساسم کردم؛ مً رو ذولش
 حاال هه؛ کنم؛ احساسات ابراز اٌن از بٌشتر که کنه نمً اصرار بهم خٌلً شده موضوع اٌن ي متوجه
 مً کاري هر که اٌنه کنم مً که کاري تنها دم؛ مً نشون احساس بهش چمدر کنه مً فکر ندونه هرکً
 برم مً دست هم من و پام روي ذاره مً سر هاًٌ ولت ٌه موافمشم؛ و دارم برمً لدم اش همراه کنه
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 من فمط کرده؛ انتخاب خودش و همش رو سٌروان هاي لباس ببره؛ خوابش تا شبش؛ مثل موهاي توي
 دوست هاًٌ ولت ٌه اش؛ کودکانه ذوق از هم اش سلٌمه از هم مٌامد خوشم برد مً خودش دنبال رو
 .لبخند ٌه با فمط هم باز ولً ببوسمش و کنم بؽلش همه جلوي مؽازه توي همونجا دارم
 لرار و اومدن کنار هم با باالخره خوشحالم براشون خٌلً فرحناز؛ و سروش عروسً هفته اٌن توي

 .کردن اعالم رو ازدواجشون
 .بگٌرم لباس من برٌم باهام اومد کار سر از که فرهاد امروز لرار

 
 نٌست؟ خونه کسً سالم؛ خانمً؛:فرهاد

 
 .اومدي خوش سالم،_
 

 .عشمم برم جانم فراز اون تو لربونه:فرهاد
 
 .سٌروان فراز؟ گفتً دوباره_
 

 .برٌم تا شو حاضر کن؛ ولش اصال بابا؛ اي:فرهاد
 
 .آمادم من_
 

 . بشورم روًٌ و دست ٌه برم من بپوشً روسرٌت مانتو تو تا پس باشه:فرهاد
 

 .بود بارداري هاي لباس مختص فمط که فروشگاه بهترٌن رفتٌم
 بودم پرو اتاق توي بده؛ بهم تا خواستم فروشنده از کردم؛ انتخاب بارداري کوتاه آستٌن و بلند پٌراهن ٌه
 تا کوتاه بودم؛ کرده انتخاب من که بود لباسً برعکس کامال داد؛ بهم دٌگه لباس ٌه و زد در فرهاد که

 که رو لباسً و کردم لباسً چوب آوٌزون حرص با جٌػ؛ لرمز بندٌنک؛ دوتا اي حلمه آستٌن زانو؛ باالي
 در بود؛ رنگً خوش ٌاسً بودم کرده انتخاب من که لباسً رنگ پوشٌدم رو بودم کرده انتخاب خودم
 .کردم باز رو اتاق

 
 نه؟ خوشگله فرهاد_ 
 

 .شد محو اش خنده بود دٌدنً فرهاد ي لٌافه
 

  بپوش، رو لرمز کنم مً خواهش خوبه؛ عزٌزم؛ آره:فرهاد
 
 نٌامده؛ خوشم ازش_
 

 .کنم مً خواهش رنگه؛ خوش خٌلً من؛ خاطر به:فرهاد
 
 .بدٌد لباس اٌن مورد در نظر کنٌد لطؾ شه مً_
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 .اي دٌگه چٌزه اون ولً خوبه؛ که اٌن:فرهاد
 

 که هاًٌ محبت همه بخاطر هم باز ولً بدم جرش رو لباس داشتم دوست بستم رو اتاق در تو اومدم کالفه
 .گذاشتم احترام بهش داشته بهم
 پوست روي رنگش ندارٌم کار حاال مٌامد؛ بهم خٌلً خداي کردم برنداز آٌنه توي خوب رو خودم اول

 در تنم از رو لباس بدم؛ رو بهش نداشتم دوست ولً بود اومده خوشم خٌلً خودمم بود نشسته سفٌدم
 روي زٌبا لبخند ٌه با و جٌب تو دست فرهاد بٌرون زدم پرو اتاق از پوشٌدم رو روسري مانتو و آوردم
 .کردم خوبش ماسٌد؛ لبش رو لبخند هه؛ سمتم؛ برگشت لبش

 
 !نپوشٌدي؟ چرا پس دلم عزٌزه:فرهاد

 
 کنم؛ صبر تونم نمً دٌگه گرفته درد خٌلً کمرم برٌم بگٌر رو ٌکً همٌن بٌا نٌامد؛ خوشم ازش_ 

 .ماشٌن توي برم من بده رو سوٌٌچ
 

 .باشه گفت فمط وارفته ٌخ مثل خدا ي بنده فرهاد
 بگٌرٌم؛ راحتً و ساده خٌلً مشکً کفش جفت ٌه شدٌم مجبور بود شده کوچٌک بهم هاٌم کفش چون
 .خوابٌدم رفتم و خوردم شام جاي پنٌر و نون لممه ٌه که بودم خسته انمدر خونه رسٌدٌم ولتً

 
 اٌن با نکردم لبول من کرد کار هر فرحناز بودن؛ فرحناز سالدوشاي بٌتا و بهار بود؛ عروسً روز امروز

 بودند؛ داماد سالدوش بود بهار عمو پسر که شاٌان با بهنام سروش سمت از بشم؛ سالدوشش دلٌم تو
 اومدم فکرش از زود بود؛ اون سروش سالدوش االن بود اگر فربد فکر تو رفتم لحظه ٌک براي آخً

 رفت؟ کرد ولم چرا گم مً خودم پٌش موضوع اٌن روي مخصوصا شدم حساس خٌلً جدٌدا چون بٌرون
 فرهاد نکنه که بده عذابم خواست نمً چون داشت دوستم چون گم مً خودم به خودم دوباره بعد ولً

 .بشم اذٌت و بٌاره فشار روم بخواد
 من هرچً هم لبل از رفت؛ زود روز اون هم فرهاد برد؛ نمً خوابم هٌجان از بودم؛ بٌدار زود صبح از
 باٌد هم بعد بگٌرم خودم گٌري نمً اگر بگٌري نوبت باٌد نه گفت مً آراٌشگاه برم خوام نمً گفتم مً
 لباسم بعد آراٌشگاه بردتم دنبالم اومد خودش روز اون نشدم حرٌفش که خالصه عکس؛ براي آتلٌه برٌم
 بهمون مختلؾ فٌگورهاي انمدر آتلٌه؛ رفتٌم مستمٌم پوشٌدم؛ سالن توي جا همون گرفت؛ اتوشوًٌ از رو
 باالخره کنه؛ پر رو آلبوم ٌه شاٌد گرفتٌم عکس تا چند دونم نمً خورد؛ مً بهم داشت حالم دٌگه که داد

 .بود نٌامده کسً هنوز رسٌدٌم همه از زودتر امدٌم مً حساب به مٌزبان جزوء ما چون باغ رسٌدٌم
 کلً بعد نٌارم؛ درد رو سرتون خالصه بودن؛ گرفتن عکس مشؽول باغ همون انتهاي هم دوماد و عروس
 زمان انمدر دٌگه شدن وارد باغ اصلً در از ها سالدوش همراه دوماد و عروس باالخره زمان گذشت
 تا گفتن گوًٌ خوشامد سالم همه با اول همون از بودن؛ رسٌده تمرٌبا ها مهمون همه که بود خورده بهش

 بچه بودم نشسته جا ترٌن دنج چون من دوماد؛ و عروس جاٌگاه به رسٌدن دلٌمه چند گذشت بعد باالخره
 مً پچ پچ چٌزي بٌتا و بهار به چرخوند مً چشم فرحناز سمتشون؛ رفتم من همٌن براي ندٌدن رو من ها

 .شد بلند پام جلوي لد تمام رسٌدم؛ من تا کرد؛
 

 ندٌدمت؟ من پس بودي کجا من؛ سماء عزٌزم،: فرحناز
 
 .بشٌد خوشبخت شاءهللا ان کردم مً نگاهتون دور از بودم کرده خلوت خودم براي گوشه ٌه_
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 .سروش سمت رفتم شدم سٌر فرحناز آؼوش از که خوب

 
 رسٌد؛ ماهم به نوبت شکر رو خدا خوب:سروش

 
 .کرد باز شو ها دست

 
 .شده مردي خودش براي دلت تو ماشاءهللا کن ش نگاه جان؛ اي:سروش

 
 بنشٌنٌم؛ کنارشون تا خواستن ما از گفتٌم تبرٌک بهشون دو هر پٌوست؛ ما به هم فرهاد خندٌدم؛ همگً

 تمام تمرٌبا که شد چً لٌوان برداشتن زمان فرهاد کردند؛ سرو آوردن رو ها شربت کردٌم؛ لبول هم ما
 لباس تا که طوري بود؛ شده ٌکً شربت با وجودم تمام لباسم؛ روي رٌخت همش سٌنً داخل هاي لٌوان
 مً گرٌم داشت دٌگه رٌخت؛ مً شربت ازش چلوندم مً رو لباسم کردم؛ مً احساس رو خٌسً زٌرم

 .فرهاد به کردم رو ها بچه اٌن عٌن بؽض با بود؛ شده بد خٌلً حالم گرفت؛
 
 .ندارم لباس حاال! کردي؟ کار چه_
 

 .کنم مً درستش خودم نکن؛ ناراحت رو خودت تو بگردم؛ دورت الهً: فرهاد
 

 !نکردي؟ جمع رو حواست چرا آخه! فرهاد؟ چطوري: فرحناز
 

 .نباش هٌچً نگران سماء؛ بٌا شو بلند: فرهاد
 
 سمتمون؛ اومدن ترس با بابا و مامان بود لباس تعوٌض مخصوص که اتالً سمت رفتٌم مً که راه تو

 .بود کرده هول مامان خدا ي بنده
 

 !مٌاد؟ داره بچه! شده؟ پاره آبت ي کٌسه! شده؟ چً:مامان
 

 .کنم مً درستش االن لباسش روي رٌخته شربت نباش؛ نگران مادر نه:فرهاد
 

 .نبرش راهش زٌاد باشٌد؛ مرالب مادر باشه:مامان
 .اتاق توي بردتم

 
 .بٌام من تا باش جا همٌن تو:فرهاد

 
 .بٌا زود خدا رو تو_
 

 .عشمم باشه:فرهاد
 

 .شد وارد اتاق در از لرمز لباس همون با دلٌمه چند از بعد
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 .اوردم لباس برات برم؛ لربونت بٌا:فرهاد

 
 .اومد در صدا به فرهاد که بود شده لرمز آراٌش هم اون زٌر صورتم که بودم شده عصبً انمدر

 
 شدي؟ سرخ انمدر چرا جان؛ سماء: فرهاد

 
 .بپوشم رو لباس اٌن من که اٌن براي دونم مً من کردي؟ رو کار اٌن لصد از تو_
 

 ٌه احٌانا اگر آوردم رو اٌن من دٌگه بود اتفاق ؛ اِ  بابا؛ نه ندادي؛ دستمون کار تا باش آروم نه،: فرهاد
 .بدو داخل مٌاد ٌکً االن بٌار در رو لباست باش زود باشه؛ زاپاس اٌن افتاد اتفالً

 
 ها اتفاق اٌن از دٌگه که شٌنم مً مجلس آخر تا خٌس لباس همٌن با کنم؛ نمً عوض نه؛_

 نٌافته؛فهمٌدي؟
 

 :گفت و صورتم دوطرؾ گذاشت رو دستاش سمتم اومد و لباسً چوب روي گذاشت رو لباس
 

 .کنم مً خواهش
 
 .بود تو حرؾ حرؾ همش شدم خسته شد؛ تموم نه، گفتم_
 

 .ورچٌده لبش معصوم؛ هاش چشم بود؛ کرده پوش چکمه ي گربه مثل اش لٌافه
 
 .شم نمً خر نکن رو کارها اٌن خودي بً_
 

 خواهش داره؛ گناه بچم کنه مً ٌخ کنه،اونم مً ٌخ دلت ببٌن فراز؛ بخاطر عزٌزم؛ جون از دور: فرهاد
 .عشمم کنم مً
 

 من از و اصرار اون از کرد؛ پافشاري انمدر نمانه هم ناگفته البته شدم؛ خر همٌشه مثل آخرش خالصه
 .شدم مجبور دٌگه همٌن براي سراؼمون؛ اومد مامانش که کشٌد طول انمدر انکار؛
 اشاره با رو عکاس جمع به برسٌم که اٌن از لبل داشت برنمً ازم چشم بٌرون امدٌم مً اتاق از ولتً
 .زد صدا

 
 .باشٌم داشته عکس دوتاًٌ لباست اٌن با بذار کنم مً خواهش: فرهاد

 
 .تاًٌ سه نخٌر؛_
 

 .عزٌزم برم من شماها لربون جانم؛ اي:فرهاد
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 گوشم زٌر رفتن راه حال در طور همون دوماد؛ و عروس مٌز سمت رفتن مولعه عکس کلً بعد خالصه
 :گفت

 
 کنم بازي نمش برات شدم مجبور ببخش رو من دارم؛ دوست بٌشتر لباس اٌن توي شدي خواستنً خٌلً
 .خوام مً معذرت هم باز. بود رٌزي برنامه با کردم کارو اٌن لصد از خوام؛ مً معذرت من
 
 .بودٌم رسٌده جمع به که حٌؾ ولً کنم خفش جا همون داشتم دوست کشٌد؛ سوت مؽزم تا

 :گفتم و کشٌدم عمٌك نفس تا دو بدم انجام تونستم که کاري تنها فمط
 
 .برات دارم فرهاد آلا کنم؛ جبران برات شب تا باشه_
 

 .کرد بؽلم
 

 .عزٌزم دارم دوست تو ها داراي ي همه: فرهاد
 

 .عزٌزم کردي خوشگل چه خانم به؛:فرحناز
 

 :گفتم و کردم بارٌک و هام چشم
 
 به رو حرفش اره؛ مً دست به بخواد که رو چٌزي اون شده نحوي هر به شناسً؟ نمً رو داداشت تو_

 شونه؛ مً کرسً
 

 عصبٌه؟ انمدر که کردي چکار باز: فرحناز
 

 براش اضافه لباس بودم فکر به که من به باز دٌگه افتاد اتفاق کنه مً بزرگش داره خدا؛ به هٌچً:فرهاد
 .بودم آورده

 
 .شناختت خوب گفت؛ راست سماء همون: فرحناز

 
 .باشٌد زود نشستٌد همش وسط بٌاٌد بلندشٌد: بهار

 
 .باشٌد خوش برٌد شماها تونم؛ نمً که من_
 

. کردٌم نگاه رو شون زٌبا رلص نشستٌم که فرهاد؛ و من از ؼٌر به همگً بعد بوسٌد؛ رو ام گونه بٌتا
 بودند؛ تانگو رلص مشؽول هم آؼوش تو دو به دو همه رسٌد آروم و رمانتٌک رلص به نوبت ولتً

 
 بلندشو: فرهاد

 
 .لٌافه و رٌخت اٌن با ام نمً من! کجا؟_
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 .خوبه هم خٌلً! چٌه؟ لٌافت و رٌخت مگه:فرهاد
 
 .کن ول رو دستم وسط؛ اون بٌام شه نمً روم من_
 

 .کنم مً خواهش باشه؟ کنار همٌن جا همٌن باشه: فرهاد
 

 همٌن براي بٌان؛ حال پاهام کنم حرکت خورده ٌه نمٌامد بدم خودمم بود؛ کرده کوله و کج رو اش لٌافه
 .برلصٌم گوشه همون که کردم لبول
 اخم با آورد؛ برام و مانتوم فرهاد ولتً که بودم کالفه و خسته انمدر شدن؛ رفتن ي آماده همه شام از بعد
 .کشٌدم دستش از
 

 .کردم ؼلط که گفتم بخند ذره ٌه: فرهاد
 

 .خونه برم خوام مً ام خسته کارات؛ نه خودت نه نٌستً مهم برام همٌنً همٌشه تو هه؛_ 
 

 .عشمم چشم باشه:فرهاد
 
 .خونه سمت رفتٌم و کردٌم خداحافظً همگً با جا همون ما

 .خوابٌدم فمط حرفً هٌچ بدونه بودم عصبً و خسته انمدر شب اون
 فرهاد و من رو ها وساٌل تمام بچم اتاق توي رم مً بخورم؛ صبحانه برم که اٌن از لبل صبح روز هر
 باهاش و شٌنم مً اتالش توي رم مً بود؛ چٌده من ي سلٌمه با فرهاد رو اتاق ي همه خرٌدٌم؛ باهم

 دارم؛ دوستش خٌلً زنه؛ مً حرؾ باهام کارش اٌن با کنه؛ مهمونم محکم لگد تا چند تا کنم مً صحبت
 .شده من زندگً تمام

 
 بٌا بلندشو جا اٌن ام مً مستمٌم گردم؛ نمً دنبالت ها صبح کردم عادت دٌگه بخٌر؛ صبح سالم: فرهاد

 .بخورٌم صبحانه
 
 .اٌم گرسنه خٌلً که برٌم بخٌر؛ هم تو صبح سالم_
 

 تً سراغ رفتم بعد و کردم مطالعه ذره ٌه هم من شرکت؛ رفت صبح روز هر مثل فرهاد صبحانه از بعد
 .خورد زنگ تلفن که وي
 
 بله؟_
 

 خوبً؟ سالم؛: بٌتا
 
 صبح؟ مولعه اٌن بٌداري چطور خوبً؟ تو مرسً، سالم،_
 

 نشدي؟ خسته که دٌشب خوبً؟ تو ببٌنم بزنم زنگ ٌه گفتم نبرد؛ خوابم دٌگه طوري همٌن هٌچً: بٌتا
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 داشتٌد؟ برلص و بزن کً تا دٌشب ببٌنم کن تعرٌؾ خداروشکر؛ خوبم؛ خوب نه،_
 

 .کرد مً صحبت هٌجان با ها مولعه طور اٌن همٌشه زد، مً حرؾ معمولً خٌلً بٌتا
 

 .بود برلص و بزن فرحناز بابا خونه تو صبح تا هٌچً: بٌتا
 

 شده؟ چٌزٌت کنم مً احساس خوبً؟ بٌتا_ 
 

 نداري؟ کاري باشه بپرسم، رو حالت زدم زنگ فمط! باشه؟ شده چً نه دٌونه؛: بٌتا
 
 !!!باش خودت مرالب زدي؛ زنگ مرسً نه؛_
 

 .خداحافظ طرفدار، پر خوبم، دوست طور همٌن هم تو: بٌتا
 
 .!!!خداحافظ_
 

 .مٌاد در صداش بعدا شد، مً مرگٌش ٌه بٌتا ولً
 

 خاصً احساس ٌه داده؛ سزارٌن تارٌخ آٌنده هفته براي دکترم کردم؛ تموم رو نهم ماه از دوم هفته امروز
 زودتر دارم دوست برام؛ خاصٌه و عجٌب حس که خالصه باشم؛ نگران باشم؛ خوشحال دونم نمً دارم؛
 .برسه لحظه اون

 مً طول بودم؛ شده سنگٌن چمدر که واي زدند، رو خونه زنگ که بودم بارداري هاي ورزش مشؽول
 نگاه چشمً از. زدم مً نفس نفس در؛ به رسٌدم تا رفتم راه پنگوئن عٌن بردارم؛ لدم ٌا بشم بلند کشٌد
 .کردم باز درو بود، فرحناز کردم

 
 .سالم_
 

  ها؛ آخراشه دٌگه. سالم:فرحناز
 
 ...اد نمً باال نفسم تو، بٌا_
 

 ...معلومه ها برٌده رو نفست باباش مثل سوخته پدر:فرحناز
 
 بٌارم؛ چاًٌ برات بشٌن_
 
 .کردم مً صحبت باهاش و آشپزخونه سمت رفتم مً ام للمبه شکمه همون با
 
 ...بٌاي بعد کنم پاگشات کردي مً صبر بودي هول خانم؛ عروس_
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 پاگشا رو ما حالت اٌن با تو شٌنم مً من ولت اون ندارم؛ پاگشا به نٌازي هست؛ گشاد پام من:فرحناز
  کنً؛

 
 شه؟ مً چً مگه خوب_
 

 چطوري؟ دٌگه ببند؛: فرحناز
 

 کاناپه؛ روي نشستم هم خودم و مٌز روي گذاشتم رو چاًٌ سٌنً
 
 خوبه؟ سروش چطوري؟ تو خداروشکر؛ خوبم که بٌنً مً_
 

 ...فرب گرم سرش:فرحناز
 

 خودم روي به اصال ولً ببٌنمش داشتم دوست شدم حالً ٌه شنٌدم؛ کامل من ولً داد؛ لورت رو حرفش
 .بود سخت هم چمدر نٌاوردم؛

 
 کجاست؟ فرهاد دٌگه؛اِم؛ کاراش مشؽول:فرحناز

 
 .کنً مً جمعش داري مثال هم حاال شدم دادي که سوتً ي متوجه ٌعنً که زدم پوزخندي ٌه
 
 .شرکت دٌگه معلومه کنً؟ مً سوالً چه هه؛_
 

 .نبود ٌادم چرا دونم نمً آره؛ آره،:فرحناز
 
 .نکرده ٌخ تا بخور رو چاٌٌت نکن، رو فکرش پس من هم دونً مً خوب خودت هم_
 

 ...خدا به:فرحناز
 

 بوده؟ چطور مشترک زندگً روز چند اٌن بگو؛ خودت از بزنم؛ حرؾ درموردش ندارم دوست هٌس؛_ 
 .کرد مکث کمً فرحناز

 
 اومد؛ کنار باهم کمً شه مً خوبه؛:فرحناز

 
 ...خوبه هه؛_
 

 فربد؛ سمت رفت دوباره فکرم رفتنش؛ از بعد
 ي مالحظه دٌگه فهمٌد مً فرهاد اگر هم شد؛ نمً روم بود للبه شکمم هم اما ببٌنمش داشتم دوست خٌلً

 .کرد مً حالل رو خونم و کند مً رو کلم کرد نمً رو باردارٌم
 بٌمارستان رفتم مً باٌد زود صبح فردا چون خوابٌدم مً زود امشب باٌد بود رسٌده فرا موعود ي لحظه
 برد؛ نمً خوابم اصال سزارٌن؛ براي
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 بٌداري؟ چرا تو_
 

 ...مٌاد دنٌا به بابا فراز فردا کنم؛ چکار دارم، هٌجان هم من خوب:فرهاد
 
 سٌروان، دادي لول تو فرهاد_
 

 مً اذٌت فردا بخوابً کن سعً بشه؛ عوض هوات و حال کمً خواستم کردم؛ شوخً باشه؛ باشه:_فرهاد
 .شً
 به ولتً.عمل اتاق رفتم دادم؛ انجام رو بسترٌم کارهاي داشتم؛ عجٌبً هٌجان بٌمارستان رفتٌم زود صبح
 نمً دور لباش از خنده و بود بؽلش توي تپلً نوزاد ٌه که بود فرهاد دٌدم که رو کسً اولٌن اومدم هوش
 :گفت بهم که رو اي جمله ره نمً ٌادم ولت هٌچ شد؛

 
 "عشمم کنم مً افتخار بهت"
 

 کمکم مامان و فرحناز سٌنم زٌر گذاشتن رو پسرم که بودم منگ بدم؛ رو جوابش که نبود جا حالم انمدر
 توي برگشتم دوم مٌک با گرفت؛ بر در رو وجودم تمام ؼرٌبً حس ٌه زد که کً مً اولٌن کردند مً

 من خداي گذاشتم؛ پٌشونٌش روي نرمً ي بوسه داشتنً؛ دوست و ملوس کردم نگاه دلت با صورتش
 شروع نمٌاد شٌر مٌلش کفاٌت به دٌد زد؛ رو سوم مٌک ولتً داشتنً؛ دوست چمدر ظرٌؾ؛ و زٌبا چمدر
 کردن؛ گرٌه به کرد

 لذت فمط من ولً ؛"اومده لحطً از انگار گفت دٌگه ٌکً" کلً چه: گفت ٌکً" گفت چٌزي ٌه هرکس
 کمکش دل و جون با بود؛ خواستنً من براي ولً باشه دلخراش دٌگران براي شاٌد صدا؛ اٌن از بردم
 .برسه بود خوردن شٌر که ممصودش به بتونه که کردم مً

 .رفت فرو عمٌمً خواب به خورد؛ شٌر خوب ولتً سٌروان
 

 .دارم دوست تو به من هدٌه اٌن برم مامانش لربونه الهً خوابه؛ همش که فراز آلا اٌن:فرهاد
 

 .بوسٌد رو ام گونه جلو اومد
 

 .جان فراز کادوي اٌنم:فرهاد
 

 .کردم نگاهش فمط و کردم بارٌک رو چشمام
 

 .سٌروان رفت؛ ٌادم ببخشٌد آخ:فرهاد
 
 با سفٌد طال سروٌس ٌه من به فرهاد کادوي دادند؛ رو کادوها همگً جا همون داد؛ تحوٌلم هم چشمک ٌه

 ها ماٌه همٌن تو هم هداٌا بالً بود؛ ٌکاد إن و ي سٌنه سنجاق ٌه پسرمم کادو بود؛ بلرٌان هاي سنگ
 ...انگشتر؛ طال؛ سروٌس بود؛
 دٌگه که کردم؛ نمً دور خودم از رو ام بچه لحظه ٌک شدم؛ مرخص بٌمارستان از روز ٌک گذشت از بعد

 .اومد در صداش فرهاد
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 ...بذار هم من جاي بؽلت تو خورده ٌه خواي مً:فرهاد

  
 .بودي بؽلم توي تو همش که مدت اٌن حسود؛ چه_
 

 بود؛ دلت توي اونم نخٌر؛: فرهاد
 

 .بود ورچٌده لب ها بچه مثل بود؛ گرفته درد هام بخٌه تمام که خندٌدم گفتنش لحن به انمدر
 

 .گم مً جدي دارم نخند:فرهاد
 

 :گفتم و کردم جمع رو خندم
 
 .اومده دنٌا به روزه دو همش بچه اٌن کنً؛ مً حسادت داري والعا_
 

 .کنم بؽلش من ذاري نمً اصال تو خوب باشه؛ خوب خٌله:فرهاد
 
 .خان حسود برو؛ برو_
 

 :پرسٌدم فرهاد از تعجب با پرٌد؛ صورتم از رنگ بود خونه توي که خانمً دٌدن با خونه رسٌدٌم ولتً
 
 !کٌه؟ خانم اٌن_
 

 :گفت مرموز خٌلً و کرد رٌز رو چشماش هم فرهاد
 

 ...دوم زن
 

 .سٌنش به چسبٌد چونش که کلش پس زد چنان فرحناز که بود نشده تموم حرفش
 
 شد؛ خوبت هاي_
 

 .باشن کمکت بعد به اٌن از اومدند خانم اٌن جان سماء رو؛ دهن ببند:فرحناز
 

 .گه مً درست فرحناز بله؛:فرهاد
 

 .ندارٌد نگه پا سر انمدر رو زائو اون دٌگه تو برٌد خوب:مامان
 

 خونه اٌن به رو نور پسرت گل با خانم؛ اومدٌن خوش عزٌزم؛ تو برو مامان گه مً راست آخ؛ آخ:فرهاد
 .اوردي
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 .ممنونم!اوه_
 

. مستحك ٌه به داد رو گوشتش  تمام رو کرده لربونً پسرم و من پاي جلوي که رو فرهاد؛گوسفندي
 خونه نٌاز که چٌزي هر بود؛ کرده پر رو فرٌزر و ٌخچال لبل روز چند اومد؛ خوشم کارش اٌن از خٌلً
 حواسش که امد مً خوشم باشه؛ من دست کمک بود آورده رو خانم اٌن که هم حاال بود؛ کرده تهٌه بود
 گونش روي کوتاهً و نرم بوس ٌواش شدٌم تنها اي لحظه براي ولتً اتاق توي بود؛ چٌز همه به

 :گفتم گوشش گذاشتم؛زٌر
 

 .ممنونم چٌز همه براي_ 
 
 روي دستش طور همون فرهاد اتاق؛ داخل اومدن مامان و بابا شده چً ببٌنه که بٌاد خودش به اومد تا 

 .بود گونش
 

 !خوبً؟! بگردم؟ دورت برده ماتت چرا! مادر؟ شده چً:مامان
  

 :گفت و زد من به چشمک ٌه بابا
 

 آره؟ سوزه؟ مً سماء سٌلً جاي نکنه
 

 .داد جواب سرٌع فرهاد
 
 .خوبم نه؛ نه
 
 .سٌروان به دادن شٌر کردم شروع و زدم ٌواشکًٌ لبخند ٌه

 چهل؛ هاي ماٌه تو بود خانمً ٌه خانم؛ مهٌن اٌن بودم اومده بٌمارستان از که شد مً روزي پنج امروز
...  و کاچً و گوشت آب چً هر روز چند اٌن توي بود؛ تجربه با هاي خانم اون از بود معلوم ساله پنجاه
 خورد؛ مً هم به داشت حالم که خوردم به بود داده
 
 ...خورم تونم؛نمً نمً دٌگه خدا رو تو نه واي_
 

 ...گٌري مً لوت خوبه برات بخور مادر: مهٌن
 
 پسرم خاطره به فمط هم روز چند اٌن ندارم دوست آبکً ؼذاي من خدا رو تو بسه جون مهٌن نه؛_

 .بسه شدم؛ خوب حاال هام سٌنه توي بٌاد شٌر که خوردم
 

 .کنم نمً درست برات دٌگه بخور اٌنم آخرٌشه آبگوشت اٌن باشه: مهٌن
 
 نه؛ واي_
 

 ...کشٌدم زحمت نکن رد رو دستم مادر بخور:مهٌن
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 .باشم گفته ها خورم نمً دٌگه ها همٌن فمط باشه_ 
 

 .ٌور و هام لب و کردم جمع هم رو چشمام خوردم؛ رو همش نفس ٌه گرفتم رو کاسه
 

 .خوري مً زهر داري انگار مادر اوؾ:مهٌن
 

 :گفتم و بهش کردم رو اومد فرهاد ولتً شب بودٌم؛ نگرفته شناسنامه هنوز بچم براي
 
 بگٌرٌم؟ شناسنامه بچم براي برٌم نمٌاي چرا_
 

 بندي؟ مً جمع ؟چرا!برٌم: فرهاد
 

 .نذاري فراز رو اسمش بشم مطمئن تا باشم خودم باٌد که اٌن براي_ 
 

 .خنده زٌر زد بلند بلند فرهاد
 

 .برم مً هم خودت باشه راحت خٌالت اٌنکه براي باشه ولً ذارم نمً نه دٌوونه؛:فرهاد
 
 کً؟_
 

 .صبح فردا همٌن: فرهاد
 

 .بودٌم اٌستاده در دم آماده پسرم هم خودم هم خوردم اشتها با صبحانه شدم بٌدار خواب از هٌجان با صبح
 .کرد نگاهمون لبخند با فرهاد

 
 بخٌر؛ صبح سالم: فرهاد

 
 .نٌست دلم تو دل دٌگه باش زود بخٌر؛ صبح سالم_ 
 

 .خندٌدن به کرد شروع
 

 .داري ذوق بدن راي بار اولٌن براي برن خوان مً که ها بچه عٌن:فرهاد
 
 .دٌگه باش زود نکن، اذٌتم فرهاد ؛ اِ _
 

 .بٌام من تا ماشٌن توي برٌد شما اومدم عزٌزم باشه:فرهاد
 
 نداد، طولش زٌاد هم فرهاد. شدم ماشٌن سوار و بٌرون رفتم در از و گرفتم دستش از رو سوئٌچ ذوق با

 :گفت و من سمت برگشت و کرد خاموش رو ماشٌن فرهاد رسٌدٌم ولتً اومد؛ زود
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 .فراز نذارم رو اسمش که اٌن براي داره؛ شرط ٌه
 
 !شرطً؟ چه_
 

 .کنً تکرارش  رو اتاق توي روز اون ي بوسه:فرهاد
 
 .نٌست خبرا اٌن از بابا برو نخٌرم خٌابون؛ وسط! جا؟ اٌن بکش خجالت فرهاد هًٌ؛_
 

 .گم مً من که فراز همون پس باشه،:فرهاد
 
 ...کنً مً چکار ببٌن خواستم چٌز ٌه من حاال بوده؛ خواستً تو هرچً االن تا بدجنس نکن اذٌتم_
 

 .برگردوندم لهر به رو صورتم
 

 .خوام نمً بوسه تو با حك باشه؛:فرهاد
 

 .سمتش برگشتم خوشحال
 
 .برٌم پس خوب_
 

 .دارم دٌگه شرط ٌه ولً خوام نمً بوسه نه،:فرهاد
 
 چً؟ دفعه اٌن فرهاد؛ واي_
 

 .بلند و واضح داري دوستم بگو: فرهاد
 
 :گفتم آروم خٌلً و کردم مکث ٌه
 
 .دارم دوست_
 

 نشنٌدم؟ چً؟:فرهاد
 
 .گفتم نکن اذٌت_
 

 بلند: فرهاد
 ...دٌگه برو اِه؛ دارم؛ دوست_ 
 

 خٌابون دست اون رفتم و برداشتم هم رو سٌروان کرٌر و شدم پٌاده ماشٌن از نشدم منتظرش دٌگه
 وسط که حٌؾ ولً ببوسم رو ها لب اون داشتم دوست بود؛ لباش روي زٌباًٌ خنده. اٌستادم منتظرش
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 بود من به نگاهش ي همه گرفت فاصله ماشٌن از کرد لفل رو ماشٌن درهاي ولتً فرهاد بودٌم؛ خٌابون
 فرهاد سمت امد مً سرعت با که رو ها نوشابه حمل ماشٌن دٌدم شد؛ نمً رنگ کم لباش روي از لبخند
 مً نباٌد که اتفالً اون شنٌد؛ مً نه دٌد؛ مً نه فرهاد زدم مً فرٌاد من هرچً زد؛ مً بوق اون هرچً

 دٌده که رو چٌزي.گرفت فرا خون ي درٌاچه رو دورش نکشٌد لحظه به شد؛ زمٌن نمش افتاد؛افتاد؛فرهاد
 اون برم بخوام تا بود نمانده جونً پاهام تو بودند؛ شده جمع دورش همه کنم باور نداشتم دوست بودم
 ٌه که اٌن تا. بودم شده خکوب مً جا همون فهمٌدم؛ مً نه شنٌدم مً نه دٌدم؛ مً فمط خٌابون؛ دست
 .سمتم اومد آلاي

 
 خانم؟ خانم؟:آلا
 

 چرخوندم، سر کمً فمط
 

 درسته؟ بود شما با آلا اون: آلا
 

 .کردم نگاهش فمط هم باز
 

 .من به بدٌدش کنه مً گرٌه داره بچه اٌن:آلا
 

 .بشٌنم جدول لبه تا کنه کمکم خواست گرفت؛ دستم از رو کرٌر
 

 .پٌشش برم باٌد نه؛_ 
 

 پٌشتون؟ بٌاد که بزنٌد زنگ دارٌد رو کسً کنم؛ کمکت پس بٌا:آلا
 

 خون ؼرق سرش باالي رسٌدم.کردم مً نگاه فرهاد دور رٌخته هاي خون به فمط دادم نمً رو جوابش
 آلا اون بؽل از رو بچم بود ٌادم فمط نتونستند نرم فرهاد با من کردند کار هر رسٌد آمبوالنس بود؛ خواب
 ولتً رفت؛ حال از تا کرد گرٌه انمدر بچم بود؛ خون جونش تمام فرهاد شدم؛ آمبوالنس سوار و گرفتم

 رو من و کنارم اومد پرستارا از ٌکً که رفتم مً بؽل به بچه فرهاد برانکارد پاي پابه بٌمارستان رسٌدٌم
 .بودم منگ و گٌج بود، فرهاد از تصوٌر آخرٌن اون ندٌدم رو فرهاد دٌگه گرفت

 
 گم؟ مً چً من فهمً مً بٌاد؛ بزنٌم زنگ داري رو کسً گم؛ مً چً ببٌن: پرستار

 
 صندلً روي دستش؛ دادم و  آوردم در رو بود دورم کج که کٌفم توي از رو گوشٌم کردم که کاري فمط

 مً بٌدار بچم دادم نمً کسً به کاري ي اجازه کردم مً نگاه اورژانس در به و دادم مً تکون رو خودم
 در به و دادم مً تکون رو خودم و زدم مً پس رو دستشون فمط امدند مً پرستارا کرد مً گرٌه شد

 من دٌدم رو راه ته از رو فربد و سروش و فرحناز تا گذشت چمدر دونم نمً کردم؛ مً نگاه اورژانس
 آخرٌن سمتم؛ اد مً دو با فربد دٌدم فمط نداشت سو دٌگه چشمام نداشتن نا پاهام ولً بردارم لدم خواستم
 :گفت بهم رو اٌن و بودم فربد بؽل توي که بود اٌن شدم متوجه که چٌزي
 .بخواب آروم: فربد
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 بعد سوخت؛ زخمم جاي چشمام جلوي گرفتم رو دستم ولتً زد، رو چشمم اتاق نور کردم باز چشم ولتً
 .شنٌدم رو فربد صداي گفتم که آخً از
 

 خوبً؟: فربد
 

 !کجاست؟ فرهاد! کنً؟ مً چکار جا اٌن تو! جام؟ اٌن من چرا شده چً_ 
 

 .شده چً که افتاد ٌادم اسمش آوردن لب به از بعد تازه گرفت اوج صدام
 

 .باش آروم باش؛ آروم:فربد
 

 بود؛ بؽض صداش توي
 
 رفته؟ کجا ببٌنمش؛ باٌد ببٌنمش؛ خوام مً_
 

 .گرفت رو هام شونه سمتم اومد
 

 باشه؛ باشً؛ صبور باٌد فمط بٌنٌش؛ مً رٌم مً: فربد
 
 .برٌم االن برٌم! شده؟ چً مگه! صبور؟ چرا_
 

 .بعد بٌاد دکتر باٌد کن صبر:فربد
 

 .پاٌٌن اومدم تخت از و کشٌدم دستم از رو سرم
 
 ببٌنمش؛ برم باٌد منه منتظر االن فرهاد خواد؛ نمً دکتر برٌم نه_
 

 :گفتم و فربد به کردم رو کردم؛ مکثً ٌه در دم بعد
 

 گم؟ نمً درست شده خوب نٌست وخٌم که فرهاد حال
 

  داد؛ تکون سري فمط خون ي کاسه چشماي با فربد
 
 تو با من ببٌنه چون بده نشون من به رو اتاق تو فمط ببٌن! هستً؟ چً منتظر نمٌاي چرا پس خوب_

 ...دنٌا به هم بچم که حاال ندارم دوست رٌزه مً بهم هستم
 

 :گفتم هراسون و نکردم کامل رو ام جمله
 

 ! کجاست؟ بچم بچم؛ بچم؛
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 .گذاشتٌمش خانم مهٌن پٌش خوبه حالش اون خوبه:فربد
 
 .منتظره فرهاد دٌگه بٌا! د هست؛ بهش حواسش اون شد راحت خٌالم خوب_
 

 .باشً آروم باٌد تو اي دٌگه جاي برٌم باٌد نٌست جا اٌن بردند جا اٌن از رو فرهاد کن؛ صبر فمط:فربد
 
 !خوبه؟ که حالش خوبم؛ آرومم من باشه بٌا_
 

 نبود؛ هم خونه نبود؛ بٌمارستان که جاًٌ رسٌدٌم. کرد اکتفا سري دادن تکون با فمط هم سوال اٌن به فربد
 بود؛ فرما حکم سکوت فربد و من بٌن مسٌر تمام بود؛ آرمٌده توش مادرم که بود جاًٌ به شبٌه خٌلً
 لدم استوار و محکم ندادم اجازه بهش کنه؛ کمکم خواست سمتم اومد اي گوشه کرد پارک رو ماشٌن

 اسم خاکً تله اون سر باالي بود؛ خالً هاي گودال همه اون بٌن که خاکً تله ٌه به رسٌدٌم برداشتم؛
 

 ...لطعه.... ردٌؾ... فرهاد
 

 .رٌخت مً اشک ولت تمام فربد به کردم رو هٌچً؛ شٌونً؛ نه آهً؛ نه اشکً؛ نه کردم مً نگاه فمط
 
 شوهرم ببر رو من من؛ مرگ فربد ببٌنم، رو فرهاد خوام مً من! جا؟ اٌن اوردي رو من چرا! شد؟ چً_
 مرور به که اونً سپردي؛ دستش رو من تو ولً گرفت تو از رو من نامردي با درست که اونً ببٌنم؛ و

 .نٌست که جا اٌن پٌشش ببر و من شدم عاللمند بهش مهربونٌش و محبت با ملوسش ي بچه با زمان
 

 :گفت و گرفت رو چشمش هاي اشک فربد
 

 .رفت همٌشه؛ براي رفت؛ نشد اما بمونه که کردم کار همه: فربد
 
 .دٌگه بسه کردي؛ خستم فربد گً مً چً_
 

 و مات هم باز شده؛ پاره گوشم ي پرده کردم مً احساس که گوشم کنار زد مً فرٌاد بلند چنان فربد
 .داد تکون رو کتفام تا دو و سمتم اومد که اٌن تا کردم؛ مً نگاهش فمط مبهوت

 
 مرد؛ فرهاد مرد رفت؛ گم مً بهت: فربد

 
 بزنه؛ حرؾ ذاشت نمً بؽضش

 
 شنٌدم که رو پسرش کنً بزرگ رو پسرش باٌد باشً صبور باٌد چون برٌز اشک مزارش سر پس: فربد

 به گذشت بٌنتون چً اومده؛ وجود به فرهاد و تو وجوده از که پسري همون داري؛ دوستش عاشمانه
 زار بودنت دربدر همٌشه براي کن؛ گرٌه بزن زار برٌز اشک خدا رو تو گً مً که محبتً همون حرمت
 .رفت فرهاد بزن؛

  
 کل داناي
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 .عزٌزم نٌوفتً؛ باش مرالب مامان ٌواشتر  فراز؛_
 
 کنً؟ نمً تلفظ درست رو بچه اٌن اسم چرا_
 
 کنم مً تلفظ درست_
 
 .باش هردوشون ي آٌنده فکر به ولً داري؛ دوست تو هرطور باشه؛_
 

 کنم؛ صحبت باهاتون خواستم مً خانم؛: سودابه
 
 .بعد براي بذار ندارم؛ حوصله اصال نه، االن_
 

 .هست واجب خٌلً کارم خانم؛ آخه: سودابه
 
 برو؛ بگو زود خوب؛ خٌلً_
 

 دست شده؛ سخت ام بر ازش مرالبت داشت؛ نگه خونه توي رو خانم شه؛ نمً والعا ببخشٌد؛: سودابه
 .آساٌشگاه ببرٌد رو خانم ٌا بٌارٌد من براي کمکً ٌا کنٌد لطفً ٌه تونم؛ نمً تنها
 
 .زود چشمام؛ جلوي از گمشو برو گً؟ مً چً مٌفهمً تو! چً؟_
 

 مً فرهاد آلا فوت از سال چند االن شده؛ خارج عهدم از والعا نزدم؛ بدي حرؾ که من جان؛ خانم:سودابه
 نٌاردند؛ بدست بهبودي هٌچ خانم ولً گذره؛

 
 .اخراجً االن از تو باشه؛! تونً؟ نمً_
 

 .نزدم حرفً که من جان خانم: سودابه
 
 .گفتم که همٌن_
 
 چٌه؟ رفت؛ خونه اونور تا صداتون فرحناز؛ خبره؟ چه جا اٌن شده؟ چً_
 

 .زنه مً اضافه حرؾ!! گه مً چً سودابه اٌن ببٌن سروش،: فرحناز
 

 ...من من؛:سودابه
 

 .کنٌم صحبت بعد تا برس کارت به برو شما سودابه؛:سروش
 

 .چشم بله؛آلا؛: سودابه
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 .گردونه مً برش  و گٌره مً رو فرحناز دست دو هر سروش

 
 ربطً بً حرؾ سودابه هستً؟ رٌخته بهم و عصبً انمدر چرا باش، آروم عزٌزم؛ جان، فرحناز: سروش

 .کرد پرستاري ازش خونه توي شه نمً دٌگه دونً؛ مً خوب خودت زنه؛ نمً
 .کنه مً گرٌستن به شروع بهاري ابر مثل ؛ ترکه مً انار مثل او هاي حرؾ شنٌدن از بعد فرحناز

 
 بهم چٌز همه فرهاد فوت از بعد سخت برام خٌلً ببٌنمش طور اٌن تونم؛ نمً تونم؛ نمً سروش: فرحناز
 .رٌخت

 
 کمً شاٌد برٌزه؛ اشک تونه مً تا داد اجازه بهش گذاشت؛ سٌنش روي آرامً به رو عشمش سر سروش
 .بشه دردش پر دل تسکٌن

 :گفت و سروش به کرد رو گرٌان حال همون با و کرد بلند سروش ي سٌنه از سر بعد کمً او
 

 سروش؟
 

 عزٌزم؟ دلم جون: سروش
 

 بگٌرم؟ آروم کمً شاٌد مزارشون؛ سر بري مً رو من: فرحناز
 

 خوردي؟ رو داروهات گفت؛ چً دکتر دٌدي نرٌز، بهم رو خودت انمدر برم؛ لربونت آره: سروش
 

 :گفت کرد؛ مً پاک دستمال با رو بٌنٌش داشت که طور همون فرحناز
 

 برٌم؟ حاال آره؛:  فرحناز
 

 شرط؟ ٌه به: سروش
 

 !سروش واًٌ؛: فرحناز
 

 .نکنً لراري بً که بدي لول بهم باٌد: سروش
 .باشه: فرحناز

 
( پسرش) سروش؛فرامرز بٌوفتن راه اٌنکه از لبل شدن؛ ماشٌن سوار دو هر فرحناز؛ شدن آماده از بعد
 سنگ روي رو خودش نٌورد؛ طالت دٌگه فرحناز آرامگاه؛ رسٌدنند ولتً سپرد؛( خدمه)بتول دست رو
 سروش به که رو لولً خاک زٌر عزٌز دو اٌن دٌدن با دٌگه انداخت؛( فرهاد)برادر و( فرامرز)پدر لبر
 اشک؛ و اشک فمط کرد؛ مً نجوا و ناله فمط برد؛ ٌاد از رو بود داده
 دل؛؛؛ درد 

 مً هرکاري سروش نمٌومد؛ باال نفسش که کرد دل درد انمدر رٌخت؛ اشک شون مزار سر انمدر فرحناز
 .کنه آرومش تونست نمً کرد
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 نتونستً که بود؛ سنگٌن برات فرهاد داغ انمدر گذاشتٌد؟ تنهام چرا رفتً؟ کجا بابا، بابا، آخ،آخ،: فرحناز

 .بابام بشم طالتت بً للب اون لربون الهً کنً؛ صبر چهلمش تا
 

 .سمتش رفت کشٌد؛ موهاش توي دستً کالفه سروش
 

 .بگردم دورت برٌم بلندشو عزٌزم؟ نکنً لراري بً ندادي لول من به مگه بگردم؛ دورت الهً: سروش
 
 .سروش به کرد رو گلوش توي بؽض و چشماش توي اشک با
 

 روز اون بابا فرهاد؛ چهلم به بود مونده هفته ٌک پٌش سال دو هست؟ ٌادت نمٌام؛ سروش نه،: فرحناز
 فرهاد سر باالي رسٌدٌم ولتً هست ٌادت بگم، دردم کدوم از آخ؛ بودي؛ شاهد توکه نکرد، باز چشم صبح
 شده؛ تنگ هردوشون براي دلم که واي. کرد مً اعالم رو مرگش ساعت داشت دکتر بٌمارستان توي
 .بدم دست از رو پدرم و برادر زود انمدر من باٌد چرا؟ چرا؟

 
 ٌک مزار سر که همٌشه مثل گذاشت بؽلش؛ توي کشٌد عشك با رو لرارش بً و تاب بً همسر سروش؛

 .شاٌد بشه؛ کم ؼمش بار از کمً شاٌد کنه؛ گرٌه کرد مً گرٌه سٌر دل
 

 همٌشه باٌد چرا سروش؛ دوروبرم؛ مشکالت هم اٌن با ؼم؛ همه اٌن با کنم؟ کار چه من سروش،:فرحناز
 .خٌلً خستم؛ خٌلً کنم؛ زندگً آرامش با بمٌه مثل دارم دوست من باشم؛ کس همه و چٌز همه فکر من
 

 .کرد لاب صورتش طرؾ دو را هاٌش دست و گرفت باال رو سرش
 

 خٌلً دونم مً دادي؛ دست از رو برادت و پدر درست برم؛ اشکٌت چشماي اون لربون عزٌزم؛: سروش
 خودت به چرا نمبٌنً؟ رو ها اٌن چرا عشك؛ از پر دارٌم؛ پسري هردو دارٌم؛ رو همدٌگه ما ولً سخته
 .کن شروع نو از تونً؛ مً تو ولً سخته دونم مً بگردم؛ دورت بهبودي؟ به رو بري که کنً نمً کمک

 
 فرحناز براي رفتن؛ همٌشه براي دٌگه که برادري و پدر با کردنند؛ دل درد باهم نشستن مزار سر ساعتً
 .بٌاد کنار بزرگ ؼم اٌن با نتونسته هنوز سال دو گذشت از بعد سخته خٌلً

 روي کرد کمکش نرٌزه؛ بهم اٌن از بٌشتر تا کرد دور مزار سر از رو اون بود سختً هر به سروش
 .بشٌنه ماشٌن جلوي صندلً

 
 . بٌاد جا حالت خورده ٌه تا بخور رو آب اٌن عشمم؛ بٌا: سروش

 
 .سبکتر کمً بود؛ شده آرومتر کمً حاال نوشٌد؛ را آب الجرعه

 
 کنم؟ چکار: فرحناز

 
 عزٌرم؟ رو چً: سروش
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 کرد؟ مً سودابه که صحبتً درمورد: فرحناز
 

 من بٌاري سودابه براي کمکً بخواي اگر داره؛ تو به بستگً چً همه بدونً؛ صالح تو هرطور: سروش
 .بخواي تو هرطور کنم؛ مً کمکت هم باز آساٌشگاه بذارٌشون بخواي هم اگر هستم؛ موافك هم
 

 چکار باٌد دونم نمً والعا گٌري؛ تصمٌم براي شدم مستأصل والعا درسته کار کدوم دونم؛ نمً: فرحناز
 .کنم
 

 .گرفت دستش توي رو هاش دست
 

 برٌم مٌاي من با حاال شدي؛ بهتر ولتً بذار بگٌري؛ تصمٌم خواد نمً االن نرٌز؛ بهم رو خودت: سروش
 جان؟ شنوم؛ نمً واي چً؟ بله؟ بخورٌم؟ باهم توپ ناهار ٌه
 

 .نشست لبش ي گوشه رنگً کم لبخند فرحناز
 

 .خورد رو بزرگم روده کوچٌکه روده شده؛ گرسنم خٌلً که بدو شد؛ حاال: سروش
 .گفتم فرهاد نکن؛ اذٌت! اِ : سماء

 
 .نخواستم ازت دٌگه کار ٌه تا زودباش بلند؛: فرهاد

 
 .دٌگه برو!!  دارم دوست:سماء

 
 همراه شد؛ پٌاده ماشٌن از کرد؛ بٌان سٌنه توي شده خفه احساس ي همه با رو ش جمله که زمانً
 فرهاد اومدن منتظر اشتٌاق و عالله تمام با اٌستاد؛ فرهاد منتظر خٌابون دست اون شد؛ راهً پسرش
 ي بوسه مهمون رو فرهاد هستن کجا االن که داد نمً اهمٌت دٌگه شاٌد مٌامد کنار ؼرورش با اگر شد؛
 .کرد فرهاد صورت نثار عالله سر از لبخندي شد؛ پٌاده ماشٌن از که دٌد رو فرهاد ولتً کرد؛ مً داؼً
 ٌه توي که بود؛ والعٌت از دور و بخش لذت براش عشمش دهن از اونم جمله اٌن شنٌدن از انمدر فرهاد
 دوست چمدر آورده، زبون به رو جمله اٌن آخر سماء که شد نمً باورش کرد؛ مً سٌر اي دٌگه عالم
 .بوسٌد مً رو داؼش هاي لب و کشٌدتش مً آؼوش به داشت

 صداي لحظه در!! شد نمً سماء لراري بً ي متوجه فمط بود؛ خوش عالم توي ولً دٌد مً رو سماء 
 چشماش جلوي چٌزي از مبهمً تصوٌر لراره، چه از جرٌان ببٌن تا برگشت که زمانً شنٌد؛ ممتدي بوق
 فمط شاٌد کرد؛ نمً باور بود دٌده که رو چٌزي سماء سمت اون از. شدٌد اي ضربه بعد، و کرد مات رو
 خون در ؼرق رو فرهاد فمط بشه؛ بند پا روي تونست نمً شکست، کمرش کابوس، ٌه نه؛ بود؛ خواب ٌه
 آدم عٌن بشه، بٌمارستان راهً فرهاد با که شد آمبوالنس سوار کوچکش ي بچه با که زمانً دٌد؛ مً
 به کرد مجبورش کلک به شاٌد که کسً کرد؛ مً نگاه فرهاد خونً صورت به فمط مبهوت و مات هاي

 رو سماء سرد دل که کنه؛ مافات جبران که کرد رو تالشش ي همه ولت چند اٌن طً ولً باهاش، ازدواج
 شد، نمً دور فرهاد از اي لحظه سماء بٌمارستان رسٌدن ولتً بود؛ موفك هم کمً تا کنه؛ خودش عاشك

 و مستأصل او نداد؛ رو اتاق به ورود ي اجازه بخش پرستار بردن؛ احٌاء اتاق به رو فرهاد اٌنکه تا
 رو گوشٌش سماء که بود؛ خواسته اي شماره ازش پرستاري اٌستگاه لبلش نشست؛ صندلً روي نگران

 چشم بود؛ رفته حال از زٌاد ي گرٌه فرط از که بؽلش توي ي بچه با زن اٌن بود؛ سپرده اونا دست به
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 شاٌد صداًٌ با رو خودش اسم افسوس؛ ولً بٌاورد، او براي خوشً خبر شاٌد احٌاء اتاق به بود دوخته
 با مٌان؛ سمتش دو به دٌد؛ مً شخص سه از تار تصوٌر سه فمط برگشت؛ شک با شنٌد؛ دور از آشنا
 شد؛ مً تر واضح براش ها چهره شدن مً نزدٌک هرچمدر رفت؛ سمتشون لدمً دو بؽل توي ي بچه

 نزدٌک سماء به هراسون دختري سرش پشت بود؛ فربد مٌامد، همه از جلوتر که کسً دٌد؟ مً درست
 بٌرون سماء آؼوش از رو بچه فرحناز گرفت؛ لرار فربد لوي هاي دست توي نکشٌد لحضه به شد؛ مً

 :گفت که بود فربد فمط و کشٌد؛
 

 .بخواب آروم
 

 به رو اتاق نزدٌکترٌن اومد؛ جلو صحنه اٌن دٌدن با بخش پرستار کرد؛ بلند دست روي رو سماء فربد
 بٌرون احٌاء اتاق از پرستار دٌد که زمانً فرخناز سمت اون از دکتر؛ سراغ رفت پرستار داد؛ نشون فربد
 کرد؛ باز بٌشتر رو در ولتً احٌاء اتاق سمت رفت لرزون هاي لدم با و سروش دست داد رو بچه  اومد؛
 دستش فوت؛ ساعت اعالم حال در و دکتر دٌد؛ تخت روي  حرکتً هٌچ بدون و وضع اون با  رو فرهاد
 نزدٌکش سروش شد؛ مانع پرستار که داخل بره خواست کشٌد؛ اي خفه جٌػ ، گرفت دهنش جلوي رو
 کنه؛ کنترل رو فرحناز تونست؛ نمً بؽلش توي ي بچه با سروش گرفت؛ نمً آروم اي لحظه فرحناز شد؛

 سمت رفت راحت خٌال با سپرد؛ بٌتا به رو بچه که زمانً سروش پٌوست؛ جمعشون به بٌتا لحظه همون
 تنها داشت حك کرد؛ مً لراري بً خٌلً کشٌدتش؛ بؽل توي شد؛ نمً آروم کرد مً کار هر فرحناز
 رسٌده دٌر خودش نظر به که هم حاال بود؛ سخت براش باورش بود؛ داده دست از ناؼافل رو برادرش

 .بود
 :گفت و کرد دور سروش ي سٌنه از رو سرش فرحناز

 
 .خدا کنم کار چه فرهاد بدون من! چرا خداٌا رفت؛ داداشم تنها رفت؛ فرهادم!! واي! فرهاد 
 

 گرفته رو دٌدش جلوي اشک بود؛ خون دلش هم خودش افتاده؛ اتفالً چه که شد نمً باورش هم سروش
 بود؛

 
 .عزٌزم باش آروم: سروش

 
 .جلو اومد پرستارا از ٌکً بودند؛ سختً خٌلً شراٌط بگه، چً که بود شده مستأصل والعا

 !! آرومتر بٌمارستان جا اٌن خبر؛ چه خانم؛:پرستار
 شده کنده تمام مانتوش هاي دکمه بود؛ افتاده سرش از روسرٌش نبود؛ خودش دست حالش که فرحناز
 .بود گرفته لرار گردنش دورش پرٌشونش موهاي بود؛

 
 چطور االن!! فهمه نمً رو من حال کس هٌچ نه فهمً؟ مً ُمرد؛ داداشم دونه ٌک شو؛ خفه تو: فرحناز

 !!خدا اي بگم؛ چً داشت دوست رو پسرش عاشمانه انمدر که مادرم به بگم؛ بٌمارم پدر به باٌد
 

 رفت؛ خواب به بخش آرام آمپول تزرٌك با و اتاق توي بردنش سروش کمک با شه؛ نمً آروم دٌدن ولتً
 بٌتا خدا ي بنده داد؛ جلون اش پرده پس بؽض و اشک به و گذاشت دٌوار روي سر جا همون هم سروش

 به کرد؛ مً بٌمراري دوباره و بود شده بٌدار حاال که بؽلش توي ي بچه با زده بهت شده؛ چً فهمٌد نمً
 بهوش که سماء چون باشه؛ مٌتونه خودش فمط و فمط  بچه اٌن ناجً شراٌط اٌن توي دٌد اومد خود
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 بچه نداشت اي فاٌده ولً خرٌد شٌشه و خشک شٌر داروخانه سمت رفت کرد که الدامً اولٌن پس نٌست؛
  تا کرد خشکش و تر داد؛ بچه به رو خشک شٌر بود سختً هر به خالصه گرفت؛ نمً دهن به رو شٌشه
 .خوابٌد و گرفت آروم معصوم طفل  اون
 خونه؛ بود برده رو بچه بٌتا بودند؛ بٌهوش هنوز سماء و فرحناز بود؛ همشون براي بدي شراٌط خٌلً
 باٌد چطور کنه؛ چکار باٌد دونست نمً کس هٌچ بودند؛ اومده همکارا و رفما از چندتا همراه به  بهنام
 کرده منتمل بٌمارستان ي خونه سرد به رو فرهاد رسوند؛ فرهاد مادر و پدر گوش به رو ناگوار خبر اٌن

 .بودنند
 

 !!باشه شوخً ٌه فمط کاشکً!! شه نمً باورم والعا من: بهنام
 

 !!همٌشه براي رفت؛ ما پٌش از همٌشه براي فرهاد بهنام؛ نه نه،: سروش
 

 !گذاشتً؟ تنها چطور رو فرحناز!! خداٌا واي:بهنام
 

 تزرٌك دوز چند بهش دوباره کرد لراري بً اومد بهوش دور ٌک هست؛ سرش باالي بهار: سروش
 .خوابٌده االن کردن؛

 
 برسونٌم؟ رو خبر چطور: بهنام

 
 باٌد ولً گم مً خودم من باشٌم؛ هم عوالبش منتظر و بدٌم رو خبر حضوري خونشون برٌم باٌد: سروش

 . باشً همراهم هم تو
 

 به رو مٌاد بر دستش از کاري که بده؛ نشون خونسرد رو خودش کرد مً سعً کالفگٌش ي همه با بهنام
 ندارتش؛ دٌگه که شفٌك رفٌك اٌن براي بده انجام احسند نحو
 

 مراسم کاراي براي بفرستٌم رو ها بچه از چندتا باٌد البته کن؛ حساب همجوره من رو حتما باشه؛: بهنام
 .فردا

 
 .فردا ناهار تا گرفته اعالمٌه از گرفتند؛ عهده به هارو کار همه رفٌك چند اٌن بود هرطور

 دست و داد بٌرون حرص با رو نفسش فرهاد؛سروش پدر ي خونه در دمه رسٌدند بهنام و سروش ولتً 
 .گذاشت در زنگ روي

 
 کن؛ کمکمون خودت خداي: سروش

 
 اٌن رو سختً خٌلً مسئولٌت. فشرد رو زنگ بهنام طرؾ از سر تأٌٌد با و انداخت بهنام به نگاهً ٌه

 جلو فرامرز اومد؛ استمبالشون به( فرهاد پدر)فرامرز شدند؛ سالن وارده ولتً بودند؛ گرفته عهده به رفما
 .کرد پرسً احوال به شروع و داد دست بهنام با و کشٌد آؼوش به رو سروش رفت

 
 !کو؟ فرحناز جان بابا اومدي تنها چرا سروش بنشٌنٌد، بٌاٌد داخل؛ بٌاٌد در دمه چرا: فرامرز
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 .خونه موند بود ندار حال: سروش
 

 .کنم صداش برم! دره؟ دم کجاست؟ فرهاد خود ها بچه شده چً: فرامرز
 

 .نه: بهنام
 

 !مٌامدٌد؟ فرهاد با همٌشه که شما! نه: فرامرز
 ٌه بگم بذار شلوؼه؛ سرش شده؛ خانمش و پسرش سرگرم دٌگه االن اون آهان اومدٌد؛ خوش هم حاال
 .اومدند بهنام و سروش عزٌزم بٌا اومد؛ خانمً چه ببٌن به؛ بٌارند؛ براتون لهوه

 
 .انداختند بهم نگاهً( فرهاد مادر)آٌناز دٌدن با سروش و بهنام
 .کردنند ضعٌفً سالم شدنند؛ بلند فرهاد مادر پاي جلوي لد تمام دو هر پسرا
 کرد؛ نگاه هردوشون صورت به تعجب با آٌناز

 
 !کو؟ فرحناز سروش ها؛ بچه شده چٌزي سالم؛:آٌناز

 
 .گرفت دستهاش توي رو مادر گرم دستهاي و رفت جلو سروش

 
 .اومدم من بود ندار حال خورده ٌه گفتم هم بابا به: سروش

 
 !باشٌد؟ کار سر نباٌد شماها روز مولع اٌن مگه: آٌناز

 
 نشست؛ گلوشون توي بؽضً شد؛ خالً دلشون توي چٌزي فرهاد بامرام رفماي

 
 !افتاده؟ اتفالً فرحنازم براي بزن، حرؾ! سروش؟ شده چً: آٌناز

 
 :داد؛گفت لورت رو گلوش توي بؽض سختً به خونه اٌن داماد

 
 فمط؛ راحت؛ خٌالت خوبه؛ خوبه فرحناز مادر نه 
 

 !شده؟ چً ببٌنم بگو شدٌم لب به جون چً؟ فمط: فرامرز
 
 :گفت پرٌشونً حال با آٌناز بگه؛ که کنه من من خواست سروش تا
 
 !!فرهاد 
 

 رو سروش بازوي دو هر رفت جلو فرامرز گرٌه؛ زٌره زد بگٌره؛ و خودش جلوي نتونست دٌگه سروش
 .داد تکون و گرفت هاش دست توي

 
 !کردي مرگم دق! شده؟ چً بزن حرؾ المصب دِ : فرامر
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 شد؛ مانع سروش دست که بده ادامه خواست بهنام
 .داد ادامه سروش نشست؛ کاناپه نزدٌکترٌن روي حال همون با بشه بند پا روي نتونست دٌگه آٌناز

 
 کرد؛ ترک رو ما همٌشه براي فرهاد بابا؛: سروش

 
 !چً؟: فرامرز

 
 .افتاد زمٌن روي و گذاشت للبش روي دست جمله اٌن شنٌدن با فرامرز

 
 بود هرطور رو فرحناز بود؛ نشده هوشٌار هنوز که سماء بود؛ همشون براي سختً شب شب؛ اون

 که للبً ناراحتً براي هم رو فرامرز بره؛ هست فرهاد که بٌمارستانً از بود سخت براش خونه؛ رسوندن

 آٌناز کردند؛ بستري دٌگري بٌمارستان c.c.u لسمت بود، کرده رد رو اي سکته شوک اٌن با حاال داشته

 روي اي خنده با فرهاد االن شاٌد که کرد؛ مً نگاه در به فمط مبهوت و مات ها ساعت بود، خون دلش
 رو سابك هاي شوخً اون فرهاد باز گفت؛ مً خودش پٌش نداشت باور رو افتاده اتفاق بشه، وارد لباش
 .شد خونه وارد فرحناز اٌنکه تا بذاره، من سر سربه باز تا کرده شروع
 .شد لبل از بٌشتر بٌمرارٌش دٌد رو مادرش تا فرحناز

 
 گذاشت؛ تنها مارو دٌدي رفت؛ فرهادت دٌدي، مامانم؛ آخ: فرحناز

 
 درٌػ اما کشٌدتش، آؼوش به سفت مادرش؛ بؽل توي انداخت رو خودش کرد مً وناله آه که طور همون

 کرد؛حضور نگاه مادرش روشن رنگ چشماي به کرد، دور رو خودش کمً فرحناز ساده؛ نوازش ٌه از
 حتً بود؛ آوٌزان دوطرؾ از هاش دست رفت؛ تر عمب ندٌد؛ مادرش چشماي توي رو اشکً نم هٌچ

 اٌن فهمٌد چون شد؛ دلگٌر لبل از بٌشتر معصوم دخترک نکرد؛ هم دخترش کشٌدن درآؼوش براي تالشً
 محکمتر رو مادر نمٌذاشت؛پس کم عزٌزانش براي محبت و مهر از که مادري نٌست؛ سابك مادر همون

 .کشٌد آؼوش به لبل از
 

 .مامان نکن؛ داؼونم اٌن از بٌشتر دٌگه تو بگو؛ چٌزي ٌه مامان! واي: فرحناز
 

 اون نذاشتند؛ هم روي پلک صبح تا ها بچه از کدوم هٌچ بهنام؛ نه سروش؛ نه بود؛ خاکسپاري روز فردا
 ها بچه صبح بودند؛ خوابانده لرص زوره به رو مادرش و فرحناز دٌد؛ رو صبح شفك سکوت توي خونه

 کرد؛ مً بٌمراري خٌلً خاک سر فرحناز. مراسم کارهاي سراغ رفتن و خوردند صبحانه کمً بود هرطور
 .کرد مً بٌتابً و انداخت مً فرهاد ي جنازه روي رو خودش بشه؛ انجام خاکسپاري داد نمً اجازه

 
 ش؛ بچه نٌومده؛ بهوش زنش نٌست؛ باباش کنٌد؛ خاک رو داداشم دونه ٌه نمٌذارم نمٌذارم؛ نه: فرحناز

 !نداره باور رو رفتنت ببٌن رو مامان شو بلند فرهاد! واي است؛ روزه دَه فمط ش بچه
 

 .کردن گرٌه بلند بلند کرد شروع بعد
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 چً ت بچه به فرهاد! بذاري؟ تنها رو ماها و بري خواي مً زود انمدر چرا عزٌزم؛ فرهادم آخ،: فرحناز
 تنهات بابات بودي روزه دَه بگم بگم، چً شده؛ ٌتٌم اون دارند بابا ها بچه بالً دٌد شد بزرگ ولتً بگم

 .من برادر چرا!! چرا خداٌا گذاشت؛
 

 جوون پٌرو زن؛ و مرد نرٌزه؛ اشک مراسم اون توي نبود شدند؛کسً تر بٌتاب فرحناز هاي حرؾ با همه
 خودش روال مراسم تا کردن دور فرهاد جسد از رو فرحناز خانما بود هرطور خالصه رٌختند؛ مً اشک
 لرار برادرش سرد جسم زٌرش حاال که خاک تله از اي لحظه فرحناز خاکسپاري از بعد کنه؛ طً رو

 تا نرفت؛ مٌهمانان از پذٌراًٌ براي سروش با حتً بود؛ انداخته روش خودشو شد؛ نمً دور داشت
 .موند جا همون ؼروب

 

 از اشکً لطره آٌناز بستري؛ c.c.u هنوز فرامرز گذره؛ مً فرهاد رفتن از که هست دومً روز امروز

 و اشک انمدر مزار سر مٌره زود صبح از فرحناز کنه؛ خٌس رو برفش مثل ي گونه تا نچکٌده چشماش
 داره اٌن بر سعً موالع بٌشتر رٌزه؛ مً اشک پاش هم هاي ولت ٌه سروش بٌاد؛ در پا از تا کنه مً ناله
 .است فاٌده بً ولً کنه؛ آروم رو فرحناز که

 به دلشون و دست اصال هستند؛ داؼون و رٌخته بهم طوري ٌه ها بچه از کدوم هر بهار ؛ بٌتا ؛ بهنام
 .شده رٌخته بهم فرهاد فوت با چٌز همه که خالصه نمٌره؛ کاري هٌچ انجام
**** 
 !کجاست؟ فرهاد! کجاست؟ اٌنجا! کجام؟ من: سماء

 
 تلخ شاٌد افتاده؛ زندگٌش توي تلخً اتفاق چه که آورده بٌاد تازه اومده؛ بهوش که روز دو گذشت از بعد
 .عشمش از دوري از تر
 

 !نه؟ که خوب حالش! کجاست؟ ببٌنمش باٌد!! فرهاد: سماء
 

 :گفت بلندي صداي با و اومد خودش به هراسون بٌچاره دختر
 
 !کجاست؟ بچم!! بچم 
 

 .هستش خانم مهٌن پٌش هم االن خوبه؛ پسرت حال باش؛ آروم:فربد
 

 !خوبه؟ که حالش ببٌنم؛ رو فرهاد من برٌم شد؛ راحت خٌالم خوب خٌلً: سماء
 

 باشً؛ صبور باٌد تو فمط خوبه؛ حالش آره:فربد
 
 .کرد نگاه فربد صورت به وحشت با
 

 !پس؟ خوبه؟ حالش گً نمً مگه! شده؟ چً مگه! صبور؟ چرا: سماء
 

 ... رو سرم بٌاد پرستار بگم برم بذار باش؛ آروم فمط: فربد
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 .گرفت لرار فربد سر پشت و کرد باز دستش از رو سرم معطلً بدونه
 

 .ببٌنمش باٌد برٌم، فمط نه؛:سما
 

 .انداخت خونش از پر دست به نگاهً فربد
 

 ...بگم برم کن صبر! کردي؟ چکار: فربد
 

 .ببٌنم رو فرهاد باٌد:سماء
 

 .افتاد راه دنبالش مستأصل بٌنوا پسر
 

 !مٌري؟ داري کجا کن؛ صبر: فربد
 

 .چرخوند خودش سمت و گرفت پشت از رو سماء دست
 

 .بٌاي من با باٌد نٌست؛ جا اٌن دٌگه: فربد
 

 و بگه چً باٌد دونست نمً والعا فربد افتاد؛ راه دنبالش سوالً هٌچ بدون منگ آدماي عٌن معصوم دختر
 سماء کمک خواست فربد رسٌدند ولتً نمٌزدند؛ هم با حرفً هٌچ کدوم هٌچ مسٌر سر تا سر بکنه؛ چکار
 .بود شده خشک هم دستش روي خون. نداد بهش رو اجازه اٌن بهش که بگٌره رو دستش

 
 .ببٌنم رو فرهاد خوام مً گفتم! آوردي؟ رو من که کجاست جا اٌن: سماء

 
 .گرفت چشماش از رو اشک فربد

 
 دٌر دٌگه گفتن ولً بدم خون رفتم حتً بگٌره؛ جون دوباره زندگٌت که بودم اٌن فکر جوره همه: فربد 

 .کرده فوت تصادؾ ي صحنه سر جا همون فرهاد شده؛
 

 از سماء باٌد: "گفت مً خودش پٌش نٌاورد طالت فربد کرد؛ مً نگاهش مبهوت و مات هم باز دخترک
 .کرد مً کاري باٌد پس" بٌاد بٌرون بهت حالت اٌن

 .داد ادامه فرٌاد با شو ها حرؾ
 
 .مرد فرهاد مرد رفت؛ گم مً بهت 
 

 بزنه،،، حرؾ ذاشت نمً بؽضش
 

 شنٌدم که رو پسري کنً، بزرگ رو پسرش باٌد باشً صبور باٌد چون برٌز اشک مزارش سر پس:فربد
 به گذشت؟ بٌنتون چً اومده؛ وجود به فرهاد و تو وجوده از که پسري همون داري؛ دوستش عاشمانه
 .رفت فرهاد کن؛ گرٌه بزن زار برٌز اشک خدا رو تو گً مً که محبتً همون حرمت
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 _???پارت#
 نگاه و انداخت مً فربد هاي چشم به نگاه ٌه کرد؛ نمً باور شنٌد مً و دٌد مً که رو چٌزي سماء

 براي بود؛ سخت براش باورش والعا دوخت؛ مً چشم داشت، لرار درش فرهاد انگار که لبري به دٌگري
 .بوده کنارش تصادؾ از پٌش لحظه چند تا که اونً

 
 بذاره؛؛؛؛ تنها رو پسرش و من تونست نمً فرهاد محض دروؼه اٌن نه؛: سماء

 
 !!!گذاشت تنها رو ما رفت؛ همٌشه براي فرهادم نه،:فرحناز

 
 روز دو اٌن توي فرحناز کرد؛ نمً باور دٌد مً که رو چٌزي برگشت؛ شنٌد رو فرحناز صداي ولتً سماء

 نمً رو دختر اٌن نه خاکً؛ همه هاش لباس نامرتب؛ وضعً سرو بود؛ شده شکسته و پٌر سال صد لد
 .لدٌمٌش دوست سمت رفت کالفه. شناخت

 
 !!بگو بگو نشده؛ بابا بً من ي بچه که بگو دروؼه؛ بگو فرحناز: سماء

 
 .رٌختن اشک به کردند شروع و انداختند هم گردٌبان به دست لدٌمً ٌار دو هر
 

 !نکرد؟ روزم چند ي بچه رحم خدا چرا! چرا؟: سماء
 

 کرد؛ نگاه چشماش توي گرفت؛ فاصله فرحناز از کمً
 
 !!آخ آخ؛ نداره؛ شناسنامه هنوز بچم فرحناز_

 !!بچشه رو بدبختً طعم من مثل بچم نداشتم دوست واي شده؟ ٌتٌم بچم فرحناز
 

 بود؛ فاٌده بً ولً بشه؛ کم ؼمشون بار از کمً شاٌد زنند؛ مً زار بلند بلند فرهاد لبر روي دو هر حاال
 ساعت چند گذشت از بعد بود طور هر نداشت؛ لدٌمً رفٌك دو اٌن از کمً دست هم فربد و سروش حال

 مً رو چشمش اشک که طور همان سماء مسٌر توي. شدند دور جا اون از ؼم از آکنده دلً با باالخره
 :گفت و فربد به کرد رو گرفت

 
 !!پٌشش برم کجاست؟باٌد بچم_ 
 

 .کرد نگاه روش به رو به بعد و انداخت بهش عمٌمً نگاه فربد
 

 .بٌارتش گم مً خانمه؛ مهٌن پٌش:فربد
 
 .جا همون برو پس نٌست؟ خودم خونه مهٌن مگه_
 

 ...پدري ي خونه رٌم مً خونه؛ اون توي بري تو نٌست صالح اصال االن نه:فربد
 
 .داد ادامه رو اش جمله و کرد نگاه سماء هاي چشم به دلت با کرد مکثً رسٌد که جا اٌن به
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 .بٌاره رو بچه هم خانم مهٌن گم مً فرهاد؛ پدري ي خونه:فربد

 
  گرفت؛ اوج اش گرٌه دوباره جمله اٌن شنٌدن از بعد سماء

 
 .خدا اي نشده؛ ثبت اسمش جاًٌ هم هنوز نٌست؛ معلوم هم اسمش هنوز حتً بچم_ 
 

 .گذشته به رفت سماء خونه؛ دمه رسٌدند ولتً بشه؛ سبک کمً سماء تا بود کرده سکوت فربد
**** 

 کنم؛ کمکتون بدٌد اجازه باشٌد؛ مرالب آخ،_
 

 به؛؛؛ ولً نٌست مساعد حالم درسته ممنونم؛ نه_ 
 
 که اتفالً از فرحناز؛ بزرگ برادر هستم فرهاد من کردم؛ مً معرفً رو خودم باٌد خوام مً معذرت من_

 تشرٌؾ جا؛ اٌن چرا خونه داخل بفرماٌٌد کنم مً خواهش هم حاال متاسفم؛ والعا افتاده مادرتون براي
 .بٌارٌد
**** 
 وارد ولتً شد؛ خاطره ٌادو از پر عمارت اٌن وارد فرهاد دوش به دوش خودش خاطرات توي سماء
 .لبل به برگشت دوباره شد؛ سالن
**** 
 .بده نشونشون رو اتاق ببرشون بٌا داشتٌد نگه در دمه جا اون رو خانم سماء چرا فرحناز:فرهاد

 
 بدم؛ نشونت رو اتالت برٌم عزٌزم جان سماء بٌا بلدم، خودم شده؛ فعال مؽزت چه چٌه:فرحناز
**** 

 .داخل بٌا اٌستادي چرا سماء:فرحناز
 

 !کجان؟ بمٌه_ 
 

 نداد؛ چکٌدن اجازه چشمش اشک به باشه؛ مسلط خودش به کمً کرد سعً فرحناز
 

 بگم؛ چً!مامان و بسترٌه ٌو سً سً بابا نٌست؛ خونه اٌن توي کسً دٌگه فرهاد فوت از بعد:فرحناز
 .کن استراحت کمً همٌشگً اتاق همون توي برو
 

 .شد شاهد رو فرحناز تلخ رفتن اٌستاد جا همون سماء
 

 .شد زنده براش روز اون تصاوٌر دوباره شد اتاق وارد و کرد باز و در که زمانً سماء
 
 
 

 .بره در خستگٌت تا کن؛ استراحت کمً جا اٌن بٌا عزٌزم؛ بٌاتو: فرحناز



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 219 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 
 :گفتم بنشٌنم تخت روي کرد مً کمکم داشت فرحناز که طور همون

 
 .برم من بدٌد اجازه باشم اٌنجا من االن نٌست درست نه؛
 

 هم من بٌاد؛ جا حالت بکش دراز ٌکم تخت اٌن روي ببٌنم تو برو بري؛ بذارم اگر خدا به!! نه: فرحناز
 .باشً راحت مٌرم

 
 تونستم تا و بردم فرو پتو زٌر رو سرم بعد شدم؛ گر نظاره رو اتاق از فرحناز رفتن کالمً هٌچ بدون
 به صداًٌ با بٌنم؛ نمً رو مادرم دٌگه من بود؛ شده تنگ براش خٌلً دلم رٌختم؛ اشک مادرم فوت براي
 .افتاد رنگش طوسً چشم به چشمم دوباره آوردم بٌرون پتو زٌر از رو سرم آروم اومدم؛ خودم

 
 ناهار براي گفتن داخل اومدم کردم جسارت همٌن براي نشدٌد؛ متوجه زدم در هرچً ببخشٌد: فرهاد

 کنم؛ صداتون
 

 .نشستم تخت روي و کردم جور و جمع رو خودم سرٌع بگم؛ باٌد چً دونستم نمً بودم شده هول
 
 ...فر آلا چشم بله_
 

 .کرد ٌخ ؼذا بٌا پاشو هم حاال نکن؛ معذب رو خودت انمدر باش راحت هستم؛ فرهاد: فرهاد
 

 خوشً حال انداخت؛ تخت روي و خودش گرٌه؛ زٌره زد فرهاد با خاطراتش ي دوباره مرور از بعد سماء
 اومد خود به ولتً شد؛ بٌدار خواب از ش بچه ي گرٌه باصداي. رفت حال از که کرد گرٌه انمدر نداشت؛

 شده اش بچه دلتنگ انمدر رفت؛ سمتشون شد بلند نٌاورد تاب دلش دٌگه خانم؛ مهٌن بؽل توي بچه دٌد
 وجوده تمام بده؛ جاش خودش آؼوش توي و بکشتش بٌرون مهٌن بؽل از چطور دونست نمً که بود،
 .کرد مً نجوا و زد مً بوسه زد؛ مً بوسه و رٌخت مً اشک بوسٌد؛ و کشٌد بو رو بچه اٌن
 

 زوده االن که واي کشٌدي؛ چً ولت چند اٌن توي مادر؛ بگردم دورت الهً بمٌره؛ برات مادر اي: سماء
 .برم لربونت اومده؛ سرت چً بفهمً

 
 انمدر کرد؛ نمً دور خودش از اي لحظه رو بچه نشست زمٌن روي دوزانو برٌد رو امونش گرٌه دٌگه
 فرحناز پٌوست؛ بهشون بعد کمً هم فربد اومدن؛ داخل سروش و فرحناز که کرد نجوا و گرٌه بلند بلند
 .همراهً به کرد شروع فرحناز بار اٌن گرفت؛ بؽل رو برادرش ٌادگار دو هر زد زانو سماء روي روبه

 
 .گذاشت ماروتنها همٌشه براي فرهاد من؛ عزٌزاي باشٌد آروم: فرحناز

 
 جلو خواست فربد بود؛ بزرگ اندوه اٌن گره نظاره فمط و رٌخت مً اشک صورتش پهناي به خانم مهٌن
 رو سماء بؽل زٌر کرد؛ بلند و گرفت رو فرحناز دست جلو رفت کرد الدام خودش شد؛ مانع سروش که بره

 تا کرد خانم مهٌن به اي اشاره باشه؛ گر نظاره ٌه فمط بخواد که نٌاورد تاب دلش فربد که بود اٌنجا گرفت
 تخت روي دو هر پسرا کمک با بشه دور ازش ش بچه نداد اجازه سماء ولً بگٌر سماء از رو بچه
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 از معطلً بدون سروش همٌن براي بود شده نفس تنگً دچار انگار نمٌامد؛ جا حالش فرحناز نشستن؛
 :گفت سماء به کرد رو فربد آزاد؛ فضاي توي بردش اتاق

 
 مماومت باٌد نمانده؛ براش کسً تو از ؼٌر به بچه اٌن باشً لوي باٌد ولً سخته برات دونم مً سماء
 نٌست کمً زمان ٌکسال باالخره گذره؛ مً چً توش که ندارم خبر دلت از من دٌدي؛ سنگٌنً داغ کنً
 ولً شدي؛ نمً داؼون انمدر شدي مً جدا فرهاد از اي دٌگه طور اگر شاٌد باشً باخته دل والعا شاٌد

 .کنً صبوري شده که ام بچه اٌن بخاطر باٌد سخت هرچمدر هست هرچً
 

 .نداد اجازه بهش فربد بگه چٌزي خواست سماء
 

 نٌاز تو به کسً هر از بٌشتر اون همٌن، باشً، ت ا بچه براي خوبً مادر کن سعً فمط هٌش؛: فربد
 .داره

 
 .کرد ترک رو اتاق بده سماء به صحبت ي اجازه اٌنکه بدون هم بعد

 گرفته آروم تازه بود؛ معصوم طفلکش صورت چمدر انداخت؛ ش بچه صورت به اي مادرانه نگاه سماء
 باشه؛ فهمٌده و مادر بوي که انگار بود؛

 :گفت و مهٌن به کرد رو سماء 
 

 باشه؛ گرسنه کنم فکر بده رو شٌرش شٌشه پس نٌست؛ مموي براش دٌگه که من شٌر: سماء
 

 .دستش داد و آورد در بچه ساک توي از رو شٌر شٌشه خانم مهٌن
 

 بنده آدمٌرزاد داد بهش رو خودتون شٌر دوباره ٌواش ٌواش شه مً بخواٌد خودتون اگر جان خانم: مهٌن
 جان؛ خانم عادت ي
 

 اٌن از بٌشتر رو معصوم طفل اٌن خوام نمً ندارم، آرامش خودم نه؛ االن ولً موافمم باهات آره؛: سماء
 .برٌزم بهم
 

 .گرفت آروم کمً وروجکش کنار هم خودش و کرد عوض هم رو پوشکش داد رو پسرش شٌر که ولتً
 بار اٌن کنه؛ شرکت پسرش مراسم توي نتونست هم باز فرامرز گذشت؛ منوال همون به هم سوم روز
 ي بچه و سماء و فرحناز برد؛ مً سر به عمٌمً خواب در بود کرده مصرؾ بخش آرام چون هم آٌناز
 دوست رو وضع اٌن اصال سماء نشستند؛ مً مجلس باالي باٌد بودند؛ مجلس صاحب اش روزه چند

 بً زن آخه بود؛ رٌخته بهمش بدجور پسرش ي ولفه بً ي گرٌه عزا، مجلس اٌن فرحناز، بٌتابً نداشت
 از باٌد شد؛ مً تموٌت باٌد کرد؛ مً استراحت باٌد بود؛ نگذشته زاٌمانش از روز پانزده  هنوز نوا

 بود؛ نشسته شوهرش ترحٌم مجلس باالي  کجاست؛ حاال ولً بود؛ مً بهرمند شوهرش هاي نوازش
 بود برنداشته بٌشتر لدم چند بکشه آؼوش به رو ٌتٌمش ي بچه تا خانم مهٌن سمت بره که شد بلند ولتً
 .رفت حال از و افتاد مجلس وسط که
 _???پارت#

 اٌن برگشت؛ خونه به بٌتا همراه به بود، سرم زٌر که ساعتً ٌک از بعد بردند؛ درمانگاه به رو سماء
 کمً کردند مً سعً ها بچه ذاشتند؛ نمً تنهاشون و بودن جا اون جوراًٌ ٌه کدوم هر ها بچه روز چند
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 ٌادي ٌکدومشون مٌبست نمش لباشون روي کوتاهً ي خنده تا نداشت؛ اي فاٌده ولً کنند عوض رو جو
 .گذشت منوال همٌن به مدت اٌن شدند؛ مً گرٌبان در سر همگً دوباره و کردند مً فرهاد از
 نمً بٌمارستان از لبل با توفٌر زٌاد حالش.بود شده مرخص بٌمارستان از فرامرز که شد مً ولتً چند
 تا اي هفته ٌک تمرٌبا نداشت؛ مساعدي روز و حال پسرش؛ تک مزار سر بره تونست بار ٌک فمط. کرد
 جوابً کرد آلا آلا هرچً کنه؛ صداش صبحانه براي رفت( بتول)خدمه از ٌکً که بود؛ مونده فرهاد چهلم
 توي هنوز سماء ولً بودن برگشته خونشون به تاز سروش و فرحناز نرسٌد؛ گوشش به فرامرز سمت از

 .کرد مً زندگً خونه اون
 کرد؛ باز روش به رو در سماء زد؛ مً در مکرر رفت؛ سماء اتاق سمت به هراسون بتول

 
 !!خوابه بچه زنً مً در طوري اٌن چرا!! بله: سماء

 
 جان؛ خانم جان؛ خانم:بتول

 
 .شده چً بٌٌنم بزن حرؾ ؛ دِ ! شده؟ چً! چٌه؟: سماء

 
 ..نمٌش بلند مٌزنم صدا هرچً رو آلا جان؛ خانم: بتول

 
 رسوند؛ فرامرز اتاق به سراسٌمه رو خودش نداد صحبت ي اجازه بتول به اٌن از بٌشتر دٌگه سماء
 .صدازد

 
 !!جان بابا!! بابا: سماء

 
 .تپش از ضعٌفً صداي از درٌػ گذاشت؛ فرامرز ي سٌنه ي لفسه روي رو سرش نگرفت؛ جوابً
 چشمش ي گوشه از اشک نشست؛ شوهرش پدر تخت پاٌٌن خورد سر رفت؛ پاش و دست از جون

 لرار بً چشمان با که بتول به نگاه ٌه انداخت؛ فرامرز ي پرٌده رنگ صورت به نگاهً شد؛ سرازٌر
 .چرخٌد مً سماء و فرامرز بٌن ش نگاه

 
 .اٌنجا بٌاد بشه متوجه فرحناز اٌنکه بدون بگو سروش به بزن زنگ برو: سماء

 
 فرامرز اتاق از داشت دکتر که رسٌد سروش ولتً اورژانس؛ به زدن زنگ به کرد شروع خودش هم بعد

 روي و سفٌد ي ملحفه ولتً شد اتاق وارد پرٌده رنگً و شده خشک هاي لب با سروش شد؛ مً خارج
 .گرفت دستاش دوتا بٌن رو سرش و زمٌن نشست و خورد سر در توي جا همون دٌد فرامرز صورت

 
 !!نه واي،خداٌا:سروش

 
 دستش توي رو سروش هاي دست و رفت جلو سماء رٌختند؛ مً اشک صورت پهناي به خدمه تمام
 .گرفت
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 االن فرحناز شده؛ تر سنگٌن هم لبل از مسئولٌتت االن تو گم؛ مً چً ببٌن کن گوش سروش: سماء
 هر نٌست؛ مناسبً شراٌط توي االن اون بدي خبر بهش رو مصٌبت اٌن تونً نمً تنهاًٌ به تو و بارداره

 کنً؛ الدام بعد بگٌري مشورت دکترش با باٌد پس داره؛ وجود سمط احتمال آن
 

 :گفت سروش به تاکٌد با بعد
 

 گم؟ مً چً شً مً متوجه
 

 .کنه مً نگاه سماء هاي چشم توي و مٌاره باال هاش دست بٌن از رو سرش سروش
 

 گفتم خودم پٌش شنٌدم رو فرحناز بارداري خبر ولتً عذاب؛ همه اٌن بشه تموم خواد مً کً:سروش
 .نشد سماء، نشد ولً گٌره؛ مً آروم کمً فرحناز دٌگه شد؛ تموم دٌگه

 
 تکٌه و باشً مسلط خودت به کن سعً پس داره رو تو فمط فرحناز باشً لوي باٌد تو باش، آروم: سماء
 .باشً براش خوبً گاه
 

 گفتن؛ بهش هم پدرش فوت خبر باالخره فرحناز دکتر از گرفتن راهنماًٌ و آمد و رفت کلً از بعد خالصه
 هٌچ کرد، مً نگاه فرحناز صورت به هرچً سماء نالٌد؛ مً ؼم از بازهم کرد؛ مً بٌتابً هم باز فرحناز
 بود بهبودش به امٌدي سوزنً سر اگر فرامرز فوت شدن متوجه از بعد آٌناز نبود؛ لبل فرحناز از خبري
 متحرک ي مرده ٌک عمال العملً؛ عکس هٌچ نه حرکتً؛ هٌچ نه کرد؛ مً نگاه فمط رفت؛ بٌن از هم اون
 .بده انجام شو کارها( سودابه)بودند گرفته خصوصً پرستار براش بود؛ شده

 
 تا باشه؛ پزشک نظر تحت تا شد بستري بٌمارستان فرحناز کردند؛ برگزار هم سر پشت رو مراسمات
 .بٌاد پاٌٌن سمط احتمال

 بٌشتر هفته ٌک ش؛ خونه برگشت( فراز)پسرش همراه به سماء هفته سه تا دو تمرٌبا گذشت از بعد
 رفتند؛ مً رژه چشماش جلوي فرهاد با بدش و خوب خاطرات تمام بٌاره؛ طالت خانه اون توي نتوانست

 با هم بگٌره کوچکتري جاي ٌک که گرفت، فروش به تصمٌم پس بود؛ بزرگ خٌلً براش هم خونه اون
 رو کسً به نداشت دوست بود؛ اش مهرٌه از جزوي خونه اون چون کنه؛ درآمد کسب پولش مابمً
 دوش رو باري خواست نمً خونه؛ دنبال رفت مً خودش و سپرد مً مهٌن دست رو فراز روزها بندازه؛
 .کرد پٌدا جور و جمع ي خوابه دو ٌک باالخره تا باشه؛ کسً
 نرم پنجه و دست خودشون مشکالت با سروش و فرحناز چون بود؛ شده خبر با بٌتا فمط مکان نمل اٌن از
 نگفته موضوع اٌن از چٌزي اصال سماء ولً پرسً احوال براي بود اومده فربد هم باري چند کردند؛ مً
 .رسٌد فرا کشً اسباب روز که اٌن تا بود،

 
 .بابا اي دند؛ مً انجام مٌان کارگرا خود بذار نکن؛ بلند رو اون تو سماء؛: بٌتا
 

 .بده رو جعبه او بٌتا؛: سماء
 

 !کنه؟ مً چکار جا اٌن اٌن بگٌر؛ کنً؛ باد آخ: بٌتا
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 به افتاد چشمش که کٌه به منظورش بٌتا ببٌنه تا برگشت بود دستش توي جعبه که طور همون سماء
 .فربد

 
 .کرد مً نگاه اطرافش به واج و هاج بود؛ خرٌده فراز براي که دستش توي وساٌالي با فربد

 
 !گفتً؟ بهش تو بٌتا: سماء

 
 !شده متوجه چطور دونم نمً تو؛ مرگ به نه: بٌتا
 !خبره؟ چه اٌنجا: فربد

 
 .بشه رد خواست فربد کنار از دستش توي ي جعبه با سماء

 
 ...دارم کشً اسباب که بٌنٌد مً بعدشم سالم؛ اوال: سماء

 
 زمٌن گذاشت رو دستش توي وساٌالي کنه؛ کامل رو اش جمله و کنه عبور ازش تا نداد اجازه بهش فربد
 .کردهش رو اخمً با و گرفت رو سماء دست توي ي جعبه و
 

 .کنٌد خبرم بدونٌد لابل داشتم تولع بٌنم؛ مً دارم بله؛: فربد
 

 .داد ادامه و گوشه ٌه گذاشت رو جعبه بعد
 

 !ندادٌد؟ خبر من به چرا: فربد
 

 .بدم اطالع شما به کاري هر براي بٌنم نمً لزومً من ولً من به دارٌد لطؾ شما: سماء
 

 :گفت آرومً صداًٌ با بعد و انداخت بٌتا به نگاه ٌه فربد
 
 !خانم هست؛ مرد ٌه به نٌاز کار اٌن براي ولً کاري هر براي نه
 

 .کارگرها سراغ رفت بشه سماء سمت از جوابً منتظر که اٌن بدون هم بعد
 

 !گفت؟ چً: بٌتا
 

 .بدٌم انجام رو کارها بالً بٌا هٌچً؛: سماء
 

 .فرحناز پٌشه فرستادي مً بچه با رو مهٌن کاشکً: بٌتا
 

 بعد شدند؛ ٌکً خونه باهم مادرش ي خونه رفتن تازه خودشون اونا مٌزنً؛ که حرفً چه اٌن بٌتا: سماء
 .بفرستم کجا احوالشه؛ و حال اون که هم مادرش که نداره خوبً روز و حال فرحناز هم
 



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 214 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 ...به کاري دٌگه بود مهٌن با: بٌتا
 

 خونه اون رفتند که حاال دارند آرامش به احتٌاج هم اونا کنه، مً لراري بً کنه، مً گرٌه بچم: سماء
 .ببرم پٌش کاري تونستم نمً من نبود مهٌن اگر خدا به گذاشته؛ ناهارم گفت زدم حرؾ مهٌن با االن
 

 .بود فکرت به که بٌامرزه رو فرهاد خدا شکر؛ رو خدا خوب: بٌتا
 

 .رفت فرو فکر توي دوباره و کشٌد آهً سماء
 

 !رفت؟ کجا فکرت دارٌم؛ کار همه اٌن دختر شو بلند: بٌتا
 

 .برٌم هٌچً؛: سماء
 

 کارشون کمً تا بود؛ فروخته رو وساٌل ٌکسري سماء تازه کشٌد؛ طول کشً اسباب عصر تا روز اون
 .باشه سبکتر
 پاک رو پٌشونٌش عرق و نشست کارتون ٌه روي سماء کردن پٌاده ماشٌن از رو وساٌل ي همه ولتً
 .کرد
 

 .کشم نمً دٌگه بخورٌم ناهار برٌم شد؛ خوب: سماء
 

 .بدم انجام کار تونم نمً شم مً شل ناهار از بعد چون خورم نمً منکه نه؛: فربد
 

 .فربد به هم بعد انداخت بٌتا به نگاهً سماء
 

 خٌلً هم پلوخورٌتون لباس اون با نٌستم؛ زحمت به راضً اٌن از بٌشتر نکنه؛ درد شما دست: سماء
 .کشٌدٌد زحمت

 
 دلت فربد وضع سرو به تازه سماء حرؾ از بعد هم بٌتا بگٌره؛ رو اش خنده جلوي تونست نمً سماء
 نمً پٌدا توش صاؾ جاي ٌه کتونش شلوار بود؛ مشهود کامال سٌاهً از هاي رده سفٌدش تٌشرت کرد؛
 لباس به ولتً فربد بست؛ نمش لباش روي اي خنده هم بٌتا بود؛ شده سٌاه و خاکً هم صورتش شد؛
 .اومد خود به تازه کرد نگاه هاش

 
 بٌام پلوخورٌم هاي لباس با شما لول به خواست نمً من بودٌد داده خبر زودتر اگر بخندٌد؛ باٌد بله: فربد

 .کشً اسباب براي واٌسم
 

 :گفت و بهش کرد رو جدي خٌلً و شد بلند جاش از سماء
 

 ...بٌاٌد شما نخواستم من
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 تسلٌم ي نشانه به رو دستش و گرفت لرار ممابلش درست گٌره؛ مً جبهه داره دوباره سماء دٌد تا فربد
 .گرفت باال
 

 .نزدم حرفً که من خوره؛ مً بر بهت زودي چرا تسلٌمم من باشه؛ باشه: فربد
 

 .برد آشپزخونه داخل رو سماء و نزدٌک اومد شده رٌخته بهم دوباره سماء دٌد که بٌتا
 

 ...نگفت که چٌزي خدا ي بنده اون شدي؟ رنج زود انمدر چرا دختر شده چت تو: بٌتا
 

 .گه مً چً ببٌن آخه: سماء
 

 .بخورٌم ناهار بشٌن بٌا بٌا، نخور حرص انمدر باش آروم هٌس: بٌتا
 

 بشه؛ سبکتر سماء براي کارها کمً کرد؛ کمک مٌامد بر دستش از که جاًٌ تا فربد کشً اسباب روز اون
 شراٌط با تا داره زمان به نٌاز شاٌد گفت مً خودش پٌش امد؛ مً دٌدنش به کمتر فربد روز اون از بعد
 رفت؛ نمً فرحناز دٌدن خٌلً باشه شلوغ دوروبرش نداشت دوست خٌلً هم سماء بٌاد؛ کنار اومده پٌش
 .زد زنگ بهش سروش. رسٌد فرحناز زاٌمان مولع که اٌن تا جا اون بره بار ٌک اي هفته کرد مً سعً

 
 سماء؟: سروش

 
 جانم؟: سماء

 
 ...بٌمارستان بٌا پاشو: سروش

 
 !خوبه؟ فرحناز!  شده؟ چً دوباره سروش! شده؟ چً: سماء

 
 .کرد زاٌمان فرحناز سماء؛ باش آروم: سروش

 
 رو دست به تلفن طور همون بود؛ شده وارد بهش که زٌادي هٌجان و خوشحالً از خوب خبر اٌن از بعد

 .نشست کاناپه
 

 !الو؟ سماء: سروش
 

 .باش مبارک: سماء
 

 ...خ دٌگه که اٌن! کنً؟ مً گرٌه داري: سروش
 

 خبر خوش همٌشه شاءهللا ان باشه؛ خٌر لدمش شاءهللا ان خداروشکر خوشحالٌه؛ از اشکم آره،: سماء
 .باشً
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 .هستٌم منتظرت ببوس رو فراز ببٌن، رو مردم شٌر جا اٌن بٌا پاشو: سروش
 

 براي دلش بار اٌن گرفت؛ شدت گرٌش بگٌره رو خودش جلوي نتونست دٌگه تلفن کردن لطع از بعد
 داشت دوست گفت؛ مً تبرٌک بهش رو رسٌده نو لدم اٌن و بودش داشت دوست بود؛ شده تنگ فرهاد
 حرؾ و کرد مً گرٌه بلند بلند داشت و بود خودش هواي و حال تو مبارک؛ شدنت داًٌ گفت؛ مً بهش
 زنه؛ مً زار داره حال اون با سماء دٌد ولتً شد؛ داخل و انداخت کلٌد بؽل به بچه مهٌن که زد مً

 .اومد زن اٌن سمت و آورد در پا از کفش چطوري نفهمٌد
 

 ...ک دوباره الل زبونم جان خانم! شده؟ چً باز: مهٌن
 

 .کشٌد آؼوش به رو فراز  و کرد پاک  رو صورتش هاي اشک سماء
 

 .کرده زاٌمان فرحناز راه؛ به رو چٌز همه نباش نگران هٌچً: سماء
 

 .باشه نامدار شاءهللا ان نگرانً؛ از مردم خانم خداروشکر: مهٌن
 

 زنگ بٌتا که بود ظهر هاي طرؾ باشه؛ براش تسکٌن کمً شاٌد و گرفت بؽل توي رو پسرش کمً: سماء
 .زد
 

 ...ذاري نمً واًٌ؛ جان سماء خوبم: بٌتا
 

 !!گمشو برو اصال پرسم؛ مً رو حالت دارم نداري شعور شو خفه: سماء
 

 واستا  آه؛ تلفن؛ پشت گه مً سمت اٌن از بهار شدم دٌونه من دوتا شما دست از آخه خوبم؛ من: بٌتا
 من کشتٌد آخ کنم؛ صحبت تونم مً سماء با حاال کردم؛ پارک که خوبه جا اٌن بٌا باشه، باشه، بهار دٌگه

 .و
 

 !گً؟ مً خودت براي چً! خبره؟ چه: سماء
 

 ما شو آماده کن لطؾ حاال کنم؛ صحبت تلفن با حرکت حٌن فرمون پشت نذاشت پلٌس خانم هٌچً: بٌتا
 .کنٌم سوار هم تورو راه سر فرحناز دٌدن مٌرٌم دارٌم

 
 ... خودم براتون سخت اگرم حاضرم من زدي؟ حرؾ انمدر بگً خواستً مً رو همٌن فمط اوه؛:سماء

 
 .خداحافظ اٌم؛ مً دارٌم ما شدم؛ پٌر من دوتا شما دست از ببند؛: بٌتا
 

 .دختر اٌن دٌوانست: سماء
 

 زٌر زد دوباره سماء دٌدن با بود؛ گرفته آروم تازه فرحناز بودند؛ جمع رفما همه بٌمارستان رسٌدند ولتً
 .کرد زمزمه گوشش زٌر و کرد بؽلش رفت فرحناز سمت کنه؛ کنترل رو خودش کرد سعً سماء گرٌه؛
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 فکر کوچولو ي فرشته اٌن به فمط و فمط باٌد االن رفتند؛ رو راهشون اونا فرحناز؛ باش آروم: سماء
 دادن شٌر شٌرٌن لذت تونً نمً کنً بٌتابً طوري اٌن باشه لرار اگر داره نٌاز مادرش شٌر به اون کنً؛
 .باش بچه اون و خودت فکر به پس کنً؛ تجربه رو
 

 شه؛ مً دگرگون حالم بٌنم مً رو خالٌشون جاي ولت هر تونم؛ نمً: فرحناز
 

 اومد؛ کنار باٌد باهاش ولً هست دلم توي درد هم من داره؛ بستگً خودت به چٌز همه: سماء
 

 .سروش به کرد رو و گرفت فاصله فرحناز از بعد
 

 .من به بدش تو؛ نه باشه مادرش بؽل توي باٌد رو بچه اون خوردي: سماء
 

 بؽض بودند؛ کرده کوچٌک و فرهاد انگار گرفت بؽلش توي ولتً گرفت، رو کوچولو و کرد دراز دست
 فرحناز به نگاهً کرد؛ باز و بست رو چشماش کوتاهً ي لحظه براي داد؛ لورت زور با رو گلوش توي

 .داد بؽلش رو بچه و انداخت
 

 از پر مامانً به بکش؛ بو رو وجودش بند بند ازش؛ ببر لذت باره؛ مً آرامش وجودش ي همه از: سماء
 .داره نٌاز آرامش

 
 .اٌستاد عمب رفت فرحناز دل توي گذاشت رو بچه
 
 .گرفت لرار سماء کنار آروم فربد 
 

 .آفرٌن مٌاي کنار خوب اتفالات اٌن با داري اومد خوشم نه،: فربد
 

 .گرفت فاصله ازش و کرد فربد صورت نثار ؼضب از پر نگاهً فمط سماء
 و اٌستاد مً باٌد که جاًٌ اون شاٌد دونست؛ مً تنهاًٌ و کسً بً همه اٌن مسبب رو فربد سماء؛ 

 اون کنار در نه نداشت دوست کرد؛ مً اخاللً بد باهاش همٌن براي شاٌد کشٌد؛ عمب کرد مً اٌستادگً
 مً رو زندگٌش داشت بده؛ دست از نداشت دوست رو نسبً آرامش اٌن اي، دٌگه َکِس  نه بگٌره لرار
 .کرد
 

 .خونه اومدند و شدند مرخص اش بچه همراه فرحناز روز اون فرداي
 

 .بگٌر بؽل درست رو معصوم طفل اون خدا رو تو: سماء
 

 .بدم شٌر بهش تونم نمً ندارم؛ حوصله اصال بگٌرش بٌا: فرحناز
 

 :گفت بگٌره؛ بؽل رو کوچولوش فرامرز که لدٌمٌش رفٌك سمت رفت مً که طور همون سماء
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 مً زاٌمانت از روز ده االن اي، دٌگه چٌزه براش تو شٌر داره گناه ندي؟ شٌر عشك اٌن به مٌاد دلت
 مً چکار بودي من شراٌط توي اگر پس داره گناه طفلک مٌاري؛ بهانه هً دادنش شٌر براي ولً گذره؛
 کردي؟

 
 .باشه سخت برات بخواد که نداشتً فرهاد به اي عالله چون نبود؛ سخت شراٌطت تو: فرحناز

 
 ٌخ وجودش تمام اٌستاد؛ حرکت از باره ٌک به فرحناز حرؾ شنٌدن از بعد بچه خواباندن درحال سماء
 پشتش جوره همه که کسً شفٌمش رفٌك نداشت؛ باور بود شنٌده هاش گوش همٌن با که رو چٌزي بست؛
 ٌا حك به حاال بود، گفته لبل از که رو چٌزي هر نداشت؛ بٌشتر براش رو شوهر خواهر ٌه حکم حاال بود؛
 .بود شده استفاده اش علٌه بر ناحك
 به بود؛ رفته فرو آرومً خواب به بچه شد؛ تار اشک از دٌدش کرد؛ خوش جا گلوش توي سنگٌنً بؽض

 نشه؛ خرابش حال ي متوجه فرحناز که طوري بعد کشٌد؛ رو روش و گذاشتش تختش درون آهستگً
 :گفت فرحناز سمت برگرده که اٌن بدونه و اتاق در سمت رفت

 
 عالله بهش ها مدت از بعد اش خونه ي گوشه بٌاره که هم جوجه ٌه آدم ولً باشه؛ تو با حك شاٌد آره
 .لدٌمً رفٌك باش خودت مرالب. داشت خود جاي که فرهاد شه؛ مً مند
 

 .گفته چً که اومد خود به تازه فرحناز که بود گفته تاکٌد با انمدر رو آخرش ي جمله
 رو سختً شراٌط داد مً اون به رو حك ببٌن کمتر کرد مً سعً رو فرحناز بعد به روز اون از سماء
 .دوستش بهترٌن حتً بزنه زبون زخم َکس همه به داشت حك بود؛ گذاشته سر پشت
 کنه مً فکر فربد به ذهنش ته بود؛ ندٌده رو فربد که شه مً هم ولتً خٌلً که فرحناز زاٌمان از بعد
 .بشه ش کالفه و رٌخته بهم ندٌدنش از که اندازه اون تا نه ولً
 

 بودي؟ خواب سالم؛: بٌتا
 

 در دمه حاال چرا تو بٌا کرد؛ مً لراري بً صبح تا بچم خوابٌد، نمً فراز چرا دونم نمً دٌشب آره؛: سما
 .واستادي

 
 خوابٌده؟ حاال عزٌزم؛ آخً: بٌتا
 

 لهوه؟ ٌا چاًٌ آره؛: سماء
 

 .مٌرم خورم مً لهوه ٌه من بخواب برو بٌا اصال کنم؛ مً درست خودم بشٌن بٌا تو لهوه؛: بٌتا
 

 .دارم کار تا هزار بابا؛ نه: سماء
 

 .نخوابٌدي هم دٌشب گً مً بخواب بگٌر برو!! کجا؟: بٌتا
 

 مراسم براي کدومش هر سالگرد؛ مراسم براي ببٌنم رو داده آدرس سروش که جا چند برم باٌد نه: سماء
 .دارم کار بدم؛ بٌعانه بود مناسب
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 .بٌکارم من بدم؛ انجام هم من تا بگو هست کاري اگر دختر نبود؛ ٌادم اصال!! واي: بٌتا
 

 .برٌم هم با بٌا خواستً اگر پس: سماء
 

 .باشه:  بٌتا
 

 .داد ادامه گذاشت؛ مً مٌز روي رو لهوه هاي فنجون سٌنً داشت که سماء
 

 چطوره؟ بهنام: سماء
 

 .چسبٌده تنش به سرش: بٌتا
 

 !شده؟ چً سرد انمدر چرا پس: سماء
 

 .باشه زندگٌش توي اي دٌگه کس کنم مً فکر نٌست؛ سابك بهنام: بٌتا
 

 !مطمئنً؟: سماء
 

 .نشدم رٌز کارهاش توي هنوز گم؛ مً اخاللش و رفتار از دونم نمً: بٌتا
 

 .کرد ٌخ بخور رو ات لهوه حاال کنً؛ مً اشتباه حتما نه؛: سماء
 

  کردند؛ برگزار باهم رو پسر و پدر سالگرد مراسم
 بود؛ برادر و پدر دلتنگ رو لرار بً فرحناز هم باز

 بود؛ آورده فشار بهش فرهاد خالً جاي سال ٌک اٌن توي والعا رٌخت؛ مً اشک سکوت توي سماء
 بهونه روز شبانه اش ٌکساله پسر که وجودي همون بود؛ شده فرهاد گرانبهاي وجود ي متوجه حاال شاٌد
 بازهم شه؛ مً دردش پر دل تسکٌن کمً افته، مً بٌنشون ي جمله آخرٌن ٌاد ولتً گٌره؛ مً و اش
 .باشه کرده جبران رو فرهاد هاي محبت از سوزنً سر جمله اون با شاٌد کرد مً خوش اٌن به رو دلش
 که؛ گذشت مً فرهاد سالگرد از اي هفته ٌک
 

 مادر؟ جان سماء: مهٌن
 

 !!عزٌزم جانم: سماء
 

 .بخوره هواًٌ ٌه بٌرون برمش مً کنه مً لراري بً خٌلً فراز مادر؛:مهٌن
 

 .باشٌد مرالب خدا رو تو فمط باشه؛: سماء
 

 .خداحافظ عزٌزم؛ راحت خٌالت: مهٌن
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 .سالمت به برٌد: سماء

 
 .شد بلند اؾ اؾ زنگ صداي که بود نگذشته مهٌن رفتن از انمدر

 
 جانم؟ گذاشت؛ جا چٌزي ٌه جون مهٌن دوباره بابا اي: سماء

 
 .شد ظاهر اؾ اؾ تصوٌر روي به رو فربد

 
 خواي؟ نمً مهمون سالمت؛ جونت: فربد

 
 .کرد باز رو در کالمً هٌچ بدون نشست؛ پٌشونٌش روي سردي عرق باره ٌک به سماء
 براي اتاق داخل رفت نبود؛ تنش مناسبً لباس چون همٌشه معمول طبك گذاشت؛ باز هم رو ورودي در

 .لباسش تعوٌض
 

 نٌست؟ خونه کسً خونه؛ صاحب ٌااّلّل؛: فربد
 

 .اٌستاد فربد روي به رو بود اومده بٌرون اتاق از که سماء
 

 .سالم تو؛ بفرماٌٌد:سماء
 

 گالي از بود پر که گلً دسته افتاد؛ دور خٌلً شاٌد خاطرات ٌاد انداخت؛ سماء پاي تا سر به نگاهً فربد
 .سماء سمت گرفت احترام با سرخ، روز

 
 !!گل براي گل شماست؛ براي اٌن بفرماٌٌد سالم؛: فربد

 
 از لبل باشه؛ عصبانً ٌا خوشحال فربد حرکت اٌن از باٌد دونست نمً رٌخت؛ فرو سماء دل توي چٌزي
 :گفت بگٌره کنه دراز دست اٌنکه

 
 !مناسبت؟ چه به
 

 .کنم مً خواهش کنم؛ مً عرض خدمتتون هم رو مناسبتش لطفا بگٌر من از رو گل دسته اٌن شما: فربد
 

 .گذاشت گلدون داخل و گرفت فربد هاي دست از رو گل و رفت جلو ناچار به سماء
 

 !بنشٌنم؟ کنً نمً تعارؾ: فربد
 

 .بفرماٌٌد کنم مً خواهش: سماء
 

 .نشست داشت لرار کنارش که اي دونفره ي کاناپه رو فربد
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 شٌنً؟ نمً خودت: فربد

 
 لهوه؟ ٌا چاًٌ: سماء

 
 .بزنم حرؾ باهات خوام مً فمط بشٌن هٌچً: فربد

 
 ...بذا نه: سماء

 
 !!بشٌن کنم؛ مً خواهش: فربد

 
 .نشست و کرد انتخاب رو فربد ممابل مبل بود مشهود هم اش چهره از که نگرانً با سماء

 
 .شنوم مً خوب: سماء

 
 .کرد من من کمً فربد

 
  بگم؛ چطوري چ؛: فربد

 
 .مطلب اصل سر برو: سماء

 
 .کنم مطرح چطور رو ام خواسته دونم نمً سماء: فربد

 
 :گفت ادامه در و داد بٌرون صدا با رو نفسش رسٌد که جا اٌن به فربد

 
 .کنً ازدواج من با که خوام مً ازت من خوام؛ مً من من؛

 
 داشت؛ رو آرزوش دورانً ٌک شاٌد که روزي رسٌد؛ روز اون باالخره پس بود؛ درست سماء حدس

 پوستش زٌر وجودش؛ تو خاصً ترس حاال ولً کنه؛ اٌستادگً و بمونه فربد خواست مً که دورانً
 بده؛ پر بالو بهش خواست نمً و دونست مً هم شاٌد دونست؛ نمً خودش هم رو دلٌلش چرا؟؛ دوٌد؛
 شد؛ ظاهر چشماش جلوي خواسته اٌن شنٌدن از بعد که کسً اولٌن ترسٌد؛ مً مردم حرؾ  از شاٌد

 راحت خٌال با حاال و کرده خاک زٌر رو من عزٌز برادر که کرد؛ مً فکر چً خودش پٌش بود؛ فرحناز
 به داشت نٌاز هنوز نداشت، رو خواسته اٌن طالت هم خودش دل نه برسه؛ سابمش عشك به خواد مً

 نمً رو اجازه اٌن خودش به خودش بود؛ نٌامده کنار لضٌه اٌن با هنوز َکس؛ همه از بودن دور و تنهاًٌ
 اجازه اٌن تونست نمً ولً مٌزد؛ سوسو  هنوز فربد به عالله از اي روزنه للبش اعماق که درسته داد؛
 ي خواسته به رسٌدن براي زوده خٌلً" گفت مً خودش پٌش بده؛ خواسته اٌن به تن بخواد که بده رو
 .فربد به کرد رو احترام با و شد بلند جاش از فکر اٌن با ناخودآگاه ؛"دلت
 

 !!هستم شوهرم عزادار هنوز من کنم، مً خواهش ازت: سماء
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 :گفت بهش تعجب با و شد بلند کاناپه روي از فربد
 

 ولً؛؛؛ کردم؛ صبر ٌکسال خدابٌامرز اون احترام به من گذشته؛ ٌکسال فرهاد فوت از ولً
 

 .داد ادامه کرد مً باز فربد براي رو در که طور همون رفت؛ در سمت سماء
 

 من؛؛؛ نده؛ ادامه رو بحث اٌن کنم؛ مً خواهش:سماء
 

 .گرفت اش مردونه گرم دستهاي توي رو دستهاش و رسوند سماء به رو خودش فربد
 

 نداري؟ اي عالله من به بگً خواي مً سماء؛: فربد
 

 شنوه؛ مً هم فربد رو صداش کرد مً احساس که جاًٌ تا بود رفته باال سماء للب تپش
 

 .دارم زمان به نٌاز من: سماء
 

 چطوره؟ هفته آخر تا: فربد
 

 .نه روز دو و روز ٌک نه؛: سماء
 

 مولع؛؛؛ اون تا دارم؛ فرصت هفته اٌن آخر تا فمط من! کً؟ تا پس: فربد
 

 .نکن مطرح رو خواسته اٌن اي دٌگه َکس با نه خودت با نه برو؛ فربد: سماء
 

 نمً چرا دارم عالله تو به من سماء بدم؛ پس رو کذاًٌ شب اون تاوان باٌد من کً تا! کً؟ تا: فربد
 اٌن توي خدا به بستمه؛ خدا به کنم؛ تحمل رو عذاب انتظار؛ از پر هاي روز اٌن باٌد کً تا بفهمً، خواي
 تاوان کافً ي اندازه به هم من داد؛ تاوان باٌد نٌست؛ آسونً کار عشمت آوردن بدست فهمٌدم سال چند
 .فرازت براي کنم پدري بده اجازه من به دادم؛

 
 از بود، مشخص که فربد ي شده سرخ چشمان توي کشٌد؛ بٌرون فربد دست از رو هاش دست سماء

 .کرد نگاه شده؛ سرخ طور اٌن احساسات
 

 .دارم زمان به نٌاز من: سماء
 

 !سماء؟ چمدر! ماه؟ چند! روز؟ چند: فربد
 

 ...ماه چند ي فاصله به نه ها زودي اٌن به نه: سماء
 

 .نده ام شکنجه اٌن از بٌشتر نکن؛ من با رو کار اٌن سماء: فربد
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 کدوم بده؛ انجام باٌد چکار دونست نمً بود؛ درگٌر احساساتش با اون همپاي هم سماء نداشت خبر فربد
 .بده فرصت خودش به باٌد که دونست مً رو اٌن فمط درسته؛ کار
 

 .گرفت تماس سماء با فرودگاه از رفتن هنگام هم باز فربد روز اون از بعد
 شد؛ مً دگرگون زنگً هر صداي با بود؛ شده سردرگم و کالفه خٌلً روز چند اٌن توي که سماء

 
 الو؟: مهٌن

 
 !هستٌد؟ شما فربد آلا سالم؛: مهٌن

 
 .کنم صداشون بدٌد اجازه هستند؛ خانم بله؛: مهٌن

 
 کسً چه که بود تلفن پٌشه هم فکرش ي همه حال اٌن در بود؛ کردن جور و جمع مشؽول اتاق توي سماء
 ازاٌن لبل داشت دوست بود؛ فربد تماس منتظر روز چند اٌن توي مٌزد؛ گول رو خودش هست؛ خط پشت
 همه اٌن از خودش بزنه، حرؾ باهاش فربد خواست مً دلش بشنوه؛ رو صداش بازهم بره فربد که

 و صبر سر باٌد بٌاره؛ کم حس اٌن جلوي خواست نمً هم باز ولً بود؛ شده وامانده و خسته پرٌشانً
 پاي اٌنبار نبود؛ خودش زندگً فمط دٌگه چون فکر؛ بدون و احساس سر از نه گرفت؛ مً تصمٌم درست
 .بود درمٌان هم فرازش

 
 ...تو بٌا: سماء

 
 .شد اتاق وارد تلفن گوشً با مهٌن

 
 .هستند خط پشت فربد آلا جان؛ خانم_
 

 .شد خارج اتاق از گوشً دادن تحوٌل از بعد مهٌن گرفت؛ رو گوشً و کرد دراز دست سماء
 

 .فربد سالم الو؛: سماء
 

 خوبه؟ فراز خوبً؟ سالم؛: فربد
 

 شد؛ لبرٌز ؼم از دلش شنٌد؛ رو دردش پر صداي ولتً سماء
 

 خوبً؟ تو مرسً؛: سماء
 

 .ؼمگٌنم و رٌخته بهم چمدر دونً مً خوب که دونم مً نٌستم، خوب اصال من نه،: فربد
 

 .کرد سکوت سماء
 

 ...من واستادم؛ پات جوره همه من سماء؟ نشده؟ عوض نظرت هنوز: فربد
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 ..صحبت مورد اٌن در که ما بگً؟ رو همٌن زدي زنگ فمط فربد؛: سماء

 
 خواي نمً چرا عاشمتم؟ من کنً باور خواي نمً چرا نزن؛ خنجر خسته للب اٌن به انمدر کن بس:فربد
 خوام؟ مً رو تو که کنً لبول

 
 تصمٌم بخوام که نٌستم مولعٌتً توي االن حك؛ بٌشتر من به و بده زمان دومون هر به برو؛:سماء

 .برو پس بگٌرم؛ درستً
 

 خراب رو بود چٌده خودش پٌشه که رو هاًٌ برنامه تمام زن اٌن نداشت؛ مساعدي حال وجه هٌچ به فربد
 .بٌاره کم نخواست هم باز ولً رفت؛ مً او با رو سفر اٌن باٌد کرده؛

 
 مطمئن رو اٌن کنً؛ زندگً من کنار در باٌد آخرش و اول تو نمٌام؛ کوتاه بدون ولً مٌرم، باشه: فربد
 ست کلمه ٌک فمط من جواب بکن؛ رو هات فکر خوب پس اومدم؛ کوتاه که نٌست اٌن بر دلٌل رفتن باش
 .اي دٌگه چٌزه نه" بله"
 

 فاصله گوشش از رو تلفن گوشً ناخوداگاه سماء که بود گفته لاطع و بلند صداي با رو اش جمله انمدر
 .بود خوشحال بدون لاطع و پافشاري همه اٌن از هم دلش ته بود؛ داده
 اش خواسته کرد؛ مً صحبت باهاش و گرفت مً تماس سماء با بارها و بارها روز اون از بعد. رفت فربد
 .بود نکرده تؽٌٌري سماء جواب ولً کرد؛ مً مطرح دوباره و دوباره رو
 
 
 

 و آموزشً هاي کالس از داد؛ انجام تونست کاري هر خٌال و فکر از فرار براي سماء سال دو اٌن توي
 اش کالفه شه مً چً اش بچه و خودش ي آٌنده که اٌن فکر نداشت؛ اي فاٌده اما داد انجام...  و ورزشً

 گرفت تصمٌم پس باشه؛ داشته خودش از درآمدى باٌد که کرد مً فکر اٌن به خودش پٌش بود؛ کرده
 از بعد و گشت کار دنبال راحت خٌال با پس کرد؛ مً مرالبت فراز از مهٌن چون بشه؛ کاري به مشؽول
 .کرد پٌدا شراٌطش مناسب کاري مدتً

 
 پس؟ کجاًٌ سالم؛: بٌتا
 

 کجاًٌ؟ تو خونه؟ مٌرم دارم راه تو خوبً؟ سالم؛: سماء
 

 .دٌگه بٌا تو، خونه: بٌتا
 

 کنه؟ مً چکار فرازم کنم؛ کار چه من ترافٌکه خٌلً عشمم؛ مٌام دارم!!! اِ : سماء
 

  کنه؛ مً بازي اش خاله با داره نشسته اٌنجا خاله عزٌزه: بٌتا
 

 .مٌده ادامه و مٌاره پاٌٌن رو صداش کمً



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 225 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 
 .گٌره مً بهونه داره خٌلً بچه بٌا زود: بٌتا
 

 .مٌام دارم کن سرگرمش تو بمٌرم؛ الهً: سماء
 

 .خداحافظ بٌا زود راحت؛ خٌالت: بٌتا
 

 .خداحافظ: سماء
 

 شده؛باالخره سماء ي وابسته بشدت و داره سن دوسال حاال که کوچولو فراز با بازي به کرد شروع بٌتا
 .خونه رسوند رو خودش سماء ساعت نٌم گذشت از بعد
 انداخت رو خودش شد باز در تا در سمت رفت دو به کوچولوش پاهاي اون با فراز در توي انداخت کلٌد
 رو للبش تپش و باشه مادرش آؼوش توي خواست مً فمط نداد؛ کاري هٌچ ي اجازه بهش بؽلش؛ توي

 .بشنوه
 لهوه سٌنً ٌه با هم خانم مهٌن نشست؛ بٌتا دست کنار کاناپه روي و کرد عوض لباس سما اٌنکه از بعد
 .شد سالن وارد

 
 نباشً؛ خسته: بٌتا
 

 .بود شلوغ شرکت خٌلً داشتٌم؛ کاري پر روز امروز مرسً واي؛: سماء
 

 چرا؟:بٌتا
 

 .شده وارد ها محموله: سماء
 

 فرهاد از که ارثً ولتً چرا باشً؟ شاؼل خواي مً تو هست وابسته تو به بچه اٌن انمدر ولتً چرا: بٌتا
 ...رسٌده بچه اون و تو به
 

 و زن به ارثً کنه فوت پدر از لبل پسر که دونً مً بوده؛ فرحناز لطؾ نبوده ارث اوال کن؛ صبر: سماء
 خبر من روز و حال از تو هم بعد نمٌاد؛ خوشم صدله از من دونً؛که مً تو دوما رسه؛ نمً هاش بچه
 والدٌن به وابستگً انمدر بودم؛ نشسته خونه توي ولتً بود مشؽول و رٌخته بهم فکرم چمدر که داري
 تا بکشه؛ بٌرون آب از تنهاًٌ به خودش رو گٌلٌمش تونه مً چطور روزگار فرداي پس نٌست خوب هم
 .مٌره ٌادش رو من شه مً اخت خودش هاي سال و سن هم با مهد مٌره هم دٌگه ولت چند
 

 .باشه تو با حك شاٌد دونم؛ نمً: بٌتا
 

 ورا؟ اٌن اومدي شد چطور: سماء
 

 !!ام خونه مٌرم شب آخر جمعه و مٌام شنبه پنج هر من! رفته؟ ٌادت! خوبً؟!! وا: بٌتا
 



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 226 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 مً سالً ٌک دٌگه که تو کنً؟ زندگً ما با نمٌاي چرا خوب بٌتا ببخشٌد؛ نبود؛ ٌادم اصال آره؛: سماء
 .ما کنار اٌنجا بٌا تنهاًٌ شه
 

 .کرده ترک رو من چٌز همه بً بهنام اون شه مً ٌکسالً آره؛:  بٌتا
 

 .گشنگً از مردم بخورٌم؛ شام برٌم پاشو هم حاال کن؛ فکر من پٌشنهاد به نکن؛ فکر بهش: سماء
 

 بود؟ کً: فرحناز
 

 .اومدن فراز آلا با خانم سماء جون؛ خانم: بتول
 .استمبالشون مٌرم خودم برس؛ کارت به برو تو: فرحناز

 
 .خانم چشم: بتول

 
 فراز کرد؛ باز رو هاش دست نشست گشود؛ دوشون هر روي به و در رفت؛ سمتشون باز روًٌ با فرحناز
 .مهربونش ي عمه بؽل توي انداخت رو خودش درنگ اي لحظه بدونه

 
 .بشه فدات عمه بگردم؛ دورت الهً: فرحناز

 
 .کشٌدند مً آؼوش در رو هم عاشمانه چه کرد؛ مً نگاه عزٌز دو اٌن به عشك سر از لبخندي با سماء

 
 .رفت مً اش صدله لربون و بوسٌد مً را اش زاده برادر ولفه بً فرحناز

 
 .برم تنت بوي لربون من که اي: فرحناز

 
 !تو؟ بٌاٌم هست اجازه عزٌزم: سماء

 
 :گفت و گرفت هاش دست توي رو فراز دست و شد بلند بود اومده خود به تازه که فرحناز

 
 ببخش؛ نبود حواسم اصال

 
 .کرد دعوت داخل به رو دو هر و بوسٌد رو سماء ي گونه و رفت نزدٌک بعد
 

 .فرحناز به کرد رو نشست کاناپه روي که اٌن از بعد
 

 خوبً؟ خودت: سما
 

 .کشٌد دل ته از آهً بود؛ نشانده پاهاش روي رو فراز و بود نشسته روي به رو ي کاناپه حاال که فرحناز
 

 چطوري؟ تو نٌستم؛ بدک اي: فرحناز
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 براش؟ کردٌد چکار چطوره؟ مامان حال راستً نٌستم؛ بد هم من خدا؛ شکر: سماء

 
 

 .داد بتول دست رو فراز
 

 .باش مرالبشون کنه؛ بازي فرامرز با ببرش:فرحناز
 

 .خانم چشم: بتول
 

 پا روي پا و نشست صاؾ بعد برداشت؛ رو بود آورده بتول که رو اي لهوه فنجونه  و شد خم فرحناز
 .کرد رو انداخت؛

 
 شم مً مجبور ولت اون نتونستن اگر آوردم؛ رو کسً سودابه دست کمک امتحانً رو ولتً چند: فرحناز
 .بدم انجام رو آساٌشگاه به بردنش ٌعنً ندارم؛ دوست که رو کاري

 
 .گذاشت مٌز روي رو اش لهوه فنجون سماء

 
 ..چطو سروش کردي؛ خوبً فکر: سماء

 
 .شد سالن وارد سروش که بود نکرده تموم رو اش جمله هنوز سماء

 
 گذاشتٌد؟ بار رو من ي پاچه کله که بٌنم مً به؛: سروش

 
 .شه مً بلند سروش احترام به و کنه مً اي خنده سماء

 
 بودي؟ کار سر خوبً؟ سالم؛: سماء

 
 خوبً؟ تو بشٌن، ام؛ کوفته و خسته هم خٌلً بودم سرکار آره خوبم؛ سالم؛: سروش

 
 .خوبم هم من ممنونم: سماء

 
 راهً؟ روبه چطوره؟ گلم خانم: سروش

 
 .بٌارن برات لهوه بگم بشٌن خوبم؛ عزٌزم؛ سالم: فرحناز

 
 .خانمم مرسً: سروش

 
 :گفت و سماء به کرد رو سروش فرحناز؛ رفتن از بعد
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 .گم مً چً شدي متوجه موافمً؛ من با تو گم مً من هرچً اومد فرحناز که االن 
 

 .پٌوسط جمعشون به فرحناز بگه؛ چٌزي خواست تا کرد مً نگاه سروش صورت به متعجب سماء
 

 ..بگٌرم مفصلً تولد جشن بچه دوتا اٌن براي خوام مً: سروش
 

 .پرٌد حرفش بٌن فرحناز
 

 !!بگٌري جشن خواي مً حاال دادٌم؛ دست از عزٌز دوتا ما!گً؟ مً چً هست معلوم
 

 اضافه ما جمع به دٌگه عزٌز دو خدا خواست به ولً دادٌم؛ دست از عزٌز دو ما توِ  با حك بله: سروش
 رو برادرت و پدر فوت سالگرد دو هر سال دو اٌن توي ما شدند؛ بزرگ دوشون هر ماشاءهللا شدن؛

 !دٌگه؟ موافمً من با تو سماء نه مگه نگرفتٌم؛ جشنً هٌچ معصوم طفل دو اٌن براي ولً گرفتٌم،
 

 فرحناز؛ به دٌگه نگاه ٌه انداخت سروش به نگاه ٌه بگه چً دونست نمً سماء
 .بده جواب تا نداد سماء به اجازه فرحناز

 
 ...اٌن براي زوده حاال موافمه من با هم سماء نه: فرحناز

 
 و پدر درست ندارند؛ هم ٌادگاري عکس ٌه حتً دارند؛ گناه ها بچه اٌن موافمم سروش با من نه؛:سماء

 ..ولً محترم و عزٌز من براي هم خاطرشون کردند فوت برادرت
 

 برسٌد؟ خودتون گذرونً خوش به خواٌد مً ها بچه ي بهانه به! چً؟ ولً: فرحناز
 

 !بگٌري؟ تولد جشن پسرت تک براي نداري دوست تو زنً؟ مً تو که حرفٌه چه اٌن: سروش
 

 ...نه ولً دارم؛ دوست آره: فرحناز
 

 گناه فراز اون هستش؛ دورهمً مهمونً ٌه بعدشم! بگٌري؟ خواي مً کً دٌگه نداره؛ ولً: سروش
 حواست باٌد هستً اش عمه که تو تولد؛ کٌک ٌه کوچٌک مهمونً ٌه از درٌػ کرد، رد هم دوسالش داره
 هٌچ فراز مٌاد دلت تو کنٌم؛ سکوت نباٌد که هم ما گه نمً چٌزي سماء اگر حاال باشه؛ چٌزها اٌن به

 بعد پدرم چون نکنه که سراؼش بٌاد فکر اٌن نکنه روزگار فرداي پس باشه؛ نداشته تولدش از اي خاطره
 حرؾ اٌن از دونم مً چه نگرفتن؛ جشن برام نداره، دوست رو من کسً کرده فوت من اومدن دنٌا به از
 .ها
 

 ولً داد؛ لورت رو گلوش توي بؽض و انداخت پاٌٌن رو سرش گرفت؛ سروش از رو نگاهش سماء
 که اتالً سمت رفت وساٌلش برداشتن از بعد کنه؛ مخفً فرحناز دٌده از رو چشمش توي اشک نتونست

 هردوشون، به کرد رو ضعٌفً صداي با گرفت؛ رو فرازش دست کردند؛ مً بازي داخلش ها بچه
 .شد خارج در از و گفت کوتاهً خداحافظً
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 اشک بود؛ شده کند بچه نفس که بود گرفته بؽل توي محکم رو فراز انمدر خونه به برگشت راه توي
 تاکسً ي راننده کرد؛ مً هك هك که جاًٌ تا بود؛ خراب خٌلً حالش نمٌامد؛ بند اي لحظه چشماش
 .بود شده نگرانش

 
 !مٌاد؟ بر من دست از کاري خانم_
 

 دو به و سپرد دستش رو فراز دٌد رو مهٌن تا خونه؛ رسٌدند ولتً داد؛ تکون طرفٌن به سري فمط سماء
 .اش ؼصه پر دل براي باشه مرهم سرد آب شاٌد شد؛ حمام وارد

 
 الو؟: سماء

 
 شدٌم؛ نگرانت خٌلً فرحناز و من رفتً طوري اون که دٌروز خوبً؟ جان سماء سالم؛: سروش

 
 .شد دگرگون حالم دفعه ٌک چرا دونم نمً ببخشٌد سالم؛: سماء

 
 همگً هستم متوجه دونم؛ مً: سروش

 سال دو به برگردٌم همگً خوام مً که زٌاده من تولع شاٌد کردٌم؛ گم رو کسً ٌا چٌزي ناخودآگاهمون
 پٌر و شکسته سال چندٌن ي اندازه دوسال اٌن توي بٌنم مً که رو فرحناز ها؛ اتفاق اون از لبل پٌش
 هٌچ ندارم دوست کنم؛ مً مسئولٌت احساس ٌه همگٌتون به نسبت خدا به دٌگه؛ جور ٌه تو شده؛

 .بچه دوتا اٌن مخصوصا باشه؛ ؼم دلتون تو کدومتون
 

 ولً ممنونم؛ ازت هم خٌلً نکردي؛ که چکارها تو دوسال اٌن توي دٌدم دارم؛ لبول رو حرفت: سماء
 .فرحناز

 
 هر دلتنگ فمط زنه؛ نمً دل ته از شو ها حرؾ از کدوم هٌچ ولً گً؛ مً چً فهمم مً: سروش
 .داره دوستون چمدر که دونً مً زنه؛ مً حرفً هم اگر دوشونه،

 
 .دٌد جاٌز رو سکوت پس بده؛ ادامه اٌن از بٌشتر نخواست دٌگه سماء

 
 جشن؟ براي خوبه شنبه پنج همٌن بگم زدم زنگ حاال: سروش

 
 .خوبه آره:سماء

 
 نمٌاد خوشت شناسم مً رو اخاللت که جاًٌ اون از بٌا، شو بلند بگٌر مرخصً رو روز اون: سروش
 چٌزي اون از بٌشتر ولً بده انجام تو رو کارها از لسمتً خوره؛ مً بر بهت بده؛ انجام برات کاري کسً
 هستش؛ فراز به من ي هدٌه کارها مابمً تو، با دونم مً من کنً تر دراز گلٌمت از رو پات گم مً من که
 سمت از اعتراضً جاي بعد تا گفتم جلوتر پس بدم انجام براش کارا خٌلً دارم دوست عموش عنوان به
 !که؟ شدي متوجه نباشه؛ تو
 

 .برد بکار اي" باشه" ي کلمه تنها تاکٌد همه اٌن جلوي فمط سماء
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 کنم؛ زحمت رفع من نداري کاري اگر سمت؛ اٌن بٌا صبح از رو روز اون پس خوب؛ خٌله:سروش
 .برسون فرحناز به سالم کشٌدي؛ زحمت نه؛: سماء

 
 خداحافظ؛ رو؛ بزرگٌت: سروش

 
 .خداحافظ: سماء

 
 که داشت ذوق و شوق انمدر خرٌد رفت مستمٌم کارش شدن تموم از بعد سماء است؛ چهارشنبه امروز

 خونه ولتً شد؛ آروم کمً دلش گرفت؛ رو بگٌره پسرش تولد اولٌن براي خواست مً دلش هرچٌزي
 .زد زنگ بٌتا به بعد کرد؛ استراحت کمً رسٌد؛

 
 .سالم الو؛: سماء

 
 چطوره؟ فراز خوبً؟ عزٌزم، سالم: بٌتا
 

 کنً؟ مً چکارا چطوري؟ تو خوبه؛ اونم خوبم؛: سماء
 

 .افتادم جنازه مثل اومدم سرکار از تازه هٌچً خوبم؛ هم من: بٌتا
 

 ها؛ بٌاي زود فردا نباشً؛ خسته: سماء
 

 !!کجا؟: بٌتا
 

 !نگرفته؟ تماس باهات سروش مگه!! اِ : سماء
 

 نمٌام؛ گفتم ولً زد؛ زنگ چرا آهان؛: بٌتا
 

 !هست؟ جشن اٌن توي بهنام چون فمط! چرا؟: سماء
 

 کنم؛ مً خواهش نده ادامه ندارم حوصله: بٌتا
 

 بزنً اومدنت با بٌاي باٌد تو اتفالا مٌدي؟ نشون ضعؾ نمطه چرا مٌاري؟ کم چرا اي دٌوانه تو: سماء
 ..بکشً عمب اٌنکه نه پوزش توي

 
 .بزنم حرؾ درموردش ندارم دوست اصال کن؛ تمومش جان سماء: بٌتا
 

 دوست که منً براي اومدي اصال کنً؛ خالً رو خودت باٌد بزنً حرؾ موردش در باٌد اتفالا نه:  سماء
 هر چرا هان زنً؟ نمً حرؾ موردش در چرا افتاد؟ اتفاق اٌن که شد چً که کنً تعرٌؾ هستم صمٌمٌت

 !چرا؟ کنً؟ عوض رو حرؾ خواي؛ نمً تو بزنم حرؾ خوام مً موردش در بار
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 .ازت کردم خواهش سماء کن تموش: بٌتا
 

 .بٌاي باٌد خوب؟ خٌله کنً کمکم باشً باٌد دارم نٌاز بهت پنجشنبه ولً باشه؛: سماء
 

 ...حاال باشه؛: بٌتا
 

 .مٌاًٌ کلمه ٌک ره؛ نمً من کت تو ها پرت و چرت اٌن و حاال: سماء
 

  بردار؛ کچلم سر از دست مٌام بابا باشه آه؛: بٌتا
 .خداحافظ کنً؛ استراحت بري مٌدم اجازه بهت حاال: سماء

 
 .خداحافظ باشه کنم؛ استراحت برم حاال کردي خراب رو حالم: بٌتا
 

 باهم تا فرحناز ي خونه رفتن مهٌن با. داد رو فراز ي صبحانه و داد انجام و کاراش زود صبح از سماء
 سرش توي اٌده چً هر هم سماء نٌامد؛ بٌرون اتالش از فرحناز مدت تمام بدند؛ انجام رو جشن کارهاي
 گرفتند؛ سرٌع دوش ٌه فراز و خودش که بود نمانده مهمونا اومدن به چٌزي دٌگه کرد؛ اجراء رو داشت

 رو پاٌش سرتا زد؛ پسرش گل گردن به خوشگل پاپٌون ٌه با کرد؛ فراز تن رنگ طوسً شلوار جلٌمه ٌه
 و کت ٌه هم خودش مهٌن؛ دست سپردتش. گذاشت سرخش ي گونه روي گرمً ي بوسه کرد؛ نگاه

 خاصً ي جلوه تراشش خوش اندام توي لباس پوشٌد؛ بود کرده ست فراز لباس با و رنگش که شلوار
 روي هم ملٌحً آراٌش گذاشت؛ باز دورش فر موهاشم. کرد ست لباسش با هم بلندي پاشنه کفش داشت؛

 .لدٌمً رفٌك سراغ رفت پس داشت؛ ولت ها مهمون اومدن تا هنوز داد؛ انجام صورتش
 

 تو؟ بٌام هست اجازه عزٌزم؟ جونم؟ فرحناز: سماء
 
 .شد اتاق وارد و کشٌد پاٌٌن رو در ي دستگٌره پس نگرفت؛ پاسخً هٌچ فرحناز سمت از
 

 ...دختر پاشو! بٌان؟ مهمونا که االناست بلندشو! خوابً؟ هنوز! فرحناز؟: سماء
 

 .کشٌد باال سرش روي تا رو پتو
 

 .بخوابم خوام مً برو کنم مً خواهش: فرحناز
 

 .برداشت سرش روي از رو پتو رفت نزدٌک سماء
 

 هم تو ببٌن دادم؛ انجام درست رو کارا ببٌن بٌا اصال بٌاد؛ جا حالت بگٌر دوش ٌه برو دٌگه؛ پاشو: سماء
 .شو بلند خدا رو تو بگٌرم؛ نظر در توهم نظر کردم سعً مٌاد؛ خوشت

 
 .انداخت نگاهً سماء پاي تا سر به کرد؛ باز شو ها چشم فرحناز
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 رسٌدي؟ خودت به چه: فرحناز
 

 بگم تا بٌاد جا حالت بگٌر دوش ٌه برو شو بلند! نرسم؟ خودم به چرا فرازمِ  تولد اولٌن خوب، آره: سماء
 .هامونِ  دوردونه تولد ناسالمتً برسم؛ توام به تا بٌارن؛ برات هم لهوه ٌه
 

 کرد رو و زٌر رو هاٌش لباس کمد هرچً فاصله اٌن توي سماء رفت؛ حمام مکرر اصرارهاي با باالخره
 بود هرطور خالصه بود؛ مشکً فمط و فمط ها لباس تمام نکرد؛ پٌدا باشه امشب مناسب که لباسً هٌچ
 کرد؛ ست کفش جفت ٌک با بود، شده کار تمام باال ي تنه نٌم که بلند پٌراهن ٌک

 لهوه بنشٌند؛ آٌنه روي به رو کرد مجبورش سماء؛. بود مرده دل و حال بً خٌلً اومد، حمام از فرحناز
 .کردنش آماده به کرد شروع داد، دستش رو اش
 

 .کن تنت هم لباست بٌا شدي؛ ناز چمدر عزٌزم ببٌنمت؛ خوب:سماء
 

 کار و نداد هاش حرؾ به اهمٌتً سماء گرفت؛ سر از رو کردن ؼرؼر دوباره لباس دٌدن با فرحناز
 همون ببٌنه آٌنه توي رو خودش تا برگشت کرد تن رو کفش و لباس ولتً فرحناز داد؛ انجام رو خودش
 زٌباش همسر به مبهوت و مات نداشت؛ باور دٌد مً که رو چٌزي سروش شد؛ اتاق وارد سروش مولعه
 اٌن بدونه و گرفت هاش دست توي رو فرحناز صورت اومد، جلو بزنه حرفً اٌنکه بدونه کرد؛ مً نگاه
 باٌد دونست نمً والعا سماء گذاشت؛ فرحناز لباهاي روي داؼً ي بوسه باشه؛ دوروبرش ي متوجه که

 خارج اتاق از معطلً بدونه نداشت خوبً حال بود؛ رفته باال للبش تپش تصوٌر اٌن دٌدن با کنه؛ چکار
 ي متوجه که اٌن از دو هر بودند؛ شده خودشون کار ي متوجه دونفر اون سماء رفتن از بعد تازه شد؛

 .شدند ناراحت خٌلً نبودند سماء حضور
 زندگٌش توي کسً داشت نٌاز چمدر که بود؛ افتاده هاش تنهاًٌ و فرهاد ٌاد شد؛ خودش اتاق وارد سماء
 نرٌزه بهمش چٌزي کرد سعً باشه؛ گرم بهش پشتش که استوار و محکم گاه تکٌه ٌه براي فمط باشه؛
 به بودنند؛ رسٌده مهمونها از تعدادي رسٌد سالن به ولتً شد؛ خارج اتاق از و کشٌد عمٌمً نفس پس

 نٌامده؛ که گفت هم اون گرفت مهٌن از رو سراؼش ندٌد رو بٌتا چرخوند چشم هرچً رفت؛ استمبالشان
 :گرفت تماس باهاش پس
 

 !نمٌاي؟ چرا! کجاًٌ؟ پس کوفت؛ الو
 

 .عزٌزم مٌام دارم راهم تو افتادم؛ گٌر ترافٌک توي خدا به سالم؛: بٌتا
 

 .منتظرم که بٌا خوب دختر شد، حاال: سماء
 

 .رسٌد بٌتا باالخره ساعت نٌم گذشت از بعد
 

 نکبتً؟ اومده سالم،: بٌتا
 

 خوبه؟ پسرمم چطوري؟ تو مرسً؛ خوبم عزٌزم؛ سالم: سماء
 

 :گمت سماء جواب در کرد مً عوض و هاش لباس داشت که حالً در بٌتا
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 .چزونمش به دارم دوست همش اومدم که حاال نٌست؛ حواسم اصال ببخشٌد دختر واي

 
 و لباس اٌن با خوردنت؛ پسرا بذاري بٌرون پا اتاق اٌن از که تو دختر، شدي اي تٌکه چه جون؛: سماء
 .جذاب لٌافه اٌن
 

 بود؛ کوتاه و تنگ زانو باالي تا بود؛ باز کمر گودي تا پشت  از و سٌنه خط روي تا جلو از بٌتا پٌراهن
 .بود کرده ست داشت براق اي نمره رنگ که لباسش با رو آراٌشش

 
 رو من تٌپ اٌن دوما رسم؛ نمً تو جذابً و خوشگلً پاي به بکشم رو خودم چمدر هر من اوال: بٌتا

 .زدم تٌپً همچٌن اون سوزي...  به داشت؛ دوست خٌلً
 

 .برٌم بٌا خوب خٌلً!! کردي نمً زٌاد رو داؼش پٌاز انمدر وگرنه!! گم مً: سماء
 

 .کرد سد رو راهش جلوي سرٌع بٌتا
 

 !شدم؟ بد خٌلً خدا رو تو: بٌتا
 

 :گفت جواب در و زد لبخندي سماء
 
 خوب ولً خوبه؛ نٌار کم سوزوندنِ  لصد اگر ولً نگرانم؛ امشب براي والعا شدي جذاب خٌلً دٌوونه؛ نه

 !داري؟ رو آمادگٌش که تو جلو؛ بٌاد بده اجازه خودش به کسً هر باش منتظر
 

 .کنم مً بازي نمش خوب حدالل اون سوزوندن براي آره: بٌتا
 

 نفسش کرد؛ مً سنگٌنً للبش روي چٌزي انگار داشت؛ عجٌبً حس ٌه سماء شدند؛ سالن وارد دو هر
 .نشستند رفٌما بالً پٌش رفتند خورد؛ خنکً نوشٌدنً و نداد اهمٌت نمٌامد؛ باال
 

 بدي زنگ جواب نه سراؼً؛ ٌه نه زنگً؛ ٌه نه ها؛ کشٌدي کنار ما با رفالت از خوب جون بهار: سماء
 .خانم دارم دوست بدون فمط عزٌزم؛

 
 .سماء به کرد رو بود؛ کرده فرق خٌلً گذشته روزهاي با  حاال که بهار

 
 ازش که ولته خٌلً ها دکتر شه مً بدتر حالش روز به روز مامان هستم؛ ٌادتون به خدا؛ به نه: بهار
 مامان ناراحت خٌلً ولً هستم؛ فکرتون به و دارم دوست رو شماها هم من وگرنه کردند؛ امٌد لطع
 .هستم

 
 .کرد مً مخفً رو چشمش توي اشک جمله اٌن گفتن با بهار
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 خدا به توکلت شه؛ مً خوب شاءهللا ان شدم؛ ناراحت خٌلً نداشتم؛ خبر اصال من ببخشٌد عزٌزم: سماء
 .بگو بهم مٌاد بر من دست از کاري اگر بازم باشه؛

 
 .کرد دعا باٌد فمط نمٌاد بر کسً دست از کاري عزٌزم نه مهربون؛ برم لربونت: بهار

 
 سماء گوش زٌر بٌتا. کرد مهربونش صورت نثار لبخندي فشرد؛ هاش دست توي رو بهار دست سماء
 :گفت

 
 .اومدند

 
 !اومدند؟ کٌا: سماء

 
 آوردند؛ رو گندشون تشرٌؾ خانم عجوزه اون با بهنام: بٌتا
 

 ندٌدٌشون؛ انگار که کن برخورد طوري ٌه دٌوونه؛ ي دختره!!!  اِ  باش؛ آروم خوب خٌلً: سماء
 فهمٌدي؟

 
 .سختٌه کاره خٌلً: بٌتا
 

 .کنً:مً چکار ببٌنم نباش؛ هم من پٌشه سمت اون برو شو بلند شو خفه: سماء
 

 .سوزونم به آي: بٌتا
 

 .نسوزي خودت باش مرالب: سماء
 

 .رفت همسرش و بهنام استمبال به و شد بلند جاش از سماء سالن انتهاي به بٌتا رفتن از بعد
 

 کردٌد؛ خوشحالمون اومدٌد؛ خوش خٌلً: سماء
 

 تو صداي اون با بعد کرد؛ مً بارون بوسه رو هوا ولً کنه مً روبوسً که انگار( بهنام همسر)شهال
 :گفت سماء به جواب در دماؼٌش

 
 .باشند سالمت امٌدوارم نالابله شد؛ دٌر ببخشٌد عزٌزم

 
 .نبود نفر دو اٌن هاي حرؾ به حواسش اصال که بهنام به کرد رو بعد کرد؛ تشکر ازش گرم خٌلً سماء

 
 .کشٌدي زحمت بهنام ممنونم: سماء

 
 .بود اومده خود به اسمش شنٌدن با حاال که بهنام
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 !جانم؟: بهنام
 

 .کرد تشکر سماء کجاست حواست جان بهنام!!!  وا: شهال
 

 .اومد خود به بهنام
 

 .نالابله ببخشٌد کنم مً خواهش: بهنام
 

 .کنم صداش خواي مً اگر! گردي؟ مً کسً دنبال: سماء
 

 .بود زده زل او نگران هاي چشم به لبش ي گوشه پوزخندي با سماء
 

 .داد ادامه و داد لورت رو دهنش آب. بود شده سماء ي تٌکه ي متوجه حاال که بهنام
 

 !!!نه نه: بهنام
 

 .بود نشده خنک دلش بازهم سماء
 

 درست بگً؛ تبرٌک هم ها اون به که گردي مً فرحناز و سروش دنبال چشمات با کردم فکر آخه: سماء
 !گم؟ نمً
 

 .کرد نگاه کالفه و کشٌد موهاش توي دستً بهنام
 

 .سماء به کرد رو حرص با نٌست دنٌا اٌن توي بهنام دٌد که شهال
 

 خدمتشون؟ برٌم هستن کجا: شهال
 

 :گفت آورده، در رو نفر دو اٌن حرص کمً که بود شده راحت خٌالش حاال که سماء
 
 .بفرماٌٌد کنم مً خواهش برسند؛ خدمت گم مً کنٌد، عوض رو لباستون بفرماٌٌد شما عزٌزم؛ نه
 

 .مٌزد ؼر بهنام جون به شهال چطور که کرد؛ نگاه رو دو هر رفتن اٌستاد، بعد
 
 با که سمتش بٌاد خواست مً بٌتا نشست؛ بهار دست کنار رفت بعد داد؛ رو بهنام اومدن خبر سروش به

 ي اجازه بهش سماء ولً گذشته؛ بٌنشون چً بفهمه که نبود دلش تو دل بٌتا نداد؛ اجازه دستش ي اشاره
 رلص درخواست ازش که پسري به شه مً سالن وارد داره بهنام دٌد که زمانً هم بٌتا نداد؛ شدن نزدٌک
 زدي مً بهش کارد کرد؛ نگاه بهنام صورت توي لحظه ٌک فمط رلص هنگام داد؛ مثبت جواب بود کرده

 .دٌد مً خود آن از رو پٌروزي بٌتا امد؛ نمً در خونش
 .دفعه ٌک که چرخوند سر کرد مً صحبت که طور همون بود؛ بهار با صحبت مشؽول سمت اون از سماء
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 !کرد؟ ٌخ انمدر دستت چرا! شد؟ چت دختر ببٌنمت! سماء؟: بهار
 

 !اومده؟ کً اون: سماء
 

 شربت برات برم بشٌن نداري؛ صورت به رنگ ببٌنمت اومده، که نٌست ولت خٌلً باش؛ آروم: بهار
 .بٌارم

 
 مٌامد؛ سمتش دستش توي جام با اون ولتً گذاشت؛ تنها آشنا همٌشه نگاه اون با رو سماء رفت؛ بهار
 شد؛ مً نواخته فرهاد همٌشگً آهنگ اون سماء صندلً به رسٌد ولتً شد؛ خالً دلش توي چٌزي
 .کرد دراز احترام به رو دستش شد؛ خم گذاشت مٌز روي رو جامش

 
 باشم؟ شما با رو رلص اٌن دٌد مً اجازه من به...: 

 
 دور اش مردونه و گرم هاي دست نکشٌد ثانٌه ٌک به کرد؛ دراز دست ناخودآگاه کالمً هٌچ بدونه سماء
 .نبود ازش خبري ولً گشت؛ مً فرحناز دنبال ناخودآگاه امد؛ نمً باال نفسش گرفت؛ لرار کمرش

 
 .بٌرون برم باٌد بکشم؛ نفس تونم نمً: سماء

 
  شد، خارج در از باالخره بخوره؛ زمٌن بود نزدٌک باري چند بشه خارج خواست سالن در از ولتً
 بهار و بٌتا دٌد؛ مً چٌزي نه شنٌد مً صداًٌ نه نبود؛ خودش حال تو اصال نشست؛ پله اولٌن روي

 :گفت و نظر مورد فرد به کرد رو تعجب با بٌتا رسٌدند؛
 

 !برگشتً؟ کً تو فربد
 

 !خوبً؟ سماء: بهار
 

 گرفتٌم؛ مً جا اٌن رو مهمونً نباٌد: سماء
 خورد؛ مً حرص و مٌزد سٌگارش به پکً چنان جا همٌن مهمونً شب اون شد؛ زنده خاطراتم تمام 

 .شد دٌر زود انمدر چرا نفهمٌدم؛ چرا خونه؛ برم تنها من ٌلدا شب اون نذاشت
 

 بٌاره؛ دوام ساعت ٌک از بٌشتر جشن اٌن توي نتونست که فرحناز مثل نداشت؛ مناسبً حال اصال سماء
 .بود خواب تختش توي آرامبخش داروهاي با هم االن
 

 .درمانگاه ببرٌمش باٌد کنار برو بهار: فربد
 

 .باش ها بچه مرالب جان بهار بٌام؛ هم من کن صبر: بٌتا
 

 .نذارٌد خبر بً رو من راحت؛ خٌالتون برٌد: بهار
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 داروي و سرم سماء براي دکتر رفتنند؛ درمانگاه به فربد همراه و کرد عوض لباس رفت؛ باال سرٌع بٌتا
 :گفت و فربد به کرد رو بعد کرد؛ تجوٌز بخش آرام
 
 هستٌد؟ همسرش شما 
 

 .بده که نداشت جوابً بٌتا؛ به هم نگاه ٌه کرد؛ نبود هوش به اصال که سماء به نگاه ٌه فربد
 

 .کرده طً رو طوالنًٌ و عصبً ي پرسه مشخص داشته؛ عصبً فشار معلومه: دکتر
 

 !چً؟ ٌعنً دکتر: بٌتا
 

 گم؟ نمً درست نداده؛ بروز ولً کشٌده؛ تنهاًٌ که مشخصه خانم اٌن: دکتر
 

 دکتر هاي حرؾ بود سختش هم فربد کرد؛ مً نگاه دکتر به تعجب با فمط دونست؛ نمً بگه باٌد چً بٌتا
 از رو سراؼش چه بود؛ زده حرؾ سماء با خودش چه بار هر دوسال اٌن توي چون کنه؛ باور رو

 درون انمدر توداره؛ و محکم زن اٌن انمدر. بود ندٌده مورد اٌن در اي نشونه هٌچ بود؛ گرفته سروش
 باشه کردي عوض رو خونه گفتم سماء به هرچً) که بود؛ کرده تعرٌؾ فربد براي بارها رٌزه؛سروش

 خودت هم گرفتً، که هم االرث سهم نداري؛ نٌازي که تو کار؟ سر بري خواي مً چرا ولً تو، با حك
 اش زاده برادر به فرحناز که بوده لطفً اون گه؛ مً من به جواب در ولً ات بچه هم هستً تامٌن
 .(باشم کسً دوش رو باري خوام نمً من داشته؛
 ساده چمدر که برد؛ پً دوستش ممابل در بودنش هٌچ به بٌتا شده؛ اون هاي تنهاًٌ ي متوجه تازه فربد

 .اره نمً کم ولت هٌچ هٌجا سماء کرد؛ مً فکر لوحانه
 .خوره مً زنگ بٌتا تلفن که بودند خودشون حال تو
 

 الو؟:بٌتا
 

 !خوبه؟ سماء! شد؟ چً عزٌزم:بهار
 

 .زدند براش بخشم آرام تا چند سرم؛ زٌر: بٌتا
 

 !گفت؟ چً دکتر: بهار
 

 .داد ادامه و کرد مکث کمً بٌتا
 

 و نداشته احساسً هٌچ سنگِ  از کردم مً فکر داشتم؛ تولع زٌادي دوستم از رفٌك منِ  گفت هٌچً،: بٌتا
 .گذرونه مً رو خوشً روزگار پس کرده؛ فوت اش بچه پدر شوهرش، که اٌن از نداره

 
 !بٌتا؟ گً مً چً: بهار

 
 .نٌست خوش حالم کنم؛ مً تعرٌؾ برات مفصل مٌام بعد: بٌتا
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 .خداحافظ باشٌد؛ خودتون مرالب باشه،: بهار

 
 .خداحافظ: بٌتا
 

 .بود نشناخته رو صمٌمٌش دوست چرا که اٌن براي فمط بود؛ رٌخته بهم خٌلً هم بٌتا
 سماء که بود گفته مفٌد و مختصر فمط فربد بپرسه؛ رو سماء حال تا بود زده زنگ باري چند هم سروش
 .خوبه حالش

 .کرد جمع زود رو مهمونً و کرد خواهً عذر ها مهمون از سروش سمت؛ اون از
 و کردند خداحافظً سروش از زنش و بهنام خوابٌدند؛ جا همون هاي اتاق از ٌکً توي فراز با مهٌن
 هم بر بهش آخه نشد؛ پذٌراًٌ من از درست چرا که زد ؼر انمدر شهال ماشٌن توي رفتن مولعه رفتند؛
 چٌز همه و َکس همه از انمدر بودند؛ نکرده استمبال خوب ازش فرحناز هم سماء هم چرا که بود خورده

 .بشه ساکت بلکه زد؛ صورتش توي محکمً سٌلً و رفت در کوره از بهنام که زد، ؼر
 در ها بخش آرام اثر بر هنوز که رو سماء بٌتا؛ کمک به فربد شد؛ تموم سماء سرم که ساعت ٌک از بعد

 .خونه برد رو بود رفته فرو عمٌمً خواب
 ...آروم آروم تخت؛ روي بذارش فربد بٌا: بٌتا
 :گفت  گذاشت؛ تخت روي رو سماء که اٌن از بعد فربد

 
 .کنٌد صدام داشتٌد کاري اگر خوابم مً فراز اتاق توي جا همٌن من
 

 .کرد اکتفا سري دادن تکون به فمط بٌتا
 انداخت؛ اطراؾ به نگاهً نشست؛ جشن هاي صندلً از ٌکً روي اتالش توي بره که اٌن از لبل سروش

 بشه؛ آشنا اش خانواده با تا بود؛ شده واردش فرحناز تولد براي بار اولٌن که بود اي خونه همون اٌن
 بهش که زمانً نمٌره؛ ٌادش رو فرهاد حرؾ ولت هٌچ بود؛ شده گرفته مفصلً جشن هم شب اون
 بعد"طرفً من با بشه کم سرش از مو تار ٌه دارم رو خواهر ٌدونه همٌن من کن جمع رو حواست:"گفت
 که اٌن از ؼافل بشنود، رو صداٌش کسً شاٌد نبود؛ مهم براش دٌگه گرٌه؛ زٌره زد بلند بلند فکر اٌن از

 ولتً آلاست؛ رٌختن اشک شاهد و رٌزه مً اشک رٌز رٌز ستون پشت خونه ي خدمه بتول باشه متوجه
 اتاق اون توي فرحناز حاال که اتالش سمت رفت بعد و زد صورتش و دست به آبً رٌخت؛ اشک از خوب
 .بود عمٌمً خواب در ؼرق
 رفت و اومد پاٌٌن تخت از هراسون هست خودش اتاق توي دٌد ولتً شد؛ بٌدار خواب از سماء زود صبح
 دهنش جلوي رو دستش دٌد؛ رو فربد ي رفته خواب در جسم و کرد باز شتاب با رو در فراز اتاق سمت

 تازه که مهٌن به بزنه زنگ تا اتالش توي برگشت ببنده و در که اٌن بدونه کشٌد؛ اي خفه جٌػ و گذاشت
 .دٌد رو بٌتا
 

 ..ام،فرازم بچه شو بلند! بٌتا؟! بٌتا؟: سماء
 

 .واستاد تخت روي و شد بلند جاش از فنر مثل بٌتا
 

 ..بزن حرؾ!! دِ ! شده؟ چً فراز! شده؟ چً: بٌتا
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 اتاق توي فربد هم بعد ببرتش؛ جاًٌ مهٌن صبح ولت اٌن نداشت امکان نٌست؛ ام بچه دونم؛ نمً: سماء
 !شده؟ چً فهمم نمً خوابٌده؛ فراز

 
 .گشت مً مهٌن ي شماره دنبال دست به موباٌل سماء
 .دستش از رو گوشً بٌتا
 

 .شدم ام بچه نگرانه رو گوشً من به بده!!  اِ : سماء
 

 ...درمانگاه بردٌمت شد؟ بد حالت چمدر مهمونً توي دٌشب نٌست ٌادت کن؛ صبر دٌوانه: بٌتا
 

 .کشٌد موهاش توي دستً سماء
 

 انمدر شد وارد بهم که شوکً از افتاد؛ ٌادم حاال آره مٌاد؛ ٌادم هاًٌ چٌز ٌه داره ٌواش ٌواش آره؛: سماء
 .شدم رٌخته بهم
 

 هم فربد حاال نفر دو اٌن صداي و سر از تخت؛ روي انداخت رو خودش رفت پاش و دست از جون سماء
 .بود اٌستاده در چوب چهار توي

 
 !شده؟ چً! خبره؟ چه جا اٌن: فربد

 
 :گفت جواب در و اومد پاٌٌن تخت روي از بٌتا
 

 ظهر لنگ تا ماهم نذاشت واال انداخته؛ راه رو لشمرق اٌن نٌامده ٌادش چٌزي شده بٌدار خواب از خانم
 .بخوابٌم

 
 .فربد سمت برگشت سما
 

 !برگشتً؟ کً تو: سماء
 

 .اومدم که شه مً دروزي دو ٌه! من؟:  فربد
 

 .کرد سکوت ممابلش در فمط سماء
 

 خورٌد؟ مً که چاًٌ بذارم؛ کتري مٌرم من: سماء
 

 .گرفتم دوش ٌه که اٌن از بعد البته خورم مً لهوه من: بٌتا
 

 .بٌا زود باشه: سماء
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 که طور همان فربد گذاشت؛ رو کتري آشپزخونه سمت رفت اندازد بً فربد به نگاهً که اٌن بدونه سماء
 :گفت کرد رو کرد، مً خشک رو صورتش و دست حوله با داشت

 
 !شدي؟ الؼر دوسال اٌن توي چمدر 
 
 :گفت مختصر و کوتاه تنشه؛ مهمونً شلوار و کت همون که شد متوجه تازه انداخت؛ خودش به نگاه ٌه
 

 .کنم عوض لباس من خوري مً رو ات لهوه تو تا کنً؛ مً فکر
 
 باالي و زد موهاش به هم اي شونه کرد؛ تن شلوار ٌه با داشت، کوتاهً آستٌنهاي که بلند تونٌک ٌه

 .شد خارج اتاق از کرد؛ جمعشون سرش
 .نشست مٌز پشت فربد روي به رو و رٌخت فنجون داخل اي لهوه

 
 برگشتً؟ که شد چً: سماء

 
 .گشتم برمً باٌد داشتم؛ واجبً خٌلً کار: فربد

 
 !برگردي؟ خاطرش به بخواي که! چٌه؟ دونً مً هم واجب کار تو مگه: سماء

 
 .خورد رو اش لهوه از اي ذره سماء چشماي توي بود زده زل که طور همون فربد

 
 .شه مً مانع که هست شخصً ولً دارم واجب کار جا اٌن که ولته خٌلً من: فربد

 
 به و شد بلند مٌز پشت از بشنوه؛ رو سابك بحث دوباره نخواد که اٌن شد؛براي منظورش ي متوجه سماء
 شد؛ راهش سد فربد که رفت؛ در سمت
 .بود اٌستاده لدمٌش ٌک
 

 .بشم رد خوام مً کنار برو: سماء
 

 کنً؟ نمً نگاه چشمام توي چرا: فربد
 

 .ذؼالش مثل چشماي توي زد زل و گرفت باال رو سرش سماء
 

 .دارم کار کنار برو حاال کردم نگاه بفرما: سماء
 

 کنً؟ مً فرار من از انمدر چرا: فربد
 

 !کنم؟ فرار تو از باٌد چً براي من: سماء
 

 دي؟ نمً مثبت جواب خواستگارٌم به چرا پس دونم؛ نمً: فربد
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 .نٌست ها حرؾ اٌن ولت االن فربد کنار برو: سماء

 
 .شد رو به رو فربد دست با که بشه رد فربد از خواست سماء

 
 .فربد برم بذار: سماء

 
 تندش عطر خورد؛ مً صورتش به هاش نفس هرم ؛ دٌوار به چسباند رو سماء حرکت ٌک با فربد

 اٌن هم شاٌد!!! نه شنٌد؛ مً رو للبش تپش صداي که بود نزدٌکش انمدر فربد سوزاند؛ رو مشامش
 لب به گرفت؛ سماء چشماي از رو نگاهش فربد کرد؛ مً بٌمراري طور اٌن که بود؛ خودش تپش صداي
 و منطك ٌا! کنه؟ گوش دلش نداي به کنه کار چه باٌد دونست نمً سماء بود؛ شده خٌره سرخش هاي

 .عملش
 که بشه؛ داغ هاش لب بود؛ منتظر لحظه هر داد؛ مً گوش فربد هاي نفس صداي به بست؛ رو هاش چشم
 .شکست رو سکوت بٌتا صداي

 
 ....چسبً حمام اٌن عجب نکنه؛ درد دستت جون سماء: بٌتا
 

 سرش روي ي حوله به دستش که طور همون رفت؛ ٌادش حرفش ي ادامه صحنه اون شدن مواجه با بٌتا
 .کرد مً نگاه رو به رو به واج و هاج بود،

 
 نارحت هم سمتً از شده؛ چً فهمٌد نمً هنوز بٌتا شد؛ دور محٌط اون از و ندونست جاٌز رو ماندن فربد
 .شده نفر دو اٌن خلوت مزاحم چرا بود
 

 شٌنً؟ نمً چرا: سماء
 

 .بود اٌستاده آشپزخونه وسط طور همون بٌتا
 :گفت و گذاشت بٌتا بازوي روي دستً رفت؛ جلو سماء

 
 .بٌارم لهوه برات تا بشٌن شٌنً؟ نمً چرا توام با 
 

 .کرد جلب رو نظرشون فربد صداي که بزنه حرفً خواست تا بود؛ منگ هم هنوز ولً نشست؛
 

 .خداحافظ: فربد
 
 .شد خارج در از معطلً بدون و
 

 ... خدا به کنم؛ اٌجاد مزاحمت براتون نداشتم دوست اصال ببخشٌد: بٌتا
 

 .من نه کنه مً چکار داره فهمٌد مً اون نه اومدي؛ مولع به اتفالا دٌوونه؛: سماء
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 که چٌزي فمط دونٌد؛ مً خوب هم خودتون مندٌد؛ عالله هم به هردوتون شما نزن؛ رو حرؾ اٌن: بٌتا
 متوجه االن شاٌد خواد؛ مً پدر بچه اون داره؛ همدم به احتٌاج آدم کنً؛ مً محدود رو خودت تو هست؛
 .خوره مً رو آسٌبش مدرسه بره که بعدها ولً نباشه؛

 
 جرٌان خواي نمً مدت همه اٌن از بعد زنً مً حرؾ همدم از که توًٌ بزرگه؛ هم اون خداي: سماء
 کنً؟ تعرٌؾ برام رو بهنام

 
 .کرد کج اي لوچه و لب بٌتا
 

 کشً؟ مً وسط رو بهنام حرؾ کاره ٌک بعد کنٌم؛ مً صحبت تو زندگً مورد در دارٌم ما بابا اي: بٌتا
 .جاست اون اژدها کردم مً احساس بود عصبً انمدر اوردم؛ جا رو حالش خوب دٌشب ولً
 

 کار از کنم نمً فکر بشً؛ سبک کمً بذار بگو برات؛ همدمً خوب بهنام گفتً مً همٌشه خودت: سماء
 .باشه شده خنک دلت هم دٌشبت

 
 .بٌاد جا حالم ٌکم تا بخورم بده لهوه ٌه شو بلند هستم؛ سبک من ببٌنً؛ خٌر: بٌتا
 

 .شد چً کن تعرٌؾ فمط مٌدم ام لهوه باشه؛: سماء
 

 .داد تکون تاسؾ روي از سري بٌتا
 

 ...که شد شروع جاًٌ اون از ما جداًٌ جرٌان است؛ خوردن علؾ نچندان خرٌت: بٌتا
 

 .اومد خونه همٌشه از تر زود بهنام بود عصر روز ٌک
 

 !اومدي؟ زود چه! اوا_ بٌتا
 

 .اندازه اٌن به نه ولً بودم دٌده ازش رو رفتار اٌن باري چند انداخت؛البته بهم بدي نگاه بهنام
 

 دٌر؛ ٌا مٌام زود من نٌست مربوط تو به صاحبً؛ سرو بً دٌگه نه هه؛ نداده؟ ٌادت سالم مادرت: بهنام
 .نشنوم صداًٌ هٌچ بخوابم مٌرم من
 

 تخرٌب رو من عمال بود؛ شده خراب خٌلً حالم شده؛ چً فهمٌدم نمً اصال شکست؛ دلم خٌلً جا اون
  چرا؟ دونم نمً بود؛ کرده
 از هم من داد، فحش مادرم و پدر به که ٌادمه دفعه ٌک دعوا؛ و  جنگ بود شده روزمون هر روز اون از

 روي هام ناخن جاي که زدم بهش محکمً سٌلً چنان ناؼافل کنم؛ مً چکار نفهمٌدم و رفتم در کوره
 هر ي دختره اون با هم عصر روز همون زد؛ بهم مفصلً کتک و نکرد نامردي اونم موند؛ صورتش

 باهم که هاي کار چه کنم جمع رو وساٌلم من تا که اي دلٌمه چند همون توي بماند اومد؛ شد بلند جاًٌ
 ببٌنم؛ رو کسً نداشتم دوست بود؛ خراب حالم ها مدت تا برم؛ محٌط اون از داشتم دوست فمط نکردند؛

 .فرستادند برام عروسٌشون کارت با همراه رو وساٌلم تمام هم روز چند از بعد مٌاد؟ که ٌادت
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 من؛ ي شاهانه زندگً داستان هم اٌن
 .کرد مً نگاه بٌتا ي گرٌه از خٌس صورت به متحٌر سماء

 
 !چرا؟ آخه: سماء

 
 مادرش و پدر به تونست مً بهتر و نبود فراري دختر اون چون شاٌد دونم؛ نمً سماء کن بس: بٌتا

 .نکن خراب رو حالم اٌن از بٌشتر کنه؛ معرفٌش
 

 .گرفت سٌنش توي رو سرش نشست دستش کنار سماء
 

 .باش آروم فمط دٌم؛ نمً ادامه دٌگه عزٌزم؛ باشه: سماء
 
 نمً بٌرون بهنام فکر از ها مدت تا بٌتا نگرفت؛ سماء از سراؼً فربد بعدش ولت چند تا روز اون از

 . شد مً مشؽول فکرش ولت چند تا زد مً حرؾ مورد اٌن در که بار هر امد؛
 بره که اٌن از لبل بودند؛ خواب اتاق توي هنوز بچه و مهٌن بود، شده بٌدار خواب از تازه بود، زود صبح
 بود منتظر فربد کرد؛ نگاه رو اؾ اؾ تصوٌر شد؛ بلند اؾ اؾ زنگ صداي بزنه صورتش و دست به آبً
 .بشه باز در تا
 

 ؟!زود صبح انمدر سالم؛: سماء
 

 ؟!کنً نمً باز رو در سالم؛: فربد
 

 .بفرماٌٌد: سماء
 

 .گذاشت مٌز روي رو لهوه هاي فنجون سماء شد، منتظر نشست؛ داخل اومد
 

 !اومدي؟ زود صبح انمدر چرا! شده؟ چً_ 
 

 ؟!خوابه فراز بپرسم؛ شماها از حال ٌه شرکت برم اٌنکه از لبل گفتم: فربد
 

 .خوابٌده خوبه آره،_ 
 

 کردي؟ فکر هام حرؾ به: فربد
 

 .بره تا شد بلند جاٌش از بده جوابً که اٌن بدون سماء
 

 !کنم مً صحبت تو با دارم کن صبر: فربد
 
 ...هست همونً جوابم کردٌم؛ صحبت مورد اٌن در بارها فربد کن بس_
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 .بؽلش توي شد پرت بود ناگهانً طور به چون کشٌد، رو دستش و رسوند بهش رو خودش فربد
 .سماء ي پرٌده رنگ صورت به بود زده زل پٌشونٌش روي اخمً با
 

 ...عمد کاراي براي برٌم تا دنبالت ام مً صبح فردا گفتم؛ که همٌن: فربد
 

 :گفت و داد لورت رو دهانش آب سماء
 

 ؟!عمد
 

 ؟!مشکلٌه!عمد بله:فربد
 
 که اٌن و اد مً کنار لضٌه اٌن با چطور پسرم اول ببٌنم من تا باشه؛ دار مدت باٌد تونم؛ نمً من بله؛_

 .نه ٌا کنم لبول خودم کنار رو اي دٌگه َکس حضور تونم مً خودم
 

 شد؛ مً پاٌٌن باال حرص شدت از اش سٌنه ي لفسه که بود شده عصبً چنان فربد
 .اومد نمً باال نفسش لحظه چند براي که دٌوار به کوبٌدتش محکم رو سماء انمدر عصبانٌت فرط از
 

  نه؛ ٌا کنه مً لبول پدر عنوان به رو من فراز ببٌنٌم که لسمتش اون با فمط موافمم؛:فربد
 

 :گفت شدش چفت بهم فک بٌن از حرص با بعد
 

 چً هر نه ٌا کنً لبول خودت کنار رو اي دٌگه کس حضور تونً مً ببٌنً باٌد تو که لسمتً اون با ولً
 .بٌام کنار باهاش تونم نمً کنم مً حساب

 
 درحال دستهاش بٌن سماء نحٌؾ بازوهاي نبود متوجه که بود رٌخته بهم سماء ي جمله اٌن از انمدر

 .هست فشردن
 چند و کرد رها رو بازوهاش اومد؛ خود به فربد که زد فرٌادي چنان درد از نٌاورد، طالت دٌگه سماء
 .گرفت فاصله ازش لدمً

 .نشست دٌوار پاٌٌن شده مچاله پٌچٌد؛ مً خودش به مار مثل درد از
 .شده اشک از خٌس سماء صورت تمام دٌد اومد خود به ولتً فربد

 
 .کنم کمکت بذار:فربد

 
 .کنند خردم که دم نمً اجازه َکس هٌچ به دٌگه بٌرون؛ برو من ي خونه از نزن؛ من به دست_
 

 ..خدا به بگردم؛ دورت الهً:فربد
 

 .بشنوم خوام نمً چٌزي بٌرون؛ برو گفتم: سماء
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 نگاهً نٌم بشه خارج در از که اٌن از لبل رفت؛ در سمت و برداشت مٌز روي از رو ماشٌنش سوئچ فربد
 :گفت و انداخت سماء به
 

 .ببخش نبود؛ خودم دست اصال خوام؛ مً معذرت
 
 خودش روز و حال به تونست تا کرد استفاده فرصت اٌن از دٌوار پاٌٌن جا همون سماء شد؛ خارج در از

 .رٌخت اشک
 !نه؟ ٌا بٌرون بٌاد دونست نمً بود اٌستاده مستاصل اتاق در پشت مهٌن خدا ي بنده
 

 بٌتا؟:  سماء
 

 جونم؟: بٌتا
 

 نٌست؟ فرحناز خٌابون جا اٌن: سماء
 

 : گفت و انداخت نگاهً اطراؾ به بٌتا
 

 !جدٌدشون خونه همٌن آره؛!اوا
 

 .بزنٌم سر ٌه بهشون برٌم بٌا آره؛: سماء
 

 .برٌم موافمم؛ آره: بٌتا
 

 .اٌستاد کوچه اون مجتمع تنها روبروي شد؛ کوچه وارد و زد دور رو بلوار
 از که داد؛ انجام رو کار همٌن هم پسرش سماء تابعٌت به کرد؛ نگاه رو مجتمع بلندي کرد بلند سر سماء
 نگهبان با کردن هماهنگ از بعد خندٌدند؛ صحنه اٌن دٌدن از سه هر افتاد؛ سرش از کالهش سر پشت
 در توي فربد لامت شد؛ مانع اي مردونه دست آسانسور درب شدن بسته زمان شدند، آسانسور وارد

 .کردند نگاه هم به تعجب با دو هر ها دختر شد؛ نماٌون
 

 هست؟ اجازه خانما: فربد
 

 .نگفتند هٌچً کدوم هٌچ
 

 .بشه لد هم فراز با تا نشست بعد انداخت؛ سماء به عمٌمً نگاه زد رو بٌست ي دکمه فربد ه اٌنک از بعد
 

 گذره؟ مً خوش بٌنً نمً رو کوچک؟من مرد چطوري: فربد
 

 .بؽلش توي انداخت رو خودش داشتنٌش دوست و معصوم ي چهره اون با فراز
 .گذاشت موهاش روي نرمً ي بوسه هم فربد
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 همٌن براي هستش؛ صحنه اٌن شاهد خودش فمط کرد مً فکر که بود شده صحنه اٌن گٌر جو انمدر بٌتا
 .شد بلند فرٌادش که زد سماء بازوي به تنه ٌه
 

 آخ؛؛؛: سماء
 

 رفت؛ عمب ترس با بٌتا
 

 ...بازوت به زدم فمط نکردم؛ کاري که شد؟من چً: بٌتا
 

 .نٌا من سمت اصال شده؛ کبود کنه مً درد هام دست ولً دونم؛ مً آره: سماء
 

 نگرانً با دوشون هر فربِد؛ بؽل توي دٌد که بگٌره رو فراز دست تا برگشت اش جمله شدن تموم از بعد
 .کردند مً نگاهش داشتند

 
 !خوبً؟: فربد

 
 .ممنونم:  سماء

 
 !شده؟ کبود چرا! کنه؟ مً درد چرا: بٌتا
 

 :گفت کنه فکر اش جمله به که اٌن بدون سماء
 

 .کردم تصادؾ
 

 !کجا؟! چرا؟! کً؟! چً؟: بٌتا
 

 .رسٌدٌم برو زنً؛ مً حرؾ چمدر اوؾ؛:  سمتء
 

 .بود اٌستاده منتظرشون در درگاهً توي فرحناز بٌرون؛ بره در از تا داد هل رو بٌتا
 

 .اومدٌد خوش بفرماٌٌد هستند؛ جا اٌن کٌا ببٌن به؛: فرحناز
 

 .شدند وارد همگً بعد بوسٌد؛ رو فرحناز هاي گونه رفت جلو سماء
 

 .باشه مبارکتون خوشگله؛ چمدر!واي: بٌتا
 

 .اومد بٌرون اتاق از سروش
 

 .داد دست سروش با و گذاشت  زمٌن رو بچه پرسً؛ احوال به کرد شروع فربد؛ سمت رفت
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 .رفتٌد دٌگه اومدٌد کشً اثاث روز عجب چه اومدٌد؛ خوش خٌلً: سروش
 

 .کن پذٌراًٌ بتول بشٌنٌد؛ واستادٌد چرا:فرحناز
 

 .شد پذٌراًٌ مشؽول بتول نشستند؛ هم دور همگً
 

 سما؟: بٌتا
 

 جانم؟: سماء
 

 کردي؟ تصادؾ کجا نگفتً: بٌتا
 

 سمتش؛ برگشت حرص با سماء
 

 .دم مً توضٌح براتون بعد بشً خفه االن شه مً: سماء
 

 جزئٌات؛ رٌز با لطفا: بٌتا
 

 :گفت دندوناش الي از سماء
 

 .لطفا شو خفه
 

 سماء؟:بٌتا
 

 .باش ساکت مرگ؛: سماء
 

 .بگم اي دٌگه چٌزه خوام مً دٌوونه نه: بٌتا
 

 چً؟: سماء
 

 نشده؟ بهتر فرحناز نظرت به: بٌتا
 

 .باش ساکت کرده تؽٌٌري چه کً ببٌنم ذاري نمً زنً مً ور انمدر تو: سماء
 

 نگفت، هٌچً دٌگه
 

 ؟!بودٌد باهم: فرحناز
 
 .گلوش توي پرٌد و شد هول بود؛ شربت نوشٌدن حال در چون جاخورد سماء سوال؛ اٌن از
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 .رسٌد ما به اون ٌعنى دٌدٌم؛ رو فربد آسانسور توي نه،: بٌتا
 

 آره؛: سماء
 

 دفعه؟ ٌک شد خوبً؟چً تو: فرحناز
 

 .دستشوًٌ برٌم بٌا مامان فراز برم؛ لربونت خوبم هٌچً: سماء
 

 .نکن بهانه رو بچه سرفه اثر بر کردي کاري خراب خودت حاال: سروش
 
 .خنده زٌر زدند همگً سروش حرؾ اٌن با
 

 توام؛ لنگه من مگه: سماء
 

 .ندازي مً شک به رو آدم آخه دونم نمً: سروش
 

 .پندارد خود کٌش به همرا کافر: سماء
 

 و گفتند هم دور همگً برگشت ولتً دستشوًٌ؛ سمت رفت و گرفت رو پسرش دست جمله اٌن از بعد
 .خندٌدند

 
 فرحناز؟: سماء

 
 جونم؟: فرحناز

 
 شاهللا؟ ان بهتر! خبر؟ چه مامان از:سماء

 
 :گه مً جواب در و شه مً جا به جا جاش سر کمً فرحناز

 
 اون افتاده استخونه به که گوشت تٌکه ٌک مثل اد؛ نمً ٌادش رو َکس هٌچ دٌدنش؛ رفتٌم دٌروز اتفالا
 .دونم نمً جا؛
 

 .گٌره مً دستش توي رو فرحناز هاي دست سماء
 

 .عزٌزم بزرگه هم اون خداي شه؛ مً درست نخور ؼصه: سماء
 

 خورٌد؟ مً چً شام ها بچه امٌدوارم؛: فرحناز
 

 ...رٌم مً دارٌم مونٌم، نمً که ما نه،_ 
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 نفرٌد؟ چند شما:سروش
 

 ..بٌتا و پسرم و من: سماء
 

 .نٌست سماء هاي صحبت به حواسش مثال که زد، مً سوت خودش براي بود؛ برگردانده رو روٌش بٌتا
 کرد؛ بلندش مبل از و پٌچوند رو گوشش و رفت جلو هم سماء

 
 .برٌم باٌد بلندشو چٌه؟ ادفارها ادا اٌن: سماء

 
 فراز تازه بودم؛ ندٌده سرحال انمدر رو جمع اٌن ولته خٌلً بمونم؛ دارم دوست من برو تو خوب:بٌتا

 .بٌاد نداره دوست کنه مً بازي داره کو؟اونم
 

 شدي؟ تعارفً انمدر تو کً از:سروش
 

 ...واال: بٌتا
 

 اللٌا گه نمً کسً نزنً حرؾ شما:سروش
 

 !وا: بٌتا
 

 .خنده زٌره زدند همگً
 

 .کنٌد خلوت صمٌمٌتون دوست با شما ها مدت بعد بخواٌد شاٌد گفتم نکردم؛ تعارؾ نه؛_ 
 

 .داشت نمً بر سماء از چشم فربد انداخت؛ فربد به نگاهً سروش
 

 .دٌگست جاي حواسش رو من گٌره نمً تحوٌل اصال هستٌم؛ نامحرم ما اٌنکه مثل واال:سروش
 

 .بازوش توي زد محکم سروش که اٌن تا نشد، متوجه هم باز فربد
 

 !مکنً؟ آخ؛چکار: فربد
 

 سالم؛خوبً؟: سروش
 

 .کرد مً نگاه تعجب با فمط فربد
 

 .پاشو بٌاٌم؛ بگٌرٌم شام دوتاًٌ برٌم شو بلند:سروش
 

 .نشست فرحناز دست کنار سماء پسرا رفتن از بعد
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 برٌم؟ سفر ٌه موافمً گم مً فرحناز؟: سماء
 

 .کنم رٌزي برنامه تا بگٌد جلوتر روز دو ٌه من به هم رو زمانش فمط برٌم؛ برٌم: بٌتا
 

 اونا ي خنده از هم بٌتا خندٌدند؛ مً بلند بلند خنده زٌر زدن بٌتا صحبت شدن تموم از بعد فرحناز و سماء
 باال نفسش دٌگه فرحناز شد؛ جاري اشکً لطره سماء چشم ي گوشه از که خندٌدند انمدر خنده زٌر زد
 .امد نمً
 رو دوشون هر بود؛ ولت خٌلً انداخت نگاهً لدٌمً رفٌك دو اٌن به کرد؛ سکوت لحظه چند از بعد بٌتا
 .بود خوشحال براشون خٌلً بود؛ ندٌده حال اٌن توي

 
 رو فکرت شدٌم؛چً جمع هم دور اٌنطور ها مدت از بعد که فکري؟حاال تو چرا!چٌه؟ فربد: سروش
 کرده؟ مشؽول

 
 ...نٌست چٌزٌم داداش نه؛: فربد

 
 کنً؟ نمً خواستگاري ازش چرا گٌر؛ دلت هنوز شناسمت؛ مً خوب که من: سروش

 
 .داد بٌرون صدا با رو نفسش و کشٌد موهاش توي دستً کالفه فربد

 
 تا باشه دار مدت باٌد گه مً شده؛ نرم که تازه هه؛ است؛ کلمه ٌک جوابش ولً بارها دادم انجام: فربد
 !شده عوض هم حرفش تازه نه؛ ٌا بٌاد کنار باهات تونه مً فراز ببٌنم

 
 !شده؟ عوض هم حرفش که چً ٌعنً: سروش

 
 .نه ٌا بٌام کنار اي دٌگه مرد با تونم مً ببٌنم باٌد گه مً: فربد

 
 .بده حك بهش فربد؛: سروش

 
 من داشت؛ عالله من به چمدر اون که دونً؛ مً همه از بهتر خودت زنً؛ مً تو که حرفً چه اٌن: فربد
 کنم؛ باور تونم نمً ره نمً کتم تو اصال

 
 سمؾ ٌک زٌر تو از ؼٌر کسً با اي خرده و ٌکسال اونم خوب ولً گً؛ مً درست تو آره: سروش
 ...که اٌن با تونه نمً والعا شاٌد داشته رو مشترکً زندگً

 
 .کنه امتحان رو من خواد مً کنم مً فکر ندارم؛ لبول من نه: فربد

 
 !بشه؟ چً که: سروش

 
 .هستم فراز و خودش خواهان چمدر ببٌنه که:فربد
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 .انداخت فربد به نگاهً نٌم سروش
 

 فربد؟: سروش
 

 جونم؟: فربد
 

 نخواي؟ دل و جون با رو فراز نکنه: سروش
 

 .انداخت سروش به نگاهً شده گرد چشمان با فربد
 

 من نداشتم؛ تولع تو از دٌگه! هستم؟ آدمً همچٌن والعا من سروش! شناختً؟ چطور رو من تو: فربد
 زنً؟ مً تو که حرفٌه چه اٌن ره؛ مً ضعؾ براش دلم بٌنم مً  رو بچه اٌن بار هر
 

 .داره حك موضوعه؛ همٌن نگران هم سماء ببٌن خوب: سروش
 

 باشه؟ داشته رو ترس اٌن که داشتم برخوردي من مگه: فربد
 

 .داره رو خودش هاي نگرانً مادر ولً نه؛:سروش
 

 .دارم دوستش خودم ي بچه مثل رو فراز که کنم مً ثابت بهش ولً دم؛ مً حك بهش آره: فربد
 

 .بشه لرص دلش کمً تا بکنً رو کار همٌن باٌد آره؛: سروش
 

 خودشون براي رو ماندنً بٌاد شب ٌه ها مدت از بعد خندٌدند و گفتند لدٌما مثل هم دور همگً شب اون
 .ساده هرچند زدند رلم
 

 مً سماء و فراز دٌدن بازي اسباب و خوراکً کلً با فربد بار ٌک شب چند هر تمرٌبا شب اون از بعد
 طوري دٌد؛ نمً رو سماء اصال که طوري به بازي براي پارک مٌبرد رو فراز باٌد امد مً بار هر.رفت
 نگرانً طرفً از ولً اد مً کنار فربد با داره خوب انمدر فراز بود خوشحال طرفً از سماء که بود شده
 .داشت رو خودش هاي

 
 بٌتا؟ الو؛: سماء

 
 جانم،: بٌتا
 

 سالم؛: سماء
 

 گذره؟ مً خوش بٌنً نمً رو من خوبً؟ خانم سالم: بٌتا
 

 بودي؛ پٌشم تازه که تو ببند؛_ 
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 !اي؟ رٌخته بهم انمدر چرا هست چت حاال:بٌتا
 

 جا فراز دل توي رو خودش داره خوب انمدر فربد که خوشحالم خٌلً طرفً از شده؟ چم دونم نمً: سماء
 ...ولً کنه مً
 

 !چً؟ ولً: بٌتا
 

 و فراز بعد و کنه مً سالم ٌه اد مً ولتً ندارم؛ وجود من اصال انگار بٌنه؛ نمً رو من انگار: سماء
 ٌه با هم اون برده خوابش خستگً از بچم خونه مٌان که هم ولتً بره، مً پارک به بازي براي

 .ره مً کوتاه خداحافظً
 

 اومد؛ نمً باال نفسش خنده از دٌگه بٌتا
 

 .خوب خندي؟ مً چرا مرگ: سماء
 

 :گفت برٌده برٌده اش خنده بٌن از بٌتا
 

 شده؟ حسودٌش رفٌمم آخً؛
 

 :گفت جواب در حرص با سماء
 

 .نشده حسودٌم نخٌر
 

 چً؟ پس: بٌتا
 

 ..هم من خوب کنه؟ نمً من به اي توجه هٌچ چرا بٌنه؟ نمً رو من اصال چرا گم مً نخٌر: سماء
 

 نه؟ مگه خواستً طور اٌن خودت تو: بٌتا
 

 از اتفالا نه کنم حسادت ام چه به که اٌن دارم؛نه توجه به نٌاز هم من نخواستم؛ طور اٌن من نخٌر؛: سماء
 رو من دٌگه؛ بسه خندي مً چمدر اه، ولً؛ اومدند، کنار هم با خوب انمدر که خوشحالم موضوع اٌن
 .کنم مً دل و درد کً براي دارم باش

 
 ناراحتً؛ فربد محلً کم از که نٌار خودت روي به اصال کن؛ صبر ولً خندم؛ نمً دٌگه باشه؛ باشه: بٌتا
 .کنه مً رو ولت همه اٌن تالفً داره شاٌد

 
 !تالفً؟ چرا:  سماء

 



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 253 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 داره حاال هم اون کردي؛ بهانه رو فراز هً کردي؛ ناز هً کرد درخواست ازت هً سال دو اٌن توي: بٌتا
 .کنه مً جبران

 
 .باشه تو با حك شاٌد بودم؛ نکرده فکر اٌنجاش به دونم؛ نمً: سماء

 
 و سمتت اد مً بعد بشه؛ مچ فراز با خوب بذار نٌار خودت روي به اصال تو ولً مطمئنم همٌنه آره: بٌتا

 .ندارم شک من کنه؛ مً خواستگاري ازت باره هزار نه که  دوباره
 

 .گفت مً راست بٌتا شاٌد رفت؛ فرو فکر به کرد لطع رو تلفن اٌنکه از بعد سماء
 

 زمانً حتً کرده؛ جلب رو نظرش و رفته باال جوره همه فراز دل از فربد که شه مً ماه دو دلٌما امروز
 :گفت مً بهش کنه؛ صداش عمو خواست مً فراز که بار هر رفتند مً پارک به دو هر که
 
 (بابا  بگو من به گلم؛ پسر هستم پدرت من)
 

 .کرد مً خوبً استمبال شراٌط اٌن از کمش سن اون با فراز
 .گرفت مً رو فربد ي بهانه هم ها ولت خٌلً

 
 .خانم بٌتا سالم؛: سماء

 
 .پٌشت بٌام خوام مً اي خونه سالم؛: بٌتا
 

 فرحناز؛ پٌش اومدم عزٌزم نه: سماء
 

 .بٌاد هم بٌتا بگو که کرد مً اشاره هم فرحناز
 

 .اٌنجا بٌا پاشو گه مً فرحناز ببٌن: سماء
 

 .جام اون دٌگه ساعت ٌک تا امدم؛ مً من گفت نمً هم اگر بگو برسون بهش سالم: بٌتا
 

 .بٌنٌمت مً بٌا پس پروًٌ؛ که بس شناسمت مً آره: سماء
 

 .فعال بٌنمت؛ مً دارم؛ لبولت: بٌتا
 

 :گفت و فرحناز به کرد رو لبش روي لبخندي با کرد لطع رو تلفن که اٌن از بعد سماء
 

 .کرد دعوت رو خودش اون نگفته خدا؛ بنده
 

 ...راحتً و خوب دختر شناسمش مً آره: فرحناز
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 با و مامانش بؽل توي انداخت رو خودش و بٌرون اومد اتاق از فراز که؛ بود نشده تموم حرفش هنوز
 :گفت شٌرٌنش زبون اون
 

 اد؟ مً کً فربد بابا مامانً،
 

 همٌن توي کنه؛ برخورد فرحناز جلوي چطور دونست نمً بود شده هول پرٌد؛ صورتش از رنگ سماء
 .خودش سمت آوردتش و گرفت رو فراز دست فرحناز که بود ها فکر

 
 .جون عمه باشه بٌاد؛ فربد بابا تا کن بازي فرامرز با برو تو جونم عمه: فرحناز

 
 باور بود شنٌده که رو چٌزي داشت، تعجب جاي براش والعا فرحناز دهن از اونم جمله اٌن باشنٌدن
 .بود شده گرد تعجب از چشماش بود مانده باز دهنش نداشت

 
 !شده؟ رٌختً اٌن لٌافت چرا: فرحناز

 
 .زد رو حرؾ اٌن فراز چطور دونم نمً ؟من!خودتً والعا: سماء

 
 نگٌر؛ سخت خودت به انمدر هم تو گفت؛ رو چٌز همه برام سروش هستم؛ چٌز همه جرٌان در: فرحناز
 هم داري زندگً حك تو هم شدم؛ لانع سروش هاي صحبت با ولً بپذٌرم بود سخت برام خٌلً اواٌل آره،
 مطمئن برگرد؛ زندگٌت به نکن؛ معطل اٌن از بٌشتر پس کنه؛ تکٌه بهش که خواد مً دلسوز پدري فراز
 .هستش راضً اٌنطور هم فرهاد هستم

 
 ندٌده رو فرحناز ي چهره اٌن بود ولت خٌلً شاٌد.کرد مً نگاه بهش تعجب و سکوت توي فمط سماء
 .بود
 .سراؼشون اومد لبلً ي برنامه بدونه فربد تا گذشت؛ اي هفته ٌک روز اون از
 

 .کنم صحبت باهات خوام مً رستوران ٌه برٌم شو آماده سالم: فربد
 

 ...من: سماء
 

 .باش زود چشمه؛ فمط جوابش: فربد
 
 .انداخت فربد به نگاهً اخم با
 

 .کنم چکار که دونستم مً خودم من دادي مً امون شما: سماء
 

 رو فرحناز هاي صحبت ولتً روز اون از بعد.بشه آماده تا رفت و نشد فربد سمت از جواب منتظر دٌگه
 .بره فربد با خواست نمً نگرانً دل با دٌگه بود؛ شده راحت خٌالش کمً بود؛ شنٌده
 لٌوانِ  به سماء بودند؛ نشسته مٌز پشت سماء و فربد بود؛ بازي مشؽول کودکان بازي لسمت فراز

 .داشت نمً بر ازش چشم فربد کرد؛ مً نگاه نوشٌدنٌش
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 کنم؛ مً سوال ازت بار آخرٌن براي: فربد

 
 سماء که بود گفته رو جمله اٌن جدي انمدر

 .دهانش به دوخت چشم تعجب با و باال آورد رو سرش 
 چشم زٌباًٌ نگٌنه تک با انگشتري داخلش کرد؛ بازش و آورد بٌرون جٌبش از رو انگشتر ي جعبه فربد
 .سماء سمت گرفت زد؛ مً رو
 

 کنً؟ مً ازدواج من با: فربد
 

 کنه؛ رفتار باٌد چطور دونست نمً والعا بود؛ اومده وجد به سلٌمه و احساس هم اٌن از والعا سماء
 .مکث کمً از بعد دوخت؛ فربد نافذ چشمان به و برداشت انگشتر از رو نگاهش

 
 .بله:  سماء

 
 .شد نمً باورش داشت؛ شک هاش گوش به فربد

 
 کنً؟ دستم رو حلمه خواي نمً: سماء

 
 سمت اون از کرد؛ مً سماء دست حلمه که همزمانً کرد؛ گارسون به اي اشاره اومد؛ خود به تازه فربد

 وجد به انمدر سماء امدند؛ مً مٌز سمت به گل سبد باٌک و روش هاي فشفشه و کٌک با ها گارسون
 .رفت نمً کنار لباهاٌش روي از خنده اي لحظه که بود اومده

 
 .ممنونم بود؛ زٌباًٌ سوپراٌز خٌلً! من خداي واي: سماء

 
 .رسوندي آرزوم به رو من آخر که ممنونم تو از من نه: فربد

 
 فربد باشند؛ عمدشون کاراي دنبال فردا صبح از گذاشتن اٌن بر لرار شد؛ هردوشون براي بٌادماندنًٌ شب
 بشه؛ گرفته دوستان با ساده دورهمً ٌه شد اٌن بر لرار نرفت؛ عروسً جشن زٌربار سماء کرد کار هر
 .نفره سه سفر ٌک هم بعد
 آراٌش آراست؛ رو خودش کرم کفش و کٌؾ رنگ، شٌري روسري با سفٌد مانتو ٌه با سماء عمد روز

 داد؛ انجام ملٌحً
 .بود کرده ست خودش با رو شلوارش و کت کرد؛ انتخاب فربد رو فراز لباس

 
 کردي؟ آماده رو بابات لباس جان؛ مامان سمانه: سماء

 
 به حواستون جا همه و همٌشه دارٌد؛ دوست دل و جون با رو دٌگه هم انمدر عزٌزم؛شماها بله: سمانه

 .خداروشکر.هست هم
 

 کنم؟ چکار باشم نداشته دوست رو بابات مادر؛ کنم چکار خوب: سماء



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: صدف مهرآمیز            ناشر: به سالمتی عشق            نویسنده: رمان

 

 256 صفحه .برای داولود هزاران رمان به کاوال بهتریه رمان ها در تلگرام مراجعه کىید                             

 

 
 رو من کً پس بابا و شما و مونم مً من زندگٌش؛ خونه سر ره مً امشب فراز خدا شکر هٌچً؛:سمانه
 .باشه داشته دوست

 
 :گفت دخترش دونه ٌه جواب در بٌرون بود اومده حمام از تازه که فربد

 
 هستم؛ دوتون هر عاشك خودم

 
 دوست رو من دٌگه ٌعنً رم مً خونه اٌن از و کنم مً ازدواج دارم من که حاال! داشتٌم؟ فربد بابا: فراز

 .نداري
 

 .خنده زٌره زدند همگً
 

 مً زندگٌش و عشك به و شد مً جدا سالمتً و خوشً به جمع اٌن از امشب که پسرش سمت رفت فربد
 .رسه
 پشتش به مردونه و کرد بؽلش محکم

 .زد
 

 .باشه نداشته دوست رو هست ؼرورش ي همه که و پسرش پدري، شه؛ مً مگه: فربد
 

 .پاٌان


