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 3 قلم شیدا سجادیبه 

 

 

 

  1 پارت

 دمیدیم..دیلرزیم دستهام..دیلرزیم بدنم..کردم نگاهش

 ..لرزهیم دستهاش که

 حالشون هردو..شکوفم مامان به..بهارک به کردم نگاه

 و گرفتیم رو خودش یجلو مامان اما نبود خوب

 یسرخ از داشت بهارک بد حال یول دادینم بروز

 ..کردیم بروز دستهاش لرزش و یسرد و چشمهاش

 انداختم و سرم و زدم یتلخ لبخند..کردم نگاهش

 ..دونمینم..بزارم یچ رو اتفاق نیا اسم..نییپا

 رو بعدش به نجایا از دیبا چطور دونمینم اصال

 ..بکشم نفس یچجور ای..کنم یزندگ

 ..کنم باور تونمیم اصال ای

 ..تو بدون سخته..فرهاد..تونمینم..دادم تکون رو سرم

 ..سخته..تو عطر بدون سخته

 دلم..بستم و چشمهام و گذاشتم تموم مهین و جملم

 بار نیآخر یبرا فقط شده..بار نیآخر یبرا خواست
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 4 قلم شیدا سجادیبه 

 

 نیبهتر جز برام تمامش که ییروزها یتو برم

 ..روزهاس

 ..شکوفه و دیسع فرزند..افسون باران..من

 که ییها یخوش تمام کنار که ساله نوزده یدختر

 ..مرد روحش..باشه داشته تونستیم

 شتپ و بود دور نسبتا که یا گذشته..گذشته به رفتم

 ..امروز به شدیم کینزد یه یا خاطره هر سر

 و باران داستان تیشخص هردو زبان از داستان ادامه)

 (شهیم گفته فرهاد

 باران زبان از#

 چقدر که اوووف..بود مین و دو ساعت به کردم نگاه

 ..شمال میبر دیبا گرما نیا تو مامان+ آخه بود گرم هوا

  میبش آماده گفته بابات_شکوفه مامان

  بوده یک نظر ییهوی شمال نیا اصال+

  گهید الیل عمه نظر_مامان

 !!!؟؟؟یچ+

  یدونستینم مگه_مامان

  نه+
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 5 قلم شیدا سجادیبه 

 

  یشد شوکه نقدریا چرا حاال_مامان

  ادیم فرهادم..مامان+

  ادینم کجا چیه که اون_مامان

  ادینم شمالم یعنی+

  نگفته یزیچ که عمت_مامان

 ..نهیآ یجلو اتاق یتو دمیپر و انداختم باال ابروهامو_

 یعنی..گرفتم گاز رو لبم..کردم نگاه رو خودم

 ..ادیب کن یکاری..جون خدا یوا..ادیم

 ..بلندم یمشک یموها به دمیکش یدست

 ..نبودم شیآرا اهل ها اونقدر

 ..بود شده سالم شونزده تازه نداشتم هم یسن خب

 برش..بود شمیآرا زیم یرو که یکرم به کردم نگاه

 ..دادم پوشش باهاش صورتمو و داشتم

 ییهلو لب برق البته و..فرمژه یکم و ملیر کمی

 ..میشگیهم

 ..بترکه بود ممکن آن هر که یکمد یجلو ستادمیا



 رنگ سیاه عشق  
 

 6 قلم شیدا سجادیبه 

 

 خورد چشمم..بود کرده جمع مامان هامو لباس شتریب

 ..سبزم مانتو به

 ومیمشک شال و دمشیپوش..ومدیم بهم یلیخ ییجورای

 ..گذاشتم رونیب موهامو از کمی و سرم رو انداختم

 یمشکل هم بودن حجاب بدون با ما خانواده بگم البته

 دوست بودنرو تر محفوظ کمی خودم من اما نداشتم

 ..داشتم

  ؟؟؟!!بارااان_مامان

  مامان جانم+

 ..اومد بابا دختر بدو_مامان

  اومد هم بهداد+

 باباعه شیپ در دم اره_مامان

 کفشهامو تر زود اومده هم داداشم نکهیا ذوق با_

 در دم رفتم و دمیپوش

 هدادب و دیسع بابا به میمیصم کردم سالم و دنید از بعد

 ..بلندمون یشاس نیماش عقب یصندل نشستم

 روشن دلم..لبهام یرو بود دهیچسب المصب لبخند

 ..ادیم که بود روشن
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 7 قلم شیدا سجادیبه 

 

 ..ادیب بود مجبور اصال

 ..شده تنگ براش دلم..دمشیند ماهه چند من

 میرفت و شدن نیماش سوار هم بهداد و بابا و مامان

 ..انیرو شهر که هم بعد و رانیا شمال سمت

یم آشنا که دمید رو ینیماش کنارمون که میبود راه تو

 ..زد

 ..نییپا شد داده ها شهیش

 رو لبم رو اومد که یا مسخره لبخند..خوردم جا

 ..شدم یجد و تفاوت یب نسبتا و خوردم

 و سالم الیل عمه با یحساب و نییپا داد رو شهیش مامان

 خواهر و داداش زن باالخره کرد یپرس احوال

 ..گفتن یشوهر

 بشم شوهر خواهر یروز بود قراره که خودم افکار به

 و یپرس احوال و سالم به کردم شروع منم و دمیخند

 که یفرهاد آقا با هم یعاد کامال سالم هی شهیهم مثل

 ..کردم بود راننده

 

  2 پارت
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 8 قلم شیدا سجادیبه 

 

 ..میشد ادهیپ نیماش از و الیو میدیرس باالخره

 هب دادم هیتک و گرفتم دست رو رنگم یصورت چمدون

 و جذاب چقدر که صورتش به شدم رهیخ و نیماش

 ..بود یخواستن

 ..بود برپا یا ولوله قلبم یتو

 دختر سرت بر خاک گفتم خودم با و دمیگز رو لبم

 ضربان هیتند و ولوله به چه ساله شونزده پونزدده

 ..قلب

 و نییپا انداختم رو سرم و لبهام به دیچسب یکج لبخند

 ..شدم رد کنارش از

 اومدم و یراست سمت اتاق داخل گذاشتم رو چمدونم

 ..مبل یرو نشستم و رونیب

  گفت و سرم به دیکش یدست و شمیپ اومد الیل عمه

  چطوره خوشگلم دختر_الیل عمه

 ..خوبم خوب..جونم عمه برم قربونت+

  تقربون به التیل عمه..یبر قربونم که نکنه خدا_عکه

 ..دمیبوس و گونش و زدم یلبخند_
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 رفتار خوب من با الیل عمه چقدر که کرد ذوق دلم ته

 و من واس داره سرش تو ییفکرا نکنه..کنهیم

 هم بهداد با نیبب خوبه کال جون عمه..بابا نه..فرهاد

 ..که ستمین من فقط کنهیم رفتار خوب

 داداش با همراه فرهاد که بودم نشسته طورهمون

 مدار قلبم کردم حس لحظه هی روم به رو نشستن بهدادم

 ..رونیب زنهیم فشار با نمیس از

  گفتم بهداد به و کردم کنترل رو خودم

  ایدر میبر دیپاش داداش+

  میزنیم ایدر کنار و ناهار گنیم دیحم آقا و بابا_بهداد

 ایدر میبر پس ول یا+

  ؟!خوادیم شنا دلت..باران یکرد ذوق چقدر_فرهاد

  خوادیم ایدر فقط دلم..یهرچ حاال..زدن قدم ای شنا+

 ..ایدر کنار میرفت گهید ساعت کی تا_فرهاد

  ؟!کهینزد+

 از رو ایدر..مایاومد نجایا..انگار رفته ادتی تو_فرهاد

 ..دید شهیم هم اتاق پنجره
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
0 

 

 دفعه بودم کیکوچ یلیخ من آخه یوا..یگیم یجد+

  شیپ

 یلیخ شهیهم که منم اون سنین حواسم اهان_فرهاد

 بودم بزرگ

 رفتم و شدم بلند سرجام از و کردم یکیکوچ خنده_

 ..ایدر به شدم رهیخ پنجره از و اتاق سمت

 دشخو با تا بگم بهش رو آرزوهام تونستمیم که ییایدر

 ..خدا به برسونه و ببره

 یلیخ من نکنه..کرد ریدرگ رو ذهنم فرهاد آخر جمله

 ..برابرش در کمیکوچ

 ساله هشت همش..تره بزرگ ازم سال چند مگه بابا نه

 ادیز..سال سه و ستیب اون سالمه پونزده من..گهید

 ..اونقدر که ستین

 ..ادهیز

 ..شهینم جا یا یمنف زیچ چیه که من مخ تو دونمینم

 نگاه رو ایدر رهیخ نطوریهم و دادم تکون رو سرم

 ..آورد خودم به منو مامان یصدا که کرد
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
1 

 

 صدات دارم ساعتها دو..یکنیم کاریچ..بارااااااان_

 زد زنگ که بس کشت منو بهارک..کنمیم

  شماست شیپ میگوش مگه..یوااا..زد زنگ یلیخ+

  گهید اره_مامان

 بدش خب+

 به زدم زنگ و گرفتم مامانم دست از رو میگوش_

 ..بهارک

 ..برداشت رو یگوش

 ..الو+

  ومدیم نفس نفس یصدا فقط_

  یآبج توام با..بهارک.. یهوووو..بهار+

 ییکجا..یآبج و کوفت..یهوووو و کوفت_بهارک

 ساعته دو..ادهیپ یپا با  ایآنتال ای یرفت شمال..هااان

  یتبرنداش ای نبوده دسترس در ای رمیگیم تویگوش دارم

 مامانم دست دیببخش..من جون باش آروم ابلفضل ای+

  بود

  االن ییکجا..قبول یاوک یاوک_بهارک
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
2 

 

 ادهیپ یپا با ایآنتال+

  نکنا مسخره منو_بهارک

  انیرو..گهید شمالم یروان خب+

  نییییه_بهارک

  باز شدیچ+

 ..که نگو_بهارک

 ..که گمیم+

  پس هست هم فرهاد..یواااا...غییییج_بهارررک

  بعله+

 چرا..بهداد..فرهاد..ینبرد منو چرا نامرد یا_بهارک

  ینبرد منو

 شده تنگ من داداش واسه دلت..بهداد بگو پس+

 غم دل تویب ینیبب اری ییکجا..روزگار یهع_بهارک

  زده

  بهار یبگ پرت و چرت یزد زنگ+

  رک_بهارک

  ؟!!!یچ+
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
3 

 

 بهارک بهارکم_بهارک

  یعنی کشمتیم+

  دیرفت شیپ کجا تا..دیکرد کاریچ حاال_بهارک

 چمونب با هم برگشته بقلشم تو منم شمهیپ االن یچیه+

 ..میاریم نینوش کولوچه یبرا میایم

 ..خنده از مردم..هههههه_بهارک

  زودتر ریبم+

 خشن_بهارک

  یآبج شده تنگ برات دلم+

  منم...نگوووو_بهارک

 تو بدون فرهاد مستر زدن دید یبود کاش واقعا+

 نداره ییصفا

  بوووودددم کاش یاوووخ_بهارک

  زنمیم دید هرجفتمون اندازه به خودم..کوووفت+

  یزنیم و مخش باالخره..یکنیم چه نمیبب_بهارک

  میآ بچه هنوز ما..یفعال شیب تو بخدا بهار+
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
4 

 

 دوست راحله یدید کجاشو..ما..بچه یگیم یچ_بهارک

  داره بچه ماعه همسن خالم دختر دوست

  استثناعه اون حاال+

 ساله پنج..شدم خسته من واال..یهرچ حاال_بهارک

 حداقل خب..یفرهاد ریدرگ ساله پنج توام دوست

 داده نشون سبز چراغ نقدریا که نیا..کن یکاری

 

  3 پارت

 نیا تو دید دیبا..بهارک کن ول حاال..بخدا دونمینم+

 برات کینزد از امیم همرو..گذرهیم ایچ روز چند

  گمیم

  بگو بزن زنگ یخواست_بهارک

  بااااااااشه+

 خودم خل یآبج خدافظ گهید خب_بهارک

  دلم عشق خداحافظ+

 یاهنگ باز..فمیک یتو گذاشتم مویگوش و کردم قطع_

 کجان هیبق پس..رونیب رفتم اتاق از و نهیآ یتو انداختم

 ..ایدر لب بودم نشسته..ایدر به کردم نگاه پنجره از
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
5 

 

 ..عجبا..دیگذاشت جا منو دیرفت

 ..بود فرهاد..سمتش برگشتم..خورد گوشم به ییصدا

  یینجایا هنوز که تو_فرهاد

  هست منم سوال نیا+

  رمیبگ دوش بودم رفته_فرهاد

  یگوش با زنمیم حرف دوستم با داشتم+

  میبر..خب_فرهاد

 سمت افتادم راه همراهش و دادم تکون رو سرم_

 ..ایدر

 هب هیسا نه برم راه شونه به شونه باهاش کردمیم یسع

 ..هیسا

 ..دادیم بهم قدرت حس کنارش برداشتن قدم

 ..میداشتیبرم قدم آروم آروم

 یها صندل فقط دیدینم رو ایدر گهید هام چشم

 ..دیدیم رو فرهاد رنگه یتونیز
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
6 

 

 نشستم و کردم جور و جمع رو خودم..جمع به دمیرس

 مشغول بابا و بهداد..بودن کرده پهن که یریحص یرو

 ..سراغشون رفت هم فرهاد..بودن ها کباب جوجه

  گفتم و مامان به کردم رو

  بزنم قدم کمی برم مامان+

  بخور غذا اول بزار_مامان

 ..نجاهامیهم.. امیم یزود+

  آب تو و خودت یننداز..باش مراقب_مامان

  ستمین بچه بخدا+

  یا بچه شهیهم_مامان

 و شدم بلند جام از و دمیگز حرص حالت به رو لبم_ 

 ..برداشتم قدم و شدم کینزد ایدر به آروم آروم

 ..ستادمیا شدم دور که کمی

 اب که یسنگ تخته یرو گذاشتم و آوردم در کفشهامو

 رو رنگم یمشک شلوار یخا پاچه و داشت فاصله آب

 ..ایدر سمت دمیدو و زدم باال

 ..گرفتم آرامش کرد حس رو آب که پاهام
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
7 

 

 ..رو به رو به شدم رهیخ و دمیکش یقیعم نفس

 ..تو یکرانیب چقدر

 ..جان ایدر گمیم بهت تر قیدق ارزوهامو امسال

 باز چشم من که یوقت از نجاستیا که یفرهاد آقا نیا

 یعنی سالمه پونزده که االن تا بوده من قلب تو کردم

 اشمب کنارش عمر آخر تا بتونم من که یکن یکار شهیم

 آب یتو بزارم رو پاهام دستش تو دست یروز و

 ..ایدر نیهم

 ..گرفت خندم هوی

 ..بچم هنوز من مامان گفتیم راست

 دادم تکون رو سرم..زنمیم حرف ایدر با دارم که بچم

 ..آسمون به کردم نگاه و دمیکش خجالت خودم از و

 خودت...خواستم یچ یدیشن که خودت خداجون

 ..کن یکاری

 تخته همون یرو نشستم..رونیب اومدم آب از

 خودم از یسلف تا دو یکی و آوردم در مویگوش..سنگ

 عکس ایدر از اومدم..بهارک یبرا فرستادم و گرفتم

 ..فرهاد یرو کرد زوم میگوش صفحه که رمیبگ
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
8 

 

 عکس ازش..کردم لمس رو گرفتن عکس رهیدا

 ..گرفتم

 ..کردم زوم

 ..پسر نیا خوبه چقدر

 ..یلیاستا عجب..یپیت عجب

 ..عمه پسر یخاص کال تو

 ..اخالقت هم خودت هم

 برم زدیم داد که دیرس گوشم به دور از بهداد یصدا

 یخا پاچه به بده ریگ مامان که االنه اووف..سفره سر

 ..سمیخ

 ..سفره سمت رفتم و نییپا دمیپر سنگ تخته از

  یکرد سیخ رو خودت آخر_مامام

  مامان گهید بشم سیخ کمی که شمال اومدم+

 باران نبود وقتش االن_مامان

  گهید گهیم راست خب نده ریگ ییدا زن_فرهاد

 و بهش زدم لبخند..بود درومده پشتم..کردم نگاهش_

 ..انداختم باال رو ابروهام
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 قلم شیدا سجادیبه 
1
9 

 

 ..داد لمیتحو رو شیشگیهم خنده و زد یزیر چشمک

 شروع و سفره سر نشستم..رفت ضعف دلم که اوووف

 ..خوردن به کردم

 نرفته ایدر سمت یچکسیه هنوز شد کیتار هوا

 ..الیو داخل بودن رفته جون عمه و مامان..بود

 ..زدنیم گپ الیو اطیح یتو داشتن هم دیحم آقا و بابا

 کردن یباز نرد تخته مشغول که هم فرهاد و بهداد

 ..بودن یظهر ریحص همون یرو

  گفتم یگلگ حالت به و سمتشون رفتم

 ریگ تنها نجایا بدبخت من..دیهم یهمباز خوشبحالتون+

 ..افتادم

 ..گروه گروه شدن همه

 ..فرهاد و بهداد..دیحم و دیسع..شکوفه و الیل

 ..شده واقع بدبخت نجایا که هم باران

یم یباز موج و شنا دلم کردم ابراز ظهر نهمهیا

 ..خواد

 ..کرد توجه یک
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 ..شده گرد دوتاشون یچشمها دمید

 یآبج نشد خب_بهداد

 ..ایدر تو میبر االن نیهم ایب خب..خب_فرهاد

  خوبه هم هوا و آب..یباز موج تو بقول..ییتا سه

  باران واسه وفتهیم یاتفاق هوی..فرهاد شبه_بهداد

 میمراقب..مینمرد هنوز که تو منو_فرهاد

  ایدر تو میبر االن یعنی+

 میریم باش داشته دوست تو_فرهاد

  اصال یبگ تو یزیهرچ..فرهاد گهیم راست_بهداد

  شنا میبر..اوووم.. خب+

 میبر_بهداد
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 وت میرفت یهمگ بود تنمون که ییهوا لباس همون با_

 ..نه فرهاد یول آورد در راهنشویپ بهداد البته..ایدر

 ..بشه لخت من یجلو شدینم روش کنم فکر
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 دهید جون عمه خونه بار نیچند لختشو من گرچه

 ..بودم

 جمو منتظر و آب یتو رفتم گردن تا و دمیخند خودم با

 ..شدم سمتم ومدیم داشت که یبزرگ

 موج هی به ییتا سه و کنارم اومدن هم فرهاد و بهداد

 ..میکرد برخورد یحساب

 صدامون مامان کردن شنا و کردن یباز یکل از بعد

 ..شامه وقت که زد

 آب و شن و میداشت که یداغون تیوضع همون با ماهم

 یکی و حمام سمت میرفت ختیریم جونمون و سر از

 نیآخر البته که میکرد حمام و صف تو میستادیا یکی

 ..بودم من نفر

 و دمیرس وضعم و سر به کمی و اومدم رونیب حمام از

 ..تمنشس سفره سر و رفتم و دمیپوش ترس راحت لباس

 ..میداشت یقاسم رزایم و قاتوق یباقال به به

 ..است عشق رو یشمال یغذا

 یباز غذاش با داشت نطوریهم که فرهاد به کردم نگاه

 ..کردیم
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  ؟! یخورینم چرا..فرهاد+

 ..خورمیم دارم..من_فرهاد

  یکنیم یباز یباز یدار نه+

 نقدریا چرا گهیم راست باران خب فرهاد_الیل عمه

  یکنیم یباز غذات با یدار

  رمیس کمی_فرهاد

  مگه یخورد یزیچ_الیل عمه

  نایا و وهیم کمی اره_فرهاد

 بعدا برات میداریم نگه نداره یاشکال خب_الیل عمه

  بخور

 ..صورتش رو بودم کرده زوم_

 منم و غذاست بد شونیا..چشه آدم نیا دونستمیم من

 من حاال..زنهینم لب غذا تو باشه ریس یوقت دونمیم

 و کرده فراموش مامانشه که الیل عمه چطور موندم

 ..ادمهی خوب نقدریا شمییدا دختر که یمن

 اما شدم غذا خوردن مشغول و نییپا انداختم رو سرم

 ..بود گرسنه االن که بود فرهاد ریدرگ فکرم تمام
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 ..نییپا نرفت گلوم از یحساب درست نیهم بخاطر

 بشورم ظرفهارو که نایا مامان کمک رفتم شام از بعد

 و بهم سپردن ظرفهارو تمام و نکردن ینامرد اونام

 ..نشستن رفتن خودشون

 ..هیبق به شدم ملحق شد تمام خونه آشپز تو که کارم

 قاآ و بابا و کردنیم یباز پاسور داشتن فرهاد و بهداد

 ..بودن خواب پتو ریز شهیهم مثل که هم دیحم

 نبود معلوم حرف و حرف و حرف که هم نایا مامان

 ..حرف همه نیا شهیم تموم یک

 ..اتاق یتو رفتم

 ..وارید کنار انداختم و برداشتم رو پتوم و متکام

 امیپ یکل که دمید آوردم در رو میگوش و پتو ریز رفتم

  دارم بهارک از

 مه یحرف نمیبب بگو..نیکرد کارایچ..شدیچ_بهارک

 یغلط چه..ییکجا..شو نیانال.دختر بدو..باهاش یزد

  ؟!بااااراااان..گمیم شو نیآنال..یکنیم

 رو خندم یجلو..خانم بهارک نیا دست از..اوووف_

 ..دادن امیپ به کردم شروع و گرفتم
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 ..قیرف سالم+

 ..مشخصه..یعنی یکرد غیج غیج چقدر

  کردن شنا و یتن آب هی ریغ مینکرد یکار چیه

 لخت یوااا..شنا...یتن آب..نییییه...سالاااام_بهارک

  دیشد

 با اونم شلوار مانتو با من بابا نه..یا وونهید بخدا+

 ..شلوارک و راهنیپ

  گهید خب خب..اهان_بهارک

  نخورد اون که میخورد شام هم بعد بخدا یچیه+

  نخورد چرا_بهارک

 هادتی..ندارم دوست که بود مشخص اما رهیس که گفت+

 غذا وت که هم ریس..غذاعه بد نسبتا..بودم گفته بهت که

 ..نداره دوست ابدا باشه

 همه یشد عاشقش بود آدم آخه فیپ فیپ فیپ_بهارک

  المصب خوشگله کمی فقط داره یرادیا و بیع

  خوبه زویچ همه کوووفت+
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 عاشقا نبود حواسم میتسل باشه باشه_بهارک

  ؟!گشنست االن نمیبب بگو حاال..کورن

 حتما+

 ..بکن یکاری..بجنبون دست خب_بهارک

 ..دارنیب..کننیم یباز دارن بهداد ؟با!یچکار+

 سالم..قربون جانو بهداد.. جان جان یا_بهارک

 برادر به قأیعم برسون

  ؟!بکنم کاریچ گمیم..ریبم..بهارررک+

  کن درست یزیچ هی ییغذا به دونمینم_بهارک

 بلد یآشپز آنچنان من بعدم فهمهیم یکی هوی..نه+

  ستمین

  یدان خود گهید_بهارک

 ...زمیعز برم من فعال..پس+

  عشقم فعال..برو برو_بهارک

 المپها..کردم نگاه رو رونیب و شدم بلند جام از_

 ..کجان یعنی..بود خاموش
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 اتاق یتو که جون عمه و مامان..رونیب رفتم در از

 ..ییرایپذ یتو که هم نایا بابا..بودم دهیخواب جون عمه

 ..داخلش کردم نگاه..خونه آشپز کنار اتاق سمت رفتم

 ..عقب دمیکش رو سرم هوی

 شیگوش نور از بود داریب فرهاد اما بود دهیخواب بهداد

 ..شدم متوجه صورتش یرو بود افتاده که

 ..خونه اشپز یتو رفتم

 ..آوردم فشار مغزم به کمی

 ..کنم کاریچ

 مرغ تخم تا دو و خچالی سمت بردم دست..نکنم کاریچ

 ..خچالی از درآوردم

 ..بود گوشه اون هم سیسوس دونه هی

 و کردم جدا هاشو ازچهیپ فقط که خوردن یسبز با

 ..کردم خورد سیسوس همراه

 ..گاز سر رفتم
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 ..بشه آب تا ختمیر کره کمی برداشتم رو تابهیماه

 تفت و ختمیر ها ازچهیپ همراه و سیسوس که هم بعد

 اهیس فلفل کمی و مرغ تخم تا دو که هم آخر در و دادم

 رو غذا و کردم خاموش رو گاز ریز..نمک و شنیآو و

 مکی با و بشقاب یتو ختمیر و کردم جدا تابهیماه از

 هک برم اومدم و ینیس یتو گذاشتم کنارش قرمز سس

 ..افتادم آب ادی

 ..اطیح سمت رفتم و برداشتم هم رو آب یبتر

 ..فرهاد اتاق پشت رفتم و زیم یرو گذاشتم رو ینیس

 ..شدیم رو و ریز داشت دلم

 ..یبد ای کردم یخوب کار دونستمینم

 ..رفتمیم تهش تا دیبا بود یزیهرچ

 ..داخل رفتم آروم آروم و شدم اتاق وارد

 ..شهیم بد یلیخ بشه داریب بهداد اگه ایخدا

 که فرهاد سر یباال رفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 دش گرد چشمهاش و سمتم گرفت رو شیگوش نور هوی

 امن به کرد ریگ پاش که بزنه داد و پاشه ترس از اومد

 ..افتادم و
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 ..بقلش تو افتادم..افتادم واقعا انگار نهههه...افتادم

 تعجب از که ییچشمها با طورهمون کرد بلند رو سرم

 ..کردیم نگاهم بودن گرفته خودش به گرد حالت

 ..بخورم تکون تونستمینم

 و گرفت بازوهمو طرف دو..اومد خودش به که کمی

 ..نشست هم خودش و نشوندم

 و دادم نشون رو سکوت عالمت که بزنه حرف اومد

  گفتم آروم

  دنبالم ایب+

 ..شدیم منفجر داشت قلبم_

 مدنبال داره که دمید اطیح یتو رفتم و شدم بلند جام از

 ..ادیم

 ..نبود دایپ ها غذا که یجور زیم یجلو ستادمیا

  ؟!یخوب_فرهاد

  خوبم+

  یرفتیم راه خواب تو..بود یکار چه نیا_فرهاد

  بودم داریب..بابا نه+
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 ..کاریچ من سر یباال یبود یاومد_فرهاد

 ..ها کنهیم ییفکرا چه االن..بابا یا+

  گفتم و رفتم کنار زیم یجلو از_

یم هم الیل عمه نویا..یندار دوست ریس که دونمیم+

 ..سفره سر بود کرده فراموش حتما اما دونه

 بخورم کردم هم سر یزیچ هی شد گرسنم کمی خودم

 ..یا گرسنه حتما کنم داریب توام گفتم

 و دلم که ها خنده اون از..شهیهم مثل..دیخند دمید هوی_

 ..بردیم

 که کننده وونهید ی خنده هی که بعدم زیر چشمک هی

 ..بود کرده وونهید و یکی من قاعدتا  

 ..یصندل یرو نشست

 نیبش_فرهاد

 ..نشستم_

  حاال هست یچ_فرهاد

  هییهوی ینطوریهم..دونمینم+

  گهید یخوریم توام_فرهاد
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  کمی+

 من ادی یکرد درست خودت یبرا ینگفت مگه_فرهاد

  یافتاد

  اولش بودم کرده درست کمی اما گفتم اررره+

  گفت یخاص طنتیش با_

  لقمه هی حتما_فرهاد

 بخدا..هیچجور نیبب بخور..ایداد ریگ فرهاد یوااا+

  بازه مزه بد ترسمیم نکردمش تست

 ..کرد نگاهم..خورد و گرفت رو لقمه نیاول_

 ..شدم دواریام بهت..بابا نه_فرهاد

  یمرس+

 نه..خوردم و گرفتم لقمه هی و برداشنم رو قاشق_

  تمگف و دمیخند بنفس اعتماد با..بودا شده خوب ییخدا

  باشم کدبانو تونمیم که داستیپ نه نه+

 از مردمیم داشتم بخدا..گهید یهست_فرهاد

 من کرف به فقط تو چون گمیم تو به فقط نویا..یگرسنگ

 ..باران نکنه درد دستت..یبود
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 ایخدا..ومدیم بند داشت نفسم..دادم قورت رو دهنم اب_

 ..داشتم استرس و جانیه نقدریا چرا

  گفتم آروم

 یمرس+

 نییپا باال مثال یالک و آوردم در بمیج از رو میگوش_

یم..دمیم انجام یمهم بکار دارم انگار که کردمیم

 ..بشه ریس و بخوره یحساب خواستم

 خورد اب کمی و برداشت رو یبتر شد تموم که غذاش

  پاشد جاش از و

 ..یبش خوشحال کنم کاریچ_فرهاد

 یبرا گمیم..که خوادینم نایا و جبران..یگیم یچ+

  کردم درست خودم

 لقمه هی یخورد چقدر دمید واقعا بود مشخص_فرهاد

  مورچه یغذا اندازه

  گرفتم گاز رو لبم و دمیخند_

  ایدر کنار..میبزن قدم یخوایم_فرهاد

 یرو گذاشتم رو دستم..خونه داخل به کردم نگاه_

 غذا هی پاداش دونستمیم اگه ایخدا..دیکوبیم بد..قلبم
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 هر فرهاده طرف از یمهربون همه نیا کردن درست

 ..کردمیم درست غذا براش روز

  بخواب برو..خوادینم..نه+

 ..زاشتمیم کالس داشتم مثال_

 ..گمایم باری_فرهاد

 ..قبوله..باشه خب+

  پس میبر_فرهاد

 ..ایدر سمت افتادم راه همراهش_

  یچ بفهمه بشه داریب یکس اگه+

  ؟!یچ بفهمه_فرهاد

  تو و من که+

 دایب شییدا دختر با آدم ستین که شرع خالف_فرهاد

  بزنه قدم ایدر کنار

 خالف تا هزار..مادرارو پدر که یشناسیم باالخره+

  ارنیم در توش از

 بخوان که خورهینم خالف هنوز تو سن به اخه_فرهاد

  اونکارا یپا بزنن
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  ستمین بچه من+

  یدار سال چهارده از شتریب سالته چند_فرهاد

 سالمه شونزده.. فرهاد آقا..شونزده+

  یجد_فرهاد

  بعله+

 یشد بزرگ_فرهاد

 وقته یلیخ+ 

  خورهیم کارا اون سنت به یبگ یخوایم یعمی_فرهاد

 یبد اونقدر منظور اصال من عمه پسر نیبب+

 نیهم نکنن بد فکر گفتم فقط..نداشتما

  خوب فکر که ینگفت..بد فکر یگیم یدار_فرهاد

 ییدوتا پاشدن یشب نصف نگن که نهیا منظورم بابا+

  ایدر لب رفتن

 از یزیچ هی یبگ یهرجور کن ولش گمیم من_فرهاد

  ادیم در توش

 ..میبزن قدم..کن ولش..کالیبار آره+

 ..میزنیم قدم_فرهاد
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  گفت که میزدیم قدم میداشت نطوریهم

  یدید رو آفتاب طلوع حاال تا_فرهاد

  ساعت نیا بودم خواب شهیهم..نه+

  مینیبب نجایا مینیبش پس_فرهاد

 ..کوتاه سنگ تخته هی یرو مینشست هردو_

 صورت نیا جز به جز عاشق من..کردم نگاهش

 قبل تا کردم حفظ رو صورتش هزارم بار یبرا..بودم

 ..بدم حیتوض خودم یبرا خواب

  هیچ_فرهاد

  فرهاد میبر..شده رید+

 نم که باشه دهینفهم اگه بخدا..چشمهام تو بود زده زل_

 ..خره عاشقشم

  ؟!میبر...فرهاددددد+

  میبر_فرهاد
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 میرفت و الیو سمت میرفت و میپاشد جامون از_

 ..بودم خواب همه خداروشکر..داخل

  گفت که اتاقم یتو برم و کنم یخداحافظ اومدم

  ممنون بازم_فرهاد

 از من..ستین ازین یقدردان و تشکر نقدریا کن باور+

 ریبخ شبت..نیهم..گذاشتم هیما جونم و دل

 دیشا که بودم آورده زبون به رو یا جمله دونستمیم_

 نیهم یبرا نداشت یتفاوت چیه دارم دوستت همون با

 ..پتو ریز رفتم و اتاق یتو دمیپر

 یرو بود دهیچسب یبدجور لبخند..سقف به شدم رهیخ

 ..لبهام

 و پاشدم جام از و گفتم ینیه..افتادم غذا ظرف ادی هوی

 یاثر چیه و شستم و کردم جور و جمع ظرفارو عیسر

 و مخواب رخت به برگشتم ربع کی بعد و نزاشتم جا به

 ..پتو ریز رفتم باز

 ذهنم تو صورت نیا از بودم کرده حفظ هرکس که آخ

 ..بود مونده
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 دلم تا کنم فیتعر رو ظاهرش شب هر مثل خواستم

 ..رهیبگ قرار و آروم

 الس هشت بایتقر و بود سالش چهار سه و ستیب فرهاد

 ..بود تر بزرگ من از

 ..کردیم ورزش شهیهم و بود یکلیه و داشت یبلند قد

 روشن نسبتا موهاش و شیها چشم و بود پوست دیسف

 ..زدیم یتونیز به و بود

 ..بود خاص چشمهاش چون بود رایگ یلیخ نگاهش

 یآرزو نگو که هم رو لباش و داشت یفرم خوش ینیب

 ..بود دنشونیبوس من

 دل که داشت گونه چال جفت هی زیچ نیتر مهم و

 ..بردیم همرو

 کال باطنش و ظاهر آدم نیا..گفتم کم بگم ازش یچ هر

 ..بود خاص

 ..بود یمدل هی اصال

 ..بود خوشگل یادیز

 ..بود مغرور یادیز
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 ..بود جذاب یادیز

 ..داشت جذبه یادیز

 ..حس نیا دست از من کردم یریگ چه..ایخدا اوووف

 ..شهیهم از تر خوشحال..بستم هامو چشم

 یحرفا اگه یحت داشتم دوست رو باهاش زدن قدم

 .. باشه نشده بدل و رد نمونیب یمهم یلیخ

 ..ببره خوابم تا بستم چشمهامو طور همون

 ..نایا کجان باز..رونیب رفتم..پاشدم خواب از

 هک باز نایا اوووف..اطیح سمت رفتم..گنینم بمن عجبا

 ..انیدر لب

 شلوار با رو رنگم یریش مانتو و چمدونم سمت رفتم

 ..دمیپوش هم یمشک شال و یمشک

 یاله..نهیآ یجلو رفتم..بود باز طورهمون هم موهام

 قدرشونو فرهاد که آخه برم هاچشم نیا قربون

 مامان دمید که ایدر سمت رفتم و خنده ریز زدم..نداره

 ..گردنیبرم دارن یهمگ نایا عمه و نایا

 ..دخترم یشد داریب_مامان
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 ..دیکن صدام شما موقع هر شمیم داریب من+

  گهید یا اماده_مامان

  میبر قراره ییجا+

 دوتا نیا ببرنمون قراره انگار یزیچ یجنگل_مامان

  پسر

  ولیا+

 تو رفت بهداد هوی دمید که شدم نیماش سوار رفتم_

 ..فرهاد نیماش

  گفت هوی نهیبش نیماش تو اومد جون عمه

 جوونا..فرهاد نیماش تو برو..زمیعز یینجایا چرا_عمه

 ..باهم باشن جا هی

  گفتم و دادم قورت دهنمو اب_

 پس باشه+

 هک فرهاد نیماش سمت رفتم و آوردم لبم به یلبخند_

 اخلد رفتم و کردم باز رو عقب در..بود دیسف یسوناتا

 ..نشستم و

 ..کرد مجبورم جون عمه..نجایا اومدم من دیببخش+
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 نیماش..دنبالت فرستادم من..یآبج یکرد خوب_بهداد

 تلذ نجایا ایب گفتم ستین فول ناشیا و آهنگ که ما

 ..فرهاد نیماش ستمیس از یببر

 جونم داداش یمرس+

 داره نهیآ یتو از دمید و انداختم فرهاد به ینگاه مین_

 ..چرخوند بهداد سمت و سرم عیسر که کنهیم نگاهم

 نه..لبهام رو نشست لبخند داداشم صورت دنید با

 و دلبرو تو..نداشت کم فرهاد از یزیچ هم بهداد ییخدا

 ..بود جذاب

 ..بود مردونه و پخته صورتش اما بود سالش نوزده

 زا تر بلند سانت دو یکی ما بهداد هم یقد نظر از دیشا

 ..بود فرهاد

 تحمل قابل ریغ دماغ گند نیا مثل بود ماه که اخالقشم

 ..نبود

 ور رونیب پنجره از و افتادم خنده به فمیتوص نوع از

 ..کردم نگاه

 یا یجنگل پارک همون به دمیرس قهیدق ستیب از بعد

 داخل میرفت و میشد ادهیپ نیماش از..میدیرسیم دیبا که
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 یهمگ و میکرد پهن رو مونیفرش رو و جنگل

 ..مینشست
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 فرهاد مخصوص یها برگ کباب خوردن از بعد

 یردو هی رفتم و شدم بلند سفره سر از و کردم تشکر

 ..رمیبگ عکس تا چند و بزنم

  گفت بهداد که برم اومدم

 جانیا..شهیم دردسر یشیم گم هوی یآبج نرو تنها_بهداد

 ..بزرگ یلیخ هم خلوته هم

  شمینم دور نباش نگران+

  یشیم دور یدار عادت_فرهاد

 نگران امیم بر خودم پس از خودم..عجبا...من+

 ..نینباش

 باران میشیم نگران خب_مامان

 که دیدونیم ها ییدستشو سمت رمیم اصال..یواااا+

 ..دنبالم اونجا نیایب شدم گم هوی کجاس
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 مغذا که بعد کمی برو بارون با تو پاشو فرهاد_بهداد

 ..پارک بال نتیپ میبر ییتا سه  که امیم من شد تموم

 ..ایب زود پس باشه_فرهاد

 مثل باش تییدا دختر و خودت مراقب فرهاد_عمه

  مونهیم خواهرت

 دمش فرهاد جواب منتظر و لبم رو نشست یتلخ لبخند_

 هب و داد تکون سر هی تنها و نداد جواب خوشبختانه که

 ..دنبالش به منم و افتاد راه

  گفت فرهاد که گرفتمیم گاز رو لبم داشتم نطوریهم

  تو یخوب_فرهاد

  یبپرس یبلد فقط نویهم+

یم آدم بخدا..یریبگ گاز لبتو یبلد فقط توام_فرهاد

  باران هوی ترسه

  ضمن در..ستین میزیچ نترس+

  یستین من خواهر یجا تو که_فرهاد

 خونده منو ذهن..ییییچ..شد گرد چشمهام_

  گفتم و کردم جمع رو چشمهام..بود
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  بگم نویهم خوامیم یدیفهم کجا از+

 رفته ادتی انگار..رفتارت..حرکاتت..چشمهات_فرهاد

  خوندم یروانشناس من

  یبدون که گفتم صورت هر در+

 آخه یباش من خواهر یجا یندار دوست چرا_فرهاد

 باشن من خواهر یجا دارن آرزو دخترا همه

 هیشب هام آرزو من که شهیم شروع اونجا از داستان+

 آرزوم من..ستین تو اطراف یدخترا ی همه به

 رتچ نیا نه..کنکوره تو یرقم سه رتبه..وکالته..درسه

 ..پرتا و

 دارم دوست شتریب رو میدار که ینسبت نیهم بگم نمیا و

 ..نیهم

  انمیجر در بعله بعله..جان ییدا دختر_فرهاد

  نیآفر+

 و ییدستشو یتو رفتم..میشد ییدستشو به کینزد_

 ..ستین فرهاد که دمید برگشتم

 ..بود یا مسخره یشوخ چه نیا..دورم زدم یچرخ هی

 ..کردم صداش و مردونه ییدستشو سمت رفتم
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 نرویب به انیآقا قسمت پنجره داخل از..نبود که نبود

 ..پنجره پشت بود داده هیتک یکی

 هک انیآقا قسمت پنجره سمت رفتم عیسر..که خودشه

 یجا هی بصتالح و شدیم و ییدستشو یپشت قسمت

 ..بود یمخف

 دنمید از یا دفعه هی..دیکشیم گاریس داشت..دمشید

 پاش ریز و نیزم انداخت رو گارشیس و کرد تعجب

  کرد مچاله

 نطوریا نتینازن گاریس با چرا..یکنیم کاریچ+

 هبش بلند سرش از دود و بسوزه برات همه نیا..یکنیم

 ..بشه له و بره پات ریز که هم آخرش

  بکشم جلوت نخواستم_فرهاد

 هک نکن یمخف یکی ازن رو دنیکش گاریس..فرهاد آقا+

 ..حاال تا دهید بار ستیب یباال

 ..کجا..یدید یک_فرهاد

 ..بکش و کن روشن دشویجد هی االنم..که گمینم بماند+

 ..بود یحیتفر اونم خوادینم نه_فرهاد
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 ییدا من بکش پس..مزاحم بشه اسمم خوامینم..عجبا+

 .. که ستمین  دتیحم بابا ای دیسع

 شهینم خوب اصال بفهمه ییدا باران نیبب_فرهاد

 ..توها با دونمیم من بعد..ها

 نیب دیبا که دونمیم کن باور ستین الزم دیتحد+

  کن روشن و باش راحت پس..بمونه خودمون

 ..ندارم یاجیاحت..نه گمیم باری_فرهاد

 و کردم مشت تیعصبان حالت به رو دستم مثال یالک_

 شفندک و گاریس پاکت و سمتش رفتم و وارید به زدم

 و رونیب دمیکش ازش نخ هی و گرفتم دستش از رو

 روشن و رشیز گرفتم رو فندک و دهنش لب گذاشتم

 ..کردن

 خنده ریز زد هوی و گرفت ازش قیعم کام هی

 یخوایم..بود جالب حرکتت اومد خوشم نه_فرهاد

 ؟!توام

 مداشت دوست یبچگ از رمیبگ ازش ومدینم بدم ییخدا_

  بود زشت نه اما هیطعم چه نمیبب

  خوامینم نه+
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  پک هی حاال_فرهاد

  دونمیم یکن معتادم یخوایم حتما+

 یشوخ االنم..کنمینم تعارف بابا باشه..عجبا_فرهاد

  یگیم یچ نمیبب خواستم کردم

 ..جهت اون از آهان+

 ..روش به رو بودم ستادهیا

 به بود داده هیتک اونم و باغچه به بودم داده هیتک

 ..وارید

 ..من پشت باغچه تو انداختش شد تموم که گارشیس

 پرو به زدم خودمو منم..رهیخ..کرد نگاهم طورهمون

 ..رهیخ..کردم نگاهش و یباز

  یکنیم نگاه توام کنم نگاهت صبح تا اگه_فرهاد

 گهید هفته تا بگو شما+

  بنظرم نکن نگاه_فرهاد

  چرا+

 کوچولو خانم برات زوده بخونم و دستت نزار_فرهاد
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 خودآگاه نا رو سرم و دادم قورت و دهنم آب هوی_

 از یکی به کرد ریگ پام که برم اومدم و ریز انداختم

 دستم که نیزم یتو برم مخ با به کینزد و ها شاخه

  کیکوچ بخاطر که داشت نگهم یجور و گرفت رو

 هم با هردو و داد دست از رو تعادلش جامون بودن

 ..نیزم کف میافتاد

 حس چقدر..بودم ابرا رو انگار بود بسته هام چشم

 ..داشتم یخوب

 پس..بکشم درد خوردن نیزم بخاطر نبود قرار مگه

 ..شدیچ

 ..کردم باز چشمهامو رونیب اومدم الیخ از هوی

 ..چشمهاش.. کردم نگاه

 ..خودش

 خورده کمر با فرهاد و بود فرهاد یرو من یواااااا

 ..نیزم بود

  یخووووب+

  شو بلند دردسر شو بلند_فرهاد
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 که کردم کمک و ستادمیا و شدم بلند جام از  بزور_ 

  بشه بلند

  آخخخخ_فرهاد

  شده یچ+

  هووووف..شکست کمرم_فرهاد

 ..نمیبب بزار..بود من ریتقص..دیببخش یوااا+

 ..باران کن ول تروخدا_فرهاد

 ..عیسر..رونیب نجایا از برو

  یایب راه یتونیم..یخوب+

 ..امیم سرت پشت منم..بروووو_فرهاد

 لمد..رودخونه کنار درخت ریز ستادمیا...رفتم عیسر_

 .. دیجوشیم سرکه و ریس مثل داشت

 درد داره من بخاطر االن..بودم من ریتقص همش آخخخ

 ..کشهیم

 ..سمتم ومدیم داشت آروم آروم دمشید

 ..درخت تنه یرو نشست

 ؟!یخوب+
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  گمیم کن ول..یخوب یگیم یه..یگرفت کیت_فرهاد

  خب یگرفت دستمو چرا+

 خوشگلت صورت که نیزم یبخور زاشتمیم_فرهاد

  بشه داغون

 ..شدم شوکه هوی_

 ییییچ+

 ودنب خودش ژیپرست جلد تو انگار..افتاد من و من به_

 بود دهیپر دهنش از جمله نیا و

 یقشنگ دخترا همه مثل و یدختر توام باالخره_فرهاد

 تهف منم..زارهیم ریتاث ندتیا تو صورتت ییبایز و

 به که توام عمتم پسر یسالمت تا که ستمین بهیغر پشت

 ینداشتم خواهر یجا مامان قول

  گفتم و زدم یخند شین_

 اونم خواهر تنها و بهداده داداشم اسم من گفتم صدبار+

 ..تو نه

  البته صد_فرهاد
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 و هاتینگران بابت و یخوب که خداروشکر..خب+

 هیکاف زدن حرف گهید االنم..ممنونم بهم کردن کمک

 ..ریبگ یسلف خوامیم

  دییبفرما_فرهاد

 به حرص با طورهمون و آوردم در رو میگوش_

 یسلف به کردم شروع و آسمون به گرفتم رخ صورت

 ..خورد گوشم به صداش که گرفتن

 ..نطوریهم آها..بده جلو شتریب و لبات_فرهاد

  گفتم و کردم نگاهش چپ چپ_

 یاون تو تکرار رو زدم کیت که ستمین یاون من+

 و درار حرص نوع از اونم یزد کیت که یهست

 مزاحمش و فوضول

  خنده ریز زد هوی_

 رمیگیم و حالت کن صبر..دادم بهت رو یلیخ_فرهاد

 ..ادیم داره هم داداشت دونه تک..خانم باران

 رفت و شد بلند جاش از شیشگیهم خاص تیجد با_

 ..ما سمت ومدیم داشت که بهداد سمت
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 به کردم شروع باز و ستین که شد راحت که المیخ

 ..کردن یباز دابسمش و گرفتن یسلف

 و خونه رو به شدم کینزد شتریب شد تموم که کارم

 ..آب داخل کردم رو پاهام و زدم باال رو هام پاچه

 بودن نشسته فرهاد و بهداد سرم پشت به کردم نگاه

 ..زدنیم گپ داشتن و یچوب یها یصندل پشت

 ..خوشگلم من آورد زبونش به باالخره..فکر تو رفتم

 ..زدم لبخند

 ..قلبم یرو دادم فشار رو دستم و دمیکش یقیعم نفس

 هنوز گهیم خودشم نیبب نکن وورجه ورجه انقدر

 ..یکیکوچ

 سال دو یکی شدن بزرگ تا مونده کمی کن صبر

 ..گهید

 کارارو یلیخ یتونیم..یشد بزرگ...تمومه

 ..شهیم باز واسط ها راه یلیخ..یبکن

 ..دونمیم

 کار به دادم ادامه و زدم آرامش نشونه به یلبخند

 ..میهمبشگ
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 ..الیخ و فکر

 تموم ما سفر..خوب و بد و گذشت هم روز دو یکی نیا

 ..شد

 یبخو یاتفاقا یکل که بود نیا به روزه چند نیا یخوب

 واردیام کمی و بگذره خوش بهم یکل شد باعث که افتاد

 ...ندهیآ به بشم

 رو حس نیهم مسافرت و یدورهم هر بعد شهیهم البته

 یزندگ از باز یخبریب رو نیچند از از بعد و کردمیم

 ...دیام نا و شدمیم ریس

 بهارک با برگشت راه یتو یباز امیپ یکل از بعد

 یباال سقف باز آخر یخداحافظ با و میدیرس باالخره

 ..شد جدا هم از سرمون

 ..بعد سال کی

 رنقدیا بهارک اواخر نیا..بود شده سالم هفده گهید حاال

 شد عاشقش ما داداش باالخره که رفت و خونمون اومد

 کرد مجبورمون یسالگ ستیب سن تو و زد رو مخش و

 یداشتن دوست تحفه نیا و یخاستگار براش میبر که

 ..میریبگ براش رو رینظیب
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 ..بودم شهیهم از تر خوشحال داداشم عقد

 نیتر دلبر و بود داداشم ایدن داماد نیتر پیتخوش چون

 ..دوستم نیبهتر ایدن عروس

 کنار بودم ستادهیا و بود لبهام یرو خنده که طورهمون

 ور شیشگیهم یعکاس نیدورب بهارک نایا مییدا زیم

  گفت و دستم یتو گذاشت

 ..یکن ییهنرنما که توعه نوبت حاال_بهارک

  گفتم و خنده ریز زدم_

 ..نکردم یینما هنر رو عقد کل نکنه+

 به دست که کمی..داره فرق االن بود عقد اون_بهارک

 ..یفهمیم یبش نیدورب

  گمیم یجد واال..بهار کردم اشتباه من+

 که یبگ یخوایم..یبگ یخوایم یچ دونمیم_بهارک

 ور یآورد رو زیجال سر مترسک نیا که یکرد اشتباه

 دودمانتون و نیاست تو مار بشه که خانوادت تو دلت

 ..بده باد به رو

 اون هم من هم عاشقتم یعنی..خنده از مردم..یریبم+

  پمیخوشت داداش
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 هم بنده چون نیدار حق هردو بعله بعله_بهارک

 تمرف من..داره راه دل به دل میریگیم جهینت..عاشقتونم

 ..ریبگ لمیف مهمونا از برو توام عشقم شیپ
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 همه و کردم روشنش..روم به رو گرفتم رو نیدورب

 بهارک ید یداچ فول تالیجید نیدورب قاب تو رو زیچ

 ..دمید

 نه دو خودمون چه بهارک لیفام چه ها مهمون تمام از

 درست..تاالر سر به دمیرس گرفتمیم لمیف دونه به

 ..یورود در یجلو

 کوچک قاب یتو از رو لرزوندیم و وجودم که یاون

 ..دمید نیدورب

 بعد اما کرد ینگاه مین اولش..کردم مکث طور همون

 که کرد یا گهید یکارا مشغول رو خودش تونست تا

 .. نکنه نگاه

یم وونهید و آدم اوووف..پسر نیا آخه مرموزه چقدر

 ..کنه
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 نیدورب نیهم واس پس..افتادم بهارم یحرفا ادی هوی

 ..کنم مالقات رو آقا نیا ینطوریا که دستم داد رو

 لمیف یادیز نیدورب تا دادم حرکت رو پاهام بزور

 ..نکنه ظبط رو فرهاد

 ..نبود یلمبرداریف به حواسم گهید

 ..رفته شیکاروون یآب تک کت اون واسه دلم

 هنشد بلند موهاش کمی..ومدیم صورتش به چقدر که آخ

 ..بود

 ..داشتم دوسش بود یهرجور دونمینم

 نامونیماش سمت میرفت خوردن رو غذاهاشون که همه

 وت رفتن بهداد و بهارک.. خونه میبر و میبش سوار که

 ..ستادمیا نشونیماش کنار رفتم منم و نیماش هی

 مشخصا که بهارک یخانوادگ یدوستها از یکی الناز

 بهداد به منو کنار ستادیا نبود ما مشترک دوست

 و گرفت یشوخ فاز شهیهم مثل هم بهداد..گفت کیتبر

  گفت بهش رو

 نیبب عممه پسر..بنداز نگاه هی..خانم الناز_بهداد

 ...کنم تونیاوک باهم یپسندیم
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 ..دیند خجالتم بهداد آقا یوااا_الناز

  گفتم یجد_بهداد

 کرد اسپاسم عضالتم تمام که کردم حرص یجور_

 ..بهداد یرینم یاله

 ..گفتم حرص به

 زن قصد نکن من عمه پسر ریاس خودت جون الناز+

 نداره که نداره گرفتن

  بهداد آقا کنهیم یشوخ دونمیم_الناز

  کنمیم یشوخ بابا اره_بهداد

 یپ درونم آتش به بهارک که کردم بهداد نثار یلبخند_

 و کردم یخداحافظ..برن که خواست بهداد از و برد

 ..نمونیماش تو رفتم

 الناز اون و بهداد دست از بودم شده یحرص چقدر

 ..یریکبیا

 ..بهم بودم داده فشار که بس بود گرفته درد هام دندون

 امیب مسخره حالت نیا از تا بستم هامو چشم

 ..کردم رها رو نفسم..رونیب
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 من جز یکس یروز اگه رمیمیم من خداااا یوااا

 ..بشه فرهاد صاحب

 ..رمیمیم من

 به یکی تق تق که نیماش شهیش به دادم هیتک رو سرم

 ..زد شهیش

 ..بود فرهاد که نیا شد گرد چشمهام

 تدس و باال دادم یاشتباه که نییپا بدم رو شهیش اومدم

  شهیش یال موند فرهاد

  نییپا بکش یاوووو_فرهاد

  گفتم و نییپا دادم سرعت به رو شهیش..ننیییه_

 شدم حول یاومد ییهوی خب..توروخدا دیببخش یوااا+

 ..باال دادم رو شهیش یاشتباه

  تو ریغ هیک ییخدا..من آزار هیما..سر درد هیما_فرهاد

  عههه+

  عههه_فرهاد

  ارین در منو یادا+
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 شدم موظف من نییپا ایب پاشو..دارم دوست_فرهاد

 تا نشیماش با داره کار بابات انگار خونتون برسونمتون

  ییجا

  آهان+

 ..فرهاد نیماش یتو نشستم و شدم ادهیپ نیماش از_

 ..فرمون پشت نشست

  نایا مامان کوشن پس+

 ..نداد جواب_

 ادینم چرا..مامانم کجاس گمیم+

  یدیترس_فرهاد

  یچ از+

 من از_فرهاد

 ..نه..ووووونهید+

یم یه..که یندار تحمل و صبر..واال_فرهاد

 ..کجاس دونمیم من بعدشم..انیم کن صبر..یپرس

  من واس رهیگیم جبهه چقدرم حاال باشه+
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 خندش بود معلوم..کرد نگاهم..سمتم برگشت_

 زیر یها خنده کنار و داد تکون رو سرش..گرفته

  گفت زشیر

  دردسر..یدردسر که یستین ییدا دختر_فرهاد

  یگفت یزیچ+

 ..یچیه_فرهاد

 که جا به شییخدا..اومدن نایا مامان تا شدم منتظر_

 ..دمیترسیم بودم تنها باهام

 دارم بزنم داد هوی نکنه که خودم از..فرهاد از نه یول

 ..رمیمیم نفسات واسه

 یخداحافظ و شدم ادهیپ نیماش از و خونه به میدیرس

 ..پتوم ریز..تختم یرو دمیخواب..آخر نگاه و کردم

 شب نیبهتر نکهیا با و امیخوشحال تمام کنار امشب

 ..بود ناراحت دلم ته کمی بود میزندگ

 ..دمیرسیم عشقم به بهارک مثل منم کاش

 ..کن برآورده رو آرزوم تنها ایخدا

 ..ارزومه تنها که یدونیم خودت ایخدا
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 ..کن برآوردش یجوری خودت

 فرق تمام با شیسن تفاوت تمام به رو مرد نیا من

 یکی که بدش یها اخالق تمام با یا دهیعق و یاخالق

 رد ثابقش همه با بود زده شین رو کانشینزد کل باری

.. بود درخشان دونمیم که گذشتش و یباز دختر مورد

 ..بودم عاشقش

 کور..داشت که یبد یزایچ تمام عاشق...یحت

 اما اخالقش رو زارنیم یبیع هی همه دمیدیم..نبودم

 ..بودم عاشق
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 رفت یهرکس و میخورد رو یسحر..بود رمضون ماه

 در هک بود گذشته قهیدق ستیب..بخوابه که خودش اتاق

 ..زد یکی رو اتاقم

 کنار نشست و کرد روشن رو خوابم شب..بود بهارم

  تختم

  یستین بهداد شیپ چرا..بهار دمیترس آخ+

 ..تو شیپ اومدم خوابوندمش_بهارک
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  یچ واس+

  یبد امیپ فرهاد به ستین قرار مگه..باران_بهارک

 هست قرار+

  گهید بده امیپ خب_بهارک

 ؟؟!االن+

 نهیآنال..دمید میگوش یتو از_بهارک

  نه االن..نده دق منو بهار یوا+

  یک پس_بهارک

  نه ای هیدرست کار دونمینم اصال..دونمینم+

 ونمنم حسرتش تو بگم بزار یگینم مگه..عجبا_بهارک

  گهید دارمه دوستت هی..بهش بگو خب

  یچ بزنه پسم اگه+

  شیبق تا بده اول تو_بهارک

 ..روم به رو گرفتم مویگوش_

  سمیبنو یچ+

 تبقل امیب من اونور برو..خودته کار گهید اون_بهارک

 ..بخوابم
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 ..رمکنا دیخواب و بقلم اومد بهار و اونورتر رفتم کمی_

 داشت بدنم..بود نیآنال..فرهاد صفحه یتو رفتم

 ارک نیا دیبا من..داشتم استرس چقدر که اوف..دیلرزیم

 ..کنم صبر یک تا بود قرار آخه..کردمیم رو

 فرهاد بودن نیا منتظر همه لیفام کل تو یطرف از

 جون عمه گشید طرف از و رهیبگ رو دخترشون

 پشت و باش مراقبش خواهرت مثل گهیم روم یجلو

 باران آرزومه که گهیم بهارک یحت همه به سرم

 ..بشه عروسم

 ولا کلمه یرو گذاشتم رو دستم و کردم حبس رو نفسم

 ..نوشتن به کردم شروع و

 ..تییدا ختر منم..عمه پسر یخوب سالم+

  گهید بفرست_بهارک

 مبارزه داره دستام..ادیم در جونم داره..بهاررر آخ+

  کن ارسالش و ببند چشمهاتو_بهارک

 منتظر..فرستادم رو امیپ و دادم قورت رو دهنم اب_

 ..نخورد کیت بخوره کیت شدم

  نمبخونه چرا+
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  یدار دوسش بگو بهش..خب_بهارک

  ییهوی نستهیوا قلبم ایخدا..اوووووف_

  دارم دوستت من که بگم اومدم فرهاد+

 رو دستم بهارم..کردم مشت دستامو..فرستادم_

 استرس هردو بود دایپ..بود کرده به اونم..گرفت

 ..میدار

 ییوهی زدن بهم پلک هی یتو..گهید بخون..یلعنت بخون

 ..خورد کیت تا دو امامیپ

 ..داشتم استرس واقعا کردم حبس رو نفسم

 ..نوشتن حال در رفت

 غیج ییهوی نمیبب تونمینم من..باران یوااا_بهارک

 ..بخون برام فردا اتاقم رمیم من..کشمیم

  برو برو..یآبج باشه+

 ..بست منو اتاق در و اتاقش یتو رفت بهارک_

 ..برابر دو استرسم و شدم تنها

 ..اومد امشیپ
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 دختر..نیهست خوب..شما حال..سالم_فرهاد

  ؟!ییدا دختر کدوم!!!ییدا

 ..بارانم+

  یگیم یدار ی؟جد!!!باراااان_فرهاد

 ..میک یکرد فکر پس گهید بارانم..ندارم که یشوخ+

 تو جز کردم فکر یهرکس به_فرهاد

 ؟ برات بود بیعج+

  یچ_فرهاد

  عاشقتم دادم امیپ نکهیا+

  نه..عاشقتم یداد امیپ_فرهاد

  یدیند یعنی+

 از بعد دمید فقط من نه رو یا کلمه نیهمچ_فرهاد

 دارم دوستت یداد امیپ یپرس احوال و سالم

 دارم دوستت کنهیم یفرق چه حاال..یا وونهید یلیخ+

  عاشقتم ای

 ..بعله_فرهاد

  یچ بعله+
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 ..بشنوم تو از کردمینم فکرشو خب_فرهاد

 االن تا تو یعنی..نکن وونهید منو..فرهاد نگو دروغ+

  دارم دوستت من یبود دهینفهم

  احرف نیا و یبد امیپ یایب حد نیا تا گهید نه_فرهاد

  دادمینم امیپ..بنظرت کردمیم کاریچ خب+

 ییدا و ییزندا با بهداد اگه..یکرد خوب نه_فرهاد

  یترسینم..یچ بفهمن

  همراهه شجاعت با عشق دوما فهمهینم یکس که اوال+

  بعله_فرهاد

  خب+

 خب_فرهاد

  اعترافم مورد در هیچ نظرت+

  ندارم ینظر_فرهاد

  یچ یعنی+

  یچ یعنی دونمینم_فرهاد

 یزنیم رد دست یدار االن یعنی پس..آهان+

  درسته..گهید
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  غلط ای درسته یچ دونمینم من_فرهاد

  نزن حرف کمک+

  ؟!گنگه_فرهاد

  دمینم امیپ گهید ستین مهم..آقا شدم مونیپش اصال+

  ؟!ستین مهم_فرهاد

  ؟!مهمه+

  نداره ربط من به تو دادن امیپ یدونیم خودت_فرهاد

  بدم امیپ تونمیم یعنی+

 تورو که تونمینم یبزرگ نیا به تلگرام باالخره_فرهاد

  ندم جا توش

 فهممتینم..یبیعج یلیخ+

  ینشد عاشق اونقدر هنوز پس_فرهاد

  مدید تورو کردم باز چشم یوقت از..ساله یلیخ..شدم+

 شهینم باورم..یجد_فرهاد

 کن باور+

  وقته رید..بخواب گهید..خب_فرهاد
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  واسم یندار یجواب+

 ..ریبخ شبت_فرهاد

 ..یبیعج بیعج+

 ریبخ شبت..مینیا ما گهید_فرهاد

 ..ریبخ شبت+

 نیا..شدم رهیخ سقف به..قلبم رو گذاشتم رو یگوش_

 ..دمیم یا یمعن چه امهایپ

 ..تر کم یلیخ اما داشتم استرس هم هنوز
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 یجلو گرفتم رو یگوش باز..بود صبح هفت ساعت

 ..چشمم

 ..بودم خونده رو هامون امیپ بار ده االن تا

 ..دادنیم یا یمعن چه نایا آخه

 ...؟!ستین مهم ی جمله

 ..بدم امیپ که مهمه براش یعنی

 ..نکرد ردم چرا
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 و برم بود گفته همه به همه نیا..برم نگفت چرا

 ..نکرد ینطوریا من با چرا..بود کرده بالکشون

 ..دادم تکون رو سرم

 ..برام بود شده بیعج

 ..ناراحت ای باشم خوشحال دیبا االن

 ..بعد به نیا از یعنی شهیم یچ ایخدا

 ..باشه عاشقم اونم ممکنه اصال

 ..شهیم مگه

 ..باشه زایچ نیا اهل خورهینم بهش فرهاد

 ..نکرد رد منو چرا پس..پس

 ..بودم جیگ جیگ

 ..بستم و هام چشم و شارژ به کردم وصل مویگوش

 ..آخه شهیم یچ یعنی

 ..رفت خوابم که شد یچ دمینفهم

 داریب بهارک یصدا با که بود یساعت چه دونمینم

 ..شدم

 ..ظهره ازدهی..پاشو.. یآبج پاشو_بهارک
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 ..کردم باز بزور چشمهامو_

 ..شب تا رمیمیم شم داریب االن..میا روزه..نفهم خر+

 یچ..بخدا ندارم طاقت من باران..اخخخ_بهارک

  شبید گذشته

 ..بخون بردار مویگوش..آروم..سیییه+

 و اتاق وسط نشسته دمید..کردم باز زور به چشمهامو_

 ..صورتش یجلو گرفته رو میگوش

  کنهیم نگام داره دمید که گذشت یا قهیدق پنج

  یچ یعنی_بهارک

 یچ یعنی یچ+

  خب یچ یعنی حرفا نیا_بهارک

  کن یمعن من یبرا یفهمیم تو نیبب..دمینفهم من+

.. آخه بگم چجور..ییجورای..نکرده ردت_بهارک

 رشتیب اما..نخواستنه و خواستن مثل..گنگه حرفهاش

  خواستن

  باشم خوشحال دیبا یعنی+
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 منتظر بعد به نیا از هم باش خوشحال هم_بهارک

 ..باش رفتاراش

 ..قبل نسبت به شده دوبرابر استرسم..یوااا+

 یاتفاقا منتظر دیبا..کرد کاریچ دیبا گهید_بهارک

 ..یباش خوب

 ..کنمینم فکر بد یاتفاقا به چوقتیه من+

  یبگ مامانت به یخواینم_بهارک

 ....اصالااااااااااا..اصال نه..کشتمیم..نییییه+

 من..بده انجام رو درسته یدونیم یهرکار_بهارک

 ..شهیهم تا..پشتتم..شتمیپ

  گلم یآبج ینیبهتر که برم قربونت یاله+

 هم شیپ طورهمون و کردم بقلش و زدم لبخند_

 ..شب هفت ساعت یکاینزد تا برد خوابمون

 شده تموم هم رمضون ماه..گذشت هم پشت یشب چند

 ..بود مهتاب عمم دختر یعروس فردا..بود

 ..نمیبب رو فرهاد تونستمیم..بودم خوشحال یلیخ
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 بدم امیپ باز بودم نکرده جرئت شب چند نیا یتو

 ..بهش

 ..بودم شب فردا منتظر فقط

 ..نمشیبب

 .. گذشت هم ساعت چند نیا بود یهرجور

 ..میبود شگاهیآرا بهارک با هردو

 رو هامون لباس شد تموم که شمونیارا و ونینیش کار

 ..تاالر سمت به میرفت نایا مامان همراه و میدیپوش

 بهارک باالخره کردن فیتعر ازمون همه تاالر یتو

 ..داشت رو خودش یجا و بود عروس تازه که

 ..بودم شده یفیتعر یلیخ منم ییخدا یول

 و بود جشن شدن تموم شیپ فکرم همه جشن طول در

 ..نمشیبب بتونم بشه یجوری نکهیا

  ؟!!باراننننن_بهارک

  جونم+

 انگار...ها کنهیم نگات بدجور جونت عمه_بهارک

 دهیپسند یلیخ
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 نیاسمی مثال..پسرش واس بهتر من از یک..معلومه+

 ..حنانه ای خوبه

 ..تو فقط تو جون_بهارک

 ..عشقم فدات+

 تموم جشن باالخره خوردن غذا و دنیرقص یکل بعد_

 ..رونیب میرفت و میدیپوش رو هامون لباس و شد

.. کنارمون هم بابا و مامان..بود دستم تو بهارک دست

 میرفت و دید رو الیل جون عمه و دیحم آقا بابا باالخره

 ..میکرد یپرس احوال و سالم و میستادیا..سمتشون

 سمت از یدیشد فشار بود بهارک دست تو که دستم

 .. شدم داده بهش بهارک

 مثل..کردم سالم..دمید رو فرهاد و کردم بلند رو سرم

 یعاد اصال اون اما..باشم یعاد کردم یسع شهیهم

 ساستر انگار..بود یجوری هم کردنشم سالم یحت..نبود

 نداختیم رو سرش..شدیم پا اون پا نیا یه..داشت

 ..بودم افتاده خنده به...یوضع هی اصال..ریز

 ..استرس قدر نیا بود دیبع فرهاد از
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  شینیبیم_بهارک

 ..نمشیبیم دارم قایدق+

 ارانگ که میبش نیماش سوار میبر ها بچه خب_الیل عمه

 ..دوماد باغ میبر قراره

 ...میاینم گهید ما پس خب_مامان

 مهتاب شیپ جا همه دارم دوست..میبر نه..مامان+

 ..گذرهیم خوش میبر..باشم

  ؟!یایم توام فرهاد..میبر باران گهیم راست_بهداد

 ..نامیا مامان با من گهید اره_فرهاد

 ..گفت بهارک که زدم یلبخند_

  باران ما نیماش تو ایب_بهارک

 ..نایا بهداد نیماش تو رفتم و کردم قبول عیسر_

 الیل عشقم آهنگ و کرد ادیز آخر تا رو ظبط بهداد

 ..گذاشت رو فروهر

 ..آهنگ اون با داشتم یخوب حال و حس یلیخ

 ..دارم رو تو عشقم
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 شروع بهداد یوقت شدیم رو رو ریز داشت قلبم که آخ

 ..فرهاد با گذاشتن کورس به بود کرده

 دمیدیم فرمون پشت رو فرهاد یوقت داشتم یعشق چه

 ..نمونهیماش کنار که

یم لبخند من و کردیم نگاهم یه یریز ریز اونم

 ..زدم

 ..شدیم مرگ ذوق جلو اون یه که هم بهارک

 خوندن و کردن دور دور و دنیخند یکل بعد باالخره

 ..باغ میدیرس باال ولوم با عاشقونه یآهنگها اوج قسمت

 ..داخل میرفت و میشد ادهیپ نیماش از

 ..بودن دهیرس ما از زودتر نایا مامان

 ..دیرس انگار ما سر پشت که هم فرهاد

 یها یصندل یرو مامان کنار مینشست بهارک همراه

 ..استخر کنار باغ وسط

 ..در دم میبر باران پاشو_بهارک

 سمت میرفت بهارم دست تو دست و شدم بلند جا از_

 نگاهم..دمید راهرو کنار رو فرهاد که یورود

 ..ریز انداخت رو سرش..کرد
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 ..رفتیم مخم رو داشت حرکاتش نیا

 ..بود کننده وونهید..آخه یچ یعنی

 ..نییپا نداختیم رو سرش کردمیم نگاهش چقدر هر

 ..نبود نطوریا که قبلنا

 ..داماد و عروس منتظر در کنار میستادیا بهارک با

 پخش بزاره آهنگ که داخل آورد رو نشیماش بهداد

 ..ستادیا یهاد ف و شیپ و رفت که هم بعد بشه

 یل یکل با و اومدن هم داماد و عروس قهیدق ده از بعد

 ..یکنار هی ستادنیا و شدن باغ وارد یل یل یل

 ..هم دور زدن حلقه و باغ  سر اومدن لیفام ی همه

 به کرد شروع و وسط دیپر که بود نفر نیاول بهداد

 ..دنیرقص

 ..ها لحظه ثبت یبرا شد دست به نیدورب هم بهارم

 مثل و گرفت رو دستش و فرهاد سمت رفت بهداد

 سالسا کمی و کردن یباز مسخره باهم شهیهم

 ..دنیرقص



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
7
5 

 

 به نگاهم تمام که یا خنده چه اما میدیخند یلیخ ییخدا

 ..رفتارهاش ریدرگ و بود فرهاد

 هی و رفتن به شد منجر آخر در یگذرون خوش یکل بعد

 ..کوتاه یخداحافظ

 ..نبود یمدل نیا موقع چیه که پسر نیا..کوتاه چرا آخه

 ..اتاقم یتو رفتم..خونه میدیرس

 ..امشب داشت استرس چقدر_بهارک

 حد از یادیز+

 دهیپوش رویآب کت همون بازم..باران شیدید_بهارک

  بود

 داده ریگ گهید بده ریگ..کته اون رو زده کیت آره+

  گهید

 هافیق و باال و قد نیا با..شاییخدا یول..عجب_بهارک

  شهینم مدل فهیح داره که یا ییاروپا

 ..مخصوصا هاش گونه چال نیا با+

 اتاق یسو و سمت رفت بهارک و میدیخند هردو_

 ..بهداد و خودش
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 ..صورتم یرو دمیکش رو پتو

 ..شد تر کیتار..بود کیتار

 نه بود سرد نه..امشبش یعل رفتار لیدل بود یچ آخه

 ..گرم

 ..بود بیعج گفت شهیم فقط

 ..اومد اومدن امیپ یصدا میگوش از که بودم فکر یتو

 ..دمیدیم یچ..یییییچ..روم به رو گرفتمش

 ..فرهاد

 ..کردم باز رو صفحش عیسر

  مگه_فرهاد

 یواااا..یچ یعنی مگه..خدا هیچ گهید نیا_

  نجایا گهیم یچ مگه..مگه..فرهاد آقا سالم+

  شد اشتباه یچیه..سالم_فرهاد

 ..شهینم باورم که حرفو نیا نزن+

 ..شد اشتباه..دیکن باور_فرهاد

 نداره یاشکال..پس باشه..آهان+
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  یخوب_فرهاد

 غرورتم نیا مرده کشته..یخوب یعنی مگه آهان+

  جانم مغرور

  کجا تا تیمیصم_فرهاد

  خب عاشقتم+

  یجد_فرهاد

  یجد+

 باران یخودت_فرهاد

  فرهاد خودمم+

 ..یخودت که شهینم باورم..بده عکس_فرهاد

 ؟!عکسسسس+

  عکس اره_فرهاد

 ..تروخدا کن ول+

 ..یستین باران..یستین خودت پس_فرهاد

 ..کن صبر..آقا کن صبر+

 نیبهتر از دوتا یکی و میگالر تو رفتم کراستی_

 ..براش دادم عکسهامو
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  کنهیم کاریچ تو دست باران یعکسها_فرهاد

 ..بخدا خودمم..استغفرهللا+

  بفرست چپت سمت چشم رو بزار راستتو دست_فرهاد

 کن صبر.. بابا یا+

 دمدا هی..بودم شیآرا یب شیآرا یب..نهیآ یجلو رفتم_

 و زدم هم کمرنگ رژ هی و چشمام تو دمیکش یمشک

 همون اب عکس تا دو یکی و باال گرفتم مویسلف نیدورب

 ..فرستادم و گرفتم ژست
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  شدم جوابش منتظر

 ...نگیپیتا زیا فرهاد

  یخودت جدا_فرهاد

  خودمم بخدا+

  شهینم باورم_فرهاد

  کن باور+

  ریبخ شب..بخوابم خوامیم من_فرهاد
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 عشقم ریبخ شب..یرفت+

 یناباور همه نیا لیدل..لبهام یرو نشست یلبخند_

 ..باشه تونستیم یچ

 هک یا کلمه ادی ییهوی و دمیکش گردنم ریز تا رو پتو

 ..مگه..افتادم بود فرستاده

 ..آخه یچ یعنی

 یاشتباه واقعا ای بزنه حرف باهام خواستهیم یعنی

 ..فرستاده

 از شروع که حرفهاس نیا از تر استیس با فرهاد نه

 گهیم معلومه..بده لو و نکنه انکار و باشه خودش

 ..فرستاده یاشتباه

 رد بتونه دیشا که ییروزها به و دمیکش یقیعم نفس

 ..کردم فکر باشه خوب کمی ندهیآ

 هک بود بهار و بهداد عقد جشن فقط دمشیند یوقت چند

 لمیف بهارک تا دمشیند هم باز و دمشید مجلس آخرا

 نیچند رو مردونه قسمت من و گرفت هیآتل از هاشو

 رو فرهاد به مربوط یها قسمت و کردم عقب جلو بار
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 و گرفتم عکس..حرکاتش از دونه دونه و کردم نگاه

 ..میگوش حافظه تو ختمیر

 ..گذشت یروز چند بازم

 عمه خونه میشد دعوت ناهار ها مدت از بعد باالخره

 ..جون

 و دمیپوش یمشک پوریگ راهنیپ هی شوق و ذوق یکل با

 رو انداختم هم شالم و باال بستم و کردم صاف موهامو

 سرم

 که ییهادرس مامان گفته به و کردم شیآرا کمی و

 گذاشتم و برداشتم خودم با و خوندمیم دیبا فردا یبرا

 ..شدم رفتن آماده وباالخره آوردم و فمیک تو

 ..میدیرس عیسر و میافتاد راه

 ..فرهاد نیا کجاس پس..میبود سفره سر

  کجاست فرهاد..الیل_بابا

 ..داشته ضیمر تا چند مارستانهیب انگار واال_عمه

 ..ادینم یعنی..ایخدا_

  شییدا پسر گل شده مشغول یخساب_بابا
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  مشغول مشغول خداروشکر اره_عمه

 و یقیموس و هنر عاشق فرهاد ادمهی..جون عمه+

 اام یروانشناس رفت شما گفته به بود زایچ نجوریا

  ؟!نیدار قبول شد موفق شییخدا

 ..گلم پسر شده موفق..خداروشکر اره_عمه

 بونقر دلم یتو و لبهام یرو شد دهیچسب یحیمل لبخند_

 شدیم جذاب شدیم دانیقیموس چقدر که رفتم پشیت صدقه

 یوت دیسف روپوش اون با تهیجذاب یخدا که االنم البته

 ..مارستانیب

 عمه و مامان کمک رفتم شد تموم که خوردنمون غذا

 ات رفتن که باباهم و دیحم آقا و کردم جور و جمع کمی

 ..دیحم آقا کارخونه

 ..شدن زدن حرف مشغول یحساب که هم عمه و مامان

 با و برداشتم فمیک یتو از رو اتیادب و یلعنت یعرب

 ..سالن وسط نشستم و باال طبقه رفتم جون عمه اجازه

 ناخودآگاه و دیکش سوت سرم خوندم یعرب که کمی

 ..فرهاد اتاق در به شدم رهیخ

 ..شدم کینزد آروم آروم و شدم بلند جام از
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 ..اتاقش یتو برم خواستیم دلم

 ..بازه درش یعنی

 و کردم باز رو اتاقش در و دادم قورت رو دهنم آب

 ..داخل رفتم

 ..بستم سرم پشت رو در

 ..بود روشن و یآفتاب یحساب اتاقش

 ..وارید یرو عکس به شدم رهیخ

 ..صورتش یرو دمیکش دست

 ..زدم لبخند

 رو گذاشتم رو سرم و خوابش تخت یرو نشستم

 ..متکاش

 ..خوابهیم نجایا شبا یعنی

 ودب گذاشته جا که رو تنش عطر و دمیکش یقیعم نفس

 ..هام هیر یتو دادم رو تختش یرو

 که بودم هام عاشقانه و خودم مشغول طور همون

 ..کرد باز هامو چشم در شدم بسته و باز یصدا

 ..دمشید
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 ..یداریب ای بود خواب

 ..دمیخواب من چرا پس هیداریب اگه

 ..هیواقع نکنه..یوو یوو

 ..کردم بسته و باز هامو چشم

 ..خودشه

 ستادمیا و دمیپر ملق عجل مثل و اومدم خودم به هوی

 ..جلوش

  گفتم کنان من من..بود کرده تعجب یلیخ اونم انگار

 منیبب بودم اومده..او..دیببخش..یخوب..سالم..س..عه+

 ..بود رفته سر حوصلم..نجارویا

 ..میترسوند..سالم_فرهاد

  یدیند که جن+

  دمید دردسرمو هیما کوچولو هی فقط نه_فرهاد

  کشمتایم+

 ..گفت خنده با_

  بود رفته سر حوصلت پس..نکرده الزم_فرهاد

 بعله+
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  دادم قورت رو دهنم آب و نییپا انداختم رو سرم_

 بود رفته سر حوصلم گهید آره+

 یشخص اتاق تو یاومد و رفته سر حوصلت که_فرهاد

 ..من یشخص تخت رو یدیکش دراز و من

 آروم منم..شدیم کمینزد و داشتیم بر قدم آروم اروم_

 ..رفتمیم عقب آروم

 خب دیببخش+

 تو نیا یایب تو نداشتم دوست من دیشا_فرهاد

  چرا+

 ..افتادم استرس به ییجورای..بود شده آروم صداش_

 دوست که بودم گذاشته جا نیا یزیچ هی دیشا_فرهاد

 ..ینیبب نداشتم

  یچ خب+

  جنازه هی مثال_فرهاد



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
8
5 

 

 هک ییجا نیآخر به کرد ریگ پاهام و شد گرد چشمهام_

 هب باز و تخت رو وفتمیب اومدم..تخت یعنی..داشت راه

 و گرفت هوا رو دستامو جفت که برگردم اول حالت

 ..داشت نگهم

 ..ستادیا درجا قلبم

 به صورتم به..چشمهام به کردیم نگاه

 کجاس من شال یواااااا..موهااااام....یییییچ..موهام

  گفتم آگاه خود تا..پس

  کجاس من شال+

 ..میدید شال یب شمارو اول از ما_فرهاد

  زییییه..ببند چشماتم..وونهید کن ول دستمو+

 ..یافتاد زیچ که فعال_فرهاد

 ..گهید کن ول دستمو..یگیم یچ+

 ..عجب_فرهاد

 ..بود شده برابر صد قلبم یها تپش_

 ..در سمت رفتم..کرد ول رو دستم
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 یولفوض ای یکنجکاو قصدم کن باور..دیببخش بازم+

 ..نبود

 ..بود رفته سر حوصلم فقط

 بستم رو در کردم باز رو در و ریز انداختم رو سرم_

 طبقه رفتم و برداشتمشون و کتابام سمت رفتم و

 اتاق..باال به کردم نگاه..ییرایپذ وسط نشستم..نییپا

 مکی بودن دوبلکس بخاطر اما نبود معلوم گهید فرهاد

 هنوز دستم..نییپا انداختم رو سرم..بود معلوم باال از

 ..بود قلبم رو

 ..کردم باز و برداشتم رو اتیادب

 هیآرا دنبال گشتن و کردن یمعن شعر به کردم شروع

 ..رفتینم مخم تو که اووووف..ها

 هب کردن فکر جز یچیه که بود وقت یلیخ کال یعنی

 و دادم تکون تکون رو سرم..رفتینم مخم تو فرهاد

 ودب کتاب تو سرم طورهمون..بخونم که کردم یسع باز

 ادی یزیچ هی کنم مشغولش خودمو تونستم باالخره که

 ..رمیبگ

  یخوب_فرهاد
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 نمطمئ نباریا..صداااش..بقلم به چسبوندم رو کبابم_

 ..کردم باال رو سرم..سرمه یرو شال شدم

 ..بود جذابش خود نبود توهم..بهش کردم نگاه

 نگاه ماست مثل تو زدم حرف هربار من چرا_فرهاد

  یکرد

 جان فرهاد آره..یخوب یپرسیم هربار..بگم یچ خو+

  گهید یدیپرس اتاق تو االن..خوبم

 چرت ساعت مین اومدم حمام رفتم ؟من!!!االن_فرهاد

  االن یگیم تو زدم

  چنده ساعت مگه+

 ..خانم شامه وقت..شب شبه_فرهاد

  نکرده صدام یکس چرا پس+

 میبر پاشو..پاشو حاال..حتما یدار درس چون_فرهاد

 ..یگرسنگ از میمرد نییپا

 برم که پاشدم جام از و دادم قورت رو دهنم اب_

 به راه نیب که نییپا ومدیم داشت ها پله از اونم..نییپا

  گفت یخاص حالت هی

 پوشنیم یتورتور خانم_فرهاد
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 ور سرم.. کردم نگاهش..استغفرهللا...تو ختیر قلبم_

 و جون پاهام به و گرفتم و خندم یجلو و دادم تکون

 ..نییپا دمیرس و دمیدو و دادم سرعت

ینم صدا و من یکس چرا پس..نیدیچ سفره مامان+

  کنه

  حتما یدار درس گفتک_مامان

 ..کرد سالم مامانم و مامانش با و شد وارد فرهاد_

  پسرم یبود کجا_عمه

 کالس رفتم هم یسری.. مامان بودم مارستانیب_فرهاد

 ..تارمیگ

 ..ینباش خسته پس خب_عمه

 مامان قربانت_فرهاد

 نیدید همو میبود باال تا دو شما خب_عمه

  گفت. فرهاد هوی که..نه ای آره بگم یچ بودم مونده_

 کتاب تو سرش دیشا دمشیند بارانو که من_ فرهاد

 ..گهید بوده

 ..دمیند منم+
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 دیسع و دیحم سفره سر دینیبش حاال ها بچه باشه_عمه

 ...اومدن هم

 ..سفره سر مینشست

 انگار که بود یخال بهداد یجا فقط..هم دور یهمگ

 ..داشتن دعوت یمهمون

 

 15 پارت

 دیرس و گذشت جونم عمه خونه یمهمون از یروز چند

 ما لیفام یتو که یلیفام شیها یدورهم از تا چند به

 زنونه یدورهم اقوام از یکی کباری یماه بود مرسوم

 خوشبختانه که کنه دعوت عصرونه همرو و رهیبگ

 و میکرد کیش و میشد آماده ما و الیل عمه به افتاد بازم

 ..الیل عمه خونه میرفت

 زدن حرف مشغول یحساب و هم دور بودن نشسته همه

 ..بودن

 دختر و کردیم فیتعر خودش دختر از یهرکس

 فقط که هم مامان و جون عمه بردیم باال رو خودش

 ..بود من به چشمشون
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 اشپز یتو رفتم و شدم بلند مامان کنار از

 ساعت تاقچه یرو..در کنار نهیآ یجلو ستادمیا..خونه

یم فرهاد دست شهیهم که دمید رو یا یچرم بند

 ..دمشید

 دستم و جا همون نشستم و برداشتمش..زدم لبخند

 حس یحت چون بودم خوشحال دل ته از..کردمش

 ..دهیم رو من عشق یبو هم ساعت نیا کردمیم

 ..دیرس ذهنم به یزیچ یا لحظه

 دوازده و ششصد یب برنامه با و آوردم در رو میگوش

 بود دستم تو که یساعت از میشگیهم یسلف برنامه همون

 ردمک ارسال کنم فکر لحظه نکهیا بدون و گرفتم عکس

 ..فرهاد یبرا

 ات دو هم عیسر..شد نیآنال یک نیا..کردم تعجب کهوی

 ..خورد کیت

 ..یشگیهم استرس بازهم

 ..نوشتن حال در

 ..کنهیم کاریچ تو دست من ساعت_فرهاد

 ..یخوب نکهیا دوم..سالم نکهیا اول+
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 تو دست من ساعت نکهیا سوم..خوبم..سالم_فرهاد

 کنهیم کاریچ

 ..گذرونمیم باهاش مویعاشق یها لحظه دارم+

 عجب_فرهاد

 ..نداره هم عجب+

 رو بنده یچرم بند ساعت نیا جان لحظه خب_فرهاد

 یکل که رونیب برم دارم برش امیب من ها پله رو بزار

 ..دارم کار

  االن تو ییکجا+

  خونه_فرهاد

 ..ها پله رو زارمیم باشه..یا خونه..عههههه+

  بده امیپ یگذاشت_فرهاد

  باااعش+

 و ها پله سمت رفتم بود دستم ساعتش که همونطور_

 اهرظ جلوم فرهاد دمید کهوی که رفتم باال رو ییتا چند

 ..شد

 ..بدجوووور زدیم قلبم اوووف
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  جان لحظه کن رد و ساعت_فرهاد

 در..جان لحظه جان لحظه..یول یا مسخره یلیخ+

 ..بده امیپ ینگفت مگه ضمن

یم هبد..بمونم امیپ منتظر نتونستم داشتم عجله_فرهاد

 ..برم خوام

 صبر..یوفتیب ساعتت باد فرستادم عکس خوبه عجبا+

 ...دستم از ارمیم درش االن کن

 رو خودم کردم یسع و شدم مسلط خودم احساسات به_

 در رو ساعت خواستم و باال گرفتم رو دستم..نکنم گم

 ریگ انگار اما دونمینم هم چراشو..نتونستم که ارمیب

 که بودم خودم یهوا و حال تو طورهمون..بود کرده

 و روم به رو ستادیا و کرد رد رو پله تا سه دو فرهاد

 زما رو ساعتش یخاص ترفند هی با و گرفت رو دستم

 ..گرفت پس

.. حرکاتش به.. چشمهاش تو بودم زده زل نطوریهم

 ..بود بیعج برام همش..رفتارهاش

  گفت مهربون ییجورای..آروم..کرد نگام

 وونهید نشو غرق_فرهاد
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 ..ستین خودم دست کنم کاریچ+

 یخداحافظ حالت به رو دستش و داد تکون رو سرش_

 رو در و رونیب رفت و کرد باز رو در و داد تکون

 ..بست

 روس شدیم لمس که انگشتهاش نوک حس هم هنوز

 ..کردمیم حس رو دستم مچ

 ..رونیب رو نفسم و دادم تکون تکون رو سرم

 ..نهیآ یجلو ستادمیا باز و نییپا برگشتم عیسر

 ..لپامو..یلعنت

 ..انداخته گل چه

 ..فرهاد من با آخه کنهیم کاریچ تو یچشا..یواااا

 سمت رفتم بازم و کردم بسته و باز هامو چشم

 .. مهمونا

 کی یها دادن امیپ به آروم طورهمون یماه دو یکی

 ..گذشت اون یها بودن روح حالت و طرفه

 ..تختم یرو بودم نشسته
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 شتهبرگ رونیب از لباس دیخر یکل بعد آخه بودم خسته

 ..خونه میبود

 که فردا یبرا آماده و میبود افتاده گوشه هی کدوم هر

 ..یدنید دیع جونا مامان خونه میبر

 

  16 پارت

 دنیپوش و یبوس دهید و دیع و شد صبح باالخره

 اههمر... شیآرا کمی و میطوس لنز گذاشتن و لباسهامون

 خونه سمت میرفت نایا مامان و بهارک و داداشم با

 ..جونم مامان

 ..هم دور میبود شده جمع لیفام کل..میبود اونجا ناهار

 ..جون مامان ییالیو خونه به دمیرس

 یحوض و بلند یدرختا و اطیح همون باز..میشد وارد

 ..خاطرس یکل میزندگ کل واسه که

 ..داخل میرفت..لبهام یرو نشست حیمل یلبخند

 تاقا یتو رفتم دیع کیتبر و یبوس رو و سالم از بعد

 نگام و داخل اومد هم بهارک..کنم عوض لباسهامو که

 ..کرد
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  یکنیم نگاهم ینطوریا چرا..بهااار هیچ+

  یشد خوشگل واقعا امروز_بهارک

 ..یکنیم نگاه نطوریا یبگ یخوایم نویا+

  شهیم وونهید نتتیبب بخدا_بهارک

 ..نهیآ یتو کردم نگاه_

 لمیتحو سال یآرزو سال هر من..بشنوه دهنت از خدا+

 ..باشم فرهاد کنار رو بعد سال که نهیا

  شهیم یخوایم که ینیهم دمیم قول بهت_بهارک

 ..نمیبب بقلم ایب+

 حس همه نیا دادن بخاطر و کردم بقلش یحساب_

 صحبت باهم میداشت نطوریهم.. دمشیبوس بهم خوب

 ..گوشم به خورد ییصدا که میکردیم

  باال دیپر هوی بهارم

 ...اوووومد...باران..یواااا_بهارک

 که فهموندم بهش نگاهم با دادم قورت رو دهنم اب_

 از و آوردم در حرکت به رو پاهام..باشه آروم دیبا

 ..رونیب رفتم اتاق
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 رو دیع و دمیبوس رو جون عمه..دید منو..دمشید

 ..گفتم کیتبر دیحم آقا و خودش به همزمان

  گفتم و فرهاد به کردم رو

  عمه پسر مبارک دتیع..شما یخوب..سالم+

  گفت و لبش یرو آورد یکیکوچ یلیخ لبخند_

 توام دیع..شما قربان یمرس..سالم کیعل_فرهاد

 ..باشه مبارک

 تر قیعم لبخندم..بود یمیصم نسبتا رفتارش_

 ..پهلوم تو زدیم آرنج با سرهی بهارکم که اوووف..شد

 ..یخور ناهار زیم سر  مینشست یهمگ

 ..روش به رو بودم نشسته درست

 ..بود چشمهاش به نگاهم

 ..خودش یبرا دیکشیم غذا یکس هر

 ..روش بود کرده زوم چشمهام چقدر که اوووف

 ..کرد نگاهم..بهم شد رهیخ هوی

 ..کردم نگاهش

 ..دمیکش خجالت
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 ..نییپا انداختم و سرم

 ..لرزوند رو دلم..نگاهش بود یجوری چقدر

 و میشد پا سفره سر از همه شد تموم که خوردن غذا

 ..میکرد جمع رو سفره

 خونه از یهمگ سال هر مثل که شد ختهیر برنامه

 ..جون عمو خونه میبر جون مامان

 و زنونه یها زدن حرف کمی و ظرف شستن از بعد

 نگاه گاهیب و گاه سر بهارم و من یفکر یریدرگ

 هخون نکهیا بخاطر و دیرس رفتن وقت فرهاد یکردنا

 مونده من فقط..رفتن ما از زودتر یهمگ کهینزد عموم

 ..بهارم و بودم

 ..کردمیم نگاه خودم به داشتم و بودم نهیآ یجلو

 ..رفتنا همه..جان یآبج میبر_بهارک

  آمادم من میبر میبر+

 و میرفت ها پله سمت به بهارک دست تو دست_

 هارمب یپا ییهوی که میبر نییپا ها پله از که میخواست

 واسطه منو بهارک اما وفتهیب بود کینزد و خورد زیل

 به من نگاه هی..شدم نیزم پخش من و کرد افتادنش
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 سرمون پشت قایدق که فرهاد به نگاه هی بهارک نگاه

 ..بهار یها  ونیش و داد و بود

 راه یتونیم..خوووبه پات..شدیچ..باران یوااا_بهارک

 ..شکسسست..گهید دونمیم شکست..یبر

 و افتمیدر رو بهار چشمک که بودم مونده نطوریهم_

 ..ناله و آه به زدم رو خودم

  یلیخ..کنهیم درد آخ آخ+

 کردیم نگاهمون داشت متعجب که طورهمون فرهاد_

  گفت و چشمهام یتو شد رهیخ و نیزم یرو نشست

  االن یخوب_فرهاد

  اصال نه+

  مارستانیب میبر دیبا_فرهاد

 اصال نه+

 ..بهترم بگو یخوب گمیم یوقت پس خب_فرهاد

  دارم درد خب+

  داره خودشو خاص یدوا هم یدرد هر_فرهاد

  دارم درد گمیم..یکن کل کل یخوایم االن+
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  درمان شیپ رفت دیبا گمیم_فرهاد

  ستین دکتر درمان+

 ..منم هم درمان..باران یخوب تو_فرهاد

  گفت و رونیب سمت بره اومد و پاشد جاش از_

 فرهاد جون پاشو االنم..منتظرم در یجلو من_فرهاد

 مشکلت که فهممیم چشمهات از من نکن نگران مارو

 ..هیجزع

 بعد و کردم نگاه فرهاد رفتن به و زدم یکج لبخند_

 ..بهار به شدم رهیخ

 

  17 پارت

 به رو آروم و گرفتم و خندم یجلو و پاشدم جام از

  گفتم بهار

 هوونید تا میبر ایب..خوند دستمونو..خانه زرنگ نیا+

 ..نشده

 ادهستیا..دمشید در کنار به کردم نگاه..رونیب میرفت

  من یپا به کرد نگاه..بود
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  میبر راه یندار مشکل اگه_فرهاد

 بهترم+

 ..نیایب..خداروشکر_فرهاد

 ..دنبالش میافتاد راه_

 دم یباش ما منتظر تو بود یازین چه..نمتیبب..فرهاد+

 گهید میومدیم خودمون ما..در

 مثل هنوزم من بابا..تنها..دختر دوتا..خودتون_فرهاد

 رتمایغ با میقد

 ..رتیغ بابا اوووهو+

 بالخره یروزی تورو من..نکن مسخره_فرهاد

 ..ینیبیم..ترکونمیم

 ..حتما آره+

 قهیدق چند از بعد و..میدیخند زیر زیر بهارک همراه_

 ..میشد وارد ییتا سه و عمو خونه میدیرس

 روش به رو ماهم و نشست مبل یرو رفت فرهاد

 ..مبل یرو مینشست
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 لیآج به کردم شروع..بود رنگش همه از ییرایپذ

 ..خوردن

 ..کردمیم نگاهش یچشم ریز یواشکی یگذار که

 حواس میکردیم حس بهارک هم من هم اما دونمینم

 ..منه به اونم

 میمهد عمو که بودم الیخ و فکر ریدرگ نطوریهم

 ..یسخنران بهارک قول به و زدن حرف به کرد شروع

 ...میهم دور یهمگ بازم و شد دیع بازم_یمهد عمو

 از ما و شدن اضافه خانواده به ایلیخ مدت نیا تو

 ..میخوشحال واقعا وجودشون

 ادفره نوبت باشه هم ینوبت اگه امسال شاهللیا خوامیم

 ..بره میبد زنش که باشه خان

 ..من..زن.. حرفارو نیا نزن جون ییدا_فرهاد

 سال چند نیبب و مامانت جون عمو اره_یعمومهد

 گهید تو ضمن در..تو گرفتن زن واسه دعا به دست

 من سالته هفت و ستیب...عمو یشد بزرگ یحساب

 هم رو پارسا و پگاه یزندگ و زن ریغ بودم تو همسن

 ..داشتم
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 ..جون ییدا بابا یا_فرهاد

 به سال نیا یتو همه که انشاهلل..گفتمیم_یمهد عمو

 مه باران گلمون دختر و برسن یبزرگ شیها تیموفق

 ..نهک سرفرازمون و کنکور یبرا ارهیب یخوب ی رتبه

 مکرد پنهان رو بود برگرفته در و وجودم که یحرص_

  گفتم و زدم لبخند و

 ..شما یدعا از جان عمو انشاهلل+

 بهارک آروم یصدا..ریز انداختم رو سرم همونطور_

 ..گوشم به خورد

 خودشو جونم عمه.. حاال هیا عجله چه واه واه_بهارک

 تو..هبیییعج یلییییخ..بهیعج..کردا دعا که بس کشت

 ..تروخدا نمشیبب..خوادیم تورو انگار که نگاهش

 ..شنوهیم یکس..آروم..بهار آروم+

 ..گرفته حرصم کن باور_بهارک

 ..کردم یحرص چه من نیبب پس+

 باور شدم وونهید اووووف بابا یا بابا یا_بهارک

 ..کن
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 خورده گره فرهاد یپ در یپ تیها نگاه به نگاهم_

 ..ها نگاه نیا..بود چش نیا خوب..بود

 ..بود کرده ریدرگ رو رهنما..دونمینم

 هر رونیب میاومد یمهد عمو خونه از نکهیا از بعد

 ..خونه برگشت یکس

 ..بود شب..اتاق یتو بودم نشسته

یم یطراح رو یامیپ هی باهم میداشت بود کنارم بهارک

 ..میبفرست فرهاد یبرا که میکرد

 پیتا رو بود ذهنم تو که ییزهایچ و بستم هامو چشم

 ..کردم

 خواستمیم..دمیم امیپ اومدم دیببخش..فرهاد یخوب..سالم

 نویا غلط ای درسته کارم دونمینم..بزنم حرفا یسری

 ..بزنم حرفهارو نیا خوامیم فقط که دونمیم

 کنارت من که دمیفهم بودم کنارت که صبح از امروز

 ..دارم دوست یزیچ هر از شتریب رو بودن

 ..که بگم اومدم

 ...که بگم بار نیآخر یبرا اومدم اصال
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 ..دارم دوستت یلیخ من..من

 ..یداشتن دوست نه خوامیم تو از یعشق نه اصال

 ..باش یهست که نطوریهم

 ..کن فکر گهید کباری فقط

 ..گفتم هم اولش..نه ای درسته کارم دونمینم اصال

 ..کردم گوش دلم حرف به فقط من

 ..که بگم بازم اومدم

 ..دارم دوستت

 ..یلیخ

 ..زیچ همه و کس همه از شتریب

 

  18 پارت

 ..شد فرستاده امیپ

 ..خورد کیت که دینکش طول قهیدق به

 ..رونیب زدیم دهنم از داشت قلبم
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 بازم یعنی..بهارک هم من هم..میبود جواب منتظر

 ..دهینم جواب

 ..بودم شده خسته گهید..گذشت ساعت کی

 هی که خچالی سمت رفتم و کنار گذاشتم رو میگوش

 ..بخورم آب وانیل

 ..برداشتم رو میگوش..مبل یرو نشستم و برگشتم

 ..دمیدیم یچ

 ..شدینم باورم

 ..داده جوااااب..داده جواب

 ..کردم بازش

  ؟!یخانوم یخوب..خانم باران سالم_فرهاد

 هموند باز دهنم که نطوریهم..یییییخانوم.. یییییچ_

 و کنارم نشست و بهم رسوند عیسر خودشو بهارم بود

 ..گرفت دستم از رو میگوش

 ..من به نگاه هی

 ..یگوش به نگاه هی

 ..میکردیم نگاه همو که طورهمون
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 از و همو بقل میدیپرس و میدیکش غیج ییتا دو دفعه هی

 ..میدیدو رو ییرایپذ کل و میشد بلند جامون

 ..یییییییوااا...بهااار.. یواااا+

 هی..ایب شدهیچ گمیم االن نایا مامان یآبج اروم_بهارک

 ..بهش بده یجواب

 تو که یتعجب تر مهم همه از و استرس و جانیه_

 بهارک کنار نباریا و کردم کنترل رو بود وجودم

 ..دادن امیپ به کردم شروع

 ..یخوب تو..خوبم یمرس..سالم+

  یداد جواب باالخره..به_فرهاد

  کرد هنگ میگوش لحظه هی دیببخش+

  خودت ای تیگوش_فرهاد

  میگوش+

  بزنم حرف باهات اومدم_فرهاد

  یحرف چه+

 ..یداد که یامیپ نیهم مورد در..حرف_فرهاد

 ..منتظرم..بزن..خب+
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 ..فعال..امیم..بمون منتظر شتریب..زوده االم_فرهاد

 ..فعال..باشه+

 ..بهارک به کردم نگاه و دادم قورت رو دهنم اب_

  گهیم یچ یگیم یعنی+

 وت خوب یحرفا حتما پس..یخانوم گفته بهت_بهارک

 ..راهه

 ..کنه خدا...کنه خدا..یواااا..دونمینم+

 نیهم یوااا..میبمون منتظر دیبا یک تا یعنی_بهارک

 ..مهین و کی نیبب و ساعت شبه نصفه االنشم

 دهیم ریگ هوی بهداد..یآبج بخواب برو تو..دونمیم+

 ..بهتا

 ..کنمیم صبر فعال_بهارک

 ..ساعت سه..ساعت دو..ساعت بک_

 از..داد امیپ که بود مین و چهار و ساعت سر درست

 به کردم نگاه..بهارک اتاق سمت رفتم شدم بلند جام

 ..بهش

 ..بود شده خواب غرق یحساب..بود برده خوابش
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 ودب گرفته قول ازم بخوابه بره نکهیا از قبل که ادمهی

 ..کنم فیتعر براش رو ماجرا تمام صبح

 ریز و اتاقم یتو رفتم و لبهام یرو نشست یلبخند

 ..پتوم

 

  19 پارت

  کردم باز رو امشیپ

 یمنتظر هنوزم_فرهاد

  منتظرتم که ساعته چهار+

  میبزن حرف..خوبه_فرهاد

  میبزن+

یم نویا..مطلب اصل سر برم عیسر خوامیم_فرهاد

 ..یخوایم منو تو که دونم

 ..خب+

 یحاضر و یدار دوستم چقدر که دونمیم نمیا_فرهاد

  یبکن یهرکار برام

  خب+
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 کاریچ برات خوامیم امشب من یدونینم تو اما_فرهاد

  کنم

 ..کاریچ+

 چرا...هیچ..یستین سرد نقدریا که شهیهم_فرهاد

 یدیم هرروز که ییامایپ مثل یزنیم حرف ینطوریا

  یستین

  فرهاد ترسمیم+

  من از_فرهاد

 ..بگو زودتر..یبگ یخوایم یچ..حرفات از+

  یبشنو یدار دوست یچ_فرهاد

 شیپ نرو.. باش داشته دوست منو بگم دارم دوست+

 .. بمون من شیپ..باش من شیپ..یکس

 ؟؟!!هان.. باشم شتیپ نخوام کن فکر...تو شیپ_فرهاد

یم یچ آدم نیا..شد ریسراز اشکام.. ستادیا قلبم_

 ..بود کردنم نابود قصدش..گفت

  یبخون فقط که ندادم امیپ..بده جواب_فرهاد

 ..بزن حرفتو..نکن بد منو حال..فرررهاد آقا..فرهاد+
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 یبرا خوامیم..بهت بگم که..دادم امیپ..اومدم_فرهاد

  یبش من مال شهیهم

 ذهنم یتو بار هزار پنج هیثان پنج یتو شد جملش_

 ..کردم مرور

 ..بود مونده باز دهنم..گفتیم یچ

 ..ختیریم هنوز هام اشک

 لرزه یم دستام داره من..یخوب..؟باران!یخوب_فرهاد

  یگوش بردیک رو

 ..لرزهیم وجودم داره منم+

  خوامتیم یلیخ یدونیم_فرهاد

 منممممم.. خوامتیم منم..شهینم باورم..فرهاد یوااا+

  خوامتیم

 دوستت وقته یلیخ..یلعنت خوامتیم وقته یلیخ_فرهاد

 دارم

 ؟!یک از..نطوریا من دل با نکن..یگیم یچ+
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 بزرگ و کردم باز چشم که یموقع همون از_فرهاد

تشدن خانوم..شدنت بایز..دنتیکش قد..دمید رو شدنت

 ..کرد وونمید نایا ی همه..من به محبتت..ییجورای...

 کنم فیتوص چطور دونمیانم..شدینم باورم_

 مگه..شدینم باورم..بود دگرگون حالم اما..حالمو

 ..یواااااا..شهیم

  یخودت فرهاد+

 حرف باهات بزنم زنگ یخوایم..خودمم بخدا_فرهاد

  خودمم یکن باور..یبشنو صدامو بزنم

 ..کنمیم باور+

 یداد امیپ که یشب شدم خوشحال یلیخ..خانمم_فرهاد

 ..یدار دوستم

  ینگفت موقع اون چرا..ازم یکرد یدور چرا پس+

 یبچگ سر دمیدیم دیبا..عشقتو دمیدیم دیبا_فرهاد

 ..ستین

 ..قلب ته از..باران کردم باورت
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 و دستت بودم کنارت کاش..شمیم وونهید دارم+

  جانیه از کشهیم خودشو داره قلبم..نمیس رو یزاشتیم

 یجور وگرنه ستمین کنارت که خداروشکر_فرهاد

یم در رو ساله چند نیا یتالف که کردمیم بقلت

 چقدر جون مامان خونه امروز یبدون اگه آخ..آوردند

 تو..ییبجا ببرم و رمیبگ و دستت ییهوی خواستیم دلم

 تویبچگ کل که حوضه همون بقل..اطیح وسط بگو

 ..کنم بقلت و ببوسمت و یکرد یباز آب توش باهام

 نکنه..بود خواب هی مثل یچ همه..زدمیم نفس نفس_

 ..شم داریب نکنه..خوابم

 خواب که بگو بهم..یمونیم خواب مثل..فرهاد+

 ..ستین

 من..عاشقتم یواقع من..زمیعز ستین خواب_فرهاد

 ..باشه ادتی شهیهم نویا..نگاهتم ی وونهید

 

  20 پارت

 باورم..یواااااا..یگیم یجد یدار تو...خداااا یوااا+

 ..یبود عاشقم توام..بودم عاشقت من یعنی..شهینم
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 ..بودم عاشقت شهیهم..بودم عاشقت_فرهاد

 ..بود شده ریسراز هام چشم از که بود شوق اشک_

 ..میکن کاریچ حاال+

 ..گمیم من_فرهاد

  بگو تو+

 میبر دنبالت امیم..یبگ که یوقت هر..فردا_فرهاد

  ؟!خوبه..رونیب

  خوابه کردمیم فکر هنوزم..شد آب قند دلم تو_

  ؟!خوبه..صبح+

  صبحه شش هم االن_فرهاد

  یک پس..یواااااا+

  دنبالت امیم ناهار یبرا_فرهاد

  بگم یچ نایا مامانم به+

 ..گهید بگو یزیچی_فرهاد

 ؟!فرهاد+

  جانم_فرهاد
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 حرف دارم نطوریهم ماهه چند که من..کن فیتعر+

 تو خوامیم حاال..شنومینم تو از یزیچ و زنمیم

 ..یکن فیتعر

  آخه برات بگم یچ از_فرهاد

 ..من از+

 ؟!بده گوش قشنگ پس_فرهاد

 خوب..بود سالت ازدهی 10 تو بود شده که سالم هجده

 شنیاست یپل از..کردمیم یباز باهات چقدر..ادمهی

 ... و پوچ ای گل و یدست فوتبال تا ریبگ

 ..یبود خوشگل هم ها موقع همون

 و بودم شده بزرگ گهید مثال ینوجوون اوج تو منم

 ..باستیز یزن چه دمیفهمیم خوب

 ..بود ادیز آمدمون و رفت شهیهم ادمهی

 یسون باهات من نکهیا بخاطر خونمون یومدیم شهیهم

 ..بود هم ایپرن عموم دختر بدت شانس از کنم یباز

 ادمهی خوب رفتینم جور هی تو آبت باهاش جوره چیه

 ..یکردیم غر غر سرش پشت چقدر رفتیم یوقت
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 ..منو یکرد غرغرات عاشق ییجورای

 دیرس تا خاطره پشت خاطره و یشد بزرگ کم کم

 ..ادتهی و شمال شیپ سال دو نیهم..به

 یکرد درست ییغذا تا یکرد دارمیب نخوردم شام یوقت

 ..نمونم گرسنه تا بخورم و برام

 و بقلم تو رمتیبگ خواستمیم موقع همون کن باور

 ..کنم تشکر ازت

 بزرگ بزار گفتمیم ومدینم دلم یبود کیکوچ یول

 ..خودمه مال..بشه

 داداشش مثل نکنه که بود همراهم نیا استرس شهیهم

 ..باشه داشته دوستم

 عاشق دوتا از میکردیم تو منو که کلکل همه نیا آخه

 ..شییخدا بود دیبع

 ..یداد امیپ که یشب به دیرس تا گذشت و گذشت گهید

 ..ریبخ ادشی..بود یشب عجب

 امتیپ که بودم خورده یسحر..بود رمضون ماه

 ..خوندم
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 و خوردم آب وانیل هی یاشتباه که شد بد حالم اونقدر

 ..شد باطل روزم

 شدیم مگه..شدیم رو و ریز دلم حرفهاش خوندن از_

 ..پاست به یعروس دلم تو که بگم یچ..یواااا..آخه

 ..بازم بگو..خب+

 ..امشب تا گذشت یچ همه..گهید بگم یچ_فرهاد

 رافاعت ومدین دلم گهید دمید رو امتیپ یوقت که یامشب

 ..نکنم

 ..حرکاتت به نگاهت به جرئتت به من

 ..باران آوردم مانیا

 ..کردم انتخاب خودم ی شهیهم واسه تورو من

 

  21 پارت

 ..شهیآت درونم..زده خی تنم..بگم یچ دونمینم بخدا+

 خرهباال و یشب نیهمچ که یمرس ایخدا بگم تونمیم فقط

  شهیم مرگ ذوق بفهمه بهارک اگه یییوا..رسوند

 ..باران نفهمه یکس_فرهاد
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  ماجراست انهیجر در..فرهاد فهمهیم بهارک+

  نفهمه بهارک ریغ یکس پس_فرهاد

  چرا+

 یا رابطه تو منو بفهمه اگه..بابامو که یشناشیم_فرهاد

 ..دشویعق که یدونیم..تمومه زیچ همه..میدار

 ..بهار جز یکس به گمینم باشه..دونمیم آره+

 ..عشقم نیآفر_فرهاد

 ..یواااااا...فرهاد..یواااا..عشقت+

 عشششق..خانم یعشقم_فرهاد

 عششششق..یعشقم توام+

 رهقرا گهید ساعت چند که میبخواب صبحه هفت_فرهاد

  دنبالتا امیب

  ببره خوابم درصد هی کن فکر+

  ینباش سرحال درصد هی کن فکر_فرهاد

 ..خوابمیم زمیعز میخوایم چشم+

  یخانوم ریبخ شبت_فرهاد
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 ور ییایرو نیهمچ من..باشه یقیحق امشب که شاهللیا+

 ..شهیهم بوده آرزوم چون..ندارم دوست

 و ایرو نیبزرگتر به یعنی هیواقع نمیبب بشم بلند یوقت

 ..دمیرس آرزوم

 ..من جذاب یآقا ریبخ شبت

 خوندم بار پنجاه آخر تا اول از کی به کی هارو امیپ_

 ..گرفتم شات نیریاسک دونه به دونه و

 اشکهام یگاه و بود مونده باز ناخودآگاه بطور دهنم

 ..ختیریم

 ..یواااا

 خورد صاف که یکرد نگاه بهم یچطور امشب..خدا

 ..دلم حاجت به

 باهام کردمیم فکر من یبود من با تو..خدا یوااا

 ..یستین

 ..بود آرزوم که شد یهمون جون خدا

 ..اصال هیچ آرزو

 ..دیگنجینم تصورتمم تو
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 ..کرده باز چشم یوقت از بوده من عاشق فرهاد

 ..یشگیهم رد همون ییجورای بود داده ارور مغزم

یم گفت..داره دوستم گفت..منه عاشق فرهاد یواااا

 ..باشم اون ماله خواد

 ..گذاشت قرار باهام

 ..نهههههه

 ..یواااااا

 نیا به تا داشته وجود یکس ایدن تو حاال تا اصال..خدااا

 ..من مثل خوشحال حد

 و ییدستشو سمت رفتم و دادم تکون تکون رو سرم

 بازم و خوردم آب وانیل هی و صورتم به زدم یآب

 ..امهاشیپ خوندن بازم و پتوم ریز برگشتم

 ..شهینم باورم چرا

 ..استرس از رمیمیم دارم من

 ..دارم قرار اهاشی فردا

 ..عمرم..عشقم..فرهاد نکهیا یعنی نیا

 ..باشه من با قراره
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 بهارم یوقت یوااا صبح ده یبرا کردم کوک رو ساعت

 ..نکنه که کاریچ بفهمه

 ..هم یرو دادم فشار محکم هامو چشم

 ..پاشم خواب از سرحال و بخوابم که گفت

 و خواست خدا که کردم فکر هم سر پشت نطوریهم

 ..برد خوابم

 عیسر و شدم داریب خواب از که بود صبح ده درست

 ..تختم رو نشستم

 ..نهیآ تو کردم نگاه

 ...دمید خواب

 ...بوده خواب نکنه

 ..خورد زنگ که بردارم رو میگوش اومدم

 ..فرهاد

  برداشتم

  خانوووم سالم_فرهاد

  سالم+
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 یخوب_فرهاد

 دمید خواب کردم فکر ستمین خوب..شدم داریب االن+

 ..بوده ایرو زیچ همه کردم فکر

 ..بهت زدم زنگ پس خداروشکر_فرهاد

 ..کوچولو یستین خواب

 ایب زدم که امیپ..درتونم دم گهید ساعت کی تا من

 ..نییپا

  باشه باشه+

 ..نهیآ یجلو ستادمیا و کردم قطع رو یگوش_

 

 22 پارت

 وهی بهارک که بودم فکر یتو..گهید ساعت کی..یوااا

 ..کرد باز رو در

  سالااااام_بهارک

 سالااام+

 من یواااا..جانهیه چشمات تو..یخندیم یدار_بهارک

 نداد تابیت بهت که انگار اصال..نارویا نمایبیم دارم
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 یچ بودم خواب من یلعنت..یخوشحالللل نقدریا یخورد

 ..شد

  گفتم و بقلش تو دمیپر و خنده ریز زدم_

 ..دااااره دوستم گفت+

 نگز االن..داشته دوستم شهیهم گفت..بوده عاشقم گفت

 خوادیم..رونیب میبر دنبالم ادیم گهید ساعت کی تا زد

 ..شهینم باورم..بهارررر..نهیبب منو

  یییییچ_بهارک

یم داشت اشکهاش..چشمهاش تو کردم نکاه_

 ..ختیر منم یاشکها..ختیر

 ..کرد بقلم باز

 دوست..خواهرم تنها..برااات خوشحالم..یابج_بهارک

 ..یلیخ..برات خوشحالم یلیخ..نمیبهتر..میمیقد

 ..دونستمیم بخدا..دونستمیم

 ..بخونم من بده اماشمیپ..ادایم.. شو آماده بدو

 بردار متکامه ریز میگوش..من برم قربونت یاله+

 ..بخون
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  بهاااار بپوشم یچ

 ..بزن یمشک دیسف پیت گمیم من_بهارک

 ..خوبه آره آره+

 مویمشک یمانتو و کردم ینگاه هی کمدم سر رفتم_

 ستش دیسف یکتون و شال و یمشک شلوار با و برداشتم

 ..کردم

 ..شدم آماده و کردم مویشگیهم شیآرا

 ..یشد یعال..عشششقم_بهارک

 ..بگم یچ مامان به بهار..یمررررس+

 ..دوستات هیبق شیپ کتابخونه یریم بگو_بهارک

 مخ مامانو برم من گهید خب..خوبه نمیا آره آره+

 ..بزنم

 ..یآبج برو_بهارک

 ..مامان بقل به دمیچسب و رونیب رفتم اتاق از_

  خانوووم سالم_مامان

  یمامان سالم+
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 کجا؟؟..یبر قراره ییجا..هیچ_مامان

  کتابخونه+

 ..خونه کتاب واسه یکرد پیتخوش چه_مامان

  مامان گهید شمیهم مثل+

  یرینم بهار با چرا_مامانم

 ..خونه داره کار یسری انگار+

 میبر شب یقرارها ایب زود فقط..برو..پس خب_مامانم

 ..گهید یدنید دیع تا چند

  کجا+

 ..میبر یهمگ قراره انگار الیل جون عمه خونه_مامان

 ..مامان گهید برم من..پس خب..عهههه+

 خودتو راه اینش پرو دادم بهت اجازه..ایزودب_مامان

  دخترکم یباش موفق..ایب و برو

  یباااا..یعنی عاشقتم+

 ..اطیح تو ستادمیا و رونیب خونه از زدم_

 ..بود نداده امیپ هنوز..جلوم گرفتم رو میگوش
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 ..کردم صبر

 ..اومد امیپ میگوش به که بود شده یا قهیدق ده

 ایب..درخت ریز..راست سمت..رونمیب_فرهاد

ینم..نمک باز رو در نییپا امینم من دیببخش فقط..رونیب

 ..نهیبب یکس موقع هی خوام

 و قلبم یرو گذاشتم دست..دادم قورت رو دهنم آب_

 سمت به کردم نگاه و کردم باز رو در و در سمت رفتم

 ..درخت ریز..راست

 ..بود سوار بلند یشاس..رو نشیماش دمید

 متس رفتم و دادم رونیب رو نفسم و گفتم یهووووووف

 ..نشیماش

 ..بستم رو در..داخل رفتم و کردم باز رو در

 ..کردم نگاهش

 ..کردیم نگاهم

 ..بود لبهاش یرو لبخند

 کاریچ ایخدا..بودم شده ایمات مات مثل من

 ..نزنم سکته ییهوی..کردمیم
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  شد عرض سالم_فرهاد

  سالم+

  یخوووب_فرهاد

 ..کن صبر لحظه هی..نه بخداااا..نه بخدا+

 چشمهامو..قلبم یرو دادم فشار محکم تمید_

 رد ییایرو و خواب اصال انگار..کن کمکم ایخدا..بستم

 ..آرزوم نیبزرگتر به یرسوند منو تو..ستین کار

 و انداختم رونیب و بود وجودم یتو که یاسترس

 ..کردم نگاهش

  یخوب تو..خوبم االن+

 ..یعااااال_فرهاد

 ..افتاد راه و گاز پدال یرو داد فشار پاشو_

 دوست رو تمشیر..شدیم پخش داشت یمیمال آهنگ

 فرهاد دهیکش و فرم خوش یدستها هم یطرف از داشتم

 ..داشتم دوست یلیخ رو بود فرمون یرو که

  باغ تاالر میبر..کجاااااا میبر خب_فرهاد

 هست کجا+
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 ستین هم ها یکینزد نیا..باغه یتو رستورانه_فرهاد

 شهیم هم زد قدم شهیم هم هیقشنگ یجا میرسیم زود اما

 ..خورد ناهار

 پس برو+

  باران_فرهاد

 جانم+

 

  23 پارت

  خوشحالم یلیخ_فرهاد

  خوشحالم یلیخ منم..شتریب من+

 خواستیم دلش انگار..کردم نگاهش..کرد نگاهم_

 ..شدینم روش اما دستهاش تو رهیبگ رو دستم

 ..کرد زمزمه باهاش و کرد ادیز رو آهنگ ولوم

 ادند گوش آهنگ و بودن نیماش تو قهیدق ستیب از بعد

 گفتیم فرهاد که یتاالر باغ میدیرس یعاد یحرفها و

 ..هیقشنگ یجا

 ..میشد ادهیپ نیماش از
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 ..داخل میرفت

 ..بود بایز واقعا

 یخوب حس چه..یچوب یها کلبه و درخت و رودخونه

 ..آدم به نجایا دادیم

  یداشت دوست_فرهاد

   یعنی متیقگیسل خوش عاشق..قشنگه یلیخ..نجایا هیعال+

 ..توام عاشق منم_فرهاد

 ..ختیر واقعا قلبم..ختیر قلبم..کردم نگاهش_

 و کردم نگاهش از و نگاهم..دستش تو گرفت دستمو

 ..نیزم به کردم نگاه و رونیب دادم و نفسم

 ..زبان قدم به کرد شروع

 میزدیم قدم میداشت درختا نیب..بود دستهاش تو دستهام

 ..بود یبهار هوا

 ..ناب یحسا از بود پر نجایا

 ..رودخونه کنار ستادیا

 ..کردم نگاهش
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  فرهاد+

  جونم_فرهاد

  ؟!ابد تا..یبمون که یاومد+

 ..ابد تا..بمونم که اومدم_فرهاد

 بده جاشو یلعنت استرس نیا تا بخور قسم..بخور قسم+

  عاشقانه تیها لحظه به

 ..گرفت تر محکم دستهامو_

 من دیشا..منو نیبب..باران دارم دوستت من_فرهاد

 دوست ای..بودم باز دختر اصال..کردم اشتباها یلیخ

 تو ریغ یکس عاشق چوقتیه من اما..داشتم دختر

 ..بودم تو مست فقط هم یمست اوج تو من..نبودم

 به..بهت دمیم قول..ابد تا بمونم که اومدم..کن باورم

  میمردونگ به..شرفم

 ..شد ریسراز اشکهام_

 ..نطوریا نکن..من خانوم نطوریا نکن_فرهاد

 و سرم و بقلش تو کشوند منو بگم یزیچ اومدم تا_

 ..نشیس به چسبوند
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 ..یچ یعنی یواقع ارامش بودم دهینفهم االن تا

 تو بار هزار و لحظه نیا دیشا داشتم ارزوشو شهیهم

 تا بودم دهینفهم بندمیم شرط اما بود کرده تجسم ذهنم

 ..بخش آرامش و قشنگه حد نیا

 امیب ساخته برام فرهاد که یبهشت از خواستمینم

 ..رونیب

 ..بقلش به بودم دهیچسب

 ..کردم باال رو سرم

 آروم..داشت منو حس اونم انگار..بود بسته چشمهاش

 ..گرفتم دستاشو خودم نباریا و شدم جدا ازش

 از من..میباش باهم آخرش تا که اومدم من باشه ادتی+

 مکان هر هیثان هر..باشم تو کنار بوده آرزوم یبچگ

 ..زمان هر

 ..دمیرس آرزوم به حاال

 من..یزیچ نیهمچ باور سخته..کنم باور تونمینم

 تو امروز بودم تو یایرو تو ساعت نیهم روزید

 ..کنم باور دیبا اما باورش سخته خب..بقلتم
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 تند قلبم من که یقدر همون که نمیبیم دارم حاال چون

 هام چشم من که یا اندازه همون..زنهیم تند توام زنهیم

 و حس نیهم چشمهات توام گردهیم تو یباال و قد دور

 ..رسونهیم بهم

 ..پس

 ..یعشقم پس_فرهاد

  یعشقم+

 ..یعشقم_فرهاد

 ..زد لبخند..لبخندزدم_

 ها درخت ریز میکرد شروع و گرفت محکم دستهامو

 ..زدن قدم

 ..من روزهید تیها قدم با داشت فرق ها قدم نیا

 ..بود من روزید یآرزو ها قدم نیا

 ..انتظار سال همه نیا بعد که شکرت ایخدا

 چخببررررره دیگیم هوی گمیم یادیز..آخه بگم یچ

 چه دونهینم یچکسیه اما یگیم یدار یادیز هوووف

 ..من جون و دل در برپاست ولوله
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  24 پارت

 ..یچوب یها کلبه همون یتو میرفت

 رو غذا یمنو و انداختن سفره برامون اومدن و نشستم

 ..دستمون دادن

  خانومم یخوریم یچ_فرهاد

  من عشق تو زبون از نهیریش جمله نیا چقدر..خانومم_

 ؟؟!!باراااان_فرهاد

 ..جونم+

 منه به حواست_فرهاد

 توعه به فقط حواسم+

 شتریب کمی و داد تکون رو سرش و زد یلبخند_

 گفت و چشمهام تو کرد نگاه و شد کمینزد

  ؟!تو یخوریم یچ_فرهاد

 یچ تو..یاریبخت کنم فکر..من+

  یاریبخت منم_فرهاد
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 هامون سفارش و زد صدا رو گارسون و زدم لبخند_

 به ساالد و یدنینوش و اضافه پک یکل با همراه رو

 ..داد گارسون

 هی و یماه پرس هی یاریبخت تا دو...خب_گارسون

  ؟!نبود یا گهید زیچ..یدنینوش و ساالد و چهیماه پرس

  فقط نره ادتی و زاشیچ نیا و یسبز و یترش+

 ..دیببر لذت شمیم مرخص..البته صد_گارشون

  نداشتم خبر مینفر چهار+

  یگیم یماه و چهیماه بخاطر_فرهاد

 اوهوم+

 هم چهیماه و یماه...یاریبخت ریغ دونمیم_فرهاد

 ..یدار دوست یلیخ

  ؟!یدونیم نارویا حاال تا یک از تو+

 اصال غذا تو ریس من یدونیم تو که یوقت از_فرهاد

  ندارم دوست

 ..انداخت گل لپام_

 ..نییپا انداختم رو سرم و شد باز بناگوش تا شمین
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  باران دل با کنهینم که چها یباز خاطره_فرهاد

 ریغ و مشترک یها خاطره با روزید نیهم تا باران+

  دیکشیم نفس و گرفتیم نفس فرهاد با مشکترش

 یاه خاطره نفس به نفس دیبا بعد به نیا از پس_فرهاد

 ..کشهب نفس و رهیبگ نفس فرهادش با مشترکش شهیهم

 ..هم سر پشت نفس چقدر یوااا+

  ؟!جذاااب آخه تو یبود یک نفس نمیبب بگو حاال

 همون یشیم یدار و شد آب ختی که نمیبیم نه_فرهاد

  یشگیهم طونیش جوابه حاضر

 ..مسلمون بچه یاریب روم به دیبا حتما رفته آب خمی+

  شمایم یخجالت باز

 هک نشدم بودنت یخجالت عاشق و ینبود یخجات_فرهاد

 ..یبش یخجالت یه یبخوا

 از و اتیجواب حاضر و اتیکنجکاو و اتیطونیش

 .. و اتیباز خل و مهربونت دل یسمت

 لجباز و بودنامو مخ رو و امیباز یچلفت پا دست+

 ..کرد من عاشق تورو که بود نایا بودنامو
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 ..قایدق..نیافر_فرهاد

 هارو غذا پرس به پرس که میبود صحبت مشغول_

 ..سفره یتو گذاشتن و آوردن

 ..بود یمس ظروف تمام

 سقف و بودن یسنت نیا داشت یخوب حال و حس چه

 کیج گیج و آب شر شر یصدا و سر یباال یچوب

 ..تهرانه از یجزئ هم نجایا انگار نه انگار..گنجشکا

 به کردم شروع و ییبایز همه نیا به زدم یلبخند

 ..خوردن

 الپرتق ونیقل گفت فرهاد شد تموم که خوردنمون غذا_

 ..ارنیب خامه

 از که دنمونیکش ونیقل از بود گذشته یساعت مین

 مینشست هردو و رودخونه سمت رفتم میشد بلند جامون

 ..بود اونجا که یدرخت کنده یرو

 خوش چقدر..شیک مسافرت..افتادم سال اون ادی_فرهاد

 ..گذشت

 غذا من که یبود نیا ریدرگ همش تو ریبخ ادشی آره+

  نه ای خوردم
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 ..بودم زتیچ همه نگران شهیهم_فرهاد

 ..شهیهم..کردمیم حس..دونستمیم..دونمیم+

 بهت پسرا ایمهمون تو یوقت باران یبدون اگه_فرهاد

 و دادیم نظر تو درباره دوستام از یکی ای شدنیم رهیخ

 رتیغ رگ نیا سر ییبال چه کردیم فیتعر ازت

 ..ومدیم المصب

 تو یدلوند و یخوشگل دست از ارویسخت تمام من

 ..دمیکش

 ..روز نیا به برسم تا کردم تحمل یلیخ

 

  25 پارت

 ..بود گذشته ظهر دو از..ساعت به کردم نگاه

 حرفامون جوره چیه میبود باهم ما که بود ساعت چهار

 ..نداشت یتموم

 ؟!فرهاد+

  جونم_فرهاد

 ..میبر گهید شهیم..شده رید+
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  پاشو..یبخوا تو جور هر_فرهاد

 ..نیماش داخل میرفت و شدم بلند جام سر از_

 ..خونه سمت به میافتاد راه

 انگار..کردیم جا به جا رو ها آهنگ شماره فرهاد

 ..گشتیم یخاص کیموز دنبال داشت

 یگردیم یچ دنبال+

 ..بزارم تو واسه بخوام که یاهنگ_فرهاد

  یکن ممیتقد یعنی+

 ..خانوم بده گوش..نهیا آهان..نیآفر_فرهاد

 میزندگ کل بشه داده قول میزندگ تو اومد دیجد آدمه هی

 و کرد نگاه چشام تو منو کرده عوض بیعج آدم هی

 وت رفته میزندگ تو اومد دیجد آدمه هی...نرو که گفت

 ...میزندگ شده قلبمو

 فقط تو واسه جونم ایب مهربون یلیخ و مثبت آدمه هی

 یب خوامیم اونو من تازه عشقه هی جذاب آدمه هی..بمون

 ..اندازه
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 یجور هر خوامیم اونو من چشماشه تو عشق عالمه هی

 ..باشه که

 ..زدم لبخند_

  آخه نکنه درد دستت..عشقم یمرس+

 تو یومدین دیجد که شما البته..شما قربان_فرهاد

 وارد امروز حاضر حال در اما یبود میقد از میزندگ

 ..یشد میزندگ

 و ننداختم نییپا رو سرم نباریا اما زدم لبخند هم باز_

 ..چشمهاش یتو زدم زل

 خاص لبخند با و کرد کم یحدود تا رو ظبط یصدا

  گفت شیشگیهم

 یکنیم نگاه یچ به هیچ_فرهاد

  میزندگ تمام به+

  دردسر ایدردسر دنبال_فرهاد

 یدردسر چه+

 دنتیبوس دردسر_فرهاد

 یچ یعنی+
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 ..یخوایم حویتوض ادیم خوشم یفهمینم نکه_فرهاد

 ود مردم من نکهیا کی نکن نگاه نطوریا نکهیا دردسر

  عاشقتم من نکهیا سه ببوسمت آرزومه من نکهیا

 ترکونمیم وسط نیهم وگرنه نکن نگاه نطوریا پس

 ..صورتتو

  صورتمو فقط+

 خی الدنب میبگرد  بهتره یرفت شیپ یعال تو نه_فرهاد

 ..رفته وا کامال   ختی انگار

 زیت نگاه از رو همم سرم پشت زیر زیر شیها لبخند_

 گفتم قدرت با و کردم پنهون نشیب

  الل آممم ایب..گهینم یچیه گهید من اصال+

 ام که باالخره دله نیا..بهتره ینگ یچیه نیافر_فرهاد

  میدار

 مبگ ز یچ اومدم بود گرفته چهرش..خونه به میدیرس_

  گفت که

 کمی فقط..ستمین ناراحت..سییه نگو یزیچ_فرهاد

  نیهم..شده تنگ برات دلم نرفته
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 یش خوشحال بگم یچ هی..منم..شم فدات یاله+

  بگو_فرهاد

  خونتون میایم یدنید دیع شب+

  باز مینیبیم همو پس یجد..یوااا_فرهاد

  بعله بعله بعله+

  خانومم یباش شهیهم مثل باشه حواست_فرهاد

  چشم چشم چشم+

 ..شو ادهیپ حاال_فرهاد

 و گرفت رو دستم وردین طاقت انگار بشم ادهیپ اومدم_

 .. کرد یخداحافظ باز بعد دیبوس

 مانداخت دیکل و خونه سمت رفتم و شدم ادهیپ نیماش از

 ..داخل رفتم و

 ..نبود نجایا گهید که نشیماش به کردم نگاه

 نشبویسا کنار که یدرخت ریز نشستم و بستم رو در

 ..بود یحساب شهیهم

 ..زدم لبخند..کردم نگاه رو دستم
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 به چسبوندم رو بود دهیبوس که ییجا همون درست

 ..لبهام

 ..یباهام و یبود باهام ینطوریا که شکرت ایخدا

 ور بهارک دیبا..خونه داخل رفتم و شدم بلند سرجام از

 یبرا داشتم زایچ یلیخ کردمیم خوشحال یکل

 یلییییخ..فیتعر

 

  26 پارت

 فرهاد زبان از#

 ونابیخ یتو دمیچیپ..شد راحت المیخ..خونه داخل رفت

 ..یاصل

 ..شاد آهنگ رو زدم

 ..گذشتیم قشنگ داشت وار وونهید زمان

 ..قرمز چراغ پشت ستادمیا

 بهم نویا جرئت که خدا یمرس آسمون به کردم نگاه

 هشیهم که یاون بدم رییتغ رو میزندگ اوضاع که یداد

 ..کنم خودم مال رو مردمیم نگاهش یبرا



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
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 ..کردم حرکت و شد سبز چراغ

 سه که خودم آپارتمان رفتم نداشتم رو خونه حوصله

 فقط نبود مطلع یکس اما بودمش دهیخر شدیم یسال

 ..دوستام نیتر یمیصم از تا سه دو دونستمیم خودم

 ..کردم باز رو در و انداختم دیکل

 ..آب دوش ریز رفتم و آوردم در رو لباسم..داخل رفتم

 ..بودم کرده سرد آب دوش حوس

 ..بستم هامو چشم..سرم یرو شد باز که دوش

 اما بود سخت اولش..کردم سرد رو آب آروم آروم

 ..خوب حس همون به دمیرس بعدش

 ..بود دستام تو امروز چقدر..افتادم دستاش ادی

 دص رو افتاد اتفاق برام امروز که ییها هیثان تک تک

 حمام از..دمیخندیم یشاد سر از و کردمیم مرور باره

 فتهگر باهلش که یا یسلف به کردم نگاه و رونیب اومدم

 ..بودم

 ..شدم ییکوچولو خانوم چه عاشق من جونم یا



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
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 هفت و ستیب که یپسر و سالشه نوزده که یدختر

 ..سالشه

 ..چشمهاش جفت یرو کردم زوم و زدم لبخند

 ..رنگ خوش و حالت خوش چقدر

 ..یا فرشته نیهمچ دنیآفر برده زمان چقدر ایخدا

 ..هام امیپ یتو رفتم

 ..باران طرف از امیپ چقدر اوووف

 ور احساساتش و بود داده امیپ هم پشت..کردم بازشون

 نیا از هیبق یبرا که حرفها نیا از و بود کرده ابراز

 ..عشق و عشقه و عشقه من یبرا و حرفهاست

 تنهاش لحظه نیآخر تا..عاشقشم..دارم دوسش نوشتم

 ..زارمینم

 ..نوشتمیم که خودم به داشتم اعتماد

 ..احساساتم به داشتم اعتماد

 به نهیآ یتو و کردم درست یکاف دقت با رو موهام

 با و کوتاهمو نیآست دیسف شرتیت..زدم و لبخند خودم

 ..مامان به زدم سر و پوشبدم رنگم یآب نیج شلوار



 رنگ سیاه عشق  
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. .انیم یک پس..ییرایپذ یبرا بود زیم دنیچ مشغول

 ..شد شب

 ..انتظار چقدر اوووف

 ..نیزم ریز رفتم و گذشتم همکف طبقه از

 ..بشم اومدنشون متوجه که در کنار مبل یرو نشستم

 تلگرام و نستاگرامیا و یگوش یتو رو یساعت مین

 ..اومد زنگ یصدا تا گذروندم

 وقتی که بود خودم جمع حواسم اما دیخند چشمهام

 ..شدیم بد یلیخ چون نکنم هیضا

 ..کردم باز رو در و باال ها پله از رفتم

 گهید آخه ینیریش..کرده چه جوووون ییدا به به+

 و ییدا دختر نیهمچن و ییزندا یاومد خوش.. چرا

 ییدا عروس

 اومد خوش منم به وسط نیا ارشورمیخ االن من_بهداد

 ..بگو

 ..یخواینم اومد خوش یگمشدم مهین که تو+

 ..میدیخند و کمرم پشت زد دست با_



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
1
4
5 

 

 باران بود شده پیتخوش چه..همکف طبقه میرفت

 ..داشتمینم بر چشمش از چشم..امشب

 ..نشستم روش به رو درست

 ..بود گرفته خندم بهارک با کردنش پچ پچ از

 نره او موقع هی که یگوش تو کردمیم سرهی رو سرم

 ..خوشم احوال و حال

 هم نایا دیوح ییدا..گذشتیم داشت طورهمون زمان

 مهمونا ستیل از مامان گفته  به جمعمون و اومدن

 دتونیع و چطوره حالتون و سالم از بعد..شد کامل

 ..کردم ییرایپذ و پاشدم یشوخ تا چهار و مبارک

  خجالت ای میبخور یچا..دادش نکش زحمت_بهداد

 فرهاد یشد یخانوم خودت یبرا گهید_دیسع ییدا

 ..جام سر نشستم و زدم لبخند_

 دختر نیا که یوا..بهارک دست از بود گرفته خندم

 ..میگوش تو کردم رو سرم باز..بود هیضا چقدر

 آورد رو نرد تخته کارو تو اومد بابا گذشت که کمی

 چون من و شدن مشغول که هم ها ییدا و بهداد..وسط
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 کردم جور بهونه یباز نیا به نداشتم عالقه ها اونقدر

 ..تخت یرو نشستم..اتاقم یتو رفتم و

 ..دمشیدیم تنها دیبا..شدینم نطوریا

  که دادم امیپ بهش و درآوردم رو میگوش

 ..اتاقم باال ایب چونیبپ یجور هی باران+

 زنگ بود کینزد گهید..دادم امیپ باز..ومدین یجواب_

 ..داخل اومد باران و شد باز اتاقم در هوی که بزنم

 ..توهم کردم و اخمام

  یبد جواب دیبا+

 نمک کاریچ دمینفهم و امتیپ خوندم تا..دیببخش_باران

 ..بهت رسوندم خودمو یجوری فقط

 

  27 پارت

 بخوام که بود یاون از تر معصوم..کردم نگاهش_

 ..کنم اخم بهش

 ینارنج خواب شب فقط و کردم خاموش رو المپ

 ..گذاشتم روشن رو رنگم
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 پشت از رو دستم و شدم کینزد بهش..سمتش رفتم

 ..کردم قفل رو در و دیکل به رسوندم کمرش

 ..تخت یرو نشستم

 هنیبش ادیب نکهیا نشونه به تخت یرو زدم دستم با

 ..کنارم

 ..نشست و برداشت قدم آروم آروم

 ...کردم نگاهش

 باز و در ادین یکی ییهوی که کردم قفل رو در..نترس+

 ریز از شد رد یکس اگه که کردم خاموش المپم..کنه

 ..اتاقم سمت ادیب نخواد و نهینب و نور در

 اعتماد بهت که من..ستین حیتوض به یازین_باران

  دارم

 خبر بندمیم شرط..چشمهاش یتو بودم شدم رهیخ_

 ..رهیم ضعف براش داره دلم که نداشت

 رو اجازه نیا تونستمینم اما..ببوسمش..خواستیم دلم

 ..بدم خودم به

  ؟!رمیبگ و دستت+
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 ایریگیم اجازه یوقت ندارم دوستت_باران

  خودمه دست اجازم یعنی+

 ..توام واس من..معلومه_باران

 کینزد رو دستم..دادم فشار..گرفتم رو دستش_

 چه..بست چشمهاشو..کردم نوازشش و کردم صورتش

 ..دلم داشت یحال

 ..باشم داشته کنترل شهیهم دیبا من

 نباشه آماده باران دیشا زوده نایا و دنیبوس واسه

 ..هنوز

 ..پاشدم جام از و کردم حبس رو نفسم

 همنگا تعجب با..دادم رونیب و نفسم و بستم هامو چشم

 ..کردیم

 میبر+

  اومدم االن نیهم..چرا_باران

  زمیعز کنن شک خوامینم+

 با خوادینم دلت..فرهاد یکنیم ینطوریا چرا_باران

 ..صورتم از یکشیم رو دستت چرا..یباش من
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ینم.. نداشتم یمنظور..نزن حرفارو نیا+

 ..بگم یچجور..خواستم

 ..گفت و گرفت دستمو و شد بلند جاش از_

 زویچ همه بگو بهم..بگو_باران

 لمد دمیترس..کنم تر دراز ممیلیگ از پامو خواستمینم+

 تا مبش کینزد خانومم به شتریب بخواد دلم ارهین طاقت

  ببوسمش که ییجا

 ..کردیم نگاهم مظلوم_

 تر محکم رو دستم که برم دمیگز رو لبم_

 ..سمتش برگشتم..گرفت

 به شدیم دهیکش لبهاش از نگاهم..کردیم نگاهم دا  یشد

 ..لبهاش به چشمهاش از و چشمهاش

 ...دمیبوس مکث با رو گونش و دادم تکون رو سرم

 ..بود بسته و چشمهاش

 ..عشقش عطش از دلم بود آشوب

 ..دمیبوس رو شیشونیپ

 ..چشمهاش هم بعد
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 تر محکم دستامو..بست باز و کرد باز و چشمهاش

 تگذاش و لباش و کرد بلند رو پاش بار نیا و داد فشار

 ..لبهام رو

 اه نیا از شتریب اومدم و شد بسته خودآگاه نا هام چشم

 و عقب رفت قدم هی و شد جدا ازم هوی که ببوسمش

 ..قلبش به چسبوند رو دستش

 شک موقع هی..شهیم رید..گهید میبر..یچیه..من_باران

 ..کننیم

  گفتم یخاص ژست با و لبم به دمیکش رو دستم_

  میبر+

 ..رونیب رفت اتاق از و کرد باز رو در_

 ..دمیکشیم قیعم نفس..تخت یرو افتادم

 ..بودم نشده نطوریا چوقتیه من

 رنقدیا وجودم تمام با رو عشق که بود یبار نیاول نیا

 ..بودم شناخته قیعم

 طبقه رفتم و دمیکش موهام یال یدست و پاشدم جام از

 ..نییپا
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 ..هیبق کنار بود نشسته

 اهمب و بهداد شیپ نشستم..نباشم مشکوک کردم یسع

 ..میزد تخته

 

  28 پارت

 باران زبان از#

 از روز دو با برابر.. ساعت هشت و چهل درست_

 هی باز بود آرزوم که آخ..بود گذشته یمهمون شب

 ..میرفتیم باهم که شدیم جور مسافرت

 ..شمال ای میرفتیم مشهد ای دایع شهیهم ادمهی

 ..نبود یخبر امسال اما

 یرو گذاشتم رو یگوش و گرفتم رو فرهاد شماره

 ..گوشم

 گفتم عیسر..برداشت...بوق...بوق....بوق

 یخوب..عشقم سالم+

  یخوب تو..برم قربونت..خانومم سالم_فرهاد

  یلیخ..شده تنگ برات دلم اما خوبم من+
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 ..زمیعز شتریب من_فرهاد

 ..دمتیند که ساعته هشت و چهل+

 باور..ونریب میبر دنبالت امیب نتونستم دیببخش_فرهاد

 نشد کن

  کنمیم درکت.. زمیعز دونمیم+

  واست دارم زیسورپرا..یماه که بس_فرهاد

  یزیسورپرا چه+

 ..زیسورپرا شهینم گهید اسمش که بگم اگه_فرهاد

  که رمیمیم من..یوااا+

 رونیب یبزن یجوری یتونیم گمیم..نکنه خدا_فرهاد

  یباش باهام شب تا که خونه از

 که..دوستم با کنم هماهنگ تونمیم اما سخته تونستنش+

 بگم ایرو به و ایرو خونه رمیم بگم مامان به مثال

  خونتونم بگو زد زنگ موقع هی مامان

 ..هیشدن پس..خداروشکر_فرهاد

 ..شهیم+

  خونتونم کینزد..نییپا ایب شو اماده_فرهاد
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  یییییچ+

 که شمارت رو اومدم تا که نجاستیا داستان_فرهاد

 داشتم..یزد زنگ تو بگم بهت رو نایهم و بزنم زنگ

  کمینزد نیهم واسه دنبالت ومدمیم

  خونه در یجلو ای یکینزد+

 ششمت حس یخودم نیع ادیم خوشم_فرهاد

 ایب یزود..خونم نییپا..هیقو

 منتظرم..پس شمیم آماده االن..نه..یواااااا+

 ..عشقم خدافظ..باش

 هاگ که زدم کیانت پیت هی عیسر و کردم یخداحافظ_

 ..شهیم رمیاس یادیز فرهاد بگم خودم از بخوام

 مگفت مامان به رو لکسیر یلیخ و رونیب زدم اتاقم از

 ناهار گفت زد زنگ ایرو خونه رمیم دارم من مامان+

 رفته سر حوصلم ستین که هم بهارم..اونجا برم

  دختر یندار کنکور تو مگه..یچ درسات_مامان

 مامان نباش نگران..اونجا میزنیم تست باهم+

 ..رفتم من پس..خوشگلم
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  یایم یک_مامان

  شب نصفه دمیشا..شب دونمینم+

  یبخواب دمیشا_مامان

  امیب زارهینم هوی گهید اعهیرو داند خدا+

 ..همراهت به خدا..مامان برو_مامان

 ..مامانم یخدافظ..نبااااشه نگران بگو بابا به+

 نگاه و شدم آسانسور سوار و رونیب اومدم خونه از_

 بوسه اون و شب اون ادی و نهیا یتو صورتم به کردم

 ..افتادم

 رفت قنج دلم و انداخت گل لپام باز

 

  29 پارت

 ..شدم سوار و سمتش دمیدو و دمید رو فرهاد نیماش

 ..هم یچشمها تو میکرد نگاه

  عشقم سالااام_فرهاد

  یخوب..زدلمیعز سالم+
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  میعال هستم که باتو_فرهاد

 بود شده تنگ برات دلم+

  شتریب من_فرهاد

  میببر قرارم کجا+

  کن صبر...دنهید به..ستین گفتن به قرار_فرهاد

 نگاه رو به رو به شهیهم از تر کنجکاو_

 اهگیب و گاه و دستهاش تو بود گرفته دستهامو..کردم

 ..میدیخندیم زیر زیر و میکردیم نگاه گهید بهم

 مین نیا تو حرفامون تمام بقل بود گذشته ساعت مین

 ..میرسینم چرا که بود نیا سوالم تنها ساعت

 پارک و بقل زد فرهاد هوی کردمیم فکر که نطوریهم

 ..کردم نگاهش تعجب با..کرد

  شم ادهیپ+

 باز و یببند چشمهاتو بده قول اما شو ادهیپ_فرهاد

  ینکن

 بودم کنجکاو..کردم دییتا سر با و زدم لبخند_

 رو دستم بستم چشمهامو و شدم ادهیپ نیماش از..یلیییخ
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یم کردم حس ایچ بگم خوامینم..میرفت راه..گرفت

 ..طرفم کجا با نمیبب ییهوی خوام

  میستادیا میشد داخل..اومد در شدن باز یصدا

  کنم باز+

  عشقم کن باز_فرهاد

 به کردم نگاه.. کردم باز چشمهامو آروم آروم_

 ..چخبره نجایا..ییییچ..اطرافم

 سرخ رز از پر گل دسته هی بچرخونم رو سرم اومدم تا

 ..دستم تو اومد

 همه نیا..بود چخبر نجایا..لبم یرو بود دهیچسب لبخند

 چه..سرخ یچ همه اونم بادکنک و شمع همه نیا..گل

 ..بود خبر

  اومد خوشت_فرهاد

 یچ دونمینم اصال..بزنم حرف تونمینم اصال من+

 ی واسه یمناسبت چه به آخه یول..قشنگه یلیخ..بگم

  عشقم یدیکش زحمت همه نیا یچ
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 شهیهم خواستم...میزندگ به تو ورود مناسبت به_فرهاد

 ...شدن بزرگ هامون بچه یوقت یحت باشه ادمونی

 نگاهم..هیگر ریز زدم ناخودآگاه..کردم بغض هوی_

 ..آغوشش به دمیچسب.. خودش سمت کشوند منو..کرد

 یوستیپ قتیحق به خوشحالم..من یایرو+

یم دلم..نکن هیگر..یبود تو شهیهم من قتیحق_فرهاد

 ..ها رهیگ

 یرو نشوندم و گرفت رو دستم..کردم بلند رو سرم_

 ..مبل

 نیا بود قشنگ چقدر..ها لحظه نیا بود قشنگ چقدر

 ..رز یها گل و شمعا نیا تیال کیموز نیا آرامش

 سمت رفت فرهاد که کردمیم نگاه رو اطرافم

 لشک یقلب یموچولو کوچولو کیک هی با و آشپزخونه

 ..روم به رو گذاشت و نشست و برگشت قرمز

 ..کردمیم نگاه ذوق با

  میزندگ به یاومد خوش بارانم بود شده نوشته روش



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
1
5
8 

 

 هب که و آرزوهام نمیبب تونستمیم مگه..کردم نگاهش

 ..نکنم هیگر و وستهیپ قتیحق

 ..سخت و سفت..کردم بقلش محکم

  گفتم و بقلش از رونیب اومدم

  یلیخ..زیچ همه خوبه یلیخ+

 و کیک یرو یشمعا که شهیم تر خوب یوقت_فرهاد

 کیک برش هی و میریبگ ییدوتا عکس هی و یکن فوت

 ..میبخور رو

  چشم چشم+

 وتف رو شمعها و میگرفت یسلف ادیز یکل گهیهمد با_

 ..هردومون دهن گذاشتم و زدم برش رو میک و کردم

 ..پاهاش یرو نمیبش کرد اشاره گرفت رو دستم

 ..ومدمیم کنار باهاش اما بود خجالت وجودم تو هنوز

 موهام دستاش با و کردیم نگاهم..پاهاش یرو نشستم

 ..کردیم نوازش رو

  یکنیم نگاه خوشگل چقدر+

 ..کنمیم نگاه خوشگل دختر هی به دارم چون_فرهاد
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 و آروم..شد یجد هوی..کردیم وونمید داشت لبخندش_

 موهام از رو دستاش و رونیب داد رو نفسش..یجد

 ..کمرم سمت به دیکش

 عقب رفت باز..دیبوس رو گونم و جلو آورد رو سرش

 به کرد شروع و دستش یتو گرفت رو دستام و

 بامل بشه شوکه که یجور و نتونستم گهید که دنیبوس

 ..کردم لباش قفل و لبش یرو گذاشتم رو

 ..دادیم فشار محکم رو کمرم دور

 ..آورد در حرکت به رو لبهاش

 ..بود کرده دایپ یشتریب انیجر وجودم یتو خون

 خوابوندم حالت همون یتو و کرد بلندم پاش یرو از

 لباش قفل لبام هنوز..روم اومد و کاناپه یرو

 هیتک رو دستام...دیکوبیم بد زدیم بد قلبم هنوز..بود

 ..نشیس به بودم داده

 رو شیشونیپ باالفاصله و شد جدا لبهام از آروم

 ..میشونیپ به چسبوند
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  یلیخ..کار نیا داره آرامش یلیخ_فرهاد

 دارم دوستت+

 ..زد لبخند..کرد نگاهم_

 ..دارم دوستت یلیخ منم_فرهاد

 تانگو حالت به و سالن وسط بردم و گرفت و دستم_

 ..برقصم باهاش که خواست

 ..بودم بقلش تو

 ..گم گمه

 ..بود نشیس یرو سرم

 ..لمایف مثل دنیرقص دادیم یحال چه

 داد سفارش رونیب از فرهاد که یناهار خوردن از بعد

 ربا کی ربع هی و دنامونید لمیف و امونیباز چل خل و

 ..دنامونویبوس

 ساعتا چقدر که آخ..روزمون بود خوب چقدر که آخ

 ..گذشتیم خوشگل

 ..میبش جدا هم از میتونستینم

 ..بود هم وصل دستامون
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 میبود هم کنار ظهر از و بود گذشته که امروز اصال

 یتو بودم نشسته..بود شده سخت یلیخ مونیدور

 ..کوچمون سر..نیماش

 ؟! برم..فرهادم+

 نمتیبب تونمیم یک باز آخه..یباش شهیهم کاش_فرهاد

 خوامینم..تر کوتاه میتا هی اما یبخوا که وقت هر+

 یاوک ادیز هامون خانواده که یدونیم..کنه شک یکس

  روابط نجوریا با ستنین

 دوست پاتوقمون..همو مینیبیم پس..دونمیم_فرهاد

 ..پارک..رستوران..کافه..باشه کجا یدار

 دوسش یلیخ..دارم بهش یخوب حس هی..خونه نیهم+

 ..داشتم

 رو داخل فقط تو تازه..بهتر که جونم یا_فرهاد

 باغشم اطیح..یجکوز و استخره نیزم ریز..یدید

 ..هیدنید

  گفتم و خنده ریز زدم_

  امیم ویما با بعد دفعه پس یاوک یاوک+
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  گفت طونیش و دیخند_

 با بودم تو یجا من..باشه خودت به حواست_فرهاد

  گشتمیم چادر

  جلوت کنم سر چادر..یجونم همه..یعشقم..خب چرا+

 شمیم خطرناک..داره عواقب اما نکن سر_فرهاد

  خانمم یخوشگل یادیز..ییهوی

  گفتم و شد سرخ لپام_

 ..برم گهید من..یجذاب یلیخ توام..شو سیه+

 رفتم و میکرد یخداحافظ و نییپا اومدم نیماش از_

 ..خونه سمت

 امروز که گفت مامان گشتم بهارک دنبال شدم که وارد

 ..انیب نتونستن

ینم خراب یچیه خوبمو حال اما حالم تو خورد کمی

 ..کرد

 ودمخ با تونستمینم نجایا اصال نه..تخت یرو شدم ولو

 ..باشم تنها

 ..حمام تو رفتم و آوردم در لباسهامو
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 ..نهیآ یجلو ستادمیا

 ..خنده ریز زدم

 ..یخوشحال چقدر تو دختر آخ آخ

 ..دیتپیم بوم بوم قلبم

 ..انتها تا..خوب یروزا دیام به..شکرت ایخدا
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 فرهاد و من رابطه شروع از که شدیم یماه سه

 ..بود گذشته

 و بحث یگاه اما نبود قهر..بود خوب یلیخ زیچ همه

 و سفت ماچ هی و دارم دوستت هی به تهش یول بود نایا

 ..شدیم ختم سخت

 دادمیم رو مونییدوتا یعکسها تمام..کباری یا هفته

 و خاطراتم دفتر یرا زاشتمونیم چاپ بعد و چاپ

 ..نوشتمیم یکل بود گذشته فرهاد با که یروز راجب

 یگاه و خونش میرفتیم یگاه حاال تا روز اون از

 ..حرفا نیا و پارک و تاتر و نمایس
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 ..نداشت برام رو خونه آرامش کجا چیه اما

 و ندت و بهش بچسبم و کنم بقلش تونستمیم راحت چون

 ..سفت و سفت..کنم ماچش تند

 ماهگرد نیسوم مناسبت به نهیآ یجلو بودم ستادهیا

 هم یبرا و دیخر میبر باهم بود قرار شدنمون ییدوتا

 ..میبخر هیهد

 هم همراه و دنبالم اومد که بود عصر شش ساعت

 ..حرفا نیا و دیخر میرفت

  اسیچجور نیبب بپوش نویا ایب..فرهاد+

  اام قشنگه یلیخ ستین یشک که قتیسل در_فرهاد

 ..کهیکوچ مشخصا زشیسا

 ..لطفا نیا از بزرگتر ریسا هی آقا...کنم فکر داره+

 و گرفتم رو لباس منم و پرو اتاق سمت رفت فرهاد_

 وت کشوند منو کبارهی که زدم در تق تق و براش بردم

 ..خودش به چسبوند و

 ..یورشکار فرهاد کلیه و بود کیکوچ پرو اتاق

 ..بودم شده گم بقلش یتو
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 چشمهام یتو شد رهیخ و وارید به داد ام هیتک

 یبخر لباس من واس یاومد که_فرهاد

  مگه هیچ+

  یمن عاشق تو که_فرهاد

  یکرد فکر یچ پس بعله+

  شب دهیبوس قراره االن که_فرهاد

  دونمینم!!یجد+

  مخوشگل لبارو نیا تکون نده زدنتم حرف عاشق_فرهاد

 یتو لبهام یرو گذاشت و لبهاش و بستم چسمهامو_

 ترف آروم دیرس که هیثان ده به شمردمیم هارو هیثان دلم

 فرستادم خنده با و گرفت دستم از رو راهنیپ و عقب

 ..رونیب

 یرو به رو نهیآ یجلو ستادمیا و کردم جمع رو لبخندم

 ..پرو اتاق در

 هم باز و دادم تکون تکون رو سرم و دمیگز لبهامو

 ..لبهام به دهیچسب لبخند

 ..رونیب اومد فرهاد که بود نگذشته یزیچ
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 یمشک راهنیپ نیا ومدیم بهش چقدر..کردم نگاهش

 ..رفت

  چطوره_فرهاد

 دورت هیعااال..جانم عشق برات گرفتم ضعفه دل+

 بگردم

  نیهم شد پس_فرهاد

  نیهم+

  تو یبرا منه انتخاب نوبت حاال_فرهاد

 راهنیپ یکل که یرگال سمت کشوند و گرفت رو دستم_

 ..بود زونیآو بهش کوتاه

 یسرخ لباس به دیرس تا زد ورق هارو لباس دونه دونه

  جلوم گرفت..بود رینظیب شییبایز که

  بپوشش..قرمز ادیم بهت یلیخ_فرهاد

 لداخ رفتم و گرفتم دستش از رو لباس و زدم لبخند_

 ..پرو اتاق

 ..دمیپوش رو راهنیپ و آوردم در رو لباسام

 ..نهیآ یتو انداختم ینگاه
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 صدا رو فرهاد..آدم به زدیم چشمک یلعنت

 بزرگ نسبتا پروه اتاق یکی نیا..داخل اومد..کردم

 ..روم به رو ستادیا فرهاد..بود

  ؟!ازت رمیبگ قول_فرهاد

  یقول چه+

  دیبپوش من یجلو نویا فقط که_فرهاد

  من عشق پوشمیم تو یجلو فقط+

 ارک من..خونه میبر دیبا..یلیخ..ادیم بهت یلیخ_فرهاد

 ..تورو دارم

  کاریچ+

 یفهمیم_فرهاد

 دمیفهم ماهه سه دو+

 بحسا یبرا میرفت و میزد یوار طنتیش لبخند هردو_

 یها حساب از هرکدام من درخواست به که کردن

 ادیب حساب به هیهد که میکرد حساب خودمون جداگونه
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 باهم که یروز اون از ماه دو خونه یتو بودم نشسته

 ذشتهگ میبود دهیخر لباس هم یبرا و رونیب میبود رفته

 هم کنار شهیهم و روز هر که هم دوماه نیا یتو بود

 ..باهم و میبود

 شوق و ذوق با..زد زنگ فرهاد که بودم نهیا یجلو

  برداشتم

 عشققققم سالم+

  یخوب من خانم سالم_فرهاد

 دعوت یمهمون امشب باران یراست..زمیعز خوبم+

یم..یایب باهام که خوامیم...دوستمه نامزد تولد شدم

  کنم تیمعرف همه به خوام

 لباس سبک..شیمهمون هیچجور..یوااا..یگیم یجد+

  نایا و دنشونیپوش

 یزیچ یا یمجلس لباس هی..هیحساب شیمهمون_فرهاد

 دوست که یدونیم باشه دهیپوش باشه ادتی اما بپوش

  ندارم

  خوبه قرمزه..عشقم باشه+

 ؟!یچ_فرهاد
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  یدیخر برام که همون+

 گمیم..باران بزنم حرف باهات بد نزار_فرهاد

 که دمیخر برات اونو من..دهیپوش گنیم اون به..دهیپوش

  من فقط..یبپوش من یبرا

 مادی فقط..هیلخت نبود ادمی..باش آروم..زمیعز باشه+

  بپوشمش برات دارم دوست و دارم نو لباس هی بود

  وقتش به یپوشیم_فرهاد

 رسهیم یک وقتش+

 ..شو آماده پاشو..خانوووم گمیم بهت امشب_فرهاد

 ..کنم جور یا بهانه چه باز فرهاد یواااا+

 یکس یبهداد ییبابا بگو..دوستته تولد بگو_فرهاد

 ..دنبالت اونجا امیم من ایرو خونه در دم بزارتت

  یخدافظ..کنمیم جورش..زمیعز باشه+

 عاشقتم نره ادتی_فرهاد

  عاشقتم منم+

  مامان شیپ رفتم..کردم قطع و میکرد یخداحافظ_
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 کرد دعوتم زد زنگ دوستم یزیچ هی مامان مامان+

  تولدش

  االن..یک_مامان

 ایرو خونه در برم قراره..زد زنگ شبنم..االن آره+

  میبر باهم که

  هیریخ..یشد سرخود_مامان

  تولده هی فقط..آخه یخبر چه..یخبر یب+

 ببرتت ستین بابات که یدونیم_مامان

  مگه کجاست+

 یروز دو یکی یکار مسافرت رفته بهداد با_مامان

  ستین

 ستین بهدادم+

 ..گهید نه_مامان

 ...تنهاس بهارک+

 رفته..بمونه بهداد یب نداره طاقت که بهارک_مامان

 باشه شمونیپ ادیم جون مامان شبم..باهاش

  بشم آماده رفتم..رمیم یتاکس با خب باشه..عهه+
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 تادمسیا و اتاق یتو رفتم..بود باز بناگوش تا شمین_

 ..بزنم قهقهه یخوشحال از خواستیم دلم..کمد یجلو

 به و برداشتم مویگوش..بودم خوشحال چقدر که یوااا

 ازم و دادم حیتوض رو زیچ همه و زدم زنگ بهارک

 فیتعر براش زویچ همه برگشتم یوقت که گرفت قول

 ..کنم

 زیچ همه از که بودن ایرو و بهارک تنها ایدن نیا یتو

 ..بودن من اعتماد مورد و داشتن خبر

 راهنیپ به خورد چشمم..زدم کنار دونه دونه و لباسام

 ..بودمش دهیپوش کباری فقط حاال تا که یرنگ یآب

 ..داشتم برش

 به یکم که کمرنگ یآب...بود آسمون رنگ به رنگش

 ..خوردیم چرک کمرنگ یآب

 اشنهپ کفش به بازم اما بود بلند نسبتا قدم..دمشیپوش

 ..داشتم اجیاحت دار

 ..دورم ختمیر رو موهام و دمیپوش رو رنگم کرم کفش

 ..یلباس نیهمچ با ادینم مو مدل نیا نه
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 سرم یباال کردم جمع رو تمامش و کردم اتو موهامو

 ..هم دور چونمشیپ و

 ..یفرح یمو مدل مثل بایتقر

 ..کردن شیآرا به کردم شروع

 ..زدم میمال یصورت رژ آخر در و کردم شیآرا تیال

 ..ساعت و خودم به انداختم ینگاه

 ..بود گرفتن یتاکس وقت گهید کساعتی

 یلیخ وگرنه بودم رفته رو حمامم صبح خداروشکر

 منتظر نطوریهم یساعت کی.. شدیم ریگ وقت برام

 و دمیپوش رو هام لباس..دادمیم امیپ فرهاد به و موندم

 ..یتاکس به زدم زنگ

 از رفتم و کردم یخداحافظ مامان از بلند یصدا با

 ..شدم یتاکس منتظر و نییپا آسانسور

 خونه سمت رفتم بود گفته فرهاد که یطور همون

 ..ایرو

 ..بود شده پارک فرهاد نیماش..دمیرس
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 رفتم و شدم ادهیپ نیماش از و کردم حساب راننده با

 برام رو در و شد ادهیپ فرهاد که و فرهاد نیماش سمت

 ..شدم سوار کرد باز
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  کردم نگاهش

 ..کردیم نگاهم رهیخ

 اهنگ نطوریا چرا..شهیهم مثل..عشقم ییشد پیخوست+

  ها شهیم رید..گهید برو خب یکنیم

 لمث..یشد یعال یلیخ..من یبرا ینیخوشگلتر_فرهاد

  شهیهم

 حرکت..دادم فشار محکم رو دستاش و زدم لبخند_

 ..یمهمون سمت میرفت و کرد

 ..میدیرس قهیدق ده از بعد

 ادهیپ نیماش از و الیو نگیپارک داخل میبرد رو نیماش

 ..میشد
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 هب میکرد شروع و دستش یتو گرفت رو دستم فرهاد

 زدن قدم

  فرهاد زبان از#

 که بس گرفتمیم ضغفه دل کردمیم نگاهش وقت هر_

 اساحس بود دستم تو که دستش..برو دل تو و بود بایز

 ..االن مثل..کجا هر کردمیم غرور

 داخل یها زیم از یکی دور مینشست و میشد وارد

 ..سالن

 عوض رو لباسهاش بره که خواست اجازه ازم باران

 ..کنه

 به کردم شروع و دوستام سمت رفتم و پاشدم جام از

 و بود مجلس صاحب که اوشیس به رو..کردن سالم

  گفتم بود نامزدش تولد

  داداش تونیعروس شاهللیا امشب باشه مبارک یحساب+

 خانومت..داداشم خودت یعروس شاهللیا_اوشیس

  ادیب همراهمت نبود قرار مگه پس کجاست

 ..ادیم االن..پرو اتاق رفته..ایس هست+
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 داشت دور از باران..سرم پشت به کردم نکاه_

 ..کردم نگاه رهیخ رو شیپا تا سر..ومدیم

 ..بود دهیپوش یلباس عجب

 ..موهاش مدل

 ..ششیآرا

 ممحک رو دستم و کنارم ستادیا و بهم دیرس.. بود یعال

 ..کرد سالم هیبق با و دستاش تو گرفت

 نهیبب شمارو بود ارزوش نسترن خانوم باران_اوشیس

  گهیم شما از ساله چند فرهاد که بس

 دیدار لطف..جون نسترن و خودتون از یمرس_باران

  گلم مبارک تولدت..هردو من به

 یخواستن بشدت و یناز واقعا..خوشگلم یمرس_نسرن

 تورو چشمش خان فرهاد ستین دیبع.. جون باران

 چشمش اول از میبود دوست باهم دانشگاه از ما..گرفته

 ..تمام و بود شما به

 ..کردیم مسخره شما ریغ رو دخترا همه
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 خود تو بود شما یهوا و حال تو شهیهم ییجورای

 ..خوشحالم براتون واقعا..دیباهم که االنم..آگاهش

 بود مشخص چشمهاش از..باران به بودم شده رهیخ_

 ..شهیم آب دلش تو قند داره

 پاکت دل از ممنون حرفات کرد خوشحالم یلیخ_باران

  یخانوم باشه مبارک تولدت بازم زمیعز یمرس

 دیچسب شتریب و داد فشار رو دستهام زنان لبخند_

 هک وسط میرفت و میشد و جدا نسترن و اوشیس از..بهم

  میبرقص ییدوتا

 تهانداخ و دستهاش بارانم بودم کرده کمرش قفل دستهام

 ..میدیرقصیم آروم آروم..گردنم دور بود

  خوشحالم_باران

  خوشحالم منم+

 باهات بوده آرزوم شهیهم_باران

 ..ییدوتا..نطوریا..برقصم

 !!خوردن تکون تکون..حد نیهم در فقط+
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 زوآر حد نیهم در دیبا میستین بلد تانگو که ما_باران

 وتانگ یا حرفه تصوراتم تو نگم دروغ اما..باشم کرده

 ..میدیرقصیم

 

  33 پارت

  میبرقص یا حرفه هم االن ایب+

 ..کن باور..عشقم ستمین بلد_باران

  دنبالم ایب..دمیم ادتی+

 خواب اتاق به کشوندمش و گرفتم محکم رو دستش_

 و کردم روشن رو المپها و کردم باز رو در..باال طبقه

 ..اتاق وسط ستادمیا

 باز تراس در آخه..داخل به زدیم تراس از یمیمال باد

 ..بود

  شهیم یچ تولد پس..یبد ادمی قراره_باران

  تولد بعد بدم ادتی اول+

 ..بده ادمی عشقم بهتر چه_باران
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 یکیموز میمال یصدا با میداشت هردو کردم نگاهش_

 ..میدادیم گوش شدیم پخش که

 رو موهاش باد داشت و بود خودش یهوا و حال تو

 ..خودم سمت کشوندمش که بردیم

 ..دستش به دستم هی کمرش به دستم هی

  مزیعز کن حفظ رو میدیم انجام که ییکارا دونه دونه+

 باران به وردمیم در سر تانگو از که ییجا تا_

 نگاه رهیخ یگاه و خنده ریز میزدیم یگاه..دمیرقص

 ..هم یچشمها تو میکردیم

 یرقصیم خوب یلیخ_باران

 االن یگرفت ادی+

  یادع رقص با رقصمون کرده فرق یلیخ بایتقر_باران

 ..یدار نشویزم و یاستعداد با یلیخ تو چون+

  یدیم ادی خوب..یبلد خوب تو_باران

 من بشم فدات+

  میبرقص نییپا میبر_باران

 ..میبر بکشم گاریس هی+
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 ..تراس همون ای بالکن داخل میرفت_

 ماربورو اون از نخ هی و آوردم در رو گارمیس پاکت

 ..لبم دم گذاشتم میشگیهم یپالسا لتریف

 ..کردم نگاهش...کردیم نگاهم باران

 ..بقلم تو دمشیکش و گرفتم رو دستش

 ..شد تموم جشن یدار قبول_باران

 ..زدم لبخند کردم نگاهش_

 ..شهیم شروع االن تازه جشن+

 ..تو دست از_باران

 و لبهام ببوسمش که یحالت به..بقلم تو گرفتمش_

 من غرق که دمشیبوس یجور و لبهاش یرو گذاشتم

 ..بشه

 روزید که یا حلقه ی جعبه و بمیج یتو کردم دست

 ..دستم تو گرفتم آروم رو بودم دهیخر براش

 ..ستین متوجه که بودم متوجه

 تو هم هنوز بود بسته چشمهاش..شد جدا ازم آروم آروم

 ..بود دنمیبوس یهوا و حال
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 آوردم باال و بود توش حلقه جعبه که یدست آروم آروم

 ..چشمهاش یجلو گرفتم و

 ..گفتم آروم کنه باز و چشمهاش اومد

  عشقم نکن باز چشمتا+

  چرا_باران

  کنم اعتراف خوامیم+

  یاعتراف چه_باران

  کنارتم ابد تا که+

  نمیس از رونیب زنهیم داره قلبم_باران

 ..کنم کاریچ..من عاشقتم خب+

  کنم باز چشمهامو_باران

 ..کن باز+

 باز رو جعبه..داشتم نگه لبهام یرو رو لبخندم_

 ..زدیم رو چشمهام حلقه برق..کردم

 باران زبان از#
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 قلب تپش..آروم آروم..کردم باز رو هام چشم

 ..یچ..داشتم

 ..دمیدیم یچ

 ...شد برابر صد قلبم تپش

 ..چشمهاش به نگاه هی..فرهاد دست به نگاه هی

 ..نجایا چخبره+

 ..پاهام یجلو زد زانو..زد لبخند_

 واسه شهیهم واسه خوامیم..کنم نامزدت خوامیم_فرهاد

 ..یباش من

 ..بگم چجور

 یکنیم ازدواج من با..عشقم
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 از تر تند قلبم..ازدواج درخواست..دمیشنیم یچ_

 ..زدیم شهیهم

 ..کرد سیخ رو هام گونه ناخودآگاه هام اشک
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  بگو یزیچی_فرهاد

 لرزهیم بدنم داره بده فرصت+

 عمر آخر تا بده فرصت عمر آخر تا بگو تو_فرهاد

 ...مونمیم منتظرت

 ..زدم لبخند.. رونیب دادم رو نفسم_

 ..ختمیریم اشک لبخند کنار

 ..بودم خوشحال

  ببببببله که معلومه..بله که معلومه+

 دستم حلقرو و دستش سمت بردم رو دستم_

 ..فرهاد به ینگاه و انداختم حلقه به ینگاه..کرد

 بردم و کرد بقلم و گرفت پاهام از فرهاد کهوی که

 ..ها پله سمت

  یکنیم کاریچ+

 ..هم پشت بلند بلند..زدیم داد..دیخندیم_

  مننننن فقط..یمن مال بگم همه به خوامیم_فرهاد

 هاالمپ..سالن به میدیرس..میزدیم قهقهه..میدیخندیم_

 ..نیزم گذاشتم..بود خاموش
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  کوشن پس..کهیتار چرا+

یم یکیتار فقط و اطرافم کردمیم نگاه که نطوریهم_

 ..دمیترس..اومدم خودم به..هوی دمید

 یزیچ هی..نمیبینم تورم یحت..ترسمیم دارم..فرهاد+

 ..بگو

 زدیم دهنم از داشت قلبم..اومد بشکن یصدل_

 ..دورمون افتاد مانند گرد دیسف نور هی کهوی..رونیب

 رو دهنم آب..بود نور هی فقط..سرم یباال کردم نگاه

 چشمهاش.. فرهاد یچشمها تو کردم نگاه..دادم قورت

 ..دیخندیم

 و من شب..توعه شب امشب..عشقم باش اروم_فرهاد

 توعه

 اطرافمون یعل نور تک تک جمله نیا دنیشن از بعد_

 دورمون تا دور بودم دهید که یتیجمع تمام و شد روشن

 ..زدنیم دست و بودن زده حلقه

 ..فرهاد به کردم نگاه...تولد مگه بودم کرده یقاط

 ؟!یچ دوستت نامزد..نسترن تولد پس+
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 اام..توعه منو جشن امشب ستین کار در یتولد_فرهاد

 یزیسورپرا سبک به

 نجایا بودم دهیفهم حاال..موند باز دهنم_

 ..بس و بود یشاد یرو از اشکهام..چخبره

 ..دنیکشیم هو و زدنیم دست همه

 ...مبارک تونینامزد مبارک مبارک خوندنیم بلند بلند

 ..شدینم کنده لبهام یرو از لبخند

 بقلش که نطوریهم..فرهاد امن آغوش به دمیچسب محکم

  بودم کرده

 ..اطرافمون شد کیتار باز و شد روشن ها نور رقص

 خشپ فرهاد نیماش تو بودم دهیشن ها بار قبال   که یآهنگ

 ..شد

 زن یصدا با که بود زبان یخارج تیال کیموز هی

 ..شدیم خونده

 ..خوردیم نفره دو رقص بدرد یلیخ

 یینما هنر..زیبر هیدار رو و دادم ادتی یهرو_فرهاد

 ...عشقم بده نشونم تو
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 ..میدیرقصیم یا حرفه میداشت اما نبودم بلند تانگو_

 ..بدم انجام یحرکات چه بودم شده بلد قهیدق پنج تو انگار

 تمام..یپ در یپ زدن دست و رقصمون شد تموم از بعد

 کیتبر و کینزد ومدنیم دونه به دونه تیجمع

 ..گفتنیم

 ..بس و بود ذوق از سرشار وجودم تمام

 فوق که یا طبقه سه کیک سمت برد منو شادمهر

 یها یفرنگ توت و کاکائو از پر و بود بایز العاده

 ...قرمز

 ..من قیسال تمام به بود آشنا چقدر پسر نیا که آخ

  عشقم امشب آخه یدیکش زحمت چقدر+

 عشق دارم عاشقتم من..زحمت نزار نارویا اسم_فرهاد

 نیبهتر امشب خوامیم..توعه یبرا زیچ همه..کنمیم

 ..باشه شبت

 ..باش مطمئن..هست حتما+
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 شب دوازده تا یکوبیپا و یشاد و رقص از بخوام اگه

 ..ادهیز حرف..بگم

 ..برام گذاشته تموم سنگ فرهاد که گمیم فقط

 هماهنگ فرهاد انگار..ها مهمون تک تک رفتن از بعد

 ..ییدوتا میبمون الیو تو ما بود کرده

 ..بود دستاش تو دستم

 مونآس نیزم نیب و کرد بقلم و گرفت پاهام ریز از باز

 ..خواب اتاق سمت بردم

 ..باال طبقه همون

 ..کنارم دیخواب و آورد در رو کتش..تخت یرو نشوندم

  کردم باز دونه دونه رو هاش دکمه

 ..گرمشه بود مشخص

 ..بقلش برم خواست ازم آروم و کرد بوس رو دستم

 هب قلبم..بود لخت که یتن و بقلش به سپردم خودمو

 ..بود افتاده لرزش

 ..رو اومد خودش و ریز داد منو

 ..نبود مست امام دادیم الکل یبو کمی دهنش
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 دارم دوستت یلیخ+

 قغر منو و لبهام به چسبوند رو لباش..نگفت یزیچ_

 ..بودم عاشقش وار وونهید که کرد یا بوسه در

 ..شدم جدا ازش آروم

 ..کردم نگاهش باز

 ..گردنم کنار گذاشت رو لباش..کرد نگاهم

 ..آروم و زیر یها بوسه

 ..شدیم مور مور داشت بدنم

 ..داشتم نگهش..نییپا رفت آروم آروم

  شده یزیچ_فرهاد

 ..ینکن فراموشم بده قول+_

 نفسم؟ دادن قول به هستش یازین نظرت به_فرهاد

 ..یقلبم حافظه تو..تو باز نباشم شتمیپ اگه یحت من

 یتوق وفتمیم تو یصدا ادی بشنوم که دارم دوستت باز

 شدیم سرخ کمی که گونت و یگفتیم دارم دوستت لیاوا

 ...یکردیم یباز باهاشون که دستات و
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 وفتمیم دستات ادی بعد

 گرم هک شونیگرفت محکم تو بودن خی دستام که یاونوقت

 شن

 بود دادنت دست از ترس از پر دلم ته من که یاونوقت

 ..هستم که یدادیم فشار محکم دستامو و یدیفهمیم و

 ..وونهید نترس که

 وفتمیم اتیباز وونهید ادی بعد

 ونمگ رو لبات یگرم ابونیخ وسط دناتیخند بلند بلند

 ابونیخ یشلوغ تو

 ..میداشت خونه توش که وفتمیم یابونیخ ادی بعد

 ..خانومم نیبب

 ..ادینم بر من دست از کردنت فراموش

 گسید یکی جاش و یستین کنارم تو ینیبب اگه یحت+

  حرفو نیا نزن_فرهاد

 تروخدا..بده جواب+

 ادینم بر دستم از یحت من..نیبب_فرهاد
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 هتهیبش که بغلت یکی با ابونیخ تو گهید سال ده یوقت

 نمتیبب باشه من هیشب چشماش بود قرار و

 ..مکرد فراموشت کنم تظاهر و برگردونم رومو تونمینم

 دمیند چشماتو خواب شب هر سال ده نیا تو کنم تظاهر

 ...نداشتم سرم تو داشتنتو دوباره یایرو و

 بر کردمم فراموش تورو کنم تظاهر نکهیا پس از من

 ...امینم

 ستین قول به ازین

 ستین ممکن تیفراموش

 کرد پاک بشه دیشا رو حافظه چون

 تو هات خاطراه و تو یستین حافظم تو که تو یول

 دیقلبم حافظه

 حاال که یکی یبرا گهید لطفا گفت قلب به شهیم

 نزن؟؟؟ ستین چکسیه

 ..دمیم قول بهت من پس..شهینم

 ..عشقم هستم ابد تا
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 با و بستم چشمهامو..شهیهم از تر آروم..شدم آروم_

 گذاشتم سکوت نشانه به کالمش ونیم که یا بوسه

 ..دادم رو یکار هر اجازه بهش لبهاش یرو

 و یعاد دختر هی نه دونستمیم فرهاد زن رو خودم من

 ..شیزندگ تو یمعمول رابطه هی

 ..بود خوب باهم حالمون واقعا ما
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 هک یشب..عمرم شب نیبهتر حق به بود یخوب شب چه

 جون عمه به که گفت بهم فرهاد..بودم شده فرهاد یبرا

 یبرا بزارن شیپ پا واشی واشی و بگه خوادیم نایا

 هک بود شش و پنج یکاینزد..حرفا نیا و یخاستگار

 خوابمون بهم دهیچسب هم بقل تو زدن حرف نیب

 خواب از گهید من اما بود چند ساعت دونمینم..بود

 ...بودم شده داریب

 ..اطرافم کردم نگاه

 ..فرهاد+
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 تو ای نهییپا ای حتما..نبود..زدم صداش..کردم نگاه_

 ..اطیح

 ..باالخره ییجای ای

 شبید ادی..خودم به کردم نگاه و پاشدم تخت یرو از

 ..زدم لبخند..افتادم

 ..نییپا ها پله از رفتم بودم دهیچیپ دورم که یا مالفه با

  فرهاد+

 یجا همه.. کردم نگاه..نبود..کردم صداش_

  یحت..جارو همه کردم نگاه..نبود..خونرو

 استرس..برنداشت..زدم زنگ..نبود..اطویح

 ..رونیب از بخره یزیچ رفته دیشا گفتم..نگرفتم

 ..برگشتم و حمام رفتم الیخیب

 ..دمیچ رو صبحونه زیم و دمیپوش خوشگل لباس هی

 بار نیا..زدم زنگ باز یخور ناهار زیم یرو نشستم

 ..باشدیم خاموش نظر مورد مشترک گفت
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 استرس گهید بار نیا..کردم امتحان یبار چند

 رو دستم..دستم یتو ی حلقه به کردم نگاه..گرفتم

 ..قلبم یرو گذاشتم

 ..بود صبح ده ساعت به کردم نگاه

 دل ته از لحظه هی خورهیم زنگ داره میگوش دمید

 ..نبود فرهاد اما شدم خوشحال

 ..بود مامانم

 ..بگم یچ..بردارم

 ..گهید ایرو ی خونه..کجام بگم

 ..بشنوم غر چقدر یوا..یموند خبر یب گهیم االن

 ..برنداشتم..زد زنگ باز..برنداشتم

 ..کنم کاریچ دیبا دونستمینم اصال

 ..خونه رفتمیم دیبا اما..موندم منتظر گهید کمی باز

 ..نوشتم امیپ فرهاد یبرا

ینم..شدم نگران یلیخ..ریبخ صبحت..زمیعز سالم+

 یریم یدار ییجا یگفتیم کاش اما..یستین چرا دونم

 ..نترسم نقدریا من تا
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 یکل دیبا موندم که االنم تا خونه برم دیبا من اما دیببخش

 ..بدم پس جواب

 ..بزن زنگ بهم حتما

 ..رفتم من

 خواب اتاق به یا گهید نگاه و کردم عوض هامو لباس

 ..انداختم

 و بود اوشیس ی خونه نجایا دونستمیم که یاونجور

 ..نسترن

 ..شبید بود ییایرو چقدر

 یتاکس و رونیب خونه از رفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ..خونه تا دربست گرفتم

 یوبخ و نیریش یاتفاقا اونقدر..کردم فکر یکل راه تو

 نگران خودمو اونقدرا شدیم باعث که بود افتاده

 زا و کردم باز رو در..داشتم دیکل..خونه دمیرس..نکنم

 باز رو در مامان زدم رو در..باال رفتم آسانسور

 ..داخل رفتم..کرد

 ..بود سرخ سرخ چشماش
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  مامان سالم+

 ..هااان تو یبود کجا_مامان

 مامان و من ستین بابا ینگفت..شب یبد خبر یتونینم

  مییتنها جونت

  موندم شب یدید هوی مامان گفتم که من+

 که ینداد خبر چرا گمیم یموند چرا گمینم_مامان

  بشم نگران نطوریا

  یکنیم چرا هیگر..مامان باشه خب+

 یافتاد راه گفت داد جواب ایرو یآورد شانس_مامان

 ..مردمیم وگرنه خونه سمت

 چشمات چقدر..یمامان باش آروم..خداروشکر خب+

  شده سرخ

 ..مبل یرو نشست_

 ..دیکوب تند تند قلبم..شدم نگران

  خوبن بهداد و بابا..مامان شده یچ+

 گردنیبرم دارن راهن تو..خوبن اونا_مامان
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 دارن االن چرا پس گهید دور یکی ینگفت مگه+

  گردنیبرم

  دیحم اقا_مامان

  هیچ دیحم آقا+

 ..کرده سکته زود صبح_مامان

  خب+

 بردنش آنبوالنس زده زنگ جونت عمه_مامان

 ادیب فرهاد تا کرده صبر تنها و تک..مارستانیب

 انیا هفت ساعت..بوده ییجا فرهاد انگار..مارستانیب

 ..رسونده خودشو
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 ..زدمیم نفس نفس..زدیم بد قلبم_

  خب+

 ارهیب دووم نتونسته دیحم اقا که زدن زنگ االن_مامان

 ..گردنیبرم دارن نیهم واس هم نایا بابا..کرده فت و
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 بغض..مبهوت و مات..موندم..هیگر ریز زد هوی_

 ..هیگر ریز زدم منم ییهوی..کردم

 یب فرهاد..شد تنها عمم یوااا..یواااا..مرد..دیحم آقا+

 ..شد بابا

 سوختیم دلم یطرف از..کردمیم هیگر زار زار_

 ثلم یبچگ از و نداشت یسن خدا بنده که آقا دیحم یبرا

 گرفته رو فرهاد حال غصه هم یطرف از..بود عموم

 ..غم نیا بخاطر بکشه یسخت قراره چقدر که بودم

 شیگوش چرا بگو پس..ختیریم تند و تند اشکهام

 ..براش رمیبم یاله..بود شده خاموش

 فرهاد زبان از#

 ابخو خواب..تنم به بود دهیچسب..بود بقلم تو باران_

 بودمش نزاشته مگه..خورد زنگ میگوش هوی..میبود

 صبح هفت..شدم داریب خواب از بزور..لنتیسا رو

 بلند جام از..داره کاریچ..ساعت نیا..بود مامانم..بود

 ..برداشتم و تراس تو رفتم و شدم

 مامان سالم+

  پسرم یخوب فرهاد سالم_مامان
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  صدات گرفتس چقدر مامان شده یزیچ+

 رو بابات الدیم مارستانیب ایب..مامان فرهاد_مامان

 یقلب سکته بوده صبح نماز سر..مارستانیب میآورد

 ..کرده

  یچ+

  منتظرم پسرم ایب_مامان

 کیدنز..بابام..دیکش ریت قلبم..کردم قطع رو یگوش_

 ..گرفتم خودمو یجلو اما رهیبگ میگر بود

 ..تخت لب نشستم و شدم آماده عیسر

 و دمیوسب رو شیشونیپ..عشقم بزارم تنهات دیبا دیببخش

 ..نجایهم برگردم ظهر تا نکهیا دیام به..رفتم

 صد سرعت با..دونهیم خدا و بود یقاط عصابم چقدر

 ریگ پارک یجا..الدیم مارستانیب به دمیرس تا هشتاد و

 ..مارستانیب یتو رفتم و آوردم

 ..کردم دایپ و بزرگم ییدا و مامان

 ..کرد بقلم دید منو تا مامان

  کن دعا فقط..کن دعا پسرم_مامان
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 اونم..سکته آخه..ییدا خان شدهیچ..مامان شده یچ+

  آخه شدهیچ..میوخ نقدریا

 ..پسر باش اروم..نشده یچیه_ییدا

  نمشیبب تونمیم+

  میفهمیم.. ادیم دکترش االن_ییدا

 و ها یصندل سمت بردم رو مامانم_

 ریغ که بود گرفته رو وجودم تمام یاسترس..نشوندمش

 اومد دکتر میکرد صبر که کمی..بود باور قابل

 ..سمتش رفتم پاشدم..سمتمون

  ؟!خوبه پدرم حال..شدهیچ دکتر+

 باشه بد یلیخ دیشا خوبه بگم قطعا بهتون تونمینم_دکتر

 ژسیو یها مراقب یتو االن اما

 نمشیبب خوامیم+

  شهینم متاسفم_دکتر

 کنمیم خواهش..بچشم تنها من دکتر کنمیم خواهش+

  نمشیبب دیبزار

 ایب من همراه_دکتر
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 و زدم لبخند بهش و مامانم سر رو دمیکش دست_

 داخل..ژهیو یها مراقب بخش رفتم دکتر همراه

 وصل بهش ژنیاکس..بابام سر یباال ستادمیا..شدم

 بدم قورت رو بغضم کردم یسع..کرد نگاهم..بود

  ییهوی آخه یشدیچ.. بابا+

 از کرد اشاره..بزنه حرف درست تونستینم انکار_

 ..بردارم رو یزیچ بشیج یتو

 ..نامه مثل بود پاکت هی

  بابا نیا هیچ+

 ..گفت اروم_

 یعمل رو هست که یزیهرچ بهم بده قول_بابا

 ناممه تیوص..یکن

  نزن حرفارو نیا..یشیم خوب بابا+

 بده قول_بابا

 بهت نمیا...دمیم قول..باشه یزیهرچ..بابا دمیم قول+

 خوب خوب.. یشیم خوب که دمیم قول
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 مییراهنما و دونستن یکاف رو وقتم ها دکتر..زد لبخند_

 ..رونیب سمت کردن

 ..مامان شیپ رفتم

 ..پسرم بود خوب_مامان

 ..مامان نباش نگران شهیم خوب شالالیا..بود خوب+

 خوب اصال بابام اما..دیکش یقیعم نفس مامان_

 جون اصال..بود کرده فرق چشمهاش حالت..نبود

 به بودم نزده دست هنوز..گذشت یساعت چند..نداشت

 جوره چیه چون..نامه تیوص بابا بقول ای نامه اون

 یوت ادیم بابام داشتم دیام یوقت بخونمش تونستمینم

 ..خونه بعدش و بخش

 سمت بردم هجوم پرستارا تمام هوی..شدیچ دونمینم

 گفتم مییدا به رو ژهیو یها مراقبت اتاق

 شدیچ ییدا+

 ..جون ییدا دونمینم_ییدا

یم حال از داشت چه مامان..دیکوبیم بد قلم_

 دینکش طول یزیچ..ها پرستار سمت رفت ییدا..رفت

  برگشت ییدا خان که
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  ییدا شده یچ+

 گفت و هیگر ریز زد هوی_

 ..جون ییدا گمیم تیتسل_ییدا

 آب..رفت هوا به هاش ونیش..مامان به کردم نگاه_

 ریز دمیدو..اطیح سمت رفتم و دادم قورت رو دهنم

 ..بود ساله رشیز که یدرخت

 ..درخت به دادم هیتک

 هب..یراحت نیهم به..شهیم مگه..رفت بابام..شهینم..نه

 ..مونیپسر و پد شد تموم یراحت نیهم

 قورت بغضمو نتونستم گهید..شد ریسراز هام اشک

 یحساب اشکهام و زانوم یرو گذاشتم رو سرم..بدم

 ..کرد سیخ صورتمو
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 کم چشمهام سو..کردم بلند هام زانو یرو از رو سرم_

 ..بودم ختهیر اشک دیشد که بس بود شده

 ..مرده بابام که شدینم باورم
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 ..بست بن کوچه هی تو بودم کرده ریگ انگار

 ..ندارم بابا گهید یعنی

 مستادمیوا بابام و مامان سر یباال شبا بودم بچه ادمهی

 ..کردمیم چک نفساشونو..دمیدیم دنشونویخواب و

 ..رهیم نییپا و باال شکماشون کردمیم توجه

 ..کردمیم نگاه کمی

 ..بخوابم تونستمیم شدیم راحت که المیخ

 ..شونیسالمت واسه دعا یکل با تازه

 ..داشتم وحشت یروز نیهمچ از شهیهم

 ..برسه که دمیترسیم شهیهم

 ..دیرس زود چقدر

 ..رفت پناهم..پشتم..بابام زود چقدر

 ..بود دهیبر رو امونم هیگر

 ..کنم کاریچ دونستمینم

 داده بهم بابام که یا نامه و بمیج یتو کردم رو دستم

 ..آوردم در رو بود
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 ..کردیم آرومم هاش نوشته دیشا

 یساعتا نیآخر یتو که بود ییها نوشته ها نوشته نیا

 ..رمشونیبپذ و بدم انجامشون گرفت قول ازم عمرش

 ..دادم قول شیپ و حرف یب منم

 ..خوندن به کردم شروع و کردم بازش

  باران زبان از#

 کرده بق..صبحه فردا جنازه عیتش دادن خبر بهمون

 تهگذاش رو سرش بهارک..بودم نشسته گوشه هی و بودم

 ..شونم یرو بود

 حلقمو فقط نداشتم شبمید کردن فیتعر ذوق یحت

 ..بودم داده نشونش

 و فرهاد به زدن زنگ بود شده کارم کباری قهیدق پنج

 ..براش گذاشتن امیپ

 ..نبود ازش یخبر اما

 ..باشه خاموش داشت حق خب

 ..دادمیم حق بهش دیبا من

 ..ستین خوب حالش
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 ..پدرش مادر عاشق و بوده فرزند تک

 ..بود پشتش واقعا که یپدر اونم

 ..شد ریسراز اشکهام باز

 ..بود یقاط عصابم چقدر

 ..مرد دیحم آقا چرا ییهوی یخوش همه نیا بعد

 ..دادم تکون تکون رو سرم

 فرهاد حال نگران تنها..ومدین چشمام به خواب صبح تا

 ..بد ای خوبه...حالش چجوره که بودم

 ..میدیپوش هامومو یمشک و میشد بلند جا از یهمگ

 میرفت میکن نگاه نهیآ یتو خودمونو یحت نکهیا بدون

 ..خونه شور مرده و قبرستون سمت

 ..بهتره ندم حیتوض زایچ نیا راجب

 ..بود بلند ها هیگر یصدا

 ..بود مامان و من از ها صدا از یکی

 ..ختمیریم اشک آروم من اما

 ..گشتمیم فرهاد دنبال چشمهام با
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 و دید منو آن هی..رونیب اومد یغصال سالن از..دمشید

 ..کرد نگاهم و کرد مکث

 ..زدم بهش یمیمال لبخند کرد نگاهم که طور همون

 و من به محل یب و برگردوند و روش سرد یلیخ

 ..رفت خانوادم

 ...رفتنش به شدم رهیخ

 ..بود یعاد یعنی..بود یرفتار چه نیا

 ..نییپا انداختم رو سرم

 بقلش و دمید رو جون عمه گذشتیم که همونطور

 ..گرفت میگر بقلش تو یحساب و کردم

 ..الهللا االه ال  گفتنیم هم پشت بلند همه..قبر سر میرفت

 ..بود کرده وونمید ها صدا نیا

 رو باباش تابوت ریز که بود فرهاد به تنها نگاهم

 ..بود گرفته

 ..داغ و غم همه نیا از جدا

 ..ومدیم بهش یمشک چقدر

 ..شدم زده خجالت خودم گفته از
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 دفرها فکرم تمام..بودن گرفته رو قبر دور تا دور همه

 داغ باالخره..االن کشهیم درد داره چقدر که بود

 ..فاجعس..ستین کم..پدره

 ..ختمیر اشک آروم آروم و ستادمیا عقب

 ..بود شده تموم یخاکسپار مراسم..دمشید باالخره

 ..کردینم نگاهم اصال

 ..رفتاراشو دمیفهمینم اصال..بود چش

 ..ومدیم فشار بهم داشت گهید

 ..کردمینم درک گهید

 ..نبود یعاد کارا نیا

 ..دادمینم حق نارویا گهید

 نیا..یچ یعنی نیا..دادینم رو سالمم جواب یحت

 ..نبود درست

 ..بود آشوب دلم تو
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 ..رستوران سمت میرفت

 ..رفتینم نییپا گلوم از غذا

 ..میکنار زیم بود نشسته

 ..بود خودش تو یلیخ..بود خودش تو

 ..دیلرزیم هیثان به هیثان بدنم

 ..ها زیم تمام سر رفت آروم آروم..جاش از پاشد

  گفت..کردمیم نگاهش..ستادیا..ما زیم به دیرس

 ستین کسر کم یزیچ_فرهاد

 پدرتو امرزهیب خدا..پسرم نه_شکوفه مامان

  ییدا زن امرزهیب رو شما رفتگان خدا_فرهاد

 گاهن به..من به توجه یب..رفت..بگم تیتسل اومدم تا_

 و کردم تموم ناتموم غذامو..دمشیند گهید..رفت ثابتم

 تمرف.. بکشم نفس کمی باز محوطه تو برم خواست دلم

 ..شد باز در..ستادیا آسانسور..نییپا آسانسور از

 ..گرفت قرار روم به رو درست

 ..چشماش به شدم رهیخ
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 ..بود امیدن که ییچشما

 ..فرهاد یخوب+

  خوبم_فرهاد

 کیشر غمت تو منو..ناراحتم واقعا..متاسفم یلیخ+

  بدون

  ممنون_فرهاد

  فرهاد+

  بله_فرهاد

  یخودت+

 ..اجازه با دیببخش..برم گهید من..خودمم_فرهاد

 دمیفهمینم اصال..کردم نگاهش..شد رد کنارم از_

 ..چخبره نجایا

 ..یچ یعنی

 هک یداغ بر لیدل تنها..بود یچ بر لیدل یسرد همه نیا

 ..شده یزیچی..نبود نیا نه..نه..دهید

 ..ایخدا
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 ..محوطه یتو رفتم

 پاک و اشکهام..بود گوشه اون که یتاب یرو نشستم

 ..کردم

 باباش بخاطر اگه یحت ندارم هارو رفتار نیا طاقت من

 ..باشه

 ...ندارم و درکش من اصال

 ..بله بگه جانم یجا به بهم ندارم و درکش

 ..خونه بعدش و مسجد میبر که دیرس وقتش

 بهارک یبرا و زیچ همه خونه دمیرس..دمشیند گهید

 ..امروز از شبید از..کردم فیتعر

 یکی باش مطمئن..ستین خوب حالش گفتیم بهارک

.. زارهیم قرار زنمیم زنگ بهت گهید روز دور

 ..رونیب زهیریم و خودش

 خاموش شیگوش هنوزم..شدم تر آروم بهارک گفته به

 ..بود

  فرهاد زبان از#
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 مغ..تخت به بودم داده هیتک.. اتاقم یتو بودم نشسته

 اون خوندن غم اما..ادیز یلییییخ بودا نیسنگ بابام

 و خودش ینیسنگ هم کردنش قبول و نامه تیوص

 ادیب دادم امیپ بهش که افتادم یروز اون ادی...داشت

 هک شبید ادی..خجالتاش ادی..بوسمون نیاول ادی..باال

 ..میداد قول بهم چقدر

 ..کنم کاریچ من..بتون تو خدا..تونمینم من ایخدا

 تنها قرار و قول و عشق همه نیا با و باران چجور من

 ..بزارم

 بغض که بس کردیم درد چشمهام..دمیکش یقیعم نفس

 ..بودم ختهیر اشک و بودم کرده

 تیوص درخت به بودم داده هیتک که افتادم یموقع ادی

 ..خوندم و کردم باز رو نامه
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 تحال دوارمیام پسرم سالم_نامه تیوص متن دیحم بابا)

 زهنو اما ایدن نیا یتو ستمین االن من حتما..باشه خوب

 و هستم ای..یهست تو چون داره انیجر راد یلیفام هم
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 هر در..یخونیم هارو نوشته نیا یدار تو و کنارتم در

 صورت

 یبود شده ساله هجده یوقت رو نامه تیوص نیا

 دفرها.. یبزرگ راد هی واقعا تو دمیفهم یوقت..نوشتم

 به رسهیم راد شاپور برادرزاده راد دیحم پسر

یم خودش دست تو رو قدرت تمام..حقشه که یگاهیجا

 ...رهیگ

 رو من یجا من از بعد که خوامیم ازت فرهاد پسرم

 یبد نشون همه به و یریبگ ریمد یجا به شرکت یتو

 ..میبود یک ما

 بزرگت یعمو و من..نجاستیا یاصل حرف فقط

 رو شراکت نیا و میشد کیشر ابتدا همون از شاپور

 اتصال ادامه یاصل ی هیپا و میداشت نگه خودمون نیب

 ..عموته دختر ایپرن و تو ازدواج شراکت نیا

 نیا نیبود بچه یلیخ ها شما که اول همون از عموت

 من با شراکت و یگذار هیسرما یبرا رو شرط

 ..گذاشت

 ..بهش یکنیم عمل که دونمیم
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 تو تاقیل که هیکس تنها و هییبایز و خوب دختر ایپرن

 ..داره رو

 ..کننیم رشد هم کنار بزرگ راد تا دو

 نهات یباش داریپا..پسرم کن سربلندم..بده ادامه منو راه

 دینبا قرارداد نیا از که نهیا جملم نیآخر و..فرزندم

 و عموت و من جز یا گهید چکسیه و مادرت و ایپرن

 تیوص نیا و رازه هی نیا..میباش داشته خبر خودت

 از بعد دیبا بشه داده بهت من فوت زمان در اگر نامه

 وقت اتمیح زمان در خودم اگر اما بشه یعمل من چهلم

 نیا و کنمیم یبازنشستگ ابراز...دونستم یکاف رو

 ..(میکنیم یعمل هم دست تو دست رو داد قرار

 ..خوندمش

 یرو نشستم و رفتم وا بودم ستادهیا که همونطور

 ..نیزم

 ..بمیج یتو گذاشتم و کردم تا رو نامه تیوص

 ..هیگر ریز زدم طور همون

 ..بودم دهیفهم یچ..بودم خونده یچ..من بودم دهیشن یچ
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 بودم داده  قول من که بود یا نامه تیوص چه نیا

 ..کنم شیعمل

 ..(بود یا نامه تیوص چه نیا بابا

 ..دوتا بودشده غمام..شدم داغون یلیخ خوندش از بعد

 آرومم..دادیم میدلدار و بود کنارم باران بود آرزوم

 ..کردیم

 ..بووود فقط

 ...کردمیم کاریچ دیبا دونستمینم

 ..اجبار نیا..نامه تیوص نیا

 ..کردمیم کاریچ دیبا من

 ..کردم رفتار نطوریا عشقم با امروز چرا من

 ..رفتمیپذ زود آنقدر یعنی

 ..ارانب جز یچکسیه با بلکه ایپرن با نه تونستمینم من

 ..باران

 ..منه یزندگ همه باران

 ..کنار گذاشتمش..بود خاموش..میگوش به کردم نگاه
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 ..تخت یرو دمیکش دراز

 یرفت یگذاشت کجا بابا آخه..امشب کشهیم چه مامانم

 اب بود قرار که یصبح تو..من یخوش اوج تو..ییهوی

 خواستمیم بابا..خواب از شم بلند عشقم ی بوسه

 خاطر وقته یلیخ بگم خواستمیم..یخاستگار ببرمت

 وقتش..نبود وقتش االن..یرفت چرا بابا..بارانم خواه

 ..یبر نجوریا نبود

 ..تیوص نیا چرا آخه

 ..شاپور عمو با شراکت چرا

 ادامه شرط که یکردیم نصب اموالتو دیبا چرا

 ازدواج هات هیسرما و شرکت و کارخونه و تیلیفام

 ..باشه عموم دختر به

 اصال..هست کجا..هیک ایپرن ادینم ادمی اصال من

 ..دمشیند

 ..باشمش دهید اصال

 یچ بارانم..شمیم یچ خودم پس

 ..قوالمون..قرارمون..آرزوهامون..شهیم

 ..باران
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 ..کردمش خودم مال من..منه مال باران

 ..شبید من

 باران نشون و بودنم یعوض و بودن نامرد دیبا چقدر

 ..بشه متنفر ازم که بدم

 متچهل بعد تا تتیوص طبق و دستشه تو من انگشتر

 ..کنم ازدواج ایپرن با دیبا

 ..ممکن ریغ نیا

 ...من..تونمینم من

 هاتن و بودم پسرش تنها من..دیکشیم سوت داشت سرم

 ..وارث

 ..بودم کرده قبول من

 یهمه که بود نیا یمعن به کردمینم قبول اگه و

 یزیچ ی همه..بودم داده باد بر رو پدرم یها زحمت

 ..بودم داده باد بر و بود آوردن بدست که

 .. وارید به دمیکوب مشت با و دمیکش یقیعم نفس

 االنم درد اما..دونهیم خدا که گرفت درد اونقدر دستم

 ..بود بدتر
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 ..بود بدتر بخدا
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 هاتن و بودم پسرش تنها من..دیکشیم سوت داشت سرم

 ..وارث

 ..بودم کرده قبول من

 یهمه که بود نیا یمعن به کردمینم قبول اگه و

 یزیچ ی همه..بودم داده باد بر رو پدرم یها زحمت

 ..بودم داده باد بر و بود آوردن بدست که

 .. وارید به دمیکوب مشت با و دمیکش یقیعم نفس

 االنم درد اما..دونهیم خدا که گرفت درد اونقدر دستم

 ..بود بدتر

 ..بود بدتر بخدا

 ..زیعز دوتا دادن دست از درد

 ..زتریعز یکی از یکی

 بود پناهم و پشت که پدرم

 ..همسرم بشه قرار و عشقمه که یدختر
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 ..باران اما بشه یچ قراره دونستمینم

 ..نهیزم یجا نیتر خطر یب تو آغوش تنها

 ..زارمیم جونو نیا من باشه ونیدرم که تو یپا

 ..مردم یک واسه پس تو واسه رمینم من آخه

 ..چشمهام یرو گذاشتم رو دستم

 اما کنهیم هیگر مرد هی دمیدیم یوقت ومدیم بدم شهیهم

 ..کردم بغض بد

 ..ادیم میگر بد

 مردونه اشکهاش که یمرد دنید از ادینم بدم گهید االن

 .. زهیریم

 یشدن نابود که ادهیز اونقدر تو به قلبم حس یلعنت

 ..کردمیم کاریچ دیبا..ستین

 ..دادمینم امیپ دیبا..زدمینم زنگ بهش دیبا

 ..کردمینم روشن شهیهم تا و خطم دیبا

 و مرام و معرفت خودم الیخیب شهیهم تا دیبا

 ..شدمیم میمردونگ

 ..خداااااا
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 ..یعوض نامرد هی به شدمیم لیتبد دیبا

 و پدرم تن خواستمیم اگه..بمونم راد خواستمیم اگه

 ..نلرزونم

 هب و نبرم سوال ریز رو بابام عمر تمام خواستمیم اگه

 ..ندم هدر

 مردنش از قبل بابام خواسته تنها به خواستمیم اگه

 ..شدمیم ایدن آدم نیتر یلعنت دیبا بدم گوش

 ..بستم و هام چشم

 ..باران داد دستت از شدیم مگه

  باران زبان از#

 هب بودم شده رهیخ و بودم دهیپوش مویمشک یها لباس_

 ..نیماش بقل نهیا

 ..دیحم اقا سوم مراسم میرفتیم میداشت

 فرهاد از که بود یروز سه نیاول نبود خوب حالم

 ..نداشتم یخبر

 ..بود خاموش هنوز

 ..بود شیپ شب چهار واسه دشیبازد
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 ..بود نخونده و امامیپ

 ..دنشید به..بود امروز به دمیام همه

 ..نمیبب ازش لبخند هی نکهیا به

 ..توجه هی

 دور از..گشتیم دنبالش چشمهام.. شدم ادهیپ نیماش از

 منو هنوز..بود ریز سرش..بود زده نکیع..دمشید

 قلشب رفت بابا..بهش میدیرس..جلو میرفت..بود دهیند

 سالم فرهاد به رو..کردم بقل رو جون عمه منم..کرد

 کردم

  سالم+

  سالم_فرهاد

 بازم گمیم تیتسل+

  ممنون_فرهاد

 انگار..کردمیم نگاهش..بود شکسته قلبم..کنار ستادمیا_

 هیگر گرفتمیم رو خودم یجلو..شدیم بد داشت حالم

یم حرف باهاش گرفتمیم جلوشو یجوری دیبا..نکنم

 ..وردینم طاقت دلم ینطوریا..زدم
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 همش روزه چند نیا..دستم یتو حلقه به کردم نگاه

 ..دستم یتو ی حلقه به کردن نگاه بود شده کارم

 بعد..جون عمه خونه کراستی میرفت سرخاک از

 ها یکسری حرفها نیا و حلوا و خرما  کردن تعارف

 از رو شام انگار..شام یبرا موندن ها یکسری و رفتن

 اما بود جدا هم مردونه زنونه..خونه وردنیم رستوران

 رفتیم داشت ها پله از که فرهاد به خورد چشمم هوی

 ..باال

 ..پاشدم جام از

 ..ستین نجایا که مردونه

 دمش دیناپد جمع نیب از آروم آروم..باال رفته حتما پس

 رفتم آروم آروم..روشنه اتاقش المپ دمید..باال رفتم و

 بزنم در اومدم..در سمت بردم رو دستم..اتاقش سمت

 ..داخل رفتم و کردم باز رو در بزنم در نکهیا بدون اما

 ..بود شیشونیپ یرو دستش..تخت یرو بود دهیخواب

 صورتش داشتم دوست چقدر..سرش یباال رفتم

یم خودش دلم..لبهاش به شدم کینزد آروم آروم..رو

 ..سمتش رفتمیم خود به خود..براش رفت
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 ..خورد صورتم به عطرش

 ..لبهاش یرو گذاشتم و لبام..بود شده حبس نفسم

 ..عقب دادم و کرد باز و چشمهاش هوی

 یکنیم کاریچ نجایا_فرهاد

  کمی شتیپ اومدم+

 نهیبیم یکس هوی نییپا برو_فرهاد

 ..گفتم یآروم و مظلوم حالت به_

 ..حلقمو نیبب..مینامزد ما..نهیبب خب+

  نکن میعصب باران برو_فرهاد

  نکن صحبت نطوریا باهام+

  شدم بابا یب..مرده بابام یفهمیم_فرهاد

 منو بگم..کنم ارومت شتیپ اومدم خب..دونمیم+

 یدار

  برو..باران خستم_فرهاد
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  شده چت+

  یچیه_فرهاد

  کنم بقلت خوامیم+

 یدار دوستم اگه برو باران برو..خدا یا_فرهاد

  نبود تو شیپ جز دارم کجا..برم کجا بگو..برم کجا+

 و خودم..خودم غم با باشم تنها خوامیم فعال کمی_فرهاد

  بده وقت بهم..خودم

  آخه+

  بده وقت بهم_فرهاد

  چقدر+

  بابام چهلم تا_فرهاد

  باشم تو بدون روز چهل تونمینم من+

 االن برو..باشه_فرهاد

  فرهاد+

  بله_فرهاد

  بله یگینم من به تو که نجاستیا داستان آخه+
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  نگو یزیچ هم گهید برو..باران یکنیم تیاذ_فرهاد

 آروم و لب ریز و دادم تکون مثبت حالت به رو سرم_

 ..نبود خوب حالم..رفتم و کردم یخداحافظ

 دمکریم حس اصال..سخت..نمشینب چهلم تا خواستمینم

 سر کردمیم حس..در به چسبوندم رو سرم..ممکنه ریغ

 ..در به دهیچسب اونم

 ..نییپا رفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ..دمشیند گهید

 بد حالم..دمشیند و گذشت هم پشت..ها روز..ساعتها

 ..بود خاموش هنوزم..بود

 ..نبود..بود نیآفال هنوزم

 زبا دیام از پر دلم ته..بود قرص دلم ته اما نبود واقعا

 ..بود دنیرس بهش و دنشید

 ..چهلم تا بود نمونده یزیچ

 ....شدیم تموم..گذشتیم

 یرو بودم نشسته و بودم کرده بق روز هر مثل

  گفت شونم رو زد بهارک..تخت
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 نیا شهیم تموم..یآبج حال نیا از رونیب ایب_بهارک

  روزا

  چهلم تا گفت چرا گمیم هنوزم+

 کامل حالش نکهیا بخاطر خب..یخنگ که بس_بهارک

  ستاین یعاد پدر مرگ بخدا..بشه خوب

 ..بود سرد نقدریا چرا پس..دونمیم+

 خوب..نباش نگران نقدریا..من عشق نیبب_بهارک

 زیچ همه شهیم

 ..نیبب خلقتو

 داره فرهادم..بهشون یکینزد..اریب ادی و خوب یروزا

 ..شهیم خوب

 یخواستینم مگه..انویپ کالس برو پاشو اصال

 ..نداشت دوست فرهاد مگه..یبر

 از پر خودمم دل..دارم اعتماد حرفات به دونمیم+

 دونمیم..بره فرهاد که ممکنه ریغ نیا دونمیم..دهیام

 ..هست شهیهم
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 هم..شهیم شروع گهید هفته از کردم نام ثبت هم کالسو

 ..رقص کالس هم انویپ کالس

  یرقص چه اهو_بهارک

 ..تانگو کن فکر تو..یرقص جور همه+

 فرهادت با یخوایم تونیعروس یبرا پس_بهارک

 یبترکون یحساب

 نگشدلت چقدر قلبم یرو گذاشتم رو دستم و زدم لبخند_

 بودم
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  فرهاد زبان از#

 یلیخ ماهه کی نیا تو..بود بابام چهلم گهید روز ده

 مشوق و شور..نبودم ثابق فرهاد گهید..بودم شده عوض

 ..بود شده تموم حرفا نیا و

 ..نداشت راه ییجا به گهید..بود شده پوک مغزم
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 قرار و یلعنت نامه تیوص اون خوندن و کردن فکر از

 بیتصو خودشون اجازه با عموم و بابام که یداد

 .بودم شده خسته کردن

 شده خسته باران یعکسا هرروزه دنید و یدلتنگ از

 ..بودم

 سوال ریز رو بودنم مرد و قدرت که ییها اشک از

 ..بودم شده خسته بردیم

 ..کرد صدام مامانم که بودم فکر یتو نطوریهم

  داره کارت زده زنگ عموت پسرم ایب فرهاد_مامان

 لفنت کردمیم تلفن به نگاه مبهوت و مات که نطوریهم_

 ..گرفتم مامان ازدست رو

 ..بستم و اتاقم در و داخل دادم و نفسم_

 عمو سالم+

 چقدر..جان فرهاد یخوب..پسرم سالم_شاپور عمو

 تونستمن هم ختم یتو یحت.. دمتیند وقته یلیخ..دلتنگتم

 ..کنم داتیپ
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 نتونستم منم متاسفانه..یخوب شما..جان عمو خوبم+

  واقعا شده تنگ منم دل..کنم مالقاتتون

 هی راجب خواستمیم..جان عمو یزمیعز_ شاپور عمو

 پدرت وارم دیام.. کنم صحبت باهات مهم موضوع

 تو صبح روز هر ادمهی باشه داده بهت نامشوتیوص

  شیخوند..گفتمیم خب..ریبخ ادشی..بود بشیج

  تخت یرو نشستم..رفتیم جیگ داشت سرم_

  جان عمو خوندمش+

 دیبا چهلم از بعد که یدونیم..پس خب_شاپور عمو

 شرکت تو کار مشغول و کنار یبزار و یروانشناس

 وارث تنها یراد فرهاد یشرکت ریمد تو باالخره..یبش

  من ندهیآ داماد و پدرت

 نیا شما شرط چرا.. ازتون دارم سوال..جان عمو+

   بوده

 امیپرن جواهرم قیال تورو تنها که چون_شاپور عمو

  دونستمیم

 یچ کنم قبول نتونم اگه اما جان عمو نیدار لطف+

  ینتون و یچ_شاپور عمو
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  بشم دامادتون نتونم نکهیا+ 

 یشد بزرگ و یهست عاقل اونقدر مطمئنم_ عموشاپور

 یند باد بر رو پدرت منو عمره تمام که

 که نجاستیا داستان اما جان عمو شما دیگیم درست+

 کس اگه..اما..زیچ همه به..کردم فکر زیچ همه به من

 ..عمو کنم کاریچ دیبا باشم داشته دوست رو یا گهید

 ..تلفن پشت ومدیم بند داشت نفسم_

 یزیهرچ کنار بزار..فرهاد گمیم بهت رک_عموشاپور

 اگه..نداره یربط شرفتتیپ و صعود راه ب که رو

 خودمون نیب دمیم قول منم..کن تموم یدار یا رابطه

 ..بمونه

 یزندگ همه دارم دوسش که یاون..تونمینم من عمو+

 منه

 تو اما کنم ناراحتت بزنم یحرف خوامینم_عموشاپور

 پس دخترم دونه تک شوهر و یبش من داماد قراره

 یایب دیبا باش یجد کمی پسر حرفارو نیا کن تموم

 یبفهمون همه به و یریبپذ و استیر حکم دیبا شرکت

 ..زندست راد دیحم



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
2
2
9 

 

  کاره در اجبار یعنی+

 ولش اصال..یفهمینم چرا تو پسر_عموشاپور

 صحبت باهات کینزد از دیبا..خونم ایب پاشو..کن

 رخب بهش شب تا اما کاناداس ایپرن هستم هم تنها..کنم

 میدار حرف یلیخ که ایب پاشو..برگرده دادم

  پسرم خداحافظ..باهم

 ..کردم قطع رو یگوش_

 بزارم ویچ..کنار بزارش گهیم راحت چه

 ..مویزندگ..خودمو..کنار

 ..چجوووووور..بارانو کنار بزارم چجور یلعنت من

 اما خونه به رفتن یبرا شدم آماده و دمیپوش لباسهامو

 ..شاپور

 ..اونجا سمت رفت و شدم نیماش سوار

 نیماش با و کردن باز رو در..دمیرس ساعت مین از بعد

 و بزرگ و ییالیو ی خونه تو خودم..داخل رفتم

 یب عمو دیجد ی خونه اما بودم شده بزرگ یکیانت

 ..بود تموم زیچ همه واقعا..بود رینظ
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 دهیند شدیم یکسالی دیشا..استقبالم اومد شاپور عمو

 ..بودمش

 ..بودم گذرونده باهاش امویبچگ شتریب ادمهی

 تمنشس کرد تعارفم..میدیبوس و میکرد بقل و گریهمد

 کنار اطیح داخل که یگرد زیم پشت یصندل یرو

 ..داشت قرار استخر

 یاومد یکرد خوشحالم_عموشاپور

  امیب که نیخواست شما..جون عمو یمرس+

 روزا نیا خاموشه تیگوش چرا پسر گمیم_عموشاپور

 ..میباش ارتباط در دیبا

  سوخته خطم+

 توران..برات دارم یحساب و رند خط هی_عموشاپور

  آقا بله_خانم  توران دارم کارت نجایا ایب خانم

 کارمه زیم یرو که رو من  ی صندوقچه_عموشاپور

 ..اریب برام رو

 ارمیم االن نیهم آقا چشم_خانم توران
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 خانم توران..خانم توران رفتن به کردم نگاه_

 ..برگشت

  آقا دییبفرما_خانم توران

 سوختت خط نیجاگز رو خط نیا پسرم ایب_عموشاپور

 ..کن

 ..میگوش یتو گذاشتم و گرفتم عموم از رو خط_

 ور ایپرن حال به تا یراست..میگفت خب_شاپور عمو

 ؟!یدید

 مدیند نه شده بزرگ یوقت از اما دمشید که حال به تا+

 ..بود سالش ده بار نیآخر ساله یلیخ

 شده ییبایز دختر چه یدیند پس_عموشاپور
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 هبود کوچکتر خواهر مثل شهیهم..ببخشه بهتون خدا+

  برام

 خواهر مثل دینبا که گهیم داد قرار نیا و_عموشاپور

  بمونه کترتیکوچ
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  دادیم نشونم که دمید دستش رو یا برگه_

 ؟؟ کنم امضا دیبا من نویا+

 یبجا شیپ سال یلیخ بابات و من که اوال_شاپور عمو

  ستین بد یبزن امضا توهم خب یول...میکرد امضا تو

 من یبرا میتصم نیا..نداره یفرق نزنم و بزنم یعنی+

  شده گرفته

 رو ایپرن..کارو یکنیم سخت نقدریا چرا_عموشاپور

  شرکتو هی خوادینم

 عاشق من..عمو..خوامینم رو یلعنت یلیفام نیا من+

  هستم یا گهید کس

 ینطوریا تو چرا..نباش بچه نقدریا_عموشاپور

  گفتیم راجبت یا گهید یزایچ هی بابات..یشد

 ریگ من..منگنه یال دیگذاشت منو همتون..شما...بابا+

 ..برم کجا دونمینم کردم

 کردن ریگ راه مگه..فهممینم اصال من_شاپور عمو

 هیچ یبد باد بر رو پدرت عمر شهیم مگه..فرهاد یدار

 تمام یخوایم ای یبلرزون گور تو رو تنش یخوایم

 امونویزندگ خونه..رو بابات و من یها ییدارا
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 یاربز همرو مونویلیفام و اعتبار..مونویبانک یحسابها

 ..سرت پشت

 ..توعه نوبت حاال و یپدرت و من وارث تنها تو

 ...مونهینم یحرف پس

 ..بگم یزیچ نتونستم گهید_

 ..بستم چشمهامو طورهمون

 دبع فردا که نه اگرم کن امضا یخوایم اگه_عموشاپور

 و یبش یمعرف همه به تا شرکت ایب چهلم مراسم از

 ..یکن شروع رو دتیجد کار

.. بود روم به رو که یا برگه یرو کردم نگاه_

 به هم یبار چند.. بود شده یاصل یامضاها..خوندمش

 شده اشاره داد قرار بودن یمخف و بودن یسر

 شیپ وقت یلیخ از..بود شده تموم هم من هیزندگ..بود

 ..کردم امضاش..بود شده گرفته من یبرا میتصم نیا

  خورد گوشم به سرم پشت از ییصدا که پاشدم جام از

 ..اومدم من بابا سالم_ایپرن

  یبرس شب نبود قرار مگه..دخترم سالم_عموشاپور
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 ..کنم زتیسورپرا خواستم_ایپرن

  بودمش نکرده نگاه هنوز..کنارم ستادیا_

  یخووودت فرهاد..نهههه_ایپرن

 آورد رو دستش..کردم نگاهش کردم بلند رو سرم_

 یلیخ..شناختمشینم اصال..دادن دست یبرا سمتم کرد

 باهاش و دستش سمت بردم رو دستم..بود کرده فرق

  دادم دست

 یشناسیم و من تو هیچجور..عمو دختر سالم_فرهاد

 ..نه من

 وقت چند بود فرستاده برام و عکسات بابا_ایپرن

  یکرد فرق یلیخ..شایپ

 ...یکرد فرق اتیبچگ با یلیخ توام+

  شدم خوشگل_ایپرن

 ..بله+

  یخجالت چقدرم_ایپرن

یم داشت فرهاد داخل میبر دخترم خب_عموشاپور

 ..مینش مزاحمش..رفت
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 ..فعال خداحافظ..نمتونیبیم_فرهاد

 رو زد عمو..داخل رفت و کرد یخداحافظ ایپرن_

  گفت و شونم

 یخواه عاشقش..دارم ییبایز دختر_عموشاپور

 زا بهتر دیبا رفتارت..فرهاد یراست..مطمئنم من..شد

 رو نازدواجتو برنامه ما کنه فکر ایپرن دینبا..باشه نایا

 ..یعاشقش تو کنه باور دیبا میدیچ

 ..رهیبگ سر زود یلیخ دیبا ازدواج نیا ضمن در

  نشده پدرم چهلم هنوز من..زود چقدر بدونم تونمیم+

 از بعد دارم دوست من اما پسرم دونمیم_شاپور عمو

 ایرنپ با قراره که یبگ لیفام و تیجمع نیب چهلم مراسم

 ایپرن که کن یکار روز ده نیا تو یعنی..یکن ازدواج

 ..یعاشقش ساله ده کنه فکر

 ..خداحافظ فعال..برم دیبا گهید من عمو+

 سرعت با..رونیب خونه از زدم و نیماش سمت رفتم_

 ..رفتمیم تا هشتاد و صد

 ..ترمز یرو زدم هوی
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 ..نییپا ختیر میچشمها از اشکهام

 ..بارها و ها بار..فرمون یرو دمیکوب مشت با

یم دارم کاریچ دمیفهمینم که بودم یعصبان یحد به

 ..کنم

 به شدم رهیخ..پل سمت رفتم و شدم ادهیپ نیماش از

 ..نایماش و نییپا

 ..بود سرم یباال که ییخدا و آسمون به شدم رهیخ

 ..داوم امیپ میگوش یبرا..میزندگ با کنم کاریچ ایخدا

 ..کردم بازش

 یگب تا نجایا یبود اومده که گفتم ایپرن به_عموشاپور

 پله هی یعنی نیا و شد خوشحال یلیخ..یدار دوسش

 ..پسرم یشیم موفق دونمیم..تو تیموفق یبرا

 وقته یلیخ..رونیب ببرش دنبالش نجایا ایب شد که شب

  دهیند رو تهران

 ..دادم فشار هم رو هامو دندون..بستم رو چشمهام_

 هی از رو خودم خواستیم دلم که بودم یعصب اونقدر

 رفتم و شدم نمیماش سوار..نییپا کنم پرت بلند ارتفاع



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
2
3
7 

 

 یجلو ستادمیا..بود خاطره از پر برام که ییجا سمت

 ..باران خونه

 ..اتاقش پنجره به کردم نگاه

 یپاتتل باهم نجایا از صبح تا که ییشبا چه ریبخ ادشی

 ..میکردینم

 ..بودم خانومم دلتنگ چقدر

 چه نیا ایخدا..بستم چشمهامو..یصندل به دادم هیتک

 ..هیچ..خدا هیچ..امتحانه..هیباز..هیا مخمصه جور
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 ..کردمیم کاریچ دیبا االن

 ..گهید دختر هی دنبال رفتمیم شب

 ..جان عمو دختر به ییدا دختر از

 ..آوردم در بمیج یتو از مویقبل خط

 ..هنوز خاموشه..کردم نگاهش
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 همه شد تموم روزا نیا شد تموم..بمونه خاموش دیبا

 و آب یجو یتو نیماش پنجره از انداختم و ختم..زیچ

 ..رفتم و گاز پدال یرو دادم فشار پامو

  اومد امیپ میگوش به باز..بود شده شب

 اشوپ..نجایا یایم امشب که گفتم ایپرن به_عموشاپور

 میمنتظرت پسرم ایب

 شب مهیخ عروسک شدم انگار..خنده ریز زدم_

 ..هوی شدیچ ایخدا..یباز

 ..اونطور نطوریا گفتم ایپرن به گهیم یه

 ..مرد نیا گهیم یچ

 ..یواااا

 ها لباس همون با..بود گذشته دنیکش سوت از سرم

 تا..عمو خونه سمت رفتم کنم نهیا به ینگاه نکهیا بدون

 ..دمیکش گاریس نخ چهار اونجا

 ..شدم ادهیپ نیماش از و دمیرس

 رانتو..شدم داخل..تو ببرم و نیماش که نداشتم نمیا حال

 یب..بست بهم آقا آقا تا چند و اومد استقبالم به خانم
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 نکهیا از قبل..داخل رفتم و شدم رد کنارش از توجه

 ..شبا آروم..فرهاد..دمیکش یقیعم نفس نمیبب و یکس

 ..ایب در هوات و حال از

  شد کینزد بهم دور از که دمید رو ایپرن

 ؟!یخوببب.. زمیعز سالم_ایپرن

  کجاست عمو..یخوب تو..یمرس+

 االن گردهیبرم ازدهی قبل تا گفت رونیب رفته بابا_ایپرن

 ..نهه هنوز که هم

 ..آهان+

 نهات یلیخ منم..شمیپ یایب یخواست که یمرس_ایپرن

  بودم برگشته سفر از تازه بودم

 حتما رونیب میبر شو آماده یخوایم..کنمیم خواهش+

  ممنتظرت نیماش تو..ینگشت رو تهران که وقته یلیخ

 ..شمیم آماده االن..فرهاد ممنون یوا_ایپرن

 اشتمند نویا حوصله یحت..نیماش یتو نشستم و رفتم_

 ..بمونم منتظرش

 ..میافتاد راه و شد نیماش سوار و اومد باالخره
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 آروم نقدریا کردمینم فکر..تو یآروم چقدر_ایپرن

  آخه یبود طونیش قبلنا..یباش

  کنهیم فرق شهیم بزرگ آدم+

 بخاطر متاسفم واقعا..فرهاد یراست..درسته_ایپرن

 عمو زن هیسا و باشه غمت نیآخر دوارمیام..عمو

  باشه سرت یباال

 ..واقعا ممنونم+

 مثل..زیانگ جانیه یجا هی برم دارم دوست_ایپرن

  یشهرباز

  گهید خوبه یشهرباز..یبخوا تو هرجور+

  هیعال یشهرباز_ایپرن

 که ییجا..یشهرباز سمت به رفتم کردم کج رو راهم_

 ..نداشتم و حوصلش اصال

 هی فقط نشد بدل و رد نمونیب یحرف چیه راه نیب

 ..بود آروم یقیموس

 ..یباز شهر داخل میرفت و میکرد پارک میدیرس
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 میودب بچه ادتهی..پارک نیا کرده فرق چقدر یوا_ایپرن

 باهامون شهیهم هم تییدا دختر باران..فرهاد میومدیم

 باران از چخبر یراست..بود

 سرعت قلبم ضربان گوشم به خورد که اسمش_

 ..گرفت

  شده خانوم..کرده فرق یلیخ..شده بزرگ..خوبه+

 جواب هی یتو ابمون چوقتیه..ریبخ ادشی_ایپرن

 حرف دارم من همش..کن صحبت تو کمی خب..نرفت

  زنمیم

  یراست سالته چند+

 ندچ االن تو..بودم کتریکوچ تو از سال چهار من_ایپرن

  سالته

  هشت و ستیب+

 چهار و ستیب منم_ایپرن

  ستیب بارانم+

  شد تنگ مونییتا سه واسه دلت..یاخ_ایپرن

 ..دمشیند وقته یلیخ گذشته ها گذشته اما..اره خب+
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  مینیبش_ایپرن

 مینیبش+

 ..یصندل یرو مینشست_

  بپرسم یسوال هی_ایپرن

  بپرس+

 اومده شیپ برام خب اما پرسمیم که دیبخشی_ایپرن

  گهید

  باش راحت بپرس+

  یشد عاشق حاال تا ساله چند نیا تو_ایپرن

 شدینم بدتر..باران عاشق آره گفتمیم..گفتمیم یچ_

 ..شدیم بدتر قطعا..یچ همه

 من گفته بهش که عمو..نه گفتمیم..گفتمیم یچ پس

 دارم دوستش

  یکنیم و سوال نیا چرا+

 زبون به رو دلمه تو که یزیچ یزود خوامیم_ایپرن

  گفتیم ییزایچ هی بابا..ارمیب

  یچ+
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 ..یمن عاشق گفتیم..شهینم روم..بگم چجور_ایپرن

 هب دمیخند..دمیخند و ریز انداختم رو سرم..زدم لبخند_

 شده داستان نیا یقاط گهید من..خودم مسخره تیوضع

 بودم

 گفتیم درست+

  دیخندیم چرا پس_ایپرن

  یاریب روم به کردمینم فکر..لحظه هی دمیکش خجالت+

 اعتس چند..برگشتم ساعته چند..خوشحالم یلیخ_ایپرن

 نیا تو یخوشحال از شمیم وونهید دارم..گفته بهم بابا

 ساعت چند
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 دوست رو بلوندش یموها..کردم نگاهش_

 چشمهاش..زدیم لبخند..صورتش تو کردم نگاه..نداشتم

 ..بود دیسف پوستش رنگ..بود روشن

 بایز همه گفته به اما کنم فشیتعر جز جز ندارم دوست

 ..بود بایز باران فقط من گفته به اما..بود
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 ..شد شتریب لبخندش

 ..نکن نگاه نطوریا_ایپرن

  رو باران فقط..صورتش تو دمیدیم رو باران+

 بودم اونور سال دوازده من..نگاه نطوریا نکن_ایپرن

 ..بود نزده قلبم حاال تا نطوریا

 از چون..یدار دوستم که خوشحالم..آخه بگم چجور

  شیبق بگم تا بگو یزیچ هی..ییجورای یبچگ

 چشمم گوشه از..حرفاشو دمیشنینم یحساب و درست_

 هب گذاشتم رو دستم..دمشید هوی..نییپا ختیر اشکم

 ..گرفتم ازش رومو و شدم بلند و سرم

 ومن نقدریا تو..فرهاد..گرفت تیگر چرا..نمتیبب_ایپرن

 کردم فکر اول..شهینم باورم یوا..یعنی یدار دوست

  نمتیبب..نه االن اما..کنهیم یشوخ بابا

 بخواد که صورتم به نخوره دستاش نکهیا بخاطر_

  سمتش برگشتم خودش سمت برگردونه سرمو

 دیببخش+
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 هشیهم..یبچگ از..دارم دوستت یلیخ منم بخدا_ایپرن

 عالم تو کردمیم حس بودم لج باران با نیهم بخاطر

 کردمینم فکرشو اصال..یوا..داره دوستت یبچگ

 ادیز احساسات از هوی که یباش داشته دوستم نقدریا

 ..زهیبر اشکت

 ..شدمیم وونهید داشتم گهید_

 یخواستینم جانیه مگه..میکن یباز هی یخوایم+

  گفتم ایچ که یدیشن_ایپرن

 کمی فعال..دنینشن به زنمیم خودمو دارم اما دمیشن+

 میزنیم حرف راجبش بعدا میکن یباز

  زمیعز یبخوا تو هرجور_ایپرن

 تو میموند و میگرفت طیبل..آزاد سقوط سمت میرفت+

 ..شد نوبتمون تا صف

 ..میشد سوار

 تو قهیدق دو یکی دیبا..باال میرفت متر نود..باال میرفت

 ..میشماردیم دلمون

 ..دیکشیم غیج کسرهی ایپرن..نداشتم شماردن حوصله
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یم پرت باال نیهم از و شدیم باز کمربندم بود آرزوم

 ..آزادم سقوط شدیم نیا و نیزم شدم

 ..زمان شهیم تموم داره فرهاد یوا_ایپرن

 ..دستم تو گذاشت و دستش_

 ..آزاد سقوط و..دستام به شدم رهیخ

 ..رونیب دمیکش دستاش از یجوری و دستام

 ..گرفتیم داشت نفسم..میشد ادهیپ

 ؟!!!یدیترس..فرهاد یخوب_ایپرن

 هبوف سمت دمیدو..ومدینم باال یحساب و درست نفسم_

 ..دمیکش سر و دمیخر یمعدن آب هی و

 بگو یزیچی فرهاد_ایپرن

 ..گرفت نفسم..بود ادیز جانشیه کمی..خوبم+

یم دنج یجا هی دلم االن..نجایا از میبر اصال_ایپرن

 خواد

 ..کردم نگاهش_

  میبر پس+
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 یقیوسم ایپرن نباریا..میشد سوار و نیماش سمت میرفت_

 رو عاشقانه یها آهنگ حوصله اصال..کرد ادیز رو

 بارکی یا قهیدق چون رو ایپرن حوصله نطوریهم نداشتم

 ..دمیدیم رو باران..ایپرن صورت یبجا

 ..میافتاد راه

 ..کردیم نگاهم

  یدار قبول یهست یمدل هی_ایپرن

  یمدل چه+

 ..یهست یخاص جوری..یگنگ_ایپرن

 ..میعاد..یکنیم فکر+

  هینجوریا تیعاد یعنی_ایپرن

  یچجور+

 دییات توام..یدار دوستم گفت بابام..خشک و سرد_ایپرن

 از داشتم دوستت چون شدم خوشحال منم..یکرد

 یداشتن دوست آخه..بگم چجور..اما..هستم االنم..قبل

 ..ازت نمیبینم

  میدید همو نشده روزم کی هنوز+
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 و میشناسیم همو ساله چند و تیب اما روزه کی_ایپرن

 ..میکرد سر باهم مونویبچگ

 بزرگ خارج دیشا..کنم کاریچ دیبا یگیم تو خب+

 ..نیچجور رانیا یمردا یدونینم یشد

 ولش اصال..که ستین منظورم من نیبب_ایپرن

 ..میبگذر..کن

 نطوریا قبلنا..یستین یعاد..یهست یجوری گفتم

 ..نیهم..ینبود

 ..خونه بزارمت االن شهیم+

  رونیب میاومد که ستین وقت یزیچ_ایپرن

  ستین خوب حالم کمی تو بقول+

 هست تیزیچ هی گهید گمیم_ایپرن

  برم یدیم اجازه حاال+

 ارمد دوست..رونیب ای خونه ای حاال..ایب هم فردا_ایپرن

  شد یچ دمینفهم که امشب..میباش باهم شتریب

 ..دمینفهم منم کنم فکر..باشه+
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  گفت و شد ادهیپ..خونه تا رسوندمش_

 ..گفتم ایچ یدینفهم واقعا_ایپرن

  یگفت ایچ+

 هی یبچگ از..ستمین عالقه یب بهت منم..گفتم_ایپرن

 نکهیا از خوشحالم که گفتم..سمتت کشونهیم منو یحس

 ..یستین عالقه یب توام

  گفتم و دادم تکون رو سرم_

 ..دمیشن که نارویا..تو دست از+

  فرهاد کشمتایم..یکنیم یدار تمیاذ عه_ایپرن

 ..میرفت ما..اجازه با+

 خودمو سرعت نیآخر با و پدال یرو دادم فشار پامو_

 ..خودم ی خونه به رسوندم

 هب کردم نگاه..داشتم یتنگ نفس هم هنوز..داخل رفتم

 ..اطراف

 ..نجایا وردمیم و باران روزا اریب

 ..میکردیم یباز باکس کسیا چقدر
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 ..نهیبش بقلم تو داشت دوست یهرسر

 ..کاناپه یرو نشستم و زدم لبخند

 و دمید رو مونییدوتا یعکسها و آوردم در مویگوش

 ..زدم ورق

 ..خورد زنگ میگوش

 ..دادم جواب..بود عموم

  پسر یخوب_عموشاپور

  عمو خوبم+

 ایپرن یلبا یرو از لبخند یکرد کاریچ_عموشاپور

  رهینم کنار

  یباز شهر بردمش نکردم یکار+

 یب بهت دخترم..کار اول واسه خوبه خب_عموشاپور

 ادتی..خودت سمت بکشونش زود یلیخ..ستین عالقه

  دیکن ازدواج بابات چهلم از بعد باالفاصله دیبا باشه

 بابامو یعزا تونمینم یحت من یعنی..سوال هی عمو+

یم کاریچ داره پسرم گهینم مامانم..دارم نگه
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 هلچ از شتریب یلیخ کاینزد ما واسه واسه عرفش..کنه

  روزه

 نطوریا پدرت..نبوده من دست نیا_شاپور عمو

 ..خواسته

 دیندار یا گهید کار..عمو باشه+

 یعکسها دنید سر برگشتم باز و کردم یخداحافظ_

 ..کردمیم زوم دونه به دونه..باران

 ..همشون رو بستم چشمهامو هوی

 ..شده تموم زیچ همه

 ..نه ای بله..یکل تیلید زدم

 ..بشه که نشد..نداره نه..داره دهیفا بشم منصرف

 نکهیا بدون رو تلگرامم.. شد پاک تمامش..زدم رو بله

 رانبا یها امیپ تمام که یصورت در..کردم پاک کنم باز

 شیآت دلم که بخونم خواستمینم..ومدیم باال اون

 جزش به جز خوندن اما بودم خونده شوییزایچی..رهیبگ

 ..نبود دلم توان در
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 یکار بودم نتونسته و شدیم تموم داشت روزمون چهل

 ..کنم

 ..بود شده تموم زیچ همه

 ..زدمیم رو قلبم و مغزم تیلید دکمه دیبا تنها

 ..بود شده خراب..کردینم کار دکمه متاسفانه اما

 ..باشم عاشقش شهیهم بودم مجبور پس

 ..کردم روشن رو گارمیس و دمیکش یقیعم نفس

 ..گاریس و ییتنها و یکیتار..بود شده کارم روزا نیا

 ..زهیچ همه گذاشتن کنار شب که امشبم

 ..بود شده مشخص راهم امشب

 ...راد ایپرن با راد فرهاد ازدواج

 ..شد تموم افسون باران

 هی کنتشیم وونهید..یچ دلش..یچ دلم..هیگر ریز زدم

 یکار چیه تو چرا..کن یکاری خدا..خاطره عالم

 ..یکنینم

 ..ادینم بر یکار من دست از گهید نیبب
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 ..گذشت یروز چند

 ..بود چهلم مراسم گهید روز سه

 بدک چهرم یرو نقاب حال اما بود بد هنوزم من حال

 ..داشت دوسش ایپرن نبود

 تدرخواس هی منتظر قایدق بود خوب یلیخ حالش ایپرن

 ..بود بعدش بوسه و ازدواج

 ..کردمیم حس دیشا دونمینم

 ها هیهد انواع برام بود تونسته تا روز هفت نیا یتو

 ..بود شده عوض جامون انگار..بود دهیخر رو

 ..گرفتمیم براش یاجبار هم گل یحت من

 که یکیک بود رفته..خونشون اطیح یتو بودم نشسته

 ..نبود معمول طبق هم عمو..ارهیب رو کرده درست

 رو بود کرده قفلم که یآهنگ..ها ستاره به شدم رهیخ

 ..کردم یپل رو خودش

 ..دارد وجودم اعماق در شهیر تو عشق

 ..دارد سجودم آغاز و آخر  در شهیر

 خواهدیم کجا کام..تو باور از بوسه
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  خواهدیم کجا جام شدم عشق نیا مست

  ساخت من یبرا تو عشق که ستیحال چه نیا

  انداخت ریگ مرا یایدن که ستیعشق چه نیا

  شود آشوب همه نیا تو عاشق نگذار

 ..شود خوب دلم حال ام آمده تو سمت

 ..شد حلقه گردنم دور یدست که کردم پاک و هام اشک

  عشقم دهیم گوش ایچ_ایپرن

 ..خوندم آهنگ با وار زمزمه_

  ستین یزیچ شوم تو خاک تو یپاها ریز

  ستین یزیچ شوم تو حالک عمر کی یسال

  دارد عادت من اندوه به تو یچشمها

  دارد لکنت تو فیتوص قامت در شعر

 ..است شده نیتسک وارث شد تو غرق یهرکس

 ..است شده نیا میزد مانهیپ دو که ییما حال

 ..دارم دوست خوندنتم نیغمگ عاشقانه_ایپرن

  یزیعز+
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  میبخور..کیک نمیا_ایپرن

  میبخور..یکرد چه به+

 بزنم برش برات ایب_ایپرن
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 جمله یتو هنوز دشیدینم چشمهام..روم به رو نشست_

 ..بودم آهنگ ی جمله به

 ..جلوم گذاشت رو زد برش برام یکیک

  خوردم رو کشیکوچ برش هی

  یدار دوست..شده چطور_ایپرن

 ..طعمشو دارم دوست یلیخ شده یعال+

 ..خونه تو کشوند و گرفت و دستم هوی_

  یکنیم کاریچ+

 شهیم چال که لپات یبرا دلم یزنیم حرف یوقت_ایپرن

 واسه نخواد خلوت یجا دلم یدار یتوقع چه..رهیم

  دنتیبوس
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  ایپرن نه+

  نه چرا_ایپرن

  ادیم عمو هوی نه االن+

 تو..کنم حست.. ببوسمت خوامیم ستین مهم برام_ایپرن

 ندارم غرور من..غرورته از گمیم..من سمت یاینم که

 ..برابرت در

 میچشمها..لبهام رو گذاشت و لباش و کرد بلند پاهاشو_

 انداخت دستشو..بود بسته..دمیدیم چشمهاشو..بود باز

 رو انداختم و کاناپه سمت داد هولم..موهام یال به ال

 ..کاناپه

 ..کردمیم نگاهش فقط

 ایپرن صورت من خورمیم قسم..بود شده خشک انگار

 ..دمیدینم رو

 ..خودم یکوچولو..فمیضر باران..بود بارانم

 ..تیمعصوم و یپاک همون..صورت همون

 نگهش..اومدم خودم به لحظه هی..پاهام یرو نشست

 ..داشتم
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  ایپرن برم دیبا من+

  فرهاد دارم دوستت یلیخ_ایپرن

  شده رید..االن برم+

  ینگرفت جلومو که ممنون_ایپرن

 تادهسیا طورهمون..بقلم به دیچسب..پاشدم و زدم لبخند_

 و زد لبخند...زدم لبخند..بقلم از رونیب اومد..بودم

 دلم اما..قدم به قدم..رفتمیم راه..کردم یخداحافظ

 خودمو..ختیریم داشت اشکهام..خواستیم دنیدو

 ..ستادمیا..رفتم کمی..نیماش تو انداختم

 ..ابونیخ کنار نشستم..شدم ادهیپ..نتونستم

 هیگر هق هق و زانوم رو گذاشتم رو سرم

 که نیا..دمشیند چرا..دمشیبوس چرا..یلعنت..کردم

 ..نبود ییخرما موهاش

 ..بودم عاشقش من که ستین یعطر عطر نیا

 ..گرفت درد دستم مچ اونقدر..نیزم به دمیکوب مشت با

 دچن نیا..مامانم شیپ خونه رفتم و نیماش تو نشستم

 ..بودم گذاشته تنهاش یلیخ روزه
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 ور نامه تیوص یجور بابا..دنمیکش زجر نداشت دهیفا

 ..باشم نداشته فرار راه من که بود کرده یطراح

 ..دادمینم امیپ باران به چوقتیه کاش

 ..کردمینم شروع باهاش رو یا رابطه چوقتیه کاش

یم کاریچ دارم دونستمینم..نبود خوب حالم

 امیپ از بود پر رکتمیدا کردم باز رو نستاگراممیا..کنم

 دونه دونه هامو عاشقانه..پستهامو..دمیند..باران یها

 ..کردم پاک

  باران زبان از#

 ..گذشت روز چهل باالخره_

 دونستمیم..بود شمارش تکرار رو دستم هنوزم

 ..کرد شهینم شیکار عادته اما خاموشه

 منتظر اطیح یتو رفتم و دمیپوش مویمشک یها لباس

 ..شدم نایا مامان

 ..فکر و کردم فکر نطوریهم

 ..کردم فکر یلیخ مدت نیا یعنی

 ..بود دیام پر دلم چون..بهش دادم حق همش
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 ..نباشه بازم فرهاد امروز از بعد دادمینم امکان یعنی

 ..جوره همه..داشتم دیام جوره همه ییجورای

 داره جون تا فرهاد گفتیم دلم یعنی

 هرینم ادمی از میبود باهم که یآخر شب..عاشقته..هست

 ..نداد بهم که ییهوا قول چه

 باورش نفسم نیآخر تا..دارم باورش..کردم باورش من

 ..زمیچ همه..منه زیچ همه اون..دارم

 زا اما گشتما دنبالش..دمشیند..مسجد سمت میافتاد راه

 ..بود خارج که من دید

 هزنون شهیهم عکس بر من بد شانس..رستوران میرفت

 ..بودن گرفته جدا رو مردونه

 جون عمه خونه شام دیرس بهم خبر خداروشکر

 ..میینایا

 ..حتما..دمشیدیم حتما اونجا

 شهیهم که مهربونش یدستها و بهارک با همراه

 ..جون عمه خونه سمت میرفت بود همراهم

 ..در به شدم رهیخ..مبل یرو مینشست..میشد داخل
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 دمیخواب دیام نیا به و شب هر من..ادیب که االنه.. ادیم

 ..شدم داریب و

 ..بهار شونه به دادم هیتک رو سرم

  یآبج هیچ_بهارک

 ..رهیم دنشید یبرا داره دلم..بهار یدونیم+

 ..عشقم شینیبیم_بهارک

 هر..روز چهار نیا بود سخت یلیخ اما..دونمیم+

 کردم دعا شب هر..دمیخواب یموقع نیهمچ دیام به شب

 هک یکس دنیند سخته یلیخ یول..روزا نیا بگذره زود

 فکر..یدار عادت هرروزش دنید به و تهیزندگ همه

 دست بهت یحس چه یباش دور بهداد از خودتو کن

 دهیم

 یلیخ..جونم یآبج کنمیم درک_بهارک

 تموم هم فرهاد روزه چهل مدت اما..یلیخ..سخته

 زنهیم یقشنگ حرکت هی امروز نیهم دونمیم..شد

 خوب حالش و اومده کنار باالخره بهت فهمونهیم برات

 قبل مثل شهیم زیچ همه باز..شد

 ..قبل مثل شهیم زیچ همه..یگیم راست..آره+



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
2
6
1 

 

 نیب زدن هم به چشم کی یتو و دمیکش یقیعم نفس_

 دمشید در چارچوب
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 بلند جام از بدنم به باشن کرده وصل برق انگار هوی

 ..شد وارد فرهاد بعد که بود یک دختره نیا.. شدم

 ..ایپرن زدنیم صداش و کردنیم سالم باهاش همه

 از برگشته مگه..فرهاد یعمو دختر یوااا!!!ایپرن

 ..کانادا

 ..کردم عشقم جمع و حواسم..کرده فرق چقدر ایخدا

 ..دیکوبیم بد قلبم..فرهاد به دوختم و نگاهم

 ..کنم بقلش  یدلتنگ از داشتم دوست

 ..بشه صبح شبمون که باشم بقلش تو اونقدر

 ..وفتادهین بهم نگاهش هنوز

 ..رمیبگ ذوقمو یجلو ریبگ جلومو ایخدا یوا

 داره که من یچشمها رو شنیم زوم لیفام همه االن

 ..فرهادش یبرا رهیم یلیو یلیق
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 ..ایپرن سمت رفتم فرهاد با کردن سالم یهوا به

  ایپرن به کردم نگاه

  ادتهی منو..یخوووب سالم+

  یباران که نگو..سایوا_ایپرن

 بارنم+

 ..نمیبب بقلم ایب یوااا_ایپرن

 اب داشت نبود ما به حواسش فرهاد..بقلش تو رفتم_

  کردیم صحبت مامانش

  انگار یبود خارج+

  برگشتم روزه ده اره_ایپرن

 ..دنتید از خوشحالم+

 و..یشد بزرگ واقعا..شدم خوشحال یکل منم_ایپرن

  خوشگل و یخواستن شهیهم مثل

 شهیهم مثل یا یعال توام..جون ایپرن برم قربونت+

 ..فرهاد سمت رفتم و زدم لبخند_

  عمه پسر سالم+
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 ..کرد نگاهم..سمتم برگشت_

  دمتیند..یخوب..سالم_فرهاد

 ..نبوده حواست حتما..خوبم یمرس+

  حتما_فرهاد

 ..کنم سالم باهات اومدم+

  میکنیم صحبت باهم بعدا..نمیشیم رمیم فعال

 ...باشه_فرهاد

 ..جام سر نشستم رفتم و انداختم بهش اخرمو نگاه_

  رفتارش بود چطور_بهارک

 ..بود شهیهم مثل+

  شهیهم مثل یچ یعنی_بهارک

 ..همه یجلو شهیهم مثل+

 ..پس خب_بهارک

 چقققققدر..عاشقشم چقدر یوااا..میدلتنگ..دلم..بهااار+

 تنها یوقت..شیدید یدید..بگردم دورت یاله_بهارک

 یچ همه..شهیم درست یچ همه باهاش یشد
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 درست زیچ همه..دونمیم..داد دیام بهم چشماش+

 زیچ همه..شهیم

 و گپ مشغول باهم و بهداد کنار بود نشسته فرهاد_

 ..بودن گفت

 ..بود فرهاد به نگاهم کباری یا هیثان

 ..دمیدیم رو فرهاد فقط جمع نیا یتو

 جمعمون و رفتن ها مهمون از یکسری کم کم

 ..شد تر یخودمون

 حرف مشغول باهم یحساب مامانم و جون عمه و ایپرن

 حرفامون و بودم نشسته بهارک با که منم..بودن زدن

 ..نداشت یتموم

 ..میگفتیم بود گذشته که ییروزا و فرهاد از فقط

 همش..بزنم که نداشتم فرهاد جز یحرف کال من یعنی

 ..ششیپ برم و باال بره فرهاد بودن نیا منتظر

 تنها دیبا ما..ییفضا نیهمچ شهیم جور دونستمیم

 چهل هیدلتنگ و قرار انیپا امروز..میکردیم صحبت

 ..بود روزمون
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 ناهار زیم سر مینشست یهمگ..آوردن رونیب از رو شام

 ..یخور

 ..جون عمه کنار هم ایپرن..بود روم به رو فرهاد

 ..من کنار بهارک و فرهاد کنار هم بهداد

 یگهگاه که بود فرهاد به نگاهم خوردمیم یزیهرچ

 ..بردیم رو دلم و کردیم نگاهم یریز ریز

 بهم یوقت که ادیز چقدر..داشتمش دوست من چقدر

 ..شدینم زده کنار ابهام یرو از لبخند بود کینزد

 ..ستادیا و شد بلند فرهاد

  بگه خوادیم یچ یعنی..شد بلند چرا_بهارک

 ..دونمینم+

 اعالم رو تونینامزد خوادیم خورمیم قسم_بهارک

  کنه

 تو غوغاس..رونیب زنهیم داره قلبم..بهار نگو یوااا+

  میبد گوش بزار..وجودم
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 خوامیم..من به ها نیترکینزد..زمیعز دوستاس_فرهاد

 بودم یوقت منتظر بود وقت یلیخ که بگم رو یزیچ

 ..زمانه نیتر مناسب امروز..گفتنش یبرا

 ..شهیم خوشحال هم پدرم مطمئنم که هیروز امروز

 کنارم ایب کنمیم خواهش ایپرن

 ریت سرم لحظه هی..بهارک به کردم نگاه_

  چرا..ایپرن..دیکش

 کنار  ستادیا و رفت و شد بلند جاش از ایپرن

 چشمهاشو و زد لبخند و کرد نگاهش فرهاد..فرهاد

 کرده مشت..دستهاش به کردم نگاه..کرد باز و بست

  بودم کرده حبس و نفسم..بود

 چجور...کنم اعالم همه یجلو خوامیم_فرهاد

 ..گرفتم استرس..بگم

 ..آورد در بشیج از یا جعبه و ایپرن به کرد رو_

 ؟!یکنیم ازدواج من با..ایپرن_فرهاد

یم ازدواج که معلومه..شهینم باورم..فرهاد یوا_ایپرن

 ..کنم
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 هب کردم نگاه..رونیب ندادم و نفسم..شدم بلند جام از_

 ..برگردوندم رومو عیسر..فرهاد

 االب نفسم که نمیس به کوبوندم و کردم مشت دستامو

 ..سمتم دنیدو بهداد و بهارک و مامان..ادیب

  گلوت تو دهیپر غذا..شده یچ یابج_بهداد

 تمداش واقعا نبودم یعاد..نداشتم رو حالم کنترل اصال_

 ..شدمیم خفه

 ..کنارم اومد ایپرن
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 فرهاد..شدهیچ..یشد کبود چرا بابا یا..باران_ایپرن

  یکن یکار یتونیم نیبب ایب یدکتر تو عشقم

 سمنعک فرهاد یصدا..دستش تو حلقه به انداختم نگاه_

 ..کن ازدواج من با ایپرن..مغزم تو شدیم

 زدیم..روم به رو نشست فرهاد..نیزم یرو افتادم

 ..کمرم پشت
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 چند من یدونیم که تو گلوم تو دهینپر غذا دوننینم نایا

 ..کمرم پشت یزنیم چرا تو شده

 ..نرویب بده..نیآفر..رونیب بده نفستو..باران_فرهاد

 ..کردمیم نگاه بهش نطوریهم_

 ..زارمیم جونو نیا من باشه ونیم در که تو یپا

 یکاری یریمیم یدار..باران تروخدا_فرهاد

  خودت به کن کمک..کن

 کمک تو..یبکن کمک یتونیم تو.. گفتمیم دلم تو_

 امیب گرفتم قرار توش که یشوک از تونستمینم..کن

 دنیشن از من شدینم باورش هم یچکسیه..رونیب

 ..اومده سرم بال نیا ایپرن به فرهاد ازدواج درخواست

 یزندگ لحظه نیا تو تونستمینم من..بودم شوک تو من

 ..کنم

 ..کنم یزندگ خواستمینم من

 یتو اومد یمحکم یلیس که بود فرهاد نگاه تو نگاهم

 ..گوشم

 ..صورتم به شد دهیکش شیآت مثل که بود فرهاد دست
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 ..رونیب به شد پرت ناخودآگاه نفسم

 ..صورتش تو کردم نگاه

 ..زدمیم غیج..هیگر ریز زدم

 ..بودنم گرفته بهداد و بهارک

 ..شده چش باران بود شده سوال همه یبرا

 اطیح سمت دمیدو و گهید سمت هی دادم حولشون

 ..شدم هوشیب هوی که شدیچ دمینفهم

 سرم..کردم باز و چشمهام که مبل یرو بودم شده ولو

 گنگ هنوزم..بودن سرم یباال همه..بود دستم به

 ..شدهیچ ومدیم ادمی اما..بودم

  یآبج..یخوب یابج_بهداد

  بگو یزیچ هی باران_بهارک

  خوبم+

  دختر مارو یکشت..بارانم آخه یشدیچ_مامان

یم نه گلوم تو بود کرده ریگ استخون..خوبم االن+

 جاتمن فرهاد که مردمیم داشتم..ومدیم باال نه نییپا رفت

 ..یلیخ..بودم دهیترس یلیخ دیببخش..داد
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 دکتر..میشد زنده و میمرد ما دختر یوا یا_جون عمه

 لوتگ االن..یدیترس و یشد شوکه یلیخ مشخصه گفت

  کنهینم درد

  مرگ از داد نجاتم..فرهاد از ممنونم..جون عمه خوبم+

 بهوش باران ایب..مامان ییکجا فرهاد_جون عمه

 ..اومده

  سرم یباال اومد که دمید رو فرهاد_

  یخوب_فرهاد

 ..دادم تکون مثبت حالت به رو سرم_

 خونه میبر شهیم مامان+

 جون ییزندا..شو آماده پاشو..دخترم میبر_مامان

 زیراسورپ واقعا..ایپرن با تینامزد باشه مبارکت..فرهاد

  میشد

ینم باورم اصال شدم زیسورپرا یلیخ منم_جون عمه

  شد

 در نایا و مراسم یبرا حاال واقعا ممنونم_فرهاد

 ..میزاریم انتونیجر
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  میمنتظر زمیعز حتما_مامان

 لباس..پاشدم..زدمینم یحرف..دمیشنیم فقط..دمیشنیم_

 تو دستاش بهارم..خونه سمت میرفت و دمیپوش هامو

 ..کردمیم نگاه رونیب به پنجره شهیش از..بود دستام

 رو بابام تا رفتن بهداد و مامانم..خونه میدیرس

 ..دوستش ی خونه از برگردونن

 ..نبود دستش نشییماش انگار

 ..کردیم نگاهم بهارک..میشد تنها خونه تو بهارک با

  یآبج یخوب_بهارک

 گفتم ینگران با_

 ..کنم کاریچ بهار+

  فهممینم اصال_بهارک

 ..شدیچ..امروز شدیچ+

  کن هیگر..خودت تو زینر خدا تورو_بهارک

یم داد هقام هق ونیم..یا هیگر چه..هیگر ریز زدم_

  ادیفر و زدم
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 حلقمو..موحلللللقم..دستمو نیبب..من کنم کارییییییییچ+

 مال..منه فرهاد..منه دست تو..یآبج کن نگاه..نیبب

 ..منه

 هوی شدیچ..شده یچ

 ..صورتم تو زدم..نیزم یرو نشستم_

 خواب نیا از رونیب ایب کابوس نیا از رونیب ایب+

 ..یتونینم..یریمیم نطوریا تو باران..تلخ

 ..رمیمیم من..نیبب منو بهار

 ..رمیمیم دارم دیفهم صورتم تو زد..مردمیم داشتم من

 ..صورتم تو زد یدید

 ..کردیم هیگر داشت اونم..گرفت دستامو اومد بهار_

 باش آروم توروخدا_بهارک

 تموم من..بهار شمیم وونهید من..ازم نخواه+

 منو فرهاد..کررررررررد کاریچ من با فرهاد..شمیم

 رمیم..کنمینم باور..نداره قتیحق..شهینم..نه..کشششت

 زدن نارو اهل فرهاد..هیچ موضوع بفهمم دیبا..ششیپ

 ..نبوده
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 برگشته نایا مامان..اومد خونه زنگ یصدا_

 ..شدم بلند جام از..کردم پاک و اشکام..بودن

 تو رمیم من..بده گوش قشنگ نیبب منو بهار+

 فقط..دمیخواب بگو همه به.. باشم تنها خوامیم..اتاقم

 دیبا کجا و فرهاد بپرس یجوری بهداد از..کن یکاری

 ..بده امیپ بهم..کنم دایپ

 خاموش رو المپ..بستم رو در..اتاق یتو رفتم_

 ..کردم باز رو آب دوش..حمام یتو رفتم..کردم

 ..نهیآ یجلو دوش ریز ستادمیا

 یچیه من اما..خی خی..بود خی آب..کردمیم نگاه بخودم

 ..دمیفهمینم

 ..هیگر ریز زدم..نیزم یرو نشستم

 ..گرفتمیم شیآت داشتم

 ..رو افتاده که ییاتفاقا کردمینم باور

 ..بود شده کهیت کهیت قلبم انگار
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 ..سوختمیم داشتم

 ..گرفت رو دستش

 ..دستش تو انداخت حلقه

 ..من یچشمها یجلو..کرد نامزدش

 ..بود من یدستا تو حلقه اون هیشب..من یچشما یجلو

 ..تونست چجور

 ..شد عوض که شدیچ..شد عوض شبه هی یعنی

 ظرن مورد مشترک..شیگوش.. زدنم پس..رفتارش لیدل

 ..بود خاموش واقعا

 دسح که بود بد حالم اونقدر..بودم گرفته یتنگ نفس

 ..اخرمه شب امشب زدمیم

 ..رونیب اومدم سیخ سیخ و شدم بلند جام از

 ..بودن دهیخواب ایرونیب انگار

 ..تراس تو رفتم..بود سرد بدنم

 ..نییپا به کردم نگاه..بود سیخ سیخ لباسام
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 باز..افتادم نییپا اون ومدیم که ییوقتا ادی..زدم لبخند

 ..گرفت میگر

 ..خواستمیم لیدل..بودم گنگ..بود سرد..نشستم همونجا

 ..بکنه نکارویا تونست چجور اصال

 ..هام چشم یجلو

 ..خوادینم منو گهید یعنی ارمیب زبون به میترسیم

 ..شهینم نطوریا..شهینم..سراغش رمیم

 ..کنه تر وابسته..کنه عاشقتر ادیب تونهینم

 ..بزاره قرار..بده قول..بده دیام

 ..بزنه دست بهم..بکنه خودش خانوم و من

 ..تونهینم..کنه رهام..کنه نابودم بعد

 انتیخ از..نه..نه..انتهیخ کار نیا..بود مرد فرهاد

 ..بدتره

  اومد امیپ میگوش به اما گذشت یچجور ساعتا دونمینم

 ارانگ بفهمم تونستم یجوری من برم قربونت_بهارک

 ریمد صبح فردا از فرهاد.. کنار گذاشته و یراونشناس

  رهیم اونجا..راده شرکت
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 چقدر..کنار گذاشته و یروانشناس..خوندم رو امیپ_

 ..بوده عاشقش چقدر دهیکش زحمت براش

 ..آخه شده یچ

 و گذروندم خاطراتمون هیثان به هیثان مرور با رو شب

 زدم خونه از کالس و دانشگاه بهانه به..کردم صبح

 ..شرکت سمت رفتم و رونیب

 ..بود بهیغر براش خواب اما کردیم درد هام چشم

 شب کی نیا تو که ییهوا فشار و اشکها از دردش

 ..بود اومده

 ..راد شرکت به دمیرس

 ..باالشهر سمت و بوده یبزرگ برج

 رفتم..کردم آماده رو خودم و دمیکش یقیعم نفس

 داغون چهرم چقدر..شدم آسانسور وارد..داخل

 حالم دادیم نشون هم نهیا..نداشتم شیآرا یچیه..بود

 ..بده چقدر

  کردم صحبت یمنش به

  نمیبب خوامیم رو راد فرهاد یآقا+
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  ستنین رایپذ االن اومدن تازه شونیا_فرهاد

  اجازه با واجبه کارم ستین مهم برام من+

 ..کردم باز رو درش و ریمد اتاق سمت رفتم_

 ..دبو ستادهیا جلوم متعجب..دمشید..دنبالم به هم یمنش

 خودشون اجازه با خانوم نیا..راد یآقا دیببخش_یمنش

 ..شدن وارد

  دییبفرما شما نداره یاشکال_فرهاد

 ..شدم داخل..رفت یمنش_

 ..جلوش ستادمیا..کرد نگاهم..کردم نگاهش

  راد یآقا نیشد سیرئ..دیجد پست باشه مبارک+

 ..ممنون یلیخ_فرهاد

  یخودت+

  خودمم_فرهاد

  یخودت فرهاد+

  گهید خودمم..یگیم یچ_فرهاد

  میک من..یگیم دروغ+
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  باران مییدا دختر_فرهاد

 عشقتم من..یگیم دروغ یدار د+

 ؟عشق!!ییییچ_فرهاد

  یندار اعتقاد بهش نکنه هیچ+

 یبود هم روزید دونمینم..دارم چرا_فرهاد

 اعتقادمو کردم نامزدش..گهید

 در من..رمیمیم من..زینر بهمم..نگو دروغ..فرهاد+

 ..سراغم یبود ومدهین که بودم یقو یوقت تا تو برابر

 ..مردم برات هیثان هر و روز هر بعدش

 ..فرهاد نکن وونمید..یفهمیم

 .یگیم یچ فهممینم من..یبگ نارویا یاومد_فرهاد

  یفهمینم ویچ+

  فهممینم ویچیه_فرهاد

  ینبود تو نکنه+

  یک_فرهاد

 ؟!ینبود تو..عاشقمه که یاون+
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 ..نبودم من..نه_فرهاد

 ..زدمیم قهقهه..خنده ریز زدم_

 ..باران باش اروم_فرهاد

 کاریچ یدار..یشد مسخره..یگیم جک..یگیم یچ+

 ..یکن وونمید یخوایم..من با یکنیم

  یگیم یچ فهممینم خب_فرهاد

  نده ادامه..ینابود همه نیا بسمه+

 بسمه گهید شکستم شدم تنها یهرچ بسمه_فرهاد

 ودب کجا..اصال هیک ایپرن..یشد وونهید..یخونیم شعر+

  بشه زنم قراره اومده..نبوده ییجا_فرهاد

 تمدس تو رو حلقه نیا دستم نیبب..فرهاد کن تمومش+

  یکرد

 یکس دست شبید حلقه هی فقط من نه..نمیبب_فرهاد

 ..بود ایپرن اونم کردم

 نکن یباز..شمیم وونهید دارم بخدا..یشد چل و خل+

 ..عکسمونو نیبب..هامون خاطره..واسم

 ستمین من اما..یدار حق همهیشب..نمیبب_فرهاد
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 بدجور.. کردم بغض_

 یا یک تو پس+

 روانشناس..داشت یقلب هی..بود یفرهاد هی_فرهاد

 . شد تموم..دل ته از دیخندیم..داشت بابا..بود

 یچ یعنی+

 ستین مهم کن ول_فرهاد

 ..کنم کاریچ من یخوایم فرهاد+

 ..دونمینم من..یدونیم خودت_فرهاد

 یدار دوستم+

 دارم دوستت معلومه..یمییدا دختر_فرهاد
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 لیدل دمیفهمینم..انگار مردمیم داشتم_

  رفتارشو..حرفاشو

  یکرد عوض یچ با و من+

  نکردم عوض رو یکس من_فرهاد
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  خوبه صورتت تو بندازم تف+

 یا کاره من چون..دمینم بهت رو اجازه نیا_فرهاد

  نبودم

 شب کی و چهل من..بارانت.. باران..منم..فرهاد+

 باهم هیثان هر ماه هفت از بعد..شدم تو نامزد شیپ

 ..بودن

 تو یبرا یرحم یب نیا..یستین تو نیا..فرهاد

 ستیب شمع..بچم هنوز من برام ارویدن نکن تلخ..ستین

 ..کنمیم فوت گهید کماهی رو میسالگ

 ..باشه عقدمون روز تولدم بود قرار

  برگردوند ازم روشو_

  یبر یخواینم_فرهاد

 ..برنگردم که برم+

  یدونیم خودت_فرهاد

  یکنینم یشوخ یگیم یجد ایپرن جون بگو+

 من..یگیم یچ..کوچولو یگیم شعر یدار_فرهاد

  یچیه فهممینم اصال
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 یزنیم یکنیم نگاه چشمام تو..یفطرت پست یلیخ+

  قرارت و قول ریز

 چیه به زمونه دوره نیا تو یقرار چه یقول چه_فرهاد

 پا خواب از که صبح آدما از یلیخ نکن اعتماد یزیچ

  ستنین شیپ شب آدم شنیم

 شب نیبهتر اونم..شب هی تو..ییتو قایدق+

 ..یشد گهید یکی..مونیزندگ

 زنگ بهت بار چند شب چهل نیا تو..مویگوش نیبب

 ..بار چهارصد و هزار..زدم

 ؟!کمه

 ..خوند شهینم تعدادشو اصال..دادم امیپ چقدر

 ..شدم زنده و مردم شبید دیام به شب هر من

 االح تا شبید از..چشمامو نیبب..نیبب و چشمام..فرهاد

 ..حالمو یدید..شده فیضع

  روزید حالمو یدید فرهاد

 تو بود دهیپر استخون که موقع همون..یحال چه_فرهاد

  گلوت
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 نسوزونم..حرفا نیا نزن..تروخدا شو خفه+

 استخوون..بده یلیخ گهید نیا..استخوووون..نطوریا

  مصورت تو یزد ؟چرا!!قبول باشه..گلوم تو بود دهیپر

  تروخدا برو..باران برو تروخدا_فرهاد

 برم اجبارت به تا اریب لیدل هی..فرهاد+

 گهید فرهاد هی نبودم من گمیم..یچ یبرا لیدل_فرهاد

 ستمین یفرهاد اون من..ستمین تو فرهاد اون من..بوده

 ستمین یکس اون من..بوده بارانش وانهید و عاشق که

 ..کرده تو دست تو حلقه که

 افتادم..گرفت نفسم باز..دیکش ریت قلبم..ختیر اشکهام_

 ..روم به رو نشست فرهاد..نیزم یرو

 باران.. ندارم رو یکی تو حوصله من..بارااان_فرهاد

 رو دهنم..هیگر ریز زدم..زدمیم نفس نفس_

 ..زیم پشت بردم کشون کشون..گرفت

 ..باش آروم باران..کن نگام_فرهاد

  هیگر ونیم زدن حرف به کردم شروع_
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 اگه..نزن دست من به..ینامرد یلیخ..ینامرد یلیخ+

 بهم دستت..ینباش یخوایم اگه..یبر یخوایم

 ..لرزهیم بدنم..رمیمیم من..نخوره

  شهیم بد داره حالت..باش آروم گمیم_فرهاد

 یبرا..یداد یباز منو یچ یبرا..فرهاد..فرهاد+

 یدختر..اااایپرن..ایپرن..یکنیم نابودم یدار چرا..یچ

 مهم برات اصال یعنی..ادیم دلت چجور..من بجز

 ..ستمین

 یچ همه گهید روز چهل یگفت شیپ روز چهل چرا

 ..شهیم خوب

 یبزار اگه کنم خوب و حالم چجور..میشد یچ..شد یچ

  یبر

 نیا کن تموم..برو و پاشو..باران_فرهاد

 ..رهیبم توام یبرا..نیهم..مرد فرهاد..حرفارو

 ..کردم نگاهش..کردم پاک اشکامو..شدم بلند جام از_

  رمیم دارم..بگو و لشیدل+

 نیا ریمد..راد فرهاد من..ندارم یلیدل_فرهاد

  برو حاال..کردم انتخاب راهمو..شرکت
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 ...دادم تکون رو سرم_

 ..یکرد تمومش نطوریا..باشه+

 ..سالن وسط کردم پرت و آوردم در دستم از حلقمو_

  یلیخ..یمرد یلیخ+

 ازش سرعت با و گرفتم ازش رومو و زدم خند شین_

 رونیب شرکت از و رونیب اتاق از رفتم و گرفتم فاصله

 داخل رفتم و شرکت کنار پارک یتو دمیدو و

 ادمد فشار رو دستم..بستم خودم رو رو در و ییدستشو

 ..قلبم یرو

 دوسش من..درد نیا با..غم نیا با کنم کاریچ من

 ..دارم

  فرهاد زبان از#

 پاک اشکامو..در به دمیچسب..رونیب رفت اتاقم از_

 برش..بود زیم ریز..گشتم حلقه دنبال..کردم

 ..دادم تکون رو سرم..داشتم

 ..من با یکرد کاریچ بابا..خودمون با کردم کاریچ من

 ..بارانم با نیکرد کاریچ



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
2
8
6 

 

یم انکار.. روم یجلو کشهیم زجر داره

 ..خاطراتمونو.. و وجودم..ویچ..کنم

 یکار هر..کن فراموش کن کمکش..کن کمکش ایخدا

 یهرکار..نیزم بزنتم..کنه نمینفر..بکنه خواست

 ..بکنه خواست

 شب ای رمیبم درجا رونیب خونه از اومدم کنه یکار

 ..نشم پا بخوابم

 ..بده نجاتش ایخدا

 ..کن نابود منو ایخدا..کن نابودم

 ..رونیب دادم و نفسم و کردم پاک دستام با اشکامو

 ..چشمهام یجلو از رفتینم کنار باران صورت
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  باران زبان از#

 ..دمیدویم ابونیخ و کوچه تو_

 ..رمیم دارم کجا دونستمینم

 ..باشم تنها برم جای خواستمیم
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 ..باشم یچکسیه شیپ خواستمینم..نداشتم ییجا

 ..ابونیخ سمت اون زاده امام به خورد چشمم

 ..بود خلوت..سمتش رفتم

 ..کردم سر نماز چادر و آوردم در کفشهامو

 ..ومدیم گالب و عطر یبو..داخل رفتم

 ..حیضر کنار نشستم

 ..ختیریم انتها یب اشکهام..بهش دمیچسب

 ..کنم کاریچ من.. خداااااا

 ...مرده قبل فرهاد کنهیم کنهیم نگاه چشمهام تو

 ..بود یفرهاد هی گهیم

 ..کرده انتخاب شویزندگ راه گهیم

 ...نشنوه یکس گهیم فقط..ستین مهم براش اشکام

 ..شد تموم زود چه..شد تموم چجور

 ..ستین دستام تو هم یا حلقه یحت گهید

 ..شهیم گهید دختر هی یبرا داره فرهادم

 ..عشقم گفتیم بهش که هیک
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 ..شد عشقش یک

 ..شد نطوریا که شدیچ

 ..کنهینم ازدواج یکس چیه با من فرهاد..فرهاد نه

 خوب زیچ همه..نه..کنهینم من با نکارویا..منه مال

 ..شهیم

 ..بود بهارک..خوردیم زنگ میگوش..کردمیم هق هق_

  شدم دلواپس باران ییکجا_بهارک

 امامزادم+

  خونه یاینم_بهارک

  تونمینم االن نه+

  شتیپ امیم من بده ادرس_بهارک

 ..دیرس ربع کی از بعد و دادم بهش رو ادرس_

 ..دیترس کرد که نگاهم..داخل اومد

 ..یخوب..خودت با یکرد نطوریا چرا_بهارک

 ..رمیگیم شیآت دارم+

 شیدید_بهارک
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 ..نبود من فرهاد اما..دمشید آره+

  یچ یعنی_بهارک

 عاشقم یاون..زدم توهم گفت..کرد انکار ویچ همه+

 هجالب گفت دادم نشونش عکسامونو..نبوده خودش بوده

 ..ستمین من اما همهیشب

 ..ستین گهید بوده یفرهاد هی گفت

 خواست ازم فقط..کرده انتخاب رو شیزندگ راه گفت

 ..نکنم نگاه رو سرم پشت و برم..برم

  یچ یعنی_بهارک

 یبرا نداشت یلیدل چون یچ یعنی مینفهم قراره+

  یدار دوستم گفتم..رفتنش

  گفت یچ خب_بهارک

 منو..بهار..دارم دوستت یمییدا دختر آره گفت+

 هیک..کشت منو بود مراقبم مدت تمام که یفرهاد..کشت

 زجر واقعا دارم من..کشمیم زجر دارم من بفهمه که

 ..کشمیم
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 بقلش تو چقدر..کرد بقلم و ختیر اشکهاش بهارک_

 ..اشکهام نداشت یتموم..کردم هیگر

 ..خونه میبرگشت و رونیب میزد ساعت کی از بعد

یم..کردیم نگاه بهم همش..بود شده یجوری مامان

 ..گفتینم اما بگه یزیچی خواست

 مه بهار..نشست شمیپ اومد و وردین طاقت باالخره یول

 ..بود

  شده یزیچ..باران_مامان

  نه+

 دو یکی نیا یلک تو روزه چند..کردم بزرگت_مامان

 بگو..باران شدهیچ..یدید چشماتو.. اصال که هم روز

  مامانتم من..بهم

  مامان آخه بگم یچ+

 یچکسیه از..نه ای بدونه مامان نبود مهم برام گهید_

 ..بابام و بهداد یحت دمیترسینم

  باران شدهیچ گمیم_مامان
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یم داره گرمیج..سوزمیم دارم..خوردم شکست+

  رهیگیم شیآت داره دخترت مامان..سوزه

 ..یک بخاطر_مامان

 حسم اسم دمیفهم یسالگ ده از که یکس همون بخاطر+

  عشقه بهش

  فرهاد_مامان

  کنم کاریچ..لرزهیم بدنم ادیم که اسمش+

 یدار..یشد نطوریا کنهیم ازدواج داره چون_فرهاد

  یکنیم داغون ینطوریا منو خودتو

 غصه..خوردیم غصمو داشت..ختیریم اشکهاش_

 ..داشت خوردنم

 ..دارم دوسش من..مامان+

 نتونیب بوده یا رابطه مگه_مامان

 که گفت..داد امیپ بهم..داره دوستم گفت بهم آره+

  داره دوستم

  یچ یعنی_مامان
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 یفهمیم..گذاشت ازدواج قرار و قول باهام..مامان+

  خوادیم منو فقط گفت..یچ یعنی

  کرد نامزد ایپرن با چرا..چرا..پس شدهیچ حاال_مامان

 فرهاد گهیم..نبوده خودش گهیم حاال..دونمینم منم+

 ..هکرد انتخاب ایپرن با شویزندگ راه گهیم..مرده قبل

 ستین رسمش نیا_مامان
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 نگفته من به چرا..بوده نطوریا دونستمینم من_مامان

  یبود

 ..وقتش تا مینگ بود قرار+

 ..مرد دیحم آقا و زد..دیرس وقتش

  سفره سر روزید تا نشد یخبر ازش گهید

  درسته..گلوت تو بود دهینپر غذا_مامان

 دست بخدا..نبود خودم دست..مامان گرفت نفسم+

 ..نبود خودم
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 کاریچ یگیم..باران کنم کاریچ دیبا من_مامان

  بگم جونت عمه به یخوایم..کنم

 ..مطمئنم من..کنهینم ازدواج..نه..مامان نه+

  یچ کرد ازدواج اگه_مامان

  رمیمیم من..دونمینم+

 بهش یزیچ هی تو بهارک.. نزن حرفارو نیا_مامان

  بگو

 ..شوکم تو خودم من..آخه بگم یچ_بهارک

 ای برگرده ای..برگرده کن دعا..کن دعا فقط..مامان+

 ..برگرده

 شده سرخ چشمهاش..سخت و سفت..کرد بقلم مامان_

 دهیفا اما..گفتمینم بهش کاش..بود

 ..داغونم من فهمنیم عالم همه..دیفهمیم...نداشت

 ..بودن شده دعا به دست همه..اتاق تو شدم تنها باز

.. بود امروز فکرم تمام..بود بسته اتاقم در

 ..بود همون نگاهش هم هنوز..بود خودش..چشمهاش

 ..بود شده عوض حرفش چرا پس
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 ..وقت همه نیا از بعد میزندگ بزرگ زیسورپرا نیا

 ..کنم فراموشت چجور

 ..شهینم فراموش خوبش یروزا عاشق..شهینم

 ..یندار من به نسبت یحس یگیم هیرحم یب

 ناراحت دمیم قول من..هیشوخ بگو خب..هیشوخ بگو

 ..نشم

 ..میبمون هم کنار عمر هی میتونیم ما

 ..پاشهیم هم از مویزندگ ییجدا نیا یدونیم خودت

 ..ینموینم وونتهید که یاون با یمتیق چه به آخه..یلعنت

 ..مرام یب

 حوصله نه..بخورم غذا یحساب و درست تونستمیم نه

 ..داشتم و یکس

 ..بود کنارم هیثان به هیثان بهارک

 ..شدمیم شیگر ونیم مامان یخوندنا نماز متوجه

 رشتیب ساعت ده شب چند نیا تو دیشا..گذشت شب دو

 ییهوی..بخوابم خودم که یخواب نه اونم..بودم دهینخواب

 ..بودم شده هوشیب روز ونیم ساعت دو یکی
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 ..نه شبا وگرنه

 ..سراغم ومدیم شتریب شبا

یم صحبت تلفن با..ومدیم مامانم یصدا..بود صبح ده

 ..کرد

 ..دنمید از شد شک بهارک..رونیب رفتم

 شده یچ+

  یچیه_بهارک

 ..دیبگ من به+

  اعهیپرن و فرهاد جشن فردا_مامان

 افتادم..شد یخال پام ریز کردم حس بستم چشمهامو_

 ومومانت..نهیآ تو کردم نگاه..اتاق یتو رفتم..چاله یتو

 زدم اتاق از کردمینم فکر یچیه به..دمیپوش

  گرفت و دستم مامان..رونیب

 باران یریم کجا_مامان

  رمیمیم برم دینزار..گردمیبرم..دینباش نگران+

 دیکل..کردم نگاه فمیک به..رونیب اومدم خونه از_

 ..آوردم در رو داخلش
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 آره..االن خونس.. جمعس امروز..خونشه بندمیم شرط

 ..خونس

 توش خاطراتم تمام که یا خونه یجلو رسوندم خودمو

 ..کردم باز رو درش..آوردم در رو دیکل..بود

 ..دیکشیم ریت قلبم..داخل رفتم

 ..دمید و کفشهاش

 ..شدم داخل..بود خونه

 ..رونیب اومد عیسر..بود خواب اتاق تو

 ..کردم نگاهش نفرت با

  تو یاومد چجور_فرهاد

  بود داده و دیکل نیا بهم فرهاد+

  یاومد چرا_فرهاد

 ..روش به رو ستادمیا..شدم کینزد_

  چرا گمیم_فرهاد

 دستم که یجور..گوشش تو زدم محکم_

  تمگف و دمیکش قیعم نفس..باال وردین و سرش..سوخت
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 حقته..حقته.. یریبم که بزنمت اونقدر..حقته+

 تاز..یکرد بد بهم..خورهیییینم بهم ازت حالم..یلعنت

 هم بقل تو ما کاناپه اون یرو..نیبب..ستمین متنفررر

 ..میکرد شب و روزامون

 ..برو..چرا یگیم یه رمیگیم شیآت دارم

 ..ببند و دهنت تروخدا..ببند دهنتو

 ..نباش حیوق..بکش خجالت..نکن نگاه چشمهام تو

 ..شکسته دلم من

 ..شمیم نابود دارم من

 نالون..نییپا بود اومده فشارم..نیزم یرو نشستم_

  گفتم اشکام ونیم

 ..بقلم تو برگرد...نرو..فرهاد

 ..نروووو فرهاد

 

  55 پارت

  نشکن و من ینطوریا تروخدا فرهاد
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یم داره دستم..صورتت تو زدم اگه دیببخش.. بده حالم

 ..یبکش یدرد تو رمیمیم من..سوزه

 درد تو رمیمیم من بخدا..ستمین تو مثل من..فرهاد

 ..یبکش

 ..شکنمینم تورو دل من

 ..دمینم دردت من

 صالح بدون..یکشیم یدار و من..نیبب خودتو اما

 ..دستت دخالت بدون..سرد

 ..هیرحم یب

 ..هیرحم یب بخدا

 دستش..کم فاصله با نیزم یرو روم به رو نشست_

 نگاه..آورد باال رو سرم و چونم ریز گذاشت رو

 ..سرخش یچشمها تو انداختم

 هوی کنمیم دعا دارم صبح تا شبه سه..هیشوخ..فرهاد+

 وروت..بوده زاتیسورپرا از یکی نمیا بوده یشوخ یبگ

 ..نشم ناراحت دمیم قول ببخشمت دمیم قول بگو خدا

 ..بخندم عالمه هی مسخرت یشوخ نیا به دمیم قول یحت
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 ..تمومه رابطمون نگو بهم خدا تورو+

ینم میزندگ از یزیچ گهید یبر یبزار نطوریا اگه

 ..مونه

 ..یبمون شهیم

 .. یدونیم منو حال نبودت تو که تو

  ازبس تر قشنگ نو از فرهاد بدون ندتویا..باران_فرهاد

 قشنگ تازه..یبساز یتونیم من بدون ندتویآ یگیم

 ..تر

  یباز به یگرفت منو یزندگ چرا اصال

 ..بمونه عاشقت تونهیم من مثل یک وونهید آخه

 ..هاته خنده وونهید من مثل یک

 ..تووووعه خر من مثل یاحمق چه

 به دمیکوب مشت با گرفت شدت هام هیگر_

 ..گرفت شیگر هوی که دمیکوب یاونقدر..نشیس

 یب یآقا..سنگ یآقا..هوی شدیچ..ینبود فرهاد هیچ+

 ..شدیچ..بزرگ راد جناب..رحم
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یم وونمید یدار..باران خونم از رونیب برو_فرهاد

  یکن

 اریب لیدل..یهمون هنوزم بگو..یبود خودت بگو+

  رمیبم تر آروم اریب لیدل..برام

 کن شک..مرد گذشته فرهاد..ندارم یلیدل_فرهاد

 باورت تو..نبودم من که کن شک..کن شک..یلعنت

 نم یدیخواب یلعنت تخت نیا رو باهاش که یاون بساز

 ..نبودم من بوده باتو که یکس کن شک..نبودم

 ..شد بلند..شدم بلند جام از و دمیکش قیعم نفس_

 دارم دوستت یدل من..زنمیم حرفمو نیآخر..فرهاد+

ینم یدختر چیه یعنی..بخدا دارم دوستت یلیخ..بخدا

 چیه..دنتیند هیثان هی یبرا باشه قرار یب من مثل تونه

 ..یدختر

 ..خب..من فرهاد ینباش یخوایم

 کشوند و من عقدت خبر..هیجد.. ایپرن چرا

 ..خوامیم محکم جواب..نجایا

 ..ایپرن دوماد یشیم یدار یواقع

  یشینم من دوماد
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 کرد بسته و باز و چشمهاش.. کرد مشت و دستهاش_

 دافر..بوده انتخابم چون کردم انتخاب رو ایپرن_فرهاد

 قهیحق چون میکنیم عقد

  گفتم و کردم پاک اشکهامو_

  تمومه یعنی+

 ..تموم_فرهاد

  گفتم وار زمزمه و بستم چشمهامو_

 برو میریم..داد ادتی و رفتن انگار بودنم+

 ..باد بادا یهرچ..زمیعز

 ابد تا..بخشمتینم

 ..رونیب اومدم خونه از_

 ..خونه رفتم کراستی

 دختر با عمم پسر یعروس یبرا شدمیم آماده دیبا

 ..عموش

 ..شدیم دوماد داشت عشقم

 ..داد دستم از ساده چه
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 ..متنفرم ازش که شد یکس ساده چه

 ..نبود عاشقم من عشق فیح چه

 ..خونه دمیرس

 مجواب تنها..نگفتم یچیه دنیپرس ازم یهرچ نایا مامان

 ..بود نیا

  خب یبود کجا_مامان

 اسلب گمیم برگشتم االن شم مطمئن رفتم مامان یچیه+

 ..دیبخر دیبر ای دیکن آماده خوشگالتونو

 ..یا ییدا زن..عممه پسر یعروس فردا

 ..یعروس تک توام بهارکم

 ..یبترکون دیبا

 ..میبخر لباس میبر دیبا مامان

 ..دیجد لباس ندارم من

 ..کردم باز رو دفترم..اتاقم یتو رفتم و زدم لبخند_

 ..نوشتم اول سطر

 چرا؟ ییآینم دارمید به
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 دارمید دلتنگ

 بود؟ نیهم

 ..وفادارم وفادارم یگفتیم نکهیا

 ..زدم خیتار

 ..زدم مویزندگ تلخ خیتار

 نوشتم بعد صفحه

 ..یمانیم خوردم که یا روزه نیاول مثل درست

 یواشکی همانقدر

 اور همانقدردلهره

 همانقدردلچسب

 ...همانقدر

 ..اشتباه

 ..ساعت هم زدم خیتار هم نباریا

 ..قبل یها ورق به برگشتم

 ..دربارش نوشتمیم عاشقانه چقدر

 ..عشقش از بودم شده سینو عاشقانه چه
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 ..شدیچ

 ..سینو تلخ شدم

 ..رفتنش طعم بود تلخ که بس

 لباس میرفتیم دیبا..فردا یبرا میشدیم آماده دیبا

 ..امشب میدیخریم

 ..شگاهیآرا هم فردا

 ..هیمهم فرد یعروس

  راد فرهاد

 ..شهیم داماد باالخره داره جانم عمه پسر
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 یبرا شدم آماده و شدم بلند جا از..بستم رو دفترم_

 ..رونیب رفتن

 خواستم بهداد از و کردم آماده بزور نارویا مامان

 ..تهران یفروش لباس نیبهتر ببرتمون

 خوشگل یمجلس راهنیپ یکل بهارک و مامان یبرا

 ..کنن پرو خواستم ازشون و کردم انتخاب
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 اتاق یتو رفتم و برداشتم لباسارو از تا چند خودمم

 ..پرو

 بند که یپرنسس تنه باال با کمرنگ یآب بلند راهنیپ هی

 تافته پارچش جنس و شونم رو ومدیم نشیآست

 ..بود معروف ندرالیس لباس به مدلش..بود

 ..دمشیپوش

 ..نهیآ تو خودم به شدم رهیخ

 ..صورتم یرو ختیر دونه دونه هام اشک

  گفتم نهیآ یتو خودم به

 تیعروس یبرا امیب کردمینم فکر چوقتیه فرهاد+

 ..بخرم لباس

 ..کردمینم فکر چوقتیه

 و جمع شکستمو قلب و کردم پاک اشکامو زود یلیخ

 ..کردم جور

 رو بودم کرده انتخاب که یلباس اومدن بهارک و مامان

 ..دمید تنم تو

 ..ادیم بهت یلیخ برم قربونت یاله_مامان
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  یعااال هیعال_بهارک

 شما... خوامیم نویهم..اومد خوشم خودمم پس خب+

 ..نیکرد انتخاب یزیچ

 ..میدیپسند من هم مامان هم اره_بهارک

 یراست مامان..میرینم گهید یجا خداروشکر+

 ..بزار وقت برام دوستت شگاهیآرا

 حالم دونستنیم همه..میکرد حساب و صندوق میرفت_

 ..ستین خوب

 ..خرمیم لباس حرصم از دارم دونستنیم

 ..زنمیم و شگاهیآرا حرف

 ..خندمیم

 و خودم به کنمیم نگاه نهیآ تو یوقت من دوننینم

 ..زمیریم اشک فقط دمیپوش که یلباس

 ریبخ شب همه به برداشتم لباسمو..خونه میبرگشت

 ..گفتم
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 خونه راه تو مامان یحرفا ادی..تخت رو نشستم

 نیا و رقص که ساده اونقدر..ساده جشن هی..افتادم

 ..نداره هم حرفا

 جشن هی سادس جشن هی کرده تیرعا باباش بخاطر

 ..ساده عقد

 ..باشه خوشگل دیبا لباسا خب اما

 زا بعد رنیبگ یحساب یعروس قراره گهید سال انگار

 ..دیحم آقا سال

 گردهیبرنم گهید ایپرن گفتیم مامان که یاونجور

 ..کانادا

 یزندگ عموش با عموش ی خونه تو ایپرن و فرهاد

 شاپور یآرزو که یمفصل یعروس همون تا کننیم

 ..راده

 ..زدم یتلخ لبخند

 ..روشن روشن..بود روشن دلم هنوز من

 مگه..بودم عاشق اما..بود مسخره دیشا..چرا دونمینم

 با مایب کنار یزود نیا به که بوده یکشک عشقم چقدر

 ..نه..یچ همه
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 ..داشتم دیام من

 ..فرهاد از دنیشن نه به داشتم دیام

 ..ایپرن مردن به داشتم دیام

 ..عقد خطبه نشدن انجام به داشتم دیام

 تو کردم نگاه خودم به گهید بار و شستم رو صورتم

 ..نهیآ

 ..افتادم سرخش یچشمها ادی

 داد چونمو و کرد لمس رو صورتم ریز که دستاش ادی

 ..باال

 براش نقدریا چرا..رمیمیم براش نقدریا چرا

 ..رمیمیییییییم

 ..پتو ریز کردم خودمم و کردم بغض

 ..گرفتم و اشکهام یجلو

 ..بود نکردنم هیگر من دیام

 ..بود من دیام آخر شب امشب

 ..داشتمیم نگه رو دلم ته ییروشنا دیبا
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 ..دش صبح بود گذشته تلخ که ییشبا تمام مثل امشبم

 آماده لباسمو..شدم داریب که ساعتم دو یکی خواب از

 از یکی که مامانم دوست شگاهیآرا رفتم و کردم

 ..بود معروف یها شگاهیآرا

 موهامو خواستم شگریآرا از..بردم همراهم هم بهارک

 که یاونجور و بده بهش مدل و کنه جمع سرم نییپا

 ..کنه شمیآرا خوامیم خودم

 هم یرو و لبهام عادت حسب بر..نهیآ یجلو رفتم

 ..داشتم دوست یلیخ بنفشمو رژ..دمیکش

  من ینازبانو یشد ناز چقدر_بهارک

  یشد یعال توام..یاله برم قربونت+

  باران یخوب..یآبج یتر یعال تو_بهارک

 .گهید میبر..زمیعز خوبم+

 از پر ذهنم.. دنبالمون انیب نایا مامان با گرفتم تماس_

 دنبال رفته فرهاد االن مثال که بود بد تصورات

 ..نه..ایپرن

 ..کنم فکر خواستمینم
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 ..بودم نکرده باور من تونستیم خودش خدا

 ..برگشتنش به داشتم دیام من
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 مامان و بهارم با همراه..میشد داخل..تاالر میدیرس

 رستد کم فاصله با که یگرد زیم دور مینشست میرفت

 ..بود داماد و عروس یرو به رو

 دیسف ییها گل با تمامش که عقد سفره به شدم رهیخ

 ..بود شده نیتزئ

 ..کنم نگاه نتونستم

 هک یاتاق داخل نهیآ یجلو رفتم و شدم بلند زیم سر از

 ..داشت قرار تاالر گوشه

 و خودم..بودم شده خوشگل چقدر..نهیآ یتو کردم نگاه

 ..نتمیبب فرهاد بودم کرده خوشگل

 ..بلرزه مثال دلش

 و یل یل یل یل یصدا بودم فکر یتو که نطوریهم

 و رونیب دمیدو نگران حالت با..ختیر دلم..اومد دست



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
3
1
1 

 

 شلوار و کت که یفرهاد به شدم رهیخ رو به رو از

 ..بود دهیپوش یمشک

 ..بود کرده خی دستهام

 و کت مونیعروس روز یداشت آرزو شهیهم ادمهی

 ستدو من فقط نکهیا بخاطر اونم یبپوش یمشک شلوار

 ..داشتم

 ..ایپرن به کردم نگاه

 قطف ستین بایز بلوند یمو با عروس یبود گفته ادمهی

 ..تو یموها یمشک

 و بلند و بودم پف پر یها لباس عاشق شهیهم ادتهی

 حیترج من یبرا رو ساده لباس شهیهم تو اما یمجلس

 اونقدر من یبرا فقط دارم دوست یگفتیم یدادیم

 ..یباش خوشگل

 ادتهی

 میبود کرده انتخاب هم رو عروسمون نیماش

 میبر و میبزار قال رو همه یعروس از بعد بود بنا

 خدا و میباش ما فقط که ییجا
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 که یهمون و داد نشون هم به مارو که ییخدا همون

 ...بشکنه مارو دل نبود حاضر یروز چیه

 مامانم که افتادم روزید ادی..کردم نگاهشون تر قیعم

 دستم به دیرس کارت داد و عقدت خبر بهم

 بود نوشته رو اسمم پشتش

 بهیعج

 سنینوینم کارت پشت که رو عروس اسم

 کنمیم باز رو کارت

  فرهاد و ایپرن..هیچ اسم نیا پس منه اسم یجا جا نیا

 شده اشتباه البد

 ..نهیبیم غلط چشمام حتما

 تاالر اومدن از قبل یدونیم

 کردم آماده قبل شب از رو هام لباس

 بزنه چشم خط برام گفتم هم شگرمیارا به

 هکنیم تر خوشگل رو چشمام یبود گفته که همونطور
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 وردم رنگ رهیت بنفش مگه..نیبب و دستام بنفش الک

 ..نبود عالقت

 االنم گهید بزن بنفش الک یمن شیپ که یوقت فقط یگقت

 ..شتمیپ چون زدم

 شده بلند یحساب ماهه دو نیا تو  موهامم

 کمرم نییپا تا

  شهیم پسرونه زشته زن یبرا کوتاه یمو یگفتیم

 که یروز اون از اما بودم کوتاه یمو عاشق نکهیا با

 شد گانهیب من یموها با یچیق یگفت

 ..کردم نگاه اطرافم به

 اومدم درست

 است مامان نمیبیم که یکس نیاول

 ها نه من مادر

 تو مادر

  گمیم رو الیل جون عمه

 که ادتهی
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 مامان گفتمیم هم اون به خودمون خلوت تو

  بوسهیم منو و کنمیم سالم

 عروسم؟ نگفت من به چرا موندم فقط

 یبرا هلهله یصدا که غرقم خاطرات و ایرو یتو

 ..ارهیم خودم به و من داماد و عروس

 ..کنمیم بلند رو سرم

  هیکی هامون قهیسل

 من که کرده انتخاب برات رو یشلوار کت همون

 بودم کرده انتخاب

 یداشت دوست تو که ستین یلباس لباسش اما

 نیآست یب و پف پر

 شیآرا و بلوندش یموها به رسمیم ادیم باال نگاهم

 ظشیغل

 ؟؟یداشت دوست تو که ستین نطوریا چرا پس

 در جور تو قهیسل با دختر نیا یچیه چرا پس

 ..مامان شیپ زیم سر رفتم..ادینم
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 اومدن ایپرن و فرهاد..گرفت دستامو بهارک.. نشستم

 بود ریز سرش که یطور همون فرهاد زمونیم سر

 ..خشک و سرد..کرد سالم

 ..گفتم ایپرن به یکیکوچ کیتبر

 ..بود بهش نگاهم..یصندل یرو نشستن

 ..بودم داغون بدجور..سوختمیم داشتم

 پوشوندم خودمو کمی...اومد عاقد که دینکش طول یلیخ

 یقاط خانوما با ونیآقا..انداختم روسرم رو شالم و

 ..شدن

 ..خوندن به کرد شروع عاقد

 ..محترمه زهیدوش

 ..مرگ و محترمه زهیدوش

 ..مهمونا نیب نشسته محترمه زهیدوش..کووووفت

 دمیدیم..دیلرزیم دستهام..دیلرزیم بدنم..کردم نگاهش

 ..لرزهیم دستهاش که

 ..نهیبچ گل رفت عروسم..خوند رو اول بار عاقد

 ..ارهیب گالب رفت عروس..دوم بار
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 دمکر یسع..ادیم باال جونم داره..نخون یلعنت..سوم بار

 ..رونیب بدم تند تند و نفسم

 ..سوم بار

 ..لمیوک_عاقد

 سقف اصال..بشه یزیچ هی توروخدا..ریبم توروخدا_

 ..کمک جونم خدااا..سرمون رو زهیبر

  بعله م پدر اجازه با_ایپرن

  لمیوک..دوماد اقا_عاقد

 به..بهارک به کردم نگاه..دامیام شدیم تموم داشت_

 مامان اما نبود خوب حالشون هردو..شکوفم مامان

 حال یول دادینم بروز و گرفتیم رو خودش یجلو

 و یسرد و چشمهاش یسرخ از داشت بهارک بد

 ..کردیم بروز دستهاش لرزش

 کردم التماسش چشمهام با..فرهاد به کردم نگاه

 سرش که طورهمون..نه بگو تروخدا..نه بگو توروخدا

 گفت بود ریز

 بعله_فرهاد
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  58 پارت

 نیا اسم..نییپا انداختم و سرم و زدم یتلخ  لبخند_

 ..دونمینم..بزارم یچ رو اتفاق

 رو بعدش به نجایا از دیبا چطور دونمینم اصال

 ..بکشم نفس یچجور ای..کنم یزندگ

 ..کنم باور تونمیم اصال ای

 ..تو بدون سخته..فرهاد..تونمینم..دادم تکون رو سرم

 ..سخته..تو عطر بدون سخته

 دلم..بستم و چشمهام و گذاشتم تموم مهین و جملم

 بار نیآخر یبرا فقط شده..بار نیآخر یبرا خواست

 نیبهتر جز برام تمامش که ییروزها یتو برم

 ..روزهاس

 ..شکوفه و دیسع فرزند..افسون باران..من

 که ییها یخوش تمام کنار که ساله ستیب یدختر

 ..مرد خودش..مرد روحش..باشه داشته تونستیم
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 کردمیم حس بود زیم رو سرم..شونم به زد بهارک

 قهیدق ده فقط اما دهیکش طول یلیخ خاطراتم مرور

 نگاهم و برداشتم زیم یرو از رو سرم..بود برده زمان

 ..بود ایپرن دست تو دستش که فرهاد به دوختم و

 ...بوده من یدستا تو عمر کی دستها نیا

 ..رمیمیم دلشوره از من یریگیم که دستاشو

 قورت هامو بغض تمام و گرفتمیم و اشکهام یجلو

 ..دادمیم

 ..بغض همه نیا حجم بود نیسنگ چقدر دونهیم خدا

 ..خدا و باشم من فقط که ییجا هی برم خواستیم دلم

 ..خدا و آسمون باشم من فقط

 ..بندت به لعنت بگم باال رمیبگ سرمو

 ..فرهاد به لعنت

 ..بودنش نامرد به لعنت

 و.کنه عاشقترم تونست خوب

 ..بده رو ندهیآ دیام بهم و کنه وابستم

 و.کنه دستم حلقه..رهیبگ ینامزد جشن برام
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 ..بره بزارن و کنه خودش خورده دست منو

 ..راحت نقدریا

 ..رفت گذاشت و من خوب

 ...هیاسون نیا به کردن ینامرد یعنی

 ..شکستم چجور من دید

 ..شمیم آب ذره ذره دارم من دید

 یبرا چشمهام یجلو که باشه رحمیب تونستیم چقدر

 ..کنم نگاه بهش خواستینم دلم گهید..بشه یگرید

 ..بود شده تار و رهیت دلم ییروشنا

 ..بود شده دیام نا دمیام

 ..بود رفته واقعا..فرررهاد..فرهاد

 ..یاریب سرم رو بال نیا یتونست چجور

 ..یبد نشونم رو بودن فطرت پست آخر یتونست چجور

 ..بود شده نیسنگ سرم

 ..ایدن تو نباشم خواستیم دلم
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 نفسم که یزمان تا و رمیبگ رو گردنم خواستیم دلم

 ..نکنم ول رهیبگ

 ..رمیبم..نباشم..لحظه نیا تو خواستیم دلم

  فرهاد زبان از#

 دیاب دونستمینم..شد شل پاهام میشد وارد که یوقت از_

 مامانم کنار از دمشید.. باران زیم سر برم چجور

 ..زیم دور نشست  و رفت

 و ناز تقدریا یک واسه..خانومم بود شده یخواستن چقدر

 نیاست لباس..حساسم من یگینم..تو اخه یکرد خوشگل

 ..یبپوش دیبا دار

 اروم..شدم شوندیم کینزد..حساسه مردت یگینم

 ودمب انداخته رو سرم..گفت  کیتبر اروم..میکرد سالم

 زمهنو سرم..گذشت کمی..یصندل یرو نشستم.. نییپا

 ..کرد خوندن به کرد شروع عاقد..بود نییپا

 ..شکستیم داشت هام استخون

 ..کردیم درد بدنم

 بزرگ نه هی خواستیم دلم..کنم کاریچ دونستمینم

 ..زیچ همه به بگم
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 مریبگ و باران دست و نجایا از شم بلند خواستیم دلم

 ..یچ همه از کنم فرار و

 ..شدینم اما

 ..شدینم

 بعله پدرم اجازه با_ایپرن

 چند نیا..بود من نوبت حاال..دیلرزیم داشت دستهام_

 خرآ بار یبرا تونستمیم من که بود ییها هیثان هیثان

 ..کنم نگاهش

 ..بود سرخ یلیخ..چشمهاش.. کردم نگاهش

 .. و نییپا انداختم رو سرم..نتونستم

 بعله+

 ..زیم یرو رفت سرش..شد تموم زیچ همه..شد تموم_

 ..من به لعنت

  باران زبان از#

 ..کیک دنیبر یبرا شدن بلند

 شبر از بعد لمبرداریف گفته به..زدن برش رو کیک

 ..دیبوس رو ایپرن یشونیپ فرهاد کیک
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 ..نییپا انداختم رو سرم و زدم لبخند

 ..زدمیم لبخند گهید

 ..زدمیم لبخند ممتد

 ..یلعنت مجلس نیا شدیم تموم یک

 ..کنم نگاهش خواستمینم گهید

 ..کنم نگاهش خواستمینم اصال

یم قلبم داره انگار که شدمیم تیاذ داشتم یجور

 ..رهیگ

 ..شد شام وقت و گذشت بزور زمان

 ..نییپا رفتینم گلوم از غذا نیا..نخوردم یزیچ

 ..بشم خالص خواستمیم فقط

 و شدم بلند جام از..نبود داماد و عروس از هم یخبر

 و تیجمع به کردم یخداحافظ و دمیپوش هامو لباس

 ..باال ادیب تا زدم و آسانسور سمت رفتم همه از دور

 و داخل رفتم بود ثابت نیزم به نگاهم که طورهمون

 که یا مردونه یکفشها به خورد نگاهم..همکف زدم
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 باال ور سرم عیسر..ستادیا یا هیثان قلبم..بود آشنا برام

 ..فرهاد نگاه به خورد نگاهم و کردم

 ادامب که گرفتم رو خودم یجلو..نمشیبب کردمینم فکر

 ..بشه بد حالم و کنم یقاط باز هوی

 ..زدم لبخند

 ..باشه مبارک+

  یمرس_فرهاد

 نگاهم..دیلرزیم داشت دستام..دادم قورت رو دهنم اب_

 ..حسرت و بود تنفر از پر

 یب رفتنش از تنفر و من یبرا شیدوماد لباس حسرت

 ..لیدل

 برگردوند ازم روشو شدم متوجه نییپا انداختم رو سرم

 ..کرد نگاه یا گهید طرف به و

 ..نیزم به زدیم هم پست پاشو

 دمخور عیسر و رونیب رفتم عیسر..همکف به میدیرس

 ..داخلش نشستم و نیماش به رسوندم رو

 ..گرفتیم داشت نفسم..کردم روشن رو کولر
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 ..خدا بود سخت چقدر

 

  59 پارت

 ..نیماش سمت میافتاد راه و اومدن نایا مامان_

 چون..کنه صحبت باهام دینبا که دیفهمیم بهارک

 ..بدم حالم دونستیم

 یعدب صفحه تو و اتاقم یتو رفتم عیسر خونه میدیرس

  نوشتم دفترم

 ..نمیشود چیزها بعضى+

 بخواهى كه هرقدر

 كنى التماس خدا درگاه به كه هم هرقدر

 ..یبدو كه هم هرقدر

 ...كنى فریاد چقدر هر

 تو قول به چیزها بعضى

 نمیشود

 نمیشود كه
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 نمیشود كه

 یادآوریشان كه ایم زنده خاطراتى با

 ...وجان قلب میسوزد آن در كه جهنمیست خود

 عشق وقت به آورى مى یاد به را خمارش هاى چشم

 بازى؟

 بود؟ تو به متعلق روزگارى كه بدنى بوى

 او بغض با و كرد بغض كه را شبى آورى مى بیاد

 سوختى؟ آرام

 را؟ اش مهربان ى زده یخ هاى دست آورى مى بیاد

 هایش بوسه

 ؟ را هاش حرف

  میخندید تو براى فقط كه هایى لب

 ... میگفت دارم دوستت تو به

 ...میداد جان تو براى فقط كه اى پیشه عاشق

 نمیدانم را ما با كرد چه روزگار

 نمیدانم را كرد تكه هزار چرا را قلبمان
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 نمیدانم را كشید آتش به چرا را وجودمان

 آتش و آب به را خود اوقات گاهى كه میدانم فقط

 نمیشود اما میزنى

 نمیشود كه

 نمیشود كه

 ...شودینم که

 و آوردم در هامو لباس..بستم رو دفترم..زدم خیتار

 ..حمام یتو رفتم

 ..نهیآ یتو کردم نگاه

 تمام داشتم شیآرا نکهیا بخاطر و ختیریم هام اشک

 ..بود شده اهیس صورتم

 ..تونستمینم..کنم یزندگ تونستمینم من

 ..دوش ریز نشستم

 ..دهنم یجلو گرفتم دستم

 ..کردمیم هق هق داشتم بود دهیترک بغضم

 ..کردمیم فکر یخودکش به من..بودم فیضع من
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 ..بودم فیضع فرهاد عشق برابر در من

 یرو گذاشتم و برداشتم و بود دستم کنار که یغیت

 ..رگم

 ..بکشم خواستمیم

 فقط بود مرده روحم من چون خواستینم جرعت

 ..جون یب جسم نیا بود مونده

 و کرد باز رو حمام در بهارک بکشم رو غیت اومدم تا

 اون کرد پرتاب رو غیت و گرفت محکم رو دستم

 ..سمت

 ..کردیم نگاهم..کردم نگاهش

  هااان..وونهید یکردیم کاریچ_بهارک

 برو..تو یایب دادم اجازه من مگه..تو یاومد چرا+

 بزار تنهام.. بهار رونیب

 تو یعنی..یکن بدبختمون که بزارم تنهات_بهارک

 ..یفیضع نقدریا

 بودم شده مچاله که طورهمون..شد دیشد هام هیگر_

  گفتم
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 ..رفت میبچگ خاطرات..بهار رفت+

 ..رفت نمیرید یآرزو

 ..رفت بود دهیرس تیواقع به که ییایرو

 ..رفت دمیام و زهیانگ

 ..باشم زنده چجور..باشم یقو چجور

  امیب کنار یروز هی بتونم اگه هم فرهاد رفتن با من

 تونمینم خوابهیم گهید یکی بقل تو شبا بدونم نکهیا با

 ..امیب کنار

 ازش..شد تموم زیچ همه..شد تموم..باران_بهارک

  شو متنفر

 و جد به نینفر..بهش نینفر..متنفرم ازززش..متنفرم+

 ..دنشیکش نفس از خورهیم بهم حالم..آبادش

 ..رهیبم یاله

 تو گرفت منو و شد خم و بست و آب دوش بهارک_

 ..بقلش

 ..گرفتمش سفت
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 یعشق شکست من..گهید ندارمش..کنم کاریچ من

 ..ها داستان و لمهایف تمام از بدتر..خوردم

 ..هیواقع داستان هی نیا

 ..قتیحق به نیا

 ..بدددد.. شکستم بد من

 دهیچیپ تنم دور که یا حوله با و کرد خشکم بهارک

 ..پتو ریز رفتم و رونیب اومدم بود شده

 ..داشتم لرز

 ..بفهمه مامان رو بدم حال نزاشتم

 ..رونیب بره که خواستم هم بهار از

 ..ارمین خودم سر ییبال چیه که گرفت قول ازم

 ..بکشم زجر ابد تا دادم قول بهش منم

 پتو ریز که ییها شب تمام به کردم فکر..بودم پتو ریز

 ..میدادیم امیپ بهم

 ..زدم لبخند

 یادآوری با یزاریم لبم یرو از که یلبخند به لعنت

 ..خاطراتت
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 ..فرهاد متنفرم ازت من

 ..یبخور گرم نیزم به یاله..تو به نینفر

 ..دختره اون و تو به لعنت

 ..خاطراتمون تمام به لعنت

 ..راد فرهاد متنفرم ازت

 فرهاد زبان از#

 ..خونه میدیرس ایپرن با همراه

  گفتم ایپرن به رو

  پس کجاست عمو+

 بابا چه هم نجایا کل عشقم ماست شب امشب_ایپرن

 ..ماست مال نباشه چه باشه

 منو و گرفت رو دستم کردمیم نگاهش که نطوریهم_

  خونه یتو کشوند

 ..کرد نگاهم

 بهم توام..یلیخ.. فرهاد دارم دوستت یلیخ_ایپرن

 بکشم زبونت ریز از بخوام که ستین یزیچ..بگو

  یدار دوستم چقدر بگو بهم..رونیب
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 دوستت یدونیم..ایپرن کنمیم ابراز سخت من+

 ..شتریب یبفهم رفتارم از کن یسع تو..دارم

 ..گردنم دور کرد حلقه رو دستش و زد لبخند_

 ..عااااشق.. چشماتم عاشق..اخه رفتارتم عاشق+

 رو گذاشت رو لباش و کرد خودش کینزد منو_

 ..تخت یرو و اتاق یتو کشوندم..لبهام

 ..تخت یرو نشوندم

 ..کمینزد اومد

  کن باز لباسمو پیز_ایپرن

 ..کردمیم فرار چجور دیبا..کردمیم کاریچ دیبا_

 کنم کاریچ+

 نیا یخوایم هنوزم..مایشوهر و زن..فرهاد هیچ_ایپرن

 یبد ادامه و سرد رفتار

 

   60 پارت

 ..کردم بازش و لباسش پیز یرو گذاشتم رو دستم_
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  امیم االن_ایپرن

 سرخ خواب لباس..برگشت زود یلیخ و رونیب رفت

 ..بود دهیپوش

 ..یلیخ..بود یلخت

 خوابوند منو..دورش ختیر و کرد باز رو موهاش

 ..من یرو دیکش خودشو..تخت یرو

 داد حرکت و دستاش و لبام رو گذاشت باز و لباش

 تعجب..نشستم و عقب دمیکش خودمو هوی..بدنم یرو

 ..کنارم نشست..کرد

 یاریم در یباز ایح با یدار یادیز گهید تو_ایپرن

  فرهاد

 ..بگم نداشتم یزیچ_

  واقعا یکشیم خجالت_ایپرن

 ..آره+

 تو..کشمینم خجالت ازت اصال من عوضش_ایپرن

 هارو عاشقانه تمام دارم دوست..یمن از..یمن عشق
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 امیم خوب زیچ هی با االن..کن صبر..کنم تجربه باهات

 ..سراغت

 مانداخت رو سرم..رفت برهنش مهین بدن به کردم نگاه_

 خاطر به تنها..ایپرن بخاطر نه..زدیم تند تند قلبم..نییپا

 ..باران با خاطراتم

 تونستمینم..دنشیبوس..تنش یبو ادی..وفتادمیم بدنش ادی

 ..تونستمینم من..من

 صد مشروب یبتر هی با ایپرن..دادم رونیب و نفسم

 ..نشست کنارم و اومد درصد

 ..بود دستش وانیل دوتا

 ..خی و ختمیر مشروب هردو یتو

 ..جلوم گرفت

 ..امشب یسالمت به..عشقمون یسالمت به_ایپرن

 ات و گرفتم دستش از رو وانیل داشتم که یحرص از_

 ..دمیکش سر ته

 ..بود لبهاش یرو لبخند
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 و ختمیر گهید وانیل هی و گرفتم دستش از رو یبتر

 ..دمیکش سر

 ..شدم داغ جور بد..شدم داغ..چهارم..سوم وانیل

 ..بود شده گنگ سرم

  نه مگه..چشماش خمار_ایپرن

 فقط..دمیدینم رو ایپرن قسم وهلل به..کردم نگاهش_

 ..دمیدیم رو باران

 ..بود باران ممیمست  یتو یحت

 ..تخت یرو خوابوندم و گرفت و دستام

 ..دنمیبوس به کرد شروع..روم اومد باز

 ..آورد در هامو لباس

 دختر..بارانم بشم خوشگلت یچشمها قربون یاله

 ..دمیکش رو رو خودم و کمرش به گرفتم و دستم...من

 گاهن..دیپر سرم از یمست که بود گذشته چقدر دونمینم

 صبح پنج..بود گذشته ساعت پنج ساعت به کردم

 تو که یدختر به کردم نگاه..بودم نجایا من چرا..بود

 ..دمیپر جا از..بود بقلم
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 ..برگردوندم ازش و نگاهم

 ..دمید رو خودم..نهیآ یجلو رفتم..بود لخت ایپرن

 ..که منم

 روبمش یبتر به افتاد نگاهم و دمیپوش عیسر لباسهامو

 ..بود شده تموم آخر تا که کنارک

 ..استخر لب نشستم..اطیح یتو دمیدو

 ..اومد ادمی رو زیچ همه

 ..بوده ایپرن نگو دمیدیم و باران من..باران

 ..استخر آب داخل کردم رو سرم..ختیر هام اشک

 ..داشتم نگه رو نفسم

 ..هیثان چهل..هیثان یس..هیثان ستیب..هیثان ده

 لب دمیکوب رو دستام..گرفتیم داشت نفسم..هیثان پنجاه

 ..باال اومدم هوی و استخر

 ..بودم کرده کاریچ من..من

 یرو دمیکوب مشت با..چشمهام به گرفتم رو دستم

 ..نیزم
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 ..من به لععععنت..زیچ همه به لعنت

 ..من به نینفر

 ..زیچ همه بود شده تموم

 ..بود شده تموم

 و ایپرن آدم بودم شده..گذشت هم پشت یروز سه دو

 ..عموم

 عنوان به و نامم به خورد بابام و عموم اموال تمام

 یمعرف ها سهامدار نیب راد یها شرکت یقطع ریمد

 ..کردم شروع رو دمیجد کار و شدم

  باران زبان از#

 و رقص هم بعدش و انویپ کالس رفتمیم ها عصر_

 کردن فکر و خونه کینزد یها کوچه تو پرسه بعدش

 ..دنینرس جهینت به و

 ..بود دهیرس گوشم به یخبر جور همه ماه کی نیا تو

 اومده ایپرن همراه اونم بار دو یکی همش فرهاد نکهیا

 ..عموشه خونه همش و الیل عمه خونه
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 داره و راده شرکت استیر مشغول وقت تمام نکهیا

 ..کشهیم همه رخ به رو شدنش بزرگ

 کردیم ابراز جون عمه اما خوبه باهم رابطشون نکهیا

 ..طونیش یلیخ ایپرن و سرده پسرش کمی

 ..نبود مهم برام گهید یچیه

 ..فرهاد نه بودم مهم خودم نه

 ..نداشتم دوسش گهید

 ..چرا دیدونیم

 ..عاشقشم شدیم ثابت بهم شتریب روز هر چون

 دلم تو شب آخر اما ومدیم تنفر حرف هام نینفر ونیم

 به بره خار هی ارمیب تحمل چجور من ایخدا گفتمیم

 ..پاش

 تنگ براش دلم هنوزم اما بود پاشونده هم از مویزندگ

 ..بود

 ..تونمینم کنم پاره عکسامونو ومدمیم هربار

 چسب اونقدر رو بودم کرده پاره که یعکس نیآخر آخه

 ..اولش روز مثل بشه که بودم کرده یکار
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 ..بودم فرهاد ضیمر من

 ..متنفر هیبق یجلو

 ..بهبود به رو حالم هیبق یجلو

 ..عاشق و داغون شهیهم از شتریب شبا..شبا اما

 ..  خوردم شکست چقدر وفتادیم ادمی تازه شبا

 ..اشکهام و بود من مختص شبا

 ..ناله همه نیا از شدم خسته اه

 ..ها ها ها بگم..بگم یچ خب

 ..من دارم یا یزندگ عجب ولیا بگم..خوشحالم چقدر

 ..میخوشبخت ای بگم میشانس خوش از..بگم یچ

 ..هه

 یجوری خودت..بگذرون یجوری خودت..ایدن الیخیب

 ..داره یطعم چه شکست بده نشون فرهاد به

 ..بود مامان خورد زنگ میگوش

 ییکجا..باران سالم_مامان

  خونه امیم دارم..مامان سالم+
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 ..ها تولدته امشب رفته ادتی انگار گهید ایب_مامان

  یگفت شد خوب..بود رفته ادمی واقعا یواا+

 ..یدار کار یلیخ دختر ایب یحواس یعح_مامان

 ودب تولدم..بود رفته ادمی چطور کردم قطع رو یگوش_

 ..لیفام ی همه..بودن دعوت همه..امشب

 ..زنش و نامرد اون یحت

 زجر دیبا هم تولدم شب تو یحت..دمشیدیم باز امشب

 ..بکشم

 ..نکرد دعوت شدینم..الیخیب

 ..بود زیبرانگ شک میکردینم دعوت اگه

 ..امشب بود یشب چه..خونه سمت رفتم

 

  61 پارت

 ..خونه سمت رفتم

 که دمیخند پرتم حواس به رو راه کل خونه دمیرس

 ..بره ادشی رو تولدش آدم شهیم چطور
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 غر غر از یکل دنیشن از بعد و شدم خونه داخل عیسر

 آماده به کردم شروع و اتاقم یتو رفتم..مامان یها

 ..شدن

 اب موهام کردن خشک هم بعد عیسر نسبتا حمام هی اول

 هک یلباس کردن تن و اتو با کردنش صاف و سشوار

 ..بودم کرده انتخاب

 شمیآرا و موهام یبرا بود قرار..نهیآ یجلو ستادمیا

 ..ادیب میشگیهم شگریآرا

 زنگ بودم خودم کردن نگاه مشغول که طورهمون

 ..بود شگرمیآرا الناز مطمئنن.. شد زده خونمون

 و یصندل یرو نشستم..یچطور یخوب و سالم از بعد

 که ییها مدل یرو از خواستم و بهش سپردم خودمو

 ..کنه درستم کردم انتخاب

 یباال کرد جمع و کرد فر یحدود تا و موهام نییپا

 ..سرم

 صورتم یرو رو یا رهیت شیآرا شهیهم خالف بر

 شدنم جذاب باعث و داد جواب یکل که کرد امتحان

 ..شد
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 هب شدم رهیخ و نهیآ یجلو ستادمیا کارش اتمام از بعد

 ..خودم

 ..یزرشک..بود رژم رنگ هم درست لباسم رنگ

 نیمز یرو پشتش که یکلوش و دار پف نسبتا راهنیپ

 ..شدیم دهیکش

 ..بود ساده پارچش نهیزم و

 ..داشتم دوست رو زمیچ همه

 ..شدنم ساله ستیب جشن یبرا بودم متفاوت

 ..باال طبقه رفتم

 ..دورم تا دور به کردم نگاه

 ..بود مامانم ذهن تو که بود ینیزاید همون

 ..یمشک و یزرشک یومیهل یها بادکنک از پر سقف

 ..بود یمشک و یزرشک امشب تم

 ..بود لیتکم زیچ همه..مبل یرو نشستم

 ..کرد نگاهم متعجب و باال اومد مامان

  من دختر یشد یعال بگردم دورت یاله_مامان
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 وقت چقدر... مامان..جونم یمامان من بشم فدات+

  انیم مهمونا گهید

  شهیم شلوغ واشی واشی گهید_مامان

 منتظر نشستم و دادم تکون مثبت حالت به رو سرم_

 ..مهمونا

 ..دوستام از گهید یکسری و اومد بهارک همه از اول

 فقط..لیفام هیبق و خاله پسر و عمه دختر که هم بعد

 ..ایپرن و فرهاد اومدن بود مونده

 ..دیکشیم انتظار رو فرهاد اومدن فقط هام چشم

  شدیم زده همزمان حرف تا دو دلم تو

 ..نشینب..ادین.. گفتیم مغزم

 ..نشیبب..ادیب..مبگفت دلم

 ..کنم کاریچ دونستمینم اصال

 ..نمشیبب که شدم منتظر

 ..زدیم جلو مغز از که بود آدم قلب شهیهم چون

 ..دمشید در چارچوب نیب
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 ..بود گرفته رو دستش ایپرن..باال ومدنیم ها پله از

 ..کردم حفظ رو میظاهر آرامش اما سوختمیم داشتم

 ..شدم بلند پاشون یجلو..بودم نشسته

  کرد یبوس رو و جلو اومد ایپرن

  یشد خوشگل یلیخ مبارک تولدت..جون باران_ایپرن

  زدلمیعز یمرس+

  گفت آروم..بهم بود شده رهیخ فرهاد_

  باران مبارک تولدت_فرهاد

 جان فرهاد ممنون+

 یرو و رفتن ایپرن همراه و داد تکون رو سرش_

 .. نشستن یکنار زیم دور..یصندل

  مبارک تولدتون..ییبایز یبانو چه به به_شاپور

 که یبلند قد مرد به خورد نگاهم چرخوندم رو سرم_

 ..زدینم کم سالش و سن

 پیتخوش یلیخ اما..بود نطورایا بابام همسن دیشا

 ..بود داشته نگه و خودش



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
3
4
4 

 

 ..هیک دونستمینم

  شما دیببخش..یمرس+

  ایپرن پدر..فرهاد یعمو..هستم راد شاپور_شاپور

 ..لطفتون از ممنون..دیاومد خوش..آها+

 یعمو..نشست زیم همون دور رفت و زد لبخند_

 ..عقد سر بودمش دهیند چرا پس..زنش پدر..فرهاد

 ..تیجمع ونیم رفتم توجه یب و دادم تکون یسر

 تند تند قلبم چشمهاش به کردن نگاه بخاطر هم هنوز

 ..زدیم

 ..کم نور و بود نور رقص

 ..افتادم اونشب ادی

 ..بقلش تو کردم تصور رو خودم لحظه هی

 ..اونشب مثل..رقص حال در

 ..دادیم ادمی تانگو داشت یوقت

 ..کنارم به شد دهیکش نگاهم



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
3
4
5 

 

 نفره ود داشتن و بود بقلش تو ایپرن..یمتر دو فاصله با

 ..دنیرقصیم

 

  62 پارت

 لعنت..شد شروع هام نینفر باز..کردم بغض_

 ..وجودش به نینفر..بهش

 ..نششششششه خوشبخت شاهللیا

 ..نیزم بخوره پاش یجلو وفتهیب سنگ اصال

 اومد لیفام یپسرا یکی که هیگر ریز بزنم بود کینزد

 ..برقصم باهاش و نباشم تنها خواست ازم و جلو

 باال رو سرش..بود نییپا سرش..فرهاد به کردم نگاه

 ..دمونید..کرد

 بکبا پسره اسم..رفتمیپذ رو رقصش درخواست عیسر

 خواستمیم فقط..شهیم مونیک دونستمینم اصال..بود

 ..کنهیم کاریچ نمیبب..کنم جذب و فرهاد توجه یجوری

 ..کردیم نگاهم طور همون

 ..کردمیم نگاهش منم چرخش هر تو
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 به دوخت و گرفت ازم رو نگاه..بود اخم صورتش تو

 ..ایپرن

 از..نبود مهم براش..نکرد نگاهم گهید نه...قهیدق کی

 و رقص که خواستم دیرقصیم باهام داشت که یپسر

 خواستمیم..ازش شدیم بد حالم داشت یعنی..کنه تموم

 ..شدم تنها باز..رمیبگ فاصله ازش عیسر

 ..یصندل یرو نشستم رفتم..تنها یتنها

 ..کردمیم نگاه نطوریهم..بهشون شدم رهیخ

 هم تولدش روز تو آدم یعنی..کنم کاریچ دونستمینم

 ..بگذره بد بهش دیبا

 ..بکشه زجر دیبا

 ایرنپ و فرهاد..نییپا انداختم رو سرم و زدم یتلخ لبخند

 ..نشستن اومدن هم

 یرو رو یکس دست بودم فکر یتو که طورهمون

 ..فرهاد یعمو بود شاپور..کردم حس شونم

  ولدتهت..یبترکون وقتشه االن..ینشست تنها چرا_شاپور

  مریبگ نفس کمی اومدم شدم خسته..دمیرقص یلیخ+
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 داشته ونیا افتخار خواستم گرفتن نفس نیا نیب_شاپور

 برقصم شما با که باشم

 ..گفتمیم دیبا یچ..کردم تعجب_

 آخه+

  نیدیم افتخار..بانو نداره آخه گهید نه_شاپور

 تکون مثبت نشانه به رو سرم و شدم بلند جام از_

 .. دادم

 به میکرد شروع و سالن وسط میرفت راد شاپور با

 مشت رو دستهاش..دمید رو فرهاد حاال..دنیرقص

 دستهاش شدیم یعصبان یلیخ یوقت شهیهم..بود کرده

 ..خوردیم مشروب االن مثل و کردیم مشت رو

 اون تا چند خواستم..اومد خوشم داشتم که یتیوضع از

 بودم گرفته ادی که رو تانگو یهما یا حرفه حرکت

 ..جان فرهاد جان زن پدر یرو کنم ادهیپ

 گذاشت فرهاد رقصمون نیب..شد تموم دنمونیرقص

 ..رونیب رفت

 خوشحال..زدمیم لبخند..بکشه گاریس بود رفته حتما

 ..بدم عذابش بودم تونسته که بودم شده
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 ..نیتحس با..کردیم نگاهم شاپور

 شهینم باورم..یرقصیم تانگو یا حرفه نقدریا_شاپور

 ..طرفم یمرب هی با نکنه

 ..بلدم خودم حد در اما یمرب حد در نه..نیدار اریاخت+

 ..بود رینظ یب صورت هر در_شاپور

 ..جام سر برگشتم باز و کردم تشکر_

 ..برگشت قهیدق ده بعد هم فرهاد

 رو بود داده سفارش برام مامان که یا طبقه سه کیک

 ..آوردن

 ..داشتم دوسش چقدر..بود خوشگل چقدر

 ..کن فوت شمعارو خوندنیم همه..زیم پشت ستادمیا

 یکوچولو کیک ادی هوی کنم فوت هارو شمع اومدم

 شیزندگ به ورود یبرا فرهاد که افتادم یقرمز یقلب

 ..بود گرفته برام

 ..نفره دو بادکنک پر جشن همون

 با هارو شمع و هام گونه یرو ختیر هام اشک

 ..کردم فوت ییآرزو یب یآرزو
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 هوی باشه آرزو از پر که یآدم یوقت بود سخت چقدر

 ..بشه آرزو یب

 و گرفتم همه دست از هارو هیهد..دادم برش رو کیک

 ..کردم تشکر

 ..انویپ پشت نشستم

 ..همه..بودن شده جمع دورم همه

 ..بدم خودم به رو خودم هیهد خواستمیم حاال

 و بود میزندگ تلخ یروزها آرامش تک که یکیموز

 ..نواختن به کردم شروع

 ..بود نییپا سرم قطعه کل تو

 ..همه..زدن دست همه..شد تموم

 ..زدیم دست داشت که..فرهاد به کردم نگاه

 از پر ای بود زیانگ بر نیتحس نگاهش دونمینم

 ..حسرت

 ..نبود مهم

  گفت و سمتم اومد شاپور
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 ههم نیا و ساله ستیب دختر هی..شهینم باورم_شاپور

 همه که یزدیم بایز اونقدر..یهنرمند واقعا..هنر

 ..بودن گرفته قرار زدنت ریتاث تحت

 ..راد جناب واقعا یمرس+

 نه زنهیم ایپرن نه اما..دارم انویپ خونم یتو منم_شاپور

 رمیبگ ادی خودم یروز هی دارم دوست یول..خودم

  بزنم خودم یبرا

 نم دیببخش..دنبالش دیبر حتما بخشه آرامش یلیخ+

 ..کننیم صدام دارن دوستام..برم

 الدنب رو سالن دور تا دور و گرفتم فاصله شاپور از_

 ..بهارک کنار رفتم..نبود..گشتم فرهاد

  هیک یدونیم اروی نیا_بهارک

  اسیپرن پدر..دونمیم آره+

 ..بهت گهیم یچ_بهارک

 ..ستین مهم ادیز کن ول..باباها مثل کنهیم قیتشو+

 تیمیصم با و روم به رو ستادیا و سمتم اومد ایپرن

  گفت یخاص
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 ..شدم زدنت انویپ عاشق..باران بود یعال_ایپرن

  یدار لطف..زمیعز یمرس+

  دستش تو حلقه به افتاد نگاهم_

 ..حلقتو نمیبب+

 رو دمیکش دست..آورد جلو رو دستش و زد لبخند_

  نشینگ تک حلقه

 به کرد شروع دستام..شدم یحال به یحال لحظه هی

 ..دنیلرز

 ..گردمیبرم االن من..زمیعز قشنگه یلیخ+

 

 63 پارت

 از..بودم افتاده هن هن به..گرفتیم بازم داشت نفسم_

 یوت رفتم و گرفتم و هام اشک یجلو..نییپا رفتم پله

 ..اطیح

 ..آسمون به کردم نگاه..ومدینم باال نفسم

 ..زارهینم قلبم اما..باتو باشم خوامینم
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 هیتک و بود اطمونیح گوشه که یدرخت سمت دمیدو

 ..آشنا عطر یبو..بهش دادم

 ..آشنا آدم هی تن به خوردم و برگشتم

 ..چشمهاش به کردم نگاه

  شدهیچ_فرهاد

  ازش گرفتم فاصله_

 ..نداره یربط بتو+

 ..درخت پشت کشوندم و گرفت محکم رو دستم مچ_

 ..نزن دست من به..گمیم یکنیم کاریچ+

 زنمیم حرف دارم..باران نزن داااااد...نزن داد_فرهاد

  باهات

 ولم..بهت بدم گوش خوامینم..نه ای..یفهمیم+

  من به یداد گوش تو مگه..کن

  بمون دور من یعمو از..گمیم یچ نیبب_فرهاد

 داره یربط چه بتو اصال..دارم کاریچ عموت به من+

  صننم رو تو..هاااان..باشم کینزد خوامیم

 ..بهم ختمینر تویزندگ تا نکن یعصبان منو_فرهاد
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 که گفت رو یا جمله..گرفت هامو چشم یجلو خون_

 ..وارید سمت دادم هولش قدرت با..گفتیم دینبا

 زمیبر تویزندگ تونمیم االن من چون این کمینزد+

 ..متننننفر.. متنفرم ازت..بهم

 ..خونه تو برگشتم و رونیب دادم رو نفسم_

 ..همه..برن همه داشتم دوست..بود انیپا به رو جشن

 خواستمیم چون..فرهاد به نکنم نگاه گهید کردم یسع

 راحت دستش از رهیبم زودتر خواستمیم..بکشمش

 ..شم

 و یتک عکس و مهمونا با عکس یکل انداختن از بعد

 همه و شد شروع همه با کردن یخداحافظ..لمبرداربیف

 ..شد یخال یخال خونمون..رفتن

 و دمکر باز و موهام..نهیآ یجلو نشستم..اتاقم یتو رفتم

 ..عوض رو لباسم

 سیها هیهد تک تک به کردم نگاه..تختم یرو نشستم

 ..بودم نکرده نگاه رو داخلش هنوز که

 ودب ایپرن و فرهاد طرف از که یا هیهد..سمتشون رفتم

 زیآو و گردنبند هی..کردم بازش و برداشتم و
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 اما باشم داشته دوسش تونستمیم..کردم نگاهش..خاص

 ..خوردیم بهم ازش حالم

 تو کردم پرتابش و کردم پارش وسط از و آوردم درش

 ..خوابم تخت سمت برگشتم اخم با و کمدم

 ..کردم بغض باز

 یرتیغ افتاده ادتی حاال..یلیخ..فرهاد یآشغال یلیخ

 ..یشد

 ..یکشیم شونه و شاخ من واس

 ..یبود انکار کار تو که تو..ینبود خودت که تو

 ..یلعنت یآشغال یلیخ

 یتو گذاشتم هامو یهندزفر و پتو ریز رفتم...یلیخ

 دهیخر یهندزفر تا سه روزه چند نیا یتو..گوشم

 آهنگا دادن گوش موقع بودم کرده هیگر بس آخه..بودم

 ..بودن سوخته

 یپل دادمیم گوش و کردمیم یپل شب هر که یآهنگ

 ..بود دلم یحرفا..یمالن از بخشمتینم من..کردم

 دیفهمیم حرفامو کرد عوض امویدن
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 دیخندیم دستاشو گرفتمیم یوقت

 شد رو و ریز امیدن کرد ول که دستامو

 که تو..شد شروع یباز نیا تازه جام به اومد یکی

 یه یکرد وابسته منو چرا یبمون یخواستینم

 من...کتینزد نستهیوا گهید انقد که بگو بهیغر اون به

 باشه من مال دیبا دستات رو حساسم

 من..شه جا دلت توو من جز یکی نمیبب تونمینم

 اصال  ..خوب حس نیا یکرد خراب چرا بخشمتینم

 واقعا   من..نمونویب عشق یکرد داغون فهممتینم

 اون کنار نمتیبب تونمینم سختمه

 ..آسون رمیمیم دارم یفهمینم

 توو ستین صدات سر گهید رومونه نیسنگ جو هی

 خاطراتت خوامینم حاال بودم خوب تو با من..خونه

 ..بمونه

 تمومم ینباش اگه همونم هنوزم من

 بمونم خوامینم گهید تو شیپ که یکرد یکار یول

 ذارهینم قلبم اما تو با باشم خوامینم
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 دارهیبرنم دست لحظه هی ذهنم از فکرت

 یمونیم ادمی توو یول خوامتینم اصال  

 یتونیم واقعا   یباش بد انقد کردمینم فکر

 کردم زمزمه اشکهام ونیم_

 حس نیا یکرد خراب چرا بخشمتینم من+

 نمونویب عشق یکرد داغون فهممتینم اصال  ...خوبو

 یب داشت شباهت که یخواب به رفتم بستم چشمهامو_

 ..دنینخواب

 ..بودم کالس..گذشت یروز چند

  داشتم بر..بود آشنا ما شماره..خورد زنگ میگوش

  دییبفرما+

 جا به هستم راد شاپور..جان باران سالم_شاپور

  نیآورد

  نیهست خوب..راد جناب بله بله+

 چخبرا..ممنون یمرس_شاپور

  یسالمت+
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 صحبت باهاتون یحضور بشه اگه خواستمیم_شاپور

  کنم

  نیبگ نجایهم خب..چرا..من ؟با!!یحضور+

  نمتونیبب تونمیم..بهتره باشه یحضور_شاپور

  االن کالسم من دونمینم..آخه+

  امیم من نیبد آدرس خب_شاپور

 کاریچ من با نیا آخه..کنم کاریچ دونستمینم_

 نیهم یبرا..داره کارمیچ بدونم بودم کنجکاو..داشت

 ..دادم رو آدرس

  نمتونیبیم کالس آخر پس_شاپور

 حتما+

 

 64 پارت

 یساعت مین..فکر به رفتم فرو و کردم یخداحافظ_

 و موهام..نهیآ یجلو رفتم..شد تموم کالس و گذشت

 و پام تا..کالس از رونیب رفتم و کردم مرتب رو شالم
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 ترمز پام یجلو اهیس لنکوروز هی رونیب گذاشتم

  سمتم اومد و شد ادهیپ ازش شاپور..کرد

 معطل اگه دیببخش..یخوب..جان باران سالم_شاپور

  یموند

 ..شد تموم کالسم االن نیهم نه..ممنون..سالم+

 سراغ یکینزد نیهم خوب رستوران هی من_شاپور

  دیبش نیماش سوار شهیم اگه دارم

 ..خونه برم دیبا االن من+

  دیکن قبول اگه حقم در هیبزرگ لطف_شاپور

  دیکن عرض نجایهم شهیم اگه..تونمینم دیکن باور+

  نیماش داخل دییبفرما حداقل پس_شاپور

 تو نشستم و دادم تکون مثبت حالت به رو سرم_

 ..نیماش

 کاریچ من با که دیبگ شهیم اگه راد جناب+

  دارم عجله کمی من چون..نیداشت
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 ازتون خوامیم نهیا مزاحمت از غرض_شاپور

 من به خونم داخل یخصوص بطور که کنم درخواست

  نیبد ادی انویپ

 ..شد گرد چشمهام_

 منن+

  شما خود_شاپور

  ستمین یمرب که من+

 من دیزیانگ بر نیتحس یمرب هی شما من بنظر_شاپور

  رمیبگ ادی شما با خوامیم فقط

 هیشنهادیپ نیاول کردم تعجب..بگم یچ واقعا دونمینم+

  رمیگیم دادن ادی یبرا که

  دیکنیم قبول پس_شاپور

  کنم فکر دیبد اجازه اما راد جناب دیببخش+

 شماست دست ماهم اجازه..درصد صد_شاپور

  دارم عجله کمی برم من ستین یا گهید امر+

 ..رسونمتونیم دیریم هرجا..دیدار اریاخت_شاپور

  شمینم زحمت باعث نه+
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  ستین یزحمت_شاپور

  اومدم نیماش با امروز+

  جان باران شما از خبر پس..اهان_شاپور

  دمیم خبر بهتون حتما+

 نگیپارک تا..بودم شده جیگ..رفت و میکرد یخداحافظ_

 سمت رفتم و شدم نمیماش سوار و رفتم ادهیپ کالس

 ..کردم فکر و راه کل..خونه

 ..بدم ادی تونمیم اصال..من چرا آخه

 ..مبل یرو دادم لم..نبود یکس خونه دمیرس

 که نیا به کردمیم فکر داشتم..دادم قورت و دهنم آب

 ..خان فرهاد کوچک راد جناب عذاب ملکه بشم

 ..دمیرسیم جهینت نیا به کردمیم فکر یهرچ

 میسمت از و دمیم ادی انویپ خان شاپور به و رمیم من

 چشمش یجلو روز هر و دمیم آزار و یلعنت اون

 ..شمیم ظاهر

 ..یچ نایا مامان اما
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 به رمیم که بگم بهشون دیبا..گنیم یچ بفهمن اگه

 ..دنیفهم که دنیفهم هم بعدا بدم ادی دوستم

 ..کردمیم کاریچ دیبا دونمینم

 ..کردم فکر کامل روز دو

 بهش نکهیا و بود فرهاد دادن عذاب فکر به فکرم تمام

 لیذل تونهیم چقدر و داره دوست منو چقدر کنم ثابت

 ..بشه نابود و بشه

 نگه شاپور شماره یرو..یجلو گرفتم رو میگوش

  روش زدم و دمیکش یقیعم نفس..داشتم

  برداشت.....بوق.....بوق.....بوق

  بارنم راد جناب سالم+

  یهست خوب..جان باران سالم_شاپور

 خوامیم که نهیا مزاحمت از غرض..ممنون یلیخ+

 ..کردم قبول رو درخواستتون

 خودم شدنه تر یا حرفه یبرا دیشا..کردم فکر یلیخ

 ..باشه خوب شنهادیپ نیا هم

 ..بدم آموزش بهتون تونمیم



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
3
6
2 

 

 ممنون..نیکرذ خوشحالم چقدر دیبدون اگه_شاپور

  دیباش حاضر دیتونیم ها یک..واقعا

 هر یبرا شمیم کاریب عصر شش از روز هر من+

  هیکاف ساعت دو جلسه

 منتظرتونم شش ساعت امروز پس..هیعال_شاپور

 دونمینم..دمیکش یقیعم نفس و کردم قطع و یگوش_

 ..بکشم زجر یلیخ دیشا..نه ای کردم یدرست کار

 یوق اونقدر دیبا اما..کنه کم و نفسم که نمیبب ییزایچ

 ..شیزندگ تو من دنید از ببره اون نفس که باشم

 اومدم و حمام رفتم و پاشدم جام از و زدم لبخند

 ..کردم صاف موهامو

 هی با مویآب یل یهم سر و کردم باز رو کمدم در

 رو المش و مانتو و دمیپوش دیسف ربع سه نیآست شرتیت

 رفتن آماده و دادم انجام مویشگیهم شیآرا و کردم سر

 ..شدم

 کالس راجب بودم کرده صحبت بابا مامان با روزید

 ..حرفا نیا و دوستم به یخصوص

 ..نداشتن یمشکل اونام



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
3
6
3 

 

 سمت رفت و شدم نمیماش سوار..رونیب رفتم خونه از

 ..بود فرستاده برام خان شاپور که یآدرس

 تهدس هی و ستادمیا کیآنت یفروش گل هی یجلو راه تو

 ..رفتم راهمو ادامه و گرفتم خوشگل یلیخ گل

 و کردم پارک رو نیماش و دمیرس شش به قهیدق پنج

 ..شدم ادهیپ

 انگار..کرد باز برام رو در و کردم صحبت نگهبان با

 ..بود شده هماهنگ قبل از

 پر و بزرگ باغ هی یتو قصر هی مثل..یا خونه عجب

 هنوز دیشا..دمیند رو فرهاد نیماش..بود درخت

 ..ومدهین

 ایپرن..شد باز روم به در زدم در و رفتم..داشتم استرس

  دیبوس و صورتم و بقلش تو کشوندم دید منو تا بود

 ..بود شده تنگ برات دلم چقدر باران یوااا_ایپرن

 ..زمیعززز نطوریهم منم+

 که شدم خوشحال یلیخ..گفت بهم امروز بابا_ایپرن

  دمب گوش نواختنت به و نمتیبب یایب روز هر یقرارها
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 خوشگل بهم یدار لطف یلیخ..دلم زیعز یمرس+

 ..خانوم

 سالن یتو رفتم..داخل کرد تعارفم_
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 اطرافم داشتم که نطوریهم..خونشون بود قشنگ چقدر

 که یرنگ دیسف انویپ به کردم برخورد کردمیم نگاه رو

 دیشا و تر بزرگ اما بود خودم انویپ هیشب درست

 ..قشنگتر

 مثل ونما بوده مادرم انویپ البته..بابا انویپ از نمیا_ایپرن

 ردنک عمر یاونقدر متاسفانه اما بوده انویپ نوازنده شما

 نواختنش یصدا بشنوم یحساب و درست من یحت که

 ادی بوده ارزوش شهیهم بابام نیهم بخاطر..رو

 وشخ بابام گوش به جونم باران نواختن قضا از..رهیبگ

 ..افتاده مامان ادی و اومده

  گهید نیهم

  گفتم و زدم لبخند_
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 در که ییجا تا کنمیم یسع من..مادرت بابت متاسفم+

 ..بدم ادی راد جناب به هست توانم

  من به هم یگاه و_ایپرن

 یخانوم افتخارمه باعث..حتما+

 ..ایپرن به دادم و آوردم در رو شالم مانتو_

  یاومد خوش..زیعز باران به به_شاپور

  زدم لبخند..دمید رو شاپور و برگردوندم رومو_

  ممنون..راد جناب سالم+

 ..میکن شروع_شاپور

  گفتم و انویپ پشت تمینش_

 دینیبش دییبفرما+

 سانت سه ی فاصله به و شد کینزد آروم اروم_

  کنارم نشست

 عدب دمیم گوش سمیمیوا نجایا کمی جونم باران_ایپرن

 ..رمیم

 ..زمیعز یدار دوست هرجور+
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 ..خان شاپور به کردم رو_

  دستام به دیکن نگاه+

 معروف انویپ آموزش تو هیپا قطعه به که یا قطعه_

 ..زدم رو بود

 یزایچ ادی من بود زده یخوب عطر..بهش کردم نگاه

 ..نداختیم خوب

 پیت زدیم سنش از تر جوون..صورتش به کردم نگاه

 یوودیهال گریباز یکلون جرج ادی منو افشیق و

 وسط از که نیبیس مثل گفت شدیم اصال نداختیم

 ..کردن نصف

 اب و وقار با..بود یحساب آدم چه هم یتیشخص نظر از

 ..تیشخص

 اه نواختن و ها نگاه نیا تمام نیب..دستهام به کردم نگاه

 ..بود فرهاد بودن نجایا واسه من لیدل تنها

 بود خان شاپور به انویپ پله به پله مشغول که همونطور

  گوشم به خورد فرهاد یصدا

 ..زنهیم انویپ داره عمو به به_فرهاد
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  اومده یک نیبب ایب..فرهاد یاومد_ایپرن

  یک_فرهاد

  خودت نیبب ایب_ایپرن

 یرو بکوبم خواستمیم..ومدیم هاش قدم یصدا_

 تخواس اجازه خان شاپور..بستم چشمهام..انویپ بوردیک

  کرد نگاه سرش پشت به خنده با و

 همعرک و یریپ سر..بشم نوازنده خوامیم گهید_شاپور

  یریگ

 یریپ..یجوون و یپیتخوش نیا به..شما..یریپ_فرهاد

 ..خانوم شد عرض سالم..بود کجا

 بلند جام از و دمیکش قیعم نفس..زدیم داشت بد قلبم_

  سمتش برگشتم و شدم

  جان عمه پسر سالم+

 ..بود کرده تعجب..دیپر یرنگ..دمشید لحظه هی_

  یکنیم کاریچ نجایا تو_فرهاد

 دبع منم بدن ادشونی و امیب که خواستن ازم راد جناب+

 ..کردم قبول کردم فکر نهیا
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  یاستاد تو مگه_فرهاد

 توام به یخوایم..استادم االن اما نشدم استاد هنوز نه+

  رو ینوازندگ یداشت دوست یبچگ از ادمهی بدم ادی

 ..ممنون نه..اهان_فرهاد

  فرهاد شده نطوریا افتیق چرا_ایپرن

 رو باران هوی شدم شوکه..برام داشت تعحب_فرهاد

 ..دمید

  گفتم بلند و دمیخند بزور منم و دیخند ایپرن_

 تا یکن تحملم روز هر دیبا گهید اما عمه پسر دیببخش+

  بشه تموم جان عمو ماهه سه دو دوره نیا

 ادامه کارت به نیبش..نزن حرفارو نیا_فرهاد

  دیباش موفق..بده

 میداشت خبر هردو..دادم تکون مثبت حالت به رو سرم_

 ..نجامیا یچ یبرا من که

 گهید..میشد مشغول هم باز..رفت کنارمون از

 تموم کامل ساعتمون دو..شد هشت ساعت..دمشیند

 ..شد
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 هم یرو به رو و میشد بلند انویپ یصندل یرو از

  گفت و زد لبخند شاپور..میستادیا

 ..جان باران ینیبهتر تو..ممنون واقعا_شاپور

 ..راد جناب ممنون+

 تر یمیصم کمی اما میشاگرد و استاد درسته_شاپور

 یکن صدام شاپور شمیم خوشحال..شهیم بهتر میباش

  ستین مناسب که نطوریا..نیدار اریاخت+

  ستمین راحت من اونطور اخه_شاپور

  ؟!خوبه خان شاپور+

 گفت و دیخند_

  هیعال صد در صد_شاپور

  برم گهید من پس+

  یبمون شمونیپ شام دیبا..نزن و حرفش اصال_شاپور

 اصال نه+

 گرفت رو دستم و سمتم اومد بدو بدو ایپرن_
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 درست شام من امشب..ایبر دینبا..یریم یدار_ایپرن

  یبمون دیبا..کردم

  شمینم مزاحم..تروخدا نه+

 زیم سر میبر..میدوست ما..باران هیچ مزاحم_ایپرن

 ..شام

 ..بود خدام از ییجورای..هردوشون به کردم نگاه_

 زا فرهاد..نشستم و شام زیم سمت رفتم و کردم قبول

 ایپرن و روم به رو نشست و شد بلند ونیزیتلو یجلو

 ..بقلش هم

 زیم سر که هم خان شاپور
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 تشکر..بود غذا نوع چهار سه..دیکش غذا برام ایپرن_ 

 بود خوب دستپختش..خوردن به کردم شروع و کردم

 دستپختش پس..بود دشمنم هم ایپرن..نه من یبرا اما

 ..نبود خوب اصال
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 ی عمه دختر نیهمچ حاال تا یک از تو فرهاد_شاپور

  نداشتم خبر من که یداشت یهنرمند

 ..شیپ سال ستیب از_فرهاد

  یهنر چه آخه..خان شاپور من به دیدار لطف+

 .. بودن بایز..رفتار..نواختن..رقص..یهنر هر_فرهاد

 دستش از قاشق..کردم نگاه فرهاد به و زدم لبخند_

 ..افتاد

  لباسم رو ختیر..بهش بزنه گند_فرهاد

  عشقم ندارن یاشکال_ایپرن

  کنم عوض و لباسم رمیم من..اشکاله از پر_فرهاد

.. اومدم حال که دمیخند اونقدر درون از_

 ..یاحمق یلیخ..یاحمق..هه

 اب و دمیپوش رو شالم و مانتو شد تموم که خوردنم غذا

 هادفر نبود معلوم..کردم یخداحافظ ایپرن و خان شاپور

 ..شد دیناپد هوی اصال..رفته کجا

 ور درش و نمیماش سمت رفتم و رونیب رفتم خونه از_

 ..شدم سوار و کردم باز
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 ...و شد باز میکنار در کنم روشن نمویماش اومدم تا

 ..کنارم نشست فرهاد..فرهاد

  یکنیم کاریچ..میترسوند+

  خونه نیا تو کاریچ یاومد..یبترس دمیبا_فرهاد

 نداره یربط تو هی..دایجد یدار کار من کار همه به+

 ..یکرد یباز برام که ینقش تو باش تروخدا..کن باور

 تاز نیا از شتریب حالم نزار پسرم ندارد بر و نقابت

 ..بخوره بهم

 نجایا یاومد..باران نگو پرت و چرت_فرهاد

 ..یچ یبرا..کاریچ

  اومدم خودم یبرا..توهم یآقا ومدمین تو یبرا+

  یچ یعنی_فرهاد

 هم یدرآمد و رمیبگ ادی یزیچ هی و بدم ادی اومدم+

  ماه چند تا باشم داشته

 زودتر..باران..یدار ازین درآمد تو..هه.. درآمد_فرهاد

  یدیفهم..یکنیم تموم رو مسخره یباز نیا
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یم غیج..رونیب من نیماش از برو..یا وونهید بخدا+

  زنتا پدر و زنت جلو بره آبروت زنم

 شناسمتینم گهید_فرهاد

 ..من مثل یشد تازه+

 یموندیم پاک شهیهم کاش_فرهاد

 ..شدمینم فیکث تو یدستا با چوقتیه کاش+

  نکن خونه نیا یقاط خودتو باران_فرهاد

  چرا+

  یفهمیم یلعنت نگرانتم_فرهاد

 دش برابر ده تمیعصبان..شد جمع چشمهام یتو اشک_

 زدم داد و

 ادهااایپ...آشغال شو ادهیپ من نیماش از..یپست یلیخ+

 ادمی چوقتیه..متننننفرم ازت..متنفرم ازت..شوووو

 سر از آب که االن..کردم التماست چقدر رهینم

 چراغ که موقع اون..یشد نگران گذشته هردومون

 هم کردمیم رد حواس یب رو ها راه چهار سر یسبزا

 ..یبود نگران
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 رسوات وگرنه..کارام تو نکن دخالت..فرهاد شو ادهیپ

 ..بشه داتیپ سمتم یبترس که یجور..کنمیم

 و نیماش داشبورد یرو دیکوب و کرد مشت رو دستش_

 هادیپ یا یعصب حالت به و داد تکون تکون رو سرش

 ..شد

 ریز زدم..گاز پدال یرو دادم فشار پامو..رفت

 ..کرد عوض و حالم باز که یاونقدر..هیگر

 ..شمینم آروم چرا یلعنت

 ..زخمام یرو یپاشیم نمک نمتیبیم بار هر چرا

 آروم کردنت نابود با من تا یریگینم آروم چرا

 ..رمیبگ

 ..یدار ینم بر یلعنت من سر از دست چرا

 ..خونه رفتم و آوردم بند بزور اشکهامو_

 ..شد عصر صبح..کردم صبح و شب

 بازم..خان شاپور خونه دمیرس و دیرس شش به ساعت

 خان شاپور و من یدستها همزمان حرکت و انویپ

 ..انویپ دیسف و اهیس بوردیک یرو
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 قهیدق چند که دستهاش و فرهاد یپ در یپ یها نگاه

 ..بود کالفه که چشمهاش و شدیم مشت کباری

 و گشتیم فرهاد دور یوقت ایپرن دنید از من دل غم

 ..رفتیم صدقش قربون

 خود تا کردم هیگر و خان شاپور گرم یخداحافظ

 ..خونه

 نز هی خونه تو فرهاد دنید از رفتمیم تر جلو چقدر هر

 پشت ماه دو که ییجاااا تا دمیکشیم درد شتریب گهید

 ..خالصه نقدریهم کوتاه نقدریهم..گذشت هم سر

 شدن بدل و رد جز دوماه نیا یتو وفتادین یاتفاق آخه

 و رفتار تو من فقط که ییها یآشفتگ و ها نگاه

 ..دمیدیم فرهاد یچشمها

 هکرد یقاط و عصابش..بود مشخص..بودم کرده تشیاذ

 و سالم هی به و ماه دو نیا که بود ترسو اونقدر..بودم

 ..بود کرده خالصه خداحافظ و یخوب

 خودش خانم شاپور و ایپر و من مانهیصم جمع تو یحت

 ..دادینم شرکت و
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 دوستم هنوزم..کشهیم عذاب..ستین خوب دمیدیم

 دیبا..بود ذهنم تو که یانتقام اون نبود نیا..نه اما..داره

 راه یکل ذهنم تو..گشتمیم یتربزرگ یها راه دنبال

 ..خوردینم من به چکدومیه اما بود

 فرهاد که یا خونه به راهم تا بود مونده جلسه چند فقط

 ..بشه بسته کشهیم نفس توش

 ..روز چند فقط

 ..بلند ای..کوتاه روز چند
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 ..انویپ پشت بودم نشسته

 به بود نواختن و دستام جمع حواسم که طور همون

  گفتم شاپور

 فردا خوامیم و خاصه قطعه هی قطعه نیا خان شاپور+

 دشیبزن برام

 حس رو ینگاه ینیسنگ بودم مشغول که نطوریهم_

  گفت گوشم کنار وار زمزمه خان شاپور..کردم
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 است انویپ نواختن مانند عشق_شاپور

 و یریبگ ادی را قواعد دیبا ابتدا

 و یکن فراموش را قواعد سپس

 ...یبنواز قلبت با

 ..عشق..بگم یچ دونستمینم..باال آوردم رو سرم_

  نیگرفت ادی+

 ...هم گرفتم ادی هم من_شاپور

 ن؟؟یخوب+

 شمیهم از بهتر دمید تورو یوقت از_شاپور

 ..مرد نیا گفتیم یچ..شدم بلند جام سر از_

 حرفاتونو فهممینم اصال من+

  روم به رو ستادیا_

 نسبت یا گهید دید ای دمتید که یموقع همون از+

  کردم دایپ بهت

 برداشتم قدم هی که موهام یرو دیکش رو دستاش_

 ..عقب
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 قطعه..تمومه امروز کالس..برم دیبا من..راد جناب+

 ..آخر کالس تا مونده روز سه..دیکن نیتمر رو

  داشت نگهم و گرفت و دستم که برم اومدم_

 کنمیم صحبت دارم..یکنیم فرار چرا_شاپور

 ..باهات

 من..کردم یقاط واقعا من..هییصحبتا چه نایا آخه+

 از شما گمیم اجرا و قطعه و کردن نیتمر از دارم

 ..عشق

  شدم عاشقت چون گمیم عشق از_شاپور

 مونده باز تعجب از دهنم..دادم قورت رو دهنم آب_

 ..بزنم یحرف تونستمینم..بود

 یچ یعنی+

 نواختنت عاشق من باران..گفتم واضح بخدا_شاپور

 دیشا..جسارته دیشا دونمینم..خودت عاشق بعد اما شدم

  دارم دوستت من اما...کنهیم دادیب مونیسن تفاوت

  راد جناب+

  ادمهی بودم خان شاپور_شاپور
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 سقف هی ریز که کردم اعتماد شما به من..خان شاپور+

  شهینم باورم واقعا..شما اما باهاتون شدم تنها

 نیتر کوچک من..نکن تصور اشتباه..باران_شاپور

 جادیا یا یاعتماد یب بخواد که نکردم یا یدراز دست

  نیهم..کردم اعتراف یا خورده و ماه دو بعد من کنه

   نیدیم اجازه برم تونمیم+

 همگ..یکن فکر که یبر دمیم اجازه یشرط به_شاپور

 ..یدار وقت روز سه دو خب..نمونده روز سه دو

 ؟!بشم شما دختر دوست..اخه کنم فکر یچ به+

 داریپا نا که زنمینم یا رابطه هی از یحرف من_شاپور

 ازدواج قصدم من باشه

 ..شد متعجب و گرد شتریب چشمهام_

 یحت..مادرم پدرم..ستمین تنها من آخه..اخه+

  بگم یچ دونمینم..برادرم

 ..شهیم درست یچ همه..کن فکر تو_شاپور

 فعال بمونه خودمون نیب موضوع نیا کنمیم خواهش_

  بشه خبر با لهیفام تو که عمم پسر خوامینم
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  نطورهیهم صد در صد_شاپور

  خداحافظ+

 پامو و شدم نمیماش سوار عیسر..رونیب زدم خونه از_

 شاپ یکاف نیتر کینزد..گاز پدال یرو دادم فشار

 سفارش قهوه و نشستم و داخل رفتم و ستادمیا ممکن

 ..دادم

 هم عدب و لبم رو نشست لبخند هوی.. رفتم فرو فکر به

 ..شد لیتبد قهقهه به

یم نگاهم دارن همه و بلنده یلیخ صدام دمید هوی

 و نتونستم اما..دمیخند زیر زیر و بستم و دهنم..کنن

 ..خنده ریز زدم و ییدستشو یتو رفتم

 ..دش لیتبد هیگر و اشک به آگاه ناخودآگاه که یا خنده

 ..آسمونه تو کردمیم فکر شهیهم که خدا به کردم نگاه

 رو ییها راه..باشه قراره یسرنوشت چه نیا..جون خدا

یم بهشون کردم فکر از یحت که یزاریم پام یجلو

 ..ترسم

 ..یدیم جرئت بهم خودت اما
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 ..فرهاد زن پدر با ازدواج

 ..کنم کاریچ دیبا من..بشه یقرارها یچ..هه

 هک راسته اما نبودم موضوع نیا منتظر بگم اگه دروغه

 ..راد شاپور...کردمینم فکرشم یحت بگم

 ..کرد یخواستگار من از

 ...زدم لبخند..نهیآ یتو کردم نگاه

 ..فرهاد باهات بکنم کاریچ

 ..شهیم یچ یدونیم..کنم قبول اگه

 ..خودم هم یشیم نابود تو هم

 ..شمیم نابود من فقط..نکنم قبول اگه اما

 سر قهومو و جام سر برگشتم و دادم تکون رو سرم

 ..دمیکش

 ..سوخت دهنم کردم حس

 ..خونه رفتم و رونیب زدم شاپ یکاف از

 ..گفتمیم یچکسیه به دینبا

 ..کردمیم فکر ییتنها دیبا
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 فرهاد زبان از#

 عمو نه..گشتم باران دنبال چشمهام با..خونه دمیرس_

 ..باران نه بود

 ..دمید رو ایپرن که آشپزخونه یتو رفتم..کردم تعجب

 ..عشقم یاومد_ایپرن

  یخوب..سالم+

 بخور یزیچ هی ایب..شم فدات_ایپرن

 عمو و باران یها صدا و سر از یخبر چطور+

  ستین

 بودم اتاقم تو من..رفته زودتر باران انگار_ایپرن

 و سونا نیرزمیز رفته هم بابا..نشدم متوجه

 ..ششیپ برو یخوایم..استخر

 ..رمیم بخورم یزیچ هی+

 ..خوردم و برداشتم هلو هی و خچالی سر رفتم_

 شیپ نییپا رفتم و دمیپوش یراحت لباس اتاقمو یتو رفتم

 ...عمو

 ..شدم داخل و کردم زونیآو آوردم در و شرتمیت
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 و دادم تکون براش دست..یجکوز تو بود نشسته عمو

 ..شدم واردش آروم آروم و یجکوز یتو کردم پاهامو
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 حرفا نیا و انویپ از یخبر دمید اومدم..عمو چخبرا+

  ستین باران کردم تعجب..ستین

 امروز باران..ستین که یخبر یسالمت_شاپور عمو

  رفت زودتر بره ییجا بود قرار

  یشد نیغمگ نقدریا شما نهیهم واسه+

  مشخصه_شاپور عمو

 ایفکر تو عمو..گمیم ینطوریهم+

  بدجور_شاپور عمو

  یفکر چه..چرا+

  ؟!نه..بروعه دل تو یلیخ باران_شاپور عمو

 ی وارهید به دادم فشار و دستم..کردم نگاهش_

 ..یجکوز

  مگه چطور..تمومه زیچ همه باران+
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 یریدرگ بنظرت..گمیم ینطوریهم_شاپور عمو

 ..نداره یکس با یا یاحساس

 من به که ادینم باشه داشته اگرم..دونمینم+

  اومده شیپ یسوال نیهمچ شما یبرا چطور..بگه

  ینطوریهم_شاپور عمو

 ینطوریهم چوقتیه شما..شناسمیم شمارو من..عمو+

  دیکنینم سوال

 گمیم..بچه ارین در یباز زرنگ_شاپور عمو

  ینطوریهم

  خشک سونا کمی برم من..ینطوریهم..چشم+

 سونا اتاق داخل رفتم و اومدم در یجکوز از_

 ..نشستم..خشک

 ..رونیب دادم و نفسم و دادم قورت رو دهنم آب

 ..نداره امکان بابا نه..نه...نکنه

 دختر هی با ساله هشت هفت و چهل مرد هی شهیم مگه

 ساله کی و ستیب

 ..نداره امکان نه
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 ..موضوع نیا از کن دور منو فکر ایخدا

 ..بره یزیچ نیهمچ بار ریز چوقتیه تونهینم باران

 ..زارمینم من که نهیا تنش

 ..اصال شهیم مگه

 دهیند امروز..کردم دور و فکرم..بستم هامو چشم

 روز هر به بود داده عادتم..بودم شده کالفه بودمش

 من عالقه بخاطر که ییانویپ به دادن گوش و دنشید

 ..گرفت ادشی

 دوش و رونیب رفتم و دادم تکون تکون رو سرم

 ..گرفتم

 پرتقال آب به دست یحت بود فکر تو هم هنوز عمو

 ..بود نزده دستش کنار

 یوت رفتم کراستی و باال رفتم طبقه دو آسانسور با

 ..اتاقم

 و سراغم اومد عیسر ایپرن که تخت یرو دمیخواب

 ..بقلم تو کرد پرت و خودش
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 و چراغ شهیم اگه..خستم یلیخ من..جان ایپرن+

  شمیم یعال بخوابم کمی یکن خاموش

 خسته همش ماهه چند..برام جالبه چقدر_ایپرن

 ..شب ظهر صبح..یا

  زمیعز کن درک+

 تو دارم دوست..کنمیم درک رو تو شهیهم من_ایپرن

 ..یبخواب خوب..یکن درک کمی

 یا..رونیب اتاق از رفت و کرد خاموش و چراغ_

 ..ته به رسهیم یزندگ نیا یک..بابا

 نوح عمر یخوایم کشمیم عذاب دارم یدید جون خدا

 ..یبد بهم

 ..بخوابم کردم یسع و بستم هامو چشم

 باران زبان از#

 وجودم از استرس..بودم خان شاپور ی خونه راه تو_

 هب و یخوابیب ساعت چهار و ستیب..بود شده زیلبر

 ..بودم کرده فکر کسرهی و بودم دهیخر جون
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 هم خواستمیم و یبدبخت نیا هم..نداشت جهینت اما

 ..دمیترسیم

 کرف مبتال که..فرهاد نشتینم دلم به مهرت کاااااش فقط

 .. نشم راد شاپور با ازدواج به کردن

 ..نشم زیآو گل انتقاااام با تا بودمت دهیند کاش

 ..عذاب هم دهیم آرامش بهم هم که وجودت به لعنت

 .. شاپور خونه به دمیرس

 داخل خواست ازم نگهبان و کردن باز برام رو در

 ..کنم پارک

 ..کردم پارک و خونه داخل رفتم..کردم تعجب

 تنها خان شاپور و من هم امروز..شدم داخل

 الشح ایپرن روزید که بود نیا روزید با فرقش..میبود

 ..نبود کال امروز و بود اتاقش یتو و نبود خوب

 و دادم دست..جلو آورد رو دستش و شد کینزد شاپور

  انویپ پشت نشستم

 یزیچ هی اول خب یکنیم شروع عیسر چقدر_شاپور

  بخور
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 یزیچ..ببرم شیپ روزمه هر روند کردم عادت+

  که نشده عوض

  نیبش پس_شاپور

ینم هک بود ریدرگ فکرم قدر اون انویپ پشت نشستم_

 ..بزنم انویپ به دست تونستم

 ..بود مشخص انویپ بوردیک یرو انگشتام لرزش

  دستام رو گذاشت رو دستش شاپور

 شده عوض یزیچ_شاپور

 همب روزید که یکس کنار نشستم..شده عوض که بله+

 عاشقمه گفته

 ..نخندم ای بخندم_شاپور

 نیراحت جور هر+

  رمیگیم پس حرفمو باشه_شاپور

  دیرینگ پس نه+

  چرا_شاپور

 هن چه دیریبگ پس چه حاال..دیدار دوستم دیگفت خب+

 منه ذهن تو اون
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  حاال میکن کاریچ_شاپور

 کالسو میکن تموم من بنظر+

 میدار هم رو فردا هی امروز ریغ ما..یچ یعنی_شاپور

  میکن تموم چرا

  نطوریا بدم ادامه تونمینم من دیکن باور+

 یکرد فکراتو بپرسم ازت یکنیم مجبورم چرا_شاپور

  نه ای

یم یچ دیبا..دیپرس باالخره..دمیکش یقیعم نفس_

 راه نیبهتر..بود درست..بودم کرده فکرامو..گفتم

 ..دونمینم..بود

  بگو یزیچی خب..یکنیم فکر یدار االن_شاپور

  شدم عالقمند بهت منم+

 ..شد کمینزد..شد عوض چشمهاش رنگ..زد لبخند_

 باز..بشنوم درست خوامیم..گهید باری..یچ_شاپور

 ..بگو
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 گهید گفتم+

  بگو باز_شاپور

 دارم دوستت منم+

 ..دیخند باز_

 وقت گمید روز هی یگرفت میتصم زود چقدر_شاپور

  ایداشت

  ییهوی شدم عجول خب کنم کاریچ+

  یکن ازدواج من با یکرد قبول االن یعنی_شاپور

  کردم قبول+

  کنم بقلت تونمیم_شاپور

 ..برداشتم عقب به قدم هی_

  نه االن..نه نه نه+

 ..سنده حرف برام یبگ تو یهرچ_شاپور

  خب+

  خب_شاپور

  بگو یزیچی+
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 وت اما..تیخاستگار امیب االن نیهم حاضرم من_شاپور

 یک بگو

 ..میخاستگار ایب بعد..میباش باهم کمی..زوده که االن+

 با ممکنه..بگم نایا مامانم به چجور دونمینم من اصال

 از دارم ترس دونمینم..بشم رو به رو مخالفت یلیخ

  گفتنش

 گهید وقت چقدر..میباهم ماهه سه ما نکهیا اول_شاپور

  ماه هی..روز ده..هفته کی..خوبه میباش باهم

  ماه کی+

 مطمئن.. میکنیم درستش باهم هردو نکهیا دوم_شاپور

 ..کنمیم یراض رو بابات و مامان..باش

  شاپور فقط+

  شاپور جان_شاپور

 مونوینامزد بعد میکن یراض نارویا مامانم اول+

  ها بچه نیب میکن یهمگان

  خانوم یبگ تو یهرچ..سنده حرفت که گفتم_شاپور

  بگم یچی+
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  بگو_شاپور

 یساعتها چهار و ستیب..استرس از رمیمیم دارم+

  کن باور..دمینخواب

 ..برات ختهیر بهم خوابم ساعت ماهه سه من_شاپور

 قلبم..دیبوس و دستش یتو گرفت رو دستم..زدم لبخند_

 مکن نابود تورو نکهیا بخاطر من فرهاد..فرهاد..دیلرز

 که یراه تنها که بهت لعنت..کنمیم نابود مونیزندگ

 ..بوده انتقام یگذاشت برام

 زدیم خوب..زد هم شاپور..زدن انویپ به کردم شروع

 ..بود گرفته ادی خودم از

 هادفر بخاطر منم چون..بود گرفته ادی من بخاطر دمیشا

 ..بودم گرفته ادی

 رونیب میبر_شاپور

  االن+

 رستوران میبر_شاپور

  میبر+

 ..شد آماده شاپور و پاشدم جام از_
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 یرانندگ خوادیم..میبش من نیماش سوار که گفت بهم

 ..نهیبب رو کردنم

 یرستوران سمت میافتاد راه و میشد من نیماش سوار

 نیهم چون میدیرس زود یلیخ..بود شاپور نظر مد که

 ور منو..دنج یجا هی مینشست و میشد ادهیپ..بود منطقه

 نیسنگ نگاهش..کردیم نگاهم..میداد سفارش و آوردن

 ..کردم نگاهش..بود

  یکنیم نگاهم چقدر+

 ..یکن نگاهم کمی تو خوامیم_شاپور

 دارم سوال..نگاه نمیا..ایب+

  سواله یهرو بپرس قیدق_شاپور

  باهم بود چطور..رابطتون..بگو زنت از+

 نگذشته یزیچ..رفت که بود مونیزندگ اول_شاپور

 فروغ..رو مادرش ادینم ادشی درست ایپرن یحت..بود

 مهربون..زدیم انویپ..بود بایز..بود یخوب زن

 وجودش تو تیانسان..داشتم دوست که بود یهمون..بود

 ..بود
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 تا..نداشتم دوست و یکس سالها من و رفت..رفت اما

 ..تو به دمیرس

 ..چیه که داشتن دوست

 ..عاشقانم تجربه نیاول..شد عشق

 دوست..بودم کرده ازدواج فروغ با یسنت بطور من

 هنوزم..بودم راد شاپور باالخره..داشتم ادیز هم دختر

 فروغ شهیهم..هست توم بودن جذاب و یپیتخوش آثار

 ..نبودم عاشقش اما داشتم دوست رو

 وت دمیپر عیسر یلیخ و اومد خوشم ازت..تو به دمیرس

 ..بودن عاشق مرحله

 ..یزنیم حرف خوب چقدر+

 دیبا داره تجربه سال همه نیا که یکس باالخره_شاپور

  بزنه حرف خوب

  یخوند یچ بدونم دارم دوست+

 ..تیریمد سانسیل فوق دارم اتیادب سانسیل_شاپور

  یزنیم حرف خوب نقدریا که یشعر اهل..پس خب+

  یا یچ اهل تو_شاپور
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 مهین..اما داشتم دوست و. وکالت یزمان هی دونمینم+

  کنار گذاشتمش هدف یب..موند کار

  هیچ هدفت االن_شاپور

 و کنم شروع و خوب یزندگ هی تو با که نهیا هدفم+

  بشم زنا انویپ نیبهتر از یکی

 ؟!یدار دوستم واقعا_شاپور

  یگیم یچ یا تجربه با که تو+

  یمبهم گمیم من_شاپور

 دارم دوستت مبهم پس+

 رو غذا..داد تکون رو سرش..زد لبخند_

 زنگ شیگوش..خوردن به میکرد شروع..آوردن

 دوستاش با اومده گفت بهش..بود ایپرن..خورد

 زود فعال..نبرد من از یاسم که اومد خوشم..رونیب

 ..بود

  شاپور+

  جانم_شاپور

  شن یراض کن دعا..گمیم نایا مامانم به امشب+
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  شنیم یراض..کنمیم ثابت بهشون خودمو من_شاپور

 تا میرسوند رو شاپور..رونیب میاومد رستوران از_

 و میکرد یخداحافظ..کردیم نگاهم یلیخ..خونه

 مگفت مامان به رو اوردهین در لباسهامو..خونه برگشتم

 ..کنم صحبت بابا و شما با یدار وقت مامان+

  یموضوع چه درباره_مامان

 رهیخ امر+

 ..بودن هم بهار و بهداد..سالن تو مینشست یهمگ_

  یدار کارمون گهیم مامانت دخترم_بابا

  آخه بگم چجور دونمینم فقط..بابا آره+

 گلم میراحت باهم که ما..بگو خب_بابا

 ازدواج شدم عاشقش که یکس با رمیبگ اجازه خوامیم+

  کنم

 تعجب از هاشونچشم.. مامان و بهارک به کردم نگاه_

 ..بود شده گرد
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  گفت متیمال با بابا..بود شده متعجب ها نگاه_

  یک با_بابا

  راد شاپور با+

  یییییچ_مامان

  باران یگیم یچ..دیحم داداش_بابا

 بهش من که یکس..دیبد گوش اول کنمیم خواهش+

 بهش ماه چند نیا تو..بوده راد شاپور دادمیم ادی انویپ

 هم قصدمون..میشد عالقمند بهم یعنی..شدم عالقمند

 ..ازدواجه

  گفت و هم تو کرد رو اخماش بابا_

  یدیم ادی دوستت به که یگفت_بابا

 اجازه مکردیم فکر بگم و تیواقع نتونستم که متاسفم+

 نیدینم

  یلیخ..بود بهتر یلیخ یگفتیم رو راستش اگه_بابا

 من..نیبد گوش و شیبق تروخدا اما..بابا دونمیم+

 دارم دوسش واقعا

  سالمه چند من_بابا
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  پنج و چهل+

  سالشه چند خان شاپور_بابا

  هشت و چهل+

 یمرد عاشق من ساله کی و ستیب دختر یعنی_بابا

  پدرشه از تر بزرگ سال سه که شده

  کن بس باران..سررررم بر خاک_مامان

 اما..دیگیم نارویا دونستمیم یعنی..دیگیم یچ دونمیم+

 اباب..کنم یزندگ شاپور بدون تونمینم..شدم عاشقش من

 نیزاشتیم احترام من ماتیتصم به شهیهم شما

 و یگرفتیم و ماتیتصم نیبهتر که یزمان اره_بابا

 مرد خونه یتو میرفتینم خبر یب دادن ادی انویپ یبرا

  بهیغر

  نبود بهیغر+

 شده آشنا االن بود بهیغر_بابا

  کردم فکر من بابا+

  بگو یزیچی تو بهداد..کن بس گفتم باران_مامان

  مشیتصم تو موندم..شده بسته دهنم کامال_بهداد
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  شمیم خوشبخت باهاش دیکن باور..بابا یا+

 ..رهینم کتم تو..باران نه_بابا

 و خونه ندارم دوست..کنمیم خواهش..بابا کن فکر+

 ...بزنم کنار و خانوادم و یزندگ

 باشمتون داشته باهم کن یکاری

 مارو یخوایم که یشد عاشقش نقدریا یعنی_مامان

  میکن قبول یکنیم مجبورمون یدار یعنی..یبزن کنار

 کنمیم فکر بابا باشه..گهید نگو یزیچ..شکوفه_بابا

 تو اما برات میتصم نیا داره یمنفعت چه دونمینم

 ..ینبود نادون چوقتیه

 رفتم و کردم یخداحافظ منم..اتاقش یتو رفت بابا_

 اومد و کرد باز رو در بهارک سرم پشت..اتاقم یتو

 ..داخل

  مار لونه تو یبر یخوایم..یگیم یدار دروغ_بهارک

  یچ یعنی+

  فرهاده بخاطر..باران بگو راست_بهارک
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 هب کردم قبول فرهاد بخاطر اولش آره یعنی..بهار نه+

 کرد اعتراف بهم شاپور که روزید اما بدم ادی شاپور

 چقدر یبدون..شدم عالقمند بهش منم که دمید عاشقمه

  فرهاده امثال و فرهاد یتا صد..جنتلمنه

 ..شهینم باورم..شدم خنگ_بهارک

  گمیم راست دارم..کن باور+

  یباش نزده نقاب کاش_بهارک

  کردم فراموش رو فرهاد من..ستین کار در ینقاب+

 قبولش دامادت عنوان به یبتون که یحد در_بهارک

  یکن

 ..دادم قورت رو دهنم اب_

 من..بشم شاپور زن خوامیم من..گمیم یجد..تونمیم+

 ..گهید خوامینم و فرهاد

 کنه قبول کنهیم یوونگید بابا_بهارک

 تنها..شاپور سمت رمیم آخرش و اول ستین مهم برام+

 ..خانواده با ای
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 هک تو..یآبج باشه خوش عاقبتت آخر کنه خدا_بهارک

 شدم من گهید..یکنیم جدا همه از یدار راهتو

یم من به اول حرفاتو.. میبود دوست قبال  ..خانواده

 ..یزد

 دوست..یمن یآبج تو..نزن حرفارو نیا..بهارک+

 ..آخه بگم یچ..یمن

 نابود یدار که بخورم قسم حاضرم نیهم واسه_بهارک

  شناسمیم چشماتو من..تویزندگ یکنیم

 دوست و شاپور واقعا من..بار نیا یکنیم اشتباه+

 ..دارم

 ریبخ شبت فعال برم من..پس یباش خوشبخت_بهارک

 زمیعز

 داده امیپ شاپور چقدر که اوف..تختم یرو نشستم_

 فردا..دمیخواب و دادم رو تکش به تک جواب..بود

 بود جمعه

 رفتم عیسر بود خونه بابا شدم داریب که خواب از

 ..صبحانه زیم سر نشستم و رونیب

 چخبراااا..یخوب..جان بابا چخبر+
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 یشد زیخ سحر_بابا

  بشه صبح منتظرم حاال تا شبید از+

  بشه یچ یچ که_بابا

  نیگرفت یشوخ انگار..میجد من..بابا+

 کرف متیتصم به دارم و گرفتم یجد برعکس نه_بابا

 .. کنمیم

 بابا بگو یزیچ هی خب+

  گرفتن میتصم واسه زوده..کن صبر خب_بابا

 ..بابا چقدر+

 وقتش یوقت زنمیم حرف باهات خودم..کن صبر_بابا

 بشه
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 نکهیا بعد و خوردم صبحانمو و دادم تکون رو سرم_

 خونه از و کردم بحث و جر مامان با کمی رفت بابا

 زنگ شاپور که زدمیم قدم داشتم..رونیب زدم

  برداشتم..زد
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  ییکجا..یخوب زمیعز سالم_شاپور

  زنمیم قدم دارم..ممنون زمیعز یمرس..سالم+

  شده یزیچ_شاپور

  نیهم..کردم بحث مامانم با تو سر+

 ..ما میبکش دیبا ها دردسر چه بابا یا_شاپور

 ..بکشم دردسر دیبا من..زمیعز نه که تو+

 ..هست منم یبرا تو یناراحت..میندار من تو_شاپور

  دونمیم+

 ..عشقم دونمیم بگو_شاپور

 ..عشقم دونمیم+

 بگو و یهست که ییجا قیدق آدرس..شد حاال_شاپور

  دنبالت امیب

 هم موقع همون..آخره جلسه..باهات دارم کالس شش+

  اشمب تنها خوامیم میعصب کمی االن..زمیعز مینیبیم و

 منتظرتم..یراحت تو هرجور..یخانوم باشه_شاپور

  شش ساعت یبرا
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 ..زدم لبخند..کردم قطع و یگوش و میکرد یخداخافظ_

 من فهمهیم فرهاد که کردمیم فکر یا لحظه به داشتم

 که یحال چه..کنم ازدواج شاپور با یقرارها

 شهبک زجر اونقدر..کنه تحملم عمر آخر تا دیبا..شهینم

 ..رهیبم که

 وونهید با اما بودم شده وونهید دیشا..خنده ریز زدم

 ..کردمیم حال بودنم

 کینزد شاپ یکاف تو تلخ قهوه هی خوردن از بعد

 خونه رفتن یبرا شدم آماده و خونه برگشتم..خونمون

 ..شاپور ی

  یریم کجا یدار باز_مامان

  شاپور شیپ رمیم+

  نکردم تیترب من یدختر نیهمچ کن باور_مامان

 ..برم دیبا..کالسمونه آخر جلسه امروز مامان+

  اونجاس هم فرهاد_مامان

یم و شاپور من..نداره یربط من به ستین ای هست+

  خوام
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 .. بزرگ بابا بگو باره هی..شاپور شاپور شاپور_مامان

 ..خداحافظ..گهید دیکن ول..بابا یا+

 نمیماش سوار و رونیب زدم خونه از عیسر_

 رو خونه در فرهاد بار نیا..شاپور خونه دمیرس..شدم

  کرد باز برام

  هیریخ..تو یاریم و نیماش_فرهاد

 ..کجاست عمو..عمه پسر سالم+

  یقیموس اتاق یتو شما منتظر_فرهاد

 گهید فردا از..اخرمونه جلسه امروز یراست..آهان+

  ینیبینم منو افهیق

 داخل بفرما..خداروشکر..خوبه_فرهاد

 اتاق سمت رفتم و دادم لشیتحو یا مسخره لبخند_

 پام یجلو شاپور..بستم و در و شدم وارد و یقیموس

  دیبوس رو دستم و شد بلند

  منتظرتم ساعتهاس_شاپور

  زمیعز نطوریهم منم+
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 یسمت از و یاومد که خوشحالم یسمت از_شاپور

  آخره جلسه که ناراحتم

 ..شهیهم یبرا باش خوشحال+

  یباش توش تو که یا شهیهم یبرا خوشحالم_شاپور

 تند تند داشت قلبم..انویپ پشت نشستم و زدم لبخند_

ینم..بود چشمام رو به رو چشاش هنوزم..دیکوبیم

 ..کنار ذهنم از رفت

 ..داشت انیجر هنوز عشقش

 ..شتریب نفرتش اما

 ..شتریب که معلومه

 نیتمر و آخر جلسه و انویپ به کردم پرت رو حواسم

 توسط ها یقیموس تمام یاجرا و یانیپا یقیموس

 ...شاپور

 ..دستاش تو گرفت و دستام شاپور شد تموم که کارمون

 ..کرد نگاهم

  هیچ+
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 یهست یکس نیاو تو..یرسوند آرزوم به و من_شاپور

 ..یبرسون آرزوم به و من یتونست که

 ییبایز به یکس..رمیبگ ادی انویپ داشتم آرزو شهیهم من

 وجودت..باشم داشته کنارم رو تو یاخالق خوش و

 ..دیبخش بهم رو هردوتاش

 ..شدم بلند جام از و زدم لبخند_

 خونه برم شهیم اگه..یخوشحال که خوشحالم+

  رونیب میبر با یبمون شهینم یعمی_شاپور

 مباش خونه اومدنش قبل اگه شده حساس مقداد هی بابام+

  بهتره

 هک نمیا منتظر بعد به االن از اما..زمیعز برو_شاپور

 ..ونخونت میایب یخاستگار یبرا که یبگ و یبزن زنگ

 مرفت من..وفتهیم اتفاق نیا زود یلیخ..باش منتظر+

  گهید

 لم مبل یرو فرهاد..رونیب اومدم یقیموس اتاق از_

 خونه از رفتم و نکردم نگاهش..کرد نگاهم..بود داده

 ..شدم نیماش سوار و رونیب
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یم چک مویگوش داشتم و مبل یرو بودم نشسته

 ..بقلم نشست بابا..کردم

  چخبرا_بابا

 یسالمت+

 یمتیتصم رو هنوزم_بابا

  بابا به کردم نگاه و دمیپر جام از برق مثل_

  معلومه+

  کنه خوشبختت تونهیم بنظرت_بابا

 ..هیواقع مرد هی واقعا شاپور..تونهیم+

 کنار یتونیم یسن تفاوت سال هفت و ستیب با_بابا

  یایب

 میدار تفاهم یلیخ باهم ما..تونمیم+
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 اما..نه ای حقت در کنمیم یپدر دارم دونمینم_بابا

 هم بار نیا گذاشتم احترام ماتتیتصم به شهیهم

  گهید یدونیم خودت..روش
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  قبوله یعنی نیا+

  دارم اعتماد بهت نکهیا بخاطر فقط اما قبوله_بابا

 یباال اومد مامان..کردم بقل رو بابا و دمیخند_

  سرمون

  چخبرتونه_مامان

 بش فردا بگه که گفتم باران به شو آماده خانوم_بابا

  یخاستگار انیب

 ..دیسع..نههههه_مامان

 ..دمیم اجازه منم..بارانم پدر من..نباشه یحرف_بابا

  دخترم تک یبرا دارم آرزو من_مامان

 تمام..راده شاپور من یآرزو تمام جون یمامان+

  آرزوم

 داتونویخر..دیش آماده..مونهینم یحرف پس_بابا

  انیب شب فردا خواستن اگه..دیبکن

 ..اتاقم یتو رفتم و دمیبوس رو بابا باز و دمیخند_

 غیج..گرفتم رو شاپور شماره و برداشتم رو یگوش

  گفتم کنان غیج
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 کرد قبول..شاپور کرد قبول بابام+

 ..شهینم باورم..من یخدا_شاپور

 شب فردا گفت بابام..ممنون ایخدا..شاپور یوا+

  یخاستگار یبرا دیایب دیتونیم

  باران..میشیم مزاحم حتما..حتما_شاپور

  جان+

  کنمیم خوشبختت_شاپور

  دارم مانیا بهت+

 ..نهیآ یجلو رفتم زدن حرف یا قهیدق چند از بعد_

 من عشق اما هیخوب مرد شاپور..فرهاد توعه ریتقص

یم استفاده سو ازش دارم من که توعه ریتقص..ستین

 ..بزنم خنجر تو به تا کنم

 و جذاب اگه یحت شمینم شاپور عاشق چوقتیه من

 من..بپرستتم وار وونهید اگه یحت..باشه جنتلمن

 همون شدم بدبخت چون..شمینم خوشبخت چوقتیه

 یرفت و یکرد ولم یباز عشق و عشق اوج تو که یشب
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 یخواست یهرکار..یتازوند آزادانه تو اما..شدم بدبخت

 ..کنم بدبخت تورو اومدم حاال..یکرد

 عاشقم که بود یهمون راد فرهاد کنمیم ثابت بهت

 هربار که یهست عاشقم اونقدر کنمیم ثابت بهت..بود

یم اتاقش تو برهیم و رهیگیم دستامو شاپور ینیبب

 ..یشیم زنده باز و یریم

 ..متنفرم چقدر ازت که کنمیم ثابت بهت

 ..یبود فیکث چقدر تو که

 ..تو به لعنت..تو ای من به لعنت

 انتقام دارم فقط من..نشدم یلعنت تو مثل هنوزم من

 ..رمیگیم

 ..هیخودکش نوع هی نمیا

 ..بخورم قرص ای دستم به بکشم غیت دینبا که حتما

 رو تو و کنم یخودکش نطوریا تا تیزندگ تو امیم

 ..بکشم خودم همراه

 ..کردم که ییها هیگر بود بس..بستم هامو چشم
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 فرهاد به..بخندم ایدن به دیبا..دنهیخند نوبت حاال

 ..بخندم

 ..بخندم دارم که یقدرت به

 ..هیگر شد تموم

 ..دورشه االن که داره یا دوره هم بودن سنگ

 شده تو و بودم زده زانو جلوت من که یزمان مثل

 ..سنگ یبود

 ..منه نوبت

 یب به بودم زده خودمو..بزور..کردم صبح و شب

 ..بودم استرس از پر..اما یالیخ

 ..بهشون گفته شاپور یعنی

 اسبمن لباس هی امشب یبرا که رونیب میرفت بهارک با

 ..میبخر

  فرهاد زبان از#

 زد زنگ ایپرن..بود ظهر از بعد چهار کینزد ساعت

 حالشو که منم..خونه برم دیبا و داره توپ خبر هی که

 زدم شرکت از..نبود کن ول اما..نکردم توجه نداشتم
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 لبق از ایپرن کردم باز و در تا..خونه رفتم و رونیب

 ..بقلم تو دیپر عمو

 ..یعنی شدهیچ..بودن خوشحال چقدر

 نیا خونه نیکشوند منو..شده یچ..عمو هیخبر+

 ..ساعت

 ..فقط یبزن حدس دیبا فرهاد یوا_ایپرن

  مبل یرو نشست دیخندیم که طورهمون عمو_

 چقدر نمیبب بزن حدس گهیم راست_شاپور عمو

  یباهوش

 ..بزنم حدس تونمینم دیکن باور+

 ..کمی کن فکر خب عه_ایپرن

  دیکن کمک کمی حداقل+

 ..باباس درباره خبر_ایپرن

  یشد برنده یگذار هیسرما هی یتو+

  یبعد نه_ایپرن

  بخدا فهممینم..عجب+
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 بهش خودم..ذوقه یب دومادت کن ولش بابا خب_ایپرن

 گمیم

  خب بگو+

  یبش دار زن مادر قراره_ایپرن

  خنده ریز زدم منم بار نیا خنده ریز زدن هردو_

  یخندیم چرا تو هیچ_ایپرن

  هست یک..ییهوی..شدهیچ.. عمووووو+

  نایا بزرگ مامان هیهمسا خانم کبرا_ایپرن

 رهیپ نقدریا..یجد+

  یلیخ..رهیپ یلیییییخ_ایپرن

 یبرا شه آماده دیبا بهش بگو نکن تشیاذ_شاپور عمو

  شب

  ؟!فرهاد..باشه باشه_ایپرن

 جان+

  بابا و تو و من_ایپرن

  خب+
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  امشب_ایپرن

  خب+

  ی خونه میریم_ایپرن

  خخخخخخب+

 از کردن یخاستگار یبرا دتیسع ییدا_ایپرن

 بااااااران
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 ازب بود باز یبعد خب گفتن یبرا دهنم که همونطور_

 ..موند

  دمیشن اشتباه کردم فکر

  ؟!!یک+

 ..باران_شاپور عمو

  افسون باران+

 دختر که دونه هی میدار باران تا چند مگه_شاپور عمو

  گهید تهییدا
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 ..مبل یرو نشستم..شد خشک واحد آن در دهنم اب_

  کردن قبول+

 ولدت یتو انگار..طونمونیش یبابا داره داستان_ایپرن

 و شهب انوشیپ استاد خواسته ازش و رفته بابا دل باران

 یط رو یعاشق شیها لول تمام ماه سه دو نیا یتو

 هک کرده اعتراف باران به شیپ روز پنج چهار و کرده

 بابا به هم باران قضا از و ازدواجه قصدش و عاشقشه

 روزه چند نیا و شده خوشحال یلیخ و بوده عالقمند

 کنه یراض رو باباش و مامان تا کرده تالش تماما رو

 امشب ما گفته و شده یراض شبید تییدا انگار که

 ..ااانمج باران یخاستگار جانم بابا یبرا نیببر فیتشر

  امروز توپ خبر از نمیا

 توام به ایپرن..عمو گمیم کیتبر..خوبه..عه+

 میبر دیبا شب یگفت..رمیبگ دوش برم من..نطوریهم

  گهید

 ما مثل اصال تو یول..عشقم شو آماده برو_ایپرن

  اینشد خوشحال
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 شوکه شدم بزرگ باران با چون من اما..یلیخ چرا+

 زن یروز بخواد اگه عمو کردمینم فکر..کمی شدم

  کنه انتخاب رو ساله 21 دختر به رهیبگ

ینم سال و سن عشق..جان عمو_شاپور عمو

 عشقمون مطمئنم..طرفس دو عالقمون ما..شناسه

  میشیم خوشبخت که قهیعم اونقدر

 ..بشم آماده برم من..جون عمو انشاهلل+

 و آوردم در هامو لباس..اتاقم یتو رفتم و باال رفتم_

 ..کردم قفل پشت از رو در..حمام یتو رفتم

 ..نه..هشت..هفت..شش..پنج..چهار..سه..دو..کی

 ..وارید یتو دمیکوب مشت با

 ..شکست دستم کردم احساس

 نکارویا یتونینم یلعنت..شهینممممممم..شهینم..نه

 ..یبکن

 یخوایم که کشمیم عذاب دارم چقدر من یدونینم تو

 ..یکنننن برابرش هزار یایب
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 من یعمو زن یایب یخوایم..چراااا..باراااان

 ..زن مادر..ییییش

 یزبا نیا وارد رو تو که من به لعنت فقط..من به لعنت

 یتو بزنم و سرم اونقدر خواستیم دلم...کرد فیکث

 ..بشه تموم کارم و بده صدا بوووم که حمام یکایسرام

 ..بششششه که شهیم چطور..تونمیم چطور من

 ترف شیپ نقدریا و شد شروع یلعنت یباز نیا چطور

 ..رمیبگ جلوشو نتونستم من که

 ..نکردم فکر نجاهاشیا به چرا

 آدماش و خونه نیا و من و خودت با یخوایم آخه

 ..باران یکن کاریچ

 ..نبود ینطوریا چوقتیه تو

 ..یبود نیزم یرو موجود نیتر پاک تو

 ..کردم حقت در نکارویا من چرا

 ..کردم باز رو آب دوش

 ..بودم شده سرخ سرخ..ومدیم بند داشت نفسم
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 درد بد دستم که آخ..دستم که آخ..رونیب اومدم حمام از

 ..کردیم

 نیج شلوار که هم بعد و دمیپوش مویشمی سبز راهنیپ

 ..مویمشک

 ..بود زده پیت یحساب..اتاق یتو اومد ایپرن

 ..آخه یبود یک پیخوشت_ایپرن

  کجاس عمو..نطوریهم توام+

  حال تو نشسته شده اماده_ایپرن

  باران ازدواجش درسته بنظرت+

  درسته بده انجام بابا که یهرکار_ایپرن

  یخوشحال نقدریا چرا تو حاال+

یم حس هم..مااااهه باران کنمیم حس هم چون_ایپرن

 رهادف گهید میبر..انیم بهم هم خوشحالم بابام یلیخ کنم

  نییپا رفتم من

 یهمگ..نییپا رفتم سرش پشت و دادم تکون رو سرم_

 یفروش گل یجلو.بود راننده عمو..میشد نیماش سوار

  ستادیا
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 ریبگ برو دادم سفارش گل نجایا از فرهاد_شاپور عمو

 ..رمیبگ کیک شیکنار یفروش ینیریش از برم من تا

 کد و یفروش گل یتو رفتم و دادم تکون رو سرم_

 یتو اشک..ها گل به کردم نگاه..دادم رو سفارشمون

 ..یخانم شده تنگ برات دلم..شد جمع چشمهام

 برات چقدر..سرخ یرزا..ادمهی یبود رز گل عاشق

 ..بزرگ یگال دسته..گرفتمیم

 لگ برات زنم پدر یخاستگار یبرا اومدم..نگاه ارویدن

 ..رمیبگ

 از پر گل سبد و زدم لبخند روزگارم بودن مسخره به

 وت برگشتم و گرفتم رو بود داده سفارش عمو که یرز

 ..دیسع ییدا خونه سمت میافتاد راه و نیماش

 داخل..میزد زنگ و میشد ادهیپ نیماش از..میدیرس

 صابمع..داشتم قلب تپش..باال میرفت آسانسور از..میشد

 شهیهم مثل..آروم اما..بودم داغون آقا..بود یروان

 ..بودم کرده سکوت

 بقلش و دادم دست بهداد با..دمیبوس دمید رو ییدا

 ..کردم
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 هم همو و دونفره مبل یرو نشستم ایپرن همراه

 ..کنفرهی مبل یرو کنارمون

 ییجورای هم بهداد..رومون به رو ییزندا و دیسع ییدا

 ..کنارشون بهارم همراه

 شوریت نیاول و کنه نابودم ادیب که االنه..باران کجاس

 ..قلبم سمت کنه کیشل

 ..بشنوم خواستمینم یعنی..دمیشنینم حرفهارو

 ادمی آرزوهام فقط بود گوشم تو یهنزفر انگار

 شد تعارف ییچا هوی..باران با مشترکم یآرزوها..بود

 ..بهم

 مگرفت نگاهم..بود ییچا سوخته یا قهوه رنگ به نگاهم

 ..میداد قورت رو دهنمون آب باهم همزمان انکار..باال

 ..برداشتم و ییچا..زدمیم گند داشتم..کردم نگاهش

 ..دیلرزیم دستام

 گذاشتم رو ییچا..ستین جاش نجایا..تروخدا باش آروم

 عاشقانه چه عمو..نشست باران..پام یجلو یعسل یرو

 ..کردیم نگاهش
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 ..بود شده خوشگل چقدر

 ..بود دهیپوش یکرم شلوار و کت

 دمییسع ییدا یصدا..ادیم بهت یرنگ همه که تو یلعنت

  گوشم به خورد

  دیبگ خودتون از خان شاپور خب_ییدا

 یلیخ دخترم یوقت من که خودم از_شاپور عمو

 گرفتم میتصم و دادم دست از رو همسرم بود کیکوچ

 ..اما نکنم ازدواج ابد تا
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 فرق زیچ همه دمید رو جان باران یوقت..اما_شاپور

 ..کرد

 هب خوب دید با شهیم بازم دمیفهم..شدم عاشقش عاشقانه

 ..کرد نگاه یزندگ

 ..بخندم دوباره تونمیم دمیفهم

 خوامیم و گرفتم رو خودم میتصم چون نجامیا االنم

 ..کنم خوشبخت بتونم تا رو باران
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 عالقتون دوارمیام..زده حرفارو نیا همه باران_ییدا

 یحت نبودم ازدواج نیا موافق من..باشه طرفه دو کامال

 ترشیب هیجد باران قصد میدید یوقت اما نبود هم مادرش

 مانیا..خودش به میسپرد و شیخوشبخت و میکرد فکر

 کنهیم خوشبختش ییهوی عشق و ازدواج نیا که داره

 ..باران به میدیم رو مانمونیا ماهم پس

 باران و شما بزرگ لطف نیا بابت خوشحالم_شاپور

  قبوله یعنی نیا..من به

 و شتریب ییاشنا ذبهیازین شماها که ییاونجا از_ییدا

 نیریش رو دهناتون..دیندار اتاق یتو زدن حرف

 باشه مبارک..دیکن

 سر از هم باران..میپاشد جاهامون سر از یهمگ_

 تک به تک و برداشت رو ینیریش ظرف و پاشد جاش

 ..من به دیرس و کرد تعارف

 ..بودم زده بهت هنوزم..کردم نگاهش

  یبگ کیتبر یخواینم_باران

  گمیم کیتبر+
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 ی واژه..عشق..هیسادگ نیهم به زیچ همه_باران

 ..هیقشنگ

 سرم دور داشت ایدن..ایپرن سمت رفت و زد لبخند_

 و گفتم کیتبر ییدا و عمو به آروم..دیچرخیم

 ..نشستم

 زودتر خواستمیم..رفتیم جیگ سرم..چمه دمیفهمینم

 به که کردم چه..باران یوااا..نجایا از بشم خالص

 ..وندمتیرس نجایا

  دیدار یا برنامه..خان شاپور خب_ییدا

 هی..میدار رو شیپ یحساب برنامه هی قطعا_شاپور

 ..باشه پرنسسمون شان در که بزرگ یعروس

 روش..دمیکشیم عذاب..ریز انداختم و سرم..پرنسس_

 که یعشق..میشگیهم عشق..بود عشقم..داشتم رتیغ

 که بود ریدرگ دهنم آنقدر..انکار پشت کردم مشیقا

 زودتر شد رفتن وقت..دمیشنیم شیب و کم صداهارو

 دو از بعد..نیماش یتو رفتم و کردم یخداحافظ همه از

  نیماش یتو نشستن و اومدن ایپرن و عمو قهیدق سه
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 انتخاب نیبهتر..خانومت ماهه چقدر بابا یوا_ایپرن

  بود باران واست

 ..برم دخترم قربون+

یم ضعف براتون دلم کردیم نگاهت یجوری_ایپرن

 رو عشق تون هردو یچشمها یتو امشب..رفت

 ..ادیز یلیخ..خوشحالم براتون..دمید

 ..رهیمیم یخوشحال از داره بود دایپ..دیخند عمو_

 بشه بخواد باران یکردیم فکرشو فرهاد یوا_ایپرن

  زنت مادر

 فقط رو سوختم عمق که یا مسخره ی خنده..دمیخند_

 ..دمیفهمیم خودم

 یول..شدینم باورم واقعا..زدم شوک هنوزم..اصال+

  انیم بهم یلیخ تو بقول

  یلییییخ_ایپرن

 رو عمو و ایپرن..شدم رهیخ جلو به و زدم لبخند_

 از یکی شیپ داشتن کار بهونه به و خونه رسوندم

 ییدا خونه سمت رفتم..نشدم ادهیپ نیماش از دوستام

 ادی مباز..باران اتاق پنجره یجلو ستادمیا..دمیرس..دیسع
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 عوض حالم کردمیم نگاهش نییپا نیا از که ییوقتا

 ..کرد

 زدمینم حرف باهاش اگه..آوردم در رو میگوش

 ..نداشت بر..گرفتم رو شمارش..مردمیم

 ..برداشت..بار سه..دوبار..کباری

  دییبفرما_باران

 ..تراس یتو ایب+

 ؟!!یفرهاد_باران

  تراس یتو ایب+

 رو یگوش..بود کرده تعجب..تراس یتو اومد_

 گوشش به چسبوند

  باهام یدار یکار_باران

  میکن صحبت خوامیم نییپا ایب+

  میندار یصحبت_باران

  باال امیب ای یایم+

  یچ یعنی_باران
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 اردو راه که دونمیم و باال امیب خونتون وارید از یعنی+

 ..آسونه اتاقت به شدن

 ..کردم امتحانش یبار سه دو که ادتهی

 ..ینبود که تو..یکرد امتحان تو..یگیم یچ_باران

  نییپا ایب..ندارم یباز مسخره حوصله بسه+

 ..اومدم صبرکن_باران

 طول یزیچ..بمیج تو گذاشتم و کردم قطع مویگوش_

 ..نییپا اومد که دینکش

 به ور ستادمیا و رفتم منم..نیماش پشت ستادیا و رفت

 روش

 ..حرفتو بگو زوتر سردمه بدو_باران

 ..پاشو تا سر..کردمش نگاه_

  یباش زرنگ یتونیم چقدر یکرد فکر+

  رفتم من..یبگ چرت یخوایم پس_باران

 ..داشتم نگهش و گرفتم رو دستش_

  شاپور با آخه..ینطوریا نکن..وونهید+
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 ..نکنم کاریچ_باران

  اشتباهه شاپور با ازدووااااااج+

  نه من واس_باران

 همه از شتریب تو واس+

 بازم نییپا یکشوند و من..ازت خستم..فرهاد_باران

 ..یبد لمیتحو یتکرار یحرفا

  یشد عاشق+

  دیشا اما شد زده عشق از دلللللم درسته_باران

  گهید توعه عشق شاپور پس+

  دیشا_باران

 ..دادم فشار رو دستش مچ..گرفتم باز رو دستش_

 ..رهیگیم در..کن ول و دستم_باران

  کردم ول رو دستش_

  یا وونهید یدار سمیساد بخدا_باران
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 بد..یعروس جشن به نکشون و امشب..باران+

 و عمو یوا..من واس.. تو واسه..شهیم بد باران..شهیم

  ایپرن

 ..ستین مهم برام_باران

 ؟!!!باران چرا+
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  شناسمیم رو زیادى یآدما_باران

  ندارن دوست منو كه

 همه این ونیم اما

 بودى تو مهم

 انجیا از..برو حاالم..نداشتى دوستم بیشتر همه از كه

 چراااا..یزیریم بهم و عصابم یایم چرا..برو

 تصور و داشتم دوسش من..داشتم دوست چشمهاش_

 نکهیا تصور تو ابد تا بود آرزوم و ندارم کردیم

 ..بمونه یباق ندارم دوسش
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 هی به یزد گند یبدون نویا اما باران رمیم_فرهاد

  خانواده

  گفت آروم..شد کمینزد_

 من کن باور دارم دوست عموتو من..فرهاد الیخیب+

 ..متنفرم تو از فقط

 چوقتیه کاش..شناختمتینم کاش_فرهاد

 یخوایم یهرکار..تو با من به لعنت..کاش..دمتیدینم

 من..یشدیم الیخ یب دیبا..ستین خوش آخرش..بکن

 مراقب خودت ندارم رو تو از محافظت فهیوظ گهید

  خداحافظ..باش خودت

 عنتل..فرمون یرو دمیکوب مشت با..نیماش یتو رفتم_

 ..تووووو با من به لعععععنت..یزندگ نیا به

 تا رفتم کراستی و گاز پدال یرو دادم فشار پامو

 تا شد نصف گارمیس پاکت نگم دروغ..خونه

 دهیخواب ایپرن..اتاقم یتو رفتم..شدم داخل..خونه

 قلبم هنوزم..دمیخواب و کردم عوض هامو لباس..بود

 باز نمشیبیم بار هر یگرفت میتصم ایخدا..زدیم

 ..شم عاشقش
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 باران زبان از#

 کردیم درد دستم مچ..کردم نگاه رفتنش به اخم با_

 که تو وونهید خب..بود داده فشارش محکم که بس

 کن داغون بزن وارید به یبزن یدار عادت

 یتو رفتم..یکنیم داغون منو مچ چرا..دسستتو

 یتو رفتم..بودن خواب همه خداروشکر..خونه

 تمدس..بود مینیب تو عطرش..تخت یرو دمیخواب..اتاقم

 ..زدیم تند..تاپ تاپ تاپ..قلبم یرو دادم فشار

 ستین یبکن دل یبخوا که اونجور تو مهر ی قصه

 ..ستین یشدن نابود که انقدره تو به قلبم حس

 داشته دوسش ستین قرار..دادم تکون تکون رو سرم

 زن شهیم تنگ براش دلم نکهیا واسه ستین قرار..باشم

 ..بشم عموش

 هی مثل یزیچ هی..بدم عذابش تا..بشم عموش زن قراره

 ..انتقام

 ..انیپا نیا ستین خوش گفت

 نم یبرا باشه یانیپا هر..ستین معلوم یچیه هنوز..نه

 ..یلعنت خوشه تو کنار
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 هب هم یخاستگار جشن..لبم یرو نشست یکج لبخند

 هم یعروس و عقد زمان یحت و گذشت یخوش و ریخ

 ..بود شده انتخاب

 ..گهید روز یس درست

 بخاطر عجولم کردنیم فکر همه و بود من از عجله

 شاپور دونستمینم اما..شاپور به برسم زودتر نکهیا

 دور از که یبزرگ کابوس..کابوسه هی من یبرا

 ..بود وحشتناک

 نداشتم یخبر جوره چیه فرهاد از..گذشت روز یس

 زما و خودش..بودمش دهید خونه تو یاتفاق بار چند فقط

یم و ومدمیم ساعت هی من که االن البته..کردیم میقا

 روز هشبان که یموقع اون بکنه نکارویا تونستیم رفتم

 ..نبود حرفا نیا خونه خانم بشم و باشم اونجا

 زایچ نیا و دیخر مشغول شاپور با رو روزه یس نیا

 ..میبود

 اطیح من خواسته به اما میبود تاالر دنبال یروز چند

 یصندل و میکرد نیزاید تاالر یبجا رو خونه ییالیو

 ..بهتر هم بود تره خوشگل هم..میدیچ
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 اون از..ساده یلیخ..میبود کرده انتخاب هامونو حلقه

 ..نداشتم دوست که ییها حلقه

 که داشتم دوست یا حلقه چه من دونستیم فرهاد فقط

 ..برام بود دهیخر همونو درست

 یریش لباس هی..بودم کرده انتخاب عروسمو لباس

 ..شدیم دهیکش نیزم یرو که ساده و رنگ

 گل از جاش به نداشتم دوست که هم حرفا نیا و تاج

 موهام دور تا دور و کردم استفاده دیسف و ییطال

 ..کردم متصل رهیدا بصورت

 ..باز..کنن درست برام خواستم ییاروپا که موهامم

 ..داشت فرق شهیهم با البته که تیال شیآرا هی با

 نویا حال یحت..دنبالم اومد هم شاپور..شدم حاضر

 ..کنم نگاه نهیآ تو که نداشتم

 ..یشد خوشگل چقدر گفتیم بار هی هیثان شاپور

 ..بود شده خوشگل اطیح نیزاید چقدر..خونه میدیرس
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 گرن دیسف یها یصندل زیم هی دور گرد گرد بصورت

 همه مهمونا..بود دیسف گل از پر جا همه..بود شده دهیچ

 ..بودن اومده

 یپا رو انگار.. کردم نگاهش..فرهاد به خورد چشمم

 شلوار و کت..بود شده پیتخوش چه..نبود بند خودش

 ..رنگ یطوس کربات و یمشک

 که یگاهیجا مینشست میرفت و میکرد سالم همه با

 ..بود شده مشخص برامون

 ..بود ابرا یرو انگار که بود خوشحال انقدر شاپور

 ..دستش یتو بود گرفته و دستم

 یتو بود زده زل و بود نشسته روم به رو فرهاد

 ..چشمهام

 ور سرش..ستمین راحت شد متوجه..بود نیسنگ نگاهش

 ..نییپا انداخت

 ..اومد عاقد

 ..فتمگر یتنگ نفس باز..خوندن به کرد شروع و نشست

 



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
4
3
5 

 

  76 پارت

 و بودم نشسته فرهاد یجا که افتادم یا لحظه اون ادی

 ..هارو لحظه نیا کردمیم نگاه داشتم

 ..کردیم نگاهم..فرهاد به کردم نگاه وردمین طاقت

 ..دادیم فشار هم یرو رو دندوناش

 و گل دنیچ و آوردن بعد..بود کرده مشت هم دستاش

 ..دیرس من به نوبت گالب

  گفتم و نکردم معطل

  بععله مادرم و پدر اجازه با+

 شاپور که یا بله گفتن از بعد داشت نگه و نگاهش_

 باال آورد و دستهاش و نییپا انداخت رو سرش گفت

 ..زد دست

  فرهاد زبان از#

 لباس یتو بود شده خوشگل چقدر..شد وارد..دمشید_

 ..یعروس

 ..ها پرنسس مثل..بایز و ساده
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 دستهاش تو راد خان شاپور یدستها من یدستها یبجا

.. گرفتم ازش نگاهمو..بهم افتاد نگاهش..بود

 مه ایپرن..بودم نشسته روشون به رو درست..نشستم

 ..کنارم

 ..باران یچشمها تو بودم زده زل

 ..نکن..کردمیم التماسش که ییچشمها به

 ..نکن داغونم..نگو رو بله

  بعله مادر و پدر اجازه با_باران

 ..زدم دست و نییپا انداختم رو سرم..آخ..باران..آخ_

 ..من به لعنت

 ..پخش یرو رفت آهنگ

 که گرفت رو باران و عمو دست رفت و پاشد ایپرن

 ..برقصن و وسط انیب

 مهونا که یا حلقه دور میستادیا و گرفت منم دست

 ..بودن کرده درست دورشون

 به خورد باران ی خنده یصدا..بود مونده نییپا سرم

 ..کردم باال رو سرم..گوشم
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 حلقه باران کمر دور که شاپور یدستها به کردم نگاه

 ..بود شده

 ..باهاش نرقص..میباش یمساو حداقل نامرد

 ..دنبالللته هنوز چشاااام من بابا

 و بود نیسنگ برام فضا..دادم تکون تکون رو سرم

 ..باور قابل ریغ

 ..عموم زن بشه گذاشتم یدست یدست چجور

 چجور من..شد نیا که شد یچجور..موندم یجد نه

 ..رمینگ نکارویا یجلو تونستم

 هم کنار با یقرارها که ییهاشب و امشب به لعنت

 خواب اتاق دو و سقف هی ریز مونییتا چهار بودن

 ..بگذره مجزا

 ..گهید یکی تخت تو من

 ..گهید یکی تخت تو تو

 و هباش داشته رو تو قراره عمو نکهیا فکر با من یعنی

 نفس چجور..بخوابم چجور کنه صبح کنارت و شب

 ..بکشم
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 یا شکنجه نیهمچ هم یوسط قرون عصر تو یعنی

 ..باران نبود

 دنیرقص یرو..زیچ همه یرو بستم هامو چشم

 که ییها خنده و شدیم پخش ریپل از که یآهنگ..شون

 ..کردیم شیر شیر رو دلم کدومش هر

 کردمینم فکر اما..زیچ همه یرو بستم هامو چشم

 رب باران انویپ نواختن به ندادن گوش پس از بتونم

 ..امیب

 ما مشترک یآرزو یملود نیا..نوا نیا..شدینم نه

 ..بود

 ..میبزن گهیهمد یبرا که

 انیاپ و کنارش ستمیبا راد شاپور یبجا و بشه که نشد

 ...بزنم دست براش محکم زدنش

 گرفت و دستم ایپرن بودم خودم حال تو که طور همون

 تو گذاشت و باران دست و باران سمت کشوندم و

 ..میبرقص باهم که خواست ازمون و دستام

 داشت یمیمال آهنگ..میبود ستادهیا هم یرو به رو

 ..شدیم پخش
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 ..دیرقصیم پدرش با داشت ایپرن

 ..بود باران نگاه به نگاهم

 ..خوردینم جم اونم..خودم بقل تو بودمش گرفته سفت

 و دستش کی و بستم چشمهامو..بود شده قفل نگاهامون

 ..عقب رفتم قدم دو و گرفتم

 ..بود گذشته نمونیتمر نیآخر از بود وقت یلیخ

 ..میدیرقصیم تانگو همه از بهتر ما وگرنه

 ..کردیم نگاهم دگرگون

  یکنیم کار یچ_باران

 ..برقص فقط+

 ..دنیرقص به میکرد شروع و بست چشمهاشو_

 ..نبود ما به حواسا..بود کیتار فضا

 میشونیپ..دیلرزیم داشت دلم..خودم سمت دمشیکش

 بل ریز آروم..گرفتم فاصله هوی..شیشونیپ به خورد

  کردم زمزمه

 شاخه از..روزاتو یکرد گم..گمیم خودم با یه+

  تو با من به لعنت..یافتاد
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 و ایپرن سمت رفتم و کردم رها رو باران دست_

 باال زورب نفسم..مینیبش میبر خواستم و گرفتم رو دستش

 ..ومدیم

 ..زدیم تند تند قلبم

 ..بود زییپا..بود شده سرد هوا

 و کیک دنیبر از بعد

 یبرا جواهر سیسرو هی ایپرن..شد ها کادو دادن نوبت

 هیهد خانمش به نیماش هی که هم عمو..بود دهیخر باران

 نیا که هیجهاز یجا به هم باران یبابا و مامان..کرد

 باران به بودن داده مبله خونه هی.. نداشت اجیاحت خونه

 نیا و طال و سکه همه که هم هیبق..بودن داده هیهد

 ایباز مسخره یسر هی و ها کادو دادن..  زایچ جور

 ..شد تموم امشبم...گهید

 ..شد تموم بود یهرجور
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 یتو رفتم همه از زودتر..رفتن تک به تک مهمونا

 ..خونه
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 ..تو اومد عمو و ایپرن همراه باران

 دونمیم دیبخواب دیبر االنم..بابا بود یعال امشب_ایپرن

  نیشد خسته یلیخ که

 نداره ییمعنا یخستگ شاپور کنار در_باران

 ..برم قربونتون یاله_ایپرن

 ..دخترم ریبخ شبت پس_شاپور

 ..ریبخ توام شب فرهاد..جونم ایپرن ریبخ شبت_باران

 رو دنشید و دنیشن از کردمیم میقا خودم که یزیچ_

  گفتم بلند باران و عمو به رو و شدم بلند..دمیشن

 ..ریبخ شبتون..نیباش داشته یخوب شب+

 همراه..بستن رو در و اتاق یتو رفتن..زدم لبخند_

 ..ختت یرو نشستم..اتاق یتو و باال طبقه میرفت ایپرن

 یخستگ از رمیمیم دارم که من..فرهاد یوا_ایپرن

  خب بخواب+

 مهبرنا امشب باران و بابا اما خوابمیم آره که من_ایپرن

  کنم فکر دارن
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 که حمام یتو رفت و دیکش منو لپ و خنده ریز زد_

 ..رهیبگ دوش

 یتو رفتم..کردم شل رو کرباتم و آوردم در رو کتم

 به باران یصدا..کردم روشن رو گارمیس..تراس

 ..خورد گوشم

 چهار فاصله با عمو اتاق تراس..نییپا به کردم نگاه

 ..بود ما تراس ریز متر

 ..تراس لب بودن ستادهیا..دمشونید

 بقلش هوی بعد..کردیم نوازش رو موهاش اول عمو

 ..کرد

 عمو بقل تو که طورهمون باران..دمیکش قیعم نفس

 ..هم نگاه تو افتاد نگاهمون..کرد نگاه باال به بود

 و شاپور دست و زد لبخند بهم یا مسخره صورت به

 ..داخل کشوند و گرفت

 و دمیکش و گارمیس پک نیآخر..دادم قورت و دهنم آب

 ..کنارم وارید به دمیکوب مشت با

 در لباسمو..داخل رفتم و دادم تکون رو سرم..یلعنت

 اتاق کنار که یکیکوچ یعسل زیم سمت رفتم..آوردم
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 کیپ هی و برداشتم رو مشروب یبتر..داشت قرار

 ..ختمیر

 من اما شدیم حساب خوب حال تا چهار تا..دمیکش سر

 ..بودم بد حال دنبال

 ..دمیکش سر رو یبتر که ییجا دمیرس..خوردم شتریب

 خودم..رونیب رفتم اتاق از بود تنم که یراهنیپ تک با

 ..اطیح به رسوندم و

 وشهگ که یبزرگ درخت ریز نشستم..یپشت باغ رفتم

ینم دامیپ یچکسیه و بود کیتار یحساب..بود باغ

 ..کرد

 ..بود تهش کیپ هی هم هنوز..بود دستم مشروب یبتر

 ..کردم روشن رو گارمیس

 ..الکل..گاریس

 ..الکل..گاریس

 با یکرد کاریچ..من با یکرد کاریچ..یلعنت

 ..ختیریم اشکهام..من

 ..عاشقتم من..باران رمیمیم دارم من
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 ..عاشقتم قتایحق من

 ..بکنم دیبا کاریچ..کنم کاریچ

 از که شدیچ دمینفهم..هم یرو رفتیم داشت هام چشم

 ..رفت خوابم ییهوی ادیز یمست

  باران زبان از#

 ..اتاق یتو میرفت شاپور همراه

 ..دارم دوسش یلیخ..شاپور هیقشنگ اتاق چه یوا+

 ..درومده جور قتیسل با که خوشحالم_شاپور

 ..گرفت رو دستام..سمتم برداشت قدم آروم اروم_

 گاریس یبو..تراس یتو بردم و دمیکش رو دستش_

 نوازش موهامو شاپور..اومد فرهاد گاریس یبو..اومد

 ..بود شده پرت حواسم..کردم

 ..نفسش یصدا..کرد بقلم

 ..باال کردم رو سرم

 داشت..نییپا ختیر دلم..کردم نگاهش..کردیم نگاهم

 دست و دمیخند حرص با..دمیخند اما گرفتیم میگر

 ..داخل کشوندمش و گرفتم و شاپور
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 ..تخت یرو نشستم

 ..کنارم نشست هم شاپور

  یلیخ..باران ییبایز یلیخ_شاپور

  یجذاب یلیخ توام..عشقم ممنونم+

 ..کنم بقلت صبح تا دارم دوست_شاپور

 ..زدم لبخند_

 ..لباسم پیز به گذاشت رو دستش_

 ..زمیعز ارمیم در خودم+

 بد تداش قلبم..نهیآ یتو کردم نگاه..پرو اتاق یتو رفتم

 ..دیکوبیم

 تکون تکون رو سرم..گرفتیم میگر داشت بخدا

 یراحت لباس جاش به و آوردم در رو لباسم..دادم

 ودب آورده در رو کتش هم شاپور..رونیب رفتم..دمیپوش

 یجلو بود ستادهیا بود تنش که یدیسف راهنیپ با و

 ..نهیآ

 ..زد لبخند..کرد نگاهم

 ینکرد عوض و لباسات من یجلو چرا_شاپور
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 میخجالت یلیخ من..زایچ نیا واسه زوده شاپور یوا+

 ..یباش داشته دوست تو جور هر_شاپور

 ..تخت یرو برد و دیکش و دستم_

  ؟!یبش من واس انشب_شاپور

 من..زوده یلیخ االن دوما توام واسه من اوال+

 ..ندارم شویآمادگ

  ایبخوا وقت کسالی که ینباش اونا از_شاپور

  زمیعز بکن مالحظمو توام اما ستمین نه+

 تو که یهرجور..میزندگ پرستمتیم_شاپور

 ..یخوابیم بقلم تو که و شب حداقل..یبخوا
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 نکهیا از داشتم وحشت..بقلش یتو رفتم و زدم لبخند_

 ..دمیکشیم نفس..ببوسه لبامو بخواد

 تازه..راه اون به زدمیم خودمو دیبا..کردمیم کاریچ

 ..زنهیم جا دلم داره اوله روز

 ..خودم خواسته با..شوهرمه
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 ..لبام یرو گذاشت و لباش..یچ همه الیخ یب پس

 ..عقب کشوندم رو خودم آروم..ومدیم بند داشت نفسم

  یخانوم خوامتیم یلیخ_شاپور

 دارم دوستت یلیخ منم+

 خواب که من..بستم چشمهامو..بست چشمهاشو_

 آروم آروم..برد خوابش زود یلیخ شاپور اما..نداشتم

یم فرهاد شیپ که ییوقتا ادی..رونیب اومدم بقلش از

 دوش..حمام یتو رفتم..دادیم عذابم دمیخواب

 ..نهیآ یتو کردم نگاه..گرفتم

 ..رونیب اومدم حمام از و دمیکش یقیعم نفس

 از اموپ..تراس یتو رفتم و دمیپوش مویراحت لباس بازم

 آروم..یپشت باغ یتو رفتم و گذاشتم اونور ها نرده

 ..داشتمیبرم قدم آروم

 کمی..داشت آرامش برعکس..نبود ترسناک نجایا ییتنها

 یتو تراس یتو از برگشتم..شد سردم رفتم راه که

 اما تخت نیا یرو بخوابم خواستینم دلم اصال..اتاق

 هر اون..خوابهیم اون..تونهیم اون چجور..فرهاد

 ..خوابهیم ایپرن کنار شب
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 ..نه من باشه پست و رحم یب نقدریا دیبا اون چطور

 ..امیم کنار خودم با منم..تونمیم منم

 ..بستم چشمهامو..روم دمیکش پتومو.. تخت یرو رفتم

 ..شدم داریب خواب از که بود ده ساعت یکاینزد صبح

 صبح روز هر بود گفته ادمهی..نبود اتاق یتو شاپور

 رنیم ونیآقا که بعدشم صبحانس ساعت ده ساعت

 ..شرکت

 زیم یصندل یرو نشستم و شدم بلند تخت یرو از

 ..شیآرا

 ..سرم یباال کردم جمع و دمیکش شونه موهامو

 و مدیپوش رو بود رنگ یآب که یبلند نسبتا راهنیپ

 ..رونیب رفتم و کردم شیآرا یکم

 همزمان هم ایپرن..زیم سر بودن نشسته فرهاد و شاپور

 ..میدیبوس گرویهمد و میگفت ریبخ صبح..اومد من با

 کردم فرهاد با یا یمیصم و آروم ریبخ صبح و سالم

  دمیبوس رو گونش و کردم بقل رو شاپور و
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 ردایب همه از تر رید من انگار..زمیعز ریبخ صبحت+

  شدم

 داریب ممکن زمان نیبهتر زمیعز نه_شاپور

  شدن داریب زودتر ها بچه کمی امروز..یشد

 بود شده زیخ سحر فرهاد کمی جون باران اره_ایپرن

 ..شد داریب بابا که هم بعدش و کرد داریب منم امروز

  پس خب+

 کردم شروع آروم آروم..بود شده دهیچ صبحانه زیم_

 ..خوردن به

 تو که ییچا وانیل به فقط که بود فرهاد به حواسم

 ..کردیم نگاه بود دستش

  امروز یایم شما..شده رید کمی عمو_فرهاد

 عروسم شیپ من برو امروز خودت پسر نه_شاپور

 ..میریم باهم فردا از انشاهلل مونمیم

  یهمگ خداحافظ پس_فرهاد

 کردم حس بست که رو در..رفت و کرد یخداحافظ_

 ..شدم بیغر
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 ..بودم خونه نیا تو فرهاد بخاطر تنها من

 حاال..کردمیم تحمل رو شاپور و ایپرن یجوری دیبا

 ..دونستیم خدا شویچجور

 ..هفته سه حدود..گذشت یروز چند

 شاپور دست از که بود کامل روز کی و ستیب

 ..بودم رفته یآب ریز یجوری

 اب خواستممینم..تونستمینم من اما خواستیم رابطه ازم

 ات صبح از شاپور..بخورم بر یمشکل به موضوع نیا

 ..بود شب ازدهی یکاینزد..امشب به بود  داده ریگ حاال

 ..میبود ونیزیتلو یجلو ایپرن و فرهاد با

 یعیطب پرتقال آب وانیل دوتا و خونه اشپز یتو رفتم

 ..اتاقمون یتو بردم و گرفتم

 و نششویپ برگشتم و ختمیر خواب قرص شیکی داخل

  گفتم شاپور به رو

 خستم کمی میبخواب میبر..عشقم+

 .. ها بچه ریبخ شبتون..زمیعز میبر_شاپور
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 ریبخ شب و کرد نگاه هردومون به فرهاد_

 ..روم به رو ستادیا شاپور..اتاق یتو میرفت..گفت

  خانومم شده طونیش چشمات_شاپور

 خواستم ازش و تخت سمت کشوندمش

 هختیر خواب قرص توش که یوانیل..نشست..نهیبش

 ..دادم بهش و برداشتم رو بودم

 به زدم..برداشتم رو خودم وانیل..گرفت دستم از

  گفتم و وانشیل

  امشب یسالمت به+

  امشب یبسالمت..جان یا_شاپور

 سمت کشوندمش..میدیکش سر ته تا رو وانیل_

 ..کرد بقلم..خودم

 ..دیکشیم طول تا دادمیم لفتش دیبا

 ..بزنم حرف باهاش شتریب کردمیم یسع

 رو راهنشیپ..تخت یرو خوابوندمش

 شتریب..بود شده خمار چشمهاش.. دمشیبوس..درآوردم

 یرو رو دستش که طورهمون..زدم حرف باهاش
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 آروم آروم و دمشیبوس آروم آروم دیکشیم کمرم

 ..برد خوابش
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 پاشدم جام از..دادم قورت رو دهنم آب..کردم نگاهش

 مخصوصشو زیبل بود تنم که یخواب لباس یرو و

 ..دمیپوش

 دادم تکون چشمهاش یجلو رو دستم..تر کینزد رفتم

 ..خوابه که شدم مطمئن

 اتاق از برم شدم مجبور که بود شده تشنم اونقدر

 ..رونیب

 و کردم باز رو در و کردم خاموش رو اتاق المپ

 ..بستم آروم

 روشن یویت کنار شبخواب تنها بود کیتار جا همه

 ..بود

 ..آشپزخونه سمت رفتم
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 جرعه و برداشتم رو یبتر و کردم باز رو خچالی در

 ..دمینوش آب جرعه

 فرهاد زبان از#

 کاریچ یدیفهم باران آخ..اتاق یتو رفتن که دمید_

 ..خونه نیا یتو یکرد باز راهتو که یکن

 ..بود سخت برام کاراش کردن تحمل

 ..دادیم تیاهم شاپور به تونستیم تا

 ..خان شاپور یبرا کردینم درست که ها غذا چه

 که میبگذر شام و ناهار و صبحانه زیم سر بوسه از

 ..گذشت شهینم

یم شیآت..عمو به خوردیم المصبش دست یوقت

 ..گرفتم

 چرا دونستمینم..بود آورده فشار بهم جوره همه

 ..انتقام بسه..کردیم ینطوریا

 ..نبود بس یکرد من مسخره یباز یقاط خودتو
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 مرفت و دور انداختم رو گارمیس..من گفتمیم یچ اصال

 خچالی رنگ ینارنج نور به خورد چشمم..خونه داخل

 ..اونجاس یک یعنی..بود روشن که

 نگاهش پشت از..خونه آشپز سمت رفتم آروم آروم

 کاریچ نجایا..خواب لباس با..بود باران..کردم

 عطر..ستادمیا سرش پشت..شدم کشینزد..کردیم

 گم خودمو لحظه هی..مشامم به خورد موهاش

 برگشت آروم اما چجور دونمینم..شد متوجهم..کردم

 به دیچسب..عقب رفت قدم هی..کرد نگاهم و سمتم

 نگاهش..بود دهیترس انگار اما بود آروم..خچالی

 ..کردمیم

 ..ختیر قلبم..آدم سر پشت یایم جن مثل چرا_باران

  بزنه حرف خواستمیم..کردمیم نگاهش تنها

 ..ریبخ شب..فرهاد توام با_باران

 و گرفتم محکم رو دستش مچ که بره اومد_

 ..خچالی کنار به چسبوندمش

 ..خوردیم گوشم به قلبش ضربان یصدا

  یکنیم کاریچ..وونهید_باران
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 ..بود شده تنگ براش دلم..کردمیم نگاهش فقط_

 میترسونیم یدار_باران

  گفتم اروم_

  من جز یترسیم همه از تو+

  ترسمیم تو از فقط االن بودن قبلنا یول نیا_باران

 نداره امکان+

 منتظرمه شاپور کن ولم_باران

 ..گفتم محکم..گرفت چشمهامو یجلو خون هوی_

 ..منتظرته که کرد غلط شاپور+

  بخدا ادیم االن..اونور برو فرهاد_باران

  پس دنبالم ایب..یترسیم نجایا از+

 کشوندمش آشپزخونه کنار از و گرفتم رو دستش_

 ..استخر و نیزم ریز سمت

 قفل..در از نمیا ایب..ادیب یکس نکنم فکر..خوبه نجایا+

  کردمش

 ..کردیم نگاهم هراسون_
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 ..ترسمیم ازت دارم واقعا_باران

ینم بود شده چه..دمیترسیم خودم از خودمم_

 دهز دست باران به شاپور امشب نکهیا فکر از..دونستم

 ..دادم فشار رو دستش..شدمیم وونهید

 ..بگم یزیچ هی خواستمیم

  فرهاد_باران

  جانم+

 نگاهش عشق با..چشمهام یتو بود زده زل_

 ..بودم کرده مشیقا بود وقت یلیخ که ینگاه..کردمیم

 ..بود گرفته لکنت_

 د..ها..ر..ف_باران

 جااانم+

 وارهید به بودمش چسبونده.. داد قورت رو دهنش آب_

 ..اتاق یتو کشوندمش..سونا اتاق ی

 درسته..بود دستام تو دستاش جفت..زدیم نفس نفس

 یچشمها مست اصل در من اما بود مغزم تو الکل اثر

 ..بودم شده باران
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 نگاهش..بستم چشمهامو..موهاش سمت بردم رو سرم

 ..کردم

 ..بود کرده هنگ انگار

 انتقام ازت تا خونه نیا تو اومدم..فرهاد بسه_باران

 تو یبرا که یآور عذاب یها یسخت بخاطر رمیبگ

 که تبه کنم ثابت..یدار دوستم کنم ثابت اومدم..دمیکش

 ..یبود تو کرد دستم یتو حلقه که یفرهاد

 نهخو نیا تو که یروز تا..شهینم تموم چوقتیه انتقامم

 ..یبسوز تا دمیم انجام یکار هر و خونم نیا تو..یا

 ..زنمیم یا یکثافتکار هر به دست سوزوندنت بخاطر

 آروم و لبش یرو گذاشتم سکوت حالت به رو دستم_

 .. گفتم و برداشتم

  یدیفهم ویچ االن+

 ..بفهمونم تو به بود قرار..بفهمم نبود قرار من_باران

  یفهموند ویچ من به االن+

 هیثان به هیثان از حالم و یهمون تو که فهموندم_باران

  خورهیم بهم کردنت انکار
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 کنم میقا خواستمیم..کردم انکار..درسته..کردم انکار+

 به زدم خودمو..کردم میقا درسته..ازت عاشقمو نگاه

 نیا کن بس..باران تونمینم..اما زدم آره..بودن لکسیر

 ..کن بس..رو مسخره یباز

 ..کردیم نگاهم_

 ..برم بزار..مفت حرف گهید بسه_باران

 و گوشش کینزد بردم و سرم یچ همه الیخ یب_

  گفتم دهیکش و آروم

 انیجر شراب مگه کنهیم مست منو چشمات چرا+

 ..المصب توش داره

 ..نکن تمیاذ..فرهاد_باران

 ..گردنش یرو گذاشتم رو لبم_

 ..نه مگه بود یشب عجب..اونشبم فکر تو هنوزم+

 

  80 پارت

 هوی..عقب بدتم کرد یسع و داد قورت رو دهنش اب_

  زدم داد سرش
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.. ووووونهید..دارم دوستت..وونهید دارم دوستت من+

  دارم دوستت

 جمع اشک چشمهاش یتو..زد خشکش همونطور_

 و هوفتیب هیگر هوی ای..ببازه رو خودش خواستمینم..شد

 هر که من..برررره چقدر..بره و صورتم تو بزنه باز

 رها بخاطر کردم لعنت خودمو دعا صبح تا شب

 ..بره زارمینم نه..کردنش

 هوا یرو دستاش..لبهاش یرو چسبوندم محکم رو لبم

 ..موند

 مزه مزه..دمیچش رو لباش..نکردم اکتفا بوسه به

 دور کردم حلقه رو دستم.. بود شده تنگ دلم..کردم

 میداشت هردو..سونا مکتین یرو نشوندمش..کمرش

 ..نجایا بود داغ یلیخ..میکردیم عرق

 یال به ال کردم رو دستم دمشیبوسیم که نطوریهم

 محکم بعد اما بازومو زد چنگ دستش با..موهاش

 طرفه دو که یا یطوالن ی بوسه..شد همراهم..گرفت

 دکمه..دمشیبوسیم که همونطور..شدیم انجام داشت

 خواب لباس ییرو زیبل و کردم باز رو رهنمیپ یها

 ..آوردم در رو باران
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 بزور لبش از..داغ یحساب و بود شده لخت مهین بدنش

 محکم و هام شونه هوی..گردنش یرو رفتم و کندم دل

 ..دیکش ریت استخونم مغز که یجور..داد فشار

 نگاهش..زدیم نفس نفس..عقب داد خوبم

 رو لباش..نتونست اما کنه باز رو دهنش اومد..کردمیم

 سرعت به و داد تکون تکون رو سرش و گرفت گاز

 و کرد باز رو در قفل و رونیب رفت سونا اتاق از

 ..رفتن باال ها پله از و دنیدو به کرد شروع

 ..سونا مکتین یرو بودم مونده زده شوک

 ..رونیب اومدم اتاق از و شدم بلند جا از

 ردهک کاریچ..من بودم کرده کاریچ..دمیکش قیعم نفس

 از و کردم خشک رو خودم..زدم آب صورتم به..بودم

 از یخبر و بود خاموش ها المپ..باال رفتم ها پله

 یتو  باال طبقه رفتم گنگ هموقدر..نبود باران

 یوت رفتم بود خواب خواب..ایپرن به کردم نگاه..اتاقم

 یرو دمیکش دست...بستم رو تراس در و تراس

 ..کرد دنیبار به شروع اشکهام..لبهام
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 ور صورتم بشدت اشکهام..دهنم یجلو گرفتم رو دستم

 داشت باران..نییپا به خورد نگاهم..کردیم سیخ

 دهنش یرو دستش..بود شده رونیح..کردیم نگاهم

 ..بود سیخ سیخ چشمهاش من مثل درست..بود

 و کرد جور و جمع و خودش من به خورد چشمش تا

 رو تراسش در شدن بسته یصدا..اتاق یتو دیدو

 ..دمیشن

 ..تخت یتو برگشتم

 دلم چقدر.. کردمیم فکر زیچ همه به..کردمیم فکر

 ...بود شده تنگ براش

 رپ دلم..کردم نکارویا که بودم آورده کم..بودم آورده کم

 بسته نقش لبهام یرو نشست لبخند اما بود دلهره از

 ..بود

 ..یلیخ..داشتم دوسش یلیخ

 باران زبان از#

 یتو رفتم..زدمیم نفس نفس..تراس در پشت سادمیا_

 ..ییدستشو

 ..خودم به کردم نگاه
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 ..ملبها به دمیکش و دستم..بود شده سرخ صورتم چقدر

 ..شدینم باورم بستم هامو چشم

 ..زیچ همه بود یواقع

 ..بود من فرهاد..بود فرهاد..فرهاد

 ..لباش طعم..حرکاتش..صحبتش لحن

 ..باختم و خودم که بود یواقع فرهاد..بود یواقع فرهاد

 ..دمیکش یقیعم نفس

 هک ییها لحظه جز یچیه به تونستمینم..دیکشینم مغزم

 ..بود کیتار..تختم یتو برگشتم..کنم فکر بود گذشته

 ..مقلب یرو گذاشتم رو دستم و سرم تا دمیکش رو پتو

 ..شدم داریب که بود صبح نه ساعت..بستم هامو چشم

 لبخند..دمید رو فرهاد صورت..کردم باز هامو چشم

 ..خودم بقل تو دمشیکش..زدم

 داشتم هم خواب یتو یحت..نفسم دارم دوستت یلیخ+

 ..کردمیم فکر شبید به
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 هی..کردم باز و بستم..هم یرو گذاشتم چشمهامو_

 ییحرفا چه دمیفهم و شدم بلند خواب از لحظه

 ..نبود فرهاد بود شاپور شاپور..زدم

 شبید از یچیه که بوده نیسنگ خوابم انقدر_شاپور

 خوب یلیخ انگار یگیم تو که یاونجور اما..ادینم ادمی

 بوده

 پرتقال شربت و قرص..اومد ادمی رو زیچ همه آن هی_

 ..فرهاد و

 ..زدم لبخند..بودم کرده هنگ

  شد بلند و دیبوس مویشونیپ فرهاد

  برات ارمیب وهیآبم..خانم یخوب_شاپور

  گفتم و شدم بلند جام از_

 همه آمادس حتما..زیم سر میبر باهم..خوبم زمیعز نه+

  زیچ

 و دستم..رهیبگ دوش تا رفت و زد لبخند شاپور_

 سرم..فرهاد فرهاد..شدینم باورم..میشونیپ به دمیکش

 کمی بعد و کردم شونه موهامو..دادم تکون تکون رو

 ..دورم ختمیر کردن اتو
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  81 پارت

 یکوتاه قرمز راهنیپ به خورد چشمم..کمد یجلو رفتم

 هدینپوش هنوز که هنوز..بود دهیخر برام فرهاد خود که

 ..بودمش

 دنبال و شدم مونیپش اما بپوشمش و دارم برش اومدم

 ..گشتم گهید لباس هی

 شیآرا..دمیپوش و برداشتم رو رنگم زرد کوتاه راهنیپ

 ..نشد فراموش قرمزم رژ اما کردم یمیمال

  گفت و زد لبخند و اومد حمام از شاپور

  من پیتخوش برم قربونت_شاپور

 تا رونیب برم اول من که خواستم ازش و زدم لبخند_

 ..ادیب و بشه آماده شاپور

یم نفس نفس..رونیب رفتم و کردم باز رو اتاق در

 مرح یب یحت..باشم کرده رییتغ ییهوی یانگار..زدم

 دادم قورت رو دهنم آب..کنار بود رفته چشمهامم بودن

 ..بشم ظاهر قدرتمند و یقو که کردم یسع و
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 سر بود نشسته ایپرن همراه فرهاد..ییرایپذ یتو رفتم

 ..زدمیم نفس نفس..زیم

 سالم و جلو رفتم و کردم کنترل یحدود تا رو خودم

 هب رو نشستم و گفتم یا یمیصم و گرم ریبخ صبح

 ..فرهاد یرو

 ..خانوم چخبر_ایپرن

  زمیعز ستین یخبر+

  دیخر میبر یایب امروز کاش باران یوا_ایپرن

  یبخوا که موقع هر میبر..زمیعز حتما+

  رونیب شام میبر شبم..خوبه ناهار از بعد_ایپرن

  کردم دیتائ رو حرفش و زدم لبخند_

  چخبره نمیبب خونه آشپز تا برم من ها بچه_ایپرن

 و بود نییپا سرش فرهاد..رفت و شد بلند جاش از_

 ..شیگوش تو شهیهم مثل

 ..اطرافم و دور به کردم نگاه..بگم یزیچی خواستمیم

  فرهاد+

  گفت و کرد نگاهم و کرد باال رو سرش_
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  جانم_فرهاد

  شبوید کن فراموش+

  ؟!ی؟ک!!شبید_فرهاد

  گمیم ویچ یدونیم خودت+

 ...و یباز عشق و سونا و نیزم ریز..اهان_فرهاد

 نمم کن فراموش گمیم..دونمیم نده حیتوض..گهید بسه+

 کنمیم فراموش

 فراموش یتونیم اگه تو..یدونیم خودت_فرهاد

 و شبید نه..کنمینم فراموش من..منو..شبوید نه..کن

  هامونو هیثان و تو نه

  دیکوبیم بد داشت قلبم..صورتم به اومد اخم_

  تهادی..یبود گرفته یفراموش که تو..فرهاد کن بس+

 بود کرده مجبورم طیشرا..بود یمقطع مریآلزا_فرهاد

  بدم دست از و حافظم

  آره..بشه کم حافظت منه فقط+

  یداد یریگ چه..باران کن ول_فرهاد
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یم بهم ازت حالم کنمیم فکر بهت یوقت که یوا+

 ..خوره

 ..خورهیم بهم شبید از حالم نطوریهم

 از شتریبروز هر..یشیم تر پست یدار روز هر

 ..روزید

 بعدش و اومد ایپرن بزنم یا گهید حرف حاال اومدم تا_

 ..صبحانه خوردن به میکرد شروع..شاپور هم

 نقدریا چرا..نبود شیپ روز دو یکی فرهاده فرهاد چرا

 ..بود کرده رییتغ

 ..بودم شده یعصب..بود اومده درد به حرفاش از سرم

 که بود نگذشته دوازده از ساعت بودم یویت یجلو

 میبر که خواست ازم یخاص ذوق با و عجوالنه ایپرن

 ..رونیب

 دمید ییرایپذ یتو اومدم..شدم آماده و اتاق یتو رفتم

  در یجلو ستادهیا فرهاد کنار ایپرن

  میمنتظر ساعته کی باران ییکجا پس_فرهاد

 یدار دیخر..یایم مگه توام+
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 نهیا یاصل لیدل..ادیب شیپ دیشا اما..نه که خربد_فرهاد

 برن تنها بایز و یعال فوق خانم تا دو زارمینم من که

  رونیب

 ..گهید فرهاده_ایپرن

 فرهاده گهید آره+

 یتو نشستم..میافتاد راه و زدم یا مسخره لبخند_

 ..جلو شهیهم مثل نه اما نیماش

 ..بود جلو ایپرن..عقب یصندل

 ..حسرتا نجوریا الیخیب..بابا یا

 رهیخ رو به رو به و نکردم خورد عصابمو

 ..ودب آشنا برام یلیخ که یفروشگاه یجلو ستادیا..شدم

 یدیخر مرکز همون یجلو بود ستادهیا درست..تهیدر

 ..میومدیم باهم که

 ..میشد داخل

 رو کرده انکار که رو یزیهرچ خواستیم درست

 ..ارهیب ادمی

 ..دمشیفهمینم اصال..دمشیفهمینم
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 لباس دونه به دونه و گشتیم هارو رگال تمام ایپرن

 ینظرخواه و دادیم نشونم و کردیم انتخاب که ییهوا

 ..ازم کردیم

 ..کردیم نگاه تماما که هم فرهاد

 یزیچ هی خواست منم از و پرو اتاق داخل رفت ایپرن

 ..کنم پرو برم و کنم انتخاب

 جلوم دیسف راهنیپ هی که گشتمیم داشتم نطوریهم

 اون از بود ناز یلیخ..پارچش به زدم دست..شد ظاهر

 و راهنیپ پرده مثل درست..بود  داشتم دوست که مدال

 ..زد لبخند فرهاد..کنار زدم

  بپوش نویا_فرهاد

 ایپرن واس ببر ادینم خوشم ازش+

  بپوشش..یدار دوسش دونمیم_فرهاد

 ..ندارم دوسش گمیم..ایتازگ یشد هم نفهم بابا یا+

 که یا یمشک راهنیپ و بهش کردم و پشتم اخم با_

 و برداشتم فرهاد به توجه یب بودو گرفته رو چشمم

 ..پرو اتاق داخل رفتم
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 رو سرم..داشتم دوست هاشو خنده..نهیآ یجلو ستادمیا

 که یراهنیپ و آوردم در و لباسام و دادم تکون تکون

 به کردم نگاه نهیآ یتو و کردم پرو و بودم برداشته

 به..شد زده پروم اتاق در آروم تق تق تق...خودم

  گفتم استیپرن نکهیا یهوا

  زمیعز تو ایب+

 خورد چشمم..داخل اومد و کرد باز رو در_

 قفل و گرفت دست با رو دهنم بگم یزیچ اومدم..بهش

 ..زد پروو اتاق

 ..دادم قورت رو دهنم آب

  برداشت دستشو آروم

  یکنیم ینطوریا چرا+

 یدیپوشیم و ازم یگرفتیم و نیا دیبا_فرهاد

  نداشتم دوسش خب+

  داشتم دوسش من_فرهاد
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  رونیب برو فرهاد+

  نویا بپوش_فرهاد

 ..پوشمیم رونیب برو..وونهید باشه+

 چقدر دلبر اوووف..رونیب برم ادیم دلم مگه_فرهاد

 ..یمشک ادیم بهت

 ..نهیا به بود داده میتک.. دمیکش یقیعم نفس_

 تو بود افتاده اونم که بود روشن یکمرنگ نور

 ..صورتم

  داشتم نگهش..لبهام به شد کینزد

 نیا تو اومدم من نده عذابم برو..یلعنت رونیب برو+

  یستین کن ول المصب هیتو بدم عذابت که خونه

 تهنداش یکار بهت تونستمیم یزمان تا من باران_فرهاد

 بفهم..یبود انداخته راه رو مسخره یباز نیا که باشم

 شهیم رو و ریز وجودم خورهیم بهت که شاپور دست

.. 

  بزنم حرف تونستمینم..کردم سکوت_
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 و یچ همه خوامیم..نیبب منو..باران منو نیبب_فرهاد

 ..کنم فیتعر برات

  ویچ هیچ همه+

  فتمر خبر یب چرا..میشد دهیکش نجایا به چرا که_فرهاد

  بشنوم خوامینم+

  من هم یخوایم تو هم_فرهاد

 یرو گذاشت و لباش کردمیم نگاهش که نطوریهم_

 شده حس یب بدنم انگار..دمینفهم یزیچ گهید..لبهام

 ..باشه

 جلوشو تونستمینم که نبود خودم دست انگار

 و در به زد ایپرن که موهام یال برد دستشو..رمیبگ

  گفت آروم فرهاد..شد جدا ازم فرهاد..کرد صدام

 زودباش..بگو یچ هی_فرهاد

  جونم ایپرن جانم+

  نمتیبب کن باز و در_ایپرن

  پوشمیم لباس دارم لختم عشقم+

  شیدیند کجاس فرهاد یراست..پس خب عه_ایپرن



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
4
7
3 

 

  ششیپ برو یخوایم بوفه تا رهیم گفتش+

  دنبالش رفتم من عشقم باشه_ایپرن

 پرو اتاق از که بود مشخص..اومد قدمهاش یصدا_

 ..فرهاد به کردم نگاه..شدیم دور داشت

 ..میزدیم نفس نفس

 سمت برو و رونیب ایب تو بعد رونیب رمیم من اول+

 بوفه

  گرفت دستمو که برم اومدم_

 دارم دوستت یلیخ_فرهاد

 تمرف پرو اتاق از و رونیب دمیکش دستش از و دستم_

 سمت رفتم بود دستم که ییها لباس با و رونیب

 زیم یرو و خواستمیم که ییزایچ و فروشنده

 رفت و رونیب اومد پرو اتاق از آروم فرهاد..گذاشتم

 ..بوفه سمت

 مگه آخه..لبهام یرو بعد قلبم یرو گذاشتم و دستم

 ..باشم فیضع نقدریا من شهیم

 ..هیقو نقدریا عشق..شهیم مگه آخه
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 برابر در ستمین یقو..ستمین یقو من پس

 ..عشق برابر در ستمین یقو..احساساتم

 داشتن فرهاد همراه دور از که ایپرن به کردم نگاه

 ..من سمت ومدنیم

 میرفت و میدیخر رو میبود کرده انتخاب که ییها لباس

 و میخورد یبستن مینشست و میگشت پاساژ کل یتو و

 ..یالع فود فست هی میرفت فرهاد شنهادیپ به ناهار یبرا

 برتمونیم ایپرن به بسپره و انتخاب اگه دونستیم

 ..رستوران

 جور نیا و فود فست چقدر من که دونستیم خوب نمیا

 ..دارم دوست زایچ

 ..بودم یجوری راه کل تو

 ..نجامیا یچکار واس..کجام دمیفهمینم اصال

 .رفته کجا انتقامم هدف پس

 و فرهاد بخوام که رسهینم دهنم به یزیچ گهید چرا

 ..بدم آزاد

 ...تنش یگرما
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 برابر صد متنفرم ازت که یحد به چرا..خددددا آخ

 ..هستم عاشقشم

 ..چرا

 ثلم..بود باز روم به رو منو..دنج یجا هی میبود نشسته

 اتزیپ هم ایپرن..دادم سفارش یونانی یتزایپ شهیهم

 فرهاد سفارش..دادم سفارش ریس نان عالوه به کلزون

 ..بود خاص برگر هی هم

 داشتن انهیمور دسته هی انگار..کنار گذاشتم رو منو

 ..خوردنیم مغزمو

 ..جور بددددد..بودم کرده یقاط

 بود ریز سرم که طورهمون..آوردن و هامون سفارش

 ..شدم خوردن مشغول
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  گوشم به خورد ایپرن یصدا

 ..عشقم بخور نیا از کمی_ایپرن

 بخور خودت..تونمینم_فرهاد
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 بخورما تونمینم منم ینخور تو_ایپرن

 ریس نان کردیم زود فرهاد به داشت ایپرن_

 دوست گفتینم چرا..کردم باال رو سرم..بخوره

 ..داره یستیرودربا نقدریا یعنی..نداره

 ..فرهاد به کردم نگاه

 نداره دوست ریس فرهاد+

  قیعم..کرد نگاهم_

 گهیم درست باران فرهاد..یگیم واقعا_ایپرن

 اهنگ ایپرن به و گرفت من از بزور رو نگاهش فرهاد_

  گفت و کرد

 ..متنفرم ریس از واقعا من..گهیم درست_فرهاد

  شهینم روت..بگو کلمهی خب_ایپرن

  گفتم کردم فکر_فرهاد

 ..نکنم فکر_ایپرن

 ..میبخور غذامونو..الیخیب_فرهاد

 طاقت چرا..ریز انداختم رو سرم..کرد نگاهم باز_

 ..نداره دوست گفتم چرا..وردمین
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 دتای..باهات کرد کاریچ رفته ادتی..شده چت تو باران

 ..رفته

 حالمو جو نیا داشت گهید..خونه سمت میافتاد راه

 ..کردیم عوض

 کرف..نبود شاپور از یخبر..داخل رفتم عیسر..میدیرس

 ..دوستاش با یدورهم بود رفته کنم

 ور بودم دهیخر که ییزایچ.. اتاقم سمت رفتم کراستی

 یرو سرم ولو هم خودم و تخت یرو انداختم

 هادفر که یدیسف راهنیپ..ها لباس به کردم نگاه..تخت

 ..صورتم یجلو گرفتمش..آوردم در رو بود دهیپسند

 ..اما کنم واجرت جر حقته

 شدم بلند جام از..دارم دوستت..یقشنگ

 و دمیپوش یراحت لباس..کمدم یتو دمیچ همرو و

 ..بافتم موهامو

 ..خونه اطراف به کردم نگاه..رونیب رفتم

 به کردم روشن و یویت و نشستم و کاناپه سمت رفتم

 مگردن و گردنم دور شد حلقه یدست که دینکش هیثان

 ..بود فرهاد..کردم نگاهش و برگشتم..شد دهیبوس
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 ..کنارم نشست

 ..ندازمایم راه هوار و داد بخدا..یشد وونهید انگار+

 ..یکنینم یکار چیه_فرهاد

 ؟!هان..یشد لکسیر نقدریا چرا+

 دوستت..یفهمیم..مغزم کشهینم گهید چون_فرهاد

  نه ای واقعا یفهمیییییم..دارم

 متاسفم واقعا..ندارم دوست رو داشتنت دوست+

 هآخ..ایپرن..یباش پست نقدریا یتونیم چجور..برات

 ..یکنیم کارو نیا باهاش یدار چرا

 اسمش فقط اون..باهاش کنمینم یکار_فرهاد

 ..نیهم..زنمه

  یچ یعنی+

 ..مکن فیتعر و زیچ همه برات خوامیم که گفتم_فرهاد

  بشنوم خوامینم گفتم منم+

  یبشنو که میگذاشت قرار یول_فرهاد

 ..برگردوندم ازش رومو_

 ..ادینم وقت رید تا عمو_فرهاد
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 یتو برو توام..باشگاه..سالن ببرم قراره هم ایپرن

 ..گردمیبرم یزود من..اتاقت

  میکن صحبت و نباشه یکس بهتره یلیخ

 ..کردم نگاهش باز_

 گهید تو..ادیم بدم ازت..ندارم باورت..یکنیم باور+

 چوقتیه نویا..یشینم ثابق فرهاد من یبرا چوقتیه

 ..نره ادتی

  اتاقت یتو یریم االن..باشه باشه باشه_فرهاد

  نمیبیم یویت دارم نه+

 ..نیبش نجایهم یاوک_فرهاد

 نگذشت یزیچ..اطیح یتو رفت و شد بلند کنارم از_

 که در سمت رفت و دیدو هارو پله بدو بدو ایپرن که

  گفت و سمتم برگشت قبلش

 زا اصال نبود حواسم اما رمیم دارم دیببخش یوا_ایپرن

 ..انداخت ادمی دوستم..شهیم شروع کالسام امروز

  بگذره خوش..زدلمیعز برو+

 ..شدم تنها خونه یتو و میکرد یخداحافظ_
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 دهش بهتر میتنگ نفس..نمیس یرو دادم فشار رو دستم

 ..بود

 ..شدیم خوب داشت حالم چرا

 ..بودم دنبالش که رو یلیدل بفهمم بود قرار یعنی

 یلیدل کنمیم درک اصال..شهیم یچ بفهمم..کردم اخم

 ..رو

 ..کنمینم درک رو یلیدل چیه نه

 ..دادم تکون تکون رو سرم..چیییییه

 ..یویت به شدم رهیخ

 عاشقانه اما بود یلمیف چه دونمینم..دمیدیم لمیف داشتم

 ..بود

 ..دشیبوس و خودش سمت دیکش دختررو پسرها

 نیا داشتم دوست چرا..افتادم امروز و شبید ادی

 ..حسو

 برام و بود میزندگ همه که یطعم..لبهاش..بوسه حس

 ..شدینم. تکرار

 ..رو بود افتاده که ییاتفاقا داشتم دوست نقدریا چرا
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 ..پام رو دمیکوب..کردم مشت رو دستم

 ..یچ همه به لعنت

 کم چرا..بشه نطوریا نبود قرار

 یلمیف صحنه کردمیم فکر که نطوریهم..چراااا..آوردم

 ..شد هجده مثبت یادیز دمیدیم داشتم که

 

  84 پارت

 اومد فرهاد..شدم بلند جا از ناخودآگاه..شد باز سالن در

 که گشتمیم کنترل دنبال..ونیزیتلو به کرد نگاه و سمتم

 ..بره بزنم یجوری

 و ونیزیتلو سمت رفت و خنده ریز زد فرهاد

 ..کرد خاموشش

 ومتم االنم گهید بود بمیف..که ندارد ترس..هیچ_فرهاد

 رفت و شد

 دستمو که اتاقم سمت برم اومدم و زدم خند شین_

 شده صورت به صورت..خورد سمت کشوند و گرفت

 ..میبود
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 بکشمت رمیبگ دستتو یه یبر ادیم خوشت یه_فرهاد

 ..خودم سمت

  بخوابم رفتمیم داشتم..نزن چرت حرف+

 ..بزنم حرف باهات خوامیم..نییپا میبر یخوایم_فرهاد

 ..بشنوم خوامینم کن باور..یحرف چه آخه+

 که خودتم اتاق..یندار دوست نوییپا پس خب_فرهاد

 ..خوبه مهمان اتاق..نه که منم اتاق..نه

 شخود دنبال منو کشون کشون و گرفت محکم دستمو_

 کرد قفل رو در..مهمان اتاق داخل میرفت..کشوند

  یکنیم قفل چرا+

 ..کنهینم بیع یکار محکم از کار_فرهاد

 ..برم خوامیم بزن حرفتو..زودباش..باشه+

  بارن_فرهاد

  بله+

  بخون نویا_فرهاد

 ..مردم بازش...دستم داد یکاغذ_
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 ..بود نامه تیوص مثل....پسرم سالم

  فرهاد به کردم نگاه..خوندمش آخر تا

  یچ یعنی+

 همب کنه فت نکهیا از قبل..بابامه نامه تیوص_فرهاد

 باهم شبش  و کردمت نامزد که یشب صبح درست..داد

 ..میبود

 بهت چجور دونمینم اصال..خواستمینم من..باران نیبب

 به مجبور بتونم تا مردم.. مردم من اما..بدم حیتوض

 ..مونهیم برام یخودکش مثل که بشم یکار

 که بعدش..بودم کردم یقاط اصال اول روز سه دو

 داغون و روز چهل نیا..که ادتهی..چهلم تا گفتم بهت

 کردنش یعمل که یا نامه تیوص..بابا مرگ..شدم

 ورثه و پسر تنها تیمسئول بار و بود میزندگ از گذشتن

 ..راد خاندان از

 ..یفهمیم

 اما..دستم رو ختیر رو یپاک آب زد زنگ که عمو

 ..خاطرخواهم..رهیگ دلم گفتم..باهاش کردم مقابله
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 که یقول مغزم تو زدمیم سر هرجا به..نشد که نشد

 ..ذهنم تو ومدیم اومد بابام به آخر لحظه

 و داشت برام که ییارزو به که گرفت قول ازم

 از قبل منم و کنم عمل نامه تیوص یتو یهاحرف

 ..رفتمیپذ خوندنش

 دست از با برابر دونستمینم..هیچ توش دونستمینم

 ..زمهیچ همه دادن

 .باران

 ..دمیکش زجر تو با برابر..دمیکش زجر یلیخ من

 ..کنهینم هیگر که مرد..گنیم یدیشن

 بود گرفتنم میتصم زمان که یروز چهل یتو من

 ..کردم اهیس مردارو تمام یرو که ختمیر اشک اونقدر

 هیرگ و کنم ازدواج ایپرن با بخوام نکهیا داستان بماند

 ..کردن انکار و زیچ همه دنید و تو شیها

 مدیم جون دارم کردمیم فکر یگاه..باران بود نیسنگ

 ..کارم بشه تموم که االنه و
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 ناخودآگاه اشکهام..گرفتم گوشام..کردمیم نگاهش_

 اومد فرهاد..شکست بغضم..هام گونه یرو ختیر

 .. جلوش گرفتم رو دستم..سمتم

 ...برو..سمتم این..برووووو+

 ..کن درکم تروخدا..باران کن درکم منو_فرهاد

ینم درک اصال و یکی تو..کنمینم درکت.. نه+

 ..یرفت لیدل یب احمق یتو..کنم

 من یاصل درد رفتنت از بودن خبر یب کنار به رفتنت

 ..ابد تا کنمینم درکت علت دو به..بود

 ردنک یعمل یبرا و یکن فیتعر داستانو یتونستیم تو

 ترفتن درد و بمونم نن و یبر یداد بابات به که یقول

 ..گهید زیچ تا هزار و

 هم..یشد دیناپد..یباور نا کمال در..یکرد کاریچ اما

 نشونم رو بودنت فطرت پست..خاطراتت هم خودت

 ..یدیکش شکستم دل رخ به رو بودنت نامرد..داد

 اشغال ته..کردم التماس بهت و دمتید که یبار هر

 ..یداد نشونم و بودن
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 کهیت کهیت منو تو..یکشت منو تو یلعنت

 ..یکرد لبم به جون خبر یب تو..یفهمیم..یکرد

 ..شدم عوض من که یاونقدر

 ..خودمم بنظرم..منو ینیبیم

 ..شدم عوض کن باور..نه

 ..کجام نیبب

 کم دختر هی نقش دارم بابامه یجا که یمرد خونه تو

 ..کنمیم یباز رو عاشق سال و سن

 خودمو تونستم که آخه بودم بلد یسازیباز من مگه

 ..بکنم فیکث یباز هی یقاط

 ویچ..کن درک یبگ بازم..یبگ یخوایم یچ..هااان

 ..رو بودنت کثافت اوج..کنم درک

 پاک و اشکهام ریز انداخت رو سرش_

 ..شدم بلند جام از..کرد پاک و اشکهاش..کردم

یم بهم لتیدل و خودت از حالم..دنبالم این گهید+

 ..خوره

 ..دارم دوستت من..کن فکر کمی المصب_فرهاد
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 شهیهم یبرا..کنم ولم..درذ از ترکهیم داره سرم+

.. یفهمیم..ازت شدم خسته..بردار سرم از دست

 ..تر خسسسسسسته

 .نامرد یکرد ترم خسته

 خارج در از باد و برق سرعت به کردم باز رو در_

 ..بستم محکم رو در و اتاقم سمت رفتم و شدم
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 ی بهل به دادم هیتک..نیزم یرو نشستم..اتاق یتو رفتم

 ..تخت

 ..بود گرفته شدت جور بد هام اشک

 که یا مسخره لیدل بود نیا..یچ یعنی آخه..ایخدا

 ..کرد رها منو فرهاد

 ..شهیم مگه

 ..نبود مسخره میگیم باشه خب
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 انشیب.. بده خبر که تونستیم..بگه که تونستیم

 اون به لعنت..دادمیم تکون تکون رو سرم..کنه

 ..نامه تیوص

 ..بود کم مگه..دمیکش زجر چقدر

 ..کشوند جا نیا به منو که بود ادیز اونقدر

 ..بود یآبک ای یالک عشقمون مگه

 ..نبود خدا به..نبود

 ..گرفتم اشکهامو یجلو

 شتریب نطوریا..رو لشیدل دمیفهمینم چوقتیه کاش

 ..کردم ریگ شتریب..شدم ریدرگ

 باز چرا..انتقام یبرا اومدم چرا..کنم کاریچ دیبا

 عذابش نبود نیا امیرو مگه..شدم دهیکش بسمتش

 چرا..متنفرم متنفرم همه نیا بعد چرا پس..بدم

 من چرا..ادیب یزندگ نیا سر ییبال چه قراره..خداااااا

 ..وردمین دووم..شدم شل من چرا نتونستم

 اون به میگشتیبرم کاش..دادم تکون تکون رو سرم

 راه باهم کاش..یگفتیم بهم رو زیچ همه و زمان

 ینگفت چرا..میکردیم حلش اصال ای..میومدیم
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ینم عمل باباش به قولش به اگه..شدیم یچ مگه..آخه

 ..رفتیم نیب از راد یلیفام..شدیم یچ کرد

 ..بره خب

 نقدریا.. بگذره ازم راحت نقدریا اومد دلش چجور

 ..کنه نمیگزیجا رو گهید زن هی راحت

 ..یلعنت..اومد دلش چطور

 ..نیزم یرو دستم کنار دمیکوب مشت با

 ..بخشمینم رو تو من یلعنننننننت

 ..بخشمتینم بخدا..بخشمییییینم

 ..شدم بلند جام از

 ..شستم رو صورتم و ییدستشو رفتم

 و بود اون فقط چون نداشتم و رفتن رونیب حوصله

 ..تختم یتو برگشتم..من

 ..بستم چشمهامو و گردنم تا دمیکش رو پتو

 ..بردینم خوابم اما..ومدیم خوابم

 ..بخوابم زاشتینم فرهاد یحرفا الیخ و فکر



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
4
9
0 

 

 برداشتم رو دفترم کمدم داخل از..شدم بلند جام از باز

  نوشتم و زدم رو امروز خیتار و کردم بازش و

 دارم درد سر

 آن یرو و یریگیم اشتباه لیتردم با را ذهنم انقدر

 ...آخر تا یدویم

 ...بوممم و برسد انفجار ی نقطه به

 فکرکردن تمام با که است نیا تر سخت زیچ همه از

 ..رمیبگ میتصم توانمینم میها

 ، دارم نفرت تو از هم

 ..دارم دوستت یکنینم را فکرش که یا اندازه به هم

 ..ردیمیم قلبم و کنمیم فکر تیها یبد به من

 ...افتدیم تپش به قلبم و آورم یم ادی به را تیها چشم

 ..شکنمیم و افتم یم ات معشوقه ادی

 !شومیم دودل و نمیبیم را ات یمانیپش

 ..است تلخ چقدر یدانینم تو

 ..شود احساست ابراز مانع ، ترس که
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 روز و حال.. بودم نوشته قشنگ..خوندنش یبار چند

 ..بود من امشب

 ..تختم یتو برگشتم باز

 ..برد خوابم که و آوردم فشار خودم به اونقدر

  فرهاد زبان از#

 ..یصندل یرو بودم نشسته تراس یتو_

 ..اتاقش یتو رفتمیم کاش..دمیکشیم گاریس

 عدب کردمیم فکر..شهیم آروم یعنی..کرد ینطوریا چرا

 حداقل..گهیم یا گهید زیچ هی بفهمه رو لیدل نکهیا

 ..داشتم دلشوره..اما..سوزهیم برام دلش

یم معذرت به..کردمیم رو خودم تالش دیبا

 دمیکوبیم وارید و در به و خودم یجوری دیبا..خواستم

 ..ببخشتم که

 یتو رفتم عیسر..بود ایپرن گمانم به..اومد در یصدا

 به زدم رو خودم..پتو ریز هم بعدش و تخت

 ..نداشتم گهید و یکی نیا حوصله..خواب
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 یگاه..کردیم میقا ازم و خودش..گذشت یروز سه دو

 ..کردیم بهم بد یلیخ یها نگاه هم

 ..کنم کاریچ دونستمینم اصال

 ابراز بهش و گشتیم دورش رفتارش با عمو یوقت

 ..گرفتمیم شیآت کردیم عالقه

 من..کنم تحمل تونستمینم من..گرفتمیم شیآت بدجور

 ..تونستمینم..داشتم رتیغ یلیخ روش

 ..فرستادم امیپ بهش

 ..خونه نیا از رونیب ییجای.. نمتیبب خوامیم..باران

 و امیپ و گرفت دست و شیگوش..کردم نگاهش_

 و شیگوش توجه یب و کرد مکث یا لحظه چند..خوند

 ..کنار گذاشت

 ..دادم امیپ باز

 کنمیم خواهش..واجبه کارم..زنمیم حرف باهات دارم

  باران

 نیا بود مسخره یلیخ..نخوند یحت بار نیا_

 حرف باهاش بود یجور هر دیبا من الیخیب..تیوضع
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 باغ سمت رفت و پاشد باران کنار از عمو..زدمیم

 ..یپشت

 ..بود اتاقش یتو که هم ایپرن

 پاشه اومد..کرد تعجب..نشستم باران کنار و رفتم عیسر

 ..گرفتم رو دستش یخاص حرص با که

  یکنیم فرار چرا+

 ..کن ولم_باران

  نمتیبب رونیب خوامیم+

  ینیبیم یدار االن_باران

 ..بزنم یحرف نجایا تونمینم+
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  امیب رونیب تونمینم منم_باران

 خوامیم فرصت هی..یتونیم بخدا..باران یتونیم+

  زایچ یسری گفتن واسه

 .بشنوم صداتو خوامینم اصال_باران
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 نیزم رومو..کنمیم خواهش..منو نیبب..باران..نیبب+

 ..ننداز

 هی..یخوب که تو..فطرت پست و نامرد من..بد من آقا

 کنمیم خواهش..گهید فرصت

 کرد نگاهم_

  آخه بشه یچ که_باران

  گمیم که یینجایا ایب تو+

  گفت زور و اجبارا   ییجورای نییپا انداخت و سرش_

  کجا_باران

 ..کنمیم امیپ برات و آدرس+

 یجوری ناهار از بعد..چهار و سه ساعت یکاینزد

  ایب چونیبپ

یم که شاپور ستین چوندنیپ به یاجیاحت_باران

  امیم..شتریب باالس که هم ایپرن..ره

 ..زدم لبخند دل ته اژ_

 یلیخ..ممنونم یلیخ+
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 زیم سر میرفت..شد بلند و داد تکون رو سرش_

 زدم شرکت و سرکار یهوا به و پاشدم نخورده..ناهار

 اتاق توش که یهتل شهر سمت اون رفتم..رونیب

 ..داشتم

 ..در به انداختم رو دیکل و رفتم داخل

 ..کردم باز رو در

 به کردم امیپ رو آدرس..بود شده کامل نظافت جا همه

 ..باران

یم دیبا گهید ساعت مین تا..ساعت به کردم نگاه

 زدم عطر گردنم به و دمیکش موهام به یدست..دیرس

 ..میشگیهم عطر همون

 ..گهید ایب..تخت یرو نشستم

 دلم..بود کرده عرق صورتم که داشتم استرس اونقدر

 ..بزنم زنگ بهش خواستیم

 ..رمیبگ پس بارانمو امروز شده یجور هر دیبا من

 ..ببخشتم..کنم یکار

 ..شد زده در زنگ..کردمیم فکر داشتم که نطوریهم
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 ..دمیکش یقیعم نفس..شدم بلند جا از خیم مثل

 باز رو در و در سمت رفتم..کن کمکم خودت ایخدا

 ..کردم

 رو در و داخل کردم تعارفش..نگاهش به خورد نگاهم

 ..بستم سرم پشت

  منتظرتم ساعتم مین+

 خواستمینم دمید رو آدرس نکهیا بعد..هتل چرا_باران

 ..بودم داده قول اما..امیب

  میباش راحت گفتم+

 ..بزن حرفتو..ستمین راحت باتو کجا چیه من_باران

  نیبش ایب+

  بزن حرفتو_باران

 فکر حرفام به..بده گوش خوب..خب باشه..عجب+

  یکرد

  یلیخ_باران

  خب+

  متنفرم لتیدل و خودت از_باران
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  کن فکر عاقالنه کمی تروخدا..باران+

  تو با رابطه در باشم عاقل توننینم_باران

 عادهال فوق طیشرا تو من که ینکرد فکر اصال یعنی+

  بودم یبد

  نشد اما کنم فکر خواستم_باران

 بخدا باشه...کنم التماس..کنم کاریچ..باران کنم کاریچ+

 ..کنمیم التماس

  باران زبان از#

 ..پام یجلو نشست_

 یبد طیشرا تو من..ببخش منو کنمیم التماس_فرهاد

 هی واس..سختتت یلیخ..بودم یسخت طیشرا تو..بودم

 تیوص..بگم بهت تونستمینم..بود سخت یلیخ مرد

 ..بود بسته و پام و دست بابا نامه

 ..مکی فقط..کن درکم کمی تروخدا..مونمیپش االم بخدا

 ..ببخش منو



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
4
9
8 

 

 رو دهنم آب..بود شده جمع هام چشم یتو اشک_

 بازم گفتمیم دلم تو..کردیم نگاه فقط..دادم قورت

 ..بخواه معذرت

 خواهش..ادیز یلیخ..دارم دوست یلیخ..باران_فرهاد

 ..یچ همه واسه خوامیم معذرت..ببخش و من کنمیم

 ..خوامیم معذرت واقعا

 ..آخه بگم یچجور..باران کردم غلط

 ..هیکاف+

 از..کردم پاک اشکهامو..برگردوندم ازش رومو_

 سمت گردوند برم و گرفت رو دستم..پاشد جاش

  خودش

 ؟! یبخشیم منو_فرهاد

  فرهاد سخته+

 کنم کاریچ_فرهاد

  بده پس ناموینفر تقاص+

  یکرد ییناینفر چه_فرهاد

 ینچش رو یخوشبخت طعم هیثان کی که+
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 یدونیم خودت..دمینچش وهلل به..دمیچش مگه_فرهاد

 یحس چیه من..دارم دوست رو ایپرن من مگه..باران

  داشت نخواهم چوقتیه..ندارم بهش

 یزد بهش که دست+

 عاشق من..حرفارو نیا کن ول..باران بسه_فرهاد

 ..خوشبختم تو کنار تنها من..رمیمیم تو یبرا من..توام

 خشک دهنم انگار اصال..دادم قورت باز رو دهنم اب_

 ..بود شده

 ..چشمام از یخونیم..یفهمیم_فرهاد

 ..گمیم یچ یفهمیم

 ..کردم نگاهش_

 چجور..یفهمیم نویا تو..ببخشمت ادینم دلم خب+

  چجووور..نجایا از بشم خالص

یم زمان..میشیم خالص باهم..میشیم خالص_فرهاد

  میشیم خالص اما..بره

 ..بخشمتینم من+
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 نگو..من عشق..من یزندگ همه..باران نویا نگو_فرهاد

  نویا

 ..تونمینم کن باور..تونمینم..نخواه ازم االن حداقل+

 گونه تو گذاشت رو سرش..کردم نگاهش_

 ..کردیم هیگر داشت..شد سیخ گردنم..گردنم

 منداشت طاقت من..چشمهاش تو کردم نگاه..کردم بلندش

 هاشو اشک نمیبب

  نکن هیگر+

  معذرت_فرهاد

 نکن هیگر االن..کنمیم فکر..باشه+

 چوقتیه کردمینم فکر..دارم دوستت یلیخ_فرهاد

 احساست خطر خونه یتو یاومد یوقت..بهت برگردم

 ..بودم نخونده نجاشویا تا اما..کردم

 ازش بشه راحت که ستین یا ساده ی کلمه عشق+

 گذشت
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 نطوریا چرا من..کرد نوازش موهامو..دیبوس دستامو_

 خواستمیم یطرف از اما مردمیم براش داشتم..بودم

 ..داد عذابم بد رفت که یروز چون نجایا نباشم

 همه..بستم رو ذهنم یمنف قسمت..مردم رفت که یروز

 حرکت موهام یال به با که دستش..کردم جمع عشقمو

 ..شدمیم وونهید کردیم

 و میشونیپ..صورتم به گذاشت رو دستاش تا دو

 کمینزد..بود اشک از پر هنوز چشمهاش..دیبوس

 ..دیبوس لبهامو..شد

 ..کمرش دور دمیچیپ و دستم

 ..گرفتم آرامش ناخودآگاه

 ..بودم شده آروم..بود بیعج

 یرو انداختم..تخت سمت برد منو آروم آروم

 ..نمیس یرو گذاشت رو سرش..تخت

 ..قلبم یصدا

  آخه شد نطوریا چرا_فرهاد

 ندادم گوش صدا نیا به که وقته یلیخ من
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 برام اما کنم نوازش رو موهاش دستام با خواستمیم_

 که یرنج همه نیا و مدت همه نیا از بعد بود سخت

  دمیکش

  خوشگلم یمن یایدن همه تو_فرهاد

  فرهاد+

  جانم_فرهاد

  کنم اعتماد بهت چجور+

  تهش تا هستم..جوره همه..کن اعتماد_فرهاد

  یمطمئن+

  مطمئنم_فرهاد

 جداش خودم از آروم..دیبوس باز رو لبام..باال اومد_

 ..کردم

 ..هامون ازدواج به میکنیم انتیخ میدار+

 فکر بهش اصال..باران رو زایچ نیا کن ول_فرهاد

  نکن
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 ..که میتونیم یچجور..میشیم یچ یعنی+

 ..لبم یرو گذاشت رو دستش_

 درست..حرفارو نیا کن ول..عشقم شییییه_فرهاد

 ..زیچ همه شهیم

 یطوالن مدت به و لبهام یرو گذاشت رو لباش باز_

 یال به ال بردم باالخره و دستهام.. دیبوس منو یا

 ..موهاش

 یلیخ به..قبل به برگشتم..بود وفتادهین یاتفاق چیه انگار

 نیرنگ شهیهم هوامون و حال که ییقبلها هی..شیپ قبل

 و محبت و بود عشق از در که ییروزا به..بود یکمان

 ..شدیم خالصه عالقه تو همش که اووووف

 رفت و شد جدا لبهام از آروم آروم..بود بسته هام چشم

 ..گردنم سمت

 ..بود ادیز یلیخ گهیهمد واس عطشمون

 فردا دیشا بود زیچ همه وقت میبود داغ داغ که االن

 ..شدینم که شدیم یزیچ هی بازم ای میشدیم مونیپش
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 رو میبود هم کنار که یشب نیآخر شدیم مگه اصال

 و حال ییجدا وقت همه نیا بعد االن که میکن فراموش

 ..سرمون به نزنه اونشب یهوا

 بقل به بودم دهیچسب هنوزم..بود شده کیتار هوا

 که میگفتیم ها گذشته و دورا دور از آنقدر..فرهاد

  نداشت یتموم

 تو یوا..یداد امیپ بهم که یبار نیاول ادتهی_فرهاد

 یدار دوستم یگفت اول ی جمله

 مایپ که یشب اون رفته ادتی خودت مگه طونیش یا+

 ویداد

 چهار و سه تا اتیقرار یب نیب که شب همون_فرهاد

  یگیم گذاشتمو منتظرت صبح

  چرا واقعا+

  مهممم برات چقدر بدونم خواستمیم_فرهاد

  یبود مهم چقدر+

  نپرس و نگو_فرهاد

  برات نگم میبگ بهتره+
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 عاشق من...باران ادهیز یلیخ داشتنت دوست_فرهاد

  بودنتم عاشق

 ؟!!هادیز یلیخ داشتنت دوست بگم منم ستین یحق نا+

 ..ستین ادیز_فرهاد

  بگو خودت+

 باتو که نهیا آرزوم..عاشقشم وار وونهید من_فرهاد

 ..رمیبم تو بقل تو..کنم یزندگ باتو..بگذرونم روزامو

  ستین یحق ما پس+

 اباب تیوص..باران منو ببخش..اما ستین یناحق_فرهاد

  بگم دمیترس..ایپرن با ازدواج به کرد مجبورم

 موضوعو نیا میکن تمومش یخوایم..فرهاد باشه+

  شهیم یعنی_فرهاد

  شهیم+

  نمیبب خندتو باز تونمیم یعنی_فرهاد

 آروم آروم+

 خوامتایم یلیخ من_فرهاد
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 ..برات رهیم دلم..نزن حرف ها موقع اون مثل_

 برات رفته وقته یلیخ من دل+

 که بود نیا وقت گهید..میکرد نگاه ساعت با_

 نیماش کنار و نمیماش..رونیب میزد هتل از..میبرگرد

  نمیماش یجلو ستادمیا..بودم کرده پارک فرهاد

 شک یجا امیم رید کمی من..خونه برس اول تو_فرهاد

 ..نمونه

  کنهینم شک تو و من به یکس+

  یراست..گمیم یکل_فرهاد

  جونم+

 دارم دوستت یلیخ_فرهاد

 ..زدم لبخند_

 لبخند..افتادم راه..شدم نیماش سوار و کردم یخداحافظ

 به انگار..یچیه ومدینم ادمی چرا..بود هام لب یرو

 ..بود رفته ادمی از ها یتلخ یزود نیهم

 ..برسم نجایا به خونه نیا یتو اومدم من یعنی
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ینم یچیه..کردمینم ازدواج شاپور با اگه یعنی

 ..نمیبب باز رو لحظه نیا تونستمینم..شد

 ..برگرده باز فرهاد خواستمیم من اصال

 ..آره

 براش کنم ثابت بهش..بدم عذابش خواستمیم من

 ..منه فرهاد که کنم ثابت..مهمم

 ..نیا شدهیم حتما هم نعش

 ..بودم نکرده شینیب شیپ

یت یجلو شاپور..بودم شهیهم از تر شاد..خونه دمیرس

 ..بود یو

 ..اومدم من+

 زنگ عروس شما یبود کجا..خانما خانم به_شاپور

  یدینم جواب زنمیم

 ..اهشگیآرا..بودم سالن دیببخش..سالااام..ییتو زمیعز+

  یکرد کاریچ حاال_شاپور

  بزنم سر بودم رفته فقط یچیه+

  نمیبب نجایا نیبش ایب_شاپور
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 یعنی..بودم گرفته استرس..دادم قورت رو دهنم اب_

 ..کنارش نشستم..نبود آشنا استرس نیا..یچ

 ..گردنم دور انداخت رو دستش

  شده تنگ خانمم یبرا دلم چقدر_شاپور

  دیبوس رو گونم_

 امیم کنم هاموعوض لباس برم من..زمیعز بشم فدات+

 ..باز
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 سنف نفس..اتاق سمت رفتم و شدم بلند جام از عیسر_

 ..زدمیم

 ..نبودم خونه نیا یتو اومد که یباران اون گهید من

 جز زیچ همه انگار..گذشته به بودم برگشته انگار

 ..بود که بود فرهاد فقط انگار..بود بهیغر فرهاد

 عکس یتابلو یجلو ستادمیا و دادم تکون رو سرم

 ..شاپور با میعروس

 ..بعد به نیا از کردمیم کاریچ دیبا



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
5
0
9 

 

 شاپور و شد باز اتاقم در بودم فکر یتو که نطوریهم

 رو دستش و شد کینزد..کردم نگاهش..داخل اومد

 ..کمرم دور کرد حلقه

 شیپ روز چند بار نیآخر یشمرد خودت_شاپور

  میداشت رابطه

  عشقم نگذشته یزیچ+

  گذشته یلیخ_شاپور

  ستین وقتش االن..شاپور کن ول+

  بار کی یسال پس وقتشه یک_شاپور

 ..یکرد ازدواج من با موضوع نیا بخاطر مگه تو+

 ..میشوهر و زن ما..یشد بچه..هیحرف چه نیا_شاپور

 هنوز ها اونقدر من..بمون منتظر بخاطرم پس+

 ..شد ییهوی هم اونشب ندارم یآمادگ

  یلیخ یبیعج یلیخ_شاپور

  کرده خودم عاشق رو تو بودنم بیعج نیهم+

 ..خورد گوشم به فرهاد یصدا_
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 جمع ایپرن با که االنه..ادیم داره فرهاد یصدا عشقم+

  ششونیپ میبر..هم دور شن

 ایپرن که فرهاد به خورد چشمم و کردم باز رو در_

 ..بود کرده بقلش

 یتو و دمیکشیم زجر دمیدیم رو صحنه نیا که قبلنا

 ..حاال اما کردمیم نینفر تا هزار دلم

 ..شمیم زنده و رمیمیم..رمیگیم شیآت

 وهرد با سمتشون رفتم و کردم تیحضور اعالم عیسر

 ..دمیبوس رو ایپرن و دادم دست

 ..ها بچه شد تنگ براتون دلم چقدر+

 ...ییدا دختر یفدا_فرهاد

  یخودم یبابا زن_ایپرن

 و ما به رسوند رو خودش شاپور عیسر که زدم لبخند_

 دمید رو فرهاد نگاه..بازوهام دور انداخت رو دستش

  شاپور دستهاش یرو بود کرده زوم که

 خوبه شرکت بار و کار..دیچطور ها بچه_شاپور

  فرهاد



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
5
1
1 

 

 ..عمو خداروشکر_فرهاد

  مسافرت هی با نیموافق_شاپور

 کجا_فرهاد

 عشقم که کدوم هر..لندیتا ای..خوبه یمالز_شاپور

 باران یدار دوست رو کجا..بخواد

 شاپور به رو فرهاد به کردمیم نگاه که نطوریهم+

  گفتم

 برام من دارن دوست رو کجا ها بچه نیبب دونمینم+

  نداره یفرق

  کن انتخاب و یکی خب_شاپور

 خوبه لندیتا_فرهاد

 طیبل هفته آخر یبرا دیباش آماده پس خب_شاپور

 کنمیم رزرو

 بود خوشحال فرهاد دونمینم..شام زیم سر میرفت_

 ..نه ای مسافرت یبرا

 رو شدینم و خواستیم شاپور  رو سفر نیا اما

 ..آورد حرف حرفش
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 ..مصممه که بود دایپ

 مینشست..اطیح سمت میرفت شد تموم که خوردنمون غذا

 ..استخر کنار..زیم دور..یصندل یرو

 عجب..گمیم و دلم یهوا..امشب بود ییهوا عجب

ینم یزییپا ای بود یبهار..دلم داشت ییهوا

 ..بود خوب یلیخ بود یزیهرچ..دونم

 ..کردمیم جدا نگاهش از بزور و نگاهم

 ..بود کرده رییتغ زیچ همه یواقع

 ..شدینم باورمون چکدومیه دیشا و

 با دست در دست شاپور..میبود زدن حرف مشغول

 به رو باغ که رفتن و شدن بلند زیم سر از دخترش

 ..باشن داشته یدختر و پدر گپ هی و بزنن یدور

  زد لبخند بهم فرهاد

  هیچ+

  نگاهتما وونهید_فرهاد

  منم+

 تو یمن خوشگله چشم_فرهاد
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  گفتم آروم یصدا با و زدم لبخند_

  خوادیم دلت تو..مسافرت نیا درسته+

  نه هم آره هم_فرهاد

 یچ یعنی+

  یبخواب ششیپ شبا ترسمیم دارم گهید_فرهاد

  خودمم مراقب من+

 بهت نکرده ییخدا اگه..اگه..ترسمیم عمو از_فرهاد

 ..رمیمیم من..بزنه یدست

 ..رمیمیم واقعا من

 ما نیب وفتهینم یاتفاق..بسه..شیییه+

  البته شاهللیا..بهمون گذرهیم خوش پس_فرهاد

 یه داشتم دوست..سرم پشت به کردم نگاه..زدم لبخند_

 و شدنیم کینزد یه داشتن اما دور و بشن دور

 ..کینزد

 میرفت یهمگ..شاپور یجلو ستادمیا و پاشدم جام از

 ..خونه داخل
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یمن..اطیح به برگشت باز..خورد زنگ شیگوش شاپور

 ..نشدم هم کنجکاو..بود یک دونم

 بردش عشوه و ناز با و گرفت رو و فرهاد دست ایپرن

 ..مدللل آخ..شدم بسته که یدر به کردم نگاه..اتاق سمت

 ..حس نیا

 ..هیجوری نمیا

 رفتم و دادم تکون تکون رو سرم..قبله از تر قیعم

 یرو دمیکش دراز و دمیپوش یراحت لباس..اتاق یتو

 ..اومد شاپور..تخت

 بخوابن رفتن ها بچه_شاپور

  بخوابن رفتن آره+

 زنگ یآداب یآقا خانواده دوستم..عشقم یراست_شاپور

 انگار..فردا یمهمون خونرو اهل کردن دعوت زدن

 پسرشه ازدواج سالگرد

  شناسمشون؟یم!!..یجد+

  ادیم ادتی ینیبب..بودن یعروس یتو_شاپور

  گهید هستن هم ایپرن و فرهاد+
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 به دمیم خبر صبح..صد در صد_شاپور

 ..هیحساب یمهمون..فرهاد

 ترکوندنه شب پس خب+

 آدمو کنهیم وونهید تمینطوریا نترکون تروخدا_فرهاد

 جام سر از..زدم لبخند و دادم قورت رو دهنم اب_

 یتفاقا بصورت و کردم بازش..لبتابم سر رفتم و پاشدم

 ..کردم یپل لمیف هی

  ینیبب لمیف یخوایم_شاپور

 ..بخواب تو..زمیعز آره+

  عشقم ریبخ شبت..زمیعز باشه_شاپور

 ..زمیعز ریبخ شبت+

 دمیترسیم..توریمان صفحه به دوختم و نگاهم_

 ..اتاق نیا تو بودم بهیغر انگار..ازش

 

  89 پارت

 خداروشکر..گشتم شاپور دنبال..شدم داریب خواب از

  دمید رو ایپرن..رفتم رونیب اتاق از..نبود
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  زمیعز ریبخ صبحت+

  گلم ریبخ توام صبح_ایپرن

 ..خونه اشپز یتو رفتم و زدم لبخند_

 ..یدونیم که رو شب ی برنامه باران یراست_ایپرن

 ؟!!شب برنامه+

  یآداب خانواده یمهمون_ایپرن

  گفت بهم شبید شاپور آهاااان+

  یکرد آماده لباستو_ایپرن

  لباسام به ننداختم نگاه هنوز بابا نه+

 ینداشت آمد و رفت باران اوووف_ایپرن

 نیاشراف واقعا..باهاشون

 ..میبزن پیت یاشراف دیبا..پس خب عه+

 ..ییها ملکه مثل جوره همه تو برم قربونت_ایپرن

  یزمیعز+

 یلعنت..خوردم و برداشتم خچالی یتو از یزیچی_

 ..بود شده نیسنگ من خواب امروز
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 رهب فرهاد نکهیا از قبل و بودم شده داریب زودتر کاش

 ..دمشیدیم

 هامو لباس کمد..اتاق یتو رفتم و دادم تکون رو سرم

 ..کردم باز

 ..دمید هامو لباس تک به تک

 فرهاد که یقرمز کوتاه راهنیپ به خورد چشمم باز

 ..بود دهیخر برام

 و دمیکش یقیعم نفس..بپوشم جلوش یروزی بود آرزوم

 ..گشتم باشه امشب یمهمون شأن در که یلباس دنبال

 هنیآ یتو و جلوم گرفتم و آوردم در مویزرشک راهنیپ

 ..کردم نگاه خودم به

 حس مدلش و رنگش..داشتمش دوست..بود خوب

 ..کردیم منتقل بهم و یخوب

 ..ایپرن شیپ برگشتم و تخت یرو انداختمش

 ..کنارش نشستم

 تتیاذ من عمه پسر..خوبه یزندگ..عشقم چخبرا خب+

  کنهینم
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 کنه تیاذ کال..عمت پسر..زمیعز یسالمت_ایپرن

  یچ یعنی+

  هیجوری کال_ایپرن

  خوبه که فرهاد+

  ستین خوب من با فقط کنم فکر پس..گنیم همه_ایپرن

  خب یچ یعنی+

 دونمیچم..انگار اصال..سرده..نداره احساسات_ایپرن

 یآبج

 نینشد هم عاشق شما مگه+

 اب..داشته اونم..داشتم عالقه بهش یبچگ از من_ایپرن

 بعد..بود خوب ازدواج قبل..میکرد ازدواج عشق

  یلیخ شد عوض یلیخ..ازدواجمون

  یستین یراض یعنی+

 نیا راجب دارم باره نیاول..باران بگم یچ_ایپرن

 ..کنمیم صحبت موضوع

 صحبت یلیخ که ما..ینگفت بهم حاال تا چرا خب+

  میکنیم
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  یبود دهینپرس تو خب_ایپرن

  سرت به افتاده ییجدا فکر حاال تا+

 یلیخ..دارم دوسش اما..سرم به افتاده بارها اره_ایپرن

  ستمین نباشه..باران تونمینم..دارم دوسش

 ..کردمینم فکرشم واال..بگم یچ..بابا یا+

 ..زیچ همه شهیم درست شاهللیا_ایپرن

 ..زدم لبخند_

 ..اتاقم سمت رفتم و پاشدم جام از

 ..زدم لبخند..تخت یرو نشستم

 ..بودم شده خوشحال یلیخ انگار

 ..ستین خوب باهاش پس..دمیکش قیعم نفس

 ..نداره باهاش یا یآنچنان رابطه پس

 ..بودم شده خوشحال..زدم لبخند باز

 ..سوختینم یبرا دلم

 ..نبود مهم یچکسیه برام

 ..فرهاد فقط
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 و شاپور گهید ساعت دو یکی تا..شدم داریب جام از

 ..ومدنیم فرهاد

 ..برگشتم ساعت مین از بعد و گرفتم دوش رفتم

 صاف اتو با رو موهام و شیآرا زیم یجلو نشستم

 یتو فرهاد که یدیسف راهنیپ همون و کردم صاف

 ..دمیپوش رو بود دهیپسند فروشگاه

 یلیخ..کمی فقط اما شیارا یکم..نهیآ یجلو ستادمیا

 ..میمال

 اتاق از عیسر..زدم لبخند گوشم به خورد فرهاد یصدا

 ..رونیب دمیپر

 ادهستیا ایپرن..بهم شد رهیخ خورد بهم چشمش تا فرهاد

 خونه وارد فرهاد سر پشت شاپور..فرهاد کنار بود

 ..شد

 ..کردم سالم کبارهی هردوشون به که یجور

 خوشحال اصال دیبوس رو هام گونه شاپور نکهیا از

 ..نشدم

 ..کرد بدتر حالمو هم فرهاد کردن نگاه چپ چپ
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 گهید ساعت دو تا..شو آماده برو پسر..فرهاد_شاپور

 ..میباش ها یآباد خونه دیبا

 ..کمی ستین زود االن..عمو چشم_فرهاد

  نه خانما واس_شاپور

 شماها..میبش آماده میبر باران و من یعنی پس_ایپرن

 ؟!یچ

 رد مونیخستگ میبزن شطرنج عمو نیبش ایب_شاپور

 ..بره

  یآمادگ به ما یخوش به شما خوبه واال+

 کردنه شیآرا و شدن آماده هم شماها یخوش_شاپور

  گهید

 ..بعله+

 تمام که فرهاد به کردم نگاه و زدم یکج لبخند_

 ..بود..بود تنم به که یلباس و من به نگاهش

 یرو نشستم و آوردم در رو لباسم..اتاق یتو رفتم

 ..شیآرا زیم یجلو یصندل
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 بل رژ رنگ و شمیآرا سبک کردم رهیت نسبتا شیآرا

 یتالغ لباسم و موها رنگ با یوقت که یجور میزرشک

 ...ومدیم چشم به یلیخ یلیخ کردیم
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 دورم کردم رها طورهمون و دمیکش اتو باز و موهام

 ..دمیپوش رو دارم پاشنه یکفشها

 مین و ساعت کی اوووف..ساعت به انداختم نگاه

 زا و کردم سر و دمیپوش رو شالم و مانتو..بود گذشته

 ارکن بودن ستادهیا شاپور و فرهاد..رونیب رفتم اتاق

 ..در

  خانوم یا کرده چه..من یبایز یبانو..به به_شاپور

  زمیعز یمرس+

  باران یشد خوشگل یلیخ_فرهاد

  کجاس ایپرن.. ممنون واقعا+

 نجامیا من_ایپرن



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
5
2
3 

 

 هم..بود شده بایز چقدر..سرم پشت به کردم نگاه_

  لباسش هم خودش

  تو یشد خوب چقدر..باران یوا_ایپرن

  زمیعز یشد معرکه توام+

  یمهمون یبانوها نیخوشگلتر میبر_شاپور

 شاپور و فرهاد سر پشت و دادم تکون رو سرم_

 نیماش سوار جداگونه کدام هر و میرفت ایپرن با همراه

 ..میشد خودمون یها

 هی تو که بود ایپرن و فرهاد ریدرگ فکرم کل راه تو

 ..بودن نیماش

 رو ستشد ایپرن..میشد ادهیپ..میدیرس قهیدق ستیب از بعد

 ..فرهاد دست به داد

 اخلد..بود ادیز یلیخ یقیموس یصدا..الیو داخل میرفت

 ..میکرد یپرس احوال و سالم شدیم که ییجا تا و میشد

 یشلوغ یلیخ مجلس..مینشست ها زیم از یکی دور

 ..کیتار فضا و بود روشن نور رقص..بود

 ..بودن وسط همه
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 گفت و گوشم سمت آورد رو سرش شاپور

  عشقم میبرقص میبر_شاپور

  زوده االن+

 ..وسط برد و گرفت رو دستم و نکرد یتوجه_

 تو کشوند منو..کنم نگاه فرهاد به نکردم وقت یحت

 ..بقلش

 نیا و تانگو حوصله..دنیرقص به میکرد شروع

 ..نداشتم حرفارو

 ..میدیرقصیم یعاد

 ..بود یخاص افتخار هی چشمهاش یتو شاپور

 انداختم رو سرم..دادیم در من با داشت انگار

 کنارم..بود شده خسته پاهام گهید..گذشت کمی..ریز

 ..دمید رو فرهاد

  شاپور شونه رو گذاشت رو دستش

  جان عمو_فرهاد

  عمو جان_شاپور

 ..برقصم بانوتون با دارم اجازه_فرهاد
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 ..دیبد شینما دیبلد تانگو هردو شما..زمیعز ایب+

 شاپور به کردم نگاه..فرهاد یدستها تو رفت دستام_

 ..نشست و رفت ایپرن با همراه که

  میبرقص_فرهاد

  ادتهی+

  دادم ادتی که یبار نیاول ای و شیپ ماه چند_فرهاد

  ادتهی پس+

  میبرقص_فرهاد

  میبرقص+

 ..خودش سمت به دمیکش بعد و عقب داد حولم_

 ..شدیم پخش داشت خاص آهنگ هی

 ..کردیم منتقل آدم به هم یخاص حس

 هاتن اما برام بود عشق و یانرژ ایدن هی فرهاد با رقص

 اومدم بقلش از..کردیم تازه برام رو بد خاطرات

 ..رونیب

  مینیبش میبر+
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 چرا_فرهاد

 میزندگ از کنم حذف نتونستم رو زایچ یلیخ هنوز+

  ارویچ_فرهاد

  مینیبش میبر..میبگذر..رو بد خاطرات+

 ..زیم سر مینشست و میرفت هم با همراه_

 ونمگ و مرد قمیتشو رقصمون بودن بایز بخاطر شاپور

 ..دیبوس رو

 ..کردمیم یقاط داشتم گهید

 ..یالیخ به بودم زده و خودم بود روز چند

 ..تونستمینم من..شدینم

 ..فرهاد دست تو رفتیم شاپور دست از دستم

 ..نبود خوب انتیخ یلعنت حس..نبود خوب نیا نه

 ..دوستهاش سمت رفت و شد بلند جاش سر از شاپور

 رو فرهاد دست..یصندل به بود دهیچسب که هم ایپرن

 ..دیبوس و دستهاش تو گرفت
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 باال یسخت به نفسم..اطیح یتو رفتم..پاشدم جام از

 ..آسمون به کردم نگاه..استخر کنار ستادمیا..ومدیم

 ..کردمیم کاریچ دیبا

 ..نبود خوب تیوضع نیا

 ..بود فرهاد..کردم نگاه..شونم یرو رفت یدست

 خانومت داد اجازه..یایب یتونست چطور+

  تو شده چت_فرهاد

  فرهاد میکن فرار+

 ؟؟!!یییچ_فرهاد

 ..کنم تحمل تونمینم+

 نکهیا تحمل و دنیخواب تخت هی رو شاپور با سخته

 ..بخوابه تو کنار ایپرن

 ..یفهمیم..تونمینم یلعنت

  یبود خوب که تو..نه..باران باش اروم_فرهاد

 نچو..شدم  بدتر االن..نبودم خوب یرفت که یوقت از+

 ..شد گهید جور هی زیچ همه
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 ..بود دهینکش نجاهایا به فکرم

  کن صبر گفتم بهت..باران_فرهاد

 ریز رتمیبگ عموت نیهم شب هی اگه..فرهاد تونمینم+

  هااان..یکنیم کاریچ..بکنه خواست یغلط هر خودش

 ..بسه..باران بسه_فرهاد

 یدونیم..ختمیر بهم..فرهاد ندارم حوصله امروز+

 سخته هم االن..تو یب یروزا اون بود سخت..هیچ

 ..تو با یروزا

 ..کجام دونمینم..کردم یغلط چه دونمینم

 رس نشستم..داخل رفتم و دادم تکون آشفته رو سرم_

 ..جام

 یبد همه اون از تونستم چجور من اصال..بود شده چم

 ..بگذرم کرد فرهاد که یا

 ..اما..دونمیم عاااااشقم.. عاشقم

 ..روزا اون از بگذرم تونستم چجور اما

 شش پنج نیا هفته سه دو..فرهاد به برگشتم باز چجور

 ..کنار گذاشتم و درد و زجر ماه
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 ..عشق هیقو چقدر مگه

 ..دادم تکون تکون رو سرم
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 رو سرم و خونه برم و شده تموم امشب بودم منتظر

 ازب صبح فردا الاقل ببندم و چشمهام و متکا تو بزارم

 ..نمیبب خوب و یچ همه

 که خواست ازمون شاپور شد تموم که خوردنمون شام

 شیپ صبح تا بود قرار چون خونه میبرگرد ییتا سه

 ..رفتمیپذ عیسر خواسته خدا از منم بمونه دوستاش

 یتو مرفت عیسر..خونه میبرگشت و نیماش داخل مینشست

 ..دمیپوش یراحت لباس و اتاقم

 ..نهیآ یتو خودم به کردم نگاه

 ..نداشتم هم گفتن ریبخ شب حوصله

 ..موندم اتاقم یتو..بود وقت رید

 شاپور که خداروشکر بخوابم راحت تونستمیم امشب

 ..نبود
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 ..بود چخبر ایپرن و فرهاد اتاق اما

 ..مغزم به بود افتاده انهیمور انگار

 ..خوردیم و مغزم داشت

 هب کردم نگاه..رونیب رفتم اتاق از..شدم بلند جام از

 رفتم ها پله از...بود خاموش اتاقشون المپ..باال طبقه

 ..زدمیم نفس نفس...باال

 زا دستم کنم باز رو در اومدم تا درشون پشت ستادمیا

 تشدس..مهمان اتاق تو کشوندم یکی و شد گرفته پشت

 ..دمید رو فرهاد..کردم باز و چشمهام.. باز دهنم رو

 ..برداشت دهنم یرو از رو دستش

  میترسوند+

  یبکش غیج دمیترس..شدم مجبور..دیببخش_فرهاد

  یخوب..آهان+

 یرو به رو ییباال چرا..یخوب تو بپرسم دیبا_فرهاد

  من اتاق در

  کنم صدات بودم اومده+

 برام بود شده تنگ دلت_فرهاد
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 گاز رو دماغم لبش با..دیخند..ریز انداختم رو سرم_

 گمب یزیچ اومدم تا..زدم لبخند...باال کردم سرم..گرفت

 مآرو که کرد اشاره و کرد بقلم و گرفت پاهامو ریز از

 رفت و انداخت رونیب به ینگاه..باشم

 نییپا ها پله از بودم بقلش تو که همونطور..رونیب

 یورود در و شد نیزم ریز یخا پله راه داخل و رفت

 در..شد وارد و کرد باز رو یجکوز و سونا و استخر

 ..استخر سمت رفت و کرد قفل پشت از رو

  یکنیم کاریچ+

 آب تو بندازمت خوامیم_فرهاد

  خونس ایپرن..فرهاد نه..ییییچ+

 ستین یشدن داریب_فرهاد

  چطور+

  خورهیم خواب قرص_فرهاد

 عموت+

 و پوکر و یباز مشغول صبح تا..ستین یاومدن_فرهاد

 حرفاس نیا
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  ترسمیم..استخر تو نندازم تروخدا+

 تا..تمومه کارت.. کنم رحم بهت ندارن امکان_فرهاد

  یاستخر وسط یبشمار سه

 کی_فرهاد

 ..تروخدا نه فرهاد عه عه+

 دو_فرهاد

  عههههه..نه گمیم+

  سه_فرهاد

 و نشدم قشی و دست کن ول که آب تو کنه پرتم اومد_

 و آب ریز میرفت هردو..استخر تو کشوندمش خودم با

 ..باال میاومد

 داد حولم..دیخندیم بلند بلند فرهاد..زدمیم نفس نفس

 ..کرد نوازش و موهام..استخر ی وارهید سمت

 یشیم تر خوشگل یشیم که سیخ_فرهاد

  یکن کاریچ یخوایم+

 هم دهیسف لباس تو هم یبود شده رینظیب امشب_فرهاد

  هیزرشک
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  زمیعز یمرس+

  یللللیخ..ییبایز یلیخ_فرهاد

 رو گذاشت و لباش و شد کمینزد..کردمیم نگاهش_

 ..لبام

 ..وردیم فشار آروم آروم بدنم یرو اانگشتهاش با

 یرو..نشوندم و کرد بلندم..دادم قورت رو دهنم آب

 ..کرد نگاهم و دیبوس رو زانوهام

  بودم عاشقت شهیهم_فرهاد

  ینبود یبودیم عاشق دیبا که یزمان درست تو+

 ..نکن عوض حالمو_فرهاد

  فرهاد+

 نگو یچیه االن..شییییه_فرهاد

 گرفت دستمو..کرد نگاهم..کنارم نشست و باال اومد_

 و نیزم یرو نشت..سونا اتاق داخل برد و کرد بلندم و

 ..پاش یرو نشوند منو

  شبو اون ادتهی_فرهاد

 ادمهی+
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  یداشت یحس چه_فرهاد

  خودتو خودمو بکشم خواستمیم+

  برات مردمیم داشتم من یول_فرهاد

 داشتم نگهش..دمیبوس و کرد لبهام کینزد و لباش_

  فرهاد+

 دلم جان_فرهاد

 ..شدم یجوری من+

  یچجور_فرهاد

  میکن فرار ایب+

 ..یگیم یجد یدار..فررررااار_فرهاد

  میکن فرار ایب..گمیم یجد بخدا+

  حرفو نیا کن ول..باران شهینم_فرهاد

 ؟!!یچ..نه فرار اگه پس+

 کن صبر_فرهاد

 اب من و یبخور مشکل به ایپرن با تو بشه یچ که+

  میریبگ طالق همزمان بعدشم..شاپور
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  بایتقر اره_فرهاد

 واس..داستاناس واسه یگیم که ینیا+

 ..هینشدن..رماناس

  باران یچ یعنی_فرهاد

 شتریب بدنم..زنهیم دست بهت ایپرن یوقت لرزهیم بدنم+

 ..شهیم کینزد بهم شاپور یوقت لرزهیم

 ..یفهمیم

 عمل دیبا عاقالنه اما..نطورمیهم منم..فهممیم_فرهاد

 آروم آروم..کرد
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یم عذاب که یاون شهیهم..یکنیم حال یدار تو+

  بودم من دهیکش

 ..شدم بلند پاش یرو از_

  باشم تنها خوامیم..فرهاد اتاقم تو برم خوامیم+

 گرفت دستامو..شد بلند جاش سر از_
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 بعد..کنمیم فکر بهش باشه..عشقم باش اروم_فرهاد

 ؟!خوبه..مسافرت

 ..کن فکر بهش پس+

  نرو االن پس_فرهاد

 پس..باشم یخوب کیشر تونمینم بمونمم اگه+

 این..رو روزا نیا کن فکر من بدون نکهیا فقط..برم

 ..خلوت یتو دنمید واسه سراغم

 یچ_فرهاد

  یشد منظورم متوجه+

 بقلم ایب الاقل..باشه_فرهاد

 یرو گذاشتم و سرم..بقلش تو کشوند منو_

 فاصله ازش آروم آروم..کردیم نوازش و موهام..قلبش

 گرفتم

  یریم_فرهاد

  دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم_

 دارم دوستت یلیخ_فرهاد

 دارم دوستت یلیخ منم+
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 باال ها پله از آروم آروم و در سمت به دمیدو_

 ..اتاقم یتو رفتم و کردم نگاه و اطراف..رفتم

 ..شد ریسراز اشکام..تخت یرو نشستم

 التماس خدا به چوقتیه سخته نقدریا دونستمیم اگه

 چوقتیه..یبخوا معذرت ازم یایب کردمینم

 ..دمتیبخشینم

 ..رمیبگ انتقام ازت خواستمیم شهیهم کاش

 ..شهیهم از تر سخت..شده سخت نطوریا

 ودنب نفر دو نیب درد که نبود سخت نقدریا نبودنت درد

 ..سخته نقدریا انتیخ فیکث حس و

 ..دادم تکون تکون رو سرم

 ..بودمیم الیخیب دیبا

 ..دمیکش یقیعم نفس..بستم و هام چشم

 ..دمیخوابیم دیبا

 رو خودم بزور..خوردن وول یکل بعد بود هرجور

 ..سپردم خواب بدست

 فرهاد زبان از#
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 و برداشتم آب وانیل هی..خونه آشپز یتو رفتم_

 ..بود دگرگون یلیخ چشمهاش..بودم فکر یتو..خوردم

 ..همه هیشب حالمون دونستینم

 به مکرد نگاه..اتاق یتو رفتم..دگرگونم منم دونستینم

 ..تخت یرو بود دهیخواب که یمعصوم دختر

 ..شدمینم خونه نیا وارد چوقتیه کاش

 ..بودم نرفته پدرم خاک سر بود وقت یلیخ

 ..تخت یرو نشستم

 چیه و یبود کاش..شد خراب یچ همه یرفت بابا

 ..شدینم خراب یزیچ

 ..میکن فرار خوادیم ازم باران

 ..کنم کاریچ من

 بزنم قولم ریز راه اول..تو بخاطر اومدم و راه همه نیا

 ..برم و

 ..نرفتم اول همون چرا پس

 ..بشه دهیکش ییآبرو یب به که ییجا برسه گذاشتم

 ..دادم تکون تکون رو سرم
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 ..کن کمک یجوری..کن کمک خودت خدا

 صورت آن هی..ایپرن به کردم نگاه..تخت یرو دمیخواب

 ..دمید رو باران

 ..نبود الیخ کاش

 ..شدیم من مال فنگ و دنگ یب کاش

 ..باشه داشته یخوب انیپا عشق نیا کاش

 ..هم یرو گذاشتم و هام چشم

 و هفته آخر به دیرس باالخره..گذشت یروز دو یکی

 تو یهمگ و بود تکمون به تک دست تو که لندیتا طیبل

 ..میبود نشسته انتظار سالن

 من نه نبود چکدوممونیه چهره تو یخوشحال از یخبر

 ..باران نه

 ..داشت یانرژ که بود عمو فقط

 هیبق یجلو باران با بار دو یکی فقط روز سه دو نیا

 شده بدل و رد نمونیب که یزیچ تنها..بودم داده دست

 ..بس و بود نگاه بود
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 نشسته جلو ایپرن و من..مایهواپ یتو مینشست

 ..عقب باران و عمو..میبود

 ..میبود پنجره کنار باران و من

 ..کرد حرکت مایهواپ

 یخوردن یسری خوردن و مسخره یزدنا حرف از بعد

 خوابش دادیم گوش آهنگ داشت که یحال در ایپرن

 ..برد

 ..بود خوندن کتاب مشغول عمو..عقب به کردم نگاه

 ..کردم نگاه باران به نشه متوجه یکس که یجوری

 ..نگاهم به خورد نگاهش

 ..زد لبخند..زدم لبخند

 دبلن جام از..برد خوابش هم عمو..کردم صبر گهید کمی

 با..ییدستشو سمت رفتم..کردیم نگاهم باران..شدم

 ..ییدستشو سمت ادیب گفتم بهش اشاره

 انداخت نگاه..ادین ای ادیب کنهیم فکر داره بود مشخص

 ..شد بلند جاش از و شاپور به
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 کشوندمش و گرفتم رو دستش..ها ییدستشو سمت اومد

 ..ها ییدستشو از یکی تو

 یشد خطرناک بخدا..یکنیم کاریچ_باران

 ننیبیم..فرهاد

  ننیبینم+

  بگو کارتو_باران

  یکنیم میعصب یدار..نکن میقا ازم خودتو+

  میعصب من چقدر یبفهم کاش_باران

 شده تنگ برات دلم من چقدر یبفهم کاش+

 شده تنگ برات دلم من چقدر یبفهم کاش_باران

 ..بقلم تو گرفتمش..زدم لبخند_

  نجایا اخه_باران

  پس کجا آخه+

 یاعضا تک به تک..دمشیبوس باز..زد لبخند_

 نیا دادیم بهم یعشق چه..دونه به دونه رو صورتش

 ..هاچشم

  ترسمیم..گهید میبر_باران
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 جدا ازم بزور..لباش رو گذاشتم لبامو_

 رو خودش یجلو اما بخنده خواستیم..دمیخند..شد

 به شدم رهیخ..رونیب رفت باران اول..گرفتیم

 ..قلبش رو گذاشتم و دستم..در

 قرار و قول..یبود عاشق نطوریا که تو وونهید آخه

 ..بود یچ گهید بابات و خودت نیب

 ایپرن..تمرف و رونیب رفتم ییدستشو از قهیدق پنج از بعد

 بهش..دمید و باران..بودن خواب هنوز شاپور و

 دادم پشت از دستمو..جام سر نشستم و زدم چشمک

 ..عقب
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 ..داد ار فش و گرفت دستامو باران

 ..بود یوقت داشتم آرامش..جلو آوردم دستمو

 ..میدیرسباالخره و شدن داریب عمو و ایپرن

 هیکرا نیماش و بود کرده یهماهنگ اومدن از قبل عمو

 ..بود کرده
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 هم عمو کردم یرانندگ من..نیماش داخل مینشست

 ..عقب هم باران و ایپرن..کنارم

 که یهتل یجلو و میرفت داشت عمو که یآدرس به

 ..میستادیا بود کرده رزرو

 ..ایدر لب بود یهتل عجب

 ..میشد ادهیپ و نگیپارک داخل میبرد رو نیماش

 هتل داخل و میبرداشت رو هامون چمدون کدوم هر

 ..میشد

 ستادمیا منم یالو یتو نشستم باران و ایپرن

 و گرفت رو دیکل و رشیپذ سمت رفت عمو..کنارشون

 ..اومد

 عمو..باال طبقه میرفت آسانسور با تامون چهار هر

 به ور گرفت هارو دیکل از یکی و اتاق تا دو نیب ستادیا

  من یرو

  هیچ نیا_فرهاد

  گرفتم مجزا اتاق دوتا_شاپور

  نبود یازین عمو نه_فرهاد
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 داخل دیبر..پسر میتر راحت هممون نطوریا_شاپور

 یادیز یجاها..رونیب میبزن دیکن در یخستگ اتاقتون

  میبگرد میبر دیبا که هست

 نیا از رو قلبش ممتد یعل تپش..باران به کردم نگاه_

 یوت میرفت ایپرن همراه و زدم لبخند..دمیفهمیم فاصله

 ..اتاق

 تا دو..میبود نخونده نجاشویا..گرفتیم داشت نفسم

 ..مجزا خونه

 ..تخت یرو شد ولو ایپرن

  خوشحالم یلیخ عشقم یواا_ایپرن

  دمیفهمینم صداشو..بودم فکر یتو_

  الوووو_ایپرن

  جانم+

  سفرمونه نیاول..خوشحالم یلیخ گمیم_ایپرن

  سفرمونه نیاول..خوشحالم منم+

  نجایا نیبش ایب_ایپرن
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 نشستم رفتم..ارمیب یا بهونه چه دونستمینم گهید_

 ..کنارش

  صورتم به دیکش و دستش

 یب من..بشه عاشقت من مثل تونهینم یچکسیه_ایپرن

  رمیمیم تو

  یزنیم حرفارو نیا چرا+

  فرهاد خستم..ستین من به حواست چون_ایپرن

 توعه به حواسم+

 یجا هی تو یهوا..توعه سمت من یهوا تنها..نه_ایپرن

 گسید

  االن یزنیم تهمت یدار..یگیم یچ+

 یلیخ من بخدا..فرهاد..کنمیم حس..بخدا نه_ایپرن

  عاشقتم..دارم دوستت

  خب+

  بگو توام خب_ایپرن

  ستین مشخص..بگم باز ویچ یدونیم یوقت+

  ستین مشخص بخدا..ستین نه_ایپرن
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 هی برم من..خانوم یزد توهم..تو دست از اوووف+

  کرده خستم پرواز..رمیبگ دوش

 ..زمیعز برو..کرده خستت پرواز آره_ایپرن

یم..یلعنت..حمام داخل رفتم و آوردم در هامو لباس_

 که..یگرفت جدا اتاق که یبکش و من یخواست

 شاپور یکن کاریچ من یزندگ و زن با یخوایم..یچ

 رو آب دوش و دادم فشار هم یرو هامو دندون..راد

 و آب ریز کردم سرمو.. وان داخل نشستم..کردم باز

 یتو ایپرن..رونیب اومدم حمام از..باال اومدم عیسر

 ..بود شده رهیخ ساحل و ایدر به بود تراس

 ..دادم حالت بهش و کردم خشک و موهام

  گفتم ایپرن به رو و دمیپوش هامو لباس

  رفت سر حوصلم..ایپرن میبر+

 فتگ زد زنگ هم بابا اتفاقا..باشه تیآف.. یاومد_ایپرن

 ساحلن لب باران با کنم فکر..دیایب

 رونیب میزد هتل از ایپرن با همراه..توهم رفت اخمام_

 ..ساحل سمت میرفت و
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 یرو گرد زیم هی دور بودم نشسته باران و عمو

 ..یصندل

 ..کنارشون نشستم بهشون زدم لبخند

  فرهاد هیساحل عجب_عمو

  اطرافم به کردم نگاه_

  واقعا هیعال+

 که ییها برنامه بگم ای شب یبرا یدار برنامه_عمو

  دمویچ

  یبگ دیبا شما ییما صاحب شما+

 از یکی برمتونیم امشب..پسرم یدار اختبار_عمو

 ..شهر یها سکوید نیتر یالکچر و نیبهتر

  لندیتا یاومد ادیز انگار شاپور_باران

 ..اااادیز+

  میبر..اهان_باران

  میبر آره+

  دیا آماده..خوبه لباساتون_عمو
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 ..میباش یاوک کنم فکر+

  میبر کن شیآت برو خب_عمو

 عمو که ییسکوید همون میرفت و میشد نیماش سوار_

 رو یورود..بود شده کیتار هوا..کردیم فیتعر ازش

 ..میشد داخل و میداد

 نداشت که بود پسر و دختر..بود شلوغ چقدر که اووف

 ...دنیرقصیم توهم

  گفتم نشه متوجه یکس که یجور باران گوش در

 خوب خوب تیها خاطره نجایا خان شاپور کنم فکر+

  داره

  هیکاف یباش نداشته تو..درک به_باران

 یکی یبرا عمو..دادم فشار رو بازوش و زدم لبخند_

 ..سمتش رفت و خواست اجازه و داد تکون دست

 ..بار سمت میرفت هم باران و ایپرن و من

 ..خواستم آبجو وانیل تا سه

  ها بچه نجایا از ادیم خوسم_ایپرن

  اوپپسه..خوبه فضاش خب آره+
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 ستهخ اگه البته..نجایا برقصم باهات دارم دوست_ایپرن

  یستین

  باران به کردم نگاه_

 دیبرقص..دیکن حال..ها بچه دیبر_باران

  ییتنها تو خب+

  میاوک من_باران

 باران زبان از#

 ..تیجمع وسط بردش و گرفت و فرهاد دست ایپرن_

 و دمیکش سر ته تا آبجومو وانیل..دمشونیند اصال گهید

 ..شدم داغ یحساب

 ..خوردنیم بهم همه..تیجمع وسط رفتم

 و رقص حال تو که هم دخترا..کردنیم نگاهم پسرا

 نیا نیب بود یاشتباه کار کردم حس..بودن آواز

 ینعی..نتونستم که رونیب برم خواستم..بودن تیجمع

 و شدست پسرها..دمیرقصیم دیبا فقط..نداشتم راه انگار

 ..کردم اخم بهش..سمتش برگشتم..کمرم به گذاشت
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 هموند تیجمع نیب..فرهاد از نه بود یخبر شاپور از نه

 ..شد دهیچیپ کمرم دور یدست که بودم
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 به کردم نگاه..بود فرهاد..خورد گره نگاهش به نگاهم

  اطرافم و دور

  گوشم کنار آورد رو سرش

  یشلوغ همه نیا تو این من بدون_فرهاد

  شمیپ یاومد چجور+

  کردم داتیپ_فرهاد

  کو ایپرن+

  کردم گمش عمد از_فرهاد

  کهیتار چقدر+

  یلیخ_فرهاد

  میستین دایپ ما+

  نکنم فکر_فرهاد
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 و دستهاش..کردم چشمهاش روانه ترس قیعم نگاه_

 طورهمون..لبهام رو گذاشت رو لباش..دادم فشار

 ..وارید به خوردم..داد حل تیجمع

 ..وارید ای بود در

 ازم..بست رو در..میشد داخل..کرد باز رو رهیدستگ

.. اطرافم کردم نگاه..بود توهم سرامون..شد جدا

 ..دمید رو ینابود یها صحنه...شد گرد چشمهام

  نکن نگاه..نیبب منو_فرهاد

 ..جا نیا میاومد چرا+

 یرکنا کوچک اتاقک یتو کشوندم و گرفت رو دستم_

 رو المپ..بست رو در..نبود داخلش یچکسیه که

 ..کرد روشن

 ..قرمز کمرنگ یلیخ یلیخ نور هی دیشا

 ..بود گرم یحساب

  ستین یکس کال گهید نجایا_فرهاد

  کهیکوچ یلیخ نجایا+

  بسه تو و من واس_فرهاد
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 اتاقک نیا طول و عرض دیشا اطرافم و کردم نگاه_

 ..دیرسیم متر دو به

 باسمل پشت انداخت رو دستش..گردنم به دیچسب فرهاد_

 ..کرد باز عجله با رو لباسم یعل بند و

 ..نیزم یرو افتاد لباسم

 باال یلیخ اما بود یحس چه دونمینم..زدمیم نفس نفس

 ..اون هم من طرف از هم..بود

 دمیکش هامو ناخون..اتاقک از رونیب یایدن الیخ یب

 ..لختش کمر یرو

 ... و نییپا رفت آروم آروم..بودم ستادهیا که همون

 خودمون به که بود گذشته قهیدق ستیب حدود

 ..کرد جدا لبهام از و لبهاش فرهاد..میاومد

 ..کردم نگاهش..میبود عرق سیخ

  باشم تو مال دارم دوست+

  یستین_فرهاد

  نه ینطوریا+
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 که شهیم یهمون زیچ همه..یگیم یچ دونمیم_فرهاد

 ..تو هم خوامیم من هم نویا..میخوایم

 یرو از دو از..دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم_

 میرفت..کرد باز رو در فرهاد میشد بلند نیزم

 پنهون و نگاهم..بود شده تر شلوغ اتاق یتو..رونیب

 ..رونیب میرفت هم یبعد اتاق از و کردم

  ایپرن دنبال رمیم من_فرهاد

  شاپور دنبال منم+

  ببنمتیم_فرهاد

 ..دادم تکون رو سرم_

 رو خودم بود یهرجور..شدم گم تیجمع ونیم باز

 هب شاپور بود ادمی..اردیلیب شیها زیم سمت رسوندم

 براش دمشید..گشتم رو دور تا دور..رفت سمت اون

 و شد بلند جاش سر از و زد لبخند..دادن تکون دست

 ..طرفم اومد

 ..کرد نوازش و موهام

  گذرهیم خوش_شاپور
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  نجایا هیعال+

  حتما یدیرقص یحساب..یسیخ چقدر اووف_شاپور

  یلیخ+

 یبرقص کمی شوهرت با یخواینم_شاپور

  نه که چرا+

 رقص مشغول که ییها پسر و دختر ونیم برد منو_

 دنمب دستهاش با..کرد بقلم پشت از..گردوند برم..بودن

 یرو زد یآروم یها بوسه لباس با..کرد نوازش رو

 ..گردنم و هام شونه

 نتونستم و هام اشک یجلو..دیلرزیم داشت بدنم

 ..بفهمم خودم فقط که ختمیر اشک یجوری..رمیبگ

 ..دیکشیم بلند تیها نفس..گوشم کنار آورد رو سرش

 به آن هی..شیپ قهیدق چند نیهم..فرهاد مثل درست

 برگردم اومدم کنم تحمل تونستمینم..دمیرس جنون

 جام سر که داد فشار محکم چنان رو دستم که سمتش

  شدم خکوبیم

  کشمتیم بو دارم..دختر باش آروم کمی_شاپور
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  شاپور نجایا زشته+

 تو..اطیح تو..میبر ستین زشت کجا_شاپور

  بگو فقط..هتل تو..اتاق تو..ییدستشو

  هیچ منظورت+

 یکاری..شدم مستت که نهیا منظورم_شاپور

 ..دختر شدم خمارت..کن

 ..سمتش برگشتم بزور..دادم قورت رو دهنم اب_

  یخورد مشروب+

 مهیحال یچ همه..بشم مست که یا اندازه به نه_شاپور

  وسط نیا یکردینم ینطوریا بود تیحال اگه+

  نهیبیم یک_شاپور

  ننیبیم همه+

  کن نگاه..خودشونن تو..خودشونن با همه_شاپور

  ستمین راحت من+

  یستین راحت که همش_شاپور
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 کرد و اشدسته..کرد نگاهم بد..شد قفل دهنم آن هی_

 ماساژ و موهام..دیکش رونمیب تیجمع از موهام یال

 ..دادیم

 یکار تونستمیم نه..شدیم مور مور داشت بدنم تمام

 ی وارهید به داد میتک..دادیم گوش حرفم به نه کنم

 ..بار

 هت تا و برداشت رو بود دستم کنار که یمشروب وانیل

 ..دیکش سر

  میبساز و امشب میبر..هتل میبر_شاپور

  نجانیا ها بچه+

 شب خودشون واس اونام..انیم خودشون اونا_شاپور

  گهید دارن

  زدمیم نفس نفس_

 باران هیچ_شاپور
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 ادیم فشار بهم داره..گرفته درد کمرم+
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 ..رونیب دمیکش خودمو..کرد رها دستهاشو_

  رهیگیم نفسم داره..گهید یجا هی رمیم من+

 لبهامو گرفت رو دستم و دیدو دنبالم که برم اومدم_

 ..هوا یرو موند دستام..دیبوس وار وانهید

 ..داد دست بهم تجاوز حس

 بود آروم شهیهم..بود نکرده ینطوریا چوقتیه شاپور

 ..کردیم و خواستمیم من که یهرکار و

 ..بود خودم عشق مخصوص ها دنیبوس نوع نیا

یم و من بزور داشت..عقب دادمیم حولش دستام با

 کردم فرو و کمرش یرو گذاشتم هام ناخون..دیبوس

 ..بدنش یتو

 لبهامو سخت و سفت اونقدر..عقب دیکش خودشو

 ..کنهیم یزیخونر داره کردمیم حس که بود دهیبوس

  چته_شاپور

 ..وونهید..چته تو+
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 رو فرهاد..در سمت دمیدو..ختیر خودآگاه تا اشکهام_

 نگران..شد بد نگاهش هوی..شد متوجهم..در یجلو دمید

 ..بود شده

 ورهنخ بهم نگاهش ایپرن که یجور و سمتم ادیب نزاشتم

 دونستمینم..آسمون به کردم نگاه..رونیب رفتم سالن از

 ..رونیب دیدو شاپور..برم کجا

 یریم کجا_شاپور

  هتل برم خوامیم+

  نکن یزیر ابرو_شاپور

  ییآبرو یب تو+

 همبا..بگم فرهاد به من صبر..باران کن صبر_شاپور

 ..میبرگرد

یم گور و گم و خودم شهر نیا تو وگرنه باش عیسر+

 کنم

 به..هیگر ریز زدم بدجور..فرهاد دنبال داخل رفن_

 جور و جمع اشکهامو بزور..بودم افتاده هق هق

  سمتم دیدو ایپرن..کردم
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  باران شدهیچ_ایپرن

  گرفتم درد دل..زمیعز یچیه+

  پس مارستانیب میبر_ایپرن

  هیکاف میبر هتل نه نه+

 و ایپرن..شدم سوار..آورد رو نیماش عیسر فرهاد_

  شدن سوار هم شاپور

  شده یزیچ..باران یخوب_فرهاد

  گرفتم درد دل ییهوی+

  ییجا یمارستانیب میبر..بابا یا_فرهاد

 ..شمیم خوب برم خونه+

 نم به نهیآ یتو از فرهاد نگاه تمام..خونه سمت میرفت_

 ..بود

 به نگاه فرهاد..دیکشیم گاریس گر و گر شاپور

 ..بود نگاهش یتو یبیعج اخم..کردیم هردومون

 ..هتل میدیرس

 فرهاد به و نگاهم نیآخر..باال میرفت آسانسور از

 ..شدم اتاق وارد و انداختم
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 قفل پشت از رو در..حمام یتو رفتم کراستی

 ..شستم یحساب رو بدنم..ازش بودم دهیترس..کردم

 ..اومدم رونیب حمام از..بود شده منتقل بهم یبد حس

یم گاریس همچنان و تراس یتو بود نشسته شاپور

 دمیخواب و دمیپوش مویراحت شیها لباس عیسر..دیکش

 ..کاناپه یرو

 تو آورد اخم..طرفم به انداخت و نگاهش

 بلند جام سر از و کرد خاموش رو گارشیس..صورتش

 ..ستادیا سرم یباال..شد

  جات سر برم پاشو ادیم خوابت_شاپور

 ریبخ شبت..راحتم+

  ایباز مسخره نیا از امروز تا نداشتبم_شاپور

 یب که توعه یکارا.. ستین یباز مسخره من یکارا+

 یب که یا ساله ستیب جوون مگه..خرسیم و عقالنه

  یکنیم یعقل

 درست..باران دار نگه رو خودت احترام_شاپور

  بزن حرف
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 بخوام یهرو..ستین مهم برام حرفا نیا و احترام+

  وجودته قیال حرفهام تمام ضمن در..گمیم

 ..زمیعز مرگته چه..بدونم دارم دوست نه..چته_شاپور

 و دادم فشار هم یرو هامو دندون..شدم بلند جام از_

  گفتم محکم

 ..نزن دست من بهههه..نزن دست من به+

  یمن یک تو_شاپور

 زنت+

  بزنه دست دیبا یک به مرد هی_شاپور

 ..ندارم شویآمادگ من..االن نه اما..زنش به+

 یه..چته یفهمیم تو..باران ننداز خندم به_شاپور

 یا رابطه بار چهار سه اون پس..یآمادگ یآمادگ یگیم

  بوده یچ میداشت که

  بار چهار سه کدوم+

 اهمب یگفت فرداش یکرد مستم شبش که همونا_شاپور

  میداشت رابطه

  میداشت واقعا+
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 سوال اما..میداشت واقعا دونمیم..زمیعز دونمیم_شاپور

 ..اومده شیپ برام

 ..آخه وسط نیا گهیم یچ یآمادگ

 بامش..امشب مثل..ستمین آماده..رهیدرگ دهنم ییوقتای+

 ها یوحش مثل یداد ریگ توام..نداشتم حوصله اصال

  کنهیم دادیب یرتیغ یب..آدم تا هزار پنج وسط

  نگفتم بهت یزیچ تا بخواب ریبگ برو_شاپور

  خان شاپور بزن حرف من با درست+

  بخواب برو خوامیم عذر زمیعز بخواب برو_شاپور

 ؟!!یخوایم عذر+

  هیگر ریز زدم_

 یبگ دیبا..یکن یخواه معذرت ازم..یوفتیب پام به دیبا+

 ..کردم غلط

 ..رونیب دمیکش دستش از..گرفت دستهامو_

  گفتم یچ یدیفهم+

 اشتباه..دیببخش..باش آروم..عشقم باشه_شاپور

 ..ادیم شیپ ماجرا نیا دونستمینم..کردم
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 انجام یکار زور به من با که بدون بعد به نیا از+

 ریبخ شبت..یند

  جات سر برو_شاپور

  تروخدا بزار راحتم توام..راحتم نجایا+

 به..خودش یسو و سمت رفت و داد تکون رو سرش_

 وندند..سرم تا دمیکش رو پتو..نکردم نگاه سرم پشت

 ..دادمیم فشار هم یرو هنوز رو هام

 ..مضخرف رابطه نیا به لعنت..زیچ همه به لعنت

 ..میزندگ یبرا شد دردسر که یعشق به لعنت

 ..ختمیریم اشک و دادمیم تکون تکون رو سرم
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 فرهاد زبان از#

 چشمهام یبرا خواب و بود شب نصف چهار ساعت_

 ..کرد یبگیغر

 امیپ چقدر هر.. بود باران کالفه نگاه شیپ دلم هنوزم

 ..بده جواب که بود نشده نیآنال بودم داده
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 .نه ای بزنم زنگ دونستمینم

 ..نهیبب عمو هوی باشه صدا رو شیگوش دمیترسیم

 قرار و آروم دلم گهید..آوردم رو شمارش

 .. گرفتم تماس..نداشت

 زنگ خودش اما خوابه گفتم دلم تو..برنداشت

 گذاشتم رو دلهره..باشه عمو نکنه..کردم تعجب..زد

 ..دادم جواب رو یگوش و کنار

  شد راحت المیخ یگوش تو دیچیپ که صداش

  بارانم یخوب+

  زمیعز خوبم_باران

  خوبه دردت دل..ینشد آن دادم امیپ یهرچ+

 آره..آهان!!!درد دل..نداشتم و یگوش حس_باران

  یدینخواب چرا..خوبه

  یدینخواب چرا تو+

  ستین خوب حالم چون_باران

 !!!که االن یبود خوب+

  گفتم دروغ_باران
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  باران شده یزیچ+

 یالو یایم_باران

  اومدم برو+

 و بستم رو راهنمیپ یها دکمه و کردم قطع رو یگوش_

 ..یالو سمت رفتم و کردم باز رو در آروم

 به رو نشستم..سمتش رفتم..مبل یرو بود نشسته

 ..زدم زل چشمهاش تو..روش

  باران شده یچ+

 ردمیمیم کاش..رمیمیم دارم_باران

  شدهیچ گمیم+

  داره یخفگ عشقت ژنیاکس_باران

  چته گمیم..نیبب منو+

 ختهیر بهم چقدر..ختیریم اشک فقط..دادینم جواب_

 لب ستادیا..رونیب بردمش و گرفتم رو دستش..بود

  عقب داد حولم و ساحل

  نکشون خودت دنبال منو نقدریا بسه_باران

  ششششدهیچ..عشقم+
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 ..یلعنت نیا_باران

یم رابطه ازم..کنهیم تمیاذ داره..عمووووت

 ..شبم هر بودن خسته از شده خسسسسته..خواد

 قرص با شبش و زدم گواش من که یا رابطه هر از

 رابطه شبید گفتم بهش صبح و خوابوندمش خواب

 ..شده خسته میداشت

 ..سکوید تو اشکامو یدیند مگه

 ..دیبوس انهیوحش لبامو و کرد حمله بهم ییهوی

 یقاط اصال..کنم یکار دادینم اجازه..دادم حولش

 ..بود کرده

 به دمیکوب کردم مشک دستامو..زدمیم نفس نفس_

 ..دادمیم فشار بهم و هام دندون..پام

 و سرش برم خواستمیم..بکشم عمومو خواستمیم

 دستامو باران..بود گرفته هامو چشم یجلو خون..ببرم

  گرفت

 ..یبکن ینطوریا که نگفتم بهت نارویا_باران
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 روز هی..چخبره ینیبب یایب خودت به که گفتم نارویا

 دیبا..تو یبرا روز هی وفتهیم من یبرا اتفاق نیا

 ..یکن تموم و داستان نیا دیبا..یبجنب

 ..زیچ همه شهیم یتکرار داره..ااااادیم کش داره

 یه..صبح و شب یه کنم شب و صبح یه شدم خسته

 ..شام زیم سر یه ناهار زیم سر

 ..بشه انجام و بدم دستور یه

 ..دمیم جون دارم انگار..یزندگ سبک نیا شدم خسته

 ..ییدوتا..فرهادم و باشم خودم فقط برم جا هی خوامیم

 ..زایچ نجوریا و خدمتکار بدون خودمون خونه تو

 هم یخور ناهار زیم..میکن درست و میبپز خودمون

 ..است عشق و انداختن سفره..نبود نبود

 و خودم یبرا دلم..برگردون بهم مویزندگ..فرهاد

 ..بجنب..شده تنگ ها موقع اون و خودت

 شده جمع هام چشم یتو اشک..کردم نگاهش_

 ..گرفتم بقلش محکم..بود
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 از بعد باالفاصله..میکنیم فرار..عشقم باش آروم+

 هک بعدش روز صبح..کن جمع و لتیوسا برگشتمون

 ستین کار تو یبرگشت..رونیب میبر خونه از

  واقعا_باران

 ..کردم بقلش تر محکم..دادم تکون رو سرم_

  میبرگرد منتظرم_باران

  منتظرم منم+

 یخداحافظ هم از و هتل میبرگشت یرو ادهیپ کمی بعد_

 ..هامون اتاق میبرگشت و میکرد

.. تخت یرو بود نشسته ایپرن کردم باز که رو در

  گفتم متعجب..شد گرد چشمهام

  ینبود خواب مگه ایپرن+

  دمیترس ییهوی یستین دمید شدم داریب_ایپرن

  بخواب..اومدم+

 دستامو..زد لبخند..کمینزد اومد و شد بلند جاش از_

 دیبوس و گرفت
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 حرف به آروم آروم کرد شروع و کرد نگاه چشمام تو

  زدن

 خودت؟ به یکن ینم بند منو چرا_ایپرن

 خوامیم شدن بند من

 ...خوام یم شدن یکس مال من

 ؟یچ یعنی شدن یکس مال یدون یم تو

 دادنته دست از نگران شهیهم که هست یکس یعنی

 یکس به یدار تعلق تو یعنی

 یدار ینشون یعنی

 بگرده که هست یکس یبش گم که وقت هر و

 ...ینشون اون یحوال..دنبالت

 ..یکن ینم خودت مال منو چرا

 منتظره دستهام

 زنهیم دو دو هام چشم

 سردشونه هام شونه

 زنه یم شور یه دلم
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 قراریب پاهام و

 ...قطار هم دنبال به خاطراتت و

 بند نیا ایب

 خودت به کن بند منو

 ..فرهاد خواد یم شدن تو بند دلم

 ..یستین ینیبب پاشم خواب از خوامینم

 ..من بدون ییکجا

 ..نبودم عشقت من مگه

 سر ییبال چه ازدواج بعد باالفاصله ییهوی یشد یچ

 ..اومد بهم عشقت
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  یگیم هیچ نایا+

  جون و دل حرف من نظر از شعره تو نظر از_ایپرن

 خوب دختر کنم کاریچ دیبا+

  یکنینم خودت بند و من چرا بگو_ایپرن
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  ستمین پابندت چون+

  چرااااا_ایپرن

  خونهینم نیخون گروه با تیخون گروه چون+

  یکرد ازدواج باهام چرا_ایپرن

  شدن هل.. گرفتن میتصم زود..اشتباه+

 ددر ینطوریا..سییییه..فرهاد گهید نزن حرف_ایپرن

  قلبم وارد نکن

  بزنم حرف ینطوریا یخوایم خودت+

  یبر یخوایم_ایپرن

  کنمیم نکارمیا یبد ادامه شتریب+

  ستمین گهید من رفتنت بعد بدون...بدون اما برو_ایپرن

  منو نکن دیتحد+

یم قسم..کنمیم یمعن برات دارم و تیواقع_ایپرن

 اگه..یعشقم..برام ینیتر زیعز که جونت به خورم

 یهرجور..کککککشمیم خودمو..کشمیم خودمو ینباش

  بشه که
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 مگه..یگیم ونیهز یدار..بخواب برو..ایپرن بسه+

  دختر تو یکرد چت

یب اصال..کن فکر یخوایم یهرجور_ایپرن

 یسری..گفتم رو بود مونده دلم تو که ییحرفا..الیخ

 ممیینها یدایتحد دمیشن هم و نداشتم انتظار که هم زایچ

 ..تیزندگ و ییتو حاال..کردم

 از کن راحت رو دومون هر و برو ای شو من بند ای

 ..هم دست

 پست یایدن نیا دست از من و یشیم راحت من از تو

 مویزندگ و راهم سر گذاشت تورو مثل یآدم که فطرت

  ریبخ شبت..وجودم به انداخت رو حسرت و کرد نابود

 انداخت رو پتو و رفتم بسرعت که بگم یزیچ اومدم_

 ..سرش یرو

 ..دمیشنیم رو کردنش هیگر آروم آروم یصدا

 قیمع نفس..تراس یتو رفتم..دیکشیم ریت داشت قلبم

 ..دمیکش

 ..هم پشت بار چند

 ..من یزندگ به لعنت..کردم روشن رو گارمیس
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 نفرو دو یزندگ شدم مجبور من یشاهد خودت ایخدا

 ..زمیبر بهم

 نابود خودم فقط روز به روز کردمیم فکر کن باور

 ..شد گهید زیچ هی اما شمیم

 پسرش تک از خواستش نیآخر و پدرم به خواستم من

 ..عاااشقم دمید کنم عمل

 ریغ همه نظر از بهش دنیرس که میعشق عاشق دمید

 یا گهید ی عاشقانه داستان وارد..نشد..ممکنه

 ..خودشون اجبار به..کردنم

 که کردمیم یباز خوب داشتم کردم یباز خوب

 ..دلم تو هیقو یلیخ عشقش داد نشونم اومدش..اومدش

 به و یچ همه ریز بزنم حاضرم بخاطرش که یاونقدر

 خودم جز یچکسیه..سمتش برم و کنم انتیخ کس همه

 و عموم به یوقت کشمیم عذاب دارم چقدر که دونهینم

 ..نمیبیم نطوریا رو ایپرن یوقت..کنمیم انتیخ دخترش

 مقصر من..کارم ریتقص احمقم خود فقط نمیبیم یوقت

 ..آورم عذاب داستان نیا

 ..دادم تکون تکون رو سرم
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 خودشو یبر اگه گهیم یکی و یداد فرار قول یکی به

 ..کشهیم

 ..بدبخت احمق نیا کنه کاریچ دیبا حاال

 ..آوردم کم گهید..نییپا انداختم و گارمیس

 تا بگم اگه دروغه..جام سر برگشتم..آوردم کم

 هک بود ریدرگ اونقدر دهنم..برد خوابم صبح ییروشنا

  هست یچ خواب دمیفهمینم اصال

 دش تموم یناراحت با یخوش با هم روز چند نیا باالخره

 ..برگشتن یبرا میشد مایهواپ سوار و

 تو یخوشحال خوردیم باران به نگاهم که هربار

 ..زدیم موج نگاهش

 مثل هم ایپرن..بود خودش تو چقدر..نگو که هم عمو

 و حواسش و کردیم سرگرم و خودش یعاد شهیهم

 ..کردیم خودش یکارا پرت

 ترف ایپرن..خونه سمت میرفت عیسر و رانیا میدیرس

یم داشتم..شد ولو یویت یجلو هم عمو..اتاق یتو

 هی با و گرفت دستمو باران که خونه آشپز یتو رفتم

  گفت یخاص ذوق
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  گهید صبح فردا_باران

  صبح فردا+

  دمیم قول بهت شهیم خوب یچ همه_باران

 ..شهیم خوب زیچ همه عشقم نطورهیهم+

 قرارمون  یراست..کنم جمع المویوسا برم من_باران

 ..کجا و چند ساعت

 پارک ایب..سرکار میرفت عمو و من نکهیا از بعد+

  که ادتهی..مونیشگیهم

 زمیعز ریبخ شبت..ادمهی_باران

  یخانوم ریبخ شبت+

 کاریچ دیبا..رونیب دادم و نفسم..اتاقش یتو رفت_

 شنابود باز شیخوشحال اوج یتو تونستمینم..کردمیم

 ..کنم

 ..دادم تکون تکون رو سرم

 صبحونه و شدن صبح و دنیخواب و اتاق یتو رفتم

 که باران و ایپرن از..نداره کردن فیتعر خوردن

 ..خونه از رونیب رفتم کردم یخداحافظ
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 و چوندمیپ یجوری رو عمو اما برم شرکت تا بود قرار

 ..یشگیهم پارک همون رفتم

 ..ادیب باران تا شدم منتظر

 

  98 پارت

 ..باران به خورد نگاهم..رو به رو به کردمیم نگاه_

 ستادمیا و شدم بلند جام از..شد کینزد بهم آروم آروم

 ..روش به رو

  اومدم من_باران

  خانومم بودم منتظرت+

 ..زد لبخند_

  میبر خب_باران

  میبر کجا+

  تو یالیو..شمال میبر فعال_باران

 ..اونجا خوبه یگیم راست+
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 و نیماش سمت میرفت..دستهاش یتو گرفت دستمو_

  میشد سوار

 ..دیکوبیم بد داشت قلبم..میشد دور کمی

 ..شدیم مرور ذهنم تو ایپرن یحرفها هیثان هیثان

 ..میکنیم کاریچ ایپرن و عمو مینباش که ما

 ..نبود درست ما کار نیا

 ..بود احمقانه و گونه بچه یلیخ

 به کردم نگاه..دادمیم فشار هم رو و هام دندون

 نیا حال تو زد شدیم مگه..بود خوشحال چقدر..باران

 ..دختر

 برام همش چرا ایخدا..کردمیم کاریچ..بار چند آخه

 و عشق برابر در دیبا بس شدم خسته..یزاریم یدوراه

 ..کنم انتخاب و یزیچی عقل

 برگشت باران..ترمز رو زدم و دمیکش یقیعم نفس

  گفت و سمتم

  شدیچ_باران

 ..بود ریز سرم_
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 فتمر..شتریب و شتریب..کردم نگاهش..نگفتم یزیچ

 ور گذاشتم لبامو..کردیم وونمید عطرش که آخ..سمتش

 ..دمشیبوس و لباش

 ..شدم جدا ازش آروم

  باران دارم دوستت یلیخ+

  عشقم دونمیم_باران

  رمیمیم برات من..بدون نویا+

  رمیمیم برات منم_باران

 شدم ادهیپ نیماش از رونیب دادم و نفسم_

 نارک سبز یفضا یتو رفتم..شد ادهیپ سرم پشت باران

  ابونیخ

  یشد یجوری چرا..فرهاد هیچ_باران

  باران تونمینم+

 ..رفت کنار لبش از خندش_

  فرهاد یگیم چب_باران

  باران تونمینم..بااااااران تونمینم+
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  گرفت دستمو سمتم دیدو_

  فرهاد میبر ایب..شهیم رید..میبر ایب_باران

  دمیکش موهام به و رونیب دمیکش دستش از دستمو_

 نقدریا ستین درست..ستین درست..زمیعز شهینم+

یم رفتم من بدونه ایپرن..باران..میبر نامردانه

یم شیآت و مونیزندگ میرفت باهم ما بفهمه عمو..رهیم

 میتونیم هفته دو فقط ستین عاقالنه نیا باران..زنه

 ..شاد و میباش خوب

 ..زیچ همه شهیم خراب باران..شهیم تلخ بعدش اما..اما

  رو اوضاع کن درک تروخدا

  عقب عقب رفت..زد خند شین_

 وت خوابوندم و ستادیا دمیرس بهش تا کشینزد رفتم_

 زد ادد بلند یصدا با.. صورتم به گرفتم و دستم..گوشم

  گفت و

 یلعنت....ازت..ازت متنفرم..فرهاد هیچ یدونیم_باران

   ازززززت متنفرم
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 اما..رشیز زدم باز..دادم قول..یدار حق..باران+

 رفتار تر حساس موضوع نیا با دیبا..باران شهینم

 که نه میبرس بهم تا بشم جدا من یبش جدا تو دیبا..میکن

 ..هیابد دنیرس بهم نطوریا..میکن فرار

 تو..هه..گهید سال پنج..یک..جدا..میکن صبر_باران

  یخوشبخت یلیخ تو..یستین من یجا

  باش عاقل تروخدا..باران+

 از درست..ستمین عاقل وقته یلیخ من...عاقل_باران

 شدم تو عاشق که یوقت

  ریز انداختم رو سرو_

 کن باور.. یبشکون و دلم که یشد موفق بازم_باران

 نطوریا من چون..ندارم دوست رو داشتنت دوست

 ..ندارم دوستت

 داره یخفگ تو عشق ژنیاکس..بودم گفته گهید بار هی

 ..فقط

 کجا..ابونیخ سمت رفت و برگردوند ازم روشو_

 ..رمیبگ جلوشو خواستمیم..رفتیم داشت
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 تهباخ و خودم داستان ینجایا من..تونستمینم شدینم اما

 ..بودم

 ..دونمینم کجاشو..رفت و شد یتاکس سوار

 دکر شروع اشکهام..نشستم بودم ستادهیا که نطوریهم

 دور ابونارویخ کمی..نمیماش سمت رفتم..ختنیر به

 سمت رفتم..شد دیشد یلیخ..دیبار بارون..زدم

 پارک و نیماش..باران بود برگشته گهید حتما..خونه

 ..کرد بقلم و شمیپ اومد ایپرن..داخل رفتم و کردم

  هنوز ومدهین عمو+

  عشقم نه_ایپرن

  یعنی ییتنها+

 ساعت مین رفت صبح که هم باران..زمیعز اره_ایپرن

  رفت برداشت و نیماش برگشت باز شیپ

  کجا+

 نگاه پنجره تو از بودم اتاقم من..واال دونمینم_ایپرن

  کردم
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 میگوش..ونیزیتلو یجلو نشستم رفتم و زدم لبخند_

 جواب..بود آشنا ما شماره..کردم نگاه..خورد زنگ

  دادم

  دییبفرما+

 شما دیببخش..نیهست خوب سالم(_ ناشناس)خانم

  فرهاده اسمتون

  هستم خودم بعله+

  شمیم مزاحم مارستانیب از من_خانم

  دییبفرما+

 باران اسم به نجایا آوردن رو یجوون خانم هی_خانم

 گزن شیاصل نیمخاطب به ما کردن تصادف که افسون

 برنداشت ای نبود دسترس در یچکسیه میزد

  نیداد جواب شما خداروشکر

 دیلرزیم صدام که یجور..ستادیا قلبم کردم احساس_

  گفتم

  مارستانیب کدوم+

  بهمن مارستانیب_خانم
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  خوبه حالش+

 فیتشر زودتر فقط ندارم اطالع من دیکن باور_خانم

 دیاریب
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 تو موع یصدا..دیکش ریت قلبم..افتاد دستم از یگوش_

 دهاوم عمو..کردم نگاه عقب به برگشتم..دیچیپ گوشم

  گفتم کنم سالم نکهیا بدون..بود

  مارستانهیب کرده تصادف باران+

  فرهاد یگیم یچ..ییییچ_عمو

  مارستانیب از زدن زنگ بهم االن+

 ایپرن..نشیماش سمت دیدو و شد گرد اشچشمه عمو_

  بود مونده کردیم نگاهمون نطوریهم که

  یوااااا_ایپرن

 ..شدم نیماش سوار و اطیح سمت دمیدو_

  فرهاد امیم منم_ایپرن

  ایب بعدا شهیم رید یبش آماده تا+
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 بردم رو نیماش و گاز یرو دادم فشار پامو_

 مکن فکر که بود رفته سرعت با انقدر عمو..رونیب

 ..بود تر جلو من از یلیخ

 ..بود کرده سیخ و هام گونه اشکهام..دیلرزیم دستهام

 باران سر بال نیا من بخاطر.. بود من ریتقص

 ..احمقم من مقصر..اومد

 ..اگه..بشه شیزیچ اگه

 ..فرمون یرو دمیکوب مشت با..خدا یوا

 ها پله از..مارستانیب به رسوندم و خودم بود هرجور

 ..باال رفتم

  ستادمیا رشیپذ یجلو

  هک یهمون مارستانهیب نیا ماریب افسون باران..خانم+

  نه و چهل اتاق شدم متوجه بله_خانم

  خوبه حالش..حال..حالش+

 ..شکسته پاشون و دهید ضربه سرشون_خانم

  یچ یعنی دهید ضربه سرشون+

  شکسته ستین یخاص زیچ_خانم
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 و چهل اتاق سمت رفتم و دمیکش یقیعم نفس_

 نگاه رو داخل..بود باز در اتاق کنار ستادمیا..نه

 وزان تا که دمید و پاش..بود سرش یباال شاپور..کردم

 ..نمیبب رو صورتش خواستمیم..گرفتن گچ

  زدمیم نفس نفس..داخل رفتم

 من باران نباشه تنها باش نجایا..فرهاد یاومد_عمو

 ..رمیبگ زایچ جور نیا و کمپوت براش برم

 منگاه..سرش یباال رفتم و دادم تکون تکون رو سرم_

 ..بود اونور روش..کردینم

  باران+

  رونیب برو_باران

  یخوب+

  برو خوبم اره_باران

  قلبم به بزار دست..نجایا تا مردم+

  بود شده کبود چشمش..بدجور کرد نگاهم_

  چرا..آخه چرا باران+
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 برو ای کشهیم ریت سرم..کنم صبحت تونمینم_باران

 نشنوم و صدات شو دور ای رونیب

 ماا بود شده آروم کمی دلم..بگم یزیچ نتونستم گهید_

 ..بود غوغا وجودم یتو هنوز

 ..مبل یرو نشستم و رفتم

 اما..شدمیم وونهید گردندیبرم ازم روشو نکهیا از

 ..بود خودم ریتقص

 ..برگشت عمو

  بخدا میآورد شانس..فرهاد یدید_عمو

 خداروشکر گذشته ریبخ..عمو آره+

 و درست تونمیم...پام...سرم..ریبخ گنیم نیا به_باران

  برو راه یحساب

 ..کمی برهیم زمان..عشقم یتونیم_عمو

 ..زمان_باران

  دادم قورت رو دهنم اب_

  باران شهیم مرخص یک+
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 دیبا فقط مرخصه فردا بشه گهید چکاب تا چند_عمو

  کنه عوض رو سرش یپانسمانا خونه ادیب دکترش

  دادم تکون رو سرم_

  نگرانه یلیخ حتما..ایپرن به بزن زنگ هی_عمو

  رونیب رمیم من..حتما+

 و ایپرن به زدم زنگ..رونیب رفتم و پاشدم جام از_

 یرو نشستم..دادم رو باران حال بودن خوب خبر

 ..یصندل

 ..گرفتیم شیآت داشت قلبم

 یال دمیکش و دستم..شهیم یچ بعدش به نیا از یعنی

 ..موهام

 ..کنارم نشست اومد عمو

  عمو دهیپر رنگت چقدر+

 یبد تصادف..بخدا میآورد شانس..فرهاد یوا_عمو

  خوبه چطور یکنیم تعجب ینیبب و نیماش..باران کرده

  بوده باهاش خدا+
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 که نهیا زیچ همه از تر مهم..بوده معجزه..واقعا_عمو

 ..سالمه بچمون

  عمو سمت برگشتم و سرم_

  بچه+

 و شیآزما ازش و آوردنش یوقت گفت دکترش_عمو

 طورچ کرده تعجب و بارداره دهیفهم گرفته یسونوگراف

 ..بوده معجزه که گفت..خوبه بچه

  دونهیم باران+

 سه خوب حاال..بگم بهش چجور دونمینم اصال_عمو

 ..گمیم بهش یجوری خونه ادیب

  عمو باشه مبارک+

 ایپرن به یزیچ فعال..پسرم برم قربونت_عمو

  گمیم همه به خودم..نگو

 جام از..دادم تکون تکون مثبت حالت به رو سرم_

  گفتم و پاشدم

 شاهللیا..باشم ششیپ..تنهاس ایپرن..رمیم فعال من عمو+

 ..بشه مرخص هم باران فردا تا
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 و نییپا رفتم ها پله از بدو بدو و کردم یخداحافظ_

یم نفس نفس..دادم هیتک بهش و کردم دایپ و نیماش

 ..زدم

 سه دو فقط..نداشته یا رابطه عمو با که باران..بچه

 ..دهیخواب باهاش مثال یساختگ بصورت بار

 ..بچه

 ..سرم رو گذاشتم و دستم

 ..منه ی بچه

 ای باشم خوشحال دونستمینم..رونیب دادم و نفسم

 ..ناراحت

 ..بده یلیخ کنم فکر..بده یلییییخ..بده...اما

 دشخو هنوز باران..نیماش یتو نشستم دیکش ریت سرم

 ..کنهیم کاریچ..شهیم یچ بفهم اگه یعنی..دونستینم

 ..دیکشیم سوت داشت مخم
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 اورمب اصال..فرمون به گذاشتم سرم..نیماش تو نشستم

 ..شدینم

 ..بچه

 ..دادمیم تکون تکون هم پشت رو سرم

 ..شدینم باورم

 ..خونه دمیرس

 ..سمتم دیدو ایپرن

  خوبه باران واقعا..شدم نگران چقدر فرهاد یوا_ایپرن

  سرش کمی و شکست پاش فقط..کرده رحم خدا..خوبه+

 ..کرده رحم خدا بازم..بابا یا_ایپرن

 زمیعز رمیبگ دوش هی برم فعال من..آره+

  عشقم برو_ایپرن

 روز امروز چقدر..بود دگرگون حالم..اتاق یتو رفتم_

 که یا یگوش تو..شدنم مونیپش..فرار..بود یا دهیچیپ

 حامله..کردنش تصادف خبر..خوردم باران از

 ..بودنش
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 هی از که یروز..بود میزندگ روز نیبدتر..هووووف

 نیا به یوقت یطرف از و کردمیم خداروشکر طرف

 ..دیکشیم سوت مخم حاملش باران که میکردیم فکر

 ..کردم باز رو سرد مهین آب..دوش ریز رفتم

 ..گرفتمیم آرامش کمی نطوریا

 ..کرد کاریچ دیبا..یچ یعنی ایخدا..شهیم مگه..بچه

 لباس و کردم خشک رو موهام..رونیب اومدم حمام از

 ..نهیآ یرو روبه نشستم..دمیپوش هامو

 ..بودم شده بد چقدر من

 ..کرد بارش به شروع هام اشک

 رشد مهیزندگ که یزن وجود تو داشت عشقمون ثمره

 ..بودم ناراحت اومدنش بوجود از من و کردیم

 ..خورهیم بهم حالم نبودن آدم همه نیا از داره ایخدا

 آدماش و خونه نیا از و باران و من..بده نجاتم تروخدا

 ..بده نجات

 رد رو گارمیس پاکت و کردم پاک دستام با و هام اشک

 ..آوردم
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 بهم باز که خداروشکر..سالمه باران که خداروشکر

 ..شیداد

 ..خداروشکر..خوبه دمید تا امروز مردم

 ..کن کمکمون ایخدا..آخه گهیم یچ بچه..اما

  باران زبان از#

 یلیخ پاک..تخت ی لبه یرو نشستم و پاشدم جام از_

 راه دیبا یچطور دونستمینم که یاونقدر..کردیم درد

 ..شد بلند خواب از..کردم صدا رو شاپور..برم

  زمیعز ییدستشو برم خوامیم+

 ..بهم بده دستتو..عشقم ایب_شاپور

  برم راه گرانید کمک به دیبا یک تا+

 ییدستشو یبرا دوما..یبر راه دینبا ادیز اوال_شاپور

 مون سه هر..فرهاد ای ایپرن ای من..زایچ نیا و رفتن

 ..تمومه یکن صدامون..میهست

 رو دستش و دادم تکون مثبت حالت به رو سرم_

 ..گرفتم محکم
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 یور نشستم و برگشتم ییدستشو از شاپور کمک به

 ..دگرگون و بودم کالفه کمی.. بود یجوری حالم..تخت

 و درومد خوب اسکنام یتیس تمام جواب خداروشکر

 ...خونه برگشتم روز دو از بعد..کردن مرخصم

 گهید چوقتیه بودم گرفته میتصم که یا خونه

 ..توش برنگردم

 ..کردم تصادف که افتادم یموقع ادی

 تصادف درخت تنه با که بود گرفته جلومو خدا انگار

 ..کردم

 ونمگ و سرم یباال اومد ایپرن..تختم یرو نشستم هم باز

 ..دیبوس رو

یم اصال..بودم دهیند رو فرهاد هنوز خداروشکر

 ..شدیم بد حالم انگار دمشید

 هک ییاشکها چه باز و کرد کاریچ باهام باز رهینم ادمی

 ..ختمینر

 ..شهینم تموم زدنش ضربه



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
5
9
4 

 

 اومد..بود شاپور..شد زده اتاقم در..کردم پاک اشکامو

 ..یخور ناهار زیم تا برد منو و کمکم

  روم به رو بود نشسته فرهاد

  یبهتر_فرهاد

  شمیم خوب دارم واشی واشی+

  خداروشکر_فرهاد

 اونقدر رمیبگ خواستیم دلم..دادم قورت و دهنم اب_

 ذاغ..بدنش تمام رو وفتهیب چنگولکام یجا که بزنمش

 برم کنه کمکم خواستم ایپرن از شد تموم که خوردنم

 و بارون داشتم دوست..ومدیم بارون داشت..اطیح یتو

 و یصندل یرو نشستم و دمیپوش و کاپشنم..کنم نگاه

 شمیپ کمی ایپرن..دیباریم بد که آسمون به کردم نگاه

 ..داخل رفت و بود

 یبو..من ادی ارهیم تورو بارون..ختیر اشکهام باز

 ..مشامم به خورد عطرش

  برگردوندم رو سرم

  یینجایا که باز+
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  بزن حرف اروم_فرهاد

  نبردم ابروتو تا برو+

  ستین بد یباش آروم کمی_فرهاد

  دمیفهم خوب یلیخ و یزیچ هی یدونیم+

  یلییییییخ..ییپرو یلیخ تو_فرهاد

 دیدو فرهاد..رفت جیگ سرم هوی که شدم بلند جام از_

 گرفت رو کتم ریز و سمتم

  یخوب_فرهاد

 دست..بودم گرفته یتنگ نفس..یصندل یرو نشستم_

  زدم پس رو فرهاد

  باشم راحت بزار شمیپ از برو+

  هوی یشدیچ_فرهاد

  رفت جیگ سرم+

 ..بود یجوری چشمهاش..کردم نگاهش_

 هیچ+

 یچیه_فرهاد
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  یبر یشیم+

 دارم سوال هی فقط_فرهاد
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  بشم خالص دستت از بلکه بپرس+

 نیماش و خونه یاومد بارون اون تو یچ واسه_فرهاد

  یرفت و یبرداشت رو

 ..خونه نیا از..شهر نیا از برم خواستمیم+

  کن صبر نگفتم مگه_فرهاد

 ..یستین مهم گهید اصال..ستین خوش بهت دلم گهید+

 ..باران نگو نطوریا_فرهاد

 از و گرفتم وارید به و دستم و شدم بلند جام از بزور_

  گرفت دستمو که بشم رد اومدم کنارش

  کن فکر کمی..کنار بزار و یگر غد تروخدا_فرهاد

 یتو کاناپه یرو شاپور..داخل رفتم و نکردم نگاهش_

 هم ایپرن از یخبر..بود برده خوابش ییرایپذ

 ..تخت یرو دمیخواب و اتاقم یتو رفتم..نبود
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 اما..نجایا تا بودم اومده راه سخت..بود گرفته درد پام

 ..بودم دمینفهم یزیچ که بودم یعصب اونقدر

 داشت یخاص یخالفگ هی..بود دگرگون دلم حال

 ..وجودم

 در متکام ریز از رو دفترم..دادم رونیب باز و نفسم

 نوشتن به کردم شروع و آوردم

 بمانم که بودم آمده

 بودم آورده ماندن قصد به را ام اثاثه

 صاحب و باشم قلبت خانه صاحب ابد تا داشتم دوست

 ...خودت

 به کس چیه خواستمینم..بمانم صاحبخانه ابد تا خواستم

 ..کند چپ نگاه یحت ام خانه

 هب..ام خانه به برساند یآزار چیه کس چیه خواستمینم

 ..قلبم به...قلبت

 صاحبش که یکس یچشمها تو دیایب اشک خواستمینم

 ..بودم من
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 من صاحبش که یکس یشانیپ به دیایب اخم خواستمینم

 ...بودم

 ...تو صاحب و ام خانه صاحب کردمیم فکر من

 ..یول

 ..کنندیم اشتباه ادیز انگار آدمها

 شوندیم تفاهم سوء دچار ادیز انگار آدمها

 ...ردیگیم را آدم جان ها تفاهم سوء نیا که آخ

 زود..شودینم ندیگویم و کنندیم نگاهت که ییآنجا

 ..شدن صاحب است

 ..شودینم که شودینم

 ..دفترم ورق یرو دیچک هام اشک

 از بودن شده سیخ ها بار هابرگ نیا دونه به دونه

 ..اشکهام

 ..یناراحت از یگاه یخوشحال از یگاه

 ریز زدم..متکام ریز گذاشتم و بستم رو دفترم

 ..باش عاقل گهیم..کن فکر گهیم..شدم خسته..هیگر
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 عقل بهم گهیم درست اگه..بده عقل بهم پس خدا

 خودش مال و من خوادیم و داره دوستم واقعا اگه..بده

 ..کن عاقلم پس کنه

 و خودم دارم باز دمیشا..دونمینم..رفتم تند من دیشا

 ..زنمیم گول

 ..دونمینم بازم

 ..بخوابم کمی کردم یسع و کردم پاک اشکامو

 یرو کنارم بود نشسته شاپور گذشت یروز چند

 ..کردمیم شیآرا داشتم..تخت

 امپ گچ بود مونده فقط..بودم کرده باز رو سرم پانسمان

 ..کردنش باز تا بود مونده یا هفته چند هنوز که

 نوازششون و موهام یرو گذاشت رو دستش شاپور

  عقب دمیکش آروم رو خودم کرد

  ودب تر گرم یلیخ مونیزندگ لیاوا ریبخ ادشی_شاپور

  بوده گرم مونیزندگ شهیهم ما+

  گرمه االن_شاپور

  شکسته پام..ضمیمر من االن+
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  بود شکسته پات هم قبلش_شاپور

  ایداد ریگ باز شاپور کن ول+

  کنمیم ول باشه_شاپور

  گفتم بهش و شدم بلند جام از..شدم یعصبان هوی_

 شهیم..یکرد خستم..یلییییییخ..بهم یدیم ریگ یلیخ+

  نخوامت گهید

 بودم تونسته باالخره..کرد گرد تعجب از چشمهاشو_

 عزمم..ییجدا موضوع به بخوره تهش که بگم یزیچ

  گفتم قدرت با و کردم جزم رو

  یبگ یندار یزیچ+

 ؟!!!!مینخوا گهید_شاپور

  ازت شدم خسته آره+

  من با ازدواج از یشد مونیپش_شاپور

 عاشقت..ازدواجمون بود اشتباه..جان شاپور آره+

یم شدم بزرگتر که االن سال بچه و بودم داغ..شدم

  گهید تونمینم فهمم
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 ودوج برگشت راه که نزن ییحرفا..باران بسه_شاپور

  باشه نداشته

  خوامینم برگشت راه اصال من آقا+

  نییپا اریب صداتو_شاپور

 شهیم تموم داره مونیزندگ که ما..نشنون همه چرا+

  نشنون همه چرا

 بدستت راحت مگه..یزنیم حرف راحت چه_شاپور

  بدم دستت از راحت که آوردم

  ورشاپ شونه به گرفتم رو دستم رفت جیگ سرم هوی_

  بده حالم نقدریا چرا..چمه من+

  باران نیبش_شاپور

 شدم خسته...کنم یزندگ باهات خوامینم گهید..شاپور+

  بگم یک به..دادنات ریگ از

  نیبش..بده گوش باران..دمینم ریگ گهید باشه_شاپور

 داره و هیعصبان بود مشخص..کردیم نگاهم..نشستم_

 ..کنهیم کنترل و خودش

 ؟!باشه..رمیگیم دهینشن حرفاتو_شاپور
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  بابا یا..بابا یا+

 بهت و یزیچ هی خوامیم نگو یچیه..سیه_شاپور

  بگم

  یچ+

 سح االن..یبش راه به رو کمی بودم کرده صبر_شاپور

 ..زمانه نیبهتر کنمیم

  خب یییییچ+

 گفتن همه یکرد تصادف که یموقع اون_شاپور

 یواقع ی معجزه..یبرد در به سالم جون بوده معجزه

  مونده سالم شکمت یتو بچه که بوده نیا

  قلبم یرو گذاشتم رو دستم..شد گرد چشمهام_

  بچه ؟!!ییییچ+

 ..یا حامله االن تو..درسته_شاپور
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 خشک دهنم هیثان کی یتو..دادم قورت رو دهنم آب_

 ..شد
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یم مگه..اوردمیم در شاخ تعجب از داشتم

 ..یوااا..مگه..شد

  یگیم یجد+

 کنار یعسل داخل از رو یا برگه و شد بلند جاش از_

 تیواقع..کردم بازش..دستم داد و سمتم آورد تخت

 ..داشت

 یگفت االن چرا+

 درد و سرت پانسمان ی دغدغه خواستکیم_شاپور

 بگم بعد بره نیب از پات

  داره خبر تو از ریغ یکس+

  فرهاد فقط_شاپور

  باشم تنها شهیم+

 ینشد خوشحال_شاپور

 برام بود زیسورپرا یادیز اما شدم خوشحال یلیخ+

 امیب نارک شتریب تا باشم تنها خوامیم..شدم شوکه شتریب

 یداد بهم که یخبر با



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
6
0
4 

 

 به دوختم و نگاهم.. رونیب رفت و شد بلند جاش از_

 ..شکمم به بعد و نهیا

 ..هام گونه یرو ختیر قطره قطره هام اشک

 ..دادم فشار رو دستم

 ..نجاستیا بچه واقعا

 ...و من ی بچه

 ..خودشه بچه کنهیم فکر شاپور..یوااا

 ..سرم یرو گذاشتم رو دستم

 ..دونستیم اولش از فرهاد یعنی

 ..گهینم یزیچ چرا پس

 نیا بخاطر یعنی..کرد رفتار یعیطب شد بد حالم یوقت

 ..بود موضوع

 ..داره یحس چه یعنی

 حامله بخاطر روزام نیا دیشد یها جهیسرگ پس

 ..بودنمه

 ..یوا
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 یهرجور دیبا..رونیب برم خواستم..شدم بلند جام از

 ..کردمیم صحبت فرهاد با امروز بود

 همه یوقت کردمیم صبر دیبا..بود زود االن اما

 ..خوابن

 ..شکمم به دمیکش رو دستم..پتو ریز کشوندم و خودم

 ..بودم دهیفهم یوقت از بودم شده یجور هی

 ..لبام یرو بود نشسته خنده

 و عشق ثمره بچه نیا..کردیم ذوق دلم ته هم یگاه

 ..بود یوونگید

 ..میزندگ اتفاق نیتر بیعج ثمره

 وار وونهید بودم بچه یلیخ یوقت از که یپدر از

 المپ..شد باز اتاق در..بستم چشمهامو...داشتم دوسش

 دبو اومده شاپور انگار..شد بسته اتاق در و شد روشن

 ..بخوابه رونیب بره برداره متکاشو

 ..دلخوره دهیشن که ییحرفا از حتما

 ..بردلشتم رو میگوش..نبود مهم برام

 ..ندم ای بهتره بدم..ندم ای بدم امیپ
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 رفت دستم دادم گوش که دلم حرف به..دونستمینم

  کرد پیتا ناخودآگاه و بوردیک یرو

 ..نمتیبب خوامیم مهمان اتاق ایب گهید ربع کی تا

 پله نیا چجور..شدم بلند جام از..زدیم تند تند قلبم

 ..بچه نیا و پا نیا با برم باال هارو

 تمگرف دست رو کمیکوچ یعصا و رونیب دادم رو نفسم

 شاپور..اطرافم به کردم نگاه..رونیب رفتم اتاق از و

 ..بود خواب ییرایپذ گوشه

 که پله نیاول یرو گذاشتم پامو..ها پله سمت رفتم

 همرو آروم آروم..ستادیا پله راه روز به رو.فرهاد

 گفت و اومد نییپا

  پا نیا با اخه_فرهاد

  زد حرف بشه کن گشتمیم ییجا هی دنبال کنم کاریچ+

  باغ تو میبر ایب_فرهاد

 دستمو داشتم اجیاحت...افتاد راه به من از جلوتر_

 تا و دادمینم انجام عمل نیا انجام به یرقبت اما رهیبگ

 اغب سمت اون میدیرس..مبکردم استفاده عصا از شدیم

 ..ها درخت ریز
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 ..روم به رو ستادیا فرهاد

 و یکن صدام باری تو شهیم مگه افتاده یاتفاق_فرهاد

  یباش داشته یکار

 مطلب اصل سر رفتم مقدمه یب_

  یداشت خبر بچه نیا از+

  شد گرد چشمهاش هوی_

 باتوام+

  داشتم خبر_فرهاد

  یبگ دینبا+

  بگه خودش تا نگم یزیچ گفت عمو_فرهاد

 نیا..یزیریم بهم و عصابم که یاحمق اونقدر+

 که شاپور و من نه مربوطه تو و من به موضوع

 یبود مونده اون گفتم منتظر

  شوکم تو هنوز خودم من..کن ول باران_فرهاد

 من از شتریب نکنم فکر+
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 تونمینم هبچجوره اما گذرهیم هفتس سه_فرهاد

 ..کنم حضمش

  چرا+

 حامله من از و گهید یکی زن تو گهید خب_فرهاد

  سخته کردنش حضم..یا

  یبگ یچ یخوایم االن+

  یدار نگهش یخواینم که تو_فرهاد

 ؟!!!یچ+

  نویا یدونیم..باران شیبنداز دیبا_فرهاد

  کرده نیتائ دیبا من یبرا یک+

 منه حرف نیا..یچکسیه_فرهاد

  خنده ریز زدم_

  واقعا چرا..بچمو..بندازم+

  باران شهینم..خونه نیا یتو_فرهاد

 میکن صبر هنوزم قراره مگه..خونه نیا یتو+
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 دیببخش عمو دیببخش گفت رفت شهینم_فرهاد

  شد حامله من از باران...شد اشتباه..ایپرن

 سرته تو یفکر چه..فهمتینم فرهاد+

 ..زهینر آبرومون که نهیا فکرم_فرهاد

 لیفام تو هم شوهرمون و زن و میلیفام هی تو تو و من

 ..خودمون

 میبر دیبا فقط گهید..داستانمون بشه پخش ترسمیم

 ..میکن گور و گم ییجای رو خودمون

 نشستم و وارید به دادم هیتک دادم قورت رو دهنم آب_

  گفت و  روم به رو نشست و شد کمینزد..نیزم یرو

 کن فکر..باران کن فکر لحظه هی_فرهاد

 ما شهیم باورش یک..گنیم یچ..بهداد..بابات..مامانت

 ..میینجایا حرفا نیا و انتقام و تیوص بخاطر

  میبر شیپ عاقالنه ایب..بوده حوس کننیم فکر همه

 یتو کردم نگاه..گونم یرو ختیر اشکهام_

 درست داره دونستمیم میگر غد تمام با..چشمهاش

 ..گهیم
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  گفتم و شدم بلند جام از

 ..باشه+

  شیندازیم_فرهاد

  ندارم یآمادگ گمیم.. خوامشینم گمیم شاپور به+

 بهتره یلیخ نطوریا_فرهاد

  گهید برم من+

 از تورو هم خوامینم اما..عاشقشم بخدا باران_فرهاد

 ..اونو هم و خودم هم بدم دست

  دونمیم+

 هب بزنم دست خوامیم..کنم لمسش ایب..االن نرو_فرهاد

 ..شکمت

 مکث هیثان چند و دادم قورت رو دهنم اب_

 رفتم.. سمتش شدمیم دهیکش آگاه ناخودآگاه..کردم

  ستادمیا..کشینزد

 به کردیم نگاه..چشمهاش یتو کردم نگاه_

 ..شکمم رو گذاشت و دستش..شکمم

 ..هاش زانو یرو نشست
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 ..دیبوس و شکمم به کرد کینزد رو لبش

 ..باشه کرده بغض انگار بود شده یجوری..کرد مکث

 ..شد بلند

  گفت عجله با و آروم و دیگز رو لبش

  خودت با شیبق..برو گهید من_فرهاد

 رو دستم..خونه داخل رفت و در سمت رفت عیسر_

 ..شکمم یرو گذاشتم

 ..آخه بگذرم ازت چجور..رونیب دادم و نفسم

 ..زدن قدم به کردم شروع و بستم و هام چشم

 و گوشم به گذاشتم مویهنزفر و آوردم در رو و میگوش

 ..شبانمو ستیل یپل کردم یپل

 یرو کردم نگاه..خونه داخل رفتم شدم که تر آروم

 یتو رفتم..بود خواب غرق یحساب شاپور رو کاناپه

 ..پتو ریز دمیخواب و اتاقم

 گذاشتم و آوردم در گوشم یتو از هامویهنزفر

 ..شدینم باورم..بود شکمم به هنوز دستم..کنارم
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 زیم یرو تختم کنار از رو شیآزما و یسوگراف برگه

 ..کردم روشن رو یگوش قوه چراغ و برداشتم یعسل

 ..ها نوشته به شدم رهیخ

 هفت شهیم االن با هفتمه چهار داده نشون نجایا

 ..ماهمه دو به کینزد یعنی..هفته

 ..اما بود همراهم یخاص آرامش هی..زدم لبخند

 ..شدینم درسته..دارم نگه ها بچه نیا تونستمینم

 ..رمیبگ میتصم عاقالنه نا تونستمینم مورد هی نیا تو

 ..نمک گناه از پر رو گناه یب بچه نیا یزندگ دمیترسیم

 ..مادرم و پدر نیسنگ نگاه از دمیترسیم

 با و کردمیم یعمل رو ممیتصم زودتر هرچه دیبا

 ..کردمیم صحبت شاپور

 یصدا..یا شدم داریب خواب از..کردم صبح رو شب

 ..گوشم به خورد آب

 و دست و شدم بلند جام سر از..بود حمام شاپور حتما

 ..شستم و صورتم
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 موجود یتو یبیعج ضعف حالت هی..بود دگرگون حالم

 حوله کردم نگاهش..رونیب اومد حمام از شاپور..بود

 ..بود دورش

  زمیعز ریبخ صبحت_شاپور

  یشد داریب زود یلیخ امروز..ریبخ توام صبح+

  برد خوابم زود کمی شبید_شاپور

 یدیخواب رونیب چطور+

 برد خوابم ناخوداگاه_شاپور

  شاپور+

 جانم_شاپور

  باهات دارم حرف کن عوض و لباسات+

 عوض از بعد و داد تکون مثبت حالت به رو سرش_

  کنارم نشست هاش لباس کردن

  منتظرم_شاپور

  بچس نیا راجب+

  خب_شاپور
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 نداشتم شویآمادگ چون ادیز یلیخ..شدم شوکه یلیخ+

  یگفت ییهوی توام

  یخوشحال حاال..بگم ییهوی یکرد مجبورم_شاپور

  اما..ستین یشک بودنم خوشحال در+

  یچ اما_شاپور

  سنم کم یلیخ هنوز من زوده االن+

 گهید شده اما درسته_شاپور
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 ندارم شویآمادگ کنمیم حس..کنم کاریچ دیبا خب+

 مادر بعد نداشتن یآمادگ نبودن مادر اول همه_شاپور

  کردم دایپ یآمادگ و شدن

 نکردن درک کانال یزد باز شاپور نیبب+

 کرد کاریچ دیبا خب اما زمیعز کنمیم درک_شاپور

  گهید کرد دایپ یآمادگ هم کمک به دیبا

 خوامینم رو بچه نیا من+
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  بود کرده تعجب..شد بلند جاش از_

  ؟!!!یچ_شاپور

  خوامشینم+

 به دمیام تنها شبتید یحرفا از بعد..باران_شاپور

 زنن یحرف گهید..هیکاف یعنی نیا پس بچمونه یزندگ

  یریگیم میتصم تو همش چرا+

 یچ اصال تو..یوونگید یعنی حرفا نیا بخدا_شاپور

  یگیم

 ..زوده برام االن..خوامشینم..خب+

  فقط..باش سااااکت فقط..باران_شاپور

 ..در به شدم رهیخ..بست رو در و رونیب رفت عیسر_

 حق..خودشه ی بچه کردیم فکر یوقت..نداشت تعجب

 کاریچ دیبا پس..یلعنت..شدم بلند جام از.. داشت

 ..کردمیم

 احساس..کردم باز رو پام گچ..گذشت یا هفته دو•

 رفک یلیخ هفته دو نیا یتو..برم راه تونمیم کردمیم

 ..یلیخ..بودم کرده
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 ..بود صبح ده به کینزد ساعت

 .نرفتم رونیب صبحانه یبرا

 ...رونیب رفتن خونه از شاپور و فرهاد تا کردم صبر

 به بودم مونده اما بود زده سرم به یفکر جور همه

 ..بدم رو شدن انجام جرئت کدومش

 زدم خونه از انهیمخف بصورت و دمیپوش هامو لباس

 از رونیب رفتم و شدم نمیماش سوار..رونیب

 ..ابونایخ یتو زدمیم پرسه..خونه

 ..دکتر رفتمیم خودم دیبا

 ..ببرم نیب از بچمو خودم برم اگه..دادم تکون رو سرم

 .شهیم یچ بعدش

 ..دیکشیم سوت داشت سرم

 کجا دیبا که کردمیم سوال آشنا ما و آشنا از در به در

 ..حرفا نیا و برم

 که یا خونه سمت رفتم آدرس گرفتن از بعد

 ور کورتاژ و سقط کار انهیمخف بصورت صاحبخونش

 ..دادیم انجام
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 یحساب و زدمیم نفس نفس..کردم پارک رو نیماش

 ..بودم کرده عرق

 اطرافم که یا خفه یفضا به کردم نگاه..شدم داخل

 ..داشت قرار

  یدار یکار نجایا خانم_خانم

  سمتش برگشتم دلهره با_

  بودم گرفته وقت..بله+

  کنمیم صداتون دیبمون منتظر کمی_خانم

 دهیرب نفسم ادیفر و غیج یصدا..یصندل یرو نشستم_

 ..بود کرده خی بدنم و دیلرزیم دستهام.. بود

 ..بود شده نوبتم..خوند رو میلیفام

 ..شکمم یرو گذاشتم رو دستم

 شده که هم بزور..پاشم یصندل یرو از تونستمینم

 ..شدم داخل و اتاق سمت رفتم و پاشدم

 اقچ خانم هی..دکتر گفتنیم بهش همه بود یک دونمینم

 ..اخمو و

  بخواب و کن عوش رو لباسات_دکتر
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  کجا+

 دو نیا بزار رو پاهات و بخواب تخت اون یرو_دکتر

  طرف

 کردم عوض و هام لباس و دادم قورت رو دهنم اب_

 ..تخت یرو دمیخواب و

 هفتته چند_دکتر

  هفتمه نه+

  یشینم تیاذ اونقدرا پس خب_دکتر

  دیلرزیم داشت بدنم_

 و یشد سرد نقدریا چرا..خانم باش اروم_دکتر

  یلرزیم

  دارم دوسش+

 دوست از حتما..ینبود نجایا یداشت دوسش_دکتر

  یهمراه یب یاومد تنها یپاشد که پسرته

  کن صحبت درست خانم+

 تو آدم یکل رینگ منم وقت..برو پاشو یستین اماده_دکتر

 توعه از بعد صفه
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 آمادم+

 و غهیج تا چهار..نداره حرفا نیا و دنیلرز پس_دکتر

  شهیم تموم

 ..شد کمینزد..بستم چشمهامو_

 یا بچه مادر..شدمیم مادر داشتم من..داشتم دوسش من

 وابسته بهش من..تونستمینم من..فرهاده و من مال که

 ..بودم شده

  نییپا اومدم تخت از

  هیچ_دکتر

  دارم دوسش من+

 غرغر و دادیب داد ونیم و کردم عوض و هام لباس_

 شدم نمیماش سوار و رونیب رفتم شیمنش و دکتر کردن

 ..گاز پدال یرو دادم فشار پامو و

 ..یفروش وهیآبم هی یجلو ستادمیا رفتم که کمی

 ضعف یحساب کردمیم حس..زدمیم نفس نفس هنوز

 ..دارم
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 تمومش هیثان چند یتو و گرفتم موز ریش وانیل هی

 ..کردم

 یفروش یسمونیس به خورد چشمم..گرفتم یانرژ کمی

 ..یریگ وهیآبم کنار

 دمش رهیخ..لشیوسا به کردم نگاه..روش به رو ستادمیا

 ..قرمز دخترونه کفش جفت هی به

 ..زد لبخند

 ..رمشیبگ برات تو میبر یمامان

 اومدم و دمشیخر زدن هم به چشم هی تو و داخل رفتم

 ..کردم نگاهشون و نیماش یتو نشستم..رونیب

 ..یدختر کنمیم حس

 ..منه حس نیا اما..چرا دونمینم

 اما ندم جواب خواستم..بود شاپور..خورد زنگ میگوش

 ..برداشتم

  یخوب..زمیعز سالم_شاپور

 زمیعز خوبم یمرس سالم+

 یتسین خونه گفت ایپرن به زدم زنگ ییکجا_شاپور
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  کنم عوض ییهوا هی رونیب اومدم+

 باهات یزدیم زنگ من به خب ییتنها چرا_شاپور

  ییکجا االن..ومدمیم

  ابونیخ تو+

  ابونیخ کدوم_شاپور

  ونک+

 تسین دستم نیماش من..من به یکینزد پس خب_شاپور

 انجام دیبا و یکار شرکت شیها بچه از یکی به دادم

 ای مترو با که نه اگر دنبالم ایب یتونیم اگه..دادیم

  امیم آژانس

  گهید یشرکت..دنبالت امیم نه+

  منتظرم..زمیعز اره_شاپور

 مکردیم فکر نیا به راه تو...شرکت سمت افتادم راه_

 چهب االن که بود نیا درست راه..بگم یچ فرهاد به دیبا
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 هر خوامیم من هست که حاال یول نباشه کار در یا

 ..باشم مراقبش شده یطور

 شد نیماش سوار و نییپا اومد شاپور..شرکت دمیرس

  یدیرس زود_شاپور

  بودم کینزد+

 دونستمیم اگه..رفت االن هم فرهاد تو شانس_شاپور

  دادمینم زحمت بخت که هست فرهاد

  هیچ حرفا نیا بابا نه+

  هیچ نایا_شاپور

  دز لبخند..کرد نگاهشون و برداشت هارو کفش جعبه_

  یدیخر بچمون واسه_شاپور

  دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم_

  دخترونه چرا حاال..قشنگن یلیخ_شاپور

  دختره کنمیم حس+

  یاومد کنار باهاش که خوشحالم_شاپور

 عشقمه ثمره..دارم دوسش+
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 گوش حال در و حرف یب..دیبوس دستمو و زد لبخند_

 ..خونه تا میرفت کیموز به دادن

 ..میشد ادهیپ نیماش از و کردم پارک و میشد داخل

 دخترونه یها کفش جعبه به همراه دمیکش قیعم نفس

 دیدو دید منو تا ایپرن..شدم خونه وارد بود دستم که یا

  کرد بقلم و سمتم

 که شهینم باورم..باران مرگم ذوق یلیخ یوااا_ایپرن

  جمعمون تو ادیم ینین هی داره

 ..خوشحالم یلیخ منم..زمیعز برم قربونت+

 یتو یخاص اخم هی با..بود خونه آشپز یتو که فرهاد_

  داد دست من با بعد و عمو با و سمتمون اومد چهرش

  نجایا چخبره_فرهاد

 ستمد از بود دهید دستم یتو رو کفش جعبه که ایپرن_

  کرد بازش فرهاد به رو و گرفت

 ..دخترونس..نیبب فرهاد یوااا_ایپرن

  دختره کردم حس من اما هنوز ستین مشخص یچیه+

  قربونش به یابج_ایپرن
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  کردیم نگاهم تعجب با که فرهاد به خورد نگاهم_

  باشه مبارک یلیخ_فرهاد

  عمه پسر یمرس+

  یشیم ییکوچولو مامان چه باران یوا_ایپرن

 ورشاپ با یحت نداشتم یآمادگ اصال نشه باورت دیشا+

 فکر که امروز اما میندار نگهش که کردم صحبت

 خب باالخره..تونمینم..دارم دوسش یلیخ دمید کردم

  دمینم پسش داده بهم خدا..عشقمه ثمره

  دلم جون یا_ایپرن

  زدم یلبخند و دیبوس رو شونم یرو شاپور_

  دانیجاو فرزندتون کنار در عشقتون_فرهاد

  عمه پسر ممنونم+

 ور شاپور و برگردوند و روش و کرد نگاهم ضیق با_

 ..شطرنج به کرد دعوت

 تشدس یوقت فرهاد که داشتم خبر خونه نیا تو من فقط

یم شهیم داغون تیعصبان از داره و رسهینم ییجا به

 ..شطرنج سراغ ره
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 برگشتم و کردم عوض هامو لباس و اتاق یتو رفتم

 ..سالن

 خند شین..شاپور و فرهاد یرو به رو نشستم

 ..دید..زدم

 ..میزندگ به خندمیم دارم که دید

 ..دادم تکون رو سرم تأسف با

 ..شام زیم سر مینشست

 ..رهیدرگ یحساب ذهنش بود مشخص

  ماهته چند..باران خب_ایپرن

  ماه سه شهیم بایتقر..هفتمه نه+

  فقط مونده گهید ماه شش یوا_ایپرن

 ..زمیعز آره+

 لبخند هی فرهاد..نییپا انداختم رو سرم..زدم لبخند_

 ..دمشیفهمینم که بود لبش رو یلعنت

 اون به بزنم خواستمیم و خودم و دمیفهمیم دمیشا

 ..اتاقامون یتو میرفت شام خوردن از بعد..راه

 ..شکمم یرو گذاشت رو دستش..کنارم نشست شاپور
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  خوشحالم یلیخ_شاپور

 ریبخ شبت..خوشحالم یلیخ یلیخ منم+

  زمیعز ریبخ شبت_شاپور

 ..بود یخوب آدم کردم نگاهش..بست چشمهاشو_

 بود کرده پف نشده یچیه هنوز..نهیآ یجلو رفتم

 ..صورتم

 ..یمامان برم قربونت یاله

 ..باغ یتو رفتم و رونیب رفتم اتاق از

 نگاه آسمون به که نطوریهم و بودم زدن قدم مشغول

 فرهاد یبو..کردم حس کنارم رو یکس هیسا کردمیم

 ..بود

 ..کردیم نگاهم..سمتش برگشتم

 ..زد لبخند..دادم قورت رو دهنم آب

 ..زد لبخند تلخ

  نه مگه..سرده هوا_فرهاد

  شهیم بهار داره گهید+
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  کهینزد دیع اره_فرهاد

  آره+

  باران چرا_فرهاد

 یچ چرا+
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  شد یچ قرارمون_فرهاد

  یقرار چه+

  بهم یداد قول تو_فرهاد

  بکنم من که یکرد عمل قرارات و قول کدوم به تو+

  نکن یقاط باهم داستانارو_فرهاد

  ماست داستان خود بچه نیا..کنمیم یقاط+

  یکرد بد_فرهاد

  خودم ای تو به+

  خودت و من به_فرهاد

 باهاش دارم آرامش+
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  ینداشت من با_فرهاد

  یریبگ ازم زارمینم و بچم..یول..شیگرفت ازم..داشتم+

  خب بچته.. بچت_فرهاد

  بچمونه+

  نباشه شاپور مال معلوم کجا از..حاال تا یک_فرهاد

 ..خنده ریز زدم هوی_

  آروم...شیییه_فرهاد

  یکنیم متنفر خودت از و من یدار که بازم+

 تو..خوامشینم من ستین من واس_فرهاد

 خوادشیم شوهرت..شیخوایم

  دمینم تیاهم یکس یها خواسته به من+

 ..پس_فرهاد

  پس+

 بچه پس..خودت بچه..درسته یگفت که همون_فرهاد

 ..بمونه خودت

  یچ یعنی+
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 وسط چون..کنمینم یتالش برات گهید من یعنی_فرهاد

  راه مهین قیرف یشد راه

 ؟!!!من+

  تو اره_فرهاد

 یوت..بود راه مهین قیرف یک..یلعنت نزن مفت حرف+

 که ییتو..یکرد رها عشق اوج تو و من که نامرد

 و آبرو یپا..کردنمون فرار یبرا بودنم خوشحال موقع

 ..یکرد نابودم باز و یدیکش شیپ رو زایچ نیا

 شروع تو اما..شد تموم یول..دارم قبول آره_فرهاد

 ..یکرد

 باز میتونستیم ما..کنهیم دور هم از مارو بچه نیا

 خونه یتو..داستانا نیا از بعد اما مشیباش داشته

  خودمون

یم و یزیچ هی فقط من.. کن باور..فهممتینم+

 ..بکشمش تونمینم..عاشقشم نکهیا..دونم

  تموم پس_فرهاد

  یچ+
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  یچ همه_فرهاد

  شدم عاشقت نقدریا من که یبود یک تو+

 امیپ بهم چوقتیه کاش..بود اشتباه اول همون از_فرهاد

ینم..ینرس هم به قراره یوقت..دادمینم

 رابخ شتریب رفته شیپ چقدر هر نیبب..شهینم..یرس

 ..دارهیبرم رو جا همه داره گندش یبو گهید االن..شده

 لندب و سرمون میبتون مونیزندگ هیبق واسه باش مواظب

 ..میشیم تر بدبخت االنم از وگرنه..میکن

 دادم و نفسم..برداشت ترک قلبم کردم حس_

 شکمم یرو گذاشتم و دستم..رونیب

 ..ومدینم در نفسم..کردم سکوت

 منم شاپور سمت برو تو..تمووووم..یدیفهم_فرهاد

 بهمون دارن عشق بخواد دلتمون تا هردوشون..ایپرن

 ..ابراز یبرا

 ..بود خواهد یخوب پدر هم عمو

 ..کردمیم نگاهش فقط_
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 وت کنم تف که بود نیا بکنم تونستم که یکار تنها

 ..صورتش

 ..کردم هم کار نیهم

 لمسم انگشتات اگه بخدا..من یسو و سمت این گهید+

یم پرت و خودم خونه نیا ی نقطه نیتر باال از کنه

یم قسم وجودت یب وجود به خورمیم قسم..نییپا کنم

 خورم

 تو بودم انداخته که یتف دستش با..بود نییپا سرش_

 بهم ینگاه نکهیا بدون و کرد پاک رو صورتش

 ازم روشو و داد تکون مثبت حالت به رو سرش..کنه

 ..خونه سمت برگشت و برگردوند

 رونیب یسخت به نفسم..قلبم رو دادم فشار و دستم

 ..ومدیم

 بگذر..نکن هیگر..زینر اشک بسه..باران بسه

 ..شو متنفر ازش..شو ریس ازش..اززززش

 ..ازش بگذر تروخدا

 یا یرتیغ یب ته..رونیب زدیم نمیس از داشت قلبم

 ..تهشششش..فرهاد
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 ..سادم من چقدر

 ..قیآالچ یتو رفتم

 ..نبود راه به رو اصال حالم

 ..کردیم آرومم که بود بچم

 ..گوشام یتو گذاشتم مویهنزفر

 ..شد پخش آهنگ

  برداشت و قلبم اون

  دستاش تو گرفت

  داشت دوستم چقدر رهینم ادمی

  کاراش تموم

  حرفاش مزه

  داشت فرق همه با داشت فرق همه با

 ..داشت فرق همه با اون

 ..بود ینجوریا من عشق

 ..بود یواقع عشق هی
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 حس..کردمیم ییتنها حس..ختیر آروم آروم هام اشک

 ..شکستم کردمیم

 ..بار نیهزارم یبرا

 من چوقتیه با..یدادینم امیپ بهم چوقتیه کاش واقعا

 ..دادمینم امیپ بهت و کردمینم یبچگ

 ..دمیکش یقیعم نفس..کردم پاک اشکهامو

 ..دادم تکون رو سرم

 ..رهیم ادمی از تلخ یروزا نیا بگم تونمینم یحت گهید

 ..چوقتیه..نره ادمی چوقتیه دیشا

 یجوری..کرد تمومش..بساز رو خودت..پاشو..باران

 ..یبکن ازش که

 بندازش قلبت از..رونیب برو شیزندگ از..برو..بکن

 ..رونیب

 یتو رفتم..دمیکش قیعم نفس..شدم بلند سرجام از

 هنگا..شاپور به کردم نگاه..تخت یرو نشستم..اتاقم

 ..بودم دهیخر که یا دخترونه کفش جفت هی به کردم

 ...بچه یهست که خوبه..زدم لبخند
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 ..برد خواب و چشمهام.. تخت یرو شدم ولو

 ..بعد ماه سه

 ..نهیآ یتو کردم نگاه

 ..باال بود اومده یحساب شکمم

 ..نرفتم اما داشتم یسونوگراف شیپ ماه

 ..شدم مطمئن بچه سالمت از شیپ وقت چند فقط

 ..پسر ای دختره..بدونم خواستمینم اما
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 ..بفهمم نویا اومدنش ایدن به موقع خواستمیم

 ..رونیب رفتم و دمیپوش مویگلگل یحاملگ راهنیپ

 کاسه و خچالی سر رفتم..بود کرده ترشک حوس دلم

 ..آشپزخونه وسط نشستم و برداشتم ترشکمو

یم داشتم که نطوریهم..خوردن به کردم شروع

 شوکه دنمید از..آشپزخونه تو اومد فرهاد..خوردم

 ..بودمش دهیند که شدیم کامل ماه کی..شد
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 رفته..بود شده تموم زیچ همه واقعا انیجر اون از بعد

 ..خودم یسو منم..خودش یسو بود

 هی اون نه داشتم شاپور به یکار من نه..ییسو چه اما

 ..ایپرن

 و رفتیم راه رو باغ و اطیح کل هرشب..دمیفهمیم

 ..دیکشیم گاریس

 تو بچش..باشه کنارم که بود سخت یلیخ ماه سه نیا

 ..نزنه دم..نزنم دم اما باشه شکمم

 ..رونیب اومدم فکر از

  سالم_فرهاد

 ..دادم رو سالمش جواب آروم و نییپا انداختم رو سرم

 یرکیز ریز که شدمیم متوجه..خچالی سمت رفت

 ..کنهیم نگاهم

 افتاده فشارم بودم خورده که بس..شدم بلند جام از

 ..خچالی تو برگردوندم رو ترشک کاسه..بود

  زد صدام که برم اومدم

  باران_فرهاد
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  سمتش برگشتم_

  بله+

  شد معلوم بچت تیجنس_فرهاد

 مانیزا موقع خواستمیم بدونم خواستمینم اما معلومه+

 ..بفهمم

 دیخر یسمونیس شهینم که نطوریا_فرهاد

  یکنیم سوال نقدریا چرا+

 زن از آدم باالخره..نکردم یخاص سوال_فرهاد

  کنهینم سوال عمش دختر ای عموش

 هک یاومد ایدن به فقط تو..فرهاد ندارم حوصلتو بخدا+

  یبرسون آزار

 ینیبدب یادیز تو_فرهاد

 رفتم یا مسخره شخندین همراه و دادم تکون رو سرم_

 اطیح از شاپور..کاناپه یرو نشستم و ونیزیتلو سمت

 ..سمتم اومد و شد خونه وارد

  دنیخند به کرد شروع و کنارم نشست

  یخندیم یچ به+
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  ییایدن مامان نیتر خوشگل که تو به_شاپور

 بچم ییهوی..شکمم به گذاشتم و دستم و زدم لبخند_

 ..خوردن تکون به کرد شروع

 اصتالح به و خوردیم تکون ادیز که شدیم یماه کی

 ..زدیم لگد

 ..شد موضوع نیا متوجه شاپور

 از فرهاد همزمان شکمم رو گذاشت ناخودآگاه و دستش

 ..ما سمت اومدن ها پله از ایپرن و آشپزخونه

  زد داد یخوشحال با شاپور

 چمونب داره دینیبب دیایب..دیایب..ایپرن..فرهاد_شاپور

 ..زنهیم لگد هم پشت داره..خورهیم تکون

 اوردش کشون کشون و گرفت و فرهاد دست ایپرن_

 به رو نشست و کرد رها و دستش..من سمت

 ..شکمم به گذاشت و دستش..روم

 نیبب ایب فرهاد یوا..من برم بچمون قربون یاله_ایپرن

  نهیریش چقدر

 هیچجور دونمیم_فرهاد
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  فرهاد گهید ایب_ایپرن

 یرو به رو نشوندش و گرفت رو دستش_

 ..بود یجد صورتش..من

 مینین یخوردنا تکون..زدن تند تند به کرد شروع قلبم

 ..بود گرفته شیباز امروز انگار..بود شده شتریب

 ههمرا و گرفت و دستش ایپرن که بود فرهاد به نگاهم

 ..شکمم رو گذاشت خودش دست

  ینیبیم_ایپرن

 شده یجوری..بود نییپا سرش..بود کرده سکوت_

  گفتم دلم تو..بود

 ..هییبابا.. مامان زدلیعز

 دست یرو دیچک و شد جمع هام چشم یتو اشک آن هی

 ..فرهاد

 باران شدهیچ_شاپور

 ییهوی شدم یاحساسات+
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 رفت و شد بلند جاش از و کرد پاک رو دستش فرهاد_

 بازم خوامینم دستش رو ختیرینم اشکم کاش.رونیب

 رمیمیم براش هنوزم یبد همه نیا بعد یحت کنه فکر

  فرهاد زبان از#

 و خودم..گرفتیم داشت نفسم..اطیح یتو رفتم_

 و درخت به دادم هیتک..خونه یپشت باغ به رسوندم

 ..نشستم

 عیسر..شد هق هق به لیتبد هوی..ختیر هام اشک

 ..کردم کنترل و خودم

 ..دستام کف به کردم نگاه

 هک یگاهیجا در نبودن بده چقدر..ایخدا..بود من ی بچه

 ..توش یباش آرزوته

 گهید روز پونزده فقط..دادم تکون تکون رو سرم

 ...بابام سال به موندهدبود

 ..کسالی.. گذشت همه نیا..گذشت مدت همه نیا

 نیا یتو یومدینم چوقتیه کاش..نیا شد آخرش

 ..شدمینم سست چوقتیه من حداقل کاش..خونه
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 منترس..باشم باک یب اومدم اگه ای سمتت ومدمینم کاش

 ..تمیشخص دادن دست از بخاطر نترسم..آبرو از

 ..باران نبودم ترسو کاش

 ات بودم گرفته دستتو فرار یبرا که موقع همون کاش

 ..باهات ومدمیم تهش

 ..کردم روشن و گارمیس

 ..نبود یقشنگ آخر ما آخر..نه اما

 ..کرد انتخاب و بچش بچش و من نیب باران

 رو عقل..عقل و عشق نیب منم
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 دینبا..نبود یحرف گهید پس یچ همه از بودم گذشته

 برسم جنون اوج به که کردمیم ریدرگ اونقدر و خودم

 ..یاونور ای ینوریا ای

 ایپرن با یزندگ.. بودم کرده انتخاب و خودم راه من

 یب از دمیترسیم چون..بودم کرده انتخاب که بود یراه

 ..دمیترسیم یلیخ...ییآبرو
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 خونه کل تو..کنمیم هواشو..شمیم یعصب هیثان هر..اما

 تو هیثان به هیثان راتشویتغ.گردمیم موهاش عطر دنبال

 ..کنمیم حس شیحاملگ

 ..کنم پاک میگوش یتو پنهانه لیفا از عکساشو ادینم دلم

 بودم شده دلتنگش اونقدر بودم تیمامور که یماه کی

 ..دمیکشیم یخوابیب صبح تا شبا که

 از گذشت دیبا اما..دارم دوسش وار وونهید من آره

 ..یزندگ تو زایچ یسری

یم حتما..برهیم نیب از هارو یآشفتگ نیا ی همه زمان

 ..نطورهیا گنیم همه که بره

 ..بابا گهیم گهید یکی به عمر آخر تا..بچه اون اما

 ..باباشم دونمیم من

 ..یلیخ..سخته یلیخ زیچ هی نیا

 بآ ریش و شدم بلند جام از..پام یرو دمیکوب رو مشتم

 ..صورتم به زدم یآب و کردم باز رو استخر کمنار

 ..داخل رفتم

 ..بودن دهیخواب بودن رفته..نبود یکس از یخبر
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 ..خودم اتاق یتو و باال رفتم ها پله از

 رو شیگوش به داشت و تخت یرو بود نشسته ایپرن

  گفت دید و من تا رفتیم

 ساعته دو یبود کجا_ایپرن

  کردمیم صحبت یگوش با داشتم+

  یصحبت چه_ایپرن

  یکار صحبت+

  اهان_ایپرن

  کنارش نشستم و ایپرن سمت رفتم_

 کردم یفکر هی+

 یفکر چه_ایپرن

 کنم هماهنگ مامان با رهیم و ادیم بابا سال ماه نیا+

  میبکن رو یعروس یکارا

 یقیعم لبخند و شد باز بناگوشش تا ششین_

  گفت و دستاش تو گرفت دستامو..زد

  یگیم یجد یدار فرهاد یوا_ایپرن
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  کن باور+

  یک_ایپرن

  گهید ماه دو مثال+

  بگم باران و بابا به برم..جان یا_ایپرن

  بگو بهشون فردا..حتما خوابن نه االن+

  یکرد خوشحالم یلیخ_ایپرن

 نوازش و موهاش..موهاش سمت بردم و دستم_

 اومد باران صورت آن هی..کرد نگاهم تعجب به..کردم

 ..عقب دمیکش دستمو.. چشمتان یجلو

  یکن نگاهم قبل مثل یکنیم یسع یدار_ایپرن

  یچ یعنی+

  نمیبب و خودم نگاهت تو خوادیم دلم_ایپرن

 یدیند مگه+

 ..وقته یلیخ_ایپرن

  دارم دوست تورو فقط من+
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 تهمت تونمینم اصال..عشقم بهت زنمینم تهمت_ایپرن

 یلیخ کنمیم حس..اما کنم تحمل تونمینم چون بزنم

  ستمین من نگاهت تو وقته

  هیک یعنی+

  کمرنگ اما..منم دمیشا..دونمینم_ایپرن

 وستمد ایدن نیا تو فقط که ییتو..یرنگ پر شهیهم تو+

  یدار

  یدونیم که خوشحالم..هیکاف نمیهم_ایپرن

 ادفره شمیم باز مونیعروس بعد..نباش یزیچ نگران+

 ..قبل

 عوض ازدواج بعد چرا پرسمینم لشویدل_ایپرن

 ینطوریهم باز یعروس بعد نمیا منتظر تنها..یشد

  یبزن حرف راجبم یکن نگاهم

 ..گفتم ریبخ شب بهش و زدم لبخند_

 شدم هریخ..گرفتم دست و مسواک..ییدستشو یتو رفتم

 ..نهیآ یتو خودم به

 ..یگیم دروغ خوب چقدر
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 ..یشد بد راحت چرا

 ..نیزم انداختم و سرم

 ..بچم از هم تو از هم..باران گذرمیم عشقت از

 ..کنم یزندگ الیخیب که رسهیم یروز

 ..رمیبپذ رو ایپرن که یروز

 ..منه چهیباز تنها و بارهیم ازش بودن پاک که یدختر

 و خودم که نهیآ یتو بکوبم اومدم کردم مشت و دستم

 ..شدم آروم و کردم کنترل

  باران زبان از#

 شاپور یگوش..گشتمیبرم داشتم مامانم ی خونه از_

  کرد قطع عیسر بود ایپرن..خورد زنگ

  گفتیم یچ+

 جشن هی امشب خونه میبر عیسر که گفت_شاپور

  میدار ییچهارتا

  هیمناسبت+

  زمیعز میفهمیم میریم ندارم خبر واال_شاپور
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 ییابیز راهنیپ با ایپرن..خونه میدیرس..شدم کنجکاو_

 پشت از هم فرهاد..استقبالمون اومد بود دهیپوش که

 ناخودآگاه..بود هم یدستا تو دستاشون..اومد در ایپرن

  باال انداختم یعصب حالت به ابروهامو از یکی

  هیخبر+

 منم دیبپوش خوشگل لباس دیبر..داخل دیایب اول_ایپرن

  چخبره گمیم

  اتاق یتو رفتم و دادم تکون و سرم_

 ها بچه نیا کردن کنجکاومون_شاپور

  واقعا آره+

 راهنیپ به کرد نگاهم باز کردم باز رو کمدم در_

 زونیآو مارک بهش هنوز که یرنگ قرمز کوتاه

 همراه که یروز و گذشته خاطرات تو رفتم باز..بود

 ..بود دهیخر برام نویا و فروشگاه میبود رفته فرهاد

 لباس و شدم دهیکش رونیب خرمیم خاطرات یتو از

 رنگ یا سورمه راهنیپ..کنار زدم یکی دوتا هامو

 ..دمشیپوش و آوردم در رو بلندم
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 یحاملگ یبرا یلیخ بودنش دار سهیلیپ نوع بخاطر

 ..بود مناسب

 کردم تر ظیغل کمی و شمیآرا و باال کردم جمع و موهام

  رونیب میرفت شاپور همراه و

 که بگردم دورت یاله..ندرویآ جون مامان یوا_ایپرن

  ییبایز جوره همه

  نطوریهم توام یزدلمیعز+

  نشستن هم ایپرن و فرهاد..مبل یرو نشستم_

  یگیم تو_ایپرن

  قشنگتره یبگ تو_فرهاد

 جشن هی خاص خبر هی مناسب به امشب خب_ایپرن

  میگرفت ییتا چهار کیکوچ

  یدار بچه توام نکنه و خاص خبر نیا بگو_شاپور

  گفت عیسر ایپرن که..ختیر دلم یتو لحظه هی_

  ستین نیا نه..یداد خجالتم هیحرف چه نیا بابا عه_ایپرن

  هیچ پس+
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  گهید بگو تو فرهاد_ایپرن

  گفت و ما سمت کرد و روش و زد یلبخند فرهاد_

  میریبگ یعروس جشن میخوایم گهید ماه تا_فرهاد

  یا یعال خبر عجب به به..یجد_شاپور

 حس..رونیب دادم و نفسم..شکمم به گذاشتم و دستم_

 ..خورد تکون بچم کردم

  شد سال هی..باشه مبارک+

  شده سال هی گهید آره..عمو زن ممنون_ فرهاد

 ؟!عمو زن+

  گهید اره_فرهاد

  نداشتم عادت برام بود دیجد+

  گفت و خنده ریز زد شاپور_

 پس..مبارکا صورت هر در..بود دیجد ییخدا_شاپور

  راهه تو یحساب جشن هی

 یحساب یلیخ_فرهاد

  کنمیم ذوق خب نگو فرهاد یوا_ایپرن
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 هی منم خب..شدم خوشحال یلیخ..ها بچه خوبه یلیخ+

  خبرتون کنار بدم یخبر

  یخبر چه..برم قربونت_ایپرن

 رو اتاقم کنار اتاق و بخرم یسمونیس برم خوامیم+

  بچم یبرا بردارم

 ..یا یگوگول خبر عجب..جونم یا_ایپرن

 ای دختره یدونینم یوقت یا یسمونیس چطور_فرهاد

  پسر

 یبرا رمیگیم اسپرت رنگ هی و اتاق و الیوسا رنگ+

  رمیگیم ترارو یاصل فعال هم لباسا

 ایدن به منتظر یهمگ مبارک شیشاپیپ..اهان_فرهاد

  میزمونیعز یعمو بچه نیا اومدن

  بابا ای شهیم باران هیشب بنظرت فرهاد یوا_ایپرن

 گفتن یبرا یحرف هردوشون دونمینم_فرهاد

  داره دنید بشونیترک..دارن

  بشه باران هیشب آرزومه من_شاپور

 خوبه باشه هردومون هیشب..عشقم یمرس+
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 هوووف...بود شده دگرگون حالم..میزد لبخند یهمگ_

 ..گرفتیم شیآت داشت قلبم انگار

 ..آوردم کم گهید..آوردم کم

 شده قلمبه جای بچم که انگار بود گرفته یبد درد به دلم

 ..باشه

 ..حرصه از دونستمیم

 یتلعن..کردمیم کاریچ من با داشت..بودم یعصب یلیخ

 ..دهیزی و شمر نوادگان از انگار

 یب حجم نیا..بودن رحم یب همه نیا شهیم مگه آخه

 ..ستین متعادل یرحم

 ..برسم آخر به..دیام بدون که یروز از ترسمیم

 ..رمیبم چجور..کنم کاریچ اونوقت

 ..اومدم خودم به دورم شاپور یدستها شدن دهیچیپ با

 ..بود کرده درست غذا یکل ایپرن

 ..تر خوشمزه یکی از یکی

 ..بود یحساب خوراک و خورد وقت االن
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 بچه نیا به خوردمیم شتریب بودم یعصب وقت هر آخه

 .. گرسنمه همش که

 ..خوردم تونستم تو

 ..غذام بشقاب به کردیم نگاه یخاص جوری فرهاد

 آب من دست البته)مشروب کیپ چند خوردن از بعد

 (بود پرتقال

 ..خنده مسبب شدن و کردن یقاط ونیآقا

 ..آوردیم در شورشو که بود فرهاد شهیهم البته

 هنکیا بخاطر فقط فهممینم شناسمشینم من کردیم فکر

 ..ادیم حرکتارو نیا بده عذابم

 باهام بده عذابم نکهیا بخاطر تنها فهممینم کردیم فکر

 ..کنهیم نطوریا

 یکی نیا با..بود اومده در کجا از گهید یعروس نیا

 ..کنم کاریچ

 بازم شاپور و فرهاد..اتاقم یتو رفتم همه از زودتر

 ..بودن شطرنج مشغول
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 و کردم پاک رو شامیآرا و کردم عوض هامو لباس

 ..تخت یرو دمیخواب و دورم ختمیر و موهام

 وت آوردم پامو..دمیخواب پهلو به..روم ننداختم رو پتو

 ..شکمم

 ..گهید شو آروم جون مامان

 ..ادیم دردم که یخوریم تکون نقدریا

 ..میبزن حرف ایب اصال خب

 ..خوبه بزارم یچ و اسمت

 ییهوی مثال که..خوبه فرهان..اوووم..که یپسر اگه

 ..کنم صدات فرهاد یاشتباه

 ..وفتمیب فرهاد ادی کنمیم صدات هزوقت ای

 ..دونمینم

 دارم دوست دونمینم..تایب..بهار..یچ یبود دختر اگه

 ..سبک هی و هیقاف هم..اسمت باشه خودم مثل

 ..زد لگد باز

 امشب یندار دوست انگار.. میکنیم گهید کار هی باشه

 ..میبزن حرف اسمت راجب
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 در میدرون حال دیفهمیم انگار.. دمیکش یقیعم نفس

 ..کنم هق هق و هیگر ریز بزنم خونه وسط که هیحد

 به کردم وصلش و آوردم در متکام ریز از و هدفونم

 ..میگوش

 ..شکمم به گذاشتمش

 دهکر امتحان وقتا یلیخ اما نه ای داره ضرر دونستمینم

 ..داره دوست کردمیم حس بودم

 فرهاد یها سیو یرو زدم کردم باز رو صداها لیفا

یم ارتیگ با برام وقتا یلیخ..بوده قبل مال که ییهمونا

 ..فرستادیم و خوند

 به دمیکش و دستم..شد آروم..نگذشت یزیچ..کردم یپل

 ..شکمم

 نقدریا تو که نداره دوستت هم ذره هی بابات

 ..لبهام یرو نشست یا مسخره لبخند..یعاشقش

 ..یرفتنینپذ که نبود حقت..بابا
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 ..بود یعروس شب فردا درست

 ..بودن زایچ نجوریا و لباس دیخر دنبال همه

 زیم سر اونم صبحانه یبرا فقط ریاخ ماهه هی نیا تو

 ..دمیدیم رو فرهاد

 ..نمیبب و شونیعروس قراره شدینم باورم هنوزم

 ..کمد یتو بودم کرده زیآو و بودم کرده آماده رو لباسم

 ..بود مانمیزا وقت گهید روز ده

 ..بودم رفته ماهم تو گهید

 فیضر لمیاست هنوزم اما بود شده بزرگ یحساب شکمم

 ..بودم نشده چاق ادیز و بود

 خوب خواستمیم بچم بخاطر اما نبود خوب حالم اصال

 ..باشم

 ریتاث روش که بکنم یا یناراحت موقع هی خواستمینم

 ..بزاره

 ..فهمهیم رو زیچ همه بچم که داشتم باور من

 ..مینین اتاق یتو رفتم و رونیب اومدم اتاقم از
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 و اتاق لیوسا به زدمیم دست و ومدمیم که نجایا

 شدیم خوب حالم کردمیم چک دونه دونه عروسکارو

 ..تتخ کنار بودم نشسته..لبهام یرو شستیم لبخند و

 یوقت کردمیم تصور و دادمیم تکونش تکون داشتم

 ات بخونم ییالال براش دیبا چقدر بخوابونمش نجایا

 ..ببره خوابش

 اهامیرو ونیم بودم الیخ و فکر یتو که نطوریهم

 ..دمید رو فرهاد

 ..کردم بسته و باز و هام چشم

 نیا با امیب کنار بودم نتونسته هنوز..گرفت بغضم باز

 ...زمیبر اشک گوشه هی نمیبش شدیم هنوزم..طیشرا

 که رونیب برم پاشدم جام از و کردم پاک و هام اشک

 ..دمشید در نیب

 ..بود یواقع اما الهیخ کردم فکر اولش

  یینجایا چرا+

  یینجایا دونستمینم_فرهاد

 یومدینم وگرنه..آره+
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  دیشا_فرهاد

  نجایا یدار یکار+

 عمومو بچه اتاق امیب گفتم شدمیم رد داشتم نه_فرهاد

  شمب کار به دست یعروس بعد کنم حوس بلکه نمیبب

 خنده ریز زدم_

  دمیند تو از تر زاده حروم که حق به+

 هک نگفتم یزیچ من کن صحبت درست شییییه_فرهاد

  کنه ناراحتت بخواد

 پس..ستین مهم برام یچیه گهید فرهاد یدونیم+

 متیعروس تو و برسه کننده خسته مراسم نیا زودتر

  یبکن

 یزنیم حرف حرص با نقدریا چرا_فرهاد

  بابا یا..ازت شدم خسته..بهم یکنیم لهیپ نقدریا چرا+

  یعنی_فرهاد

 یچ یعنی+

  ادیم ایدن به یک بچت یراست..یچیه_فرهاد
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 تییدا دختر بچه نکنه..یکنیم سوال یلیخ دایجد+

  شده مهم برات

 پسر..یکنیم دور و نسبتمون چرا..مینداشت عه_فرهاد

 ..دختر فرض به دونمینم که و دختر و

 ..گهید زنمه خواهر ای عمو دختر

 پشت هیچ یدونینم منم دل حال..خوشه یلیخ دلت+

  یگیم شعر هم

  یکرد آماده لباس فردا یبرا_فرهاد

 ارفش و دستشو..بدم خرج به آرامش تونستمینم گهید_

  دادم

 ..رونیب برم خوامیم کنار برو+

  مهمه برات فردا_فرهاد

  بستم چشمهامو_

 تو از دمیند واقعا که بگم یچ..فرهاد بگم یچ..اه اه+

  کنار گمشو تروخدا..تر پست

  نبوده دهن بد چوقتیه من باران_فرهاد
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 چرا بگو پس..شدم دهنش الکل یبو متوجه آن هی_

 ..زنهیم چل و خل نقدریا

  رفته...هه..کوش..تو باران+

 پشت رو در..داخل داد حولم و گرفت دستامو مچ_

  بست سرش

  فرهاد یکنیم کاریچ+

 تو یمردونگ کمی و بودم آدم من اگه االن_فرهاد

 رشناو یصدا به داشتم و یبود بقلم تو تو بود وجودم

  دادمیم گوش عشقم وجود یتو بچم بودن

 ..شدم تر یعصب..بودم یعصب_

 بد و حالم زدنت حرف بخدا فرهاد..برم بزار تروخدا+

  کنهیم

 کنهیم خوب و حالم تو زدن حرف اما_فرهاد

  ادیم بدم همه از شتریب تیچ از یدونیم+

  میچ_فرهاد

 ..یهست یک دمینم صیتشخ گهید نکهیا از+

  دمینم صیتشخ خودمم_فرهاد
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 استراحت برم خوامیم برو..در یجلو از کنار برو+

  شب فردا یبرا کنم

 زنده و مردم بود عمو با جشنت که یروز اون_فرهاد

  ادیم تو دل سر ییبال چه فردا شدم

 به خوادیم دلت فقط که یهست یروان ماریب هی تو+

 برو و بودن خوب کمی..یبد عذابم حرفات و حرکاتت

 یا بچه شد من تمام..میگذشت هم از تو و من..ریبگ ادی

  وجودمه یتو که

 منه با عشقت ثمره چون بچه نیا شد تو تمام_فرهاد

 خودت با رو بچه نیا بعدشم..توعه با انتمیخ ثمره+

 آدم چقدر باباش بدونه زارمینم ابد تا من نکن یکی

 ..بوده  یفیکث و پست

 شیتغار ته یبرا محبتش و مهر تموم با شاپور قتایحق

 ..کنهیم یپدر و زارهیم وقت

  خوبه_فرهاد

  خوبه یلیخ+

 صدام قدرت تمام با رهیبگ و دستم اومد دادم حولش_

  گفتم و زدم داد
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  نبردم خونه نیا یتو آبروتو تا نزن دست من به+

 ومآر که گفت و باال برد میتسل حالت به رو دستش_

 ..باشم
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 ...رونیب رفتم اتاق از بهش توجه یب

 ..شکمم به دمیکش دست

 نفس..کن کمکم شهیم پاره یرو مغزم یرگا ایخدا

 آب خودم یبرا و خونه آشپز یتو رفتم و دمیکش یقیعم

 ..خوردم و کردم درست قند

 ..نییپا بود اومده فشارم انگار

 با حرفاش ساله کی چرا..چشاش بود نطوریا چرا

 ..داره فرق چشمهاش

 ..باشم چشمهاش عاشق تونمیم هنوز چرا

 ..ونهخ ادیب بودم گفته شگرمیار به..شدم داریب خواب از

 لیتکم و شمیآرا و موهام و اومد که بود ظهر کینزد

 ..کرد
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 یتو شدم رهیخ و دمیپوش و بودم کرده آماده که یلباس

 ..نهیآ

 ..پدرت یعروس برمتیم دارم که قشنگم همراه متاسفم

 ..ادیم باال داره جونم من چون..سخته توام واس حتما

  اتاق یتو اومد شاپور

  شما یشد ناز چقدر خانما خانم به به_شاپور

  زمیعز یمرس+

  چطوره باباش عشق_شاپور

  هیعال+

 باغ میبر دیبا یا اماده_شاپور

  میبر آمادم من+

 سمت برد خودش همراه و گرفت و دستم شاپور_

 ..بودم فکر تو یلیخ..میشد سوار..نیماش

 داشت وجودم اما کردمیم دور چشمهام از و بدم حال

 ..ینیزاید عجب..میدیرس..دادیم عذابم

 ..ودب نگرفته گل واسم فرهاد بود وقت یلیخ..گل چقدر
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 ..گرفتیم گل برام چقدر لیاوا ریبخ ادشی

 ..دادم تکون تکون رو سرم

 چقدر..بهارک کنار نشستم و کردم سالم نایا مامانم با

 ..کرد لمس رو شکمم..بودم شده دور ازش

  هآخ هیچ توله نیا میبفهم ادیب ایبدن..جونمیا_بهارک

  نمونده یزیچ+

  باران برات خوشحالم یلیخ_بهارک

  عشقم چرا+

 ماا دمیترس شاپور خونه یتو یرفت که یروز_بهارک

 اشم تهیواقع اما کنم باور سخت دیشا نمیبیم که االن

 دیخوشبخت باهم واقعا

 فرهاد..کردم دایپ شاپور کنار رو یواقع عشق من+

 روز امروز نیبب..بود ییایرو یباز بچه هی فقط

 زن مادر همه بقول ای خواهر هی مثل واقعا..شهیعروس

 مراسمش تو حاضرم

  خندهیم دلت که خوشحالم..نطوریا خوبه یلیخ_بهارک

  خوبه یلیخ شاپور+
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 بهارک ی شونه یرو گذاشتم و سرم و زدم لبخند_

 ..المیخ خوش

 تو دست..دمید رو فرهاد کردم بسته و باز و هام چشم

 ..عروسش دست

 ..زدم دست براشون..شدم بلند جام از

 دشعق سفره سر که بود یحس به هیشب یلیخ االنم حس

 ..داشتم

 هک یا بچه با که یاونقدر..بودم تر یقو یلیخ االن اما

 ..زنمیم دست براش و ستادمیا وجودمه تو ازش

 ..نشستن

 ..دادم دست هردوشون با و رفتم شاپور همراه

 ..کردیم نگاه یجوری هنوزم فرهاد

 ..بود عقدش روز از تر خوشحال یلیخ اما

 ..زدیم لبخند

 ..گرفتیم رو ایپرن یدستها

 ..دمیکش قیعم نفس

 ..امشبم شهیم تموم
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 ..ایتلخ ی همه مثل شهیم تموم

 ..کنمیم رد هم یکی نیا

 ..کنم رد تونمیم که خوبه

یم تند و تند زمان که بودم فکر تو اونقدر..زدم لبخند

 ..گذشت

 ..کردم نگاه دنشونیرقص به

 ..مدیکش یقیعم نفس..بودم دهیند حاال تا رو زایچ نیا

 ..برگردوندم رومو

 ..گرفتیم میگر داشت من.. نه

 ..دمیکش قیعم نفس بازم

 شدمیم یحال به یحال دمیدیم دستاش تو که و دستاش

 ..کردمیم فکر بچم به تنها

 و سادنیوا آن هی دنیرقصیم داشتن که طور همون

 ..شد پخش پشونیکل یبررگ پرده یرو

 ..بود مونده باز دهنم نطوریهم

 واقعا نایا کردنیم باور همه که بود عاشقانه اونقدر

 ...عاشقن
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 که دمیدیم یعشق العاده فوق لمیف هی داشتم انگار

 ..بود من عشق مردش گریباز

 بلند جام از..نمیبب خواستمینم..دادم قورت و دهنم آب

 ..گرفت یبیعج درد شکمم یتو آن هی..شدم

 ..ومدینم باال نفسم که یجور

 با..سمتم اومد..کردم صدا رو شاپور بود یطور هر

  دیپرس ینگران

  باران شدهیچ_شاپور

  آخخخخ..دارم درد..شاپور.. آخه+

  مانیزا درد_شاپور

  آخ..رمیمیم دارم یول دونمینم+

 چشمم..سمتم برگشت همه سر..رفت هوا به ادمیفر_

 ..کردیم نگاهم که فرهاد به خورد

 سمت برد و من شاپور..سمتم دنیدو بهارک و مامانم

 ..نیماش

 ..داشتیبرنم ازم نگاه که بود فرهاد به نگاهم هنوزم
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 هیگر به داشتم که یدیشد درد از..نیماش تو نشستم

 ..افتاد راه شاپور..افتادم

 ..یکنیم یدار نطوریا چرا جون بچه

 ..کنم تحمل تونستم که من

 ..زدم داد ومدیم بند نفسم داشت..یواااا

  تنددددد..برو تند..شاپور+

 بچت..یماهت تو..هیعیطب باش آروم..بارانم_مامان

 ..اومدن ایدن به یبرا کرده انتخاب و امروز

  رمیمیم دارم..یواااااا.. یعروس وسط آخه+

 نمیمعا ات دکتر..داخل میرفت عیسر..مارستانیب میدیرس_

 ..مانیزا اتاق فرستادم کرد

 کرده نیتمر و یرو ادهیپ یلیخ یعیطب مانیزا یبرا

 ..بودم

 ..سرم یباال اومدن ها پرستار

 فشار خودم به خواستن ازم و کردن عوض رو لباسم

 ..ارمیب
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 ..بودم افتاده هیگر به

 یباال فرهاد نکهیا از..زدمیم غیج و ختمیریم اشک

 ..دمیکشیم زجر داشتم نبود سرم

 ادمی و میکرد شروع باهم که یعشق از هیثان هر

 ..ومدیم

 ..اشیخواه عذر به..بهم برگشت باز که یشب به

 ..دوبارش برگشت به..دوبارش رفتن به

 ..یلعنتتتتت

 ..دیبریم داشت نفسم

 هداشت بچمو یلعنت اون نداشتم دوست مردمیم یحت اگه

 ...باشه

 شیگر یصدا که رفتمیم حال از داشتم واشی واشی

 ..گوشم یتو دیچیپ

 نگاهم با..ها غم و دردا تمام از شدم فارق آگاه خود تا

 ..مبقل تو گذاشتش عیسر دکتر خانم..گشتم دنبالش

  گفتم حالیب و آروم

 پسر ای دختره..دکتر خانم+
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 ...دختره گل_دکتر خانم

 به دادم فشار رو صورتش و دمیکش یقیعم نفس_

 گل دونستمیم..یمامان یدختر دونستمیم..صورتم

 ..یدختر

 جداش آغوشم از رو دخترم..بود شوق یرو از اشکهام

 ..کنن تنش لباس کنن زشیتم تا کردن

 مانجا دیبا که ییکارا یسری و من کردن مرتب از بعد

 ..یخصوص اتاق بردنم شدیم

 ییها درد زیر هنوز اما..کردمیم حس کمتر رو درد

 ..بود

 ..اتاق یتو اومدن مامان و بهارک همراه شاپور

 ..شدمیم یعصب شاپور بودن خوشحال از

  دیبوس رو میشونیپ

  خوشگل تو مثل و دختره که خوشحالم_شاپور

  شیدید مگه+

 ارنشیم االن..ها شهیش پشت از_شاپور
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 خانوم یشد بزرگ چقدر..شده مادر من باران_مامان

  من

 مامان نقدریا که بگردم دوستم سر دور یالع_بهارک

  هیناز

 ..دمیبوس رو مامانم دست و زدم لبخند_

 ..بقلم تو گذاشتن و آوردن رو دخترم

 ..کردم باز براش یحساب و آغوشم

 ..بودم نکرده نگاهش درست هنوز..کردمشیم بو

 ..کردم نگاهش

 ..بود خودم هیشب چقدر

 ..خودم رنگ درست..کرد باز و چشمهاش

 ..زدم لبخند

 ..بود خودم شده یکپ انگار اما بود نوزاد

 ..بدم رشیش تا کرد کمک پرستار خانم

 ..بود همراهم خوب حس چقدر

 ..میکنار یکوچولو تخت گذاشتنش دادنش ریش از بعد
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  یزاریم یچ و اسمش_شاپور

 بارانا+

  خودت هیشب چقدر_شاپور

 ..اسمش باشه خودم نیع دارم دوست+

  بابا یبارانا...قشنگه یلیخ_شاپور

 ..کجاست باباش..بابا_

  نکرد دایپ یمشکل که شونیعروس ها بچه+

 یوقت اما ایپرن هم فرهاد هم بودن نگران یلیخ_شاپور

  شدن خوشحال یحساب اومده ایدن به بارانا دنیشن

 ..دخترم به شدم رهیخ و زدم لبخند_

 از لبخند و یخوشحال و کردم پنهان رو بودنم یعصب

 ..نازم یکوچولو دختر به دادم هیهد امشبمو دل ته

 ..مارستانیب وموندمیم دیبا و امشب

 ..موند شمیپ شاپور و مامان

 ..رو بارانا بدم ریش تا بود کمکم همش مامان
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 براش دلم..کردمیم نگاهش..تختش تو بود دهیخواب

 ..رفتیم ضعف

 ..داشتم دوسش چقدر که آخ

 یزایچ از بعد که بود یشب نیاول وقت همه نیا بعد

 ..بود شاد شاد دلم دمید که یتلخ

 امشب گفتمیم همش..بود ریدرگ فکرم هنوزم درسته

 ..خبره چه یعنی شونیعروس شب

 یوقت اما گرفتمیم شیآت داشتم هنوزم درون از درسته

 ..شدمیم رهیخ دخترم با

 ..نکنم یخوشحال تونستمیم چطور آخه

 بده بهم خدا شدیم که ییها هیهد نیقشنگتر از یکی

 ..بود داده

 ..بودم دهید کینزد از که یموجود نیتر پاک

 یتپل اما..بود کوچولو چقدر..کردم نوازش و صورتش

 ..بود

 ..روشنه نسبتا..باباشه رنگ کمی..نیبب و موهاش
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 ..یشیم ایدن دختر نیخوشگلتر تو من یبارانا

 ..دونمیم نویا من

 ..دارم باورش من

 ..نیتر خوشبخت هم نیتر خوشگل هم

  فرهاد زبان از#

 ..خونه میبرگشت ایپرن همراه شد تموم که یعروس_

 ..خونه داشت یسکوت چه

 ..ایپرن و من جز نبود یچکیه

  اطیح یتو ستادمیا

  تو یاینم_ایپرن

  امیم بکشم گاریس هی من برو تو+

  ایب یزود عشقم باشه_ایپرن

 ..کردم روشن رو گارمیس_

 ..بارانا گذاشته و اسمش
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 سبک و هیقاف هم داشت دوست شهیهم ادمهی..قشنگه

 ..باشه خودش

 میزد زنگ که شیپ ساعت دو..آوردم در و میگوش

 ..فرستاد برامون رو بارانا عکس عمو میبپرس و حالش

 ..آوردم رو عکسش و کردم باز و تلگرامم

 ..بود ناز چقدر..صورتش یرو کردم زوم

 موهاش اما..بود باران همرنگ درست چشمهاش

 من اتیخصوص جز نیا..بود روشن و یتونیز

 ..صورتم یرو ختیر اشکم...بود

 ..کردم پاکش

 ..مبارک تولدت دخترم

 ..آورد ایدن به تورو که بود یقو یلیخ مامانت

 وآبروم و خودم از نتونستم که بودم فیضع یلیخ منم

 ..باشم مامانت و تو کنار و بگذرم میلیفام و

 ..شهینم عوض ممیتصم چوقتیه اما مونمیپش لحظه هر

 یزندگ..شماها بدون یزندگ..بودم کرده انتخابمو من

 ..عشقام بدون
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 ..کردم خاموش گارمیس با همراه مویگوش

 و رنگ خوش نسبتا لباس ایپرن..خونه یتو برگشتم

 ..بود دهیپوش یباز

  آوردم در و عروسم لباس خودم که یومدین_ایپرن

 دمیکشیم گاریس داشتم دیببخش+

  فرهاد..زمیعز دونمیم_ایپرن

  جان+

  شهیم خوب یچ همه یعروس بعد یگفت_ایپرن

 درسته+

 بهمون رو رفته یروزا کن شروع امشب از_ایپرن

  برگردون

 باز و بستم و چشمهام..دادم قورت رو دهنم آب_

 ..جلوش کردم دارز و دستم..کردم

 ..بقلم یتو اومد

 ..کردم بقلش

 ..منبست کردمیم بقل و باران که ییوقتا مثل چشمهامو
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 ..کردم پاکشون دستم با..هام گونه یرو ختیر اشکهام

 ..کردم نوازش و موهاش

 ..ومدیم باال جونم داشت انگار

 ..کردم نگاهش رهیخ..گرفت فاصله ازم

 ..زدم لبخند

 ..خوردمیم تاسف بارم نکبت یزندگ یبرا داشتم

 ..بودم خواسته خودم که بود یزیچ

 ..نزد دست بهش اما بود ایپرن شوهر ابد تا شدینم

 ..بود راد فرهاد ایپرن بدون شدینم و

 ..شیشونیپ یرو گذاشتم رو لبم و شدم کشینزد

 سمت کشوند و گرفت و دستم..بست و شیچشمها

 ..اتاق

 ..دار چوب یپا دنمیکشیم داشتن انگار

  باران زبان از#

 ..ومدینم باال نفسم..دمیپر خواب از_
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 اومد..شد داریب خواب از شاپور..بودم کرده عرق

 ..سرم یباال

 باران یخوب_شاپور

  دمید بد خواب+

 و تختم یرو به رو نهیا به بودم شده رهیخ نطوریهم_

 ..کردمیم نگاه و خودم

 ..بکشم نفس خوب تونستمینم هنوز

 ..هیگر ریز زدم..بقلش تو گرفت رو سرم شاپور

  فقط بوده خواب..خانومم بابا یا_شاپور

  گفتم صدامیب یها هیگر ونیم_

 ..نبود یخوووب خواب اصال..نبود یخوب خواب+

 داریب کوچولومون بارانا..زمیعز باش اروم_شاپور

  ها شهیم آروم ما کنهیم یقراریب مامانش نهیبب شده

 ..من خوبم..یگیم راست+

 انممام دنبال رونیب رفت شاپور..دخترم به کردم نگاه_

 ..بگرده

 ..بود شده خشک گلوم..دادم قورت رو دهنم آب



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
6
7
7 

 

 ..ایپرن و فرهاد که بودم دهید خواب

 ..نبود خوب چقدر..نبود خوب..یلعععععنت

 کمکم و شمیپ برگشت مامان..دادم تکون تکون رو سرم

 ..بدم ریش دخترمو باز کرد

 و صمیترخ برگه شاپور..گذشت هم پشت ساعتها

 ..خونه سمت میافتاد راه..گرفت

 و خونه میگذاشت رو مامان..بود شاپور بقل تو دخترم

ینم انگار..بود یجوری حالم..خودمون خونه میدیرس

 ..دخترم به بخوره فرهاد چشم خواستم

 تسم اومد بود دهیپوش یزیتم و تر لباس که یخانم هی

 ..کرد سالم و شاپور و من

 پرستار هستن خانم پرستو شونیا جان باران_شاپور

 کمک یدار کار که ییوقتا که انیب گفتم..دخترمون

  باشه دستت

  یفکرم به که زمیعز ممنون یلیخ+

 ..استقبالمون اومدن فرهاد و ایپرن..داخل میرفت_



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
6
7
8 

 

 پام یرو اما کردمیم احساس رو درد کمی هنوز

 لبخند هی با فرهاد..هردوشون به کردم نگاه..بودم

 ..دخترم سمت رفت یخاص
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 و عمو باشه مبارک..کهیکوچ چه..جان یا_فرهاد

  باران

 ینیریش زودتر هرچه شالالیا..جان پسر ممنون_شاپور

  میبخور و خودت شدن بابا

 بد مکی تونیعروس یبرا دیببخش..فرهاد ممنون یلیخ+

  شد

 کم..نخورد بهم یزیچ..نباش نگران اصال_فرهاد

 نگران یلیخ خب ماهم..شدیم حس واقعا بودت

  ایپرن درسته..میبود

 کسع بابا یوقت میبود نگران یلیخ..عشقم اره_ایپرن

 بهمون یحساب و میشد آروم واقعا ما فرستاد رو بارانا

  گذشت خوش

  بوده شبتون نیبهتر شبید پس+
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  نمینازن همسر کنار میزندگ شب نیبهتر_فرهاد

 رو شد خراب ایدن بگم ای..ختیر انگار قلبم_

یم کهیت کهیت وجودم داشت انگار اما زدم لبخند..سرم

 ..شد

 همه امروز..بود کرده فرق هم چشمهاش امروز

 ..بود کرده فرق زشیچ

 ..کردینم رها رو ایپرن یدستا یحت

 هی نشست فرهاد..کردم بقل رو بارانا..مینشست میرفت

 ..گمید سمت هم ایپرن..سمتم

 و کردیم لمس رو بارانا یانگشتا انگشتاش با فرهاد

 ..رفتیم دخترم صدقه قربون ایپرن

 چشمهاش..شده دوتاتون هیشب چقدر..جان یا_فرهاد

 نه خورهیم عمو به جاهاش یلیخ اما باران انگار

 ؟!باران

  زدم لبخند..کردم نگاهش_

  درسته+
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 ماستخدا شاپور که یپرستار..افتاد هیگر به بارانا_

 گذاشتمش و آورد رو دخترم یال یال ین ین بود کرده

 ..دادم تکونش تکون و توش

 ؟!خوبه داشتن بچه_فرهاد

 هرینظیب شدن مادر حس بگم تونمیم اما شده روز کی+

 که شدن مادر یبرا کن آماده و خودت ایپرن پس_فرهاد

  خوبه حسش یلیخ باران

 به یروز چند..نییپا انداختم و سرم و زدم لبخند_

 ..گذشت منوال نیهم

 ..بود شده دوماهش دخترم بایتقر

 ..بود شده تر سخت یلیخ یزندگ دوماه نیا تو

 ..ومدیم باال جونم شدیم کینزد بارانا به فرهاد یوقت

 ..فرهاد اما

 ..نبود فرهاد واقعا گهید

 و من یبرا یفرهاد گهید بودم کرده باور که یجور

 ..ندارد وجود دخترم

 ..تمام و راده خانواده داماد نجاستیا که یکس
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 یرو کردیم تماشا لمیف داشت که طورهمون شاپور

 ادیب پاشه که نکردم صداش..برد خوابش کاناپه

 تر راحت تا اوردم پتو براش فقط سرجاش

 قلب و برداشتم شیال یبا ینین از رو دخترم...بخوابه

 ..تخت یرو گذاشتم و اتاق یتو بردمش  کردم

 ..باهاش کردن یباز به کردم شروع و کنارش دمیخواب

 یحساب بخوابونمش نکهیا از قبل بودم داده عادتش

 ..کنم یباز باهاش

 ..دادیم تکون تکون دستاشو

 ..بود باهوش یلیخ اما بود ماهش دو

 ..لبام به چسبوندم و گرفت دستاشو

 ..دیخندیم کوچولو کوچولو

یم لبش داره دمید باهاش کردم یباز که کمی

 هی و کردم میتنظ جامو..خوادیم ریش بود مشخص..ره

 و بقلم تو گرفتمش و دمیخواب و دمیپوش راحت لباس

 خنده یصدا که بود خوردن ریش مشغول..دادم رشیش

 ..بودن اومده رونیب از..اومد ایپرن تیها

 ..دنیخندیم چقدر
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 ..خوندیم آهنگ داشت فرهاد

 ..ادیب دورش یچکسیه نمینب..کنه مال

 ..دادم قورت رو دهنم آب

 ..خوردیم گوشم به هاشون قدم یصدا

 ..بود من اتاق سر یباال اتاقشون..شد بسته اتاق در

 زجر داشتم خوردیم ریش داشت باران که طورهمون

 ..دمیکشیم

 ..دخترم به کردم نگاه

 ..کنهینم سر مامانت با شبارو ییبابا که دیببخش

 ..کنهیم سر اون با یعنی

 ..هام گونه یرو دیچک هام اشک

 و تخت یرو خوابونمش..بود برده خوابش بارانا

 ..گذاشتم متکا کنارش

 ..رونیب رفتم بود تنم که یخواب لباس با

 ..بود خاموش المپا

 ..ایپرن و فرهاد اتاق و باال طبقه به کردم نگاه
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 ..بود روشن شبخوابشون

یم دلم..باال رفتم ها پله از و دمیکش یقیعم نفس

 ..خبره چه نمیبب و کنم باز و در ییهوی خواست

 ..رهیدستگ یرو گذاشتم رو دستم

 لتیاست شده تر یورزش چقدر فرهاد یوا_ایپرن

  یدار قبول..دایجد

  ینیبیم تر یورزش زمیعز یمرس+

 ..رفتم عقب عقب و گوشم یرو گذاشتم و دستم_

 نییپا دمیدو ها پله از عیسر..دادم تکون تکون رو سرم

 ..بستم رو در و اتاق یتو رفتم و

 ..در به دادم هیتک

 ..نیزم یرو نشستم

 

 115 پارت

 ..گرفتم و دهنم یجلو اما هیگر ریز زدم

 ..سرم یباال به کردم نگاه
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 ..نهیبب ایپرن و بدنت یگذاشت یعنی

 شاپور نزاشتم که ساله دو به کینزد من..یلعنت آدم

 ..بدنم به بندازه نگاه

 ..داره وجود یمشکل هی گهیم اومده در صداش یدونیم

 ..تو بعد

 ..دخترم به کردم نگاه

 ..دخترم یهست که حالم خوش

 ..مردمیم ینبود اگه

 ..یهست که خوبه

 بو و موهاش..بقلم تو گرفتمش و تخت یرو دمیخواب

 ..کردم

 ..دادیم عشق یبو

 ..نبود اهیس رنگش که یعشق

 ..بود دیسف دیسف

 ..پاک پاک

 ..کردم پاک بزور اشکهامو
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 چقدر..فرهاد یشد دور و یکرد فراموش زود  چقدر

 ..راهتو یکرد عوض زود

 ..یبش گوشت گریج الیخیب یتونست خوب چه

 ..واقعا..یاقتیل یب واقعا

 ..برد خوابم و بستم هامو چشم

 ..کین کیپ میبر بود قرار فردا

 زود هم بارانا..کرد دارمیب خواب از شاپور زود صبح

 ..شد داریب

 یلیخ ایپرن و فرهاد چون شم آماده خواست ازم شاپور

 .. بودن شده آماده بود وقت

 ..کردم یمیمال شیآرا و دمیپوش هامو لباس

 ..ونریب رفتم و شیال یال ینین تو گذاشتم رو بارانا

 ..بودن خودشون نیماش تو ایپرن و فرهاد

 ..نشستم خودمون نیماش تو منم

 که دینکش طول یزیچ..رودخونه میبر بود قرار

 ..میدیرس



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
6
8
6 

 

 هی ریز میکرد پهن رمونویحص و میشد ادهیپ نیماش از

 ..مینشست و هیسا پر درخت

 ایرنپ مینشست تا..داشت فاصله کمی نجایا با رودخونه

 و زدن حرف باهاش کرد شروع و بارانا سراغ اومد

  داره دوسش یلیخ بود مشخص..کردن یباز یباز

 شتهیپ یساعت چهار ستیب خوبه ایپرن یوا_فرهاد

  یکنیم یباز باهاش یدار هنوزم

  داره لذت چقدر ینیبب فرهاد ینداشت خواهر_ایپرن

 مثل شهیهم..بوده که باران نداشتم یتن خواهر_فرهاد

  بوده خواهرم

  زد یمیمال لبخند و بهم کرد نگاه_

 یلیخ بارانا..جونم باران با داره فرق بارانا نه_ایپرن

 رهیبم برات..تیآبج بگرده دورت یاله..اوچولوعه

  تیآبج

  ییدوتا نیلوس چقدرم_فرهاد

  نکن تشونیاذ فرهاد عه_شاپور
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 کنهیم یباز تنها تنها خب..عمو بود کجا تمیاذ_فرهاد

  مخانو کنم یباز باهاش منم ارشیب..من شیپ ارتشینم

 تکونش..گردونهیبرم هوی دادم رشیش االن..ایپرن نه+

  نده

 گردونه یم بر دیرس که ما به_فرهاد

 باران گهیم راست خب_ایپرن

 سراغ رفت و برگردوند و روش و زد لبخند فرهاد_

 ..کردن درست کباب و جوجه

 میبر خواست ازم شاپور ناهار خوردن از بعد

 ایپرن اصرار به..رودخونه سمت میرفت..رودخونه

 ..رفتم تنها و بهش سپردم رو باران

 ..دمید رو ایپرن که بود نگذشته یزیچ

  کجاس بارانا..یکنیم کاریچ نجایا+

  ششهیپ فرهاد عشقم نباش نگران_ایپرن

 هاتن بچمو که داره بودن پدر تجربه چقدر مگه..فرهاد+

 ..ششیپ یگذاشت

  دخترم شیپ رمیم من باش نجایهم
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 ریز که یریحص سمت رفتم و بزنه یحرف نزاشتم_

 با داشت فرهاد..کردم نگاه دور از..بود ها درخت

 ..کردیم آغونش آغون و زدیم حرف بارانا

یم عکس ازش فرهاد و دیخندیم هم پشت بارانا

 جلوشو اما بشه ریسراز هام اشک بود نزدبم..گرفت

 ..گرفتم

 ..شدم کینزد

  یبر یتونیم اومدم من+

  برگشت سمتم به..شد شوکه_

 ..کردمیم یباز باهاش داشتم_فرهاد

 ..یبر یتونیم اومدم من که گفتم+

 نگاه رودخونه برم ندارم حوصله و حال فعال_فرهاد

  کنم

  اونجاس زنت برو خب+

  نجایا راحتم_فرهاد

 دهنز حرف باهاش بود وقت یلیخ..بود گرفته حرصم_

 بودم



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
6
8
9 

 

  من دختر به ینچسب نقدریا شهیم+

  چرا_فرهاد

  یبزن دست بهش خوامینم+

 ..عمومه ی بچه..توعه ی بچه فقط مگه_فرهاد

 دست بهش خوامینم عموته بچه نکهیا بخاطر فقط آره+

  یبزن

  باران نداره یربط تو به_فرهاد

 ..سمتش دمیدو..کرد بقل رو بارانا_

  بچمو بدش+

 کنم بقلش خوامیم_فرهاد

 دخترمو بهم بدش..خوامینم من+

  خوامینم_فرهاد

  یلیخ..یا بچه یلیخ+

 تنداش عادت یچکسیه بقل به..گرفت شیگر بارانا_

 ..دبو گرفته حرصش اونم انگار..بقلم دادشینم..من جز

 ..آورد در منم میگر که کرد تمیاذ اونقدر
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 ..دمخو به دادم فشارش..بقلم دادش..دیترس انگار ییهوی

  یلیخ..یفهمیم..یظالم یلیخ+

 دیببخش_فرهاد
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 ..کن ول گهید االن یداد عذابم میزندگ کل+

  کردم ول_فرهاد

 ..کن ول عملم به یکرد ول رفتار و حرف به اگه+

 یتو نشستم و رفتم و دادم تکون تکون رو سرم_

 ..دادم ریش بارانا به و نیماش

 ..بود کرده روشن رو گارشیس..بهش کردم نگاه

 ...کردیم دایپ تیمالک احساس دخترم به دینبا فرهاد

 ..کنه بقلش تونهیم کردیم احس

 ..بشه بارانا کینزد نزارم من قراره دونستینم

 تموم هم من دادن ریش..شد تموم که گارشیس

  بهم کرد نگاه و نیماش کینزد اومد فرهاد..شد
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 ..کنم تیاذ و دخترت و تو خواستمینم..دیببخش_فرهاد

 ..دیکرد هیگر هردو

 ..دیزاریب من وجود از هردو

 پست هی من دیدونیم فقط ها شما..بهتون دمیم حق

 ..آشغالم فطرت

 ..رمیبگ دیبا یبهتر میتصم هی

 ..دونمیم..کنم کاریچ دونمیم

 تکون رو سرم..یمیتصم چه..رفت و گفت نارویا_

 وفتادیم یاتفاق هر..نبود مهم برام یچیه..دادم تکون

 ..نبود مهم برام

 هب سپردم رو بارانا..خونه میبرگشت..شد کیتار هوا

 ..اتاقش ببرتش تا پرستو

 ..مکنار نشست و اومد شاپور..ونیزیتلو یجلو نشستم

  خانومم یخوب_شاپور

  دلم زیعز خوبم+

 گذشت خوش بهت امروز_شاپور

 شد عوض هوام و حال..بود تنوع یلیخ+
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 سفر میریم شده تر بزرگ بارانا کمی حاال_شاپور

  خارجه

 و اومدن فرهاد و ایپرن که میبود زدن حرف مشغول_

  نشستن

  امروز یگرفت ییها یماه عجب عمو_فرهاد

  بچه یرسینم من به یدید_شاپور

  عمو یتر استاد زیچ همه در شما_فرهاد

  یاستاد توام نکهیا یعنی جمله نیا_شاپور

 ایپرن با نیماش تو..عمو یراست..نیدار اریاخت_فرهاد

  میکردیم صحبت یزیچ هی راجب میداشت

  یچ_شاپور

  مجزا خونه هی میبر ما اگه شهیم بهتر یلیخ_فرهاد

  کردم گوش و کردم سکوت..شدم شوکه لحظه هی_

 ؟!مجزا خونه_شاپور

 خانواده هی.. دیشد نفر سه شما باالخره_فرهاد

 یلیخ نطوریا..میبش دار بچه ندهیآ در دیشا ماهم..کامل

 ..میشیم ادیز
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  خونه هی دنبال میبرگرد ایپرن و من که بهتره

 دخترم ایپرن..میراحت یلیخ شماها کنار در ما_فرهاد

 ؟!نهیهم توام نظر

 غولمش بود یوقت چند بابا یبخوا و راستش اگه_ایپرن

 چطور دونستمینم اما بودم موضوع نیا به کردن فکر

  کرد مطرحش فرهاد که بگم

 انجام صالحتونه به یهرکار..ندارم یمشکل من_فرهاد

  نیبد

یم خونه هی دنبال فردا از من پس..عمو ممنون_فرهاد

 ..گردم

  پسرم خوبه یلیخ_شاپور

 یحرف تونستمینم یحت..کردمیم نگاهشون نطوریهم_

 قورت رو یشگیهم دهن آب همون ای..یبزن

  کرد صدام شاپور..بدم

  باران یدار ینظر چه  تو_شاپور

  یچ+

  ایپرن و فرهاد میتصم راجب_شاپور
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 رد بارانا نمیبب برم من دیببخش..لنیما هرطور..آهان+

  حاله چه

 ..شدم بلند جام از بزور_

 اتاق به رسوندم و خودم..رفتیم جیگ سرم

 رفت و شد بلند جاش از پرستو..شدم داخل..دخترم

 ..بارانا تخت کنار یصندل یرو نشستم..رونیب

 ..هام گونه یرو ختیر ناخودآگاه هام اشک

 ..بره نجایا از خوادیم..مجزا خونه

 ..گفت که بود یمیتصم نیا

 ..قلبم یرو دادم فشار و دستم

 ..خونه هی تو..ییدوتا..بره خوادیم کجا

 واقعا اتاق هی تو  دوتا نیا که نکردم باور هنوز من

  باهم خوبن

 ..زننیم حرف شدن دار بچه و مجزا خونه از انیم بعد

 ..دمیکش قیعم نفس

 ..ارمیب دووم فرهاد بدون تونمینم من

 ..زونیگر و باشم متنفر ازش جلوش اگه یحت



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
6
9
5 

 

 ..عاشقشه که قلبم

 ..آوردم ایدن به رو بارانا فرهاد بخاطر من

 ..باشم داشته رو عشقمون ی ثمره نکهیا خاطر به

 بهمم ینطوریا تونهینم..کنه و کار نیا تونهینم

 ..زهیبر

 ..کنم سر ندارم خبر ازش یوقت تونمینم من

 یزندگ یعاد خونه نیا تو وجودش بدون تونمینم من

 ..کنم

 ..نمیبیم الویه هی و شاپور نباشه که فرهاد

 اجیاحت هم رحمه یب و ظالم که یفرهاد به یحت من

 یرو و اتاقم یتو بردمش و کردم بقل رو بارانا..دارم

 ..وندمشیخواب تخت

 کهنیا یبرا گرفتم اجازه ازشون و ششونیپ برگشتم

 ..بخوابم

 ..اتاقم یتو برگشتم

 ..بود خواب خواب بارانا
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 ..کردم روشن رو شبخواب و کردم خاموش رو المپ

 ..آوردم در فمیک یتو از رو دفترم

 ..کردم نگاه عکسامونو باز و کردم بازش

 ..بود گذشته از که ییعکسا

 ..بودم کرده چاپ هم ایآخر نیا یحت

 ..دفتر نیا یال بود پنهان عکس چقدر

 و نوشتمیم  که ییها جمله و خاطرات کل و زدم ورق

  وشتمن و برداشتم رو قلم..دیسف برگه به دمیرس..خوندم

 دینفهم یکس

 را یزن حال

  شب هر که

 کندیم پهن را یآغوش خواب

 عادت بند یرو

  یا بوسه کنار در

 !نداد رخ گاه چیه که
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 ..بستم رو دفتر

 ..عشق نیا رنگ به دمیخند

 هم بچه نیا وجود یدیسف یحت که بود اهیس اونقدر

 ..کردینم بهش یکمک

 هب رو خونه نیا از رفتنشون استرس روز هر دیبا حاال

 ..دمیکشیم دوش

 نوازش رو دخترم نرم یموها..تخت یرو دمیخواب

 ..دمیبوس و دستاش..کردم

 ..کرد یباز باهات ییبابا چقدر امروز

 ..کنم بقلت خواستیم دلش

 ..کنه یتالف نطوریا خوادیم برخورد بهش نزاشتم من

 ..خانومم بارانا یدار یبد ییبابا چقدر

 رت خورده زخم و ستین یتالف به یاجیاحت گهید گهینم

 ..حرفام نیا از

 ..کردم نازش و بقلم تو گرفتمش

 ..رمیبگ آرامش تونستمیم وجودش از

 فرهاد زبان از#
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 تخت لب بودم نشسته

  دیرس ذهنت به میتصم نیا چطور فرهاد_ایپرن

  کردم انشیب االن بود ذهنم تو بود یوقت چند+

  میزندگ شدم خوشحال یلیخ_ایپرن

 میبر شه جور یزود دوارمیام+

 زودتر هرچه آرزومه من فردا بگو تو یوااا_ایپرن

 ..باهم ییدوتا..میبش مستقل

 ..زدم لبخند_

 رنقدیا یعنی..خودش یتو رفت چقدر..بودم فکر یتو

 ..باشه داشته دوستم هنوزم تونهیم یعنی..شد ناراحت

 ..شهیم مگه

 نیا که ستین عاشق نقدریا یآدم چیه..نداره امکان نه

 ..باشه ریگ دلش بازم و نهیبب یبد همه

 ..شهینم باورم من نه

 ..کردم حس دیشا...شهینم باورم

 ..خونه سراغ رفتم شدم داریب که خواب از
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 اهمب و رفتم ایپرن دنبال و کردم انتخاب رو ییجا چند

 ..ها خونه دنید یبرا میرفت

 ..دمیپسند رو ییتا سه دو

 ونهخ که یتیسا یتو رفتم میبود نشسته هم دور که همه

 ..میبود دهیپسند رو هاش

 ..کردیم نگاه هم پشت و هاعکس عمو

 بچه مشغول رو خودش همش گفتینم یچیه باران

 ..کردیم یدار

  هیعال خونه نیا فرهاد_شاپور

  دمیپسند و نیا منم بابا یوا_ایپرن

  میریبگ و نیهم پس خب+

  دیبخر دیخوایم باالخره..دیبگرد شتریب دیخواینم_باران

 رو نهخو تا هشت هفت یباال..باران میگشت یلیخ_ایپرن

  کهیآنت و خوب نظر همه از نیا ییخدا..میدید

 هیا یحساب ی خونه..باران گهیم راست_شاپور

  کنمیم قولنامش فردا پس خب+

  بگو یخواست پول_شاپور
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 نکنه درد دستت..عمو شمیپ هست+

 که رفتمیم داشتم من..زیچ همه بود یجور هی_

 ..اما..کنم راحتش

 ..دمشیفهمینم.. دادیم یمنف فاز یه

 ..آخه چرا بگم..بپرسم ازش داشتم دوست

 ..اطرافت باشم یخواینم یگفت تو

 ..ها رفتار..حرکات نیا..رمیم دارم منم

 ..بودم شده یعصب خودمم

 ..باران شیپ از رفتن نبود راحت هم خودم یبرا

  یلیخ..دمیکشیم یسخت یلیخ اول روز چند دونستمیم

یم که یلیوسا ایپرن همراه و کردم قولنامه رو خونه

 ..میدیخر رو میخواست

 ییجاجابه نیا دیکش طول یماه کی بایتقر

 ..بود شده آماده زیچ همه

 ..میبود کرده جور و جمع رو لباسامون هم امروز

 ..میبر بود قرار
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 اراناب..بود خونه آشپز یتو باران..آشپزخونه یتو رفتم

ینم اما..بزنم حرف باهاش خواستمیم..بقلش هم

  مگفت و مطلب اصل سر رفتم عیسر..یچجور دونستم

  میریم امشب گهید+

  یسالمت به_باران

 شهیم خوب یچ همه گهید+

  بشه خوب یچ همه قراره که خوشحالم_باران

  باران+

  بله_بارن

 ؟!یدار مشکل من با عمر آخر تا تو+

  ادیم بدم ازت عمر آخر تا_باران

  متاسفم من+

  ادیز یلیخ..ییرو پر یلیخ تو..یستین متاسف تو_باران

 خودمون بخاطر من اما یدار یتصور چه دونمینم+

  خونه نیا تو نباشم گرفتم میتصم

 تر زود االنم..راد یآقا یکرد خوشحالم واقعا_باران

  گهید برو
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  باران+

  بله_باران

 یچیه+

 

 118 پارت

 که شد راحت المیخ..رونیب اومدم آشپزخونه از_

 ..رفتنمه به یراض

 ..نگاهاش الیخیب

 ..شهیم راحت دستم از داره..خوشحاله حتما

 شیپ کسالی درست..میکرد جدا هم از رو راهمون ما

 ..حاملس میشد متوجه یوقت

 و بچه با یزندگ خودش..کنه صبر نخواست خودش

 ..زد کنار منو خودش..کرد انتخاب رو عمو

 روز هر و رفتن راحته یلیخ کنهیم فکر مطمئنم

 قلبم دونهینم..رمیمیم داره وجودم..دونمینم اما دمشیند

 ..تپهیم داره سخت

 ..بستم و هام چشم
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 ..نبودم آروم اصال

 ..ایپرن شیپ رفتم و دادم تکون تکون رو سرم

  استقبالمون اومدن باران همراه  عمو

 دایاین گهید که دینر..نجایا دیبزن سر ها بچه_شاپور

 شماها باالخره..هیحرف چه نیا..بابا شهیم مگه_ایپرن

 ..میایم ما..یایم

  مینیبیم همو

  دیباش هم مراقب..یخودم گل دختر_شاپور

 و گرفت ازش رو بارانا و باران سمت رفت ایپرن_

 رو باران و عمو بقل دادش هم بعد..کرد بقلش یحساب

 ..کرد بقل

  ایپرن میبر گهید خب+

  باشه سخت نقدریا شدن جدا کردمینم فکر یوا_ایپرن

 ..دستم یتو داد دستشو_

 از داشت دالمون انگار..بود لبخند باران یلبها یرو

 ..شدیم کنده هم

 ..دخترکم به شدم رهیخ
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 ..نبود دخترم انگار که یدختر

 مال تونستینم بارانا اما کنم نوازش خواستیم دلم

 ..باشه من

 ..نکردم انتخابش من

  ونریب خونه از رفتم ایپرن همراه و برگردوندم رو سرم

  باران زبان از#

 ..رفت_

 ..بلند بلند..دمیکش نفس

 ترف و کرد یخداحافظ ایپرن و فرهاد سر پشت شاپور

 باغ یتو رفتم و پرستارش به سپردم رو بارانا..شرکت

 ..اطرافم به کردم نگاه..یپشت

 ..باغ نیا تو میداشت یخاطرات

 ..دیبوس باز منو که یشب..میعروس

 ..شد بدل و رد نمونیب درخت اون ریز که ییحرفا

 و احساساتم و قلبم یجلو نتونستم اما زدم لبخند

 ..رمیبگ اشکهامو



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
7
0
5 

 

 نفس..بود روشن روشن هوا..درخت همون ریز نشستم

 ..دمیکش یقیعم

 ...یگذاشت تنهام

 ..یرفتینم کاش

 دارم ازین بهت یلیخ

 ؟یفهمیم

 دستاشو نکهیا از دارم یداغون حس چه یفهمیم

 ..یریگیم

 نهمهیا یدار دوسش نکهیا از

 خواب به تو یصدا با شب هر تونمینم که هیبد حس

 برم

 ..یاون با تواالن چون تونمینم

 خوابهیم تو مهربون و گرم یصدا با

 شهیم داریب تو یرایخ به صبح با

 مدت هی از بعد که یروز اون واسه شده تنگ دلم

 ...میگذاشت قرار باهم یطوالن

 ..یجسم.. یروح حال... بود افتضاح حالم
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 ...دمید رو تو تا یول بودم داغون

 ..انگار نه انگار

 الح یعنی باشه هم تنفر از پر اگه یحت بودنت اصال

 ...خوب

 ...یدار بچه و داشتن بچه غرق و تنهام من

 گهید یایدن هی غرق و یاون با تو

 ..میدیکشیم انتظارشو که یا ندهیآ بود نیا

 دلم از تو که نجاسیا ما داستان

 ..یشینم فراموش

 ام هق هق یصدا و توام ادی باشم که ام ینابود ته یحت

 شهیم بلند

 ..یرفت و یکرد رهام اول دفعه یوقت ادتهی

 ..رفتنت اونطور بود سخت یلیخ واسم

 اسمشو مدام قلبت که یکس از گذشت آسون شدیم مگه

 ..زنهیم ادیفر
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 دوباره..دنبالت اومدم که بود یقو عشقت اونقدر

 رباره توووو یلعنت..یرفت دوباره..یرفت دوباره..یرفت

 ..یرفت

 ..بازه برات آغوشم هنوزم من گمینم گهید

 ..میکن شروع نو از برگرد گمینم گهید

 ..یدور نهمهیا بسه گهید برگرد گمینم گهید

 بهت ایب سرده و یخال دستام یلعنت برگرد گمینم گهید

 ..دمیم فرصت

 ..گمینم یچیه گهید

 آشنا و دوست یجلو یالک یها قهقهه از خستم اما...اما

 حالم..هیعال حالم نکهیا به کردن وانمود از خستم

 ..رمینظ یب..سرحالم..خوبه

 بخاطر که ییآهنگا تکرار و یهندزفر از شدم خسته

 دمیم گوش تو

 گلومو راه گاه یب و گاه که بغض نهمهیا از ام خسته

 بندهیم

 ..یچ همه از خستم
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 تو که یا یکار کثافت نیا از..بزرگ انتیخ نیا از

 ..میانداخت راه خونه نیا

 ..هم کنار تو و ایپرن از

 ..باهاش بودن سقف هی ریز و شاپور از

 ..خونه نیا قفس یتو دخترم و من شدن یزندان از

 ..شدددددم تر خسته یچ همه از هوی یرفت که تو

 بودنا و خوردن شکست همه نیا بعد که اقتمیل یب چقدر

 ..کشمیم و نبودنت درد و دارم دوستت بازم کردنم

 خودم یپا رو انگار..خونه یتو برگشتم و دمیکش آه

 ..نبودم

 سرم رفتمیم راه که نطوریهم نییپا بود اومده فشارم

 ..یاهیس چشمهام و رفتیم جیگ

 اتاق از و کردم تشکر پرستو از..بارانا اتاق یتو رفتم

 ..رونیب رفت

 ..کردم نگاهش

 ..بارانا رفت بابا

 ..رفت خونه نیا از خانوماش خانوم با بابا
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  19 پارت

  فرهاد زبان از#

 ..دیجد خونه یتو دیجد کاناپه یرو نشستم_

 ..دمیکش یقیعم نفس

 ..اطرافم یفضا بود شده تر نیسنگ چقدر

 ..نداشتم ژنیاکس انگار

  گفتم ایپرن به رو و شدم بلند جام از

 کن یخانوم..نو ی خونه نیا و تو نیا+

  همسرم چشم_ایپرن

  شرکت رمیم دارم من+

  نرو و امروز_ایپرن

  گردمیبرم شب تا..دارم کار یلیخ کن باور+

 باش خودت مراقب پس..عشقم باشه_ایپرن

 ..رونیب زدم خونه از_

 ..باشه سخت نقدریا کردمینم فکر..دمیکش یراحت نفس
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  باشه سخت انقدر باران وجود بدون کردمینم فکر

 ..بشم دلتنگش زود نقدریا کردمینم فکر

  نیماش فرمون یرو دمیکوب مشت با

  دل یا برقصم تیساز چه به

 ..المروت دللللل یا

 ..پل کنار رفتم و گرفتم رو گازش

 اهبزرگر به و پل ی لبه ستادمیا و شدم ادهیپ نیماش از

 ..کردم نگاه پاک نییپا

 ..بود خلوت ابونایخ

 ..خلوته کردمیم فکر من دمیشا

 ..دمیکش نفس

یم یباز به و هام هیر که ییهوا نفس..هم پست

 ..گرفت

 ..آسمون به کردم نگاه

 ..نبخش منو خدا

 ..بدم یلییییخ من..بدم یلیخ من
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 ..خداااااا فطررررررتم پست یلییییییخ من

 ..بخشهینم چوقتیه منو باران

 ..نبخش توام ایخدا

 ..نکن رحم بهم ایخدا

 ..اریب سرم ییبال یتونیم تا

 ..بده عذابم یتونیم تا

 ..ایدن اون ایدن نیا

 ..بخندم نزار

 ..بدم پس اشکاشو تاوان خوامیم ایخدا

 ..بددددم پس بدشو روز و حال تقاص خوامیم

 ..خسسسستم ایخدا

 ..ندارم دوست جوره چیه و کردم انتخاب که یراه

 ..میزندگ به شهینم خوش دلم جوره چیه

 ..پوچه زیچ همه انگار

 ..رنگه یب زیچ همه

 ..رمیبگ بقلم تو بچمو خوادیم دلم
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 ..شهیم تنگ براش دلم

 ..دادم قورت و دهنم آب

 ..فرهاد سییییه

 ..نبود قرارت یقرار یب

 سوار و دمیکش رو حسرتم پر و قیعم نفس نیاخر

 ..شرکت سمت رفتم و شدم نیماش

  باران زبان از#

 ..نبود خوب زیچ چیه_

 داستان هی شدیم همش بگم و یچ همه بخوام اگه

 ..نیغمگ

 ..درد و ناله

 ..در به رهیخ صبحا و اشک با شبا

 ..تو ادیب باز که

 ..انین که بودن رفته انگار

 ..نمشینب گهید که

 ..نداشتم هم بارانا حال یحت که بودم افسرده اونقدر



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
7
1
3 

 

 از بعد عوارض کردیم فکر شاپور چارهیب..هه

 ..بدم اوضاع و حال نیا یباردار

 ..شهینم تموم چوقتیه که هیعشق درد که دونستینم

 ..سمتم اومد شاپور

  پاشو باران_شاپور

  کجا+

 عوض هوات و حال شرکت میبر باهم پاشو_شاپور

  بشه

  پاشدم جام از و زدم لبخند ها وونهید مثل_

  یببر یخوایم منم+

 یایب باهام دارم دوست و امروز..زمیعز اره_شاپور

 کنم کاریچ رو بارانا..نطوریا که خوبه یلیخ+

  وقتا نیهم واسه هست پرستو_شاپور

  نزاشتم تنهاش حاال تا+

 نداره یاشکال امروز هی_شاپور

  میبر کنم یخداحافظ باهاش برم پس+
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ینم یخداحافظ به..بارانم ندارم وقت_شاپور

  میبر و بردار و فتیک و بپوش مانتوتو..یرس

 بشم آماده برم کن صبر+

 ..نهیآ یجلو ستادمیا..اتاقم یتو رفتم_

 ..دمشیدیم..زدم لبخند

 ..لباسم به کردم نگاه

 دهیپوش رو بود دهیخر برام فرهاد که یسرخ لباس

 ..بودم

 ..بود تنم نیهم بود یروز چند

 ..بود ایدلتنگ نیا مرحم انگار

 رو فمیک و کردم سر و شالم و دمیپوش روش مانتومو

  شدم نیماش سوار و رونیب رفتم و برداشتم

  میبر_شاپور

  میبر+

 نکمیع دنبال کردم باز و فمیک..میافتاد راه_

 ..نکردم داشیپ..بگردم

 ..کردیم کاریچ نجایا دفترم
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 مفیک پیز..نبود وقت اما..خونه گردوندمیم برش کاش

 ..بستم رو

 ..بود روشن یمیمال آهنگ

 ..میبود بزرگراه یتو

 جعبه هی کن باز رو داشبورد باران_شاپور

  نجاسیا راه سیپل..فتیک تو بزار بردار..توشه

 که یرنگ یا قهوه جعبه و کردم باز رو داشبورد_

 ..کردم نگاهش..برداشتم و بود داخلش

 ..کردم بازش

 ..شد متعجب و گرد هام چشم

 کنمیم صحبت راجبش.. فعال فتیک تو بزارش_شاپور

 باهات

 

  120 پارت

 تداش نگهموم راه سیپل شانس..فمیک یتو گذاشتمش_

 ..دید رو شاپور مدارک و

 ..نداشت یکار من فیک به خداروشکر
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  گفتم میشد دور که کمی

  کاریچ یخوایم اصلحه+

 کرد درخواست ازم..دوستامه از یکی یبرا_شاپور

 ..آوردن هیترک از براش دادم سفارش

  خطرناکه+

  نزنه دست بهش یکس تا نه_شاپور

  باشه فمیک تو+

 بشمراق فقط..رمیگیم ازت خونه تو میبرگشت_شاپور

  باش

 ..دادم تکون تکون رو سرم_

 ایشد خوشحال رونیب خونه از میاومد_شاپور

  خب بود رفته سر حوصلم+

  بود مشخص_شاپور

  گرفتم دلشوره کمی االن یبخوا راستشو اگه+

  یچ واس_شاپور

  نکردم یخداحافظ بارانا با+
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  من برم شورت دله قربونت یاله_شاپور

 ..شرکت میدیرس..زدم لبخند_

 وارد..داخل رفتم شاپور همراه و شدم ادهیپ نیماش از

 ..نهیآ یتو کردم نگاه شدم که آسانسور

 دیسف یها روز

 قبل یروزها مثل

  بایز یدختر

  نهیآ یجلو هرروز

  زندیم شانه را سوانشیگ

 کند یم باز هم از را شیها دست و دارد لب به یلبخند

  چرخدیم و چرخدیم و چرخدیم و

  دهدیم سر قهقهه

 ....ستیکاف

  اهیس یها روز

 روزها نیا مثل درست

  بود شده اعتماد یب
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  پژمرده یرزنیپ نهیآ یجلو

 دیکش مي پشتش کم زلف یال البه دست

  نداشت را بیعج برق آن چشمانش

  بود شده ریپ

 ... بود مرده

 بود مانده خوب یادیز ییگو یول

 ..کرد ینم باور را مرگش یکس

 ..دادم قورت رو دهنم آب

 ..بود نشسته دلم به یبد غم ناخودآگاه..میدیرس

 یروز..نداختیم میزندگ روز نیبدتر ادی منو نهیآ نیا

 فرهاد یرو روبه..طبقه نیهم..شرکت نیهم اومدم که

 ..دمیشن انکار تنها و ستادمیا

 ..یرحم یب تنها

 ..ظلم تنها

 انتقام مغزم یتو..شدم متنفر..شکستم من روز اون

 ..گرفت شکل
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 ..دادم تکون تکون رو سرم

 شیدلتنگ باز انگار..دنشید از بودم شده مونیپش انگار

 ..بود رفته نیب از

 ..بودم کرده ریگ اما..خونه برگردم خواستیم دلم

 ؟!باهام یایم..اتاقم رمیم من_شاپور

  امیم بعد ها نجایا زنمیم دور کمی+

 داخل رفت و داد تکون مثبت نشونه به رو سرش_

 ..رو به رو اتاق

 ..بود آشنا یلیخ برام که یاتاق به شدم رهیخ

 ..سمتش رفتم آروم آروم

 ..بود نوشته اتاق یباال

 راد فرهاد عامل ریمد اتاق

 ..کردم باز رو در و دمیکش یقیعم نفس

  فرهاد زبان از#

 چک هارو پرونده داشتم و یصندل یرو بودم نشسته_

 ..کردمیم
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 ..بود ایپرن..شد باز در

 ..شد داخل

 ..کردم تعجب

  ایپرن یکنیم کاریچ نجایا+

 نمبز بهت یسر هی گفتم دانشگاه رفتمیم داشتم_ایپرن

  شرکت یبود ومدهین حاال تا کردم تعجب+

 ..دیبوس و گونم و کینزد اومد و بود لبخند_

 ..پام یرو نشست

  ادیم یکی..ایپرن پاشو+

 ..شده تنگ برات دلم..بهم بده گوش..خوبه نه_ایپرن

  نظر چه از+

  نظر همه از_ایپرن

 استرس پاشو االن..زمیعز میریم خونه تو بازم ما+

  کشمیم خجالت تو ادیب یکس..گرفتم

  ببوسمت بزار حداقل_ایپرن
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 پاشو..کنمیم صحبت باهات یجد دارم..ایپرن بابا یا+

  ستین درست پام یرو..کنارم نیبش

  بعد کنم بوست اول_ایپرن

 ونتک تکون تاسف حالت به رو سرم..بودم شده کالفه_

 ..خودش سمت برگردوند و گرفت چونمو که دادم

  زدن حرف به کرد شروع آروم آروم

  داخل ادیم اجازت بدون یکس مگه_ایپرن

 نه+

  هااان..کرد یدلتنگ رفع نجایا شهینم یعنی_ایپرن

  بابا یا بابا یا+

 و لباش و کرد مقاومت اما کنم بلندش که دادم حولش_

 ..لبهام به چسبوند

 دنیبوس و راهنمیپ هاب دکمه کردم باز به کرد شروع

 ..لبهام

 ..یجوری کردمیم تحمل دیبا..زیم به دادم فشار و دستام

 ..کمرش دور انداخت و دستم دستش با
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ینم منم بهم بود دهیچسب اما عقب سمت دادم حولش

 ..کنم یرفتار بد باهاش خواستم

 ..دیپر رنگم..شد باز در هوی

 ..عقب کشوند و خودش هیثان سه بعد ایپرن

یم نگاه..بود درها نیب که یکس به بودم مونده رهیخ

 ..بود مونده رهیخ اونم..کرد

 ..خودم به کردم نگاه

 ...باز راهنمیپ هاب دکمه و بود یلب رژ لبهام

 ..شدم بلند جام از

 ..داد نشون رو سکوت عالمت بزنم یحرف اومدم تا

 سییییییییه
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  باران زبان از#

 ..شد یخال نمیس یتو کردم حس_

 ..رفت نیب از و شد پوک هوی قلبم
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 ..لباسش باز یها دکمه به شدم رهیخ

 ..خوردیم تکون لبهام

 و درست اونقدر اوضاعش که ایپرن به کردم نگاه

 ..نبود یحساب

 ..فرهاد یلب رژ شیها لب به کردم نگاه

 ..بزنه یحرف اومد و شد بلند جاش از فرهاد

  گفتم و مینیب سمت آوردم محکم رو دستم

 سیییییییییه+

  یکنیم کاریچ نجایا تو باران_ایپرن

  سیه توام+

  یچ_ایپرن

 ودب مشخص فرهاد..کرد نگاه فرهاد به متعجب ایپرن_

 ..بود دهیپر یحساب رنگش.. ستین خوب حالش

 ..شد تموم گهید+

 ..شد آشکار پنهان قیحقا..شد تموم زیچ همه

  زیم به داد هیتک رو دستش فرهاد_
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  باران باش اروم_فرهاد

 نابود مویزندگ هردو..نیش خفه..شو خفه تروخدا+

 ..هررررردو..دیکرد

 ..رونیب رفتم در از ها وونهید مثل_

 و بهش زدم تنه..بود خورده جا و بود سرم پشت شاپور

 دادم فشار رو نه طبقه و شدم آسانسور سوار

 سمت دیدو فرهاد شدیم بسته درها داشت که نطوریهم

 ..آسانسور

 ..رمیم کجا دارم دونستمینم..شد بسته آسانسور در

 ..شد باز آسانسور در

 ..توش دمیکوب مشت با و نهیآ یتو کردم نگاه

 ..کرد پاره و دستم و شکست وسط از که یجور

 ..نکردم احساس و یدرد چیه

 ..رونیب رفتم و کردم باز رو بام پشت در

 ..صورتم به خوردم باد

 ..بوم پشت ی لبه سمت دمیدو..ومدینم باال نفسم
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 ..باال رفتم..نییپا به کردم نگاه

 ..بوم پشت ی لبه یرو ستادمیا

 ..نییپا به کردم نگاه

 ..فاصله چقدر..رفت جیگ سرم

 ..دمیترسیم ارتفاع از شهیهم

 داخل و کردم باز رو در شاپور و ایپرن همراه فرهاد

 ..داد فشار دستاشو دید منو که فرهاد..شدن بوم پشت

 ..بود شده شوکه انکار شاپور

 ..شاپور مثل درست هم ایپرن

 ودب مونده متر پنج بایتقر شد کینزد آروم آروم فرهاد

  زدم داد که برسه بهم

  جلو این+

  نییپا ایب باران_فرهاد

  شو خفه فقط تو شو خفه+

  نییپا ایب باران_فرهاد

  امینم+
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  چخبره نجایا_شاپور

 عمو یچیه_فرهاد

  چخبره نجایا گمیم_شاپور

 هنوزم..سادمیوا نجایا..باالم نیا من..یترسیم هنوزم+

  یلعنت یترسیم

  ینطوریا نکن..باش آروم تروخدا باران_فرهاد

  چخبره بگم یخوایم+

  بگو_شاپور

 ..شاپور شد شروع یک از یدونیم+

 سر چقدر..ایپرن ادتهی..بودم بچه یلیخ که یوقت از

 ..کردمیم دعوا باهات فرهاد

 نجایا به کردمینم فکر اما یبود بیرغ هی برام شهیهم

 ..ومدمیم در جلوت اول از وگرنه بکشه

 ..اقاااااا نیا

 ..آقا نیهم..دیکن نگاهش

 ..من ی عمه پسر دونه تک..راد فرهاد



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
7
2
7 

 

 ..میگ بچه عشق

 ..شیپ سال سه به کینزد که یکس

 ..کرد شروع باهام رو یا عاشقانه یلیخ رابطه

 ..نطوریا نکن..بارام_فرهاد

 هاش گونه روانه اشکهاش و نییپا انداخت رو سرش_

 ..سرخ سرخ چشمهاش و هام

 نامزد منو..گذاشت قرار و قول من با آقا نیهم+

 ..گرفت جشن برام..کرد دستم حلقه..کرد خودش

 ..فرهاد ادتهی..بود خوب یلیخ

 ..یدیخواب باهام که یآخر شب

 ..یکرد خودت یایدن وارد منو که یشب اون

 ..صبحش اما بود یقشنگ یلیخ شب

 ..بود تلخ یلیخ صبحش

 ..نبود فرهاد پاشدم که خواب از

 ..کرده فوت باباش دیرس خبر
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 ندادن جواب بخاطر بودم شوکه چقدر..فرهاد ادتهی

 ..امامیپ

 نتظرم بابا چهلم تا یگفت بهم یوقت رهینم ادمی چوقتیه

 ..یکرد نامزد رو ایپرن چهلم بعد و بمون

 ..شدینم باورم دمتید یوقت..ایپرن

 گفتم..شرکت نیهم اومدم..دونهیم فرهاد خود..بخدا

 ..شدهیچ..چرا

 ..کرد انکار و زیچ همه

 ..نبودم من گفت

 ..کرد انکار مونمییدوتا یعکسا یحت کن فکر..هه

 ..من شدم داغون چقدر گهید نیبب

 ..گذشت یه

 ..گذشت یه

 ..دیکرد عقد

 ..مردم یه

 ..مردم یه
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 ..دمید رو تو تا

 ..ها راد مرد بزرگ..راد خان شاپور

 نوایپ اومدم نمیبب و فرهاد نکهیا بخاطر فقط بخدا..هه

 ..بدم ادتی

 ..یزیچ نبود عشق یرو از کن باور

 ..نیهم بخاطر

 کردم ازدواج باهات یلعنت نیهم
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  بسسسسسسسسسسه..باران بسسسسسسسه_فرهاد

 نه تووووعه دختر بارانا بفهمن یخواینم..هیچ+

  عموت

 ..ایپرن و شاپور به کرد نگاه فرهاد_

 ..قلبش یرو داد فشار رو دستش شاپور

 ..کردیم نگاهمون مات مات هنوز ایپرن

 ..سمتم برداشت قدم هی فرهاد
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 ..عقب برداشتم قدم هی

 اااااااین..جلو این+

 ؟!شد تموم_فرهاد

 ..کن نگام..شاپور عمو..نه+

 اما یدار هارو نیبهتر اقتیل..یهست یخوب مرد تو

 ..من

 رهادف به عشقم یپا مدت تمام که بودم اقتیل یب اونقدر

 ..موندم

 ..انتقام یول بودم اومده

 ...باز زد گولم یلعنت

 ..مهمان اتاق کشوندم یه

 ..استخر

 منو شد بارانا وجود باعث که بار نیآخر کنم فکر

 ..هتل کشوند

 تکون رو سرش و موهاش یال کرد و دستش فرهاد_

 ..داد تکون

  فرهاد به کرد رو شاپور
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  یبود پسرم مثل..یبود دامادم تو_شاپور

 ..آوردم در رو دفترم..فمیک یتو کردم دست_

 پرت و کردم نگاه عکسهامونو دونه دونه..کردم بازش

 ..فرهاد سمت کردم

 ..سمتش کردم پرت رو خاطراتم دونه دونه

 و برداشت نیزم یرو از رو شیکی و شد خم شاپور

 ..کرد نگاه

 پرتش..کتابم یتو یها نوشته و دفتر به کردم نگاه

  فرهاد سمت کردم

 و بوده خوب حالم که ییوقتا ی واسه ها نوشته نیا+

  بد

  خورهینم بدردم گهید اما دارم دوستشون یلیخ

 ..کرد نگاهم فرهاد_

 ..باران نییپا ایب_فرهاد

 ..برداشت گهید قدم هی_

 آوردم در رو بود فمیک داخل که یا اصلحه ناخوداگاه_

  روش به رو گرفتم و
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 ..دیخند..ستادیا

  اصلحه_فرهاد

  بکشمت خوامیم منم..یکشت منو تو+

  باران_فرهاد

یبرم شه تموم زیچ همه هنوزم ادهیز روت هنوزم+

 ..ایپرن به یگرد

 اون و نییپا یایب بهتره..یستین خوب اصال تو_فرهاد

  یبزار کنار رو اصلحه

  یدیترس..چرا+

  آره برسه یبیآس تو به نکهیا از_فرهاد

  برسه یبیآس تو به قراره یول+

 که بزن..کن راحت منم بکش بزن..بزن پس_فرهاد

  گهید بزن..یبکش منو تو آرزومه

 باد رو شالم..دمیخند ها وونهید مثل..زدم لبخند_

  هوا تو شد پخش موهام..برد

  گهید بزن_فرهاد

 ..مگرفت نشونه رو قلبش..ماشه یرو گذاشتم رو دستم_
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  بزن المصب بزن_فرهاد

 ..یلعنت آخه کنم کاریچ+

 تونمینم..تونمینم..دارم دوستت

 ..شد رها ریت و دادم فشار آسمون سمت به رو ماشه_

 ..هیگر ریز زد و گرفت رو هاش گوش ایپرن

  دیکش تمومش..دیکن تموم رو مسخره یباز نیا_ایپرن

  تمومه..جان ایپرن کن صبر گهید کمی+

 و زیچ همه..نییپا ایب..یباز مسخره بسه باران_فرهاد

 ..نییپا ایب..شد تموم..یدیرس خواستت به..یکرد نابود

 ؟! یناراحت+

ینم ابد تا خودم..یکرد راحتم عکس بر نه_فرهاد

  یداد نجاتم تو..تونستم

یم بره گفتیم یزمان هی فرهاد..کن نگام..ایپرن+

 ..گفتیم راست..یریم

 کردیم هیگر فقط..کرد نگاهم_

  فرهاد+
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  جانم_فرهاد

  باهم میبر ایب+

  کجا_فرهاد

  بارانا شیپ خونه+

 ..باران شهینم_فرهاد

  شهینم بازم یعنی..رفت که ابرومون..شهینم االنم+

  شهینم چوقتیه_فرهاد

 ..زدم لبخند_

  رمیم من پس+

  کجا_فرهاد

 خونه+

 عقب برداشتم قدم هی_

  نجایا یچ همه شهیم تموم+

  شد هل_

  خداااااا..نییپا ایب..عقب نرو..کن صبر باران_فرهاد
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 دهیند بود وقت یلیخ..زدیم بال بال داشت انکار_

  باشه ینطوریا بودم

  سوزهیم دلم فرهاد+

 نییپااااا ایب_فرهاد

  سوزهیم دلم..بده سواالمو جواب+

  یچ بخاطر_فرهاد

  نکردم یخداحافظ بچم از+

  هیگر ریز زد_

 یب..امیم باهات جا همه ایب..نییپا ایب تروخدا_فرهاد

 تروخدا باران نییپا ایب..امیم جا همه..آبرو با آبرو

 ..ختنیر به کرد شروع اشکهام_

 ..نییپا  انداختم رو اصلحه

  یبزن گولم باز یخوایم یعنی+

 فقط..مبزن گولت ای بدم بتیفر نخواستم چوقتیه_فرهاد

 ..المصب نشد..نشد

 همه نییپا بپرم باال نیا از اگه بخدا..شهینم گهید پس+

  شهیم درست زیچ
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 وخداتر بده دستتو..بده دستتو..نه نه..باراااان نه_فرهاد
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 هک شاپور به کردم نگاه..کردم بسته و باز و چشمهام_

 بود قلبش یرو دستش و وارید به بود داده هیتک

 متاسفم..گرفتمت یباز به که دیببخش..شاپور دیببخش+

 ..شدم خونت وارد نکهیا بخاطر..زیچ همه بخاطر

 ..متاسفم

یم هیگر داشت هنوزم..ایپرن به کردم نگاه_

 و دستاشو فقط شدینم باورش یزیچ که انکار..کرد

 به ناخوناش با و کردیم گره هم یتو و زدیم بهم

 ..وردیم فشار دستش پوست

 ..تیزندگ تو ومدمین من اما دیببخش..ایپرن متاسفم+

 و سرم..حواس یب..میزندگ تو یاومد تو

 ..یبود تو..نبودم..برگردوندم

 همه مثل..شد برابر صد اشکهام..فرهاد به کردم نگاه_

 ..خوندم باز براش خوندمیم که ییوقتا
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  زنمیم مویزندگ دیق بخاطرت که منم نیا+

 ..منم نیغمگ قصه نیا تو اول نقش

 ..یلیخ..عشقم یکرد بد یلیخ..فرهاد

  کرد نگاهم..ختیریم اشکهاش دخترا مثل..زد زانو_

 ینباش اگه تو..نییپا ایب..باران کنمیم التماست_فرهاد

 ..شمیم تباه من

 یجا هی میریم میزنیم کنار همرو ایب..نییپا ایب باران

  ایب..دخترم و من و تو..دور

 بلند بلند..کرد پاک اشکامو دستم با..زدم لبخند_

  کردم هیگر وسطش هوی..دمیخند

 ..هشینم عشق گهید عشق نیا..شهینم دل گهید دل نیا+

 خودم یپا رو اصال..بود آسون یلیخ برام کندن دل_

 ..بود خواب یچ همه انگار..نبودم

 خواب از نجایا از بهتر یجا هی و بپرم خواستمیم فقط

 ..بشم داریب

  فرهاد+

  نییپا ایب_فرهاد
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 ششیپ..شهیم تنگ بارانا یبرا دلم..من فرهاد+

 دیق یب رابطه هی حاصل نگو بهش شد بزرگ اگه..باش

 وبگ نمیا..بوده وجودش مسبب عشق بگو..بوده بند و

 ..عاشقشه مامانش

 صورت تو زد و داد فشار بهم چشمهاشو_

 خواستیم ایپرن..هم سر پشت و محکم..خودش

 ..رفتگ دستشو شاپور که رهیبگ جلوشو و بشه کینزد

 دیدو و کند جاش از نداشت طاقت گهید انگار که فرهاد

 ..سمتم

 ..شدیم بد یلیخ نییپا گردوندیم برم اگه

 ..گذشت یچ همه از بخاطرش فرهاد که شدیم یزیچ

 یچ همه از نفهمه یزیچ یکس نکهیا بخاطر

 هی بستم و چشمهام.. دادم تکون تکون رو سرم..گذشت

 .. و برداشتم قدم

 فرهاد زبان از#

 من..کنه پرت و خودش زاشتمینم من..سمتش دمیدو_

 ..بشه تلخ نقدریا داستان نیا آخر زاشتمینم

 ..نییپا انداخت و خودش بهش دمیرس تا..سمتش دمیدو



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
7
3
9 

 

 ..گرفتم رو دستش نیزم و هوا نیب

 ..کردیم نگاهم

 ندار نگهم..فرهاد کن ولم_باران

 ..یکرد کاریچ عشقم..یکرد کار یچ باران+

 ..کمکم دیایب..ایپرن..عمو

 ..کردنیم نگاه فقط هردو کردم نگاهشون_

 ..دمیشنینم یجواب زدمیم داد چقدر هر

 ..باران سمت برگشتم

 ..تروخدا..کن کمک خودت عشقم+

  بودم عاشقت واقعا من که یدینفهم چوقتیه_باران

 ..محکم..ریبگ سفت دستمو..عشقم دونمیم+

 تارتیگ با که قبلنا مثل..فرهاد بخون شعر برام_باران

  داشتم دوست یلیخ صداتو من..یخوندیم برام

  خودت کن کمک باران+

  کنمیم خواهش_باران



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
7
4
0 

 

 که یجور وار زمزمه و دادم قورت رو دهنم اب_

  خوندم براش بشنوه

  سرت زدمیم داد اگه معذرت+

  تره همش چشمات اگه

 ایباز نیا از بعد اگه

 ..آخره بار گفتمیم

 ..برهینم رو از و من چشام جلو شکستنت

 ..باورت شدیم دروغام

 ..ببخش منو

  یبر یشد مجبور اگه معذرت

  یبگ که یهرچ یدار حق

  یزندگ به لعنت یبگ دائما که کردم یکار

  یبچگ یرو از بهت کنم انتیخ که دمیترس

  شبت هر یقرصا واسه معذرت

  کمه هرکدومشم که

 ..گرفتنت آروم واسه



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
7
4
1 

 

 ..کردمیم هیگر هق هق_

  بخون_باران

  دلت با یباز کرده که خاطره همه اون واسه معذرت+

 احساسمو دیق که بودم گفته مرددم همش اگه معذرت

  زدم گهید

  نبود اقتتیل تو

 ..بدم من یدونستینم

 ..ببخش منو

 آروم اشکهاش باران..هیگر از دیبریم داشت نفسم_

  ختیریم آروم

 منو..حرفمه تنها معذرت..منو نیبب..مونمیپش+

  ببخش منو..ببخش

یم زیل داره دستم..میزندگ رهید_باران

  نمونده یزیچ..نیبب..خوره

 کمک یکی...کمک...خداااااا..عمووووو...باااااران+

 ..کنه

 ..باران
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 خودش..نداشت دهیفا..گرفتمش محکم دستام دوتا با_

یم در جا از هام شونه داشت..بود کرده نیسنگ رو

 ..دارم نگهش تونستمینم..رفت

  گفتم اشکام ونیم..خوردیم زیل داشت دستاش

  عاشقتم میبچگ از..یبچگ از..عاشقتم+

 اهیس اهیس ما..نبود دیسف ای قرمز ما عشق رنگ_باران

 ..مینبود چه و میبود باهم یوقت چه..میبود
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 زیل..دلشت..دستاش..بود نمونده یزیچ گهید_

 ..کردمیم استفاده توانم نیآخر از داشتم..خوردیم

 ..کمک خودت خدا..خداااااا

....... 

...... 

..... 

... 

 ..شد رها دستام از دستاش
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 ..نییپا به کردم نگاه

 ..و کرد سقوط رو طبقه نه

 ..نیزم یرو شدم ولو..بستم هامو چشم

یم که کهیدرحال ایپرن..نیزم یرو بود افتاده عمو

 ..گرفتیم رو اورژانس شماره داشت دیلرز

 به کردم نگاه..آسانسور یتو رفتم..شدم بلند جام از

 ..یخون شکسته شهیش

 ..شدینم باورم

 ..دستهام به کردم نگاه

 ..نهیآ به دمیکوب هم پشت رو سرم

 ..شکست و خورد جر میشونیپ که یجور

 ..هم یرو دادم فشار و دندونام

 ..رونیب رفتم آسانسور از

 ..ومدینم جلو یچکسیه..کردنیم نگاه همه

 ..رونیب رفتم

 ..بود شده جمع آدم چقدر..بود شلوغ چقدر
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 ..ومدینم باال نفسم

 کنار آدمارو..شدم کینزد..نمیس به دمیکوب مشت با

 ..زدم

 ..دمشید

 ..بود گرفته رو دورش خون

 ..بود باز چشمهاش

 ..رنگ خوش قدر همون

 ..نیزم خوردم زانوهام یرو

 ..دیلرزیم دستام

 ..بستمشون و چشمهاش سمت بردم و دستهام

 ..ومدینم در..بود گرفته صدام

 داد پاشو..عشقم پاشو..باران پاشو.. باران..باران+

 برات لمد نمتیبب باز پاشو..بده ریگ کمی پاشو..کمی بزن

 ..بره

 ..خاااانوم پاشو..بارانم بکن یکاری

 ..عمرو گذر کنم کاریچ من
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 ..کنم دعوا یک با من ینباش تو

 ..امیب ادا یک واسه

 ..ییدوتا بشم تنها یک با

 ..هاااااان

 کیکوچ بچه هی با منو که تو ای بودم رحمیب من

 ..یکرد ول ینطوریا

 ..منه ریتقص

 ..احمقه منه ریتقص

 ...تو..یلعنت منه

 ..یکشت خودتو یلعنت من بخاطر تو

 ..اومدن آنبالنسا و اورژاس_

 ..آمبوالنس داخل بردن رو شاپور

 ..کرده یقلب سکته گفتنیم

 سوار اونم..کردیم نگاه عقب از نطوریهم که هم ایپرن

 ..کردن نیماش

 ..باران سراغ اومدن
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 ..بدم یجواب تونستمینم دنیپرسیم سوال یهرچ

 ..بردنشیم داشتن

 بود رفته خون سرم از اونقدر..بود کرده قفل زبونم

 حال از بودم گرفته رو باران یدستا که نطوریهم

 ..رفتم

 سرم یباال ونیگر خاله با مامانم..کردم باز هامو چشم

 ..بود

یم کاریچ مارستانیب دونستمینم..بود نیسنگ سرم

 ..کنم

  یخوب..پسرم یاومد بهوش_مامان

  مامان خوبم+

 نتویزندگ با دیکرد کاریچ..مادر دیکرد کاریچ_مامان

 چشم یجلو ها صحنه تمام آن هی..گرفت شدت شیگر_

  کرد حرکت هام

  مامان شده یچ+

 آخه..بشنوم خودت دهن از خوامیم..فرهادم_مامان

 ..باران و تو شهیم مگه..شهینم باورم
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  کجاس باران+

  یهوشیب کامله روز دو تو فرهاد_مامان

  کجاس باران گمیم+

 جنازشه عیتش_مامان

 خوش..دادم قورت رو دهنم آب..هیگر ریز زد باز_

 ..نبود کار در یخواب..بودم الیخ

 ..داشت تیواقع ها کابوس تمام

 ..شدم بلند جام از و کندم دستم از رو سرم

 ما سر بود ییبال چه نیا..یبر یخوایم کجا_مامان

 ..اسیروان بخش ایپرن..وعهی یس یآ همون..یآورد

 ..خونه شور مرده تو باران

  یکرد کاریچ یفهمیم

  کن تمومش..بسه..مامان+

یب و دمیپوش و هام لباس..دیترکیم داشت درد از سرم_

 ..رونیب زدم مارستانیب از پرستارا و مامان الیخ

 ..شدم ابونایخ و کوچه لونیو
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 ..ذهنم یتو شدیم رد زیچ همه

 کمی..رفتمیم راه ها معتاد مثل که بودم حالیب اونقدر

 ..ستادمیا رفتم راه که

 شور مرده بردنش گنیم..کجاست االن من باران

 ..جنازشه عیتش گنیم..خونه

 ..دادمیم فشار هم یرو سخت و دندونام

 مامان یحرفا یال به با از که یآدرس سمت رفتم

 ..بودم شده متوجه

 ..دمیرس

 ..شدم داخل..بود قبرستون

 ..رفتمیم راه رو قبرستون دور تا دور

 ..بهداد به خورد چشمم

 ..بود ونیگر چشمهاش که یبهداد

 ..کردم دنبالش چشمهام با

 ..نشستم و برگردوندم رومو..کنم نگاه نتونستم

 و آوردم در رو گارمیس..رو به رو به شدم رهیخ

 ..لبم یرو گذاشتم
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 ..بستم هامو چشم

 ..شدم نابود کردمیم حس

 ..نشدم دفن فقط و مردم کردمیم حس

 ..بود سرم پشت من باران جسم

 ..گوشم یتو ها هیگر یصدا

 ..جلو برم تونستمینم

 کتم ودمب نشسته که طورهمون..کنم نگاه تونستمینم یحت

 ..سرم یرو انداختم و درآوردم و
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 و هام اشک یجلو تونستینم یزیچ چیه

 گوش تونستمینم..گوشم یتو گذاشتم مویهنزفر..رهیبگ

 ..اطرافم یصداها به بدم

  رفت و نموند

  سخت یروزا تو

  تخت الیخ با گذاشت تنها منو
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 بده من حال که روزه چند

  ومدهین یخوش عاشقم قلب به

  گلوم تو بغض بازم شکست

  داره دوستم گفت که یاون رفت

 زارهینم تنهام گفتیم که یهمون

  همش و نمیشیم اتاق از گوشه هی

  ازش ذهنم تو ادیم خاطره هی

  بخاطرم ادیم و آخر روز اون

 ..بخاطرم بمون نرو زدم داد که

 ..ایب برگرد بگم بهش دوباره خواستیم دلم

 ..افتادم هق هق به

 ..زدم زانو

 ..یبر اومد دلت چطور..یرفت کجا عشقم

 ..یبر یبزار و من راحت نقدریا اومد دلت چطور

 ..کنم کاریچ وجدان عذاب نیا با من خداااااا

 ..کنم یزندگ چجور وجددددددان عذاب نیا با من
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 ..کنم کاریچ باران بدون گهید

 ..من به لعنت

 ..فطرت پست احمق زاده حروم یلعنت من به لعنت

 ..بکش منو خداااااا

 ..ریبگ جونمو

 از..بود شده یزخم دستم نیزم به دمیکوب مشت انقدر

 ..شدم پاشدم جام سر

 ..درخت هی پشت ستادمیا شدم تر کینزد

 ..کردم نگاه

 ..نمیبیم ایچ ارمیب زبون به تونستمینم

 ..تونستمینم اما جلو برم خواستیم دلم

 ..نشستم همونجا

 ..رفتن همه و شد کیتار هوا تا ختمیر اشک اونقدر

 ..سرم پشت به کردم نگاه

 ..برداشتم قدم آروم آروم..پاشدم جام از

 ..نداشت جون پاهام
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 ..بود ضعف پر قدمم هر

 ..داشت شکستن درد استخونام

 ..شدم کینزد

 ..روشن یها سهم و بود سرخ رز گل از پر

 ..ها گل یرو بودن گذاشته هم عکسش

 ..نیزم خوردم زانوهام یرو سرش یباال

 ..شد ریسراز هام اشک

 ..باران پاشو

 ..ستین یشوخ یجا االن پاشو

 ..خوابه بگو تو پاشو..هیواقع گنیم همه

 ..کنم تحمل و کابوس نیا تونمینم من

 ..تروخدا پاشو

 رو عکسش و زدم کنار هارو شمع..گلها یرو افتادم

 ..کردم بقل

 ..شرمندم

 ..خاااانوم شرمندم
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 ..بانو شرمندم

 ..باشم مهم انقدر کردمینم فکر من

 ..بشه خوب تو حال ینباش و نباشم کردمیم فکر

 ..ایپرن نکهیا دنید کردمینم فکر

 ..یکن ینطوریا کردمینم فکر خانوومم

 ..یکشتیم و یلعنت من کاش

 ..نییپا کردمیم پرت باهات و خودم من کاش

 ..بودم دهیخواب کنارت االن کاااااش

 ..بزارم تنهات چطور من

 ..یکیتار و ییتنها از یترسیم تو

 ..رهیگیم شیآت قلبم داره اخخخخخ

 ..ادیم باال جونم داره اخخخخ

 ..عشقم دیببخش

 ..نبود خودم دست..بودم بد که دیببخش

 ..تونستمینم و باشم باهات خواستمیم

 ..آبرو و رسم و اسم نه بگذرم تو از تونستمیم نه
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 ..خورهینم بدردم یچیه تو بدون دونستمینم یلعنت

 ..یبود من گنج تو

 ..یبود من باور تو

 ..یبود من دیام تو

 ..سرم یباال اومد رمردیپ هی که بودم زده زار آنقدر

  یکنیم کاریچ خودت با یدار..پاشو پسرم_رمردیپ

 دونهینم و بسیغر که شدم خوشحال..کردم نگاهش_

  میبد آدم چقدر من

  پسرم پاشو_رمردیپ

  نجایا بخوابم بزار عمو+

 شهیم تو یک جوون دختر نیا_رمندیپ

  من یزندگ+

  یبود عاشقش_رمندیپ

  بودم عاشقش اومدم ایدن به یوقت از+

 ..شو بلند..دنتیکش زجر از کشهیم عذاب_رمردیپ

  نجاسیا من بخاطر..نجاسیا که دادم زجرش من+
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 خوب اصال حالت پاشو..جان پسر دونمینم من_رمندیپ

  ستین

 ..کرد بلندم و گرفت و دستم بزور_

 ...پسر پاش یقو_رمندیپ

  کنهیم دل دل داره دلم..داشت قدرت شهیم یچجور+

  االن یدید داغ..یروز هی یشیم خوب_رمندیپ

 ..بشم خوب خوامینم+

 داغ..جوون کنه کمک بهت و امرزتشیب خدا_رمردیپ

 ..است بد بیعج عشق

 ..دمیخواب باز و نییپا انداختم رو سرم_

 ..شد دور رمردیپ

 ..روم به رو  گرفتم رو عکسش قاب

 ..لبهام کینزد اوردمش

 ..لبهام به چسبوندمش..دیلرزیم دستهام

 آسونارو و سخت

  بورانارو برف



 رنگ سیاه عشق  
 

 قلم شیدا سجادیبه 
7
5
6 

 

  ابونارویخ نیا

  دارم دوست تو شیپ

  کوهارو ی قله

 ارویدر ساحل

 ارویدن ی همه

 دارم دوست تو شیپ

 زمزمه آروم..بستم و چشمهام و قلبم یرو گذاشتمش

 کردم

  آرومم تو شیپ

  دارمیب تو شیپ

  نمیبیم که یهرچ

  دارم دوست تو شیپ

  رهیگیم همه از قلبم که یزمان هر

 ..رهیم ادمی قصه نمیبیم تورو تا
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 ..خانوم ببخش منو

 ..ایدن دختر نیتر خوشگل ببخش منو

 ..زاشتمینم تنهات نبود ادگارتی اگه کن باور

 ..میکردیم بزرگش باهم تا یموندیم کاش

 ..بدبختو نامرد نیا یگذاشت تنها و یرفت

 ..برد خوابم همونجا تا زدم حرف و کردم هیگر اونقدر

 خواب از..دادیم تکونم داشت یکی که بود زود صبح

 ..شدم داریب

 پدر یدیخواب نجایا بفهمن اگه..پاشو جان پسر_رمردیپ

  ارنیم در و من

 بلند جام از و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم_

 ..شدم

 ..دمشیبوس باز و کردم جدا نمیس از رو باران عکس

 ..جاش سر گذاشتمش

 ..بخونم فاتحه ومدینم دلم

 ..ستین واقعا نداشتم باور
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 ..رفته که رفتینم مخم تو

 ..گلها یرو ختمیر و کردم بو و برداشتم خاک کمی

  گفتم و کردم بلند و دستم..ستادمیا

 ..نکنم تتیاذ باز که رمیم..رمیم دارم+

 ..شتیپ امیم..باش خودت مراقب

 ها کوچه لونیو..افتادم راه و کردم پاک هامو اشک

 ..بودم

 ...نخوردم یچیه روزه دو کردمیم حس

 ..رفتینم نییپا گلوم از هم یزیچ

 ..دکر تعارف میک و پرتقال آب بهم راتیخ یبرا یکی

 ..خوردم بزور و برداشتم

 ..رفتیم نییپا گلوم از غیت انگار

 ..رفتمیم راه رونیح ابونایخ تو

 ..داشتم ییجا نه برم که بود یا خونه نه

 ..دمیخر ایپرن یبرا که یا خونه برم خواستینم دلمم

 ..شدم مجبور اما
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 ..بود شمیپ دشیکل

 تپر باران که یدفتر ادی که خونه سمت رفتمیم داشتم

 از..شرکت تا گرفتم یتاکس..افتادم سمتم بود کرده

 داخل شکسته نهیا به بودم شده رهیخ..باال رفتم آسانسور

 ..آسانسور

 ..من کردمیم کاریچ

 ..بوم پشت یتو زاشتمیم پامو چجور

 ..برداشتم قدم آروم آروم..ستادیا آسانسور

 .باشه هنوزم کاش

 ..باشه نداشته برش یکس کاش

 ریت قلبم..بوم پشت ی لبه به خورد که نگاهم..شدم داخل

 ..دیکش

 اشکام.. برداشتم قدم و قلبم یرو دادم فشار رو دستم

 ..ختیریم نطوریهم بود شده انیپا یب

 زیم ریز به شده رهیخ..گشتم رو بوم پشت دور تا دور

 ..داشت قرار در کنار که یکوتاه

 ..داشتم برش..بود نجایهم..شدم خم
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 ..نبود هاعکس از یخبر

 کیزدن..دستم یتو گرفتمش محکم..بود دفتر نیهم فقط

 ..بام پشت ی لبه به شدم

 ..ادینم باال نفسم کردم حس..نییپا به کردم نگاه رهیخ

 نفس تونستمینم که ومدیم شدت با هام اشک اونقدر

 و نییاپ رفتم اسنسور از و گرفتم فاصله عیسر..بکشم

 ..نکردم نگاه سرم پشت به گهید

 ..خونه تا گرفتم یتاکس

 ..دمیرس

 ..خونه یتو رفتم

 .. کردم روشن رو آباجور المپ

 ..مبل ی وارهید به دادم هیتک و نیزم یرو نشستم

 به کردم شروع اول صفحه از کردم باز رو دفتر

 ..خوندن

 ..لبهام یرو نشست لبخند که دمیرس ییجاها به

 هزد خیتار...دفتر راست سمت ی گوشه به کردم نگاه

  بود نوشته و بود
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 یسانت سه از کینزد از چقدر خدااا یوا_باران

 .. منه مال بعد به امروز یعنی..بشر نیا خوشگله

 ..هیگر ریز زدم خنده وسط هوی و افتادم خنده به_

 شدینم گهید بعد به ییجا هی از خوندم هارو صفحه هیبق

 که یا جمله نیآخر..کردیم هیگر دیبا فقط و دیخند

 ..قلبم به چسبوندم رو دفتر و خوندم رو بود نوشته

 ..من خانوم دیببخش

 ..من یبانو دیببخش

 ..ساختم من تورو بد یروزا

 ..ساختم من رو تو یاشکها

 ..بودم هات غصه و غم تمام مسبب من

 سقف به کردم نگاه و باال به رو کردم رو سرم

 ..امیب کنار خودم با دیبا چجور

 ..چجور

 ..گذروندم خودم با تنها رو یروز چند

 ..نداشتم دخترم از خبر
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 ..خونس بودم مطمئن یول

 اون گهید که بودم شده الغر آنقدر روز چند نیا تو

 ..نبودم سابق فرهاد

 ..شدم بلند جا از

 از و دمیپوش هامو لباس و گرفتم دوش و حمام رفتم

 ..رونیب زدم خونه

 ..دخترم سراغ رفتمیم دیبا

یم عذاب و شستمیم ابد تا دیبا شستمیم خونه تو اگه

 ..دمیکش

 و دمکر پر استعفامو نامه..شرکت رفتم یهرکار از قبل

 لگ به کردم نگاه و نییپا برگشتم..زیم یرو گذاشتم

 ..ساختمون

 هک بودم ستادهیا ییجا درست..بوم پشت به شدم رهیخ

 دست و نیزم یرو شدم خم..بود دهیخواب باران

 ..دمیکش

 که یزیچ اون ی همه با و گرفتم هامو اشک یجلو

 ..کردم یخداحافظ بود گرفته من از رو باران
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 ..عموم خونه سمت افتادم راه

 ..دمیکش یقیعم نفس..در پشت ستادمیا

 ..در به انداختم و آوردم در رو دمیکل

 ..دیلرزیم داشت پاهام..کردم باز رو در

 رفتم..کنم نگاه عموم صورت تو تونستمینم

 جاش سر از و کرد نگاه در با تعجب با عموم..داخل

 ..شد بلند

 انمارستیب از که بود دهیرس خبر بهم شیپ روز سه دو

 ..شده مرخص

  کردم سالم و ریز انداختم رو سرم

  یدار کاریچ نجایا_شاپور

   کردم سکوت_

  نجایا تا یایب یتونست چجور_شاپور

 اشکام..بود جون یب جون یب پاهام..زدم زانو_

  شد ریسراز
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 من..زیچ همه بابت متاسفم..دیببخش عموووو+

 و یکی گفتم من بشه نطوریا خواستمینم من..خواستمینم

 ..ینک ازدواج ایپرن با دیبا یگفت شما دارم دوست یلیخ

 ..پام یجلو ستادیا و شد کینزد بهم قدم به قدم_

  شو بلند_شاپور

  بود نییپا سرم..شد بلند جام از بزور_

 چشمهام تو کن نگاه_شاپور

  کردم نگاه و باال آوردم رو سرم_

 مشت با و دیچسب رو قمی و شد خود یب خود از آن هی

 ..صورتم به دیکوب

 ..نیزم یرو افتادم..ندادم نشون یحرکت چیه خودم از

 به دیکوب مشت با باز..کرد بلندم و سمتم اومد باز

 ..زد منو تونست تا و صورتم

 ..وارید به چسبوندم که رفتیم داشت بدنم از جون

 عشقت که نبوده وجودت تو بودن مرد ذره هی_شاپور

 ..تیلیفام و تیشخص به یفروخت و

 ..کردمیم هیگر نطوریهم_
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 ..نبودم مرد چوقتیه من..عمو یگیم راست+

 نبارا تو بخاطر..ارین زبونت به رو عمو کلمه_شاپور

 ..شده نابود ایپرن..شدم نابود من..شد نابود

 یها آمپول با و مارستانهیت تخت یرو دخترم دونه تک

  بشه آروم تونهیم بخش آرام

 ..ریز انداختم رو سرم_

 از کن گم و گورت و بردار رو دخترت برو_شاپور

 من خونه

 ودب دهیخواب..بچه اتاق سمت رفتم..کرد ول رو دستش_

 ..تختش یتو

 ..هیگر ریز زدم دمشید تا

 ..دیلرزیم نطوریهم دستام

 وت گرفتمش و کردم بلندش و کردم حفظ رو کنترلم

 ..بقلم

 ساکش یتو کردم جمع رو لباساش..بود خواب خواب

 ..برداشتم و ازهین دونستمیم یزیهرچ و

 ..وارید یرو عکس قاب به شدم رهیخ
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 یتو گذاشتمش و داشتم برش..بارانا و باران

 ..رونیب اتاق از رفتم و کردم بقل رو دخترم..ساک

  گفت دید و من تا بود نییپا سرش عمو

 مرگش قبل باران اما دنبالش اومدن ها یلیخ_شاپور

  باشه تو شیپ خواست ازت

  دیداشت نگهش که ممنونم یلیخ+

 فیثک تو اندازه به باران..یهست یفیکث آدم تو_شاپور

 یدور ازم و بزنم یدست بهش من نذاشت حداقل..نبود

 روان و روح با تو..بزنن گندت رو تو..تو اما کرد

 ..یکرد یباز من یایپرن

 ی بچه اما دستت بسپرم رو پاک موجود نیا ومدینم دلم

 ..بود من به انتیخ ی بچه نبود من

 ..نامرد کن بزرگش مردونه

 نییپا انداختم رو سرم_

 متاسفم یچ همه بابت عمو دیببخش+

 یا یجد العاده فوق لحن با و کرد مشت رو دستش_

  گفت
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 و کارت نجایهم رمیگیم و خودم یجلو دارم_شاپور

  رونیب گمشو خونه نیا از زودتر پس نکنم تموم

 ..برداشتم قدم_

 فتمر و زیم یرو گذاشتم رو خونه دیکل و نیماش چییسو

 ..دمیبوس رو دخترم سر و دمیکش یقیعم نفس..رونیب

 یبرا هامو یبد دیبا..ساختمیم یزندگ براش دیبا

 مکرد پاک اشکامو..کردمیم جبران بارانا کردن بزرگ

 ..قبرستون سمت رفتم  و شدم یتاکس سوار و

 ..نتشیبب مادرش ببرم رو بارانا خواستمیم

 ..باران قبر یباال ستادمیا

 ..بود شده داریب خواب از دخترم

 ..شتیپ اوردمش باران

 ..دور یجا هی میبر میکن یخداحافظ باهات یقرارها

 که یزیهرچ با و شمال برم دخترمون با گرفتم میتصم

 دست یکار هی و بخرم خونه هی دارم میبانک حساب تو

 ..کنم پا و

 ..کنم بزرگ شرافت با رو بارانا خوامیم
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 ..نییپا انداختم رو سرم

 ..بارانا یگذاشت رو اسمش چرا

 ..وفتمیب ادتی کنمیم صداش هربار که

 و خواستمینم که ویدختر همون اما یرفت تو من باران

 ..یگذاشت برام

 ..دارمش درد همه نیا نیب که خوشحالم

 نم یبرا باشه عذاب هی تو نظر از بارانام داشتن دیشا

 چون کشمیم زجر و مونمیم زنده بخاطرش ابد تا چون

 ..ام زنده

 ..دنبالت بودم اومده بود وقت یلیخ االن نبود اگه

 دخترمون کردن بزرگ یبرا هامو یبد تمام دمیم قول

 ..کنم جبران

 عذاب تو شهیهم من و شهیینم جبران چوقتیه گرچه

 ..شمیم زنده و رمیمیم رفتنت یدلتنگ و وجدان

 ..شدم بلند جام از

 از اومدم که هم یدوبار نیا شتیپ امین گهید دیشا

 ..روت یجلو شدم آب خجالت
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 یستانماریت رفتم کراستی و رفتم رونیب قبرستون از

 رو اسمش و شدم وارد..بود یبستر ایپرن که

 ..اتاقش در یجلو ستادمیا..گفتم

 ..شدم وارد و دمیکش یقیعم نفس

 ..یصندل یرو نشستم

 ..کردیم نگاه رونیب به و بود باز چشمهاش

  ایپرن+

 ..نداد یجواب_

 همه بابت کنم یخواه عذر اومدم..رمیم دارم من+

 ..من..زیچ

 ..متاسفم فقط..بزنم یحرف تونمینم

 ..خوشبخت و شو خوب زودتر

 ..خداحافظ

 ..رونیب رفتم و گرفتم و اشکام یجلو_
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 دستش چون..حرفامو تمام دیشن که دونمیم

 ..کردینم نگاهم فقط..دیلرزیم

 وساتوب سوار و  نالیترم رفتم کراستی مارستانیت از

 ..النیگ یبرا شدم

 به که اونقدر..کردیم هیگر یلیخ بارانا اتوبوس یتو

 ..بودم افتاده وحشت

 درست خشک ریش براش فقط کنم کاریچ دونستمینم

 ..خوندمیم گوشش در و کردمیم

 ..میدیرس ساعت چند از بعد..مادر یب نبود آروم بچم

 ..یبنگاه هی سمت رفتم و شدم ادهیپ اتوبوس از

 ..یکاف نسبتا و بود نقد پولم

 و کردم قولنامه صفا با و کیکوچ ییالیو ی خونه هی

 ..داخلش رفتم

 لیوسا دیخر صرف و یروز چند..بود یخال یخال

 براش بارانا خود اتاق یخوشگل به اتاق به و کردم

 ..کردم درست

 ..بودم کرده عادت شتریب یدار بچه به
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 ..بود شده تمام عاشقانه یبیغر هم ماهم هفت دختر

 هیگر موقع هی تا کردمیم یباز باهاش رو شب تا صبح

 ..نکنه

 ..کردمیم هیگر من و خوابوندمشیم هم صبح تا شب

یم صبح باران با قشنگم خاطرات مرور با شبم هر

 ..شد

 بخشش طلب ازش و زدمیم زار زار صبح تا شب هر

 ..کردمیم

 ینیریش و کردم هیکرا مغازه هی داشتم که یپول هیبق با

 ..زدم یفروش

 ارامک تیفیک و نیزاید به یحساب و کردم استخدام قناد

 ..دمیرس

 تو دش معروف باران یفروش ینیریش گذشت که کم کم

 ..کرد دایپ خاص شیها یمشتر النیگ

 ..بود شده سالش دو دخترم

 از اونا نه داشتم خبر مامانم از نه وقت چند نیا تو

 ..من
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 بایز روز هر بود شده من باران حاال که من یبارانا

 ..شدیم قبل روز از تر نیریش و تر

 ..خاکش سر بودم نرفته که بود وقت یلیخ

 ..شدینم سرد چوقتیه و بود داغ دااااغ داغش هنوز

 ..داشت یتازگ برام خاطراتش هم هنوز

 بعد سال چند#

  کهیک نیا فوندانت شده چطور نیبب ایب بابا بابا_بارانا

 ینیریش به مختص اتاق داخل رفتم و شدم بلند جام از_

 ..یپز

 ..بود کرده درست که یا طبقه سه کیک به کردم نگاه

  خوبه یلیخ که نیا+

  خوبه یلیخ یوااا_بارانا

  یکن درستش قشنگ انقد یتونست یچطور+

 امانمم به قممیسل دیبا باالخره گهید مییما گهید_بارانا

  بره

 انگار دمشیند ساله هفده..نرفته مامانت به تیچ تو+

 نمشیبیم دارم روز هر
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  ییبابا من بگردم دورت یاله_باران

 هگید ساعت کی نچتا یمشتر که کن حاضرش بدون+

  دنبالش ادیم

 چشم_باران

 شتپ نشستم و رفتم و رونیب اومدم یپز ینیریش از_

 ..زیم

 ثلم بود شده رهیت موهاشم یحت..بود باران هیشب چقدر

 ..باران

 ..خونه میبرگشت که بود شب ازدهی ساعت

 ..میکردیم یزندگ ییدوتا که بود سال هفده

 و باران یعکسها از بود پر خونمون اتاق وارید

 ..بارانا

 یلیخ یها تفاوت با بودن نفر کی انگار که ییهاعکس

 ..یجزئ یلیخ

 ..افتادم شیپ سال نیچند ادی

 خواست ازم و شمیپ اومد باران که یزمان درست

 ..بگم براش مادرش راجب
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 دنکر مخالفت ازدواجمون با و میبود هم عاشق که گفتم

 گهیهمد با و شهر نیا میاومد و میکرد فرار ماهم

 ..میکرد ازدواج

 بعدش ماه چند و یاومد ایبدن تو و گذشت سال چند

 رو یکم یروزها قراره و مارهیب مامانت میشد متوجه

 ..بمونه شمونیپ

 مه کنار شتریب عشق برابر ده با رو ریاخ ماه چند اون

 ..رفت و من به سپرد رو تو تا میبود

 ..وسالم و نیهم

 سر میبر داد ریگ دیفهم که یا موقع همون از

 طاقت دلم بعدش اما نایا و دوره گفتم اولش..خاکش

 که یزمان اما خاک سر بردمش شنبه پنج هر و وردین

 ..ستین یکس و ادینم یکس دونستمیم

 ..خوب ی قصه هی ساختم قصه هی خودمون از من

 ..خواستیم ازم باران که یهمون درست

 باهم ییتا سه االن..میکردیم فرار موقع همون کاش

 ..میبود

  شونم یرو زد دخترم که بودم فکر یتو نطوریهم
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 ممامان یهوا دلت بازم نکنه..یفکر تو بابا هیچ_بارانا

  کرده و

  کنهیم و هواش هیثان هر دلم+

 ..پنجشنبس فردا شو آماده پاشو خب_بارانا

 اهر پاشو مینرفت کارمون یشلوغ بخاطر هست هفتم سه

 ..شدم دلتنگش یحساب منم که میبر میوفتیب
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  میبر یگیم+

  میبر_بارانا

 نیماش سوار بعدش و خونه میموند یساعت دو یکی_

 ..تهران سمت میافتاد راه و میشد

  بابا_بارانا

  جونم+

  دمید مامانو خواب شبید_بارانا

  یخواب چه+
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  بقلش بود گرفته هردوتامونو دمید خواب_بارانا

 خب+

 بود خوشحال..نیهم_بارانا

 شد جمع هام چشم یتو اشک_

 ؟! بود خوشحال واقعا+

  یلیخ_بارانا

 ماا نمیبب خوابشو سال هفده نیا تو بود آرزوم..خوبه+

  دمیند

 بابا شیدار قلبت تو تو_بارانا

 ..یرانندگ به دادم ادامه و دادم تکون رو سرم_

 مزار سر میرفت دخترم دست تو دست..تهران میدیرس

 ..باران

 ...شست رو قبر سنگ اومد گل و گالب با بارانا

 و کنارم نشست بارانا..بود شده تنگ براش دلم چقدر

 ..بقلم تو گرفتمش
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 نیهمچ عاشق که برات خوشحالم یلیخ مامان_بارانا

 بودنتون باهم عمر کاش فقط..کنارت یداشت و یمرد

 ..بود شتریب

 رو شیشونیپ و بقلم به چسبوندمش شتریب_

 تسم رفت بارانا..مینشست یساعت دو یکی..دمیبوس

 ..نیماش

  گفتم و دمیبوس رو سنگش یرو

 ..خانوم..ببخش منو..ایلیخ..عاشقتم یلیخ+

 تهران تو یدور هی شب تا میرفت و کردم یخداحافظ

 ..میگشت یدختر و پدر یحساب و میزد

 ..بود شده تنگ مادرم یبرا دلم چقدر

 ..شدینم اما نمشیبب داشتم دوست چقدر

 سمت میبرگشت که بود شب ازدهی به کینزد ساعت

 ..النیگ

 ..گرفت خوابم ییجورای بودم که راه تو

 ..کنار بزنم خواست ازم بارانا

  کنار زدم یحیتفر یرفاه یخاص مکان از یکی یتو
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  کن دارمیب گهید ساعت کی دختر+

  بخواب تخت التیخ ییبابا حتما_بارانا

 ..دمیپر خواب از هوی..هم یرو گذاشتم چشمهامو_

 خواب خواب بارانا به کردم نگاه..بودم شده عرق سیخ

 ..بود

 ..شدم ادهیپ نیماش از

 ..شد ریسراز هام اشک

 ..خوابم به یاومد باالخره..بارانم..باران

 ..بودم دهید رو خوابش

 ..زدیم لبخند و کردیم نگاهم دمید خواب

 هردومونو بود دهید بارانا که یخواب همون مثل درست

 ..بود گرفته آغوش در

 ..قلبم یرو دادم فشار رو دستم

 ..یدیبخش منو..بارانم..من عشقه

 نداشتنامونو تمام و شتیپ امیب که یروز برسه آرزومه

 ..کنم جبران
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 رو شیشونیپ و بارانا به کردم نگاه نیماش یتو برگشتم

 ..دمیبوس

 نگهش که یداشت قدرت و تیزن اونقدر که خوشحالم

 ..باران یداشت

 ..توعه یادگاری و من یزندگ هیسرما تنها بارانا

 ..النیگ سمت افتادم راه

 ..بود هام چشم یجلو لبخندش

 ..سال هجده هفده از بعد قلبم تپش بود قشنگ چه

 یقیعم نفس..زدیم براش هم ایرو و خواب یتو یحت

 ..کردم زمزمه و دمیکش

 یباش تو که شودینم

 نباشم تو عاشق من

 یباش تو که شودینم

 یهست که طور نیهم درست

 باشم نیا از خوبتر بار هزار من و

 نباشم تو عاشق بار هزار... باز و
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 شودینم

 دانمیم

 ... باشد سبزتر تو از بهار که شودینم

...... 

........... 

  یسجاد دایش

96/8/12 

 �💔�یواقع یداستان اساس بر

 

 �💔💔�یانیپا پارت ازدهی

 ..شود خوانده پارت ازدهی خواندن از بعد

 ..شد تموم باالخره هم عشق اهیس رنگ

 ..ماه چند نیا تو تونیهمراه تمام از ممنون

 ..نیباش دهیپسند تلخ چه خوش چه دوارمیام

 با که بود یتیواقع اساس بر یحدود تا داستان نیا

 .. شد یقاط من التیتخ
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 رو نامه یزندگ اما دارم عالقه خوش یها انیپا به من

 ...داد رییتغ شهینم

 تمیحما نکهیا از ممنونم و دارم دوستتون یلیخ

 �💔💔💔�دیکن کوالک نظرات بخش تو شمیم خوشحال..دیکرد

 ..یسجاد دایش

 

 ��باستیز خواندنش

 مچاله تختم یگوشه  و دمیدیم را خوابت شب نصفه من

 : خواندمیم یموسو یمهد و شدمیم

 پرمیم خواب از" 

 است درهم که یخواب

 کجاست تو آغوش  

 " .. است سردم بدجور

 یتو شب همان دمیشنیم شیفرداها و کردمیم هیگر

 ... یبود کرده بغل را او یمهمان

 نگاه  رژم بدون   ی  صورت یهالب به نهیآ یتو من

 زدمیم لبخند و تو به کردمیم فکر و کردمیم
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 : کردمیم بغض و خواندمیم فروغ

 ... آه" 

 دلش که یزن ، زنم هم من 

 بال و پر زند یم تو یهوا در

 فیلط الیخ یا دارم دوستت

 " محال دیام یا دارم دوستت

 ی  رژ یهالب یمهمان یتو دیرسیم گوشم به شیفرداها

 ... یادهیبوس را اشیزرشک

 کردمیم کز تختم یگوشه هاشب من

 پشت(  عکست از ریغ)  ایدن یَمردها تمام به و

 وجدان عذاب و کردمیم هیگر و دادمیم فحش و کردمیم

  اشکله پس   امزده و امدهیخند امییدا پسر با که داشتم

 استغرهلل"  لب ریز و امکرده انتیخ احساسم و تو به و

 و ینشو دور و ببخشدم خواستمیم خدا از و گفتمیم" 

 ... ینرو دستم از شتریب

 ... تو و

 ...... یدیخوابیم او با شب همان
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 و کردمینم باور و دیرسیم من به شیفرداها خبرش

 ... چرا هیگر

 ندبلو یموها با بلند قد یی  لویک 56 یدخترها تمام   از و 

 رژ که رنگ قرمز ی شده کاشته یهاناخن و لخت و

 و آمدیم بدم کشندیم هم لبشان ریز و باال را لبشان

 ! کنم یسالخ را شانهمه یروز کردمیم تین

 یم بدم متوسطم قد و ییلویک 64 وزن و خودم از من

 فکر اضافه یلویک هشت آن به یوقت غذا یبو و آمد

 ... زدیم بهم را دلم کردمیم

 و کردمیم نگاه اشیگوش یتو را تاننفره دو عکس و

 :  گفتمیم دروغ

 " نجایا نیشد بامزه چه" 

 : گفتمیم دروغ هم خودم به بندش پشت

 ! " یترخوشگل من کنار   یول" 

 سرد و زدمینم لبخند تو به یخداحافظ موقع گرید من

 و دستم یسرما از آمدیم بدم و گرفتمیم را دستت

 آمدیم بدم و دستم کف کردن   گز گز و دستت یگرما

 ... بود او مال   که بدنت و تو از
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 قبل یهادفعه از ترمحکم را دستم و یبود لجباز تو و

 : یگفتیم و یفشردیم

 ! " ریبخ شبت" 

 با را او تو و شدیم ریبخ درد سر و هیگر با شبم و

 ! را من نه یبُردیم خودت

 ... حاال

 !! دیآیم بدم تو از من

 ... تو و

 ... یترعاشق روز به روز

 ... او عاشق

 یکس و خاطرات باتالق   یتو زنمیم پا و دست من و

 خواهمینم را کردن دایپ نجات هم خودم و دهدینم نجاتم

 ! انگار

 : کنمیم زمزمه من و است خوب حالت تو

 ! " باشه خوب حالش یعنی عشق" 
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 یخواهیم نکنم باور و بزنم گول را خودم خواهمیم

 تیهایوانگید یهیپا که یبساز ییاو با را اتیزندگ

 ... ستین

 ... زدن پا و دست از امخسته

 و کنمیم یزندگ هم یکم کنارش که عشقت  از ام خسته

 ... یزندگ یکم کنار بار نیا بچشم را تنفر خواهمیم

 ؛ یراست

 "...هامونوخاطره همه دمیچ هم کنار   قشنگ چه نیبب"


