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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 دل من: 

 پارت اول:

با دو درو باز کردمو نفس زنان از پله ها بالا رفتم که با مهرداد رو به رو شدم خواستم دوباره برم بالا 

که گفت چخبرته چرا عجله داری با عجله گفتم گوشیمو جا گذاشتم نگار منتظرمه...گفت حالا کجا 

 میرین انقد عجله دارین من:دوردور

دور دور ینی چی درس حرف بزن با جیغ نگار که از حیاط میمومد رو مهرداد اخمی کردو گفت 

نگار  602دستی زدم تو سرمو با عجله رفتم بالا گوشیمو برداشتمو دوباره برگشتم رفتم سوار 

 شدمو رفتیم پارک نزدیک خونمون

 

 یپارت دوم:وقتی پیاده شدم نگار چپگی نگام کردو گفت:خاک تو سرت هلیا میخواستی دیرتر بیا

یه گوشی برداشتن چقد طول میکشه.چشامو گرد کردمو گفتم حالا یادت افتاده تازه زد تو سرمو 

 گفت نکن چشاتو اونجوری گرخیدم حالا چرا دیر آمدی واقعا

من:بابا این مهرداد تو پله ها گیرم انداخت گفت کجا میری با این عجله گفتم با تو میرم دوردور 

گار چشاش برق زدو گفت جونم غیرت یه دونه کوبیدم تو سرشو اونم عصبانی شد با این حرفم ن

گفتم خفه حالا برو پفک بخر بیا بخوریم نگار اوقی کردو گفت متنفرم از پفک ولی الان میرم 

 چیپس و تخمه میخرم وبا دو ازم دور شد

 

http://www.romankade./
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 پارت سوم:منم نشستم رو نیمکت که گوشیم زنگ زد شماره خونه بود من:بله مامان:سلام دختر

کجایی؟من: با نگار اومدم بیرون مامان صداشو آروم کردو گفت زود بیا مهرداد عصبانیه بعدم قطع 

 کرد

نگار در حالی که چیپس میخورد اومد نزدیکمو گفت کی بود با نگرانی گفتم مامان بود گفت 

ن یدمهرداد عصبانیه برم خونه با این حرفم نگار به سرفه افتادو گفت ددم وای پاشو بریم با د

قیافش زدم زیر خنده و گفتم حالا تو چرا ترسیدی با کیفش محکم کوبوند رو بازومو گفت نخند 

بیشعور پاشو بریم در حالی که تخمه رو از میگرفتم دنبالش راه افتادم وتخمه رو انداختم تو سطل 

آشغال شانس آوردم نگار ندید وگرنه خونم حلال بود آخه عاشق تخمه س برعکس من سوار 

دیقه رسیدیم خونه جلو در نگهداشتو گفت بسته تخمه  5یمو نگار پاشو گذاشت رو گاز کمتر ازشد

رو بده گمشو بیرون منم برای حفظ جونم درو باز کردمو رفتم بیرون بعد گفتم تخمه رو انداختم تو 

سطل آشغال تو پارک چشاشو گرد کرد و ماشینو خاموش کرد خواست پیاده شه که با عجله درو 

کلید باز کردمو رفتم تو حیاط خواستم درو ببندم که محکم هل داد منم یه جیغ بنفشو الفرار با 

دور تا دور حیاطو متر کردیم اومدم از پله ها برم بالا که با سررفتم تو شکم یه نفر فکر کردم 

 مهرداده ولی همین که سرمو بلند کردم با دیدن چشاش دوباره قلبم رفت رو هزار

 

بازم این دو گوی مشکی که دل و دین منو برده...بادیدنم خنده ی مردونه ی کردو پارت چهارم:

گفت باز چیکار کردین که نگار خانم افتاده دنبالتون با این حرفش یاد نگار افتادمو چرخیدم عقب 

که کفششو به دستش بالای سرش گرفته با دهن باز ذل زده به ما...نتونستم جلوی خندمو بگیرمو 

وقتی خوب خندیدم متوجه شدم شهاب )دوست صمیمیه مهرداد داداشم(با لبخند  قهقهه زدم

محوی ذل زده بهم خندمو خوردمو خواستم چیزی به نگار بگم که با صدای مهرداد چرخیدم 

 سمتش...مهرداد:هلیا؟من:بله

رفم ح مهرداد:بیا تو دیگه...خداروشکر مثل اینکه عصبانی نبود...گفتم باشه بذار نگار بره با این

چرخید سمت نگارو گفت بفرمائید تو نگار خانم نگارم انگار از خداش بود گفت باشه چشم الان 

 کیفمو برمیدارم میام
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در این حین مامان اومد بیرونو گفت رو به شهاب گفت:پسرم کجا میری شام پختم عزیزم شهاب 

 خواست اعتراض کنه که نگار با جیغ وارد شدو گفت:هلیا میگشمت 

 ابلفض چیشد باز؟من:یا 

نگار دستاشو زد به کمرشو با حرص گفت:تخمه هام کو با این حرفش مهرداد با دهن باز شده 

نگاش کردو گفت:چی؟من غش غش خندیدمو نگار با حرص گفت:این بیشعور تخمه هامو انداخت 

تو سطل آشغال بعدم حمله کرد سمتم که منم پریدم پشت مهرداد جیغ زدم نگار 

.مهرداد گفت:نگار خانم ولش کنید الان خودم میرم براتون تخمه میرم بعدم در بسهههههههه..

مقابل چشای قلنبه شده ی منونگار رفت تو خونه با سوئیچ ماشین برگشت و دسته شهابو گرفتو 

 گفت:بریم

 

پارت پنجم:با نگار یه نگا به من کردو گفت: وااااا من:زهرمار بخاطر یه بسته تخمه ببین چه آبرو 

زی کردی آبروم جلوش رفت نگار دستشو تو هوا به معنیه خاک تو سرت تکون دادو گفت: آخی ری

عاشق بی عقل چشامو گرد کردمو گفتم خفه شو مامان میشنوه بعدم رفت تو رفتم تو اتاقمو 

لباسامو عوض کردم و افتادم رو تخت نگار اومد تو اتاقو گفت:پاشو لیلی مجنون اومد با هول بلند 

خندیدو گفت:بی عقل...چشامو گرد کردمو گفتم:الهی عاشق شی اونم خندیدو گفت:بگو شدم که 

 آمین بعدم دستاشو بلند کرد

بی توجه بهش رفتم پایین که مهرداد و شهاب رو کاناپه ها نشسته بودن حرف میزدند...رفتم تو 

صدا زد اومدن  آشپزخونه مامان داشت وسایلارو آماده میکرد کمکش میزو چیدمو مامان بچه هارو

نشستن گفتم برم نگارو صدا بزنم که خودش اومد پایین جیغ زدم:بیشعور لباسای من تن تو 

 چیکار میکنه مظلوم خندیدو گفت:هلیا؟آروم گفتم:درد

 بعدم نشستم رو صندلی نگار بغلم نشستو گفت:هلیا پدرت نیست؟

 گفتم تو که میدونی بابا شبا دیر میاد

 داره معروف بایدم سرش شلوغ باشه نگار:آره خب یه کارخونه
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 من:پوزخند زدمو گفتم آره یه کارخونه داره بزرگ که هرچی داره از زنش داره...مامان تشر زد:هلیا

منم دیگه هیچی نگفتم بعد از شام به کمک نگار ظرفارو جمع کردیم مامان گفت خودم میشورم 

دست نگار بعد از آشپزخونه اومدیم شما برین بیرون...ظرف میوه رو از یخچال برداشتمو دادم 

 بیرون

رفتیم پیش پسرا با ورودمون به سالن شهاب بلند شدو روبه نگار گفت:نگار خانم میشه چندلحظه 

باهاتون حرف بزنم من بجای نگار خشکم زد...ینی چی میخواست بگه بهش...نگار خیلی ریلعکس 

 گفت:بعله خواهش میکنم وبه همراه شهاب رفت تو حیاط

 

 رت ششم:رفتم نشستم پیش مهردادو گفتم چیشده مهردادپا

مهرداد با استرس سرشو بلند کردو گفت:هلیا وقتی نگار اومد تو خونه تو برو حیاط شهاب کارت 

 داره 

 با تعجب گفتم:وااااا هم با من کار داره هم با نگار

ا از پله ها رفت بالا بمهرداد کلافه گفت: تو کاریت نباشه برو خواستم چیزی بگم که نگار با دو 

تعجب خواستم برم دنبالش که مهرداد گفت برو تو حیاط تو همین حین مامان اومد بیرون از 

آشپزخونه و گفت بچه ها چیشده مهرداد خواست حرفی بزنه که تلفن زنگ زد مامان رفت سمت 

 تلفن که مهرداد نفس عمیقی کشیدو گفت:آخیش خطر رفع شد

 دیدم شهاب کنار باغچه نشسته خیره شده به روبروش خندم گرفت رفتم تو حیاط

 آروم رفتم نزدیکشو گفتم:آقا شهاب

 با هول بلند شد و گفت:عههه اومدین...گفتم با من کاری داشتین 

شهاب:بعله میشه قدم بزنیم سرمو تکون دادمو همراش رفتم به سمت ته باغ حرکت میکرد 

 نزدیکای استخر یهو چرخید سمتمو گفت:هلیا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان )اصغرزاده.ا - مندل 

telegram.me/romanhayeasheghane 7 

لی تعجب کردم تاحالا هیج وقت اسممو خالی نگفته بود با بهتی که تو صدام بود زمزمه خی

 کردم:بعله؟شهاب:راستش من من...

یه نفس عمیق کشیدو گفت:من بلد نیستم ابراز احساسات کنم ولی بدجوری بهتون علاقه مند 

ول معلوم بود که قب شدم به مهردادم گفتم اگه قبول کنید میایم خواستگاریتون...هنگ کرده بودم

میکردم از خدام بود این مرد همه ی عشق من بود ولی از اونجایی که هروقت خجالت میکشم 

فرارو بر قرار ترجیح میدم رفت تو خونه مثل جت خودمو رسوندم تو اتاق همین که درو باز کردم 

 نگار و مهردادو دیدم که آروم باهم حرف میزدن...

تو همین حین صدای مامان اومد که میگفت:مهرداد بیا شهاب جان رفتم تو اتاقو گفتم چخبره 

 دارن میرن...مهرداد دستشو تو موهاش کشیدو رفت از اتاق بیرون

 

پارت هفتم:بعداز رفتن مهرداد نگار جیغ زدو خودشو انداخت بغلم بعدم شروع کرد خندیدن با 

ستگاری کرد...باتعجب بهت گفتم دختر دیوونه شدی برا چی میخندی؟گفت:مهرداد ازم خوا

گفتم:دروغ میگی اخم ریزی کردو گفت:دروغم کجا بود آخه بعد دوباره با خوشحالی دستاشو بهم 

زدو گفت:وای هلی عاشقشم چشم غره توپی رفتم بهشو گفتم:دختر حیا کن...بعد یهو یادم افتاد 

 گفتم:نگار شهاب چیکارت داشت

که مهرداد عین خواهرش خجالتیه شهابو واسته نگار:همون دیگه حرفای مهردادو میگفت نه این

کرده...زدم تو سرشو خواستم فحشش بدم که مهرداد درو باز کردو گفت:هلیا بیا تو اتاقم بعدم 

 روبه نگار گفت:شمام باش اینجا الان میام

 بعدم دست منو گرفتو کشید

ت فکراشو بکن رفتیم تو اتاقش که مهرداد یه شماره گرفت سمتم وگفت:این شماره شهابه گف

 بهش خبر بده

 خندیدمو گفتم:به به بابا باغیرت
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سعی کرد جلو خندشو بگیرو گفت:اولا بهش اعتماد دارم میدونم قصدش خیره دوما:بهش مدیونم 

 نمیدونستم چجوری به نگار بگم

 خندیدمو گفتم:خب بابا حالا

 خواستم برم تو اتاقم که گفت:هلیا میشه به نگار بگی بیاد تو اتاق

 تم:مامان میاد میبینه زشته گف

 گفت:نگران نباش مامان رفت بخوابه 

 بگو بیاد بعدش خودم میبرمش خونشون چشمکی زدمو رفتم بیرون

به نگار گفتم اونم با کله رفت تو اتاق مهرداد به شماره تو دستم نگاه کردم جوابم معلوم بود ولی 

 زنگ بزنم حالا خیلی زود بود تصمیم گرفتم حداقل سه روز بعد بهش

 

 پارت هشتم:سه روز بعد

از استرس دستم میلرزید نمیتونستم گوشیو درست تو دستم نگه دارم بالاخره شمارشو گرفتم...با 

شب بود بازم بی فکر یه غلطی کردم  26بوق اول به ساعت نگاه کردم...واااای ساعت نزدیک 

دم نتونستم حرف بزنم اونم خواستم قطع کنم که صداش تو گوشی پیچید...شهاب:بله؟هرکاری کر

که دید جوابی نگرفت قطع کرد...گوشیو پرت کردم رو تخت و دوئیدم سمت سرویس اتاق دست و 

صورتمو شستم اومدم بیرون که دیدم گوشیم داره زنگ میخوره...خودش بود...با هول جواب 

زودم  دادم:بعله؟شهاب بعد از چند دقیقه مکث جواب داد...شهاب:هلیا خانم شمایین؟چه

شناخت!با استرس گفتم:بله ببخشید دیر وقت مزاحم شدم اصلا حواسم به ساعت نبود خواب که 

نبودین...بعداز نفس عمیقی گفت:خیر خانم خواب نبودم زودتر از اینا منتظرت 

بودم...خب؟فکراتونو کردید؟با کمی مکث گفتم:بله سریع گفت:خب؟من منی کردمو گفتم:من خب 

 ...باید ببینمتون...چیزه یعنی...پووووف

سریع گفت:اوکی فردا بعداز ظهر میام دنبالت بریم بیرون...گفتم:نه آدرس بدین خودم 

 میام...شهاب:باشه هرجور راحتی پس آدرسو میفرستم برات
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 من:مرسی...شبتون بخیر

شهاب:شبت بخیر بعداز کمی مکث آروم زمزمه کرد:عزیزم...بازم این دل بی صاحب من رفت رو 

 .هزار..

دستی به صورتم کشیدمو رو تخت دراز کشیدم چشامامو بستم نفهمیدم کی خوابم برد...صبح با 

 صدای مامان بیدار شدم

شد چقد میخوابی؟پشتش نگار عین جن ظاهر شدو گفت:بلند شو  22مامان:دختر پاشو ساعت 

و بلند ت حالا تدیگه کلی کار داریم با تعجب گفتم چیکار مثلا؟به مامان اشاره کردو گفت:میگم به

شو خانم سرخیز...کش وقوسی به بدنم دادمو سریع پریدم یه دوش الکی گرفتم اومدم بیرون تا 

 ظهر26لباسامو بپوشمو این موهای فرفریمو خشک کن ساعت شد

که نگار بازو گرفت و  vtرفتم تو آشپزخونه بعداز خوردن یه لیوان آب پرتغال خواستم برم سمت

 تولد مامانته ها...من:زدم تو سرم ای وای اصلا یادم نبود گفت:دیوانه امشب مثلا

نگار:مهردادم یادش نبود امروز صبح یادش افتاده رفت کیک اینا سفارش داد در ضمن آقای 

عشقتون هم دعوتن...پشت چشمی نازک کردمو گفتم:بعد از ظهر با آقای عشقم قرار دارم حسود 

 خانم

ز بعدم زبونشو عین نی نی کوچولوها درآوردو ازم دور نگار:من حسودم من خودم یکی دارم بسو

 شد...خندم گرفت...دختره ی روانی

حالا چیکار کنم هیچی نخریدم که...تصمیم گرفتم بعداز قرارم با شهاب برم یه چیزی بگیرم بعد 

 بیام خونه...نگار گفت شهابم هست پس با این حساب میشه باهاش رفت خرید

 

ل تو دلم نبود حتی نتونسته بودم ناهار بخورم از بس که استرس پارت نهم:تا بعداز ظهر د

داشتم...خلاصه بعداز کلی خودخوری بعدازظهر رسید شهاب آدرسو فرستاده بود...یه مانتو کتان 

سرمه ای پوشیدم شال سرمه ایمو سرم کردمو بعداز برداشت کیفم رفتم پایین کفشامو پوشیدمو 
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آدرسی که فرستاده بود...آدرس یه پارک بود...وقتی رسیدم سوئیچ ماشینو برداشتمو رفتم به 

 چشم چرخوندم ولی پیداش نکردم خواستم زنگ بزنم که از پشت صداشو شنیدم...

برگشتم سمتش مثل همیشه تا نگاشو دیدم قلبم شروع کرد کرومپ کرومپ...آروم زمزمه کردم 

 سلام...شهاب:سلام خوبی؟

 من:ممنون خوبین شما؟

 ردو گفت:میشه جمع نبندی جمله هاتو مگه من چند نفرم؟...خندیدمو گفتم:باشهشهاب اخمی ک

 لبخندی زدو گفت:حالا شد

 شهاب:بشینیم

 من:بله...بعداز نشستن رو نیمکت خیلی صریح پرسید...شهاب:خب

من:خب؟شهاب:نمیخوای جوابتو بگی؟من:خب.امممم...میشه قدم بزنیم؟شهاب:البته و بلند شد 

بلا ایستادمو خواستم قدم بردارم که آروم دستمو گرفت وگفت:اول جوابتو بگو ایستاد منم متقا

 بعد

خدایااااا ینی میشد این دستا تا آخرش مال خودم باشه؟با لذت به دستای مردونش که دستامو تو 

حصار گرفته بود نگاه کردمو گفتم:من جوابم مثبته بعدم تا حدالامکان سرمو گرفتم پایین،اونیکی 

رد جلو و چونمو گرفت سرمو بلند کردو گفت:هلیا؟زمزمه کردم:جان؟!چشاش ستاره دستشو آو

 بارون شدو گفت:قدم بزنیم؟با لبخند چشامو باز وبسته کردم که دستمو فشار دادو راه افتاد

 

پارت ده:آروم آروم تو پارک قدم میزدیم نه اون چیزی میگفت نه من...نمیدونم چقد راه رفتیم 

ون اومدین هوا تاریک شده بود با تعجب به هم نگاه کردیم که شهاب لبخند فقط وقتی به خودم

 عمیقی زدو گفت:ببین چقد تو فکر بودم اصلا متوجه نشدم

یهو یادم اومد برا مامان چیزی نخریدم با کلافکی گفتم:وای اصلا برا مامان چیزی نخریدم حالا 

 چیکار کنم
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 شهاب:چی میخواستی بخری؟

ی مد نظرم نبود...شهاب:باشه پس بریم من یه مغازه میشناسم همه چی داره من:نمیدونم چیز خاص

منم خودمم یه کادو بخرم دیگه بعد با شیطنت اضافه کرد،بالاخره هرچی نباشه مادر زنه 

 آیندمونه...با خجالت تشر زدم:شهاب!

 شهاب در حالی که به چشام خیره شده بود زمزمه کرد:جانم؟!

ردم هیچ وقت از دستش ندم همیشه وهمه جا کنارم باشه ولی افسوس اون لحظه بود که آرزو ک

 که هیچ چیز به خواست ما نیست...

 با صدای شهاب به خودم اومدم

 شهاب:بریم؟من:بریم

 باهم رفتیم سوار ماشینش شدیم که یهو یاد ماشین خودم افتادم

شن کنه دستشو گفتم:عهههه شهاب من خودم ماشین آوردم...شهاب که میخواست ماشینشو رو

 کشید عقبو گفت:راس میگیا...پس یه کاری کنیم من میرم توام دنبالم بیا

 چشامو رو هم گذاشتمو گفتم:باشه

خواستم پیاده شم که بازومو گرفت برگشتم که دیدم دستشو کشید رو سیبیلای نداشتشو ادای 

دهنت داش مشتیا رو درآورد وگفت:ضعیفه وقتی حرفی میزنم چیزی جز چشم از اون 

 درنیادااا،شیرفهم شد؟

یه ذره نگاش کردم بعد نتونستم جلو خندمو بگیرمو قهقهه زدم تو اوج خنده بودم که احساس 

کردم تو یه جای گرمو نرمم خندمو خوردمو چشامو باز کردم شهاب سفت بغلم کرده بود چیزی 

 نگفتم از خدام بود این مرد این آغوش این عشق تمامه آرزوی من بود

 نگیر ازم...این زندگی رو برام ابدی کن خدایا
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 پارت یازده:آروم زمزمه کردم

شهاب دیر شد،از بغلش درآورد بازومو گرفت زل زد تو چشام بعداز چن ثانیه نگاه کردن با صدای 

 فوق احساسی گفت:چرا اینقد دوست دارم من؟!

 بعدم آروم پیشونیمو بوسید که با لذت چشامو بستم

گفت:برو،برو که اگه بیشتر از این بمونی کار دستم میدی،اخم ریزی کردمو آروم لبخندی زدو 

خواستم چیزی بگم که انگشتشو گذاشت رو لبامو گفت:هیشششش برو خوشگلم...گونه هام رنگ 

گرفت وبدون هیچ حرفی پیاده شدم رفتم سمت ماشین خودمو سوار شدم پشت سرش رفتم 

د نظر یه مغازه خیلی بزرگ که به قول شهاب همه چی بعداز حدود نیم ساعت رسیدیم به جای مور

توش پیدا میشد...یه روسریه خوشگله فیروزه آبی برا مامان گرفتم شهابم یه دکوریه خوشگل و 

 گرون خرید هرچی گفتم یه ذره ارزون ترشو بخر قبول نکرد که نکرد

تیکی باز شد بعداز اون نگار خلاصه بعد از مکافات زیادی رسیدیم خونه تا زنگو زدیم در با صدای 

با عجله اومد بیرونو گفت:وای دختر کجایی؟گوشیتو چرا جواب نمیدی؟پوفی کردمو خواستم 

 جواب بدم که صدای شهاب از پشت اومد:شهاب:سلام نگار خانم اجازه میدی بریم داخل

 نگار:سلام بله بله بفرمائید خوش اومدید

 یگم این چرا دیر کرده نگو با آقای عشقشون بودنیه سقلمه محکمم به من زود زیر لب گفت:م

 چیزی نگفتم عوضش یه چشم غره رفتمو داخل شدم

به محض ورودم مهرداد اومدو گفت:بابا یه ذره زود تر میومدی مامان از اون موقع نذاشتیم از اتاق 

 خارج شه

 سرمو خاروندمو گفتم:خب ببخشید دیر شد

 برم مامانو بیارم سرشو تکون دادو گفت:خب حالا برو بشین

مانتومو در آوردم زیرش یه بلیزه کالباسی داشتم با هم شلوار نشستم رو کاناپه بعداز چن دیقه 

مامان اومد نگار به محض ورود مامان پاشد جیغ جیغ کرد وگفت:تولدتون مبارک مامان اومد جلو 
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ی میکرد خودشو گونه نگار بوسید و اومد سمت ما هردو تبریک گفتیم که آروم تشکر کرد سع

شاد نشون بده وای من که میدونستم از نبود بابا ناراحته خلاصه بعداز خوردن کیکو دادن کادو 

مامان بعداز تشکر کوتاهی از هممون به بهانه سردرد رفت بخوابه...همین که رفت بالا نگار عین 

 فشنگ پرید بالا و گفت:بابا من حوصلم پوکید نمیاین بازی کنیم؟

 ؟نگار:نمیدونممن:چی مثلا

 مهرداد گفت:میاین گل یا پوچ

 نگار:نه خوشم نمیاد

 من:اتفاقا خوبه

 مهرداد:توچی میگی شهاب؟

 شهاب:من برام فرقی نداره

مهرداد زد رو شونشو با لحن خنده داری گفت:آفرین به این میگن یه داماده حرف گوش 

با خنده گفتم:زهرمار...نگار رو کن،آفرین خوشم اومد...با این حرفش نگار قهقهه زد منم زیر لب 

کرد سمت مهردادو با اخم گفت:ببین خواهرتو از الان فحشم میده مهرداد تک خنده ای کردو 

 گفت:اینو ولش عقل نداره راحته

 منو نگار جفتمون به اعتراض باهم گفتیم:مهرداد!

حالا  میکرد مهردادجفت دستاشو گرفت بالا روبه نگار گفت:خب حالا تا یه دیقه پیش شکایتشو

 طرفدارشه

 بعدم گفت:بیاین بازی حالا

بعداز گل یا پوچ که خیلیم چسبید مخصوصا که منو شهاب باهم بودیم هی از پشت دستامو 

 میگرفت...

خلاصه نگار دیگه داشت از خواب میمرد تلو تلو خوران عین این مستا از پله ها رفت بالا طبق 

 معمول رفت تو اتاق من
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ظی از مهرداد رفت تو حیاط منم دنبالش رفتم خواستم برم تا دم در که نذاشت شهابم بعداز خداف

 گفت خودش میره بعدم دستمو آروم فشار دادو گفت:شبت خوش زندگی من

چشامو روهم فشار دادمو با لبخند محوی که از جملش رو لبم اومده بود زمزمه کردم:شب توام 

خدا این مرد همه ی زندگی من بود همه ی  خوش عزیزم...بعداز نگاه عمیقی بهم رفت...وای

 خواسته ی من از این دنیا

 با سستی رفتم تو اتاقمو بعداز خوردن یه لیوان آب بدون عوض کردنه لباسام تقریبا بیهوش شدم

 

پارت دوازده: صبحشده بود که احساس کردم یه چیز سنگین رومه یه چشممو باز کردمو دیدم 

لنگای نگار افتاده روم با حرص پسش زدمو گفتم:پاشو خودتو جمع کن لهم کردی چشاشو باز 

  9کردو گفت:ساعت چنده؟گفتم:نزدیک 

جوابشو ندادمو بیهوش بلند شدو گفت:خب پس من برم دیگه تو بخواب...انقد خوابم میمومد که 

شدم...نمیدونم چقد خوابیدم که با صدای زنگ گوشیم بلند شدم شماره شهاب بود...سعی کردم 

 صدام خواب آلود نباشه ولی مگه میشد با این حال جواب دادم

من:بله...شهاب:سلام تا الان خواب بودی؟من:با اجازه شما...شهاب تک خنده ای کردو گفت:خسته 

 نباشی

 گرفتو گفتم:سلامت باشی منم خندم

 یه نفس عمیق کشیدو گفت:هلیا بیام ناهار بریم بیرون

 من:فکر خوبیه فقط من صبحونه هم نخوردم

 خندید و گفت:عیب نداره جفتشو باهم میخوری

من:باشه بیا...شهاب:یه ساعت دیگه اونجام به مهرداد اینام بگو اگه میان...من:نه تو که میدونی 

داره ناهار تو خونه باشه...شهاب:اوکی پس زود حاضر شو...چشم الان...بعد مهرداد همیشه عادت 
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گوشیو قطع کردم،میخواستم برم دوش بگیرم ولی حسش نبود با این حساب دستو صورتمو 

 شستم موهامو از پشت محکم بستم 

آرایش مختصری کردمو بعد لباسامو برداشتم رفتم پایین مامان داشت با تلفن صحبت میکرد با 

گوشیم زنگ زدم به نگار انگار ناراحت بود هرچی پرسیدم چیشده هیچی نگفت منم بیخیال 

شدم...بعداز بیست دیقه شهاب زنگ زد لباسامو پوشیدمو به مامان گفتم میرم بیرون انقد سرگرم 

حرف زدن بود که فقط کلشو تکون داد بعداز پوشیدن کفشام رفتم بیرون ماشینشو ته کوچه 

 ر شدم...من:سلامدیدم رفتم سوا

 شهاب:سلام خانومیه خودم احوالتون خوبه خوب خوابیدین؟

اخم کردمو گفتم:عههه چرا همه به خوابیدن من کار دارن،اون از مامان و مهرداد اینم از تو خب 

 چیکار دارین

شهاب:هیچ کس حق نداره به خوابیدن خانم من کار داشته باشه میخوابی که میخوابی خوب کاری 

 .پشت چشمی نازک کردمو گفتم:چطور خودت کار داریمیکنی..

شهاب:من فرق میکنم...اولا همه ی کارای تو فقط به من مربوط میشه ثانیا:من بخاطر خودم نگرانم 

 آخه اگه تو بخوای تا لنگ ظهر بخوابی که من از گشنگی میمیرم 

 چپکی نگاش کردمو گفتم:فعلا که من دارم از گشنگی میمیرم

 کردو گفت:ببین چجوری آدمو به حرف میگیریماشینو روشن 

تا رسیدن به رستوران هیچ حرفی بینمون ردو بدل نشد جلو رستوران نگه داشتو گفت:خوب 

 خانم بفرمائید اینم خونه ی شکمتون...با خنده پیاده شدمو گفتم:پررو

ک یم پاررفتیم تو رستوران بعداز خوردن ناهار که از قضا خیلی چسبید به پیشنهاد شهاب رفت

نزدیک رستوران انگار که میخواست یه چیزی بگه بعداز چن دیقه قدم زدن دستشو که تو دستم 

بودو فشار دادمو گفتم:شهاب؟نمیخوای چیزی بگی...پوفی کشیدو نشست رو نیمکت منم نشوند 

بغلش وگفت:هلیا هفته ی دیگه باید برم پیش مامان اینا بابا حالش خوب نیست برم بهشون 
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برگشتنی با خودم میارمشون که بیاییم خواستگاری)پدرو مادر شهاب اسپانیا زندگی  سربزنم

 میکردن به علت مریضیه پدرش(

 نفس عمیقی کشیدمو گفتم:کی برمیگردی؟چونمو گرفتو گفت:شاید بیشتر از یه ماه

ال لوقتی دید ناراحت شدم گفت:اگه نخوای نمیرم هلیا...لبخندی زدمو گفتم: نه برو )کاش زبونم 

 میشد نمیگفتم برو!(

 

پارت سیزده:بعد از پارک رفتیم سینما از اونجا رفتیم خرید بعداز کلی خرید کردن اومدیم 

نشستیم تو ماشین شهاب کیسه هارو گذاشت تو ماشینو گفت:تو بشین من الان میام بعدم به 

کوتو سرعت برگشت تو پاساژ بعداز حدود نیم ساعت اومدو بی هیچ حرفی حرکت کرد...س

 شکستمو گفتم:نمیخوای بگی برا چی برگشتی تو پاساژ لبخندی زدو گفت:نچ

 خندیدمو دیگه چیزی نگفتم

 دستمو گرفتو گفت هلیا من جمعه شب پرواز دارم صبح بریم کوه

 من:دوتایی؟شهاب:نه به مهرداد میگم به بچه هام خبر بده

کردمو خواستم برم که بازومو  من:باشه...جلوی خونه نگهداشت کیسه هارو برداشتمو درو باز

گرفت برگشتم یه گردنبنده خیلی خوشگل تو دستاش بود گرفت سمتمو گفت:اینو هیچ وقت از 

 گردنت دور نکن بعدم خودش انداخت دور گردنم و آروم پیشونیمو بوسید

 من:خیلی قشنگه،مرسی

 شهاب:نه به قشنگیه تو عزیزم

 گردنمو کج کردمو گفتم:خدافظ

 رمنشهاب:خدافظ عم

 بعداز باز کردن در صدای ماشینشو شنیدم که دور شد
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تا جمعه کلی با شهاب بیرون رفتیم کلی خوش گذروندیم غافل از اینکه عمر خوشی خیلی کوتاهه 

 خیلی...اون یه هفته با شهاب بهترین روزای من بود روزایی که دیگه هیچ وقت تکرار نشد

 

دستم فشار دادم جلوی آئینه ایستاده بودمو نگاش پارت چهاده:گردنبندو به شکل شبنم بود تو 

میکردم اون شب وقتی برگشتم خونه شهاب پیام داد که پشت گردنبندو بخون برگردوندم پشت 

 اول اسم خودمو خودش نوشته شده بود خیلی ذوق کردم...

 فردا شب پرواز داره دل تو دلم نیست خیلی نگرانم صبح قراره بریم کوه برعکس همیشه اصلا

ذوق ندارم دلشوره ی عجیبی دارم...بعد از کلی مکافات خوابم برد صبح با صدای نگار بیدار شدم 

صبح بود دستو صورتمو شستمو با لباس ورزشی و کفشش رفتم پایین مهرداد و نگار  53.0نزدیک 

 آماده بودن همراه کلی وسایل بی حوصله گفتم:بریم

م تو ماشین حرکت کردیم وقتی رسیدیم همه ی بچه ها مهرداد وسایلارو برداشتو راه افتاد نشستی

 اومده بودن کلی دختر پسر شهاب اومد سمتمونو گفت:چقد دیر کردین خیلی وقته منتظرتونیم

بعدم اومد سمت منو گفت:تو چرا بی حوصله ای خندیدمو گفتم:خوابم میاد گفتم الان میخواد 

 تو ماشین بخوابیبخنده و بگه خوابالو ولی برعکس گفت:میخوای بریم 

سرمو تکون دادمو گفتم:میشه یه ذره بشینیم بعده بچه ها خودمون بریم بالا لبخندی زدو 

گفت:آره عزیرم چرا نمیشه به بچه ها نگاه کردم آروم آروم داشتن حرکت میکردن رفتیم 

 نشستیم تو ماشین چشامو بستم شهاب دستمو گرفت و گفت:چته هلیا انگار نگرانی

ردمو گفتم نه فقط خوابم میاد معلوم بود قانع نشده ولی دیگه هیچی نگفت بعد از چشامو باز ک

چند لحظه که ذل زده بودیم به هم پرسید گشنت نیست؟...کلمو تکون دادم نوک دماغموکشیدو 

 گفت:این ینی چی؟گشنت هست یانه؟

 باخنده گفتم:گشنمه

 نگو شکمش خالیه شهاب:خب دختر خوب از اول بگو اینو میگم چه بد اخلاق شده

 با خنده گفتم:این شما مردایین که وقتی گشنتون میشه با عالمو آدم سر جنگ دارین
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گونمو کشیدو گفت:خوبه میدونی پس مواظب باش گشنم نذاری چون ممکنه خودتو یه لقمه 

کنم.بعدم بی توجه بهم از ماشین پیاده شدو بعداز چن دیقه با کیسه ی خوراکی برگشت و 

رداد بیشعور همه ی وسایلارو برده بالا مجبور شدم برم از دکه بخرم...کیسه رو گفت:این مه

 گرفتمو گفتم:غرنزن عین پیرزنا

بعدم کیکو شیر کاکائو رو باز کردمو با ولع خوردم تو اوج لوبوندن بودم که دیدم یه جوری ذل زده 

ه ا بددرفته یه ذره دیگبه من سرمو تکون دادمو گفتم چیه؟چپکی نگام کردو گفت:فقط اسم ما مرد

رسیدم فک کنم منو میخوردی...خندیدم که کیک پرید تو گلومو به سرفه افتادم حالا مگه دیر می

قطع میشد این سرفم تو اون حین گوشیمم زنگ خورد بعدشم گوشیه شهاب...بیچاره نمیدونست 

د ود که میپرسیباید چیکار کنه سرفم یواش یواش قطع شد که شهاب تونست جواب بده مهرداد ب

 چرا نرفتیم بعداز قطع کردنش پرسید هلیا بریم؟

 من:آره پاشو بریم

 شب شهاب پرواز داشت دل تو دلم نبود کاش نمیرفت... 263.0اون روزم تموم شد ساعت

با مهرداد و شهاب تو فرودگاه بودیم بعداز نیم ساعت پروازشو اعلام کردن...مهرداد شهابو بغل 

 بعدم رو به من گفت:تو ماشین منتظرتم،رفت... کردوگفت:سفرت بی خطر

شهاب دستامو گرفتو گفت:بغض نکن با این حرفش اشکام ریختو خودمو پرت کردم تو 

بغلش...آروم رو موهامو بوسیدو گفت:باید برم هلیا مواظب خودت باش عزیزم...ازش جدا شدمو 

 گفتم:توام مواظب خودت باش.خدابه همرات

سیدم زنگ میزنم...چشامو رو هم فشار دادمو گفتم:منتظرم بعد از چن دستمو فشار دادو گفت:ر

ثانیه که ذل زده بود تو چشمام دستمو ول کردو رفت...بعداز این که دور شد رفتم بیرون سوار 

 ماشین شدم مهرداد بدون اینکه حرفی بزنه حرکت کرد سمت خونه

 

با بی حالی رفتم بالا و لباسامو نصف شب بود  6پارت پانزده:وقتی رسیدیم خونه ساعت نزدیک

عوض کردمو گوشیمو گذاشتم کنارم چشامو بستم ولی هرکاری میکردم خوابم نمیبرد سر درد 
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شدیدی داشتم تقریبا نزدیکای صبح بود که خوابم گرفت باصدای مامان بیدار شدم ولی حال 

 فرستادم دوش بگیرم...اینکه بلند شم نداشتم بعداز حدود چند دیقه نگار وارد اتاق شد و بزور 

بعداز دوش گرفتن حالم یه ذره بهتر شد دیگه کسلم نبودم...بعداز پوشیدن لباسام گوشی به 

 دست رفتم پایین نگار داشت با مامان صحبت میکرد رفتم نزدیکشون گفتم:مهرداد کجاست؟

 مامان:بابات زنگ زد رفت کارخونه

 من:آها

 یه لقمه بخور الان ناهار حاضر میشه مامان:هلیا تو چرا رنگت پریده پاشو برو

 من:حال ندارم

 نگار:بذار من برم برات یه لقمه بیارم

 مامان:قربون تو عروس قشنگم این دختر آخر خودشو میکشه

 با تعجب گفتم:عروس قشنگم؟

 مامان با اخم تشر زد:تو میمردی یه کلمه به من میگفتی

 من:به من چه اینا عاشق معشوقن من خبرچینی کنم؟

 نگار از پشت اومد لقمه نون پنیر گردو رو گرفت سمتمو گفت:بیا کوفت کن کم زر بزن

 اخم کردمو گفتم:مامان ببین عروستو یه چی بهش میگماااا

 مامان:بیجا میکنی به دختر من کار داشته باشی همین این از پس تو

 برمیاد

 اری از دستم بر نمی اومد...نگار قهقهه زد منم دیگه چیزی نگفتم آخه دو به یک بودیم مسلما ک

 خواستم لقمه رو ببرم سمت دهنم که گوشیم زنگ خورد لقمه رو پرت کردم رو میزو بدو رفتم بالا

 صدای مامانو شنیدم که گفت:واااا این چرا همچین کرد؟
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 شماره ناشناس بود یه شماره عجیب تماسو برقرار کردم که صداش پیچید تو گوشم

 شهاب:هلیا؟

 من:جانم؟سلام...رسیدی؟

شهاب:سلام عزیزم آره فداتشم رسیدم فقط من اینجا یه ذره کار دارم میخوام سیمکارتمو اینجا 

 فعال کنم فردا بهت زنگ میزنم خانومم...الان نمیتونم حرف بزنم ببخشید

 من:اشکال نداره من فردا منتظرتم...مواظب خودت باش

 شهاب:توام همینطور...میبوسمت خدافظ

 ن:خدافظ عزیزمم

 بعداز قطع کردن گوشیو پرت کردم رو تختو رفتم پایین

همون موقع مهرداد وارد شد بعداز سلام دادن رفت سمت نگار که اونم روشو برگردوند اون سمت 

 مامان به بهونه ناهار رفت تو آشپزخونه ولی من داشتم نگاشون میکردم

 ر جوابشو ندادمهرداد دستشو گرفتو گفت:نگارم هنوز قهری؟...نگا

 مهرداد دوباره گفت:خب اگه بگم با بچه ها هماهنگ کردم بریم شمال اونوقت چی؟

 نگار عین فشفشه پرید بغل مهردادو گفت:وای راس میگی؟

 مهرداد کمرشو سفت گرفتو گفت:آره عزیزم راس میگم حالا آشتی؟

 نگار:آشتی آشتی

 رفتم نزدیکشون و گفتم:چخبره؟

 وقتی بریم شمال حاضر شین مهرداد:میخوایم یه چن

 من:کی؟مهرداد:پس فردا صبح راه میافتیم

 من:من که نمیام برین خوش بگذره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان )اصغرزاده.ا - مندل 

telegram.me/romanhayeasheghane 21 

 نگار:غلط کردی نمیایی بزور میبرمت

 من:اصلا حسش نیست نگار بیخیال

 مهرداد:تو که عاشق دریا بودی چیشد پس؟...لبامو آویزون کردمو گفتم:بدون شهاب؟

 نگار

 دپرس شدقهقهه زدو گفت:بگو چرا 

من:کوفت نخند...مهرداد بسه بابا سرم رفت بعدروبه من کردو گفت:توام حاضر شو پس فردا میریم 

 شهابم بالاخره میاد دیگه

 من:گفتم نمیام دیگه...ولم کن

مهرداد خواست دوباره اعتراض کنه که مامان برا ناهار صدامون کرد...بعداز ناهار رفتم رو کاناپه 

بود...کش و قوسی به  5جوری خوابم برد وقتی بیدار شدم ساعت نزدیکدراز کشیدم نفهمیدم چ

روشنش کردم یه ذره این کانال اون کانال کردم تا یه سینمایی ایرانی  vtبدنم دادمو رفتم سمت 

 پیدا کردم از اونجا داد زدم مامان یه چایی بیار برا من...

وردار...گردنمو کج کردمو صدای مامانو از پشت شنیدم که گفت:مگه چلاغی پاشو خودت 

گفتم:توروخدا مامان دارم فیلم میبینم...مامان غرغر کنان رفت سمت آشپزخونه و یه لیوان چایی 

 خوابم برد که با جیغ جیغای نگار بیدار شدم... vtآورد برام...وقتی فیلم تموم شد دوباره جلو 

 

آروم تر...ادامو در آوردو  پارت شانزده:دستمو کشیدم توصورتمو گفتم:چخبرته وحشی یه ذره

 گفت:پاشو خودتو جمع کن مگه خرسی؟

 زدم تو سرشو گفتم:گمشو 

بلند شدم برم دستشویی که مهرداد جلومو گرفت و گفت:هلیا واقعا نمیایی؟همه بچه ها هستن 

 خوش میگذره هاااا...
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 بغض کردمو گفتم:کاش شهابم بود...مهرداد خندیدو گفت:زنگ نزد بهت؟

 ادمو گفتم:زنگ زد گفت فردا سیم کارتشو فعال میکنه دوباره زنگ میزنهکلمو تکون د

 مهرداد گفت:خب دیگه تو بیا بریم اونم که هرروز بهت زنگ میزنه خونه بمونی حوصلت سرمیره...

 سرمو بردم بالا وگفتم:نمیخوام،نمیام

 مهرداد پوفی کردو گفت:خوددانی

 با کامپیوتر ور رفتم اعصابم شدید خراب بود رفتم بالا تو سرویس اتاق بعدش اومدم یه ذره

 شب بود  20ساعت نزدیک

 بدون خوردن شام خوابیدم

نصفه های شب از شدت گشنگی بیدار شدم...رفتم تو آشپزخونه بعداز خوردن غذا دوباره رفتم تو 

اتاقم ولی خوابم نمی اومد گوشیمو برداشتم که با تعجب دیدم شهاب زنگ زده...این که میگفت 

 زنگ زده بود وای خدا چطور نفهمیدم... 20:05ردا سیم کارتشو فعال میکنه ساعت ف

 صبح بود0.:5ساعت 

 گوشیو گذاشتم کنارم پتورو کشیدم رو سرم....

 صبح با صدای گوشیم بیدار شدم شماره شهاب بود...با عشق جواب دادم

 من:جانم؟شهاب:سلام عمرمن

 من:سلام عزیزم خوبی؟

 منم خوبم نفس...من:چخبر؟شهاب:سلامتی فعلا بیرونم میرم بابارو ببرم دکترشهاب:تو خوب باشی 

 من:باشه عزیزم

 شهاب:صبح مهرداد زنگ زده بود هلیا،فردا باهاشون برو شمال عزیزم حوصلت سرمیره...

 من:نمیخوام بی تو حسش نیست
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 شهاب:فدای تو بشم من، اینجوری منم ناراحت میشم برو

 من:کی میایی تو پس؟

 خنده گفت:بابا من تازه دیروز رسیدم با

 من:نخند خب چیکار کنم دلم تنگ شده

 شهاب:فدای اون دلت بشم من میام

 تو مهرداد اینا برو حوصلت سرنره منم میام

 من:باشه چشم

 شهاب:کاری نداری گلم

 من:نه برو به سلامت

 شهاب:سلامت باشی عشقم،خدافظ

 من:خدافظ

میز رفتم پایین مهردادو نگار کلی کیسه دورشون ریخته بعداز قطع کردن گوشیو گذاشتم رو 

 بودن خودشون وسطشون گم بودن

 با خنده گفتم:چخبره

 نگار:بابا مردم از خستگی

 من:اینا چین؟؟؟نگار:لوازم فردا

 من:آها...مهرداد:هلیا نمیایی بریم؟

 یگهمن:میام...نگار:واقعا؟چیشد نظرت عوض شد؟یه نگا به مهرداد کردمو گفتم:دیگه د
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 صبح حرکت میکردیم... 9پارت هفدهم:اون روزم گذشت وسایلمو به کمک نگار جمع کردم 

 شب به شهاب اس زدم تو اوج از اس ام اس بودم خوابم برد

 صبح که بیدار شدم شهاب پیام داده بود

 شهاب:خوابت برد عزیزم

 شبت خوش نفسم

 اون لحظه انگار دنیارو بهم دادن

مو خشک کردم آرایش مختصری کردم لباسامو که آماده گذاشته بودم رفتم یه دوش گرفتم موها

پوشیدم...چمدونمو برداشتم رفتم پایین...مهرداد و نگار آماده بودن مهرداد رفت مامانو بذاره 

 خونه عمه بعد بیاد خودمون را بیفتیم

م کاناپه بشین یه لقمه نون پنیر خوردم با آب پرتغال...اومدم از آشپزخونه بیرون خواستم برم رو

 که صدای مهرداد از حیاط اومد که میگفت بریم سوار شیم...

رفتیم سوار شدیم،بعداز دوساعت یه جا نگهداشت همه رسیدن اونجا یه کافه بود وسایلارو 

گذاشتیم بعد نشستیم بچه های خون گرمی بودن دستمو بردم سمت جیبم گوشیمو بردارم که 

 دیدم نیست

بردارم خواستم برگردم یه ماشین شاستی بلند مشکی اومد پشت ماشین بلند شدم برم گوشیمو 

مهرداد نگه داشت سرمو بلند کردم که باد شالمو برد عقب موهای فرم ریخت رو صورتم،موهامو 

فرستادم پشت گوشمو رفتم جلوتر یه پسر خوشتیپ پیاده شد ذل زد بهم سرمو تکون دادمو 

 گفتم:سلام

 خانم شما با اکیپ مایین؟لبخند محوی زدو گفت:سلام 

 من:بله،مثل اینکه شما دیر کردین

خواست جوابمو بده که سپهر )یکی از پسر ها(اومدو رو به پسره گفت:به آقا پدرام چرا اینقد دیر 

 کردین؟
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 پدرام:یه کاری برام پیش اومد

 سپهر رو کرد سمتمو گفت:هلیا خانم مهرداد دنبالتون میکشت

 من:باشه الان میرم

 سمت بچه ها و نشستیم پیششون،مهرداد پرسید کجا بودی؟...من:رفتم گوشیمو بردارمرفتم 

 بعداز نیم ساعت دوباره وسایلارو جمع کردیمو راه افتادیم

وقتی رسیدیم از خستگی نای حرکت نداشتیم...یه ویلای خوشگلو مجلل...پرسیدم اینجا ویلای 

 انوکیه؟صدای پدرام از پشت اومد...پدرام:ویلای منه ب

 لبخند زورکی زدمو رفتم داخل...

 همون طبقه پایین یه اتاق پیدا کردمو چمدونمو بردم اونجا پریدم رو تختو بیهوش شدم...

 

پارت هجده:با سروصدای بچه ها از خواب بیدار شدم رفتم بیرون داشتن وسایلارو حاضر میکردن 

افتادیم سمت ماشینا وسایلارو برن دریا...با سستی رفتم پیششون  بعداز برداشتن وسایل راه 

گذاشتیم سوار شدیم حدود بیست دیقه ای رسیدیم...پیاده شدم بیخیال همه دستامو بغل کردم 

را افتادم سمت دریا با احساس بوی خوشی برگشتم عقب پدرام خودشو بهم رسوندو گفت:چرا 

 تنها بانو؟

منو یاد یه عزیزی میندازی  لبخند بی حوصله ای زدمو چیزی نگفتم...اخم ریزی کردو گفت:تو

مخصوصا اون موهای فرت...ذل زده بود تو چشام،چشاش غم عجیبی داشت...بی اراده 

 پرسیدم...چشاتون غمگینه...

 لبخند غمگینی زد و گفت:تو اولین کسی هستی که فهمیدی غم چشامو تو این همه سال

 دوباره پرسیدم:کدوم همه سال؟

 آهی کشیدو گفت:بیخیال
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 تنهایی نگفتی چرا

 منم متقابلا آهی کشیدمو گفتم:تنهایی بهتره فعلا

 چیزی نگفت دیگه

رسیده بودیم دریا...صدای بچه ها از پشت میومد به این همه شادیشون لبخندی زدم...پدرام رد 

 نگامو گرفتوگفت:بریم پیششون؟

مامو تند خواستم جوابشو بدم که گوشیم زنگ خورد...شماره ی شهاب بود بی توجه به پدرام قد

 کردمو گوشیو جواب دادم...

 من:الو سلام...شهاب:سلام خانومم خوبی؟خوش میگذره؟

 من:خوبم،نخیر اصلا خوش نمیگذره...کاش بودی شهاب...

 شهاب:فدای اون دلت...کجایی الان

 آهی کشیدمو گفتم:کنار دریا الان اومدیم...خندیدو گفت:به به جای منم خالی کن خانومم

 حتمامن:چشم آقامون 

 شهاب:فدای اون چشات،کاری نداری نفسم

 من:نه عشقم برو به کارت برس به امید دیدار

 شهاب:به امید دیدارت گل برگم

از لفظش لبخند اومد رو لبامو گوشیو قطع کردم...انرژی گرفته بودم...برگشتم عقب پدرام 

 نبود...پاتند کردم رفتم پیش بچه ها

 

 مصطفی )یکی از پسرا(گیتار گرفته بود دستشو میخوندپارت نوزده:وقتی رسیدم بهشون 
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یه جای خالی کنار پدرام بود نشستم اونجا به صورت دایره نشسته بود...با نشستنم آروم نگام 

کردو لبخند زد...سرمو زیر انداختمو محو صدای گیتار شدم...با تموم شدن آهنگ بچه ها سوت 

و آرمان با پلاستیک پیتزا اومدن...خیلی گشنم ودست زدن...خواست یکی دیگه بخونه که نیما 

بود...با ولع شروع کردم به خوردن...بعداز تموم شدن...سحر)نامزد سپهر(گفت:بچه ها بریم آب 

بازی...فرشاد محکم دست زدو گفت:ایول سحر خانم من پایم شدید...بعدم بلند شد دوئید سمت 

 لتدریا دستاشو باز کردو گفت:ای عشقم دریا اومدم بغ

هممون خندیدیمو رفتیم سمت دریا...نگار دست مهردادو بی هوا کشیدو انداخت تو آب بعدم 

خودشو انداخت بغلش...مردم بودم از خنده دختره ی بی حیا...همه تو دریا بودن با جیغو داد آب 

گار بازی میکردن...سپهر و سحر...نیما و ریما خواهر برادر...آرمان پسر داییه پدرام...فرشاد...ن

مهرداد...مصطفی سودا،زنو شوهر...منو پدرامم که عقب وایساده بودیم نگاشون میکردیم...یهو 

ریما از پشت بی هوا هلم داد تلپ افتادم تو آب...پاشدم جیغ زدم دیوانهههه این شد شروع آب 

د ابازی ما...پدرام همچنان نگامون میکرد البته بیشتر نگاش به من بود نگاش هیز نبود که بخو

ناراحتم کنه یه جورایی با غم نگام میکرد...بعداز کلی آب بازیو هله هوله خوردن برگشتیم 

ویلا...بعداز دوش حسابی...یه پیام شب بخیر برا شهاب فرستادم بعداز جواب گرفتن با آرامش 

 بخواب رفتم

 

و یداری پاشپارت بیستم:وقتی چشامو باز کردم در باز شدو نگار داخل شد با دیدنم گفت:عههه ب

میخوایم صبحونه بخوریم...کش وقوسی به بدنم دادمو گفتم:الان میام...لبخندی زدو رفت بیرون 

بعد از شستن دستو صورتم رفتم بیرون...همشون دور سفره با چشای پف کرده نشسته بودن 

خندم گرفت آروم نشستم بغل ریما دم گوشش گفتم:چه همتون خواب آلودین...خندیدو لقمشو 

شت دهنش بعداز خوردن صبحانه یه خانم نسبتا جوانی بی هیچ حرفی اومد سفره رو جمع گذا

قبل از اینکه روشنش کنم فرشاد کنترلو از دستم قاپیدو  vtکرد...بلند شدم رفتم سمت

گفت:شرمنده هلیا خانم یه فیلم طنز دارم تووووپ بذاریم حال کنیم...بعدم با صدای بلندی بچه ها 

کن یه ذره بخندیم...فرشادعین  yalpرمان با خنده زد رو شونشو گفت:ایول داداش رو صدا کرد...آ

زنا پشت چشمی نازک کردو گفت:نه اینکه از صبح تاشب غصهء میخوری افسردگی گرفتی،بمیرم 
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برات...هممون با این حرفش خندیدیمو آرمان عین زنا ایشییی کردو گفت:چش نداری 

جوابشو بده که نیما گفت:بسه بابا بذارین فیلم ببینیم...این  خندیدنمونم ببینی...فرشاد خواست

 شد شروع فیلم

از بس خندیدم از چشام اشک اومد نگار که از خنده ولو شده بود بغل مهرداد...تازه خندم تموم 

 شدو بود که یه صحنه خنده دار دیگه اومد

م شدم که با لبخند بازم غش غش خندیدم...بعداز خندیدن متوجه نگاه عمیق پدرام به خود

 محوی نظاره گرم بود

 

پارت بیست ویکم:اونشب تا نزدیکای صبح از دست دلقک بازیای فرشادو ریما روده بر شده بودیم 

 از خنده...آخرش رضایت دادن بخوابیم انقد خسته بودم که نفهمیدم چجوری خوابم برد...

  

 

 دیم....چهارروز بود تو شمال بودیم قرار بود دوروز بعدش برگر-

اون روز تو ویلا هیشگی نبود وقتی خواستن برن خرید داشتم با شهاب صحبت میکردم بخاطر 

همون باهاشون نرفتم ولی یه سری چیزایی که لازم داشتم گفتم نگار برام بگیره... تو اتاق بودم 

نزدیک دو ساعت باهم حرف زدیم از هر دردی از هرچیزی که به ذهنمون میرسید صدای خنده 

 ام گوش فلکو کر میکرد غافل از اینکه آخرین خنده ی از ته دلمه...ه

 بعداز قطع تلفن از اتاق زدم بیرون

ویلا سوت وکور بود اول خواستم برم حیاط ولی بعدش گفتم:بذار برم از پله ها بالا شاید از پنجره 

 ره بزرگ روبروی پله هابشه نمای بهتری از شمالو دید...از پله ها بالا رفتم سه تا اتاق بود یه پنج

رفتم سمتش هوا مه بود طبیعت تا حدودی دیده میشد ولی نه واضح برگشتم خواستم برم حیاط 

که چشمم به سه تا پله دیگه ای خورد که میرفت بالا رفتم که بازم سه تا پله ی دیگه یه ورودی 

رتا دورش گلهای خیلی زیبا دهنم از این همه زیبایی اینجا باز موند یه ورودی شیک که دو
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رنگارنگ بود روبرو یه پنجره خیلی بزرگ و زیبا رفتم جلوتر وای خدا اینجا معرکه بود حتی 

دریاهم از دور دیده بود سمت چپ یه اتاق بود که درش با همه ی اتاقها فرق داشت...یه جورایی 

جا ک،وای خدا اینخیلی زیبا بود،با کنجکاوی درو باز کردم یه اتاق با نمای طلایی خیلی زیباوشی

همون اتاقیه که آرمان میگفت پدرام روش خیلی حساسه...همین کنجکاویمو بیشتر کرد رفتم 

نزدیکتر یه تخت خوشگل طلایی با لوازم ستش میز توالتش پر بود از عطر وادکلن انگاری علاقه ی 

بودم  عجیبی بهشون داشت یه ساعت مردانه مچی هم روی میز بود چندباری دست پدرام دیده

رفتم سمت پنچره دستامو بغل کردم داشتم بیرونو تماشا میکردم صدای یه چیزی اومد سرمو 

چرخوندم سمت چپ پدرام با موهای خیس از دری که فک کنم سرویس بهداشتی بود اومد 

 بیرون...

 

پارت بیست ودومم:من با بهت اونو نگا میکردمو اون با تعجب منو...اصلا یه درصدم احتمال 

ادم تو حموم باشه...به سختی لب باز کردمو گفتم:ببخشید من بی اجازه اومدم فقط کنجکاو نمید

شدم قصد بدی نداشتم...اولش اخم داشت ولی بعدش یه لبخند محو اومد رو لباش،اومد سمتمو 

 بغلم ایستادو به بیرون خیره شد وگفت:

ا از ویلا پرتش میکردم من رو این اتاق و وسایلاش حساسم هرکس دیگه ای جای تو بود قطع

بیرون بعدش دستاشو دور شونم حلقه کرد اصلا از کارش خوشم نیومد دستاشو از شونم باز کردمو 

 گفتم:ببخشید باید برم

بازومو گرفتو ذل زد تو چشام موهای فرمو از صورتم کنار زدو گفت:گفته بودم این موهات منو یاد 

کشید رو گونم،عقب عقب رفتم واقعا ترسیده بودم یه عزیزی میندازه بعدش دستشو نوازش مانند 

نگاش تو چشام بود ولی انگار یه جای دیگه رو نگاه میکرد،نگاش مات مات بود،بازومو کشید پرتم 

کرد رو تخت قلبم تو دهنم میزد خواستم بلند شم نذاشت با بغض گفتم:چیکار میکنی آقا پدرام 

.آروم زمزمه کرد:نگران نباش هیشکی نمیبینه ولم کن الان یکی میبینه آخه این چه کاریه..

هیچکس جرعت وارد شدن به حریم منو نداره بعدش شالمو از سرم کشیدو سرشو فرو کرد تو 

موهام پشت سرهم نفس عمیق میکشید...جیغ زدم ولم کن انگار نمیشنید چشماش شیشه بود 

..هیچکس تو ویلا نبود هیچی توش دیده نمیشد...هر چی جیغ زدم التماس کردم فایده نداشت.
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اگرم بود مطمئنا با این درو پنجره عایق صدا و جیغای من که دیگه ضعیف شده بود صدایی به 

 گوششون نمیرسید...انقد جیغ زدم که کم کم از حال رفتم

@alnalral 

 

پارت بیست وسومم:با سردرد شدیدی چشامو باز کردم موقیعتمو نمیتونستم درست تشخیص 

 شدم که درد بدی تو کمرم پیچید دستمو به کمرم گرفتمو زیرلب گفتم:آخبدم...نیم خیز 

تو همین حین پدرام وارد اتاق شد با دیدنش همه چیز یادم اومد خواستم بلند شم که با دیدن 

ملحفه خونی دنیا تو سرم خراب شد...دستمو گرفتم جلو دهنم اشکام بی مهابا میریخت خدایاااا 

ه هق هق وبعدش به جیغ تبدیل شد...با جیغ زدنم پدرام اومد نشست چراااا؟...اشکام کم کم ب

کنارمو سرمو تو دستاش گرفت با غم ذل زد تو چشمام،چشای خودشم اشکی بود،آروم زمزمه 

کرد:آروم باش هلیا،غلط کردم بخدا نفهمیدم چیشد،معذرت میخوام آروم باش...هه معذرت 

یکرد...مگه غلط کردن اون دخترونه های منو میخواست مگه معذرت خواهیش دردی ازم دواء م

 برمیگردوند؟

 قطعا که نه...

 انقد جیغ زدم انقد مشت زدمو فحشش دادم که باز بی حال شدم

بعداز آروم شدنم پدرام گفت:نگار خانم نگرانت بود به زور راضیش کردم که نیاد بالا پاشو برو 

 پایین

نبود دیوونه شده بودم هیچی نمیدیدم هیچی توروخدا هلیا آروم باش به خدا قسم دست خودم 

نمیشنیدم،رفته رفته صداش آروم میشد یه چیزایی زمزمه میکرد که اصلا متوجه نمیشدم...یهو 

برگشت سمت دستمو گرفت وگفت:بخدا هلیا از اینجا برو میام خواستگاریت...جیغ زدم:غلط 

ت اشارشو گذاشت رو دهنمو میکنی کثافت غلط میکنی من ازت متنفرم آشغال متنفرم...انگش

 گفت:باشه باشه آروم باش

 پاشدم برم پایین که گوشیم زنگ خورد،شهاب بود خدااااااا حالا چیکار کنم؟!!!
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 با صدای لرزون ریجکت کردمو بعدم خاموش...خدایاااا صبرم بده از نوع ایوبیش

@alnalral 

 

تخت برداشتمو بی توجه به  پارت بیست وچهارم:بلند شدم دستو صورتمو شستم گوشیمو از رو

پدرام از اتاق خارج شدم،رفتم از پله ها پایین وقتی به آخرین پله رسیدم مهردادو دیدم که 

داشت میومد بالا با دیدنم اومد جلو بازومو گرفتو با عصبانیت گفت:کجا بودی؟نگار پشت سرش 

م تو الان عصبانی اومد دستمو گرفت برد سمت اتاقو روبه مهرداد گفت:من باهاش حرف میزن

 هستی...

درو باز کرد رفتیم تو اتاق رفتم نشستم رو تخت نگار یه نگاه به چشمام کردو گفت:چیشده 

 هلیا؟چرا گریه کردی؟

دراز شدم رو تخت و باصدای گرفته ای گفتم:بعدا برات توضیح میدم نگار الان حال ندارم مهردادم 

 اگه پرسید یه چیزی خودت بگو...

رفی بزنه که زود تر از اون خودم گفتم:خواهش میکنم نگار بعدا حرف میزنیم بعدم نگار خواست ح

 بی هیچ حرفی پتورو کشیدم رو سرم نگارم رفت بیرون انقد هق زدم که نفهمیدم کی خوابم برد

صبح با صدای نگار بیدار شدم وقتی چشمای بازمو دید لبخندی زدو گفت:پاشو عزیزم ساعت -

 گشنت نیست؟ 22نزدیک

گرسنه بودم ولی نمیخواستم با پدرام روبرو بشم پس با این حساب روبه نگار گفتم:میشه برام 

 لقمه بیاری؟

بی هیچ حرفی بلند شد رفت بیرون...با یاد دیروز آتیش به جونم افتاد و اشکام باز راه خودشونو 

میزو اومد  پیدا کردن...نگار سینی به دست وارد اتاق شد با دیدن اشکام سینی رو گذاشت رو

نشست کنارم با ناراحتی گفت:نمیخوای بگی چیشده؟صبح شهاب به مهرداد زنگ زده بود میگفت 

 از دیروز گوشیت خاموشه،نگرانت بود...با شنیدن اسمش باز شروع کردم به هق هق کردن...

 نگار با نگرانی گفت:چی شده هلیا؟حرف بزن دختر،نصف جون شدم
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 گفتم:بدبخت شدمسرمو گذاشتم رو شونه ی نگار و

 نگار سرمو بلند کردو با حرص گفت:د حرف بزن آخه مردم از نگرانی!!!

دوباره سرمو گذاشتم رو شونش میون هق هق همه چیو تعریف کردم...نگار با بهت نگام میکرد 

اشکای اونم مثل من میریخت تو صورتش دستشو گرفتمو گفتم:نگار توروجون مهرداد توروجون 

 سی چیزی نگی هاااابابا مامانت به ک

اشکامو پاک کردو گفت:نه نمیگم آروم باش تو...سرمو گرفتم تو دستامو گفتم:نگار به مهرداد بگو 

بریم من از این ویلای نفرین شده متنفرم...نگار دوباره بغلم کردو گفت:خیلی خب تو آروم باش اگه 

دم که چیزی نیست،فردا الان به مهرداد بگم بریم شک میکنه همین الانشم به زور راضیش کر

 صبح راه میفتیم یه امروزو تحمل کن...

بعدش لقمه گرفت سمتم،بغضمو همرا لقمه قورت دادم لیوان شیرو سر کشیدم و پاشدم برم دوش 

بگیرم...اونجوری که نگار میگفت دیروز موقع برگشت از خرید ماشین مهرداد تو راه خراب میشه 

 ذره دیرتر از نگار اینا میرسن... با آرمان میمونن تا امداد بیاد یه

 وگرنه اگه میومد میدید من نیستم میومد بالا همه چیو میفهمیدو

 وا مصیبتاااا... 

@alnalral 

 

پارت بیست وپنجم:بعداز یه دوش حسابی که زیر دوش کلی گریه کردم اومدم بیرون لباسامو 

 خواستم روشنش کنمپوشیدمو موهامو خشک کردم نشستم رو تخت گوشیو دستم گرفتم می

 ولی اگه شهاب زنگ میزد چی میگفتم؟خدایاااااا آخه این چه سرنوشتیه؟!!!!

گوشیو پرت کردم رو میزو رو تخت دراز آرنجمو گذاشتم رو چشام...چشام کم کم داشت گرم 

 میشد که صدای در اومد نیم خیز شدمو با صدای گرفته ای گفتم:بله
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یزم بیا میخوایم ناهار بخوریم پاشدم شالمو سرم کردم سحر درو باز کردو با لبخند گفت:عز

 همراش رفتم بیرون همشون دور سفره جمع بودن نشستم پیش نگار

 بی هیچ حرفی شروع کردم غذا خوردن واقعا گرسنم بود ولی زیاد نتونستم بخورم...

 بعداز تموم شدن ناهار خواستم دوباره برم تو اتاقم که نگار گفت:

روشنش کردم احساس کردم  vtهلیا نرو تو اتاقت بی هیچ حرفی رفتم سمت مهرداد شک کرده 

کسی نشستم پیشم سرمو برگردوندم دیدم مهرداده یه لبخند نصفه نیمه زدم دستمو گرفت و 

 گفت:نمیخوای بگی چرا ناراحتی؟

سرمو انداختم زیرو آروم زمزمه کردم چیزی نیست مهرداد فقط حوصله ندارم...مهرداد آهی 

 و گفت:چرا گوشیت خاموشه شهاب نگرانته از صبح سه بار زنگ زده...کشید

باز با شنیدن صداش بغض کردم،به سختی بغضمو قورت دادمو گفتم:مهرداد من تو این مدت 

فهمیدم ما به درد هم نمیخوریم بهش بگو لطفا بگو تموم شد همه چی...مهرداد چشاشو گرد کردو 

 توان؟اگه نمیخواستیش خب از اول میگفتی... گفت:ینی چی تموم شد؟مگه مردم علاف

دستشو که تو دستم بود فشار دادمو گفتم:خودمم تازه متوجه شدم من هیچ احساسی بهش ندارم 

 مهرداد...

مهرداد خواست حرفی بزنه که بلند شدمو گفتم:سرم درد میکنه بعدا حرف میزنیم...بعدش رفتم 

 تو اتاق درم از پشت قفل کردم

 ت و هق هقم دوباره شروع شد لعنت بهت زندگی.لعنتافتادم رو تخ

 گوشیمو گرفتم تو دستم روشنش کردم بعدش گذاشتم تو حالت

ennyalrA edoA)حالت پرواز( 

 تا شهاب زنگ نزنه...

رفتم تو گالری یه عکس از شهاب داشتم که تو پارک ازش گرفته بودم...بازش کردم با دیدن 

 دندون گرفتم که صدام بلند نشه...چشاش دوباره اشکام ریخت،لبمو به 
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 خدایاااااااا من بدون این مرد هیچ بودم...

 دوباره با گریه چشام گرم شد

با صدای در از خواب پریدم شب شده بود پاشدم چراغو روشن کردم درو باز کردم نگار پشت در 

 بود اومد تو وگفت:هلیا میخوایم شب آخری بریم دریا حاضر شو

 و گرفتم تو دستامو گفتم:نمیام نشستم رو تختو سرم

خواست دوباره حرفی بزنه که سرمو بلند کردم با دیدن چشمام اومد نزدیکم بغلم کردو با بغض 

 گفت:الهی فداتشم بسه دیگه

 دوباره اشکام ریخت و زمزمه کردم:نگار من چجوری ازش بگذرم چجوری؟

 نگار اشکامو پاک کردو با آه گفت:نمیایی بریم؟

 نداشت برا این حرفم انگار جوابی

 رو تخت دراز شدمو گفتم:حوصله ی هیچ کسو ندارم

@alnalral 

 

 62پارت#

 نگار بی هیچ حرفی رفت بیرون بعداز چند دقیقه مهرداد حاضر آماده اومد تو اتاق و نشست کنارم

 مهرداد:هلیا پاشو حاضر شو،شب آخری دیگه کوفتم نکن،فردا صبح راه میفتیم...

 کنم گفتم:نمیام،حوصله ندارم بدون اینکه نگاش

 مهرداد از کوزه در رفته و داد زد:د اگه حوصله نداشتی نمی اومدی کلا

 بدتر از خودش داد زدم:من که نمیخواستم بیام لعنتی همش تقصیر تو بود

 کلافه دستشو کشید تو موهاشو پاشد رفت بیرون...
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 دوباره هق هقم شروع شد

ا هول درو باز کردو آروم گفت:هلیا این پسره هم نمیدونم چقد گذشته بود که نگار ب

 نمیاداااا،میخوای باهاش تنها بمونی؟

 نیم خیز شدمو با شک پرسیدم:کدوم پسره؟

 نگار باز صداشو آروم کردو گفت:پدرام دیگه بابا

حتی شنیدن اسمشم رعشه به تنم مینداخت...سریع پاشدم لباسامو تنم کردمو همراه نگار رفتم 

 بیرون...سوار ماشین که شدیم مهرداد با پوزخند گفت:بالاخره تشریف آوردین اولیا حضرت؟!!!

 نگاربا حرص گفت:بس کن مهرداد خودش به حد کافی داغونه تو دیگه نمک رو زخم نباش...

 مهرداد دیگه حرفی نزد ولی معلوم بود خیلی عصبانیه...

دم رفتم نزدیک تر نشستم رو زمین زانوهامو بغل با رسیدنمون به دریا بی توجه به همه پاتند کر

گرفتمو چونمو گذاشتم رو زانوم و خیره شدم به دریا...دریا ی بی کران تو سیاهی شب خوفناک 

 بود یه جورایی آدمو میترسوند...

تو حالو هوای خودم بودم که صدای پا شنیدم برگشتم سودا بود با یه لیوان چایی تو دستش 

 یا عزیزم گرمت میکنه...با تشکر گرفتمو دوباره خیره شدم به دریا...گرفت سمتمو گفت:ب

 آروم چاییمو مزه مزه میکردم خیلی میچسبید مخصوصا که باد آب ریز دریا رو به صورتم میزد...

بعداز تموم شدن چاییم بلند شدم برگردم که با پدرام مواجه شدم خواست حرفی بزنه که از 

 گفت:خواهش میکنم هلیا وایسا کارت دارم،هلیا؟ کنارش زد شدم اومد دنبالمو

بی توجه بهش داشتم میرفتم که باز بازومو محکم گرفتو کشید سمت خودش،صورتم روبروی 

 صورتش بود،آروم زمزمه کرد:میخوام باهات حرف بزنم

 آروم تر از خودش گفتم:حرفی باهات ندارم
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دش کشید  نزدیک دریا نشستو منم خواستم بازومو از دستش بگیرم که نذاشتو منو دنبال خو

 نشوند پیشه خودش،ازش فاصله گرفتم زیرچشمی نگام کردو چیزی نگفت

 بعداز چند دقیقه وقتی دیدم حرفی نمیزنه با صدای بلندی گفتم:

 اگه حرفی نداری من برم؟

 پوووفی کردو گفت:شماره خونتونو میخواستم!

 با تعجب گفتم:برای چی؟!!!

 میخوام هماهنگ کنم برا خواستگاری!!!برگشت نگام کردو گفت:

بلند شدمو تقریبا با صدای بلندی گفتم:غلط میکنی فک کردی که چی؟باهات ازدواج 

میکنم؟کورخوندی آقا،اشتباه به عرضتون رسوندن صدسال سیاه همچین غلطی نمیکنم...خواستم 

 برگردم که نگار با دو خودشو بهم رسوندو گفت:چخبرته؟چرا داد میزنی؟

میخواستم بیام صدات کنم صداتو شنیدم،میدونی اگه مهرداد بشنوه چی میشه؟!!!یه ذره آروم من 

 تر

 بعدم دستمو گرفت برد اونور از وگفت:چیشده؟

 با بغض گفتم:مردک بیشعور میگه شماره خونتونو بده هماهنگ کنم برا خواستگاری!!!

 نگار با آهی پرسید:دادی؟

 من:نه...نگار:چرا

 گار من صد سال باهاش عروسی نمیکنممن:حالت خوبه ن

 نگار:خل شدی دختر میخوای چیکار کنی؟

 من:پاشو فعلا بریم اعصابم خرابه فردا برگردیم ببینم چه خاکی میتونم تو سرم بریزم آخه...

@alnalral 
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 62پارت#

با برگشتنمون سمت بچه ها فرشاد با شیطنت گفت:آی ماهی پختم هلیا دستاتم باهاش میخوری 

 ماهی کبابی خوشمزه و لذیذ

 لبخند آرومی زدمو گفتم:بده بخوریم من عاشق ماهیم

فرشاد اخم کردو گفت:چشممممم روشن دیگه چی دختره ی ورپریده واسه من عاشق شده 

 دخترم دخترای قدیم یه ذره حیا کن

 نتونستم طاقت بیارم قهقهه زدم

 آرمان زد رو سرشو گفت:لودگی بسه بده مردیم از گشنگی

تو همین حین پدرام اومد بغل دستم نشست و آروم گفت:شماره خونتونو بده سیو کنم لجبازی 

 نکن دختر خب...فرشاد ماهی کبابی رو گرفتم سمتمو گفت:بیا عاشق معشوقتو بخور

 چپکی نگاش کردم که خندید

با خنده گفتم:مگه تو خودت عاشق دریایی میری بغلش میکنی کسی چیزی بهت گفته که حالا 

 واسه من تیکه میندازی...

 با لبخند شیطونی گفت:دختر پسر فرق دارن یه ذره حیا کن

با پوزخند گفتم:آره خب پسرا هر غلطی دلشون خواست میتونن بکنن،کسی چه میفهمه،بدبخت 

 ما دختراییم که باید محدود شیم

کمو ک کنم تیفرشاد خواست حرفی بزنه که پدرام که بغل دستم بود با خشم غرید:بسه دیگه...ف

 خب گرفته بود...دقیقا طرف صحبتم با خوده بی همه چیزش بود...به در گفتم که دیوار بشنوه

بعداز خوردن غذا و چایی هوا داشت کم کم سرد میشد فرشاد دیووونه میخواست بره تو آب 

 اشتمآرمان نذاشت...با پس گردنی سوار ماشینش کرد...ماهم وسایلارو جمع کردیم...بغل مهرداد د
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میرفتم سوار شم که گوشیش زنگ خورد بی اراده نگام کشیده شد سمتش با دیدن اسم شهاب 

که رو گوشیش افتاده بود قلبم بی امان شروع کرد کوبیدن، مهرداد یه نگاه بهم انداختمو گوشیو 

 !!جواب داد ازش دور شدم نمیخواستم حرفاشونو بشنوم...اشکام دونه دونه میریخت...خدااااااااا!!

دوباره برگشتم سوار ماشین مهرداد شدم دراز شدم شالمو انداختم رو صورتم بعد از چند دیقه 

 مهرداد اومد سوار شد از بوی عطرش فهمیدم...صدام کرد

 مهرداد:هلیا؟...من:بله؟

 مهرداد:گفتم بهش

 با هول بلند شدمو گفتم:چیو؟

 مهرداد با خشم برگشت سمتمو گفت:حس تازه ی جناب عالیو

 مو به شیشه تکیه دادمو زمزمه وار گفتم:چی گفت؟سر

 مهرداد:گفت گوشیتو روشن کن فردا بهت زنگ میزنه

 خدا چجوری میتونستم؟!!!!

 بعداز سوار شدن نگار، مهرداد حرکت کرد

 نگار برگشت سمتمو گفت:خوبی هلیا؟...با بغض سرمو تکون دادم

 مهرداد با پوزخند صداداری گفت:

 یه حس تازه پیدا کردهچرا خوب نباشه خانم 

نگار جیغ زد:خواهش میکنم مهرداد درباره ی چیزی که نمیدونی قضاوت نکن...هلیا خودش به حد 

 کافی داغونه...یه بار دیگه اینجوری طعنه بزنی بهش نه من نه تو!

مهرداد برگشت سمت نگارو با بهت زمزمه کرد:نگار...حق داشت نگار تاحالا اینجوری باهاش حرف 

 بود...نزده 
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 نگار با نفس عمیقی گفت:اون خودش میدونه چیکار کنه،پس تو کاراش دخالت نکن

 مهرداد پوفی کشیدو دیگه هیچی نگفت

بعداز رسیدن به ویلا پیاده شدم رفتم تو همه ی چراغا خاموش بود ولی ماشیناشون که تو حیاط 

 بود 

دیدن...رفتم نزدیک تر نشستم روشن بود صدای بچه ها میومد داشتن فیلم می vtرفتم نزدیکتر 

 پیش سحر که با دیدنم یه جیغ بنفش کشیدو چسبید به سپهر

 فیلم ترسناک بود

نگار و مهردادم اومدن اونا فیلم میدیدنو جیغ میکشیدن ولی من همش حواسم به فردا بود که 

مرد یه  vtچجوری میخوام باهاش حرف بزنم آهی کشیدمو سرمو بلند کردم که نگام افتاد به 

ترسناک یهو اومد تو صحنه دستمو گرفتم جلو دهنم جیغ کشیدم...واقعا ترسیده بودم...بلند 

شدم داد زدم گور به گور شی فرشاد با این فیلمات...ریما خندیدو گفت:از کجا فهمیدی کار 

فرشاده؟...در حالی که میرفتم سمت اتاقم گفتم:خب معلومه دیوونه تر از این،اینجا کسی 

 حظه ی آخر صدای ریما رو شنیدم که گفت:نیما م لنگه ی فرشاده...نیست...ل

افتادم رو تختو چشامو بستم سرم افتضاح درد میکرد...شالمو محکم بستم رو سرمو پتو رو 

کشیدم رو سرم،هرکاری کردم خوابم نبرد سردرد امونمو بریده بود،پاشدم رفتم آشپزخونه تا 

 مسکن پیدا کنم

ه رو روشن کردم پدرامو دیدم که نشسته رو صندلی داره قهوه میخوره با همین که چراغ آشپزخون

دیدنم بلند شد و پرسید:چیشده؟...رفتم سمت یخچال وگفتم:اومدم مسکن بخورم سرم درد 

 داره...اومد از کنارم مسکنو پیدا کرد داد دستمو گفت:بیا قهوه بخور بهتر میشی 

 ندارم قهوه مسکنو با یه لیوان آب سر کشیدمو گفتم:دوس

خواستم از آشپزخونه خارج شم که بازومو گرفتو گفت:نمیخوای شماره خونتونو بدی؟من خودم 

میتونم شمارتونو پیدا کنم ولی میخوام خودت بدی...بازومو کشیدم رفتم سمت اتاقم یه کاغذ قلم 
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پیدا کردم شماره رو نوشتم بردم گذاشتم رو میز دوباره برگشتم تو اتاق،پشت در سر 

 خوردم،خدایااااا این رسمش نبود...

اشکام باز راه خودشونو پیدا کردن به زور بلند شدم خودمو انداختم رو تخت انقد هق زدم که 

 نفهمیدم کی خوابم برد

@alnalral 

 

 62پارت#

 صبح با صدای نگار بیدار شدم  

وقوسی  داشت چمدونمو جمع میکرد همونطورم غرغر میکرد که چرا دیشب جمعش نکردم...کش

به بدنم دادمو بلند شدم روتختی رو مرتب کردم خواستم برم دوش بگیرم که نگار جیغ زد:هلیا 

 دیر شده...الان وقت این کارا نیست بپوش بریم

با اخم لباسامو پوشیدمو رفتم بیرون...همشون حاضر وآماده جلو در بودن...رفتم سمت آشپزخونه 

آب رفتم بیرون...همه حرکت کرده بودن فقط مهرداد اینا یه لقمه گرفتم بعد از خوردن یه لیوان 

منتظر من بودن...رفتم سمت ماشین خواستم درو باز کنم که نگام افتاد به پدرام تو بالکن ایستاده 

 بود سیگار میکشید همه ی نگاشم به من بود

 با تشر مهرداد که میگفت:دیره سوار شدم...

 نداشت...خوابم برده بود...با تکون دست یکی بیدار شدم...مهرداد یه سره رانندگی کرد هیجا نگه 

 مهرداد بود...چشامو مالیدمو گفتم:رسیدم؟مهرداد:آره بلندشو

 من:پس نگار کو؟

 مهرداد:دم خونشون پیادش کردم،زود باش هلیا کار دارم،باید برم مامانم بیارم

 پیدا شدم چمدونمو کشیدم بردم خونه...
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ه گذاشتمو دراز شدم رو تخت گوشیو از جیب مانتوم در آوردمو رفتم رو رفتم بالا چمدونو یه گوش

مخاطبام،رو اسمش مکث کردم و بی فکر دکمه ی اتصالو زدم...بعداز چند بوق صداش پیچید تو 

 گوشی...با صدای گرفته ی زمزمه کرد:هلیا؟...به زور بغضمو قورت دادمو گفتم:سلام

 هلیا؟شهاب:سلام بی معرفت،مهرداد چی  میگه 

 من:درس میگه،ما به درد هم نمیخوریم شهاب...

 شهاب:ینی چی؟بعداز این همه وقت یادت افتاده؟

 من:نه از اول میدونستم ولی نمیدونم چرا نمیخواستم باور کنم

شهاب:یه ذره منطقی باش هلیا،خواهش میکنم بذار برگردم حرف بزنیم،هلیا دارم مامانو میارم 

ونش دادم بخاطر تو میاد هلیا وگرنه عمرا بابارو با این حالش ول بیایم خواستگاری عکستو نش

 نمیکرد بیاد ایران

 من:حرف من یه کلمه ست شهاب بیخود مامانتو آواره نکن

 شهاب با صدای بلندی گفت:حرف آخر هلیا؟

 من:حرف آخر

 شهاب تقریبا داد زد:لعنت بهت...بعدم قطع کرد

گندم...پاشدم رفتم حموم با لباس زیر دوش آب سرد وایسادم لرز آره لعنت به منو این سرنوشت 

 کردم،اشکام پشت سر هم میریخت،خداااااااااااااااااااا3دلم مرگ میخواد

@alnalral 

 

 69پارت#

بعداز یه دوش سرسری اومدم بیرون لباسامو پوشیدمو موهامو خشک کردم...رفتم پایین مامانو 

 یکشونمهرداد رو کاناپه بودن رفتم نزد
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 من:سلام مامان

 مامان:سلام مادر،اومدم تو اتاقت حموم بودی

 بغلش کردمو گفتم:آره به یه دوش نیاز داشتم

مامان:هلیا میخوام هماهنگ کنم این هفته بریم خواستگاری نگار،یه نشون بدیم بهش،راحت تر 

 رفتو آمد کنن...

 من:نه اینکه الان رفتو آمد نمیکنن

 پاشد رفت بالا مهرداد یه چشم غره رفتو

 

 

 

 یه هفته گذشته بود،مامان میخواست امشب زنگ بزنه خونه ی نگار اینا برا خواستگاری

 نشسته بودم رو کاناپه کنار مامان

 شماره ی خونه ی نگار اینارو گرفتم دادم دست مامان...

رفی بعداز قطع کردن رو کرد سمت مهردادو گفت:برا پس فردا قرار گذاشتم...مهرداد خواست ح

 بزنه که گوشی زنگ خورد

 مامان جواب داد،بعداز کلی حرف زدن بالاخره قطع کرد

 مهرداد:کی بود مامان

 مامان یه نگاه به من کردو گفت:یه خانم بود میگفت برای امر خیر میخوایم مزاحم شیم

 مهرداد نگاه بهم کردو روبه مامان گفت:کی بودن؟

 مامان:فامیلیشونو صدر گفت
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 پدرام صدر

 شنیدن اسمش خون تو رگام یخ بست...مهرداد بلند شدوگفت:کی میان؟با 

مامان گفت برا پس فردا میخواستن بیان،گفتم جایی دعوتیم به زور برا فردا خودشونو مهمون 

 کردن

 من:چیییییی؟فردا؟

 مامان:خب چیکار کنم خانومه خیلی اسرار کرد

 مهرداد پوفی کردو گفت:هلیا پاشو بیا کارت دارم

 باهاش رفتم بالا رفت تو اتاقش منم دنبالش،برگشت سمتمو گفت:قضیه چیه؟ پاشدم

 من:کدوم قضیه؟

 مهرداد:پدرام شماره خونه رو از کجا پیدا کرده

 سرمو انداختم پایین

 مهرداد تقریبا داد زد:منو خر فرض نکن هلیا،خودت دادی شماره رو

 آروم سرمو تکون دادم

 کردم...با خشم غرید:بخاطر اون شهابو رد کردیاومد وایسا روبروم سرمو بلند 

 اشکام ریخت رو گونم

 آخه تو چی میدونستی از درد من مهرداد...چونمو گرفتو سرمو بلند کرد

 مهرداد:بهش حس داری؟

 ذل زدم تو چشاش،حرفی نداشتم بزنم...چونمو ول کرد و دستشو فرو کرد تو موهاش...

 پشتمو کردم بهشو رفتم از اتاق بیرون
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 رفتم تو اتاقم گوشه ی اتاق کز کردم اجازه دادم باز دوباره اشکام بریزه

 

 0.پارت#

 سرم به شدت درد میکرد پاشدم دستو صورتمو شستم رفتم پایین شاید یه چایی بخورم بهتر شه

 مامان باز داشت با تلفن صحبت میکرد...

 رفتم یه لیوان چایی ریختم نشستم بغل مامان گفتم:کی بود؟

زنگ زدم به بابات فردا پس فردا وقتشو آزاد کنه بعد بهونه الکی نیاره که کار دارم و از این مامان:

 حرفا...بعدش پاشد رفت تو آشپزخونه

مهرداد اومد نشست تو بغلمو دستشو دور شونم حلقه کرد و گفت:خودم فردا میرم تحقیق آدرس 

 بودم که نریزه سرمو تکون دادم شرکتو محلشونو از آرمان گرفتم...به زور جلو اشکامو گرفته

مامان با ملاقه اومد نشست روبه روی مهردادو گفت:میگم مادر ما اصلا نفهمیدیم اینا کین فردا 

 میخوان بیان یه تحقیقم نمیتونیم بکنیم

 مهرداد:نگران نباش مامان من میدونم کین،فردام برا تحقیق میرم

 مامان با تعجب گفت:از کجا میشناسیشون؟

زیر چشمی منو نگاه کردو روبه مامان گفت:هلیا خودش شماره خونه رو داده به پسره،  مهرداد

 همسفره شمالمون بود

مامان شیطون نگام کردو با خنده گفت:هاااا پس بگو میگم چرا هیچی نمیگه،سکوت کرده،نگو دل 

 تو دلش نیست...با آهی بلند شدم رفتم تو اتاق...کسی چه میفهمید تو دلم چخبره؟

@alnalral 

 

 2.پارت#
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داشتم تو کمد دنبال لباس میکشتم که مامان اومد تو اتاق نشست رو تختو گفت:یه لباس درست -

 درمون انتخاب کن

 برگشتم سمتشو گفتم:مهرداد کجاست؟

 مامان:از صبح رفته تحقیق هنوز نیومده

خور برو غذا بخواستم حرفی بزنم که صدای شکمم بلند شد،فک کنم مامانم شنید که گفت:پاشو 

 دختر صبحونه هم نخوردی

با مامان رفتیم از اتاق بیرون، مامان رفت سمت اتاقشون منم رفتم پایین زیر خورشتو خاموش 

کردمو یه بشقاب برداشتم برنجو خورشتو ریختمو نشستم خوردن بعداز تموم شدن پاشدم بشقابو 

م به تلویزیون بود ولی حواسم روشن کردم چشم vtگذاشتم تو سینک رفتم رو کاناپه ولو شدم 

 پرت امشب بود باز بغض کردم...

 با صدای در گردن کشیدم که دیدم باباست سابقه نداشت روزا خونه بیاد،حتما بخاطر امشبه

 پاشدم رفتم سمتش،بعله دستش پر بود از میوه شیرینی،از دستش گرفتمو گفتم:سلام بابا

 بابا:سلام دختر اینارو ببر تو آشپزخونه

 ایلارو گذاشتم رو کابینت که بابا اومد گفت:هلیا ناهار نخوردم گشنمه بابا یه چیزی بده بخوریموس

برنج و خودشتو کشیدم همراه سبزی و دوغ و لیوان گذاشتم جلوش...مامان وارد شدو گفت:هلیا 

 میوه هارو بشور من شیرینی هارو میچینم

 میوه هارو ریختم تو سینکو گفتم:

 ا میوه هارو بشور،من شیرینی هارو میچینممامان جان شما بی

 چپکی نگام کردو رفت سمت سینک...

 بابا هین خوردن پرسید:مهرداد کجاست خانم؟

 مامان:از صبح رفته تحقیق هنوز برنگشته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان )اصغرزاده.ا - مندل 

telegram.me/romanhayeasheghane 46 

تو همین موقع مهرداد وارد شدو گفت:به به پدر گرام سلام عرض شد،چه عجب تو خونه پیداتون 

 شد

 بریز پسر،بابا با تشر گفت:کم مزه 

 بگو ببینم چیشد تحقیق کردی

 یه شیرینی گذاشتم دهنمو ذل زدم

 تو دهن مهرداد

 مهرداد پوفی کردو گفت:مامان زنگ بزن بگو نیان...

 شیرینی پرید تو گلومو شروع کردم سرفه کردن

 مهرداد قهقهه زدو گفت:شوخی کردم بابا الان خفه میشی

کردم،اونایی که میشناختنشون میگفتن خیلی وقته بعدم رو به بابا گفت:از محلشون تحقیق 

سال پیش فوت کرده با برادر و مادرش  5اینجانو آزارشان به کسی نرسیده و دیگه اینکه پدرش 

 زندگی میکنه یه شرکت خدماتیم داره و...همین...وضعشم خوبه...

 مامان برا مهردادو خودش غذا کشیدو نشست رو میز...

 ج شم که بابا گفت:تو نمیخوری هلیا؟خواستم از آشپزخونه خار

 من:خوردم بابا...بعدم رفتم سمت پله ها و رفتم تو اتاقم

@alnalral 

 

 6.پارت#

 رو تخت نشستمو گوشیو گرفتم دستم زنگ زدم به نگار...

 با بوق سوم جواب داد
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 نگار:سلام هلیا

 من:سلام،خوبی؟

 خواستگاری...نگار:خوبم عزیزم،چخبر؟...آهی کشیدمو گفتم:امشب میان 

 نگار:میدونم عزیزم مهرداد گفت

 با بغض گفتم:دلم میخواد بمیرم نگار...نگار تشر زد غلط کردی

 اشکام ریخت تو گونمو گفتم:چیکار کنم به نظرت؟؟؟

 نگار:نمیدونم چی بگم بهت هلیا، واقعا متاسفم

 یمخونه ی شما تلپ سعی کردم آروم باشم،نمیخواستم ناراحتش کنم،برا همین با خنده گفتم:فردام

 نگارم خندیدو گفت:آره،وای هلیا وقتی یادش میفتم دستام میلرزه...

 با خنده گفتم:برا چی دختر خوب تو که از صبح تا شب با مهردادی

 نگار:وقتی یادش میفتم که دیگه قراره مال خودم شه دلم میخواد از خوشی داد بزنم...

 آهی کشیدمو گفتم:خوشبخت بشی زن داداش

 ر:هلیا مامان کارم داره،من برمنگا

 من:برو عزیزم،خدافظ

 قطع کردم...افتادم رو تخت

 چشامو بستمو به خواب رفتم

 با صدای مامان بیدار شدم

 مامان:پاشو مادر دیره پاشو حاضر شو...

 بود 0.:5ساعت 
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رفتم یه دوش گرفتم،اومدم بیرون موهامو خشک کردم صافشون کردم از پشت محکم بستم یه 

 ریختم تو صورتم... طرفه

 آرایش مختصری کردم...

 شوار سفید تنگ با تونیک طلایی توری که زیر سارافون کرمی داشت،پوشیدم...

روسری و کفش طلاییمو گذاشتم رو تخت...عطر نیناریچمو خالی کردم رو خودم...دستبند طلایی و 

 بود... 2:25بستم به مچم...ساعت

بدم،مطمئنا هیچ وقت از گردنم بازش نمیکردم،با رفتم جلو آیینه دستم رفت سمت گردن

یادآوریش اشک تو چشام جمع شد،به زور پسش زدم...مامان اومد تو اتاقو گفت:بیا پایین 

 مادر،نیم ساعت دیگه میرسن

 روسریو سرم کردم کفشامو پوشیدم،رفتم پایین...

 مهرداد و بابا کت و شلوار پوشیده نشسته بودن رو مبلای سالن...

 تو آشپزخونه داشتم شربتارو میریختم تو لیوانا که زنگو زدن... رفتم

 با استرس نشستم رو صندلی...

 بعداز حدود یه رب مامان صدام کرد...

 مامان:هلیا مادر شربتو بیار

 سینی رو برداشتمو رفتم بیرون...

 سال...پدرام و یه پسر جوون که احتمالا داداشش بود...با دوتا زنو یه مرد نسبتا میان 

 آروم سلام کردمو شربتو گرفتم سمتشون وقتی به پدرام رسیدم،

 ذل زد تو چشام،لبخند محوی زدو تشکر کرد...

 سینی و گذاشتم رو عسلیه کنار مبلو نشستم بغل مامان
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بعداز خوردن شربتا آقای صدر که بعدا فهمیدم عموی پدرامه شروع کرد حرف زدن...طرف 

 صحبتش بابا بود...

ب مسعودی همانطور که میدونین برای امر خیر مزاحمتون شدیم،من عموی پدرام جان خب جنا -

 هستم

پدرش چند سال پیش عمرشو دادن به شما،خدمت رسیدیم که اگه مشکلی نباشه قسمت باشه 

این دوتا جوون به هم برسن...حالام اگه اجازه بدین برن حرفاشونو بزنن اگه مشکلی نبود درباره ی 

 ه توافق میرسیم...مهریه اینا ب

بابا:خواهش میکنم اجازه مام دست شماست...بعدم رو به من گفت:پاشو دخترم آقا پدرامو 

 راهنمایی کن اون سمت صحبت کنید...

 پاشدم رفتم سمت پذیرایی پشت سالن،پدرامم دنبالم اومد

 نشستم رو کاناپه اونم نشست

 روبه روم بعداز چن ثانیه به حرف اومد...

 ام بعداز ازدواج از ایران بریم...پدرام:میخو

 با تعجب گفتم:کجا؟

 پدرام:ترکیه!!!...من:برا همیشه

پدرام:بله اقامت میگیرم،یه شرکت دیگه اونجا زدم...شرکت اینجارو عمو و 

 پرهام)داداشش(میگردونه...

 اول خواستم اعتراض کنم ولی بعد گفتم چه بهتر...پس سکوت کردم

 تو؟دوباره پرسید:مشکلی نداری 

پوزخندی زدمو گفتم:اگه هم داشته باشم،کاری ازم برنمیاد...بعدش بلند شدم متقابلا بلند شدو 

 رفتیم پیش بقیه...
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 مادر پدرام با دیدنمون پرسید: چیشد؟

 عموی پدرام رو کرد سمتمو گفت:

 چی شد دخترم دهنمونو شیرین کنیم...

طنت گفت:سکوت علامت رضایته زن سرمو انداختم پایین خواستم حرفی بزنم که پرهام با شی

 داداش...بعدم خودش دست زد

@alnalral 

 

 ..پارت#

پشت سرش زنعمو عموشو مامان دست زدند،پرهام ظرف شیرینی برداشت اول گرفت سمت من  -

گفت:اول خودت دهنتو شیرین کن زنداداش،بعدش گرفت سمت پدرام یه دونم خودش برداشت 

 داد به مبل و گفت:بقیه خودتون بردارین...ظرف شیرینیو گذاشت رو میز تکیه 

با این کارش مهرداد زد زیرخنده و عموشم یه دونه آروم زد تو سرش و رو به من گفت:پاشو 

 دخترم خودت شیرینی پخش کن

 ظرفو برداشتم جلوشون گرفتم

عمو رضا رو به بابا گفت:خب جناب مسعودی بریم سر مهریه واینا بعدش رو کرد بهمو گفت: 

 م خودت بگودختر

لبخندی زدمو گفتم:هرچی بابام بگه...بابامم ماشاالله نه گذاشت نه برداشت بدون هیچ تعارفی 

 گفت:

 قرآن کریم -

 سه هزار تا ربع سکه-

 مثقال طلایه ساخته شده200-
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قطعا اگه شهاب بود نمیذاشتم بابا اینهمه مهریه بذاره،ولی الان چیزی نگفتم...همین شد باعث 

 ر پدرام)فریبا خانم،یه زن خشک مغرور(اعتراضه ماد

 فریبا خانم:چخبره جناب مسعودی،

 اینهمه مهر قبول نیست

 بابا:خانم صدر خیلیم زیاد نیست،مهریه پشتوانه ی یه زنه

 فریبا خانم:نه آقا اینهمه مهر قبول نیست...بعدش بلند شدو رو به برادر شوهر و پدرام گفت:پاشین

 ش میکنم مادرپدرام رو به مادرش گفت:خواه

بعدش رو به بابام گفت:من معذرت میخوام،هرچی بگین قبوله فقط من به خوده هلیا خانمم 

 گفت:بعد از ازدواج میخوایم بریم ترکیه...

 مادرش با حرص نشست رو مبل

 بابا رو کرد سمتمو گفت:تو مشکلی نداری بابا؟

 من:نه بابا

 مادر پدرام نگاهم کردو پوزخند زد

کردمو گفتم:اگه خیلی سختتونه میتونید دست پسرتونم بگیرید برید،کسی با حرص نگاش 

 جلوتونو نگرفته خانم صدر

مادرش چشاشو گرد کرد دستشو مشت کرد گرفت جلو دهنش و گفت:واه واه واه دختر چه زبون 

 تندو تیزی خدا آخر عاقبتمونو به خیر کنه...خواستم جوابشو بدم که مامان تشر زد:هلیا؟!!!!

 م پوفیییی کشیدو سرشو انداخت پایین...پدرا

 عموش دوباره سر حرفو باز کرد:

 خب کی برای آزمایش اینامیرین؟
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 پدرام:نمیدونم،هر وقت که بگن

مامان:ایشاالله فردا شب میریم خواستگاری مهرداد پسرم اگه قسمت شد پس فردا باهم برین 

 آزمایش...

اگه اجازه بدین ما رفع زحمت کنیم،بعدم بلافاصله  عمو رضا:به به مبارکه،ایشاالله به سلامتی،خب

بلند شد،پشت بندش همشون بلند شدند تا دم در ورودی باهاشون رفتم از اونجا برگشتم گلی که 

آورده بودن رو میز بود قطعا اگه این گلو از دست شهاب میگرفتم با جونو دل میذاشتم تو گلدون 

م تو اتاقم که مامان تقریبا با داد گفت:اون چه وضع میبردم تو اتاقم،پوزخندی زدمو خواستم بر

 حرف زدن بود هلیا؟

خواستم جواب بدم که بابا از پشت گفت:ولش کن خانوم،خوب کاری کرد،زنیکه عفریته...خندیدمو 

 گفتم: شمام فهمیدین بابا؟

 بابا:چیو؟...من:این که عفریته ست

 دو از پله ها رفتم بالابابا قهقهه زد...مامان با حرص کفششو درآورد که با 

@alnalral 

 

 0.پارت#

 بعداز تعویض لباسم افتادم رو تخت،خوابم برد

 صبح با صدای زنگ گوشیم بلند شدم،نگار بود

 خواب آلود جواب دادم

 نگار با خنده گفت:هلیا تا الان خواب بودی؟

 من:مگه ساعت چنده؟

 0.:22نگار:نزدیک
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 من:خب چیکار کنم خوابم میومد

 دیشب هلیا؟ نگار:چیشد

 من:هیچی قرار مدارا گذاشته شد قرار شد فردا با شما بریم آزمایش

 نگار از ته دل گفت:ایشاالله

 بعدش با آه گفت:کاش زودتر شب بشه...با خنده گفتم:بی حیا

 نگار با خنده گفت:هلیا به اون داداش بی سلیقت بگو یه گل خوشگل بگیره هاااااا

 قست،اومد سمت توبا بدجنسی گفتم:معلومه بد سلی

 نگار اول متوجه حرفم نشد ولی بعد که درک کرد چی گفتم،جیغ زد:

 خفت میکنم بیشعور

 قهقهه زدم که مهرداد درو باز کرد اومد داخلو گفت:کیه؟

 با خنده گفتم:زنت

 نگار از اون طرف گفت:کیه؟

 گفتم:شوهرت

 ااااانگار خندید،مهردادم نیشش تا بنا گوش باز شد...خل وچلااااااااا

 خدا براهم حفظتون کنه

گوشیو دادم به مهردادو خودم رفتم پایین...رفتم دستشویی بعدم یه صبحانه سرسری 

 خوردم،مامان داشت ناهار درست میکرد

رفتم بالا گوشیمو از مهرداد بگیرم که خودش اومد پایین گوشیو گرفت سمتمو گفت:پدرام دیشب 

 رفتنی شمارتو ازم گرفت...

 :کی؟با تعجب گفتم
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 مهرداد:دم در

پوفییی کردمو رفتم رو کاناپه دراز شدم،تا موقع ناهار رمان خوندم بعداز ناهار همونجا رو مبل 

 خوابم برد...

 با داد مهرداد بلند شدم

 دیر شد... 2مهرداد:بلندشو هلیا ساعت نزدیک 

خودت،گفت میرم گلو بلند شدم برم بالا که دیدم مهرداد داره میره بیرون،پرسیدم کجا میری 

 شیرینی بگیرم

 گفتم وایسا منم بیام

 با دو رفتم تو اتاقم حاضر شدم فقط یه برق لب زدم با برداشتن گوشیم رفتم پایین

 با مهرداد رفتیم سمت ماشین سوار شدم راه افتاد...

 رسیدیم به یه گل فروشی پیاده شدیم

 آروم گفتم:مهرداد نگار گل یاس دوس داره

 چشمکی زدو گفت:میدونممهرداد 

لبخند زدمو رفتیم تو بعداز گرفتن یه دسته گل زیبا،رفتیم سمت شیرینی فروشی مهرداد خودش 

پیاده شد شیرینی گرفتنش تقریبا نیم ساعت طول کشید با شادی اومد نشست وگفت:حالا بریم 

 مامان اینارو برداریم بریم شما خونه ی عشقم

 فتیم سمت خونه ی نگار اینابعداز سوار کردن مامانو بابا ر

 بود که رسیدیم9تقریبا ساعت

@alnalral 

 

 5.پارت#
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با ورودمون به خونه حیاطشون پدر و مادر نگار اومدن دم در،نگار تک فرزند بود،مادرش  -

 اصفهانی بود پدرش دورگه،تا سیزده سالگی نگار تو اصفهان زندگی میکردن بعد برگشتن تهران...

علیک نشستیم رو مبلای سالن نگار با سینی شربت وارد شد،بعداز چند  بعداز تعارف و سلام

دقیقه بابا سر حرفو باز کردو بعده گفتن حرفای معمول از پدر نگار اجازه خواست تا این دوتا برن 

 حرف بزنن و مثلا سنگاشونو وا بکنن )نه اینکه تا حالا حرف نزدند(

موم شد،نگار با لبخند و مهرداد با چشای خندون بعداز حدود بیست دقیقه که برای من یه قرن ت

وارد سالن شدن...با دیدن لبخنداشون دست زدم وبلند گفتم:مبارکه...همشون به نگار نگاه کردن 

و با دیدن لبخندشو سربه زیریش اونام دست زدند،به درخواست مامان،نگار شیرینی پخش کرد 

د نگارسکه به اندازه سال تولدش بود که بعدش بحث کشید به مهریه واینا که به درخواست خو

 مهرداد و باباهم قبول کردند...

 بعدش قرار شد فردا صبح همگی باهم بریم آزمایش خون،بعداز جواب تاریخ عقد مشخص شه...

 بودکه پاشدیم شرمونو کم کنیم...26ساعت تقریبا نزدیک 

م یدار شدم مهرداد بالا سروقتی رسیدیم خونه از خستگی بیهوش شدم،صبح با تکونای دستی ب -

بود با دیدن چشای بازم گفت:پاشو دیره پدرامم پایین منتظرته منم باید برم دنبال نگار...بلند 

شدم در حالی که میرفتم سمت سرویس پرسیدم:کی به پدرام خبر داده بود بیاد من که نگفته 

 بودم

 اتاق رفت بیرونمهرداد:من بهش گفته بودم،حالا زود باش،دیره...بعدش خودش از 

بعداز شستن دستو صورتم،امدم بیرون شلوار لی با مانتو زرشکی وکیف وشال مشکی برداشتم 

موهامو بدون شونه کردن از پشت محکم بستم که باعث شد ابروهام کشیده تر بشه...لباسامو 

ز زدن اپوشیدم یه رژ کالباسی با مرطوب کننده و رژ گونه کالباسی یه مدادم به چشام کشیدم،بعد

 ادکلن کیفمو برداشتم گوشیو گذاشتم توش رفتم پایین...

 مهرداد و پدرام رو مبلا نشسته بودن،با دیدنم بلند شدن

 مهرداد زودتر رفت بیرونو گفت:من میرم دنبال نگار شمام زودتر بیاین،
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 بعداز پوشیدن کفشام رفتیم بیرون مامان تا حیاط بدرقمون کرد

 ی بینمون ردو بدل نشد تا رسیدن،سوار ماشین شدیم،هیچی حرف

هنوز مهرداد اینا نیومده بودن نوبت گرفتیم نشستیم رو صندلیای انتظار که مهرداد و نگارم وارد 

شدن...مهرداد رفت نوبت گرفتو نگار اومد سمت ما یه سلام سرد به پدرام دادو نشست بغلم،با غم 

شهاب کنارم بود؟...نگاه اونم رنگ غم نگاش کردمو آروم دم گوشش با بغض گفتم:چی میشد الان 

گرفت،دستاشو دور شونم حلقه کرد و همراه با آهی گفت:آروم باش عزیزم،بخدا که نمیشه 

 سرنوشتو تغیر داد...اشکام ریخت رو گونم،

 لعنت به این سرنوشت من

 پاشدم برم صورتمو بشورم که مهرداد اومد سمتمون...مهرداد:کجا میری؟...من:برم دسشویی

 مهرداد:نرو،برا آزمایش لازم دارین نمیتونیم دو ساعت منتظر بمونیم خانم دسشویی بگیره

چپکی نگاش کردم و گفتم:لازم نکرده منتظر بمونین،خودمون هستیم شما برین...بعدم رومو - 

 کردم سمت پدرام

 بعداز چهل دقیقه بالاخره نوبتمون شد،تقریبا سه ساعتی علاف شدیم

 مایشا مهرداد گفت:با نگار میرن یه چیزی بخورنبعداز تموم شدن آز

ولی من گفتم میرم خونه...تو ماشین هرچقد پدرام اسرار کرد بریم یه جایی قبول نکردم سرم به 

شدت درد میکرد،خوابو ترجیح میدادم...بعداز تشکر ازش پیاده شدم رفتم سمت خونه حتی 

 تعارفش نکردم بیاد خونه

 گت پریدهمامان با دیدنم گفت:چرا رن

 من:سردرد دارم مامان

 مامان رفت تو آشپزخونه با یه لیوان چایی شیرین برگشت،بعداز خوردنش حالم یه ذره جا اومد
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مامان دوباره پرسید:مهرداد اینا کو؟؟؟؟...در حالی که میرفتم تو اتاقم گفتم:رفتن بیرون از اونجا 

 نگارو بذاره خونشون

 تادم رو تخت،جواب آزمایشا سه روز دیگه داده میشدرفتم تو اتاق لباسامو در آوردم اف

 تازه داشت چشام گرم میشد که گوشیم زنگ خورد،نگار بود

 گوشیو دم گوشم گذاشتمو گفتم:بله

 نگار:سلام خوبی؟

 من:سلام،نه خوبی شما...خوش گذشت؟؟؟

 نگار خنده ای کردو گفت:خیلی،چرا شما نیومدین؟؟؟

 ود...الان کجایی تو؟من:سردرد داشتم نگار،حالم خوب نب

نگار:تازه رسیدیم خونه،وای هلیا دل تو دلم نیست تا جواب آزمایشو بدن...خندیدمو گفتم:دیوونه 

چه هولی!!!خودشم خندش گرفتو گفت:عههه هلیا مسخره نکن بعدش گفت:برم یه ذره 

 بخوابم،کاری نداری؟؟؟...من:نه گلم برو،خدافظ

 نگار:بای...بعدش قطع کرد

 کشیدم رو سرمو دوباره خوابم بردپتو رو 

@alnalral 

 

 2.پارت#

با مامان تو پذیرایی نشسته بودیم منتظر مهرداد و پدرام بودیم،رفته بودن جواب آزمایشارو  -

بگیرن...وقتی رسیدن جفتشون شنگول بودن و این ینی جوابا مثبته...مهرداد رو به مامان 

 مشب میایم تاریخ عقدو مشخص کنیم...گفت:مامان زنگ بزن خونه ی نگار اینا بگو ا
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مامان خواست حرفی بزنه که پدرام زودتر گفت:پس اگه اجازه بدین مام فرداشب مزاحمتون 

 بشیم؟؟؟

 مامان:مراحمین پسرم،قدمتون سرچشم

پدرام بلند شد کتشو برداشت بااجازه ای گفتو رفت سمت خروجی بلندشدم برم مثلا بدرقش 

گشت سمتمو آروم دستشو کشید رو گونمو گفت:بی صبرانه منتظر کنم...تا تو حیاط رفتم بر

فردام...چیزی نگفتم،فقط نگاش کردم،آهی کشیدو زمزمه کرد:انقد سرد نباش هلیا،بعدش رفت 

بیرون درم پشت سرش بست،وقتی برگشتم تو مامان داشت با تلفن صحبت میکرد قرارو گذاشت 

ن من گشنمه بیاین ناهار بعدش برا خودم کشیدمو برا امشب...رفتم سمت آشپزخونه داد زدم ماما

 و رمانو بازی سرمو گرم کردم تا شب شد... vtشروع کردم به خوردن...بعداز ناهار با

تو راه داشتیم از خونه ی نگار اینا برمیگشتیم قرار شد بعداز خریده حلقه اینا یه ماه بعد عقد  -

 کنن بعده یه سالم عروسی...

خودش نمیگنجید از بس که خوشحال بود،خوشبحالشون،کاش منم شهابو مهرداد تو پوست 

داشتم...آهی کشیدمو بعداز شب بخیر به بابا اینا رفتم تو اتاقم لباسامو در آوردمو رفتم تو حموم 

بعداز یه دوش مفصل اومدم بیرون حوله رو دور بدنم پیچیدم،موهامو خشک کردمو با همون حوله 

 جمع کردم رو تختو انقد فکر کردم که نفهمیدم کی خوابم برد...افتادم رو تخت...خودمو 

صبح از شدت سرما چشامو باز کردم خیلی سردم بود پتو رو کشیدم رو خودمو دوباره 

صبح بود  20دیقه مونده به 60خوابیدم،ولی چشمامو باز کردم گلوم خشک بود نگام افتاد به ساعت 

 و همونجوری انداختم رو تخت رفتم پاییناز جام بلند شدم لباسامو پوشیدم حوله ر

مامان و مهرداد تو آشپزخونه داشتن صبحونه میخوردن،رفتم یه لیوان چایی ریختم نشستم کنار 

 مهرداد...مهرداد زیر چشمی نگام کردو گفت:چیه حوصله نداری

وه با صدای گرفته ای گفتم:فک کنم سرما خوردم...مهرداد با تعجب نگام کردو گفت:اوه اوه ا

صداشو ببخشید شما از مرغداری تشیف میارین،فک کنم چیه دختر خوب بدجوری سرما خوردی 

 صبحونتو بخور بریم بیمارستان...
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همون یه لیوان چاییو خوردم بلندشدم رفتم رو مبل به مامان گفتم بره لباسامو بیاره اصلا حال 

ارو آورد پوشیدم مامان دستشو گذاشت نداشتم برم از پله ها بالا،کله بدنم درد میکرد...مامان لباس

رو پیشونیمو گفت:تبت زیاد نیست،میخوای منم باهاتون بیام؟؟؟...سرفه ای کردمو گفتم:نمیخواد 

مامان زود میاییم شما نگران نباش...بعدش رفتم سوار ماشین شدم،رفتو آمدنمون دو ساعتو نیمی 

ه پتو آورد انداخت روم،بعداز اینکه طول کشید وقتی برگشتیم بی حال افتادم رو مبل مامان ی

بیدار شدم خیلی بهتر شده بودم پاشدم رفتم دستشویی،مامان سوپ پخته بود خوردم بعدش 

داروهامو خوردم لباسامو برداشتم رفتم تو اتاقم مامان اتاقو مرتب کرده بود مانتو شلوارمو 

روزه ای که تا بالای زانوم بود با گذاشتم تو کمد،یه شلوار تنگ فیروزه ای با پیرهن مدل مردانه فی

شال فیروزه آبی کفشای پاشنه داره آبی برداشتم موهای فرمو برس کشیدم از بالا محکم 

جمعشون کردم،لپ تاپو روشن کردم یه ذره باهاش سرگرم شدم،نمیدونم چقد گذشته بود که با 

ازش کردم،نوشته صدای اس ام اس گوشیم به خودم اومدم پیام از طرفه شهاب بود با بهت ب

بود:)آدمها می آیند و این آمدن ها باید رخ بدهد تا توبدانی آمدن را همه بلدند این ماندن است 

که هنر می خواهد...(...باز این اشکام راه خودشونو پیدا کردند...خدایاااا خودت کمکم کن...با 

ای کردم لباسامو صدای در به خودم اومدم مامان بود که میگفت حاضر شم،آرایش بی حوصله 

پوشیدم رفتم پایین داشتیم با مهرداد حرف میزدیم که زنگو زدن مهرداد درو باز کرد همون 

آدمای سری قبل بود فقط پرهام اینسری نبود...بعداز تعارفات معمول قرار شد یه هفته بعده عقد 

ه نشدم بعدش چه مهرداد اینا عقدو عروسی ما یه جا برگزار بشه،حالم اصلا خوب نبود اصلا متوج

حرفایی زده شد فقط وقتی به خودم اومدم که داشتن میرفتن،مادر پدرام این سری ساکت بود،تا 

دم در ورودی بدرقشون کردم بعدش برگشتم یه شب بخیر سرسری گفتمو رفتم بالا مثل همیشه 

نرسیده  همه ی کارا افتاد رو دوش خود مامان...خیلی کسل بودم،افتادم رو تختو سرم به بالشت

 خوابم برد

@alnalral 

 

 2.پارت#
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داشتم اتاقو مرتب میکردم که گوشیم زنگ خورد،شماره ناشناس بود...گوشیو گذاشتم دم  -

 گوشم و با شک گفتم:بفرمائید

 صدای پدرام تو گوشی پیچید

 پدرام:سلام هلیا،پدرامم

 من:سلام،بله شناختم

دن نفس عمیقی گفت:میخواستم بگم پدرام تک خنده ای کردو گفت:چه عجب...بعدش با کشی

 بعداز ظهر حاضر باش بیام بریم برا خرید...نشستم رو تختو گفتم:باشه منتظرم

 پدرام:مهرداد اینا کی میرن؟

 من:خبر ندارم،شاید اونام بعداز ظهر برن

 پدرام:اوکی اگه خواستن باهم میریم،کاری نداری

 من:نه،خدافظ

 پدرام:به امید دیدار عزیزم...

یو قطع کردم خواستم برم لباسامو عوض کنم که در اتاق به شدت باز شدو نگار با نیش باز گوش -

تو چارچوب در ظاهر شد...با چشای گردشده داشتم نگاش میکردم،نگارم چشای سبزشو گرد 

کردو گفت:چرا اینجوری نگام میکنی،با حرص گفتم:این چه طرزه در باز کردنه،تو اینجا چیکار 

 میکنی؟؟؟

اخم ریزی کردو گفت:مادر شوهرم برا ناهار دعوتم کرده چش نداری اینم ببینی بعدش نگار 

دستاشو تو هم تاپ دادو با شادی گفت: بعداز ظهرم میخوایم بریم خرید حلقه...آهی کشیدم 

نشستم رو تختو گفتم:پدرام زنگ زد بعداز ظهر مام میریم خرید...نگار با دیدن قیافه ی ناراحتم 

ست،دستاشو دور شونم حلقه کردو با آهی گفت:فراموشش کن هلیا،اتفاقیه که افتاده اومد بغلم نش

بخدا پدرامم پسر بدی نیست معلومه دوست داره...توام سعی کن دوسش داشته باشی زندگیو برا 

خودت سخت نکن...اشکام ریخت پایین،سرمو گذاشتم رو شونشو گفتم:کاش هیچوقت شمال نمی 
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اتاق نفرین شده بود هرچند تقصیر خودمم بود نباید میرفتم تو اتاقش ولی اومدم اون ویلا و اون 

اونم حق همچینی کاریو نداشت...نگار اشکامو پاک کردو گفت:پاشو دستو صورتتو بشور بیا بریم 

 ناهار بعدش آروم گونمو بوسیدو رفت بیرون...

امو پوشیدم دستو صورتمو رفتم حموم موهامو بالا سرم جمع کردم بدنمو شستم اومدم بیرون لباس

 مرطوب کننده زدم رفتم پایین...

با دیدن پدرام که نشسته بود پیش مهرداد و همه نگاش به من بود بی اراده با تعجب گفتم:وااا تو 

 کی اومدی؟؟؟...نگار قهقهه زدو گفت:

 به به چه استقبال گرمی

 چپکی نگاش کردمو گفتم:خب چیکار کنم تعجب کردم -

 گزیدو گفت:من برا ناهار دعوت کردم هلیا مامان لبشو -

 چشامو گرد کردمو گفتم:خب بابا مگه من حرفی زدم آخه -

پدرام لبخندی زدو گفت:ببخشید تقصیر از خودم بود باید بهت میگفتم،من فکر کردم خبر  -

 داری

 خندم گرفت،بیچاره پدرام

 نگار یه نیشگون ازش گرفتمبا لبخند گفتم:نه بابا خواهش میکنم،خوش اومدی بعدم رفتم سمت 

 که از درد سرخ شد،نتونست چیزی بگه،فقط یه لبخند زد که از فحش بدتر بود

رفتم کمک مامان میزو چیدم نگار اومد تو آشپزخونه و با حرص گفت:بمیری هلیا خیلی دردم 

 گرفت بعدش یه دونه با مشت زد تو کمرم

 گفت:خاک عالم آبروم رفت،باز شروع نکنین،خواستم دنبالش کنم که مامان آروم زد تو صورتشو 

 بعدش روبه من گفت:برو یه زنگ به بابات بزن ببین کجا موند

 منو نگار یه نگاه به هم کردیم رفتیم بیرون از آشپزخونه...
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به بابا زنگ زدم گفت تو راهه الان میرسه...رفتیم سرمیز که بابا هم رسید...مامان قرمه سبزی و 

وپ مرغ پخته بود...بعداز ناهار به همراه نگار ظرفارو جمع کردیم گذاشتیم تو فسنجون به همراه س

 ماشین رفتیم پیش مامان اینا

نگار تو گوشیش از تو اینترنت عکس حلقه های ست نامزدی و آورد خیلی ناز بودن ظریف و  -

 خوشگل...با دیدن هرکدوم از حلقه ها کلی ذوق میکردیم...

 که با نگار رفتیم بالا حاضر شیم بود 2ساعت تقریبا نزدیک 

شلوار لی آبی به همراه مانتو سرمه ای با شال آبی وکیف وکفش مشکی پوشیدم آرایش مختصری 

 کردم بعداز ادکلن و بستن ساعتم از اتاق خارج شدم...

@alnalral 

 

 2.پارت#

 شدی! از پله ها رفتم پایین پدرام با دیدنم اومد نزدیکترو آروم زمزمه کرد:چه خوشگل

 خواستم جواب بدم که صدای نگار از پشت اومد که با شیطنت میگفت:خوشگل بود آقا پدرام

برگشتم سمتش نگاه تیزمو که دید تند رفت سمت مهرداد و بازوشو گرفت بعدش برا من پشت 

چشم نازک کردو روبه مهرداد با عشوه گفت:بریم عشقم...انگار که من هووشم...خندمو خوردم رو 

 م گفتم:بریم...لبخند آرومی زدو گفت:بریمبه پدرا

 مامان پشتمون تا دم در حیاط اومد بعداز خروجمون با گفتن خدا به همراتون،درو بست

یه آهنگ ملایم سکوته ماشینو شکسته بود...دستامو بغل کرده بودمو از پنجره ذل زده بودم 

 اژ شدیم مهرداد اینام رسیدن بهمونبیرون...با توقف ماشین از فکر بیرون اومدم با پدرام وارد پاس

نگاه پدرام تو دستای جفت شده ی نگار مهرداد قفل شد...یه جورایی با حسرت...کاش میتونستم 

 این حسو از خودم دور کنمو دستاشو بگیرم...نگار جلوی یه مغازه ایستاد 
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ین اون بمام رفتیم سمتشون،نگار برگشت سمتمو با دستش تو ویترینو نشون دادوگفت:نگار ب

حلقه ی ستو،چقد نازه...با لبخند گفتم آره خیلی ظریفه...نگار دسته مهردادو گرفتو برد تو 

مغازه...پدرام بغلم وایساد بعداز چند دیقه با دستش یه سمت از ویترینو نشون دادو گفت:اون 

 وچطوره؟دستشو دنبال کردم به یه ست حلقه براق رسیدم بنظر بد نمی اومد کلمو تکون دادم

 گفتم:خوبه

 دستشو گذاشت پشت کمرمو گفت:

 پس بریم داخل

 مغازه دار یه آقایه میان سال بود  -

بعد از آوردن ست حلقه ها پدرام حلقه رو دستم کرد تو دستم خب نشون میداد،زیادم برام مهم 

 نبود پس با این حساب سرمو تکون دادمو گفتم:خوبه همینو میخوام

 یه ذره تنگ بود مغازه دار گفت: پدرامم حلقه خودشو دستش کرد

بزرگش میکنم یه ساعت دیگه بیاین ببرین...نگارم حلقه ی خودشو مهردادو انتخاب کرد از مغازه 

 خارج شدیم...

بعداز خریده آیینه شمعدون سرویس طلا...رفتیم برا سفارش لباس عروس،بعد از سفارش و خرید 

ستمو کشید سمت مغازه ای که لباس زیر کلی خرت وپرت،داشتیم برمیگشتیم که یهو نگار د

داشت بعداز کلی خرید از اونجام خارج شدیم مهرداد با چشای شیطونش گفت:خسته نباشید نگار 

 چپکی نگاش کردو منم با کیفم کوبوندم تو سرش...پررو...

 بعداز خوردن شامو کلی هله هوله با خستگی برگشتیم خونه اصلا نای حرکت نداشتم...

 ران رفتم از پله ها بالا تقریبا بی هوش افتادمتلو تلو خو

تو این یه ماه کلی رفتیم خرید از هر چی که فکرشو بکنید به قول نگار جیبای بدبختارو خالی  -

 کردیم

 نگار خیلی خوشحال بود 
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 منم سعی میکردم خودمو خوشحال نشون بدم

 نمیخواستم خوشیشون خراب شه

 رفته بودم،اخلاقش خیلی بودچندباریم تنها با خود پدرام بیرون 

 ولی کاش احساسی بهش داشتم...

 فردا عقد کنون مهردادو نگار بود

 انقد هل بودم که نمیدونستم چیکار کنم...خیلی براشون خوشحال بود...ایشاالله خوشبخت بشن

@alnalral 

 

 9.پارت#

ور ر اینو بیار اینو بشاز صبح که بلند شدم همش بابا مامان بدو بدو داریم اصلا یه وضعیه،اینو بب

اینو بذار..........خلاصه بعداز کلی کشمکش،لباسامو برداشتم با مهرداد بریم دنبال نگار بریم باهم 

آرایشگاه،سوار ماشین شدیم وقتی رسیدیم با بوق مهرداد نگار پرید بیرون خواستم پیاده شم که 

چه فرقی داره...منم دیگه هیچی بیاد جلو بشینه ولی نگار با استرس گفت:بی خیال هلیا دیره،

 نگفتم...

 با رسیدنمون به آرایشگاه مهرداد گفت:کارتون تموم شد زنگ بزنین

 من فقط کلمو تکون دادم ولی نگار گونشو بوسیدو گفت:باشه عشقم،

 مواظب خودت باش...بعدم دنبال من پیاده شد...

نوبتمون بود...اول نگار نشست آرایشگاه خیلی شلوغ بود،ولی چون از قبل وقت گرفته بودیم  -

خود صاحب آرایشگاه کارشو شروع کرد بعداز حدود نیم ساعت یه دختر جوون تپل اومد سروقت 

من...بعداز دوساعت کار من تموم شد ولی نگار هنوز زیر دست آرایشگر بود...به خودم تو آیینه 

ط فرق باز بود از پشت نگاه کردم،موهای مشکیم بابلس خورده دورم ریخته بود...جلوش از وس

گوشام جمعشون کرده بود یه تاج گل ظریف رو پیشونیم آرایشم معمولی بود...لباس سرمه ای 
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تنگمو پوشیدم به همراه کفشای مخمل سرمه ای پاشنه دار شلوارم هنوز تو تنم بود مانتومو 

ده شد خیلی ناز ش کشیدم رو لباسم شالمم به صورت باز انداختم رو سرم...بالاخره کار نگارم تموم

بود موهای طلاییشو از بالا جمع کرده بودن چشای سبزش با اون آرایش ملیح خیلی خواستنی 

شده بود...لباس بلند صدفیشو پوشید کفشاشم پوشیدو رو به من گفت زنگ بزن مهرداد 

 بیاد،سرمو تکون دادمو گوشیو از کیفم در آوردم،با بوق سوم جواب داد...مهرداد:بله؟

ام،مهرداد حاضریم بیا دنبالمون...مهرداد:من فقط میام دنبال زن خودم تو زنگ بزن من:سل

 شوهرت بیاد،بعدم قطع کرد

فک کردم شوخی میکنه برا همین جدی نگرفتم بعداز بیست دیقه گوشیه نگار زنگ زد پول 

 ارایشگاهو

 

اومد...برگشتم حساب کردمو خارج شدیم، نگار سوار شد منم خواستم سوار شم که صدای پدرام 

 اون سمت وایساده بود تا خواستم حرفی بزنم مهرداد گازشو گرفتو رفت

@alnalral 

 

 00پارت#

 رفتم سمت پدرام سلام کردم آروم لبخندی زدو درو باز کرد -

 پدرام:سلام به روی ماهت خانومی،بدو سوار شو دیره...

آوردم شالمو برداشتم رژمو تمدید کردم به وقتی رسیدیم تالار تقریبا شلوغ بود مانتو شلوارمو در 

برداشتن گوشیم از رختکن خارج شدم...مامانو خاله نسرین)مامان نگار(دم در وایساده بودم به 

جفتشون سلام کردمو داخل شدم با چشم دنبال مهرداد اینا گشتم تو جایگاهشون نبودن 

داد صحبت میکرد خون تو پیداشون کردم خواستم برم سمتشون که با دیدن شخصی که با مهر

 رگام یخ بست...
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اصلا یه درصدم فکر نمیکردم اینجا ببینمش،عقب عقب رفتم خودم رسوندم به دستشویی،تو 

 آیینه به خودم نگاه کردم رنگ پریده بود...

 دستمو شستم دسته خیسمو آروم کشیدم رو صورتم خنکی آب التهاب درونمو کم کرد...

مال کاغذی صورتمو خشک کردم خواستم وارد سالن بشم که از دستشویی خارج شدم با دست

ساله وارد شدن باهاشون  20 9مادر و زنعموی پدرام بعدشم عمو وبرادرش به همراه یه دختر 

خوشو بش کردم،اون دختر کوچولو دختر عموی پدرام بود...بعداز اومدن همه ی مهمونا،عاقد 

تن عاقد مهمونا شروع کردن کادو دادن...کادومو عقدو شروع کرد...بعداز جواب بعله ی نگار و رف

که ساعت ست به انتخاب خوده نگار بود بستم به دستشون خواستم از جایگاه خارج بشم که نگار 

 گفت:هلیا دستبندم بسته نمیشه،ببین

نیم خیز شدم رو دستش،هرکاری کردم بسته نشد انگار هرز شده بود قفلش،بلند شدم برم پیش 

و چشم شهاب شدم به وضوح جا خوردنشو دیدم،ولی بعداز چن ثانیه نگاه مامان که چشم ت

 سردشو ازم گرفت،رفت سمت مهرداد اینا

پاتند کردم رفتم پیش مامان دستبدو دادم بهش،خودم رسوندم آشپزخونه ی هتل یه لیوان آب 

 یخ خوردم همونجا نشستم رو صندلی دستمو گرفتم به سرم...

@alnalral 

 

 02پارت#

خروجم از آشپزخونه ی تالار با پدرام رودرو شدم...با دیدنم لبخندی زدو بازومو گرفت،آروم با 

 گفت:کجا بودی هلیا؟مامانت کارت داره،لبخند زورکی زدمو گفتم:

 سردرد داشتم،رفتم قرص بخورم،

 مامان کجاست؟؟؟

 پدرام با دستش مامانو نشون داد که داشت با عمه حرف میزد،سرمو 
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به سمت مامان پاتند کردم،وقتی رسیدم بهش خواستم حرف بزنم که با صدای شهاب تکون دادمو 

 حرفم تو دهنم ماسید...

شهاب روبه مامان گفت:اگه اجازه بدین من رفع زحمت کنم،یه ذره کار دارم...مامان منو که جلوش 

 بودم با دست کنار زد که باعث شد با شهاب روبه بشم بعد با لبخند رو به شهاب گفت:

 حالا که زوده پسرم کجا میری،مراسم تازه شروع شده

 شهاب در حالی که چشمش به گردن من بود با کمی مکث گفت:

میدونم،ولی گفتم که کمی کار دارم،ایشاالله عروسیش جبران میکنم...بعدش با اجازه ای گفتو 

به مامان خارج شد...دستمو به گردنم کشیدم...حتما چشمش به گردنبد بود...آهی کشیدمو رو

 گفتم:چیکارم داشتی؟

 مامان:کجا بودی تو؟

 من:سردرد داشتم رفتم قرص بخورم،چطور؟

 مامان:خب یه ذره برو پیش پدرام،

 مثلا نامزدته...چشممو تو کاسه ی سرم چرخوندم و گفتم:باشه بعدم ازش دور شدم

 رفتم سمت میز فریبا خانم اینا با

 زن داداش چشممون به جمالتون روشن شد رسیدنم بهشون پرهام با شیطنت گفت:چه عجب

پدرام چپکی نگاش کردو مامانش طبق معمول با کنایه گفت:سرش شلوغه دیگه وقت برا ماها 

 نداره

 با حرص نگاش کردمو بلند شدم دست پدرامو کشیدم با اجازه ای گفتمو ازشون دور شدم

احت نشو،اخلاقشه...آهی پدرام دستمو که تو دستش بود فشار آرومی دادو گفت:از مامان نار

 کشیدمو هیچی نگفتم...
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دیگه آخرای مراسم بود خیلی خسته شده بود رو صندلی نشستم شربتمو یه نفس سر کشیدم 

پدرام از پشت دستشو دور شونم حلقه کردو گوشیشو گرفت جلومون و گفت:هلیا لبخند بزن بی 

...انصافی خیلی خوب شده بود...با اراده لبخند زدم و این شد اولینو زیبا ترین عکس منو پدرام

شوق گوشیو از دستش گرفتمو با لبخند گفتم:وای چه ناز شد...اونم لبخند عمیقی زدو گفت:مگه 

 میشه تو توی یه عکسی باشیو اون عکس ناز نباشه....

@alnalral 

 

 06پارت#

مان و مهرداد بعداز تموم شدن مراسم لباسامو عوض کردمو همراه پدرام رفتیم خونه،بعداز ما ما

رسیدن،بیچاره مهرداد نای حرکت نداشت،مامان نشست رو مبلو رو به من گفت:یه هفته دیگم 

 ایشاالله عقد کنون توام تموم شه من یه نفس راحت بکشم...

مهرداد خودشو انداخت رو مبل رو به پدرام گفت:قربون دستت نمیشه اینو بدون مراسم برداری 

به تو هیچیم ازت نمیخوام ببر همین محضر سر خیابون عقدش  ببری من اینو به شخصه میدمش

 کن،

 بردار ببرش از شرش راحت شیم،والا...

با حرص نگاش کردمو رفتم به سمت اتاقم تو راه صدای مامانو شنیدم که خطاب به مهرداد 

 میگفت:نمیدونی زود ناراحت میشه،همش سر به سرش میذاری

برداشتم خواستم برم سمت حموم که در اتاق به صدا در اومد لباسامو عوض کردم حوصله رو  -

 فقط لباس زیرام تنم بود برا همین حوله رو پیچیدم دور خودمو گفتم:بله؟

در باز شد پدرام اومد تو دهنشو باز کرد که حرفی بزنه ولی با دیدن من خشکش زد...دستشو 

یه کلافه پوفی کشیدو گفت:من دارم کشید رو صورتش اومد جلوتر، ذل زد تو چشام بعداز چند ثان

 میرم،کاری نداری...سرمو تکون دادمو گفتم:
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نه،به سلامت...خواستم برم سمت حموم که بی هوا دستمو کشیدو محکم بغلم کرد...بعداز چند 

 ثانیه یهو ولم کردو رفت از اتاق بیرون

 

 

ایشگره پدرم در اومد از بس تو آرایشگاه با نگار منتظر مهرداد و پدرام بودیم،زیر دست این ار -

 موهامو کشید...انقد خوابم میومد صبح با لگدهای نگار بیدار شدم

جلو آیینه وایسادم... یه تیکه از موهای مشکیمو صاف بالاسرم جمع کرده بود یه تیکشو بابلس 

 کشیده رو شونم رها کرده بود...

و پیشونیم برده بود تا پشت سرم جلوی موهام فرق باز از پشت گوشم جمع کرده بود به تاج از ر

دور تا دورش ستاره ریز بود فقط وسطش که رو پیشونیم افتاده بود به شکل شبنم بود...آرایش 

ملیح طلایی...از استرس همش لبامو میخوردم که باعث میشد رژم بره...آرایشگره رژو بهم داد و 

 گفت:

باسمو جمع کردم و آروم از سالن خارج شدم بدو داماد اومد...نگار شنلمو رو لباسم کشید...پایین ل

به سمت در رفتم پدرام اومد نزدیک تر گلو گرفت طرفم از دستش گرفتم تشکر آرومی 

گفتم،بدون اینکه شنلمو برداره دستمو گرفتو از آرایشگاه خارج شدیم...اول رفتیم تالار بعداز 

باغه خیلی خوشگلی بود بزرگ و خطبه ی عقد رفتیم سمت باغی که پدرام قبلا رزرو کرده بود...

 دلباز اونجا بود که تازه مراسم شروع شد

@alnalral 

 

 .0پارت#

 مادر پدرام بعداز بغل کردن پدرام،

اومد سمت من بی میل بغلم کردو با طعنه گفت:بالاخره به آرزوت رسیدی...سرمو بردم سمت 

 گوششو گفتم:آرزوی من کم کردن روی شماست فریبا خانم...صبر کن
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 با حرص نگام کردو ازمون دور شد،زنیکه ...

بعداز اون نوبت مامانو بعدش فامیلای پدرامو فامیلای خودمون بود بعداز کلی تف مالی رفتن 

 نشستن سرجاشون...

 بعداز نشسن پدرام آروم گفت:مامان چی میگفت بهت

 زیر چشمی نگاش کردمو گفتم:

 هیچی...

از چند دیقه نگار نفس نفس زنان اومد و گفت:چرا دستمو آروم فشار دادو هیچی نگفت...بعد

 نشستین نمیخواین برقصین؟

 به پدرام نگاه کردم که گفت:خودت پاشو من بلد نیستم،لبخندی زدم

این اولین خصوصیتش بود که دوست داشتم،مرد باید سنگین باشه...با نگار رفتیم وسط بعده کلی 

م ه شوخی گفت:خسته نباشی یه لیوان آب ریختپایکوبی رفتم نشستم پیش پدرام دستمو گرفتو ب

برا خودمو گفتم:سلامت باشی...بعداز کلی بزنو بکوپ و رقص و شلوغ بازی بالاخره آخرای مراسم 

رسید...نگار اومد سمتمونو گفت:پاشین آخراشه یه رقص دونفره برین...کلمو تکون دادمو گفتم:ول 

 کن نگار حوصله داریاااا

مو گفت:پاشین دیگه آقا پدرام،پدرام خندیدو گفت:والا من هیچی بلد نگار رو کرد سمت پدرا

 نیستم...بیخیال

نگارم خندیدو گفت:اگه مهرداد میگفت رقص بلد نیستم میزدم قلم پاشو خرد میکردم تو همین 

حین مهرداد اومد دستشو گرفتو گفت:اینارو ول کن نگار بیا خودمون یه رقص رو نفره بریم 

 گار رفتن وسط انصافی هم خوب رقصیدن...عشقم...بعدش با ن

خواننده باخنده گفت:به جای عروس دوماد این دو کفتر عشق مجلسو ترکوندن به افتخارشون 

 همین حرفش باعث خنده ی جمعم شد...

@alnalral 
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 00پارت#

بعداز سرو شام،مهمونا رفتن فقط خودمونیا موندن...پرهامو آرمان تا تونستن شیطنت پدرام یه 

 تر خاله ی از دماغ فیل افتاده داشت،دخ

همش میچسبید به پدرام منم برگ چغندر یه دفعه که اومد بازوی پدرامو بگیره دستشو محکم 

گرفتم،با تعجب نگام کرد که با تشر گفتم:چیه دم به دیقه میچسبی به شوهرم ایشییی کردو با 

شایدم خوردیش...خواست افاده گفت:نمیخورمش که...دستشو فشار دادمو گفت:بعیدم نیست 

جوابمو بده که فریبا خانم اومدو گفت:چخبره اینجا همه مهمونا منتظرن،بعدم رو کرد به من که 

دسته پدرامو محکم گرفته بودم گفت:نکنه میترسی شوهرتو بدزدن اینجوری سفت 

 تچسبیدی؟!پوزخندی زدمو گفتم:والا از خواهر زاده ی ترشیده شما هیچی بعید نیست بعدم دس

 پدرامو کشیدمو رفتیم سمت ماشین که از پشت صدای خنده ی پرهام و آرمانو شنیدم...

 بعداز سوار شدن پدرام قهقهه زدو گفت:خوب جوابو سانازو دادی. ..

 اخمی کردمو گفتم:ساناز کیه؟

 پدرام:همون دختر ترشیده بعدم خودش به حرف خودش خندید

 پشت چشمی نازک کردمو گفتم:

 ی فقط خواستم حال اون عفریته رو بگیرم...فک نکن تهوه ا

 فک کردم الان ناراحت میشه ولی برخلاف انتظارم سرشو تکون دادو با پررویی گفت:بعله بعله

بعدم به زور خندشو خوردو راه افتاد بعداز کلی دور دور و جیغ و داده پرهامو آرمان بالاخره 

بغلم کرد بعدم رو به پدرام گفت:مواظب دخترم رسیدیم جلو آپارتمان...پیاده شدیم مامان با گریه 

 باش
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بابا پیشونیمو بوسیدو پدرامو بغل کرد مهرداد محکم بغلم کردو با بغض گفت:خوشبخت شی آبجی 

کوچیکه،آروم گونشو بوسیدم مهرداد پدرامو بغل کردو زیر گوشش یه چیزی گفت که پدرام 

 سرشو تکون داد...

خت شی هلیا سعی کن دوسش داشته باشی بعدم با بغض گونمو نگار با گریه بغلم کردو گفت:خوشب

بوسیدو رفت عقب مادر پدرام طبق معمول بی میل بغلم کردو رفت سمت پدرام،پرهام اومد 

سمتمو دستمو گرفت گفت:میگم زنداداش یه خواهش داشتم ازت میون گریه لبخند زدمو گفتم 

 ی؟!!!بگو سرشو انداخت پایینوگفت:میشه زودتر منو عمو کن

 با تعجب نگاش کردم که سرشو خاروندو رفت سمت پدرام که باعث شد خنده بیاد رو لبام،پررو

عموی پدرام خیلی پدرانه پیشونیمو بوسیدو آرزوی خوشبختی کرد زنعموشم کلی تبریک گفت 

 بهم...

 بعداز اینکه ما وارد خونه شدیم اونام رفتن ...

 یه آپارتمان دو خوابه دلباز 

 پذیرایی ایستادمو گفتم:خونه ی قشنگیه...رفتم وسط 

 لبخندی زدو گفت:قرار نیست که اینجا بمونیم دو هفته دیگه میریم ترکیه اونجا قشنگ تره

....رفتم سمت اتاق خواب نشستم جلو میز توالت سرویسمو از گردنم در آوردم گذاشتم رو میز 

درام دستی به گردنم کشیدو ساعتو انگشترمم در آوردم بلند شدم لباسامو عوض کنم که پ

 گفت:چرا این گردنبندتو در نمیاری دستی بهش کشیدمو گفتم:این یه هدیس 

 هیچ وقت درش نمیارم...

 مکثی کردو گفت:از طرف کی؟؟؟

 آهی کشیدمو گفتم:بیخیال

خواست حرفی بزنه که گوشیش زنگ خورد گوشیشو جواب داد وبعد رو به من گفت:هلیا حال 

 اید برم پیشش،ببخشیدمامان خوب نیست ب
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پوزخندی زدموگفتم:مهم نیست برو شب زفاف ما که تو شمال رخ داد...پوفییی کشیدو گفت:طعنه 

 نزنه هلیا،زود میام،بعدم از اتاق خارج شد

 دراز شدم رو تختو تو دلم گفتم:-

 برنگشتی هم برنگشتی مهم نیست

 ت حمومبلند شدم لباس عروسمو در آوردم آرایشمو پاک کردم رفتم سم

بعداز حموم اومدم بیرون که دیدم پدرام رو تخت دراز کشیده لباسامو پوشیدم سشوارو روشن 

کردم که با صدای سشوار چشای سرخشو باز کرد،همونطور که سشوار میکشیدم گفتم:چه زود 

 برگشتی...پوفی کردو گفت:مامان هیچیش نبود نقشه ی ساناز بود که مثلا شب مارو خراب کنه

 زدمو گفتم:از کجا فهمیدی پوزخندی

 نیم خیز شد رو تختو گفت:پرهام زنگ زد بعدم پاشد لباساشو در آورد و دوباره رو تخت دراز شد

بعداز خشک کردن موهام حوله ی کوچیکو پیچیدم دور موهام،خزیدم زیر پتو و بی اراده  -

 گفتم:چه سرده!!!

سرخ شده اش زمزمه وار  پدرام چشاشو باز کردو دستشو گذاشت رو گونم با چشای -

 گفت:میخوای گرمت کنم...لبمو گزیدمو خواستم اعتراض کنم که با لباش لبامو قفل کرد

@alnalral 

 

 05پارت#

از خواب که بیدار شدم با بی حالی دستامو کشیدم که باعث شد باعث شد دستم به یه چیز  -

خواب آلودی زمزمه سفت بخوره،برگشتم دیدم پدرام دستشو گذاشته رو چشمش با صدای 

 کرد:چیکار میکنی هلیا؟گورم کردی

 با تعجب نیم خیز شدم رو تختو گفتم:تو اینجا چیکار میکنی؟ -
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 چشماشو کامل باز کردو گفت:حالت خوبه؟پس میخواستی کجا باشم...یهو همه چی یادم اومد -

ن .بعداز شستبا یادآوری دیشب با حرص گفتم:وحشی بعدم از تخت پریدم پایینو رفتم بیرون..

 دستو صورتم رفتم تو آشپزخونه حالا چیکار کنم خداااااا

داشتم فکر میکردم چه غلطی بکنم که پدرام وارد آشپزخونه شد گوشیمو گرفت سمتمو 

 گفت:زنگ میخوره...

 با دیدن شماره نگار سریع جواب دادم

 من:بله...نگار:به به سلام عروس خانم،خوبی گلم دیشب خوش گذشت...

چشمی به پدرام نگاه کردم فک کنم صدای نگارو شنیده بود که سعی میکرد خندشو محار  زیر -

 کنه...

 با حرص از کنارش رد شدمو به نگار تپیدم،زهرمار بی حیا

نگار:حرص نخور عزیزم کهیر میزنی همین روز اولی طلاقت میده...پوفی کشیدمو گفتم:کم چرت 

 بگو...چیشده؟

 پرسم نگار:هیچی زنگ زدم حالتو ب

 مامانت گفت زنگ بزنم

 آهی کشیدمو گفتم:خوبم،بگو نگران نباشه

 اونم متقابلا آهی کشیدو گفت:

 اوکی،تقریبا یه ساعت دیگه میایم بهتون سر بزنیم،کاری نداری

 من:نه سلام برسون،خدافظ

 نگار:سلامت باشی،بای 
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و صندلی برگشتم سمت آشپزخونه که دیدم پدرام عین این شکست خورده ها نشست ر -

 دستشو گذاشته زیر چونش ذل زده به من

 رفتم جلوتر گفتم:چیشده!؟؟؟

 پدرام آهی کشیدو گفت:حالا چی بخوریم؟؟؟

 نتونستم خودمو نگه دارم قهقهه زدم...حرصی نگام کردو گفت:برا چی میخندی؟؟؟

 خندمو خوردمو گفتم:بجای اینکه اینجا عین بچه ها بغ کنی پاشو برو نون بگیر...

 برق زدو بلند شد رفت از آشپز خونه بیرونو گفت:راس میگیاااا چشاش

 خواستم دنبالش برم که آیفونو زدن با تعجب عقب گرد کردمو

 رفتم سمت آیفون

 با دیدن فریبا خانمو سانازو مادرش پوفی کردمو درو باز کردم

 پدرام از اتاق اومد بیرون گفت:کی بود؟؟؟

 آروم گفتم مامانت اینا

کردم فریبا خانم یه سلام خشک کردو داخل شد ساناز با افاده یه سلامی کردو داخل شد درو باز 

 ولی فریماه خانم )مامان ساناز(

 با محبت بغلم کردو رفت تو خواستم دنبالشون برم که دوباره آیفون زده شد...

 اینسری زنعموی پدرام به همراه دخترش بود

 ی شیرینیو داد دستم اومدن تو فاطمه )زنعمو( بغلم کردو جعبه 

دخترش)الینا( خیلی مودب سلام کردو پشت مامانش راه افتاد...خواستم برم سمت آشپزخونه که 

 دیدم ساناز بازوی پدرامو بغل کردو تقریبا چسبیده به پدرام نشسته رو کاناپه

 با حرص یه نگاه به پدرام کردمو رفتم تو آشپزخونه
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 چیدمش تو میوه خوری فریبا خانم کلی میوه اینا خریده بود

 شیرینی هارم چیدم تو شیرینی خوریو با پیش دستیو کارد بردم گذاشتم رو عسلی...

فریبا خانم شالشو از سرش در آوردو گفت:نمیدونم این پرهام کجا موند مثلا میخواست بیاد  -

 اینجا

مامان اینا بودن ساناز با افاده بازوی پدرامو ول کرد خواست حرفی بزنه که آیفونو زدن اینسری 

پرهامم باهاشون رسید همشون اومدن تو بعداز روبوسیو اینا داخل شد...نگار وسایلای دستشو برد 

 تو آشپزخونه منو صدا کرد

رفتم تو با دیدن کاچی توی ظرف سرخ شدم...نگار خندش گرفت که با نگاه حرصیه من ساکت 

 شد

 صدا کن نگار میزه صبحونه ی کاملی چید و گفت:برو شوهرتو -

 رفتم تو پذیرایی،ساناز باز چسبیده بود به پدرام...    

رفتم جلوتر دسته پدرامو کشیدم گفتم:پاشو عشقم بریم صبحونه بخوریم...ساناز پشت چشمی 

 نازک کردو گفت:هنوز صبحونه نخوردین؟

 حرصی نگاش کردمو گفتم:مگه شما مجال دادین...

ه،با ورود ما نگار از آشپزخونه خارج شد،برگشتم بعدم دست پدرامو کشیدم بردم تو آشپزخون

 سمت

 پدرام دست به سینه شدم و گفتم:

 واقعا خجالت نمیکشی

 پوفیییی کردو گفت:بخدا خودش میچسبه بهم...

 بعدم گونمو نوازش کردو گفت:نکنه حسودیت میشه خانومی

 پشت چشمی نازک کردمو گفتم:آره
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هت بچسبه میندازمش بیرون...پدرام دستاشو گذاشت حسودیم میشه...بخدا پدرام یه بار دیگه ب

رو دو طرف صورتمو لبامو آروم بوسید،بازوشو گرفتمو خواستم از خودم جداش کنم که با دیدن 

ساناز که دم آشپزخونه وایساده بود با حرص نگامون میکرد دستمو فرو کردم لای موهای پدرامو 

ت که ساناز با لحن حرصی گفت:دیشب بستون همراهیش کردم...بعداز چند ثانیه پدرام عقب رف

 نبود،حالا دارین صحنه میرین

 پدرام عین جن زده ها برگشت عقبو گفت:تو کی اومدی؟؟؟

ساناز با ناز بازوی پدرامو کشیدو گونشو بوسید...طاقت نیاوردم رفتم جلو با تموم قدرتم کوبوندم 

ر عه دیگه فقط یه دفعه دیگه دوروبتو صورتش...انگشت اشارمو گرفتم سمتشو گفتم:ببین یه دف

شوهرم ببینمت خونت حلاله الانم بخاطر مامانت چیزی نمیگم وگرنه مینداختمت از خونه بیرون 

 مهمونی احترام خودتو نگه دار حالام برو مثل آدم بشین سرجات...

 ساناز با حرص از آشپزخونه خارج شد...پدرام عصبی نگام کردو گفت:

 این چه کاری بود؟

 با تعجب نگاش کردمو گفتم:نکنه انتظار داشتی بذارم هرکاری دلش خواست بکنه -

 پدرام:نه ولی نباید دست روش بلند میکردی

 من:چ

 

 ند باری مثل آدم تذکر دادم گوش نکرد،اینم عاقبتش

خودش نشست رو صندلیو منم نشوند رو پاش،یه لقمه گرفت گذاشت تو دهنمو گفت حالا ناراحت 

 م آروم پشت گردنمو بوسیدنباش بدرک بعد

@alnalral 

 

 02پارت #
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 با دهن پر از رو پای پدرام بلند شدم،به زور لقممو قورت دادمو گفتم:چخبرته بابا خفه شدم -

 خندیدو گفت:نترس بابا خفه نمیشی،بیا بیا این چایی هم بخور

 از آشپزخونه خارجچشامو گرد کردمو گفتم:ترکیدم بابا ولم کن...خواست بازومو بگیره که با دو 

 شدم...

رفتم پیش نگار نشستم مامانو فاطمه خانم داشتن صحبت میکردن،فریبا خانمو خاله فریماهم هراز 

 گاهی تو بحثشون دخالت میکردن...مامان که چشمش به من افتاد پرسید:پس پدرام کو مادر؟

 کنهپرهام از تو دستشویی خارج شدو گفت:زن ذلیل داره میز صبحونه رو جمع می

 فریبا خانم پشت چشمی نازک کردو گفت:بمیرم برا بچم مثلا زن گرفته

 پرهام آروم رو به مامانش تشر زد مامان!

 پدرام از آشپزخونه خارج شد

 رفت رو یه مبل دو نفره نشست اشاره کرد بهم رفتم کنارش...

 آروم گفت:فک کنم اینا میخوان خودشونو مهمون کنن برا ناهار

تم:حالا چیکار کنیم...لبخند زدو گفت:پاشو ناهار بذار به ساعت نگاه کردم خندمو خوردمو گف

 بود با تعجب گفتم:دیره که 0.:26نزدیک 

پدرامم به ساعت نگاه کردو گفت:راس میگیا...بعدش گفت تو سالاد درست کن من برم از بیرون 

تو غذا بگیرم...سرمو تکون دادم رفتم سمت نگار بهش گفتم:گفت پس پاشو بریم 

آشپزخونه...خواستیم بلند شیم که سرم که محکم به سر نگار برخورد کرد دوباره جفتمون 

 نشستیم رو مبل...یه نگا به هم کردیمو غش کردیم از خنده...

 بقیه هم با خنده ی ما خندیدن بجز سانازو فریبا خانم

 دوباره بلند شدیم رفتیم تو آشپزخونه،پدرامم رو به جمع گفت:

 بخره بمونن،اونام اعتراض نکردن مثل اینکه از خداشون بودمیره ناهار 
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 بعداز کلی خرابکاری با نگار سالار درس کردیم...بقیه هم تو سالن در حال حرف زدن بودن...

 بود که کارمون تموم شد 6ساعت 

 رفتیم نشستیم پیش بقیه خیلی کشنم بود...

 به نگار گفتم به مهرداد زنگ بزنه

 پدرامو پرهام بعده اونم مهرداد اومدبعداز نیم ساعت 

 به پدرام گفتم:به عموتم میگفتی بیاد

 گفت:اون ناهارشو تو شرکت میخوره...

 بعداز چیدن میز نشستیم دورش و شروع کردیم به خوردن

 وسط غذا خوردن یهو پدرام شروع کرد به سرفه کردن...

شد...فریبا خانم گفت:چیزی یه لیوان آب دادم دستش رفتم محکم زدم پشتش سرفش که قطع 

 تو غذات بود مادر؟غذای بیرون همینه دیگه...

 بعدم رو به من با طعنه اضافه کرد

 هلیا جان اگه غذا بلد نبودی میگفتی خودم درست میکردم

 نزدیک بود بچمو به کشتن بدی

ی فتم چیزپدرام روبه مادرش گفت:غذا پرید تو گلوم...هلیام خسته بود برا همون از بیرون غذا گر

 نیست...مادرش چپکی نگام کردو دوباره شروع کرد به خوردن

 لاالله الا الله شیطونه میگه پاشو بندازش بیروناااااا...زنیکه

@alnalral 

 

 02پارت#
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با تموم شدن ناهار ظرفارو جمع کردیم،با نگار شستیم...بعداز تکون شدن چایی ریختم خواستم  -

 شپزخونه،سینی چاییو گرفت رفت بیرونببرم بیرون که پرهام اومد تو آ

 با نگار رفتیم نشستیم پیش بقیه فریبا خانم رو کرد سمت پدرامو گفت:کی میرین ترکیه؟

 پدرام:هفته ی دیگه خودم میرم کارارو راستو ریس کنم بعد میام هلیا رو ببرم...

 بعداز خوردن چایی، فاطمه خانم بلند شد مانتوشو پوشیدو گفت:

 دیگه رفع زحمت کنیمبا اجازه ما 

 بعد دست دخترشو گرفت بلند شدن...

 فریماه خانمو سانازم متقابلا بلند شدند اونام عزم رفتن کردن...

 بعداز اونا نگار بلند شد گفت برم مهردادو بیدار کنم مام بریم

خوایم یمامانم لباساشو پوشیدو منتظر مهردادو نگار موند بعداز اونا پرهام به مامانش گفت:مامان نم

بریم...فریبا خانم زیر چشمی نگام کردو رو به پدرام گفت:تو خونه ی پسرمم نمیتونم راحت 

 باشم...

با حرص بلند شدم استکانهای چایی رو جمع کردم بردم گذاشتم تو سینک رفتم تو سالنو رو به 

 فریبا خانم گفتم:ببخشید من یه ذره خستم میرم استراحت کنم

 تم تو اتاق درم محکم کوبیدم به همبعدم بی توجه بهشون رف

افتادم رو تخت چشامو بستم ولی مگه صدای تلویزیون میذاشت بخوابم صداش تا آخر بالا بود با 

 نشسته بود صداشم تا آخر بالا بود vtحرص بلند شدم رفتم بیرون فریبا خانم تنها جلو

خوام تلویزیون ببینین میکنترلو برداشتم صداشو کم کردم رو بهش گفتم:با صدای کمم میتونی 

 یذره استراحت کنم صداش اذیت میکنه...

 پشت چشمی نازک کردو گفت:تو خونه ی پسرم بهم دستور نده

 با حرص گفتم:خونه ی پسر شما خونه ی منم هست
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بلند شد اومد روبه روم تقریبا داد زد:دور برت نداره خانوم خانما پسرمو ازم گرفتی بس نیس حالا 

آوردی،خونه ی پسرم دوس دارم هرکاری دلم میخواد بکنم،در ضمن من  واسه من دم در

 میخواستم سانازو با پدرام نامزد کنم تو اومدی همه چیزو خراب کردی

با حرص نگاش کردمو گفتم:پس بگو نتونستی خواهر زاده ی ترشیدتو قالب پدرام کنی،از این 

همین حین پرهام وارد شدو با دیدن این میسوزی...دستشو بلند کردو محکم کوبوند تو صورتم تو 

 صحنه تقریبا غرید:مامان!!!!

فریبا خانم چرخید سمتشو با خشم گفت:زهرمارو مامان تا کی میخوای طرفداریه این دخترو 

 بکنی...

با حرص بازوی فریبا خانمو کشیدم بردم سمت در و گفتم:با احترام خودت برو بیرون وگرنه 

 ...مطمعن باش میندازمت بیرون

با خشم اونیکی دستشم بلند کرد بزنه تو صورتم که مچ دستشو محکم گرفتم...پرهام اومد دست 

 مامانشو گرفت کشید برو بیرون درم بست...

 با حرص رفتم نشستم رو کاناپه سرمو تو دستام گرفتم

 همونجا رو کاناپه دراز شدمو نفهمیدم چجوری خوابم برد

بود...پدرام چراغو روشن کرد اومد نشست بغلم دستشو آروم با صدای در بیدار شدم هوا تاریک 

 کشید رو گونمو زمزمه کرد:پرهام گفت:چیشده هلیا متاسفم

 آهی کشیدمو گفتم:کجا بودی

سرم گذاشت رو سینش رو موهامو بوسیدو گفت:شرکت،ببخشید بهت نگفتم رفتنی فکر کردم 

 خوابی

میرفتم سمت آشپزخونه گفتم:مگه مامانت سرمو از رو سینش برداشتم بلند شدم در حالی که 

 گذاشت بخوابم

@alnalral 
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 02پارت#

 پدرام پشت سرم اومد تو آشپزخونه گفت:شام چی بخوریم؟ -

 شونه بالا انداختم گفتم:من که میل ندارم

 خندید و گفت من که میل دارم چیکار کنم

 بخورلیوان شیرو سر کشیدمو گفتم:خب چیکار کنم یه چیزی خودت درس کن 

 خواستم از آشپزخونه خارج شم که بازومو گرفت و با التماس گفت:

 بخدا گشنمه...دلم براش سوخت

 مرغ و از تو فریزر در آوردم گذاشتم بپزه بعد سرخش میکردم

 نون و نوشابه و سبزی و گذاشتم رو میز بعداز پختن مرغ سرخش کردم گذاشتم جلوش...

 دستاشو مالید به هم گفت:دستت

 نه،داشتم میمردمااااا از گشنگیدرد نک

 خودمم نشستم سر میز گفتم:نترس نمیمردی

بعداز تموم شدن غذاش خودش ظرفارو جمع کرد شست گذاشت سرجاش)به این میگن 

 شوووور(...برگشتم سمتشو گفتم:

 جای مامانت خالی ببینه ظرف میشوری...

 بی حرف دستمو کشید برد از آشپزخونه بیرون

@alnalral 

 

 09پارت#
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 رو روشن کرد... vtنشست رو کاناپه منم نشوند رو پاهاش  -

 خواستم از رو پاش بلند شم که محکم نگهم داشت و گفت:آروم بشین دو دیقه

 به زور خودمو کشیدم کنار و گفت:

 خفه شدم بابا...بلند شدم برم سمت اتاق که بازومو کشید باز پرت شدم تو بغلش

فرو کرد تو موهام باز خواستم بلند شم که با حرص غرید:هلیا  سرم گذاشت رو پاهاش دستشو

آروم بگیر دوباره سرمو گذاشت رو پاش...بغض کرده بودم از دادش اشکم آروم ریخت رو گونم 

 فهمید گریه میکنم بلندم کرد نشوند رو پاش سرمو گذاشت رو سینش

 چیزی نگفتم اونم آهی اشکامو پاک کرد گونمو بوسیدو گفت:ببخش نمیخواستم ناراحتت کنم

 همونجوریم موهامو نوازش میکرد vtکشیدو خیره شد به 

 نمیدونم کی خوابم برده بود

 صبح که بیدار شدم رو تخت خواب بودم،پدرام نبود

 رفتم بیرون صدای آب میومد حتما رفته دوش بگیره

ونه وگفت آخ که صبحونه رو حاضر کردم بعده یه ربع از حموم در اومد،با حوله اومد سمت آشپزخ

 گشنمه

 خواست بشینه که آیفونو زدن

 با تعجب رفتم سمت آیفون دیدم فریبا خانمه...پوفی کشیدمو درو باز کردم

 برگشتم تو آشپزخونه گفتم:مامانته  شیرشو سر کشید کلافه گفت:هلیا

 خواهش میکنم چیزی گفت جوابشو نده...

یبا خانم اومد تو آشپزخونه و گفت:وای هنوز با حرص نشستم رو صندلیو برا خودم لقمه گرفتم فر

صبحه...لقممو قورت دادمو گفتم:شما یه ذره زیادی  20صبحونه نخوردین...ساعت نزدیک 

 سرخیزین
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 رفت سمت پذیرایی

 بعداز تموم شدن صبحانه پدرام گفت میره شرکت برا ناهار میاد

کردم که کلافه دستی بین فریبا خانم گفت خودش ناهار درس میکنه با حرص به پدرام نگاه 

 موهاش کشیدو رفت بیرون...

@alnalral 

 

 50پارت#

 با رفتن پدرام بلند شدم رفتم میوه آوردم گذاشتم رو عسلی،

فریبا خانم بعداز خوردن میوه رفت تو آشپزخونه تا ناهارو آماده کنه داشتم رمان میخوندم اصلا 

 اومدم...حواسم به ساعت نبود با صدای فریبا خانم به خودم 

 فریبا خانم:هلیا گردو کجاست؟

 رفتم تو آشپزخونه گردو دادم بهش

 داشت فسنجون درس میکرد

بعداز تموم شدن غذاش پدرامم رسید...بعده ناهار داشتم ظرفارو میشستم که فریبا خانم با 

 خدافظیه خشکی رفت...

دش برگشت،فردا روزا پشت سرم می گذشت خیلی عادی،پدرام رفت ترکیه بعده یه هفته بع -

 پرواز داریم به ترکیه

لباسامو پوشیدم منتظر پدرام که بریم خونه ی مامان اینا...آیفونو که زد کیفمو برداشتم رفتم  -

 پایین

@alnalral 
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 52پارت#

 سوار شدم آروم سلام کردم

 پدرام:سلامی خانومی

 بعدم یه آهنگ ملایم گذاشته و راه افتاد...

مامان اینا نگه داشت پیاده شدم رفتم آیفونو زدم پدرامم اومد وایساد نیم ساعت بعد دم خونه ی 

بغلم در با صدای تیکی باز شد با پدرام داخل شدیم نگار اومد دم در با دیدنم اومد نزدیک تر بغلم 

کرد با پدرامم سلام علیک کرد رفتیم داخل...با نشستنمون پدرام سراغ مهرداد و گرفت که نگار 

 رام با مامان دست دادو رفت بالاگفت بالاس...پد

نگار یه جوری بود...انگار استرس داشت...هرچیم پرسیدم چی شده هیچی نگفت...بعداز کمی 

 حرف زدن شدم مامان نگارو صدا کرد

 منم بلند شدم برم تو اتاقم لباسامو عوض کنم از پله ها رفتم بالا

م در آوردم کیفمم گذاشتم رو تخت مانتو شالمو در آوردم گذاشتم رو تخت گوشیمو از تو کیف

رژمو تمدید کردم درو باز کردم رفتم بیرون خواستم درو ببندم در اتاق مهرداد باز شد با دیدن 

 شخصی که از اتاق خارج شد دستم رو دستگیره خشک شد

@alnalral 

 

 56پارت#

 اونم با تعجب ذل زده بود به من -

 بعداز چند ثانیه چشاشو ازم گرفت

 ز پله ها رفت پایین...با سرعت ا
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ولی من همون جوری خشک شده مونده بودم،پدرام و مهرداد خنده کنون از اتاق خارج شدن 

 پدرام اومد طرفمو پرسید:چیشده چرا اینجا وایسادی؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:هیچی بریم پایین

 رفتیم سمت پله ها...

 بعداز شام رفتیم خونه ی مامان پدرام...

بق معمول خیلی خشک بود...ولی پرهام شیطنت میکرد طوری که قهقهه منو در می فریبا خانم ط

 آورد پدرامم هراز گاهی یه پس گردنی نثارش میکرد

 بلند شدم رفتم تو آشپزخونه یه لیوان آب بخورم پرهام از بالای پله هاآروم صدام کرد

 پرهام:پیس پیس...زنداداش بیا بالا

ت اتاقش و گفت:زنداداش بیا یه چی نشونت بدم...گوشیشو در آورد با تعجب رفتم بالا منو برد سم

 عکس یه دختر خیلی ناز نشونم داد و با ذوق گفت:عشقمه

 خندیدمو گفتم:خیلی نازه،اسمش چیه؟

 باز ذوق کردو گفت:صدف

خندم گرفتو گفتم:چه ذوقیم میکنی...قهقهه زدو گفت:خیلی وقته عاشقش شدم ولی حسابم 

 رق زدو گفت:نمیذاشت...چشاش ب

 بالاخره امروز جواب مثبت گرفتم

 منم متقابلا قهقهه زدمو گفتم:خوشبحالتون...خوشبخت شید...چند سالشه؟

 60پرهام:

 من:کجا باهاش آشنا شدی؟

 پرهام:تو دانشگاهمونه
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سرمو تکون دادمو خواستم حرف بزنم که در به شدت باز شد پدرام اومد داخلو رو به من 

 دنبالت میگشتم...بعدم رو به پرهام گفت:گفت:اینجایی،داشتم 

 چیه از صبح خوشحالی؟

 پرهام خنده ی شیطونی کردو گفت:هیچی

 پدرام نگاه مشکوکی بهش کردو روبه من گفت:بریم دیگه دیره 

 باهم رفتیم پایین بعداز خدافظی از فریبا خانم رفتیم بیرون

 میپوشمبعده رسیدنمون لباسامو انداختم رو ساک فردا صبح دوباره 

 خودمو با خستگی انداختم رو تختو نفهمیدم چجوری خوابم برد

@alnalral 

 

 .5پارت#

پرواز داشتیم...بلند شدم رو  0.:0صبح بود  .با سرو صدای پدرام بلند شدم ساعت نزدیک -

تختو درست کردم دستو صورتمو شستم لباسامو پوشیدم رفتم تو آشپزخونه پدرام لباس پوشیده 

 لیوان شیر خوردم یه لیوانم دادم پدرام... اومد پیشم یه

 گازو قطع کردم رفتم طرف پدرام

چمدونارو برد گذاشت تو آسانسور خودشم رفت پایین دوباره برگشت کیفارو از دست من گرفت 

 چراغارو خاموش کردم درم قفل کردم رفتیم پایین...

 با آژانس رفتیم طرف فرودگاه

 اینا اومدن...نگار اومد سمتم محکم بغلم کرد...بعد از ما مامان و فریبا خانم 

 مهرداد خندیدو گفت:چته نگار داره

 میره شرش کم ولش کن
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 با گریه خندیدمو رو به مهرداد گفتم:پررو

 بعده کلی گریه زاری بالاخره نوبت پروازمون شد...

 میداد با پدرام رفتیم به سمت جایگاهمون...بعداز سوار شدن یه مهماندار اومد هی علامت

 حوصله نداشتم سرمو گذاشتم رو شونه پدرام خوابم برد

 با صدای مهماندار که میگفت از مرز ایران خارج شدیم چشامو باز کردم

@alnalral 

 

 50پارت#

با رسیدنمون به ترکیه بعده کلی دنگ و فنگ بالاخره تونستیم بارهارو تحویل بگیریم...یه راننده  -

خودشه اومد دنبالمون بعداز حدود دو ساعت بالاخره رسیدیم یه خونه که که پدرام میگفت راننده 

نه یه عمارت بزرگ روبه روم بود خواستم از حیاط سنگ فرش شدش بگذرم که چشمم به یه کلبه 

چوبی بزرگ و خیلی با صفا خورد پاتند کردم سمت کلبه خواستم درشو باز کنم که قفل بود 

ند میومد سمتم کلید تو دستش چرخوند و درو باز کرد وارد برگشتم به سمت پدرام که با لبخ

شدم خیلی قشنگ بود یه حال کوچیک که با تلویریون راحتی های قهوه ای رنگ چیده شده بود 

 با یه آشپزخونه نقلی سرویس بهداشتی هم تو آشپزخونه بود

 از سمت چپ پله میخورد به بالا

ق کوچیک با تخت و راحتی های مشکی خیلی خوب رفتم طرف پله های چوبی و رفتم بالا یه اتا

 بود اینجا از همون بالا داد زدم

 پدراااااااام؟؟؟

 پدرام اومد بالا رو بهم پرسید چی شده؟چرا داد میزنی؟

 رفتم طرفشو گفتم میشه اینجا بمونیم نریم اونطرف
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 اول خواست اعتراض کنه ولی بعده یه ذره مکث گفت:دوس داری؟

 گفتم:آره خیلی خوشگله اینجا...من عاشق کلبه امکلمو تکون دادمو 

به نرمی گونمو نوازش کردو گفت:باشه...ولی بیا بریم اونطرفم نشونت بدم با خدمتکارام آشنات  -

 کنم بعد دوباره برگردیم اینجا...

باهاش رفتم تو اون عمارت بزرگ داخلش از بیرونشم قشنگ تر بود بعداز دید زدن کله خونه که 

زرگ بودو آشنایی با خدمتکارا باز راه کلبه رو در پیش گرفتیم با ورودمون به کلبه یه خیلیم ب

دختر تقریبا هم سنو سال خودم داشت اونجارو گرد گیری میکرد مارو که دید صاف ایستادو سلام 

 کرد

 بعدش رو به پدرام گفت:تموم شد کارم آقا

 پدرام سرشو تکون دادو گفت: میتونی بری ممنون

 خواست از کلبه خارج بشه که پرسیدم اسمت چیه؟ دختره-

 برگشت و با لبخند نازی گفت:گندم...منم متقابلا لبخند زدمو گفتم:چه اسم قشنگی -

 سرشو زیر انداختو گفت:ممنون خانم،با اجازه بعدم از کلبه خارج شد...

 به پدرام نگاه کردمو گفتم:بهش -

 بگو بهم نگه خانم،بدم میاد

 جوری شد نگاهش مثل اونروز تو ویلا مات شد دو طرف صورتمو گرفت تو دستاش  یهو پدرام یه -

 ذل زد تو چشام،یه چیزایی زیر لب زمزمه میکرد متوجه نمیشدم

 آروم تکونش دادمو گفتم:چی میگی پدرام؟؟؟ -

 به خودش اومد دستی بین موهاش کشیدو گفت آروم گفت: -

 اخلاقتم مثل خودشه...
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داشت برد سمت بالا و گفت:بیا لباساتو بچین تو کمد به گندم میگم شاممونو بعدم ساک هارو بر -

 بیاره اینجا اون از این به بعد کارای اینجارو میکنه دختر خوبیه

 سرمو کج کردمو گفتم:میشه -

 لطفا بهش بگی بهم نگه خانوم

صدا کنه  یهو پدرام داد کشید:بس کن دیگه هلیا اون فقط یه خدمتکاره حق نداره اسم تورو-

 فهمیدی؟؟؟بعدم از پله ها رفت پایینو از کلبه خارج شد

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

روزا همین جوری پشت سرم میگذشت داشتیم به عید نزدیک میشدیم برا سه روز مونده به  -

عید قرار بود بریم ایران دلم برا مامان اینا یه ذره شده بود تقریبا هرروز باهاشون صحبت میکردم 

 یشتر خل بازیایه نگارو کرده بوددلم ب

 از اون شب با پدرام سرسنگین بودم،حق نداشت سرم داد بزنه -

به گندمم گفته بودم فقط اسممو بگه،اولش قبول نمیکرد میگفت آقا ناراحت میشه و ال میشه وبل 

میشه...گندم و مامانش ایرانی بودن مثل اینکه باباش وضعش خیلی توپ بوده میان ترکیه برا کار 

باباش ورشکست میشه بعدش سکته میکنه گندم میمونه و مامانش،میان اینجا کار میکنن،مامانش 

 سالشه و دانشجو  66آشپزی میکنه خودشم هرازگاهی نظافت به گفته خودش

 تو خونه ی پشت باغ زندگی میکنن...

نشسته بودم تو کلبه منتظر پدرام که بیاد شام بخوریم،صبح پرواز داشتیم دل تو دلم نبود پس  -

 فردا عید بود خیلی استرس داشتم

بس استرس داشتم نتونستم چیزی بخورم  با اومدن پدرام شاممونو شروع کردیم ولی از -

سرسری مسواک زدمو رفتم بالا دراز شدم رو تخت، از پایین صدای گندم میومد حتما اومده میزو 

 جمع کنه بعداز چند دیقه پدرام اومد بالا اونم رو تخت دراز شدو گفت:پس چرا نخوابیدی؟

 چی عزیزم؟چرخیدم سمتشو گفتم:استرس دارم...خندید و گفت:استرس برا  -



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان )اصغرزاده.ا - مندل 

telegram.me/romanhayeasheghane 91 

 آهی کشیدمو گفتم:نمیدونم -

 رو موهامو بوسیدو گفت:بخواب -

صبح باید زود بلند شی استرسم نداشته باش...بعدش سرمو گذاشت رو سینش دستشو دور کمرم 

 حلقه کردو خودش خوابید

@alnalral 

 

 55پارت#

 با تکونهای دستی بیدار شدم -

 پدرام بود که بالاسرم وایساده

 شمهای بازمبود،با دیدن چ

 لبخندی زدو گفت:پاشو گلم،دیره

 خیلی خوابم میومد ولی با این حال بلند شدم با سستی رفتم پایین دستو صورتمو شستم -

 اومدم بیرون،میز صبحونه آماده بود...با پدرام صبحونمونو خوردیم

 پدرام بلند شد رفت بالا خودش لباساشو پوشید لباسای منم آورد

 .رفتیم بیرون لباسامو تنم کردم..

رااننده رفت چمدونهارو آورد سوار ماشین شدیم،به سمت فرودگاه حرکت کردیم...تو کل مسیر 

سرم تو پاهای پدرام بود کم کم داشت چشام گرم میشد که پدرام گفت رسیدیم...پیاده 

 شدیم...چون نزدیک عید بود فرودگاه خیلیی

 شلوغ بود...بعده کلی معطل شدن

پیما شدیم اینسری اصلا خوابم نمی اومد یه مجله تو دست پدرام بود ازش بالاخره سوار هوا

 گرفتم...دنبال جدول میگشتم حلش کنم ولی پیدا نکردم
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 پدرام با تعجب نگام کردو گفت: -

 دنبال چی میگردی؟.

 لبامو آویزون کردمو گفتم:جدول

 دش خیلی جدی گفت:خندید...از جیب صندلی یه جدول در آورد با یه خودکار داد دستم بع -

 حالا میشه اون مجله منو لطف کنی بدی بخونم

 ابرو بالا انداختمو گفتم:نچ -

 با تعجب پرسید:دیگه چرا -

 باز نیشمو باز کردمو گفتم:بیا جدول حل کنیم -

 اخمشو کشید توهمو گفت متنفرم -

 چشامو گرد کردمو گفتم از من؟؟؟ -

 دیوونه جدولو میگماونم متقابلا چشاشو گرد کردو گفت:نه 

 آهانی گفتمو بعدش دوباره گفتم: -

 بخاطر من،خب حوصلم سر میره

 پوفی کردو گفت:خیله خب -

بعداز کمی جدول حل کردن مهماندار قهوه آورد،اصلا دوس نداشتم گفتم برام یه لیوان آب  -

 پرتقال بیاره...لبخندی زدو ازمون دور شد

 .بارهارو تحویل دادیم به سمت خروجی حرکت کردیمنمیدونم چقد گذشته بود که رسیدیم.. -

 مامان اینا منتظرمون بودن -

رفتم طرفشون با همشون رو بوسی کردیم...فریبا خانم و پرهامم بودن...قرار شد پدرام با پرهام  -

 ومامانش بره خونشون از اونجا ماشینو برداره بیاد خونه مامان اینا...
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 مهرداد شدیم و رفتیم سمت خونه همراه مامان اینا سوار ماشین -

 نگار همش تیکه میپروند... -

 با رسیدنمون به خونه یه راس رفتم سمت اتاق مجردی خودم دلم برا اینجام تنگ شده بود -

 بعده یه دوش حسابی،لباسامو پوشیدمو افتادم رو تخت -

 چشام داشت گرم میشد که پدرام وارد اتاق شد -

 آوردو رفت سمت حموم...لباساشو از تو چمدون در  -

@alnalral 

 

 52پارت#

 چشامو که باز کردم تو بغل پدرام -

 بودم،چون تخت یه نفره بود باید کیپ میشدیم تا جا بشیم...

 0به زور خودمو از بین بازوهاش کشیدم بیرون،رفتم پایین ساعت -

 بعداز ظهر بود...چقد خوابیده بودیم...

 مهرداد با دیدنم خندیدو گفت: -

 به به آباجی گلم...بالاخره رخصت کردین بیدار شین...

رفتم نشستم رو پاشو محکم گازش گرفتم...متنفر بود از این کار...بلند شدم خواستم برم سمت  -

 آشپزخونه که دیدم اونجا گیرم میندازه پس با یه حساب سر انگشتی رفتم اونطرف سالن...

 حالا اون بدو من بدو -

ه شد،پدرام که داشت از پله ها میومد پایین درو باز کرد،مهرداد که خیالش از تو همین آیفون زد -

 در راحت شده بود...باز افتاد دنبال من
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 رفتم سمت در ورودی خواستم فرار کنم سمت حیاط که محکم خوردم به یه نفر -

 همه ی برگه ها کاغذهایی که دستش بود به اضافه ی سوئیچ و گوشیش همش پخش زمین شد -

 سرمو بلند کردم که معذرت خواهی کنم که...زمان ایستاد -

 عقربه ها حرکت نمیکردن -

 قلب منم حرکت نمیکرد -

 چقد دلم براش تنگ بود -

با صدای مهرداد که میگفت چی شد،به خودم اومدم...سریع معذرت خواهی کردمو برگشتم  -

 عقب

 نگار داشت با بهت نگام میکرد -

 ت آشپزخونه...دستشو کشیدمو بردم سم -

@alnalral 

 

 52پارت#

 رفتیم تو آشپزخونه خیلی گشنم بود،مامان داشت ناهارو گرم میکرد-

 مثل اینکه خودشون خورده بودن...

 مامان غذارو کشید گذاشت رو میز

 خواستم بلند شم پدرامو صدا کنم که خودش اومد تو آشپزخونه

 و رو به من گفت:بعداز تموم شدن ناهار پدرام از مامان تشکر کرد -
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حاضر شو بریم به مامان اینام سر بزنیم سرمو تکون دادمو بلند شدم از آشپزخونه خارج شدم 

رفتم سمت پله ها در ورودی باز شد بابا داخل شد رفتم سمتش بغلش کردم وگفتم:سلام بابا،چه 

 عجب تشیف آوردین

 بابا گونمو بوسیدو گفت:نیومده زبون نریز دختر کار داشتم

یدمو رفتم بالا لباسامو پوشیدم کیفمو برداشتم از اتاق اومدم بیرون در اتاق مهرداد باز بود بی خند

اراده سرک کشیدم مهرداد و شهاب طبق معمول سرشون تو لپ تاپ بود خواستم برگردم که با 

 دیدن برق حلقه تو دست شهاب

 کردم ولی نه اشتباه نبود قلبم از حرکت ایستاد...باور نداشتم...چن باری چشامو باز و بسته

 به زور بغضمو قورت دادمو رفتم پایین...

 پدرام داشت با بابا صحبت میکرد

 رفتم طرفشو گفتم:من حاضرم

 بلند شد وگفت:باشه عزیزم بذار برم حاضر شم بیام

 نشستم بغل بابا دستامو دور شونش حلقه کردمو گفتم:چخبر بابایی؟خندیدو گفت:سلامتی -

 ه ها اومد پایینپدرام از پل -

 گونه ی بابا رو بوسیدمو گفتم -

 ما بریم یه سرم به فریبا خانم اینا بزنیم شب برمیگردیم

 بابا سرشو تکون دادو گفت:برین -

 به سلامت

 با مامانو نگارم خدافظی کردیمو از در خارج شدیم... -

@alnalral 
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 52پارت#

پارک کرد تو حیاط رفتیم داخل،فریماه خانمو  بعداز رسیدن به خونه ی فریبا خانم،پدرام ماشینو -

 سانازم اونجا بودن...

 باهاشون سلام علیک کردمو نشستم پیش فریماه خانم -

 برعکس فریبا و ساناز خیلی زن دوست داشتنی و خون گرمی بود

 خدمتکارا برامون شربت آوردن

 پرهامو پدرام سرشون تو یه برگه بود داشتن آروم صحبت میکردن

غول صحبت با فریماه خانم بودم...مثل اینکه امشب مهمون زیاد بود چون فریبا خانم منم مش

 همش به خدمتکارا دستور میداد

 با صدای زنگ آیفون به خودم اومدم...خدمتکارا درو باز کردن -

 یه آقای نسبتا میان سال وارد سالن شد...ساناز بلند شدو گفت:سلام بابا...پس شوهر فریماه خانمو

 لبخند آرومی زدو رو به ساناز گفت:سلام دخترممرد 

 پس بابای سانازه

 خیلی مرد محترمی بود -

باهممون سلام احوال پرسی کرد رفت نشست پیش زنش،گونه ی زنشو بوسید و گفت:خانم من 

 چطوره؟

 فریماه خانم انگار که براش چیز عادی باشه لبخندی زدو گفت:خوبم -

 عزیزم...

 لبخند در گوشش گفتم:بابا اینا از دو تا جوون عاشق تر وپرانرژی ترن نشستم پیش پدرام و با
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 پدرام آروم چشمک زدو گفت:نکنه -

 دلت خواست؟

 چشامو گرد کردمو گفتم:برو بابا -

 دستمو آروم فشار دادو گفت: -

 جواب این گستاخیتو شب میدم

 از لحنش خندم گرفت

 بزور جلو خندمو گرفتم که  -

 گفت:بخندپرهام با لحن شوخی 

زنداداش راحت باش...همین لحنش باعث شد بخندم...پدرام نگاه عمیقی بهم کردو گفت:میخوای 

 بریم تو اتاق پرهام؟

 با تعجب پرسیدم برا چی؟ -

 خواست جوابمو بده که باز آیفونو زدن...عمو رضا وفاطمه خانم به همراه الینا وارد شدن -

 باهاشون،خدمتکار گفت که شام حاضره...بعداز خوردن شام ومیوه...بعداز سلام واحوال پرسی 

فریبا خانم پیشنهاد داد فردا بعداز سال تحویل بریم شمال ویلاشون...همین که اسم شمال اومد  -

حالم بد شد...مخصوصا که میخواستن برن به اون ویلای نفرین شده...آروم رو به پدرام گفتم:قبول 

 نکن

 ام کردو زمزمه وار گفت:باشهیه نگاه به چشم -

 بعد رو به مامانش گفت:ما نمیتونیم بیایم -

 فریبا خانم اعتراض کرد ولی پدرام قبول نکرد... -

 بعده کلی صحبت قرار شد خودشون برن شمال
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 پدرام رو کرد بهم ساعتو نشون دادو گفت:امشب اینجا بخوابیم -

 یمه شب بودن 2به ساعت بزرگ گوشه ی سالن نگاه کردم،نزدیک -

 برگشتم سمتشو گفتم:نه پاشو بریم

 همراه پدرام بلند شدیم از جمع خدافظی کردیم رفتیم تو حیاط -

 سوار ماشین شدیم

 تو راه پدرام رو کرد سمتمو گفت:

 خب ما مسافرت کجا بریم

 لبخندی زدم و بی اراده گفتم:مشهد...دلم بدجور هوای مشهدو کرده بود... -

 کر خوبی بودلبخندی زدو گفت:ف -

 بعداز رسیدنمون به خونه چراغا خاموش بود آروم رفتیم تو اتاق -

 اینسری رو زمین جا پهن کردم خوابیدیم...

@alnalral 

 

 59پارت#

صبح با صدای در از خواب بیدار شدیم...مامان بود که میگفت دو ساعت دیگه سال تحویل  -

 میشه

بشوره،منم متقابلا بلند شدم رخت خوابارو جمع پدرام بی حوصله بلند شد رفت دستو صورتشو  -

 کردم

دستو صورتمو شستم لباسامو عوض کردم همراه پدرام رفتیم پایین...مامان سفره هفت سینو  -

 چیده بود...صبحونمونو خوردیم
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 دور سفره جمع شدیم

 قرآنو دستم گرفتم شروع کردم به خوندن وسطای قرآن بودم که،

 دنتلویزیون شروع کرد به خون

 یا مقلب القلوب والابصار -

 یا...................... -

 بعدش صدای شلیک و آغاز سال نو

 با مامان و بابا روبوسی کردیم

 پدرام بی پروا گونمو بوسید

 اخم کردم که اشاره کرد به مامان بابا،بابا محکم مامانو بغل کرده بود

 بزنیم،میخوان برن شمالپدرام گفت:پاشو بریم به مامان اینا سر  -

 بعدش بیایم خودمون را بیافتیم -

 بعدش رو کرد سمت مامانو گفت:

 ما میخوایم بریم مشهد شما نمیاین

 مامان لبخندی زدو گفت:به سلامت،من که نمیتونم بیام مادر -

ارسلان)پدرم(دو روز دیگه باز کارخونه رو را میندازه شبا باید دیروقت که میاد غذاش حاضر 

ه...پوفی کردمو خواستم حرفی بزنم که بابا با لبخند رو به مامان گفت:خانم شما نگران من باش

 نباش من خودم شام میخورم شما اگه دوس دارین باهاشون برو

مامان دست دست کرد که با خوشحالی گفتم:پاشین مامان چمدونتونو جمع کنید ما بریم به  -

 یمفریبا خانم اینا سر بزنیم بیایم حرکت کن

 مامان با لبخند گونه ی بابا رو بوسید وبلند شد -
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 قهقهه زدمو رو به مامان گفتم: -

 مامان حرکات صحنه دار جلو بچه

 بعد به خودمو پدرام اشاره کردم

 مامان چشم غره ای نثارم کردواز پله ها بالا رفت...منم رفتم لباسامو پوشیدمو اومدم پایین -

 م ورفتنمون به خونه ی فریبا خان -

 برگشتنمون دو ساعتی طول کشید

 وقتی برگشتیم مهردادو نگارم اومده بودن -

 مامان چمدونشو گذاشته بود رو مبل ولی خودش نبود -

 از نگار پرسیدم گفت با بابا بالان -

مهرداد لم داد رو مبلو بی هوا گفت:چیکارشون دارین خلوت کردن...بعد یهو خودش فهمید چی 

شم گرد کرد،همین حرکتش باعث شد نتونم جلو خندمو بگیرم ترکیدم گفته...سیخ نشست چشا

 بعداز منم نگار قهقهه زد...پدرام که سرخ شده بود ولی نخندید

خود مهرداد به زور جلوی خندشو گرفتو رو بهم تشر زد:زهرمار،من یه چی گفتم تو واسه چی  -

 میخندی...

 بیاین؟ خندمو خوردمو حرفو عوض کردم...شما ها نمیخواین -

 خوش میگذره هاااا -

 مهرداد کتشو در آوردو رو بهم گفت:فردا عقد کنونه شهابه با اونجا دعوتیم ب....... -

 دیگه نمیشنیدم چی میگفت -

 همون یه کلمه حرفش باعث شد چشام سیاهی بره...حالم اصلا خوب نبود

 با صدای نگار که اسممو صدا میزد به خودم اومدم -
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 سمت آشپزخونهپاشدم رفتم  -

 یه لیوان آب برا خودم ریختم

 نشستم رو صندلی،نگار پشتم اومد تو آشپزخونه و با ناراحتی حالمو پرسید

 اخمی کردمو رو بهش گفتم: -

 اگه عقد نکرده پس حلقه ی دستش برا چی بود؟

 نگار آهی کشیدو گفت:یه مدت صیغه بودن...فردا میخوان داعمش کنن... -

 دادمو گفتم:کی هست دختره؟بغضمو قورت  -

 نگار شونه بالا انداختو گفت:نمیشناسم -

 تو همون هین صدای پدرام و شنیدم که صدام میکرد

 رفتم بیرون دیدم پدرام دو تا ساکا تو دستشه منتظر منه-

 با دیدنم گفت:من اینارو میذارم تو ماشین،توام زود بیا -

کردم که آروم زیر گوشم گفت:سعی کن سرمو تکون دادمو برگشتم سمت نگار...بغلش  -

فراموشش کنی...آهی همراه بغض کشیدمو برگشتم سمت مهرداد...اونم بغل کردمو کیفمو 

 برداشتم رفتم بیرون

@alnalral 

 

 20پارت#

 سوار ماشین شدم و منتظر موندیم تا مامان بیاد -

 مامان همراه بابا از در خارج شدن -

 بشینه قبول نکرد هر چی به مامان اصرار کردم جلو
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 با بابا هم خدافظی کردیم-

 راه افتادم

 قرار بود یه هفته بمونیم -

 ولی از شرکت زنگ زدن

پدرام میگفت کار واجبی براش پیش اومده بخاطر همون سه روز موندیم...اون سه روز تو مشهد 

 بهترین روزا بود برام

 شب بگیره 22م تونست دو تا بلیط برا بعداز برگشتمون،به هزار و زحمت و کلی پارتی بازی پدرا -

 بود که رسیدیم 2ساعت حدود  -

 با خستگی و عجله بقیه وسایلامونم جمع کردم...

 از مامان اینا خدافظی کردیم -

 رفتیم خونه ی فریبا خانم اینا

 از اونام خدافظی کردیم

 ساعت یه رب به ده بود که با پرهام راهی فرودگاه شدیم

 مستقیم سوار هواپیما شدیم...رسیدیم  22ساعت 

 انقد خسته بودم همنطور سرم رو شونه پدرام خوابم برد... -

 اصلا نفهمیدم چطوری رسیدیم -

 از گشنگی هم داشتم ضعف میکردم...بعده کلی معطل شدن باباخره ساک هارو تحویل گرفتیم -

 راننده اومده بود دنبالمون...

لباساشو عوض کرد دوباره برگشت که با راننده بره وقتی رسیدیم پدرام با عجله رفت تو  -

 شرکت...
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منم رفتم تو همونجا پایین چمدونمو باز کردمو لباسامو برداشتم رفتم تو حموم وقتی اومدم  -

بیرون گندم اومده بود میز صبحونه خوری رو چیده بود...دلم داشت ضعف میرفت،دستمو گذاشتم 

دم داشتم میمردمااا...بعد نشستم شروع کردم به رو شکمم و گفتم آی دستت درد نکنه گن

 خوردن...

 سیر که شدم پاشدم رفتم بالا موهامو سشوار کشیدم

 دراز شدم رو تختو طبق معمول خوابم برد...

@alnalral 

 

 22پارت#

 با زنگ گوشیم چشامو باز کردم -

 گوشیو تو دستم گرفتمو جواب دادم

 ممن:بله...با صدای مامان سیخ نشستم سرجا

 مامان:هلیا؟دختر یه زنگ نزنی بگی رسیدین یا نه،چقد تو بی خیالی آخه...

 خمیازه ای کشیدمو گفتم:سلام -

 مامان ببخشید خسته بودم خوابم برد

 مامان:علیک سلام،تو که همیشه خسته ای مادر...چخبر؟پدرام کجاست... -

 من:سلامتی...رفت شرکت کار داشت

 صحبت کردم بالاخره رضایت دادو قطع کردبعداز چند دیقه که با مامان  -

 بلند شدم برم دست و صورتمو بشورم شاید حالم جا بیاد

خواستم رو تختیو مرتب کنم که چشمم خورد به گردنبندم که پاره شده بود افتاده بود رو  -

 بالشت
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 پوفی کشیدمو با حرص برشداشتم...همینو کم داشتم...لعنتی  -

 هروقت رفتم بیرون بدم تعمیرش کننگذاشتم رو میز توالت که  -

رفتم پایین حوصلم سررفته بود رفتم تو حیاط همینجوری قدم زنان رفتم جلو چشمم خورد به یه 

کلبه ی کوچیک...با کنجکاوی رفتم جلو...درش قفل بود...دو سه باری هلش دادم که با صدای بدی 

 باز شد

 رفتم داخل بوی رنگ میومد چراغو روشن کردم...

 وای اینجارو...همه جا پر بود از عکس یه دختر...چقد شبیه منه! -

 مخصوصا اون موهای فرش و چشای کشیدش ...

یه نفر عکسای این دخترو تو زاویه های مختلف رو بوم نقاشی به صورت خیلی زیبا و ماهرانه  -

 کشیده بود... طوری که آدم شک میکرد این یه نقاشیه یا یه واقعیت

( و چیزی که از همه جالبتر بود یه elavlی به انگلیسی نوشته شده بود )مهتا...زیر هر نقاش -

عکس نقاشی شده از پدرام و اون دختره بود...خیلی زیبا بود...حس کنجکاویم داشت کلافم 

 میکرد...

 ینی این کیه که انقد شبیه منه

.اون لحظه ای پدرام یه لحظه ذهنم کشیده شد به شمال به ویلا و به اون اتاق نفرین شده.. -

 موهامو گرفت تو دستاشو زمزمه وار گفت:

 این موهای فرت منو یاد یه عزیزی میندازه...خیلی کیج شده بودم،

 یعنی این دختر کی میتونست باشه؟!!!

@alnalral 

 

 26پارت#
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با شنیدن صدای پایی سرمو چرخوندم،پدرام با عصبانیت اومد طرفمو بازومو گرفت محکم فشار  -

 و غرید:تو اینجا چه غلطی میکنی؟ داد

 به توجه به عصبانیتش با کنجکاوی پرسیدم:پدرام این دختره کیه؟ -

همین بی توجهیم باعث شد بیشتر عصبانی بشه اینسری تقریبا نعره زد:میگم اینجا چیکار  -

 میکنی؟

 چشامو گرد کردمو گفتم:سرم داد نزناااا!خب کاری کردم -

گونم سوخت...با بهت بهش خیره شدم که انگشت اشارشو گرفت  تو یه لحظه احساس کردم -

 سمتمو از بین دندوناش غرید:یه بار دیگه فقط یه بار دیگه پاتو اینجا بذاری،

 با من طرفی...بعدم بازومو کشید چراغو خاموش کرد رفتیم بیرون

م یه نکندرو محکم بست و منو همراه خودش کشید...گونم خیلی میسوخت...خیلی سعی کردم گر

 ولی نشد ودر آخر اشکام راهشونو پیدا کردن...

 داخل کلبه شدیم -

 پدرام رفت نشست رو کاناپه از تو کشو یه بسته سیگار با فندک در آورد

 از پله ها رفتم بالا خودمو انداختم رو تخت و باز اشکام ریختن پایین... -

 ورتمو شستم دوباره برگشتم بالابعد از اینکه خب خالی شدم بلند شدم رفتم پایین دستو ص -

نشستم جلو میز آرایش و موهامو باز کردم خواستم شونه کنم که دستای پدرام از پشت دور کمرم 

 حلقه شد...سرشو فرو کرد تو موهامو با صدای گرفته ای گفت:

 معذرت میخوام گلم...نفهمیدم چیشد...ببخشید

 طرف صورتمو آروم پیشونیمو بوسید بعدش منو برگردوند سمت خودشو دستاشو گذاشت دو -

 ذل زد تو چشامو گفت:آشتی؟
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 عین بچه ها لبامو آویزون کردمو با بغض گفتم:نچ -

 خندید و دستشو نوازش گونه کشید رو گونم و گفت:چیکار کنم آشتی کنی؟ -

 بی هوا پرسیدم:اون دختره کی بود؟ -

کردو زمزمه وار گفت:یه روزی برات دوباره چهرش خشن شد ولی برخلاف انتظارم محکم بغلم  -

 میگم

 بعدش بلند شد و گفت:آماده شو بریم شام بیرون

 خواستم حرفی بزنم که انگشت اشارشو گذاشت رو لبامو گفت: -

 سریع آماده شو پایین منتظرم

 بعدش رفت از پله ها پایین

 پاشدم لباسامو پوشیدم -

 دوباره نشستم جلو میز توالت

خواستم بلند شم که پدرام از پشت دستشو دراز کرد ادکلنی که خودش  یه آرایش ملیح کردمو

برام گرفته بود و برداشت و گفت:از این بزن...با ترس برگشتمو دستمو گذاشتم رو قلبمو گفتم:چرا 

 عین جن ظاهر میشی...ترسیدم

اخمی کردو گفت:دستت درد نکنه حالا دیگه جنم شدیم،بعد دوباره ادکلنو گرفت سمتمو  -

 گفت:بزن

 ازش گرفتم زدم به مچ دستام 

 خواستم بذارم سرجاش که پدرام ازم گرفت یه ذره زد به انگشتشو زد به لاله گوشمو گردنم...

 یه لحظه که نگاش افتاد به گردنم با تعجب گفت:گردنبندت کووو؟ -

 اخمی کردمو گفتم:پاره شده -
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لنو گذاشت سر جاشو دست منو گرفت آهانی کردو گفت:فردا بده ببرم تعمیرش کنن،بعدش ادک -

 بلندم کرد...

@alnalral 

 

 .2پارت#

 رفتیم به رستوران ایرانی -

 پدرام بدون نظر خواستن از من ماهی سفارش داد -

 اخمی کردمو گفتم:تو اصلا ازم نظر نخواستی -

از دستامو گرفت گفت:من که میدونم تو عشق ماهیی پس اون اخمتو وا کن...بی اراده اخمم ب -

 شدو لبخند زدم...پدرام لبخند زدو گفت:آ باریکلا،همیشه بخند

 با این حرفش لبخندم گشاد تر شد... -

 بعداز خوردن شام و کمی دور دور تو خیابونا برگشتیم خونه... -

،چاییمو تموم کردم vtپدرام رفت دوش بگیره منم یه چایی واسه خودم ریختم نشستم جلو  -

ودم دراز شدم رو کاناپه تو اوج فیلم بودم که برقا رفت...بلند شدم لیوان گذاشتم رو عسلی خ

گوشیمو برداشتم چراغشو روشن کردم رفتم سمت حموم درو زدم پدرام حوله پوشیده اومد 

بیرون به کمک چراغ گوشی رفتیم بالا پدرام لباساشو پوشید...منم مثلا خواستم کمکش کنم 

یز ولی هرکاری کردم روشن نشد...با اخم روبه پدرام سشوارو از تو کشو در آوردم زدم به پر

 گفتم:این چرا روشن نمیشه...پدرام چند ثانیه ذل زد بهم

بعد یهو قهقه زد...تا حالا اینجور خندیدنشو ندیده بودم...میون خنده هاش بریده بریده گفت:برق 

 که نیست...

 تازه فهمیدم چه سوتی دادم -

 و گفتم:نخند خب حواسم نبودیه پس گردنی نثار پدرام کردم -
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پدرام بی هوا دستمو کشید که افتادم تو بغلشو خودشم از پشت افتاد رو تخت...گونمو محکم  -

 بوسیدو گفت:خنک خودمی تو

 اخم کردم وگفتم:خنگ خودتی، -

 مثلا میخواستم موهاتو خشک کنم سرما نخوری...

چشماموگفت:واقعا میخواستی موهامو خشک یهو پدرام منو از خودش جدا کردو ذل زد تو  -

 کنی؟؟؟

 با تعجب گفتم:اشکالی داره -

 آهی کشیدو گفت:نه...بعدش محکم بغلم کرد و خوابید... -

@alnalral 

 

 20پارت#

 صبح به سختی خودمو از بین بازوهاش کشیدم بیرون رفتم پایین تا دستو صورتمو بشورم، -

پشت میز پدرامم اومد پایین نشست پشت میز،بعداز  گندم داشت میز صبحونه رو میچید،نشستم

تموم کردن صبحونش بلند شد در حالی که میرفت بالا بهم گفت:هلیا من شرکت کار دارم ناهار 

 نمیام،اگه خواستی گردنبدتو بده بدم تعمیرش کنن...

 پشت سرش رفتم بالا گردنبندو دادم بهش،گونمو بوسیدو گفت: -

 بگم ببرتت خرید...دلم میخواست برم ولی من که زبونشونو بلد نبودماگه خواستی به راننده  -

 روبه پدرام کردمو با ناراحتی گفتم:من که زبون اینارو بلد نیستم

 خندید و گفت:راننده خودش بلده -

دست به کمر نگاش کردمو وپررو پررو پرسیدم:اونوقت به راننده چی بگم؟...بگم ببخشید آقای  -

 اون لباس زیر و بپرسی بعد راننده بگه خانم سایزتون چنده؟بعد من بگم......راننده میشه قیمت 
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 پدرام پرید وسط حرفمو ودر حالی که سعی میکرد نخنده گفت: -

خیلی خوب بیا این کارتو بگیر به گندم بگو باهات بیاد خرید،اونم زبون اینجارو بلده...بعدم کتشو 

 برداشت از پله ها رفت پایین

شدم کارتو گوشیمو گذاشتم تو کیفم رفتم پایین،از کلبه خارج شدم رفتم سمت منم حاضر  -

 خونه 

گندم پیش مامانش تو آشپزخونه بود...رفتم پیشش و ازش خواستم باهام بیاد خرید...اونم به 

مامانش گفت،مامانش لبخندی زدو رو بهم گفت:لطفا سعی کنید تا ناهار برگردید،آقا بیاد ببینه 

 ت میشه،دست گندمو کشیدمو گفتم:پدرام ناهار نمیادنیستید ناراح

چشم،مام سعی میکنیم زود بر گردیم...گندم رفت حاضر بشه منم تو حیاط منتظرش بودم،اصلا 

 دلم نمیخواست با راننده برم

برا همین زنگ زدم به پدرام و با لوس ترین حالت ممکن ازش خواستم به راننده بگه سوییچو  -

 .بده خودمون بریم..

 اولش قبول نمیکرد ولی با اون لحن من آخرش خر شد -

 بی اراده پریدم بالا داد زدم:عاشقتم -

 پدرام چند لحظه سکوت کردو بعد با صدای گرفته ی گفت:چی گفتی؟ -

 تازه فهمیدم چه زری زدم -

 برا همون با تته پته به زور گفتم:

 هیچی،خدافظ

 قطع کردمبعدش بدون اینکه بذارم حرفی بزنه،گوشیو 

@alnalral 
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 25پارت#

سوییچو از راننده گرفتم رفتم به آدرسی که گندم میگفت...کلی خرید کردم...یه شال برا گندم  -

 یه تیشرت زرشکی هم برا پدرام خریدم...

 تو راه برگشت یهو گندم برگشت عقبو گفت:اون آقا پدرام نبود؟

 دم اون مغازه عطر فروشی وایساده بود؟

 کنار با تعجب برگشتمو گفتم:کو؟ماشینو زدم 

 گندم دوباره نگاهی به عقب انداختو گفت:فک کنم رفت داخل مغازه... -

 ماشین خاموش کردمو رو به گندم گفتم:پیاده شو -

 با گندم به طرف مغازه حرکت کردیم...یه مغازه عطر و ادکلن فروشیه خیلی بزرگ و شیک -

برگردم،گفتم شاید گندم اشتباه کرده ولی با شنیدن  داخل شدیم هیچ کس تو مغازه نبود خواستم

 صدای پدرام رفتم جلوتر یه در شیشه ای مات اونجا بود درو باز کردم رفتم داخل...

 پدرام و یه پسر و دختر جوون که نمیشناختمشون نشسته بودن رو راحتی و قهوه میخوردن... -

 با صدای در برگشتن سمت در

 دو پرسید:اینجا چیکار میکنیپدرام با دیدنم تعجب کر -

 اخم کردم:خودت اینجا چیکار میکنی؟ -

 از لحنم جا خورد ولی سعی کرد لبخند بزنه

عزیزم اینجا مغازه شراکتیه منو آرشه،اشارش به اون پسر جوون بود...سرمو تکون دادمو  -

 گفتم:نگفته بودی مغازه ی عطر و ادکلن داری

 یش نیومده بود...بیا اینجا با آرشو نامزدش آشنا شوتک خنده ای کرد:خب عزیزم فرستش پ -

 بعد منو کشید سمت خودش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان )اصغرزاده.ا - مندل 

telegram.me/romanhayeasheghane 111 

 اون دختر که بغل آرش وایساده بود دستشو سمتم دراز کردو گفت:-

 من سحرم نامزد آرش خیلی از آشنایی باهات خوشبختم

که لبخندی زدم باهاش دست دادمو گفتم:منم هلیام از آشناییت خوشبختم...یهو یادم اومد  -

 گندم دم مغازه منتظر منه

رو به پدرام گفتم:من برم گندم منتظرمه...سرشو تکون داد کتشو برداشتو گفت:بریم،منم باید برم 

 شرکت...گردنبندتم دادم تعمیر برگشتنی میارم واست...

 لبخندی زدمو با آرش و سحر خدافظی کردیم و از مغازه خارج شدیم... -

 واسه چی اومدی مغازهپدرام دستمو فشار داد:نگفتی 

 داشتیم رد میشدیم گندم جلو دیدد...بعدش اخم کردمو گفتم:چرا نگفتی مغازه داری-

لبخندی زد:خب عزیزم اینجا رو تازه با آرش شریک شدم،ببخشید دیگه...خواستم حرفی بزنم  -

 .که پدرام گفت:برو خونه گلم میام حرف بزنیم...چیزی نگفتمو با گندم رفتیم سمت خونه..

@alnalral 

 

 22پارت#

 تو حیاط شال گندمو دادم بهش -

 کلی تشکر کرد بعدش رفت ناهارو بیاره بخوریم

 داشتم ناهار میخوردم که گوشیم زنگ خورد،نگار بود... -

 با شادی جواب دادم...انصافا دلم براش تنگ شده بود -

 بعداز کلی حرف زدن با نگار و مهرداد...قطع کردم

 کرده بودگندم میزو جمع 
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رفتم بالا لپ تاپو برداشتم روشنش کردم،یه فیلم گذاشتم مشغول تماشا شدم وقتی به خودم  

 اومدم هوا تاریک شده بود...

 پاشدم چراغو روشن کردم

 بود دوساعت دیگه پدرام میومد... 2ساعت -

 ...نشستم جلو میز توالت و یه آرایش ملیح کردم موهامو بافتم ویه وری ریختم رو شونم -

ناخونامو لاک زرشکی زدمو لباسامو با تاپ شلوارک زرشکی عوض کردم...ادکلنمو رو خودم  -

 خالی کردم و رفتم پایین

 درو باز کردم خواستم برم تو حیاط که ماشین پدرام از در وارد شد...چقد زود اومده

اخماشو  اومد سمت کلبه با دیدن من جلو در یه لحظه ماتش برد ولی سریع به خودش اومدو

 کشید توهم اومد سمتم

 سلام،چقد زود اومدی -

 سلام،کارم زود تموم شد بیا تو -

 چیزی شده چرا ناراحتی؟ -

 نه چیزی نیست،اینو گفتو رفت تو کلبه...منم دنبالش رفتم -

 نشست رو کاناپه و گفت:به گندم بگو برام قهوه بیاره

 زنگو زدم گندم جواب داد گفتم: -

 ارهبرا پدرام قهوه بی

 رفتم نشستم پیشش و دوباره پرسیدم:چرا ناراحتی پدرام؟ -

 تو چشمام نگاه کردو گفت:یه چیزی بپرسم راستشو میگی؟

 با تعجب کلمو تکون دادمو گفتم: -
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 بپرس

 زنجیر گردنبندمو پاندول وار جلو چشمم به حرکت درآوردو گفت:اینو -

 کی بهت کادو داده؟

 که تو دستاش مشت کردو دوباره گفت:جواب سوالمو ندادی خواستم گردنبندو از دستش بگیرم -

 خیره نگاش کردمو گفتم:تو قرار بود ببری تعمیرش کنی نه اینکه منو بازپرسی کنی -

اومد نزدیکتر وگفت:شب عروسیمون گفتی این گردنبندو یکی بهت هدیه داده میخوام بدونم  -

 کی؟

میگفتم،بعدش دستامو جلوش دراز کردمو بلند شدمو گفتم:اگه قرار بود بگم همون شب  -

گفتم:بدش بهم گردنبندو...پدرام خواست حرفی بزنه که گندم قهوه رو آورد گذاشت رو عسلیو 

 بدون هیچ حرفی دوباره رفت بیرون...

 پدرام قهوه رو برداشتو مزه مزه کرد...دست به کمر وایسادمو گفتم: -

 بده گردنبندمو پدرام

 ی کی بهت داده،نمیدم بهتاخمی کردو گفت:تا نگ -

 با بغض گفتم توروخدا اذیت نکن بده دیگه -

 بی توجه به بغض صدام قهوشو سر کشیدو پاشد رفت بالا -

 با حرص نشستم رو کاناپه و سرمو گرفتم تو دستام

 نمیدونم چقد گذشته بود با صدای پدرام به خودم اومدم -

 پاشو بریم بالا خوابم میاد -

 له دورش پیچیده بود،این کی رفت حموم من نفهمیدم؟برگشتم سمتش،حو -
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بلند شدم یه مسکن خوردم رفتم بالا پدرام لباساشو پوشیده بود و رو تخت دراز شده 

 بود...نشستم پیشش و با صدای گرفته ای گفتم:

 پدرام خواهش میکنم بده گردنبندو

 اهمیتی نداد

 دوسه بارم ازش خواهش کردم ولی اصلا توجه نکرد

 حرصی شدمو غریدم:لعنت بهت آخرش

 بعدم پشتمو کردم بهش و هق هقم شروع شد -

 نمیدونم چقد گذشته بود پدرام منو برگردوند سمت خودشو اشکامو پاک کردو زمزمه وار گفت:

 گریه نکن...ولی نمیشد اشکام همینجوری میریخت

 دوسه بار دیگه اشکامو پاک کردو سعی کرد آرومم کنه... -

 صبیم میکنی هلیادیگه داری ع -

 بس کن

 ولی هق هق من قطع نمیشد -

 بعداز چند دقیقه پدرام محکم بازومو فشار دادو محکم داد زد جوری که یه لحظه به خودم لرزیدم

 پدرام:خفه شو دیگه

با هق هق بلند شدم رفتم سمت پله ها میخواستم برم دستو صورتمو بشورم که یه لحظه سرم 

تم تعادلمو حفظ کنم و از پله ها افتادم گرمیه خونو تو سرم حس گیج رفت تو پله دوم نتونس

 کردمو بعدش چشام بسته شد

@alnalral 
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 22پارت#

 به سختی لای چشامو باز کردم -

 انگار با چسب به هم چسبیده بودن

 همه چیزو همه جا برام گنگ بود...

 اصلا نمیدونستم کیم،کجام،چی شده؟

 چپ،یه مرد پشت به من وایساده بود جلو پنجره...با بی حالی سرمو چرخوندم سمت  -

 باصدای ضعیفی گفتم:من اینجا چیکار میکنم؟ -

 سریع برگشت سمتم،اومد نزدیکترو گفت:به هوش اومدی؟ -

 اخم کردمو گفتم:تو کی هستی؟ -

 با تعجب گفت:هلیا منو نمیشناسی؟ -

 بازمتو همون حین یه زن سفید پوش وارد اتاق شد...با دیدن چشای  -

 عقب گرد کرد دوباره رفت بیرون

بعداز چند دقیقه یه مرد هیکلی که لباس سفید داشت یه عینک گندم تو چشاش بود،وارد اتاق  -

 شد

 بعداز کلی معاینه،چندتا سوال ازم پرسید که متوجه نشدم

اون مردی که کنارم وایساده بود دستشو گذاشت دو طرف صورتم و گفت:هلیا من پدرامم منو  -

 ادت میاد؟...با گنگی سرمو به چپو راست تکون دادم،واقعا هم هیچی یادم نمی اومد...ی

 دوباره سرمو تکون دادم -پدرام با بهت زمزمه کرد:هیچی یادت نمیاد؟ -

دوباره اون مرد سفید پوش یه چیزی به پدرام گفت که پدرام با بهت منو نگاه کردو بعدش  -

 رج شدسرشو تکون داد...مرده از اتاق خا
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 پدرام دستمو گرفتو آروم گفت: -

 هلیا دکتر میگه حافظتو از دست دادی...هیچی از گذشته یادت نیست؟یه ذره فکر کن... -

 هیچی یادم نبود...گنگ بودم -

 اشکام ریخت رو گونمو با صدای گرفته ای گفتم:چه اتفاقی افتاده؟ -

ه حافظتو از دست دادی...به مهرداد پدرام آهی کشیدو گفت:از پله ها افتادی،سرت ضربه دید -

 خبر دادم

 دارن میان

 دوباره گنگ شدمو زمزمه کردم:مهرداد؟!!

 پوفی کشیدو گفت:داداشته، -

همراه مامانتو زنش دارن میان اینجا...زن مهرداد دوست صمیمیه تو بود،نگار...هیچی یادت نیست 

 هلیا؟

 باز سرمو تکون دادمو با بغض گفتم:نه -

 غلش گرفت،رو موهامو بوسیدو گفت:نگران نباش به مرور زمان یادت میاد...سرمو تو ب -

 ولی هیچی یادم نیومد -

مامان مهرداد نگار حتی بابا هم اومدن پیشم،کلی عکس فیلم خاطره ولی من انگار که هیچ  -

کدوم از اینارو ندیدم،حتی یه خاطره کوچیکم تو ذهنم از گذشته نبود تنها چیزی که میدونستم 

این بود که تا حد مرگ به پدرام وابسته شده بود طوری که خودشم تعجب کرده بود اون چند 

ساعتی که تو شرکت بودو به زور تحمل میکردم،مامان اینا وقتی دیدن فایده ای نداره برگشتن 

 هرروز بهم زنگ میزنن باهاشون حرف میزنم ولی حیف که هیچی یادم نمیاد...

ختر خدمتکارمون،گندم خیلی صمیمی بودم ولی دیگه اونم یادم نمی پدرام میگفت قبلا با د -

 اومد زیادم باهاش دم خور نمیشدم...همه کسم شده بود پدرام
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 بعضی مواقع به زور راضیش میکردم منم ببره همراه خودش شرکت...

 اوایل خیلی میترسیدم از این حس گنگ بودنم...ولی کم کم عادت کردم -

 نمیچسبیدم ولی خودم میدونستم که خیلی بهش وابسته شدمدیگه زیاد به پدرام 

@alnalral 

 

 22پارت#

 دوسال گذشته بود ولی من هیچی یادم نمی اومد -

 چندبار با پدرام رفتیم ایران -

 گردش،شمال همراه مهرداد نگار

 ولی انگار نه انگار...

 تو اون دوسال شدید به پدرام وابسته شده بودم -

 ی شدههمه چی دیگه عاد -

 گذشته یادم نبود ولی مثل همه ی آدما عادی زندگی میکردم

 روی تاپ تو حیاط نشسته بودم -

 کتاب رمان تو دستمو الکی ورق میزدم...

 فکرم همش به اون کاغذی بود که تو جیب پدرام پیدا کردم -

 از نوشته هاش سردر نمیآوردم

 نبودم برم...باید از یکی کمک میگرفتمولی یه آدرس به فارسی روش نوشته شده بود که من بلد 

 مخصوصا اینکه پدرام این چند وقته خیلی آشفته بود...جوری که اصلا حواسش به هیچی نبود
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 همش یا سیگار میکشید یا ذل میزد به یه نقطه...

 یه لحظه فکرم جرقه زد...گندم!!! -

 بگیرم...آره خودشه...پدرام میگفت قبلا باهاش صمیمی بودم...باید ازش کمک 

 رفتم سمت خونه درو باز کردم

گندم پیش مامانش تو آشپزخونه بود رفتم سمتشو ازش خواستم بیاد باهم بریم بیرون اولش من 

 من کرد ولی وقتی دید مامانشم راضیه یه لبخند آروم زد وگفت میره آماده شه

 یفم سوئیچ ماشینومنم رفتم تو کلبه...لباسامو برداشتم...گوشیمو همراه برگه انداختم تو ک

 از تو کشو برداشتم رفتم پایین

آدرسو به گندم نشون دادم گفت مطب یکی از بهترین دکترای ترکیه ست...رسیدنمون به اونجا 

 ساعت طول کشید...مطب نسبتا شلوغ بود... 6نزدیک 

چون وقته قبلی نداشتیم اصلا قبول نمیکرد بالاخره با کلی خواهش راضی شد وسط یکی از  -

 یمارا بفرستتم داخلب

برگه رو گذاشتم جلوش از گندم خواستم بپرسه که خود دکتر به فارسی روبهم گفت دخترم من  -

 متوجه میشم،بفرما

 لبخندی زدمو با نگرانی درباره ی -

 کاغذ جلوش اطلاعات خواستم

 بعداز کلی دقت بالاخره به حرف اومد... -

 دکتر:شما همسر آقای صدر هستین

 استرس تو هم پیچیدوندم سرمو تکون دادم دستامو با -

 دکتر عینکشو در آورد گذاشت رو میزو همراه با آهی گفت:ببین دخترم من به شوهرتم گفتم -
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 تومور مغزی شوهر شما از نوع بدخیم هاست

 است 00به20اگه عملم بشه 

گه عملم نشه با درصد امکان داره از اتاق عمل بیاد بیرون و مهمتر از اون اینکه ا 00ینی فقط  -

این بیماری نمیتونه بیشتر از چند ماه دوام بیاره...البته من به خودش نگفتم امید دادم 

 بهش...ایشاالله خوب میشه...

 اشکام دونه دونه میریخت رو گونم...سرم داشت میترکید -

 با بغض گفتم:آقای دکتر کی باید عمل بشه -

 نباید لفتش داددکتر همراه با آهی گفت:بیشتر از دوهفته  -

 اشکامو پاک کردم بلند شدم -

 بغضمو قورت دادم برگه رو برداشتم با تشکری راه افتادم سمت در...دکتر صدام کرد برگشتم

 بلند شد اومد سمتمو گفت:امیدت به خدا باشه به شوهرتم امید بده

 اون بالایی بزرگه...

 با بغض سرمو تکون دادمو همراه گندم از مطب خارج شدیم -

@alnalral 

 

 29پارت#

وقتی رسیدیم با تشکر سرسری از گندم رفتم تو کلبه،پدرام نشسته بود سیگار میکشید با  -

صدای در سرشو بلند با دیدن من اومد وایساد رو به روم با تعجب پرسید چیشده؟چرا گریه 

 میکنی؟

 اشکامو پاک کردمو با تشر پرسیدم:چرا بهم نگفتی؟چرا هاااا؟ -

 دکترت بشنوم که فقط دو هفته وقت داری وباید عمل بشی؟آره؟؟؟ من باید از
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 مشتامو میکوبوندم به سینشو پشت سرهم میپرسیدم چرا بهم نگفته... -

دو تا مشتامو گرفت تو یه دستاش،کشیدم سمت کاناپه خودش نشست منم نشوند بغلش سرمو  -

 به حرف اومد و همراه آهی گفت: گذاشت رو پاهاشو موهامو نوازش کرد،بعداز چند ثانیه بالاخره

 میخواستم امروز بهت بگم همه چیو...

 هلیا شاید این مریضی تقاص کاریه که در حق تو کردم -

 من در حقت نامردی کرد،خودخواهی کردم... -

 من...تو شبیه اون بودی -

کسی که همه زندگیم بود،جونم به جونش بسته بود...خیلی دوسش داشتم...مهتا همون که 

 عکسشو اون روز تو کلبه دیدی ...

 با تعجب سرمو بلند کردمو گفتم: -

 کدوم روز؟

 آهی کشیدو گفت:قبل از اینکه فراموشی بگیری -

 من تو تهران یه مغازه بزرگ عطر و ادکلن فروشی داشتم... -

 مهتا خیلی میومد مغازم،کم کم بهش علاقه مند شدم... -

یست شماره خونشونو گرفتم...قصدم ازدواج بود وقتی بهش گفتم و دیدم اونم ناراضی ن

 نمیخواستم به هیچ عنوان دوست بمونیم...با مامان در میون گذاشتم

 اونم به پدر و مادرش گفته بود

 قرار خواستگاری گذاشته شد -

 دل تو دلم نبود ...

 تا اینکه اون شب نحس رسید -
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 وقتی پا تو خونشون گذاشتیم -

سالگی من وقتی که مامان پرهامو باردار بود 2نامرد خودمه،پدری که تودیدم پدر مهتا همون پدر 

ترکمون کرد مامان بهمون گفته بود مرده،ولی عکسشو خیلی دیده بودم،مامان با اولین نگاه 

 شناختشو همون جا از حال رفت...

 بعده کلی آزمایش فهمیدیم خواهر برادریم... -

میشدم...مهتا خودکشی کرد... بعد از دوماه بابا سکته خیلی حالم خراب بود ...داشتم دیوونه  -

 کرد

 حال مامان مهتا اصلا خوب نبود..

 زندس ولی دیوونه شده از دست دادن یه دونه دختر و شوهرش اونو به مرز جنون رسونده بود...

وقتی اولین بار دیدمت انگار مهتا دوباره زنده شده...با خودم گفتم هرجوری شده نباید از  -

تت بدم...هلیا شاید الان معنیه حرفامو نفهمی...با دکترت صحبت کردم مطمعنم بالاخره دس

حافظتو به دست میاری...اون موقع به حرفام میرسی...میخوام با دکترم هماهنگ کنم عملم 

کنه...بعدش بلندم کرد دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و زمزمه وار گفت:اگه برنگشتم حلالم کن 

 نو،بعدش محکم بغلم کرد...هلیا...ببخش م

 دلم میخواست بمیرم،نمیدونم پدرام باهام چیکار کرده بوده که الان ازم حلالیت میخواست... -

 ولی من نمیخواستم از دستش بدم...خدایاااا خودت کمکم کن

@alnalral 

 

 20پارت#

 ..عمل. بعداز صحبت با دکتر قرار شد سه روز تو بیمارستان بستری بشه بعد ببرنش اتاق -

 دلم داشت میترکید...خیلی نگران بودم -
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 فریبا خانم و پرهامم اومده بودن -

 مهردادم قرار بود روز عمل برسه -

 سه روزی که پدرام تو بیمارستان بود روزا پیشش میموندم شبا با فریبا خانم برمیگشتیم خونه -

 پرهام پیشش میموند... -

 دوساعت بعدش پدرامو ببرن برا عمل... اونروزو خوب یادمه صبح بود قرار بود -

 اتاق عملو آماده کردن... -

 خواستن پدرامو ببرن که خواست با من تنها حرف بزنه... -

رفتم جلو دستشو گرفتم...آروم دستمو بوسیدو گفت:هلیا یه امانتی پیشم داری...تو کشو پایین 

مو فشار داد و با غم زمزمه تخت تو قوطی کوچک قهوه ای رنگ...برو برشدار...بعد محکم دست

 کرد:حلالم کن

 خواستم حرفی بزنم که با صدای گرفته ای مانع شدو گفت:برو هلیا -

 رفتم بیرون پرستارا رفتن تو... -

 ساعت بود که پدرام تو اتاق عمل بود...مهرداد اومده بود... 2نزدیک -

 بلند شدم برم خونه ببینم اون امانتی که پدرام میگفت چیه...

 مهرداد خواست همراهم بیاد که -

 مانع شدم...

وقتی رسیدم ماشینو جلو در گذاشتم و رفتم تو حیاط وارد کلبه شدمو رفتم بالا...کشو پایین  -

تختو باز کردم...قوطی و برداشتم وباز کردم...گردنبند!!!برشداشتم و پاندول وار جلو صورتم تکون 

 د شد...شهاب...پدرام...دادم...یهو همه چی عین فیلم از جلو چشام ر

 شمال...ت*ج*ا*و*ز پدرام...ازدواجم...این گردنبد...
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همه چی یادم اومد...همه چی از گذشته عین نوار از جلو چشمم رد شد...پاشدم گردنبدو تو قوطی 

گذاشتم وانداختم تو کیفم...رفتم پایین...حوصله ی رانندگی نداشتم سرم داشت میترکید...از 

 ساعتی طول کشید 6منو برسونه...رفتو برگشتم راننده خواستم 

 وقتی رسیدم خواستم برم داخل که با پرهام روبه رو شدم... -

با دیدنم چشای سرخشو بهم دوختو با بغض زمزمه کرد:بدبخت شدیم بعد دستاشو گذاشت رو 

 سرشو نشست رو پله...

@alnalral 

 

 22پارت#

 چشامو باز کردم مهرداد بالا سرم بود...همین حرف کافی بود تا از حال برم...وقتی  -

 همه چی یادم اومد،جیغ زدم -

 پدرام کجاست؟مهرداد توروخدا بگو که پدرام زندس!!!توروخدا مهرداد ... -

 جیغ میزدم بی تابی میکردم -

 مهرداد سعی داشت آرومم کنه

 ولی نمیشد آخرش پرستار یه چیزی تو سرمم زد و باز بی حال شدم...

 ره چشامو باز کردم...وقتی دوبا

 تو اتاق تنها بودم...سرمو از تو دستم کشیدم رفتم از اتاق بیرون

 نگار بیرون اتاق رو صندلی نشسته بود...نشستم کنارش با دیدنم با تعجب گفت:هلیا؟!!!

 خودمو با گریه انداختم تو بغلشو -

ی شد؟چرا؟من چرا میون هق هق گفتم:نگار،من تازه داشتم بهش وابسته میشدم،چرا اینجور

 شانس ندارم؟خداااااااااا
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 نگار سعی داشت آرومم کنه ولی نمیشد...دلم داشت میترکید... -

 کیفم پیش نگار بود،گردنبندو برداشتم به نگار نشون دادم،بهش -

 گفتم که حافظمو به دست آوردم

 یه شبه پیر شد تهران خاکش کردن...همه چیزه اون روزا نحس بود...پرهام-پدرامو بردن ایران -

 فریبا خانم هیچ کاری نمیکرد

 نه گریه،نه زاری،نه بی تابی

 فقط یه گوشه مینشست ذل میزد به روبه روش... -

 چهلم پدرامم گذشت

 اون ویلایی که تو ترکیه بود پرهام میگفت میخواد بفروشه پولشه ببخشه به کودکان سرطانی -

 خودم دلم نمی اومد دوباره پا تو اون کلبه بذارمبه گندم گفته بودم همه لباسامو جمع کنه... -

 مهرداد و فرستادم بره برام بیاره -

 روزام تکراری و کسل کننده بود -

اصلا حوصله ی هیچ کاریو نداشتم...گاهی وقتا عکس پدرامو بغل میکردم انقد زار میزدم که از  -

 گلایه...حال میرفتم...خیلی وقتا با عکسش دردو دل میکردمو خیلی مواقع 

 فقط کارم شده بود حبس کردن خودم تو اتاق -

 آخرش مهرداد دست به دامن دوستش که روانشناس بود شد -

 یه روز در میون میومد پیشم

 اوایل هیچی بهش نمیگفتم

 ولی رفته رفته باهاش راحت شدم
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 گاهی وقتا باهاش دردودل میکردم،گاهی عین سگ پاچه میگرفتم... -

 .سال پدرامم گذشت..

 به لطف دوست مهرداد حالم خیلی بهتر شده بود... -

دیگه واقعیت تلخو قبول کرده بودم،گاهی وقتا میرفتم مطب سپهر برا مشاوره، به خواسته خودش 

 اسم کوچیکشو میگفتم...

 بیچاره مهرداد میخواستن مثلا عروسی بگیرن...که با اون اتفاق تلخ به تعویق افتاد...

 ت بهشون گفتم عروسیشونو بگیرن...وقتی سال پدرام گذش -

 ولی مهرداد قبول نمیکرد

با پرهام در ارتباط بودم،عین مهرداد دوسش داشتم،گاهی حال فریبا خانمو میپرسیدم ازش که  -

 همراه با آهی میگفت خوبه...

 رابطه پرهام با صدف دختری که عاشقش بود خیلی خوب شده بود -

 م بگم برام بره خواستگاریبیچاره میگفت میخواستم به داداش -

 بعدش بغض کردو گفت:قسمت نشد... -

به پیشنهاد سپهر که میگفت یه کلاس موسیقی میتونه روحیمو عوض کنه...دو روز در هفته  -

 کلاس گیتار میرفتم...هر هفته هم سر خاک پدرام میرفتم...

 کم کم زندگیم داشت روال عادی خودشو در پیش میگرفت -

@alnalral 

 

 26پارت#

 آخر ماه عروسیه مهرداد ونگار بود -
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 ساله نامزدن بسشونه دیگه...0به زور راصیشون کردم،نزدیک 

 نگار هرچی اسرار کرد برا خرید باهاشون برم قبول نکردم ... -

 بیشتر ترجیح میدادم برم مطب سپهر باهاش دردودل کنم...

ونه خواستم برم تو که صدای مهرداد لباسامو پوشیدم رفتم از اتاق بیرون رسیدم دم آشپزخ -

 مانع شد،داشت با مامان صحبت میکرد...

 مهرداد:مامان شهاب با نامزدش به هم زده یه وخ چیزی ازش نپرسی -

 مامان:مادر یه بار گفتی متوجه شدم،باشه بابا باشه -

مهرداد خواست از آشپزخونه خارج شه که من رفتم تو یه لیوان آب خوردم و اومدم  -

یرون،مهرداد داشت میرفت بیرون همراهش رفتم...سوار ماشین شدم هرکاری کردم روشن نشد ب

 رفتم نشستم ماشین مهرداد و گفتم:منم برسون

 خندیدو گفت:کجا میری؟ -

 سرمو خاروندمو گفتم:مطب سپهر -

 اخم کردو گفت:سپهر چیه؟ -

و سرمو گفتم راس میگیا،بزار آقای آریان...بعدشم تو مگه کلاس گیتار نداری امروز...زدم ت -

 گیتارمو بردارم از اونجا مستقیم برم کلاس

 به مامان گفتم گیتارو برام بیاره -

 مهرداد خیلی عجله داشت وقتی منو رسوند خودش با سرعت از اونجا دور شد... -

 منشی با دیدن من از جاش بلند شدو گفت سلام -

 من:سلام،میشه به آقای آریان بگین من اومدم؟

 منشی:نامزدشون پیششون هستن...ولی بذار بهشون اطلاع بدم...به خواسته سپهر داخل شدم -
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خیلی دوس داشتم با نامزدش آشنا شم...مائده نامزد سپهر دختر چادری و خوشرویی بود خیلیم با 

 مزه بود...آدم دلش میخواست گازش بگیره با اون لپاش...عین دختر بچه ها بود متین و موقر

باهاش صحبت کردم آخرش صدای سپهر بلند شد...بابا منم هستما،مائده خانم مگه شما  کلی -

 وقت دکتر نداشتین دیرشدااااا

 مائده با هول بلند شدو گفت:وای سپهر دیر شد بلند شو -

سپهر قهقهه زدو گفت:خوبه یادت انداختم...بعدش بلند شد کتشو برداشت رو به من  -

 گفت:ماشین داری

 هرداد اومدم ولی با آژانس میرم کلاس دارممن:نه با م

 خیلی اسرار کردن منو برسونن ولی نمیشد هم دکتر اونا دیر میشد هم کلاس من... -

اونا رفتن منم وایسادم منتظر تاکسی...چون سر ظهر بود خیابونا خلوت بود هیچ تاکسی رد  -

 رمز کردنمیشد خواستم زنگ بزنم به مهرداد که یه ماشین مشکی جلو پام ت

 بلند کردن سرم همانا و خشک شدنم همانا ... -

 یا حضرت شلغم این اینجا چیکار میکنه؟ -

@alnalral 

 

 .2پارت#

منو ندیده بود پیاده شد خواست به طرف مطب بره که با دیدنم ایستاد...نگاش رنگ تعجب  -

 گرفت

 میکنی؟آروم سلام کردم که آرامتر از خودم جواب دادو پرسید:اینجا چیکار 

 مطبو نشون دادمو گفتم با سپهر کار داشتم -

 پوزخندی زدو با تمسخر گفت -
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 از کی تا حالا غریبه هارو به اسم صدا میزنی

واقعا جا خوردم،وقتی دید جوابی نگرفت خواست بره داخل که با صدای تقریبا بلندی  -

 گفتم:نیست

 برگشت پوفی کشیدو رفت نشست تو ماشین -

 آژانس بود این نزدیکی ها -

 میخواستم پیاده تا اونجا برم

 که با صدای شهاب برگشتم

 شهاب:بیا میرسونمت -

 من:ممنون آژانس میگیرم -

 دره ماشین و باز کردو خیلی دستوری گفت:سوار شو

 بی اراده نشستم و بدون هیچ حرفی راه افتاد... -

 مسیر خونه رو در پیش گرفت که آروم گفتم خونه نمیرم -

 سمتمو گفت:کجا میری پس؟برگشت  -

 گیتارو نشونش دادمو گفتم کلاس -

 آدرسو گفتم و دم در مجتمع نگه داشت...تشکری کردمو پیاده شدم

 دلم تو دهنم میزد،حالم اصلا خوب نبود...باور نمیکردم دیدمش -

 مبعداز تموم شدن کلاس نیلا یکی از بچه های کلاس گفت منو میرسونه...با اون داشتیم میرفتی -

سمت ماشینش که یکی از پشت اسممو صدا کرد برگشتم شهاب بود رفتم سمتشو با تعجب گفتم 

 اینجا چیکار میکنی؟

 بدون توجه به سوالم گفت:بشین کارت دارم
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 به نیلا اشاره کردم بره...اونم دستشو تکون دادو رفت... -

داشتو بی هیچ حرفی  نشستم تو ماشین و شهاب حرکت کرد...یه ربع بعد نزدیک یه پارک نگه -

 خودش پیاده شد

@alnalral 

 

 20پارت#

 منم پیاده شدم دنبالش راه افتادم -

 نشست رو نیمکت منم بغلش نشستم،وقتی دیدم حرفی نمیزنه بالاخره خودم به حرف اومدم

 من:خب...برگشت سمتمو نگاه مشکیشو دوخت تو نگام... -

آروم گفت:اگه به یه مهمونی دعوتت کنم قبول طاقت نیاوردم نگامو ازش گرفتم پوفی کشیدو  -

 میکنی؟

 چشام چهار تا شد... -

 با تعجب برگشتم سمتشو گفتم: -

 چه مهمونی؟

 شهاب:فردا نامزد سابقم یه مهمونی به مناسبت تولدش گرفته -

 منم دعوتم میخوام به عنوان همراه باهام بیای

 اول نمیخواستم قبول کنم -

 دولی بعد حس فضولیم گل کر

 باید اون دخترو میدیدم و میفهمیدم چرا به هم زدن نامزدیشونو...

 باشه قبول میکنم -
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 شهاب سرشو بلند کردو گفت:واقعا -

 شونمو بالا انداختمو گفتم:آره -

 بعدش بلند شدمو رو بهش کردم

 من دیرم شده میشه منو برسونی -

 اونم متقابلا بلند شدو گفت:آره حتما -

 مازیار فلاحی(گذاشته بود...تا رسیدنمون سه بار آهنگ تکرار شد-یادگاریتو راه آهنگ)عکس  -

 زیر چشمی نگاش کردم،اخماش تو هم بود -

 جلو در خونه نگهداشت -

 بیا سر کوچتون اونجا منتظرم 2برگشت سمتمو گفت فردا ساعت  -

 سرمو تکون دادمو با تشکر آرومی پیاده شدم -

@alnalral 

 

 25پارت#

خرید دور خودش چیده بودو داشت همشو از نظر میگذروند...به گفته ی خودش فقط نگار کلی  -

 لباس عروسش مونده بود که اونم میخواست با من بره انتخاب کنه...

 نمیخواست مهرداد ببینه...

نشستم پیششو خریداشو باز کردم...سرویسش خیلی خوشگل بود...یاد سرویس خودم افتادم  -

 مونده بود...همونجوری تو جعبه 

 آهی کشیدمو با گفتن مبارکه بلند شدم برم لباسامو عوض کنم
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بعداز تعویض لباسام دوباره برگشتم پایین نگار و مهرداد سر کارت عروسی داشتن جروبحث  -

میکردن،آخرش نگار با پس گردنی کارتی و که خودش دوس داشت انتخاب کرد...مهردادم شروع 

 لله تمومم نمیشدن از بس زیاد بودن...کرد به شمردن لیستا...ماشاا

 از گشنگی داشتم میمردم... -

 رفتم تو آشپزخونه هیچی نبود از همونجا داد زدم مامان کجاست؟ -

 نگار:رفت پیش عمه حالش خوب نبود... -

 رفتم سمت تلفن گوشیو برداشتم -

 میخواستم غذا سفارش بدم...که مهرداد گفت بریم بیرون بخوریم

 بالا دوباره همون لباسارو پوشیدم... با دو رفتم

 وقتی اومدم پایین نگار دست به کمر جلو مهرداد ایستاده بود داشت با غیض نگاش میکرد... -

 رفتم جلو گفتم باز چی شده؟ -

 نگار حرصی برگشت سمتمو گفت -

 آقا انتخاب منو قبول نداره،منظورش از آقا مهرداد بود

 ه این چیه انتخاب کردی آخه نگار...اشاره کردم به مهرداد...لبخندی زدمو گفتم خب راس میگ -

 مهرداد خیز برداشت سمتم که با دو رفتم سمت حیاط،صدای قهقهه نگارو شنیدم -

 کفشامو پوشیدمو منتظر شدم اون دوتا کلاغ عاشق بیان -

 نشستیم تو ماشینو مهرداد حرکت کرد -

 جان کنیمبه خواسته نگار رفتیم فست فودی پیتزا نوش  -

وسط غذا خوردن گوشیه مهرداد زنگ خورد...بعداز قطع کردن گوشی در جواب نگار که  -

 میپرسید کی بود گفت شهاب میگفت بریم بیرون منم گفتم باهاتون بیرونم بیاد اینجا
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 با حرص گفتم مهرداد؟؟؟!!!برا چی گفتی بیاد آخه؟! -

 کار داره؟مهرداد با خشم نگام کردو گفت چیه؟اون به تو چی -

یه بار پروندیش بسه،رفتی با یکی دیگه ازدواج کردی آه همین شهاب دامنتو گرفت...کافیه دیگه 

 هلیا نذار دهنم بیشتر از این باز شه

اینهمه مدت این حرفا تو دلم تلنبار شده بود...من دیدم شکست شهابو من دیدم چی کشید وقتی 

 شنید ازدواج کردی،من...

 ساکت شد با داد نگار مهرداد

 اصلا باورم نمیشد این حرفا از دهن مهرداد خارج بشه-

دستمو رو دهنم گرفتمو با دو از اونجا خارج شدم پامو گذاشتم تو خیابون تا ازش رد بشم که با 

دیدن ماشینی که داشت به سمتم میومد پاهام به زمین چسبید...اصلا حسش نبود خودمو کنار 

اشین تو یه قدمیم بود که یه دستی محکم منو کشید عقبو تو بکشم،بهتر میمردم راحت میشدم،م

 آغوشش حل شدم

@alnalral 

 

 22پارت#

 این بو رو خوب میشناختم -

دلم نمیخواست از آغوشش جدا بشم اونم فک کنم همین حسو داشت که سفت بغلم کرده بود 

گرفت تو دستاشو با هنوز تو شوک بودم،صدای قلبم رو هزار بود...نگار بازومو کشیدو صورتمو 

 بغض گفت هلیا خوبی؟

 سرمو تکون دادمو گفتم خوبم -
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سوییچو از مهرداد گرفتمو رفتم نشستم تو ماشین...حالم به حدی خراب بود که حالت تهوع 

گرفته بودم...اشکام دونه دونه میریخت رو صورتم تو حالو هوای خودم بودم که یکی زد رو شیشه 

 ماشین

 بود... سرمو بلند کردم،شهاب

 درو باز کردمو پیاده شدم

 ذل زد تو چشامو گفت خوبی؟

 سرمو انداختم پایینو گفتم ممنون خوبم

 من منی کردو آخرش با کلی تلاش پرسید:قرار فردامون که سر جاشه...؟ -

 خندیدمو گفتم  بله سرجاشه ولی اگه یه ذره دیر میرسیدی دیگه سر جاش نبود... -

ه که پشیمون شد...دستشو کشید تو موهاش،خدافظی آرومی کردو اخم کردو خواست چیزی بگ -

 رفت سمت ماشینش...

 منم دوباره برگشتم تو ماشین گوشیمو در آوردم چنتا پیام نخونده داشتم...بازش کردم

 پرهام بود میخواستن برن خواستگاری میخواست منم باشم

بعداز ظهر تو کافی  5م فرداآخر این هفته...نوشتم اگه تونستم میرم...خواست ببینتم گفت

 شاپ...باشه

گوشیو گذاشتم تو کیفمو خودمم دراز شدم رو صندلیو سرمو گذاشتم رو کیف بعداز چند دیقه 

 نگار و مهردادم اومدن...

 شکست...هیچ کدوم حرفی نمیزدن،فقط صدای آهنگ بود که سکوت ماشینو می -

@alnalral 

 

 22پارت#
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 حرفی رفتم سمت اتاقم،سرم وحشتناک درد میکرد با رسیدنمون به خونه بی هیچ -

 مامان هنوز نیومده بود

 لباسامو در آوردم رفتم تو حموم -

 بعده یه دوش حسابی اومدم بیرون موهامو خشک کردم لباسامو پوشیدم رفتم زیر پتو

 گوشیمو برداشتم رفتم تو گالری کلی عکس از پدرامو خودم داشتم

 اشت خفم میکرد...دونه دونه نگاشون کردم،بغض د

 به زور جلو اشکامو گرفته بودم -

 گوشیو انداختم زمین پتورو کشیدم رو سرم هر کاری میکردم خوابم نمیبرد

 سردرد امونمو بریده بود -

 رفتم پایین تو آشپزخونه یه مسکن خوردم همونجا رو کاناپه تو پذیرایی خوابم برد...

سستی رفتم درو باز کردم مامان بود...رفتم سمت با صدای آیفون از خواب بیدار شدم...با  -

صبح بود خودمو انداختم رو تخت 9آشپزخونه یه لیوان شیر خوردم دوباره رفتم تو اتاقم ساعت

 کل بدنم درد میکرد...دوباره خوابم برد

@alnalrl 

 

 22پارت#

 ظهر بود26چشامو که باز کردم ساعت نزدیک -

 ز اتاق بیرون که گوشیم زنگ خورد...پرهام بودبا بی حالی بلند شدم خواستم برم ا -

 جواب دادم...الو؟ -

 پرهام:سلام زنداداش خوبی؟ -
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 سلام،ممنون خوبی تو؟چخبر؟ -

 پرهام:سلامتی،میگم زنداداش امروز که میایی سر قرار -

 وای اصلا یادم نبود خوب شد یادم انداختی،شرمنده میشدم -

 م یادآوری کنم همینپرهام:خواهش میکنم فقط زنگ زده بود -

 کاری نداری؟

 نه عزیزم به مامانت اینا سلام برسون،خداحافظ -

 پرهام:ممنون شمام سلام برسون خداحافظ -

گوشیو گذاشتم رو میز رفتم از اتاق بیرون،رفتم تو آشپزخونه یه لقمه برا خودم گرفتم و رفتم  -

دستمو گرفت لبخندی زد و گفت خوب نشستم رو کاناپه،نگار از پله ها اومد پایین نشست کنارمو 

 خوابیدی؟

 اخم کردم نه بابا شب اصلا نتونستم بخوابم،سردرد داشتم -

 نگار:میای بریم خرید لباس عروس دیر شداااا...لقممو قورت دادمو گفتم:فردا،امروز وقت نمیشه -

 .نگار:چرا؟...من:بعد از ظهر با پرهام قرار دارم...شبم با شهاب میرم مهمونی.. -

 نگار چشاشو گرد کردو گفت با کی؟؟؟!

 خیلی بی تفاوت گفتم با شهاب

 نگار با بهت گفت دروغ!!! -

 من:دروغم کجا بود بابا -

 نگار چند لحظه نگام کردو بعد با صدای بلند خندید... -

 با تعجب نگاش کردم،بچم دیوونه شد رفت... -
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فت وای هلیا بازم؟...به زور از خودم بعده اینکه خوب خندید محکم بغلم کردو با جیغ جیغ گ -

 جداش کردمو گفتم:چی بازم؟دیوونه شدی؟

 چن لحظه نگام کردو بعد زمزمه کرد:چرا همه چیو بهش نمیگی؟ -

 چشامو گرد کردمو گفتم خل شدی تو؟

 نگار:چرا خل شم...خب بهش بگو

 خفه شو نگار -

 نگار:تو دیوونه ای هلیا،خب بابا بهش بگو -

رو گونمو با بغض گفتم چی بگم؟ها؟بگم بهم تجاوز شده بود؟بگم چون بی عفت اشکام ریخت  -

شده بودم مجبور شدم ترکت کنم...بگم چون آبروم رفته بود مجبور شدم باهاش ازدواج کنمو 

تورو پس بزنم؟آره؟اینارو بگم؟آره؟...اینارو تقریبا با داد میگفتم...بلند شدم با هق هق رفتم سمت 

 رم بالا که با چهره ی برزخی مهرداد روبه رو شدمپله ها خواستم ب

@alnalral 

 

 29پارت #

 اومد سمت ومحکم بازومو گرفت از بین دندونای چفت شدش غرید: -

 چی گفتی؟؟؟

 یا خدا!همه چیو شنیده بود -

دهنمو باز کردم حرف بزنم که با پشت دستش محکم کوبوند تو دهنم،جوری که مزه ی خونو تو 

 ..دهنم حس کردم.

 نگار دستشو گرفت جلو دهنشو با -

 بهت گفت:چیکار میکنی مهرداد؟
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مهرداد بی توجه به نگار یه سیلی محکمتر اون طرف صورتم زدو بازومو محکم کشید بردم  -

سمت اتاق...درو از پشت قفل کردو منو انداخت رو زمین...نگار جیغ میزدو مشتاشو میکوبوند تو 

 در ولی مهرداد انگار نمیشنید

 از موهام گرفتو بلندم کرد...ذل زد تو چشامو با خشم گفت:الان باید بدونم؟آره؟ -

 جوری داد زد که گفتم الان حنجرش پاره میشه...

اصلا حال حرف زدن نداشتم محکم موهامو کشید که باعث شد دوباره جیغ بزنم وخودش دوباره  -

اطر اون باهاش ازدواج کردی؟اشکاش داد زد:با توام هلیا؟اون آشغال باهات چیکار کرده بود؟بخ

 ریخت گونشو با حالت زاری گفت چرا بهم نگفتی؟چرااااا هلیا؟چرا؟

 با بغض گفتم:چی میگفتم؟چی داشتم که بگم؟اشکام ریخت رو دستای مهرداد -

 موهامو ول کرد عقب عقب رفتم نشستم رو تخت...سرمو گرفتم تو دستام هق هقم شروع شد -

ر سر خورد سرشو گذاشت رو پاهاشو شونه هاش لرزید...رفتم نشستم پیشش مهرداد کنار دیوا -

دستاشو باز کردم خودمو انداختم تو بغلش...هیچ وقت گریه شو ندیده بودم...انقد تو بغلش گریه 

 کردم که بی حال شدم...

مهرداد رو دستاش بلندم کردو گذاشت رو تخت...پیشونیمو بوسید پتورو کشید روم رفت سمت  -

 ر...د

تا درو باز کرد نگار پرید تو اتاق بی توجه به مهرداد اومد سمتم،دستشو گذاشت رو صورتمو  -

 گفت:خوبی هلیا؟

 سرمو تکون دادم و باز اشکام ریخت...اشکامو پاک کردو گونمو بوسید -

@alnalral 

 

  20پارت#



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان )اصغرزاده.ا - مندل 

telegram.me/romanhayeasheghane 138 

وش اومده،مرده بعداز چند لحظه آهی کشیدو گفت:هلیا از مهرداد ناراحت نشو غیرتش به ج -

 دیگه...تو ناراحت نشو

 بلند شدم جلو آیینه ایستادم گوشه لبم پاره شده بود... -

 گونمم سرخ بود...

به نگار گفتم میرم دوش بگیرم رفتم تو حموم...وانو پر کردم توش دراز کشیدم انقد اشک  -

لباسامو  ریختم که خالی شدم...با یه دوش سرسری از حموم خارج شدم موهامو خشک کردم

بعداز ظهر بود با پرهام قرار داشتم موهامو به کمک نگار صاف کردم آرایش  0پوشیدم...ساعت 

ساده ای کردم تاپ سفیدی پوشیدم کت نازک فیروزه ای روش پوشیدم شلوار سفیدمو پوشیدم 

 و موهامو از بالا محکم بستم و جلوشو یه طرفه ریختم تو صورتم...مانتو مشکی بلندمو تنم کردم

کفشای فیروزه ای پاشنه دارمو گذاشتم تو کیفم شال مشکیمو سر کردم گوشیمو انداختم تو 

 کیفمو از اتاق خارج شدم...سوییچو برداشتمو رفتم بیرون...

دیقه دیر کرده بودم پرهام همراه یه دختر تو کافی شاپ بودن...رفتم سمتشون،پرهام اول  20 -

وند طرفمو بلند شد رسیدم بهشون با پرهام دست دادم منو دید بلند شد دختره هم سرشو چرخ

 پرهام اون دخترو که همون عشقش صدف بود رو بهم معرفی کرد...

 خیلی دختر نازی بود... -

 پرهام سه تا نسکافه سفارش داد... -

بعداز آوردن نسکافه ها پرهام نگام کردو گفت:زنداداش پنجشنبه قراره بریم خواستگاری،مامان 

 میشه باهاش حرف بزنی؟ناراضیه 

 خندیدمو گفتم:میدونی که مامانت از اول با من بد بود چرا فکر میکنی حرفه منو قبول میکنه؟ -

لبخند تلخی زدو گفت:مامان میگه پسرم تازه رفته زیر خاک چطور میتونم بیام برات  -

 خواستگاری؟
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ونم راضیش کنم پرهام اشکامو پاک کردمو گفتم باشه میام باهاش حرف بزنم امیدوارم بت -

 لبخندی زدو صدف با ناز گفت خیلی ممنون

 لبخندی بهش زدمو گفتم خواهش میکنم... -

 دختر نازی بود صداش خدادادی ناز داشت... -

 بعداز خوردن نسکافه و تشکر از پرهام،با جفتشون خدافظی کردمو رفتم از کافی شاپ بیرون... -

اشینو بردم داخل خونه و رفتم سمت تاپ نشستم روش بود...م 2:25وقتی رسیدم خونه ساعت -

شده بود...وااای اصلا حواسم نبود با عجله بلند شدم رفتم از در  0.:2وقتی به خودم اومدم ساعت 

 بیرون...

 ماشین شهاب سرکوچه بود... -

رفتم سمتش درو باز کردم نشستم تو ماشین...سلامه آرومی کردمو با شرمندگی گفتم ببخشید 

 کردم اصلا حواسم به ساعت نبود...دیر 

 لبخند آرومی زدو گفت:عیب نداره بعدم بی هیچ حرفی راه افتاد... -

 بازم همون آهنگ سابق عکس یادگاری از مازیار فلاحی سکوت ماشینو میشکست... -

@alnalral 

 

 22پارت#

 درو باز کرد...با رسیدنمون جلو یه در بزرگ نگهداشت چنتا بوق زد بعدش یه آقایی به سرعت  -

شهاب ماشینو پارک کردبعدش برگشت سمتمو یه جعبه گرفت طرفم و گفت لطفا بنداز تو  -

 انگشتت،

با تعجب جعبه رو باز کردم یه انگشتر ظریف تو جعبه میدرخشید بی هیچ حرفی انگشترو کردم 

 ادهتو انگشت حلقم شهاب یه نگا به دستم کرد بعد از ماشین پیاده شد منم پشت سرش پی
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شدم...بیشعور نکرد درو برام باز کنه...با حرص خودمو بهش رسوندمو گفتم:میشه صبر کنی منم 

برسم،من اینجا هیشگیو نمیشناسم...وایساد برگشت سمتم خواست حرفی بزنه که با دیدن یه 

دختر جوون که لباس خیلی بازی پوشیده بود و دم در ورودی ذل زده بود به ما دستمو محکم 

 نو کشید سمت خودش...گرفتو م

دره گوشم زمزمه وار گفت:این دختر آرزو نامزد سابقمه، بعدم بی حرف دستمو کشید...با 

رسیدنمون به در ورودی آرزو لبخند مصنوعی نشوند رو لباشو با شهاب دست دادو خوش وبش 

 کرد

عجب اصلا منو حسابم نذاشت...خودم آروم سلام کردم که سرشو چرخوند سمتمو خودشو مت -

 نشون داد و گفت:ببخشید ندیدمت سلام...

لبخندی زدمو گفتم ینی انقد کوچولوام که منو کنار شهاب ندیدی...عشوه ای به صداش دادو با  -

 لحن حال به هم زن گفت:وقتی شهاب باشه من دیگه هیچی و نمیبینم،شما دوسته شهابین؟

اگه اجازه بدی بریم تو...بعدم بی خواستم حرفی بزنم که شهاب به سردی گفت نامزدمه حالا  -

توجه به آرزو که خشک شده بود منو دنبال خودش کشوند برد داخل...مانتو شالمو در آوردم دادم 

به خدمتکار کیف دستی فیروزه ای رنگمو تو دستم گرفتمو همراه شهاب رفتیم رو یه مبل دو نفره 

 نشستیم

 خیلی مهمونیه چرتی بود -

 یه غلطی میکرد همه جوون بودنو هرکی -

با دیدن صحنه روبروم چشام از تعجب گرد شد...بی فرهنگا...رومو برگردوندم که دیدم آرزو زوم  -

کرده رو شهاب،شهاب بدجوری اخماش توهم بود ...سرمو نزدیک گوشش بردمو گفتم چیزی 

 شده؟

 زیر چشمی نگام کردو آروم گفت: -

 نه چطور؟
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 اخمات توهمه!!!کامل برگشتم سمتشو گفتم آخه  -

 پوزخندی زدو چیزی نگفت -

 حرصم گرفت...پسره ی مغرور بیریخت!!! -

تو حالو هوای خودم بودم که شهاب دستشو حلقه کرد دور شونمو سرمو گذاشت رو شونه ی  -

 خودش با تعجب خواستم چیزی بگم که با دیدن آرزو که به طرف ما میومد قضیه رو فهمیدم...

 ردو گفت:چیزی میل نداری عزیزم؟.آرزو رو به شهاب ک -

 شهاب اخمشو غلیظ کردو گفت نه ممنون -

بدون اینکه به من توجه کنه رفت انور سالن...با رفتن آرزو شهاب دستشو از دور شونم باز کردو  -

 یه جورایی هلم داد اونطرف...

 خیلی از کارش ناراحت شدم -

مو برمیداشتم...لازم نبود اینجوری بغضم گرفت...اگه دستشو از رو شونم میکشید منم سر

دستو صورتمو شستم خنکیه آب حالمو جا  cwکنه...کیفمو گذاشتم رو مبلو بلند شدم رفتم سمت

آورد،دوباره برگشتم نشستم رو مبل ولی شهاب نبود...چشم چرخوندم که دیدم با آرزو وسط 

 پیست رقصن...آرزو خودشو کامل چسبونده بود به شهاب...

 سعی در مهار کردنش داشتم بالاخره سر باز کرد...بغضی که  -

کیفمو برداشتم رفتم سمت میزی که انواع اقسام نوشیدنی توش بود...تاحالا لب به مشروب نزده  -

 بودم ولی الان فرق داشت...

الان دلم داشت میترکید،میگن تلخیه شراب غم آدمو از یادش میبره...بی اراده جام اولو بی وقفه  -

م،کل وجودم آتیش گرفت خیلی تلخ بود،ولی با این وجود جام دومم سر کشیدمو و باز سر کشید

جام سوم دیگه کل بدنم داغ بود خواستم بازم بریزم که شهاب محکم بازومو کشید و با عصبانیت 

غرید:چیکار میکنی هلیا؟!!!سرم داشت گیج میرفت داشتم می افتادم که شهاب محکم بغلم 

 فت مانتو شالمو بیارهکرد...به خدمتکار گ
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بعد خودش منو کشون کشون برد سمت ماشین،منو نشوند تو ماشین شالمو کشید رو موهام 

مانتومو انداخت رو پام...بعد یه بسته کادو پیچ شده از تو داشبورت برداشت رو بهم گفت الان میام 

 جایی نریااا

 بعدم از ماشین دور شد...

 یه صندلی تکیه دادمو نفهمیدم چجوری خوابم بردحالم اصلا خوب نبود سرمو به پشت -

@alnalral 

 

 26پارت#

 با تکون دستی چشامو باز کردم -

سرم بشدت درد میکرد...صورت شهاب نزدیک صورتم بود،با دیدن چشمای بازم آروم گفت هلیا 

 خوبی؟

 تک خنده ای کردمو کشیده گفتم خووووووب -

 تیپوفی کشیدو گفت حالت دست خودت نیست،مس -

 چشامو گرد کردمو با لحن شلی گفتم من کجام مسته؟من فقط سرم درد داره... -

 شهاب اخمی کردو با حرص پرسید برا چی اونهمه خوردی؟ -

 اصلا برا چی خوردی؟

 ذل زدم تو چشاش یهو بی هوا خودمو انداختم تو بغلش بیچاره -

گردنش حلقه کردمو گفتم برا چی با شوکه شد...واقعا حالم دست خودم نبود...محکم دستامو دور 

 اون رقصیدی؟

 دستش آروم رو کمرم قرار گرفت و کنار گوشم زمزمه وار گفت مهمه؟ -

 سرمو تکیه دادم رو شونشو گفتم معلومه که مهمه...تو...تو... -
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 منو از خودش جدا کردو گفت من چی؟ -

 حالت تهوع امونمو بریده بود از طرفیم شدید خوابم میومد -

 با بی حالی زمزمه کردم چرا رفتی؟کاش نمیرفتی اون روز -

 کاش با من میومدی شمال

 کاش اصلا من شمال نمیرفتم

 اون نامرد،اون...پدرام

 دیگه داشتم بیهوش میشدم که شهاب محکم تکونم دادو گفت پدرام چی؟حرف بزن هلیا؟ -

 اون چیکار کرد؟.

با بی حالی تکیه دادم رو شونشو با آروم ترین  بغضی که تو گلوم بودو به زور قورت دادم سرمو -

 لحن ممکن تقریبا زمزمه کردم

 اون تو شمال بهم تجاوز کرد -

 شهاب اون نامردی کردی

 اون نذاشت باهات باشم

 اون نذاشت بهت برسم

وگرنه تو که همه زندگیه من بودی من...به هق هق افتادمو گفتم کاش نمیرفتی،کاش نمیرفتم،کاش 

 ..نمیشد،کاش.

 صدام رفته رفته ضعیف شد و درآخر تو بغلش بی حال افتادم -

@alnalral 

 

 .2پارت#
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 با سستی چشامو باز کردم -

 اصلا متوجه موقیعتم نبودم

حالم خیلی بهتر شده،یه چیزی روم سنگینی میکرد...بلند شدم تا چشم به شهاب افتاد همه چی 

شهاب با آرزو رقصید من مشروب خوردم ولی یادم اومد...ولی چرا من اینجا بودم بعداز اینکه 

 بعدش.....

یادم نمی اومد،من عقب ماشین خواب بودم شهابم صندلی راننده رو خوابونده بود روش خواب بود 

 کتشو انداخته بود رو من خودش دستاشو بغل کرده بود...

نشست...با هول بازوشو چندبار تکون دادم که بالاخره چشاشو باز کرد...با دیدن من بلند شد  -

گفتم من دیرم شده بلند شو مامان اینا نگران میشن...سرشو برگردوندو گفت من به مهرداد گفتم 

 شاید یه ذره دیر بریم...شالمو سرم کردمو پرسیدم ساعت چنده؟

 0.:2شهاب:

 وای کلی دیرم شد -

 من چرا خوابم برد؟

 شهاب با تعجب برگشت سمتمو گفت یادت نمیاد؟ -

 دادمو گفتم نه کلمو تکون-

 پوفی کشیدو گفت مست کرده بودی...بعدش ماشینو روشن کردو گفت بیا جلو بشین-

 مانتومو تنم کردمو رفتم جلو-

 دلم داشت از گشنگی ضعف میرفت...

 جلو خونه نگهداشتو من با تشکری پیاده شدم

 شهاب به نظر خیلی آشفته میومد انگار از یه چیزی عصبانی بود...-
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 مل بستم صدای ماشینشو شنیدم که دور شد...درو که کا-

 خودمو انداختم تو آشپزخونه یه لقمه نون پنیر با یه لیوان شیر خوردم رفتم بالا...-

 لباسامو کندمو با همون لباس زیرام رفتم زیر پتو...به سه شماره خوابم برد -

ت به سینه جلوم ایستاد باصدای در از خواب پاشدم لباسامو پوشیدمو درو باز کردم نگار بود،دس-

و گفت خانم افتخار میدی بریم خرید لباس عروس دیر شد دو هفته دیگه عروسیه،گشتی منو 

 تو...

خمیازه ای کشیدم دستامو به سمت بالا کش دادم خواب آلود گفتم تا تو یه لقمه برا من بگیری -

 منم حاضر میشم...نگار چشاشو تو کاسه چرخوند رفت از اتاق بیرون...

 دستو صورتمو شستمو موهامو باز کردم شونه کردم دوباره محکم بستم...آرایش مختصری کردم-

مانتو کتان آبی با شلوار لی مشکی راسته پوشیدم شال آبیمم سرم کردم ساعتمو بستم به -

دستام گوشیو کیفمم برداشتم خواستم از اتاق خارج شم که چشمم به حلقه افتاد...دیشب از 

دم گذاشتم رو میز برشداشتم گذاشتم تو جیب کیفم...رفتم پایین،لقممو با آب انگشتم در آور

 پرتقال خوردم و کتونی های مشکیمو پوشیدم سوییچو دادم به نگار اون پشت فرمون بشینه...

بعداز یه ساعت بالاخره رسیدیم پاساژ مورد نظر...سه طبقه کلش لوازم عروس...نگار طبقه سوم -

 سندید که اونم از کمر تنگ بود...پاهام داشت میترکید از بس گشتیم...بالاخره خانم یکی پ

 با ناامیدی از مغازه خارج شدم که یهو نگار با خوشحالی رفت سمت مغازه روبرو...منم رفتم پیشش

 ذل زده بود به یه لباس عروس خیلی شیک و ساده بود...

 زدم به بازوشو گفتم برو تو دیگه چرا ماتت برده...

 تو تن نگار محشر بود... لباس-

 همونو خریدیمو با خستگی خودمونو رسوندیم خونه...من که همونجا رو کاناپه خوابم برد-

@alnalral 
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 20پارت#

باصدای تلفن از خواب پریدم مامان در حالی که میرفت سمت تلفن،رو بهم گفت:پاشو برو تو  -

 اتاقت الان مامان نگار اینا میان

 هلک هلک از پله ها رفتم بالا...کیفمو برداشتم و  -

بعداز ظهر بود...رفتم تو آشپزخونه غذامو  5لباسامو عوض کردم دوباره برگشتم پایین ساعت -

 خوردم برگشتم تو پذیرایی...

 مامان نگار تنها اومده بود مثل اینکه باباش یه کاری براش پیش اومده بود نتونسته بود بیاد...

 جهاز نگار بحث وگفتگو میکردنبا مامان داشتن در مورد  -

 مثل اینکه جهازارو برده بودن شب قرار بود بریم بچینیم...

 رفتم جلو با خاله نسرین روبوسی کردم نشستم پیششون -

 قرار بود مهرداد و نگار برسن بریم حمالی البته دور از جون مامان اینا... -

 نگار با هول وارد شد و گفت پاشین دیگه دیر شد -

 خندیدم گفتم باشه عروس خانم بذار برم حاضر شم -

 نگار یه پس گردنی مشتی حوالم کرد و با حرص گفت مگه میخوای بری عروسی -

 من نه میخوام بیام حمالی برم لباساشو بپوشم -

 نگار آهانی کردو گفت آره عزیزم برو  -

 با حرص نگاش کردمو رفتم بالا -

اسی با تونیک تنگ آبی شال مشکیمم همراه دمپایی های لباسامو پوشیدم،شلوار راحتی کالب -

 بند انگشتیمو انداختم تو کیف،زیپشو به زور کشیدم رفتم پایین...
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نگار و مامان و خاله نسرین حاضر و آماده دم در منتظر من بودن...نگار با دیدنم با حرص گفت به  -

 به مادمازل بالاخره تشیف آوردین بانو؟

مو رومو ازش برگردوندم که باعث خنده ی خاله نسرین شد مامانم اخم کردو با عشوه ایشی کرد -

 رو بهم گفت عروس گلمو اذیت کنی چشاتو در میارماااا

الکی خودمو ناراحت نشون دادمو رو به خاله نسرین گفتم خاله خب یه پسر میزاییدی منم  -

 میشدم عروس تو ...

 با این حرفم نگار قهقهه زدو گفت ترشیده! -

 میدونست از این حرف متنفرم برا حرص دادن من میگفت -

کیفمو انداختم رو زمین خیز برداشتم سمتش که فرار کرد منم دنبالش مهرداد دره حیاطو باز  -

کرد اومد تو خواست حرفی بزنه که با دیدن ما دهنش باز موند چند دور که دور مهرداد 

 د:چرخیدیم،مهرداد بالاخره به خودش اومد و داد ز

 باز چخبره؟

 منو نگار عین این بچه های با ادب صاف وایسادیم سر جامون، -

نگار با انگشتش منو نشون دادو گفت تقصیر این بود بعدم خیلی شیک یه تنه بهم زد و رفت 

 بازوی مهرداد گرفتو گفت بریم عزیزم دیر شد...ینی انقد عصبانی بودم که داد زدم:بمیری نگار

کیفمو بردارم که مامان خاله نسرین اومدن بیرون...مامان کیفمو گرفت سمتمو  خواستم برم از تو -

 گفت بدو دیگه دیر شد

 با مهرداد رفتیم تو خونشون،یه آپارتمان دو خوابه ی شیک -

 لباسامو تو اتاق عوض کردم، -

 شالمو محکم رو سرم چفت کردم رفتم بیرون،سرامیکای پذیرایی و
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زخونه بعداز اونجا نوبت اتاقها بود بعداز تموم شدن اتاقها مامان رفت تمیز کردیم رفتیم سراغ آشپ

 سمت سرویس بهداشتی تمیزش کنه

 خاله نسرینم رفت سمت آشپزخونه تا وسایلای آشپزخونه رو بچینه... -

 منو نگار ولو شدیم رو زمین... -

 برگشتم سمتشو گفتم از الان بگمااا نگار من هرشب اینجا تلپم

 شت سمتمو گفت غلط کردینگارم برگ -

 اخمی کردمو گفتم تورو سننه خونه ی داداشمه میخوام هرشبو هرروز اینجا باشم -

نگار چشاشو گرد کردو گفت غلط کردی خونه ی داداشته،اینجا خونه ی منم هست،پررو نشو  -

 هاااا

خودتم اخمی کردمو گفتم اصلا حالا که اینطور شد از شب عروسیتون اینجا تلپم،اینجوری  -

راحتی من هستم اگه مشکلی بود البته من شک دارم به شما بالاخره چهار سال نامزد بودین شاید 

 تا حالا....

 با جیغی که نگار زد حرفم تو دهنم ماسید

 نگار:هلیا خفه شووووووو بی حیاااااااا -

 تا به خودم بیام نگار افتاد رومو تا تونست مشت زد تو شکمم -

خندم گرفته بود...همین بیشتر عصبانیش میکرد دیگه داشتم کم کم خفه  حالا این وسط من -

 میشدم که یه دستی نگارو از روم برداشت

 با خنده بلند شدم نشستم -

مهرداد نگارو محکم تو بغلش نگهداشته بود هی میپرسید چیشده و نگار تقلا میکرد باز بیاد  -

 سمتم با دیدن این صحنه دوباره قهقهه زدم
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صدای مامان برگشتم سمتش که با دیدن شهاب که به در تکیه زده بود با اخم نگام میکرد با  -

 خندم قطع شد

@alnalral 

 

 25پارت#

بلند شدم ایستادم خاله نسرین از آشپزخونه خارج شدو رو به مهرداد گفت پسرم برین بقیه  -

 بیرون وسایلارم بیارین دیر شد...مهرداد آروم نگارو ول کردو با شهاب رفتن

 نگار با حرص نگام کردو رفت تو آشپزخونه...

 رفتم تو سرویس بهداشتی بعداز انجام عملیات دستو صورتمو شستمو اومدم بیرون... -

مامانو مهرداد فرشو انداختن وسط پذیرایی،شهابو یه پسر دیگه که نمیشناختم ولی خیلی جیگر 

 ارو آروم در گوشش گفتم این جیگره کیه؟بود مبلارو میاوردن و میچیدن دور فرشا رفتم سمت نگ

 نگار اخمی کردو گفت پسر خالم

 برگشتم سمتشو گفتم پس چرا تو عقدتون نبود؟ -

 نگار:اصفهان زندگی میکنه کار داشت،نتونست بیاد -

 من:حالا اسمش چیه؟

 سالشه، 0.نگار:امیرمحمد...نیشمو باز کردمو گفتم:چند سالشه؟...نگار حرصی نگام کردو گفت:

 سوالاتتون تموم شد خانم ترشیده؟

با عصبانیت نگاش کردمو گفتم حیف که این جیگره اینجاست وگرنه یه پس گردنی نثارت  -

 میکردم نفهمی از کجا خوردی

 نگار خیلی ریلکس نگام کردو گفت در ضمن خانم خانما این جیگره نامزد داره -
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که ای بود...بعد دوباره نیشمو باز کردمو لبامو آویزون کردمو با بغض ساختگی گفتم حیف،بد تی -

 گفتم حالا این حرفارو ولش کن بگو ببینم این به کی رفته انقد جیگره؟

 نگار عصبانی نگام کردو رفت سمت مامانش... -

 0.:6بعداز چیدن وسایل پذیرایی و آشپزخونه قرار شد بقیش بمونه برا فردا...ساعت نزدیک -

دم دستو صورتمو شستم رفتم تو آشپزخونه یه لیوان چایی نصف شب بود...لباسامو عوض کر

 خوردم داشتم از گشنگی میمردم...

 به مامان گفتم زد رو دستشو گفت وای من کلی ساندویچ الویه آوردم تو کیفمه برو بیارش... -

 پوفی کشیدمو گفتم خسته نباشی

وند که همونارم مهرداد رفتم کیفشو آوردم مامان برا همه یه ساندویچ داد سه تاشم اضافی م

 لومبوند...

با خستگی خودمو انداختم رو مبلو گفتم کی حال داره از اینجا بره اونجا،حالا نمیشه اینجا  -

 بخوابیم،فردا که باز باید برگردیم

نگار دست به سینه جلوم ایستادو گفت نخیر نمیشه هرکیم اینجا بمونه تو یکیو نمیذارم اینجا  -

لم داده پاشو ببینم...بلند شدمو مثل خودش دست به سینه جلوش ایستادمو بخوابی،چه راحتم 

 گفتم حالا که اینچور شد اگه من امشب اینجا نخوابم اسمم هلیا نیست

 نگار لبخند مرموزی زدو گفت پس اسمت چیه؟ -

 بی فکرو با حرص گفتم میرقضب -

 با این حرفم همشون جز شهاب خندیدن... -

 با لهجه ی غلیظ اصفهانی رو به خاله نسرین گفت بریم دیگه دیره خاله امیرمحمد بلند شدو -

 پشت سرش همشون بلند شدن  -

 من با لجبازی دوباره نشستم رو مبلو گفتم من که نمیام
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مامان با حرص اومد سمتمو با پس گردنی منو از خونه انداخت بیرون،این شد که من لقب  -

 میرقضبو گرفتم

@alnalral 

 

 22پارت#

 با کلی خستگی رسیدیم خونه من که سرم به بالش نرسیده خوابم برد... -

 ظهر از خواب پاشدم 26ساعت -

مامان تو آشپزخونه بود داشت ناهار درست میکرد...یه لیوان شیر خوردم نشستم رو صندلی 

 صبحونه خوری روبه مامان گفتم کی میریم خونه مهرداد

 برگشت سمتمو گفت بعداز ناهار -

گذاشتم رو میز خیلی کسل بودم با صدای آیفون بلند شدم رفتم درو باز کردم مهرداد و  سرمو -

 نگار بودن...

 نگار با دیدنم گفت چطوری میرقضب؟ -

با حرص نگاش کردمو هیچی نگفتم...واقعا حال حرف زدن نداشتم...نگار که دید بی حوصلم  -

و گفت هلیا صبح شهاب شمارتو از دستمو کشید برد سمت مبلا خودش نشست منم نشوند بغلش 

 مهرداد گرفت...

 چشامو گرد کردمو گفتم نفهمیدی برا چی؟ -

 نگار لبخند زدو گفت فک کن برا امیر خیر -

 چشم غره ای رفتمو گفتم برو بابا -

خواستم بلند شم که دوباره دستمو کشید و گفت واقعا هلیا اگه ازت خواستگاری کنه قبول 

 میکنی؟
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 گفتم نهبیخیال  -

 نگار اخمی کردو گفت دروغ نگو من که میدونم چقد دوسش داری -

 با حرص دستمو کشیدم بلند شدم و گفتم اون مال گذشته ها بود -

 در حالی که از پله ها بالا میرفتم صداشو شنیدم که گفت من تورو میشناسم -

 درو باز کردمو رفتم تو اتاق -

لم گذاشتم...فیلم داشت کم کم تموم میشد که گوشیم زنگ لپ تاپو  روشن کردم از بیکاری یه فی

 خورد

 پرهام بود...

 من:سلام -

 پرهام:سلام زنداداش خوبی؟ -

 من:خوبم ممنون تو خوبی صدف خوبه؟چه عجب؟ -

 پرهام صداشو دلخور کردو گفت من چه عجب زنداداش؟ -

 من که همیشه به یادتم...الانم زنگ زدم یادآوری کنم

 گفتم یادآوری چی؟بی حواس  -

 مثلا قرار بود بیایی با مامان حرف بزنی بریم خواستگاری -

 آخ آخ ببخشید اصلا یادم نبود -

 خواهش میکنم،فقط زنداداش امروز میشه بیایی؟ -

 امروز؟الان میتونی بیایی دنبالم؟ -

 پرهام با خوشحالی گفت الان؟ -
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 من بله الان چون بعداز ظهر کار دارم -

 ه نیم ساعت دیگه اونجامباشه باش -

 خندیدمو گفتم چه هولی تو پسر -

 پرهامم خندیدو گفت عشقه دیگه -

 فقط پرهام رسیدی سر کوچمون زنگ بزن،تو کوچه نیا -

 باشه چشم،کاری نداری؟ -

 نه عزیزم سلام برسون،خدافظ -

 شمام همینطور،خدافظ -

 بعداز قطع گوشی بلند شدم لباسامو پوشیدم رفتم پایین -

 قضیه رو به نگار گفتم -

 به مامانم گفتم بیرون کار دارم از اونجا میام خونه مهرداد ناهار منو برداره... -

 میدونستم نمیپرسه چه کاری داریو کجا میری -

قبل از اینکه مهرداد ببینه رفتم تو حیاط با تک زنگ پرهام رفتم سر کوچه،تنها بود،نشستم  -

 رکت کردجلو و بعداز سلام واحوالپرسی ح

جلو خونشون نگه داشتو برگشت سمتم...زنداداش توروخدا راضیش کن...لبخندی زدمو گفتم  -

ببینم چیکار میتونم بکنم...بعدش آهی کشیدمو گفتم پرهام میشه ازت خواهش کنم دیگه بهم 

 نگی زنداداش؟

 پرهام تعجب کردو پرسید چرا؟اتفاقی افتاده؟ -

 شم،همون اسممو بگی ممنون میشممن:نه چه اتفاقی،فقط ناراحت می -

 پرهام چند لحظه مکث کردو بعدش باشه ی آرومی گفت -
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 پیاده شدیم پرهام درو باز کرد -

 رفتیم تو

 من وارد خونه شدمو خودش تو حیاط موند... -

 خاموش نشسته بود و ذل زده بهش... vtرفتم تو فریبا خانم پشت بهم جلو  -

کردم،سرشو برگردوندو با دیدن من عین جن زده ها بلند شد بهش نزدیک شدمو آروم سلام  -

 وایساد،چند لحظه نگام کرد بعد اومد طرفم آروم دست کشید رو صورتمو گفت خودتی هلیا؟

 خیلی تعجب کردم،انتظار هر رفتاری رو داشتم الا این -

 دستشو گرفتمو گفتم خودمم فریبا خانم،خوبی؟ -

 خوب نیستم آهی کشیدو گفت خوب نیستم مادر -

دوباره نشست رو مبلو دست منم کشید،نشستم بغلش سرمو گذاشت رو شونشو گفت از وقتی  -

 پدرامم مرد منتظر توام بیایی دیدنم،فکر نمیکردم انقد بی معرفت باشی

اشکم ریخت رو گونمو گفتم بی معرفت نیستم،همیشه حالتونو از پرهام میپرسیدم،من فکر  -

 ینمیکردم شما از من متنفر

پوزخندی زدو گفت من از تو متنفر نبودم از اون دخترو از شوهرم متنفر بودم...میدونستم  -

 منظورش از اون دختر مهتاس

سرمو از رو شونش برداشتمو اشکاشو پاک کردمو گونشو آروم بوسیدم،دستشو گرفتم تو  -

 خواستگاری؟دستمو گفتم:فریبا خانم پرهام میخواد ازدواج کنه،نمیخوای براش بری 

آهی کشیدو گفت:دل و دماغ خواستگاری ندارم،از وقتی بچم رفت زیر خاک منم منتظر همون  -

 لحظم که برم پیشش

 بغضمو به زور قورت دادمو گفتم: -

 پس پرهام چی؟اونم بچتونه...
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برگشت سمتمو گفت:من که نمیگم نره خواستگاری،با عموش بره،من حوصله ی این کارارو  -

 ندارم

 :شما مادرشی فریبا خانممن -

 خواهش میکنم دلشو نشکنید،

 جوونه غرور داره،روشو زمین نندازین،بخاطر من،خواهش میکنم

 آهی کشیدو همراه لبخند تلخی گفت:باشه،به شرطی که خودتم باشی... -

 لبخندی زدمو گفتم حتما -

 کم کنم... بعداز کلی صحبت با فریبا خانمو کلی دردودل بالاخره رضایت دادم شرمو -

 فریبا خانم بغلم کردو گفت:بازم بیا دیدنم عزیزم -

 گونشو بوسیدمو گفتم حتما -

 بعداز خدافظی ازش از خونه خارج شدم -

 اصلا فکر نمیکردم پشت چهره ی مغرور فریبا خانم،دلی به اون مهربونی باشه-

 پرهام با دیدنم به سمتم پرواز کردو پرسید چی شد؟-

 ی شخندیدمو گفتم راض-

 

 د

 عین بچه ها از خوشحالی پرید بالا و بلافاصله گوشیشو در آوردو به صدف زنگ زد-

 بعداز قطع گوشیش،رو کرد بهمو گفت خیلی گلی هلیا-

 خندیدمو گفتم ناقابل بود،حالا میشه منو برسونی -
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 دستشو گذاشت رو چشاش و گفت رو جفت چشام بدو سوار شو -

 نمیگنجیداز خوشحالی تو پوست خودش  -

 آدرس خونه ی مهردادو دادم منو اونجا پیاده کردو با خدافظی و کلی تشکر خودش رفت -

@alnalral 

 

 22پارت#

 خواستم آیفونو بزنم که در به شدت باز شدو قیافه خشن شهاب جلوم سبز شد... -

اد دبا تعجب داشتم نگاش میکردم که بازومو گرفت کشید سمت ماشینش،درو باز کرد منو هل  -

 تو ماشین،درو محکم کوبوند،

ماشینو دور زد خودش سوار شد حرکت کرد...انقد از کار یهوییش هول شده بودم که اصلا 

 نمیدونستم چیکار کنم...

 به زور تونستم لب باز کنمو بپرسم کجا میریم؟...که با نگاه خشنش در جا خفه شدم...

 سیده بودم،یه جای خیلی خلوت نگه داشتو برگشت سمتم،خیلی تر -

بازومو گرفت کشید سمت خودش ذل زد تو چشامو از بین دندوناش غرید:با اون پسره کدوم 

 گورستونی رفته بودی؟

 انقد تعجب کرده بودم که اصلا نمیدونستم چی باید بگم -

 وقتی دید جواب نمیدم...این سری تقریبا داد زد:با توام میگم با اون آشغال کجا رفتی؟ -

 نم تر کردمو گفتم:لبمو با زبو -

 کدوم پسره؟خودت میفهمی چی میگی؟

 بازومو جوری فشار داد که گفتم الان استخونام خرد میشه -
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دوباره با خشم گفت:من میدونم چی میگم... تو نمیفهمی داری چه غلطی میکنی...مهرداد میدونه 

 با اون پسره رفتی خونشون؟آره؟

 یه لحظه ذهنم جرقه زد:پرهام، -

 مارو حتما دیده

 بی اراده اخم کردمو بهش تپیدم تو به چه حقی منو تقیب کردی؟ -

همین حرفم باعث شد عصبانی تر بشه...چشاش سرخ سرخ بود خیلی سعی میکرد عصبانیتشو  -

 بروز نده،ولی نمیشد

 با صدایی که از زور عصبانیت ضعیف شده بود پرسید:کی بود اون حرومزاده؟ -

بهم تهمت بزنه...برا همون خیلی بی فکر گفتم به تو هیچ ربطی  خیلی حرصم گرفت حق نداشت -

 نداره

 همون حرفم باعث شد تقریبا نعره بزنه:جواب منو درس بده -

از تن صداش چشام ناخودآگاه بسته شد...بازومو به زور از دستش کشیدم بیرون خواستم پیاده  -

حرص برگشتم سمتشو گفتم درو باز شم که دیدم در قفله...هرکاری کردم نتونستم بازش کنم با 

 کن میخوام برم

 بی توجه به حرفم ماشینو روشن کرد حرکت کرد...

 پوفی کشیدمو بی حوصله گفتم نگهدار میخوام پیاده شم

- 

 

 ولی اصلا توجهی بهم نکرد  -

 انقد عصبانی شدم که تقریبا با داد گفتم بهت میگم نگهدار

 ولی بازم بهم اهمیتی نداد
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رمونو پیچوندم که باعث شد ماشین به شدت با جدول برخورد کنه،سرم محکم خورد با حرص ف -

 به فرمونو افتادم تو بغل شهاب

شهاب از شوک در اومد یه دستشو محکم دورم حلقه کرد با اونیکی دستش چونمو گرفت بلند -

 که باعث کرد،ذل زد تو چشمامو گفت چیکار کردی دیوونه...از درد سرم لبمو به شدت گاز گرفتم

 شد خونی بشه

 شهاب دستشو کشید رو سرمو گفت خیلی درد داری؟

 بی حرف فقط کلمو تکون دادم-

 اونم بی حرف منو تکیه داد به صندلی کمرمو بستو دوباره راه افتاد-

 بعداز حدود نیم ساعت ماشین توقف کرد،چشامو باز کردم جلو یه بیمارستان بودیم...-

 و باز کرد بازومو گرفت پیادم کردخودش پیاده شد دره سمت من-

 بازومو به شدت کشیدم گفتم خودم میتونم پوفی کشیدو زیر لب گفت:غد

ساعت علافی گرفتن عکس از سرم بالاخره رضایت دادن و گفتن چیزیم  .تو بیمارستان بعداز -

 دنیست...همه پولاشم خود شهاب حساب کرد منم اصلا به روی مبارکم نیاوردم،تقصیر خودش بو

 روانی

 وقتی از بیمارستان خارج شدیم -

 برگشت سمتمو گفت خوبی؟

 اخمی کردمو با حرص گفتم نخیر -

خندشو خوردو گفت تقصیر خودت بود...بعد یهو دوباره خشن شدو پرسید نگفتی اون پسره کی 

 بود

 با حرص نگاش کردمو بی هیچ حرفی رفتم سمت ماشین-

 درو باز کردم نشستم-
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د نشست و حرکت کرد،وقتی دیدم به سمت خونه نمیره،برگشتم سمتشو گفتم اونم متقابلا اوم

 میشه منو ببری خونه سرم درد میکنه

 خیلی پررو گفت نچ-

با حرص رومو برگردوندم سمت پنجره...لج کردن باهاش بی فایدست...حالا خودم از خدام بود -

 کنارش باشما

ران خواستم حرفی بزنم که گوشیم زنگ به مسیر که دقت کردم دیدم داره میره سمت بام ته-

 خورد

 نگار بود-

 من:بله؟...نگار:هلیا کجایی تو؟-

 مهرداد عصبانیه

 میام فعلا که گیر یه آدم کله شق افتادم-

 نگار:کی پرهام؟رفتی خونشون-

 تونستی مامانشو راضی کنی؟

 باهات که بد رفتاری نکرد؟نکنه...

 وای نگار سرم رفت،خدافظ-

 اینکه اجازه بدم حرف بزنه گوشیو قطع کردمبعدم بدون 

 شهاب ماشینو گوشه ی خیابون نگهداشتو برگشت سمتم-

 پس اون پسره پرهام بود-

 رفته بودی مامانشو راضی کنی برا ازدواجتون؟
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چشام گرد شد خواستم بگم اشتباه میکنی که در یک تصمیم ناگهانی با لبخندی زیبا گفتم بله -

 ضی کنمرفتم بودم مامانشو را

 جوری داد زد تو خیلی غلط کردی که ماشین که هیچ کل بدن من لرزید...

 با تعجب برگشتم سمتشو گفتم-

 چی؟

چند لحظه با خشم نگام کردو بعد با عصبانیت ماشینو دور زدو با سرعت راه خونه رو در پیش -

 شدگرفت،منو جلو خونه مهرداد اینا پیاده کرد و خودش با سرعت سرسام آوری دور 

@alnalral 

 

 90پارت#

 با تکون دستی از خواب بیدار شدم،نگار بالا سرم وایساده بود و هی عین گونی تکونم میداد-

 با حرص بلند شدم نشستم و گفتم چته روانی؟-

 .0.:2نیششو باز کرد و گفت پاشو دیگه ساعت-

 شد.. 2چشامو مالوندمو رفتم بالا تا موهامو صاف کنم حاضر شم ساعت-

رداشتن کیفم از اتاق خارج شدم،نگار و مهرداد آماده بودن رفتم پیششون بعداز برداشتن با ب-

 کیک،با خدافظی از مامان از خونه خارج شدیم...

مهرداد راه فرحزادو در پیش گرفت...نصف مسیرو رفته بودیم که گوشی مهرداد زنگ خورد اون -

ینه نگاه مشکوکی بهم انداخت و مشکوک حرف میزدو همش آره آره میگفت،در آخر از تو آی

 لبخند شیطانی زدو گفت آره

 تا رسیدن به فرحزاد هیشکدوم حرفی نزدیم...-
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همه ی بچه ها اومده بودن با نشستن ما بالافاصله ماشین شهابم اومد،قلبم شروع کرد تند -

 کوبیدن...

 اومد سمت بچه ها بعداز سلام واحوالپرسی نشست پیش مهرداد

 سفارش دادیم بعداز اتمام غذامونو پسرا قلیون سفارش دادن... هممون غذامونو-

منم کیکو از ماشین آوردمو بریدم رو کردم سمت مهردادو گفتم مهرداد بشقاب نیاوردیم تو چی -

 بخوریم؟

 مهرداد دود قلیون و فوت کرد بیرونو گفت بده دستشون بخورن سوسول بازی در نیار-

دایی نگار(ظرف کیکو کشید  طرف خودشو یه تیکه برداشت  خواستم حرفی بزنم که کیان )پسر-

کیکو هل داد اونطرف هرکسی یه تیکه برداشت خواستم منم بردارم که مهرداد زد رو دستم کیکو 

 برداشتو گفت تو خونه سهمتو خوردی،اینم مال من

 اخم کردمو گفتم نه اینکه تو نخوردی-

رفتن کردیم انصافا خیلی خوش گذشت این بعد از خوردن چاییو کلی جک و چرت و پرت عزم 

 وسط نگاه های خیره ی شهاب معذبم میکرد...

 بعداز رسیدن خونه با یه دوش حسابی گرفتم خوابیدم

 گذشتو گذشت تا رسید روز عروسی مهرداد و نگار...-

@alnalral 

 

 22پارت#

 یده بودن کامل...آیفونو زدم در با صدای تیکی باز شد رفتم بالا،تمام وسایلای خونه رو چ-

 نگار با دیدنم با حرص گفت میخواستی فردا بیای،همه کارا که تموم شد-
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نیشمو باز کردمو وگفتم خسته نباشی عزیزم نگار با حرص خواست بیاد سمتم که مهرداد جلوشو -

 گرفت رو بهم توپید تا حالا کجا بودی

 دمدستمو گرفتم رو شکممو گفتم بذار یه چی بخورم بیام توضیح ب

 رفتم تو آشپزخونه غذامو خوردم سرمو گذاشتم رو میز یه چرت حسابی زدم

 با صدای مهرداد به خودم اومدم کمرم خشک شده بود-

 رفتم تو اتاق مهرداد پشتم اومد درو بست خواست حرفی بزنه که آیفونو زدن

 سرشو برگردوندو دوباره اومد سمتم...خب؟-

 من:خب-

وندمو گفتم رفته بودم پیش فریبا خانم...همه چیزو براش گفتم و سرمو خار-مهرداد:کجا بودی؟.-

 در آخر گفتم که قراره پس فردا بریم خواستگاری

 سرشو تکون دادو خواست از اتاق خارج بشه که دستشو گرفتم برگشت سمتم-

 سرمو انداختم پایینو گفتم مهرداد؟-

 چونمو گرفت سرمو بلند کردو گفت چیشده؟ -

فتم وقتی از خونه ی فریبا خانم اینا برگشتم شهابو دم در اینجا دیدم و...همه من منی کردمو گ-

چیو براش تعریف کردم اول چند لحظه نگام کرد بعدش قهقهه زد جوری که منم خندم گرفت با 

 خنده دستمو گرفت برد بیرونو گفت بیا برو پررو

شهاب دوباره قهقهه زد...انگار  از اتاق که خارج شدیم با شهاب رو در رو شدیم مهرداد با دیدن-

شهاب پشت در اتاق وایساده بود با شک یه نگاه به مهرداد کردو پرسید واسه چی میخندی؟به 

زور جلو خودمو گرفتم رفتم سمت نگار،نگار دستمو گرفت کشوند سمت آشپزخونه پرسید 

دید از چشاش چیشده مهرداد براچی میخندید با خنده برا نگارم تعریف کردم،نگار از بس خن

 اشک اومد
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 با صدای خاله نسرین به خودمون اومدیم...بچه ها بریم دیگه کارا تموم شد-

 دستمو کشیدمو بالا و گفتم من که خیلی خسته شدم-

 نگار با پس گردنی منو از آشپزخونه انداخت بیرونو گفت گم شو پررو...-

 وسایلامونو برداشتیمو از خونه خارج شدیم...-

اومد کنارم خواست چیزی بگه شهاب با هول بازوشو کشیدو گفت مهرداد بیا کارت دارم مهرداد -

 و مهرداد و با خودش برد بیرون

 منم بیخیال رفتم نشستم تو ماشین مامانو مهردادم اومدن-

 نگار با مامانش اینا رفت

 میزدتو راه مهرداد هرچند دیقه یه بار از آیینه ذل میزد بهم و یه لبخند شیطون -

 آخرش طاقت نیاوردمو با حرص گفتم چیه؟

 ابرویی بالا انداختو گفت هیچی-

وقتی رسیدیم خونه یه لقمه نون پنیر گردو خوردم رفتم بالا تو اتاقم لباسامو در آوردمو رفتم تو 

حموم بعداز یه دوش حسابی اومدم بیرون...لباسامو پوشیدم داشتم موهامو خشک میکردم که 

..شماره ناشناس بود با شک برداشتم خیلی عادی گفتم بله؟...جوابی نداد گوشیم زنگ خورد.

دوباره گفتم بفرمائید؟بازم صدایی نیومد قطع کردم بعداز چند مین دوباره زنگ زد دوباره گفتم الو 

 بفرمائید

 بازم هیچ صدایی نیومد قطع کردم که دوباره زنگ زد این سری با حرص گفتم بله؟

اد باز قطع کردم سشوارو دوباره روشن کردم موهامو خشک کردم کلاهو بازم هیشکی جواب ند

کشیدم رو سرمو خودمو انداختم رو تخت با فکر به امروز چشام کم کم داشت گرم میشد که با 

 آلارم گوشیم دوباره هوشیار شدم
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ه ایه پیام از همون شماره ی ناشناس)سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در ر

 نیست(

 بعداز خوندن پیامش با شک فرستادم شما؟-

ولی جوابی نیومد...زنگ زدم جواب داد ولی صدایی نیومد با حرص گوشیو گذاشتم رو میز سرمو -

 با پتو کشیدم...

صبح با سروصدای نگار از خواب بیدار شدم کش و قوسی به بدنم دادمو از تخت پایین اومد یه -

پیام از همون شماره )قهوه ام را شیرین کن،آن  6برشداشتم باز لحظه چشمم به گوشیم افتاد 

روزها که تلخ میخوردم،روزگارم شیرین بود(...)من از مسافر دنیا شدن پشیمانم،خدا چه میکشد 

از خلقتم نمیدانم،اگر زبان به گلایه بکشایم میترسم تمام شهر را بگریانم،سکوت میکنم در این 

سی را نسوزانم(...نشستم رو تختو سرمو گرفتم تو دستام،ینی کی شب تیره،خودم که سوخته ام ک

 میتونست باشه...یه لحظه ذهنم جرقه زد،شهاب!!!

 خودشه،ولی این که شماره ی اون نیست،خب حتما عوضش کرده ولی مطمعنم خودشه...

و داشکی که سرخورده بود رو گونمو با دست گرفتمو بی اراده با دستای لرزون نوشتم:)ما چون -

دریچه رو به روی هم،آگاه ز هر بگو مگوی هم،هرروز سلامو پرسشو خنده،هرروز قرار روز 

آینده،اکنون دل من شکسته و خسته س،زیرا یکی از دریچه ها بسته س،نه مهر فزون نه ماه جادو 

 کرد،نفرین به سفر که هرچه کرد،او کرد!!!(سند کردم براش و زیر لب زمزمه کردم:

 هرچه کرد او کرد نفرین به سفر که

@alnalral 

 

 29پارت#

وقتی دیدم دیگه جوابی نیومد گوشیو انداختم رو تختو رفتم پایین،مامان اینا داشتن صبحونه -

میخوردن،نشستم پیش نگار بعداز خوردن صبحونه نگار برگشت سمتمو گفت هلیا امشب میریم با 

 بچه ها بیرون،حاضر باشی ها
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 از بچه ها کیا هستن؟ لقمو قورت دادمو گفتم منظورت

 نگار:خانواده ی خالمو خانواده ی داییم اینا همشون برا عروسی اومدن با بچه های اونا میریم -

 کلمو تکون دادمو گفتم رو به مهرداد گفتم زنگ بزن گیسو )دختر عمم(با شوهرشم بیان...-

از آشپزخونه  مهرداد سرشو تکون دادو گفت خوب شد یادم انداختی ها بعدم گوشی به دست-

 خارج شد...

نگار گونه ی مامانو بوسید و پشت مهرداد راه افتاد از تو آشپزخونه داد زدم:خودشیرین، پشت -

 صدای نگار که میگفت خفه

بعداز جمع کردن میز و شستن ظرفا رفتم تو سالن مامان داشت با تلفن صحبت میکرد رفتم 

ه هرحال بهتر از هیچی بود داشت طرز و روشنش کردم برنامه ی آشپزی پخش میشد ب vtسمت

تهیه کیک شکلاتی رو نشون میداد،تند رفتم بالا قلم کاغذ آوردم شروع کردم نوشتن مواد لازم و 

طرز تهیش،بعداز اتمام برنامه،بلند شدم رفتم سمت آشپزخانه، مامانم بالاخره تلفنو قطع کردو 

 گفت من دارم با ارمغان )عمم(میرم خرید،

 ناهار با تو

 اخم کردمو گفتم من دارم کیک درس میکنم وقت ندارم...-

 مامان همانطور که از پله ها بالا میرفت گفت پس جواب مهردادم خودت بده...

بسته مرغ از تو فریزر در آوردم کجاشتم یخش  0با حرص پامو کوبوندم زمین رفتم سر یخچال،

 آب بشه تا سرخشون کنم و رفتم سراغ کیکم...

کار کیک تموم شد کجاشتم تو مایکروفر و رفتم سراغ مرغا همشونو سرخ کردم  بعداز اینکه

داشتم میزو میچیدم که مهرداد تنها وارد آشپزخونه شد...نشست رو صندلیو گفت به به چه بویی 

 راه انداختی،گشنم شد

مرغارو گذاشتم رو میزو گفتم پس نگار کو،مهرداد همونطور که برا خودش غذا میکشید گفت -

 همون داشتن رفت خونشونم
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منم غذامو کشیدمو شروع کردم به خوردن...بعداز تموم شدن غذا مهرداد لیوان آبو سر کشیدو -

 پرسید راستی هلیا مامان کو؟

خندم گرفتو گفتم خسته نباشی تازه یادت افتاد،مهرداد خواست حرفی بزنه که با صدای -

مو گفتم آخ جون کیکم آماده شد...مهرداد مایکروفر بلند شدم رفتم سمتش،دستمو به هم مالید

 یه نفس عمیق کشیدو گفت چه بویی راه انداختی

 نگهشدار شب بعده شام بخوریم

 کیکو گذاشتم بیرونو گفتم مگه شام بیرون نیستیم-

مهرداد سرشو خاروندو گفت خب چه اشکالی داره میبریم بیرون شونمو بالا انداختم و مهرداد 

 گفتن جانم نگار از آشپزخونه خارج شدگوشیش زنگ خورد و با 

 یه تیکه از کیکو برداشتم با یه لیوان آب پرتقال رفتم تو پذیرایی

نشستم رو کاناپه که مهردادم اومد بغلم یه ذره از کیکو گذاشت دهنشو گفت خوشمزه س ولی 

یخوایم مالان سیرم بذار برا شب بعدش بلند شد بره بیرون که وسط راه برگشتو گفت راستی هلیا 

 با نگار بریم خرید اگه خواستی بیا

لیوان آب پرتقالو سر کشیدمو دراز شدم رو کاناپه گفتم شدید خوابم میاد شما برین خوش 

 بگذره،مهرداد کلشو تکون دادو رفت بیرون. منم همونجا خوابم برد

@alnalral 

 

 92پارت#

 تو آرایشگاه منتظر مهرداد بودیم-

 آبی تا بالای زانو که نصف پشتش تور بودرفتم جلو آیینه یه لباس 

 کفشای پاشنه دار آبی
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موهامو خودم صاف کرده بودم از وسط فرق باز همونطور رو شونه هام رها کرده بودم و یه آرایش 

 خیلی ساده که به صورتم میومد

 شلوار و مانتومو پوشیدم روسریمو سرم کشیدم و کیف ست لباسمو برداشتم...

 که تازه کارش تموم شده بودبرگشتم سمت نگار 

 یه چرخی جلوم زدو گفت فک میکنی مهرداد بپسنده؟-

چشمک شیطونی زدموگفتم معلومه که میپسنده بیچاره تا شب چی میخواد بکشه!!! با نیشگونی -

 که نگار از بازوم گرفت حرفمو نصفه ول کردم با اخم رفتم اونطرف

 دنبعداز یه رب بالاخره شاه داماد تشیف فرما ش-

 منم رفتم پایین بابا اومده بود دنبالم سوار شدم:سلام باباجونم-

 سلام دختر گلم خوشگل شدی-

 نیشمو باز کردمو گفتم بودم-

 سرشو با خنده تکون دادو گفت بر منکعرش لعنت-

ضبط و روشن کردمو صداشم بلند کردم بابا خواست اعتراضی بکنه که زودتر از خودش گفتم بابا -

 لاعروسیه ها مث

با رسیدنمون به باغ همه اومده بودن حتی فریبا خانمو پرهام و صدف،اونشب که رفتیم -

خواستگاریشون،به خواست پدرش قرار شد سه ماه صیغه بشن بعد اگه ایشاالله مشکلی نبود عقد 

 و عروسی باهم برگزار بشه

شتم تو باغ ارکستر با همشون احوالپرسی کردمو لباسامو در آوردم دادم دست مامان دوباره برگ-

یه آهنگ فوق العاده شاد میزد خواستم برم سمت گیسو که با شهاب رودررو شدم،با دیدنم اخم 

 کردو گفت این چه لباسیه پوشیدی؟

 چشامو گرد کردمو گفتم بله؟
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 دوباره با اخم گفت لباست خیلی بازه-

پررو کلا حس  دست به کمر جلوش ایستادمو گفتم به تو چه بعدم ازش دور شدم،پسره ی-

 رقصیدنم دور شد

 با اخم رفتم پیش نگار اینا-

نگار با سر پرسید چیشده منم عین این نی نی کوچولو ها با لبای آویزون کلمو بردم بالا به معنیه 

 هیچی،نگار خندشو خوردو اشاره کرد برم پیشش

است هاب میگه لبرفتم بغلش وایسادم که با خنده گفت چته؟دوباره لبامو آویزون کردمو گفتم ش-

 خیلی بازه،نگار از بالا تا پایین براندازم کردو گفت باز نیست خیلی کوتاهه،کل پاهات بیرونه

 اخم کردو گفتم حالا چیکار کنم-

 نگار خندیدو گفت مهمه؟-

 با تعجب پرسیدم چی؟-

 نگار:حرف شهاب -

 با حرص گفتم نخیر-

 نگار خندید پس چرا میگی چیکار کنم؟-

 مم خیلی بازهخب بنظر خود-

نگار:آها،چرا اونوقت قبلا به این نتیجه نرسیدی؟...با حرص خواستم بلند شم که دستمو گرفتو 

گفت خب حالا نمیخواد ناراحت شی،برو از مامانم کیفمو بگیر یه ساپورت کلفت مشکی تو کیفمه 

 بردار بپوش

مو با غ گیسو اومد طرفچپکی نگاش کردمو بلند شدم رفتم ساپورتو پوشیدمو باز برگشتم تو با-

هم رفتیم وسط از بس رقصیدم پاهام تاول زد نفس نفس زنان نشستم رو صندلی،بعده اینکه 

 نفسم خوب جا اومد یه لیوان آب خوردم،آخش جیگرم حال اومد نزدیک بود خفه شم هاااا
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 دیگه آخرای شب بودو وقت رقص عروسو داماد-

ملایم گذاشت و عروس و دوماده ما شروع کردن  چراغا همه رو خاموش کردن دی جی یه آهنگه-

رقصیدن انصافا هم خوب رقصیدن بعداز اتمام رقص نوبت شام بود از گشنگی رو به موت بودم 

غذامو برداشتمو رفتم تو یه صندلی نشستم تو اوج لومبوندن بودم که احساس کردم یکی پیشم 

آرومی زدو گفت حالا لباست بهتر شد نشست سرمو برگردوندم شهاب بود...با دیدن نگاهم لبخند 

 الان شدی یه خانم با وقار

 نیشمو که میخواست باز بشه به زور جمع کردم و دوباره شروع کردم نوش جان کردن غذام-

شهاب که غذاش تموم شد بلند شد از پیشم رفت بالافاصله از اون سحر )دختر دایی نگار(اومد -

ا اون آقایی که پیشت بود کی بود؟...نوشابه مو سر کنارمو با لحجه غلیظ اصفهانی گفت هلی

 کشیدمو گفتم دوست مهرداد بود چطور

 نیششو باز کردو گفت خیلی قیافش نازه...-

 اخمی کردمو گفتم خب؟-

 سحر:هیچی دیگه خیلی نازه کلا من برم تو نخش بعدم بدون توجه به من ازم دور شد-

ی نگار گلو پرتاپ کرد بگیرنش مامان به زور منم همه ی دخترا پشت نگار وایساده بودن تا وقت-

برد تو جمع اونا برعکس همشون که ورجه وورجه میکردن من مات یه جا ایستاده بودم با یک دو 

سه ی نگار همشون جیغ زدن ولی نگار در کمال تعجب اومد وایساد جلوم گلو گرفت طرفم من 

مو جلو بردم و گلو گرفتم نگار عقب عقب همونجوری خشک شده وایسادم با تشر نگار به زور دست

رفت و یه نفر جلوم زانو زد سرمو پایین گرفتمو با دیدن شهاب که جلوم زانو زده بود یه شاخه گل 

به طرف گرفته بود از تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم...دستمو با بهت گرفتم جلو دهنمو اشکام 

 ریخت تو صورتم و با بهت زمزمه کردم شهاب

بلند شد ایستاد اشکامو پاک کردو گفت عزیزم من دارم رسما جلو این همه آدم ازت شهاب -

 خواستگاری میکنم!حاضری منو به همسری خودت قبول کنی؟
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لب بالاییمو محکم به دندون گرفتم که بغضم نشکنه و آروم فقط سرمو تکون دادم که این شد -

 دم...شروع دست و جیغ و سوت بقیه طوری که احساس کردم کر ش

بعداز عروس کشونو و کلی جیغ و داد تو خیابونا برگشتیم خونه، لباسامو عوض کردم و با همون -

آرایش رو تخت دراز شدم،تو دلم آشوب بود از طرفی از خدام بود با شهاب ازدواج کنمو از طرفی 

 نمیخواستم،شهاب

 

ومم نگا نمیکنه چه برسه از قضیه پدرام خبر نداره اگه یه روزی متوجه بشه مطمعنا دیگه تو ر

 باهام ازدواج کنه...

 گلی که شهاب داده بودو محکم بغل کردمو با همون خیال آشفته به خواب رفتم-

@alnalral 

 

 96پارت#

صبح با صدای گیسو بلند شدم میخواستن برن خونه ی مهرداد سرمو کشیدمو گفتم من خوابم  -

نشدم بعد از گیسو مامان اومد بیدارم کنه ولی اصلا میاد شما برین...هرچی گیسو اسرار کرد بلند 

 حال نداشتم با این حساب خودشون رفتن...

بعداز ظهر بود بعد از یه دوش حسابی دوباره خودمو پرت کردم رو  6وقتی بیدار شدم ساعت-

 تخت

فکر شهاب داشت آشفتم میکرد نباید بهش جواب مثبت بودم مطمعنم اگه بدونه چه اتفاقی برام 

 تاده دیگه حسابمم نمیذاره...اف

 با این فکر یه قطره اشک سمج از گوشه ی چشمم سر خورد...

گوشیمو گرفتم دستمو رفتم پایین تو آشپزخونه یه لیوان شیر خوردمو نشستم همونجا رو صندلی 

 وقتی به کاری که میخواستم بکنم فکر میکردم دلم میلرزید قلبم تو دهنم میزد
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ادمو ازش خواستم بدون اینکه مهرداد بفهمه شماره شهابو از تو گوشیش یه پیام به نگار فرست

 برداره بفرسته برام

 بعداز چند دیقه شمارو فرستاد و پشتش یه شکلک فرستاد-

 شماره رو گرفتم همون شماره ناشناسه بود که اونشب بهم پیام داده بود،پس خودش بود-

 با سومین بوق جواب داد-

 جانم خانومم؟!!!-

 م،چه زود شناختی؟سلا-

سلام عزیزم،معلومه که میشناسم شمارتو،الان میخواستم خودم بهت زنگ بزنم،حلال زاده ای -

 دیگه

لبخند بی حوصله ی زدمو گفتم شهاب من دیشب جلو جمع نخواستم غرورتو بشکنمو نه بگم -

 ولی....شهاب یه نفس عمیقی کشیدو گفت باز چی شده؟

 میتونم باهات ازدواج کنم ینی نمیشه نباید بشه...بغضمو قورت دادمو گفتم من ن-

 شهاب بعداز کمی مکث گفت باید ببینمت...-

 بلند شدم از آشپزخونه خارج شدم گفتم نه من نمیخوام ببینمت-

شهاب اینسری داد زد لعنتی میگم باید ببینمت...بغض گفتم نه شهاب نه نباید ببینیم 

 ترکید کاش بمیرم خدااا دیگه طاقت ندارم...نباید...گوشیو قطع کردم...دلم داشت می

انقد گریه کردم که دیگه چشام داشت در میمومد خیلی کسل بودم رفتم بالا تو اتاقم لباسامو 

پوشیدم برگشتم تو آشپزخونه یه کم غذا بود گرم کردم بعداز خوردنش سوئیچو برداشتمو راهی 

 ل باید میدیدمشونخونه ی مهرداد اینا شدم میدونستم فردا میرن ماه عس

 گوشیمو خاموش کردم انداختم تو کیفم نمیخواستم شهاب زنگ بزنه
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وقتی نگار درو باز کرد پریدم تو بغلشو آروم گفتم مبارک باشه خوش گذشت؟!!!...نگار یه 

نیشگونی از بازوم گرفت که کله اجدادم اومد جلو چشام...با حرص نگاش کردمو رفتم تو با 

مو رفتم سمت مهرداد گونشو بوسیدمو گفتم چطوری شاه دوماد،لبخندی همشون احوالپرسی کرد

 زدو گفت عالییییی

چشمکی زدمو گفتم بله دیگه وصال یارو....نگار دمپاییشو پرت کرد سمت که مستقیم خورد به 

 مخ نازنینم...

خواستم برم سمتش که مامان با حرص گفت باز اینا شروع کردن هلیا بسه،چپگی نگارو نگاه 

دمو نشستم رو مبل بعداز چند ساعت بالاخره رضایت دادیم شرمونو کم کنیم...فردا صبح قرار کر

بود برن کیش ماه عسل به مدت یه هفته هر چی گفتم منم ببرین قبول نکردن...تو راه با مامان 

رفتیم فست فوتی کلی شکممونو شرمنده کردیم وقتی برگشتیم مامان ناراحت بود میدونستم 

 vtداده...کلی میوه آوردم چیدم رو عسلی و یه فیلم طنز گذاشتم با مامان نشستیم جلوبخاطر مهر

فیلم داشت کم کم تموم میشد که در خونه باز شد و بابا اومد تو با تعجب به ساعت نگاه کردم ددم 

 شبه 0.:26وای ساعت

 بابا با خنده سلام کردو گفت به به مادر و دختر خلوت کردین-

 مو گفتم سلام بابا خسته نباشی بیا بیا این زنتو بگیر من برم بخوابمنیشمو باز کرد-

 بابا به شوخی گوشمو گرفت کشید و گفت دختر با خانوم من کار نداشته باشا گوشتو میبرم

 الکی داد زدم آی گوشم کندی بابا

مامان فک کرد واقعا میگم که دسته بابا رو کشیدو گفت دلش کن ارسلان دردش گرفت بعدم 

دستشو کشیدو برد سمت پله ها قهقهه زدمو گفتم سیمین خانم)مامانم( حالا برو با شوهرت 

 خلوت کن الکی منو بهونه کردی... بابا قهقهه زدو مامان دنپاییشو در آورد پرت کرد سمتم...

منم بدون اینکه رو میزو جمع کنم بلند شدم رفتم بالا تو اتاقم لباسامو عوض کردمو پریدم رو 

مش وسوسه میشدم گوشیمو روشن کنم،دلم برا خودم میسوخت،دلم میگفت بیخیال همه تخت،ه
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چی بشمو خودم برم پیش شهاب ولی عقلم میگفت بیخیال شهاب بشم...انقد فکرو خیال کردم که 

 نفهمیدم چجوری خوابم برد

@alnalral 

 

 .9پارت#

با بی حالی یه دوش صبح بداز بیدار شدن خیلی سردرد داشتم بخاطر گریه دیشبه حتما -

سرسری گرفتمو اومدم بیرون...بعداز پوشیدن لباسام موهامو همونجوری خیس رو شونم رها کردم 

رفتم پایین مامان طبق معمول داشت با تلفن صحبت میکرد بعداز قطع تلفن پرسیدم کی بود 

رفت تو  بدون توجه به سوالم گفت موهاتو چرا خشک نکردی؟.سرما میخوری ها...بعدم بلند شد

آشپزخونه پشت راه افتادمو از تو یخچال یه لیوان آب برداشتم سر کشیدمو دوباره پرسیدم مامان 

 تلفن کی بود

 ماما:عمت ناهار  دعوتمون کرده مادر شوهر گیسو اینام اونجان مثل اینکه

نشستم رو صندلی و گفتم میریم مامان آهی کشیدو گفت آره دیگه تنهایی چیکار کنیم -

 ی حداقل حوصلمون سرنمیرهاینجور

بلند شدم و گفتم پس من برم حاضر شم بعداز ظهرم کلاس گیتار دارم...رفتم بالا لباسامو عوض -

کردم گیتارمو برداشتم اومدم پایین نشستم رو کاناپه منتظر مامان که بالاخره خانم تشیف آورد 

از ه با دو بوقی نگهبان درو بسوئیچو برداشتمو رفتیم سوار شدیم وقتی رسیدیم جلو در بزرگ خون

کرد ماشینو تو حیاط پارک کردمو رفتیم تو همشون بود...مادر شوهر و پدر شوهرو خواهر شوهر 

گیسو عمو محمد پدر گیسو و آرشام شوهرش منو مامانم که اضافه شدیم...با کلی سلام علیکو 

دم که صدای زنگ تعارف نشستیم سر جامون داشتم با آروشا خواهر شوهر گیسو صحبت میکر

آیفون بلند شد بعداز اون یه پسر جوون هیکلی که فک کنم برادر شوهر گیسو بود داخل شد 

دستاشو برد بالا و گفت سلام سلام ببخشید دیر کردم،بعدم با هممون سلام و احپوالپرسی کردو 

ر سبزی رفت پیش آرشام،خدمتکارا میزو چیدنو یکیشون رو به عمه گفت خانم ناهار آمادس،ناها
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پلو با مرغ و ماهی بود انصافا هم خوشمزه بعداز خوردن ناهار دو باره برگشتیم تو سالن،گیسو 

 خودشو انداخت رو مبل کنار آرشامو گفت وای خسته شدم

 عمه چپگی نگاش کردو گفت از خوردنو خوابیدن خسته شدی

 آروشا قهقهه زد که باعث شد گیسو با حرص نگاش کنه...

یوه و چایی بلند شدم کلاس گیتارم دیر میشد رو به همشون گفتم اگه اجازه بعداز خوردن م-

بدین من بیرون کار دارم رفع زحمت کنم و با خدافظیه کلی ازشون رفتم تو حیاط مامانو عمه 

 اومدن بدرقم روبه مامان گفتم شب میام دنبالت

 د عزیز شد...دیقه تاخیرم باعث تذکر استا 20سوار ماشین شدمو رفتم به آموزشگاه 

بعداز تموم شدن کلاس از آموزشگاه خارج شدم رفتم سمت ماشینم خواستم سوار بشم که با -

 صدای شهاب که اسممو صدا میکرد در جا خشکم زد

@alnalral 

 

#90 

 بی اراده در ماشینو باز کردم_

 و از دستش فرار کردم 

 انقدر تو خیابون دور زدم خودمم کیج شدم

 فراری بودمبی اراده از دستش 

 تا اینکه یک شب که نگار و مهرداد همه رو برا شام دعوت کرده بود

 موقع شام رسید

 خیلی تعجب کردم و از استرس

 نتونستم غذا بخورم
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 رفتم تو اتاق خواب

 نشستم رو تخت

 در باز شد و بوی شهاب پیچید

 تو اتاق

 سرمو بلند کردم

 درو بست و تکیه داد به در

 بلند شدم

 اومدم سمتم

 و من عقب رفتم

 انقدر که خوردم به دیوار

 بازومو چسبید:چرا ازم فرار میکنی

 چی از جونم میخوای؟-

 بی اراده گریم گرفته بود

 چرا قبول نکردیاشکامو پاک کرد:

 با بغض گفتم:برو بیرون

 عصبانی گفت:میگم چرا قبوا نکردی؟

 چیزی نگفتم

 داد زد:با توام ها،چرا ادا در میاری

 تر شد هق هقم بلند
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 داد زدم:تو نمیدونی

 لعنتی از هیچی خبر نداری

 بدتر از خودم داد زد:

 منظورت موضوع شمال  

 با بهت نگاش کردم

 رگ گردنش قلنبه شده بود

 اگه منظورت اون موضوع من همه چیو میدونم

 همه چیو

 حالا دوباره دارم ازت خواستگاری میکنم،هوم؟

 سرمو تکون دادم

 از کجا فهمیدی؟-

 با درد بست:مهم نیست چشماشو

 ولی دیگه نمیخوام چیزی دربارش بشنوم

 دستشو کشید رو گونم:

 قبول؟!

 بی اراده سرمو تکون دادم-

 خندید و با چشمک گفت:

 من میرم

 با پدرت صحبت میکنم
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 فردا شب میام خواستگاری

 چشامو گرد کردم:فردا؟

 آره فردا

 زوده-

 اخم کرد:زود نیست

 خیلیم دیره

 پیشونیم رفتبا بوس رو 

 بیرون

 نشستم رو تخت

 مهرداد اومد تو و با دیدن من که رو تخت بودم با خنده گفت:

 جای نگار خالی ببینه نشستی رو تخت

 با خنده گفتم:خب حالا پا میشم درستش میکنم

 شهاب فرداشب میاد خواستگاری-

 نیشمو باز کردم

 با اخم الکی گفت:نیشتو ببند

 پررو بیا برو بیرون

 ه رفتم بیرونبا خند

 مامان اینا کو؟و با دیدن سالن خالی با بهت گفتم:

 مهرداد از اتاق خارج شد و گفت:
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 رفتن

 نگار با خنده گفت:یه شب خواستن خلوت کنن

 من قهقهه زدم و مهرداد رو هوا بلندش کرد و بعد از بوسیدنش با پرروئی رفت سمت اتاق و گفت:

 ماهم میریم خلوتگاهمون

 تاق بگیر بخوابتوام برو تو ا

 با دهن باز نگاش میکردم

 پررو بیشعور-

 گوشیمو برداشتم رفتم تو اتاق

 یه پیام از طرف شهاب:خوابی گلم؟

 جوابشو دادم:نه،مگه فکر تو میذاره بخوابم

 بهتره بخوابی چون از این به بعد خودم نمیذارم بخوابی-

 بیتربیت-

 عزیزم من که چیزی نگفتم-

 میکنی؟چرا منحرف فکر 

 چون تو کلا منحرفی-

 زنگ زد:جانم؟--

 جانت بی بلا،حالا دیگه من منحرفم-

 خندیدم:فکر کنم-

 خندید:فکر نکن،مطمعن باش-
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 جیغ زدم:بیشعور

 قهقهه زد

 تا نزدیکهای صبح باهاش صحبت کردم

 وقتی صدای خمیازمو شنید با صدایی 

 که رگهای خنده توش بود گفت:خوابت 

 گرفته هلیا؟ 

 اوهم- 

 ،گلم شبت خوشبخواب- 

 شب توام خوش- 

 میبوسمت نفسم،بخواب- 

 اونشب با آرامشی وصف نشدنی به   

 خواب رفتم 

************* 

 دستمو گرفت و رفتیم وسط

 همه کنار رفتن و دست و جیغ

 دم گوشم آروم گفت:یه سالسا بهم

 بدهکاری 

 ذل زدم تو نگاش 

 آهنگ شروع شد 
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 شهاب دستمو فشار داد و رقصمون 

 شروع شد 

 بهترین و فوق العاده ترین رقصم بود 

 وقتی دست شهاب روی بدنم کشیده 

 میشد 

 وقتی شیرجه میرفتم توی بغلش و 

 پاهامو دورش حلقه میکردم 

 وقتی سرشو توی گردنم فرو میکرد و 

 ادای بوسیدنمو در میاورد 

 وقتی منو به خودش میچرخوند  

 پراز حس بودهمش  

 پراز عشق و پر از خواستن!! 

 با اتمام آهنگ،رقص ماهم تموم شد

 ذل زدیم تو نگاه هم

 شهاب از خود بی خود خم شد روم و لبامو بوسید

 پایان.......آسمان

 بقلم:ا.اصغرزاده 

 95/9/9 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM (آسمان )اصغرزاده.ا - مندل 

telegram.me/romanhayeasheghane 181 

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


