
 شاداب

 ...برم گهید من-

 ...شبه سر هنوز!... کجا؟-

 ...وقته رید گهید شبه نصف دو ساعت-

 خونشون از و گفتم کیتبر تولدشو دوباره دمیبوس رو لدای

 کوچه هی لدای ی زدخونهینم پر پشه کوچه تو...اومدم رونیب

 مادر یقرصا ادی اومدم رونیب کوچه از...بود دورتر ما ی ازخونه

 کولم یتو از رو دارو نسخه دمشیخریم دیبا افتادم بزرگ

 بود خوب یلیخ...نمیج شلوار بیج یتو گذاشتم آوردم رونیب

 روز شبانه ی داروخونه محلمون کینزد یاصل ابونیخ یتو که

 ...هست

 یصدا دمیرس که کوچمون کینزد... رونیب اومدم داروخونه از

 یتو ابونیخ اونور برگردونم سرمو اومد نیماش  ترمز بلند

 بزرگ گاراج هی مثل نبود کوچه اصال که بست بن ی کوچه



 به حتما شد واردش  نیماش هی...داشت یخال یفضا هی و بود

 هی...داشت یادیز سرعت نیماش چون بود کرده برخورد وارید

 ی واسه برم خواستم...بود کوچه اون اول هم برق چراغ ریت

 مرد دوتا داشت نگه نیماش اون کینزد نیماش هی دمید کمک

 واسه کردم فکر اولش شدن ادهیپ نیماش از یکلیه ی گنده

 یکلیه مرد دو اون از یکی دمید بعد یول رفتن کمک ی

 پشت از رو اون و رونیب آورد بود نیماش تو که رو یمرد

 اوضاع دمید...زدیم مشت با اونو گهید مرد و گرفت

 ...شدم میقا بود پارک کوچه کنار که ینیماش پشت  طهیخ

 ادیز فاصله نکهیا با نبودم دید یتو بودم ابونیخ نوریا چون

 بود کیتار کمی...گرفتم لمیف اونا از درآوردم لمویموبا...نبود

 ی قمه هی زدیم رو مرده که یاون ایخدا یوا...بود معلوم یول

 که یاون بعد شکمش به زد آورد رونیب نشیماش یتو از بزرگ

 کرده تصادف که ینیماش عقب صندوق یتو بودانداخت گرفته



 لمیف داشتم مدت تموم...رفتن اونجا از نیماش هردو با بعد...بود

 به بودم مونده...بود یوحشتناک ی صحنه نکهیا با گرفتمیم

 یتو دیشا بزنم زنگ میگوش با اگه نه ای بزنم زنگ سیپل

 کاینزد نیا که هم یعموم تلفن...وفتمیب دردسر

 وفتمین دردسر یتو تا که بهتره...کنم کاریچ دونمینم...ستین

 ...رفتن گهید که اونا هرحال به برم

*** 

 وقت... هشته ساعت...بخر قرصامو برو پاشو...شاداب...شاداب-

 ...گذرهیم داره قرصام

 من کردن داریب در یسع بود نشسته سرم یباال مادربزرگ

 اومدم رید شبید که دونستینم زدیم حرف بند هی...داشت

 ...خونه

 ...کولست یتو قرصات بخوابم بزار-

 ...نشستم تختم یتو خیس شبید یاداوری با



 ....یشد داریب ینجوریا که شدیچ یبخواب یخواستیم که تو-

 نیزم یرو از مانتومو بودم دهیخواب یشبید نیج شلوار تاپو با

 ...دمیپوش برداشتم

 ...؟یبسالمت کجا-

 ...گردمیبرم زود دارم کار رونیب-

 !!!...صبح موقع نیا-

 :گفتم و دمیپوش امویکتون

 ...امیم زود-

 ستادهیا هم سیپل نیماش دو بود شلوغ یلیخ ابونیخ اونور

 تند پا...بود شده کوچه شدن بسته باعث مردم ازدحام...بود

 عبور مردم از یبسخت مردم نیب رسوندم خودمو کردم

 دمید خودم چون ستین اونجا ییا جنازه دونستمیم...کردم

 ستادهیا خطر نوار پشت همه...نیماش عقب صندوق انداختنش



 نیزم یرو رو یزیچ هی کشونی کردمیم نگاه رو سایپل...بودن

 عکس یخون نیزم از یکی...دیکشیم خون به شده آغشته

 ختهیر خورده شهیش نیزم یرو وارید کنار...گرفتیم

 با هوی گذروندمیم سایپل اون نیب یکنجکاو با چشامو...بود

 نگاه بهم مشکوک یلیخ طرف...شدم چشم تو چشم شونیکی

 ازم چشم که درآوردم یباز عیضا حتما سرم تو خاک...کردیم

 از که رفتم عقب قدم چند برم لو نکهیا ترس از...داشتینم بر

 :کرد صدام... برم اونجا

 ...سایوا تو یه-

 اونور به هنوز شدم رد مردم نیب از کردم تند پا ترس از

 :کرد صدام یکی که بودم دهینرس ابونیخ

 ...خانوم؟...خانوم-

 ...بود سرباز هی سمتش برگشتم نشه مشکوک نکهیا یبرا

 ...ن؟یهست من با-



 عجله؟ نیا با کجا...شمام با بله:

 :گفتم یساختگ یخونسرد با

 ...نیداریم نگهش شما داره عجله یهرک-

 ....نیدار عجله یادیز شما نکهیا مثل یول نه رو یهرکس:_

 نجایا دمید کنم دیخر یسوپر برم خواستمیم دارم عجله اره-

 یکار اگه هم االن...خبره چه نمیبب بزنم سر هی گفتم شلوغه

 ...منتظرمه مادربزرگم چون برم من نیندار

 نکهیا یبرا منم...کرد ولم دید منو یخونسرد یوقت سربازه اون

 پارک نیماش کنارش شبید که یسوپر رفتم نشه مشکوک

 ...کردم دیخر بودم شده میقا من و بود
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 دوم

 ....یراو#



 ...اومده یقربان نیبب برو یخسرو-

 ...نجامیا من قربان سالم-

 ...کجاست؟.شیآورد-

 یکس چه ی درباره داریسرگردپا دانستینم شده جیگ یقربان

 :گفت کردو سرگرد روبه زدیم حرف

 ریدستگ رو یکس بود قرار قربان،مگه نیگیم رو یک-

 !!...بکنم؟

 یگذاشت گمیم رو دختره یجیگ نقدریا تو چرا ی،قربانیقربان-

 ....بره؟ در دستت از

 یتو که گفت رفتم دنبالش...کنم رشیدستگ ینگفت که شما-

 ...کنهیم یزندگ محله اون

 دونستیم یزیچ هی دختر اون بود مطمعن شد کالفه سرگرد

 ...بود مشکوک رفتارش



 :گفت و شد کینزد داریسرگردپا زیم به یخسرو سروان

 چکدومیه کردم چک رو منطقه اون ینایدورب تمام سرگرد،-

 دید اونم که ییروبرو سوپرمارکت بجز نداشتن یخاص یزیچ

 .. نداشت میمستق

 :گفت و داد سرگرد به رو تبلت یخسرو

 نشون رو دختر هی از ییا صحنه لمیف...نیکن نگاه رو نجایا-

 رهیخ روش روبه به و شده میقا دیسف سمند هی پشت که دادیم

 مین دو ساعت...دیکن نگاه لمویف ضبط ساعت قربان...شده

 ...دونهیروم زایچ یلیخ اون...شبه

 لمیف نکهیا با کرد نگاه دختره ی چهره به قیدق سرگرد

 ....شناخت رو دختره ی نبودچهره واضحه

 ...یشناسیم دخترو نیا نیبب یقربان-

 ...کرد نگاه لمویف دقت با یقربان



 ...همونه هم لباسش یحت دخترست همون که نیا سرگرد-

 ...شاداب#

 داریب یوقت...تخت یتو رفتم راست هی خونه اومدم یوقت صبح

 دوست لدای...داشتم قرار لدای با...بود ده یکاینزد ساعت شدم

 ...بود کمینزد

 رونیب از یخواینم یزیچ...رونیب رمیم من جون نرگس-

 ...رمیبگ برات

 ....یخورینم ناهار مگه!...؟یبر کجا یخوایم صبح وقت نیا-

 ...گهید نده ریگ-

 صبحو... ینبود ینجوریا که دادمیم ریگ اگه دمیم ریگ من-

 بچه هنوز کاش گمیم خودم با همش...ستین معلوم شبت

 ...یدینم گوش حرفم به گهید یک از دونمینم یبود

 ...کردم پام امویکتون



 ...شدم بزرگ که یوقت از-

 شونیکی بود رونیب سیپل دوتا...رفتم رونیب که اطیح از

 دستشو من دنید با که بود در زنگ یرو دستش

 ...بود خانوم سیپل هی هم گهید یکی، مرد سیپل کی...برداشت

 ...ن؟یداشت یکار یکس شمابا دیببخش-

 ...نییایب ما با دیبا شما...هستم یخسرو سروان...شما با بله-

 !...نکردم؟ یکار که من امیب کجا-

 ...نیشیم متوجه نیایب شما-

 دو یصندل دوتا با داشت زیم هی که بردن اتاق هی به منو

 ازم یچا با و اومد سرباز هی...ییبازجو اتاق حتما...طرفش

 کردن، ییرایپذ

 یخسرو سروان یکی داخل اومدن نفر دو سرباز رفتن از بعد...

 بهم جرم ی صحنه سر صبح که بود یهمون هم یکی اون بود



 یخسرو...یخال لدای یجا المصب هیزیچ عجب کردیم نگاه

 روبروم اومد( داریپا سرگرد)قشنگه چشم یول ستادیا در کنار

 ...نشست

 ...یکردیم کاریچ ابونیخ تو شب دو ساعت شبید-

 : گفتم لبخند با

 ...بدم پس جواب شما به دیبا موندن رونیب شب ی واسه-

 ...خانوم-

 :حرفش وسط دمیپر

 نکهیا از قشنگ چشم یآقا...هستم یمهدو شاداب...شاداب-

 لبخند با همش منم...گرفت حرصش حرفش وسط دمیپر

 چقد موهاش داره ییچشا چه جذابه بس از کردمیم نگاش

 جذاب نقدیا شیر کردمینم فکر اصال خدا یا قشنگه



 نکهیا از کردم نگاه دستش به اول...مرتب لیسب و شیر..باشه

 ...خوشحالم نداره حلقه

 ....ونهیدرم قتل هی بحث خانوم-

 ...حرفش وسط دمیپر باز

 ....مونهینم زنده دونستمیم نیکرد دایپ اشو جنازه-

 فیتعر رو افتاد اونشب یاتفاق هر اول از یدار خبر پس-

 ...کن

 ...بدم حرصش باز داشتم دوست

 ...نیبگ بهم رو اسمتون اول شهیم-

 ...دارم یشوخ شما با من مگه خانوم-

 ...زنمیم حرف شبید از بعد اسم اول کنمینم یشوخ من-

 با امینم نییپا حرفم از من دید یوقت قشنگ چشم یآقا

 :گفت حرص



 ...داریپا سرگرد-

 خونه شبید...گمیم شبوید داستان باز ینگفت اسمتو نکهیا با-

 ....گذاشت خوش بس از...بودم دعوت دوستم ی

 خوامیم نه ای گذشت خوش بهتون بدونم خوامینم من خانوم-

 ....یشد میقا نیماش پشت که یدید یچ شبید بفهم

 سرم به خاک...داد نشون بهم رو بود دستش که یتبلت سرگرد

 ...نبود مارکت سوپر نیدورب به حواسم که

 ی خونه از یوقت شبید...بگم من تا حرفم وسط نپر شما-

 دمینخر مادربزرگمو یقرصا اومدم ادمی رونیب اومدم دوستم

 ترمز یصدا بشم کوچه وارد خواستمیم یوقت...داروخونه رفتم

 فکر راننده باز حتما گفتم خودم شیدم،پیشن رو نیماش دیشد

 شدم خالشیداخلش،ب دهیچیپ که کوچست هی اونجا کرده

 کردم فکر اومد گهید نیماش هی یصدا که خونه برم خواستم



 که ینیماش اون کنار...کمکش رهیم و گذاشتن کورس هم با

 ...ستادمیا بود پارک

 ...شدم ساکت و نگفتم یزیچ گهید

 ...اش ادامه-

 ...دادم لیتحو رونیب مویگوش...مهیگوش یتو اش ادامه-

 گرفت ویگوش سرگرد...سرگرد به داد آورد مویگوش یقربان

 ...من طرف

 ...کن بازش-

 دادم ویگوش و لمیف ی پوشه یتو رفتم کردم باز گرفتم ویگوش

 سروان به داد و کرد نگاه لمویف دقت با سرگرد...سرگرد به

 :گفت و یخسرو

 ییشناسا چهرشونو توننیم نیبب ها بچه بده ریبگ ویگوش-

 ...کنن
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 :گفت رفتن از قبل سرگرد

 ...ن؟ینزد زنگ سیپل به موقع اون چرا-

 ...شدم هل چون-

 ...نیشد هل زدن زنگ یبرا یول نیریبگ لمیف نیتونست شما-

 زنگ خودم هیگوش با وفتمیب دردسر یتو خواستمینم چون-

 ...شدم آشنا شما با و نجامیا نکهیا از میراض االن یول...نزدم

 ...کرد نگا بهم اخم با سرگرد

 خارج شهر از یول نیبر نیتونیم میندار یکار شما با گهید-

 ...نیباش دسترس در و نینش

 نکهیا از قبل...رونیب بره سرگرد تا کرد باز اتاقو در سرباز

 :گفتم رونیب بره سرگرد

 ...رونگفتم مهم زیچ هی من-



 ...کرد نگاه بهم موشکفانه سرگرد

 ...؟یمهم زیچ چه-

 ...دارم شرط هی گفتنش یبرا یول مهمه یلیخ دونمیم-

 :گفت پوزخند هی با سرگرد

 ی پرونده هی نیا نینگرفت یجد رو هیقض نکهیا مثل شما-

 ...ستین بردار یشوخ قتله

 شما از یادیز زیچ که من یول ستین یشوخ دونمیم-

 ...تلفنتون شماره فقط خوامینم

 با یوقت...دیخند بود ستادهیا در کنار که یسرباز حرفم نیا با

 ...نییپا انداخت سرشو شد رو روبه سرگرد غضبناک نگاه

 ...خوره؟یم شما درد چه به من تلفن شماره-

 قتلم شاهد منم ستین یشوخ پرونده نیا نیگفت خودتون-

 ...خطره در جونم پس



 ...رنیبگ رو سیپل شماره نیتونیم خطر موقع شما-

 ...رونیب برم که گذشتم کنارش از.بدم شماره خوامینم بگو-

 !...شد؟ یچ مهم زیچ اون پس کجا-

 ...شماره؟ اول-

 ...مونهیم ادتی یچجور بدم شمارمو من-

 ...کنمیم حفظ بگو شما هیقو یلیخ حافظم من- 

 شمارشو چون زنمیم بلوف حافظم ی درباره کرد فکر سرگرد

 ...گفت تند

 :گفتم منم

 ی حافظه یتو یول ستین لمیف یتو نیماش پالک شماره- 

 ....هست من

 :گفت کردو ثبت رو شماره سرگرد

 ...انشاال ستین یزیچ که گهید-



 زنگ بهتون اومد ادمی یزیچ اگه یول ستین یچیه گهید نه-

 ... زنمیم

 ....نینکن صحبت چکسیه با هیقض نیا ی درباره-

 بهم مویگوش...برد لمویموبا که همون یخسرو لحظه نیا یتو

 :گفت سرگرد به و برگردون

 ...ارنیب در نویماش پالک شماره تونستن ها بچه-

 زدم سرگرد به بزرگ لبخند هی بودم در کنار دمیشن نویا یوقت

 ی شماره اومدم رونیب اداره از یوقت...شدم خارج اتاق از و

 ...کردم ویس سرگردو

 ...یراو#

 ی پرونده بودمشغول مشغول ذهنش بود اتاقش یتو سرگرد

 یترس چیه یول بود قتل شاهد که یدختر مشغول...دشیجد

 ..نداشت بود دهید که یزیچ از



 یصندل یرو و شد اتاقش داخل رونیب از یخسرو سروان

 ...نشست خودش

 ...بود سرگرد زیم کنار سروان کار زیم  

 ...یآورد مقتولو اطالعات محسن-

 ساله وسه یس یساع ست،کاوهین یخاص اطالعات-

 ...نداره ییا سوءسابقه چیپلمه،هید

 بخور بدرو که بگو یزیچ هی اطالعات نشد که نیا-

 ...نداره؟ یکار و کس خانواده...باشه

 چهار که نبوده یحد در هم شیمال وضع داره ریپ مادر هی-

 ...بخره پنج صدو

 ....خودشه اسم به نیماش-



 هیهمسا از...کارهیب که نهیا بشیعج...دهیخر شیپ هفته هی-

 خودش کار تو سرش بوده یخوب آدم کردم جو پرس  هاش

 ....رفتهینم خونه اصال که هم آخرا نیا...بوده

 ...؟یچ دختره-

 ...شادابه؟ منظورت!.. دختر؟ کدوم...دختره-

 بخاطر قیعم لبخند هی و شاداب کرد تکرار لب ریز سرگرد

 :گفت زدو شاداب یایباز چموش

 ...شاداب شده حاال تا یک از

 درباره زننیم حرف اش درباره اداره کل نیندار خبر که شما-

 ...گرفته شمارتو و گذاشته سرکار شمارو یچجور نکهیا ی

 :گفت و کرد اخم سرگرد

 ...اطالعات؟ کن ولش حرفارو نیا-



 بوده بچه یوقت مادرش پدرو کنهیم یزندگ مادربزرگش با-

 !!.شدن کشته

... گفتیم براش شاداب از دیدیم که رو یهرکس یقربان سرباز

 کار سر سرگردو شاداب چگونه که کردیم فیتعر ها بچه یبرا

 ...گرفته ازش شماره و گذاشته

 بهش کرده مجبور سرگردو یچجور دختره نیدونینم خدا به-

 نگاهش عاشقانه یچجور دنیند شماها...بده شماره

 یول دمیترس ازش من که بود کرده یاخم سرگرد واال...کردیم

 نگاهش لبخند با فقط دیترسینم ازش چرا دختر نیا دونمینم

 ...کردیم

 که بفهمونه یقربان به خواستیم مایا و اشاره با یاحمد

 بود نیا از تر پرت یقربان یول...ستادهیا سرسش پشت سرگرد

 ...بفهمه که

 ...یقربان.شد تموم-



 به ترس با افتاد بدنش به یلرز سرگرد یصدا دنیشن با 

 :گفت سرگرد

 ....دیببخش قربان-

 :گفت بود شده یعصب که سرگرد

 ....پستت سر برو یکن هیتوج خوادینم-
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 یرو ظرف دنیچ مشغول بزرگ مامان کوچک آشپزخونه یتو

 ...بودم دونفره کیکوچ زیم

 ...یگشنگ از مردم جون نرگس گهید ای،بینرگس نرگسم-

 ...سرت یرو یگذاشت رو خونه هیچ-

 در دستم کردم درست ییغذا چه نیبب جون ینرگس ایب-

 ...نکنه



 بچه یوقت...ینرگس یگیم من به یکشینم خجالت تو دختر-

 که بزرگ شد یچ دونمینم یول...یکردیم صدام یمامان یبود

 ...یکنیم صدام نرگس یشد

 :گفتم خنده با

 ...شد یچ دونمینم هم خودم-

 نرگس مامان چون کنمیم درست غذا من هست یوقت چند هی

 قرص با رو روزش شبو که یجور شده تر فیضع قلبش

 موقع شتریب هم ناهار یحت موندم ینم خونه ادیز...گذرونهیم

 یراحت احساس خونه یتو چرا دونمینم...بودم خونه از رونیب

 قرص خاطر به شبا...بود یشاک ازم شهیهم مادربزرگ...ندارم

 راحت لیدل نیهم به...بود نیسنگ خوابش بردیم خوابش زود

 ...بده ریگ بهم نکهیا بدون کردمیم آمد رفتو



 مادرش و پدر بود آزاد من مثل هم لدای دارم قرار لدای با امشب

 خبر دخترش از اصال...بود دکتر مادرش...بودن شده جدا هم از

 !...متنفره مادرش از لدای...کنهیم کاریچ نداشت

 ...بود لدای...شد بلند میگوش یصدا

 ...خودم ییلدای به سالم-

 ...جونم یشاد ماهت یرو به سالم-

 ...شاداب کن تکرار...شادابم من...یشاد نگو من به احمق-

 مویدوست حس تمام دادم فحش انگار توام خوب باشه-

 ...یپروند

 ...؟یدار کاریچ نمیبب بنال حاال خودته ریتقص-

 ...رفته ادتی امشبو یدورهم که نگو یوا-

 ...یکن یاداوری نویا که یزد زنگ نرفته ادمی-

 ...یبا دنبالت امیم هشت آره،ساعت-



 بود باتریز بود نکرده پروتز لبشو که قبال بود ییبایز دختر لدای

 کنه تیاذ مادرشو نکهیا خاطر به یول گمیم بهش نویا شهیهم

 مقصر مادرشو پدرش از ییجدا بخاطر...کنهینم یخال لبشو ژل

 ...دونهیم

 زنگ میگوش که بودم لدای منتظر...شدم آماده

 ...خوابه نرگسم مامان شبه نه ساعت....لداستی...خورد

 ...بود ستادهیا در دم لدای

 ...ه؟یک نیماش سالم-

 .!..اوشیس دم،یجد دوست-

 !...شد؟ یچ بهزاد پس-

 ...میزد بهم خواستمیم من که نبود یاون-

 ...یپریم یکی با ،هروزیهست یک گهید تو بابا-



 نبود یخوب پسر ،بهزادیشناسیم منو که خودت یدنیپر چه-

 حالم خر ی کهیمرت...زدم بهم منم خواستیم رابطه واسه منو

 .....خورهیم بهم ازش

 ...دمیخند

 فکر خودته ریتقص...خوادیم یچ واسه رو تو یکرد فکر پس-

 دوست بکن تویزندگ نیبش...یدباشیبا پسر هی با حتما یکنیم

 ....یخوایم یچ واسه پسر

 ....ببرن لذت خودشون ییتنها از که ستنین تو مثل که همه-

 نیماش از سرشو اوشیس که میبود زدن حرف مشغول در کنار

 :گفت و آورد رونیب

 ...نییایب نیخواینم شماها-



 دونمینم... گرفتم استرس شدن نیماش سوار با معمول طبق

 حالت نکهیا یبرا...زهیریم شدن نیماش سوار از ترسم یک

 ...نییپا دادم نویماش شهیش کمی نده دست بهم یخفگ

 شهیش ستین ازین روشنه نیماش کلر تابستونها خانوم شاداب_

 ...نییپا نیبد رو

 یخندیم بهش تا که پسراس اون از بود معلوم ندادم جوابشو

 بود نییپا نیماش ی شهیش سانت سه همش...شنیم خاله پسر

 تحمل نویماش یفضا بتونم شدیم باعث سانت سه نیهم

 ...کنم

 ...داره بسته یفضا از ترس شاداب یدار کارشیچ-

 یصندل به زدم لگد  حرفش نیا با بودم نشسته لدای سر پشت

 شدن نیماش سوار از ترس نگفت حاال خوبه شه خفه تا ییجلو

 ...داره

🍃🍃🍃🍃🍃 



 ساختمان هی...کرد پارک یمسکون ساختمان هی یجلو نیماش

 رو بلند یصدا...چهار طبقه میرفت آسانسور با...طبقه چهار

 ... دیشن اول طبقه همون از شدیم

 ...مایباش داشته ساده یدورهم هی بود قرار لدای-

 هیدورهم هی بود گفته بهم اوشیس نداشتم خبر هم خودم-

 ...دوستانست

 ...میبرگرد ایب...کردم اعتماد تو به که احمقم چقدر من-

 ...میگردیبرم بود بد اگه تو میبر ایب نه-

 لباس وجب هی که برنزه دختر هی داخل میرفت ینفر سه

 شصت پنجاه حداقل بود شلوغ یلیخ...کرد باز درو بود دهیپوش

 ...بودن یپارت یتو ینفر

 یآورد یکشوند شهر سر اون از منو کجاست نجایا لدای-

 ...یدونینم یدورهم با رو یپارت فرق چرا...بشه یچ که نجایا



 رو یکی برو هست پسر چقدر نیبب خوبه هم یلیخ توام خوبه-

 ...کن دایپ خودت ی واسه

 ...یدار حوصله بابا برو-

 اوشیس...شدن کینزد ما به دوستاش از نفر هی همراه اوشیس

 نیج شلوار با قرمز شرتیت هی...بود بلند قد الغر پسر هی

 یعمل دماغش یول بود یمعمول صورتش بود دهیپوش

 ...کرد یمعرف دوستش به مارو اوشیس...بود

 ...خانوم شاداب دوستش شونمیا لدای عشقم-

 زدیم حرف ادا با و دیکشیم هارو کلمه اوشیس نکهیا از

 بود ستادهیا راستش سمت که یپسر اوشیس...شدیم چندشم

 که ها گنده لیه اون از یکلیه یلیخ پسر هی کرد یمعرف رو

 ییا قهوه موهاش...بود کرده سوخته اهیس برنزه یبجا پوستشو

 عمل یعروسک دماغشو بود برداشته هم ابروهاشو ریز...رنگ

 هر بود دهیپوش چسبون یلیخ دیسف شلوار کت هی بود کرده



 دنشید با...بخوره جر تنش یتو لباسش بود ممکن لحظه

 دستشو...شیعروسک دماغ به نه کلشیه به نه گرفت خندم

 ...داد دست لدای با و کرد دراز

 ...ارشمیک سالم_

 ادیز دیشا...ندادم دست باهاش یول آورد من سمت دستشو

 ناراحت ارشیک...دارم یمرز حد خودم واسه یول ستمین متعقد

 :گفت ندادن دست بخاطر شد

 ....یدادیم دست اگه شدیم اوف دستت-

 :گفتم خودش مثل لحن با

 ...شدیم دیشا فیکث یول شدینم اوف کوچولو نه-

 ...یالل کردم فکر خدا شکر یدار زبون پس-

 ....دونمینم زدن حرف قیال رو یهرکس یول دارم زبون-

 ...رهیگیم پاچه هاره دوست چرا...جون لدای-



 باهاش نکهیا یبرا...خورهیم بهم ازش حالم چندش ی کهیمرت

 که ییا کاناپه یرو رفتم گرفتم رو لدای دست نکنم کل کل

 ....نشستم بود سالن ی گوشه

 ...کرد نگاه بهم اخم با لدای

 ...وسط میبر ایب... ینیبش که نجایا یاومد تو-

 ...ادینم خوشم یپارت از که یدونیم امینم من برو یخوایم تو-

 ...رفت من به توجه بدون لدای

 ها هیهمسا بود شیپ سال سه دو رفتم یپارت که یبار نیآخر

 ادمی چوقتیه...بودن کرده تیشکا ادیز یصدا سرو بخاطر

 رو یپارت هرچه دور اونروز از...کردم فرار یزحمت چه با رهینم

 اگه هست فیضع یکاف اندازه به قلبش زدم،مادربزرگ خط

 ...زدیم رو سکته حتما شدمیم ریدستگ



 اوشیس به چشمم که کردمیم نگاه همه به حوصله یب

 خودش اونوقت نجایا آورده مارو وزیپف ی کهیمردت...افتاد

 وسط لدای دنبال رفتم شدم بلند...خورهیم مشروب داره نشسته

 بود ادیز صدا...رسوندم لدای به خودمو...دیرقصیم الیخ یب بود

 :گفتم بلند لدای گوش یتو

 ...میبر ایب-

 یب ،ینبود حال ضد نقدیا که تو...میاومد تازه م،مایبر کجا-

 ...برقصم ایب شو رقتن الیخ

 تا.... میبر میخوایم یچجور یهست برگشتن فکر به تو اصال-

 ...راهه یلیخ خونه

 ...مارو گردونهیبرم اون نمرده که جونم ایس-

 مارو حالش نیا با تونهیم اون نیبب کن نگاه اوشویس-

 ...برگردونه



 پر زیم هی کنار اوشیس...کرد نگاه کردم اشاره که ییجا به لدای

 رو ینگران...کرده مست یحساب که بود معلوم بود مشروب از

 ...دمید لدای یچشا یتو

 قابل اوشیس یکنیم فکر هنوزم یرفت وا چرا شد یچ-

 ...اعتماده؟

 مست ینجوریا خودش تا نجایا آورده مارو احمق ی کهیمرت_

 ...دستش کف زارمیم حقشو رمیم کنه
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 ی شونه یرو زد لدای...میشد کینزد زیم به لدای با همراه

 :گفت و اوشیس

 ...یکن مست خودت تا نجایا یآورد مارو ییعوض یلیخ-

 ...مستاس هیشب من یزم،کجایعز یگیم یچ-



 تقال لدای...پاهاش یرو نشوندش و کرد بغل رو لدای اوشیس

 نیا کردمیم یکار هی دیبا.شه خالص دستش از تا کردیم

 به یمحکم لگد...کنهیم کاریچ داره نبود شیحال اصال پسره

 تیموق از لدای...هوا رفت دادش...زدم اوشیس یپا ساق

 ...اومد رونیب بغلش از و کرد استفاده

 ...*...جن ی پارهیپت ی دختره-

 ...افتاد نداشت تعادل بود مست چون دادم هل اوشویس

 استفاده عتیموق از شدیم کینزد ما به داشت دور از ارشیک

 ...میاومد رونیب خونه اون از گرفتم رو لدای دست...کردم

 ...میبرگرد شب وقت نیا یچجور حاال لدای-

 ...داد نشونم بود دستش کف که یچیسو لدای

 ...جون ایس نیماش چیسو رفتم کش رویچ نیبب_

 ...دهینفهم تا میبر باش زود...یشد اونم که ینبود دزد-



 ...بودم نشسته عقب معمول طبق منم بود فرمون پشت لدای

 ...؟یمونیم دوست اجونتیس با بازم-

 بود من روزه چند قیرف اوشیس...خوردم خر مغز مگه نه-

 ....خواستمشیم یسرگرم ی واسه فقط ومدینم خوشم ازش

 خدا نبودم من اگه...دهیم دستت کار یسرگرم نیا آخرش-

 ....اوردنیم سرت ییبال چه دونستیم

 دوستم کمی بود باهام اون اگه ماردمه ریتقص همش-

 ....گشتمینم محبت دنبال ابونیخ یتو گهید...داشت

 یکل من انگار...بهانست همش که یدونیم خودت زمیعز-

 ...دارم کار کسو

 باهم تا من مادر و پدر یول...یندار مادر پدر یکنیم فرق تو-

 گرفتن طالق میوقت...بود دعوا جنگو شهیهم بودن

 ....متنفرم میزندگ از...خودشون یزندگ یپ رفتن هرکدومشون



 فهممتینم یبیعج-

 :گفت خنده با و کرد پاک اشکاشو لدای

 نه یشیم عاشق نه یستین آدم آخه یفهمینم معلومه خب-

 .!!!.یکنیم هیگر

 چشم جلو اومد سرگرد یچشما یشینم عاشق گفت لدای یوقت

 ...دیلرز قلبم

 ؟یکنیم کاریچ نویماش_

 کنمیم پارک میشد آشنا باهم که یشاپ یکاف کینزد_

 ...دمیم کنهیم کار شاپ یکاف تو که دوستش به هم لدشویک

 ...نشه؟ دردسر برامون وقت هی-

 ...نباش نگران بابا نه-



 خونه وارد آروم...کرد ام ادهیپ مارکت سوپر یجلو لدای

 المیخ بود دهیخواب آروم کردم باز نرگسو مامان دراتاق...شدم

 ...دمیخواب راحت رفتم اتاقم به و باال ها پله از...شد راحت
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 سالگرد گرفته دلم موقع هر از شتریب امروز شنبست پنج ظهر

 از....خاکشون سر میبر قراره نرگس مامان با باباست و مامان

 به....کردم ریش نستایا یتو و گرفتم عکس نفرمون سه قاب

 گشید دست و گرفته بغلش تو منو بابا کردم نگاه عکس قاپ

 داشتم خاطره مادرم پدرو از کاش انداخته مامان گردن دور رو

 .!...ادینم ادمی ازشون یچیه فیح یول

 ...میرفت باهم و دنبالمون بود اومده مامانش نیماش با لدای

 بخش مردم نیب رو خرماها نیا نیبر  لدای با مامان شاداب_

 ....نیبکن



 و برداشتم رو خرما جعبه و تکوندم بود شده یخاک که لباسمو

 ...کردم پخش همه نیب لدای با

 ...مادرته؟ پدرو راتیخ_

 یرو که یکلیه مرد دنید با کردم بلند سرمو حرف نیا با

 کمی دهیترس بود صورتش یرو قیعم خط هی و تاتو بازوش

 ...برداشت خرما دونهی و کرد دراز دستشو...رفتم عقب

 ....مادرته پدرو راتیخ ینگفت_

 که قبر سنگ از مادرمه پدرو ی واسه دونستیم کجا از نیا

 .... داشت فاصله

 ...دمیپرس سوالمو و کردم جور جمع خودمو

 !....مادرمه؟ پدرو ی واسه نیکرد فکر چرا_

 ...کرد رییتغ چهرش حالت

 ...یبود نشسته اونجا مادربزرگت با که دمتونید_



 !..مشکوکه نقدیا چرا کردم نگاش تعجب با

 مادربزرگمه؟ اون که نیدیفهم کجا از شما_

 ...شد یعصب

 ...خوادینم زدن گهید دمایپرس سوال هی_

 ...شد دور ازم سرعت با

 ....میبر ایب کجاست حواست شاداب_

 ...؟یدید رو مرده اون_

 ...گندهه؟ اروی یاون کدوم_

 ....مشکوکه یلیمادرته،خ پدرو راتیخ دیپرس ازم آره_

 ...دیپرس سوال هی فقط مشکوکه کجاش بابا برو_

 ..مادرمه؟ پدرو ی واسه دونهیم کجا از_



 زن هی گرفته تیکاراگاه حس چرا ایب خودت به شاداب_

 ...دیپرس منم از سوالو نیا جوون

* 

 تیخصوص از یکی نمیرفته،ا ادمی روزوید غم بهتره حالم امروز

 ...رهیم ادمی فرداش باشم گرفته دل و ناراحت روزی اگه منه

 ...بپوش رو قرمزه لباس اون امروزو شاداب_

 ...ترم راحت شلوار و شرتیت با ندارم دوستش اصال نچ_

 خوشت ام هیهد از نگو خودم جلو حداقل یشعوریب یلیخ_

 ...ادینم

 از ریبغ یدونیم یوقت خودته ریتقص گهید ادینم خوشم خوب_

 برام لباسو اون چرا پوشمینم گهید زیچ راهنیپ و شرتیت

 ...یدیخر

 ...اقتیل یب_



 ..کرد ترش یجر خندم یصدا دمیخند بلند_

 نییپا رمیم من...دمیم جرش پارتو شلوار امیم وگرنه نخند_

 .....ایب زود توام

 ...دوستامون شیپ میبر باهم تا خونم بود اومده لدای

 ...میدار یدورهم ها بچه با برم خوامیم من جون نرگس_

 یبر کجا وقتشب نیا یخوایم نکن نگرونم دل نقدیا شاداب_

 ...خطرناکه

 گهید من گهید بسه روقتهید خطرناکه یکرد شروع باز عه_

 رونیب در از پامو هنوز رونیب برم کمی تونمینم ستمین بچه

 ....یکرد زهر بهم ویزندگ یزنیم زنگ هم سر پشت نذاشته

 گهید رفتم رونیب خونه از یناراحت با زدم بهم محکم درو

 سوار....کنهیم کوفتم برم هرجا زارهینم راحتم درآورده شورشو

 ...شدم نیماش



 ؟یپکر نقدیا چرا شدهیچ_

 ...کرده میآس نرگس مامان یرایگ بشه یچ یخوایم_
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 لدای...میرفت دوستام ی خونه سمت به لدای مامان نیباماش

 از شتریب مادرش با کردن لج یبرا بود رستانمیدب دوران دوست

 با...خبرن با میزندگ ی همه از ،ماهانیمان و لدای...نخوند پلمید

 ...شدم آشنا دانشگاه تو یمان با و شاپش یکاف یتو ماهان

 یظاهر نظر از دوقلوها شد آشنا دوقلوها با من قیطر از لدای

 بداخالقو ی،مانیاخالق نظر از یول همن هیشب کامال

 یمیصم همه با زود یلیخ یخاک اخالقو خوش ماهان...مغرور

 ...شدیم

 ....کرد باز درو ماهان...میشد خونه وارد

 ...اومده خوشگلم یبع بع نجاستیا یک نیبب به به_



 ...کن شروع اتویخوشمزگ بعد داخل ادیب بزار_

 یبلد فقط تو هیخوب پسر چه نیبب ریبگ ادی یمان از ماهان_

 ...یبکن مسخره منو

 ی واسه دلم که نجایا ایب گلم میندار حرفا نیا از که تو منو_

 ...شده تنگ اتیفرفر

 کنار نیبر شد تموم گرفتنون قلوه دلو اگه..نجامایا هم من_

 کنارمون از و داد هل هردومونو لدای...داخل امیب خوامیم

 ...گذشت

 ...نشستم یمان شیپ

 ...امیب نتونستم روزید که ببخش_

 ...بود لدای نداره یاشکال_

 .. دیکش موهام به یدست

 ...باشه نباش ناراحت وقت چیه_



 ...آشپزخونه رفت یمان

 ...نداره؟ یحس بهت یمان یکنیم فکر هنوز واقعا_

 برادر مثل دوستم فقط ماهان و یمان با من نخور گوه لدای_

 نیچند یدوست به نزن گند مزخرفاتت با لطفا...موننیم برام

 ...دوقلوها با من ساله

 ..ومده؟ین خوشت چکسیه از حاال تا یبگ یخوایم یعنی_

 ...چشمم جلو اومد سرگرد یچشما لدای سوال با

 .دمشید بار هی فقط یول ادیم خوشم یکی از_

 ...چکارس؟ هیچجور هیک خدا یوا_

 که گفتم بهت اونروز...بگم برات تا ریبگ نفس کمی یمرد_

 گرفت چشممو بدجور بود سرگرد هی اونجا بودم قتل هی شاهد

 ...کنم فراموشش تونمینم گهید روز اون از واال

 ...یزاریم سرکارم یدار_



 ...دارم شمارشو گمیم راست بخدا نه_

 ...بزن زنگ بهش یهست یچ معطلل پس خب_

 خوشم ازت بگم بشه یچ که بزنم زنگ بهش بابا برو_

 ...اومده

 ...اومده؟ خوشت یک از شاداب_

 پسر نیآرم...شده تنگ برات دلم چقد یاومد یک نیآرم یوا_

 ....هیمردم و معروف یلیخ ی خواننده هی یمان عمو

 ...ا؟ینداد سوالمو جواب هنوز_

 ...میزدیم حرف لمیف ی درباره_

 جمعمون به هم سودابه دوستش با ماهان دختر دوست نینازن

 ...شدن اضافه

 ...بزنم زنگ سرگرد به که بود کرده لهیپ لدای

 ...میبشنو ماهم نیبزن حرف بلند نیکنیم پچ پچ نیگیم یچ_



 ...چسبوندیم یمان به خودشو همش ومدینم خوشم سودابه از

 ....زدمیم حرف بلند که یبشنو خواستمیم اگه زمیعز_
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 ساکته یادیز امشب بود بغلش تو نینازن کردم نگاه ماهان به

 ...دهیبع گو بذله ماهان از نیا و

 ..؟ییایم تو برم خوامیم من لدای_

 ...آره_

 ...میشد بلند هردو

 ...کرد نگاه من به بود نیآرم با زدن حرف مشغول  یمان

 ....زوده که هنوز کجا_

 نزده زنگ بهم االن تا کردم ناراحت بزرگمو مامان برم دیبا_

 ...نگرانشم دهینم جواب زنمیم زنگ بهش یهرچ هم خودم

 ...رفت خودش و رسوند منو لدای



 ترمز پام کینزد باال سرعت با نیماش هی شدم کوچه داخل

 زدم محکم...بودن سوارش نفر دو بهم بزنه بود کیکرد،نزد

 ...کردم حفظ پالکشو شماره...کاپوت یرو

 یگرفتیم رمیز اگه... ؟یریم تند چقدر...خبرته چه یه _

 ...؟یکردیم کاریچ

 ...آورد رونیب سرشو راننده

 ...بهت نزدم تا کارت رد برو_

 رهیبگ رمیز خوادیم یخواه معذرت یبجا گهیم یچ نیبب هه_

 ..سیپل به زنمیم زنگ کن صبر

 از ترس از گرفت نویماش گاز بود نشده تموم حرفم هنوز

 بودن یک  گهید نایا رفتن سرعت با هم اونا شدم دور نیماش

 شدم الیخیب داشتن عجله یلیخ انگار کنن رمیز بود کینزد

 دماغم به خورد یسوختگ یبو شدم که اطیح وارد...خونم رفتم

 وارد...بودم بسته ادمهی...بازه خونه در بهیعج...متنفرم بو نیا از



 آشپزخونه وارد...شد دیشد یسوختگ یبو شدم که خونه

 کولمو...بود نرگس مامان اتاق از بو...نبود آشپزخونه از بو...شدم

 که نرگس مامان اتاق سمت رفتم عجله با نیزم یرو انداختم

 بود گرم یلیخ ریگرفتم،دستگ درو رهیدستگ بود خونه گوشه

 بود آزاردهنده برام یسوختگ یسوزوند،بو دستامو که یجور

 قبال کردمیم حس بود کرده قفل مغزم کردیم خفم داشت دود

 چرخوندم رو رهیندادم،دستگ تیاهم... بودم یتیموقع نیچن تو

 ....زدم غیدم،جید جلوم که یزیچ کردم،با باز درو

 :یراو

 گشتنیبرم یعروس از...بود شاداب ی هیهمسا رهنما یآقا 

 ...خورد مشامش به ییبو رهنما یآقا همسر خانوم مهناز

 ...نیکنیم حس رو بو نیا هم شما محمود آقا_

 یه هیحاملگ بخاطر همش نایا...خانوم یکرد شروع باز_

 ...یکرد کالفم ادیم بو یگیم



 غیج بلند یصدا...ادیم یسوختگ یبو که مطمئنم محمود آقا_

 ...شد بلند شاداب ی خانه از

 یآقا...ادیم خانوم نرگس ی خونه از غیج یخدا،صدا ای_

 یبو...دیکوب را شاداب ی خونه در و رفت بالفاصله رهنما

 ...شد شتریب یسوختگ

 رهنما یآقا.افتاده یبد اتفاق دیشا نیبکن یکار هی آقامحمود_

 ...زد زنگ یآتشنشان به یسوختگ یبو کردن حس با

 ...نمون نجایا خونه برو شما خانوم_

 در رفت باال خونه در از رهنما یبود،آقا شده قطع غیج یصدا

 از پر رساند،خانه خانه داخل به را گذاشت،خودش باز را اطیح

 کنار هوش یب را کرد،شاداب نگاه را خانه یجا همه...بود دود

 که کرد بلند را شاداب،شاداب سمت رفت کرد دایپ اتاق در

 دهیروشد،ترس روبه یوحشتناک ی صحنه با یرون،ولیب اوردیب

 اطیح رابه شاداب و کرد جمع را خودش بود،شجاعت



 شده شلوغ کردند،محله خاموش را آتش نشانان آتش...رساند

 خانه از ها هیهمسا ی همه بودند بسته را کوچه سهایپل بود

 حرف وحشتناک اتفاق هی از همه.بودن آمده رونیب شان

 ...زن کی سوختن از...زدندیم
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 :شاداب#

 برام دنیکش نفس...کردمیم یکرخت احساس چرا دونمینم

 نجایا من...بود دیسف جا کردم،همه باز چشامو...بود سخت

 باند راستم دست...ستمین ام خونه یتو چرا کردمیم کاریچ

 ...سرم یباال اومد پرستار هی...بود شده یچیپ

 !!!!چنده؟ ساعت...کنمیم کاریچ نجایا من خانوم دیببخش_

 ...خوبه؟ حالتون شما_

 ...بودم ضیمر مگه آره_



 نداشته خبر خودم یول باشم شده ضیمر شهیم مگه دمیخند

 :گفت و کرد نگام تعجب با پرستار...باشم

 ...نیمارستانیب تو که روزه دو بایتقر شما خانوم_

 ..؟!!ندارم خبر خودم اونوقت نجامیا روز دو یچجور یچ_

 به که...االن تا نیبود هوش یب بودن آورده رو شما که یشب_

 ...نیاومد هوش

 :گفت اعصاب یب پرستار...بپرسم سوال باز خواستمیم

 ...یبپرس دکتر از یتونیم یدار یسوال هر_

 کردم نگاه واروید یرو ساعت....رونیب رفت اتاق از پرستار

 مامان شهیم مگه...نجامیا من چرا...بود شب هفت ساعت

 حالش دمیترسیم...ستمین خونه من باشه نشده متوجه نرگس

 نجایا تلفنم هی کنم کاریچ...ستمین خونه نهیبب یوقت بشه خراب

 که یخال سرم شدم بلند تخت از...بزنم زنگ بهش که ستین



 شتاب با در که رونیب برم خواستم...برداشتم رو بود دستم به

 داخل اومد نرگس مامان کتریکوچ بردار یموس آقا...شد باز

 اجازه شما آقا گفتیم ی،ه بود دنبالش هم سرباز هی...اتاق

 نیآخر از کنهیم کاریچ نجایا نیا بهیعج برام...نیندار ورود

 شد ور حمله سمتم به...گذرهیم یسال چند دمشید که یبار

 فحش به کرد شروع...گرفت جلوشو بود کنارش  که یسرباز

 دادن

 یریمینم خودت ،چرایگرفت ازم خواهرمو یعوض ی دختره_

 دونستم،ازی،میداد بکشتن خواهرمو مادرت،حاالم و پدر از اون

 باعث تو نحس ،وجودینحس تو دونستم،کهیم اولم همون

 ...یسم مثل ،تو یریمینم شد،چرا خواهرم شدن کشته

 بزور سرباز رونیب بره اتاق از که داد تذکر یموس آقا به پرستار

 خواهرمو گهیم چرا...رونیب برد و کرد ساکت رو یموس آقا

 من مگه...کردمیم نگاه بهش ها زده شوک مثل فقط...یکشت



 یبودم،هرچ فکر یتو...هیشاک نقدیا یموس آقا که کردم کاریچ

 با....اومد ینم ذهنم یتو یچیه ارمیب ادی به شبوید کردم یسع

 نیا...دارهیپا سرگرد دمید  آوردم باال سرمو پا یصدا دیشن

 لبخند با کرده بیخوشت چقدم المصب کنهیم کاریچ نجایا

 ...کردم نگاش

 !...مالقاتم واسه یاومد که نگو...ن؟یکنیم کاریچ نجایا شما_

 ...کردم نگام تعجب با سرگرد

 ...ادینم ادتونی گذشته شب از یچیه خوبه حالتون شما_

 برگشتم دو یکاینزد ساعت ادمهی...افتاده یاتفاق چه مگه نه_

 ...خونه

 ...یچ بعدش_

 ...ادینم ادمی یچیه_

 ...دیکن استراحت شما_



 نجایا یموس آقا نجامیا من چرا نیبگ بهم شهیم نیکن صبر_

 آوردن سرم ییبال قاتال نکنه کجاست مادربزرگم کنهیم کاریچ

 ..ندارم؟ خبر خودم

 لدای...کرد باز اتاقو در یکیبگه، یزیچ سرگرد نکهیا از قبل

 بغل محکم منو تختم یرو اومد سرگرد به توجه بدون...بود

 ...کرد

 تییجا...خوبه حالت که تو...ومدمیم باهات منم شبید کاش_

 حتما...مادربزرگت بخاطر متاسفم واقعا زمیعز کنهینم درد

 ...شده بد یلیخ حالت شیدید یاونجور یوقت

 ییبال یچ نرگسم مامان یگیم یچ...ایخدا یوا مادربزرگم_

 ...اومده سرش

 ...ست؟ین ادتی یچیه تو یعنی_

 ...شد عوض لدای ی چهره حالت



 خونه یرفت یوقت شبید نکهیا مثل...گمیم بهت باش آروم_

 ...یکرد دایپ مرده رو مادربزرگت

 برم دیبا کنمینم باور بود خوب حالش که اون یگیم یچ_

 کنار رو لدای... دمیکش دستام از محکم سرمو...نمشیبب

 ...کرد بغلم محکم لدای...زدم

 قلبش وفتهیم اتفاق نیا یبزود یدونستیم خودت باش آروم_

 ...بود شده فیضع یلیخ
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 :یراو#

 جدا را دستش دور باند...داد دست شاداب به یعصب حالت

 ...کردیم تکرار زبانش ریز مکرر بطور کردویم

 ....مرده...مرده نرگسم مامان_



 شاداب هیعصب حالت از لدای...بود شده شتریب شیعصب حالت

 خودش به تا گرفت محکم رو شاداب یدستها...بود دهیترس

 ...کرد خبر را دکتر سرگرد...نزند صدمه

 :گفت داد با سرگردو سمت به رفت سرگرد دنید با یموس آقا

 پدرو...خاک ریز فرستاد خواهرمو...قاتله خودش گفتم نیدید_

 مگه...ارهیم در مظلومو یآدما یادا االنم...کشت رو مادرش

 یول رهیگیم شیآت یکی نهیبب خودش چشم یجلو آدم شهیم

 ...طانیش...طانهیش ستین آدم دختر نیا...نمونه ادشی

 ...کردیم هیگر وبلند خودش سر یتو زدیم محکم یموس آقا

 یتو مادرش و پدر...قاتله خودش دیشا نحس ی دختره_

 قاتل اگه سوخت دخترش مثل گناهمیب خواهر...سوختن شیآت

 ...نیکن رشیدستگ دیبا...زندست هنوز چرا ستین

 ...شد کالفه سرگرد



 ...میکن ریدستگ ویک یبگ ما به خوادینم بدون خودتو حد_

 رو رهنما یآقا... بود نشسته ییبازجو اتاق یصندل یرو سرگرد

 ...بود نشسته شیرو به

 ...دیبزن حرف حادثه شب از لطفا_

 تکرار بازم...گفتم همکاراتون ی واسه بوده یچ هر_

 زنم برادر یعروس از ربع دو،دو ساعت یکاینزد اونشب...کنمیم

 روبه خونمون...کردم پارک خونه در کنار نویماش...میگشتیم بر

 اولش اومد یم یسوختگ یبو... امرزهیب خدا اون ی خونه یرو

 غیج یصدا یوقت ستین مهم سوخته یزیچ ییغذا دیشا گفتم

 زنگ ینشان آتش به...افتاده یاتفاق حتما گفتم دمیترس اومد

 خودم بشه رید برسن نشانا آتش تا دیشا که دمیترس یول...زدم

 در کنار خانوم شاداب دمید شدم خونه داخل... رفتم باال در از

 ییا صحنه با رونیب ارمشیب که کردم بلندش هوشه،رفتم یب

 ...شدم مواجه بود روم روبه که



 کنار آب از جرعه کی...کرد پاک را شیشانیپ عرق رهنما یآقا

 ...زدن حرف به کرد شروع دوباره خورد دستش

 یلیخ...بود سوختن حال در تختش یرو خانوم نرگس_

 هم خانوم شاداب وگرنه بودم اونجا من کرد رحم خدا...دمیترس

 مرگ چارهیب دختره سوختیم شیآت یتو مادربزرگش مثل

 یبزرگ دل مهربونه یلیخ دختر نیا...دهید چشماش با زشویعز

 یتو که مادرش پدرو از اون نداره شانس که فیح یول داره

 !...مادربزرگش از نمیا مردن تصادف

 ...کرده؟ تصادف مادرش پدرو گفته شما به یک_

 ...گفته زنم به مادربزرگش_

 ومادر پدر ی پرونده شباهت از کالفه...بود کالفه سرگرد

 ....شاداب مادربزرگ ی پرونده به شاداب

 ...شد اتاق وارد یخسرو محسن سروان



 ...خواسته تورو ر،سرهنگیام_

 روبه ریام...شد سرهنگ اتاق داخل زدن در از بعد داریپا  سرگر

 ...نشست سرهنگ یرو

 دامادش و دختر قتل با یقاسم خانوم قتل روش قربان_

 ...هیکی

 قتل به رو خانومش و یمهدو یآقا که یقاتل نهیا منظورت_

 مقتولو مادر اومده دوباره و کرده صبر سال همه نیا رسونده

 ...رسونده قتل به هم

 نیبنز از سوزوندن یبرا قتل دو هر یتو...هیکی قتل روش_

 تخت یرو و خودشون اتاق یتو مقتولهارو...کردن استفاده

 یآقا فقط...رسوندن قتل به بسته پشت از یدستا با خواب

 کردن یزخم کلت با زدن شیآت از قبل رو خانومش با یمهدو

 از قبل یقاسم خانوم یول...بشن کش زجر تا سوزوندن بعد

 یآقا قتل ی پرونده قربان...بود کرده تموم سکته با سوختن



 بسته زمان اون کامل مدارک نداشتن وجود بخاطر یمهدو

 به رو پرونده نیا دوباره تا دارم درخواست شما از من شده

 ...دارن ربط هم به پرونده دو نیا مطمعنا چون بندازم انیجر

 رونیب به خبر دینبا نیباش ها رسانه مواظب دیبا یول باشه_

 بهش حواست...چطوره؟ یمهدو خانوم حال...کنه دایپ درز

 !!!.پدرته دوست دختره اون باشه

 نداره خبر حادثه شب از اصال و شده شوک دچار خوبه حالش_

 ...مردن نیماش تصادف یتو مادرش پدرو که کنهیم فکر یحت

 ...کرد نگاه سرگرد به تعجب با سرهنگ

 یتو بودن بچه یمهدو خانوم که یموقع ادمهی قایدق من_

 اون من... خودشه هم قتل شاهد تنها و بوده مادرش پدرو اتاق

 ...کردمیم کار پرونده اون یرو موقع

 یتو بودن روانشناس نظر ریز موقع اون یمهدو خانوم_

 خاطره چیه سر ضربه لیبدل که شده نوشته شیپزشک پرونده



 بهش مادربزرگش نکهیا مثل نداره ادی به حوادث اون از ییا

 ...مردن نیماش تصادف یتو مادرش پدرو که گفته

 ...گفته؟ مادربزرگش ی درباره یزیچ_

 قتل به مادربزرگش که دونهینم  و شده شوک دچار  نه_

 ....ارهیب ادی به خودش دیبا که کرده دیتاک دکترش دهیرس

 یال#: رمان سندهینو

@ellie_ 
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 :شاداب

 اتاق ی پنجره از بود شده روشن هوا شدم داریب خواب از یوقت

 که لدای دنید با بود چند ساعت دونمینم داخل ومدیم نور

 از اومد ادمی شبوید اتفاقات بود،تمام خواب یصندل یرو کنارم

 دیبا چرا...باشه یموس آقا با حق واقعا دیشا اومد بدم خودم



 یلعنت تصادف اون از چرا...باشم زنده من یول رنیبم زامیعز

 مادرم پدرو که بود گفته نرگس مامان...بردم در به سالم جون

 یحت خورهیم بهم خودم از حالم...مردن تصادف یتو نیماش با

 رو مردن یچجور نکهیا...ندارم مادرم پدرو از ییا خاطره چیه

 قلبم نرگس مامان اسم تکرار با...گفته بهم نرگس مامان هم

 ...یگذاشت تنهام چرا نرگس مامان آخ...سوخت

 اشک غم موقع نرمال آدم هی مثل تونمینم چرا خدا

 ...باشم کرده هیگر تاحاال ادینم ادمی یحت...زمیبر

 ...خوبه؟ حالت ،یشد داریب_

 ...کرد بغلم و تخت یرو کنارم اومد لدای

 همه یچجور یدید...شدم تنها واقعا گهید...یدید لدای آخ_

 ....رفت کسم

 ...کردم نگاه بهش و شدم جدا بغلش از



 اشک نمیزتریعز ی واسه تونمینم یحت بدبختم چقدر نیبب_

 ...زمیبر

 نیهم یبچگ از خودته دست مگه نکن ناراحت خودتو زمیعز_

 !!...یبود یطور

 خاک سر برم خوامیم...شمیم خفه دارم برم نجایا از خوامیم_

 .....نرگسم مامان

 .یباش نجایا دیبا ده ساعت تا گفت دکتر_

 ....ندارم رو موندن نجایا طاقت گهید تونمینم من نه_

 ...دستم داد و آورد لباسمو لدای

 ...ستنین من یلباسا که نایا_

 ...بپوش منن یلباسا_

 ...گرفت دلم لباس یاهیس از

 ...شدیم خوب حموم برم تونستمیم اگه _



 ....یریم حمامم بعد بپوش االن_

 ...بود پخش دورم فرم یموها...دمیپوش لباسارو

 درد دستم تونمینم من کن جمع موهامو ایب لدای_

 ...افتاده؟ دستم ی واسه یاتفاق چه یدونیم...رهیگیم

 ...شد هول لدای

 !..ست؟ین ادتی یزیچ واقعا_

 در یوقت ادمهی که یزیچ نیه،آخریخال یخال مغزم یچیه نه_

 مشامم به یسوختگ ی آزردهنده یبو کردم باز اطویح

 ...ستین ادمی یهبچ گهید...خورد

 رو تو یوقت نکهیا مثل باشه نشو هول گمیم یزیچ هی نیبب_

 !..بوده سوختن حال در خونتون کردن دایپ

 شیآت یچجور خونمون چه یعنی بزن حرف واضحه یچ_

 ...؟!گرفته



 .....ریز دیبا دونمیم فقط دونمینم_

 داخل سرگرد و باز در که بزنه حرفشو ی ادامه خواستیم لدای

 ...شد

 ...خواد؟یم یچ نجایا قشنگ چشم نیا_

 ...قشنگ چشم یچ_

 حتما توسرم خاک شد متوجه هم سرگرد زد حرفو نیا بلند لدای

 کاراش نیا از دست بازم عزاداره سرش ریخ گهیم خودش با

 ..دارهیبرنم

 دست....شدم بلند تخت یرو از.... اوردمین خودم یبرو یچیه

 ...گرفتم رو لدای

 ....میبر لدای_

 :گفت کردو نگام پوزخند با سرگرد_

 ...یبسالمت کجا-



 چممیپ سوال اونوقت دونمینم اومدنشو نجایا لیدل هنوز من

 ...کنهیم

 ...نرگسم مامان خاک سر_

 ....هیقانون پزشک....نشده خاک هنوز مادربزرگت_

 !.....نکرده خاک هنوز نرگسمو مامان یموس آقا چرا

 ...خونم رمیم پس_

 ...یبر یتونینم خونه_

 ...ندارم یازین شما ی اجازه به خونم به رفتن یبرا_

 ییجا سرخود نیتونینم یمدت یبرا نیحفاظت تحت شما_

 !...نیبر

 نظر تحت نکهیا از یحت گفتینم یچیه کردم نگاه لدای به

 ...نکرد تعجب هم سمیپل



 تحت دیبا چرا...خبرمیب ازش من که افتاده یاتفاق شده یچ_

 ...باشم؟ سیپل نظر

 ...افتادم قتل شب ادی بگه یزیچ سرگرد نکهیا از قبل

 ...کردن؟ میشناسا قاتال خطره در جونم یوا یا_

 ...داد تکون بله ی نشونه به سرشو

 ....نیایب دنبالم نیندار یسوال گهید اگه_
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 شاداب

 ...کرد بغلم لدای...میاومد رونیب مارستانیب از

 پس یدونیم که خودت...خونه ببرمت تونمینم که ببخش منو_

 ...پدرم شیپ لندن برم قراره فردا

 : دمیبوس رو لدای

 ...نداره یاشکال زمیعز دونمیم-



 ...؟ینداد خبر که دوقلوها به_

 ...یدب رفتن زود صبح دادمیم خبر یچجور بابا نه_

 هم دوقلوها...شهیم تنگ براش دلم کردم یخداحافظ لدای با 

 سرگرد همراه...انینم حاالها حاال مادرشون پدرو شیپ رفتن

 عقب یوقت...یمشک بلند یشاس نیماش هی شدم نشیماش سوار

 نیماش...نگفت یزیچ یول کرد نگام تعجب با سرگرد نشستم

 نفهمه سرگرد که آوردم نییپا یحد در رو شهیش بود افتاده راه

 ...دینفهم دمیشا نگفت یچیه

 ...خونم برم خوامیم من_

 ...یبر یتونینم خونت_

 ...رمیم گهید ی خونه هی...گمینم نرگسمو مامان ی خونه_

 ...؟یدار ییا گهید ی خونه مگه_

 :گفتم دورغ به



 ...کنمیم جور خودم ی واسه یکی نه_

 به نیا از...نیکن جور خونه خودتون واسه شما ستین یازین_

 ...نیهست ما حفاظت تحت شما بعد

 ...کنهیم مخالفت باهم یه چرا...سرگرد از گرفت لجم

 ...ندارم ازین محافظت به و امینم جایه شما با من_

 مکان ی درباره بعد یایم من با االن شما یمهدو خانوم_

 ...میزنیم حرف

 خاک یکارا ییجا ببره منو خوادیم انگار مکان گهیم یجوری

 ...بکنه یبرسر

 اتاق یتو...بودم نشسته سرگرد اتاق داخل یآگاه اداره یتو

 یخسرو سروان زهایم از یکی پشت بود یصندل و زیم دوتا

 ...رفت خودش نجایا آورد منو یوقت سرگرد...بود نشسته

 :یراو



 ...شد سرهنگ اتاق وارد سرگرد

 .هستن نجایا یمهدو خانوم قربان_

 ...خونش شیبوردیم نجایا شیاریب نبود یازین_

 یمهدو خانوم منظورم...شاداب نیهست انیجر در که شما_

 ...نداره ویکس

 ...دیخند سرهنگ

 ...خودتون ی خونه شیببر چطوره_

 :گفت و کرد ییا خنده سرگرد

 ...نیکنیم یشوخ_

 مادرتو هم امنه شاداب یبرا هم...هیچ یشوخ جان ییدا نه_

 ...ارهیم در ییتنها از



 رو بهیغر دختر هی دیبا من چرا نداشتم توقع شما از ییدا_

 ببرم رو خطره در جونش که یهرکس فردا از...خونه ببرم

 ...؟!!خونه

 دختر ستین یهرکس شاداب که یدونیم خوب خودت_

 تا مادرش پدرو قتل از بعد...امرزتهیب خدا پدر دوست نیبهتر

 مادرت اگه...کرده یم یزندگ شما شیپ مادربزرگش یبهبود

 شیپ بردتشیم حتما شده آواره نجوریا شاداب که بدونه

 االن تا حتما کردینم عوض خونشونو مادربزرگش اگه خودش

 ...نیبود ارتباط در

 عهیشا یکاف ی اندازه به اداره یتو...رفت فرو فکر به سرگرد

 خونش به خودش با شادابو سرگرد اگه بود شاداب ی درباره

 ...شدیم شتریب ها عهیشا ی دامنه حتما بردیم

 :شاداب



 به...کجاست خودش ستین معلوم کاشته نجایا منو ساعته مین

 :گفتم و کردم نگاه یخسرو

 ...نم؟یبش نجایا دیبا یک تا من_

 ...ادیب سرگرد تا کن صبر گهید کمی_

 :گفت من به و داخل اومد سرگرد

 ...میبر_

 ...کجا؟_

 ...گمیم راه یتو ایب دنبالم_

 ...رفتم سرگرد دنبال نداشتم کردن لج ی حوصله

 نییپا کمی رو شهیش و نشستم عقب من باز میشد نیماش سوار

 :گفت و من سمت برگردوند سرگردسرشو...دادم

 یشیم نیماش سوار بار هر چرا یدار یمشکل نشستن جلو با

 ...ن؟ییپا یکشیم رو شهیش



 تییامن احساس و ترسمیم چون نمیبش جلو تونمینم_

 کنمیم یخفگ احساس چون نییپا دمیم رو شهیش...کنمینم

 ...هیکاف برام باشه نییپا شهیش سانت هی اگه یحت

 ...افتاد راه و کرد روشن نویماش سرگرد

 ...؟یدار یک از ترسو نیا_

 ...مردن تصادف یتو مادرم پدرو دمیفهم که یروز از_

 ...کرد میتنظ من صورت یرو نویماش ی نهیآ سرگرد

 ...ادته؟ی مادرتو پدرو تصادف_

 ...پرسهیم سوال چقد

 دادم دست از حافظمو و خورده ضربه سرم به موقع اون...نه_

 ...وردمینم ادیب هم اونو یحت گفتیم نرگسم مامان
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 شاداب

 ...داشت نگه خونه هی کنار سرگرد

 ...ن؟یآورد منو کجاست نجایا_

 یدار انتخاب دو...یمن محافظت تحت هم تو منه ی خونه_

 ....ا؟ی من ی خونه ای

 شوق با رمیبگ لبخندمو یجلو تونستمینم حرفش وسط دمیپر

 :گفتم

 ...شماست ی خونه نجایا واقعا_ 

 تکون افسوس با سرشو دید شوقمو سر از لبخند یوقت سرگرد

 ...داد

 ...کنمینم یزندگ تنها و منه ی خونه نجایا_



 از...دیپر شوقم تموم...گفت دیتاک با رو کنمینم یزندگ تنها

 یک با که نگفت بهم بودم نگران یول شدم ادهیپ نیماش

 تونهینم نه یوا باشه داشته زن اگه خدا یوا...کنهیم یزندگ

 ...نداره حلقه آخه باشه داشته

 ...داخل نیارینم فیتشر خانوم_

 یچیمارپ پله هی...درخت از پره اطشیح قشنگه خونه نیا چقد

 رو جدا ی خونه دو انگار دوم طبقه به شهیم وصل که داره

 خونه وارد و شد رد پله کنار از سرگرد...هم یرو گذاشتن

 مادر چقدر خدا یا...مادرش زدن صدا به کرد شروع و...شد

 بایتقر مسن خانوم هی...جذابه زشیچ همه اصال جذابه گفتنش

 متوسط قدش...اومد رونیب آشپزخونه تو از ساله شصت پنجاه

 دلم داغ افتادم نرگس مامان ادی دنشید با...بود تپل کمی بود

 :گفت کردو بغل سرگردو...سرگرد مادر...شد تازه

 ...؟یخورد ناهار...پسرم سالم_



 بودم در کنار که من به بده مادرشو جواب نکهیا بدون سرگرد

 :گفت کردو اشاره

 ...میدار مهمون_

 پسرش به رو و شد لبخند از پر صورتش دید منو یوقت مادرش

 :گفت

 ...یکنینم یمعرف ریام_

 ...رهیام اسمش پس

 ...هستن یمهدو شاداب شونیا_

 و شمیپ اومد شد اشک از پر چشاش دیشن اسممو تا مادرش

 رو بهیغر من چرا...کردم تعجب یلیخ...کرد بغلم محکم

 ...کنهیم بغل یمیصم ینجوریا

 انگار...یدیم رو سارا یبو...گشتم دنبالت چقدر دخترم یوا_

 ...ییسارا خوده



 ...کردم جدا ازش خودمو...دونهیم کجا از مامانمو اسم

 ...نیشناسیم کجا از مادرمو شما دیببخش_

 یرو ریام...مبل یرو نشست من با گرفت دستمو ریام مادر

 ...نشست مادرش کنار یتک مبل

 ...بودند دوست گمیم رویام یبابا امرزیب خدا آقا یعل با پدرت_

 ییآشنا دوستو چیه نجایا ما که گفتیم بزرگ مادر یول_

 یزندگ اصفهان اونم که داره برادر هی مادربزرگ...میندار

 ...کنهیم

 برد خودش با تورو خانوم نرگس...مادرت پدرو مرگ از بعد_

 هر...بود فروخته هم مشویقد ی خونه...ینشون ردو چیه بدون

 خدا...مینکرد داتونیپ یول میگشت نویرفت میکردیم فکر که جا

 نرگس...نگذره آوردن مادرت پدرو سر رو بال نیا که ییاونا از

 ...خوبه؟ حالش...کجاست االن خانوم



 نکهیا از قبل آوردن بال مادرت پدرو سر که ییاونا از گهیم چرا

 :رگفتیام بگم یزیچ من

 ....کنن استراحت برن بهتره هستن خسته شونیا مادر

 هر هم یرسم چه شاداب بگه رهیمیم بداخالق ی کهیمرت

 هی....اتاق هی به برد و گرفت منو دست مادرش...زنهیم حرف

 ییا ساده اتاق همرنگش تخت با...ینفت یآب یواراید با اتاق

 ...بود

 ...زنمیم صدات ناهار موقع کن استراحت تو دخترم_

 :یراو

 ...بود نشسته مادرش کنار ریام

 که دونهینم یحت ادینم ادشی یچیه گذشته از شاداب مامان_

 ...کشتن مادرشو پدرو



 که نبوده کیکوچ اونقد...ادینم ادشی یچیه یچ یعنی_

 .. بوده سالش نه هشت بایتقر ساال اون...ادین ادشی

 ما شیپ خانوادش مرگ از بعد مدت هی ستین ادتی مگه_

 دچار گفتینم یچیه زدینم یحرف چیه کردیم یزندگ

 لطفا...ادینم ادشی موقع اون از یچیه االنم بود شده یفراموش

 اونا کنهیم فکر شاداب...دهیرس قتل به خانوادش نینگ بهش

 ....مردن تصادف یتو

 چه ندونه سال همه نیا بعد شهیم مگه...بده مرگم خدا_

 داده دست از حافظشو شاداب...اومده مادرش پدر سر ییبال

 ..نگفته؟ بهش یزیچ چرا مادربزرگش

 زنده مادربزرگش ضمن در...نینگ بهش یزیچ شما لطفا_

 ...شده کشته دامادش دخترو مثل شیپ شب دو ستین



 کامران...ارنیب شادابم سر رو بال نیا وقت هی نکنه خدا یوا_

 که داشته یدشمن باهاش یک آخه بود یخوب یلیخ مرد آقا

 ....کنهیم نابود رو خانواده نیا ینجوریا داره هنوز

 ...نجایا آوردم ییدا شنهادیپ به شادابو_

 ...امیم در ییتنها از منم... پسرم یکرد یخوب یلیخ کار_

 :شاداب

 یلباس چیه یول دارم ازین حموم به...بودم نشسته تخت یرو

 از...بردارم المویوسا تا خونه ببره منو بخوام ریام از دیبا...ندارم

 وآروم بودن نشسته مبل یرو مادرش با ریام...رفتم رونیب اتاق

 صداش یچ.دومینم...بودن زدن حرف حال در هم با

 شد یمیصم نقدیا یک گهیم مادرش آقا ریام بگم...بکنم

 ...شدم کینزد بهشون...ریام بگم فقط خوادیم هرچنددلم

 ...میبزن حرف لحظه هی شهیم داریپا یآقا_



 ...کرد نگام لبخند با ریام مادر

 ..خودته خونه کن فکر باش راحت نیبش ایب دخترم_

 یوقت...نشستم مار زهر برج کنار و کردم تشکر ازش لبخند با

 با یول بود لبش رو لبخند مچهین هی زدیم حرف مادرش با

 ...خورد هم اونو من دنید
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 :شاداب

 ...خونم نیببر منو شهیم _

 ...بشه؟ یچ که یبر خونت_

 ...بپوشم ندارم یچیه بردارم لباسامو_

 ...یبر شهینم_



 المیوسا تمام...بپوشم ندارم یچیه االن من برم شهینم چرا_

 ...برم دیبا اونجاست

 یهرچ کردم نگاه بهش تعجب با...ارمیم برات رمیم خودم_

 ...باشم پررو خودش مثل دیبا...گهیم یزیچ هی گمیم

 تو یرییتغ نکهیا بدون ریام...نیاریم شما هم رامویز لباس_

 ...بده چهرش

 ...ارمیم خودم گهید یلباسا مثل... هوم_

 ...کردم نثارش ییایح یب لب ریز

 ...رمیم خودم یکن کمک بهم خوامینم اصال_

 چرا یعوض...مبل یرو افتادم...دیکش مانتومو نیآست ریام

 ...کرد نیهمچ

 ...یکنیم ینجوریا چرا_

 ...زد صدا مادرشو ریام



 ...?بپوشه شونیا یبد یندار یزیچ یلباس مادر_

 برام تا اتاقش رفت ریام مادر...شونیا شونیا گهیم همش

 ...ارهیب لباس

 نینبر منو اگر ضمن در...شونیا یگیم یه دارم اسم من آقا_

 ..رم،یم خودم

 ...کنمیم یفکر هی بعدا بپوش مادرو یلباسا االن_

 بودو آورده واسم ریام مادر که یلباس...اومدم در حموم از

 با ییا سرمه دامن و بلوز هی...بود تنگ کمی لباس  دمیپوش

 لباسا نجوریا از اومد ینم ریام مادر به اصال...یآب زیر یگال

 بارم هی تاحاال من گرفت خندم...نبود هم اندازش یحت بپوشه

 از دنید یم یپیت نیا منو لدای ماهانو اگه...دمینپوش بلند لباس

 نگاه خودم به ستادمیا اتاق ی نهیآ یجلو...کردنیم غش خنده

 یچجور حاال گرفتم دستم تو مویفرفر بلند یموها کردم



 دونمینم...بافتم سیخ موهامو یمجبور...کنم شونه موهامو

 ...کرد صدا ناهار یبرا منو ریام مادر بود چند ساعت

 ریام مادر...نبود ریام...ریام مادر بزرگ ی آشپزخونه یتو رفتم

 با...دیکش کار از دست من دنید با...بود غذا دنیکش حال در

 نایم هیشب چقد:گفت کردو نگام اشک پر یچشا

 ...گمیم دخترمو...یشد

 ...کجاست؟ االن پس نیدار دختر شما مگه_

 گریج کمیکوچ دختر یول شهیزندگ خونه سر مژگان_

 از یوقت شیپ سال سه ستین ایدن نیا تو گهید...گوشم

 و بهش زنهیم خبریب خدا از راننده هی خونه ومدهیم دانشگاه

 زنده االن تا دیشا مارستانیب بردیم دخترمو اگه کنهیم فرار

 ...بود

 ...شدم تونیناراحت باعث که نیببخش منو_

 ....دخترم نداره یاشکال_



 ریام ی خونه اومدم که یروز از هفته دو به کینزد

 مادرش ی خونه روز چند نیا یتو که ریام...گذرهیم

 امروز...بودم خواب من که بوده یموقع اومده هم اگه...ومدهین

 بزرگم مادر ی درباره ازش تا ادیب ریام که منتظرم صبح از

 هال یتو مهیمر اسمش دمیفهم که ریام مادر با...بپرسم

 الیسر دنید مشغول معمول طبق خانوم میمر...میبود نشسته

 بلند خانوم میمر...خورهیم بهم یآبک یاالیسر نیا از حالم...بود

 هم یزیچ هی اومد قهیدق چند از بعد...اتاقش یتو رفت و شد

 ...بود دستش یتو

 که یموقع ی واسه...توعه یبرا شال و یروسر نیا دخترم_

 ...خونست ریام

 و لباس یکل ریام مادر مدت نیا تو شدم شرمنده یلیخ

 دخترش ی واسه حتما...زهیتم و نو همشونم داده بهم یروسر

 شالو و یروسر خجالت با....داشت کتیات لباسا از یبعض...بوده



 خجالت یلیخ...اتاق یتو رفتم...کردم تشکر یکل گرفت ازش

 من واسه مادرش، ی خونه ومدهینم ریام من بخاطر حتما...آوره

 شکر نیمذهب نایا نکهیا مثل یول ستین مهم بودن شال بدون

 بار کی عمرم تو من ستین من انتخاب چون خوبه لباسام خدا

 زیشوم ای شرتیت خدا شهیهم...دمینپوش دامن ای بلند لباس هم

 ساعت...دمیپوشی،م پاره ای یزخم نوع از اونم نیج شلوار و

 که ساده لباس هی با کردم سرم یروسر...بود چهارعصر

 یرو ریام اومدم رونیب اتاق از دمیپوش پامه مچ تا شیبلند

 ریام یبرا و بود نشسته کنارش هم خانوم میمر...نشسته مبل

 اونا شیپ برم که بودم مونده یدوراه نیب...کندیم پوست وهیم

 یخجالت خونه نیا یتو اومدم که یروز از چرا دونمینم...نه ای

 ...معذبم همش شدم

 ...نجایا ایب...دخترم یاینم چرا_



 رفتم...ادهیز اونا با اتاق فاصله دید منو یک خانوم میمر یوا

 من انگار که ریام...کردم سالم...نشستم خانوم میمر شیپ

 همش دارم دوست من یول...نکرد هم نگاه بهم یحت ستمین

 میمر...نبوده جذاب برام نقدیا چکسیه حاال تا کنم نگاش

 استفاده عتیموق از منم... آشپزخونه رفت شد بلند خانوم

 :گفتم و ریام به ،روکردمکردم

 ...نرگسم مامان خاک سر برم شهیم_

 ...یتونینم نه_

 کاسه از خوشگلشو یچشا دارم دوست...بداخالق یعوض

 تونمینم یچیه کنمیم یزندگ توخونش چون فیح یول ارمیدرب

 گرفتینم که ام هیگر...اتاق یتو رفتم شدم بلند...بگم بهش

 انگار من یول...بود مرده صدبار االن تا بود من یبجا یهرک

 ..نشناختم خودمو هنوز خودم انگار نه
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 ...شد اتاق داخل خانوم میمر

 ...خانوم نرگس خاک سر میبر یخوایم دخترم_

 ...دهینم اجازه آقا ریام یول...خوامیم._

 سرم به یدست...سوخت گنمیغم لحن ی واسه خودم دل

 ...دیکش

 ...میبر تا شو آماده زمیعز نشه چرا_

 بودو داده بهم مارستانیب روز لدای که یشلوار و مانتو

 ...دمیپوش

 نشد روم بود نیماش داخل خانوم میمر چون شدم نیماش سوار

 چرتو یزایچ به خوندمیم شعر ذهنم یتو...بدم نییپا رو شهیش

 یخفگ احساس و بشه پرت هواسم تا کردمیم فکر پرت

 ...نکنم



 منو سمت نیماش ی شهیش ریام چون...بهیعج رفتارم حتما

 ...داد نییپا کمی

 شمیم سوار یول ترسمیم نیماش از مینجوریا چرا آخه ایخدا

 نیماش شهیش سانت هی شده اگه یحت دیبا شمیم سوار یوقت

 ...رهیم نیب از ترسم نیا یک دونمینم...باشه نییپا

 که یقبر به ریام...میافتاد راه ریام سر پشت خانوم میمر منو

 کاریچ نجایا یموس آقا خدا یوا...شد کینزد بود تازه خاکش

 حوصلشو اصال دمشیند گهید مارستانیب از...کنهیم

 نرگس مامان خاک کنار یموس آقا به توجه بدون...ندارم

 ...خوندم فاتحه براش و نشستم

 قبر سر ییایب شهیم روت یچجور نحس ی دختره_

 خجالت بودنت زنده از خودت ییا زنده هنوز یچجور...خواهرم

 دخترش داغ از خواهرم...یداد کشتن به مادرتو پدرو...یکشینم



 برو نجایا از  گمشو... یکشت خواهرمو...شد ضیمر شد ریپ

 ...نداره ازین نحس یتو ی فاتحه به خواهرم

 ...دمیکش خجالت یکل مادرش و ریام یجلو

 نینیبینم مگه دختره نیا با زدن حرف طرز چه نیا آقا وا_

 ....داغداره

 ...زد یپوزخند یموس آقا

 نحسه قدمش پا شده خواهرم مرگ باعث خودش دختر نیا_

 ...سنگه مثل اههیس قلبش کنهینم هیگر چرا پس ناراحته اگه

 بلند سرجاش بنشونمش دیبا گهید بسه....دراورده شورشو گهید

 :گفتم خشم با کردم نگاه یموس آقا یچشا یتو و شدم

 که شما...کردم کاریچ مگه....هاااا....بکشم خجالت دیبا چرا_

 بار هی سال چند نیا یتو خواهرم...خواهرم یگیم نهمهیا

 حالش ینیبب یاومد بار هی... ؟یزد سر بهش



 یبستر موقع...اشیضیمر تو کنهیم یزندگ یچجور...چطوره؟

 ینجوریا حاال که ،یبپرس حالشو یاومد بار هی بودنش

 ....زبونتم

 آقا یلیس از صورتم چب سمت که بود نشده تموم حرفم

 خدا گفتن با بود نشسته که خانوم میمر.... سوخت یموس

 ...ستادیا کنارم و شد بلند بده مرگم

 ...دخترم؟ خوبه حالت_

 ....زنهیم بهم تونویزندگ نحسه دختر نیا خانوم_

 به نشویماش چیسو ریام که...بزنه یحرف خواستیم خانوم میمر

 : گفت و داد مادرش

 ....امیم منم نیماش تو نیبر شما_

 کردم نگاه سرمو پشت شدمیم نیماش سوار که آخر ی لحظه

 ....گفتیم یموس آقا به ییزایچ هی ریام



 ...خوبه؟ حالت شادب_

 ....یموس آقا یفایاراج به کردم عادت گهید من_

 که بود عتیموق نیبهتر االن...افتاد راه کرد روشن نویرماشیام

 روم خانوم میمر بخاطر یول بردارم المویوسا تا خونم برم

 ....بگم یزیچ شدینم

 نقدیا چرا ستین امرزیب خدا سارا ییدا یموس آقا مگه شاداب_

 ...ادیم بدش ازت

 اون...نبره نرگس مامان ی خونه از یسهم ترسهیم چون_

 چه ادینم ادمی قیدق...نداشت دوست هم نرگسمو مامان یحت

 مامان ی خونه اومد...شیپ سال پنج،شش دیشا بود یسال

 یبرا پوالش با تا بفروشه خونشو که خواست نرگس،ازش

 خونه که گفت بهش نرگس مامان یول...بندازه راه کار خودش

 ....شد متنفر ازم موقع اون از...منه اسم به



 یبرا ریام گرفتن تماس ریام با اداره از خونه دمیرس یوقت

 ...کرد ادهیپ مادرشو و من داشت عجله رفتن

 یقبل هیگوش بخرم دیجد یگوش هی برم دیبا ندارم طاقت گهید

 رفتنو رونیب اجازه یحت...اومده سرش ییبال چه دمینفهم که

 یوا...کردم سرم شالمو نهیآ یجلو...دمیپوش لباسامو ندارم هم

 سرم از ،شالو....رونیب برم یچجور...برم ندارم پول که من

 آروم...بود گذاشته شلوارم تو پول کمی لدای اومد ادمی برداشتم

 ناهار بعد خانوم میمر که دونستمیم اومدم رونیب اتاقم از

 خونه هم ریام خدا شکر...کنهیم استراحت اتاقش تو شهیهم

 که بودم دهینرس ابونیخ سر هنوز...بستم آروم اطویح در...نبود

 کنار یول نهینب منو تا انداختم نییپا سرمو...دمید رویام نیماش

 که کردمیم حرکت واشی واشی نییپا سر با...کرد ترمز پام

 ...کرد صدام ریام

 ...سایوا یه_



 ...دادم ادامه راهم و اوردمین خودم یرو به

 ...سایوا گمیم هستما باتو یه_

 کردمو تند پا...دمیشن سرم پشت از رویام یپا یصدا

 از تعادلمو دیکش لباسمو پشت از و دیرس بهم ریام یول...دمیدو

 :گفتم بلند...شدم نیزم پهن پشت از دادم دست

 ...یکشیم لباسمو چرا گرفت دردم آخ_

 ..یستیبا کردم صدات یوقت یبفهم دیبا چون_
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 ...حاال؟ یبردیم فیتشر کجا_

 یمردیم گفتم لب ریز کردم پاک لباسامو یرو خاک شدم بلند

 سرم ریخ ستادمیا ریام یروبرو...وفتمین تا یریبگ منو

 یقد ی فاصله یول بشم چشم تو چشم باهاش خواستمیم

 باال تونستم تا سرمو...برقه چراغ ریت المصب... دادینم اجازه



 ییا قهوه داره یقشنگ یچشا چه...زدم زل چشاش به گرفتم

 ...روشنه یادیز چشاش

 یشد من مزاحم یحق چه به اصال رفتمیم کجا که چه تو به_

 ی کهیمرت... ؟یهست طلبکارم حاال...یکرد نمیزم پخش...

 .....عو

 ریام...کردم حذف رو یعوض انداخت بهم ریام که ینگاه با

 یتو داد هلم کرد باز نویماش عقب در گرفت مانتومو نیآست

 ...نیماش

 ...یکنیم کاریچ یدار یهو_

 منه توبا از محافظت...کن صحبت درست خودت از بزرگتر با_

 ...سرجات نیشیب پس

 ..بود قفل کردم نییپا باال نویماش ی رهیدستگ 

 ...کن باز درو بزرگ بابا...یکن،ه بازش_



 ...کرد روشن نویماش من به دادن گوش بدون ریام

 ...دمیکشیم قیعم ینفسا یضیمر به زدم خودمو

 ...شمیم خفه دارم کن باز درو_

 ...داد نییپا آخر تا نویماش ی هیشیش ریام

 ...ادیم باال نفستت االن_

 ...ندارهم دهیفا کردنم یباز نقش یحت...شعوریب

 برد منو دیکش بازمو کرد باز منو سمت کرد،در پارک نویماش

 ....خونه داخل

 ...محترم خانوم هی با هیرفتار چه نیا...یتیترب یب یلیخ _

 طرف به کشوندیم خودش دنبال منو نطوریهم بود ساکت ریام

 خوش یبو بودم کشینزد چون زده هیعطر چه نیا خدا..خونه،

 بوش بس از دمیکش نفس قیعم خوردیم مشامم به عطرش

 ...چسبوندم نیزم به محکم پاهامو...بغلش برم خوامیم خوبه



 ...بخرم یگوش برم خواستمیم _

 :ستادیا ستادنمیا با ریام

 ...یداشت که یگوش یبخر یگوش_

 ...کردم گمش_

 :گفت زدو جذاب لبخند هی ریام

 ...منه شیپ نشده گم تیگوش_

 ...شینداد بهم تاحاال چرا...کنهیم کاریچ تو شیپ_

 ...ارمیب برات تا داخل برو...خونمه داخل_

 با ریام...بودم ریام منتظر بودم نشسته مبل یرو هال یتو

 کوله ذوق با...اومد بود باهام حادثه شب که میپشت کوله

 ...گرفتم ازش مویپشت

 هروقت...یرینم رونیب خونه از من اجازه بدون بعد به نیا از_

 ...بزن زنگ بهم یداشت الزم یزیچ



 :گفتم دورغ به

 ...بزنم زنگ یچجور ندارم شمارتو که من_

 ...یکرد وشیس یدار تیگوش تو شمارمو_

 شوک یتو من یول...رفت لبخند با و داد باال ابروشو یتا هی

 دارم میگوش یتو شمارشو دونستیم یچجور اون بودم

 ادمی کرد فکر نگرفت میجد گرفتم شمارشو که اوندفعه

 آخه...دهید داخلشو کرده باز ویگوش رمز نکنه...مونهینم

 زدم...کمیم استفاده سخت یرمزا از شهیهم که من  یچجور

 اون کنه باز مویگوش رمز تونهیم که معلومه خب...سرم تو خاک

 یگوش رمز کردن باز که هست اداره یتو آدم یکل سهیپل

 چرخوندش چشم...لبخندش اون یوا...ستین یزیچ براشون

 چشم عنوان به اسمشو میگوش یتو که بود خاطر نیا به

 رفتم بره رونیب خانوم میمر نکهیا از قبل....کردم ویس قشنگ

 کوله...نشستم تخت یرو...کردم عوض لباسامو و اتاقم یتو



 یرو ختیر بود داخلش یهرچ کردم وارونه مویپوشت

 و کننده مرطوب هیپولم،شارژر، فیل،کیتبلت،موبا....تخت

 شارژر به بود خاموش لمیموبا...نخور بدرد زیچ چند با رژ چندتا

 از تماس و امیپ یکل...کردم روشن مویگوش...کردم متصلش

 که بود لدای از ییامایتلگرام،پ یتو رفتم....اومد برام رفته دست

 اومده ها دوقلو یوا...یبود تو کاش یخال جات گفتیم همش

 شده تنگ براشون دلم دمشونیند ماهه سه دو...رانیا بودن

 دانشگاه یتو یمان با بودن دوستام نیبهتر ماهان و یمان...بود

 نیبهتر دانشگاه دوران شناختمیم قبل از ماهانو یول شدم آشنا

 با یول...کردم دایپ دوست یکل دانشگاه یبود،تو میزندگ دوران

 یکاف یتو ماهان...بودم همه از تر یمیصم یمان و ماهان

 یاومد،مان دیجد امیپ هی برام...بود گذاشته قرار خودش شاپ

 :نوشته



 تماسامو و امایپ جواب چرا یبود یگور کدوم حاال تا_

 ...ینداد

 تلفنم نوشتم...یبود یگور کدوم گهیم  سالم یبجا شعوریب_

 یمان...نداشتم هم خونه از اومدن رونیب اجازه بود خاموش

 :گرفت تماس

 ...ییکجا االن_

 ...یریمینم یبگ یچطور سالم الو هی اگه بخدا_

 ..؟ییکجا بگو..اریدرن یباز بامزه_

 ...رونیب امیب خونه از تونمینم یحت...ندارم بگم،اجازه تونمینم_

 ...یهست یک ی خونه بگو حداقل یندار ویکس که تو_

 ....پدرم یدوستا ی نشه،خونه باورت دیشا_

 ییهوی یجچور بودن کجا حاال تا مادرت پدرو یدوستا_

 ...شد؟ داشونیپ



 ....گمیم برات حتما رونیب امیب تونستم اگه بعدا_

 یلیخ ای اولش بود ینجوریهم شهیهم...نکرد اصرار گهید یمان

 ...ساکت آرومو ای بود بداخالق ویآتش

 ...فردا ییایب یتونیم فردا ییکجا االن_

 ...فرداس ماهان شاپ یکاف اسم

 ...فردا امیب بتونم فردا نکنم فک:گفتم یشوخ به_

 ...یبکن مزهیب یایشوخ نیا از یخوایم یک تا_

 ...بخندونم تورو بتونم که یوقت تا_

 ...کردم یخداحافظ یمان با
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 شیپ برم دیبا فردا شده هرطور...رونیب برم نتونستم که امروزو

 مزهیب یجوکا ی واسه شده تنگ براشون یحساب دلم ها بچه

 که هم لدای...یمان یباز رتیوغ ایبداخالق ی واسه ماهان ی



 موننیم ام خانواده مثل واسم دوستام ادیب زودتر کاش ستین

 ....میدار خبر هم زیچ همه از

 تحت دیبا چرا...باشم نجایا دیبا چرا کنمیم فکر خودم با همش

 .!!دارم دشمن که کردم کاریچ مگه باشم حفاظت

 مین و پنج ساعت...بمونم خونه نیا تو دیبا یک تا دونمینم

 ندفعهیا دونستمیم بود روشن کمی هوا شدم بلند خواب از صبح

 داریب ده ساعت شهیهم که خانوم میمر افتم ینم ریگ گهید

 رید صبحا اعصاب قرص بخاطر خودش ی گفته به...شهیم

 در آروم و اومدم رونیب خونه از...خوابهیم زود شبا و شهیم داریب

 ...بستم اطویح

 پلمپ درو بهیعج آوردم رونیب رو خونه دیکل کولم یتو از 

 اطیح داخل رفتم کردم باز درو زدن خطر نوار روش کردن

 خونه هیکور سوتو همه نیا از سوخت دلم شدم خونه وارد

 لدای...رهیدلگ االن یول بوده ساکت شهیهم خونه نیا درسته



 یسوختگ از یاثر چیه یول سوخته خونه گفت

 یرو  خطر نوار...نرگس مامان اتاق به افتاد چشمم...نمیبینم

 روم به رو ی صحنه دنید با کردم باز اتاق در بود اتاقش در

 برام شب اون یها صحنه نشستم نیزم یرو شد سست پاهام

 مادربزرگ که دمیدیم خواب شب هر احمق من شد تکرار

 از که هیخواب مثل کردمیم فکر سوختنه حال در تختش یرو

 یواقع مادربزرگم سوختن... بود تیواقع یول نمیبیم مادرم پدرو

 بود شده اهیس یسوختگ از اتاق وارید چرا...ایخدا زدم داد...بود

 ...شدم قفل انگار بخورم تکون تونستمینم زدم زل تخت به

 :یراو

 شاداب ی خانه به اداره به رفتن از قبل بود گرفته میتصم ریام

 را در درآورد را کلتش کرد نگاه در دور شده پاره نوار به برود

 ریام امدیم خانه داخل از یغیج یصدا شد اطیح وارد و کرد باز

 را کلتش خورد جا شاداب دنید با شد خانه وارد عجله با



 نیا در انگار شاداب شد کینزد شاداب به و گذاشت شیسرجا

 را آن تا گذاشت شاداب ی شانه یرو را دستش ریام...نبود ایدن

 حالت به و دیترس شاداب ریام کار نیا با بکند خودش متوجه

 ...دیکش غیج کیهستر

 ....باش اروم....منم باش آروم_

 بدنش تمام یول شد آروم ییا لحظه یبرا ریام دنید با شاداب

 کرد نگاه ریام به خشم با آمد خودش به یوقت شاداب...دیلرزیم

 ..داد هلش و

 بهیغر که تو...نیهست یعوض همتون...یهست یعوض یلیخ_

 نینگفت چرا...گفت دورغ بهم چرا دوست مثال یلدای اون ییا

 ...کشتن نرگسمو مامان

 طرف دو ریام دیکش غیج و شد شروع کشیهستر حالت باز

 ...گرفت را شیبازوها

 ...بگم برات بزار باش آروم_



 داشت را ریام دست از شیبازو کردن آزاد در یسع کرد تقال

 صورت به ریام...بود گرفته محکم را شیبازوها ریام یول

 عکس چیه بدون شاداب... شود آروم تا زد یلیس شاداب

 ..زد زل ریام به نیغمگ یچشا با یالعمل

 شب اون یبود هوشیب شده وارد بهت که یشوک بخاطر_

 دچار یرفتیم هوش از هردفعه بعد و یومدیم بهوش دفعه چند

 و زدیم بخش آرامش بهت دکترت یبود شده یعصب ی حمله

 یوقت دوستت دمیند بهت یناگهان خبر چیه که بود کرده دیتاک

 قتل به از یزیچ یندار خبر مادربزرگت مرگ از دیفهم

 ....نده دست بهت حمله دوباره تا نگفت بهت دنشیرس

 ییا قطره  یحت بود چشماش در که یغم وجود با شاداب

 از بعد...بود بیعج ریام یبرا نیا و بود ختهینر هم اشک

 ...آمد حرف به شاداب ها قهیدق گذشت



 ییهمونا کار نکنه آورده نرگسم مامان سر رو بال نیا یک_

 ...گرفتم؟ لمیف ازشون من که

 حادثه نیا از قبل رو قاتال اون جداست ی پرونده هی اون_

 ...میبود گرفته

 ضیمر ی ساله پنج و شصت رزنیپ هی با یک...هیک کار پس_

 ...رفتینم رونمیب خونه از یحت نرگسم مامان...داره یدشمن

 سوال به دادن جواب یبرا ی حوصله بود شده کالفه ریام

 یدلسوز یادیز هم نجایهم تا نظرش به نداشت شاداب یها

 ...بود کرده

 ...اداره برم دیبا بردار یخوایم که ییالیوسا برو_

 سوار هردو...گذاشت نیماش عقب و گرفت شادابو چمدان ریام

 ...شدن نیماش

 ...دمشونیند وقته یلیخ دوستام شیپ نیببر منو شهیم _



 کرد حفظ را خودش آرامش بود شده حوصله یب شدت به ریام

 ...گرفت شاداب از را آدرس و

 شیپ یجلو که یپسرجوان شدن شاپ یکاف وارد هم با هردو

 ...بود نشسته خوان

 ...آمد سمتش به شاداب دنید با

 شاداب#

 باهم یدلتنگ رفع از بعد بود شده تنگ ماهان و یمان یبرا دلم

 ....وستیپ ما به هم ماهان مینشست زیم نیتر کینزد یرو

 از بزور... شده تنگ دختر نیا ی واسه دلم چقد خدا یوا_

 ...مینشست اومدم رونیب بغلش

 از یخبر چیه چرا...؟یبود کجا چندوقته نیا خوبه حالت_

 ...؟یدادینم خودت

 ...بود گرفته دستش یتو دستامو ماهان



 رگبار به بعد برسه راه از بزار یکرد شروع غراتو باز یمان_

 ...ببندش

 :گفتم بغض با

 بود گفته بهم لدای کشتن نرگسمو مامان که دونستمینم من_

 ...کرده یقلب ستیا که

 !...کشتنش؟ یچ یعنی_

 اون داستان کل...خبرن یب من مثل هم دوقولها نکهیا مثل

 ...بود زده زل بهم ناباور ماهان...گفتم رو لدای دورغ و شب
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 :گفت و گرفت دستامو یمان

 ...؟یکنیم یزندگ کجا االن_

 ...اومد ریام یصدا بدم جوابشو نکهیا از قبل

 ...میبر شو بلند زود دارم کار من_



 ...میکرد بلند سر تامون سه هر ریام یصدا با

 ...شد بلند خشم با یمان

 !...ن؟یباش یک شما_

 ...داد قرار مخاطبش منو یمان به کردن نگاه بدون ریام

 ...شو بلند ستمین تو با مگه_

 ...گرفت رویام ی قهی شد یعصبان یمان

 ....یجرات چه به یعوض ی کهیمرت_

 قشی از رو یمان دست ریام که بود نشده تموم حرفش هنوز

 ...شدم بلند یصندل یرو از...کرد جدا

 :گفتم رهینگ باال دعوا نکهیا یبرا

 ...کنمیم یزندگ باهاش شناسمشیم من یمان_

 :گفتن هم با دوقلوها حرفم نیا با



 !...یچ_

 ...بود شده یعصبان یلیخ یمان

 ...هیک نیا بگو کنده پوست و رک شاداب_

 بدترش زدنم حرف با کنم جمع رو دعوار خواستمیم سرم ریخ

 ...شد یرتیغ ماهانم که زدم حرف یجور...کردم

 ...بدم حیتوض تا نینیبش_

 ...بده حیتوض بعدا ندارم وقت من_

 ...شو ساکت لحظه هی ریام_

 :گفت طعنه با و زد پوزخند نشستو یصندل یرو یمان

 ....یمیصم چه_

 دوقلوها یبرا داستانو تمام...رونیب رفت شاپ یکاف از ریام

 از بود اومده مادربزرگم سر ییبال چه نکهیا از...کردم فیتعر

 آشنا از بودنم کار کسو یب از...مارستانیب یتو شدنم یبستر



 نه کنمیم یزندگ ریام مادر با نکهیا از ریام ی خانواده دراومدن

 ...ریام با

 ....سهیپل ریام که گفتم_

 اصال..یبکن یزندگ ما با ییایب شهینم نداره یراه چیه یعنی_

 ...خودت ی خونه یرینم چرا

 ...خطره در جونم که گفتم...شهینم_

 ...دیکش سرم به یدست ماهان

 افتاده واست اتفاق چقدر مینبود ما که ماه چند نیا یتو_

 ...میرفتینم کاش

 :گفت یشوخ به شدم نیغمگ دوباره دید یوقت ماهان

 ...ایکرد تور رو یا کهیت خوب شیخدا یول_

 ...کردم نگاهش تعجب با

 ...کردم؟ تور رو یک...هیک منظورت_



 ...داره میکلیه چه المصب هیزیچ عجب گمیم رو سهیپل_

 ...ماهان سر یتو زد محکم یمان

 اون به باشه من با گوشت شاداب...شعوریب یپسر شو خفه_

 دل بهش وقت هی نزن لبخندم بهش یحت ایدینم رو مردک

 ....اینبند

 ...باشم ریام با خدامه از خوشها دلش چه

 ....دهیم بزور هم سالممو جواب ریام_

 گذاشت سفارش یکل از بعد... شد ناراحت حرف نیا با یمان

 ...برم

 کیک برام کنم صبر تا خواست ازم ماهان یخداحافظ موقع

 ....ارهیب

 ....کردم آماده برات یزیچ هی کن صبر_

 :گفت و فشرد محکم دستمو یمان



 واست یمشکل اگه باش دسترس در باش خودت مواظب_

 ...بزن زنگ بهم اومد شیپ

 یمشک یکی قرمز یکی بزرگ پاکت دوتا و جعبه هی ماهان

 ...آورد واسم

 طرف از میکی نیا منه طرف از قرمزهه...یسوغات نمیا_

 ...کردم درست برات صبح که کمیک....یمان

 ...گرفتم ازش رو پاکتا و کیک جعبه

 :گفت رفتنم از قبل یمان

 ...یکن یزندگ ما شیپ یایب کاش_

**** 

 ...کرد اخم دنمید با ریام شدم که نیماش سوار

 بدجنسه یلیخ ریام...مینزد یحرف گهید چکدومونیه خونه تا

 جعبه پاکتو دوتا...رهیبگ دستم از المویوسا نکرد کمکم یحت



 نیزم رو چمدونمو گمید دست تو...بود دستم هی تو کیک

 ...شمیپ اومد خانوم میمر شدم خونه وارد یوقت...کشوندمیم

 ...رفت راه هزار دلم یرفت کجا...دخترم شاداب_

 ...کردم نگرانتون نیببخش_

 ...بزارم اتاق یتو المویوسا تا کرد کمکم خانوم میمر

 ...کجاست پس...نرسوند تورو ریام مگه_

 ...کردم اشاره باال به

 ...باال رفت_

 باز وقت کردم زونیآو کمد یتو لباسامو کردم مرتب المویوسا

 کیتون ناهار واسه برم دیبا ستین دوقلو یها هیهد کردن

 پام یمشک ساپورت همراه یمشک شال با رهیت ییا قهوه

 میمر...بودم دهینپوش حاال تا بود لدای هیهد ساپورتم...کردم



 با خانوم میمر...بودن نشسته یخور ناهار زیم سر ریام با خانوم

 ...زد لبخند دنمید

 ...دخترم نیبش ایب_

 حواسم خواستمیم یه بود سخت برام ریام مقابل خوردن غذا

 رفتیم نگام همش شدینم یول باشه خودم خوردن غذا به

 دمیکش خوردن از دست نشم عینکه،ضایا واسه...ریام شیپ

 راحت نفس هی بستم که درو...اتاق داخل رفتم

 با...شهیم تریقو روز به روز ریام به حسم چرا دونمینم...دمیکش

 نجاستیا که هم ییها موقع اون یول نجایا ادیم کم نکهیا

 ستین مهربون بداخالقه باهام...کنم نگاش دارم دوست فقط

 ریام از حواسمو نکهیا یبرا...هیخواستن و جذاب برام بازم یول

 چرم بوت مین هیقرمزه، پاکت...پاکتا سراغ رفتم کنم پرت

 با...داشتم دوست یلیخ که ییاونا از بود قشنگ یلیخ یمشک

 ...ستاره طرح با یمشک شرتیت هی



 با طال گردنبند هی داخلش که کیکوچ جعبه هی،یمشک پاکت

 هردو یبرا تلگرام یتو...شکلش هم دستبند هی با ستاره طرح

 ...کردم تشکر یکل و فرستادم قلب شکلک

 که داشتم لمیف چندتا هیبودم، لمیف دنبال لمیموبا یگالر تو

 چشمم کردم نییپا باال رو ها پوشه ی همه...بودم نکرده نگاه

 ازش که افتادم یروز ادی افتاد نرگس مامان یعکسا به

 یوقت کاش شد تازه دلم داغ لبخندش دنید با گرفتم عکس

 مگه خدا یا...گذروندمیم وقت باهاش شتریب بود زنده

 ...مرد ینجوریا که کرده کاریچ من ریپ مادربزرگ
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 افتادم رهیبگ رمیز بود کینزد که ینیماش اون و حادثه شب ادی

 ریز منو که نبود مهم براشون یحت داشتن عجله یلیخ اونا

 حرف مورد نیا در ریام با دیبا بودن قاتل اونا دیشا رنیبگ

 شهیهم خوابه حتما نبود خانوم میمر اومدم رونیب اتاق از...بزنم



 هر...رفتم ریام ی خونه سمت به کنهیم استراحت موقع نیا

 باز در کردم نییپا باال رو رهیدستگ نکرد باز درو زدم در یچ

 مشغول داره یقشنگ زویتم ی خونه چه یوا...داخل رفتم اومد

 زدم غیج ریام دنید با...اومد پشتم از ییصدا که بودم زدن دید

 ...گرفت دهنمو یجلو کردنم ساکت یبرا

 نجایا تو_؟یببر آبرومو یخوایم...؟یزنیم غیج چرا ساکت_

 ...؟یکنیم کاریچ

 ...زد یپوزخند

 ....کننیم کاریچ خونشون یتو مردم خونمه نجایا_

 طلبکارم شدم خونش وارد اجازه یب شدم سرخ خجالت از

 ...نشست مبل یرو رفت ساکتم دید یوقت ریام...شدم

 ...؟یینجایا چرا_

 ..اومد؟ ادمی یزیچ هی حادثه شب از_



 ...کرد نگام پرسشگرانه و نمیبش ششیپ برم زد اشاره

 ...بگو بهم اومد ادتی یهرچ قیدق_

 نیماش هی کوچه یتو خونه برم خواستمیم یوقت شب اون_

 ...بهم بزنه بود کینزد

 ...خب_

 گهیم رهیبگ رمیز بود کینزد گمیم احساس یب درد و خب

 ...خب

 پاشو راننده...بزنم زنگ سیپل به خوامیم گفتم و جلو رفتم_

 ریز اصال  بهم زدیم حتما بودم نرفته کنار اگه گاز رو گذاشت

 ...داشتن عجله یلیخ نبود مهم براشون من گرفتن

 ...خب_

 یموها  خوادیم دلم گرهیم حرصم خب گهیم باز شعوریب

 ...نباشه تفاوت یب نقدیا تا بکنم شهیر از قشنگشو



 ...کردم تکرار خودش مثل سادمیوا شدم بلند

 انگار یول... دارم رو نهیماش پالک شماره یچیه گهید خب_

 ...خداحافظ...ستین مهم برات

 از تعادلمو دیکش لباسمو نیآست که برنداشتم قدم کی هنوز

 عادت چه...افتادم خودش به کینزد مبل یرو دادم دست

 ...کشهیم نمویآست یه داره یبد

 ...؟یکنیم نیهمچ چرا_

 ...پالک شماره_

 ...ستین مهم واسش اصال انگار کنهیم رفتار یجوری

 ...دمیم بهت شرط هی به رو شماره_

 ...کرد یاخم

 ...پالک شماره اول_

 ...دادم بهش پالکو شماره...بداخالق ادب یب...ادبه یب چقدم



 یچجور شب یکیتار تو درسته پالک شماره یمطمعن_

 ...؟یدید رو شماره

 زنگ سیپل به که گرفتم رو شماره بودم نیماش کینزد خب_

 ....بزنم

 ...زد زنگ یکی به ریام

 چکش فرستادم برات پالک شماره هی محسن الو_

 ...یرینم چرا...خداحافظ... بزار انمیجر در باشه.....باشه..کن

 ...بمونم دارم دوست چون_

 ...دارم کار نییپا برو_

 ...شد؟ یچ شرطمون پس_

 ...شرط کدوم...شرط_

 ...یداد قول بهم االن نیهم یبد چقدر ریام یوا_

 ...زد قشنگاش لبخند اون از یکی ریام



 ...شنونمیم بگو_

 یکار باهام شمام رمیم خواست دلم که ییهرجا هروقت_

 ...نیباش نداشته

 هیقض نکهیا مثل خطره در جونت گمیم یه من یچ گهید_

 هستن توام دنبال صدرصد کشتن خانوادتو ینگرفت یجد رو

 خواست دلش هروقت گهیم خانوم بعد یزنیم خودتو حرف باز

 ....رونیب بره خوادیم

 ...درآورد منو یادا نامرد

 لدای...دوستم گهید روز چند مثال ستین که هروقت منظورم_

 ...نمشیبب برم خوامیم ادیم

 مثل دیکش ریت قلبم دنشید با...دیکش دست ششیر ته به

 براش دلم سهیخ موهاش اومده رونیب حموم از تازه نکهیا

 ...جذابه بشر نیا چقد رفت ضعف



 ...یبد خبر خودم به دیبا قبلش فقط_

 ...باشه_

 اتاقش وارد بدست یگوش من به توجه یب...خورد زنگ تلفنش

 اومد اتاق از یوقت زنهیم حرف تلفن با داره دمیشن صداشو شد

 هی نکهیا با پهیخوشت چقد...خدا شدم خشک دنشید با رونیب

 نفسم یول دهیپوش یمشک کتان شلوار با دیسف ی ساده راهنیپ

 ...براش رهیم داره

 ...برم خوامیم برو ایب یینجایا هنوز چرا_

 ...آدم ذوق تو بزنه بلده فقط شعوریب

 ...برسه بدادم خدا شهیم شتریب روز به روز ریام به نسبت عالقم

**** 

 شب قراره اومده سفر از دخترم...میدار مهمون شب_

 ...؟یکن کمکم کمی یتونیم...انیب



 ...امیم االن نیهم بله_

 نیا یتو خودم...بود یچ اومدن مهمون من حال نیا یتو

 ستمین راحت ادیز خانوم میمر با چرا دونمینم...مهمونم خونه

 میمر کنار  شمیم یمیصم زود همه با که من...هیجور هی

 درست غذا یکل خانوم میمر...رمیز به سر آرومو دختر هی خانوم

 نکهیا یبرا دیشا کنم فکر کنم کمکش نذاشت اصال...کرده

 فقط من...ارهیب درم یافسردگ از خواسته مثال اتاقم تو همش

 ...کردم درست ساالدو

 ...؟یبلد یآشپز دخترم_

 مجبور لیدل نیهم به بود ضیمر قلبش نرگس مامان آره_

 ....کنم درست غذا خودم بودم

 اتاقم برم تا خواستم اجازه خانوم میمر از کارم انجام از بعد

 ...کنم آماده شب یبرا خودمو



 دیبا گهید شده تموم امرزیب خدا خانوم نرگس چهلم دخترم_

 ...زمیعز بپوش یرنگ امشب یبرا...یاریب در تویمشک یلباسا

 لباسام ی همه بپوشم که ندارم قشنگم بلند لباس چرا آخه

 و لدای هیهد اونم که خوبه لباسام از چندتا خدا شکر کوتاهه

 هوی دیشا بپوشم شهینم روم که خانوم میمر یلباسا از هیمان

 ....رمیمیم خجالت از اونوقت منه لباس نکهیا گفت دخترش
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 نشیآست و قشی دور که یزرشک کیتون هی لباسم نیبلندتر

 ...داره بنفش و یزصورتیر یگال

 رهیت بنفش شلوار هی با...هست زانو یباال تا وجب کی شیبلند

 ای بکنم شیآرا دونمینم...ستادمیا نهیآ یجلو...کردم ست

 مادربزرگش چهل هنوز گنیم...بکنم شیآرا دینبا دیشا...نه

 یموها...شدم شیآرا الیخیب کرده دوزک بزک نشده تموم

 رهیت بنفش بزرگ قواره یروسر هی...وبافتم کردم شونه فرمو



 اومدن موقع...زدم رنگ کم یصورت رژ کم هی...کردم سرم

 ...زد صدام خانوم میمر مهمونا

 با خوردیم ساله یس نه و ستیب سنش بود مادرش یکپ مژگان

 هی بزرگه بچه بودن اومده هاش بچه دوتا و رضا شوهرش

 یموها با باباشه مامان هیشب که خوشگل دختر

 مثل...نبود معلوم که هم کهیکوچ...بود بامزه یلیخ...یخرگوش

 موقع خانوم میمر چون...شهییدا پسر شوهرش نکهیا

 از داشتم دوست بچه یلیخ...دیپرس برادرش حال از یاحوالپرس

 شدینم یول...بود ها بچه با کردن یباز دنبال چشمم اول

 بغل ای که هم بزرگه...بود مامانش بغل تو همش کهیکوچ

 ...قشنگه شمیدار بچه ریام...ریام ای خانومه میمر

 سالهاست انگار کرد بغلم یجوری مژگان...یپرس احوال موقع

 خانوم میمر کنار...بودن نشسته مبل یرو همه...شناسهیم منو

 حرف باهم و نشسته مادربزرگش یپا یرو نایمب بودم نشسته



 کنار نییپا مژگان...زدیم حرف کار مورد در رضا با ریام...زنندیم

 یادیز احساس...پاشه یرو بچش به و نشسته فرش یرو مبل

 نیزم یرو رفتم...شدم بلند خانوم میمر کنار از... کنمیم بودن

 یکنار مبل یرو ما کینزد ریام...نشستم مژگان شیپ

 ...نشسته

 یلیخ کردمیم نگاه مژگان بغل تو ی بچه به یکنجکاو با

 ...نازه و کوچلو

 ...پسر ای دختره_

 ...دیخند مژگان

 ...ستین معلوم_

 ...کوچلوِ یلیخ آخه نه_

 ....امرزمیخداب پدر اسم یعل اسمش...پسره_ 



 شونه عروسکشو یوموها نشست مادرش کنار اومد نایمب

 ...زدیم

 ...کنم بغلش شهیم_

 ...نشه چرا آره_

 ...کردم بغلش شوق با رو بچه

 ...نرمه خوشبو چقد یوا_

 ...دمیبوس دستشو...دستش دادم انگشتمو

 ...خوشمزست چقد یوا_

 ...دیخند مژگان

 ...؟!یکنیم شوق نقدریا که یدیند بچه حاال تا مگه_

 ...دمیند کینزد از ینقدیا ی بچه_

 ...دادم پس مژگان به رو یعل...کرد هیگر بغلم تو بچه



 ...کنه؟یم هیگر داره چرا منه ریتقص یوا_

 با...شده گرسنش خستس بچه ستین تو ریتقص زمیعز_

 ....خوابونمشیم اتاقت یتو برمیم اجازت

 ...آورد عکس آلبوم هی مادرش اتاق از مژگان

 ...هست هم خانوادت تو از عکس چندتا آلبوم نیا تو_

 و رفت هامون خانواده قبال گهیم مژگان یول ستین ادمی من

 مادربزرگم چون مادرم پدرو مرگ از بعد من و داشتن آمد

 سپرده خانوم میمر به منو بزرگم مامان بوده یبستر مارستانیب

 کیکوچ ادیز نکهیا با کردم یزندگ باهاشون کوتاه مدت و

 ...ادینم ادمی خوب یول نبودم

 کدوم هر یبرا و دادیم نشون بهم رو عکسا دونه دونه

 ...کردمیم نگاه رویام یکودک یعکسا...دادیم یحیتوض

 ...بوده خوشگل شیبچگ از المصب_



 ...؟یگیم رو یک_

 ...کردم فکر بلند باز یوا

 ...گهید گمیم رو تو_

 ...عکس؟ کدوم کو_

 بودو داخلش خودش که یعکس هی یالک...شهیریس چقد

 ...دادم نشونش

 :گفت واشی

 بوده یخوشگل چه هر یبود ریام با ینگفت منو که دونمیم

 چشاشو بودن عاشقش دوستام همه برداشته خودش ی واسه

 کردمیم دعوا مامان با همش یبچگ از قشنگه چقدر کن نگاه

 ...ستین یعسل من یچشا چرا که

 ...کردم اشاره آلبوم تو ریام یکودک عکس به...دمیخند

 ...روشنه یلیخ ییا قهوه ستین یعسل که نیا_



 ...هیعسل همون روشن ییا قهوه زمیعز خوب_

 ...زرده که یعسل_

 ...بزارم واست یشناس رنگ کالس دیبا_

 کمی خورد ریام به چشمم که بدم ادامه بحثمون به خواستمیم

 جلو داره دمیفهم کردم نگاش که خوب خوردیم تکون داشت

 خنده متوجه هم رضا...دهیشن مارو یحرفا حتما رهیگیم خندشو

 ...شد ریام ی

 ...ستین دار خنده که لمیف نیا یخندیم یچ به داداش_

 عکسا به دوباره کنمیم نگاش دارم که نشه تابلو نکهیا یبرا

 ...کردم نگاه

 ...افتاد دستم کف به مژگان چشم زدمیم ورق عکسارو یوقت

 انگار چرا گذشته ازش وقت یلیخ دستت کف زخم شاداب_

 ..تازست؟



 پوست سوخته شیقبل یجا دوباره...کردم نگاه دستم کف به

 ...دمیکش آه شیادآوری با بود چروک و رهیت راستم دست کف

 ...سوخته قبلش یجا تازست زخم نیا_

 شده تکرار دوباره برات زیچ همه...قبلش یجا قایدق درسته_

 !..بوده مادربزرگت مثل هم مادرت پدر مرگ یحت

 تو نرگسم مامان یول مردن تصادف یتو مادرم پدو زمیعز_

 ...خونه

 ....من نه_

 تا زد صداش خانوم میمر بود نشده تموم حرفاش هنوز مژگان

 ...نهیبچ زویم

 ...زدم حرف باهاش...نشوندم پام یرو رو نایمب رفت که مژگان

 ...؟یکنیم کاریچ یدار خوشگلم_

 ...داره مو چقد نیبب کنمیم شونه عروسکمو یموها_



 ...دمیکش لپشو دختر نیا نهیریش چقد

 ...؟یدار دوست بلند یمو_

 ینقدیا موهات بخور وهیم بخور ریش گهیم یمامان یلیخ آره_

 ...شهیم

 نایمب نشون آوردم سرم پشت از موهامو کرد گل طنتمیش

 ...دادم

 ...یدار دوست ینقدیا یموها_
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 نایمب نشون آوردم سرم پشت از موهامو کرد گل طنتمیش

 ...دادم

 ...یدار دوست ینقدیا یموها_

 ...گرفت دستش بافتمو یموها نایمب

 ...خوامیم من...مو چقد یوا_



 ...افتادم کردن غلط به دیکشیم بافتمو محکم نایمب

 ...یکشیم یدار...کن ول زمیعز_

 دستش تو بافتمو هم بچه ومدیم در داشت شهیر از موهام

 ریام بود کینزد بهم که یکس تنها...دیکشیم شتریبودب گرفته

 :وگفت  گرفت رو نایمب دست مچ...بود

 ...دستاتو کن باز نیآفر...موهاشو یکند... جون ییدا کن ول_

 ...کرد آزاد دستش از مکث یکم با و گرفت دستش تو موهامو

 دلش انگار بود یجوری رفتارش کردم نگاه ریام به تعجب با

 ...کنه ول موهامو خواستینم

 حرکتش بهت تو هنوز من و شد دور ازم نایمب با و شد بلند

 ...بودم

** 



 یم خونه خواب واسه فقط قبال موندن خونه از شدم خسته

 لباس شدم داریب زود صبح...ام خونه تو همش االن موندم

 ریام منتظر ها پله کنار رفتم رونیب خونه دم،ازیپوش

 با....باشه نرفته که کردمیم خدا خدا بود هشت ساعت...بودم

 بیخوشت چقد...برد ماتم ومدیم نییپا ها پله از که ریام دنید

 نیآست...یمشک کتان شلوار با ییا سورمه راهنیپ...کرده

 ...بشه من مال کاش بهیخوشت چقد...زده تا آرنج تا لباسشو

 داره بوش زده هم یعطر چه المصب ستادیا کنارم اومد ریام

 :گفت یخونسرد با کردو برانداز سرتاپامو...کنهیم وونمید

 ...؟یبسالمت کجا_

 ...دارم کار کمی رونیب_

 ...؟یدار یکار چه رونیب یصبح اول_

 خبر االنم...بدم خبر بهت قبلش یگفت...گهید دارم کار_

 ...خداحافظ...دادم



 ...رسونمتیم خودم کن صبر_

 ...خواست آدرس ازم ریام میشد نیماش سوار خواسته خدا از

 ...شهیم رتید...رمیم خودم کن ادمیپ جاها نیهم_

 ...شه،آدرس؟ینم رمید_

 شیپ برم خوامیم بگم شهینم روم اصال کنهیم اصرار چقد

 رو پزشکان ساختمان آدرس یناچار یرو از یول...روانشناسم

 ...دادم

 و کرد نگاه بهم برگشت تعجب با...کرد پارک ساختمان یجلو

 :گفت

 !..کار؟یچ یاومد نجایا...شده یزیچ...یضیمر_

 ...پرسهیم سوال بند هی ماشاال

 ...روانشناسم شیپ اومدم_

 ...؟یچ یبرا روانشناس...روانشناس_



 ...ستین بردار دست چرا خدا یا

 واسه...نیماش از ترس واسه...امیم نجایا هست یمدت هی_

 ...زایچ یلیخ واسه کنم هیگر تونمینم نکهیا

 ...؟یدیرس هم ییا جهینت به_

 ...بدم؟ جواب سواالت ی همه به دیبا_

 ...کرد بهم ییا طلبکارانه نگاه هی ریام

 ...ها ینگفت ینگ بعد...ها بچه شیپ رمیم نجایا از بعد_

 ...شدم ادهیپ نیماش از

 خودم بزن زنگ بهم شد تموم که کارت...باش دردسترس_ 

 ...دنبالت امیم

 دنبال همش که یکاریب تو مگه بگم که خوادیم دلم یلیخ

 ورفتم کردم یتشکر...ادین دنبالم کنه لج ترسمیم یول یمن

 ...مطب سمت



 ...کردم سالم یصالح دکتر خانوم به

 یایب موقع به نبود قرار مگه خوبه حالت زمیعز سالم_

 ...مطب؟

 مادر مرگ خاطر به که گفتم بهتون تلفن پشت...خوبم_

 ...امیب نتونستم بزرگم

 ...مادربزرگت؟ مرگ با ییایب کنار یتونست_

 یول بود من ی خانواده تنها مادربزرگ...امیب کنار مجبورم_

 بهتون...ختمینر هم اشک قطره کی یحت مرگش یبرا بازم

 اتاق در که یوقت...رسوندن قتل به رو مادربزرگم که بودم گفته

 یلیخ...دمید ومامانمو بابا....مادربزرگ یجا به کردم باز رو

 رونیب ذهنم از وجه چیه به پدرم ینگاها بود وحشتناک

 ....رهینم

 ...شمیپ یاوردیم مرگ از قبل مادربزرگتو کاش_



 مادربزرگتو گهیم زنمیم حرف مامان بابا از تا کرد شروع باز

 یبرا...دارهیبرنم هم اش مرده از دست یحت یاوردیم کاش

 :گفتم کنم عوض بحثُ نکهیا

 با االن  ...شدم آشنا سیپل هی با گفتم قبل دفعه ادتونهی_

 ...کنمیم یزندگ مادرش

 ...کرد نگاه بهم تعجب با

 ...کن فیتعر زمیعز بله_

 دارم دوستام به که یحس مثل...دارم بهش یخاص حس هی_

 دارم دوست همش نمشیبیم یوقت هیقشنگ حس هی...ستین

 زنهیم ییلبخندا هی وقتا یبعض...بزنم حرف باهاش کنم نگاش

 به همش هیحس چه نیا دونمینم...لبخنده نیباتریز بنظرم که

 از هم دارم که یحس نیا تا برم خونه اون از دیبا گمیم خودم

 ...بره نیب



 ازش شدن دور با عشقه اسمش قشنگت حس نیا زمیعز_

 ...یکنیم تیاذ خودتو فقط

 کنمیم تجربش باره نیاول چون یول عشقه دونمیم خودم_

 تیاذ شدن دور با اگه یول...بره نیب از یدور با دیشا گمیم

 ..کنم؟ کاریچ پس شمیم

 !....کن اعتراف بهش زمیعز_

 !!!!...اعتراف؟_

 یک پس رمیام منتظر ساختمون رونیب که ساعت مین االن

 یصالح خانوم یحرفا ادی ریام اسم یادآوری با....ادیم

 چه نیا آخه...بده مشاوره بهم کمی که اومدم سرم ریخ...افتادم

 حتما کنم اعتراف اگه من...کن اعتراف بهش برو گهیم هیحرف

 ی خانواده آخه کنهیم رونمیب رمیام مادر ادیم بدش ازم ریام

 عشوه یحت...ترسونهیم منو هم بهش فکر یحت هستن یمذهب

 استاده افتادم...کنم خودم عاشق رویام تا ستمین بلند هم یخرک



 بوق یصدا با...بده مشاوره بهم جلسه چند دیبا اومدنه عشوه

 من که اومد یک ریام...رونیب اومدم فکر از نیماش

 :گفتم قلبم رو گذاشتم دست یالک...دمینفهم

 ...میترسوند_
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 یآل:رمان سندهینو

 سرد یلیخ دادن جواب بدون...کردم سالم شدم نیماش سوار

 :گفت

 ...آدرس؟_

 کامل کمی رهیمیم زنهیم حرف ییا کلمه کی همش چرا نیا

 کرده جذابترش چشماشه رو که یآفتاب نکیع...بزنه حرف تر

 زنگ میگوش که بدم آدرس خواستمیم...جذابه زشیچ همه

 : کردم وصل رو تماس بود ماهان...خورد



 ..دختر؟ یموند کجا_

 ...راهم تو االن_

 سروش...نجانیا هم دانشگاه یها بچه از چندتا ایب زود باشه_

 ...ینگفت ینگ بعد بگم گفتم...نجاستیا هم

 خوادینم دلم اصال...داره کاریچ اونجا...سروش یوا_

 ...نمشیبب

 کردم یراض رو یمان دوساعته ارین در یباز مسخره خوشگلم_

 ...توعه نوبت حاال نبره آبرومونو ها بچه شیپ بره

 ...دمیخند

 از رو سروش هم با امیم خودم بگو... شده یرتیغ یمان یآخ_

 بدم ازش...کردم بالکش داد امیپ بس از...میکن مین دو وسط

 ...چندش ی پسره ادیم



 نقدیا چرا کردم نگاه ریام به...کردم یخداحافظ ماهان با

 !!!شده؟ یعصب من زدن حرف از یعنی... هیعصب

 :گفت تیعصبان با که شاپ یکاف بره گفتم

 یندار ییا گهید یجا که تو...مییاونجا راه تو االن

 ...ییاونجا همش...یبر

 ...کشهیم رخم به مویکس یب داره انگار برخورد بهم

 یکاف به دنیرس تا...بدم که ندارم یجواب یعنی نگفتم یچیه

 ...موندم ساکت شاپ

 نفره شش زیم کنار رو ها بچه شدم شاپ یکاف وارد یوقت

 فکر اومدن دانشگاه یها بچه گفتیم یجوری ماهان...دمید

 بودن نفرشون سه فقط یول...باشن ینفر شش،هفت هی کردم

 بچه با...نبودن اصال که ماهان و یمان...نایس نینازن و سروش

 نیهم به...خداحافظ...سالم حد در فقط نبودم دوست ادیز ها



 سروش از دور نینازن کنار...نبودم راحت باهاشون ادیز لیدل

 ...نشستم

 ..کجان؟ دوقلوها پس_

 ...مینجایا_

 عالقه چه بود دهیپوش قرمز ست باز ماهان کردم نگاه بهشون

 نشست من کنار یمان...دونستمینم و داشت قرمز رنگ به ییا

 ...نشست نایس کنار و آورد یصندل هی ماهان

 هم مثل دوتا شما رمیمیم آخرش دونمیم من_

 ...نیپوشینم  لباس

 :گفت سروش

 ..؟یریبم تو چرا نکنه خدا زمیعز_

 ...خوره یم بهم سروش از حالم عق

 ...یبخور شادابو یا غصه تو ستین یازین_



 ...کنهیم یطرفدار ازم شهیهم که برم یمان قربون

 :گفت گوشم در یمان که میبود زدن حرف مشغول

 ...کنه؟یم کاریچ نجایا کهیمرد نیا-

 ..؟یگیم ویک_

 که دمید رویام تعجب کمال با کردم نگاه سرمو پشت برگشتم

 ...نشسته ما به کینزد زیم هی کنار

 یزیچ هی حتما...بره خوادیم کردم فکر رسوند منو دونمینم_

 ...رهیم بعد خورهیم

 ...بخوره کارد_

 ...نجاستیا من از محافظت یبرا یگیم ینجوریا ادیم دلت_

 ...رمردویپ نیا یدار دوسش نکنه یکنیم دفاع ازش چرا_

 ...رهیپ کجاش ریام یمان وا_

 ...میبشنو ماهم تا نیبزن حرف بلند...نیگیم یچ دوتا شما_



 نینازن...ندادم جوابشو کرد آش نخود خودشو سروش نیا باز

 ..بودن شوهر زنو شد بلند نایس همراه

 ...میریم گهید ما ها بچه_

 :گفتم یمان گوش در...سروش از ریغ به رفتن همه

 ...ره؟ینم نچسبه نیا چرا_

 جواب دمیم امیپ زنمیم زنگ بهت یهرچ چرا زمیعز_

 ...؟یدینم

 از کرده گرفتارم کنم بازش سرم از شهیهم یبرا ندفعهیا دیبا

 داد یدوست شنهادیپ اولش دنبالمه همش االن تا دانشگاه زمان

 گمیم یهرچ کرد یخواستگار ازم رمینم بار ریز دید بعد

 یبرا من عشق گهیم میخورینم هم بدرد ندارم دوستت

 ...ادینم خوشم ازش اصال زن بهم حال...هیکاف هردومون

 ....کردم نامزد یندار خبر مگه_



 ...زدن زل بهم تعجب با تاشون سه هر

 :دیخند سروش

 که یگیم یکن باز سرت از منو نکهیا یبرا شاداب...زمیعز

 ...کو؟ حلقت پس یکرد نامزد

 باور اگه مینامزد هنوز که گفتم میبخر عقد از بعد قراره حلقه_

 از وقت یلیخ شاهده اون...یبپرس ماهان از یتونیم یکنینم

 ....هست ییا هفته هی حدودا نگذشته مینامزد

 ....گهیم راست_

 ...هست کارام هم ی هیپا شهیهم ماهان بکردم دورش یاله

 :گفت گنیغم یچشما با سروش کردیم نگاه بهم اخم با یمان

 دوست رو تو من ی اندازه چکسیه بدون یول باشه مبارک_

 ...نداره



 با...زنهیم عشق از حرف اونوقت هیکی با هروز عمت جون آره

 ...رفت و کرد یخداحافظ غم

 من که ینامزد یخر کدوم با یزد که بود یچ حرفا نیا_ 

 ...دمیخند بلند.ندارم خبر

 ...شد باورت واقعا تو_

 :دیخند ماهان

 شد باورم منم دارم نامزد یگفت جوری یهست یک گهید تو بابا_

 ...یکرد نامزد سهیپل اون با کردم فکر

 ...نشسته یکنار زیم ریام که کردم اشاره بهش چشم با

 ...بهمون دیتوپ یمان باز

 که داره یصنم چه شاداب با سهیپل اون ماهان دهنتو ببند_

 ...بهش شیمچسبون یه

 ...شنوهیم نزن حرف بلند_



 ...داد کیک بهم معمول طبق ماهان رفتن موقع

 ...میجون دوست نکنه درد دستت یوا_

 که آورد جلو صورتشو ماهان...فرستادم بوس براش

 :گفت دیکش گوششو یببوسمش،مان

 ...کاریچ یخوایم بوس لندهور ی پسره کنار برو_

 دهیشن مارو یحرفا کنم شد،فکر نیماش سوار من از زودتر ریام

 ... داره اخم شهیهم چند هر بود هم تو بدجور اخمش چون بود

 :گفت خانوم میمر ناهار موقع

 ...کرده دعوت شام ی واسه هممونو خانوم رایسم_

 ..نیبر خودتون شما ندارم حوصله من_
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 ...کرد اخم ریام حرف با خانوم میمر

 ...بشه ناراحت تییدا یخوایم ندارم حوصله رویچ یچ_



 یول امین که بهتره ام بهیغر من که اصرارکردم که یچ هر

 اگه ییایب دیبا یدخترم مثل تو که بود داده ریگ خانوم میمر

 برم من آخه...کردم قبول یمجبور سر از شمیم ناراحت یاین

 بلند نیآست شرتیت هی...یخانوادگ یمهمون هی بشه یچ که

 و مانتو دمیپوش رنگ کم یصورت بلند سهیپل دامن با یگلبه

 پیت به...باشم داشته حجاب که کردم یسع دمیپوش شال

 ....دمیپوش ینم لباس ینجوریا چوقتیه قبال دمیخند خودم

 اسمش که خانوم میمر برادر ی خونه میرفت هفت ساعت

 مهمون یکل یول سادس یمهمون هی کردمیم فکر...بود محمد

 آقا...کردم یپرس احوال خانوم فاطمه و محمد آقا با...دارن

 :گفت لبخند با و کرد بهم ینگاه هی محمد

 ...نیشماهست گنیم که شاداب شاداب پس_

 با مژگان...کردم نگاه بهش لبخند با یول دمینفهم منظورشو

 گهید مسن یآقا و خانوم هی بودن هاش بچه و همسرش



 با ساله پنج و یس بایتقر آقا و خانوم هی...جوون پسر هی همراه

 آقا خاله خانومه بودن هم ساله دوازده ده پسر هی

 ...شمیپ اومد محمد آقا دختر هیراض بودم نشسته تنها...رضاست

 با همش هیاخالق خوش و بایز دختر هیراض  میهمسن هیراض با

 ...زنهیم حرف لبخند

 هرچه داشتم دوست یاومد امشب که خوشحالم شاداب_

 ...شم آشنا باهات زودتر

 ...شدم آشنا تو با که خوشحالم منم_

 ...شدم کالفه نشسته رضا آقا کنار که یپسر یها نگاه از

 ..ه؟یک پسره اون هیراض_

 پسر نیام تنشه خونه چهار راهنیپ که یاون اگه یگیم ویک_

 شوهر آقا اون و نیمیس پسر ایپو هم یکیکوچ اون خالمه

 ...خالمه دختر



 پسره نیا چرا بودم عجب در...کرد یمعرف بهم رو همه هیراض

 ندازهیم سرشو کنمیم نگاش که من کنهیم نگاه بهم یه نیام

 یهرکس...شدم آشپزخونه وارد هیراض و مژگان همراه...نییپا

 ...شمیپ اومدم یچا ینیس هی با مژگان...بود یکار مشغول

 ...ببر رو ینیس نیا ایب جون شاداب_

 به و شدم سالن وارد ییچا ینیس با من و ینیریش با هیراض

 رفتن موقع برداشت نیام رو ییچا نیآخر کردم تعارف همه

 کمرمو پشت از نیام که وفتمیب بود کینزد کرد ریگ پام

 ...گرفت

 ...شاداب خوبه حالت شد یچ یوا_

 بدون خجالت با...کرد ول کمرمو مکث با نیام هیراض حرف با

 ...شدم دور ازش تشکر

 نذاشت نیام نکهیا از انداخته گل صورتت چرا شاداب چته_

 !..نه؟ اومد خوشت یوفتیب



 ...ذاشتیم سرم سربه هیراض

 خجالت از بشم نیزم پهن همه جلو بود کینزد بابا برو_

 ...شدم ینجوریا

 و بود نشسته سرهنگه که شییدا کنار کردمیم نگاه ریام به_

 نگاه و ریام اخم با یها نگاه  از فرار یبرا...کردیم نگام اخم با

 ییدستشو در از...ییدستشو رفتم شدم بلند نیام یپ در یپ

 با بشم رد کنارش از خواستمیم...ستادیا جلوم ریام اومدم رونیب

 عقب ترس از اومد جلو قدم هی...گرفت جلومو دستش

 ...هیعصب نقدیا چرا...رفتم

 ...؟یکنیم کاریچ_

 ..؟یکردیم کاریچ پسره اون بغل تو_

 ....برم خوامیم کنار برو خودت واسه یگیم یچ_



 بازمو محکم شدم رد کنارش از...نخورد تکون جاش از ریام

 ...در به چسبوندم گرفت

 ...کن ولم یوحش یکنیم کاریچ آخ_

 ....زد وارید به طرفم دو دستاشو شد تر یجر حرفم با

 ...ها پسره اون به یچسبوند خودتو چرا_

 تا گرفتتم اون وفتادیم داشتم خودت واسه یگیم یچ_

 ....وفتمین

 ..بزارم یچ یپا شدناتو سرخ نگاهات اون_

 یرتیغ من واسه نکنه دهیم ریگ بهم نقدیا چرا شده وونهید نیا

 ....شده

 ....من واسه تو_

 !!شاداب؟_



 زدنش صدا با یحت دهید منو تیموقع نیا تو هیراض خدا یوا

 منتظره انگار کردم نگاه ریام به...بپرسم ریام از سوالمو نذاشت

 ...رهینم رو از اصال بزنم بهش حرفمو

 ...کنار برو ریام_

 ...نرفت کنار سانتم هی یحت

 گرفتم رو هیراض دست رفتم رونیب دستش ریز از یمجبور

 ...اتاقش تو میرفت

 ن؟یکردیم کاریچ ریام با بگو بهم عیسر تند زود_

 ....بخدا یچیه_

 خدا یوا نیکردیم کاریچ بگو زود مایندار دورغ یه_

 ...نیدیبوس یم رو گهیدیهم

 بغل تو رفتم چرا که دادیم ریگ بهم بود کجا دنیبوس بابا برو_

 ...نیام



 ...دیخند بلند هیراض

 میزیچ نتونیب...شده یرتیغ شاداب واسه ریام یوا یوا_

 ...هست

 یعصب هم اگر نداره ییا عالقه بهم اصال ریام هیراض نه_

 ...کنمیم یزندگ خونش تو که نهیا بخاطر شده

 ...بود یعصب نقدیا که داره یحس بهت حتما شهیم مگه_

 ...نگه یزیچ مژگان به که کردم یراض رو هیراض بزور

 من و...بود گذشته ریام ییدا خونه یمهمون از هفته چند

 بچه با قبلنا مثل داشتم دوست بودم یزندان خونه تو همچنان

 بلند میگوش یصدا....میبگذرون خوش و میریبگ یدورهم ها

 جواب نرگس مامان ی هیقض سر فرستاده امیپ برام لدای شد

 یول شده تنگ براش دلم نکهیا با ندادم اماشویپ  و زدن زنگ

 ...زد زنگ دمینم حوابشو دید یوقت لدای....شدم ریدلگ ازش



 امامویپ جواب ینیآنال یوقت چرا یقهر باهام چرا شاداب الو_

 ...؟یدینم

 ....بزارم منتظرش نیا از شتریب ومدین دلم

 ....یبگ دروغ بهم نداشتم توقع ازت_
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 ....بزارم منتظرش نیا از شتریب ومدین دلم

 ....یبگ دروغ بهم نداشتم توقع ازت_

 بوده خودت بخاطر گفتم بهت یدوروغ هر من شاداب_

 ....یخواهر مثل واسم یدونیم خودت

 ....یخواهرم مثل توام_

 یزندگ که ییجا آدرس حاال یدیبخش که برم قوربونت_

 ...مالقاتت امیب خوامیم که بده رو یکنیم

 ....فرستمیم برات آدرسو میزندون انگار مالقات یگیم یجوری_



 بودم اتاقم یتو یطوالن مدت...کردمیخداحافظ لدای از

 یرو روبه قایدق که ییدستشو برم شدن بلند...گرفت میدستشو

 با رونیب زدم اتاقم در از تند جلو به کردن نگاه بدون...اتاقمه

 نداشتم کردنو بلند سر جرات...کردم برخورد یزیچ به سر

 ...زد خشکم

 ....یبمون یجور نیهم یخوایم_

 ....اتاقم برم که کردم تند پا اومدم خودم به ریام حرف با

 تو ییرو چه با حاال ایخدا زدمیم نفس نفس ستادمیا در پشت

 واسه خانوم میمر که بودم فکر یتو...کنم نگاه ریام یچشا

 ناهار رونیب برم یچجور حاال خدا یا...زد صدام ناهار

 رفتم و کردم مرتب شالمو شدم بلند یمجبور...بخورم

 دمیکش خودم واسه یصندل هی بود نشسته زیم سر ریام...رونیب

 نیهم به شده سرخ لپام خجالت خاطر به دونستمیم نشستم و

 ...نییپا انداختم سرمو لیدل



 ....کجاست حواست دخترم ریبگ_

 برنجو از پر بشقاب کردم بلند سرمو خانوم میمر یصدا با

 چشم تو چشم ریام با که بودم مواظب گرفتم ازش خورشتو

 ...نشم

 ...قرمزه؟ صورتت چرا یضیمر شده چت شاداب_

 ریام با کردم بلند سرمو بگم یچ حاال سرم تو خاک یعنی

 از انگار شعوریب ی کهیمرت زد پوزخند بهم شدم چشم تو چشم

 ...ومدین بدم که هرچند بغلش تو رفتم قصد

 :گفتم خجالت با

 ...ستین میزیچ خوبم_

 و دیخواب اتاقش رفت خانوم میمر معمول طبق ناهار از بعد

 ...رفت هم ریام



 منتظر اطیح یتو بود خواب هنوز خانوم میمر بود سه ساعت

 باز درو و اومدم رونیب فکر از در یصدا با....بودم لدای

 اشک دنمید با لدای دمید رو لدای دوباره وقت چند از بعد.کردم

 انداخت رو بود دستش که ییالیوسا شد جمع چشماش تو

 ....بغلم تو انداخت خودشو و نیزم

 ...بود شده تنگ برات دلم چقد یخواهر برم قربونت_

 ....کردم جداش خودم از بزور

 .داخل میبر ایب برم قربونت منم_

 ...مینشست تاب یرو لدای با

 ...دمیخر برات ایچ نیبب ایب_

 ...کردم نگاه لدای دست یتو یپاکتها به

 ...یبود فکرم به که ممنونم یلیخ یوا_



 واسه دمیپسند خودم واسه یهرچ هیچ حرفا نیا یخواهرم_

 ...دمیخر توام

 ریام میکرد نگاه در طرف به دو هر در شدن باز یصدا با

 با افتادم ظهر ادی دوباره ریام دنید با...اومد خونه داخل

 ...کرد سالم بهش هم لدای...کردم سالم خجالت

 ...رفت ما کنار از سر داد تکون با ریام

 ...یشد قرمز شیدید یوقت چرا نتونهیب یزیچ شاداب_

 تو از یخداحافظ از بعد ظهر...ستین نمونیب یچیه بابا نه_

 ...بغلش تو رفتم سر با که ییدستشو برم خواستمیم

 ...شد؟ یچ بعدش خدا یوا_

 :گفت بهم طلبکار بشه یخواستیم یچ

 بهش کردن نگاه بدون منم...یبمون یجور نیهم یخوایم_

 ...رفت ادمی از کردن ییدستشو یحت اتاقم رفتم



 ...دیخند بلند لدای

 ...سالم_

 ...میکرد سالم و میشد بلند هردو خانوم میمر یصدا با

 ...بود آورده کیک و ییچا برامون

 ...؟ینکرد ییرایپذ دوستت از چرا دخترم شاداب_

 خانوم میمر رفتن از بعد.انداختم نییپا سرمو زده خجالت

 ...میکرد زدن حرف به شروع راحت دوباره

 !...؟یشد یخجالت نهمهیا یک از شاداب_

 ...هیجوری نهیسنگ اش هیسا خانوم میمر دونمینم خودمم_

 سرت شال خونه تو کرده فرق هم دنتیپوش لباس طرز_

 ...یکنیم



 بپوشم بخواد دلم یهرچ که ستین خودم ی خونه مجبورم_

 به نامحرمه ریام که گفت میمستق ریغ بار هی خانوم میمر شالم

 ....سرمه شال شهیهم لیدل نیهم

 یچ نرگست مامان ی هیقض بپرسم اومد ادمی ریام یگفت_

 شد؟

 گفت بهم بار هی فقط نگفت نرگس مامان ی درباره یچیه_

 دنبالم قاتال دیشا گهیم نرم رونیب اجازش بدون وجه چیه به

 رسوندن؟ قتل به نرگستو مامان واقعا_.باشن

 کرده کاریچ  نرگسم مامان بهیعج برام یول گنیم نویا سایپل_

 .رسوندنش قتل به که

 قاتال زودتر هرچه شاالیا امرزدشیب خدا واال دونمینم_

 رمیبگ عکس هی ایب خوبه وشیو نجایا شن،شاداب ریدستگ

 .نستایا میبزار



 پدرو عکس که یبار نیآخر ادیم بدم نستایا از خوامینم_

 .شد کشته نرگسم مامان کردم پست مادرمو

 یکل خونت بودم اومده که افتادم یروز ادی یگفت نویا یوا_

 نیخوایم عکسو همه نیا دیپرس نرگست مامان میگرفت عکس

 دعوات یکل نترنتیا تو میبزار میخوایم میگفت یکار،وقتیچ

 .یبزار نترنتیا تو خودت از یچیه یندار حق که کرد

 .شدیم مشکوک یلیخ موقعها یبعض نرگسم مامان ادمهی آره_

 پست نستایا تو رو بابات ماماو عکس تو چون نکنه شاداب_

 .کردن داتیپ اومدن یکرد

 دامونیپ که میزهرا بهشت ما دنیفهم کجا از یول دونمینم_

 کردن؟

 ینوشت و یگذاشت عکس شنبه پنج روز گهید معلومه خب_

 .مادرته پدرو سالگرد



 مامان واقعا کردن دایپ نرگسمو مامان که منه ریتقص یعنی_

 خاطر نیهم به هم راشیگ داشته،سخت دشمن نرگسم

 نگفته، یزیچ بهم دربارش وقت چیه چرا بوده،پس

 هی از ای بوده یزیچ هی ه،حتمایچ تو ریتقص بابا نه_

 باغش هیراض ی خاله شوهر مشتاق یآقا باغ میبر قراره امروز

 میخوایم که گفت ریام به خانوم میمر یوقت...شهره از رونیب

 رضا با گفت بعدش انداخت بهم یبد نگاه هی ریام باغ میبر

 ....هیچ من با مشکلش دونمینم...امینم من نیبر

 همش بود کرده کالفم نایمب راه یتو میرفت رضا نیماش با

 ...بخون داستان بخون شعر واسم گفتیم

 همراه مشتاق یآقا...میدیرس باغ به ساعت چند از بعد

 و دختر ندفعهیا...اومدن استقبالمون به نیام و سمانه همسرش

 ...نبودن داماداش

 ...رفت سر حوصلم ادیب زودتر هیراض کاش_



 ...کاسینزد نیهم زدم زنگ بهش_

 یلیخ نجایا میبود نشسته درخت ریز کتینم یرو مژگان با

 ...بود وهیم درخت از پر بود قشنگ

 ...کنم بازش تا شدم بلند در یصدا با

 ریام اونا سر پشت و...دمید خانوادشو و هیراض در کردن باز با

 فاصله در از...امینم که گفتیم کنهیم کاریچ نجایا بود ستادهیا

 ...داخل انیب تا گرفتم

 زده؟ خشکت چرا هیچ_

 ...کردیم نگاه بهم یمشکوک حالت به هیراض

 ...امده االن یول ادینم گفتیم ریام_

 ...اومده آورده فشار بهش اری هیدور حتما_

 یتو هیمهمون از...رفتم کنارش از و گفتم بهش ییبابا برو هی

 ...دهیم ریگ بهم همش خونشون



 و رضا شیپ مژگان میبود نشسته هم کنار همه جوونا ندفعهیا

 من شیپ هم نیام و هم کنار هیراض منو و بود نشسته ریام

 استفاده یعتیموق هر از ومدینم خوشم نیام از...بود نشسته

 همه رضا یصدا با...باشه شمیپ ای بزنه حرف باهام تا کردیم

 ....شد جمع بهش حواسمون

 باله؟یوال ی هیپا یک ها بچه_

 یدار بچه حال در که مژگان...ما گفتن هم با نیام با هیراض

 ...نداره حوصله گفت که ریام بود

 ...نیام منو رضا با هیراض میشد میتقس میت دو به

 اولو ست نبود بلد یزیچ اصال که هیراض بود ما نفع به یباز

 هی داخل اومد ریام بجاش رفت رونیب یباز از هیراض...میبرد

 هیچ من با مشکلش واقعا دمیترس که انداخت بهم یبد نگاه

 سمتم به که یتوپ با...شدم شعوریب نیا هیچ عاشق من آخه



 له صورتم کردینم دفع توپو نیام اگه دراومدم فکر از اومد

 .شدیم

 ...زدنه ضربه چجور نیا یومدین که جنگ داداش ریام_

 نوبت...کرد دایپ ادامه دوباره یباز...نداد نیام به یجواب ریام

 دونمینم کرد پرتاب شدت به توپو...بزنه سیسرو که شد ریام

 خورد صورتم به محکم توپ و بدم یخال جا نتونستم شد یچ

 دادم دست از تعادلمو رفت یاهیس درد از چشام لحظه هی

 ...نیزم خوردم

 ...خوبه؟ حالت شاداب شد یچ_

 دمیکش رونیب دستش از بازمو...کرد بلندم گرفت بازمو نیام

 یخبر مژگان از ومدیم خون دماغم از نداشتم حوصلشو اصال

 ...اومد دنبالم هیراض نبود

 ..؟یشد دماغ خون شد یچ یخوب_



 ..کجاست؟ ییدستشو_

 ...برمتیم خودم ایب_

 کجاست؟ بگو فقط ستین یازین نه_

 اگه نداشتم چکسویه ی حوصله...رفتم زد اشاره که ییجا به

 که داره من با یمشکل چه ریام آخه کردمیم هیگر بودم نرمال

 جلوشو نیام بزنتم توپ با خواستیم بار چند آورد سرم بال نیا

 ...دهیم ریگ بهم چندوقته شده بیعج چرا دونمینم...گرفت

 در یجلو ریام اومدم رونیب ییدستشو از صورتم شستن از بعد 

 ...شدم رد کنارش از...بود

 !...شاداب_

 آروم ینجوریا به نه زدنش به نه...سمتش برگشتم تعجب با

 ...زدنم صدا

 ...؟یخوب_



 هم حالمو االن پکونده صورتمو توپ با پروِ بشر نیا چقد

 .پرسهیم

 نکرده پف دماغم نشده یزخم اصال صورتم خوبم یلیخ_

 ...خوبِ،خوبم راحت التیخ نشدم کبودم

 ....کرد نگاه بهم طلبکار...دیکش بازمو شدم رد کنارش از

 ..!شاداب_

 ....یشیم طلبکارم یکرد داغون صورتمو یزد قصد از هیچ_

 ....رفتم ششیپ از و کردم استفاده عتیموق از کرد ول بازمو

 یاتفاق چه دیپرسیم دیدیم یک هر بود شده داغون دماغم

 ...افتاده
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 که یروز از...بود گذشته نیام یبابا باغ یدورهم از وقت چند

 نگاه بهم یه کردیم رفتار بیعج خانوم میمر میبود اومده



 سالن یتو خانوم میمر و ریام شام از بعد...زدیم لبخند کردیم

 لمیف باهم تا کرد صدا منو خانوم میمر کردنیم نگاه ونیتلوز

 :گفت خانوم میمر که میبود لمیف دنید مشغول...مینیبب

 ...مهمونن ما ی خونه خواهرش و فاطمه شب فردا_

 ...رنیگیم یمهمون نایا چقدر

 :رگفتیام

 ...ندارم یمهمون حوصله امینم خونه شب پس،فردا_

 ...بخدا زشته ینباش تو انیب همه پسرم شهیم مگه وا_

 هی...نشم رودرو باهاش کردمیم یسع بودم ناراحت ریام از هنوز

 نهیآ یرو روبه...وفتادهین یاتفاق چیه انگار کنهیم رفتار یجور

 کردن شونه از بعد...بود شده کمتر دماغم یکبود بودم نشسته

 ...رفتم رونیب اتاقم از موهام

 ...کردم کمک شام پختن یبرا خانوم میمر به اصرار با



 آماده برو تو خودم به بسپار شویبق نکنه درد دستت دخترم_

 ....شو

 ...دمیپوش دیسف شال همراه بود لدای هیهد که یآب بلند لباس

 همراه خانوم فاطمه...بودن دهیرس مهمونا زد صدام خانوم میمر

 بودن اومده نیمیس دخترش و نیام پسرش و خانوم سمانه

 نیام و رضا با ریام...بود اومده هم مژگان...نبود باهشون هیراض

 مخاطب منو خانوم سمانه...بودن نشسته خانوما از دورتر کمی

 ...داد قرار خودش

 ...م؟ینجایا امشب یچ یبرا ما یدونیم_

 :گفتم لبخند با...بدونم کجا از من آخه پرسهیم من از چرا

 ...نه_

 ...؟ینگفت بهش یعنی جون میمر وا_

 !...نگفته؟ بهم رویچ_



 ...انداخت بهش ییا شرمنده نگاه خانوم میمر

 شما نشده متوجه نکهیا مثل گفتم ییزایچ هی سربسته_

 ...نیبگ براش خودتون

 نیام پسرم یبرا تورو تا میاومد امشب ما دخترم_

 ...شترهیب ییآشنا یبرا امشب البته میکن یخواستگار

 یول بخورم خندمو کردم یسع گرفت ام خنده حرفش نیا از

 سمانه که شد باعث لبخندم...بزرگ لبخند هی به شد لیتبد

 :گفت چون میراض یخواستگار نیا از من کنه فکر خانوم

 مونیآشنا از وقت یلیخ نکهیا با...یموافق خودت پس_

 ....شاداب گهیم فقط دتتید که یروز از نیام یول نگذشته

 کرد یخواستگار ازم یرسم طور به هم یکی مینمرد خدا یا

 بودن زده زل بهم همه کنم جمعش یچجور دونستمینم االن

 جواب تا انداختم نییپا سرمو من یول...بگم یزیچ هی که

 ...شدن متوجه اشتباه باز...ندم



 تو نیبر دوتا شما یول زوده کمی یخواستگار یبرا درسته_

 ...بعد تا نیبش آشنا باهم اتاق

 خطبه نجایهم نگم یزیچ اگه کننیم عروسم دارن ایخدا یوا

 :گفت نیام به مژگان...خوننیم برام عقدم ی

 ...نیبزن حرف باهم اتاقش نیبر شاداب با ایب نیام آقا_

 مبلو ی دسته دستاش با بود کرده اخم...خورد ریام به چشمم

 اگه ناراحته من ی واسه یعنی بود بیعج برام...دادیم فشار

 یمجبور سر از...گهینم یزیچ چرا پس هیعصبان من بخاطر

 یرو...میشد اتاق داخل کرد حرکت سرم پشت نیام شدم بلند

 ندارم ازدواج قصد که بگم نیام به خواستمیم...مینشست تخت

 مجبور داره یحس بهم ریام اگه دیشا بدم کشش کمی اگه یول

 ...گفتینم یچیه و بود نییپا سرش نیام...بشه اعترافش به

 ..ن؟یبزن یحرف نیخواینم_

 ...شد باز نیام خی حرفم نیا با



 سانسیل سالمه نه و ستیب میشد آشنا باهم یحدود تا خوب_

 از...خوبه درآمدم کنمیم کار بابام شرکت یتو...دارم یمعمار

 ...دارم نیماش و خونه خودم

 عالقه بهش که دونهینم یول بزنم حرف براش من منتظره

 ...ندارم ییا

 .ن؟یبگ یزیچ نیخواینم شما_

 ...ن؟یدونیم نویا ندارم کسو چیه من_

 ...نیخودتون مهم ستین مهم_

 چیه من یول زنهیم حرف عالقه با نقدیا سوزهیم براش دلم

 ...ندارم بهش یحس

 واقعا دیپرس سوال ازم و زد حرف خودش درمورد یکل نیام 

 ...اومده خوشش ازم



 شمیپ اومد خانوم سمانه..نبود ریام میاومد رونیب اتاق از یوقت

 ...م؟یبکن نیریش دهنمونو شد یچ دخترم خوب:گفت و

 ...بدم جواب بعدا شهیم_

 ...میمونیم جوابت منتظره ما زمیعز بله_

 ...نبود ریام از یخبر بازم و رفتن همه شام از بعد

 جواب ازم خانوم میمر بود نگذشته یخواستگار از روز هی هنوز

 داشیپ امروز تا یخواستگار شب از هم ریام...خواستیم

 ...کرد مسخرم یکل...گفتم شبوید هیقض ماهان به...نبود
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 میمر حتما زد اتاقمو در یکی که بود یگوش یتو سرم

 در پشت ریام تعجب کمال کردم،با باز درو رفتم...خانومه

 رو خانوم میمر چون ستین سرم یزیچ که اومد ادمی...بود

 بودو تخت کنار که یشال زود بستم درو بود حساس حجاب



 اومد ریام...کردم باز درو دوباره کردم سرم برداشتم

 شده یزیچ هی حتما...پهیخوشت هم یراحت لباس با یحت...داخل

 ...داخل اومده االن شهینم رد هم اتاق نیا کینزد از یحت ریام

 ..؟یدار یکار_

 ...ه؟یچ نیام به جوابت_

 ...دمیم یجواب چه که مهمه براش یعنی قلبم یوا

 ..مهمه؟ واست مگه_

 مسخره زویچ همه دونمیم چون...ستین مهم اصال نه_

 دختر هی تو کنهیم فکر نیام که یدونیم...دمیپرس ازت یریگیم

 ...خورده ظاهرتو گول یباحجاب ی ساده صاف

 با ینجوریا که کنهیم فکر موردم در یچ نیا بردخورد بهم

 ...زنهیم حرف باهم طعنه



 گفتم رو ازهین که ییزایچ نیام به هیکی باطنم با ظاهرم من_

 ...دمیم نیام به یجواب چه من که ستین مربوط تو به اصال

 ستین تو ی چهیباز نیام...دختر نیبب یکنیم نیام نیام ادیز_

 یخواینم هروقت یباش باهاش شیخوایم هروقت که

 ...دور شیبنداز

 ...زدم زل چشاش یتو ستادمیا کنارش شدم بلند

 ،....ینجوریا االن که یشد نفر چند ی چهیباز دونمینم_

 نیا شد یچ دمینفهم...موند ناتموم ریام یلیس با حرفم

 به مشت با شدم ور حمله بهش...بزنه منو کرد جرات یچجور

 ...زدم اش نهیس

 ...متنفرم...متنفرم ازت یزد منو یجرات چه به یروان_

 ...گرفت محکم دستامو ریام

 ... نزن بهم دستتو.. کن ولم_



 ...شاداب خوامیم معذرت... خوامیم معذرت_

 زد منو اولش شد یچ... رونیب رفت اتاق از عیسر و گفت نویا

 ی کهیمرت کرد ینجوریا چرا...رفت یخواه معذرت هی با بعد

 یبد حرف که من...بود ناراحت نیام ی واسه یعنی...یروان

 ...بزنه منو کرده جرات یچجور متنفرم ازش نزدم

 که ستین آدم دست...شده کبود کمی صورتم راست سمت

 نیا هیچ از واقعا منه صورت کل اندازه دستش هی والئهیه

 بزنم دست چیه نداره که اخالق...اومده خوشم یروان

 در سرش شویتالف دیبا...زد منو ینجوریا نگفتم یچیه...داره

 ...ارمیب

 خونه آشپز یتو خانوم میمر...شده زرد کمی صورتم طرف هی

 :گفت دنمید با...کردم سالم بهش بود

 ...در به خورده_شده؟ یچ صورتت دخترم سرم به خاک یوا_

 ...شد باورش انگار یول بگم که نداشتم یبهتر دروغ



 کبود صورتتو یچجور نیبب باش مواظب جون شاداب_

 ...یکرد

 یول...بده نیام مادر به رو رد جواب که  گفتم خانوم میمر به

 ...نشد ناراحت اصال بهیعج

 روزام...نرفتم رونیب خونه از که هفتس دو کینزد شدم خسته

 نیا از خوامیم...گذرهیم اتاق هی یتو روزم شبو شده یتکرار

 قدم اطیح تو خودم ی واسه...موندم یادیز گهید برم خونه

 یکس چوقتیه من شانس از نمیا...اومد در یصدا که...زدمیم

 در...زدن در بزنم قدم اومدم امروز هی زنهینم رو خونه نیا در

 اومد نیام...داره کاریچ نجایا نیا بود در پشت نیام کردم باز

 تو نگاه...بود ختهیر بهم موهاش بود شونیپر یلیخ...داخل

 :گفت و کرد چشام

 ..؟یکن فکر شتریب کمی شهیم_



 یاومد حرفا نیا یبرا اگه ندارم ازدواج قصد من شهینم نه_

 ...یبر بهتره

 یکن ازدواج بامن دیبا...یشد ذکرم فکرو تمام تونمینم_

 ...کنمیم فراهم برات یبخوا که یهرچ

 ینگاه هی اومد رونیب از ریام...باشه شیسر نقدیا کردمینم فکر

 کاریچ خونه موقع نیا...رفت گذاشت توجه یب و کرد ما به

 ..کنه؟یم

 عالقه بهت اصال من که گفتم یفهمینم منو حرف یکجا_

 ...برو پس یبش دواریام که نکردم هم یکار...ندارم

 داد دست از خودشو کنترل موهاش تو دیکش دست نیام

 :گفت و گرفت بازومو دستاش با کرد کم من با فاصلشو

 کن ازدواج بامن تو دارم دوستت من یبفهم یخواینم چرا_

 ...کنمیم خوشبختت باش مطمعن



 ...یشکست بازومو کن ولم_

 چرا بگو...یبش من مال دیبا تو بگذرم ازت تونمینم...تونمینم_

 ...یخواینم

 آدم یلیخ نکهیا...بکشم رونیب دستاش از بازمو تا کردم تقال

 کردم تقال هرچه...کنهیم رفتار ها یروان مثل چرا بود یآروم

 ...بکشم رونیب دستش از بازومو نتونستم

 ..کرد جدا من از و گرفت نیام دست اومد ریام.

 ....گهیم یچ یشنوینم مگه...یکنیم چکار یدار نیام_

 ...نکن دخالت شاداب منو نیب لطفا ریام_

 که ستین شما نیب یزیچ...گهید خانومه شاداب منظورت_

 ... برو لطفا...کنم دخالت بخوام

 یب نیام....مهمم ریام واسه من یعنی خدا...شدم مرگ ذوق

 :گفت ریام به توجه



 ....من شاداب_

 ...در سمت به داد هلش و بزنه حرفشو نگذاشت ریام

 نیا از شتریب رونیب برو خوادتینم...ستین تیحال چرا نیام_

 ...نکن خار خودتو

 ...رفت عقب عقب کمی نیام

 خودت نکنه...یبکن نکارایا از یکس واسه دمیند حاال تا_

 هم یخواستگار شب یحت شیخوایم خودت آره...شیخوایم

 ...درسته؟...یدار رابطه شاداب با تو...رونیب یرفت

 رابطه یچکیه با من...یگیم پرت و چرت یادیز یدار گهید_

 ...رونیب برو نشده نیا از بدتر تا...ندارم

 ....رفت نیام

 ...نشست کنارم اومد هم ریام...نشستم ها پله یرو

 ..کرد؟ ینجوریا چرا_



 نقدیا یزدینم لبخند یدلبر با اونقد یخواستگار شب اگه_

 ...شدینم دواریام

 میم.یال.قلم به

 یخواستگار ازم هوی چون نزدم لبخند نیام ی واسه که من_

 روم گهید میراض کردن فکر اونا هم یوقت...گرفت خندم کردن

 فراموشم که کنه خدا ناراحتم واسش یلیخ...بگم یزیچ نشد

 ...کنه

 ...یباش ناراحت خواد ینم_

 :گفتم و کردم نگاه چشاش تو مظلوم

 ...سخته یعاشق درد...نشم ناراحت شهیم مگه_

 ...میزد زل هم یچشا یتو مدت هی حرفم نیا با

 یخوشگل یچشا چه...بود حرکت در چشمام نیب ریام یچشما

 حس یتو...کنم لمس شدارشویر ته صورت دارم دوست داره



 داخل رفت شد بلند ریام هوی شد یچ دونمینم بودم

 ...هست شیزیچ هی نمیا...خونش

 پسر با همش...بودن نجایا ناهار یبرا خانوادش با مژگان امروز

 ...نازه چقد کردمیم یباز یعل مژگان

 ازدواج نکهیهم یهست ییاونا از ییا بچه عشق تو شاداب_

 ...شنیم دار بچه کردن

 ...خوشگله چقد نیبب بده مگه_

 :گفت گرفت منو دست و داد مادرش به ویعل مژگان

 ....میبزن حرف اطیح میبر_

 ...مینشست تاب یرو اطیح تو میرفت

 ...یداد رد جواب نیام به چرا_

 ...ندارم ییا عالقه بهش چون_

 ...یگرفت میتصم زود یلیخ یکردیم فکر کمی حداقل_



 ...نبود کردن فکر به یازین_

 رمیام داداش توو سر پشت ییحرفا چه لیفام تو یدونیم_

 ...گنیم

 :گفتم نشستم صاف

 ..گن؟یم یچ_

 ریام با یخوایم چون ینشد زنش تو که گفته همه به نیام_

 ...یکن ازدواج

 خوادیم ریام که ینگفت چرا گهیم بهم اومده شبید رضا مامان

 ...کنه ازدواج شاداب با

 ..دمیخند بلند

 من به یحت رتیام داداش کنهیم باور حرفارو نیا یک آخه_

 اصرار یه نجایا بود اومده نیام شیپ روز دو...کنهینم هم نگاه

 تو بازومو محکم یحت حرفا نیا از دارمو دوستت که کردیم



 دید یوقت هم ریام یکن ازدواج باهام دیبا که بود گرفته دستش

 دیفهم چون نیام...کرد رونشیب خونه از ستین کن ول

 ...آورده در حرف یالک رفته خوامشینم

 تو عشق حتما باشه یآدم نجوریا نیام کردمینم فکر اصال_

 ...کرده وونشید

 ...دمیخند هردومون

 ...ها شهیم خوب یلیخ یبش داداشم زن اگه یول_

 داداشت زن خدامه از منم بشنوه زبونت از خدا گفتم دلم تو

 ...بشم

 ...کرده ازدواج قبال ریام یدونیم_

 ...اومد بند نفسم مژگان حرف نیا با

 ی عمه دختر سایپر بود خوشگل یلیخ بود سایپر اسمش_

 پسندش یلیخ دشید من یعروس یتو مامان یوقت نهیام



 با ریام یخواستگار میبر شد یراض تا کرد اصرار ریام به یلیخ

 از ماه سه دو بایتقر شد ازدواج به یراض سایپر دنید

 رهیبگ طالق خوادیم گفت سایپر که بود گذشته ازدواجشون

 اولش گرفتیم یالک یها بهانه همش شد جدا ریام از سایپر

 اصال ریام گفتیم بعد خطرناکه شغلش سهیپل ریام گفتیم

 به یچیه ریام...گفتیم یزیچ هی دفعه هر زارینم وقت براش

 هم آخرش شده داغون بود معلوم یول آورد ینم خودش یرو

 یکی پسر  بخاطر چون بوده یالک سایپر یها بهونه شد معلوم

 زود یلیخ باهم هم بعد شده جدا ریام از باباش یدوستا از

 باز  ریام کرد یسع یلیخ خارج،مامان رفتن و کردن ازدواج

 ....رفتینم بار ریز ریام یول کنه ازدواج

 ...گرفت بغضم بودم شک تو دمیشن که یزیچ از

 ..کرد؟یم یزندگ خونه نیا یتو سایپر_



 مامان و ریام نایم و بابا مرگ از بعد دهیجد خونه نیا نه_

 ...خونه نیا اومدن

 ...کرده ازدواج قبال ریام بود کرده هنگ مغزم

**    

 ...ندارم اومدن رونیب حوصله که گفتم یمان_

 ماهان با فردا پس ایب امروز دمتیند وقته چند یدونیم_

 ...یدب میبر میخوایم

 ...امیم تونستم اگه یول دمینم قول _

 باز...میبخور باهم شام که داره اصرار یمان عصرِ پنج ساعت

 ریام به...ششیپ برم ندارم دوست اصال رمیبگ اجازه ریام از دیبا

 ...زدم زنگ

 ...سالم...الو_

 ...سالم_



 ...داد سالممو جواب آدم مثل بار هی عجب چه

 دمیشن رویام یعصب نفس یصدا...دوستام شیپ برم خوامیم_

 ...داد رونیب نفسشو حرص با که

 ...دنبالت فرستمیم نیماش_

 که ینیماش با...نکرد هم یخداحافظ هی شهیروانپر...کرد قطع

 کردم ردش رو راننده..رفتم فردا شاپ یکاف به فرستاد ریام

 نشسته لدای با دوقولوها شدم شاپ یکاف وارد یوقت...بره

 ...بودن

 ...سالم_

 یاومد یدونست قابل مارو بالخره خانوم شاداب بَه...سالم_

 ...شمونیپ

 طمویشرا که تو...یکرد شروع دهینرس راه از هنوز یمان یوا_

 ...هیچ واسه زدنت طعنه گهید...یدونیم



 نیا ییبازجو ریز اومدم که ییموقع از...ینیبب شاداب ینبود_

 ...بودم دوتا

 ...باشه نگفته ریام به عالقم ی درباره یزیچ لدای کنه خدا

 یداد لدای به خونتو آدرس دمیم یمان به حقو ندفعهیا منم_

 ...؟ینکرد حساب آدم داخل مارو یول

 لحظه به لحظه گزارش که من نکن شروع گهید تو ماهان_

 یآشنا خونه ستین من ی خونه اونجا ضمن در...دمیم بهت

 ...خانوادمه

 شاداب ادین خوشش سهیپل آقا دیشا شهیم رید میبر نیش بلند_

 ...خونش بره روقتید

 طعنه بدتر دمیم حیتوض واسش یهرچ هیآدم عجب یمان نیا

 ...زنهیم



 بهزاد کنسرت گذشت خوش یلیخ لدای و ماهان و یمان با

 الیدان یوقت...کنهیم عشق آهنگاش با آدم المصب بود یعال

 سن یرو بهزاد با یهمخوان یبرا لدای عالقه مورد ی خواننده

 ...کنه غش بود کینزد لدای رفت

 ...برهیم آبرومونو سن یرو رهیم االن رشیبگ شاداب_

 ادامه زدنشان صدا و غیج به ماهان حرف به اعتنا یب لدای

 ...دادیم

 ...؟یمونیم ای یریم کنسرت از بعد شاداب_

 ...کردم نگاه زدیم حرف درگوشم که یمان به

 ..ن؟یبر ییجا قراره مگه چطور_

 ...میباش بهراد با شام قراره_

 ...مونمیم_

 ...خوندن یچ دمینفهم اصال یکرد کر گوشمو لدای_



 گهید کار داد غیج از ریغ به زنمیم حرف باهاش دارم سرم ریخ

 ...ستین بلد ییا

 شدیم من مال کاش گفتیم همش زدن  غیج از بعد لدای 

 عاشقش نهیبیم که یبیخوشت آدم هر کردم مسخرش چقدر

 ...شهیم

 بود گذاشته قرار بهزاد که یرستوران میرفت یمان نیماش با

 ...بود یقشنگ یلیخ باغ رستوران

 لدای که یغیج با میشد کینزد بود نشسته بهزاد که یزیم به

 ...شد جلب ما سمت به همه نظر زد

 ...برد آبرومونو کرد خودشو کار بالخره_

 داشت حق ماهان...رفتن ما شیپ از سرعت به ماهان و یمان

 نتونست الیدان دنید با االنم ستین شیحال عتیموق اصال لدای

 گرم یلیخ بهزاد...برد آبرومونو غشیج با و داره نگه خودشو



 بود گرفته خودشو یجور هی الیدان یول کرد برخورد باهامون

 ...افتاده لیف دماغ از انگار

 ..م؟یریبگ عکس باهم شهیم_

 ...نه_

 ازش احساس با نقدیا لدای مغروره چه ادیم بدم الیدان از

 ...ذوقش تو زد رهیبگ عکس خواست

 ....شه؟یم کم ازت یبنداز عکس باهاش اگه مثال_

 ...بود شده یعصب الیدان برخورد از من مثل هم یمان

 خسته انداخته عکس طرفداراش با بس از نباش نارحت...لدای_

 ...شده

 ...کنهیم یطرفدار ازش داره هواشو چه بهزاد

 بازم یباش خسته هم یلیخ اگه میرونیب تو با هروقت ما بهزاد_

 ...یدیم امضا هم یریگیم عکس هم لبخند با



 خوشو نکهیا نه باشه یخاک دیبا خواننده شادابه با حق_

 ...رهیبگ

 ...شد بلند الیدان ماهان حرف با

 ...کننیم ترورم نمیبش گهید کمی اگه بهتره برم من دادش_

 ...میریم شام از بعد نیبش هیچ حرفا نیا_

 ...رمیم من نکن اصرار دادش نه

 ...رفت یخداحافظ هی با الیدان

 ...گفت یچ مگه نیندار جنبه واقعا نیکرد بود یکار چه نیا_

 ...شد یعصبان شتریب بهزاد حرف نیا با یمان

 کسانی خاک با رو لدای زد گهید بگه یخواستیم یچ_

 در اشکو بندازه عکس هی باهاش داشت ذوق چقد بچه...کرد

 ...آورد

 ...داد تکون افسوس با سرشو بهزاد



 باهم همتون...دیگفتینم بهش یزیچ من بخاطر حداقل_

 ...رفت نخورده شام دیترس بدبخت دیکرد حمله بهش

 سرش نیا از بدتر دیبا میکرد رفتار باهاش خوب میلیخ_

 ...کنه ناراحت دوستمو نداره حق یکس میاوردیم

 ...بغلم تو انداخت و کرد لوس خودشو حرفم با لدای

 ادب یب القید ی پسره اون بود یچ نباش ناراحت ییلدای_

 پاشم گرد به چکدومشونیه میدار بهزاد هی خودمون مغرور

 ...رسنینم

 ...کنمیم پاره عکساشو تمام خونه رمیم_

 وارید یرو بزن منو یعکسا از چندتا گل دختر نیآفر_

 ...شهیم عوض تیروح

 ...دمیخند ماهان حرف به هممون



 خانوم میمر...بود ده ساعت خونه اومدم ی،وقت شام ار بعد

 .....نبود ریام از یخبر...بود خواب

 :گفت و کرد بهم رو که میدیم الیسر خانوم میمر با

 دعوت هم تورو ناستیمب هیسالگ پنج تولد شنبه سه دخترم_

 ...کرده

 ...ادیم اونم حتما افتادم نیام ادی

 ...امین من شهیم_

 دعوت اونا که نهیام بخاطر اگه زمیعز یایب یخواینم چرا_

 ...ستنین

 که گفتم و زدم زنگ ریام به...بخرم هیهد هی نایمب یبرا دیبا

 یند اجازه اگه گفتم یوقت نشد یراض اولش دیخر برم خوامیم

 که کردمیم خوش دلمو همش...شد یراض رمیم ییتنها خودم

 رفتمیم هرجا دادیم گوش حرفام به چون داره عالقه بهم ریام



 مارو ریام...دادم ریام به رو لدای ی خونه آدرس...ومدیم دنبالم

 خودش و کرد ادهیپ بود داده آدرس لدای که یپاساژ دم

 گفت گرفت طرفم به یبانک کارت بره نکهیا از قبل یول...رفت

 پول خودم گفتم زدم پس دستشو من شهیم الزمت ریبگ

 ...دارم

 همراهم ریام نکهیا از...گذاشته واسم ارث یکل بابام خدا شکر

 ...ادیب همرام داشتم توقع چرا دونمینم شدم ناراحت ومدین

 یال: سندهینو

 داره یکی کردمیم حس همش میبود دیخر حال در لدای با

 ...کنهیم بمونیتعق

 ...کنهیم بمونیتعق داره یکی کنمیم حس همش چرا لدای_

 .کرد نگاه سرشو پشت لدای



 اول از دهیسف راهنیپ پسر اون دارم حسو نیهم منم آره_

 ...انگار دنبالمونه نجایا تا پاساژ

 ..باشه؟ یزیچ یقاتل خالفکار دیشا میکن کاریچ حاال_

 ...بده خبر بهش بزن زنگ ریام به_

 ...زدم زنگ ریام به و درآوردم مویگوش

 ...افتاده؟ یاتفاق...هیچ...الو_

 ...داد تماسمو جواب زود چه

 ...دنبالمونه االن تا پاساژ اول از یکی انگار یول..نه نه_

 ...؟یمطمعن_

 ....ستادهیا ما از فاصله کمی با االنم نیهم جوونه پسر هی...آره_

 :گفت حرص با ریام

 ...یبش آدم یخوایم یک تو پارسا....پارسا_



 ..ه؟یک گهید پارسا منه با گوشت ریام الو_

 ...کنه مراقبت ازتون گذاشتم که یاحمق همون_

 بخندم بلند شد باعث ریام زدن حرف لحن و یعصب یصدا

 ...کردن نگاه بهم ایبر و دور که یطور

 ....یندار یکار_

 ...گرفتم خندمو یجلو بزور

 ...خداحافظ نه_

 ..کرد قطع یخداحافظ بدون ویگوش باز تیتربیب

 انیجر در هم منو شد تموم تلفن پشت تونیباز عشق اگه_

 ...بزار

 یباز عشق دهیم بزور سالممو جواب ریام خوشه دلت با برو_

 ...محافظمونه پسره گفت...هیچ



 آشنا باهاش میبر...داره یاندام چه المصب ادیم بهشم_

 ....میش

 شاپ یکاف برسونه مارو خواستم پارسا از دیخر از بعد

 گهید روز دو که گفت ماهان خارج نرفتن هنوز دوقلوها...فردا

 گفت ومدین شاپ یکاف ادیب خواستم پارسا از یچ هر...رنیم

 یجا میشد شاپ یکاف وارد لدای با...مونهیم منتظر نیماش یتو

 ...مینشست یشگیهم

 ...اس شهیهم از تر شلوغ نجایا امروز_

 ...تو منو بجز اومدن جفت جفت همه_

 ...باش خودت بفکر تو دارم جفت که من_

 ...؟یپریم یک با باز هیک منظورت یدار جفت یگفت کن صبر_



 کنهیم یزندگ سیانگل بابامه دوست پسر آرسام هیجد ندفعهیا_

 منو میبود باهم همش ندفعهیا یول دمشید یبار چند هی قبال

 ...برد جا همه

 ..ه؟یچ بودن یجد از منظورت_

 ...ازدواج_

 ...ازدواجه مناسب یدیفهم ماه دو یکی تو یعنی یچ _

 ندفعهیا یول مونهیخانوادگ دوست دمشید قبال که گفتم_

 دوستم یلیخ رانیا ادیم گهید وقته چند میشد آشنا شتریب

 ...داره

 :گفتم و کردم بغلش

 ...زمیعز باشه مبارکت_

 ...یبرس ریام به هم تو شاال ان_

 ...باشه داشته من به ییا عالقه نکنم فکر_



 ...گرفتت شد خر دیشا ایب عشوه کن یدلبر کمی واسش_

 ....رهیبگ شادابو ادیب یک_

 ...شدم هل...اومد ماهان

 ....خورهیم گوه داره باز لدای_

 ...باش داشته کالم عفت زدنه حرف طرز چه نیا تیتربیب وا_

 ...کردم عوض بحثو

 ...پس کو یمان_

 ...یدیم صیتشخ هم از رو دوتا نیا یچجور عجبم در_

 ...زدم لبخندم

 ...اومد هم یمان_

 زنهیم اسپرت پیت شهیهم ماهان...ریبگ ادی کن گوش خوب_

 تره یرسم پشیت یمان یول پوشهیم شرتیت موقع شتریب و

 ...مونهیم مانکن مثل برم قربونش



 منم که نویا یدوست سال همه نیا بعد یزرنگ یلیخ_

 ...دونمیم

 ...حرفم وسط نپر_

 ....ماهانه از تر روشن یمان یچشما_

 :دیخند ماهان

 مانکنه مثل که یاون ضمن در یبگ بزرگتو راز تا یکشت خودتو

 ...منم

 ...نزار سرش به سر_

 ...کنهیم دفاع ازم همش یمان...یاله

 یمان یول شله ششین خدا ی شهیهم ماهان نگفتم نویا آها_

 ...زنهیم لبخند بزور

 ...باشم خندون بده_

 ...کردم نگاه ماهان به لبخند با



 ....لبخندتم نیا عاشق من نه_

 ...رفتم ششونیپ از دوقولوها با گذروندن وقت یکل از بعد

 یجور هیخوب پسر یلیخ...خونه رسوند منو بعد لدای اول پارسا.

 ...زدیم رو پارسا مخ حتما نبود آرسام با اگه گفت لدای که

 بزرگ عروسک...کردم ساده یلیخ شیآرا هی دمیپوش لباسامو

 نایمب ی واسه بود زانو یرو تا شیمشک یموها که یبارب

 فیک کردم سرم شالمو...بود قشنگ یلیخ شیچیپ کادو دمیخر

 آپارتمان نگار ی خونه...رفتم رونیب اتاق از برداشتم رو هیهد و

 خونه هی کردنیم یزندگ دوم ی طبقه که بود یواحد شش

 خونه وارد یوقت...کرم رنگ به مبلمان با خوابه سه قشنگ

 کردم سالم خجالت با دمید رو رضا مادر خانوم رایسم شدم

 ازم دادم نیام به که یرد جواب بخاطر کردمیم فکر همش

 یروبوس باهام مهربون و احترام با یلیخ یول ناراحته



 منو بغلم اومد کرد ذوق یکل من یکادو دنید با نایمب...کرد

 ..دادم بهش رو کادو دمشیبوس محکم منم دیبوس

 ...خوشگلم مبارک تولدت _

 :گفت نایمب به رو یساختگ اخم با هیراض

 ...یفروخت خاله به رو عمه خوب_

 ...کرد بغل کادوشو محکم نایمب

 ...بزرگتره شاداب خاله کادو یول دارم دوست تورو_

 ...گرفت نایمب از رو کادو مژگان

 ...کادوها نوبت بعد کیک اول_

 با نایمب قربون من یاله...شییدا بغل رفت کرد بغض نایمب

 شرتیت یرو از شده بیخوشت نهمهیا امشب که برم شییدا

 کردمیم یسع کنهیم خراب  حالم نیا و معلومه پکش کسیس

 احمقم یلیعاشقشم،خ که نرم لو تا نکنم نگاه ریام به تونمیم تا



 صدقش قربون دلم تو یه من زارهینم بهم سگ محل ریام

 ...رمیم
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 رو مبارک تولد شعر ریام از ریغ به همه آورد کیک نگار

 شعر بلند یاخالق خوش با سرهنگه که ریام ییدا...میخوند

 شمعارو نایمب...ستین جمع تو که انگار ریام نیا یول خوندیم

 ...کرد بغلش خاتوم میمر...کرد فوت

 ...؟یکرد ییآرزو چه زمیعز_

 ...بشه ییدا زن شاداب کردم آرزو_

 ییدا دنیخند نایمب حرف نیا با همه...دمیکش خجالت یکل

 ...ردیام ی شونه یرو زد دستشو محمد

 برآورده رو نایمب یآرزو دیبا که بجنبون دست زود جان ریام_

 ...یکن



 ...دیبوس رو نایمب محکم رضا

 زبون از دیبا درستو حرف گفتن میقد از برم گلم دختر قربون_

 ...دیشن بچه

 :گفت و دیخند بلند هیراض

 بچه زبون از دیبا گنیم که راسته حرف اون رضا داداش_

 ...دیشن

 ...یبد ادی من به خوادینم بچه جغله یتو_

 پشت نیزم یرو هیراض منو بودن خوردن کیک سرگرم همه

 صداش ریام که بود نشسته ما کنار نایمب میبود نشسته مبل

 ...زد

 ..نجا؟یا ایب ییدا نایمب_

 :گفت و نشوند پاش یرو رو نایمب ریام

 ..؟یبگ نویا داده ادی بهت یک_



 ...کنهیم ییبازجو ساله پنج بچه از داره...آدمه نیا خدا یا

 ..؟یکنینم دعوا بگم اگه_

 ...کردم دعوات یک من قربونت ییدا_

 ...کنه یعروس شاداب با ریام یکاشک گفت ییبابا به یمامان_

 ...ا؟ینکن دعوا رو یمامان_

 ...گلم باشه_

 ...بکنه محبت بلده انگار خوبه

 ...شیخورد بسه_

 ...؟یگفت یچ هووم_

 ...کرد اشاره ریام به سر با

 ...کردمیم نگاه نایمب به من_

 ...یعاشقش که معلومه رینگ سخت زمیعز_



 ...عاشقه یک هیراض یگیم یچ_

 کردنت نگاه از یبزن راه اون به خودتو خوادینم زمیعز_

 ...معلومه

 ...م؟یضا نقدیا یعنی_

 ...دیخند

 .....یلیخ آره_

 میبرگشت تولد از یوقت...بگذره خوش بهم نقدیا کردمینم فکر

 ریام یصدا که ییدستشو برم خواستمیم بودم اتاقم یتو من

 ...دمیشن رو خانوم میمر و

 ..ه؟یچ شاداب راجب نظرت پسرم_

 ...ندارم یخاص نظر_

 زن یخوایم یک تا ندارم یخاص نظر که یچ یعنی وا_

 ...؟یرینگ



 نیا از دست بهتره...مهمونه فقط نجایا شاداب من مادر_

 ...یبردار هودهیب یفکرا

 شاداب گهیم یعوض شعوریب ندادم گوش حرفاشون به گهید

 از خوامیم وقت هر پس مهمونم نجایا که حاال...مهمونه نجایا

 ...رمیم نجایا

 یکار هروقت داره کاریچ یعنی لداستی...خورد زنگ میگوش

 ...دهیم امیپ داره

 ...سالم_

 ...؟یخوب سالم_

 ..؟یدار یکار هووم_

 با تا رستوران کنم دعوتت شنبه سه واسه خواستمیم آره_

 ...کنم آشنات آرسام

 ..اومده؟ مگه_



 یلیخ بود شده تنگ واسش دلم چقد یدونینم...آره_

 ...اومده که خوشحالم

 ...یبش خوشبخت خوشحالم واست منم_

 ...ن؟یریگیم یعروس یک لدای_

 ...گهید ماه دو بایتقر_

 ...؟یدار عجله نقدیا چرا_

 ...بکنم یزندگ سیانگل برم قراره چون_

 ...بشه دور ازم دوستم نیبهتر قراره گرفت دلم

 ...؟یبر یخوایم یکرد یعروس نکهیهم یعنی_

 ...نجامیا بشه انجام کارام تا نه_

 ...امیب نتونستم دیشا دمینم قول_



 از...رونیب ییایب زارهینم که کارتهیچ ریام نیا مگه چرا آخه_

 هرجا قبال یشد یزندان انگار یرفت خونه اون یتو که یروز

 ...ینبود بند خونه تو اصال یرفتیم یخواستیم که

 رفتو کم که بهتره خودت تییامن واسه گهیم ریام کنم کاریچ_

 ...یباش داشته آمد

 ...بزن زنگ بهم نشد جور اگه پس_

 ...باشه_

 ...؟یکنینم اعتراف بهش چرا شاداب_

 به ریام شبید نیهم خودت واسه یگیم یچ...ییا وونهید تو_

 فقط اون نکن هودهیب فکر شاداب ی درباره گفت مادرش

 دوسش که بکنم اعتراف ریام به برم یگیم تو االن مهمونه

 ....چقدر دختره نیا گهینم اونوقت...دارم

 ...حرفم وسط دیپر لدای



 ...یکن اعتراف بهش بده مگه...ها یچ چقدر_

 اعتراف بهش اول من اگه شهینم بد کنم کاریچ دونمینم_

 ..کنم؟ کاریچ کنه ردم اگه...کنم

 همه چرا دونمینم یبکن اعتراف اول تو که ستین بد اصال_

 ینبود خودت مگه بده شنهادیپ دختر به دیبا پسر کننیم فکر

 ...کنمیم اعتراف خودم اول شدم عاشق روز هی اگه یگفتیم که

 عاشق هم من ادیب یروز هی که کردمینم فکر موقع اون_

 ...بشم

 نزار دست یرو دست یعاشق که حاال اومده روز اون االن_

 اگه یول خوشبحالت که نکرد ردد اگه کن اعتراف ریام به برو

 ...نمون اونجا هم هیثان هی نخواستت ای کرد نیتوه بهت

 شهیم تکرار ذهنم تو همش حرفاش...کردم یخداحافظ لدای با

 گهید کرد ردم ریام اگه لداستی با حق کنم کاریچ دونمینم

 ...رمیبگ میتصم تونمیم راحتر و مونمینم نجایا



 شدم تنها واقعا گهید کنمیم یکس یب و  ییتنها احساس امروز

 چیه گهید بره خوادیم هم لدای یدب رفتن که ماهان و یمان

 رهیبگ ام هیگر دیبا تیموقع نیا یتو االن...نمونده واسم کس

 نکهیا از...اشک بدون شهیم قرمز چشام کنمیم بغض فقط یول

 به همش...شدم خسته رمیبگ اجازه ریام از اومدم رفتو واسه

 کرد ردم اگه کنم اعتراف ریام به که کنمیم فکر لدای یحرفا

 بهیغر هی ی خونه دیبا یک تا آخه رمیم و ونمینم نجایا هیثان هی

 اجازه رفتن رونیب ی واسه دیبا یک تا بکنم یزندگ

 در منو یحت...بامنه تو تیمسئول خطرناکه گهیم یه...رمیبگ

 ....زارهینم هم مادربزرگم پرونده انیجر
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 ازش تا زارهینم هم مادربزرگم پرونده انیجر در منو یحت

 هی انهیجر در هنوز گهیم ای محرمانست گهیم ای پرسمیم

 یصدبار هی بهیعج پرسهیم بابا و مامان تصادف از ییوقتا



 چشام تو موقها یبعض پرسهیم بازم اما کردم فیتعر واسش

 از یحرف بدون گهینم یول بگه یزیچ هی خوادیم کنهیم نگاه

 خونه نیا یتو شدیم نبودم ریام عاشق اگه دیشا!..رهیم شمیپ

 نمشیبیم که بار هر شهینم عشق نیا وجود با یول بمونم

 ریام کنمیم فکر موقها یبعض شهیم شتریب بهش نسبت عشقم

 زل بهم شدم متوجه بار چند آخه ادیم خوشش من از هم

 ازم نگاهشو کنمیم نگاش من یوقت یول زنهیم

 رنمیم توهم دارم...دارم دوستش بس از دیشا دونمینم...رهیگیم

 ...داره حس بهم نسبت ریام که

 میمر کنمیم نگاه لمیف تبلت با اتاقم یتو شب ازدهی ساعت

 ...بخورم آب برم بهتره تشنمه یلیخ خوابه خانوم

 عجله با.شد اطیح وارد ریام دمید پنجره از خونه آشپز یتو

 یرو شال هی شهیهم خونه نیا یتو عادت طبق رونیب رفتم

 ...کرد تعجب دنمید با ریام...رونیب رفتم سرمه



 ..؟یداریب چرا افتاده یاتفاق_

 ...دارم کار ییجا هی رونیب برم فردا خوامیم من_

 هی رونیب یریم بس از یشینم خسته...یرینم جا چیه شما_

 ....یشینم بند جای هم قهیدق

 ...شعوریب

 فقط قبال ام خونه یتو هفته روز هفت رفتم رونیب یک من_

 ...موندمیم خونه خواب واسه

 یب که ستین خودت ی خونه نجایا...قبال یگیم خودت_

 ...ییایب و یبر خواست دلت هروقت یاریدرب یبندوبار

 ...بار بندو یب گهیم من به برخورد بهم

 بهم که یباش یک تو اصال یکنیم نیتوه بهم یحق چه به_

 ....رمیم نجایا از شد ینجوریا که حاال...یکنیم ینه امرو

 ...دیکش بازمو ریام برم خواستم برگردوندم رو



 ...شعوریب یکنیم کاریچ_

 آورد نییپا سرشو ستادیا روم روبه...کرد کم باهام فاصلشو ریام

 ...داره ییچشا چه المصب رفت ضعف دلم...زد زل چشام یتو

 ...یکنیم نیتوه من به باشه آخرت بار_

 ....بابا برو_

 گرفت بازوهامو قبل از تر محکم ریام برم خواستم نکهیهم

 ...بود کم یلیخ نمونیب ی فاصله

 فرار فکر ای یبر ییجا من اجازه بدون گهید بار هی اگه_

 ....ارمیم سرت به ییبال....یبکن

 زل چشاش به فقط گهیم یچ که دمینشن رویام یحرفا گهید

 دوست بشرو نیا چقدر خدا یا داره یخوشگل یچشا چه زدم

 بازم یول کنهیم نیتوه بهم کنهیم دعوام داره...دارم



 حرکت هی با که کمه نقدیا نمونیب ی فاصله...خوامشیم

 ...افتادم لدای یحرفا ادی...بغلش تو برم تونمیم

 ....اومدم خودم به ریام یتکونا با

 ....گمیم یچ یشنویم_

 :گفتم مقدمه بدون فکر بدون

 ....دارم دوست یلیخ....دارم دوستت_

 بازوم از دستاش...برد ماتش ریام اومدم خودم به تازه خدا یوا

 یا...اتاقم یتو رفتم سرعت با کردم فرار اونجا از...شد شل

 ریام به اعترافم با گهید بمونم نجایا یچجور کنم کاریچ خدا

 بندو یب گهیم بهم نکردم یکار چیه بمونم نجایا شهینم اصال

 خونه نیا از دیبا کنهیم یفکر چه دونهیم خدا اعترافم با بار

 ...برم

 ...داخلش ختمیر المویوسا برداشتم چمدونمو



 معذرت ازش و کردم تشکر خانوم میمر از برداشتم ورقه هی

 دارم یخداحافظ بدون خبر یب نکهیا بخاطر کردم یخواه

 هوا تا کردم صبر کمی چسبوندم خچالی در یرو کاغذو...رمیم

 ریام یوقت خدا رفتم،شکر خونه از صدا سرو بدون...بشه روشن

 ...دادینم ینگهبان خونه رونیب یکس بود خونه

 دهیرس ارث بهم پدرم از که ییا خونه...خونم اومدم چندوقته

 هی با یمسکون ساختمان دوتا بود خودم مال ساختمان کل

 ...نیزم چندتا و هتل

 دلم شدم افسرده دیپوس دلم خونه نیا یتو...رفته سر حوصلم

 با نه رفتم رونیب خونه از نه که روزه پنج...رونیب برم خوادیم

 ویگوش...خونَم ادیب تا بزنم زنگ لدای به بهتره...زدم حرف یکس

 میگوش از دینبا نه یوا...کنم روشنش  که گرفتم دستم تو

 ردمو ریام حتما بکنم روشنش اگه آخه بکنم استفاده

 ...باشم مهم براش اگه البته...رهیگیم



 ....بزنم زنگ لدای به خونه تلفن از بهتره

 ...کردم یباز لدای یرو درو

 ...شده تنگ واست دلم ییلدای سالم_

 یخبر روزه پنج یبود کجا ینگران از مردم یعوض شعوریب_

 یمن شیپ کردیم فکر خونمون اومد ریام بار هی ستین ازت

 ...بود نگران چقد یدونینم

 ...ه؟یک ریام_

 ...اومد لدای سر پشت از میمر یصدا

 هم دوستشو رفته ادیب ییتنها گفتم بهش خوبه احمق یلدای

 ...آورده

 ...نشستن مبل یرو داخل اومدن دو هر

 ....زدم صدا رو لدای آشپزخونه یتو رفتم

 ..کنه؟یم کاریچ نجایا نیا لدای_



 ردش خواستمیم بود در پشت اومدم رونیب خونه از یوقت_

 ...اومد اونم شتیپ امیب خوامیم دمیفهم یوقت یول بره کنم

 ...نجامیا من ینداد خبر که یکس به_

 گفتم منم اومد شیپ روز چند ریام نگفتم چکسیه به_

 یاومد شعوریب یتو دونستمینم هم واقعا...ییکجا دونمینم

 ...یکرد فرار چرا حاال...یشد میقا نجایا

 ....کردم اعتراف بهش_

 ..گفت؟ یچ ریام...یعاشقش یگفت واقعا....یچ_

 افتادم تو یحرفا ادی شد یچ دونمینم کردیم دعوام داشت_

 منتظر کردم فرار و دارم دوستت گفتم بهش مقدمه بدون

 .....نشدم ریام جواب

 یآل#:  سندهینو

 .یکنیم کاریچ دنبالت اومد اگه_



 ...دونمینم_

 ...آشپزخونه یتو اومد میمر

 یقشنگ نیا به خونه تو شاداب...نیگرفت جلسه من بدون_

 ...؟یکردیم یزندگ یمیقد ی خونه اون یتو اونوقت ویداشت

 خونه اون گفتیم بره خونش از خواستینم بزرگم مامان_

 ...خاطرست از پر براش

 ها خونه نیا از یکی یتو خواستمیم مادربزرگ از شهیهم

 یهرک شاداب_...شدینم یراض چوقتیه یول میکن یزندگ

 فقط یدار خونه هم یخوشگل هم کنهیم فیک رهیبگ تورو

 حل کردن نهیکرات با اونم که نودله شکل زشته کمی موهات

 .....شهیم

 ....فضول شعوریب



 یحالت چیه که تو یموها از دارم دوست موهامو من زمیعز_

 ...قشنگتره نداره

 ییچا حال تو میبر نیایب...نیبردار موهاتون سر از دست بسه_

 ...میبخور کیک

 ...شهیم خاموش داره میگوش یندار شارژر جون شاداب_

 ..کنه یفضول اتاقم تو شارژر ی بهانه به خوادیم حتما میمر

 ...نزن دست ییا گهید زیچ به...زیم یرو اتاق یتو_

 ...فضولم من مگه وا_

 خوشم ازش ادیم نمیا_...رونیب میبر بپوش لباس برو شاداب_

 ..اد؟ینم

 ...گذرهیم خوش شتریب که ییتا سه یدار کارشیچ_

 ...کنهیم یفضول داره بازم حتما ادینم رونیب اتاق از چرا_

 ...زدم صداش



 ...نزن؟ دست یزیچ به یکنیم کاریچ یدار میمر_

 ...رونیب اومد اتاق از میمر

 یفضول چندبار مگه یکنیم تکرار یه چرا جون شاداب _

 خودش انگار ندادم جوابشو...یکنیم تکرار یه که کردم

 ...شهیم نارحتم فضوله چقد که دونهینم

 .یراو

 از یخبر چیه بود گشته رو جا همه بود یعصب و کالفه ریام

 ...کردیم تکرار لب ریز ریام...نبود شاداب

 کاریچ باهات دونمیم کنم داتیپ بزار احمق ی دختره_

 ...شد بلند ریام یگوش زنگ یصدا...کنم

 ..شده؟ یخبر هیچ محسن_

 هی فرستمیم برات آدرسو...کرده روشن شویگوش شاداب_

 ...شادابه اسم به که طبقه هشت آپارتمان



 نیا یتو یدونیم...داره آپارتمان شاداب که ینگفت قبال چرا_

 ...رفتم دنبالش جا چند روز چند

 ...یدینپرس ازم خودته ریتقص_

 ...راند مقصد یسو به ادیز سرعت با ریام

 به....رتیبگ را تشیعصبان یجلو توانستینم بود یعصب یلیخ

 یوقت بود باز در...کرد نگاه شیجلو طبقه هشت ساختمان

 ...گرفت را شیجلو ساختمان داریسرا یدیحم یآقا شد داخل

 ...ن؟یدار یکار یکس با_

 ...داد نشان یدیحم یآقا به را شییشناسا کارت ریام

 ..کنن؟یم یزندگ نجایا یمهدو خانوم_

 اومده که هست یروز چند...هستن نجایا صاحب شونیا بله_

 ...کرده؟ یکار...نداره ییصدا سرو اصال نجایا

 ...خونست؟ االن_



 ...دو واحد اول بله،طبقه_

 را در زنگ...داشت تشیاعصبان کردن یمخف در یسع ریام

 وارد دختر به توجه یب کرد باز را در بهیغر یدختر...داد فشار

 ...شد خانه

 ...نیشد خونه وارد یک اجازه با نیهست یک شما_

 ...نیکنیم کاریچ نجایا شما آقا ریام یوا_

 ...نجاست؟یا شاداب_

 ....بله_

 ...زد صدا را شاداب لدای

 ...شاداب...شاداب_

 ....رونیب...دوتا شما_

 دختر دست برداشت را فشیک و شال یحرف چیه بدون لدای

 ...رفتن رونیب خانه از و گرفت را بهیغر



 ...آمد رونیب اتاق از دست به برس شاداب

 ....یزنیم داد چرا لدای_

 با ریام...افتاد دستش از ُبرس خورد جا ریام دنید با شاداب

 رخ به را شیهایبایز که کوتاه لباس آن در شاداب دنید

 ...کرد کش فرو تشیاعصبان تمام دیکشیم

 شاداب

 یم برس موهامو که نطوریهم...زنهیم داد داره لدای چرا

 موهام کردن برس به حواسم رفتم رونیب اتاق از....دمیکش

 ...بود

 .....یزنیم داد چرا لدای_

 یوا...افتاد دستم از برس دیماس دهنم تو حرف ریام دنید با

 تا باال از فقط گهینم یزیچ چرا...کنهیم کاریچ نجایا نیا خدا

 ...کنهیم برانداز منو نییپا



 ...؟یکنیم کاریچ نجایتوا_

 و کرد نییپا باال اشارشو انگشت کرد نگاه پامو سرتا ریام

 :گفت

 ...میزنیم حرف بعد بپوش یزیچ هی اول_

 نرفتم جلوش ینجوریا حاال تا ایخدا یوا...کردم نگاه خودم به

 دمینفهم...ستادمیا ریام یجلو شرتک تاپو و شونیپر یمو با

 ریام...دمیپوش لباس تند تند...رسوندم اتاق به خودمو یچجور

 رفتم اتاق از بپوش یزیچ هی برو گهیم بعد زد دمید تونست تا

 حتما...اومد در یصدا نمیبش برم خواستمیم...رونیب

 ...کردم باز لداست،دروی

 ...ییا زنده هنوز خوبه حالت_

 ...کرد رونیب مارو چرا...ه؟یک نیا شاداب_

 ....زنمیم زنگ بهت بعدا نیبر شماها...گهیم بهت لدای_



 لیموبا اتاق یتو رفتم...اریب برام برو شارژه تو میگوش شاداب_

 و خواستم معذرت هردوشون از دادم بهش و برداشتم مویمر

 ...کردم یخداحافظ

 ...نشستم ریام یرو روبه

 ...نجامیا من یدیفهم کجا از_

 ...لتیموبا از_

 روشنش حتما فضول میمر نیا دست از!.خاموشه که لمیموبا

 ...رسمیم حسابش به بعد کرده

 ...امینم باهات من یبر که بهتره_

 ..گذشت؟ یم بد بهت اونجا مگه یکرد فرار چرا_

 ...کردم فرار اعترافم بخاطر که دونهینم انگار شعوریب

 گهید یول واسم مادره مثل خانوم میمر خوبه یلیخ اونجا نه_

 ...یبر بهتره هم تو بمونم اونجا تونمینم



 ...میبود ساکت هردومون کردیم نگاه بهم ریام

 یال#:سندهینو

 یحرف چرا...میبود ساکت هردومون کردیم نگاه بهم ریام

 یلیخ یول کنهیم دعوام زنهیم داد سرم کردمیم فکر زنهینم

 !...هینیشبیپ قابل ریغ واسم ریام...گهینم یچیه و نشسته آروم

 :گفت  ریام که بزنم حرف کردم باز دهنمو

 !...کن ازدواج باهام_

 دمیشن درست...گفت یچ االن نیا شد گشاد چشام تعجب از

 :گفتم بلند یصدا با

 ؟یگفت یچ_

 ..ه؟یچ نظرت...یدیشن نکهیهم_



 ریام هیجد که چهرش...کنهیم یشوخ باهام داره ای هیجد نیا

 دیبا یچ االن...باشه دومش بار نیا که کرده یشوخ باهام یک

 ...بگم بهش

 ..؟یکنیم یشوخ یدار_

 ....میجدّ کامال نه_

 ...کنم ازدواج باهات یعنی_

 ...کرد نگاه بهم فقط نگفت یچیه

 ...خونتا تو امیم کنم ازدواج باهات اگه_

 .باشه_

 ...اتاقتا یتو امیم_

 ...زد لبخند ریام

 ...کنمیم موهاتو کنمیم خراب التویوسا یکرد دعوام یوقت_

 ...باشه یتونست اگه_



 ...یمزاحمم ینگ بعد امیم دنبالت یبر هرجا_

 :گفتم بعد و کردم مکث کمی

 ....بکنم فکرامو دیبا _

 ...کرد جمع خودشو زود یول خورد جا ریام

 خوابم اتاق تا ذهنت یتو االنم یگفت بهم حستو قبال که تو_

 ...ه؟یچ واسه کردنت فکر گهید یاومد

 روم به کشهینم خجالت دهنش تو بزنم دست پشت با برم

 ...یبکن ازدواج باهم که خداته از تو نگفت حاال خوبه ارهیم

 ...خونه میبر کن جمع التویوسا برو_

 رو روبه از....رفت خودش کرد ادمیپ در دم ریام شدم خونه وارد

 شدم خونه وارد یوقت...کشمیم خجالت خانوم میمر با شدن

 ...کرد بغلم دنمید با خانوم میمر

 ...؟یرفت خبر یب چرا دخترم شاداب_



 ...آوردم در دلش از یشرمندگ با دمیکش خجالت یلیخ

 چیه گذرهیم نجایا اومدم که یروز از هفته کی قایدق االن

 من...نجایا آورده منو ازدواج شنهادیپ با ستین ریام از یخبر

 ...کنه ازدواج باهام خوادیم که کردم باور هم ساده

 کرد بغلم لبخند با...شد داخل خانوم میمر...اومد اتاق در یصدا

  دیبوس مویشونیپ

 ...یش عروسم قراره که خوشحالم یلیخ_

 !...گفته؟ بهش ریام یعنی کردم نگاه خانوم میمر به تعجب با

 چقد که یدونینم گفت بهم تو ی درباره شبید ریام_

 ...شدم خوشحال

 ...گفته بهش شبید تازه ریام نجامیا من هفته کی



 عروسش عنوان به منو خانوم میمر نکهیا از شدم فیک خر

 لبخند هی خوشحالم چقد نفهمه نکهیا واسه یول داره قبول

 ...دادم لشیتحو خجالت با همراه یزورک

 ...برم تمیخجال عروس قربون_

 ...زدم زنگ لدای به خانوم میمر رفتن ار بعد

 ..نکرده؟ یخواستگار ازت هنوز ریام مامان...خبر چه الو_

 ...یزنیم حرف بند هی نکرده سالم هنوز ریبگ نفس هی_

 ...گهید بگو شاداب منو یکشت_

 ....کرد یخواستگار ازم ریام مامان االن نیهم_

 ....دادم فاصله گوشم از ویگوش دیکش لدای که یغیج با

 ...شد کر گوشم لدای یرینم_

 ایچ اون یگفت یچ تو...شدم زده جانیه کنم کاریچ خب_

 ..گفت؟



 ...گهید کردم قبول خب_

 میمر...یش ریام زن بود خدات از دونمیم هم خودم که نویا_

 ...گذاشت؟ یک واسه ویعروس عقد قرار خانوم

 ...نگفته یچیه هنوز مورد اون در_

 ...شمتیمک اونجا امیم خودم ینکن دعوتم اگه بخدا_

 دعوتت شهیم مگه یخواهرم تو هیحرف چه نیا زمیعز آخه_

 ...نکنم

 ...کردم قطع ویگوش زدن حرف یکل از بعد

 واسه یحت که نهیسنگ کارش حتما دمیند رویام روزه چند نیا

 ...شده تنگ براش دلم ادینم ناهارم

 رونیب اتاق از کردم مرتب سرم رو شال...زد صدام خانون میمر

 خجالت هم کردم شوق هم مبل یرو ریام دنید با رفتم



 سالم لب ریز...شهینم روم ششیپ برم یچجور حاال دمیکش

 ...نشستم ریام از مبل نیدورتر یرو و کردم

 ...نیبش نجایا ایب ینشست اونجا چرا دخترم_

 یعنی...کنهیم اشاره ریام و خودش نیب به خانوم میمر یوا یا

 ...نشستم کنارشون شدم بلند...نمیبش ریام کنار برم

 کنمیم فکر خودم با همش...کنهینم هم نگاه بهم یحت ریام_

 .کنهیم رفتار باهام سرد نجوریا که نداره دوستم

 بزرگ ی عمه یول هفته آخر میبود گذاشته عقد قرار دخترم_

 آلمان بره شد مجبور ماهه به پا عروسش خانوم هیعال ریام

 یپدر خانواده بزرگتر گرفت مراسم شهینم هم اون بدون

 ...رمیگیم مفصل جشن هی اومد هروقت یسالمت به...رهیام

 قرار اگه کردمیم یباز شالم گوشه با نییپا انداختم سرمو

 ...نمیبش ریام شیپ امیب گفته بهم چرا پس میکن عقد ستین



 غهیص نتونیب نیباش راحت مدت نیا تو نکهیا یبرا دخترم_

 ....خونمیم تیمحرم

 یال#: سندهینو

 و...رسمیم عشقم به که خوشحالم...دارم مختلف حس چند

 ...رمیبگ یعروس خوادینم دلم نکهیا از ناراحت

 یعروس خوامینم که بگم ریام به و ارمیب ریگ تیموقع هی دیبا

 !....کنم

 همچنان ما و گذشته ماهم چهار ی غهیص از ساعت کی

 ...مینشست

 تو دل من...ننشستم ششیپ من انگار اصال کردم نگاه ریام به

 یب من به نسبت نقدیا ریام اونوقت...لمسش واسه ستین دلم

 !!!داره دوسم کنم باور یعنی...تتهیاهم



 درآوردم لباسامو...رفتم اتاقم به اجازه با گفتن با شدم خسته

 مشغول دمیپوش یشلوارک تاپو کردم پرت تخت یرو نمویسوت

 داخل ریام و بازشد اتاق در...بودم موهام کردن شونه

 :دمیوپرس کردم بلند سرمو...نشست تختم یرو...اومد

 ..؟یدار یکار_

 سر یبرا_: گفت لبخند با و انداخت بهم پا تا سر از  ینگاه

 ....باشم داشته یکار دیبا حتما زنم به زدن

 ...رفت یلیو یلیق ریام کردن خطاب زنم بخاطر دلم

 باشیز یچشما به...خجالت و ترس بدون...نشستم کنارش

 ...کردم نگاه

 ...ه؟یک مال نیا_

 تو نمیسوت سرم تو خاک کردم نگاه دستش به ریام حرف با

 ...کنهیم کاریچ دستش



 ...برد باال دستاشو که رمیبگ ازش نویسوت خواستمیم

 ...نکن تیاذ ریام اِ_

 ..ه؟یک مال ینگفت_

 ...گهید بهم بده...منه مال...یدونینم یعنی_

 :گفت ینچ نچ با و کرد قمی به ینگاه

 ....حرفاست نیا از کتریکوچ تو مال_

 ...دمیقاپ دستش از نمویسوت جهش هی با شدم یعصب

 ...یکن تمیاذ نجایا یاومد یبد یلیخ_

 خاطره...اتاق نیا یتو دارمونید نیاول از واست اومدم_

 ...بسازم

 با افتادم بود زده بهم که یلیادسی...گذاشتم گونم یرو دستمو

 :گفتم یدلخور



 به زدنت یلیس با اتاق نیا یتو... دارمونید نیاول رفته ادتی_

 ... شد خاطره من

 نوازش صورتمو...کرد کینزد بهم خودشو برد ماتش حرفم با

 ریام ی بوسه با...زد گونم یرو یکوتاه ی بوسه و کرد

 و...رفتم حس تو...شد عشق از سرشار قلبم...دیکش پر میدلخور

 چشمامو درد با گرفت گونم از ریام که یگاز با...بستم چشمامو

 ...کردم باز

 ..؟یکرد کارو نیا چرا یوحش_

 ..دیکش گونم یرو نوازشگونه دستشو

 ...رهیم ادتی از یلیس درد...گاز نیا با االن_

 شوهر سرم ریخ منم کننیم شوهر همه...کههه واقعا

 ...کنه محبت ستین بلد...کردم

 ...گرفت دردم...یبد یلیخ_



 یبرا عتیموق نیبهتر مینشست هم شیپ آروم هردو که االن

 ...هیعروس راجبه زدن حرف

 ..؟یکن قبول شهیم خوامیم ازت یزیچ هی ریام_

 ...ینزن هم حرفشو که بهتره مادربزرگته ی پرونده راجب اگه_

 ییجا به شماها که دونمیم...ستین اون ی درباره نه_

 ...کنم دایپ رو قاتال بشم کار به دست خودم دیبا نیدینرس

 ...گرفت دستش تو چونمو خشم با ریام

 کارگاه یبکن ییا احمقانه کار اگه شاداب خدا یبخداوند_

 شده داتیپ خونت بر دور برسه گوشم به ای یاریدرب یباز

 ....ییبال ارمیم سرت به ییبال

 ...گرفتم دهنشو یجلو دست با

 ...یشیم یعصبان چرا...کردم یشوخ ریام یوا_

 ...نکن میشوخش یحت_



 ...یریبگ برام یعروس جشن خوامینم من _

 ...داد باال ابروشو یتا هی ریام

 ..؟!چر اونوقت_

 داشته خانواده که هیکس واسه یعروس...گهید خوامینم خب_

 واسه...باشه همرام میعروس تو که ندارم کسو چیه من...باشه

 ...شمیم تیاذ...خوامینم یعروس نیهم

 :گفت یا بوسه با وهمراه کرد نوازش سرمو

 یکاف برات نیا...یدار منو تو...یکس یب یبگ نشنوم گهید_

 ...ستین

 : گفتم و کردم نگاش لبخند با

 ...رمیبگ یعروس خوامینم بازم یول...هیکاف_

 ...زنمیم حرف مادر با...باشه_

 ...ریام_



 ....جااانم_

 ....دارم دوستت یلیخ_

 به...نگفت یچیه یول داره دوسم بگه بهم رمیام موندم منتظر

 :گفت جاش

 ..توئه؟ مال واقعا...نیسوت اون شاداب_

 ...گرفت خندم زدنش حرف لحن بخاطر

 ...بدم نشونت یخوایم...منه مال آره_

 نمیس به ینگاه...گفتم یچ دمیفهم تازه ریام لبخند دنید با

 نمیس جلو دستمو هی...رهیبگ نمویس تا آورد جلو دستشو کرد

 ...زدم پسش گمید دست با گرفتم

 ....رونیب برو ییایح یب یلیخ_

 ...شد بلند تختم یرو از لبخند با

 ...شدم ایح یب من بعد یبد نشونم بزور یخوایم خودت_



 .... دمیخواب راحت ریام رفتن از بعد

 یال# سندهینو

 ...بخوابم زارهینم رونیب یصدا سرو یول ادیم خوابم

 یرو...شد باز یبد یصدا با در که شدیم بسته دوباره چشمام

 نجایا نایا کردم نگاه لدای و مژگان و هیراض به نشستم تخت

 ...نشستن تخت یرو کنارم...کننیم کاریچ

 ...نیکنیم کاریچ نجایا صبح وقت نیا شده یچ_

 ساعت دونهینم هنوز دهیخواب ظهر لنگه تا باش خانومو_

 ...چنده

 چقد...بود کی ساعت کردم نگاه ساعت به مژگان حرف نیا با

 ...بودم دهیخواب

 !..ن؟یکنیم کاریچ نجایا دینگفت_

 :گفت لدای



 ...نیکرد کارایچ شبید مینیبب میاومد_

 ...یشد دار خبر کجا از تو لدای_

 بهت یکل االن تا شبید از...گفت گروه تو شبید مژگان_

 تا میگذاشت قرار هم ما ینداد جوابمو زدم زنگ دادم امیپ

 ...دنتید مییایب

 ریام  نگذشته ینامزد از روز هی هنوز نینیبب ها بچه یوا یا_

 ...کرده کبود صورتشو

 گونم یرو دستمو لبخند با و افتادم شبید ادی هیراض حرف با

 ...گذاشتم

 یدار یافتاد تیبرسر خاک یکارا ادی یندار امیح شرمو__

 ....یخندیم

 ...دیکش دستمو مژگان



 چه نکنه درد دادش دست...دینکن تیاذ دادشمو زن_

 ...کاشته صورتت یرو یشاهکار

 :گفت باذوق هیراض

 هم ییا گهید یکارا ای بوده بوس فقط بگو راستشو شاداب_

 ...نیکرد

 عوض لباس خوامیم رونیب نیبر االنم مینکرد یکار چیه_

 ...کنم

 ...شدم بلند تخت یرو از

 ....نیهست یچ منتظر گهید نیبر_ 

 رونشونیب زور به نیرینم چرا بودن نشسته جاشون سر

 ....کردم



 حرف مشغول...میبود نشسته آشپزخونه تو هم با ییچهارتا

 لدای...گلوم تو دیپر ییچا...اومد ریام یصدا که میبود زدن

 ...زدیم پشتم به محکم

 ...باش آروم کمی خودتو یکشت_

 ...ریام بغل رفت مژگان

 ...؟یخورد ناهار...یاومد رید چقد یداداش سالم_

 ...زد سرش یرو ییا بوسه ریام

 ...کجان؟ ها بچه خوردم_

 ....دیخر رفتن مامان با هم نایمب...خوابه شاداب اتاق تو یعل_

 ...کردم دنبال رفتنشو چشم با رفت ییا باشه گفتن با ریام

 ...یدور از وقت هی یرینم_

 ...شده تنگ واسش دلم کنم کاریچ خب_

 ...دمیخند همهون



 ...؟یریام عاشق یدیفهم یک شاداب_

 ...داد جواب لدای بگم یزیچ من نکهیا از قبل

 ....بود ریام عاشق خونه نیا تو ادیب نکهیا از قبل_

 ...شد متعجب مژگان

 ..؟یریام عاشق یبچگ از یعنی_

 ...دمیخند

 از خواستمیم شب هی...ادینم ادمی میبچگ از یزیچ که من_

 فرداش شدم ماجرا هی شاهد راه تو خونم برم لدای ی خونه

 ...شدم آشنا ریام با ییبازجو اتاق تو...بردن منو اومدن سایپل

 ..؟یشد آشنا باهاش ییبازجو اتاق تو یعنی خدا یوا_

 با اومد خوشم یلیخ ازش شدم یجوری دنشید با اونجا نه_

 از حسم نیا نمشیبینم گهید رمیم که اونجا از گفتم خودم



 نسبت روز به روز حسم کردن یزندگ نجایا با یول رهیم نیب

 ...شدیم شتریب بهش

 ..؟یبود یچ شاهد اونشب_

 :گفتم یجد لحن با

 ...محرمانست مژگان نپرس_

 ...خنده ریز زدن هیراض و لدای

 ...یاریدرم دادشمو یادا شعوریب_

 درست مشغول خانوم میمر...رفتم حموم ها بچه رفتن از بعد

 با لباس اومد ادمی تازه کردن حموم از بعد...بود شام کردن

 قبل از هم اونو که بود حموم تو حولم فقط وردمین خودم

 ...بودم گذاشته

 زدمیم هم صدا اگه یحت...بزنم صدا خانومو میمر شدینم روم

 فاصله اتاقمه یجلو که حمام با آشپزخونه...دیشنینم



 خودمو دو با...کردم باز درو...دمیچیپ خودم دور رو حوله...داره

 ...رسوندم اتاق در به

 ...شاداااب_

 اتاق یتو رفتم سرم پشت به کردن نگاه بدون ریام یصدا با

 ...کرد نییپا باال رو رهیدستگ ریام...بستم درو

 ....شاداب_

 کردم باز درو زنهینم در گهید دمید یوقت...زد در به تقه چند

 از که یبلند نیه با...شد داخل ریام و شد باز هل با در که

 ...دمیچسب وارید به خجالت با اومد در زبونم

 ...؟یکنیم کاریچ نجایا رونیب برو_

 ...شد کینزد بهم یشخندین با حرفم به توجه بدون ریام

 ...یبندیم من یرو درو_

 ...افتادم ریگ ریام و وارید نیب



 ...خوردن تکون سانت هی از غیدر یول دادم هلش

 ...عقب برو_

 حولم یرو دستشو هی داد هیتک وارید به سرم یباال دستشو هی

 ...گذاشت

 ...نگهداشتم حولمو محکم

 ...ریام_

 ...نکرد نگاه چشام به

 چشممو دهیترس...آورد کینزد سرشو...کرد لمس صورتمو

 چشامو آروم...نبود بوس از یخبر یول گذشت هیثان چند...بستم

 مک برد گردنم تو سرشو...زد یقشنگ لبخند ریام...کردم باز

 ...زد گردنم به یقیعم

 ...اومد رونیب دهنم از یآه شد بسته چشام

 ...نبود ریام کردم باز چشامو یوقت



 حجاب ستین ازین گهید بودم راحت لباس انتخاب یبرا

 ...بود زانوم تا دامن یکوتاه دمیپوش دامن بلوز...کنم

 ...انداخت بهم یزیآم نیتحس نگاه دنمید با خانوم میمر

 خانوم میمر...مینشست ونیتلوز یجلو معمول طبق شام از بعد

 میمر که بود یگوش تو سرم من بود ریام با زدن حرف مشغول

 ...زد صدام خانوم

 دخترشه ینامزد خانوم یحسن ی خونه برم خوامیم دخترم_

 ...ییایم

 فشار ریام...شم بلند تا شدم زیخ مین زدم یلبخند شوق با

 ...نمیبش جام سر شد باعث داد رونم به یمحکم

 ...ییاینم دخترم شد یچ_

 ...کرد شتریب دستشو فشار ریام

 ...بگذره خوش نیبر شما نه_



 ...شه آماده تا اتاقش رفت خانوم میمر

 ...گرفت دردم یکرد نکارویا چرا_

 ...کرد وارد ییا گهید فشار حرف بدون

 ....یوحش_

 میمر...بود کن ول مگه کنه ولم تا انداختم چنگ دستشو

 :گفت شد بلند عیسر ریام...اومد رونیب اتاقش از خانوم

 ...رسونمتیم ارمیب چیسوئ کن صبر مامان_

 ...رمیم خودم کهینزد پسرم نه_

 ...کنارم نشست دوباره رفت که خانم میمر

 ...برم ینذاشت چرا_

 به یفوت بردم گوشش کینزد قایدق صورتمو...نداد جوابمو

 به صورتمو شدم تر پرو...نکرد توجه بهم باز...کردم صورتش

 انگار شدم ریدلگ ازش...نکرد توجه بهم باز...دمیکش صورتش



 دستمو برم شدم بلند جام از...نشستم کنارش من که انگار نه

 ...انداخت کمرم دور دستشو مبل یرو افتادم...دیکش

 ...یدینم جوابمو کنمیم صدات یه...ادیم بدم ازت...کن ول_

 فیح یول یریم شیپ کجا تا نمیبب خواستمیم...نکن قهر_

 ...یشیم میتسل زود

 ...برم شیپ کجا تا یخواستیم...نشدم میتسل زود اصالنم_

 ...زد لبم یرو یکوتاه ی بوسه

 ....نجایا تا مثال_

 ...زد چونم یرو ییا بوسه

 ...نجایا تا ای_

 دوست بوسه که االن...کرد نگاه چشام به و گرفت فاصله ازم

 کردم کشینزد خودمو خواسته خدا از...بوسمشیم منم داره

 ...دمیبوس لبشو ی گوشه



 روم زد مهیخ خودش و مبل یرو خوابوند منو ریام نکارمیا با

 لب زدم چنگ موهاشو...کردم شیهمراه عشق با...دیبوس لبامو

 هی با زد مک چونمو تر نییپا رفت...زد یمحکم گاز نموییپا

 ...زدیم چنگ محکم نمویس دستش

 ...رفت هزار یرو قلبم تپش

 رونم یرو تا دستش...باال ومدیم کم کم زانوم از گشید دست

 وسط رفتیم دستش...اومد رونیب لبم نیب از یقیعم آه...اومد

 ...شد باز یبد یصدا با در که پام

 سرجام کردم مرتب لباسمو دادم هل رو ریام گرفتها برق نیع

 اومد خانوم میمر...دمیکش شونیپر یموها به دست نشستم

 ...نشده ساعت مین هنوز اومده زود چرا دونمینم داخل

 ...دیکش موهاش به یدست ریام

 !..؟یبرگشت زود نقدیا چرا افتاده یاتفاق مامان_



 ...ومدنین میکرد دعوت نگن بعد تا رفتم یاتفاق چه پسرم نه_

 که خستس حتما...اتاقش رفت یریبخ شب هی با خانوم میمر

 ...بره تا شد بلند رمیام...بخوابه رهیم داره شهیهم از زودتر

 ..؟یبر یخوایم کجا_

 ...ایب توام...باال_

 :گفتم کردم درشت چشامو

 ....نه_

 ....یخوایم خودت هرجور_

 منتم کمی گفتم خوشه دلم چه...رفت واقعا...رفت

 ...احساس یب ی کهیمرت...کشهیم

......... 

 ...خورد زنگ میگوش بودم شستن ظرف مشغول

 ...یخوب خبر چه ییلدای سالم_



 ...کنم یاداوری قرارمونو زدم زنگ خوبم گلم یآج سالم_

 ..قرار؟ کدوم قرار_

 ...گهید آرسام با ییآشنا قرار شاداب اِ_

 زنمیم زنگ بهش االن خستس ادیب یوقت ومدهین هنوز ریام_

 ...دمیم امیپ بهت کرد قبول اگه

 برداشت بوق چند از بعد زدم زنگ ریام به یخداحافظ از بعد

 :وگفت

 ...امیم گهید ساعت مین میزنیم حرف بعدا_

 بلده فقط خوامیم یزیچ دیشا دارم کار دیشا ونستید نمیا وا

 ...کنه قطع آدم رو ویگوش

 رمیام منتظر ساعته مین از شتریب نشستم تاپ یرو اطیح تو

 ...کردم پرواز سمتش به در یصدا با...ادیب خوادیم یک دونمینم

 ...یاومد رید نقدیا چرا سالم_



 یآل# سندهینو

 ....یاومد رید رچرایام...سالم_

 ..کجاست؟ مامان...ییدویم چرا...خبرته چه...باش آروم_

 ...زدمیم نفس نفس

 رید چرا...منتظرتم ساعته هی...رونیب رفته مامانت_

 ...؟یبود کجا...یاومد

 یدار یمهم کار چه...گهید بودم اداره...باشم کجا یخواستیم_

 ...یبود منتظرم که

 ...میگذاشت شام قرار لدای با_

 ...ندارم رفتن رونیب ی حوصله...خستم_

 ...گرفتم دستاشو

 کنهیم اصرار داره چندوقته لدای...خدا رو تو...گهید میبر ریام_

 ...رونیب برم باهاش



 ...خودش به چسبوند منو دیکش دستامو ریام

 ...ستین یکاف تنها دست گرفتن من کردن یراض یبرا_

 ...گفتم یشاک لحن با

 ....ریام_

 ...دیخند

 ....کنم عوض لباسامو برم حموم بزار_

 ...حرفش وسط دمیپر

 ....خوبه لباسات هم یدیم یخوب یبو هم ستین یازین نه_

 ...دیکش لپمو

 هی یبر تو تا مونده یلیخ شام تا.....هاااا...یدار عجله چرا_

 ......اومدم من...یکن آماده واسم دم تازه ییچا

 ...آشپزخونه تو رفتم منم باال رفت ریام خونه تو میرفت باهم



 ...ومدهین نییپا هنوز ریام یول بود شده آماده ییچا

 تموم ریام دنید با گذاشتم ینیس تو رو ییچا در یصدا با

 مبل یرو خونه تو لباس با دیکش پر رفتن رونیب یبرا دمیام

 ...نشستم کنارش و زیم رو گذاشتم رو ییچا...بود نشسته

 ..رون؟یب میبر نبود قرار مگه_

 ...نه_

 ...ریام اِ_

 ...بعد بره نییپا گلوم از ییچا نیا بزار_

 دوست ییچا نقدریا پسر و مادر نیا چرا...ندارم دوست ییچا

 که نبوده یروز خونه نیا تو گذاشتم پامو که یروز از...دارن

 ..نخورن ییچا



 وارد ییا گهید راه از دیبا نداره ییا دهیفا کردن اصرار

 کمی کمرش دور انداختم دست شدم کینزد بهش کامال...شم

 ...دیکش صورتش به صورتمو دمیکش باال خودمو

 ...میبر یکرد تموم تمیچا االن رمیام_

 ...انداخت دورم دستشو دیخند

 ...رونیب ببرمت که یکنیم یدلبر یدار االن_

 ...رونیب برم خوامینم اصال یبد یلیخ شدم جدا ازش_

 ...گرفت بغلم تو قبل از محکمتر

 ...میریم شرط هی به_

 ...دمیبوس گونشو زده ذوق

 ...کنمیم قبول باشه یشرط هر_

 ...انداخت باال ابروشو هی

 ...؟یشرط هر_



 دیشا...کنهیم نگام ینجوریا که بزاره خوادیم یشرط چه یعنی

 .....خدامه از خودم اونم...باشه یبرسر خاک شرطش نیبدتر

 نییپا ها پله یرو از که دنشید با...بودم ریام منتظر حال تو

 یااله زده یپیت چه المصب رفت هزار یرو قلبم تپش ومدیم

 ...ادیم بهش پوشهیم یهرچ که برم قربونش

 ...گذروند پامو سرتا نگاهش با ریام

 ...کن عوض لباستو برو زود رونیب میبر یخوایم اگه_

 ...خوبه میلیخ...چشه لباسم مگه_

 عوضش برو زود...لباس یگیم پارچه وجب هی نیا به تو_

 ...کن

 اتاقم رفتم یمجبور نکنه نظر صرفه رفتن از نکهیا یبرا

 زانوم تا شیبلند که ییمانتو ندفعهیا کردم عوض لباسمو

 ...دمیپوش دیرسیم



 ریام کنم باز عقبو در خواستمیم یوقت شد نیماش سوار ریام

 ...گرفت دستمو شد ادهیپ

 ...نرفته که ادتی میداشت شرط هی_

 ...کنه اجرا شرطمونو نجایا خوادیم یعنی وا

 ...بعد میبرگشت وقت هر ستین جاش که نجایا ریام_

 ...زد ییا ثانهیخب لبخند

 ...جاشه نجایا قایدق_

 دنبالش منو...بود دستش تو دستم که نطوریهم ریام

 داخلش خودش کرد باز جلورو در زد دور نویماش...دیکش

 ...نشست

 !!!...؟یکنیم کاریچ یدار_

 باز نویماش یجلو در بود دستش تو دستم که نطوریهم ریام

 ...نشست داخلش کرد



 ...؟یکنیم کاریچ یدار_

 ..نرفته؟ ادتی که شرطمونو_

 ...کردم نگاه بهش دهیترس

 که تو...شم سوار جلو که...ک...نهیا شرطت_

 ...تونمینم...یدونیم

 ...یبتون که کنمیم یکار...کن اعتماد بهم_

 ...ترسمیم...تونمینم من_

 باال قلبم تپش...بودم نیماش داخل بایتقر دیکش دستمو ریام

 تمام...شد یخال ذهنم...گرفت وجودمو ی همه استرس...رفت

 ...افتاد لرزه به بدنم

 بغلم...نشوند پاهاش یرو منو بود نشسته که همونطور ریام

 :گفت آروم...کرد



 زیچ همه نیبب...یلرزیم چرا...زمیعز باش آروم...باش آروم_

 ...زمیعز...شاداب...کنارتم من نیبب...آرومه

 وجدان عذاب...شد غم از پر قلبم...کردم میقا گردنش تو سرمو

 مادرم پدرو به دارم انگار دلم ته...نشستم جلو نکهیا از داشتم

 ....کنمیم انتیخ

 ...کرد نوازش سرمو ریام

 ....یشد بهتر...؟یخوب_

 ...فشردم بهش شتریب خودمو

 ....باشم دینبا یول...خوبم_

 ..؟یباش خوب دینبا چرا_

 دروغ بهم نرگسم مامان که شده باورم قبل از شتریب چون_

 ...گفته

 ..؟یدورغ چه_



 بار نیاول یبرا یوقت...مردن، تصادف یتو مادرم پدرو نکهیا_

 یول...شد باورم دمیشن تصادف ی درباره نرگسم مامان از

 خواب شهیهم...شدیم شتریب کابوسام شدمیم بزرگتر یهرچ

 از بار هی قبال...رنیگیم شیآت دارن مادرم پدرو که دمیدیم

 اتاق هی یتو بابام مامان خوابام تو چرا دمیپرس نرگسم مامان

 نیماش یتو اونا یگیم تو یول گرفتن شیآت حال در

 حرفو نیا...رفتیم طفره دادن جواب از شهیهم اون...سوختن

 باهاش اریب مادربزرگتو گفتیم بهم اونم...گفتم روانشناسم به

 ...بزنم حرف

 چوقتیه چرا پس...نشده باورت مادربزرگت یحرفا اگه_

 ...ینشد سوار نیماش یجلو

 ذهنم تو...گرفتمیم نفس یتنگ شم سوار خواستمیم هروقت_

 نیتلق خودم به...شدیم تکرار بابام و مامان گرفتن شیآت

 ...وفتهیم یبد یاتفاق وگرنه بشم سوار دینبا که کردمیم



 ...کردم نگاه چشاش به

 تو...بدن انجام نتونستن روانشناسم و دوستام که یکار یول_

 ...یداد انجام ساعت مین یتو

 ...زد یجذاب لبخند

 ...کنم حل مشکالتتو تمام تا تیزندگ تو اومدم من_

 چشاش  به خجالت بدون...دمیکش دست شدارشیر صورت به

 :گفتم...کردم نگاه

 ....دارم دوستت یلیخ_

 ...نشوند میشونیپ یرو ییا بوسه

 ...یبرس قرارت به یخواینم_

 قلبم تپش نشستم شاگرد یصندل یرو شدم بلند پاش یرو از

 .....شدمیم آروم کنارمه ریام نکهیا فکر با یول بود ادیز هنوز



                                                                        

...... 

 و چهره خوش پسر گرفتم نظر ریز آرسامو...نشستم لدای کنار

 ...هیپیخوشت

 ..شد؟ واقعه پسند مورد_

 ...ادیم بهت خوبه_

 ..خوبه؟ فقط نیهم_

 گهید شدم آقام عاشق که یروز از یدونیم که تو زمیعز_

 ... ادینم یعال نظرم به چکسیه

 ....آقات اون با توام بابا برو_...زد پهلوم به ییا سقلمه لدای

..... 

 متوقفم لدای غیج یصدا که شم سوار تا کردم باز نویماش در

 ...اومد سمتم به لدای...کرد



 ...؟یش سوار جلو یخوایم شاداب_

 ...دمیکش خجالت کردیم نگامون تعجب با که آرسام یجلو

 ...آره_

 ...؟یک از...یچجور_

 ...نجایا میایب نکهیا از قبل ریام کمک با_

 ...انداخت بغلم تو خودشو شد یاشک چشاش لدای

  نییآقا یلیخ واقعا آقا ریام...خوشحالم واست یآج یوا_

 انجام شبه هی شما مینتونست سال همه نیا ما که یکار

 .....نیداد

 یال#: سندهینو

 ....ومدهین خونه ظهرم یحت شده تنگ ریام ی واسه دلم

 و سوت خونه...شدم ریام ی خونه داخل رفتم باال ها پله از

 ...ومدهین هنوز یعنی کوره



 ...کرد قفل درشو ریام بار نیآخر که یاتاق سمت رفتم

 اتاق داخل ذوق با...نبود قفل...کردم نییپا باال رو رهیدستگ

 اتاق و کار اتاق اونوقت داره اتاق همه نیا خونش...شدم

 ...هیکی خوابش

 هی کردم نگاه اتاقش ی گوشه به و گرفتم تختش از چشم

 کمد هی گشید ی گوشه...کتاب از پر بزرگ یلیخ کتابخونه

 لباس چقد کردم باز درشو...رفتم کمد سمت بزرگ

 ....کنم لمس لباسارو تا بردم داخل دستمو...داره

 ...سهیپل اقا ی خونه اونم...یدزد_

 ...گفتم یبلند نیه ترس با

 حوله هی با فقط لخت...بستم چشامو دنشید با سمتش برگشتم

 ...ستادمیا حرکت یب ستادهیا جلوم...کمرش دور کوچک ی

 ...کردم باز چشامو بهم ریام  دنیچسب با



 کلیه از نگامو تونستمینم بود چشام یجلو پهنش ی نهیس

 :گفتم خجالت با...رمیبگ جذابش

 ...کنار برو_

 ...گرفتم رو دزده خانوم تازه...برم کجا__

 ....اومده حموم از حتما بود سیخ بدنش

 ....یکرد سمیخ...اونور برو...ریام اِ_

 ...یش سیخ یندار دوست...؟یندار دوست ینجوریا_

 ...مینکرد ازدواج رسما هنوز که ما خب_

 تخت سمت برد گرفت کمرمو حرکت هی تو حرفم با

 :گفت روم زد مهیخ...تختش تو گذاشت منو اروم...خوابش

 ...شهیم یرسم یزود به_



 بسته خود به خود چشام...زد لبم یرو یکوتاه ی بوسه

 بوسه از که یطور دیبوسیم پرعطش...لبام جون به افتاد...شد

 ...دیکش  گرفتو دندون به لبمو...فتادمیم عقب هاش

 ...من ی خوشمزه_

 ...گرفت وجودمو تموم یخوب حس فشیتعر از

 کیم...بود شده خمار چشماش میشونیپ به چسبوند شویشونیپ

 ارشیاخت در کال خودمو...شد سست بدنم...زد گلوم به یقیعم

 تنم از و کرد باز یکی به یکی زمویشوم یها دکمه...گذاشتم

 یرو از...زد برق چشاش هام نهیس دنید با...دیکش رونیب

 ...گرفت مشتش یتو نمویس نمیسوت

 ...کنه باز نمویسوت تا کمرم ریز برد دست... دمیکش یآه

 کرده وحشت...اومد در یصدا که میبود خودمون حال حس تو

 ...عقب دادم هل رویام



 ...ادیم داره یکی کنار برو_

 سمت سرش یول بود روم هنوز...گذاشت دهنم یرو دستشو

 ...بود در

 ...؟ییکجا پسرم ریام_

 و حس تموم...دادم هلش قبل از شتریب خانوم میمر یصدا با

 ..زدم لب آروم...بود دهیپر حالم

 ...داخل ادیب که االنه اونور برو ریام_

 ...زدیم غر لب ریز  شدیم بلند روم از که همونطور ریام

 حولش که شدم ریام متوجه تازه بود خراب یلیخ وضعمون

 و کردم گهید طرف رومو.. دمیکش خجالت...رفته کنار کمی

 لباساشو تند تند ریام...شدم زمیشوم یها دکمه بستن مشغول

 میمر شیپ آبرومون وگرنه بستس اتاق در که خوبه... دیپوشیم

 ...رفتیم خانوم



 ....خانوم میمر شیپ رفت لباسش دنیپوش از بعد ریام

 ....ستادم،یا فالگوش و شدم میقا وارید پشت راهرو تو

 ..زنم؟یم صدات ساعته هی...یبود کجا پسرم_

 ...؟یدار یکار...مامان بودم حموم_

 روقتید شبا یریم زود صبح...شده تنگ برات دلم...پسرم نه_

 ...نگرانتم دل همش...ییایم

 یک پس...یدار خبر کارم از که تو مادرم نباش نگران_

 ...یکن عادت یخوایم

 خدا از قاتل مشت هی نیب کارت یوقت شهینم عادتم تونمینم_

 ...خبرهیب

 ...دیخند ریام

 ...ستین خطرناک کارم که شهیهم_



 مثل ینرفت ساز و ساخت کار تو پدرت مثل چرا دونمینم_

 ...یشد سیپل تییدا

 :گفت یشوخ لحن با ریام

 ...کنم؟ عوض شغلمو االن یخوایم_

 ...فهیح...یکرد شرفتیپ نهمهیا پسرم نه...اِوا_

 ...دیبوس مادرشو سر دیخند ریام

 اتاقشه تو صبح از دخترم باشه شاداب به حواست کمی پسرم_

 ...شده افسرده

 اتاقمم تو کنهیم فکر چارهیب نخندم تا گرفتم خودمو یجلو

 ...پسرشم ریز ساعته دو دونهینم

 ...اومدم رونیب وارید پشت از خانوم میمر رفتن از بعد

 ..عجله؟ نیا با کجا_

 ...اتاقم برم دهینفهم مامانت تا خوامیم_



 :گفت ینچ نچ با....بست راهو دست با ریام

 ...بزارم نصفه کارامو ندارم عادت_

 فرار دستش ریز از بوده نشون یالعمل عکس ریام نکهیا از قبل

 ...دمیشن شویشاک یصدا سر پشت از...کردم

 .....کن صبر....شادااااب_

 ...گرفت کمرمو یدست...رفتمیم نییپا دوتا یکی هارو پله

 ...دیرس بهم یک ریام

 ....جوجه یکنیم فرار من از_

 ...رفت نفسم که داد فشار خودش به منو محکم یجوری

 ..زدم شکمش به بازومو

 ...یکرد خفم...کن ولم_

 ...رفت در سمت کرد بلندم حرف بدون



 ...نهیبیم مامانت...کن ولم ریام_

 ....ایکن فرار نمینب گهید_

 ...نکنم فرار گهید دمیم قول برم بزار تو_

 ...شد حاال_

 .. کرد ولم در کنار

                                                        ........... 

 انداخت خودشو نکرده باز درو هنوز...بودم لدای منتظر اطیح تو 

 ...کردم جداش خودم از بزور...بغلم تو

 ....لدای یکرد خفم_

 ...یندار محبتو اقتیل...سرت تو خاک_

 ....یآورد کجا از خوشگلو لباس نیا...شاداب_

 زانوم ریز تا شیکوتاه که اهیس زیر یخاال با دیسف لباس به

 ...کردم نگاه دیرسیم



 همه ندارم رفتن رونیب اجازه که من دمیخر نترنتیا تو_

 ...خرمیم نترنتیا از زمویچ

 ...بخر منم واسه یکی بعد دفعه_

 ...بخر خودت فرستمیم برات تشویسا نکیل_

 ...نخواستم اصال...سیخس یگدا_

 ...؟یاومد که یدار کارمیچ...ینگفت_

 ...باشم داشته یکار دیبا حتما دنتید واسه_

 ...زد کنار مویروسر و آورد کمینزد دستشو لدای

 !..ه؟یچ گلوت ریز یکبود نیا شاداب_

 ...کردم درست میروسر زدم پس دستشو

 ...ستین یچیه_

 عقد سرت تو خاک...شد باورم منم یگفت تو...عمت جون آره_

 ...یدار رابطه باهاش نکرده



 ...نیکنینم کارا نیا از آرسام با خودت مگه_

 ...اومد صنم سر بال اون که یروز از...نه_

 ..اومده؟ سرش ییبال چه هیک صنم_

 داشتن کامل ی رابطه هم با ینامزد دوران تو...عمومه دختر_

 افتاده راه بزرگ یدعوا هی هاشون خانواده نیب االن

 صنم شد معلوم روزید تازه...زدن بهم شونوینامزد

 ...افتاده راه یبلبشو چه خانواده دو نیب یدونینم...حاملست

 ..کنن؟ کاریچ خوانیم حاال_

 ...بکنن یرسم عقد خوانیم بچه بخاطر_

 ..؟یبگ عموتو دختر داستان که نجایا یاومد راه نهمهیا تو_

 !...یانداخت ادمی شد خوب یوا_

 سمتم یکارت...گشتیم یزیچ هی دنبال فشیک یتو لدای

 ...گرفت



 ...گشتیم تو دنبال خونمون در دم اومد ییآقا هی روزید_

 ...من دنبال شما ی خونه اومده چرا!...بود؟ یک_

 آدرستو رهنما یآقا از بعد خونتون رفته نکهیا مثل دونمینم_

 ...داده منو ی خونه آدرس اونم خواسته

 تو چون... کردیم دیخر رهنما یآقا یسوپر از شهیهم لدای

 کینزد هم لدای ی خونه و هست یسوپر دوتا فقط محلمون

 ...رهنماست یآقا یسوپر و ما ی خونه

 ...یدادگستر کی هیپا لیوک یصالح صابر گرفتم ازش کارتو

 ..باشه؟ داشته من با توتهیم یکاریچ لیوک هی_

 ...یریبگ تماس باهاش که داشت دیتاک یلیخ یول دونمینم_

 ..؟ینداد بهش که آدرسمو_

 ؟یریگیم تماس باهاش...نه_

 ...باشه یزیچ یقاتل دیشا کنم کاریچ دونمینم_



 ...بود یحساب آدم بابا نه_

 ...باشن قاتل توننینم ایحساب آدم_

 ...بگو ریام به یترسیم اگه_

 ...بزنم زنگ بهش دهینم اجازه ریام نه_

 دستم تو کارتو نشستم اتاقم یتو لدای رفتن از بعد

 یمشکل که زدن زنگ با...ای بزنم زنگ بهش دونمینم...گرفتم

 اتصالو ی دکمه زدم میگوش داخل رو شماره...ادینم شیپ

 ...برداشت بوق سه از بعد...زدم

 ....الو_

 ....کردم قطع تماسو اتاق در شدن باز با

 میقا پشتم ویگوش....کردم قطع تماسو اتاق در شدن باز با

 ...کردم

 ..؟یکنیم کاریچ_



 ...یچیه_

 ...یکرد میقا بود یچ اون_

 ..یکن میبازجو نجایا یاومد_

 ....یمشکوک یوقت تا آره_

 ...برگردوندم رومو قهر حالت با

 ...ستمین مشکوک اصالنم_

 ...برد کمرم پشت دستشو نشست کنارم

 ..؟یکرد میقا نویا چرا_

 جمع خودمو زود یول دمیترس کمی دستش تو یگوش دنید با

 ...کردم جور

 ...کردم قطع یاومد تو زدمیم زنگ لدای به نکردم مشیقا_

 ریام...کردم میقا مشتم نیب شدم خم نیزم یرو کارت دنید با

 ...آورد کمینزد دستشو



 ..بود؟ یچ نیا_

 ...یچیه_

 سست دستم کرد وارد مچم به یفشار گرفت دستمو مچ ریام

 ...داد باال ابروشو یتا هی...افتاد ازش کارت و شد

 ...؟یخوایم یچ واسه لیوک....یدادگستر کی هیپا لیوک_

 ...ادینم ذهنم به هم یدورغ بگم یچ ایخدا

 اجازه به یرسم عقد یبرا ندارم چکسویه من که یدونیم_

 ...دارم ازین دادگاه

 ...گذاشت بشیج داخل کارتو

 ....کنمیم حل مشکلو خودم نکن دخالت نکاریا تو_

 ...کردم ویس میگوش تو شمارشو که خوبه

 منطوریه دمید یوقت...کردیم نگام مشکوک همچنان ریام 

 نشستم پاش یرو کنم پرت حواسشو نکهیا یبرا زده زل بهم



 جا جابه پاش رو خودمو کمی...کردم حلقه گردنش دور دستمو

 عکس چیه دمید یوقت....دمیکش صورتش به صورتمو...کردم

 :زد لب آروم...دمیبوس چونشو دهینم نشون یالعمل

 یترسینم...یدیم تکون پام رو خودتو...یکنیم یدلبر...زمیعز_

 ....کنم سره هی کارتو

 نشستم پاش رو احمق من دمیفهم حرفشو تازه سرم تو خاک

 شم بلند روش از تا دادم تکون خودمو...شمیم نییپا باال یه

 یبلند نیه...زد مهیخ روم و انداختم تخت رو گرفت شونمو

 ....دمیکش

 بهم شتریب خودشو...ادیب مامانت که االنه...بلندشو ریام_

 ...فشرد

 ....میشوهر زنو...ستین یمشکل ادمیب اگه_

 دادیم ادامه گهید کمی اگه...دیکش نمیس تا لباس قهی از انگشتو

 ...دادمیم دست از ارمویاخت



 ...عقب دادم هلش

 ....نمونهیب چندماهه غهیص هی فقط میستین شوهر زنو اصالنم_

 ...شد بلند روم از

 حرفا نیا از یبود رمیز روز اون یزنیم دیجد یحرفا_

 ..؟یزدینم

 ...دمیکش خجالت

 ...کردم اشتباه روز اون_

 ..شد بلند جاش از

 ...کنمیم رفتار باهات یخوایم خودت هرطور باشه _

 حرفام با کردم نگاه ریام یخال یجا به...رفت و گفت نویا

 بود یچ حرفا نیا خدامه از خودم یوقت...شد یعصب بدجور

 ...زدم بهش



 کاریچ کنه رفتار سرد باهام مونینامزد از قبل مثل دوباره اگه

 .....کنم

* 

 نشسته مادرش منو نیب ریام میبود نشسته مبل یرو

 ...کندیم پوست وهیم ریام واسه خانوم میمر...بود

 کردمیم پچ پچ گوشش دم یهرچ...قهر باهام واقعا گنده مرد

 بزرگ یانگشتا با گمید دست با گرفتم دستشو...کردینم نگام

 از دوتا...نکرد یتوجه بهم بازم کردمیم یباز دشیکش و

 گرفتم ازش یمحکم گاز بردم دهنم داخل گرفتم انگشتاشو

 رونیب دهنم از انگشتشو گرفتها برق مثل ریام

 جلب خودم به توجهشو تونستم که بودم خوشحال....دیکش

 از که بود یلمیف جمع حواسش کردم نگاه خانوم میمر به کنم

 ...گذاشتم گوشش یرو لبامو...شدیم پخش ونیتلوز

 ....کنمایم گوشتو یبد ادامه قهرت به اگه_



 ...داد فشار پهلومو انداخت کمرم دور دستشو

** 

 میرفت لدای با دیخر بهانه به ریام از گرفتن اجازه از بعد

 یلیخ کردم یمعرف خودمو یوقت گرفتم تماس لیوک با...رونیب

 دونمینم گردهیم دنبالم چندساله که گفت...شد خوشحال

 ....دفترش برم خوامیم االن و کردم اعتماد بهش یچجور

 !...دنبالمونه یکی انگار شاداب_

 ...شناختم رو نیماش کردم نگاه سرمو پشت

 ...محافظه نیماش_

 ....بکنم گمش_

 .....میکنیم فرار ازش لیوک دفتر کینزد دهیم خبر ریام به نه_



 رو لدای شدم ادهیپ نیماش از بفهمن محافظا نکهیا بدون

 دنینفهم حتما رفتن لدای دنبال محافظا نیماش بره فرستادم

 ....شدم وکالت دفتر وارد استرس یکل با.... شدم ادهیپ من

 :یراو

 دخترک به نسبت خشمش دیدیم نهیآ در را صورتش یوقت

 صورتش چپ طرف بود مجبور شهیهم...شدیم شیپ از شتریب

 بلند یموها...یآب دهیکش چشمان...بپوشاند ماسک با را

 یسالگ ۵۱ در و بیع یب صورتش راست طرف....یمشک

 آن در صورتش چپ طرف یول زدیم ها ساله چهل به همچون

 .....رفت نیب از دخترک توسط ییکذا شب

 ....شد باز ضرب با در

 ......طرفو قربان_

 سمتش به را یگلدان نشده تمام ردستشیز ی جمله هنوز

 ....کرد پرتاپ



 ....نکشتمت تا رونیب گمشو_

 ...زدیم حرف لب ریز و رفت رونیب سرعت با ردستشیز

 .....زشته صورتش آقا که ماست ریتقص انگار_

 ..؟ییعصب چرا رجیا شده یچ_

 خشمشو دهید نهیآ تو خودشو شده داریب چپ دنده از آقا باز_

 .....کرده یخال ما سر

 شاداب

 رفتار یطور دید منو یوقت...کردمیم نگاه جوون لیوک به

 ....شناسهیم منو انگارسالها کردیم

 ....کن لیم قهوهت از جان شاداب_

 که پدرش خاطرات از فقط نجامیا ساعته مین شدم یعصب

 دنبالم ساله چند  و شناسهیم منو و بوده پدرم یعمو لیوک

 ....زنهیم حرف گشته



 بهتره نمونده یحرف اگه ندارم وقت ادیز من یصابر یآقا_

 ....برم

 ...نزدم ویاصل حرف هنوز خانوم نیبر کجا_

 از ریغ به خودش گفته به زد حرف زیچ همه از چونه پر مردک

 ....کاره یاصل اون

 ...لطفا نیبگ_

 دنبالتون ساله چند پدرتون ی عمو پسر دیدونستیم شما_

 ...گرده؟یم

 ..مرده؟ پدرم یعمو دیگفت شیپ قهیدق چند شما_

 یعمو پسر شما به داده عمرشو وقته یلیخ بله که شونیا_

 ....کنمیم عرض رو یمهدو اوشیس...پدرتون

 ...کردم نگاه بهش تعجب با

 د؟ینگفت اول از چرا پس دارم عمو پسر من_



 ...دیخند

 یزندگ کشور از خارج یطوالن مدت یمهدو یآقا_

 ....کردنیم

 ..نمش؟یبب خوامیم کجاست االن_

 شیاتر از ندهیآ روز چند یمهدو یآقا...خانم دینباش عجول_

 ....گردنیبرم

 یباز موهام از ییا دسته با شد وارد بهم استرس کمی

 ....کردمیم

 ....نیهست یمهدو یآقا هیشب یلیخ شما_

 ..نظر؟ چه از_

 ....کرد اشاره موهام به زد لبخند

 ...فره شما مثل هم شونیا یموها_

 ...زدم یقیعم لبخند



 ....واقعا_

 ....شد باز یوحشتناک یصدا با در بگه یزیچ خواستیم

 من دیفهم یچجور آخه خدا یوا کردم خی دنشید با

 ....نجامیا

 استرس و سمتش رفتم شدم بلند...کردم نگاه بهش دهیترس

 :گفتم وار

 ...دمیم حیتوض برات...ریام_

 ....دمیپر جام از زد سرم که یداد با

 فرار گرفتم براش که ییمحافظا از خانوم....ههههیعال_

 .....بده خوادیم هم حیتوض...کرده

 .....بخدا ریام_

 ....در سمت کرد پرتم گرفت قموی کنم کامل جملمو نذاشت

 ....نیماش تو برو_



 ...رفت ریام طرف به بود گر مناظره حاال تا که یصابر

 ...هیبرخورد چه نیا آقا_

 .....کنار گمشو_

 با دونمینم...گرفت قشوی و شد یعصب ریام حرف با یصابر

 نه قدش نه شده زیگالو ریام با که کرده یفکر خودش

 ...ستین ریام نصف کلشیه

 داد هلش و دیکش رونیب یصابر یدستا از قشوی ریام

 .....برداشت زیخ سمتش به....عقب

 ....بوده پدرم لیوک کن ولش خدا تورو ریام_

 ....نیماش تو گمشو_

 استرس از بودم نشسته نیماش یتو...رونیب اومدم جلوتر

 ریام بابامه یعمو پسر طرف از بگه یصابر اگه مردمیم داشتم

 .....بودم گفته راستشو کاش یا کشتمیم



 ...بزنم زنگ لدای به تا درآوردم فمیک تو از ویگوش

 التونیخ خانوم شاداب_....اومد برام یصابر طرف از یامیپ

 فیک تو مویگوش ریام دنید با....نگفتم بهش یزیچ راحت

 ...گذاشتم

 ...افتاد راه کرد روشن نویماش...شد سوار تیعصبان با

 .....م ریام_

 ....کنمیم چالت نجایهم که نشنوم صداتو...شاداب خفشو_

 ...ستمین که تو یزندان...کردم چکار مگه...چرا؟_

 صداتو نشنوم گفتم_...زد نیماش فرمون به یمحکم مشت

 به ییبال...ادمیب سرت به ییبال میبرس خونه بزار...شاداب

 ..... ینکن فراموش چوقتیه که ارمیب سرت

 ...زد حرف باهاش شهینم یحت هیعصب یلیخ برسه بدادم خدا



 خانوم میمر که یدیکل کردم فمیک تو دستمو خونه یکاینزد

 ....گرفتم دستم بودو داده بهم

 دمیپر نیماش از کنه خاموش نکهیا از قبل ستادیا نیماش

 کنه خدا.... رفتم خونه سمت به تند تند...کردم باز درو رونیب

 راه دعوا تونهینم مادرش یجلو ریام باشه خونه خانوم میمر

 ...بندازه

 ...شد دهیکش شدت به پشت از موهام و شال ها پله کینزد

 ...کن ولم یوحش_

 باال ها پله از گرفت کمرمو من یزدنا پا دستو به توجه بدون

 نیزم گذاشتم در کنار....افتمین تا زدمیم چنگ راهنشویپ...رفت

 ....نیزم خوردم محکم داخل داد هلم...کرد باز درو

 رفتار باهام ینجوریا که کردم کاریچ مگه یروان هیوحش_

 ...یکنیم



 و راهنیپ باال یها دکمه از دوتا...کردیم نگاه بهم ساکت

 قراره انگار زنهیم تا ناشویآست یجور هی کرد باز نشویسرآست

 ...کنه میسالخ

 قاتلو دزدو هزازتا یروز که یمن...مالهیم رهیش سرمنو خانوم_

 ....کنمیم زندان ی رواونه

 ...شدیم برجسته رگهاش حرفش هر با

 قرار سر  انگار یکنیم رفتار یجوری...کردم کاریچ مگه_

 ....بودم عاشقانه

 مالقات ستین کفشت به یگیر اگه دِ...یبود دمیشا_

 ...بود یچ واسه تیپنهون

 مطمعن چون نگفتم...نهیهم من به اعتمادت...ریام که واقعا_

 ...یزارینم تو بودم

 ...افتادم مبل یرو ندفعهیا داد هلم باز



 با تو شهینم ینجوریا نه....نذاشتم من که یدیپرس تو مگه_

 ....یشینم آدم زدن حرف

 ...دمیترس ازش روم شد خم

 برو...زدنه حرف طرز چه نیا....یشینم آدم یچ یعنی _

 آشنا تو با که یروز از...خونه نیا تو اومدم که یروز از....کنار

 رفتن رونیب یبرا یحت... شده گرفته ازم امیآزاد تموم...شدم

 ...بکشم منتتو یکل دیبا هم ساده

 در جونت شاداب بفهم....گفتم بهت بار صد لشویدل_

 ...؟یچ یعنی یفهمیم...خطره در جونت....خطره

 جونت یگیم یه...کلمه نیا از شدم خسته...گهید کن بس_

 تاحاال که من.... هااااا....خطر کدوم خطره در جونت...خطره در

 ...دمیند یزیچ

 ...شدم جمع خودم تو...بستم چشامو....برد باال دستشو



 و آورد نییپا دستشو کردم باز چشامو شیگوش زنگ یصدا با

 ...گرفت ازم وحشتناکشو نگاه

 ...محسن بگو_

 ...شد تر یعصب که گفت بهش یچ محسن دونمینم

 ...کجاست؟ االن_

 ...یمطمعن_

 ...وفتمیم راه االن_

 .....باشه...نیبر ها بچه از چندتا با_

 از دیبا...رفت بهم توجه ییا ذره بدون برداشت کتشو

 نیا دست از منو زد زنگ موقع به که باشم ممنون همکارش

 یعنی...کنه کاریچ خواستیم واقعا...داد نجات یوحش

 قدر نیهم داشتنش دوست ته یعنی...بزنتم خواستیم



 و...فکرکنم شتریب دیبا اتاقم تو رفتم و شدم بلند.... هست

 ....رمیبگ میتصم

 همچنان ما و گذشته دعوامون یماجرا از یروز چند

 و رسهیم شب عموم پسر که داده امیپ بهم یصابر....میقهر

 برم یواشکی اگه کنم کاریچ دونمینم...منه با مالقات مشتاق

 ....نده اجازه دیشا بگم بهش اگه...بخشتمینم ریام ندفعهیا

 رفتم....بود خوندن کتاب مشغول اتاقش تو...شدم خونش داخل

 ...زدم در به یا ضربه و جلوتر

 ....سالم_

 ...شد کتابش خوندن مشغول دوباره انداخت بهم ینگاه مین

 ...رمیبگ اجازه ازت اومدم...رونیب برم خوامیم_

 ....کرد یتوجه یب بهم باز

 ....رونیب برم دیبا...دارم یمهم کار فردا_



 ....اه....قهره ها بچه مثل

 ....برم تونمیم...باتوام...ریام_

 :گفت بهم کردن نگاه بدون

 ...برن کردم رد هم رو محافظا...برو یخوایم هرجا_

 ...کردم نگاه بهش ناباور

 ...ریام_

 ...دارم کار رونیب برو_

 خونش از منو شعوریب....نییپا برگشتم و نییپا انداخت سرمو

 خوامیم که ییجا هر آزادم االن جهنم به اصال...کرد رونیب

 ...رمیم

 یال#: رمان سندهینو

 بودم ناراحت یلیخ ریام دست از...داشتم قرار لیوک با عصر

 ...برسونتم تا زدم زنگ لدای به... رونیب رمیم نگفتم بهش



 ...سالم_

 ...؟یخوب سالم_

 ...باشم بد بود قرار مگه خوبم_

 پا به یقشقرق چه ریام ینیبب ینبود تو روز اون آخه نه_

 کردن باز نویماش در محافظا یوقت...یشد ادهیپ نکهیا بعد...کرد

 منم...زدن زنگ ریام به موقعه همون...بزنم سکته بود کینزد

 یوقت...بدم خبر بهت رفت ادمی که بودم دهیترس و هول نقدریا

 بهش... دیلرز تنم ستون چهار که زد سرم یداد هی اومد ریام

 زدم زنگ بهت یهرچ بعدشم برم که گفت...ییکجا گفتم

 ....یبرنداشت

 ....یکرد فیتعر برام بار صد حاال تا اونروز از لدای کن بس_

 ریام...کن ولش رو حرفا نیا حاال...یشیم ناراحت چرا وا_

 ..کرد؟ کارتیچ



 ...قهره االنم انداخت را دعوا تونست تا_

 ..ست؟ین دنبالمون محافظا نیماش چرا...شاداب_

 ....نداره کارم به یکار گهید گفت.....کرده ردشون ریام_

 کار که گفت...کردورفت ادمیپ یصابر یآقا دفتر دم لدای

 ...اوشیس خونه میرفت یصابر یاقا با.....داره

 چندتا...کرد پارک یبزرگ ییالیو خونه کینزد یصابر یآقا

 :گفت نگران...نکرد باز درو چکسیه...زد بوق

 ....کنهینم باز درو دریسرا آقا منصور چرا دونمینم_

 درو اون با و اورد یدیکل دسته نشیماش داخل از یصابر یآقا

 ...کرد باز

 ....منصور آقا...منصور_

 یصدا با خونه سکوت...بودن زدن صدا مشغول یصابر یآقا

 ...شکستیم سگها یدرپ یپ



 ...خبره چه نمیبب داخل رمیم من_

 مال بود معلوم که اطیح گوشه ی خونه به یصابر یآقا

 ...رفت درهیسرا

 ....میریم هم با کنم دایپ منصورو کن صبر_

 پسر دارید مشتاق رفتم خونه سمت و ندادم گوش حرفش به

 یخبر وجودش از شیپ روز چند تا که ییعمو پسر بودم عموم

 ...نداشتم

 دهیترس...ومدیم مرد هی ناله یصدا گذاشتم خونه داخل پامو

 ...رفتم صدا دنبال و گذاشتم جلو قدم چند

 کاله با صورتشونو که پوش اهیس یکلیه مرد دو دنید با

 فرار تا رفتم عقب عقب صدا سرو بدون بودن پوشونده

 :گفت شونیکی دهینرس رهیدستگ به دستم....کنم

 ...نرفته در تا رشیبگ_



 ...زدم ادیفر و اطیح سمت کردم فرار دو با

 ....صا یآقا...یصابر یآقا_

 پشت از کرد بلندم گهید دست با...گرفت دهنمو یجلو یدست

 منو...کنم فرار دستش از تا زدمیم پا دستو...کرد بغلم محکم

 ی خونه از عجله با یصابر یآقا...انداخت کولش یرو

 سمت به گنده مرد اون و من دنید با اومد رونیب یداریسرا

 ...کرد فرار در

 بهش مرد یکی اون...شد نیزم پخش ییا گلوله کیشل با

 شیکشت_... زدم غیج...باشه سالم کنه خدا... کرد کیشل

 ....شیکشت یعوض

 ...دیرسینم بهش زورم بود گنده یلیخ طرف زدمیم پا دستو

 ...کن ولم...کن ولم_

 ...گرفتم قبل از محکمتر



 ...کردم داتیپ تازه کنم ولت کجا_

 ...شناسدمیم انگار کردم داتیپ تازه گهیم یجوری یعوض_

 ییا اسلحه زد پشتم به یمشت شد یعصب زدم پاش به یلگد 

 :گفت گذاشت کمرم یرو

 ...کنم خفش نجایهم خودم ای کن خفه غاتویج غیج ای_

 غرق کردم نگاه بهش ناباور گذشتیم یصابر کنار از یوقت

 چه دونمینم یحت مرده یعنی خوردینم یتکون چیه بود خون

 ...اومده عموم پسر سر ییبال

 نجات خودمو دیبا...کنم فرار دیبا...برسه بدادم ستین چکسیه

 یکس...اومد سیپل نیماش ریآژ یصدا نیماش به دهینرس...بدم

 ...گفت رفت راننده در سمت که

 ...اومد سیپل که میبر باش زود وسفی_



 چون دمیکش رو مرده کاله حرکت هی تو نیماش یکاینزد 

 یرو کرد پرتم دمیند صورتشو بود کرده خمم شونش رو کامال

 سرعت با نیماش رفت نشیماش سمت به سرعت با و نیزم

 کاریچ نجایا ریام دونمینم...رفت دنبالش ریام نیماش...شد دور

 ...کردیم

 ...خوبه؟ حالتون_

 و یصابر ادی تازه کردم نگاه ریام همکار به و آوردم باال سرمو

 سمت به و نیزم انداختم دستمو تو کاله افتادم عموم پسر

 ...رفتم خونه

 ...خانوم شاداب...نیکن صبر خانوم شاداب_

 ...بزن زنگ...لطفا...آمبوالنس به بزن زنگ_

 ...گرفت نبضشو ششیپ رفت یصابر دنیباد

 ....ست زنده_



 به...کردم تند پا خونه سمت به شد راحت المیخ حرفش با

 بالخره رفتم بودن ستادهیا یعوض دوتا اون قبال که ییجا

 نیزم یرو...کردم داشیپ خون در غرق نیزم یرو دمشید

 زنده هنوز...دیکشیم نفس گذاشتم پام یرو سرشو نشستم

 بود سالش سنو هم بود زنده پدرم اگه...پدرمه هیشب یلیخ...بود

 ...کرد باز درد با چشاشو...دمیکش صورتش به یدست

 ...کامران دختر...یاومد بالخره_

 ازت یادیز خون...نگو یزیچ لطفا...راهه تو آمبوالنس_

 ...رفته

 ...کرد لمس صورتمو آورد باال شویخون دست

 ...نمتیبینم گهید کردمیم فکر_

 یحرف خواستیم...بود یزخم بدنش تمام...زدیم حرف زور به

 ...بست چشاشو درد از نتونست یول برنه



 ...نبند چشاتو....نبند چشاتو خدا تورو _

 پام یرو...نکرد باز چشاشو یول زدم صداش دادم تکونش آروم

 با نفر دو مومدیم صدا سرو رونیب از...شد بسته چشاش

 ...گرفت نبضشو شونیکی...اومدن برانکارد

 ...فهیضع یول زنهیم_

 ...کن بلندش آروم_

 یجا به...بردنش برانکارد یرو کردن بلندش عمومو پسر

 ...بود یخون لباسم تمام و دستام کردم نگاه شیخال

 ادامه 

 ...نجاستیا خانم شاداب....ایربیام_

 ...کرد بلندم...گرفت شونمو یدست

 ....؟یخوب...شاداب...زمیعز...شاداب_



 نشون یالعمل عکس تونستمینم یول...دادیم تکونم نگران ریام

 صورتمو...بودم شده الل انگار...بزنم حرف تونستمینم...بدم

 :گفت یمهربون لحن با و گرفت قاب

 جواب چرا...شده چت...زمیعز شاداب_

 ....یشنویم صدامو!!!!...شادااب...باتوام...؟یدینم

 ...کنهیم تشیاذ نجایا یفضا دیشا...خونه ببرش ریام_

 ...کنارتم من...نترس...ستین یزیچ...زمیعز میبر ایب_

 یکاینزد یوقت...افتادم راه همراهش صدا یب...گرفت دستمو

 یصابر یخون و یخال یجا به...ستادمیا لحظه هی دمیرس در

 ....کردم نگاه

 : گفت و داد یفشار دستش تو دستمو ریام

 ...خونه میابریب...مارستانیب بردنش...شهیم خوب حالش_

 ....میرفت رونیب جهنم اون از هم با



 یال#: رمان سندهینو

 :گفت و کردسمتم رو...کرد پارک و نیماش خونه یجلو

 ...شوو ادهیپ... خونه میدیرس...شاداب_

 وار مجسمه... سمتم اومد زد دور نویماش...شد ادهیپ خودش

 ....افتادم راه دنبالش و گرفت دستمو...شدم ادهیپ

 ...خودش خونه باال طبقه برد منو

 ...کنهیم بهتر حالتو دوش هی زمیعز حموم برو_

 حوله...کردم دور خودم از انزجار با لباسامو... حموم سمت رفتم

 رو شدمیم گم توش و پامِ مچ تا شیبلند که ریام پوش تن

 ...دمیپوش

 ...نشستم ریام کنار روتخت...اتاق تو اومدم

 ..دیکش نمدارم یموها به یدست

 ...؟یبزن حرف یخوایم_



 ...خوبه؟ حالشون اونا_

 ....زمیعز خوبن_

 ...زدم چنگ موهامو شدم یعصب امروز اتفاق یادآوری با

 ...ندارم دل....سنگمم من...والمیه من_

 ....گوشم پشت برد کرد جمع موهامو...گرفت دستمو ریام

 ...یکنیم تیاذ خودتو چرا..؟یزنیم حرفو نیا چرا...باش آروم_

 صحنه نیچن دنید با تونهیم یکس مگه...ریام ستمین آدم من_

 راست دیشا...نحسم من گهیم یموس آقا...نکنه هیگر ییها

 مرگ سرحد تا اونا یول...ومدین من سر ییبال چیه نیبب...گهیم

 ...رفتن

 یاتفاق هنوز...نشنوم ازت حرفارو نیا گهید...گهید بسه_

 ....سالمن هم اونا...وفتادهین

 ...ریام_



 ...جاانم_

 ...لطفا....دنشونید برم خوامیم

 ...برمتیم شد که وقتش...زمیعز باشه_

 هم منو...یدیرسیم رید اگه...؟یکردیم کاریچ اونجا تو_

 ...کشتنیم

 خودتت حال به یکرد فکر...زمیعز بودم دنبالت_

 ...ستمین مراقبت یکرد فک....گذاشتمت

 :داد ادامه و زد بهم یچشمک

 ...زمیعز کنارتم...کنارتم شهیهم من بمونه ادتی_

 :گفتم و گذاشتم نشیس رو سرمو...بغلش تو رفتم ناخداگاه

 گهید برات کردم فک...نکردم اعتماد بهت خوامیم معذرت_

 ...ستمین مهم

 :گفت زمان هم دویبوس سرمو یرو



 وقت چیه من...یکنیم فکرا نیا از باشه آخرت بار نکهیا اول_

 و...یبش میزندگ عشق یبش همسرم قرار تو...زارمینم تنهات

 ینذاشت ونیم در من با زویچ همه که باشه آخر بار نکهیا دوم

 ...یکرد یکار سر خود و

 بار صد داشت حق...گفت یجد جملشو نیا کردم نگاه بهش

 ....نکردم باور من یول...خطره در جونت گفته بهم

 :زدم لب و فشردم بهش شتریب خودمو

 ... ریام دارم دوست یلیخ یلیخ...دارم دوست_

 ....کردم نگاه بهش دوباره و آوردم باال سرم

 ..بوده؟ خبر چه اونجا یبگ یخواینم تو نکهیا مثل_

 ...دیبوس قیعم مویشونیپ...زد یقشنگ لبخند



 خودم یرو به یول شدم ناراحت...نداد رو دارمم دوست جواب

 خواب به آروم آروم و گذاشتم نشیس رو سرمو دوباره....اوردمین

 ...رفتم

 چشامو بزور گذاشتم سنگ یرو سرمو انگار یول...ومدیم خوابم

 تو...ریام اتاق تو...نجایا من...برد ماتم ریام دنید با...کردم باز

 !!...کنم؟یم کاریچ...بغلش

 کردم نگاه جذابش صورت به...اومد ادمی رو ییکذا اتفاق اون 

 دماغش یرو از دمیکش...دشیکش و پر یابروها به دستمو

 بدجور که ییلبا...کردم متوقف لباش یرو اومدم نییپا

 یکوتاه ی بوسه بردم کینزد سرمو...ببوسمش کردیم وسوسم

 ....گرفتم فاصله ازش...زدم لبش یرو

 :گفت گوشم در و بغلش تو دیکش گرفت دستمو ییهوی

 ...خوشگله؟ خانم کجا_

 ...کردم میقا نشیس تو سرمو خجالت از دارهیب خدا یوا



 ... شد بلند خندش یصدا

 ...یاریم پناه خودم به بعد...یکشیم خجالت خودم از جالبه_

 هم سرم پشت کوتاه لبامو...آورد باال سرمو گرفت چونمو

 کمی...شدیم تر عاشق... عاشقم قلب...دنشیبوس هر با...دیبوس

 و گرفت لباش نیب لبامو...کرد نگاه چشام به...کرد مکث

 ..... دیمک

 ...گرفت فاصله ازم و شد بلند

 وقت فیح یول...کنه چپت لقمه هی داره قصد سهیپل آقا_

 ....نداره

 ...نداره؟ وقت چرا اونوقت_

 :گفت بهم چشم تو چشم یخاص نگاه با و زد یچشمک

 ...بخوا تو اگه....بمونم یخوایم یعنی_

 ...گفتم کنه کامل جملشو نزاشتم



 یخوایم...یندار وقت چرا گمیم...ستین نیا منظورم...ریام...اِ_

 ...؟یبر ییجا

 ...اداره رمیم_

 ..چنده؟ ساعت مگه...اداره؟_

 ..صبح مین و هشت_

 نجایا االن تا شبید از من یعنی...صبح هشت...یچ_

 میمر به یچ...نییپا برم ییرو چه با االن خدا یوا...دمیخواب

 ....بگم خانوم

 یوقت نجایا اومد شبید مامان یبگ یزیچ ستین یازین_

 ....دتتید یبود خواب

 ...ینکرد دارمیب چرا آخه شهینم روم نییپا برم یچجور حاال_

 نباش مامان نگران...یترسیم ینجوریا که یکرد جرم مگه_

 ...گهینم یزیچ



 ...دمیکش خجالت تنم تو حوله دنید با شدم بلند جام از

 ...دهید حوله با منو مامانت...ریام_

 ...بود روت پتو...نه_

 ...شد راحت المیخ

 ...ندارم لباس که من نییپا برم یچجور_

 ....اونجاست آوردم برات_

 کارش زیم یرو...کردم نگاه کرد اشاره ریام که ییجا به

 شال با...دیرسیم پام مچ تا شیبلند که ییا روزهیف لباس...بود

 قمیسل خوش چه...یصورت ریز لباس ست و همرنگش

 :گفتم بهش خنده با....هست

 ...؟یآورد خودت نارویا ی همه_

 ...بود کمد از لباسش آوردن رونیب مشغول



 هی با فقط که یاول روز...؟یآورد کجا از لباسو همه نیا...آره_

 ...خونه؟ نیا تو یاومد چمدون

 ....دمیخر نترنتیا از_

 ....برم خوامیم که بپوش زود_

 ...بپوشم تا رونیب برو خب_

 ��ادامه

 ادامه  

 عجله که بپوش...بپوش...میندار حرفا نیا از باهم که ما_

 ...دارم

 اتاق از برداشتم لباسامو...بپوشم جلوش لباسامو خوادیم ایح یب

 گوش زدناش صدا به و بپوشم یبغل اتاق تو تا اومدم رونیب

 ...نکردم



 شلوار...رفتم اتاقش به دست به حوله لباسام دنیپوش از بعد

 جذابش بدن به یزیه با...بود دهینپوش شرتیت یول بود پاش

 سنگ هی ی اندازه پکش کسیس هر برم قربونش کردم نگاه

 ...هست

 ...داره؟ اشکال من زدن دید بعد...یکنیم نگاه خوب خودت_

 ....گذاشتم تخت یرو رو حوله

 :گفتم ناز با

 ....جناب...دارم فرق تو با من خوب_

 ...دیپوش راهنشویپ

 ...بانووو...اونوقت؟ یفرق چه_

 کردن نگاه به تو کار یول....رمیم بعد ندازمیم ینگاه هی من_

 ...شهینم ختم

 ...کردم بغلم اومد کمینزد



 ....هاااا شهینم ختم کردن نگاه به پس_

 ...دیکش گرفت دندون نیب لبمو حرکت هی تو

 ....گرفت دردم...ییوحش یلیخ....ریام آخ_.

 نگاه هی وگرنه...برم دیبا زدن زنگ اداره از که فیح...فیح_

 ....یکن فیک که بدم نشونت یکردن

 بود خوب عتیموق که االن....اومدم رونیب بغلش از خنده با 

 ....دمیپرسیم دیبا

 ....منو یبریم یگفت...مارستانیب میریم یک_

 :گفت و انداخت بهم ییجد نگاه

 بهت خودم که موقع هر... شاداب شد وقتش یموقع هر_

 .... گفتم

 ...شدم پکر حرفش از

 ....یراو



 ...بود یخسرو سروان منتظر داریپا سرگرد

 ...شد اتاق وارد ینظام احترام از بعد یخسرو سروان

 ...؟یگرفت شارویآزما جواب_

 صبح دادم یقانون پزشک لیتحو روزید همون که اونو آره_

 شاداب دست...آوردم در و طرف سوسابقه االن گرفتم لیتحو

 دستمون بود نکنده اروی سر از کالهو اون اگه نکنه درد خانوم

 ...نبود بند جا چیه

 ..داره؟ سوءسابقه...هیک طرف بده حیتوض_

 نیآخر نداره یدوم هیارازل هی یاحمد ژنیب...جور چه اونم آره_

 آزاد هید پرداخت با که شد ریدستگ یکش چاقو جرم به بار

 ...شد

 تا بفرست رو ها بچه از تا چند...یهست یچ منتظر_

 ...کنن رشیدستگ



 دایپ و طرف آدرس نکهیهم سرگرد جناب یکار یکجا_

 چرا...بهیعج یزیچ هی یول...دنبالش فرستادم رو ها بچه کردم

 خودشون با اونو خواستنیم و نرسوندن خانوم شاداب به یبیآس

 ...ببرن

 ....کردیم کاریچ بردنیم را اش شاداب اگر رفت رو فکر به ریام

 ...بده عکسشو...هست یخانوادگ یدشمن احتمال_

 داریپا سمت به و آورد رونیب پرونده نیب از یعکس یخسرو

 ....گرفت

** 

 ....شاداب

 هم خورشتو خانوم میمر....بودم برنج دنیکش آب مشغول

 ...زدیم

 ..بپرسم؟ سوال هی خانوم میمر_



 بود گفته بهم قبال ومدین خوشش خانوم میمر لفظ از دمیفهم

 ... کنم صداش مادر

 ...زمیعز بپرس_

 ..د؟یشناسیم عمومو پسر شما_

 بود پسر تک آقا کامران دونمیم من که ییجا تا...عمو پسر_

 ...نداشت یبرادر

 اوشیس گمیم پدرمو یعمو پسر نه که خودم یعمو پسر_

 ...یمهدو

 پدر یایمهمون از چندتا یتو قبال اومد ادمی االن آره....آهان_

 فکر همه بود پدرت هیشب یلیخ ادمهی دمشید امرزتیب خدا

 ...برادرن کردنیم

 ...هیآدم چجور ای داره بچه زنو نکهیا نیدونیم ازش یزیچ_



 اون شناسمشینم ادیز دمشید یچندبار فقط که گفتم_

 پدرت بار هی ادمهی نداشت زن هنوز یبود کیکوچ که موقعها

 گفت جمع تو اونم رهیگینم زن چرا که ذاشتیم سرش به سر

 ...تره راحت یمجرد با و رهیبگ زن خوادینم

 بدونه یزیچ اگه هم ریام نداره خبر یچیه از که خانومم میمر

 ازش یخبر چیه و مارستانهیب تخت یرو اوشمیس گهینم بهم

 ....کنم کاریچ دونمینم ندارم

 :گفت....پرسمینم سوال ازش گهید دید یوقت خانوم میمر

 ..؟یدیپرس رو سواال نیا چرا دخترم_

 ...بشناسمش شتریب خوامیم لمهیفام تنها اوشیس....خب_

 شتریب دنشید یریم شهیم خوب حالش زودتر شاال ان_

 ...شیشناسیم

 ...دنشید برم زارهیم گهید ریام مگه خوشه دلش یه



............... 

 ...گرفتم لمیف از چشم میگوش زنگ یصدا با

 ...؟ییکجا ییلدای سالم_

 ...کن بازش باش زود درم دم عشقم سالم_

 در زنگ یبجا تلفن به زدن زنگ عادت نیا یخوایم یک تو_

 ..؟یبنداز سرت از زدنو

 داره که باش زود کن باز درو اول کن ولش حرفارو نیا_

 .زهیریم

 زه؟یریم یچ_

 ...باش زود دارم ییدستشو_

 ...دمیخند 

 ....یدینکش گند به شلوارتو تا ایب زود...خدا به ییا وونهید_

 ....کرد خشک لباسش با سشویخ یدستا لدای



 ..؟یکن خشک دستمال با یریمیم یکثافت یلیخ_

 ...کردنه خشک لباس با فشیک دوما یخودت کثافت اوال_

 ....کنهیم تحملت یچجور آرسام...یزنیم حرف هم یالت_

 ....داره یناز...یخوشگل نیا به زن باشه خداشم از_

 دوقلو از یخبر نمیبب بگو یکن فیتعر خودت از خوادینم حاال_

 .....؟یندار ها

 ...باشم داشته خبر من اونوقت توان یدوستا_

 که یمان کردم نامزد ریام با دادم امیپ بهشون که یروز از_

 مارو که نوشت بعدش گفت کیتبر ماهانم نداده یامیپ چیه

 ...یداد خبر بعد بشه تمو زیچ همه یگذاشت یدونست بهیغر

 ...یشکست ویمان دل بشن ناراحت دارن حق خب_

 یمان دل با یربط چه من کردن نامزد...یگیم چرت چرا_

 داره؟



 توجه...عاشقته یمان گفتم بهت صدبار...یفهمینم گهید یخر_

 ...ینکرد

 ی عالقه چیه هیدوست فقط ما نیب گفت بهت صدبار منم_

 ناراحت هم اگه نگو چرت گهید لطفا پس...ستین ییا گهید

 ریام به که نگفتم بهشون من که خاطره نیا به دیشا شدن

 ...دادم خبر بهشون ینامزد از بعد گذاشتم و دارم عالقه

 فکر یخوایم خودت هرطور پس شهینم سرت حرف که تو_

 ...کن

......................... 

 .....کردم فیتعر لدای یبرا رو ییکذا روز اون داستان

 تورو اونا دیرسیم رترید کمی ریام اگه یگیم یعنی خدا یوا_

 ..بردن؟یم خودشون همراه



 دوشش یرو منو پوش کاله مرد اون که گهیم رو یموقع

 .بکنه نیماش سوار خواستیم و بود انداخته

 ....ادیم وقت سر شهیهم نجاتمه ی فرشته برم قربونش آره_

 ...سرمون باال اومد لییعزرا مثل که روز اون مثل آره_

 ...نکن نیتوه من شوهر به...شعوریب_

 ترس از وفتمیم ادشی یوقت هنوزه هنوز گهید گمیم راست_

 ...رمیم کردن سیخ کینزد تا

 .....دمیخند هردومون

 ...ومدین ناهار واسه ریام یول خورد ما با ناهارو لدای

...................... 

 حال تا منتظرشم االن برنداشت شویگوش زدم زنگ ریام به

 ...بپرسم ازش رو یصابر و اوشیس



 سمتش به ریام دنید با شدم بلند ها پله یرو از در یصدا با

 دمیپرس حالشو ییرو خوش با...رفتم

 ...یخوب ینباش خسته سالم_

 ...سالم_

 ....شدم قدم هم باهاش

 ...یخورد شام...یاومد رید نقدیا چرا_

 ..بود ادیز کارم خوردم آره_

 ...میشد خونه داخل رفتم باال ها پله از همراش

 در چرا دونمینم...داخل رفت کرد باز اتاقشو در قفل ریام

 یمهم زیچ حتما بندهیم اتاقو نیا در یول بندهینم خونشو

 زشیم یرو بودو دستش که ییا پوشه....داره داخلش

 گذاشت زشیم یکشو داخل و آورد رونیب اسلحشو....گذاست

 ..نشست تختش یرو...کرد قفل درشو و



 :گفت کرد بهم رو...نشستم کنارش

 خوامیم...خستم یلیخ االن فردا واسه بزارش یدار یکار_

 ...بخوابم

 ...کردم نگاه رونشیب لباس به

 ..؟یبخواب یخوایم لباسا نیا با_

 ...ندارم کردن عوض حوصله آره_

 ...کنم عوضش برات یخوایم_

 :گفت...کرد نگاه بهم طونیش

 ...نه؟ که چرا یکن لختم یدار دوست اگه_

 ....یندار کردنو کمک اقتیل یمنحرف یلیخ_

 دتمیکش انداخت کمرم دور دستشو...برم ششیپ از تا شدم بلند

 ...بغلش تو

 ...نکن قهر حاال نیبش_



 باز چشاشو بزور انگار بود خواب خمار کردم نگاه چشاش به

 ...داشته نگه

 ....رمیم من یا خسته  بخواب تو_

 رونیب بغلش از زدم زور...خوابوند بغلش تو هم منو دیکش دراز

 ...گرفت بغلش منو محکم شدینم یول امیب

 ...کرد تر شل دستاشو ی حلقه...یکرد خفم برم بزار ریام_

 ...ادیم خوابم بدجور که بخواب نزن حرف سیه_

 نداره پنجره که من اتاق بخوابم ذاشتینم و زدیم چشامو نور

 نجایا دمیفهم تازه کردم باز چشامو ادیم کجا از نور دونمینم

 شبیست،دین ریام از یخبر کردم نگاه کنارم ره،بهیام اتاق

 ....گذاشتم زیم یرو مویگوش

 نیا ریام صبحه هفت ساعت کردم نگاه میگوش ی صحفه به

 .زدم زنگ ره،بهشیم کجا موقع



 .نییپا_؟ییکجا ریام الو_

 ...خوابه موقعه نیا شهیهم که ریام مادر

 .خونه پشت سالن نه_؟یمادرت شی،پ!نییپا_

 .خداحافظ باشه آهان_

 رونیب ریام ی خونه از برداشتم شالمو کردم مرتب موهامو

 سالن نیا بزرگ در ومدمیم خونه پشت یوقت شهیهم.اومدم

 خدا ی شهیهم هیچ توش بدونم خواستمیم یلیخ بود بسته

 رو رهیدستگ.نمیبب داخلشو نداشت هم پنجره بود قفل درش

 هی گرفت چشممو که یزیچ نیاول.داخل رفتم کردم نییپا باال

 قشنگو چقد دمیکش بهش یدست بود یمشک بزرگ موتور

 ازش؟ اومده خوشت_بزرگه

 موتور ی بدنه به یدست ومد،دوبارهیم سرم پشت از ریام یصدا

 .هیعال...آره_دمیکش



 به تعجب با.ریام سمت دمیچرخ گرفتم فاصله موتور از

 چقد باشگاه اومدم انگار کردمیم نگاه یورزش یدستگاها

 زدن دمبل حال در یآب یرکاب با کردم نگاه ریام به.داره لیوسا

 نییپا باال هر با رمیبگ هاش عضله از نگامو تونستمینم بود

 ورزش نجایا شهیهم_.شدیم رویز منم دل انگار دمبل کردن

 ؟یکنیم

 کهیچ عرق روش سر از....داد جواب سرش با زدن حرف بدون

 جذاب نقدیا عرق با بوده یکس حاال تا واقعا کردیم کهیچ

 ....بشه

 دمت؟یند حاال تا من چرا پس_

 باشگاه تو قبال که مکتین هی یرو گذاشت کنار رو ها دمبل

 ....برداشت قبل از تر بزرگ دمبل تک هی نشست دمید

 .یبود خواب موقعه نیا شهیهم چون_



 هرکدوم  پاهاش که ریام مثل....بود من یبرا جا مکتین یرو

 ....نشستم بود مکتین طرف هی

 .نه_انداختم باال ابرو.یبر یخواینم_

 شد یجوری حالم آورد در شو یرکاب گذاشت پاهاش نیب دمبلو

 به.کند شویرکاب قصد از نامرد کنم لمسش داشتم دوست

 نگاه بازوهاش یرو یرگها به.کردمیم نگاه کردنش ورزش

 یرو دستمو شدم کشینزد کال وردمین طاقت گهید کردم

 نشیس یرو از گذاشت نیزم یرو دمبلو ریام گذاشتم نشیس

 بدنش عرق از دستام کردم لمس پکشو کسیس اومدم نییپا

 آوردم تر نییپا و دمیکش شکمش یرو دستمو شد سیخ

 یپا یکنیم یطونیش یدار_نشست دستم یرو ریام دست

 .....یستیبا دیبا عواقبشم

 بوسه نیاول شدم قدم شیپ خودم نبود مهم برام کارم عواقب

 .کاشتم لبش یرو رو



 دیبوس لبهامو عطش با بعدش آروم اولش کرد میهمراه ریام

 کتینم یرو ریام.وفتادمیم عقب ازش دنیبوس تو که یجور

 آورد رونیب تنم از لباسمو زد مهیخ روم خودش و خوابوندم

 نکهیا با دراورد تنم از نمویسوت ریام بود تنم ریز لباس فقط

 دل ته از چون دمینکش خجالت یول بودم لخت جلوش

 لمسشو یجا یجا و کرد لمس بدنمو تمام ریام. خواستمشیم

 شد بلند تنم یرو از رسوندم شلوارش کمر به دستمو دیبوس

 تونمینم گهید ادیب در نیا اگه_.کرد جدا کمرش از دستمو

 شلوارش کمر به دستمو دوباره نبود مهم برام.باشم خودار

 نگه سرم یباال و گرفت دستامو ریام باز یول کردم کینزد

 .داشت

 ...نشهیس یرو قایدق من سر و دهیکش دراز ریام

 ..مارستان؟یب میریم یک ریام_

 ...میرینم مارستانیب_



 ...یداد قول تو آخه_

 ...برمتیم شد وقتش یموقع هر_

 ....چطوره حالشون بگو حداقل...دنشونید برم یزارینم_ 

 ...خوبن_

 اون از یخبر...گشتیم نگهبان دنبال یصابر روز اون_

 ...یدار

 رونیب هیقض نیا از یخواینم...خوبن گفتم...شاداب بسه_

 ...یبکش

 ...بداخالق...یکنیم دعوا چرا حاال خوب_

 ...داد دستم لباسامو کرد بلند خودش یرو از منو

 سالن در از هم با هردو دمیپوش لباسامو...باال میبر بپوش _

 ...میشد خارج



 برم باهاش خوادیم بعد کنهیم ناراحتم...باال؟ ییاینم_

 :زدم لب یناراحت با...خونش

 ....نه_

 به بهش کردن نگاه بدون و نشدم العملش عکس منتظر

 ...رفتم خانوم میمر ی خونه سمت

 بارم هی یحت حاال تا ندازهیم شک به منو ضشینق ضد یرفتارا

 .....داره دوستم نگفته

 یها عمه شب فردا واسه دنیرس صبح امروز خانوم عمه_

 ...کردم دعوت رویام

 پسر چون ستمین یول باشم خوشحال خانوم عمه اومدن از دیبا

 اونوقت مارستانهیب تخت یرو لمیفام تنها میپدر یعمو

 ...بکنم ازدواج و باشم خوشحال تونمیم یچجور

 ؟یکرد دعوتشون یچ واسه_



 .گهید شاداب دنید واسه_

........................ 

 تا ادیب بود خواسته ازش خانوم میمر بود امده زود صبح مژگان

 ...کنه کمکش خونه یکارا تو

 ...کنم کار نیا از شتریب تونمینم گهید خدا به مردم_

 ی بهونه به صبح از یدرآورد من واسه مردم مردم بابا نیبش_

 ...یکرد ول نصفه رو کارا تمام بچت

 خودت رو کارا ی همه انگار یزنیم حرف یجوری شاداب_

  خانوم یپر رو  کارا تمام خوبه یداد انجام

 ...داده انجام

 میمر و ریام ی خونه و نجایا ادیم موقعها یبعض خانوم یپر

 ...کنهیم زیتم خانومو



 استراحت نیبر نیوفتیب هم جون به خوادینم دخترا بسه_

 ...دمیم انجام من رو کارا ی هیبق نیبخور ییچا هی نیکن

 :گفت ذوق با مژگان

 ....خانوم یپر یمرس یوا_

 :گفت و خودش دنبال دیکش گرفت دستمو مژگان

 دیجد کار دوباره ادیب که...ومدهین مامان تا میبر باش زود_

 ......میبد انجام گهیم

 ...دیکش کار ازمون یلیخ امروز مادرت_

 که هییا افاده سیف آدم هی یشناسینم رو عاطفه عمه تو_

 بیع زیچ همه از ما ی خونه ادیم دفعه هر نداره یدوم

 ....رهیگیم

 کاریچ ومدین خوششون من از اگه...گرفتم استرس یوااا_

 ...کنم



 خوششون دیبا اونا مگه یریگیم استرس ییزایچ چه با توام_

 :داد ادامه و زد یچشمک...ادیب

 .....اومده که ادیب خوشش دیبا ریام داداش_

........................ 

 :یال

 .کردمیم نگاه لباسام به کمد جلو

 .برسن که االنه مهمونا باش زود ینشد آماده چرا_

 بپوشم؟ یچ بنظرت مژگان_

 رونیب یرنگ یگلبه لباس رفت کمدم سمت مژگان

 .دیرسیم پام مچ تا لباسم یآورد،بلند

 .ادیم بهت نمیبب بپوش خوبه نیا_

 تنم تو لباسو ومدین مژگانم دمیپوش لباسمو مژگان رفتن از بعد

 .نهیبب



 شیآرا کردم جمع سرم پشت موهامو نشستم نهیآ یجلو

 دور یدست که گشتمیم شال دنبال کمد یتو.کردم یمختصر

 .خودش سمت چرخوند منو داد فاصلم کمد از شد حلقه کمرم

 ....یدیرس خودت به همه نیا هام عمه واسه_

 .امیب نظر به خوب خوامیم_

 .شدم خوشگل بگه حداقل ای کنه فیتعر ازم تا بودم منتظر

 .بود نیهم احساساتش اوج.زد میشونیپ یرو ییا بوسه

                                                      ...................... 

 نشسته خانوم هیعال ریام بزرگ ی عمه یرو روبه ریام کنار

 از پر خانوم عاطفه عمش یکی اون یول هیمهربون زن بودم

 جمع از دیببخش هی با و خورد زنگ ریان یگوش.افادس سویف

 گرفت فاصله

 ؟یکنیم یزندگ نجایا کجاست مادرت پدرو_



 که بودم مطمئن بود هیکنا شین با حرفش هر خانوم عاطفه

 سوالو نیا باز حال نیا با ندارم رو یکس من دونهیم

 یدست شیپ خانوم میمر که بدم جوابشو خواستمیم.دیپرس

 شاداب ی درباره که قبال هیسوال چه نیا جون عاطفه وا_.کرد

 .زدم حرف باهاتون

 سقف هی ریز باهم ازدواج از قبل نداره تیخوب یول بله اون_

 .باشن

 .محرمن هم به شاداب و ریام داداش_

 ....یول درسته_

 .حرفش وسط دیپر خانوم هیعال

 .کیتبر واسه دمیاومد ما بسه عاطفه_

........................... 



 به خوابه خانوم میمر شدم مطمئن یوقت مهمونا رفتن از بعد

 .رفتم ریام ی خونه سمت

 .خوندنه کتاب حال در و نشسته تختش یرو معمول طبق

 ؟یاومد یک_نشستم یصندل یرو

 .شده اومدنم متوجه تازه نکهیا مثل

 .ینشد اومدنم متوجه یبود خوندن عمق تو نقدیا_

 .گذاشت کنار بست کتابشو

 ؟یدار یکار_

 مارستان؟یب میبریم یک_

 میبریم یک هی حرفت هر از یکرد کالفم شاداب بسه_

 .ادیم در مارستانیب



 یاتفاق چه دونمینم میبرینم وقت چیه که باشه تو با اگه_

 یزنینم یحرف چیه موردش در اصال افتاده اوشیس واسه

 .خاموشه شیگوش زنمیم زنگ یصابر یآقا به یهرچ خودمم

 به گهیبرمت،دیم شد وقتش موقع هر گفتم بهت صدبار_

 .نزن زنگ یصابر

 یرو ی پوشه به برگردوندم،چشمم قهر ی نشونه به سرمو

 چشام پوشه تو عکس دنید با کردم باز صحفهشو خورد زیم

 خط هی کردم نگاه صورتش به قیدق آشناش چقد شد گرد

 شدن دهیکش با کرده تر خشن خشنو ی چهره که قیعم

 پوشه تو عکسو ریام.اومدم رونیب فکر از دستم تو از عکس

 .بست و گذاشت

 ه؟یک عکس نیا ریام_

 .بدزدتت خواستیم اوشیس ی خونه که یهمون_

 ؟یآورد کجا از عکسشو بود پوشونده صورتش که اون_



 .یدیکش سرش یرو از تو که یکاله از_

 .نیریبگ یرد نیتونستینم نبودم من اگه بده زهیجا بهم پس_

 ؟یخوایم یچ_

 .اوشیس شیپ یببر منو_

 هر گمینم که االن_:گفتم زود دمید ناکشو وحشت نگاه یوقت

 .گمیم ویخواست خودتت که موقع

 نیا یرو چرا دونمینم کردیم نگاه بهم ناک وحشت همچنان

 :گفتم جو کردن عوض یبرا!!!! حساسه موضوع

 .شناسمیم نویا من ریام_

 رو؟ یک_

 .دمشید ییجا هی ادمهی قایدق عکس تو مرده نیهم_

 .کجا_

 .دمشید قبال مطمئنم فقط کجا دونمینم_



 ش؟یدید کجا نیبب کن فکر خوب_

 عکس صاحب به همش نییپا برم تا اومدم رونیب ریام اتاق از

 با بود یکلیه و بلند قد یلیخ ادمهی دمشید کجا کردمیم فکر

 نیا نیا نشستم نیزم یرو شد شل بدنم رفتم وا شیاداوری

 .خودشه مطمعنم دمشید قبرستون تو که همونه

 ؟ینشست چرا خوبه حالت شاداب شد یچ_

 یوقت کردیم نگاه بهم تعجب با و بود ستادهیا سرم یباال ریام

 .کرد بلندم خودش کنمینم یحرکت چیه دید

 قبرستون تو که یهمون بود خودش اومدم ادمیاومد، ادمی_

 ....دیپرس مادرم پدرو ی درباره

 یوقت...کردیم نگاه بهم تعجب با و بود ستادهیا سرم یباال ریام

 ...کرد بلندم خودش کنمینم یحرکت چیه دید



 قبرستون تو که یهمون بود خودش... اومدم ادمی...اومد ادمی_

 دینبا منه ریتقص همش....همش....دیپرس مادرم پدرو ی درباره

 ....ذاشتمیم عکسو اون

 ...یگیم عکسو کدوم توئه ریتقص یچ شاداب یگیم یچ_

 ...منه ریتقص نرگس مامان قتل_

 ...یگیم یچ بفهمم تا بزن حرف درست_

 تو وفتهیب نرگسم مامان واسه اتفاق اون نکهیا از قبل من_

 پست مادرم پدرو و خودم از یخانوادگ عکس هی نستاگرامیا

 پخش راتیخ لدای با یوقت قبرستون تو روز همون بعد...کردم

 پدرو واسه راتیخ گفت گرفتو جلومو مرده نیهم...میکردیم

 دید یوقت...کردم شک بهش افشیق و پیت خاطر به...مادرته

 کجا از گفتم منم دیپرس سوالو اون دوباره دمینم جوابشو

 کنار دمتید...گفت و کرد هل مادرمه پدرو واسه یدونیم

 کجا از دادم ریگ بهش دوباره یوقت یبود نشسته مادربزرگت



 لدای به یوقت شد دور ازم سرعت با مادربزرگمه اون یدونیم

 گرفته جلوشو جوون خانوم هی گفت اونم گفتم مرده ی درباره

 واسه نه گهیم اونم مادرته پدرو راتیخ که پرسهیم ازش و

 ...دوستمه

 ...کردم نگاه ریام به حرفام شدن تموم از بعد

 ..؟یدار جتویپ هنوز_

 .....کنمینم استفاده ازش گهید یول آره_

 ...بفرس میگوش واسه پسورددتو و یدیآ_

 ....??نه منه ریتقص اتفاق اون_

 ...زدم بهش حرفو نیا لحن نیتر مظلوم با

 :وگفت...دیبوس مویشونیپ دیکش موهام به یدست

 ...ستین هم تو ریتقص...وفتادیم زود ای رید اتفاق نیا_



 بال اون چرا وفتهیب نرگسم مامان ی واسه اتفاق نیا دیبا چرا_

 خانوادم مگه بدوزدن منو خواستنیم و آوردن اوشیس سر رو

 ...کردن؟ کاریچ

 .....میبخواب میبر وقته رید...نکن فکر زایچ نیا به_

 اون اگه منه ریتقص نرگس مامان قتل...نکنم فکر شهیم مگه_

 ...کردن؟ینم دامونیپ چوقتیه اونا زاشتمینم عکسو

 دست و گرفت بازمو دستش هی با شد بلند جاش از حرف بدون

 ...بودم بغلش تو...کرد بلندم گرفت پامو ریز گشید

 ...خوابه وقت فقط االن هیکاف امشب واسه گفتم_

 ...دیخواب کنارم خودش و کرد کشم دراز تخت یرو

 ...کردمیم فکر نرگس مامان به همش بخوابم تونستمینم

 ..هستن؟ من دنبال چرا نیک اونا ریام_

 ....خستم شاداب بخواب_



 ......یچجور آخه_

 ...دیکش بغلش تو منو گرفت دستمو ریام

 ....نکن فکر یچیه به گهید.....ینجوریا_

 کاش بود آشوب دلم تو یول شدم ساکت ریام بخاطر

 ....کردمینم ول نرگسمو مامان چوقتیه و قبل به گشتمیبرم

 ....یراو

 که یطور رفته فرو یقیعم فکر در و نشسته اتاقش رداخلیام

 ...دیشنینم را یخسرو یحرفا

 یزندگ کارو از دارویپا سرگرد نطوریا که افتاده یاتفاق چه_

 !...انداخته؟

 ...کرد یخسرو جمع را حواسش ریام

 ...محسن؟ یگفت یزیچ_

 ...داد سر یبلند ی خنده محسن



 دیجد پرونده ی درباره دارم دوساعت....ریام ایشد عاشق_

 حواست...گفتم یزیچ که انگار نه انگار...زنمیم حرف

 ...؟یدینم کار به دل گهید چرا...?کجاست

 یروز که یمن...رفته در دستم از یچ همه انگار...کالفم_

 ...کنم کمک زنم به تونمینم شهیم رد دستم ریز پرونده صدتا

 ...خانومه شاداب مشکل پس_

 از...بکنم تونمینم یکار چیه آرامشش واسه که منم مشکل_

 االنم...دنشید ببرمش داده ریگ شده یزخم اوشیس که یروز

 کاریچ دونمینم...گرفته وجدان عذاب...شناخته و ژنیب که

 .....کنم

 خوبه اوشیس حال که االن...اوشیس شیپ ببرش خوب_

 ....ستین ینگران یجا گهید

 زنهیم که یحرف نیاول اوشیس باش مطمعن ایزنیم حرفا_

 ....مادرشه پدرو قتل ی درباره



 دیبا یک تا خانوم شاداب...کنهیم تر راحت تورو کار بزنه خب_

 همه که عتهیموق نیبهتر االن بنظرم...کنه یزندگ یخبر یب تو

 ...بدونه زویچ

 فکر شادب به یوقت...دیکش شیموها به یدست کالفه ریام

 چوقتیه او...شدیم اداوری را شبشید نیغمگ نگاه...کردیم

 ...شود گنیغم و نارحت شادابش خواستینم دلش

                                        

  ....................... 

 ...شاداب

 دمیدیم و اوشیس دیبا من نداشتم آرامش االن تا شبید از

 دمید و اوشیس خونه و قبرستون تو که کهیمرت اون ربط دیبا

 باهام حرفا یلیخ گفت لحظه نیآخر اوشیس دمیفهمیم رو

 کنم دایپ نجات یسردرگم نیا از بکنه کمکم بتونه دیشا داره

 ....دارن یدشمن واقعا ندارمشون گهید که ییا خانواده دیشا



 ....رفتم رونیب اتاق از کردم سر شال دمیپوش رونیب لباس

 :دیپرس...کرد تعجب دنمید با خانوم میمر

 ...یبر ییخوایم ییجا دخترم_

 .....آره_

 ...برم کجا خوامیم که ندادم حیتوض بهش

 ...یبر یخوایم ریام با_

 گفتمیم راستشو اگه چون دادم مثبت جواب سر با دورغ به

 ...رونیب برم ذاشتینم

 ...نیبر هم با بعد ادیب ریام تا نیبش نجایا پس_

 ...نمیشیم منتظرش اطیح تو رمیم ستین الزم نه_

 ...نگفت یزیچ گهید چون شد قانع نکهیا مثل

 برم ریام ی اجازه بدون اگه کردم فکر خودم با و اطیح تو رفتم

 ببرتم تا بخوام ریام از دیبا دیشا کنم کاریچ اونوقت بدزدنم و



 کنم کاریچ دونمینم....یچ اونوقت نذاشت اگه نه نه مارستانیب

 هی از اوشیس دنید برم خوامیم طرف هی از ختهیر بهم ذهنم

 زنگ بهش که بهتره رمیام العمل عکس نگران طرف

 و آدرسش اوشیس شیپ برم خوامیم گمیم برداشت اگه...بزنم

 زدم زنگ بهت گمیم برنداشت اگه گرفتم یصابر از صبح

 ...نده جواب خداکنه...ینداشت بر ویگوش خودت

 باال قلبم تپش بوق نیاول با...زدم اتصالو ی دکمه لرز ترسو با

 ....بکنم قطع بهتره سوم بوق دوم بوق...رفت

 ...الو_

 نقدیا چرا دونمینم رفت تنم از روح کردم حس لحظه هی یبرا

 ....دمیترس ازش

 ....سالم_

 ..؟یدار یکار سالم_



 کردم هول

 ....اطمیح تو االن من ریام.....هوممم_

 ....اطیح تو_

 ...دیخند

 .....یبد کارتو گزارش که من به یزد زنگ_

 ...اوشیس دنید برم خوامیم من_

 در از پاتو قدم کی اگه خدا به...قدم کی اگه شاداب...یییچ_

 ....شکونمیم پاتو قلم یبزار رونیب

 دیبا خودم یدینم تیاهم من به که تو برم خوامیم_

 ....کنم حل مشکالتمو

 و مظلوم نقدیا یک از شد آب دلم مظلومم لحن از خودم

 ...شدم چارهیب

 ....امیب خودم تا خونه داخل برو_



 ....یول_

 ....حرفم وسط دیپر

 من نه گهید یبزار رونیب خونه  از پاتو اگه نداره اما و یول_

 ....تو نه

 ....بودم شده ترسو امروز کال دمیترس شیتهد از

 ....منتظرتم من ایب زود پس باشه_

 ...رمیام منتظر همچنان اطیح تو من و بود گذشته ساعت مین

 ...رفتم سمتش به دو با اومد در شدن باز یصدا

 ....میبر االن_

 ...انداخت بهم ینگاه

 ....سالم_

 ...حاال...دادینم جوابمو کردمیم سالم اول من شهیهم



 ...میبر سالم_

 ....نه_

 ...بود بس گهید گذاشتم کنار و ترس شدم یعصب

 تو اصال رمیبگ اجازه رفتن رونیب یبرا دیبا که میزندون انگار_

 ...رمیم خودم این

 به قدم هی...برم و بگذرم کنارش از تا کردم جذب و عزمم

 بسته چشمام درد از که دیکش بازومو چنان برداشتم در سمت

 ...شد

 یزیچ مرده اون اگه یول برمتیم خودم باشه یبر یخوایم_

 یانداخت راه ناله و ونیش اگه ومدین خوش مزاجت به که گفت

 .... یفهمیم بودتو یزندان یمعن اونوقت گهید

 باز نویماش در میرفت رونیب اطیح از کشوند خودش دنبال منو

 ...بود شده یوحش نیماش داخل کرد پرتم محکم کرد



 از که یجور بست محکم درشو و شد نیماش سوار خودش

 ...دمیپر ترس

 ...افتاد راه یحرف بدون 

 وجودمو تموم استرس گذاشتم مارستانیب تو پامو یوقت

 با سرباز ستادیا بود نشسته سرباز هی که یاتاق کنار ریام...گرفت

 ریام...گذاشت ینظام احترام و ستادیا جاش سر زود ریام دنید

 ....کرد باز درو

 ...مونمیم منتظرت نجایا داخل برو_

 ....کن کمکم  خودت ایخدا....گذاشتم اتاق داخل پا ترس با

 بود برش دورو دستگاه یکل کردم نگاه اوشیس ی چهره به

 خونش در غرق بدن ادی افتادم روز اون ادی شده زرد چهرش

 ...بودم دینوم بودنش زنده از روز اون

 ....کرد باز چشاشو قدمام یصدا با افتادم راه تختش سمت به



 ...زد یلبخند دنمید با

 ...یاومد_

 ...زدم یلبخند متقابال

 ....نهیبش تا کرد بلند کمی خودشو

 ...نیباش راحت لطفا_

 ....نمتیبب خوب خوامیم_

 کنارتختش یصندل یرو خودم....نهیبش تا کردم کمکش

 ...نشستم

 ....خوبه حالت نمتیبب بتونم کردمینم فکر_

 ....دیپرس حالم از اول اون که دمیکش خجالت

 ...نیخوب شما خوبم_

 ...بهترم دنتید با االن_



 در داره و ستین خوب حالش بود معلوم یول بهترم گفت

 ...کشهیم

 ...گردمیبرم گهید وقت هی و رمیم ستین خوب حالتون اگه_

 ...گردمیبرم گهید وقت هی و رمیم ستین خوب حالتون اگه_

 ...برگردم دیبا من نمونده یوقت گهید دخترم نه_

 ....بود پدرم واقعا انگار...شد رو رویز قلبم دخترم لفظ از

 ....نیبر نیخوایم ییجا!...?نیندار وقت چرا_

 امن واسم نجایا گهید کشور هی دمیشا شیاتر برم خوامیم_

 مادرت پدرو واسه که همونطور...ستین امن هم تو واسه ستین

 ...نبود

 ....چرا؟_

 نیا که یروز از بگم برات اولش از یخوایم یبدون یخوایم_

 ....اومد شیپ کردن فرار نیا یناامن



 ...یدرگم سر نیا از شدم خسته بدونم خوامیم آره_

 با شیکودک خاطرات از او دادمیم گوش حرفاش به دقت با

 عاشق پدرم که یروز از اون...زدم لبخند من و گفتیم پدرم

 به ایناامن نیا که یروز از اون...شدم شوق پا سرتا و گفت شد

 پدرو مرگ از اون...شدم مچاله خودم تو من و گفت اومد وجود

 فکر سالها نیا تمام من...کرد خی بدنم تمام و گفت مادرم

 گهیم اوشیس اونوقت مردن تصادف تو مادرم پدرو کردمیم

 که یکس از گفتیم مسعود ی نهیک از اون دنیرس قتل به اونا

 از ییا اراده چیه تونستمینم من و کرد نابود رو خانواده هی

 دنیفهم یبرا ییجا گهید کنه بس بگم و بدم نشون خودم

 لحظه....شدم بلند یصندل یرو از یحرف چیه بدون....ندارم

 ....زد صدام آخر

 یبرا تا ایب من با تو یبرا نه امنه من یبرا نه نجایا شاداب_

 ....میبر نجایا از شهیهم



 به....افتادم راه یخروج سمت وبه کردم ول بستن بدون درو

 چه هر تا کردم تند هامو قدم...ندادم گوش ریام یزدنا صدا

 که و مارستانیب بزرگ در...برم اور خفقان یفضا نیا از زودتر

 پشت از بازوم دمیرس که اطیح به...کردم شتریب سرعتمو دمید

 ...کردم نگاه ریام نگران صورت به و برگشتم...شد دهیکش

 ...گفت؟ بهت یچ!...شده؟ یچ زمیعز...شاداب_

 بازمو....دونستنیم همشون دونستیم مطمعنم دونستیم اونم

 :گفتم یناراحت با دمیکش

 همتون... ادیم بدم همتون از...ادیم بدم ازت...کن ولم_

 ...نینگفت بهم یچیه و نیدونستیم

 ...کردیم نگاه بهم و بود ساکت...گرفت قبل از تر محکم بازمو

 قتل به بابام مامان ینگفت چرا...ینگفت بهم یچیه چرا_

 ...دنیرس



 ....زدمیم مشت نشیس به

 به دورغ ها سال نیا تمام چرا... نگفت نرگس مامان چرا_

 .....چرااااا...چرااااا....داد خوردم

 ...میزنیم حرف هم با بعد میبر نجایا از ایب....زمیعز باش آروم_

 ...زدم داد بلند رفتم عقب عقب...دمیکش دستش از بازمو

 دورغگو مشت هی متنفرم همتون از.... متنفرم....متنفرم ازت _

 همه نیا احمق من دمیفهمیم االن دیبا چرا گرفتن دوروبرمو

 مامان یول دمیدیم خواب تو مادرمو پدرو قتل سال

 ....دارم توهم فقط گفتیم بهم شهیهم زمیعز یمامان...نرگس

 اشکم بالخره و کردم ناله...زدم ضجه...زدم زانو نیزم یرو

 ... کردم هیگر بالخره...دیکش فلک به سر میگر...شد ریسراز



 یسالها تمام و زدم پسش کنه بلندم تا گرفت شونمو ریام 

 اشک و کردم هیگر نکردمو یها هیگر تمام مادر پدرو بدون

 ....کرد بغلم مردم یها نگاه به توجه بدون ریام.....ختمیر

 هنوز و بودم نشسته نیماش یتو...سمت میرفت و کرد بلندم

 ...کردمیم هق هق

 ؟یکن تمومش یخواینم....شاداب_

 یمن اونم رمیبگ مویگر یجلو خواستیم ازم....رحم یب چقد

 ...نشستم مادرم پدرو یعزا به امروز که

 ...کردم پاک اشکامو

 ....مادرم پدرو دنید برم خوامیم_

 .....شهینم االن_

 .....رمیم خودم کن ادمیپ نجایا میببر یتونینم اگه_



 هی خونه رمیم االن ستین خوب حالت....شاداب کن بس_

 ....برمتیم گهید وقت

 .....رمیم خودم کن ادمیپ نجایا میببر یتونینم اگه_

 وقت هی خونه رمیم االن ستین خوب حالت شاداب کن بس_

 ...برمتیم گهید

 ....کن ادمیپ نجایا...امینم جایه باهات...خوامینم_

 ....کن تموم اتویباز بچه نیا.....بسهههه_

 ...دمیچسب یصندل به زد که یداد با

 که هرجور کسم یب چون...نزن داد من سر...کن بس خودت_

 یدونیم...شم ادهیپ خوامیم دار نگه....یکنیم رفتار یخوایم

 تو به عشقم... زنمیم بهم و یکوفت هینامزد نیا اصال...هیچ

 راحت خودم هم تا رمیم تیزندگ از شهیهم واسه...بود اشتباه

 ....یباش راحت تو هم شم



 نویماش سرعت فقط گفت یزیچ کردنه نگام نه بود ساکت

 ....کرد شتریب

 با سمتم اومد و شد ادهیپ نیماش از....کرد پارک نویماش

 به کشون کشون کرد ادمیپ نیماش از... گرفت دستمو خشونت

 ...رفت خانوم میمر خونه سمت

 ...کنم آزاد دستمو تا زدم زور

 ....یشکوند دستمو کنن ولم_

 به مادرش به توجه بدون ریام شد بلند دنمونید با خانوم میمر

 ....رفت اتاقم سمت

 ....ریام شده یچ_

 ...بده نجاتم یوحش نیا دست از...کن کمکم خانوم میمر_

 ...گفتمیم ومدیم در دهنم از یهرچ  ترس از

 ....دستشو یشکوند کن ولش ریام_



 کمد یباال از رو چمدونم....کرد پرتم تخت یرو محکم ریام

 داخل و آورد رونیب لباسامو و کرد باز کمدو در آورد نییپا

 ....انداخت چمدون

 ینجوریا ریام چرا...ینگران از مردم شده یچ بگو تو شاداب_

 ....کنه؟یم

 ریام منو نیب نداشت رو به رنگ من از بدتر خانوم میمر چارهیب

 ...کرده ریگ

 رفت میزنینم یحرف کدوممون چیه دید یوقت خانوم میمر

 ....گرفت بازوشو و ریام سمت

 ..شده؟ یچ یبگ یخواینم پسرم_

 کرد بلندش و بست چمدونمو مادرش به توجه بدون باز ریام

 ....کردم نگاه بهش دهیترس من سمت اومد

 ....نزن دست بهم_



 بلندم تخت یرو از و گرفت بازمو تقالهام به توجه بدون

 ...بردتم اطیح سمت به کشون کشون....کرد

 ....کردیم هیگر ومدیم دنبالمون خانوم میمر 

 بهت با نیزم یرو کرد پرت خودمو و کرد ول چمدون ریام

 ...کردمیم نگاه بهش

 ....برو یخوایم هرجا گمشو_

 ...سمتم اومد خانوم میمر

 ...یکنیم هیچکار نیا ریام بده مرگم خدا یوا_

 ....زد داد ریام دیرس که میقدم کی تا

 جون به یبر سمتش گهید قدم هی اگه قسم بخدا مادر_

 ینم منو وقت چیه گهید نباشه ایدن خوامیم که قسم خودت

 .....ینیب



 ریام منو نیب نگاهش...شد ریسراز اشکش خانوم میمر

 ....بود سرگردون

 ....پسرم یول_

 .....داخل برو زود نداره اما و یول_

 از مهمتر مطمعنا پسرشه ریام نداشت یریتقص خانوم میمر

 ...منه

 کردمیم نگاه ریام هیرحم یب به نشسته نیزم یرو همونطور

 کنهیم رفتار باهام ینطوریا که ارزشم یب براش نقدیا یعنی

 یآدم نیهمچ به عمر هی خوامیم چطور..داره؟ دوستم اصال

 ...اعتمادکنم؟

 سرم یباال هنوز ریام یول بود هیگر حال در خانوم میمر

 ....بخشه لذت براش شدنم ریتحق دیشا بود ستادهیا



 جام از کنه رفتار باهام ینجوریا نداره حق اون باشم یقو دیبا

 :زدم لب آهسته و آروم...ستادمیا جلوش شد بلند

 دست به فقط آروزم تنها یدونیم...دارم دوستت چقد یدونیم_

 یجا نیتر امن برام تو آغوش یدونیم اصال...بود تو آوردن

 کردم دایپ خانواده نرگسم مامان از بعد کردمیم فکر....بود ایدن

 ییتنها احساس گهید...یهست باهام شهیهم تو کردمیم فکر....

 ......کنمینم یکس یب و

 شدنو جمع چشام تو که ییا تازه یاشکا یجلو کردمیم یسع

 :دادم ادامه یدار خش یصدا با...نبودم موفق اما....رمیبگ

 من که ییا اندازه بار هی حاال تا...یداشت دوستم حاال تا اصال_

 نه و یداشت دوست نه مطمعنم...یخواست منو خوامتیم

 نکهیا یبجا.... کنم ولت خوامیم گفتم یناراحت تو...یخواست

 خونت از....یکرد رمیتحق ینجوریا...یکن برطرف امویناراحت

 ویکس نجایا من گهیم راست....اوشِیس با حق...یکرد رونمیب



 بهتر....هست ریام که کردم خوش دلمو خودیب...ندارم و نداشتم

 ....یداد نشونم تویواقع یرو زود یلیخ که ممنون....برم باهاش

 ....گرفتیم شدت خانوم میمر ی هیگر حرفم هر با

 .....گذشتم کنارشون از و گرفتم چمدوتو ی دسته

 .....ایب کوتاه تو...خدا رو تو....دخترم نرو_

 ...دادم ادامه رفتنم به حرفاش به دادن تییاهم بدون

 ...ومدیم سرم پشت از خانوم میمر یصدا

 برش برو...قسم پدرت روح به رو تو...پسرم خدا رو تو_

 ...یشکست دلشو....یشیم شمونیپ بعد بخدا...گردون

 ...ومدینم ریام از ییصدا

 خوش دل من که بود نیا گذشتیم ذهنم تو که یزیچ تنها

 ....بودم سنگدل نیا هیچ به

 ...رفتم زهرا بهشت به گرفتم نیماش هی



 داره احتمال و دارم دشمن رونیب نیا که نبود مهم برام اصال

 یکس یوب ییتنها احساس...بود بد یلیخ حالم...کنن دامیپ

 ....خانوادم شیپ رفتمیم دیبا...کردمیم

 هم کنار نفرشون سه هر...نشستم خانوادم قبر کنار 

 هم کردن هیگر یحت...نییپا ختیریم چشمام از اشک...بودن

 بسته گلوم راه...دیترکیم داشت قلبم...نبود یکاف برام

 ریتحق امروز یچجور نیدیم نیبود کاش...مانان...بابا...بود

 یچجور قلبم االن تا دونمینم...شدم خرد امروز یچجور...شدم

 دست از عشقمو هم و مادرم پدرو هم امروز انگار آورده طاقت

 ....دادم

 ...بخونم قرآن امرزیب خدا یبرا دخترم سالم_

 شروع باشیز صوت با دادم جواب روم شیپ رمردیپ به سر با

 درونم سکوت در و دادم گوش...کرد قرآن یها هیآ خوندن به

 ....ختمیر اشک



 ول هال وسط چمدوندمو رسوندم خونم به خودمو یتاکس با

 گهید شدم تنها شهیهم یبرا شد تموم زیچ همه.....کردم

 تموم یرحم یب با باشم دلخوشش که نبود میزندگ تو یریام

 یبرا پسرعموم شنهادیپ به دیبا...کرد حذف شیزندگ از منو

 ...کنه تمیاذ کمتر بودن دور دیشا کنم فکر رانیا از رفتن

 ....خونم نیا تو تنها که روزه ده به کینزد

 لدای کردم نگاه در یچشم از زدیم رو خونه در محکم یکی

 نکرده باز کامل درو هنوز.کردم باز درو کنهیم کاریچ نجایا

 ...کردم جداش خودم از....بغلم تو انداخت خودشو

 ..؟یکنیم کاریچ نجایا تو_

 از گفت زدم زنگ مژگان به یبرنداشت زدم زنگ تیگوش به_

 ...یرفت خونه اون

 ..؟یدیفهم تازه تو نجامیا که روزه ده_



 :گفت کردو نگام یشرمندگ با

 ...بودم یعروس دیخر سرگرم یدونیم خودت_

 ...ارمیب برات یخوریم یچ_

 ....؟یکرد ترک رویام چرا بگو برام نیبش ایب خوامینم یچیه_

 جمع چشام تو اشک شد خراب حالم ریام اسم دنیشن با باز

 .ستین شیحال تنفر عاشقم قلب یول باشم متنفر ازش دیبا شد

 ...نگفت؟ یزیچ مژگان_

 ....نه_

 زشیعز داداش بگه نشد روش ای...نداشت خبر مژگان یعنی

 یچشا اشکم قطره نیاول افتادن با...کرده رونیب خونش از منو

 ...اومد لبم رو لبخند چشاش حالت بخاطر شد باز تعجب از لدای

 ...یزیریم اشک یدار شاداب شهینم باورم خدا یوا_

 ....انداخت بغلم تو خودشو



 ..؟یکن هیگر یتونیم یک از...یک از_

 ...رسوندن قتل به مادرمو پدرو دمیفهم که یروز از_

 !...؟یچ قتل...قتل...؟ییچ_

 براش بودو گفته بهم اوشیس یهرچ گفتم بهش ویچ همه

 ...کردیم هیگر و ختیریم اشک پام به پا لدای....کردم فیتعر

 ..؟یگینم مسعود کهیمرت اون ی درباره ریام به چرا_

 ...کردیم یقراریب دلم...برد اسم ریام از باز

 یزیچ نشد وقت نجایا اومدم شدم جدا ازش روز همون_

 ....بگم

 ...؟یبود عاشقش یلیخ که تو نیزد بهم شده یچ چرا_

 از ما رابطه...نداره تیاهم براش نبودم بودو...نداره دوسم اون_

 ...دمیفهم زود که بهتر همون...بود اشتباه اولم

 ...کنهیم دایپ تو از بهتر یک باشه خداشم از_



 رونیب شلوار و مانتو هی کرد باز درشو رفت کمدم سمت لدای

 ...آورد

 ...رونیب میبر بپوش نویا ایب زمیعز_

 ...ندارم حوصله که ینیبیم_

 .....میبر بپوش ایب...شو اقتیل یب اون الیخیب_

 :گفتم بلند لدای به رو و دمیپوش لباسامو

 ....مونماینم رونیب ادیز من لدای_

 ...یکنیم لوس واسم خودتو یه توام بابا باشه_

 ...میشد نشیماش سوار لدای با

 نداشته دوست دیشا مینر ماهان شاپ یکاف که بهتره لدای_

 ...ننیبب منو باشن



 همه نیا از بعد یماهان دوست نیبهتر تو...یشد وونهید_

 میرفت برسام با شیپ روز چند نتتیبب شهیم خوشحال مدت

 ....دیپرسیم تو از همش فردا،ماهان شاپ یکاف

 ...میافتاد راه شاپ یکاف سمت به لدای نیماش با

 ..؟یریگینم محافظ خودت واسه چرا شاداب_

 ...ندارم ازین محافظ خونم تو موقع شتریب من_

 کنن داتیپ اگه خطرناکه کن استخدام محافظ گمیم که من_

 ........بده نجاتت که ستین هم یریام گهید

.................................... 

 زیم پشت لدای با نبود اونجا ماهان...میشد شاپ یکاف وارد

 ...مینشست نفره چهار

 صدا ماهانو ما دنید با بود شخوانیپ پشت که یپسر دیمج

 ...کرد



 ...ایدن دوست نیتر وفا یب به سالم_

 ...کردم سالم یشرمندگ با

 ..؟ینیبب منو ینخوا گهید دیشا کردم فکر ستمین وفا یب من_

 ما نیب اگه...یکرد خودت با یفکر نیچیهم یکرد غلط تو_

 ....تو نه میمان منو اون باشه ناراحت دستت از قراره یکس

 کجاست؟ یمان_

 ...هیعصب ازت بدجور بچم....خونه_

 ....هستما نجایا منم سالم_

 توجه بدون ماهان من آخه زد حرفو نیا تیعصبان با لدای

 ...میزدیم حرف بهش

 ...کرد نگاه لدای به تعجب حالت با ماهان

 ....دمتیند یزیر بس از یینجایا توام سرم تو خاک وا_

 ..زه؟یر من یکجا شعوریب_



 ....ییا گنده میلیخ دمیفهم کنمیم نگاه که االن_

 ...؟ییا مزهیب یلیخ گفته بهت یکس تاحاال_

 ....ینفر نیاول تو خدا به نه_

 ....برگردوند سرشو و گفت یشیا لدای

 ومد؟ین همراهت چرا کجاست عشقت نیا حاال_

 .....شاداب یدونینم مگه_

 ...نداد ادامه حرفشو و شد خفه زدم لدای یپا به که یلگد با

 ..؟یشد ساکت چرا لدای یگیم یچ_

 من ازدواج ی درباره خواستیم بگه خواستینم یخاص زیچ_

 ...بزنه حرف ریام و

 ...؟یکن ازدواج یخوایم یزود نیهم به....ازدواج_

 ....نه که هم ایزود نیهم به_



 ....زدم گند بدتر کنم جمعش خواستمیم سرم تو خاک

............... 

 ....رونیب میزد شاپ یکاف از لدای با

 ؟یگفت دورغ چرا شاداب_

 خونش از منو عشقم گفتمیم مثال...ها گفتمیم یچ بهش_

 ....کنه سرزنشم تا....کرده رونیب

 ؟یگفت ییا گهید زیچ خونت تو چرا...کرده کاریچ ریام ییچ_

 تو منم دیکش داد سرم اومدم مارستانیب از یوقت روز اون_

 برم شتیپ از و بزنم بهم وینامزد خوامیم گفتم بهش تیعصبان

 رونمیب خونش از بست چمدونمو خونه میدیرس که یوقت اونم

 ....کرد

 خونش دم رمیم االن نیهم...شعوریب مردک....یعوض_

 .....کنمیم کسانی خاک با رو خانواداش خودشو



 ...کنم فراموشش شهیهم یبرا خوامیم ستین الزم_

 نیا متنفرم ستیگر اشکو یهرچ از گهید...کردم پاک اشکمو

 ....کردن هیگر شده کارم روز چند

................. 

 ......کرد پارک نویماش لدای

 ...؟ییاینم باال_

 ....ایب تو.....میدار مهمون امشب نه_

 .......ندارم حوصله ممنون نه_

 ازدواج داره لدای...رفتم خونه سمت و کردم یخداحافظ لدای از

 به نیا از نداره من واسه یوقت گهید ستین قبل مثل کنهیم

 ................................شدم تنها واقعا واقعا گهید بعد

  ریام دنید با کردم باز چشمامو صورتم لمس با

 ...زدم لبخند اریاخت یب



 هیگر چقدر یدونیم....شده تنگ برات دلم یاومد بالخره_

 .......کردم

  ریام دنید با کردم باز چشمامو صورتم لمس با

 ...زدم لبخند اریاخت یب

 هیگر چقدر یدونیم....شده تنگ برات دلم...یاومد بالخره_

 .......کردم

 ....زدینم حرف چرا دونمینم

 .....کرد سیخ صورتمو اشک

 دلمو...یبد یلیخ...یکن باهم نکارویا یتونست یچجور_

 تو...یکن یرفتار باهم ینجوریا نبود من حق.....یشکست

 کنارم که داشتم اجیاحت بهت یوقت...یکرد رمیتحق

 رونیب خونت از منو...طیشرا نیبدتر در...یبد میدلدار...یباش



 عاشقت گهید خوامیم...شم متنفر ازت خوامیم....یکرد

 ....دارم دوستت وجودم تمام با شهینم یول...نباشم

 اشکمو...کرد لمس صورتمو آورد جلو دستشو.....نزد یحرف باز

 ....کرد پاک

 یعنی...شد یچ دونمینم بودم منگ....دمیپر جا از در یصدا با

 لمس یجا چرا پس.. ومده؟ین نجایا ریام...بود خواب همش

 صورتم به یدست......... کنمیم حس صورتمو یرو دستش

 دارم ایخدا...ومدیم عطرش یبو هنوز بود اشک سیخ دمیکش

 یصدا پس باشه یعیطب نقدیا خواب شهیم مگه شمیم وونهید

 .....بود یچ در

 شیپ نییپا رفتم کردم سرم شال دمیپوش لباسمو تند

 ...شد بلند دنمید با یدیحم یآقا.....نگهبان

 ......خانوم سالم_

 ...دنبالم نجایا ومدهین یکس...سالم_



 ...شد هول یدیحم یآقا

 ...ومدهین ییا بهیغر چیه نجامیا صبح از من خانوم نه_

 ..؟یمطمعن_

 اومده؟ شیپ یمشکل مگه خانوم آره_

 .....باش راحت....نه_

 یول...داشت تیواقع کاش.....بوده خواب همش یعنی خدا یا

 ...کنم فک ریام به خوامینم گهید...بود خواب شکر رو خدا نه

........................... 

 ....یراو

 تماشا رو شاداب دور از و...بود ستادهیا ینگهبان اتاق داخل ریام

 یشاداب....دنشیکش آغوش به یبرا دیکشیم پر دلش...کردیم

 یبرا دیشا که یلیدال...بود رانده اش خانه از یلیدال به که

 ...نبود یمنطق هم خودش



 ....شد اتاق داخل یدیحم یآقا شاداب رفتن با

 ...رفتن خانوم...سرگرد جناب_

 ....رفت و کرد تشکر یدیحم یآقا از ریام

 ....بود برگشتش به دیام هنوز بود شاداب ذهنش فکرو تمام

 با هنوز نکهیا به اعتراف...بود کرده عشقش به اعتراف شاداب

 که دواریام و...کردیم دلخوشش نیا و دارد دوستش وجود تمام

 ....باشد داشته شهیهم یبرا را شادابش بتواند دوباره

........................ 

 .شاداب

 حداقل کاش یا...نشستم ونیزیتلو یرو روبه حوصله یب

 زنگ میگوش...کنم وآمد رفت و رونیب برم راحت تونستمیم

 .....بود ناشناس شماره خورد

 ....الو_



 ...افتاد دلم به یترس ومدین اونور از ییصدا

 ..؟یتوئ شاداب الو_

 .....گرفت آروم دلم اوشیس یآشنا یصدا با

 .....ن؟ییشما اوشیس آقا....سالم الو_

 ....شمیپ ییایب یتونیم...خودمم_

 کاریچ وفتهیب یبد اتفاق دوباره اگه دنشید برم دوباره ترسمیم

 ...کنم

 حرف به دوباره شده یطوالن سکوتم دید یوقت اوشیس

 ....اومد

 التیخ دنبالت فرستمیم راننده بده آدرس یبترس خوادینم_

 ....مواظبم ندفعهیا باشه راحت



 گنده یکلیه آدم دوتا شدم فرستاد اوشیس که ینیماش سوار

 نویماش پالک شماره اوشیس اگه بودن نشسته نیماش داخل

 ....شدمیم سوار اگه عمرا بود نداده

 که یجور بود یطوالن یلیخ اوشیس ی خونه تا خونم ریمس

 ییالیو ی خونه هی داخل راننده.....گرفتم خوابم راه وسط

 مرد هی دوتا نیا مثل هم کرد باز درو که ینگهبان شد بزرگ

 وحشتناک بزرگ سگ تا پنج کینزد بود یکلیه یلیخ بلند قد

 راننده کنار نیماش تو که یاون...دمیترس سگا از کردنیم پارس

 .....خونه داخل کرد میراهنما بود نشسته

 .....نوریا از خانوم_

 ...بود کلفت خودش مثل هم صداش گرفتیم خندم داشت

 دهیپر رنگ چهرش هنوزم بود نشسته مبل یرو اوشیس

 ......بود

 خوبه؟ حالت زمیعز سالم_



 .نیخوب شما خوبم سالم_

 .شدم خوب دنتید با_

 ....نشستم کنارش

 :گفتم اوشیس به رو

 جواب شویگوش گهید یحت ستین یصابر یآقا از یخبر چرا_

 ....ده؟ینم

 کنه؟ینم کار من ی واسه گهید اون_

 ...کردم نگاه بهش تعجب با

 کار شما یبرا هم پدرش یحت گفتیم که یصابر یآقا چرا_

 ..کرده؟یم

 یپا تا و رفت لو عتمیموق اون بخاطر خورهینم بدردم گهید_

 ....رفتم مرگ



 از شدم جمع خودم تو کمی....دیکش سرم به یدست زد یلبخند

 ....ومدین خوشم یکینزد همه نیا

 یکرد کارایچ بگو خودت از....مردمیم حتما ینبود تو اگه_

 ..بشناسمت؟ شتریب خوامیم

 باهم یلیخ قبلنا میقیرف باهم یلیخ دارم یمیصم دوست سه_

 .....میگذروندیم وقت

 !..قبلنا؟ چرا_

 ....باشم دوربرشون ادیز ترسمیم دارم دشمن االن_

 .....امنه نجایا جات...کن یزندگ نجایا ایب_

 یزندون قبل مثل بازم کنم یزندگ اگه نجایا:گفتم خودم با

 یزندگ خانوم میمر ی خونه که یزمان مثل شمیم

 :گفت دوباره گمینم یزیچ دید یوقت....کردمیم



 ایب یخواست اگه بکن فکراتو...زمیعز کنمینم مجبورت_

 .....نجایا

........................ 

 االن که یکلیه مرد همون همراه اوشیس از یخداحافظ از بعد

 رو رستم اوشیس...رفتم خونه سمت به  رستم اسمش دمیفهم

 خونم دم که گفت رفتن موقع فرستاده ازم محافظت یبرا

 با مسعود ی درباره خواستیم دلم یلیخ....بده ینگهبان بمونه

 نیهم به بود خسته و داشت درد یول بزنم حرف اوشیس

 .... گهید وقت هی واسه گذاشتم خاطر

 دنیشن ن؟بایندار یکار ییجا...خونه برم راست هی خانوم_

 بود برازندش رستم واقعا لبم رو اومد لبخند هی رستم یصدا

 رستم واقعا انگار بود کلفت صدا و یکلیه بلندو قد هم

 ...بود شاهنامه

 ....خونه برو...نه_



..................... 

 اومده رستم که یروز از......دمیپر خواب از در زنگ یصدا با

 خونه که یزمان مثل دمیخواب یم راحتر ازم محافظت واسه بود

 بخشمشینم دیکش یریت قلبم ریام یادآوری بودم،با ریام ی

 دلمو بدجور بخشمشینم بازم باشم عاشقش قدر هرچه

 ....شکست

 کردم نگاه در یچشم از رفتم در سمت به و کردم سرم یشال

 ....شد داخل خانوم میمر کردم باز درو....بود خانوم میمر

 ...کرد بغلم محکم ختیر اشک دنمید با

 ....شده تنگ برات دلم....دخترم شاداب_

 ...نیکرد فراموشم کردمیم فکر...شده تنگ براتون دلم منم_

 ...کردم تشیهدا مبل سمت به شدم جدا ازش

 ..ارم؟یب براتون نیخوریم یچ_



 ...نیبش ایب زمیعز خوامینم یزیچ_

 ...بردم براش ینیریش و ییچا گرفتم دهیناد تعارفشو

 ....دخترم نکنه درد دستت_

 ...نشستم کنارش

 :زد لب و خورد شویچا از قلپ هی

 ییاینم چرا یستین قهر که من با یقهر ریام با تو دخترم_

 ...بودم منتظرت چقدر یدونیم...دنمید

 ...ادیب شیپ برام یمشکل ترسمیم رمینم رونیب خونه از ادیز_

 بخدا کن یزندگ اتاقت تو من شیپ قبلنا مثل...من شیپ ایب_

 یلجباز از دست ایب...نزدم اتاقت به دست یرفت که یروز از

 ...تره امن جات اونجا بردار

 :گفتم اروم...بدم قورت بغضمو کردمیم یسع

 .... باشم اونجا من خوادینم اون_



 وگرنه ارهینم روش به بچم...مونهیپش رمیام بخدا دخترم نگو_

 ....تنگته دل اونم

 یاونجور بود دلتنگم اگه ریام...بگم بزنم داد خواستیم دلم

 ....کردینم رونمیب خونش از رحمانه یب

 از شتریب و بحث امینم نییپا حرفم از دید یوقت خانوم میمر

 ...نداد کشش نیا

 خونه به کنم دعوتت هم بزنم سر بهت هم نجایا اومدم_

 .....میبر قراره داداشم خانواده با جمعه...باغ

 ...ندارم دنشوید طاقت من ادیم اونم حتما یواا

 ..امیب تونمینم من_

 .....کارشه سرگرم معمول طبق...ادینم که رهیام بخاطر اگه_

 ...دمیکش خجالت

 .......دنبالت میایم رضا با کن آماده لتویوسا_



 سر بهش موقعها یبعض خواست ازم رفتن موقع خانوم میمر

 .......بزنم

....................... 

 نگاه بود دستش بزرگ ی سهیک که لدای یدستا به

 ه؟یچ نایا لدای_کردمیم

 ازش رو ها سهیک....ریبگ دستم از ایب کردن سوال یبجا_

 ...یخوراک از بود پر کردم نگاه داخلشو گرفتم

 ...هیچ واسه یخوراک همه نیا_

 واست رفتم...یرینم رونیب خونه از که تو آوردم تو واسه_

 ....دمیخر یبهداشت نوار و یخوراک یکل

 یآقا به دارم ازین یزیچ وقت هر یول یفکرم به که ممنون_

 ...ارهیب برام گمیم یدیحم

 ...؟یبهداشت نوار یحت واقعا_



 ...هیچ مگه آره_

 بهیغر مرد هی به شهیم روت یچجور...ییایح یب یلیخ واقعا_

 ..اره؟یب واست یبهداشت نوار یبگ

 ...دارن ازین خانوما همه که هیزیچ هی ستین ییایح یب اصالم_

 واست ریام یکردیم یزندگ خانوم میمر خونه که یموقع_

 ...د؟یخریم

 واسم خودش شهیهم بگم یزیچ نکهیا بدون خانوم میمر نه_

 ... دیخریم

 ...یکنیم یزندگ نجایا ییتنها چرا ما ی اخونهیب شاداب_

 برم خوادیم ازم رسهیم بهم یهرک چرا دونمینم راحتم نجایا_

 .....کنم یزندگ خونش

 ..خواست؟ ازت یک گهید من از ریغ به مگه_

 ...اوشیس قبلشم خانوم میمر روزید_



 خوادیم دلم یلیخ یندار ازش یعکس اوشیس یگفت_

 ...نمشیبب

 یخوایم دلت یلیخ اگه آوردم کجا از عکس...ایزنیم حرفا_

 ...ایب همرام خونش رفتم که بار هی شینیبب

 ه؟یچجور کجاست خونش....امیم کن خبرم حتما_

 و محافظ یکل خونش تو داره بزرگ ییالیو ی خونه هی_

 ...داره سگ

 راه از یهرک هست نییپا اون گنده یاروی هی محافظ یگفت_

 ....ش؟یشناسیم هیک کنهیم بهش بد نگاه هی رسهیم

 رستم اسمش.....گذاشته ازم محافظت واسه اوشیس آره_

 داره کلفت یصدا هی ترسهیم ابهتش از آدم زنهیم حرف یوقت

 ...ندازهیم شاهنامه رستم ادی منو

 ....برازندشه اسمشم....جوون_



................................... 

 یشلوار مانتو...گذاشتم داخلش لباس و کردم آماده ییا کوله

 همش نشستم خانوم میمر منتظر و کردم سرم شال دمیپوش

 دنشوید دوباره طاقت...کنم کاریچ باشه ریام اگه دارم دلهره

 دهیناد دیشا کنهیم باهام یرفتار چه دتمید اگه دونمینم...ندارم

 .....ردتمیبگ

 ....نییپا برم گفت و زد زنگ بهم مژگان

 :گفت و جلو اومد رستم نییپا دمیرس

 ..ن؟یبریم فیتشر ییجا خانوم_

 دنبال برو دنبالم ییایب ستین ازین توهم...رونیب برم خوامیم_

 ....کارات

 .....خانوم یول_



 ششونیپ جام اعتمادن قابل برم باهاشون خوامیم که ییکسا_

 ....باش راحت خونت برو... امینم خونه روز دو تا امن

 ...خانوم چشم_

 ....بغلم اومد شد ادهیپ نیماش از دنمید با مژگان

 چرا ییوفا یب یلیخ شده تنگ برات دلم چقد شاداب یوا_

 .....دنمید یومدین

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش

 زنگم هی یحت...دنمید یومدین که ییوفا یب تو_

 آمد و رفت راحت تونمینم من که یدونیم خودت...ینزد

 .....کنم

 ..ن؟یش سوار نیخواینم خانوما_

 و کردم نگاه بود آورده رونیب نیماش از سرشو که رضا به

 .....کردم سالم بهش



 کرده کالفم رو راه تمام بود نشسته پاهام یرو نایمب راه یتو

 ....خوندم داستان و شعر براش بس از بود

.............................. 

 ....بود قشنگ یلیخ کردم نگاه روم به رو بزرگ باغ به

 ....داخل ارمیب رو الیوسا خوامیم ریبگ و یعل ایب شاداب_

 کوچولو یعل با همراه کردم آماده خودم یبرا که ییا کوله

 ....شدم ییالیو خونه وارد و برداشتم

 :دمیپرس ازش اومدبرگشتم سرم پشت مژگان

 ..اد؟ینم هیراض_

 ....زنهیم زنگ بهشون داره رضا االن انیب بوده قرار_

 .....میبرد باال طبقه به مژگان با همراه رو الیوسا

 :کردم مژگان به رو

 ....بزارم کجا لمویوسا من_



 بود مژگان اتاق از بزرگتر رفتم کرد اشاره مژگان که یاتاق به

 .....بود دورتر مژگان از اتاق دو

 رونیب  کردم سرم شالو کردم عوض خونه تو لباس با مانتومو

 ....رفتم

 باز درو....زدن در که میبود یباز تاپ حال در اطیح تو نایمب با

 ....داخل دیپر هیراض نکرده

 :زد داد زده جانیه کرد بغلم محکم

 وقته چند شده تنگ واست دلم چقد جون یشاد یوا

 ....دمتیند

 لدای چت گروه تو بار هی شدم یعصب گفتنش جون یشاد از

 دست روز اون از هیراض... کردم دعواش منم یشاد گفت بهم

 پدرو یجلو االنم....یشاد گهیم بهم همش ستین بردار

 ....بگم یزیچ تونمینم مادرش



 ...؟یخوب دخترم سالم_

 احوالو محمد آقا با و دادم ییخوشرو با و خانوم فاطمه جواب

 .... کردم یپرس

 زدن حرف حال در و بودن نشسته هم دور همه ناهار بعد

 یلیخ نکهیا با ومدهین هم ناهار یبرا یحت ریام.....بودن

 ....شم درو رو باهاش خوامینم بازم یول دلتنگشم

 پوشکشو خوامیم یاریب و یعل فیک باال یریم شاداب_

 ....مونده کجا هیراض نیا دونمینم کنم عوض

 ...ارمیم االن...باشه_

 جا همه هوی که گشتمیم یعل فیک دنبال رفتم باال ها پله از

 داخل به ماه نور رونیب از و داره پنجره اتاق خوبه شد کیتار

 یزیچ هی با اومدم رونیب اتاق از..... کردم دایپ و فیک ادیم

 یکیتار تو نکهیا با...بود خودش رفت نفسم....کردم برخورد

 عطر همون...دمیفهم بوش از یول دمیدینم یزیچ



 اتاق رونیب یکیتار اون تو و بودم داده هیتک در به...یشگیهم

 با بود زده خشکش انگار من مثل اونم....کردمینم یچکاریه

 مثل...بود دهیچسب بهم کامال کرد کم باهام فاصلشو حرکت هی

 با دستاش لمس با....خوردمینم یتکون چیه ها شده مسخ

 به نفساش...آورد نییپا صورتشو...افتاد بدنم به یلرز پهلوهام

 لمسم فقط زدیم یحرف نه دیبوسیم نه...خورد صورتم

 لبم یرو لبشو...دیکش صورتم به صورتشو....کردیم

 خوردم که یکس... کنمیم کاریچ دارم من خدا....گذاشت

 االن...کرد رونیب شیزندگ از منو ریتحق با که یکس...کرد

 ها پله از عقب دادم هلش اومدم خودم به....ببوستم خوادیم

 دایپ و مژگان اومد برق....کردم پاک اشکمو... اومدم نییپا

 ....دادم بهش رو فیک کردم

 ...رفت؟ برق یدینترس_

 ....نه_



 ...رفت؟ برق چرا شد یچ_

 ...کرد درستش رضا...شده خراب وزیف نکهیا مثل دونمینم_

 یعاد یلیخ همه زدنیم حرف و بود نشسته شییدا شیپ ریام

 میبود نامزد یمدت هی ریام منو که انگار نه انگار کردنیم رفتار

 کردمینم نگاه ریام به تونستمیم تا....میزد بهم االن و

 یتیاهم برام و ندارم دوستش گهید که بدونه خواستمیم

 ...کردمیم حس خودم رو یگاه نگاهشو ینیسنگ اما....نداره

 .....گرفت باال محمد ییدا با ریام بحث

 :گفت ریام به رو یبلند یصدا با محمد ییدا

 یدیکش سرک یصبور ی پرونده تو...یشد خودسر یادیز_

 ...؟یشیم طلبکارم



 فقط نکردم یخاص کار که من... حرفو نیا نزن جان ییدا_

 بود کینزد پا دستو یب یصبور اون  یول انداختم راه کارشو

 ....بده، باد به دمویکش زحمت براش ساله چند که ییا پرونده

 سرهنگ احترام به حداقل یکرد پولم هی سکه سرهنگ جلو_

 ....یشدینم زیگالو یصبور با

 گهید بود یصبور با دارمید نیآخر امروز یکرد شروع باز_

 ...ادینم چشمم جلو

 ....کرده یخواستگار ایپو واسه رو هیراض سرهنگ_

 به یبد رو هیراض یخوایم تو واقعا...ییدا یگفت یچ...؟یچ_

 ...سالشه؟ چند یدونیم...رمردیپ یایپو اون

 :دیپرس صحبتشون وسط دیپر مژگان

 تعجب نقدریا که چندسالشه مگه نیگیم که ییایپو نیا ریام_

 !!!؟یکرد



 ....پنج و یس_

 :گفت اخم با ریدن،امیخند بلند مژگان و ر،رضایام حرف نیا با

 ....گفتم؟ یدار خنده زیچ_

 بدبخت حاال کردم فکر رمردیپ یگفت یجور هی داداش یوا_

 مثل هم هیراض خودته سن هم ایسنشه،پو ییا خورده و چهل

 ...سالشه پنج و ستیب شاداب

 نایا واقعا دمیکش خجالت کردم نگاه من به و دنیخند همه

 ....میزد هم به ما دوننینم

 ....نبود ادمی دیببخش یوا_

 رویام و من مثال تا زد حرفو نیا قصد از شعوریب مژگان دونمیم

 ... بده یآشت



 دوستهینم واقعا انگار کنهیم نگاه یجوری کرد نگاه بهم ریام

 برگردوندم سرمو و کردم نگاه بهش پوزخند سالمه،با چند که

 .....شده سرخ دشیجد خواستگار شرم از که ییا هیراض سمت

 ..م؟یرفت خواهرش یعروس که همونه ایپو هیراض_

 ....ساستیپر خواهرش اسم آره_

 ....دیخند مژگان

 ....بود گرفته چشتو ایپو یعروس از نکنه ادتهی خوبم چه_

 یال# سندهینو

 ....بود گرفته چشتو ایپو یعروس از نکنه ادتهی خوبم چه_

 ....زد مژگان یپا به یمشت هیراض

 ....شیخوایم یبدجور که معلومه دشدنتیسف و سرخ از_

 ....دیخند حرفم نیا به خجالت بدون ندفعهیا هیراض



 لیوسا که یاتاق تو هاش بچه و مژگان و هیراض با شب آخر

 یعل و بود خواب نایمب....میبود نشسته بود داخلش من

 ....خوردن ریش حال در همچنان

 ....ن؟یداریبرم کردن قهر از دست یک شاداب_

 .....ستمین قهر یکس با من_

 ..؟یرفت مامانم خونه از چرا پس_

 ....بمونم اونجا تونستمینم شهیهم که من_

 ......ریام با اگه_

 ....دمیپر حرفش وسط

 منو نیب یچیه گهید یبگ مورد نیا در یزیچ خوامینم_

 ....ستین داداشت

 ساعت چند که بود من عممت جون آره شدیم تکرار ذهنم تو

 ....بودم وادادن حال در ریام ینوازشا موقع شیپ



 .....رمیبگ عکس خوامیم نینیبش درست کمی_

 هیراض نشست کنارمون و خوابوند تخت یرو و یعل مژگان

 ....گرفت ازمون یسلف چندتا

 ....بود لدای خورد زنگ میگوش

 یریم باهاش بعد یاریدرم رو نایغمگ یادا یشعوریب یلیخ_

 ....گردش

 که بود بلند نقدیا صداش اومدم رونیب اتاق از بدست یگوش

 ....شدن حرفاش متوجه هیراض و مژگان

 ؟یانداخت راه دعوا نزده زنگ هنوز که تو ای شعورم یب من_

 ....؟یکنیم کاریچ اونجا شب وقت نیا بگو بهم فقط

 هی فقط یگیم تو که یاون اومدم منم کرد دعوتم خانوم میمر_

 .....اومده که هیساعت چند



 رد شیمتر هی فاصله از....کن گوش حرفام به خوب شاداب_

 با نیشد چش تو چش دفعه هر نکن نگاه اصال بهش یشینم

 .....برگردون سرتو عشوه

 ....بود کجا عشوم بخدا ییا وونهید_.....دمیخند

 لوند نقدیا یزیبر عشوه نقدیا دیبا ستین میحال حرفا نیا من_

 ....بشه مونیپش دادنت دست از واسه تا یاریب در یباز

 از قبل.....کردم یخداحافظ لدای با.....خوشه دلت توام بابا برو_.

 ینگاه....اومد رونیب یکنار اتاق از ریام شم اتاق داخل نکهیا

 جلوش خواب شلوار تاپو و باز یموها با انداخت پام سرتا به

 کردن نگاه ینا موند صورتم یرو نگاهش.....بودم ستادهیا

 درو و انداختم اتاق تو خودمو اومد جلو قدم هی نداشتم بهشو

 دور دارم بهش نسبت که یعشق همه نیا با ایخدا...بستم

 .....سخته ازش شدن

 ؟یزد حرف باهاش رونیب یرفت بود یک شاداب_



 ....زد زنگ یفرستاد واسش که یعکس بخاطر بود لدای_

 یول خودش اتاق تو رفت بودن خواب هاش بچه چون مژگان

 ....میزد حرف صبح خود تا هیراض با

 یال# سندهینو

 زود صبح خانومش و محمد ییدا شدن رفتن ی آماده همه

 کردمیم خدا خدا همش بره رضا با خوادیم هم هیراض رفتن

 .....خونم برم ریام نیماش با نکنه مجبورم خانوم میمر

 :زد صدام خانم میمر...میرفت رضا نیماش سمت هیراض با

 .....ایب ما با تو دخترم...شاداب_

 یابرو دنمید با هیراض....اومد سرم به کردمیم فکر که یزیچ

 :گفت و انداخت باال

 ...گذرهیم خوش بهت جونت ریام با برو_



 یجوری....ررفتمیام نیماش سمت به و گفتم بهش ییبابا برو

 تا شبید که انگار نه انگار بمیغر براش انگار کنهیم رفتار

 شیپ هم تخت تا دادمیم اجازه بهش اگه....رفت شیپ بوسه

 ....رفتیم

 دراز پشت خوامیم ستین خوش حالم  نیبش جلو تو دخترم_

 ....بکشم

 دونمینم من کنهیم فکر واقعا دروارده شورشو خانوم میمر

 ....بده یآشت رویام منو مثال کنهیم رو نکارایا

 کردم نگاه بهش یچشم ریز....انداخت راه و نیماش ریام

 گر بدنم تمام دنشید با که زده پیت یجوری المصب

 دنشید با بدنم دینبا...ببخشمش دینبا من....نه... نه...رهیگیم

 قلب نیا مگه یول....باشم داشته دوستش خوامینم...رهیبگ گر

 خانوم میمر از ییصدا...شهیم شیحال حرفا نیا....عاشقم

 ...برده خوابش نیماش تو قبل مثل حتما ومدینم



 ...؟یزد یحرف اوشیس با_

 یدور تونمینم خدا یا...گرفتم قلب تپش صداش دنیشن با

 ....دادم جوابشو سر با.....کنم تحمل ازشو

 ...یدیم تکون سرتو...یندار زبون_

 ...برگردوندم رومو و کردم نازک براش یچشم پشت

 ..نگفته؟ قاتل درباره یزیچ اوشیس_

 ....دادم جواب بهش کردن نگاه بدون

 ....نیپرسینم ازش خودتون چرا_

 مخاطب شخص سوم نکهیا از حتما...دیکش یحرص پر نفس

 ....شده یعصب دادم قرارش

 شده مرخص مارستانیب از که یروز از....هیفرار ما از اوشیس_

 ...کجاست دونهینم یکس

 .....دنبالشن؟ سایپل یعنی....خالفکاره یعنی...هیفرار اوشیس



 ..ه؟یفرار که کرده کاریچ مگه_

 ...ادینم خوشش سایپل از فقط...نکرده یخاص کار_

 :زد لب دوباره....دمیکش یراحت نفس

 ؟یکنیم کارایچ  یدار االن که یآزاد با خودت_

 ....گفت تمسخر با رو یآزاد

 دلم که یک هر با هرکجا....مزاحم بدون....راحت....یچیه_

 تو دوقلوها واسه خوامیم گهید چندوقت تازه...رمیم خوادیم

 .....رمیبگ یپارت خونم

 نگاش یینما دندون لبخند با و گفتم دهیکش رو یپارت

 خودشو جلو معلومه دید شهیم چشاش از خشمشو....کردم

 دم ریام.... مینزد یحرف گهید دنیرس تا....نکشتم که گرفته

 حتما وگرنه بود خواب خانوم میمر بود خوب...کرد ادمیپ خونم

 .....برم خونش به خواستیم ازم



🍃🍃🍃🍃🍃 

 یال# رمان سندهینو

 باز براش درو تا زده زنگ میگوش به لدای معمول طبق باز

 .....کنم

 .....کردن هیگر کرد شروع بغلم تو انداخت خودشو ومدهین

 .....شده یچ یبگ یخواینم.....شده یچ....لدای....لدای_

 ....اومد حرف به نیف نیف با دیکش باال دماغشو

 .....بکنه ازدواج خوادیم مامانم میعروس از بعد_

 .....کردم جداش خودم از.....افتاد هیگر به دوباره

 ینجوریا که داره تو به یربط چه مامانت ازدواج یلوس یلیخ_

 .....؟یکنیم ناله و ونیش

 من به یگیم تو اونوقت دخترشم تنها من نداره یربط من به_

 ...بکنه ازدواج نداره حق اون.....نداره ربط



 ....بکنه؟ ازدواج نداره حق چرا که اریب لیدل هی....چرا_

 اش مسخره ی بهانه واسه.....شمیم تنها ازدواجش با چون_

 ....گرفت خندم

 واسه یکار چیه از ینبود مادرت فکر به حاال تا تو لدای واقعا_

 مخالفش مادرت ی هرکا....یکردینم غیدر مادرت کردن تیاذ

 لب پروتز لجش واسه مثال....یکن ناراحتش تا یداد انجام بود

 پسر از یکرد لیتحص ترک بود خوب یلیخ درست یکرد

 ....نگم گهید که اتیباز

 .....مادرم ای یمن طرف تو شاداب یبد یلیخ_

 یبان باعث مادرتو شهیهم مسخرس لتیدل یول توام طرف_

 اون یدیند مقصر پدرتو چوقتیه چرا دونمینم یدیدیم طالق

 بود نگذشته طالقش از هنوز گهید کشور هی رفت کرد ولت

 شویجون همه یچ مادرت اونوقت داره بچه تا دو کرد ازدواج

 ....گذروند تو یپا



 چوقتیه هم مادرم یول دادهینم تیاهم بهم ادیز پدرم دیشا_

 ....بوده مطبش تو ای مارستانیب تو ای شهیهم نبوده خونه

 کردهیم کار نقدیا تو رفاه واسه مادرت....لدای کنمینم درکت_

 تو تا نکرده ازدواج حاال تا خواستگار وجود با بوده خانوم نقدیا

 ....یریبگ سروسامون

 ....گرفت شدت لدای ی هیگر

 شهیهم واسه کنه ازدواج اگه گفتم بهش کنم کاریچ حاال_

 ....کنمیم فراموشش

 :گفتم اروم و کردم نوازش سرشو

 دردو نینیبش باهم بکن یخواه معذرت ازش خونت برو االن_

 یلیخ اون بخشدتتیم مادرت باش مطمعن....نیبکن دل

 ...داره دوستت



 دل ته از که داره یمادر فهممینم لداروی واقعا موقعها یبعض

 جواب ینجوریا لدای اونوقت کنهیم براش یهرکار عاشقشه

 ....بشه برطرف مشکالتشون دوارمیده،امیم محبتاشو

........................ 

 انتخاب یشلوار مانتو...خونش کرده دعوت منو اوشیس امروز

 در زنگ یصدا....میبر قراره لدای با دمیپوش شال همراه و کردم

 ....لداستی....اومدم

 ...دمید زدنتو در زنگ و نمردم عجب چه_

 جون رستم با که نییپا بپر االن نزن مفت حرف_

 ....میمنتظرت

 راه بود فرستاده رستم یبرا اوشیس که ینیماش با

 ....موند باز دهنش اوشیس یالیو دنید با لدای....میافتاد



 نهمهیا....دارن سگ چقد....بزرگه خونه نیا چقد خدا یوا_

 ....ه؟یچ واسه محافظ

 .....جونش نجات واسه_

 جون نجات واسه قراره اگه....یندار محافظ چرا تو اونوقت_

 ....خطره در شتریب تو جون که باشه

 ....خوامیمحافظ،نم من_

 دنمونید با....بود تر سرحال ندفعهیا اوشیس....میشد خونه وارد

 ....زد یلبخند

 رنجه قدم تا کنم دعوتت من دیبا حتما جان شاداب سالم_

 ایب زود به زود شهیم تنگ برات دلم....خونم ییایب یکن

 ...دنمید

 .....کردم نگاش زده خجالت

🍃🍃🍃🍃🍃 



 :وگفتم کردم نگاش زده خجالت

 مزاحمت کمتر بهتره ستین خوب حالتون گفتم خودم با_

 .....بشم

 حالم...رمیگیم یانرژ تو وجود از من اصال هیچ حرفا نیا_

 .....شهیم خوب

 با رو لدای سالم جواب اوشیس نشستم کنارش لدای با

 ....داد ییخوشرو

 .....جان شاداب یکنینم یمعرف_

 .....میمیصم دوست هستن لدای_

 .....جوان خانوم دنتید از خوشحالم_

 ....زد جوان خانوم لفظ از یفیک خر لبخند لدای

 خودشو لدای....شد افرادش از یکی با صحبت مشغول اوشیس

 ....زد حرف گوشم دم و کرد کینزد بهم



 سالش و سن که نیا با یکرد دایپ کجا از نویا شاداب_

 ....بروخورده خوش و جنتلمن هیزیچ عجب یول باالس

 .....کرد ییرایپذ ما از خدمتکار

 ....شد جمع ما به حواسش اوشیس

 .....نیبگ یزیچ نیخواینم نیساکت دخترا_

 ....م؟یبزن حرف مسعود ی درباره شهیم_

 ....زمیعز بپرس یدار یادیز یسواال دونستمیم_

 ؟یگینم مسعود ی درباره سیپل به چرا_

 کنن یکار تونستنیم اگه اونا....ندارم اعتماد سایپل به من_

 .....کردنیم یکار کشتن خانوادتو که ییا موقعه همون

 .....کنم تیشکا مسعود از سیپل شیپ برم خوامیم_

 ادیبرنم سیپل ی عهده از یکار نکن نکارویا عنوان چیه به_

 ....مرده اونا نظر از مسعود ضمن در



 ادیب سیپل اسم وقت هر زد حرف شهینم هم اوشیس نیا با

 .....شهیم یعصب

 درستو دمینپرس اوشیس از مسعود ی درباره یزیچ گهید

 ....دهینم جواب یحساب

 ....میاومد رونیب اوشیس خونه از عصرونه خوردن از بعد

............................. 

 ...شم؟یپ ییایم ای خونت یریم لدای_

 اعتماد اوشیس به چقدر....ندارم رو خونه ی حوصله نه_

 ؟یدار

 ...مگه؟ چطور_

 آدم هی تا خورهیم خالفکارا به شتریب هیمرموز آدم یلیخ_

 .....خوب

 ..؟یدیرس جهینت به چطور اونوقت_



 محافظاش تازشم سگه و محافظ از پر خونش معلومه خب_

 ....دارن اسلحه

 استخدام آدم همه اون جونش نجات واسه که گفتم بهت_

 .....کرده

 ؟یگیم یچ رو اسلحه_

 .....گهید شهینم یخال دست محافظ خب_

 اعتماد بهش تونمینم اصال من نرو خونش گهید هیچ یدونیم

 ....کنم

 ....هیکاف دارم اعتماد خودم من_

 ....نداد کش بحثو نیا از شتریب لدای

............... 

 تزایپ شام یکرد یخوب کار دستت قربون جون شاداب_

 ......مردمیم یگرسنگ از داشتم یداد سفارش



 ست؟ین داشیپ چندوقته چرا کجاست آرسام_

 ....حیتفر حال در دوستاش با_ 

 نبرده؟ خودش با تورو چرا_

 ....مردونست جمعشون خودش ی گفته به_

 ...خورد منو یتزایپ از ییا تکه لدای

 ...یخوریم منو مال چرا یدار تزایپ نقدیا خودت گشنه_

 ....شه تموم زوتر خودم مال ترسمیم_

 ....گشنه_

 .....بپرسم سوال هی شاداب_

 ....؟یریگیم اجازه دنیپرس سوال واسه تاحال یک از_

 ؟یکنیم کاریچ بده شنهادیپ بهت اوشیس اگه_

 یال#سندهینو



 ....رفتن باهم و لدای دنبال اومد زود صبح آرسام

 برم خوامینم یول شده تنگ دوقلوها ی واسه دلم

 بگم ندارم دوست اصال من و پرسنیم ریام از چون...دنشونید

 ادامه رابطمون ی درباره گفتن دورغ به ای و میزد بهم

 ....کنم صبر تولدمون تا دیبا دیشا....بدم

.............. 

 دمیپوش بودم پام مچ از باالتر کمی شیبلند که یبنفش لباس

 ....بافتم موهامو و کردم ییا ساده شیآرا

 اسمشو یحت که بود آورده رو گهید یکی خودش یبجا رستم

 میمر ی خونه یراه دیجد محافظ با همراه.........دونستمینم

 .....شدم خانوم

 به خانوم میمر ی خونه یجلو نیماش کردن پارک از بعد

 تماس باهاش داشتم ازین بهش اگه و بره گفتم محافظ

 ....رمیگیم



 در ریام ینامرد ادی شد تازه دلم داغ اطیح تو گذاشتن پا با

 رسوندن قتل به مادرمو پدرو دمیفهم تازه که یروز اونم حقم

 حرکت از نیزم یرو کرد پرتم ریام که ییجا درست...افتادم

 یچجور...نداشت دوستم یحت...نبود عاشقم اون....ستادمیا

 یلیخ من....ببخشمش تونمینم... بکنه باهام کارو اون تونست

 دوباره دادم گوش خانوم میمر حرف به که احمقم و ساده

 فراموش خانوادرو نیا ی همه دیبا من خونشون به اومدم

 و خانوم میمر باشم بد دینبا...نه...نه...کنم فراموش دیبا....کنم

 عشقم نیاول که یریام.....ریام فقط خوبن حقم در مژگان

 ......بده داشتم دوسش دلم ته از...بود

 ؟یکنیم فکر یچ به یدار_

 دمیفهم عطرش یبو از صداش از نمشیبب تا برنگشتم

 نگاه بدون کرده رد کنارم از سرشو....سر پشت از....خودشه

 ......اومدم حرف به نیزم از گرفتن



 اون چرا نکهیا به...یکرد پرت منو که کنمیم نگاه ییجا به_

 پرتم خونت از زباله مثل چرا....یکرد حقم در رو ینامرد

 .....رونیب یکرد

 .....نکن فکر بهش گهید_

 ....هیباز مسخره انگار نکن فکر بهش گهیم یعوض یپرو

 نگاه برده نموید دلو که ییچشا....چشاش تو سمتش دمیچرخ

 .....بدم قورت بغضمو کردم یسع....کردم

 ادمی...رو تو ینامرد مونهیم ادمی...رهینم ادمی وقت چیه اتفاقا_

 جواب مونهیم ادمی...یکرد رونیب منو یحال چ تو مونهیم

 ازت دلم ته از...ریام متنفرم ازت...یداد چطور داشتنمو دوست

 ....بخشمتینم چوقتیه....چوقتیه...متنفرم

 زود یول نداشت و یبرخورد نیهمچ توقع انگار...خورد جا کمی

 پر نمونویب ی فاصله حرکت هی با....کرد جمع خودشو

 منتظر و بستم چشامو ترسوها مثل آورد باال دستشو.....کرد



 باز چشامو آروم نشد یخبر دمید یوقت....شدم یلیس

 چونمو.....شدم رو روبه ریام خندون یچشا با که....کردم

 .....کرد نوازش گونمو شصتش با گرفت دستش تو محکم

 یعاشقم نقدیا یش متنفر من از یتونینم چوقتیه تو زمیعز_

 ......یمونیم عاشقم بازم بکشمت اگه یحت که

 با چه یعوض کردم جدا صورتم از دستشو شدم یعصب

 ....زنهیم حرف نانیاطم

 تو مثل یعوض آدم عاشق دوباره که بکنم غلط من اوال_

 در خورهیم بهم ازت حالم نزن دست من به گهید دوما....بشم

 .....ینامحرم تو ضمن

 ......دیخند بلند آخرم ی جمله با

 تمونیمحرم شدن تموم تا یادیز مدت هنوز....من یکوچولو_

 ....مونده



 یصدا بارم هی حاال تا یعوض....کردم تند پا خونه سمت به

 قهقه واسم داره االن دمینشن یحساب درست خندشو بلند

 .....زنهیم

 یال_سندهینو#

 یروبوس باهام و در جلو اومد مژگان شدم خونه داخل یوقت

 ....کرد

 ....اومدم رید چرا سالم_

 .....نشده رید ادمیز....سالم_

 .....داخل ایب_

 ....اومدم رید واقعا دمیفهم محمد ییدا خانواده دنید با

 هی ی درباه یهرکس بودن نشسته هم کنار همه شام از بعد

 :گفتم هیراض سمت کردم رو...کردیم بحث یزیچ

 .....شد یچ خواستگارت_



 ....میخواستگار انیم فردا پس_

 ....ادیم خوشت ازش یدید رو پسره_

 ....گرفتش چشمم دمشید که اول بار همون_

 ....شهینم سرش خجالتم ایح یب_

 با شهیهم رفته ادتی خودتو نکهیا مثل....ادیم خوشم ازش_

 ....یخوردیم رویام چشات

 ....ستین یاونطور اصالم_

 آشپزخونه از خودم یریمیم براش یدار االنم یحت هست_

 ....کرد بغلت پشت از ریام اطیح تو دمید

 ...بود ستادهیا سرم پشت فقط اطمیح تو نزن مفت حرف_

 .....یگیم راست تو باشه_

 ...شدم رفتن ی اماده دمیپوش مانتومو ییدا خانواده رفتن از بعد

 ....دخترم؟ یریم کجا_



 ....خونم برم خوامیم وقته رید_

 ....بمون نجایا امشبو روقتهید یگیم خودت خوبه_

 ....خونم رمیم...ممنون نه_

 ......بمون نجایا امشبو هی....یدونینم قابل مارو_

 شال یول آوردم در مانتومو موندم خانوم میمر یاصرارا بخاطر

 .....بود سرم

............ 

 ...یراو

 شاداب با کردن یآشت یبرا بود شاداب ماندن از خوشحال ریام

 به را آن نتوانست باغ خانه در که ییها نقشه داشت ها نقشه

 را کار شاداب یلجباز که دانستیم یول.....برساند سرانجام

 آوردن بدست یبرا بود مصمم بازم یول....کردیم تر سخت

 شادابش دوباره



.......... 

 شاداب

 .....ستین بهیغر که نجایا اریب در شالتو باش راحت دخترم_

 گفت دهیکش رو بهیغر  خانوم میمر آوردم در شالمو یمجبور

 صدتا از پسرش که دونهینم محرمم ریام به هنوز بفهمم تا

 ....بدتره بهیغر

 کنه؟یم یزندگ کجا اوشیس_

 کردیم نگام خانومم میمر شد جمع بهش حواسم ریام سوال با

 :دادم جواب اروم....دادمینم جواب بهش اگه شدیم یاحترام یب

 خبردار اقامتش محل از یکس خوادینم که گفت اوشیس_

 .....بشه

 ..اونوقت؟ چرا_



 پرسهیم سوال ازم تیجد با زده زل بهم یجور هی المصب

 .....کنهیم میبازجو داره که انگار

 ....کنن داشیپ دشمناش ای سایپل خوادینم چون_

 ......داره؟ سایپل با یمشکل چه_

 آورده ریگ مامانش جلو منو توچه به بگم سمیوا جلوش خوامیم

 .....پرسهیم ازم داره سوال هرچه

 ......یبپرس خودش از که بهتره دونمینم من_

 ....کرد تکرار لب ریز و باال دیپر ابروش

 ...هاااا یدونینم که_

 :گفت سمتم کرد رو شد بلند میمر

 ....ریبخ شب....خستم بخوام برم من_

 ....برم تا شدم بلند خانوم میمر رفتن از بعد

 ....کجا_



 پشت از بازوم که.....شدم رد کنارش از بهش کردن نگاه بدون

 ....بغلش تو افتادم...شد دهیکش

 هیثان چند یبرا بودم نشسته بغلش تو کامال ریام یپا یرو

 ......کرد کاریچ نیا....برد ماتم

 تر محکم اندفعه شم بلند تا....دمیکش دستش از بازومو یعصب

 .....داشت نگهم بغلش تو و انداخت دورم کامال دستشو قبل از

 .....؟یکنیم هیچکار نیا کنم ول_

 ......کردم بغلم زنمو فقط کنمینم یبد کار_

 ....نبودم زنت یکرد رونمیب خونت از که یاونروز....زنم....هه_

 .....داد فشار خودش به منو

 تو که کن فکر االن به....ستین مهم گهید....گذشت اونروز_

 .....یبغلم

 .....زدم پا دستو



 که بود یروز....من واسه نه گذاشت تو واسه روز اون_

 ازمندین که بود یروز....دنیرس قتل به مادرم پدرو دمیفهم

 ....یکرد رونمیب خونت از ریتحق با تو... اما....بودم محبتت

 رفت باال قلبم تپش دیبوس قیعم میشونیپ گرفت قاپ صورتمو

 ادامه کارش به گهید کمی اگه شده تنگ واسش بدجور دلم

 ....کنمیم شیهمراه خودمم بده

 ....کن ولم_

 .....شدم سست که دیفهم زد یلبخند

 نمیس از داشت قلبم دیبوس دماغمو یرو دیبوس گونمو نوبت به

 ....رونیب زدیم

 راهنشویپ زد لبم به یزیر ییا بوسه گذاشت لبم یرو لباشو

 رفتار.....دیکش دندون به نموییپا لب زد یلبخند زدم چنگ

 زدم پسش...گرفت وجودمو تمام خشم...اومد ادمی به اونروزش

 .....کردم تند پا اتاق سمت به



 کاریچ داشتم من ایخدا ستادمیا در پشت کردم قفل درو

 ارشیاخت در خودمو داشتم دادم وا احمق من....کردمیم

 معذرت ازم دیبا اون....بزنه دست بهم زارمینم گهید....ذاشتمیم

 ....بکنه بخشش طلب ازم دیبا....بخواد

 ....رونیب زدم خانوم مربم ی خونه از زود صبح

 ناهارو چرا که کرد گله وازم گرفت تماس باهام خانوم میمر

 ......منتظرمه خونم تو لدای که گفتم دورغ به من نموندم

.................... 

 یمختصر شیآرا دمیپوش یشلوار جوراب با یکوتاه کیتون

 شب یبرا...شدم محمد ییدا ی خونه به رفتن آماده و کردم

 محافظ.....داشتم جانیه کمی....بودن کرده دعوتم یخواستگار

 ......دادم بهش محمدو ییدا ی خونه آدرس...بود رستم امروزم

 از ریغ به بودن همه شدم خونه وارد.....کرد باز درو هیراض

 مادرش از نویا بود کارش سر معمول طبق که..ریام



 شیپ باال طبقه رفتم یپرس احوال از بعد.....دمیشن

 ....زدم اتاق در به یتک....هیراض

 پاهاشو وار استرس و بود نشسته تخت یرو هیراض شدم داخل

 ....دادیم تکون

 ....چطوره؟ حالت خانوم عروس سالم به_

 عوض لباس صدتا حاال تا صبح از استرس از رمیمیم دارم_

 ....کردم

 ....ییعال که خودتم قشنگه یلیخ لباست زمیعز چرا_

 بکنم؟ شتریب شمویآرا کمی ستین ازین شدم خوب واقعا_

 که کن فکر یموقع به کن دور خودت از و استرس زمیعز نه_

 ....یبکن کارا اون از دوماد آقا با قراره

 ....شد سرخ خجالت از هیراض یها گونه

 ....شرم یب یپرو_



 ....دمید هم رو تو دنیکش خجالت و نمردم....جون_

 از بودم شده موفق نکهیا مثل دیخند زدنم حرف طرز به بلند

 .....کنم دورش استرس

 ....؟یشد یانار لب که یکردیم فکر ایچ به یداشت حاال_

 .....خوب یزایچ به_

 .....دمیخند بلند هردو

 ....اومدن خواستگارا که نییایب ها بچه_

 ....بود اومده دو با هارو پله انگار زدیم حرف زنون نفس مژگان

 خوشش ایپو از که بود گفته قبال نبود ریام از یخبر نییپا

 خارج فکرش از ییا لحظه یحت تونمینم....ادین واقعا دیشا ادینم

 ....برسه دادم به خودش خدا شم

 نگاه داماد به و دمیکشیم سرک رونیب به خونه آشپز یتو از

 اندازه به نه یول هیکلیه هیپیخوشت و جذاب مرد ایپو کردمیم



 ذهنم از عمرا کردم سشیمقا ریام با دمید ویکی باز...ریام ی

 ....بره رونیب

 ...نداره؟ ازدواج قصد ایپور هیراض_

 موقعه وزنش داره ساله چهار پسر هی که استیپو دادش ایپور

 ....مرده حمل وزن ی

 ....بپرس ازش برو_

 نه بود فرم رو و بلند قد ایپور....هیزیچ خوب یبرادر چشم به

 ....الغر نه بود یکلیه

 آقا ماشاال دادم ادامه کنم نگاه رو آشپزخونه تو نکهیا بدون_

 ای داره ازدواج قصد بپرسم ازش برم بهتره شه برازنده یدکتر

 .....نه

 نمیبب تا برگردونم سر ومدینم هیراض از ییصدا چرا دونمینم

 گاز لبمو خجالت با شدم رو روبه ریام با که کنهیم کاریچ



 هیراض نیا چرا پس دهیشن حرفامو یعنی ایخدا یوا.....گرفتم

 .....رفت کجا اصال نگفت یزیچ یگور به گور

 ....یگفتیم یداشت بده ادامه_

 .....شد کینزد بهم قدم هی

 .....آره یخوایم دکتر یآقا که_

 دادم هیتک وارید به من و دیچسب بهم که شد کینزد بهم نقدیا

 المصب....ستادیا بهم چشم تو چشم و آورد نییپا سرشو

 .....برهیم هزار رو قلبمو تپش چشاش

 ......هیزیچ خوب که_

 دیبا چرا اصال....گرفتمیم دندون به لبمو فقط خجالت از

 ....نکرد رونیب خونش از منو ریام مگه بکشم خجالت

 به محکم که برم کنارش از خواستم و گرفتم وارید از مویتک

 یا....اومد رونیب استخونام یصدا که یجور چسبوندم وارید



 چکسمیه افتادم ریگ آشپزخونه تو دم شاخو یب غول هی با خدا

 ....بده نجات ادینم

 دستش یگرما از دیکش دست بدنم به نییپا تا باال از حرص با

 .....گرفتم گر

 واسه یکرد شیآرا یدیپوش یتنگ و یکوتاه نیا به لباس_

 ....هااااا یک

 :گفتم یعصب...سرجاش بشونمش دیبا....بود بس ترس

 یکنیم ینه امرو یه که یکارمیچ...مگه ها توچه به_

 حال به کن ولم یکرد رونمیب....بردار سرم از دست.....واسم

 ....باشم خودم

 ....گذاشت وارید یرو سرم پشت دستشو یعصب

 صبح تا که ییشبا رفته ادتی....کارتمیچ من.....اره چه من به_

 .....ارمیب ادتی ای یبود رمیز



 ...زدم مشت نشیس به

 ....ب ازت حالم یشعوریب یلیخ....یکثافت یلیخ_

 ازش کردمیم تقال کرد خفه صدامو لبام یرو لباش گذاشتن با

 با بخورم تکون جام از سانت هی یحت ذاشتینم یول شم جدا

 گرفته محکم سرم یباال دستامو و بود کرده قفل بدنمو بدنش

 نکهیا مثل ومدیم بند داشت نفسم شدینم ریس دنمیبوس از...بود

 قیعم نفس هی اومدم تا....داد فاصله ازم لباشو کمی و دیفهم

 یکس اگه بود در به چشمم لبام جونم به افتاد دوباره بکشم

 دهنم از یآه....گرفت لبش نیب مویباال لب....رهیم آبروم ادیب

 مشتش تو نمویس و کرد ول دستامو شد تر یجر رفت رونیب

 خواستنشو بدنم تمام افتاد لرزه به بدنم کارش نیا با گرفت

 .......زدیم ادیفر

 یال# سندهینو



 شم سست دینبا من یول زدیم ادیفر خواستنشو بدنم تمام

 دندون به نشوییپا لب حرکت هی تو که پام نیب رفتیم دستش

 حس دهنم یتو خونو طمع که یجور گرفتم گاز محکم و

 از سرعت با رفت عقب قدم هی نکارمیا از ناباور کردم

 ....رفتم رونیب آشپزخونه

 اون آخر ی لحظه کردم ریام با که یکار از دیکشیم ریت قلبم

 ....ادیب بدم خودم از شدیم باعث نگاهش طرز

 ....بود اتاقش تو هیراض رفتم باال ها پله از

 آشپزخونه تو رو تو نکهیهم ریام خوامیم معذرت شاداب یوا_

 ....بکنم یکار تونستمینم بخدا رونیب برم زد اشاره بهم دید

 شده جمع چشام تو که یاشک

 ....کردم پاک بودو 



 رمیم االن نیهم...زد بهت یبد حرف یکنیم هیگر چرا_

 ....یکردیم یشوخ یداشت که گمیم

 ....ستین یازین نه_

 نییپا همه نیکنیم کاریچ نجایا شماها شاداب هیراض_

 ....ببره ییچا خانوم عروس منتظرن

 لبم کردم نگاه صورتم به نهییآ داخل....رفتن مژگان و هیراض

 دیتمد رژمو.....نبود روش رژ از یاثر چیه و بود کرده ورم کمی

 ریام از یخبر رفتم خونه آشپز سمت به ها پله از و کردم

 ....نبود

 دستور بلده فقط که مژگان اریب رو نهایریش نیا ایب شاداب_

 ....کنهینم یکار چیه بده

 تو ییچا بزرگ ینیس که هیراض با همراه بدست ینیریش

 فقط داماد ی خانواده از میرفت ییرایپذ سمت به بود دستش

 همراه....بودن اومده بردارش پسر با همراه برادرش و مادر پدرو



 دمیرس که ریام به....کردمیم پخش رو نهایریش هیراض با

 ....کرد اشاره لبش به نامحسوس

 ....گرفته گاز لبمو یوحش هی بخورم تونمینم_

 :گفتم لب ریز

 ....شدم رد کنارش از و...نخور بهتر....یخودت یوحش_

 تا اتاقش رفتن ایپو با همراه هیراض زدن حرف یکل از بعد

 یگدار گه یول کردمینم نگاه ریام به اصال....بکنن صحبت

 ....کردمیم حس نگاشو ینیسنگ

 ی بچه پسر یلیخ بود نشسته پاهام یرو کوچولو پژمان

 باعث بهش من یها محبت و بود یزبون خوش و نیریش

 .....بود شده نایمب حسادت

 ....یشیم مامانم شاداب خاله_

 ....دمیکش شیخرما یموها به یدست



 ...بشم مامانت من خوادیم دلت بشم قربونت_

 ارهیب مامان واسم خوادیم شهیهم(مادربزرگ)یمامان یلیخ آره_

 خوامیم رو تو من....نداشتم دوست چکدومویه من یول

 ....دارم دوست تورو یمهربون یخوشگل

 .....دمیبوس شویشونیپ

 ....دارم دوست تورو منم بشم قربونت یاله_

 ....گفت مادربزرگش به رو بلند و....کرد بغلم محکم

 ....بشه مامانم خوادیم شاداب خاله یمامان....یمامان_

 از من دیپر گلوش تو شیچا پسرش حرف از پژمان پدر

 نیا دنیخند جمع یبزرگترا و شدم رنگ به رنگ خجالت

 ....کردیم نگاه بهم یعصب یچشا با ریام وسط

 ....بغلش تو رفت پژمان و کرد باز دستاشو پژمان مادربزرگ



 وقت هی ینش ناراحت دخترم....پسرم گل بشم قربونت یاله_

 ....حرفاش از

 ...کردم نگاه بهش یخجول لبخند با فقط نگفتم یچیه

 ...گفت و کرد برانداز نموییپا تا باال از خانوم محلقا

 عروسم خانوم شاداب یخانوم به یدختر که خدامه از من_

 ....بشه

 ....مادر:گفت مادرش به رو یعصب ایپور

 :گفت یلبخند با ایپو پدر یصبور یآقا

 طرف دیشا نکهیا به توجه بدون بنده خانوم نیا دیببخش_

 ....کنهیم یخواستگار باشه داشته یزیچ یشوهر ینامزد

 ...دنیخند بلند همه



 ریز....جمع تو ومدمینم کاش انداختم نییپا سرمو خجالت از

 مشتش تو محکم مبلو دسته کردمیم نگاه ریام به یچشم

 ....بود گرفته

 ...زد یلبخند محمد ییدا

 خواستگار براش لحظه هر ممکنه مجرده ما خانوم شاداب_

 ....ستین بد که هم کردن یخواستگار....ادیب

  رویام واقعا موندم محمد ییدا ی جمله عجب در

 ......گرفت دهید نا

 یول میزد بهم ما مثال درسته گفتینم یزیچ ریام چرا دونمینم

 ثابت آشپزخونه تو ریام نویا و میمحر بهم هنوز باشه یهرچ

 ....کرد



 نییپا ها پله از ایپو و هیراض ییا گهید حرف هر از قبل

 یلپا با هیراض و برادرش کنار بشاش ییا چهره با ایپو....اومدن

 ....نشست من کنار انداخته گل

 ....م؟یبکن نیریش دهنمونو خوشگلم عروس_

 ....انداخت نییپا سرشو خجالت با همراه یلبخند با هیراض

 ....اومد حرف به دوباره خانوم محلقا

 ....باشه مبارک پس_

 ....زدن دست همه

 تموم اول جلسه نیهم تو زویچ همه یعجول یلیخ_

 ....؟یکرد

 ....بدم کشش چرا دمشید چندبار قبال دارم دوستش خوب_

 خجالت از یداشت االن دارم دوستش یگیم پرو پرو چه نیبب_

 ....یشدیم آب



 ....زد یلبخند

 گل لپات ینجوریا که نیکردیم کاریچ اتاق داخل حاال_

 ....بود انداخته

 ....چه تو به_

 ....ادب یب_

............. 

 یال# سندهینو

 اول ریام...میرفت خونه سمت به مادرش همراه ریام نیماش با

 اصرار مادرش...انداخت راه دلم به یترس نیا و رسوند مادرشو

 نکردم قبول ریام ترس از یول بمونم خونش و امشب که کرد

 رو شاداب اول چرا:دیپرس ریام از خانوم میمر که یوقت

 ؟؟؟ینرسوند

 ....کرد راحت المویخ حرفش نیا و داره کار اداره که گفت 



 تعجب با کرد باز کمربندشو و کرد پارک ساختمون یجلو ریام

 :دمیپرس...کردم نگاه بهش

 ...اداره؟ یبر یخواینم مگه_

 ....دارم کارا یلیخ تو با امشب...زمیعز نه_

 :زدم لب یاروم به...کردم نگاه بهش شک با

 ...ر؟یام هیچ منظورت_

 ....یهمیفیم خودت باال میریم...ززززمیعز نکن عجله_

 ترس االن یول ومدمیم وجد به ریام یگفتنتا زمیعز از شهیهم

 .....ندازهیم دلم به

 ....دنیدو به کردم شروع ها ونهید مثل کردم باز درو

 دنبالتونه؟ یکس خانوم شده یچ_

 ....کردیم نگاه بهم و بود ستادهیا نگران رستم

 .....اون آره_



 ....کردم اشاره ریام به

 طبقه به و انداختم آسانسور داخل خودمو ریام شدن کینزد با

 کم ها پله تعداد چون رفتمیم باال هارو پله شهیهم رفتم اول

 درو خواستمیم.... خونه داخل رفتم انداختم دیکل زود.....بود

 در به دادن هل با و شد در بستن مانع ریام دست که ببندم

 جلوشو رستم چرا پس کنهیم کاریچ نجایا نیا....شد خونه وارد

 .....نگرفته

 جلوش دیتهد حالت به انگشتمو ستادمیا روش یجلو 

 ......گرفتم

 یقانون پزشک رمیم راست هی یبزن دست بهم اگه خدا به_

 .....کنمیم تیشکا ازت و برمیم آبروتو تییدا شیپ رمیم اصال

 ....چرخوندش و گرفت هوا تو انگشتمو

 .....یشکست کن ول انگشتمو نامرد آخ....آخ_



 یخوایم که....ینکن دیتهد منو گهید یباش تو تا شکنمیم_

 ....یببر منو یآبرو

 .....دمیکش دستش از بزور انگشتمو

 ....متنفرم ازت....رونیب برو_

 ....کنم درست واست لذت پراز شب هی قراره...زمیعز نباش_

 .....خوامینم تو از یچیه من رونیب برو خونم از_

 سرم از محکم شالو....داشت نگهم بغلش تو و شد کینزد بهم

 .....امیب رونیب بغلش از کردمیم تقال....نیزم انداخت دیکش

 .....کن ولم....یروان یکنیم کاریچ یدار_

 و یومدیم دکتر یآقا واسه که ییها عشوه یتالف خوامیم_

 ....ارمیدرب سرت

 ....گفت تمسخر با دکترو یآقا

 ....کن ولم عشوه کدوم بابا برو_



 :گفت تیعصبان با نیزم رو کرد پرت...دراورد تنم از مانتومو

 خودت حال به وقت چند خودمه ریتقص....هاااا عشوه کدوم_

 ....هیخبر یکرد فکر...کردم ولت

 ....اومدم رونیب بغلش از شد شل دستش.....زدم پاش به یلگد

 یچ...متنفرم ازت...رونیب من خونه از برو....رونیب برو_

 ....میندار باهم ینسبت گهید ما...من از یخوایم

 هات ناله و آه....زمیعز میدار نسبتم هنوز...یستین متنفر_

 .....که یموقع

 یکن ثابت یخوایم ویچ حرفها نیا با....یشعوریب یلیخ_

 .....هم گهید نفر هی ریز اگه دیشا هیچ یدونیم...ها

 خوابم اتاق تو خودمو دو با شد کینزد بهم زیخ هی با ریام

 ....کردم قفل درو و انداختم

 یال# سندهینو



 تکون پاهامو یعصب حالت با و نشستم تخت یرو

 و حرف اون چرا احمقم یلیخ...کردم شیعصب یلیخ...دادمیم

 تونمینم که سرم تو خاک...یچ یعنی برم گهید یکی ریز زدم

 ....رمیبگ دهنمو یجلو

 ....دمیپر جا از زد ریام که یلگد با

 فقط اونوقت شکونمشیم ینکن باز اگه....کن باز درو شاداب_

 ....بده نجاتت تونهیم خدا

 ....شدم رهیخ در به و کردم سکوت

 نگاه بهش تعجب با شکست در قفل و اومد یوحشتناک یصدا

 ....کردم

 ...یشکوند درو تو....تو_

 از گهید تا بشکونم گردنتو خوامیم ستین یزیچ که در_

 ....ینزن حرف شدن گهید یکس رخوابیز



 ..شد کینزد بهم

 ....نکن تمیاذ خدا رو تو...این جلو_

 ....بود درمونده یلیخ لحنم

 انجام کردنش منصرف یبرا یچکاریه تونمینم دونستمیم

 ....بدم

 با فقط....دراوردم تنم از لباسمو کنه یکار ریام نکهیا از قبل

 بهش....خوند چشاش از شدیم و تعجب بودم جلوش ریز لباس

 گهید کردم نگاه چشاش به گرفتم دستشو شدم کینزد

 دستشو....نبود چشاش تو قبل قهیدق چند تیعصبان

 دمیروکشیام...دمیخواب تخت یرو...تخت سمت رفتم....دمیکش

 خودم دست کارام...دیکش دراز بدنم رو اومد ریام...خودم سمت

 ....دیلرزیم تیعصبان و ترس از تنم تمام نبود

 :گفتم درمونده لحن هی با و گرفتم قاب صورتشو



 نه... زنمیم داد نه... یکار هر... بکن باهام یخوایم یهرکار_

 یول...یول...ارتمیاخت در کامل امشب...گمیم یکس به رمیم

 حالم به و برو شهیهم واسه بعدش.. کنمیم خواهش...لطفا

 چوقتیه...چوقتیه گهید کارت نیا با چون...کن ولم خودم

 که افتاد نییپا چشمم ی گوشه از یاشک....ببخشمت تونمینم

 لبهاش یرو لبامو و بستم چشامو...نموند پنهان ریام دید از

 چیه ییا هیثان چند...لبهاش دنیبوس به کردم شروع... گذاشتم

 چشام...برداشت روم از تنشو ینیسنگ دفعه هی....نکرد یحرکت

 حال در دیشا کنهیم کاریچ داره دونمینم...بود بسته همچنان

 ....کردم باز چشامو در شدن بسته یصدا با....لباساشه دراوردن

 نگاه از... رفتارش از...داره دوستم....رفت ریام....رفت اون

 اعتراف چرا دونمینم یول...داره دوستم که فهممیم کردنش

 ....خونش برگردم و ببخشمش خوادینم ازم چرا...کنهینم

 .......یراو



 نشیماش داخل زد رونیب ساختمان در از درمانده ریام

 خورده بهم معادالتش تمام نکهیا از بود یعصب....نشست

 بدتر شود کینزد او به کندیم یسع هرچه نکهیا از...است

 ادی....شاداب لرزان بدن ادی یوقت...راندیم خود از را شاداب

 متنفر خودش از شودیم یتداع ذهنش در...اشکش قطره

 وجود تمام با که را پناه یب دختر نیا بار هر چرا...شودیم

 ....دهدیم آزار ناخواسته را هست خواهانش داردو دوستش

 و گرفته نشانه را رتشیغ شیحرفها با هم شاداب هرچند

 ....بشکند را در فکر بدون او شد باعث

 ....کردیم تکرار لب ریز هم سر پشت ریام 

 آدم مثل تونمینم چرا...ارمیدرب دلش از تونمینم چرا ایخدا_

 تونمینم چرا...خونه برگرده بخوام و کنم بخشش طلب ازش

 ....عاشقتم....دارم دوست بگم

 ....زد فرمان یبرو یمشت قبل از تر یعصب



 یال# سندهینو

 ......شاداب

 شب اون از...کردم حبس خونه تو خودمو روزه چند دونمینم

 تماس باهام بار چند اوشیس فقط...ستین ریام از یخبر گهید

 از ییها بهانه با دفعه هر و کرده دعوت خونش به منو و گرفته

 گفته بهش ریام درمورد یزیچ رستم دونمینم رفتم در رشیز

 ریام: گفت باال داده راه رویام چرا دمیپرس ازش یوقت....نه ای

 یآقا و نامزدمه که گفته و داده نشون شویشناسا کارت

 ....کرده دییتا هم یدیحم

 تعجب  لدای و بانو دنید با شدم بلند جام از در یصدا با

 ....کردم باز درو....کردم

 غر و شد رد کنارم از لداین؟یکنیم کاریچ نجایا شماها_

 ...زدیم حرف غرکنان



 نجایا گهیم یپرس احوال سالم یبجا شکست دستم کنار برو_

 ....نیکنیم کاریچ

 ....کمک ییاینم سالم_

 گهید یدوتا و بود دستش بزرگ سهیک دو لدای مثل هم بانو

 چقدرم برداشتم نویزم یرو یها سهیک... بود نیزم یرو

 ....بودن نیسنگ

 ....ن؟یکنیم کاریچ نجایا نینگفت....هیچ نایا_

 ادتی تولدتونو نکنه هاست دوقلو و تو تولد ی واسه نایا_

 ....رفته

 شنبه چند امروز دونمینم یحت من....داشت یخوش دل چه لدای

 ....ماهه چندم ای

 رو الیوسا خودتون ندارم کردنو کمک ی حوصله من_

 ....نینیبچ



 نیا شب تا میرسینم لدای منو شهینم که ینجوریا شاداب_

 .....میکن آماده لویوسا همه

 و من تولد یمهمون ندارم حوصلشو االن که یزیچ تنها

 ...هست دوقلوها

 زیم.....میگذاشت سالن ی گوشه و مبل و زیم دخترا کمک با

 کوسن نیزم یرو دورش تا دور و وسط یپهن و کوتاه هیپا

 .....میگذاشت

 نگاه کارمون ی جهینت به و مینشست نیزم یرو خسته هرسه

 ....میکردیم

 .....جور و جمع و قشنگ نه شده قشنگ_

 ....ادیم بهزاد بانو....شده خوب یلیخ آره_



 یعمو دختر و بهزاد خواهر بانو بودم لدای به بانو جواب منتظر

 تولدمون تو اون ادیب بهزاد خواستیم دلم یلیخ.... بود دوقلوها

 ....خونهیم واسمون شهیهم

 نرسه دیشا شلوغه سرش امشب که گفت خودش....دونمینم_

 ....ادیب

 ....بخونه برام پارسال تولد مثل خواستیم دلم یلیخ بد چه_

............ 

 ....میبود خودمون به یدگیرس حال در اتاق تو سه هر

 بود پام مچ باال تا وجب هی شیکوتاه که یبنفش راهنیپ

 .....دمیپوش

 مجبورم لدای....ختمیر دورم و کردم صاف کال اتو با موهامو

 خوامینم گفتمیم بهش یهرچ بدم انجام کامل شیآرا هی کرد

 ....تولدته نه گفتیم



 ....کردم باز درو و شدم بلند هیبق از زودتر در یصدا با

 شیپ رفتم زدم کنار و ماهان زد برق چشام دوقلوها دنید با

 ....یمان

 یحساب دلم دمتیند چندوقته یدونیم یبود کجا یمان یوا_

 ....شده تنگ واست

 ....زد سرم به ییا ضربه ماهان

 ....یدیند ویپیخوشت نیا به من کنن اقتتیل یب سر تو خاک_

 .....زم؟یعز یخوب...نزار سرش سربه ماهان_

 ....دمیشن صداشو وقت چند از بعد

 میراهنما و برد کمرم پشت یتماس چیه بدون دستشو یمان

 .....داخل کرد

 خوشش ماهان از بانو دوننیم همه ماهان بغل دیپر دو با بانو

 .....ادیم



 واست دلم چقد دونهیم خدا....خوبه حالت جون ماهان یوا_

 ......شده تنگ

 :کردوگفت باز گردنش دور از رو بانو یدستا بزور ماهان

 با روزید خوبه....یتنگ دل چه...یکرد خفم دختر کنار برو_

 ....یبود کافم دوستات

 ....ادینم ییا گهید یکس خودمون از ریغ به_

 ....دادم ییخوشرو با رو یمان جواب

 ....نکردم دعوت هم ییا گهید یکس داره کار که بهزاد_

 لدای یول میبود کیک منتظر همه  میبود نشسته زیم دور همه

 یخبر کیک از ادین آرسام تا گفتیم میاریب کویک زاشتینم

 ....ستین

 ...اد؟ینم ریام_

 .....برسه بدادم خودش خدا بگم ماهان به گهید دروغ هی دیبا



 .....نرسه دیشا گفت زدم زنگ بهش دونمینم_

 باهاش تا بزن زنگ بهش نرسه رویچ یچ شوهرته اون_

 .....بزنم حرف

 ....رهیگ چقدر رفت روم از رنگ

 ...اومد در یصدا بدم جوابشو خواستم تا

 یال# سندهینو

 ....کردم نگاه در به و گرفتم ماهان از چشم

 ....کرد بازش و در سمت رفت لدای

 با کردم فکر شد وارد ریام تعجب کمال در بعدش و آرسام اول

 اومدنش با نکهیا با....زنهیم دمویق کال گهید اوندفعه کار

 ماهان حرف با....رمیدلگ ازش هنوز دلم ته یول شدم خوشحال

 :اومدم خودم به

 !....شش؟یپ یبر یخواینم شاداب....زادست حالل چه_



 و کردم آرسام به رو شدم بلند جام از نکنه شک نکهیا یبرا

 ...دادم سالم

 ....مبارک تولدتون....خانوم سالم_

 دمیشا تولدمه دونستینم اون بودم ریام العمل عکس منتظر

 ....کردیم کاریچ نجایا وگرنه دونستیم

 ریام.... ریام سمت رفتم...کردم تشکر کشیتبر بخاطر آرسام از

 ....دیبوس موهامو یرو و کرد بغلم

 ها بچه سمت به ریام با همراه....بود ما یرو همه ینگاها

 ....کرد یاحوالپرس سالم ها بچه با رفتم

 قفل که یاتاق...خواب اتاق داخل بردم همراهم...گرفتم دستشو

 ....بود شکسته هنوز درش

 ؟...ریام یکنیم کاریچ نجایا تو_

 ....همسرم تولد اومدم_



 ....تولدمه یدونستیم کجا از_

 صورتمو گشید دست با و کمرم به دستشو هی شد کینزد بهم

 ....کرد نوازش و گرفت

 که تولدتت خیتار دنیفهم یگرفت کم دست شوهرتو زمیعز_

 ....ستین یزیچ

 خوبه....اومد حرف به دوباره که....بودم نوازشاش خلسه یتو

 ....میکنینم یاداوری شب اون از یچیه چکدومیه که

 درست خودت واسه رو افهیق و پیت نیا یدید دور منو چشم_

 ....یکرد

 زدم نشیس به دستمو باشم آرامش تو درکنارش کمی زارهینم

 تو قبل از تر محکم یول.... کنم جداش خودم از تا دادم هلش

 ....داشت نگهم بغلش

 .....یدیم ریگ افمیق و پیت به که یکارمیچ تو مگه کنار برو_



 ریگ بهم لباسم بودن کوتاه نیآست و شال نداشتن بخاطر

 .....دهیم

 کنم ثابت بهت یکنیم مجبورم بار هر چرا خوشگلم_

 ....شوهرتم

 ....دمینبوس یول....آورد کینزد صورتشو

 از دوجا در فقط... ریام یکرد توجه یزیچ هی به_

 ازم که یوقت یکی....یکنیم استفاده... خوشگلم...زمیعز

 .....که یوقت گهید یکی و یهست ییعصب

 تو خاک.... گرفتم دندون به لبمو بگم یزیچ نکهیا از قبل

 ....میا معاشقه حال در که یوقت بگم خواستمیم سرم

 :گفت طنتیش با...کرد یقشنگ ی خنده

 ....یچ که یوقت ینگفت_



 منتظر و بستم و چشام جواب بدون صورتش شدن کینزد با

 کمرم دور از دستشو بوس یجا به یول....شدم طرفش از بوس

 ....نبود ریام کردم باز چشامو....برداشت

 بوسش منتظر که خندهیم بهم دلش تو حتما....دادم یسوت بازم

 ....بودم

.......... 

 و کیک با بانو و لدای میبود کیک منتظر نشستم دوقلوها کنار

 ...کرد شروع غرغراشو باز یمان....شدن وارد مبارک تولد شعر

 مینشست سن نیا تو آوره خجالت یلیخ دینخون شعر حداقل_

 ....رمیگیم تولد

 ....زد یمان پشت به ماهان

 که نیاریب کویک دخترا مونهیجوون اول تازه داداش یگیم یچ_

 ....گرسنمه یلیخ



 دلم تو....ریام بجز رفتن همه کیک خوردن و شمع فوت از بعد

 بدجور امشب چون بره زودتر که کردمیم خدا خدا

 ....خواستمشیم

 االن و ببرم ییچا براش بود خواسته ازم کردمیم نگاه ریام به

 ....بود خوردنش حال در

 ....رفتنا همه_

 ....کرد نگام لبخند با و خورد شویچا از جرعه هی

 ....گرفتم ازش و استکان شیچا شدن تموم با

 ؟یبر یخواینم_

 ؟یکنیم رونمیب یدار_

 ....خواب موقع و شبه آخر یول....نه_

 هی اونجا از بعد بودم اداره صبح از خستمه یلیخ منم دونمیم_

 ....ادیم خوابم دیشد االنم نجایا اومدم راست



 ....بخواب خونت برو ادیم خوابت ییا خسته اگه خب_

 و کرد باز رو جعبه در آورد رونیب یکیکوچ ی جعبه بشیج از

 برم کرد اشاره بهم....آورد رونیب شکل یقلب گردنبند

 گفت اشاره با شدم کینزد بهش نبود دلم تو دل....کشینزد

 ییا بوسه و کرد گردنم گردنبندو دادم گوش حرفاشو برگردم

 نیاول نیا.....شم جمع خودم تو شد باعث که زد گردنم پشت

 .....گرفتم ریام از که ییا هیهد

 :گفتم کردمیم لمس گردنبندو که همونطور....؟.اومد خوشت_

 یرو گرمش ی بوسه باز و....ممنونم قشنگه یلیخ آره_

 ....سرم

 ....بخوابم کجا ادیم خوابم یلیخ...شاداب_

 ....دیپر باال شیپرو نهمهیا از ابروم

 ..ه؟یچ بخوابم کجا از منظورت_



 بدون صبح دمیم قول بخوابم بده جا هی ندارم یخاص منظور_

 .....برم صدا سرو

 ....یبخواب نجایا و شب یخوایم یعنی ریام وا_

 ...خوابمیم زنم خونه...هیچ مگه آره_

 برو باش زود یبخواب من ی خونه تو دیبا چرا ییپرو یلیخ_

 ....خونت

 خونم کنمیم تصادف راه تو خونه برم اگه خستم یلیخ_

 ....گردنت وفتهیم

 ....رمیگیم یتاکس برات_

 که نطوریهم و افتاد راه خواب اتاق سمت به حرف بدون

 با اورد رونیب تنش از و کرد باز راهنشویپ یها دکمه رفتیم

 ....سمتش رفتم....دیکش دراز تخت یرو لخت ی تنه مین

 ....خونت برو پاشو کن تموم و یباز مسخره ریام_



 تکونش....خوابه یعنی خورهینم تکونم یحت دهینم یجواب چیه

 ....دادم

 ....؟یدینم جواب چرا....یخواب....ریام_

 ....خوابه واقعا....نمیبب صورتشو تا شدم خم روش

 یاتفاق چیه که انگار کنهیم رفتار یجوری پروئه یلیخ بشر نیا

 خونش از یچطور که ارهینم خودش یرو به اصال....وفتهین

 از بازم نمیبب شه تموم تمونیمحرم منتظرم....کرد رونمیب

 ....کنهیم نکارایا

 اومدم رونیب خواب اتاق از و برداشتم یراحت لباس دست هی

 خواب اتاق یراه شمیآرا کردن پاک و لباس دنیپوش از بعد

 ....شدم

 واقعا شده تنگ براش دلم یلیخ....دمیخواب ریام سمت پهلو به

 وقت چیه کردو یبد حقم در نکهیا با بکنم دل ازش تونمینم

 دلم ته از بازم....نکرده ازم هم ساده یخواه معذرت هی



 فکر ریام بدون ندهیآ به یوقت.....دارم دوستش و عاشقشم

 ببخشم رویام تونمینم گفتم همه به....لرزهیم تنم تموم کنمیم

 از یعذرخواه هی منتظر بگم دروغ تونمینم که خودم به یول

 کنم ازدواج باهاش خونش برگردم و ببخشم تا رمیام طرف

 ببخش گهینم وقت چیه و مغرور یلیخ ریام....محاله اما....

 باال آروم که خورد پهنش ی نهیس به چشمم....کردم اشتباه

 دلم...روش سرم گذاشتن یبرا رفتیم ضعف دلم شدیم نییپا

 آخ....کنم لمسش و بخوابم بغلش تو صبح تا قبل مثل خوادیم

 محروم ازم خودتو چرا یکرد ظلم بهم نقدیا چرا ریام

 .......میباش باهم که یکنینم یکار چرا...یکرد

 از...نبود ریام از یخبر...کردم باز چشمامو و زدم جام تو یغلط

 حتما نبود ازش یخبر واقعا....زدم صداش شدم بلند جام

 اتاق از.....صورتم دستو شستن از بعد.....رفته گفته که همونطور

 ایصندل مبل ریام....کردمیم نگاه دوربرم به تعجب با زدم رونیب



 گذاشته سرجاش و میبود گذاشته هال ی گوشه که رو

 با....بود کرده قبل مثل ییسروصدا چیه بدون دکورو کل....بود

 براش من یعنی نکارشیا....شدم فتشیش شتریب نکارشیا

 و مغروره چرا دونمینم یول...خوادمیم هنوز یعنی....مهمم

 ....ببخش...کردم اشتباه گهینم

 باهام نقدیا چرا دونمینم بخورم اوشیس با ناهارو قراره امروز

 ....داره باهام یمهم کار انگار رهیگیم تماس

 ....میافتاد راه اوشیس یالیو سمت به رستم با

 محافظاش و شده قبل از تر شلوغ انگار میشد الیو وارد یوقت

 ....شدن شتریب

 معذب نکارشیا از کرد بغلم و اومد دنم،بسمتمید با اوشیس

 ....ادینم خوشم حدش از شیب تیمیصم نیا از اصال شدم

 .....میبود نشسته هم یرو روبه



 ...؟یزنینم سر که من به خبرا چه خانوم شاداب خب_

 رو خونه از رفتن رونیب ی حوصله و نبود خوب ادیز حالم_

 ....نداشتم

 ...خوبه؟...خبر چه ستیپل نامزد از_

 تشیمیصم دیشا میزد بهم که بگم راستشو اگه....زد طعنه

 ....بگم دورغ بهتر پس شهیم شتریب

 ....خوبه_

 ؟ینگفت بهش یزیچ که مسعود ی درباره_

 ...مگه؟ چطور_

 ....ادینم خوشم سیپل از بودم گفته بهت قبال_

 ....نامزدمه ستین یهرکس اون_

 ....کرد بلند صداشو



 درست دردسر واسم سایپل خوامینم بازم یول....باشه نامزدت_

 ...بکنن

 .....نگفتم بهش یچیه_

 شتریب رو محافظا و شلوغتره امروز یشد متوجه....خوبه_

 ...کردم؟

 ....افتاده؟ یاتفاق....آره_

 ....کشتن و یصابر متاسفانه.... اره_

 ....نگفت بهم یزیچ ریام چرا پس رفت روم از رنگ

 ....کشتنش؟ چرا....کشتنش یک_

 ....وفتهیب واست یاتفاق زارمینم....زمیعز باش آروم_

 دوننینم سایپل معمول طبق....کردن دایپ و جنازش صبح امروز

 دهینم تله به دم نامرد.....مسعوده یآداما کار مطمعنم من یول



 یول....نکردم دایپ ازش یرد چیه هنوز دنبالشم چندساله

 ....بمونه یمخف توتهینم که شهیهم کنمیم دایپ یبزود

 ....خطره در هم دوستم جون پس کشتن و یصابر اونا_

 ..چرا؟ دوستت کدوم_

 قیطر از یصابر....نجایا اومد باهام باری که یهمون....لدای_

 ....کرد دایپ منو لدای

 ....یبد اخطار بهش بهتره باشه خطر در جونش ممکنه_

........... 

 تونمینم وفتهیب لدای واسه یاتفاق اگه کنم کاریچ دونمینم

 ....ببخشم خودمو

 ....یراو

 از پر...بود پر دلش امروز...بود برادرش منتظر خانوم میمر

 ....غم



 ....شدن خانه وارد هردو محمد آقا امدن با

 شده؟ حالت نیا باعث یچ...چته خواهر_

 خودمو تونمینم...کردم خراب شویزندگ کردم نابود و رمیام_

 ....ببخشم

 که صبح امروز ستین شیزیچ که ریام...خواهر یگیم یچ_

 ....بود خوب حالش

 خونه  شبید یحت دهینم بروز رو یزیچ گوشم گریج....پسرم_

 مجبورش که...اولش ازدواج از از اون داغونه درون از....ومدهین

 خوشبخت باهاش خوبه دختره خوندم گوشش تو نقدیا کردم

 و پسرم هم....شاداب هم...االن از نمیا....کرد قبول که یشیم

 چارهیب دختر سوزهیم شاداب واسه دلم ندفعهیا....کردم بدبخت

 از یرحم یب با ریام....بود ریام کَسش تنها نداره رو چکسیه

 شاداب آه پسرم ترسمیم....ترسمیم....کرد رونشیب خونه



 کنم کاریچ دونمینم....شهیم آب داره چارهیب دختر....ردتشیبگ

 ....کنم نگاه چکدومشونیه یچشا تو تونمینم

 و شاداب به عشق ریام یچشا تو من....خواهر نباش ناراحت_

 ....شهیم خوب زیچ همه شاال ان....نمیبیم

 داشت یسع برادرش....بود کردن هیگر حال در خانوم میمر

 دانستیم خوب و دیدیم را خواهرش غم او....کند آرامش

 آدم آن گرید شوهرش و کوچک دختر مرگ از بعد خواهرش

 ....نشد قبل

................ 

 ریام با امروز....برود اداره سمت به گفت رانندش به محمد آقا

 هم را فکرش یول دیدیم مغرور و سر خود را او داشت حرفها

 خانه از حقارت با آنگونه را کس یب دختر آن شاداب کردینم

 ....باشد کرده رونیب اش

 ....بزند صدا را ریام تا داد دستور یقربان به....شد دفترش وارد



 را حرفش ینظام احترام از بعد شد اتاق وارد ییا تقه با یقربان

 :زد

 .....ارنیم فیتشر بعدا گفتن داریپا سرگرد قربان_

 ....شد بلند سرهنگ داد یصدا

 و سرهنگ حاال تا رفت داریپا اتاق به دوباره ترس از یقربان

 ....کرد نگاه ریام به ترس با یقربان....بود دهیند یعصب نقدیا

 دیبر حتما گفت و هیعصب دستتون از یلیخ سرهنگ....قربان_

 .....اتاقش

 ....شکاره دستت از ینجوریا سرهنگ که یکرد کاریچ_

 ....داد را یخسرو سروان جواب تیعصبان با ریام

 .....شکاره من یکارا ی همه از سرهنگ نیا_

 یصندل یرو ینظام احترام از بعد شد سرهنگ اتاق یراه ریام

 .....نشست



 زنمیم صدات دفعه هر چرا هیچ یباز گربه موش نیا_

 ....ییاینم

 .....نیدار باهام یکار......اومدم االن_

 .....شد شتریب تشیعصبان ریام برخورد از سرهنگ

 .....مافوقته با زدن حرف طرز چه نیا....یشد خودسر یلیخ_

 .....نیهست من ییدا شما_

 ....سرکار نه خونس واسه ییدا_

 یلیخ سرم که نیدونیم.....نیبگ نیدار یکار اگه لطفا....ییدا_

 .....شلوغه

 ازش هیراض یخواستگار شب از ریام که دانستیم خوب ییدا

 ....است ناراحت

 ازش هیراض یخواستگار شب از ریام که دانستیم خوب ییدا

 ....است ناراحت



 یخواستگار ایپسرش،پور یبرا و شاداب یصبور سرهنگ_

 ....کرده

 :داد جواب تیعصبان با ریام

 کرده یخواستگار دار شوهر زن هی از کرده غلط.....یچ_

 .....رمردیپ

 .....دیپر حرفش وسط ییدا

 از و شاداب یوقت....زدنه حرف طرز چه نیا...بکش خجالت_

 ....یکردیم فکر نجاهاشیا به دیبا رونیب یانداخت خونت

 آخر تا و منه زن شاداب...ییدا ستین میحال حرفا نیا من_

 ....مونهیم من زن عمرش

 و توقع یکرد رشیتحق یشکوند دختررو دل....ریام بسه_

 ....بمونه زنت عمرت آخر تا یدار



 هم روزا نیهم...دمیشن خودش از...داره دوستم شاداب_

 ....خونم برمشیم

 یکرد باهاش که یکار بخاطر...؟یدار دوسش....؟یچ تو_

 ...؟یدرآورد دلش از...؟یخواست معذرت ازش

 اعتراف شاداب به چوقتیه او کرد نگاه شییدا به ساکت ریام

 از ساده یخواه عذر هی با نکرده یسع یحت نکرده عاشقانه

 ....آورد در دلش

 هم شاداب به نسبت عشقت به یحت تو.....یشد ساکت هیچ_

 رونشیب خونت از یاونجور یبود اگه که....یستین مطمعن

 ......یکردینم

 یوقت از حداقل....بود مطمعن شاداب به نسبت عشقش به ریام

 از را شادابش که شده تر مطمعن رفته اش خانه از شاداب که

 ....دارد دوست قلبش میصم



 دوسش یلیخ.....خوامشیم یلیخ....ییدا مطمعنم_

 تو دینزن کردنش رونیب بخاطر نقدیا گهید شما خواهشا....دارم

 ....کردم خودش بخاطر کارو اون....سرم

 ...کردم؟ خودش بخاطر یچ یعنی_

 یقبل خونه هم که دیدونیم دیهست که پرونده انیجر در_

 بودم مطمعن روز اون....نظره تحت قبرستون هم شاداب

 راست هی خانواداش مرگ ی هیقض دنیفهم از بعد شاداب

 همش هام نقشه یول....شیقبل ی خونه بعدشم قبرستون رهیم

 خونشو یول نبود قبرستون تو چکسیه روز اون شد خراب

 .....نرفت هم اونجا شاداب که....داشتن نظر تحت

 تو....یبکن زنت با نکارویا یتونست یچجور یشد پست یلیخ_

 اگه یدونیم....یکرد خبریب خدا از مشت هی ی طمعه اونو

 .....کنهینم نگاهم روت تو یحت گهید بفهمه شاداب



 با داره وحشت شهیهم شاداب....کردم خودش بخاطر من_

 کابوس صبح تا شبا یول ارهینم خودش یرو به نکهیا

 .....نهیبیم

 انیجر در خودشو حداقل...بود اشتباه کارت گمیم بهت بازم_

 ....یذاشتیم

 رونشیب... حالش اون با که روز اون...کنم کاریچ دونمینم_

 ......یول شدم مونیپش یلیخ....کردم

 ....یبخوا عذر ازش نذاشت مسخرت غرور....یچ یول_

 شاداب با که یکار بخاطر را خودش شهیهم بود شرمنده ریام

 .....کردیم سرزنش کرده

......... 

 ....شاداب



 ترس با دیبا یک تا.....ندارم قرار آرومو اصال و نشستم خونه تو

 اوشیس حرف دونمینم یحت....قاتال از ترس با کنم یزندگ

 شهیم یعصب پرسمیم مسعود ی درباره یوقت درسته چقد

 افتاده دلم به همش نگو سایپل به دربارش یچیه گهیم همش

 داره صندوقچه هی نرگس مامان....نرگس مامان ی خونه برم

 چندتا کردم باز درشو بار هی ادمهی هیمیقد یالیوسا از پر که

 بردارم را آلبومو از یکی خواستم یوقت بود داخلش عکس آلبوم

 سمتش گهید منم هیچ داخلش نمیبب نزاشت و دیکش دار سرم

 اگه....نمشیبب بهتره و باشه داخلش یمهم زیچ دیشا....نرفتم

 و دمینم گوش اوشیس حرف به گهید نبود داخلش یزیچ

 یرفتارا هم خودش اوشیس گمیم ریام به مسعود ی درباره

 ......داره یمشکوک یلیخ

 نرگس مامان...بودم مصمم نرگس مامان خونه به رفتن یبرا

 زیچ حتما...بزنم دست صندوقچه اون به زاشتینم چوقتیه



 اسمشو که یدیجد محافظ با.....هست داخلش یمهم

 محافظ وجود...میرفت نرگس مامان خونه سمت به دونستمینم

 نیشتریب....بترسم قبل از کمتر شدیم باعث و کردیم گرمم دل

 حادثه شب یاداوری و شدن نرگس مامان اتاق داخل ترسم

 ....بود

 بود خلوت جا همه بود عصر چون کرد پارک در یجلو محافظ

 ....بود ترسناک ییجورای....سکوت و

 ....برگردم تا نیبمون نجایا شما_

 ....خانوم باشه_

 باز در چرخوندم در قفل تو دویکل محافظ با زدن حرف از بعد

 خونه هیکور سوت همه نیا از یآه....شدم اطیح داخل.....شد

 بود شده پر اطیح کل.....ومدمین نجایا که وقته یلیخ....دمیکش

 برق دیکل....شدم وارد و کردم باز رو خونه در....درخت برگ از

 قطعش ندادم و برق پول چون حتما....شدینم روشن زدم و



 همه....شدم نرگس مامان اتاق کینزد لرز و ترس با....کردن

 نرگسم مامان کاش....گذشت چشمام جلو از لمیف هی مثل زیچ

 نرگس مامان اتاق چون کردم روشن مویگوش چراغ....بود زنده

 اتاق داخل.....کهیتار نداره پنجره و خونست ی گوشه

 زیچ چیه به کشتن نرگسو مامان که ییایعوض اون...شدم

 جا همه به شمیآت که دنیکش شیآت به اتاقو فقط....نزدن دست

 و اهیس اتاق یواراید هرچند....کردن خاموشش زود و دهینرس

 قدم صندوقچه سمت به یاله بسم با....شدن یدود

 مامان....روشه یکیکوچ قفل....نشستم پاهام یرو...برداشتم

 شدم بلند جام از....زاشتیم کمد یکشو داخل داشویکل نرگس

 باز رو صندوقچه در....برداشتم کمد داخل از دویکل و

 بدرد پرت و خرت کمی عکس آلبوم چندتا....کردم

 با تا نشستم در کنار حال تو رفتم و برداشتم البومارو....نخور

 ....کنم نگاه رو عکسا دیتابیم داخل به رونیب از که ینور



 بزرگ بابا با نرگس مامان عکس زدم ورق یکی یکی عکسارو

 یکودک از یبعد عکس....ادینم ادمی ازش یچیه من که

 مامان و نرگس مامان با یموس آقا خانواده بعد عکس مامانم

 رو یبعد آلبوم...هیخانوادگ یعکسا فقط آلبوم نیا....بابا

 هردو که بابا مامان یعروس از یعکس اول عکس برداشتم

 از یبعد یعکسا....گنیهمد بغل تو لبخند با و خوشحال

 قبال که ریام خانواده از عکس چند خودم یایکودک تا ینوزاد

 که نیا....بابام کنار جوون هی از عکس هی....دمید آلبومشون تو

 چوقتیه که پدرم مادر و پدر عکس....اوشِیس

 که نایا....بستم آلبومو زدن ورق از کالفه.....دمشونیند

 نرگس مامان تیحساس همه اون پس نبودن یخاص یعکسا

 و بزرگ مادر و بزرگ پدر و اوشیس عکس بخاطر فقط

 عکس اگه کرده فکر خودش شیپ مثال....رهیام خانواده

 رویام خانواده یعکسا ای مادربزرگم و پدربزرگ ای اوشیس

 حاال تا من چرا...نیک نایا که کنمیم چشیپ سوال نمیبب



 چرا یکرد باهام نکارویا چرا نرگس مامان آخ.....دمشونیند

 از منو چرا ینزد حرف باهام مادرم پدرو درمورد وقت چیه

 ....یکرد یمخف همه

 نگاه و رونیب در پشت از دمیپر جا از خونه در یصدا با

 وارد اسلحه با نفر دو....شدن خونه وارد اسلحه با نفر دو....کردم

 به جونمو عکس تا چهار خاطر به من....زد خشکم...شدن خونه

 باهام دونهیم خدا....فتمیب نایا دست به اگه حاال و انداختم خطر

 ....کننیم چکار

 نگاه و رونیب در پشت از دمیپر جا از خونه در یصدا با

 من زد خشکم....شدن خونه وارد اسلحه با نفر دو....کردم

 به اگه حاال و انداختم خطر به جونمو عکس چهارتا بخاطر

 اونا از یکی....کننیم کاریچ باهام دونهیم خدا وفتمیب نایا دست

 غمیج تا گرفتم دهنمو یجلو کرد کیشل رونیب به اسلحه با



 ی طبقه که اتاقم سمت به برداشتم مویگوش....نره رونیب

 ....گرفتم رویام شماره....رفتم باالست

 ....برداشت بوق چهار از بعد

 ....نجانیا مسلحه نفر دو برس بدادم ریام....الوووو_

 ....؟ییکجا شاداب یگیم یچ_

 .....رمیبگ کردنمو هیگر یجلو و کنم صاف صدامو کردم یسع

 دونمینم اومدم محافظم با....نرگسم مامان ی خونه االن من_

 ......ادیم گلوله کیشل یصدا نجایا اومد سرش ییبال چه

 ....کاریچ یرفت اونجا تو دست از امان...شاداب یوا_

 :دادم جواب هیگر با

 ....ترسمیم یلیخ....ریام کنم کاریچ_

 نظر تحت اونجا نباش نگرانم...باش آروم....زمیعز نترس_

 .....رسمیم گهید قهیدق چند خودمم... سیپل



 .....شد شتریب هقم هق

 ....کنم کاریچ....باال انیم دارن ریام_

 ییجا هی برو ریبگ فاصله در از.....کن قفل درو اتاق تو برو_

 .....شو یمخف

 میقا تخت ریز و کردم قفل درو گفت ریام که همنطور

 .....شدم

 ...گرفت سکسکم ترس از رهیدستگ شدن نییپا باال با

 داخل انیب خوانیم....باالن االن اونا... اااایب توروخدااااا ریام_

 ....اتاق

 ....خونم یکاینزد االن...  باش ساکت و آروم_

 در به تخت ریز از ترس با بشکنه درو داشت یسع لگد با یکی

 وارد با نبود ریام یایدلدار و حرفا به حواسم اصال کردمیم نگاه

 ....رفت نفسم ترس از لحظه هی یبرا دوتا اون از یکی شدن



 ....نجایا ایب بهادور_

 ....کرد صدا ویکی اون چرا نجامیا من دیفهم یعنی ایخدا یوا

 نجایا یکس یول گردمیم دارم یزنیم صدا چرا هیچ_

 ....نجاستیا دختره یمطمعن.....ستین

 نجایا مدتها از بعد بالخره کوچولو موش....دمید خودم آره_

 سایپل دوتا با محافظ اون که نبود نجایا اگه دِ....شده یآفتاب

 .....کردنینم حمله بهمون

 زنیبر سایپل االنه نیهم تنگه وقت که بگرد باش زود پس_

 .....نجایا

 ....شده میقا نجایا کوچولو خانوم ستین گشتن به ازین_

 دوتا نیا یصدا ریام مطمعنا کنم کاریچ دونستمینم

 .....شنوهیم داره رو 

 .....پرده پشت رفت بعدش گشت کمدو پشت دوتا اون از یکی



 ....بنمشینم چرا کو پ....نجاستیا ینگفت مگه برزو_

 یرو هنوز دیکل نیبب بود قفل داخل از در نجاستیا مطمعنم_

 ....درِ

 بکنم تونستمینم یچکاریه...سادیوا تخت کنار اونا از یکی

 سر زودتر هرچه ریام خواستمیم خدا از و کردمیم دعا فقط

 هنوز یول  ادیب قهیدق چند تا بود داده قول بهم برسه

 ....دمیکش یبلند غیج پام شدن دهیکش با....دهینرس

 .....کردم دایپ یچ نیبب ایب بهادر_

 با محکم.....کنم ولم تا انداختم چنگ صورتش یرو ناخن با

 یب و دید یاهیس چشام رفت جیگ سرم صورتم تو زد مشت

 .....شدم حال

 .....یراو



 سمت به مامورها از تن چند و یخسرو با همراه داریپا سرگرد

 به دنیرس از قبل یول....رفتن شاداب مادربزرگ خانه

 خانه در کینزد که ینیماش داخل از مسلح فرد کی....خانه

 و داریپا سرگرد....کرد کیشل آنها سمت به بود پارک

 که مامورها از یکی...گرفتن سنگر نشانیماش پشت همراهانش

 اصابت مورد شیبازو داشت نظر تحت را شاداب خانه قبل از

 ....بود افتاده نیزم یبرو یزخم و بود گرفته قرار گلوله

 .... شدن خارج آن از شاداب با همراه نفر دو و شد باز خانه در

 آنان از یکی آغوش در شاداب حالیب جسم دنید با ریام

 سر یبرو را اش اسلحه دو آن از یکی....داد بس آتش دستور

 ....زد ادیفر بلند ییصدا با و داد قرار شاداب

 باز رو راه وفتهیب یاتفاق دختر نیا ی واسه نیخواینم اگه_

 ....دیکن



 نیزم یبرو را اش اسلحه آمد رونیب نیماش پشت از ریام

 ....برد باال میتسل بحالت را دستانش و انداخت

 ....میندار باهتون یکار ما نیبر خودتون نییپا بزار رو دختره_

 یخوایم اگه....میکرد باور ما و یگفت تو خودت جون آره_

 ....نیاین ما دنبال وفتهین یاتفاق دختره واسه

 ....کنن باز را راه داد دستور همکارانش به ریام

 نیماش سوار آوردن رونیب خانه از را شاداب که یدونفر آن

 نیماش سوار یخسرو همراه ریام شدن دور آنجا از و شدن

 بهانه و نداد داریپا سرگرد به را یرانندگ اجازه یخسرو شدن

 دنبال به کم یسرعت با آنها.... بود سرگرد خراب حال اش

 ....رفتن رهایگ گروگان نیماش

 گمشش که االنه نیهم کمه سرعتت چرا...محسن بجنب_

 ....میکن



 ....میکنینم گمشش....ریام باش آروم_

 چشم از و.....دنیچیپ ییا کوچه داخل سرعت با رهایگ گروگان

 ....شدن دور سهایپل

 تیعصبان با گرفتیم حرصش محسن بودن آروم از ریام

 ....زد داشتبورد یبرو محکم

 ....میکرد گمش کردنه یرانندگ وضع چه نیا_

 کنن فکر اونا تا کردم کم سرعتمو قصد از مینکرد گمش_

 ....میکرد گمش

 آروم تو اونوقت اوناست دست من زن....یکرد مسخره منو_

 ....یکرد کم سرعتتو قصد از یگیم ینشست نجایا

 هیچ ایباز بچه نیا یمملکت سرگرد سرت ریخ باش آروم ریام_

 ....یاریم در خودت از

 ....گرفت ریام سمت به ویگوش یخسرو سروان



 شاداب گردنبند داخل ابیرد از کن نگاه رو نجایا ایب_

 .....میکنینم گمش نندازن دور گردنبندو تا....خانومه

 داده هیهد او به شاداب تولد شب که یگردنبند یاداوری با ریام

 ....شد راحت الشیخ بود

 که جونشو ابیرد یول میکنینم گمش ابیرد با درسته_

 .....کنهینم نیتضم

 نظرش تحت اونجا رمیم میدونیم قایدق تشویموق االن_

 ....میکنیم رشونیدستگ الزم موقع و رمیگیم

 من زن که االنه الزمش موقع رو حرفا نیا کن جمع_

 ....اونجا برو االن نیهم....دستشونه

 ادتهی....بوده خودت ی نقشه نایا ی همه نرفته که ادتی ریام_

 رایگ گروگان  دست تا یکرد رونیب خونه از زنتو خودت که

 .....وفتهیب



 یال#:  سندهینو

   

 ادتهی بوده خودت ی نقشه نایا ی همه نرفته که ادتی ریام_

 رایگ گروگان  دست تا یکرد رونیب خونت از زنتو خودت که

 .....وفتهیب

 نیستین کن ول هم شماها کردم یخبط هی....قبله مال اون_

 برشگردونم خوامیم....کنم یباز شاداب جون با خوامینم گهید

 ....خونم

  االن یول میکن یباز خانوم شاداب جون با دینبا توئه با حق_

 ما و دادن نشون خودشونو قاتال میخواستیم ما که طور همون

 .....میبد دست از و تیموقع نیا دینبا

 جون با تونستینم بود مونده یدوراه نیب بود کالفه ریام

 یبرا عتیموق نیبهتر اتفاق نیا میطرف هی از کنه یباز شاداب

 .....بود قاتال رد کردن دایپ



 که ییا خانه یکینزد در نامحسوس بطور سیپل یروهاین

 ....شدن مستقر بود شده گرفته گروگان به آن در شاداب

 .....بود کالفه و یعصب ریام

 ....داخل برم خوامیم کنم تحمل تونمینم گهید_

 .....گرفت را سرگرد یجلو یخسرو

 از عتویموق نیا میتونینم وفتادهین یاتفاق چیه هنوز باش آروم_

 ....میبد دست

 یبد اتفاق تا نجایا بمونم یگیم یعنی....منو یکرد مسخره_

 منه زن اونجاست که یاون...داخل میبر بعد وفتهیب

 .....مونمینم نجایا من....زنمه....تهیحال

 .....یراو.....

 سالها که را یدختر افرادش بود منتظر بود خوب حالش امروز

 .....اورنیب را بود کرده داغون را صورتش شیپ



 ؟ییکجا رجیا....رجیا_

 ....آقا شده یچ_

 ....؟یزد زنگ بهادر به شد یچ_

 ....شدن مستقر یمیقد ی خونه تو گفتن زدم زنگ_

 ....منتظرم کوچولو دختر دنید یبرا بدجور.... انیم یک_

 هنوزم دیشا باالس سکشیر االن....انیم صبح یکاینزد_

 ....باشن دنبالشون سایپل

 اون از رو دختره قرار سر یریم ها بچه از چندتا با  خودت_

 .....نجایا شیاریم سالم یریگیم کودن تا سه

 ....میکن کاریچ تا سه اون با_

 ....کن خالصشون نخورن بدرد تا سه_

 ....آقااااا چشم-

 شاداب.........



 یباز ورق باهم من الیخیب خودشون.....بودنم بسته یصندل به

 فهمنینم کنم فرار اگه که بود پرت حواسشون نقدیا کردنیم

 زشونیم یرو....بکنم تونمینم یکار بسته یدستا با فیح یول

 ازشون اگه دیشا تشنمه یلیخ هست وهیآبم بزرگ پاکت سه

 .....بدن منم به کمشی بخوام

 ....آقا یه...یه_

 ......هیچ_

 ......بده بهم وهیآبم اون از کمی تشنمه یلیخ_

 .....میبد بهش خوادیم وهیآبم کوچولو خانوم بروزو جانم یا_

 ازمون یخوشگل نیا به خانوم یوقت شهیم مگه دمیند چرا_

 .....دمیند بهش بخواد یزیچ

 ....کننیم مسخرم دارن انگار بود چندش یلیخ لحنشون

 ....کثافت یایعوض کردم نگاه بهشون و برگردوندم سرمو



 االن یعنی ریام گفتم.....ارهیدرب همشونو پدر و ادیب ریام کاش

 ....هیحال چه تو کجاست

 ....بخورش ایب_

 .....کردم نگاه بهادر اسمش دمیفهم االن که یکس به

 ....شهینم که ینجوریا کن باز دستامو_

 وهیآبم از جرعه هی....آورد لبم کینزد وانویل و زد یهیکر لبخند

 .....بود طعم بد یلیخ خورد بهم حالم خوردم

 .....کردم خفم گندش یبو هیچ نیا_

 ....دنیخند بلند هردوشون

 بدش طعمه بد اولش خوشمزس زیچ هی نیا عزبزم بخورش_

 .....شهیم خوشمزه

 :زدم داد و زدم پاهاش به یلگد پام با

 ....بخور خودت کثافتو نیا یعوض کنار گمشو_



 تمام بزور و گرفت دستش تو چونمو شد یعصب بهادر

 دست بهم تهوع حالت.....داد خوردم به و وانیل اتیمحتوا

 ....کردمیم گرما احساس....داد

 ...گرممه کن باز دستامو ایب_

 بهش گهید کمی ایب....کنهیم اثر داره انگار....نگا دختررو بهادر_

 ....میبد

 ....شهیم هوشیب نیا از شتریب بسشه نیهم_

 ...سمتم اومد برزو

 باز دستاتو یخوایم.....شده گرمش خوشگله خانوم یاخ_

 ....کنم

 ....کن باز آره_

 .....کرد باز دستامو

 ....ارمیب در لباستو یخوایم_



 .....دمیخند بلند

 سکسکه به.....بجز ارهیب در لباسمو نداره حق چکسیه نه_

 ....افتادم

 .....یک بجز__

 ....ریام بجز_

 ه؟یک ریام_

 ....افتادم سکسکه به دوباره

 .....دارم دوسش یلیخ شوهرمه عشقمه ریام_

 ایب بهادر....داره شوهر ستین دختر خوشگله خانوم جوون_

 ....میکن حال باهاش

 .....ستمین دختر گنیم من به چرا دمیخند بهشون دلم تو

 ....کشهیم هردومونو بفهمه رجیا اگه ارزه ینم سکشیر به_

 .....خورهینم بر ییبجا که ساده حال هی_



 حال در پنجره پشت ییا هیسا....با دادمینم گوش اونا حرف به

 بلند...رهیام که نیا خدا یوا...کردم نگاه دقت با بود حرکت

 ....زدم ادیفر

 ....بده نجاتم ایب نجامیا من عشقم ریام..ریام_

 توهم داره گذشته سرش از یمست....داده رد خدا بنده_

 ....زنهیم

 .....شدن اتاق وارد گهید دونفر همراه ریام و شد باز در

 ....اومد ریام جون آخ_

 یرو اسلحشون چون نداشتن اسلحه چکدومیه بهادر و برزو

 ریدستگ راحت لیدل نیبهم....من کنار خودشون و بود زیم

 .... شدن

 .....انداختم ریام بغل تو خودمو دو با

 .....یاومد رید نقدیا چرا یبود کجا رمیام_



 ....گرفت قاب صورتمو کرد جدا خودش از منو رویام

 .....نکردن تتیاذ خوبه حالت زمیعز_

 ....کردمیم لوس خودمو چرا دونمینم هیگر ریز زدم بلند

 کردم؟ تمیاذ آره_

 ....کردن کارتیچ_

 بهم طعم بد تلخ زیچ هی خوامیم وهیآبم گفتم بهشون_

 ....دادن

 ....اومد بود اتاق تو که یکس ییا خنده یصدا

 ....یدید یدار خنده زیچ محسن شده یچ_

 رونیب یباز ورق زیم ریز از مشروب بزرگ شهیش هی محسن

 ....آورد

 ....دادن خانوم شاداب به نایا از_

 ....شد یعصب ریام



 ....کثافت یایعوض کشمشونیم_

 ....دیکش دستمو ریام

 ....رفتمیم راه خوران تلو تلو دنبالش......خونه میبر_

 ؟یریم راه ینجوریا چرا شاداب یکنیم کاریچ_

 ......کجه زیچ همه انگار برم تونمینم_

 ....اومد محسن ی خنده یصدا باز

 ساکت خدا بنده که کرد نگاه محسن به اخم با و برگشت ریام

 .... شد

 ....میشد نیماش سوار ریام با

 دستم با....نشستم بغلش تو و کردم کینزد ریام به خودمو

 .....کردم لمس صورتشو

 ....کنم بوست خوامیم دارم دوستت یلیخ رمیام_

 ....شاداب باش آروم_



 خونه میرسیم یک خوادیم رو تو دلم باشم آروم تونمینم_

 .....بخوابم باهات خوامیم

 .....کرد ییا خنده حرفم با

 ....خونه میبرس کن صبر کنمیم یرانندگ دارم االن زمیعز

 االن نیهم خوامیم اصال... دار نگه جا هی خوامتیم یلیخ_

 یرو لبمو و کردم حلقه گردنش دور دستمو....بخوابم باهات

 .....گذاشتم لباش

............. 

 یال# سندهینو

 نگاه برم دور به تعجب با....شدم داریب خواب از یبد سردرد با

 خونه من....بودم خوابش تخت یرو ریام اتاق یتو من کردم

 منو رهایگ گروگان زدمیم حرف ریام با بودم نرگس مامان ی

 شدم بلند جام از زد صورتم به ییا ضربه اونا از یکی گرفتن



 شده پاره لبم ی گوشه کردم نگاه صورتم به نهییآ یجلو

 بود نیسنگ نقدیا ضربش کثافت.....شده کبود گونم و چشمم

 نجاتم یک ادینم ادمی اصال یول شدم هوشیب و حالیب که

 دهنم دادیم یبد یبو لباسام.....ریام ی خونه اومدم یک دادن

 رویام کمد در ندارم لباس نجایا که من....دادیم گند یبو هم

 داخل حموم رفتم برداشتم کوتاه نیآست شرتیت هی کردم باز

 مسواک و برداشتم رو یکی گشتم نو مسواک دنبال کشوها

 گرفت خندم دمیپوش رویام شرتیت کردن حموم از بعد....زدم

 هی و بود گشاد برام قشی بود اومده رونم یرو تا شرتشیت

 .....دمیپوش خودمو یقبل ریز لباس.....بود رونیب شونم طرف

 کی ساعت دمیخواب چقد دونهیم خدا شدم خونه اشپز داخل

 دونهیم خانوم میمر دونمینم....ستین ریام از یخبر و بود شب

 .....نه ای نجامیا من



 کمرم دور یدست که....بودم آب خوردن مشغول خچالی کنار

 .....گلوم تو دیپر آب گفتم که یبلند ینیه با شد حلقه

 ....میترسوند ییایم آروم نقدیا چرا ریام یکنیم کاریچ_

 ....خوبه؟ حالت_

 .....پرسهیم حالم از داره اونوقت کنمیم دعواش دارم من....یاله

 ؟یداد نجاتم تو....خوبم_

 .....نشست مبل یرو دراورد کتشو

 ؟یبود ییا گهید کس منتظر_

 ....نشستم کنارش

 .....یومدین یول بودم تو منتظر نه_

 .....ست؟ین ادتی یچیه واقعا_

 ......ستین ادمی بعدشو بودنم بسته یصندل به ادمهی فقط نه_



 رو گشید دست و کمرم دور دستشو هی شد کینزد بهم ریام

 محکم.....دراورد حرکت به رونم سمت به و گذاشت پام یرو

 .....گرفتم دستشو یجلو

 نامزد گهید ما رفته ادتی نکهیا مثل....یکنیم کاریچ ریام اِ_

 .....میستین

 اصرار رفته ادتی تو نکهیا مثل یول نرفته ادمی من.....زمیعز_

 کار  میبخواب باهم یداشت

 .....جبران واسه اومدم االن داشتم 

 .....بزنم حرفا نیا از عمرا من بابا برو_

 .....دیخند بلند

 دارم دوستت خوامتیم یلیخ رمیام.....ارمیم ادتی باشه_

 یخوب یجاها به میداشت المصب....بخوابم باهات خوامیم

 ....گرفت خوابت یمست از تو که دمیرسیم



 حرفاش کل دمیکشیم خجالت قبل از شتریب ریام حرف هر با

 باهات خوامیم که کردم لهیپ بهش نیماش تو اومد ادمی

 ......بخوابم

 یزیچ اون بخاطر نداشتم یاریاخت خودم از من گهید بسه_

 .....دادن بخوردم اونا که بود

 حرف یگفت که وییزایچ اون همه نزن حرفو نیا گهید نه_

 .....بود دلت

 بلند من همراه رمیام شدم بلند جام از و گفتم بهش ییبابا برو

 خواب اتاق یراه و کولش یرو انداختم حرکت هی تو و شد

 ....شد

 زدمیم بهش لگد مشت....نیزم یرو بزارم ریام کنم ول ریام_

 باسنم یرو یمحکم ی ضربه کنمیم نوازشش دارم انگار یول

 ....زد

 ....برسونمت آرزوت به خوامیم امشب نپرون لگد نقدیا_



 نگاه حرکتش به شده مسخ....تخت یرو انداختم محکم ریام

 به....کرد باز کمربندشو آورد رونیب تنش از شرتشویت کردمیم

 و گرفت پاهامو یول کنم فرار تخت یرو از تا اومدم خودم

 ....انداخت روم خودشو

 شهیهم کرده آماده واسم خودشو کوچولو خانوم جانم یا_

 ....ادیم بهت یلیخ بپوش منو یلباسا

 راه ادیفر دادو نقدیا ینش بلند اگه بخدا شدو بلند روم از ریام_

 ....بده نجات دستت از منو ادیب شه داریب مامانت تا ندازمیم

 ....زد لبم یرو یکوتاه ی بوسه

 ناله و آه اصال....بزن ادیفر دادو یخوایم چقدر هر خوشگلم_

 ....بشنونه صداتو ستین قرار یکس من جز کن

 ....خونم برم بزار کن ولم ریام_



 بود کرده قفل دستامو چون زد باال شرتمویت حرف بدون

 راه از دیبا شهینم ینجوریا نه....بکنم یحرکت چیه تونستمینم

 ....شم وارد ییا گهید

 .....بخشمتینم چوقتتیه یکن تمیاذ اگه بخدا کنم ول ریام_

 بدجور نکهیا مثل شد بلند روم از و شد یعصب حرفم از ریام

 ....بود خورده حال ضد

 منو نکهیا با چرا....هیچ واسه کارات نیا....شاداب چته_

 ....یزنیم پسم بازم یخوایم

 اوج تو منو....ندونستن به یزد خودتو ای....یدونینم واقعا_

 یشکوند دلمو یکرد رمیتحق یکرد رونیب خونت از میناراحت

 راه باهات یدار توقع االن ینکرد ساده یخواه عذر هی یحت

 ....امیب



 بعد نداشت توقع دیشا زدینم یحرف و کردینم یحرکت چیه ریام

 بهش حرفارو نیا  رهایگ گروگان دست از دادنم نجات از

 ....بزنم

 نم نکهیا با درآوردم خشکون از بودم شسته که شلوارمو مانتو

 ....بپوشمش خواستمیم باز داشت

 دورم ریام دست که بپوشم تا برداشتم شلوارمو....دمیپوش مانتو

 .....شد حلقه

 .....بمون نجایا امشبو_

 ....مکنهین یخواه عذر ازم چرا دونمینم بود درمونده لحنش

 ....؟یچ شب فردا بمونم نجایا و امشب_

 ......بمون نجایا هم و فرداشب_



 بغلش از تا دادم خودم به یتکون....کنهیم مسخرم داره انگار

 سرم رو سرشو و کرد بغلم قبل از تر محکم یول امیب رونیب

 ....گذاشت

 ....بمون نجایا عمرت آخر تا_

 .....عمرم؟ آخر تا یچ یعنی_

 یال# سندهینو

 عمرم؟ آخر تا یچ یعنی_

 ......شهیهم یعنی_

 .....بشه؟ یچ که بمونم نجایا شهیهم_

 ....یش همسرم....یش زنم که_

 یخواه عذر یول شم زنش خوادیم ازم خدا یا

 .....کنهینم 

 .....کنم فراموش روزتو اون رفتار یچجور اونوقت_



 ...دمیم قول....یکن فراموش که کنمیم یکار_

 ....دمیپوش شلوارمو منه دور االن اومدم رونیب بغلش از

 .....مونمیم نجایا_

 خوابم یلیخ که میبخواب میبر اریب در لباستو حاال گلم نیآفر_

 ....ادیم

 تو شیپ نبود نیا منظورم یول مونمیم نجایا گفتم_

 اتاق تو نییپا برم خوامیم االنم دمتینبخش هنوز من....مونمیم

 در جونم نکهیا واسه....تو بخاطر نه اونم مونمیم خودم یقبل

 ......بمونم نجایا خوامیم خطره

 ....بود حرفام بهت تو هنوز ریام

...... 

 خودم یقبل اتاق داخل و کردم باز خانومو میمر ی خونه در

 ......بود قبل مثل زشیچ همه شدم



................ 

 .....کردم باز چشامو موهام نوازش حس با

 ....بود نشسته یاشک یچشما با سرم باال خانوم میمر

 .....مادر کردم دارتیب_

 هیگر چرا....افتاده یاتفاق....دمیخواب ادیز نداره یاشکال_

 ....نیکنیم

 ....میبخور صبحانه میبر ایب...دخترم وفتادهین یاتفاق_

 با خانومه یلیخ کنهیم هیگر من بخاطر خانوم میمر دونستمیم

 نجایا خوادیم و داره دوستم بازم دارم که ییدردسرا همه نیا

 ....کنم یزندگ

 .....اومده دنمید واسه امروز هم مژگان

 .....؟یبمون نجایا قبل مثل یخوایم_

 .....کردم نگاه بهش و گرفتم یعل از نگاهمو مژگان حرف با



 ییجا ای کنم یزندگ ییتنها ترسمیم گهید امانم در نجایا آره_

 ....برم

 ؟یکرد یآشت ریام با_

 ....دمشینبخش هنوز یول نبودم قهر باهاش_

 ؟یداریبرنم یلجباز از دست چرا_

 ....نده اش ادامه گهید لطفا_

 .....باشه_

 و ما یرو به رو رضا....شدن اضافه ما جمع به هم رضا و ریام

 مشغول و گذاشت سرم پشت دستشو و نشست من کنار ریام

 ....شد یعل با یباز

 نفساش که یجور چسبوند بهم خودشو یعل ی بهانه به ریام

 ....کردیم خودیب خود از منو بدنش یبو...خوردیم صورتم به

 :گفتم گوشش ریز بشنوه خودش که یطور آروم



 ....یکرد خفم کنار برو....ریام_

 ......چسبوند بهم خودشو شتریب جوابم در

 .... راحترم ینجوریا من_

 ....دادم مژگان به رو بچه

 .....کرد خفم داداشت رشیبگ..... جون مژگان_

 ....بهش بده رو بچه خوب_

 ....بهانشه بچه خوادینم رو بچه ریام....خانومم....مژگان_

 ....دیخند بلند حرفش از بعد رضا

 ....بود نشسته ازم فاصله بدون همونطور هنوز ریام

 ....کرده؟ صورتت با کارو نیا یک شاداب_

 :دادم جواب و کردم مژگان به رو

 .....گرفتنم گروگان که ییاونا از یکی کار_



 ...زدتت؟ چرا....شد یچ_

 تو زد مشت با اونم انداختم چنگ صورتشو ناخن با_

 ....صورتم

 ....بعدش خوب_

 حال یب بود خورده صورتم به که یمشت با ستین ادمی خوب_

 بسته یصندل هی به دمید اومدم خودم به که یوقت تا شدم

 ....بودنم

 نصفه حرفتو یه چرا گهید کن فیتعر همشو شاداب اِ_

 ....یزاریم

 یچ که بودم فکر تو....کنم فیتعر براش یچ حاال خدا یوا

 :داد جواب ریام کنم سرهم

 ریدستگ همشونو اونجا میختیر ها بچه با گهید نداره ادامه_

 ......میکرد



 رضا.....داد نجاتم مژگان یسواال رازیام جواب....شکر رو خدا

 :داد ادامه ریام به رو

 دایپ خانومو شاداب یچجور شماها دمینفهم آخر من_

 ....ن؟یکرد

 : داد جواب لکسیر یلیخ ریام

 که یوقت زد زنگ بهم رنیبگ و شاداب نکهیا از قبل_

 هیبق و....میکرد بشونیتعق هم ما بردن و شاداب میدیمارس

 ....ماجرا

 بودن؟ نفر چند ها ریگ گروگان_

 ......نفر سه_

 ......دمیند شتریب نفرو دو من_

 ....بود رانندشون سوم نفر_

 ....شد یچ بود من با که یمحافظ اون_



 پشت بودو افتاده رونیب شالم از که موهام از ییا دسته  ریام

 :زد لب بردآروم گوشم

 .....خوبه حالش نباش اون نگران تو_

 مامان ی خونه میگوش و فمیک.....اومد ادمی االن ریام یوا_

 .....مونده جا نرگسم

 ....زد پچ گوشم آرومترکنار آورد نییپا سرشو

 .....برشدار ایب بعد.... خانومم باالست_

 .....کمه یلیخ صورتامون ی فاصله کردم نگاه بهش

 طرف هی از گرفتن رو ما نکهیا مثل نایا میبر ایب مژگان_

 .....همن حلق تو ینجوریا طرف هی از میزد بهم گنیم

 :گفت قاطع یلیخ ریام که گرفتم فاصله ریام از خجالت با

 بهم ما گفتم یک من.... دیزاریم آدم دهن تو حرف چرا_

 .....میزد



 :گفتم ریام صحبت تو دمیپر

 .....میزد بهم ما نده گوش ریام حرف به_ 

 ....نیهم بغل تو همش که شماها زدنه بهم چه نیا_

 گهید حرف هر از قبل یول.....دادن ریگ بدجور رضا و مژگان

 ....زد صدامون ناهار یبرا خانوم میمر ییا

 یال# سندهینو

 بهشون خانوم میمر یهرچ رفتن رضا و مژگان ناهار از بعد

 کار رونیب که گفت مژگان یول بمونن شام واسه کرد اصرار

 یوقت خواست ازم و کارش سر رفت هم ریام رفتن و دارن

 ....ششیپ برم برگشت

 برم نرگس مامان خونه نکهیا از قبل اونروز زدم زنگ لدای به

 بهش باشه خطر در جونش دیشا نکهیا ی درباره



 زنگ بهش خونه تلفن با رهیام دست که لمیموبا....گفتم

 ....برداشت اول بوق با معمول طبق.....زدم

 ....شاداب منم لدای سالم_

 ....یزد زنگ من به اول تو عجب چه خانوم شاداب سالم_

 .....مونده نرگس مامان ی خونه تو روز اون از میگوش_

 زنگ بهم کجا از االن یبرنداشت تویگوش که یبود کجا مگه_

 ؟یزنیم

 حمله بهم نفر دو روز اون....خانومم میمر ی خونه االن_

 ....گرفتنم و کردن

 ....نکردن؟ که تتیاذ خوبه حالت خدا یوا_

 ....داد نجاتم ریام خوبم_

 ؟ییاونجا تو دونستیم کجا از ریام یچجور_



 ازش و زدم زنگ ریام به وفتمیب اونا دست نکهیا از قبل_

 .....خواستم کمک

 ....کنم دامیپ دشمنات ترسمیم یول دنتید امیب خوامیم_

 .....زنمیم حرف ریام با موردت در نباش نگران_

 .....شد؟ یچ ریام با رابطت_

 ....قبل مثل یچیه_

 مثل یجور خونت اومد تولد شب اون قبل مثل یچ یعنی_

 ....شد باورم منم که نیکرد رفتار شوهر زنو

 اصال که ریام شهیم دهیکش کجا به رابطمون دونمینم خودمم_

 ....میزد بهم که ستین مهم واسش

 ....ستین مهم واسش یچ یعنی_

 بغلم یوقت مثال قبله مثل زیچ همه انگار کنهیم رفتار یجوری_

 کنهیم بغلم قبل از تر محکم میزد بهم ما گمیم بهش کنهیم



 بخشمتینم یکرد باهام که یکار بخاطر گمیم بهش میوقت

 .....بود اشتباه هی اون گهیم

 تولدت شب داره دوستت واقعا یول بوده اشتباه کارش درسته_

 یخواه عذر ازت چرا دونمینم یول خوادتتیم شدم مطمعن

 ....کنهینم

 عذر ازم تا گفتم بهش بار هی یحت نهیهم مشکلم منم_

 ....بخشمشینم نکنه یخواه

 .....کردم یخداحافظ لدای از دل و درد و زدن حرف یکل از بعد

......... 

 ....یراو

 و یطوالن ییبازجو از بعد یخسرو سروان همراه داریپا سرگرد

 ....شدن سرهنگ اتاق یراه داشتن که ییا کننده خسته

 .....شدن اتاق وارد ینظام احترام از بعد



 ییبازجو در که یاعترافات جینتا یحاو پرونده یخسرو سروان

 ....گذاشت سرهنگ یجلو را بودن گرفته

 ....نبود یراز اعترافات جهینت از سرهنگ_

  به نویا یچجور من ستین یکاف که نیا ها بچه_

 عجله رایگ گروگان یریدستگ یبرا اونروز اگه....بدم هایباال

 .....نبود جشینت نیا االن نیکردینم

 .....بود سرگرد با سرهنگ حرف طرف

 که هیمیقد ی پرونده هی پرونده نیا که نیدونیم خوب شما_

 انیجر به من و شد بسته یکاف مدارک نداشتن وجود لیبدل

 .....انداختمش

 میندار یکاف مدارک بازم یول شیانداخت انیجر به درسته_

 ....هیک حسابمون طرف میدونینم یحت

 ....رهاستیگروگانگ نیب ی واسطه رجیا اسم به یکی_



 ....زدن حرف ینام ریاردش از حرفاشون نیب بار کی گفته و

 ه؟یک ریاردش_

 ....داد را سرهنگ جواب یخسرو سروان 

 و یمهدو خانوم مادربزرگ قتل دستور که یکس ریاردش_

 .....دادن شونویا گرفتن گروگان

............ 

 هم امروز یحت....خونه ومدین موندم ریام منتظر یهرچ شبید

 ناهار واسه زدتا زنگ بهش خانوم میمر یومد،وقتین ناهار واسه

 ....ادیب تونهینم شلوغه سرش که گفت خونه ادیب

 ییا گهید لباس چون دمیپوش گرفتنمو گروگان روز شلوار مانتو

 :دیپرس ینگران با خانم میمر...ندارم

 ....؟یبر یخوایم ییجا زمیعز_

 ....ارمیب المویوسا از کمی خونم برم خوامیم_



 .....خطرناکه ییتنها برو ریام با کن صبر_

 ....رمیم محافظ نیماش با رمینم تنها_

 .....باش خودت مواظب....یراحت هرطور.... دخترم باشه_

 از یخبر کردم نگاه دوربرو هرچه اومدم رونیب خونه در از

 .....رفتن کجا یعنی نبود محافظا نیماش

 نجایا از خونست ریام یوقت فقط نجانیا خدا ی شهیهم 

 ....رنیم

 رمیگیم یتاکس بعدش رمیم راه کمی شدم محافظا الیخ یب

 نه که خودم بکنه پرداخت یدیحم یآقا گمیم هم پولشو

 .....پولم فیک نه باهمه میگوش

 لهیدل نیبهم حتما دمید دور از رویام نیماش رفتم راه که کمی

 ....رفتن محافظا که



 برم دادینم اجازه ریام نجایا بودم اومده که افتادم یاول روز ادی

 از لباسمو ریام اونروز اومدم رونیب خونش از یدزدک منم خونم

 عکس دارم دوست یلیخ.....کردم نمیزم پخش دیکش پشت

 ....نمیبب االنشو العمل

 رد کنارش از انداختم نییپا سرمو....شد کینزد بهم نیماش

 شهیش زد عقب دنده....دمیشن نویماش زدن ترمز یصدا....شدم

 ....داد نییپا رو

 .....یریم کجا شاداب_

 ...ندادم جوابشو

 .....؟یریم یدار کجا نییپا یانداخت سرتو....یشنوینم صدامو_

 ادامه حرکتم به بهش توجه بدون بود شده یحرص دستم از

 .....دادم

 .....شد دهیکش بازوم پشت از که بودم حرکت حال در



 ؟یریم یدار کجا....یدینم جوابمو چرا سرتق ی دختره_

 ....گرفتیم خندم داشت....کردم نگاه بهش

 .....خونم برم خوامیم_

 ....بشه یچ که یبر خونت....خونت_

 ....ارمیب المویواسا_

 دست از ستین چندروز هنوز یکنیم مسخرم یدار_

 یبر که یافتاد راه خود سر اونوقت دادم نجاتت رایگروگانگ

 ....خونت

 ....بپوشم ندارم یچیه نجایا دارم ازین المویوسا خب_

 ...نیماش سمت برد منو...دیکش دستمو

 .....خوامیم المویوسا امینم خونه من....ریام کن ولم_

 راه و شد سوار خودشم بست برام کمربندو و کرد نمیماش سوار

 .....افتاد



 ....؟ینداد جواب زدم صدات یوقت چرا....برمتیم خودم_

 نجایا تازه که اوال اون قبال....یکنیم کاریچ نمیبب خواستمیم_

 یدزدک بار هی یزاشتینم تو خونم برم خواستمیم بودم اومده

 یول...نیزم رو یکرد پرتم یگرفت جلومو تو که برم خواستمیم

 ......یگرفت بازمو لباسم یبجا ندفعهیا یشد آدم انگار

 :گفت زد یچشمک

 .....یهست محرمم....زمیعز یزنم االن_

 .......... 

 ....شد؟ یچ پس یبرگردون بهم مویگوش بود قرار ریام_

 ......میبرگشت یوقت_

 یدیحم یآقا.....میشد ساختمان وارد باهم کرد پارک نویماش

 ....داد سالم بهمون و شد بلند جاش از دنمونید با



 گهید یآقا هی با رستم آقا رفتنتون از بعد خانوم شاداب_

 ....دنبالتون اومدن

 ....بوده اوشیس حتما

 نگفتن؟ یزیچ_

 .....بودن نگرانتون یلیخ فقط نه_

 ....بزنم سر بهش دیبا زده زنگ بهم یکل حتما

 ن؟یدار منو ی خونه دیکل یدیحم یآقا_

 ....انداخت ریام به ییا پاچه دست نگاه هی یدیحم یآقا

 .....براتون ارمیم االن داخله بله.....بله_

 ریام که افتادم راه اتاقم سمت به....میشد خونه داخل هم با

 :گفت

 .....کجا؟_

 ...ارمیب المویوسا....اتاقم_



 ...بعد....بخورم بده یزیچ هی اول کن صبر_

 ؟ینخورد ناهار مگه_

 .....نشد وقت نه_

 داخل....بودم دهیپوش تاپ هی فقط رشیز....دراوردم مانتومو

 ....شدم آشپزخونه

 ....کنم؟ درست واست یخوایم یچ_

 :زد لب یبامهربون گذاشت سرم یرو سرشو کرد بغلم پشت از

 ....بخورم رو تو غذا یبجا چطوره_

 :دادم جواب یساختگ یاخم با اومدم رونیب بغلش از

 ....آقا ستمین یخوردن من-

 :داد ادامه دیکش لبش دور زبونشو کرد نگاه پامو سرتا

 ....ییایم خوشمزه بنظرم یول_



 .....باش منتظر رونیب برو کنم درست برات یزیچ یخوایم_

 :گفت برد باال میتسل عالمت به دستشو

 ...نیبگ شما یچ هر خانم شاداب چشم_

........... 

 بزرگ چمدون هی.....شدم اتاقم وارد غذا کردن درست از بعد

 ....ختمیر داخلش لباسامو برداشتم

 دورم ییدستا ییهوی که شدم تنم از لباسام دراوردن مشغول

 ....شد حلقه

 ....ریام_

 ....جانم_

 ....لرزوند دلمو جانمش



 حلقه دورم دستاشو و بود گذاشت لختم ی شونه یرو لباشو

 دل رفع داشت انگار بود ستادهیا حرکت یب همونجور....کرد

 ....کردیم یتنگ

 رونیب بغلش از تا دادم تکون خودمو....کردینم یحرکت چیه

 شونم یرو ییا بوسه داد فشارم بغلش تو قبل از محکمتر امیب

 .....زد

 ....رفت و.....منتظرتم رونیب_

 ازم قبل مثل ای نکرد یکار چرا بودم حرکتش شوک تو

 پسش شهیهم نکهیا بخاطر دیشا بخوابم باهاش نخواست

 ....زدم حال ضد بهش بدجور هم بار نیآخر زدمیم

 چمدون دنید با ریام....بردم خودم با چمدونو دمیپوش لباسامو

 ....نیماش داخل برد چمدونو و شد ادهیپ نیماش از

 :دیپرس و سمتم برگشت میشد نیماش سوار هردو



 ؟ینداشت لباس  مامان خونه_

 رو لدای یکرد رونیب خونت از نکهیا از بعد.....نداشتم نه_

 ....آورد واسم لباسامو ی هیبق فرستادم

 یعصب کرده رونمیب خونش از که آوردم روش به باز نکهیا از۰

 ...نشدم متوجه که گفت یزیچ هی لبش ریز و شد

 .....؟یندار کار ییا گهید یجا_

 .....اوشیس ی خونه برم خوامیم_

 ؟یدار کاریچ اونجا_

 باهاش هم یتلفن یحت دمشیند گهید گرفتنم گروگان از بعد_

 .....نزدم حرف

 همرام هم ریام نیماش کردن پارک از بعد....دادم بهش آدرسو

 ....شد ادهیپ نیماش از

 ؟یایب یخوایم توام_



 .....امین هیچ_

 شهیم مگه کنهیم نگام ینجوریا جذابش یچشا اون با یوقت

 ....نه بگم

 و بد نگاه یول شناخت منو دنمید با کرد باز درو نگهبان

 ....انداخت ریام به یمشکوک

 زیچ همه به حواسش مدت تمام ریام میشد خونه وارد دو هر

 .....بود

 از یکی سر داشت اوشیس میشدیم سالن وارد یوقت

 ....زدیم داد محافظاش

 محکم و اومد سمتم به دنمید با.....کردم سالم بلند یصدا با

 بغلش از شدینم روم یول دمیکش خجالت ریام یجلو کرد بغلم

 ....امیب رونیب

 ....کرد تاپام سر به ینگاه



 ازت یآدرس چیه یول بودم نگرانت یلیخ دختر یبود کجا_

 ....نداشتم

 .....بودم نامزدم خونه_

 بود شده ریام متوجه تازه انگار کرد نگاه سرم پشت به حرفم با

 کردیم رفتار خشک شهیهم مثل کردم نگاه ریام به یچشم ریز

 .....نه ای هیعصبان ازم ستین معلوم اصال

 ....مینشست اوشیس تعارف با

 نجات یچجور افتاد واست یاتفاق چه بگو جون دختر خب_

 خبر یزیچ از که نخور بدرد محافظ اون....یکرد دایپ

 .....نداشت

 ....داد نجاتم ریام_

 و کرد نگاه رویام یبد جوری رفته باال یابرو با اوشیس

 ....داد قرار مخاطبش



 که یدیفهم یچجور.....یشاداب ی دهنده نجات شما پس_

 ی واسه پرونده نیا دونمیم من که ییجا تا گرفتن گروگانش

 ......شه بسته فرداست امروز نیهم و مجهوله شما

 :داد جواب گرفته یا چهره با اوشیس خود مثل رمیام

 ستین قرار ضمن در....نداشت یکار شاداب دادن نجات_

 ....میآورد بدست یادیز اطالعات ما بشه بسته پرونده

 گهیهمد دشمن دو مثل ریام و اوشیس بود نیسنگ یلیخ فضا

 ....کردنیم نگاه رو

 :داد ادامه یا مسخره حالت اوش،بایس

 ....مثال یاطالعات چه.....سرگرد جناب خب_

 :زد لب پوزخند با ریام

 .....محرمانست_

 .....کرد یبلند یا خنده تک اوشیس



 نیگیم نیندار یاطالعات چیه یوقت سایپل شما دست از_

 .....محرمانست

 از.....کنم تحمل رو فضا نیا دونستمینم نیا از شتریب گهید

 ....شدم بلند جام

 ....میبر گهید ما_

 یکار اگه ستیپل نامزد....یاومد تازه که تو....زمیعز کجا_

 ....بره تونهیم داره

 رونیب خونش از رویام داره رسما بده یلیخ اوشیس رفتار

 و گرفتم رویام دست جلو رفتم بمونم ساکت نتونستم...کنهیم

 :گفتم

 ....میدار کار یلیخ....میبر دیبا ما_

 یزیچ یول شد نارحت برم خواستمیم نکهیا از اوشیس

 .....نگفت



 ....میاومد رونیب اوشیس ی خونه از ریام با

 ....بود یعصب دمیشا...بود ساکت ریام

 ....ااااین کهیمرت نیا ی خونه ییتنها گهید....شاداب_

 دارمونید قهیدق چند اون تو اوشیس داشت حقم....هیعصب پس

 در اوردمین خودم یرو به یول....نداشت ریام با یدرست رفتار

 :گفتم جوابش

 برام که لمهیفام تنها اوشیس باشه ادتی ریام....امین چرا_

 ....مونده

 :زد داد

 ستین معلوم...وزیپوف ی کهیمرت....باشه بگو نرو گمیم یوقت_

 دور التیتشک نهمهیا که خورهیم یگوه چه داره خونه اون تو

 ....کرده جمع خودش

 .....جونشه از محافظت بخاطر یگیم رو سگها و محافظ اگه_



 زارمینم گهید داره کفشش به یگیر هی نباش ساده نقدیا_

 ....ادینم خوشم اصال شیمتیصم از....خونش یایب

 ....؟یکارمیچ تو مگه....؟یزارینم چرا_

 :گفت آروم و کرد نگاه چشام تو

 ....زمیعز نامزدتم_

 ....میزد بهم ما....نامزد کدوم_

 یمعرف نامزدت عنوان به منو قبل قهیدق چند نیهم خانومم_

 ....یمن مال هنوزم پس...یکرد

 رستم به خونم یاومد که یروز اون بود خودت ریتقص_

 ....گفت اوشیس به اونم ینامزدم یگفت محافظم

 ...گرفت دستش تو دستمو کردیم یرانندگ که همنطور

 ....؟ینگفت اونا به چرا میزد بهم واقعا اگه...؟یچ دوستات به _



 رونمیب خونت از تو....بودم عاشقت من... زدم بهم من نگو_

 ...؟یکرد

 ؟یستین عاشقم گهید االن یعنی_

 .....گذاشتم جواب یب سوالشو

 منم گذاشت پله کنار و چمدون ریام میشد خونه وارد باهم

 ....رفتم باال ها پله از همراش

 ..خانم؟ شاداب یدار یکار_

 .....هوم_

 ....یچ یعنی هوم_

 ....خوامیم لمویوسا.....آره یعنی_

 ....انداخت تخت یرو دراورد کتشو



 رخم به جذابشو و یعظالن بدن و اورد در شرتشویت

 دارم دوست آخ.... شدم بدنش محو لحظه هی یبرا....دیکش

 ....کنم لمسش

 به ینگاه دیکش شیتک شش شکم یرو تا نشیس از دستشو

 :گفت یخاص حالت با کرد چشام

 .....یکن لمسش خوادیم دلت.....هیچ_

 .....کردم جور و جمع خودمو

 ....برم خوامیم بده مویگوش زود....خوادینم دلم.....اصالنم_

 شد کینزد بهم....دراورد فمویک و لیموبا زشیم یکشو از

 خواستیم دلم چرا دونمینم رفتیم بدنش سمت همش نگام

 آب شدیم تر کینزد بهم ببوسمش کنم لمسش بغلش تو برم

 ....گرفت سمتم مویگوش و فیک دادم قورت گلومو

 ....رشیبگ_



 دستمو باال برد ویگوش و فیک...کردم دراز سمتش به دستمو

 نکهیا از کردیم فیک داشت شعوریب دیرسینم قدم یول بردم باال

 ....بزاره سرم سربه

 قدم اصال یول رمیبگ ویگوش تا ستادمیا پام یانگشتا یرو

 ....دیرسینم بهش

 ....برداشتم تالش از دست شدم کالفه

 ....نکن تیاذ....گهید بده ریام_

 ....دتمیکش باال کمی انداخت کمر دور دستشو

 ....گلم رشیبگ خودت_

 یجوری کردیم برخورد گرمش و برهنه بدن با تنم یوقت

 .....رفتیم باال حرارتم شدمیم

 .....بردارم نتونستم بازم برد باال دستمو

 ......ریام_



 .....ریام جون_

 لذت داره اون که االن....بردیم لذت داشت من کردن تیاذ از

 .....نبرم من چرا برهیم

 چونش یرو یزیر ی بوسه....کردم حلقه گردنش دور دستمو

 کردم نوازش موهاشو آزادم دست با....کرد تعجب کمی.....زدم

 تپش...بود یدلتنگ یرو از من یکارا زدم دست ششیر ته به

 شد میتسل تا دادم ادامه نوازشام به نقدیا.....بود هزار یرو قلبم

 عتیموق از  گذاشتتم نیزم یرو و آورد نییپا دستشو و

 .....اومدم رونیب اتاق از و گرفتم ازش لمویوسا و کردم استفاده

 شیپ عتشیموق یول بگم بهش رو مسعود ی هیقض خواستمیم

 دوباره شهینم روم اصال کردم که یکار نیا با االنم اومد ینم

 ....بزنم حرف باهاش و ششیپ برم

 کردمیم یسع یول شدمیم ریام ینگاها متوجه شام یِ موقع

 خجالت ازش ییجورا هی....نشم چشم تو چشم باهاش



 از محافظت ی درباره دیبا داشتم حرف یکل ریام با...دمیکشیم

 تیموقع نیبهتر االن....زدمیم حرف مسعود یدشمن و لدای

 رونیب گفت کرد سرش چادرشو شام از بعد خانوم میمر...بود

 که کرد اصرار بهش ریام یوقت بود مشکوک کمی داره کار

 رهیم ادهیپ و هیهمسا ی خونه بره خوادیم گفت برسونتش

 تا بزاره تنها رو ریام و من خواستیم نکاریا با مثال دیشا

 .....میکن حل مشکالتمونو

 کنارش و دادم بهش رو ییچا ختمیر هردومون یبرا ییچا

 هی ختیر موهام کل دادم ییچا بهش یوقت نشستم

 ....شد اومدن عشوه مثل حالتم ناخواسته ییجورای....طرفم

 دهیپوش کوتاه دامن چون...انداختم پا یرو پا نشستم کنارش

 قرار دید یجلو نییپا به رونم از پاهام و اومد باال دامنم بودم

 حجاب از یزیچ خانومم میمر بودم محرم بهش هنوز گرفت

 .....گفتینم ریام شیپ کردنم



 :گفت انداخت بهم یرنگاهیام

 .....؟یبگ یخوایم یزیچ_

 ....هوم_

 ....بزن حرفتو...هیچ هوم_

 ....کشتن رو یصابر ینگفت چرا_

 ....نداشت ربط تو به چون نگفتم_

 بود کرده دایپ منو لدای قیطر از یصابر...داره ربط میلیخ_

 درست دردسر لدای یبرا دیشا کشتنش که ییاونا حتما حاال

 ....کنن

 زیچ همه به حواسم خودم....نباش زایچ نیا نگران تو_

 ....هست

 .....کشته مادرمو پدرو یک یدونیم....ریام_



 نگاه بهم یمشکوک حالت هی با و کرد تنگ چشماشو

 :گفت اروم...کرد

 ....اومده؟ ادتی یزیچ ای...؟یدونیم یزیچ_

 و دمیکش بود خورده ضربه قبل که ییجا قایدق سرم به یدست

 :گفتم

 وقت چیه دیشا ادینم ادمی یزیچ خوابام جز به که من نه_

 .....ادین ادمی

 ؟ییخوابا چه مثال_

 مهم ادیز نمیبیم یبچگ از که کابوسن و خواب اونا_

 حرف مسعود اسم به یمرد ی درباره باهام اوشیس.....ستنین

 ادیز باهاش پدرم ی رابطه بود پدرم یناتن برادر مسعود....زد

 .....نبود خوب

 .....مرده اون هیبهرام مسعود منظورت اگه_



 یجوری مادرم پدرو قتل از بعد نمرده اون گفت اوشیس نه_

 گفتیم اوشیس.....مرده کنن فکر همه که کرده یساز صحنه

 ساهیوا جلوش خوادیم االن یول کردهیم فرار ازش حاال تا

 ....شده خسته کردن فرار از گفت

 ....گفته مسعود از ایچ گهید اوشیس_

 یروان پدرش گفتیم بوده ییا عقده یبچگ همون از نکهیا_

 مادر وزوندهیمس بدنشونو دادهیم زجر مادرشو و مسعود بوده

 ازدواج پدربزرگم با و کرده فرار شوهرش از موقع اون مسعود

 یول کنه پا و دست خودش یبرا  خوب یزندگ هی تا کرده

 .....شدن مسعود مادر یخودکش باعث اوشیس و پدرم

 مادر یخودکش باعث پدرت چرا....شنومیم دیجد یزایچ_

 ....شده مسعود

 ....مرده االن چون بگم نویا ستین درست_

 ....اش ادامه شاداب_



 ....زنهیم حرف طلبکارنه چه

 :اومدم حرف به دوباره و کردم نازک یچشم پشت

 جا هر بودن دوست یلیخ باهم موقعه اون پدرم و اوشیس_

 باهم شبشون روزو بودن باهم برن خواستنیم

 تو وقت چیه بوده تر کیکوچ ازشون مسعود چون....گذشتیم

 مسعود شدن تر یمنزو باعث نیا و دادهینم راه جمعشون

 اوشیس و پدرم بوده مسافرت پدربزرگم که روز هی....شدهیم

 اتاق داخل از ییصداها خونه گردنیبرم یقت و بودن مدرسه

 پنجره کنار رنیم بودن نوجوان که دوتا اون ومدهیم پدربزرگم

 مواجه یبد یلیخ ی صحنه با که بزنن دید اتاقو داخل تا

 .....شنیم

 ....؟ییا صحنه چه_

 : زدم لب آهسته کردم بهش ینگاه باخجالت

 ....خونه ی راننده با مسعود مادر....یآغوش هم_



 از پدربزرگ تا وننیم منتظر بگن یزیچ نکهیا بدون اونا

 تا رنینم مدرسه روز هی اونا گردهیبرم یوقت و برگرده مسافرت

 اون ی رابطه ی موقعه پدرم ندفعهیا بندازن ریگ مسعودو مادر

 یبد اتفاق نجایا ایب که زنهیم زنگ پدربزرگ به دونفر

 رو روبه صحنه اون با و خونه ادیم بالفاصله اونم.....افتاده

 مادر یول کنهیم فرار راننده رهیگیم کت باد به رو هردو....شهیم

 رسهیم مارستانیب به کارش که خورهیم کت نقدیا مسعود

 و پدرم....ستین مادرش نهیبیم و ادیم مدرسه از مسعود یوقت

 کننیم رونشیب خونه از دادن فحش و کردن ریتحق با اوشیس

 داشیپ مارستانیب برو یخوایم بدکارتو مادر اگه گنیم و

 بجز مسعود کنهیم یخودکش مارستانیب تو مسعود مادر....کن

 کنهیم اصرار پدربزرگ به یهرچ نداشته ییا گهید میق پدرش

 نکهیا با و کنهینم قبول اون نکنه رونشیب خونش از که

 مسعود بازم خالفکاره و یروان آدم هی مسعود پدر دونستهیم

 ....پدرش شیپ فرستهیم



 :دیپرس موهام نوازش با همراه

 ...مرده؟ بعدشم بوده بچه مسعود که کار ینجایا تا خب_

 مسعودو بار هی هیقض اون از بعد سال چند گفت اوشیس نه_

 خاک به و پدرم هم خودش هم که کرده شیتهد که دهید

 یرو خون یکل مامانم بابا یعروس روز یحت....شونهیم اهیس

 .....ختهیر عروس نیماش

 زهرشو یوقت هی اون که گفتهیم پدرم به اوشیس یهرچ

 که گفتهیم  و گرفتهینم شیجد پدرم  متاسفانه یول زهیریم

 ....کنه یخال گانشو بچه یعقدها خوادیم فقط اون

 زنگ پدرم مسعودبه اومدم ایبدن من که ییا موقعه گهید بار هی

 سر اش هیهد.....باشه من بخاطر اش هیهد منتظر گفته و زده

 ی گربه سر یوقت بوده آورده ایدن به منو تازه مادرم بوده گربه

 .....رهیم هوش از بنهیم رو مرده



 شونیتهد بار هی وقت چند هر مسعود گفتیم اوشیس

 .....کردهیم

 مدت هی یبرا اونم که کنهیم تیشکا ازش پدرم بار نیآخر

 پدر سر رو بال اون شهیم آزاد که بعدش شهیم بازداشت کوتاه

 .....رهیم رانیا از ترس از اوشمیس ارهیم مادرم و

 و اون....ستین زنده یبهرام مسعود اسم به یکس...شاداب_

 .....مردن یسوز شیآت هی تو پدرش

 :گفتم تیعصبان با جوابش در

 یکس گهیم باز زدم حرف واست همه نیا..... ریام که واقعا_

 بدش سایپل از که اوشیس با حق ستین اسم نیا به

 قبول رو یکس و خودشونه حرف حرف اونا...گهیم...ادیم

 .....ندارن

 .....اد؟یم بدت من از تو-



 ....ادیم بدت من از تو یگیم یعنی_

 از تو گفتم داستان واست نهمهیا...یکنیم مسخرم یدار ریام_

 ....یپرسیم عالقم نسبت

 ....دیبوس موهامو یرو کرد حلقه گردنم دور دستشو

 قیتحق دربارش بعد دادم گوش حرفات به که منم.....زمیعز_

 .....کنمیم

 تو دیفهم یوقت نگم سایپل به یچیه داشت اصرار اوشیس_

 مسعود ی درباره یچیه که دیکش داد سرم یعصب یسیپل

 ....نگم بهت

 داد سرت یجرات چه به...کش...ک ی کهیمرت کرده غلط_

 ....زده

 .....دمیکش خجالت داد که یفحش از



 خونت از تو دیفهمیم اونم اگه....یدیم فحش چرا ریام اِ_

 گفته چندبار قبال....کنم یزندگ نجایا ذاشتینم یکرد رونمیب

 ....کنم یزندگ ششیپ

 ...یکن یزندگ....اون شیپ یبر یکنیم غلط تو_

 پامو رون ریام که شدم بلند سرجام از و گفتم بهش ییبابا برو

 ....شم بلند جام از نذاشت داد فشار

 ....بخوابم خوامیم کن ولم_

 یبر یخوایم االن یاومد عشوه واسم نهمهیا....یبخواب_

 .....یبخواب

 .....اومدم عشوه واست کجا من_

 دارو تمام ینشست من کنار یدیپوش یکوتاه نیا به لباس_

 ....دهیم ییمعنا چه نیا بعد رونیب یانداخت ندارتو

 ....باشه ریخ یدید خواب بابا برو_



 دلت تو همش که دیفهم شهیم رفتارت از زمیعز چرا خواب_

 .....بک منو ایب ریام یگیم

 یجلو دستام با و شدم خم روش بگه یزیچ نکهیا از قبل

 پامو رون طرف دو یناگهان بطور ریام.....گرفت زدنشو حرف

 چسبوند بدنش به بدنمو و نشوند پاهاش یرو منو و گرفت

 بدنش به بدنم و داشت قرار راستش و چپ پاهام که یجور

 .....بود دهیچسب

 .....برد پشتم به و برداشت لباش یرو از دستامو

 پس ستین خواستن از نشون رفتار نیا اگه خانما خانم خوب_

 .....ه؟یچ از

 کمرو آزادش دست با یول شم بلند پاش یرو از کردم یسع

 .....فشرد خودش به و گرفت محکم

 ای شم مشیتسل دیبا ای ادینم بر ازم یکار مواقع نجوزیا

 ....برم بده جازه تا کنم ناراحتش



 ....ریام کن ولم_

 .....زمیعز نه ندفعهیا_

 کنم شیهمراه خوامیم کرد فکر کردم کینزد بهش صورتمو

 .....اومدم حرف به ببوسه لبامو نکهیا از قبل....شد خوشحال

 .....یشکوند چرادلمو...یکرد رونمیب خونت از چرا_

 ....شاداب_

 ....کنم دایپ واسش یلیدل تونمینم کنمیم فکر بهش یهرچ_

 ....یکنینم فراموشش چرا_

 یخواه معذرت ازم....یسوزوند دلمو بدجور چون....چون_

 ....کن

 ....یکنیم فراموش....شهیم حل من یخواه عذر با_

 که کنهیم خوش دلمو یول....کنمینم فراموش چوقتیه....نه_

 ....یکرد یعذرخواه ازم حداقل



 کردم یغلط هی ارین شیپ بحثو اون چوقتیه گهید پس_

 .....نیستین بردار دست هم شماها

 ....یکرد غلط که یدیفهم پس_

 ....دیبوس سرمو یرو

 .....دمیفهم خوشگلم آره_

 ....دمیکش ششیر ته به صورتمو یاراد ریغ

 .....ینکرد یعذرخواه چرا یدونیم که تو_

 اومد سالن در شدن باز یصدا بگه یزیچ که کرد باز دهنشو

 و گرفتم فاصله ریام از شه داخل خانوم میمر نکهیا از قبل

 ....نشستم درست

 ....ادیم موقع بد ادیم میوقت ادیاد،نمینم خانوم میمر

 رو هیراض شوهر و محمد ییدا خانواده خانوم میمر امروز

 نکهیا مثل....نجاستیا زود صبح از هم مژگان کرده دعوت



 گهید ماه چند قراره چون خوندن غهیص ایپو و هیراض نیب

 ....کنند یعروس

 :گفتم بهش رو بودم یزکاریتم مشغول مژگان با

 ادیم براش مهمون هروقت چرا داره وسواس مادرت مژگان_

 .کشه؟یم کار ازمون سگ نیع

 حرف یبجا گهیم پرسمیم ازش شهیهم منم واال دونمینم_

 .....بده انجام کارتو زدن

 .....حموم رفتم دنیکش جارو و یریگردگ یکل از بعد

 از و دادم انجام یمیمال شیآرا و دمیپوش یگلبه بلند لباس

 .....رفتم رونیب اتاقم

 راه از هنوز ایپو.....بودن اومده ایپو همراه محمد ییدا خانواده

 یچ دونمینم کننیم نگاه هم به دشمن دو مثل ریام با دهینرس

 ....کننیم رفتار هم با ینجوریا که گذشته نشونیب



 زدن حرف مشغول و نشستن هم کنار بزرگترا ناهار از بعد

 بودم نشسته مژگان کنار من نبود یخبر ایپو و هیراض از شدن

 ....خورد زنگ میگوش که

 ....سالم الو_

 ؟یخوب سالم_

 ....شدم اطیح داخل بدست یگوش

 ؟یکنیم کاریچ یخوب خودت ممنون_

 .....افتاد عقب مونیعروس بازم_

 ....شده؟ یچ مگه آخه چرا_

 خوب تا خوانیم هم خانواداش ضهیمر آرسام یعمو خان_

 ....کنن صبر شدنش

 مرد و نشد خوب طرف اگه حاال نیا خانواده عجب بابا یا_

 ....انوقت یچ



 .....رهیبم نکنه خدا ریبگ گاز زبونتو_

 که یزد زنگ بهم یدار کاریچ.....نکش خودتو حاال بابا باشه_

 .....یبد شوهرتو یعمو خان خبر

 قبلنا مثل خوادیم دلم دمتیند وقته یلیخ گرفته دلم بابا نه_

 .....میبکن دل دردو باهم

 واسه تو واسه دلم میباش باهم قبل مثل خوادیم دلم منم_

 زیچ همه دوباره کاش شده تنگ فردا شاب یکاف و دوقلوها

 ....بشه قبل مثل

 هم دور دوباره تا بشن ریدستگ دشمنات زودتر چه هر انشاال_

 ....میبش جمع

 .....کردم یخداحافظ لدای از



 گل میفضول افتاد ایپو به چشمم که برم خونه داخل خواستمیم

 و چسبونده درخت به رو هیراض ایپو دمید رفتم جلوتر کمی کرد

 ....بوسشیم

 ....؟یکنیم نگاه یچ به یدار_

 .....کردم ریام سمت رومو

 .....داخل میبر ایب یچیه به_

 ....دید رو اونا کرد نگاه سرم پشت به ریام

 .....خدمتم در من ایب...خوادیم بوس دلت خانوم_

 ....افتاد راه همرام رمیام شدم دور اونجا از کمی و زدم قدم آروم

 :گفتم بهش رو یدلخور با

 خواستم محبت و عشق..... ریام ازت خوامینم بوس_

 ....یداد جوابمو یاونجور....که

 :زد لب یتند با



 .....شاداب یکرد شروع باز_

 بهت هم نگاه هی یحت بود من یجا به یهرک...نکنم شروع_

 یزندگ دلت ور نجایا اومدم ساده منه اونوقت...کردینم

 نگاه هیراض به که االن.....یشکوند دلمو بدجور تو.....کنمیم

 حالش به خوش....هیراض بحال خوش.....شد تازه دلم داغ کردم

 ی خانواده همه تو....داره خانوادشو که...طرفس دو عشقش که

 تو.....یکرد رفتار باهم یچجور یول....یبود عشقم...یبود من

 ...یگذاشت تنهام...یکرد رونمیب خونت از غصهام اوج

 بلندم کمی و انداخت کمرم دور دستشو شد کینزد بهم ریام

 .....کرد

 بغلم تو اونوقت کنمیم دعوا باهات دارم من کن ولم ریام_

 ....یکنیم

 ....کردیم حرکت همونطور دادینم گوش حرفم به

 .....نهیبیم یکی کن ولم....وونهید یکنیم کاریچ یدار_



 منو دستش هی با رفت ورزش سالن سمت به نزد یحرف باز

 و برداشت در یباال از یدیکل گشید دست با بود داشته نگه

 ......کرد باز قفلو

 ....شد سالن داخل

 قیعم و محکم گذاشت لبم یرو لباشو یحرف هر از قبل

 بهش زورم یول شم جدا ازش کردم یسع....دیبوس

 جدا ازم گرفتن نفس یبرا شد یطوالن دنشیبوس.....دیرسینم

 هولش ندفعهیا.....کنه بوسم دوباره تا آورد کینزد سرشو.....شد

 ....دادم

 :زدم داد

 فقط....شهینم درست یزیچ دنمیبوس با....نزن دست من به_

 دوسم کنم باور من که یکرد یکار چرا.....چرا بگو بهم

 باهات...یگذاشت شیپ پا چرا یخواستینم منو که تو....یدار

 بگو بهم....یکرد رمیتحق.....یکرد رونمیب که کردم کاریچ



 مرگ از بعد.....یبود کسم هم تو....بودم عاشقت من.....چرا

 بهت که بود یعشق میدلخوش تمام نرگسم مامان

 ....بود تو به دنیرس آرزوم تنها.....داشتم

 .....کردمیم هیگر و زدمیم مشت نشیس به

 نیا به فقط که شهینم باورم کنمیم فکر خودم با یهرچ_

 خونت از ادیم بدم ازت گفتم بهت یناراحت تو من که خاطر

 تموم تو...داشتم ازین بهت که یزمان اونم.....یباش کرده رونمیب

 اما...مادر پدرو یب میتی بچه گفتن بهم همه نیا ها سال نیا

 بدجور تو کار یول....نشکوند دلمو نایا از چکدومیه

 دنویبخش اقتیل گمیم خودم با که یجور....سوزوندتم

 کنارت اومدم بازم که عاشقتم نقدیا احمق من یول....یندار

 مثل منم....کنم گوش دلم حرف به خوامینم گهید اما....موندم

 ....شمیم سنگدل خودت



 ازم بازم...دادیم گوش حرفام به و کردیم نگاه بهم مدت تموم

 .....نکرد یخواه معذرت

 به....کردم برخورد هیراض با اومدم رونیب ورزش سالن از دو با

 :دیپرس ینگران با کرد نگاه میاشک یچشا

 .....؟یکنیم هیگر چرا شاداب شده یچ_

 .....شدم رد کنارش از حرف بدون

............ 

 کردمیم یسع برن مهمونا بودم منتظر بودم نشسته مژگان کنار

 نجایا از....بودم ریدلگ ریام از یلیخ.....ندم نشون مویناراحت

 قرار که اون سخته کردن یزندگ نجایا ریام وجود با....رمیم

 از بعد....بمونم نجایا چرا پس کنه یخواه معذرت ازم ستین

 تو رفتم سردرد ی بهانه به خانواداش و محمد ییدا رفتن

 ......اتاقم



 جام تو در یصدا با که بودم دهیخواب تخت یرو

 :گفتم یدلخور با اتاق داخل اومد ریام......نشستم

 .....ندارم حوصلتو رونیب برو_

 بود ناراحت یلیخ چهرش...نشست ازم یکم ی فاصله با کنارم

 :زد لب آهسته

 ؟یندار حوصلمو چرا_

 .....یندار حوصلمو چرا گهیم تازه نییب رو آقا

 :دمیتوپ بهش و بردم باال صدامو تن

 از شدم خسته چون...یزیریم بهم اعصابمو همش تو چون_

 ....طرفه هی عشق نیا

 صورتم به نفساش که یجور صورتم کینزد آورد سرشو

 :گفتم کردم چشاش تو نگاه خوردیم

 .....بخوابم خوامیم کنار برو_



 .....؟یناراحت ازم هنوز_

 ناراحت ازت یخوایم بعد....یشکنیم دلمو دفعه هر....نباشم_

 .....نباشم

 :داد ادامه و دیکش گردنش پشت یدست کالفه

 چیه...ببخش منو....اشتباه اون بخاطر.....نباش ناراحت لطفا_

 ....ستین و نبوده طرفه کی تو عشق وقت

 توقع که یطور اون چند هر کرد یخواه معذرت ازم بالخره

 کرد اعتراف که خوشحالم بازم یول  نکرد یعذرخواه داشتم

 ....نبوده کطرفهی عشقم

 .....؟یکنیم رونمیب یش ناراحت ازم بازم اگه_

 .....شهینم تکرار وقت چیه رفتارم اون گهید....زمیعز نه_

 ......دوباره اگه_

 .....دیماس دهنم تو حرف ریام ی بوسه با



 ....کردم نگاه چشاش تو گرفتم فاصله ازش

 ؟یدار دوسم_

 :داد جواب عشق با انداخت چشام به یقیعم نگاه

 ....خوامتیم یلیخ....خوامتیم_

 ندفعهیا....کرد دلخوشم بازم یول دارم دوستت نگفت نکهیا با

 .....دمشیبوس و گذاشتم لباش یرو لبامو خودم

 خوشحال یکل گفتم ازدواجم ی درباره و زدم زنگ لدای به

 ای بدم خبر دونمینم ندادم خبر دوقلوها به هنوز.....شد

 جشن یبرا دیبا بدم خبر اگه گمیم خودم با همش.....نه

 ی خانواده یول کنم دعوتشون خدامه از من کنم دعوتشون

 دعوتشون نباشه خوب دیشا لیدل نیهم به نیمذهب کمی ریام

 زیچ همه از که ییموقع واسه شده تنگ قبلنا واسه دلم....کنم

 ....میداشت خبر هم



 ؟ینشست نجایا چرا_

 اومدنش متوجه اصال که بودم فکر تو نقدیا کردم نگاه ریام به

 ......نشدم

 ؟یاومد یک_

 .....؟ینشست نجایا چرا.....االن_

 .....کردمیم نگاه لمیف داشتم_

 .....دنهید لمیف وقت چه شب موقع نیا بخواب برو_

 ......یکرد نگاه ساعتو.....اومدنه وقت چه نیا بگم دیبا من_

 .....بودم ننشسته جا هی کاریب تو مثل بود سرکار من خانوم_

 ....رفتم دنبالش....رفت شمیپ از یریبخ شب گفتن با ریام

 ....یریم کجا یدار کن صبر_

 ....بخوابم خوامیم_



 .....بخوام باهات خوامیم امیم منم پس_

 :گفت کرد بهم یزیه نگاه و انداخت باال ییابرو ریام

 .....خدمتتم در بازم خستم نکهیا با زمیعز ایب_

 .....که نبود اون منظورم_

 .....میبخواب میبر ایب اومد خوشم من بود یچ هر منظورت_

 انداختم گردنش دور دستمو داره ییصفا دنیخواب ریام بغل تو

 .....انداخت روش کامال خودمو

 ....شهینم ینجوریا خوشگل خانوم_

 ....دمیکش صورتش به صورتمو

 .....شه؟یم یچجور پس_

 .....کنم یکار تونمینم ینجوریا ریز یبر ای ینیبش دیبا ای_

 آخه کنم بغلت خوامیم فقط من یشد منحرف یلیخ ریام_

 ......شده تنگ واست یلیخ دلم



 .....بخوام بزار نکن وورجه ورجه نقدیا پس یخواینم اگه_

 .....دیخر برم خوامیم ندارم یلباس چیه عقد واسه من ریام_

 ....خطرناکه شهینم_

 بزار....دارم دیخر که ییجا رمیم راست هی برم بزارم.....ریام_

 ......گهید برم

 .....شهیم یچ نمیبب_

 .....دمیبوس محکم لباشو

 ......برم فردا دیبا حتما نه شهیم یچ نمیبب_

 ....کنه تیهمراه فرستمیم ویکی فردا باشه_

............. 

 که گفت بود در پشت یچادر خانوم هی در دم رفتم یوقت صبح

 یول بشم یمیصم خانومه با خواستمیم.... اومده ریام طرف از

 همه از اول....داره طلب ازم انگار کردیم رفتار باهام یجور هی



 دست چند خره،یم اونجا شبشو یلباسا لدای که یمزون رفتم

 که  دار نیآست دیسف بلند لباس هی با همراه شب راهنیپ

 نیآست کلوش تمام نییپا به کمر از و بود باز کمی پشتش

 هی بود شده یدوز دیمروار نهیس ی،رو ینبات رنگش  دار، پوریگ

 حجاب بود ازین دیشا گرفتم هم لباس همرنگ شال

 به شده یدوز سنگ کفش بود بلند ادیز کفش ی بکنم،پاشنه

 باهاش رفتن راه سانته ده پاشنش دمیخر دیسف رنگ

 همشون یبرا ام خانواده قبر سر رفتم دیخر از بعد.سخته

 تنهام کنمیم هیگر دارم دید یوقت ینیمع خانوم خوندم فاتحه

 .....باشم راحت تا گذاشت

 چه با یکشت خواهرمو نحس ی دختره یکشینم خجالت تو_

 ....قبرش سر یاومد ییرو

 :دادم جواب خودش مثل...کنهیم کاریچ نجایا یموس آقا



 بخواد دلم هروقت مادرمه پدرو و مادربزرگ قبر نجایا_

 صورتم به زد محکم یلیس هی رسوند بهم خودشو....امیم

 کردم حمله بهش.کردم حس دهنم یتو خونو طعم که یجور

 ...دادم هلش

 که کردم حقت در یبد چه مگه یزنیم منو یحق چه به_

 ....یکنیم رفتار باهام ینجوریا

 ....گرفت لباسمو ی قهی یموس آقا

 االن  یکشت دخترشو یکشت خواهرمو کثافت ی دختره_

 که ییا خونه مردم من مگه یبکش باال هم خونشو یخوایم

 ...یبردار مادر پدرو یب یتو رو حقمه

 ارث واسه نجایا اومده نرگسه مامان ی خونه منظورش خونش

 ......راثیم و

 یتو کردم تف رو شده جمع دهنم یتو که یخون تمام

 هلم کرد حمله بهم بشه قبل از تر یجر شد باعث صورتش



 حس وجود تمام با دردو نیزم افتادم دادم دست از داد،تعادلمو

 زل چشاش تو داشتم که ینفرت تمام با شدم بلند جام از کردم

 :گفتم زدم

 نجایا ،تایخواستیم رو خونه فقط بود نیهم دردت ی همه_

 مثل اگه قسم بخدا....راثیم گرفتن واسه یکن دامیپ تا یاومد

 بود تو مال نرگس مامان ی خونه حاال تا یخواستیم ازم آدم

 بعد باشم نداشته یازین خونه اون به که دارم نقدیا که یدونیم

 یریبگ پرمو بالو ریز ییایب نکهیا یبجا نرگس مامان مرگ از

 منو یزد تهمت بهیغر دوست یجلو همش یکرد ریتحق فقط

 تو شد لیتکم خدا شکر اونم که یبود نزده حاال تا یشکوند

 با که یبود خونه اون دنبال فقط نبود مهم برات خواهرت

 اومد قدم هی.بشه تو مال بزارم گهید عمرا یکرد که یینکارایا

 :گفتم جلو بردم باال،صورتمو برد دستشو جلو



 یکالنتر برم راست هی نجایا از خوامیم چون بزن بازم بزن_

 ....بکنم تیشکا شتم ضربو بخاطر ازت تا

 و کس یب چون کردیم فکر دمید یموس آقا یچشا تو ترسو

 شدم نیماش سوار....بکنه باهام تونهیم بخواد که یهرکار کارم

 ینیمع لشیفام دمیفهم لباسش کتیات یرو از که سیپل خانوم

 ترس با دیپر اش چهره از رنگ دید صورتمو یوقت هست

 :گفت

 سر ییبال چه افتاده یاتفاق چه اونجا خوبه حالتون خانوم_

 اومده؟ صورتتون

 شده کبود صورتم آوردم رونیب فمویک داخل کوچک ی نهیآ

 :دادم جواب یخونسرد با شده پاره لبم ی گوشه بود

 ...خوبه حالم_

 ....نهیبب حال نیا با شمارو سرگرد اگه_



 :گفتم...کنه کامل حرفشو نزاشتم

 ...نهیبینم سرگرد نینباش نگران_

 بودن،با نیسنگ یلیخ نداشتم شتریب دیخر ی بسته تا چهار

 اطیح داخل کردم باز درو بود داده بهم خانوم میمر که یدیکل

 نگهشون دستام یتو بزور بودم ریدرگ دیخر یها بسته با شدم

 عقب دستم یتو نیسنگ یها بسته با بستم اطویح در داشتم

 .خوردم یزیچ هی به که رفتمیم عقب

 ...؟یزنیم زور نقدیا چرا_

 حال همون ینه،تویبب صورتمو دمیترسیم برنگردوندم سرمو

 :گفتم

 ...ببرمشون تونمینم نهیسنگ کمی دامیخر_



 دستاشو بود دهیچسب بهم پشت از فاصله بدون همونطور ریام

 یجوری گرفت ازم رو ها بسته ی همه کرد رد کنارم از

 ...گرفت فاصله ازم....نیخال انگار کرد بلندشون

 ....برگشتنه زود ساعت سه یگردیم بر زود یگفت_

 دمیکش شالمو کمی نهینب صورتمو نکهیا یستاده،برایا هنوز

 حرف تونستمینم ادیز لبم یشدگ پاره بخاطر صورتم، یرو

 چون دیکش دستمو ریام برم که افتادم راه حرف بدون....بزنم

 صورتمو یطرفش،وقت برگشتم اریاخت یب کرد کارو نیا هوی

 ....نیزم یرو انداخت رو ها بسته دید

 هامو بسته تا شدم خم....نیزم شونیانداخت چرا کفشم یوا_

 یتو امو چونه ریام ستادمیا صاف دیکش بازمو ریام بردارم

 بود صداش یتو که یخشم و یبرزخ نگاه هی گرفت،با دستش

 :گفت داشت کنترلش در یسع و

 ...بگو اسمشو فقط تو کرده نکارویا یک_



 :گفتم حال همون تو کنم جدا صورتم از تا گرفتم دستشو مچ

 خوردم ستین چکسیه کار...کن ولم گرفت دردم...وونهید_

 ....نیزم

 شصتش انگشت با بود دستش یتو  ام چونه که نطوریهم

 ....زد یعصب لبخند هی کردیم نوازش صورتمو

 اگه... استغفرال که من به یبگ دورغ من به یخوایم تو بچه_

 ...یشینم کبود ینجوریا یوفتیب هم پله صدتا از

 شمرده کردم جدا ام چونه از دستشو.....شهینم الیخیب چرا

 :گفتم شمرده

 ....داخل برم خوامیم...خستم...لطفا شو الیخ یب_

 ....رفتم عقب قدم هی خوردم جا زد بلند داد هی ریام

 و کرده از که ارمیب سرش به ییبال ارمیب ینیمع سر به ییبال_

 ...بشه مونیپش نکردش



 رو ینیمع اسم یرفت،وقت در طرف به و زد حرفو نیا ریام

 ریام به خودمو افتادم دادم بهش که یقول ادی دمیشن

 .....رسوندم

 ....ندارن یریتقص اونا باش نداشته یکار اونا با خدا تورو ریام_

 دیبا سرشون ریخ دستشون دادم سالم ندارن؟تورو یریتقص_

 کبود و اهیس رفته دیسف خانوم...کردنیم محافظت تو از

 ...برگشته

 دمیخند بلند بلند کنم کنترل خودمو نتونستم ریام حرف نیا با

 ...شد قطع خندم گرفت درد لبم

 ...لبم آخ_

 که کنهیم فکر خودش با حتما کردیم نگاهم تعجب با ریام

 ...وونمید چقدر



 رهیتقص همش.....باشه نداشته یکار بهش خدا تورو ریام_

 آقا.....زهرا بهشت ببرتم کردم مجبورش دیخر از بعد خودمه

 ....شد حرفمون باهم دتمید اونجا یموس

 بشونمش شهیهم ی واسه بار هی دیبا نامرده اون کار پس_

 ....سرجاش

 .....باشه باش نداشته یکار بهش_

 فکر دیبا یریم خوادیم دلت هرجا من ی اجازه بدون یوقت_

 .....یکردیم هم نجاهاشیا

.............. 

 نکهیا یبجا باشه خونه تو عقد شد قرار عقدمه شب امشب

 و ناراحت ناراحتم شتریب دمیرس عشقم به که باشم خوشحال

 امشب نکهیا بخاطر....میکس یب بخاطر غمه پر قلبم...نیغمگ

 بگه بهم ستین مادرم...ببوسه سرمو...کنه بغلم ستین پدرم

 سرم یرو دستشو ستین نرگسم مامان...شدم خوشگل چقد



 شمیم کَست همه خودم  نخور غصه بگه قبال مثل...بکشه

 خانوادمو بدجور دلم امشب...بکنه یخوشبخت یدعا برام

 ....اتاقمم یتو اومد ریام....شهیم منفجر داره قلبم خوادیم

 ؟یستین آماده چرا شاداب_

 :گفتم یا گرفته یباصدا سمتش برگشتم

 چیه...ترکهیم داره نجامیا(کردم اشاره قلبم به....)تونمینم_

 بابامو و مامان دلم...نکردم ییتنها احساس اندازه نیا به وقت

 کنمیم دق دارم...خوادیم نرگسمو مامان دلم خوادیم

 امشب....کنمیم احساس بودنمو میتی وجود تمام با امشب...ریام

 ......کنمیم حس موییتنها وجودم تمام با

 شدو ریسراز اشکم کار نیا با....داد ماساژ پشتمو کرد بغلم ریام

 ....نشیس رو گذاشتم سرمو

 به نیا از یدار منو تو...یکنیم خودت با نکارویا چرا زمیعز_

 .....خانوادت شمیم من بعد



 با.... گرفت قاپ صورتمو دستاش با....کرد جدا خودش از منو

 میشونیپ یرو یقیعم ی بوسه...کرد پاک اشکامو شصتش

 :نشوندوگفت

 هیگر فکرا نجوریا بخاطر خوامینم چوقتیه گهید_

 ییتنها یکرد فکر هروقت بده قول....شاداب وقت چیه....یکن

 ادتی منو یکس یب یکرد فکر وقت هر.....بغلم یایب

 ...زم؟یعز باشه...اریب

 همون تو و بغلش تو رفتم و.....کردم نگاه بهش قدرشناسانه

 : دادم جواب حال

 ....دمیم قول...باشه_

 آمادم تا اتاق تو اومدن هیراض و مژگان و لدای ریام رفتن از بعد

 ....کنن

 یلباس از یول بودن دهیخر برام عقد لباس مادرش با مژگان

 اونو شد قرار اومد خوششون شتریب بودم دهیخر خودم که



 ونیشن موهامو خواست یکرد،وقت شیآرا صورتمو لدای....بپوشم

 :گفت مژگان بکنه

 که بهتره رونیب بره شال بدون ستین قرار که شاداب زمیعز_

 ...ینزن دست موهاش به

 ...باشه سرش شال عروس شهیم مگه وا_

 ....ادینم خوشش داداشم_

 یشاک لدای مژگان رفتن از زد،بعد صدا و مژگان خانوم میمر

 :گفت

 موهات شهیم یچ مگه عقده یریگینم که یکه،عروس واقعا_

 باشه؟ رونیب

 .....خوامینم گفتم خودم هم و یعروس خوادینم گهید نده ریگ_



 ینجوریا باشه دورت ینجوریهم نکن جمع موهاتو پس_

 رو قشنگه شال اون بعد شهینم معلوم هم لباست پشت یباز

 ....یشیم تر قشنگ کن سرت

 چوقتیه بودم شده بایز یلیکردم،خ نگاه خودم به نهیآ یجلو

 هیومد،راضییم خوشم یلیخ لباسم از نداشتم شیآرا همه نیا

 :گفت و گذاشت پام یجلو آورد کفشارو

 ...یبر راه یبلد نیبب بپوش نویا_

 ....یشد دراز چقد یوا_

 ....منظورته بلند قد_

 ...بزن یچرخ هی_

 یصدا افتادنم با...نیزم افتادم بچرخم خواستم نکهیهم

 ...بودن شده سرخ خنده شد،از بلند خندشون

 ؟یدیخر یسانت ده پاشنه چرا آخه_



 .....خوشگله اومد خوشم ازش_

 عادت کم کم ریبگ دستمو ایب شاداب....نینکن بحث_

 .....یکنیم

 .....میکرد حرکت آروم و گرفتم رو هیراض دست

 هی یرفت یدیکشینم دردسرارو نیا یبردیم خودت با منو اگه_

 نندازه تورو کفشات داره،اگه دنباله متر هی که یدیخر لباس

 ....نیزم ندازدتیم لباست ی دنباله

 ...خانوم لدای دادنت هیروح بخاطر نکنه درد دستت_

 یجلو آبروتو یوفتین باش گه،مواظبید گمیم راست خوب_

 ...یببر شوهرت مادر

 ...دیبوس مویشونیپ ختیر اشک دنمید با خانوم میمر

 عروسم یدار نکهیا از خوشحالم زمیعز یشد خوشگل یلیخ_

 ....یشیم



 ....اومدن مهمونا اریب و عروس مامان_

 دستش یتو بازومو لدای رفتن ما از زوتر مادرش با مژگان

 لباسمو ی دنباله کمی هم هیراض کنم حرکت راحتتر تا گرفت

 ...کرد جمع

 ...ارنیم در پاهامو پدر دارن کفشا نیا یوا_

 .....یشیم راحت ینیشیم یریم االن_

 اشونویلیخ باشن داشته مهمون نقدیا کردمینم فکر

 .....شناسمینم

 پرو که یینایا ستنین یمذهب ریام ی خانواده مگه شاداب_

 ن؟یک رونهیب پاچشون

 ...ستنین یمذهب که گفت مژگان بار هی شهیپدر ی خانواده_

 کت بود دهیپوش و لباسش افتاد ریام به چشمم نشستن موقعه

 نکهیا با شده بیخوشت چقد دیسف رهنیپ با یمشک شلوار و



 از بنظرم امشب یول پوشهیم شلوار و کت موقعها شتریب

 کرد حس نگاهمو ینیسنگ ریام دیشده،شا تر جذاب شهیهم

 بهم ییا کننده گرم دل لبخند کرد نگاه بهم و برگشت چون

 ....گرفتم ریام از چشم مژگان اومدن با....زد

 نشسته وسط من نشست رو به رو و آورد یصندل هی مژگان

 یمعرف بهم رو همه طرفم،مژگان دو لدای و هیراض و بودم

 زن رسما امشب که شدینم باورم کردم نگاه ریام به باز...کرد

 ....شمیم ریام

 شب آخر ی واسه کمشمی بدبختو کن ولش یکرد تمومش_

 ....بزار

 ...دنیخند بلند لدای و مژگان هیراض حرف با

 .....برسه داداشم داد به خدا_



 که یکلیه نیا با برسه شاداب داد به خدا داداشت چرا وا_

 حرفش نیا با...بمونه زنده امشب شاداب نکنم فکر داره ریام

 ... شد شتریب استرسم

 ....استرس از مردم بخدا بسه_

 ....کرد نگام لبخند با مژگان

 خاطره نیبهتر واست امشب انشاال زمیعز چرا استرس_

  مژگان رفتن از بعد....شهیم

 باهام،مشغول گرفتن عکس بس از کردن خفمم لدای و هیراض

 عاقد گفت اومد یکی یصدا که میبود گرفتن عکس

 ...گرفت وجودمو تمام اومده،استرس

 ...استرس از رمیمیم دارم لدای یوا_

 تو یکن غش که االنه نیهم کن جور جمعو خودتو شاداب_

 ....ینبود سوسول نقدیا که



 اینشست،خدا کنارم اومد ریام  شد بلند یصندل یرو از لدای

 ....آخه شدم ینجوریا چرا کنم غش که االنه نیهم

 چرا دونمینم...بسابن قند تا بودن سرم یباال لدای و هیراض

 همه...هیچ خجالت دونستمینم اصال قبال دمیکشیم خجالت

 دلم باز...کرد عقد خطبه خوندن به شروع عاقد شدن ساکت

 سمت که مژگان...بود نرگسم مامان مادرم پدرو کاش گرفت

 :گفت بود راستم

 ....خونهیم سوم بار ی واسه داره کجاست حواست شاداب_

 چقد گفتنم بله لحن دونمینم....بله گفتم فقط سوم بار از بعد

 کاش...کرد نگاهم و برگشت سمتم به ریام که بود نیغمگ

  گفت رو بله ریام....مادرم پدرو ی اجازه با بگم تونستمیم منم

 و دیبوس مویشونیپ خانوم میمر....باال رفت غیج و دست یصدا

 من...آورد هارو حلقه مژگان....انداخت گردنم به طال گردنبد هی

 میمر ارمیب هیزیجه که گفتم یوقت دمینخر هم حلقه یحت



 از حرف یخودم دختر مثل هم تو گفت شد ناراحت خانوم

 یعصب یکل رمیگینم هیمهر پس گفتم بهش منم نزن هیزیجه

 ویکس دختره چون بگن که یرینگ هیمهر گفت شد ناراحت و

 نیا از شتریب نکهیا ی واسه منم...ندادن هیمهر بهش نداشته

 همشون ریام یمادر ی خانواده.نگفتم یزیچ نکنم ناراحتش

 بعد شیپدر ی خانواده یول بودن نشسته حجاب با و نیسنگ

 ریام...دنیرقص داشتن جون تا وسط ختنیر همشون عقد از

 فشار با کردم نگاهش و برگشتم...گرفت دستش تو دستمو

 :گفت دستش تو دستم

 تموم اتیناراحت تمام دمیم قول... کنم خوشبختت دمیم قول

 ...مردا کنار رفت شدو بلند....شه

 بهت ریام زد پچ گوشم یجلو و نشست ریام یجا اومد لدای

 :گفت یچ

 : دادم جواب لبخند با



 ...کنهیم خوشبختم که گفت_

 ....وسط میبر... شاداب....خوب چ_

 شهینم روم بتونم اگه تازه دیرقص شهینم کفشا نیا با_

 ...برو خودت...برقصم

 طرف هی بنیعج یلیخ نایا شاداب......نداره ییصفا تو بدون_

 ترن نیسنگ دنیپوشینم لباس اگه گهید طرف حجاب با همه

 ...بودن

 االن اگه یهست و یبود ینجوریا شهیهم هم خودت زمیعز_

 ....باحجابن همه نجایا یکرد فکر نکهیا بخاطر ییا دهیپوش

 خوب لباس کردم سرم شال کردم یآبرودار تو بخاطر بده_

 ....دمیپوش

 :گفتم و کردم بغل رو لدای

 ...یخواهرم....یزمیعز تو_



 درست خواهرو......تو شیپ ادینم نشسته اونجا که زتیعز_

 ....یاومد

.......... 

 هم ریام بودن رفته مهمونا ی همه بود دو یکاینزد ساعت

 بردن المویوسا تمام  روزید هیراض و مژگان...کرد بدرقشون

 اومد ریام میبود نشسته خانوم میمر ر،بایام ی خونه

 .....شمونیپ

 میمر حرف نیا خستس،با حتما باال ببر و شاداب پسرم ریام_

 نکهیهم...افتاد راه من از جلوتر ریام....دمیکش خجالت خانوم

 نیزم به نکهیا یبرا خوردم یسکندر رونیب گذاشتم در از پامو

 کرد جمع خودشو زود ریام گرفتم رویام کمر نکنم برخورد

 ...میبود شده ناکار هردومون وگرنه

 هردومون بودم نگرفته وارید اگه باش مواظب یکنیم کاریچ_

 ...میبود افتاده



 ....رفت راه راحت شهینم کفش نیا با_

 دمیرس ها پله به

 باال؟ برم یچجور حاال یوا_

 _.....اریب در کفشاتو_

 کفشارو یگیم کردن بغل یبجا یاحساس یب یلیخ

 رفتم اولو ی پله.رمیم باال ها پله از کفشا نیا با اصال....اریدرب

 بغلم ریام.....شد یخال پام ریز نگذاشته دوم ی پله یرو پامو

 .....کنمیم نگاش تعجب با دید یوقت کرد

 .....زد یلبخند

 ....خواستینم کردن بغل دلت مگه_

 لذت یکینزد همه نیا از کردم حلقه گردنش دور دستمو

 یوا اومدم رونیب ریام آغوش از میشد که خونه وارد....برمیم



 درآوردم پام از کفشامو...نشستم مبل دسته یرو....خستم چقد

 آوردم باال راستمو یپا

 انداختم مبل یرو برداشتم شالمو...شده داغون پاهام یوا_

 انداخت من شال کنار آورد در کتشو شد کینزد بهم ریام

 ی فاصله.زد تا راهنشویپ نیآست کرد باز نشویآست یها دکمه

 مبل ی دسته یرو من بود ستادهیا ریام بود ریام منو نیب یکم

 ...گرفت دستش یتو موهامو از دسته هی ریام...بودم نشسته

 ؟یبپوشون دیبا موهاتو نگفتم بهت قبال مگه_

 ...بود سرم شال نیهم خاطر به_

 رونیب که موهات شال،کل یگیم پارچه وجب مین نیا به تو_

 ...بود

 شونه طرف هی آوردم کردم جمع موهامو ی همه زدم لبخند

 نشونش لباسمو پشت دمیچرخ کمی....ستادمیا روش ام،روبه

 ...دادم



 نمونیب ی فاصله.گذاشتم باز موهامو لباسم پشت بخاطر_

 ....آورد نییپا سرشو کمی ریام بود کم یلیخ

 ....یباش رفتارت و پوشش مواظب دیبا یزنم االن تو_

 هشدار بهم داره بغل و بوسه یبجا دیپر ذوقم تموم شعوریب

 هی.....دمونیجد خواب اتاق داخل رفتم ریام شیپ از....دهیم

 روزهیف اتاق دکور و وارهاید بزرگ دونفره تخت با بزرگ اتاق

 .....دمیچ خودم ی قهیسل با اتاقو بود رنگ ییا

 یرو سخته، کمی بلند یلیخ لباس نیا با نشستن و رفتن راه

 شمیآرا کردن پاک مشغول کن پاک شیآرا با نشستم یصندل

 جمع سرم یباال موهامو...بود اتاق از رونیب هنوز ریام شدم

 ....کردم باز بزور لباسمو پیکردن،ز

 حلقه دورم دستش....دمیشن سرم پشت از رویام یپا یصدا

 .....زد لختم ی سرشونه یرو ییا بوسه...شد



 قشنگش یچشا به و گرفتم باال سرمو سمتش به برگشتم

 :زدم لب عشق با و کردم نگاه

 ییییلیخ....دارم دوست_

 .....زد لبم رو ییا بوسه دارم دوست جواب در

 ......کرد حرکت تخت سمت به و کرد بلندم و گرفت کمرمو

 از قبل کردم باز دکمهاشو و رسوندم ریام ی قهی به دستمو

 لباسشو و شد بلند خودش ریام تنش از راهنیپ آوردن رونیب

 ....درآورد

 دیبوس گونهامو دیبوس چشامو آوردم صورتم کینزد صورتشو

 یب.....کرد تکرار بوسشو بار چند زد کوتاه ییا بوسه لبم یرو

 گرفتم لبم نیب لباشو و بردم موهاش نیب پنجهامو طاقت

 خودیب خود از منو نوازشاش و ها بوسه.....دمیبوس قیعم

 یب...اومد ریام یگوش یصدا که میبود معاشقه اوج تو.....کردیم

 پشت شخص یول....میداد ادامه دنمونیبوس به یگوش به توجه



 از یعصب ریام خورد زنگ یگوش دوباره و نبود کن ول تلفن

 ....بده شویگوش جواب تا رونیب رفت و شد بلند روم

 اومد قهیدق چند از بعد بودم ریام منتظر تخت یرو یهمونجور

 :وگفت لباساش سمت رفت اتاق داخل

 ....اومده شیپ واسم مهم کار هی...اداره برم دیبا من زمیعز_

 ...شبه ی سه ساعت یکنیم یشوخ یدار_

 ....برم دیبا هیفور_

 رومو کنهیم ولم داره ازدواجمون شب شکست دلم

 ....برگردوندم

 ...برو یخوایم ییهرجا_

 طرف دو برگردوند خودش سمت به منو...کنارم اومد ریام

 مویشونیپ کرد نگاه چشام به گرفت دستاش یتو صورتمو

 .....دیبوس



 اداره تو مجبورم یول بمونم باهات خوادیم دلم خودم زمیعز_

 .....دارن ازین بهم

 .....گرفت میگر

 .....ستمین مهم من دارم ازین بهت منم_

 قول برم دیبا یول...یمهمتر واسم همه از تو خوشگلم خانوم_

 با من تا کن باز اخماتو حاال کنم جبران برگشتم یوقت دمیم

 ...برم راحت الیخ

 :زد صدام مهربون دوباره که بود یاشک چشام همچنان

 ...تابرم بخند شهیم رمید داره....زمیعز...خانومم...شاداب_

 : گفتم و دمیبوس لبشو رو و بردم جلو سرمو

 ....مونمیم منتظرت برو باشه_

 .....رفت و شد اماده و دیبوس مویشونیپ

............ 



 کردم نگاه و لیموبا ساعت شدم داریب خواب از در یصدا با

 ...داخل اومد غذا ظرف با خانوم میمر...بود ظهر کی ساعت

 تشکر ازش گرفتم رو غذا ظرف...آوردم ناهار واستون دخترم_

 ...کردم

 کجاست؟ ریام_

 ...اداره رفت زدن زنگ بهش شبید_

 من ادیب بزار گذاشت تنهات ازدواج شب سرم تو خاک یوا_

 ...کنم کارشیچ دونمیم

 ...رفتیم دیبا بود یفور کارش نداره یاشکال_

 از گهیم داره یچ یوا.نبود که زفاف شب از تر یفور_

 ...نییپا انداختم سرمو خجالت

 خواستمیم....دیباریم روش سرو از یخستگ...اومد عصر ریام

 ومدین دلم یول کنم قهر باهاش



 ..بکشم؟ برات یخوریم ناهار_

 ...بخوابم رمیم ادیم خوابم خوردم یزیچ هی اداره تو_

 میمر شیپ نییپا برم تا کردم سرم شال بود خواب ریام

 .....خانوم

 .....بود آشپزخونه یتو زدم صداش

 .....اومد؟ ریام دخترم سالم_

 .....دیخواب بود خسته یلیخ آره_

 بهش هم من بود شام کردن درست مشغول خانوم میمر

 .....کردم کمک

 نگاه لمیف  خانوم میمر با شام کردن درست از بعد

 ....اومد ریام که میبود لمیف دنید مشغول.....میکرد

 ....کرد رفتار نیسنگ سر باهاش کمی خانوم میمر

 ....نشست مادرش منو نیب ریام



 ......؟یریگینم لیتحو افتاده یاتفاق مامان_

 ول و شاداب ازدواجتون شب چرا.....وفتادهین یاتفاق پس_

 ؟یرفت یکرد

 ....کرد بهم ینگاه اخم با ریام

 خودم نگفته بهم یزیچ اون نکنا نگاه یاونجور و شاداب_

 ....دمیفهم

 ....رفتم داشتم کار....مادر یگیم یچ_

 عروسشو ازدواجش شب آدم کدوم آخه.....یراحت نیهم به_

 ....؟ینگرفت یمرخص چرا اصال....کنهیم ول

 وسط،حرفشون دمیپر عیسر شهیم محاکمه داره ریام دمید

 :وگفتم

 ....کنهیم کارا نیا از شهیهم ریام نداره یاشکال_



 نکارایا از شهیهم ریام گهیم که یکرد کاریچ باهاش نیبب_

 ....کنهیم

 .....کردم بدترش کنم درستش خواستم سرم تو خاک

 :زد لب یدلخور با ریام

 ....یداد ریگ تو اونوقت گهینم یزیچ شاداب کن ول مامان_

 هی نویخواینم یعروس که اصرارتون از اون دمیم ریگ من آره_

 ول و شاداب که ازدواجتون شب از نمیا.....رمیگیم ساده جشن

 ....یرفت یکرد

 ...دادیم ریگ ریام به بند هی خانوم میمر

 .....مینشست هم کنار دوباره شام خوردن از بعد

 ....باال نیبر ریبگ شوهرتو نیا دست دخترم شاداب_

 رونیب رویام و من داشت رسما خانوم میمر مردم خجالت از

 .....میباش باهم تا کردیم



 :گفتم خجالت با

 .....رمیم بعدا_

 ....نیبر زود بخوابم خوامیم خستم من نیبر االن نیهم_

 ....خونه سمت افتاد راه من از زودتر خواسته خدا از ریام

 بنده دو  لباس هی با لباسمو خواب اتاق رفتم ریام به توجه یب

 ....کردم عوض بود زانوم یباال تا که دیسف ی

 .....نشست کنارم اومد هم ریام....نشستم ونیتلوز یجلو

 ....دیکش پام رون به یدست

 شبید ی درباره مامان به یرفت چرا بگو خانوم خوب_

 ......؟یگفت

 .....گذاشتم خودش یپا یرو و برداشتم پام یرو از دستشو

 ازم یستین دید اومد خودش نگفتم مامانت به یزیچ من_

 .....اداره یرفت گفتم ییکجا دیپرس



 .....انداخت کمرم دور دستشو

 .....ینیسنگ سر نقدیا چرا حاال ینگفت باشه_

 توجهیب اومد خواب اتاق از میگوش یصدا بدم جوابشو خواستم

 .....رفتم خواب اتاق سمت بهش

 ....نزدم دست میگوش به حاال تا شبید از

 یبرسر خاک یامایپ همش اومده لدای از امیپ یکل

 ....کردم شروع نگفته الو هنوز زدم زنگ بهش....فرستاده

 ؟یفرستاد هیچ مستهجن یامایپ نیا شعوریب ی دختره_

 :داد جواب حال همون تو دیدیخند

 امویپ جواب شبید از که یخودت شعورمیمستهجنه،ب کجاش_

 ...نیبود مشغول االن تا شبید از یعنی ینشد ،خستهینداد

 نیا از یکشینم خجالت....ییایح یب نقدریا چرا خدا یوا_

 ....یزنیم حرفا



 ولش رو نایگه،اید نیا واسه یکرد ازدواج یچ واسه خجالت_

 از تر گنده یلیخ ریگذشت،ام خوش بهت یداشت درد بود چطور

 .....یدیکش درد یکل حتما توئه

 .....رهیبگ نویا یجلو ستین یکی

 یکرد یعروس فردا یبزن حرفارو نیا شهیم روت یچجور_

 .....کنمایم یتالف

 داشت درد یم،نگفتیبزن حرف موردش در ایب فقط تو جووون_

 .بدونم خوامیم نه ای

 .......کن امتحان آرسام با برو خودت زمیعز یبدون یخوایم_

 یلیخ تو ی درباره یول کنمیم یبزود انشاال که اونو_

 ....بود یچطور شبید بدونم خوامیم کنجکاوم

 .....شعوریب ی دختره یندون اهیس سال صد خوامیم_



 که یدار درد حتما ستین جاش سر نیهمچ اعصابت_

 .....ییعصب

 ....درد گفت باز

 ....کنمایم کبودت اهویس اونجا امیم بخدا لدای_

 ینجوریا که وفتادهین یاتفاق نکنه یکنیم ینجوریا چرا وا_

 شدم؟ مزاحمت من یریام ریز هنوزم ای،یناراحت

 ....یچ یعنی یریام ریز بکش خجالت یوا_

 ....کردنته حال در ریام یعنی ریام ریز_

 داخل اومد ریام کردم قطع ویگوش....کن فرض مرده خودتو_

 ....دهیشن حرفامو نکنه نجاستیا یک از نیا خدا ی،وا اتاق

 ....نشست کنارم تخت یرو راومدیام

 .....یزدیم حرف لدای با_

 ......دیخند



 .....دمیشن ویبود رمیز یگفت که ییاونجا_

 .....مینزد حرف تو ی درباره اصال یدیشن اشتباه_

 ......کرد صورتمو کینزد سرشو شد کینزد بهم

 ....رمیز یریم االن از زمیعز نداره یاشکال_

 .....زدم نشیس به یمشت

 برم ندارم دوست اصالم ناراحتم ازت هنوز من کنار برو_

 ......رتیز

 ...دیخند بلند

 .....یباش روم یخوایم پس خوشگلم_

 :گفتم طلبکار ستادمیا جلوش کمر به دست

 کار نیا از من با ازدواج از قبل چرا ناراحتم ازت هنوز من_

 شیپ واست یفور کار فرت فرتو االن یومد،ولینم شیپ ایفور

 ....ادیم



 ...گرفت خندش ریام

 .....زمیعز هینجوریا من کار_

 سر موقع شتریب که دمیدیم شبا خودم ها، هینجوریا که_

 معلوم روزت شبو یمن با که ،االنیبود خونه نه ساعت

 ....ستین

 ....شد طونیش نگاش

 .....یزدیم دید منو شهیهم پس_

 اونجا از آشپزخونه رفتمیم خوردن آب واسه نداره برت الیخ_

 نگهم محکم بغلش تو شدم پرت دیکش دستمو ریام...دمتیدیم

 .....داشت

 :گفت لبخند با

 یاتفاق من اومدن با خوردنت آب وقت که باورکنم یخوایم_

 بوده؟



 ....زدم شکمش به یمشت

 ؟یبرس یچ به یخوایم حرفا نیا با_

 .....دمیکش عقب خودمو کمی..... آوردم مینزد سرشو

 .....یعاشقم و یشد جذبم یبدجور نکهیا به_

 سمت کمی گرفتم دستم تو شرتشویت و کنار گذاشتم خجالتو

 .....دمشیکش خودم

 یلیخ یلیخ و شدم جذبت یبدجور توئه با حق درسته_

 .....عاشقتم

 بلند کمی تنشو روم،باال انداخت خوشو و تخت رو داد هلم ریام 

 ....کرد نگاه چشام تو بود طرفم دو دستاش کرد

 کرد کینزد بهم خودشو بدتر یول بشه بلند تا دادم هلش کمی

 یاجزا نیب نگاهشو....خورهیم صورتم به نفساش که یجور

 اولش شد قفل لبهام یرو نگاهش....درآورد گردش به صورتم



 زدیم لبم به که یمک هر با دیبوس لبهامو ولع با بعد آروم

 با کردم شیهمراه شدیم شتریب بهش نسبت خواستنم

 ......دیبوس قبل از تر خشن من یهمراه

 یخوب حس اما بود گرفته درد دندونش خشن فشار از لبم

 .....دمینکش شیهمراه از دست و داشتم

 ریام دمیکش یاه اریاخت یب که گرفت مینییپا لب از یاروم گاز

 شرتشویت منم.....کرد خارج تنم از لباسمو شد تر یجر من آه با

 از ریام رسوندم شلوارش کمر به دستمو آوردم رونیب تنش از

 مهیخ من یرو دوباره و آورد رونیب شلوارشو و شد بلند روم

 ....زد

   لبهام جون به افتاد دوباره و

 برهنمو ی نهیس دستش یکی اون با و موهام تو برد دستشو هی

 ....رفت هوا آخم که یجور داد فشار محکم



 به و داد حرکت صورتم یرو لباشو بشه جدا ازم نکهیا بدون

 با اتاق سکوت زدیم نبض بدنم تمام....رفت گردنم طرف

 ....شکستیم من یها ناله و آه یصدا

 ..؟یکار اصل سراغ برم یدیم اجازه.....جوووون_

 به تنش نییپا با که ییا ضربه نیاول...دادم مثبت جواب سر با

 خواستشنو بدنم تمام.... دمیکش یاه اریاخت یب زد پام وسط

 میتنظ پام نیب خودشو شد بلند روم از کمی ریام....زدیم ادیفر

 لحظه یبرا شد باعث که...کرد واردم آلتشو اروم آروم و کرد

 .....بکشم یبلند غیج و بره یاهیس چشام ییا

 صورتمو و موهام و....داشت نگه ثابت نطوریهم خودشو ریام

 .....کرد نوازش

 صورتمو و موهام و....داشت نگه ثابت نطوریهم خودشو ریام

 .....کرد نوازش



 گهید کمی....شهیم تموم دردش االن....زمیعز باش آروم_

 ....کن تحمل

 شده شروع تازه من درد یول گفتیم درد شدن تموم از ریام

 داره تنم نییپا کردمیم حس آروم چند هر ضربش هر با... بود

 حس دردشو بدنم تمام بردمینم یلذت چیه شهیم جدا بدنم از

 یها قهیدق دمیفهم فقط....بود گذشته چقدر دونمینم... کردیم

 که شدمیم هوشیب درد از داشتم گذاشتم سر پشت رو یدردناک

 دیبوسیم لبمو قیعم که همزمان و گذاشت لبم رو لبشو ریام

 بلند روم از...بود شده ارضا...کردم حس خودم تو رو یداغ عیما

 :زدم لب...کرد بغلم آروم زدیم نفس نفس که همونجور و شد

 .....داشت درد یلیخ_

 و گذاشت دلم ریز گرمشو یدستا...کرد بارون بوسه صورتمو

 :گفت دلم ریز ماساژ با همراه



 شدنت خانم....خانومم یکرد تحمل که ممنون_

 به نیا از دمیم قول...یداشت درد رو بار نیا فقط....مبارکککک

 .....برات باشه لذت همش بعد

 بوسه و زدم یلبخند نکنم ناراحتش نیا از شتریب نکهیا یبرا

 :گفتم و زدم لبش یرو یکیکوچ ی

 ...دارم دوستت یلیخ_

..... ........... 

 نکهیا از شدم نارحت نبود ریام شدم داریب خواب از یوقت صبح

 تونستمینم هم یکار یول...ستین کنارم صبحمون نیاول

 خون یوااا.....حموم برم که شدم بلند جام از درد با....بکنم

 ماساژ لطف به....کنم چکارش نویا حاال تخت مالفه  رو ختهیر

 یراحت احساس هنوز یول بود شده کمتر دردم ریام یا حرفه

 و کردم جمع رو مالفه.....دیکشیم ریت کمی دلم ریز کردمینم

 سمت رفتم خودم و ییلباسشو نیماش تو انداختم بردم



 رونیب اتاق از و دمیپوش لباس حموم از بعد....حموم

 تمییوض از اومده خانومه میمر حتما بود خونه در یصدا....رفتم

 .....بشه دار خبر

 ......ستین روت به رنگ چرا دخترم یخوب_

 .....کردم نگاه زده خجالت

 .....ستین یزیچ خوبم_

 بغلم سمتم اومد و.....زد یلبخند بعد کرد نگام خوب اول

 .....کرد

 .....باشه مبارک شدنت خانوم زمیعز_

 یچیه انداختم نییپا سرمو شدم آب خجالت از

 .....مبل سمت بردتم گرفت دستمو.....نگفتم

 .....ارمیب یمقو زیچ هی برات برم نجایا نیبش_

 .....کردیم یمادر حقم در خانوم میمر کردم نگاش قدرشناسانه



 درباره لمیف شدم لمیف دنید مشغول خانوم میمر رفتن از بعد

 رابطشون نیاول با نخواسته که بود ینوجوان پسر دختر ی

 یریجلوگ شبید اومدم خودم به.....بود شده حامله دختره

 اجازه بخورم ندارم قرصم یحت یچ شم حامله اگه مینکرد

 عتیموق نیا تو ندارم دوست اصال ندارم هم و رفتن رونیب

 ......شم حامله

 لدای به یول بخوام ریام از که بودم فکر تو برداشتم ویگوش

 .....زدم زنگ

 .....داروخونه برو نیزم بزار دسته تو آب  لدای الو_

 از چرا اصال....کنم... کاریچ برم داروخونه یگیم یچ سالم_

 ؟یکرد دارمیب خواب

 ....خوامیم یریجلوگ قرص_

 چرا تو ختیر سرت تو خاک....یچ واسه یریجلوگ قرص_

 .....نینکرد یریجلوگ



 و رفتن رونیب اجازه که من زدنه حرف طرز چه نیا شعوریب_

 ؟یاریم برام....ندارم

 یول....ارمیم برات دارن خونه دارو تو قرص یهرچ آره_

 که خوشگل ینین هی گهید ماه نه یبش حامله اگه مایخودمون

 ....یاریم ایبدن کنهیم صدا خاله منو

 ....ااااایب زود برو منتظرتم لدای_

 ...اونجام گهید ساعت هی من_

........ 

 ساعت هی از زودتر باال ادیب که گذاشتم باز لدای یبرا درو

 ...اومد

 ....یخوب خانوم عروس سالم_

 ...؟یآورد سالم_

 ....نشست مبل یرو و دراورد شالشو لدای



 حالت از کنمیم بغلت شوق با نقدیا یشد شعوریب یلیخ ایتازگ_

 ....یکنیم استقبال ازم ینجوریا اونوقت پرسمیم

 ؟یچ بشم حامله اگه دارم استرس کنم کاریچ خب_

 ....آورد رونیب یقرص بود دستش که یپاکت از

 .....هیاورژانس قرص بخور ریبگ نویا_

 .....خوردم و گرفتم ازش قرصو

 استفادشو ی قهیطر و آورد رونیب برام ییا گهید قرص لدای

 .....داد ادی بهم

 .....گرفتم برات هم ییا گهید یزایچ قرص از ریغ به_

 ....داد بهم بسته هی

 ....ادیم خوشت نیبب کن بازش

 ....بود رنگارنگ خواب لباس تا پنج کردم باز رو بسته

 .....شیدیخر یک نکنه درد دستت_



 هم تو یبرا بودم تو ادی دمیخریم خودم یبرا یوقت_

 ......دمیخر

 .....کردم بغلش

 ....یخواهر برم قربونت_

 .....نه؟ ای داشت درد حاال.....خودت قربون_

 ......داد رو بهت شهینم یشعوریب یلیخ_

 .....کرد مظلوم خودشو لدای

 ......بدونم دارم دوست یلیخ بگو خدا رو تو_

 یکنیم ازدواج یزود به خودت کن صبر....ییپرو نقدیا چرا_

 .....یفهمیم

 یزیخونر ای دارن یادیز درد ایبعض ستنین هم مثل همه_

 ازشون یخون و ندارن درد اصال هم ایبعض کننیم

 ....یبود کدوما از بدونم خوامیم.....ادینم



 ......فضول_

 کلیه اون با ریام یوقت یدونیم کنجکاوم هیچ فضول_

 پوره پاره که کنمیم حس کنمیم تجسم تو یرو رو بزرگش

 ......یشد

 ....سرش تو زدم محکم

 تجسم زمویعز شوهر کلیه یکرد غلط تو یعوض شعوریب_

 ....یخودت هم پوره پاره ضمن در.....یکرد

 .....نه ای داشت درد ینگفت آخرشم...لیذل شوهر_

 ....زنهیم حرف درد از داره بند هی ستین کن ول نیا

 االنم رفتمیم حال از داشتم که یجور داشت درد یلیخ آره_

 ....دارم درد کمی

 ......ندارم دردو طاقت اصال ترسمیم من_



 یگفت خودت نترس حاال گفتم بهت تا یکرد اصرار نقدیا_

 .....ستنین هم مثل همه

 پاکت و گذاشتم اش بسته یتو تند تند رو لباسا در یصدا با

 ادیب  خانوم میمر شدم منتظر و.....کردم میقا رشیز رو قرصا

 ......داخل

 .....یراو

 انجام یمشکل چیه بدون وقت سر شهیهم کارهاش بود کالفه

 .....امد ینم بر کس یب دختر هی پس از االن یول شدیم

 ......نهییپا االن مشیگرفت سییر_

 کارکنان یبرا که یاتاق رفت اتاق سمت به شد بلند شیجا از

 انتکارانیخ گاه شکنجه که یاتاق بود آور رعب عمارت آن

 ......بود



 دو تا که یپسر بودن بسته یصندل به را یجوان پسر شد باز در

 ......بود شیشخص خدمتکار شیپ هفته

 ....زد بهم را شیدستها

 ....جاسوس جوجه هی میدار نجایا یچ نیبب_

 ......کرد نوازشش و زد پسرک یموها به یدست رفت کشینزد

 یرفت که بود کم آبت و نون بود بد من شیپ جات کوچولو_

 ......یجاسوس

 .....دیکش محکم را پسرک یموها کرد غلبه او به خشم

 نکهیا مثل یکرد مویجاسوس بعد یخوردیم من از سگ پدر_

 .....ینشناخت منو هنوز

 بود پرواز بلند او کرد سیخ را خودش ترس از چارهیب پسرک

 خان شاهرخ کشی شماره بیرق شیپ را ریاردش هیجاسوس

 از یکی تواندیم ریاردش شیپ از رفتن از بعد کردیم فکر کردیم



 ریاردش کردینم را فکرش هرگز شود خان شاهرخ یگندها کله

 .....وفتدیب ریگ و کند شک

 ......کرد سیخ خودشو بدبخت نزده هنوز سییر_

 .....زد ییا قهقه ریاردش

 .......دنیترس واسه مونده هنوز اریب منو یالیوسا_

 باز را یچرم فیک آورد را اش شکنجه یالیوسا ردستشیز

 ......بزرگ تا کوچک از چاقو انواع......کرد

 تکه تکه را طرف تا شدیم جنون دچار یمواقع نیچن در ریاردش

 دنید جرات ردستانشیز یحت.....داشتینم بر دست نکند

 .....نداشتن را شیها شکنجه

 .....کرد شروع را کارش چاقو نیکوچکتر با ریاردش

 کند یلیخ کندن همشه من یچاقوها جون پسر یدونیم_

 ......چرا؟ یدونیم



 .....نداد یجواب پسرک

 ....زد پسرک دهان بر یمشت

 چرا؟ یدونیم گفتم_

 .....داد تکان نه نشان به یسر ترس با پسرک

 شدن کش زجر باعث کند یچاقوها چون.....گمیم باشه_

 کتویکوچ انگشت خوامیم چاقو نیا با مثال......شنیم طرف

 کنه نصف تونهینم بویس هی یحت چاقو نیا کن فکر کنم قطع

 ......کنهیم کاریچ تو انگشت با اونوقت

 زیم یرو را پسر دست زدیم حرف که طور همان ریاردش

 و گذاشت پسر کوچک انگشت یرو را کند یچاقو و گذاشت

 ......دیکش یداد درد از جوان پسر داد فشار

 پسرک انگشت و داد چاقو به یشتریب فشار دستش قدرت با او

 .......زدیم فوارن یدگیبر از خون.....کرد قطع نصفه را



............... 

 ......شاداب

 ناهار یبرا....بود ومدهین هنوز ریام یول بود گذشته ده از ساعت

 خورده خانوم میمر و لدای با ناهارو و ومدین خونه هم

 وارد ریام که بودم لمیف دنید مشغول ونیزیتلو یجلو.....بودم

 .....شد خونه

 ....شمیپ اومد دنمید با

 ....خودم خانوم سالم_

 ....داد سر با سالممو جواب

 ....؟یخورد شام_

 ...خوردم_

 .......؟یاومد موقعه نیا چرا_

 ......داشتم کار_



 وقت رید تا ها موقعه یبعض قبال یزنیم مشکوک یلیخ ریام_

 همش میکرد ازدواج که یروز از االن یول یبود کار سر

 .....یسرکار

 .....کرد نوازش موهامو و نشست کنارم

 رید تا دیبا و نهیسنگ کارم که موقعهاست همون از االن_

 .....باشم کار سر وقت

 ......کردم نگاه بهش اخم با

 یدار تو هیکار چه نیا ییایم وقت رید شبم یریم زود صبح_

 ....آخه

 .....بغلش تو شدم پرت کارش نیا با دیکش و گرفت بازومو

 کردنت اخم االن یداشت خبر من کار از که تو کوچولو خانوم_

 .....هیچ واسه

 ......یکن ولم صبحمون نیاول ینداشت حق نکهیا واسه_



 ....زد ییا قهقه

 ....نکردم دارتیب صبح که ناراحته نیا از خانومم_

 ناراحتم نیا از کنه دارمیب یکس خوابم یوقت ادینم خوشم نه_

 ....ینبود تو شدم داریب یوقت

 ....نشوند میشونیپ یرو ییا بوسه

 .....خواست بغلو دلت صبح بس کوچولو_

 .....اومد رونیب بغلش از

 .....دارم درد هنوزم اصالنم نه_

 .....کرد یبلند ی خنده

 ......زدم یدار خنده حرف یخندیم چرا_

 از شتریب تو نکهیا مثل یول بود بغل همون بغل از منظور من_

 .....یخوایم کردن بغل



 سمت رفتم کردم خاموش ونویزیتلو گفتم بهش ییبابا برو

 .....خواب اتاق

 .....کنه عوض لباساشو تا اتاقش رفت هم ریام

 بود گرفته واسم لدای که ییخوابا لباس از یکی با لباسمو

 .....یتور رنگ یزرشک خواب لباس کردم عوض

 ....دمیکش دراز تخت یرو

 ......کرد پام تا سر از ینگاه هی ستادیا سرجاش دنمید با ریام_

 ....کرده آماده واسم خودشو کوچولو خانوم_

 .....قهرم باهات هنوز من ستاین تو واسه_

 تو واسه وگرنه کردمیم لوس ریام واسه خودمو چرا دونمینم

 .....زدمیم له له رفتن آغوشش

 عضله به ینگاه دراورد شرتشویت....نشست تخت یرو ریام

 .....رفت ضعف واسش دلم انداختم چشیپ در چیپ یها



 .....دیکش آغوشش تو منو و دیکش دراز کنارم

 یرو ییا بوسه اراده یب دادم قرار نشیس رو سرمو یوقت

 .....زدم نشیس

 :زدوگفت یلبخند

 قایدق...یکنیم یدلبر طرف هی از یدار درد یگیم طرف هی از_

 ...یدار دوست یچ بگو

 ییا بوسه....انداختم بدنش یرو کال خودمو و زدم یلبخند

 شش شکم یرو تا نشیس یرو از دستمو زدم چونش یرو

 ....دمیکش شیتک

 نیا از شتریب نکهیا واسه بود خواب خمار کردم نگاه چشاش به

 :زدم لب نکنم تشیاذ

 ...میبخواب هم بغل خوادیم دلم_

 ....خوشگلم باشه_



 ....گذاشت لبهام یرو یقیعم ی بوسه

............. 

 مشغول.... شدم ناراحت یلیخ نبود کنارم ریام شدم داریب صبح

 هیشب صداش اومد لیموبا زنگ یصدا که بودم زدن مسواک

 ......نبود من هیگوش

 من شیآرا زیم یرو ریام یگوش رفتم لیموبا یصدا دنبال

 اتاق تو نرفته حتما کردم صدا رویام دادن جواب بدون....بود

 به ورزشه سالن تو دیشا....دیشا کجاست یعنی....نبود کارش

 شبید خواب لباس شد جمع لباسم به حواسم....رفتم در سمت

 کمد سمت رفتم.....ندارم کردنشو عوض ی حوصله بود تنم

 بودو داده بهم عقدم واسه خانوم میمر که یدیسف چادر لباسم

 معلوم برهنم یپاها که داشتم نگه یجور چادرو....دمیپوش

 ورزش سالن تو ریام کنه خدا.....رفتم نییپا ها پله از.....نشه

 به کینزد....گذاشته جا شویگوش و سرکارشه واقعا دیشا....باشه



 مثل شدم داخلش...شد باز در دمیکش رو رهیدستگ دمیرس در

 دونمینم.....افتاد قشنگش و بزرگ موتور به چشمم اول دفعه

 ورزش حال در ریام.....کنهینم استفاده ازش چوقتیه چرا

 ی تنه بال با پاشه اسپرت شلوارک هی فقط دمید کردن

 بدنش زدیم که ییا وزنه هر با رفت ضعف براش دلم.....برهنه

 .....ختیریم نییپا روش و سر از عرق شدیم منقبض

 ؟یسیوا اونجا یخوایم یک تا_

 همون یرو جلوش رفتم و اومدم خودم به ریام حرف با

 ......بود من از دورتر کمی ریام نشستم یقبل مکتین

 اد؟یم بهت چقد_

 ....کردم نگاه بهش تعجب با

 ؟یچ_

 ......چادر_



 زدم تا و برداشتم سرم از.....سرمه چادر هنوز اومد ادمی تازه

 ....گذاشتم کنارم

 ....بپوشم شهیهم یدار دوست_

 ....گفتم نظرمو فقط کنمینم مجبورت_

 که رفت یبار نیاول به حواسم من و شد ساکت دوباره ریام

 نیهم....نبود مهربون باهام ادیز موقعها اون ریام نجایا اومدم

 درباره یوقت یطوالن معاشقه هی از بعد مکتین نیهم یرو جا

 دلمو هم بعدش کرد یبداخالق باهام دمیپرس ازش اوشیس ی

 .....شکوند

 بودم فکر تو چقد بود کنارم ریام نشست شونم یرو یدست

 .....شمیپ اومد یک ریام دمینفهم اصال

 ....؟یفکر تو نقدیا چرا افتاده یاتفاق_



 کارت سر یرفت کردمیم فکر یینجایا چرا.....نشده یچیه نه_

 ......ینرفت دمیفهم تیگوش یصدا با

 .....بود بدنش کردن خشک مشغول ییا حوله با

 زنگ خودشون داشتم الزمم هروقت خلوته سرم امروز_

 ....زننیم

 ....زد زنگ بهت محسن بودم باال یوقت_

 ؟یداد جواب_

 .....نه_

 ....دیکش شده قبل از بلندتر االن که موهاش نیب یدست

 ....خوبه_

 �💥💥�وانشات

🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞 

 ؟یبر یخوایم االن_



 باز یلیخ خوابم لباس بود بدنم به دمیشا لباسم به نگاهش

 بود؟

 ن؟ییپا یاومد لباس نیا با چرا....رمینم_

 از کردم فکر بگو الویخ خوش من.....کردم نگاه بهش اخم با

 .....اومده خوشش لباسم

 ....لباس نیا چشه مگه_

 ی فاصله با....دیکش خودش سمت به و گرفت دستمو مچ

 .....نشستم ازش یکم

 دستش برخورد از دیکش نمیس وسط خط تا گلوم ریر از دستشو

 .....شد مورمورم بدنم با

 دیشا یگینم یلخت انگار رونهیب بدنت تمام لباس نیا با_

 ......ندتیبب یکس



 پر که خونم نیا بود دورم چادر متر دو یدیند چادرمو مگه_

 ....نهیبیم منو یچجور....یکس صبح وقت نیا درخته از

 ......کردم دیتاک یکس یرو

 .....دیکش محکم لپمو

 ......این رونیب ینجوریا گهید_

 ....دمیکش نمیس یرو تا نهیس یباال از دستمو خودش مثل

 .....نپوشم جلوت لباسا نیا از گهید یگیم یعنی_

 میشونیپ به شویشونیپ....کرد حلقه کمرم دور دستشو

 .....چسپوندم

 ....اتمیدلبر عاشق.....بپوش شهیهم من واسه_

 و کردم استفاده مونیکینزد از....اومدم شوق به فشیتعر از

 .....گذاشتم لبش یرو یکوتاه ی بوسه

 ....زد لب آروم....اومد وجد به بوسم از ریام



 .....؟یدار درد هنوزم_

 ....چسبوندم بدنش به بدنمو

 .....سپردنم دستش به خودمو و گفتم یآروم نه

 .....آورد رونیب تنم از و کرد لباسم بند دستشو ریام

 عشق با....زد مک قیعم و گرفت سشیخ یلبها نیب لبهامو

 لبم از یگاز... گرفتم لبم نیب نشوییپا لب کردم شیهمراه

 ....گرفت

 نمویس راستش دست با و سرم پشت چپش دست

 پاش شلوارک هنوز ریام یول بودم لخت کامال من......گرفت

 .....بود

 دارم دوست شده تحرک یحساب من مثل معلومه شیبرامدگ از

 ....کنم لمسش



 یرو از اومدم نییپا نشیس از گذاشتم نشیس یرو دستامو

 به دستمو....رفتم اش تنه نییپا سمت به کشیت چند شکمش

 یرو از و کردم لمسش بالخره و......رسوندم شیمردانگ

 ....گرفتمش دستام نیب شلوارکش

 .....کرد نگاه دستام به و شد جدا ازم ییا لحظه یبرا ریام

 ....انداخت چشام به ینگاه لذت با و گرفت باال سرشو

 .....زد لبم یرو کوتاه ییا بوسه..... گرفت هامو شونه

 ......من یکوچولو_

 یرو منو طاقت یب ریام....بود دستم نیب شیمردانگ هنوز

 دور پاهامو دهیخواب من و نشسته ریام.....خوابوند مکتین

 .....کردم حلقه کمرش

 .....زدیم ادیفر خواستنشو وجودم تمام زدمیم نفس نفس

 .....ریام_



 .....ریام جوون_

 اون دنید با من یچشا و دیکش رونیب شلوارش از شویمروانگ

 .....زد برق یبزرگ از حجم

 ناله دستش یگرم از دیکش بدنم یرو نییپا تا باال از دستشو

 .....کردم ییا

 محکم کمرش دور قبل از شتریب پاهامو گرفت جا پام نیب

 .......دمیکش یآه درد از رفت فرو شتریب آلتش نکارمیا با کردم

 خودمو قبل از تر طاقت یب دادیم انجام آروم حرکتشو ریام

 ....کرد تر عیسر ضربهاشو نکارمیا با......چسبوندم بهش

 ....شدیم بلندتر ریام حرکت هر با نالم آهو یصدا

 وسط تا گردن ریز از لبهاشو زد گردنم ریز یمک شد خم روم

 چپش دست با دیکش نمیس وسط سشویخ زبون دیکش نمیس



 مک برم راستم نهیس سمت دهنشو داشت نگه چپمو ی نهیس

 .....زدم صدا اسمشو آه با.....زد نمیس نوک به یمحکم

 ....رمیام_

 .....من ی خوشمزه...جانم_

 کتفش به یچنگ اراده یب گرفت دندون به نمویس نوک

 نمویس که همونجور.....شد شتریب هاش ضربه شدت.....زدم

 من و بود نشسته ریام.....کرد بلندم و گرفت کمرمو زدیم مک

 ضربه با.....کردم حلقه کمرش دور پاهام و آلتش یرو نشسته

 دور دستامو شده سست و دمیرس اوج به زد که یمحکم ی

 ....انداختم گردنش

 ....دیرس اوج به محکم ضربه چند با من از بعد ریام

 .....میزدیم نفس نفس هردو



 رابطمون نیدوم کردمینم رو فکرش اصال بودم لذت از پر

 .....باشه یعال نقدیا

 نیب باسنمو.....دیکش کمرم نییپا تا گردنم پشت از دستشو ریام

 ......گرفت مشتش

 ...... بود داخلم آلتش و بودم نشسته ریام یرو هنوز

 .....خوامیم نمیا_

 صدا اسمشو ناز با اریاخت یب.......زدم نشیس به یمشت

 .....ریام_زدم

 ......جوونم_

 .....گذاشت لبهام یرو ییا بوسه

 ....خورد یتکون داخلم شیمردونگ کردم حس

 .....شم بلند پاش یرو از تا دادم تکون خودمو

 .....نکنم یحرکت تا انداخت کمرم دور دستشو



 .....خوامتیم هنوز.....خوشگلم کجا_

🔞🔞🔞🔞🔞 

 روزم هی شد کردن کار مشغول اتاقش تو ریام صبحانه از بعد

 .....کنهیم کار لبتاپس با داره دارهیبرنم کار از دست اومده

 گذاشتم دستش کنار زیم یرو وانویل......بردم براش نسکافه

 ....ستین حواسش اصال

 .....دادم تکون چشاش یجلو دستمو

 .....دارم کار شاداب نکن_

 .....؟ینکن کار امروز نبود قرار مگه_

 ....خورد نسکافشو از ییا جرعه

 .....رمینم اداره گفتم کنمینم کار نگفتم_

 .....ینکن کارم شهینم_

 ....نه_



 .....فردا من شهیم_

 ...نه_

 ......نه بگو بعد بزنم حرف بده اجازه اول....ریام_

 .....گفتم که نهیهم_

 ....نرفتم رونیب خونه از وقته چند یدونیم_

 برمتیم خودم شد یخال وقتم موقعه هر زمیعز دونمیم_

 ......گردونمتیم

 .....برم تو با ندفعهیا اگه عمرا_

 ......آوردم زبون یرو بودو فکرم تو که یزیچ گرفتم گاز لبمو

 ....کرد نگام مشکوک ریام

 ....باشم دینبا من که یبر یخوایم کجا مگه_

 ....بعدشم دوقولوها شیپ....خب_



 .....کردم مکث کمی

 ....اوشیس شیپ بعدشم_

 .....انداخت بهم یوحشتناک نگاه

 ....گفتم بهت یچ قبال من_

 زنگ بهم شهیهم.....دمشیند وقته یلیخ ریام نگو ینجوریا_

 .....زنهیم

 .....ادینم خوشم کهیمرت اون از اصال...شاداب بسه_

 .....لمهیفام تنها اون_

 .....گفتم که نیهم_

 چند اوشیس....لجه اوشیس با چرا دونمینم ندادم کش بحثو

 ....آوردم ییا بهونه هی هردفعه....خونش برم تا خواسته ازم بار

 غذا کردن درست مشغول آشپزخونه یتو منه با امروز ناهار

 .....شدم



 ......ستادیا سرم پشت ریام

 ....ادیم ییبو چه به به_

 .....گذاشت شونم یرو سرشو

 کرد دعوام شیپ ساعت مین دونهینم یزیچ قهر از ریام واقعا

 .....کرده بغلم پشت از االن

 .....امیب رونیب بغلش از تا دادم تکون خودمو

 .....نخورم تکون تا انداخت کمرم دور دستشو

 ....قهرم باهات یدونینم.....بردار دستتو_

 .....چرا قهر_

 ....اوشیس شیپ برم یزارینم یکرد دعوام چون_

 .....هاست بچه مال قهر.....خانومم_

 .....کن ولم_



 .....گرفت شونم از یگاز

 .....کن ولم یوحش....آخ_

 .....بدم قورتت خوامیم که ینیریش نقدیا.....تونمینم_

 ....اومدم رونیب بغلش از

 ......کردم ریگ گلوت تو دیشا_

 ....زد پشتم به ییا ضربه کردم یبلند ی خنده

 ....دمیم قورتت راحت که ییکوچولو نقدیا....جوون یا_

 ...بود اومده امروز مژگان بودم نشسته خانوم میمر کنار

 .....ادینم ریام داداش...شاداب_

 ....شلوغه سرش گفت زدم زنگ بهش نه_

 هی حداقل خواستم ازش چقد شلوغه سرش شهیهم پسرم_

 .....مسافرت برن شاداب با رهیبگ یمرخص هفته



 .....کنهیم کار نقدیا چرا دونمینم کمه بدم ریام به فحش یهرچ

 ه؟یک لدای هیعروس_

 ....درامدم فکر از مژگان حرف با

 یالیفام از یکی گفت بار هی....رنیگیم یعروس یک دونمینم_

 خاطر نیبهم داره یسخت یضیمر شوهرش کینزد

 ....افتاده عقب شونیعروس

.............. 

 امروزم رفت ناهار از بعد که روزید ومدین شامم واسه یحت ریام

 .....ستین ازش یخبر صبح از اصال که

 روش و سر از یخستگ شد خونه داخل ریام.....اومد در یصدا

 .....دیباریم

 اتاقش سمت و داد جواب سر با معمول طبق......سالم_

 .....رفتم دنبالش.....رفت



 بهش و نشستم تخت یرو شد لباسش کردن عوض مشغول

 .....اندامه خوش نقدیا لباس بدون که برم قربونش....کردم نگاه

 ؟یخورد شلم_

 .....رمیمیم یگرسنگ از دارم کن درست یزیچ هی نه_

 ؟یاومد رید نقدیا چرا_

 .....بود شلوغ یلیخ سرم داشتم کار_

 .....شدم شام کردن درست مشغول آشپزخونه یتو

 ......دمیچ زیم یرو شامو

 ......شام ایب ریام_

 .....دهینم جواب چرا دونمینم

 چقد برده خوابش مبل یرو رفت ضعف براش دلم دنشید با

 .....دهیخواب یجوریا که خستس

 .....کردم نوازش صورتشو



 ......رمیام.....ریام_

 ....بست زود یول کرد باز چشاشو کمی

 زده خودشو ستین خواب کنمیم حس چرا دونمینم

 داریب زدن صدا هی با شهیهم سبکه خوابش......بخواب

 روش به بزنه خواب به خودشو داره دوست که االن......شهیم

 ......کنمیم دارشیب خودم

 .....رمیام_.....بردم موهاش یتو دستمو

 .....داد قلقلکم ششیر یزبر دمیکش صورتش به صورتمو

 هی....یش داریب یخواینم ریام_......دمیکش نشیس یرو دستمو

 تو دستشو.....بود بسته همچنان چشاش یول خورد یتکون

 .....گرفتم دستم



 زدم بهش یکوتاه مک دمیکش لبم یرو شو اشاره انگشت

 کامال انگشتشو اومد خوشش یلیخ معلومه.....خورد تکون کمی

 ......شد بلند دادش یصدا.....گرفتم گاز و کردم دهنم داخل

 .....کردنه داریب طرز چه نیا.....یوحش ی دختره یا_

 .....زدم بهش یینما دندون لبخند

 .....ستمین بلد کردنت داریب واسه ییا گهید روش_

 .....یستین بلد ییا گهید روش که_

 ....اومد دنبالم رمیام....دمیدو خونه آشپز سمت به

............ 

 ؟یکرد قیتحق مسعود ی درباره ریام_

 .....ستین زنده یبهرام مسعود اسم به یکس گفتم بهت قبال_

 یساز صحنه مسعود گفته اوشیس که گفتم بهت قبال منم_

 .....مرده که کرده



 ......؟یدار اعتماد اوشیس به نقدیا چرا_

 ......باشم نداشته اعتماد بهش که اریب لیدل هی_

 مادربزرگت مرگ از بعد چرا شتیپ ومدهین سال همه نیا چرا_

 .....شده دایپ اش کله سرو

 یلیخ مادرم پدرو مرگ از بعد که گفت بهم بار هی....خب_

 ......نکرده دامیپ یول گشته دنبالم

 ......ساده.....زمیعز ییا ساده_

 ......کردم نگاه بهش مشکوک

 ؟یدونیم اش درباره یزیچ_

 یادیز اش پرونده....دونمینم ازش یچیه که نهیا مشکل_

 .....پاکه

 ریگ بهش دیبا گهید پاکه اش پرونده چون_.....کردم ینچ نچ

 .....نیبد



 ......یفهمینم رو زایچ نیا تو_

 ی پرونده حل تو که نیا اونم.....فهممیم خوب رو یزیچ هی_

 سال همه نیا از بعد نیموند مادربزرگم و مادرم پدرو

 .....نیکن دایپ قاتلو نینتونست

 .....کرد نگاه بهم اخم با

 .....گهید گمیم راست هیچ خب_

 ......شدن یچ گرفتن گروگانم که ییاونا....ریام_

 ....زندان رفتن بشه یخواستیم یچ_

 ......نگفتن یچیه_

 ....کرد نگاه بهم مشکوک باز

 .....افتاده یاتفاق چه اونشب مثال یچ_

 که یکس ی درباره نهیا منظورم یکنیم نگاه ینجوریا چرا_

 .....نگفته رنیبگ منو گفته بهشون



 ......ومدین رونیب ازشون یخاص زیچ_

 ....موند جاش که یجور گرفتم بازوش از یمحکم گاز

 ....یشیم یوحش هوی چرا_

 بود یچ شب اون از منظورت ییعوض یلیخ میوحش من_

 .....ها

 .....دمیپرس خاطر نیبهم یبود مست_

 .....بودم تو ادی به بازم یول نبود خودم دست حالم درسته_

 .....زد یلبخند

 ......کنم تصادف بود کینزد تو بخاطر آره که اون_

 دوستت یلیخ کنم کاریچ خب_.....کردم مظلوم خودمو

 .....دارم

 ....گرفت گاز گونم از و انداخت دورم دستشو

 .....گرفت دردم



 .......یوحش کنار برو_

 خواب اتاق سمت به و کرد بلندم من یتقالها به توجهیب

 ......انداخت روم خودشو و تخت یرو کرد پرتم.......رفت

 کرد کینزد بهم خودشو بدتر یول بشه بلند تا دادم هلش کمی 

 صورتمو دستاش با.....خورهیم صورتم به نفساش که یجور

 هر با.....ولع با بعد آروم اولش.....دیبوس لبهامو.....گرفت قاب

 شدیم شتریب بهش نسبت خواستنم زدیم لبم به که یمک

 زنگ یصدا که رهنمیپ ریز رفتیم کم کم ریام یدستا

 و وردین طاقت یول شد جدا ازم یلیم یب با شد بلند شیگوش

 خونه سکوت تلفن زنگ یصدا داد،باز ادامه دنمیبوس به دوباره

 نشستم تخت یرفت،رو شد جدا ازم اجبار به ریزد،ام بهم رو

 یصدا با......نباشه اداره از کنه خدا.....موندم یخمار یتو باز

 مشغول هنوز.ییرایپذ یتو رفتم اومد ریام از که یبلند

 .بود تلفن با کردن صحبت



 .....موثقه؟ اطالعات محسن _

 .دادیم گوش دقت با تلفن پشت یحرفا به ریام

 ...... ؟یداد خبر سرهنگ به_

 اتاقش سمت به و کرد قطع ویگوش.امیم االن باشه_

 ......رفتم دنبالش......رفت

 داخلش انداخت لباس دست چند و برداشت ساک هی ریام 

 ....؟یبر ییجا یخوایم نکنه یبندیم ساک چرا_شش،یپ رفتم

 ....بلوچستان رمیم_

 کاریچ بلوچستان یکنیم یشوخ_کردم نگاه بهش تعجب با

 ؟یدار

 سوت سرم تیاعصبان از.گردمیبرم هفته دو یکی رمیم_

 ....دیکش



 ولم یدار نگذشته عقدمون از روز هی هنوز ینامرد یلیخ_

 خواب اتاق یتو رفتم رونیب اومدم اتاقش از یناراحت با.یکنیم

 سه هنوز شهیم مگه بودم ناراحت یلینشستم،خ تخت یرو

 بره خوادیم آقا اونوقت گذشته ازدواجمون از که ستین روزم

 االن از نمیا ازدواجمون شب از منه،اون بد شانس از نمیا

 در کنار اتاق رونیب ساکشو ریره،امیم داره بسته ساکشو

 چونمو دستش ستاد،بایا روم شد،روبه داخل خودش و گذاشت

 باال، دیکش خودش سمت به و گرفت

 ازدواج باهام بازم یول یدونستیم منو هیکار طیشرا که تو_

 .....یباش داشته هم تحملشو دیبا پس یکرد

 .برگردوندم رومو یناراحت با و کردم جدا ام چونه از دستشو

 نگاش بود ناراحت یلیخ صداش.ام بدرقه ییاینم رمیم دارم_

 از دلم کرد نگام بار نیآخر واسه ستادیا در چارچوب یتو کردم



 ی واسه خوادیم انگار کردیم نگاه یجوری شد آب نگاهش

 .....بره شهیهم

 از سرعت با شدم بلند اوردمین رفت،طاقت و برداشت ساکشو

 محکم دیچرخ........ کرد بغل رویام پشت از رونمیب رفتم اتاق

 تک تک کرد،به قاب صورتمو دستاش گرفت،با بغلش تو منو

 قیعم کرد مکث دیرس که لبهام به کرد نگاه صورتم یاجزا

 .......شد جدا کردم،ازم شیدهمراهیبوس لبهامو

 شهیهم_.....ینباش تنها تا مامان شیپ برو هم گردم،تویبرم_

 مویشونیپ کرد بغلم بار نیآخر یبرا.روش االنم بودم تنها

 ......رفت و دیبوس

............ 

 که گفت زد زنگ شیپ روز سه گذشته ریام رفتن از هفته کی

 کاریچ داره نگفت یحت شهیم تموم یک کارش ستین معلوم

 یلیکرد،خ قطع بعد و کرد یپرس احوال سالم فقط کنهیم



 میمر کردم یزندون خونه یتو خودمو کنمیم ییتنها احساس

 هر یول بمونم خونش یتو تا خواست ازم یچندبار خانوم

 تختم یرو خانومه میمر حتما اومد در یصدا.کردم ردش دفعه

 !.....لداستی نکهیا وا داخل، اومد کردم مرتب لباسمو نشستم

 ......؟یکنیم کاریچ نجایا تو_

 یبش خوشحال نکهیا یبجا ییرو چشمو یب یلیکه،خ واقعا_

 .....یکنیم کاریچ نجایا تو یگیم بغلم ییایب

 .....؟یاومد خبر یب چرا نکن یشوخ_

 که یروز از نگرانته مادرش که گفت زد زنگ بهم مژگان_

 .یکرد یزندون اتاق یتو خودتو رفته ریام

 رونیب ی حوصله فقط من کرده بزرگش چقد خانوم میمر_

 .ندارم رفتنو



 تو تا یکنیم استفاده یفرصت هر از شهیهم تو عمت جون آره_

 .یشد حوصله یب االن ینمون خونه

 هی کرد باز کمدو در کردیم نگاه دقت با اتاقو یجا همه لدای

 .آورد رونیب شلوار و مانتو

 .رونیب میبر بپوش نویا ایب زمیعز_

 ......رونیب میبر گهیم ندارم حوصله گمیم بابا برو_

 .....ست؟ین نجایا ریام یلباسا چرا یراست_

 .کجاست شوهرم لباس چه تو به فضول ی دختره_

 یلباسا بهیعج چون دمی،پرسیانداخت راه ،شوهرم شوهرم چه_

 نیهست خونه هم فقط ست،نکنهین خوابتون اتاق یتو شوهرت

 ....نیخوابیم هم از جدا شبا بعد

 گهید بوده کارش اتاق یتو اول از لباساش.....لدای ببند_

 ......نجایا وردهین



 ....میبر بپوش زود....آها_

 .دمیپوش لباسامو

 .مونماینم رونیب ادیز من لدای_

 .کنهیم لوس واسم خودتو یه توام بابا باشه_

 .....میشد نشیماش سوار لدای با

 .نمشونیبب شهینم روم مینر ماهان شاپ یکاف که بهتره لدای_

 .....چرا؟_

 خبر بار هی فقط نزدم حرف باهاشون ادیز مدت نیا تو_

 ناراحت ازم دیشا مینزد حرف ادیز اون از بعد دادم ازدواجمو

 ....باشن

 مدت همه نیا از بعد یماهان دوست نیبهتر تو یشد وونهید_

 میرفت برسام با شیپ روز چند نتتیبب شهیم خوشحال

 .دیپرسیم تو از همش فردا،ماهان



 خونه دم از که ینیماش راننده میشد شاپ یکاف وارد یوقت

 ادیب گفته بهش ریام حتما اومد همراهمون هم بود دنبالمون

 نکهیا مثل دمشید هم قبل بار چند هیشاپ، یکاف داخل

 نفره چهار زیم پشت لدای با نبود اونجا ماهان...محافظه

 ...نشست ما از دورتر زیم محافظ...مینشست

 صدا ماهانو ما دنید با بود شخوانیپ پشت که یپسر دیمج

 ......کرد

 ....ایدن دوست نیتر وفا یب به سالم_

 ....کردم سالم یشرمندگ با

 ؟ینیبب منو ینخوا گهید دیشا کردم فکر ستمین وفا یب من_

 ما نیب ،اگهیکرد خودت با یفکر نیچیهم یکرد غلط تو_

 ....تو نه میمان منو اون باشه ناراحت دستت از قراره یکس



 نگاه لدای به تعجب حالت با ماهان...هستما نجایا منم سالم_

 .....کرد

 ......دمتیند یزیر بس از یینجایا توام سرم به خاک وا_

 زه؟یر من یکجا شعوریب_

 ...ییا گنده میلیخ دمیفهم کنمیم نگاه که االن_

 ....؟ییا مزهیب یلیخ گفته بهت یکس تاحاال_

 ...ینفر نیاول تو بخدا نه_

 .برگردوند سرشو و گفت یشیا لدای

 .....کجاست؟ یمان_

 خبر یب هوی نداشت توقع اصال بود نارحت ازت یدونم،ولینم_

 ...یکن ازداوج

 ...دادم امیپ بهتون قبلش روز چند بوده خبر یب کجاش_



 دعوتمون تیعروس واسه نداشت توقع کرد، ناراحتش نمیهم_

 ....ینکن

 ......بود یخانوادگ جمع هی.....مینگرفت جشن بخدا_

 که یدونیم خودت نیباش هم دوتا شما بود خدام از من وگرنه

 ......دارم دوست هردوتونو چقدر

 .....ستمین ناراحت ازت....گلم باشه__

 .....گفت یاعتراض لدای

 ....؟یچ من پس_

 :وگفت زد لبخند ماهان

 .....یچیه تو 

........................................ 

 خونه برم خواستمیم و شدن ادهیپ نیماش ار خواستمیم یوقت

 .....بهم داد و آورد رونیب نیماش از جعبه هی لدای



 ....تیعروس ی هیهد نمیا_

 :گفتم و دمشیبوس

 .....یدیم بهم که ییا هیهد نیچندم نیا_

 .....یخواهرم تو_

......... 

 ی هیهد کردن باز کردم که یکار نیاول خونه دمیرس یوقت

 واسه یگرفت،هرچ خندم یتور خواب لباس دنید با...بود لدای

 هست هم گمید جعبه هی....دهیخر منم ی واسه دهیخر خودش

 واسه عکس نیبود،اول عقدکنونم یعکسا یوا کردم بازش

 فقط بود عکس تا کرد،دهیم دستم حلقه ریام که بود یموقع

 ی خطبه خوندن ی موقعه اونم که بود ریام منو از چهارتاش

 باهم که نبود شمیپ هم لحظه هی اونشب ریام اصال بود عقد

 بچه و مژگان و لدای با عکسا ی هیم،بقیریبگ دونفره عکس



 هیهد بابت نوشتم و دادم امیپ بهش.بود هیراض و هاش

 ....کردم تشکر ازش یکل و.ممنون

 .میبود لمیف دنید خانوم،سرگرم میمر شیپ رفتم شام یبرا

 نزده؟ زنگ بهت ریام زمیعز_

 بزنم زنگ بهش خودم من زارهینم زنهیم زنگ رید به رید نه_

 .رمیگیم تماس باهات خودم شد الزم هروقت گهیم

 شیعروس از روز چند هنوز غد ی گفت،پسره نیهم منم به_

 .گذاشته تنها عروسشو نگذشته

......... 

 ستین ریام از یخبر چیه ست هفته کی کینزد نگرانم یلیخ

 یصدا که بودم فکر تو...نگرانتره من از بدتر خانوم میمر

 :اومد مژگان

 ....اومده مییدا مامان ی خونه ایب شاداب_



 نداشتم خبر اصال کردم تعجب مژگان دنید با

 میمر ی خونه میرفت مژگان با کردم سرم شال.....نجاستیا

 همه ی چهره از ینگران بودن نشسته مبل یرو خانوم،همه

 اندازه نیا به میزندگ تو چوقتیه دیتپیم شدت به قلبم دیباریم

 :گفتم محمد آقا به رو ینگران بودم،با نشده یکس نگران

 ....نشد؟ ریام از یخبر_

 ......بگم برات تا دخترم نیبش_

 .....گرفت استرس وجودمو تمام

 یول ییشناسا یبرا رفتن شبید همکاراش از چهارتا و ریام_

 ...برنگشتن گهید

 به نه ریام ست هفته کی برنگشتن؟چرا شبید از یچ یعنی_

 .....نزده؟ زنگ مامان به نه من

 ....بوده شلوغ یلیخ سرشون هفته هی اون تو_



 ینم زنگم هی باشه شلوغ سرش یچ هر گهیم دروغ داره انگار

 .....بزنه تونه

 هنوز یول صبح یکاینزد...رمیمیم دارم استرس و اضطراب از

 رایسم چارهیب شدم کنده سر مرغ مثل ستین یخبر ریام از

 افتادن ریگ مژگان و خانوم میمر و من نیب هیراض و خانوم

 حرف تلفن با یه زنهیم مشکوک بدجور رضا...دنیم  یدلدار

 ازش هم یچ هر گهیم ییزایچ هی مادرش گوش در زنهیم

 ....دهینم جواب پرسمیم

 ...بگو شده یخبر روخدا تو رضا آقا_

 ....مارستانیب آوردن رویام_

 ....مگه آوردن یچ یعنی_

 :گفت حرفم وسط دیپر کنم کامل جملمو نذاشت

 ....گمیم بهتون راه تو میبر نیش زودآماده_



 بود نییپا سرم....میشد نیماش سوار مونیبق موند خونه هیراض

 میمر یخدا ای یصدا با سرم یتو ادیم ناجور یفکرا همش

 با ستادیا مارستانیب یجلو نیماش کردم بلند سرمو خانوم

 بدنم تمام شدم ادهیپ نیماش از اومدم خودم به مژگان یتکونا

 بود روم فشار یلیخ دادمیم حرکت بزور خودمو شده حس یب

 هیگر که یرزنیپ ومدیم هیگر یصدا کنم هیگر تونستمینم یحت

 دستاش با که یجوون زن زدیم خودش سر یتو و کردیم

 یرو وارید کنار که یرمردیپ زدیم هق و بود پوشنده صورتشو

 گهید دیلرزیم هاش شونه و بود نییپا سرش و نشسته نیزم

 مکث راه وسط کنم حرکت تونستمینم یحت نداشتم طاقت

 کینزد داد حرکتم و گرفت بازومو و اومد خانوم رایسم کردم

 ینا یبود،حت ستادهیا عمل اتاق در پشت دمیشد سرهنگ

 خانم میمر و مژگان...نداشتم رمیام ی درباره دنیپرس سوال

 :دنیپرس باهم



 ...کجاست؟ رمیام داداش_

 کجاست؟ نمینازن پسر خوامیم تو از رمویام من_

 ....خوبه حالش خدا شکر نیباش آروم_

 ....کنه؟یم کاریچ عمل اتاق یتو پس خوبه حالش اگه_

 ....خورده ریت_

 هی مثل بودم ساکت من فقط شد بلند همه یخدا ای یصدا

 ...مرده

 .....نیباش مطمئن خوبه حالش ریام_

 دمیدیم یچ خدا یوا شد باز عمل اتاق در میبود منتظر همه

 تخت یرو دهیپر رنگ یصورت با....کَسم نیزتریعز...رمیام

 میمر سرهنگ ریام سمت  رفتن همه یحرکت چیه بدون افتاده

 بردن رویام کرد بغل و مژگان رضا وفتهین تا گرفت و خانوم

 ریام اومدن هوش به منتظر اتاق تو همه بخش



 بدم نشون یالمعل عکس چیه تونستمینم چرا دونمینم....بودن

 به فقط بودم نشسته یکنار تخت یرو بود لمس بدنم تمام

 ...کرد باز چشاشو...بودم زده زل ریام

 یکل میشد زنده مویمرد برم دونم هی یکی پسر قربون یاله_

 .....زم؟یعز یخوب کردم ازین نذرو

 ....یکرد نگرانمون یلیخ جان ییدا_

 ...کرد بغلش و رفت مژگان

 ....رونیب اومده عمل اتاق از تازه باش مواظب دخترم مژگان_

 به و بودم نشسته یخال تخت یرو جمع از دور بهیغر هی مثل

 ...هستم منم افتاد ادشونی تازه نکهیا مثل کردمیم نگاه اونا

 ....شوهرت شیپ نجایا ایب ینشست اونجا چرا دخترم شاداب_

 خواستمیبرد،نم ریام شیپ منو و گرفت دستامو اومد مژگان

 با ینجوریا من یقو مرد رمیام نمیبیب حال نیا یتو رویام



 ذهنم تو یزیچ هی همش افتاده تخت یرو دهیپر رنگ صورت

 به که یموس آقا یحرفا مادرم یالیفام یحرفا شدیم تکرار

 ....یانتیاطراف یبدبخت باعث تو ینحس تو گهیم من

 رو و روش نشوند منو و شد بلند یصندل یرو از خانوم میمر

 :گفت جمع به

 مرغ مثل حاال تا شبید از شد آب چندروزه نیا یتو دخترم_

 ...شوکه یتو االنم بود سرکنده

 دوتا نیا تا رونیب میبر نیایب نیکرد یدلتنگ رفع که شماها_

 ....باشن تنها باهم جوون

 دور باند به من نگاه و بود من به ریام نگاه.رونیب رفتن همه

 یتو چونمو ریام...نشیس قفسه یباال باند به راستش یبازو

 از داد تکون دستشو چون کردم نگاه چشاش به گرفت دستش

 ...شد جمع صورتش درد

 ؟یخوب_



 یتو....کردم جدا چونم از دستشو کردم نگا بهش شوک با

 ...زدم زل چشاش

 ولم ازدواج از بعد روز دو آقا...ادیم بدم ازت...یبد یلیخ_

 برگشته که االنم یزیچ نه دهیم یخبر نه رهیم زارهیم کنهیم

 از ستمین خوب ،نهیخوب پرسهیم ازم بعد خورده ریت جا صد از

 نیا یتو پامو یوقت شدم زنده مردمو بار صد تاحاال شبید

 نمتیبب ستین قرار گهید کردم فکر گذاشتم یکوفت مارستانیب

 مرده مادربزرگم دمیشن یوقت یحت نداشتم حسو نیا وقت چیه

 ......ادیم بدم ازت نشدم زده شوک نقدیا

 نفس بدون و بند هی از تعجب در و بود چشام به نگاهش ریام

 ....بود من زدن حرف

 ؟یشد طلبکارم یکنیم نگاه ینجوریا چرا هیچ_

 شده؟ تنگ واسم دلت_

 .....کرد پاک اشکمو



 ......شاداب_

 وگرنه هیلیز  زخمو فیح برم گفتنت شاداب قربون به یا

 بغلش، دمیپریم

 صورتتو...خوبه حالمم نجامیا االن نیبب نکن هیگر گهید بسه_

 ....بودم دلتنگت یلیخ بده بوس هی جلو اریب

 کنار و شدم بلند جام از شد داخل دوباره همه زدن در از بعد

 بغلم میاشک یچشا دنید با خانوم میمر ستادمیا ریام تخت

 .کرد

 یاشک چشاش ینجوریا که برم خوشگلم عروس قربون_

 .شده

 باهم ییحسابا خورده هی ما شدنت خوب از بعد ریام_

 ......میدار

 .....کنهیم دیتهد رویام داره آورده ریگ وقت هم محمد ییدا



 داره بابا نشده خوب حالش هنوز ضیمر کنه رحم خدا یوا_

 .کشهیم نشون خطو واسش

 .....دنیخند رضا حرف با همه

 .....داد ادامه پسرشو حرف هم رضا مامان خانوم طمه

 کردنو دیتهد بعد بشه خوب حالش آقا ریام بزار محمد آقا وا_

 ..... کن شروع

 نجایا امشب من شهیم اگه_.ستادمیا خانوم میمر شیپ رفتم

 .بمونم

 رضا امشبو ادینم خوشش گفت ریام شهینم مادر نه_

 ......میگردیبرم دوباره فردا مونهیم

 ....نکرد قبول کردم اصرار یهرچ

 ادمی تازه ومدیم لمیموبا زنگ یصدا بند هی دمیرس خونه یوقت

 ...سالم الو_.لداستینبردم، خودم با مویگوش که  اومده



 ویگوش که یبود یگور کدوم رفت راه هزار دلم کوفت الو_

 .یدینم جواب

 .ریام شیپ بودم مارستانیب.....بزن حرف درست_

 ریت تا سه خوبه_؟ینموند ششیپ چرا خوبه حالش خدا یوا_

 .بمونم ششیپ شب خواستینم خودش خورده

 داره درد که معلومه_داره؟ درد یلیخ حتما رمیبم یاله یوا_

 باال کمی اگه خورده نشیس ی قفسه یکاینزد رهایت از یکی

 و.بدم ادامه نتونستم گرفت میگر باز.....گهید شدیم نییپا

 ....آره_؟یکنیم هیگر یدار شاداب ا_

 معلومه_یخورد غصه یکا حتما یعاشق پدر بسوزه خدا یوا

 دمشید تخت یرو حال یب یاونجور یوقت خوردم غصه

 .....رمیبم بود کینزد

................ 



 .......مارستانهیب ریام روزه چهار

 وارد.مارستانیب میبر تا نییپا رفتم شدم آماده صبح ده ساعت

 جلوم که یزیچ از موند باز دهنم شدم خانوم میمر ی خونه

 .....بودن نشسته سالن یتو ریام و مژگان رضا دمید

 مرخص فردا ستین قرار مگه نیینجایا ها شما چرا_

 .....؟!نیبش

 شدن مجبور آورد در یباز یکول نقدیا ریام بگم یچ واال_

 بهتره کنه استراحت خونه گهیم همش کنن مرخصش

 دلش بهونست همش نایا گمونم یول گذرهینم وقت مارستانیب

 .....شده تنگ واست

 ...زد رضا به ییا سقلمه ریام

 ......یزد محکم بازم ییلیز زخمو نکهیا با شصتت ناز_

 ......ینزار داداشم سر به سر یباش تو تا جونت نوش_



 حرف با.نیبش شوهرت شیپ برو یسادیوا چرا جون شاداب_

 جا مژگان و ریام نیب خودمو خواسته خدا از خانوم میمر

 ......دادم

 استفاده عتیموق از منم بود رضا با زدن حرف مشغول ریام

 تنگ واسش دلم چقدر خدا کردم نگاش ریس دل هی کردم

 شهیهم از تر بلند ششیر ختسیر بهم کمی موهاش شده

 .....شهینم روم که فیح یول کنم لمسش دارم اس،دوست

 سرمو یجیگ کنه،با فرار که خوادینم زمیعز خودته مال_

 ؟یچ_.چرخوندم نگار طرف

 .....کردمیم نگاشون تعجب با.خنده ریز زدن همه

 تنگ شوهرش ی واسه دلش نقدیا که برم عروسم قربون_

 .....شده



 یدار کارشیچ یاریم در یباز شوهر خواهر یدار مژگان_

 نگرفت اصال شوهرشه بحر تو بس از حرفته شوک تو هنوز

 ....شد یچ

 ....نایا نیگیم یچ

 دو خودته مال همش(کرد اشاره ریام به)باش راحت زمیعز_

 ریام محو یجور هی زنمیم حرف باهات دارم ساعت

 خجالت حرفش با.یبود دور ازش یسال صد هی انگار  یشد

 ......دمیکش

 با ریام.کنه یتنگ دل رفع راحت ،بزاریدار عروسم کاریچ_

 .....کرد نگام لبخند

 در یباز عیضا ینجوریا گهید تا نییپا انداختم سرمو

 ناهار بعد اومدن هم هیراض و خانوم فاطمه با سرهنگ.ارمین

 یبرا تا دستم داد و گرفت پرتقال آب خانوم میمر.رفتن همه

 .ببرم ریام



 .یچیه_یساکت چرا_

 .....؟یرفت رونمیب نبودم من که یمدت نیا یتو_

 ....مگه؟ چطور نه_

 .......؟ینرفت که کنم باور_

 ......یدیپرسیم اون از یدار جاسوس که تو_

 ......؟یرفت رونیب پرسمیم تو از دارم االن_

 داره دهینرس راه از هنوز هینجوریا چرا بشر نیا خدا یا

 .کنهیم ییبازجو

 خودم از چرا گهید داده خبر بهت پسره اون دونمیم که من_

 .....؟یپرسیم

 رونیب پرسمیم خودت از دارم کن ولش رو پسره اون_

 .....؟یرفت

 ....گذشت خوش بهم هم یکل شاپ یکاف  رفتم آره_



 .....بود؟ شونیکی کدوم نیبود دست تو دست که پسره اون_

 محافظ برام....که واقعا گفته بهت هم نویا یحت خدا یا_

 .....جاسوس ای یگذاشت

 .....نداشت؟ جواب سوالم_

 یچ حاال انگار دست تو دست یگیم هم یجوریبود، ماهان_

 .....؟ شده

 ......و رونیب یریم من از خبر یب نشده یزیچ_

 ....بزنه حرف نذاشتم

 که من نداشتم که بهت زدن زنگ اجازه نبوده تو از خبر یب_

 از خانوم میمر.یدیم ریگ ینجوریا که نرفتم محافظ بدون

 .......نشست ریام کنار و اومد رونیب خونه آشپز

 ....بکن استراحت کمی برو کردم آماده برات اتاق پسرم ریام_

 ......ترم راحت باال_



 .باال یبر یخوایم یچجور پات نیا با_

 چرا نیا وا کرد پر مشاممو شامپو خوب یبو شد باز حموم در

 یباز سرگرم خودمو... اومده رونیب حموم از شرت هی با لخته

 کنارم تخت یرو.نکنم نگاه لختش به تا کردم میگوش با

 چه بکنم طاقت تونمینم گهید کن رحم خودت اینشست،خدا

 ریز لباس با بکنم نگاش تونمینم یحت دهیم هم یخوب یبو

 ......نشسته کنارم

 ....اریب پانسمانو لیوسا برو_

 نفس هی رونیب رفتم شدم بلند تخت از بهش کردن نگاه بدون

 سیخ یموها خوب یبو با ستین الشمیخ نیع دمیکش قیعم

 دلم من گهینم نشسته روم جلو لخت همه از مهمتر

 .....خوادشیم

 ....پس شد یچ شاداب_



 دراز دستمو بردم ریام یبرا رو قرص و پانسمان لیوسا

 ......کردم

 ....کن پانسمان برام خودت_

 ؟یچ_

 ....بده انجامش تو تونمینم که خودم یجیگ نقدیا امروز چرا_

 .....باشه _

 .....شده بداخالق نقدیا امروز چرا

 ناجور نشیس قفسه یباال زخم نمیشیب جلوش یچجور حاال

 دمیکش کردم آغشته نیبتاد به رو پنبه ختیر بهم دلم بود

 چسبوندم چسب با گازو شستمش سرم با بعد زخمش یرو

 هی پاش رون یرو یبعد زخم  کردم بازوش با کارو نیهم

 تموم کارم یوقت دزدمیم نگامو یه.....بود زانو از باالتر وجب

 .داشت نظرم ریز مدت تموم ریدم،امیکش راحت نفس هی شد



 ......؟یستین بلد یگفت که تو_

 .کردم جمع الرویوسا

 کردیم پانسمان زخمشو مادرش کرد یخودکش لدای یوقت_

 ......گرفتم ادی منم

 ......باشه کرده یخودکش ادینم بهش داره که ییا هیروح با_

 رو یسخت یا دوره هی لدای داد صیتشخ شهینم ظاهر رو از_

 ....گذرونده شیزندگ تو

 آشغال سطل یتو رو الیوسا اومد رونیب اتاق از

 با ریام.اتاق داخل رفتم شد بلند میگوش زنگ یصدا......ختمیر

 قربونش بود شلوار دنیپوش مشغول بود سالم که راست دست

 .....داره یکلیه چه برم

 .....الو_

 .....زدم زنگ بس از مردم یدینم جواب تویگوش چرا_



 گهیم یجوری  ندادم جواب یزد زنگ دوبار.....کو سالمت_

 ......یزد زنگ ییصدتا هی انگار

 رو ییرایپذ لیوسا اده،زودیز سرت از دوبارم اون.....سالم_

 .....میایم میدار آقام منو کن آماده

 کجا؟_

 .....جانت شوهر ادتیع شما ی خونه_

 .باشه،خداحافظ_

 هیتک تخت تاج به لخت تنه مین با کردم نگاه ریام به

 ......برداشتم شرتشویت.داده

 ......میدار مهمون شیپوشینم چرا_

 .....شه تموم تلفنت بودم منتظر_

 رد بازوش از بزور کردم رد سرش از شرتویت کشینزد رفتم

 که شرتویکنده،ت لباسشو یچجور حموم یتو دنمینم کردم



 یلبخند شد دهیکش شکمش یرو دستم پشت نییپا دمیکش

 .....زد

 :گفتم طلبکارانه

 .....ه؟یچ_

 .......اومد؟ خوشت_

 ....که نبود قصد از_

 ....اومد کش لبخندش

  

 بود یزخم که چپش یپا ریام ششیپ رفتم برداشتم رو شونه

 بود زونیآو تخت از راستش یپا و بود گذاشته تخت یرو

 مهین حالت به پاهاش نیب کردم خم پامو شدم کشینزد کامال

 .....کرد نگام تعجب با نشستم

 ؟یکنیم کاریچ_



 با گذاشتم شونش یرو دستمو هی.کنم شونه موهاتو خوامیم_

 داره یخوشگل نرم یموها چه کردم شونه موهاشو گهید دست

 بهش قصد از بود نمیس به کامال حواسش کردمیم نگاه ریام به

 .....بود شده کالفه بودم نمیس با مماس صورتش شدم کترینزد

 .....نشد؟ تموم_

 خواستم نکهیهم کردم تشیاذ کمی.شد تموم یزنیم غر چقد_

 یبال فشرد خودش به منو انداخت دورم دستشو شم بلند

 ......دیبوس نمویس

 ......کردنه یطونیش ؟عواقبیکنیم کاریچ یدار_

 ......ریام اِ_رمیبگ فاصله ازش تا گذاشتم شونش یرو دستامو

 .......جوونم_

 .....هیزخم جات همه تو کن ولم_

 .....انداخت کمرم دور دستشو



 .....کرد اشاره تنش نییپا به

 تونمیم االن نیهم سالمه خدا شکر باشه سالم دیبا که ییجا_

 دهنشو یجلو بزنه حرف نیا از شتریب ،نذاشتم........بکن

 ......گرفتم

 ....شهیم ادعاتم اونوقت ستین بدنت تو سالم یجا هی_

................. 

 دراز زیم یرو شویزخم یپا نشست مبل یرو کمکم با ریام

 مشغول.دارم دوستش نقدیا من چرا آخه برم قربونش یاله کرد

 .خورد زنگ میگوش که بودم ییرایپذ لیوسا کردن آماده

 .......لدای هیچ باز_

 ....کن باز درو_

 ....یزد زنگ میگوش به در زنگ یبجا چرا_

 .....خواست دلم چون_



 ...باال ایب گهید یشعوریب_

 رو ینیریش و گل کردم یپرس احوال سالم آرسام و لدای با

 یرییتغ هی صورتش لدای کنمیم حس چرا دونمیگرفتم،نم ازش

 منو شدن زدن حرف مشغول و نشست ریام کنار آرسام.کرده

 دنبال کردم نگاه لدای صورت یتو.خونه آشپز میرفت هم لدای

 .هیچ دونمینم یول بودم رییتغ اون

 .....کردم رییتغ یلیخ_

 ....یزد دست کجات به باز دونمینم یول آره_

 از خوادینم ه،حاالیکیپالست صورتم کل انگار یگیم یجوری_

 .....کرد یخال لبمو ژل یبکش خودتو یفضول

 ....شده بهتر یلیخ یشد آدم بالخره پس خدا یوا_

 آدم واقعا هم تو یدیند خودتو کردنه شوهر تیخاص دیشا_

 .یشد



 ....ه؟یچ منظورت_

 دار خونه یخانوما مثل شده تر خانومانه دنتیپوش لباس_

 .یشد

 با آدم مثل هم ،خودت میشد آدم هردومون یبگ دیبا پس_

 .....ادتیع یاومد نامزدت

 ......میشد بزرگ زود چقد_

 عاشق کردمینم فکر چوقتیه اصال گذشت زود یلیخ واقعا_

 .بکنم ازدواج ای بشم

 .....میبش خوشبخت هردومون انشاال......منم_

 ......ببر هارو ینیریش  ایب لدای...انشاال_

 برسام،به کنار هم لدای نشستم ریام بردم،کنار رو ها ییچا 

 لدای به بود الغر کمی و بلند قد بیخوشت کردم نگاه برسام

 فکر یچ هر زدینم یحرف چکسیه بود شده نیسنگ جو.ومدیم



 سکوتو لدای.ومدینم ذهنم به یچیه بگم یزیچ هی که کردم

 .شکست،

 .....یراو

 ترک را شهر نیا شیپ سالها بود متنفر بزرگ شهر نیا از

 دیکش درد شهر نیا در گرفت او از را مادرش شهر نیا کرده

 به فراوان اموال و شرفتیپ با دیجد نام با حاال اما.....دید آزار

 بود نوچه هی دست ریز هی فقط سالها اون برگشته شهر نیا

 ....دارن ترس هم اسمش از یحت همه حاال یول

 .....میدیرس خان ریاردش_

 که است یکس تنها عیرف از بعد او دیشا کرد نگاه ردستشیز به

 ......است اعتمادش مورد

...................... 

 ......شاداب



 بهش نشستم ریام کنار.میشد تنها باز آرسام و لدای رفتن با

 ....شده تنگ واسش یلیخ دلم کردم نگاه

 ه؟یچ_

 .....هوم_

 ......؟یزد زل بهم ینجوریا چرا هیچ گمیم_

 .....نکردم نگاه بهش یادیز باز اَه

 زد، ؟لبخندیدینپوش گلوله ضد قهیجل چرا_

 ....یبود فکر تو گلوله ضد قهیجل خاطر به االن_

 .....؟یدینپوش قهیجل دینبا چرا کنمیم فکر هنش آره_

 .....نبود ازین چون_

 گلوله تا سه ابونیب یتو یرفت هفته چند نبود ازین یچ یعنی_

 .....شه؟یم مگه نبوده ازین یگیم بعد یخورد



 ها بچه از چندتا منو مینداشت اتیعمل چون نبوده ازین قهیجل_

 به و کردن حمله بهمون راه یتو نفر چند گشت واسه میرفت

 .....دادمیم گوش جانیه با.بستنمون ریت

 ......بعدش خب_

 .....کردن دامونیپ یدونیم خودت بعدش_

 یکردیم کاریچ بلوچستان بگو کامل گهید نکن تیاذ ریام_

 ....یباز سیپل واسه اونجا یرفت تو که نداره سیپل اونجا مگه

 از خواستهیم دنبالشم سال چند که یکس بود دهیرس خبر بهم_

 دیبا شخصا خودم پس بشه بلوچستان وارد پاکستان مرز

 ........رفتمیم

 ......ش؟یگرفت بالخره_

 ......رو یک_

 ......؟یدنبالش سال چند که ویاون_



 ....بوده اشتباه بود دهیرس بهمون که یخبر چون مینگرفت نه_

 ......ن؟ینگرفت هم رو اونا یچ کردن حمله بهتون که ییاونا_

 .......نه_

 ن؟یبود معطل ول هفته چند نیا یتو بگو پس_

 .......میبرد یپ زایچ یلیخ به_

 ......؟یچ مثال_

 .......محرمانست_

 .......کردم نگاه بهش اخم با

 دیگیم نشد رتونیدستگ یزیچ یوقت اوشهیس با حق_

 ........محرمانست

.......................... 

 آرام یقرصا خاطر به حتما خوابه خواب کردم نگاه ریام به

 نکهیا واسه رهیم ضعف خوره،دلمیم دردش ی واسه که بخشه



 بغلش تو و بکنم نوازش بکشم دست موهاش به صورتش به

 بهش ترسمیم هیزخم چون شهینم که فیح یول.....بخوام

 ..........برد خوابم تا شدم رهیخ بهش نقدیا بزنم صدمه

 نگاه ونیتلوز هم ریام بودم ناهار یظرفا شستن مشغول

 کنمیم نگاش همش دارم بهش یخاص کشش هی امروز کردیم

 نگاش ناهار سر بس از ببوسمش بکنم بغلش دارم دوست

 یحرف یول یبگ یزیچ هی یخوایم گهیم شد کالفه کردم

 از رو ریام دمید دم،خوابید که هیخواب بخاطر دیشا یزنینم

 ......دهیم آزارم بهش کردن فکر یحت دادم دست

 یول خوردمینم ییچا اصال قبال براش بردم ختمیر ییچا دوتا

 ریام بس از شدم خور ییچا خونه نیا یتو اومدم که یروز از

 دیکش سر و برداشت رو شیچا استکان ریام.خورهیم ییچا

 .......شده جذاب برام خوردنشم ییچا یحت شدم وونهید حتما



 شبید_؟یینجوریا حاال تا صبح از چرا ها چته کرد نگاه باز_

 انگار هیجوری نمیبیم من که ییخوابا دمید بد خواب همش

 .......هییواقع

 .....مثال؟ یخواب جچور_

 افسوس با ریام.کرد فیتعر ییجا دینبا خوابو گنیم_دمیخند

 اگه کردم نگاش رهیخ رهیخ فقط منم.......داد تکون سرشو

 ....شدم کینزد مگه،بهش شهیم یچ ببوسمش

 ......؟یکنیم کاریچ خوبه حالت_

 وجب هی صورتامون نیب ی فاصله شدم کینزد بهش کامال

 فاصله ازش و زدم لبهاش به کوتاه ی بوسه هی تند بود

 باال آورد دستشو بعد کرد نگاهم تعجب با اولش ریگرفتم،ام

 از:گفت لبخند با کرد نوازش صورتمو انگشتش با گرفت چونمو

 .......یدید خوابا نجوریا



 فاصله ازم دیبوس لبهامو اقیاشت با و کرد کم نمونویب ی فاصله

 لباهاش نیب لبمو محکم بودم بغلش یتو کامال گرفتینم

 ......کردم شیهمراه لذت با من و زدیم مک و گرفتیم

  

 میمر سرم به خاک یوا میگرفت فاصله هم از نیه یصدا با 

 حس تو نقدیا رونیب رفت  وضع اون یتو ما دنید با خانوم

 .......مینشد در یصدا متوجه که میبود

 یتو انداختم خودمو کردم فرار یچجور دونمینم خجالت از 

 ینجوریا که کنم خلوت شوهرم با خواستم بار هی خدا یاتاق،ا

 زدن در یصدا زدمیم نفس د،نفسیپر حسم ندارم شانسم شد

 :گفت که دمیشن رویام یصدا بعد و اومد

 ....داخل نیایب _

 ........ومدیم مژگان و خانوم میمر یصدا



 ......کردم سرم شال نهیآ یجلو

 یروبوس مژگان رفتم،با رونیب اتاق از و کردم مرتب لباسمو

 ......کردم

 برم خواستمیم کنم نگاه خانوم میمر یحت شدینم روم

 :گفت خانوم میمر که آشپزخونه

 ...ستین ییرایپذ به یازین دخترم نیبش ایب_

 چلوندمش تونستم تا گرفتم ازش رو یعل نشستم مژگان کنار

 بلند شد باعث دمیکش صورتش به صورتمو ست خوشمزه چقد

 وکنارم اومد رونیب ریام بغل از نایمب یعل ی خنده بخنده،با

 .......نشست

 .....؟یدار دوست ویعل هیراض مثل هم تو _

 به ویعل سوخت دلم گفت مظلوم یلیخ رو جمله نیا نایمب

 .......نشوندم پام یرو رو نایمب دادم مژگان



 ....نداشت دوست تورو شهیم مگه برم قربونت یا _

 وفتهیب سرم از یروسر شد باعث کرد بغلم محکم نایمب

 .....کنم درست مویروسر خواستم

 :گفت مژگان که

 ...باش راحت ستین نامحرم که نجایا زمیعز_

 .....درآوردم مویروسر خواسته خدا از مژگان حرف نیا با

 یموها به.خوامیم شادابو خاله یموها من یمامان یوا_

 ......دمیکش دست نرمش

 ....قشنگتره یلیخ خودت یموها زمیعز_

 بس از بود موهام به بند هی دستش کردیم کالفم داشت نایمب

 بگم یزیچ شدینم روم خورد هم به بافتش دیکش موهامو

 به حواسش اصال بود بچه به دادن ریش مشغول که مژگانم

 .نبود نایمب



 ......نجایا ایب ییدا نایمب_

 جمع درد از ریام صورت ریام بغل یتو انداخت خودشو نایمب

 پاش کنار گرفت ریام بغل از نایمب شد متوجه خانوم میمر شد

 .....نشوند

 .....پسرم خوبه حالت_

 .....خوبم_

 نیا که ویدست بشکنه خدا یکشیم درد یدار خوبه کجات تو_

 .......بزنتشون گرم نیزم به خدا آورد سرت رو بال

 .....خوبه حالم گفتم مامان_

 :گفت ریام به رو بعد و کرد من به ینگاه هی اول خانوم میمر

 انجام نیسنگ یکارا تازست زخمات باش مواظب پسرم_

 ....نده



 ساعت مین بخاطر حتما شدم سرخ خجالت از بکشه منو خدا

 .....زنهیم حرفو نیا شیپ

 بود آورده خانوم میمر که ویشام خانوم میمر رفتن از بعد

 .دمیخواب ریام از فاصله با تخت چپ سمت خواب م،موقعیخورد

 ....یوفتین وقت هی_

 پشت بهش دمیکش خودم یرو پتو نگفتم یچیزد،ه طعنه

 ....دمیخواب کردم

 ......یریگیم فاصله ازم چرا شده یزیچ شاداب_

 ......نشستم جام تو

 درآورده یباز شوهر مادر واسم مادرت نشده یزیچ نظرت به_

 نده انجام نیسنگ یکارا ست تازه زخمات گهیم بهت

 .....گهید منم منظورش

 ....دمیخواب بهش پشت قبل مثل دوباره



 یصدا دمیکش دستمو دیکش خودش سمت به بازمو دیخند ریام

 .....شد بلند آخش

 کمرم دور دستشو نشستم سرش یشد،باال یچ یوا_

 نشیس به یمشت بود گذاشته سرکارم شعوریانداخت،ب

 ریت که ییجا اش نهیس یباال گرفت دردش واقعا ندفعهیزدم،ا

 .....دمیخواب بغلش یتو و کردم نوازش بودو خورده

 .....گرفت؟ دردت_

 .....خوبم....نه_

...................... 

 که ییکایک بود،کاپ خوندن کتاب مشغول اتاقش یتو ریام

 رو قهوه فنجان گذاشتم بشقاب یتو کردمو درست

 حالت با ریاتاق،ام سمت رفتم و گذاشتم ینیس یتو  برداشتم

 تاج به شویتک و نشست من دنید با خوندیم کتاب دهیخواب

 ......نشستم کنارش کرد جمع سالمشو یپا داد تخت



 .....نکنه درد دستم کردم درست واست یچ نیبب_

 .....کرد نگاه کایک کاپ به ریام

 .....؟یبود رونیب_

 .....کنهیم اخم چرا شد یچ وا

 .....مگه؟ چطور_

 ......نه؟ ای یبود رونیب بده جوابمو_

 .....بکنم فیک بزارم سرش به سر کمی

 .....شهیم یچ باشم رفته اگه خوب_

 خطرناکه رونیب نرو بگم بار چند بگم تو به یچ من آخه_

 باشه مواظبت که ستین هم یمحافظ خونم خودم که االن

 ....چرا

 کتکمم دیشا نگم یزیچ اگه گرفت دهنشو یجلو دست با

 .....بزنه



 .....؟یشیم یعصب هوی چرا نبودم رونیب_

 ه،ازیچ(کرد اشاره کیک کاپ به)نایا پس ینبود رونیب اگه_

 ......اومده؟ کجا

 ....کردم درست خودم_

 .....کرد نگاه بهم تعجب

 .....؟یآورد کجا از لشویوسا یکرد درست خودت_

 درست واست نارویا دمیکش زحمت یکل....گرفتم مامانت از_

 زمیریم برمیم همشو اصال باهام یبکن ینجوریا که کردم

 ....آشغال سطل

 گرفت دستمو مچ ریام برم خواستمیم شدم بلند دست به ینیس

 ......تخت یرو نشوند منو

 منتظر زد بزرگ گاز هی و برداشت رو کایک کاپ از دونهی

 بودم العملش عکس



 خوشمزم چه.....یباش بلد کارا نیا از ادینم بهت اصال_

 .....هست

 بزرگ لبخند هی با رفت نیب از امیدلخور تموم ریام فیتعر با

 بلدم کیک و دسر و یاسموت انواع یدید کجاشو تازه:گفتم

 .....بکنم درست

 .....؟یگرفت ادی کجا از_

 ....کرد اخم.داده ادمی جونم ماهان:گفتم ذوق با

 پسر هی به شوهرت یجلو یدونینم خجالت از یزیچ تو_

 دارم،با دوست شدنتم یرتیغ ؟جوونیچسبونیم جون بهیغر

 .....گرفتم صورتشو طرف دو دستام

 میزندگ عشق نیآخر و نیبرادره،اول هی مثل برام ماهان_

 .....ییتو



 رونیب اتاق از بده نشون یالعمل عکس ریام نکهیا از قبل

 .....اومدم

 .....اومد ریام که بودم آشپزخونه یتو

 .....موند نصفه ریام حرف در یصدا با...من شاداب_

 .....خونه داخل اومد خانوم میمر

 ......ن؟ییکجا ریشاداب،ام_

 ....شد یعصب ریام دنید با شد آشپزخونه داخل خانوم میمر

 یزیچ تو شاداب ستین خوب برات یستادیا سرپا چرا پسرم_

 ......بگو بهش

 به که بچست ریام مگه آخه ارهیم در یشوهرباز مادر داره باز

 ....بده گوش حرفم

 شوهرو شوهر،مادر مادر دهینم گوش من حرف به که ریام_

 .....گرفت خندش ریام گفتم دهیکش



 .،...مادر بگو بهم هیچ مادرشوهر دخترم وا_

 .....گفتم ییا باشه و زدم یزور لبخند

 با ختمیر یچا.سالن یتو برن تا گرفت مادرشو دست ریام

 از بعد خانوم میخانوم،مر میمر شیپ رفتم کیک کاپ چندتا

 .....کرد فیتعر ازم یکل کیک کام خوردن

 کالس یگرفت ادی کجا از نکنه درد دستت خوشمزست یلیخ_

 ......؟یرفت

 ....زد پوزخند ریام حرفم نیا داده،با ادمی دوستام از یکی نه_

.................... 

 تخت یرو بودم خواب منگ هنوز پاشدم خواب از شکم درد با

 و هفت ساعت کردم نگاه یوارید ساعت به نبود ریام نشستم

 رونیب اتاق کجاست،از ریام شدم داریب خواب از زود چقد مهین

 ....زدم صداش اومدم



 که آشپزخونه یتو بستس که اتاقش ؟درییکجا ریر،امیام_

 شیگوش ره،بهینم صبح وقت نیا هم مادرش ی خونه ستین

 ویگوش پنجم بوق......گهید بردار....خورد بوق تا زدم،سه زنگ

 .....؟ییکجا ریام الو_.برداشت

 ......؟یداریب صبح وقت نیا چرا تو دوما سالم اوال_

 .....شد طلبکارم حاال نیبب

 .....یرفت کجا صبح وقت نیا _

 ......ادارم_

 ....؟ینداشت یمرخص مگه یکنیم کاریچ اداره_

 صبح وقت نیا چرا ینگفت باش نداشته یکار کارا نیا به_

 .....؟یداریب

 ریام از.یکن میبازجو یخوایم نمیا واسه گهید شدم داریب_

 .کردم یخداحافظ



 یلیخ زخماش گذرهیم خورده ریت ریام که یموقع از روز پانزده

 برگشته بازم حال نیا با داشت یمرخص هنوزم یول شده بهتر

 ....سرکارش

 خودم به یحساب حموم رفتم ناهار کردن درست از بعد

 .....اومدم رونیب حموم از دمیچیپ دورم رو دم،حولهیرس

 هی ستین االن مناسب کردم،لباسم نگاه خودم به نهیآ یجلو 

 نیا اگه دیرسیم رونم یرو تا که شرتک با باز کوتاه تنه مین

 ....باش من با ایب گمیم ریام به دارم علنا یعنی بپوشم لباسو

 تاپ با با زانوم تا شیبلند که دامن هی بجاش آوردم در لباسمو

 .....دمیپوش

........... 

 ....رفت اتاقش به ریام ناهار از بعد



 رهیم ساعت به دم که داره یچ یکوفت اتاق نیا دونمینم

 ازش نگامو همش نکردم نگاه بهش اصال داخلش،امروز

 فهمهیم کنم نگاش اگه کردمیم فکر خودم با گرفتمیم

 یرو اتاقش یتو رفتم گرفتم پرتقال آب وانیل هیمنتظرشم،

 به چشمام تازه دادم بهش پرتقالو آب بود نشسته یصندل

 هم برسه خودش به بود نکرده وقت مدت نیا افتاد موهاش

 مشغول دادم هیتک زیم به. بود شده بلند ششیر هم موهاش

 براش دلم.....موهاش یال بردم دستمو بود وهیآبم خوردن

 .....رفت ضعف

 .....؟یکرد کوتاه موهاتو_

 .....کردم کوتاه موهامو یدیفهم تازه خونم دوساعته_

 ....شده بهتر قبل از یول نشدم متوجه خب_

 پاهاش یرو بغلش تو افتادم دیکش بازومو که برم خواستمیم

 .....گرفت چونمو دستش با نشستم



 ....؟یپکر چرا شده یزیچ_

 کرد کینزد بهم صورتشو. دادم تکون نه عالمت به سرمو

 ....کردم شیهمراه.....دیبوس لبهامو

 رفتیم همنجور گذاشت زانوم یرو دستشو دیبوس گردنمو

 ....باال

 از ها گرفته برق نیع هوی پام نیب یسیخ حس با شد یچ یوا

 رونیب اتاق از کرد نگاه بهم تعجب با شدم جدا ریام

 خاطر به صبح درد شکم پس شدم ییدستشو داخل....رفتم

 ....شدم ودیپر بود نیهم

 نشستم کنارش رفتم بود نشسته مبل یرو ییرایپذ یتو ریام

 .کرد نگاه بهم اخم کرد،بایم عوض ونویتلوز کانال حوصله یب

 .....یکرد فرار چرا_

 گرفت خندم لحنش از



 .....کنهیم برداشت بد حتما نگم یچیه اگه.....نکردم فرار_

 .....شدم ودیپر _

 گرفت داد،خندم ونیتلوز به نگاهشو و گفت یزیچ هی لب ریز

 ....خورد ضدحال بدجور

 شدم افسرده نرفتم رونیب االن تا خونه اومده ریام که یروز از

 یب دمیکش دراز کاناپه یموندم،رو تنها خونه یتو بس از

 .....کنمیم نگاه شهیم پخش ونیتلوز از که یلمیف به حوصله

 ......کنم؟یم صدات دارم دوساعته کجاست حواست شاداب_

 ....ه؟یچ_

 .....؟یاریب ییچا واسم که زدم صدات_

 خودت واسه برو یاومد نجایا تا که خودت ندارم حوصله من_

 .......زیبر ییچا

 ......؟یندار حوصله چرا شده یچ



 دارم نشستم خونه تو بس از باشه شده یچ یخواستیم_

 حاال یول بودم گذار گشتو تو رونیب رفتمیم همش قبال رمیمیم

 .....شدم نینش خونه

 ..میبر بپوش

 شدم زیخ مین

 .....؟یگفت یچ_

 .....رونیب میبر بپوش لباس_

 محکم چونشو گردنش دور انداختم دست شدم بلند جانیه با

 .....دمیبوس

 .....اومد رونیب از ریام یصدا.بپوشم لباس تا اتاق یتو رفتم

 و دمیپوش لباسامو.اینپوش ایوجب هی اون از یبپوش خوب لباس_

 رفته کجا نبود ریام اومدم رونیب اتاق از. کردم میمال شیآرا

 رونیب رفتم بود باز اطیح در ستین اطمیح یرونه،تویب حتما



 زدیم شدت به قلبم شدم زده جانیه دمید که یزیچ از یوا

 ....آورده رونیب موتورشو ریام

 ...زده یپیت چه برم قربونش

 ...سوارشو_

 میکی بهم داد یمشک کاسکت کاله هی ریام شدم سوار یوقت

 ..افتاد راه کرد روشن موتورو کرد، سرش خودش

 هوا نکهیا با.میرفت باغ رستوران هی به زدن دور یازکل بعد

 ......مینشست رونیب باز بود شده خنک

 بود ییجلو زیم به حواسم من یول بود شیگوش تو سرش ریام

 به من به توجه بدون دماغ رو چسب و شیآرا با دختر تا چهار

 کردن کوفتم رو غذا نیخندیم بلند و کردنیم نگاه ریام

 ....ما سمت اومد اونا از یکی...ایکبریا



 نگاه بهش و آورد باال سرشو ریام دختره یصدا سالم،با_

 کینزد از یوا:گفت دهیکش و چندش لحن هی با دختره....کرد

 ریام یول شدم بهش حمله ی وآماده زیخ مین.نیجذاب چه

 ..گرفت بازومو محکم

 ...گذاشت دهنم یرو دستشو ریام...جنده دختره گمشو برو_

 .....نشو دردسر خانوم برو_

 .....ب شرط دوستام با برم تونمینم_

 دمیکش موهاشو کردم حمله دختره به و گرفتم گاز رویام دست

 ما به همه زد چنگ صورتم به بلندش یناخنا اون با دختره

 دورمون مردم کرد جدا هم از مارو بزور ریام کردنیم نگاه

 و کردن جمعش رو دختره اومدن دختره یدوستا شدن جمع

 ....برد خودش با منو و دیکش بازمو ریام رفتن

 ابرو یکرد که بود یکار چه نیا شاداب بگم تو به یچ من_

 ..ینذاشت واسم



 .....دمیکش دستش از بازمو

 پس بردم آبروتو یگیم من از دفاع یبجا ادیم بدم ازت_

 که یکار هر دختره تا زاشتمیم دست رو دست کردمیم کاریچ

 به جا همه دارم من شانس نیا خدا یبکنه،ا خواست یم

 من واسه یول شهیم یرتیغ پسره و دنیم ریگ دختره

 .کرد بغلم و زد یلبخند زدنم حرف لحن بخاطر ریبرعکسه،ام

 اون ستادیا کنارمون ینیماش رفتن موقع میشد موتور سوار

 و آورد رونیب نیماش از سرشو راننده بودن سوارش دختر چهار

 ،بایباهاش امل یتو که ستین یجذاب نیا به مرد فیح:گفت

 دومنیخندیم رداشتیشد،ام دور ما از سرعت با یبوق زدن

 ...دمیلرزیم ازخشم

 اومده خوششم چه نامرد کردم قهر ریام با خونه میاومد یوقت

 چنگ صورتمو که بشکنه دختره دست کردم نگاه نهیآ بود،به



 معلومه،با صورتم یرو ناخن رد هنوز یول گذشته روز کی زده

 .......گرفتم نهیآ از چشممو یگوش یصدا

 ......شده تنگ واست دلم چقدر یخوب ییلدای سالم_

 هی یخواهر.....شده تنگ برات منم دل یخواهر سالم_

 ....ارین نه خوامیم ازت یزیچ

 ......؟یخوایم یچ_

   .خونت میبر خودت و دوستام با خوامیم یبد اجازه اگه_

 .....ن؟یبکن کاریچ که خونم نیبر_

 جشن ییجورای دخترونه یدورهم هی میکنینم یخاص کار_

 ......میریگیم لدای واسه یمجرد

 لدای ده،بایم نظر ادیم خوشم ازش میلیخ گهیم یچ گهید نیا

 کاریچ لدای شیپ میمر دونمینم کنمیم صبحت یریتصو

 .....کنهیم



 میمر  رو کارا ی همه نباش نگران سادست هیدورهم هی_

 ......دهیم انجام

 ......نهیهم از منم ینگران قایدق_

 ....یکنیم ینجوریا که کردم کارتیچ من مگه شاداب وا_

 ادینم خوشم ازش اصال ندارم مویمر با زدن حرف ی حوصله

 .... فضول ی دختره

 باهاش نیریبگ یدیحم یآقا از دویکل نیدار که آدرسو_

 ....کنمیم هماهنگ

 و رونیب امیب قهر حالت از دیبا االن کردم یحافظ خدا لدای از

 تو کتاب هی نشسته تختش یرو اتاقشه یتو کنم یراض رویام

 لبخند با کرد بلند سرشو نشستم تخت یرو کنارش دستشه

 .کردم نگاش

 .....ه؟یچ_



 ......کردم نگاش عاشقانه....کردم لمس صورتشو

 .....دارم دوست چشاتو_

 ....؟یخوایم یچ_

 باهام ینجوریا کنمیم نگات عاشقانه نقدیا یبداخالق چه_

 ......یکنیم برخورد

 .....یخوایم یزیچ هی یعنی یکنیم نگام ینجوریا یوقت_

 .....ستین ینجوریا اصلنم_

 .....زد لبخند بهم

 ....یخوایم یچ بگو.....هینجوریا قایدق_

 .....خونم برم خوامیم_

 ....؟یدار کاریچ خونت_

 ......میگرفت لدای واسه یدورهم هی دخترا از چندتا با_



 .....دختر چندتا فقط_

 .....گهید آره_

 .....؟یبر یخوایم یک_

 گونشو محکم انداختم گردنش دور دست.....داد اجازه جونم یا

 ....دمیبوس

 ....نه ساعت شب_

 لباسام نیب از نیج شرتک و تاپ هی شد تموم که شمیآرا

 خونم ببرم خودم همراه تا گذاشتم تخت یرو برداشتم

 یرو اومد ریام که بودم موهام کردن برس بپوشم،مشغول

 ریام به حواسم زدمیم شونه موهامو که همنجور نشست تخت

 .....کرد نگاش و برداشت تاپمو که بود

 .....یپارت که یمطمعن_



 هیدورهم هی که گفتم یزنیم حرفو نیا چرا_

 .....نشستم ریام کنار بستم یاسب دم دخترونست،موهامو

 .....یپارت یبر یچونیبپ یبخوا اگه بحالت یوا_

 از چندتا با که گفتم یدیم ریگ چرا یندار اعتماد بهم ریام_

 .....بود کجا یپارت میبش جمع باهم قراره لدای یدوستا

 به نقدریا چرا هیچ لباسا نیا پس دخترونست جمعتون اگه_

 ......یدیرس خودت

 ......گرفت خندم

 خودم به نقدریا دخترونست جمعمون چون یشد وونهید_

 نظر به اونا از بهتر خوامیم لجم لدای یدوستا از چندتا با دمیرس

 .....امیب

 .....داد تکون سرشو افسوس با ریام



 نیماش یکل بود باز در دمیرس یوقت میشد نیماش سوار ریام با

 .....بود پارک رونیب

 ....نینگرفت یپارت دخترونست یدورهم هی که_

 باشه گرفته یپارت اگه ادیم بر یزیهرچ میمر از گرفتم دلهره

 ......کنم کاریچ

 ......گرفته یمهمون ها هیهمسا از یکی دیشا_

 .......شد ادهیپ نیماش از من با ریام

 .....یبر یخواستینم مگه_

 ....یپارت نیببر فیتشر شما که برم.....برم کجا_

 و لدای اگه یوا منه ریتقص انگار کرد نگام وحشتناک اخم هی با

 .....کشمشونیم باشن گرفته یپارت میمر

 ستادهیا باال طبقه آسانسور چون رفت باال ها پله از ریام

 یصدا یول بود بسته در رفتم خونم سمت ریام بود،همراه



 باز داخل از در بکنم باز درو که درآوردم دویومد،کلیم کیموز

 منتظر جوون:گفت دنمید با کرد باز در اندام الغر پسر هی شد

 دستشو فرستاد واسم یفرفر خوشگل داف هی خدا بود دوستم

 پسررو دست من کنار از ریام کرد دراز من سمت سالم واسه

 .....چسبوند وارید به پسررو و پشتش چوندیپ و گرفت

 دستمو کن ول کن ول گوالخ ی کهیمرت دستم آخ_

 ......یشکوند

 رو لدای و میمر داخل برم خواستمیم کنم کاریچ دونستمینم

 ......بکنم آروم رویام دیبا شدینم یول کنم دایپ

 ....یشکوند دستشو کن ولش ریام_

 دستمو یشکوند کن گوش یفرفر حرف به کهیمرت کن ول_

 ......آخ

 دستشو ریام حقشه یفرفر گهیم من به شعوریب ی پسره

 .....بشکنه



 جدا وارید از رو پسره شد تر یجر قبل از پسره حرف با ریام

 در کینزد که دختر و پسر چندتا خونه داخل داد هلش کرد

 گند به خونمو خدا یشد،وا جلب ما به توجهشون بودن

 جمع خونم تو بوده ابونیخ تو پسر و دختر یهرچ دنیکش

 .....کنه باور حرفمو عمرا ریام کنم کاریچ حاال شدن

 ناک وحشت یلیخ اخمش با سکوتش نیا و بود ساکت ریام

 خشم با ریام.....میبر ریام_گرفتم دستشو ریام کنار رفتم.....بود

 .....آورد در دستم از دستشو

 .......برم کجا اومدم تازه من_

 ......میبر خدا تورو_

 ......گرفتم بازوشو داخل بره تا زد کنارم ریکنار،ام برو_

 ......یکن کاریچ داخل یبر یخوایم میبر ایب مادرت جون_

 ......ها پله سمت افتاد راه و دیکش رونیب دستام از بازوشو



 سکوتش نیا از من و بود ساکت ریام نیماش یتو مدت تمام

 .......ترسمیم یلیخ

 جوری

 نیماش کردن پارک مشغول ریام......طوفانه از قبل آرامش ییا

 از شدم خونه داخل زودتر کردم استفاده عتیموق از بود

 ......دمیترسیم برخوردش

 ......کرد پارک نویماش یک خدا یوا.....عجله نیا با کجا_

 خبر خودمم هیچ من ریتقص یکنیم رفتار ینجوریا چرا_

 .....نداشتم

 اون از عمرا ومدمینم همرات من اگه......ینداشت خبر که_

 ......یخواستیم لباس وجب کی شویآرا یکل ،بایگذشتیم یپارت

 خبر اصال من که گفتم یکنیم نیتوه بهم چرا.....بسه_

 .......یکنینم باور چرا نداشتم



 ......رفتم عقب ترس از جلو اومد قدم هی ریام 

 آفتاب انگار کنهیم رفتار یجوریخوره،یم بر خانوم به چه_

 .....دسیند مهتاب

 بهم آورده در شورشو گهید کنهیم رفتار باهام ینجوریا چرا

 .....کنهیم نیتوه

 .....یبکن نیتوه یبلد فقط ادیم بدم ازت ییعوض یلیخ_

 .....یبکش آب جانماز واسم خوادینم شو خفه_

 ....ندارم نویتوه نهمهیا تحمل دراومد اشکم

 ازدواج من با چرا یخواستیم دهیند مهتاب آفتاب زن اگه_

 کردم ازدواج باهات کردم اشتباه من هیچ یدونیم یکرد

 ازت اصال ادیم بدم ازت یبددهن ویعوض نقدریا دونستمینم

 ..... طالق



 دو با برداشت زیخ سمتم ریام نشده تموم ام جمله هنوز 

 در به محکم ریام کردم قفل درو رسوندم خواب اتاق به خودمو

 ...زدیم

 من از نشکوندمش تا کن باز درو شاداب.....کن باز درو_

 نیا اشتباه بهت تا کن بازش(زد در به  لگد با)یخوایم طالق

 ......بدم نشون ازدواجو

 زد در به مشت و لگد چند ریام بودم نشسته تخت یرو ساکت

 ......رفت و

 نیتوه بهم چقدر اعتناده یب بهم نقدیا چرا شناسمشینم انگار

 من خدا.......کرده ازدواج باهام چرا پس نداره دوستم اگه کرد

 کس یب کنهیم رفتار باهام ینجوریا بعد دارم دوستش نقدریا

 ینجوریا داشتم خانواده گهید یدخترا مثل اگه آورده رمیگ

 تمویعصبان یچ هر زدم زنگ لدای به......کردینم برخورد باهام

 .کردم یخال لدای سر



 ....قهره باهام آقا برد خوابم یک شبید دونمینم

 منتظرش کردم باز درو.....لداستی اومد فونیآ یصدا

 .....نشدم بلند شد داخل لدای......نشستم

 ......برگردوندم رو ازش نشست مبل یرو کنارم اومد

 ......باهام یقهر_

 کرد بغلم

 دختر)بهار مهیمر ریتقص همش نداشتم خبر خودمم بخدا_

 شد بد یلیخ دتتید ییآقا هی با شبید که گفت( لدای خاله

 .....گفت؟ بهت یزیچ ریام واست

 ......شدم یعصب

 چونمشیبپ خواستمیم کنهیم فکر هیعصب دستم از یلیخ ریام_

 ......گفتم دوروغ بهش و



 یریتقص تو که گمیم بهش دمیم حیتوض واسش خودم_

 .....یندار

 یپارت من ی خونه چرا....یبد حیتوض  ریام به خوادینم_

 .....نیگرفت

 میمر پسر دوست دمیفهم رفتم یوقت نداشتم خبر اصال من_

 و یزد زنگ بهم نکهیا از بعد شبید گرفته یپارت خونت تو

 رونیب خونه از همرو  یگفت بهم دراومد دهنت از یهرچ

 ......کردم

 ......بود حقت گفتم یهرچ_

 ییایم که یعروس یبرا....کن ول حرفارو نیا......حاال باشه_

 زود صبح یعروس روز یومدین که دیخر واسه ییایب دیبا یعنی

 تو امین شهیم مگه_دم؟یبد انجام باهم کارارو تا یایم

 ......یخواهرم



 باهام بگم ریام به یچجور دونمینم لداستی یعروس فردا پس

 راست هی ادیم میوقت خورهیم رونیب نهار خونه ادیم رید قهره

 ....اتاقش تو رهیم

 حرف نذاشت اصال نکرد باور حرفمو چرا شده ینجوریا چرا

 ....کنهینم باورم بگم بهش یهرچ بزنم

 داد سرم بلده فقط لدای یعروس برم خوامیم گمینم بهش اصال

 ....بکشه

 گرفتم نیماش آژانس به زدم زنگ  رونیب رفت که ریام صبح

 .....برم برسن محافظا نکهیا از قبل دیبا

 خونه به یوقت.دادم آدرسو شدم نیماش سوار دمیپوش لباسمو

 قراره تا چهار ما بودن اونجا هم میمر و بهار،سارا دمیرس لدای

 دختره زاشتمینم محل میمر به م،اصالیبش عروس یساقدوشا

 .....شعوریب ی

 .....نشستم لدای دوست سارا کنار



 .....بده نشونمون لباسارو _

 به یه نییبمون یخمار تو دوتا شما دنید بهار مویمر_

 شاداب لباس، انتخاب واسه میبر نییایب زدم زنگ هردوتون

 گهیم شوهر حاملم یگیم همش توام تونمینم گفتیم همش

 ......نکن خسته خودتو رینگ سخت خودت به ادیز

 شهیعروس شب لدامی ی خونه من نوشتم دادم امیپ ریام به

 ......شگاهیآرا میبر قراره

 .....زد زنگ بهم بود نگذشته امیپ ارسال از هیثان چند هنوز

 .....یرفت ی اجازه بدون یحق چه به ییکجا_

 ......کردم مظلوم صدامو

 رمیبگ اجازه ازت خواستمیم رفتم منم یرفت تو نکهیا از بعد_

 .....دمیترس ازت یول

 ....بده رو یهست که ییاونجا آدرس_



 خواهرمه مثل دوستمه نیبهتر یعروس دنبالما ییاین نه_

 ...بمونم خوامیم

 .....برات بفرستم محافظ خوامیم دنبالت امینم_

 .....شد مهربون باز عجب چه

 ....فرستادم ریام واسه آدرسو

 کمی رونیب ادیب حموم از لدای نکهیا از قبل ایب شاداب

 ......میرقصد باهم و بهار کنار رفتم....میبرقص

 یلباسا....داد بهمون لباسارو لدای میدیرس شگاهیآرا به یوقت

 کاور از لباسو....بودن قشنگ یلیخ دیسف گل دسته هی با بنفش

 .....آوردم رونیب

 و بود میضخ نشیآست تور بود یتور نشیآست بلند راهنیپ هی

 شال.......داشت یقشنگ و نرم ی پارچه شدینم معلوم بازوم



 در لباسم انداختم موهام و شونه یرو لباسم رنگ هم یتور

 .بود دهیپوش و خوب کل

 یکار سنگ که یپرنسس دیسف لباس هی لدای عروس لباس

 .....بود رنگ کم بنفش گلش دسته هیقشنگ لباس یلیخ شده

 ......شد کمینزد میمر که بودم بهار با صحبت مشغول

 ....شاداب_

 .....ندارم یحرف باهات من لطفا برو_

 میببر رو الیوسا تا خواستم کمک ازش سامانه ریتقص بخدا_

 قشیرف و دوست یهرچ رفت من از خبر یب اون یول خونت

 .....کرد دعوت رو

 آبروم شوهرم یجلو بشنوم یزیچ خوامینم گهید بسه_

 خونمو ستین من ریتقص گهیم رسهیم بهم یک هر.....رفت

 ....میش جمع دورهم دوست تا چند بود قرار سپردم بهت



 کات سامان با تو بخاطر ببخش منو یدار حق یبگ یهرچ_

 .....کردم

 .....یکرد کات من بخاطر عمت جون آره

 با....کنمینم اعتماد بهت قبل مثل گهید یول دمتیبخش_

 ......زدن دست لدای و سارا بهارو میکرد بغل رو گهیهمد میمر

 که گفتم شگریآرا اومد،به خوشم ازش یلیخ دمیپوش لباسمو

 ......بکنه صاف صاف موهامو

 ......کنم نهیکرات موهاتو یخوایم زمیعز_

 .....هیکاف اتو همون دارم دوست موهامو نه_

 کردن مواج موهاشونو بهار مویمر ختمیر دورم صاف موهامو

 لباس تو برامدش شکم اون با سارا کرد ونیشن موهاشو سارا

 نیماش با هم ما رفت آرسام نیماش با لدای.....شده قشنگ یلیخ

 ........تاالر میرفت سارا شوهر نیحس



 خوشحال یلیخ لدای یبرا بودن یشاد رقصو مشغول همه

 ......دمیدیم چشماش یتو رو ویشاد بودم

 .....دمشیدیم وقت چند از بعد یمان.....یفکر تو_

 ....نشست روم به رو

 ......خوبه؟ حالت_

 .....خوبم هوم_

 ....یبود وسط اون االن یبود خوب اگه یستین_

 .......رفته سر حوصلم فقط خوبم_

 دیبا که نشناسم رو تو اگه من یگیم دورغ یدار گهید نه_

 ......رمیبم برم

 .....داده یریگ چه

 .....نشست یمان کنار اومد ماهان

 .....نیدیپوش شلوار و کت هردو عجب چه_



 ..... اونه کدوم منم کدوم یدونیم االن تو_

 ......دمیخند بلند

 حوصله یب چرا دهیم ریگ دهینرس راه از یمان نفهم شهیم مگه_

 .....معلومه زدنت حرف طرز از هم تو ییا

 عروسو دور دخترا و یمان ماهانو من وسط رفتن آرسام و لدای 

 دهیترس گرفت کمرمو یکی که میشد دنیرقص مشغول داماد

 وسط نیا یچجور اومده یک رهیام خدا یوا برگشتم عقب به

 ......کرده دایپ منو

 .....یگذرونیم خوش من بدون خوب_

 یصندل یرو میشد دور ازجمع و انداخت کمرم دور دستشو

 .....نشستم کنارش

 .....دادن دست ریام با کنارمون اومدن یمان ماهانو



 شهیپ عاشق دوست نیا نیاومد نیکرد رنجه قدم عجب چه_

 .....مُرد یم تیدور از داشت ما ی

 ......ماهان اِه_

 االنه خدا یاد؟وایب ییتنها دیبا داره شوهر یوقت شاداب چرا_

 .......دهیم ریگ چقد یمان....سننه تورو بگه ریام که

 ....امیب من نخواست خودش_

 حرف هم کلمه کی ریام با....نزن حاال خب:گفت  آروم ماهان

 .....رمیدلگ ازش نزدم

 حوصله....خونه میبر تا کن یخداحافظ دوستات از برو_

 آرسام به دوباره......نجامیا  صبح از بود خستم نداشتم یلجباز

 .....گفتم کیتبر لدای و

 حرف باهاش رمیم رهیام مشکل اگه یبر یخوایم چرا_

 .....زنمیم



 .......خستم فقط نداره ریام به یربط_

 ..؟یساکت نقدیا چرا

 ...دارم دوست چون_

 .....انداخت بهم ینگاه کردیم یرانندگ که همونطور....دیخند

 .....یدار دوستم دونمیم

 .....ستین نیا منظورم_

 ......یندار دوستم یعنی_

 ......گمینم نویا_

 .....کرد یبلند ی خنده حرفم نیا با

 تا برگردوندم صورتمو قهر حالت با.....کرده اسکلم شعوریب

 .....نزدم حرف باهاش خونه

 ......افتادم راه خونه سمت به ریام از زودتر



 یحساب دوش هی از بعد رفتم حموم سمت و برداشتم رو حوله

 ......اومدم رونیب حموم از

 توجه یب......کرده عوض لباسشو بود نشسته تخت یرو ریام

 جلوش خواستمینم......برداشتم لباسمو رفتم کمد سمت بهش

 رونیب برم تا شدم رد کنارش از بودم قهر باهاش بپوشم لباس

 ......گرفت دستمو مچ و شد بلند جاش از که

 ....کن ولم_.....دمیکش دستمو

 .....بپوش نجایا_

 .....یشکوند دستمو کن ول خوامینم_

 .....نپوش یچیه کال ای بپوش نجایا ای_

 ......پوشمیم جلوش داره اصرار که االن باشه

 حوله بعد دمیپوش لباسمو کنم باز دورم از رو حوله نکهیا بدون

 ......آوردم رونیب لباسم ریز از و کردم باز رو



 .....کردیم نگام رفته باال یاَبرو با ریام

 .........ه؟یچ کارت نیا لیدل_

 .....قهرم باهات_

 ......نشستم تخت یرو

 .....اونوقت چرا_

 ....هیچ کارم لیدل دونهینم واقعا شده وونهید نیا

 کرده رفتار باهام یچجور رفته ادتی....یکنیم یشوخ یدار_

 یخواستیم یحت یباش نکرده بهم که نمونده ینیتوه گهید

 ......یبزن کتکم

 دهیم دست از کنترلشو آدم تیعصبان تو زمیعز....نیتوه_

 .....کن فراموشش

 یخواه معذرت بدون بعد یکنیم ییخوایم یهرکار شهیهم_

 فقط کنمیم فراموش ناتویتوه باشه......کن فراموشش یگیم



 یحت ینکرد باور حرفمو چرا.....یاعتماد یب بهم چرا بگو

 .....میبزن یخواستیم

 اون یتو تورو یوقت بودم یعصب فقط ستمین اعتماد یب بهت_

 .....اومد بجوش خونم کردم تصور مرد همه اون نیب لباس

 چیه تو ازدواجم از قبل من.....یکنیم فکر من مورد در یچ_

 شهیهم اونم که رفتمیم یدورهم هی تشینها رفتمینم یپارت

 .....بود دهیپوش لباسم

 .....زد موهام یرو ییا بوسه کرد بغلم

 ....خوشگلم باشه کن فراموشش_

 .....کنهیم خرم ینجوریا شهیهم

 ......یزدیم منو کردمیم بازو در اگه شب اون_

 ....نبود زدنت اصال قصدم....خوشگلم_

 ......یزدیم منو کردمیم بازو در اگه شب اون_



 ....نبود زدنت اصال قصدم....خوشگلم_

 ......بدم نشونت تا کن باز درو یگفت خودت بود یچ پس_

 .....زد لبم یرو ییا بوسه

 ......بکنمت سخت داشتم قصد یول......زدمینم_

 ......گرفتم فاصله ازش.....کردم نگاش گشاد یچشا با

 .....منحرف_

 .....دیخند سرخوش

 روش من و دهیخواب ریام.....افتادم بغلش یتو دیکش بازمو

 .....بودم

 ......بخوابم خوامیم کن ولم_

 .....دراورد تنم از لباسمو حرکت هی با

 .....ادهیز خواب واسه وقت_



 ......ریام_

 .....ریام جوون_

 شدنمون یکی واسه دلم......اومدم وجد به گفتنش جون از

 ......شده تنگ

 شرتشویت تا رسوندم کمرش به دستمو میبود دنیبوس مشغول

 .....بکنم کارمو راحتر تا شد بلند کمی....ارمیب در

 ......یکنینم دعوام گهید_

 .....زد مینیب نوک یرو ییا بوسه

 .....زمیعز نه_

 ....یدار دوستم_

 .......زد یقشنگ لبخند

 .....خوشگلم دارم_

 .........زدم لبش یرو ییا بوسه عشق با



................. 

 ......بود رفته ریام معمول طبق شدم داریب خواب از یوقت صبح

 زنگ بهش دیبا بوده شیعروس شب شبید افتادم لدای ادی به 

 ......بکنم تشیاذ بزنم

 ......برداشت بوق پنج از بعد

 ......گذرهیم خوش یچطور عروس تازه به سالم_

 وقت چه صبح هشت ساعت محل یب خروس درد سالمو_

 ......زدنه زنگ

 درد گذشت خوش شبید.....بپرسم حالتو زدم زنگ بده_

 .......داشت

 نیا از یزد زنگ زود صبح یکشینم خجالت پررو ی دختره_

 .....یزنیم حرفا



 نجوریا یگفتیم رفته ادتی،یگفتیم ییا گهید یزایچ قبال_

 .....نداره خجالت حرفا

 ......یداریم بر سرم از دست خوردم گوه بگم_

 لدای از....دمینم ریگ بهت گهید یخورد گوه چون حاال_

 ......کردم یخداحافظ

 رهیم زود صبح دمیند یحساب و درست رویام روزه دو کینزد

 کردمیم عوض ونویتلوز کانال  حوصله یب.....ادیم رید هم شبا

 ساعت ییتنها کردم نگاه نایمب به تعجب زد،با خونمو در یکی

 ....کنهیم کاریچ نجایا صبح ده

 .....؟یکنیم کاریچ نجایا ییتنها زمیعز_

 ....اومدم یمامان با_

 بودم دهیپوش یدامن شلوار و داخل،تاپ آوردم گرفتم دستشو

 با دمیکش سرم یرو کالهو دمیپوش شرتیسو هی تاپم یرو



 بود،با نشسته ییرایپذ تو بغل به بچه مژگان نییپا رفتم نایمب

 ......کرد سالم دنمید

 ....داداش زن سالم_

 .....؟یکنیم کاریچ نجایا روز وقت نیشوهر،ا خواهر سالم_

 ......بزنم سر بهش اومدم مامانمه ی خونه

 نشد بار هی بودم نجایا مدت همه نیا کردم باور منم ویگفت تو_

 ....ییایب وقت نیا

 ......نجایا اومدم منم گهید رفت داشت کار اصفهان رضا_

 هی بعد کرد سالم اول اومد رونیب آشپزخونه از خانوم میمر

 ......انداخت بهم ینگاه

 ....یبگرد ینجوریا هیهمسا درو تو نداره تیخوب دخترم_

 .....آشپزخونه داخل رفت دوباره بعد.....کرد اشاره لباسم به

 ....دیخند زیر من خوردن حرص از کردم نگاه مژگان به



 ره؟یگ نقدیا چرا شوهر مادر چشه مگه لباسم_

 ......یریگ نقدیا چرا مامان_

 ......گرفتم شگونین بازوش از

 ......دهیم ریگ ادیم دوباره شو ساکت_

 ریگ بهم چقد کنم ازدواج نکهیا از قبل یدونینم بخدا _

 ....کجاست؟ ریام یراست.....دادیم

 .....ست اداره دیشا دونمینم_

 قایدق شوهرت یدونینم که یهست یزن چه یوا یوا_

 ......کجاست

 چوقتیه پرسمیم حتما دمشید اگه:گفتم بهش ییرو ترش با

 ......ستین خونه

 .....یشکار دستش از یبدجور برسه ریام داد به خدا_

 ......کرده؟ کاریچ مگه پسرم_



 ........کنهیم یشوخ داره مژگان یچیه_

 زنگ بهش ناهار واسه هروقت که من اومد ریام ناهار موقع

 .اومده االن یول داره کار گهیم زنمیم

 رو نایمب بود رفته مژگان نشستم ریام کنار ناهار خوردن از بعد

 .....بخوابونه اتاق تو ببره

 .....خونه؟ یاومد ناهار واسه  امروز چرا_

 .....خواست ازم مادر چون_

 ......کردم نگاش اخم با

 ....امیب تونمینم یگیم زنمیم زنگ بهت من هروقت چطور_

 .....امیب تونستمینم چون_

 .....ادیم بدم ازت یکنینم حساب آدم منو عمت جون آره_

 .....دیکش لپمو کرد نگام لبخند با ریام

 ....یعاشقم دونمیم نگو دروغ_



 .....دیکش لپمو کرد نگام لبخند با ریام

 ....یعاشقم دونمیم نگو دروغ_

 ......؟یبرگرد یخوایم االن_

 ارتمیاخت در بست در امروز از شده تموم امروز یبرا کارم نه_

 ......یببر لذت ازم یتونیم یخوایم که هرچقدر

 چون خونم برم تا اومدم رونیب خونه از گفتم بهش ییبابا برو

 در هم مژگان خوابهیم ناهار از بعد خدا شهیهم که خانوم میمر

 .....هاشه بچه خوابوندن حال

 ......باال میرفت باهم اومد دنبالم ریام

 در ریام رفتم دنبالش اتاقش رفت ریام آوردم در شرتمویسو

 نگاه بهش نشستم تخت یرو بود لباسش کردن عوض حال

 کرد باز کمربندشو کند تنش از شرتشویت درآورد کتشو کردم

 دقت با کشینزد رفتم افتاد شونهاش پشت یدگیخراش به نگام



 با گرفت وجودمو تمام خشم بود ناخن یجا کردم نگاش

 .....شونش به زدم مشت

 ......هیک ناخن یجا نیا انتکاریخ یعوض_

 که داشتم کم یچ من مگه ییعوض یلیخ_دادم ادامه هیگر با

 ......متنفرم ازت یکرد انتیخ بهم

 اتاق سمت رفتم رونیب اومدم اتاق از بود حرفام بهت تو ریام

 برگردوند منو رسوند بهم خودشو ریتخت،ام یکاینزد خواب

 روم تخت یرو تخت،افتادم سمت داد هلم خودش سمت

 .....زد مهیخ

 .....متنفرم ازت شو بلند روم از_زدم غیج

 بزنمش کنار روم از تا دادم هلش بود دنمیبوس حال در ریام

 ریشونهاش،ام یتو کردم فرو ناخنمو دیرسینم بهش زورم یول

 ....کرد نگاه بهم دیکش دنمیبوس از دست



 ........ارمیب ادتی بازم ای زده چنگ یک اومد ادتی_

 وجودمو تمام که یدرد از میبود باهم که افتادم یشب ادی

 حاال سرم تو شونش،خاک یتو بودم کرده فرو ناخنمو گرفت

 ......دراوردم یباز یکول چقد....کنم جمعش یچجور

 .....کنار برو یهرچ حاال_

 .....یکن جبران دیبا االن یزد تهمت برخورد بهم نه_

 .....کنار برو یچ جبران_

 .....گرفت محکم کمرمو

 گلوش دور دستمو کنمیم شیهمراه کنه فکر نکهیا یبرا

 نوازش سرانگشتام با گلوشو نشستم پاش یرو کردم حلقه

 راست دست با اومده خوشش دمیفهم چشاش حالت از کردم

 به صورتمو دمیکش ششیر به دست کردم لمس صورتشو

 دستش کرد کینزد لبم به لبهاشو ریام کردم کینزد صورتش



 ازش ببوسه لبمو خواست نکهیهم  شدیم نییپا باال کمرم یرو

 چشمک بهش شدم بلند پاش یرو از زدم پسش گرفتم فاصله

 .....رفتم رونیب اتاق از و.... زدم

 دورم محکم دستشو گرفت کمرمو ریام دهینرس اتاق در به

 ....گرفت گاز گوشمو نییپا آورد رو سرشو کرد حلقه

 ...گرفت گاز گردنمو......یزنیم پس منو_

 .....کن ولم گرفت دردم ریام یوا_

 بغلش تو منو قبل از تر محکم و گرفت گاز شونمو سر

 ....گرفت

 رونیب امیب بغلش از کردم تقال یهرچ.....یکنیم خفم یدار_

 .....کردیم تر تنگ دستاشو حصار



 نکهیهم تخت یرو انداختتم کرد بلندم زدیم مک گلمو ریز

 و تخت یرو کشوندتم گرفت پاهامو فرارکنم تخت از خواستم

 ......روم کرد پرت خودشو

 ......نمونده واست یفرار راه_

 .......تونستمیم راحت وگرنه کنم فرار نخواستم خودم_

 .....ها ینخواست که_

 .....رفت هوا غمیج.....گرفت نمیس از یگاز لباس یرو از

 .....ییوحش یلیخ_

 ......تنم جون به افتاد....آورد در تنم از تاپمو

 ....بردم فرو موهاش تو دستامو دادم دست از مقاومتمو

 و داد جا پام نیب خودشو دراورد لباساشو گرفت فاصله ازم

 نگاه بهش حال یب رفت هوا غمیج کرد واردم متیمال بدون

 ...زدم صدا اسمشو و کردم



 ....ریام_

 ...داد ادامه حرکتش به

 .....جوونم_

 ....داد فشار و گرفت مشتش تو نمویس دیبوس لبامو

 .....کردم شیهمراه

 ریام یبابا باغ خونه میبر باهم همه قراره صبحه نه ساعت

 .....رفتم بار هی بودم قهر ریام با یوقت قبال

 نکرد قبول میبر باهم تا بمونه امروز خواستم ریام از یهرچ

 که گفتیم مهمتره،مژگان زیچ همه از واسش کارش شهیهم

 لباس دست هی برداشتم مویپشت م،کولهیبمون اونجا شبو قراره

 گذاشتم،مانتو داخلش هم خودمو لباس برداشتم ریام واسه

 خانوم میمر رفتم نییپا ها پله از دست به کوله دمیپوش شلوار

 .بود آماده هم



 ......ریبخ صبح سالم_

 مین گفت زدم زنگ مژگان به زمیعز ریبخ توام صبح سالم_

 ......رسنیم گهید ساعت

 بعد شد قرار هم محمد ییدا خانواده میشد رضا نیماش سوار

 نیا تو میشیم جمع هم دور دوباره که خوشحالم یلیخ.....انیب

 ......شده تنگ رفتن رونیب یبرا دلم بودم خونه تو فقط مدت

 نذاشت هم لحظه هی قبل دفعه خوابه نایمب ندفعهیا خدا شکر

 شعر و داستان براش کرد مجبورم همش کنم استرحت

 ......بخونم

 رفتن راه و خشکن درختا االن یول بود سرسبز باغ قبل دفعه

 ....نهینش دل یلیخ خشش خش یصدا و درختا برگ یرو

 میبخور رونیب ناهارو_بود کبابا کردن خیس مشغول مژگان

 ......دهیم فیک شتریب



 ......بخورن سرما ها بچه ترسمیم سرده هوا_

 .....کنهیم یباز باباش با داره رونهیب االنم که نایمب_

 .....کرد نگاه رونویب آشپزخونه ی پنجره از مژگان

 ......؟یندار آوردن بچه قصد شاداب.....برم قربونشون یاله_

 نظرش ریام دونمینم یول شم دار بچه دارم دوست یلیخ

 از ترسمیم ندارم عتشویموق االن نکهیا و هیچ بچه ی درباره

 ......زوده هنوز_...... کنن دامیپ دشمنام دوباره نکهیا

 از بودم ناراحت اومدن هیراض همراه خانومش و محمد ییدا

 ناهار واسه حتما که داد قول بهم صبح سر ومدهین ریام نکهیا

 زویم هیراض با.....بود کبابا کردن درست مشغول رضا.....ادیم

 لبم یرو یلبخند ریام دنید با اومدن ایپو همراه ریام میدیچ

 .....اومد

 .....انیم باهم دارن یچجور تا نیا_



 .....ه؟یچ منظورت_

 ستین خوب هم با رابطشون نایا دونمیم من که ییجا تا_

 .....اومدن باهم یچجور اونوقت

 .....ست هیراض با حق

 .....دنید همو در کنار دیشا_

 رفته حتما نبود کردم نگاه بود ستادهیا ریام که ییجا به دوباره

 صبحت یگوش با بود ستادهیا گوشه هی گشتم دنبالش باغ

 نیب از دیکش سرم یرو دستشو کردم بغلش محکم کردیم

 ......کنهیم صبحت محسن با شدم متوجه حرفاش

 .....چسبوندم بهش خودمو سرده چقد یوا_

 ......بود سرد دستام چون خورد جا بردم شرتشیت ریز دستامو 

 .......یگرم چقد یوا_

 ......بچه نکن_



 محسن با خنده ته با و گرفت خندش شرتشیت ریز بردم سرمو

 .....کرد قطع ویگوش.....کردیم صبحت

 ......سردمه_؟یکنیم کاریچ

 ......یبش گرم تا داخل میبر_

 ......راحترم نجایا خوامینم_

 .....یدیند شادابو حاضره ناهار داخل ایب ریام داداش_

 امیب در لباسش ریز از خواستم بود ما سر پشت مژگان

 ....نذاشت

 دمیچرخ باهاش همراه ناچار به منم مژگان سمت دیچرخ ریام

 .....رفت هوا قهقهش عتیموق اون یتو من دنید با مژگان

 .....رونیب امیب خوامیم کن ولم ریام_

 .....بمون اونجا پس یراحت که یگفت خودت زمیعز_

 .....یکنیم کاریچ ریز اون شاداب مُردم یوا_



 .....رفت و دیخند بلند باز

 لباسش ریز از شد شل دستاش گرفتم ریام نهیس از یگاز

 .....کنم فرار تا رونیب اومدم

 ......گرفت دستامو

 .....یکنیم فرار بعد یریگیم گاز یشیم یوحش خانوم_

.............. 

 نجایا رو شب قراره هم ما رفتن ایپو و ییدا خانواده شام از بعد

 .......میبمون

 بودن خواب ها بچه بکنه استراحت اتاقش رفت خانوم میمر

 ......میبود لمیف دنید مشغول مژگان و رضا با همراه ریام منو

 ....کردم بغلش محکم بودم انداخته ریام کمر دور دستمو

 ......اتاق تو میبر_

 ......میبر لمیف شدن تموم از بعد نه االن_



 میبر زودتر چه هر یخوایم که معلومه کردنت بغل طرز از_

 ......باال

 .......اومدم رونیب بغلش از

 ....خوادینم دلم اصالنم جنبه یب_

 ......باال میبر تا کرد بلند گرفت دستمو ریام

 .......نشده؟ تموم لمیف که هنوز کجا_

 .......بخوابم خوامیم خستم_

 ...ای یبخواب یخوایم_

 ریام به بود چشاش تو که یطنتیش با و نداد ادامه حرفشو رضا

 .....کرد نگاه

 طبقه اتاق میرفت باهم دیکش دستمو و انداخت باال ییابرو ریام

 .....باال

 .....یآورد واسم یراحت لباس_



 .......میمونیم ای رمیم فردا....هوم_

 ....میریم_

 کار سر روز دو شهیم یچ مگه....یبمون یتونینم روز هی

 .......ینر

 .....برم دیبا_

 .....نشست کنارم لباسش دنیپوش از بعد

 ؟یکرد دایپ مسعود از یرد ریام_

 ......نه_

 .....؟ینکرد قمیتحق موردش در یحت نه یچ یعنی_

 از نشون شواهد ی همه بردینم یجا به کردمیم قمیتحق_

 .......دهیم مرگشو

 ......گفته خودش از اوشیس یعنی_

 .....دیشا_



 .....دارم اعتماد اوشیس به من نه....نه_

 یرو  دیکش پاهامو بودم نشسته تخت یرو شد کمینزد ریام

 .....خوابوندم تخت

 ....یکنیم کاریچ ریام اِ_

 ....وقتشه االن که یکار_

 .....امیب در رشیز از تا زدم پا دستو

 .....بزنم حرف باهات خوامیم کن ولم_

 .....داشت نگه سرم یباال دستامو و کرد قفل پاهاش با پاهامو

 .....ادهیز حرف واسه وقت_

 نیب لبمو و کرد استفاده عتیموق از بزنم حرف کردم باز دهنمو

 .....گرفت لباش

................................ 



 هشتم ساعت هنوز یبر یخوایم کجا صبح وقت نیا ریام_

 ......نشده

 بخواب ادیم خوابت اگه توام گردمیبرم گفتم بهت شبید_

 .....کنهیم دارتیب مژگان رفتن موقع

 .....سرکارت ینر روز هی شهیم یچ مگه....خوامینم_

 .....بمونم شهینم زمیعز دارم کار یکل امروز_

 ....امیم باهات منم پس_

 .....بشه یچ که یبمون خونه تو ییتنها ییایب یخوایم_

 ....بمونم خوامینم منم یمون ینم تو_

 ....دارم عجله شو آماده زود ییایب یخوایم اگه_

 مهم یول داشتم حموم به ازین و بودم دهینپوش لباسم یحت

 کردم جمع لمویوسا دمیپوش یشلوار مانتو رمیم خونه ستین

 .....افتادم راه ریام همراه



 ریام انگار بود یادیز فاصله خودمون ی خونه تا باغ خونه از

 .....کردیم یرانندگ تند که داشت عجله

 .....زد زنگ یکی به تلفن با ریان

 ......بمهیتعق حال در نیماش هی محسن الو_

 .....بود کریاسپ یرو یگوش یصدا

 هم رویام ی خونه حتما زدن ردمو نجایا تا دشمنام اگه

 .....بلدن

 ......دمیشن نم رویام یصدا که بود پرت حواسم نقدیا

 .....رفت هوا غمیج ما نیماش پشت به نیماش برخورد با

 .....شاداب؟ یخوب_

 ......میکن کاریچ حاال آره_

 .....وفتهینم یاتفاق نباش نگران_

 ......زدم غیج باز تفنگ یصدا با



 ....کرد خم سرمو و گذاشت سرم یرو دستشو  ریام

 ......بدادمون برسه ستین چکسیه جاده نیا یتو

 ازمون سرعت با و زد ییا گهید ی ضربه ریام سمت به نیماش

 ......شد دور

 دور ازمون سرعت با بعد و زد ییا ضربه ریام سمت به نیماش

 .....شد

 .....داشت نگه ییا گوشه ریام

 ......ده؟یند ضربه تیجا شاداب یخوب_

 به کردمیم کاریچ وفتادیم یاتفاق ریام واسه اگه بودم دهیترس

 ......افتاده خطر یتو اشم خانواده د ریام جون من خاطر

 ......دادم تکونم زنمینم یحرف دید یوقت ریام

 ......؟یزنینم حرف چرا یخوب زمیعز شاداب_

 .....افتاد راه چشام از اشک



 و تو جون من خاطر به خوانیم منو اونا منه ریتقص همش_

 .....افتاده خطر تو خانوادت

 ......کرد نوازش سرمو یرو کرد بغلم

 یجا بترسونن مارو خواستنیم فقط اونا نکن هیگر زمیعز_

 .....امنه نامیا مامان

 ......یراو.........

 فقط نیبود داده دستور که همونطور اون سییر_

 .......مشیترسوند

  ادیب دستش کار حساب دیبا سرگرد جوجه نیا خوبه_

 ......داره ادامه بارا اون هیقض سر ضررارم هنوز

 .....کشه؟یم دست شما از نظرتون به خان ریازدش_

 .....رمیگیم زنشو ای پچش جون نکشه اگه بکشه دیبا_



 تو دختر هی گفتنیم ها بچه.....داره زن انگار یول نداره پچه

 ........بوده نشیماش

 ........................شاداب.........

 کرده برابر دو رو محافظا ریام گذرهیم اتفاق اون از روز چند

 .......گذاشته محافظ هم رضا و مژگان ی خونه واسه یحت

 رید شبا و رهیم ها صبح چون دمشیند اصال روز چند نیا تو

 .......ادیم

 ......زدم صدا رویام و دمیچ زویم

 .....نشستم ریام یرو به رو

 ......بودن من یدشمنا بودن یک اونا ریام_

 ....نه_

 بودن؟ یک پس نه یچ یعنی_



  ی هیقض واسه ادیز احتمال به یول ستین معلوم هنوز_

 .....بلوچستانه

 یشد یزخم فقط ینگرفت ویکس موقعه اون که تو_

 .......یبرگشت

 .....نبودن تو یدشمنا بدون فقط زمیعز شو الیخ یب_

 ......ندارم حوصله شو ساکت هی زنهیم حرف ینجوریا یوقت 

................. 

 میباش نداشته وامد رفت ادیز نگفت ریام مگه دخترم_

 .......خطرناکه

 ریام دادش_ از بدتر رضا خونه تو دیپوس دلم بخدا یول گفته_

 .......خطرناکه گهیم رونیب برم زارهینم

 زارهینم یحت ریام تو از بدتر منم وضع یاومد یکرد خوب_

 ........بزارم رونیب خونه از پامو



 ......ن؟یک کردن حمله بهتون که ییاونا نگفت دادش_

 زبونش ریز از بزور زنهینم حرف ادیز یشناسیم که ریام_

 باراشو بلوچستان تو که هیقاچاقچ اون که گفت دمیکش

 ....کردن مصادره

 االنم کردن الش آش بچمو بزنتشون گرم نیزم به خدا_

 .......کنینم ولش

 و سمتش کردمرو...دیخند زیر زیر مادرش حرف بخاطر مژگان

 :دمیپرس

 .......ره؟یگیم یعروس یک هیراض_

 .....ماه نیهم آخر ادیز احتمال_

 میبگذرون خوش کمی تا رهیبگ یعروس زودتر چه هر کنه خدا_

 ......نشستم خونه تو بس از مردم بخدا

......................... 



 ......م؟یبکن یزندگ ینجوریا دیبا یک تا ریام_

 .......؟یدار کردن یزندگ نجوریا با یمشکل چه_

 میبر گردش میبر باهم گهید یآدما مثل خوادیم دلم_

 ......دیخر

 .....دیکش سرم به یدست

 ادتی االن هیچجور شغلم یدونستیم اول از که تو خوشگلم_

 ......ییناراض تیزندگ از اومده

 یکل دیبا یک تا نهیا منظورم که نبود تو شغل منظورم_

 .....میکن آمد رفتو مینتون راحت باشه دورمون محافظ

 ......زد یجذاب لبخند

 .....ییراض شغلم طیشرا از پس_

 ......زدم یلبخند متقابال

 .....میراض زتیچ همه از من_



 ......کرد بغلم محکم دیکش دستمو

 ......گرفت یگاز لپم از و

 ......من ی خوشمزه_

 ........دارم دوستت_

 ......دیبوس مویشونیپ فقط جوابم در

 هم هیراض یعروس رونیب میبر میتونینم خونه از ریام_

 ......م؟یبر میتونینم

 ......رن؟یگیم یعروس دارن مگه_

 .....رنیگیم یعروس ماه نیا آخر گفت مژگان آره_

 ......امنه من شیپ جات امیم باهات خودم_

 .....برم؟ اوشیس ی خونه_

 ......گرفت فاصله ازم



 کهیمرت اون از تو بزنم حرف باهات بار هی من نشد.....نشد_

 .....ینزن حرف

 اجازه از فقط نگفتم یبد زیچ......یشیم یعصب چرا حاال خب_

 خوادیم ازم و زنهیم زنگ بهم چندوقته یدونیم آخه.....خواستم

 .....ششیپ برم

 ......بزنه زنگ بهت کهیمرت اون دیبا چرا_

 که یلیفام تنها عمومه پسر اون هیحرف چه نیا ریام وا_

 .....دارم

 ......عموت نه عموته پسر اون_

 .....رهیپ که اون ادینم خوشت ازش لیدل نیبهم_

 .....دیترس دیبا شتریب رهیپ  نکهیا از_

 ......میخند زیر زیر

 .....کرد نگاه بهم اخم با و شد تریعصب ریام خندم از



 ......؟یبر ینم منو پس_

 حضور با اونم برمتیم شد وقت موقع هر.....گفت باز_

 .....خودم

 .....کردم نوازش صورتشو نشستم پاش یرو

 خوامیم که دارم دوستت نقدیا من که برم عشقم قربون_

 شخندین هی و کرد نگاهم شده گشاد یچشا با ریام......بخورمت

 .....زد

 ......یبخور واسم یدار دوست پس_

 .....دادم جواب فکر بدون

 .....هیچ مگه آره_

 حرفمو ریام تازه سرم تو خاک.....کنهیم نگام ینجوریا چرا نیا

 ....دهیفهم اشتباه



 دارم دوستت یلیخ که نهیا منظورم نکن نگاه  ینجوریا_

 ......ببوسمت خوامیم

 .....خودته مال بخور یخوایم هرچقدر زمیعز میراض من_

 .....شدم بلند پاش یرو از

 .....ندارم دوستت اصال یمنحرف یلیخ ریام اِ

 .... دمیدو خواب اتاق سمت به اومد دنبالم شد بلند

 .....کرد بلندم گرفت کمرمو در کنار

 .....میشوهر زنو ما خوادینم دنیکش خجالت خوشگلم_

 ......یمنحرف تو ولم_

 .......گرفت گوشم از یگاز

 .....شوهرتم نه منحرف_

 ......بود ریام نهیس یرو سرم



 یرفتار بد باهم اونقد چرا یداشت دوستم اگه قبال ریام_

 ......؟یکردیم

 .....کردم؟ یبدرفتار باهات یک من_

 حسابم آدم که خونه نیا تو اومدم که اوال اون مثال شهیهم_

 ریتغ رفتارت هوی یول....یدادینم سالممو جواب یحت یکردینم

 یخواستیم گرفتتم نیام و افتادم که یموقع اون مثال کرد

 .....؟یپوکوند صورتمو یزد نیام باغ تو یوقت ای یبزن کتکم

 .....کرد نوازش موهامو

 ؟یافتاد ادشی به که شد یچ_

 ذهنم به همش نکهیا مثال کنمیم فکر دربارش شهیهم من_

 ازدواج شنهادیپ بهم یالک و ینداشت دوست اصال تو ادیم

 .......؟یداد

 ......کردمینم ازدواج باهات که خواستمتینم اگه.....زمیعز_



 خوب موقع یبعض ینامزد دوران تو کال تو گمینم االنو_

 یدار انگار یکردیم رفتار یجور موقعها شتریب یول یبود

 .....؟ینداشت دوستم واقعا......یکنیم تحملم

 ....؟یدار حسو نیهم االنم_

 .....؟یکنیم سوال فقط یدینم جواب سواالمو چرا ریام اِ_

 .....؟یدار حسو نیهم االنم ینداد جوابمو_

 داره توقع ازم اونوقت دهینم سوالمو جواب خودش که واقعا

 .....بدم جوابشو

 باغ خونه تو بعد....یکرد رونمیب خونت از که ییا موقعه از نه_

 دمیفهم یبود دنبالم همش هم بعدش یکرد لمسم یاونجور

 ......؟یدار دوستم

 ......اومد خوشت باغ خونه تو پس....جوونم_



 که ییا موقعه اون.....بود شده تنگ واست دلم یلیخ آخه آره_

 نو خواب تو روز هی کردمیم هیگر همش خونم تو یکرد رونمیب

 یجا عطر یبو شدم داریب یوقت یحت کردم حس واضح رو

 ......کردمیم حس بدنم یرو لمست

 .....زد یلبخند

 .....بودم تو شیپ روز اون من بود یواقع حس_

 .....شدم بلند جام از شتاب با

 یآقا از یوقت چرا پس یبود اونجا واقعا یگیم راست_

 ......ومده؟ین یکس که گفت دمیپرس یدیحم

 ....بودم خواسته ازش من چون_

 .....زدم نشیس به یمشت



 دنبالم یومدین چرا یبود شمونیپ کارت از اگه یبد یلیخ_

 رونمیب چرا اصال بکشم عذاب نقدیا یکرد یکار هی چرا

 ......؟یکرد

 ...م؟ینزن حرف موردش در گهید نبود قرار مگه خانوم_

 .....کنمینم دایپ کارت یبرا یلیدل یوقت تونمینم_

 خواست ازم اوشیس یوقت موقعه اون دارم دوستت یلیخ من

 بودم تو منتظر چونک کنه صبر گفتم برم رانیا از باهاش

 ........دمیکش عذاب یلیخ بخاطرت

 ......کرد بغلم محکم

 حالت کنم کاریچ ناراحته ازم بدجور امروز کوچولو خانوم_

 .....شه؟ خوب

 .......کن یعمل یداد که یقول_

 ......؟یقول یچ_



 .....اوشیس ی خونه یببر منو_

 .......گرفت لپم از یگاز

 ......زمیعز_

 اوشیس ی خونه راه تو االن و کرد عمل قولش به ریام

 ......اوشیس دیجد ی خونه البته میهست

 واسه کردنش عوض خونه داره کفش به یگیر اوشیس نیا_

 .....؟یچ

 ......تشیامن واسه_

.............................. 

 برابر دو نگهبانش و قبله از کتریکوچ اوشیس دیجد ی خونه

 ریام با خواست ازم ندفعهیا اوشیس چرا دونمینم بهیعج شده

 .....برم خونش به

 .....شد بلند دنمونید با اوشیس میشد سالن وارد ریام با همراه



 ......کرد برخورد گرمتر ریام با ندفعهیا اوشیس

 ......دارم باهاتون یمهم حرف چون نیایب خواستم ازت_

 .....میکرد نگاه بهش ساکت هردو

 .....زندست مسعود_

 حرفش ی ادامه منتظر و کردم نگاه بهش تعجب با من

 ......کردیم نگاه بهش پوزخند با ریام یول.....شدم

 ینشون چیه یول کردم قیتحق ش درباره من نیکنیم یشوخ_

 .....دنیم مرگش از نشون شواهد تمام نکردم دایپ ازش

 ......زد یپوزخند متقابال اوشیس

 که همونطور کرد یدستکار شهیم شواهدو.....سرگرد جناب_

 و دمشید شیپ ی هفته یمهمون تو خودم من....کرده مسعود

 ......خودشه مطمعنم

 ......یدیم خبرشو االن چرا شیدید شیپ ی هفته اگه_



 از بعد من.....نه ای دهید منو هم اون بفهمم خواستمیم چون_

 منو که ییکسا ی همه نویا و رفتم رانیا از کامران مرگ

 باهاش هنوز که یمیقد دوستان از یکی......دوننیم شناسنیم

 بدون اما کنم شرکت یمهمون اون تو خواست ازم دارم ارتباط

 ها بازنشسته یبرا یمهمون نیا کردم شرکت من و نشان نامو

 .....بود نیب نیا هم ریاردش و.....کاراست تازه و

 ......؟یکار چه ی بازنشسته_

 .....د؟یبود دسته کدوم از شما_

 .....د؟یپرس سوال ازش ریام بده جوابمو اوشیس نکهیا از قبل

 ....بودم نشون نامو یب مهمون جز من که گفتم_

 نیا از وقته یلیخ رمیگیم قرار ها بازنشسته ی دسته تو یول

 ......رونیب میدیکش کارا



 بوده نشونیب مسعود اگه زننیم حرف یچ مورد در دونمینم

 ......زننیم حرف خالف کار از دیشا پس

 ازتون یرد چیه نکهیا بدون نیبود نکارایا تو هم شما پس_

 ......بمونه

 شواهدو شهیم چون نمونده ازم یرد نکهیا و قبال یول بودم_

 .....کرد پاک

 ......نیبگ مسعود از_

 شواهدو شهیم چون نمونده ازم یرد نکهیا و قبال یول بودم_

 .....کرد پاک

 ......نیبگ مسعود از_

 ییکسا رد سپردم ها بچه به کردن حمله بهم نکهیا از بعد_

 .....ارنیب در آوردن سرم رو بال نیا که



 یکس کردن دایپ برام رو یاحمد ژنیب اسم به یکس ها بچه

 .....آورد سرم رو بال اون که

 ......اومد حرف به من یروشا با یول بود یسخت سر آدم یلیخ

 روز چند.... کنهیم کار عیرف اسم به یکس یبرا کرد اعتراف و

 و رهیاردش ی خوانده پسر ییجورای عیرف که دمیفهم شیپ

 به اسمشو مرگش کردن جعل از بعد که مسعوده همون ریاردش

 رانیا از زنش و کامران کشتن از بعد اون داده ریتغ ریاردش

 .....شده خارج

 ......؟یکرد کاریچ ژنیب با_

 .....بود مستحقش که یکار_

 .....مسعود همون  نیگیم شما که یریاردش یمطمعن کجا از_

 رو موهاش و ماسک با چهرشو طرف هی هرچند.....چهرش از_

 ......کرده پنهان



 .....چرا؟_

 ......داد جواب لبخند با و کرد بهم ینگاه اوشیس

 .........داشتم فاصله ازش من دونمینم_

 .....ن؟یدونینم ازش ییا گهید زیچ اسم از ریغ به_

 خودشه دست نجایا یکارا تمام ملکان عیرف نیا دونمیم فقط_

 هیوقت چند تازه ریاردش نکهیا مثل.....رهیاردش  راست دست و

 .......اومده که

 ....کرد تکرار رو ملکان عیرف لبش ریز بار چند ریام

......................... 

 ......میفت ریم خونه سمت به و میبود نیماش سوار

 .....ه؟یکاریچ ی بازنشسته اوشیس ریام_

 .....قاچاق_



 اش سابقه یگفت قبال چرا پس کاره خالف یعنی واقعا_

 .......پاکه

 ......کرد پاک شهیم شواهدو خودش ی گفته به_

 .....اومد در آب از دار سابقه اونم دارم لیفام که بود خوش دلم

 نیهم یبر یتونینم داد اطالعات بهت نقدریا اوشیس ریام_

 .......؟یبکن رشونیدستگ االن

 مورد در دیبا اول...... بکنم رشونیدستگ مدرک کدوم با نه_

 .......کنم قیتحق اوشیس یحرفا

..................... 

 قرار میبود دعوت هیراض دیجد ی خونه همهمون امروز

 .....ببرن جهازشو

 .....دارم کار باش زود ینشد آماده_

 ....شهیم تموم االن کن صبر کمی نکن هلم ریام_



 نییپا رمیم من......شهیم تموم االن گهیم یدار ساعته مین_

 ......ایب یشد آماده وقت هر

 .........میشد هیراض ی خونه یراه ریام و خانوم میمر با همراه

 ........کرد پارک نویماش ریام

 خونه وارد خانوم میمر......شدم ادهیپ خانوم میمر با همراه

 ......شد

 .....داخل میبر ایب یستادیا چرا شاداب_

 .....امیم االن من نیبر شما_

 .....داخل یرینم چرا یدار یکار_

 بردم نیماش داخل سرمو کردم باز درو ستادمیا نیماش در کنار

 .....دمیبوس رویام ی گونه و

 ......ببوسمت خواست دلم هوی_

 .....دیکش لپمو



 ......لوس یکوچولو_

 .....باشه ایب زودتر امشب_

 .....دیخند

 ......هیخبر امشب چرا_

 .....ینجوریهم نه_

 با.....دمیبوس لبشو قیعم و انداختم گردنش دور دستمو ندفعهیا

 .....شدم جدا ریام از نیماش ترمز یصدا

 و بیخوشت بلند قد زن هی کردم نگاه کرد ترمز که ینیماش به

 بعد و انداخت ینگاه من به زن.....شد ادهیپ نیپاش از خوشگل

 کردنش نگاه ومدینم خوشم نگاهش از...کرد نگاه ریام به

 ینجوریا ریام چرا گرفت قلبم.....کردم نگاه ریام به......هیجوری

 خونه وارد زن.....شناستشیم انگار....انگار هیجوری کنهیم نگاش

 ....شد آشوب از پر من قلب و....رفت ریام و شد



 .....کنه نگاه ینجوریا یکس به ریام دمیند وقت چیه

 لعنت خودم به شدن ساکت همه انگار شدم خونه وارد یوقت

 بهیغر هی حس االن ومدمین خانوم رمیم همراه چرا که فرستادم

 .......دارم رو

 ......نشستم هیراض کنار

 .....کنمیم احساس ینجوریا من ای هیجوری نجایا جو_

 ......اونه بخاطر_

 .....کردم نگاه زد اشاره هیراض که یکس به

 ......دمشید رونیب که خانومه همون

 .....ه؟یک_

 .....نهیمیس ی عمه دختر سایپر

 یقبل همسر..... ستیراض ی خاله دختر نهیام خواهر نیمیس

 ....کردنیم نگاه همو ینجوریا لیدل نیهم به پس رهیام



 ....کرده؟ ازدواج_

 ......گرفته طالق چندوقته یول آره_

 عالقه بهش هنوزم یعنی کردیم نگاش یاونجور ریام چرا

 .....داره

.................. 

 .......یراو

 .....شود ناراحت شاداب نکهیا از بود نگران و کالفه

 .......سرگرد جناب سالم_

 ......؟یداد انجام سپردم بهت که رو یکار.....سالم_

 نامو یب یآدما از یخوایم ازم شهیهم من برادر یکار چه_

 .......ارمیب اطالعات برات نشون

 ......هیخال دستمون باز پس_

 .......یراو



 .....شود ناراحت شاداب نکهیا از بود نگران و کالفه

 .......سرگرد جناب سالم_

 ......؟یداد انجام سپردم بهت که رو یکار.....سالم_

 نامو یب یآدما از یخوایم ازم شهیهم من برادر یکار چه_

 .......ارمیب اطالعات برات نشون

 ......هیخال دستمون باز پس_

 ..به؟یعج وسط نیا یزیچ هی فقط نه که یخال یخال_

 ....؟یچ_

 تو دتیتهد یبرا عیرف....میهست عیرف دنبال ساله چند ما_

 شاداب آدماش هم طرف هی از و کرد حمله نتیماش به جاده

 .......گرفتن گروگان خانومو

 .....نزدن عیرف از یحرف که تا سه اون یگیم یچ_



 یتلفن یوقت واسطشون که گفتن اظهارتشون نیب درسته_

 .....برهیم اسم ریاردش اسم به یشخص از زنهیم حرف

 که هیریاردش همون ریاردش نیا یکنیم فکر االن تو خب_

 ......گه؟یم اوشیس

 عیرف دهید عیرف اونوبا اوشیس یگفت چون خودشه مسلماً_

 هی.....کرده باز جا بزرگ یایقاچاقچ نیب چندساله به کینزد

 جز شد آورد کجا از هوی دزد دله کس یب ساله یس جوون

 نیا و....داشته بزرگ ی پشتبانه هی معلومه خب نایشین ونیع

 ......نداره وجود انگار اصال نداره ییا پرونده چیه خان ریاردش

 ....اومده؟ میکرد مصادره که ییبارا خاطر به کنهیم یعنی_

 عیرف مطمعناً و دنید اونجا یبزرگ یلیخ ضرر چون.....دیشا_

 خواسته سشیر از ادیب بر ضررش پس از نتونسته تجربه یب

 ....ادیب



 با کردم عیرف باند انداختن ریگ صرف عمرمو از چندسال_

 بند جایه دستم االنم شدم ریدرگ پرونده نیا سر همکارم

 رهیگیم ازم رو عیرف ی پرونده کرده دمیتهد سرهنگ.....ستین

 .....یدینرس ییجا به قاتتیتحق با هم تو اگه

 دنبال واست نقدیا نداره نمک که دست نیا بشکنه واقعا_

 .....شده فیضع چشام که بودم اون نویا ی درباره قیتحق

...................... 

 شاداب

................. 

 .......خونه میرفت خانوم میمر و هیراض با همراه

 چون بود دهیفهم هم خانوم میمر نویا نبود خوب اصال حالم

 نیع شده رنگت چرا خوبه حاالم که دیپرس ازم یچندبار

 ......گچ



 از نیام خواهر نیمیس....هیراض ی خونه رفتمینم امروز کاش

 دادشش زن از همش و چسبوند کهیت بهم دید منو که اول

 ی خانواده چقد گرفته یخوب زن چه نیام که کردیم فیتعر

 .......کردیم فیتعر سایپر از میمستق ریغ ای.....خوبن زنش

 .......شدم نازک دل نقدیا چرا دونمینم شکسته دلم

 یریتقص دونمیم نگرفتم لشیتحو ادیز اومد ریام یوقت شب

 .......سایپر به آخرش نگاه بخاطر ناراحتم ازش یول نداره

 .....؟یخوب_

 .....؟یگفت یزیچ هومم_

 .....؟یفکر تو همش چرا یخوب گفتم_

 .....خوبم_

 ......کرد نوازش سرمو



 یاتفاق هیراض  ی خونه ستین جاش سر حواست.....خوشگلم_

 ......؟یفکر تو همش یاومد که یموقع از افتاده

 .......ندارم حوصله فقط نه_

 ❤ 

 .....کرد نگاه بهم کرده اخم ریام

 افتاده یاتفاق اگه....کن گوش حرفام به خوب شاداب نیبب_

 ......ادین شیپ یمشکل تا بگو بهم کرده ناراحتت یزیچ

 هم تو ندارم حوصله خودم نشده یزیچ گفتم ریام کن بس_

 .....یدیم کشش یه

....... 

 ناراحت سایپر بخاطر دهیفهم ریام حتما شدم بلند کنارش از

 یحرف سایپر ی درباره چوقتیه خودش چرا دونمینم شدم



 دوباره وفتمیم بهم سایپر و ریام ینگاهها ادی یوقت....زنهینم

 .....شهیم بد حالم

 اون یول نبوده مهم برام اصال حاال تا......کنم کاریچ خدا یا

 .....سوزوند دلمو بدجور ریام آخر نگاه

 .....دمیخواب و کردم بهش پشتمو شد اتاق داخل ریام

.............. 

 خوردن زنگ به شدم شکاک دمید رو سایپر که یروز از

 درباره دیبا دیشا.....شدم مشکوک آمدش رفتو به ریام یگوش

 ......بزنم حرف باش موضوع نیا ی

 گهید ساعت مین تا....کردم خارج فر از بودمو پخته که یکیک

 فیح یول بود نجایا هم لدای کاش انیم مژگان و هیراض

 .....پدرش شیپ رفته دوباره چون ادیب تونهینم

...................... 



 ییا خوشمزه کیک چه نکنه درد داداش زن دست یوا_

 ......پخته

 ......جونتون نوش_

 .....شدن نسکافه و کیک خوردن مشغول مژگان و هیراض

 مارو یخوایم یکرد شیسم نکنه یخورینم خودت چرا_

 .....یکن مسموم

 ....دنیخند بلند هردو هیراض حرف با

 تلخ یزایچ دلم اصال امروز چرا دونمینم بخور تونمینم_

 ......ادینم خوشم هم بوش از یحت خوادینم

 ......خورد کیک از ییا گهید ی تکه هیراض

 .......؟یگینم ما به ییا حامله نکنه_

 ......دمیخند

 ......هیچ حامله بابا نه_



 هفته که هستن یلیخ یباش حامله دیشا ستیراض با حق_

 حامله کن فکر خدا یوا........شهیم شروع ارشونیو اول یها

 .......شمیم عمه من یباش

 ....هاست عمه واسه فحشا تمام_

 .....خانوم هیراض ییا عمه خودم خوبه_

 یحت نکردم یریجلوگ مدت نیا اصال یچ باشم حامله اگه

 .......حاملم یعنی خوردم قرص یک بار نیآخر ادینم ادمی

 .......؟یفکر تو چرا شده یچ_

 که ییروزا کنهیم کتاب حساب داره هیراض نزار سرش سربه_

 ...........نه ای حاملست بفهمه که شمارهیم بودنو باهم

 .....دنیخند هردو باز

 .....نیخندیم کر هرو شهیم یزیچ تا خنده از وقت هی نیرینم_

 ❤ 



  

 .....دنیخند هردو باز

 .....نیخندیم کر هرو شهیم یزیچ تا خنده از وقت هی نیرینم_

 باهامون هم خودت قبال یشد تر بداخالق ییا حامله بخدا_

 .....یخندیم

 یاریم  حرفشو یه ییا حامله خودت نکنه....یشعوریب یلیخ_

 .....وسط

 ......نکردم؟ ازدواج هنوز که من وا_

 حلق تو دمتونید من وقت هر یول نینکرد ازدواج درسته_

 .......نیبود هم

 ......میبخند هیراض به که بود مژگان و من نوبت ندفعهیا

 هیبق میرفت شیپ بودن هم حلق تو همون تا فقط واقعا ما_

 .....یعروس بعد واسه میگذاشت رو کارا



 .....دمیخند دوباره

 هم اتشویجزع میبکش حرف ازت گهید کمی ییا بامزه یلیخ_

 .......یگیم

 .....؟یستین حامله واقعا بگو راستشو یول......یبخند آب رو_

 درباره ریام با هم بار هی حاال تا نبودم فکرش تو یحت......نه_

 ......نزدم حرف اش

 ها شما نینزد حرف بچه ی درباره داداش با شهیم مگه وا_

 ......نیباهم وقته یلیخ که

 از ایپو منو نزد حرف بچه مورد در شهیم مگه گهیم راست_

 میزنیم حرف بچه مورد در شهیهم االن تا میباهم که یروز

 ......میکرد مشخص واسشون اسمم یحت

 .....نداره دوستت ریام نکنه

 ......دیخند دوباره هیراض



 ......سوزوند بدجور قلبمو حرفش نیا با که دونهینم

 که نبود شاداب عاشق اگه داداشم یزنیم که هیچ حرفا نیا_

 .......کردینم ازدواج باهاش

 ......کننیم ازدواج عشق بدون آدم همه نیا_

 دوستم ریام  یدار دیتاک چرا یزنیم رو حرفا نیا چرا_

 .....لتونهیفام بخاطر نکنه.....نداره

 ..دیپر رنگش هیراض

 مژگان ساسیپر منظورت اگه گفتم ینجوریهم بخدا نه_

 .....ندارم اومد رفتو باهاش اصال من دونهیم

........... 

 .....پخته؟ کیک واسم خانومم شده یچ_

 ....؟یکنیم تعجب که نکردم نکارایا از واست قبال مگه_



 تو همش یریگینم لیتحو ادیز هیروز چند هی یول آره قبال_

 .......یخودت

 .....کردم نوازش صورتشو

 دوستت یلیخ یلیخ چون رمیگیم لتیتحو شهیهم من_

 .....ستمین مطمعن تو از یول......دارم

 ....؟یدیرس جهینت نیا به شده یچ_

 .....یدار دوستم ینگفت بهم بارم هی حاال تا خب_

 ......؟یدیرس جهینت نیا به نگفتم حاال تا چون_

 .....آره_

 .....شه؟یم حل دغدغت تمام بگم االن یعنی_

 قبول من یبگ بهم میتخت تو یوقت ای االن اگه یول....آره_

 .....کنمینم

 .....دیکش بغلش تو منو و گرفت گردنمو دیخند



 .....اونوقت؟ چرا_

 حرفا نیا از گذرهیم خوش بهت چون موقع اون نداره چرا_

 ......یزنیم

 ......دارم دوستت_

 ....داره دوسم گفت بهم ریام رفت نفسم_

 .....؟یگفت یچ_

 ......زد میشونیپ به ییا بوسه و دیخند

 ......یندار قبول االن یگفت که تو_

 ......بگو دوباره_

 ......افتاد راه خواب اتاق سمت و کرد بغلم شد بلند جاش از

 ....انداختتم تخت یرو

 ❤ 

  



 .....بگو دوباره_

 ......افتاد راه خواب اتاق سمت و کرد بغلم شد بلند جاش از

 ......انداختتم تخت یرو

 ......زد لبهام به ی بوسه

 ....ارمیب در روزو چند نیا یتالف دیبا_

 ......زدم لبخند بهش باز شین با

 .....ادیم خوشش چه_

 .....کردم حلقه گردنش دور دستامو

 ....ادیم خوشم تو زیچ همه از من_

 ....... جوونم_

.............................. 

 ......یراو



.......... 

 ....؟یبکن کاریچ یخوایم دختر اون با_

 .....یفهمیم شیآورد واسم یوقت_

 ......یاریب اونم سر ویآورد خانوادش سر که ییبال یخوایم_

 یشناسینم که یکس واسه یشد نازک دل......عیرف شده یچ_

 ......؟یسوزونیم دل

 کار که موقع همون چرا عجبم در فقط یسوزوند دل چه_

 ......یکرد ولش دختررو یساخت مادرشو پدرو

 حتما بود خوب حالم اگه موقع اون......نفهمه رجهیا ریتقص_

 که نهیا بخاطر ندارم یکار باهاش االنم اگه.....کشتمشیم

 .....کرده ثابت بهم خودشو

 .....کرده؟ کاریچ مگه چرا_



 رو دخترو رجیا بکشم وزنشو کثافت کامران خواستمیم  یوقت_

 یدستا با پدرشو تا دادم دختره به کلتو....کرد دایپ اتاق کمد تو

 کامران آخر ینگاها او ادی یوقت یدونینم.....بکشه خودش

 و ساختمیم زنشو کار که یوقت ای برمیم یلذت چه وفتمیم

 هم دخترش با کارو نیا خاستمیم......کنه نگام کردم مجبورش

 پس نبود وقت یول.....بود بچه هی فقط موقع اون هرچند بکنم

 دختره اون یول کنه لکیش پدرش به کلت با کردم مجبورش

 یوقت.....آورد صورتم سر رو بال نیا و گرفت من سمت به کلتو

 نیا ادیم ادمی یوقن یول بکشم رجویا خوامیم وفتمیم ادشی

 .....رهیگیم وجودمو تمام خشم بوده خودم ی نقشه

 .....؟یزد شیآت رو خونه که یگفت قبال_

 میزد شیآت رو خونه میداد انجام کارمونو نکهیا از بعد درسته_

 با همراه یوقت......دادن نجات رو دختره و اومدن موقع به یول

 درباره یچیه رجیا میشد خارج رانیا از داغون صورت با رجیا



 رجیا و شد بهتر وضعم کمی که یوقت تا نگفت بهم دختره ی

 نجات رو دختره و دنیرس موقع به آتشنشانا که گفت بهم

 .....دادن

 .....دادن مالقات خواست در یصفو یآقا خان ریاردش_

 ......آره نجاستیا االن_

 دستش ریز یزمان خان ریاردش که بزرگه یقاچاقچ کی یصفو

 .....بود

 ......انداخت ینگاه ریاردش به عیرف

 یصفو یچجور ینبود رانیا وقته یلیخ شما_

 ......شترهیب شما از نجایا من اعتبار کردمیم فکر.....شناسدتتیم

 ......داد سر یبلند ی خنده ریاردش

 نیا و کردم بزرگ من رو تو دوننیم گندهاش کله_

 ......منه ی واسه التیتشک



 ......داد ادامه حرفش به ییا کننده ریتحق لحن با خان ریاردش

 خودت مثل ییدستا ریز یهست یکن گم رد واسه فقط تو_

 ......ییها گنده کله از هم تو کننیم فکر

 ❤ 

  

 ......شاداب

 ......دن؟یکش زجر مردن یوقت مادرم و پدر ریام_

 .....؟یافتاد مادرت پدرو ادی که شده یچ_

 قتل به که کنمیم فکر نیا به یوقت و ادشونمی به شهیهم_

 .....سوزهیم دلم یلیخ دنیرس

 .....گذاشتم ریام ی نهیس یرو سرم....کرد نوازش سرمو

 ....یکشیم زجر فقط بهش کردن فکر با نکن فکر بهش_



 اتاق اون تو منم....نمردم من چرا نکنم فکر بهش....تونمینم_

 .....بودم

 یاومد هوش به میوقت یبود هوشیب کردن داتیپ یوقت__

 .....یبود داده دست از حافظتو

 یول گذشته ندت نهمهیا.....هست هنوز سرم یرو زخم یجا_

 .....ادینم ادمی مادرم پدرو از یچیه هنوز

 ....ست؟ین ادتی هم چهرشونو یحت_

 گفت مامانت....ادمهی عکس یرو از فقط چهرشونو یچیه نه_

 هی و شهیم ضیمر بزرگم مامان مادرم پدرو مرگ از بعد که

 ......ادینم ادمی نمیا یحت کنمیم یزندگ مادرت شیپ من مدت

 ....ستین ادتی یزیچ میکرد عوض رو خونه چون دیشا_

 ادمی یچیه موقع اون از من داره خونه به یربط چه_

 .....؟یکرد عوض خونتونو چرا.....ادینم



 .....دیخند

 .....یمرس گهید ربط یب سوال هی به سوال هی از یچجور_

 ......گهید بگو_

 مایس سال هنوز شد افسرده یلیخ مامان مرد مایس وقت_

 بود بد یلیخ مژگان و مامان یروح وضع.....مرد هم پدرم نشده

 .....انیب در هوا حالو اون از کنم عوض رو خونه اگه دیشا گفتم

 ......؟یچ خودت هیروح_

 .....؟یبرس یچ به یخوایم سوال نیا با زمیعز_

 ......شدم کنجکاو سایپر ی درباره دهیفهم حتما شدم هول

 ....دمیپرس ینجوریهم فقط.....یچیه_

 ......نگفت یچیه و داد تکون سرشو

 ......دمیکش نوکشو و زدم دست ریام ی نهیس به

 ......گرفت دردم بچه نکن_



 .....نشستم شکمش یرو

 .....دمیکش نشویس نوک دوباره و

 ......اد؟یم دردتم تو مگه_

 ......ستم؟ین آدم من_

 گازش همش خوادیم دلم سنگه مثل ات نهیس یول یآدم_

 .....رمیبگ

 و بودم تخت یرو کمر با من االن برگردوندم حرکت هی با

 .....من یرو ریام

 .........یبزن گازم یدار دوست که_

 ❤ 

  

 طبق کنمیم نگاه رو دمیخر نترنتیا از که یچک یبیب

 بگم ریام به یچجور......شهینم باورم و حاملم من دستورش



 یعنی....مینزد حرف هم با بچه ی درباره بارم هی یحت

 خوامینم بچه بگه اگه یچ بشه ناراحت اگه شهیم خوشحال

 ریام....ادیم ذهنم تو همش هیچ بد یفکرها نیا خدا یا....یچ

..... بغلشن تو مژگان یها بچه شهیهم ادیم خوشش بچه از

 عاشق مطمعنا داره دوست خواهرشو یها بچه نقدیا یوقت

 هی رفت یلیو یقل بچه فکر از دلم.....شهیم خودش ی بچه

 بشه ریام مثل چشماش رنگ خوامیم خوشگل ناز کوچولو بچه

 .....رهیم ضعف براش داره دلم ومدهین هنوز خدا یا

 .....شاداب.....ییکجا....شاداب_

 زدم زنگ بهش شیپ ساعت چند کنهیم کاریچ نجایا ریام یوا

 .....ادیب تونهینم ناهار ی واسه گفت

 توالت دستمال با روشو انداختم سطل داخل چکو یبیب

 ....اومدم رونیب ییدستشو از.....پوشوندم

 ....؟یکنیم کاریچ نجایا سالم_



 ......برگردم یخوایم_

 تونمینم امروز یگفت شیپ ساعت چند خودت نبود نیا منظورم

 ......امیب

 ؟یدینم جواب کنمیم صدات چرا اومدم االن_

 .....؟یبداخالق نقدیا امروز چرا بودم ییدستشو چون_

 ....؟یزد دست هام پوشه به تو_

 .....پوشه؟ کدوم_

 تو من ی اجازه بدون نگفتم بار صد مگه.....کدومش هر_

 ......نرو اتاقم

 .......یزنیم داد سرم کردم کاریچ مگه یکنیم ینجوریا چرا_

 آبروم امروز یشیم طلبکارم یکرد اشتباه شاداب شو خفه_

 ......شده گم هام پوشه از یکی رفت

 .......نرفتم اتاقت تو اصال من ستین من کار بخدا_



 کتکم بده ادامه گهید کمی هیعصب یلیخ ریام دراومد اشکم

 ......زنهیم

 ....نگو دوروغ حداقل یکرد اشتباه_

 دست تیچیه به نرفتم اتاقت تو من بگم چندبار ریام بسه_

 .......نزدم

 ......صداتو شو ساکت

 .....نداد ادامه حرفشو شیگوش زنگ یصدا با

 .....محسن بگو_

 .....؟یکنیم یشوخ....یچ_

 بهم قبلش دینبا حداقل.....محسن بگم بهت یچ من_

 ......؟یگفتیم

 .......خداحافظ باشه گفتم....باشه_



 دنبالشه که ییا پرونده انگار زنهیم حرف محسن با که نطوریا

 ......شده دایپ

 داخل رفتم کنار از و دادم نشون بهش یچشم پشت

 اتاق از و دمیبپوش لباسم یرو مانتو و کردم سرم شال......اتاق

 ......اومدم رونیب

 ......کجا؟_

 .......چه تو به_

 ......دیکش بازومو

 .....زدنه حرف طرز چه نیا_

 تو مگه.....یریبگ رادیا من زدن حرف از شهیم روت یچجور_

 داد سرم یزد تهمت بهم شیپ قهیدق چند نیهم ینبود

 .....؟یزد

 ....زدم رونیب خونه از بهش توجه یب دمیکش دستش از بازومو



 ❤ 

  

 ....زدم رونیب خونه از بهش توجه یب دمیکش دستش از بازومو

 چند هی زنهیم داد سرم دهینرس راه از آقا بودم یعصبان یلیخ

 .....شده تر بداخالق هیوقت

 یصندل یرو....رفتم خانوم میمر ی آشپزخونه سمت

 .....نشستم

 ......؟ییا ختهیر بهم چرا شده یزیچ_

 .....بپرس ریام از_

 .....کجاست دمشیند من چرا اومده مگه_

 دست پروندهام به چرا زنهیم داد سرم خونه اومده.....باالست_

 باور نبوده من کار گمیم بهش یهرچ.....شده گم شیکی یزد



 لشیوسا به بچهمون اگه گهید وقته چند حتما......کنهینم

 .......بزنه داد هم بچمم سر خوادیم حتما بزنه دست

 ......شکمم یرو رفت دستم اریاخت یب زدنم حرف با

 ......نشست کنارم خانوم میمر

 .....هیخبر_

 چون....کنهیم اشاره شکممه یرو که دستم به خانوم میمر

 ....دید دستمو سمتش دمیکش مدیصندل

 ....بود مثبت کردم استفاده تست از.....ستمین مطمعن_

  که انشاال برم قربونت یاله.....زمیعز یوا_

 .....ادینم در آب از یالک چوقتیه مادر هی حس ییا حامله

 رو یحاملگ ی تکه فقط خانوم میمر دمینال ریام از نهمهیا

 ......دیشن



 دکتر رمیگیم وقت برات دکتر از بعد شگاهیآزما میریم اول_

 .....رفته اون شیپ هم نگار هیخوب

 ....نگو ریام به یچیه شهیم اگه_

 ......بدونه دیبا ریام زمیعز چرا_

 ......بگم بهش شدم مطمعن یوقت خوامیم_

 .....باشه_

 و کردم نازک واسش یچشم پشت....شد اشپزخونه داخل ریام

 .....نذاشتم محل بهش

 ......؟یخوب پسرم_

 .......گرسنمه یلیخ دارم یچ ناهار خوبم_

 .....کردم درست یسبز قورمه برم قربونت_

 قربون داره اونوقت کردم گله ریام از ششیپ االن نیهم خوبه

 .....پسرشه داره حقم خب....رهیم اش صدقه



 یتو.....بودن نشسته هال تو ریام با خانوم میمر ناهار از بعد

 با ریام زدن حرف یصدا  بودم ظرفا شستن مشغول آشپزخونه

 ....ادیم واضح مادرش

 .....ناراحته یلیخ اریدرب زنت دل از برو پسرم ریام_

 ......گفته؟ یزیچ شاداب_

 ......دلخوره ازت معلومه بگه یزیچ دینبا حتما_

 در ای ومدینم صداشون زدنیم حرف هروقت همشه دوتا نیا

 نقدیا صداشون که شده یچ االن دونمینم بود پچ پچ حد

 .......ادیم واضح

 مشغول خودمو بهش توجه یب.....شد خونه آشپز داخل ریام

 .....کردم شدن ظرف

 ....گذاشت شونم یرو سرشو کردم حسش سرم پشت

 .....ناراحته؟ خانومم_



 چیه برنداشت سرشو.....برداره سرشو تا دادم تکون شونمو

 ......کرد بغلم پشت از ومحکم انداخت کمرم دور دستاشو

 بمونه خودمون نیب دیبا دعوامون نگفتم بهت مگه زمیعز_

 .....؟یگفت مادرم به چرا

 .......شکمش تو زدم آرنج با ندفعهیا

 ....یزنینم حرف چرا...نارحته یلیخ خانومم نکهیا مثل_

 ......ندادم نشون یالعمل عکس چیه

 .....افتادم بدنم به یلرز کارش نیا با.....زد گردنم به یمک

 همون خورمتیم نجایهم یبد ادامه کردنت قهر  به اگه_

 ......یدار دوست خودت که یجور

 .......نکیس تو افتاد دستم از بشقاب

 .....زد ییا قهقه

 .......برم دیبا ندارم وقت فیح.....اومد خوشش خانومم جوون_



 سرم لیدل یب شیپ ساعت مین نییه کنهیم ینجوریا ریام چرا

 ........دیکش منتمو االنم زد داد

 ❤ 

  

 سرم لیدل یب شیپ ساعت مین نیهم کنهیم یانجور ریام چرا

 ادامه کارش به گهید کمی اگه.....دیکش منتمو م االن زد داد

 لمس بدنمو شیقو بزرگو یدستا اون با یوقت دادمیم وا دادیم

 ....خوامشیم یلیخ افتاد زدن نبض به تنم تمام کردیم

 .....ن؟یکرد یآشت شد یچ_

 ....نه_

 ......شه یطوالن قهرتون ستین خوب نده کشش ادیز_

.............. 

 ......؟یپوشیم یچ هیراض یعروس واسه_



 لباس یچ تو......گهید پوشمیم یزیچ هی دونمینم_

 ......؟یدیخر

 ......دیخر میبر روز هی ایب....هنوز نه_

 وقتم هر خطرناکه گهیم همش زارهینم یشناسینم داداشتو_

 .......کنهینم قبول ایب باهم خودت گمیم

 تماشا فوتبال دارن ریام با شد بلند رضا دنیکش هورا یصدا

 .......کننیم

 .....رن؟یگیم یعروس کجا_

 ......گهید ییدا ی خونه_

 ......رنیگینم تاالر چرا_

 هی خوانیم تازه خوانینم تاالر بزرگه یلیخ ییدا ی خونه_

 ....رنیبگ ساده یعروس



 انتخاب عروس لباس گفتیم هیراض که اوندفعه چرا_

 ........کرده

 یالیفام از یکی یول رنیبگ یعروس خواستنیم اول_

 هی خوانیم لیدل نیهم به مرده بوده مسنم که شوهرش

 ......رنیبگ جور جمعو یعروس

 .......ست؟ین لدای از یخبر وقته چند چرا_

 همش گفتیم خودش کرده عمل ضهیمر مادرش_

 .....مارستانهیب

 .....بشه خوب زودتر چه هر انشاال یآخ_

...................... 

 تنگ و کیتار یجا هی تو رهیگیم داره نفسم کهیتار نجایا چرا

 زن هی غیج با گوله کیشل بلند یصدا زمان هم.......افتادم ریگ

 ......زدم غیج منم ترس از.....اومد



 از یکی شد باز افتادم ریگ داخلش که۰گ یتنگ یجا اون در

 ......کردمیم هیگر زدم غیج......دیکش و گرفت موهام

 .....کرد ول یتخت کنار منو

 صورتش سرو تمام و افتاده تخت یرو ییا برهنه زن

 دیکش ریت سرم که یجور دیکش موهامو دوباره یکی.....هیخون

 .....دمیکش غیج درد از

 دمید که هیخواب چه نیا ایخدا دمیپر خواب از نفس نفس با

 ..........بود یواقع نقدیا چرا

 رفته حتما ستین ریام از یخبر.....صبحه مین و هشت ساعت

 داریب بهتر ادینم خوابم.....بخوابم تا دمیکش دراز دوباره......اداره

 .......شگاهیآزما برم خانوم میمر با قراره امروز شدم

 ❤ 

  



 ......شاداب

 .......شگاهیآزما برم خانوم میمر با قراره امروز

 ........شه؟یم آماده شیآزما جواب یک دخترم_

 .......کردم نگاه پرستار به و زدم باال لباسمو نیآست

 .....شهیم آماده گهید ساعت دو مین ساعتو کی بایتقر_

....................... 

 ........خونه؟ میبر میکن کاریچ ساعتو دو نیا حاال_

 یاومد خونه از وقت چند از بعد میکن کاریچ خونه میبر نه_

 .........بگذره وقت تا میبخور یزیچ هی ییجا ییا کافه رونیب

 شیگوش که میشد محافظا نیماش سوار خانوم میمر با همراه

 ......خورد زنگ

 ....؟یخوب پسرم سالم الو_

_........ 



 ساعته مین کینزد که ما یزد زنگ االن چرا پس_

 ......میرونیب

.................. 

 ......خوبه حالم شگاهیآزما میاومد آره شلوغه سرت شهیهم تو_

................ 

 .....بچه دیپوس دلش آوردم خودم با شادابو آره_

 هروقت که من زنهیم حرف ریام با خانوم میمر چقدر خدا یوا

 ویگوش شلوغه سرم گهیم نگفته الو هنوز زنمیم زنگ بهش

 ........کنهیم قطع

 شاپ یکاف هر قبلنا دنجه و قشنگ نجایا چقدر............

 به بار نیاول یبرا یوقت میرفتیم لدای با دمیدیم که یقشنگ

 یکاف چیه گهید ماهان با یدوست از بعد و رفتم فردا شاپیکاف

 ......نرفتم  فردا شاپ یکاف بجز شاپ



 ......؟یفکر تو چرا_

 وقته یلیخ ندازهیم دوستم یکی شاپ یکاف ادی منو نجایا_

 .....دمشیند نرفتم

 الیخ با بعد کنهیم  ریدستگ دشمناتو یبزود ریام انشاال_

 .......یریم یخواست ییهرجا راحت

 باهاش بچه مورد در چوقتیه که افتادم نیا ادی ریام گفت

 ......نزدم حرف

 ......کنم؟ کاریچ باشه مثبت شیآزما اگه_

 .....هیزندگ ینیریش بچه کن شکر رو خدا نداره یناراحت نکهیا_

 حرف ریام با بچه مورد در بارم هی حاال تا هیچ یدونیم آخه_

 چرا بگه مثال ای نخواد بچه دیشا که نگرانم نیا از همش نزدم

 ......شدم حامله عتیموق نیا تو



 مطمعن هاست بچه عاشق ریام هیحرف چه نیا دخترم وا_

 یمشکل هیچ عتیموق از منظورت یول.....شهیم خوشحال باش

 ....ن؟یدار

 از رفتن رونیب اجازه یحت دارم دشمن من که یدونیم نه_

 .....بکشنم ممکنه لحظه هر ندارم هم رو خونه

 حل یبزود مشکلت انشاال هیحرف چه نیا نکنه خدا_

 ......شهیم

 جواب بود رفته خانوم میمر نشستم یصندل یرو استرس با

 ......رهیبگ شویآزما

 .....شمیپ اومد شیآزما کاغذ با بالخره

 ....میبر شو بلند_

 ......شد؟ یچ شیآزما جواب کجا_



 نوبت واست که میبر پاشو زود زمیعز ییا حامله برم قربونت_

 .......گرفتم دکتر

 خوشحال.....داد دست بهم مختلف حس چند جواب دنیشن از

 تونمیم و باشم داشته عشقم از بچه هی قراره و حاملم نکهیا از

 نکهیا از دارم استرس هم کمی بگذرونم باهاش وقت یکل

 ......هیچجور بدم بهش ویحاملگ خبر یوقت ریام العمل عکس

......... 

...................... 

 ی هفته که گفت بهم دکتر نوبتم دنیرس و یمعطل یکل از بعد

 یجوری برم قربونش نخوده هی ی اندازه االن بچم چهارمم

 یرو لبخند گذاشتم رونیب دکتر مطب از پامو یوقت از شدم

 .......رفت نیب از استرسم تمام لبمه

 ......میبخور ناهار نییپا ایب کن عوض لباساتو برو زمیعز_



 ....کردم سرم همرنگشو شال دمیپوش یرنگ بنفش بلند لباس

 دیبا بدم خبر بهش زودتر هرچه خوامیم ادیب زودتر ریام کاش

 ......شهیم خوشحال یلیخ حتما بدم خبر هم لدای به

 لمیف حال در و مینشست ونیتلوز یجلو ناهار خوردن از بعد

 کنمیم ینیسنگ احساس.....میکردن تماشا

 دیبا گهیم داد خوردم به بود دستش یجلو چه هر خانوم میمر 

 یبش تیتقو تا یبخور خوب یغذا

 خوردم به غذا نقدیا میباردار اولم ماه هنوز بکنه رحم خدا 

 .......بکنه ریبخ خودش خدا بعدش دهیم

 .....زمیعز بخور وهیم_

 .....ندارم جا گهید ممنون نه_

 یمقو یغذاها دیبا بعد به نیا از میندار تونمینم ندارمو جا_

 .......یبخور



 .......شم چاق خوادینم دلم تونمینم واقعا_

 از بعد نداره یاشکال یاریب وزن کمی اگه هیحرف چه نیا وا_

 ........یشیم اول روز مثل دوباره شدنت فارغ

............... 

 تعجب اولش رسهیم یک که دمیپرس ازش و زدم زنگ ریام به

 بهم االن قهرم باهاش مثال چون زدم زنگ بهش که کرد

  زودت هرچه منتظرم فونهیآ  به چشمم خونست نزدک گفت

 قیعم ریام دنید از لبخندم کرد پارک در یجلو نیماش ادیب

 نیا.....نیا ایخدا شهیم ریام نیپاش سوار چرا هیک نیا......شد

 یچیه ریام چرا شهیم ریام نیماش سوار داره چرا ساستیپر

 .....گهینم بهش

 نگاه اونا به دارم و ستادمیا فونیآ یجلو ها وونهید مثل

 درو رسوندم در به خودمو رفتم نییپا ها پله از تند تند.....کنهیم



 با االن نیهم اون ستین ریام ایخدا.....ستین ریام....کردم باز

  رفت نجایا از سابقش زن

 ........اومد در اشکم......کنم کاریچ خدا

 ❤ 

  

 ......شاداب

 باز درو رسوندم در به خودمو رفتم نییپا ها پله از تند تند

 زن با االن نیهم اون ستین ریام ایخدا.....ستین ریام....کردم

 .....رفت نجایا از سابقش

 ......اومد در اشکم......کنم کاریچ خدا

 با اصال کردیم کاریچ نجایا سایپر.....نشستم نیزم یرو در کنار

 نشونیب یحس هنوز نکنه ایخدا......داره کاریچ ریام

 هیراض ی خونه در یجلو بهم نگاهاشون ادی دوباره.....هست



 دیشا.....شدن رابطه باهم االن تا موقعه اون از نکنه......افتادم

 هر واسه شده تر بداخالق یوقت چند ریام نهیهم خاطر به

 .....زنهیم داد سرم ای دهیم ریگ بهم یزیچ

 هیگر چرا ینشست نیزم یرو چرا شاداب بده مرگم خدا واس_

 ......؟یکنیم

 بازومو اومد خودش کنمینم یحرکت چیه دید یوقت خانوم میمر

 ......کرد بلندم و گرفت

 بلند.....دهیپر رنگت که شده یچ بگو یداد دقم که تو دختر_

 ......ینیبش نیزم یرو ستین خوب سرده نیزم تو میبر شو

 .....افتاد راه خونه سمت به و کرد بلندم خانوم میمر

 ......آشپزخونه رفت خودش و نشوندتم مبل یرو

 ......شده؟ یچ بگو یزنینم حرف چرا که تو دخترم بخور_

 .....خوردم آب از ییا جرعه



 .....دمید اومد یوقت بودم ریام منتظر_

 گرسه یجلو تونمینم چرا دونمینم شد شروع باز هقم هق

 ......رمیبگ کردنمو

 عمرم نصف که تو بگو یدید یچ شده یچ ریام__

 .......یکرد

 ......رفتن هم با شد ریام نیماش سوار سایپر_

 .....رفتن؟ کجا بده مرگم خدا........سایپر اون......سایپر_

 .......بخشمشینم گهید ندفعهیا بخدا.....دونمینم_

 دیشا نکن خراب اعصابتو انقد ییا حامله زمیعز باش آروم_

 ......ستین یکنیم فکر تو که یاونجور

 ریام نیماش سوار چرا اومده نجایا تا زنه اون چرا هیچ پس_

 ........رفتن هم با شد

 .....نداد جواب یول زد زنگ ریام یگوش به خانوم میمر



 .......ده؟ینم جواب شویگوش چرا کننینم یکار اگه_

 ......ببخشمش تونمینم گهید ندفعهیا گرفت شدت ام هیگر

 .......ببخشمش من بکنه اشتباه  دفعه هر شهینم

 ❤ 

  

 ......شاداب

  

 .......ده؟ینم جواب شویگوش چرا کننینم یکار اگه_

 ......ببخشمش تونمینم گهید ندفعهیا گرفت شدت ام هیگر

 .......ببخشمش من بکنه اشتباه  دفعه هر شهینم

 ......ستین خوب واست نخور حرص نقدیا زمیعز باش آروم_

 منو داره باهمن االن اون و ریام نکهیا فکر تونمینم_

 ......کشهیم



 رسهیم یوقت شهیهم.....شد خونه وارد ریان.....دراومد یصدا

 ......زنهیم سر خانوم میمر به اول خونه

 .....کرد نگاه میاشک یچشا به

 .....؟یکنیم هیگر یچرادار شده یچ_

 ........ر؟یام یبود کجا_

 ازش دوباره خانوم میمر کرد نگاه مادرش به تعجب با

 .....دیپرس

 کجا االن تا خونم کینزد یگفت شیپ قهیدق چهل تو_

 ......؟یبود

 ......ن؟یعصب نقدیا چرا مادر شده یچ_

 .....ستادمیا جلوش

 ......دمید خونه در یجلو سابقت زن با رو تو چون_



 بارم هی یحت دمینپرس شیقبل ازدواج مورد در ریام از چوقتیه

 .......اوردمین روش به

 .....تو یگیم یچ_

 ....؟.زدم داد صورتش تو و گرفتم دستم تو قشوی

 سوار زنه اون دمید چشام با خودم کنهیم انکار داره آقا نیبب_

 کاریچ سابقت زن با یبود کجا االن تا.....شد نتیماش

 ........؟یکردیم

 ......؟یاریم در هیچ ایباز یکول نیا_

 اونوقت رمیمیم خوردن حرص و تیاعصبان از دار من یخدا

 ......زنهیم حرف داره لکسیر و آروم آقا

 یبو تنت یحت یانتکاریخ یگو دورغ هی تو ادیم بدم ازت_

 ......دهیم زنونه عطر

 .....بود ستادهیا کنارم خانوم میمر



 ......یشیم ضیمر بخدا نخور حرص نقدیا باش آروم زمیعز_

 .......کنم تحمل  تونمینم رو یکی نیا گهید تونمینم_

 ......رفت در سمت به و گرفت بازومو ریام

 رونمیب خونت از یخوایم هم ندفعهیا یکن کاریچ یخوایم_

 پشت چوقتیه گهید چون بکن نکارویا خدا تورو......یبکن

 ......نداره یبرگشت گهید ندفعهیا کنمینم نگاه هم سرمو

 ......کنمیم تیحال زدنو تهمت رمیم_

 .......یشکوند دستشو ریام کن ولش_

 .....مادر نکن دخالت شما_

 دمیکش ریام دست از بازمو بود یعصب یلیخ دیلرزیم بدنم تمام

 دستمو نییپا افتادم پله از خورد بهم تعاولم شد یچ دونمینم

 نیآخر......... گذاشتم شکمم یرو

 ....اومد خانوم میمر داد یصدا لحظه



............ 

 ❤ 

  

 ......شاداب

 داریب خواب از دستم مچ و سرم ی هیناح از یبد درد با

 .......شدم

 ......کنمیم کاریچ نجایا من

 از بازمو خونه ببرتم بزور خواستیم ریام اومد ادمی تازه ایخدا

 ......نییپا افتادم ها پله از دمیکش دستش

 .....کردم فراموش رویام انتیخ

 .......بچمه مهمه برام االن که یزیچ تنها

 .....دیکش شکمم یرو سالممو دست

 ......ندارم چکسویه بچم از ریغ به ایخدا باشه سالم بچم ایخدا



 دیبا اول یماها که گفت دکتر خانوم شیپ رفتم که روز اون

 .....باشم مواظب یلیخ

 ....کنم کاریچ بدم دست از بچمو اگه

 .....شد اتاق داخل خانوم میمر

 ......دخترم یخوب برم قربونت یاله_

 ....خوبه بچم حال....بچم_

 و نذر یکل مارستانیب میبرس یوقت تا زمیعز خوبه خدا شکر_

 .......کنه حفظ بچتو هم خودت هم خدا که کردم ازین

 سرم که ییبال نیا باعث خودش مگه ستین نجایا ریام چرا

 .....ستین اومده

 .......شم؟یپ مرخص یک_

 یلیخ........یشیم مرخص شه تموم که سرمت گفت دکتر_

 نگران.......وفتادهین بچت ی واسه یاتفاق که یآورد شانس



 خوب یببند آتل هفته دو هیجز یرفتگ در هی نباش دستت

 ......خورده هیبخ سرتم شهیم

 از خانوم میمر اونوقت افتاده واسم که یاتفاق از یعصب من

 ......زنهیم حرف سرم هیبخ

 .......کنه پر ویمرخص فرم رفته ریام_

 .....نجاستیا آقا پس

 .....کرد جدا دستم از سرمو اومد داخل یپرستار

 ......دختر شو بلند

 نشستم تخت یرو نکهیهم شدم بلند خانوم میمر کمک با

 تخت از گرفتینم دستمو خانوم میمر اگه رفت جیگ سرم

 .......نییپا وفتادمیم

 ......؟یخوب زمیعز باش مواظب_

 .......خوبم_



 خانوم میمر از شهیم تارک دازه هوا

 .......بودم هوشیب چقدر دمینپرس

 نهیآ از ریام ینگاها متوجه نشستم مجسمه مثل نیماش یتو

 .......نزاشتم محلش یول شدمیم نیماش ی

 برم تونستمیم االن داشتم مادر پدرو اگه کنم کاریچ دونمینم

 دارم خونه خودم نکهیا با کسم یب میتی هی من یول......خونم

 ییا خانواده اگه یول.....دهینم اجازه ریام چون برم تونمینم یول

 باهم ینجوریا ریام زاشتمینم و ومدنیم در پشتم حتما داشتم

 .......کنه رفتار

........... 

 چرا دونمینم سکوت رو رفته باز کنهیم تمیاذ ریام یها نگاه

 اشتباه من بوده سوتفاهم که گهینم چرا زنهینم حرف باهام

 به افتاده خوره مثل که ییفکرا نیا تمام بگه بهم کردم فکر

 هی از غیدر اما منه ذهن ی ساخته همش هیالک همش جونم



 چیه نجایا تا شدم نیماش سوار که مارستانیب دم از کلمه

 چیه که دارم دیام هنوز که المیخ خوش چقد.....نزده یحرف

 .......وفتادهین زنه اون و ریام نیب یاتفاق

 ......؟یش ادهیپ یتونیم یخوب_

 ......خوبم_

 نیماش از کنه کمکم ومدین یحت ریام شدم ادهیپ نیماش از

 دادم به یک نبود خانوم میمر اگه دونمینم.....شم ادهیپ

 .....دیرسیم

 نیا از زدینم حرف ییا کلمه ریام بازم دیرس شام موقع

 کنهیم نگاه بهم یجوری ترسناکه نگاهاش دمیترسیم سکوتش

 دربو که یاون کرده انتیخ که یاون انگار منم کار ریتقص انگار

 ......منم شده داغون

................ 



 خواب هی دلم دمیکشیم مازهیخ همش بودم خسته یلیخ

 خوامینم امشبو حداقل باال برم خوامینم یول خوادیم یطوالن

 ......بخوابم ریام شیپ

 .......باال ببرش ادیم خوابش خستس شاداب ریام_

 اون امشب خوامینم رویام امشب بگم تونستمیم کاش یا

 چون کنم مخالفت تونمینم فیح یول......خوامینم اتاقو و تخت

 ........ندارم  رفتن واسه ییا خانواده ییجا

 .......ستادهیا منتظرم در کنار ریام

 اومد ادمی باز رفتم باال ها پله از و شدم رد کنارش از توجه یب

 .........بردتم باال ها پله از و دیکش دستمو بزور ریام که

 برداشتم لباسمو خواب اتاق رفتم کردم سکوت خودش مثل

 ......شدم حموم روونه

 .......اومدم رونیب اتاق از یطوالن بایتقر دوش هی از بعد



 چرا.....داده تخت تاج به شویتک و نشسته تخت یور ریام

 شک بهش که فهمهینم چرا ناراحتم ازش که فهمهینم

 .......کنهیم نگاه من و نشسته فقط دادن حیتوض بدون......دارم

 .......بخوابم انتکاریخ هی شیپ خوامینم رونیب برو_

 .....کرد نگاه بهم خشم با

 .......کنه باور نهیبیم که رو یزیچ هر دینبا آدم_

 ادتی....کنه باور دیبا نهیبیم که زویهرچ آدم یکنیم اشتباه_

 ........ینکرد باور حرفمو یدید یپارت خونم تو یوقت رفته

 ......بره رونیب ریام منتظرم و بودم ستادهیا تخت کنار هنوز

 ..........کنهیم فرق هم با موضوع دو نیا_

 کاریچ یدیدیم مشابه عتیموق تو منو اگه......کنهیم یفرق چه_

 ......؟یکردیم

 .......کشتمیم طرفتو_



 .....بکشم؟ طرفو بکنم دیبا کاریچ االن من........یچ من_

 ......؟یبد گوش من حرف به دیبا تو زمیعز نه_

 ........بشنوم حرفتو خوامینم رونیب برو_

 ........داشت نگه بغلش تو منو دیکش بازومو

 ........زدم پا دستو

 .......گهید نزن دست بهم کن ولم_

 ......کن گوش حرفم به شو ساکت_

 .......گهید نزن دست بهم کن ولم_

 ......کن گوش حرفم به شو ساکت_

 با تورو که یموقع اونم مونده نمونیب میحرف مگه یحرف چه_

 .......دمید اولت عشق سابقت زن

 کشمیم زجر دارم من ازش رهیگیم حرصم......زد یلبخند

 ......دهیم لمیتحو لبخند اونوقت



 .....نبوده من عشق چوقتیه اون.....سابقم زن_

 ......گهیم راست داره انگار کردم نگاه چشام به

 تمام یوقت بعد ساعت هی نیرفت هم با بوده که سابقت زن_

 هی اون تو دونهیم خدا.....یبرگشت دادیم زنونه عطر یبو تنت

 .......؟یکردیم کاریچ ساعت

 .....؟یندار اعتماد بهم چرا_

 ......؟یدار تو مگه_

 .....ندارم؟_

 .......یدیم جواب سوال با سوالمو چرا_

 ....چسبوند خودش به منو قبل از محکمتر

 ......؟یکرد باز سرتو باند چرا_

 زخم از داره یخورد اعصاب نیا تو انداختم بهش یبد نگاه هی

 ......زنهیم حرف سرم



 ......نخواب نجایا هم تو بخوابم خوامیم کن ولم_

 ......؟یکنیم رونمیب اتاق از ادیم دلت_

 ......؟یکرد انتیخ بهم تو ریام یکنیم یشوخ_

 .....ارمایم سرت بعدا تحمت نیا یتالف زمیعز_

 .......؟ینکرد انتیخ یبگ یخوایم یعنی_

 چوقتیه من نکردم انتیخ من زمیعز نه......انتیخ گفت باز_

 خوب یلیخ دختر گفتیم که مادر اصرار با نبودم عاشقش

 که ینجابت دمیفهم ازدواج شب کردم ازدواج باهاش هیبینج

 ......نداشت زدنیم حرف ازش همش

 .......کردم نگاه بهش متعجب

 ......نبوده؟ باکره که نهیا منظورت......منظورت_

 ......داد مثبت جواب سر با



 چرا پس نیهست یمذهب ی خانواده شما دونستیم اون_

 ........کرد؟ ازدواج باهات

 ......داشت دوست رو  گهید یکی اون پدرش اصرار به_

 لباسات چرا دنبالت خونه دم اومده چرا نداره دوستت اگه_

 .....داد؟یم زنونه عطر یبو

 در دم دمید دمیرس یوقت.....ستین مهم برام اصال دونمینم_

 کردم ادشیپ ابونیخ سر منم شد نیماش سوار خودش ستادهیا

 ....نشه داشیپ خونه نیا بر دور گهید دادم اخطار بهش

 ......بغلم تو دیپر دادمیم اخطار بهش یوقت

 .....ینکرد انتیخ یگیم بعد ادیم بدم ازت_

 مطمعن بغلم تو اومد اون نکردم بغلش که من خوشگلم_

 .......شهینم داشیپ نجایا گهید باش

 .....؟یچ تو بر دور_



 .......باش مطمعن گفتم_

 شکمش به کمرمو من و بود نشسته ریام گرفتم آروم بغلش تو

 .....کردم دراز پاهاش یرو پاهامو و دادم هیتک

 .....دیکش شکم یرو نوازشگر دستشو ریام

 .....؟ینگفت بهم اش درباره یچیه چرا_

 .....گفته بهش خانوم میمر حتما دونهیم ریام یوا

 من خونه یاومد عجله با که یروز اون دمیفهم تازه خودم_

 بهت.....کردمیم استفاده چک یبیب از داشتم بودم ییدستشو

 .......یدیکش داد سرم چون نگفتم

 .......زد سرم یرو ییا بوسه

 .......نشستم کنارش شدم بلند پاش یرو از

 ......زدم لبش یرو یکوتاه ی بوسه



 شد قیعم بوسمون داشت نگه سرمو نگرفتم فاصله ازش هنوز

 تخت یرو......دمیرسیم لذت به مکش هر دبایبوسیم عطش با

 ......زد مهیخ روم اطیاحت با کرد درازم

 .......شد خارج دهنم از یآه.....زد گردنم به یمک دیبوس لباچو

 .....دارم دوست_

 ....دیبوس شکممو یرو داد باال لباسمو یرو رفت تر نییپا

 ....زدم صدا اسمشو اریاخت یب

 رونیب تنش از بلوزشو خواستمیم رسوندم کمرش به دستمو

 ..........ارمیب

 ........شهینم االن زمیعز نه...نه_

 .....دمیکش لباسشو دوباره ندادم گوش حرفش به

 ......زمیعز نکن_

 ......شدم یعصب



 .......خوامتیم االن من شهینم چرا....چرا_

 دیشا شکسته سرت دهید ضربه دستت ستین خوب حالت_

 ......خورده ضربه شکمت

 .......ادینم  شیپ یهممشکل بچه واسه خوبه حالم من_

 ....؟یمطمعن_

 ...ادینم شیپ یمشکل گفت دکتر آره_

...................... 

 ریام که دیخر امیب باهات من مژگان یشد وونهید_

 .......کشتمیم

 با هم ریام و رضا رونیب میبر هم با ییتنها گمیم مگه_

 ......میبریم خودمون

 ......دمیخند



 رو پاساژ کل ریام با کنمیم تصور یوقت داره خنده فکرشم_

 ........بگردم

 بچه.....دیخر ادینم باهم هم رضا همن مثل همشون مردا_

 رمیم ییدوتا خودمون بعد دمیم  رضا رویام لیتحو هارو

 ........دیخر

 دارهیم نگه خودش کنار منو ادیب اگه ریام نهیهم مشکلم_

 .....خطرناکه گهیم بگردم باهات زارهینم

 کن استفاده زنونه روش از هم تو کنمیم خواهش ازش من_

 ......ادیب تا

 .....یبخر یخوایم یچ حاال.....شهیم یچ نمیبب باشه_

 مثال کنمیم دایپ قشنگ زیچ هی میگردیم دونمینم هنوز_

 ......امیب نظر به خوب دیبا شوهرمه خواهر یعروس

 .....شد خونه داخل بغل به نایمب ریام



 .......دادش خان سالم_

 یباز برف اطیح تو رفته یکرد ول رو بچه چرا.....سالم_

 .......کرده خی دستاش رشیبگ شهیم ضیمر یگینم کنهیم

 ......ادیم بهش شدن پدر چقد برم قربونش

 ......گرفت ریام بغل از رو نایمب مژگان

 فکر رونهیب دونستمینم اصال من دهیم گوش حرفم به مگه_

 .....مامانه شیپ کردمیم

 .....کجاست؟ مامان_

 .......خونهیم نماز داره_

 رفتن از قبل کنه عوض سشویخ یلباسا تا برد رو نایمب مژگان

 ......بزنم حرف ریام با تا زد اشاره بهم

 وونشید شتریب من و دیپوشیم یوقت که چرمش کت ریام

 .....انداخت مبل دسته یرو و آورد در تنش از شدمویم



 وونشید شتریب من و دیپوشیم یوقت که چرمش کت ریم

 .....انداخت مبل دسته یرو و آورد در تنش از شدمویم

 ....؟یخورد ناهار_

 ......؟یخوب......خوردم_

 ......نیا ای منم منظورت_

 .......دمیکش دست تختم شکم به

 .......هردوتون_

 .....میخوب

 ......میبخور باهم ناهارو تا یایب زودتر کمی ینتونست_

 .......ومدمین که نتونستم_

 چرا دونمینم دارم دنشیبوس و کردنش بغل به یادیز اقیاشت

 .......شدم ینجوریا

 ......؟یکنیم نگام ینجوریا چرا_



 ......زدم گونش یرو ییا بوسه حرف بدون

 ......کرده ییزایچ هی هوس خانومم جانم یا_

 ......کنم بغلت خوامیم فقط نباش منحرف_

 دلش خانومم وقت هر که منه ی فهیوظ میشوهر زنو_

 .......بدم انجام فمویوظ خواست

 .....دیخر برم مژگان با بده اجازه پس_

 .....یکن استفاده خودت نفع به تیموقع از یبلد خوب_

 .....باشه هستن که مژگانم و رضا ییایم تو رمینم که تنها

 .......شهیم یچ نمیبب_

 ....کردم بغلش محکم

 ......رمیم باهاش بگم مژگان به برم پس....برم قوربونت_

 .......شهیم یچ نمیبب گفتم میریم نگفتم......زمیعز



 .....گهید میبر ریام اِ_

 شیپ اومدن مژگان خانوم میمر بگه یزیچ ریام نکهیا از قبل

 ..........ما

..................... 

 .......باشه ایب خودت میرفت هروقت_

 ........امیم نداشتم کار اگه_

 .....دمیبوس لپشو و کردم بغلش محکم

 .......شده کن گوش حرف نقدیا که برم عشقمم قربون_

 زبون به یخوایم یهرچ....یکنیم بغلم ماچو همش خبره چه_

 .......اریب

 ......دارم دوستت یادیز فقط ستین یخبر_

 .......برد نیب از نمونویب ی فاصله گرفت گردنمو

 .....یدار دوستم فقط یخواینم یچیه که_



 ......دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو طنتیش با

 ......گرفت لپم از یگاز

 ......من یکوچولو_

 ......داد ادامه نمیس تا آورد نییپا گردنم از دستشو

 .......شد جدا ازم هوی

 ......کجاست؟ گردنبندت_

 کجاست؟ گردنبندت_

 ......شد؟ یعصب هوی چرا

 .....؟یگیم کدومو_

 ......دادم بهت تولدت روز که یهمون_

 .....زهیم یرو_

 ......؟یآورد درش چرا_



 .....؟یزنیم داد چرا شده یچ_

 ....آورد گردنبندو زیم یرو از شد بلند جاش از

 ......؟یکنیم گردنم یدار چرا_

 .....نشست جاش سر و کرد گردنم گردنبندو

 ......ارین در گردنت از گردنبندو نیا چوقتیه گهید_

 .....شه؟یم یچ مگه چرا_

 .....کن گوش گمیم یهرچ نپرس سوال_

 .......ارمیم درش ینگ اگه_

 .......شاداب_

 جداش خودم از چوقتیه دینبا چرا بگو فقط نزن داد سرم_

 .......کنم؟

 .......گذاشتم ابیرد داخلش_



 .......کردم نگاه بهش بهت با

 چرا....دمینفهم بود گردنم نیا مدت همه نیا من.....یچ_

 ......؟ینگفت شیداد بهم یوقت

 گردنت عمرا یدیفهمیم اگه یبود قهر موقع اون_

 ......یکردیم

 که بودم خوشحالم چقد که بگو احمقو من......ییعوض یلیخ_

 خوادیم دلم ادیم بدم ازت االن نقدیا.....داده هیهد بهم عشقم

 ......بکنم موهاتو تمام

 .......برد باال دستاشو میتسل حالت با ریام

 ......کن رحم میجوون به بگذر ازم رو ندفعهیا هی_

 هی با محکم بردم موهاش سمت به دستامو کردم حمله بهش

 .....گرفت سرم یباال دستامو دستش

 .......ییعوض هی تو بکشمت خوامیم کن ولم_



 یرو ریام افتادم تخت یرو من دیچرخ حرکت هی تو ریام

 .....من

 واسه کردم یکار هر من یخوریم حرص چرا خوشگلم_

 ......بوده خودت

 یکرد کارایچ گهید دونهیم خدا......خودت واسه یگیم همش_

 ......خبرم یب ازش من که

 .......زد لبم یرو یکوتاه ی بوسه

 اون به شهیهم بگو خودم به یشد ناراحت ازم هروقت_

 برنگردون رو ازم چوقتیه.......نکن اعتماد ینیبیم که یزیچ

........ 

 ......؟یدار اعتماد بهم تو_

 ......دارم اعتماد_

 ......؟یکنینم انتیخ بهم پس_



 کرد نگاه بهم اخم با

 ......شاداب_

 ......دارم دوستت.......حاال باشه_

 ❤ 

  

 ......شاداب

 ......رفتم ریام شیپ مانتو دنیپوش از بعد

 ......کرد نگاه بهم اخم با دنمید با ریام

 .....؟یکنیم نگام ینجوریا چرا هیچ_

 .....؟یدیپوش هیچ نیا_

 یرو تا شیبلند که یکربون یآب کت هی کردم لباسم به ینگاه

 ......بودم دهیپوش بود رونم

 ......دمیپوشیم تر کوتاه نیا از قبال من خوبه لمیخ_



 نبودم تیزندگ تو من موقع اون قبال یگیم خودت......زمیعز_

 زود ییایب باهام یخوایم اگه حاالم.....یبکن تیرعا دیبا االن

 ........بپوش یحساب درست مانتو هی برو

 از کنم عوض لباسمو خوادینم دلم اصال یقشنگ نیا به مانتو

 ......کنم مخالفت ریام با خوامینم هم طرف هی

 ......کردم عوض بلندتر مانتو هی با مانتومو

 ......زدم یچرخ ریام یجلو

 .......نبود مانتو اون فیح......یشد یراض خوبه حاال_

 .......زد میشونیپ یرو ییا بوسه

 .......نبود مناسبت لباس اون......نبود فیح_

 باهاش شهینم اصال زنهیم حرف باهام یمهربون با یجوری

 ........کرد مخالفت

 .......بره خودش نیماش با یهرکس میگذاشت قرار



 ......کردم یروبوس مژگان با

 ......ومده؟ین باهاتون نایمب چرا_

 ......بمونم عمه شیپ خوامیم نه گهیم ایب گفتم بهش یهرچ_

 .....میشد داده آدرسشو لدای که یمزون داخل مژگان با

 نقدیا نترنتیا از چرا دونمینم گرفتینم چشممو یلباس چیه

 ......شهینم پسندم یچیه نجایا یول کنمیم دیخر راحت

 ......خوبه؟ نیا نیبب ایب شاداب_

 ....کردم نگاه یماه پدل بلند نیاست یزرشک لباس به

 .......قشنگه_

 .......میبخر اومده خوشم منم_

 ......هم مثل_



 تن تو قشنگ یلیخ مدلش هم قشنگه رنگش هم گهید آره_

 بزرگ شکمت هنوز خوبه توام االن واسه......سهیمیوا

 .....م؟یبخر....نشده

 ......بده ریگ ریام دیشا.....نماست بدن کمی لباس نیا_

 .......داره نکارایا به  کایچ ریام بابا برو_

 مانتومو کرد مجبورم نجایا به اومدن از قبل....دهیم ریگ واال_

 ......کنم عوض

 ......بوده کوتاه یلیخ حتما_

 اشاره بود جنس و رنگ نیهم قایدق که شیکنار مدل به

 .....کردم

 میبخر نویا ستین تنگ نشییپا بهتره یلیخ کن نگاه نویا_

 ....قشنگتره



 شال کفشو گشتن یکم از بعد......دمیخر لباسو پرو از بعد

 .......دمیخر همرنگشو

 .......؟یعروس ییایب آتل با یخواینم که تو شاداب_

 ......کنمیم بازش اونموقع تا نه_

 ❤ 

  

 ......شاداب

 ........خستم چقد خدا یوا_

 ......شدمیم خسته گشتمیم پاساژو کل تو مثل اگه منم_

 .......بوده؟ تو ریتقص گشتم پاساژو کل من اگه_

 ......کارمیچ وسط نیا من شد من ریتقص االن_

 هر و دمیپسند ینم من دیپسندیم مژگان که یلباس هر_

 از اگه ای ومدینم خوشش مژگان ومدیم خوشم من که یلباس



 ریگ تو چون کردمینم انتخاب ومدیم خوشم یلباس

 ........یدادیم

 .....بده نشونم یدیخر یچ االن_

 .....دمینم نشونت یعروس تا نه_

 .....چرا؟_

 رضا مژگان میبپوش هم مثل لباس میخوایم مژگان منو_

 بهمن یزاریم روش یبیع هی حتما تو یول دهینم ریگ بهش

 .......دمینم نشونت یعروس تا خاطر

......................... 

 دهیم خوردم به وهیم یکل خانوم میمر  شیپ امیم دفعه هر

 .......شم چاق آخرش ترسمیم.....یش تیتقو دیبا گهیم

 ......دخترم بخور_

 .....خوردم یلیخ ندارم جا گهید_



 یکی یبخور سهم دو دیبا بعد به االن از تو برم قوربونت_

 ......خودت واسه یکی بچت واسه

 .......خونه رفت دمید رویام خونه آشپز ی پنجره از

 .......باال؟ رفت بود ریام نیا_

 ......ادینم زود امروز گفت کنهیم کاریچ نجایا آره_

 .....داره الزم یزیچ دیشا شیپ برو_

 .......ومدیم ریام اتاق از صدا شدم خونه وارد

 ......رفت نفسم دمیدیم که ییا صحنه از

 زخمشو کنهیم یسع داره و شده یزخم ریام ی شونه پست

 ......کنه پانسمان

 .......؟یخورد ریت شده یچ ریام خدا یوا_

 .......سادست زخم هی فقط نه_



 کردن یعفون ضد مشغول و گرفتم ازش پانسمانو لیوسا

 .......شدم زخمش

 ......؟ینرفت دکتر چرا سادس زخم نیا یکجا شده یچ_

 .....شدم یزخم یریدرگ تو خوبم_

 ......خورد زنگ ریام یگوش

 خودش کنار گوشو و کرد بلندگو یرو صداشو برداشت ویگوش

 .......گذاشت

 ......؟ییکجا ریام یخوب سالم_

 .......شده؟ یخبر خوبم_

 شونت گفتیم نیآرم شدم نگرانت یرفت یگذاشت خبر یب نه_

 .....شده؟ یزخم

 ....ومده؟ین یقانون پزشک جواب......سادست زخم هی_

 ❤ 



  

 ......شاداب

 .......ومده؟ین یقانون پزشک جواب......سادست زخم هی_

 ......دادمیم گوش حرفاشون به و بستم رویام زخم

 .....رمیگیم رمیم خودم اومد هروقت هنوز نه_

 ....؟یندار یکار_

 ی خونه بر دور گفت زد زنگ ییصفا یرفت تو نکهیا از بعد_

 ......شه؟یم یمشکوک یآمدا و رفت یمهدو

 .......شاداب؟ ی خونه_

 ......برداره لباس تا کمد سمت رفت ریام

 گرفتن گروگان خانومو شاداب که یروز از که اونجا نه_

 ......گمیم اوشویس ی خونه سین یخبر



 به لحظه گزارش و رهیبگ نظر ریز زویچ همه بگو ییصفا به_

 .......بده لحظه

 ......؟ینگفت بهش هنوز ریام_

 ......؟یک به یچ_

 تا یکرد رونیب خونه از خانومو شاداب نکهیا.....یچ گفت باز_

 ......میبنداز ریگ دشمناشو

 .......گفت یچ نیا

 قطع تماسو برداشت ویگوش سمتم اومد کردم نگاه ریام به

 .......کرد

 .......شدم بلند جام از

 رونیب خونه از منو چرا تو......تو گفتیم یچ نیا ریام_

 .......؟یکرد

 .....باش آروم  یچیه_



 .....دمیکش رونیب دستش از دستامو.....گرفت دستش تو دستامو

 ......چرا.......یکرد کاریچ من با تو_

 .......دمیم حیتوض برات_

 .......دمیکش غیج زدم داد

 .....دمیکش زجر همه اون.....نمونده یحیتوض چیه_

 .......یکرد باهام کارو اون که شهینم باورم خدا

 کردم قفل درو رفتم خواب اتاق سمت به اومدم رونیب اتاق از

 .......زدیم در به ریام

 باهم تا رونیب ایب کنار بزار ویباز بچه شاداب کن باز درو_

 ......میبزن حرف

 تازه اتفاق هی شمیم خوب باهم تا شهیم ینجوریا چرا ایخدا

 .....وفتهیم



 شدم خسته.......ببخشمش من بکنه اشتباه ریام دیبا یک تا

 ....... ندارم آرامش

 بشم طعمه تا کرده رونیب خونش از منو ریام شهینم باورم

 .........دشمنام واسه

 ......شاداب کن باز درو_

 .......زدم غیج

 ......متنفرم ازت بشنوم صداتو خوامینم برو نجایا از برو_

 خورد یچجور کرد رمیتحق یچجور رهینم ادمی از چوقتیه

 دمیفهم که یروز طیشرا نیبدتر تو کردم هیگر چقد شدم

 یاونجور ریام دنیرس قتل به خانوادم

 ........کرد رونیب خونش از منو رحمانه یب 

 یحت دیشا نداره دوستم دیشا دارم شک عشقش به یحت االن

 .....اس نقشه هم ازدواجش



 ........برد خوابم که کردم هیگر نقدیا

 ❤ 

  

 .......برم خوادینم دلم من و ستیراض یعروس امشب

 .....رمیمیم دارم که نمیغمگ نقدیا شکسته دلم چون

 قابل و مشخصه زیچ همه هرچند نداد حیتوض واسم یحت ریام

 ........ستین دادن حیتوض

 .......کشتمیم داره بغض ایخدا

 نقدیا دیبا یحاملگ یتو چرا.......دمیکش شکمم یرو دست

 ......کرد تا بهام ینجوریا عشقم شوهرم چرا باشم نیغمگ

 یوقت دمیند شبید از اونو.....ببخشم رویام یچحور دونمینم

 .......دمینشن ازش ییصدا گهید بستم روش درو



 واسم ارهیدرب دلم از ادیب تا پنتظدشم دلم ته که احمقم نقدیا

 .........بده حیتوض

 ......میبر میخوایم شو آماده شاداب_

 .......باشه_

 خودم گهیم میبر ایب گفتم بهش یهرچ بگو ریام به یزیچ تو_

 .....امیم بعدا

 چه باز زشیعز پسر دونهینم نداره خبر یچیه از خانوم میمر 

 .آورده من سر ییبال

 .....کردم مختصر شیآرا هی دمیپوش لباسمو

 مادرش اصرار با یول رهیبگ ییا ساده یعروس بود قرار هیراض

 از مردونه یعروس االن و کردن دعوت رو یشتریب یمهمونا

 .......گرفتن جدا زنونه



 نییپا فرستاده برامون ریام که ینیماش از خانوم میمر با

 ......میشد محمد ییدا ی خونه یراه و دمیاومد

 زنها واسه خونه داخل سالن و مردا واسه اطهیح تو که یسالن

 گرفتن نظر در
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 یکار هی داره یکس هر......شده شلوغ یلیخ محمد ییدا خونه

 ......دهیم انجام

 مینزد حرف باهم وقته یلیخ ماهانه......خورد زنگ میگوش

 ....کردم خانوم میمر به رو......میکرد چت باهام فقط

 ......امیم من نیبر شما_

 و ستادمیا ییا گوشه.......ایب زود فقط باشه_

 .......دادم تلفنو جواب



 ......سالم_

 .....؟یریگینم یخبر ما از گهید یخوب سالم_

 .....؟یدونیم عتمویوض که تو گفتم بهت قبال_

 یک بار نیآخر یدونیم ییایب یتونیم که بار هی یول دونمیم_

 ......میدید هممو

 ازش یخبر ادیز کجاست یمان.....امیم روزا نیا از یکی_

 ......ستین

 صدا سرو نقدیا چرا ییکجا.....کنهیم کار فقط شلوغه سرش_

 ........اد؟یم

 .......رهیام ییدا دختر یعروس_

 ......بگذرون خوش برو کنمیم قطع پس_

 .......میکرد یخداحافظ ماهان از

 ......سالم_



 ......کردم نگاه کرد سالم بهم که یکس به

 دونمینم دمشید یخواستگار از بعد بار نیآخر......نیام

 درخت به زده هیتک گوشه هی من کرده دایپ منو یچجور

 ......ستادمیا

 ......؟یبد سالممو جواب یخواینم_

 ......سالم_

 ......دمیشن قشنگتو یصدا بالخره خوب چه_

 ......زنهیم حرف ینجوریا چرا نیا

 .....برم تا رهینم کنارم ستادهیا جلوم

 ......برم خوامیم کنار نیبر_

 ......سخته تحملم نقدیا یعنی_

 ......بکنه بد فکر نهیبب مارو یکی ترسمیم کنهیم ینجوریا چرا

 ......انداخت جلوم خودشو باز شم رد کنارش از خواستمیم



 ......کنار برو یکنیم کاریچ_

 اون از یچ من یزد پسم ؟چرایکن کاریچ یخوایم نرم اگه_

 ......دارم؟ کم کهیمرت

 .......بره آبروت تا کنمیم دادیب دادو وگرنه کنار برو_

 ......زد یپوزخند

 ......یدنبالم تو گمیم همه به بره خودت یآبرو تا بزن غیج_

 تا کردم بلند دستمو.....یعوض کنار گمشو برو_

 .....گرفت کردم باز آتلشو تازه که دستمو مچ محکم....بزنمش

 مچ بکشم رونیب دستش از دستمو نتونستم کردم تقال یهرچ

 ......کردیم درد یلیخ دستم

 باز اگه نکردم انتخاب رو ویعوض تو که کنمیم شکر رو خدا_

 .......عشقممه ریام کنمیم انتخاب رویام بازم عقب برگردم

 ......خبره؟ چه نجایا_



 گوشه هی رفتم سرم ریخ کنهیم کاریچ نجایا ریام ایخدا_

 ......ستادمیا

 ........یگرفت منو زن دست ناموس یب_

 از نیزم یرو افتاد نیام و نیام صورت تو رفت سر با ریام

 .......ومدیم خون دهنش دماغو

 دوباره تا برداشت زیخ چون گرفت رویام کمر محکم

 ......بزنتش

 .....کن ولش خدا رو تو ریام_

 .....شاداب کنار برو

 .......بره کن ولش من جون کردم بغلش تر محکم

 ......کرد نگاه بهم ریام

 .....کرد فرار و کرد استفاده فرصت از نیام

 .....؟یکردیم کاریچ نجایا ناموسیب نیا با_



 ......شد داشیپ کجا از دونمینم زدمیم حرف تلفن با داشتم_

 .....کیتار ی گوشه هی یرفت بود جا یقحط_

 ......؟یندار اعتماد بهم تو_

 .....کرد نوازش صورتمو

 .....دارم اعتماد تو به من_

 پس ستادمیا کیتار گوشه هی اگه....هیچ نگاهت نیا پس_

 .....؟یدید منو یچجور

 .....دمیشن صداتو زدمیم حرف یگوش با_

 و کرد نگاه شدم کبود دست مچ به و گرفت دستش تو دستمو

 ......شد شتریب خشمش

 .....بکشم پدرو یب یعوض اون برم دیبا_

 .....باش آروم_

 ......آورد نییپا بوسه قصد به صورتشو



 ......داخل برم خوامیم_

 .......شدم رد کنارش از
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 ......؟یاومد رید نقدیا چرا یموند کجا سالم_

 .....زدمیم حرف تلفن داشتمبا سالم_

 .....کن عوض لباستو میبر ایب_

 بود نیام رفتار مشغول ذهنم.......افتادم راه مژگان دنبال

 رفتار باهام ینجوریا که کرده خودش با یفکر چه دونمینم

 .......باشه نداشته یکار باهاش بشه الشیبخ ریام کنه خدا کرد

 .....شده؟ یزیچ یفکر تو چرا_

 ......هیراض شیپ میبر......نه_



 یلیخ یمان افتاده یاتفاق دیشا داشت کاریچ ماهان دونمینم

 بگه یزیچ خواستیم ماهان دیشا ستین ازش یخبر وقته

 تو وفتهیم همش هیچ فکرا نیا خدا یا....شده منصرف یول

 ......دارم دلهره چرا دونمینم سرم

 .......نشستم کنارش و کردم یروبوس هیراض با

 ......یبش خوشبخت یشد خوشگل یلیخ_

 ......ممنونم_

 ......چطوره؟ کوچولو حال_

 ....گفته بهش مژگان حتما

 ......رسونهیم سالم خوبه_

 .......دیخند

 ماهانه مشغول فکرم طرف هی از بردمینم لذت یعروس از اصال

 با تنهان من مثل هم اونا باشه افتاده واسشون یاتفاق ترسمیم



 مادرش پدرو چون تنهان شهیهم یول دارن مادر پدرو نکهیا

 به رو نجایا یکارا تمام پدرش و کننیم یزندگ کشور از خارج

 .....دهیم انجام یمان رو کارار شتریب هرچند سپرده تا دو نیا

 وییحرفا خداکنه کنه فکر راجبم بد ریام ترسمیم میطرف هی از

 ......باشه دهیشن رو زدمیم نیام به که

 .......میبرقص میبر_

 ......برو خودت ندارم حوصله من_

 رقصنیم هم رزنایپ یحت جا هی ینشست رزنایپ مثل گهید ایب_

 ......شهیم قشنگ همه مثل هم لباسامون گهید ایب

 نایمب با همرا باهم و شدم بلند جام از مژگان اصرار به

 .......دمیرقص

 خانوم میمر شیپ نفس نفس با دنیرقص یکل از بعد

 .......مینشست



 ......نکن خسته نقدیا خودتو زمیعز نیبش_

 ......زدم یخجل لبخند

 ونیآقا نیکن تیرعا حجابو خانوما که گفت جمع تو یکی

 .......باال انیب خوانیم

 و دنیرقصیم االن تا که ییخانوما همه بود بیعج برام کمی

 سر شال منم کردن سرش چادر بودن دهیپوش کوتاه یلباسا

 ......کردم

 یکل و پدرش و برادرش و داماد با همراه رضا آقا محمد ییدا

 .......اومدن دمشونیند االن تا که بهیغر یمردا

 عروس سرش ریخ نبود گشتم ریام دنبال مردا نیب یهرچ

 .......ادیب شدیم یچ مگه شهییدا دختر

 شد قبل مثل زیچ همه دوباره و رفتن مردا شاباش یکل از بعد

 ......دنیرقص و برداشتن چادرشونو خانوما



................. 

 هیعروس اول هنوز دونمینم خونه میبر که داد امیپ بهم ریام

 کشونهیم خودش دنبال هم منو بمونه خوادینم گهید آقا یول

 ......نمیبش شب آخر تا نذاشت هم لدای یعروس یحت خونه

 .....؟یریم چرا آخه زوده هنوز_

 .......میبر گهیم ریام یول نرم دارم دوست منم_

 ......کردم یخداحافظ هیراض از 

 ❤ 

  

 .......شدم نیماش سوار

 یبکش یعروس وسط از منو عادته یدار عجله نقدیا چرا_

 .....رونیب

 ....بمون برو یبمون یخوایم اگه تو یول خوامیم من_



 االن میبر بپوش گفته گرفته تماس باهام خودش خدا یا

 .......بمون یبمون یخوایم اگه گهیم

 برم شهینم روم گهید کردم یخداحافظ همه با االن_

 .......داخل

 .....بردم عقب صورتمو کشو لپمو شیشگیهم عادت به

............ 

 بود نازک االن یهوا یبرا کمی لباسم بود سرد یلیخ هوا

 .....تنم به افتاد لرز شدم ادهیپ نیماش از یوقت

 ........خونه داخل رفتم ریام به توجه یب از تند تند

 ......؟یدیدو چرا یخوب_

 .......سرده یلیخ رونیب_

 .......شهیم سردت معلومه یدیپوش تو که یلباس نیا با_



 خودش به منو و گرفت کمرمو نشست مبل دسته یرو ریام

 .....کرد کینزد

 ......؟یکنیم کاریچ_

 ......آورد در تنم از مانتومو بده جوابم سوالم به نکهیا بدون

 .....زد برق چشاش تنم تو لباس دنید با

 .......بود جدا یعروس شد خوب_

 .....کرد لمس صورتمو و رفت باال سمت به کمرم از دستش

 ......کنم عوض لباسمو خوامیم سردمه_

 .......برو باشه_

 غیدر ازش خودمو قهرمون مدت تو شد ناراحت کردم حس

 .......بودم نزده حرفم باهاش یحت کردم

 .....شدم رد کنارش از



 دمیشا دهیشن حرفامو حتما نگفت نیام مورد در یچیه ریام

 ......نگفت یچیه چون داره اعتماد بهم چون

 خوابو اتاق در لباسم کردن عوض و شیآرا کردن پاک از بعد

 کرده قفل درو قهرمون مدت تو چون گذاشتم باز کامال

 ......ادیب ریام تا دمیکش دراز تخت یرو........بودم

 همش چرا دونمینم کردم باز چشامو بزور بودم خسته چقد

 هیحاملگ بخاطر دمیشا ادیم خوابم و کنمیم یخستگ احساس

 تو اومد ریام دمینفهم یحت که گرفت خوابم زود نقدیا شبید

 ......نه ای بخوابه اتاق

 داخل ریام شدن داخل با شد مصادف اومدنم برون اتاق از

 بود دهیپوش که یورزش ست گرفتم گر دنشید با........خونه

 سیخ کوتاهش یموها دهیچسپ بدنش به عرق بخاطر

   رمیبگ ازش نگاهمو تونمینم......شده

 مینبود هم با روزه چند چون دیشا شدم نجوریا چرا



 با رویام االن نیهم من که دونمیم خوب نویا یول چرا دونمینم

 .......خوامیم کردشو عرق بدن نیا

 .....زده؟ خشکت چرا یخوب_

 ❤ 

  

 .......زده؟ خشکت چرا یخوب_

 .....؟یخوب تو خوبم من_

 !......شده؟ جذاب نقدیا خندش چرا خدا یوا.....دیخند

 دیکش لپمو

 .....خوبم منم یخوب تو چون_

 بازوش دور دست بشه دور نکهیا از قبل شد رد کنارم از

 ....انداختم

 ......؟یبر یخوایم کجا_



 .....؟ییایم حموم_

 ......دادم جوابشو فکر بدون

 ......آره_

 .....دیخند قبل از بلندتر

 ......یخوایم منو االن یعنی نگاهت نیا پس_

 نبودم قهر اگه وگرنه قهرم باهاش سرم ریخ شدم زده خجالت

 ......کردمیم جرا روش رو ذهنمه تو که ییزایچ تموم االن

 سر باهاش افتاده ادمی تازه شدم رد کنارش از حرف بدون

 .....نمیسنگ

 شکمم به نکهیا بدون گرفت کمرو بشم دور ازش نکهیا از قبل

 .......کرد بلندم ادیب فشار

 .......؟یکنیم کاریچ نیزم بزارم_

 .......خوادینم دونفره حموم دلت مگه_



 .......؟یکرد سمیخ.....نیزم بزارم_

 ......کردم؟ سیخ کجاتو قایدق_

 ......شده ایح یب یلیخ کردم نگاه بهش ساکت

 آور در تنم از لباسمو و نیزم گذاشتم ریام.....میشد حموم داخل

 ......کرد برهنم کامال

 .......توئه نوبت االن_

 خودت پس میآورد خودت امیب باهات نخواستم که من_

 .......اریب در لباساتو

 ازدواجمون از مدت همه نیا گذشت با....آورد در لباساشو ریام

 دنید با االن نیهم و رمیم ضعف براش اول روز مثل هنوزم

 ندم لو خودمو نکهیا یبرا شمیم سست دارم لباسش بدون تن

 ریام نرفته قدم هی هنوز....دوش ریز برم تا شدم رد کنارش از

 ......کرد بغلم دوباره



 .....یکن حموم فقط آوردمت یکرد فکر_

........................ 

 .....بپوشم لباس تا ستادمیا کمدم کنار

 ......زد کنارم ریام

 ......کنمیم انتخاب برات من_

 .......بپوش نویا_

 ❤ 

  

 ......شاداب

 .......بپوش نویا_

 تا که نازک بایتقر بافت هی لباسام کردن رو رویز یکل از بعد

 ......کرد انتخاب برام بود زانوم یباال



 االن که ییچشا کردم نگاه خوشگلش یچشا به

 .......شده مهربون یلیخ امروز....دیدرخشیم

 .......مینشست نهیشوم کنار ریام با

 ......م؟یدار یچ ناهار امروز_

 یآشپز زارهینم مامانت شده حامله که یروز از دونمینم_

 ......بکنم یکار چیه زارهینم کال.....کنم

 ......گله که بس از_

 ......دارم دوستش یلیخ آره_

 .......؟یچ منو_

 دلمو یجوری دفعه هر یول دارم دوست یلیخ هم رو تو_

 ......یشکنیم

 ......دیبوس مویشونیپ

 .....بود قبل مال نمیا شهینم تکرار گهید_



 مگه گفتمیم همش شدم یحال چه دمیکش چه یدونینم تو_

 فکر نیا به...... یکرد رونیب خونت از منو تو که کردم کاریچ

 .....؟ینداشت دوستم وقت چیه که کردمیم

 .......نکن فکر بهش گهید_

 فکر بهش یگیم بعد یشکنیم دلمو اول یگیم نویهم شهیهم

 .....نکنم فکر شهیم مگه نکن

 ......خانومم شهینم تکرار گهید گفتم بهت_ 

 ......کردم بغلم محکم

 .....کنم سر تو بدون تونمینم روزم هی یحت_

 ......شد آب دلم تو قند حرفش با

 ......؟یبگ یزیچ یخواینم_

 ......بگم یچ نه_



 ییزایچ هی ای یکردیم بغلم موقعها نجوریا شهیهم_

 .....یگفتیم

 ...دارمه دوست منظورش

 .....بغلتم تو االنم_

 ....نگو باشه_

 ......دیکش شکمم به یدست

 .....؟یندار شکم هنوز چرا_

 یسونوگراف و دکتر وقت گهید وقت چند اولم ماه چون_

 .......دارم

 ......؟یبزار واسش یخوایم یاسم یچ_

 ......زد حرف بچه ی درباره ریام بالخره

 ......پسر ای دختره ستین معلوم یحت دونمینم_

......................... 
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 قراره دوباره یطوالن مدت هی از بعد کردم باز لدای یرو درو

 ......مینیبب همو

 .....برم قربونت یاله شده تنگ برات دلم چقد شاداب یوا_

 .......میکرد بغلم همو محکم

 .....شده تنگ برات دلم منم_

 ......داد فشارم خودش به قبل از شتریب

 .....کن ولم یکرد خفه بچمو_

 .....؟یکنیم یشوخ گرفت فاصله ازم_

 .......یشیم خاله یدار میجد میلیخ نه_

 ایدن به یک پسره دختره قربونش به خاله خدا یوا واقعا_

 .....؟یندار شکم چرا اصال......ادیم



 ......میرفت مبال سمت گرفتم دستشو

 بودنش پسر ای دختر اولمه ماه چون ندارم شکم....نیبش ایب_

 ......شهینم مشخص حاال

 .....؟ینداد خبر بهم چرا یبد یلیخ_

 یخبر یچ خودت....بگم بهت دمتید یوقت خواستمیم_

 .......ستین

 ......کردم ازدواج تازه که من نه_

 هی صداش زد زنگ ماهان شب هی؟یندار دوقولوها از یخبر_

 ......نگرانشونم یلیخ کرد قطع بعدش زد حرف کمی بود یجور

 ......کردن کیکوچ تصادف هی فقط خوبن_

 خوبه حالشون کردن تصادف کجا ایخدا یوا....تصادف یچ_

 .....کنم کاریچ حاال خدا یوا......چطوره یمان



 یمان خوبه حالشون که گفتم یکنیم ینجوریا چرا باش آروم_

 .....خوبه حالش ماهانم شکسته دستش کمی

 یمان چرا بود نگران ماهان یصدا چرا پس یگیم دروغ_

 ......نزده؟ حرف گروه تو چندوقته

 .......خونشون برو ینگرانشون اگه خوبن بخدا_

 .......زنمیم زنگ یمان به اصال......خوبه حالشون کنم باور_

 ......خوبه حالشون نشو مراحمشون یالک_

 خوب حالشون واقعا دیشا زنهیم حرف لکسیر یلیخ لدای

 .....باشه

 بهشون اگه دونمیم دوقولوهام نگران همچنان من و رفت لدای

 یمان و ماهان ارنینم خودشون یرو به یزیچ بزنم هم زنگ

 تنها شهیهم یول دارن مادر پدرو نکهیا با تنهان من مثل هم



 یخوب یدوستا هم ی واسه که لهیدل نیهم به دیشا بودن

 .......میهست

 ......؟ییکجا شاداب_

 ....آشپزخونم تو_

 یخوایم یزیچ اگه نگفت مامان مگه یکنیم درست یچ_

 ......؟یبگ بهش

 ......کنمیم درست یمان و ماهان یبرا ستین خودم واسه_

 .......چرا؟ اونا_

 ......شد ناراحت کمی انگار ریام

 .....کردم بغلش کنارش رفتم

 ......دنشون؟ید یبریم منو_

 ......شاپ؟یکاف یبر یخوایم االن_
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 ......شاپ؟یکاف یبر یخوایم االن_

 .....بود یکیتار به رو هوا

 ......باشه خونش میریم باهام رمینم شاپ یکاف_

 .......کرد جدا خودش از منو

 .......شام از بعد واسه بزار_

 تصادف اونا دنشونید برم خوامیم االن رهید موقعه اون_

 ......ندارم ازشون یخبر چیه کردن

 .......شو آماده برو پس_

 ......دمیبوس نشویس یرو و کردم بغلش دوباره

 ......دارم دوستت یلیخ_

 ......کرد جمعش زود و زد لبخند که کردم حس



 و مهمه واسم خودش فقط بفهمه تا دارم دوسش گفتم بهش

 ......برام دوستن مثل دوقولوها

 ریام که یجور دمیپوش بلند مانتو هی و کردم جمع موهامو

 .......زدم پیت داشت دوست

 ........میشد نیماش سوار هم همراه برداشت ریام سوپو ظرف

 ......کردیم یرانندگ و بود ساکت کردم نگاه ریام به

 .....؟یناراحت ازم ریام_

 .....چرا؟ نه_

 و ماهان شیپ برم خوامیم که یناراحت حتما یساکت یلیخ_

 .......یمان

 .....دوستن اونا حال هر به ستمین نه_

 مثل من واسه اونا.....پسرن اونا چون یعصب معلومه خب_

 ......برادرن مثل دوست



 .....؟یهست یچ اونا واسه تو_

 .....خواهر دوست مثل_

 ......ه؟یچ تو مورد در اونا احساس.....خودته نظر نیا_

 اتفاق ترها قبل یلیخ بود ییا گهید زیچ اگه یدوست احساس_

 از قبل یحت دوستم وقته یلیخ اونا با من وفتادیم

 ماهان با اونجا از بود پاتوقم ماهان شاپ یکاف......دانشگاه

 با ساله یلیخ ما شدم آشنا دانشگاه تو یمان با یول شدم دوست

 .......دمید بارها رو اونا یدخترا دوست من و میدوست هم

 ......بده؟ قویدق آدرس نیدوست باشه_

 .....دمیبوس لبشو و کردم بغلش محکم میبش ادهیپ نکهیا از قبل

 واسه فقط عالقم احساسو تمام دارم دوست رو تو فقط من_

 .....شهینم تو مثل واسم چکسیه توئه

 .....دیبوس مویشونیپ زد لبخند



 .....زمیعز دونمیم_

 .....باشه نباش ناراحت پس_
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 .......کردن باز درو بالخره زدن زنگ بار سه از بعد

 .....کرد باز ما یرو به در ماهانو

 کردم فکر یکرد شوهر که یروز از طرفا نیا از عجب چه_

 ......نمتیبینم گهید

 .......بود دهیند رویام هنوز ماهان

 ......سالم_

 .....کرد تعجب ماهان ریام یصدا با

 نورایا یروز هی کردمینم فکرش اصال سرگرد جناب سالم_

 ....نمتونیبب



 .....کردیم یوراج همش گرفتمینم ماهانو یجلو اگه

 .....داخل خوامیم کنار برو_

 ......بود یمان دنبال کردم نگاه برمو دورو

 ........کجاست؟ یمان پس_

 .......؟یکنیم کاریچ نجایا شاداب...نجامیا من_

 مبل یرو بود گج یتو پاش هی دستش هی کردم نگاه بهش

 فقط خوبه گهیم لدای اونوقت شده یچیپ باند سرش بود نشسته

 .....نشستم کنارش.......شکسته دستش

 ......ن؟ینداد خبر من به چرا یخوب_

 .......بود کیکوچ تصادف هی فقط خوبم_

 دمیفهم که یموقع از.....کوچک تصادف یگیم نیا به تو_

 ......شدم زنده مردمو بار صد یکرد تصادف

 .....نکن بزرگش خوب_



 احوال باهم بعدش و کرد نگام تعجب با ریام دنید با یمان

 .....کردن یپرس

 :گفت نشنوه ریام که یطور آروم یمان

 .......اد؟یب یکرد شیراض یچجور_

 ......خواستینم کردن یراض نیکرد تصادف گفتم بهش_

 ......؟یآورد واسمون شاداب هیچ نیا_

 ......نیدار دوست که یسوپ_

 ......ومده؟ین خانوم سودابه_

 ....نه_

 ....ن؟یکرد تصادف دونهیم_

 ......گفته بهش ماهان آره_

 مخوادین نیکرد تصادف دونهیم نکهیا با مادرتون یعنی_

 ......ادیب



 .....انیم باهم بعد داره کار کمی بابا_

 ریام کردم یخداحافظ دوقولوها از زدن حرف یکل از بعد

 خودشه یدوستا انگار بود گرفته گرم یمان ماهانو با یجور

 ......رهیگیم گرم همه با زود که نهیا ماهان یهایخوب از یکی

.................................... 

 ......دخترم بخور_

 گذشته ناهار از ساعت مین هنوز کرده لوسم یادیز خانوم میمر

 ......کنده پوست واسم وهیم یکل

 ......گذاشتم ریام دهن برداشتم بویس تکه هی

 ......بخور خودتم_

 ......مامان_



 کندیم پوست وهیم ریام واسه شهیهم خانوم میمر گرفت خندم

 یشاک خانوم میمر رفتار از ریام رسهیم من به فقط االن

 .......شده

 ......میبرس بهش دیبا حاملست شاداب پسرم_

 ......برسه من به یک پس بچم یبابا منم_

 .....رسمیم بهت من برم قربونت_

 قورتش زور به دهنش یتو چپوندم موز بزرگ ی تکه هی

 ......داد

 .......یبکن خوادینم یدگیرس نکن خفم_

 ....زد لبخند خانوم میمر

 .....دیباش شاد شهیهم انشاال_

........................................... 
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 ستین جمع حواسش اصال خودشه تو همش ریام امروز

 .......چشه دونمینم

 .....؟یخوب ریام_

 .......مگه؟ چطور....آره_

 .....؟یفکر تو همش ستین حواست یهست یجور هی امروز_

 ......؟یندار اوشیس از یخبر......خوبم نباش نگران_

 زده زنگ نه داده امیپ نه بهم وقته یلیخ شده یزیچ نه_

 .......بود خاموش زدم زنگ بهش چندبار خودمم

 ......نباش نگران ستین یزیچ_

 ی واسه یاتفاق یدیپرس سوال که شده یزیچ هی حتما_

 ......افتاده؟ اوشیس

 ......ییا لهیپ چقدر دمیپرس ینجوریهم وفتادهین یاتفاق نه_



.................. 

 ..........یراو

 !......دنشید برم که داده امیپ بهم اوشیس_

 ......مشکوکه یلیخ اوشیس نیا نرو گمیم که من_

 برم شاداب بدون تنها خواسته که هیمهم زیچ حتما_

 ........دنشید

 ....امیم همرات منم پس_

 نیهم خوامیم منم برم تنها گفت ییایب کجا یخوایم تو_

 .....برم االن

 ......شد اوشیس خانه یراه ریام

............ 

 ......رفت سمتش به خوشحال ریام دنید با اوشیس

 .......؟ییایب کردمینم فکر جوان سرگرد به سالم_



 امیب نیخواست ازم که نیدار یمهم کار حتما......سالم_

 ......دنتونید

 نجایا که یشد خبر با حتما........کمه وقت که نیبش ایب_

 .....شلوغه یادیز

 تمام که شده یچ یکردیم یزندگ خفا تو که قبال......چرا_

 .....خونت؟ یکنیم دعوت رو ها بازنشسته

 ......بندازم ریگ رویاردش خوامیم_

 .....؟یکن طعمه خودتو یخوایم_

 هم من یبرا هم بهتر ینجوریا شدم خسته فرار از گهید آره_

 ......خوبه؟ شاداب گفتم یراست......شاداب یبرا

 ......خوبه_

 ......خودم شیپ ارمشیم نبود اگه باشه دمیبا_

 ......زد یپوزخند شد ناراحت اوشیس حرف از ریام



 ......خوشبخته من با و منه زن شاداب_

 یبفهم خوامیم یبش ناراحت که نزدم حرفو نیا باش آروم_

 ......ست؟ین کس یب شاداب که

 .....بود شده کالفه شاداب درمورد بحث از ریام

 .......بگو؟ یدیکش ریاردش یبرا که ییا نقشه درمورد_

 شاداب

 ازش یهرچ هیجوری وقته چند ریام دارم دلشوره همش

 یبرا یاتفاق دمیترسیم همش یچیه گهیم شده یچ پرسمیم

 حالش گفت زدم زنگ بهش لیدل نیهم به افتاده اوشیس

 .......بره نجایا از مدت هی خوادیم گفت بود خوب

 ......؟ییکجا شاداب_

 ......ادیم خونه آشپز تو از خانوم میمر یصدا

 .....؟یدار یکار نجامیا من_



 ......اد؟یم یک یزد زنگ ریام به_

 .......ادیم رید شبم ادهیز کارش امروز ادینم گفت_

 سر ساعت چهار ستویب هینجوریا پسر نیا چرا دونمینم_

 ..........کاره

...................... 

 دهینم جواب هم شویگوش ومدهین هنوز ریام یول شبه ده ساعت

 ......ادیم یک دونمینم نگرانشم یلیخ

 .......زدم زنگ بهش بار نیدهم یبرا

 ....ستین دسرس در نظر مورد مشترک بازم و

 میمر شیپ برم تا کردم سرم برداشتم چادرمو بود کوتاه لباسم

 دستم......رفتم در سمت عجله با کنم صبر تونمینم گهید خانوم

 ......شد باز در دهینرس رهیدستگ به

 .......شد خونه داخل ریام



 ....؟یبر ییجا یخوایم_

 ......انداختم بغلش تو خودمو دو با......افتاد سرم از چادر

 .......کردم هیگر بغلش تو ها بچه مثل

 ......؟یکنیم هیگر چرا شاداب شده یچ_

 .....اومدم رونیب بغلش از

 ......یدینم جواب ویگوشت چرا یبود کجا_

 .....زد یلبخند

 هیگر یشد  نگران اومدن رید بخاطر لوس یکوچولو خانوم_

 .......؟یکرد

 سرم به سر داره آقا اونوقت رمیمیم ینگران از دارم من

 .......زارهیم

 ......رفتم ششیپ از یناراحت با

 ......؟یکرد قهر چرا حاال یریم کجا_



 اونوقت یدینم تلفنامو جواب خونه ییایم وقت رید نکنم قهر_

 ......؟یزاریم هم سرم به سر

 ......کرد بغلم اومد دنبالم

 .......؟یداریب من بخاطر_

 افتاده واست یاتفاق دمیترسیم بودم نگرانت یلیخ آره_

 .......باشه

....................... 

 شاداب

 دنید مشغول باهم االن....اومده شهیهم از زودتر ریام امروز

 ......میلمیف

 .....هیعال لماشیف تمام ادیم خوشم گرهیباز نیا از یلیخ_

 ونهیتلوز به نگاهش ستین هواسش اصال کردم نگاه ریام به

 ........سرم یرو گذاشته دستشو و گسید یجا هواسش یول



 ......؟یکنیم کاریچ یدار ریام آخ_

 .....شده؟ یچ.....یچ_

 ......یکنیم  یدار نوازش یبجا موهامو کجاست حواست_

 .......نبود؟ حواسم_

 .......ستین جاش سر حواست روزه چند معلومه که اون_

 .......ساکته ینجوریا چرا دونمینم کرده کالفم ریام سکوت

 ......دمیکش صورتش به دستمو

 ......بگو بهم هست یزیچ اگه....خبرم یب من که شده یزیچ_

 ......کنم دورت نجایا از خوامیم_

 ......مسافرت میبر یعنی_

 .....مامان و تو یطوالن مدت هی یبرا آره_

 ......مامان و تو گهیم چرا



 ......؟ییایب باهمون یخواینم تو یچ تو پس_

 .......فرستمیم رو دوتا شما تونمینم من_

 گهید یجا هی میبر ییتنها مامانت منو یکنیم یشوخ یدار_

 .......چرا میکن یزندگ تو از دور

 ......کنم دورت خودم از خوامیم خودت از محافظت یبرا_

 .......ندارم رویام از یدور طاقت من شد جمع چشام تو اشک

 دمیم گوش یبگ تو یهرچ رمینم رونیب خونه از گهید بخدا_

 .......نکن دور خودت از منو یول

 .......دیبوس مویشونیپ و گرفت بغل سرمو

 ........بزنم سر بهت دمیم قول ماه چند و زمیعز_

 من ای ایب خودت ای بشم دور ازت خوامینم من روز هی بگو تو_

 ......رمینم



 تو مونده فقط کردم آماده زویچ همه خوشگلم نکن یباز لج_

 .......نیبر مامان

 ......یچ کنن دامونیپ اگه میکن کاریچ اونجا ییتنها دوتا ما_

 واستون محافظ و نگهبان اونجا فرستمتونینم تنها_

 .......گذاشتم

 از حاملتو زن ادیم دلت یچجور یندار دوستم اصال تو_

 ......؟یکن دور خودت

 خاطر واسه کنمیم یهرکار من یدینم گوش چرا زمیعز_

 ........بندازم خطر به رو بچه و تو جون خوامینم خودته

 دلم واسه یول یکنیم دور خودت از منو جونم نجات واسه_

 ......؟یکن کاریچ یخوایم......یچ

 ......کرد بغلم محکم



 نجایا گهید یول یبر شمیپ از ادینم دلم خودمم زمیعز_

 .......ستین امن موندنت

 ......بمونم اونجا دیبا مدت چه یزنینم سر بهم_

 شتریب ماه پنج چهار......دنبالت امیب زود زود کنمیم یسع_

 زودتر ادیدرب آب از درست دمیکش که ییا نقشه اگه شهینم

 .........شمیپ یایم

 .......خبرمیب ازش من که یدیکش ییا نقشه من واسه باز_

 .......دمیکش دشمنات واسه دمینکش تو واسه_

 .....میبر هم با ایب خودتم_

 .....بده انجام رو کارا یک امیب من اگه_

 ......من_

 ....خوابه وقته بسه گهید زدن حرف_

 .......کرد خاموشش برداشت ونویتلوز کنترل



 لمیف خوامیم ادینم خوابم که من یکرد خاموش نویا چرا_

 .......نمیبب

 .......دیکش دستمو

 .....یکن رفع شوهرتو یخستگ ییایب دیبا تو_

 یدار توقع اونوقت یزنیم حال ضد بهم خوامینم کن ولم_

 ......باشم باهات

 ......خواب اتاق سمت رفت کرد بغلم

............ 

 همرام اونجا تا نکهیا یول سخته یلیخ برام ریام از کندن دل

 ........کنهیم خوشحالم ادیم

 .......برداشتم بودمو بسته که یکوچک چمدون

 .....دارمیبرم خودم کن ولش_

 ......تونمیم_



 ......گرفت دستم از چمدونو و کنارم اومد

 ......کردمیم یخداحافظ دوستام از حداقل کاش_

 ....؟یبر نجایا از یخوایم یمدت واسه ینگفت بهشون مگه_

 .....ششونیپ برم خوادیم دلم یول گفتم بهشون یتلفن_

 ......ریبگ نویا.......بهتره خودشون واسه ینجوریا_

 ......داد بهم دیجد یگوش هی ریام

 ......دارم که من یدیخر لیموبا یچ واسه_

 ....کن استفاده نیا از بعد به نیا از نجایا بزار رو اونا_

 دیجد خط با خودم یگوش از تونمیم خطمه تو مشکل_

 .....بکنم استفاده

 واسه فقط یگوش نیا از نزن حرف نقدریا شاداب ریبگ_

 تماس خودم از ریغ به چکسیه با کن استفاده تیسرگرم



 و تو فقط که دمهیجد شماره اون داخلشه شماره هی یریگینم

 .......شیدار مامان

 ......یشیم بداخالق چرا حاال باشه_

 یخبر و گذشتیم نجایا به اومدنم از روز پنج و ماه کی قایدق

 خودم دادینم اجازه گرفتینم تماس باهام خودش نبود ریام از

 ماهان واسه دلم شده ذره هی واسش دلم بزنم زنگ بهش ادیز

 چه در اونا دونمینم شده تنگ یلیخ لدای یبرا یمان و

 ......نیحال

 ......؟ییکجا شاداب_

 .......داره کاریچ باهام خانوم میمر دونمینم اومدم رونیب اتاق از

 .....ن؟یدار یکار_

 توام واسه ببرم خانوم زهرا واسه آشو نیا خوامیم زمیعز نه_

 .......بخور برو گذاشتم آشپزخونه تو



 .......باشه_

 هی شده دوست یبغل هیهمسا با شنهینم کاریب خانوم میمر

 یزیچ هی دفعه هر رزنهیپ هی پرستار که خودش همسن خانوم

 دوست باهاشون یحساب واسشون برهیم کنهیم درست

 .......شده

 خوردن خانوم میمر یآشا بخورم آش تا رفتم آشپزخونه سمت

 ........داره

 مشت هی اندازه شکمم شدم قبل از پرتر کمی مدت نیا تو

 .....ندارم یاریو چیه و شده بزرگ کوچولو

 تهوع حالت خوبه حالت پرسهیم ازم دفعه هر خانوم میمر

 نه گمیم بهش هردفعه منم خوادینم یزیچ دلت ای یندار

 منتظرشم مشتاقانه خوادینم رو یچیه دلم ریام از ریغ به چون

 بهم یحساب درست جواب ییایم یک گمیم بهش دفعه هر ادیب

 ......دهینم



................ 

  ادیم امروز که گفت بهم و زدم حرف ریام با شبید

 ......ومدهین که هنوز منتظرشم حاال تا صبح از

 تیتقو خودتو دیبا تو کجاست حواست بخور شامتو شاداب_

 ......یبکن

 ها بچه مثل موقعه یبعض یول مهربونه یلیخ خانوم میمر

 نکارشیا از دهیم خوردم به وهیم و غذا بزور کنهیم رفتار باهام

 یزیچ لیدل نیبهم کنم ناراحتش خوامینم یول شمیم یعصب

 گهیم همش دهیکش غذا واسم یکل االنم گمینم بهش

 ......بخور

 .....ندارم جا گهید خدا به رمیس_

 .....؟ینخورد یزیچ که تو_



 بدم ادامه ینجوریهم اگه تونمینم گهید خوردم بشقاب هی_

 ......شمیم بشکه

 وزن کمی ییا حامله تو هیچ بشکه هیحرف چه نهیا زمیعز وا_

 ......نداره یاشکال که یریبگ

 در سمت به و شدم بلند یصندل یرو از حال در یصدا با

 .......رفتم

 تو دمیپر دو با رمیبگ خودمو یجلو نتونستم ریام دنید با

 ......بغلش

 ......کرد جدا خودش از منو کمی

 .......؟ییدویم چرا باش مواظب_

 ......منتظرتم یک از یدونیم شده تنگ واست دلم_

 ......بزنه حرف ذاشتمینم......کردم بارون بوسه صورتشو

 ......شد جدا ازش خانوم میمر یا صرفه با



 .....کرد بغل رویام خانوم میمر

 .......؟یاومد رید نقدیا چرا پسرم یخوب_

 .......بخور شام ایب پسرم_

 ........خوردم ییزایچ هی راه تو خوامینم_

 ی واسه خانوم میمر و مینشست ونیتلوز یرو به رو مبل یرو

 .....کندیم موست وهیم ریام

 ......میشدیم جمع هم دور که یوقت ادی افتادم خونه ادی

 .....میبمون نجایا دیبا یک تا مادر ریام_

 .......گذره؟یم بد بهتون مگه_

 مژگان واسه یعل و نایمب واسه دلم ستین گذاشتن بد بحث_

 ......دمینشن صداشونو وقته چند یدونیم شده تنگ



 مامان گهیم همش کرده کالفم مژگان اونجا شد شروع باز_

 شما که هم نجایا بزنم حرف باهاش یزارینم چرا کجاست

 ........باشم راحت یزارینم

 ......تنگم دل گفتم فقط یشیم ناراحت چرا_

 .....بزن زنگ مژگان به ریبگ ویگوش نیا ایب نشدم ناراحت_

 .......اتاقش تو رفت و گرفت لویموبا خواسته خدا از خانوم میمر

 .......خوبه؟ حالت_

 ......کرد نگاه بهم

 .......خوبم_

 .......افتاده؟ یاتفاق ؟نکنهییعصب چرا پس_

 ......خستم کمی فقط نشده یچیه زمیعز نه_

 ......میبخواب میبر پس_

 .......میبر_



 .......میشد اتاقم وارد ریام با همراه

 .....اریب واسم لباس ساکم از_

 رونیب یراحت لباس دست هی ساک از ییدستشو رفت ریام

 نکهیا از قبل تخت یرو گذاشتم آوردم

 یآب بنده دو خواب لباس هی و کمد سراغ رفتم رونیب ادیب ریام

 ......دمیپوش و آوردم رونیب

 .....دیخواب کنارم تخت یرو و دیپوش لباسشو ریام

 ......نگرفته؟ تماس باهات لدای ریام_

 گفتم منم بدم شمارتو که گفت زد زنگ بهم بار هی_

 ......شهینم

 تنگ واسش یلیخ دلم شدیم یچ مگه ینداد رو شماره چرا_

 ......شده؟

 .....ییکجا بفهمه یکس دینبا گفتم بهت قبال_



 ......یشیم یعصب نقدیا چرا حاال باشه_

 ......نشدم یعصب_

 ......کردم بغلش

 .......دارم دوستت_

 ......کرد لمس رو شکمم

 ......شده بزرگ بچه_

 .....دختر ای پسره شهیم معلوم گهید وقت چند تا آره_

 ........دیبوس گونمو

 .....؟یمونیم یک تا_

 ......رمیم صبح_

 .....بره خوادیم صبح اومده شب کردم نگاه بهش یعصب

 ......بمون روز هی حداقل ریام_



 .......شهیم یچ نمیبب_

 .....؟یبخواب یخوایم االن_

 .....زد لبخند

 .......نه_

 ......؟یکن کاریچ یخوایم پس_

 .....؟یکنیم فکر یچ خودت_

 .....بخوابم خوامیم یچیه من_

 .....گهیم ییا گهید زیچ هی که مشتاقت یچشا نیا_

 ......دمیخواب دمیکش دراز

 ......گهینم یچیه من یچشما مشتاقه خودت یچشا_

 ......زد مهیخ روم

 ......دیبوس آروم و گذاشت لبم یرو لباشو



...................... 

 ....کنمیم کمک خانوم میمر به خونه آشپز یتو

 ستین خوب یستادیا سرپا ادیز ریام شیپ برو زمیعز_

 ......برات

 ......ستمین خسته منم......زنهیم حرف تلفن با ریام_

 ......یراحت خودت هرجور_

 ......بردم ریام یبرا گرفتم پرتقال آب وانیل هی

 .....؟یمونیم شد یچ_

 .....هستم امروزو آره_

 .....؟یکردیم صحبت یک با_

 .....اوشیس_

 !!....اوشیس_



 .....پدرت ی عمو پسر اوشیس آره_

 یکرد ادشی االن که شده یچ ومدینم خوشت اون از که تو_

 .......؟یزنیم حرف باهاش

 .....میکنیم یهمکار باهم میدار_

 انگار نیشدیم درو رو هم با وقت هر شهیهم شد جالب یلیخ_

 .....نیکنیم یهمکار هم با االن نیبکش همو نیخوایم

 ریگ همدستاشو و ریاردش زودتر یچ هر میخوایم آره_

 .......میبنداز

 .....ن؟یدیرس هم ییا جهینت به...... واقعا_

 .....آره_

 کاریچ ادیب ریاردش اگه یگذاشت تنها نجایا مارو تو ریام_

 ......میکن

 ......گذاشتم محافظ برات_



 ......؟یچ کشت اونو اگه_

 ......شو نگران یالک نییکجا شما دونهینم چکسیه_

 ......میخوردیم یچا و میبود نشسته هال تو ریام با

 به رو خانم زهرا...شدن هال داخل خانوم زهرا با خانوم میمر

 :گفت ریام

 ......نیخوب سالم_

 ....داد سالمشو جواب ریام_

 :گفت خانم میمر به...دادیم قورت رویام چشاش با داشت 

 .....هیمرد ریش چه پسرتون ماشاال ماشاال_

 خندم شتریب بشم یعصب خانوم زهرا رفتار از نکهیا یجا به

  کنهیم نگاه ریام به یجور هی گرفتیم

 ......عشقشه انگار

 ......خانوم زهرا سالم_



 .....نبود بهت حواسم اصال ببخش جون شاداب سالم_

 ....گفتم آروم لب ریز

 ......ستین بهم حواست که معلومه_

 .....خانوم؟ شاداب یگفت یزیچ_

 ......نیبرس زدنون دید به شما نه نه_

 .....نشست ریام یرو به رو و کرد نازک واسم یچشم پشت

 یلیخ مادرت بودم دارتونید مشتاق یلیخ_

  دمتونید خودم که االنم کردیم فیتعر ازتون 

 .....کنه فیتعر شما از که داشته حق جون میمر نمیبیم

 ....بخوردتت چشماش با که االنه نیهم ریام یوا_

 .....شنوهیم زشته زمیعز شو ساکت_

 :گفت ناز با بهم کرد رو



 ....بشنوم منم تا بگو زمیعز یبگ یخوایم یزیچ_

  من انگار کنهیم رفتار ینجوریا چرا یوا

 ریام از واقعا نکهیا مثل دمیدزد شوهرشو

 ......اومده خوشش 

 ......بگم خوامینم یزیچ نه_

 .....د؟یشد آشنا  آقا ریباام یچجور جون شاداب_

 باهم خونشون برد منو بعدش شد عاشقم ابونیخ تو ریام_

 ......میکرد ازدواج

 عاشق محل ابونیخ مگه...ابونیخ تو...؟یچ یعنی......وااااا_

 ......دهیبع کماالت همه نیا با آقا ریام از....شدن

 :دوگفتیخند خانوم میمر

 ......آشناهامونه از شاداب.....کنهیم یشوخ_

 ......آها_



 ......بکشه منو که االنه نیهم شده عاشقت زنه نیا ریام یوا_

 یگوش در نداده ادی بهت یکس زمیعز_

 .....؟ینزن حرف 

 توچه به بگم دارم دوست نقدیا شهیم شیزیچ هی هم زنه نیا

 ......شهیم یادب یب فیح

 ......گفتم بشنوه ریام فقط گه یجور آروم

  داره ساعته دو خونش رهینم چرا_

 .......کنهیم یوراج

 ......شنوهیم ساکت_

 ......آقا ریام یگفت یزیچ_

 .....نیگفتیم نیداشت نه_

 داد ادامه داستاناش به باز ریام حرف با



 ......داشته خواه خاطر یلیخ اشیجوون نهیا هم حرفاش نصف 

 ....اتاقم برم شدم بلند شدم خسته نشستن جای از

 ......؟یریم یکجا شاداب یخوب_

 ....اتاق برم خوامیم خوبم_

  خوشحال انگار کردم نگاه خانوم زهرا به

 نقدیا واقعا یعنی رمیم جمع از دارم شد

 ......اومده خوشش ریام از 

 ...... 

 ابیرد داخلش ریام که یزیآو ریزنج به

  صورتم دستو شستن از بعد کردم نگاه گذاشته 

 بشورم صورتمو کردم خم سرمو یوقت

 پاره و کرد ریگ آب ریش به ریزنج 



 .........شد

 .......کنهیم دعوام حتما بفهمه ریام اگه

  ریام اگه گذاشتم زیم یکشو داخل رویزنج

 بازش گرفت خارش گردنم گمیم گفت یزیچ

 .......کنمیم گردنم دوباره کردم 

 .....بخور وهیم ایب شاداب_

 رفته خانوم زهرا حتما ادیم حال از صدا

 .....بده خوردم به وهیم خوادیم خانوم میمر االن

 ......نبود خانوم زهرا

 .......رفت و کند دل ریام از خانوم زهرا بالخره_

  زهرا زشته شاداب هیحرف چه نیا وا_

 .......منه همسن خانوم



 رویام یجوری یول شماست همسن درسته_

 ......کنهیم نگاه عشقش به داره انگار کردیم نگاه 

 ....دیخند حرف با ریام

 ....اومده هم خوشش چه نیبب_

 .....هیحاملگ عوارض نایا_

  تو از معلومه ستین ینجوریا اصالنم_

 ......اومده خوشش

 ....؟یزنیم توهم یدار_

 ...........ریام_

 .....رهیبگ باال دعواتون که االنه بسه_

 واقعا انگار شادابه با حق یول هیخوب زن خانوم زهرا درسته_ 

 ........اومده خوشش تو از



 .....زهیت نقدیا که شوهرم مادر به نیآفر_

................ 

 و دمیکش دراز ریام بغل تو تخت یرو

 .....کنهیم نوازش شکممو معمول طبق ریام 

 ...ریام-

 ...ریام جون-

 .......کن انتخاب واسش اسم هی_

 .......پسر؟ ای دختره میدونینم هنوز که ما_

 .....کن انتخاب پسر اسم هی دختر اسم هی خب_

. 

 ......رسهینم ذهنم به یچیه یول....باشه_

 چه نکهیا به تاحاال یعنی.....که واقعا.....ریام_



 .....؟ینکرد فکر یبزار بچت یرو یاسم

 ....یبزار مادرتو ای پدرت اسم یخوایم_

  پدرمو اسم یچجور.... آخه دونمینم.....نه_

 ازشون ییا خاطره چیه یوقت بزارم مادرمو

 رو مادرم پدرو یوقت......دارم عکس چندتا فقط اونا از......ندارم 

  که نبودم بچه ادیز کشتن

  بخاطر باشم نداشته ازشون ییا خاطره چیه

 خورده سرم به  موقع اون که ییا ضربه

 هم مادربزرگمو یحت و دادم دست از امو حافظه 

 ......شناختمینم

 .....؟ اچطورهیرو_

  دختر اسم اول که یدار دوست دختر پس_

 ....؟یکرد انتخاب



 کنم انتخاب اسم یکرد مجبورم خودت_

 ......؟یگیم ینجوریا االن 

 اسم منم پس......ادیم خوشم  ایرو اسم از نشو ناراحت باشه_

 ......کنمیم انتخاب پسر

 ....هااا نباشه بیغر بیعج یاسما_

 .......ادیب ریام به....ادیب تو اسم به که بگو یاسم_

 .....دیکش لپمو و زد یلبخند

 ......؟یدار دوستم نقدیا یعنی_

 .....عاشقتم آره_

 ....."الیدان میزاریم پس خب-

 .....ال؟یدان چرا حاال- 

 .....ادیم خوشم اسم نیا از.....ینجوریهم_



 اسمو هردو اونوقت منه شکم تو بچه_

 .....یکرد انتخاب تو

 .......ساختمش من یول توئه شکم تو درسته_

 ......نداشت زحمت که ساختنش_

 شدم نییپا باال ختمیر عرق بچه نیا سر همه اون زمیعز_

 .....نداشت زحمت یگیم اونوقت

 ...... اش نهیس تو زدم مشت با

 شاداب

 که یمرد به ریام.....بود ما منتظر ها پله نییپا خانوم میمر

 چمدونو.....ششیپ ادیب تا زد اشاره بود ستادهیا نیماش کنار

 .....داد دستش

 ......میرینم خودمون نیماش با_

 ......رفت نیماش سمت و گرفت دستمو دادن جواب بدون



 .....نیبگ فیشر به نیخواست یهرچ بعد به نیا از_

 .......کرد اشاره گذاشت نیماش داخل چمدونو که یهمون به_

 ......سرده هوا زمیعز میش سوار میبر_

 .....شد نیماش سوار خانوم میمر

 ......ییاینم باهمون تو ریام_

 ......تونمینم_

 .....کردم نگاه بهش ناباور

 یحت اونوقت یش دور ازم ماه چند واسه یخوایم تو ریام_

 ......؟یکنینم ممیهمراه

 ......امیم فرصت نیاول تو یول تونمینم گفتم_

 ......شد اشک از سیخ چشام

 .....ریام_



 .....دیبوس مویشونیپ کرد بغلم محکم

 .........خودته واسه کنمیم یکار هر من زمیعز_

........................... 

 کردیم حرکت کجاست دونستمینم که ییجا سمت به نیماش

 ......بود خواب خانوم میمر

 زنگ ریام به و برداشتم رو گرفته برام ریام که یدیجد یگوش

 .......زدم

 ....شاداب؟ هیچ_

 ......زدنه؟ حرف طرز چه نیا_

 مجبور تا نگفتم مگه یزد زنگ نشده ساعت مین هنوز_

 .....نزن؟ زنگ ینبود

 ماه چند قراره نکهیا به یوقت.....شده تنگ واست دلم خب_

 ......رهیگیم دلم کنمیم فکر بشم دور ازت



 .....دنتید امیم یبزود نباش ناراحت زمیعز_

 ......باشه ایب زود پس_

 ....زمیعز باشه_

........................ 

 .....داشت نگه خونه هی کنار نویماش راننده

 .....کردم داریب خانومو میمر

 خونه همش یمسکون منطقه هی کردم نگاه اطراف به کمی

 خونه از داخلش میبر قراره که ییا خونه نیا همه مثل یها

 اطیح هی با طبقه دو ی خونه هی کترهیکوچ یلیخ ریام ی

 .......کیکوچ

 ......داخل میبر زودباش سرده هوا چقد_

 بود یصالح فاملش که راننده داخل میرفت خانوم میمر با

 ......برد خونه به خودش با رو چمدونا



 آماده زویچ همه ریام حتما هست زیچ همه خونه داخل

 .....کرده

 ......رمیبگ تماس باهام نیداشت یکار اگه_

 داخل ی خونه تو حتما رونیب رفت حرفش نیا با یصالح_

 کنار اطیح ی گوشه کیکوچ ی خونه هی کنهیم یزندگ اطیح

 .....در

 خوب واست ییا خسته حتما میبخواب میبر ایب شاداب_

 .......ستین

 ییتنها احساس نرفته هنوز بره قرار امروز ریام

 .......کنمیم یدلتنگ و 

 .......؟یبمون شتریب روز چند نداره یراه چیه_

  ختهیر کار یکل موندم هم ادیز زمیعز نه_

 ......برم حتما دیبا سرم



 ......شده تنگ واست دلم االن از_

 .....زد یلبخند

 .......میبخور ناهار تا میاومد رونیب اتاق از باهم

 ......شد شروع ریام رفتن سر بحث باز ناهار موقع

 ......؟یبمون شتریب کمی شهیم یچ پسرم_

 ....برم ادیب دارم کار که گفتم_

  درسته کنهیم غربت احساس آدم نجایا_

 ها بچه از دور یول میندار فاصله خونه با ادیز

 ......شهیم دلتنگ آدم سخته

  بخاطر خانوم میمر اومد بدم خودم از

 .....دوره هاش نوه و دختر از من

 ......مییایب باهات ماهم شهیپ ریام_



  نهیهز دمیکش زحمت نجایا واسه یکل_

 ....نیایب باهام نیخوایم االن گرفتم محافظ کردم

 هاست بچه و مژگان دلتنگ ببر مادرو پس_

 ....مونمیم خودم من 

 شهیم مگه جون شاداب هیحرف چه نیا وا_

 ......گذاشت تنها رو حامله زن

 ستین قرار نیبکن تموم بحثو لطفا شهیپ_

 نیگردیبرم گهید وقته چند نیبمون نجایا شهیهم ی واسه که

 ......خونه

 ......پسرم انشاال_

  یوقت خانوم میمر دنبال اومد خانوم زهرا

 .....کرد یناراحت ابراز یکل بره قراره ریام دیفهم



 کردن بارون بوسه و بغل از بعد خانوم میمر

  یپر شیپ بره تا کرد یخداحافظ ازش  ریام 

  ینگهدار ازش خانوم زهرا که یرزنیپ خانوم

  شیپ برگرده خوادیم خانوم زهرا چون کنهیم

 .....بکنه مانیزا قراره که دخترش

  زودتر االن فکره به شهیهم خانوم میمر

 .....بزاره تنها رو ریام منو تا رفت

 ......جداشم ریام از خوادینم دلم اصال

 ......؟یکن ولم یخوتینم_

 .....کردم لوس خودمو

 ......خوادیم شویبابا دلش ینین نه_

 .....مامانش ای خوادیم دلش ینین_



 ........هردوشون_

  باهام ندفعهیا و امیب زودتر دمیم قول_

 ......خونه میبرگرد

 گرفتم باال سرمو و اومدم رونیب بغلش از

 .....کنم نگاه بهش تا 

 ....امنه جامون بعد به نیا از یعنی واقعا_

 .....زد میشونیپ یرو ییا بوسه

.... 

 اومده گهید نیماش هی با ریام رفتم باهاش نیماش کنار تا

 .......نجایا

 .....کن یرانندگ اطیاحت با باش مواظب کهیتار هوا_

 .......سرده داخل برو زمیعز باشه_



 یزندگ خونه داخل اتاقک داخل که ییآقا اون

 اتاقکش از محافظمون یصالح فیشر کنهیم 

  خواستمیم بزنه حرف ریام با تا رونیب اومد 

 و داخل برم گفت بهم نزاشت ریام یول گنیم یچ کنم گوش

 ......دادم گوش حرفش به من

 ..... ستادمیا فالگوش در کنار

 ......نشده؟ یخبر وقته چند نیا_

 ......آقا نه_

 .....یچ هیهمسا یدیند یمشکوک زیچ_

 .....ست؟ین نشونیب یمشکوک آدم

 یمشکوک زیچ چیه وقته چند نیا آقا نه_

 چیه و نیخوب یآدما هم ها هیهمسا دمیند 



 .....نداشتن یمشکوک آمد و رفت 

 زیچ اگه باش مواظب یلیخ......خوبه_

  اگه و کن خبرم حتما یدید یمشکوک 

 ..... بزن زنگ ییرضا به حتما اومد شیپ یمشکل

 .....هست زیچ همه به حواسم آقا باشه_

  فالگوش سرد یهوا یتو احمقا مثل خدا یا

 ......داخل برم بهتره کرد خی دستام ستادمیا

................... 

 .......گذرهیم ریام رفتن از ییا قهیدق ستیب

 ستین خانوم میمر نشستم خونه تو تنها

 به و ترسمیم زیچ همه از که شده هیجور

  چکسیه 



 یصالح از اوقات یبعض یحت ندارم اعتماد

  هیبیغر بیعج آدم بنظرم ترسمیم هم 

 .......لکسهیر و ساکت یادیز

  چکسیه ادیم یبیعج یصدا حال تو از

 .....یچ باشه دزد اگه ستین خونه

  یتو در دم یصالح آخه باشه تونهینم دزد نه

 یچ باشه یصالح خود اگه خدا یوا اتاقکه

 .......هیک نمیبب بهتره شدم وونهید

 شهیش شکستن یصدا دمیکش یبلند نیه

 ....اومد 

 کنم کاریچ ایخدا

 ......اومد شهیش شکستن یصدا دمیکش یبلند نیه



 .....کنم کاریچ ایخدا

 .......سمتم اومد و کرد قفل حالو در یخون لباس با یصالح

 ......؟یبندیم درو چرا شده یچ_

 ......کرد حرکت یپشت در سمت به دیکش بازومو

 ......کن ول دستمو یکنیم کاریچ گفتم_

 ....زدن ردمونو کمه وقت باش ساکت_

 ......بزن زنگ ریام یدوستا به_

 ......میبر نزن حرق_

 .....اومد گلوله کیشل یصدا در کینزد

 بود گرفته بازمو چون شد نیزم نقش یصالح زدم غیج

 ......نیزم افتادم همراش

 .......نجاستیا که نیبب به به_



 ......نداشتم سرمو کردن بلند جرات

 .....ختمیریم اشک و بودم نشسته یصالح جسد کنار

 رو گلوله کیشل یصدا ها هیهمسا کاش

 .....کردن استفاده تفنگ کن خفه از هرچند باشن دهیشن

  شیمشک براق یکفشا ستادیا کنار یکس

 بهش کردن نگاه جرات اما بود چشمام یجلو

 ......نداشتم 

 ......کامران دختر یکن نگاه منو یخواینم_

 ......رهیاردش حتما خودشه ایخدا

 ......بود ترسناک اش قهقه یصدا

 کردمینم فکرشو چوقتیه کهیکوچ ایدن چقدر_

  که بشه یسیپل زن دنبالشم سالهاست که یدختر



 ......دنبالمه چندساله

 نایا ادین ریام یول رمیبم حاضرم ادین ریام ایخدا

 ......وفتهیب واسش یاتفاق خوامینم ادنیز

  گرفت هامو شونه بود جلوم که یکس

 .......کرد بلندم و

 کردمیم حس نگاهشو یول بود نییپا سرم

 ......کنه کاریچ باهام خوادیم دونمینم یحت

  صورتشو که یکس به یکن نگاه بهم یخواینم_

 ......یکرد داغون

 .....ترسمیم ازش بازم یول زنهیم حرف آرامش با

  یصالح دونمینم یحت برسن زودتر سایپل کاش

 ......نه ای بده خبر بهشون کرده وقت



 ......رونهیب اون نفر هی قربان_

 جا هی حرکت یب کنم کاریچ دونمینم......نباشه ریام ایخدا

 ......ستادمیا

 کشتنش باشه سرگرد اگه شهیم خوب یلیخ قهرمانته دیشا_

 ......بخشه لذت تو یجلو

 نگاه روم یجلو طانیش به تا آوردم باال سرمو

 که یکس کشت مادرمو پدرو که یکس کنم

 اوشویس خواستیم که یکس کشت مادربزرگمو

 .......کرده جهنم مویزندگ که یکس بکشه

 .....بود یطانیش قلبش مثل هم صورتش

 چشاش بود داغون کامال صورتش طرف هی

 .....بود اومده نییپا هاش گونه

 ......گرفتم ریاردش هیکر چهره از نگاه در یصدا با



 ......بود ریام ایخدا

 ......زدم داد

 .....برو ریام_

 ی لهیم با محکم یکی گذاشت خونه داخل پاشو ریام نکهیهم

 .......ریام سر به زد یآهن

 ......ریام......نیکن ولش.....ریام_

 خون از پر صورتش نیزم افتاد ضربه اون با ریام

 تونستمینم یحت شد شل پاهام بوددستو 

 .....سامیوا پاهام یرو 

 سرمو یعوض ریاردش

 که ییها ضربه از نگاهمو تا داشت نگه محکم 

 ......رمینگ زدنیم ریام به 



 وفتهیم در من با که یکس با نیبب کن نگاش خوب_

 ......کنمیم کاریچ

 داشتن ایعوض اون بزنم یحرف تونستمینم یحت

 .......کشتنیم رویام

  دنید طاقت گرفت نفسم که زدم داد نقدیا

 .....ندارم عتیوض نیا تو رویام

  یخوایم منو تو کنن ولش بگو خدا رو تو_

 .......کن ولش رویام

 .....نیکن ولش......یبگ تو یهرچ باشه_

 زدنیم رویام که ییاونا یعوض نیا حرف با

 ......برداشتن سرش از دست

 برد بغلش تو منو و گرفت کمرم دور دستشو هی ریاردش



  که باره نیآخر نیا چون عشقتو کن نگاه خوب_

 ......شینیبیم

 مجسمه مثل گذاشت دستم نیب ییا اسلحه ریاردش

 ......بودم حرکت یب

 یکن کیشل پدرت به که دادم بهت کلتو یبود بچه یوقت_

 یرفت نشونه من سمت احمق یتو یول

  حاال......یآورد صورتم سر رو بال نیا و 

  صورتمو که اسلحه نیا با تو تقاصه وقت

  ندفعهیا من و یفرستیم درک به عشقتو یکرد داغون

 جوجه نیا خودم با همراه و رمتیگ ینم کم دست

 .......میکشیم سرگردو

  یدستا با اگه من دیکش سوت سرم حرفاش دنیشن با



 بمونم زنده خوامینم گهید بکشم رویام خودم

 فکر ریاردش......کردم بلند دستمو قدرتم تمام با

 در سخت یول برم نشونه ریام سمت به خوامیم کرد

  گهید چون بکشم خودمو خوامیم من اشتباه

 .....رنیبم من بخاطر انمیاطراف ندارم طاقت

  سوزهیم شکمم تو ی بچه ی واسه دلم فقط

 کنه تر خوشبخت رویام و من بود قرار که ییا بچه

 ......رهیبم من همراه ومدهین ایدن قراره االن که ییا بچه

 نگاه ریام به لحظه نیآخر یبرا خورد سر چشمام از یاشک

 قشنگو یچشما ییا لحظه یبرا کردم

 و وردمین طاقت گهید کرد نگاه بهم و کرد باز خوشرنگشو 

  یمعطل بدون و برد سرم سمت به رو اسلحه

 .........کردم کیشل



 یبرا خورد سر چشمام از یاشک

 یچشما ییا لحظه یبرا کردم نگاه ریام به لحظه نیآخر 

 کرد باز خوشرنگشو قشنگو

 سمت به رو اسلحه و وردمین طاقت گهید کرد نگاه بهم و 

  یمعطل بدون و برد سرم

 .........کردم کیشل

 ......بود یخال اسلحه شد باز خود به خود چشمام

 و گرفت دستم از رو اسلحه ریاردش

 که یجور زد صورتم به محکم یلیس هی

 .....نیزم افتادم و رفت یاهیس چشمام 

 یلیخ یکرد فکر احمق ی دختره_

 حاال......بدم بهت پر ی اسلحه که ستمین احمق من......یزرنگ 

  ی اسلحه هی نیبب و کن نگاه خوب



 ......کنهیم کاریچ عشقت با پر

  یرو هوشیب ریام......ریام کینزد رفت

  ریام شکم به یلگد ریاردش بود دهیخواب شکم

 .......کنه ییا ناله ریام شد باعث و زد

 ......باش نداشته یکار باهاش یعوض کن ولش_

 فیح.....دمیرس بهش تازه من کنم ولش_

 و تو با کارا یلیخ وگرنه ستین وقت فیح

 .....دارم سرگرد 

 ......گرفت ریام نهیس سمت به رو اسلحه ریاردش

 کن ولش یپرستیم یهرک به رو تو خدا رو تو_

 ......کن ولش ریام یول اریب من سر یخوایم ییبال هر

  ادینم در صدام نداشتم کردن التماس ینا گهید



 ......زدم ادیفر بس از

 سرش تو بزنم میمستق اسلحه نیا با تونمیم_

  چون کنمینم کارو نیا یول کنم خالصش و

 .....بده جون ذره ذره  خوامیم

 ایدن و کرد کیشل ریام ی نهیس به و دیکش رو ماشه

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

 .........یراو.................

 بود ناراحت اون شد خونش داخل خانوم زهرا

 و دختر با را یشتریب وقت داشت دوست

 یکس خانوم مونا پسر یول بگذراند اش نوه 

  قراره کنهیم یپرستار اون از خانوم زهرا که 

 ......ادیب یزود به



  شد خانه وارد صدا سرو بدون خانوم زهرا

  خواب از را خانوم میمر خواستینم چون

 ........کند داریب

  شد خانه وارد صدا سرو بدون خانوم زهرا

  خواب از را خانوم میمر خواستینم چون

 ........کند داریب

 ......ن؟یداریب خانوم میمر اوا_

  دارم دلشوره سرشب از چرا دونمینم آره_

 ......هیفرار چشمم از خواب

 .....شاال ان رهیخ_

  دخترت ی خونه یروز چند نبود قرار مگه

 ؟یبمون



 فیح یول خوشگلم ی نوه واسه کشهیم پر دلم آره_

  کردم ول مادرشو من نهیبب اگه ادیب خوادیم آقا

 ........کنهیم ببرونم حتما

 .......باشه مبارک_

 .....بره؟ امشب آقا ریام نبود قرار مگه یراست_

 ......؟ مگه چطور آره_

 ......بود در دم نشیماش آخه_

 بهتره بره خواستیم نجایا اومدم من یوقت واقعا_

 .......مونده چرا نمیبب

 و کرد یخداحافظ خانوم زهرا از خانوم میمر

 .......شد اش خانه یراه

  خانوم میمر استرس خانه داخل گذاشتن پا با



 .....شد شتریب

 زد غیج نیزم یرو ریام دنید با کرد باز یآرام به را هال در

 بود افتاده نیزم یرو نیخون ریام

 .....بود افتاده یرو آقا فیشر ورتر آن کمی 

 ......زد خودش صورت سر به محکم خانوم میمر

 .......کرد بغل را ریام

 بال نیا یک رمیام کن باز چشاتو مادر ریام_

 ایخدا......ییکجا شاداب........آورده سرت رو 

 .......خوامیم تو از رمویام

 را تلفنش یگوش زود آمد اودش به خانوم میمر

 ........زد زنگ سیپل به و برداشت

 نبضش دیبوسیم را پسرش یخون صورت و سر



 ......کندیم دوارشیام نیا و زدیم هنوز 

 ایخدا........خوامیم تو از پسرمو تنها خوامیم تو از رمویام ایخدا_

  سرش ییبال چه کجاست شاداب

 ........اومده

  ها هیهمسا آمبوالنس و سیپل ینهایماش ریآژ با

 .......آمدن رونیب شانیها خانه از

 ......بود پسرش سر یباال خانوم میمر

  کردن منتقل آمبوالنس به را داریپا سرگرد

 ......نبود شاداب از یخبر چیه و بود مرده یصالح یآقا

 شاداب

 .......کنهیم نوازش شکممو داره آروم رهیام به چشام

 .....نزار تنهام وقت چیه  دارم دوستت یلیخ_



 .....دیکش صورتم به یدست لبخند با ساکت باز

 ......رمیام_

 شد یخون صورتش رفت نیب از ریام لبخند

 .....ادیم فشار گلمو محکم کردیم خفم داشت

 ......کنم ولم تا زدمیم پا و دست

 ......زدم داد

 ......ریام_

 ......شدم داریب خواب از نفس نفس با

 و.....بود سرم یباال کثافت ریاردش اون ریام یبجا

 ......کردیم خفم داشت

 ......کن ولم_

  اون و تو با کنم ولت کجا گرفتم تازه من_



 ......دارم کارا یلیخ شکمت تو ی زاده حروم

 .....زاده حروم گهیم ریام منو ی بچه به کثافت

 .....شد جمع چشام تو اشک ریام یاداوری با ریام

 .......؟یکرد کاریچ باهاش کجاست ریام_

 .....رفته ادتی شبوید مگه قبرستونه ی نهیس االن اون_

 ییا لحظه اومد ادمی شبید  یاتفاقا

 .....کرد کیشل ریام به یعوض نیا که 

 باشه زنده رمیام کنمیم خواهش ازت ایخدا

  ریت قبال اون وفتهین واسش یاتفاق چیه ایخدا 

 ....خوامیم تو از عشقمو ایخدا خورده

 ها نقشه تولت اون و تو واسه_

 اولش ییا حامله دونستمینم......دارم 



  شکمت داخل بچتو خواستمیم 

 و اومد ایدن که یوقت لذت یوا بکشم

 .......شترهیب یلیخ کنم خفش چشمت یجلو 

 .......برسه بچم به دستش زارمینم وقت چیه یعوض کثافت

 ......صورتش تو کردم تف

 کردم کارتیچ من مگه ییعوض هی تو یدونیم_

 ....؟یکشت خانوادمو تمام که

 یماسک برداشت ثورتش از ماسکشو

  طرف هی و بود دست کف ی اندازه 

 .......بود پوشنده صورتشو

  از بعد کن نگاه صورت نیا به یگرفت مویبایز تو_

 ......دراومده شکل نیا به تازه یجراح چندتا



 ......بود بچه موقع اون من یگفت خودت_

 بابات که هیکار بخاطر و خانوادت کشتن_

 مثل خواستمیم هم رو تو کرد مادرم و من حقم در 

 ارمیب سرت آوردم خانوادت سر که ییبال

 بار نیاول یوقت شد عوض نظرم دنتید با یول

 .......بکشمت فقط اومد فمیح دمید عکستو

 ریز زدم محکم کنه لمس صورتمو تا جلو آورد دستشو

 .......دستش

 تا نترس....ندازهیم چنگ کوچولو گربه_

 یکار باهات شکمته تو مردت سرگرد ی توله یوقت 

 .......ادهیز من صبر ندارم

 ......نخوره بهم فتیکث دست یول رمیبم حاظرم کثافت_



 ......شد خارج اتاق از و کرد بلند ی خنده

 اون دست نزار و ریبگ جونمو االن نیهم ایخدا

 باشه زنده ریام کاش.....بخوره بهم یعوض 

  تو بچه نیا اگه کنم کاریچ ایخدا بده نجاتم ادیب و

 .......کردمیم یخودکش نبود شکمم

 ریام کنمینم باور نمینب خودم تا زندست رمیام

 زندست ریام گهیم حسم مطمعنم زندست

  و کنم فرار نجایا از زودتر یهرچ دیبا من

 بود هانده اسمش که کارا خدمت از یکی از.......رانیا برگردم

  که گفت کجاست نجایا دمیپرس

 زودتر هرچه تا بکشم نقشه دیبا.....ست هیترک

 نقشه واسم کثافت ریاردش کنم فرار نجایا از

 .....برسه بچم به دستش زارمینم هچوقت دمیکش



................. 

 ریاردش شده باعث نیا و اومده باال شکمم

 ی بچه از گفت چون بشه داشیپ برم دورو کمتر

 معناست تمام به یروان هی اون......متنفره شکمم تو

 کنهیم رفتار باهام یجور هی موقعه یبعض

 داد سرم یکل بعدش لحظه هی و عاشقمه انگار

 ........متنفره ازم و کشهیم منو که کشهیم

 دمیکش نقشه یکل نجامیا که ماه چند نیا تو

 ندارم یپول چیه پن فرار یبرا ترسمیم یول

 کنم جور پول خودم واسه اگه و برم نجایا از که

 بگذرم نگهبان و کار خدمت همه نیا از یچجور

 ......داشتم نجایا نفرو هی کاش برم کجا اصال



 ......آوردم عصرانتونو خانوم_

 خانوم انگار کننیم رفتار باهام یجوری

 .......ام خونه نیا 

 .....بهم یبد تویگوش شهیم_

 به وجه جیه به که کردن دیتاک آقا خانوم نه_

 ......ندم لیموبا شما

 یک بده بهم یگوش هی آقاتون یبابا گور_

 ......بگم یکس به ستین قرار که من فهمهیم 

 ......دهید منو یها هیگر بارها اون شد دودل

 ........قهیدق چند فقط_

 گرفتم ازش ویگوش و کردم بغلش یخوشحال با

 ام حافظه که شکر رو خدا زدم زنگ ریام شماره به



 .......خوبه یلیخ شماره کردن حفظ واسه

 نه......رمیام واقعا یعنی ایخدا خاموشه شیگوش

 تو زخماش بخاطر دیشا وفتادهین ریام واسه یاتفاق چیه

 .......مارستانهیب

 .......زدم زنگ اوشیس ی شماره به

 ......ادیب یکی دیشا نیباش زود خانوم_

 ......خاموشه نظر مورد شماره باز

 .......گرفت ازم ویگوش عیسر هانده

  بچم بخاطر منم ممنوعه همراه تلفن نجایا خانوم_

 ......کردم میقا لباسم تو یدزدک

 جا هی رفته وا و نگران هانده رفتن از بعد........

 یی شماره بجز ییا شماره اوشیس از....نشستم



 ....خاموشه که هم ریام.....ندارم خاموشه که

 بهزاد یوا بزنم زنگ دوقولوها به دیبا دیشا

 شمارشو یحت نجاستیا که ماهه چند ست هیترک 

 نمیبب ییا شماره هر کال من گرفتم بهار خواهرش از ادمهی هم

 .....ادمهی

 بهم بده ویگوش خوامیم هانده از ندفعهیا

 یول.......کنه کمکم تا زنمیم زنگ بهزاد به و

  فیحر تونهینم که اون کنه کمکم یچجور

  کنم فرار نجایا از خودم دیبا شه خالفکارا

  شانس از اگه حاال کنم فرار بهزاد کمک به بعدش و

 .......نباشه خاموش اش شماره گندم

  



 ومدهین هنوز یول ادیب هانده تا منتظرم شهیهم مثل امروزم

 ......اومده گهید خدمتکار هی بجاش

 ......کجاست؟ هانده_

  ادامه کارش به داره سوالم به دادن جواب بدون

 .......دهیم

 .....ومده؟ین هانده چرا باتوام یه_

 .......برم من نیندار باهام یکار اگه_

 ......پرسمیم سوال ازت دارم یشنوینم واقعا_

 با زدن حرف اجازه من یول خانوم دیببخش_

 .......ندارم رو شما 

  من با زدنو حرف اجازه چرا شده یچ یعنی

 یوا.....کرده مویجاسوس هانده دیشا ندارن



  اگه زدم زنگ ریاردش به اون هیگوش با خدا

 یزندگ چرا.....کنم کاریچ بکشنن و کنن داشیپ

 شمیم انمیاطراف مرگ باعث انگار هینجوریا من

 گهیم که یموس آقا یحرفا موقع یبعض

 خانوادمو تمام ایخدا شهیم باورم رو ینحس تو

  که جا هر کن حفظ واسم رمویام دادم دست از

 .......باشه سالمت سالمو هست

  از ریغ به نشستم اتاق نیا تو بس از شدم وونهید

 آمد رفتو اتاق نیا نو چکسیه گهید خدمتکار

  نداره باهام زدنو حرف حق اونم تازه نداره 

 یخبر هم   یعوض اون از یحت ستین هانده از یخبر چیه

 ......ستین

 ......خدمتکاره   بازم حتما اومد در شدن باز یصدا



 ......نشسته انتظارم چشم من یبانو به به_

 یتو انتظار چشم بخوام که یروز رمیبم یاله_

 .......نمیبش کثافت

 زبونتو و بشم یعصب دیشا ارین زبونت به نویا اوه_

  از شم یعصب اگه که یدونیم.......کنم یچیق

 ........گذرمیم زیچ همه

 زنهیم حرف باهم یمهربون با باشم آروم اگه گهیم راست نویا

 ناسزا ای بزنم حرف ریام از اگه یول

 ......شهیم وونهید هوی بگم بهش

 .....؟یهست یراض نجایا در یزندگ از بایز خانوم خب_

 شوهرمو یعوض شهینم نگم راهیب بدو خوامیم یهرچ

  داره توقعو اونوقت کشته محافظمو کرده یزخم



 ......آره بگم

 ......نگفتم یچیه و کردم سکوت

 ادینم خوشم یوراج از که نطوریهم من_

 ......ادیم بدم هم سکوتت از

  از نکهیا یبرا کرد نگاه بهم و نشست رورم به رو

 .....انداختم نییپا سرمو نکنم نگاه بهش

 ......داد تکون محکم بودمو نشسته روش که یصندل

 .....کن نگاه چشام به میمستق نگاه بهم_

 دستام با االن داشتم قدرتشو کاش ونستید نیا

 ......کشتمشیم

 ماسکشو من شیپ ومدیم یوقت کردم نگاه چشاش به

 ......دادشتیبرم



 ......کردم نگاه نقابش بدون صورت به

 .....کجاست؟ خدمتکاره اون یدونیم_

 ینفهم به خودمو دیبا زنهیم حرف هانده ی درباره داره ایخدا

 استفاده هاندا یگوش از که نبره بو تا بزنم

 .......کردم

 .......ستین مهم واسم_

  دهیجد خدمتکار از نبود مهم اگه که مهمه_

 ........یدیپرسینم اش درباره

  حرف به شروع دوباره دید سکوتمو یوقت

 ......کرد زدن

  چکسیه گذاشتم نیدورب رو خونه یحا همه_

 خالف بر من ی اجازه بدون تونهینم نجایا



 خدمتکار اون و تو....کنه یکار  من دستور

  با دمید یوقت نیگرفت کم دست منو چارهیب

  یچ نمیبب تا کردم صبر یزنیم حرف اون

 لشویموبا زن اون دمید یوقت یخوایم ازش

 چشمتت یجلو و امیب خواستمیم داد بهت

 خواستمیم بود اون کشتن واسه وقت یول بکشمم

 یبزن زنگ یگ به یخوایم کار کسو یب تو نمیبب

 ......یبزن زنگ بهش که مونده واست یکس اصال

 لطف به االن که یکس یزد زنگ سرگرد به تو و

 .....خاکه ریز من

 ......زندست رمیام یعوض خفشو_



 یبد ادامه رفتارت نیا به یخوایم یک تا کوچولو احمق_

 هم خدمتکارمو کشتم شوهرتو که همونطور

  نجایا نبود تو بخاطر هم فقط کشتم تو بخاطر

  تو اگه زن اون چارهیب.....ممنوع همراه تلفن

 ......بود زنده االن یخواست ینم یگوش ازش

 .....مرده من بخاطر گهید بهیغر هی شد اشک پر چشام

 یگوش هی خاطر به یکس مگه یگیم دورغ یدار_

 ......کشهیم آدمک

 باش خودت نگران تو کشتم رو ایلیخ کشمیم من آره_

 .....کشمشیم ندهیآ در که یباش ییاونا از یکی توام دیشا

 ......؟یآدم تو اصال یرحمیب یعوض هی تو  متنفرم ازت_

  اشک و نکن شیاحساس نقدیا میزیعز اوه_



 .......یدار ازین یادیز یاشکا به ویدیو نیا دنید بعد چون زینر

 آوردم صورتم یجلو رو بود دستش که یلیموبا

 ......کرد پخش ییویدیو و

 چادر که زن چند بودن شده جمع قبر هی دور نفر چند

 زجه و بودن انداخته صورتشون یرو رو یمشک

 ......زدنیم

 ......زدم پس ویگوش

 ......هیچ گهید نیا کن وششمخا_

 ......ینیبینم ییآشنا نیبب هیک قبر نیا نیبب کن نگاه خب_

 و محمد ییدا ایخدا گرفت قلبم.....کرد رد کمی لمویف

 ......ایخدا بودن ستادهیا قبر کنار محسن

  جوجه که یکرد باور هیک قبر نیا یدیفهم حاال_



 .......شده؟ کشته سرگرد

 ......زدم نیزم به محکم گرفتم ازش ویگوش

 زندست رمیام یزنیم گولم یدار ییگو دورغ تو_

 .....دهیم نجات منو و ادیم یبزود اون

 .....دیخند بلند

 آوردم سرش من که ییبال با یکنیم فکر واقعا احمق_

 ......دهیم نجاتت ادیم و زندست

 ......زدمشیم و کردمیم هیگر کردم حمله بهش

 زیم یرو افتادم زد بهم ییا دهیکش محکم ریاردش

 ........گرفتم شکمم یجلو دستامو ییا شهیش

 ..........یراو

 پسرش به ییا شهیش ی پنجره طرف از نیغمگ یزن



  شیبهبود به یدیام دکترها که یپسر کردیم نگاه

 را جوانش پسر یوقت نداشتن

  دیدیم مارستانیب تخت یرو

 .......گرفتیم قلبش

 کیتار و سرد شب آن از شد شروع شب آن از زیچ همه

 قبرستان یراه و دیکش پر جوان هی که

 چکسیه و مارستانیب تخت ریاس گرید جوان و شد 

 بود خانه آن در که ییا حامله زن از

 ....... نداشتن یخبر 

 نجایا خونه ببرمتون دیایب لطفا مادر_

 .......یشیم خسته ستادنیا سرپا ینجوریا

 ......شد ریسراز زن اشک



 تخت یرو  پسرم امیب یچجور_

 .......مارستانهیب

 نجامیا من نداره ییا دهیفا موندتون نجایا_

 .......میدیم خبر بهتون افتاد یاتفاق هر

............... 

 شاداب

.................... 

  سرجام شدم داریب خواب از تهوع حالت با

 ریتقص همش رهیم جیگ داره سرم نشستم

 .......هیعوض ریاردش اون

 .....زم؟یعز خوبه حالت_



 که ییا ضربه اون از بعد کرد نگاه شد کمینزد که یپرستار به

 شدم هوشیب افتادم زیم یرو و زد بهم ریاردش

 ......برداشته خراش و کردیم درد تنم تموم

 ......دادم جواب بهش یسیانگل به خودش مثل

 ....ده؟یند یبیآس چطوره بچم حال خوبم_

 ......هییقو ی بچه خوبه زمیعز نه_

 ایدن به هنوز بچم گذاشتم شکمم یرو دستامو

 یوقت کنه تحمل ویسخت دیبا نقدیا ومدهین

 دست اگه و نداره یپدر ادیب ایبدن هم

 بکشتش خوادیم وفتهیب شرفیب ریاردش اون

 اون دست عشقم ادگاری بچم زارمینم.....زارمینم من یوا

 ......وفتهیب کثافت

  چهرش حالت دید اشکامو یوقت پرستار



 ......شد عوض

 خوبه حالت یمطمعن یبد گزارششو یخواینم زمیعز_

 ....بوده یعمد ریغ و

 منو یعوض اون و بوده یعمد معلومه خوب هیچ منظورش

 .......زد

 ......ه؟یچ منظورتون_

 ......آورده؟ سرت رو بال نیا همسرتون که نهیا منظورم_

 ارهیم سیپل رهیم نمیا بگم بهش اگه کنم کاریچ االن

 ریاردش دیشا شم خالص ریاردش شر از بتونم دیشا

  ارهیب سرم یبدتر یبال و بکنه نهیک بدتر

 اونجا ارهیب کنه خارج کشور از منو تونسته راحت اون

  از رو سایپل تونهیم راحت که داره آدم نقدیا هم نجایا



 ......بکنه وا خودش سر

 ......کنم فرار کن کمکم کنمیم خواهش ازت آره

       سیپل به االن نیهم کنمیم کمکت زمیعز باش آروم_

 .......زنمیم زنگ

 ......کردم هیگر قبل از شتریب

 کن نگاه صورتم به نزن زنگ سیپل به نه خدا تورو خانوم نه_

 چون آورد سرم به رو بال نیا

  سیپل یپا هم ندفعهیا اگه کردم تیشکا ازش 

 ......کشهیم منو حتما شه باز خونم به

 ......بکنم؟ تونمیم یکمک چه پس_

 دارم دوست هی نجایا من بده میفرار_

 .....کنه کمکم تونهیم رمیبگ تماس باهاش اگه

 سیپل به اگه یگیم خودت تونمینم....فرار_



 .....؟یچ یوفتیب ریگ و یکن فرار اگه یول کشتتیم یبگ

 ........کشورم رمیم دوستم با وفتمینم_

 ......سخته برات فرار ییا حامله تو_

 کن کمک بهم خدا رو تو کن ولش حرفو نیا_

 ......رسهینم بهم دستش گهید کنم فرار که نجایا از

 .....ادیبرم ازم یکاریچ_

 .....بزنم زنگ دوستم به بده تویگوش شهیم اگه_

 ......کردم تشکر ازش یکل لشیموبا گرفتن با

 امیم گهید ساعت مین من بزن زنگ دوستت به تو_

 ......گذاشته نگهبان واست رونیب این رونیب اتاق از

  کردمینم فکر مهربونه یلیخ پرستار خانوم

 نگاه شکمم و صورتم به یجور کنه کمک بهم



 ......دهید من حال تو ویکی قبال انگار کردیم

  یول خورهیم بوق دادینم جواب ویگوش بهزاد چرا

 ......دهینم جواب

  اصال دیشا دارهیبرنم ویگوش بهزاد کنم کاریچ ایخدا

  بزنم زنگ یمان و ماهان به کنم کاریچ ستین هیترک

 دامیپ ریاردش  انیب  رانیا از اونا تا کنم نگرانشون دینبا نه نه

 .......کنهیم

 هنوز خورده بوق چهار......گرفتم بهزادو ی شماره گهید بار هی

 ......برنداشته

 ......الو_

 ......؟یخودت بهزاد الو_

 ......شما الو_

 .....یشناسینم هم منو یصدا گهید معرفت یب_



 ازت چکسیه نگرانتن ؟همهییکجا ییتو شاداب خدا یوا_

 ......استانبوله ی شماره شمارت چرا.....نداره یخبر

 ....استانبولم یتو االن من چون_

 ......امیب منم بده آدرس یکنیم کاریچ اونجا یچ_

 نجایا از خوادیم نجایا آورده منو کثافت ریاردش_

  االن من کن کمکم ایب خدا تورو کایآمر ببره منو هم

 ......مارستانمیب

 ..؟یکنیم کاریچ مارستانیب تو هیخر کدوم ریادش_

 ......؟یکنیم کاریچ مارستانیب تو هیخر کدوم ریادش_

 برات که یآدرس به ستین حرفا نیا وقت_

 چکسیه به لطفا کنمیم قطع االن من ایب فرستمیم

 ......باشه نگو من ی درباره یچیه یمان و ماهان یحت



 .......منتظرم من زمیعز باشه_

 واسه آدرسو و ادیب تا شدم پرستار خانوم منتظر

 .....بفرسته بهزاد

 ......؟یریبگ تماس باهاش یتونست زمیعز شد یچ_

 ......؟یبفرس واسش آدرسو لطفا شهیم آره_

 .....زمیعز آره_

 ......داد امیپ بهزاد به و گرفت ازم ویگوش

 باهاش تا بمونه منتظر مارستانیب رونیب که سیبنو لطفا_

 .......رمیبگ تماس

 یبستر که یساعت از نشسته نگهبان هی رونیب نیا_

 ......نشسته نجایا یشد

 .....رونیب برم یچجور پس خب_



  دارو واست داروخانه از واست فرستمیم نگهبانو_

 .......یکن حرکت یتونیم مدت نیا تو یول رهیبگ

 ......تونمیم_

 .....شده؟ تموم منم فتیش چون میریم باهم پس_

 ......؟یکنیم کمک بهم چرا_

 .....نشست تخت یرو کنارم

 نیچن تو خودم یکشیم یچ تو دونمیم من_

 اون داشتن دعوا روز هر مادرم پدرو شدم بزرگ ییا خانواده 

 مست یلیخ اونشب پدرم بود حامله مادرم بود سالم ده موقعه

 نکهیا سر باز بود

 دعواشون باهم کرده مست بابام چرا 

 دهیم هل مادرمو بابام شهیم 

 ی صحنه وقت چیه شهیم پر پر چشام یجلو مادرم



 .......رهینم ادمی از مادرم یزیر خون

 ................... 

 ......کردم عوض الیل یلباسا با مارستانویب لباس

  فرستاده نگهبانو بود قرارمون که همونور

 .....دارو دنبال

 رونمیب دیشا کن سرت هم ویروسر نویا_

 ......گذاشتن نگهابان واست 

 صورتم تا دمیکش جلو کمی و کردم سرم ویروسر

  یلیخ حاملم نکهیا با مدت نیا تو نشه معلوم

  دمیپوش که یگشاد بافت نیا با شکمم و شدم الغر

 ......ستین معلوم ادیز

 اونجا هست کافه هی مارستانیب رونیب برو باش زود_



 ......امیب من تا بمون منتظرم

 نگهبان از رو دارو تا بود مونده الیل رفتم الیل از زودتر

 ......وفتهین شک به تا رهیبگ

 ستین همرام الیل ویگوش زدم هیتک وارید به

 ......نه ای اومده نمیبب بزنم زنگ بهزاد به تا

 .....اومد رونیب مارستانیب از که دمید رو الیل

 ریاردش و کنم فرار بتونم اگه دارم وجدان عذاب

 نکهیا ی درباره دیبا حتما کشتشیم  کنه دایپ رو الیل

 .....بگم بهش وفتهیم خطر به جونش من به کمک با

 .....میبر_

 ......ومدهین هنوز که بهزاد کجا_

 نیدورب نجایا ستادهیا ابونیخ سر اومده میبر_



 .....کنن داتیپ بتونن نیماش پالک دنید با دیشا داره

 .....یفکرم به گه ممنون یلیخ_

 ......شه من مادر مثل هم تو سرنوشت خوامینم_

 ......خورد زنگ الیل یگوش

 ......اومد میبر_

 که خوشحالم رفتم دنبالش..... افتاد راه من از زودتر الیل

  کنم فرار ریاردش دست از تونستم

 دردسر تو من بخاطر الیل ترسمیم طرفم هی از یول

  الیل بفهمه اگه هیعوض هی ریاردش.....وفتهیب

 کنهیم داشیپ حتما داره دست من دادن یفرار تو

 خاطر به نفر چند نکهیا از شدم خسته کشتشیم و

  مرد من بخاطر هم عشقم ریام یحت مردن من

  کشتیم مادرمو پدرو ریاردش یوقت کاش



 .....مردمیم همراهشون هم پن

 ......نجایا ایب کجاست هواست شاداب_

 .....رفتم کرد اشاره الیل که ییجا به

 .....میشد نیماش سوار هردو

 .....دمید رو بهزاد یطوالن مدت هی از بعد

 .....؟یبود کجا تو شاداب_

 ......کنمیم فیتعر برات بعدا ستین امن نجایا وفتیب را_

 ......دراورد حرکت به نویماش بهزاد

.............. 

 ......کرد پارک ییالیو خونه هی جلو نویماش بهزاد

 ......داخل نییایب_

 .....؟ینگفت یزیچ که یکس به بهزاد_



 ......بگم یزیچ یکس به شد وقت مگه_

 ......اومد باهام هم الیل میشد خونه داخل

 نکهیا گفتم بهزاد و الیل یبرا زویچ همه

 خانوادمو یچجور یعوض ریاردش اکن

  قتل به رویام چشام یجلو یچجور کشت

 واسم که گفت بهم داشت نگه خودش شیپ منو و رسوند

 ........داره ها نقشه

 خطر به هم رو تو که ببخش منو الیل_

 ......انداختم

 .....کنهینم شک بهم یکس نباش من نگران زمیعز_

  تو بفهمه اگه داره آدم یکل نجایا ریاردش_

 ......کنهیم داتتیپ حتما یکرد کمک بهم



 بهت بده اوضاع دمید اگه رمیم دارم فتیش دوباره صبح من_

 ......دمیم خبر

  خبر یمان و ماهان به یخواینم هم هنوز شاداب_

 دنبالتت رو حا همه سایپل نگرانتن یلیخ اونا یبد

 .......گشتن

 بهم بهزاد....باشن نداشته خبر که بهتره نه_

 .......ران؟یا برگردم یکنیم کمک

 درخواست و سفارت یبر دیبا ای یندار پاسپورت که تو_

 ....؟یبر یقانون رهیغ ای یبد کمک

 کنه دامیپ ریاردش خوامینم رمینم سفارت_

 .......رم؟یم یقانون ریغ

 .....داره؟ خطر یلیخ یقانون ریغ یول_

  که اون شد بهزاد منو یحرفا متوجه یچجور الیل



 ......ست؟ین بلد یفارس

 .....م؟یگیم یچ ما یدیفهم کجا از تو_

 .....بلدم یفارس کمی دارم ادیز یرانیا یدوستا_

 ......رانیا برگردم دیبا من ندارم یراه چیه_

 .....؟یباش هم بچت فکر به دیبا ییا حامله تو یول_

 .....؟ییا حامله تو شاداب......حامله_

 ......آره_

 .....کرد نگاه بهم ناباور بهزاد

 ......؟یکن کاریچ بچه نیا با یخوایم_

 تا نبود بچه نیا اگه رهیام و من ی بچه نیا هیچ منظورت_

 رو هنوز که بچست نیا بخاطر.......بودم کرده یخودکش حاال

 ......هستم پا



 و خودت مواظب شتریب هم تو زمیعز برم گهید من_

 ......باش کوچولوت

......................... 

 واسش یاتفاق کنه خدا گرفتم دلشوره الیل رفتن از بعد

 ........وفتهین

 ......میبر شو بلند شاداب_

 ......کجا؟_

 ......فقط دنبالم ایب_

 ......؟یببر کجا منو یخوایم_

 ......دنبالم ایب فقط_

 کجا منو خوادیم دونمینم کرد تکرار جملشو نیا باز

 .....ببره

  باز رو یکنار خونه در بهزاد......میاومد رونیب خونه از



 .......کرد

 .......داخل ایب_

 ......نجایا یآورد منو چرا هیک ی خونه نیا_

 مال گشید نصف نصفش البته منه ی خونه نیا_

 عمو مال هم خونه یکی اون......بابامه

 ........صادقه

 ......... ؟یمان ماهان یبابا صادق عمو_

 .....آره_

 ......نجا؟یا میومدین اول از چرا خوب_

 ......کنمیم فیتعر برات تا نیبش نجایا اول ایب_

 .......نشستم بهزاد یروبرو مبل یرو

  دختره اون چون دارم رو خونه هردو دیکل من_



 صادق عمو خونه میبر گرفتم میتصم اومد باهات

  و دراومد آب از یبد آدم دختره اگه تا

 صادق عمو ی خونه اونا تا داد لومون ریاردش کهیمرت اون به

 .....میکن فرار ما بگردن رو

 ......هیخوب دختر الیل یکنیم فکر ایچ به واقعا_

 ......یکنیم اعتماد زود یلیخ_

 یفرار مارستانیب از منو الیل واسم بود هم ییا گهید راه مگه_

 .....داد

 .....عقله شرط اطیاحت یول باشه خوب دیشا دونمینم_

 ......خبر؟ چه رانیا از_

 ......گهید یدونیم خودت باشه  خب چه یخوایم_

 .......دراومد اشکم



 یعوض من بخاطر دونمیم فقط ندارم خبر یهچ از من_

 ......شدن کشته محافظم و ریام عشقم

 یتونستینم ادمهی من که ییجا تا......یکنیم هیگر تو شاداب_

 ......؟یکن هیگر

 کاش گمیم خودم با همش.....تونمیم که هیکار تنها نیا_

 .......اونوقت نبودم حامله

 کاش گمیم خودم با همش.....تونمیم که هیکار تنها نیا_

 .......اونوقت نبودم حامله

 ......حرفم وسط دیپر

 ؟یبکش خودتو یخوایم ها یچ اونوقت_

 .....خوامینم رویام بدون یزندگ آره_

  که یکس یشاداب واقعا تو_

 کردیم یزندگ مادر و پدر بدون



  مادربزرگش مرگ از بعد که یکس 

  یخوایم االن شد سرپا دوباره

 .....؟یریبم مرد هی واسه

  گهید چون رمیبم عشقم واسه خوامیم آره_

 بدون یزندگ به ادامه طاقت

  خسته ندارم زانمویعز 

 وقت یلیخ نبود بچه نیا اگه.....شدم

 ......بودم کشته خودمو قبل 

 .....بده ادامه بچت بخاطر هست که االن_

 مادربزرگش به بچمو رانیا رمیم من_

 .......ریاردش دنبال رمیبعدم دمیم لیتحو 

 یخوایم یکنیم یشوخ یدار_



  مادر یب خودت مثل هم بچت 

 ییا بچه یلیخ.....بشه بزرگ

 رو بچگونه ی نقشه نیا که 

 ریاردش یکنیم فکر.......یدیکش 

 ......کنهیم استقبال ازت 

 ندارم یازین استقبالش به من_

 ....خودمو بعد کشمیم اونو اول 

 نیا به یکنیم فکر یاحمق یلیخ_

 تونسته یعوض اون اسیآسون 

 ستویپل شوهر کنه دایپ خونتو 

  کشور از یرد چیه بدون بکشه 

  فکر تو اونوقت کنه خارجت



 ......شیبکش یتونیم یآسون به یکنیم

 بکشمش تونمیم کنمیم فکر آره_

 باعث کنهیم آرومم هدف نیا فقط 

 ینکبت یزندگ نیا به بتونم شهیم 

 ........نده ادامه گهید لطفا خستم......بدم ادامه 

 .......رفت رونیب خونه از یاعصبان بهزاد

 سرمه تو که ییفکرا از خواستمینم

 ........شدم یاحساسات یول بگم واسش 

 باهام انگار بهزاد.....بهزادم ی اونه یتو اس هفته هی کینزد

 صبح زنهینم یحرف چیه قهر

 یبعض فقط......... ادیم شب رهیم 

 ......ارهیم ناهار واسم وقتا 



 تو نجایا اس هفته هی من بهزاد_

 .......؟ینکرد واسم یکار هنوز 

 یچجور کرد اعتماد یکس به شهینم کنم کاریچ_

 ......کنم خارج کشور از یقانون ریغ رو حامله زن هی

 کننیم آمد رفتو یقانون ریغ همه نیا_

  اونا مثل منم 

 ......کنمیم خرج خوانیم پول یهرچ

 ستنین حامله تو مثل همه اوال_

 .....؟یدار پول مگه تو دوما

 دارم پول...باش نداشته میحاملگ به یکار_

 یوقت بده بهم نایا تو رانهیا یول  

 ......دمیم بهت همشو برگشتم 



  ستین بهتر یول دمیم پولشو باشه_

 .....ادیب ایدن به بچت یکن صبر

 یگیم بعدش حتما یکنیم یشوخ یدار_

 وقت من......شه بزرگ بچه کن صبر

 کنه دامیپ ممکنه لحظه هر ریاردش ندارم

 نزده دست بهم مدت نیا تو اون یدونیم

 ایبدن بچم یوقت که گفت بهم بچه نیا بخاطر

  بخواد که یهرکار و کشهیم چشمم یجلو اونو ادیب

 ......کنهیم باهم

  دوستام از چندتا به باش آروم باشه_

 ......کنن دایپ مطمعن آدم هی تا سپردم

 .....نزده؟ زنگ بهت الیل مدت نیا تو_



 ......ه؟یک الیل.....الیل_

 ....کرده؟ کمک بهم که یپرستار همون_

 ......نجایا اومده نه زده زنگ نه_

 .....وفتهین واسش یاتفاق کنه خدا نگرانشم یلیخ_

  نده لو جامونو که باش نیا نگران_

 ......وفتهیب واسش یاتفاق نکنم فکر وگرنه

 .....دارم اعتماد بهش من هیخوب دختر اون_

 ....یدار اعتماد همه به تو_

 .....زادست حالل چقدر_

 .......؟یگیم رو یک...یچ_

 ......خونست در دم االن الیل دختره نیا_

  به و بود سرم پشت که یتوریمان به



 .....کردم نگاه بود وصل خونه جلو بسته مدار نیدورب

 ......میبر شو آماده_

 ......کجا؟_

 .......یبغل خونه_

 از زودتر بهزاد رفتم رونیب پشت در از افتادم راه بهزاد با همراه

 .......افتاد راه من

 ......؟یکنینم باز درو چرا_

 ......ستین باهاش یکس نمیبب اول کنمیم باز_

 .....کرد باز درو بهزاد

 ....نشست کنارم اومد الیل

 ....سالم_

 .......کنه؟یم حرکت چطوره ؟کوچلوتیخوب سالم_



 .....رفت شپونیپ از بهزاد بحثمون بخاطر

 .....کنهیم حرکت یلیخ بچه هم خوبم خودم هم_

 ......شده بزرگ گهید بکنه حرکت دیبا_

 ......بدونم تشویجنس دارم دوست یلیخ_

 ......؟ینرفت دکتر حاال تا مگه_

 کجا مدت همه نیا.....برم نتونستم گهید بعدش رفتم بار هی_

 ......؟یبود

  اومدن مرد دوتا کار سر رفتم یوقت_

 کردن قیتحق درموردت

 شد دعواشون پرستار با یوقت 

  که گفت بهشون سرپرستار

 زنهیم زنگ سیپل به



 بازم یول رفتن گهید هم اونا

 مارستایب از رونیب برنداشتن دست

  بودنو سرت باال که یدکتر و پرستار و منو 

 فقط مدت نیا تو منم کردنیم بیتعق

 خونه بعدم سرکارو رفتم 

 هم نجایا تا نشن مشکوک بهم تا

 آوردم برات نارویا.....بودم مواظب یلیخ اومدم که

 .....خوبه؟ تیبخ کنم پانسمان زخماتو تا

 داد هلم یعوض ریاردش اون یوقت

 رفت شهیش کهیت هی افتادم زیم یرو و 

 هم بازوم خورد هیبخ و پهلوم یتو

 .....برداشته خراش 



 .....؟یکنیم بازش که خوبه_

 ......گهید روز سه_

 .....انداختم زحمت یتو رو تو ممنونم یلیخ_

 خوادیم بچه کنمیم فکر لحظه هر که اومده باال نقدیا شکمم

  دونمینم....ادیب ایدن

  به بچه ترسمیم رانیا ببره منو خوادیم یک بهزاد

 .....ماهمه چند دونمینم یحت ادیب ایدن

 دونمینم ماه هشت کینزد کردم حساب خودم که نطوریا

 .......دکتر برم تونمینم یحت شتریب دمیشا

 :شد خونه وارد بهزاد که بودم فکر تو

 .....؟یکنیم کاریچ_

 به رفتن یبرا کنمیم یشمار لحظه....بکنم یخوایم کاریچ_

 ..... رانیا



 ......برمتیم نباش نگران_

 نهمهیا.....؟یبریم منو ادیب ایبدن بچم.... یک پس_

 تو اونوقت رنیم جا همه یقانون ریغ آدم

 .....یداشت نگه نجایا منو دوماه کینزد

 ......میریم نجایا از گهید روز چند...شد درست بالخره _

 .....یکن خوش دلمو یخوایم فقط ای.... یگیم راست_

 ...... گمیم راست_

 :گفتم استرس با شدم بلند جام از ییهوی در یصدا دنیشن با

 .....کردن دایپ ردمونو نکنه....بهزاد؟ هیک_

 ببردتت نجایا از قراره که هیهمون...باش آروم....زمیعز نه_

 ......رانیا

 یک دمینفهم کرده خاموش هم رو نایدورب به وصل ونیتلوز

 .....دره پشت



 ........کرد باز درو بهزاد

 :دمیپرس تعجب با و....برد ماتم دوقولوها از یکی دنید با

 یکس به نبود قرار مگه بهزاد!....؟یکنیم کاریچ نجایا تو_

 .......؟ینگ

 به...شدم بهیغر من االن... خانم شاداب نکنه درد دستت_

 ......یکنیم رفتار ینجوریا ییگو امد خوش یجا

 ......هیمان دمیفهم زدنش حرف طرز از

 نگاش شدم یمان کینزد و شدم بلند جام از

 ......بود شکمم به

 .....کجاست ماهان.... یمان یخوب_

 ......دیکش سرم به یدست

 ......؟ینزد زنگ خودم به چرا_

 :گفت و یمان سمت کرد رو  بهزاد



 .....میبزن حرف بعد ارمیب ییچا برم من تا نینیبش اول_

 :گفتم نیغمگ یحالت با کردم بلند سرمو بهزاد رفتن با

 به.... کنم یباز جونتون با تونستمینم.... بودم یط،بدیشرا تو_

 .....زدم زنگ شدم مجبور هم بهزاد

 .....؟یخوب االن_

 ......ومده؟ین ماهان چرا خوبم من_

 براش سفر چند هر ومدیم حتما گرنه و ندادم خبر بهش_

 ......شکسته پاهاش چون سخته

 .....دوباره؟_

 یباز فوتبال رفته پاش شدن خوب بعد احمق ی پسره آره_

 ........کرده

 ...یمان_

 ....جونم-



 خبر ریام از...از...ستین من دنبال یکس...خوبه یچ همه اونجا-

 ! ....؟یدار

 شوهرت خانواده که گفتیم لدای....میندار یخبر چکسیه از_

 .....ندارن ازت یخبر چیه و کردن عوض خونشونو

 ........؟یچ ریام_

 ......نباش ازش یخبر منتظر یدید خودت که یزیچ همون_

 .....رمیبگ مویگر یجلو نتونستم

 ......رهیبم رمیام یول بمونم زنده دیبا من چرا تونمینم_

 نیا از دینبا یدار شکمت تو ریام ی بچه االن تو....شاداب_

 ....یبزن حرفا

 ....بودم بچه نیا به فقط،دلخوش مدت نیا تمام_

 یاریب ایدن به سالم ریام بچه یبتون و یباش یقو دیبا نیآفر_

 ....میریم باهم نجایا از نباش نگران



 .....؟یببر رانیا منو یخوایم یچجور_

 ......کردم درست پاسپورت برات_

 .....؟یچجور_

 ........یجعل پاسپورت_

 .....وفتم؟ین ریگ وقت هی_

 ......خوبه یلیخ کارش طرف......نباش نگران نه_

.................... 

 شدم فرودگاه وارد که صبح از رانیا رمیم دارم شهینم باورم

 ای وفتمیب ریگ پاسپورتم بخاطر که داشتم استرس همش

 کنم دایپ ریاردش یآداما

 .....رانیا امیب تونستم راحت و نشد چکدومیه خدا شکر

 .......کرده جور خونه هی برام یمان

 ....میشد خونه داخل هم با



 .....؟یباش تنها یخوایم یمطمعن.... شاداب_

 ...ترم راحت ییتنها....برس کارات به برو تو آره_

 حتما یداشت ازین یزیچ وقت هر.... یراحت تو جور هر باشه_

 ......بزن زنگ بهم

..................... 

 زنگ بازم داره دیکل نکهیا با هیمان حتما اومد در زنگ یصدا

 ......زنهیم

 .......کردم باز یمان یرو درو کردم نگاه یچشم از

 .....شاداب_

 .......لدای_

 ......کرد بغلم محکم لدای

 ......؟یکنیم کاریچ نجایا تو_

 یگیم نویا یبنیم منو ماه چند از بعد یبد یلیخ_



 چوقتیه گهید کردمیم فکر یمرد کردمیم فکر شکرت ایخدا

 .......نمتیبینم

 ......داد فشارم قبل از محکمتر

 .....بچم_

 ......کرد نگاه شکمم به لدای

 ......قربونش به خاله_

 .......دیکن تموم ویباز یهند بسه_

 .....ماهان_

 یول باشه داشته خبر زیچ همه از دیبا یمان چرا ناراحتم ازت_

 ........نه من

 .....داخل میبر کنار بزار ویباز یقول_

 .....؟یرفت دادم بهت که یآدرس به یمان_

 شیهمسا نبود اونجا چکسیه آره_



 ......رفتن اونجا از وقته یلیخ گفت 

 .....کنم کاریچ پس_

 ........؟یک آدرس_

 .....؟یندار یخبر ازشون تو لدای خانوم میمر خونه آدرس_

 سرتون ییبال چه دمیفهم که یروز از_

 اونجا یول خانوم میمر خونه رفتم اومده 

  آدرس مژگان از نبودن 

  هیراض از نداد بهم یول خواستم مادرشو

  همشون دمیپرس تو ی درباره

  کردنیم رفتار یجوری

  بودم کرده باور گهید ینداشت وجود اول از تو انگار

 .....نمتیبینم چوقتیه که



 ......کرد بغلم دوباره

 ......افتاده؟ واسشون یاتفاق دیشا_

 میرفت یآگاه میگشت رو همجا یمان با دختر ییا ساده_

 ......ندادن بهمون یحساب درستو جواب هی چکسیه یول

 .....انداختم دردسر تو رو لدای و یمان و ماهان چقدر

  پسرشون قاتل منو خوانینم منو گهید اونا دارن حق_

 .......خوانینم هم رو بچه نیا گهید حتما نیبیم

 .......کرد نگاه بهم یعصبان یمان

 یدینکش یسخت و دردسر  نهمهیا قاتل نگو خودت به گهید_

 .....یبش دینوم و نجایا ییایب که

  بمونه شمیپ کرد اصرار لدای ها بچه رفتن از بعد

  بزور باشم تنها خوامیم گفتم بهش یول



 ......خونش بره فرستادمش

.............. 

 نمیبش جا هی تونمینم دارم شکم ریز وحشتناک درد

 دونمینم ادیم ایدن داره بچم دیشا

 گمیم یه یول دارم دردو ابن صبح از کنم کاریچ

  دیچیپ شکمم ریز که یدرد با.....شهیم خوب

 تلفن به خودمو دمیکش یبلند غیج

 ....زدم زنگ لدای به و رسوندم 

 ......رمیمیم دارم ایب لدای_

 .....چته؟ شاداب شده یچ خدا ای_

 .....دارم درد ایب زود لدای آخ_

 ....ادیب ایدن خوادیم بچه دیشا یوا یا_



 ......رمیمیم دارم ایب زود دونمینم_

............. 

 .....میرسیم االن زمیعز باش آروم_

 تندتر بگو شوهرت به ناکه وحشت دردش تونمینم گهید_

 .....بره

 .....رهیم دست از داره ینیبینم برو تندتر آرسام_

 .....میرسیم االن نیباش آروم_

............... 

 ......دمیخواب تخت یرو پرستار کمک به

 ......کرد نمیمعا دکتر

 ......یبش نیسزار دیبا تنگه لگنت یول ادیب ایدن خوادیم بچه_

 استرس و ترس از پام دستو کردن ام آماده عمل یبرا 

 .....دیلرزیم



 .....یش بلند یخواینم زمیعز شاداب_

 قشنگش یچشا اون با نشسته سرم یباال ریام

 ......کنهیم نگاه بهم

 .....رمیام_

 ......زنهیم صدات کوچولمون یش داریب یخواینم_

 دارم دوستش چقدر بگم بهش خوامیم

 .....چرخهینم زبونم یول

  یهوشیب اثر انگار یخوابیم چقدر شو داریب شاداب_

 .......نرفته نیب از هنوز

 .......رفت کجا ریام پس لدای_

 ......یدید خواب حتما زمیعز......ریام_

 .....یبود شمیپ کاش رمیام



 .....کجاست؟ بچم_

 کردیم هیگر داشت زیر هی خوابه نجاستیا_

 بکنه سرمو خواستیم پرستاره دادم آب بهش

 ......بده ریش بهش کن داریب مادرشو گفتیم همش

 ......نمشیبب خوامیم ارشیب_

 ..... اومده کجا از پتو نویا دمینخر براش لیوسا که من

 رنگش فقط میدیخر زیچ همه براش میرفت آرسام با

 ......دمیخر اشتباهو

 ......هیچ اشتباه رنگ از منظورت  ممنونم_

 .....دمیخر براش دخترونه لیوسا من یول پسره گل بچت_

 .....بغلم گذاشت بود یصورت یپتو نیب که بچمو لدای

 بود نجایا رمیام کاش شد جمع چشام تو اشک



 .....دیدیم پسرشو

 .....گرسنشه یبد ریش بهش یخواینم_

 ......دادم ریش بچه به لدای کمک به

 نیسزار یبرا معموال کردن هوشتیب چرا شاداب_

 .....کننیم حس یب

 .....نداشت یریتاث یول زدن بهم یحس یب_

 ....کننیم مرخصم یک.....بخوابنش ایب گرفت خوابش_

 .....یباش نجایا روز دو دیبا_

 ....دارن؟ خبر یمان و ماهان_

 روننیب االنم دادم خبر بهشون آره_

 ......یراو



 بوده دوماه گفتن او به....است سردرگم و آماده هوش به تازه

 بود دهیپرس...برگشته یصد در صد مرگ از و رفته کما به که

 یناراحت و غم تینها با و داشتن راه در که یفرزند و شاداب از

 و همسر هم و نبوده ایدن به عمرشان دو هر که بود دهیشن

 رو حالش خبر نیا دنیشن چقدر و...داده دست از را فرزندش

 مثل هم خودش کاش کردیم ارزو دل در و بود کرده خرابتر

 ...کردینم باز چشم اش دهیند ایدن فرزنده و همسر

 که بهتره اومده بهوش تازه پسرم رونیب میبر داداش_

 .....کنه استراحت

 یارام به را در و شدن خارج ریام اتاق از برادرش با همراه

 ...بست

 !...داداشم؟ یبگ یخواستیم یچ

 حق اون مرده زنش یگفت چرا یکرد هیکار چه نیا میمر_

 ......بشه باخبر زنش از داره



 اسم گهید خوامینم نگو بهش یچیه دمیم قسمت داداش_

  که ینیبیامام دارم دوست شاداب منم بشنوم رو دختره اون

 کما تو ماه دوماه کینزد رفت مرگ دم تا اون بخاطر پسرم

 ......بوده

 دونهیم خدا حامله شکم با هیچ چارهیب دختر اون ریتقص_

 ریام که ستین اول بار اومده سرش ییبال چه و کجاست

 .......نداره دختر اون ،بهیربط و ریام شغل نیا شهیم یزخم

 ازش یخبر دوستش بود زنده اگه...مرده اون مطمعنم_

 بره پسرم خوامینم نگو اش درباره یچیه ریام به....داشت

 دونمیم مرده شاداب که برسه جهینت نیا به دوباره و دنبالش

 .......ادیم کنار کم کم اما سخته

 خارجش کشور از نیدزد رو اش حامله زن بترس خدا از_

 بره دیبا....شوهرش نداره یخبر ازش چکسیه کردن

 ......دنبالش



 کما تو یوقت گمیم بهش بدونه اش درباره چیه ریام خوامینم_

 .......ادیب بچم سر ییبال گهید خوامینم مردن بچش زنو بوده

 دهیند وجدان یب نقدیا وقت چیه خدا به سپارمیم و تو_

 .......دنبالش برم منه ی فهیوظ یول بودمت

 ....درسته من حرف یبش مطمعن تا برو_

 رفت خواهرش شیپ از یعصبان و ناراحت محمد آقا

 دیدیم گناهیب را شاداب او بدهد خواهرش به را حق توانستینم

 ......باشد امدهین سرش ییبال که بود دواریام و

 .......شاداب......

 دست ترسمیم چون کنه مرخصم زودتر خواستم دکتر از

 ...وفتمیب ریاردش یآداما

........................ 



 چیه ریام ی خانواده از هنوز من و گذشته روز هفت دوماه

 رمیام خواست به یول نداره یا شناسنامه پسرم....ندارم یخبر

 کاش کنهیم خراب حالمو ریام به کردن فک زنمیم صدا الیدان

 تو....شده مپل تپل خوشگل پسر به صاحب که دیدیم و بود

 ...زد صدام لدای که بودم فکر

 اگه یترسینم یگردیم خانوم میمر دنبال چرا.....شاداب_

 ......رنیبگ ازت الویدان

 ......بدم بهش بچمو خوانیم خودم_

 یسخت کم بچت نجات یبرا یبد بهشون بچتو یچ یعنی_

 کنن رونیب خودتو اجازه و رنیبگ ازت الویدان اگه یدینکش

 .....؟یدار شویدور تحمل یکنیم کاریچ

 به کردن فک....بکشم دست ازش تونمینم کردم بغل پسرمو

 :گفتم اما لرزونهیم بدنمو میزندگ دیام تنها نبودن



 اگه ستین امن من شیپ جاش یول....سخته....تونمینم_

 قسم یعوض اون کنم کاریچ کردم دامیپ آدماش ای ریاردش

 ......کشهیم چشام یجلو بچمو که خورده

  از یخبر چیه گذشته اومدنت از ماه چند_

 یبگرد خانوم میمر دنبال نکهیا یبجا  بهتره ستین قاتل اون

 یکن دایپ اوشویس

 .....باشه مواظبت تونهیم داره آدم یکل اون

  خونشو و شمارش ندارم ینشون چیه اوشیس از_

 .....کرده عوض

 .....اومد در یصدا

 ......کنمیم باز من_

 برام لیوسا هم یکل معمول طبق بودن یمان و ماهان

 .....دنیخر



 ......چطوره؟ ییدا یکوچولو حال سالم_

 دایپ واسم آدرس نیچطور شماها خوبه حالش سالم_

 ......نیکرد

 نکهیا مثل داداش میبرگرد بهتره_

 .....مهمه براش آدرس فقط خانوم شاداب

 .........نینیبش نییایب ماهان نشو لوس_

 .....کرد آماده رو ییرایپذ لیوسا لدای

 .....شده تنگ تپلش یلپا ی واسه دلم که رو پچه بده_

 .....بود دوست بچه یلیخ ماهان

 ......دادم بهش رو بچه

 رفت خونه هی داخل کردم بیتعق رویام خواهر روزید_

 خونه به یچندبار هم قبال



 ........باشه مادرش ی خونه نکهیا احتمال داشته آمد رفتو 

 ...اد؟یب رونیب خونه از یدیند مادرشو_

 .....ادیب رونیب خونه اون از دمیچکسوندیه نه _

 ......اونجا ببر منو_

 ......نباشه مادرش ی خونه دیشا یکنیم یشوخ_

 ........اونجا ببر منو باشه هم دیشا_

 .... بشم مطمعن تا فقط،بزار برمیم حتما_

 یروز چند کرده دایپ خانم میمر ادرس یمان که یروز از

 هر لدای بفرسته آدرس برام تا منتظرم همچنان من و گذشته

 ....هست الیدان منو به حواسش یلیخ و دنمید ادیم روز

 لدای_

 جوونم_



 حداقل ببره منو خوادینم اگه خونه اون برهینم منو یمان چرا_

 ......رمیم خودم بده آدرسو

 شاداب یشد فکر یب نقدیا چرا_

 مطمعن بزار گفت قبلم ی دفعه

 ....بردتتیم بعد بشه 

  خانوم میمر ی خونه برم زودتر خوادیم دلم هم_

 .......کنم کاریچ بود ناراحت ازم اگه ترسمیم هم

 یخواست تو مگه بشه ناراحت چرا_

 چقدر دوننیم همه رهیبم ریام 

 ......یبود ریام عاشق 

 ......شد سیخ چشام و اومد ریام اسم باز

 ....کرد بغلم لدای



 هیشب چقدر نیبب پسرتو گل گهید نشو ناراحت جونم یآبج_

 ......برس بچه به خوردن غصه یبجا باباشه

 یداریب خواب تو کنم کاریچ_

  یبعض نمیبیم رویام همش 

 نشده باورم هموز یواقع انگار بنمشیم خوابم تو که ها موقعه

 .....گردهیبرنم شمیپ گهید و ندارمش که

 میقد مثل ایب مینزن نیغمگ یحرفا گهید بهتره هیچ یدونیم_

 امونویناراحت تا دمیرسیم خودمون به میشدیم ناراحت که یوقت

 .....میبرس خودمون به کنم فراموش

 یدگیرس واسه ییجا گهید یکرد شیآرا یکل که تو_

 .....یندار

 کم کم نداره یاشکال یول.....یبزن طعنه دیبا حتما شعوریب_

 .....شهیم میقد شاداب مثل یدار



 .....گرفت دستش یتو دستامو زد چرخ هی دورم لدای

 پشمالو نقدیا یک از پسره هی دست ای تو دست نیا شاداب_

 ......زنمیم واست خودم هم التویبیس بزن پشماتو برو یشد

 ......داره حوصله که بابا برو_

 امروز رو تو دیبا من ستین میحال حرفا نجوریا ندارمو حوصله_

 .......کن زیتم خودتو حموم برو زود کنم میقد شاداب

 کنم استراحت زارهینم لدامی دست ریز ساعته دو

 ......کنهیم اصالحم داره بند هی

 ......یکند صورتمو لدای بسه_

 .....تمومه گهید بردارم ابروتو ریز کمی_

 ......یبزن دست ابروم به خوامینم کن ول_

 .....یشد یناناز چقد بابا باشه_

 .....شد بلند الیدان ی هیگر یصدا



 .....ارمشیب برم شده داریب جونم یدان یوا_

 ....الیدان بگو نکن کم پسرمو اسم_

 .........گهید الهیدان مخفف هم یدان_

 ......گذاشت بغلم تو الویدان لدای

 ......؟یریگیم نامه شناس بچه واسه یک شاداب_

 نامه شناس هردو دیبا رهیام ی خونه من ی نامه شناس_

 ........رمیبگ نامه شناس واسش بتونم تا باشه

 مادر مال خونه اون که داد خبر و زد زنگ یمان گهید امروز

 میمر رفتار از دارم استرس یلیخ میبر باهام تا منتظر....ریام

 ......ترسمیم بدونه ریام مرگ مقصر منو نکهیا از خانوم

 ....زد درو زنگ یمان

 .....منتظرتم نییپا ایب_

 ....یمان نیماش سمت رفتم کردم بغلم پچمو



 ....سالم_

 لدای نبود قرار مگه یآورد رو بچه چرا سالم_

 .....نهیبش ششیپ

 .....ارمیب خودم با شدم مجبور داشت کار لدای_

......... 

 ....کرد پارک یا گوشه نیماش یمان

 خواهر که ییا خونه اون ینیبیم رو ییا قهوه بزرگ در اون_

 ......داخلش رفته چندبار ریام

 .....ریبگ رو بچه_

 ......ستمین بلد که من....یچجور_

 بغل....کن بغلش هم تو کنهیم بغلش ماهان که همونوطور_

 ......خوادینم بودن بلد که کردن



 افتادم راه خونه سمت به شدم ادهیپ و یمان بغل دادم الیدان

 .....شد باز در بزنم در نکهیا از قبل

 کرده باز درو دهید کجا از منو پس ستین یریتصو که فونیآ

 .....بوده گهید یکس منتظر حتما

 ......باشه خانون میمر خونه کنه خدا

 یقبل ی خونه از خونه نیا شدم خونه وارد گذشتم اطیح از

 ......بزرگتره

 .......پسرم یاومد_

 ریام که هروقت افتادم قبل ادی خانوم میمر حرف نیا با_

 ......کردیم تکرار رو جمله نیا خونه ومدیم

 ......؟یکنیم کاریچ نجایا تو....تو....شاداب...شا.. ش_

 روح داره یانگار کنهیم نگاه بهم زده بهت خانوم میمر

 :زد داد و شد گرفته چهرش اومد خودش به ییهوی.....نهیبیم



 .......رونیب برو خونم از_

 ......خانوم میمر_

 که ییهمونجا برو زودتر هرچه برو نجایا از نبر اسممو_

 .......یبود

 شکم چرا کجاست بچم دینپرس ازم یحت شده ظالم نقدیا چرا

 ......ندارم

  کردم کاریچ من مگه نیکنیم رفتار ینجوریا چرا_

 .....کردم فرار یبدبخت چه با یدونیم

  کردم کاریچ من مگه نیکنیم رفتار ینجوریا چرا

 .....کردم فرار یبدبخت چه با یدونیم

 پسرم یزندگ از برو نجایا از برو فقط ستین مهم برام_

 .......برو

 ......زندست ریام انگار پسرم یزندگ گهیم یجور هی چرا



 ......پسرت؟ یزندگ_

 نجایا از برو.....رهیبم بود کینزد تو بخاطر پسرم یزندگ آره_

 اگه...مینیبب رو تو گهید میخواینم چکدومونیه ریام نه من نه

 که ییهمونجا برو...رونیب برو شیزندگ از یدار دوست رمویام

 ....یبود حاال تا

 .....نشستم نیزم یرو دادم دست از تعادلمو

 ایخدا خوامینم یچیه گهید زندست ریام....زندست رمیام خدا ای

 .....زندست رمیام شکرت

 خوادتتینم گهید ریام برو پسرم یزندگ از برو نجایا از_ 

 ....نجایا از برو متیخواینم چکدومونیه

 ......گفت یچ خانوم میمر

 ........خوادینم منو ریام_



 من اصرار به نخواستت وقت چیه خوادینم رو تو پسرم آره_

 تو یومدینم مونیزندگ تو چوقتیه کاش کرد ازدواج باهات

 .......بره مرگ دم تا پسرم یشد باعث

 ریام بودن زنده از دونمینم رمیبگ اشکامو یجلو نتونستم

 نگشته من دنبال یول زندست رمیام ناراحت ای باشم خوشحال

 خانومه میمر با حق رفتم شیزندگ از من که خوشحاله دمیشا

 ......گشتیم دنبالم وگرنه نبوده عاشقم ریام

 کرد پرتم کرد بلندم نیزم یرو از و گرفت بازومو خانوم میمر

 باهام نکارویا اونم افتادم ریام رفتار ادی......اطیح داخل

 .......کرده

 یشد ما یبدبخت باعث تو رونیب برو پسرم منو یزندگ از برو_

 دور ما از یبود که ییهمونجا برو خوادتتینم گهید پسرم

 ......شو



 کاش...کنهیم رفتار باهم ینجوریا خانوم میمر شهینم باورم

 ......دمیدیم بار نیآخر واسه رویام

  منتظر نکن کیکوچ خودتو نیا از شتریب برو_

 .....کنهیم رفتار باهات من از بدتر اون نباش ریام

  کشتیم منو ریاردش کاش.....شدم بلند جام از

 دمیفهینم وقت چیه کاش گشتمیبرنم رانیا به چوقتیه کاش

 ......زندست ریام

 رو خانوم میمر ی رحمانهیب یحرفا نداشتم کردن حرکت توان

 ......کنم هضم تونستمینم

 ......شد باز خودش کنم باز درو نکهیا از قبل

 ......شد باز خودش کنم باز درو نکهیا از قبل

 ......بود ستادهیا جلوم ریام رفت نفسم ییا لحظه یبرا



 ریام شدم مطمعن االن ومدهین من دنبال و زندست واقعا

 .....نداشته دوستم چوقتیه

 ...رسوندم یمان نیماش به خودمو دو با و شدم رد کنارش از

 ......شاداب_

 .....ومدیم دنبالم و زدیم ادیفر اسممو ریام

 :گفتم گرفتم یمان از الیدان عیسر

 ......برو باش زدو....میبر کن روشن_

 ......زندست یچجور شهینم باورم رهیام نیا خدا ای_

 ...یمان کنمیم خواهش....خونم ببر منو...برو نجایا از زود_

 ریام دنیرس از قبل و درآورد حرکت به نیماش عیسر یمان

 نتونستم....میاومد رونیب محله اون از گذاشت گاز رو پاشو

 کردمیم هیگر بلند بلند رمیبگ مویگر یجلو

 ......کردیم هیگر من همراه دیترس هم المیدان که یجور



 هیگر چرا شده یچ بگو ریبگ آروم خدا ترو شاداب_

 ........؟یکنیم

 ....کردم فیتعر واسش زویچ همه هق هق با

 داشونیپ تو تا دادن مکان ریتغ نیعوض همشون یعوض_

 خالف مثل اونوقت سنیپل خانوادشو کل سرشون ریخ ینکن

 با رو تو کنهیم رفتار کار

 ......یریبم تا کردن ول حامله شکم

 : زدم داد حال همون تو و شد دتریشد میگر

 ....بشنونم ازشون یزیچ خوامینم نگو یزیچ گهید لطفا_

 زود نقدیا یچجور یخورد حماقتتو چوب تو نگم چرا_

 یگفت یکرد یزندگ باهاشون یرفت یکرد اعتماد بهشون

 ستین ادتی خانوادتو ی چهره یحت تو مادرتن و پدر یآشنا

 بعدش یکرد اعتماد آشناتن گفتن که ییا بهیغر به اونوقت



 حاال یکن ازدواج ریام با یخوایم یشد عاشق یگفت یاومد

 تو ییا بهیغر که تو کرد ولت یچجور نیبب بچش عشقو طعم

 .....ستین مهم واسش بچش چرا چیه که

 ....بشنونم یزیچ خوامینم گهید یمان بسه_

 :داد ادامه انداخت بهم یمتاسف نگاه و برگشت لحظه هی یمان

 کهیمرت اون از دیبا یبشنو رو نایا از بدتر دیبا اولشه هنوز_

 .......یریبگ طالق

 ......نگشت دنبالم ریام چرا شهینم باورم_

 شده یچ یدینفهم هنوز که یاحمق یلیخ.... تو یاحمق_

 که تو یول....دنبالش ینر تا زده مردن به خودشو مرده...

 متوجه تا کنن رتیتحق دیبا حتما یفهمینم زارویچ نجوریا

 .......یبش اشتباهت

 .......اومده بچت سر ییبال چه دنینپرس ازم یحت_



 واسش چکدومتونیه بچت نه تو نه اونا یفهمینم وونهید_

 ......نیستین مهم

 نظرشون ننشیبب اگه دیشا مرده بچم کننیم فکر دیشا_

 ......شه عوض

 :زد داد زد فرمون یرو محکم یمان

 یشد ریحق نقدیا چرا شهینم تیحال حساب حرف چرا احمق_

 هم رو بچه اگه بچت نه رو تو نه خوادینم رو تو اروی اون

 رونیب خونش از پایت هی با خودتو و گرفتتیم ازت دیدیم

 ...کردیم

 دمینم بهشون بچمو گهید من...دمینم بهشون بچمو من نه_

 ....منه بچه هم بچه نیا خوانینم منو....

 اشک سکوت تو همچنان و دادم فشار خودم به محکم الیدان

 .....ختمیر



.......................... 

 .....زدن محکم رو خونه در

 ......لداستی کردم نگاه در یچشم از

 ......کردم باز براش درو

 ....خوبه حالت برم قربونت یاله_

 رمیام...زد صدا اسممو کرد نگاه بهم...بود سالم دمشید_

 ...نمرده

 ...هیگر ریز زدم و کردم بغل رو لدای حرف نیا گفتن با

 اقتتویل یعوض اون نکن هیگر شم فدات یاله زمیعز_

 ......نداره

 گهید ریام لدای ینیبیم....خوادینم رو تو ریام گفت مادرش_

 به و بودم ریاردش دست ریاس من که یمدت تمام....نداره دوسم



 من گهید کردنیم دعا خانوادش و خودش کردمیم فکر ریام

 ....نشه دامیپ

 لب ریز کردیم هیگر باهام لدامی کردمیم هیگر سوز با گفتمیم

 :گفتیم

 ...یریم حال از االن کن بس برم قربونت_

 ....بوده مهم براش بچش نه بودم مهم من نه_

 ...شم فدات نکن هیگر...یدار رو الیدان کن شکر رو خدا_

 :دمیپرس نیف نیف همون با شدم جدا لدای بغل از

 .....فرستاده؟ رو تو یمان_

 : گفت دیخند اما بود اشک پر چشاش

 تو داره احتمال بدم تو ینگهبان گفت وونهید ی پسره...آره_

 ....اونجا یبر دوباره یبش ونهید هم

 :گفتم بغض با کردمو پاک اشکامو



 ازم یحت کرد رونمیب خونه از خانوم میمر خانینم منو اونا_

 .....کجاست شکمم تو ی بچه دینپرس

 قبرم ریام واسه یحت نیعوض مشت هی اونا همشون پدر گور_

 ......کردن درست

 :گفتم لدای به رو شد پراشک چشام دوباره

 من که دونهیم ریام کردن؟ من با نکارویا چرا_

 وقت چیه من که دونهیم دارم دوستش چقدر....چقدر 

 ...ادیب سرش ییبال خواستمینم

 .....نداره اقتتویل هیعوض ریام_

 ....ندارم شدنو داشته دوست اقتیل من دیشا_

 .....نباش دینوم نقدریا نزن حرف ینجوریا شاداب_

 برم خودم بعدش خانوم میمر به بسپارم بچمو خواستمیم من_

 ...رمیبگ رویام قتل انتقام و ریاردش شیپ



 بغلش تو دیکش منو کرد پاک اشکامو دستاش با اومد جلو لدای

 :گفت

 شروع دویجد یزندگ هی الیدن با کن فراموش ریام نکن هیگر_

 ریازدش مقابل در ازت اون اوشیس شیپ برو اصال......کن

 ......کنهیم محافظت

 اوشیس از یخبر چیه ندارم ویکس چیه شماها از ریغ به_

 ......کشته اونو ریاردش دیشا ستین

 یحت تو یدار ویمان ماهانو و من تو بزن رو همه دیق اصال_

 ......ادیب سرت ییبال میزارینم ما یدار بهزادو

 برم باهاش که گفت بهم کردمیم گوش بهزاد حرف به کاش_

 ........کانادا

 .....یبر باهاش یتونیم نشده رید هنوز_

 ......کردم هنگ خوامینم یچ ای خوامیم یچ دونمینم_



 ......کن فراموش رو اونا و باش آروم فقط تو_

 و من یا ذره و زنده شوهرم عشقم باشم آروم یچجور_

 زنده من نکهیا از ناراحتن اصال.... میستین مهم براش بچش

 .....ام

 دلم ؟.کجاست خالش فندوق نیا حاال....زمیعز الیخیب_

 ....شده ذره هیبراش،

 .....خوابوندمش،تواتاقِ االن_

 ........یراو

  یبرا یحل راه دنبال خود الیخ و فکر در یمان و ماهان

 که کنند متقاعد را شاداب نکهیا...بودند شاداب مشکالت

 محبت و عشق که  یریام....،هست ریام از ییجدا راه نیبهتر

 شیزندگ از شاداب حذف یبرا و بود گرفته دهیناد را شاداب

 ...بودند کرده اعالم را او مرگ ماهها  اش خانواده



 نشیغمگ چهره به و کرد بلند را سرش یمان یصدا با ماهان

 ... شد رهیخ

 رویام گردن برم خوامیم وفتمیم شاداب یاشکا ادی یوقت_

 دهیند ینجوریا شاداب حاال تا یعوض ی کهیمرت بشکونم

 .... بودم

 کارت شناسنامه رمیبگ ازش و شاداب مدارک میبر دیبا_

 .....ششهیپ شاداب یمدارکا اسناد تموم یبانک

 نمشیبب اگه....وفتهیب بهش چشمم خوامینم من_

 .....کشمشیم

 ....کنم کاریچ الیدان یبرا دونمینم یول....رمیم خودم_

 ......ه؟یچ منظورت_

 خبر وجودش از پدرس یول خوادیم شناسنامه بچه_

 !.....گرفت؟ شناسنامه واسش پدرش اسم بدون شهینم......نداره



 .....شهیم مگه پدرم اسم یب ماهان، یشد احمق توام_

 که زده مردن به خودشو...نداره پدرو اسم اقتیل یعوض اون_

 اسم...نکرده رحم بچشم به یحت اون....بشه الشیخیب شاداب

 ...براش فیپدرح

 .........نداره یخبر بچش وجود از اصال که نجاستیا مشکل_

 که کرده عوض خونشو عمد از داره خبر که شاداب وجود از_

 و عشق چه با.... سوزهیم شاداب واسه دلم....نکنه داشیپ گهید

 .... کرد ازدواج ریام با یا عالقه

 دو کینزد....شد شاپ یکاف وارد ریوام شد باز کافه یورود در

 .....شد بود سخت هم از صشانیتشخ که دوقلو برادر

 .....شدن بلند جا از دنشید با دوقولوها

 :زد ادیفر و ریام سمت به برداشت زیخ ماهان

 ....نجایا ییایب یکرد جرات یچجور یعوض ی کهیمرت_



 :داد جواب یخونسرد با ریام

 ......یمان باش آروم_

 روشن رنگ لباس شهیهم ماهان که افتاد شاداب حرف ادی اما

 .....یرسم و رهیت یلباسا یمان و پوشدیم

 ......بزنم حرف اومدم_

 .....بود عجب در ییپرو همه نیا از زد یپوزخند یمان

 خالف چنگ تو حاملت زن یوقت یبود یگور کدوم حاال تا_

 ....؟یبود کجا بود کارا

 ....دمیم حیتوض_

 را شیجلو یمان برد ورشی ریام سمت به یعصب ماهان

 ....گرفت

 ......بزنه حرف بزار....کن صبر_

 ...هست؟ گفتن واسه هم یزیچ مگه بزنه حرف_



 ......بودم کما تو ماه چند من_

 که االن یبود کما تو ماه چند باشه خوب.....دیجد دورغ نمیا_

 .....؟ینگشت زنت دنبال چرا یسرحال نقدیا

 به...مرده بچت و زن که گفتن بهم اومدم بهوش که یموقع_

 مرگ از من و نکرده رحم بهمون یخانوادگ ریاردش گفتن من

 من...رفتن ایدن از بچمون و شاداب اما... اما...کردم دایپ نجات

 یجلو شاداب روزید....اومده شاداب سر ییبال چ دونستمینم

 و رفت بدو دمید اومدم خودم به تا شدم شوکه دمید خونه

 با دیبا من.... دیرس ذهنم به ییهوی نجایا.... دمینرس بهش

 ....بدم حیبراش،توض دیبا من....بزنم حرف شاداب

 .......شاداب........

 شده نیسنگ نفسام شکسته یموقع هر از شتریب شکسته قلبم

 ....کنمیم یکس یب احساس رمیبم قراره که انگار

 .....شد بلند میگوش امکیپ یصدا



 ......ارهیب مدارکمو خوادیم کنم باز درو نوشته ماهان

 دلم...ارهیب مدرکمو و لیوسا تا ریام شیپ بره بود قرار یمان

 بهش مدرکمو ریام دیشا که بود خوش

 .....ارمشیب برم خودم بگه و نده 

 ......نشستم ماهان منتظر مبل یرو و کردم باز درو

 ......اومدم رونیب الیخ فکرو یایدن از در یصدا شدن بسته با

 نجاستیا ریام شهینم باورم.....ستادیا قلبم ییا لحظه یبرا

 الیدان اومده میدار بچه دهیفهم نکنه....اومده یچ یبرا

 چرا......رمیمیم من ببره الیدان ایخدا نه یوااا... ببره باخودش

 ......مشتاقشم نقدیا چرا رمیبگ ازش چشم تونمینم

 خوادینم منو ریام نکهیا از افتادم مادرش یحرفا ادی ییا لحظه

 ....خوشحاله ستمین شیزندگ تو نکهیا از و

 ......یکرد دایپ یچجور خونمو....برو نجایا از_



 که یهمونجور هم خونتو....ندارم هم رفتن قصد اومدم تازه_

 .......کردم دایپ یکرد دایپ خونمو تو

 سراغم که ماه چند نیا مثل درست....رونیب برو خونم از_

 ...متنفرم ازت...ندارم یاجیاحت بهت من....برو االنم یومدین

 ....دارم نگه خودمو تونمینم کن کمکم ایخدا....کمینزد اومد

 ......یعاشقم تو....زمیعز نگو دروغ_

 مامانت...یمتنفر ازم تو یچ تو یول عاشقتم احمق منِ آره_

 اون اجبار به گفت...ینگشت دنبالم یمتنفر ازم چون گفت

 ....یمونیپش حاالم و یکرد ازدواج باهام

 کامال صورتشو کرد کم بودو نمونیب که ییا فاصله کمی

 .....آورد صورتم نزدک

 یدیشن ای...متنفرم ازت که یدیشن من زبون از حاال تا تو_

 ....ندارم دوست بگم



 ....نشده یچیه انگار کنهیم رفتار یجور هی

 من البته گفت ویچ همه مادرت یبگ خودت ستین یازین_

 و کنمیم درک...خطرناکه برات من با یزندگ...بهش دمیم حق

 ....یبر نجایا از خوامیم ازت

 هی من نره ادتی....یترسونیم خطر از منو یدار تو....جالبه_

 ...کنمیم یزندگ خطر با و هستم سیپل

. 

 اتفاق مسبب منو خانوادت خوامینم رونیب برو خدا رو تو_

 .....یقانون تا دمیم طالق درخواست من بدونن تیزندگ یها

  

 تا کردم تقال....بگم کامل حرفمو نذاشت.... اومد بند نفسم

 ......کرد بغلم محکم یول شم جدا ازش

 .....عو کن ولم_



 سانتم هی یحت توستمینم.....دیماس دهنم تو حرف دنشیبوس با

 ......کرده بغلم محکم بخورم تکون

 ....دمیم وا ببوسه منو گهید کمی اگه ارمیب دووم تونمینم ایخدا

 : گفت کنان نجوا گوشم تو

 ... یلیخ...بود شده تنگ برات دلم_

 که یجور گرفتم گاز محکم لبشو که لبم رو گذاشت لبشو

 ......اومد خون

  بودو شده یخون که نشویپا لب کرد جدا ازم لباشو

 .....دیمک و برد دهنش تو

 ...دارم دوست که یهمونجور...ییوحش هنوزم_

 ...زد بهم یچشمک و

 منو یکرد جرات چطور ییرو چشم یب و یعوض یلیخ_

 .......؟یببوس



 ......ببوسم زنمو دینبا چرا...یمن محرم...یزنم تو زمیعز_

 گونه یرو خود به خود اشکام و کنم کنترل بغضمو نتونستم

 ....ختیر هام

 :دوگفتیکش چشام ریز و باال اورد دستشو ریام

 !!!...؟یکنیم هیگر یدار تو_

 با و بغلش تو انداختم خودمو و زد بهم یتلنگر حرفش نیا با

 ...کردم کردن هیگر به شروع بلند یصدا

 رو گذاشت سرشو و کرد حلقه محکم بازوهام دور دستاشو ریام

 :گفت و زد یا بوسه موهام

 گهید کردمیم فکر....ندارم اشکاتو تحمل...زمیعز نکن هیگر_

 ....باش اروم...من شاداب باش اروم....نمیبینم رو تو وقت چیه

 :گفتم یدار خش یباصدا



 تنگ برات دلم یلیخ....من... من....یمرد تو گفتن منم به_

 ....بود سخت یلیخ ییتنها....بود سخت یلیخ....بود شده

 شهیم درست یچ همه نکن هیگر...شد تموم...شد تموم گهید_

 ...دمیم قول بهت زارمینم تنهات گهید

 شیگر یصدا و شد داریب خواب از الیدان من هیگر یصدا با

 بهم تعجب با و کرد باز هام شونه دور از دستاشو ریام...شد بلند

 .....کرد نگاه

 .....بچست؟ هیگر یصدا نیا_

 ریام اگه یوااا....کردم؟ چکار من....اومدم خودم به ییهوی

 از.... کنم؟ سرم دیبا یخاک چه باشه اومده الیدان بردن یبرا

 :گفتم شده هول و اومدم رونیب ریام آغوش

 ... دارن کیکوچ بچه....ستیهمسا ی خونه یصدا_



 اتاق طرف به و شد بلند کنه گوش حرفم به نکهیا بدون ریام

 ......رفت صدا دنبال خواب

 ی خونه یصدا گفتم!!.. ر؟یام یریم کجا کن صبر_

 .....ستیهمسا

 :گفتم گرفتم جلوشو بشه اتاق داخل نکهیا از قبل

 تو یزندگ از دارم دوست واقعا اگه گفت  بهم روزید مامانت_

 ...... برو من ی خونه از...برو لطفا شم رونیب

 ذوق و شوق با الیدان دنید با..... شد اتاق وارد زد کنارم ریام

 :گفت

 .......زندست من ی بچه....بچم ایخدا_

 ایخدا منه ی بچه نیا_ دشیبوس و گرفت بغل الویدان

 ...شکرت ایخدا...شکرت

 ....ای باشه زنده مهمه برات مگه_



 :دادم ادامه دوباره کردم مکث

 ییبال چه دینپرس ازم یحت مادرت خونتون اومدم که روزید_

 ازم اش درباره بار هی یینجایا ساعته دو هم تو اومده بچم سر

 ....یدینپرس

 یادآوری نخواستم شیداد دست از کردم فکر چون دمینپرس_

 ....کنم ناراحتت کنم

 ...کنه آرومش دادتایم تکونش.....کردیم یقرار یب بچه

 ......منه ی بچه فقط الیدان....برو....نجایا از برو_

 :گفت زد ینیدلنش لبخند

 ....ده؟یپوش یصورت لباس چرا پس....پسره_

 ......گرفته واسش دخترونه لیوسا لدای_

 .... خرمیم یچ همه خرمیم لباس پسرم گل ی واسه خودم_

 :داد ادامه گرفت خودش به عشق رنگ چشاش



 کردمو انتخاب من که یاسم که ممنونم....شاداب ممنونم_

 ...یگذاشت روش

 رو شد خم"من پسر الیدان....الیدان_کرد تکرار دوباره لب ریز

 :زد لب ددوبارهیبوس کوتاه لبمو

 ......شده؟ گشنه یلیخ یانگار  یبد ریش رو بچه یخواینم_

 ....رونیب برو خودتم بهم بده رو بچه_

 هوس منم اخه....کنم تماشا رو پسرم رخوردنیش خوامیم_

 ...کردم

 ......گرفتم ازش الیدان و رفتم بهش ییا غره چشم

 بدنم هم بخوره ریش بچه هم تا دادم باال شرتمویت یجوری

 از خوردنش حرص شد یعصب نکارمیا از ریام.......نباشه معلوم

 ......معلومه چشاش

 ؟ینیبش نجایا یخوایم یک تا ریام_



 ......خونه میریم شو آماده شو پا_

 ...یفهمینم واقعا!!!یشد وونهید واقعا اره... یشد وونهید تو_

 ...کرد رونیب خونه از منو روزید مامانت

 ...یخواینم منو که گفت بهم

 .....یخواستینم منو چوقتیه که گفت

 ...خونت امیب باهات یدار توقع اونوقت

 تخت ی لبه کنارم اومد.... دادیم گوش حرفام به آرامش تو

 : گفت صورتم تو کردن نگاه با نشست

 ...باشِ ادتی نویا...من نه یدیشن مادرم از حرفارو اون تمام_

 ...حرفش تو دمیپر

 .....زده حرف تو طرف از مادرت کنهیم یفرق چه_

 ....؟یکنیم قضاوت یدار... شاداب_



 !!!!.... قضاوت_

 :دادم ادامه بغض،کردم

 یزخم من بخاطر تو چون... نیکرد خانوادت تو که نکارویا

 و یسیپل تو که یصورت در دوننیم من چشم از همشو یشد

 ...افتاده واست اتفاقا نیا قبال

 نوازش با و زد گوشم پشت دستش با صورتمو تو یموها

 :گفت سرم رو دستش

 هم یلیخ و....دونمینم مقصر رو تو که هستم خودم مهم_

 ...دیهست سالم دو هر پسرم هم تو هم که خوشحالم

 بلند بود گرفته شیباز و خوردینم ریش گهید که الیدان

 محبت با دیبوس کردلپشو بغلش گرفت ازم الیدان ریام...کردم

 :بهش،گفت



 یچشا نیا قربون یاله...جونت نوش....ییبابا یشد ریس_

 ...بشم خوشگلت

 یرو به اما شدیم آب دلم تو قند ریام رفتن صدقه قربون از

 :زدم لب اخم با کردم مرتب تنم تو لباسمو اوردمین خودم

 که یمدت تو چارهیب یلدای دوننیم مقصر منو خانوادت یول_

  گشته دنبالم جا همه نبودم من

  همشون یول دهیپرس ام درباره هیراض و مژگان از

 من انگار که کردنیم رفتار یجور هی...کردن سرش به دست

 ...مردم

 یزنیم خودتو فقط،حرف...شد تو فیحر شهینم زدن حرف با_

 ....یزیریم بهم اعصابمو

 .....خونت برو پاشو زهیریم بهم اعصابت اگه_

 ......کنمیم کارو نیهم  زمیعز باشه_



 بلند رفتم دنبالش....رفت رونیب اتاق از و شد بلند الیدان با

 :گفتم

 .....شیبریم کجا یدار بده بچمو_

 باهام یش آماده یدار یوقت قهیدق ده هم تو خونه میریم_

 ....ییایب

 .....مییاینم ییجا باهات چکدومیه الیدان نه من نه _

 ......شدخانومم شروع االن از قتیدق ده_

 ......کنمیم تیشکا ازت بخدا بده بچمو_

 .....دیخند بلند

 :گفت لبش رو لبخند همون با طرفم برگشت

 خودمون خونه میریم شو آماده بپوش لباس عیسر زمیعز_

 ده از بعد....منتظرتم نیماش تو نییپا....میزنیم حرف اونجا

 ....رمیم الیدان با یاین قهیدق



 خودش با هم الیدان....رفت واقعا...رفت و زد بهم یچشمک

 ...برد

 دست هی برداشتم مویگوش دمیپوش مانتو لباسم یرو عجله با

 فشیک تو رو  الیدان  یضرور لیوسا همه و خودم واسه لباس

 الیدان نیماش تو در جلو....زدم رونیب خونه از تند و گذاشتم

 سوار رفتیم صدقش قربون زدیم حرف باهاش بود بغلش

 :گفتم گرفتم ازش الیدان...شدم

 یییعوض یلیخ....ریام_.

  

 .....یکن نیتوه پسرت پدر به ستین درست زمیعز_

 بهم رو دوباره زد رو یمرکز قفل  جمله نیا گفتن با زمان هم

 :گفت



 یبر هرجا یدونیم خوب خودت نزنه سرت به فرار فکر_

 .....کنمیم داتیپ

 : گفتم یدلخور با

 ثابت نیا و...یکنیم دامیپ برم جا هر یگیم راست تو اره_

 ...یکن دامیپ و یبگرد من دنبال نخواسته دلت کنهیم

 خودمو نییپا انداختم سرمو بود دنیبار آماده پلکام پشت اشک

 سمت دیچرخ ریام کردم سرگرم الیدان لباس کردن مرتب با

 : گفت برگردوند خودش سمت سرمو گرفت چونمو من

 ....شاداب هستم تو با....کن نگاه توچشام_

 :داد ادامه ینیدلنش یصدا با که شدم چشمش تو چشم

 یلیخ که دونمیم.... یگذروند رو یسخت یروزها دونمیم_

 یتلخ نیا ی همه که دمیم قول...دمیم قول بهت یشد تیاذ

 هم کنار بازم که میباش خوشحال دیبا االن....کنم جبران رو ها



 و: داد ادامه و دیبوس الیدان گونه شد خم.... تو... من....میهست

 ... باباش خوشگل پسر نیا

 ....خونه افتادسمت راه بست کمربندشو شد صاف

 از....دمیترسیم من اما بود یمنطق حرفاش... رفتم فکر تو بازم

 اگه گفت بهم باشه داشته تیواقع خانم میمر یحرفا نکهیا

 یخطر بدون یزندگ تا کنم ولش دارم دوسش رویام واقعا

 ...باشه داشته

 ....کنهیم دامیپ بازم برم ریام یزندگ از و کنم گوش حرفشو اگه

 بپرسم ماهان از دیبا کرده دامیپ ندفعهیا یچجور دونمینم

 ....ومدین یول کنم باز براش درو زد زنگ قبلش

 شماره و گذاشتم پاهام رو الیدان.....بزنم زنگ ماهان به دیبا

 :گرفتم ماهان

 ....؟یداد ریام به خونمو آدرس تو....ییکجا ماهان....الو_



 .....گشتیم دنبالت شاپ یکاف اومد آره_

 بهش دیبا تو خواست منو آدرس یهرک... هر یاحمق یلیخ_

 ......یبد

 .......اومد ماهان ی خنده یصدا

 .......؟ شتهیپ ریام_

 ......تو لطف به...آره_

 .....خداحافظ... بپرس خودش از شاداب دارم کار من_

 ......الو......نکن قطع ماهان....الو_

 :اومد ریام یصدا

 ......خانوم شاداب برات دارم_

 ...کردم نگاه بهش یعصب

 .......ها؟ واسم یدار یچ_



 .....زد یلبخند

 ......مثال......زایچ یلیخ_

 ...نگو یچیه لطفا....بشنوم خوامینم _

 ردوبدل نمونیب یحرف گهید خانم میمر خونه به دنیرس تا

 نتونستم هنوز شم رودرو باهاش ندارم دوست اصال ایخدا...نشد

 ......کنم هضم حرفاشو

 کرد باز منو سمت در اومد زد دور نیماش و شد ادهیپ ریام

 : گفت بهم رو کرد بغل الیدان

 !!...؟ یش ادهیپ یخواینم_

 :گفتم گرفتمو دستشو حال همون تو

 رو روبه مادرت با خوامینم برم بزار بده بچمو خدا رو تو_

 ....کرد رونمیب یچطور یدیند....ینبود تو روزید....شم



 از خودش سمت دیکش منو داد فشار بود دستش تو که دستم

 به منو هامو شونه دور انداخت دستشو کی شدم ادهیپ نیماش

 :گفت دیبوس آروم هامو گونه کرد کینزد خودش

 پسر هم بچه نیا....یزنم تو....هااااا....یهست یچ نگران تو_

 ...منه

 :داد ادامه کرد مکث

 تو دنبال زودتر چرا یگیم اگه....نیهست من خانواده شما_

 ...کشته هم رو تو ریاردش شب همون گفتن بهم چون ومدین

 :داد ادامه و دیبوس بود بغلش که الیدان

 ترک منو و نیهست زنده ها شما که خوشحالم االن و_

 طبقه دو نجایا چون مورد یب هم تو ینگران ضمن در نینکرد

 همه کنارتم من نباش یزیچ نگران....باال طبقه میریم ما ست

 ...من به بسپار ویچ



 :گفتم ینگران با

 ....دوباره ترسمیم من شم رو روبه مادرت با تونمینم_

 :گفت حرفم وسط دیپر ریام

 ذوق نهیبب الیدان اگه مامان....زمیعز داخل میبر ایب_

 ... نباش نگران...کنهیم

 پشت دیکش گرفت دستمو کنمینم حرکت دید یوقت ریام

 :گفت سرش

 ....داخل میبر ایب گمیم_

 آهسته کرد باز رو خونه در دیکل با کرد ول دستمو لحظه هی

 ... داد حرکت منو خودش از جلوتر

 :اومد خانم میمر یصدا

 .....یاومد پسرم ریام_

 :گفت کرد یاخم من دنید با



 ...یکنیم کاریچ نجایا...تو بازم......تو_

 دیپرس انداخت بود ریام بغل که الیدان به ینگاه

 !!...ه؟یک ی بچه نیا _

 شک که انگار خانوم میمر که کردیم فقط،نگاه سکوت تو ریام

 :زد داد بچمونه الیدان باشه داشته

 !!ه؟یک بچه نیا ریام باتوام_

 :گفت نازش صورت دنیبوس با  دیچرخ الیدان سمت ریام نگاه

 مامان؟ هیک نیا یدونیم_

 ...داد ادامه کرد یکوتاه مکث

 گفته که یا بچه....توعه نوه نیا...منه پسر...منه بچه نیا_

 ... مرده یبود

 :داد ادامه داد فشار خودش به شتریب و الیدان 



 یبرا یاتفاق نذاشته شاداب یعنی...هست زنده پسرم نیبب اما_

 ....فتهیب بچم

 دیشنینم اصال انگار و داشتیبرنم الیدان از چشم  خانم میمر

 :گفت یآروم یصدا با گهیم داره یچ ریام که

 پسرت!!!!! زندست بچت....بچت.....خدااااا ای_

 ...شکرت ایخدا....شکر....زندست

 :داد ادامه یعصب یحالت با و بهم کرد رو

 .....؟یکرد پنهون ازم امو نوه چرا_

 تو...شدم بدهکارم یزیچ هی االن کردم نگاه بهش تعجب با

 :دادم جواب کردم نگاه چشاش

 شما یول....یول بگم بهتون خواستمیم اومدم که روز اون_

 ...کوو بچت یدینپرس ازم یحت....یحت..بزنم حرف ینداد اجازه



 خودت با چرا وگرنه یکن پنهون ازم امو نوه یخواستیم تو_

 ....شیاوردین

 تو رونیب....شماست ی خونه نجایا که نبودم مطمعن چون_

 نیماش تو برگردم بود درست آدرس اگه که اومدم بود نیماش

 ...ارمشیب

 داشت باشه حواسش نکهیا بدون و بود ریام دست تو دستام

 :گفتم یدلخور با دادیم فشارش

 بود پسرم یزندگ یبرا دمیام تنها یول دمیکش یسخت یلیخ_

 ریام کردمیم فکر چون... چون...برسونم شما دست به سالم که

 اما... رانیا رسوندم خودم کردم فرار یبدبخت با...ستین گهید

 ... بود کشته هم منو ریکاش،اردش...بودم کاش،مرده

 ریام....دنیبار به کردن شروع و بود سخت اشکام کنترل گهید

 بغلشو تو دیکش منو هام شونه رو گذاشت کرد ول دستمو

 :گفت



 ....باال میبر ایب دهیترس پسرمون نیبب...نکن هیگر_

 خانم میمر یصدا دوباره که ها پله سمت میافتاد راه هم با

 :اومد

 ....نمشیبب بده امو نوه پسرم_

 مادرش به بهم سر اشاره با و برگشت سمتش به کامال ریام

 :گفت

 یچطور یندار قبول عروست عنوان به و شاداب شما_

 ......؟یکن قبول بچشو یخوایم

 و اوردین خودش یرو به اما جاخورد ریام حرف از خانم میمر

 :داد جواب کوتاه

 ....توعه خون از توعه پسر اون_

 مادر و من همسر شاداب.... ستین تنها من مال بچه نیا_

 ....کنمینم رها خانوادمو گهید من که بدون نویا و....پسرمه



 ...بود ستادهیا مادرش یجلو ریام بار نیاول یبرا

 منو اونم داشتم دوست مادر مثل و خانوم میمر نیا از قبل تا

 ....شده بد یلیخ االن یول داست دوست

 ....زد صدا ریام دوباره

 پله از و گرفت دستمو مادرش یزدنا صدا به توجه بدون ریام

 ......میرفت باال ها

 نییپا مثل هم باال طبقه....میشد خونه وارد

 باز رو اتاق هی در ریام...بود ها یقبل الش،همونیوسا....بزرگه

 سرش پشت..تخت رو گذاشت رو الیدان و داخل رفت و کرد

 :گفتم ونیگر یچشا همون با رفتم

 .....؟یدار نگه نجایا منو یخوایم یک تا_

 :داد جواب و سمتم برگشت



 بچه هی االن ما و خونمونه نجایا...؟یتاک یچ یعنی؟؟؟یتاک_

 پسرمه نمیا یزنم تو گفتم مامان به که یهمونطور...میدار

 .....میکنیم یزندگ نفره سه خوشبخت خانواده هی مثل پس

 :گفتم آغوش،گرفتم تو دستامو دادم وارید به هیتک

 ......شمیم جدا ازت و رمیم نجایا از من_

 گرفت صورتمو طرف دو طرفم اومد و کرد تند پا حرفم نیا با

 شتریب که یاروم یصدا با کردو پاک اشکامو دستش پشت با

 :گفت تحکم با بود الیدان نشدن داریب یبرا

 وحوصله صبر...یزنیم حرف ییجدا از که باشه بارت نیآخر_

 ...هیحد تا منم

 :کرد اضافه دیکش یقیعم نفس



 خودم تا بده فرصت بهم لطفا...یبگ نویا ادیم دلت چطور_

 مراقب تو موقع اون فقط،تا.... برگردونم بهت و آرامش دوباره

 ...نکن فکر یا گهید زیچ به باش الیدان

 : گفت دیبوس گونمو بحث کردن عوض یبرا بعد و

 به شروع یکنیم باز لب تا مشکه دم اشکت یکرد دقت_

 دیمروار  خوشگلت یچشا نیا از نمینب گهید....کنهیم دنیبار

 ؟ یدیفهم هااا رونیب زهیبر

 :داد ادامه دیبوس کوتاه یلیخ لبم رو گذاشت لبشو 

 برم من یایدرب حال نیا از یبزن صورتت دست به یآب تا_

 .....امیم زود میدار یچ شام یبرا نمیبب

 ...رونیب رفت اتاق از و شد جدا ازم

 چرا وفتادهین یاتفاق چیه انگار کنهیم رفتار یجوری ریام چرا

 کنار و رفتم تخت سمت.....افتاده یاتفاق چه گهینم قیدق بهم



 واقعا خانم میمر یحرفا سمت رفت فکرم....دمیکش دراز الیدان

 ......بمونم؟ رمیام کنار من خوادینم خانواده گهید

......... 

 فکر که بس از کردم باز چشامو زدم یغلت

 .......برد خوابم کردم 

 کنارمو...بدم ریش الیدان به دیبا شده متورم کنهیم درد نمیس

 !!!!.....کجاست؟ بچم خدا یوا.....کردم نگاه

 ...ومدیم نییپا از صدا.... اومدم رونیب اتاق از

 یرو بود بغلش الیدان که مادرش و ریام رفتم نییپا ها پله از

 .......بودن نشسته مبال یرو

 نداشتن دید من به اونا و بود خونه گوشه پله نشستم پله رو

 ......کردم نگاه بهشون

 الیدان واسه فقط محبتشون شدم ها بهیغر مثل



  ندفعهیا حتما بدم ریش بهش برم ترسمیم یحت

 .....یندار مو نوه کردن بغل دنید چشم گهیم خانوم میمر

 .....درآوردم مانتومو شدم اتاق داخل دوباره

 .....ترکهیم داره نمیس ارهیب الویدان زودتر ریام کنه خدا

 ...شد مشغول فکرم دوباره ییرایپذ داخل یمبال رو نشستم

 :گفت یبلند یصدا با...شد خونه وارد بچه با ریام

 ...میاومد ما....مامانش سالم_

 :دیپرس همزمان...گرفتم ازش رو بچه شدم بلند

 ......یشد داریب یک_

 ......شدم دادن ریش مشغول بهش دادن جواب بدون

 تقاص بعد کن یتوجه یب من به خانم شاداب باشه...باشه_

 ......رمیگیم ازت تمامشو



 بودم سرگردون بهیغر کشور تو من کنه کاریچ خوادیم مثال

 ......بوده خونش کردن عوض مشغول نجایا آقا اونوقت

 بود دستش تو غذا ینیس برگشت یوقت نییپا رفت دوباره

 حالت من به رو گذاشت زیم یرو غذا ینیس

 :گفت یدستور

 ...شهیم سرد بخور شامتو ایب_

 ..... حموم داخل رفت بمونه یجواب منتظر نکهیا بدون بعد و

 .....باشم متنفر ازش تونمینم چرا دونمینم

 خودشو کیکوچ حوله هی با ریام.....اومد حموم در یصدا

 حالت با کرد ثابت الیدان رو نگاهشو...رونیب اومد پوشونده

 :گفت یا بامزه

 ریش داره هنوز بچه نیا....اومدم رونیب...حموم رفتم من_

 .....خوره؟یم



 :گفتم گرفت خندم

 .......خب گرسنشه بچم_

 :گفت طونیش حالت هی با

 .....؟یدیم ریش منم به....گرسنمه منم_

 حال همون تو کردم بلندش الیدان....رفتم بهش غره چشم

 :دادم جواب

 ..... یخوریم سرما بپوش لباستو برو_

 .....بشه یدلتنگ رفع...یکن نگام بمونم کمی... جونم یااا_

 ....نشده تنگ دلمم ضمن در...یستین جذاب برام اصال نه_

 کرد بلند صداشو تن کمی خواب اتاق سمت رفت دیخند بلند

 :گفت

 ادتی یدادیم جون بدن نیا واسه ینبود تو مگه_

 ......؟یکردیم نگام یچجور کردن ورزش موقعه رفته



 دهیپوش شلوارک و شرتیت هی رونیب اومد اتاق از شدم منتظر

 : گفت بهم رو کنه بغل الیدان کرد دراز دست سمتم اومد بود

 خودتو خورهیم وجودت از همه نیا...شهیم سرد شام شو بلند_

 ...یرش،بدیش یبتون که کن تیتقو

 :گفتم بهش چشم تو چشم حال همون تو

 نگات داشتم دوست و یکردیم ورزش که موقع اون_

 ......داشتم دوستت یلیخ چون....کنم

 یصندل هی زیم پشت برد دیکش منو کرد بلندم گرفت دستمو

 جلوم دیکش اروم رو غذا ینیس....نمیبش تا داد هلم رونیب دیکش

 :داد ادامه

 بخور شامتو حرف بدون حاالم... خانومم یدار دوسم االنم_

 .....فتهیم داره دهن از که

.................... 



 .....کرد تیاذ نقدریا امشب چرا دونمینم خوابوندم بزور الویدان

 ....خونم برم بزار...بزورخوابوندش شده عوض بچه یجا نیبب_

 داشت ذوق امشب پسربابا بعدم...نجاستیا تو خونه که اولش_

 ...دیرخوابید کمی

 ....هیچ واسه نکارایا میبش جدا هم از قراره که ما_

 کنه کنترل خودشو کردیم یسع که یحال در تیعصبان با ریام

 :گفت من به رو

 اصال تو بشنوم ییجدا حرف ندارم خوش گهید گفتم بهت_

 ....رهینم کلت تو حرف انگار

 :داد دادامهیکش قیعم نفس هی

 دومون هر که یوقت اونم میکرد دایپ رو گهیهمد تازه ما نیبب 

 شمیپ از زارمینم گهید من... میداد دست از همو میکردیم فکر



 جفتتون مراقب خودم...امنِ من شیپ جات  یبر ییجا

 ...دمیم قول بهت نویا...هستم

 کنار در الیدان و تو جون یعنی نیا و.... زندست هنوز ریاردش_

 انتقام من از خوادیفقط،م یعوض اون...خطرناکه من

 فتهیب الیدان و تو یبرا یاتفاق گهید خوادینم دلم من...رهیبگ

 ...نیهم یبرا

 :دیپرس حرفم وسط دیپر ریام

 ....؟یکرد فرار دستش از یچطور یراست_

  اونم کردم حمله بهش داد نشونم رو تو قبر یوقت_

 شدم هوشیب ییا شهیش زیم یرو افتادم زد منو

 ....کردم فرار پرستار هی کمک با اونجا مارستانیب برد منو

 ..کرد؟ تتمیاذ....کشمشیم خودم یعوض کثافت_



 یبرا هیچ کردن تیاذ از منظورش معلومه کردنش نگاه از

 :گفتم نانیاطم با الشیخ کردن راحت

 توله نکهیا از خودش ی گفته به چون نزد دست بهم...نههه_

 به بچه....کردیم یشمار لحظه بود متنفر بود شکمم تو تو ی

 ...بکشتتش چشام یجلو تا ادیب ایدن

 :گفت اروم کرد نوازش موهام

 .....کشمیم خودم ویعوض اون....نبود نیا منظورم_

 رو اش نهیس یرو زخم یجا بود نمونیب یکم ی فاصله

 نفس شد اشک از پر چشام کردم لمس شو نهیس یرو....دمید

 :زدم لب...بزنم پس اشکامو تا دمیکش یقیعم

 .......؟یپوشینم گلوله ضد قهیجل وقت چیه چرا_

 :داد جواب لبخند با



 درش تنم از تو یول بودم دهیپوش شب اون باشه ادتی اگه_

 ....؟یآورد

 و قهیجل یوقت آخر شب ارهیب ادمی به رابطمونو خوادیم همش

 ...دینپوش رو قهیجل بعدش گهید آوردم در تنش از لباسو

 .....ستین ادمی یچیه  که من_

 :گفت زد یچشمک

 ......ارمیم ادتی خودم نباش نگران_

  

 تو بستم چشامو...لبام رو گذاشت لبشو آوردو جلو صورتشو

 رمیام گردنش دور انداختم دستمو... کردم شیهمراه دنیبوس

 کدوم چیه دیکش طول چقدر دونم ینم...دیآغوشش،کش تو منو

 از میآورد کم نفس یوقت.... مینداشت رو لبمون کردن جدا قصد

 ...آغوش،بودم نیا دلتنگ چقدر...میشد جدا هم



 که اتاق پنجره سمت رفتم گرفتم فاصله ریام از و شدم بلند

 :اومد ریام یصدا

 ییا ضربه و یزیخونر بخاطر دنبالت؟ ومدمین چرا یدونیم_

 تا سانت چهار فقط ینیبیم زخمو یجا نیا...خورد سرم به که

 فکر بازم...بودم کما تو  دوماه از شتریب من داشت فاصله قلبم

 از مردمیم داشتم که من....بگردم دنبالت خواستمینم یکنیم

 ...تو یدور

 آهسته... شده  دهیپر الغرورنگ نقدیا نهیا بخاطر پس

 با بودو گرفته دستش تو الیدان یدستا....سمتش دمیچرخ

 با و برداشتم الیدان از نگاه کردیم یباز کوچولوش یانگشتها

 : گفتم چشاش تو کردن نگاه

 .....مادرت یول_

 :گفت خودش و کنم کامل حرفمو نذاشت



 هوش به یوقت...گفته خودش طرف از گفته یهرچ اون_

 و زن که  گفت مادرم... بود تو از گفتم که یزیچ نیاول اومدم

 نکردم باور.....رفتم حال از دوباره یناراحت شدت از مردن بچت

 دنبالت کردمیم فکر که ییجا هر...برگشتم خونه اون به

 تو ریاردش باند  کنم دایپ تو از ینشون نکهیا دیام به.... گشتم

 دمیفهم و گرفتم اعتراف تکشون تک از بردم نیب از رانیا

  که کردمیم فیرد کارامو روزا نیهم...ییا هیترک ریاردش همراه

 خودت شدینم باورم....دمتید خونه در دم  روزید که هیترک برم

 یواقع کردم فکر که یکرد فرار سرعت با یجوری....یهست

 .......یستین

 :گفتم بغض با

 دنبالم ازقصد تو  کردم فکر من مامان یحرفا با_

 باهام اون اصرار به و ینداشت دوسم چوقتیه گفت....یومدین

 .......یکرد ازدواج



 من....نکن تکرار ذهنت تو مادرمو یحرفا نقدریا شاداب بسه_

 هی عنوان به حداقل گشتمینم دنبالت شوهرت عنوان به اگه

 و داره دوست یلیخ هنوزم مادرم....کردمیم داتیپ دیبا سیپل

 تو ما یدو هر جون میباش باهم کنهیم فکر زده یحرف اگه

 آرامش دمیم قول من به بسپار و کن اعتماد بهم....فتهیم خطر

 از یدیکش که ویسخت یروزها تمام انتقام و برگردونم بهت و

 نکن الیخ فکرو و باش فقط،اروم تو رمیبگ ریاردش

  باور من یول یمرد تو گفتیم همش ریاردش_

 دوستت و محمد ییدا که قبر هی از پیکل هی بعد کردمینم

 .........ه؟یک  قبر اون داد نشونم بودن ستادهیا باالش

 گفتن همه به محسن با ییدا بود یصالح دیشه مزار اون_

 نقششون که بندازن ریگ رو آدماش و ریاردش تا  مردم من

 .......میببر نیب از رانیا تو رویاردش باند میتونست و شد یعمل

 .....شد دیشه من بخاطر یصالح_



 خبر خطراتش از خودش و  هیچ شغلش دونستیم  اون_

 .......داشت

  ادیب  دوبار ریاردش اگه....ترسمیم ریاردش از....ریام ترسمیم من_

 پسرمون و تو یبرا یاتفاق من خاطر به بازم اگه ؟یچ سراغم

 ......؟؟ یچ فتهیب

 ادیب که باشه احمق دیبا یعنی ادینم اون_

 .....نداره؟ چکسویه گهید نجایا چون رانیا

 ....ست؟ین اون از یخبر چیه چرا کجاست اوشیس_

 ......میبخواب ایب خوابه وقت بسه امشب واسه_

 ......افتاده؟ واسش یاتفاق....ریام.....کجاست_

 :گفت و گرفت دستامو سمتم اومد شد بلند تخت رو از ریام

 کشته ریاردش یآداما توسط و رفت لو جاش اونشب اونم_

 ......شد



 دونه دونه که یهمونجور نداشتم اشکامو کنترل اریاخت گهید

 :گفتم فتادنیم هام گونه یرو

 مادرته با حق شدم آدم همه نیا شدن کشته باعث من چرا_

 .....دمیم کشتن به هم رو تو آخرش چون برم تیزندگ از دیبا

 : گفت گوشم تو تحکم وبا...کرد بغلم

 یدونیم خودت.... نزن چوقتیه.... نزن حرفا نیا از گهید_

 ....داشت نهیک اوشیس و پدرت از ریاردش

 :گفتم بود شده دار خش صدام

 .....بود لمیفام تنها اون_

 زد روشون یا بوسه و کرد نوازش موهامو حالت همون تو ریام

 :کرد زمزمه عشق با

 قول مگه...یدار پسرمونو تو...زمیعز یدار منو تو باشه ادتی_

 ....هااا ینکن هیگر گهید ینداد



 به واقعا شدم سبک یحساب و کردم هیگر یلیخ ریام بغل تو

 که شکرت....شکرت ایخدا... داشتم اجیاحت گرم آغوش نیا

 بهم آغوش نیا گهید بار هی که شکرت ایخدا... سالمه رمیام

 همه که هستم ریام مثل یمرد ازمندین چقدر بفهمم تا یداد

 ....کنه تمیحما و باشه پشتم جوره

 ....یراو

 بود شده دگرگون حالش بود دهید اش،را نوه  که روزید از

 ش،زندهیبرا عروسش، شدن داشته دوست و خواستن حس

 پسرش یوزندگ خانه از بود گفته شاداب به نکهیا از....بود شده

 ....دیکشیم خجالت برود

 داشت دوست  بود دهیشن را اش نوه هیگر یصدا بارها شبید

 استراحت بتواند یساعت تا کند کمک شاداب به و برود باال

 ....بود باعروسش او شدن رو روبه مانع زشتش رفتار اما...کند



 یبرا را مادر حکم او و ندارد خانواده شاداب نکهیا یادآوری با

 باشد کنارش طیشرا نیتر سخت در نتوانسته اما دارد شاداب

 ....کرد نینفر را ییجدا نیا نیعامل بارها و بارها

 :داد جواب بلند و شد خارج الیخ و فکر از ریام یصدا با

 ..آمادست صبحانه نجایا ایب...پسرم ام آشپزخونه_

 ...ریبخ صبح مامان سالم_

 بعد بخور صبحونه نیبش ایب.. ریبخ توام صبح زمیعز سالم_

 ...اداره برو

 ...نه بگم گلم مامان به شهیم مگه.... چشم_

 کنارش  یصندل نشاند مادرش یشانیپ بر یا بوسه رفت جلو

 یجلو را یچا وانیل خانم میمر....نشست و دیکش رونیب را

 :کرد سوال و گذاشت ریام

 ...بخوره؟ صبحونه ومدین پسرم خواب شاداب_



 داریب شب تمام و تش،کردیاذ یلیخ بچه شبید مامان اره_

 ...بود

 ... کردمیم کمکش زدیم صدا پسرم خب_

 دور مادر نیزبیت چشمان از یگرفتگ نیوا شد گرفته ریام چهره

 :زد لب آهسته... نماند

 یزندگ از نیبهش،گفت شما نکهیا...کنهیم تیاذ خودشو یلیخ_

 خطر احساس مدام...نجاستیا االن اون و رونیب بره من

 وجودش تو ترس و استرس نیا خوامینم من...کنهیم

 سالم هیتغذ یبرا هم و خودش یروح حال یبرا هم....بمونه

 ... پسرم

 :زد لب مانیپش و نیغمگ چهره با خانم میمر

 هم یلیخ....دمیترس دمشید یوقت من.... درسته اره_

 ...دمیترس



 :دهدیم ادامه دوباره کندویم یکوتاه مکث

 کما در که یمدت...بدم دست از رو تو دوباره نکهیا از دمیترس_

 ...بود سخت برام واقعا یبود

 ادامه و دیکش یقیعم نفس شد اشک از پر خانم میمر چشمان

 :داد

 چه کنهیم بد حالمو روزا اون از کردن صحبت االن یحت_

 و ترس نیهم....بشه تکرار دوباره بخواد نکهیا به برسه

 چشم از همشو و کنم کنترل خودمو نتونم شد باعث یناراحت

 ....نمیبب شاداب

 :داد ادامه آهسته

 من....متاسفم واقعا و زدم بهش یبد یحرفا دارم قبول_  

 کردمینم فکر اصال....اومده ایدن سالم بچش دونستمینم

 ...باشه زنده خودش



 رو و دی،کش صورتش بر یدست کالفه شد تر گرفته ریام چهره

 : گفت مادرش به

 یعنی سیپل....هست خطر با همش شغلم من مامان نیبب_

  حضور ،بهیربط اصال نیا... خطر با یشگیهم شدن همراه

 .... هست و بوده خودم انتخاب....نداره شاداب

 گرفت توانمندش و گرم دستان در را مادرش زده خی دستان

 :داد ادامه و نهاد دستانش بر یا بوسه و آورد فرود سر

 بچه هی که االن مخصوصا....مامان دارم دوست شاداب من_

 دیبا همسر عنوان به دهیکش یسخت یلیخ شاداب.... دارم هم

 .... خوامیم ازتون و برسه آرامش به دوباره تا کمکش،کنم

 :داد ادامه خودش کنه کامل جملشو ریام نداد اجازه خانم میمر

 مژگان اندازه به درست....،دارم دوست شاداب منم_

 خودش به حواسم نباش نگران...نشه رتید بخور  صبحونتو...

 ... هست بچش و



 که شد مطمعن و انداخت مادرش به یدان قدر نگاه ریام

 که بود خوشحال و دارد دوست دخترش مثل را شاداب مادرش

 ....بازگرداند همسرش به ارامش،را تواندیمادرش،م کمک با

 رفت باال ها پله از آهسته  ریام رفتن از بعد خانم میمر

  یدلتنگ رفع خواب در اش نوه و شاداب دنید با خواستیم

 به اتاق از ینامفهوم خنده یصدا ییرایپذ به ورود با...کند

 با رفت اتاق سمت به و برداشت قدم اهسته دیرس گوشش

 شاداب شد دلش،آب در قند لحظه کی رو روبه ریتصو دنید

 یپاها گرفتن با الیدان و بود رفته فرو یقیعم خواب در

 جلو...زدیم حرف خودش زبان به و دیخندیکوچکش،م

 در تنگ را او و زد اش نوه یشانیپ بر یا بوسه شد خم...رفت

 ... کرد ترک را اتاق وآهسته گرفت آغوش

 وقت جانش از زتریعز ی نوه با تا رفت نییپا طبقه به

 ...بگذراند



 ...کند استراحت و بخوابد شتریب یکم سکوت در عروسش و

 شاداب#

  روز شب بچه نیا شدم داریب خواب از یخستگ با

 شدم مجبور شد داریب دمیخواب نکهیا از بعد شبید نذاشته واسم

 ....نشه داریب ریام تا برم رونیب اتاق از

 ......دمیخواب صبح یکاینزد

 شیپ برده الیدان حتما ستین یخبر چیه  الیدان و ریام از

 بچه یلباسا اوردمین لباس یول دارم حموم به ازین.....مادرش

 .......خونه ببرتم بگم ریام به بهتره.....شده فیکث همش هم

 ستین ییرایپذ یتو چکسیه رفتم نییپا ها پله از

 ......ستین چکسیه چرا......رفتم آشپزخونه سمت

 ....؟ییکجا ریام....ریام_

 ....دخترم مینجایا ایب_



 گفت بود من به خوردم جا لحظه هی اومد خانوم میمر یصدا

 ؟ دخترم

 چوندهیپ حوله دور رو الیدان...رفتم بود باز درش که یاتاق به

 ...کنهیم خشک بدنشو

 .....ن؟یکرد حمومش_:گفتم تعجب با

 انگار کردیم خشک رو بچه که طور نیهم خانم میمر

 :داد جواب  شده نازک یصدا با باشه الیدان مخاطبش

 عسلم قند...کرد فیک بچم....شده خوشبو شده زیتم پسرم آره_

 ....بگوووو یمامان به...ترسهینم آب از اصال

 :داد ادامه من به رو بعد

 همه....پسرم نداره قشنگ لباس هی چرا....آوردم رونیب فشیک

 ....دخترونست لباساش

 گرفت را نشیدلنش صورت یپهنا یلبخند 



 :  زدم لب

 ایدن موقع لدای هم لباسارو نیا دیخر برم براش نکردم وقت_

 ....دهیخر اومدنش

 که بده بهش ریش ریبگ رو بچه بزنم سر غذام به برم من_

 ...گشنشه یحساب

 که بوده نیسنگ خوابم چقد باال طبقه ورفتم کردم بغل الیدان

 .......نشده خبرم برداشته و الیدان اومده

 زد ییا بامزه لبخند.....خوادیم ریش مامان یکوچولو_

 .......مامان خوشگل برم قربونت یاله_

 .....حولست نیب هنوز بچم

 بزنم زنگ لدای به بهتره.....اوردمیم واسش یشتریب لباس کاش

 دیشا بزنم زنگ دینبا نهههه نه....ارهیب لباس خونه از براش



 کنم کاریچ دونمینم.....نجایا ادیب  لدای ادین خوشش خانوم میمر

 ....ندارم که تلفنشو شماره ستین خونه که ریام

 .......اومدم من....خونه خانم_

 ....زادست حالل چقد

 .....؟یبود کجا_

 ......کرده؟ حموم بابا خوشگل......اداره_

 منو نداره لباس کرد حمومش مامانت بودم خواب یوقت آره_

 ......بردارم لباس براش تا خونه ببر

 .....بود پر دستش.....نشست کنارم اومد

 ........کردم دیخر پسرم گل واسه خونه یبر ستین یازین_

 .......زمیعز آره_....واقعا_

 که ییها پاکت خودم دادم ریام دست گرفتم ریش از رو بچه

  کردم باز بود دستش



 یآب خوشگل یسرهم هی دهیخر پوشک و لباس تونسته تا

 یلیخ کنم فک کنم تنش خواستمیم...آوردم رونیب رنگ

 هر از ریام رمیبگ ریام از رو بچه ومدین دلم اما بشه خوشگل

 : زدم لب....خوشحالتره  یموقع

 ......بپوشه لباس خوادیم پسرم ییبابا_

 .......پسرمون_

 :دادم جواب اهسته زدم بهش یلبخند

 .....خونم یبریم منو یک....پسرمون باشه_

 .....ایکنیم خونم خونم یه قبلنا مثل یدار باز شاداب_

. 

 .......بپوشم ندارم یچیه نجایا من کنم کاریچ_

 :گفت یعصب ظاهر به....کرد نگاهم قیعم



 التیوسا ؟تمامینکرد نگاه رو اتاقا هنوز یینجایا روزه دو_

 ......هیبغل اتاق یتو

 ......نیختیر رونیب همشونو کردم فکر......واقعا_

 رونیب لتویوسا دیبا چرا یکنیم کالفم یدار گهید شاداب_

 .......بندازم

 ......گفت مادرت_

 ییزایچ.... گفته مادرت گفته مادرت کن تمومش...گهید بسه_

 رو حرفا اون که ناراحته خودشم کن فراموش رو گفته بهت که

 تو نکردم باور اومدم هوش به یوقت از من ضمن در... زده

 باور بودنمو کما تو دمیشا......گشتمیم دنبالت و یمرد

 .....؟ینکرد

 .....نبود نیا منظورم نه نه_

 ......دادم ریام دست  کردم الیدان تن رو یسرهم



 .......دارم ازین حموم به بردارم لباس برم من پس_

 .......ارمیم برات خودم نرو کن صبر_

 ......چرا؟_

 کننیم آماده الیدان واسه دارن اتاقو اون آوردم کارگر چندتا_

 ...حموم توبرو

 ....  باشه_

................. 

 .....اومدم رونیب حموم از  کردم  تنم رویام حوله

 ........دهیخواب رنگ یآب قشنگ تخت هی تو الیدان

 ...دهیخواب ها فرشته مثل پسرم رفت ضعف واسش دلم

 ....برم مُپُلَم و تپل پسر قربون_

 ........دمیپر جا از کمرم دور یدست شدن حلقه با



 !!؟؟؟یچ باباش پس پسرت قربون فقط_

 : گفتم عشوه با کردم نگاه بهش چرخوندم سرمو

 مگه ینشم؟راست پسرم پیخوش،ت یبابا قربون شهیم مگه_

 تخت نیا پس یکرد آماده واسش رو یبغل اتاق ینگفت

 ......ه؟یچ

 رو بچه یالیوسا کمد و تخت اونجا_

 ..... اتاقه نیا واسه تخت نیا گذاشتم 

 :زدم لب گذاشتم دستش یرو دستمو

 ...بپوشم لباس خوامیم کن ولم_

. 

 :کرد زمزمه گوشم تو

 .....دارم دوست ینجوریا من بمون ینجوریهم...نپوش_



 از دیکش حولمو و اومد دنبالم....اومدم رونیب بغلش از زور به

 :گفتم پوشوندم خودمو دست با بودم جلوش لخت....درآورد تنم

 لباسم بده حولمو یکرد کارو نیا چرا ریام یوا_

 !!!!..کجاست؟

 خمار یچشا با...کرد بغلم تر محکم یکنار کرد پرت حولمو

 :زد لب شدش

 ...دستاتو بردار...یکرد پنهان که سادهیوا جلوت بهیغر_

 :زد لب گوشم تو خواستن و بود ازین از چشاش،پر

 ....بود شده تنگ برات  یلیخ دلم_

 دست  زانوهام ریز گذاشت  دستشو هی جمله نیا گفتن با

 با شئ هی مثل درست....آهسته...کرد بلندم  کمرم ریز گشید

 .....زد مهیخ روم خودش و....تخت یرو  گذاشتم ارزش

 ........نجاستیا بچه یکنیم چکار ریام_



 ....دیبوس صورتمو

 .....کنمینم قبول رو ییا بهانه چیه خوابه بچه_

 ییا لحظه هر از شتریب تونمینم یول سرم ریخ کن ناز خوامیم

 .....خوامشیم

 بوسه و زدیم زبون لبامو آروم آروم..... لبم یرو گذاشت لباشو

 ....زدیم لبام یرو زیر یها

 لب... انداختم گردنشو دور دستامو لبام دنیبوس با همزمان

 لذت حس زدیم زبون باالم لب یرو و دیکش دندون با نموییپا

 ...کردیپرم وجودمو داشت

 نمیس قفسه انگشتش با گذاشت ام نهیس قفسه یرو دستاشو

 ....کردیم نوازش رو

 ... کرد طاقت یب رو ریام که دمیکش یآه تنم لمس با



 نیا از شتریب گهید.... ارمیب در تنش از تا باال زدم رویام شرتیت

 ....شدن یکی و خواستن از میبود پر دو هر...مینداشت طاقت

 .......رنیم دارن کارگرا ؟ییکجا پسرم.....ریام_

 :گفتم...زدم کنار  روم از رویام ترس با

 .....شو بلند بازه اتاق در ریام یوا_

 :زد لب دیپر جاش از ها گرفته برق مثل

 ......لعنت_

 :گفت بلند یصدا با دیپوش شرتشویت....بود یعصب یلیخ ریام

 ......مامان امیم االن_

 نییپا به......زدم یلبخند.....افتاد ریام ی تنه نییپا به نگام

 ......کردم اشاره تنش

 ........اینر رونیب ینجوریا باشه حواست_

 :گفت یعصب...کرد نگاه کردم اشاره که ییجا به



 .....ستین وقتش االن که زمیعز بخواب_

 :داد ادامه که...کردم یا خنده

 ...شهیم منم ی خنده وقت که بخند خانوم شاداب بخند_

 روزهیف بلند لباس هی دمیپوش رو آورده برام ریام که ییلباسا

 واسم رنگ ییا روزهیف لباس ریام باره نیدوم نیا رنگ ییا

 ....کرده انتخاب

 کمد داخل رو لباسا تمام شده قشنگ یلیخ الیدان اتاق

 میمر که شدمیم پسرم صدقه قربون لب ریز داشتم....دمیچ

 :گفت خانم

 چقدم...بزرگش مامان بره قربونش....داره اتاق پسرم گل_

  شده خوشگل

 :گفتم منم و سمتش برگشتم

 ....نکنه درد باباش دست...شده قشنگ یلیخ اره_



 .....داره رو نایبهتر اقتیل...  من برم قربونش _

 زنهیم حرف باهام محبت با قبل مثل خانوم میمر کنمیم حس

 ......نمیبیم چشاش تو رو یشرمندگ و

 ....شده؟ واقع خانوما پسند مورد شده چطور اتاق_

 ....میداد رویام جواب همزمان هردو

 .....هیعال_

 :گفت ریام منو به رو خانوم میمر

 ......نییایب دوتام شما بکشم ناهارو برم  من

 اتاق  سمت دیکش دستمو  گفت مامانش به چشم هی ریام

 ...افتاد راه خواب

 ......ناهار واسه میبر گفت مامانت... ریام یکنیم کاریچ_

 ....شهینم رید میخوریم هم ناهار_



 هی بود تخت یرو که کتش بیج تو از نشوندتم یصندل یرو

 ....آورد رونیب جعبه

 با یلیخ و برداشت که بود فیظر گردنبند هی جعبه داخل

 ......گردنم انداخت  مهارت

 .....قشنگه چقدر یوااا_

 ...بود ابیرد داخلش که افتادم یگردنبند اون ادی

 ...قشنگه یلی؟خ یدیخر من واسه_

 تو گرفت دستامو نشست روم زانوهاش،روبه رو سمتم برگشت

 :گفت زد زل چشام تو دستش

 خودت مثل درست...دمیخر تو واسه.... عشقم اره...زمیعز اره_

 ....باستیز

 جا خونه اون تو رو بود داخلش ابیرد که یگردنبند اون_

 .....گذاشتم



 :داد جواب دستم رو بوسه زدن با

 ...گذاشتم لتیوسا نیب کردم درستش....نجاستیا اوردم _

 :کرد زمزمه گوشم تو...کردم بغلش محکم و شدم بلند جا از

 ...بدم نشونت هم گهید زیچ هی_

 : گفتم اومدم رونیب بغلش از

 !!!....؟یچ_

 خدا یوا...کردم بازش داد دستم شناسنامه مثل یزیچ هی ریام

 .......گرفته شناسنامه الیدان واسه

 :زدم لب کردم باران بوسه صورتشو طاقت یب

 ... نیبهتر....ست هیهد نیبهتر نیا...ممنونم_

 .... من یبرا هیهد نیبهتر...نیهست نیبهتر المیدان و تو_

 محمد ییدا خانواده شب که گفت بهم خانوم میمر ناهار موقع

 ........الیدان منو دنید یبرا انیم



 حالم رییتغ متوجه ریام گرفت رو وجودم تمام استرس لحظه هی

 :گفت شد

 شاداب؟ شد یچ_

 با که انداختم ریام و خانم میمر به ینگاه کردم بلند سرمو

 : دادم جواب ریتاخ با زدن زل بهم ینگران

 ... دارم استرس یلیخ دنشونید یبرا....دونمینم_

 : گفت ریام

 نگران نجایا انیم که ستین بار نیاول زمیعز چرا استرس_

 ... بخور غذاتو ینگران بدون االنم ادینم شیپ یمشکل نباش

 : گفتم شدم بلند

 شهیم داریب  تنهاست الیدان....باال رمیم شدم ریس گهید من_

 ... کنهیم هیگر

 :دادم ادامه خانم میمر به رو



 ومدمین دیببخش....بود خوشمزه یلیخ نکنه درد دستتون_

 ...کنم کمک

 : گفت خانم میمر

 باشه تیتغذ به حواست دیبا  دخترم ینخورد یزیچ که تو_

 صدا کنه هیگر بشه داریب بخور غذاتو نیبش یدیم ریش بچه تو

 ...نییپا ادیم

 کرد مجبورم یصندل سمت دیکش دوباره گرفت دستمو ریام

 :گفت یشوخ با نمیبش

 زود یباش داشته جون که بخور نیبش....خانم شاداب بفرما_

 .... یکن بزرگ پسرمونو گل

 دوسم و کننیم توجه بهم قبل مثل دوباره که بودم خوشحال

 نذاشت خانم میمر نهار بعد.... بود ندیخوشا یلیخ برام نیا دارم

 مراقب و کنم استراحت برم گفت بهم کنم کمکش و بمونم

 :دیپرس ازم ها پله تو باال طبقه میرفت ریام با... باشم الیدان



 ...؟یدار استرس هنوزم  خانوم خوشگل_

 دور گذاشتم دستمو سمتش برگشتم میشد ییرایپذ وارد

 : زدم لب گردنش

 استرس گهید جنتلمن تو مثل ییآقا بودن با_

 ....پر استرس.....مونهینم

 :گفت کلفت یصدا تن و لبخند با کرد حلقه کمرم دور دستشو

 ...آمد خوشمان...آمد خوشمان.....نیآفر....نیآفر_

 دوتا نیماب کرد خم سرشو...بود گرفته خندم صداش تن از

 :گفت دوباره دیبوس ابروهامو

 یلیخ خوبه حالت و یکنیم اعتماد بهم ینجوریا یوقت_

 به یباش ینجوریهم خوادیم دلم شهیهم....شمیم خوشحال

 ....ینباش یچیه نگران و یکن اعتماد خونت مرد

 ...ریام دارم دوست یلیخ_



 شب که بخواب یساعت مین برو حاالم...یخانوم شتریب من_

 یبتون شهیم شروع یداریب شب فتیش بعدشم میدار مهمون

 .....یبمون سرپا

 همش خودم خونه خوابهینم کنهیم تیاذ شب نجایا میاومد _

 ...بچم بود خواب

 !!!!بچم؟؟؟_

 !!!بچمون....توام حاال خب_

 ...هااا یدونیم خودت مال فقط الیدان باشه بار نیاخر_

 :زدم لب دمیبوس کوتاه رو لبش رو کردم بلند سر

 ....من خوشگل عشق چشم_

 شد خم خودمون اتاق سمت رفت و کرد بغلم حال همون تو

 :کرد زمزمه گوشم تو و تخت رو گذاشت منو



 یوقت هر از تر یخوردن یشیم که کن گوش حرف_

 ........یشیم

 ....یکنیم حس وجودت تمام با رو یخوشبخت یوقت خوبه چقدر

 مفهوم کی و یمعن  کی آدمها از کی هر یبرا یخوشبخت

 رو پسرمون و ریام کنار بودن دوباره من اما داره خاص

 ازم رو یخوشبخت نیا که خوامیم خدا از و دونمیم یخوشبخت

 .....رهینگ

............. 

 با و اومدن کردمیم فکر که آنچه از زودتر محمد ییدا خانواده

 حالم من که کردنیم یخوشحال ابراز تکشون تک من دنید

 ..... ام زنده و خوبه

 ....خوبه حالت که خوشحالم یلیخ جون شاداب یوا_



 واسم دلش اگه  واقعا گرفت دلم اما...کرد بغلم محکم مژگان

 ...نجامیا که روزه دو من ومدهین روزید چرا شده تنگ

 خودم یرو به و کردم بغلش یمهربون با خودش مثل

 ....اوردمین

... وفتادهین یاتفاق چیه انگار که کننیم رفتار یجوری همشون

 :گفت بلند من به رو مژگان که میبود نشسته ییرایپذ تو

 ....کجاست؟ عمه یکوچولو جون شاداب_

 : گفتم و شدم بلند

 ......ارمشیم رمیم ،االن باالست_

 باز یچشا دنید با بود دهیخواب که بود یساعت هی الیدان

 :گفتم کردم نازک صدامو  خوشگلش

 دمیبوس محکم لپشو کردم بغلش... شده داریب مامان پسر گل_

 : گفتم



 ..... بشم قربونت یخوایم ریش... گرسنته  من یکوچولو_

 .....خوشگله بچه چقد خدا یوا_

 نشستم زدم یلبخند بهش رو...نشد خبرم که اومد یک هیراض

 :گفت نشست کنارم...تخت رو

 .......؟یگذاشت یچ اسمشو_

 ...الیدان_

 یدستا و شد خم هیراض....شدم بچه به دادن ریش مشغول

 :گفت دیبوس کوچولوشو

 ....من بشم قربونش...قشنگه خودش مثل اسمشم_

 شده بزرگ یعل...داخل اومدن یعل و مژگان با همراه نایمب

 ....رهیم راه گهید

 : گفت مژگان به رو هیراض

 ...خوشگل و ناز بچشون چقدر نیبب ایب یوااا_



 :گفت ذوق با نشست کنارم گهید طرف  اومدو جلو مژگان

 ......بره پسرمون گل قربون عمه....یوا...یوا_

 ......رهیام ییدا و تو ی بچه نیا شاداب خاله_

 .....بشم قربونت آره_

 ......بکنم بغلش یزاریم خوشگله یلیخ_

 ........کردم جدا ریش از رو بچه

 ......زمیعز آره_

 .....کهیکوچ بچه دخترم باش مواظب_

 :.گفت و شد بلند دشیبوس و کرد بغل و الیدان مژگان

  نییپا برم رهیام داداش کپ...برم قربونش یاله_

 ....بدم نشونش همه به



 بلند....رفتن جلوتر ها بچه  و هیراض همراه بغل بچه مژگان

 ....افتادم راه سرشون پشت منم کردم مرتب لباسمو شدم

 بغل  پسرمو ییدا...محمد ییدا دست داد رو بچه همه از اول

 ....کرد

 یکی منه هیشب گفتیم یکی بود الیدان هابه توجه ی همه 

 .... رهیام هیشب گفتیم

 ... زدنیم حرف باهام قبل مثل یمیصم یلیخ

 ...دیپرسیم سوال بند هی  و بود نشسته کنارم مژگان

 ...؟یکرد مانیزا هیترک_

 ...کردم نیسزار.... مارستانیب تو نجایا نه_

 ....؟یعیطب ینخواست خودت!! چرا؟ نیسزار_



 گرفت دردم یوقت مانمهیزا وقت یک دونستمینم یحت من_

 گفتن دنیکش درد و نهیمعا یکل از بعد اونجا مارستانیب رفتم

 .......یبش نیسزار دیبا که

 درد هم گذشته سخت بهت یلیخ حتما یوا_

 ....عمل از بعد درد هم یدیکش یعیطب

 :گفت مژگان وسط،صحبت دیپر هیراض

 .....گذشته بد بهت یلیخ حتما یبود تنها و تک اون از بعد_

 جواب حال همون تو کرد میعصب هیراض حرف چرا دونمینم

 :دادم

 از بودن کنارم مدت تمام دوستام نبودم تنها من زمیعز نه_

 ....نزاشتن تنهام هم لحظه هی یحت رانیا تا هیترک

 سمت نگاهم...نگفت یزیچ گهید شدم ناراحت که دیفهم انگار

 یلیخ باهم و بود نشسته ایپو کنار بغل به بچه....رفت ریام



 هیراض به رو کردم اشاره بهشون سر با زدنیم حرف دوستانه

 :گفتم

 ......شدن؟ یمیصم باهم نقدیا دوتا نیا که شده یچ_

 زنت که گفتنیم ریام به همه ینبود نجایا یوقت_

  به لحظه نیآخر تا که یکس تنها.....مرده 

 داشت قبول رو ریام حرف و کرد کمک کردنت دایپ یبرا ریام

 ...بود من جان عشق....یا زنده تو که

  رفتم خودم و دادم ریام به الویدان مهمونا رفتن از بد

 ......خانوم میمر کمک

 .......کن استراحت باال برو یشد خسته زمیعز_

 .....رمیم شه تموم نایا_

 .......باال رفتم ظرفا شستن از بعد



 ضعف براشون دلم خوابه ریام بغل تو که الیدان دنید با

 ......بودن دهیخواب آروم هردوشون....رفت

 ......دمیبوس هردوشونو یشونیپ

 بهتره خوابه الیدان تا ششونیپ رفتم و کردم عوض لباسمو

 هی ای مین حتما دهیخواب ریش خوردن بدون کنم استراحت

 ......بخوابم زارهینم شهیم داریب گهید ساعت

 یحت هینطوریا بچه نیا چرا شدم داریب الیدان نق نق یصدا با

 .......بخوابم ساعت مین نزاشت

 .......الیدان اتاق رفتم بغل به بچه بشه داریب ریام نکهیا از قبل

 هم یخواب یوقت یحت مامان یکوچولو یخوابینم چرا_

 .......کنم خلوت ییبابا با کمی یزارینم

 ......گرفت خندم الیدان با زدنم حرف از

 .......وونمید کنهیم فکر نتمیبب حال نیا تو یهرک



 خود تا معلومه داره یانرژ یجوری خورهیم ریش فقط الیدان

 .....بمونه داریب خوادیم صبح

................ 

  یحت شدم دور ریام از گرفته مویانرژ تموم الیدان

  ستین ییا رابطه ما نیب دهیفهم هم خانوم میمر

 ریام با ای یکن استراحت یخوایم اگه گهیم بهم همش

 ........بزار من شیپ رو بچه نیبر ییجا

  بودم الیدان سرگرم انقدر چندوقته نیا تو

 چندبار یروز لدای شدم غافل دوستام و ریام از که

 شده تنگ براش دلم اریب الویدان که زنهیم زنگ

  شوهرتو باز ندازهیم کهیت همش که ماهان

 دوننینم نایا واهلل......یکرد فراموش مارو یدید

  نقدیا دونستنیم اگر که سخته چقدر یدار بچه



 ...........زدنینم غر بهم

 ......لدای دنید برم گرفتم میتصم امروز.........

 ......بود خواب الیدان

 شد داریب هروقت گذاشتم ریش براش خچالی تو خوابه الیدان_

 .......بزن زنگ بهم کرد تیاذ اگه

 .......نباش الیدان نگران برو باشه راحت التیخ_

 .......کنم تشکر یچجور دونمینم واقعا ممنونم یلیخ_

  براش دمیم رو ایدن مه نوه الیدان هیحرف چه نیا وا_

 .......برس کارت به راحت الیخ با برو

............... 

 شگاهیآرا هم ییجا چه نامرد شدم لدای شگاهیآرا داخل

 ..........زده



 .....ییلدای سالم_

 .......؟یاومد یخال دست یچطور یخواهر سالم_

 ......؟ینیبینم دستم تو رو یبزرگ نیا به گل_

 خوامیم الویدان من خوامیم یچ واسه گل_

 .......برو نجایا از شیوردین اگه

 .......کردم بغلش گذاشتم یکنار گلو

 ......گهید نباش ناراحت ارمیم گهید روز هی الویدان_

 یلپا دارم دوست شده تنگ واسش یکل دلم یبد یلیخ_

 که تو مثل کرده فراموش منو الیدان دونمیم......بزنم گاز تپلشو

 .......یکرد فراموش مارو ی همه یدید شوهرتو

 اومدم نجایا اومدم االن گهید ارمیم الویدان بزن غر کمتر بسه_

 .......کنم خوشگل

 .....؟ییایب رونیب خونه از داده اجازه ریام شده یچ_



 ....شده تنگ براش دلم افتادم ادشی ریام یگفت_

 ور ساعت چهار و ستیب یلیذل شوهر هنوزم سرت تو خاک_

 من شیپ یاومد که االنم یدلش

 ......یکنیم یتنگ دل ابراز واسش یدار

 قربونش یاله.....دورم عشقم از چقدر یدونینم که تو_

 برده نیب از رانیا تو رویاردش باند نبودم رانیا که یمدت برم

 مردم دیشا نکهیا به بارم هی یحت گشتهیم من دنبال مدت تمام

 ........برم قربونش یاله نکرده فکر

 ازین محافظ به گهید یبر یبخوا ییهرجا یآزاد االن پس_

 ......؟یندار

 نیا با یول دنبالشه پل نتریا سیپل و زندست هنوز ریاردش_

 ........کنهینم دمیتهد یخطر چیه که گفت بهم ریام حال

........................ 



 گرفته برام یمان که ییا خونه به رفتم و گرفتم یتاکس

 .........بود

 ......دارم جانیه یکل دمیکش که ییا نقشه بخاطر

  موهامو دمیپوش رو آوردم خونه از که یخواب لباس

 .......ختمیر دورم و کردم باز

 ..........گرفتم تماس ریام با

 خونه برگردم شمیم مجبور نداره بر اگه دوم بوق اول بوق

 .......شهیم داریب گهید ساعت دو کی الیدان چون

 .......الو_

 .......هستم خونم االن من_

 ......؟یکنیم کاریچ اونجا شده یچ_

 .......نگفتم یچیه



 حرفت  مامان با یکنیم کاریچ اونجا گمیم توام با شاداب الو_

 ......شده؟

 .........نجایا ایب االن نیهم یبفهم یخوایم اگه_

 .......چرا کنار بزار ویباز مسخره شاداب_

 بوده نقشه همش بفهمه یوقت کنه خدا......کردم قطع ویگوش

 ........نشه یعصب ادیز نجایا بکشونمش که

 ......رهیام حتما زدن درو زنگ

 ........شدم یمخف خواب اتاق تو خودم و کردم باز درو

 .......ییکجا شاداب....... شاداب_

 .......گردهیم دنبالم داره

 .......شد کینزد قدماش یصدا

 .......دیند منو شدم میقا در پشت

 ........کردم بغلش پشت از



 ........شاداب_

 ......دیکش دستمو

 ......یکنیم کاریچ نجایا هیچ ایباز مسخره نیا_

 ......شد لباسم متوجه تازه کردم نگاه بهش لبخند با

 .....کجاست؟ الیدان_

 ......مامانت شیپ_

 ......کرد لمس موهامو

 ......؟یکنیم کاریچ نجایا تنها تو اونوقت_

 .....بودم تو منتظر_

 .......چرا؟_

 .......شده؟ تنگ برات دلم چون_

 .....؟یبکن یدلتنگ رفع یتونستینم خودمون ی خونه تو_



 رفتم گذاشتم مامانت شیپ رو بچه تو بخاطر من ریام اِ_

 چمیپ سوال ینجوریا االن دمیرس خودم به یکل شگاهیآرا

 رمیم کنمیم عوض لباسمو رمیم نخواستم اصال یکنیم

 .......خونه

 ......دیکش بازمو......شدم رد کنارش از

 .....کرد بغلم پشت از

  اومدم یچجور نجایا تا اداره از یدونیم......خوشگلم_

 واست یمشکل کردم فکر کنم تصادف بود کینزد چندبار

 ......اومده شتیپ

 .....نجایا بکشونمت یچجور دونستمینم خب_

 ....کردم نگاه قشنگش یچشا به خوردم یچرخ

 ......ومدمیم کردمیم پرواز ییا آماده واسم که یگفتیم_

 ......کردم نگاه عاشقشم که ییچشا تو 



 ........دارم دوست_

 ......دیبوس لبامو کرد بغلم

 .....آورد رونیب تنم از و کرد لباسم بند دستشو ریام

 ........دمیکش رونیب تنش از و کردم باز راهنشویپ یها دکمه

 عشق با....زد مک قیعم و گرفت لبهاش نیب لبهامو

 لبم از یگاز... گرفتم لبم نیب نشوییپا لب کردم شیهمراه

 ....گرفت

 ......گرفت نمویس راستش دست با و سرم پشت چپش دست

 .....بود پاش شلوار هنوز ریام یول بودم لخت کامال من

 رو گذاشت منو آروم رفت تخت سمت کرد بلندم

 .....درآورد شلوارشو....تخت

 دلم چقدر که دمیفهم رشینظیب بدن دنید با

 .......شده تنگ براش



 :گفت شد خم روم

 ... شده تنگ برام دلت یگفت که_

. زدیم ام گونه به زیر یها بوسه و گذاشت ام گونه یرو لباشو 

 به رو دستش یوهرزگاه کردیم یباز گوشم با دستش با

 .....کردیم نوازش و رسوندیم گردنم

 نمیس یرو دستشو یگرما همزمان و بود گرفته یباز به لبامو

 .....کردم حس

 .......بگم تونستمینم یچیه دنیکش آه از ریغ به

 به یلرز که کردن وارد شوک بهم انگار زد گردنم به که یمک

 زبون گردنمو و رسوند گردنم و گوش به زبونشو.......افتاد بدنم

 دستش همزمان داد،یم فشار لباش نیب گوشامو یهرزگاه زدیم

 یگاه دویمالیم واشی واشی و بود گذاشته نمیس یرو رو از

 ....کردیم وارد یکیکوچ فشار



 وونهید عطر یبو و دستاش برابر در بودم شده سست

 ........کنندش

 .........عاشقتم_

 .... زمیعز شتریب من_

 گذاشتو زیر یها بوسه رو نمیس قفسه تا گردنم یرو از لباش

 که یجور دیمکیم نمیس  تا گردن از ییقسمتا لباش با یگاه

 ......شنیم کبود بودم مطمئن

 خواستیم دلم شهیهم که دادیم انجام رو ییکارا داشت قایدق

 ........دونستیم خوب نویا ریام و

 تنم از روح انگار کردم حس چپم نهیس یرو زبونشو یداغ با

 .رفت

  دادیم فشار و دیمالیم هامو نهیس از یکی دستش هی با



 که نافم به زد، سیل رو نافم تا ام نهیس از زبون با دونمینم

 بدنم تو جون یچ هر که زد یمحکم مک رو نافم دور دیرس

 ......رفت داشتم

 ......رررریام_

 ......خانومم جوونم_

 نیب داغش ینفسها بابرخورد و رفت نییپا سمت به نافم از

 .......دمیکش یظیغل آه ناخواسته پاهام

 .......کردیم طاقتم یب داشت ریام_

 ........کردم داغ کامال گرفت قرار پاهام نیب گرمش یدستا

 و پام نیب فرستاد شتریب دستشو که کردم جفت پاهامو اراده یب

 ........نوازش به کرد شروع

  طاقت یب و کردم فرو موهاش تو هامو پنجه

 .......دمشیکش باال



 .زدیم کیم و دیبوسیم و گذاشت لبام رو لباشو

 بود گرفته یباز به زبونش با زبونمو و دهنم تو فرستاد زبونشو 

 جواب هاش بوسه به اقیاشت با شدمینم ریس بوسش از

 .......دادمیم

 .....شدم خودیب خود از پام نیب با دستاش لمس از کامال

 ......کردم واردم آروم بود دنمیبوس مشغول که همونطور

 نفسم داشتم که ییا لعاده فوق حس از ییا لحظه یبرا

 ........رفت

 .....بود برداشته رو خونه نالم آهو یصدا

 ....دادمیم تاب و جیپ کمرمو بردمیم که یفروان لذت از

 ......کردم حلقه ریام دور پاهامو

 .......شدیم شتریب نالم آهو یصدا حرکتش هر با



 ی ضربه چند از بعد دمیرس اوج به و کرد تند حرکتشو ریام

 .......دیرس اوج به هم خودش محکم

.......................... 

 .........رفته دستم از زمان گذر.......بود ریام نهیس یرو سرم

 ......شه؟یم یچ ریاردش فیتکل ریام_

 ......آورد باال سرمو و گرفت چونمو

 زبون به اسمشو هردفعه چرا شهیم یچ فشیتکل یچ یعنی_

 .......؟یاریم

 ......گفتم؟ یچ مگه یشد یعصب نقدیا چرا_

 تر وثید اون اسم آوردن با دفعه هر بشم یعصب دارم حق_

 .......اعصابم به یزنیم

 .......نشستم جام تو

 .......بشه؟ داشیپ دوباره ترسمیم خوب_



 رانیا ادیب بتونه عمرا یعوض اون نترس گفتم بهت بار صد_

 رفته نیب از باندش شده بلوکه اموالش مالو تمام

 حسابش به خودم بشه داشیپ نجایا هم اگه دنبالشن همه

 .........رسمیم

 درمورد یه نکهیا از داره حق دمیشا و نگرانم همش درسته

 داد سرم یزیهرچ واسه نداره حق یول پرسمیم ازش ریاردش

 .......بزنه

 بلند تا کردم زونیآو تخت از پاهامو برگردوندم رو ازش دلخور

 ......بشم

 ......دیکش بازمو سمیوا پاهام یرو نکهیا از قبل

 ......کجا؟_

 .....بشه داریب الیدان االناست خونه برم شم آماده خوامیم_

 .....خودش سمت به دیکش محکم بازمو



 ........کن ولم_

 .......؟یشد ناراحت_

 .......کردم نگاه چشاش تو

 ......یزد داد سرم االن نیهم_

 ......یاریم کثافتو اون اسم دفعه هر خودته ریتقص_

 .......یبزن داد سرم یکیکوچ زیچ هر واسه یندار حق تو_

 زبونت از ویعوض اون اسم هردفعه ستین خودم دست_

 .......ادیم جوش به خونم شنونمیم

 ......کنه یخواه معذرت ستین بلد یحت

 ........کنه ولم تا دمیکش بازومو

 مهیخ روم خودش و تخت رو انداخت منو چیه نکرد ول بازمو

 ........زد

 ........خونه برم خوامیم کن ولم_



 .......زد میشونیپ یرو ییا بوسه

 .......خوبه خوامیم معذرت من_

 .......نزن داد سرم گهید_

 .......دیبوس لبمو

............................... 

  

 ......میشد خونه داخل ریام با

 ......نشسته مبل یرو بغل به الیدان خانوم میمر

 .....کرده؟ تیاذ مامان پسر.....سالم_

 ......کردم بغل الویدان

 .......کنهینم تیاذ اصال آرومه پسرم گل_

 .....یخوب مامان سالم_



 .......یباش سالمت سالم_

 .....افتادم را ها پله سمت به

 ....شده؟ تنگ یمامان واسه دلش دلم زیعز پسرم گل_

 .....دیخند زدنم حرف با الیدان

 ......بره خندت قربون مامان_

 به و نشستم تخت یرو لباسام کردن عوض از بعد

 .......دادم ریش الیدان

 .......گرسنشه چقدر زمیعز_

 .....زد سرم یرو ییا بوسه شد اتاق داخل ریام

 ......خورهیم ریش داره پسرم_

 ......گرسنشه یلیخ پسرم آره_

 .....شد بلند میگوش زنگ یصدا



 ......زهیم یرو یاریم مویگوش ریام_

 .....لداستی.....گرفتم ریام از ویگوش

 .....گذاشتم کنارم و کردم فونیآ رو ویگوش

 .....سالم الو_

 ......؟یاریم برام الویدان یک سالم_

 .......گهید ارمیم گفتم_

 .....رمیبگ گاز تپلشو یلپا اون خوامیم شده ذره هی براش دلم_

 ......یریبگ گازش زارمینم یول ارمیم پسرمو گل_

 بده آدرس شیاریب تو کنم صبر تونمینم کنمیم فکر یهرچ_

 ......امیم من

 ......ارمشیب فردا دمیم قول یخوایم یچ واسه آدرس_

 .....خونت امیب من شهیم یچ مگه یشد بیعج_



 .....بود اتاق یتو زدمیم حرف لدای با که مدت تمام ریام

 گرفتم ریش از الویدان.....نشست کنارم اومد

 ......دادم ریام دست و

 .........زنمیم حرف باهم بعدا_

 .........خداحافظ باشه_

 .....الهیدان با کردن یباز مشغول ریام برم قربونش

 ......؟یدینم دوستت به رو نجایا آدرس چرا_

 ......نجایا ادیب دوستم ادین خوشش مادرت دیشا خوب_

 یعنی یکنیم رفتار ینجوریا چرا دونمینم واقعا.....چرا شاداب_

 نیا هست هم تو ی خونه نجایا ادینم خوشش مادرت یچ

 مامان با یزندگ از خودت نکهیا مگه ماست مال کامال طبقه

 ......ادینم خوشت



 کردم فکر فقط دارم دوست خانومو میمر من بخدا نه یوا_

 ......ناراحته ازم هنوز اتفاقا نیا بخاطر دیشا

 آدرس توام مونهیپش زده بهت که ییحرفا اون از مادرم_

 ......نکن هودهیب یفکرا نیا از گهید بده لدای به نجارویا

  خبر اومدن از قبل گفتم بهش و دادم لدای به آدرسو

 ........میدار مهمون شب چون ادین امروز و بده

 .......الیدان و من دنید انیب قراره ریام یها عمه

................... 

  بخوابه تا باال بردم الویدان ها مهمون رفتن از بفد

  گفتنیم همش اومده خوششون الیدان از یلیخ

 کردن بغلش بس از رهیام یبابا یعنی بردارشون مثل

 ......دهیخواب شده خسته بچم کردن یباز باهاش

 ......د؟یخواب_



 ......دیخواب دادم ریش بهش نکهیهم بود خسته یلیخ آره_

  یرو سرشو ستادهیا حالت با طور نیهم

 .....گذاشت سرم

 ..... ؟ییا خسته توام_

 .......کردم بغلش و خوردم یچرخ

 ......شمینم خسته وقت چیه تو با_

................... 

 ........نهیبب الویدان ادیب خوادیم که خورد مخمو شبید از لدی

 ........اتاق داخل اومد بغل به الیدان ریام

 .......اس آماده ناهار ایب_

 ......امیم بندم نویا کن صبر_



 قبال که یگردنبند همون.......کردم نگاه گردنبدم به ریام

 .....بود ابیرد داخلش

 .....میرفت نییپا باهم

 .....کار؟ سر یریم یک_

 ......؟یبر یخوایم ییجا.....ناهار از بعد_

 ......ادیب قراره لدای نه_

...................... 

 .......کردم باز لدای یرو درو

 .....سالم_

 ......کجاست الیدان سالم_

 ینم من از یحال هی یریگیم بچمو سراغ دهینرس راه از هنوز_

 .....یپرس

 .......خوبه حالت شتهیپ ریام یوقت تا نداره دنیپرس_



 .....داخل ایب زینر زبون_

 پول همه نیا سهیپل شوهرت......قشنگه چقدر خونه نیا یوا_

 ......ده؟یخر ییا خونه نیچن آورده کجا از

 و بساز شرکت ریام یبابا ضمن در فروخته ویقبل ی خونه_

  اش اداره مژگان شوهر االن که داشته بفروش

 ........رهیام مال شرکت اون شتریب و کنهیم

  باال مدل نیماش پولدارن نقدیا یچجور گفتمیم یه_

 ؟.....بزرگ ی خونه 

 .....کردنیم کار باهم قبال من پدر با ریام پدر_

 .......میرفت باال ها پله از

 کنمیم دارشیب خوابه الیدان اگه باشم گفته بهت_

 .....شده ذره هی براش دلم

 کنمیم دارشیب خوابه الیدان اگه باشم گفته بهت_



 .....شده ذره هی براش دلم

 ......بشه داریب که االناست خودش_

 .......بود داریب تختش تو الیدان میشد اتاق داخل یوقت

 ......دارهیب پسر خوشگل قربونش خاله یاله یوا_

 .....کرد بغل الویدان

 .....خوشگه چقدر تپله الیدان خدا یوا_

 .......تپله؟ پسرم یکجا_

 ......چهیساندو انگار گاین دستاشو گهید تپله_

 ......گرفت بغلش الویدان لدای

 یلیخ بزرگش ی پنجره نیا با قشنگه خوابت اتاق چقدر_

 ........شده دلنواز

 .......دارم دوست رو پنجره نیا هم خودمم_



 ....کناره؟ اش پرده شهیهم_

 ......مگه؟ چطور_

 ......ننیبیم رویام و تو لخت همه باشه کنار پرده یوقت خب_

 ......منحرفت ذهن از امان_

 ......میکرد نگاه در سمت به هردو در یصدا با

 ......ستم؟ین مزاحم سالم_

 .....بود ستادهیا در کنار وهیم از پر سبد با خانوم میمر

 ......داخل نیایب_

 ......کرد یروبوس باهاش لدای

 ......گذاشت کنارمون رو وهیم سبد خانوم میمر

 ......نشم مزاحم گهید برم من_

 .....دیبمون هیحرف چه نیا نه_



 ......بزنم سر بهش بدم گازه رو غذا دخترم ممنون_

 ......رفت خانوم میمر

 ......خوبه؟ باهات_

 ......که یدید_

 ...کنه؟یم درست هم شما یبرا غذا_

 .....آره_

 .....ندارم یآشپز ی حوصله اصال پن خوشبحالت_

 ......کردیم نق نق لدای بغل تو الیدان

 ......بدم ریش بهش خوامیم گرسنشه بده پسرمو_

 ......بکنم یباز باهاش یگل خوامیم ادینم دلم_

 ......شهینم آروم گهید کرد هیگر اگه کن یباز باهاش بعدا_



 یوارس خونمو خودش ی گفته به تا رفت رونیب اتاق از لدای

 ......کنه

 .....من برم قربونت یاله ادیم خوابش مامان یکوچولو

 ......د؟یخواب الیدان یوا_

 .....آره_

 .....گذاشتمش تختش تو الویدان

  یکی در چرا......شده قشنگ یلیخ دمید الویدان اتاق_

 .....قفله؟ یبغل اتاق از

 ......رهیام اتاق_

 ......مشکوکه بنظرم قفله درش که داره اتاقش تو یچ_

 نگه اونجا اسناد پرونده کارشه اتاق یمشکوک خودیب__

 ......دارهیم

 .....نمیبب خوادیم دلم دارم هم اسلحه_



 ......داخلش رمینم خودمم شو ریام اتاق الیخ یب_

 .....رون؟یب میبر شاداب_

 ......خوابه الیدان_

 میریم رستوران رمیم قبلنا مثل میبریم خودمون با هم الویدان_

 رونیب باهم وقته چند یدونیم گذرهیم خوش یلیخ دیخر

 .......مینرفت

 جامم االن رونیب برم قبل مثل خوادیم دلم هیخوب فکر

 ......امنه

 گرمه هوا رونیب زارمیم خانوم میمر شیپ الویدان یول باشه_

 ......بشه تیاذ دیشا

 .....میبر شو آماده زود بپوش لباس پس باشه_

................ 

 .......رستوارن سمت میافتاد راه و سپردم خانوم میمر به الویدان



 ......زدم زنگ ریام به

 ......؟یزنیم زنگ یک به یدار_

 .....ریام_

 ......دارهیبرنم ریوام خوردنه زنگ حال در یگوش معمول طبق

 ......الو_

 ......برداشت بالخره شیآخ

 ......رونمیب دارم لدای با من سالم_

 .....کجا؟_

 ....دیخر میریم بعدشم میخوریم ناهار میریم اول_

 .......باهاته؟ المیدان_

 ......خوابه االنم گذاشتم مامانت شیپ نه_

 .....کنهیم ینجوریا وونهید نیا چرا_



 دیچیپ یم ما یجلو که ینیماش به کردم نگاه لدای به

 .....زدیم بوق و کردیم اشاره

 ......نیماش یجلو ادیم چرا بده کشتن به مارو خوادیم یوا_

 ......افتاده؟ یاتفاق شاداب الو،الو_

 ......ما یجلو چهیپ یم یه شهیم کینزد ما به نیماش هی_

 .....خدا ای_

 کینزد ما به سرعت به گهید نیماش هیم افتاد دستم از یگوش

 .....شدیم

 درد بدنم تموم شد یچ دمینفهم ییا لحظه یبرا

 ......دیکش سوت سرم.....کردیم

 نداد یجواب چیه......خوبه حالت لدای....لدای_

 ......بودم منگ و جیگ هنوز شد باز من کنار در

 ......دارید مشتاق کوچولو خانوم سالم_



 .....نجاستیا ریاردش......رفت نفسم ییا لحظه یبرا

 .....ریاردش_

 اشتباه یول یشد راحت دستم از یکردیم فکر زمیعز آره_

 ......رسمینم آرامش به نکنم کامل انتقامو تا من یکردیم فکر

 ....نیماش داخل نشیاریب_

 .......کن ولم....اومد سمتم به یمرد

 .......خطه یرو هنوز ریام دیشا بود افتاده پام جلو  میگوش

 ......کن کمکم ریام نجاستیا شریارد ریام_

 داد سرم کنه بلندم یصندل یرو از خواستیم که یمرد

 ......دیکش

 ......طهیسل ی دختره خفشو_

 .....زدم شکمش به مشت با

 ......بزنتم تا برد رو باال دستشو



 ......رفت یاهیس چشام زد سرم به که ییا ضربه با

 ........یراو

 .......شاداب.....شاداب_

 خانوم شاداب واسه یاتفاق چه بگو یزیچ هی ریام شده یچ_

 ......افتاده؟

 ......شده دهیدزد شاداب کند باور توانستینم ریام

 ......شده؟ یچ یساکت چرا_

 ......دهیدزد شادابو اون.....اون رانهیا ریاردش_

 .........خدا ای_

 .....رفت سرهنگ اتاق سمت به یخسرو سروان

 .......ستین خوب حالشون سرگرد دییایب لطفا قربان_

 .....نبود اون دنیرس ریام اتاق به یوقت



 ......رفته؟_

 .....افتاده؟ ریام واسه یاتفاق چه کجاست_

 جا از هوی زدیم حرف همسرش با سرگرد دونمینم درست_

  و دیپر

 شاداب ریاردش که گفتیم و......زد صدا خانومو شاداب اسم

 ......دهیدزد خانومو

........... 

 ......افتاد راه خانه سمت به سرگردان ریام

 باشد شاداب طرف از یشوخ زیچ همه کردیم دعا

 ......بود منتظرش اش خانه در که روز آن هماند

........... 

 ......زد صدا را همسرش نام دیرس خانه به یوقت

 ......؟ییکجا.......شاداب شاداب_



 سمتش به مهیسراس و گرفته بغل را فرزندش مادرش

 .......آمد

 گاریچ نجایا روز وقت نیا یزنیم داد چرا پسرم شده یچ_

 .....؟یکنیم

 ......کجاست؟ شاداب،شاداب_

 ......شده یزیچ رونیب رفتن دوستش با_

 .....باش الیدان مواظب_

 واسه یاتفاق چه یکرد جونم نصف یریم کجا_

 .......افتاده؟ شاداب

 .......نییاین رونیب خونه از دونمینم_

 .......شد سرهنگ دفتر وارد عجله با ریام...............

 ........برس بدادم ییدا ییدا_



 ......گفت؟یم یچ یخسرو سروان شده یچ_

  یصدا که زدمیم حرف شاداب با دونمینم_

 .......برد رویاردش اسم و اومد غشیج

 برگرده و بکنه رو یبزرگ نیا به سکیر ریاردش نداره امکان_

 .......رانیا

 ندادم گوش حرفش به بود داده اخطار بهم قبال شاداب_

 رو انتقامش تا گفته و انتقامه ی تشنه ریاردش که گفتیم

 ......ستین بردار دست نکنه کامل

 ......نگرفتن؟ تماس باهات_

 ........بوده باهاش هم دوستش ستین ازشون یرد چیه نه_

..................... 

 .......شد بلند ریام یگوش زنگ یصدا

 ......بود افتاده یگوش یرو آرسام اسم



 .....ه؟یک بده جواب_

 ........شادابه دوست شوهر_

 ......الو_

 با یوقت نکهیا مثل مارستانیب بردن رو لدای داریپا یآقا الو_

 ......کردن؟ تصادف بوده خانومت

 .......مارستان؟یب کدوم_

 راه عجله با و گرفت رو مارستانیب آدرس داریپا سرگرد

 .......افتاد

.................. 

 .......شد لدای اتاق وارد ریام

 .....بود زده شوک افتاده که یاتفاق از لدای

 نشست کنارش همسرش........شد ریسراز اشکش ریام دنید با

 .......کرد آرامش و



 و بود سرمون پشت همش نیماش هی شد یچ دونمینم_

 کنترل نویماش نتونستم جلومون دیپر هوی شدیم کینزد بهمون

  بود بد یلیخ حالم بهش خوردم کنم

 غیج یصدا با شدم هوشیب ییا لحظه یبرا

 من نجاستیا ریاردش گفتیم همش کردم باز چشمامو شاداب

 کنم یکار نتونستم

 ......بردن شادابو بزور اونا

 ......کردن هیگر به کرد شروع لدای

 ......بود افتاده نیماش یتو خانوم شاداب لیموبا_

 چیه تونستینم بود سرگردان اومد رونیب مارستانیب از ریام

 ......کند دایپ همسرش از یرد

 سراغتو صدبار تییدا یکشت ینگران از رو ما شد یچ ریام الو_

 .....گرفته ازم



 ستین شاداب از یرد چیه محسن کنم کاریچ دونمینم _

 ......گرفتن شادابو یول کردن ول دوستشو

 ......؟یزاشتیم لشیوسا تو ابیرد هی کاش_

 ....ابیرد_......کرد تکرار لبش ریز ریام

 اوردهین رونیب را بود شاداب گردنبند داخل که یابیرد او

 .........بود

 امروز شاداب گذاشتم ابیرد شاداب گردنبند داخل محسن_

 .......بود گردنش صبح

 ......رمیگیم ردشو تاپت لب از من اداره ایب زود پس_

................ 

 دایپ که یسرنخ از خوشحال ریام و شد مشخص شاداب مکان

 ........کرده

 .....برود نظرش مورد مکان به تا شد بلند شیجا از ریام



 ......یرینم ییجا تو من دستور بدون ریام سرجات نیبش_

  خطره در زنم جون ییدا دهیم یمعن یچ حرفت نیا_

 ........سرجام نمیبش یخوایم شما اونوقت

 هم خودت جون هم تو زارمینم من هیخطرناک آدم ریاردش_

 .......یبنداز خطر به زنتو جون

 .......میکن حمله بهش دینبا نقشه بدون سرهنگه با حق_

 .......شدن ساکت همه ریام یگوش زنگ یصدا با

 ......بود ناشناس شماره

 .....الو_

 ......راینام سرگرد به سالم_

 ارمیم سرت ییبال دستم یوفتیب فقط یعوض کثافت_

 مخصوصا امنه من شیپ جاش زنت سرگرد نرو تند_..........که

 ......ستین شکمش تو تولت که االن



 در قصر زارمینم ندفعهیا کشمتیم دستام با خودم کشمتیم_

 ......یبر

 تنها البته فرستمیم برات که یآدرس به ایب زدن بلف یبجا_

 زنتو ی جنازه بشه داشیپ برم دور نفر هی یحت اگه که یدونیم

 دمیم لتیتحو

 :ال

 .....من به سپرده تورو خواهرم یبر ییتنها زارمینم من ریام_

 .....کنمیم یهرکار زنم نجات واسه ییدا یگیم یچ_

 .......یکن عمل خود سر دینبا_

 ......شاداب.......................

  ی همه خداکنه.... کردم باز چشمامو سردرد با

  خودت ایخدا باشه وحشتناک کابوس هی اتفاقا نیا

 ......باشه خوب لدای حال ایخدا برس دادم به



 .......یشد داریب بالخره_

  خسته خودت یشینم گم میزندگ از چرا یریمینم چرا_

 .......کشتار؟ قتلو همه نیا از ینشد

 خوب منو حال کشتن و گرفتن انتقام ی اندازه به یچیه_

 .......کنهینم

 .......یضیمر تو یهست یعوض یروان هی تو_

  پدرم دست ریز یوقت میروان من معلومه زمیعز آره_

  به مادرم یوقت شدم ضیمر شدمیم شکنجه

  خونم از منو یوقت کرد یخودکش پدرت خاطر

 افتادم کثافتم پدر دست دوباره و کردن رونیب

 تا داد قدرت و انتقام ی زهیانگ بهم مادرم مرگ شدم یروان

 بسوزونم زنده زنده پدرمو

 تو یول کنم کن شهیر رو یمهدو خانواده نسل تا



 یسوز شیآت تو اونشب کردم فکر یرفت در دستم از 

 شبو اون یاتفاقا که فیح یموند زنده یول یریمیم

 ......یشدیم یروان من مثل هم تو وگرنه ادینم ادتی

 ......یریبم کاش متنفرم ازت یقاتل تو_

 .......رمیمینم خودم نکشم تورو تا نکن محال یآرزو زمیعز_

 ......شد وارد گهید مرد هی همراه ریام و شد باز اتاق در

 ......داریپا سرگرد نجاستیا یک نیبب به به_

 ......ریام_

 .....کنم هیگر ای شم خوشحال دنشید از دونمینم

 ......بادی سرش ییبال قبل مثل خوامینم نبود نجایا ریام کاش

 .......برم ریام سمت تا شدم بلند جام از

 .......سرجات نیبش کجا_



 دنیرس از قبل......رفتم ریام سمت به توجه بدون

 ......بودم نشسته که یصندل یرو پرتم ریاردش بهش

 ........یعوض نزن دست بهش_

 بود سرش پشت که یمرد برداره یقدم ریام نکهیا از قبل

 ........افتاد و دست از تعادلشو زد ریام یپا پشت به یلگد

 ..........ریام_

 دیکن تمومش تونویباز عشق بسه_

 شدن یعصبان واسه وقت هیخانوادگ جمع سرگرد نیبش

 .......ادهیز

 ......ر؟یام یاومد چرا_

 .......؟یخوب_

 .......وفتهین ریام واسه یاتفاق ایخدا

 ........دادم جواب بهش سر با



  کنار مرد اون بود نشسته ریاردش یرو روبه ریام

 .......ستادیا ریام

 زدیم حرف آروم یلیخ ریاردش

 .......وحشتناکه یلیخ آرامشش نیا وفتادهین یاتفاق چیه انگار 

 بردن نیب از با یکرد فکر سرگرد_

  یریدستگ و باندم 

 ......؟یبنداز ریگ منو یتونیم عیرف

 ستین رو روبه اوضات ادیز االنم_

 ......اومده سر به دورت گهید موندن برات نفر پنج چهار فقط 

 ......رسمیم اوج به دوباره شما کشتن از بعد من_

 .......یبش خارج رانیا از یتونینم تو_

 .....دیکوب ریام سر تو اسلحشو لحظه هی تو ریاردش



 ........ررریام_

 رو اسلحه ریام شد یچ دونمینم

 کنارش که یمرد به و گرفت ریاردش از 

 یخال دست با ریاردش کرد کیشل بود 

 کنم کاریچ دونمینم زده خشکم کرد حمله ریام به 

 شد ریدرگ باهاش ریام افتاد ریاردش دست اسلحه

 ......اومد شلک یصدا و

 ......کرد پر اتاقو غمیج یصدا

 ......نیزم یرو افتاد ریادش

 ......گذاشت پشتش رو یصندل و رفت در سمت ریام

 .......خوبه حالش ریام شکرت ایخدا

 ......کرد بغلم



  که االنه رفته رونیب صدا گوشه اون برو باش آروم_

 .......داخل انیب

 ....؟یخوب ادیم خون سرت_

 ......برو زود خوبم_

 اومد کیشل یصدا شم جدا ریام از نکهیا از قبل

 ........کردم احساس پشتم که یناک وحشت سوزش و

............. 

 ......شدم داریب خواب از یکرخت با

 .......شد داریب شاداب ریام_

  رد چشام جلو یریدرگ یها صحنه تمام ریام دنید با

 ......شد

  کردیم درد شونم کردم بغلش محکم شد کمینزد ریام



 ........ستین مهم یول

 لکیش بهت ریاردش شد یچ یخوب_

 ......کرد؟

 .......کرد پاک اشکامو

 تموم شهیهم واسه شد تموم گهید زمیعز نکن هیگر_

 ......کنهینم دتیتهد یخطر چیه شد

 ......کجاست؟ الیبچم،دان_

 ......ننیماش تو مژگان با_

 .......ارمیم الویدان دخترم،االن یخوب_

 کابوس هی خوابه همش انگار کنمیم یپوچ احساس

 .......یطوالن

 .......نهیبب ویمامان اومده یک نیبب_



 ......دمشیند یطوالن مدت انگار کردم بغل الویدان

 .......دمیبوس پاشو سرتا

 ......المیدان_

 ........شهیم باز زخمت باش مواظب_

 .......خوبه؟ کجاست لدای_

 .........نباش نگران خوبه_

................................ 

 .......نشستم نهیآ یجلو

 ......باشه شده تموم زیچ همه شهینم باورم

 ......کنه تمیاذ ستین یکس گهید و مرده ریاردش گفت بهم ریام

 ........؟یخوب شاداب_

 .....پرسنیم ازم همه روزها نیا که یتکرار سوال



 .........کنم شونه موهامو خوامیم......خوبم_

 .......کنم کمکت بزار_

 .....گذاشت بغلم تو الویدان ریام

 روغن و کرم یکل که دمیدیم شهیهم کنم شروع یچ از خب_

 .......؟یزدیم موهات به

 ......پرپشت بلندو هم فره هم موهام نباشه بلد داره حقم

 .......موهام به بزن رو یاسپر نیا_

................ 

 سرم به بزنه دیترسیم انگادر بود شمیپ مدت تمام ریام

 .........برم

 .....موهاته بافتن نوبت االن شد تموم موهات کردن شونه_

 ......شده صبور و مهربون بودم دهیند رویام یرو نیا حاال تا

 ......؟یبلد مگه_



 ......ببافم موهاشو کردیم مجبورم نایم قبلنا آره_

.............. 

 ......ومدمین زودتر که ببخش شده تنگ برات دلم_

 ......خوبه؟ حالت_

 .....؟یچطور خودت خوبم من_

 .......خوبم_

 .....کرد بغل بود تخت یرو که الویدان لدای

 ......خوشگلم برم قربونت_

 ....؟یدید ویمان و ماهان_

 بودن اومده مالقاتت واسه که مارستانیب تو بار نیآخر نه_

 .......دمشونید

 مثل ترسمیم......ترسمیم یول رونیب امیب خونه از خوامیم_

 .....بشه قبل دفعه



 ریاردش حکم که گفتیم آرسام راحت التیخ شهینم گهید_

 ....کنن اعدامش خوانیم اومده

 ......دیکش سوت سرم دمیشن که یزیچ از

 .....زندست؟ ریاردش_

 ......بوده؟ زندان مدت نیا تو یدونستینم مگه آره_

 ......مرده روز اون اون که گفته بهم ریام_

 بهت راستشو ریام ینکن فکر بهش نکهیا واسه دیشا_

 ......نگفته

 میعصب یلیخ بگه دورغ بهم نداشت حق اون ادیب ریام منتظرم

....... 

 دارم ساعته هی کجاست حواست!!؟یخوب... خانومم سالم_

 ......کجاست؟ الیدان.... زنمیم صدات

 .....ریام....خوابه الیدان_



 جااانم_

 .......؟یگفت دورغ بهم چرا_

 ......؟یدورغ چه!!...دورغ؟_

 ....زندانه؟ تو االن و سالمه....زندست ریاردش نکهیا_

 :گفت یعصب و دیصورتش،کش تو یدست

 .....گفته؟ بهت دوستت_

 .....؟ینگفت بهم چرا تو گفته بهم یک ستین مهم_

 ......کرد بغلم کمینزد اومد

 ......بده؟ منو جواب کن ولم_

 یناامن احساس تو.....نگفتم راستشو خودت بخاطر باش آروم_

 حالت گفتمیم راستشو اگه یدیدیم کابوس همش یکردیم

 .......شدیم بدتر

 .....؟یگفتیم دیبا بازم_



 ......زنهینم صدمه بهت چوقتیه گهید اون کن فراموشش_

 به ادیب لحظه هر ترسمیم...ترسمیم...نکنم فکر بهش تونمینم_

 .......بزنه؟ صدمه الیدان ای تو

 رو اتفاقا نیا ی همه یکنیم تیاذ خودتو فقط فکرا نیا با_

 .......کن فراموش

 ......ره؟ینم نیب از ترسم سخته یول کنمیم مویسع_

 یخاص لحن با ابروم دو وسط دنیبوس با و کرد تنگتر اغوششو

 :گفت

 چیه...نداره وجود ازش دنیترس واسه یزیچ باهاتم من تا_

 ...فتهیب پسرمون و تو واسه یاتفاق زارمینم وقت

 ....کنن؟یم اعدامش_

 ......آره_



 ریاردش مثل یکی دیشا نداشتم نرگسمو مامان من اگه_

 ......شدمیم

 سهیمقا پست یعوض اون با خودتو شاداب یگیم چه_

 .......؟یکنیم

 و خودش جون نجات یبرا مادرش دادیم آزارش پدرش اون_

 ی خونه گفتیم ریاردش کرد ازدواج پدربزرگم با بچش

 رفتیم مدرسه بود خوشحال کردیم تیامن احساس پدربزرگم

 باعث اونا چون دیدیم اوشیس و پدرم اشویبدبخت مسبب اون

 پدر شیپ برگرده دوباره ریاردش و کنه یخودکش مادرش شدن

 بهش تونستهیم انتقام فقط گفت بهم ریاردش......شیعوض

 .......بده آرامش

 ......کن فراموشش شهیهم واسه نزن حرف ازش گهید_

 :زدم لب دمیبوس چونشو و کردم بلند سرمو 

 ......دارم دوستت_



  کرد زمزمه گوشم کنار اروم و زد لبم رو یکوتاه ی بوسه

 ....... دارم دوست شتریب یلیخ من یدونستیم_

 ....زمیعز_

 ...؟یدیم بهم یقول هی_

 ...یبخوا یچ هر اره_

 افتاده واست گذشته در که یبد اتفاقات تمام بده قول_

 خاطرات برات بعد به نیا از دمیم قول منم....یکن فراموش

 پسرمونو و تو تا بکنم تالشمو تمام دمیم قول....بسازم ییبایز

 ؟هاااا یکنیم هیگر یدار چرا نمیبب....کنم خوشبخت

 من من با...شد یبارون چشام یک دمینفهم اصال کردم؟یم هیگر

 :دادم جواب

 ....یهست کنارم تو که خوشحالم....ریام هیخوشحال هیگر_



 چشامو دو هر شد خم و کرد پاک انگشتش،اشکمو با ریام

 :گفت تحکم با دیبوس

 حق گهید....هستم پسرمون و تو کنار که خوشحالم منم_

 ؟یدیفهم...یکن هیگر یندار

 تو دیکش منو و زانوهام ریز برو دستشو حرف نیا گفتن با

 ....بستم چشامو قلبش رو گذاشتم سرمو آغوشش،

 دوسِت  گوشِت کنار و یباش عشقت آغوش تو داره یارامش چ

 ❤❤.....کنه زمزمه رو دارم

 ......م؟یبر کجا قراره یبگ یخواینم_

 .......باش داشته صبر_

 .....؟یگینم چرا_

 ........میدیرس_

 .....کردم نگاه ماهان شاپ یکاف به تعجب با



 ....نجا؟یا یاریب یخواستیم منو دمینفهم چرا_

 فقط رمیم میدار کجا یکن جمع حواستو نکهیا یجا به چون_

 ........یکرد سوال

 همه.....میشد شاپ یکاف وارد بود بغلش الیدان که ریام همراه

 .....بودن

 ......یمان و ماهان آرسام لدای

 ریام از الویدان و بهمون رسوند خودشو همه از زودتر ماهان

 .....گرفت

 :گفتم یساختگ اخم با

 من شوازیپ یاومد کردم فکر یکیعل نه یسالم نه که واقعا_

 ........؟یفروخت بچه هی به سالتو چند نیچند دوست

 :داد جواب الیدان دنیبوس با ماهان



 خودت ی بچه به گهید یسالم یعنی یریم راه یدار_

 .......ستین خوب نکن یحسود

 ......دیخند ریام

 ......میکرد یاحوالپرس و سالم هیبق با

 :گفت ناراحت یصدا با لدای

 به یداد خالش به یبد رو بچه نکهیا یبجا شاداب_

 ......ماهان

 ......شمییدا من پس یخالش تو اگه_

 .....انداختن راه کل کل لدای ماهانو باز

 .....ییدا هم داره خاله هم نداره ینگران گهید بچم خدا شکر_

 ......خاله بگه بهم دیبا الیدان میجدّ من_

 ......سالم_



 شهینم باورم...بود بهزاد یصدا شناختم صداشو

 زده شوک حالت همون با شدم بلند جام از....نجایا....بهزاد

 :گفتم

 .....ن؟یکنیم کاریچ نجایا شما.... الیل.... خداااا یوااا....بهزاد_

 .....زد حرف باهام یفارس کردم بغلم الیل

 ......بود شده تنگ برات دلم.... زمیعز یخوب_

 ......؟یینجایا چرا تو الین؟لیکنیم کاریچ نجایا شما_

 ......میبرگرد یناراحت اگه_

 شهیهم واسه یخوایم یگفت خودت نبود نیا منظورم بهزاد_

 .......؟یبر

 قراره االن کرد عوض نظرمو الیل یول برم بود قرار....خب اره_

 .....م؟یکن یزندگ نجایا



 نیکن یزندگ نجای؟ایگفت یچ نمیبب سایوا.....خوبه یلیخ_

 ......باهم

 .....دیخند الیل

 .......میکرد نامزد باهم ما آره_

 ....کردم بغلش محکم

 هم از انگار نیکردیم رفتار یجوری شهیهم شهینم باورم یوا_

 ......خوشحالم براتون یلیخ نیمتنفر

 و مغرور یلیخ کردمیم فکر ومدیم بدم بهزاد از قبال_

 ......فتسیخودش

 ......کرد نگاه الیل به یدلخور با بهزاد

 .......الاااایل_

 نگام یمشکوک جوری خونت ومدمیم یوقت گمیم راست خب_

 ......قاتلم انگار یکردیم



 یخودم عشق که ابیدر االنو قبله مال اون یکرد شروع باز_

.... 

 ......دنیخند همه که زد یچشمک و

..................... 

 .....کردم آشنا بهزاد و الیل با رویام

 نبود معلوم نبودن بهزاد و الیل اگه منن یقهرمانا دوتا نیا_

 ......ومدیم الیدان منو سر ییبال چه

 : گفت همزمان و داد دست بهزاد با ریام

 کمک شاداب به بیغر کشور تو که ممنونم_

 ...کنم جبران چطور دونمینم....نیکرد

 حرفشم:گفت جوابش در و گذاشت ریام شونه رو دست بهزاد

 هم االن که خوشحالم و مونهیم خودم خواهر مثل شاداب نزن

 ...هستن سالم بچش هم خودش



 :زد لب وسط،حرفش دیپر الیل

 انتخاب یقشنگ اسم چ یواا....الیدان بچشون اسم_

 کنم؟ بغلش تونمیم منم...یکرد

 :گفت همزمان داد الیل دست به الویدان لدای

 باشه ادتی یول...گتید جون خاله بغل برو ایب جون الیدان_

 هاااا هستم بزرگه خاله من

 نگاه دوقولوها به یدلخور با من خنده ریز زدن همه دوباره

 ......کردم

 ......ن؟ینگفت بهم یچیه و رانهیا بهزاد نیدونستیم دوتا شما_

 دور نجایا میگذاشت قرار ریام با نبود خوب موقع اون حالت_

 .......میکن زتیسوپرا خانومش و نیآرم با و میش جمع هم

 ....شدن یمیصم هم با یمان و ریام تاحاال یک از

 ...کرد حوالم یچشمک کردم نگاه ریام به



 من نکهیا بدون نیشیم همدست من یدوستا با خوب_

 .....بفهمم

  

 ......ه؟یک نیآرم......بود یمان فکر_

 رو و رفتم غره چشم همشون به... شد بلند جمع خنده یصدا

 :گفتم ریام به

 .....بهزاده یهنر و شناسنامه اسم نیآرم_

 ......کرد نگاه الیل به عاشقانه بهزاد

 من که بدم حیتوض خانومم واسه تا برد وقت چقد نیدونینم_

 و رانیا میاومد تا بشه شیحال تا برد وقت یکل دارم اسم دوتا

 ........کرد هنگ کال گهید داره اسم دوتا بهارم دیفهم

 :دمیپرس الیل به رو

 .......ن؟یکنیم یعروس یک_



 ........گهید ماه دو_

 .....کردم نگاه دوقولها به یشاک

 فقط جمعمون تو نیکن ازدواج نیخوایم یک پس دوتا شما_

 ........ن؟یمجرد دوتا شما

 :داد جواب دیکش لباسش غهی به دست غرور با یمان

 ......بگو ماهان به نویا_

 .....؟یهست یکس با تو هیچ منظورت!!!.....  ؟یچ_

 .....زد حرف باخنده ماهان

 منتظره....شده عاشق ما یمان خانوم شاداب یکار یکجا_

 .......یخواستگار میبر ادیب مامان

 ماهان کردمیم فکر شهیهم......یوا شهینم باورم خدا یوا_

 .......دختره از پر دوروبرش چون کنهیم ازدواج یمان از زودتر

 ......کنم؟ ازدواج چرا پس دختره از پر دوروبرم یگیم خودت_



 !.......گهیم راست_

 ماهان به حقو باهم آرسام و ریام زد خشکمون لدای منو

 .......دادن

 .....؟ییعوض یلیخ ریام_

 ......کردم یشوخ_

 ......؟یبود یجد یلیخ نه_

 ......دیتوپ آرسام به شده یشاک لدای

 .....متنفرم ازت آرسام_

 .......کردم یشوخ خانومم نشو ناراحت_

 ......کرد دعوا ماهانو تیجد با یمان

 ......هم جون به یانداخت رو همه نیبب ماهان_

 :گفت جمع به رو بهزاد



 بعد واسه نیبزار قهر میشد جمع هم دور وقت چند از بعد_

 ......ماهانه یکایک خوردن و گرفتن جشن وقت االن

 :گفتم حسرت با

 میبود جمع هم دور که یموقع از وقت چند نیدونیم_

 .......گذره؟یم

 ......زد حرف آه با من مثل هم یمان

 .......بود رانیا تو نیآرم کنسرت نیآخر از بعد بار نیآخر_

 ........میش جمع هم دور بار چند ماه در  میبزار قرار نیایب_

 نگاه داد شنهادیپ نیا که ریام به تعجب با و برگشتم

 اورد گوشم کینزد سرشو شد حالم متوجه که ریام...کردم

 :گفت آهسته

 من...؟یکرد فراموش رو دادم بهت که یقول یزود نیا به_

 رو کنمیم خلق رو لحظات نیباتریز برات دادم قول بهت



 شاد دوستانه جمع نیدرا تو که دونمیم من...هستم حرفمم

 ......بشه شادتر  هم مونیزندگ شهیم باعث و یهست

................. 

 یهمسر که ممنون.....یخوشبخت همه نیا از ممنونم ایخدا

 هیهد بهم رو رینظ یب یدوستان و وخانوادش ریام مثل

  ��شکرت ایخدا....یداد

.................... 

 انیپا

 


