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 ...یکتا خالق منا به

 

 

 

 *اول فصل*

 ؟یگهد ضشهو چه ینا ؟من مشد ريینجوااچر اه اه اه

 .سبر دادم به دتیاخواخد...همسخر سمسخر

  ؟ چشمامو مببند نمیتونماچر ؟ جلوچشممدمیا هپسر ینا همشاچر

  ؟ میبینمشو چشممه جلو نحسش ي قیافه زمبا مچشما زهبا قتیماوچر

 عتهو لحا میبینمش که روزيهر مگه ؟ بشر ینازا متنفرنیستم من مگه

  ؟ منمیگیر

 ؟ ؟ ارهمیز که ديبیخو يکالسا، ورشغر ، دشخواز

 !!؟ یهرجو یه لمد همشاچر پس

 ......لتنگشمد کهرنگاا

 !!!!!؟؟؟؟......لتنگشمد

 ...ترببینمشادزومیخو لمد...خیلی آره

 دمشموبرگر صخال لعنتی تمسافر ینا ستازدترزود هرچیادمیخو لمد

 ......انتهر
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 ؟ هموند یگهدچقد ؟ نمیرسیماچر پس

 . داد ابجو رشکیا مپرسید بلند لمواسو

 ...هگترربز لسا شیش وازم سالشهربیستوچها ادرمبر

 .یک تا حتماالا:رشکیا

 اي بلهانهداپیشهنا چه ینا خهآ دمخواز رهمیخو بهم حالم..... وووووووفپو

  ؟ دادم من کهدبو

 ....انتهر یمدبو هسیدررتاحاالصدبا یمدبو فتهرپیمااباهو گها

 بهاچر..یمدبو فتهر باماشین من خرکیدباپیشنها ،یمدبرمیگر کیشاز یمدار

  !!؟؟ خهآ دنکر حرفم

 گها زهتا  ه،موند ساعت سهزهنو..شب زهیا دمکر هنگا گوشیم ساعت به

 ...برسیم یک نهمو

 ...رشکیا ي شونه به دادم چشماموبستموسرموتکیه

 ...ارهبرنمید مسراز ستد هپسر ینا

 ...دمفتاا یدمشد که اي فهد لینداویا مچشما بابستن

 ....دمبورسانسوآمومنتظردبو برگشته سکالاز

 .مینز روي دمبو گرفته بضر مباپا ، میومدپایین شتدا رمچها ي طبقهاز

 ....مددراو حسابی کتفم، من بهردخووشدزبا تباشد ودرشسیدر هبالخر

 هیکل لیدوبو شونهرچها ، دبودنو یکو خوبی به شقد.. ونمدبیرراوسانسوازآ

  دوبو خوشتیپ حسابیم. مفردوروبو بماخوا شتاند شتیدر خیلی

 ...خوشتیپ

 دبو تنش مشکی مخمل کتو اي سرمه هناپیراروشلو

 .دمیز يخاکستر به شچشمادوبو زاغ مشکی شهاوبرواموها

 میلی حدنیمدر یشیر باته....تیرصو ي برجسته يلباو مفر شخو بینی
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 ...متر

 .... بهم یمدبو زده زل

 

 ...اون به خمابا مندومیکر هنگا من به خمابا اون

 ...رمبیا کم ستمانمیخو لیو ، مشد خسته یگهد که یمدکر هنگا بهم رنقدا

 ترین کوچک ونبد فتدورکر منگا هغر باچشم ، شتدابر ستد اون هبالخر

 ....من رسانسوآ در زدن بابت هیاخورعذ

 زدمغر یرلبز مالوندمو شونمو

 ....عوضیییییی نببر تووووووووورشو دهمر:من

 تاقکا اون ، رسانسوآ يتو فتمرهامو یهر يتو دمکلنشوفرستااد شیرین يبو

 ...شیرینش يبودازپربو کوچیکم

 ...رو همه تقریبامیشناختم مانیست نتمارپاآ لما نستمومید

 رنبدهکا ملت فکرمیکنه که حمقیا ینا کیه ببینم مشدوکنجکا

 .ااااااالشغاآ....بهش

 

 بینیمدوبو نشراطلبکا هنگاو همدر يخماا اون يتو مفکر متما

 ..عطرشیرینشازپر

 ي طبقه...ممداو دمخو به هشد ظبط ايباصد

 ي عمه نجوزمهنان،جوزپسرمهنادبو محسن،شدزبارسانسودرآ...پنجم

 نحاالجو لیو یمدنبو ستدوصالا اول لبتهد،اسوگندبو صمیمیم ستدو

 سیلهو شتیموبهدامدآفتور نباهاشو نتمارپاآ يتو...نستیمودو يپا یمادمید

 یه،یمدمیکر شرکت گیشونمادخانو يمهمونا يتو ادشخونووسوگند ي

 ..باهم یمدبو گیادخانو ستدو کامل یگهد ییراجو

 ؟خوبین مخانو نکتایو مسال: محسن
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 نممنو مسال: من

 

 دارم عجله ترمیرسمزود مبر باپله باالمن میرین یندار حاالکه: محسن

 ..زهجاابا،منتظرمه وشسیا

 ..فتربستودروینوگفتوا

 ...محسنه ستدو رهطلبکارویا ینا پس اووووووك

 ...وشسیا...وشسیا...وشسیا.دمکرارتکر دمباخورچندبا

 ...میومد بهش خب لیو...!!! دنبو سیاکه

 ...ششم ي طبقه.ونبیر ممداو شفکراز هشد ضبط ايباصد رهبادو

 ..خونه يتو فتمرمودکرزباروسانسودرآ

  .دمبو وشگیرسیادر تاشب مهدیا بخو

 لمطمئنامادوبودر دم که مشکی جنسیس یا تیپش ،گیرخوشگلیشدر ،نه

 !!!....دمنبو دبو اون

  تیله يچشا مشکیو اقبر يموها گیر،در کلنشاد  ي دهلعاا قفو يبو گیردر

 !!!....دمنبو خاکستریش اي

 !!!!....دمنبو یکش جهدر تیپ گیر در و دار ركما شیکو يلباسا گیر در

 ...دمبو ورشغرو ريطلبکاو ییروگیرپردر

 ...دمبو هندید ییرو پر ینا به آدم حاال تا د،بو جالب سموا خهآ

***** 

 دمکرزبا چشم کیا ايباصد

  يکپید ساعته سه دمجوو کل فتر ابخو بابا بلندشو.... کتی..کتی: رشکیا

 ...سیدیمر پاشو کتی يهو..من رو

 هنگا ونبیر به هپنجردازلوآ ابخو يشتموباچشمادابر شپاها ازرويسرمو

 ....دمکر
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 لمشغو بانهدمؤ خیلی که وشسیا داداش وشنیاو وشسیا،محسن نیددبا

 ...مشد لهو دنبابابوو نباماما صحبت

 ....پرید مسراز ابخورنگاا

 ..پایین مموپریددکر شالمومرتب

 هشد تنگ لمردچقد..شموسیا عاشقتم نممممممممموووووووجو اي

 ...اتبردبو

 !!!!ات؟؟؟؟بردبو هشد تنگ لم؟د عاشقتم؟من میگم دارم چی واااااي

 ....دمیا مبد وشسیااز من نه؟میگم تچراچر من ايخد واااي اي

 لیومیومد مبد ازش یاحتی شتماند حسی شایدبهش روزه دهسفر ینا تاقبل

 لتنگشد عاشقشم که کنم افعتراباید ندیدمش که روزيچند یناحاالبعد

 مشد آروم...میکنه اريقر بی قلبمو هشد آروم لمد یدنشدبا نالوا دمبو

 ..یدنشازد

  وشسیاازتو...میکنی افعترا میکنی غلط؟میکنم افعتراچیو چی عههههه

 !!؟؟نه مگه...دمیا تبد

 عاشقشم عاشقشم من بزنم لگو نمیتونم موکهدخودنمیا مبد نههههه

 ....شقااااااعا

 دمکر میرسالز سربه

 مسال: من

 بخیر نسیدر مسال: محسن

 مسال:وشنیا

 جبهوا مسال ابجو....سگورمغر نتوببروووووورشو دهمر اي.....وشسیاو

 ...حمقا

 یگهدحاالدن،کر خوشوبش دنکر وعشراپسر رشکیا نمداوبا
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 ....دنبو فیقرنیاباکیاوسیا

 زهجاافعالبا تیپ شخو نقایوآ: بابا

 ...بخیر نشبتو: نماما

 ...دمبو دهیستاا نهمچنا منو

 دهیستاا نستمومید همینکه لیو منمیدیدروسیا صالدوابو پایین مسر ستهدر

  مودبو مهداد تشخیص حتیرا به کلنشوکهاد يبوو میکشه نفس وداره

 ...امبر دبو کافی دممیکر مستشماا

 گفتوکیا بهدادمشکیشو يالوکر سوئیچ م،مداو دمخو بابابه ايباصد

 خلارداکیاماشینوبز: بابا

 چشم: رشکیا

 .بریم....کتی:بابا

 ....همینجا بمونم اممیخو....امنمیخو اه

 دمکر مزمهز یرلبز شتماند اي رهچا

 حافظاخد: من

 فحردمیا زورش کهرنگاا...نوسیاداد ابجوزبا رويبا وشمحسنونیازباو

 ...بزنه

 ....اه اه اه...خلی ینا به وشسیا گلی ینا به وشنیا نمونمید من

 ؟؟؟میشد چی میگرفتدیا گشربز ازداداش یکم گها

 هتر خل هتر کوچیک که سالیدو ي ازهندا به خب...دادم مودخو ابجو

 ...یگهد

 پایین نهمو نموند لمد ماقلبمواباال فتمررسانسوآموبادفتاا راهبابا لنباد

    ...وشسیارکنا
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 *دوم فصل*

 اشبردبو هشد تنگ لمردچقددم،کر بغل محکموسوگند

 ...من سوغاتی ینابخیرکو نسیدر: سوگند

 ...بعد برسیاربز ، درد: من

 کوسوغاتی هامیگه هشد تنگ لمد نمیگه

 ؟؟.کوسوغاتی حاال، هشد تنگ لممدبابا خب: سوگند

 خوشگلش نگر خرمایی يشونشوموهاددورفتاا شالش...کلش پس زدم یکی

 .ونمدبیراو

 گفت شتابرمید نشدگرازدورشالشو کهرهمینطو

 ..مبر سوغاتیمومن هبدزود بعصاا نه دارم قتو نه کتی: سوگند

 .ملسالوا...وردمنیا سوغاتی نقاجاآ وردمنیا: من

 .بهمدکر تپردوکر کمریشومچالهدرچاو اي هقهو لشا

 ؟؟؟هرته هشهر مگه وردينیا سوغاتی ديکر غلط توخیلی: سوگند

 تسوغا حاالمیگی يچرید کیش فتیر شتیامنوتناگذروز ده

 ....ونبیر میکشم حلقومتاز...وردمنیا

 باال گرفتم تسلیم ي نشونه به ستاموگرفتمد سمتم شتداخیزبر

 آروووومبابا بخو: من

 هشددوکا اققرمزبر دويباکاغذکا نهمشو که هایی موجعبهدکرزبا کمدمودر

 ..بهش دادممودرآورد نودبو

 ...نشه ردتخو، زود نهمشو شن ابخر لهیا عمرنکنه لهیا: من

 ...بابا خفه: سوگند

 .دنکرزبادکر وعشر یکی تختویکی لب نشست ذوقبا



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
7 

 

 

 خوشگل پرنگین خترد یه عکس شجلو که اي هشدرکا پتا اول

 یینهآجلو فتدورکر تنش سریعد،کرزشتوبادا

 ....خوشمله چه واااااي: سوگند

 ...پدید ندید اه اه: من

 ؟نگیهر چه دتخو ماله: سوگند

 ...شخصی ايچیزولباسا حتی بگیریم هم چیمونومثه همه شتیمدا دتعا

 .هسفید ممدخو ماله: من

 تنش مشکیوسفید سلبا که میکیاسر سکوعر سیدبهر نوبت

 ..دبو سفیدمشکی کامل تاقشا ست.رهبخو تاقشا ست به ستمامیخود،بو

 ...هههزنا چه لیوا: سوگند

 .یشاالا بشکنه: من

 ؟یها هقهو مکراچر دتخو ماله: سوگند

 ...نجدیدمو ي خونه میریم که تاقماجدید ست سهوا: من

 ؟حاال میرین کی...هاآ: سوگند

 .میشه متمو شیارکا هیزر یگهد هتاچندما: من

 ارهگوشوونبنددگر.دکرزتیتانیومشوبا ست ي جعبه هم همهازخروآ

 ماله شکل ستدرشتوداکوچولو يها رهستا که اي هنقر ستبندظریفود

 .دکر پریدماچم.دبو دمخو

 تنبنددتوگر چشم ممداو که اول نهمواز زهنا خیلی کتی لهیا: سوگند

 ...دبو

 دمکر كبوسشوپارد

 ..زدي حالموبهم اه: من
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 نبوسیدنشو سهوا یگهد کنم ننگاشو شونهآرزو ملت باشه تماخداز: سوگند

 ..میکنن کشیمدخو که

 ...بابا خب: من

 مرسی: سوگند

 ...خرسی جوجه: من

 ؟گذشت شخو یندکرراکا چی فتینرکجاهااخبر حاالبگوچه خب: سوگند

 .نگذشت شصالخوا نه: من

 .دکر منگا باتعجب

 اااا؟چروااااا: سوگند

 ...نکنی همسخر میگم يچیز یه من نسوگندجو: من

 بگو ارمند یترکا نه؟چی: سوگند

 ...روزاول نهمو...شد تنگ وشسیا سهوا لمد: من

 هنشوگرفتمد يجلو..کشید جیغ

 ...مرگته چهررض،مر عههههه: من

 پایینوگفتآوردشواصد

 ؟شد تنگ سیا سهوا لت؟دچی: سوگند

 .دادم نسرتکو مظلومانه

 ....نهههههه: سوگند

 ...ااااچر: من

 ي؟شدورگیرمغر پاچه سگه ینا عاشق قحطی آدم: سوگند

 حالمدبو جلوچشمم همش یمدبو کیش قتیو ،ممدخو نستمونمید: من

 هشد تنگ لمردچقد که مفهمید یدمشدردمدیموجلواو که یشبد د،بدبو

 ....!!!دارم سشدودوبو
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 ...یمردهمد که کنم افعترا ابذ پس...لیوا: سوگند

 ....هشد من وشسیا عاشق دهکر غلط بزنمش ستامیخو لم،دنههههه وااااااي

 ...ارهنمیز حترا لحظه منویه شموفکرنیاو قیافه: سوگند

 ستیدو کهدبو وشسیا عاشق گها مترسید...شهونیا عاشقه خیییییشآ

 خوبه وشنیازحاالبا خلیم نتامودو هههه...اهو میرفت نچندینوچندسالمو

 ....سیا لیو ورهمغروکمترغد میزنه فحر

 بکشم اي خفه جیغ کهدبو من حاالنوبت

 نههههه: من

 ..اچر: سوگند

 ..هیرخندز یمزد نتامودو

 ...ردارنما ي همهر شادادا: سوگند

 ن؟بد نمحلمو ببیننمونو که کنیمرچیکا حاال....قعاوا: من

 ...بمونه توسینه باید طرفه یه عشق ارهند هفاید زمبا کنیمرهرکا: سوگند

 ..ننمید سگم مامحل به نااو

 ....میگفت سترا

 ....دکر يفکر بایدیه نمیشه که ريینجوا خب لیو آره: من

 حاالکه لیو دمبو عشقم دنکر لفکرچا به دمتنهابو قبالکه: سوگند

 ..باشیم اوافکرمد بایدبه یمردهمد
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 *مسو فصل*

 من ستد نتانایلورچها...یمدمیمردردکمراز شتیمدا یمدبو خسته حسابی

 !!!!!..سوگند ستدتا پنجدوبو

 ستانمیخو یمدبو گرفته هینامهاگو نالا تا گها دبو نمودخو تقصیرتنبلی

 ..خرید بریم دهپیا يپا

 مثهروفتنار یمدبوومتر عاشق نچو لیو یمدبریموبرگر نسآژا میشدبا ینکها با

 دپربو نستاموودگرما به یمدبو ردهخو برگشتناکه فتیمر نسآژاخوشحاالبا

 ...برگشتیموبامتر شنقال مثه کنم ضعر چه که سگالا ینا مثه

 ..یمربخو بستنی یه بیابریم گرماو تشنگیاز دممر سوگند واااااي: من

 .دکر رهشاداجلوتربو اي زهمغا به

 ...نجااو بریم: سوگند

 ستد به ننایلو بستنیو شنقال مثه رهبادو مبعد گرفتیم قیفی فتیموبستنیر

 ..خونه فطر به نخیابو يتو فتیمر

 !!!...یمدمیز لیس تبالذ بستنیمونو یمودبو زدن فحر مسرگر

 پشت قبو مبعدومداو نپشتمواز ماشینی ايصد که یمدبو خونه يیکادنز

 ...هم

 سحساایهو که...ادممید مهادا همرا به لبیخیا من لیروکنا فتر سوگند

 بستنیممدفتاا ستمازدشدموپالستیکا مینز پخش...شکست مپا دمکر

 روي شتماستموگذد..گندکشید جاموبه موهمهدروفتاا

 بغلم نشست سوگند..ملبموگزیدازدردپامو

 ؟خوبی کتی کتی: سوگند

 داد مهادابلندو



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
11 

 

 ...وشقاسیاآ میکنینرچیکا: سوگند

 ايصد ردادمفشا هم رويچشمامو...ردسرخو شکما وشسیا سما نباشنید

 لیناو سهوا...ییاصد چه واااااي اي...مشنید مسر يباالازنشوراطلبکاو عصبی

 ....ااااصد ینایومیشدباراد ي هبایدگویند ینا مشومیشنیداصد کهدبوربا

 ؟مگه يکر امباتو ووويهوي؟؟؟کر مگه: وشسیا

 مشوشنیدونیا وآروم متین ايصد

 م؟خانو نکتایو خوبین..ببخشیدخانوما....وشسیا عههه: وشنیا

 ..دادم نسرتکو..میریختن ديبیخو مشکاا دمکرزچشمموبا

 کمکش دنکر جمع يتو وشنیا وشد سایلو دنکر جمع لسوگندمشغو

 ..دکر

 گفت ستشود رودادها بسته

 ..سمتونما ببخشید اوه شماخانومه خدمت: وشنیا

 ..دبو هشد ذوق خر حسابی..حرفش سطو پرید طلب فرصت يحمقاا مثه

 ...هستم سوگند: سوگند

 ....تو مرضی سوگندهستم فتهووووکو اي

 ..مشماسوگندخانو خدمت بله: وشنیا

 ؟شد چی عهههه

 !!!؟؟؟نستونمیدرو محسنه ي خترعمهد سوگندکه سما نستومنومید سما

 کهدمیکرردردنقدا مپا لبیخیا....یناییما محسن ي همسایه نشایدچو

 .دمنکر يفکربیشتر

 ...عصبیه یکم نالا وشسیا اممیخورعذ من: وشنیا

 ...عصبین ماشاالهمیشه نخا وشسیا: سوگند

 ..ندیدمش حتی...وشسیاوخندید وشنیا
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 ؟ینارند مشکلی مخانو نکتایو شماخوبین ه،شرمند لهرحا به:وشنیا

 ..کنم نیزشور ستاخومی لمد

 ؟؟؟ینارند مشکلی میگه ینا میمیرممممممازدرد دارم من

 ...مشد حرصی دبو لنشیند سموا ییمرهمونجو که وشسیا عصبی ايباصد

... 

 یه سرعتم ، هخترد گیدمر شمو به زدهشودخو نیست هیچیش:وشسیا

 ...!!!دنبو مکیلومتر

 ..ختماندا راه جیغ جیغ سرتقانه مبونموبگیرزجلو نتونستم

 یها فهد میندو ین؟اهستی رمطلبکا ديکر  پلم شلو زدي..یگهد خوبه: من

 ...ريطلبکاو منومیزنی که

 ازاون اون..لوییو راهسر همش که توئه مشکل...رمطلبکا که آره: وشسیا

 سطو ديکر شجاخو کهوزمرازا ینا رسانسودرآ پشت فتیر که روزت

 ..کوچه

 ؟بهش میزنن باشه کوچه سطو هرکی: من

 ...بهشزدباید آره کریت به شوبزنهدخو گها:وشسیا

 ..منفهمید من: من

 ، فهمید ستتردوچطو نگوشاتو سهواببرید کترتشریفد یه پس: وشسیا

 ...يتوکر پس

 ...من به بزنی شتیاند حق تو:  من

 نتوببینمدبر راه وسعر بشینم نمیتونستم.میکنم تأیین من حقو: وشسیا

 ...که

 اممیخورعذ زمبا من....کنین بس یگهد خب:  وشنیا

 گرفت روازمها بسته...ممیلنگید م،بلندشد سوگند باکمک
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 ...رممیا من ابذ: سوگند

 ..نشد ماشینارسو منااو.یمدفتاا راه نبهشو توجه بی ستشوگرفتمود

 گفت باعصبانیت نووبیر دکر هپنجرازسرشو نبغلمو مداو

 بستنی نخیابو توکوچه نه نکلتو به بکشیندرچا رينجواو نه:  وشسیا

 !!!....یندبر یهدرچا خترد هرچی ويبرآ..بزنین لیس قیفی

 ...فترگرفتوزوگا مبعد

 زدم داد...دمبو هشد حرصی حسابی

 ......توچه به عوضیییییییی: من

 گفت گرفتو ستمود سوگند

 ...کن لشو هیس: سوگند

 .خونه سوندیمرمونودخو بدبختی به

 ...دنبو دهیستاا وششوسیاونیا رهکنا شمرمحسنوکیا

  همو و دهفتاا تفاقیا که یموردنیا نمودخو روي به نممووکد هیچ

 ...رنگاا نه رنگاا!!!... یدیمد

 مسال: رشکیا

 مسال: من

 .رشقاکیاآ مسال: سوگند

  خونه نالا ،بگو نماما به منمیا مشا ونبیر مهامیر بابچه من کتی: رشکیا

 ..نیستن

 باشه: من

 ...تو فتمر...خونه به فتنر ايبر شتمدا عجله

 ...دمکر هار بغضمو شورو ملوشدو تختم نیددبا
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 رويشد هکشید نهاهراخو دمبو حترانا که قتیوهر سوگندمثل ستد

 ...مسر

 ..دبو غمگین اشصد

 م؟عزیز میکنی گریهاچر؟کتی چیه: سوگند

 گفتم گریه با

 لهم زد؟ فحر ريچجود؟کر رمخا ريچجو يندید ، يندید مگه: من

 ؟؟؟.دکر

 بشه عاشقت کنی ريکا ريهمینجو بتونی گها خالقشها اون: سوگند

 ...ديهنرکر

 بی نهموورمغر وشسیا نهمو،بشه عاشقم کنم ريبایدکا میگفت سترا

 ...گیر پاچه بعصاا

 ..دمیکردودردبو هشد دهمر نخو مپا،باالزدموارشلو ي پاچه

 ...هشد چی ببین...کنه لعنتش اخد آخ: سوگند

 ...ريینجوا نگو عههه: من

 ...شتمدابر دوبو لوو مفترکتاباردکنا تخت روي که يقرمز رکادخو

 ....عشقدرد:نوشتم شکشیدموباال قلب یه گیدمر نخودور

 ....مپا روي یختر مظلومانه شکا هقطر یه

 ....دارم ستدو هم سرموآورد وشسیا که بالیی یندردا مپادرد من

 ..دارم ستدو رو باشه وشسیا به طمربو ريجو یه که يهرچیز

 ...لعنتیودرد ینا حتی
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 *رمچها فصل*

 زهمغا یمودبو زدن فحر مگر لمعمو طبق ،برمیگشتیم سکالازباسوگند

 ...یمدمیکر هنگاروها

 ...شیرین يبو یه مشامم به ردشناخوآ يبو یه یهو

 .وشسیا يبو شهدخو يبو آره

 !!..دمیا شیوسیا يبو سوگندچه وااااي: من

 ...خیلی آره: سوگند

 شتیمدا کهرهمینطو، نشدیم خستهدیاز ،میچرخید پنکه مثل نتامودوسر

 ي زهمغا یهاز ننمیشناختیمشو چندتاپسرکهو وشسیا میکشیدیم كسر

 ...ونبیر زدن شیورز ازملو

 گفتم يبلند ايصد لبتهوا باخوشحالی ،نمیشد ورمبا وووونجو اي

 ....اااااوشسیا: من

 هنموگرفتد يجلووسوگندپرید

 ....نههههوووویود خفههه: سوگند

 ...زدم يگند چه مفهمید زهتا ممدخو

 متوجه صالا کهدبو شستادو با زدن فحر مگررنقدا وششکرسیااروخد

 ...نشد مارحضو متوجه لبتهوا من ايصد

 ...شدنم سرمست ايبردبو کافی کلنشاد دنبوکر یدنشود ثانیه یه نهمو

 ...دمبودشاو ژينرا با حسابی دمکر پینگدو کهرنگاا

 .یمدبو زدن فحر مگردسوگندبو که قتیوتا شدیمومترارسو

 .شد دهپیا من از ترزود هیستگاا یه سوگند

 .وشسیا هفکر موندمو من فترسوگند قتیو
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 ....دممیبر تلذ بهشم دنفکرکراز حتی

 ....دبو هشد خوشتیپ شسفید يلباسا اون يتورچقد

 ...مبیداخو ردنخورناها لباسامو دنکر ضعو ونبد که دمبو خستهرنقدا

 ..دمبو پکر حسابی د،عصربو يطرفا

 ...!!!وونبیر میرفتیم باهم مودبو ستدو وشباسیا ستامیخو لمد

 ...ستامیخو شووسیا فقط لمد لحظه اون

 ...مسر به زد يفکر یه یهو

 قتاوبیشتر رشبخاطرکاد،نبو باباخونه دوبو نیوزتلو يپا نماما ونبیر فتمر

 ...یمدبو تنها

 ؟کجاست رشکیا نماما: من

 ....حمومه: نماما

 ؟؟؟بهتر ینازا چی لیوا

 شتمدابر بالشتشو سترا تاقشویها يتو فتمر

 ...همیشهدبو یربالشتشز گوشیش يجا

 ....ارهمزندر قتو هیچ گوشیش که بشم شمدادا نقربو لهیا

 ...مخاطبین اغسر فتمر معطلی ونبد

 ....وشسیا دم،کراپیدزود خیلی سمشوا

 ...دمکر شسیو راسا سما به لیو گوشیم يتو مشزد

 ...دمفتاا سوگند دیا که ونبیر مبر تاقشازا ستمامیخو

 فاطمه سما به شوونیا ي رهشمارینباا سرگوشیشو برگشتم رهبادو

 ...دمسیوکر

 ....که برگشتم بالشتشو یرز شتماگذ موبایلو

 ....رشکیا ي سینه يتو ردمخو یهو
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 گفت ختواندا باال ییوبرا

 ؟میکنیرکا چی من قتاا تو: رشکیا

 ...گفتم من من با مشد لهو

 .دمکر قطعش یختر بهم نموروا مشرالآ ايصد: من

 ...دهنبو كکو نالا سهوا من گوشی: رشکیا

 ختموگفتماندا باال اي شونه

 ..ردخو نگز حاالکه: من

 ...بستمدروتاقموا يتو فتمر توقف لحظه یه ونبد...دنبو حصال نموند بیشتر

 ...دمیز تند تند حسابی قلبم

  محذفید مودکر که ريکا شتمودابر روها رهشما مدنشاو از قبل شد بخو

 ....که گرنهو هبگیر مچمو نتونه تا

 ..شد رد گوشم رکنا از خطر که شکر رو اخد

 ..بهش زدم زل موآورد شووسیا ي رهشما

 ...داره ندیمر ي رهشما چه لیوا

 !!.دممیبر تلذ میگرفتمو ژينرا شمرشما به دنکر هبانگا د،بو جالب

 ....کنم حفظش ینکها ايبر دبو کافی رششما به دنکر هنگا ربا یه

 ...همین باشم شتهداشورشما ستمامیخو فقط

 .....مشد نشز نالرانگاا که دمکر رذوقنقدا

 !!...میگرفتم ژينرا رششما به دنکر هبانگا فقط هچندما تا هههه

 سوگند به دادم مپیا

 ...شتمدابر کیا توگوشیاز روسیا ي رهشما م،سال: من

 .داد ابجوزود خیلی

 ؟شتیدابراچر ر؟چیکا ايمیخو شورشما تسر تو كخا: سوگند
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 ..همین فقط شم حفظ ستمامیخو ريهمینجو: من

 ...خلوچل: سوگند

 ...بیا شتمدابر شمونیا ي رهشما: من

 ...رششما هندر چه شم اشفد لهیا: سوگند

 ..شیهرسفا فکرکنم...هندر خیلی شموسیا ماله:من

 ؟؟؟ندباشهر تو منو ماله ايمیخو نباشه ندر نااو ماله: سوگند

 ..یگهد ارنپولد: من

 ..الوا:سوگند

 ...فعال مبر من: من

 فعال: سوگند

 کی منفهمید که زدم فحر شباها خیالم يتو مودکر هنگا رششما بهرنقدا

 ....!!!شد صبح
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 *پنجم فصل*

 ..وشفکرسیا يتو لمعمو طبقو دمبو تاقما يتو

 ...دممیز فحر شباها مودمیکرارتکر هنمذ يتو شورشما اممد

 مپیا بهش نمیتونستم میرفتم رکلنجا دمباخو هرچی که دمترسوبورنقدا

 ...!!!!مبد

 .دبو فتهورفر محض یکیرتاو تسکو يتو خونه

  هشنید سختی به نجوزمهنا ي خونهاز موسیقی ضعیف خیلی ايصد لبتها

 ..میشد

  تولد همیودور یه،هستن شمونیاو وشسیا نستمومید د،بو تولدمحسن

 ..فقط دبو نهاپسر کوچولوئه

 .دبو نرفته دوبو هشد بیخیالش شتدا سکال نچو لیو دبو تعود شمرکیا

 ....همیشه مثلرسرکا بابامم خالمو ي خونه دبو فتهر که مامانم

 شووسیا هشد ثانیم یه سهوا حتی ستامیخو لمردچقد نهومیداخد فقط

 ...ببینم

 لحظه یه سهوا بکشم میتونم اي نقشه چه فکرکه يتو دمبو فتهر حسابی

 ...یدنشد

 ...دبو دهکر کالفم ینا ونمیرسید هنمذ به يفکر هیچ

 .دمیکر نمویود ببینمش نمیتونم من و پایینه عشقم ینکهافکر

 من جدیدمونو ي خونه میرفتیم یگهد ي تاچندهفته کهدبو ینا غصم زهتا

 ....ببینم شووسیا نمیتونستم یگهد

 ...مجرمیکشیدز دوبو گرفته حالمربدجو

 .... عشق ینا بابت
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 ...شتندا ستدو ینا بابت

 ...يگیردر دخو ینا بابت

 !!!...نشد شتنوعاشقدا ستدو یعنی ر،کا ترین حمقانها بابت

 .دمبواربیز نشد عاشق شدنو شتهدا ستدو شتنودا ستازدو همیشه

 بهم گفت مپسرعمو دقصا قتیو سالوکهرپا همین هنمیر دمیا قتو هیچ

 ..کنم دوري ازش دمکر سعی متنفرشدمو رازشچقد داره عالقه

 ..ارمبیز ازش که م،شد گیردر دمخو حاال

 ...طرفه یه عشق نماو ،عشق گیردر

 م،جلو يها برگه روي میریختن مشکاا وشسیادیا با و اراده ونبد

 ...میگفتم که ییاشعراز دنپربو که هایی برگه

 ...وشسیا مودبو من نتمامشو يتو که ییاشعر

 ...دکر شاعرمم شدنم عاشق خوبه

 ...میریختم شکا مینوشتمو مودمیبر راه برگه روي روکادخو

 ...دمبو هشد لهو حسابی م،مداو دمخو به نتمارپادرآ نگز ايباصد

  فتمر مودکر خشک تمرصو روي از شکاموا شنرکیا یا نماما ینکها ايهو به

 در پشت یوا یگهد هیچکس دنفکربو ، نماما شوربجزکیا خهآ...در سمت

 ....وشسیا....نماو دمنمیکر

 ..دمیز گنجشک مثل قلبم

 به زدم زل جلوشو مشد خشک مجسمه مثل میدد ممداو که دمخو به

 ...خاکستریش يچشما

 ....زدمگند ، اااااخد اااااي

 گفتم همونجااز در، پشت فتمر مودکر رجو جمو مودخو

 ؟بفرمایین:من
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 ...خندیدورمغر وشسیا... خندید

 ...راشباکا کنه نمویود میتونست بخورچقد ،میخندید قشنگرچقد

 ؟نیست رشکیا:وشسیا

 ...هنیومد زهنو:من

 مجلو گرفت دوبو کیک شتو که ظرفی

 ...رشکیا سهوا محسنه تولد کیک:وشسیا

 ...رمنمیخو من یگهد شهرکیا ماله بگه دهفکرکر ووربیشعو

 ...فتر حرفی هیچ زدن معطلیو ونبد ،گرفتم ازش

 ...فتر ها پلهاز دبو طبقه نهمو يتورسانسوآ ینکها با

 ..دمکر هنگا فتنشور نووبیر فتمر

 ...میرفت یکی تادو روها پله

 مثل کلنشاد يبو دوبو دهلعاا قفو مشکی چسب يلباسا اون يتو هیکلش

 ....دمیکر نمویود همیشه

  حاال نمیرفت بوشم المصب م،موند همونجا کلنشاد يبو نشد متمو تا

...!!! 

 .لیخچا يتو شتمابقیشوگذ موردخو کیکواز یکم ،تو فتمر

 هشد هبزخیر مثل مودبو دهکر که ريکااز د،بو هشد حس بی مپاها ستود

 ..دمبو حترانا بهش دمبو

 ...لخوشحا دهلعاا قفو...یدنشازد خب لیو

 ..فتر ومبرآ...لیدوبو بخو شکرتیپماروخد...یینهآ يجلو فتمر

 تل مموها به دوبو تنم نومشکیزا یرز تا اركباشلو قرمز ي هبنددو پتا

  رو نمشودبو یختهر مودبو دهکر نپریشونشو همیشم مثل دم،بو زدهقرمز

 ...مها شونه
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 ...نکتایو تتوسر كخا اي

 پایین ازبند سرتو ريهمینجو نه کلت به بکشدرچا نه نگفت شد بخو

 ....در دم بیا لخت

**** 

 ...لمدتو شد لولهو فتنشر بعد

 دممیز فحر شباها بیشتر ستامیخو لمد همش

 ...ادمید محلم وشسیا شکا اي میگفتم همش

 .نمیرفترکنا چشمم جلواز لحظم یه خوشگلش ي هخند اون

 ...شتنیهدا ستدو بواجذ چه هبخند ورمغر دهمر یه قتیو

 نقاشی روش م،جلو دمبو شتهاگذ برگه یه مودبو نشسته تختم روي

 ...مینوشتم لمد به لمد گوربز کوچیکو شورشما میکشیدمو

 ضاار شباها ییراجو یهرنگاا ،سفید سیاهو ينقاشیا نماو دمبو نقاشی عاشق

 !!!...ممیشد

 .وشفکرسیا يتو نهمچنا من دوبو گذشته ازدو ساعت

 .دکاغذبو فقط دورم که، دمبو دهکر نپهنشو مودبو هکشید نقاشی رنقدا

 !!!...زيبا نهویوازدپر کلدر و رهشما قلبو نقاشی وشعرازپر ايکاغذ

 ...دمبو هشد نهویود یدنشد هبعد قعاوا ،نمیگرفت آروم لمد رهجو هیج

 ..عاشقشم بفهمونم بهش ستامیخو لمد ريبدجو رنگاا

 خیلی منم وردارمغر منم، طرفم دبیا پسر ادمیخو لمد مخترد منم خب لیو

 یه آوردن ستد به ايبر دمفکرکر دمباخو ، خب لیو دارم ستدو اچیز

 ..لیو...مبد ستروازد یگهدچیز بایدیه يچیز

 ...گرفتم تصمیم هبألخر که دمخو با دمگیربوردرچقد نمونمید نمونمید
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 میشدنو تایپ نااو ي بوسیله که هایی ستموکلمهد ينگشتاا رختیاا رنگاا

 ...شتماند

  د،بو گذشتهرکارازکا که ممداو دمخو به قتیو

 ....!!!!دمبو داده مپیا وشسیا به من

 ديکر سبک تودخو نکتایو تتوسر كخا که دادم فحش مودخو کلی

 ...ديبر تودخو ويبرآ ديکررخا تودخو

 دمبو نوشته...گرفت آروم لمد مپیا متن نخوند با لیو

 ؟خوبی راسا مسال: من

 !!....منشد ضایه دیازشکراروخد

 .....ا؟؟؟چر نمونمید دمبو ابمنتظرجو

 ...رچقد نمونمید نماو گوشیم ي صفحه به دمبو هشد هخیر

 ...دیستاا حرکتاز قلبم صفحش نشد شنورو گوشی زشبالر

 .....وشسیا ي رهشما د،بو دشخو دمکر زشبا

  .مکشید عمیقی نفس بستمو چشمامو

 ...نخوند به دمکر وعشر مچشما دنکرزباازبعد

 ...گرفتین هشتباا: وشسیا

 ...بشر ینا بلدنیست که سالمم..مختصر چه اووووف

 ...نیست توقعی ازش ینما از بیشتر معلومه وره،مغر وشسیا خب

 ...شتماند نشمداد ابجو توقع حتی

 ...نوشتم بشواجو یددتر ونبد

 ...شد هشتباا اممیخورعذ اوووه: من

 .دادتأخیر با قبل ي فعهد مثل بمواجو

 ....دمیا پیش ارهندادیرا: وشسیا
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 ...دبو کافی امبر بهش دادن مپیارقد همین

 ...گرفتم هشتباامودار رکا راسا با شتو که پیامی حتی م،پیا تادو همین

 ...داد نهیجا بهم همینم

 ....دکر خوشحالم همینم

 یکدنز بهش اي چهرمو کوچیک خیلی مقد چند فکرکنم شد باعث همینم

 ...مشد

 ...قلبم...لمد نشد آروم ايبر دبو بس متاپیادو همین

 ندگیمهز شبه بهترین ینکهافکر با شبو یه بتونم تا دبو کافی مپیا تادو همین

 ...بمابخو حترا

 ...ترشدنم عاشق ايبر دبو بس متاپیادو همین آره

 ...مترمیشد عاشق ثانیه به ثانیه منو
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 *ششم فصل*

 .دبو روزنو عید دوم روز

 نخونمو دنبو همداو هرکوچیکشاخو زسولما باباشو مامانشو وسوگند

 .یدنیدعید

 شووسیا نصحبتامو صلیرامحو لمعمو طبقو یمدبو تاقما يتو سوگند منو

 ...دنبو وشنیا

 وشنیا شووسیااز تاعکس چند رشکیا گوشی از شکیایو پیش روز چند

 نقربو نتامودو مودبو یختهر مسوگند سهوا حاال گوشیمو روي دمبو یختهر

 .میشدیم شادادا ي صدقه

 .دبو قشنگ خیلی نعکساشواز یکی

 .دبو ركپا نگشوربز هشگاوفر يجلو وشنیا بنز شووسیا جنسیس

 توواردا يتو که ینها نصلیشوراکا لیو ، دارن كتر ازملو رگبز هشگاوفر تادو

 ...ادمیزآد نجو تا بگیر غشیرمر ،از تندراصا

 بغل خاصی ستژبا نتاشودو دوبو نشگاهشووفر يجلو نماشیناشو خالصه

 ....دنبو گرفته عکس نودبو دهیستاا نماشینشو

 عکسو به یمدبو زده زل دشخو گوشی يتو سوگند مودخو گوشی يتو من

 !!!....یمدمیز فحر نباهاشو خال مثل

 .گرفتم وشسیا قشنگ عکساز چشم نماما ايصد با

 .نمداو نجوزمهنا ونبیر بیاین...نکتایو: نماما

 نعشقامو يعکسااز بکنیم دل باید ینکها از حترانا یمودکر پوفی نتامودو

 .بلندشدیم

 ...ونبیر فتیمر یینهآ يجلو نلباسامو دنکر مرتبازبعد
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 .مینز به شدیم میخ نتامودو نموورود محض به

 ريفشا، یمرآوردفشا هم يستاد به همو يتو شد قفل نستامود هگادآخو نا

 ...ذوقسراز

 جونوزمهنا ،نودمیز فحر هم با شتندا رشکیا محسنو شوونیا شووسیا

 نجوزمهنا شوهر قاآ حمید وسوگند يبابا بابامو، باهم سوگند منو نماما

 ....باهم

 ...یمدکر مسال نتامودو

 ....وشنوسیاداد ابجو همه

 زدن فحر لمشغو رهبادو بهمونو ختاندا هکوتا هنگا یه فقط همیشه مثل

 ...شد

 ....ورومغر ي هپسر کنم لهش ستامیخو لمد که وااااااي

 .دبو بامن ییاپذیر میومد که نمهمو همیشه

 .کنیم همافر رو ییاپذیر طبسا تا خونه شپزآ يتو فتیمر سوگند با

 ....شتیمدا ییاعود چه شربت دنبر سر دبو جالب خیلی

 ...دمبر شربتو من ومداو هکوتا همیشه مثل سوگند مخرآ

 ...شد نوبتش نفر خرینآ وش،سیا به برسم که دنبو لمد تو دل

 ..دنبو زدن فحر لمشغو وشنیا شورکیا محسنو

 گفتم آروم خیلی

 ..بفرمایین: من

  ، شربت انلیو دور دکر ستشوحلقهد بهم دنکر هنگا ونبد

 جدیش و خشک لحن نباهمو لیو آروم ،باال آوردسرشو دوکر مکث یکم

 گفت

 ؟؟؟؟یندکر ستدر نتودخو: وشسیا
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 لبا خوشحالی از ستامیخو لمد دمبو لخوشحارچقد لحظه اون که وااااااي

 ......محوشم فقا يتو بزنمو

 گفتم آروم خیلیزونا با

 ...بله: من

 ...خجالتاز ممیشد آب شتمدا مچشما يتو دکر هنگا هخیر

 ..دبو وتتفا بی و يجد زمهنو

 گفت شتودابر انلیو دور از ستشود هبگیر ازم نگاشو ینکها ونبد

 ....رمنمیخو پس: وشسیا

 ؟؟؟؟؟چییییی

 .وشسیا نببر تورشو دهمر

 وووووپر ي هپسر عه عه

 ديکر ستدرتو که حاال میگه میکنه هنگا مچشا تو سترا سترا

 رم؟؟؟نمیخو

 ....پسر قاآ ممید نشونت

 ..شسر يتو بکوبم شربتو انلیو نهمو ستامیخو لمد

 گفتم مودکر شنگا تنفر با

 ...بهتر: من

 ...شپزخونهآ يتو فتمر سترا یه

 ییاپذیر حتی شتماند ريکا هیچ ي حوصله یگهد که دمبو هشد نغودا رنقدا

 ...دمکر بحث باسوگند کلی شبخاطر که

 !!!....دنامر دکر ییاپذیر تنهایی موقعیت ینازا لخوشحا مسوگند

 يتو فتیمر نفتنشور ازبعد وهمونجا نشستیم خانوما مثل ییاپذیر هبعد

 .قتاا
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 لیو نباشه تنش به سر ستامیخو لمد مودبو حترانا ستشازد ینکها با

 .......خب

 ....گرفتیم سیوعر نمودخو سهوا قتاا يتو نعشقامو نیدد خوشیاز

 ...ممیرسید وشسیا ینا بحسا به باید من لیو
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 *هفتم فصل*

 .دمکر میرسالز سربه ختمواندا وشسیا به یرچشمیز هنگا یه

 ...محسن جزادند بموکسیاجو

 ...دنبو رشمحسنوکیا شووسیا فقط لبتها

 هشد وشمحوسیا ستهاناخو دونبو سماهو صالا لبتها دم،بو دهیستاا همونجا

 ....دمبو

 آورد دمخو منوبه میشد ريینجوا کم خیلی که رشکیا محکم ايصد

 .ممیا نالا توماشین بشین:رشکیا

 ...شتمابرمید مقد نکند نجو سختی به ، دبو ونیزآو نهوز مپاها به رنگاا

 منو دومیکر نمویود میبینم شووسیا دارم که یهربا خرینآ ینا ینکها فکر

 ...ارمبرند ازش چشم دمیکررمجبو

 ...دبو نشسته جلو مامانم دم،بو نشسته رشکیا مشکی کیزوسو يتو

 .مشد وشسیا ي هخیر حترا لباخیا یشودود ي هپنجر به دادم تکیه سرمو

 ....میکنم هنگارو کجا دارم نیست ممعلو که دبو حترا خیالم

 حافظیاخد وشسیا محسنو از زود خیلی و دنکر نمعطلمو دیاز رشکیا

 ..مداو دوکر

 ..دمیز فحر شستادوبا ومیموند بیشتر شکا

 ...ببینه منو وشسیا میتونه زمبا که رشکیا لبحا شخو

 ... بزنه ربا سایالمونوو دوبیا ورخا ارهقر و یمدار کشی بسباا

 ..لهرحا به جدیدخریدیم اروچیز خیلی نچو نیست دیاز لبتها

 مامانم با ارهقر همین بخاطر ، باشن کشی بسبااتو ناز ارهند ستدو مبابا

 ...نببررو سایالو تا ییمدا ي خونه بریم



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
30 

 

 ....بریم نمودخو يسایالو نچید ايبر دامافر بچیننو گاشوربز اگررکا

 لخوشحا حسابی ییمدا خترد پانیذ پیش فتنر از دبو همیشه مثل گها

 لمد مودنبو لصالخوشحاا وشسیا نندید یگهدفکر با حاال لیو ممیشد

 ...یرگریهز بزنم بشمو تنها ترزود هرچی ستامیخو

 مودبو دمخو يتو وشسیا فکر با ییدا ي خونه به نسیدرتا که خالصه

 ..منشد نمارزگذ متوجه

 ينیاد يتو ممداو دمیز ماشین ي شیشه به رشکیا که هایی تقه ايصد با

 ...وشسیا ونبد

 ؟؟؟پایین يبیا اريند قصد:رشکیا

 ..پایین فتمر خما با مودکرزبا درو

 ...بشکنم تا دبو زمال تلنگر یه فقط

 .فترماشینو يتو نشست رشکیا

 ...خلدا فتمر دمیکر خفم شتدا که بغضی با منم

 .دمبو موفق مصددر یه نمیکنم فکر لیو باشم ديعا دمکر سعی

 ..مسال:من

 دکر بوسیرو مباها ومداو ییاندز

 ؟خوبی نجو کتی مسال:ییاندز

 ن؟کجا هپگا وپانیذ ن،ممنو:من

 تاقشها يتو مپانیذ ،شرکتن که رامپد و هپگا:ییاندز

 ...پانیذ پیش مبر من باشه:من

 .دبو نشسته شکامپیوتر پشت،خلدا فتمر مودکرزبا تاقشودرا درزدن ونبد

 زدم تختشو روي دمکر تپر مودخو تاقوا ي گوشه ختماندا کیفمو

 ...یرگریهز
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 ده؟؟؟؟مر ننت ؟؟؟؟نهوووویود چته ووووويهو:پانیذ

 .ادمند بشواجو

 گفت باتعجب دش،خو سمت نددوبرگر منو بغلمو مداو

 ؟؟؟مرگته چه ؟؟؟؟کتی:پانیذ

 ....ببینم شووسیا نمیتونم یگهد....پانیذ وااااااي:من

 گفت دوکر منگا شمداو در حدقه از يچشا با

 !!!؟؟؟؟خریه ومکد یگهد وشسیا وش؟؟؟؟سیا:پانیذ

 شسر زدم داد

 ..نبز فحر ستدر ببند هنتود: من

 ؟؟میگم کیه وشسیا أم،تو خب خیله عهههههه:پانیذ

 گفتم دممیز زار که رهمینطو

 ...ببینمش نمیتونم یگهد که عشقی ،عشقمه:من

 گفت کلمو پسهزد یکی

 ؟؟؟نگفتی من به داري پسر ستدو کی از خر توئه: پانیذ

 د؟بو پسرکجا ستدو بابا وبر: من

 ؟؟ببینمش نمیتونم یگهد که عشقمه نمیگی مگه: پانیذ

 ؟باشه کی هخر پانیذ که یندور دو ددر نیوروخوشگذ باهم که قتیو کثافت

 ؟؟؟میکنی من سهوا شو اعرعر يمداو زدي بهم شباها که حاال

 ...قیقهد دو هبد نموا...پانیذ عههه: من

  د؟؟بو پسرکجا ستدو

 د؟؟؟کجابودودور ددر

 د؟؟؟بو کجا دنکر متمو حالو عشقو

 گفت تعجب با
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 ؟چی پس: پانیذ

 روزهر تقریبا منم دبو سپال نجااوسر یه محسنه ستهدو وشسیا:من

 به دمباخو یدنشود باید یگهد یمدکر ضعو خونمونو که حاال ، میدیدمش

 .....مببررگو

 ؟؟شتیدا سشدو لتدتو فقط اخر مثه ینی:پانیذ

 ...خب آره:من

 گفت دوکر منگا تعجب با

 شباها سهوا ، بهش نفهموند ايبر لیو شتیدا ستدو یکیو تو ینی:پانیذ

 دي؟نکر ريهیچکا دنبو

 دادم، نسرموتکو فقط

 گفت سرمو تو زد یندفها

 داره؟؟؟ ستدو اون چی اون ت،سر تو كخا: پانیذ

 گفتم حتیرانا با

 .....فکرنکنم نه ، نمونمید: من

 ...هنمید محل هیشکی به که ورهمغر  وغد آدم یه اون

 ه؟؟؟شد کی عاشق قحط آدم که قعاوا: پانیذ

 ...لشدتو نماو

 اش؟بر میکشی تودخو داري که هس یختیر حاالچه

 دادم، نشونش موآورد شتمودا ازش که قشنگی عکسایه از یکی

 گفت زدو داري کش تسو

 ...له له اووووو: پانیذ

 اره؟؟؟پولد هست رهچیکا فحاالطر...بابا داري حق

 ...مشکی نماو داره جنسیس تهدراصا توواردا رهتوکا..رمجو چه:من
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 ...ماشینشه تو چشت.... پس همونه:پانیذ

 ...شهدخو تو چشمم ر؟؟چیکا اممیخو ماشینشو بابا نه:من

 دمبو دهکر دخو لما رو هپسر ینا نالا دمبو تو يجا من.. یگهد يخر: پانیذ

 ؟؟؟؟خهآ ريچطو ،نمیشه لیو ،مهاخد از منکه:من

 پیش پا باید دتخو داري سشدو عاشقشیو قعاوا گها...حتیرا به:پانیذ

  ريکا نهوبد ام گها زهتا...توعاشقشی دهبونکر که ستشود کف اون اري،بز

 ....ورمغر پسر آوردن بدست سهوا...ورهمغر میگی دتخو نمیکنه

 ...بگی بایدبهش دتخو ،...نیست بیشتر راه یه

 روتو عاشقتم وشسیا بگم بهش رهکا یه...هموند رمکا یه همین باشه: من

 .....بک بگیر منو بیا اخد

 ..بگی ريینجوا نیست زمال صالا نه: پانیذ

 ...کندعتماا من به فقط

 ؟؟؟کنمرچیکا:من

 داري؟ شورشما:پانیذ

 ....مهواو: من

 ..شبگیر: پانیذ

 ؟؟؟؟چیییییی: من

 ...شبگیر:پانیذ

 ..نمیتونم نه:من

 گفت زدو چنگ گوشیمو

 بدست سهوا بکشی حمتز باید ايمیخو شووسیا گها ديکر غلط: پانیذ

 ..نشآورد

 ...که نیست اه
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 ....راسا:من

 ااا؟؟؟ها:پانیذ

 ...هسیو راسا سما به:من

 ....گوشم دم شتاگذ گرفتو رو رهشما

 ....شتدابر قبو بعدپنجو....ردخو قبو وااااي

 ...من ايخد واااااي اي

 ...ممداو دمخو به دبو وشسیا ي رهبادو فحر اههمر که نییذ پا ي سلقمه با

 ؟؟؟ییناااابفرما:وشسیا

 شدموگفتم لهو

 ...دارم رکا راباسا ببخشید:من

 ...گرفتین هشتباا گفتم ینداد مپیا یگمد ربا یه:وشسیا

 واااااي اوووووه

 ...دهکرارگذوا خطشو حتما هشرمند:من

 گفت نهراطلبکا

 منم جز کسی ستد هشد ساخته من سهوا اول از خط ینا:وشسیا

 ....دهنبو

 ...هشرمند:من

 ... اخترد نه دنبو اپسر حماامز قبال: وشسیا

 ...دمکر قطع زدن فحر ونبد ،فتتتتتتتااااااااکثا

 ...کتی عرضت بی هتوسر كخا اه:پانیذ
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 *هشتم فصل*

 ؟خوبی نجا کتی مسال

 نخا رامپد نممنو:من

 .يمداو شخو:رامپد

 ن؟جو کتی خوبی:هپگا

 نمدنتواو متوجه که یمدبو مسرگر پانیذ با رنقدا ببخشید ن،ممنو: من

 ..کنیم نکمکتو ممیزشا دنکر دهماآتو نتونستیم حتی نشدیم

 .شد دسر مشا شپزخونهآتو بریم م،عزیز حرفیه چه ینا:هپگا

 .شپزخونهآ يتو فتیمر

 .نشستیم هم ما نودبو نشسته میز سر ییاندز مامانو

 هخندو شوخی يتو که دنبو دهکر ستدر شکیاپیر و نیروماکا مشا

 .یمردخو

 يتو پریدیم رهبادو بخیرگفتیمو شب یه پانیذ کمک با ظرفا شستن از بعد

 .قتاا

 هپگا اون پشت ردوخودر به اي تقه که یمدمیز فحر باهم شتیمدا

 ....بغلش يتو منوکشید نشستو رمکنا ،خلدامداو

 .. شتدا لطف بهم همیشه دمنکر تعجب دیاز رشکااز

 همین سهوا ،تر کوچیک هما یه پانیذ دوتربو رگبز ازم سالی ده تقریبا هپگا

 ..میگشتم پانیذ با بیشتر

 ...لمد عزیز دبو هشد تنگ ستوا لمد:هپگا

 .رهمینطو منم:من

 ..ينمیگیر ما از مخبر یه معرفتی بی رنقدا: هپگا
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 ....شرکتی همش تو ،ینجاا ممیا خیلی منکه: من

 ...مخانو خوشگل بزنی میتونی که نگز یه:هپگا

 ...مها برنامه تو ارممیز چشم ، هشرمند:من

 ،من بشم تها برنامه و تو نقربو: هپگا

 وعکجاشراز نمونمید لیو کنم صحبت تباها اممیخو منمیگیر قتتوو دیاز

 !!!!...کنم

 ...بگه بهت پانیذ باشه بهتر فکرکنم

 گفت زدو پانیذ به چشمکی

 ...يهراخو بگو پانیذ: هپگا

 ...ارمند ريکا مخانو حشیو ینا با من ارهند بطیر هیچ من به:پانیذ

 ....پانیذ عهههه:هپگا

 ...هپگا بگو دتخو:پانیذ

 ...ونبیر فتر قتاازاینوگفتوا

 ...مشد گیج حسابی

 ..دمکر هنگا دبو گرفته مجلو هپگا که تیرکا به واج و جها

 ...دبو شونوشتهرشما شیرز دوبو رامپد شرکت لما

 ...خلیلی رامپد

 ..هپگا يتوچشما ختمدو نگامو

 ...ستتد باشه تشرکا خب لیو داري موراپد ي رهشما نمومید:هپگا

 ه؟؟؟پگا رهمیخو دردم چه به:من

   ...ببین:هپگا

 ...رامپد ینا ستازد اخد اي

 ...بگم ريچطو نمونمید
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 ...کنه ازدواج تباها ادمیخو لشد ، داره عالقه بهت رامپد کتی

 ؟؟؟؟؟بشی شمدادا زن میکنی لقبو

 دهکر ننموویود عاشقته رامپد..بزنین فحر باهم نتودخو دادم شورشما

 ..ريستگااخو هجابر چند حاضرنیست حتی

 گفت دوکر بغلم رهبادو که دممیکر شنگا واج هاجورهمینطو

 ....شم اتفد لهیا:هپگا

 گفتم نووبیر مکشید بغلش يتو از مودخو

 ؟؟؟؟کنه رگبز بچه ادمیخو رامپد:من

 ...میکنه گتربز عشق با آره توباشی بچه اون گها:هپگا

 ...فکرکنی یکم ارممیز تتنها امنمیخو ابجو ازت نالا

 .هستی عاقلی خترد نمومید

 ...فظاخد...همنتظر دمحمو یگهد مبر من

 ....ونبیر فتر قتاازا

 ؟؟؟؟.چی ینی

 ....رامپد اغسر فتر مفکر

 ...دممیکر مقایسه وشسیا با چیشو همه هگادآناخو

 !!!...دبو ساله سیدوبو گترربز ازم لسا دوازه رامپد

 ...ردمیخو بهم سنش دوبو سالهرچها بیستو وشسیا لیو

 وشسیا به شبیه ردمو ینا يتو ،شتدا يپر تو هیکل دوبو بلند قد رامپد

 ..دتربو هیکل شخو وشسیا من نظر از لیو دبو

 شنرو شموها هاشو وبروا شتدا اي هقهو يچشما دوبو سفید رامپد پوست

 ..پانیذ پگاهو مثل ستدر ، دبو
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 و ها وبرا و يخاکستر شچشما لیو دبو سفید ینکها با وشسیا پوست

 ...دبو مشکی شموها

 ....شتمدا ستدوبیشتر مشکی منم خب

 ...وشسیا يچشما لیو دبو خوشگل رامپد يچشما

 ....اشبر اخد دبو شتهاگذ آدم چشم يجا پلنگ چشم که رنگاا

 ..دبو هخند شخو ردوبرخو شخو، ذوق با ن،مهربو خیلی خیلی رامپد

 .....وشسیا لیو

 ...هخند شخو ردوبرخو شخو نه دبو نمهربو نه

 ....ممیپسندید بیشتر ورومغر ايپسر من لیو

 ...نشواصد

  اد،مید ازشنو گوشتو رامپد ايصد

 ...وشسیا لیو شتدا جالبی ايصد

 ..دبو دهلعاا قفو اشصد

 ...یوییراد..يجد...خشک..خشن

 ....وشسیا مودبو بم يها اصد عاشق من

 ...دسربو ظلحا همهاز اون

 !!!...دمنکر مالیشونومقایسه ضعیتو زهتا

 ...دمکر مزمهز دمخو با کشیدمو عمیقی نفس

 ....نمهربو هم ارهپولد هم خوشتیپه هم خوشگله هم رامپد

 !!!!.....نشز نیارزو لیو

 ،بستدرو تاقوا يتو مداو پانیذ کهدبو موقه همین

 ...نشستوگفت تخت روي رمکنا

 س؟؟؟لبا لنباد مبر یمدفتاا سیوعر ؟؟؟چیشد:پانیذ
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 گفتم سرشو يتو زدم محکم

 ..نیاومید تو خوبه خیلی يخر خیلی:من

 ؟؟؟نمومید چیو چی: پانیذ

 ظلحا همهاز رامپد ،کنی بنتخاا ستدر باشیو عاقل وارممیدا کتی ببین

  حترا لخیا با میتونی تو.. ندگیهز دمر و عاشقته ینکها مخصوصا ،کیهاو

 ...کنی تکیه بهش

 ...کن لقبو و شو خیالش بی امتو ممیگیر هیدد نا شووسیا ي قضیه من

 گونم روي چکید شکما ي هقطر

 ...شموسیا عاشق من نمیتونم نمیتونم:من

 ..نیست چی هیچ وشسیا و تو بین: پانیذ

 بدست سهوا نیستی حاضر توحتی داري سشدوتو که نهونمید حتی اون

 ..کنی ريکا نشآورد

 ...میکنم ريهرکا نشآورد ستد به سهوا:من

 ...نمیرسه مجا هیچ به بچگانس عشق یه عشق ینا طرفس تویه عشق:پانیذ

 ..مسر روي کشیدمشو پتو یرز فتمر

 ...زدم هق میتونستم تا

 ...دنبو بچگانه دنبو دروغ لیو دبو طرفه یه شاید عشقم

 ..کنم ثابت همه به باید من

 ....نیست گانه بچه عشقم میکنم ثابت همه به من
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 *نهم فصل*

 .مشد بلند گوشیم مپیا ايصد با

 .ننبالمود دمیا شیم دهماآ دبو  نوشتهد،بو رشکیا

 .دنبو قتاا يتو پانیذ دم،کر هنگا فمواطرا موداد قوسی کشو بدنم به

 طبقو دنبو صبحونه ردنخو لمشغو شپزخونهآ يتو همه ونبیر فتمر

 ....دمبو هشد اربید نفر خرینآ مودبو ترین ابپرخو من لمعمو

 جایی لبخند با رامپد نوداد بمواجو همه ،خلدا فتمر مودکر سالمی

 گفتو دکرزبا امبر دشخورکنا

 ..کتی بشین ینجاا بیا：رامپد

 با نشودو هر دنبو نشسته همرکنا که پانیذ پگاهو سمت شد هکشید منگا

 ..دنمیکر منگا لبخند

 ...پانیذ لیو دبو جا همهاز خبر بی اون نچو شتماند هپگا از ريلخود

 ....دبو همداو مبد ازش ییراجو یه

 .دبو نگرفته يجد منو لیو شتدا خبر چی همه از اون

 ...دهکر توهین بهم دممیکر سحساا

 .نشستم رامپدرکنا موزد مصنوعی لبخند منم

 گفت همیشگیش نمهربو لحن با جلومو شتاگذ چایشو انلیو رامپد

 ....رتوبخو ردمخو من غهدا یختمشر زهتا：رامپد

 خندیدموگفتم

 .ممیریز دمخو من ربخو رامپد نه：من

 گفت دوکر مهربونی خما

 .ربخو تو ردمخو من میگم：رامپد
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 داد ابجو گفتو يببخشید ردخو نگز گوشیش

 ممداو کنی ییاپذیر نشواز تا..بخو نمدزوداو...مسال：رامپد

 گفتدوکر قطع گوشی

 هشد میرد من همگی ي زهجاابا：رامپد

 .دادنبشواجو همه

 منوگفت به دشوکررو

 ..رشبخو نیست هنید：رامپد

 ...فتر وشد حترا خیالشرنگاا نماو ردمخو قلپ یه خندیدمو

 صبحونه به دمکر وعشر شتهاا با شدمو حترا منم رنگاا رامپد فتنر با

 ..ردنخو

 .مداو رشکیا ننموردخو صبحونه از بعد قیقهد چند

 خاصیرکا گفتدونکر لقبو نماما که کمک نبیا ستنامیخو یناا ییدا زن

 .میدیم ننجامشوا سرفرصت نمودخو نیستو

 ..نجدیدمو ي خونه فطر به فتیمر نشواز حافظیاخد وتشکر از بعد

 یالییو نخونمو قبلی ي فهد برعکس یندفها یمدبو هخرید قشنگی ي خونه

 ..دبو شخصیو

 !!!..شتاند بطیر من به دبو ريجو چه خونه نسیوراکود ینکها

 ..شتمدا ستدو دبو دمخو ي سلیقه با موکهدخو قتاا فقط

 .دبو سوخته اي هقهو تاقما بچو یسوسر

 .دبو پهن اي هقهو مکر خوشگل ي قالیچه یه قتاا سطو

 ..ردمیخو اي هقهو يپاپیونا نشورو نودبو مهاکر دهپر

  د،بو هشد شیک خیلی کلدر
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 همهو قشنگه و مد همیشه نچو شتمدا ستدو یوا هقهو مکر نگر همیشه

 !!!...هپسند کس

 .ممیخوند شباها اههمر مودبو شتهاگذ كغمنا هنگآ یه تاقما يتو

 !!!...ردمیخو اسرقبر درد به که دبو كغمنا ريقد به مهنگاآ مامانم لقو به

 .شد قطع هنگآ گوشیم ي هیبرو با

 ..شد قطع تا دمکر هنگا وريبا نا بابهتو رنقدا رو رهشما

 ..ردخو نگز رهبادو وردونیا دووم دیاز خب لیو مکشید گیدسوآسراز نفسی

 ..دادم ابجو معطلی ونبد مودکر فصا مواصد بشه قطع ینکها از قبل

 ؟؟؟؟بله：من

 ...توراکا معنی بفهمم مشتاقم خیلی：وشسیا

 ...بچم داده رتقو که سالمشم دمکر تعجب حسابی

 را؟؟؟؟کا ومکد：من

 ؟؟؟؟شناختی：وشسیا

 ..درش اون به زدم مودخو

 ؟؟؟؟؟بشناسم باید：من

 ..بشناسی يمید مپیا میزنیو نگز بهش بایدکسیوکه حتما：وشسیا

 گرفتموگفتمرطلبکا مودخو

 ...شد هشتباا که گفتم：من

 ...نمیگه ینوا تخرآ مپیا لیو：وشسیا

 ...دکر قطع حافظیاخد ونبد گفتو ینوا

 !!دم؟؟؟؟بو گفته بهش چی من مگه ، بهت يتو دمبو هموند

 ..روآوردمپیاما قسمت

 د؟بو پیامی چه یگهد ینا ،نمیشد ورمبا
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 !م؟؟خبر بی دمخو که دادم بهش پیامی همچین کی من

 !!!!شد بیشتر تعجبم فهدهر خوندمشوربا چند

 وريمغر خیلی ،باشه تبر دورو به بیشتر ستاحو هبهتر：دمبو نوشته

 ...نخا وشسیا

 .....میکشمت نیذاااااااااااپا

 ..دمکر رشبا مددراو هنمازد هرچی گرفتمو وپانیذ ي رهشما

 ..میخندید فقط دونبو نپشیمو مصددر یه حتی

 .دمکر قطع شدمو عصبانی

 نوشتم مپیا

 ..هشد هشتباا حتما متأسفم قعاوا من：من

 مداو بشاتاجو نکشید لطو خیلی

 بگی بد ،بگی ستدر سمما ، يبد مپیا باید اچر... فکرنمیکنم من：وشسیا

 ه؟شد هشتباا

 بفهمم که السؤ لبتهوا جالبه خیلی سموا نیسترکادر شتباهیا ارمند شک

 ؟هستی کی

 ..دنمیکر تایپ فووحر اراده ونبد منگشتاا

 !!!!!!....ماا.....حسابی شتمدا یددتر

 ...مسر يتو زدم خوندمو مودفرستا اشبر که پیامی

 دم؟؟؟کررچیکا من وااااااي اي

 .کتایونم：من

 ضعو سرنوشتمو ندگیموز کل کلمه یه همین لیو دمبو نوشته همینو فقط

 ..دکر

 .دادم فحش شووسیا وپانیذ مودخو میتونستم تا
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 دم،بو دهکر موکوچیکدخو قعاوا من

 سموا دافر از و کنه ممسخر گها ه،ند محلم گه،ا باشه بد لعملشا عکس گها

 ه؟؟؟بگیر ستد

 ...پانیذ وشسیا کتی حترو تو اي

 ...دمبر موادخونو مودخو ويبرآ اخد واااااي

 ..مداو بشاجو تا نکشید لطو خیلی زمبا

 .....عجب：وشسیا

 ...نیاتهر هوشنگ خترسرهنگد ، نیاتهر نکتایو نمیشه ورمبا صالا

 ..دبو دشخو ردخو نگز گوشیم زود خیلی

 دادم ابجو حمقانها وفکر بی زمبا

 ؟بله：من

 ووومخانو کتی مسال：وشسیا

 ...دکر مسال بهم وشسیا واااااااي اي

 مسال：من

 م؟؟؟؟بگیر شتونوارز با قتو لحظه چند میتونم من：وشسیا

 ....پساوووووووو

 !!؟؟میگرفت زهجاا ازم شتدا وشسیا

 ..باشه بخو هبلد ماشاال ،نتزد فحر قلم لفظ ايفد به اي

 .میشد آب قند کیلوکیلو شتدا لمد تو

 يیزوربرآ ینا از بیشتر تا مبگیر خوشحالیموو هخند يجلو دمکر سعی

 ...دمنکر

 بفرمایین：من
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 مفکر ريکا ي مشغله بخاطر لیو شناستآ نتواصدرچقد میگفتم：وشسیا

 ..نمیشد متمرکز

 ..دمنمیکر نتونودبو نیاتهر نفکرکتایو مصددر یه ضمندر

 که اول ردبرخو نهمواز شتمدا نبهتو حسی یه همیشه ستشرا

 ...نبهتو ردخورسانسودرآ

 دبو دشیا نموردبرخو لیناو نماو لیوا وااااااي

 ...یندبورسانسودرآ پشت نتودخو دمتقصیربو بی کامال من لبتها：وشسیا

 ...هیشهاخورعذ يجاوووووووربیشعو

 ؟؟؟نشد که نیتورکا...دفتصا اون بعدیو يهااریدد خبو：وشسیا

 ...میپرسه نالا لسا شیشصد هبعد فتااااااکثا

 ...یگهد شد بخو：من

 د؟؟بو هشد نچیزیتو وااااي اي：وشسیا

 ..مبر راه نمیتونستم درد از روز چند تا فقط دیاز نه：من

 شتمدا نبهتو حسی یه که میگم خهآ م،شرمند قعاوا من اوووه：وشسیا

 ..!!!چیه نستمونمید دوبو گنگ سموا کامال لیو

 رکا صالا خهآ مشد عصبانی ینرمیخو بستنی رينطواو یندار میدد قتیو

 ..شما نماو و نخیابو يتو مخصوصا ، نیست قشنگی

 بگم نبهتو ستمامیخو و دهبو تغیر یه اون که میفهمم زهحاالتا

 ..هبد نتورکارچقد

 ...دبو هشد غیرتی سموا وشسیا نجو اي

 ؟هستینم؟خانو نکتایو：وشسیا

 بله：من

 هشد قطع دمفکرکر ساکتین رنقدا：وشسیا
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 نه：من

 هنشد تعریف بهت حسم کتایونی بفهمم ینکها از قبل تا که خالصه：وشسیا

 نکتایو به حسم ینکها به میشد لمشغو مفکر قتاو بعضی لبتها و سموا دبو

 گیردر فکرمو  اي یگهد خترد تحرکا نچو د،بو جالب امبر ینوا چیه

 ...دبو هشد السؤ امبر بهت نسبت گنگم حس همین لیو دنمیکر

 ...نمیشه ورمبا دهمیکر مفکر من به وشسیا واااااي

 .داد مهواداکشید عمیقی نفس

 میکنم سحساا زدم فحر تباها کتایونیو مفهمید که حاال لیو：وشسیا

 ..مفهمید بهت حسمو

 ..که میکنم حس

 ...شتندا ستدو بجز نیست هیچی حس ینا میکنم حس من

 .....وووومخانو نکتایو دارم ستتدو

 ،باال دبو زده مگرما دوبو هشد حبس سینم يتو نفسم

 ..ونبیر دمیز شتدا نهیجا زور از قلبم

 ...دمکر خاموشش مودکر قطع گوشیو

 .تخت روي دمکر تپر مودخو مودکر دیاز یوزکولرگا

 يتو بست نقش وشسیا شتنیدا ستدو ي هچهر زود خیلی بستم چشمامو

 .هنمذ

 ： میشدارتکر گوشم يتو اممد حرفش

 ..مخانو نکتایو دارم ستتدو ،شتندا ستدو بجز نیست هیچی حس ینا

 دمکر مزمهز یرلبز سینمو به مچسبوند گوشیو

 ….وشسیا قاآ دارم ستدو منم: من
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 *همد فصل*

 اون طرفم اون از دم،بیشترکر یکم سرعتمو موداد نتکو ستد سوگند ايبر

 ..سیدیمر بهم تا مداو تر تند دادو نتکو ستد

 ؟خوبی مسال:سوگند

 ؟توخوبی مسال: من

 دممر که هچیشد ببینم کن تعریف بشینیم بیا وبد ، مرسی:سوگند

 ....فضولیاز

 ...بعد بگیریم يچیز یه بریم بیا باشه: من

 ..دبو یکدنز نهمو که يسوپر سمت یمدفتاا راه باهم

 .ركپا يتو برگشتیم گرفتیمو بستنی پفکو چیپسو تا چند

 روش نشستیم یمودکر اپید خالی نیمکت یه

 ؟خب: سوگند

 ..بهم زد نگز وشسیا: من

 نهههه: سوگند

 ...اچر: من

 ؟خب: سوگند

 ...داره سمدو گفت: من

 ،کشید يبلند جیغ

 هنشوگرفتمد يجلو

 ...خفه عه: من

 داره؟ ستدو گفت زد نگز رهیکا: سوگند

 ..بابا نه: من
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 ..ببینم بگو ازاول آدم مثه زود پس: سوگند

 ابخو قتیو نماو دمکر تعریف سشوا چیو همه پانیذ پیش دمبو فتهر: من

 گفتزدو نگز بعد کتیم من فهمید شموسیا  وش،سیا به داده مپیا دمبو

 ..چیه نستهونمید لیو شتهدا بهم حسی یه ازاول

 بهم حسش که هفهمید کیم هفهمیدو دهکر صحبت مباها که نالا میگفت

 ..شتندا ستدوجز نیست يچیز

 ...مخانو کتی دارم ستتدو خیلی من گفت مبعد

 ...شبعد: سوگند

 دمکر قطع گوشیو ،خجالتاز مشد هندز مودمر منم یگهد هیچی: من

 ..دمکر خاموشش بعدشم

 ؟کنیرچیکا ايمیخو حاال: سوگند

 که حاال فتهر ومبرآ که حاال کتایونم من هفهمید حاالکه یگهد هیچی: من

 ...میشم ستدو شباها خب داره سمدو شموسیا مفهمید

 ..هاروکا ینا نکنی نهویود...کتی نه: سوگند

 نبالشد اپسر باید باشه نیافتنی ستد اپسر ي سهوا باید همیشه خترد یه

 .نکن توکوچیکدخو ،باشن

 میکنه امقدا هشرا از دشخو باشه شتهدا ستدوقعاوا گها وشسیا حمقا

 ...نکن مبدنا تودخو ديبیخو

 که شد متمو یگهد دوران اون ،نکن نصیحت زن پیر ينکاز خاله مثه: من

 .ادنمید ابجو اخترد و ريستگااخو میرفتن اپسر

 کیاو همچی قتیو دبیا نستشود هم قخالا تا ستندو باهم تمد حاالیه

 ..سیوعر و ريستگااخو یه مبعد میفهمنو ها ادهخانو زهتا شد

 



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
49 

 

 یه اي مقدمه یه ريهرکا کتی اي نهویود بشی ستدو شباها گها:  سوگند

 ..داره هیرا

 .مشد یکدنز وشسیا به نالا من: من

 تاییرچها نوقتاو ممیشد ستدو شباها دممیز نگز وشنیا به دمتوبو يجا

 ...عشقوصفا میرفتیم

 که نیاو مخصوصا پسر یه يجلو مودخو لیو مبمیر محاضر: سوگند

 ..نکنم سبک عاشقشم

 هنگا طرفتم اتتفکر به اون دم؟کر سبک مودخو من نالا ینی: من

 ...هفکر شنرو خیلی وشسیا.میکنه

 رو تو رکا من محضه شتباهها من نظر به لیو بگی ستدر تو شاید: سوگند

 ...نمیکنم

 ازدواج مباها یگمد روز دو میشم ستدو وشسیا با من یگهد يخر: من

 . میکنیم

 ..میرسی کجا به ببینم اربز سترود ستد بشین نکنرکا هیچ أمتو

 دشخو قسمته گها میکنم عاد فقط نمیکنم خالتد اخد رتوکا من: سوگند

 ..امبر کنه ستدر هشرا از

 ه؟؟بد ابترجو زود نمیکنی فکر بزنی فحر هپسر دهخو با تو معزیز: من

 وش؟نیا یا هبیشتر اخد رتقد.. صالا: سوگند

 ...لیو اخد صدکهدر صد: من

 .دشخو به رممیسپا پس هبیشتر اخد رتقد گها ارهند لیو: سوگند

 .يند مهادا میکنم دپیشنها امتو به

 نتیجه تر زود کی ماله ببینیم ، ممیر دمخو راه از منم اخد به ربسپا تو:  من

 ..همید
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 آرزويتو خوشبختی نیومید که دتخو داري ستدو رجو هر باشه: سوگند

 ...منه

 وشنیا به تودخو میگم همین بخاطر منه آرزوي  امتو خوشبختی: من

 .کن یکدنز

 فکرنمیکنه بهت صالا شبا مطمئن هندید رو تو بیشتر ربا چند کال وشنیا

 ..ريستگااخو دبیا هشرا از برسه چه

 ...اخد به دمسپر گفتم کتی ارهند لشکاا: سوگند

 تهومتفا هم با مینهز ینا يتو، تو منو نظر ، ستهدر يچیز یه هرکسی نظراز

 ..بکنه داره ستدو ريهرکا هرکی کن لشو

 ...فقمامو: من

 .دبو وشسیا، مداو مپیا امبر کهدبو موقه همین

 گفتم باخوشحالی

 ..شهوسوگندسیا وااااي: من

 خوندیم پیامو هم با گوشیو يتو آورد کلشو

 .مخانو کتی مسال: وشسیا

 دي؟کر شخامو گوشیتو مبعد ديکر قطع یهو چیشد یشبد

 م؟خانو میشم نتانگر نمیگی

 ؟بگم بهش چی سوگند واي: من

 ي؟بد ابجو ايمیخو ؟گرفتی تصمیمتو ديتوکرافکر: سوگند

 ..سوگند معلومه: من

 ؟میشه بد رچقد تبابا سهوا نیومید: سوگند

 ؟بگم بهش چی بگو..نمیشه هیچی نه: من

 شد متمو رژمبگوشا...نمونمید: سوگند
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 نوشتم معطلی بی

 ..شد شخامو گوشیم شد متمو رژمشا ،ببخشید مسال: من

 ي؟خبربد یه نمیتونستی..نیانگر از دممر بابا اي: وشسیا

 .ببخشید: من

 ؟حاال خوبی...هشاخو: وشسیا

 نممنو: من

 ؟هستی کجا: وشسیا

 .ركپا ممداو ستمدوبا: من

 م؟خانو سوگند: وشسیا

 بله: من

 ننز لیس قیفی بستنی لطفا فقط.رهبگذ شخو نبرسو مسال کیاو: وشسیا

 ..ستتدو پیش وبر نمیشم حمتامز...دنمیا خوشم

 ؟فعال ینارند ريکا.چشم: من

 .فعال شبا دتخو ظبامو نه: وشسیا

 يبا: من

 دومیکر منگا هخند با ماا دبو مخالف رمکا با ینکها با دمکر هنگا سوگند به

 .دبو لخوشحا

 ..هم بغل پریدیم نقموذو از

 دکر مزمهز یرگوشمز دمیکر ازشنو پشتمو که حالیدر

 ….برسین بهم زود خیلی وارممیدا: سوگند
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 *همزدیا فصل*

 ...دبو جالب خیلی سموا

 .نیاتهر سرهنگ خترد..رشهرکیااخو..نکتایو

 ...نمیشد ورمبا

 ش؟؟بابا سهوا میشه بد نمیگه؟؟؟کجاست عقلش هخترد ینا

 ..باشم شباها ینکها دبهتربو ريبیکا از

 ییراجو یه..حاال لیو دمنبو خترد ستودو زيبا خترد هلا قتو هیچ

 ...ارمند بهش خاصی حس ینکها با  م،شد سوسهو

 ..ییرایجو داره سسترا جالبه سموا لیو

 ...شبابا فطر یه از شورکیا فطر یه از

 ...باشم قبامر خیلی باید

 .مداو وشنیا که دمبو افکر همین يتو

 گفت مقدمه ونبد

 ؟کیه يفهمید هبألخر: وشنیا

 ..یمدارخبر هم كپو جیکو از  ،حتیمرا باهم خیلی

 ..مفهمید آره: من

 د؟بو کی: وشنیا

 .نکتایو..دممیز سحد همونکه: وشسیا

 گفت باتعجب

 ؟هرکیااخون؟کتایو: وشنیا

 ..مهواو: من

 ؟کنیرچیکا ايمیخو چی حاالکه خب: وشنیا
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 میشم ستدو شباها: من

 دادزد

 .میکنی غلط: وشنیا

 ؟؟توچه به عه: من

 .وشسیا نمیکنی روکا ینا تو: وشنیا

 ..ممیادر ريبیکا و گی همر روز ینازا ؟نکنم اچر: من

 یه تحساساا گرفتن زيبا  به با يبیا در گی همر روز و ريبیکا از: وشنیا

 ؟خترد

 رداره؟کا حساساتشا به کی: من

 رداري؟کا چی به اريند رکا حساسشا به گها: وشنیا

 .نگیر رکا نشاو به تو: من

 ؟؟یانه داري ستدو کتایونو تو وشسیا: وشنیا

 موگفتمزد يخندزپو

 ...نه که معلومه: من

 .نکن زيبا حساساتشا با میکنم هشاخو ازت پس: وشسیا

 ؟نیزومیسو دل سشوا رنقدا اچر تو حاال: من

 ؟ینا به داديگیر حاال ديبو هشد سوگند ي لباختهد توکه

 ....ارمند رشکا به ريکا لیو مشد سوگند عاشق من آره: وشنیا

 اريند سشمدو توکه...بچس نمومید نچو نمزومیسو دل کتیم سهوا

 ...سیا شو بیخیالش

 ...مداو دجوو به حسی شاید لیو ارمند سشدو نالا: من

 ..دکر وعشر دشخو اون مبعد
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 ....بچس میگم دارم....دادي کشش أمتو لیو دکر وعشر اون: وشنیا

 ؟بشینم بز مثه دارم ستدویکیو که توخوبه مثه...نیست بچه نه: من

 ...شه ارهمو هشرا تا نشستم منم داره هیرا يچیز هر: وشنیا

 طتباار شباها ادمیخو لمد من شبا شتهاند من رکا به ريکا تو هشااخو: من

 ...باشم شتهدا

 ....فقط. باشه لیو..دبو ظیفمو گترربزادربر انعنو به: وشسیا

 ؟؟؟؟....چی فقط: من

 ...تباطهار باشه ستاهو: وشنیا

 گفتم جدیت با حرفشو سطو مپرید

 ؟هلشما من؟مشمآد من: من

 ...نشیطو قتو یه گفتم لیو نیستی نه: وشنیا

 دمکر قطع حرفشو رهبادو

 ....نزنه گولش شیطونه هست سشاحو تکوچولو داداش نه: من
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 *همدوازد فصل*

 سسترا دونبو آور تعجب سموا گوشیم روي وشسیا ي رهشما نیدد یگهد

 .نمیگرفتم

 یلاوا مثل ماا دممیکر رفتار سمیر خیلی مودنبو حترا شباها زهنو لبتها

 ...یگهد دنبو

 .دادم ابجو دبو ردهنخو دوم قبو

 ؟بله: من

 ؟خوبی مسال: وشسیا

 مرسی: من

 ؟میکنی رچیکا اخبر چه: وشسیا

 ...ربیکا هیچی:من

 ...باشی فحر کم نقدا دنمیا بهت: وشسیا

 ..نیستم فحر کم: من

 ؟میزنی فحر کم من سهوا رنقدا اچر پس: وشسیا

 ..خهآ بگم ارمند يچیز: من

 ..لشهاو زهنو ممید حق بهت لبتها..بابا اي: وشسیا

 ..رکنا اريبز خجالتو باید خب لیو

 ....باشی فحر کم خجالتیو دنمیا خوشم

 ..چشم: من

 ...دمیکر نمویود شخند ايصد ،خندید

 ون؟؟؟بیر بریم باهم داري ستدو ببینم..فرینآ: وشسیا

 ون؟بیر:من
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 ..یگهد ونبیر....تو نه: وشسیا

 ..ننمید زهجاا...نمیشه لیو دارم که ستدو: من

 ...رنواو رینوا يمیر بخو که مخانو سوگند با: وشسیا

 ...ستمهدو اون خب: من

 ..ستتمدو منم: وشسیا

 ...نمیتونم لیو: من

 گفتوشدرلخود لحنش

 ...يبیا میتونستی گرنهو اريند ستدو حتما: وشسیا

 ...مسوگند با بگی میتونی

 ...دکر حتمرانا رشلخود لحنرنگاا

 ...ونبیر مبر وشسیا با دبو امخداز

 ...وشسیا مبیا دارم ستدو من: من

 ...کن ثابت پس: وشسیا

 ...ونبیر ممیر سوگند با میگم...باشه: من

 ...خیلی مشد لخوشحا...خندید

 ستوبوا هیستگاا يجا شیش ساعت رأس من پس...باشه: وشسیا

 ...خیابونتونم

 ...نبالتد مبیا نمیتونم که هشرمند

 ممیا..باشه:من

 ...فعال...منتظرتم: وشسیا

 ...فظاخد: من

 .داد ابجو زود خیلی گرفتم وسوگند ي رهشما ريفو
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 ؟خوبی مسال وووولوا: سوگند

 ؟خوبی تو مرسی مسال: من

 ؟میکنی رچیکااخبر چه،خوبم: سوگند

 ؟توچی.ربیکا: من

 ربیکا منم...ممیچرخید ینترنتا تو: سوگند

 ..يچیز یه قاآ: من

 ي؟چیز چه: سوگند

 ؟ظهرکجایی از بعد: من

 ؟چی سهوا خونه:سوگند

 منتدا به ستمد:من

 ه؟چیشد زبا: سوگند

 ...ونبیر مبر وشسیا با اممیخو: من

 داد؟ دپیشنها دشخو ي؟جد: سوگند

 ..مبر شباها که سلتماا کلی زد نگز آره: من

 ؟حاال برین یناکجامیخو..بحالت شخو...لیوا: سوگند

 پایه.امباتو بگم مامانم به اممیخو فقط..نیست ممعلو...نمونمید: من

 ...نشم ضایه زد نگز گها نیوبد گفتم لیو که نمیپرسه لبتهاي؟؟؟ا

 ..ارهند لشکاا باشه: سوگند

 ...مرسی: من

 ...رهبگذ شخو...هشاخو: سوگند

 ...میرفتیم تاییرچها نالا ديبو هشد ستدو وشنیا با مخر تویه گها: من

 شخووتوبر باشیم شتهاندرکا بهم شد ارقر...کتی نکن وعشر زبا: سوگند

 ..رهبگذ
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 اري؟ند ريکا فعال...باشه خب خیله: من

 قربونت معزیز نه: سوگند

 فظافعالخد: من

 ....معزیز فظاخد: سوگند

 .دمبو لخوشحا خیلی

 ....ردمیخو خیلی ها موقه یندردا به سموا ارهنگهد وسوگند اخد

 ..ونبیر مپرید تاقمازا نشدنیم صفو ذوق با

 .دمیکر ستدر رناها شتدا دوبو شپزخونهآ يتو نماما

 ن؟ماما: من

 م؟هواو: نماما

 ..سوگند پیش ممیر عصر: من

 ...وبر باشه: نماما

 ...شکراروخد

 .نیست مخالفتی نستمومید

 ....دبو آزاد همیشه امبر سوگند با مدآ فتور
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 *همدسیز فصل*

 ...دبو عالی اول مقد سهوا

 ...ونبیر دبیا من با شهاخد از هخترد

 ....میترکید خوشحالی از شتدا

 تیپو بهترین که دبو مهم سموا زمبا لیو شتماند بهش خاصی حس ینکها با

 ..کنم شتر عاشق تا بزنم

 و یقهو ها کمهد که مشکی تسپرا هناپیر با مپوشید شکیزر نکتوارشلو

 .دبو شکیزر شستیناآسر

 ..مپوشید روش شکیمزر مخمل کت یه

 .دممیز ژل باال بهرو فقط دنبو فشن ديیاز لمعمو طبق مموها

 .دمکر ستمد نگمور طالیی ساعت.

 ..دبو مرتب چی همه

 .دمکر مپا ستشو تسپرا يکفشا شتمودابر مشکیمو مچر کیف

 .ونبیر زدم قتاازا

 ..رسرکا بابا دوبو ستانهدو يها جلسه لمعمو طبق که نماما

 ...دمیکر لنباد نباهیجا ترسناکو فیلم یه دوبو نشسته وي تی يجلو وشنیا

 گفت زدو سوتی یدنمد با

 داره؟ ارقر نخوشتیپمو يسیا داش: وشنیا

 .خوشتیپه زمبا باشه شتهاند ارمقر تسیا داش: من

 ..زدي شیرسفا تیپه نالا لیو صد درصد نکهاو: وشنیا

 ...آره: من

 ارداري؟قر کتی با: وشنیا
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 ...اول فهد سهوا آره،:من

 ؟ببریش ايمیخو کجا:  وشنیا

 .زد فحر شبا بشه هرجا نمونمید: من

 ..رهمیا در تورپد بفهمه کیا: وشنیا

 ....من نه رهبیا در هرشواخو رپد باید فهمید گها مادو ، نمیفهمه که الاو: من

 ....هیرشدد مبر

 به شه قلمبه مهربونیت رگ ستاخو قتو هر هشااخو فقط...وبر: وشنیا

 ...شبا حساساتشا و روان و روح فکر

 ..زنمیسا شونو یندآ نااو...اخترد سهوا لیو طبیعیه ما سهوا ها بطهرا ینا

 فعال...هست سماهو: من

 رهبگذ شخو: وشنیا

 مرسی: من

 .فظاخد: وشنیا

 ...ونبیر میریم باهم شو فیقر سوگند هخترد ینا با امتو بیا: من

 ...رکا یه همین هموند دمموکرراکا همه یگهد: وشنیا

 ...ربخا بی: من

 ...ديکرربخا زهتا تمدخو تو: وشنیا

 خندیدموگفتم

 فظاخد فتمر من: من

 ...فظاخد: وشنیا

 دم،بو هیستگاا دم شیش ساعت رأس

 ...دیستاا الستیکا جیغ ايصد با ماشین که دبو دیاز ريقد به مترمز تشد
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 ...دممیبر تلذ ازش همیشه که يچیز نهمو ، سمتم برگشت اسر ي همه

 .پایین مکشیدرو شیشه

 ...دمکر هنگا یستگاهوا يتو و باال زدم بنمو ري عینک

 ...مداوهمونجا

 درچا با جالبی دتضا دوبو قرمز شالش لیو منشد شمانتو نگر متوجه

 ...شتدا مشکیش

 ....ضایه ماشین اون با منو میدید دشخو ممدنمیز لبتها زدم، قبو سشوا

 ...شدارسوومداو

 ....مداو ننبالمود ممدمر لفضو چشم مودفتاا راه

 ؟شدین معطل خیلی ، ببخشید ، مسال: نکتایو

 ....دمکر شنگا

 ...دبوزنا

 ..قرمز کوچولوئه نسبتا يلبا و مشکی ويبرا و چشم با گندمی پوست

 ...دبو وبر دل تو خوشگلو زمبا لیو  ،شتاند یشآرا هیچی

 ...دمبو همداو زهتا..دیاز نه:  من

  ...ببخشید زمبا: نکتایو

 ..ارهندادیرا: من

 ادت؟خانو به گفتی چی

 ...سوگند پیش ممیر گفتم مامانم به دننبو که بابا شورکیا: نکتایو

 ...فکر بی چه گفتم لمد يتو

 با حتما ینی مسوگند با بگه که دارن دعتماا نخترشود به رنقدا ینی

 ه؟سوگند

 ...مشد لخوشحا ي،مداو که شد بخو چه: من
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 ...رهمینطو منم: نکتایو

 ؟بریم کجا داري ستدو بخو: من

 ...نمونمید: نکتایو

 نمیشه نحمموامز کسی حاله با نجود  دارم، اغسر بخو پشا کافی یه: من

 ؟خوبه ،شناشیمآ بیشترباهم میتونیم

 ...خوبه: نکتایو

 ...همونجا میریم پس باشه: من

 ...!!!دنبو حرفی یگهد

 .مشد خسته نبینمو ي همسخر تسکو از

  دممیکر کم شواصد که رهمینطو دم،کر شنشرو ظبطو سمت فتر ستمد

 گفتم

 د؟میا خوشت هننداخو ومکد از: من

 داري؟ ستدو سبکی چه

 ..امبر ارهند فرقی ممید شگو چی همه: نکتایو

 قیدضاصار ، فالحیریازما ، پاشایی مرتضی ، يصفو مبهنا ايصد خب لیو

 ...دارم ستدو رویناا

 اري؟ند ستدو رپ: من

 ...میگن تچر ارمند خاصی ي عالقه لیو ممید شگو: نکتایو

 ....دمبو رپ عاشق من

 ...دنبودشا شهنگاآ قلاحد ، يصفو مبهنا ي پوشه روي زدم

 .نمیشد زده حرفی هیچ میشدنو پلی یکی اون پشت یکی هنگاآ

 ....دممیکر همخونی هنگآ با که دمبو من فقط

 .سیدیمر هبألخر
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 ..نشستیم یمودکر اپید حترا يجا یه

 ري؟میخو چی: من

 ...گالسه کافه: نکتایو

 .دادم رشسفا گالسه کافه تا دو نسورگا به

 ؟خبر چه یگهد خب: من

 ...هیچی: نکتایو

 ....نمیزنه فحر صالا که ینما بابا اي

 داري؟؟؟ سمدو يفهمید کیاز ببینم بگو: من

 ....نمیدین لو تونودخو؟بکشین منو نبوز یرز ینامیخو عجبا:نکتایو

 هموگفتم يتو مخماموکشیدا

 ...شبا حترا دي،نمیز فحر سمیر رنقدا قبال: من

 ...دادملو شب نهمو منکه مبعد

 ستدو بهت حسم مفهمید کتایونی گفتی که همونجایی گفتم

 ؟نگفتم...شتنهدا

 گفتو خندید

 ...گفتیاچر: نکتایو

 ...بگو توئه نوبت حاال؟چی پس: من

 ...کیش فتیمر که اي موقه اون از:  نکتایو

 یه ، شتمدا تودخو حس نهمو خب لیو میدیدمت روز هر تقریبا قبلش

 ...گنگ حس

 ....تنفر ديمیکر یتماذ که قتاو بعضی و تیوتفا بی شاید یا

 گفتم خندیدمو

 ...شتمداتو به رچیکا من: من
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 ...یگهد ديمیکر یتماذ همش: نکتایو

 ؟؟مثال: من

 ...محلی بی مثال: نکتایو

 ...یدگرفتنمدنا

 ..رسانسودرآ زدن

 ..ماشین زدن

 ....دبو دهکر ستدر نماما که شربتی ردننخو

 خندیدموگفتم رهبادو

 د؟بو دهکر ستدر مامانت: من

 ...آره: نکتایو

 ...غگودرو اي....!!!! فتر ستمد از پس:من

 ...میکنی یتماذ داري محاال همین:  نکتایو

 ...بکنم غلط من: من

 داد مهادا وخندید

 ...ازم دبیا خوشت ريبخو شربت شاید ارمبز سکال ستمامیخو

 ...ديبو چشمم جلو همش کیش فتیمر قتیو که خالصه

 ...باهامی همش ینکها از ردممیخو صحر همش منم

 ...میرکنا فکرمیکنم همش ینکها چیه لیلشد نستمونمید

 ...قلبم لیو گرفت آروم لمد یدمتد سیدیمور که شب

 ...دبو دهکر پا به شوبیآ چه نیونمید

 ...دارم ستدو مفهمید فهد لیناو ايبر کهدبو نجااو

 ...بزنه فحر هبلد ینما بابا نه

 ....میومد خوشم نبوز بلبل ايخترد از همیشه



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
65 

 

 ....نفهمیدیم ما و دهبو ما نخه تو کی از ببین

 ...قدیمیه عشقت پس ، اوووو: من

 گفت وخندید

 ...خییلی آره: نکتایو

 ؟؟؟حاال هست سالت چند: من

 ...ههیجد: نکتایو

 گفتم خندیدمو

 !!!!...کوچولویی چه ي؟؟؟؟جد: من

 ره؟میخو چند مگه: نکتایو

 ؟؟؟نشجوییدا ، باشی گترربز دمفکرمیکر: من

 ..پیشم...بابا نه: نکتایو

 ؟؟؟...میخونی چی: من

 ...بخونم ورهمشا دارم ستدو...نسانیا: نکتایو

 ؟؟سوگند چی ستتدو...خوبه: من

 ...نسانیها نماو همیم با: نکتایو

 ...يتر خوشگل اون از تو: من

 ...مشد متوجه بخو خییلی لشود ته از خوشحالی

 ...خوشگله نماو: نکتایو

 ....خیلی يتر خوشگل تو لیو:  من

 ...يتر مخانو ي،تر وبر دل تو

 ..یگهد لمدتو يمداو همین سهوا

 ..خندید

 ....رنگاا دبو هشد لخوشحا خیلی
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 ..دبو هنمذ يتو اممد وشنیا يحرفا

 ..بچس ینکها ، حساساتشا

 ...باشم شفکر به نکنمو یتشاذ ینکها

 ...دمنبو نپشیمو مها گفته از مصددر یه من لیو

 ؟؟؟کنی السو من از اينمیخو:  من

 ...نمومید ردتمو در چیو همه:  نکتایو

 ..دمکر شنگا تعجب با

 گفت وخندید

 ..سالته رچها بیستو: نکتایو

 ...گانیزربا مدیریت ، میخونی قفو سهوا داري

 ..تیدراصا توواردا رکا تو

 ...يمداو نیاد ینوردفر زدهیا

 ...خالقیابد و خموا خیلی

 ب؟خو خترد دمکر خماتو به کی من: من

 ...همیشه:  نکتایو

 ...یگهد دمنکر خما که وزمرا: من

 ...ديمیکر همش که قبال: نکتایو

 گفتم خندیدمو

 ؟؟؟نهزد فحر زطر چه ینا: من

 گفت تعجب با

 ...دينکر وزمرا ديمیکر همش قبال میگم ؟مگه چیشد: کتی

  دممیکر خما که ینها رتمنظو...بخو هخترد کن قتد نتزد فحر تو: من

 ...یگهد
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 ..دينکر وزمرا ديمیکر خما همش قبال... گفتم همینو..یگهد آره: نکتایو

 !!!!...دبو نگرفته زهنو ینا...ااااخد اي

 ...کنم خماتو سهوا بکنم غلط یگهد حاال: من

 ...صنا دنمیا لمد

 ...بهم ديکر خما یکم وزممرا همین:  نکتایو

 ...میز روي شتماگذ مودکر هگر ستامود

 گفتم شیطونشو يچشا تو مشد هخیر

 ....خوشگله مخانو تمهرصو مفر یگهد اون: من

 ...مشد تترصو مفر همین عاشق منم: نکتایو

 ..پایین ختاندا سرشو وکشید خجالت حرفش از دشخو

 ...مداو خوشم رشکا ینا از

 ...گفت عشقش از شتواگذ شپا یرز شوورغر

 ؟؟؟؟ من لیو

 ...رهبیچا هخترد...  نیستم عاشقش

 ...خوشگلتم مشکی يچشما اون عاشق منم:  من

 ...میکنه نهویود موآد

 ...کشید خجالت زمبا

 ...میشد ترزنا خجالت با دوبو زنا

 ..دمکر هنگا ساعتم به

 ..دبو هشت

 ...یمدبو فیکاتر تو که همشم

 ؟؟؟باشی من با شامو میتونی...هشته ساعت: من

 ...میشه یرد مبر باید یگهد ،نه واااي:  نکتایو
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 ي؟سوگند پیش مشا بگی نمیتونی: من

 ...خونه دمیا بابا ضایس یگهد نه: نکتایو

 !!!....یکم همیگیر سخت

 ...باشم تباها مشا شتمدا ستدو...بد چه:  من

 ..نمیشه لیو دارم ستدو منم: نکتایو

  ، ارهند لشکاا: من

 ...نشه تیرد پس بریم پاشو... یگهد موقعیت یه تو یشاالا

 ..شد بلند شجا از

 .شونش روي ختاندا کیفشو

 گرفتموگفتم ازش

 ...معزیز رمبیا ستوا من هبد: من

 ...گفتنم معزیز لیناو به نسبت کنششووا مهدیا بخو

 ...دمنبو رهمیخو بهش هینددرآ شاید که اي ضربه فکر صالا من

 ...نمروبگذ قتموو کنمو مگر شباها سرمو ستمامیخو فقط من

 .ونبیر فتیمر ستمود داد کیفشو

 ...نشست مودکرزبا سشوا درو

 م؟؟؟بخر ريگادیا یه ستوا بریم اريند قتو کوچولوئم یه: من

 ...ممیبر ريگادیا قلبتو نیست زمال...نممنو: نکتایو

 ه؟؟؟بگیر ازمقلبمو روز یه میشه ینی دمکر فکر دمباخو

 گفتم خندیدمو

 ..اونبجز...شما ماله بستدر قلبم: من

 ...نیست قتو مرسی نه: نکتایو

 ....خب خیله..بابا اي: من
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 ،شد تسکو نبینمو رهبادو ماشینو يتو نشستیم

 ..ختامیند فاصله نبینمو ماشین کهرنگاا

 .شتدا همیز هیزر ايچیز که میدد کوچولو ي زهمغا یه راه بین

 ...هبر خالی ستد دبو شتز

 گفتم شتمودا نگه

 .شو دهپیا: من

 ؟کجا: نکتایو

 موگفتمدکر رهشاا زهمغا به

 ...هنمیگیر قتو دیاز ینجاا: من

 ...شدیم دهپیا باهم وخندید

 گفتم خندیدمو شتاند خاصی چیز

 ...ارهند که هیچیم: من

 ..شتدابر يجاکلید تادو

 دبو نگلیسیا به دشخو سما اول یکیش تو منو سما اول یکیش تو د،بو قلب

 گفت جلومو گرفت

 ...بهش یمازمیند مونو اکلید...یناخوبنا: نکتایو

 گفتم قاپیدمو اهو رو دوبو نوشته نواو سما اول که نیاو

 ..دهبو سوگند رتمنظو بگی باید تو فقط...من ماله ینا: من

 ؟میگی چی تو:  نکتایو

 باال ممیگیر سرمو بپرسن گها مبعد ، ارهند رمکا به رکا کسی مپسر من:  من

 ...عشقمه سما اول میگم و

 ..داد هخند با چشمکمو ابجو

 .ماشین يتو برگشتیم مودکر بحسا پولشو
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 داد نشونم دوکر بجا جا شودخو ايکلید

 ...خوشگله چه ببین: نکتایو

 آره: من

 ...هبد تواکلید: نکتایو

 ...بهش دادم مودرآورد کلیدمو ستد جیبمو يتو دمبر ستد

 ..بهم داد دوکر جابجا رمنااو زود خیلی

 ..دبو گیر چشم قوابر اي هنقر يگو یه دمخو يکلید جا

 ؟؟؟باشه من ماله ینا:  نکتایو

 ..باشه ستتد جفتیه يکلید جا باید فقط باشه:  من

 ...باشه: نکتایو

 گفتم شتمودا نگه هیستگاا يجا

 ...نببیننمو میترسم ،خونه برسونمت نمیتونم که ببخشید: من

 ..نممنو نه:  نکتایو

 خلدا آورد هپنجر از سرشو ،شد دهپیا

 ..گذشت شخو يمداو که مشد لخوشحا خیلی: من

 اري؟ند ريکا.گذشت شخو منم به: نکتایو

 ..شبا دتخو ظبامو نه: من

 ..فظافعالخد باشه: نکتایو

 ..فظاخد: من

 ...فتمر گرفتمو زوگا نکوچشو يتو نپیچید محض به

 ...دنبو بد

 ....بهم دبو گذشته شخو ییراجو یه
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 *همردچها فصل*

 .وشسیا دور میچرخید مفکر ردنخو مشا تمد متما

 ...دبو نشدومر يستاد اون پیش سماحو متما

 ..ممیشد نهویود میگرفت که نفرمو دور  دن،بو مفر شخو خیلی

 ...دبو داده ینتشز رگبز مشکی نگین که ينگشترا با نهدومر ستد

 ...ستامیخو رو ستاد اون لمد

 ...دمبو هشد ستاد اون پایبند هنشد هیچی زهنو من

 ..مداو در بابا ايصد که درآوردم زيبا ضاییه مودکر زيبا امغذ با رنقدا

 ؟بابا رينمیخو شامتو اچر ؟؟؟کتی: بابا

 ...ارمند میل: من

 ؟؟ینردخو یدیند چی هر سوگند با زبا حتما: رشکیا

 ...چسبید چه ردمخو گالسه کافه دمبو شموسیا با نمووجو ؟؟؟؟سوگند

 ...دادم نتکو سرمو

 ...یمردخو يچیز دیاز آره: من

 ...بخیر شب بمابخو ممیر خستم من

 ..گوشیم اغسر مبر ستمامیخو قتااتو مییددوو

 تاقما يتو همین بخاطر ، هسفر سر بریم گوشی با نمیومد خوشش بابا

 ....دبو

 ...وشسیا فطر از متاپیا سه، دمکر شنرو صفحشو

 ؟؟گلم خونه يسیدر: وشسیا

 ؟؟؟کجایی...عشقم: وشسیا

 ...هبد چاکتو سینه عاشق ینا ابجو ادمیخو لتد گها: وشسیا
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 ..فتر ضعف لمد

 ..دمفکرکر دمخو با

 ...مهمم اشبر رچقد

 دادم مپیا ريفو

 .مسال: من

 .ردممیخو مشا شتمدا ادمند ابجو ببخشید ، خونه مسیدر

 ...مداو بشاجو زود

 ؟بزنی فحر میتونی:  وشسیا

 ....خیلی هشد تنگ خوشگلت ايصد ايبر لمد

 ...دبو هشد تنگ امصد ايبر لشد وشسیا

 ..دمبو نسموآ تو

 موقعیتش نمیتونم بگم من و بزنه فحر مباها ادبخو وشسیا میشد مگه

 ؟؟؟نیست

 ...موقعیتو میکنم رجو باشه کندنم نجو سختی به

 .دادم ابجو

 ....هشد تنگ اتصد سهوا منم دل: من

 ؟بزنم نگز میتونم ینی ینا: وشسیا

 ....مهواو:  من

 شتدا فاصله خیلی نییمواپذیر از که دبو ینا خوبیش دم،کر قفل تاقموا در

 ...نجااو فتمر...دبو کوچیک استر یه تاقما يتوو

 ....میشد هیدد قشنگ خیلی شهر

 ...زن چشمک يها رهستا به ختمدو چشم و صندلی روي نشستم

 .دادم ابجو قشتیاا با من ردوخو نگز گوشیم م،نشد منتظر خیلی
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 مسال: من

 ؟خوبی..بخیر شبت.معزیز مسال: وشسیا

 ؟توخوبی خوبم.بخیر امتو شب: من

 یه زممیسا رممجبو خب لیو نیستم بخو که نباشی پیشم تو: وشسیا

 ...هشد تنگ اتبر لمد نرفتی پیشم از زهنو....ريجو

 ...باشم پیشت ادمیخو لمد همش رهمینطو منم: من

 خبرشم ، باتو یشزسا موقعیت فقط...حاال نبالتد ممیا خیلی: وشسیا

 ..دتباخو

 ؟کجاهستی..باشه: من

 ...نتوخیابو ماشین تو: وشسیا

 ؟میکنی رچیکا نجااو: من

 ....کافه مبعد بولینگ دمبو فتهر ها بچه با: وشسیا

 ؟؟؟؟میکشی چی: من

 ....اي همیو عنو از نقلیو نتوزجاا با:  وشسیا

 ؟چیرسیگا ؟فقط: من

 ....ارمند ستدو رسیگا ن،قلیو فقط: وشسیا

 ...قیدصا پسر چه دمفکرکر دمخو با

 ...نمیگفت صالا شاید دبو یگهد هرکی

 وش؟؟؟؟سیا: من

 وش؟سیا ووونجو: وشسیا

 ...اممیخو يچیز یه ؟ازتکنم هشاخو یه میشه: من

 ..اهبخو نجو تو م؟عزیز نمیشه اچر: وشسیا

 ...سالمتیت سهوا ردارهضر نکش نقلیو: من
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 سعی چشم تومیگی که حاال...یگهد تهدعا لیو معزیز نمومید: وشسیا

 ...کنم کمش میکنم

 ...مرسی: من

 ؟میزنی فحر حترا رنقدا توکجایی...هشاخو: وشسیا

 .تاقما يتو سهاتر يتو...من: من

 ...داري نجد يجا پس خوبه: وشسیا

 آره: من

 بخو...فعال شاخشه رو جریمه یه گرفت جلومو پلیس معزیز: وشسیا

 ..عشقم بیابخو

 ..ببخشید يشد جریمه من يباال از: من

 ...تسر ايفد طبیعیه معزیز نه: وشسیا

 فظاخد بخیر شب: من

 ....يبا سکموعر فظاخد: وشسیا

 ....مبوسید ربا چند گوشیو

 ....بهم ادمید حسی چه شباها دنکر صحبت

 ....میشد آب لمدتو قند خوشگلش يحرفااز صبح تا

 يتو شحرفا هنگآ با تا مبوسید نگشور شخو يموها اون عکسشو رنقدا

 ...دبر بماخو گوشم
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 *همدپانز فصل*

 ...ستمشامیخو قتمو نندروگذ سهوا فقط ییرایجو

 حاال مودبو ونبیر مستادو با قتاو بیشتر  ،شتماند ريکا که من خهآ

 ...باشم کتی با میتونستم

 ..دنبو حتیاجیا وشنیا منو رحضو به که دبو ريجو مونمرکا

 ..دبو هنشگادا سرکالسو ومیخوند درس بیشتر وشنیا

 ....یمدبو اجد ينیاد تادو يتو هم با حیرو ظلحا از کال

 ...!!!یمدبو ادربر خونی فقط ،یمدنبو هم شبیه دمیاز

 ، ونبیر بریم باهم بزنمو نگز بهش میشد مخم مخ همش که خالصه

 !!!...شتماند بهش حسی ینکها با

 ..دمیز اصد سمموا قتیو شتمدا سشدو اچر

 ...وردنمیا زنا ینکها با شتدا زنا اشصد

 ....عاشقمه دممیکر حس قتیو لتنگمهد میگفت قتیو شتمدا سشدو

 ....دمبو دهکر دتعا بهش گفت بشه شاید خب لیو

 ...دممیکر سعی خیلی

 م،نبند دل تا دممیکر جمع سمواهو متما

 ....امبر باشه نیروگذ قتو یه فقط تا ، نشم عاشق تا

 ....نمیمونه دسر بطهرا یه قتو هیچ خب لیو

 ...شیطونه منفرسو باشن باهم دمر نوز یه قتیو گفته اخد

 ....بشه وارد هبلد بخو نشیطو

 که دممیکر آوري دیا دمخو به دمیکر شواصد شودخو ايهو لمد قتو هر

 مسرگر اممیخو فقط موارند بهش حسی هیچ ،نیست نبینمو هیچی
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 ....باشم

 ...گفتم دمخو به همیشه مثل ام یندفها

 ...رمبیادر شورماآ میزنم نگز

 ..دمبو دهسیوکر دشخو سما به حترا لخیا با شورشما

 بر هنرسید میدو به قبو لیناو نمیشدمو معطل قتو هیچ، گرفتمش

 ..شتامید

 ؟خوبی وشسیا مسال: نکتایو

 ...گرفتموگفتمرلخود مواصد

 ؟خوبی شما....مخانو کتی مسال: من

 ؟توخوبی مرسی: نکتایو

 ....نه: من

 ه؟؟؟شد يچیزا؟چر: نکتایو

 يخبر عشقم از دوروز گها مفهمید فقط.... هیچی نه ه؟؟؟؟شد يچیز: من

 ...هبگیر ازم خبر یه که نیست مهم سشوا نماو منگیر

 ؟؟؟؟کیه هخر وشسیا...هست شیوسیا کهرنگاا نه رنگاا

 کهدبو ینا سهوا دمنز نکز گها من؟حرفیه چه ینا وشسیا عههههه: نکتایو

 ....نباشم حمتامز رداريکا دمفکرکر

 .حرفش سطو مپرید عصبی

 ....کنی دبیخو توجیه ادنمیخو: من

 ؟؟؟حمیامز تو گفتم من

 ي؟بد نمیتونستی چی مپیا ،شی حمامز دينز نگز

 ...ادمنمید ابجو ديبو حمامز

 ...ختیدو و يبرید فقط دينکر متحانما
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 ..گرفتی تصمیم دتخو سهوا

 ؟؟؟میزنی عاشقیاز دم ريینجوا نکنه درد ستتد

 اتبر دبو هشد تنگ لمد دمبو تمنتظر همش من ابخد وشسیا: نکتایو

 ....نگز کتی ديمیز نگز دبو تنگ لتد گها نمیکنم وربا: من

 ...یدزمیلر اشصد...دمبو دهکر حتشرانا

 ...دممیز نگز باید میگی سترا تو ،منه تقصیر ببخشید:  نکتایو

 ....خب لیو دمنبو عاشقش ستهدر ،شتماند حسی بهش ستهدر

 ..هبگیر گریش شتماند ستدو

 که مخصوصا منمیشد لخوشحا انیگرد دنکر حترانا از مطمئنا دم،بو آدم

 ....باشه کتی...آدم اون

 ...دمبو فتهر تند

 گفتم مهربونی بالهن پایینو آوردم مواصد

 ؟؟؟....کتی: من

 ...مداو نشزولر ايصد اون پشت فینش فین ايصد

 م؟هواو: نکتایو

 ؟میکنی گریه: من

 ..نه: نکتایو

 نکن گریه...نگو دروغ من به: من

 ..نیست دمخو ستد: نکتایو

 ؟؟؟خب ،ببخشید: من

 ...خب: نکتایو

 ؟؟؟کجایی: من

 ...یناا سوگند خونه: نکتایو
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 دي؟کر گریه اون جلو: من

 ....نه: نکتایو

 ؟خونه ديمیگر بر کی...غگودرو اي: من

 یگهد ساعت نیم یه تا:  نکتایو

 ي؟میر چی با: من

 .نسآژا:  نکتایو

 .کن اس سمآدر...نبالتد ممیا شبا دهماآ ،خب خیله: من

 ...حمتتز:  نکتایو

 حرفش سطو مپرید

 .ببینمت اممیخو هشد تنگ لمد...نیست: من

 ...باشه: نکتایو

 ....دمکر قطع حرفی هیچ ونبد

 ...حسابی دمبو قاطی

 .ستمانمیخو ینوا د،بو رلخود نمومید

 .ونبیر فتمر پوشیدمو سلبا ريفو

 .دممیکر خرید ازش همیشه که شیوفر عطر اغسر فتمر اول

 .دنبو دهلعاا قفو اشعطر

 دم،کر بنتخاا اسسوو با یکیشونو هبألخر عطر تا صد دنبوکر از بعد

 .ونبیر زدم مودکر بندیش بسته خوشگل ي جعبه یه تو

 ....روش زدم خریدمو اشبر مقرمز رز گل شاخه یه

 ...رمبیا در لشد از ستمامیخو فقط ، شتماند يقصد هیچ

 ..باشه رلخود ستمانمیخو

 .سوگند ي خونه سمت دمفتاا راه
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 .دمبو نجااو بعد ساعت نیم

 دادم مپیا

 ..بیا وبد نموبیر:  من

 .ونبیر مداو که نشد قیقهد پنج

 !!!!!!...دبو هشد تنگ اشبر لمد دمکر حس یدنشد با

 و مشکی يمانتو  د،بو شسر ختشدو شخو يکمردرچا همیشه مثل

 ....میومد بهش خیلی.. گلبهی يسررو

 ..دبو سوگند با

 ...منشد دهپیا لیو پایین دادم رو هپنجر

 نخا وشسیا مسال: سوگند

 م،سال: من

 گفتم مودکر هنگا کتی به

 م؟عزیز خوبی: من

 ..آره: نکتایو

 .مخانو سوگند خلدا بفرمایین. بریم:  من

 .چشم: سوگند

 .شدارسو کتی نودکر بوسیرو هم با

 .دمفتاا راه مو زد بوقی

 ؟گذشت شخو: من

 .رهمیگذ شخو همیشه سوگند پیش: نکتایو

 ؟؟؟چی من پیش: من

 ..رهمیگذ شخو باهاتم زدن فحر نوداد مپیا هیچی که پیشت: نکتایو

 ؟حاال منو يبخشید...بخو چه: من
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 ...صالا دمنبو حترانا: نکتایو

 ..دتخو نجو:  من

 .دمیکر گریه من ي عمه

 .ازت باشم رلخود نمیتونم صالا: نکتایو

 ...هیچوقت،باشی رلخود ارمند ستدو منم: من

 .کنزبا ردوشبودا در...کشی منت ممداو محاال

 .زد جیغ خوشحالیاز دوکر زشبا کن شگو فحر يها بچه مثل

 ؟؟؟منه ماله وشسیا وااااااي: نکتایو

 ...هیاخو رتمعذ سهوا ،قابله نا: من

 ...گلم عاشق من  ،مرسی وااااي: نکتایو

 .گلی تمدخو: من

 گفت حتیرانا با

 ...خونه ببرمش نمیتونم: نکتایو

 .میوفتی من دیا یدیشد قتوهر بعد....هدیس بگو مامانت به هبد: من

 گفت وخندید

 ..قعاوا آره: نکتایو

 .دبر بینیش یکدنز دوکرزبا وعطر ي بسته

 ...بوئه شخو رچقد وشسیا واااي: نکتایو

 ....بشی بویی ینا دمیا خوشم بزنی ازش همیشه دارم ستدو: من

 .شبو از پرشد ماشین کل زدو ازش همونجا

 گفت حتیرانا با

 ....رهمیا ییاجد عطرکه: نکتایو

 يجد لحن با دمبو هخیر جلو به کهرهمینطو ، هم يتو مکشید خماموا
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 گفتم

 ....ننز مندا تفااخر به قتو هیچ:  من

 ..عطر شیشه یه به برسه چه ازهنمیند ییاجد مرگم تو منو بین
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 *همدشانز فصل*

 ....دهکر شک بهم حسابی مامانم قتهو چند

 یگهد نسدراما حس خب لیو دهنکر يتغییر هیچ دمنظرخو به رمفتار

 ...میشه ملهاا بهش قتاو بعضی

 ...هست چیزیت یه تو که دادهگیر

 ...شتاند اي هفاید خب لیو دمکررنکاا کلی اول منم

 .شتمدا يبد حس همش ، باشه ريینجوا ستانمیخو ممدخو دل

 ....فتنر لو هبد حسه

 ..حتمرا مامانم با

 ...شم حترا تا بگم بهش چیو همه میتونم دمفکرکر دمخو با

 ...حاال همین تا اول روز نهمو از  دم،کر تعریف سشووایادر به زدم لمود

 ....باشه ینا لعملشا عکس دمنمیکر فکر صالا

 ....و اعود کلی

 ...کنه ريینجوا دمنمیکر فکر....بماند

 ستامیخو دومیز تشر بهم همش قتو چند تا دوبو مخالف خیلی لشاو

 ...کنه ممآد

 ؟؟؟چی بفهمه تبابا گها که دبو ینا نیشانگر بیشترین

 ....اسپسر خترد دشاار رشکا که من سحسا يبابا میگفت سترا وااااي

 ....دشخو خترد حاال

 ....منو میکشت حتما بابا

 ....راه يتو رهبیا منو دمیکر شتال همش مامانم

 .دکر لمو...عاشقو هشد خل شخترد ارهند هفاید رنگاا نه یدکهد قتیو لیو
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 ...دنبو سحسا دیاز مامانم

 ..ارهند بطیر هیچ من به بفهمه تبابا گها گفت فقط

 ...وشسیا با بطمرا تو باشه جمع سماحو ینکهوا

 ...هیسر میگرفت لمد

 ...میشدگریه فقط رمکا ممیشد لتنگشد یدمود نمی شووسیا قتیو

 ....دبو هشد نغودا سممدر ، دمبو هشد زكنا دل کال

 ...وشسیا سهوا لتنگید بخاطر گریه فقط فقطو

 .دمیکر ممسخررنقدا که رشکیا

 ...کنه دشا منو و کنه شوخی مباها ستامیخو یسر

 ...مرگش خبر یا دمیا دشیاخو نکن گریهرنقدا میگفت

 ..منمیخندید منمیشد دشا من لیو

 ....وردمیا در شکموا بیشتر ، دنبو داري هخند هچیز

 فقط من دل د،نمیکر خالیم د،نمیکر ممآرو مسوگند با دل و درد

 .میشد آروم وشسیارباحضو

 ...کنه ممآرو نمیتونست شماصد نشنید حتی

 ...دبو بهتر که هیچی از خب لیو

 ....مرگمه چه منمیفهمید قعاوا  دم،میز زار ريبها برا مثه

 !!!....نماما بجز لبتها د،نبو کسی خونه

 .دمبو تاقما يتو

 .گرفتم شورشما سواتر يتو فتمر همیشه مثل

 ...داد ابیرجود

 ؟؟؟؟کتی جونم: وشسیا
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 ..یدزمیلر امصد دم،بو دهکر بغض

 ...کنم لکنتر مودخو نمیتونستم صالا

 گفتم گریه با

 ؟؟؟کجایی دادي ابیرجود رنقدا اچر: من

 ..دمیز جمو تشد به نیانگر شتو ،شد يجد اشصد

 ؟؟میکنی گریه اچر هچیشد؟؟؟کتی: وشسیا

 ؟؟؟ییاکجا.. وشسیا: من

 .مشگا با ها بچه با: وشسیا

 ؟؟؟میکنی گریه اچر گفتم

 ...کتی ديکر لبم به نجو مرگته چه یگهد بگو ده

 ...لمد....ااااااوشسیا: من

 ؟میکنه ؟؟دردچی لتد: وشسیا

 ..هشد تنگ اتبر لمد...نه: من

 ...ونبیر دکر تفواصد با نفسشو

 شد نمهربو اشصد

 ...تو ستد از....من که دممر...نهوویود:  وشسیا

 ؟میکنی گریه من ايبر نشد لتنگد سهوا تو

 ...منو بکشه اخد

 ؟؟؟ها کنی نیروبا خوشگلتو يچشا مبخاطر تو که دارم شیارز چه من

 ....ااااوشسیا: من

 وش؟سیا جونه: وشسیا

 ..هشد تنگ هشد تنگ لمد: من

 یشرکا...خب لیو شم اتفد هشد تنگ منم دل...لمد هعزیز: وشسیا
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 ..کنیم تحمل باید ، دکر نمیشه

 .ونبیر بریم بیا ،نبالمد بیا: من

 ره؟جو موقعیتش: وشسیا

 .میکنم رجو: من

 .باشه:  وشسیا

 .ممیا شو حاضر ،نکنی گریه که شرطی به

 ..منجااو یگهد قیقهد بیست رب یه تا

 گفتمو باال مبینیموکشید

 .حاضرشم ممیر باشه: من

 گفتوخندید

 .ممیا زود: وشسیا

 .ملباسا کمد سمت مپرید ذوقبا مودکر قطع گوشیو

 دوبو سریمرو همرنگ کیفمم پوشیدمو اي وزهفیر بیآ يسررو با سفید مانتو

 ....کیفم ست کفشم

 .ونبیر فتمر تاقما از

 .دمیکر پوست مینیز سیب شتدا نماما

 گفت تعجب با

 ؟؟؟ بسالمتی کجا: نماما

 ونبیر ممیر: من

 ه؟؟؟پسر با ؟؟؟کجا گفتم: نماما

 .دممیگر بر ببینمش مبر قهد یه هشد تنگ اشبر لمد:  من

 ....ي هخترد میکنی غلط تو:  نماما

 ه؟؟؟شد تنگ اشبر لمد میگی میکنیو هنگا من يچشما تو یگهد حاال
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 ...باشه خوبم

 ....یگهههد نماما: من

 ؟ مبد چی باباتو ابجو... ضمر مامانو: نماما

 ..يبلد توکه...نماما:  من

 ...ريجو یه کن ستشدر دتخو م،سوگند پیش بگو

 ..میکنم هشاخو اخد روتو

 ...میشد قانع زود خیلی مامانم

 ...دبو کافی اشبر شکما هقطر یه نیدد

 ...میایا زود:  نماما

 ...نبیا رشکیا باباتو ینکها قبل تا

 ...دبو شب دوازده ن،میومد زود خیلی رشکیاو بابا

 گفتم خوشحالی با

 .ممیا نیم هود دهتا باشه: من

 ...اي خونه نه ،کتی هیرد خیلی: نماما

 ..اانماااما: من

 ...یگهد ممیا دبیا بابا ینکها قبل تا م؟؟بیا نه تا ريچجو نیمه هفتو نالا

 .یدزلر ستمد تو گوشیم

 .سرکوچس دبو گفته که دبو وشسیا مپیا

 گفتم بوسیدمو مامانو ي گونه

 ..فتمر من: من

 ...تو ستازد:  نماما

 ...باشه جمع ستاهو ،خترد يخر خیلی

 .فظاخد چشم: من
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 ...فظاخد مرضه: نماما

 .ونبیر فتمر

 .مسوندر وشسیا به مودخو زود خیلی

 .نشستم مودکرزبا درو

 ...دبو گرفته ماشینو کل کلنشاد يبو

 گفت آوردو پایین ظبتو ايصد

 ...مسال: من

 داد مهادا ختواندا بهم قیقید هنگا

 ...نمیشه زبا تچشادي؟کر گریهرچقد: وشسیا

 أمتو رکنا نالا که ینها مهم. کن لشو:  من

 گفت دوکر خما

 ...نکن گریه من بخاطر یگهد:  وشسیا

 ..ارمند ارزش رنقدا من

 گفتم سرتقانه

 ...داري: من

 ؟؟؟باشیم باهم میتونیم کی تا: وشسیا

 ..ممیا هونیمد ده گفتم مامانم به: من

 ي؟؟میر کجا گفتی..خوبه: وشسیا

 ...ونبیر ممیر وشسیا با گفتم: من

 گفتدوکر منگا باتعجب

 ؟؟؟چی: وشسیا

 ...چیو همه گفتم مامانم به...وشسیا: من

 رش؟؟؟کیات؟بابان؟لعملشوا عکس؟تونستی ريچطو؟میگی يجد: وشسیا
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 ..فقط نهومید مامانم...چیو همه گفتم آره...وشسیا عه: من

 ..نیست مهم مامانمم لعملا عکس که مهمی سموا رنقدا

 ...أمتو پیش که ینها مهم

 ...جالبه خیلی:  وشسیا

 ؟؟؟بشمرو بهرو مامانت با ريجو چه من حاال

 ...یگهد که کنم بلند سر نمیتونم

 ...اس پایه مامانم...وشسیا رنخو غصه: من

 ؟؟نه باشیم باهم شامو میتونیم مشبا پس....خوبه: وشسیا

 ...میتونیم آره: من

 ...خوشحالم خیلی عالیه: وشسیا

   



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
89 

 

 

 *هفدهم فصل*

 !!!!!...دمنبو يقو رنگاا نه

 شتندا ستدو به قتو چند هبعد خترد یه با طتباار دمنمیکر فکرشو صالا

 ..بشه تبدیل

 ؟؟؟؟....ستشدو لیو دمنبو نمومید نچو دمبو عاشقش نمیگم

 ...شتمدا سشدو آره

 که ممیدید دمخو تنهایی يتو دممیکر مجسمش میبستمو چشمامو قتیو

 !!!!...کنم بغلش ادمیخو لمد

 ستدو شوزنا رتصو اون خوشگلشو يستاد اون ظریفشو هیکل اون

 ...شتمدا

 قتو چند هبعد دبو کتی يجا یگمد هرکی ینی که دمفکرکر دمخو با

 دارم؟؟؟ ستدو کتیو فقط یا شتمامید ستشدو

 ....شتمدا ستدو نواو فقط نچو نموبد بشواجو ستانخو لمد صالا

 دهنکر فکر ینا به صالا لمد يتو دنبو حسی که پیش قتوچند همین تا

 ..حاال لیو...مستشوبگیرد میتونم که دمبو

 دهکر خوشگلش حسابی شبلند يناخونا که شسفید ستد اون نیدد با

 ....نلمسشو ايبر ممیشد سوسهو دبو

 ....کنم نحسشو ستمامیخو

 .دبو میز روي ستشد

 متما منکه دفکرمیکر چی به نمونمید دبو ساکت م،چشما يتو دبو زده زل

 .دبو زشنا يستاد اون روي مفکر

 ...آوردن مونودفالو هبألخر
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 .شدیم ننشوردخو لمشغو هخند با

 .ونبیر فتیمر پولش دنکر بحسا از بعد

 ....منمیفهمید هیچی من لیو د،میز فحر قشو با دوبو ها زهمغا محو

 ...شد متمو طاقتم

 حرفش سطو مپرید یهو نمومید فقط ، میگفت چی شتدا نمونمید

 ....من به هبد ستتود: من

 .دیستاا سطو نهمو

 گفت دوکر منگا تعجب با

 ؟چی: نکتایو

 سمتش دمکر دراز ستمود

 .مبگیر ستتود اممیخو:  من

 ....وشسیا نه:  نکتایو

 ؟نه اچر ؟؟؟نه: من

 ....ازدواج قبل تا باشه تباطیار ارمند ستدو: نکتایو

 ...دمکرورمر دمخو با ربا چند حرفشو

 ....ازدواج.... ازدواج

 ...دمبو دهنکر مفکر بهش حتی

 ...دمکر شنگا

 ....مشابخو همسر انعنو به میتونستم شتمدا سشدو آره

 .....بشه من نهز خوبه کتی آره

 ...نمیشد ورمبا

 ستدو یک به دبو هشد تبدیل کتی به نسبت تیموتفا بی حتیرا همین به

 ....بعد و دهسا شتندا
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 ؟؟؟؟...ستمشامیخو ندگیز شریک انعنو به حاال

 ...ستمشامیخو آره

 ...فعال حاال لیو

 ...دمبو شستاد لمس فکر يتو فقط

 ...دسسا گرفتن ستد یه...نیست خاصی طتباار: من

 ...وشسیا میشه وعشر همینجا از:  نکتایو

 ...کنم عملی نمیتونم چیزیوکه اهنخو

 ...نمیفهممت:  من

 ..ارنند مشکلیم نمید ستد باهمه نالا خیلیا

 ...سیا میکنم هشاخو...نه من لیو هلشنا شاید خیلیا: نکتایو

 گفتم ختمامیند ستمود کهرهمینطو

 ...اچر نگی گرفتمرو یگهد یکی ستد یگهروزد دو: من

 دکر منگا ورينابا با

 ؟؟؟؟میکنی تهدید منو داري تو ؟چی ینی: نکتایو

 ي؟؟بگیر رو یگهد یکی ستد مند ستمود گها که

 ...شاید گفتم ممیگیر حتما نگفتم:  من

 ...که جایی ممیر کنم حس ديکمبو تو فطر از گها

 ...کن لشو

 ...صالا امنمیخو ، نیست مهم

 وعشر همینجا از همه ابخد لیو دسسا میکنی فکر وشسیا خهآ:  نکتایو

 .....دنکر

 گفتم رلخود موزد داد اراده بی

 ...کن تمومش بسه: من
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 ؟؟؟میزنی داد مسر بهت ادمند ستمود ینکها بخاطر:  نکتایو

 ...خیلی ديمر خیلی مرسی

 گفتم عصبی

 ..نیست اون بحث...هند ينمید نه: من

 وعشر ینجاا از میگی که اريند دعتماا من به رنقدا زهنو تو ده،عتماا بحثه

 ...میشه

 ...ازش ممتنفر... ديعتماا بی

 ...کنن وتقضا ريینجوا ردممو در دمیا مبد

 ...خهآ: نکتایو

 ...رو همسخر بحث ینا کن تمومش گفتم...خهآ بی خهآ: من

 ..دبو  حمقانها دمپیشنها منه تقصیر

 .دمبو هشد عصبانی همو يتو دبو فتهر خمما هگاآ دناخو

 ...دممیکر هنگا روها زهمغا فهد بی میرفتمو راه ازش تر جلو

 ...ادمنمید بشواجو دومیز امصد هی

 میکنم هشاخو...سیا....وشسیا...معزیز...وشسیا...وشسیا: نکتایو

 ....وشسیا

 .....ممیشنو بگو مشوادا نیستم کر: من

 گفتم شد ساکت

 ....ننز امصد ديبیخو رنقدا زدن سهوا اريند حرفی قتیو:  من

 ...امبر رهبیا زنا دمنمیکر فکر دم،بو دمخو لحا يتو

 ....دکر ردمخو

 ...!!!مبشنو کسی از رد ابجو شتماند دتعا ورمغر منه

 هنمود يجلو نتونستم که دمخو به گفتم می اهبیر وبد شتمدا لمد يتو
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 ....ووویهو که مبگیر

 ....عجیبی حسه چه وااااي

 ...پایین آوردم سرمو

 ...دمیکر هنگا مینز به

 ...دبو مستاد يتو نرمش دوسر يستاد

 ...دادم رشفشا مودکر محکم ستمود

 ...باشه شتهدا رو دهلعاا قفو عجیبو حس ینا ستشد گرفتن نمیشد ورمبا

 گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 .....عجیبیه حس چه... بهم نمید مشیآرا چه داري، نرمی يستاد چه: من

 ؟؟؟...دهفتاا رتفشا دي؟سر رنقدا اچر

 ...ادند ابجو

 ..دادم أتجر دمخو به

 ...باال آوردم سرشو چونشوگرفتمو

 ....کن منگا:  من

 .....دکر روکا نهمو

 ...دبو خیس شچشا

 ؟حتیرانا دادي ستتود نچو ه؟؟؟چیشد: من

 ...نگفت هیچی

 گفتمرلخود مودکر ول ستشود

 ...من سهوا کن ريینجوا قیافتو نه هبد ستتود نه....ستمانخو: من

 ...ستموگرفتد ريفو

 ...یدزمیلر اشصد

 ...گفت ،بغض با اشبر زدن فحر دبو سخت
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 .دادم منجاا تو بخاطر فقط شتمواند ستدو که ريکا: نکتایو

 ....وشسیا نگیر منو جز اي یگهد کس هیچ ستد اخد روتو فقط...فقط

 ...نباشه ديکمبو که دادم ستمود

 ....یگهد یکی اغسر يبر یورنیا بهونه که

 ..شبا پایبند مستاد به میکنم هشاخو

 ...گونش روي چکید مظلومانه شکا هقطر یه

 .....من شتودا سمدو رچقد خترد ینا اخد واي

 منم شکشا نیدازد که باشه عزیز امبر رنقدا دموجو ینا که نمیشد ورمبا

 ....!!!کنم بغض

 ...دمبو هشد رو پر خیلی

 ...دادم أتجر دمخو به زمبا

 ...دمکر كپا نگشتما سر با شکشوا آروم

 ...بست چشماشو تشرصو بالمس

 ...شتدا بغض منم ايصد

 ...شتمدا سشدو

 گفتم شتمدا بهش نشد یکدنز از که خوبی لحا با

 ...خرعمرآ تا، میکنه لمس روتو يستاد فقط ستاد ینا: من

 ...شبا مطمئن

 .....یمداد مهادا نهمورا به یمودکر هنگا هم به بغض و هخند با

 

 *هجدهم فصل*

 ؟؟؟؟مطمئنی تو وشسیا: وشنیا

 ...دمنبو مطمئن رنقدا قتو هیچ:  وشسیا
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 ...وشسیا میکنی هشتباا:  وشنیا

 ....نیست زمال عجله رنقدا ي،میگیر تصمیم داري زود خیلی

 ، وشنیا گرفتم تصمیمو من: من

 ...نمیتونی که کنی ضعو نظرمو نکن سعی

 سهوا فقط بهش ارمند حسی هیچ میگفتی اول اون تو خهآ: وشنیا

 ه؟؟؟حاالچیشد..نیهروگذ شخو سهوا قتو نندروگذ

 ..نگذشته بیشتر هما چند

 . نیست حسی گفتم من ،میگی سترا تو:  من

 ....هیچی دنبو حسی هیچ قبال آره د،بو قبال ماله لیو

 که حاال ستمد همداو خالقشا که حاال دممدکرآ فتور شباها که حاال لیو

 ...همداو دجوو به حس دمکر درك دمخو به عشقشو

 ...همداو دجوو به لیو دهبو ستماناخو

 خبر بی ازش روز یه که ريطو قویه خیلی، نیست لکیما خالیو حس یه

 ...میشم نهویود م،بمیر اممیخو باشم

 ر؟؟؟گذ زود عشق یه یا، تهدعا یه ینا نمیکنی فکر:  وشنیا

 ..نمیکنم فکر ،نه نیا نه: من

 نیومد خوشت گها که شمدادا نیست ارشلو هنواپیر ازدواج وشسیا: وشنیا

 یه سهوا میتونه که تفاقیها ترین مهم ازدواج  ،یگهد یکی بگی رکنا ازيبند

 .بیوفته نفر

 ....فکرکنی بخو کنی جمع ستواحو متما باید

 ...مهمه خیلی ازدواج شمدادا وشسیا

 ...منم دل خب لیو ، میگفت سترا شتمدا لقبو حرفاشو ي همه

 از نه دتعا یه نه عشقه ینا دمبو مطمئن و دمبو هشد کتی عاشق ريبدجو
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 ..رجباا روي

 ....رگذ زود عشق نه

 ....ستمامیخو کتیو قعاوا من

 ...دمموکرافکر من لیو ستدر حرفاتم ي همه وشنیا نمومید: من

 قلاحد داري ازدواج تصمیم قعاوا گها میشناسی يیدد کتیو توکه:  وشنیا

 .نگیر تصمیم نهراکورکو، ريستگااخووبر یگمد جا چند یه

 ...گرفتم تصمیم زود منفهمید نگی ندگیز تو ديفتاا دافر پس

 ....متما...کتی فقط: من

 گفت دوکر پوفی

 ...تهدخو میل: وشنیا

 ؟؟؟نه یا میگی حاال میکنی رچیکا: من

 ؟؟نمیگی دتخو اچر: وشنیا

 ...سختمه نمیتونم: من

 نه باکتی النما دم،بو مخالف اول از نچو نمیگم منم لیو هشرمند: وشنیا

 ...ینوبفهممما نمیگم دارم ستتدو نچو مخالفم نتدکر بنتخاا زودبا لیو

 گفتم ارویود روي ممشتموکوبید

 .میکنم يفکر یه دمخو درك به: من

 ...تاقما سمت دمفتاا راه

 ....يفکر یه دممیکر ريکا یه باید

 ...مستاد بین گرفتم سرمو تختمو لب نشستم

 ..غماسر مداو کتی ي هچهر بستمو چشمامو

 ...مترشد مصمم رمکا سهوا

 ....هنمذ به زد که يفکر لیناو
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 .دممیکر معطلش نباید د،بو بخو

 .داد ابجو زود خیلی شوگرفتمرشما

 ...هدیه لوا:  من

 ...مسال وشسیا لوا:هدیه

 ؟کجایی؟خوبی مسال: من

 ..منشگادا. خوبم نممنو:هدیه

 ..ببینمت باید: من

 ه؟شد يچیز:هدیه

 ..دارم رتکا: من

 ه؟چیشد:هدیه

 ..منجااو یگهد ساعت نیم تا ،بگم نمیتونم تلفن يپا: من

 !!!....ممنتظر باشه:هدیه

 فعال: من

 ....فظاخد:هدیه

 .دمفتاا راه شدمو دهماآ زود خیلی

 .دمبو شنشگادا يجلو بعد ساعته نیم قیقاد

 .مداو نشدکه قیقهد پنج نماو ، درم دم گفتم بهشو زدم نگز

 ...سلیقه با تیپو شخو لمعمو طبق

 دوبو دهیوکرو موهاشو ،نگیر نهمو ساتنی ي مقنعه و مشکی ارشلو و مانتو

 تشرصو نمهمو ملیحم یشآرا یه همیشه مثل ،تشرصو يتو دبو یختهر

 !!!!...دبو دهکر انچنددو یباییشوز دوبو

 ...هندز سر دوشا همیشه مثل زمبا و

 ...نیاد ي پسرخاله ترین خوشگلو ترین خوشتیپ به مسال:هدیه
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 خندیدموگفتم

 ...نیاد ي خترخالهد ترینزبا نبوز به مسال: من

 ...دبو همیشش دتعا، جلو دبو آورده ستشود

 ...یندفها لیو ادممید ستد همیشه منم لبتها

 ...هنمذ يتو مداو مظلومانش شکا بغضو اون ،کتی فحر

 ...شبا پایبند مستاد به هند ستد کسی به اخد روتو: نکتایو

 ..حاال لیو ادممید ستد که دبو دتعا روي از قعاوا قبال

 ...ممیموند قولم سر باید ، دمبو داده لقو کتی به من

 ....دمیکر لمس کتیو ظریف يستاد فقط یگهد من يستاد

 ...منه به متعلق که ستایید

 لیو ادنمید ستد بهم خاصی حس هدیه به دادن ستد با قتو  هیچ من

 ...کتی يستاد

 ...ختاندا لمد به تیشآ

 ...مشد نشویود شب نهمواز

 عاشق بدمووا خترد یه ستد گرفتن با ستامیخو که دمبو شولی پسر گها

 شیش ي بچه یه حتما نالا میشدمو هدیه عاشق رصدبا باید تاحاال بشم

 !!!!...شتیمدا سالم

 ...دمنبو اي اراده بی پسر من لیو

 ...دمبو عاشقش شتمودا ستدو کتیو من

 ...دمفتاا راه مودکر شنرو ماشینو ششد دراز ستد به توجه بی

 گفت باتعجب

 ...ستمد...وشسیا ووويهو:هدیه

 گفتم حرفشو سطو مپرید
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 ....دارم عجله خیلی ببخشید: من

 ؟؟؟بهم يبد ستد نمیتونی که داري عجله و مهمه رنقدا ینی:هدیه

 ...هدیه یگهد کن ول: من

 ؟؟؟؟حاال میریم کجا:هدیه

 ..پشا کافی: من

 ؟خوشگله نهمو:هدیه

 ...آره: من

 داغ؟؟؟ تشکال:هدیه

 .ايمیخو هرچی...زدي حرفی چه...هدیه: من

 ؟؟؟تو چتهوش؟؟؟سیا:هدیه

 ..هیچی: من

 ...توربگوکا نالا داري عجله رنقدا که تو خب:هدیه

 ...همیریز بهم متمرکز ، نمیتونم:  من

 ..تمرکزکنم نبز فکمترحر کن لطف امتو

 ...هست چیزیت یه ینکها مثل نه:هدیه

 که ينمید شگو فحرو نمیزنی فحر نندگیرا تو تاحاال کیاز تو

 ؟؟؟تمرکزکنی

 ...سیا يشد نهویود

 ....هدیه: من

 .چشم:هدیه

 ...فرینآ: من

 ....دمیز بهم تمرکزمو نماو دم،کر شخامو ضبطو

 ....وشسیا عههههه:هدیه
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 ...هیییس: من

 ...یمدبو ساکت پشا کافی به نسیدر تا

 ...روز اون دیا به گالسه کافه منم دادو شسفا داغ تشکال هدیه

 ...منو کشتی یگهد بگو سیا خب:هدیه

 ..شتمدا عجله بیشتر اون از دمخو

 .گفتم زود خیلی همین خاطر به

 ...هدیه کنم وعشر کجا از نمونمید:  من

 گفت ذوقبا وکوبید بهم ستاشود

 ...هتر هیجانی شهرجا از:هدیه

 ...هیجانه شخرآ تا اول از:  من

 ...بگو تر زود پس...لباحا چه ووولیوا:هدیه

 ...بگم نمیتونستم لیو دمبو حترا شباها ینکها با

 .گفتم کشیدمو عمیقی نفس ،بستم چشمامو

 .....هدیه ببین: من

 !!!!....چیوگفتم همه

 اغسر هبرو بزنه باال ستینآترزود هرچی که بگی مامانم به اممیخو ازت گفتم

 ...کتی ي ادهخانو

 ....دمنمیکر هنگا هدیه به مودمیکر زيبا گالسم باکافه شتمدا تمد متما

 ..شد متمو محرفا هبألخر

 باشه سخت هدیه پیش عاشقی به افعترا و حرفا ینا زدن دمنمیکر فکرشو

 ....سخت ینهمها نماو

 ...مشد سبک مشد حترا

 ...یدنشد با و باال سرموگرفتم
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 !!!...دمیکر گریهربها برا مثه

 ...شد بلند شتودابر کیفشو

 مبندکیفشوگرفتموکشید

 ؟؟چیشد هدیه عهههه: من

 گفت چشمامو تودکر هنگا

 نکتایواز وبر بگه بهت دبیا وشنیا مثال دمر یه که میفهمی مانیز: هدیه

 ....کن ريستگااخو سموا

 ...ونبیر فتر وووبد گفتو ینوا

 ...دمنمیکر فکرشم دم،بو كشو تو

 ؟؟؟؟شتدا عالقه من به هدیه

 ....پیغمبر یا

 گفتم صباحر موهامو يال دمکروفر ستمود

 ....هخترد ینا از ینما وشنیا از اون: من

 ....بگم نماما به دمخو باید نهزونمیسو دلما سهوا هیچکی
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 *همزدنو فصل*

 ؟؟؟کتی ديکررچیکا تو حمقا تتوسر كخا: سوگند

 ....هموگرفتیم ستد فقط هیچی: من

 ...ديکر غلط تو عوضی ده: سوگند

 د؟بو ريکا چه ینا

 ...نیست مهمی هچیز نمید ستد هم به خیلیا نالا سوگند ببین: من

 يشد ضتوعو نمیفهمم نه ؟؟؟؟نیست مهم کتی ؟نیست مهم: سوگند

 ....نکتایو

 .منشد ضعو هیچم ننز دبیخو فحر: من

 ؟؟؟شتیاگذ اچر خهآ: سوگند

 ...نمیفهمی سوگند بابا اي: من

 ...دکر متهدید میگم

 ؟چی یگهد یکی اغسر میرفت نمیگرفتمو ستشود گها

 اغسر هبر ادنند ستد یه بخاطر ادبخو که عاشقی...يقعاخروا تو: سوگند

 ...رهمیا در روعاشقا اداي داره ،نیست عاشق یگهد یکی

 تا منمیگیر مبگیر ستتود دارم ستدو ینکها با میگفت دبو عاشقت قعاوا گها

 ...کتی بفهم...نباشی ردهنخو ستد نرسیدیم بهم دهنکر ییاخد قتو یه گها

 ؟؟؟میگی چی تو هستموبگیرد ادمیخو لشد داره سمدو اون نه: من

 یه گفت یگهد روز دو گها نفهم نتمانگر فقط من نمیگم هیچی من: سوگند

 ...بعدشم بغل یه بعدشم سبو

 ....نمیگفتم سوگند صالبها شکا دمبو هشد عصبیو يکفر حسابی

 ....میگه یشدحسو از اون
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 ...ديحسواز میترکه داره منه با وشسیا هیدد که حاال ارهند شوونیا دشخو

 ...ادنمیخو هیچی ینا از بیشتر نمیگه ،سوگند نه: من

 یه فقط گفته میگی يمیا یگهد قتو چند کتی یهروز چه ینا: سوگند

 ...سبو

 ...بگم تو به منمیا یگهد بگه گما نه: من

 گفت زدو يخندزپو

 ...دمیا دتیا موقه اون من فحر فقط ،نگو من به ارهند لشکاا: سوگند

 ...نتمانگر من نکتایو دارم ستدو رچقد نیومید

 ...کن جمع ستواحو اخدروتو

 ...جمه سماحو: من

 قتیو یندکر ازدواج گها که باشه جمع ستاحو رينقداو یشاالا: سوگند

 ...تسر يتو نزنه تووزمرا رايشدکا نتواعود دهنکر ییاخد

 ؟؟؟میشه نمواعود مگه صالا کنم ازدواج وشسیا با من دمفکرکر دمخو با

 م؟؟؟؟سر يتو میزنه موراکا وشسیا مگه صالا یا

 ...نیست ريینجوا من وشسیا اره،ند نمکاا ینا نه

 ...رهنمیا روم به ابعد مبر بغلش تو گها حتی

 ....نیست میرآدینجوا وشسیا ممیبند طشر: من

 ...باشه میگی که ريهمونطو چی همه که اتبر میکنم عاد: سوگند

 

 *بیستم فصل*

 ...شپزخونهآ يتو فتمر کشیدمو عمیقی نفس

 ...ختیاندا راه بویی چه نماما اووووف: من
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 ....!!!فقط غشهدا زپیا زهنو....وووووشکمو اي: نماما

 ....يیدر لیاو جمله همین عرضه بی

 ...بزنین دوهو اون قلاال...شبو هشدید خیلی خهآ خب: من

 گفت زدو دوهو نماما

 !!!....بزنین حرفتونو مشما...دهو ینما: نماما

 ....مامانا ینا حالن با چه اانجا اي

 ...میشه حیو نبهشو چی همه

 ...!!!شتماند ريکا: من

 ...وشسیا: نماما

 ؟؟..میگی دروغ رنقدا نمید بهت چی

 که حرفی، نکن معطل منو ديبیخو یگهد بگو میشناسمت منکه خب

 ...نبز نالا بزنی پیچوندنم هبعد یگهد ساعت شیش ايمیخو

 ...مبوسید لپشو مودکر بغلش دبو من به پشتش کهرهمینطو مخندید

 ؟؟؟...میفهمی رنقدا ريچجو:من

 گفت زدو پسم ستشدبا

 ...بکنم مورکااربز بشین: نماما

 .دمکر گتربز لسا پنج رچها بیستو سالمتی نا نیستم خرکه

 ؟؟؟بگم کجااز نمونمید: من

  م؟؟؟بر باید کجاي؟؟؟شد کی عاشق: نماما

 ...میکنی حترا مورآدکارنقدا که مبر قربونت لهیا: من

 ...روم بهرو نشست دوکر شخامو زویرگاز

 ...هتر ابجذ بحث ینا نالا ،میرسم اغذ داد به ابعد: نماما

 ....هشد عاشق من هپسر گل
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 داد مهادا وخندید

 ....دبو وزیرد همینرنگا،ا يشد رگبز زود چه: نماما

 ...دبو زده حلقه شکا شچشما تو

 ...دبو حساسیا دهلعاا قفو مامانم

 داره؟؟؟ گریه شدنم عاشق یگهد نماما عهههه: من

 ندگیموز ي ههاموثمر بچه نشد عاشق مپارو مندز ینکها شوقه شکا: نماما

 ..میبینم

 ....نمیگما هیچی ممیر گرنهو نریز شوقم شکا لطفا ،حاال خب: من

 گفت دوکر كپا شکاشوا تند تند

 بگو...نه نه: نماما

 گفتم خندیدمو

 ...میگم چشم: من

 ...بگم ريچجو نمونمید من ،کنی بایدکمک  دتخوزبا فقط

 ..هبگیر زن من سهوا ادمیخو ارهند زدن فحر ي عرضه: نماما

 مخندید زمبا

 ...مبگیر اممیخو دمخو سهوا مبگیر امنمیخو شما سهوا: من

 بزنی فحر نمیتونی من سهوا میشی نبوز بلبل بخو که اون پیش: نماما

 ؟؟؟تمدرما که

  گفتم باتعجب

 ي؟؟شنید نواو با من زدن فحر کی؟؟؟نیومید کجااز شما: من

 گفت وخندید اون یندفها

 عاشق زدن فحراز شگوو نبوز از امخترد نمومید لیو...منشنید: نماما

 ...میشن
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 که زدي فحر بخو اشبر حتما ادتمیخو و داره ستدو نماو گها

 ...هپسندید

 ...میهآد چه اخد روتو نگا

 ....خب لیو شماست با حق: من

 ؟؟؟یدمش؟؟؟د میشناسمش ؟؟؟کیه فطر: نماما

 ...زمهنا عمه ي همسایه...یدینشد آره: من

 ؟؟؟؟سوگند: نماما

 ...نه سوگند نه عههه: من

 ؟؟؟چی پس: نماما

 ....نکتایو ستشدو: من

 ؟؟مشکیه وبرا چشو سبزهه نهمون؟؟؟؟کتایو: نماما

 ....گندمیه، نیست هسبز ااااانماما: من

 ه؟؟؟بد هسبز مگه حاال خب: نماما

 ...هسبز میگی ريیجو خهآ: من

 حرفموگفت سطو پرید

 ؟؟؟گندمیه نهمو خب: نماما

 ...نهمو بله: من

 ...ندیدمش بیشتر ربادو یکی: نماما

  ؟؟؟چیه ننظرتو: من

 ..مهمه اون تودنظرخور؟؟چیکا ايمنومیخو نظر: نماما

 ...میشه عملی که شماست نظر رکنادر نظرمن: من

 ....منم باشین مخالف شما

 میگرفتم کتایونو زمبا من مخالفن میگفتن گها میگفتم تچر شتمدا
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 ...هشدرهرجو

 ..نستمومید موادخانو قخالا نچو فقط دممیز روحرفا ینا

 ..دممیز رفتعا شتمدا..نیست مخالفتی نستمومید

 ...ئهوبر دل تو خب لیو د،یاز مندید شوکهرفتار قخالا یهزنا هخترد: نماما

 ....المصب لمد تو فتهر ريجو بد آره: من

 ...پایین ختماندا سرمو کشیدمو خجالت

 ...يشد که ديبو هنشد خجالتی ،حاال خب: نماما

 ؟؟میشناسیش بخودي؟؟توکرافکر

 ...بشناسیم بهتر همو قخالا تا باهمیم قتهو چند نتوزجاا با آره: من

 ...چیز یه میمونه: نماما

 گفتم نیابانگر

 ؟؟؟چی: من

 ....هگترربز تو از اون لهرحا به...وشنیا: نماما

 کشیدموگفتم گیدسوآسراز نفسی

 نیست مهم سشوا لیو هست ینی نیست مهم اون...وشنیا نها: من

 ...بامن اون زدم فحر شباها

 درهما نفرمنه خرینآ ننومید همه ديتوکررکا همه یگهد خوبه: نماما

 ....بدبخت

  ااانماااااما: من

 ..میزنم نگز فرصت سر اربز خونشونو ي رهشما....دمکر شوخی: نماما

 ...!!!شتماند....نخونشو ي رهشما

 .....کتی و کیا موبایل فقط

 ؟؟؟میزنین نگز کی فقط....ممید ممیگیر چشم ارمند: من
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 ...مشبا همین شاید برسونی زود گها: نماما

 ...قتاا يتو مپرید بوسیدمو گونشو خوشحالی با

  ...شوگرفتمرشما تختو روي مشد لوو
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 *یکمو بیست فصل*

 يجاکلید میکشیدمو نقاشی شتو خوندنش يجا به دوبو زبا مجلو کتابم

 ...ادممید نتکو چشمم جلو شووسیا ي هدیه

 ....وشسیا نگر پر رباحضو دمخو ينیاد لبتها ، دمبو دمخو ينیاد يتو

 ...ردخو نگز گوشیم

 ...نشستم تختمو روي مپرید منیاد از

 و قلب تپشو خوشحالیوشد ملبا نمهمو هخند وشسیا ي رهشما نیدد با

 ...قلبم نمهمو نهیجا

 .دادم ابجو سواتر يتو فتمر بلندشدمو سریع

 ...وشسیا مسال: من

 ؟؟؟خوبی معزیز مسال: وشسیا

 ...خوبم خیلی مشنید تواصد که نالا: من

 ....مبهتر من نالا ممیبند طشر لیو: وشسیا

 ...مبهتر من منخیر: من

 ...مبهتر من منخیر: وشسیا

 ...مبهتر من میگم وشسیا عههه: من

 گفتوخندید

 ...کن ثابت: وشسیا

 ...یگهد خوبم خبري؟؟؟چجو؟؟؟کنم ثابت اوووووم: من

 ...کنی ثابت باید...یگهد نشد ده: وشسیا

 ؟؟؟کنی ثابت خوبیتو میتونی دتخو نالا....روپر چه: من

  ..میتونم که بله: وشسیا
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 ....پس کن ثابتي؟؟؟جد: من

 ...دارم اتبر بخو خبرخیلی یه: وشسیا

 ؟؟؟چی: من

 ....داره جخر بخو هخبر گفتن ، داره طشر: وشسیا

 ؟؟؟چیه خرجش: من

 ....سبو یه خرجش...خرجش اوووووم: وشسیا

 ...متوسر ردخو پتک مثل حرفش

 ...هنمذ يتو مداو سوگند يحرفا

 ....سبو میگه دمیا یگهد روز دو

 ....وشسیا عههههه: من

 ....ضیمرا لپماز سبو به من لبتهوش؟؟؟اسیا نهووجو: وشسیا

 ؟؟؟لپاز....ییروپر خیلی: من

 ....میشه لبماز خب: وشسیا

 ..زدم جیغ

 .....اااااااوشسیا: من

 که میشی لخوشحا رنقدا شنیدنش از که ممیبند طشر تباها: وشسیا

 ...يمید سبو بهم دتخو

 ...تو خبر بگو حاالتو...منخیر: من

 ...نشدومر عنو از نماو يبد لقو باید اول نمیشه یگهد نه: وشسیا

 ...منمید لقو نه: من

 ....فعال نمیگم خبرمو منم پس باشه: وشسیا

 ..دممیمر ويکنجکاو فوضولی از شتمدا که واااااي

  ...ببینم روسیا من تا کو دمفکرکر دمخو با
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 ..یگهد شیرز میزنم مبعد

 ....مهمه خبرخیلی فعال

 زدم جیغ

 ..لقبو باشه نکن قطع نههههه: من

 ؟؟؟چی لقبو باشه: وشسیا

 ...یگهد سبو: من

 ؟؟؟کجااز سبو: وشسیا

 ...یگهد لپاز: من

 ...هبهتر هیچی از نیست اي رهچا باشه خب خیله....لپاز: وشسیا

 ؟؟؟کیاو هخوشمز سبو یه لپاز سبو یه یدمتد که اي فهد لیناو پس

 ....حاالبگو...آره: من

 مامانم و بشه شب تا منتظر بشین و بفرست خونتونو ي رهشما: وشسیا

 ...ريستگااخو سهوا بزنه نگز

 ؟؟؟میگفت چی ینا واااااااي

 ....ريستگااخو...نگز...مامانش...وشسیا....شب..رهشما

 ؟؟کنم تشکر رچقد اخد اي

 ....مرسی مرسی جونم اخد عاشقتم

 جیغی نمومید فقط میکنمرچیکا منمیفهمید که دمبو لخوشحا يحد به

 ...بنفش نگر به مکشید

 ؟؟؟میگی يجد...وشسیا وااااااااااااااي: من

 ...مخترکرشدد شبا آروم: وشسیا

  ؟؟؟؟چیه غمدرو میگم سترا که معلومه

 عاشقتم دارم ستدو خیلی نمیشه ورمبا خوبی رچقد تو وشسیا وااااي: من
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 ....ابخد

 ....بیشتر من: وشسیا

 ....حالیم چه نالا نیونمید: من

 ...حالیم نهمو نالا ممدخو نچو نمومید اچر:وشسیا

 ام؟؟؟بخو سبو شتمدا حاالحق

 ..لباز فقط سبو ،باال فتر خرجت يشد لخوشحارنقدا که حاال

 ....هکوتا لبتها

 ....قبوله باشه باشه: من

 ...بفرست رو رهشما زود...ووووونشیطو اي: وشسیا

 ...نالا همین باشه: من

 .شبا دتخو ظبامو فظاخد فعال: وشسیا

 ....فظاخد باشه:من

 ....بخیر دشیا لحظه اون شتمدا حالی چه که واي

 ...دمفرستا سشوا رو خونه ي رهشمازود خیلی

 ردنخو نگوز شب نسیدر ي سهوا ريشما ثانیه و لحظه ،لحظه نهمو از

  ...شد وعشر تلفن
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 *ودوم بیست فصل*

 .ونبیر زدم قتاا از پوشیدمو لباسامو

 .ريخورناها میز روي شتماگذرو یناا کتی خونه ي رهشما

 ...باشما حمتشز ي بقیه.رهشما ینما نماما: من

 ي؟؟کجامیر: نماما

 .وشنیا پیش: من

 .یگهد بیاینزود.باشه نهاآ: نماما

 فظاخد.زهجاابا چشم:من

 .اتهمر بهاخد: نماما

 .ونبیر زدم خونهاز

 .دبودر دم ماشینم

 .وشنیا به زدم نگز دممیکر شنشرو کهرهمینطو  شدمو ارشسو

 ...لونیاا: من

 ؟چیه.مسال لوا: وشنیا

 ؟کجایی: من

 .سربزنم یه ممداو هشگاوفر: وشنیا

 دو؟یا یک شعبه: من

 یک: وشنیا

 .ممداو باشه: من

 کتیوگرفتم ي رهشمازبا مودکر قطع گوشیو

 مسال رهبادو: من

  رودادي؟ رهشما.مسال: نکتایو
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 ....تاشب میزنن نگز آره: من

 ...لیوا: نکتایو

 ؟مامانت به گفتی يتوچیز: من

 ...رمبخو نتکو خوشحالیاز نتونستم موقه ازاون نگفتم نه: نکتایو

 خندیدموگفتم

 ..مامانت به بگی ادنمیخو يچیز ارهند لشکاا: من

 ...باشه: نکتایو

 گفتمروکنا مماشینوکشید پلیس ستد حرکت با

 بهت میزنگم.تاشب مبر من....پلیس زمبا: من

 ....میشی جریمه چقد: نکتایو

 معزیز فظاخد فتمر من لبیخیا آره: من

 ...فظاخد: نکتایو

 ...دمکر گوشیوقطع

 ...!!!ادممید مهادا نمزد فحر به پلیسم جلو کهدبو ینا ییمروپر

 !!!....ممیشد جریمه ماشینم لپوازبیشتر کال

 ...کنم كتر نمیتونستم تامودعا د،نبو مهم خب لیو

 ...مشد دهپیا

 مسال: من

 گفت مینوشترو جریمه قبض شتدا کهرهمینطو پلیسه

 ؟؟؟باهم فچندتاخال...مسال علیک:پلیس

 میگفتو تندمینوشتوتند

 ..توشهر نماو دیاز سرعت:پلیس

  ..زغیرمجا سبقت
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 ..کمربند نبستن

 ..اههمر باتلفن صحبت

 ...پیچرما تحرکا

 ؟؟بکنی میتونی ايمیخورهرکا تپا یرز ختیاندا ماشینو ینا ديکر فکر

 دمنمیکر هند به هند ونمیومد خوشم پلیس با بحث وجراز قتو هیچ

 ....میرفتم فحر بی قبضومیگرفتمو

 .میکنن سلتماا میستنوا که یناییا از میومد مبدرنقدا

 ...یگهد ديکر فخال خب

 سمتشوگفتم کوگرفتمارمد

 ....اركمد: من

 ....دکر هنگا کوارمد ستمود داد قبضو

 ....!!!!دنبو ديیاز مبلغ ختماندا قبض به هنگا یه

 گفت ستمود داد کوارمد

 .....کن قتد بیشتر:پلیس

 .مشدارسو موداد نتکو يسر

 ..هشگاوفر فطر به دمفتاا راه ردوشبودا تو ختماندا بیخیالی با قبضو

 .خلدا فتمر مودکر ركپا هشگاوفر رگبز کینگرپا يتو ماشینو

 ...دنکر مسال بلندشدنو نجاشو از همه یدنمد با

 ...دمبو هندید تخلو شگاهمونووفر حاال تا د،بو غشلو همیشه مثل

 ..وشنیا قتاا يتو فتمر

 ....!!!دمیکر زيبا وکامپیوتر پشتدبو نشسته

 مسال: من

  ي؟؟مداو مسال: وشنیا
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 ....منیومد زهنو نه: من

 ري؟؟؟میخو چی بشین....خنک: وشنیا

 ...دارم رتنوکااو کن شخامو....هیچی: من

 گفت دوکر شخامو وکامپیوتر فحر بی

 ...ممیشنو: وشنیا

 ...مبگیر زهجاا ازت ممداو: من

 گفت وباال ختاندا هاشووبرا باتعجب

 رده؟؟؟مودر زه؟جاا: وشنیا

 ..نماما به گفتم دمخو: من

 ؟؟؟چیشد خب...بخو چه عههه: وشنیا

 ..بزنه نگز شب شد ارقر هیچی: من

 ...مشد لخوشحا کهرمبا..بسالمتی: وشنیا

 ...گفتم يگترربز من از تو لهرحا به: من

 گفت وخندید

 ...شبا حترا وشسیا اسخترد ماله یازبا لسوسو ینا: وشنیا

 ...نمیشی که حترانا: من

 ...يبیا راه ینهمها دنبو زمال صالا...نهوویود: وشنیا

 ...بشی خوشبخت یشاالا

 ...نشی لگیرد قتو یه که مبیا گفتم...مرسی: من

 م؟؟؟لگیرشدد تو از کی من یگهد يخر: وشنیا

 !!!...ديبو بیاد با پسر توهمیشه شتیاگذ امحترا مدیواو که نممنو

 ...نشی نپشیمو قتو هیچ وارممیدا فقط

  ....تو ريستگااخو زودي به یشاالا....نمیشم نه: من
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 ...گشنمهرجو بد خونه بریم یگهد...یشاالا: وشنیا

 ...بریم: من

 .ونبیر فتیمر شدیمو بلند باهم

  ..فتر وشد دشخو ماشین ارسو هرکسی
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 *مسوو بیست فصل*

 ...مسیدر نتیجه به ترزود من که يیدد.. يیددحاال: من

 فحر دشخو با منکه که ببین، ببین اخد به میکنم ارگذوا من بگو هی حاال

 ...تو لیو میرسم بهش دارم ماهه چند زدم

 ...منتظر نشستی ريهمینجو

 ...معزیز خوشحالم اتبر خیلی کتی واااي: سوگند

 !!!...ادند بوسم دپیشنها زهتا: من

 ...نیست فکرمیکنی که رينجواو وشسیا گفتم يیدد

 زدن؟؟؟ نگز حاال..مشد لخوشحا خیلی عالیه شکرخیلیرو اخد: سوگند

 ...شب تا گفتهزهنو نه: من

 ...هستما اخبر ي بقیه منتظر من باشه: سوگند

 اري؟؟؟ند ريکا فعال باشه: من

 فظاخد نه: سوگند

 ...يبا: من

******* 

 ...شد شب هبألخر

 ... نماما منو جز دنبو خونه هیچکی

 ....دبو نه ساعت ممیشد میدا نا شتمدا یگهد

 رکا مگوشا فقط لیو م،میدید لسریا شتمدا مثال مبلو روي دمبو نشسته

 ...دمیکر

 !!!..بزنن نگز ارنند قصد رنگاا ،نه میدد

  ....کنه  یتماذ ستهامیخو وشسیا حتما گفتم دمخو با
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 ....دمبو حترانا ستشد از ییراجو یه لمد تو ،مونیمدخو

 ..نوشتم مپیا اشبرو شتمدابر گوشیمو

 ؟؟؟...پس چیشد..شد صبح: من

 ...ردخو نگز تلفن گوشی که بفرستم اشبر ستمامیخو

 ...دمنفرستا پیامو شتموانگهد ستد

 ...شتدابر گوشیو تلفنو سمت فتر نماما

 ....دنبو نشودخو...دمکر تیز گوشمو

 ....دنبو غگودرو شموسیا

 ....نهومید اخد فقط دمبو لخوشحارچقد

 .دکر صحبت نباهاشو دوکررفتار ردبرخو شخو خیلی مامانم

 ...بگه مبابا به تا ستاخو فرصت نشواز مخرآ

 ....میزنیم نگز دبو فقامو شبابا گها نمودخو با باشه شخبر گفت مبعد

 بوسه رنقدا کشتم مامانمو که دمبو لخوشحارنقدا تلفن دنکر قطع هبعد

 !!!....دمکر نشروبا

 ....مداو بابا هبألخر که خالصه

 ....هبد بهم بعد نماما خبرشو دبو ارقر ق،تاا يتو فتمر

 ان؟؟؟یانگر باشم لخوشحا نستمونمید نمومید فقط ،گذشترچقد نمونمید

 ....بابا مخالفت سهوا اننگر یا ،نااو زدن نگز سهوا لخوشحا

 ....دممیمر شتمدا

 ...دممیکر زيبا منگشتاا با مودمیز مقد هی دم،بو گرفته سسترا

 ....مداو نماما که وردممیا باال رهلشود از شتمدا یگهد

 ...داد تشخیص چیزیو نمیشد شچهر از

  گفتم نیانگر با
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 ن؟؟؟؟ماما چیشد: من

 ...مخالفه تبابا: نماما

 .....شد ابخر مسر رو نیاد رنگاا

 هیرا هیچ ونمیشد ضیرا یطیاشر هیچ تحت دبو مخالف يچیز با گها بابا

 ....نمیموند  شنظر نشد ضعو ايبر

 گفتم بغض با تختمو لب نشستم

 ا؟؟؟چر خهآ: من

 ...ظلحا هیچ از رننمیخو نبهمو نشوادخانو میگه...نمونمید:  نماما

 ...جتماعیا نه مالی نه ینید نه

 ....زهبا خترد سوسوله هپسر میگه

 ....هیدد دشخو حاال تا کشه نقلیو

 ...نیست زبا خترد...ااانمااااما: من

 ؟؟؟جرمه نکشید نقلیو مگه

 ....نمیشد ستدو شباها رشکیادبو بد گها اون نماما

 ...کتی نمونمید من:  نماما

 فحر کلمه یه يجا یگهد باشه مخالف يچیز با گها تبابا که نیومید

 ...نمیمونه

 ...دنمیا بر ريکا منم ستد از ،کن تمومش

 ...میریختن رختیاا بی یگهد حاال مشکاا:  من

 ...دارم سشدو رچقد نیومید توکه نماما: من

 ...بزنن نگز تا ممنتظرشد رچقد نیونمید

 ...نمیشم تبابا حریف که گفتم: نماما

  ...بکن يبلد ريکا يفکر گها دتخو
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 ....ونبیر زد قتاا از گفتو ینوا

 ..دمفتاا هق هق به

 ؟؟؟کنمرچیکا حاال یااخد

 ..مداو مپیا امبر

 ...دبو شموسیا

 ؟؟؟چیشد؟؟؟گفتین تبابا به: وشسیا

 ؟؟؟؟میگفتم بهش چی

 ؟؟؟؟نیست ضیرا مبابا

 ...نمیگم نه

 ...دبو بس دمخو گند لحا ،کنم حتشرانا ارهند نمکاا

 ...بگه مامانم ارهقر: من

 ؟؟چی نه بگه مبابا گها...وشسیا دارم سترسیا چه نیونمید

 ...رنیا کم امتو...میکنم دبربیا ستمازد ريهرکا:  وشسیا

 ....وردممیا کم نباید میگفت سترا

 ....دممیکر ريهرکا باید وشسیا آوردن ستد به ايبر

 ...دمفتاا در باپانیذ... دمفتادرا ستمدو بهترین سوگند با عشقم بخاطر منکه

 ...دمکررد موراپد

 ...مجنگید شباها موزد ییروپر به مودخو مامانم جلو

 ....روش بابامم

 !!!...نشآورد بدست سهوا ممیجنگید  نماو با

 ...نوشتن به دمکر وعشر شتمودابر قلموکاغذ

 !!!..بزنم فحر شباها رو در رو که شتماند أتجر رنقداو

  ....مینوشتم نامه یه سشوا باید
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 .....دیاز خیلی نوشتم

 ....مشد خالی رنگاا

 ...ونبیر فتمر موزد تا رو نامه

 !!!...بنابخو دنبو فتهر همه دبو یکرتا خونه

 ..جالباسی سمت فتمر

 ...میبینه دمبو مطمئن...کتش جیب يتو شتماگذرو نامه

 ...ممیترسید حسابی ق،تاا يتو برگشتم

 ...دنبو حتیرا رکا بابا ،با دنفتاا در

 ....بابا به میاحترا بی و...دبو میاحترا بی یه ینا

 ...ممیخوند شهدموا باید
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 *رمچهاو بیست فصل*

 .خرید بریم رشکیا با دبو ارقر شبعد روز

 ...مبد نظر تا دمیبر دشخو با منو قتاو بیشتر و هبخر سلبا ستامیخو

 ..دمبو هشد دهماآ

 ....ونبیر مپرید رشکیا نگز تک با

 .نبالمد دبیا دبو ارقر

 ...کوچه يتو فتمر مودکر حافظیاخد نماما از

 مپا ستود دبو نشسته رشکیا ماشین يجلو صندلی يتو که بابا نیدد با

 !!!...گفتم شهدموا رهبادو یدنوزلر به دکر وعشر

 !!!د؟؟؟میکر رچیکا ینجاا مبابا

 خرید نماو دهسا خرید یه سهوا بابا حاال تا دنمیا دمیا صالا ،شتاند سابقه

 ..باشه دهبو نهمواهمر روز ي موقه ینا نماو لسا سطو

 .نشستم مودکرزبا درو زلر و ستر با

 ...دمکر مسال یرلبیز

 ...مبابا دادو بمواجو رشکیا

 ...داد نسرشوتکو فقط

 ....بیشتر خیلی حاال لیو شتدا خما همیشه شتدا خما خیلی

 ...دنمیز فحر هم با رشکیا و بابا خرید مرکز به نسیدر تا

 !!!....بابا رهمکا میشد شتدا یگهد شمرکیا

 ....سیدیمر هبألخر

 ...نپشتشو من میرفتنو راه هم با رشکیاو بابا

 ...یمدکر بنتخاا سلبا ستد چند
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 خلدا فتر دوکر بنتخاا هناپیر اروشلو یک اسسوو کلی از بعد رشکیا

 ...وپر

 ....بابا مودبو هموند من واااي

 ....لحظمو اون حاله نهومید اخد فقط زمبا

 دمبو دهکر مسرگر لباسا دنکر هنگا با مودخو مثال وبابا به دمبو دهپشتموکر

 ....که

 ...ختاندا تنم به زهلر گوشم بغل اشصد

 ....حترانا رولخود شاید و....شوخی بی...يجد...خشک

 ....ايمیخو شووسیا که:بابا

 ...پایین ختماندا سرمو زلر ترسو با

 ....لیو نیستم فقامو صالا من: بابا

 ....ارهبز شوارقر هفته خرآ ايبر بگو مامانت به

 ...دبو سیوعر لمد تو ااااااخد واااااي

 ...دمکر هنگا بابا به مودبلندکر سر هخند با

 ...شد خشک ملبخند یدنشد با

 ....یدرمیبا نخو شچشما از

 ...مشد ضیرا که مهوبرآ سهوا فقط....يشدروپر....يشد دسرخو: بابا

 گفت جلومو گرفت عصبانیت با مودبو نوشته شکا با یشبد که اي نامه

 یوازبند بهش هنگا یه رديبرخو مشکلی به قتیو تا ارنگهد ريگادیا ینوا:  بابا

 ...ديکر غلطی چه بفهمی

 ...مخالفم من و تهدخو بنتخاا

 اون با ،ازدواج از بعد اريمید نگه بسته هنتود رديبرخو مشکلی هر به
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 ...اريجاند من ي توخونه یگهد مرتیکه

 

 ...تشوهر با ربا یه اي هفته...يمیر نمهمو يمیا نمهمو فقط

 مصددر یه من روي دبو مشکلی گها وش،سیا ونبد اريند جایی یگهد

 ...نکن بحسا

 ...ندگیتز به زدي دتخو که گندیه

 ...میکنی كپا دتخو ندگیتوز هگند ینردخو مشکل به

 ...ونبیر مداو رشکیا

 ستمد يتو مودکر خالی رهبیچا اون سر سترسموا گرفتمو بابا از رو نامه

 ...دمکر لهش

 ...منفهمید هیچی یگهد

 ..فتیمر کجا ینکها

 ...خونه سیدیمر کی ینکها ،خرید چی رشکیا ینکها

 ...دممیکر فکر بابا يحرفا به فقط

 پشتم اون ردمخو مشکلی به گها که میگفت يجد خیلی شتدا اون

 ...نیست

 ....حاال لیو گرمه نااو به نپشتمو ،کوهن ها بابا

 ؟؟؟؟ندگیز تو کنم تکیه کی به

 کسی ندگیمز محکم هکو، شتمدا رو بابا ممیشد وشسیا لبیخیا گها زهنو

 ...گرمه بهش پشتم که

 ...ارهند نمکاا....وشسیا لبیخیا من لیو

 ...نیست کوهی امبر نمیمونه بابایی کنم بنتخاا شووسیا گها نستمومید

 ..مبابا از ینما...شتاند لشکاا لیو
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 ...وشسیا بخاطر دمستاوا نماو يجلو

 ....گفتم لمد يتو

 

 ...ندگیمز هکو میشه وشسیا بعد به ینا از

 ...میزنم تکیه اون به حترا لخیا با

 ...دمبو نشسته تختم روي

 ...مخوند روش از مودکرزبا رو نامه

 ...بابایی مسال:

 ...بگم چی نمونمید...ريچطو نمونمید لیو بزنم فحر تباها اممیخو

 ...بابا

 ..گفته نماما دهخو م،شنید ندگیتوز ي قصه

 ...ديکر شتال نشآورد بدست سهوا یودبو عاشقش که

 ....يسیدر عشقت به یودبو عاشق تمدخو بابا

 !!!!...فتهر دتخو به تخترد حاال

 ....برسم وشسیا به عشقم به اربز بابا م،شد عاشق منم

 ...دجوو متما با....اااااممیخو شووسیا من بابا

 ...لمد به بمونه عشقش ینارانز

 نجو سختی به تالشی نماو ،میکنم شتال دارم نشآورد بدست ايبر بابا

 ...نکند

 ....شما به ختناندا رو قیمت به

 .....بابا میکنم هشاخو

 ....شم نشز اربز داري سمدو گها میکنم لتماستا

 ...اون جز امنمیخو هیچی نیاد ینا از ابخد بابایی
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 ....کن فقتامو میکنم هشاخو بابا

 قیمت به هشد میشم نشز زمبا نه بگی گها لیو دارم ستدو خیلی ینکها با

 ....شدنم کس بی

 

 ..ندگیمز کل دادن ستد از قیمت به

 ...کن کمکم جدیه عشقم بفهم

 ...نممنو

 ....یرگریهز زدم بستمو رو نامه

  ؟؟؟؟....دمبو دهکررچیکا وشسیا خاطر به من
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 *پنجمو بیست فصل*

 دبو لخوشحا که کسی تنها ادهخانو يتو میرفتو پیش سرعت به چی همه

 ..دمبو من

 .دبو شتهاگذ رو هفته خرآ ارهقر دوبو زده نگز نماما

 ...خوشحالی از مونودخو یمدبو کشته وشسیا منو تمد ینا تو

 ....شب شنبه پنج منتظر و یمدبو طتباار در هم با روز شبو

 ....هم نیددمنتظر

 ظهر از بعد شنبه پنج ینا بر بنا ،میرفت پیش سرعت به چی همه که گفتم

 ...سیدر راه از زود خیلی

 ...دبو ندگیمز تو روز بهترین روز اون رنگاا دونبو لمد تو دل

 تیرصو وسفید ست مخرآ دادم، جخر به اسسوو کلی نپوشید سلبا سهوا

 .زدم

 تیرصو سکیوعر کفشدوبو تیرصو ساتن سریم رو د،سفیدبو ممانتو اروشلو

 .دمبو هپوشید

 خیلی دمکر حیاطر سفید با روش موزد تیرصو كال بلندمو يناخونا

 ...شد قشنگ

 که دمبو زده تیرصو ي گونه رژ یه حاال لیو دمنمیکر یشآرا قتو هیچ

 ....دمبو زده تیمرصو لب قبر یه ادومید ننشو تر برجسته هامو گونه

 ....دمبو بخو نفس به دعتماا با کلدر

 ...نسیدنشور منتظر دمبو نشسته تاقما يتو

 شورکیا وتتفا بی ي هچهر و بابا عصبی ي هچهر نووبیر مبر شتماند ستدو

  ...ببینم مامانو
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 ...ستاعز مجلس رنگاا یمرستگااخو روز ،بدبختم چه دمکر حس

 ....خوشحالی نه ه،خند نه دي،شا نه

 .....رمرگبا آورو کسالت تسکو....محض تسکو فقط

 ...دممیکر زيبا کلیدیم جا با همیشگیم دتعا طبق

 .دبو شیش ساعت

 ....شکست رو خونه ي همسخر تسکو خونهدر نگز هبألخر

 ...ونبیر فتمر منم

 ....بشینم قتاا تو نیست زمال دبو گفته بابا

 !!!....دمبو هندید باباشو لیو دمبو هیدردبا یه شووسیا نماما، شتمدا سسترا

 که ردبرخو شخو خوشتیپو ي ساله هپنجا وداحددمر یه ،مداو شبابا اول

 ...لمد تو دفتاا اول نهمو شمهر

 ...ساله سه دو چهلو وداحد مخانو یه ، مامانش بعد

 ...ردبرخو شخو نقشو یزر

 ...وشنیا شبعد

 ...دبو خالی شجارچقد دمفتاا سوگند دیا یدنشد با

 ..شتدا مشکی واتکرو سفید هناپیر مشکی ارشلو و کت

 ....وشسیا مداو عشقم همه از خرآ

 سفید تشواکر وسفید هنشاپیر د،بو هپوشید اي سرمه تما ارشلو کتو که

 ...دبو اي مهرسو

 ...دبو بهشت ي هپرند تمامش که دبو ستشد يتو خوشگلی گل ستهد

 دهلعاا قفو دم،بو هندید باشه بهشت ي هپرند فقط که گل ستد یه حاال تا

 ...دبو

  ...بست شسر پشت درو و تو مداو
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 ...دکر آب لمد تو قند زد بهم که چشمکی

 ....نشستن لپرسیاحوا از بعد

 رشکیا رکنا دونبو من ي هعهد به ییاپذیر قبلی يها فهد برعکس یندفها

 ...وشسیا روي به رو لبتها و... دمبو نشسته

 ....منمیفهمید هیچی پایینو دمبو ختهاندا سرمو

 ازدواج جز د،بو چی همه بحث ريستگااخو تسماامر متما مثل

 ...ريستگااخوو

 ...مشد لب به نجو لیو...لبتها مطلب صلا سر فتنر هبألخر

 ...ردخو گوشم به يجد همیشه مثل بابا ايصد

 ....بکنین صحبتاتونو هم با برین...کتی: بابا

 ...قتاا يتو مپرید شدمو بلند اول من

 یه مودکر پوست زمو یه تندتند مبعد موزد دوبو داده وشسیا که يعطر اول

 ...زدم رگبز زگا

 ..رناها و صبحونه وزمرا نه دمبو ردهخو مشا یشبد نه

 ...کنم غش و بیوفته رمفشا ممیترسید

 ..مداو در ي تقه ايصد

 ...یرتختز دمکر تشو پوستشو هنمود يتو مچپوند زومو ي بقیه

 ...مبد ابجو نتونستم دبو پر هنمد نچو

 ...خلدا مداو دوکر زبا درو دشخو وشسیا

 هنموگرفتمد يجلو

 ...خندید دل ته از یدنمد با

 گفت وکامپیوتر صندلی روي نشست

 ....شکمو نشی خفه: وشسیا
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 گفتم موداد تشرقو زومو

 ..رناها و صبحونه وزمرا نه ردمخو مشا یشبد نه سسترا از:  من

  عشقش از نفر یه قتیو مگه ؟؟؟من تیهرصو سسترا اچر: وشسیا

 !!!ه؟؟؟بگیر سسترا باید عشقش میکنه ريستگااخو

 گفتم....که مودرد بگم وشسیا به نمیتونستم

 ...یگهد طبیعیه...ريهمینجو: من

 ...دار شبر...شاید: وشسیا

 گفتم باتعجب

 ؟؟؟چیو: من

 گفت دوکر رهشاا یرتختز به

 ...میزنه کپک..زومو پوست: وشسیا

 خندیدموگفتم

 ي؟؟؟یدد: من

 ...آره: وشسیا

 ...ستید پیش تو ختماندا شتمودابر زومو پوست شدمو خم

 ...یمارند حرفی که ما؟بگیم چی حاال خب: من

 ....زدن سهوا دهیاز که فحر: وشسیا

 ...نقولمو اغسر میریم اول خب لیو

 ....نیدزلر دکر وعشر مپا ستود وااااي

 ل؟؟؟قو ومکد ل؟؟؟قو: من

 گفت دوکر ساختگی خما

 ....راه اون به ننز تودخو: وشسیا
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  ....زود لب سبو

 گفتم اضعترا با

 ....ششششوسیا: من

 ...وشسیا بی وشسیا عه: وشسیا

 وبد...هشد تنگ لمد ؟ندیدمت روزه چند نیومید مبعد دادي لقو

 ق؟؟؟تااتودبیا کسی گها: من

 گفتدوکر قفل تاقوا در ،بلندشد

 رمکنا نشست... دنمیا کسی یگهد حاال:  وشسیا

 ...ديکر قفل درو شتهز... وشسیا: من

 ....نمیکشه لطو: وشسیا

 دمبو بسته چشمامو.... بغلش يتو منوکشید... بزنم فحر شتانز

 ....ممیترسید

 ...مشنید گوشم دم شواصد

 ؟؟؟هست زهجاا: وشسیا

 ...ارهند ريکا من ي زهجاا به نستمومید

 ...ردادمفشا هم روي محکم چشمامو

 ...ترمیشد یکدنز لحظه به لحظه شبو

 ....سینم به دمیز لگدزبا قلبم ممیشد نهویود شتمدا دمبو هشد داغ

 .....کن کمک...یااخد...دمبو دهفتاا نفس نفس به

 ...گوشم به ممکن قسمت ترین یکدنز از مشنید شواصد رهبادو

 ...باشیم هم ماله ارهقر یگهدما ؟؟؟میترسیاچر زي؟؟میلراچر: وشسیا

 گفت و دفشر دشخو منوبه

 ....شبا آروم: وشسیا



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
133 

 

  ...دمکر حس غشودا يلبا.... دادم رتقو اصد وسر با هنمود آب

 ...گونم روي.... ملبارو نه... لیو

 ...دمکرزچشماموبا موکشیدمودخو سریع خیلی

 نفس... شموها يال دبر ستد... دکرزبا شو چشما من با نهمزما شموسیا

 گفت وکشید عمیقی

 ...کنم سبو لبتو نیومد لمد میدد ترستو که امبر يعزیزرنقدا:  وشسیا

 تو به یکمم شتماگذ دمخو دل روپا یکم شم لبیخیا کال نتونستم خب لیو

 ...دمفکرکر

 ...نشست رهبادو دوکر زبا درو قفل شد بلند

 ايبر بوسشو شیرینی حس پایینو دمبو ختهاندا سرمو... نمیگفتم هیچی

 ...دممیکر ورمر دمخو

 ...باال گرفت چونمو یرز شتاگذ ستشود

 گفت زدو زل مچشما تو

 ...یگهد ديبو داده لقو... من سهوا نکن خما: وشسیا

 ...سبو یه سهوا شم حترانا منم ارنز.... اخد رو تو بخند

 ....وشسیا نجو... یگهد بخند ،میشم حترانا حتیترانا از

 ...دمکر شل نیشمو جونش ردنخو قسم با

 ...خندید نماو مخندید

 ...یمدبو گرفته فاصله هماز دبو بخو

 ...مدتواو دوکرزبا درو رشکیا شسر پشت و زدن در

 گفت دوکر ساختگی خما

 ....ما هراخو با ختیاندا راه کرکر هرهر، سیا قاآ رهنگذ بد: رشکیا

 گفتوخندید: وشسیا
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  ...!!!!گذشت شخو خیلی خالی نجاتو: وشسیا

 ..گفت پشتشو زد رشکیا

 ...ببینم ونبیر گمشو: رشکیا

 ...بلندشد وشسیا

 ...هیرخندز زدن تاییدو گفتو يچیز یه گوشش دم رشکیا

 ...نمداو نااو بعد نووبیر فتمر من اول دنکر رفتعا

 ...دمابو روي ها هنگا ي همه

 گفت وشسیا نماما

 ؟؟؟چیشد مپسر وشسیا: وشسیا نماما

 گفت حترا یلکسور خیلی وشسیا

 ...کیهاو همچی که نظرمن از: وشسیا

 منوگفت به دکر شورو

 ...باشه شتهدا مشکلی خانومم کتی فکرنمیکنم: وشسیا

 ...بابا سمت شد هکشید منگا

 ...خموا...دوسر نگاهش

 گفت وکشید عمیقی نفس

 ...کهرمبا: بابا

 ....زدن ستد دنکر وعشر همه

 ...دمبو لخوشحارچقد

 فحر بغلموکلی مداو مامانش ،نشستم مودکر رفتعا شیرینی

 ....کنه دمماآ ستامثالمیخو..زد

 ...نکنی یتاذ خوشگلمو وسعر مخانو:گفت شبابا

 ....میزنم فحر شباها دارم نمیکنم یتشاذ:گفت وخندید مامانش
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  ...یمدمیز فحر یمودبو نشسته ساعتی یه

 ..تمسافر نبر ستنامیخو یگهد روز چند

 ....باشیم سیوعر و عقد مجلس اريبرگز فکر به دنبرگر سفرکه از شد ارقر

 شتودابر دوبو گرفته که ينگشترا وشسیا ،بابا از وشسیا نماما ي زهجاا با

 ...نشست رممدکنااو

 ..شجلو ستموگرفتمد

 ...رهنخو ستمد به ستشد دمیکر قتد رچقد

 ...دبو گرفته مخند

 کهدفکرمیکر دممیکر فکر من که يچیز نهمو به ینکها مثل نماو

 ....میخندید

 ...دکر ستمد بدبختی با هبألخر

 ..دمکر شنگا

 ...شیک پرنگینو سفید ي حلقه یه

 ...مشد عاشقش

 ...وشسیا ي ردهخو شیرینی مشد که شد ريینجوا نوزد ستد همه رهبادو

 يیگرد نهادرد عسل دوکر من ستد حلقه که شیوسیا ي ردهخو شیرینی

 ....!!!!شتاگذ

****** 

 زهنو دل دهسا من و اي همیدر من از

 نمیکنم وربا راتو يجفا و يمهر بی

 ینا از بعد که توبستم مهر به نچنا را دل

 ....نمیکنم یگرد لبرد ايهو یگرد

 ...میدا و ديشا امر فتر تو با و فتیر
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 ؟؟؟کنم آرزو را تو عشق چگونه یگرد

 

 راتو ي بوسه یک مستی یگرچگونهد

 ؟؟جوکنم و جست سیه و تلخ تسکو ینا در

 ..شگفت شب ،شب آن از هماند چه گرد..دردا

 ستا دهمر غبا آن و گشته خشک شاخه آن

 ..دیاز اي دهبر امر و اي فتهر ینکها با

 ...متارمید ستدو نجا به زوهنو همتامیخو

 ..زبا که بیا مجسم فریب اي..دمر اي

  ...مترمیفشا دخو تشآپر ي سینه به
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 *ششمو بیست فصل*

 ...میرفت پیش بخو خیلی ، دبو عالی چی همه

 ...دممیکر وازپر ابرا يال البه ها فرشته پیش نسموآ تو رنگاا

 روز یه دمنمیکر فکرشو صالا دمکر صحبت نکتایو با که لیاو ي فهد

 ...بشم نشویود ريینجوا

 مبر امبخو ینکها به برسه چه کنم اپید حسی بهش دمنمیکر فکر صالا

 ....حاال لیو کنم هنگا بهش مهمسر انعنو به یشورستگااخو

 ....اشبر مبد نجو محاضر

 ...فتر پیش زود خیلی چی همه

 ...ريستگااخو فتیمر

 ..نمیکنم موششافر مخرعمرآ تا، دبو روزي چه

 ...دبو بغلم يتو که قتیو...قتاا تو مخصوصا

 ...دبو ختهاندا جونش بهزلرو ستر نجابتش قتیو

 ...شوکشیدعقبدخو گونش به ملبا ردنخو محض به قتیو

 ...دبو زده حلقه شچشما تو شکا رشکا حتیرانااز قتیو

 ستمد دممیکر شتال شتمدا که قتیو دمکر ستشد حلقه که قتیو

 يتو قبل ي قیقهدچند که حالیدر رهنخو ستشد به نهامو ادهجلوخانو

 ...دبو بغلم

 ...میشدزبا هخند به خوشگلش يلبا قتیو

 ....عاشقیمرچقد ممیدید که قتیو

 ....روز اون دبو روزي چه

  ....شبعد تلخی و بامنه شیرینیش عمر خرآ تا
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 !!!...بامنه همزبا

 ....یمدبو هشد هم ي ردهخو شیرینی

 ...اهوو آبتغییر ي سهوا ريهمینطو لشما بریم دبوارقر

 ....ببینیم رو سیوعر مجلس اركتد بیایمو اون هبعدو

 ...شد وعشر هسفرمسخر ازاون چی همه

 ...نمیشد ريینجوا نمیرفتیم گهاشاید

 ونبیر یمزدیناا کتی ي خونهاز شب اون که خالصه

 ...همهازبیشتر من یمودبو لخوشحا نهممو...

 ....رانستور فتیمر دمکر نمهمورو همه مشا

 ..دادم رشسفااغذ کلی

 ...میخندیدیم میگفتیمو

 ...دبو دشفکرخو به هرکی

 ...مبگیر سلبا لمد ینترنتا تو از مبر باید میگفت نماما

 م؟؟؟کجابر هیشگاآرا ؟وااايکنم نگیر موهاموچه

 ...سلبا یدبهترینخر بهترین باغوبگیریم بایدبهترین..بابامیگفت

 ....مبگیر نگیر چهارشلوو کت میگفت وشنیا

 ....هست مسوگند لیوا سوندکهر من بهو

 ...میساختم سیمونووعر روز ثانیه نهمواز دمخو منو

 ؟؟؟بپوشم چی دمخو ینکها

 ؟؟بزنم ريموهاموچطو

 ارم؟؟؟نز ارمبز یشر

 ...مبهتربگیر چیز یه و کنم ضعو ماشینمو ینکهافکر تو فتمر واااي ماشینم

  ....دبو شیرینی شب چهوشد صحبت نکتایوو منردمودر فقط شب اون
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 ... دبو شب نصفه...خونه برگشتیم هبألخر

 ....نستمومید دمخو لکتیوما یگهد

 ...باشه ابخو دمفکرمیکر زدم نگز بهش د،بو دو ساعت

 ..داد ابجو زود ترخیلی ژينراپروتردشا مناز لیو

 ....سیوعرردمودر زمبا فحرو یمدمیز فحر باهم صبح يیکادتانز

 ..گذشتروزچند

 ..سفر بریم دافر دبوارقر

 ..مبر نبینمشو نمیتونم میدد

 ..نبالشد ممیر که دمکر هماهنگ بهشو زدم نگز

 حترا لباخیادنبو مخالفتی هیچو نفهمید هامونمادخانو یمدبودنامز نچو

 ..ونبیر فتیمر

 نهزد فحر سهدوابو خوبی ينجاجااو ، رفانفا تو نشستیمو زيشهربا فتیمر

 ...ما لمثاا

 ...دمبو هشد هخیر بهشو مستاد بین دمبو ستاشوگرفتهد

 ..رهمینطو نماو

 گفت خوشگلشزدارنا بالحن

 ...ينر میشد شکا وشسیا: نکتایو

 ...چیه نمونمید شوبهآ نیهانگر یه همش لمدتو

 ..دبو ريجو یه ممدخو دل...میگفت سترا

 ...ارهند خوبی نسفرپایا یندابو هشد ملهاا نبهمورنگاا

 بوسیدموگفتم شالشو روي بغلم يتو کشیدمش

 ..لمدعزیز بیشترنیستروز سهدو: من

 ...نمیشه هیچی هند راهبد لتد به
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 ..طبیعیه سیهوعر سسترا ماله حالت ینا

 ...زود خیلی دمبرمیگرزود

 ...دبو دهکر بغضدبو زده حلقه شکا شتوچشما

 ..وشسیا میشه تنگ اتبر لمد: نکتایو

 ...که مبمیر مبر امنمیخو؟؟؟من عشق ديکر بغضاچر... کتی عههه: من

 ..وشسیا یهرجو یه لمد من: نکتایو

 باشیم لبایدخوشحا نالا نکن توگریه فقط مصالنمیرا باشه: من

 ..سیمونهوسفرعرازبعد

 گفتوخندید ششکاا بین

 بهم هبألخر ینی..منوتو...وشسیا نمیشه ورمصالباا: نکتایو

 ؟؟؟شدیم هم لما هبألخر؟؟؟سیدیمر

 موگفتمدکر كشکاشوپاا منگشتااباسر

 ....نمیشه ورمبا منم آره: من

 ...یارؤ یه مثل میمونه ابخو مثل: نکتایو

 ...شیرینه دهلعاا قفو حقیقته یایهرؤ نه بهاخو نه ینکها مثل لیو: من

 ...همیم لما ما

 لشمااز ینکها سهوا میکنم ريشما لحظه دارم...شد بخورچقد: نکتایو

 ..ديبرگر

 موگفتمدکر خمیا

 ...منمیر: من

 گفتدوکر خوشگلی خما نماو

 بین هنیومدزهنو هخترد ینابگنا مامانت ايمیخو...يبایدبردبیخو: نکتایو
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 ؟؟؟ختهاندا مافاصله

 

 ...ننز شتوجو نمیگن: من

 ...يبایدبر وشسیا: نکتایو

 ؟؟؟کنی گریهزبا تو که مبر..منمیر که گفتم: من

 ..نمیکنم گریه نه: نکتایو

 ..میگی دروغ: من

 ...نهدومر...ممید لقو نه: نکتایو

 خندیدموگفتم

 دمبرمیگرزود: من

 ...ريبیا سوغاتی کلی سموا که شرطی به: نکتایو

 ...اتبر میزنمربا شمالو کل: من

 ...شدیم دهپیادیستارافانفا

 .ونبیر فتیمر یگهد بخاطرهمین یمدبو هشدارسو يچیز کلی قبلش

 ..پشمالو سخر سکوعر یه مخرید يچیز سشزار،وابا فتیمر

 ..میکنم توبغلش يجا میگفت هبرید دم

 ...كالوچندتاگلسر،حریرخوشگل يسررو یه

 نشروبا سبو ستامیخو لمد میشدکه لخوشحا يحد به کوچیک ايباچیز

 ..میشد عشقرنقدا کنم

 ريگادیا ي هنفردو عکس کلی یمردخو مشا باهم.رانستور مشدبر مشا

 ...گرفتیم

 ...نبهمو گذشت شخو کلیو

 ..میکنه خفم بغض شب اون دآوريبایازهنو
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 *هفتمو بیست فصل*

 ...دمبو گمر لحادر خوشحالیاز

 بی ي هچهر نیددبادومیکر کشوفر خوشحالیم متما بابا نیددبا ینکهابا

 دآوريبایا شبعدزبا لیو ممیشد میدانا ندگیز از رشکیاو نماما وتتفا

 ...وردممیادر لبا خوشحالیاز وشسیا

 ..سیهوعر کهرنگاا نهرنگاا

 مشا شپزخونهآتو فتر نماما...نشد بحثی یناهیچا وشسیا فتنر هبعد

 يتو فتمر منم...بیداخو رشکیاو نیوزتلو يپا بابانشست کنه ستدر

 ...تاقما

 .منشد لیو ممیشدو نیروا ادمخانو قیذو بیاز باید طبیعتا

 ...دمخو سهوا دمبودشاو ممیخندید راشکاو وشسیا دبایا نااو به توجه بی

 تبریک حسابیدوبو لخوشحا دل تهاز نماو...سوگند به زدم نگزهمونجا

 خوشحالش خوشبختیم نستمومید داره ستمدو خیلی نستمومید..گفت

 بهم که تنهاکسی..میکنه لمنوخوشحا اون خوشبختی کهرهمینطو میکنه

 .دسوگندبودمیکر دمشاادومید ژينرا

 هست شمونیا ؟؟؟وااايباشه نگیر چه مبخر چی سلبا واي میگفت هسر یه

 لباست...پسندکنیم وسعر سلبا ستوا بریم باهم؟؟؟منومیبینه ینی

 دم ارينز..میشی ضعو خیلی کن شنروموهاتو...ها بلندباشه نبالشد

 به...همد پهنوبرا نالا...میشه حیف تهاوبراها کنه هکوتا هاتوخیلیوبرا

 هبگیر دهسا ارششلو داره حطر کتش که ییاراشلوو کت ینازابگو وشسیا

 رويیاقرمز یاسفیدباشه نستووعر ماشین گل واي...میشه سباکال خیلی

 ...میکنه شوخییلیدخو مشکی
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 وشنیا زن منم میشه ینی کتی ات؟؟؟وااايبر مبخر چیدوکا کتی وااااي

 بخو باهم یارجا لبتها....میشیم ريجا باهم شبعد لباحا چه لیوا...بشم

 ستیدو قتو یه بهم میکنن ديحسو لجن باهم میزنن همو آبیرز نیستن

 ره؟؟؟نخو بهم نچندسالمو

 ...خوشگل بغلی سکوعر یه؟؟؟میشه چیم وشسیاوتو ي بچهاخد وااااي

 برقصم همش اممیخو ونبیر ازيمیندزود شووسیا باشما گفته کتی ببین

 به اوووووي.....برقصی باکسی ارمنمیز برقصیم بایدباهم واااي...سطو اون

 سه سیتونهوعر نچو فقط میشم هاغیرتی نکنه بوستدیاز میگی وشسیا

 به دهفتاا چشمت نبینم ببین...روپر ي هپسر...میکشمش بیشتربشه....تا

 ...نشه دتمنویا دارم هگنا من کتی...یادکر شموامنوفر ووشو

 وشجلونیا کن تعریف هی من از نجااو يمیر همش یگهد توکه نکتایو ببین

 ....خوشحالم اتبررچقد کتیااااایااااااخد...هبگیر منودبیا بشه سوسهوشاید

 باحالی سیهوعر چه نماو یمدفتاا سیوعر یه لیوا...دنبرگرزود کنهاخد

 ...سیتوعر تو مودخو میکنم خفه...جونم کتی عشقم سیوعر

 ...ممیخندید ممیشددشا میگرفتم ژينرا شباحرفا

 سلبا مخانو سهواتا یمدبو نخیابو توکوچه هسر یه ممیدید هموروزهر

 ...بخریم

 منشدودابو تیرصو ساتن چشرپا که سلبا یه..خریدیم مبألخر

 فانتزیمو خوشگل کت یه..دبو هشد باحریرتزیین باالتنشم دورويحریربو

 ..ترشدنش هپوشید سهوا شتدا

 سهوا دمخو سهوا....مخرید يچیز کلی منمو...خرید کیف،خرید کفش

 ...سوگند سهوا وشسیا
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 .لشما نبر داشفر ستنامیخو گذشتروزچند

 

 ...شب اون شد شبی چه ونبیر فتیمر نبالمدمداو

 ...یمدبو دهکر حافظیاخد ستوحسابیدر قلاحد شکا

 بشه ريینجواسفر ینا هبعد دمنمیکر فکرشم آنقر به ، دمنمیکر فکرشم

 ...بعدسفر سیوعر اول ،نرین جبوا حاالچه میگفتم هبر شتمانمیز گرنهو

 ...ببرین ستونموعر

 ...میموندپیشم شکا نمیرفت شکا نستمومید شیاکااخد

***** 

  تحسر در بمانم ینگونها که ،پایت به زمبسو ینگونها کهدم،نبو عاشقت شکا

 ...ارتیدد

  ،بکشم دوش به را نیاد يها درد متما ،بکشم ابعذ که دمنبو عاشقت شکا

  و لتنگید با را هایم روز ،کنم سحر خیس نچشما با را هایم چشم که

 ...کنم سحر رنتظاا

  عشقت دسر ايهو در ،نباشد سوخته دل، ینگونها که دمنبو عاشقت شکا

 ....نباشد دهفسرا

 ...باشم تنها ینکا که دمنبو عاشقت شکا

 ...باشم دانسرگر من نباشیو تو ،باشم نپریشا من نباشیو تو

  بی هایم فصل ردوبگذ دهبیهو هایم لحظه ینکا که دمنبو عاشقت شکا

 ...ندربگذ نگر

 ...نباشد شخو نیز انخز به لمد حتی تا

  عشق کنم ارفر ستماخو تا زد، مسر به عاشقی ايهو که دبو دمخو تقصیر

 ..زد مپر بالو به را خالصش تیر

 ...زد یادر به دل لمد ،کنم نپشیما را لمد ستماخو تا
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 .....شد محو یادر یرز هایم میدا ي همه ،شد قغر رجو بد زدو یادر به دل

 

  سر را لمد روز و شب ،کنم ناله ستتد از ینکا که دمنبو عاشقت شکا

 ...کنم نشز

  فکر گاهی یاییستورو که میکند را غوشیآ يتمنا دمجوو متما زد،میلر قلبم

 ...ستا لمحا آن به نسیدر میکنم

 ...اردند سویی یختنر شکا از یگرد چشمانم

  تو نچشما اریدد به که میکشد را ینا رنتظاا ها لحظه متما که چشمانی

 ...بیایند

 ....دمنبو عاشقت شکا

 .....دمبو زبینیا شکا

 ...دمبو لبیخیا شکا

 ...نتدبو یمابر دنبو مهم شکا

 ....نتدنبو لحظلت متما در دمنمیکر زنیا سحساا یگرد

  ....دمنبو عاشقت ااااشکا اي
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 *هشتمو بیست فصل*

 باشیم باهم ینکها سهوا.سیدیمر رمناها قتو یمدفتاا راه صبحزنماازبعد

 نصحبتامو زمبا نبهمو راه يتو گذشت شخو خیلی فتیمربابا باماشین

 ....جا همهدرصحبتا صلیرامحو یمدبو هکالشد.دمابو ردمودر

 لبیشترطو،دوروزشد رمهمینطو باشه دوروزه نمسافرتمودبوارقر

 شتدا که سونامیاز یمدخبربو بی لشما يماتورنگاا که ،دوروزينکشید

 ...دمیکر نغودامنو ندگیز

 ...دبو هشد نفیکو کندوروز اونتو من عشق ي خونه انتهر کهرنگاا

 ...خوبه چی همه دمفکرمیکر دمخبربو جابی همهاز یمدبو لشما قتیوتا

 ...هیچیوادلونمید کتی خهآ

 ممیپرسید لیلشود قتیو لیو حتهرانا دشخوو گرفته اشصد ممیدید دمخو

 ...وربازود منهو...دسسا گیردسرماخو یه نیستو يچیز میگفت

 من...کن حتاسترا...ربخودارو...کترودبر میگفتم میشدموبهش نشانگر

 ...ببینمت مریض امنمیخو مبیا

 ..زدم ربا سشوا شمالو کل دمبو داده لقو که ريهمونطو

 لحتماخوشحا نیدنشوازد دمفکرمیکر دممیگرفتموباخو ممیدید هرچی

 ...میشه

 حرفش نمیشدکه ساعتم یه نکتایودبو هشد مکروذفکر متمادوروز ینا يتو

 بشه لیلیذ زن چه نومیگفتندمیکر ممسخر کلی وشنیا وبابا نماما.نباشه

 ...ینا

 شدنم همسخراز صالا مودمیکررفتخاا شدنمم لیلذ زن به دممیکررفتخاا

  ...منمیشد حترانا



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
147 

 

 ..دبو بشود،آمیزرشو لمد همشدوروز یناتو لیو نبهمو گذشت شخو

 طبیعیه میگفتم من شتودا حالو همین نماو دممیوفتا کتی فحردیا

 ...هبد لگرمید دمخو به یکی شتمدا جحتیااحاال

 ..هبدمید اهگو داره لمد که ادملونمید مودخو يتو دمبو یختهر من خب لیو

 ...طبیعیه که دممیکر آروممودخو دمخو همش

 ...سیدر نپایا به نعمرمسافرتمو هبألخر

 نماما به که دمبو لهورنقدا...دمبو مندبو ضیرا برگشتناز که تنهاکسی

 داروفر ارقر ویناا کتی ي خونه به بزنه نگز سیدیمر که شب نهمو گفتم

 ...راکا ي مهادا ي سهوا تابریم ارهبز

 همین شتداقصد شمدخو کهدبو اوونفر مامانمم قشوو رذوقنقدا

 ...بکنهروکا

 یموخستگیدکر حتاسترا تایکم.خونه سیدیمر کهدبو شب هفت يساعتا

 زد نگز کهدبو هشتونیم يساعتا نماما.کشید لطو ساعتی یه گرفتیم

 ...شتاشبوگذ دافرارقر خونشونو

 ي لحظهرنتظاا به صبحوو مسوندر صبح به نشد دافررنتظادرا شبو اون

 دمبو لخوشحا ینکهابا...گذشت هبألخر...مندروظهرگذازبعداریدد شیرین

 ..شتمدا نیانگرو سسترا قعاوا

 ينگموتور هتیر دودي سمولبادبو هشد هخیردبو قتاا يتو که گلی ستهد به

 .ادممیدرفشا ستد

 یدنمدبا دهماوآحاضردبو نماما ممداو دمخو بهردخودر به که اي باتقه

 تشوگفترصو يتوزدو

 ؟؟؟نمیشی دهمااآچر؟نشستیاچر وشسیا وااااي اي: نماما

  ؟؟میکنی رداريیرشدپسرچیکاد
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 خندیدموگفتم

 من ونبیر برین کنین شمالطف گها ممیشد دهماآ شتمدا نماما چشم: من

 .میکنم ضلباساموعو

 ...فقط شبازود خب خیله: نماما

 هنماپیرو يخاکستر ارمکتوشلو.مشد دهمازودآ خیلی.ونبیر فتر قتاازا

 نگر نچو..دبو کامالمشخص میاردرثاآ.دمبو هشد خوشتیپ.دبو دودي

 ...دمبو هشد هبرنز حاالیکمدبو شنرو پوستم

 موگفتمزد يلبخند یینهآ يتو دمخو به

 بهش که اي حلقه توئه ماله یگهد نکتایووش؟؟سیا هستی چی اننگر: من

 چی سهدوابیخو شجو..محیاست چی همه مهآرو چی همه ستشهدتو دادي

 ؟؟؟میزنی

 ريستگااخو يمیر داريمثال کنزبا؟؟؟چیه سهواخماا ینا...قیافتشو

 ...يشوبشنواصد عشقتوببینی ايمیخوروزچند همثالبعد ديمادامثال

 سفربرگشتماز قتیازو..دبو هشد تنگ شمزدارنا ايصد سهوا لمد که آخ

 ...شد لبدردو نبینمو مپیا یه فقط دمبو هشونشنیداصد

 ؟سیدینر مسال: نکتایو

 ..میبینمتدایشاالفرا آره خوشگلم مسال: من

 ...فعال باشه: نکتایو

 ....دبو دهحالموبدترکر کهدبو روح بیدوسر يپیاما ینوا

 نباباماما مودبو دمخو باماشین من.دنبو منتظرمنو دهماآ همه پایین فتمر

 ..باهم شمونیاو

 ....یختر لمردنگاا یمزد کهدرو نگز.سیدیمر شکرسرساعتاروخد

  .ادممیدرفشا ستمد کف به ناخونامو..دبو دهکر قعر مستاد کف
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 که دمنبو خجالتیو سترسیا آدم مهدیا که تاجایی

 ...بشم ريینجوا امحاالبخو

 ...دبو داده ستد بهم که مزخرفی لحا ینازا دمبو هشد کالفه

 ..نظرمیرسید خموبها لمعمو طبق کتی يبابا..خلدا فتیمر

 برعکس مامانش...دنبو ستانهدو خشو همیشه مثل مباها رشکیاردبرخو

 منیومد ندفعهاو مثلدنبو...دنبو.....کتیو...دبو اننگر شچهر همیشه

 ...نستقبالموا

 ...دادم لگرمید دمخو به لمد يتو

 بگن کنن اشصدادحتمامیخو...رهمیازنا دارهحتما...دمیا نیست يچیز

 ...دبیا

 ...فتیمونشستیمر

 گفت شبابا

 ؟؟گذشت شخو تمسافر بخو:کتی يبابا

 داد ابباباجو

 ...خالیربسیا نجاتودبو عالی خیلی: بابا

 ...مدیناو شخو..بسالمتی بخو:کتی يبابا

 شمابریم ي زهجاابا ندیمورهد قتوو نظرمن به بخو...باشین شخو:بابا

 ...مطلب صلاسر

 ...تسوماور سمر و راکا ي مهادا ايبر مدیماوشما ي زهجاابا

 عتهو لحادوبو هشد خشک هنمد دآببو هشد گرمم..دتندتندمیز قلبم

 ....شتمدا

 نمیتونستم دممیکررهرکادونبو لمد يتو هیجانیروشو قبلی ي فعهد برعکس

  ....مبخند
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 ...دبو دهکر تسکو...شبابا رويشد هکشید منگا هگادآناخو

 ه؟؟؟چیشد...نمیزنین فحراچر...بزنمدفریا ستامیخو لمد

 گفتوسیدر دادم به بابا

 ن؟؟؟خا هوشنگ خب: بابا

 اون نشنید هنشوازد هرکلمه نمددراوبا...مداو فحر به تسکو یکمازبعد

 ابخر مسر روي ذره ذرهنیاد کهرنگاا من شگو توسطآورجرز يها کلمه

 ...میشد

 لیو مشرمند خیلی؟؟؟بایدبگم ريچطو نمونمید....ما ستشرا:کتی يبابا

 خوشبخت نجا وشسیا وارممیدا...منفیه نبمواجو....شدیم فمامنصر

 ....بشه

 نمکا؟؟؟امنفی ابجواف؟؟؟نصر؟؟؟امیگفت چی ین؟؟؟اچی ینی

 رهکوزوداز همیشه دمبدبو خیلی...نمهز اون یمزدماحرفامونو...ارهند

 گفتم يبلند ايباصد.....ممیشد میرفتموعصبانیدر

 نالا نکتایوا؟؟؟چر؟؟؟منفیه نبتواجو؟؟شدین فمنصر؟؟؟؟چی: من

 ...منهدنامز

 شتوگفتاگذ مجلو یمودبو داده که ي حلقه شبابا

 ...وشقاسیاآ شمانیستدنامز کتی یگهد حلقه ینا دادن باپس:کتی يبابا

 ...مینز روي دمکر تپر باعصبانیت شتمودامیزبر روي از رو حلقه

 .گرفت آروم یرمبلوز فتر زدن خچر کلیازبعد و میکااسر روي دفتاا

 گفتم

 تونوافکر مگه؟؟شدین نپشیمو که چی ینی؟؟؟چی ینی نمیفهمم: من

 همه مابه؟؟شماییم ي همامسخر مگه؟؟نگفتین اول نهمواچر؟؟یندبو دهنکر

  ...یدیمد اركتد کلی...یمدار سیوعر گفتیم
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 امبخو هرتصمیمی منو منه هخترد وشسیا ببین...شبا آروم:کتی ي بابا

 ...ممیگیر

 يبگیر ايمیخو هرتصمیمی شمانمیتونی...خترتونهد که خترتونهد: من

 ...بستیم دل هم مابه...کنی زيبا نمنوکتایو تحساساابا نمیتونی شما

 ..باشه آروم شتدا سعی لیدوبو هشد عصبی کتیم يبابا

 من..سشد متمو چی همه یگهد نالا هشد متمو دهبو هرچی:کتی يبابا

 ...مشمانمید ختربهد

 ...دفلکوکرمیکر شگو امصد دمبو هشد عصبیو يکفر حسابی

 بزنی که شهرهرته مگه؟؟؟نگفتی اول از اچر ديبو مخالف شماکه: من

 ...چی یرهمهز

 گفتونشوند مودبو دهیستااحاال بابامنوکه

 ..کن لتوکنتر دباباخو وشسیا: بابا

 گفت نخا هوشنگ بهرو مبعد

 ؟؟؟نموبد مخالفتتونو لیلد میتونم: بابا

 ...مخترنمیددپسرشما به من، مشد نپشیمو نیست خاصی لیلد:کتی يبابا

 ...میکنیم حمتز فعرما...خبربسیا: بابا

 ...دنبو گنگ محسا...دمبو ابخورنگاا میوفته تفاقیا چه داره منمیفهمید

 ...حسابیدبو ردهبرخو بهم...مبلندشد منم.. نبلندشد همه

 ....شتناند اي هکنند قانع لیلد حتی...دنکر ردمخو نااو

 ؟؟نگفتن اول از اچر دنبو مخالف گها منمیفهمید

  ...شونوراکا معنی منمیفهمید

 هم ماله یگهد منوکتی ینی؟؟؟شد متمو چی همه نالا ینی؟؟چی ینی

 نخا هوشنگن؟؟؟الا هچیشد..غیرممکنه؟؟؟نمیرسیم بهم یگه؟؟؟دنیستیم
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 د؟؟؟کر ونبیرروما

 ره؟؟؟؟تا مچشمااچرره؟؟؟میخو گیج مسراچر؟؟؟یهرینجوا حالماچر واااي اي

 .....اااااخد....کتیوببینم عشقم شتنانز ناحتیاو

  یه پشت مشدبو هکوبید...ممداو دمخو به ماشین كحشتناو ايباصد

 ..!!دار وقصند

 ؟؟؟چمهن؟؟؟الا هچیشدم؟؟؟میر دارمکجام؟؟شد ماشینارسو کی

 ...شد دهپیا ي هنندرا

 که دمفکرمیکر ینا به...دمبو هجلوخیر موبهدبو نشسته ريهمینطو

 ؟؟؟؟؟چیشدیهودم؟؟؟کررچیکا من مگها؟؟؟چر

 ماشینوگفت به مچسبوند...ونمنوکشیدبیردوکرزماشینوبادر نندههرا

 ؟؟؟کجاست ستاهو مرتیکه ويووووهو:دمر

 گفتنن؟؟؟کتایو؟؟؟شد متمو ینی...دمنمیز موحرفیدمیکر شنگا فقط

 ؟؟؟نه

 ببین عه عه عه؟؟؟؟مستیروووویا ووويهو...امباتو بزغاله:دمر

 دي؟؟؟کررماشینوچیکا

 فتهرکال اون ماشین موپشتدخو ماشین يجلو...ماشینروشد هکشید منگا

 ...دادزد.دمکر هنگا دهمر به....نغوددابو هشد جمع...اهودبو

 گرفتهوزمرا همیندبو صفر ماشین...اه یگهد يیدر بخو:دمر

 ا؟؟چر نمیزنی فحر؟؟چته...مشدبو

 ....دادزدیقموگرفتو رهبادو...دمبو ساکت زمبا

  ؟؟؟گرفتی مونی لال ديکر نغوداماشینو زدي لشغاآ ي مرتیکه بابا اي:دمر

 دادزدمیقشوگرفتمو منم....لبریزشد مصبر

 هی میکنیزرزر چیه متشومیدرخسا ؟؟؟زدممگه هچیشد؟؟؟ببو چته: من



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
153 

 

 ...نمیگم هیچی

 ه؟؟؟چیشد؟؟؟مینز همدااوهوا؟؟هو فتهر مینز

 ...مرتیکه ديکر صفرموله ماشین؟؟؟ هچیشد:دمر

 مینز به که نسموآ...ممید رتخسا ستاخو لمد دمکر که دمکر: من

 ..هخرنرسیدآ به نیاکهد هنیومد

 اخد اي...شد متمو چی شدهمه متمو..من سهوا...شد متمو من سهوانیاد

 دم؟؟؟کر گناهی چه من مگه

 ....دمخو مرتیکه لهم دمخو من...شد شدکه له ماشینت

 حتی...دنمیکر منگا باتعجب همه...دمنمیکر ول دمبو گرفتهرو دهمر طفلی

 ...دهمر دهخو

 ..درآوردم ردشبودا يتواز چکمو ستهد مودکرزبا ماشینودر.دمکر ولیقشو

 دادزدم...شجلو ختماندا نوشتم نمیلیو سی

 سیي؟؟؟یددبیشتر یگهدهنتود کنوا ي؟؟؟دهیدد رتبیشترخسا ینازا: من

 که نمیلیو سی ،ماشینم...هچیشد دهفکرکر...بگیروبر صبحدافر میلیونه

 ....کتی اتفد ندگیمز کل هیچ

 ااااااااخد....دونبرگر بهم کتیواخد اي

 مدجلوموگفتاو نندههرا نهمو...یرگریهز وزدم ماشین به دادم تکیه

 ؟؟؟خوبه حالت داداش:دمر

 رهسربیچا دادزدم

 ووووبردارچکتوبر...توچه به:من

  ...فترختوانداباال اي شونه

 ...خیلیدبدبو خیلی حالم..نفرمو روي شتماسرموگذو ماشین يتو نشستم

******* 
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 مدــش قــعاش که ربا ینا

 رمآــمیــن نوــبز به ألــصا رو دارم تتـــسدو

 !یـچــهی که فتنر صدقه نقربو

 مدـمیــن وزرـــب مــنیامانگر

 شبجا،نمیکنم مشآرو و نمیکنم صحبت شباها دنبو بخو حالش قتیو

 ..میشی بهتر بگیر دوش یه وبر میگم

 نند بماعذ شهر يخیابونا شدیم اجد گها تا منمیر ونبیر دیاز شاــباه

 نشن شچشما گیر لمد تا نمیشم هخیر شچشما به

 اشصد تا کنم ضعو بحثُ میکنه سلو امبر شودخو داره قتیو میکنم سعی

 نشم نهویود مداو دمیا که

 و لبش رو ارممیذ نگشتمواره،انمیذ متنها که رهبخو قسم ستاخو قتیو

 ننشکو اروخد حرمت، ريبخو قسم نیست زمال میگم

 نمیشم راشکا پاپیچه و منمید گیر بهش صنا خالصه

 رنگاا نه رنگاا

 دمکر تجربه من

 .......پشیمونیه عمر یه بعضیا به دعتماا وانتا

******* 
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 *نهمو بیست فصل*

 ونبیر فتیمر وشباسیا که شبی نتاهمو دمبو لخوشحا چه که واي

 ...لشما رهبر داشفردبوارقرو

 لحظه که شبی..نگیزا هخاطر شبه یه.امبر شب داونبو خوبی شبه چه

 طمربو وشسیا شبو اون به که يهرچیز نیددباو هشدخاطر سموا لحظش

 ...میشم نهویود میشه

 ....هبد ژينرا بهمو کنهدمنوشا نمیتونه شها سیلهوو زيشهربا یگهد

 ...ارهند همز سموا پفکو فلفلی چیپس یگهد

 مکزیکی وذرت ترکی بکباو ريسوخا غمراوپیتزو....رانستور یگهد

 ...ننظرنمیا به هخوشمز

 لبمرو هخند هموند سموا وشسیااز که يجاکلید نیددبا یگهدحاال

 ...ممیریز شکا شبجادونمیا

 منرو مپشمالوگر سخر اون یگهددنمیا بهم حریرخوشگل يسررو اون یگهد

 ....نیست

 دادن هم ستد به ستد فقط نالا دنبو قبالبهترین که ییاچیز متما

 ...کنن ییونمدتا

 دمشا چی یگهادخد اي....وجنسیسا متما یمدبو شتو که خیابونایی متما

 ...هیچی؟؟؟میکنه

 حلقه نبیاادند زهجاا دشخو مگهد؟؟؟نبو فقابابامو مگه؟؟؟خهآچیشدیهو

 ؟؟؟کنن ستمد

 لشما فتنریناا وشسیا که روزي دايفر...منفهمید ممدخو؟؟؟چیشد پس

  رشسفا شتمدا....ادممید مپیا وشسیا موبهدبو نشسته تاقما يتو...دبو
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 صدقم نقربو واون اشبر دممیکر شیطونی شتمدا ادممید سوغاتی

 ...رشکیا...بابا..نماما!!!..دنبو خونه همه...مددراو نگز ايصد...میرفت

 ايصد.مشنیداصد که نگذشت خیلی....یگهد میکنهزبادرو یکی گفتم

 ...گمربابابز ییمدا ايصد....متاعموهادو ايصد...نفردو یکی ايصد نه.شناآ

 ...تبریک سهوا نمداوحتما گفتم مشد لخوشحارچقد

 ضعو سلبازود خیلی...همداو نمهمو موگفتمدکر هیاخورعذ وشسیااز

 دمبو وسعر لهرحا به ازهندواحد بی دمبودشا...ونبیر فتمرمودکر

 که کسی نهمودبو وشسیادمادا که مخصوصا دممیبو لبایدخوشحا

 .ونبیر فتمربالبخند..شتمداشوآرز

 نلبشوازرولبخندو دنبو ديشا يماآد ییمدا گموربابابز معموها همیشه

 ....نمیرفترکنا

 شکلدبو هشد نهمشو ي قیافه..ردمجاخو نیدنشودبا...روز اون لیو

 ....ناپذیرذنفوو خموا...بابا

 حتی منو دادن ابجو معمولی خیلی دمکر مسال....دنبو ساکت نهمشو

 ..کنم بوسیرو مبر نتونستم

 ...عجیبدمیزرشو رنگاادابدمید اهگو لمد...نشستموشد شل مپاها همونجا

 گفتم اراده بی ادمید آزارم همگی تسکو

 ده؟؟؟فتاا تفاقی؟؟اساکتین همه اچره؟؟؟چیشد بگین میشه: من

 ....هنبایدسربگیر ازدواج ینا بابا کتی:گفت گمربابابز

 گفتم درآوردم خشا تعجباز

 همیم ي ردهخو ماشیرینی؟؟؟چی سهه؟؟؟؟وانبایدسربگیر؟؟؟چی: من

  ...ستمهد حلقش

 فامیل يتو گها..سممونور نیومید بخو که دتخو...باشه:گفت گمربابابز
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 بابیگانه صلتو رهبخو بهم نسالشوو سن که باشن يخترودپسر

 .....غیرممکنه

 چندشب بخاطرهمین لممد....رو همسخر سمر ینا نستمومید آره

 ...دمیزرشودبو

 ...یمارند فامیل يتو يماپسر؟؟چی که بخو: من

 دهکر رتکو عشق؟؟؟یمارند:گفتوخندید گمربابابز

 ..درنا..مینا...دقصا..رامپد...کنزچشماتوبا..بابا

 بهت که يپسر ینهمها)متاپسرعموها سه اونییموداپسر رامپد)

 ینا که تمامانوبابا مموند من...پاقرصتنوپررستگااخو چندساله...رنمیخو

 دن؟؟کر فقتامورچطو نستنوسمومیدر

 ...شتماگذ امحترا منمدبو دشخو بنتخاا:باباگفت

 بنتخاا دشخو؟؟؟؟یهزبا بچه ازدواج مگه...دهکر غلط:گفت معموهااز یکی

 اري؟؟؟تومیز بکنهادبخو غلطارشایدهز دشخو...دهکر

 کوچیکه میگه کتی میگیم یمدار ماچندساله:گفت یگمد يعمو اون

 ؟؟؟شدین پرست بیگانه یگه؟؟دکنم سشوعر اممیخو حاالیهومیگی

 ...بزنین بهمرو سیوعر یناباید هیرنشددتا:گفت ییمدا

 میشهزود موحاالخیلیدکر ضیرا وربز روبابا نستمومید...میریختم شکا

 ...شه متمو چی همه

 موباگریهدبو دهکرزهنموباد فقط...دمگترنمیکررتربز کوچیک امحتراصالفکرا

 دممیزداد

 مبد نشواز ممتنفردرناو مینا و دقصاو رامپداز من؟؟؟شماهاچه به: من

  شریکادمیخو لمد نیستم بچه ردارمشعوو عقل دارم بنتخاا حق من...دمیا

 عاشقانه که باشم عمرباکسی یهادمیخو لمد...کنم بنتخاا دمندگیموخوز
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 ؟؟؟میکنین فوضولی اچر....همو یمدار ستدو

 ...دارم ستدو شووسیا من

 خترتربیتد ینابا هوشنگ فرینآ:گفتدوکر مبابا به نگاهی گمربابابز

 ...میگه داره ادمیخو لشد هرچیي؟؟جلوشوبگیر اينمیخو...نتدکر

 ییاپسر نه ادمیخو شووسیا لمد من میگینزور یندار نچو میگم آره: من

 عالقه هیچ که کنم ازدواج باکسی قتیو نیست که زوري...شمامیگین که

 ...رهنمیخو زمجر يالدرد به ندگیز ،اون نیست اي

 ...دمیا دبوجو شبعد عالقهو عشق...نکتایو ننز فحررنقدا:گمربابابز

 ..آدم دلتو بیوفته ازدواج مهربایدقبل دل،تو باشه اول از باید عشق: من

 گفتوشد عصبانی مبابا

 دار گترتونگهربز امحترا...کتی بسه:بابا

 ...بابا خهآ: من

 ...هنتادتو میزنم ممیا..شو ساکت: بابا

 ...شم وشسیا زن من یناربز فقط بزنین بیاین نهمتو نبیابز: من

 ...نشستین اچر یگهد بیاین

 ممممممدار سشدو من شموسیا عاشق من نمیفهمین اچرااااخد اي

 مسررم،دادزدمدکناواوبلندشد بابا

 دمکر غلط به که میزنمترنقدایا تاقتاتو میشی گم يهنتومیبنددیا: بابا

 ...بیوفتی

 ...منمیر میمونم وشسیا زن من تانگین..منمیر تاقماتو منمیر: من

 یکیاپسر همین بیناز میکنیزنیا سحساا خیلی گها....دمر وشسیا: بابا

  ...کن بنتخاروا

 وسعر امبخو فقط که ازدواج به شتماندزنیا من...دکر ردمخو که واااي
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 شووسیا لمد فقط من...شتماند حتیاجیا من...منگیررکا طرفم شموبه

 ...شتمدا سشدو عاشقانه که کسی ستامیخو

 زمنیا متما من؟؟کنم بنتخاایکیو که بقالیه ینجاا مگه...ارمندزنیا من: من

 ....شهوسیا

 ....سوخت تمرصو کل دمکر سحساا کهدبو هنشد متمو حرفمزهنو

 میریختن خممز روي که مشکاامودمیکر حس خونو ريشو

 ...شد نخو پر ستمد خممز روي شتماگذ ستد...ندنمزومیسوربدجو

 ...مسردادزدبابا

 ...تاقتاگمشوتو....قیحو ي هخترد میکنی لچا همینجا شووسیا عشق: بابا

 ....میسوخت تمرصو...شتاند نبلندشد ينا مپاها

 یتاذ ممدخو شماخر شگو هق هق...تاقما يتو فتمر بلندشدمووربز

 ....دمیکر

 ترسی یگهد...مدتودواوکرزبادروبابا نفتنشوربا...فتنر هتابالخر رزارزدمنقدا

 ...شتماند کتکاز

 گممربابابزو ییوداجلوعموها یگهد...دمکررکا همه وشبخاطرسیا من

 یه قبلش فقط لیو مبمیر محاضر من..نیست يچیز که کتک...دمیستاا

 ..باشم وشسیا زن ساعت یه فقط ساعت

 ...دادزدن بهدکر وعشر رهبادوبابا

 يبیا گفت کی..من هخترازد ینما....امبر شتیانزوبرآ حمقا ي هخترد: بابا

 دممر ايخترد سهروانقدا...برسرمن كخاداد؟؟؟ زهجاا کی؟؟بزنیزر ونبیر

 ....روپر....ممدسراو که دمکر نچ نچ

  گفتوباال گرفتش..دبو پایین مسر..دمبو بسته هنموود دممیززار فقط

 أمتو هشد ضعو ننظرمو میگیم نبهشو ینجاا نمیا برگشتن سفرکهاز: بابا
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 ...میکنمردپاتوخو يقلما گرنهو اريند نمداو ونبیر حق

 ؟؟؟؟شد؟؟؟شد شیرفهم

 بابا...اخدروباباتوا؟؟؟چر؟؟؟بابااچر خهآ: من

 بفهمم هشاهد اخد هشاهد اخد نکتایو...گفتم همینکه بابا مرضه: بابا

 ...میکشمت آنقر به میکشمت زدي فحر لشغاآ ي مرتیکه اونبا مبشنو

 ....دممر من فتنشربا نووبیر فتر قتاازا

 حتی نرفتم ونبیر تاقما از روز سه یناتو.نخونمو نبیا دبواربعدقر روز سه

 ...ستشویید اوغذ سهوا

 ديمر کتی بگه دبیا دنکر زبا صاحبمو بی قتادرا کسیروز سه ینا توو

 ؟؟؟یانه یشاالا

 !!!!!!...دمبو مهم ادمخانو ايبررچقد

 ...زدم فحر وشسیا با ربادو یکی روز چند ینا تو

 ..دمیکر نمویو،د منو میکشت اشصد

 حسابی دبو لخوشحا...نباشی کترمریضودبر؟؟؟گرفته اتصد اچر میگفت

 ....میریختم شکا اصد بی تلفن پشت منو

 ....سیدر نبیا دبو ارقر که روزي هبألخر

 ...امبر دبو هنموند کشیدنم نفس رتقد..كمتحر ي دهمر دمبو هشد

 شکمما یگهد حتی لحا بی حاله بی دمبو هکشیددراز تختم روي

 پچ جزپچ منمیفهمید هیچیدبو آروم نچو اولمداو نشواصد....نمیومددر

 یرهقز زدم و ترکید بغضم وشسیا بلندو عصبی ايیهوباصد لیو

 ايصد فقطو منمیفهمید شموسیا يحرفا حتی که دممیکر گریهرنقدا....هق

  ...دبو ختهاندا جونم به تیشآ کهدبو شبلند

 مکشید كسر مودکرزبا تاقودرا يالم،بلندشد مجااز نکند نجو سختی به
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 سیوعر ي موقه پس دمفکرکر کهدبو هشد خوشتیپرنقدا شموسیا

 ؟؟؟بزنه تیپی چه ستهامیخو

 ...مشد شتماشا محو درو به مسرموچسبوند نشستمدرو به دادمتکیمو

 ...میدیدمشربا خرینآ ايبر کهدبو ینا فقط مهمدنبو مهمدمیز که حرفایی

 ...ارهنددجوو يبعد ي فعهد نستمومید

 هکوتا وشسیا یامیشهاخد؟؟؟میشه مگه؟؟؟؟شد متمو یگهد یاینیاخد

 ورهمغررنقدا ااونخد ره؟؟؟وايبیا تابدستم ارهبرند مسراز ستد میشهد؟؟؟نیا

 ...نمیکنه هسرشونگا پشت یگهد که

 هسیدور...امبر هسیدرخرآ نیابهد دممیکر سحسار؟؟؟اچقد بدبختمرچقد من

 ...دبو

 که دمفکرکر ینا چشماموبستموبه.تختم روي برگشتم منم نفتنشوربا

 نه..دشا خیلی موسیقی یه نه..کنه آرومموآد نمیتونه قتاهیچیو بعضی

 نه..ینترنتا يتو گشتن نه...ستادوبا زيبا آب نه..ستخرا نه...یادر نه..هکو

 ..قشنگ يهاآرزو به دنفکرکر نه...پاستیل ردنخو

 .....عمیق نفس یه نه و میکنه متآرو دنکر گریه نه که هست قتاییو یه

 ...دسر آب انلیو یه نه

 ...زدن داد نه

 ...همین.....يبمیر داري زنیا فقط که هست قتاییو یه

 مرحمت نمیشه نمودر باهیچی مونهدر بی دردت که هست قتاییو یه آره

 نیانباشهد بهترکه نهمو نباشه آدم عشق قتیو...نیست که عشقته فقط

 فقطادمیخو لتد باشیاجد عشقتاز قتیو آره...تونباشی بهترکه نهمو

  ؟؟؟پیشت مبیا یاکیاخد..يبمیر
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 *ام سی فصل*

 دفتصا که جایی نهمو ستدر ،ماشین يتو دمبو نشسته صبح تا شبو متما

 ...نخیابو سطو دمبو دهکر

 ادن،مید فحش نودمیز قبو کلی ماشینا لیو تخلو و دبو شب ینکها با

 ...دنبو مهم امبر صالا

 ...نمیریختم شکا لیو دمبو اربید ، دمبو اربید صبح دخو تا

 ...دمیکر عصبیم لعنتی بغض ینا و شتمدا بغض

 که دمبو ورمغر رنقدا ، کنم گریه ستمانمیخو ،بغضم بشکنه ستمانمیخو

 ....بخاطرکسیکه مبریز شکا ستمانمیخو ممدخو تخلو يتو حتی

 ؟؟کنمرچیکا ینکها با دم،خو با دمبو گیردر صبح دهخو تا

 ؟؟؟بشم کتی لبیخیا ورمغر بخاطر

 ...نمیتونستم نه...نمیتونستم

 رم؟؟؟بیا بدست کتیو تا مبر رنقدا

 ..نمیتونستم زمبا

 دهکر هنگ مخم و نمیرسید هنمذ به هیچی دم،بو هسیدر بست بن به رنگاا

 ...دبو

 ...وشنیا ،بابا زد، نگز نماما

 ...ردننمیخو من درد به نمشووکد هیچ ادم،ند ابجو

 ...مبشنو کتیو ايصد ستامیخو لمد فقط من

 .. دمکر شخامو گوشیمو و مشد عصبی.... دنز نگز م،شد منتظر

 ....یرصندلیز دمکر پرتش

  ...هیچی منمیرسید اي نتیجه هیچ به
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 ...رمبگذ کتیاز ستمامیخو نه ،بشکنم موورغر ستمامیخو نه

 .... يبد موقعیت چه اخد اي

 ه؟؟؟تر عزیز ومکد ینی، عشق و ورغر بین

 ...عشق که معلومه بخو

 ...شیش يساعتا د،بو صبح

 .دنبو دمخو ستد حرکاتم نمیفهمیدمو هیچی دمبو هشد خل

 ...یناا کتی ي خونه فطر به فتمر مودکر شنرو ماشینو

 .دبو نغودا قیافم

 ...!!خاکی و مرتب نا ملباسا و هلیدژو مموها

 ...دنبو مهم هیچی د،نبو مهم لیو

 ...زدم نگز شدمو دهپیا مسیدر هبألخر

 ..رچقد نمونمید م،شد معطل

 ...متعجب ي قیافه یه و...بالواخو ي قیافه با ،پایین مداو نخا هوشنگ

 ...مسال: من

 ؟؟صبح ي کله ايمیخو چی علیک:نخا هوشنگ

 ؟؟؟باال مبیا میشه: من

 ...هخطردر وشبرآ باشیم ونبیر نستومید فکرکنم

 گفت و دکر غونمدا ي قیافه و ماشین به نگاهی

 ..بیاتو:نخا هوشنگ

 ...دمفتاا راه پشتش من فتور اول دشخو

 گفت زدو نگو،زسیدر که خونه دم

 ...یمدار نمهمو هللایا: نخا هوشنگ

 ....دنبو هپرید ابخواز نهمشو دبو هشد زده نگز و دبو صبح سر نچو
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 دوسر يستاد اون ايبر اش،بر پرمیکشید دمجوو متمارنگاا کتی نیدد با

 ...دشجوو متما ايبر ش،بو شخو ي گونه اون ، گرمش بغل اون

 گفتم و تو فتمر بزنن رفتعا ینکها ونبد

 گفتم بغض با

 ....نکتایو: من

 ...یختر خوشگلش يچشما از شکا هقطر یه

 گفتو مینز روي نشست همونجا

 ....وشسیا: نکتایو

 گفت و شد عصبانی شبابا

 تاقتا تو وبر...نکتایو:نخا هوشنگ

 گفت بابغض

 ااابا اااابا: نکتایو

 ..شسر زد داد نخا هوشنگ

 ....وبر گفتم:نخا هوشنگ

 ...ببینمش یکم اربز اخد رو تو... باشم اربز اخد روتو، اخد روتو بابا: نکتایو

 ...دنمیکر نمویود ششکاا ، میریخت شکا

 ...دمنمیکر فکرشو صالا

 ...گوشش يتو بونداخو یکی طرفشو فتر شد بلند شبابا

 ...شد خونی شتودابر اشخر هنشردکنا

 ...ینا از بیشتر نبینم تا بستم چشمامو

 دمکرزبا چشمامو شبابا كحشتناو ايصد با

 ....تاقتا يتو وبر میکشمت ابخد کتی:نخا هوشنگ
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  گفتدمیکر هنگا من به کهرهمینطو دوبو نشسته شبابا به توجه بی

 ...ببینمش اممیخو: نکتایو

 ...طرفش شتدابر خیز شبابا

 ...بکشتش که النها گفتم

 باال دمبر مواصد

 ...ارهند گناهی اون...کنین لش؟ویندار کتی به رچیکا...نخا هوشنگ: من

 گفتم مودکر نمهربو مواصد مبعد

 ...من بخاطر...وبر معزیز کتی: من

 امخرمیخورآبا ايبر ببینمت نمیتونم یگهد..منمیر وشسیا امنمیخو: نکتایو

 ..ببینمت سیر دل

 دل اممیخو میگی من جلو نشستی ،سفید چشم ي هخترد:نخا هوشنگ

 ..نبینی اممیخو؟ببینمت سیر

 بزنم فحر تبابا،بااربز میکنم هشاخووبر بخاطرمن من عشق نکتایو: من

 ...نکن بدتر وبر

 ...فتر دمیکر منگا شکابا کهرهمینطو

 ؟؟مرتیکه ینجاا ايمیخو چی:نخا هوشنگ

 ...خترتود...کتایونو: من

 ...متونمید ختربهد مقانمیدآ منمید:نخا هوشنگ

 ...نموبد لیلتونود ینجافقطا ممدا؟؟؟اوچر: من

 ییروپر دتخو..ییتروپر قاحتتهو لیلشاي؟دمیخو لیلد:نخا هوشنگ

 ...ديکر دتخو مثل خترمنمد

 ...نیست حالیشاچیز ینا عشق: من

 ...ازمنمیندرو کسی به هیچی سهوا قتو هیچ که ورممغررنقدا نهومیداخد



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
166 

 

  ...میرپاز ارمنز موورغر لیو کنمرضر کلی محاضر

 یگهد مشد له ممدشدخو له دممر شدماشین له ماشینم حاالبخاطرکتی لیو

 ...نیست يچیز که ورمغر

 ممیر نئه یگهد نه بگی رهبا یه همین لیو یدگرفتمدنا موورغر دممر منم لیو

 ....ابخد

 .....تهدیدمیکنی ینجاکها يبیا دمنکر لتماستا...وپاشوبروبر:نخا هوشنگ

 ...وحاالبر پاشوهمین

 ن؟؟؟لیلتود: من

 .ییروپر که گفتم ییتروپر:نخا هوشنگ

 ...یمدبودنامز دمکر ستشد حلقه من؟؟؟نستینونمید روزاول: من

 ...لطفا ونبیروپاشوبر....حاالنیستین لیو یندبو که یندبو:نخا هوشنگ

  اجد تاعاشقودو ینکها بایدبدین تونورکا ینا وانتا.....لیو ممیر باشه: من

 ...باشین مطمئن ننمیبخشمتو اخد لیلد بی کنین

 ...نمومید دمخو یانه مبد وانبایدتا بگی من بهادتونمیخو:نخا هوشنگ

 گفتمدر دم ونبیر فتمور مشد بلند

 ...بشه خوشبخت بتونه من ونبد کتی وارممیدا: من

 ..میشه جزتوخوشبخت باهرکسی نکن شک میشه:نخا هوشنگ

 ...وارممیدا: من

 ....شد متمو همچی یگهدحاال...ماشینم يتو فتمر

 ...جهنم به....دتخو نیارزو هند که يخترنمیدد

 مهم کهدبو ورمغر فقطورغر فقط...وشسیا بتوقا دمبو حاالبرگشته

 لمازاو...ورغر فقطو فقط....صددر یه حتیدنبو مهم کتیم حتی یگهد...دبو

 دممیکر مهربونیروکنا شتمامومیذورنبایدغر...میبستم دلنباید دمکر هشتباا
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  .....دبو دمخواز هشتباا

 ...وغرور میمونه سیاوش بعدفقط به ازاین....نیست مهم هیچی دیگه

 ...نداشت فایده تو پاي به ماندن♔

 ...رفتم      

  ؟؟؟ ...بلدم را کردنت ترك خوب چه دیدي♔

 ...کنم می تماشا??...نفهمیدي اما باشم داشته دوستت خواستم♔

 هستن؟؟ پشتت من مثل کردند شلوغ را دورت که انهایی ببینم میخواهم♔

 خواهند؟؟؟ می خواستم می من که انقدر را تو♔

  ...قسم دورت شلوغی همان به ولی♔

 !...خالیست پشتت          

 ☞...رسید خواهی حرفایم به☜             

  ...شد تمام تو و من قصه دیگر اما♔

  ...ام ساخته جدید زندگی یک حال

 ...تو بدون زندگی یک

 ??!....میخوره قیـافَـم بِه بیشتَر بُـودن مغـرور??

   بِگـو؛ من طَرف اَز جدیدتَم عشق بِه         
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  ...شُُدیـم سیــــــر دیگـه ، گُُرگـاااا مـا       

  !...خوووشـــگل هاي خَرگُوش بـَچه واسـه بمـاااانـَد جنـگَل

  :آخــَر حرف اینم و

 ؛...میکنه پر یکی خالیتـو جاي 

 از بهتر یکی

  تـــــُــُــُــُــُو 

 هستی،                              

 بـاش،                      

  ،نَباشی          

 ...هستن
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 *یکمو سی فصل*

 !!!!!!!......فیقر

  شودخو زور به،میشه خمیز ماشینو یرز همیر گگر یه قتیو يیدد حاال تا

 !!!!!!!.....ده؟جا رهنواو کشونه می

 ...هببند خماشوز و کنه کمکش کسی ارهند رنتظاا

 ...شجلو ارهبز آب کاسه یه کسی ارهند رنتظاا

 ....دشخو درده با زهبسا و کنه کز گوشه یه هبر ادمیخو فقط

 !!!!...نزنه سنگ بهش کسی قلاحد که جایی یه هبر

 .....فیقر نیومید

 ....دهجا رهنواو میرسونم مودخو دارم

 ...کنی بغلم امنمیخو

 ...بپرسی حالمو امنمیخو

 ...يببند خماموز یا

 ....فقط

 !!!!!!!.....وبر بزنو زود یا ،مینز ازبند ستتود سنگ اون یا

 داد ابجو باتعجب...سوگند ايبر دمپیاموفرستا ینا

 دم؟؟؟کررچیکا من مگه!!!!ه؟؟؟چیشد: سوگند

 دمفرستا اشبر

 ....ردخو بهم سیوعر ممیمیر دارم فقط..هیچی: من

 دممیکر نپاکشو هنخوند منخوند قتو هیچ...داد مچندتاپیا شبعد نمونمید

 یه...دبو دهبر بماخو حالی بیاز...دبو گرفتهربدجو حالم ادمنمید بیاجوو
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 !!!...آبجز دمبو ردهنخو میشدهیچی هفته

 چشم حالی بابی.ممیشناخت بخووسوگند يستاد...میشد ازشنو مموها

 ...دمکرزبا

 زدمبغلشو يتو فتمر...یختر نماو لما من شکابا نهمزماردوسرخو شکما

 یه هبعد..یمدمیکر گریه فقطو یمدبو ساکت نجفتمو ساعت تایه.یرگریهز

 منگا وريبانابا اون مودمیکر تعریف هق هق منو هپرسیدچیشد ساعت

 ......دمیکر

 .....برنمیومد ممدخو ستازد...رکا هیچ برنمیومد ستشرازدکا هیچ

 بی سر از فتنور ستازدبخاطر من ي گریه گریهدبو هشد نتاموردوکا

 .... عشقی

 خب لیونمیومد خوشم ترحماز....زيلسوود سرترحماز..اون ي گریهو

 ...امبر دبو کافی میکنه کمدر بگه هشد سرترحممدازبو یکی که همین

 هشد هگندکشید به مباسوگند بطمرا یگهد وشسیا هبعد هرچندکه

 مسوگند نیددبا یگهد رهبیا ذوقمنوسر نمیتونست نماو یگهد.دبو

 ...دمنبودشا

 ...گریه فقط زمبادوبو هظهرشدازبعدومداو صبح...همین گریه فقط

 سوگندگفتم به هق باهق

 هبد مپیا یه میشه ینی...دمبیا حاالبیوفته همین میشه سوگندینی: من

 بزنه نگز لیو مسر بزنهداد بزنه نگزصالا...شتباهیا هشد حتی؟؟بزنه نگزیا

 فقطروزچند ینا نیونمید...شهاصد تنگه لمادسوگندبخد...مبشنو شو اصد

 نیست رمکنا لیو هست قتیو داره حسی چه نیونمید....میکشمدرد دارم

 ازاول شکا...مونیهدر بیدرد چه نیوسوگندنمید...نیست من لما لیو

 همیشه شکا نمیدیدمش من شسوگندکا...دنبو هیچوقت شکا...دنبو
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 عاشق من شصالکاا داره سمدو نمیگفت شکاادنمید محل شکادبوورمغر

 .....نباشه من ماله لیو باشه سوگندسخته...هبمیر شصالکاا دمبو هنشد

 .....ممیمیر دارم بزنه نگز هبد مپیا بهم عاکند وشنیا نجو،سوگند اخدروتو

 ...توگرفت يعادشاید عاکندسوگند اخد اي....شماصدرخما رمخما

 گفت هبغلشوباخند يمنوکشیدتو

 کتی به بزنه نگز وشیاسیااخد؟؟من يعاد همیگیر ديفکرکر: سوگند

 ...شایدبهتربشه

 ي رهشما نیددبا...ردخو نگز گوشیم کهدبو هنشد متمو حرفشزهنو

 بغلمو يتو گرفتموسوگند قمازذو..مبمیر خوشحالیاز ستمامیخو وشسیا

 ندگیز یگهد....اشصد نموباشنیدداد ابجو قباشو...دمکر نشروبا سبو

 ...امشدبر متمو

 ....میکنم گریه مشبا

 !!!....دمبو و ستیاخو که يچیز آن متما دیا به

 ....دينبو ستمواخو که

 ...مشبا

 ....ردمخو شکست شنیدمو تبخاطر که هایی تحقیر متما سپا به

 ...تو دیا به مشبا

 ...دمخو عاشق دل دیا به

 ....شتندا ستدو تلخ طعم دیا به

 ....تو منو به دمیشو طمربو که يچیز هر دیا به مشبا

  .....!!!!!شدید میکنم گریه
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 *ودوم سی فصل*

 خوشگلش ايصد...یگهددبو عاشقم ارهبرمید اول قبابو نستمومید

 دمیا اشصد نباشنید دمبو دهکر دهماآ شدهرچی دمیا..گوشم يپیچیدتو

 ...شد

 ...اااوشسیا: نکتایو

 کمک بزنمداد اممیخو باشم نمهربو امیانمیخواخد...مکشید عمیقی نفس

 دممیزداد حترا...دبو تخلو م،با دمبو فتهر...باال دمموبراصد...کن

 ...دممیکر موخالیدخو

 حترا که من...درآورديمورپد لشغاآ يتو...متنفر کتی ممتنفر ازت: من

 عاشقم کم کم يمداو ندگیمزتو يمداو...دمتوفکرنمیکر صالبها منکه دمبو

 .....ديکر ردمخو...تو لیو ستمتاخو دمکر دتعا خربهت منه...ديکر

 جهنم بهوبر....دمیا مبد ازت....زههر ي هخترد؟؟؟دبو نقشت ءجزاچر

 ....حاال لیو شتمدا ستتدو قسم اخد ییاخد به نکتایو....بمیروبر

 ...نیستی مهم امصالبرا

 دمکر شتال...ربادو..ربا یه نه ريستگااخو ممداو موشکستموربخاطرتوغر من

 ورمغردمر یه نشد ردخون؟؟؟الا خوبی..یندکر ردمخو تبابا اون وتو لیو

 ...بمیروبر ممتنفر ؟؟؟ازتشتدا تلذ

 شبعد،شیو قعاعاشقوا...تسردبیا آوردي مسر که بالیی میکنمآرزو ببین

 ..کنه ردتخو عشقت نهمو

 ....ردمخو ضربه فکرنکنی ببین هخترد يهاآ

 جدیدتم عشق به...دمیا من بهورغر آره...ورغرو شهوسیا نجو بچه ببین

 بخرموخوآ فحر....خرگوشا بچه سهوا باشه جنگل سیریم گرگا بگوما
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 نتوبهتراز که ناییاو هستن نیست مهم نیستی...شبا هستی..کن شگو

 هنشد همارچها قسم ورمغر به وشسیا نجو به...جاتوپرمیکنمزود خیلی

 .فاتحه...متمود،مابو بین هرچی...یونیستیدنبو مهم تابفهمی میشمدمادا

... 

 دمیز جهز...دکر رمبیچا هقش هق ايصد

 لحا ابخد وشسیا...میکنی هشتباا داري..نکن دينامر ااوشسیا: نکتایو

 ....شد چی نمونمید متقصیر بی من وشسیاي؟؟ندید مگه هبدتر ازت دمخو

 کنمارفر تباها مصالحاضرا..باهاتم رهجو همه منووونر اخدروتو وشسیا

 .....ارنذ مسیاتنها

 مینوز سمونوآ ممیشد منر ممیشنید شو گریه ايصد یگهد لحظه یه

 یطیاشر هیچ تحت ستماینونمیخوا لیو نشآورد بدست سهوا بهم ختمومید

 ...ستمانمیخو یگهد

 ...ستماینونمیخوا لیو اون مودخو ندگیز دنکردنابو قیمت به هشد

 .....دادزدم

 ...رهمیخو بهم ازت شوحالم خفه کتی شو خفه: من

 دمبو نخرپشیمو مثه..دبو دهفتاا رهشما به منفسا..دمکر قطع گوشیو

 دهکر ابسرموخر پشت يپال متما...عشقم دنکر حترانااز دمکر که ريکااز

 ...برگشت ايبردنبو هیرا دمبو

 ...زهنو دمبو عاشقشدجوو مباتما ستاکتایونومیخو بدنم بندبند

 ...رنگاا شتاند اي هفاید ممیکشید عمیق نفس هرچیم...دبو گرفته لمد

 شیش نخونشو فتمر که روزي نهمودم،فتاا نکتایوروز اون دیا

 دمبو آدم من..ردخو بخاطرمن که کتکاییدیا شها گریهو راشکادیا...صبح

 هبدتر مناز حالش اون نستمومیددمیکررچیکا مبخاطر میدد دمنبورکو



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
174 

 

 قبل وشسیا دمبو هشد دیربود یگهد لیو عاشقه منازبیشتر اون نستمومید

 دهفتاا..دهکررچیکا مبخاطر کتی ببینم ستمانمیخو...ممومیدیددخو فقطو

 ......لج ي هندد روي دمبو

 مکشیددفریا... باهمه اباخد نیادبا باکتی دمباخو باهمه لج

 ღ یاادــــــــــــخ ღ ااااااااااااخد: من

 " ــــــیک دنرـــک شموافر یـــــتلخ به هگاـــهیچ نــشتاند

 .ــــــــــــنیست " نــــشتدا

 ...کنم موششابایدفر شتمشودا تاحاالکه دمتربو حترا شتمشایانداخد

 .....ودارم شتمدا عشقی که کنم شموافر

 شموافر میشه یباییمومگهز ي لهها دکر شموافر میشه مگه میشه یامگهاخد

 ...عشقودکر

 ....میشدیم خوشبخت باهم...شد ضعو تنظراچر؟؟؟یاچیشداخد

 دارم سحساا نمیتونم ممآد من؟؟؟...کنم شموافر ريجو چهاااااااخد

 ...نمیتونم

 شتال همیشه اهرز بهشت میرفتیم که ییروزا داونیا دمفتاا بچگیم دمیا

 ستهاناخو قتیمو...دبیا دردش دامبا قبرکسیرو هنر مپا قتو یه دممیکر

 بابامیگفت...ممیشد حتراناو دممیکر گریهرقبرچقد سنگ یهرو میرفت

 مودمیفرستا اتصلو ريفو منم...بشن لتاخوشحا بخونم فاتحه نسشووا

 .....هابیشتر دهمروگترربز من مشد رگبز کم کم...ممیخوند فاتحه

 سباکال نقبرشو سنگ اجدیدوشد کهنه نقبرشو سنگ ن،شددرپو قدیمیا

 نسشوواشتمواقبرپاگذ چندتاسنگرو نمونمید.ووگترربز نهمچنا منمو...تر

 ....یانه شقبررو اريپابز ارهند قفر دهمر سهوا محاالفهمید..منخوند فاتحه

 ....دمخو رودل عشقم رودل دمبو شتهاپاگذ حترا حاالچه لیو
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 فاتحه نعشقمو ي سهوا...بخونم فاتحه نالمود ايبر حاالباید شتمواپاگذ

 ..نمیشه آروم فاتحهو اتباصلو نعشقمو نلمود لیو....بخونم

 ....مهآرو که همهرکنا فقط منوکتی عاشق دل

 ودادزدمباال سرموگرفتم

  م؟؟؟میموند میشدبچه چیااایاااااخد: من
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 *مسوو سی فصل*

 نفس نمیتونم که مشد ضعیفوالغررنقدا گریه هشد روزمشبورکا

 نه بابا نه نماما نه...هبد محلم نیست کسم هیچاخد رتقد...بکشم

 لمد ارمند هیچکسو ي حوصله منم لبتها...سوگند گاهی فقط.....رشکیا

 ..عالیه شتنماگذ دمخو لحا به همینکه تنهاباشمادمیخو

 مونشدر بی دردبا که سقتاو نهمو...همیگیر...لکیا آدم دلقتاو گاهی

 ...همیمیر

 هیچ لیو...عشقم ايبر شموسیا ايبردبو زده لک لمد....دممیمر شتمدا

 ....برنمیومد  ستمازد ريکا

 شو رهشما هرثانیه.بفرستم نمیتونستم لیو مینوشتم مپیا اشبر هرثانیه

 حترا شووسیا ي رهشما منکه اخد اي...بزنم نگز نمیتونستم لیو میگرفتم

 ادمید ابجو باعشق واون ادممید مپیا ستامیخو لمد قتوهر منکه میگرفتم

 ..نمیومد پیش ريستگااخوو ازدواج بحث قتو هیچ شکا ؟؟؟ايچیشد

 ...قبل مثل...باشم ستدو شباها خرعمرفقطآتا دمبو ضیرا من قتو اون

 ...باشه ستمدو فقط باشه مشوهر وشسیا امنمیخو مناخد اي

 ...هبد محلم فقط

 ..هبدتر من لحا نهوبد فقط نشمویود من بفهمونم بهش فقط

 ...رممیخو کتکرشاموناها يبجا هرشب که نهوبد

 ...مشامیخو بفهمه وشسیا....یااخد

 ....کست همه میشهدومیا غریبه یه شب یه....گندیه حسه چه

 ....شناآ ي غریبه یه...غریبه یه میشه کست همه یگهد شبه یه

 اش؟؟؟بر همیردر جونم که اي غریبه ینابا کنمرچیکا مناخد
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 ؟؟؟میزنم فحر شباها تاشب صبح که اي غریبه ینابا کنمریاچیکااخد

 ....باهامه همش که اي غریبه ینابا کنمرچیکا یااخد

 شکنند نهویود ي بوسه اون...عطرعجیبش اون...گرمش يستاد اون یااخد

 ؟؟کنمرچیکا نمیکنه لمو

 توهی...نیا حاالتوهی...گفتم...شباها دممیز فحر همش خال مثل

 ...هند محلم حاالتوهی...شنبا

 ....غونمدا که نکن کمدر حاالهی...بگودمیادر هنتازد حاالهرچی

 ...کافیه چیه عالقتردمو ايغذ نمومید همینکه من سهوا لیو

 چیه عالقتردمو هنگآ ینکها...اريبید کیو بیامیخو کی نمومید همینکه

 ...یهدیاز مسراز یناهمها...دارمخبر جیکوپوکتاز ینکها میشیدشا باچیو

 ..یتازدور ممیمیر دارم...وشسیا

 ن؟؟؟سیدر ايبر هموند هیرا یعنی یااخد

 ....کن نمتحاا رهبادو..هست هیرا آره گفت بهم دبو نیدرو ايند

 قبو شتماندرنتظاا یگهد دمبو دهکر بغض..یدزمیلر مستاد شوگرفتمرشما

 که ممیدمیشدانا شتمدا...گوشی شتندابراز ممیترسید تفاقاا...دارهبر اول

 ....توگوشم پیچید خستش ايصد

 ؟؟؟کتی چیه: وشسیا

 دمکر بغض!!!....داد ابجو بخو چهاخد وااااي

 ...وشسیا مسال: من

 ....علیک: وشسیا

 ...وشسیا: من

 ...ردارمکا کنم قطع اريندرکا گما...بگوزود رداريکا گه؟؟؟اچیه: وشسیا

 ....نکن قطع نه: من
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 ....نبززر پس: وشسیا

 ....یرگریهز زدم شکست بغضم

 ...نحرفتوبز گفتم....نبززر نگفتم: وشسیا

 ..قبل مثل...شبااخدروتو...ارنز متنهااخدروتو وشسیا: من

 ممکن جیازدوا نموحاالمید لیو دبو ازدواجبخاطر فقط قبل نمیشه: وشسیا

 ...نیست

 ...ابخد کنم نضیشورا ممید لقو ممید لقو: من

 ......متانمیخو یگهد من بشن ضیرا منااو نه: وشسیا

 ....دکر گوشیوقطع

 یگهد من....متانمیخو یگهد من....میشدارتکر هنمذتو اممد حرفش

 ....متانمیخو

 اهبیروبد نماوز مینز به....اریودتو مگوشیموکوبید....دمفتاا هق هق به

 ...میگفتم

 گفتم دمخو به

 ..... ندا فتنیر همه روزي ؛بمانیم همیشه نیستارقر س؛نتر کسی فتنر از

 .... بهانه نه هدامیخو معرفت کسی يپا به نماند

 دنبو رماندگا لیاقت درك؛ به!!!! فتر: بگویی بلند ستا زمال گاهی

 .....شتاند

 ...میگم تچر دارمخر مثه نستمومید نستمومید لیو

 ....کنم ضیرامودخو نمیتونستم

 ...فقط مبمیر اممیخوااااااخد؟؟؟کنی حتمرا منونمیکشی اچر اخد اي

 گمششوتومرآرا که هند ردردنقداو هیچکس به قسم گیتربز به یااخد

 ...من مثل..ببینه
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 ....یااخد

 .....همشامیخو بگو او به

 ....باشد اي ثانیه فقط نشدبو گرا ختی

 ....ستا بخو یمابر او با چیز همه که....بد اتخاطر با حتی

 ....همشامیخو بگو او به دم،کر خطایی نستهوند گرا حتی

 ....گذشت چه که نیست مهم

 ....دمشا او با فقط من که ستا ینا مهم

 ...بماند بگو

 ...باشد اهبخو

 ....نیست مهم گذشته

 ....اخد همشامیخو

 !!!!ي؟؟؟شنو می یااخد

 ...چیز همه....دشو می حل چیز همه هیابخو تو گرا

 .....بماند که اهبخو یااخد
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 *رمچهاو سی فصل*

 دبو نغودا مشغولو هنمذ....منو وشنیاو نماماوبابا...یمدبورسرمیزناها

 ايصد دمفکرمیکر کتی به کهرهمینطو...رمبخواغذ لقمه یه نمیتونستم

 ...مشنید شوونیا

 گها ستمامیخو دمکراپید عالقموردخترمود من نتوزجاابا بابا نماما: وشنیا

 ...جلوبرین سنتی رتبصو نتودشماخو ممکنه

 ...دمکراپید عالقه بهشو خوبیه هخترد میکنم سحساا فقط من

 ؟؟؟؟خوشبخت هخترد ینا هست حاالکی....بسالمتی عهعهه: نماما

 ؟مامیشناسیمش......

 ...سوگند: وشنیا

 ............مپسر میکنم يحتماپیگیر....خوبیه خترخیلید آره: نماما

 .مشد بلند شتمودابر امسرغذاز ستد...بشینم نمیتونستم یگهد

 نممنو: من

 !!!!!ردينخو يچیز توکه وشسیا عهههه: نماما

 .....ارمند میل: من

 خیلی عصابما ستمد بین سرموگرفتم تختو لب نشستم...تاقما يتو فتمر

 میبینه...میشم نهویود دارم نهومیدد؟؟؟فکرمنونمیکر وشنیا...دبو نغودا

 ...میزنه ازدواج فحر جلومن زمبا...ردمعمرموخو شکست بدترین نهومید

 ....شم آرومشاید رهبگذ تمد یه شتانذ حتی

 یگهد نشنید نه بایه ینکهابخاطر ادمخانواز...دمبو هنیامتنفرشدد ي همهاز

 ندگیموزعشقمو شبخاطر که دمبوورمغررنقدا که دمخواز..عقب نکشید
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 هشد بیخیالم که کتیاز...دنبو فکرمن صالبها که وشنیااز... دادم ستازد

 ....دهیامر اي هندز وشسیا نمیگفتدوبو

 دمبو کتی فطراز یاپیامی نگزمنتظر...شتمدابیجا توقع که دمخواز

 ازت دمبو گفته دمبو زده پس شکل بدترین به کتیو ینکهابا....دمتابرگر

 ...دمبو شمنتظر هانهاخودخو زمماباا متانمیخو یگهد متنفرمو

 رنقدا اچیز ینا دامر دمفکرنمیکر قتو هیچ...دمبو هنیابریدد ي همهاز

 ....باشه مهم نشوابر

 ...میگرفتم رآرومنگاا یدنشدبا.آوردمعکسشو شتمودابر گوشیمو

 ..تخترو مشد لوو موزد بهش اي بوسه

****** 

 گله نمیتونستم...شد شتهاگذ وشنیا ريستگااخوارقر نکشیدکه هفته هب

 ايبر که ريکا نهمو ستدر دکر امقدزودا خیلی منم سهوا نماما نچو کنم

 ....دبو دهکر منم ايبردکر نیا

 نیدد چشم ینکها نه...مبر ستانمیخو لمدصالا...دبو ريستگااخووزمرا

 ...دمبخاطرخودبو نخو لمد نه باشم شتهاندرو نیا ريستگااخو مجلس

 ... شتماند مجلسو ینا ي حوصله همین سهوا

 ....دبو وشنیا خوشحالی آرزوم ندگیمهز متما که کتی نجو به لیو

 ...نشه من مثل روزش و لحاوسوگند به برسه شتمآرزودا

 ...برسه کتی به من ي عالقه سوگندبه به عالقش فکرنمیکنم هرچندکه

 ...ستهاخو که دهبو اي عالقه حتما زمبا خب لیو

 حقدوبو مگترربزادربر وشنیا خب لیو مبر شتماند صالحوصلها که خالصه

 ...مبر هشد که شموخاطرنیا به دمبو رمجبو...نمدگر به شتدا

 

 يخاکستر تسپرا هنمماپیر مپوشید يخاکستر کتو اي مهرسو نکتوارشلو
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 ...دبو اي مهرسو

 وشنیا که قشنگی دهلعاا قفو گل ستهد يبو..پایین فتمر..دمبو هشد بخو

 دنبو دهماآباباو نماما...دبو دهمعطرکر حسابیرو خونه يفضا دبو گرفته

 موگفتمدموبلندکراصد...دبو هنیومدزهنو وشنیاو

 ....اااافتیمار يکجاموند ااااااانیا: من

 مدپایینوگفتاو تایکیرودوها پله میگرفت دوش کلنشادبا کهرهمینطو

 ...بریم: وشنیا

 ...بابا باماشین مباباو نماماو دمخو باماشین من دشخو باماشین وشنیا

 ...هبر یگهد یکی باماشیندنبو ضیرا هیچکی

 درك بحالشوخو...میخندیددوبو لخوشحا حسابی وشنیا...سیدیمر

 ...دممیکر

 واي....قتاا يتو....شتمدا حالی چه دمفتاا ريستگااخو ي جلسه لینداویا

 ...ممیشد مست بوسم اون دآوريبایا که

 ..وسعر مقودبو هشدد،نابواو ي خونه زممهنا عمه، خلدا فتیمرنودکرزبادرو

 رينگاا...مطلب صلاسر فتنر ريستگااخو ي جلسه ممرسو تتشریفاازبعد

 ...دنبو ضیرا همه

 گفتم دمباخو...موندنوبرگشتن ساعت نیم...قتاا يتو فتنرسوگند شوونیا

 ...میشناختم بشوخوونیا غیرممکنهدن؟؟؟مابو مثل قتااتو منااو ینی

 گفت نماما نمدنشواوبا

 ؟؟شد چی نجا وشنیا خب: نماما

 یرگفتز سربه وشنیا

 

 ...نیست مشکلی که نظرمناز: وشنیا
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 گفتزدو يلبخند نماما

 ...مخترد شماچی نسوگندجا: نماما

 شچهر...دمکر هنگا بهش...شد خسرو پایین ختانداسرشو مسوگند

 نیددبا....یگهد عشقه خب لیو شتاند چیزخاصیدبو معمولی

 ...دیاز خیلی...دممیوفتا کتیدسوگندیا

 گفت میآرو ايباصد

 ....ارمند مشکلی منم: سوگند

 ....شد ابخر مسررونیاد...زدن ستد قشو با خندیدنو همه

 ...سوگند لخوشبحا...وشنیا لخوشبحا

 ستدوباسوگند ینکها...دمفتاا کتی دیا زبا...کتی طفلیو برسرمن كخا

 ...منادربر وشنیاو...جونین نجو

 ...میشه حالی سوگندچه و نیا ازدواجخبر نشنیداز که دمفکرکر ینا به

 ....من نالا مثل ستدر...میشد نغودامطمئنا

 حترانا که نیست ريینجوا نیست نجشوازدوابخاطر غونیدا ینا هرچندکه

 ...مونهدخو بخاطر نه باشیم

 نیددبا رباهربا اونوفتمومی کتیدسوگندیا نیددبارهربا من ینکهابخاطر

 ...من دیا سوگند

 ...نیستیم هم بی اي همیمولحظهدیا به همش هرچندکه همزباو....

 ...رهبیچا اون لبخاطرحا بیشتربخاطرکتی...دبو گرفته بغضم

 تحویلش مصنوعیو هلبخندمسخر...دبو نغودا حالم...دکر هنگا بهم وشنیا

 .......دمیکر رفتعا سوگندشیرینی...زدن ستد آروم دمکر وعشر موداد

 ..من سیدبهر
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 بفرمایین: سوگند

 دمکر مزمهز

 ...شبا شتهداکتیو ايهو اخدروتو...بشین یشاالخوشبختا نممنو: من

 ...دکر منگا باتعجب

 ...هبریز خبربهم ینابا میترسم...نشمانگر: من

 ...فتدادور نتکو آرومسرشو

 ....متماو هکیدار گل شاخهارهزو تاسکه ردهشدچها نمهریشو

 ...دیاز خیلی دنبو لخوشحا همه

 ...دمبو نیروا من

 ...دمبخاطرخو دمبو نغودا هم وشبخاطرنیا دمبو لخوشحا هم

  ...شد شتهاگذ هیندآ هما ايبر سیوعروعقد مجلسارقر
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 *پنجم و سی فصل*

 ....مخانو وسعر کهرمبا لیوا اااااخد ي؟؟؟؟ايجد سوگند وااااااااي: من

 ...معزیز مرسی: سوگند

 ...سلبا لنباد مبر پس: من

 ....دبیادر وشسیا تاچشم بزنی تیپ بایدحسابی یگهد آره: سوگند

 ..منونمیبینه زمبا اون کنمرهرکا...دارم وشسیا بهرچیکا من: من

 ...همتنفر ازم گفت دشخو

 گفتوشد لسوگندخوشحا ايصد...یدزمیلر امصددومیکر خفم شتدا بغض

 ...خرعاشقته مثه وشسیا...نمیشه ورتبا کتی وا: سوگند

 ....نیست نه: من

 ...هست میگم نهویود عه: سوگند

 ...نیست گفت دشخو: نکتایو

 ستاهواخدروتو گفت دممیکر رفتعا شیرینی شتمدا که اي موقه: سوگند

 ..باشه کتی به

 ....هبریز خبربهم ینابا میترسم نمانگر

 ي؟؟؟؟؟جد: من

 ...عاشقته اون دهبرمیگر یدنتدبا شه نهویود کن ريکا...يجد بله: سوگند

 سیوعر سالمتی نا مودخو میکشتمدنبو شموسیا گها لبتها...باشه: من

 ...توئه

 د؟؟نز نگز ؟اونسیا به دينز نگز یگهد...عشقم مرسی: سوگند

 گفتم اي گرفته لباحا

 ...سوگند هشد متمو چی همه...نه: من
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 ...ببین نتیجشم بکن گفتم که ريکا هنشد متمو نه: سوگند

 میزنه امصد نماما مبر من...باشه: من

 يفعالباوبر: سوگند

 ...يبا: من

 ...باشه شتهدا رمکاادبخو کهدنبو خونه نماما

 هیرا ینیداره؟؟؟؟ سمدو وشسیا ینی....یرگریهز زدمتختورو مکشیددراز

 نمونمید قتیو سرنوشت ینازا کالفم یااخد؟؟هم به نسیدر ايبر هموند

 خستم...تکلیفمو کن مترمعلوزودیااخد...کجامیرسه به عشق یناخرآ

 ....خسته

 لیو بشم لخوشحارسوگندچقد ازدواجخبر نشنیداز دمفکرمیکر همیشه

 ....؟؟؟حاال

 لخوشحا خیلیم جشازدوا ايبر نه....نه نه....دممیکر گریه نخو شتمدا

 خوشبختیش آرزوم قسماخد ییاخد به شتمداشبختیشو خو آرزوي دمبو

 ...دبو

 عاشق نتامودو یمدبو ستدو نتامودو کهدبو ینا ايبر من دنکر گریه نخو

 ...دهلعاا قفو ستیدو یه شتمدا بطهرا وشباسیا من... یمدبو داداشتادو

 هسیدر بهم حترا خیلی...حاالو نتوخونشو دنبو نشسته نتاشودونااو لیو

 ....شخرآشد ینا...وشمنوسیا لیو...دنبو

 ؟؟؟شه ضعو شخرآ میشه یعنی دمفکرکر دمباخو

 ...اخد به دممیکر توکل شکا...دبو ستراسوگند فحر

 زدم داد

 ؟؟؟...میشه چی توببینم به میکنم حاالتوکل..دمکر یاغلطاخد: من

 مپا به وشسوگندسیا سیوعرروز...موگفتمدکر كتندپاوتند شکاموا
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 ...میوفته

 ..نشه كپا هنشازذ قتو هیچ شب اون میکنم ريکا

  ....شب اون ايبر نشد فکربهترین تو فتمر
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 *ششم و سی فصل*

 گذشتن به میکنیم هنگا قتیو لیو شایدنفهمیم...رهمیگذرزودماچقدآدعمر

 عمرمونیمروزازهر نشد کم متوجه که نجاستاو هم شباپشتروزو

 ...گذشتزود رچقد هما یک ینا...میفهمیم

 ...اشبر رهیرمیگذد خیلی حتهراناو رهمیگذ سخت بهش قتیو آدم میگن

 ...دنبو ريینطواصالا نه لیو

 خیلی لیو ممیکشید درد مجرمیکشیدز شتمدا ماهو یک ینا از هرثانیه من

 ...امبر گذشتزود

 سیوعر روزش هر که ماهی یک همه ايبردبو خوشحالی شتو که ماهی یه

 ...توخونهدبو

 ومهرکد....آوروجرز يها صحنه ینا تانبینم منموند خونه من که ماهی یک

 نیا سیوعر شب نیدد یرازز نچو دبو هفاید بی زمبا مندید کهروها صحنهاز

 ....مبر در نمیتونستم رهجو هیچ

 هبگیررو سیوعر بهترین ینکها ايشوبردخو کشت وشنیا هما یه یناتو

 ايبر شتمدا هاییآرزو چه که واااااي...عشقش ايبر زهندگیوبساز بهترین

 ...شد آببر نقش همش....موکتیدخو

 ...شستنش یادر يها جمودوبو هشد نوشته ماسه روي مهاآرزو کهرنگاا

 ترین فمزخر...من نظراز لیو باشن یباز بقیه نظرازشاید که هایی جمو

 ....هچیز

 مشبا بهو قتاا يتو دمبو نشسته ديبیخو... ممونمیفهمیددخو لحا

 رايکا لنباد بابا...هیشگادآرابو فتهر نماما..بشهادمیخو چی که دمفکرمیکر

 ...قتاا يتو منم...دبو غبا
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 وشنیا...شدزبا درش...ادمند بیاجو....بهشردخو تقه

 ...میومد بهش ديمادا يلباسارچقد....مدتواو

 هندازبر حسابی ختشدو شخوو مشکیارشلوو کت...دشخو ايبردبو ديمر

 ...دبودار حطر کتشو دهسا ارششلو...دبو یشرشکاورز هیکل ي

 ...دبو تسپرا ییراجو یهدبو جالب

  مداو و خندیدم،لبخند نیددبا،...زدم جونی لبخندکم،..یگهددبودمادا حسابی

 ..پیشم

 ....دمکر شرموکم یگهد هخرآ روز....فظیاخد ممداو: وشنیا

 ...شونشرو شتماسرموگذ....بغلش تو فتمر...دکرزبا غوششوآ...مبلندشد

 بغضم ینکهازا شتماند ترسی هیچ...دمبو دهکر بغض گمربز داداش سهواحاال

 ...جلونیا ،،، بترکه

 یکدنز شتمدا متوعمر که کسی ترین حترا....شتماندروحرفا ینا بانیا من

 ...دبو وشنیا..دفر ترین

 گفتم بابغض

 ....اتبر میشه تنگ لمد...شمدادا شی خوشبخت: من

 :گفت هباخند عقبو زد منو

 ....مبمیر که منمیر...بکش خجالت..هگند دهمر کن شنگااووووو: وشنیا

 نمیتونم....نباشه کتی میشه ینی وشنیا....مشبا عاکند....وشنیا: من

 ...ببینمش

 ..گفتو تخت لب نشست

 ...رنیا دتخو روي به...شبا يقو...حتماهست: وشنیا

 ...عشقم عشقمه؟؟؟؟مگه میشه؟؟؟نیا میگی چی: من

 ....حتیرا ینا بهرکنا نکش پس: وشنیا
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 ....کتیه نیاازد ستماتنهاخو وشنیا...ممیمیر دارم.... وشنیا: من

 ....بجنگ اشبر بجنگ: وشنیا

 ...هشد متمو چی همه....نمیشه نمیتونم: من

 ....سشتباا رتسیاکا نکن گفتم روزاول نهمو گفتم: وشنیا

 هشتباا...شماها لیو...سیمونهوحاالعر شتیماند اي بطهرا منوسوگندهیچ

 .....دبو نتودخواز

 ....همنتظر نتز وبر....نمومید: من

 ...بخندرو مشبها همین وشنیا نجو: وشنیا

 ....میکنم سعی: من

 ...دمکر بغض زمبا.....بغلش يمنوکشیدتو رهبادو

 ....نکن شک...میشی خوشبخت امتو: وشنیا

 ....تلیهآ نبر نشز لنباد هبر ستامیخو....ونبیر فتر

 ...خاطرکتی به دمبخاطرخو یختمر شکا توتنهاییم فتومنر وشنیا

 ....ممیشد دهماآباید یگهد منم

 ....حیرو ظلحااز هم يظاهر ظلحااز هم

 دهماآ دممیکر رشهرکا نغودا حمرو لیو....دبو یک همیشه مثل که مظاهر

 ....نمیشد

 ....ونبیر زدم خونهاز لباساموپوشیدمو

 ....مچندچند دمباخو نستمونمید دمخو.. شه ترشبزود دممنتظربو

 ....نبینمشدونیا کتی دمعامیکرردبا یه

  .....ببینمشدوبیا شکا دمعامیکرردبا یه
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 *هفتم و سی فصل*

 ....يتومیر نه مامیایم نه گفتم همینکه

 ...دممیکر هق هق دممیز جهز

 ااااخدروتو...ببینمش سیوعر ستولبا آرزودارم هسوگند سیوعر بابا: من

 ...گمشووبر ديکر خستم یگهد بسه...نمیشه که گفتم: بابا

 ...ببینمش فقط...اخدروتو یمدبرمیگرزود ساعت نیم فقط بابا: من

 ....وشسیا سوگندیا کیو: بابا

 ...سوگند سوگندبابافقط ابخد: من

 ...باشی تونباید باشه هپسر اون هرجا: بابا

 ....بیاین تونمدخو خب: من

 ....ارهند هیرا هیچ نه: بابا

 ....دبو هفاید بی بابا، با زدن سرکله....تاقما يتو فتمر

 مها گریه ايصداز بابا گفتم...شدزبا تباشد تاقمدرا...گذشت ساعتی یه

 گفتومدتواو....برسه حسابم به همداو هشد کالفه

 ه،،،،شاهداخد...ديبرمیگر نسآژابا يمیر نسآژابا....ساعت نیم فقط: بابا

 یگهد هنگا یه فقط میکشمت ديکر هپسر به هنگا بفهمم کتی هشاهد اخد

 .....بکن دتخو بقیشو فکر

 موگفتمدکر كشکاموپاا باخوشحالی

 ...چشم: من

 ...ديبرمیگرزود: بابا

 ....بابا:من

 ...یگهدنشوروپر:بابا
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 ...دمبرمیگرزود چشم: من

 ....مشد دهماآ باخوشحالی منو ونبیر فتربابا

 ...دبو هنموند قتیو. و دبو شیش ساعت

 که مشد يچیز ازاونبهتر خیلی...دبو عالی چی همه مشد دهمازودآ خیلی

 ...دمفکرمیکر

 ....سیوخرعرآمیشد متامیرسید...مداو کشیدتا لطو...نسآژا به زدم نگز

 ...شتمدا سسترا حسابی...مسیدرتا مشد لب به نجو

 ...وشنیارکنا وسعر سسوگندتولبا نیدد ايبر دمبو لخوشحا

 ....وشسیا نیدد ايبر شتمدا سسترا

 ...نکنه کسی نصیباخد...بدیه حسه خیلی

 ....!!!مسیدر کهدبو هشت يعتاسا فکرمیکنم

 باتزیین وشنیا ماشین فقط....دنبو هیشکی..دبو تخلو غبا در دم

 ....دبو ركپا خوشگلش

 یکم نگیر نگیر يغااچر...دبو یکرتااهو...دنبو هیشکی زمبا....خلدا فتمر

 بهدوبو بلند حسابی شها پاشنه مکفشا...دبو دهکر شنورو یاییرو روفضا

 ...شتمابرمید مقد سختی

 که....پاشم کلهدبو هنموند يچیز...فتر بیناز لمدتعا....وشسیا نیددبا

 يتو دمفتاا ییراجو یه لبتها...داد تمنونجا وشسیا محکمو يقو يستاد

 ....دتندمیز ريبدجو قلبمو دمبو گرفته گر...دممیز نفس نفس....بغلش

 گفتوخندید اخد واي...زدلبخند وشسیا

 ...خوشگله بیوفتیدبو یکدنز؟؟؟؟میکنه خوشحالت یدنمد رنقدا: وشسیا

 ....میرفتم شهواز شتمدا اااخد وااااي

 ...دمیکرد،دردبو هپیچید مپا واي...بایستم دکر کمک...عقب مموکشیددخو
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 خخخخخآ: من

 هموگفت يخماشوکشیدتوا

 ي؟؟؟چیشد: وشسیا

 ....وشسیا نیددبخاطر...مبخاطرپا نه....رهبادو دبو گرفته بغضم

 مثل صخا نگر یه...دبو شکیزر ارششلوو کتدبو هشد تیپ شخورچقد

 ...دشخو

 ...اااامپا: من

 ؟؟؟میکنه رده؟دردخو پیچ: وشسیا

 دردبخاطر نه زمبا...پایین یختر نهداسرخو شکا هقطر یه دادم نتکو سرمو

 ...وشبخاطرسیا پا

 ...مبر راه دکر بغلشوکمک يمنوکشوندتو

 ....هچیشد ببینم ماشینم يتو بریم بیا: وشسیا

 کمکدوکرزماشینشوبادر...دمفتاا راه نبالشد کن شگو فحر يها بچه مثل

 ...نشستمدکر

 لیو...حسابی دبو یکرتا...دنبو اي یگهد ماشین هیچ ماشینشرکنا

 ...هیچی شتماند؟؟؟...ترسی

 گفتدوکر شنروماشینو خلدا اغچر...نشست شمدخو

 ....پاتو ببینم: وشسیا

 ...نمیشد هیدد يچیز چشم به...باال زدممنمودا

 ...فقط هشد آزورده...معزیز نیست يچیز:وشسیا

 ...متوچشما شد هخیر نماو...دمکر شنگا

 ....يشد خوشگلرچقد: وشسیا

 ...امتو: من
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 گفتوخندید

 ...يترشد خوشگل مسوگنداز: وشسیا

 تلخش يحرفا متمو فتر دمیا...ستشازد دمنبو حتراصالناا...مخندید

 هشد شمحو....ازم همتنفر گفتهدبو فتهر دمیا...دبو دهکررچیکا فتر دمیا

 ..دنمیکر لمو بغضم لیو شتمدالبخند...دمبو

 گفت بهمدبو هشد هخیر که ريهمینطو

 ....اتبر دبو هشد تنگ لمد: وشسیا

 ...منم: من

 آوردتشورصو...دمنکر متیوصالمقاا....بغلش يتو منوکشید زمبا وشسیا

 ....یکدنز

 چشمامو دکر رممجبو غشدا ينفسا اون شنفسا...کلنشاد شیرین يبو

 ...مببند

 ....زهمیسو داره ملبا دمکر سحساا که دمبو چشماموبسته

 ....میسوخت ملبا. لیو...دبو. منر خیلیم...دنبو صالخشنا بوسش نه نه

 يالدکروستشوفرد...دبو خسر شچشما....دکر زبا نماو...دمکر زبا چشمامو

 ....ها غریبه مثل شد...شد يجد لحنش...شموها

 ....شو دهپیا: وشسیا

 ...دممیکر شنگا بابهت

 ازت گفتم بهت قبالنم...هشد متمو دهمابو بین هرچی...کتی ببین: وشسیا

 ايبر ديبو اي سیلهو فقط....دنبو اي عالقه لمازاوصالا...ممتنفر

 ...ناپاکی خترد تویه؟؟چیه نیومید....سرگرمی

 به برسه چه يبد من به دهسا مپیا یه يحاضرنمیشد ديبو خترنجیبید گها

 دتیا ینوهمیشها مخانو ببین....يبد بغلمولب يتو يبیا ینکها
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 ...خوبه هخترد لنباد منیاد پسر بدترین...باشه

 اي زههر خترد نه...باشه هندید بمهتا بفتاآ که دممیگر يخترد لنباد

 ....تو مثل

 ....وبروبد محاال...باشه من ي بچه ايبر خوبیدرما نمیتونه زههر هخترد یه

 ....میریختن شکامما لیو....دممیکر شنگا بابهت زمهنو

 ...نیست من وشسیا وشسیا ینا نه کنموربا نمیتونستم

 مسر دادزد

 ......ووووبر یگهودبردي؟؟؟؟کر شجاخواچر: وشسیا

 ....دبو گم شتدا قلبم که دردي تو مپا دردحاال...پایین فتمور دمکرزبادرو

 ايصد يتو هقم هق ايصد....یومدمدبا تمرصو به دمیز نم نم رونبا

 ....شد گم قبروعدر

 ....کن کمکم اااااااخد اي.....نمیشد ورمبا....نمیشد ورمبا

 ....دممیز دادها نهویود مثل میریختم شکا....مییدومید فقط میدومید

 .....دمبو نغودا دمبو یختهر بهم....دمبو دهکر یخ دممیز جهز

 تنک لمد نگفت نالا همین مگهن؟؟؟؟چیشد شحرفا پس شحرفا پس

 ؟؟؟؟پس شد چی....يشد خوشگلتر سوگنداز حتی يشد خوشگل هشد

 ....ببینموتوسوگند نرفتم حتی

 ؟؟؟شد چی منفهمید خونه مسیدر ريچطو منفهمید.م،ییدومید ییدموومید

  ....ستانمربیما میدد دمکرزبا چشم قتیو
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 *هشتم و سی فصل*

 نمداومنتظر...غبادر دم دممنتظربو...سالن يتو نرفتم مجلس اول از

 ....عشقم

 خلدا میرفتم شتمدا...مشد میدانا...دنمیا دممیکر فکر یگهد دبو هیرشدد

 .....دبو دشخو برگشتم...مشنید نونهزبلند پاشنه کفش تق تق ايصد که

 ...فتنشر راه به سشاحودوبو پایین شسر.....اشبر پرمیکشید لمد

 ؟؟؟؟بپوشی يبلند پاشنه ینا به کفش ريمجبو مگه خهآ..گرفت مخند

 لباسش لیو ببینمش ستدر شتانمیذ شمانتو...دبو هشد خوشگلرچقد

 کفششو کیفو الکشو...دبو زده ونبیر شیرمانتوازز منشدا...دبو سرخابی

 ....دبو سرخابی شمرژ

 ...سمتشوگرفتمش مییددو...ردخو پیچ شپا من نیددبا...باالآوردسرشو

 منر بدنش...دمبو گرفته دمخو کهدبو همونی...شعطر يبو...توبغلمدفتاا

 ...توبغلم دفتاا

 هپیچید شهاپاآ...ماشین يتو کشوندمش....بهش میگفتم چی نیست دمیا

 ...توماشین مشدبر...دبو

 خوشگل چه اتبر دبو هشد تنگ لمد گفتم بش...دنبو چیزخاصی

 یکدنز بهش رهبادو شتمدا میشد ستدر شتدا چی همه....يشد

 ...دنمیز چشمکربدجو لب رژبا زشنا يلبا اون....ممیشد

 ....نکنم لشو بغلمو يتو بگیرمش ستمامیخو کهدبو تنگشرنقدا لمد

 اون نهومیداخد فقط واااااي....لب سبو یه ي ضافها به دمکر رمکا نهمو

 اون شیرینیاز دممر دممر....ندگیمزبادکررچیکا شلبااز هکوتا ي بوسه

 .....لب
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 هبعد خهآ.....که میرفت پیش بخو شتدا....لعنتی...وشسیا بزنه تگند

 ور؟؟؟؟غر یمزبا توعشق خه؟؟؟؟آنکنه لتوروبایدغر زمبا شیرین لب اون

 ش؟؟؟؟باها دمکررچیکا من واااااي.....يبمیر سیا يبمیر

 .....کن حتمرا شبگیر؟؟؟؟من به یشداد که چیه ورغر ینا....یااخد

 .....زدم گند لیو دمبو مدنشاومنتظررچقد.....خسته اخد خستم

 ......باکتی دمکررچیکا یامنوببخشاخد

 ....فتر برگشت...تو نرفت حتی.....ناروتوبا ییدومید.....فتر فتر

 .دمبو دهکر مچیوتمو قعاهمهوا یگهوردمغر منه.....شد مقعاتمووا یگهد

 نهو کیه شننداخو نستمومید نه که دمبو نغوردانقدا....دمفتاا هنگآ یهدیا

 هنمذمدتواو تیکش ینا فقط!!!....میگه چی قیقد نستمومید

 رکنا ارشبز وروغر مشبا یه

 ...رببا تبالذ هستی يبرا گها

 ارمبز دمخو سهوا میتونستم قلاحد...دمبو شتهانزرکنا که کتی سهوا موورغر

 ...رکنا

 تبالذروکنا ارمموبزورغر حترا شب یکیرتا ینا يتو میتونستم آره

 ......نفرمو روي شتماسرموگذ....شب اون نسموآ مثل ستدر..رمببا

 ...دمهاکرربغضمو

 ...دبوابیصد شکما ماا نیدزمیلر مها شونه

 شتدا...شکشا درآوردن...کتی دنکر حترانا.....دمبو نخرپشیمو مثه

 ...دمیکر نمویود

 بالیی ممیترسید صالدانبو بخو حالش....خیلی دیاز خیلی دمبو نشانگر

 ...دبیا شسر

 یه نشه یشرکا....یکهرتا شبه دتنهابو....حالش اونبا رونبا ینا يتو
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 .....قتو

 .....ونبیر زدم غباواز دمکر شنروماشینو دنفکرکر ونبد

 ....دبو وشنیا...میشد شنورو شخامو گوشی ي صفحه

 ...مجلس يتو دنبو امپید اول از مودبو دمادا داداش دبو جالب

 ....نشدکر اپید ايجابر همه نتندمیچرخیدوتند مچشما

 هشد نفرجمع چند یه....رو دهپیا يتو اریوردکنا....دمبو هنشددور خیلی

 ....دنبو

 ....مشد دهسطوپیاو نهمو شتماماشینوگذ

 شچشما.....اریود به دنبو داده تکیش....دبو دشخو...رکنا زدممودمر

 حسابی...باشه دهکر تشنج کهرنگاا...یدزمیلر دشجوو کل لیو دبو بسته

 ....دمکر دمخورنثا دمبلدبو اهبیروبد هرچی لمد يتو ترسیدمو

 ...دادزدم....دادم ستاموتکونشد بین هاشوگرفتم شونه شباالسر نشستم

 .....يچیشد....کنزچشماتوبا....وووووونیوااااااکتا.....ووووونیوااااکتا: من

 ؟؟؟؟....بشه چی ستیامیخو....دادم فحش دمخو به

 خفگی سحساا....شد نغودا عصابما...دنبو زده حلقه نمودور دممر

 ....دممیکر

 .زدم داد مودکر تموشلواکر ي هگر

 .؟؟؟ییدامیخو چی....فطر اون برید: من

 ....دنمیکر هنگا زمبا لیو عقب فتنر ذره یه دادم ايباصد

 ....شتاند هفاید رينگاا نه...دادم تکونش رهبادو

 آب شمو....دبو هشد خیس بدنش متما....دمکر شبلند مستاد روي

 ...دبو هشد هکشید

 راه سرعت به شدموارسو دمخو...ماشین يتو شتمشاموگذدکرزماشینوبادر
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 ...دمفتاا

 بصالخوا حالش...دمبو هموند؟؟؟کنم رشبایدچیکا نستمونمید

 نگه میدد که ستانیربیما لیناو.. نستاربیما بایدمیرسوندمش...دنبو

 ....دمکر دشپیا شتمودا

 ....ونبیر مموند من نسواورژا سمت نشدبرراپرستا

 .....کتی ايبر دمخو ايبر میسوخت لمد....دمبو ارقر بی حسابی

 رصدبا سالنو کل نمومید فقط..ونبیر نمداوتا ممنتظرشدرچقد نمونمید

 ....زدم مقد

 سمتشوگفتم مپرید.ونبیر مداوکترد هبألخر

 ره؟چطو حالش: من

 گفتزدو يکترلبخندد

 نباشید اننگر فتهر لحااز...ختتشاندا روز ینا به عصبی كشو یه:کترد

 ...باشه يبستردابایدتافر....دمیا شبهو

 شوگرفتموگفتمزوبا که میرفت شتدا

 ببخشید: من

 دمبو آوردهخونشونو ي رهشما...سمتش کتیوگرفتم موبایل

 نموبایلشو يتوازمنزلشونو ي رهشما....یشونونمیشناسما من: من

 ...بزنید نگز ممکنه گها...دمکراپید

 "ختوگفتاندا بهم اي موشکافانه هنگا

 ....مخانو هم داري مهمونی شماتیپ هم...نشناسینش دنمیا نبهتو:کترد

 موگفتمزد لبخندمصنوعی

 نبر ستناحتماالمیخوا یشونما....مهادربر سیوعر بله: من

 ....زهجاابا....سیوعر
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 گفتدوکر منگا خمابا

 ....سالمت به:کترد

 حاالحتماپلیسم....یمدبو كمشکو شتدا حق...دکر لمو....خیآ

 ...!!!!خبرمیکنن

 یه....دبو گوشم يتو اممد خرشبآکترتاد ايصد...ماشین يتو برگشتم

 ؟؟؟باکتی دمبو دهکررچیکا....ختتشاندروزا ینا به عصبی كشو

 گفتدوکر خمیا یدنمدبا وشنیا....سالن يتو فتمر هبألخر

 ؟؟؟؟تو ديبو ريگو ومکد: وشنیا

 موگفتمزد يلبخند

 ....دممدمیکرآ شخورومهمونا....در دم: من

 ...دينبو مجلس تو لحظم یه: وشنیا

 ....ممداو حاالکه: من

 گفت نیانگر سوگندبالحن

 ....دبیادبوارقر....نیومد کتیاچر نمونمید: سوگند

 باشموگفتم طبیعی دمکر سعی...وردممیا باال شتمدا

 ....دبیا مندید دمبو ونبیر منم...نمونمید: من

 ....نیست سستردرد گوشیشم سشوا میزنهرشو لمد: سوگند

 گفتردادوفشا دشخو به وسوگند وشنیا

 .....حاال میفهمی ابعد معزیز نکن انتونگردخو: وشنیا

 مموسرگردفتموخور....شتماند کتیوردمودر صحبتونجااو نموند انتو

 ....دمکر

 کندنی نهرجو به که خالصه....شخماوا باهدیه....نقصیدربا بامهمونا

 لمو ثانیم یه فکرکتی داشتافر لیو....مزخرفو شب اون دمکر متمودبو
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 ن؟؟؟؟؟الاتا هشد چی ینی....دنکر

 *نهم و سی فصل*

 دبو خما همیشش برعکس....دبو مسر يباال مامانم دمکرزبا چشماموکه

 ..مهربونش رتصو روي

 ....منفجرمیشه درد از داره دممیکر سحساا دمیکر درد مسر

 گفت زمبا يچشما نیددبا نماما

 ؟؟؟میکنی رینجاچیکا؟؟؟اچیشد:نماما

 ....دبو سوگند سیوعر یشبد....آوردم رفشا هنمذ به

 شتمدا آرزو که کسی؟؟ستمدو بهترین؟؟؟سوگند سیوعر نرفتم من واااااي

 شووسیا شبجا....ندیدمش لیو فتمر اچر...ببینمش وسعر سلبا يتو

 ....نمونمید...تلخ...شیرین ي بوسه یه میدد

 ...دکرارتکر رهبادو نماما....یختر شکما دشبایا

 ؟؟؟ینجاییااچر؟چیشد گفتم: نماما

 ...دبو گرفته ريبدجو که حالم مثل ستدر سیدر منظر به گرفته امصد

 ....منفهمید يچیز یگهد....بدشد حالم میدد شوکهوسیا: من

 ...سوندتتر باجنسیس ونجو پسر یه میگن...شلت توسر كخا: نماما

 ....مبشنو میتونستم کهدبو يچیز بهترین که وااااي

 هسوندر ونجو پسر یه منوباجنسیس....چشماموبستم

 ....شموسیا....نستاربیما

 ....شحرفا.....دفتاا دمیا

 من يها بچه ايبر خوبیدرما نمیتونه زههر خترد....اي زههر خترد تویه

 ديبو اي سیلهو.....دهنبو اي عالقه لماو از ارمند بهت اي عالقه من....باشه

 .....سرگرمی ايبر
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 ....گرفت درد قلبمم شحرفا آوري دیا با

 چی معنیش پس.....بوسه اون....شیرینش يحرفا اون معنی پس

 ؟؟؟...میشه

 ....دمفتاا روز ینا به اون بخاطر که منیزم؟؟؟؟هر من

 .....زهبا سهو یه نماو پس زمهر من گها

 .....ناروبا يتو ونبیر زدم غبا از شحرفا بعد منکه.....مداو دمیا

 نمکاا...باجنسیس ونجو پسر یه ريچطو پس....دمنبو وشسیا پیش منکه

 ...ارهند

 منوبرسونه باید اچر ارهند سمدو که کسی زده من به رو حرفا اون که کسی

 !!!ن؟؟؟ستاربیما

 ....ارهند نمکاا: من

 اره؟؟؟ند نمکاا چی: نماما

 ....نستاربیما هنرسوند منو وشسیا: من

 سیوعر تیپاروشلوو باکت چندتاپسر ساعت اون يتو مگه: نماما

 ؟؟؟؟هست جنسیسو

 ستدو منو وشسیا که نستمومید ینوا فقط....نستمونمید.....نمونمید

 .....ارهند

 نتامودو قد تنه یه الاو نهمو مثه دمخو من باشهاره؟؟؟ند سمدو ههه

 ....دارم سشدو

 .....سفر فتر یشبد تبابا که شکرکناروخدوبر:نماما

 ....عالی رچقد....تشکر اخد وااااي

 گفتزدو يلبخند مامانم...مکشید گیدسوآ سراز نفسی

 ري؟میخو يچیز: نماما
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 نه: من

 ....ترخیص رايکا لنباد مبر: نماما

 ...باشه: من

 ....پشتشوشد زبا اي باتقه در که ونبیر میرفت شتدا

 .....سوگند....ممیدید چی واااااي

 ...دبو بسته جونم کل...سختی به لبتها نشستم خوشحالیاز

 گفتو گرفت ازش دبو آورده که شکالتی وبوسید شورو نماما

 ..باشه ركمبا...يشد خوشگلرچقد ماشاال معزیز مسال: نماما

 گفتزدو يلبخند سوگند

 ...نممنو: سوگند

 ....!!!دکر شنگا میشد قلاحاالحد...دبو هشد ضعو رچقد که قعاوا

 ...شتاگذ نتنهامو فحر یناباو...باشید حتراتا ممیر گفت نماما

 گفت هباخند....بوسید مو گونه و مداو سوگند

 میکشم حلقومتاز ي؟؟؟بر در دوکا یرز از سیوعر ينیومد...كخر: سوگند

 ...ونبیر

 .گفتم موزد يلبخند

 ....يشد زنا چه...گمشوبابا: من

 ...دمبو: سوگند

 ؟کجاست شویت....سقف به دعتماا...حاال خب: من

 گفتوخندید

 ....نهوبیر وشنیا: سوگند

 ؟تو دنمیا: من

 ....نه: سوگند
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 ...ريبخو کاچی خونت بشینی باید....وسعر نو ینجاا يبیا دنبو زمال, من

 سرموگفت يتو زد یکی

 ...فضولیاز ممیمیر دارم که بگو....بابا وبر: سوگند

 ...دمکر بغض رهباودومداو دمیا وشسیا رهبادو

 ...تو ينیومد يمداو در دم تا؟؟؟چیشد: سوگند

 ؟؟؟نگفت وشسیا: من

 گفت ختوباتعجبانداهاشوباالوبرا

 ....يبیا هصالندیدا گفت...نهوش؟؟؟؟سیا: سوگند

 ....گرفته میددنا که دمبو ارزش بی رنقدا....لبم روي نشست يخندزپو

 ....عشقمو نه مودخو نه....هندید آره: من

 ؟؟؟؟یدیند همو يجد: سوگند

 ....نیدد ازبیشتر: من

 ؟؟چی یعنی: سوگند

 لهو یدنشدبا....اون مودبو من...دنبو هیشکی...ممداو دبو در دم: من

 ....بغلش تو دمفتاا...شتانذ که دممیوفتا شتمدا ردخو پیچ مپا...مشد

 ....مشد خوشگل چه...امبر هشد تنگ لشد که گفت گوشم بغل

 ....يچیشد ببینم توماشین بریم گفت....خیلی دمیکر درد خیلی مپا

 ماشینی هیچ اون بجزماشین منجااو...توماشین نشستیم...فتمر نبالشد

 ...دنبو

 ....نیست هیچی بغلشوگفت يمنوکشیدتو....دبو هنشد چیزیش مپا

 نگرگود حالمو کلنشاد يبو...دبو داغ....دبو یکدنز شنفسا

 ...چشماموبستم...مشد رمجبو....دمیکر

 نهمو شدیم رهبادو دمکر فکر.....ملبااز طوالنی ي بوسه یه....سوخت ملبا
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 ...قبل کتیو وشسیا

 بخاطر دمیکر نشمزسر کلی سوگند دبو اي یگهد قتوهر دمبو مطمئن

 دهکر تسکو فقط لیو....شتماگذ وشسیارختیادرا ستهاناخو که لبی مورکا

 ...ادمید شگوو دبو

 به قیمت به گها...رمکااز دمنبو حترانا...بزنم لبخند بهش ممداو: من

 دبیا لبخند شتانذ حتی....باشم بد دمبو حاضر دبو رشبادو آوردن ستد

 ...سوگند زد پسم مچشما دنکرزبا محض به...لبمرو

 ي غریبه...باهم یما غریبه دمکر حس...ورمغر...شالاو نهمو مثل شد

 ....شناآ

 اي عالقه لماو از ینکه؟؟؟اگفت چی نیومید....شووسیا اون نمیشناختم

 بهتر خترد یه لنباد گفت...نشدکر مسرگر ايبر دمبو سیلهو یه...دهنبو

 اي زههر خترد گفت....ادمنونمیخو...باشه هندید بمهتا بفتاآ که دهمیگر

 گفت...میشه ورتبا...سوگند...بچم سهوا باشه خوبی درما تونمیتونه مثل

 بغلمو يبیا برسه چه يبد ابجو پیاممو يحاضرنمیشد ديبو كپا گها تو

 ....ونبیر وبر...اي زهتوهر....يبد لب

 اونبخاطر که منی...زههر گفت بهم.دکر ونمنوبیر....میشه ورتبا سوگند

 باهمه شبخاطر که منی سوگندو..دمکر ريهرکا بهش نسیدر بخاطر

 ....زمهر حاالمیگه...مجنگید

 یکی اغسر هنر که....بهش دادم ستمود روزش اون تهدید بخاطر که منی

 مودخو نه...ندید منو اون آره....بهش عشقم ابجو ینهاحاال سوگند...یگهد

 ...عشقمو نه

 سوگند...ونبیر هنر تا کنم گریموخفه ايصد ستمامیخو..دممیکر هق هق

 به حتیاجیا من لیو....ادمید یمارلدد...دمیکر گریه مپا به پا....دکر بغلم
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 ..ستماشومیخووسیا فقط من...شتماند اريلدد

 که کسید؟؟؟بو کست همه کسی؟؟؟شتهاگذ تتنها؟؟؟فتهر: سوگند

 ؟؟کسشی همه میگفت

 تبابا...مامانت با...دتباخو....باهمه يجنگید شبخاطر که کسی

 ....ادتخونو...

 که ستهامیخو باتولیاقت نموند....جهنم به....درك به؟؟؟شتهاگذ تتنها

 ....شتهاند اون

 مطمئن...همید وانتا اون...یناییا از بهتر توالیق....ارهندرو تو لیاقت اون

 ...شبا

 یگهد قتیو...ديبو چی میفهمه ابعد همینکه؟؟؟میشه چی نشواتا نیومید

 همینکه...هتوبشنواصد...ببینت رهبادو میشه آرزوش همینکه...نیستی

 دشیا عمر خرآ تا دنبو تو با همینکه....ارهند سشدو تو ي ازهندا کسی

 ....همید که نیهواتا یناهمها...میمونه

 تسلیم یگهد یکی اغسر هنر ینکها بخاطر که کسی...زههر میگه بهت

 ...يشد شها ستهاخو

 ....نباشه...ديبو عاشقش که کسی...نیست عاشق....بگه اربز

 شحرفا لیو دهنبو موندنی فطر ننونمید...غونیدا رچقد ننونمید که بقیه

 از بهتر رو عاشقا اداي لیو دهنبو عاشق نستنونمید...ادهمید نموند يبو

 وشسیا...لهیا...هیشکی...نهومید کی جزمنوتو...وردهمیادر نشودخو

 ...هبمیر لهیا..لشغاآ ارهند لیاقت

 ...دارم سشدو...سوگند نگو عهههه: من

 

 ....تتوسر كخا: سوگند
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 آوردم باجنسیس ونپسرجو یه گفتن میگه مامانم....قعاوا آره: من

 ...نستاربیما

 ؟؟...وشسیا: سوگند

 ...شوحرفاشوراکا معنی نمیفهمم....ارهند سمدو نکهاو...نمونمید: من

 ....حتما دهبو بد حالش...دبو ونبیر همش....سیوصالتوعردانبو: سوگند

 به هسیدر یگهد دهکر غونمدا ؟؟؟زدهچی هبد...حتما هههه: من

 ....ستشاخو

 ...شاید: سوگند

 ....لبیخیا یگهد ارهند سمدو گفته همونکه هیچی؟؟؟چی شاید: من

 ...میکشمش...وشباسیا نمومید من....نمونمید: سوگند

 ....باشیا شتهاند یشرکا: من

 .نمومید دمخو..ارهند بطیرتو به: سوگند

 ...دبو وشنیا...شد لبش نمهمو هخند..ردخو نگز گوشیش

 اخد هی...من لیو...شتداشوآرزو که همونی نهز دبو هشد...خوشبحالش

 ...تشکر

 ...فتهر سر حوصلش وشنیا یگهد مبر من: سوگند

 ...يکشید حمتز.معزیزوبر: من

 وشد منجاا زود خیلی ترخیصم رايکا...فتر سوگندو بوسیدیم همو رهبادو

 شووسیا ي هخاطر گوشش گوشه که اي خونه...خونه فتیمر رشکیا نمداوبا

  ..امبر دبو تلخ که اي خونه...دبو ريستگااخو
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 * چهل فصل*

 قتوهر...ماشینمومیشستم شتمدا دمبو طحیا يتو....دبو سیوعر دايفر

 رينگاا روز اون لیو...رهبیا قمذوسر میتونست ماشین شستن دمبو حترانا

 ...مبیا ذوق سر يچیز باهیچ دنبو ارقر

 ...دنبو شخو حالم...دمبو داده تکیه ماشینم بهو مینز روي دمبو نشسته

 ؟؟؟یانه خوبه کتی نموبد ستامیخو لمد

 ...دمکر غلط بگم بهش بزنم نگز ستامیخو لمد هرلحظه

 ....دارم ستدو کتی نتمویود بگم ستمامیخو

 ....پاکی ي فرشته تویه....نیستی زهتوهر

 ...باشی مها بچه درما مهآرزو....من يها بچه ايبر باشی بهترین میتونی تو

 دمیا عاشقیو بیا.... کن کمکم بیا...چمه نمیفهمم من کتی بگم ستمامیخو

 ...هبد

 ....شتاند خوبی لحا صالا یشبد....دیاز خیلی دمبو نشانگر

 ....مکشید عمیقی نفس

 یگهد یکی طحیا رگبز ي باغچه نگیر يگلها به دادن آب...مشد بلند

 آب روها هسبز و گال...دمکرزبا شلنگو...وردمیا قمذو سر که دبو ییراکااز

 ....منشد بخو زمبا...دادم

 ...دبو هفاید بی زمبا...دمشامموپرکر كخا يبو اریود روي مپاشید بوآ

 ...باشم آروم نمیتونستم که ضعیتیو ینازا میومددر لجم

 ....دبو خوشبویی رز...دمکر شبو....مکند باخشم گل یه بستمو شلنگو

 ....یباز گل یه...دبو عالی...دمکر شبو ربا چند چرخوندمشو تمرصو يجلو

 ....دمکر لهش مپا باو مینز روي ختمشاندا
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 یه دبو هشد...دنبو بو شخوو یباز گل اون از يخبر یگهد...مینز به چسبید

 ...شتوز هیدد ضربه گل

 ینا از تر خوشگل...دبو گل یه من کتیه دمکر فکر دمباخو....زدم خندزپو

 ...خوشبو قرمز رز

 زمبا کنی ارينگهد که خوبم ازش بچینی قتیو گلو یه...کندمش حمقا منه

 مالش لگد پاتو یرز یشازبند ینکها به برسه چه نمیکنه عمر دیاز

 ....ازش نمیمونه يچیز...کنی

 لمسش...دمکر شبو...دمکر شنگا...گل ینا مثل ستدر....مچید کتیمو

 يچیز یگهد...رتقد مباتما...دمکر پامولهش یرز ختماندا مبعد...دمکر

 ....کتیماز گلماز دبو هنموند

 ...دنمیکر لمو انجدو ابعذ...دمبو نپشیمو

 ...دمبو دهکر لما لگد کتیو...ورمغر بخاطر من

 ...سمتم نمداو...باسوگند دبو وشنیا...باکلید شد زبادر

 ...بغلش فتمر...دبو هشد تنگ وشنیا سهوا لمد...مخندید

 ....خلدا فتنر یمودکر پرسی الحوا باهم

 بهمو دممیوفتا کتی دیا سوگند نیددبا...نپیششو مبر شتماند حوصله

 ....میریختم

 ....یختمر بهم نموبد دمخو فقط ادممید ترجیح

 مچشما..طحیا رکنا يها صندلی روي دمبو نشسته...گذشترچقد نمونمید

 چشمامو شهونیا دمفکرکر...نشستومداو کسی دمکر سحساا.دبو بسته

 ....نشستم فصا سوگند نیددبا مودکرزبا

 ؟؟؟تو نمیاین: سوگند
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 ...ممیا اچر اچر: من

 

 ن؟؟ستاربیما یندبر کتیو یشبد شما: سوگند

 ازآب سوگند کتیو نستمومید....دممیکر من من...دمکر ستوپاموگمد

 ...دارن خبر همم ردنخو

 ...من نه: من

 ...نخا وشسیا نمومید همچیو: سوگند

 ؟؟؟چیوگفت همه: من

 ...کلمه یه ختناندا جا ونبد چیو همه: سوگند

 ...گفتربامنظو خهآ...داره خبر لبم نجریااز نستمومید...مکشید خجالت

 ؟؟؟حاال خوبه...سوندمشر من آره: من

 "گفتزدو يخندزپو

 ...غونهدا....حیرو لیو شاید جسمی: سوگند

 پایینوگفتم ختماندا سرمو

 ...من مثل ستدر...نمومید: من

 ؟؟چیه نبرنامتون؟؟خا وشسیا میکنینرچیکا: سوگند

 ....نمونمید: من

 ....میکشه ابعذ داره: سوگند

 ....بکشه: من

 ....شد بلند دوکر خمیا

 ....اريند کتیو لیاقت: سوگند

 ...فتر

 ...دمکر مزمهز یرلبز
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 ....ارمند کتیو لیاقت من...نمومید: من

 

 ظلحا از خب لیو...مشد بهتر خوبه جسمی ظلحا از مفهمید همینکه

 ...حیرو

 ....دممیکر يفکر یه باید...یمدبو ووونغودا نجفتمو

 ...خلدا فتمر شدمو بلند مجااز سختی به

 حق بهش...دمکر تحملوسوگند يخماا سوگند و وشنیا دنبو تا

  ....ادممید
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 * یکمو چهل فصل*

 شتماند کسیو وشسیا جزداره؟ رکا من به کی هههه...ردخو نگز گوشیم

 ...ارمندو

 نگز رهبادو وشد قطعربا یه که دادم لفتش رنقدا طرفش فتمر عجله ونبد

 ...ردخو

 ینا ي حوصله....مشد عصبی رامپد ي رهشما نیددبا.مسیدر بهش هبألخر

 ....راطلبکا مثل ستدر دادم ابجو...شتماند رهجو هیج رو یکی

 ؟؟؟؟بله: من

 .گوشم يتو پیچید یشژنراپر و دشا ايصد

 ؟؟شما الحوا مخانو کتی مسال:رامپد

 خوبم: من

 ...نمیکنم فکر رینطوا من لیو:رامپد

 ....خوبم من لیو مربوطه دتخو به تفکر: من

 زده نگزحاال که مخصوصا....نیستم بخو که میفهمید بخو چه رامپد

 ..دبو هشد حممامزدوبو

 ...ییاپید کم....خوبی که شکراروخد پس:رامپد

 ببخشید: من

 گفتوخندید

 آزاده؟؟ قتتو...نمیبخشم:رامپد

 ؟چی سهوا: من

 ...بزنیم دوري یه بریم نبالتد مبیا اممیخو:رامپد

 ...باشم شتهدا حتیاجیاتو به زدن دور سهوا فکرنمیکنم:من
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 ...دارم جحتیااتو به زدن دور سهوا من لیو:رامپد

 ...ديکر بنتخاا زدن دور سهوا تاحاالمنو کیاز ببینم: من

 ؟؟؟یانه داري قتو نکن بحث رنقداحاال....قتهو خیلی:رامپد

 ...نه: من

 ...داري قتو نمومید...بچه نگو دروغ:رامپد

 ...ارمند صالا حوصله لیو شاید قتو: من

 منجااو یگهد ساعت تانیم من:رامپد

 ؟بشه چی که: من

 ...رمبیا حوصلت به مبیا که:رامپد

 ....منمیا حوصله سر باتو من: من

 ره؟؟؟؟بیا وذوق حوصله سر منو میتونه وشسیا جز کی...گفتم دمباخو

 ....ممداو شو دهماآ ارهند رضر متحانشا:رامپد

 تحضر سن حمقا ي هپسر....شتماند حوصلشو صالا اه...دکر قطع گوشیو

 .....ووووربیشعو....ادمیخو منو بد غولو هیکل داره فیلو

 که دنبو شیوسیا قتیو...شتماند زدن تیپ ي حوصله صالا.مشد بلند وربز

 عمم سهوا ستمامیخو مشد خوشگل بگهو دبیا خوششو ببینه نموزد تیپ

 ؟بزنم تیپ

 کنن جلب توجه انمیخو که ونبیر نمیر میزننو تیپ کسایی من نظر به

 ...دارن دکمبوو

 ستیدو يتوو وشباسیا ستیدو قبل...دمبو ريهمینطو ممدخو من

 ...شباها

 ....شه جلب بهم توجهش که دممیز تیپ هیسر

 فقط من..شتماند حتیاجیا کسی توجه به وشسیا توجه بجز حاال خب لیو
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 یهو مپوشید مشکی دهسا ارشلوو مانتو...ستمامیخو نواو توجه فقط و

 ....همین..نگیر نهمو ساتنی يسررو

 فتمر شتمودابر مودرچا رامپد ي رهشما دنفتاوا گوشیم ايصد نمداو دربا

 ...ونبیر

 گفتزدو يلبخند یدنمدبا...دمیکر كپا يسبز شتدا نماما

 ....رهبگذ شخو: نماما

 ريینجوا شموسیا ردمودر نشورفتار شکا....دهبو باهماهنگی پس ههههه

 ...دبو

 ...ونبیر زدم مودکر فظیاخد

 تسپرا هناپیرو اي سرمه نکتو ارشلو...دبو تیپ شخو همیشه مثل رامپد

 صحبت زطر موهاشو لمد...دبو بخو کلنشماد يبو...سمانیآ بیآ

 ...نمیومد من چشم به لیو دبو بخو چیش همه...نشدکر

 گفتزدو يلبخند یدنمدبا مشکیش يپرشیا به دبو زده تکیه

 ....قخالا بد مسال:رامپد

 گفتم دممیکرزبا ماشینو در که رهمینطو همو يتو مخماموکشیدا

 ....مسال: من

 ....نشست دوکرزبا درو ممراپد...نشستمو

 ....بشینی عقب نرفتی خوبه زبا:رامپد

 ...دمبو نشسته عقب شکا...گرفت حرصم اي اي اي

 ...دفتاا راه باسرعت دوکر شنرو ماشینو

 ؟؟؟بریم کجا:رامپد

 گفتم بستمو چشمامو صندلی پشتی به دادم تکیه سرمو.... شتماند ينظر

 ....نمونمید: من
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 ؟؟؟؟خوبه زيشهربا:رامپد

 لیو دهمونجابو گزینه لیناو همیشه....یمزشهربا عاشق نستومید رامپد

 ...حاال

 پریدموگفتم مجااز

 ....نه زيشهربا: من

 گفتدوکر منگا باتعجب

 ...ديبو زيشهربا عاشق توکه؟نه:رامپد

 ....ارمند حوصلشو: من

 ....میزنیم مقد شتو میریم نمیشیم يچیزارسو خب:رامپد

 ....ستانمیخورونجااو لمد اه

 ....بزنیم دور یگهد ركپا یه بریم نه: من

 .....باشه:رامپد

 بزنه حرفی گها نستومید رامپد فکرکنم.و.یمدکر تسکو ركپا به نسیدرتا

 ....میکشمش

 ....دبو کوچیکیو تخلو ركپا....شتدا نگه ركپارکنا

 گفتدوکر رهشاا دبو ركپا سطو که کتیرسوپرما به رامپد

 ....بخریم کیراخو بریم:رامپد

 نشستموگفتمدبو نیکمودنز که نیمکتی روي

 ....امنمیخو يچیز: من

 گفتدوکر خمیا رامپد

 ...هقهر که امنمیخو: رامپد

 حرفشوگفتم سطو مپرید

 ....امنمیخو هیچی رامپد بشین: من
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 موگفترکنا نشست...دمیکر حرفم به رچقد طفلکی

 روآورده بال ینا کیده؟؟؟کر دهفسرا رنقدا رو ادهشیطونوخانو کتی چی:رامپد

 ....تسر

 قتموو بیو دبیخو. يها گریه يجلو نمیتونستم قتو هیچ...دمکر بغض

 ...مبگیر

 ....يشد عاشق مشنید:رامپد

 چکید بستم يپلکا بین از شکما وشسیا آوري دبایا...بستم چشمامو

 ...پایین

 ....شتیدا سشدو رنقدا:رامپد

 گفتم بسته يچشما نباهمو

 ....دارم سشدو شتماند سشدو: من

 گفت ريلخود بالحن

 ....داري سشدو رنقدا که خوشبحالش:رامپد

 گفت رهبادو که نگفتم هیچی

 ....یندبو فتهر سیموعر زتامر میگن:رامپد

 ....دکر ستمد که اي حلقه....قتاا يتو...دمفتاا شب اون دیا

 ....ريمیا دمیارو گذشتهاچراي؟میخو چی...رامپد کن تمومش: من

 ...نیست من آوري دیا به جحتیاا...تهدیا چی همه توکه: رامپد

 ....رامپد همید آزارم نشمزد فحر: من

 فحر نمودخوردمودر شبجا...نمیزنیم فحر ردشمودر...باشه:رامپد

 ...میزنیم

 گفتم باتعجب

 ...باشه نبینمو مشترکی فحر فکرنمیکنمن؟؟؟؟مودخو: من
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 که نمومید....باشیم شتهدا كمشتر فحر خیلی فکرمیکنم من لیو:رامپد

 شفکر به آدم دجزخو کسی...نشد خبریم...گفته بهت همچیو هپگا

 شتمانذ سطهوا...دارم ستتدو....که بگم ممدخو گرفتم تصمیم...نیست

 ...دمخو نبوزبا بگم دمخو اممیخو رینباا

 گفتم میریختم شکا که رهمینطو مودکر شنگا رلخود

 ....داري سمدو میگی بعدتو عاشقشم میگم دارم....رامتوپد نفهمیا: من

 ....نیست عاشقت اون لیو:رامپد

 زدم داد...نیست زههر منه عاشقه نستمومید ممدخو...دممیکر هق هق

 ...شسر

 میتونم که دمخو سهوا دمخو....ارهند کسی به بطیر یگهد نشاو: من

 ....باشم شتهدا سشدو

 ....نمیرسه جایی به طرفه یه عشق:رامپد

 ارمند اي عالقه هیچ نگوکه شتندا ستازدو يچیز پس...نیومید خوبه: من

 ...بهت

 ...کنی اپید عالقه امتو که کنم ريکا میتونم من لیو:رامپد

 ....دهبرگر وشسیا کنم ريکا میتونم منم: من

 پس پا ستامیخو روتو گها اون کتی شبا عاقل...دهبرنمیگر اون:رامپد

 ....رهبیا نمیکشیدتابدستت

 ....بگی يچیز امنمیخو رامپد: من

 ... کنم خوشبختت ادمیخو لمد...کتی دارم ستتدو من:رامپد

 لمدتو شووسیا من کهرهمونطو....شبا شتهدا لتدتو داري ستدو: من

 ....دارم ستدو

 ؟چی شخر؟آچی برنگشت گها:رامپد
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 اون جز هیشکی به امنمیخو نالا نمومید فقط....هرچی...نمونمید: من

 قمذو سر ستیامیخو ريینطوا...منوببرخونه سریع محاال...فکرکنم

 ....اه...ترحالموگرفتی بدري؟؟؟بیا

 ي؟؟؟شد چیش عاشقارم؟؟؟ند من که وشسیا داره چی:رامپد

 مندرد به لیو ظهرلحااز توخوبی....رامپد نمونمید نمونمید: من

 .....رينمیخو

 دارم؟؟؟ ستتدو قتیرم؟ونخو درد به اچر:رامپد

 حوصله یگمد...ارمند ستتدو من نچو رينمیخو دردم به: من

 ...منوببرخونهزود.ارمند

 ....مشدارسووزدوگیردزد.ماشین فبطر فتمربلندشدمو نیمکت ازروي

 گفتو ماشین پشت نشست میریختم شکا ريهمینطو

 يجدرنقدا دمفکرنمیکر...کنم حتترانا ستمانمیخو...نکن گریه:رامپد

 نستمونمید....باشهرگذ وزود گونه بچه عشق یه دمفکرمیکر...باشه

 ....داري سشدو محکمرنقدا

 ....نگو هیچی ننز فحر: من

 ....نکن توگریه فقط میشم لال من باشه:رامپد

 شکا خونه به نسیدر تاو صندلی به زدم تکیه سرمو بهش توجه بی

 ....یختمر

 مشد دهپیا دیستادرا دم

 ....درآوردم شکتما متآورد متودبر خشک هند...ببخشید:رامپد

 ...فظاخد.نیست مهم: من

 گفتدادو نتکو يسر حتیرابانا

 ....فظاخد:رامپد
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 ...دمبو ونبیر وشباسیا نالا شکا....ريبدجو...دبو گرفته ريجو بد حالم

  ن؟؟؟؟الا میکنهرچیکا داره وشسیا ینی
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 * دوم و چهل فصل*

 ...تاقما يتو هشگاوفر سیستم پشت دمبو نشسته

 طبق دمفکرمیکر کتی به مودبو هشد هخیر رمانیتو شخامو صفحه به

 ....لمعمو

 .دبو هشد تنگ خوشگلش نقش یزر رتصو سهوا لمد

 ...سیستم به دمکر صلو گوشیو

 ...کنه کم لتنگیمود از یکم میتونست ،باهم شتیمدا ينفردو که عکسایی

 ...دممیکر رد یکی یکیرو عکسا

 ....اول روز ماله اول عکس

 ...ممیخندید من...یرز به سر دوبو خجالتی کتی

 !!!....ممیخندید کتی گیدسا به شاید....دنبو لمد تو عشقی روز اون

 ...یمدبو گرفته خوشگل سلفی ي هنفردو عکس یه و یمدبو پشا کافی يتو

 ...دبو هشد قشنگی عکس

 ..دمکر هنگا نبینمو ي فاصله به

 ...یمدبو نشسته بافاصله...هم از یمدبو دور خیلی

 ...دمبو گرفته کتیاز من یمدبو ماشین يتو يبعد عکس

 ....دمیز جمو عشق از برقی شچشما يتو و میخندید شلبا

 ....بهش روز اون شتماند خاصی حس زمبا

 ستشود دمکر شتهدید که روزي نهمو.....مشا یمدبو فتهر...بعد عکسو

 ....من به هبد

 ....دکر لقبو ريمجبو نمومید....ستماخو ازش ها زهمغا بین

 .....بغلم يتو مشدبو گرفته...گرفتیم عکس مشا فتیمر که شبعد
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 ....میخندیدیم نتامودو

 کتی يها هخند و دبو نمایشی و مصنوعی قبل يعکسا يتو من يها هخند

 ...عشق و قشو سر از و دل ته از

 ....دبو برعکس عکس ینا يتو لیو

 ....دارم عالقه بهش دمبو دهکر افعترا دمخو پیش که دبو قتیو نجااو

 ....دمبو دهکراپید کشش بهش که دبو جایی نجااو

 ...دمبو هشد عاشقش

 ...دبو قعیوا کامال و دل ته از مخند

 ....یگهد دمبو هشد عاشق

 ...کتی ي هخند لیو

 ادنمید هند ستمازد ینکها تهدیدمو خاطر به دنبو عاشق گها...دبو عاشق نماو

 ....بهم ستشود

 !!!...بغلم يتو یتهاذ دبو مشخص کامل عکس يتو لیو

 ....دبو ممعلو کامال نجابتش و حیا و مشر

 ...دمفتاا حرفش دیا

 .دادم منجاا بخاطرتو فقط شتمواند ستدو که ريکا: نکتایو

 ....وشسیا نگیر منو جز اي یگهد کس هیچ ستد اخد رو تو فقط...فقط

 ...نباشه ديکمبو که دادم ستمود

 ..شبا پایبند مستاد به میکنم هشاخو

 ....یختمر شکا من حرفش آوري دیا با یختور شکشا اون نجااو

 ....دمکر كپا شکموا

 م؟؟؟بگیر کتیو جز کسی ستد من میشه مگه

 ....ارهند نمکاا نه
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 ...معمر خرآ تا میبند پا شستاد به من

 !!!قتو هیچ قتهو هیچ...نمیکنه لمس یوا یگهد زن ستد مستاد

 ....دبو ريستگااخو روز لما يبعد يعکسا

 ....سوخت مجگر

 ....دبو قتاا تو ماله یکیش

 ....هنشد يتو دبو دهکر زمو...میترکید شتدا شلپا قتیو

 ...ازش گرفتم عکس شکیایو

 ...گرفت مخند

 .....شتدا نرمی و تپل يلپا چه نجا اي

 ...بعد قیقهد چند قتاا نهمو يتو ستدر

 ...بوسیدمش شد خالی لپش قتیو

 ....ستامیخو لبشو دمجوو متما که مهدیا بخو

 ....دمبو داده لب از سبو ي هعدو دمخو به

 سبو لپشو و لمد روي شتماپاگذ...حتیشرانا بخاطر...عشقم بخاطر لیو

 ....دمکر

 ....!!!دکر زيبا نمروا و روح با کلی همونم

 مضاا رو مهریه تعیین ي برگه پایین شتیمدا که دبو قتیو لما يبعد عکس

 ...یمدمیز

 ...دبو گرفته عکس رشکیا

 ....ستد به رکادخوو لب به هخند نتاییمودو

 ....يبعد عکس

 ....دممیکر ستشد حلقه شتمدا

 ....رهنخو شسفید و ظریف ينگشاتاا به مستاد که دبو ینا سعیم متما
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 ....میخندیدیم نتامودو

 ....گرفت مخند بغض بین زمبا

 !!!....نجااو یمدکر زيبا فیلمی چه

 ....ريستگااخو ي جلسه يتو د،بو گیادخانو عکس یه يبعد عکس

 ....دنبو باهم شخو تلحظا خرینآ و اریدد خرینآ به طمربو....بعد عکس

 ...لعنتی تمسافر اون قبل

 ...شب اون یمدبو گرفته عکس بیشتر همیشه از

 که باخرسی....ماشین يتو.... رانستور يتو!!!...ییاهو نترو رفانفا يتو

 ...دمبو هخرید سشوا

 ....نشد متمو معکسا....شد متمو

 سعی و مگلو يتو دبو دهفتاا لعنتی بغض ینا زبا و نشد هندز اتخاطر

 ....کنه خفم شتدا

 ...شتمانمیذ من لیو

 ....مشد هخیر يخرآ عکس به موردخو مشد دسر ي نسکافه از پقولو یه

 ....گذشت رچقد نمونمید

 ....ونبیر کشید عکس اون يتو از منو وشنیا ايصد

 گها...نیست مشخص دتباخو تکلیفت....تودخو ديکر نغودا: وشنیا

 به نبز زل نشین ربیا ستشد به وبر پاشو...دمد علی یا یشامیخو

 ....کن كپا عکساشو حاال همین یشانمیخو گها....شعکسا

 ...در فطر به فتمر مبد بشواجو ینکها ونبد مودکر اجد سیستماز گوشیو

 مشوشنیداصد

 ي؟میر کجا: وشنیا

 ..رمبخو ییاهو یه ممیر نیست شخو حالم: من
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 ....سیا بگیر تصمیمتو تر زود: وشنیا

 شتموگفتماگذ هم رويچشمامو

 ...باشه: من

 ....ونبیر فتمر قتاازا

 ...نستمومید تصمیممو

 ....ستمشانمیخو یگهد.....لیو...دمبو کتی عاشق

 ....نه....دادم کتی تحویل که اي همسخر يلیالد سهوا نه

 ....دبو هشد ردخو ورمغر

 .....ستمشانمیخو یگهد لیو لمد يتو دمبو کتی صاحب من

 ...جدیه تصمیمم

 !!!....نشم لبدقو کتی تاپیش میکنم ازدواج زود خیلی

 ......میشم دمادا یگهد هما تاچند دمبو گفته خهآ

 ....جدیه کامال تصمیمم آره

 ...میشمدمادا زود خیلی

 .....باشه سنی چه و شکلی چه،باشه کی طرفم ارهند فرقی

  !!!!!!!.....زود خیلی نماو.....جهازدوا مهم نیست مهم هیچی
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 * مسو و چهل فصل*

 یا باشه اصد سر ازپر نخونموو باشیم شتهدا مهمونی شتاند فرقی سموا

 نیوزتلو شتاند فرقی سموا....باشه تسکو در قغر خونه و نباشه کس هیچ

 شتاند فرقی سموا!!!...رکنکو ي برنامه هیژویا باشه شتهدا سینمایی فیلم

 یا برفی نیروبا یا يبرا اهو يما؟دیانه دارم ستدو که چیزیه مشاو رناها

 تر بد روز به روز مها هنمر ینکها....شتاند فرقی نماو دشسر یا مگر لمعتد

 دگو مچشما یرز میشدمو تر الغر روز به روز ینکها...شتاند فرقی نماو میشد

 ....دنبو مهم نماو میرفت

 شتاند فرقی سموا دشنبو و دبو هیچی رگبز ينیاد ینا يتو یگهد

 ....دنبو مهم هیچیشو

 به میزنه زل که روح بی ي مجسه یه به دبو هشد تبدیل ونخند و دشا کتی

 ....جا یه

 حاال...ممیخندید جهت بیو دخو بی اریود روي ي لکه و چهرمو به که منی

 ....سنگ دمبو هشد رنگاا

 حاال...وردممیا در زيبا همسخر هیسر مودمیکر دشا رو خونه جو که منی

 شتو که اي نقطه...دور ي نقطه یه به دممیز زل مینشستمو گوشه یه فقط

 هیآ...ممیکشید بلند آه یه نمشووکد هر آوري دیا با میدیدمو تمواخاطر

 ....لیو....ندزومیسو جیگرمو که

 ...دمنبو مهم کس هیچ سهوا رينگاا

 ....وردنمیا کم بابا از شمرکیا....دبو خونه کم خیلی که بابا

 ....دبو مگر خونه رکا به شسر که مامانمم

 ...ممیشد آب روز به روز ینکها...حالمو نمیفهمید هیشکی رينگاا
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 .....مبدشد ینکها...دمکر فتا ینکها

 سهوا من رمهمونطو دنبو مهم من سهوا هیچی نیاد يتو که رهمونطو

 ...دمنبو مهم هیچکی

 نماو که سوگند به دمبو شخو دل خب لیو دبو ريهمینطو قبلشم هرچند

 ....ازش نیست خاصی خبر شدنش وسعر هبعد

 ....وشسیا به دمبو شخو دل

 ....نیاستد کل یکی نهمو منظراز که مهمم یکی سهوا قلاحد ینکها به

 سمدو شموسیا...منیاد ارهند سمدو هیچکس گها دمبو شخو دل

 ....اشبر مهمم...داره

 هیچکی سهوا...دمنبو مهم نماو سهوا من نه....نیست شیموسیا حاال لیو

 ....اخد حتی دمنبو مهم

 به دمبرگر شووسیا کنم شموافر دمیکر کمک قلاحد شتدا سمدو اخد گها

 ....ندگیمز

 زود خیلیو لبیخیا بگم شدنش ابخر از بعد که دنبو سیلهو یه وشسیا لیو

 ...کنم موششافر

 ....مهربونش قلب به دبو شخو لمد...شتدا قلب دبو آدم شموسیا

 ....صالا نه؟؟؟؟شدنیه شموافر وشسیا مگه

 همتنفر دبو گفته...زههر دبو گفته بهم وشسیا که میسوخت ینا از لمد

 ...ازم

 ....منمیشد ريینجوا زمهر نمیگفت گها

 ....بکنم موانمیخو که ريکا مشد حاضر تو بخاطر منکه دنامر خهآ

 ....نمیبینم زبا سهو رو تو که ینها من مشکل لیو میبینی زههر تومنو

 کنه دهستفاا ازم ستامیخوو دبو زبا سهو وشسیا میگفتم دمباخو منم گها
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 ....ازت ممیشد متنفر شاید هبر و

 که...گرفتی ستمود که شتیدا سمدو میکنم حس زمهنو من...نه لیو

 ....ديکر بوسم

 لتنگشد شتمودا سشدو زمهنو من...دنبو زبا سهو من وشسیا نه

 ...ممیشد

 دمفتاا مپیا یه دیا

 سوـــــــه يها بوسه لما لگد... را جسمت" قــــــشــــــع "منا به

 " تو یــــــــاکـــــــــاپــــــــن "منا به و. ... کنند می نشادلوآ

 باید" تــــــــابــــــــــــجــــــــن "منا به.  کنند می موشتافر

 درون از" رـــــــبــــــــــص "منا به و. ... کنی تسکو

 ...! ســـــیییسسسســــهی. . .  يشو می انرـــــــــــــــــیو

 دـــنمیزنن داـــــفری رهاــــــختد

 ...!!!!رهجو هیج پیامو ینا شتماند لقبو لیو

 ....دبو گرفته ربدجو لمد

 ....باشه گرفته که لتد

 ....میکشن ختر به تنهاییتو همسخر خندزپو بایه مجاها ترین غشلو

 ستوا حامدپهالنمو نمیدجهاا دشا يهنگاآ حتی باشه گرفته که لتد

 ....رنمیادر شکتوا میکننو خونی ضهرو

 ....همیر بین از قانونه هرچی باشه گرفته که لتد

 .....منمیشد دشا دممیکر ريهرکا و دبو گرفته لمد من

 هنگا هخیرو نشستم تخت روي قتاا يتو همش ینکها از...دمبو هشد خسته

 ...اریودرود به میکنم

 راه که اريتکر يهاروز از دمبو خسته...میریختم شکا ديبیخو ینکها از
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 .....صندلی به میز به ممیشد هخیر منجاواو میگرفتم پیش در کالسو

 ....ندگیز از...دمبو خسته خیلی وشسیا بی روزا ینا

 ؟؟؟؟یوسفم به برسم روزي یه لیخاز مثل منم میشه ینی گفتم دمباخو

 ؟؟؟؟میشه ینی یااخد

 ....!!!!کنم درك رو لیخاز یکم میتونستم

 که عشقی يپا به دنستاوا ادمیخو نگیدومر آره....دبو دمر لیخاز منظر به

 .....میزنه پست هی

 ....برسم بهش که میمونم عشقم يپا رنقدا دممر منم

 .....من به رو وشسیا زبا شغوآ میشه منیاد متما روزي یه شنهرو لمد
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 * رمچها و چهل فصل*

 سیوعر شب از....گریه یرز نبز قشنگ هنگآ دبو هشد منیاد متمو یگهد

 هشد ییراجو یه.مند شگو هنگوآ ینا که دنبو وز،روزيمرا همین تا وشنیا

 ....امبر کتی آور دیا تنهاییمو مونس دبو

 ....ريستگااخو هبر سمووا باال بزنه ستیناشوآ دمبو گفته نماما به

 شتهاگذ بالشم یرز مودبو دهکر پلی باگوشی هنگوآ.دمبو هشد لوو تختم روي

 ممیخوند هشاموهمردبو

 بشه سر بغض یه با مشبما ارنز

 بشه تر تچشا گریه یرز نبز

 همرو آروم چشماتوخیلیاربز

 یکم شی سبک یرگریهز نبز

 رکنا ارشبزو ورغر مشبا یه

 رببا تبالذ هستی يبرا گها

 که هستی عاشقش گها زمهنو

 یگهد توقلبت هاتو غصه نریز

 کنه خستت یگهاردنز ورتغر

 کنه شکستت دل باید نیست گها

 غونیدا کنی نپنهو نمیتونی

 سونیآ ینا به نباشی دشیا نمیتونی

 تو داري سشودو عاشقیزهنو

 یتورجا يشکاا هبد نشونش

 غونیدا کنی نپنهو نمیتونی
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 ...سونیآ ینا به نباشی دشیا نمیتونی

 .دبو لمد فحر هنگآ ینا قعاوا

 ...کنم موششافر حتیارا ینا به نمیتونستم...غونمدا کنم نپنهو نمیتونستم

 بدست سهوا مبر رهبارودوکنا مشاربز نمیتونستم....ورمغر....خب لیو

 ...نشآورد

 ...دمکر ستپا هنگوآ قتاا در ايصد با

 ؟بله: من

 اري؟؟بید..وشسیا: نماما

 ..تو بیاین نماما بله: من

 بهمداد..دبو ستشد لپرتقا آب انلیو یه...خلدا مداو دوکر زبادرو

 نممنو: من

 ...هشاخو: نماما

 گفتم سرکشیدمو نفس یه

 ...چسبید چه من

 ...دهکر معرفی بخو خترد یه مستادو از یکی....جونت شنو: نماما

 ....سالمتی به: من

 ...شتماگذ ارقر ظهر ازبعد دافر سهزدم،وا نگز: نماما

 ...خوبه...باشه:من

 ؟بزنم نگز رهبادو ايمیخواي؟؟؟نمیخو کتیو مطمئنی: نماما

 ونبد بزنم دفریا ستامیخو لمد....کتی آوري دبایا...همرو شتماچشماموگذ

 ...ممیمیر کتی

 ختماندا سرمو.دمکر زچشماموبا...روکا ینا دمنکر لیو
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 لبموگزیدموگفتم...پایین

 

 ....مطمئنم: من

 ....رمنمیا دووم کتی ونبد مطمئنم....مشوگفتمادا لمد يتو

 گفت هباخند...باال آورد سرمو چونموگرفتو نماما

 ....ومتر میلی نیم همین نبز....يبرز يیشار چه اووووه: نماما

 خندیدموگفتم

 ....نمتر میلی نیم همین ي نهویود اخترد: من

 گفتوشد يجد

 ....کتی؟؟؟مطمئنی وشسیا: نماما

 حرفشوگفتم سطو مپرید

 ....نماما مطمئنم: من

 ....یمدار ارقر هفت بیوفتیم راه باید شش ساعتدافر...خب خیله: نماما

 ...باشه: من

 ....فتور شتدابر پرتقالو آب خالی انلیو

 ....تخت روي مشد لوو رهبادو

 ....میکنم لقبو...دبو هرکی دبو هرچی

***** 

 نپاپیو یا واتکر ونبد سفید هناپیر با دمبو هپوشید اي مهرسو ارشلو و کت

 ...دنگر لستماود

 من منتظر دهماوآ حاضر بابا مامانو.پایین فتمر...شتماند حوصلشو

 گفت یدنمدبا نماما...دنبو

 ؟کو تتواکر: نماما

 بریم...نمیزنم: من
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 ....شتهز ببند يچیز یه وبر عهههه: نماما

 

 گفتم يجد کشیدمو هم يتو خماموا

 ....نیست که سیوعر...خوبه ريهمینطو: من

 ...دمفتاا راه بابا مامانو از ترزود...دمبو گرفته سوآدر...ونبیر زدم خونهدر از

 مهم سموا...دبو طبقه ده نتمارپاآ یه...دمکر ركپا نخونشو در دم

 ...هیچی...دنبو

 چه شبابا و نماما و سالشو چند نستمومید نه. نستمومید فامیلشو و سما نه

 رن؟؟کا

 ....دبو مثبت نالا از من ابجو...دنبو مهم زمبا خب لیو

 ...شد ركپا ماشینم پشت بابا ماشین تا مشد معطل اي قیقهد چند

 داد گلو نماما.در يجلو نمداو ستد به باباشیرینی و ستد به گل نماما

 گفت ستمود

 ...رشبیا دتخو: نماما

 ...گرفت بابا از رو شیرینی نماما و گرفتم رو گل فحر ونبد

 ....هیچی...شتماند خاصی حس هیچ...زدن درو نگز

 چه هیجانی چه....دمیز ريچجو قلبم...دمفتاا ريستگااخو روز دیا

 ....ريشو

 ....دمبو وتتفا بیو آروم خیلی....حاال لیو

 يتو رسانسوآ در نشد زبا با.دبو هفتم ي طبقه نخونشو...خلدا فتیمر

 ...دمکر بلند سرمو...شد بلند لپرسیاحوا ايصد نشیکشوو رگبز ي خونه

 ...شبابا به دادم گلو منم...من به بعد دادو ستد بابا به شبابا

 ده ردمیخو مامانش به...شپو شخو ي ساله سه ودو هپنجا وداحد دمر یه
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 و دبو هپوشید مشکی بلند منودا کت...باشه تر کوچیک شبابا از سالی

 

 كسر ونبیر به مشکیش حریر يسررو یرز از نگشر بیاشر يموها

 ...میرسید نظر به خوبی زن....دمکر لپرسیاحوا مامانشم با...نمیکشید

 چند ايبر ننگامو....سمتش به شد هکشید منگا هخترد ظریف ايصد با

 ....هم يتو ردخو هگر ثانیه

 ...دمکر نگاهش نهراطلبکا

 دبو مشکی شموها....یخی بیآ هناپیر یه یرشمز دبو هپوشید لی نفاراسا

 خیلی درچا...دمفتاا نکتایو دیا...دبو حترا رچقد.دبو یختهر دورش فصاو

 خط هفت خیلی رينگاا نستمونمید سمشما که هخترد ینا...میومد بهش

 گرفتن ايبر شتاند تالشی هیچ بهم ردخو هگر ننگاهمو قتیو...دبو

 ....منددوبرگر مورو خما با که دمبو من ینا...شنگا

 هنشد هچید سلیقه با لیو....دبو گیربز ي خونه...خلدا فتیمر نفاشورباتعا

 ....دبو

 ....دار خانه مامانش و بانکه ي نشستهزبا شبابا مفهمید نحرفاشو يتو

 ...یمرنمیخو هم به میگفتم دبو ديعا موقعیتم گها شاید

 شد هکشید وتمتفا يبحثا روي از ريستگااخو مجالس متما مثل صحبتا

 ....ما سمت

 فحر باهم دادن زهجاا اول ي جلسه نهمو يتو حترا خیلی شبابا مامانو

 قا،آبابا نجا هار گفت...مفهمید سمشوا زد اشصد که شبابا....بزنیم

 ....تاقتا يتو کن هنماییرا شووسیا

 متما...دبو تلیهآ رنگاا که دنبو قتاا...تاقشا يتو فتیمر....شد بلند زبانا

 ضعیتیو هر در!!!....نیومد خوشم صالا...شعکسا از دپربو تاقشا اریود
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 ...شتدا عکس

 ....بغلم نشست نماو تختشو لب نشستم

 

 ....شحرفا شودخو دیا....دمفتاا کتی قتاا دیا زبا

 چی نمونمیدو منفهمید هیچی هار يحرفا از که نمیشه ورمبا ممدخو

 ...دادم بشواجو

 ....همین دمبو خشک خیلی خیلی نمومید فقط

 ...!!یمدکر حمتز فعر یگهد نشستن ردهیخو بعدو ونبیر فتیمر

 ...کنن يپیگیر ها ادهخانو ابعد شد ارقر

 ...ونبیر مدیماو نخونشو از یمودکر حافظیاخد

 گفت نماما که ممیشد ماشین ارسو شتمدا

 ؟چیه تنظر: نماما

 ماشینوگفتم يتو نشستم

 ....!!!خوبه: من

 گفتو دکر خمیا نماما

 یکی لنباد دممیگر....دنبو خوشگل نیومد خوشم ازش من لیو: نماما

 ...یگهد

 گفتم بستمو ماشینو در

 ....!!!!باشه: من

  ....خوبه من نظر از بریم هرکی ريستگااخو
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 * پنجم و چهل فصل*

 ....عصر ابخو يتو....دمبو ابخو

 ....مپرید جااز مبووووبو ايصد با

 ....نمیشد ورمبا

 خوشگل کوچیک کیک یه...کنک دبا و نگیر نگیر ايیزآو از دپربو تاقما

 مالوندمو چشمامو....تخت روي دبو نشسته هباخند سوگندو دبو میز روي

 گفتم

 ...زدم سکته....يبمیر اه: من

 گفتوبوسید مو گونه

 ....تولدتو دبو دشیا یکی باشه تماخد از: سوگند

 حتی دنبو دشیا هیچکیو دبو متولد....لبم روي نشست يخندزپو

 ....!!!!دمخو

 ...سوگند دبو دشیا خوبه زبا

 لیو هبگیر قشنگ تولد جشن یه سموا دبو داده لقو وشسیا....گرفت بغضم

 ....من تولد نه اون تولد نه...تولد جشن به نرسید ننمودبو باهم عمر

 داده تبریک مپیا شتمدا میدا لمد ته رينگاا...دمکر شنرو گوشیمو صفحه

 ....باشه

 ...دنبو يخبر هیچ....نه لیو

 گفت و بهم داد شودوکا سوگند

 نسموآ تو میگرفت تولد یهویی ريینجوا من سهوا کسی ینی: سوگند

 ...دمبو

 ...دمکر زبا رو هشد پیچ دوکا ي بسته حوصله بی



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
236 

 

 گفتمو ستمد پشت بستمش...دبو ظریفو خوشگل ساعت یه

 ...نممنو...قشنگه خیلی: من

 گفت سرمو تو زد یکی

 ....قتذو بی سر تو كخا اي: سوگند

 گفتم موزد پس ستشود

 ....داري خالقیما شخوو قیذوبا توقع ديکر ارمبید ابخو از: من

 ....ديبو همین ديبو ارمبید: سوگند

 ....دکر شنرو شورو شمع جلومو شتاگذ کیکو

 گرفت هنمود جلو که کنم پوفش ممداو

 شوهرخوشتیپ....آرزو اول: سوگند

 .....سالمتی....خوشبختی.هنشگادا...ارپولد

 دمکر آرزو لمد يبستموتو چشمامو

 .....مقبر سنگ روي یا باشه وشباسیا متولد یگهد لسا یا: من

 ...دمکر تفو شمعو مودکر زبا چشمامو

 ....یمردخو کیک تاییدو باهمو زد ستد امبر سوگند

 ....!!!!متولد جشن شد ینما

 همشو نرفته ريستگااخو وشسیا که مکشید سوگند نبوز یرز از همینکه

 تبریک یه راه به چشم داشفر تا....خب لیو...دبو دوکا بهترین شهدخو تو

 ....نرسید قتو هیچ که....دمبو خالیو خشک

***** 

 یه...مخرید دوکا سشوا زاربا فتمر....کتی تولد....عشقمه تولد وزمرا

 ....نوشتم مپیا سشوا.....دبو سکوعر عاشق وپشمالو سکوعر

 ...ركمبا تتولد....کتی عشقمی....ندگیمهز روز بهترین تتولد
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 ....ستشد به سیدر ییدوکا نه شد لساار پیامی نه....دبو گرفته گریم

 ....دمبو داده مفصل تولد جشن یه لقو بهش

 لیناو که شاپی کافی فتمر گرفتمو کیک و گل ستد یه...شتمدابر شودوکا

 ...فتیمرربا

 زده ذوق مودکر زبا رو دوکا...دمکر فوتش اون يجا مودکر شنرو شمع

 ...آوردم خاطر به شدنشو

 ....گفتم تبریک تولدشو بوسیدمو گونشو دمکر بغلش خیالم يتو

 يتو شتماگذ رگبز ي تیکه یه...مبرید کیکو ستشود روي شتماگذ ستمود

 ....هنشد

 شتمودابر لستماد....شد خامه از پر هنشد دور....میترکید شتدا شلپا

 ....دمکر كپا هنشود دور

 .....خونه سوندمشر مبعد...دادم مشا بهش نوراستور مشدبر

 ....هنفر دو تولد جشن یه ینما

  ....نمیزنه قولش یرز وشسیا
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 * ششم و چهل فصل*

 نالا آنقر به دمبو تو يجا شکا...ابخد دمکر هشتباا کتی مشد خسته یگهد

 .....نکن منو شتباهها.... میکشمت ممیا دمخو شی وسعر ايبخو

 سوگند نگریو ي قیافه به دبو هشد سبز مسر روي که شاخایی و باتعجب

 ...دمکر هنگا

 ؟؟؟تو میگی چی: من

 ....مشد وسعر دمکر غلط میگم هیچی هیچی: سوگند

 ؟شی نشز دنبو آرزوت مگهدي؟نبو نیا توعاشق مگه؟چی ینی: من

 ....!!!!نیستم یگهد لیو دمبو اچر: سوگند

 ؟؟؟؟نیستی عاشقش ینی: من

 .....نه: سوگند

 گفتم باتعجب

 ؟؟؟؟؟نه: من

 ....ازش همیگیر لجم...نیستم عاشقش نه: سوگند

 بشه کم شسررو از مورتا یه گها نالا همین میگی تچر داري: من

 ....يمیمیر

 روي از نماو دارم سشدو فقط...نیستم عاشقش من....منمیمیر نه: سوگند

 .....دتعا

 ؟؟؟غتدا عشق اون چیشد: من

 میشه شخامو عشق تیشآ ازدواج هبعد...دبو ازدواج قبله ماله: سوگند

 ....کتی

 تحسر شتمدا من....هخترد ینا دبو نهویود....لبم روي نشست يخندزپو
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 ...ردممیخو نواو موقعیت

 قبله ماله یناا ي همه....ساعت یه سهوا حتی....دبو دنبو وشباسیا آرزوم

 گها من....غیرممکنه؟؟؟میشه شخامو ازدواج هبعد عشق تیش؟آجهازدوا

 سر تو ااااكخا.میگرفتم تیشآ خوشحالیاز دممیکر ازدواج وشباسیا

 ...سوگند

 ؟؟؟مگه دهکر رتچیکا....تو اي نهوویود: من

 لقبو اول خوندنم درس عاشق من نیومید توکهده؟؟؟نکررچیکا: سوگند

 خونه بشینم کن فکر....دبرنمیا ستمد از رمکا هیچ شیرز زده حاال دهکر

 .....منر هنشگادا

 ؟؟؟چیه نخوند درس....ببر حالشو خونه بشین....باشه تماخداز: من

 شکا..خونه بشینم حاالباید....دبو هنشگاودا رکنکو آرزوم من نه: سوگند

 .....دمبو تو يجا

 ....یگهد يخر: من

 موهاتو جلو توبکشدرچا...نکن یشآرا ونبیر میریم میگه من به: سوگند

 .....ونبیروتنهانر....شنپو نجیرنا وقرمز يسررو..توبگیردرجلوچا...تو بکن

 آب لمد قندتو بگهرویناا من به که وشسیا دآوريبایا....لباحا چه وااااي

 ....شد

 ادمیخو داره ستدو.....شتنشهدا ستدو از نهوویود...تسر تو كخا: من

 ....باشی دشخو ماله فقط

 سنه...فکرمیکنه پیش لسا صد دايمر مثه؟چی ینی امنمیخو: سوگند

 .....شهدخو فحر فحر همش....صنا یگسد ينیاد یه تو داره بابامو

 ....باشه باید تعمر روزاي بهترین نالا....نیوموقعیتتونمیدرتوقد: من

 خوشم جهنم هشد ندگیمز...نیست حاالکه....نمیکنی دركتو نه: سوگند
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 ضعو سمموا نکشید قطال به گها نمورکا یگهد دوروز....ازش دنمیا

 ....میکنم

 شسر زدم داد مشد عصبانی

 ....ريمیا سمشوا حترا رنقدا یهزبا مگه قطال....ببند هنتود: من

 گفتزدو يخندزپو

 .....شاخشهرو عاطفی قطال نگیریم سمیر قطال: سوگند

 ....نمیفهممت: من

 حترا....سیا يپا نشستی ها نهویود مثه که نمیفهممرو تو منم: سوگند

 ...کن نیوجو...کن ندگیتوز

 ....دمیا تگیر بهتر موقعیت تاارهز هنشگاودابر

 ....بابا وبر: من

 ...ادمیدرو نیا ابجو بد خیلی....ردخو نگز موبایلش

 ....وشنیا رهبیچا اشبر سوخت لمد

 میکشتم دمیز نگز قتیو دمبو وشسیا زن من گها که دمفکرکر ینا به

 ....مودخو اشبر

 در قتو یه نرفتی موقه نهمو ؟؟؟ازباشم ستیاکجامیخو؟لوا: سوگند

 ...ممدم؟؟اونر

 ....دکر قطع

 منر من قتو یه که نرفته موقه نهمو از...شوراکا ببین...ببینش: سوگند

 ....جایی

 ...مهمیابخد اشبر مهمی....تو بخاطر زده رشکا از باشه تماخداز: من

 فعال...میگن ديعتماا بی نمیگن مهمی ینا به...حتما آره: سوگند

 ....فظاخد: من
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 ....همو نمیفهمیدیم اجدید قعاوا که دمفکرکر ینا به سوگند فتنربا

 دنبو مشکل میگفت سوگند که یناییا..ممیدید قشنگ نواو تمشکال من

 ....خیلی دبو شیرین

 ...ردمیخو منو ندگیز تحسر ومیدید بخو منو بدبختی اون

 ....نیست ضیرا داره که موقعیتی به هیچکس

 ...ناسپاسیم لحا همه در اخد ايبر ما هستیم يبد يها هبند چه

 شناشکر يها هبند زسا ومکد به نهونمید...داره لید چه اخد سهوا مبمیر

 ....!!!برقصه

 و شسوندر آرزوش به اخد....دبو آرزوش وشبانیا دنبو هشد دشیا سوگند

 ...ناسپاسه زمبا اون

 ....دبیا شقهراخد نکنه...میسوخت مسوگند سهوا لمد

 هبد مهادا تمهربونیا توبه....نگیر يجد حرفاشو...خله سوگند....یااخد

 اون فطر از من یااخد...داري سشدو نبفهمو بهش...کن قشنگ ندگیشوز

 ....اممیخو رتمعذ ازت

 ...دمبو سناسپا ممدخو گرفت مخند

 يپا زلجباو سرتقانه لیو...دهنبو نصالحمو به وشباسیا من ازدواج شاید

 ....دمبو ستماخو

  .....هشد قیمتی هر به اااااامشومیخووسیا ااایااخد
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 * هفتم و چهل فصل*

 .....یگهد ريستگااخو ي جلسه یه زمبا

 نمامااز سمشما تاحاال مشدبو هندید...دبابابو يستادو از یکی ختردپریسا

 ....مشنید

 ...دبو مثبت بماجو قبل ي فعهد مثل

 رچها باکت يخاکستر نهدومر ختدو شخو اي چهرپاارشلو یه.مشد دهماآ

 .ارمشلو همرنگ ي خونه

 ....دمبو بخو همیشه مثل...دمکر بنتخاا دودي هنمواپیر

 ي فعهد مثل زمبا نیودگر لستماد نه زدم تیواکر نه قبل ي فعهد مثل زمبا

 ...زد غر کلی نماما قبل

 ...دمفتاا راه ماشینو يتو نشستم شنازد غر به لبیخیا منم

 ....دمبو هشد بیخیالی آدم چه

 ....ممیخوند هنگآ دمخو سهوا ماشین يتو

 غونیدا کنی نپنهو نمیتونی

 ...سونیآ ینا به نباشی دشیا نمیتونی

 تو داري سشدو عاشقشیوزهنو

 ....یتورجا يشکاا هبد نشونش

 ...مشد دهپیا مودکر ركپا ماشینو...دبو نغودا عصابما

 دار خونه رکا شبابا.دبو بهتر نضعشوو قبلیه به نسبت...یالییو ي خونه یه

 تک مپریسا....وزيمروا رنمد ي ادهخانو یه....دبو رمعما سمهند مامانشو

 ....سلو مطمئناو دبو ندزفر

 ....نستقبالموا دنبو همداو دشمامانشوخوو شبابا...خلدا فتیمر



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
243 

 

 .....؟؟؟چی ینی نستنونمید بحجا رينگاا دبو جالب خیلی

 ...دشخو و دبو هکوچولوپوشید يسررو یه که مامانش

 ....بنفش لختی هکوتا هناپیر یه

 ....دبو مثبت نهمچنا بماجو لیو....نیومد صالخوشما

 يبحثا ي حوصله صالا...یارستگااخو فمزخر تتشریفا ینا از دمبو متنفر

 ...شتماند مزخرفو

 .....یگهدحرفتونو بزنین زود

 ....دبو نشسته روم بهرو پریسا....دبو پایین مسر

 هخترد ینا از ردمیخو بهم حالم....شد چندشم تپلشو لخت ينارو نیددبا

 .....ول ي

 آورو شچند ي صحنه اون تا دمکر بلند سرمو!!!!.....دمبو هندید قیافشو

 ....نبینم

 ....میدد شودخو شبجا

 ذوق تو ريبدجو غلیظش یشآرا...دبو هکوتاو شیطونی هاشووبرا ماشاهللا

 ....دمیز

 هنشاپیر نگربا پایینشو و دبو مشکی موهاشم دبو عسلی رينگاا شچشما

 ....دبو دهکر ست

 .....هخترد بشر ینا که رنگاا نه رنگاا

 .....هخترد نیومید کجااز حاال....گفتم لمد يتو موزد يخندزپو

 سمت مچرخوند سرمو مودکر خمیا...دمیکر منگا همسخر لبخند یه با

 ....باباو نماما

 ....دمکر مقایسش کتی با هگاآ دخو نا

 ؟؟؟....کجا ینوا کجا من کتی
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 گها...زههر دمبو گفته بهش من ویدرمیبا کتی وروي سر از نجابتو خانومی

 مخانو نماو...دمفتاا سوگند دیاد؟؟؟؟بو چی هخترد ینا پس دبو زههر کتی

 ....!!!!باهم دارن تیوتفا چه یارجا بشه نمز ینا گها گرفت مخند....دبو

 ...کنیم صحبت تاقشوا يتو بریم دادن زهجاا قبلی شناییآ لیلد به منااو

 ....من شسر پشتو شد بلند اون اول

 دبو ختهاندا راه تق تق خونه يکتارپا روي که شبلند پاشنه يکفشا ايصد

 بکوبم محکم موربیا در شپا از ستامیخو لمد که دبو عصابما روي ريقد به

 ....شسر يتو

 ....میشد يمتر چهل....تاقشا يتو سیدیمر هبألخر

 بنفش و تیرصو تاقشا نسیوراکود خهآ دبو بنفش نگر عاشق فکرکنم

 ...دبو

 حتیرا يمبال روش نشستم...شتدا بنفش تیرصو سکیوعر ست نیم یه

 ....دنبو

 ....شتدا بنفش تیرصو چینی چین رتو دورش تادور و دبو هنفردو تختش

 .....دشخو برعکس ستدر دبو خوشگل تاقشا

 .....خترد ینا دبو قیحو رچقد....هم روي ختاندا پاهاشو مورو بهرو نشست

 که ريطو...دمیکر صحبت زنا با دارو کش حسابی...مشنید شواصد هبألخر

 ...میگرفتم عتهو لحا

 ؟؟؟خموییا رنقدا توهمیشه: پریسا

 گفتم مودکر بیشتر خمموا

 .  ....بله: من

 گفت دوکر زينا با ي هخند

 ريهمینطو منجااو...متدبو هیدد دور از شگاهتوفر يتو قبال لبتها: پریسا
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 ...نمیپسند بیشتررو خمووا ورمغر ايپسر اخترد لبتها...ديبو خموا

 ...بله: من

 ي؟؟؟نظر حرفی؟بگی يچیز اينمیخو:پریسا

 ....نبز داري حرفی گهاتو....فقمامو کامال من....نه: من

 گفت زدو برقی شچشما

 ؟؟؟قعاوا: پریسا

 .....بله من

 ...فقمامو منم: پریسا

 ...دمنز حرفامو من نگی یگهد دوروز...نبز حرفاتو تو...نه: من

 گفتوخندید

 ...نمیمونه حرفی که خوبی رنقدا تو وشسیا واااي: پریسا

 گفتم موزد يخندزپو

 ....ونبیر بریم نیست حرفی گها....خب ربسیا: من

 گفت وشد بلند شجااز

 .....معزیز بریم: پریسا

 ....دبو کی یگهد ینا اه اه اه

 گفت دوکر ننگاهمو هباخند نماما....ونبیر فتیمر

 ن؟جا وشسیا چیشد: نماما

 دبو هنپسندید که قبلی ي فعهد میشناختم بخو مامانو...دبو گرفته مخند

 منو نظر همونحا دبو همداو خوشش که حاال لیو فتیمر زدن فحر ونبد

 ....ستامیخو

 .گفتم تیمذا تیوتفا بی حالت نباهمو

 ....نیست مشکلی من نظراز: من
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 گفتوپریساخندید نماما

 ....باشه ركمبا....مثبته جونم پریسا نظر:پریسا نماما

 ....نمیشد ورمبا صالا...زدن ستد دنکر وعشر همه

 ؟؟؟بشه من زن ارهقر خنک ي هخترد ینا ینی

 ....دمبو ناموفق کامال لیو مبخند دمکر سعیو مکشید عمیقی نفس

 هچید سیوعر تمقدما و مهریه تاو بریم سوگند شوونیا با شبدافر شد ارقر

 ....بشه

  ...نهورانابا چه....مشد دمادا.....ینا از ینما
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 * هشتم و چهل فصل*

 يتو دمفکرمیکر که دبو ییراجو یه حرکاتم....نمیشد ورمبا

 زبا زدن ونبد تاقمدرا که ممیشد دهماآ شتمدا آروم خیلی....یاسترؤ

 ..خلدا دبیا زدن در ونبد کسی شتاند سابقه...شد

 جدیش بالحن....دمبو بدتر دمخو.... وشنیا همدر ي هچهر..دمکر هنگا

 گفت

 ؟میکنی رچیکا داري صالا هست ممعلو:وشنیا

 گفتم ختمواندا باال اي شونه

 ...میشمدما؟دامیکنم رچیکا: من

 ....یگهد میکنی غلط ده: وشنیا

 ؟چی ینی: من

 ..یگهد یکی ندگیز تو برینی ايمیخو زبا ینکها ینی: وشنیا

 تفکر خیانته وشسیا؟؟یگستد یکی نوبت حاال ديکر فنا که کتیو ندگیز

 ...یگهد یکی بغل تو تنت باشه یگهد يجا

 گفتم مودکر خمیا

 ...هنمیر هخترد ینا توبغل تنم هبر هرجا مفکر: من

 گفت دادو باال هاشووبرا

 چه هخترد ینا...کنی ابخر میگرد یکی ندگیز ايمیخو میگم...بیا: وشنیا

 ...بیوفته تو گیر باید بیخبر جا همه؟؟ازشه نتادزمیخو دهکر گناهی

 گفتم دممیکر مرتب تموواکر که حالی در

 ....یگهد من گیر دهفتاا که ردهخو گوهی یه حتما: من

 گفت زدو يخندزپو
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 يجا يمیر داري اچر کتی به نسبت تشدید عشق ینا با نمونمید: وشنیا

 ؟؟؟یگهد

 گرفتم تصمیمو..کنی هنماییرا ادنمیخو...نممنو شمدادا نجا وشنیا: من

 ....یگهد

 گفتو داد نتکو يسر تأسف روي از میرفت ونبیر قتاا از که حالیدر

 میرفتی رنقدا دبو حقیقی عشقت گها نیستی عاشق قعاوا تو: وشنیا

 ...ريبیا تابدستش

 ...ونبیر فتر گفتو ینوا

 سترا وشنیا...بهش مکوبید شدمو هکوبید مشت تختو لب نشستم

 بدست تاکتیو میرفتم دمبو عاشق گهدم؟؟؟انبو عاشق من؟؟؟میگفت

 رم؟؟؟بیا

 ....لیو قعیهوا کامال کتی به عشقم نه

 ....عشقم روي ارمپامیز ورمغر بخاطر....گرفت لجم دمخو از

 سالن يتو تنها....زد خندزپو یدنمدبا سوگند....پایین فتمر شدمو بلند

 ...دبو نششته

 یکشدنز فتمر

 مسال: من

 مسال: سوگند

 گفتم کشیدمو ستید تمرصو به...مکشید عمیقی نفس

 ....امنمیخو...نگو يچیز کتی به میکنم هشاخو: من

 .ردمخو حرفمو ي مهاد نماما ايباصد

 ....یگهد بیاین...وشسیا سوگند: نماما

 .گفتم میآرو ايباصد...یمدفتاا راه طحیا فطر به
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 ي؟؟؟مید لقو: من

 باشنیدنش نمومید...بگم بهش امبخو که منشد سیر کتی از: سوگند

 يچیز قتیو تا نمیگم يچیز من....شاخشهرو نستاربیما شونکشهدخو

 ...نپرسه

 من من به...بایسته شدرمجبو نماو...دمیستاا روش بهرو...شجلو مپیچید

 ....دمبو دهفتاا

 سیوعر به زهنو که ريینجوا...میپرسه روز هر که نمومید...بخو: من

 ....میفهمه هنرسید

 گفت دوکر خمیا

 خبر نمونمید بگمه؟شد دمادا وشسیا بگه؟کنم رچیکا شتیدا توقع: سوگند

 شتهاند خبر ششوهر ادربر از کسی نیست دار هخند!!!...ارمند

 ...خیلیه ريستگااخو يمیر داري هنفهمید که همین؟؟باشه

 گفتم گزیدمو لبمو ي گوشه

 ...بشه حترانا امنمیخو.... امنمیخو: من

 شد بلند نماما ايصد

 ....شد یر؟دتادو شما موندین کجا بابا اي: نماما

 هشاخو نگو بهش کن ريهمکا بامن تو نسوگندجا......مدیماو: من

 ...میکنم

 نمیمونه خبر بی که شعمر خرآتا...نپرسه دشخو قتیوتا گفتم: سوگند

 ...میفهمه هبالخر

 ....طحیا فطر به دمفتاا راه کشیدمو مموها يتو ستید کالفه

 کتی به که حرفی تا بشم دمادا ستمانمیخو من مگه...دمبو دهکر لج باهمه

 گها بفهمه اون تا شمدمادا ستمانمیخو مگه؟؟..بنشونم کرسی به مودبو زده
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 ؟؟؟یختهر خترد نیست

 ...!!!!بفهمه بهتر چه یگهد بخو

 ....اممیخو چی منمیفهمید....شتمدا يگند لحا چه اخد واااي

 ....یناا پریسا ي خونه به سیدیمر

 یه لصالحاا....دسر...وتتفا بی...شتماند خاصی حس هیچ که دبو جالب

 ....شتمانددومادا

 نشستیم قتیو.نستقبالموا نمداو ییرو شباخو شبابا مامانو...خلدا فتیمر

 .مداو مپریسا

 پایین یندفعها دبو هپوشید تیرصو ي حلقه ستینآ ي نوزا تا هناپیر یه

 که یشمآرا...دبو شپا تیرصو سکیوعر کفشو دبو تیرصو شموها

 ...ماشاهللا

 ....مشد دمخو به سوگند دار معنی هنگا متوجه پریسا نمداو با

 که امبر دبو مهم رنقدا دبو کتی نمز گها...بشر ینا از نمیومد خوشم ممدخو

 لخت داره رينگاا هخترد ینا حاال لیو ببینه کسی موشو رتا یه شتمانمیز

 ...نیست مهم صالا من ايبرو دهمیگر

 ...میخوند شبابا....مهریه اغسر فتیمر زود خیلی

 ....مجید هللا مکال جلد یک

 ...سمسخر؟؟چیه ننومید نمآقر یناا...لبم رو نشست يخندزپو

 کامل یسوسر...فبا ستد شفر تختهدو...دان شمع و یینهآ:پریسا يبابا

 ...رفریزو لیخچا...بچو

 ...تتوماا متما لباسشویی....دي اي ال ینچا هشت و هپنجا نیوزتلو

 ....زدم غر لمدتو

 چیشد سکه؟؟پس نبد انمیخو چی نشودخو...نشن شکست ور: من
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 ....رنگاا منفهمید؟؟؟پس

 گفتم مودبر یکشدنز سرمو دبو نشسته سوگند بغلم

 د؟بو چندتا سکه: من

 ...تا ودهصد: سوگند

 ...هاآ: من

 ...شتاند فرقیم هرچندکه!!!....نوشتن تاسکهارهزدو نالا گفتم

 ستمد...من به سیدر...زدن مضاا یرشوز همه وچرخید ستد به ستد برگه

 ...یدزمیلر

 آروم کنم مضاا رو برگه ستمامیخو قتیو...دمفتاا کتی دیا...بستم چشمامو

 ابخر ممضاا و ردخو خط ستمد...داد قلقلک بغلمو

 ...مخندید منم......نچ نچ نچ....نگا مضاشوا:گفتوخندید...شد

 روي يلبخند یگهد لیو دبو هشد بخو ممضاا یندفعها...دمکر زبا چشمامو

 دبو مهمونایی اون از...دبو مگلو نمهمو همیشگیم بغض شبجا...دنبو لبم

 ....ازنمیند لنگر رنمیخو کنگر که

 نخترشود سهوا خونه یه مخانو وسعر يبابا که نماند ناگفته لبتها

 ...نمیخرید

 ....دبو ینبز تحضر تولد هیندآ هما خرآ ايبر سیوعرو عقد ارقر

 ....باشه روز نهمو شتندا دتاکید رچقد....زدم خندزپو زمبا

 ترین سخت تو ینبز تحضر...نمیکنم فکر؟؟؟میشناختن ینبز تحضر

 نمییند چهرپا متر نیم خوبه....یناا لیو نشد شتهدابر شسر از درچا یطاشر

 ....نشودخو به

 ...ونبیر فتیمر فظیاخد از بعد

 ....خیلی دبو بد خیلی حالم
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 يجلو که ممداو دمخو به قتیو...نستمونمید مقصدمو...مشد ماشین ارسو

 ...دمبو ركپا

 هخاطر باهم....یناا کتی ي خونه روي بهرو دبو سبز يفضا نه که ركپا

 ي هپنجر....باشیم نجااو نمیشدو دبو یکدنز خیلی خهآ نجااو شتیماند

 ....میشد هیدد تاقشا

 ؟؟؟میکنه رچیکا داره ینی...دبو شنرو غشاچر

 ...دهکر شواهو لمد رچقد اخد اي

 ....گرفتم شورشما

 .....ردخو قبو یه وااااي

 زبا میرفتم چیو همه یرز دممیز شتابرمید همونجا گها قسم اخد به

 ...غشاسر

 ....دنیوفتا تفاقیا هیچ شبعد مودکر قطع زود که حیف لیو

 ....مشد هننداخو رهبادو مودکر شنرو ضبطو

 ...بشه سر بغض یه با مشبما ارنز

 .. بشه تر تچشا گریه یرز نبز

 ...هم رو آروم خیلی چشماتو اربز

  ....یکم شی سبک گریه یرز نبز
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 * نه و چهل فصل*

 ...نیاتهر مخانو

 که ها بچه به آوردم سرموباال میریختم کولم يتو هامو سیلهو که حالیدر

 گفتم و دمکر هنگا دبو دشگر در دفرجا نوید دستاا منو روي ننگاهشو

 د؟ستاا بله: من

 ...ردارمکا تباها نبمو:دفرجا

 ....نشستم موداد نتکو يسر

 ...دممیمر لی فوضو از شتمدا ها بچه مثل ممدخو؟؟؟شتدا رمچیکا ینی

 ....ها بچه رهبیچا...دبو گرفته مخند

 بگه کسی به شتاند سابقه تاحاالو دبو خشکی خیلی آدم دفرجا دستاا خهآ

 ....دارم رتکا نبمو

 ...!!!شتماند نشد اعود بابت نیانگر که دبو بخو بیاتماد رنقدا شکراروخد

 یکو سی تا نهو بیست بین ردبیخو بهش و دبو نبیاتمواد دستاا دفرجا نوید

 ....باشه

 يفر فر شموها...دبو معمولی خیلی شچهر ماا شونه رچهاو دبو بلند شقد

 هسبز تشرصو پوستو دبو فرمی شخو عینک یرز مشکیش يچشما..دبو

 همه ها بچه ماا ادنمید محل هیچکس بهو دبو قخالا بد خیلی ینکهابا...دبو

 ....شتندا اعود شسر و دنبو عاشقش

 عالقم ردمو درس دستاا انعنو به دمنویدفرجا دمبو تبیااد عاشق نچو

 ختنشاندا دام به فکر به ها بچه ي بقیه مثل ماا شتمدا ستدو

 نوید مثل اي هخوند درس باکالسو اروپولد آدم نستمومید نچو!!!....دمنبو

 دبو وشسیا فقط من عشق که لبتها....نمیشه عاشق ها بچه ما ايترفند با
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 ...بسو

 دوبو تر بد منوید از وشسیا...کنم دمخو عاشق هرکسیو میتونم من گرنهو

 شتوفکر صالا من خب لیو....نیست يچیز که نویددفتاا چنگم به

 ....دمنبو

 ...دممیکر ییافکر چه....مخندید دمخو رفکاا به

 ...ممداو دمخو به اشباصد

 ....هبألخر فتنر:دفرجا

 گفتم خندیدمو

 ....ها رهبیچا نشد وکنجکا: من

 ...ممیدید خندشو دبو ربا لیناو ايبر شاید...خندید نماو

 ...لبتها داره یموکنجکا:دفرجا

 ؟؟باشه شتهدا ويبایدکنجکااچر...صالا نه: من

 تو به ممیدا...ستمدر...تیدخو تو قتهو چند ببینم...ريهمینطو:دفرجا

 ...ديکر ابخر خترددبو

 ...مشد تنبل ردهیخو...نمومید آره: من

 حتیرا ینا به... خیلی مهمه خیلی درس...نیومید دمیا خوشم:دفرجا

 ...نکن بشاخر

 ...دستاا چشم: من

 رکنکو یگهد هما چندو نیست خوبی موقعیت نالا نمومید...فرینآ:دفرجا

 ....حیفه نبخو بخو ستودر فقط...کن لشو...خب لیو داري

 ؟بگین ستینامیخو چی لیو دستاا باشه: من

 ..وبر....هیچی هیچی:دفرجا

 ...بخونم درس نمیتونم میشه گیردر هنمذ ريینجوا خهآ دستاا: من
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 گفتوخندید

 ...ها میشه گیردر بیشتر بگم:دفرجا

 ...بگین دستاا نه: من

 مپدید ندیدو بسته شگوو چشم...نیستم ساله بیست پسر:دفرجا

 ....میدد خترد لمد همه...دمبو ختردتاارهز دستاا...دمنیاموکروجو...نیستم

 گفتم مودکر شنگا منگوال مثل

 ؟؟؟خب: من

 یا دمنکر پاموگم ستود میگم يچیز دارم گها نیوبد که گفتمرویناا:دفرجا

 نتخابتا....ستمتاخو زبا باچشم....مبگیر تصمیم عجوالنه بشمو لهو

 .....دمکر

 ورمبا صالا....دممیمر شتمدا....دبو هشد زبا حد خرینآ تا مچشما

 ینی....ینا جز دمکرمیرو يهرچیز فکر؟؟من....دنویدفرجا دستاا...نمیشد

 ؟؟؟گفت چی ینا نال؟اچی

 نجریادر تمدخو ستمامیخو خب لیو...نخونتو بزنم نگز اممیخو:دفرجا

 ...باشی

 نههههه: من

 گفتوخندید

 ...میزنم نگز ظهر از بعد....ااااچر:دفرجا

 ....زوده حاالخیلی من من....دستاا نه: من

 ....نیستزود صلنما:دفرجا

 ...بخونم سمودر اممیخو من: من

 ....تو نموومید من نخونی گها:دفرجا

 شیوسیا گهاشاید....دنمیکر لمو لحظم یه وشسیا دیا....دمبو دهکر بغض
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 هر آرزوي دفرجا دستاا...دممیکر لقبو دوپیشنها ینا نالا دنبو ندگیمز تو

 ....دبو يخترد

 نه ممیشد وشسیا زن من کهدنبو همسخر سمر اون گها...زدم خندزپو

 ....نوید

 ....دستاا میکنم هشاخو: من

 يچیز کسی امنمیخو ضمندر....نکن هشاخو میکنم هشاخو:دفرجا

 ....فعال...بفهمه

 ....وريناباو بهت و نیاد بایه شتاگذ منو....فتور ینوگفتا

 .....وشسیا فقط میشم وشسیا زن فقط من....غیرممکنهد؟؟؟فرجا دستاا

******* 

 دي؟؟؟کر رد تودستااتو....تتوسر كخا اي

 ....دکر ردش گفتم نماما به خونه زد نگز قتیو هم دمخو هم آره: من

 که رامپد از اون...داري بخو موقعیت ینهمها....یگهد يخر ده: سوگند

 ازت سکالو ییدارا نهمهاو با که نوید دستاا از ینما...اتبر همید نجو

 .دممیز اهورو دمبو من تو اي نهویود....دهکر ريستگااخو

 ....وشسیا يپا به میمونم لیو....نفهم حمقا خر نهویود من آره: من

 گفتو دکر خمیا سوگند

 مداو در هنشد از هرچی اون....یندنبو هم قسمت وشسیا و تو: سوگند

 دمیکر شتال رنقدا ستتامیخو گها...ارهند ستدو یگهد اون...گفت بهت

 ....که

 گفتم حرفش سطو مپرید عصبی

 که من ارهند که ارهند سمدو...رو یناا ي همه نمومید دمخو نمومید: من

 ...دارم سشدو
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 نتاشودو رامپد و نوید....کن بنتخاا روهمینا از یکی...يخر تو: سوگند

 ...عالین

 یتاذ میکنه حتمرانا شوخیشم نوزد فحر حتی...کن تمومش سوگند:من

 ...میشم

 ...يبد ستد از اون يباال از خوبتو يموقعیتا نباید تو لیو باشه: سوگند

 ...نیست اون از بهتر موقعیتی هیچ هست وشسیا قتیو تا: من

 ....میشه دمادا زود خیلی دبو نگفته بهت اون مگه: سوگند

 ینی...من سهوا میدا ي نهروز یه ینی همین...نشد لیو...دبو گفته: من

 ...داره سمدو

 گفت زدو يخندزپو

 ...میکنم سالمت شد دمادا که یگهد روز دو...باشه: سوگند

 ؟عشقمونو هبگیر یددنا میتونی ريچجو...نمیشه دمادا مطمئنم من: من

 سرگرمی..ارهند اي عالقه تو به اون...گرفته نالا تا که ريهمونجو: سوگند

 ..گفته دشخو اشبر ديبو

 ...مبمیر دمخو درد به اربز...رنیا دمیا بدبختیامو سوگند اخد روتو: من

 تو لیو...اممیخو خوشبختیتو که ینها بخاطر فقط میگم يچیز گها:سوگند

 لنباد ديمیکر در به در داري...رنگاا نیستی خوشبختی فکر به دتخو

 ...نشد بدبخت

 ...شم بدبخت ادمیخو لمد آره: من

 ...تهدخو میل: سوگند

 همه به دنبو که شیوسیا يباال از...شد ريجو یه لمد سوگند فتنر با

  ...ممیتوپید
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 * هپنجا فصل*

 هنگا بهش رمخما و بالواخو يباچشما موآورد ونبیر بالشم یرز از موبایلمو

 ..دبو شناآ نا رهشما.دمکر

 دادم ابجو دبو هشد گهدور ظهر ازبعد شیرین ابخو ثرا بر که ییاصد با

 ؟بله: من

 عنو از لیو...گوشمونشناختم يتو پیچید که مزخرفی و جیغ ايصد

 ..پریساست مفهمید صحبتش

 ؟؟؟عجقم ديبو الال...خوبی شموسیا مسال: پریسا

 ....زن بهم لحا یییییا

 ...دمبو ابخو..خوبم: من

 ....دمکر لتابید...ببشین: پریسا

 گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 ؟پریسا شتیدا رکا: من

 ..مبشنو خوشلتو ايصد زدم نگز...تبال دبو هشد تنگ لمد:پریسا

 ؟حاال يشنید...کیاو: من

 ...دور دور بلیم نبالمد بیا....ااااوشسیا:پریسا

 دارم رکا يپر نمیتونم: من

 ...علوسی سهوا لیمدا رکا کلی عجقم هموند نمواخرید متما:پریسا

 ....یگهد بسه. رخو بهم حالم هههههها

 ....پریسا: من

 ....پریسا جونه:پریسا

 ريینجوا دنمیا خوشم...نبز فحر آدم مثه...نکن سلو تودخو رنقدا: من
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 ...بزنی فحر

 محرمم هم به زماهنو...تهدنامز با زدن فحر زهطر چه...ذوق بی: پریسا

 ...نشدیم

 ...فعال دارم رکا مبر باید النما...همینم من: من

 ..دمکر قطع گوشیو صحبش ي مهادا ايبر نموند منتظر ونبد

 ....همسخر ي هخترد اه اه اه

 ....!!!!دادم مهادا ظهرمو از بعد ابخو بالشتمو یرز شتماگذ گوشیو

***** 

 ساعتم به.میومد باال تا دششا و بلند ايصد.دمکر زبا چشم نیا ايصد با

 ...دبو هفت واي..دمکر هنگا

 ستهرا ستامیخو ابخو زهنو لمد...مشد بلند وربز دمبو هبیداخو خیلی

 .ها رهمیا ابخو ابخو میگن

 حلقه ستینآ شدمو خم.رکنا شتمامیذ رو تنبلی باید دبو بس یگهد خب لیو

 یینهآ تو دمخو به هنگا یه.مپوشید شتمودابر مینز روي از نگمور قرمز ي

 ....رو قیافه...ختماندا

 ي حوله...شد بهتر یکم زدم تمرصو به بیآ یهو ستشویید يتو فتمر

 ..پایین فتمر و شمدو روي ختماندا سفیدمو

 ...ممداو من...یاهللا: من

 ...دمادو شا عجب چه: وشنیا

 ینا دمبو عصبانی کم دمخو...شد بلند و کشید جلو سریشورو سوگند

 مشکی چرمی يمبال روي مودخو...دبو عصابمروا ريبدجو مسوگند يخماا

 ...ختمونشستماندا

 گفتم دممیز زگا که حالی در شتمودابر سیب یه
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 ا؟؟خبر چه خب: من

 ...یگهد توئه ستد اخبر: وشنیا

 گفت زدو يخندزپو سوگند

 ؟؟خوبه نجو پریسا: سوگند

 گفتم مودکر خمیا

 ...ازش ارمند خبر: من

 ....داري رکا کلی سیتهوعر یگهد دوروز مثال قیذو بی که رنقدا: نماما

 ....نیست من ستد به راکا: من

 فتمر شدمو بلند مجا از....دبو پریسا رهبادو...ردخو نگز گوشیم همونجا

 طحیا فطر

 ...شهدخو: وشنیا

 ....دبو زادم لحال چه: نماما

 ...عاشقونشونو يحرفا نفهمیم کنن تخلو انمیخو: سوگند

 لمد که فتمر... عاشقانه يحرفا...دبو خند زپو شبیه بیشتر لبتها مخندید

 بشر ینا به اي عالقه نفهمن که فتمر...ننشنو رو باپریسا نمزد فحر

 ...ارمند

 .دادم ابجو طحیا يتو مسیدر قتیو

 ؟پریسا بله: من

 مسال: پریسا

 ..علیک: من

 يبیا مبد آدرس...میدد دهلعاا قفو بچو یسوسر یه ممداو من: پریسا

 ؟بخریم دبو بخو گها ببینی

 رشسفا همداو خوشت گها بهت دادم که رتکا...دارم رکا که گفتم نه: من
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 ...هبد

 ...دنکر قولنامه رو خونه نباباجو ستیرا: پریسا

 ...سالمتی به: من

 ؟ببینیش ينمیا محاال...ينیومد که قبلش: پریسا

 ؟ دارم رکا بگم بهت باید ربا چند من پریسا نه: من

 دمسا خرید یه ما سیمونهوعر مسر خیر اريند ذوق صالاتو: پریسا

 که چی همه...بگیر داري ستدو هرچی گفتی دادي رتکا یه....نرفتیم

 يچیز نندگیموز سهوا هم ي باسلیقه باشیم باهم ادمیخو لمد...نیست لپو

 ...من....بخریم

 گفتم حرفشو سطو مپرید

 ...دارم رکا ارمهز ربا ايبر النما...هست که همینم که گفتم: من

 داري؟ قتو من سهوا کی پس: پریسا

 ...باشیم باهم حلقه و طال خرید سهوا نبالتد ممیا یگهد ي توهفته: من

 ...شما نشی خسته: پریسا

 ...وبر دتخو منمیا همونم سهوا حتیرانا: من

 ...نه: پریسا

 ي توهفته...ممیا میرنم نگز شتمدا قتو قتوهر...ننز غر پس: من

 ..روز هر ننز نگز زبا...یگهد

 اري؟ند ريکا...باشه...ببخشید: پریسا

 ...نه: من

 ..فظاخد: پریسا

 ...خلدا فتمر و ونبیر دمکر تفو اباصد نفسمو...دمکر قطع گوشیو

 لنباد رهبیچا يبابا و نماما فینطرا از شتماند ريکا هیچ ي حوصله صالا
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 داده رتکا یه حترا منم...پریسا ي ادهخانو رنواو از نودبو سیوعر رايکا

 نالاتا که نستمومید..هبخر دشخو مائه دنگر به هرچی دمبو گفته مودبو

 ...هخرید هماروچیز خیلی

 گفتم باتعجب...دننبو بقیمو میدید نیوزتلو شتدا سوگند...خلدا فتمر

 ؟کوشن بقیه: من

 .کنن ستدر شربت فتنر مامانم.سشویید فتر نیا: سوگند

 ..نهاآ: من

 ...مبل روي نشستم رهبادو

 ....میکنه رد تو بخاطر خوبشو يموقعیتا متما داره کتی: سوگند

 ....بشه وسعر نباید من کتی...دهکر غلط....رستگااخو....دمکر داغ

 ر؟؟؟ستگااخو: من

 پسر...دهکر رد خال مثل دهکر ريستگااخو ازش دشستاا..آره: سوگند

 ....اشبر همید نجو ییشدا

 ؟؟؟کنم رچیکا: من

 ترشی بگو نبز نگز یه قبلش...میشی دمادا داري یگهد توکه: سوگند

 ...تو بخاطر شودخو ازهنند

 زدم بهش حرفامو من...ارهند بطیر من به: من

 به دهستاوا ها نهویود مثه زبا زدي بهش که حرفایی اون با لیو: سوگند

 ...عاشقته زهنو...تپا

 ...زهنو عاشقشم منم...بشم اشفد لهیا

 ...میشه متمو چی همه نمدکر ازدواج با النما...زدم حرفامو من گفتم: من

 ...نشه متمو کتی ندگیز جتازدوا با وارممیدا:سوگند

 هیچی نه؟؟بشه متمو ندگیشز ادبخو که مهمم رنقدا ینی..گفتم دمخو با
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 ...نمیشه

 ...نمیشه هیچیش نه: من

 ؟بهش زدي اي ضربه چه نیومیددي؟کر لشو اچر: سوگند

 منم به بهش ردهخو ضربه دارم لقبو...یمردنمیخو هم درد به ما: من

 که قتیهو از کمتر خیلی رشثاآ ازدواج قبل حیرو ي ضربه ینا لیو..ردهخو

 قتو هیچ مطمئنا کتی منو ي بطهرا...میشدیم اجد هم از یمودمیکر ازدواج

 ازدواج گها لیو میشه تر کمرنگ نجموازدوا با لیو هنمیر نمودیا از

 ي ادهخانو...نمیشد کمرنگم حتی قتو هیچ میشدیم اجد بعدو یمدمیکر

 ادشخانو کل من به نسیدر با شتماند ستدو...دنبو مخالف کامال کتی

 دارن جحتیاا شونمدخو ي ادهخانو به نندگیشوز لطو تو ماآد..کنن ترکش

 مزخرفو يحرفا اون گها من...باشن شتهدا رمنیاد عشق بهترین گها حتی

 اون گها...کنه موشمافر تر حترا و به دسر ازم که دبو ینا بخاطر زدم بهش

 بهش که دبو عشقی بخاطر فقط دمکر ترکش گها زدم رو حرفا

 ...مشد بیخیالش دمبو عاشقش نچو اخد به سوگند ابخد...شتمدا

 گفت دوکر منگا وريبا نا سوگندبا

 ...زهنو تو ینی نمیشه ورمبا: سوگند

 روتو...فتمر دشخو بخاطر فقط لیو کتی سهوا ممیمیر من سوگند آره: من

 عشقش ارنز اخدروتو...عاشقشم زهنو نگو بهش قتو هیچ...نیا نجو اخد

 ...کنه شموافر شه دسر کن ريکا...بمونه نگرپر

 ...دشخو بخاطر فقط شه بیخیالم کن ريکا

 ..شباها کناعود..بهش نبز نگز میگم منکه: سوگند

 زبا من ايصد با اون میشناسم بخو خیلی کتیو من..نمیزنم نگز نه: من

 اعود شباها گها حتی میشه تر نگر پر میشه هندز تشاخاطر متما
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 ...کنه شموافر کن توکمکش...کنم

 قعاوا من لیو...جلو مبر رهبادو نشآورد بدست ايبر شتانذ ورمغر ستهدر

 بدستش دممیکر شتال گها شاید...کنماجد ادشخانو از کتیو ستمانمیخو

 نمیشد ندگیز ندگیز اون خب لیو..وردممیا

 ...کتی اغسر نرفتم ورمغر بخاطر میگم دمخو به روز هر من

 ندگیمز يتو لیو هست قلبم يتو همیشه ايبر کتی دمبو ورمغر من آره

  ...ارهند جایی
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 * یک و هپنجا فصل*

 بالشم که دمبو دهکر گریه ابخو يتو رنقدا...دمبو هشد ها نهویود مثل

 هقم هق....یدزمیلر حشتو از بدنم متما دمبو نغودا...دبو خیس خیس

 ...دکر ارمبیدو سیدر دادم به نماما که دبو بلند رنقدا

 ي؟؟یدد بد ابخوي؟چیشد: نماما

 گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 ...دبو ابخو همش که شکراروخد...نیست يچیز: من

 پاتختی روي شتماگذ کشیدمو سر نفس یه دوبو آورده نماما که بیآ انلیو

 ..مکشید دراز و

 ....فتر دوکر شخامو تاقوا قبر مامانم

 ؟؟؟چی باشه شتهدا قعیتوا گهد؟؟؟ابو ابخو

 ....دهبو ابخو فقط میگه لممد....چپه زن ابخو...ممکنه غیر نه

 واي....وشسیا گه؟اباشه قعیوا گها....میترسم نه

 از اربز دور از....یااخد...نشه دمادا فقط لیو....مشانمیخو....یااخد....نه

 ....میشم نهویود هبگیر زن....باشم شتهدا سشدو دور

 .....ازم دهکر قایم شاید....میگفت سوگند دبو يچیز گها

 نصفه سه...دمکر هنگا گوشی ساعت به...دبو هشد متمو طاقتم

 ....دنبو مهم ساعت.....شب

 وشسیا که بشم مطمئن ستمامیخو فقط....بهاخو سوگند دنبو مهم سموا

 .....داره سمدو

 سوگند سهوا نوشتم مپیا شتمودابر گوشیو

 دمادا سوگند...دبو هشد دمادا وشسیا...میدد بد ابخو یه...سوگند: من
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 ه؟؟؟؟شد

 قیقهد چند....شه اربید تا زدم نگز تک یه پشتشم....دمفرستا سشوا

 قایقد ترین آور جروز ترین طوالنی که اي قیقهد چند...مشد معطل

 ابجو سوگند سیدر سر به هبألخر خب لیو میومد بحسا به ندگیمز

 زشبا....من نجو یااخد...دمکر آرزو بستمو چشمامو....داد پیاممو

 ....دمکر

 ....دمبو دهنکر زشبا هیچوقت شکا...ابجو اون دبو بیاجو چه

 ....متأسفم...کتی شتاند لیاقتتو اون: سوگند

 به مخوند دوبو دهفرستا سوگند که متنی رصدبام؟؟؟؟میدید چی اخد واااي

 ستدر کامال رينگاا نه لیو...دنکر هشتباا من يچشما شاید ینکها میدا

 ....دبو

 ....مشد بدبخت یااخد

 سعی میگرفتمو زگا بالشتو تمرقد مباتما بالشت يتو دمکر وفر سرمو

 ..کنم خفه گریمو ايصد دممیکر

 سهوا ینی...دمنمیکر فکرشم صالا....نغودا دمبو وونغودا دممیز جهز

 ینی؟؟شد دمادا هنکشید همادو به نییمواجد که دهبو حترا رنقدا وشسیا

 اش؟؟بر دبو ارزش بی رنقدا دمجوو

 بغل یااخد...شها بوسه...شتند ينفسا شستاد ارتحر پس یااخد

 یااخدوش؟؟؟سیا لیو دنبو دهکر عاشق منو که دنبو ییاچیز یناا...گرمش

 د؟؟؟نبو شیارز هیچ ینی

 من قبل خترد تا باچندده؟؟؟بو رشکا ینی؟؟؟تونسته ريچجو اخد اي

 ده؟؟؟بو

 اخد ؟؟؟ايعاشقمه نگفت دشخو مگه یااخد....دنبو رشکا وشسیا نه نه
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 ؟؟؟پس چیشد

 به دممیز مشت...ممیکشید موهامو...دمبو هشد نهویود...میشم نهویود دارم

 .....تنم به مسر

 دبو سوگند مداو مپیا....منمیفهمید حالمو

 ....نتمانگر هبد ابجو کتی؟؟عشقم خوبی...جونم کتی: سوگند

 میگها؟؟چرد؟کر نپنهو ازم اچر...میومد مبد مسوگند از هههه

 بهش و ديبو عاشق ؟دوروزچی ینی عشق نیومید توچه....عشقم

 ستدو شووسیا زهنو من.....متر عاشق مطمئنم...من لیو...يسیدر

 .دادم پیامشو ابجو...دارم

 ؟؟نگفتی يچیز اچر؟؟؟قتهو چند: من

 ستمانمیخو ابخد...یگسد هفته چند...نگرفتن مجلس زهنو: سوگند

 ...کنم حتترانا

 ؟چندسالشه چیه سمشا: من

 ...سالشه دو بیستو کنم فکر...پریسا: سوگند

 ...ركمبا نپیوندتا...عاشق کبوتر دو....وشسیا....پریسا: من

 ...شتاند لیاقتتو اون ابخد...کتی نکن یتاذ تودخو: سوگند

 عاشق عاشقم فقط من نمیفهمم هیچی من...شتاند لیاقت نگو هی: من

 ...میشه کرو رکو

 یتاذ که دبو ینا بخاطر فقط نگفتم يچیز گها...کتی ببخش منو: سوگند

 ...نشی

 ؟؟هست خوشگلم حاال...ارهند عیبی لبیخیا: من

 ...ازش رهمیخو بهم حالم سحیا بی رنقدا نمیمو بابا نه: سوگند

 ...بگو ستشورا: من
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 ....عکسشو بفرستم ايمیخو...ابخد نیست خوشگل: سوگند

 ...آره: من

 میگفت سترا...دبو ريستگااخو لما کنم فکر..دمکر زشبا..مداو عکسش

 رشکنا وشسیا...دبو تر خوشگل من از..دنبو شتز لیو...دبو حیا بی

 ...شتاند خوشحالی قبر شچشما رينگاا لیو...دبو

 رچقد که دمفتاا نمودخو يعکسا دیا...دبو من حس ینا شاید نمونمید

 ..نجااو لیو میخندید شتو

 ..نیست بچه من مثه..سفهمید خانومه..خوشگله خیلی ینکها: من

 ...میگیا تچر...خوشگله خیلی فمزخر خنک آره: سوگند

 ه؟؟؟نمیخند وشسیا اچر: من

 ...دبو باتو که قتاییو بجز لبتها...هنمیخند قتو هیچ: سوگند

 داره؟؟؟ سشدو: من

 ....گرفتش که شتهدا حتما: سوگند

 روي شتماگذ گوشیمو...سوگند يبااجو از ردمیخو بهم حالم اه

 بشم اتفد لهیا.....ادمند وسوگند پی در پی يپیاما ابجو یگهد...سایلنت

 بهت دمیا رچقد..تنته خوشگلی ارشلوو کت چه...سیاجونم

 تیرصو...تیهرصو اون سلبا...پریسا با ديکر اپید قشنگی مونیرها...عشقم

 ...نمیا بهم يخاکستر

 دي؟؟؟نکر هخند اچر؟؟یختسر بهم رنقدا تموها اچر...شیوسیا

 اري؟؟؟ند سشدو باشم وارمیدا میتونم

 ...نمیگرفتش که شتاند سشدو گها...مخندید عصبی

 حسمو تا من مثل باشی خترد یه باید حتما...نمیشد ورمبا صالا

 شکست يعاشقا فقط که گندیه حس...بشه دمادا عشقت ینکها....بفهمی
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 ....نیاد نصف میشه ینوا....متماو میفهمنش ردهخو

 عاشق میبندنو دل حترا...من مثل ستدر...دنسا خیلی اخترد خهآ

 میبرنو شونودستفاا نمیا...سنگن از رينگاا...اپسر لیو...میشن

 ...نیست رکادر عشقی قتو هیچ...نمیر

 اپسر ندگیز يتو تأثیر اي وذره میشه نغودا که اسخترد ما ي حیهرو ینا

 ....ارهند

 رجباا روي از یمودمر قتهو خیلی که میآد...آدم مشت یه میمونیم خروآ

 ...میکشیم نفس

 عاشقا فقط...نشواز هنموند يچیز که عاشقی ي ردهخو شکست يماآد

 ...فقط میفهمن

 سنگ لشد رهنمیخو من وشسیا به نه دمکر هنگا وشسیا عکس به رهبادو

 ...باشه

 ....اخد با دنکر دل و درد دمکر وعشر

 ؟جونم اخد

 بشه خوشبخت اربذ ــــــــــــــکربِد من

 بشن نگیر روزاش اربذ

 میشه خوشگل رچقد همیخند قتیو نیومید که تو بشه ونخند لبش اربذ

 اربید ابخو از که صبح اربذ بگیر ازش هاشو غصه شـــــــــنوبخند

 اربذ باشه اــــــیبز سشوا ندگیز ،میشه

 شخوشبختیا هبخاطر کنه تشکر بهامیخو که شب

 نمیشه کم نتدبو اخد از ،کن بغلش گرفت لشد قتو هر شبا ظبشامو

 ! رنبخو رو ندگیشز تحسر خیلیا تا کن ريکا

 باشه" خوبی آدم "فطر که باشه دتیا هبد بهش داره ستدو که رو هرکی
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 ... باشه" دتیا "حتما رو یکی ینا نگه بهش کمتر" گل "از ،نکنه یتشاذ

 فکر هیچوقت تا! نکنه" شک "بهت هیچوقت تا شبا" بخو "شباها رینقدا

 اخد باشه بلد" عاشقی "سمر حتما تا هبد بهش رو کسی! نیستی که نکنه

 متما "اون خهآ... اون نجو و تو نجو ؛فقط نمیکنم رشسفا یگهد جونم

 پس! گرفتم دیا اون با رو" لتنگید "و" شتندا ستدو "من! منه" ندگیز

 ...شبا" شـــــــــــــــظبامو"

 هشد دمادا شموسیا....شتمدا مهربونی دل چه....سوخت دمخو سهوا لمد

 از ستانمیخو لمد صالا...دمبو خوشبختیش نهااخو دل ته از حاال منو دبو

 دبو گرفته بد لممد لیو...بشه نپشیمو دشکر

 شتواگذ لتنگید و شتندا ستدو و محبت عشقو نیاد بایه منو یااخد گفتم

 معرفت بی فتر

 ....میکنه سلتماا من به رشیا با خوشبختی سهوا نماو...رنخو غصه گفت

 لقبو...نفریم یه وشسیا و من یااخد...ستمانمیخو ینوا من نه لیو

 یااخد....بشه خوشبخت رشیا با میکنم لتماستا اون يبجا من...کن

 ....شبا شموسیا ظبامو

 ...زود خیلی خیلی...زود خیلی آره...میکنم سیوعر باهم ما لباحا چه

 !!!!؟؟؟؟...میشه نتووربا....عشقم با میکنم ازدواج دارم....ها بچه مسال

 !!!!!؟؟؟؟نمیرسن بهم عاشقا گفته کی

 ....شد ضیرا هبالخر

 ....شتماگز ارقر قولو لمد تو یشبد

 ....باشه تک نیاد تو بگیریم سمامر یه شد ارقر

 ...بپوشم سفید عشقش به اممیخو

 ....کفن تو منم ديمادا سلبا تو اون
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 ...بزنیم گل ماشینو بهترین

 ....کش نعش تو من وسعر ماشین تو اون

 ....هقرمز وسفید رز يگال عاشق اون

 ....لطفا باشه گالیل منم سهوا

 ...کنیم تعود ستامونودو بهترین

 .....کسیمو بی تنهایو منم کالسیاشو هم شوافرند اون

 ...میگیریم مکانو بهترین

 ...اهرز بهشت منم روتاال غبا اون

 ...لباسطاعبد دستاا منم جیو دي اون....یمرمیا کستوار بهترین

 ....میت زنما منم سهوا و میخونه عقدشو ي خطبه اون خوندآ

 !!!!....درمما و میزنه قهقهه خوشحالی از درشما

 ...داره حس یکی به و لباشه رو هخند نچو خوشبخته اون

 ...مسیدر آرزوم به هبالخر

 ...میزنیم عشقو ي بوسه

 ...كخا به....منم شوریا یه اون

 ...میزنم داد بلند

 ...باشه ارتنگهد اخد عاشقتم عشقم

 ...میبندیم چشمامونو

 ....نیاد به رو من منو روي به اون

 کشیدخو امنمیخو...دتخو پیش يببر منو گها میشه بخو رچقد اخد اي

 ...مببر دتخو کنم

 ...!!!بشویید ربا ها ،دهنه ربا یک امر مرگم مهنگا به

 ...ام شبانه يها شکا با غوشیآ هم سپا به
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 ...دمیز گمر بالین بر بوسه اش هقطر هقطر که

 ....دممیمر که لحظاتی سپا به

 ....ممیشد رگو،تماخاطر آوار یروز

 ....!!!!هیدد غسل ربا ها ده امر

 ...نیدابخو بیشتر کعتر چندین را میتم زنما

 ....:بنویسید ام عالمیها ودر

 ....!!!ستا هشد گم تفو یخرتا

  !!!!.....دبو دهمر پیش ها تمد از او
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 * دو و هپنجا فصل*

 بهم وردمیا که اي همز بی زاينا از حالم...دمکر هنگا مزخرفش ي قیافه به

 ...ردمیخو

 ....ختامیند رهکا همه خطه هفت ايخترد دیا منو قیقاد دبو زده که تیپی

 بیشتر هناپیر به کنم ضعر چه که مانتو....بشر ینا دبو شکل یه روز هر

 چین حسابی که كچر تیرصو هکوتا خلی خیلی مانتو یه...شتدا شباهت

 پاشو يها عضله که چسب خیلی خیلی سفید ارشلو یه...دبو چینی

 سانتی بیست نگینیش تیرصو يکفشا...دبو شتهاگذ نمایش به ريبدجو

 ي هشد فر يموها که دبو هپوشید يسفید حریر لشا....شتدا پاشنه

 که دبو غلیظ يحد به یششمآرا...ادمید ننشو حتیرا به تیشورصو مشکی

 ...دنبو رينجواو سیشوعر تو سوگند

 دیا...دمیز بهم حالمو کلنشاد ملس يبو...نشست دوکر زبا ماشینو در

 یه...بهش میومد شبو رچقد...دمفتاا دمبو هخرید کتی سهوا که يعطر

 ...ندگیمهز آدم ترین صخا به متعلق که صخا يبو

 ....معزیز مسال: پریسا

 گفتم دممیکر شنرو ماشینو که حالیدر مودکر خمیا

 دادي؟؟؟ لفتش رنقدا اچر: من

 گفتو خندید

 ...کشید لطو مشد دهماآ تا ززززمعزیییییز: پریسا

 از ممتنفر...نشم معطل ممیا قتیو که گفتم مبیا ینکها قبل ساعتدو: من

 يمداو اي قیقهد دو نبالتد ممداو بعد به ینا از...بمونم کسی منتظر ینکها

 ي؟؟فهمید...نیستم ينیومد خب که
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 ...چشم: پریسا

 ...بلند ايصد با...شد پخش همیشگی هنگآ نهمو ماشین نشد شنرو با

 بشه سر بغض با مشبما ارنز

 ...بشه تر تچشا گریه یرز نبز

 هخیر که رهمینطو..کنه ضعو هنگوآ ستامیخو...ضبط سمت فتر ستشد

 گفتم خشکمو يجد بالحن دمبو جلو به

 ...باشه اربز...ننز ستشد: من

 ..ارمبز دشا هنگآ اممیخو...وشسیا غمگینه خیلی: پریسا

 ...ینرهمینطو نهمشو ارمند دشا هنگآ: من

 ...ممیریز دشا هنگآ کلی ستوا خونه ممیبر فلشتو؟خهآ اچر: پریسا

 ...منمید شگو ارمند ستدو دشا هنگآ نیست زمال: من

 ...نمید مثبت ژينرا آدم به دمشا يهنگاآ عاشق من...بد رچقد: پریسا

 اممیخو من هرچی هستی که من با...کن شگو ديبو تنها قتو هر: من

 ...يبد شگو باید

 ....باشه: پریسا

 روي گرمش يستاد ردبرخو با...دبو نفرمو روي ستمد....سمتم چرخید

 ....شد چندشم مستاد

 ستد یرز شتمامیز میگرفتمشو عشق با قتیو...دمفتاا کتی يستاد دیا

 روي خترد ینا ستد شتماند اي عالقه هیچ حاال لیو...نفرمو روي دمخو

 .....باشه ستمد

 کشیدمو عمیقی نفس...شتماگذ هم روي هکوتا ي ثانیه چند ايبر چشمامو

 گفتم

 ...ستتود داربر: من
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 گفت زنا با و داد حرکت گونه ازشنو ستمد روي ستشود

 .....اتبر دبو هشد تنگ لمد: پریسا

 ....داربر ستتود گفتم: من

 ا؟؟؟چر: پریسا

 .....محرمیم نا زهنو ما: من

 گفت وخندید

 ...باشی حرفا ینا هلا رهنمیخو بهت: پریسا

 گفتم شتمودابر نفرمو روي از ستمود

 ...هستم که حاال رهنمیخو یا رهمیخو: من

 ؟؟؟من ايبر دبو هنشد تنگ لتد تو: پریسا

 گفت رهبادو که ادمند بشواجو

 د؟؟؟بو هنشد تنگ لتد...امتو با...وشسیا: پریسا

 رنقدا...ديبیخو يالاسو مخصوصا ممتنفر دنکر السو از من....پریسا:من

 ...نکن السو

 ؟؟؟یهدبیخو نشد لتنگد...نیست ديبیخو: پریسا

 ....لمد يتو میمونه لتماسو ابجو...آره من نظر از: من

 نقربو دارم لمد يتو دهکر فکر...دبو هشد لخوشحا رينگاا...خندید

 ....ممیر صدقش

 ....راشکا از رهمیخو بهم حالم....ازش ممتنفر لمد يتو که نهونمید بدبخت

 طال تا خرید مرکز یه یمدبو همداو....مشد دهپیا و دمکر ركپا ماشینو

 که حالی در موزد ماشینو گیردزد....بخریم هم ي باسلیقه نووشمعد یینهوآ

 راه جلوتر...مشد هشگاوفر وارد دممیکر مرتب مشکیمو تسپرا هناپیر
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 ستشود بهمو سوندر شودخو حمتز به...دبو مسر پشت پریسا میرفتمو

 گفتم کشیدمو ستمود...دبو ردهخو تا شستیناآ که مها زوبا دور دکر حلقه

 ....شی ونیزآو ستمد از نخیابو کوچه تو دنمیا خوشم...پریسا: من

 پز بگیرمو عشقمو يها زوبا که ینما عاشق من...که قشنگه خیلی: پریسا

 ....مبد

 ....دمفتاا کتی فحر دیا

 خوشم خیلی زهتا....يبد تا هنتواپیر ستینآ دارم ستدو خیلی: نکتایو

 ....منه ماله خوشتیپ دمر ینا که مبد پز همه به بگیرمو هاتوزوبا دمیا

 گفتم هباخند مودبر جلو موزوبا

 ...یگهد بگیر؟هستی چی معطل پس: من

 .گفت و کشید عقب ستشود

 ...يشد دمخو ماله ماله قتیو سهوا باشه...نه: نکتایو

 ...نهویود تمدخو ماله: من

 ...محرمیم نا مثال خب لیو...نمومید: نکتایو

 گفتم مودکر خمیا

 ؟؟؟شدیم ممحر نا ما حاال یگهد....باشه: من

 ...توزوبا ممیگیر بعد پایین هبد ستینتوآ فقط....باشه خب: نکتایو

 ...گرفت هناپیر روي از موزوبا موداد پایین ستینموآ هخند با

 زومبا دور بشه حلقه ستشد ینکها از...بهم ادمید حالی چه همونم که واي

 لمد...منه ماله ینکها به کتی به دممیکر رفتخاا...شتمدا حسی چه

 ینا بگم ممیکشید خجالت....پریسا لیو....مبد همه به پزشو ستامیخو

 ....دنبو من نشأ در هخترد ینا....نمهز

 ...دمبو شتو که تلخیو قعیوا ينیاد يتو برگشتم
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 ...نخیابو تو شتهز...ارمند ستدو من لیو: من

 ....مبر راه نمیتونم هبلند خیلی مکفشا پاشنه خهآ: پریسا

 ..گفتم مودکر خمیا...ازم دبو تر هکوتا خیلی زمبا بلند يها پاشنه اون با

 راه نتونی که بپوشی يبلند پاشنه ینا به کفش ريمجبو: من

 ماله نیست روي دهپیا ماله کفشا ینا بریم راه ییمامیخو نستیومیدي؟؟؟بر

 ....سیهوعر

 ...یگهد سموعر منم خب: پریسا

 ...سیهوعر ماله گفتم...سهوعر ماله نگفتم: من

 گفت زنا با دوکر حلقه زومبا دور ستشود رهبادو

 تا مبگیر رو تو ستد ینکها جز ارمند هیمرا هیچ مپوشید که حاال: پریسا

 ...نیوفتم

 جلوتر که شیوفر کفش ي زهمغا سمت دمکر کج همورا...دمنز حرفی

 ...زهمغا يجلو مسیدر...دبو

 ...يبر راه بتونی داربر تخت کفش یه: من

 گفت و دکر منگا ورينابا با

 ...خوبن همینا...امنمیخو کفش: پریسا

 راه نمیتونم رينیا بهونه که داربر حترا کفش یه...نیست بخو نه: من

 .....مبر

 ...ممیا ريیجو دمخو...خوبه نه: پریسا

 ...نشو ونیزآو من لباو ستد از یگهد پس: من

 مشنید شواصد...مسر پشت مپریسا مودفتاا راه

 ...بهت برسم وبر تر آروم قلاحد: پریسا
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 ...دمکر کم سرعتمو نووبیر دمکر تفو اباصد نفسمو

 ...منمیدید هیچی..... من دومیکر هنگا قتدبا رو ها شیوفر طال پریسا

 مشنید باشوقشو ايصد

 نستمود بریم...خوشگله رچقد جفتیه حلقه ینا ااوشسیا واااي: پریسا

 ؟یهرچجو ببینیم کنیم

 ...بریم: من

 حلقشو پریسا...خوشگل ماا دبو دهسا...گرفتیم رو حلقه خلودا فتیمر

 من يجلو گرفتش زنا با دوکر ستشد

 د؟؟میا ستمد بهوش؟سیا خوشگله: پریسا

 کتایونم يستاد يتو شیک ي حلقه ینا میشد چی...دمکر هنگا ستشد به

 ؟؟؟؟...دبو

 ...خوبه: من

 یهرچطو ببینم کن ستتد امتو: پریسا

 ...دمکر ستمد رو حلقه

 ...خوبه همین...نتدومر يستاد به دمیا خیلی واااي: پریسا

 ..زهنو زسمغا لیناو و حلقه لین؟اوببینی یگهد تا چند اينمیخو: من

 ....نتخابها بهترین بنتخاا لیناو همیشه: پریسا

 بهترین نکتایو...نتخابها بهترین بنتخاا لیناو همیشه...میگفت سترا

 ...دبو بنتخاا

 ؟تهازندا...تهدخو میل: من

 ...ساختنش دمخو سهوا رنگاا آره: پریسا

 ؟؟؟ینارند پالتینشو همین شکل...قاآ ببخشید: من

 ...دهموجو اچر:هشندوفر
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 ؟؟؟پالتین اچر: پریسا

 ...ارمند ستدو طال: من

 .یمدکر بنتخاا همونو...دنمیز مو شطال با...آورد پالتینشو هشندوفر

 دي؟نکر بنتخاا هراجو یسوسر: من

 ...بیست و صد کد...مداو خوشم دبو یکی اچر: پریسا

 نبندشودگر..دبو شیک و دهسا نماو...آورد یسووسر نهمو هشندوفر

 گفت نشودگر دور شتانگهد

 وش؟؟؟سیا رهچطو: پریسا

 آورده نما به نشودگر دبو دهکر بنتخاا که شیکی نبنددگر...دمکر شنگا

 ....!!!!دبو

 ....خوبه: من

 ...دکر نگاهش یینهآ يتو وچرخید

 ....دمیا نمدگر به خیلی عالیهههه: پریسا

 ؟؟یگهد خوبه همین...باشه: من

 ...خوبه آره: پریسا

 سخت ايخترد اون از که شکر اروخد...دمکر بحسا سریع خیلی پولشو

 خرید حترا خیلیو دکر زهمغا لیناو يتو نتخابشوا و دنبو گیر

 مدیماو...شتماند رو پریسا با زاربا يتو فتنر راه ي حوصله صالا....یمدکر

 گفتو شد ستمد ونیزآو رهبادو...ونبیر

 ...خوشکله خیلی وشسیا نممنو: پریسا

 ...يشد ونیزآو که زبا: من

 گفت دوکر ول ستشود

 ....میکنیا رکو موآد ذوق بخو: پریسا
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 ....نمومید: من

 .....دمبو دهکر رکو ريهمینطو هم کتیو ذوق

 ...دون شمع یینهآ سهوا بریم: پریسا

 ....بخر شتیدا ستدو چی هر وبر دتخو....خستم بسه مشبا سهوا: من

 ...وشسیا لیو: پریسا

 ...میشه میرد هباشگا مبر باید...ارهند لیو: من

 ؟یمرنمیخو باهم شامم ینی: پریسا

 ...هباشگا مبر باید که گفتم...نه: من

 ي؟؟؟نر نمیشه: پریسا

 ..میشم یختر بی میکنم لشو میشم تنبل بد نه: من

 ...کنی انجبر باید ابعد....تیپت بخاطر فقط: پریسا

 ....حتما: من

 ....تختم روي مکشید دراز کتی دیا با و خونه سوندمشر زود خیلی

 که دمکر فکر ینا به....دارم سشدو دیاز رچقد که دمکر فکر ینا به

 حتی که قلبم ته تلخه قیتهوا یه آره...قعیتهوا زدم سوگند به که حرفایی

 ...کنم ورشمر ممدخو سهوا نیستم حاضر

 ....هند ستد از شوادخانو ستمامیخو....دمکر ول کتیو ورغر سما به گها آره

 ....باشه پشتش باشه حامیش شبابا ستمامیخو

 ...ارننز شتنها ادشخانو نمزخرفشو سمر بخاطر ستمامیخو

 بخاطر....بهش عشقم بخاطر دمکر ول کتیو....حقیقته یک ینا آره

 ...حتیشرا

 كتر خاطر به...ردمیخو ابعد که یها ضربه از بهتر ردهخو نالا که اي ضربه

 ....ادشخانو



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
281 

 

 ...کنیم تمامش بیا

 ...را چیز همه

 ....نماند به رمجبو تو نه باشم تو راه سد من نه که

 ...میدهم لقوش،نبا اننگر

 ...دنمیگیر را تو يجا کسی

 ...کن موشمافر تو ماا

 ....دينبو مقصر که تو...بخند

 ...میکنم تمامش هم دمخو دمکر وعشر را زيبا ینا من

 ....نیامید

 !!!!!....ستا عاشقانه یک نپایا یباترینز ننرسید گاهی

 ....دمکر شهار نعشقمو نشد تر یباز خاطر به مودبو عاشقش من آره

 ...دمکر كپا گونمو روي دبو یختهر زهجاا بی که شکیا

 سهوا حتی امنمیخو یگهد....قلبم ته ته مشدفرستا رهبادو تلخو حقیقت ینا

 ...بشه ورمر ممدخو

 ....دمکر هار ورمغر بخاطر کتیو من آره

 ....میکنی ورشبا تمدخو کم کم کنی ارتکر که دیاز غودرو یه میگن

 ...دمکر ول ورمغر بخاطر کتیو من آره

 ...میکنم ورشبا میکنمو تلخ حقیقت اون جایگزین غودرو ینا زود خیلی

 .....حقیقت میشه بشه ارتکر که دیاز دروغ یه

 ....زدم دفریا

 .....دمکر هار ورمغر بخاطر کتیو من
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 * سه و هپنجا فصل*

 ...هشد دمادا من وشسیا وشسیا....میشه ورتبا....اااانماااااما

 گفت زدو يخندزپو مامانم

 ....دبو عاشقت که شیوسیا نهمو: نماما

 گفت تمسخر با بابا

 ؟؟؟شد دمادا نهمودي؟؟ستاوا من جلو شبخاطر همونکه: بابا

 ....دنبو تو عاشق اون...ديکر رششو تو نستمومید....وشسیا: رشکیا

 اريلدد يبجا...ادمخونو از ینما...دممیکر گریه ريبها برا مثل

 ...!!!نشونهداد

 زدم دفریا

 ....بابا شما تقصیر...شماهاست تقصیر: من

 گفت ديخونسر لکما در بابا

 ....نمیکنم فکر؟؟؟منه تقصیر دنبو عاشق ؟؟؟اونمن تقصیر: بابا

 شما...یندکر ردش شما...مداو که رهبیچا اون...شماست تقصیر آره: من

 ...یندکر ردخو شوورغر

 که رهمونطو...دمیکر شتال نتآورد بدست ايبر ستتامیخو گها اون: بابا

 دمکر شتال درتما ايبر من

 دمادا حاال...یندکر ردشخو شما...بابا مداو اون...دکر تالششو اون: من

 نمیفهمه هیچکس اچر....هبد حالم هشد دمادا عشقم...خوشحالین شد

 ااااااخد..شد دمادا وشسیا....منو

 ....تاقتا يتو وبر....کتی: بابا

 خونه ینا از صالا...مبمیر دمخو نمودر بی درد به ممیر...ممیر آره: من
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 ...میشم گم ممیر....ممیر

 شتیاند همیتا يپشیز اشبر که يپسر بخاطر که قیحیو رنقدا تو: بابا

 ي خونه تو صالا....نیستی آدم تو....میکنی بحث بامن داري هشد دماودا

 ....يبر که بهتر نهمو...اريند جایی من

 باید آره...دمکر هار هقمو هق گرفتمو هنمد يجلو ستمود

 ...تاقما يتو مییددو...میرفتم

 ...!!!شتو ختماندا سلبا ستد چند شتمودابر کولمو

 .....کنم رچیکا اممیخو نستمونمید

 گرفت ازم سایلموو کیفمو تاقوا يتو مداو نماما

 ؟؟؟بکنی ايمیخورچیکا: نماما

 ....ارمند جایی گفت که يیدد...مبر اممیخو: من

 رو پر رنقدا يیدد رو يخترد ومکد....اريمیز شسر سربه که رنقدا: نماما

 ....باشه

 کمدر...هشد دمادا وشسیا...میفهمی نیز که تو...نماما: من

 ...غونمدا...کن

 گفت وکشید بغلش يتو منو

 ....شتهاند لیاقتتو...هشد که هشد: نماما

 همه اچر....اي کلیشه و فمزخر ي جمله ینا از دمبو خسته که اخد اي

 بهم بیشتر؟؟شتهاند لیاقتتو؟؟کنن ممآرو جمله ینابا ستنامیخو

 ...یگهد یکی اغسر فتهر که شتماند نواو لیاقت من...میریختم

 ...مبر اربز نماما کن لمو:من

 میزنم نگز لیو...هبهتر روزي چند یه نبینت تبابا يبر منم نظر به: نماما

 ....دبرگر يشد آروم که یکم...نجااو وبر نبالتد دبیا رامپد
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 ...منمیر نجااو نه: من

 ...بزنم نگز ممیر...همونجا فقط: نماما

 ممیر نسآژا با دمخو نه: من

 ...نسآژا به میزنم نگز باشه:نماما

 دنبو فتهر ییاندوز ییدا...دممیکر جمع موزنیا ردمو سایلو گریه با

 دبو بخو...پانیذ و رامپد میموند...دنبو و دبو دهکر ازدواج که پگاهم...سفر

 ..ببینن شدنمو شکسته تا دننبو یناا ییدا يجلو که

 خوبی موقعیت...دنبو خونه رامپد...یختمر شکا ییدا ي خونه به نسیدر تا

 لیو....دمکر تعریف پانیذ سهوا چیو همه یختمور شکا سیر دل یه...دبو

 ...دمیکر ممسخر ونمیفهمید رمبیشعو اون

 ...بچشه عشقیو شکست تلخ طعم کسی ارنز...یااخد

 چی گرفتنم پیچه دل ضعیتو اون يتو نمونمید...دمیکر درد حسابی لمد

 ...دبو

 نیاد یهو خالی ي خونه یه موندمو من....فتر....شتدا سکال پانیذ

 ...دمکر گریه تونستم تا....غصه

 متمو مشکاا که دمبو نغودا رنقدا....نمیشد زبا مچشما که ريقد به

 از مودبو شتهاگذ لمد روي ستمود...نمیومد بند هقم هق ايصدو ننمیشد

 قلبمم درد ارمهز یک دردش که هرچند...ممیپیچید دمخو به دردش

 نیددبا خلودا مداو....همداو رامپد مفهمید در يتو کلید نچرخید با...دنبو

 همیشه مثل دبو دشاو ژينرا با ماا...وردمیا در خشا تعجب از شتدا...من

 ي؟؟؟؟چیشد...کوله کجو مسال: رامپد

 گفتم مهقا هق بین...گرفت تشد گریم رهبادو

 ....هشد دمادا وشسیا رامپد.....وشسیا: من
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 گفت دوکر منگا نیابانگر...هم يتو دبو فتهر قیاقش....روم بهرو زد نوزا مداو

 میتونم....میکشی چی....معزیز ستوا مبمیر لهیه؟؟؟اشد دمادا: رامپد

 ازدواج دمکر رتصو منم خهآ...میفهممت...حالتو نمومید...کنم کتدر

 به دمیا چی شبگیر یددنا آدم عشق گها نمومید...وشباسیا...عشقمو

 مشد حترانا آنقر به لیو توئه به نسیدر آرزوم ینکها با....شسر

 شکست دمخو دمبو حاضر...عشقت تو ريبخو شکست ستمانمیخو...اتبر

 دهبرگر کنم صحبت شباها دمبو حاضر...برسی وشسیا به تو لیو رمبخو

 ....متأسفم...بشی خوشبخت تو لیو

 ....دمبو حالی چه نهومید اخد فقط

 لقبو عشقمو...شو نمز...هستم حرفم روي....دارم ستدو زمهنو من: رامپد

 وفمعر شقوال رامپد خهآ)....میراپد عنو از نهدومر لقو ممید لقو...کن

 وشسیا روزي یه گها که(نکنه عمل دبو لمحا ادمید لقو قتوهر..دبو

 مبر ندگیتز از...ستیشامیخو امتو گها که ستتاخو رهبادو و برگشت

 ...ونبیر

 طشر صالا...ممیر که قسم امبر ترینی عزیز که تو نجو به...دمخو يپاها با

 ...یمارمیز عقد ضمن

 همه محاضر من؟؟؟خوبه بگیریم فقیاتو قطال وشسیا برگشتن رتصودر

 عاشقی تمدخو تو...نتدکر خوشبخت ايبر..نتآورد بدست ايبر بکنم رکا

 ....کن کمدر پس

 ندگیموز ییمودارا کل دمبو حاضر منم خهآ....بخو خیلی دممیکر کشدر

 ....باشم وشسیا زن ساعت یه فقط قبلشو مبد عمرمو حتی

 

 لقو میگه که عمیقه رنقدا وشسیا عشق قعاوا ینی که دمکر فکر ینا به
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 م؟بر برگشت وشسیا ممید

 ....رامپد به هم وشسیا به هم...خیانته لیو....دبو جالب

 ...وشسیا به خیانته یگمد کسه به دنکر فکر دارم ستدو شووسیا قتیو تا

 ...کنم فکر وشسیا به و بشم رامپد نهز خیانته شهوسیا يجا مفکر قتیو تا

 ....وشسیا دیا با....هگنا میشد فقط ازدواج اون...نمیکنم ازدواج من نه

 ....شد دمادا شتمدا ستدو که کسیو...جالب چه

 ...ارمند سشدو من شمو نشز میکنه سلتماا داره سمدو که کسی

 ...ارهند سمدو دارم سشدو که کسی

 نفس...مندز زهنو متأسفانه من و هشد دمادا عشقم....عجیبی ينیاد چه

 ....میکشم
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 * رچها و هپنجا فصل*

 منو دوري از گذشت همادو صلا در...گذشت هما یک...نمیشد ورمبا

 سهوا ماا دمبو ورمغر ستهدر قبال...سخت خیلی لیو دمکر تحمل....کتی

 ...دنبو من از تر دشا ادهخانو يتو و مستادو پیش....اخترد

 ...همین نیست مهم امبر هیچی میکشمو نفس فقط من که ماههدو لیو

 ...عشقه رو نیاد لبیخیا میگی....غیدا میزنی بهم باعشقت که لیاو

 ...نیست ازش يخبرو رهمیگذ روز چند قتیو لیو

 ...هنمیبند نقش گوشیت روي قشنگش تصویر قتیو

 رو هشد لبد و رد نبینتو که پیامایی يمیر.... اريند ازش يخبر قتیو

 ...میخونی رصدبا

 سهوا دنمیا بر ستتد از ريکا نوقتاو...میوفتی خوبت اتخاطر گذشتتو دیا

 ....شکتا شتندا نگه

 تو آره....نمیکنه گریه که دمر....گریه دومر....يمیریز شکا تتاخاطر بین

 ...دمنمیکر گریه تنهاییمم

 چرکی خمز یک مثل خلوتم يتو گاهی که سنگین بغض یه دممیکر بغض

 ...میریخت دومیکر زبا سر

 يفکر یه باید ستمانمیخو ینوا....ستمانمیخو....مشکاا از دمبو خسته

 ....دممیکر

 بی نهمچنا لیو پریسا لنباد مبر باید یگهد ساعت یه....سیمهوعر مشبا

 زبا قتاا در....منشد دمماآ حتی....تختم روي مچپید حوصله و لحا

 میآد چه داداش نستومید...دبو دهکر خما....تو مداو وشنیا....شد

 مسر زد داد...هشد
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 ...باشی هیشگاآرا يجلو نباید یگهد ساعت یه مگه: وشنیا

 .دادم نتکو سرمو

 تودي؟؟کر فیکواتر فکر؟؟نمیشی حاضر اچر...پاشو....ضمر بخو: وشنیا

 اخد به میزنمت وشسیا...نرفتی اچر....شتیاند هیشگاآرا قتو مگه

 ...وووپاشو

 !!!!موهامو میکنم ستدر دمخو..منمیر هیشگاآرا: من

 نرفتی دتخو سیوعر فتیر من سیوعر...نیست قتو يبر ییمابخو: وشنیا

 ...تبرسر كخا

 کتی که هیشگاآرا فتمر...دبو شبی چه...دمفتاا شب اون دیا خخخخآ

 مطمئنا لیو نمیا آدم کلیو سیمهوعر...ببینه ادمیخو کی حاال...ببینه

 ....نیستن مهم امبر نمشووهیچکد

 ....نشد حاضر اغسر فتمر شدمو بلند تخت روي از

 رچیکا منمیفهمید....كمتحر ي دهمر یه به دمبو هشد تبدیل قعاوا

 ...میکنم

 لستماد یه...مشکی هناپیر با شکیزر ارشلوو کت...مشد دهماآ زود خیلی

 با دمادا یه دمبو شیک...دمبو بسته شکیمزر مشکی دنگر

 ....پریسا نه دبو کتی ايبر تیپ ینا شکا!!!....سکال

 گل...دبو هشد خوشگل حسابی ماشینم...شیوگلفر دم سوندر منو وشنیا

 ...گرفتم سووعر ستد

 ....ماشین به زدم تکیه.....دبو تیرصو رز همش

 .....یباز گل ستهد ینا و زده گل ماشین ینا....وزمرا تلخیه روز ه آه

 

 ارهقر حاال ماا....وسعر سبالبا دممیکر رتصو ماشینم يتو کتیو همیشه
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 هببر ونبیر هپنجر از گلشو ستهود بشینه ماشینم يتو اي یگهد وسعر

 ...هبد نتکوو

 دارفیلمبرو سعکا...هیشگاآرا سمت دمفتاا راه مودکر فظیاخد وشنیا از

 اي عالقه هیچ که مشد سیوعر نمداو منتظر نااو مثل منم...دنبو منتظر

 .....شتماند بهش

 ...سمتم مداو لب به لبخند غلیظش یشوآرا سیوعر سلبا با پریسا...مداو

 ؟؟؟صالا نهومیدداره؟؟؟ حالی چه کتی ینی....دبو سیشوعر روز دبو دشا

 .مشنید داروبر فیلم ايصد

 لبشونو مخانو وسعر به بدین گلو ستد جلو برین دمادا يقاآ:داربر فیلم

 ....بشینه میکنین کمکش و میکنین زبا اشبر درو بعد...ببوسین هکوتا

 ....جلو دمبر تمورصو....ستشد دادم گلو ستد...جلو فتمر کوکی آدم مثل

 ...دنبو اي بهونه حاالو....محضر يتو یمدبو دهکر ممحر یشبد

 دمکر رهرکا...دمیز چشمک بهم کتی تیرصو يلبا....بستم چشمامو

 ...رمبگذ شلبا خیر از نتونستم

 رو پریسا...دمکر زبا چشمامو....مبوسید لبشو و جلو فتمر هگاآ دخو نا

 دممیکر رتصو کتی که رو پریسایی...دمیکر منگا بالبخند اون مودبو هبوسید

 نبوسید هگنا از تر سنگین...هگنا یک شد بوسه اون بوسیدمو

 دیا با که پریسایی نبوسید لیو دبو هگنا شک بی کتی نبوسید....کتی

 يتو مودبو هبوسید کتیو لب مفکر يتو....کثیف ي بوسه یک دبو کتی

 ....پریسا لب قعیتوا

 بگیرید ستشود..جلو بکشید یکم کالهشو حاال...دبو عالی فرینآ:داربر فیلم

 ...کنید ارشسوو
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 سمت فتر ستمد...جلو مکشید کالهشو دمکر زبا درو...دمکر روهمونکا

 ....دمیا مداو کتی فحر...شنگشتاا يمیلیمتر یه نسیدر منگشتاا..ستشد

 ...نگیر منو جز کسی ستد...وشسیا شبا پایبند مستاد به: نکتایو

 ...مداو دمیا دمخو فحر...شد خشک همونجا ستمد

 ...نمیکنه لمس یوا یگهد ستد تو يستاد جز من يستاد: من

 وشسیا...نشست دمکر کمکش...شکمر پشت شتماگذو باال دمبر ستمود

 ...دنبو غگودرو

 گرفتن عکسو فیلم لمشغو نجااو فتیمر...دنبو جا یه غبا و تلیهآ

 داربر فیلم ايصد...مصنوعی کامال من و خوشحالی با پریسا...یمدبو

 ...مددراو

 ...ها سیتونهوعر مثال بخندین یکم...یندار خمیا چه دمادا قاآ:داربر فیلم

 گفت وبوسید گونموو شد بلند شپا يها پاشنه روي پریسا

 ريهمینجو...نیست بلد هخند من عشق...نکنین یتشاذ: پریسا

 ...هخوشگلتر

 از....کتی تصویر و سما نیددبا...آوردم درش...یدزلر جیبم يتو گوشیم

 ...مشد دبیخو دخو

 در سمت فتمر مودکر ول رو پریسا

 د؟؟؟مادا قاآ کجامیرین:داربر فیلم

 ...ممیا نالا بگیرین تکیشو يعکسا: من

 ....شی گوشیت لبیخیا وزومرا همین نمیشد...معزیز: پریسا

 گفتم مودکر خمیا

 ...ممیا: من

 نشوزبا...کتی فطر از مپیا تا چند...اریود به زدم تکیه غبا اریود پشت
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 ینی...دبو هفهمید من کتی...مشد تر نغودا نمشووکد هر نخوند با دمکر

 ؟؟یامندبو تر نغودا اون ینی؟؟شتدا حالی چه نالا

 دبو ینا لشاو مپیا

 ...عاشقتم زهنو يشد دمادا ینکها با کنم افعترا باید: نکتایو

 نیست مدنتاو به يمیدا و همیشه ايبر فتیر که حاال یگهد میگن همه

 ...بزنم قیدتو

 تو باشم شتهدا ستدو ادمیخو لمد لیو...نشی من لما قتو هیچ شاید آره

 .لمد

 ...نمیتونم میگم لیو...کن موششافر حاال یگهد میگن همه

 امنمیخو لیو میتونم...میگم دروغ

 ...عاشقتم لمد تو همیشه سهوا شبجا ارهند لشکاا...میکشم جرز دارم

 مهادا عاشقیم به...دمبو عاشقت شتنتاند با دينبو که مدتی ینهمها مثل

 ...ممید

 ...شتاند لیاقتتو میگید که شماهایی

 ...عشق عشقه فحر نیست لیاقت فحر من فحر....مشماها با آره

 فکر فقط ماا یندکر تجربش میکنین فکر نهمتو که يچیز

 ....!!!میکنین

 خرآ فحر....عشقم ماوا

 ...گذشتم تبخاطر چیم همه از

 ....نجابتم...ادمخانو...مستادو...شخصیتم...ورمغر...دمخو

 سهوا رممیگذ همونم از که...ريمجبو ندگیز یه بجز ارمند هیچی یگهد نالا

 ...عشقم

 سهوا رهبگذ یش همه از که عاشقه ي ظیفهو نچو تسر نیست منتیم
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 ...عشقش

 ....يندید گذشتو ینهمها که زهمیسو ینا از لمد لیو

 بچه عشقم بگم بهت اممیخو لیو مشد عاشقت زود خیلی شاید که خالصه

 ...نیستو دنبو گونه

 ....دمادوشا باشه کترمبا...عاشقتم لمد يتو همیشه

 ...دبو دهلعاا قفو پیامش....مکشید عمیقی نفس

 دنبو مهم قلبم ته اون...من و گذشته مبخاطر چیش همه از نستمومید

 ...گذشتم ورمغر بخاطر

 ...دبو ینا...يبعد مپیا اغسر فتمر

 اريتکر و همسخر روز یه نندروگذ از کوفته و خسته..میشه شب: نکتایو

 ايمیخو...گرفتس لتد اي خسته...تخت روي میکنی هار حالتو بی جسم

 ....کنی ودل درد بایکی

 ...کافیه هبد شگو همینکه نیست مهم نگه هیچیم

 ...تمخاطبا لیست يتو يمیرو اريمید بر گوشیتو

 ....بگی بهش لتود و درد که هست کسی که ببینی ايمیخو

 ...نیستن ممحر نمشووهیچکد لیو داري مخاطب خیلی آره

 گذشته که يجدید عکس نیدد با...... .نالینهآ هههه...سمشا به میرسی

 ...يشد خوشگل رچقد...عشقش لخوشبحا...میگی و میزنی تلخ لبخند یه

 نمیتونی لیو....اول روزاي مثل عاشقانه...مینویسی مپیا یه سشوا

 ....بفرستی

 ...یگستد یکی لما نیست تو لما یگهد اون نچو

 ...هتر دشا ريینطوا اون آره

 هق به میشه تبدیل تلخت ي هخند و میکنی كپا پیامو میشی نپشیمو
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 ....هق

 ...يمیریز شکا و میکنی دل و درد اخد با صبح دخو تا

 ....میزنی لبخند....میشه صبح

 ...میکنه شموافر داره کم کم هبهتر شکر اروخد میگن همه

 ....بهت گذشته چی شب اون نمیفهمه کس هیچ لیو

 ....نیست شدنی شموافر داري تو که دردي اون نهونمید کسی

 ...يبعد مپیا روي فتمر

 ستاشود اريند حق نیستی مطمئن کسی شتندا ستدو از قتیو: نکتایو

 ...يبد تشدعا گرمت يستاد به تا يبگیر

 قشنگ يحرفا اشبر بخو يها هیندآ از اريند حق نیستی موندنی قتیو

 اون سساا بر قشنگ ي یارؤ یه...زهبسا یارؤ دشخو ي سهوا تا بزنی قشنگ

 ...قشنگ يحرفا

 وربا زود اون تا عشقم بگی بهش اريند حق داره شک نموند به لتد قتیو

 ....عشقته کنه فکر

 نشدکر كتر سهوا تفاقیا یه یا بهونه...فحر...سند یه لنباد همیشه قتیو

 ....کنی شتندا ستدو يعااد اريند حق

 .....بزنی مینشز اريند حق...يشد گاهش تکیه کسی دعتماا به قتیو

 ....لیو ديکر من با که رو راکا ینا ي همه

 ....باشه تجدید عشق به ستاهو

 ...يبعد مپیاو

 میکنیم دتعا لیو ستا سخت...میکنیم دتعا کم کم سنتر: نکتایو

 ...فقط

 ...نیست یکی نهایما دتعا جنس
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 زهتا عشق به فتنر يیگرد لنباد به...دنکر جایگزین به میکنی دتعا تو

 ...دنکر فکر

 منر پنجهو ستد درد با...نخزید قتاا کنج به...میکنم دتعا منو

 یک...فتنر یک...تلخ عشق یک...نکشید شغوآ در را تنهایی..دنکر

 ....دتعا ینهمهوا تنهایی و نماند

 دتعا کم کم...میمآد لیو نیست یکی نهایما دتعا جنس...ستا سخت

 ...میکنیم

 .بعد مپیاو

 ...ینهاا لمثاا و....دار ي چوبه....تیغ..شکنجه...سم شد اعخترا دهبیهو چه

 ...ندامیتو هخاطر یک قتیو

 ...کند تگیر مینز دوبگیر را نفست

 ....نیست نهاآ به زينیا

 ....بعد مپیاو

 ؟...چیست حماقت

 ... من که ینا

 ... را تو

 ...!! میکنی حقم در که هایی يبد متما با

 ... زهنو

 دارم ستدو

 ...بعد مپیاو

 تها لب ي غنچه روي که...يسعد اخد میگم منم حافظاخد گفتی بهم

 ...يلبخند حطر بشینه

  نخستین میمونه یدوجا ونبد...رعطا اخد میگم منم حافظاخد گفتی بهم
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 ...اریدد ي لحظه

  آن خوشا تو داغ شغوآ خوشا...ابسهر اخد میگم منم حافظاخد گفتی بهم

 ...بنا يها لحظه

  روي لبت تیشآ داغ نشسته...مخیا اخد میگم منم حافظاخد گفتی بهم

 ...مها لب ي صفحه

  تیر سیرا هرگز نشی وارممیدا...جامی اخد میگم منم حافظاخد گفتی بهم

 ...فرجامی

  تو ونبد عاشق ترین عاشق منم...نیما اخد میگم منم حافظاخد گفتی بهم

 ....تنها تکو

 ....بعد مپیاو

 ...ماا نیست مهم میگی

 مپیا ببینی که گوشیت به همیر ستتد گیجی زهنو و میشی اربید تا صبح

 هـــــــن یا داده

 ...ماا نیست مهم میگی

 !!هشد تنگ شکیایو نماو سکال سر بهش دادن مپیا سهوا لتد

 ...ماا نیست مهم میگی

 ...میشه زهتا لتد داغ يمیشنو سمشوا قتیو

 ...ماا نیست مهم میگی

 ...میشه جمع تچشما تو شکا میکنی فکر بهش تا

 ...ماا نیست مهم میگی

 ستدر یناا با لتد رکا ماا..بپرسینا ازم ازون منشنو یگهد که گفتی همه به

 !!نمیشه

 ...ماا نیست مهم میگی
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 شباها و میکنی هنگا عکساشو و فایلشوپر تو يمیر تنهایی خیلی که قتیو

 ...میزنی فحر

 ...ماا نیست مهم میگی

 !!!نزنی...بزنی...نزنی...بزنی نگز که رششما رو همیر ستتد قتاو بعضی

 ...ماا نیست مهم میگی

 ...کنی موششافر اينمیخو...فکرکنی بهش زمبا ادمیخو لتد

 ...ماا نیست مهم میگی

... 

 ...ماا نیست مهم میگی

 ...!زده کـــــــــــــــــــــــــل اشصد سهوا لتد

 ...ماا نیست مهم میگی

 ...؟میکنه رچیکا داره یعنی میگی دتخو با...هنمیبر بتاخو صبح تا شبا

 ...ماا نیست مهم میگی

 ...هخوشگلتر تو از شکلیه چه طرفش نیوبد ويکنجکا

 ...ماا نیست مهم میگی

 ...!!!مهمه رچقد نیودـــــــــــــمی

 ...داري سشدو خیلی نیومید

 .....نیس مهم نگو پس

 ...مپیا خرینوآ

 خیلی...حالمو نیونمید...بهت میگم تبریک...وشسیا مسال: نکتایو

 بخو خوشیت بخاطر منم ديتوشا گها توخوبی گها لیو...نمووغودا

 ...میشم

 .....سیتهوعر مشبا نمومید...مشد حمتامز که ببخشید
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 ؟؟؟کجایی نالا نمونمید

 ....یتهدمادا نمومید فقط...عشقت بغل تو...غبا...تلیهآ...هیشگاآرا

 قفو معمولیم روزاي ريهمینجو تو...يشد خوشگل خیلی ارمند شک

 ...ديبو دهلعاا

 ....حتما يترکوند....يشددمادا که حاال برسه چه

 ....يشد شکلی چه ببینم دارم ستدو خیلی

 ...ببینم عشقتو دارم ستدو خیلی ینکهوا

 بامن که رهمیگذ ريچیجو اون با ینکها...شتماند من که شتدا چی ینکها

 ....نمیگذشت

 بخاطر شم خفه باید مشبا از نمومید...ارهند بیاجو مپیاما نمومید لیو

 یکی به متعلق مهربونت قلب و روح جسمو تو نیستمو تو مالک یگهد ینکها

 ...یگسد

 ....شی خوشبخت یشاالا....نشم حمتامز یگهد که ممید لقو لقو

 ....موروز شبو نمرومیگذ ريیجو منم

 ....معرفت بی عاشقتم

 از کلماتم ترین شتز لیو...امبر دبو سنگین خیلی...زههر گفتی من به تو

 نموبد اممیخو فقط....تکلما ترین قشنگ میشن ونبیر نبیا که تو نبوز

 ....تو پس زمهر من گها

 که عشقت پیش که ارمند قلبتم ته ندگیتوز تو جایی نمومید.....لبیخیا

 ....رهبگذ شخو...لبیخیا...کنی کثیفش ايبخو من دیا با باشی

 ....میترکید شتدا قعاوا یگهد بغضم....شتمدا کم نفس

 .....نباکتایو دمبو دهکر رچیکا

 ندگیتز تو ارمند جایی میگه نهویود ي هخترد
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 .....قلبمی کل تو نفهممممم

 مجلس ینا....چی همه یرز بزنم لحظه نهمو دمبو حاضر که اخد به

 ريجو هر مبر بریزمو بهم نودبو هکشید حمتز سشوا کلی که باشکوهو

 ....رمبیا بدستش هشد

 ....نمیشه خوشبخت من با اون میگفت قلبم ته....لیو

 ....بشه خوشبخت تا بکشی رکنا باید عاشقشی گها میگفت

 ....تویی من وسعر که مبد مپیا ستمامیخو

 ....دمنکر راروکا ینا از ومکد هیچ لیو

 زنا ايصد...دمکر كپا ستد پشت با دوبو نشسته پیشونیم روي که عرقی

 مشنید رو پریسا دار

 ؟نشد متمو رتکا...معزیز وشسیا: پریسا

 ...ممداو اچر: من

 عکس شیوگلفر يجلو وشنیا پیش ساعت چند همین...يگالر يتو فتمر

 ...ازم دبو گرفته خوشگلی

 لیو میشه تر نغودا یدنمدبا نستمومید...فایلموپر سهوا دمکر تنظیمش

 ....مخوند پیاماشو بفهمونم بهش قلاحد ستمامیخو

 داد مپیا عکس دنکر تنظیم محض به

 نتز....دمبو نتز من شکا....پریسا لخوشبحا....پسر يشد عالی: نکتایو

 دبو بس دمبو عشقتم نه که

 .....عشقم هم سمیوعر هم تو....زدم دفریا لمد يتو

 ...دبو کرفته نفرمونودو يعکسا...دمبو نغودا ريبدجو...پریسا پیش فتمر

 ....هبگیر تافیلم دبو نقصیدر نوبت حاال

 ...میوفتا کتیدیا...میرقصید دومیکر هماهنگ شودخو بغلم تو که پریسا
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 ....میشه ابخر فیلمش و نیست بلد قصر که دمیز ینوا شجو

 هماهنگ تا کنیم تمرین رنقدا...مبد دشیا دمخو دمبو داده لقو بهش

 ....بشیم

 خیلیو دبو بلد لمد همه...میرقصید بغلم يتو زنا با...دمکر هنگا پریسا به

 ....دمیکر هماهنگ ممیرقصید کوکی آدم مثل که من با شودخو بخو

 سحساا با ممیبند چشمامو قتیو دمیکر فکر پریسا...بستم چشمامو

 ....میشم

 مودمیکر پریسا جایگزین کتیو هنمذ يتو...ممیشد سحساا با منو

 ....ممیرقصید

 چک گوشیمو ربا ارهز نمومید فقط...گذشت ريچطو منفهمید شب خرآ تا

 داده لقو اون...نشد يخبر لیو نکتایو فطر از دمبو مپیا منتظر...دمکر

 ....دبو

 ....سیدر نپایا به سیوعر ي همسخر مجلس هبألخر

 ...ماشین يتو نشستیم...دبو نکشو وسعر قتو

 ...ضبط يتو زد و آورد در فلش سکیشوعر کریستالی کیف يتو از پریسا

 ...میشد پخش اصد بلندترین با دشا هنگآ

 گفت زنا با کنم اضعترا ینکها از قبل

 ...مشبا فقط یگهد نگو يچیز اخدرو تو...وشسیا: پریسا

 آرزو و دبو سیشوعر..دبو تقصیر بی مپریسا...نفرمو روي مکوبید مشتمو

 ...شتدا

 نودمیز قبو نسرمو پشت يماشینا...دمفتاا راه مودکر تسکو

 ...کتی فکر يتو نهمچنا...من
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 ....دبو چی من لحا میشد وسعر اون اول گها که....میکشه چی نالا که

 با گلشو ستهد و دبو نشسته روش و ونبیر دبو فتهر هپنجر از پریسا

 ...ادمید نتکو خوشحالی

 تا کنم لکنتر مواصد دمکر سعی...شد متمو مصبر....سبک ي هخترد اه اه

 هنر باال

 ...تو بیا اااااپریسا: من

 گفت آوردو خلدا سرشو

 ...بخو خوشحالم عههههه: پریسا

 ...کن خوشحالی ماشین تو خوشحالی که خوشحالی: من

 ...اااااوشسیا: پریسا

 ....!!!!داره خطر تو بیا...وشسیا بی وشسیا: من

 گفت میخندید که حالیدر....نشست تو مداو

 ....نمیانگر نچو فقط: پریسا

 یهو ونبیر دمیوفتا نالا همین میشد بخو چه... اننگر....زدم خندزپو

 ...میشدرد روش از ماشین

 گیر که شتدا گناهی چه پریسا...زدم خندزپو دمخو شیطانی رفکاا به زبا

 يها يمهر بی بابت دبیا یکی ینا سر دبوارقر بالیی چهد؟؟بو دهفتاا من

 ؟؟؟من

 ...داد نتکو گلشو ستد قشو با زبا و ونبیر دبر ماشین از ستشود

 گفتم ممیکشید باال ماشینو ي شیشه که حالی در

 ري؟؟؟میا در چیه یازبا سبک ینا...تو ربیا ستتود: من

 گفتو دکر منگا باتعجب

 ...تو قیذو بی چه؟؟باال دادي رو هپنجر اچر وشسیا عههه: پریسا
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 چه وسعر میگن ونبیر بکنی هپنجر از بالتو ستود دنمیا خوشم: من

 ...یکی خوشحاله

 ....ما بین بیوفته تفاقیا دنبو ارقر...ردمخو حرفمو ي مهادا

 يتو دشخو سهوا خونه تا هم رهبیچا ي پریسا...خونه سیدیمر هبألخر

 و خونه نیدد از بعد مهمونا....فتر رژه من بعصاا روي و زد ستد ماشین

 رو خونه دبو بابا فطر از یباییز نبنددگر که ازپایند نیدد از بعد و جهیزیه

 ...میترکید درد از شتدا مسر...دمبو خسته حسابی....دنکر كتر

 ....دبو خبر چه....شب نصفه دو...دمکر هنگا ساعتم به

 داره کتی ینی...گرفتم مستاد بین سرمو و کاناپه روي ختماندا مودخو

 ده؟بر بشاخو؟؟میکنه رچیکا

 نبد به قوسی کشو که حالی در..دمکر بلند سرمو...مشنید رو پریسا ايصد

 گفت ادمید ظریفش

 ....مشد خسته رچقد واااااي: پریسا

 ....قتهو یرد...اببخو وبر: من

 .....نیستم خسته تو سهوا نهههه: پریسا

 دهکر فکر شتهاا شخو هخترد...ارمبز لمد يکجا ینوا هههه

 ...ستغفرهللا...نالا

 ....بمابخو اممیخو خستم من لیو: من

 گفتو دکر منگا وريبا نا با پریسا

 ....خهههآ لی؟؟وبیابخو ايمیخو: پریسا

 ....یما خسته نجفتمو نالا...دهیاز قتو: من

 ...کنم زبا موهامو موربیا در لباسمو کنی کمکم يمیا پس:پریسا
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 ...نیست بخو حالم بکن یشرکا یه دتخو: من

 

 ...گفتم که قتاا سمت به فتر حتیرانا با همو يتو کشید خماشوا

 ...درد از میشه منفجر داره مسر رمبخو هبد يچیز مسکنی یه: من

 آب انلیو یه با پریسا بعد ي لحظه چند...مستاد بین گرفتم سرمو رهبادو

 ..دبو مجلو مسکن صقر یهو

 ...آوردم صقر.. وشسیا: پریسا

 انلیو یه با گرفتمو قرصو....وردنمیا روم به لیو دبو حترانا...دمکر شنگا

 ...ردمخو آب

 گفتو بوسید گونمو

 ...بخیر شبت بمابخو ممیر: پریسا

 ....بخیر شب: من

 ....ونبیر مموند من و ابخو قتاا يتو فتر

 ....مخوند کتیو يپیاما با ارهز شتو که ساعتی یه....گذشت ساعتی یه

 لمد ريبدجو قتاا یکیرتا و شب تسکو ینا يتو....دمبو دهکر بغض زمبا

 ...دبو دهکر شواهو

 کسیو کنم گریه امبخو دمخو ينیاد يتو که دمنبو دمجر یگهد

 مر که...امبر هبگیر ستود ببینه پریسا هبریز شکما گها ممیترسید...نبینه

 ....نمیکنه گریه

 شتهاند بر مسر از ستد مسکن صقر ردنخو با که هم همسخر درد سر ینا

 ...دبو

 ....میشد بهتر حالم شاید...دمفتاا يچیز یه دیا

 ....دمکر زبا و ردشبودا در...ماشین يتو پایین فتمر
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 ...باال برگشتم شتمدابر یددتر ونبد رو رسیگا ي بسته

 ...دمکر هنگا نسموآ به و استر روي فتمر

 ....دننمیز چشمک بهم بیشتر رهستا تا سه دو

 ...دادم رفشا ستمد يتو روسیگا ي بسته

 ....نمیومد خوشم ريسیگا يماآد و رسیگا از قتو هیچ

 ثابت رو چی انمیخو؟چی که نکشید رسیگا چی ینی میگفتم همیشه

 ؟؟؟کنن

 همین کنه شهار نتونه و باشه شتهدا بغض قتیو دمر یه....مفهمید حاال

 ....میشه

 ...دبو هماهمر وشنیا سیوعر شب از ردهنخو ستد رسیگا ي بسته ینا

 مخرید روسیگا ینا...مشداد ستد از همیشه ايبر کتیو که شبی نهمو از

 ....کنم خالی مودخو و غشاسر مبر شد نمودر بی دردم قتو هر تا

 ...دبو سنگین دردم حاال

 ...شتماند فندکم دبو جالب..شتمدابر رسیگا یه مودکر زبا رو بسته

 ...دنبو خونه يتو کبریت یه...گشتم روکابینتا متما...شپزخونهآ يتو فتمر

 ...دمکر شنرو روسیگا شباها مودکر شنرو زوگا

 ...دمکر هنگا رسیگا دودواي به....استر يتو برگشتم

 شکما که دمکر سرفه رنقدا...دمفتاا سرفه به....زدم پک یه بستمو چشمامو

 شکستم قلب بخاطر شکما...نمدکر سرفه شد بهونه دبو بخو...یختر

 ....یختر

 ....امبر دنبو سخت ممیکشید قلیونم نچو...گرفتم دیا زدم که مودو پک

 دودش

 ...ونبیر دمفرستا غیض با و
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 ....دمکر قایم دودا اون پشت بغضمو

 ....مشد سبک یکم

 ...دبو هبیداخو شیشاآرا و وسعر سلبا نباهمو پریسا....قتاا يتو فتمر

 بماخو يتو رو پریسا من لیو...رنمیا حمر به لود میشنو زنا ابخو يتو ماآد

 ....شتماند ستدو

 ....کاناپه روي مکشید دراز...لحا يتو برگشتم شتمودابر بغلش از بالشتو

 صبح کتی دیا با شب هر مثل نمدبو دمادا گرفتن نظر در ونبد شبم اون

 ....شد

 .....نم سیوعر شب شد ینما
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 * پنج و هپنجا فصل*

 گذشته من به چی نهومیداخد

 شکسته دمخواز همهاز لمد

 هم از هپاشید دهبو که هرچی

 شکسته همدر بغض یه مثل

 فتمر بستمو درارو دمخو

 برنگشتم من ماا ستیاتوخو

 تو بانفس مکشید نفس

 شکستم خرآ دمنبو سنگ من

 سخته لتنگید سخته

 لحظه یه امبر لسا قدیه

 تلخه تنهایی تلخه

 درده بدترین کسی بی

 بسه ريخودخو بسه

 زهبلر تنم روز و شب تاکی

 حرفه حددر عشقت

 محضه دتعا یه بامن نتدبو

 میدد سکابورچقد نیونمید

 ...مکشید چی بفهمی نمیتونی

 بمونم تنها بایدبتونم

 جنونم بهرو نیست مهم صالا

 مودتومر سهوا عمرمو نهمهاو



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
306 

 

 موورغر شکستی يتونفهمید

 همیشه سهوا بغضمومیشکنم

 نمیشه ستدر دهمر بطهرا ینا

 مودمر تو سهوا عمرمو همه اون

 حسمو ديکر دود يتونفهمید

 سخته لتنگید سخته

 لحظه یه امبر لسا قدیه

 تلخه تنهایی تلخه

 درده بدترین کسی بی

 بسه ريخودخو بسه

 زهبلر تنم روز و شب تاکی

 حرفه حد در عشقت

 محضه دتعا یه بامن نتدبو

 میدد سکابورچقد نیونمید

 مکشید چی بفهمی نمیتونی

 ....دممیز زاااار مودمیکر همخونی هنگآ با

 ...بهم دبو هشد هخیر حتیرانا با ارمپد

 ...باشم دمخو لحا تو اربز هبد حالم...وبر ینجاا از رامپد: من

 ...منمیر هبد حالت میبینم...نمیتونم: رامپد

 ....مودخو نمیکشم سنتر: من

 ...غبا يجا ببرمت ايمیخو: رامپد

 گفتم پریدمو مجا از

 ؟؟؟؟میبریم يجد: من
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 ...آره نکنی گریه يبد لقو گها: رامپد

 ....ممید لقو: من

 ...شو دهماآ پس: رامپد

 شتمودابر و دبو ونیزآو لباسی جا سر که اريشلوو مانتو زود خیلی

 ...مپوشید

 ...دمکر هنگا یینهآ يتو دمخو به

 ....رو قیافه هههه

 نشسته...خونه يتو میگشت ونبیر سلبا با همیشه که رامپد..ونبیر فتمر

 گفت و زد يلبخند یدنمدبا..مبل روي دبو

 ...سریع چه: رامپد

 ...رامپد بریم: من

 ...برسیم نکشو وسعر سهوا کنم فکر: رامپد

 ....عشقش شووسیا نکشو وسعر....نکشو وسعر...زدم خندزپو

 ....خوبه برسیم همونم به: من

 سوگند از..دمبو بلد رو سیوعر آدرس...شدیم رامپد ماشین ارسو و فتیمر

 ...دمبو هپرسید

 هشد دهلعاا قفو شکیزر يگال اون با وشسیا ماشین....غبا در دم فتیمر

 ...دبو

 ....دهکر ست ارششلو و کت با ماشینو يگال که سلیقس شخو رنقدا

 گفت دوکر شخامو ماشینو  رامپد

 ....ونبیر نبیا تا بشینیم باید: رامپد

 ....ماشینش به مشد هخیر و هپنجر به دادم تکیه سرمو

 ....شتمدا هخاطر تاارهز صندلیش روي که ماشینی
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 ....دبو ساخته خاطرمو ترین قشنگ که دبو جایی فرمونش

 شودخو ستد فرمونو روي شتامیذ ستمود ماشین يتو مینشستیم قتیو

 ...ستمد روي شتامیذ

 شخند عصبانیت اوج يتو مودمیکر شیطونی سشوا....دمیکر خما قتیو

 ...میگرفت

 ...شد عصبانی ريبدجو شجلو پیچید که ماشینی سر روز یه

 ....ادمید فحش و دمیز قبو و شجلو میپیچید هی

 ماشینه لبیخیا و خندید رمکا به....عصبانیتشو اداي....آوردم در شو ادا

 ....شد

 ....شتمدا ستدو خوشگلو ماشین ینا صاحب رچقد

 دبو همداو صبح سر وشسیا که روزي نهمو...دمفتاا ريستگااخو دايفر دیا

 ....نخونمو

 ...نمواریدد خرینآ...نغودا ي قیافه اون با

 ...مترسید...مشد شوکه ماشینش نیدد با....دمکر هنگا فتنشور هپنجر از

 هموند هندز ريچطو...كحشتناو دفتصا یه دبو دهکر دفتصا وشسیا

 ....دبو

 ؟؟؟....همش دبو فیلم یا شتدا سمدو قعاوا ینی....شتدا سمدو رچقد

 ...روعاشقا نقش دمیکر زيبا عالی چه....مگر مشد که دهبو فیلم گها

 دنبو دفتصا اون از يثرا....دبو هشد اول روز مثل ماشینش حاال

 یااخد....حشتناکهو فتگیر وفر یه یباز ظاهر ینا یرز که ینها قعیتوا...لیو

 ؟؟؟باشه من دیا وشسیا فصا قلب یرز میشه ینی

 ؟؟؟؟شتهاند قلبش روي يثرا هیچ ینی لیو....عالیه که وشسیا ظاهر

 .....میریختم شکا ماشینش به هخیر و دمبو هشد اتخاطر در قغر
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 شخو ارشلوو کت....دبو هشد خوشتیپ...ونبیر مداو که میدد شوونیا

 ....اي هقهو ختدو

 حترا ما لیو نمیدید روما کسی که دبو جایی ماشین شکر اروخد

 ...نببینیمشو میتونستیم

 غبا يهادر رکنا وشنیا...دمبو هشد چشم پا و سر....نمداو کم کم ممهمونا

 رتا خیلی....میدد اي صحنه چه.....و....دکر شنرو و شتاگذ ربشاآ چندتا

 ...دنبو حممامز ريبدجو مشکاا...دبو

 دهکر تسکو که دمبو رامپد نممنو...دممیز جهز.... دمفتاا هق هق به

 ....دبو

 و ربشاآ بین از دبو شتهاگذ پریسا کمر پشت ستشود که حالیدر وشسیا

 .شد رد نگیر يها فشفشه

 هلا وشسیا ستهدر...دنبو شلبا روي محو لبخند یه حتی...دبو جالب

 به عصبانیتشم میفهمیدمو بخو خیلی دبو دشا قتیو لیو...دنبو هخند

 ....رنگاا دبو وتتفا بی کامال نالا...ادممید تشخیص خوبی

 ...دبو لخوشحا خیلی....میرفت راه زنا با که میدد رو پریسا

 ...دمبو لخوشحا ممیشد وشسیا زن منم معلومه

 دبو تنش بحجا پریسا که دبو جالب...وشسیا و پریسا روي میچرخید منگا

 شتهاگذ نمایش به شدشو نشنیو وبلند يموهاو دبو هنپوشید کالهشو ماا

 ...دنبو خیالش عین وشسیا ینکها تر جالبو...دبو

 ...شنشوندو دکر زبا سشوعر ايبر درو وشسیا

 ....هنگیر منو جز کسی ستد دبو ارقر....دبو ستشد به سماحو

 ...نگرفت رو پریسا ستد مشد منتظر هرچی

 ...گرفتهرتاحاالصدبا مطمئنمه؟؟؟؟نگیر ستشود میتونه تاکی...زدم خندزپو
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 .....لخیا شخو کتی اي....نیستم من نگرفته ستشود ینکها لیلد صالا

 ....نشست دشخو ماشینو يتو شنشوند

 يبوقا زدن وهنمارا جفت دنکر شنرو با شدنو نماشیناشو ارسو ممهمونا

 ....دنفتاا راه هم پشت

 ....دنمیز قبو لیو...دبو دهکر شنرو هنماشورا وشسیا

 ....ادمید نتکو و دبو گرفته ونبیر گلشو ستهد کتی...دفتاا راه

 .....نشد دور نمواز

 ......دمفتاا هق هق به و ردشبودا روي شتماگذ سرمو

 .....دممیز جهز

 تو مگه....دمبو عاشقت من....اااااالشغاآ....عوضیییییی.....دمراااااانا: من

 ..غگودرو....دينبو عاشقم

 ....ننبالشود بریم...رامپد بریم: من

 ....بسته....یگههههد نه: رامپد

 زدم جیغ

 .....برییییم گفتم: من

 ....دفتاا راه فحر بی دوکر شنرو ماشینو

 ...نبهشو سوندر شودخو و دکر دیاز سرعتشو

 راه وسعر رنگاا....میرفت آروم خیلی وشسیا نچو دنبو سختی رکا لبتها

 ....دبر می

 ....بهم زد باماشین قتیو....دمفتاا حرفش دیا

 راه وسعر بشینم نمیتونستم.میکنم تأیین حقومن: وشسیا: وشسیا

 ....که نتوببینمدبر

 ....من ايبر دبو شیرین چه دادا نهموو....مسر روز اون زد ییدادا چه
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 هق هق فقط مودبو بسته چشمامو...شتماند سووعر ماشین نیدد طاقت

 ....دممیکر

 ...مشنید موراپد ايصد

 خوشحاله خیلی ینکها مثل کن شنگا....هخترد ینا سبکه چه اه اه: رامپد

 ....گرفتش یکی

 ونبیر ماشین از کمر تا پریسا....کن شنگا ههههه....دمکر زبا چشمامو

 .....میرقصید و هپنجر روي دبو نشسته و دبو همداو

 .....وردممیا در خشا تعجب از شتمدا

 ؟؟؟؟نشهز ینا حاال.....غیرتی وشسیا

 .....میرقصه و ونبیر همداو ماشین از سرلخت

 .....بامن دکر رچیکا نخیابو يتو ردنخو بستنی یه سهوا.....بخیر دشیا

 .....دممیکر راروهمینکا دممیز رتو شووسیا منم: من

 گفت و دکر خمیا

 در دتخو از رویازبا سبک ینا ايبخو که ينشد نشز که بهتر نهمو: رامپد

 ....ريبیا

 .....ممیشد آب ذره ذره میشدمو دنابو شتمدا پریسا تحرکا نیدد با

 ........قیبر هی

 ؟؟؟؟ستا رچطو لبانش ي همز

 ؟؟؟میکند مستت من همانند شعطر يبو

 ؟؟؟؟میدهد لگرمید من مانند هم تو به گرمش نستاد

 ؟؟؟؟ستا نمونه هم ؟آنچی او با فتنر راه

 ......قیبر نمامید ههههه

 .....بیوفتد قتفاا تا میکشیرا رشنتظاا که چیزهایی
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 .....ام دهکر تجربه من

 .....قیبر ستا شیرین خیلی نمامید

 ....هنماییرا یا تذکر...توصیه چند فقط

 ...یاستدر از تر نمهربا لشد.....لیو میکند خما

 ...شنبا اش پیله میزند دشخو باشد گرا حرفی

 .....هیچ اردند حوصله نشو پیچش پا

 .....قییییبر هیییی

 ....ستا من ينیاد متمااو.....نکن یتشاذ

 .....تو لحا به خوشا

 ......قیبر اي دمبو تو قیبر من شکا

 دور از و دکر دیاز سرعتشو....شد متمو طاقتش رامپد که زدم جهز رنقدا

 زدم داد...برگشت دونبرگر

 ....برگشتی اچر: من

 ....بسته....نکنی گریه ديبو داده لقو: رامپد

 ؟؟؟؟برقصم مبر میگی....یهدمادا سلبا تو عشقم: من

 رهیچکا....بدبخت دينبو مهم اشبر.....ننز زاااارم لیو....نرقص نه: رامپد

 سهوا روم جلو داره منم عشق....کن کمدر....چشاتو کن زبا.....اتبر دنکر

 ...میزنه زار کسی

 دارم تحمل يحد یه تا منم

 .....فتهر شموسیا....کن درك تو....راااااامپد: من

 ....زبا سهو اااالشغاآ ي هپسر.....درك به....فتر که فتر: رامپد

 .....نبز فحر ستدر رااااامپد ببند هنتود: من

 ....نکن گریه امتو فقط....ممیبند....خب خیله....خب خیله: رامپد



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
313 

 

 .....نمیتونم نمیشه: من

 .....وشسیا نجو: رامپد

 يبمیر.....لعنتی بغض لیو....دمکر كپا شکاموا وشسیا نجو نشنید با

 ...رااااامپد

 .....بغض از ممیشد خفهههه شتمدا

 ....نخیابو به مشد هخیر و هپنجر به دادم تکیه سرمو

 .....ارمند نشمدکر توصیف ناییاتو حتی که دبو بد ريقد به حالم

 هبمیوآ یه يجلو ماشینو فتیمر که یکم....یمدبو دهکر تسکو نتامودو

 شتانگهد شیوفر

 یمربخو يچیز یه شو دهپیا: رامپد

 گفتم دارم بغض و گرفته ايباصد دمبو ونبیر به هخیر که ريهمونطو

 ....امنمیخو: من

 ....ونبیر فتر و کوبید بهم محکم ماشینو در فحر ونبد

 وشسیا فحر دیا با من ودل....گرفت قیفی تابستنیدو...دمکر شنگا

 ...گرفت رهبادو

 بستنی به نخیابو توکوچه نه نکلتو به بکشیندرچا رينجواو نه: وشسیا

 ....یندبر یهدرچا هرچی ويبرآ..بزنین لیس قیفی

 گفتو گرفت مجلو رو بستنی...برگشت رامپد

 ....شه زهتا تگلو ربخو: رامپد

 رامپد امنمیخو: من

 شتهدا نجو يبگیر ژينرا ربخو؟نشد خشک تگلو زدي زار نقدا: رامپد

 ....يبد مهادا باشی

 گفتم میومد در هچا ته از که ییاباصد
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 قیفی بستنی نخیابو تو دنمیا خوشش میگفت بهم وشسیا: من

 ....شتهز درباچا..رمبخو

 گفت عصبی

 جمع سبکشو نهز هبر اون...گفت دشخو سهوا گفت که گفت: رامپد

 ....ربخو بگیر...کنه

 ....رمنمیخو...ارهند ستدو وشسیا: من

 روي کوبوند تشد با رو بستنیا تادو....ونبیر فتر دوکر زبا ماشینو در

 ....شد پخش همش....تکاپو

 مباتما دوکر شنرو ماشینو...خلدا برگشت....شد بستنی ازپر ماشین

 ....دفتاا راه سرعتش

 ...دمیکر خالی ترمز و زگا سر عصبانیتشو رينگاا

 ....دمبو گرفته مونی لال منم....نگفت يچیز یگهد خونه به نسیدر تا

 ابجو بی وپانیذ يالاسو...قتاا يتو مپرید خونه به نسیدر محض به

 .....شکستم بالش يتو لعنتیمو بغض شتمواگذ

 ....دنبر بماخو تاصبح شب اون

 .....دمبو پریسا و وشسیا فکر يتو همش

 ؟؟؟میکنن رچیکا نالا که

 ......حتما

 .....دمیکر نیمروا فکرشم.....اااااااااخد.....نه نه نه

 ....دتخو پیش ببر منو.....یااخد.....من بجز من وشسیا

 ...تنم رهپا

 ؟!...فتیر يیگرد تن به

 ؟!نیامید کهرا تمدعا
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 !...بپوشم فتهر يیگرد تن به که لباسی دمیشو چندشم

 ...نیست خیالی ينماند مپر تک

 ...نکن شک میکند تپرپر يیگرد

 ...حرفهایم

 ..هایم ريلخود

 ...هایم لتنگید

 ...من يشکهاا متماو

 ...بعد ايبر بماند

 !...بگو من تنهابه

 ...ردمیگذ چگونهاوبا

 !!!...نمیگذشت بامن که

 .....یااخد

 ....دادي نیاجوو گرفتی را کیدکو

 .....دادي عشق گرفتیرا عقل

 ....دادي تنهایی گرفتیرا عشق

 ....دادي تحسر و گرفتی را یبایمز يهاآرزو

 ....دبرگر....کن هنگا.....یااخد

 ....ستا هماند زهنو

 .....يبگیر را نفسم فتهر دتیا

 ....ممیشو حترا....بگیر هم را نفس

 .....بغلم يتو دمکر جمع پاهمو موزد تکیه اریود به سرمو

 ....نمیرسید قلبم زشسو به لیو...میسوخت ريبدجو مچشما

 !!!!....دبو هبیداخو حترا.....پانیذ سمت شد هکشید منگا
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 من يها جهز يتو و درك به گفت بزنم حرفی امنمیخو یدد قتیو

 ....بیداخو

 چه....سیشهوعر شب ینکها سمت فتر مفکر زبا..بستم گریونمو يچشما

 .....مشبا میکنه

 ...شد سشوعر هگا حجله هیرا دممادا مشبا

 ....شتدا درد....نچشیدرا قیبر طعم....دبو سخت

 ....مدآ می من سما رکنا باید تو سما

 رد؟؟؟خو بهم چیز همه که چشد

 ي؟؟؟شد او لما شد چه

 م؟؟؟شد متما یتابر من شد چه

 ....ممدآ سیتوعر روز

 ....مشد نپنها ماشین در....نختادر پشت

 .....من ماا.....يندید امر

 ....میدد یتدمادا يیباز ارشلو و کت در را تو

 ....ديبو هشد ستنیاخو رچقد

 ....قبل از تر ستنیاخو....همیشه از تر یباز

 ....يیگرد دمادا.....حاال و ديبو من يها یارو دمر روزي

 ....میبالید تو به رچقد ستوعر

 ....شتدا هم حق

 .....دارد هم نبالید تو با دنبو

 ...ختاندا می نتدگر دور را ظریفش و سفید نستاد انخند رچقد

 ....شتدا حق هم زباو

 ...منمیشد کنت ول لحظه یک...دمبو رتکنا گرا هم من
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 ....شتیاند لب به يلبخند.....تو ماوا

 ....نمامید ستا تتدعا

 ....ستا دتعا...میگویم را دنکر خما

 ....ماا

 ....دبو هشد کمرنگ تتدعا....ديبو بامن که مانیز

 ....حاال لیو....يمیخندید یباز یمابر گاهی

 .....ديبو دشا مطمئنا.....لبیخیا

 ....ندزامیسورا ام زده یخو منجمد نبد و تن هم زهنو....ات حلقه قبر

 ....دبو دهکر قبل از یباترز را چپت ستد که يسفید ي حلقه قبر

 ....ندزاسو باهم را قلبم و ندگیز

 ....دکر متما را من و ساندر نپایا به من ايبر را ندگیز ات حلقه قبر آري

 ....من عزیز و نهدردا مسافر اي وبر تر آرام

 ....هایم یارؤ دمر یباز داربر مگا تر آرام

 ....نیستی من لما یگرد که کند وربا لمد شکا

 ....نیایگرد به متعلق یگرد بفهمد نفهم نباز ینا شکا

 ....ستا امحر انیگرد دمادا به دنکر فکر دشو حالیش شکا

 ....یگرد ستا نفهم نباز....خب لیو

 ...نفهمد اربگذ...مشارمیگذ دشخو لحا به

 ....زدمیسو حسابی دمخو ايبر لمد....نیامید

 ...میگویم را مشبا....ستا جالب

 جهز ايصد با....شب یکیرتا و تظلمادر...تنهایی شغوآ در...ینجاا من

 ....هایم

 ....توو
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 هخند ايباصد...عشقت هنگا قبر شناییرو در...عشقت شغوآ در...نجاآ

 ....عاشقانه و مستانه يها

 ....زمسو جگر يها هق هق و ها جهز ايصد مشبا

 ....دمیشو گم ستوعر تو تخت فنر ايصد در

 !!!....ستا هشد گم حتما نالا تا...نه که دمیشو گم

 ....من عشق اي..... .آه

 ويمیر ستوعر هگا حجله به تو مشبا

 ....منو

 ...ممیبر عشق هقربانگا به متما حمیر بی با....را لمد.. را قلب

  ....من یاییرؤ دمر اي...ركمبا یتدمادا
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 * شش و هپنجا فصل*

 ...برگشت بدنم به حمرو مموها يتو ستید ازشنو با

 يحد به مودردسر دمبو دهنکر زبا چشمامو زهنو...دبو بسته زهنو مچشما

 ستدو ییراجو یه....کنم نشوزبا ستانمیخو لمد صالا که دممیکر حس

 ....مبد مهادا نبیداخو به شتمدا

 ....گوشم يتو پیچید پریسا دار کش ايصد

 ؟؟؟...نیست گشنت دمکر دهماآ صبحونه...معزیز....نجا وشسیا: پریسا

 ....ردممیخو صحر بشر ینا ستد از رچقد که واي

 ...اه....میکنی ارمبید داري ضمر مگهداري؟؟ من به رچیکا المصب ده

 گفتم بسته يچشما با ريهمونطو

 ینکها از بیشتر ینی بماخو قتیو....دمخو ممیشد اربید دبو گشنم: من

 ....دمیا بماخو باشم گشنه

 ...مشنید مسر يباال حتشورانا ايصد

 مشا ستدر نتونستیم که یشبمد...دبو گشنم خیلی من خهآ: پریسا

 لیناو ي صبحونه شتمدا ستدو...باشه گشنت امتو شاید گفتم...یمربخو

 میمونم منتظر...دمکر ارتبید ببخشید...یمربخو هم رکنا ندگیمونوز روز

 ....یمربخو باهم يشد اربید قتو هر

 ...میشه دور داره ادمید ننشو خونه يها کترپا روي شها مپایید ايصد

 ...زدم اشصد...دبو گشنم ممدخو لبتها....اشبر سوخت ییرایجو لمد

 ...ممیا نالا منم کن وعشر تو: من

 مشنید شودشا ايصد

 ...معزیز باشه: پریسا
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 ...دمکر زبا چشمامو و مشد ضیرا هبألخر

 ....میدید رتا رو جا همه مبالواخو يچشما

 ...دمکر شنرو صفحشو شتمودابر گوشیمو ريکا هیچ از قبل

 ....دنبو يخبر هیچ....خب لیو....دمبو مپیا یه منتظر رينگاا

 ....کاناپه روي دمکر تپر تباشد گوشیمو شدمو عصبانی

 .....مستاد بین گرفتم سرمو مالوندمو چشمامو

 گفت یدنمد با و ییاپذیر يتو برگشت پریسا

 ه؟نشد بخو دردت سر: پریسا

 ...دمکر شنگا مودکر زبا چشمامو

 ...دنبو قبلش شب از ريثاآ.... محمو دبو فتهر

 دبو یختهر دورش بلندشو يموها...دبو تنش سفید و قرمز هکوتا هناپیر یه

 ...دنبو مشدبو هیدد که ییروزا مثل یششمآرا...دبو زده سفید تل یه فقط و

 قرمز رژ یه لبتهوا...یملر و چشم خط یه حد در...دبو تر دهسا خیلی

 ....قرمز

 !!!!!....نیومد خوشم تیپش از

 ....زهنو نه: من

 ....يشد خسته خیلی تمد ینا....خستگیه از حتما....مبمیر لهیا: پریسا

 ...تعریف تا ردمیخو تیکه به بیشتر حرفش...دبو گرفته مخند

 ....حتما...نمونمید: من

 ....ستشویید يتو فتمر شدمو بلند مجا از

 ....دمکر هنگا یینهآ يتو دمخو به

 و لحا ادمید ننشو تمرصو روي خما و دبو تر هم تو همیشه از قیافم

 ....ارمند حوصله
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 ...گفتم یینهآ يتو دمخو به

 ه؟؟کشید چی صبح تا نکتایو نیست ممعلو: من

 ؟؟؟پریساست نوبت حاال...دمکر بدبخت بخو که کتایونو

 ...دنکر ندگیز به محکومی....باشی بخو شباها میتونی...نتهز اون

 ...دادم مودخو ابجو

 دنبو بخو به ممحکو لیو...ندگیز به هستم ممحکو....گفته کی...نه: من

 ....نیستم پریسا با

 ....سالمت به ادنمیخو...ادبخو ادمیخو...همینم من

 ....ونبیر برگشتم شستمو تمورصو

 ...دبو نشسته میز پشت شپزخونهآ يتو پریسا

 ...دبو دهکر ستدر یما صبحونه چه...خلدا فتمر منم

 ....شیره،بمیوي،آچاو،نیمر،صبحونه تشکال،عسل،خامه،پنیره،کر

 ...ردمخو شتمودابر چایمو فحر ونبد

 ....دوگر و پنیر و ننو لقمه چند یه مبعد

 ...دمبو گرفته عتهو لحا حامله دار ریاو يناز مثل...شتماند شتهاا صالا

 ...دمنمیکر حتیرا سحساا خونه ینا يتو صالا

 ....شتناند اههمر به حتیرا نمشووکد هیچ...منه زن مثال که نیز....خونه

 .....ینجاا دممیکر غریبگی

 ؟کنم رچیکا باید نستمونمید....ونبیر فتمر شدمو بلند

 ...دمکر شنشرو و نیوزتلو يجلو نشستم

 ...دممیکر ضعو رو ها شبکه فهد بی

 ...جمله ینا يتو دبو هشد خالصه مفکر متما

 ؟؟؟کنم تحمل رو همسخر ندگیز ینا باید ريچجو
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 ....ندگیز شریک ینا با نماو....شتماند نشستنو خونه تو ي حوصله مطمئنا

 ....دمنبو وبر رکا سر دیاز قبال

 میشنو بیشتر قبل يها هما از مها دسوو مپوال هما به هما دبو تخت  خیالم

 ...توحسابم نمیا

 ...دبو نسرشو روي همیشه...هشگاوفر میرفت همیشه وشنیا

 ....بزنه سر نمیتونست که هشگاوفر تادو به خب لیو

 ...میگرفتم ستد به شگاهووفر یه باید منم

 ...ادممید تنجا مرگی روز ینا از مودخو باید

 ...شتماند سشدو...ستانمیخو ندگیوز ینا لمد صالا....نمونمید

 !!!...مبر نالا همین ستامیخو لمد حاال دمبو اريفر رکا از همیشه که منی

 ...قتاا يتو فتمر شدمو بلند

 زدم قتاا از پوشیدمو سفید تسپرا هناپیر با اي سرمه لی ارشلو یه

 ...ونبیر

 گفت یدنمد با پریسا

 ي؟؟؟میر کجا: پریسا

 ....دارم رکا...ونبیر: من

 ون؟؟؟بیر هبر سیشوعر اول روز يیدد کیو: پریسا

 ....داره شودخو قخالا هرکسی...ارمند رکا کسی به من: من

 ...خهآ: پریسا

 ....دارم رکا که گفتم...ارهند خهآ: من

 گفت که در سمت فتمر

 ي؟؟؟میا رناها: پریسا

 ...شاید...نمونمید: من
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 .....هم به مکوبید درو و ونبیر فتمر حافظیاخد ونبد

 دهپژمر ردهیخو حاال که روش يها گل نیددبا...دبو کینگرپا يتو ماشین

 نکتایو سیوعر ايبر باید من ماشین....مشد نغودا حسابی دنبو هشد

 ....میشد تزیین

 ي هخترد ینا نه مینشست نکتایو باید....من بغل ماشین يتو

 !!!!....شتز

 ....کینگرپا رکنا دمکر تپر کندمو رو ها گل باعصبانیت

 ....نفرمو روي شتماگذ سرمو ماشینو يتو نشستم

 ه؟؟؟؟بد رنقدا اچر حالم....اااااخد اي

 يتو رنقدا نفر یه با ستیدو دمنمیکر فکر قتو هیچ که کنم افعترا باید

 و دبو دهسا ستیدو یه گها شاید....باشه شتهدا تأثیر ازدواج هبعد ندگیز

 ....دمنبو ريینجوا حاال من دنبو عشقی

 ....شتاند يتأثیر حاال دمیوفتا تفاقیما هر...دبو عشق ونبد ستیدو یه گها

 ....شتیماند دهسا ستیدو یه کتی منو...لیو

 ....دبو ردهخو پیوند بهم عشق با نمودجوو بند بند

 ....دبو بوسه یه قتفاا گترینربز....کتی منو بین

 ....نبد منحاا اول ساعت نهمو شاید اپسر و خترد که ريکا

 ....دمیکر نهویود منو شتدا بوسه نهمو حاال لیو

 ....هببند نقش هنمذ يتو ريینطوا تجربه لیناو دمنمیکر فکر صالا

 ....کنه زيبا نمروا و روح با رنقدا ندگیمز ي بوسه لیناو

 ....وشنیا سیوعر...دمفتاا شب نهمو دیا

 .....شب ترین تلخ عین در....شب ترین شیرین...دبو شبی چه

 ییاجد یک تلخی که شبی مودکر تجربه عشقمو ي بوسه شیرینی که شبی
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 با..دمخو از کتی نندرو با که شبی....دمکر حس دجوو متما با رو

 ....میرفت قلبم از تیکه یه رنگاا...فتنشر

 ااااااخد اي

 د؟؟؟میکر ندگیز نکتایو من رکنا خونه ینا يتو میشد چی

 جم بغلش از هما یه تا دبو نمز نکتایو گها که سوگند دتخو به

 ....ردمنمیخو

 ...نیاد دور سفر مشدمیبر میگرفتمو ستشود

 ....غمی هر از رغفا

 نیاد از جایی یه عشقم با هما هر من و دبو حسابم يتو لپو هما هر

 ....میگشتم

 اممیخو نمونمیدو....ماشین يتو نشستم...سیموعر هبعد روز....حاال لیو

 ؟؟؟کنم رچیکا

 ...شتمدابر نفرمو روي از سرمو گوشیم ايصد با

 ...دمکر شنگا....بغلم صندلی روي مشدبو ختهاندا

 .....گوشیم روي نکتایو تصویر نیدد با

 .....منمیفهمید حالمو

 ....متعجبو....لخوشحا حسابی

 ....شتمدابر بشه قطع ینکها از قبل

 ....دنمیا بر ستمازد ريکا مودکر ازدواج من....مفهمید شتنشدابر با ماا

 ...دادم ابجو خشک....داره حق اون....بکنه ندگیشوز باید کتی

 ؟؟؟بله: من

 ...دمیکر نیمروا شتدا....شها جهز ايصد....هقش هق ايصد

 ....وشسیا...ولوا: نکتایو
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 ....گفتم شجا لیوش؟؟؟؟وسیا جونه....بزنم داد ستامیخو لمد

 ن؟؟؟کتایو بله: من

 ....دينکر شموافر سمموا زهنو که خوبه: نکتایو

 شجا زبا لی؟؟؟وشدنیه شموافر تو سما مگه...نهوویود...بگم ستمامیخو

 گفتم

 ....کنم شموافر باید کم کم یگهد: من

 ...دکر سلتماا بهم هقش هق با

 ...نکن شموافر سمموا قلاحد....اخد روتو....وشسیا نه: نکتایو

 ....نمیشه: من

 ....بگم تبریک زدم نگز: نکتایو

 ر؟؟؟؟چیکا اممیخو تبریکتو....ديکر غلط...مگزید لبمو ي گوشه

 .....شما يبعد یشاالا...نممنو: من

 ...زدم دفریا دمخو يتو هیاخو دخو لکما در

 ....میکشم تیشآ به ندگیتوز کنی هنگا کسی به آنقر به

 داره؟؟؟ دجوو بعدیم تو هبعد مگه؟؟؟من يبعد؟؟؟میگی جک: نکتایو

 !!!....ارهند دجوو تو جز کسی من ايبر....شم اتفد لهیا

 .....باشه شتهدا دجوو باید...شتباهها: من

 ...تویی من ندگیز....حتما: نکتایو

 ....کتی تویی منم ندگیز

 ....یگمد یکی ندگیز یگهد من: من

 ...میدد عکسشو...هخوشگلتر من از: نکتایو

 ده؟؟؟بو کجا قیافش نمیمو اون....منی سکوعر تو....چل خلو

 ....آره: من
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 ه؟؟؟؟تر عاشقه؟؟تر نمهربو من از: نکتایو

 ...نمیرسه تو عشق به عشقش کنیم ندگیز عمر یه گها که قسم ابخد

 ....آره: من

 ...ديفتاا کسی بخو گیر پس...خوشبحالت: نکتایو

 ....جهنمه فقط که النشا تا....دشخو سهوا میگفت چی

 !!!!...آره:من

 د؟؟؟بو چی لیلت؟؟؟دفتیر اچر بگو....وشسیا: نکتایو

 ....دبو عشق لیلمد عششششقققق؟؟؟لیلمد

 .....اي زههر....دمبو گفته قبالنم:من

 .....کشید تیر قلبم....زد جهز

 ....ببخش منو یااخد...هللاستغفرا

 ....عاشقتم یتمدنامر باهمین....سیا دينامر خییییلییییی: نکتایو

 ....دمبو عاشقش منم...دمکر متمو یودنامر نستمومید

 ....اتبر ارهند اي هفاید من سهوا عاشقی یگهد: من

 ....دمیکر خفم شتدا مگیر نفس بغض

 ....هبر لو چی همه و زهبلر امصد ممیترسید لحظه هر

 ....کنم افعترا عشقم به لحظه هر ممیترسید

 ...دممیکر قطع باید....هبد ستمد رکا شهقا هق و ها جهز ممیترسید

 ....کنم ابخر چیو همه ینکها از قبل

 همش...عمر خرآ تا حتی تو يپا به نشستن...تو سهوا عاشقی: نکتایو

 لیو....دتخو خوشبختی پی فتیر....معرفتی بی توکه....من ايبر سفاید

 ..عاشقتم قبل از بیشتر لمد تو....تپا به میمونم من

 ...یگمد یکی ماله من....گناهه....ايبخو منو لتمد يتو اريند حق تو: من
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 !!!....کتی جلو مببر سمشا دمنبو حاضر حتی

 ....هیاخو دخو خیلی: نکتایو

 ....مبر باید من....نمومید: من

 ؟؟؟؟نه دبو طرفه یه عشقم: نکتایو

 نه نتونستم....طرفسدو زمهنو عشقت.....نههههههوووویود نههههههه

 !!...بگم مطلق

 اري؟؟؟ند ريکا....شاید: من

 ؟؟کنم رچیکا من يبر تو: نکتایو

 ....دمکر اپید ندگیموز راه من...ببین....نمونمید: من

 !!!!....حشو غبا سترا یه

 ...کن اپید دتخو امتو: من

 ...وشسیا دارم ستدو تیادسر ي باهمه: نکتایو

 .....فظاخد: من

 ....دمکر قطع نشدمو منتظر

 ....دبو نغودا حالم....میومد بند شتدا نفسم

 ....بغضم بشکنه زبا مترسید

 ....ونبیر زدم مودکر شنرو ماشینو

 !!!....هببر نمودبو دمر ويبرآ بشه شکا یا کنه خفم بغض ینکها قبل

 ....دمکر قایم دودش پشت بغضمو....دمکر شنرو رسیگا

 ....و.....تا سه....تادو....یکی

 پشت...ممیکشید رسیگا مودمیز مقد ركپا يتو فهد بی....دبو ظهر

 ....هم

 .....هم پشت....کتی به دممیکر فکر



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
328 

 

 ...دادم ابجو حوصله بی...دبو پریسا....ردخو نگز گوشیم

 ؟لوا: من

 ....پختم يسبز مهرقور؟ناها ينمیا...معزیز مسال: پریسا

 ....ممیا شب...هنشد متمو رمکا نه:من

 ...شتاند ندگیمز يتو جایی هیج خترد ینا...دمکر قطع

 ....ركبا نیمکت روي نشستم گرفتمو یچوساند یه

 .....عشقم يها جهز دبایا....شد کوفتم....مشردخو صحر با

 ....دمکر زبا روسیگا پاکت

 یشبد...نالا تا یشبد از رسیگا پاکت یه....دبو هشد متمو هههه

 !....حاال بقیش...یکی

 قلیونو نعشقمو به دبو داده قسمم...رسیگا از همتنفر نکتایو نستمومید

 ....رکنا ارمبز

 ....رسیگا لیو...دمنمیز نقلیو به لب دبو قتو خیلی حاال

 ....بفهمه گها منو میکشه کتی

 ....گرفتم رسیگا پاکت یه رهبادو

 ...دمکر متمو پاکتشو...نیمکت نهمو روي...ركپا نهمو يتو تاشب

 ....مشد خونه هیرا پریسا نگزبا...شب یک ساعت

 ....کاناپه روي مکشید دراز مشا ونبد

 ...ندگیمز سر میومد شتدا چی

 ....دمخو سر

 ....عشقم سر

 ....کن کمکم دتخو....مبرید...آوردم کم هنشد هیچی زهنو....اااخد اي

 نبوز به لمونود فحر که یمدبو عشجا رنقدا ماآد ما شکا....ااااخد اي
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 ...یمربیا

 ....نمیشد ینا ضعیتمو قتو هیچ دمبو زده لمود فحر گها شاید

 ....دمیز حترا لشود فحر که کتی لخوشبحا

 ...بگم بهش فتنمور لیلد میتونستم منم شکا

 ....دمبو شتهدابر همسخر فکر ینا يجا یگهد فکر یه صالا شکا

 م؟؟؟؟بد جا لمد يکجا....کاشو ینهمها....اخد اي

  ...کن کمکم....خسته...خستم
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 * هفت و هپنجا فصل*

 ...بکنی نمیتونی غلطی هیچ لیو..لتنگید از يمیمیر داري ینی تنهایی

 دجوو متما با تو ینکها با ادتنمیخو یگهد اون نیوبد ینی تنهایی

 ...یشامیخو

 ...شتولد روز سهوا باشی شتهدا ها برنامه ینی تنهایی

 ...نیست تو لما یگهد اون میرسه که شتولد روز لیو

 ...رهنمیخو درد به تو يها برنامه یگهد

 ...میچینه برنامه داره که قیبتهر شبجا

 !!!....تو عشق تولد سهوا...تو عشق نمداو سهوا

 ....دادم دمخو تحویل یینهآ يتو دسر خندزپو یه گرمم يشکاا بین

 ....بکشم حمتز ینهمها من نیست زمال یگهد خوبه

 ....همیگیر قشنگ تولد یه سشوا یگهد یکی

 ...میکنه شغافلگیر یگهد یکی

 ...شمیبوسد یگهد یکی

 ...همیگیر فیلم و عکس ازش یگهد یکی

 ...هببر کیکشو تا همیگیر ستشود و میشینه بغلش يتو یگهد یکی

 ....کنه آرزو میگه بهش یگهد یکی

 ....هشد تر حترا منم رکا....خوبه

 !!!....شاید؟؟؟؟؟.هتر حترا....تاقما يتو دنکر گریه هشد رمکا

 ؟؟؟میکنه آرزو چی شمعش دنکر تفو قبل...ستیرا

 ....زن هم یالو هم خونه هم ماشین هم داره، رکا هم نکهاو

 ....عشقش سالمتی حتما
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 !!...باشه شپا رو مپل تپل نی نی یه یگهد لسا باشه ینا آرزوش مشاید

 ...میکشم كسر جا همه به نشدکر اپید ايبر

 ....که بیابمش روزي ستا ینا از ترسم

 ....بزند یشاصد رپد کوچکی ي بچه خترد

 ....ممیشد خفه شتمدا

 ؟؟؟یختمر بهم رنقدا بچه سما نمداو با اچر

 .....شدنش دار بچه تا دبو بدتر که شدنش دمادا

 ....بزنم لگو مودخو میتونم ارهند بچه قتیو تا.....نه نه

 !!!!!.....نیست نبینشو اي عاشقانه ي بطهرا که....داره سمدو که

 نشهز عاشقه ینی....تمومه چی همه یگهد....رهبیا بچه قتیو لیو

 ....لبیخیا....که....که

 ....میکشم مودخو بشه دار بچه گها که نمومید ینوا فقط

 !!!!ارهند ستدو رو هخترد اون و داره سمدو ینکها به دارم میدا زهنو

 ....زدم خندزپو دمخو رفکاا به رهبادو

 .....دهسا خیاله شخو کتی اي

 .....میکنی ییافکر چه

 .....اون نالا

 ....دمکر قطع فکرمو

 ....نیست اممیخو من که يچیز اون نالا نستمومید

 ....بزنم لگو مودخو ستمامیخو لیو

 !!!....ارهند ستدو نشوز

 !!نیست و دهنبو نبینشو اي بطهرا هیچ

 ....شتمدابر گوشیمو
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 ....دبو قبلی نهمو فایلشوپر عکس

 ....شتهاگذ تولدشو جشن عکس و دهکر ضعو نالا تا دممیکر فکر

 .....دبو یشدمادا عکس نهمو لیو

 ....من مپیا هبعد فایلشوپر عکس دنکر ضعو نهمو

 ......دهکر وارممیدا کلی

 ....مبوسید عکسشو

 ....گناهه نستمومید

 ..گناهه نیستم تو ماله که کسی به دنکر فکر حتی نستمومید

 !!!....شتمدا سشدو لمد ته از گناهو ینا لیو

 ....حمقیا به....نفهمی به زدم مودخو نستمومید

 ....شتمدا ستدو حمقیوا و نفهمی ینا لیو

 ....سمشا روي فتمر

 ....دنمیکر تایپ رختیاا ونبد و نمیلغزید وفحر روي مستاد

 توست نیدد نخستین از نینیزنا عکس م،عمر تصویر ترین قشنگ

 … توست نخندید لیناو لنشیند ايصد م،عمر هنگآ ترین شخو

 ـــــــــــــــکرمبا تتولد

 ....من عشق دارم ستتدو

 ....دمکر هنگا متن به

 ....دبو سترا

 ...یدمشد که دبو اي فعهد لیناو ماله قیقاد هنمذ تصویر ترین قشنگ

 ...رسانسوآ در پشت

 ي هخند لیناو که دبو قتیو ماله ،شتمدا ازش که یمرگادیا بهترین و

 ....دکر تقدیمم قشنگشو



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
333 

 

 .....لساار ي کمهد روي دبو هموند ستمد

 ....دیاز خیلی شتمدا هلهرد

 ....دبو آور هلهرد کال وشسیا سما

 ....خرآ ینا و....اول اون

 ...دبو مشآرا همش....دنبو اي هلهرد ماا سطشو

 ....نیست شخرآ محاال

 ....نیست وشسیا منو خرآ ینا

 ....سطشهو زهنو

 !!!...مشهآرا زمهنو....باشه اي هلهرد نباید پس

 ؟؟؟؟نزنم ؟؟؟؟بزنم سالوار ي کمهد

 ه؟؟؟مید ابجو بزنم گها

 ؟؟؟میشه لخوشحا

 ؟؟؟میکنه امعود

 ه؟؟؟مید محل صالا

 ...نشم حمشامز دادم لقو....اخد اي

 ....تولدشه خب لیو

 د؟؟؟کر رچیکا متولد سهوا اون مگه

 ....هیچی

 دارم؟؟؟ رچیکا اون به من خب

 ....بگم تبریک اممیخو

 ؟میشی ضیرا بزنی بهم نشوز شودخو بین گها

 ؟؟؟کنن اعو؟؟؟دباشن بد

 !!!...میشه ردخو عصابشا وشسیا نه
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 ....باهم باشن بخو

 ...يبگیر غشواسر یگهد نباید باشن بخو ايمیخو گها

 ...بکنه ندگیشوز اربذ

 ...تولد تبریک همین فقط

 ...خریهآ همین

 ....خریهآ همین میگی همش

 ....يمید مهادا زبا لیو

 ...خهآ تولدشه...خریشهآ...لقو لقو...نه نه

 ....صالا میکنم كپا شورشما شبعد

 ...گرفت مخند

 ؟؟؟چی که کنم كپا

 .....هسیو قلبم روي رششما

 ؟؟؟میفرستیه؟؟؟؟بألخر میکنی رچیکا؟؟؟کتی خب

 ؟؟؟؟نفرستم؟؟؟بفرستم

 ....مشد خسته گانگیدو ینهمها از....ههههها

 .....عمیق نفس یه....بستم چشمامو

 ...دمکر زبا چشمامو

 ....دبو فتهر مپیا

 !!!...شتمدا سسترا اشبر دمفرستا که پیامی لیناو مثل

 .....ببینه...درك به؟؟؟ببینه نشز گها

 ...گذشت ساعت چند

 ....دبو هشد شب نصفه یگهد

 ....دبو هبیداخو سترسمما
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 ....شتدا ابجو دمفرستا که پیامی لیناو

 ....حاال لیو

 ....نیومد بیاجو هیچ

 ...ردهخو شکست آدم یک مثل

 ...هشد ردخو

 ....هشد له

 ...هشد مچاله

 ....همیشه مثل....تخت روي مخزید

 ....شکا....تنهایی....هنگآ...گوشیم....مپتو...تختم

  !!!!....دارد مهادا بدا تا چرخه ینوا
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 * هشت و هپنجا فصل*

 ، موروز هر دبو گذشته نمشترکمو ندگیز از که کوتاهی تمد ینا يتو

 .مندرومیگذ خونه از ونبیر شب تا صبح

 ...هشگاوفر میرفتم یا حاال

 ..ممیکشید رسیگا میچرخیدمو فهد بی کارپا و خیابونا يتو یا

 ....!!!دمبو هشد بیاخر ريسیگا آدم یه

 !!!....نشواز دمبو متنفر همیشه که همونا از

 ...نکشید رسیگا سهوا دممیکر نمسخرشو همیشه که همونایی

 ...دمبو نااو از جزئی دمخو حاال

 ..ممیشد آروم ذره یه فقط رسیگا نباکشید که دمبو میآد ممدخو

 ...دبو شب ده ساعت

 ....پریسا زمبا..ردخو نگز موبایلم

 دادم ابجو شتیاقیا هیچ ونبد

 ؟؟بله: من

 ؟؟کجایی...معزیز مسال: پریسا

 ....ونبیر:من

 ...دکر یخ مشا؟؟خونه ينمیا: پریسا

 ...ممیا یگهد ساعت نیم تا: من

 ...منتظرتم ،باشه: پریسا

 ...دمکر قطع گوشیو

 !!!...خونه میرفتم مشا سهوا یگهد حاال

 ...خب لیو...دنبو بخو صالا پختش ستد
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 پیشت کی پس ينمیا شامم نیستی رناها دمیز غر هی یگهد دبو نمز

 !!!...میگفت ستمرا....باشم

 !!!....دمبو شهمسر ردنخو مشا یه حد در فقط حاال

 ...خونه سمت دمفتاا راه ماشینو يتو نشستم

 .مسیدر بعد ي قیقهد بیست

 ...خلدا فتمر درو يتو ختماندا وکلید حوصله بی

 گفت و بغلم يتو پرید ذوق با پریسا

 ...من عشق ركمبا تتولد: پریسا

 !!!....دهبو متولد وزمرا..اووووه

 نااو از که دمبو دهنکر چک پیامامم حتی که دمبو حوصله بی رنقدا

 !!!....بفهمم

 سبزشو و مشکی يموها مودکر حلقه شکمردور آروم خیلی ستمود

 ...مبوسید

 موگفتمدکر اشجد دمخو از

 ....نممنو: من

 ...دمکر ضعو لباسامو تاقموا يتو فتمر

 .ونبیر برگشتم

 ...دوکا نهوید...شکالتی دهسا کیک یه...دبو کیک میز روي

 ....دبو دهماآ شپزخونهآ يتو که مشا میز و

 ...مشنید دوبو نشسته میز پشت که پریسا ايصد

 ...دوکا بعد کیک اول...هیرد خیلی که بیا: پریسا

 ...نشستم رشکنا فتمر

 ..مشکی کفش با دبو هپوشید لجنی سبز هکوتا هناپیر
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 ...باسبز یندفها..دبو مشکی لمعمو طبق که موهاشم

 ....دبو قبل روزاي از بهتر کلنشاد يبو و دبو دهکر غلیظی یشآرا

 ...بگیریم هنفردو عکس کنم تنظیم بینودور اربز: پریسا

 ..دکر تنظیم بینودور فتور دشخو

 ....مپا روي نشست ومداو مبعد

 لمس پاشو دبو ربا لیناو ايبر...لختش يپا روي شتماگذ ستمود

 !!!!دممیکر

 !!!!....ردهخترخود یه يپا به ستمد که رنگاا نه رنگاا لیو

 گفت عکس گرفتن از بعد

 ...کن تفو شمعتو مبعد کن آرزو اول: پریسا

 ...دمکر هنگا شمع به

 ...میسوخت شتدا پنج و بیست دعد

 ...دمکر آرزو بستمو چشمامو

 ...بخو خیلی خیلی....بخو آرزوي یه

 ....کتی خوشبختی

 ...دمکر تفو شمعو مودکر زبا چشمامو

 ...بوسید گونمو زدو ستد ذوقبا پریسا

 گفت ادمید ستمد به رو طبیعی يها گل با هشد تزیین يچاقو که حالی در

 د؟؟؟بو چی آرزوت حاال: پریسا

 ....خوشبختی: من

 ...دادم مهادا لمد يتو و

 ...نکتایو خوشبختی

 ....یشالا گفت ذوق با پریسا
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 ....دبو گرفته مخند

 ....دبو دهکر عاد کتی خوشبختی سهوا ستهاخو نا

 ...بریدیم باهم کیکو

 ...خستم خیلی پریسا یمربخو مشا بریم: من

 ري؟؟نمیخو کیک: پریسا

 ...مشرمیخو صبحونه صبح باشه نه: من

 ...کن زبا تودوکا بیا پس باشه: پریسا

 ...میز روي شتمشاگذ گرفتمو ستشد از

 ....میکنم زشبا مشا هبعد باشه: من

 ....مداو مسر پشت مپریسا و شپزخونهآ يتو فتمر

 ...دمبو دهنکر نگاهم یه صبح از...شتمدابر گوشیمو

 ....داده مپیا کتی میگفت نیدرو حس یه اچر نمونمید

 .....پیاما يتو فتمر

 ....کتی سما نیدد با و

 ...نمیگفت دروغ قتو هیچ من حس

 ....مخوند تولدشو مپیا

 توست نیدد نخستین از نینیزنا عکس م،عمر تصویر ترین قشنگ: نکتایو

 … توست نخندید لیناو لنشیند  ايصد م؛عمر هنگآ ترین قشنگ

 ـــــــــــــــکرمبا تتولد

 ....من عشق دارم ستتدو

 ...مکشید عمیقی نفس

 ...دبو تر شیرین دبو گرفته پریسا که يتولد ینا از هکوتا مپیا همین

 ....مبد ابجو ممداو
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 ....عسلم مرسی

 ...گلم نممنو

 ...نممنو

 ....نشی حممامز دنبو ارقر مگه

 ....مشوکد هیچ نه

 ....شم محو باید خوشبختیش سهوا

 ...دمکر هنگا اغذ فظر به روکنا شتماگذ گوشیو

 ...پباسو...دبو پخته بریونی غمر

 ....عقب دادم هل بشقابمو موردخو پسو قاشق چند

 ....شتماند شتهاا صالا یگهد

 ....دبو فتهر بین از گشنگیم متما

 ...ونبیر فتمر شدمو بلند میز پشت از

 ري؟؟؟نمیخو غمر؟؟؟؟کجا عهههه: پریسا

 ....بمابخو ممیر: من

 د؟؟؟نبو گشنت مگه: پریسا

 ...رممیخو يچیز یه شد گشنمارم،ند شتهاا نمونمید: من

 ...تخت روي مبیداخو و قتاا يتو فتمر دوکا دنکر زبا ونبد

 ....!!!ردمیخو ننفرمودو تخت به تنم که دبو فعهد لیناو

 ...دبو ستشد هم دوکا....قتاا يتو مداو که نکشید قیقهد به

 گفت دادو تکونش اهو روي

 ؟؟؟نمیکنی زشبا: پریسا

 ....دمکر زشبا هبیداخو ريهمونطو،بهم دادش...سمتش دمکر دراز ستمود

 ...دبو اي هقهو مچر کیف ست یه
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 ...نممنو: من

 ؟؟؟نیومد خوشت: پریسا

 ....اچر: من

 !!!...رهنمیخو که قیافت به: پریسا

 ....معزیز قشنگه!!!...دبو دیاز رامکا وزمرا...خستگیه ماله: من

 ...شد رو پر و گرفت نجو رنگاا معزیز نشنید با

 !!!....معزیز دمبو نگفته بهش حاال تا

 ....لختم ي تنه نیم روي نشت و مداو

 ....میکشید بدنم روي يلوند با پاهاشو

 ....میشد چندشم ريبدجو شتدا

 .....دمبو دمر لبتها و

 .....یطیاشر هیچ تحت.....بیوفته تفاقیا ستمانمیخو

 ...ارمند سشدو که باشم کسی با شتماند ستدو

 ....بغلم بوندمشاخو گرفتمو شوزوبا

 ...شد زبا نیشش

 ....گفتم بوسیدمو موهاشو روي

 ....ديکر رکا کلی...يشد خسته: من

 که نتدکر لخوشحا سهوا شتمدا ذوق رنقدا...نیستم خسته نه: پریسا

 ....خستگیو منفهمید

 ....بخیر شب....دارم جلسه صبح....نممنو: من

 بماخو زود خیلی بستمو چشمامو متعجبش و متحیر يچشما مقابل در

  ....دبر
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 * نه و هپنجا فصل*

 ؟؟؟؟حقیقت یا أتجر

 ...دمیکر منگا هباخند....دمکر شنگا

 گفتم هپگا و پانیذ به توجه بی

 ....حقیقت: من

 ؟؟؟؟چیه من به حست....خب: رامپد

 گفتم مودکر خمیا

 ....تنفر: من

 ...پایین ختاندا سرشو و نگفت هیچی

 ....منشد مشادا متوجه من دوکر اپید مهادا زيبا

 ..مداو دمخو به

 .دبو گرفته مجلو رو هکند پوست ي همیو فظر پانیذ

 ...ربخو:پانیذ

 ...ردمخو و بهش زدم هلو تیکه یه شتمودابر چنگالی

 !!ازم؟ يمتنفر که دمکر رتچیکا: رامپد

 ....دبو هشد ممظلو...آوردم باال سرمو

 ....آدم به میچسبی....سیریشی...اي کنه: من

 .....هخند یرز زدن هپگا و پانیذ

 ....یمدمیبر سر به ممکن حالت ترین يجد در لحظه اون رامپد منو لیو

 ...ممقصر من...میگی سترا تو....آره: رامپد

 ...مشد تو مثل حساسیا بی آدم سیریش که ممقصر

 ...نیاستد تو آدم ینهمها که ممقصر من
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 ...میگی سترا تو....کتی فقط میگه لمد لیو

 ...مشد حترانا هپگا و پانیذ يجلو نشالگیرد تحساساا ازبرا از

 ....دشخو بخاطر....نه...دمخو خاطر به نه

 ....دمیکر عالقه ازبرا من به اشهراخو يجلو دبو فعهد لیناو

 ...دبو شنگی و خشو آدم رامپد ستهدر

 ...میومد لشد به و میشد حترانا یرد ستهدر

 ....شتدا ورغر و دبو دمر نماو لحا هر به خب لیو

 ....دمبو دهکر ردخو شوورغر

 ....درك به

 ؟؟؟؟....دنکر ردخو منو وشسیا مگه

 ....بشه ردخو باید سطو ینا یکی یگهد عاشقیه سمر

 ....لحا يتو فتمر و نگفتم هیچی

 ...رنبشو فظر ستنامیخو ،شپزخونهآ يتو فتنر ن،مداو پگاهم و پانیذ

 ....مبل روي نشستم لخیا بی منم

 ....دمبو دمخو ينیاد يتو

 رامپد با دارم من رو دهکر من با وشسیا که ريکا ینکها به دممیکر فکر

 ...میکنم

 ؟؟؟بشکنه رامپد نیست مهم من سهوا ريچجو

 ....بشکنم من دنبو مهم شموسیا سهوا خب

 ....حتیرا همین به

 مشنید پگاهو ايصد

 ري؟؟؟میا استر يتو از کثیفو يظرفا...کتی:هپگا

 ...استر يتو فتمر
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 ..دبو گرفته شستاد بین سرشو دوبو نشسته رامپد

 ..دکر منگا و باال گرفت سرشو مپاها ايصد نشنید با

 ...دمکر شنگا منم

 ...دنبو حترانا و رلخود شچشما

 ..مشنید شواصد که ونبیر میرفتم شتمدا ،شتمدابر روظرفا

 ....میزنم ابخد....میزنم گمور یا میشی نمز یا: رامپد

 را؟؟کا ینا موراپد...لمد يتو لبتها....دبو گرفته مخند

 ...!!!بهش نمیومد

 ...منترسید شتهدید از

 ....نبز بزنی ايمیخو...نمیشم نتز که نیومید: من

 !!!!....میدد ستشد يتو تیغو قبر

 ...هتهدید یه فقط ینا گفتم دمخو به لیو...مترسید لحظه یه

 ...کنه رتمجبو...بترسونت ادمیخو

 ...نمیکنه روکا ینا اون

 ...وردمنیا دمخو روي به

 ...دممیکر شنگا

 ....گشر روي کشید سریع حرکت یک يتو چشمامو يتو دکر هنگا

 ...نشدومر يستاد روي میریخت تشد با نخو

 ...دبو هشد نخو از پر نگشر اي هنقر ساعت

 ...دمبو هترسید حسابی

 ....دممیز فحر نه دممیز جیغ نه لیو

 ...باتعجب...دممیکر شنگا فقط

 ...نمیکنم ورباداره؟؟؟ سمدو رنقدا ینی
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 ...نمیکنم وربا کسو هیچ فحر وشسیا هبعد

 گفت آروم...دبو فتهر تحلیل اشصد

 ،خشک ختدر از...يتردسر قطب يسرما از....سحساا بی: رامپد

 ...يتر خشک

 ...ونبیر فتمر بهش توجه بی

 دم؟؟؟؟بو سحساا بی من

 میریختم وشسیا ايبر که شبانه شکا ینهمها پس دمبو سحساا بی گها

 د؟؟؟بو چی

 ا؟؟؟چر پس شتمدا سحساا گها

 وش؟؟؟سیا ايبر لیو دمبو سحساا بی رامپد سهوا من

 گفتم هپگا به و سینک يتو شتماگذ رو ظرفا

 ....داره رتکا رامپد استر تو وبر: من

 ...فتر شستو ستاشود

 ...ممیکشید آب میشستو پانیذ که ظرفایی و شجا دمیستاا

 ...مشنید جیغشو ايصد که دبو نگذشته فتنشر از بیشتر ثانیه چند

 ....فتر وبد پانیذ ه،پگا جیغ ايصد با

 ...شپزخونهآ يها صندلی روي نشستم

 ...ونبیر نمداو شدنو اربید هپگا و پانیذ ايصد نباشنید هم ییاندز و ییدا

 گفت ستر با ییاندز

 ه؟؟؟چیشد:ییاندز

 ....استر به دمکر رهشاا

 ..نمداو رامپد و هپگا وپانیذ لحظه نهمو

 ...ونبیر دمیز نخو شنگشتاا بین از و دبو گرفته ستشود روي رامپد
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 گفت و شسر يتو زد ستر با ییاندز

 ه؟؟؟؟چیشد...هبد مرگماخد: ییاندز

 گفت فتشر تحلیل ايصد نهو با ختواندا من به اي مظلومانه هنگا کتی

 ....سبپر مخانو کتی از: رامپد

 و ونبیر پرید يسررو و مانتو با سریع خیلی ،تاقشا يتو دبو فتهر که هپگا

 گفت

 ....بریم...نیست حرفا ینا قتو حاال:هپگا

 ...ونبیر فتر دوکر زبا درو

 ...ونبیر فتر و دکر من به نگاهی ممراپد

 گفت ییاندز زبا که مبل روي نشستم

 ؟؟؟ینجاا هخبر چهه؟؟چیشد: ییاندز

 گفت و مداو فحر به من از تر زود پانیذ

 ....زده گشور...دهکر رشکو کتی عشق:پانیذ

 ...دکر منگا باتعجب ییاندز

 گفت ییدا که پایین ختماندا سرمو

 د؟؟؟؟بو چی شیازبا چل خلو ینا یگهد میگفت آدم مثل خب وااا،: ییدا

 ...زيبا چل خلو به زده ادهند نتیجه گفته آدم مثل اظاهر:پانیذ

 ن؟؟؟کتایو آره:ییدا

 دمکر هنگا خجالت با گرفتمو باال سرمو

 ...ییدا بله: من

 ن؟؟؟جا ییدا اچر:ییدا

 ...من خهآ: من

 ....نهاآ!!!؟؟؟میگفتم چی
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 ...دمبو دهنکر فکر ازدواج به من: من

 فکر امتو...مامانت میزنم نگز...دبیا رامپد حاال...مبر قربونت لهیا:ییاندز

 ....میکنی

 ......لعنتی رامپد.....نمیشد بدتر ینا از....واااااااي

 ....نمداو هبألخر....دنبو رامپد نمداو منتظر تسکو يتو همه

 گفت و ختاندا بهم نگاهی...خلدا مداو اول رامپد

 ....سحساا بی دبو هشد آب دبو سنگ: رامپد

 ...ستشد از ردممیخو حرصی چه که واااي

 مداو شسر پشت پگاهم

 ؟؟؟یندکر رچیکا چیشد: ییاندز

 گفت و مبل روي دکر لوو شودخو هپگا

 رهبخو بدین يچیز اي همیو آب یه...ردخو بخیه تا شیش...هیچی:هپگا

 ...نکنه ضعف

 ...فتر شپزخونهآ فطر به و شد بلند ییاندز

 ...امنمیخو يچیز: رامپد

 ...ارمبز ريستگااخو ارقر....نجو کتی نماما به میزنم نگز دافر: ییاندز

 ....من روي ردخو سر زبا رامپد هنگا

 گفت خندید...همداو حمر به لمد دمیکر فکر

 ...ريکا سفر ممیر دارم نیستم یگهد ي هفته تا من فقط...خوبه: رامپد

 ...کنین هماهنگ یگهد ي هفته سهوا

 ....تاقشا يتو فتر و شد بلند

 ....ممیشد منفجر شتمدا

 ....برگشت لشاو حالت به عضااو
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 ....تاقشا يتو فتر کسی هر

 ...کشید لطو خیلی.....بنابخو همه دمبو منتظر

 ...نمونمید بیشتر  یا ساعت یک شاید

 ...شد خاموشی و تسکو در قغر خونه هبألخر

 ...زدم در آروم...تاقشا در دم فتمر چینورپا چینورپا

 داد ابجو زود خیلی بهاخو دممیکر فکر ینکها برعکس

 ؟؟؟بله: رامپد

 ؟؟؟تو مبیا: من

 ...بیا: رامپد

 ...تو فتمر مودکر زبا درو

 ...گریه یرز زدم و شکست بغضم یدنشد با

 دمخو درد به اربز....کن لمو...اااااااخد رو تو راااامپد اااااخد رو تو: من

 ....مبمیر

 ....اربز حتمرا داري سمدو گها رامپد

 ....نیومید همه از بهتر دتخو که تو

 ....بکشم نفس ارهنمیذ وشسیا عشق

 ...کنم ندگیز ارهنمیذ

 ....من گمر بیا هکوتا

 گفت متما جدیت با همیشش برعکس چشمامو يتو شد هخیر

 ...کن وفر کلت تو...متامیخو....نیستم بیا هکوتا من....نه: رامپد

 زدم زار

 .....متانمیخو من: من

 ...نمیشیم خوشبخت باهم ما رامپد
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 ...میشیم: رامپد

 ...یگمد یکی فکر يتو قتیو....تو به خیانته ینا: من

 ....یگهد یکی پیش حمرو باشه یکی پیش جسمم امنمیخو

 ...باشه یکی به متعلق دمجوو کل اممیخو

 ...نمیکنم جمازدوا نکنم شموافر نواو قتیو تا من

 ....مشوهر به نمیکنم خیانت

 ...دارم ستدو خیانتتو ینا من: رامپد

 ...کنی موششافر میکنم کمکت ممدخو دم،کر لقبو دمخو

 ....میکنم هشاخو...رامپد: من

 ....ارمنمید بر تسر از ستد که نیومید...بخو خترد اببخو وبر: رامپد

 ....شتاند هفاید بشر ینا با زدن کله و سر رينگاا

 ....پانیذ قتاا يتو برگشتم تر دراز پا از ستد

 ...میکنه مخالفت نماو مخالفم نهوبد بابا گها دبو حترا خیالم

 ....دمبو وارمیدا زهنو
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 * شصت فصل*

 ...دمنکر اشپید...دادم نتکو یکم....بالش یرز دمبر ستمود

 !!!!...دنبو...رکنا زدم بالشو مودکر زبا مودلوآ ابخو يچشما

 ؟؟؟پس کوشش ،بالشه یرز همیشه گوشیم اره،ند نمکاا

 ....دنبو منجااو دمکر هنگا هم رو دراور و پاتختی روي

 ....دنبو مپریسا....بغلم و

 ....ونبیر فتمر و مپرید مجا از

 ...دبو ستدر حدسم بلهههه

 !!!!....کنه زبا گوشیو قفل شتدا سعی و دبو نشسته مبل روي پریسا

 ...دنبو موفقم شکراروخد که

 دمکر بلند مواصد

 ؟؟؟تو میکنی غلطی چه داري: من

 گفت ستر با بغلشو ختاندا گوشیو

 ....هیچی: پریسا

 زدم داد و شتمدابر گوشیو،سمتش فتمر عصبانیت با

 دي؟؟؟میکر غلطی چه شتیدا گفتم؟؟؟یگهد رمکو: من

 ....ببینم ستمامیخو...ستمامیخو هیچی: پریسا

 ؟؟؟ببینی چیو ستیامیخو: من

 ؟؟؟شخصیه ي سیلهو یه گوشی ادنند دتیا تبابا نماما

 ..مبد دتیا من بگو ادنند دتیا تربیت گها

 ....ارنند رو حرفا ینا که شوهر نوز: پریسا

 ؟؟؟گفته وري و شر همچین کی: من
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 ...دهکر غلط گفته هرکی

 ....!!!نگفتم بهت هیچی منم کنیو زشبا نتونستی که رو فعهد ینا

 يیدد موبایل هرچی که رممیا تسر بالیی ديکر ارتکر ببینم هشاهد اخد

 ...دتخو به زيبلر

 ؟؟؟..يفهمید....شکیایو نماو بزنی گوشیم به ستد دنمیا خوشم صالا

 ...داد نتکو سرشو ستر با

 ...مبل روي نشستم گرفتمو فاصله ازش

 ...دمکر چک گوشیمم دممیکر شنرو ريسیگا که حالیدر

 ...ازش بشه يخبر ینکها به شتمدا میدا زهنو

 ...دنبو يخبر هیچ لیو

 ....دبو شتهاگذ عکس نگریو يچشما با فایلش وپر عکس روي فتمر

 ...دمیکر نمویود عکسم يتو شکشا نیدد

 ...بستم چشمامو و مبل به زدم تکیه سرمو

 ...مشنید رو پریسا ايصد

 ؟؟؟کنی ازدواج من با دنکر رتمجبو ؟ستیانمیخو منو تو: پریسا

 گفتم دبو بسته مچشما که ريهمینطو

 ...کنه ريکا به رمجبو شووسیا ادبخو که کسی هنشد زاده درما از: من

 دي؟؟؟کر ازدواج من با اچر پس: پریسا

 شکی یگهد یمدکر ازدواج قتیمو از اري،ند من به اي عالقه دمبو مطمئن

 ...ارمند

 ...دتعا روي از حتی...ذره یه حتی اريند ستمدو نمومید

 ....ارمند شتمواند اي عالقه....میگفت سترا

 ارم؟؟؟ند ستدو گفته کی: من
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 گفت بغض با

 ....مفهمید دمخو نگفته کسی: پریسا

 گفتم موداد رفشا هم روي چشمامو

 ....بفهمی يچیز دتخو بکشیو حمتز نیست زمال یگهد:  من

 ....میفهمی هشتباا نچو

 ...مفهمید راتکا از...نیستم که خر...نه: پریسا

 ...یمدکر ازدواج ماهه چند

 ي؟؟؟بوسید منو سیوعر روز جز

 دي؟؟؟کر بغلم ربا یه هما چند ینا تو تاحاال

 ؟؟؟گرفتی ستمود

 ؟؟؟فتیمر ونبیر باهم

 دي؟؟؟بو خونه؟؟یدمتد من صالا

 ...يمیا شب يمیر صبح

 ....بیامیخو من به توجهی ترین کوچک ونبد

 ....وشسیا

 ؟؟؟؟شتیمدا اي بطهرا باهم هما چند ینا تو

 ؟؟؟شوهریم نوز کنه ثابت بتونه که

 داري؟؟؟ ستمدو که کنه لگرممد بتونه که

 ؟؟نیستی دمر مگه تو

 اري؟؟؟ند سحساا

 بدنم به مشوهر ستد که مخترد یه زهنو من ندگیز هما چند از بعد

 !!!!!ردهنخو

 ؟؟؟؟ندگیهز ینا
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 ي؟؟؟؟بد ننشو نباید داري سمدو گها

 ...مشد خسته من

 ؟؟؟محلیاتو بی کنم تحمل رچقد

 ....نمیشه یگهد لیو...دمکر تحمل اول روز از

 ...مهمد به...شتمدا زنیا نچو دمکر ازدواج من

 ...باشه دمیا که یکی به

 ...بکشه موزنا که یکی به

 ...بهم رزهبو عشق

 ...باشه شتهدا مواهو

 ؟؟بپرسی حالمو؟؟بزنی نگز ي،بد مپیا شد ربا یه هما چند ینا تو

 ؟کنی توجه زامنیا به؟؟؟بکشی موزنا

 ....من مکشید توزنا من دادم مپیا من زدم نگز من همش

 ....حرفش سطو مپرید

 ...ببینم یختشور ستمانمیخو حتی

 گفتم بسته يچشما نباهمو

 ...رو همسخر نیاسخنر ینا کن متمو: من

 !!!!...نبمو شب منتظر

 ....دمبو دمر من....ستاخو دشخو

 ...بهش شتماند اي عالقه ستهدر

 ...ممیشد تحریک دمیز که اي قیافه و تیپ نیدد با لیو

 ...ممیشد سوسهو قتاو خیلی

 ...ارهند پایانی ندگیز ینا نستمومید لیو

 ...ندگیشز لنباد هبر بتونه گرفت قطال که روز دافر ستمامیخو
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 ...باشه خترد

 ....حاال لیو

 ....زنیا روي از ستمامیخو منم

 ...زنیا یا عشق روي از نمونمید ستامیخو نماو

 ....خب لیو

 ...داد دشخو دوپیشنها

 ...دمکر لقبو منم

 ...قتاا يتو فتمر شدمو بلند دبو نرفته ونبیر بدنم از زهنو که خستگی با

 ...شتماند موندنو خونه ي حوصله

 ..ونبیر زدم قتاا از پوشیدمو سلبا سریع

 .مشنید شواصد رهبادو

 ....میشه تنگ ستوا لمد من: پریسا

 ....باشه غگودرو نمیومد بهش...دمکر شنگا

 ...دبو دهکر نهوخترد قیافشو نگشر زرد هکوتا اركشلو و پتا

 ...دبو دهکر ملیحی یشآرا و دبو بسته گوشی دو موهاشو

 ...مبوسید گونشو شدمو یکشدنز اراده ونبد

 ...مداو دمیا کتی زبا بوسیدنش با

 ....نشد لیو بزنم پسش دمکر سعی

 کتی زدن پس به موفق یکم پریسا لبخند نیدد با مودکر زبا چشمامو

 ...مشد

 ....میشه تنگ منم دل: من

 گفت وخندید

 ؟؟؟قعاوا: پریسا
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 گفتم کشیدمو تپلشو لپ

 !!!....قعاوا: من

 ؟؟؟میشد تنگ اشبر لمد

 !!!...کنم توجه باشه دمیا...دمبو دهنکر توجه تاحاال نمونمید

 ...میشه تنگ اتبر که لممد خونه تو همیر سر خیلی حوصلم من: پریسا

 ؟؟که منر رکا سر و خونه بشینم اريند توقع: من

 ...نه: پریسا

 ؟؟چی پس: من

 ...کنم کمکت میتونم...رکا سر ببر دتخو با منم: پریسا

 ....اعمر: من

 ا؟؟؟چر عههه: پریسا

 ...یمارند حتیاجیا یگمد مدیر به...داره مدیر نجااو نچو: من

 گفت و دکر سلو شودخو

 ...که شم مدیر ستمانخو: پریسا

 ....رنقدا اچر دکر صحبت مباها قتیو از نمونمید

 گفتم کشیدمو لپشو رهبادو

 ؟؟؟چیاربد؟؟آفسقلی بشی ايمیخو چی پس: من

 گفت و خندید

 ....ضییمرا نمدبو چیاربدآ به ،باشم تو پیش من: پریسا

 ....تفاقاا بهت دمیا: من

 گفت اضعترا با

  ششششاااوسیا عههههه: پریسا

 ...گفتی دتخو: من
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 ...شم هشندوفر اممیخو ي،جد لیو د،بو شوخی نکهاو: پریسا

 گفتم مودکر خمیا

 ...حتما: من

 گفتم کشیدمو نمدگر يجلو ستمود

 ؟؟؟کنه پخم پخ تبابا ايمیخو: من

 ...بکنم میتونم دارم ستدو رکا هر من...ارهند ريکا مبابا نه: پریسا

 گفتم مودکر رهشاا گوشیم به

 ....مشخصه بله: من

 ،...بشی حترانا دمنمیکر فکر نمیشه ارتکر یگهد ببخشید: پریسا

 ؟؟؟میبریم حاال

 ...بهش کنم فکر باید هشد میرد که نالا: من

 گفت زنا با و شد ونیزآو نمدگر از

 .اااااخدروتو ااامبیا نالا اربز: پریسا

 ...همیر سر حوصلم

 گفتم مودکر اشجد دمخو از

 ...بعد سهوا باشه هشد میرد که گفتم: من

 ...مشد دهماآ ونبیر اريبز ماشینو تا: پریسا

 گفتم و ونبیر دمکر تفو اصد با نفسمو

 ...ممیر دينبو ونبیر شتماگذ ماشینو،نمیمونم تمنتظر: من

 گفتو باال پرید ذوق با

 ...ممیا نالا:پریسا

 !!!....پایین فتمر ها پله با رسانسوآ يبجا

 !!!...مبد قتو يپر به بیشتر یکم ستمامیخو شاید



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
357 

 

 ....خب لیو....شباها کنم مهربونی نمیومد خوشم...دمبو ريیجو

 ...دمبو هشد منر ستهاناخو

 ...ونبیر مشدبر زود خیلی ماشینو يتو نشستم

 !!!...مداو کینگرپا در نشد بسته از قبل پریسا

 ....ارهبز قتو ستانمیخو و شتدا یشآرا خونه تو نچو...دبو جلو مقد یه

 از کشیدشو توا يموها و دبو هپوشید اي هقهو هکوتا مانتو و مشکی ارشلو یه

 ...دبو یختهر ونبیر مشکیش لشا یرز

 ...شتنیدا ستدو...رقاو با...نجیب...مخانو...دمفتاا کتی دیا زبا

 ....نشست دوکر زبا درو

 ...نیست دمیا که گفت يچیز یه

 ....بهش ادمند بیماجو...حرفشو منفهمید کتی دیا با

 ...نبینمو دبو تسکو هشگاوفر به نسیدر تا

 ..مشد دهپیا شتمواگذ کینگرپا يتو ماشینو

 ...مهازوبا دور دکر حلقه ستشود

 سهوا که روزي نهمو به میگشت بر ونبیر یمدبو فتهر که اي فعهد خرینآ

 !!!!یمدبو فتهر حلقه

 ....دمخو صلا به دمبو برگشته

 گفتم مودکر خمیا

 ...ازم شی ونیزآو دنمیا خوشم گفتم: من

 ...کنم ارتکر ربا صد ارمند دتعا حرفو یه

 ....زد غر دوکر زبا ستشود

 ....تو ملیا رچقد: پریسا

 ....هشااخو ننز مفت فحر: من
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 ...خلدا فتیمر

 ..دنکر مسال نبهمو شدنو بلند همه نیدنمود با

 ...هشگاوفر دبو همداو بامن پریسا که دبو اي فعهد لیناو ینا

 ...نموابر رنبیا کیک و هقهو تادو گفتم و قتاا يتو مشدبر

 ،شد منجاا رستود زود خیلی

 گفتم یمدبو ننشوردخو لمشغو که رهمینطو

 ؟؟؟باشی قسمت ومکد داري ستدو: من

 همش ارهند قفر...لمنز یا یشیآرا ازملو...کفش و کیفس،لبا: پریسا

 ....امبر بهاجذ

 ...شو بلند خب خیله: من

 ...مداو پشتم نماو مودفتاا راه

 گفتم صالحی مخانو به رو و یشیآرا ازملو سمت فتمر

 ....تهرکنا وزمرا از پریسا: من

 گفت و داد نتکو سرشو

 ...میشم لخوشحا حتما:صالحی

 ....فعال مبر باید من...بهش هبد رو راکا توضیح:من

 گفت و دکر منگا باتعجب پریسا

 ؟؟؟کجاي؟؟بر: پریسا

 ...دارم رکا نیستم ینجاا. که همش: من

 !!!....ونبیر زدم نبهشو توجه ونبد

 ...مبر اممیخو کجا نستمونمید ممدخو

 ....دبو دهکر لمشغو هنموذ کل کتی زبا خهآ

 ...نیا پیش مبر سر یه گرفتم تصمیم
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  ....مشدبو هندید دبو قتو خیلی
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 * یک و شصت فصل*

 ...رهبیچا سهوا مبمیر لهیا....تسر اون تو كخا ینی

 اون؟؟؟ اغسر فتیر کنی اريطرفد من از ینکها يجا عهههه: من

 ..حقم فطر من ممیگیر نواو فطر که آره: سوگند

 ...نیست حق هیچم: من

 ...يبگیر ستد سموا گفتم بهت که منه تقصیر صالا

 ..توئه خوشبختی آرزوم من نهویود چیه گرفتن ستد: سوگند

 که کن ازدواج بایکی نمیرسی و ينرسید وشسیا به که حاال میگم من

 ...داره ستتدو

 ...مامانم حتی نمیکنم وربا هیچکسو عشق وشسیا هبعد..نمیکنم وربا: من

 ...رديخو شکست ربا یه نچو: سوگند

 ..داره ستتدو رامپد مطمئنم من خب لیو میکنم درك ،سخته نمومید

 ....کنه خوشبختت میتونه مطمئنم

 ؟؟؟مطمئنی رنقدا کجا از: من

 ...داره ستدو ممراپد مطمئنم ستهرا تحرفا گها...راشکا از: سوگند

 ...خب لیو دهکر رو راکا ینا ي همه...ستهرا که محرفا: من

 ...یگهد ارهند خب لیو: سوگند

 ...کنه خوشبختم میتونه نمومید ممدخو: من

 ؟؟؟خریت به زدي تودخو پس: سوگند

 ....آره: من

 ....مهربونی اريپولد شیکی ینا به پسر...یگهد اي نهویود: سوگند

 ....یگهد ايمیخو چی قاییآ
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 ...شوراکا حرفاشو نمیکنم وربا میکنم رکا هر اچر نمونمید: من

 ...شیرز زد لیو...عاشقمه میگفت روز یه شموسیا

 ؟؟؟چی بشه وشسیا مثل نماو موراپد به مببند دل من گها

 ...هبد شگو محرفا به لیو باشی دل بد داري حق: سوگند

 ؟؟ستدر رچها بیستود؟؟بو سالش چند وشسیا م،عزیز منطقیه

 ...اشبر دهبو زيبا بچه سر از اون...میشن رگبز یرد خیلی دامر

 ...نیست بچه سالشه سی؟؟چی رامپد لیو

 ...بشه لهو تو نیدد با که دهنبو هندید خترد ده،نبو بسته شگو و چشم

 ....کنه قاطی تودعا عشقو که دينبو چشمش جلو همش

 ...یگهد نیست که بچه..دهکر فکر حتما اون

 ...فامیله نچو ،نمیزنه شیرز شبا مطمئن

 ..نمیکنه فامیل تو کنه ريکا ابخر ادبخو گها آدم

 نشه چشم تو چشم دافر پس که ها غریبه با همیر بزنه ادبخو يگند هر

 ...شباها

 ...کنه زيبا ندگیمز با ادمیخو رامپد میکنم فکر همش نمونمید: من

 ؟؟؟بکنه ريکا همچین باید اچر: سوگند

 ادمیخو حاال همددراو لجش هشد حترانا دمکر ريکا یه مثال نمونمید: من

 ...کنه تالفی

 ...دور ازبند پوچو رفکاا ینا پاشو پاشو...نه نگو اي نهوویود میگم: سوگند

 ...هتغییر ايبر قتو بهترین نالا

 ...ديبرگر ندگیز به کنی اراده که اي لحظه هر از میتونی تو

 ...اول عشق دنکر شموافر سخته خیلی ابخد سوگند نمیتونم: من

 ...کنم ازدواج اي یگهد کسه هر یا رامپد با نمیتونم
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 ،کنم شموافر شووسیا نمیتونم خر منه بابا

 ...مباشوهر جسمم شهوسیا با حمرو کنم ازدواج گها بعد

 !!!...سوگند امنمیخو کثیفو ي بطهرا ینا

 ...تلقینه نصفشم کن لقبو خب لیو سخته نمومید: سوگند

 شموافر زود رنقدا ببینی رو یگهد یکی عشق و کنی ازدواج گها کن وربا

 ..نمیشه ورتبا تمدخو که میکنی

 ؟؟چی دمنکر شموافر گها چی نشد گها: من

 ؟؟؟تو ه؟؟بد ادمیخو کی رو باهامه که ديمر به من خیانت ابجو بعد

 ؟؟مودخو ببخشم اممیخو ريچطو من

 ...میشه بدبخت یگمد یکی

 ...نکنم ازدواج دمنکر شموافر تا ممید ترجیح

 ...سفاید بی تو با زدن کله وسر: سوگند

 ..نکن بدبخت تودخو هشااخو فقط..بکن ايمیخو که ريهرکا

 ....نموچمید: من

 ...مشد ساکت در نگز ايصد نمداو در با

 گفت تعجب با میرفت نیفوآ سمت به که رهمینطو سوگند

 .....کتی واااااي....دبیا دهنبو ارقر کسی؟؟ینی کیه: سوگند

 ؟؟؟چیه: من

 ان؟؟؟میخو چی ینجاا....پریسا و وشسیا: سوگند

 ....نیدزلر به دکر وعشر دوکر یخ بدنم متما وشسیا سما نشنید با

 ...مبل روي دمفتاا...دکر زبا درو

 گفت و مداو سمتم به سوگند

 ...شتهز یستاوا پاشو: سوگند
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 ....محکم....کتی شبا محکم

 ....محکم کتی شبا محکم...میپیچید گوشم يتو اممد اشصد

 ...دمیستاا شدمو بلند مبل روي از وربز

 ...مداو در اصد به ورودي در ايصد

 ...دمیز عاشقیم اول روزاي مثل شتدا قلبم

 ..نخونمو در دم آورد کیک که روزي نهمو مثل

 ...اشبر دمفرستا پیامو لیناو که روزي نهمو مثل

 ....اول روزاي مثل قیقاد

 گفت وبوسید گونمو سوگند

 ...لبیخیا...هپرید نگتر...شبا آروم...کتی: سوگند

 ...دادم نتکو سرمو

 ...دکر زبا درو و داد نتکو يسر مسوگند

 ...دمبو تنگش دل رچقد آورد دمیا وشسیا ژينرا پر و دشا ايصد

 ...پریسا ي هکشید و دار زنا ايصدو

 ...مگلو يتو نشوند بغض

 !!!...میشن بیشتر تماراطرفد باشه شتهدا زنا اتصد معلومه

 ؟؟خوبی ريچطو نجا سوگند مسال:وشسیا

 ..مدیناو شخو خیلی ن،ممنو بله: سوگند

 ...شدیم حمامز موقعم بد ببخشید: وشسیا

 ن؟؟جا پریسا خوبی؟؟حرفیه چه ینا بابا نه: سوگند

 حمامز موقه بد ببخشید خوبم ممنونممم.وووونجو سوگند اااامسال: پریسا

 ..شدیم

 ...بفرمایین..یندکر ريکا بخو نه: سوگند



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
364 

 

 ...یمدبو باهم صبح از ه،شگاوفر دمبو دهبر رو پریسا: وشسیا

 ...بزنیم تو به مسر یه گفتم شدیم رد ینجاا از خونه میرفتیم شتیمدا

 ....بفرمایین: سوگند

 ...میشد تر یکدنز نشواصد

 ...میگفت چی وشسیا نیست دمیا

 ...هم نیدد با یهو مهدیا فقط

 ...دکر تسکو

 ...دممیکر شنگا فقط هشد مسخ يماآد مثل منم

 ...بیایم نمودخو به تا سیدر نموداد به سوگند

 ...شتمدا مهمونم..بفرمایین مدیناو شخو خیلی: سوگند

 هستن  من صمیمی ستدو لبتها و نگیموادخانو ستدو نجو نکتایو

 ...نجو پریسا

 ...آورد جلو زنا با ستشود

 ...بهش رهبخو ستمد ستانمیخو لمد صالا

 ....هبد ستد قیبشر با باشه شتهدا ستدو کسی هیچ نمیکنم فکر

 ...مشد سوسهو ردهخو وشسیا به حتما ستشد ینکها آوري دیا با من لیو

 گفتم زور به و جلو دمبر ستمود

 ...خوشبختم مسال: من

 ....بدبختم رچقد که زدم زاااار لمد يتوو

 ....گفتم نمزولر ايصد با ختمواندا وشسیا به نگاهی

 ...بشین خوشبخت...نخا وشسیا باشه ركمبا: من

 ...مداو فحر به هبألخر وشسیا

 گفت يجد خیلی
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 ...یمدبو نمنتظرتو سیوعر نیومدین ن،ممنو: وشسیا

 ريچجو بگم ستبرشو يها سینه روي بکوبم تمرقد متما با ستامیخو لمد

 ؟؟بزنی روحرفا ینا میتونی

 ...دادم ابجو آروم...لیو....شسر بزنم داد ستامیخو لمد

 !!!...باشین دهکر نعوتمود دنمیا دمیا: من

 گفت ختواندا باال ییوبرا

 ....یددبو مشما...نوشتم رو تارکا پشت دمخو...ممکنه هغیر: وشسیا

 ....وشسیا بمیرییییی لهیا

 گفتم موداد رتقو اصد وسر با هنمود آب

 ..دمنبو نجریا در نمونمید: من

 ..بشین خوشبخت لحا هر به...دنبو بخو حالمم شب اون لبتها

 .....میاییم حتما ما بشه شما نوبت لیو نیومدین شما..نممنو: وشسیا

 ...ستمد هبد رکا ممیترسید و دمیکر خفم شتدا یگهد بغض

 از ممیترسید لیو کنم شنگا سیر دل یه بشینمو ستامیخو لمد ینکها با

 ...بشه سوتی و هبریز شکما ینکها

 ...ببینمش یگهد یکی رکنا شتماند طاقت

 ...گفتم شتمودابر کیفمو

 ...مبر یگهد من نجو سوگند زه،جاا با: من

 .برسونتت دبیا نیا دبو ارقر ااا؟؟؟کجا عههه: سوگند

 ...دمخو ممیر..یندار نمهمو مشما یگهد نه: من

 گفت همیشگیش خما و وتتفا بی حالت نهمو با وشسیا

 !!!....نمیرسونمتو یداربز ،میریم نالا مما: وشسیا

 گفتم موزد يخندزپو
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 ...نمیشم نحمتوامز نممنو: من

 گفت شچهر در يتغییر ونبد

 ...میرسونمت نبمو... نیستی حمامز: وشسیا

 ...میبریمش نمودخو دمیا وشنیا وش،سیا نه: سوگند

 ...دارم دتعا دمخو ممیر من..شد بحثی چه بابا اي: من

 ...نسآژا به نبز نگز قلاحد ناکه خطر قتهو یرد نالا: وشسیا

 ...همگی لطف از نممنو: من

 ..رمبخو ییاهو یه ممیر دهپیا نیست بخو حالم ،ههرا مقد دو

 ...شکستم بغضمو پشت نهمو فتمور ونبیر در از حافظیاخد ونبد

 ...نرسه نگوششو به مها جهز ايصد تا گرفتم هنمد يجلو ستمود

 گفت بغلشو يتو کشید منو...مداو نبالمد سوگند

 ...نسآژا به بزنم نگز اربز...نیست بخو حالت عزیزممممم: سوگند

 ...نمنتظر شتهز وبر...رمبخو اهو اممیخو...خوبم...نه: من

 ...بگو خونه يسیدر...شبا دتخو ظبامو: سوگند

 ...فعال...باشه: من

 ....پایین فتمر

 ...ممیشد ارشسو ستر بی که دمفتاا ییروزا دیا ماشینش نیدد با

 ...کنم شنگا ممیترسید حاال ماا

 ...لبم رو نشست يخندزپو

 ؟؟؟منو بنشونه ستامیخو شسر رو کوپش ماشین ینا با

 ...کنه یتماذ ادمیخو کثافت...هشد من اننگر حاال

 ...دبو هشد دسر اهو...دنبو بخو صالا حالم

 ...دممیکر هق هق یدموزمیلر دمخو به



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
367 

 

 ...زدن قبو سموا ماشین تا چند ینکها

 ...دنکر منگا تعجب با نفر چند

 ...منشد بلند روز چند تا موردخو سرما رچقد ینکها

 ...گفتن بهم چیا رشکیا و بابا نماما ینکها

 ....شب قتو اون خونه مسیدر ريچطو ینکها

 ....عشقه نمودر بی درد همش یناا

 ....هشد من قسمت عشق يتو که یهدرد همش یناا

 ....اون لما شخوشیا...من ماله درداش

  ....تشکر یااخد
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 * دو و شصت فصل*

 ...دمکر دل و درد شباها یکم...ردمخو نیا با روناها

 ...دمخو و پریسا ردمو در...دمخو و نکتایو ردمو در نه لبتها

 ردهخو مشکل به هنشد هیچی زهنو ندگیمز گها که دمیکر امعود اممد منیا

 ..مهدخو خریت بخاطر

 ...میگفت سترا نستمومید ممدخو

 ...دمخو ي شعبه برگشتم عصر يطرفا

 !!!...دبو هنشد ستدو کس هیچ با رينگاا پریسا

 ....دمیکر زيبا موبایلش با و دبو نشسته گوشه یه

 گفتم...بزنم لبخند دمکر سعی...طرفش فتمر

 ...ممنوعهه گوشی با عملی عنو هر رکا محل يتو مخانو: من

 گفت هخند با دوکر بلند سرشو

 ....فتر سر حوصلمدي؟؟بو کجا وشسیا واااي: پریسا

 ...نیا که گفتم: من

 ...نشد که ببینم بیشتر رو تو مثال که ینجاا ممداو: پریسا

 ...نیا دافر از: من

 ....شبا بیشتر امتو فقط...ممیا...گذشت شخو نهههه: پریسا

 ....دارم رکا کلی تاقما يتو مبر من...باشه: من

 ...ممیا منم: پریسا

 گفتم مودکر خمیا

 ...نمیکنی كتر تورکا محل...نخیر: من

 ...ممکنه غیر قبلیم هماهنگی ونبد مدیر قتاا به نمداو
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 گفت زنا با و خندید

 ...وشسیا عههه: پریسا

 ..رهکا محل ینجاا....وشسیا بی وشسیا: من

 ...کنی عایتر باید ینوا...یمرهمکا یه فقط أمتو منو

 ...چشم: پریسا

 ...میریم کم کم شبا دهماآ هشت ساعت....فرینآ: من

 ...باشه: پریسا

 ...دمکر سیدگیر کتابا بحسا و راکا به یکم تاقموا سمت دمفتاا راه

 ...ممداو دمخو به در ايصد با که رمکا يتو دمبو قغر

 ...دمکر بلند دبو مجلو که ديیاز يها برگه روي از سرمو

 ..دادم ابجو ساسیا ي زهخمیا یه بعد کشیدمو بدنمو

 ؟؟؟؟....بله: من

 ....تو مداو يچا انلیو یه با پریسا و شد زبا در

 ؟؟؟ممنوعه قبلی هماهنگی ونبد ورود نگفتم مگه: من

 ...نخدمتتو آوردم يچا...نیست عممنو که چی اربدآ ورود: پریسا

 !!!!....بهش میومد رچقد دنبو چیاربدآ...گرفت مخند

 گفتم خندیدمو

 ..بهت دمیا شندگیوفر از بیشتر: من

 ..دکر اضعترا زبا

 ...یگهد نکن یتاذ امتو میگم يچیز یه من..وشسیا: پریسا

 ...مرسی: من

 ؟؟نمیریم هشته ساعت...جونت شنو: پریسا

 ....دمکر هنگا مچیم ساعت به
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 ...میدد شتو گذشتمو شها عقربه نیدد يبجا

 ....دادش هدیه بهم ذوق با کتی که روزي نهمو

 ....شتندا ستدو...گفت وخندید مپرسید لیلشود قتیو

 ...دمبو وردهنیا درش ستمد از لحظم یه نالا تا مشدبو گرفته که روزي از

 !!!...دمکر ستمد همینو شتیمدا جفتی ساعت که سیوعر روز حتی

 دمکر شنگا پریسا ايصد با

 ا؟؟؟چر ستتهد ساعت ینا همش: پریسا

 ....دمیا ستممد به...دارم سشدو: من

 ....دامیا بهت خیلی عقدمونم سر جفتیه اون: پریسا

 ...دارم ستدو بیشتر ینوا لیو...شاید: من

 ؟؟؟؟نمیریم...داري ستدو رجو هر: پریسا

 . ردمخو تلخ يچا پقلو یه

 ...شتمدابر صندلی پشت از کتمو

 ...بریم: من

 ...پریسا مسر پشت فتمور من اول

 ...سیدر تاخیر با مپریسا و ماشین يتو دمکر لوو مودخو خسته

 ...مندرو تسکو يتو مودکر شنرو ماشینو

 ...باال دبر شواصد و دکر شنرو ضبطو دبو فتهر سر حوصلش که پریسا

 ....شتماند دبیخو بحث ي حوصله بهش نگفتم يچیز

 ..یمدبو نیا ي خونه يیکادنز

 گفتم مودکر کم ضبطو ايصد

 ؟؟؟یناا سوگند ي خونه بریم سر یه: من

 زده؟؟ سر نیست شتز...بریم: پریسا
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 ...شمهدادا خونهداره؟؟ شتیز چه نه: من

 ...باشن شتهاند نمهمو گیدماآ شاید ینی میگم: پریسا

 ...باهم یمارند رو خرفا ینا ما نه: من

 يجلو بعد ي قیقهد دو از کمتر مودکر یتاهد نخونشو فطر به ماشینو

 ...یمدبو نخونشو

 ...شد تند تپشش لیلد بی قلبم نخونشو در نگز زدن با

 ...دمکر تعجب

 !!!!ببینم کتیو ستمامیخو که قتاییو مثل دمبو هشد

 ...خلدا فتیمر در نشد زبا با کشیدمو عمیق نفس یه بیخیالش

 ...سیدر تا موندیم رسانسوآ منتظر یکم

 ....دمیز بدتر قلبم میرفتیم تر باال که اي طبقه هر

 !!!....حالمو منمیفهمید....زدم یوورود در نگز

 ...داد ابجو ییرو شخو با دوکر زبا درو سوگند

 ...خلدا فتیمر لپرسیاحوا از بعد

 ....مشد خفه کتی نیددبا که دممیز فحر شتمدا

 ...دبو دهکر حس شورحضو دمخو از تر زود قلبم

 ....سمتش ممیشد هکشید شتمدا هنرباآ مثل

 ...دممیکر شنگا هخیر...شتمانگهد مودخو

 ...دبو هشد ضعیف و الغر رچقد...دبو هشد تنگ اشبر لمد رچقد

 ....دبو هشد نیروبا خوشگلش مشکی يچشما

 ....اشبر دبو هشد تنگ لمد....اشبر میسوخت شتدا لمد

 ....یدمشد که شد بخو چه

 ....بهم نسبت بشه دسر ستمامیخو....نمومید دادم آزارش محرفا با
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 ...بهش ادممید حق...کنه تحمل نتونست

 !!....هبر شتمدا ستدو رينگاا ممدخو

 جلو کنم ريکا ابخر ممیترسید لیو...ها ببینمش باشه شتمدا ستدو ینی

 ....يپر

 ...هبر که شتدابر کیفشو

 ....شب قتو اون حالش اون با...دمبو نشانگر...دبو قتو یرد

 ...باشه تنها دنبو حصال

 ...دنکر لقبو برسونمش بمونه دمکر ريکا هر

 ...شتدا تعجب يجا دمیکر لقبو گها لبتها

 ...دنکر لقبو زمبا برسونش دبیا وشنیا بمونه دکر رکا هر سوگند

 ...شتدا تعجب يجا دمیکر لقبو گها زمبا

 ...من يجا بمونه نمیتونست

 ..نگفت هیچی خب لیو...هبر نسآژا با دمکر اخد اخد

 ...هبر نسآژا با گفتم بهش کالفه

 ...رمبخو اهو اممیخو نیستو بخو حالم گفت

 ...دنبو بخو منم لحا...اشبر بمیرممم

 ...شتدا زسو...دبو دسر اهو....فتر و دکر شودخو رکا خرآ

 ...میرسوندمش من شکا...دنبو تنها شکا

 ...یمدبو باهم زهنو شکا

 ...دمکر ابخر ندگیشوز دم،کر ابخر ندگیموز وووووس،فسوا

 ...بریم گفتم پریسا به يچا یه ردنخو از بعد....بمونم نتونستم

 ...دکر لقبو نماو

 ....امبر دبو گرفته شودخو مپریسا حاال
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 نبالشد خونه تا دمنمیکر ارشسو گها حتی...نبالشد میرفتم دمبو تنها گها

 ....نمیشد پریسا با خب لیو..شسر دنیا بالیی که میرفتم

 ...ونبیر مدیماو یمودکر حافظیاخد سوگند با

 ...دکر وعشر پریسا ماشین يتو نشستن محض به

 ؟؟؟بزنی وسوگند ستدو شجو باید اچر تو: پریسا

 گفتم مودکر خمیا

 ؟؟؟گیمونهادخانو ستدو گفت سوگند ينشنیددي؟؟؟؟بو کر: من

 ....هست که خترد....کی هر: پریسا

 ..دبو قتو یرد...هخترد که هختر؟؟؟دچی ینی: من

 ...میگفتم دبو یما یگهد کس هر

 د؟؟؟بو ريجو یه نحرفاتو اچر: پریسا

 ...پریسا دنبو ريجو هیچ: من

 ...شدین ريجو یه نتو تادو...نیستم که خر: پریسا

 ؟؟؟...ديبو نشانگر اچر ؟فتر اچر

 گفتم فرمونو روي مکوبید محکم مشتمو

 ...ارمند ديبیخو بحث ي حوصله....بسه پریسا بسه: من

 ....دهبو نبینتو يچیز یه مطمئنم من: پریسا

 ....زدم داد

 ....خفه پریسا شبا خفه: من

 داد مهادا زبا

 ....معلومه تمراکا از یناهاا یگهد دهبو: پریسا

 ....کن تمومش...همین...یشرستگااخو دمبو فتهر: من

 ؟؟؟باهم یندنکر ازدواج اچر: پریسا
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 ....ارهند بطیر تو به: من

 ....نتمز ، داره بطر: پریسا

 ...دنکر مخالفت ادشخانو: من

 ؟؟؟شتیدا سشدو: پریسا

 ...ازدواج ايبر دبو گزینه یه: من

 ؟؟؟شتیدا سشدو گفتم: پریسا

 ....نالا نه دهبو قبل ماله دهبو هرچی: من

 ....شتیدا پس: پریسا

 ممممارند یگهد: من

 ...میگفتم دروغ شتمدا خر مثه

 ...نشیانگر...داري سشدو زمهنو: پریسا

 ...نه:من

 ...ااااچر: پریسا

 زدم داد فرمونو روي مکوبید مشتمو...مشد عصبی

 ....مربوطه دمخو به میکنم مودکر رکا هر...ببین: من

 ...ارمند حوصله که هنتود ببند امتو

 .....وووسلو ي هخترد کککککدر به...گریه یرز زد

 ؟؟؟؟چیو همه دادم لو ستهاخو نا

 ...دممیکر يفکر یه باید ندگیمز شتندا نگه سهوا حاال

 ...دبو عصابما روي اشصد

 داد دارمبر يفکر ندگیمز شتنانگهد ايبر ستمامیخو ینکها به فکر ونبد

 گفتم سرشو زدم

 ؟؟؟کنم خفت یا میشی خفه: من
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 گفت هق هق با

 ....من هم میشی حترا تو هم مبمیر کن خفم: پریسا

 ...دبو نمز دبو هرچی شتاند گناهی...اشبر سوخت لمد

 ..نخیابو رکنا دمکر ركپا ماشینو

 گفتم بوسیدمو موهاشو روي دم،خو سمت کشیدمش

 ...ريستگااخو فتمر فقط نبینمو دهنبو هیچی گفتم...خانومم: من

 با ینکها نه دممیکر شتال نشآورد بدست ايبر دمبو دشمر کشته گها من

 ....رکنا بکشم منفی ابجو ربا یه نشنید

 ...همین...نشد یمدکر ريستگااخو

 ...دارم ستتدو...خوشحالم نمیز تو ینکها از النما

 ...میشم عصبی زود میکنم تر بد اريبز مسر به سر نیومید

 ...میبینی بد دتخو ،پس من با نکن دبیخو بحث

 ...میشی یتاذ دتخو نچو شنبا سحسا محاال

 ...یگهد نکن بشاخرن؟؟ها باشیم باهم مشبا دنبو ارقر مگه امبعد

 اري؟؟ند سشدو نموبد کجا از: پریسا

 ...امتو پیش ینکها از: من

 تفکر ادينمید محلم اچر میفهمم حاال؟؟کنم رچیکا محلیاتو بی: پریسا

 ....دهبو یگهد يجا

 گفتم مودکر خمیا

 ...میگی سترا تو.....مشبا ممید نشونت محلیو بی: من

 ... !!!!هبد یکم خالقما من

 ...کنی اضعترا...يبد دپیشنها تو دمبو منتظر

 ...ببخشید....دهیاز زمنا!!!...رکا ینا از ممیبر تلذ
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 ....من یکم ربیا زنا تو یکم بعد به ینا از

 گفتم موزد چشمکی

 ؟؟؟باشه: من

 ...داد نتکو سرشو و پایین چکید چشمش از شکا هقطر یه

 وش؟؟؟سیا اريند سشدو باشم مطمئن: پریسا

 که گفتم...بهت نمیگفتم دبو خاصی چیز گها صالا...شبا مطمئن آره: من

 ...يبشنو دمخو از

 ...کنی حترانا تودخو بهش دنکر فکر با امنمیخو یگمد

 ...دادم مهادا لمد يتو و

 ....کنی هست که ینیا از تر نغودا منم لحا

 ...دارم ستتدو: پریسا

 ....منم: من

 ...لمد يتو مشادا زبا و

 ....دارم ستدو کتیو

 ...یمدبو ساکت خونه تا

 ....ادند گیر بیشتر که دمبو لخوشحا

 ...بهش مبد سمواحو متما دمکر سعی نشباو

 ....نشد که نشد لیو

 ...شرعیم و قانونی همسر با من ي بطهرا لیناو

 ...ومحر ي بطهرا یک...کثیف ي بطهرا یک شد

 ...امبر شتاند يچیز نکشید جرز جز که اي بطهرا

 ...ستمانمیخو بواعذ سر اسر ندگیز ینا

 !!!....باشم دننکر هگنا بند خیلی که دمنبو میآد
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 ....نستمومید خیانت لیو

 ...کنم مجسم کتیو باشمو پریسا با ستمانمیخو م،میکشید جرز ممدخو

  ....کن ستشدر ريجو یه دتخو ندگیموز...کن کمک....یااخد
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 * سه و شصت فصل*

 ي هسفر يپا بنشونیمش نمیشه که وربز میگه شبابا ا،بخد نمونمید:نماما

 ...عقد

 ..یمارند مشکلی ماکه گرنه،و هشرمند نشه ضیرا کتی دهخو تا میگه

 ...رهکا بهترین آره

 ...اتفد...خدمتیم در ما نمداو رکنا نشودخو گها یگهد

 .سالمتی به خب خیله..هاد؟؟؟آمیا کی حاال

 ..نبرسو مسال قربونت باشه...یدنشد میایمدافر ما

 ...قسمته هرچی یشاالا...ببخشید زمبا

 ...فظاخد ارنگهداخد

 گفت و فتر بهم اي هغر چشم شتامیذ گوشیو که حالیدر نماما

 ؟؟؟...يشد حترا...ايمیخو چی...چته: نماما

 ....میشن حترانا خیلی یناا ییدا ادهخانو حتما: من

 ...تو ستد از...نشد حترانا؟؟میشن حترانا: نماما

 ....یگهد ايمیخو چی خوبی ینا به پسر؟؟؟خترد تو چته خهآ

 ....میکنین اريطرفد بیابونی لغو ازون نهمتو بابا اي:من

 ؟؟؟خوبه نینومید کجا از

 ....سنشه سالم اي ردهخو سیو اره،پولد داره، ديمجر خونه که يپسر

 ؟؟؟میفرسته اتصلو خونش تو میشینه

 ...آورده دووم نالا تا که دهکر غلطی یه حتما من درما یگهد نه

 ...داري سابقه نیاو نصفه که تو: نماما

 ...داري پاکی توقع طرفتم از که ،پاکی خیلی دتخو نکه
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 دي؟؟نکر تو مگه دهکر که دهکر رکا هر

 ....جهازدوا هبعد مهم دهبو قبال ماله

 گفتم مودکر شنگا تعجب لکما با و همداو در حدقه از يچشما با

 دم؟؟؟کر رچیکا من مگهن؟؟؟؟ماما میگی چی: من

 ؟؟؟کجا هرشبه زيبا خترد....کجا لتد تو نفر یه شتندا ستدو

 ....دبو فتنر ونبیر وشسیا با خالفم اوج من نماما

 ؟؟مگه دمکر ريکا

 ري؟؟گناهشومیشو که يیدد یشوزبا خترد تو مگه مبعد....هرچی: نماما

 ....میتونی حتما ، یگهد کلفته نتدگر يبد پس ابجو باید دافر پس

 ...نمیمونه سالم سن ینا تا پسر دارم عقل لیو...مندید نه: من

 ...ممید دمخو هم اروخد نواو ابجو

 ....قتاا يتو فتمر شدمو بلند مجا از عصبانیت با

 ....فیله تحضر رکا یناهاا با زدن کله وسر

 ....زاده مماا ششدادا پسر عالم ي هبد ما...شبا روما درما

 ...تشکر یااخد...یمدار مما دارن درما دممر

 ...گوشم يتو شتمشاگذ مودکر زبا فریموزهند ي هگر

 ....بلند ايصد با نماو روهنگاآ ممیخوند گریه با

 حسابی ديیاز شکا تشد از و دبو بسته مچشما...گذشته رچقد منفهمید

 ....میسوخت

 ردخو که اي ضربه با که ممیکر خونی هم و اریود به دمبو زده تکیه سرمو

 ..دمکر زبا چشم شونم سر

 ..دمکر كپا شکموا مودرآورد رو يفرزهند رشکیا نیدد با

 گفتم مودکر هنگا متعجبش ي قیافه به ممیکشید باال بینیمو که رهمینطو
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 ي؟؟؟؟ندید ؟؟؟آدمچته نها: من

 ....مندید ستانیرتیما ي نهویوا،دچر که آدم: رشکیا

 گفتم شکمشو يتو زدم

 ؟؟چی که تاقما تو يمداو زهجاا بی: من

 ...نشد لیو مبگیر زهجاا بفهمی زدم رهخمپا قتاا در پشت الوا: رشکیا

 ....تو نشی کر

 گفتم عصبی

 داري؟؟؟ رچیکا...ماارند حوصله رشکیا: من

 ...ییدا خونه بریم یمامیخو حاضرشو پاشو: رشکیا

 ؟؟گرفتن منو ايعز ه؟خبر چه ییدا خونه: من

 .همداو رامپد...حتماالا: رشکیا

 ...که بریم دافر دبو ارقر: من

 ...بیاین مشبا گفت زد نگز ییدا: رشکیا

 .برین شما...منمیا من: من

 ...يبد مامانو ابجو باید دتخو ارهند بطر من به: رشکیا

 ...وبر تو باشه: من

 ...مشد هنگمآ دنکر شگو لمشغو رهبادو من فتور رشکیا

 مداو گوشم از تشد با مها يفرزهند که دبو نگذشته بیشتر لحظه چند یه

 ...ونبیر

 ...دبو هشد قرمز عصبانیت از حسابی که میدد مامانو دمکر زبا که چشمامو

 ن؟؟؟ماما بله: من

 .ییدا خونه بریم یمامیخو شو حاضر گمشو: نماما

 ...منمیا من: من
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 ...ببینم پاشو د،بیخو: نماما

 ...مبر یدنشمد امبخو حاال که ازش دمیا خوشم خیلی: من

 ...رشکا سهوا نماو ترکیه دهبو فتهر ده،بو نرفته که کربال مکه

 ...هبگیر مهمونی ريکا سفر سهوا یدیند کیو

 ...دهبو کجا مهمونی: نماما

 ..نببینمشو مبر اممیخو هشد تنگ نشوابر لمد شمهدادا خونه

 ...دتخو وبر داري ما به رچیکا هشد تنگ لتد شما بخو: من

 ؟؟؟نه یا يفهمید يمیا بریم ما مهرجا اي خونه ینا هخترد تو: نماما

 ...شو حاضر زود

 ...مموند من و ونبیر فتر

 ....دبو گرفته حسابی حالم...دمبو هشد عصبی رچقد

 ..مشد دهماآ زود خیلی پاشدمو حوصله بی

 ترکیب سفید ارشلو و لشا با همرنگشو کفش و کیف با تیرصو مانتو

 ...دمکر

 .ونبیر فتمر ختمواندا مسر روي مودرچا

 ...بریم کیا ماشین با دبو ارقر و دبو رکا سر که بابا

 توجه ونبد من نودمیز فحر باهم کیا مامانو یناا ییدا ي خونه به نسیدر تا

 ....خیابونا به دمبو هخیر نحرفاشو به

 ...شدیم دهپیا و سیدیمر هبألخر

 گفت و داد ستمد به و دبو گرفته راه سر که گلی ستهد نماما

 ...ربیا تو ینوا بیا: نماما

 ...یشرستگااخو مبر سمار یگهد...هموند رمکا یه همین حتما: من

 گفت و خندید رشکیا
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 ...کن لشو نماما میگه سترا: رشکیا

 گفت گرفتو نماما از گلو ستهد

 ...مشرمیا دمخو: رشکیا

 ...خلدا فتیمر و شد زبا در

 ..نستقبالموا نمداو همگی رامپد و پانیذ و هپگا و ییاندز و ییدا

 ...دبو عصابما روي رامپد سطو ینا...یمدکر مسال ییرو شخو با

 میگه بهم

 ....عمه خترد ربخو چایی؟؟عمه خترد خوبی...عمه خترد مسال: رامپد

 ...شتدا تاکید عمه خترد روي حسابی

 ..دبو همددراو لجش حسابی ینکها مثل

 دنبو هفهمید خیلی پانیذ و هپگا و ییاندز ییدا خب لیو هیچی که رامپد

 ...وردننمیا نشودخو روي به صالا که

 هم دور یمدبو نشسته همه د،بو پخته ییاندز که اي هخوشمز مشا از بعد

 .برگشت سیلهو عالم یه با تاقشوا يتو فتر رامپد که

 .گفت زدو يلبخند

 ...مبد سوغاتی اممیخو که بشینید: رامپد

 ...امبر آورده چی ببینم ستمامیخو...دمبو سوغاتی منتظر لمد ته

 گفت و داد نماما به اي جعبه

 ...وردننیا تشریف که خانه هوشنگ ماله ینا: رامپد

 ...دبو نگر اي هقهو ختدو شخو هناپیر یه..دکر زشبا نماما

 مهوادا و بهش داد شیک لیو دهسا نگر یاسی بلند ستینآ هناپیر یه بعد و

 داد

 ...ناقابله نتودخو سهوا ینما: رامپد
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 قشنگه خیلی نکنه درد ستتد نجو عمه مرسی: نماما

 ....ارهند قابل: رامپد

 ...رشکیا اغسر فتر

 ..بهش داد مشکی خوشگل اسیدآد تشر تی یه و عطر شیشه یه

 ...دکر تشکر شمرکیا

 ...دبو من نوبت دبو که نوبتیم یگهد..دنبو لمد يتو دل

 گفت منو به دکر رو.....دمبو منتظر

 ...داري ستدو چی نستمونمید...کتی نستمونمید رو تو ي سلیقه: رامپد

 داد مهادا و زد يخندزپو

 ....میکنم انجبر ابعد: رامپد

 ...ممیشد منفجر شتمدا

 ...من جز داد سوغاتی همه به....اااااالشغاآ عوضییییییی

 چی بقیه نستهومید که رينگاا داري ستدو چی نستمونمید میگه مبعد

 ....دارن ستدو

 .. اتبر دارم....یگهد ورديمیا کوفتی یه.....کثافت

 ......ووووووربیشعو...دادم محلت یگهد گها...نها میکنی ردخو منو

 گفتم موزد يخند هرز منم

 ...داره توقع شما از کی بابا نه: من

 ....پانیذ قتاا يتو فتمر شدمو بلند

 !!!!....قتاا يتو نیومد هیچکس سرمم پشت

 سوغاتی گرفتن هبعد ومیشد پخش دبو رسبو روي خیلی که سریالی خهآ

 ....دنبو هشد لسریا نیدد مگر سر همه ها

 ....اریود به دمبو زده زل تختو روي دمبو نشسته
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 ....مبگیر سوغاتی که دمبو زده نصابو لمد به رچقد که دممیکر فکر ینا به

 د؟؟؟بو چی النما حتیرانا لیلد شتماند ستشدو گها خب لیو

 ام؟؟؟بر مهمه مگه

 ...دبو ريجو یه لمد ته

 ....کنم اپید حسی بهش ستمانمیخو...دبو شتهدا مبر ستر

 حترانا دبو گرفته میدد نا و وردهنیا سوغاتی ینکها از ییراجو یه رينگاا لیو

 ...دمبو

 گفتم گرفتمو دمخو از ننیشگو یک

 ؟؟؟؟....نماو سوغاتی ي هموند من مگه درك به....وردهنیا که وردهنیا: من

 ...شد زبا من دادن ابجو ونبد بالفاصله و ردخو در به اي تقه

 ...قتاا يتو مداو ستشد يتو بسته یه و زبا نیش با رامپد

 گفت و دکر تر نگر پر خندشو رم،کنا تخت روي نشست

 ....ووووخماشووردم؟؟؟؟انیا سوغاتی يشد حترانا: رامپد

 ...که هنشد يچیز وردمنیا تسوغا یه ،منو بکش بیا

 گفتم مودکر خمیا

 ....خهآ نیستی کشتنم قابل: من

 گفت و خندید

 ....یگهد ديکر ول سودر مشنید....تخماا نقربو من: رامپد

 اري؟؟ند رکنکو یگهد قتو چند مگه تو

 ...ارمند حوصلشو لیو....اچر: من

 ...داري قتو زهنو...يبد تورکنکو بخو خیلی باید...دبیخو:رامپد

 ؟؟؟خهآ چه تو به ادنمیخو لمد:من

 گفت سمتمو گرفت رو بسته
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 ....يشد آدم شاید بگیر ینوا بیا: رامپد

 گفتم و فنطراو دمکر مو رو

 ....ممآد: من

 .....ااااازلجبا...میآد چه نماو میآد: رامپد

 رم؟؟؟نیا سوغاتی تو سهوا من میشه مگه.... نی نی خهآ

 ...دبو تو سهوا مخرید که اي تیکه لیناو

 ....میکنم زشبا دمخو من بیا

 ....میشد آب قند شتدا لمد تو

 ....شمنمد از هشد حتی دمبو گرفتن دوکا عاشق من

 ....دبو عاشقم که دبو کسی از...دنبو شمنمد از دوکا ینا حاالو

 .....امبر گرفته چی ببینم دمبو منتظر و

 گرفت يچیز یه میدد که دبو بهش نهمچنا پشتم دمخو تو يتغییر ونبد

 ....مجلو

 ....نگر شخو رچقد وااااااي...دمکر شنگا

 ....تما تیرصو سکیوعر هکوتا هناپیر یه

 ....بهش دمکر پشتمو بیشتر شتموانگهد دمخو يتو قموذو

 ....دممر دارن زنا رچقد....ااااااخد اي: رامپد

 ؟کافیه...موقه اون ادمند تونو سوغاتی دمکر غلط من

 گفتت سمتشو برگشتم عصبی

 باشی شتهاند رمکا قتو هر...کافیه يبر قتو هر....نیست کافی نه: من

 ...مسر از داريبر ستد

 فقط من نمیفهمی اچر...ارمند ستتدو نمیفهمی اچر....نمیکنی لمو اچر

 ...اممیخو شووسیا
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 ....وبر اخدرو تو وبر....رامپد ديکر خستم

 ...در سمت فتر شد بلند فحر ونبد....تخت روي شتاگذ آروم هنواپیر

 گفت رشلخود لحن با سمتمو گشت بر لحظه خرینآ

 ...تپا به میمونم تسکو يتو عمر خرآ تا: رامپد

 ....ديکر کمدر روز یه شاید

 ...دبو آورده که ییاچیز ي بقیهو...هناپیر به مموند هخیر...ونبیر فتر

 ...هنماپیر همرنگ ستدر سکیوعر کفش و کیف ست یه

 ...تیرصو نگینی تل یه با نگیر نهمو مخملی كال یه

 ....مشکی تبو نیم یه....بو شخو دهلعاا قفو کلناد یه

 ....دمکر حتشرانا ینکها از...مشد حترانا لمد ته

 ....قلبم برسه چه شتاند هنممذ يتو جایی رامپد وشسیا دیا با خب لیو

 ....سیدر حافظیاخد قتو

 ..دنبو رامپد

  .....کشید درازا به ها تمد تا رامپد دنبوو
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 * رچها و شصت فصل*

 ...مموها روي دادم هل چشمم روي از مطالعمو عینک

 ....دمبو هشد خسته حسابی

 ....مکشید بدنمو و دادم تکیه صندلی به پشتمو

 ...کنم چک پیامامو یکم خستگی فعر ايبر تا شتمدابر گوشیمو

 مختلف يهاوگر يتو مپیا کلی امبر صبح از...خلدا فتمر مودکر زبا قفلشو

 ....دبو همداو

 روي فتمر شدمو پیاما ي بقیه بیخیاله کتی فطر از مپیا یک نیدد با ماا

 ....اون

 ...داده مپیا قتو ینهمها از بعد که دبو تعجب يجا سموا

 ...یدیمشد سوگند ي خونه که قتیو از دبو گذشته ماهی یه تقریبا

 ...شتیمدا طبیعی ندگیز یه ما ه،ما یه ینا يتوو

 ...هشد دسر پریسا رايفتار دممیکر حس که پیش هفته یه همین تا

 ...دمیز غر اممد و دبو هشد حوصله بی ییراجو یه

 ....چشه نستمونمید مودبو نگرفته پیشو منم خب لیو

 ....دکر متعجبم متنش....مپیا روي فتمر که خالصه

 ....یدارنمید بر که مبر نصدقتو نقربو دمنز نگز دستاا

 شخو برسیو ندگیتز به يبر شما تا گرفتم نخو خفه منکه بگم زدم نگز

 ...شی بخت

 ...ندگیتز نه نتز به نه دارم تو به نه رکا هیچ منکه

 ....زممیسو دمخو نمودر بی درد تو دارم منکه

 اغسر هند مپیا نزنه نگز رهشما یه با روز هر بگو تعزیز همسر به کن لطف
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 ...هبگیر من از همسرشو

 نهمسرتو دآوريیا به زينیا میکنم ورمر بدبختیامو روز هر دمخو من

 ...نیست

 ....میگما بهش يچیز یه هشد متمو مصبر یگهد

 ...آنقر به الوا....من به نهویزآو جاسوییچیه ششوهر رنگاا

 ....یگهد ینا سیریشه چه

 ....تماسا روي فتمر بستمو پیامو

 ...دمبو هنشد نشمردخو نگز متوجه دبو سایلنت گوشی نچو

 .....کتی از پاسخ بی ستما سه

 ....شتمابرمید میفهمیدمو شکا

 ...دیاز خیلی...مشد عصبی

 ده؟؟؟کر رچیکا پریسا دنبو ممعلو

 ....گفته يچیز یه لکیا و هبد مپیا ستهاخو کتی مشاید

 ...امبر میشد بد شاید ادممید گیر پریسا به میرفتم گها

 ....کنم ثابت بهش مودخو هما یه ینا يتو دمکر شتال رچقد

 !!!....زدم لگو وديحد تا رو يپر لیو دمنکر ثابت دمخو به مودخو

 ....کتی به دادم مپیا

 ...بگو نبز نگده؟؟؟زکر رچیکا

 ......دمیز تند تند قلبم...زد نگز که نرسید قیقهد به

 ...دممیکر سحساا خوبی به کتیو با دنکر صحبت قشو دمخو يتو

 ...گوشی يتو پیچید همیشه از تر غمگین خوشگلش ظریفو ايصد

 ...مبد بشواجو مانیز هر از تر خشک و تر سمیر دمکر سعی منمو

 م؟؟میشنو: من
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 ...بشه ضایه مثال بهش دمنکر مسال

 ..داد مهادا ريینجوا....دبو تر جیگر من از اون که دمیا خوشم

 ...شتماند حمامز قتو هیچ من..دهکر وعشر هفتس یه: نکتایو

 ...ادمند ابجو منم زد نگز شناآ نا ي رهشما یه پیش ي هفته

 م؟؟؟خانو نکتایو که داد مپیا شبعد

 ادمند ابجو زبا

 .داد مپیا رهبادو

 ...داربر کتایونی تو نمومید منکه

 ...زد نگز ريگبار هم پشت ربا صد...ادمند ابجو زبا

 بفرمایید گفتم شتمدابر...ممیشد نیروا شتمدا منم

 ونبیر وبر ندگیمز از ايمیخو چی گفت

 ...ارمند تو به ريکا من گفتم منم

 ....مشوهر به صلیو همش ديکر غلط گفت نماو

 ...يبگیر منو يجا ايمیخو

 ....داره حرفم گرفته منو يجا اون...گرفت گریم

 ...دمکر قطع مبد مهادا نتونستم

 همید مپیا هم میزنه نگز هم مختلف يها رهشما با ربا صد روزي اون، هبعد

 ...میگه دمیادر هنشد از هرچی و

 ...بگیر جلوشو اخدروتو وشسیا مشد خسته ابخد

 .... دمیا دمیا پیامش یا نگز هر با زبا ،کنم موشتافر میکنم سعی هی

 ...دمکر نلتوو منکه ن،بهتو ارمند ريکا منکه

 ...اخدروتو...نتودخو اغسر برین کنین لمو مشما

 ...حرفش سطو مپرید
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 ....دمیکر دمسر يپر به نسبت شتدا نکتایو يحرفا

 ...کنم لقبو رو پریسا تا دمبو شتال در دبو هما یه من

 ...اشصد نباشنید...کتی يباحرفا حاال

 ...میشه یتاذ داره من بخاطر ینکها دآوريیا با

 ....يپر ايبر اول وشسیا نهمو ممیشد شتمدا

 گفتم...مبد دبا به ماهمو یه شتال ستمانمیخو

 ...شباها میکنم صحبت...مشد متوجه...بسه:من

 ...نمیوفته تفاقیا بعد به ینا از شبا مطمئن

 ....اااااوشسیا: نکتایو

 ....دمکر قطع فحر ونبد...وردممیا کم شتمدا

 ...دمخو دنبو اراده بی از دبو گرفته لجم

 م؟؟؟بشنو شواصد...شم رو بهرو شباها نمیتونستم اچر

 ...دممیکر قطع نباید...شتدا رمکا شاید بدبخت

 ...یمارند ريکا باهم ما

 ....مفهمید که هچیشد بفهمم ستمامیخو

 آورده؟؟ کجا از کتیو ي رهشما نستمونمید فقط

 ....پس...نیست بلد مزشور و داره مزر که من گوشی خهآ

 .....گرفته سوگند از

 ...دمکر دور وبد رفکاا موداد نتکو سرمو

 ....نگه يپر به يچیز که هست مخانو رنقدا سوگند

 ....نیست سوگند رکا نه....ستشدو بخاطر هشد حتی

 داد ابجو قبو لیناو...گرفتم پریو ي رهشما

 وش؟؟؟سیا جونم: پریسا
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 ...دارم رتکا تاقما تو بیا: من

 ....ممداو ورم،سر چشم: پریسا

 .. زبا نبوز يماآد از میومد مبد....زبا نبوز ي هخترد اه اه

 ...اخد اي....کتی مثل...باشه دشخو طرفم ستامیخو لمد

 ....دبو دهکر کتیو ايهو لمد زبا

 .....فتهر رهد قبلم هما شتال یختمور بهم اشصد نشنید با دمبو مطمئن

 ....میزنم داد پریسا سر و عصبیم خیلی که دمبو مطمئن

 ....خلدا مداو و دکر زبا درو پریسا

 ...دمکر وعشر هنشد هیچی زهنو

 ...لطفا نبز در من قتاا يتو يبیا ايمیخو قتو هر: من

 گفت تعجب با

 ...مبیا گفتی دتخو: پریسا

 ...گفتم که گفتم: من

 ...تو يمیا بعد میزنی در قتاا در پشت يسیدر

 ...مبر باید دهیاز يمشتر؟؟؟؟شتیدا ريکا...باشه: پریسا

 ...خمر که صالحیم مخانو

 حرفش سطو مپرید

 .....گبتمر...درك به باهم تو منو صالحیو و مشتریا: من

 گفت و نشست دمیکر منگا تعجب و ستر با که حالی در

 ...ريکا مني؟؟شد عصبانی رنقدا اچروش؟؟؟سیا هچیشد: پریسا

 گفتم مودکر قطع حرفشو زمبا

 ...ديکر غلطی چه تو...کنم ضعر چه که ريکا: من

 ؟؟میکنی غلطی چه صالا
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 ه؟؟چیشد بگی ستدر میشه وشسیا نمیفهمم: پریسا

 ...بفهمی که نیست نفعت به...راه اون به زدي تودخو...نفهمی مباید: من

 گفت بغض با

 دم؟؟؟کر رچیکا منوش؟؟سیا هچیشد: پریسا

 ...بگو دتخودي؟؟؟کر رچیکا تو بگم باید من: من

 ؟؟..میکنی رچیکا روز هر روز هر من ي زهجاا بی

 گفت یختور چشمش از شکا هقطر یه

 ...دمنکر ريکا من: پریسا

 شسر زدم داد

 ....نزنا گیدمر شمو به من سهوا تودخو ببین:من

 ...ارمند يگیر رهبغوآ ي حوصله صالا

 ي؟؟؟چیز یه به يمید گیر رنقدا چی سهوا...بگو ستدر

 دادم؟؟؟؟ گیر چی به من: پریسا

 ...نشستم بغلش صندلی روي فتمر شدمو بلند میز پشت از...مشد عصبانی

 گفتم ادممید رفشا محکم که حالی در گرفتمو چونشو یرز

 ....رمگاروز ختم من ننپیچو منو...پریسا ونر هطفر: من

 ؟؟؟شتیدابر نجااو از شورشما؟؟؟نه گوشیم به زدي ستد زبا

 ؟؟گوشیم به بزنی ستد اريند حق نگفتم مگهدي؟؟؟کر زبا ريچطو مزشور

 ر؟؟؟کا ینا از ممتنفر نگفتم مگه...شخصیه ي سیلهو نگفتم مگه

 ؟؟؟کتی به میزنی نگز حقی چه به؟؟بهش زدي ستد حقی چه به

 ....هبد ابجو امتو با

 ...دمیکر هق هق شتدا یگهد حاال

 ...اشبر نمیسوخت لمد صالا
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 ...ازش دمبو متنفر که دبو دهکر ريکا زمجاا بی نچو

 ...داره شبر زهجاا بی کسی دمیا مبد حساسم خیلی گوشیم روي

 و زده رمبیچا اون به نگز ده،کر فضولی شتهدابر ینکها به برسه چه حاال

 ....دهکر حتشرانا

 ؟؟شتیدابر گوشیمو اچر....هبد منو ابجو زدن زر يبجا: من

 ...خهآ: پریسا

 ...هبد منو ابجو ستدر...خهآ بی خهآ: من

 ...دمبو هشد كمشکو: پریسا

 ...يشد كمشکو که ديکر غلط تو:  من

 ...بهم هبد حق: پریسا

 دي؟؟؟کر زشبا ريچطو...منمید حق...صالا: من

 ...صفحه روي دبو هموند نگشتتا رد: پریسا

 ...میرسم خدمتت ابعد اون سهوا ديکر فضولی: من

 ؟؟کتی به شتیدا رچیکا..یگسد چیز بحثم نالا

 ؟؟؟بهش میزنی نگز اچر

 ...خهآ: پریسا

 ....هبد ابجو ستدر....ارهند خهآ: من

 ؟؟من شوهر به هبد مبیا روز هر باید اچر اون...شپیاما: پریسا

 .. کنه ابخر ندگیمونوز ادمیخو

 ..دهبو نجموازدوا ماله خریشآ روز؟ هر کو: من

 تولدتت نخیر: پریسا

 دادم؟؟ بشواجو منداده؟ پیامی یگهد ازش رهمیگذ رچقد...متولد: من

 ...نمیفهمم من که کنی كپا....شاید: پریسا
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 آره؟؟؟ ارمبز نصفیو کنم كپا نصفیو دارم ضمر من: من

 ....دادم ابجو منم ریبا يپرسید ازم....پریسا ببین

 ....رهنمیخو من درد به نباشه دعتماا شتو که ندگیز

 ...ارمند بحث ي حوصله صالا النما

 رنقدا زدي نگز یا دادي مپیا بهش بفهمم یگهد ربا یه ونبد ینوا فقط

 ...يبمیر که میزنمت

 ....میشه بدتر کنی زيلجبا....نکن کلید يچیز یه رو رنقدا

 ...يپر ممید تجرز بیوفتی در من با

 ....بیوفتی دمکر غلط به میکنم ريکا بیوفتی در بامن....بامنه قطال حق

 ... ارهند تو منو به ريکا نماو...ينمید مپیا...نمیزنی نگز بهش یگهد

 ....امتو ماله منم

 ....میکنی محاکمه منو اون بخاطر داري که فعال: پریسا

 یتشاذ اريند حقی تو ما به ارهند ريکا اون قتیو...میکنم که آره: من

 ...کنی

 ...نیست نبینمو هیچی النما...دهبو ازدواج قبله ماله دهبو هرچی

 ....بفهمممم ینوا بفهمم

 ...نبینتو دهبو يچیز قبال پس: پریسا

 ....فتمر در رهکو از...دبو عصابما روي ريجو بد یگهد

 ؟؟؟نیوبد ايمیخو: من

 ....دهبو ندگیمز...دهبو معمر....دهبو عشقم...دهبو آره

 .....نیست نالا...گذشتس نماز دهبو....دهبو پریسا دهبو لیو

 ...عمرمی تو نفسمی تو عشقمی تو نالا

 .....اممیخو رو تو فقط نالا....اممیخو رو تو نالا
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 ؟؟قتو ینهمها هبعد باشه گوشیت يتو شپیاما باید اچر پس: پریسا

 ...داري عکساشو اچر پس

 /ن؟؟ها میکنی اعود من با داري شبخاطر اچر پس،میشی نشانگر اچر پس

 ....شتماند بیاجو....میگفت سترا

 ....شتماند پریسا سهوا بیاجو شتمودا ستدو کتیو من

 .....غشاسر فتیر تو و شتهاند ريکا تو منو به اون نچو میکنم اتعود: من

 ...دمکر شموافر نواو مودکر ازدواج من

 !!!!....دارم بهترشو یکی نچو قلبم نه داره هنمذ تو نه جایی یگهد

 ....کنه ازدواج باید...کنه شموافر باید....تنهاست اون لیو

 ....خانومم

 ....میکنی دآوريیا اون سهوا منو زبا يبد که پیامی یا بزنی که نگیز هر تو

 ....کنه شموافر اربز

 !!!!....تهدخو بخاطر میکنم اتعود گها من

 ...ادممید دپیشنها دبو یگمد هرکی شب اون....منشد نشانگر من

 .....منی مخانو تو....معزیز

 ؟؟؟میشی ضیرا کنم كپاش؟؟؟پیاما با؟؟عکساشه با مشکلت النما

 ....نه داري سشدو تو قتیو تا: پریسا

 ....نمیشم ضیرا کنی كپا که پیاماشم و عکسا

 ارم؟؟؟ند سشدو بفهمونم باید ريچطو: من

 ...میزنی فحر ردشمو در داري قتیو...میفهمم تچشا از دمخو: پریسا

 ....ننز لگو تودخو منو....نمومید داري سشدو...وشسیا

 ...کنم ضیرا نموز نمیتونستم که دمخو از...مشد عصبی زبا

 زدم داد...کنم جلب شودعتماا نمیتونستم
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 ....درك به اريند وربا حرفامو قتیو:من

 ....نیست ندگیز نباشه دعتماا شتو که ندگیز گفتم

 ...کنی موششافر تا میکنم کمکت: پریسا

 ..دمکر موششافر...نیست کمکت به حتیاجیا:من

 ...بسه دنیا دمیا نکنی بحثشو رينیا سمشوا همینکه

 ....بسه کنی وربا عشقمو همینکه

 ...نکنم بحثشو یگهد میکنم سعی من باشه: پریسا

 ...منمید مپیا نمیزنم نگز یگهد

 ...هبهتر کنی كپا پیاماشو عکسو گها امتو لیو

 ....میوفتی دشیا کمتر ريینجوا

 ...دممیکر موششافر کتی خوشبختی ايبر باید

 ....دممیکر امقدا باید نشدکر شموافر ايبر

 ....میگفت ستدر پریساو

 ...دممیکر هنگا عکساشو میخوندمو پیاماشو روز هر من

 ...مبیا رکنا دمخو با تر حترا میتونستم نااو دنبر بین از با

 ....سمشا روي فتمر شتمودابر موبایلمو

 ....دمکر بنتخاا چتو فحذ ي گزینه

 ....دمکر کلیک روش بستمو چشمامو

 ....دمکر زبا چشمامو

 ....شد كپا کمهد یه با دبو عکس هرچی و کتی منو يها گفتگو

 ...بدو بخو اتخاطر متما

 ....کشیا منت و ها قهر متما

 .....کشیدنا زنا و ناآورد زنا متمو
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 .....شد كپا اتخاطر متما

 ....زدم داد عصبی

 .....وووووونبیر وووووووبر: من

 ....بهم زد درو فتور پریسا

 ...بشم آروم تا دمکر شنرو رسیگا منم

 ...کنم شموافر کتیو نمیتونستم

 ...ختامیند اون دیا منو که هرچی دنبر بین از با حتی

 ايبر دممیکر امقدا شها هدیه و شپیاما و شعکسا فتنر بین از با شاید

 ...موشیافر

 به تپشش هر که دبو قلبی ختامیند کتی دیا منو که يچیز بیشترین لیو

 ...دمیز اون ايبر زدن و نسیدر میدا

 ....مببر بین از نمیتونستم که لعنتیو قلب ینا

  .....کنم شموافر کتیو نمیتونم من....یااخد
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 * پنج و شصت فصل*

 ...نمیکنه ول هخترد ینا مادکر ول من....یها کنه آدم چه آنقر به: من

 ...اديمید بشواجو نباید....نکن حترانا تودخو معزیز کن لشو: سوگند

 ...ادمید مپیا دمیز نگز ريگبار میگم دارم سوگند: من

 ....یگهد دارم تحمل يحد یه منم

 ...هپرسید من از رمبا چند...میگی سترا: سوگند

 ه؟؟؟پرسید چی: من

 بخو گفتم منم...دهبو میآد رچجو ازدواج قبله وشسیا ینکها: سوگند

 !!!....دهبو

 ....خیلی آره: من

 ...گفت بهم شتدابر تورشما قتیو: سوگند

 ؟؟میشناسی رو رهشما ینا گفت داد نشونم

 اون گوشی تو زهنو سمتا عکستو یا میشناسه روتو نستمونمید که منم

 ...منی ستدو تو کن فکر حاال....هست حمقا

 ....نمیشد تر ضایه ینا از ینی....نمیشناسم گفتم اون به من بد

 ...دنیا پیش تو سهوا مشکلی حاال....قعاوا: من

 ....بابا نه: سوگند

 ....سوگند: من

 ؟؟؟چیه: سوگند

 .....من يباال از نشه اشعود نشز با...میگم: من

 ....نیستا ممعلو دتخو با تکلیفت....چل خلو: سوگند

 ...شه ابخر وشسیا ندگیز ادنمیخو لمد خب لیو..دمیا مبد هخترد از: من
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 ...شه ردخو عصابشا بشه اشعود شباها من يباال از ادنمیخو لمد

 ...میشه عصبانی زود خیلی وشسیا

 ...دينکر ريکا که تو...صالا ارهند بطیر تو به بابا لبیخیا: سوگند

 ...خرشه دهخو تقصیر من نظر به

 نیمزوبسو دل مما نیست زمال نسوخته ندگیشز لحا به لشد دشخو قتیو

 ...سشوا

 تو به طمربو که ريثاآ متما ازدواج قبل دبو ندگیشز اننگر خیلی گها اون

 ...دمیکر كپا ومیشد

 ....یگهد هخر دشخو....رتشما تعکسا تپیاما

 ز؟؟؟هنو داره مگه: من

 .....آره: سوگند

 ؟؟؟تعجب یا حتیرانا دبو خوشحالی نمونمید...شد ريجو یه لمد ته

 ...باشه شتهدا سیو مورشما باید اچر اون

 ده؟؟؟نکر كپا پیامامو عکسامو اچر

 ...دکر تر لمشغو هنموذ سوگند فحر که دممیکر فکر همینا به شتمدا

 يخرید اشبر یمدبو باهم که ساعته نهمو همش....زهتا: سوگند

 ....ستشهد

 ....؟؟؟درووووغساعته نهمو؟؟؟چی: من

 .....چیه غمدرو: سوگند

 .....واريمیدا سمت....وشسیا سمت فتر هنمذ

 .....دبو میدا ي نهروز یه لمد ته

 ..دارم سشدو من....داره راه دل به دل....داره سمدو

 ...داره سمدو نماو پس



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
400 

 

 ؟؟؟ستشهد مخرید اشبر من که ساعتی که باالتر ینا از نشونه

 گفتم کشیدمو هیآ

 هشد که ثانیم یه سهوا ادمیخو لمد....هشد تنگ اشبر لمد رچقد:من

 ...ببینمش

 لنباد وبر...دهکر ازدواج یگهد اون....کتی شو بیخیالش: سوگند

 ....ندگیتز

 ....اتبر میکشه شودخو داره که رامپد نهمو اغسر وبر

 ....ادنمیخو لمد.....بابا وبر: من

 گفتم مودکر شنگا

 ؟؟؟ختمتاندا فتنر از ممداو میرفتی کجا شتیدا حاال: من

 نیا شتناند مسایز مپسندید دبو خوشگل مانتو یه نیا هشگاوفر فتمر: سوگند

 ...دارن منو سایز گفت سیا به زد نگز

 ....بزنم چرخیم یه مبگیر نواو مبر اممیخو

 گفتم خوشحالی با

 ؟؟؟هست شموسیا: من

 ....نمونمید...حتما: سوگند

 .....مبیا منم....گندووووسو: من

 ....شندگیوفر نحااو همیر....هست نشمز نهویود نهههه: سوگند

 ...ببینم روجنسا مبیا اممیخو فقط.....ارمند نبهشو ريکا من: من

 ؟؟؟....هشگاوفر صاحب یا جنسا: سوگند

 ...هشد تنگ اشبر لمد خیلی ابخد....سوگند من نجو: من

 ...ببینمش قهد یه فقط

 ؟؟؟چی باشه پریسا گها: سوگند
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 ....تباها باشه شتهدا خوبی رفتار منمید لقو

 ...ببینم شووسیا فقط بشه بشه هرچی...ارهند لشکاا: من

 ...دتخو يپا شد هرچی لیو...بیا يبیا ايمیخو: سوگند

 گفتم بوسیدمو تپلشو يلپا مپرید

 .....بریم من بشم اتفد لهیا: من

 ..فتیمر ونبیر خونه از باهم

 با قبال مثل دنبو زمال حاالو دبو هخرید سفید ينیازا یه سوگند ايبر وشنیا

 ... بریم نسآژا و ستوبووا ومتر

 .....شتمدا سسترا همش راه يتو

 !!!؟؟؟...دشخو یا نشهز نیدد ايبر سترسما منمیفهمید لیو

 .....سیدیمور هبألخر

 ....ارمند دفتاا که تفاقاییا به رکا

 ....شحرفا....وشسیا يحرکاتا لیو

 ....دبو ستشد و دبو گفته سوگند که ساعتی

  .....ندگیز ايبر داد هنگیزا بهم.....هما چند از بعد یدنشد
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 * شش و شصت فصل*

 دادم مهادا و بشینه دمکر رهشاا دم،کر هنگا سوگند نگریو ي هچهر به

 حاال....نمونمید....هپر حسابم....باشه ردهخو برگشت ارهند نمکاا: من

 ...میکنم سیربر

 ....فعال اتفد باشه....ممیگیر ستما ابعد دارم رکا من نمحمدجا ببین

 گفتم مودکر قطع گوشیو

 ؟؟؟؟سوگند هچیشد:من

 همو دارن کتی و پریسا که بیا...منتدا به ستمد وشسیا: سوگند

 !!!!.....میکشن

 گفتم پریدمو مجا از فشنگ مثل

 ؟؟؟؟شتدا رچیکا ینجاا کتی ؟؟؟؟پریسا کتیو ؟؟؟؟؟کتی: من

 ......یمدبو باهم....منه تقصیر همش: سوگند

 ...هچیشد ببینم بریم ؟؟ اچر تو تقصیر: وشسیا

 ....دمفتاا راه سوگند لنباد و ونبیر زدم قتاا از

 ....همو میکشتن شتندا کتی و پریسا قعاوا

 ....نسرشو روي دنبو شتهاگذ شگاهووفر نودمیکر گریه نتاشودوهر

 ....امبر دبو هنموند وبرآ یگهد

 ...دبو یختهر بهم چی همه نودبو هشد جمع ها هشندوفر و مشتریا ي همه

 ...نشورکنا فتمر موزد رکنا جمعیتو

 ...ننشد من رحضو متوجه که دنبو نشودخو ي نانهز ايعود در قغر رنقدا

 گفتم کوبیدمو نگر اي هقهو اف دي ام میز روي رتقد متما با مشتمو

 ؟؟؟؟سومه جهانی جنگ ؟؟؟؟ینجاا هخبر چه: من
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 ....حاال همین من قتاا نجفتتو....بکشین خجالت

 ....سریع...نتورکا سر سریع بقیم

 ...نشد قمتفر همه تقریبا دادم با

 ....پشتم جنگ لحا در ريهمینطو متادو اون مودفتاا راه

 زدم داد عصبی نبهشو پشت رهمونطو

 ...شین خفه نجفتتو..... شین خفه: من

 ....دمکر قفلش کوبیدمو بهم محکم درو....قتاا يتو فتیمر....نشد ساکت

 ....میز پشت صندلیم روي نشستم ممدخو و بشینن دمکر رهشاا

 گفتم سوگند بهرو

 د؟؟؟؟کر وعشر کی؟؟چیشد بگو تو: من

 گفت هق هق با پریسا

 .... کنه ابخر منو ندگیز ادمیخو دشخو ینا ؟؟؟میپرسی ینا از: پریسا

 ....دمنبو باتو پریسا شو ساکت: من

 ،من ندگیز يتو نقشی هیچ سوگند...کن وفر تسر تو ضمن در

 ....باتو نمومید که شبا شتهاند اون به ريکا....ارهند کتی با من ي بطهرا

 ....ینجاا آوردش اون...نهاو ستدو ارهند نقشی ريچطو: پریسا

 باسوگند بیشتر و گیمونهادخانو ستدو..نیست سوگند ستدو: من

 ....عمومیه محیط یه ینجاا نمداو که نمداو النما....رهجو

 ....منه شوهر ماله لیو هست عمومی: پریسا

 ..شو ساکت منپرسید يچیز تو از تا.....دمبو سوگند با من....پریسا: من

 ...ممیشنو...سوگند بگو

 مشوردمیا نباید منه تقصیر...وشسیا میگه سترا نجو پریسا: سوگند

 ...ینجاا
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 ...میومد دشخو مشوردنمیا منم ،نیست بچه کتی خب لیو

 ي همه کتی نیومید دتخو و نهاتهر هشگاوفر بهترین ینجاا لحا هر به

 .....همرکز ینا از اشخرید

 ؟؟چیشد بگو ونر هطفر...نجا سوگند: من

 به فقط کتی منو ي بطهرا...اريند يتقصیر هیچ تو گفتم ضمن در

 ...نکن حترانا تودخو... تو نه،میشه طمربو نمودخو

 ...میکنی درك که وشسیا نممنو: سوگند

 ...مببر مانتومو اون ممداو من هیچی

 ....هم شه زبا لشد هم تا بزنه دوري یه که دمیا گفت دوبو من با کتیم

 گفت حرفشو سطو پرید پریسا

 ....بزنه یدد روما شوهر هم: پریسا

 گفتم فتمور بهش اي هغر چشم

 ....ارمنمید نگه متواحترا بزنی فحر موقه بی یگهد ربا یه: من

 ....؟؟؟ سوگند خب....بشه نوبتت یستاوا..نپر حرفش سطو

 ....دنبو هشگاوفر قتو هیچ وشسیا ینکها ضمن در: سوگند

 ...هشگاوفر دنمیا و قبله مثل یمدمیکر فکر ما

 ...مدیماو باهم و دبیا شتدا ستدو کتی لحا هر به

 يمداو اچر که کتی به پرید و شد نمتوجهمو پریسا نموورود محض به

 ....ینجاا

 ...ممداو خرید ايبر و شگاههوفر یه ینجاا گفت کتیم

 ....گرفت باال بحث که مبعد

 گفتم مودکر پریسا به نگاهی

 ....نگیر نبالشود نگفتم بهت مگهدي؟؟؟کر وعشر تو: من
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 ره؟؟؟بیچا ینا به داري رچیکا

 ....نیستم که نفهم یگهد ببینه رو تو همداو ؟؟؟ینجاا همداو اچر: پریسا

 ...ببینه منو دبو همداو که ضفر بر:  من

 ..منمیومد ونبیر من که نمیشد اعود و شتیاند نیشورکا تو گها

 ون؟بیر ممداو تاقما از روز يتو من کی تاحاال

 ....پیشت نمیومد نااو ينمیومد تو: پریسا

 پا به قشقرقو ینا میدیدیم همو ما و نمیومد گها ديمیکر صبر: من

 ....ديمیکر

 .....هشد متمو دهبو که يهرچیز کتی منو بین...گفتم بهت ربا یه من

 .....رهمیگذ سخت همه از بیشتر دتخو به نچو نشو سحسا گفتم بهت

 ؟؟؟؟؟؟ینجاا دبیا باید اچر اون: پریسا

 ....مداو فحر به گریه با کتی هبألخر که مبد ابجو ممداو

 ...شتماند ريکا من ابخد وشسیا: نکتایو

 ...من....ینجاییا نستمونمید صالا من

 ...گفتم و باال دمبر ستمود

 خرید شعبه اون از بعد به ینا از گها ممنونم ازت محاال....نمومید: من

 ....کنی

 ....نرفتم جا هیج صالا....منخرید تیکم یه تو هبعد من: نکتایو

 ...بلندشم ستمامیخو که منه تقصیر

 ....دمبرگر ندگیز به رهبادو ستمامیخو

 ...روي میتمرگم ممیر

 ...دمیکر نموییود شتدا شحرفا و ششکاا

 ...کنم تحمل نمیتونستم....شتماند ناشوزد جهز طاقت صالا
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 ....کنم اريطرفد اون از پریسا يجلو ممیترسید

 ....بشم نمهربو شباها

 ....دمبو لتنگشد که رنقدا.....کنم بغلش مبپر ممیترسید

 پیش ستمامیخو من که ريطو اون عموضو قتو هر که دبو ینا مبد دتعا

 ...دممیکر قطع حرفشو و مخاطبم فحر يتو ممیپرید نمیرفت

 گفتم مودکر روکا نهمو لمعمو طبق

 ....اممیخو رتمعذ ازت من...بسه: من

 ....زد جیغ پریسا

 ؟؟؟میکنی هیاخو رتمعذ ازش اچر: پریسا

 گفتم فتمور بهش اي هغر چشم

 ....ختهاندا راه رو اعود ینا من عزیز همسر نچو: من

 ....کنه شتهدید يخطر ینکها از قبل

 ....دمکر حس وخطر من: پریسا

 ....زد جهز نکتایو

 ....ارمند ريکا نندگیتوز با من اااابخد: نکتایو

 ....تو ماله.....دتخو نیارزو وشسیا

 ....نیست من ماله یگهد که میفهمونم دمخو به دارم قتهو خیلی

 ....میبینه زههر وبد خترد یه منو اون....پریسا ستانمیخو منو اون

 .....نمآورد بدست سهوا دمیکر شتال شتدا سمدو ذره یه گها اون

 ....دبو كپا خترد یه لنباد وشسیا

 ...دهکر بنتخاا رو تو وشسیا پاکیو که شبا لخوشحا

 ....دنمیا من اغسر قتو هیچ شبا مطمئن

 ....جمع تخاطر....تو اغسر نمیومد ستامیخو منو گها
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 .....رمنمیخو تشوهر درد به ابخر ي زههر منه

 ....شحرفا....دمیز جهز شتدا

 ....مسر يتو ردمیخو پتک مثل دمبو زده بهش دمخو که حرفایی

 ....دنبو زههر اون...ستمامیخو نواو من

 ...دمبو داده تحویلش دمخو که دبو حرفایی یناا لیو

 ...دممیکر تحمل باید محاال

 ...ممیشد نهویود ادمید پریسا به که طمیناناییا ناشوزد جهز نیدد از شتمدا

 جمعی خاطر نمز به شتدا چشمم يجلو عشقم که دبو هسیدر کجا به رمکا

 ....ارهند ندگیمز با ريکا که ادمید

 ....یااخد دبو هسیدر کجا به رمکا

 ....دمبو آوردن کم لحا در کتی يشکاا و حرفا يجلو قعاوا یگهد

 ...دمکر شنرو نخ یه مودرآورد جیبم از روسیگا پاکت نبهشو توجه ونبد

 ....ونبیر دمفرستا غیض با شودود

 ...دکر پر تاقوا يفضا رسیگا يبو

 ...سمتم برگشت دوکر قطع حرفشو...دبو زدن فحر اوج تو نکتایو

 گفت و دکر منگا وريبا نا با

 ؟؟میکشی رسیگا تو....رسیگا...که تو...تو.....اااااوشسیا....نهههه:  نکتایو

 ...دبو گرفته مخند موقعیت اون تو

 ...بگه باید چی نستونمید و دبو هشد هبرید شحرفا

 ....همتنفر دود از نستمومید...دمیا شبد نستمومید

 مددراو پریسا ايصد

 .....داره بطیر چه تو به میکشه که آره: پریسا

 ...مچشما تو شد هخیر پریسا به توجه بی نکتایو
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 گفت میریخت شکا که ريهمینطو

 ...نکش اخدروتو...نکش....وشسیا....نهههه: نکتایو

 ...دمیا مبد رسیگا از نگفتی مگه تو

 ...همیشه مثل...قولت یرز زدي...نکشی قلیونم ديبو داده لقو زهتا

 د؟؟بو تو سهوا مکشید رسیگا که ريبا لیناو میگفتم؟؟؟میگفتم چی

 ؟؟؟سیموعر شب

 ؟؟؟؟ضعمو هشد ینا تو از ییاجد بخاطر ینکه؟؟؟ابگم میتونستم چی

 ...دمبو دهکر تسکو

 ..داد ابجو پریسا

 .....ادمیخو لشد....چه تو به: پریسا

 ....زد نوزا مپا يجلو پریسا به توجه بی نکتایو

 ....میشی مریض هبد...نکش اخدرو تو...ااوشسیا: نکتایو

 ...من نجو وشسیا....داره خطر...داره رضر

 ....نکش عشقت نجو...پریسا نجو...ارهند ارزش که من نجو

 ....میکنم لتماسمتا

 ...دبو گرفته بغضم

 ...دمیکر لتماسما دوبو زده نوزا مجلو که اشبر دبو مهم رچقد من سالمتی

 ....عشقت نجو نیست مهم که من نجو میگه نهویود

 ....شهدخو من عشق که نهونمید

 ...شتماند رو صحنه اون دنکر هنگا انتو

 ...میزنه جهز مبخاطر جلومو زده نوزا ینکها

 ....ارهند بطیر تو به که دمیکر جیغ جیغ شتدا پریسا

 ...شتماند پریسا به ريکا
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 ....شتماند رو صحنه اون نیدد طاقت

 ...مکشید عمیقی نفس....خب لیو

 موداد رفشا میز روي کریستالی ريجاسیگا يتو عصبانیت با مورسیگا ته

 ....سمتش فتور

 ....مبد رفشا نیومد لمد.....مستاد بین گرفتم محکم شوزوبا

 ...گرفتم ستشود فقط مودکر کم موزور

 ....زدم داد مودکر شبلند

 .....ووووونبیر ووووبر: من

 ....دبو لبش روي وزيپیر لبخند حاال پریسا

 ....نیست وزيپیر ینا که نستونمید

 .....ببینه عشقشو شکا نمیتونه که همسرشه شکست اوج ینا

 ......من ايبر دبو شکست اوج ینا

 ...در سمت دادم هولش

 ....گفتم گرفتمو مستاد بین سرمو

 .....کتی ونبیر وبر: من

 ...دمیکر هق هق....دمکر شنگا....مشنید جشوز ايصد رهبادو

 تا نمیکشی رسیگا یگهد بگو....نمیکشی یگهد بگو: نکتایو

 ....نکش اخدرو تو....نکش....مبر

 .....ونبیر وبر: من

 ....نکشی هبد لقو: نکتایو

 ....دنکر اعود به دکر وعشر پریسا زبا

 ....گوشش يتو بزنه ستامیخو....سمتش شتدابر خیز

 ....دادم رفشا رتقد متما با گرفتمو اهو روي ستشود
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 ...مغرید مناوندد یرز از

 ....کنی بلند روش ستد اريند حق: من

 .....میکنم قلم ستتود بهش رهبخو ستتد

 ....نمیکشی یگهد بگو تو فقط بزنه...بزنه اربز: نکتایو

 ....ونبیر دادم هلش مودکر زبا تاقوا در

 ....وبر....کتی وبر: من

 ....گفت عجز با.....یدزلر دمجوو کل...مچشما تو دکر هنگا خرآ ي لحظه

 ؟؟؟؟باشه نکش مهمه جونم..... گها.... ..گها: نکتایو

 گفتم موداد نتکو سرمو

 ....باشه: من

 ....نمیتونستم لیو....کنم كپا شکشوا ستامیخو لمد

 ...دکر كپا شکشوا ستشد پشت با دشخو و خندید شکشا بین

 ...فتر دوکر منگا لحظه یه

 گفت پایینو ختاندا سرشو..پیشم مداو سوگند

 ...بشه ريینجوا ستمانمیخو من...من...وشسیا ببخش: سوگند

 ...مربوطه کتی منو به فقط کتی منو ي بطهرا گفتم....حرفیه چه ینا: من

 ....نکن حترا نا تودخو اريند يتقصیر هیچ تو

 ....قتاا يتو مکشید كسر

 ...روش دبو شتهاگذ سرشو ومیز پشت دبو نشسته پریسا

 گفتم مودبر پایین مواصد

 ....مرسی....کن مشآرو...نبالشد وبر: من

 ....فتر شتواگذ هم روي چشمشو

 پرید شجااز يپر امصد با...زدم داد و قتاا يتو برگشتم
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 ....پریسا متدنز تا شو دور مچشما جلو از: من

 ....هبد حاال: پریسا

 گفتم مودکر قطع حرفشو زبا

 .....ووووبر ووووبر فقط....شو خفه: من

 ....ونبیر فتر و شد بلند

 ....دمکر شنرو رسیگا.....صندلی روي نشستم

 ....کتی يها جهز

 يتو دمکر تپر عصبانیت با پاکتشو و ريسیگا جا يتو دادم رشفشا محکم

 ...اریود

 ....دمکر له همشونو مپا با...مینز روي یختنر نهمشو

 ....بکشم نمیتونستم رمسیگا جونش باقسم یگهد حاال

 هموند....ندگیمز عشقمو بین....دمبو آورده کم رچقد...دمبو بدبخت رچقد

 ...دمبو

 ....دمبو هندزبا فقط که ینجاا تا؟؟؟؟؟میشه چی ندگیمز خرآ

  .....عشق و ندگیز بین نموند....دمر یه ايبر شکست اوج
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 * هفت و شصت فصل*

 ..دمبو هخرید يچیز نه موقه ینا تا که دبو سالی لیناو من و دبو عید دافر

 ....نو لسا سهوا شتمدا شوقی و ذوق نه

 ..دمبو لخوشحا رچقد لسا هر

 که رنقدا یمدمیکر رکو زاروبا چشم سوگند با عید به دبو هموند هما یه

 ..میگرفتیم نظر یرز رو جنسا و میرفتیم

 ...لمساا لیو

 ...دبو هسیدر قلاحد به نمدموآ و فتر و دبو متأهل یگهد که سوگند

 ....تاقما يتو دمبو دهکر کز يمیدا هیچ ونبد رده،خو شکست و تنها منم

 ...دمفتاا لسارپا دیا

 ...نخرید سلبا سهوا شتمدا قیذو چه

 ....دبیا خوشش ببینه منو،مداو وشسیا گها که بزنم تیپو بهترین ستمامیخو

 ....یدنید عید نخونمو نمداو که روزي اون دبو روزي چه

 ....مشد ضایه من شتوابرند شربت....مپر تو زد بد چه دنامر

 ....گذشت لسا یه هعییییی

 ....شد هتبا ممکن شکل ترین دهسا به معمر از لسا یه

 ...دمبو هنشد نماز رگذ متوجه صالا که دبو جالب

 ....شتماند روزا گذشتن به ريکا مودبو دشا وشسیا شتندا با که نصفیشو

 اشبر ادممید نجو که عشقی دادن ستد از غم يتو هم نصفیشوو

 ...مندروگذ

 ...شتماند روزا فتنر به ريکا منجااو

 د؟؟؟بو مهم چی یگهد...دبو فتهر شموسیا قتیو
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 مهم هیچی یگهد....من عمرو.... ها لساو ها هما...نبر روزام

 ....هیچی...نیست

 ...وشسیا هشگاوفر مبر میشد شکا

 ....پلوغه غشلو حسابی يعید شب دمبو مطمئن

 .....نجااو ارمبز پامو که شتمدا أتجر رنقدا شکا

 ....دمنبو عشجا متأسفانه لیو

 ...مبر ستانمیخو لمد لیو...شتمدا شجاعتم دمیوفتا شپا به لبتها

 .....میکنه حتشرانا نشز فتنمر با نستمومید

 ....میکنه شهرز وعید نستمومید

 ....اشبر دبو هشد تنگ لمد رچقد

 ....هشگاوفر فتمر که دبو قتیو نهمو قیقاد ربا خرینآ

 ...دبو گذشته خیلی

 ...سوگند طریق از حتی يخبر هیچ....ازش شتماند يخبر

 ...دبو دهکر شخو جا نهمچنا قلبم تو عکسش و عشقش و دشیا لیو

 ....میاهارو تو شباها نزنم فحر که دهنبو شبی تمد ینا تو

 .....سخته رچقد که آخ...همیشه....باهامه همش

 ...ستشد تو میدد رسیگا قتیو....مشد حترانا رچقد شب اون

 ...مبمیر ستمامیخو

 ر؟؟؟سیگا از ممتنفر دبو نگفته مگه؟؟؟غشاسر دبو فتهر اچر

 ...دود سمت همیر میرسه بست بن به قتیو دمر یه میگن

 ؟؟؟؟غشاسر دبو فتهر که دبو هچیشد مگه

 .....میکنه یتشاذ نشز حتما

 ....من گمر یعنی اون حتیرانا....نکن حتشرانا....عوضی



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
414 

 

 ....باشه گفت نکشی یگهد هبد لقو گفتم نجااو

 ....مبر ترزود من که دبو ینا بخاطر نمومید

 رمسیگا یگهد نکشید و نکشه نقلیو داد لقو که الاو اون مثه میشه ینی

 ؟؟؟؟نکشه

 اش؟؟؟بر نیست مهم وشسیا سالمتی ینی....داره بیخیالی نهز چه

 ....رسیگا اغسر هنر یگهد تا بکنم ريکا هر دمبو حاضر...دمبو من گها

 .....خب میشه مریض قلبش....داره خطر خیییییلیییییی

 ....دممیکر عشق سیا با شتمدا....دمبو دمخو ينیاد يتو

 ....خلدا مداو بابا و شد زبا قتاا در

 ي؟؟؟؟بخر سلبا تعید سهوا اينمیخو تو: بابا

 گفتم حوصله بی

 ...میپوشم مودار که همونایی....یگهد نه: من

 .....دنمیا معید يبو نپوشیم نو سلبا تا....خرید بریم شو حاضر پاشو: بابا

 .....میریم یگهد رب یه تا

 ...مشد بلند منم و ونبیر فتر بابا

 ...مبر باید هبألخر نمیشمو نحریفشو نستمومید

 ....میرفتیم رديخو بعصاا ونبد که بهتر چه

 راه دبو گفته بابا که يبعد رب یه نهمو قیقاد شدمو دهماآ زود خلی

 ...یمدفتاا

 ...نیومد ما با و دبو دهکر خرید قبال که رشکیا

 ...دنبو همداو که دبو من بخاطر نالا نودبو دهکر شونواخرید مبابا و نماما

 ....شلوغه رچقد که دممیکر هنگا خیابونا به شتمدا

 ....شتندا قیذو چه دممر
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 يچیز نعیدشو خرید ايبر تا میرفتن زهمغا اون به زهمغا ینا از تند و تند

 ...ازننند قلم از رو

 ....شتمدا نظر یرز میرفتو بابا که يمسیر

 ....نه نجااو نه....زدن منظم نا و تند تند دکر وعشر قلبم

 وشسیا و وشنیا که میکنن فکر رشکیا حتی و نماما و بابا که نستمومید

 انتهر يها هشگاوفر بهترین از تادو ننونمید تنودراصا و واردات رکا يتو

 ....!!!!سنااو ماله

 ...!!!ارهند خبر کسی که دبو گفته وشسیا

 ...!!!!هفهمید وشنیا با جشازدوا هبعد گفت مسوگند

 !!!!نشوابر دنبو نپنها رکا یه ها هشگاوفر ینا صلا در

 ...یمدمیکر خرید همونجا از قتاو بیشتر ما

 مودبو هشد لال منو دبو کینگرپا صف يتو بابا ماشین قیقاد النموا

 .....کنم رچیکا باید نستمونمید

 ...دبو ختهاندا زهلر به ظریفمو امندا کل سسترا فقط

 ارتکر قبل يتفاقاا و باشن نشمز شووسیا ینکها از ممیترسید...ممیترسید

 ....اخد بدبختم من رچقد....مبابا و نماما يجلو نماو...بشه

 !!!!!؟؟؟؟همینجا به دادي گیر ،من رپد هشگاوفر ینهمها

 ....ممداو فحر به هبألخر

 ...یگهد جا یه میرفتیم بابا شلوغه خیلی ینجاا: من

 ...اريند لقبو رو یگهد يجاها توکه: بابا

 ...یگهد شد ننوبتمو...!!!همیشه.... کنی خرید همینجا از باید

 ...خلدا فتیمر دوکر ركپا ماشینو بابا...دبو هشد ننوبتمو آره

 ...ونبیر دمیز سینم از شتدا رينگاا قلبم هشگاوفر به ورودم با
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 هیچ که بابا مامانو دممیکر سحساا که دبو تندتند و بلند ريقد به تپشش

 .....نمیشنو شواصد دممر ي همه

 لنباد شتدا حاال عید ايبر عالقه ردمو سلبا لنباد گشتن يجا به مچشما

 ..میگشت نشز و وشسیا

 ....امبر دبو مبهم حسابی شتمدا که حالتی

 ...باشه نشمز و باشه ممیترسید هم ببینمش و باشه ستمامیخو هم

 شتهدا يبد ردخو بر یدنشد با و نهاو ماله هشگاوفر بفهمه بابا ممیترسید هم

 .....شباها باشه

 ....منمیفهمید

 ؟؟؟نه یا میکنم نشواپید هبألخر ببینم تا ها زهمغا متما تو ممیکشید كسر

 ....مداو در نماما ايصد

 ؟؟؟کنی هنگا و اریود و در یا يبخر سلبا يمداو....کتی: نماما

 ....میکنم هنگا دارم: من

 ....میگفتم شتمدا غیدرو چه

 دل که برقی و زرق پر يکفشا و کیف و لباسا به نه ماا دممیکر هنگا شتمدا

 ...دمیبر رو ماآد از خیلی

 و کیف خرید ايبر که ممیدید رو خیلیا يعید دم ینا...امبر دبو جالب

 ....شتندا اعود نشواهمسر یا ها ادهخانو با نلباسشو و کفش

 ....لمد و نگر یا قیمت سر یا

 ...شتماند مشکل نمدکر خرید ايبر هیچوقت مهدیا که جایی تا

 ..اي سلیقه نظر از نه مالی ظلحا از نه

 ...دبو همافر امبر سر درد ونبد ستمامیخو چی هر قتو هر

 ....شتماند دنکر خرید ي غصه لیو حاال
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 از منیاد سجناا ترین لرباد و ترین قشنگ خرید با دبو لمد تو که اي غصه

 ...نمیرفت بین

 ...فطر یه سینم تو درد فطر یه نیاد کل هیچی که سجناا صالا

 ...باشم شتهاند هیچی دمبو حاضر

 ....باشه وشسیا رمکنا تنرکا روي لیو بشم ابخو تنرکا صالا

 ....هیچی ستمانمیخو هیچی نیاد از یگهد ريینجوا

 ستمامیخو پالتو و کفش و کیف و سلبا یگهد ممیشد اون زن گها من

 ر؟؟؟چیکا

 ...ادنمیخو خاصی چیز جسمت باشه عشق از هپوشید حترو قتیو

 ....کافیه بپوشونه بدنتو لباسی یه همینکه

 ....نمیبینم اون که حاال نیست وشسیا که حاال

 رو؟؟ یکی اون یا مبخر رو مانتو ینا که بزنم صحر باید چی سهوا کی سهوا

 ....نگر اون یا دمیا بهم بیشتر نگر ینا

 ...شتماند فتنر راه ي حوصله صالا....تشد به دمبو هشد وتتفا بی

 شتدا هشگاوفر يتو وشسیا و پریسا با روزم اون اتخاطر ینکها وهعال به

 ....نمیرفت رکنا چشمم جلو از لحظم یه شتصویر دومیکر نمویود

 ..ممداو دمخو به نماما ايصد با زبا

 ...دبیا بهت باید قشنگه نگشمر ختهدو شخو خیلی مانتو ینا: نماما

 ...دمکر هنگا ستشد جهت به

 ...طالیی تزیینی يختادو با هتیر اي هقهو هکوتا مانتو یه

 ؟؟؟یانه هست مپسند ردمو؟یانه دارم سشدو که دنبو مهم امبر صالا

 گفتم موداد نتکو سرمو..دنبو مهم هیچی؟؟مدلش نگشر

 ...خلدا بریم خوبه: من
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 ...میگرفتم عتهو حالت نفر هر نیدد با که دبو غشلو رنقدا خلدا فتیمر

 ....گرفتم رو مانتو گفتمو سایزمو سریع خیلی

 گفتم بابا به رو

 ......خوبه همین کنین بحسا پولشو: من

 گفت و دکر منگا تعجب با،بابا

 ؟؟؟کنی تنت اينمیخو: بابا

 گفتم حوصله بی

 ...باشه ازهندا باید همینه مسایز یگهد نه: من

 گفت و داد نتکو يسر بابا

 ....دتخو میل: بابا

 ....ونبیر به ختمدو نگامو یترینو پشت از مودیستاا گوشه یه

 ....دنمیکر اپید عشقمو چشمم

 .....ونبیر فتیمر مانتو لپو دنکر بحسا با

 ؟؟؟طالیی یا يبگیر اي هقهو کفشتو و کیف ايمیخو: نماما

 ....خونه بریم...میکنم دهستفاا رو همونا دارم اي هقهو ست:من

 ؟؟؟شتیاند زمال یگهد چیز مگه:بابا

 گفتم دممیکر قبل از تندتر قدمامو که حالیدر

 .....هبد حالم خونه بریم.....دارم چی همه نه: من

 ....جیوخر در سمت دمفتاا راه جلوتر نبهشو توجه ونبد

 مچشما لیو کنم كتر رو نجااو ترزود دممیکر شتال شتمدا که دبو جالب

 ....میگشت لنباد شلوغی اون تو و وبد شتهابرند دممر سر از ستد زهنو

 ...ونبیر فتمر هبألخر

 ....دنیوفتا تفاقیا که دمکر شکر اروخد لمد يتو کشیدمو عمیقی نفس
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 ....ونبیر رنبیا کینگ رپا از ماشینو نماما و بابا تا مموند منتظر

 ....دمبو تنها

 ....که ولجد به دممیز پامو عصبی

 ....ترمز روي زد مپا بغل ستدر ماشین یه

 ....دبو زده خشکم ستر از

 ...بهم زدن برقی شوکر رنگاا وشسیا نیددبا و باال دمبر سرمو

 .....مشنید شواصد.....دبو تنها....شکر اروخد....گرفت زلر یهو بدنم متما

 ؟؟؟؟؟بهت ردنخو که ماشین...کتی ببخش: وشسیا

 ...دادم نتکو فطردو به سرمو مودکر شنگا بهت با

 ...ینجاا يمداو که زبا....شکراروخد: وشسیا

 ؟؟؟قبلی ي فعهد از نگرفتی درس

 ...بزنم فحر کلمه یه حتی نمیتونستم دادم رتقو هنمود آب

 هرچی میتونستی قبال ندگیتوز يتو که میآد عزیزترین با حمقانسا رچقد

 ....بشی غریبه بگی بهش ايمیخو

 ....يبد نتونی لشماسو ابجو...بکنی نتونی سالمم یه که سخته رچقد

 ....زدم فحر....مددراو امصد دمخو ي اراده ونبد

 !!!....دنبو وشسیا السو ابجو لیو

 ؟؟؟میکشی زهنو یا رکنا شتیاگذ تورسیگا: من

 ...دنبو نمدکر همسخر سهوا...دنبو خندزپو....خندید

 ...دمیکر نمویود که همونا از...دبو نمهربو

 ...نکشم میکنم سعی دارم: وشسیا

 ....يمیکشید رسیگا ديبو گفته دروغ بهم: من

 ....دمنبو غگوییدرو آدم موقه اون: وشسیا
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 ؟؟؟چی نالا:من

 ....رممجبو: وشسیا

 ....زهنو میکشی پس: من

 داره؟؟؟ همیتیا چه: وشسیا

 ....پریسا حتی....مهمه باشه شتهدا بطر تو به هرچی: من

 ....زد خند زپو یندفعها

 ....میشم نغودا نکشم گها قتاو بعضی: وشسیا

 ....میشی تر نغودا بکشی: من

 ؟؟؟مهمه رنقدا رسیگا یه: وشسیا

 ...سالمتیت...نه که رسیگا: من

 ...نکش پریسا نجو....مهمه بکنی فکرشو که يچیز اون از بیشتر

 گفت وکشید عمیقی نفس

 !!!!....بکشم میشم سوسهو يمید قسم که نواو نجو: وشسیا

 ؟؟؟؟چی ینی ینا...منمیفهمید حرفشو معنی

 ...دبو بابا...یدزلر ستمد يتو گوشیم که مبد ابجو ممداو

 شتمدابر

 ؟؟؟؟بابا بله: من

 ...کینگرپا در جلو بیا تو در جلو مبیا نمیشه صالا شلوغه خیلی: بابا

 ...ممداو باشه: من

 ....دمکر قطع گوشیو

 ...همنتظر کینگرپا جلو بابا...مبر من: من

 گفت و باال ختاندا شووبرا

 ....تنهایی دممیکر فکر: وشسیا
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 ....بعضیا فتنهر هبعد از قتهو خیلی...هستم که تنها: من

 پس بد متحانتوا تمد متمو....دينبو وممقا...تهدخو تقصیر:وشسیا

 ....دادي

 ...شکست دبو مگلو تو اول نهمو از که بغضی

 ...یختنر ممکن شکل ترین مظلومانه به مشکاا زبا

 نگهت تا کشتم مودخو...متحانها نستمونمید...ينر ستمامیخو: من

 ...فتیر لیو...دارم

 ...رينخو يبعد از تعبر درس باشه: وشسیا

 ...بزنم خندزپو که دبو من نوبت

 ....گرفتم دیا اچیز خیلی تو با دنبو لطف به....ارهند دجوو يبعد: من

 نشودستفاا امنمیخو صالا لیو گرفتم دمبو نگزر منم...ديبو خوبی معلم

 ...کنم

 ...شکا..تنهایی...ها یارو دنکر ابخر...دل شکستن

 ....پستی...معرفتی بی...دينامر

 ...گرفتم دیا ازت بخو دارم دیا همشونو

 ....دمخو سهوا ارممید ننگهشو عمر خرآ تا لیو

 ....شد عصبی

 ...دبو داده عصبانیت به جاشو حاال لیشاو مشآرا

 ...رهمیا شجو همیشنو که حقیقتو رو پر بچه

 ...همنتظر تبابا...نشه تیرد: وشسیا

 ..مشنید شواصد زبا...مبر که دمکر پشتمو

 ؟؟؟نمیزنتت که یگهد...ستیرا: وشسیا

 گفتم موزد يخندزپو گریونم يچشما با...برگشتم
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 ...دنبو حرفا ینا شما هبعد و شما قبل: من

 ...رگذ زود دتخو مثل...دبو مدتی یه شما دجوو ايبر شما لطف به

 ... دارن ستدو که اي ادهباخانو....سالمی فتنمر با خوبه: وشسیا

 ...دنبو غمم نمدمیز نیاد کل...ديبو گها تو: من

 ...تمرصو به میزنه قشال یمربها دبا ینا حاال لیو

 ...بوناز خمز...میزنن که حرفایی...نترحمشو...دممر يها هنگا

 ...نیاستد ي شکنجه بدترین محبتشونم و مهربونی یاحتی

 ....پیشاپیش ركمبا عیدتونم

 ...نگفت هیچی...دمیکر منگا تسکو يتو

 ..برگشتم زبا که دمبو دمخو یندفعها لیو...مبر که برگشتم

 ...گفتم شکسته دل با نگریو چشم با زونلر ايصد با بغض با

 ام،بر ديمیکر زيبا نقش و میگرفتی نمتحاا شتیدا تو که مدتی: من

 ...عمرمه روزاي ترین قشنگ من ايبر

 به لب یگهد زدي قمر سموا که خوبی روزاي به ممید قسمت هیچی تو

 ...نزنی رسیگا

 لمد تو که گفتم خب لیو قسمم به برسه چه نیستم مهم دمخو نمومید

 ...نمونه

 ...برگشتم کشیدمو عمیقی نفس

 ...برگشتم من نه گفتو يچیز اون نه فعهد ینا

 ...گریه یرز زدم مودکر هار بغضمو برگشتنم محض به

 ...دبو هبرید مونموا هق هق

 ...دمبو دهکر لکنتر مودخو خیلی وشسیا جلو

 ...دممیز زار شتمدا دمخو ينیاد يتو
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 ...عیدشونن ازملو اركتد در که فماطرا دشا يماآد به توجه بی

 دشا ينیاد يتو که ماییآد یا دنمیکر منگا تعجب با که ماییآد به توجه بی

 ...ننمیدید منو نعیدشو شب

 ...دممیز زار دمخو به توجه بی همه به توجه بی

 ....دنبو بخو صالا حالم

 ...دنبو برگشتی راه که دنبو غشلو رنقدا ها رو دهپیا

 ..دبو هشد قیامت که رنگاا

 ..شتماند مودمر با نشد تنه به تنه ي حوصله

 ...میرفتم بغل از خیابونو يتو زدم

 ..دممیکر فکر شموسیا به

 ...بد یا دبو دهکر بخو حالمو نمونمید یدنشد که شیوسیا

 ...آورد دمخو به منو هم پشت و هکوتا يبوقا ايصد که دمبو فکر يتو

 ..ختمدو اصد فطر به گریونمو يچشما موآورد باال سرمو

 ...لسوسو پسر یه با مشکی  ي سانتافه یه

 ...مشنید شواصد

 ....شکاتوا کنم كپا بشین بیا؟؟؟خوشگله هچیشد يعید شب:پسر

 ختماندا سرمو میرفت راه رمکنا آروم که ماشینش حرفاشو به توجه بی

 ..دادم مهادا همرا به پایینو

 ...مهدیا فقط نیست دمیا چرندیاتشو... دنبو کنم ول

 .....مشنید شووسیا قاطع ايصد

 ....مرتیکه کن كپا ننتو يشکاا وبر: وشسیا

 د؟؟؟بو همداو کی وشسیا...دمکر هنگا مودکر بلند سرمو

 ....هنشد يتو دمیز مشت و دبو دهکر هپیا ماشین از رو هپسر
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 د؟؟؟؟بو من خاطر به...هپسر با اعود..وشسیا...مشد شوکه صحنه یه

 ...کنن نشواجد شتندا سعی دممر

 من سهوا وشسیا میشد چی دممیکر فکر ینا به مودبو هشد شتماشا محو

 د؟؟؟میکر روینکاا

 ؟؟؟کیه سهوا نالا...گفتم دمخو به موزد يخندزپو

 ؟؟؟من...یگهد من

 ...میرفتم رکلنجا دمخو با شتمدا

 ...کنم تحلیل و تجزیه نمیتونستم

 مشنید شووسیا عصبی ايصد رهبادو نبهشو دمبو هشد هخیر که رهمینطو

 دبو داده ارقر مخاطب منو یندفها که

 ...یگهد وبر نیست منتظر تبابا مگه...امتو با کجایی کتی يهو: وشسیا

 ...وبر میکنی هنگا چیو

 ...گونم رو ردخو سر شکما

 ؟؟؟...دبو من ماله غیرتی دمر ینا میشد چی

 ا؟؟؟؟خد چیه معنیشداره؟؟؟ سمدو ینی کمک مداو چی سهوا صالا

 ...دممیکر فکر نباید ،مشبا قتفاا به دممیکر فکر نباید

 ...بشم تر عاشق ستمانمیخو

 ...گفتم دمخو با

 ...دمیکر روهمینکا دبو یگمد کی هر ،شد غیرتی یهو دهمر

 ...مداو تو سهوا...بابا ننز زر

 .....دنبو من سهوا نههههه

 ...مبیا رکنا دمخو با نمیتونستم

 ...ماشین يتو نشستم يفکر مشغله ترین بد با
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 ...هشد که کندنی نجو هر به...بزنم لبخند دمکر سعی

 ....نهداد توضیح از تر حترا سخت یطاشر تو زدن لبخند

 ...چیشد منفهمید...دکر رچیکا وشسیا منفهمید

 .....مداو اچر منفهمید صالا

 ....ستمشامیخو قبل از بدتر نمومید فقط
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 * هشت و شصت فصل

 ...یمارند موقعیتشو گفتم نمیشه پریسا نه: من

 اد؟میخو موقعیت فتنر تمسافر مگه بابا: پریسا

 ...همهافر که ادمیخو ريبها ايهو...داري که ادمیخو لپو

 ...!!!هست که ادمیخو عشق

 ....میزنه جمو نندگیموز تو که يچیز.....عشق هههه

 ....ارمند که ادمیخو قتو: من

 ...نجاییاو مدیر مثال تو اريند چی سهوا: پریسا

 يتایلند ببرمت نتابستو ممید لقو هند گیر،نمیتونم ممدیر نچو: من

 ...جایی

 ؟کنیم رچیکا وعید پس خهآ: پریسا

 ...یگهد یدنید عید نمیر؟معموال میکنن رچیکا عید:من

 از غیر شلوغه مسر قتیو هر از بیشتر عید نچو نکن بحسا نماو رو لبتها

 ....ارمند مهمونیم ي حوصله اون

 ....هللاماشا اريند هیچی ي حوصله که تو: پریسا

 ....داره شودخو قخالا کسی هر یگهد همینه: من

 ...هشد یرد مبر باید رنواو وبر محاال

 گفتو شد جابجا مپا روي ادمید گوشش پشت موهاشو که حالی در پریسا

 ؟؟؟؟عیدیه شبه همین ينر نمیشه: پریسا

 ...کلیه دادم مرخصی تو به همینکه سربزنم یه مبر باید نه: من

 گفتم مودکر رهشاا یختشر بهم سین هفت ي هسفر به

 ... . .ممیا زود منم هبد سامونیو سر یه رو نجااو قتیو تا شما: من
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 گفت و داد نتکو سرشو

 ...ها نشه دتیا ماهی باشه:پریسا

 ....مبر اربز پاشو حاال: من

 گفت و ختاندا باال هاشووبرا شیطونی با

 .....اااااامنمیخو: پریسا

 .....گفتم مودکر سبو لپشو

 .....یا يمیر: من

 گفت حرفمو سطو پرید

 ......یا نهمو: پریسا

 !!!!....کاناپه روي نشوندمش مودکر شبلند مپا روي از حرکت یه با

 که ممیپوشید کفشامو شتمون،دابیر فتمر شتمودابر مبل روي از کتمو

 مشنید شواصد

 ....وشسیا بگیر يچیز یه شامم: پریسا

 . ..فتمر کوبیدمو بهم درو

 موندنو خونه ي حوصله خب لیو هشگاوفر يتو شتماند خاصی رهکا صلا در

 ...شتماند هم روپریسا با دنکر بحث

 یمدبو باهم بیشتر ساعتدو یکی گها زمبا ،یمدبو بخو باهم قتیو حتی خهآ

 خونه حتمالیا ايعود قبل دادم ترجیح حاال ومیشد نمواعود ها بچه مثل

 مهادا نیمودعا ندگیز به بشه و نشه نمواعود عیدیه شب تا کنم كتر رو

 ....بدیم

 ..هشگاوفر برسم تا کشید لطو ساعتی یه عید شب فیکاتر اون تو

 گرفتم تصمیم شتماند کینگورپا يتو ماشین دنکر ركپا ي حوصله

 ..در يجلو نهمو مشاربز
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 ترمز فتر دمیا تفاقیا خیلی نماو کتی نیدد و هشگاوفر در دم به نسیدر با

 ...مبگیر

 ...دادم ستد از تمرکزمو کال یدنشد با

 كحشتناو ايصد با ماشین مدمواو دمخو به موقعه به شکراروخد لیو

 ....دیستاا شپا بغل ستدر الستیکا

 ....شد شوکه رنگاا من نیددبا نماو و آورد و باال سرشو سترو اصد از

 ....شم دهپیا نمیتونستم و دبو هشد حس بی مپاها

 نیاد يحسا متما شبجا و دبو هشد حس بی مجا همه رينگاا کتی نیدد با

 ....قلبم يتو دبو یختهر

 ....ممیشد دشا میگرفتمو ژينرا اول يها روز نهمو مثل یدنشد با زمهنو

 ...دبو ستر بخاطر بدنمم حسی بی

 ؟؟؟کنم رچیکا ستمامیخو بهش ردمیخو ماشین گها ینکها از ستر

 ...شکر رو اخد دبو ردهنخو حاالکه

 مشد دهپیا سریع خیلی مدمواو دمخو به

 ؟؟؟بهت ردنخو که ماشین...کتی ببخش: من

 ....داد نتکو نه ي نشونه به آروم خیلی سرشو

 گفتم کشیدمو حتیرا نفس

 ي فعهد از نگرفتی تعبر درس ینجاا يمداو که زبا....شکراروخد: من

 ؟؟قبل

 ...دمیکر منگا فقط دوبو ساکت

 گفت طوالنی نسبتا تسکو یه هبعد

 ؟میکشی زهنو یا رکنا شتیاگذ تورسیگا:نکتایو

 ...اشبر دبو مهم رچقد...مخندید اراده بی
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 گفتم لیو منمیکشید دبو داده قسمم که روزي نهمو از

 ...نکشم میکنم سعی دارم: من

 ...يمیکشید رسیگا...ديبو گفته دروغ بهم پس: نکتایو

 ....دمنبو غگوییدرو آدم موقه اون: من

 .....نالا هم دمبو غگودرو موقه اون هم...دروغ پشت دروغ

 ؟؟چی نالا: نکتایو

 داره؟؟؟ همیتیا چه: من

 .....پریسا حتی امبر مهمه باشه شتهدا بطر تو به هرچی: نکتایو

 ....نیست مهم ممدخو سهوا اون....پریسا حتی....زدم خندزپو

 ؟؟؟میکشی: نکتایو

 ...میشم نغودا نکشم،قتاو بعضی: من

 ...میشی تر نغودا بکشی: نکتایو

 ؟؟؟مهمه رنقدا رسیگا یه: من

 بکنی فکرشو که يچیز اون از بیشتر..سالمتیت...نه که رسیگا یه: نکتایو

 ...نکش پریسا نجو نکش...مهمه

 گفتم اراده بی

 ....بکشم میشم سوسهو يمید قسم که نواو نجو: من

 ؟؟؟چی مشانمیخو بفهمه گها...زدم که حرفی از مشد حترانا

 ....ستمانمیخو ینوا من نه؟؟؟چی پریسا با نیست بخو بطمرا کنه فکر گها

 ...دخو نگز گوشیش که شکراروخد

 ....منتظرمه کینگرپا در دم مبابا گفت

 گفتم ختمواندا باال ییوبرا

 ....باشی تنها دممیکر فکر: من
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 گفت و دکر تلخی ي هخند

 .....بعضیا فتنر از بعد..قتهو خیلی...متنها که تنها: نکتایو

 ...فتنمر سهوا ازهبند تیکه بهم ستمانمیخو...مشد عصبی

 ...ممیکشید سختی شتمدا منم...دبو دشخو سهوا فتمر گها من

 ....شتماند نبوز خمز صبر یگهد

 گفتم عصبی

 ....دادي پس بد متحانتوا...دينبو وممقا...تهدخو تقصیر:من

 ....قلبم يتو ردخو تیر مثل زشسو جگر يشکاا

 گفت خاصش مظلومی با

 ....فتیر زمبا تو لیو دارم نگهت تا کشتم مودخو...ينر ستمامیخو: نکتایو

 سهوا هبد منجاا موامیخو من که ريکا تا همداو رکنا دشباخو گها نستمومید

 ...متهدید سهوا ده،بو من

 ....دنبو ینا که من فتنر لیلد صالا

 ....دمبو عصبانی قعاوا لیو

 دشسر ستمامیخو طرفی از و هنبر ما ي بطهرا به پی ستمامیخو فطر یه از

 ....دمخو به نسبت کنم

 گفتم موزد ديخوزپو

 ....رينخو يبعد از تعبر درس باشه: من

 ....کنه ممسخر شخند با دبو اون نوبت و

 خوبی معلم تو نیومید...ديبو تو فقط....ارهند دجوو يبعد: نکتایو

 ...ديبو

 ،معرفتی بی ديمر نا...گرفتم دیا اچیز خیلی ازت

 ...خیانت...دروغ...تباهی...شکا...یاهارو دنکر ابخر
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 ...گرفتم دیا...دمبو خوبی دشاگر منم

 ..نمیکنم دهستفاا...دمخو سهوا دارم ننگهشو اممیخو خب لیو

 گفتم تمسخر با

 ....همنتظر تبابا نشه تیرد: من

 ...ببینمش ستمامیخو.. هبر ستمانمیخو...هبر که برگشت فحر بی

 ...ممیشد لتنگشد...دمبو لتنگشد

 ؟؟؟که نمیزنتت یگهد ببینم: من

 ...میدد شوزنا و ممعصو رتصو اون رهبادو...برگشت

 گفت بغض با

 ...دبو تمد یه...نیستو دنبو حرفا ینا از شما بعد و قبل: نکتایو

 ....دبو رگذزود دتخو مثل...هشد متمو نالا لیو...شما رحضو لطف به

 کتک مبخاطر کتی نیست زمال یگهد فتنمر با که...دمبو لخوشحا لمد ته از

 ...رهبخو

 ...داره شوادخانو حمایت که دمبو لخوشحا

 ...ستمامیخو که يچیز نهمو ستدر دبو هشد

 ...دارن ستدو که اي ادهباخانو!!!...سالمی فتنمر با که خوشحالم:من

 ....لمد تو ختاندا تیشآ حرفش

 ...لمد تو دبو روز چند تا حرفش تأثیر ییراجو یه شاید

 ...دنبو غمم نمدمیز منیاد کل ديبو گها تو: نکتایو

 ...تمرصو به میزنه قشال یمربها نسیم ینا حاال لیو

 ....امبر ننیاد شکنجه ترین بد همه و همه...نحرفاشو...نترحمشو...دممر

 ...شتمدا لقبو کامال...نه که ییراجو یه...شتمدا لقبو ییراجو یه حرفشو

 عشقش گها لیو میکنه تحمل رو نیاد يسختیا متما باشه باعشقش گها آدم
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 ...نباشه

 ....کتی ندگیز مثل...من ندگیز مثل میشه ندگیز

 ....دممیکر شنگا فقط....بگم بهش شتماند هیچی

 ...فتر یدد که سکوتمو

 گفت و برگشت بالفاصله لیو

 عشقو دمجوو مباتما من ديمیکر متحانما شتیدا که مدتی متمو: نکتایو

 ...موساختمروزا بهترین مودمیکر حس

 ...هیچی تو محاال...که متحانها نستمونمید

 ...ننز رسیگا به لب یگهد ساختی امبر که خوبی روزاي حرمت به لیو

 ..قسمم موروزا به برسه چه نیستم مهم ممدخو نمومید

 ....نمونه لمد تو که گفتم خب لیو

 ....برگشت اون نه موزد اشصد من نه یندفها...فتر و دکر پشتشو

 ...دبو هنمذ يتو اممد اشصد

 ...ساختم موروزا بهترین من میگرفتی نمتحاا شتیدا که مدتی متما که

 ...شتمدا کتی با موروزا بهترین منم خب

 ...دمکر متحانشا گها دمکر غلط من

 ....دممیکر لمس دجوو متما با عشق با ثانیشو به ثانیه من

 ...نخوبمو روزاي به دبو داده قسمم حاال

 ...دمبو نرفته دورش یگهد روزش اون قسم نهمو با منکه

 ...نشم سوسهزبا قتو یه که دکر محکمم النشا قسم حاال خب لیو

 ...هبر تنها ستمانمیخو...دبو نشانگر لمد

 ...دبو هفاید بی نبالشمد دنفتاا راه لیو

 دمکر هیشاهمر منگا با دمیکر رکا تاچشمم
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 ...دبو هنشد دور خیلی

 ...میزنه قبو و همیر راه بغلش مشکی سانتافه یه میدد مچشما با

 ..ختاندا زود خیلی دوکر بلند سرشو...لعملشوا عکس ببینم ستمامیخو

 ...نبالشد عوضی اون و داد مهادا هشرا به

 ..میکنم ابخر چیو همه فتنمر با نستمومید...مبر ستمانمیخو

 ؟؟بهش ارمند ستدو دمبو نگفته مگه؟؟؟شتدا معنی چه فتنمر

 نیروگذ قتو و نیروگذ شخو سهوا نگفتم مگهاي؟؟ زههر دمبو نگفته مگه

 ؟؟؟چی که میرفتم حاالدي؟؟بو

 نمومید که دمخو...گفتم اون به رو چرتا ینا...زدم غر لب یرز

 ...پاکه نمومید که دمخو...عاشقشم

 ...ماشین تو دبو نشسته نالا که دبو زههر گها

 ...میرفتم باید...ندگیمهز متما نمومید که دمخو

 !!!!....بشه ناموسم حمامز کسی نمیومد خوشم

 ...دمبو می ظبشامو باید...دبو ناموسم کتی آره

 ...بکنه کنه فکر ادمیخو هرچی کتی

 ....مبر باید...باشه باشه ادمیخو هرچی معنیش

 ...نسرشو پشت مسوندر مودخو بلند مقد تا چند با

 ..دمیکر گریهو دبو دشخو عالم يتو که کتی

 ...همیریز داره خر منه بخاطر خوشگلش يشکاا نمومید اشبر مبمیر

 ...مشنید ماشین يتو از رو هپسر ايصد

 ....خوشگله شکاتوا کنم كپا دمخو بشیین

 ....مشد سگ...مشد رها یگهد

 ...منه ماله خوشگله کتی...خوشگله بگه من کتی به ارهند حق کسی
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 ...هنندرا فطر ماشین در سمت فتمر

 ..نشد متوجهم که میگفت تچر شتدا و دبو آروم سرعتش رنقدا

 ....پایین کشیدمش گرفتمو یقشو دم،کر زبا درو حترا خیلی

 ماشین به چسبوندمش محکم

 ؟؟؟میکنی رچیکا وويهو:پسر

 ...هنشد يتو مبونداخو مشت یه

 .....مرتیکه کن كپا ننتو يشکاا وبر: من

 ...دنبو دارم جلو کسم هیچ مودمیز فقط که دمبو عصبی رنقدا

 ..میکنه ننگامو شکا با که میدد کتیو لحظه یه

 زدم داد...نفهمید لیو زدم اشصد رچندبا

 ...یگهد وبر د؟نبو تمنتظر تبابا مگه...امتو با کجایی کتی ويهو: من

 ؟؟؟میکنی هنگا چیو

 ...اشبر دمیز تند قلبم یطماشر نهمو تو...مچشما تو شد هخیر

 ...اشبر میرفت ضعف لمد

 ..دمکر ول رو هپسر...مشد آروم فتنشر با....فتر

 ..مداو اشصد که برمیگشتم شتمدا

 ...يمیر کجا داري زدي...ببینم یستا؟؟؟واعمو کجا:پسر

 ...پلیس به بزنم نگز اربز

 یرز از گوشش بغل چسبیدمو یقشو قبل از تر عصبانی یندفعها برگشتمو

 ...مغرید مناوندد

  ي،شد دممر حمامز لشغاآ ي مرتیکه: من

 ..تو نه منم پلیس بزنه نگز باید که نیاو

 ...من نه تویی هبد ابجو باید که نیاو
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 ....االشغاآ گمشو وبر....ووگمشو...دمکر لتو کن شکراروخد وبر

 ...شد رو پر زبا دمکر ول یقشو

 ش؟؟؟؟بابا یا ننشی: پسر

 ...لجن ي مرتیکه ارهند بطیر تو به:  من

 ...باال آورد مشتشو

 ...دادم رفشا محکم قاپیدمو اهو روي

 ...وبر...جوجه يخوند رکو....زهنو هنشد زاده درما از: من

 ..ماشین يتو فتمر کشدمو مورا

 ...مبر ستمانمیخو شگاهموفر یگهد

 ..دمکر شنرو غواچر پایینو دادم رو یینهآ میسوخت لبم

 ...دبو هشد خونی یکم و دبو دهفتاا اشخر یه لبم بغل

 ....لبم به دبو ردهخو درازش يناخونا نما خترد دكمر

 ...دمکر كپا دوبو همداو که کمی نخو شتمودابر لستماد گبر یه

 ....یانه ماشین به سیدر کتی نموبد ستامیخو لمد رچقد

 ...نیست که حمامز تا صد یگهد هسیدر..گفتم دمخو با

 ؟؟چی شه وارمیدا زبا گهده؟؟اکر فکر چی دشخو با ینی

 ...سفاید بی دمخو به نسبت نشدکر دسر سهوا متالشا متما

 گفتم کوبیدمو نفرمو روي مشتمو

 ....عاشقشم بفهمه اربز صالا...درك به: من

 ..دمکر هنگا ساعتم به

 ...خونه برمیگشتم باید دبو دوازده يیکادنز

 گرفتم ماهی با پلو يسبز سپر یه و ترمز روي زدم رانستور لیناو نیدد با

 ...رمبخو کوفت ممدخو..پریسا ايبر
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 ...خونه فتمر گرفتمو مقرمز کوچولو ماهی تا چند همرا سر

 ..زدم رو ورودي در نگز حوصله بی

 ..گرفت رو ها بسته من نیدد از قبل و در دم مداو ذوق با پریسا

 ...زينانا يها کوشولو ماهی چه وووووي: پریسا

 ..مگه؟؟؟گرفتی اغذ سپر یه اچر وشسیا عههه

 گفت نیانگر با..ردخو حرفشو یدنمد با و باال آورد سرشو

 ه؟؟؟شد چی لبت: پریسا

 گفتم کشیدمو لبم خمز روي ستمود

 ...نیست يچیز: من

 ه؟؟؟چیشد دي؟؟؟نبو اعود هلا که تو دي؟؟کر اعود:  پریسا

 گفتم مودکر خمیا

 ...لطفا کن بس...نیست يچیز که گفتم من

 ...یگهد هشد خمز که هشد ريکا یه خب: پریسا

 ...نکن فضولی..نیست يچیز میگم همینو بپرسی صبحم تا يپر: من

 ..تخت روي دمفتاا سلبا با تاقوا يتو فتمر

 ..دکر شنرو برقو ومداو مسر پشت پریسا

 گفتم يبلند ايصد با موداد رفشا هم روي محکم چشمامو

 ...کن خاموشش: من

 .....گفت و دکر خاموشش بالفاصله

 ...مشا: پریسا

 گفتم حرفشو سطو مپرید

 ...رمنمیخو: من

 ..تو پیش ممیا رمنمیخو منم پس: پریسا
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 ...رنخو ايمیخو ربخو ايمیخو: من

 ..میکنه درد مسر نکن اصد و سر قتاا تو يمداو

 ؟؟بمابخو ونبیر ايمیخو: پریسا

 ...مرسی میشه عالی خیلی آره: من

 مشنید حتشورانا ايصد

 ....بخیر شب باشه: پریسا

 ...ببند تسر پشت درو: من

 ساعت چند تتفاقاا به شتمواگذ هم روي چشمامو در ايصد نشنید با

 ...دمکر فکر پیش

 ...نستومید اخد فقط...شتمدا ستدو کتایونو رچقد

  ....بشیم هم ماله روزي یه میشد شکا
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 * نه و شصت فصل*

 ونبیر فتمر و دمکر زبا تاقموا در رشکیا ايصد نشد بلند با نهمزما

 ....لسا شد تحویل یگهد ووبد وووووونیوااااااااااکتا: رشکیا

 ...هنفر دو مبل روي رشکیا رکنا نشستم سرعت با ییدمودوو

 ..دنبو نمورو به رو هم رکنا مبابا و نماما

 ...دممیز نفس نفس حسابی که منم

 دهکر پر رو خونه يفضا بلقلوا مقلب یا ايصد نودبو دهکر تسکو همه

 ..دبو

 ..دبو دشخو لحا يتو کسی هر

 ...چشمش ي گوشه دبو دهکر شخو جا شکا هقطر یه نماما

 و دبو گرفته ستشد دوبو قدیمی خییلی که خطی رگبز آنقر بابا

 ..شمیخوند

 نگامو بقیه حالت زدن یدد از بعد من و نیوزتلو به دبو هشد هخیر رشکیا

 ...نمیچرخید هم دور که يقرمز ماهی تا دو و ماهی تنگ به ختمدو

 !!!...دمبو ماهی منم شکا ،شتندا نیایید چه

 !!!...دنبو ضعیتمو ینا نمیشدمو عشق گیردر شاید دمبو ماهی گها

 شتمواند حافظه بیشتر ثانیه چند نااو مثل قلاحد شکا دمنبو ماهی گها یا

 ..دممیکر شموافر چیو همه زود خیلی

 ...دمبو دهکر شموافر شمووسیا لسا تحویل قتو نالا شاید ريینجوا

 رو رنیاد حاال و نیاشمد دمیکر مزمهز گوشم رکنا روز یه که دنبو دمیا شاید

 ...مسر رو دبو دهکر ابخر

 یکی شگو بغل داره عشقم که دنبو لمد رو نیاد غم نالا دمبو ماهی گها
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 ...همید عشق ه،مید ندگیز ه،مید میدا بهش و میکنه پچ پچ یگهد

 بغل رو یگهد یکی عشقم ینکها فکر با ،نمیریخت شکما دمبو ماهی گها نالا

 ...بگه تبریک بهش وجدید لسا و هبد يعید بهش ارهقر و دهکر

 یکم کوچیکو تنگ یه به میشد خالصه منیاد دمبو ماهی گها آره

 ...همین...آب

 ماهی تنگ از امبر بیتشاجذ و یباییز و گیربز متما با نیاد ینا نالا ماا

 ...هتر کوچیک

 !!!...نشد ماهی هشد آرزوم که هشد آور جرز کوچیکو رنقدا

 هللا ركفتبا گفته دشخو اخد که ،لخالقینما حسنا که عظمتم ینا با من

 ...لخالقینا حسنا

 تلذ ندگیشز از کوچولوئم ماهی یه ي ازهندا به اخد ي ساخته بهترین حاال

 ...هنمیبر

 ....دممیکر گریه یا ممیخندید باید زد هنمذ به که يفکر با نمونمید

 عاشقش زمبا دمبو ماهی گها که عمیقه رنقدا وشسیا عشق ینکها فکر

 !!!...ممیشد

 ..باشم اون ي خونه تنگ يتو که دبو ینا آرزوم موقع اون

 ...هبریز اغذ سموا اون

 ...کنه ضعو تنگمو آب اون

 !!!!...رهبخو غصه مرگم از اون خرآ در و

 ....ماهی گمر

 !!!!ره؟؟؟میخو غصه صاحبش همیمیر ماهی قتیو مگه

 ....نمیکنم فکر نه

 ...رهبخو غصه باشه بچه گها شاید
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 ...یکم رهبخو غصه باشه ستدو ونحیو خییلی گها شاید یا

 ....رهبخو غصه ذره یه هکشید اشبر که کمی يحماتاز بخاطر یا

 ؟؟؟میشه حترانا رچقد ماهیش دنمر سهوا آدم یه

 ...!!!رهبخو غصه رقد نهمو وشسیا بمیرمو دمبو ضیرا ابخد دم،بو ضیرا

 !!!....ماهیش دنمر ي ازهندا به

 ...ستا تنگش ريبدجو لمد

 ...میکند بدخلقی

 ....ام دهمر کنید شایعه

 ....بیاید تشیعم ايبر شاید

 که دمبو هشد تنگش دل رنقدا لیو مشدبو هیدد یشبد همین ینکها با

 !!!...ببینتش تخرآ و نیاد بین نمدوسرگر روح و مبمیر دمبو حاضر

 رو نو لسا زغاآ که يمجر ايصد و نو لسا زغاآ و بمب نترکید ايصد

 ....درآورد دشخو لحا از کسیو هر میگفت تبریک

 ..شدیم بلند و یمزد ستد نهممو

 !!!!...ینا با اون دومیکر بوسیرو اون با ینا

 !!!...یمدنبو بیشتر نفر رچها خوبه

 يها لپو ها نیایرا آداب و سمر طبق و دکر زبا خطیو آنقر نهمو يال بابا

 ..درآورد شال از رو ردهنخو تا و نو

 ...داد یکی رشکیا منو به و اولتر تادو نماما به

 ..نماما به سیدر نوبت

 گرفته نجیرنا تشر سویی یه من سهوا و تسپرا هناپیر یه رشکیا سهوا

 .دبو

 از که منم و دبو گرفته خرگوشی زنا ي پشمالو سکوعر یه من ايبر رشکیا
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 !!!....دمبو نگرفته يعید کسی سهوا دمبو تر کوچیک همه

 ...دمبو گرفته نسلیقشو طبق ريگادیا ايبر تبریک رتکا یه نسشووا لبتها

 از ستامیخو لمد رچقد م،بگیر دوکا وشسیا ايبر ستامیخو لمد رچقد

 ....مبگیر يعید اون ستد

 لشد اخد و ادمیخو نلمود ماآد ما که هست اچیز خیلی خب لیو

 !!!...ادنمیخو

 ....هبهتر نموابرو...هست يتقدیر داره لیلید مطمئنا لبتها که

 ...!!!دمیشو نهما ستاخو اخد هرچه دمیشو آن نه ستاخو لمد هرچه

 ...مبال روي نشستیم رهبادو يعید گرفتناز بعد

 ...دبو آورده ستتودو محسا هپسر ینا ديبو تاقتا تو: رشکیا

 ...دکر رهشاا نیوزتلو به...دمکر شنگا تعجب با

 ...دبو عید ي برنامه هیژو ي برنامه يمجر محسا از رشمنظو

 ...شمدادا دبو حترا یکم

 ؟؟؟کیه ستم؟؟دوستمودو: من

 ....شها بچه نشوز با ،یگهد فرهمند دفرها: رشکیا

 ...بخیر دشیا...هععععیییی

 ردمو نبا دروازه فرهمند دفرها که مباها دبو دهکر رچیکا وشسیا عشق

 ..دمبو دهکر شموافر کلی به محبوبمو و عالقه

 امینستاگرا و ینترنتا تو هسر یه وشسیا با شناییآ قبل تا که کسی نهمو

 ...دمبو ندگینامشز و جدید يعکسا لنباد

 ...ازش دمبو خبر بی که میشد سالی یه حاال لیو

 ...مبیا دينز امصد اچر بدییییی خییییلیییی رشکیا وااااي:من

 ..دارم سشدو نیومید که تو
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 ...ینوردنیا تشریف ربا ارصدهز زدم نتواصد: رشکیا

 ...گفتم ريلخود با

 ....کله با ممیومد هفرهمند میگفتی:من

 ...شتدا بچم یه نیونمید زهتا: رشکیا

 !!!..شتدا که بچه:من

 ...چولو کو و و جدید ي بچه نهوید...نخیر:  رشکیا

 ....ااارشکیا....نهههههه: من

 ....ستوا دمکر ضبطش بیا...نکن قهر حاال خب: رشکیا

 گفتم ذوق با

 ...ببینم....سیررمر؟؟؟قعاواااا: من

 ...نیوزتلو به مشد هخیر

 ....هشد ضبط فیلم پخش منتظر

 ...دبو دهکر ضبط امبر فیلمو از تیکه ینا که دمبو رشکیا نممنو

 ...فتر دمیا وشسیا لحظه چند ايبر رشکا ینا با

 ...دمبو همداو ذوق سر حسابی فرهمند دفرها جدید ي ادهخانو نیدد با

 ...گفت فرینآ سلیقش به باید

 ...دبو دهلعاا قفو شجدید زن

 رشکیا که اي بچه و دنبو هشد تر نبوز شیرین و گترربز حاال نماآر و نیاد

 ...مامانی و زنا حسابی و دبو ماهه هشت سادر د،میکر صحبت ازش

 ...كمشتر ي بچه لیناو

 از تر لسرحا و تر ژينرا با و دبو آورده ستد به سالمتیشو رهبادو ینکها از

 ...دمبو لخوشحا میدیدمش ادشخانو رکنا قبل

 ...داره محبوبیتو و وتثر و تشهر ینا لیاقت اون
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 جیهرخا حمطر تیم یه نبانا دروازه مربی و داره رو تا سه ینا نالا گها

 ...شهدخو شتال و دنبو بخو فقط و فقط لیلشد

 ي همه شیورز یندمیا از هنگامش زود حافظیاخد پیش لسا چند

 د،کر اننگر لبتها و حترانا منو صبخصو اراشطرفد

 اراشطرفد ي بقیه مطمئناو من و دبو قبل از بهتر موقعیتش حاال ماا

 ...دنبو لخوشحا

 ريبیما یه و زادنو ي بچه یه و موفق نا ندگیز یه از بعد ینکها

 هبگیر نسامو وسر و کنه ازدواج رهبادو دهبرگر ندگیز به دبو تونسته...قلبی

 من مثل رو همه حتما دبو زنا کوچولوئه خترد ینا ندگیشز حاصل حاال و

 ....دبو دهکر لخوشحا

 ....هست که هرجا باشه سالمت و خوشبخت همیشه که دمبو وارمیدا

 ...بشیم دهماآ که فتیمر فیلم تیکه یه اون نیدد هبعد

 ي بقیه و دبو گمربز نماما ي خونه فقط یدنید عید ايبر وزمرا ي برنامه

 ..نخونشو نبر روز یه يتو همه تا شتنامیز سجلو عید لطو يتو فامیل

 و سوگند ي خونه سر یه شاید کنم ضیرا رو یناا نماما برسه زورم گها

 ...بریم شمونیا

 ..کنه ريهمکا مباها وشنیا نیدد بخاطر رشکیا گها

 .....میشه بخو چه بشه گها
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 * دهفتا فصل*

 رالبصاا و بلقلوا مقلب یا

 رلنهاوا لیلا مدبر یا

 الالحووا للحوا لمحو یا

 للحاا حسنا لیا حالنا لحو

 گفتم لمد يتو شتمواگذ هم روي آروم چشمامو

 ...کن بخو حالمو یااخد...هبد تغییر لحا بهترین به حالمو یااخد: من

 ..میگفت که يمجر دشا ايصد شسر پشتو نو لسا زغاآ و بمب ايصد

 ...میگم تبریک....به به....به به

 ....و....باشه ركمبا نعیدتو

 ...کنم زبا چشم دکر رممجبو

 روي آروم شکا يها هقطر و نیوزتلو به دبو هشد هخیر فحر بی پریسا

 ...میریخت گونش

 ..خونه لشد نماو شایدداره؟؟؟ خبر کی

 ...اشبر دننبو دمر منو...متیاوتفا بی منو..ممحلیا بی منو ستد از

 ...اشبر دمنبو خوبی شوهر که معلومه

 ...مباها زهمیسا داره...دهکر رکا خیلی نالا تا که معلومه

 ...همیگیر یددنا موراکا داره

 ...میکنه شکایت کم خیلی اون و نمشومیر دمخو از میکنمو خلقی بد من

 ...شم آدم من که دهبو ینا شعاد تحویل لسا سر حتما

 ...کنه توجه بهش ششوهر داره ستدو يخترد هر

 ..کنه مهربونی شباها
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 ...تفریح تمسافر ون،بیر نبر باهم

 خیابونا تو و بشینه ششوهر ستد بغل ماشین تو داره ستدو يخترد هر

 ..بزنه دور

 پز نیاد به کتی لقو به و هبگیر همسرشو ستد داره ستدو يخترد هر

 !!!...هبد شوهرشو

 ...پریسا ماا و

 ...هچشید کم خیلی خیلی شونو طعم و مهومحر ها یناا ي همه از تقریبا

 ...چیه نمیفهمم...شصبر لیلد ندگیشز لیلد و

 ..نیست ییمدارا خاطر به ،پولم بخاطر دمبو مطمئن

 ...شتناند من لما به زينیا که دنبو دارا رنقداو پریسا ي ادهخانو

 ؟؟؟میمونه لیلید چه خب لیو

 م؟؟؟گند قخالا با زهمیسا داره که داره ستمدو رنقدا قعاوا ینی

 !!!!؟؟؟نمیفهمم من اچر پس داره سمدو گها

 ..بهش دمبو هشد هخیر فکر يتو

 ...یدد منو و نددوبرگر طرفم به سرشو

 ....خندید شکشا بین نماو...زدم لبخند بهش هگادآخو نا

 ...لبش روي نشوند هخند ملبخند ینکها از..مشد لخوشحا

 ...میشد دشا مخند یه با

 !!!...شتمدا سشدو...لیو....شتماند ستشدو ستهدر

 ...کتی ي ازهندا به نه لیو

 ...دبو گرفته ندگیموز صددر دنو کتی

 ...دبو پریسا شصددر یه شایدو دمخو و رمکا ماله صدشمدر نه

 ،خندیدنش از و شتمدا سشدو صددر یه نهمو ي ازهندا به خب لیو
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 ....ممیشد دشا نشدبو دشا از

 ا؟؟؟چر گریه: من

 گفت دمیکر كپا شکاشوا که حالی در

 شتیدا توقع نشستی تر رنواو متر شیشصد فتیر يعید مهد: پریسا

 ...مبخند

 ...مخندید گرفتو مخند

 ؟؟؟فقط همین:من

 ...همین بله: پریسا

 ..دبو نشسته هنفر یه مبل روي رشکنا فتمر شدمو بلند مجا از

 ...مپا روي نشوندمش شبعد ،مبل روي نشستم دمخو و دمکر شبلند

 ..مبوسید نشودگر روکنا دادم بلندشو يموها

 ...گفتم آروم گوشش رکنا

 ؟؟؟شد بخو: من

 گفت و رکنا داد سرمو هخند با

 ....میشه قلقلکم نکن وشسیا واااي: پریسا

 گفتم مودکر سبو لپشو

 ...ركمبا نعیدتو: من

 ...ركمبا مشما ماله: پریسا

 ....که نمیشه يعید بی کیرمبا عید لیو

 ..مجلو گرفت و درآورد اي هشد پیچ دوکا ي بسته مبل میز يکشو يتو از

 ..بفرمایین: پریسا

 ...مرسی: من

 ...سباکال و شیک نگر طالیی كفند یهدم،،کر زشبا
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 ...دمفتاا نکتایو دیا

 ...نکشم رسیگا دبو مهم اشبر رچقد

 ...بکش رسیگا ینی ینا و دبو داده كفند بهم پریسا حاالو

 !!!...امبر نیست مهم سالمتیت...کنم معنیش ريینجوا میشد شایدو

 ...شپر يتو بزنم یا کنم حتشرانا ستمانمیخو عید روز

 ...گفتم بوسیدمشو رهبادو

 ...خوشگله مرسی: من

 ...کنم اپید خوشگل كفند یه تا گشتم رچقد نیونمید ارهند قابل: پریسا

 ...تودخو کنی خسته دنبو زمال...ديکر لطف: من

 ؟؟؟نمیکنی فتتاحشا: پریسا

 ...ممیگیر رسیگا يبو یدنید عید بریم یمامیخو نه که نالا: من

 خوشم خییلییی میشه قاطی کلنتاد با شبو و میکشی رسیگا قتیو: پریسا

 ...دمیا

 گفتم دممیکر هنگا شچما يتو که رهمینطو

 ....میکشم دتخو سهوا شب: من

 گفت هخند با و داد نتکو يسر

 ؟؟؟من عیدیه کو پس: پریسا

 ...دمنبو نخرید يعید فکر يتو صالا

 ...بمونه دمیا که امبر دنبو مهم صالا شاید ینی

 ....من ستوامیخو يعید ازم نمز حاال

 ....بدیه حسه چه دمر یه نشد هشرمند

 اون لیو رمبیا بهم تهشو وسر ريجو یه میتونم مودار لپو من خوبه زبا

 ،میشن نبچشو نوز ي هشرمند اريند سر از که بدبختایی
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 ؟؟؟میکشن چی نااو

 ...نکن ادشخانو هشرمند یودمر هیچ خوبت يها لحظه ینا حق به یااخد

 ...یگهد دبو سبو...شما يعید: من

 ؟؟؟عیدیم کو ،یگهد نکن یتاذ...وشسیا عهههه: پریسا

 ....اتبر منخرید يعید ،ببخشید: من

 گفت و شد حترانا

 ؟؟؟قعاوا: پریسا

 ....قعاوا: من

 ....يبد خییلی: پریسا

 ...نددوبرگر شورو قهر حالت با

 ...مخانو وقهر: من

 ...یترینو پشت ستزمغا تو مپسندید لیو منخرید

 گفت خوشحالی با

 ؟؟؟حاال هست چیي؟؟؟جد: پریسا

 گفتم موزد چشمکی

 ...همنتظر یترینو پشت عیدیت...ببینی بریم شو حاضر زود:  من

 ؟؟؟مامانت خونه بریم ستیمانمیخو مگه: پریسا

 ...میریم اچر: من

 ...مامانم خونه میریم بعد میگیریم روشما يعید میریم اول ماا

 ...بگو تبریک وعید نبز یناا مامانت به نگز یه فتنر قبله ضمن در

 !!!...خطا شلوغه نگرفت زدم نگز: پریسا

 ...نشه نشودیا عیدیم نبیا زود بگو هبد مپیا أمتو م،مید مپیا فعال من: من
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 ...ارهند يچیز نستاوهند: پریسا

 

 گفتم مودکر شنگا تعجب با

 ...داره که فیل جعا؟؟؟گفته کی: من

 گفت وخندید

 ره؟؟میخو دردت چه به فیل جعا: پریسا

 ...!!!!تو مثه خوشگله: من

 ششششاااوسیا: پریسا

 ...نشه یرد وبد: من

 گفت و شد بلند مپا روي از

 ...شم دهماآ ممیر: پریسا

 .دمبو هپوشید عیدمو يلباسا قبل از که منم و قتاا يتو فتر پریسا

 ....گفتم تبریک وعید و دادم مپیا نمز درما و زن رپد به پریسا نمداو تا

 ..نکشید لطو دیاز مپریسا نشد دهماآ

 نپوشید حاال و شتدا قبل از که یشهآرا به طمربو نشد دهماآ عظیمه بخش

 ...دنبو سختی رکا شسر روي حریر لشا یه ختناندا و هکوتا ي مانتو یه

 ...دمماآ من وشسیا بریم: پریسا

 ..مشد بلند و کشید ستمود..سمتش دمکر دراز ستمود

 ...بیا کن قفل درو زود أمتو ونبیر ارمبز ماشینو ممیر: من

 ...مداو تا منشد معطل خیلی ماشینم يتو

 !!!!...ببرمش کجا دمکر فکر پریسا نمداو تا

 ...نندرو به دمکر وعشر فهد بی مودکر شنرو ماشینو پریسا نمداو با

 ..دکر کالفم شالاسو با پریسا راه يتو
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 ....چیه عیدیش بکشه بونمز یرز از ستامیخو

 ...دمکر ركپا ماشینو وفمعر لبتها و رگبز شیوفر طال یه نیدد با هبألخر

 ...شو دهپیا: من

 ؟؟؟؟طال: پریسا

 اري؟؟؟ند ستدو: من

 خییییییییییلیییییی اچر: پریسا

 ...وبد پس: من

 ..یمدیستاا یترینو پشت فتیمور باهم

 ؟؟؟مهوکد: پریسا

 ...نستمونمید سلیقشم که دمبو دور نمز از رنقدا

 ....قشنگه نمشووکد ببینم تا دادم حرکت هراجو يها یسوسر روي نگامو

 ؟؟؟؟مهوکد دتخو نظر به:من

 گفت ذوق با و داد رتقو اصد با هنشود آب

 ....ظریفه هسفید اون....من نظر به مممممماوووووو: پریسا

 ...بگو شورشما...ظریفن وسفید نهمشو یناا وم؟؟؟کد: من

 ..دو و صد: پریسا

 ..دمکر هنگا دبو گفته که اي رهشما به

 ..شتدا یزر نگین تا چند یه فقط که سفید دهسا یسوسر یه

 ...دسسا خیلی نکهاو نه: من

 ..دمکر هنگا رو یساوسر رهبادو

 ؟؟؟پس مهوکد: پریسا

 ...نبز سحد: من

 ...ها میشه یرد شلوغه خیابونا بگو دتخو یگهد نه: پریسا
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 ..مداو قشنگ منظر به یکیش یسوسر نهمهاو بین

 ..شتدا نگین پر و شتدر رز گل یه د،بو دهسا نماو

 

 ....سه و دنو... ي رهشما: من

 ..کنی بنتخاا دار ستدو هرچی دتخو که متآورد لیو

 ؟؟؟یما سه و دنو لسا نچو: پریسا

 گفتم خندیدمو

 ..دبو همداو خوشم ريهمینجو نه: من

 ..قشنگه خیلی: پریسا

 داري؟؟؟ ستدو مووکد دتخو: من

 ..خوبه ديکر بنتخاا دتخو که همونی: پریسا

 ...کن بنتخاا یگهد چیز یه هنیومد خوشت گها: من

 ..خوبه همین...ارهند فحر تو ي سلیقه نه: پریسا

 ...خلدا بریم پس باشه: من

 نهمو ستماخو ازش گفتمو تبریک هشند وفر به رو نو لسا نموورود با

 ..رهبیا یسووسر

 ؟؟یهرچطو ببینم ببند بندشو دنگر بیا:پریسا

 ...بستم نشدگر پشت گرفتمو ازش ونبنددگر

 ...یدد یینهآ يتو شودخو و رکنا داد شالشو

 ...دبو ممعلو شجا همه که دبو زبا ريقد به شمانتو یقه

 !!!!.....دنبو مهم امبر صالا...پریسا لیو مشدبو کشته نالا...دبو کتی گها

 وش؟؟؟سیا یهرچجو: پریسا

 داري؟؟ سشدو دتخو..خوبه: من
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 ...عالیه آره: پریسا

 ..ربیا درش پس باشه: من

 ...کنم فتتاحشا اممیخو ،یگهد نه: پریسا

 

 گفتم خندیدمو

 ...ازبند بقیشم پس: من

 مودکر بحسا پولشو منم ختاندا نگشترشوا و ستبندد و ارهگوشو پریسا تا

 ...ونبیر فتیمر باهم

 ...شما يعید از ینما خب: من

 ...خوبی خییلی تو وشسیا مرسی واااي: پریسا

 ...دمنبو بخو منمیخرید يعید گها ؟؟یسوسر ینا سهوا:من

 گفت میبوسید لپمو که حالیدر نمودگر پشت ختاندا ستشود

 ....عشقمی کال نخیر: پریسا

 گفتم خما با موزد پس ستشود

 دنمیا خوشم نکنی رو راکا ینا نخیابو تو بگم تو به باید ربا چند من: من

 ن؟؟ها

 ...خب ببخشید: پریسا

 ...شوارسو...تو با نمومید بشه ارتکر گها دبو تخرآ ي فعهد: من

 فحر باهم ربا لیناو ايبر نماما ي خونه به نسیدر تا ماشینو يتو نشستیم

 !!!...خندیدیم و یمزد

 ..شدیم اجد هم از نماما ي خونه به نسیدر با

 ...مشد زدن فحر لمشغو بابا،با منم مامانو پیش فتر پریسا

 ..دنبو وشنیا از يخبر و یمدبو نشسته ساعتیدو
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 گفتم حوصله بی

 د؟؟؟نمیا اچر نیا پس نماما: من

 ...بهش بزنم نگز یه اربز...که دبیا دهبو ارقر:  نماما

 گفت وشنیا با دنکر صحبت از بعد

 

 ...ننمیا همداو نمهمو نسشووا: نماما

 گفتم تعجب با

 ؟؟عید اول روز همیر نمهمو مناوجو خونه مگه ده؟؟بو کی ن؟؟مهمو: من

 ...نگفت يچیز نماو کیه منپرسید نمونمید: نماما

 ...نببینیمشو نخونشو میریم ما پس باشه خب خیله: من

 ؟؟نمیمونین مشا: نماما

 ...مرسی یگهد نه: من

 ..حتینرا رهرجو: نماما

 ...بریم معزیز پریسا..نممنو: من

 ....شدیم گهربز داداش ي خونه هیرا بابا و نماما با حافظیاخد از بعد

 ..نمیشدیم شکا که

 ....فتیمر که شد بخو مشاید یا

 ...نمونمید

 بخو خانو هوشنگ و رشکیا ماشین وش،نیا ي خونه به نسیدر محض به

 .....شناختم

 ...دنبو سوگند نمهمو نااو آره....هم کتی مطمئنا و

 ؟؟حترانا یا دمیکر خوشحالم باید نمونمید ینوا

 ...فطر یه شبعد يها اعود و کتی و پریسا ردخو بر
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 ...یگهد فطر یه نخا هوشنگ با دمخو نشد رو بهرو

 نهمو به برمیگشت دمبو هیدد کتیو نماما و نخا هوشنگ که ريبا خرینآ

 ...لعنتی روز

 ...تتفاقاا نهمو و صبح نهمو

 ...دممیکر زيبا نقش باید ننشد ضایه ايبر و دمبو هموند من...حاالو

 ....باال فتیمر و شدیم دهپیا

 نمواز دمیز جمو نتوشو خوبی به نیانگر که هایی هچهر با سوگند و وشنیا

 حترا نخیالشو يحد تا نیدد رو پریسا منو لبخند قتیو نودکر لستقباا

 ...شد

 نمهمونشو نستونمید که مپریسا و دبو مصنوعی يلبخند من لبخند و

 !!!....کیه

 ...خلدا فتمر کشیدمو عمیقی نفس

 ...زومبا دور دبو دهکر حلقه ستشود پریسا

 ...اچر نمونمید....دمنکر مخالفتی فعهد ینا

 به که دبو ینا لیلمد شاید لیو کنم حترانا کتایونو ستمانمیخو مطمئنا

 ؟؟؟؟شما خترد لیو مشد خوشبخت من بگم نخا هوشنگ

 ...لیلمود نمونمید ،نمونمید

 ...نشد بلند همه نموورود با

 ؟؟؟میشد مگه لیو...کتی به ازمنند نگامو دمکر سعی

 ...داد رفشا محکم ستمود پریسا

 ....مهمونا سمت فتمر بهش توجه بی

 !!!...دمبو ستممدو لتنگد...رشکیا با اول

 جموازدوا و عید معمولی لحن یه با که...شهمسر و نخا هوشنگ بعدو
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 ...گفتن تبریک

 ....کتی بعدو

 گفتم دبو پایین مسر که رهمونطو مودکر ستید پیش

 ...باشه ركمبا نعیدتو مسال: من

 گفت فقط که کتی ضعیف ايصد و

 ...ممنونم: نکتایو

 ...میشد بیشتر لحظه هر که پریسا ستد رفشا و

 ...کتی روي بهرو یمدفتاا مبد نمونمید یا بخو شانس از

 .گفت گوشم بغل پریسا

 ...اخد رو تو بریم وش،سیا بریم: پریسا

 .گفتم مودبر یکشدنز سرمو

 ....کن تحمل یکم معزیز میریم: من

 ؟؟؟ندگیز رهمیگذ شخو وشسیا خب:نخا هوشنگ

 غمگینش رتصو تحویل يلبخند که حالی در مودکر پریسا به نگاهی

 گفتم ادممید

 ...رهمیگذ...!!!! شما لطف به نممنو: من

 گفت و داد باال تعحب با هاشووبرا

 ره؟میگذ شخو یاره؟میگذ: نخا هوشنگ

 گفتم کشیدمو بغلم يتو رو پریسا

 ...رهمیگذ شخو قطعا: من

 ..دبو حترانا مطمئنا...شپزخونهآ يتو فتر و شد بلند نکتایو

 ...میشد یتاذ پریسا از بیشتر اون نمومید

 ....هتر عاشق کتی نستمومید
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 ...دنبو کتی دنکر حترانا مقصد نهومید اخد

 ...!!!ستمامیخو چی نمونمید...ستمامیخو فقط

 ....دمبو هشد نهویود رينگاا

 ...برگشتم پریسا عصبی ايصد با

 ...رمنمیخو: پریسا

 ...دبو نمورو به رو شربت سینی با نکتایو ،..دمکر هنگا

 ...بفرمایین: نکتایو

 ..دمکر شنگا فیانماطرا به توجه بی

 ...دمبو لتنگشد رچقد

 ..ستمشامیخو رچقد

 ...دبو ستمد بغل که کسی ینا از بیشتر

 ...دبو محرمم و دبو شناسنامم يتو سمشا که کسی ینا از بیشتر

 دي؟؟؟کر ستدر دتخو: من

 ...ازش مپرسید عید لسا اون که دبو لیاسو قیقاد ینا

 ...ابجو نهمو قیقاود

 ....بله: نکتایو

 ...دمنز پس ستشود فعهد اون مثل ربا ینا لیو

 گفتم شتمودابر شربتو

 ....مرسی...داره ردنخو پس: من

 ....زدم گند حرفم ینا با و

 ...قتاا يتو فتر و شد بلند پریسا

 ....فتر و شد قرمز نکتایو

 ...مکشید سر نفس یه شربتو دمخو دنکر آروم ايبر منم و
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 ....یکم آورد جا حالمو.... دبو عالی

 ...قتاا يتو فتمر گفتم يببخشید

 ...دنبو موفق لیو....نکنه گریه شتدا سعی پریسا

 ...نستمومید دمبو دهکر هشتباا

 دمبو هشد زبا رينگاا نکتایو نیدد با خب لیو میریختم بهم ندگیموز نباید

 ...سابق وشسیا

 ...ستمانمیخو ینوا دمخو لیو

 ...کنم رچیکا باید منمیفهمید مودبو اراده بی کامال ماا

 ..بکشم شوزنا ستمامیخو

 ..ببوسمش ستمامیخو

 ..دمکر غلط بگم ستمامیخو

 ..دبو ممکن غیر حرفا و راکا ینا کتایونم نیدد با لیو

 !!!!...پریسا نه دبو یگهد یکی من عشق

 گفتم نشه بلند تا کنم لکنتر مواصد شتمدا سعی که حالی در

 ...ونبیر بیا گمشو: من

 ...رهبگذ شخو وبر تو...امنمیخو: پریسا

 ...هنشد يیزوربرآ تا ونبیر بیا...نکن ديبیخو زر زر پریسا:  من

 و؟؟؟برآ ؟؟هست مهمم اتبر مگه صالا تو: پریسا

 زدي؟ فحر رينجواو شباها من جلو نرفت وتبرآ

 ري؟؟؟چجو: من

 ...راه اون به ننز تودخو: پریسا

 ...حساسی خیلی تو..نمیزنم: من

 ،میگفتم همینو وردمیا شربت مسوگند گها
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 ...میگفتم همینو زمبا وردمیا شمونیا

 ...میریم میشینیم قیقهد چند یه ونبیر بریم بیا...پریسا

 ...وبر تو امنمیخو: پریسا

 ...ازمبند راه اعود میتونستم

 من که ستامیخو حوصله شبعد رديخو بعصاا بعدشو شتیآ لیو

 ...شتماند

 ...دبو هما یه تا دار مهادا رديخو بعصاا از بهتر نالا کشیه منت

 ..رشکنا نشستم

 گفتم بغلمو يتو کشیدمش

 ...دنبو دمخو ستد...دمکر غلط...میگی سترا تو...ببخشید: من

 ..دارم ستتدو منکه خانومم

 ...داري ستدو نواو فقط تو میگی دروغ: پریسا

 ....دمخو نجو به نه: من

 !!!!....دارم ستدو تاتونودو گفتم لمد يتو

 ...وشسیا نگو دروغ: پریسا

 ...کن کمکم پیشمو بیا ون،بیر بیا پس؟؟؟کنی کمکم دنبو ارقر مگه: من

 ...خوشبختیم ما و عالیه چی همه هبد ننشونشو راتکا با بیا

 ...میکنم هشاخو...دارم زنیا بهت قتیو هر از بیشتر خانومم بیا

 ...میشد ضی،را میشد قانع زود خیلی پریسا شکر اروخد

 ...!!!!دبو شحد از بیش گیدسا از شاید

 ...میومد هکوتا زود همیشه همین بخاطر شتودا ستمدو خیلی شاید یا

 ....ونبیر فتیمر باهم بوسیدمو تشورصو دمکر كپا شکشوا

 ؟؟؟میکنی رچیکا تو رشکیا خب...ببخشید: من
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 ...رپد راه دادن مهادا لحا در: رشکیا

 ....باشی موفق..بسالمتی: من

 ...مجلو گرفت رو همیو ستید پیش پریسا

 ...دبو ردنخو ي دهماآ و دبو هکند پوست همشو

 ..مشد ردنخو لمشغو موزد بهش اي شناسانهرقد لبخند

 ...دبو شپزخونهآ يتو نکتایو

 ...دبو دهکر لمشغو ظرفا شستن با تنهایی شودخو

 ..دبو يبد جو

 ...دمخو رممیشو ابعد ونبیر بیا نجو کتی: سوگند

 ...یگهد شد متمو معزیز نه: نکتایو

 ...بریم باید بابا بیا کتی:نخا هوشنگ

 ..خدمتتونیم در مشا باشین شتهدا تشریف:وشنیا

 ...باشین حت را مشما بریم ما نممنو نه:نخا هوشنگ

 ...دمکر ستدر مشا من نه عه: سوگند

 ...یگهد هستن نخانومشو خانو وشسیا نممنو:نخا هوشنگ

 گفتم شدمو بلند مبل روي از

 !!!...عوتیمد جایی مشا بریم باید ما نه: من

 ...خانومم بریم نجا پریسا

 ....ونبیر فتیمر حافظیاخد از بعد و شد بلند خوشحالی با پریسا

 ....یمردخو ونبیر شامو شب اون

 ...نگفتم يچیز منم...ادند گیر یگهد پریسا شکر رو اخد

 ...خونه تو شتیمدا رسیگا نکشید سر ساسیما ايعود یه لبتها

 ...بکشم ستمانمیخو منم میکشیدمو باید حتما
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 ...فتمر در شیرز از دبو قیمتی هر به... کتی نجو قسم بخاطر

 ..مکشید شوزنا من زبا که دکر قهر کلی مپریسا

 ...دبو خوبی شب کل در

  ....ثانیه چند ايبر کتی نیدد مخصوصا
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 * یک و دهفتا فصل*

 شوونیا ستامیخو که رشکیا ريهمکا با لبتها کنم نضیشورا تونستم

 !!!!...ببینه

 ...پریسا با مداو شموسیا مبد یا...خوبم شانس از

 ...دنبو مهم امبر هیچی یگهد که وردمیا قمذو سر رنقدا وشسیا نیدد

 ...میکنن منگا ريچجو که دمخو ي ادهخانو نه و پریسا نه

 ...وشسیا جز دنبو مهم هیچی

 ...دمکر ستدر دمخو قعاوا یندفعها..دمبر شربت سشوا

 ... !!!نیدکر ستدر چه نماو

 ...یختمر یخ و آب روش نوالیو يتو یختمر مایعشو

 ....!!!!دمخو به دادم حمتز کلی

 ....کنم هضمش نمیتونستم رهجو هیچ...زد بهم وشسیا که حرفی

 ...مرسی...داره نمردخو پس گفت..دمکر ستدر دمخو گفتم قتیو

 ...شتدا بر لسارپا عکس بر و

 ...شوراکا معنی نمیفهمم کال

 ....عید دهخو از ،اون عید قبل شب از اون

 ...دبو بخو ازش شتمدابر د،میکر رکا هر اچر نمونمید

 راشکا ي همه و دبو قشنگ و بخو منظر از رشکا همه کال اچر نمونمید

 !!!!...من به عشق...ادمید عشق يبو

 امبر وشسیا رايکا و منمیدید موراپد عشق که دمبو نهویود شاید نمونمید

 ..شتدا عشق يبو

 ..موندیم سوگند ي خونه مشا شب اون
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 ...فتهر ما بخاطر و دهنبو تعود جایی وشسیا دمبو مطمئن

 ...!!!منمیدید نشز یا دشخو حتیرا فتنشونور لیلد که دبو ینا جالبیش

 !!!...باشم حترا من که دهبو ینا بخاطر فتهر گها میگفتم دمخو با

 ي خونه یناا وشسیا و تمسافر فتنر پریسا يبابا و نماما گفت سوگند

 ....شتناند تعود مشا ايبر مامانشم

 خوشحالی بخاطر فتهر گها بقبولونم دمخو به ستمانمیخو که دبو دار هخند

 ...رهبیا در لشد از و هبد اغذ ونبیر بهش فتهر..دهبو نشز

 ...دمنمیکر لقبو رهجو هیچ نه

 ...دبو من حتیرا فقط و فقط وشسیا فتنر لیلد

 ......؟؟؟کجا دشخو نظر و کجا من نظر لبتها

 یتماذ ادمخانو رچقد یناا سوگند ي خونه از برگشتن هبعد شب اون که بماند

 ...دنکر

 ...خممز روي نمیپاشید نودبو هشد نمک نمداد اريلدد يبجا

 ....نمیشد بخو ردش قتو هیچ و دبو قلبم روي که عمیقی خمز روي

 ....شب اون ردمخو غصه دمخو سهوا رچقد

 ...زدن فحر وشسیا و پریسا از رچقد

 ....شکستم دمخو يتو اصد بی همیشه مثل من لیو رنبیا در منو ايصد تا

 ...شد وشسیا خوشگل زن که تعریفایی بخاطر شکستم

 ...نبوناشوز خمز بخاطر شکستم

 بغلش يتو نشوز حاال دمیستاا نجلوشو شبخاطر که کسی ینکها بخاطر

 ...رهمیگذ شخو بهم داره میگه و گرفته

 ...نماما يحرفا بخاطر شکستم

 ...رشکیا ينادکر همسخر بخاطر شکستم
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 ....بابا دار نیش يحرفا بخاطر شکستم

 گوشم يتو ها تمد تا شدنم ردخو ايصد که شکستم بد ريقد به شب اون

 ...دبو

 ...میگرفتم یددنا تفاقاتوا ینا ي همه که دمبو هشد حمقا رنقدا لیو

 ....ابرا يتو دمبو نسموآ روي وشسیا نیدد با من شب اون

 ...شبعد يشدنا ردخو شکستنو بهوش،سیا ي لحظه یه نیدد خوشی

 ..شبعد يشنیدنا فحر به

 ...شبونش ينادکر گریه به

 .....در مبدبختیا دآوريیا به

 که دبو داده ژينرا بهم ريقد به شعید قشنگ يلباسا يتو وشسیا نیدد

 ...دمبو شخو دمخو سهوا مودبو رژشا قتو چند تا

 ....شتماند رکا کسیم به

 ؟چی از...دمبو لخوشحا که...امبر دبو جالب زباو

 ...شتدا لبخند نشز رکنا وشسیا ینکها از

 !!!...دمیز جمو شچشما يتو ندگیز از ضایتر ینکها از

 ...دبو بخت شخو ینکها از

 ..دمیکر ندگیشوز شتدا و دبو دهکر شموافر حترا که ینا از

 ...دبو هشد عاشق ینکها از

 ...شتدا ستدو همسرشو ینکها از

 ...دمبو لخوشحا ها یناا ي تمه از ،نهویود منه آره

 ...بشه خوشبخت شتمدا آرزو دل ته از

 ....زمنما ي دهسجا سر شبانم يعاد

 ...مظلومانم يشکاا با شبانم تخلو يتو عاد
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 ....ممحر...ها حیاا...ها ضهرو يتو...دمبو لشکستهد قتیو معاد

 ...ینا دبو هشد همیشه تا معاد

 ...دشا لشد ونخند لبش...وشسیا خوشبختی

 ...دبو آرزوم خوشبختیش که شتمدا ستشدو رنقدا

 ....قبل از تر دهفسرا و تر شکسته لحظه هر...دمخو و

 ..میپرسم دمخو از قتاو بعضی

 رچیکا که نمید دتشها نمیا آدم نبد يعضاا قیامت روز که ستهرا

 دي؟؟؟کر

 و مگلو يتو موند حرفایی چه هبد دتشها دمیا من نبوز ینا ستهرا گها

 ؟؟نیومد در امصد

 بابت مودار نگه گترموربز امحترا تا کشتم مودخو که همید دتشها نبوز ینا

 ؟کنم تسکو نجلوشو نشوراکا حرفاشونو

 دن؟بو نیروبا صبح تا شبایی چه که نمید دتشها چشما ینا

 ه؟؟؟میتپید یکی عشق به ريچجو همید دتشها؟چی قلبم ینا

 ؟نه یا؟کمکم نمیا بدنم يعضاا ینی

 !!!...دمبو ساکت که منیاد ینا يتو

 ؟؟؟مودرد نمیفهممه کسی باشمو ساکت باید منیاد اون يتو

 ..نهومید نکهاو...میبینه نکهاو...هست دشخو که اخد

 ....هتر یکدنز دنگر رگ از که همونی

 ...ازت غافلم من...لیو یکیدنز؟؟؟.اخد کجایی

 ...بهم دادي نعمت ینهمها

 ..ندگیز...لپو...هپنا سر..ادهخانو..یباییز...سالم تن

 در معاجز که یگهد نعمت کلیو..هندز داتموجو...طبیعت...سالم ايهو
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 ..نششورشما

 ...گفتی دتخو که ريهمونطو

 ...تحسوها ال هللا نعمت وتعد ان و

 ...نمیتونید یدربشما رو اخد يها نعمت ییدابخو گرا

 ...نمیبینم من و مهدور نعمت ینهمها..ستهدر

 ..میبینم وچیز یه فقط من م،بد من

 ....گرفتی ازم شمووسیا ینکها

 ...نمومید...سسپا نا هناشکر رهخطاکا ي هبند یه مشد...دمکر متمو یودنامر

 ...شتمشدا گها....دبو وشسیا گها اخد لیو

 شتو من که میکشه نفس رو ییاهو داره عشقم که ممنونتم...ممنونم

 ....میکنم تنفس

 عشقم که نگیهر نهمو با نسموآ نهمو مسر يباال نسموآ که ممنونتم

 ...میبینه

 ...مونیدوهر ايخد که ممنونتم

 ...نیشومیخند که ممنونتم

 ...خوبه حالش که ممنونتم

 ....دهشا که ممنونتم

 ...ممنونم زمبا...دمخوو

 ...منفهمید و دادي که يهرچیز ي سهوا

 ...منفهمید من زبا گرفتیو ازم صالحم سهوا که يهرچیز سهوا

 ...خرآ ودر

 ...میاخد زهنو يبد ینهمها با که دينکر لمو که ممنونتم
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 ...قلبم تو دادي جا تودخو عشق که ممنونتم

 ....وشسیا شتناند بجز ضیمرا چی همه از...اخد ممنونتم

  ....ردمیگذ نیز ینا...گیربز لقو به
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 * دوم و دهفتا فصل*

 ..شما برید نیست حسش صالا وشنیا ابخد: من

 ،نیست حسش که ديکر غلط: وشنیا

 ..ارهند روحرفا ینا یگهد که لشما دوروز

 ...وغرغر و حوصله بی...داپیرمر ینا مثل ديکر تودخو چیه

 ...بیا دتخو به؟؟قبل وشسیا اون کوي؟؟نشد خسته دتخو

 ..ارمند تمسافر ي حوصله میگم بابا: من

 مبر عصر کنم جمع سایلو مبر نالا که یهویی ريینجوا نماو

 جونیم هعد یه بابا رهمیگذ شخو: وشنیا

 ....ننمیشناسمشو منکه: من

 ؟؟؟میشناسن اول از همو همه مگه: وشنیا

 !!!...نمیشناسم رو بعضیا منم یگهد میشی شناآ

 ...دادي خبر که مرسی ماشو لبیخیا وشنیا نه: من

 ....ننز فحر گتربز داداش فحر رو: وشنیا

 اون رهنمیگذ شخو پریسا به نمومید لیو دارم ستدو که دمخو: من

 !!!...میشه یتاذ هبد فقو شودخو نمیتونه نیست جتماعیا

 اري؟ند ريکا...داري ستدو رهرجو تهدخو میل خب خیله: وشنیا

 ...نبهتو رهبگذ شخو...اتفد نه: من

 فظاخد مرسی: وشنیا

 ..فظاخدو،سوگند نبرسو مسال: من

 ...میز روي ختمشاندا مودکر قطع گوشیو

 ..هبر در خستگیم یکم تا دادم کش بدنمو مودکر فصا کمرمو
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 !!!!!.....دادم مهادا یمزبا به بتا لب يتو دمکر سرمو رهبادو

 ....میسوخت مچشما که دمبو دهکر زيبا رنقدا

 رو زيبا ي صفحه دکر رممجبو در ايصد که رمانیتو يتو دمبو هشد قغر

 ....مببند

 گفتم مودکر فصا مواصد

 ؟؟بله: من

 مشنید رو پریسا ايصد

 ؟؟؟تو مبیا وشسیا: پریسا

 و دمیز در حتما مدنشاو از قبل یگهد حاال که دمبو داده گیر بهش رنقدا

 ...میگرفت زهجاا

 !!!!....ستمد گرفتم رکادخو یه مودکر زبا جلومو يها پوشه

 ....شتماند ريکا خب کنم رچیکا

 ....تو بیا: من

 ...تو مداو دوکر زبا درو

 گفت خوشحالی با

 ؟؟؟یگهد میریم مما: پریسا

 گفتم مودکر خمیا

 ؟؟میریم کجا؟میریم: من

 گفت ريلخود با و مبل روي نشست

 راه؟؟ اون به میزنی تیدخو اچر: پریسا

 ...نستاشودو وسوگند شوونیا با لشما

 ،بستمش و پوشه يال شتماگذ روکادخو

 گفتم صندلیمو به دادم تکیه
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 ...نمیریم نه: من

 گفت و مینز روي زد پاشو ها بچه مثل

 ؟؟؟خب اچر عهههه: پریسا

 ...یمدار رکا نچو: من

 ؟نیست یکی وشنیا و تو رکا مگه...وشسیا یمارند رکا: پریسا

 اره؟ند رکا اون رچطو

 ...مربوطه دشخو به راشکا کسی هر: من

 ...نمیشناسیم رونااو يستادو ما مبعد

 ...یگهد نمیشناسیمشو میریم خب: پریسا

 ...نکن پیله خانومم: من

 هعد یه با که بهتر چه حاال تمسافر مبر اممیخو گرفته لمد بابا: پریسا

 ...باشیم لسا و همسن

 ...نکن پیله ديبیخو پس رهنمیگذ شخو بهت نمومید: من

 ...رهمیگذ شخو بهم که نمومید منم: پریسا

 ،شتمدابر کتمو شدمو بلند صندلی روي از

 گفتم عصبانیت با

 ....ستیاخو دتخو...بریم: من

 نمومید بزنی غر جونم به ايبخو و دبیادر اتصد گها هشاهد اخد پریسا فقط

 ...تو با

 گفت خوشحالی با

 ؟؟؟میریم کجا...مرسی لیوا: پریسا

 ....یگهد کنیم جمع سایلو میریم...من قبر سر: من

********* 
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 شتمواگذ وقصند يتو دوبو بسته پریسا که اي کوله و کوچیک ونچمد

 ...مشد ارسو

 ...کنه اپید عالقشو ردمو هنگآ تا دبو گیردر ضبط با مپریسا

 دمفتاا راه فحر بی مودکر شنرو ماشینو

 ...ارقر سر سیدیمر تا یمدبو راه يتو ساعتی نیم،

 ....شدیم دهپیا پریسا اههمر شتمواگذ وشنیا ماشین پشت ماشینو

 ...دنبو ما به پشت هم دور یگهد زوج تادو و سوگند و وشنیا

 ...نسمتمو برگشتن همه مودکر مسال

 ..دنکر ننگاهموو نیانگر لبتها و تعجب با وشنیا و سوگند

 ....نمیایم گفتی که تو: وشنیا

 ...بیایم گرفتیم تصمیم که دمبو نگفته وشنیا به

 ...دبو گفته بهم صبح نهمو ارمقر آدرس

 ....شد ضعو تصمیمم:من

 .....دیستاا نمورکنا رشکیا ماشین موقه همین

 ..نمیشد پریسا ايبر بدتر ینا از و...من ايبر بهتر ینا از

 گفت نیانگر با وشنیا

 ....گفتم نکتایو و رشکیا به منمیا گفتی: وشنیا

 گفتم ختمواندا باال اي شونه

 ...ارهند شکالیا: من

 ..نشد دهپیا نکتایو و رشکیا

 ...دادم رفشا شورکیا ستد موزد يلبخند

 ...مسال: من

 !!!...مسال به: رشکیا
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 ...مسال: نکتایو

 ...دبو آورده ذوق سر خالقوا بد و عصبی وشسیا یدنشد رچقد

 ....دمبو لخوشحا رچقد

 دنبو ما ز ا تر جلو که ها بچه سمت دمفتاا راه همه از جلوتر

 ؟؟کنی معرفی ينمیا وشنیا: من

 ..نمداو پریسا و رشکیا و کتی و سوگند و وشنیا حرفم ینا با

 ...ممداو اچر: وشنیا

 ..شهمسر م،خانو پریسا و شمدادا وشسیا ها بچه خب

 لبتها که خوبم يستادو از نکتایو و رشکیا ،هلهرا و سیامک ،هار و مشاآر

 !!!...ادرنبر و هراخو

 ...باشه خوبی سفر وارممیدا...خوشبختم همه با شناییآ از: من

 کتایونو نیستم نهتواهمر سفر خرآ تا من لبتها رهمینطو منم: رشکیا

 مییادا خترد و پسر هپگا و پانیذ و رامپد نجا،او دمبرمیگر و لشما میرسونم

 ..نااو با همیر کتی یا شما با نمیا نااو یا حاال که هستن

 رش؟؟؟کیا نمیمونی اچر دتخو: من

 پیش مبر باید دارم رکا خیلی من که نیومید ستشرا: رشکیا

 ...ارمبز کتیو باید فقط!!!....بابا

 ...یگهد میبریمش ما اربز خانومو کتی پس خب: وشنیا

 رامپد به میرسونیمش سالم باشه حترا نخیالتو رشکیا قاآ آره: سوگند

 ....نخا

 ...گفت ريینجوا اچر سوگند...یدزلر یهو لمد

 ....نه...نه...نکنه...نخا رامپد به میرسونیمش سالم

 ...نباشه نحمتوامز..الوا نمونمید: رشکیا
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 ...داداش حرفیه چه ینا بابا نه: وشنیا

 ...باشم نکتایو با مهاخد از منکه: سوگند

 ...ببخشید کنم هماهنگ رامپد با من پس باشه: رشکیا

 ....زد نگز و آورد در جیبش يتو از گوشیشو

 با داره نکتایو ببین...مرسی اتفد؟؟؟خوبی نجا رامپد مسال: رشکیا

 تا حتماالا دمیا ششوهر و سوگند با داره نهمو آره آره ،سوگند ستشدو

 يیالو شببر شباها کن هماهنگ..میرسن یگهد ساعت چند

 ....فعال قربونت باشه....متأهلن همه یناا!!!!....دتخو

 ...دمبو عصبی ريجو بد...ممیشد نیروا شتمدا

 ...پسر یه ستد هبد ناموسشو ادمیخو ؟؟شیهدادا چه یگهد ینا

 !!!!...ارمنمیز من....همید معنی چه...باشه که ییشهدا پسر حاال

 تا شد ارقر نماشیناشو يتو نشستن نودکر حافظیاخد رشکیا از همه

 .....بریم ببکو شمالو

 دکر وعشر پریسا ماشین يتو نشستن محض به

 د؟؟میا داره اچر اد؟میخو چی ینجاا ینا: پریسا

 ....نمیا من صالا...يبد جرز منو ايمیخو تو

 ...شتاند حد که دمبو عصبانی ريقد به

 زدم داد حرفشو سطو مپرید

 ....تو با نمومید دبیا در اتصد گفتم بهت...پریسا شو خفه: من

 ؟نه یا نمیریم گفتم

 ؟؟؟نه یا رهنمیگذ شخو بهت گفتم

 ..کنی تحمل خرشمآ تا باید...ستیاخو دتخو

 ...که دمیا ینما نگفتی: پریسا



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
473 

 

 من فحر روي يبعد ي فعهد يبگیر دیا تا بکش ابعذ وسفر ینا: من

 ...نزنی فحر

 ...میکنم حجت متماا تباها دارم النما از

 باشی شتهدا رکا کتی به یا کنی گله، کنی ريکا ،بزنی فحر سفر خرآ تا

 ..ديکر زيلجبا نچو ،هنتد تو میزنم همه جلو

 ....ديکر رممجبو دتخو مبیا ستمانمیخو من

 دمیا اون نگفتی تو گفتم پریسا

 زدم داد عصبی

 . ..کتیه سمشما داره سما اون: من

 فحر من فحر روي يبگیر دیا باید تو ارهند فرقی نگفتم یا گفتم مبعد

 .....دتخو جرز میشه نتیجش وشسیا با زيلجبا نزنی

 ،نگفت يچیز یگهد و دکر تسکو

 ...مندرو لشما دهخو تا یگهد يماشینا از جلوتر منم

 .شتیمدا ارقر نجان،اومودخو يیالو بریم دبو ارقر

 و مشاآر و وشنیا نسرمو پشت و شد ركپا یالو در دم نفر لیناو من ماشین

 ....نسیدر سیامکم

 .خلدا فتیمر و نشد دهپیا همه

 یسوسر یه و قتاا تادو و یسوسر اههمر دبو پایین قتاا یه و ییاپذیر یه

 .باال یگمد

  بعد لیو ، ونبیر بمونن زوج یه و قتاا یه يتو هبر هرکسی دبو ارقر اول

 !!!...باشن پایین نقایوآ و باال نبر خانوما که گرفتیم تصمیم

 ....کنه راه به رو چایی طبسا که فتر سوگند و هم دور نشستیم همه

 ....گرفت رهشما و آورد در گوشیشو کتی
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 ؟نبالمد يبیا میتونی مسیدر من رام،پد مسال لوا:  نکتایو

 ..فظاخد...اتبر میفرستم سوآدر باشه

 ..حاال یندبو مخانو کتی یندار اي عجله چه: وشنیا

 ...دادم حمتز کلی مهمینجا تا نممنو یگهد نه: نکتایو

 ؟؟..حمتیز چه: وشنیا

 گفت و شتاگذ میز روي چایو سینی سوگند

 ...هبر که یمشزد بچو با رنگاا: سوگند

 گفت وخندید

 ضیرا بابا که نااو پیش مبر مبیا دبو ارقر لماو از یگهد نمیشم حمامز: نکتایو

 ...شد

 گفت وسوگند به داد موبایلشو

 ...همنتظر رامپد بنویس سوآدر بیا: نکتایو

 !!!...دنبو میراپد یگهد نوقتاو...ببینم موراپد ستامیخو لمد رچقد

 ....نبالشد دبیا رامپد شد ارقر و نوشت سوآدر سوگند

 ...دبو گذشته ساعتی یه

 و باال دنبو فتهر مخانوما نودکر زيبا باکس یکسا يپا دنبو نشسته دامر

 ....میومد پایین تا ننشوزد فحر ايصد

 ..نیفوآ سمت مپرید نگز ايصد با

 !!!!....میبینم موراپد که باشم ينفر لیناو ستمامیخو

 ....زد خشکم صفحه روي عکسش نیدد با

 ....رامپد ینا دبو خوشگلی خوشتیپو پسر چه

 ؟؟؟بله: من

 ...بزنین اشصد میشه گها کتی لنباد ممداو ممراپد م،سال: رامپد
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 گفتم موداد رفشا کنوزبا در ي کمهد

 .رامپد قاآ خلدا بفرمایین: من

 ...نمنتظر ماشین تو امهراخو نممنو نه: رامپد

 نخدمتتو در ینربیا تشریف نتواهراخو با اره،ند راه صالا ريینطوا: من

 ....شناشیمآ باهم باشیم

 ...نمیشیم حمامز نممنو: رامپد

 ..... .ممنتظر خلدا بفرمایین حمتیامز چه: من

 دمکر بلند مواصد شتمواگذ گوشیو

 ....یمدار نمهمو شین جمع نقایوآ خانوما: من

 .....نشد نیشوزبا لبیخیا داممر و پایین نمداو خانوما حرفم با

 ....خلدا نمداو اشهراخو و رامپد تا نموندیم منتظر خیلی

 اردادقر مخاطب کتیو نفر لیناو رامپد

 ؟خوبی کتی مسال: رامپد

 گفت و داد نتکو يسر نکتایو

 یگهد بریم؟باال مدیناو اچر: نکتایو

 شتندا لطف داد ابجو یفونوآ کی نمونمید باال مبیا ستمانمیخو: رامپد

 ...خلدا بیایم گفتن

 ....دمبو من: من

 گفت و دکر منگا قتد لبتها و شک با و سمتم برگشت

 وش؟؟؟؟قاسیاآ: رامپد

 گفتم تعجب با

 ....بله: من

 گفت و دکر خمیا
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 .....دمبو هشنید دیاز تعریفتونو بله: رامپد

 ...روش ردخو سر هگاآ دخو نا منم هنگا کتیو به دکر هنگا و

 ....پاییندبو ختهانداسرشو

 ده؟؟؟؟؟بو هسیدر ییشمدا پسر به شتعریفا ینی

 رام؟پد بریم: نکتایو

 داري اي عجله چه حاال اوووو: سوگند

 ؟؟؟.....اتبر دارم بر کجاست سایلتو آره: رامپد

 ...ها پله رکنا یناهاا: نکتایو

 رهمیگذ شخو همی دور بمونین همینجا: وشنیا

 ..نمیشیم حمامز نممنو: رامپد

 ....رهمیگذ شخو بیشتر تمسافر باشین ینجاا گها میگم يجد: وشنیا

 !!!....اسجد نهمورا دامجر ما متأهلین همه شما..یندار لطف: رامپد

 !!!!....ینارند ما با فرقی دیاز همچین مشما حرفیه چه ینا: من

 ...میشیم لخوشحا بمونین

 گفت و زد يخندزپو

 نممنو: رامپد

 گفت دوکر نگاهی کتی به

 .....هتر حترا نجااو کتی میکنم فکر: رامپد

 هند تو بزنم یکی و هبگیر نخو خفه تا هنشد تو بزنم یکی ستامیخو لمد

 ....!!!هتر حترا نجااو دهکر غلط که کتی

 ...حتینرا رهرجو ستهدر: وشنیا

 ...باشیم باهم یادر رکنا دافر یناربز ارقر پس

 ...نجا وشنیا میشیم لخوشحا حتما: رامپد
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 ...کنه هماهنگ مخانو سوگند با کتی میگم

 ...منتظرتونیم باشه: وشنیا

 ...همگی ي زهجاا با...همو میبینیم: رامپد

 گفت شتودابر کتیو سایلو

 ....معزیز بریم: رامپد

 خرآ تا که گرفت حالمو و دکر غونمدا يحد به کتی به رامپد معزیز گفتن

 ....دمبو هپسر ینا از يگیر لحا فکر به فقط تمسافر

 ...دنمیبر بماخو...دمبو فکر يتو صبح تا شب اون

 ...ممیشد نهویود یگسد دمر یه پیش عشقم ینکها فکر از

 ...شتاند حالم به فرقی اون به نشدسپر و ییشهدا پسر دمر اون ینکها حاال

 ...دمبو نشانگر... دهمر دمر

 ...ما پیش....پیشم هنموند که دممیکر ديحسو شاید یا

 ....مبگیر رو هپسر ینا لحا باید من

 ...ارهند یشرکا نمومید خوبه....دهنکر ازدواج خوبه

 ؟؟؟کنه ازدواج گها کتی وااااي

 ....ممیمیر حتما میکنم دمخو با که خیاالیی و فکر از منمیر غصه از گها

  ....مبگیر رو هپسر ینا لحا ريجو یه باید من
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 * سه و دهفتا فصل*

 ...بگم بهش مبر اربز نرفته بابا زهنو...عالی چه لیوا: من

 ...یگهد ساعت چند سهوا نماو کنه لقبو هبعید لیو

 بهت ممید خبرشو حاال

 ..هستم تخبر منتظر من پس باشه: سوگند

 فال فتمر من کیاو: من

 ....فال: سوگند

 ...ونبیر زدم قتاا از و تخت روي شتماگذ گوشیو

 و نیوزتلو به دبو هشد هخیر رشکیا و ردنمیخو همیو شتندا نماما و بابا

 ...میشکست تخمه تند تند و میدید لفوتبا

 ...نشستم و نشورکنا فتمر

 .بخیر نعصرتو: من

 ...تاقتا از ونبیر يمداو عجب چه..مرسی: بابا

 ري؟میخو چایی: نماما

 ....مرسی نه: من

 ....بگی ايمیخو چی...میزنی كمشکو: بابا

 دم؟؟؟بو ضایه رنقدا ینی واااي

 گفتم خندیدمو

 ه؟؟؟شد تابلو هنقدا قیافم: من

 گفت نیوزتلو به هخیر رهمونطو رشکیا

 ...دهبو تابلو هنشد تابلو: رشکیا

 گفتم بابا به رو سمتشو دمکر تپر دوبو بغلم که بالشتی
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 ....بکنم هشیاخو یه ممداو: من

 اي؟؟؟میخو چی چیه زبا:بابا

 گفتم و پایین ختماندا سرمو

 لشما نبر انمیخو نستاشودو از تادو یکی با وشنیا و سوگند...هچیز: من

 ...منم میشه

 گفت بابا هنشد متمو حرفم زهنو

 ....نمیشه نه: بابا

 میکنم هشاخو...بابا: من

 ...نمیشه که گفتم: بابا

 ؟؟؟خب اچر: من

 ..دمجر تو متأهلن نااو نچو: بابا

 ...تنهایی نماو تمسافر هبر پاشه من خترد هموند همین مبعد

 ...وسوگند که نیستم تنها: من

 فاصله ازش باید نیست تو مثل یگهد اون ،نکن سوگند سوگند رنقدا...اه: بابا

 !!!...يبگیر

 !!!...نجااو هستن ادرمبر هراخو نیستن متأهل که همه: من

 ...منمید زهجاا من هرچی: بابا

 ...خب ممیر رشکیا با....اخد روتو بابا: من

 ...هشرمند دارم رکا من: رشکیا

 ....کیا یسوسر هنتد...اخد اي

 ...رامپد يیالو لشما فتنر پانیذ و هپگا با رامپد: نماما

 ؟؟خب: بابا

 ....نااو پیش هبر میتونه رش،کیا شببر لشما تا گها: نماما
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 گفتم خوشحالی با

 ...پانیذ پیش ممیر آره: من

 ؟چی هپگا شوهر: بابا

 ...نتنها نه: نماما

 ...ابخد گرفته لمد میکنم هشاخو....اخدرو تو بابا: من

 ....نشزبا هپسر اون: بابا

 ...میگفت رو پریسا شووسیا..مفهمید شورمنظو زود خیلی

 !!!...نمیرفتم ممدخو دنبو نااو گها

 ....ننمیا دارن رکا گفتن ،گفت سوگند...نیستن نه: من

 ...خب خیله: بابا

 ...رامپد ستد یشرمیسپا لشما میرسونی کتایونو رشکیا

 ...یمدار رکا خیلی ديبرمیگر زود تمدخو

 ...چشم: رشکیا

 ن؟؟؟بر انمیخو کی حاال: بابا

 ....یگهد ساعت سه دو: من

 ...تأسف روي از..داد نتکو يسر

 ...کنم جمع سایلموو تا قتاا يتو فتمر خوشحالی با منو

 ...سلبا دنکر جمع لمشغو و دمبو تاقما يتو

 ...گفت و قتاا يتو مداو نماما

 ....نجااو يمیر بگو بهش رامپد به نبز نگز دتخو: نماما

 ....نمیشد بدتر ینا از واااااي

 گفتم حوصلگی بی با

 ...بگو دتخو نه نماما واااي: من
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 ...میگی تمدخو يبر ايمیخو تو ارهند بطیر من به: نماما

 .پانیذ پگاهو نه رامپد به میزنی نگز فقطم

 ...موندمو من...فتر گفتو ینوا

 حاضر حاال که دمبو لخوشحا تمسافر ینا به فتنر از رنقدا اره،ند عیبی

 ... ..بزنم نگز رامپد به دمبو

 سفر از که اي موقه نهمو به برمیگشت...یدیمد همو که ريبا خرینآ

 ...امبر آورد تسوغا و برگشت

 ....شد محو ندگیمز از کال شبعدو

 !!!!!.....من حتیرا ايبر دبو فتهر که دبو دمر رچقد

 ...گرفتم شورشما

 سسترا و قلب تپش شباها زدن فحر شورشما گرفتن از قتو هیچ

 ...نمیگرفتم

 ...رشکیا با ردمخو بر مثل ستدر دمبو حترا خیلی

 ...بهش ارمند عشقی که میفهموند بهم ینا و

 نیدد مثل دبو لمد يتو کوچیکم شتندا ستدو یه ،نه که عشق گها

 ..میشد بخو حالم وشسیا

 ...دبو ادرمبر مثل ستدر رامپد لیو

 ..منموند منتظر خیلی

 ..داد ابجو همیشگیش نمهربو لحن نهمو با گوشیشو

 ....دهفتاا تفاقیا و دمکر یتشاذ که رنگاا نه رنگاا

 ...ییاپید کم ريچطو...خانوما مخانو مسال: رامپد

 ؟؟خوبی تو...خوبم مسال: من

 گفت و خندید
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 ...اتبر مهمه مگه: رامپد

 گفتم تیوتفا بی با

 ...مپرسید دتعا روي از ريهمینجو نه: من

 ؟؟شتیدا رچیکا؟؟خب...نستمومید: رامپد

 ...دينز نگز ريهمینجو مطمئنم

 ؟؟پانیذ پگاهو با شمالی گفت نماما..آره: من

 ...کنیم ضعو ییاهو یه مدیماو صبح آره: رامپد

 ...هچیز...بسالمتی: من

 ه؟؟؟چیز: رامپد

 ...لشما نمیا دارن مستادو: من

 ....خب: رامپد

 ..شتانذ بابا متأهلن نچو لیو مبر نباهاشو گفتن منم به: من

 که لشما برسونتم رشکیا داد زهجاا بابا شمالین شما گفت نماما که بعد

 ...شما پیش مبیا

 ...ببینم ستامودو نجااو اممیخو من لیو

 ت؟؟؟ستادو با يبر کنم لتو من لشما يمداو ینکها ینی ینا: رامپد

 ...آره: من

 ...دهبو صالحی حتما شتهانذ تبابا قتیو یگهد نه: رامپد

 ...باشم سوگند با اممیخو من بگی من به صالحو ادنمیخو تو: من

 دنگر مسئولیتت نچو نااو با يبر ارمبز نمیتونم منم لحا هر به: رامپد

 ؟؟نجااو يبر مشتاقی رنقدا که هست شموسیا حتما...منه

 گفتم عصبانیت با

 سوگند پیش مبر اممیخو نیست نخیر: من
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 ؟میشی عصبانی اچر ،بابا خب: رامپد

 ...اتبر بکنم میتونم رچیکا ببینم بیا تو حاال

 گفتم ذوق با

 ن؟؟پیششو مبر اريمیز: من

 ...ونبیر يبر میتونی نباهاشو روزا ما پیش ینجاا يمیا شبا..نه:  رامپد

 ....باشه: من

 ؟میوفتین راه کی: رامپد

 ...یگهد ساعتدو تا حتماالا: من

 ...نبالتد ممیا هبد آدرس يسیدر باشه: رامپد

 ...فظاخد باشه: من

 ...فظاخد..شبا دتخو ظبامو: رامپد

 ...مشد مسایالو دنکر جمع ي مهادا لمشغو مودکر قطع گوشیو

 ....یمدبو ها بچه با ارقر سر راه يتو رشکیا با بعد ساعتدو

 ...ارقر سر به نسیدر با

 ...مداو در اشصد رشکیا هم مودکر تعجب من هم

 ؟؟ستنامیخو چی ینجاا پریسا و وشسیا

 ن؟؟؟ینجاا اچر حاال پسن؟؟؟نمیا یناا نگفت سوگند مگه

 ؟؟؟یا کنه لخوشحا منو باید ینا

 ...خوشحالی از مسموناآ روي که معلومه

 نجو به میکشن مورنتظاا مطمئنا که سختایی و حرفا ي همه که معلومه

 ...شباها دنبو بخاطر...عشقم نیدد بخاطر ممیخر

 ن؟؟؟باهامو دمیا نماو ینی

 ....ننمیا گفتی که تو....هست که ینما: رشکیا
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 گفتم من من با

 ....نمداو اچر نمونمید....ننمیا گفت سوگند ابخد: من

 ؟؟بگی بابا به ايمیخو تو حاال

 گفت و دکر منگا چپ چپ

 رامپد پیش يبر ارهقر گرفت شانست...بدبخت کشتت که بگم: رشکیا

 ..یگهد هیچی که گرنهو

 ...شدیم دهپیا و شتانگهد ماشینو

 ..بیوفتیم راه شد ارقر صحبت یکم و بقیه به معرفی از بعد

 !!!!....نبیا دهنبو ارقر و هشد یهویی نمدنشواو گفت شموسیا زهتا

 ...نگفتم دروغ که فهمید...ادمید ننشو گو سترا کیا جلو منو ینا و

 تا مبر نباهاشو دادن دپیشنها سوگند و وشنیا که مبر رشکیا با ستمامیخو

 ...نیوفته رکا از من بخاطر رشکیا

 . نستمونمید شورکیا ابجو لیو باشم نباهاشو شتمدا ستدو خیلی

 تسکو دادم ترجیح من و میگرفت تصمیم که دبو رشکیا ینا حاال

 !!!....کنم

 ...سیدر نتیجه به سوگند شوونیا با دشخو رشکیا

 !!!!.....مبر نباهاشو داد زهجاا

 ...هبد دشخو رو بابا ابجو ،شد ارقر...دمبو دهکر تعجب قعاوا

 ...نبالمد دبیا نجااو مسیدر که دکر هماهنگ و رامپد به زد نگز

 ...کنه يگیر تصمیم سموا ستامیخو رامپد حتما منجااو

 ...من دمبو بدبختی آدم چه

 ....روز چند ايبر شموسیا نیدد به یدارز می که لبتها

 ...مشد وشنیا و سوگند ماشین ارسو
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 ...داره نمکی با قخالا چه وشنیا

 ...نیست وشسیا شبیه صالا

 ...دکر ذوق کلی رامپد پیش مبر ارهقر فهمید قتیو سوگند

 !!!....بهش بچسبونه منو و ببینه موراپد دبو آرزوش خهآ

 وشسیا صحر باشه نمهربو من با رامپد باشیمو باهم گها دبو ینا شعقید و

 ...میگفت سترا...دمیادر

 !!!!....هبد محلم یگهد رامپد ممکنه غیر من خیرا رايکا ینا با خب لیو

 ...یمزد فحر و خندیدیم حسابی لشما تا

 !!!...ما وهگر يتو دبو همداو شمونیا

 ...شدیم دهپیا یناا وشنیا یالو به نسیدر با

 ..دبو دهنیوفتا خاصی قتفاا موقه اون تا

 !!!...میدید من از يبدتر ابجو دومیکر خما بهم همش پریسا ینکها بجز

 ....دمیز حرفی یه گاهی شموسیا دخو و

 اون تصمیم ببینیم تا نبالمد دبیا تا دادم خبر رامپد به نسیدر محض به

 ...چیه

 ...میخندیدیم میگفتیمو ناز جمع يتو ساعتی یه

 ...گوشه یه دبو دهکر کز که پریسا بجز لبتها

 ..دمبو رجو حسابی که سوگند با

 باهم نودبو خوبی خیلی ايخترد ماا دنبو متأهل ینکها با هم هلهرا و هار

 ...شدیم ستدو زود خیلی

 ...!!!ديحسو از بترکه تا میگرفتم مگر همه با دبو هشد که مپریسا لج از

 .پایین برگشتیم همه یمدار نمهمو میگفت که وشسیا ايصد با
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 ...ها پله رکنا شتماگذ سایالموو منم

 

 ...دبو هشد یدنید وشسیا ي قیافه

 ...دممیکر فکر ريینجوا من یا ردمیخو صحر نمونمید

 ..دنبو بد ممراپد قخالا

 ...ببینیم یادر رکنا همو داشفر و نجااو بریم شب شد ارقر

 ...ماشین يتو نشستیم

 ....!!!جلو منم و عقب نشستن پانیذ و هپگا

 معمولی حالت یه با دنبو نشسته عقب که اشهراخو به توجه بی رامپد

 گفت

 ...یگهد فهمیدیم نمدنبو معنی... نیست وشسیا که گفتی: رامپد

 ه؟؟شد ضعو ننظرشو که داره بطیر چه من به ننمیا گفت سوگند: من

 ؟؟ننومید یناا مامانت: رامپد

 ...یدد رشکیا: من

 دنبو حصال هستن که حاال لیو نپیششو میموندیم دننبو نااو گها: رامپد

 ...میمونیم هم با نپیششو يبر تو نیست صالحم و بمونیم

 ..باشم سوگند با که ینجاا ممداو من: من

 ..شوهرشه با و داره شوهر اون: رامپد

 ...ینا شوهر به ینداد گیر چه شماها:من

 ...صالا نگه میتونست ، داره نبوز دشخو

 ..یگهد گفته که شتهدا ستدو حتما

 ...باهم ناز باهمن دامر مبعد

 ...نشز و مرتیکه اون هم میشی یتاذ تو هم: رامپد
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 ...شهوسیا سمشما رام،پد داره سما مرتیکه اون: من

 ...نمیشم یتاذ من درك به بشه یتاذ

 

 ...میشه چی ببینیم بعد تا همیم با که رو دافر حاال: رامپد

 ...شدیم دهپیا رامپد يیالو به نسیدر با

 ..دبو دهکر كپا مدنشاو قبل و دبو هخرید ماهی رامپد

 ..یمردخو و دکر کبابی ماهی دشخو شب اون

 ...دبو عالی پختش ستد که لحقا

 ...دمبو ردهخو پختشو ستد قبالنم لبتها

 خیلی نمونم ابخو صبح ینکها سهوا منم و ادند گیر بهم بیشتر شکراروخد

 ...صبح دافر میدا به مبیداخو زود

 ..ندگیمز و عشقم نیدد میدا به

 ...ممیکشید نفس شبخاطر که کسی میدا به

 ....رامپد...پریسا...وشسیا...من؟؟؟میشد چی ینی

 ....بشه عجیبی تمسافر باید

 ....ارسرقر بریم و بشه صبح ترزود هرچی شتمدا ستدو رچقد

 ندادند نمادیا را دنبر تلذ

 .کنیم می ارفر سرما از ،نالیم می گرما از

 ت،خلو در و شویم می کالفه شلوغی از ،جمع در

 .کنیم می بغض تنهایی از

 حوصلگی بی هم هفته خرآ و هستیم تعطیل روز نسیدر منتظر هفته متما

 ....بس و ستا جمعه وبغر تقصیر

 ؟؟؟نمیبریم تلذ ها شتهدا از اچر؟؟؟کجاست نمشکلما
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 د؟؟؟بو کجا مشکل قعاوا

 تلذ و مبخند بگمو پانیذ موراپد پگاهو با و باشم اربید شبو اون که جایی به

 ...بشه صبح تا مبیداخو مببر

 

 ....میکشه مورنتظاا چی دنبو ممعلو

  ...دبو مهم که دبو وشسیا نیدد فقط
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 * رچها و دهفتا فصل*

 ..دمکر زبا چشم دمیکر اربید صبحونه ايبر رو همه که وشنیا ايصد با

 ..بمابخو نتونستم صالا صبح تا یشبد..دمیکر درد خیلی مسر

 ...درد سر با نماو..دبر بماخو زهتا که دبو صبح زنما بعد

 د،بو دهکر رسیگا ايهو ريبدجو لمد...یگهد دمبو دمعتا

 ...نخ یه فقط بکشم نخ یه مبر ممیشد سوسهو ريبدجو یشبد

 ...دمبو عاجز منم دوبو سطو کتی نجو قسم دم،بو داده لقو خب لیو

 ابعذ ريبدجو رامپد و کتی دیا با رسیگا ونبد صبح تا یشبد که خالصه

 ...مکشید

 تمرصو بخ بیآ یه تا ستشویید سمت فتمر و مشد بلند مجا از سختی به

 ...بزنم

 نودبو نشسته میز دور همه شپزخونهآ يتو فتمر که دمبو ينفر خرینآ

 دنبو ردنخو صبحونه لمشغو

 بخیر همگی صبح مسال: من

 ...بشین ینجاا بیا معزیز مسال: پریسا

 ...شما شدین اربید عجب چه: وشنیا

 هبیداخو رنقدا نمیشه وا شچشا:سیامک

 ....بهابخو فتر نفر لیناو که یشیمد:آرش

 ....دنمیبر بماخو دنبو خانومم...بابا نه: من

 گفت زدو يلبخند پریسا

 ...دنمیبر بماخو مشد شونه اون به شونه ینا از صبح تا منم واااي: پریسا

 !!!!....گرفتی دتخو به دبو تو با کی خهآ...دبو گرفته مخند
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 دهماآ فتیمر زود خیلی شبعد و شدیم صبحونه ردنخو لمشغو هخند با

 ..بشیم

 جوجه دبو ارقر نودبو دهکر ستدر برنج یشبد خانوما د،بو یادر لب نموارقر

 ..یمربخو و کنیم ستدر یادر رکنا رو

 ..شتدابر يچیز یه طبسا هرکسی

 ....نبدمینتو و لفوتبا و للیباوا پتو و رگیتا و يچا و نقلیو

 ...دمبو فکر يتو ها بچه رکا به توجه بی منمو

 ....عشقم نیدد سهوا دممیکر ريشما لحظه

 ....دبو لولهو لمد يتو

 از یمودشا پریسا شبعد مودشا حسابی کتی نیدد با سفر ینا نستمومید

 !!!....ونبیر میکشه ماغمد

 ....اشبر شتمدا ابجو دمیز غر گها که دبو نالا مهم خب لیو

 ..مشد دهماآ زود خیلی

 شتماگذ مقرمز دار لبه هکال یه پوشیدمو قرمز و مشکی گرمکن ستد یه

 .مسر

 ..فتیمر دهپیا همه و دبو یکدنز یادر به یالو

 .یمدبو هسیدر یرد ینکها مثل

 ...ما منتظر دنبو نشسته اشهراخو موراپد و کتی

 ...نشد بلند نیدنمود با

 ...نمیخندید میگفتنو....کتی به دبو هچسبید ربیشعو رامپد

 ..کنم رچیکا هپسر ینا با نستمومید من

 ...کنیم زيبا لفوتبا شد ارقر جمعی ستهد چایی یه ردنخو از بعد

 ...جمعی ستهد نماو
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 و پریسا منو نودبو وهگر یه يتو سوگند شوونیا و کتی و اشهراخو و رامپد

 ..وهگر یه تو هلهرا و هار و سیامک و آرش

 ...دبو ساحلی لفوتبا ییراجو یه شد وعشر زيبا

 روي کنم خالی مناسب موقعیت یه يتو تا دمبو دهکر جمع نفرتمو متمو

 ...رامپد

 ....دبیا پیش موقعیتش تا منموند منتظر خیلی

 ...مینز ردخو تر فنطراو متر ده که زدم تکلی یه

 ...دشخو به میپیچید درد از و بینیش روي دبو گرفته ستشود

 ...سمتش فتمر منم و نشد جمع دورش همه

 ...شد خنک لمد خیشآ...میومد نخو حسابی ماغشد از

 ون؟؟پهلو يچیشد: من

 گفت و فتر اي هغر چش

 ...نیست يچیز:رامپد

 گفت و داد بهش ستمالید نکتایو

 ....يچیشد ببینم اربز؟؟؟خوبی: نکتایو

 گفت بهم و بینیش روي شتاگذ ستمالود

 ...بدبختو کشتی وشسیا قاآ میکنی رچیکا: نکتایو

 ري؟؟؟بیادر منو لج ايمیخو؟؟یاسترینجوا عهههه

 کفتم خندیدمو...مشما سهوا دارم

 ...بدین مهادا پاشین پاشین...یگهد یهزبا: من

 ...شدیم بلند نباختو شودخو ممراپد

 ...دنیوفتا خاصیم قتفاا لبتها و دکر اپید مهادا زيبا

 ....ها ماسه روي یمدبو هشد لوو لحا بی همه
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 ....هم روي شتماگذ چشمامو کشیدمو دراز

 ...مشنید موراپد ايصد

 ؟؟؟من به يمید چایی انلیو یه نجا کتی: رامپد

 ....اتبر ممیریز نالا آره: نکتایو

 ...یختر بهمم رامپد ايصد رهبادو بعد لحظه چند و

 ...خوشرنگی چایی چه بههههه بهههه: رامپد

 .....عشقمممم نکنه درد ستتد

 ....دمبو هشد ريینجوا اچر اااخد وااااي

 ....ممیشد نیروا شتمدا اچر

 ستشد از و کنم خفش و آب یرز بکنم موراپد سر پاشمو ستامیخو لمد

 ...بشم حترا

 ....جونت شنو: نکتایو

 ؟نریختی اچر دتخو سهوا: رامپد

 ...دبو هموند همین فالکس ته ،یگهد دبو هشد متمو: نکتایو

 ....یگهد شد هنید لبتها ربخو ینوا بیا..بابا اي: رامپد

 .....دنمیا مبد رممیخو من بقیشو بشه نصفه ربخو یگهد رتقو یه: نکتایو

 مشد بلند مجا از حرکت یه با...ممیشد منفجر شتمدا

 م؟؟عزیز يمیر کجا وشسیا: پریسا

 ...ممیا بزنم قدمی یه ممیر:من

 ...ممیا منم: پریسا

 ...میریم باهم ابعد ،فعال بکش سیخ رو ها جوجه تو: من

 ...پس بیا زود باشه: پریسا

 ...عسلم باشه: من
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 گفتم مودکر کتی به نگاهی

 آوردي؟؟؟ مورسیگا: من

 ...توکه نه: پریسا

 گفتم حرفشو سطو مپرید

 ...ممیگیر ممیر،نیست مهم: من

 ....دادم مهادا همرا به یادر رکنا کشیدمو عمیقی نفس

 ...دمبو نغودا..دمبو هشد دور نشواز

 ..نمیومد شبد رينگاا کتیم و دمیز كمشکو ريبدجو رامپد ینا

 ؟میزنه عشق از دم ريچجو پس

 ؟؟پس چیشداش؟بر ارهند دجوو يبعد من از بعد گفت ريچجو

 ...ندگیشز لنباد هبر باید نماو بمونه دمجر نمیتونه که شعمر خرآ تا

 ....میشکنم ستشود بهش رهبخو کسی ستد...دهکر غلط نه

 رنتظاا محاال ندگیتز لنباد فتیر و گرفتی زن دتخوداري؟؟ توقعی چه

 ت؟پا به بمونه اون داري

 ....یگهد ییرو پر...حمقانسا

 ؟ندگیمز از ضیمرا من گفته کی...داره بطیر چه نه

 ...که خوشی لنباد نرفتم

 يتو ختماندا مودکر بدبخت مودخو عشق ونبد و نهراکو رکو ازدواج با

 ...سردرد

 ...نتز از يمتنفر نهونمید نکهاو...نهونمید نکهاو

 ....ارمند بهش حسیم لیو نیستم متنفر نه ؟؟؟نمز از پریسا از م؟متنفر

 ...میبوسمش،میکنم بغلش اچر پس ارمند بهش حسی گها

 ...نیست که عشق و عالقه روي از
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 ...زهنیا روي از پریساست منو بین هرچی

 ازش؟؟ نکنم دهستفاا اچر خونمه يتو محرممه نمهز

 سهوا یشامیخو تو داده عشقشو پریسا...عوضی....وشسیا يشد الشی

 ...تسر بر كخاازش؟؟؟ کنی دهستفاا ینکها

 ..دمبو داده عشق که ممدخو ،دبو ادهند عشق کتی مگه

 دم؟؟؟کر رچیکا دمخو کتیو با

 ...يشد لشغاآ...يشد حمقا کال یگهد هیچی

 وش؟؟سیا میکنی ندگیز داري چی سهوا تو

 ؟؟ندگیز از ايمیخو چی

 ...اممیخو کتیو فقط ندگیز از من....کتی فقط...کتی

 ..نیست مهم امبر هیچی و كمتحر ي دهمر مشد گها..میکشم نفس گها

 ، نمیکنم گمر آرزوي لیو هسیدر خرآ به ندگیمز گها

 ....رمبیا ستشد به ینکها به کتی به..دارم میدا زهنو نچو

 ...ارهند شوهر نکهاو دارم زن من

 ؟؟؟چی ینی رمنظو بخو

 ....یا صیغه میتونم!!....هست هیرا زهنو ینکها ینی

 ...دمخو سر زدم داد

 ...هند مهادا ببند کثیفتو هند...عوضی ريمیخو گه تو

 ..هخترد نماو

 ...داره خونه و ماشین یشگاهوآرا و وسعر سلبا و سیوعر آرزوي نماو

 ...میبینی تودخو فقط که هیاخودخو یه تو ؟؟کنی رچیکا ايمیخو تو

 ...نیستم اهخو دخو من نه

 ...که هحاضر شمدخو که داره سمدو رنقدا کتی مطمئنم



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
495 

 

 ...زدم تشر دمخو به زمبا

 ...اريبز نباید تو...باشه حاضر اون

 اري؟؟میز تو هچا تو ازهبند شودخو ادبخو شاید اون

 ..بشه یتاذ امنمیخو..دبیا شسر بالیی امنمیخو...نه که معلومه

 ..ببینم خوشبختیشو فقط اممیخو

 ...بشه خوشبخت اربز و داربر شسر از ستد پس

 !!!....کنم خوشبختش دمخو اممیخو نه

 ...مکشید موهامو شدمو کالفه؟؟؟نمونمید یشورچجو ماا

 ...دبو نغودا قعاوا حالم...ردنمیخو چشمم به میآد که دمبو فتهر رنقدا

 ....من بد لحا از ینما موراپد و کتیو از اون

 ..بکشم ستمانمیخو لیو..ممیشد آروم رسیگا یه با شاید

 ...دبو کتی صحر درآوردن بخاطر زدم حرفشو گها منجااو

 ...دنبو مهم اشبر صالنما که

 ...دشخو نجو به دبو داده قسمم دنبو چه دبو مهم چه

 ...نزنم دم و بایستم قسمش يپا رممجبو که مهمه امبر جونش رنقدا

 ...خسته....دمبو خسته

 زدم دفریا و ها ماسه روي زدم نوزا

 .....هبد نجاتم اااااااخد

 

 * پنج و دهفتا فصل*

 در دم فتمر شدمو بلند باشن هشد اربید پانیذ پگاهو ینکها از قبل زود صبح

 ...رامپد قتاا

 ..زدم در آروم رهبادو...دبو ابخو حتما نماو زدم در آروم



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
496 

 

 مشنید بالوشواخو ايصد رینباا

 ؟بله: رامپد

 اري؟بیدرام؟پد: من

 ...یگهد ديکر ارمبید: رامپد

 ؟تو مبیا میشه..ببخشید: من

 ...بیا:رامپد

 ...خلدا فتمر مودکر زبا درو

 بلند دبو ادهند حمتز دشخو به و تخت روي دبو هکشید دراز ريهمونطو

 ...ربیشعو شه

 گفت میکشید زهخمیا که حالیدر و زد یختشر بهم يموها به ستید

 ؟صبحی ي کله چیه: رامپد

 ...بریم که میشدیم اربید باید یگهد دمکر راتبید ببخشید:من

 ؟بگی ايمیخو يچیز بگو...ارهند لشکاا: رامپد

 ...هچیز آره: من

 ه؟؟؟چیز: رامپد

 ؟بزنم ريچجو باید حرفمو نستمونمید

 ....میشه حترانا نستمومید...دمبو دل دو

 همداو حاال که میشناختمش رنقدا یگهد ،میکنه کمکم دمبو مطمئن لیو

 ...ستمامیخو کمک ازش مودبو

 ...کنم حتشرانا شتماند ستدو ییراجو یه...خب لیو

 گفتم من من با

 ...بگم ريچجو نمونمید:من

 ....کنم کمکت دمخو اربز...همیشه مثل حترا: رامپد
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 ؟؟نه بکنم ستوا ريکا یه ايمیخو

 ...قیقاد آره: من

 ؟؟؟...دبرمیا ستمد از کمکی چه خب: رامپد

 ...رمبیادر شووسیا لج اممیخو: من

 گفت دبو داده باال هاشووبرا از یکی که حالی در و دکر نمکی با خما

 وش؟؟سیا لج نماو ؟لج: رامپد

 ....سختیه رکا لجش درآوردن میشناسم من که شیوسیا

 ...بیادر لجش حتیارا ینا به نمیکنم فکر

 ؟؟؟بگم میکنی کمک گها..دمیا در اچر: من

 ...ممدمر به کمک ي نهویود من: رامپد

 ...که باشه کتی ادمیخو کمک ازم که نیاو گها حاال یگهد

 ...کنم کمکت مواربز نمهاتو در هرچی تا میکنم تالشمو متما

 گفتم خندیدمو

 ...مرسی: من

 ؟؟؟کنم رچیکا ارهقر حاال خب...میکنم هشاخو: رامپد

 ..کنی زيبا روعاشقا نقش تمسافر تو میشه گها اممیخو: من

 !!!!....منی عاشق ینکها

 گفت و دکر تلخی هنگا

 ...ینها هغیر قعیتوا تو مگه ؟؟نقششو فقط: رامپد

 ...نکن وعشر اخد رو تو...رامپد: من

 ....اممیخو نقششو سفر تو نالا...امنمیخو عاشقیتو قعیتوا تو

 ...وشسیا لج درآوردن بخاطر فقط فقطو نماو

 مواهو و میکنه محبت ازبرا بهم یکی قتیو میشه ريچجو ببینم اممیخو



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
498 

 

 ...میکنم هشاخو...داره

 ،کنم زيبا نقش نیست زمال..میگم: رامپد

 ...نیاد پسر ترین عاشق میشم باشم دمخو همینکه

 ؟؟نمیکنی ابخر باشم مطمئن: من

 ...حله نکنی ابخر تو مبلد بخو مورکا من: رامپد

 ..گفتم خندیدمو

 ...جمه سماهو..تخت خیالت: من

 گفت و زد چشمکی

 ....حسابی رممیا در لجشو تخت خیالت أمتو: رامپد

***** 

 ..وشسیا و دبو عالی قعاوا رامپد روز اون

 ..دممیکر حس کامال یختگیشور بهم

 ...ببینم نشوردخو صحر سفر خرآ تا کنهاخد

 ...عالی دبو عالی رامپد

 ..دمکر فکر دمخو با کلی برگشتیم که شب

 ...باشه دشخو دبو ارقر رامپد ینکها

 د؟؟؟نبو نقش هیچیشد؟؟بو دشخو همه...حرکاتش و راشکا ینی

 ه؟؟؟مید ننشو که يحد همین داره؟در سمدو رنقدا رامپد ینی

 ...ازش میگرفت مخند

 هر و دبو زبا شپا و ستد کنه زيبا نقش دمبو ستهاخو ازش دمخو که حاال

 ...دمنمیکر محلی بی منم دومیکر ستامیخو لشد رکا

 ....نخا رامپد میشکست دوگر مشد با

 ...نمیگم بهش هیچی که دبو لخوشحا حسابی
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 حالم به فرقی دبو فیلم همش و دنبو چه و دبو عاشقم ريینجوا قعاوا چه

 ...شتاند

 ...مداو کنم فکر که دبیادر وشسیا صحر ستمامیخو فقط من

 ...آورد در رهبیچا رامپد سر که بالیی با مخصوصا

 ...نمیومد چشمم به رامپد رايکا ستموامیخو شووسیا فقط من

 فطر از حرکتی ترین کوچیک شجا نمیدیدمو موراپد عشق من آره

 ...امبر شتدا عمیق عشق یه معنی وشسیا

 فتر نمورکنا از و شد بلند وشسیا همینکه لیو منمیدید موراپد رايکا من

 بهم یگهد یکی ببینه نمیتونه که دبو ینا امبر معنیش نیومد رناها قتو تا و

 ...داره سمدو و میکنه محبت

 ...دبو کافی امبر وشسیا ايبر دنبو مهم رقد هینو

 ...دمیکر فکر بهم همینکه

 ..داره مواهو یگهد یکی ببینه نمیتونست همینکه

 ..دمیکر ضیمرا همین

 ..ستمانمیخو وشسیا از يبیشتر چیز من

 من به روزو شبانه ساعت رچها و بیست از لحظه یه فقط ،لحظه یه همینکه

 ...دبو کافی دمیکر فکر

 ...دمبو نهویود نه که شاید..دمبو نهویود شاید

 ...شتمدا ستدو رو نگیویود ینا لیو

 رامپد کمک با وزمرا ینوا و میکنه فکر بهم وشسیا که دمبو لخوشحا

 ..مفهمید

 ..دکر زيبا نقش و دکر کمکم که دمبو رامپد نممنو

 ..حقیقته و نیست نقش میگفت که دشخو لبتها
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 شتدا رو نهادرابر کمک یه حکم من ايبر فقط محض حقیقت ینا خب لیو

 ...بس و

 ...باشیم باهم روز هر دبو ارقر و خونه برگشتیم شب

  !!!....شتمدا موراپد ینکها از دمبو لخوشحا صبح تا شب اون
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 * شش و دهفتا فصل*

 ...کتی خالی يجا به دبو هموند هخیر نگاهم

 ابخر بعصاا و تر نیروا ثانیه به ثانیه و میچرخید هنمذ يتو اممد شحرفا

 ....دمیکر متر

 ..کنم زيبا نقش ستامیخو ازم و دبو همداو صبحی سر

 ...عاشقشه که کسی نقش

 ؟؟مشامیخو قعاوا من که بفهمه ستانمیخو رهجو هیج خترد ینا

 ...رهنیا نبوز به شووسیا سما یگهد تا هنشد يتو بزنم ستامیخو لمد

 ....عوضی اون سما روي حساسم گمر حد در که منی يجلو نماو

 د؟؟؟کر میشد چه خب لیو

 ...دممیکر کشدر رهجو همه من لیو دنمیکر درك منو اون گها

 ...شووسیا به عشقش ممیفهمید من لیو منو عشق نمیفهمید اون گها

 و میشه بسته همه روي چشمش یگهد میشه عاشق قتیو آدم ممیفهمید

 بقیه و باشه شلم و لال و کر و رکو عشقش گها حاال میبینه عشقشو فقط

 ..ايمیخو همونو تو و نیست مهم زمبا باشن ريحو همه

 اون که ممیفهمید من لیو دارم سشدو وار نهویود که نمیفهمید کتی گها

 ...داره حالی چه

 ...میکشی چی کنه ازدواج هبر عشقت گها ممیفهمید

 ...میکشی چی باشه عاشق عشقت گها ممیفهمید

 ...ممیفهمید آره

 !!!..نشز عاشق وشسیا شووسیا عاشق کتی مودبو کتی عاشق من

 ي؟؟خرآ سهوا لیو مطمئنم لواو يتا دو لبتها
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 ..منمیدید پریسا و وشسیا بین حسی هیچ اچر نمونمید

 ...شتاند عشقی نشز به که رينگاا وشسیا لیو دنبو بد نشز لبتها

 ...میشناختم بخو رو دامر مودبو دمر

 نقش مطمئنا دبو هم محبتی شتو گها نشز ايبر وشسیا رفتار و قخالا

 ...دبو

 ..داره ستدو کتیو وشسیا که دممیکر فکر زهنو لیو

 ؟؟؟فتهر و دهکر لشو اچر پس داره سشدو گها..منمیفهمید ماا

 ...دارم رکا بختیم بد مودخو به من..ارمند رکا یناا به من حاال

 ..ممدخو و نیست نقش که کنم زيبا رو نقشی باید وزمرا از که

 ...اشبر حتهرا کنه زيبا شودخو نقش ادبخو یکی که میمونه ینا مثل

 ..نیست حترا من ايبر لیو

 بهش ستمامیخو که هرچی باشمو دمخو اممیخو ینکها از دمبو لخوشحا اچر

 دبو ینا سهوا حتیمرانا خب لیو ،بگم میتونم حترا حاال نمیتونستمو بگمو

 سهوا نیست کتی سهوا مبد وزبر عشقمو باشمو دمخو میتونم من گها که

 ...کتیه عشق لج درآوردن

 ؟یچهزبا یه دمبو هشد

 ..شتمدا ستدو کتیو ايبر دنبو یچهزبا زمبا دم،بو ام یچهزبا گها حتی

 تلذ هکوتا هرچند کتی به عشق ازبرا از باشمو مسلط دمخو به دمکر سعی

 ...مببر

 ايبر لبتها شتاند سحساا که دمبو يخترد عاشق که دمبو بدبخت رچقد

 ...من

 ..دبو فشانی تشآ که وشسیا ايبر عشقش نچو

 رانفو لحا در همیشه و دنمیکر کشوفر قتو هیچ که وتتفا ینا با لبتها
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 ...دبو

 که مشد يخترد عاشق که بدبختم رچقد که بگم ريینجوا هبهتر شاید

 ..یگسد یکی عاشق

 از یطیاشر هر تحت نباشمو بینی بد آدم دممیکر سعی ندگیمز يتو همیشه

 کتی ي ستهاخو به توجه بی شتمدا سعی محاال و مببر تلذ ندگیمز

 ..مببر تلذ بهش عشق ازبرا از باشمو دمخو

 !!!...بمابخو یگهد یکم تا بستم چشمامو

 ..نمیشد مطمئنا لیو

 ..چشمم يجلو نمداو دور يها هخاطر مچشما بستن با

 ...دبو کتی نمداو نیاد ي صحنه میدد بسته چشم با که اي صحنه لیناو

 ...هنمهذ يتو دي اچ کیفت با چی همه و دبو سالم دوازده مهدیا بخو

 ..شتمدا ستدو رو ها بچه...شتمذا ذوق رچقد...یدنشد نستاربیما فتیمر

 هبیداخو آروم و دبو هشد بسته اققند يتو شپا ستود که زادينو نیدد با

 ...ممداو جدو به رچقد دبو ختهاندا گل شلپاو دبو

 ...کنم بغلش هبد ستماخو نماما از نهاصبر بی

 ...دمکر بغلش نماما کمک با و عمه ییرو بهرو تخت روي نشستم

 ايصد که دمبو هشد کوچیکش رتصو محو مودمیکر زيبا شباها شتمدا

 ..دکر ضعو ندگیموز راه نماما

 ...منه ماله زنا کولوئه ینا دمکر حس شدمو عاشقش همونجا از

 میگفت عمه به شتدا نماما

 ....ها مهدخو وسعر کوچولو کتی ینا: نماما

 داد ابجو که عمهو

 ...باشه رامپد نهز هست شماخد از کتی بشه رامپد ايفد عمه لهیا:عمه
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 ...نستمومید دمخو لما کتیو بچگونم ينیاد يتو همونجا از

 ..دبو شوخی یه عمم و نماما فحر و دبو بچگی نجااو شاید

 ..باهامه نالا همین تا فحر ینا خب لیو

 ..کتی اغسر مبر فحر باهمین امبخو که دمنبو اي بسته شگو و چشم پسر

 ..میشد کمرنگ شاید شدنم رگبز با فحر ینا نه

 عالقم ردمو خترد لنباد جامعه و رکا سر هنشگادا يتو که جایی تا

 ...میگشتم

 اي عالقه کسی به کتی جز دممیکر سحساا میگذشت که روز هر لیو

 ...ارمند

 بیشتر کتی به عالقم روز به روز مودمیکر اپید کمتر میگشتم بیشتر هرچی

 ..میشد

 ...نهزونمیلر لمود و هنمیگیر چشممو يخترد هیچ دممیکر سحساا

 دومیز تند قلبم میگرفتم ژينرا دمبو لخوشحا یدنشد با که کسی تنها

 ...دبو کتی ندزومیلر لمود

 بخو امبر نهمو فقط لیو دبو کوچیکتر خیلی ازم که دبو يخترد ینکها با

 ..دبو

 ...دبو ساله دهسیز کتی و دبو سالم پنج و بیست

 ...دبو زود خیلی کتی سهوا لیو دبو گرفتنم زن قتو

 ندگیز تمشکال تو بیوفته دبو زودش..اشبر میسوخت لمد

 جشازدوا قتو و بشه ساله بیست قلاحد تا دمکر صبر بستمو چشم

 ..برسه

 ...سمتش مبر و بشه رگبز تا دمبو بسته چشم

 ...دمبو دهکر صبر اشبر خیلی..دنبو بسته دیاز مچشما لیو
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 ....دبو هشد عاشق یگهد که قتیو..مفهمید یرد

 ....بگم يچیز نمیتونستم یگهد

 سه دو و سی یگهد حاال ،شتاند اي هفاید...کتی ايبر صبر لسا ینهمها

 ...دمبو دهفتاا یمدمادا قشو از و دبو سالم

 ..میشم بیخیالش نشد گها شد که شد کتی گها

 ..میشم ازدواج لبیخیا میگم جوازدوا

 سهوا لیو ادمیخو نواو و شهوسیا عاشق دجوو متما با کتی نمومید ینکها با

 عشق گها حتی کنم ندگیز شباها محاضر و میکنم شتال نشآورد بدست

 ..باشه شتهاند بهم هم خاصی حس هیچ که

 ...دنکر نگیویود عاشق من و نگیهویود بقیه نظر از

 ...منه آرزوي کتی خوشبختی لبتها

 کتی و وشسیا خب لیو خوشحالم منم بشه خوشبخت وشسیا با کتی گها

  !!!!!.....میکنه بخو حالمو ینا و برسن بهم نمیتونن یگهد
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 * هفت و دهفتا فصل*

 ...باهم همه شیمارسو تلکابین بریم ارهقر وزمرا

 ...بریم باهم و ینجاا نبیا یناا کتی ارهقر

 ام؟؟؟بر میوفته راه رديخو بعصاا چه وزمرا نیست ممعلو زبا

 ..نخا رامپد نمداو منتظر یمودبو نشسته ماشین يتو

 ...یمدفتاا راه زود خیلی قتو نگذشتن ايبر نوآورد تشریف هبألخر

 يتو لمعمو طبق و دبو نمورو پیش طوالنی راه تلکابین به نسیدر تا

 ...میگذشت هنگآ ايصد با پریسا منو تسکو

 نمورو پیش يیباز مناظر از تا میرفتیم آروم همه و دبو تخلو دهجا

 .کنیم دهستفاا

 شیمو دهپیا گرفتیم تصمیم که دبو قشنگ سبز يفضا و خونهرود یه راه بین

 ...بزنیم نقلیو یه

 .نشستیم گوشه یه یمودکر ركپا روماشینا همه

 ..ختناندا راه زود خیلی قلیونو طبسا ها بچه

 ...دننکر معطل خیلی رو ها بچه نودبو اي حرفه نخا رامپد ماشاهللا

 ...دبو دشخو گیردر هرکسی و دبو ادتعد به مقلیونا لبتها

 ...دبو یناا رامپد رو مگیر من سطو ینا لیو

 ..دکر وعشر اول دبو دهکر ستدر دشخو نچو

 ...دمبو کتی لعملا عکس منتظر

 !!!!...میخندید و دمیز فحر رامپد ايهراخو با نمیگفتو يچیز

 ...شد آروم ییرایجو لمد ته

 ینی نکش نمیگه بهش کتی قتیو که زدم لگو مودخو..ها بچه مثل ستدر
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 ....اشبر نیست مهم

 ...مددراو رامپد ايصد

 ؟؟نمیکشی نقلیو شما نخا وشسیا: رامپد

 سمت چرخید و شتدابر دنکر صحبت از ستد کتی رامپد فحر ینا با

 ...من

 ...شدیم چشم يتو چشم هکوتا خیلی ي لحظه یه

 ...دبو حترانا که قتاییو مثل...دبو هشد خاصی رجو یه شچشا

 گفتم دبو کتی به منگا که رهمینطو

 ...دمکر كتر قتهو خیلی لیو ممیکشید قبال: من

 ...معزیز میشه ضعو اتهو بکش تمسافر يتو حاال: پریسا

 گفتم بغلمو يتو کشیدمش

 ؟؟؟کنم دهستفاا شما نقلیو از میتونم ،میگه سترا پریسا: من

 ....بیا حتما آره: رامپد

 ...گرفت سمتم به قلیونو

 ...دمیکر منگا حتشرانا يچشما با که دمکر هنگا کتی به رهبادو

 ...دمبو هنکشید دبو قتو خیلی

 ...ستاخو ازم که قتیو نهمو از..کتی با شناییآ یلاوا نهمو از

 ...دمبو دهکر لج کی با نمونمید...حاال لیو

 !!!....نیست مهم امبر حرفت بگم موربیا در کتیو لج ستمامیخو حتما

 ...دمبو نرفته یکشدنز که قتیو خیلی از هبعد...مکشید

 !!!!....بهش شتماند میلی...ادمند مهادا خیلی

 ؟؟؟بکشم منم: پریسا

 گفتم ختمواندا باال ییوبرا
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 ي؟؟؟بلد؟؟؟میکشی مگه: من

 ...مهواو: پریسا

 ....ارهند لشکاا بیا....شنرو چشمم: من

 ...دکر وعشر خوشحالی با نماو گرفتمو طرفش به قلیونو

 ...نستمونمید و دهبو اي حرفه بابا نه

 !!!!....دمکر اپید کشی نقلیو سهوا بخو يپا یه

 ....نمیکشم یگهد نه

 ...دکر تشکر و شتاگذ رامپد يجلو قلیونو پریسا

 ..دکر عصبیم بد کتی ايصد

 ...بکشم یکم منم رینوا ارشبز رامپد: نکتایو

 ...هم يتو فتر هگادآخو نا مخماا

 ...قلیونی زن از میومد مبد بزنه نقلیو به لب ستمانمیخو

 ...زد رامپد لمود فحر

 ....لمد عزیز نه:رامپد

 لیو نیست قشنگ داممر سهوا لبتها ،نیست قشنگ خانوما سهوا نقلیو الاو

 ....فتضاحها ممحتر مخانو یه سهوا خب

 ...پریسا به دکر توهینی چه سطو ینا...دبو گرفته مخند

 ...امبر دنبو مهمادم؟؟؟مید بشواجو میشدمو غیرتی باید من نالا

 ...هبد ابجو دشخو میتونست پریسا

 داد مهادا رامپد

 سهوا نچو ،بکشی شتمانمیذ زمبا دنبو شتز گها حتی مبعد: رامپد

 ....خوشگلکم داره رضر سالمتیت

 ستامیخو لمد فتنشر صدقه نقربو سهوا لیو شتمدا لقبو حرفاشو ستهدر
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 ....کنم لهش پاشمو

 ...دمکر هنگا شتمودا شبر..مداو مپیا گوشیم سهوا

 ...دبو سوگند فطر از

 ..نسمتشو برگشتم تعجب با

 ..گوشیش يتو شسر سوگند نودبو زدن فحر لمشغو ها بچه شوونیا

 ...دبو نوشته دمکر زبا پیامو

 ؟میکنین کمک کتیه به طمربو...اممیخو کمک نتواز: سوگند

 دادم ابجو معطلی بی

 ...مبد جونمو محاضر کتی خوشبختی سهوا: من

 ...ادمیخو خاطرشو ريچجو رامپد که میبینین...هشاخو یه: سوگند

 ...بشه ضیرا بگین بهش شما گها شاید..هنمیر ربا یرز کتی لیو

 ...مشد تر عصبانی سوگند مپیا ینا با و دمبو عصبی

 ؟؟؟نهویود ینا میگفت چی

 ؟؟بگم بهش من ؟چی: من

 ...ممکنه غیر؟؟؟بشه وسعر ینکها بگم چی

 نجو منکهم؟بد نجو محاضر نگفتین نتودخو مگها؟چر: سوگند

 !!!...ستمانخو

 ...نمیکنم کمک صالا شو لبیخیا...نمیتونم سوگند نمیشه: من

 ؟خب اچر بابا اي: سوگند

 ...مشد نپشیمو: من

 نخوشبختیتو پی فتینر و شدین دمادا شما.. وشسیا قاآ یهدنامر: سوگند

 پریسا با خوشین شما که قتاییو اون..میکشه جرز داره فقط کتی نوقتاو

 ...همیریز شکا داره کتی
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 ؟؟خوشبختی پی؟؟پریسا با خوشی ههه

 ...نستونمید هیچی سوگند

 ؟؟عصابمها رو که هپسر ین؟اکی با نماو..کنه ازدواج هبر بگم بهش میگه حاال

 کنه اپید ندگیشوز راه دشخو باید نماو دمکر اپید ندگیموز راه من: من

 ...دنمیا بر ستمد از کمکیم

 نندگیتوز ايبر شاید نکنه ازدواج تا اون!!!...تونهدخو نفع به: سوگند

 ؟؟؟باشین شتهدا آروم ندگیز یه ینانمیخو...باشه زسا سردرد

 ...میکنم هشاخو همیر ستد از داره کتی اخد رو تو

 ...منمیر ربا یرز من لیو...دبو ستدر سوگند يحرفا ي همه ،نستمومید

 نمیتونم من...کن تمومش میکنم هشاخو..نجا سوگند: من

 ...امنمیخو.....نمیتونم

 ....نتوابر نیست مهم خوشبختیش شد ممعلو بس...باشه: سوگند

 ....ادمند ابجو یگهد

 ...کنه فکر میتونست ستامیخو رهرجو سوگند

 ...امبر نیست مهم ستشدو خوشبختی که کنه فکر میتونست

 .. مهمه نستمومید که دمخو لیو

 ....ببینم یگهد یکی بغل کتیو نمیتونم نستمومید که دمخو

 ..دمکر بلند سر

 ...نمیخندید میشکستنو تخمه شتندا اشهراخو و کتی موراپد

 گفتم بلند

 ....بیوفتین راه نشه یرد ها بچه: من

 . یمداد مهادا نهمورا به شدنو بلند ها بچه کم کم

 ...شتدا عالمی شدنم ارسو تلکابین
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 ....تفکر يتو غوشتآ يتو گرفتنش و عشقت به نشد هخیر با نماو

 ...نستمومید...دبو هشد سنگین مگناها

 ...کتی به هخیر کتی دیا تو دمخو.... و دبو پریسا دنگر دور ستمد

 ...دبو دهکر مگیردر که شتدا تلذ!!!!! ؟؟؟؟شتدا تلذ دنکر هگنا

 ....داره تلذ هگنا که ینها بختی بد

 ....سمتش میشیم هکشید و یمدار ستدو لذتو ماآد ما که ینها بدبختی

 ...گناهه و نیست تلذ ینا ینکها از غافل ت،لذ سمت میریم

 ؟؟؟باشه میتونه چی جهنم جز عاقبتش

 ....شتنودا ؟زننیست تو لما که یکی به دنکر فکر؟؟نیوچر چشم عاقبت

 ؟؟؟؟میشه چی عاقبتم یااخد

 ...ارهند بتواعذ طاقت بدنم مطمئنم

 ...هشدید گفتی عظمتت اون با تو که بیاعذ

 ...هشدید قعاوا ینی....هشدید بگی تو قتیو

 ...نیست راقد اون دمعتقاا ستهدر

 لمثاا ايبر مریضمو هنذ ینا با من ايبر که هست جهنمی مطمئنم لیو

 ...ساختی من

 ..هبد بهم رو پریسا عشق یا..بگیر ازم کتیو عشق یا...کن سالم هنموذ یا

  ....هنشد ینا از بیشتر گناهم ربا تا کن خالصم ترزود یا
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 * هشت و دهفتا فصل*

 د؟بو ريچجو ینجاا تا: رامپد

 ...لیو...مرسی دبو بخو: من

 ؟چی لیو: رامپد

 ....بیشتر رامپد بیشتر:من

 دمیکر یزر خوشگلشو يچشما که حالیدر شورکنا شتاگذ چایشو انلیو

 گفت

 ؟؟؟بکنم میتونم رچیکا ینا از بیشتر ؟؟؟بیشتر: رامپد

 گفتم کالفه

 کن لشو صالا...که ادمیخو لمد فقط....نمونمید نمونمید: من

 ...خب لیو....میکنم ايبخو رهرکا تو: رامپد

 .....ربیا در شووسیا لج فقط بکن ايمیخو رکا هر: من

 گفت چشمامو يتو زد زل

 ....اشبر دارم: رامپد

 مداو در ونبیر از اپسر ايصد

 ها شد یرد!!!؟؟؟موندین کجا مخانو کتی نخا رامپد: وشنیا

 گفت و شتدابر شرتشو سویی رامپد

 ....بریم بریم: رامپد

 يجلو صندلی نشستم همیشه مثل من و فتیمر ونبیر خونه در از باهم

 ..یمدفتاا راه و رامپد ماشین

 ...لبا پینت بریم وزمرا دبو ارقر

 ..گذشت هخند و شوخی يتو زيبا سالن به نسیدر تا
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 وعشر زود رو زيبا تا پوشیدیم مخصوصو يلباسا زود خیلی نهممو

 ...کنیم

 ريشما لحظه سشوا نودبو زيبا نشد وعشر قمشتا همه ییراجو یه

 ....دنمیکر

 ...یمدبو هشد تیم تادو...شد وعشر زيبا

 ..دبو یکی یازبا ي همه يتو نتیممو تقریبا

 شتشوز زن شووسیا و وهگر یه وشنیا و سوگند و پانیذ پگاهو موراپد منو

 ...وهگر یه نناشوز سیامکو شوآر

 ....پریسا سمت گرفتم نشونه وتیر لیناو

 ...دبو بخو گیریم نشونه

 .....شتاند سلبا که جایی ستدر ش،پا رون به ردخو

 ..دکر دشخو متوجه رو همه جیغش ايصد

 ....ااااامپا ووووووي: پریسا

 ...نشز سمت فتر ختواندا بهم نگاهی وشسیا

 ...لیو....من سمت دبیا یا بکشه شوزنا شتمدا توقع

 ...لبا پینت ننمییا که رتساپو با ديمیکر تپا ارشلو یه قلاحد: وشسیا

 ؟؟؟چیه راکا ینا همینه یگهد یهزبا مبعد

 ...داد مهادا و زد بهش چشمکی

 ...کنین وعشر ها بچه...ممیا در خجالتش از: وشسیا

 ...رهبادو شد وعشر زيبا

 چشمم ي گوشه دمکر سحساا که دبو نگذشته ام قیقهد پنج زهنو

 ...زهمیسو

 روي شتماگذ ستمود و اهو فتر خمآ هگادآناخو که دبو دیاز رنقدا دردش
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 ...چشمم

 ...شتدا حق پریسا رهبیچا

 ...داره حشتناکیو درد چه

 .مشنید مسر يباال موراپد ايصد که نرسید ثانیه به

 ي؟؟؟چیشد معزیز کتی: رامپد

 د؟؟؟بو وشسیا نبوز از نیاانگر و حرفا ینا میشد چی...دمبو دهکر بغض

 ...باشم ضعیف ستمانمیخو...یدزمیلر امصد

 ..دنبو درد سهوا مصددر یه بغضم لیو شتمدا درد ستهدر

 ...باشه وشسیا فحر ینا ستامیخو لمد که دبو ینا سهوا

 ...دبو وشسیا فطر از ضربه ینا که دمبو دهکر بغض ینا سهوا

 .گفتم نمزولر ايصد با

 ....بدیم مهادا نیست يچیز: من

 ...شد بلند رامپد داد ايصد

 ؟؟؟نیست يچیز چیو چی: رامپد

 ...دمیا نخو داره ستتد یرز از ،ببینم داربر ستتود

 ..چشمم يجلو گرفتم شتمودابر ستمود هگاآ دخو نا

 ..میومد نخو شتدا...میگفت سترا رامپد

 ..یختر نهداخو سر شکا هقطر یه

 ....قلبم مثل...سوخت حسابی چشمم ي گوشه

 زد داد رهبادو

 ...ديکر رشچیکا ببین...عوضی: رامپد

 گفت ديخونسر با و جلو مداو وشسیا

 ؟؟؟میشی عصبی اچر..گفتم همینو ممدخو زن به...یگهد یهزبا: وشسیا
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 ..میشد رکو که چشمش تو ردمیخو گها نهویود د: رامپد

 گفت لبیخیا رهمونطو وشسیا

 ...هنشد ريطو که حاال: وشسیا

 گفت و چسبید یقشو رامپد

 ؟؟نمیبینی رو خونا ینا ؟؟ ريکو ه؟؟نشد يچیز: رامپد

 ....منالید

 ...میگم نیست يچیز...اخد رو تو رامپد: من

 .داد مهادا من به توجه بی رامپد

 ...دبو زيبا..دبو سترا تو فحر د،بو تفاقیا گها: رامپد

 .....ممیا در خجالتش از گفتی دتخو...زدي قصد از لیو

 ....اي جنبه بی که قعاوا

 گفت چشممو ي گوشه شتاگذ ستمالید

 ؟؟؟خونه بریم ايمیخو ؟؟خوبی: رامپد

 ...خوبم نه: من

 ...که دمبو بسته چشمامو..بغلم نشست

 ...مگر بغل یه تو فتمر دمکر حس

 ...دنمیکر ممآرو صالا..شتماند ستشدو صالا که گرمی بغل

 ...شتماند حسیم لیو دمنبو متنفر شاید

 ...مشد يکفر...دبو دهکر بغلم رامپد

 ...میکنه روي دهیاز داره نقشش بخاطر و هشد رو پر

 گوشم رکنا شواصد و دمکر حس مموها روي بوسشو

 ...اتبر رمبیا ايمیخو يچیز: رامپد

 ....طلب فرصت کثافته...دمبو هشد عصبی
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 ...!!!چمه منمیفهمید ممدخو

 مباها بیشتر دمبو گفته بهش پیش ساعت چند همین دبو فتهر دمیا رينگاا

 ...!!!حد ینا تا یگهد نه خب لیو کنه مهربونی

 گفتم ستهاخو نا

 ...ستتود داربر رام،پد رنواو وبر: من

 مشنید شووسیا خندزپو با اههمر و عصبی ايصد

 ...ستتود داربر..گفت چی يشنید...نیستی کر که یشاالا: وشسیا

 گفت و چسبوند دشخو به بیشتر منو رامپد

 ...هنیومد تو به فضولیش: رامپد

 ..نکن خالتد نیست طمربو بهت که ییراکا تو

 ...رنواو وبر...کن بس....رامپد: من

 ...کن لشو میگم بهتي؟؟؟کر مگه تو: وشسیا

 گفت عصبی رامپد

 ....ارهند بطیر هیچ تو به: رامپد

 گفت اي هنندز و بد حالت یه با پریسا

 ...میکنی فوضولی چه تو به یگهد میگه سترا: پریسا

 ...نشز سر زد داد وشسیا

 ...شو خفه تو: وشسیا

 ...دبو دورم زهنو رامپد ستد

 زد داد و دکر زبا دورم از عصبانیت با موراپد ستد وشسیا

 ....داربر نجستو ستد: وشسیا

 گفت عصبانیت با رامپد

 ؟؟؟....اي رهچیکا سطو ینا تو....رو پر ي مرتیکه سننه رو تو: رامپد
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 ...میایم رکنا باهم نمودخو ما

 گفتو رکنا کشید شووسیا وشنیا

 ...خبرتونه چه یگهد بکشین خجالت کن تمومش بسه وشسیا: وشنیا

 ...هم نجو به یندفتاا ها بچه مثل

 ...مربوطه دشخو به بکنه ادمیخو رکا هر کی هر

 ...باشه نتز تودخو به ستاهو تو

 بیشتر شودخو لشغاآ داره،بر ستشود میگه داره یتهاذ کتی: وشسیا

 ...بهش میچسبونه

 ...کنی رکو چشمشو دينمیز ديبو کتی شدنه یتاذ فکر گها تو: رامپد

 ...هللاستغفرا...که ديبو کتی فکر گها تو

 ؟چی دمبو کتی فکر گها من: وشسیا

 ...کتی نه شبا نتز فکر تو...رمبیا دتیا ارنز...نکن زبا هنمود: رامپد

 گفت هنشنو نشز که ريطو آروم شووسیا شگو به چسبوند هنشود

 ..عشق دارم عشق ممیگیر بغل کتیو گها من: رامپد

 ...لیو داري زن مثال..مریضه تفکر لشغاآ يتو لیو

 ...تو مثل مریضی نووچر چشم آدم سهوا متأسفم

 ...ديبر مهآد هرچی ويبرآ

 ....نگیر رکا مما رکا به بچسب ندگیتز به وبر ،پسر وبر

 گفت گرفتو ستمود

 ... دمکر نحتتورانا هماخورعذ..بخیر همگی قتو...بریم: رامپد

 ...شما با میومدیم نباید لماو از

 ...ارنگهداخد...رهبگذ شخو سفر هشرمند زمبا

 ...فتیمر و کشید ستمود
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 ...حترانا یا دمبو لخوشحا نمونمید

  ....سوخت ريجو بد وشسیا ايبر لمد...لیو
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 *نه و دهفتا فصل*

 زدم غر لب یرز موداد رفشا زگا الپد روي پامو عصبانیت با

 ....لفضو شغالهآ ي مرتیکه: من

 گفت میریخت شکا رتصو يپهنا به که رهمینطو کتی

 ؟کنی یتشاذ گفت تو به کی دي؟؟کر ريینجوا حقی چه به تو: نکتایو

 ؟کنی ريینحوا گفتم من؟کن اعود شباها گفتم من

 ...گفتم من ؟؟ببوسم و کن بغلم گفتم من

 گفتم حرفشو سطو مپرید

 لج فقط بکن بکنی ايمیخو ريهرکا گفتی دتخو... گفتی دتخو آره: من

 ...ستیشاخو ازم دتخو که دمکر رو ريکا نهمو منم ربیا در نواو

 ...ديمیکر ريینجوا نباید تو....ديکر روي دهیاز..نه رامپد نه: نکتایو

 ...چه اون به میکنه فضولی مرتیکه؟؟؟کنم رچیکا ستیامیخو: من

 ...ستمامیخو همینو من: نکتایو

 ...رهبخو صحر من به تو محبت نیدد از همینکه

 ....ازبند راه يیزر وبرآ نگفتم...کن اعود شباها نگفتم لیو

 ...هنشد هیچی محاال: من

 ...ديکر ردخو عشقمو بعصاه؟؟؟انشد هیچی: نکتایو

 ...گفتی ستیاخو هرچی..ديبر شووبرآ

 گفتم مودکر هنگا پانیذ پگاهو به یینهآ يتو از و زدم يخندزپو عصبی

 ؟؟؟میگه چی نهویود ینا میبینین...میبینین: من

 ...ديبر شووبرآ...ديکر ردخو عشقمو بعصاا

 رو تو ويبرآ که دبو حالیش وبرآ گها لشغاآ اون....المصب خهآ ده
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 ...دنمیبر

 ...ندگیشز پی هبر ختتانمیند که چی ینی میفهمید رديخو بعصاا گها

 ...کن زبا چشماتو کن زبا

 ....اشبر مهمم ینی تو رايکا از میشه عصبی قتیو...مچشما زهبا: نکتایو

 گفتم موزد خندزپو رهبادو

 ...حتما آره...اشبر مهمم...مهم: من

 ؟؟ندگیشز لنباد فتهر و دهکر ازدواج اون بفهمی اينمیخو ینکها مثل تو

 ...نشهز با ه؟؟اونشد متمو دهبو هرچی یگهد که بفهمی اينمیخو

 گفت هق هق با

 ..هشد که هشد متمو دهبو هرچی: نکتایو

 ...فتهر که خوشبختیش لنباد فتهر و دهکر ازدواج

 ..میشه عصبی من به تو ستد ردنخو با همینکه

 ...بهم رهنخو ستتد تا میکنه اعود باتو همینکه

 ...کافیه امبر همین فقط همین فقط

 ...داره سمدو میکنه ثابت بهم..عشقه اوج..لذته اوج من سهوا همین

 عشقت که رامپد تسر بر كخا...من سر بر كخا...هخترد ینا دبو نهویود

 ..میکنه خریت داره تجلو نشسته

 ...نمیزنی دم تو نیستو مهم اشبر صالا که میزنه فحر کسی از داره

 ...شپا به نشستی زبا یگستود یکی عشقش نیومید که تسر تو كخا

 ...کن لشو...یگهد ندگیتز لنباد وبر ده

 ...نمیتونمري؟؟؟جو چه؟کنم لشو..کتیم عاشق من...نه نه

 ..میشم نهویود کتی ونبد لحظه یه من

 ردخو ستمد ربا لیناو سهوا مخانو عشق لج درآوردن يسر صدقه
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 ..مشد حالی چه...گرفتم بغلش...بهش

 ...مسیدر آرزوم به...دبو گمربز يها آرزو ءجز کتی دنکر بغل

 ....مبوسید حالتشو شخو و بو شخو و منر يموها روي من

 ..دمکر حس دجوو متما با لذتو اوج ،ضعیتو اون يتو رکا ینا با من

 ....هیچکس یا کتی یا ممکنه غیر؟؟کنم لشو بیامو حاال

 منو دبو هشد گرفته ردهیخو گریه ثرا در حاال که ظریفش و خوشگل ايصد

 آورد دمخو به

 ..مشبا همین نالا همین:نکتایو

 اعود شباها که ناییاو ي همه يجلو کنی هیاخو رتمعذ ازش بریو باید

 ...ديبر شووبرآ که همونایی يجلو..ديکر

 گفتم مودکر ضعو عصبانیت با رو هندد

 ؟؟؟کنم هیاخو رتمعذ رو پر بچه اون از مبر من...حتما: من

 ...ببینه ابخو تو

 ...يبر باید: نکتایو

 ...ارهند دجوو يباید من ايبر:من

 ...من بخاطر: نکتایو

 ...منمیر: من

 ....میکنم هشاخو: نکتایو

 ...منمیر.. نه نکتایو نه: من

 ...درك به: نکتایو

 ...درك به قیقاد...نهمو آره: من

 ...میریم کجا؟میکنیم رچیکا حاال:پانیذ

 ...مهمونین من قبر سر: من
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 ...انتهر یمدبرمیگر میکنیم جمع سایالمونوو میریم

 ...دادم مهادا همرا به نووبیر دمکر تفو اصد با نفسمو

 ..شتدا حق ییمراجو یه..دبو دهکر قهر مباها کتی

 ...یگهد دبو عاشق نماو

 درك بخو طرفستو یه نعشقشو که عاشقایی مخصوصا...رو عاشقا لحا

  ...میکنم
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 *دهشتا فصل*

 هنر و نشه بلند اشصد دمیکر سعی که حالی در و بست محکم درو پریسا

 گفت ونبیر

 ...شتاند بطیر تو به صالا: پریسا

 ؟میکنی قاطی تودخو توچه به

 غیرتی ريینجوا که گرنهو داري ستدو یختور بی ي هخترد اون زمهنو تو

 ...اشبر وردينمیا در زيبا

 دارم ستدو رو تو گفتی قتیو دمکر فکر که بگو وخر منه ،بگو حمقوا منه

 منو که النها مهم دهکر دهکر غلطی هر یشدمجر تو میگه سترا آره گفتم

 .داره ستدو

 ...کنه ارتکر قبلیشو يغلطا مشتاقه خیلی زمهنو قاآ ینکها مثل نه لیو

 ..طرفش فتمر عصبانیت با شدمو بلند تخت ي لبه از

 ..عقب فتر مقد چند وترسید

 باید ريچجو بفهمه تا گوشش يتو بونمابخو یکی که باال دمبو دهبر ستمود

 ...خب لیو...بزنه فحر ششوهر با

 ...دمبو دمر دممیکر لکنتر مودخو عصبانیت يتو گها

 !!...دمیکر قفر ییراجو یه قضیه دامر با اعود يتو حاال

 ..روش کنم بلند ستد نیست ستیدر رکا و نهز ینا خب لیو

 ...منهاز تر ضعیف لحا هر به

 به که عصبانیتی با پایینو ختماندا شدمو مشت ستد مودکر لکنتر مودخو

 گفتم کنم کنترلش شتمدا سعی سختی
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 ريچطو تشوهر با ادنند دتیا تبابا نماما گها ببین...هللاستغفرا: من

 دهستفاا پس دادن دتیا بدبختا اون گما...مبد دتیا من تا بگو کنی ردبرخو

 ..مربوطه دمخو به میکنم مودکر غلطی هر موردخو گهی هر من...کن

 یا کنم رچیکا بگی و کنی خالتد من رايکا يتو که اريند حقی هیچ تو

 ..نکنم

 ؟؟؟شد فهم شیر

 ..ونبیر یختیر ستاخو لتد هرچی و ديکر زبا هنتود دبو تخرآ ي فعهد

 فضولی ارهند بطیر تو به که ییراکا تو ببینم یگهد ربا یه فقط یگهد ربا یه

 مستقیم پایین دهنمیگر بر مشتم ینا یگهد ديکر زبا هنتود و ديکر

 ...بزنی فحر تباشوهر ريچجو يبگیر دیا تا هنتد تو رهمیخو

 ي؟؟فهمید

 ...اریود به دبو هچسبید ستر با..ادند ابجو

 يتو حشیانهو که مشکیش يموها اون ستامیخو لمد که دمبو عصبی رنقدا

 ....بشن هکند نهمشو تا بکشم رنقدا بگیرمو دوبو یختهر تشرصو

 ...باشم مسلط دمخو به دمکر سعی زمبا لیو

 قاطی نموز میشه عشقم به طمربو که ییاعود يتو باشمو آدم دمکر سعی

 !!!...نکنم

 ...دبو نخو لشد کافی ي ازهندا به اون

 ...میکشه جرز و حتهرانا مپریسا که ممیفهمید..دمبو آدم منم

 رشگرفتا ستهاناخو که قضایایی ینا منو ستد از حتهرانا نماو نستمومید

 ...دمبو ششرمند قعاوا من...هشد

 چشممو شتمودا ستدو کتیو قعاوا من...بکنم نمیتونستم ريکا خب لیو

 !!!...منمیدید مظلوممو زن مودبو بسته
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 ...دبو ممظلو نمز آره

 دمخو مثل یا میرفت و شتامیذ حترا خیلی دبو اي یگهد هرکسه شاید

 ...دمیکر خیانت

 ....دبو دهنکر یتماذ دیاز حاال تا که دبو مخانو خیلی ظلحا ینا از پریسا لیو

 ..بشم آروم تا مکشید عمیق نفس چندتا

 آروم رهبادو چشماشو يتو مشد هخیر دمبو پریسا یکدنز که ريهمینطو

 گفتم آروم

 ؟؟؟؟بهت بفهمونم اي یگهد رهجو یا گفتم چی يفهمید: من

 ..داد نتکو آروم سرشو

 ...یختر شکشما شسر دادن نتکو با اههمر

 ..شتاند حالم به فرقی هیچ..دمبو سنگ...من دل لیو

 ....مهدیا بخو چشمشو خمز روي یختر کتی چشم از که شکیا لبتها

 دردي چشمشو اننگر رچقد گفتمو اهبیر و بد دمخو به رچقد مهدیا بخو

 !!....دمبو میکشید که

 که دردي و پریسا لحا به لمد نه میگفتمو اهبیر و بد دمخو به نه حاال لیو

 ...میسوخت دبو لشد يتو

 گفتم گرفتمو فاصله ازش

 ..يفهمید که گرفت شانست... خوبه: من

 ...ارمند حوصله صالا که ونبیر وبر..چشمم جلو از گمشو محاال

 ...ونبیر وبر زود...مودخو ي حوصله نه رو تو ي حوصله نه

 ...ونبیر زد قتاا از دوکر كپا شکشوا فحر بی

 سقف به رو نه که نسموآ به رو و تخت روي دمکر لوو ملباسا با مودخو

 ...مبیداخو
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 !!!....مهتابی به مشد هخیر چشممو روي شتماگذ ستمود

 ...مببند چشمامو ستانمیخو لمد صالا

 بهمم مطمئنا که دمیا دمیا هایی صحنه زبا نبستنشو با نستمومید نچو

 ...همیریز

 که دبو دهکر لمشغو هنموذ و دبو مهم يحد به وزمرا تتفاقاا خب لیو

 ....کنم نشوورمر میتونستم زمبا چشم ريهمونطو

 ل؟؟شما میمونن یا انتهر دنبرگر انمیخو نستمونمید

 ..دنبرگر ترزود که کنهاخد

 منو کتی ربا چند عوضی اون نیست ممعلو زبا که بمونن لشما باشه ارقر گها

 ....هبگیر بغل

 ....سکنند نهویود دمر یه سهوا شمرتصو حتی

 ...ممیشد نهویود شتمدا قعاوا...یااخد

 ...شتمدا يگند لحا چه

 ..گفتم دمخو به ربا مینارهز ايبر

 آدم با رنقدا ازدواج از قبل ي بطهرا و ستیدو یه دمنمیکر فکر قتو هیچ

 ...باشه شتهدا تأثیر شیندآ ندگیشوز يتو و باشه

 ...تشازبند دنکر ندگیز از که يحد به

 ...شبکشوند نجنو و نگیویود زمر تا که يحد به

 که اعمر ضعمو میشه ینا ازدواج هبعد دممیکر فکر مصددر یه گها حتی

 !!!...رینکاا لنباد میرفتم

 ...دبو دهفتاا که دبو تفاقیا خب لیو

 ....مینشستم زشلر يپا باید مودبو ردهخو هخربز

 ...سمتش کشوند ستمود جییم يتو گوشی زشلر
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 دمکر نگاهش حوصله بی شتمودا شبر

 !!!...دمبو عضو نتوشو که دنبو مزخرفی يهاوگر ینا زمبا حتما

 ...مشد نیمخیز مجا يتو کتی ي رهشما نیدد با مودکر زبا قفلشو

 ...دمبو دهکر كپا عکساشو شورشما دبو قتو خیلی

 كپا قلبم يتو از تشاخاطر و عشقش هنموذ يتو از رششما خب لیو

 ....دبو نشدنی

 تند ريجو بد عشقش يهزرشما نیدد با حاال که عشق از رسرشا قلبی با

 دمکر زشبا دمیز

 دبو ینا متنش

 دادم لقو که مهدیا...هنمیر دمیا حرفامم نیستم لقو بد..مسال: نکتایو

 ...باشم شتهاند رکا بهت یگهد نشمو ندگیتز حمامز

 ...رامپد رکا بخاطر نماو..مبد مپیا مشد رمجبو حاال خب لیو

 ...ارهند دلتعا نسویود اون...اممیخو رتمعذ ازت قعاوا من

 ...هشرمند فتر همه جلو وتبرآ که نمومید

 ...رتمعذ زمبا..ببخشیش که هست نمهربو رنقدا قلبت نمومید خب لیو

 ....دیاز خیییییلی نماو...زهنو دمبو عصبانی

 ..مشد تر عصبی کتی مپیا متن نخوند بعد

 حتما موراپد من ادمیخو اون که دمکر شتدابر ريینجوا اچر نمونمید

 !!!....داره ارزش اشبر شدنش هبخشید ببخشمو

 ...دادم ابجو معطلی بی

 ...شبا دتخو ظبامو تو فقط...صالا نیست آدم مرتیکه اون:من

 ...یگهد نسویود میگی

 !!!....ستتد هند رکا همید ستد از لشودتعا قتیو قتو یه
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 ؟؟؟مهمه اتبر خیییلی ستیرا

 ....باشم کی من....ببخشمش که میکنی هیاخو رتمعذ من از خهآ

 مداو زود بشاجو

 ...نیست شکی نیست آدم رامپد نکهاو در: نکتایو

 !!!!...حیرو نه جسمی لبتها!!!...سالمم منکه نسویود اون ضمن در

 ....نمیوفته تفاقیا لحا هر به

 ...نیست مهم سموا صالا حمقا اون ینکها خرآ و

 ....هیچکی هیچیو...نیست مهم امبر هیچی ندگیز تو یگهد

 ..يشد حترانا من يباال از که ینها سهوا ببخشیش ستماخو گها

 ...نغودا عصابتا و...هشد حترانا حتما نتز..فتر وتبرآ...ديکر اعود

 ...اون نه دمبو دمخو صلا در لیلیشد دمکر هیاخورعذ گها

 ...نیست شکی سالمی تو ینکها در: من

 ...محد نتاهمو...ديبو سالم امتو دمنبو نهویود منم لیو

 ....دیاز خیلی...شبا قبامر

 ...هستم زمهنو دمبو نتویود من لیو...دينبو نهویود تو: نکتایو

 ...دبو عشق فقط...شد هرچی گها موقه اون

 ....حد نهمو تا حتی نمیشه هیچی نباشه عشق قتیو لیو

 ...طرفم یه عشق از دمبو غافل لبتها

 ...يمیگیر نمتحاا و نیرومیگذ قتو داري تو نستمونمید

 ....ادمید دمخو پس مودخو يحرفا...ختامیند تیکه شتدا

 ....انتهر برسی سالم وارممیدا...نمونمید: من

 ؟؟؟میبخشی حاال...مرسی: نکتایو

 ؟عوضیو اون یا رو تو؟کیو: من
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 ....درك به هبر اون...من که معلومه: نکتایو

 !!!!...دهسا منه....ممیشد مخا شحرفا با ها بچه مثل

 ...که روامیا اون...ببخشمت امبخو که دمنبو حترانا که تو از: من

 ...نجس شغالهآ نمیموند هندز گرنهو فتینر شد بخو

 ....ازم نیستی حترانا که مرسی: نکتایو

 !!!....من نه تویی باشه حترانا باید که نیاو: من

 ...قتو هیچ؟؟؟عشقمی که تویی؟تو؟کی ؟ازباشم حترانا من: نکتایو

 ازم؟؟؟ نیستی حترانا نالا ینی: من

 ؟؟؟باشم حترانا باید چی سهوا: نکتایو

 ؟بگم یا بسه...یمدنامر...نمزد رونا...شدنم دمادا...فتنمر سهوا: من

 ...نیستم حترانا که معلومه...بسه نهویود نه: نکتایو

 .ضیمرا منم باشی ضیرا تو..باشی عاشق تو..يبخند تو..باشی خوشبخت تو

 ...غگودرو: من

 ...نمیگم دروغ: نکتایو

 ...نمیکنم وربا: من

 بخو تو که ینها ستماخو تنها....تو نجو به...ابخد: نکتایو

 ...همین..باشی خوشبخت...باشی

 ...کینه بی..یاییدر...نمهربو..شتدا لید چه خترد ینا

 ...نخوندمشو رهبادو مودکر هنگا دبو هشد لبد ردو نبینمو که پیامایی به

 دم؟بو دهکر رچیکا حمقا منه...واااااااي

 ....مهربونیا ینا...حرفا ینا..پیاما ینا

 ....نواو هم و دمیکر دسر دل ندگیمز به نسبت منو هم

 ...دبو خوشبختیش سهوا فتمر گها ینکها...دبو فتهر دمیا
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 حترا اون که دبو ینا سهوا لمد رو شتماپاگذ مودکر بدبخت مودخو گها

 ...باشه

 ...دمبو هشد مسخ ستهاناخو حاال

 ....ادمید مهربونی يبو نپیامامو ستهاخو نا

 ...صالا...دنبو بخو صالا ینا نه

 ...ممیشد قبلی وشسیا نهمو باید

 ...بشه میدا نا من از باید اون

 ...سمتش هبر و کنه اپید خوشبختیشو راه و ندگیز راه باید

 ...شم ضعو باید من

 ..داد مپیا کتی رهبادو..ادمند مپیا دممیکر دفکر شتمدا که مدتی ینا تو

 ي؟؟میخند...خوشبختیدي؟شا حاال: نکتایو

 ...پست وشسیا...سنگ مشد قلبیم میل ستمواخو فخال بر

 دادم ابجو

 ...خوشبختم که معلومه: من

 ايبر جایی خونم يتو پریسا مثل خوشگل و نمهربو ي فرشته یه دجوو با

 ....منیاد دمر ترین خوشبخت اون با من...نمیمونه دنبو غمگین حتیورانا

 ..دمکر لساار پیامو کشیدمو عمیقی نفس

 ...عشقم خوشبختی ايبر...عاطفه بی...حمر بی...دمبو هشد بد رچقد

 ...هبد ابجو تا کشید لطو خییلی قبلی يها فعهد فخال بر

 ...مداو بشاجو تا دمبو معطل ساعتی نیم

 ...اشبر مبمیر...مپیا اون نیدد با میشه بد حالش که دبو ممعلو

 ..کنی ندگیز میتونی که شکراروخد...خوشبختی که خوشحالم: نکتایو

 ...میشی خوشبخت یشاالا رکنا اريبز نتودبو زههر گها امتو..مرسی: من
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 ....ببخش منو...اخد واي

 ...وشسیا حرفت ینا با میکنی متمو یودنامرزم؟؟هر من: نکتایو

 ..بقیه يبوناز خمز..فتنتر..دمکر تحمل همچیو

 ..یهدنامر یگهد ینا لیو...شبعد غونیدا لحا و گیدفسرا

 ..میشه توقعیم بی ازت که يتو..تو از نماو..مبشنو ارمند تحمل

 ...میکنی غونمدا که مرسی..زههر میگی بهم که مرسی

 ؟چی ینی ینا...نیستی حترانا مرتیکه اون بغل يتو قتیو تو: من

 ؟میکنی معنیش ريچطو تو؟؟؟چی ینی ینا...دينبو حترانا من بغل تو

 !!!دم؟؟؟میکر لحا ممیرقصیددم؟؟؟بو لخوشحا رامپد بغل تو من: نکتایو

 ي؟؟نشنید...کنه لمو زدم داد شسر ينشنید...ديبو کر

 دم؟؟؟نبو یتاذ تو بغل تو من؟؟؟میزنی تهمت بهم اچر

 ....دينامر آنقر بهات؟؟؟تهدید فتهر دتیا

 !!!!....من مثل ستدر شی خوشبخت وارممیدا: من

 ...مچشید خوشبختیو طعم هکوتا تمد یه فقط من: نکتایو

 ...بخشیدیم که نممنو...یگهد هشد متمو سهمیم

 ...میشه رلخود دادم مپیا بهت بفهمه نتز حتما

 ...مهربونت ي فرشته پیش وبر

 ؟کجایین..ستیرا...حتما آره: من

 ...انتهر یمدبرمیگر یمدار..ماشین تو: نکتایو

 ...شد حترا خیالم..تشکر یااخد...خیشآ

 ...شخو شب..نبهتو رهبگذ شخو...خب خیله..هاآ: من

 ...بخیر شب:نکتایو

 ....دمکر نپاکشو مودکر دار عالمت رو پیاما ي همه
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 ....دبو هشد بخو حالم رچقد

 ؟؟کتی لحا ماا و

 ...کنه گریه کم قلاحد وارممیدا

 ...عشقه نمومید...خانومه نمومید..ممدخو فقط عشقش نمومید

 ...میکنه گریه داره گرفتستو حالش نالا نمومید

 ...هنگیر درد شسر نشدکر گریه هبعد...کنه گریه کم...یااخد

 ...زهنسو ،نکنه پف شچشما

 ....شبا شتهدا شواهو....کن بخو حالشو...یااخد

   



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
533 

 

 

 *یک و دهشتا فصل*

 سر از نفسی دممیکر هنگا دهجا به که حالی در و هپنجر به دادم تکیه سرمو

 ....هم روي شتماگذ آروم چشمامو کشیدمو گیدسوآ

 ...نیست حترانا ستمد از وشسیا که دبو حترا خیالم یگهد حاال

 ....دبو دهکر بخو حالمو وشسیا منو بین مپیا چند نشد لبد و رد رچقد

 ...راشکا بخاطر دمبو شاکی...دمبو شاکی رامپد ستد از فقط حاال

 ...عشقم دنکر حترانا بخاطر

 جمو دمجوو يتو تنفر حس یگهد حاال شتماند بهش حسی گها قبال

 ....دمیز

 ...شتماند یدنشود چشم یگهد حاال

 ....ممتنفر میکنه حترانا عشقمو که کسی از من

 ...شکست ماشینو تسکو رامپد ايصد

 ...دبو هم روي مچشما منم نودبو ابخو هپگا وپانیذ

 آره؟ ديکر هیاخو رتمعذ ازش: رامپد

 د؟؟؟بو هفهمید کجااز..ردمخو جا لشاسو از

 ...دمبو دهفتاا پته تته به...دمکر زبا چشمامو

 ...نه: من

 گفت و زد يخندزپو

 ...شبا شتهدا شهامت: رامپد

 ...یگهد دمکر بگو ديکر هیاخورعذ من يباال از

 گفتم شدمو عصبانی

 داره؟ بطیر تو به دمکر هیاخورعذ آره: من
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 ..يمید مپیا زهنو ششوهر به بفهمه نشز گها فقط...نه: رامپد

 گفتم حرفشو سطو مپرید

 ...دبو هیاخو رعذ مپیا یه...منمید مپیا که قیقهد هر: من

 ...اون يجا اربز تودخو: رامپد

 ...هنرسید بهش و شتهدا ستدو یکیو قبال تشوهر نیوبد

 هیاخورعذ پیامشم که ضبرفر حاال...همید پیامم بهش حاال بد

 ؟کنی تحمل میتونی؟میشه ريچجو حالت...باشه

 ؟؟؟باشه دتخو ماله تشوهر اينمیخو

 ..که نمیفهمه اون مبعد...نیستم شجا که حاالداره؟؟؟ بطیر چه: من

 ...نشوز کنی درك میتونی شجا اريبز یکم تودخو تو...نفهمه: رامپد

 ابجو دبو حترانا گها دشخو اون...بزنی نواو نهز جوشه ادنمیخو تو: من

 ...ادنمید پیاممو

 ...ندگیشز به بچسبه کنی کمکش باید عاشقشی قعاوا گها تو: رامپد

 ...دهبو چی قبال که کنی دآوريیا بهش پیامت هر با ینکها نه

 ...کنی توجهی بی باید تو سمتت مداو اون گها حتی

 ...میگی سترا تو لقبو...بد من رکا

 ...ديمیکر هیاخورعذ ازش نباید لیو

 ...بفهم کتی

 ....کنه ندگیز نمیتونه...دمیا دشیا مهآد نماو

 ....نکن قاطی تودخو تو: من

 ...میترسم...یهرجو یه لمد فقط....باشه: رامپد

 ...کتی شی بد میترسم

 ..باشه....نکنی ابخر شووسیا ندگیز..که بزنه تسر به قتو یه نکنه
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 ...نکن ابخر رو رهبیچا اون ندگیز لیو..نشو منم زن...عالم هبد من

 ...میشناسم بخو رو دامر..شتدا غم شچشا...اشبر زهبسو لتد

 ...کنم ابخر ندگیشوز ستمانخو من: من

 یرد که نکنی زبا چشم قتو یه...یگهد شیطونه لیو...اينمیخو تو: رامپد

 ..کنم هیاخو رتمعذ مبر کنمو حرفت به میتونستم...باشه

 ..دبو توجه بی نشز به وشسیا یمدبو نجااو ما تا نچو..ستمانخو لیو

 ...میکنه خالی نشز سر بشواخر بعصاا ريچجو ممیدید

 ...دبو عشقت تودخو خاطر به دمکر ريکا گها من

 ...باشه دشخو لحا تو عشقت اربز پس...لقبو عاشقی

 ....دبو سترا رامپد يحرفا...بزنم که شتماند حرفی

 ...دممیکر زيلجبا نمیباختمو مودخو زدن فحر يتو ستهدر

 ...نهاو با حق که نستمومید میبستم چشمامو قتیو لیو

 ...بشه خوشبخت عشقم تا دممیکر تسکو باید من

 ...نکنم فکر بهش یگهد کن کمکم.....یااخد

 ...نزنم نگز بهش یگهد کن کمکم

 ...کنم موششافر کن کمکم

 ...ندگیمز لنباد مبر کن کمکم

 ...شه خوشبخت وشسیا کن کمکم

 ...کن سنگ لمود

 ...رمبسپا موشیافر به عمرمو روزاي بهترین تا کن سنگ لمود

 ..کنم شموافر رو  دهلعاا قفو روزاي اون نمیتونم نباشم سنگ گها من

 ....نکنم ورمر خوبو اتخاطر اون لحظه هر نمیتونم

 ...اخد نمیتونم
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 ...دمیا مسر به چی نمونمید نکنی کمکم تو گها

 ...اخد ديکر متحانما سخت رچقد

 ...خستم ضعیتو ینا از.. مشد خسته...ممید پس بد متحانموا دارم

 ...میشم آب ذره ذره دارم...ارمند تحمل یگهد

 ...میشکنه داره...میشه خم داره رگبز غم ینا یرز مکمر

 ....کمکت به محتاجم ريبدجو روزا ینا...یااخد

 ...يچیز...کمکی یه...یااخد

  ....مبیا ونبیر نمتحاا ینا از سربلند اربز...نبرسو تقلبی یه
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 *دو و دهشتا فصل*

 که اي هنقر  ينتیازا به اي شیشه در پشت از گرفتمو ستمد يتو سوئیچو

 .دمکر هنگا دبو زهمغا يجلو

 !!!!....دهیاز سرشم از...یگهد دبو بسش

 یندکر لطف قاآ ممنونم: من

 بچرخه نیاتودشا يتو چرخش یشاال،امیکنم هشاخو:دمر

 ارنگهداخد.تشکر: من

 .سالمت به:دمر

 .خونه سمت دمفتاا راه خلشودا نشستم

 !!!...ینجاا دمبو همداو نسآژا با و خونه دمبو شتهاگذ مودخو ماشین

 ...باال فتمر جیبمو يتو ختماندا سوئیچشو شتمشواگذ کینگرپا يتو

 زدم اصد لمعمو طبق مودکر زبا و در

 ؟؟؟کجایی...پریسا...پریسا: من

 ...ما لستقباا نیومد ربا یه مخترد ینا

 ....گرفت مخند روم به رو ي صحنه نیدد از

 ....نخونمو دنبو هشد جمع همه

 !!!....هجدید لمد ینما

 سهوا کسی دمبو هندید لیو کنن غافلگیر شتولد سهوا کسیو یمدبو هیدد

 !!!.....کنه غافلگیر شوهرشو و هبگیر تولد دشخو

 ....دمکر مسال مودکر لکنتر خندمو

 ....دنبو من منتظر همه و دبو قتو یرد

 !!!...دبو من تولد که رينگاا
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 زبا رو هادوکا و برید دوبو داده رشسفا دشخو سهوا که کیکی زود خیلی

 ...دکر

 ...میگرفت مخند فقط راشکا ي صحنه صحنه از که نهومید اخد

 !!!!....دبو مدلش چه یگهد ینا

 ...من دوکا به سیدر نوبت

 گفت يلوند با ختواندا نمدگر دور ستشود پریسا

 ؟چیه تو دوکا...معزیز: پریسا

 !!!...قیافش یختور به دفتاا منگا زهتا

 ...دورش دبو یختهر موهاشو دوبو هپوشید نگیر مشکی نوزا تا هناپیر

 ....داره دجوو محرمی نا که رنگاا نه رنگاا

 ..دمکر هنگا سوگند به ستهاخو نا

 ممعلو شموها از خال یه حتی و دبو دهکر شسر خوشگلی نگیر درچا

 ....دنبو

 .مداو در نماما ايصد

 ...یگهد شبا زود...وشسیا: نماما

 در جیبم يتو از سوئیچو که رهمینطو مودکر اجد نمدگر دور از ستشود

 گفتم وردممیا

 ....رکا سر دمیا دشخو ماشین با دافر از پریسا: من

 ...دکر سبو محکم لپمو وکشید جیغی خوشحالی از پریسا

 ؟؟؟؟هست چی حاال: پریسا

 گفتم خندیدمو

 ...یداپر باشم گرفته تحویلت خییلی..نور...یا...نپیکا مشاید...نیاژ: من

 گفت وکشید جیغی پریسا



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
539 

 

 ....اااوشسیا عهههه: پریسا

 گفت کنه زبا مشتمو شتدا سعی که حالی در

 ....سوئیچشو ببینم هبد: پریسا

 گفتم مودکر تر محکم مشتمو

 ؟؟؟چیه دتخو نظر به: من

 گفت نهاصبر بی پریسا

 ...یگهد هبد...نمونمید...نمونمید: پریسا

 ؟؟شتیدا ستدو چی: من

 اي؟؟؟؟ هنقر....نتیازا: پریسا

 گفتم مودکر زبا مشتمو

 ...باشه ركمبا: من

 ...دکر بوسم و شد زده ذوق رهبادو

 ...آوردن ونبیر از...ما جیب به....که شامم

 !!!....دنبو يبد شب

******* 

 پر هند با موردخو صبحونمو خرآ ي لقمه ممیپوشید کتمو که رهمینطو

 ...گفتم

 متمو تمرخصیا ،جیاخرا يبیا یرد...بیا زود امتو...فتمر من: من

 !!!...هشد

 گفت و خندید

 ؟نکنم مرتب رو خونهرم؟نشو رو ظرفا: پریسا

 گفتم مودکر شنگا چپی چپ

 ...میکنه توراکا گر رکا که روز هر...رو راینکاا میکنی که رمچقد: من



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
540 

 

 ...نکنی یرد

 بوسید گونمو و شد بلند پا ي پاشنه روي

 ...ممیا زود چشم: پریسا

 گفتم خما با مودکر كپا لبشو رد

 میمونه تلبا يجا...فتنر مهد نکن سبو تمورصو گفتم بهت ربا صد: من

 ...نمیمونه آدم سهوا وبرآ

 ...اه...نمیشه كپا که حتمرا

 گفت لپمو روي کشید ستد یخش ينگشتاا سر با

 ...شد كپا..رنقدا ننز غر: پریسا

 ..فال...يمداو زود: من

 .ونبیر فتمر بستمو مسر پشت درو

 پشت نشستم، شهر سطح كحشتناو فیکاتر شتناگذ سر پشت از بعد

 !!!...زدم تچر حسابی میزمو

 . دمکر زبا چشم گوشی نگز ايصد با

 .دادم ابجو موزد تصالما کمهد پریسا عکس نیدد با

 .....دکر اننگر ییراجو یه منم نشانگر ايصد

 ...وشسیا لوا: پریسا

 ؟پریسا چیه: من

 ...دمکر دفتصا: پریسا

 ...ووووفپو

 ؟؟نشد که چیزیت؟؟کجایی: من

 ي؟میا..شگاهموفر یکدنز رچها سر...هنشد چیزیم نه: پریسا

 ممداو: من
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 .شتمدابر صندلی پشت از کتمو مودکر قطع گوشیو

 زدم غر لب یرز

 ...!!!پشتش بشینه نتئنست رمبا یه ،عرضه بی حمقا ي هخترد

 ..بهش مسیدر زود خیلی

 !!!...شیوفر رهپا هنآ میرفت باید سترا یه که دشخو ينتیازا

 ....میرفت مخانو ينتیازا با باید نماو... که ممدمر یداپر

 گفتم پریسا به خما با شدمو دهپیا ماشین از

 .ماشین تو وبر تو: من

 .فتر پریسا

 .دمکر نگاهی دبو نیوجو پسر که یداپر ي هنندرا به

 گفت عصبانیت با

 ...نتیازا نه بشینه رشو ختر ماشین پشت باید زن ینا ده:دمر

 گفتم مودکر خمیا

 .ارمند حوصله که بفهم هنتود فحر...نمیکنیا تردراز گلیمت از پاتو: من

 ؟؟؟حاال کنم رچیکا...دبو خونم آور ننو ماشین ینا بابا خب:دمر

 ..باشه غگوییدرو آدم نمیومد بهش..دمکر شنگا

 ...فهمید میشد دمبو هشد تاکسی صمخصو که نگیر زرد یداپر از ینوا

 رو اچیز ینا و بیمه پلیسو ي حوصله من...دهبو حکمتی شاید...خب: من

 ...ارمند

 گفتم مودکر ماشینش به نگاهی

 ...هست راه تادو...رهنمیخو درد به یگهد که ماشین ینا: من

 ...ینکها یا..رتکا لنباد يمیر و يمیگیر پولتو ینکها یکی

 !!!...کنم کمکش ستاخو لمد اچر نمونمید
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 دادم مهادا حرفمو

 ي؟خوند درس رچقد: من

 ...دارم کامپیوتر یپلمد قفو:دمر

 گفتم ختمواندا باال ییوبرا

 ؟میکنی کشی مسافر کامپیوتر یپلمد قفو با: من

 ...نمیشه اپید رکا؟؟کنم رچیکا:دمر

 ...دکر پر باید ريجو یه رو بچه نوز شکم

 ...ماشینت لپو يجا به...مبد رکا بهت نشگاهمووفر يتو میتونم: من

 ....تهدخو میل..یاامز و بیمه با ثابته رکا لبتها

 گفت و زد برقی شچشما

 ؟؟؟قعاوا:دمر

 ...قعاوا آره: من

 نممنو::دمر

 د؟بو چی سمتا: من

 شهرکی مپیا.....پیامم:دمر

 ي؟؟مید ترجیح روکا...مپیا: من

 ...دارم ثابت رکا که جمعه مخاطر قلاحد...معلومه:مپیا

 ..ممنتظر نجااو....هشگاوفر...خب خیله: من

 ...رصد وشسیا.دارم رکا وشسیا با بگو يمداو

 ...شماست مالهه؟؟؟شگاوفر اون:مپیا

 ...ممنتظر: من

 ...مداو اشصد که ماشین فطر دمفتاا راه

 ؟؟؟؟کنم اتپید کجا از...بگی دروغ...گها:مپیا
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 ...بهش دادم رتکا یه و ونبیر دمکر تفو اصد با نفسمو

 .دمفتاا راه سرعت با شدمو ماشین ارسو

 ؟؟؟چیشد: پریسا

 ...ادمند ب اجو

 ؟؟؟کنین رچیکا شد ارقر: پریسا

 ..ادمند ابجو م زبا

 ؟؟؟چی من ماشین: پریسا

 ...زدم داد

 ...دممیکر فکرشو لماو از....اي عرضه بی که قعاوا...ارهند بطیر تو به: من

 ...گرفتم ماشین عقلی چه با نمونمید

 ...نیوبر شباها نتونستی ربا یه....عه عه

 ....ديکر نغودا مودمر تودخو ماشین زدي اول ي فعهد هم

 ...چلفتی پا و ستد ي هخترد

 ...یگهد تفاقها....ارنز منت يخرید که حاال...ينخر ستامیخو: پریسا

 ؟؟؟؟من سهوا درآوردي نبوز...بابا نه: من

 ؟؟؟ قتفاا ؟؟منت م؟؟؟نخر ستامیخو

 تفاقوا منتو نخریو ستامیخو معنی تا کن درازي نبوز....خب خیله

 ....بفهمی

 ...تفاقها گفتم...دمنکر درازي نبوز: پریسا

 ...دنمیوفتا قتفاا ديبو ظبامو: من

 .کن نندگیرا آدم مثل کن زبا چماتو

 !!!....مجلو پیچید د،اونبو زبا من يچشما: پریسا

 ؟میکنی اعود من با دممر با دنکر اعود يبجا
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 م؟؟؟بگیر نواو ي یقه مبر مریضم...يمقصر تو: من

 ..کنی عفاد من از باید لیو: پریسا

 ...دبو اون با حق...نه: من

 ...نکن اعود منو ها غریبه باال از: پریسا

 ..دمکر روت پر منه تقصیر...میکنم اعود خوبم میکنم اعود: من

 ..میکنی درازي نبوز حاال که بهت دادم رو

 سهوا ينمیشد شیر نالا رشو ختر ماشین پشت خونه بشین میگفتم گها

 ...من

 ...کن صحبت ستدر من با امتو...منشد شیر: پریسا

 ...هشد ساخته رشو ختر ماشین پشت سهوا که دمنبو يخترد من

 ....يمیگیر خترد کجا از داري يمیدید ديمیکر زبا چشماتو

 ....تودخو میبینی باال باال ؟؟کجا از: من

 .بکنه یشودار خونه خونه تو بشینه باید زن

 ...هحاضر اتغذ خونه ممداو..ينمیا رسرکا یگهد دامفر از

 ...دهماآ يها اغذ ینا از گرفتم درد همعد ، مشد خسته

 ...ريمیشو دتخو هم رولباسا و ظرفا..میکنی مرتب دتخو رو خونه

 و شویی فظر ماشین يتو تا شتنشونواگذ حمتز باید که هرچند

 ...بکشی شویی سلبا

 ...نیست يخبر نوکر کلفت از یگهد...لحا هر به

 ....میکنی ندگیتوز خونه تو میتمرگی

 ..کن صحبت ستدر من با گفتم الاو: پریسا

 گفتم حرفشو سطو مپرید

 ....میزنم فحر کنم لحا رهرجو: من
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 گفت من به توجه بی پریسا

 ...هشد...یگهد فهدتصا؟؟؟میکنی قاطی رو بحثا اچر...مبعد: پریسا

 ؟؟کنم رچیکا میگی حاال

 باال مکشید ستود ترمز عصبانیت با مودکر شخامو ماشینو

 ...کنی رچیکا بگم ابعد تا شو خفه فعال: من

 ...تاقما يتو فتمر سترا یه شدمو دهپیا

 ...بشم آروم تا ردممیخو هقهو یا يچا یه عصبانیتم هبعد روزا ینا

 ....کنه ممآرو تا دنبو يخبر نقلیو روسیگا از یگهد نچو

 ...کنم لکنتر مودخو یگهد رجو یه دمبو رمجبو

 .مستاد بین گرفتم سرمو موردخو بیاشر نگر پر چایی یه

 دادم ابجو نگز لیناو با ممیشد کالفه اشصد رد،ازخو نگز تلفن گوشی

 ؟بله: من

 شهرکی مپیام،پیا سما به آوردن تشریف قاییآ یه رصد يقاآ:منشی

 تو دبیا بگو: من

 .چشم بله: منشی

 .دبو میز روي که اي هندوپر به مشد هخیر شتمواگذ گوشیو

 دادم ابجو ردخو در به که اي تقه ايصد با

 تو بیا: من

 ...دهکر تعجب دبو ممعلو..خلدا مداو مپیا و شد زبا در

 شگاهموفر ینا مدیر که دبو هنشد ورشبا زمبا رينگاا رتکا دادن با

 مسال:مپیا

 ..بشین.مسال: من

 گفتم نشست می مبل روي حرفم از تبعیت به که رهمینطو
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 ....باشه حترا رتکا سیستم پشت میکنم فکر: من

 ....عالیه بله: مپیا

 کفتم شتمواگذ میز روي فرمی

 ...کن شپر: من

 ...میز روي شتاگذ فرمو تا نکشید لطو خیلی

 .شتدا بچم تادو سنش اون با

 ...دهمیکر کشی مسافر نالا تا و شتاند رکا سابقه هیچی

 گفتم ختمواندا باال ییوبرا

 د؟؟؟میا در ندگیتز جخر کشی مسافر با: من

 گفت حتیرانا با پایینو ختاندا سرشو

 ..میگذشت ريجو یه حاال که دبو معمولی جخر گها:مپیا

 ادهخانو تأمین و راكخو و ردخو جخر..خونه رهجاا...کوچیک ي بچه تادو

 ...فطر یه

 ..میشه یالیزد داره..داده ستد از کلیشو یه زهتا خانومم

 ...بیمه ونبد...آوره مسرسا شخرجا

 ..بزنه پیوند کلیشو باید...کنم رچیکا نمونمید...آوردم کم

 ...ام کلیه گرفتن نوبت تو

 ..مبیا بر خرجش پس از ريچجو باید شد ننوبتمو قتیو نمونمید

 ...خب لیو..بگه دروغ نمیومد صالا بهش...مشد حترانا

 ...عقله طشر طحتیاا..نیست ستیدر رکا هرکسم به دعتماا

 ...بیمهو...رهکا نقانو که ینجاا قحقو...تهمسر سهوا متأسفم من: من

 من به رديخو مشکل به گها زمبا...میکنه تقبل بیمه که جاییشو یه تا

 ...بگو
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 ....ببینم ربیا حتما همسرتم پزشکی اركمد

 ...یندار لطف نممنو ،چشم:مپیا

 تا دمکر هماهنگ میشد ها سیستم به طمربو که قسمتی با شتمودابر تلفنو

 ...نجااو هبر مپیا

 شناآ راتکا با و هم با نصب هشکو يقاآ يجا وبر...ینا از ینما خب: من

 ..شی

 ...رسرکا يمیا هشگاوفر نقانو طبق دافر از و خونه يبر میتونی شبعد

 ...یندکر قاییآ نممنو:مپیا

 ...مرخصی...میکنم هشاخو: من

 ...زهجاا با:مپیا

 ...در سمت فتر منو به دکر پشتشو

 ...زدم اشصد

 ...مپیا: من

 گفت نیانگر با برگشتو

 ؟شدین نپشیمو:مپیا

 گفتم موزد يلبخند...دبو گرفته مخند

 ...نه یا هست بشو ستدر ببین هتعمیرگا ببر ماشینتو...نه: من

 ...ربیا شورفاکتو و کنن ستشدر هبد که دبو بشو ستدر گها

 ...بگو بهم دنبو بشو ستدر گما

 گفت و دکر اي هخند

 ..زهجاا با...میشه ستدر حتما آره..نممنو:مپیا

 ....فتر مپیا شتمواگذ هم روي چشمامو

 !!!....دممیکر خوشحالی سبکی سحساا
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 ...دمیکر خوشحالم همیشه کنم کمک کسی به بتونم ینکها

 ...دممیکر فکر که دمخو با...حاالو

 ...اخد فطر از دهبو نستادا یه وزمرا دفتصا ممیدید

 هگر یکی بتونم بشمو مشکالتش متوجه من و کنه دفتصا ینا با يپر ینکها

 ...کنم زبا ندگیشوز يها

 ....دمیکر خوشحالم دبو مپیا يچشما يتو که خوشحالی قبر ینا

 ...برسم نفر یه ندگیز داد به تا داده ارقر سیلهو منو اخد شاید

 !!!!...کنم تأمین نسانوا ینا ندگیز باید من شاید

 ...سیلهو یه انعنو به فقط لبتها

 ...دبو اخد حکمت دبو که هرچی لحا هر به

 ...هاشه هبند فکر به ريچطو که ببین رو اخد عظمت

 ....میکنه تغذیه که اي هندز دموجو هر تا بگیر ماآد از

 ...هنگیزا شگفت اخد قعاوا...هنگیزا شگفت نیاد ینا قعاوا

 ...نیست ستدر یمانما و یند ینکها با

 ...دارم ستدو خیلی رو اخد لمد ته لیو

 ستدو خیلی رو همید ستد بهم دممر به دنکر کمک از که حسی همین

 ...دارم

  ...اخد ممنونم
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 * سه و دهشتا فصل*

 .....دبو بد رنقدا رمکنکو روز

 ...شد بد حالم شتمدا گیدماآ مودبو هخوند ینکها با

 ...زدم لکیا هنگا یه با رو همه مودنبو تو بیشتر ساعت یه

 ....تبمر هنشد بخو دمبو مطمئن لیدم؟؟وکر رچیکا نستمونمید

 ....سایت روي شتناگذ بشواجو وزمرا

 ...کنم هنگا مبر نمیتونم که دارم سسترا رنقدا

 ....باشه پیشم یکی که سوگند خونه فتمر

 ...دبو هنشد بد تبمر

 ...دمبو هنشد لقبو ستمامیخو من که چیزیم اون خب لیو

 ..انتهر فقط دبو گفته بابامم...یگهد شهر دمبو هشد لقبو اچر

 یه مبر کنمو ول نواتهر که دمنبو میآد دمخو زبا ادمید زهجاا بابا گما لبتها

 ...نه بستموا ادمخانو به خیلی ینکها سهوا نه...بخونم درس یگهد جا

 ...حتی نمیشد تنگ لممد

 !!!...هست وشسیا انتهر تو که مبر انتهر از ستمانمیخو ینا سهوا

 امبر میکنه ندگیز اون که میکنم ندگیز يشهر يتو نمومید همینکه

 ....کافیه

 ....مشد قانع خیلی....هشد کم خیلی مها ستهاخو

 ..کافیه مهمونجا منم و نهاتهر يتو عشقم همینکه

 ..بسه تمهاخاطر دآوریا شهر ینا يخیابونا همینکه

 مقد یمزد مقد که جاهایی تنهایی میرمو میشم لتنگشد قتیو همینکه

 ....بسمه میزنم
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 ...رمکنکو ابجو نیدد سهوا دنبو بخو وزمرا ستهدر

 ...مشد لخوشحا خیلی لیو

 ....هشد حامله سوگند....خاله آره...میشم خاله دارم نچو ا؟؟؟چر

 ...خوشحالم رچقد خوشحالیش از من و خوشحاله رچقد

 ...پسر یا هخترد بچش نیست ممعلو و ماهشه دو زهنو

 ...خوبه باشه هرچی لیو

 ....ارهند حد که زدم ذوق رنقدا

 ...خونش ممیر همش دبیا نیاد بچش قتیو گفتم سوگند به

 ....دمخو سهوا ممیبر موزدمید بچشو روز یه ینکها یا

 ...همیخند غش غش نماو

 !!!....نهویود دارم شوخی دهکر فکر

 ...دبر تلذ..دکر ندگیز...سیدر عشقش به....سوگند لخوشبحا

 ....نشد درما ايبر میکنه دهماآ شودخو داره حاالو

 ....ام کوچه یک خم رندا نهمچنا...من و

 ....وزیرد از تر حوصله بی روز هر من و

 ....وزیرد از تر عاشق روز هر من و

 که هایی رستگااخو دنکر رد و بختم به زدن لگد لحا در....روز هر من و

 ...نبهتر قبل یکی از ومکد هر

 ...نیست مهم صالا من ايبر ننشودبو بهترین ینوا

 ...نیست مهم بختم به زدن لگد و

 .....نیست مهم میشه چی ندگیمز ي قصه خرآ ینکها و

 ...حساسشا نه...قلبش نه..مهمه کتی نه نیاد ینا يتو

 ...دشجوو نه...ندگیشز نه
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 !!!!....دهبیخو شانسه بد آدم یه فقط کتی نیاد ینا يتو

 ....دهکر متمو رو يشکر نا که میآد یه

 ...دهکر متمو رو دينامر که...وشسیا مثل ستدر

 ...خب لیو

 ..دکر خوشحالم سوگند نشد دار بچه خبر همین

 ستنامیخو که ادمخانو به دادن ابجو يبجا خونه فتمر قتیو که يحد به

 من مثل رچقد دممیکر فکر موداد و سوگند رداريبا خبر ،ننوبد تبمور

 !!!!!.....مهمه نشوابر

 نموند و دبیخو ي شتهر یه دنکر بنتخاا بین از هنشگادا ايبر تصمیمم و

 ...!!!!شد رکنکو بشت نموند نهمو بنتخا،ا رکنکو پشت

 ....دمیا پیش چی ببینم یگهد لسا تا میخونم مسالما

 ....میزنم سحد که يچیز

 ...رمکنکو يتو زدم گند من و بغلشه يتو سوگند ي بچه یگهد لسا

 ..ندگیمز يتو زدم گند که شکلی همین

 ....حتماالا....لمساا از تر بد یگمد لسا

  ....نهروبگذ بخیر اخد
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 *رچها و دهشتا فصل*

 ...ممیومد من میگفتی: من

 ...ینجاا تا دمکر نندگیرا ريچطو منفهمید که شتمدا عجله رنقدا: وشنیا

 گفتم بغلشو نشستم،مبل روي ختاندا شودخو

 قتفاا و باشی حترانا رهنمیخو که قیافت به لبتهه؟؟؟اچیشد...هخیر: من

 ....باشه دهفتاا يبد

 عالیههههه قتفاا ینا....چیه بد قتفاا بابا نه: وشنیا

 ...یگهد بگو بخو: من

 ......میشممممم بابا دارم من....وشسیا میشه ورتبا: وشنیا

 ...لهیاا...نمووجو اي....نمیشد ورمبا

 بچه خبر مطمئنا که یمدبو ستیدو بچه لبتها و بچه کم ي ادهخانو رنقدا

 ....دمیکر لخوشحا گمر حد سر تا هممونو وشنیا نشد دار

 ...دمبو بچه ي نهویود قعاوا که یکی من

 گفتم خوشحالی با مودکر بغلش

 ....باشه ركمبا.....شم اشفد لهیا نممممموووجو ي؟؟؟ايجد: من

 یناا نماما به نرفتم خونه زهنو...گفتم تو به نفر لیناو...مرسی: وشنیا

 ...تاییدو بریم سوگند با وزمرا حتماالا..بگم

 گفتم کشیدمو نفسی

 ...عمو جیگر باشه مقد شخو یشاالا...میشی بابا داري....خوشبحالت: من

 ؟پسر نمیشی ربکا ستد اچر تو...مرسی: وشنیا

 ...دتخو سهوا يشد ديپیرمر ها میشه یرد

 ...گفتم موزد يخندزپو
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 ...میشه چی تهش نیست ممعلو..ستاهو رو ندگیمز...ها خوشه لتد: من

 ر؟بیا بچه میگی تو بد

 ردي؟؟خو مشکل به زبا...یندبو بخو که شما؟؟مگه هچیشد: وشنیا

 ...منم مشکل..نیست خاصی مشکل: من

 ...زممیسو کتی فکر با دارم زهنو که منی

 ...میکنم مقایس کتی با ستهاخو نا میبینم نموز ربا هر که منی

 ...چیشو همه..قیافشو ،تیپشو ،حرفاشو ،شوراکا

 ...ندگیشز و باشه نشز عاشق...تو مثل رهمیخو کسی درد به بچه

 ...ندگیموز نه اممیخو نموز نه منکه نه

 ...دينکر شگو وبر هشرا از گفتم بهت رچقد: وشنیا

 بابا شتیدا حتما امتو نالا خاکی به ديبو دهنز یودبو نرفته ههابیر از گها

 !!!....يمیشد

 ...همینه نیوجو و خامی...یگهد دمکر نیوجو...نمونمید: من

 گفت پشتمو زد

 ....دينکر شگو دممر پیر منه فحر به...هیچ ديکر نیوجو: وشنیا

 ...بیا دتخو به...باشی ريینجوا ايمیخو کی تا...یگهد بسه محاال

 ...يبد فقو تودخو باید...ديکر ازدواج قتهوچند

 ...آورده دووم ندگیمز که دادم فقو مودخو النما تا: من

 ، مشانمیخو که کسی با دمنمیکر ندگیز که گرنهو

 ...فمزخر ندگیز ینا از دممیکر صخال مودخو اول روزاي نهمو

 ؟؟؟میشه تر شیرین ندگیتز ريبیا بچه گها نمیکنی فکر: وشنیا

 ...اي بچه عاشق که تو

 ....فکر با که اي بچه نه..باشه عشق حاصل که اي بچه عاشق: من
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 گفت تعجب با وشنیا...دمکر قطع حرفمو

 ...تو...نمیشه ورمبا...تو ؟؟؟؟سیا میگی چی: وشنیا

 !!!!؟؟؟؟....میتونی ريچجو

 ....میکنم رتصو نواو ستهاخودناخو...نمیشه میکنم رهرکا: من

 ...تسر تو كخا....وشسیا وشسیا: وشنیا

 ...امنمیخو بچه که همینه سهوا: من

 ..هیچ ینا..نیست عشقم از که اي بچه

 ...میشه زاده ومحر یه...بشه ساخته یگهد یکی فکر با که اي بچه

 ...نشهدبو از بهتر دشنبو زادم ومحر ي بچه

 ؟؟چی که شخرآ: وشنیا

 ..رممیا بچه که کنم آدم مودخو تونستم گها...هیچی شخرآ: من

 ...میشم بچه لبیخیا..یگهد هیچی که نشد گما

 ؟؟؟چی بدبخت يپریسا...درك به تو: وشنیا

 ....درك به نماو: من

 ....تو ستد از....بگم چی نمونمید: وشنیا

 ....نگو هیچی: من

 با و ستد ساختی دتخو سهوا که کثافتی ینا تو ارمبز نگمو هیچی: وشنیا

 ؟؟بزنی

 ...بسمه نمیشم قغر میزنمو پا ستود همینکه فعال: من

 گفت شتودابر ردمیخو  نگز میآرو ايصد با که گوشیشو

 ....ممداو معزیز ممیا دارم: وشنیا

 ؟؟کجاست سوگند:من

 ...ببینه سیسمونی یکم دبو همداو نهوبیر: وشنیا
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 ...رهبخو يچیز یه تو دبیا میگفتی عههه: من

 ؟؟؟کجاست پریسا ستیرا...بریم باید یگهد نه: وشنیا

 !!!...یگهد دنمیا...خونس: من

 گفت میشد بلند مبل روي از که ريهمینطو

 ...نبرسو مسال..کیاو: وشنیا

 ...ونبیر فتمر در از شسر پشت

 ...باشه: من

 ...در پشت سیدر مسوگند همونجا

 ....نخا وشسیا مسال: سوگند

 گفتم موزد يلبخند

 ...میشی نماما داري باشه ركمبا؟خوبی مسال: من

 ...مرسی نممنو: سوگند

 ...یشاالا باشه مقد شخو: من

 ...شما نشد دار نی نی خبر وديبز یشاالا...یندار لطف مرسی: سوگند

 گفتم مودکر کمرنگی خما

 ...شتماند حرفو ینا توقع یگهد تو از: من

 ....اچر عههه: سوگند

 گفتم خندیدمو

 ....نکنه ضعف عمو جیگر...ربخو يچیز یه تو بیا...ريهمینطو: من

 !!!نیست آدم زهنو!!! ؟؟؟؟...چی ضعف بابا نه: سوگند

 گفتم خندیدمو

 ؟؟؟نیست آدم..سشوا مبمیر لهیا: من

 ..زهجاا با بریم ما...نیست زهنو یگهد نه: سوگند
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 ...صالحه رهرجو: من

 گفت و دفشر ستمود وشنیا

 اري؟؟ند ريکا:وشنیا

 ...ديکر معمو که مرسی..مشد لخوشحا خیلی خیلی..قربونت نه: من

 ...شتاند قابلی هشاخو: وشنیا

 ...بچشیم رو عمویی طعم کن لخوشحا روما بکش حمتیز یه امتو

 گفتم خندیدمو

 ....دهیاز قتو حاال: من
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 *پنج و دهشتا فصل*

 يتو شودساال زنا با که حالی در و زد هشد یزر يها کلم کاهو روي چنگالشو

 گفت شتامیذ هنشد

 ...سوگند لخوشبحا..نخوشبحالشو:پریسا

 گفتم موردخو ماستمو قاشق

 ا؟؟چر: من

 ...اخد رو تو اااوشسیا...میشه نماما داره ینکها بخاطر: پریسا

 گفتم حرفشو سطو مپرید

 ...نیومید بمواجو پریسا ننز حرفشم: من

 ؟؟؟نه اچر؟؟؟کنم لتماستا باید رچقد خهآ: پریسا

 گفتم خما با ختمواندا برنجم فظر يتو چنگالمو و قاشق

 ...دمیا مبد بچه از نچو: من

 ...دمیا خوشم من لیو: پریسا

 تو ازمبند مودخو دمیا خوشت تو نچو ادمند تعهد...دبیا خوشت: من

 ...سردرد

 ده؟؟؟بو کجا شسر درد: پریسا

 ....ارمند بچه نگو نگو ي حوصله: من

 ...نیستی شب تا صبح که تو: پریسا

 ...هبلند بچم زر زر موقع نهمو ارمبز کپمو حترا اممیخو ممیا که شب: من

 ...باشه ساکت يمداو تو قتیو ممید لقو من: پریسا

 گفتم موزد يخندزپو

 ...میگی تچر داري نیومید؟؟؟شه ساکت کی میفهمه بچم: من
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 ...میشه تر کم حوصلت باال همیر سنت؟چی که شخرآ: پریسا

 ...امنمیخو بچه کال...هیچی شخرآ: من

 ؟؟؟چیه من تکلیف پس: پریسا

 ....بچشم تو بخاطر شدنو درما شیرین طعم نمیتونم

 ....سالمت به اي بچه قمشتا خییلی: من

 ....یگهد یکی با کن گم تورگو ممید طالقت

 گفت و دکر بغض

 ...حترا...یگهد یکی با کن گم تورگو...تو غیرتی بی رچقد: پریسا

 ...اي یگهد کسه نه اممیخو بچه تو از من

 گفتم شدمو عصبی

 ...امنمیخو بچه تو از من لیو: من

 گفت نشزولر ايصد با و ترکید بغضش

 ...اينمیخو من از...ايمیخو پس: پریسا

 ؟؟؟باشی شتهدا بچه اون از شتیدا ستدو

 ....تو... کتی از ستیامیخو تو....کنم رگبز بچتو که ارمند لیاقت رنقدا

 ...شسر زدم داد

 ....شو خفه ببند هنتود: من

 ...بعد کنم کوفت اربز ازنند راه بحث ردنخو اغذ سر گفتم ربا صد

 که میگم يچیز یه یگهد میشه همین بزنی فحر کی نمیفهمی قتیو

 ...میکنی تر بد ي،ببند

 ...بفهم ارمند بچه ي حوصله...نه نالا لیو....اممیخو بچه تو از من

 ...باشم تو با ارهنمیذ دمیا..همیگیر خوشیمو بچه...نیومید صالا
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 ...نبینمو ازهمیند فاصله دمیا

 گفت و زد يخندزپو

 ....اااصالا...نبینمو نیست که فاصلم...باهمیم خیییلی نالا نکه: پریسا

 ...میشه بدتر دبیا بچه...هرچی: من

 ....میکنه تر شیرین ندگیمونوز من نظر به: پریسا

 ...دتخو سهوا باشه تنظر: من

 ..هشگاوفر مبیا ارينمیذ یگهد: پریسا

 ...ابخد سخته...نیستی شب تا صبح از که تمدخو

 ...وشسیا سخته اریود و در به دنکر هنگا نشستنو خونه تو

 ...نبخو ستودر هنشگادا وبر پاشو؟؟خونه بشینی گفتم من مگه: من

 هبعد ارمند قصد گفتم لماو نهمو..دمیا مبد نخوند درس از نیومید: پریسا

 ...ديکر فقتامو تمدخو بخونم درس ازدواج

 ..هباشگا..يهنر يکالسا وبر پاشو..دمیا تبد نخوند درس از: من

 ...تودخو کن مسرگر نموچمید

 ....میشم مسرگر بچم با فقط من: پریسا

 گفتم و ونبیر دمکر تفو اصد با نفسمو

 ...کنم کوفت لقمه یه اربذ: من

 ..اينمیخو منو میکنم فکر میکنی مخالفت قتیو: پریسا

 ...اريند سمدو...نیستم مهم میکنم فکر...نیاو فکر به زهنو میکنم فکر

  دتخو سهوا دمبو گفته یگمد ربا یه....میکنی فکر غلط....میزنی توهم: من

 ...يمیگیر نتیجه میکنیو فکر هشتباا نچو نکن فکر

 ...ربیا در هشتباا ینا از منو میکنم هشتباا گها: پریسا

 ...نمودبو مهم..عشقتو کن ثابت...کن ثابت
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 گفتم نگیر پر خندزپو با

 ؟؟؟میشه ثابت بچه یه کاشتن با نتدبو مهم و تو به عشقم: من

 ....آره ابخد آره: پریسا

 گفتم دمبو گرفته پیش بواخو قتاا مسیر که حالی در شدمو بلند میز سر از

 ....میکنم فکر بهش: من

 گفت ذوق با دوکر بغلم و پرید پشت از

 ...مرسی...وشسیا عاشقتم: پریسا

 ؟؟؟؟عاشقمه قعاوا....وشسیا عاشقتم...دمکر ارتکر هنمذ يتو حرفشو

 اره؟ند راه دل به دل مگه...اخد اي

 ارم؟؟؟؟ند سشدو اچر پس...هیچی عشق

 دمکر زبا مکمر دور از شدشو حلقه يستاد

 ؟؟میکشه لطو رچقد تفکر: پریسا

 ...دمیا بماخو که فعال...نمونمید: من

 ...ردينخو که تماغذ: پریسا

 ...شد رکو امنمیخو.....کنه کوفت لقمه یه آدم اريمیذ تو مگه: من

 ... .ممیا کنم جمع ومیز مبر باشه:پریسا

 ...میکنه درد مسر نکن اصد و سر يمداو: من

 ..بخیر شب باشه: پریسا

 روي ختماندا مودخو و قتاا يتو فتمر شبخیر شب به دادن ابجو ونبد

 ....تخت

 ...دمبو ها بچه شقاااااعا هیچ که دمنبو اربیز بچه از...میگفتم دروغ من

 يبو نکوچیکشو ينگشتاا و ستاد اون يال..نبدنشو که زادينو يها بچه

 ...نی نی يبو...!!!دمیا شیر
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 کوچیکشونو يپاها ستود سکوعر یه نیدد با که دمبو هایی بچه عاشق

 ..برسن بهش تا نمید نتکو

 میوفتن ،فتنر مقد یه از بعد گرفتنو دیا فتنر راه زهتا که هایی بچه عاشق

 ...نپوشکشو روي

 رو حرفا و ها کلمه نصف گرفتنو دیا زدن فحر زهتا که هایی بچه عاشق

 ...میکنه نشیرینشو اچیز همین میگنو هشتباا

 ...مها بچه عاشق من

 ...مبد دیا شنا بچم به دارم آرزو من

 پشتم روي باشه خترد گها کنمو زيبا لفوتبا شباها باشه پسر گها

 ...مبد اريسو بهش بنشونمشو

 ...ركپا ببرمش بگیرمو بچمو ستد که ینما عاشق من

 ...دارهبر ادمیخو چی هر تا هشگاوفر يتو ببرمش دارم ستدو

 ....لیو....بچم ي نهویود من

 ...امنمیخو بچه که نهاو دجوو بخاطر و هبد پریسا نمیگم

 ...نه..امنمیخو اون از

 ..بشه شیرین نندگیموز بچه نمداو با شاید پریسا لقو به

 ...لیو...بشم پایبند ندگیمز به من شاید ريینجووا

 ...همیگیر شکل کتی دیا با نمومید که اي بچه

 بچه پریسا دیا با بزنمو پس کتیو دیا تا ارمند انتو رنقداو نمومید

 !!!...زمبسا

 ؟؟؟ستهدر نشآورد بچه اون خهآ

 ...ارمند رکا بدیش یا بخو حاللیشو یا ومحر به

 ..نمیشه ضیرا دمخو دل...دارم رکا لمد به
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 ...ادبخو ینوا که نیست نجس و پست رنقدا دمخو دل

 ...بچه اون...بشه ساخته کتی دیا با که اي بچه

 !!!!!...دمیا نجس منظر به اچر نمونمید

 ...!!!!دمبو هشد تحریک

 ...ممیشد منر شتمدا مودبو هشد تحریک ها بچه تخصوصیا دآوريیا با

 ...اشبر میشم سوسهو دارم که اي بچه ینا ؟؟؟میشه چی ینی

 ....!!!!دارم سشدو هنیومد زهنو که اي بچه

 ....هست که دمخو ماله لیو...نیست عشقم از ستهدر

 .؟؟میشه چی بچه ینا....لیو...دارم سشدو

  !!!!!.....درك به بشه ادمیخو هرچی...نمونمید

   



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
563 

 

 

 *شش و دهشتا فصل*

 گفتم کشیدمو شکمش روي ستمود

 ؟؟؟پس دمیا نیاد کی!!!...نیست ممعلو صالا که ینا بابا اي: من

 مبل روي منشوند گرفتو ستمود

 ....نیمشه ماهودو زهنو ینا....حمقا ي نهوویود: سوگند

 د؟؟؟میا نیاد کی میگی تو

 ....یگهد فتهر سر حوصلم بابا اي: من

 گفت و دکر نمکی با خما

 ....یمارند عجله تو ي ازهندا به وشنیا منو: سوگند

 ؟؟؟چیه من تقصیر قینذو بی شما: من

 ....کنیم صبر باید میفهمیم کلمونه تو عقل لیو نیستیم ذوق بی: سوگند

 ....عقال با...بابا: من

 گفت وخندید

 دي؟؟؟کر گم راه را؟؟؟؟ینوا از ا؟خبر چه: سوگند

 ....!!!دبو هشد تنگ سوخته رپد ینا سهوا لمد: من

 اي؟؟؟میخو بیشتر من از رو سوخته رپد ینا حاال...دنامر اي: سوگند

 ....دبو هشد تنگ دتخو سهوا لمد...دمکر شوخی...بابا نه: من

 ا؟؟؟خبر چه...مرسی: سوگند

 ...نکند نجو سختی به...رهمیگذ...همیشه مثل هیچی: من

 ....وشسیا دیا با

 ....نکنا وعشر زبا: سوگند

 ....سوگند غونمدا رچقد نیونمید ؟؟؟بگم کی به نگم تو به: من
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 ...نمیکنه لمو نتمواخاطر

 ....عشقی....ريصبو...خانومی خیلی تو نمومید....میگی سترا: سوگند

 گفتم خندیدمو

 ...ببینمش یکم اربز سیتووعر فیلم یهرینجوا که حاال: من

 ...!!!!هست نفیلممو سیمونووعر تو وشسیا که مچقد: سوگند

 ....که هست...هرچی حاال: من

 ...باشه: سوگند

 ....دبو فعمد هر رکا تقریبا...دکر شنشرو و هستگاد سمت فتر

 ...ممیدید فیلمو مینشستمو

 ونبیر گرفتم لحا تو از منو هخند با و بزنه فحر دمیکر سعی سوگند

 ...رهبیا

 از صحنه یه نیدد منتظر فیلمو به دمبو هشد هخیر اون به توجه بی من لیو

 ...وشسیا

 ...بوسه اون ي همز...ماشین يتو...شب اون يتو دمبو فتهر

 ..شکنند دنابو يحرفا اون...قلبش تپش

 ...فتنمر نستاربیما....رونبا يتو ییدنمدو...لمد شکستن

 ....دنبو چشمم جلو شب اون از تر ضحوا همه و همه

 ...دبو خیس خیسه تمرصو هگادآناخو

 ....تصویر به دمبو هخیر زهنو من و دبو هشد متمو فیلم

 ..شونش روي شتماگذ سرمو...بغلش يتو کشوند منو سوگند

 ...دمیکر خیس لختشو يها شونه مشکاا

 ....ديبو بخو که توز؟؟؟با يچیشد: سوگند

 ...دممیکر هق هق...ترکید بغضم
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 گفتم هبرید هبرید و شکسته مهقا هق بین

 ...سوگند دمنبو بخو قتو هیچ من: من

 ...قتو هیچ..دمنکر شموافر قتو هیچ

 ...دشنبو به میکنی دتعا داري دممیکر فکر: سوگند

 ...نه نشدنبو به لیو...دمکر دتعا شاید دت؟؟؟آرهعا: من

 ..شب دل يتو اتخاطر ورمر به دمکر دتعا

 ...ننفرمودو يعکسا دنکر هنگا به دمکر دتعا

 ...شبونه هق هق به دمکر دتعا

 ...هنمد بستن به..دنکر تسکو به دمکر دتعا

 ..تنهایی يتو شتهاگذ منو یگستود یکی با کنم فکر ینکها به دمکر دتعا

 ...دشنبو به دمکر دتعا...سوگند

 ...نمیتونم...سوگند...منو میکشه داره دتعا ینا لیو

 ...رممیا کم دارم

 ..بزنم نگز بهش نتونستم شدمو هخیر رششما به رنقدا مشد خسته

 ...نبوسمش نتونستم شدمو هخیر عکسش به رنقدا مشد خسته

 ...شبعد انجدو ابعذ از مشد خسته

 ..دمکر كپا دهنفرستا نوشتمو مپیا اشبر رنقدا مشد خسته

 ...زدم فحر شباها میاهارؤ تو رنقدا مشد خسته

 ...ببینمش دمکر آرزو رنقدا مشد خسته

 ...دمکر ديحسو نشز به که رنقدا مشد خسته

 ..دمکر کل کل یناا مامانم با که رنقدا مشد خسته

 بهونه یه با مشونووکد هر میرنو میانو که ییراستگااخو ینا از مشد خسته

 ...کنم رد باید
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 ...دادم توضیح که رنقدا مشد خسته

 ستممدو ترین یکدنز و لبامه روي که غیدرو يها هخند ینا از مشد خسته

 ..غیهدرو که نمیفهمه

 ...هنمد دنبو بسته ینا از مشد خسته

 ...هیچکس...حالمو نمیفهمه هیچکس

 ...من منمیمیر اچر پس....بماخر ،خستم سوگند غونمدا

 ؟؟؟نمیشم متمو رفشا ینهمها یرز که جونم سگ رنقدا اچر

 ...یدزمیلر سوگند يها شونه روي مسر..دبو هبرید مونموا هق هق یگهد

 ...دمیکر سبو موهامو ومیکشید پشتم شگونهازنو ستشود

 م؟؟نمیمیر  اچر پس چی ینی...اببند هنتود: سوگند

 ...ممیمیر منم که يبمیر تو گها

 ...اممیخو خاطرتو رچقد نیومید دتخو

 ..امتو فکر به فقط نیستو مهم امبر پریسا صالا که نیومید دتخو

 ....باشی بخو تو فقط نیست مهم گفت هرچی شد هرچی میگم نیومید

 ...نمیفهممت،نمیکنم کتدر..میگی سترا تو

 ...ببینم کشیدنتو درد نمیتونم لیو

 لتو عشقت قتیو بفهمم که نیستم سحساا بی رنقدا ،نیستم نفهم رنقدا

 ..میشی حالی چه هبر و کنه

 ...يبد مهادا ايمیخو کی تا نمونمید....خب لیو

 ...هبد مهادا که داري ستدو ضعوو همین گها

 ...لحا ینا از يشد خسته میگی دتخو قتیو لیو

 ...کن شتال حالت نشد بهتر سهوا بخو

 ...بشی خوشبخت اهبخو دتخو
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 که کسی به کنه ديحسو اون تا باشی خوشبخت رنقدا کن شتال دتخو

 ...میکنه ندگیز تباها

 بستگی نمودخو شنگر به نشدبو بد یا بخو آدم ندگیز...معزیز کتی

 ..همداو پیش لیو...سخته لقبو...داره

 پاشو میوفته اتبر ستهاناخو که تفاقاییا به کنی هنگا بشینیو ینکها يبجا

 ...بیوفته داري ستدو که تفاقاییا سهوا کن شتال

 ..میکنه کمک شبا مطمئن اخد به کن توکل ،بگو هللا بسم

 ...میکنه کمک اخد...بکن حرکتی یه تو

 قیافشو تشواخاطر شودخو کنم شموافر نمیتونم سوگند نمیتونم: من

 ...نمیشه

 رو اصد و هچهر تواخاطر ینا کن سعی لیو...سخته نمیشه لقبو: سوگند

 ...تمغز اتخاطر ترین عقب به بفرستی

 پر تر سنگین و بهتر و گترربز ايچیز با جلوشو و عقب بفرستیش کن سعی

 ..کنی

 و تفاقاا و اتخاطر شجلو رنقدا ونبیر بکشیش ستیاخو وربز گها حتی که

 ...ونبیر ريبیا نواو نتونی که باشه بهتر و بخو يشخصیتا

 ...عقبی اون بیخیاله نبهتر جلوییا ینا خب بگی دتخو با یا

 ...همیر عقب لیو هنمیر دیا از تجربه لیناو عشق لیناو...میگی سترا تو

 ..کن شتال و عقب بفرستش

 ...نمیتونم نستمومید...نمیشه نستمومید

 ..شتماند مسوگند لکیا يحرفا ي حوصله لیو

 ...کنم تمومش گرفتم تصمیم

 گفتم کشیدمو عمیقی نفس
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 ي؟؟؟چیز یه فقط...میکنم سعی: من

 ؟چی: سوگند

 ؟؟خوبه ندگیش؟؟؟زخوبه حالش: من

 ...شکراروخد ینی ینا....خوبه ینی ینا...داد نتکو سرشو

 ...خوبه نشز با ندگیشز

 ...باشم بخو میکنم سعی منم...شبا بخو تو...شموسیا

 ....نینمزنا عشقم...باشی بخو همیشه لهیا عزیزمممم
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 *هفت و دهشتا فصل*

 ....قتاا يتو فتمر گفتمو مدآ شخو مهمونا به تعجب با

 ...مشد شوکه پریسا نیدد با مودکر زبا درو

 !!!....دبو خونه تو سلبا با نالا همین ینکها

 !!!؟؟؟شودخو کنه یختیر ینا دکر قتو کی

 شموها به لباسشو سر از نپاپیو و دبو هپوشید نگیر اي هنقر نوزا تا سلبا

 ..دبو زده

 ...دمیکر نگر پر نگشور مسی لب رژ شتدا قتاا يتو مسیدر من قتیو

 گفتم مودبر پایین مواصد دممیکر شنگا تعجب با که رهمونطو

 ه؟؟؟خبر چه ینجاا هست ممعلو: من

 ...گفت و ختاندا باال اي شونه

 داره؟؟؟ تعجب ینا..نمداو یناا مامانم و یناا مامانت...هیچی: پریسا

 ...دوکا گلو ستهد با نبیا ساعت و روز یه تو باهم همه ینکها: من

 ...داره تعجب اي،آره یگهد خبر هیچ نه و ازدواج دسالگر نه هتولد نه ینکهوا

 گفت و خندید

 ؟؟؟نیست اي یگهد صخا خبر نیومید کجا از: پریسا

 ؟؟؟نه یا هخبر چه میگی...مشد گیج كپا منکه: من

 گفت و دکر حلقه مها زوبا دور ستشود

 ....میفهمی ونبیر بریم بیا حاال: پریسا

 ...قتو یه میشن حترانا تاقیما تو شتهز

 ...ییاپذیر يتو فتیمر نبالشود دمفتاا راه واج هاجو

 ....شدین معطل ببخشین....مدیناو شخو خییلی: پریسا
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 ...ارهند لشکاا معزیز نه:نماما

 گفتم و نمیزبا صندلی روي نشستم

 ...مدیناو شخو: من

 میدد همتونو همینکه خب لیو هخبر چه ینجاا نمونمید منکه لبتها

 ....خوشحالم

 گفت تعجب با سوگند

 ؟؟؟نینونمید وشسیا قاآ.... وااااا: سوگند

 ...کنم متمرکز فکرمو تا مکشید هم يتو هامووبرا

 گفتم موداد نتکو سرمو..نمیرسید هنمذ به يچیز

 ....نمونمید...نه: من

 ...گفت و خندید وشنیا

 ....میشم بابا دارم من ببینی نتونستی....نخا دحسو: وشنیا

 ...قلاحد رهبگذ هما شیش شتیامیذ

 ....دمبو هشد گیج قعاوا

 .....وتهپر تو زهنو خنگ منه و هخند یرز زدن همه

 ؟؟؟؟چی ینی: من

 د،بو هسیدر من يجلو نفر خرینآ بستنیش دهفالو سینی با حاال که پریسا

 .بغلم نشست و شتاگذ مجلو رو دهفالو

 !!....بوسید گونمو ذوق با شتواگذ شپا روي سینیو

 ...ردممیخو صحر پریسا يیارکا نموند ستد از رچقد که واي

 یا رنگاا که مخترد ینا ومیومد مبد جمع يجلو یازبا سبک ینا از رچقد

 ....نفهمی به دمیز شودخو یا نمیفهمید
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 گفت خوشحالی با شکمشو روي شتاگذ آروم گرفتو ستمود

 

 ....تپر اسهو يقاآ میشی بابا داري أمتو ینکها ینی: پریسا

 گفت و خندید مبابا

 ....کجه یشدوزار یکم پریسا نیست تپر اسهو بچم:بابا

 ....دممیکر هنگا که دمبو من فقط و هخند یرز زدن همه رهبادو

 ؟؟؟؟؟.....میشم بابا م؟؟؟دارممیشنید چی

 !!؟؟مگه لکییها همین به؟؟؟؟یااخد؟؟؟؟خهآ....نه....نه

 تگند....اه اه اه....ربا یه به دمنمیکر فکرشم اخد وااااي...دمنمیکر فکرشم

 ....وشسیا بزنه

 ؟؟؟چیه حکمتت...یااخد

 ...ينمید بهش نمودر دوا و شتال کلی و داره بچه آرزوي یکی

 ....تالشی هیچ ونبد...ستمانمیخو منکه...امنمیخو منکه

 ....شدنش لبیخیا و پریسا هند نشد بسته ايبر

 ه؟؟؟؟؟بگیر فهد یه همین به باید

 ...ممیترسید که شد همونی....بچه ینا....اخد اي

 ....واي واي....کتی عشق به قیقاد....کتی دیا با قیقاد

 ؟؟؟.ردمخو گهی چه من

 ؟؟؟؟؟میشه چی حاال

 ...شتمدابر دنکر فکر از ستد وشنیا ايصد با

 دادا؟؟؟ کجاییوش؟؟؟سیا: وشنیا

 ....همینجا: من

 ؟؟؟نشدین لخوشحا: سوگند
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 گفتم مودکر مصنوعی ي هخند

 ....نمیشه ورمبا...یهو مشد شوکه فقط...اچر اچر: من

 

 گفت بهمو دنچسبو شودخو مشد لخوشحا قعاوا دمیکر فکر که پریسا

 ...معزیز میشی لخوشحا شنیدنش از نستمومید: پریسا

 اشبر ارهقر و توئه از که میشم اي بچه درما دارم که خوشحالم قعاوا من

 ...کنی ريپد

 دمکر هبسند دروغ ي جمله همین به فقط

 ....خوشحالم منم: من

 ..هخبر چه نستیونمید که نالا حاال:پریسا نماما

 درما ارهقر که يمید مخترد به حسابی دويکا یه فرصت لیناو يتو لیو

 ....بشه

 ...بزنم لبخند دمکر سعی زمبا

 ...حتما: من

 ...دمبو شوکه فقط من مهمونا فتنر تا نشباو

 ...دممیز غر موردمیخو صحر لمد يتوو

 ...شد ینا اچر که....مشد مخا اچر که

 !!شم صخال ششر از ريیجو میشد شکا...امنمیخو بچه منکه

 ..دبو فتنر قتو یگهد

 ...دنمیکر حافظیاخد یکی یکی همه

 ...دمبو مناسب فرصت یه لنباد

 فحر مامانش با شتدا پریسا و دبو بابا ،با زدن فحر لمشغو وشنیا

 ....دمیز
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 ...دمکر یکدنز سوگند به مودخو

 ...دممیکر حس حضوو به دمخو مواصد يتو نیاتو نا و عجز

 ...سوگند: من

 

 سمتم برگشت

 ؟؟..بله: سوگند

 ؟؟باشه...نگو يچیز کتی به میکنم هشاخو: من

 ...یگهد که شماا؟؟چر: سوگند

 گفتم حرفشو سطو مپرید

 ...سنپر شواچر...سوگند دمکر هشاخو: من

 ...نگو بهش يچیز وشنیا نجو فقط

 گفت و داد نتکو سرشو

 ....میکنم سعیمو..باشه: سوگند

 گفتم مودکر خمیا

 ...نگی هبد لقو..هبد لقو....نه سعی: من

 گفت و خندید

 ...ممید لقو...باشه: سوگند

 ....بست نقش مشد خشک يلبا روي ضایتر سر از يلبخند

 ...شد حترا یکم خیالم ريینجوا

 ....که هرچند

 که کتیه نفر لیناو مهمونی ینا هبعد دممیکر فکر لمد ته شتمواند دعتماا

 ....میشم بابا دارم میفهمه

 ...بفهمه گها که واي....نفهمه کنه اخد
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 ...همیریز شکا و میشه غمگین رهبادو حتما

 ....همیریز بهم رهبادو حتما

 ....دمبو دمخو گها من

 ؟؟؟..شدنشو دار بچه لیو...دممیکر لقبو ییراجو یه جشوازدوا شاید

 

 ....لعنتی....نه

 ....نمیتونم ،نمیتونم...شدنشو دار بچه نه جشوازدوا نه

  !!!!....میکشمش شک ونبد رو بشه یکدنز کتی به هرکی....میکشمش
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 * هشت و دهشتا فصل

 گفتم ختمواندا قتاا به نگاهى

 ...باشه ركمبا خوبه خیلى سوگند شد عالى: من

 گفت هخند با پشتمو زد یکى

 ...کن تعریف دتخو از بیشتر نکش خجالت بابا نه: سوگند

 گفتم مودکر خمىا

 !ه؟نشد قشنگ من گمر:من

 گفت و کشید هم ىتو خماشوا من از تقلید به

 ؟میگى رىینجوا اچر نهویود عههه: سوگند

 ..تو دنگر دفتاا حمتشز ى همه مرسى هشد عالى اچر

 گفتم کشیدمو قلمبش شکم به ستىد

 ؟شتىاگذ کجا لباسامو: من

 گفت حتىرانا با

 !ى؟بر اىمیخو: سوگند

 گفتم شدمو پکر اون مثل منم

 ...مبر هبهتر ننیومد تمهمونا تا یگهد آره: من

 ...بمونى میشد شکا: سوگند

 گفتم جانب به حق

 .یگهد تهدخو تقصیر همش:من

 ه؟میگیر نهدومر نونهز رو سیمونی مهمونی عاقلی آدم ومکد خهآ

 .....یگهد نونسز سیسمونی

 .....فقط شنونیا و من ادهخانو که نیست مهمونی بابا:سوگند
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 ...مبر ترزود پس نیستم نتوادخانو ءجز که منم خب خیله:من

 گفت و نددوبرگر دشخو سمت منو

 ي؟شد حترانا؟میکنی خنک نقدا تودخو اچر کتی واااا:سوگند

 .دمنبو حترانا صالا سوگند ستد از..دمبو دهکر بغض ديبیخو

 ....نشم رو به رو نشز و وشسیا با تا میرفتم باید که دمبو حترانا دمخو از

 .مبر ستانمیخو لمد لیو میرفتم باید

 .....ببینم هشد که ام قیقهد یه سهوا فاموو بی عشق بمونمو ستمامیخو

 ممداو دمخو به اشصد با

 ي؟شد حترانا امباتو جونم کتی:سوگند

 گفتم موزد يلبخند وربز

 .دممیکر شوخی شتم؟داچی سهوا حترانا نهویود نه:من

 ؟نه یا شتیاگذ کجا لباسامو میگی حاال

 .اتبر رممیا لباساتو نالا منم ،قتیوتا ربخو يچیز یه وبر تو:سوگند

  يتو فتمر مودکر كتر کوچولوشو خترد خوشگل قتاا حرفش از تبعیت به

 ....ییاپذیر

  شتمدابر زمو یه مبلو روي ختماندا مودخو دم،بو هشد خسته حسابی

 .دبو تر حترا ها همیو ي بقیه از نشردخو

  جلو مداو ريستگااخو شب اتخاطر که دممیکر پوستش شتمدا

 ......تخت یرز ختماندا زومو پوست که صحنه نهمو.چشمم

 ؟کنم گریه یا مبخند نستمونمید

  وشسیا دیا زممو یه نیددبا که بدبختی یا خوشبختیه نستمونمید

 .....!!!!!!میوفتم

 .زدم زگا موزمو کشیدمو عمیقی نفس
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 گفت نشست می مبل روي سختی به که رهمینطو و مداو ملباسا با سوگند

 ....کنم انجبر سیتوعر یشاالا.يشد خسته حسابی نکنه درد ستتد:سوگند

 گفتم مودکر نگاهش چپ چپ

 ....کنی انجبر دهنکر زمال:من

 .مددراو اصد به خونه نگز دمبو دهنز حرفمو مهادا زهنو

 ...شد دیاز قلبم نضربا دره پشت کی بفهمم ینکها از قبل

 گفتم نیانگر با

 ...نمداو تمهمونا واااي:من

 گفت میرفت در سمت که رهمینطو سوگند

 .....نمداو که نمداو:سوگند

 گفت سیدر که نیفوآ به

 ....که داره کلیدزد؟ نگز اچر پس شهونیا عههه: سوگند

 موزمو که رهمینطو کشیدمو گیدسوا سر از نفسی وشنیا سما نشنید با

 گفتم شتمامیز هنمد يتو ستهدر

 ....عزیزمه ربیشعو اون دمکر فکر خییییشآ: من

 گفت هخند با سوگند

 !!!؟عزیز یا رهبیشعو خرآ:سوگند

 گفتم ختمواندا هم روي پاهامو

 .....زهنو امبر هعزیز: من

  وشسیا هنگآ شخو ايصد و شد زبا خونه در که دبو هنشد متمو حرفم

 .....دکر حبس سینم يتو نفسو

 .....هستم منم مخانو سوگند هللا یا:وشسیا

 ......مشد بلند مبل روي از ريچطو منفهمید
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 .......دمبو دهکر لهو حسابی

 .کنه شسر يچیز یه تا قتاا يتو دبو فتهر سوگند

 ......خلدا مداو بشه درصا ورودش زهجاا ینکها از قبل شموسیا

 .....نیدزلر به دکر وعشر مپا و ستد یدنشد با

 ...دمبو دهکر یخ بیشتر هم خونه دسر يتو ي دهمر از

 .....دمیکر وارد سسترا بهم بیشتر باشه هشنید حرفمو در پشت از ینکها فکر

 ....پایین ختماندا سرمو موداد رتقو اصد و سر با هنمود آب

 .ندزولر لمود دبو داده ارقر مخاطب منو که وشسیا ايصد

 ....دبو عالی وشسیا رينگاا دنبو بخو صالا حالم که من عکس بر

 ؟؟خوبی.مسال:وشسیا

 ...نمیومد ونبیر هنمد از ییاصد دممیکر ريکا هر د،بو همداو بند بونمز

 .مشد مسلط دمخو به یکم سوگند نمداو با

 ؟خوبین نخا وشسیا مسال:سوگند

 برگشت سوگند سمت به و شتدابر من روي از سنگینشو هنگا وشسیا

 ؟خوبی شما.نممنو مسال:وشسیا

 ؟کجاست پریسا پس.مدیناو شخو خیلی هللالحمدا نممنو:سوگند

 ....دکر هیاخو رعذ.دبیا نتونست دنبو بخو حالش:وشسیا

 .شد بد چه بابا اي:سوگند

 ....دهفتاا چپ سوگند با من يباال از پریسا نستمومید بخو

 ...حتما هنیومد همینم بخاطر

 .....!!!!!دارم سشدو من؟طفلک چی باشه بد حالش قعاوا گها لیو

 ...ختماندا وشسیا وتتفا بی ي هچهر به نگاهی

 ....یگهد نمویود......دمبو اننگر بیشتر من رنگاا اون زن سهوا
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 ؟باال نیومد اچر وشنیا:سوگند

 .دمیکر صحبت نهمسایتو با شتدا دمیا:وشسیا

 گفت و بچه قتاا سمت دفتاا راه

 .....ببینم فسقلیو قتاا مبر من زهجاا با:وشسیا

 .بفرمایین:سوگند

 گفت و شد دشا لحنش یهو ق،تاا يتو فتر

 .هشد بخو خیلی شیکه رچقد ه،شد عالی یندکر رمچیکا وااااااي:وشسیا

 ؟یندبو گرفته ینرایزد

 .....قتو چند ینا یمداد حمتز بهش حسابی جونه کتی رهکا نه:سوگند

 .....دکر یقرتز نفس به دعتماا بهم قتاا يتو از اشصد

 ......سلیقه ینا عالیه هنرمند چه کتی به فرینآ!!!!! ي؟؟؟جد: وشسیا

 .....تعریفش با دمکر بغض رهبادو.....ااااااااخد اي

 .....دبو همداو رکنا دشخو با بخو رچقد بحالش شخو

 ....دهفتاا تفاقیا که رنگاا نه رنگاا

 ،سلیقم شخو من میگه سترا وشسیا دمکر فکر دمخو با

 ......!!!شد ختهوفر که شتاگذ ستد جنسی رو فقط سلیقم دامر بنتخاا تو

 ...خلدا مداو وشنیا و شد زبا در

 گفت و زد لبخند یدنمد با

 مخانو نکتایو مسال:وشنیا

 گفتم میومد در هچا ته از که ییاصد با

 مسال:من

 گفت و مداو ونبیر قتاا از وشسیا

 .....نمید سالمتو ابجو میکننو حسابت ادم که خوشبحالت: وشسیا
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 ......!!!!بوقیم که ما

 د؟؟؟؟بو هشد حترانا واااااي اي

 م؟؟؟؟؟؟؟نشد حترانا من شد دمادا اون مگه ،صالا درك به

 گفتم حرفش به توجه بی

 .مبر یگهد من نسآژا به بزنی نگز یه میشه نجو سوگند:من

 .نمیرسونمتو من یناربز ؟نسآژا اچر: وشنیا

 .دمخو ممیر....نمیا نمهموناتو نالا شما نممنو نه:من

 ....نیستن که غریبه ارهند لشکاا باشه:وشنیا

 !؟میبرمش من نبمو تو ايمیخو:وشسیا

 گفتم ستپاچهد

 ...ممیر دمخو من نه:من

 .سیدر نسمآژا یندکر کل کل شما تا:سوگند

 .دمبو سوگند نممنو رچقد که واي

 گفتم ممیبوسید وسوگند ي گونه که رهمینطو شتمودابر کیفمو

 .ديکر لطف نجو سوگند نممنو:من

 .میکنم هشاخو:سوگند

 .ديفتاا حمتز به کلی نکنه درد ستتد یگهد ببخشید

 .دبو ظیفهو ،که دمنکر ريکا بابا نه:من

 ...یندکر لطف شما حرفیه چه ینا:وشنیا

 .کنیم انجبر یشاالا هشد عالی خیلی

 ...فظاخد زهجاا با. میکنم هشاخو:من

 ...رهنخو بر قاآ به که دمکر کلی فظیاخد یه

  زهجاا دبو بسته کشیدنمو نفس راه که بغضی به ماشین يتو نشستن با
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 ...بشکنه دادم

 ...دمکر هق هق اصد بی خونه تا موداد تکیه شیشه به سرمو

 ...نموییود حتما دمیکر فکر دشخو با نسآژا ي هنندرا

 ...دنمیکر  ردممو در دممر ي همه که يفکر نهمو ستدر

 ...دبو حقیقت و دنبو فکر که لبتها

 ...دمبو هشد ییونهد قعاوا وشسیا عشق از من

 دمکر مزمهز دمخو با

 ..........!!!!!!!!!!نمویود من آره
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 *نه و دهشتا فصل*

 گفت عصبانیت با پریسا

 .منمیا نمیتونم ،نیست بخو حالم؟بگم باید ربا چند:پریسا

 شسر زدم داد اون از تر عصبانی

 ....بیاد بی فقط خوبه حالت:من

 ....قعاوا داره خجالت همداو نیاد بچه حاال ينیومد که سیسمونیشم سهوا

 ؟کنم زيلجبا و بیاد بی باید چی سهوا من:پریسا

 .مبیا نمیتونم نیست بخو حالم مشد سنگین یگهد میگم دارم

 ...رنواو و رینوا میرفت یشبمد همین تاد؟نبو حامله سوگند مگه:من

  که نیست اي هپیچید چیز صالا ینا ،نمیتونم من میتونسته اون خب:پریسا

 ....وشسیا نفهمیش

 ؟یگهد ينمیا:من

 .نه:پریسا

 ...........درك به:من

 ....ونبیر زدم خونه از شتمودابر کتمو

 ....بهتر نیا ينمیا...میکنم لتماسشا دهکر فکر سلو ي هخترد

 .......میسوخت اشبر لمد سوگند رهبیچا

 .....یشرجا و صمیمی ستدو بین دبو دهکر گیر

 .......دبو دیاز شصبر طفلی اون لیو دنبو بخو صالا شباها پریسا رفتار

 ....فتمر ستانوربیما مسیر سریع خیلی

 .دبو هشد یرد کافی ازهندا به
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  نشد منتظر ونبد مپرسید مخصوصو ي طبقه و قتاا رهشما ینکها از بعد

 ....باال فتمر وبد وبد رسانسوآ سهوا

 ....دنبو همداو همه تقریبا

 خلدا فتمر مودکر جا جابه ستمد يتو گلو ستهد

 همه به مسال:من

 گفت و  برگشت سمتم به خوشحالی با وشنیا

 .....دارم اي بچه چه ببین بیا...مسال:وشنیا

 شخترد و سوگند تخت سمت فتمر

  باشه ركمبا نجا سوگند مسال:من

 داد ابجو لحا بی

 ..هنیومد پریسا..نممنو مسال:سوگند

 گفتم هشرمند

 .....اممیخو رتمعذ:من

 ؟نیست بخو حالش:سوگند

 ....داره کسالت ردهیخو:من

 ...شه بهتر که یشاالا...میشه سخت خیلی خرآ يها هما داره حق:سوگند

 ..داري لطف نممنو:من

 گفتم و دمکر هنگا نشوزنا کوچولو خترد به

 ؟کنم بغلش میتونم....کوچولوئه و زنا رچقد وووونجو اي:من

 ...حتما آره:سوگند

 ....دمکر بغلش طحتیاا با و آروم

 ....دبو هشد منتقل بهم خوبی حس چه

 ........ها قشنگیه حس شدنم عمو
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 ..ببخشه اخد هللاماشا زهنا رچقد من ايخد واي:من

 ز؟نا خترد ینا خرآ چیشد سمشا

 ........من از شنیا هسوگند از شسو:وشنیا

 ....قشنگه خیلی؟سونیا:من

 شما پسر قاآ نیدد بیایم وديبز یشاالا مرسی:وشنیا

 گفتم موزد يلبخند

 .....یشاالا:من

 ....دکر لهو منو ظریفش ايصد اون با کوچولو سونیا

 .........کنم رشچیکا نمونمید من شبگیر بیا:من

 ..وشقاسیاآ یندراورد خترمود شکا:سوگند

 ي؟کند نیشگونش نکنه:وشنیا

 .گرفت ازم رو سونیا هخند با

 ...در سمت برگشتم کتی ايصد با

  مسال:نکتایو

 ..هنیومد پریسا که دمکر شکراروخد یدنشد با

 ...نه میشه خترانا اون ینکها ايبر نه

 ....!!!!ببینه رمکنا منو ي حامله زن کتی شتماند ستدو ینکها سهوا

 ........میشم بابا دارم من نهومید میگفت حسم که هرچند

 ...سوگند سمت هبر نمیتونست دمبو دهیستاا راه سطو

 .....عجله و شتدا ذوق حسابیم

 گفت و مداو رمکنا

 ؟بشم رد من میدین زهجاا ببخشید:نکتایو
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 ....دمکر نگاهش خجالت ونبد

 ....دبو شپو شخو و خوشگل زمهنو ماا دبو هشد الغر رچقد

  لمس بدنشو که بامنی سمیهر رنقدا عشقم ممیدید قتیو ردممیخو صحر

 .....دمکر

 بفرمایین:من

 ....فرمایم می یناربز گها:نکتایو

 گفتم کشیدمو رکنا مودخو

 ....وبر:من

 گفت ذوق با و سوگند سمت فتر من به توجه ونبد

 ...يشد نماما نمیشه ورمبا يشد نمک با چه سوگند وااااي..مسال:نکتایو

 .کهرمبا.آوردي بدنیا گلی ستهد چه مبر قربونت لهیا

 ....زدي ذوق بیشتر دمخو از نهویود:سوگند

 .......قیذو بی خیلی تو....دمنز ذوق هنو منکه وا:نکتایو

 ...زدي لبخند من خترد بخاطر قتو ینهمها هبعد که خوشحالم:سوگند

 ...دبو هشد تنگ تخند سهوا لمد مبر قربونت

 .......مشد کالمش تیکه متوجه

 ....هنمیومد لبش به هخند حتی من بخاطر ،مداو مبد دمخو از

 ...رهمیا لبم به هخند که توئه خوشبختی نیدد:نکتایو

 ..خوشبختی که خوشحالم

 گفت و زد حالی بی لبخند سوگند

 ...بزنم شیرین لبخند یه منم تا شی خوشبخت امتو وارممیدا:سوگند

 ......نمیشم خوشبخت هیچوقت یگهد من شنبا وارمیدا ديبیخو:نکتایو

 ...تهرنتظاا در خوشبختی رامپد با:سوگند
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 .....مشد عصبی هپسر اون سما نشنید با

 ....نشه خوشبخت هیچوقت اممیخو شه خوشبخت اون با ارهقر گها

 ....!!!!نشه وسعر لیو بشه خوشبخت صالا

 ...زدم خندزپو دمخو به

 ....توقعی چه

  يپا به بمونه بدا تا اون دارم رنتظاا و بچمم نیدد رنتظاا در دمخو

 .......!!!!من

 ...مبد شگو نحرفاشو به نمیتونستم اون از بیشتر

 ...شتماند شنیدنشو جنبه که حرفایی

  یکی ردمو در کتیو نظر و بمونم نمیتونستم دمبو پکر و نغودا یشرهمینجو

 .....مبشنو دمخو جز

 .اریود به زدم تکیه قتاا ونبیر

 ...ننمیشد من دنبو متوجه که دنبو سونیا مگر سر رنقدا همه

 .......رسیگا نخ یه به شتمدا جحتیاا عجیب رچقد که واي

 ........دمبو دهنز لب بهش کتی نجو قسم از بعد زهنو که ريسیگا

 .....ممیشد آروم یکم شاید ممیکشید نخ یه هپنجر رکنا گها

 بستم چشمامو کوبیدمو مینز به محکم پامو

 ...........ندگیمز به دمبو زده يگند چه دمخو ستد با

 ..سوگند نیدد یمدبو همداو کتی با نالا شکا

 ....دمبو مپسر تولد منتظر ذوق با و دبو کتی شکم تو بچم نالا شکا

 ....دممیکر شتال بیشتر آوردن بدست ايبر شکا

 ...........شتماند تحسر رنقدا شکا

 ...........!!!!!!!!!!!!!!!!دمبو خوشبخت من اااااااااشکا اااااااااخد اي
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 *دنو فصل*

 !!!!!؟؟؟؟؟نمز یا پسرمه ايبر نیمانگر نستمونمید

  بهش حسی که نیز یا بچمه ايبر ابظطرا ینا نستمونمید

 ارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ند

 گفتم نیانگر با

 داري؟ درد خیلی:من

 گفت و داد نتکو سرشو میگزید لبشو که رهمینطو

 ....هشد تحمل قابل غیر یگهد:پریسا

 گفتم مودکر كپا گونش روي از شکاشوا

  زيلحبا هی نستاربیما بریم میگم دارم عصر از که المصب منه خب:من

 ...میکنی

 ....بریم ،کنم تحمل نمیتونم یگهد:پریسا

  کمک موآورد دمبو دهکر دهماآ ظهر از سترسما از که لباساشو شدمو بلند

 ...بپوشه دمکر

 .شتمدابر دوبو دهکر دهماآ نستاربیما به فتنر ايبر ذوق با پریسا که کیفی

 ...شتمدابر کیفو ستمد یه با گرفتمو بغلشو یرز ستمد یه با

 ......دبو هشد لبیحا و دبو دهکر قعر درد تشد از یگهد

 ..........کنم رچیکا باید نستمونمید که دمبو دهکر لهو شتمودا سسترا رنقدا

 ......مبریز بهم رنقدا لحا ینا تو پریسا نیدد با دمنمیکر فکر قتو هیچ

 . بشینه دمکر کمکش بوندمواخو اشبر رو صندلی سریع

  راه نستاربیما فطر به سرعت با نشستمو پریسا به کمک از بعد

 ..........دمفتاا

 .دادم منجاا زود خیلی رو پریسا يبستر به طمربو رايکا



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
588 

 

 .دممیز مقد در پشت نیانگر با منم و دبو هشد يبستر پریسا حاال

 گفتم فتمور طرفش به کترد نمداو با

 ؟کنم رچیکا باید نال؟اچیشد خانومم کترد ببخشید:من

 گفت ديخونسر با و زد يلبخند کترد

  حتماالا هنرسید نیمانشوزا قتو زهنو یمدکر يبستر خانومتونو هیچی:کترد

 .داره رکا دافر تا

  فرصت نچو دننکر نیمازا گها هیچی که دنکر نیمازا طبیعی دافر تا گها

 ......میشن ینارسز هشد متمو نیمانشوزا

 ؟؟؟چیه تکلیفم من خب:من

 ...میکنیم نخبرتو دفتاا تفاقیا هر...بمونین منتظر میتونین:کترد

 ...نممنو:من

 ....نمیومد خوشم صالا نستاربیما محیط از

  منتظر ماشین يتو دادم ترجیح ،میگرفتم عتهو و میشد بد حالم

 ..........بمونم

******************* 

 میشد یتاذ بستمم يچشما شیدرخو رنو يگرما از

 ....دمکر زبا آروم خیلی چشمامو و دادم قوسی و کش بدنم به

  دیا زهتا دبو دهبر بماخو ماشین يتو که موقعیت اون يتو دمخو نیدد با

 ....دمفتاا یشبد تتفاقاا

  هبیداخو آروم و حترا حاال تا یشبد از من و شتهدا درد نمز جالب رچقد

 ...دمبو

 .دبو شیش یکدنز دم،کر هنگا ساعتم به
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 .............دنبو همداو در زهتا مخانو شیدرخو ینکها مثل

 .نستاربیما خلدا فتمر و مشد دهپیا ماشین از

 ........!!!!!!!!!رمبخو بگیرمو يچیز یه نگرفتم سسترا رهبادو تا دادم ترجیح

  که قسمتی نهمو فتمر مودکر ییاپذیر دمخو از کیک و کاکائو شیر با

 ...دنبو دهکر يبستر رو پریسا

 گفت یدنمد با و مداو ونبیر قتاا ز هم پریسا کترد من ورود محض به

 .......مبگیر ستما نباهاتو ستمامیخو الا همین. بخیر صبح مسال:کترد

 ه؟چیشد..مسال:من

  قصد رينگاا نپسرتو قاآ لیو کنن نیمازا طبیعی یمدکر شتال خیلی:کترد

 ...ارنند ريهمکا

 ...شتاند اي هفاید رمفشا لمپوآ. دارن درد هیسر یشبد از نخانومتو

 ...شد یتاذ خیلی طفلکی

 ......میشه دهماآ عملم قتاا بزنین مضاا عملو ي نامه ضایتر شما تا

 ..... حتما بله:من

  معطل در پشت ساعتیدو عمل قتاا به پریسا فتنر و برگه زدن مضاا از بعد

 .....!!!!!!دمبو امعزیز راه به چشم و

  شدمو بلند نستاربیما نگر سبز يها نیمکت روي از در نشد زبا ايصد با

 ...فتمر کترد سمت به

 .....نباشین خسته:من

 ...نممنو:کترد

 ؟سالمن؟مداو نیاد کترد چیشد:من

 گفت و ختاندا پایین سرشو کترد

 .........شکراروخد خوبن نخانومتو:کترد
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 گفتم موداد رتقو هنمود آب

 ؟چی مپسر:من

 گفت و کشید عمیقی نفس

 ...متاسفم:کترد

 گفتم و کنه کامل حرفشو شتمانز

 ه؟چیشد مگه؟چی سهوا متاسف:من

 ........داره متابولیک درنا ريبیما یه نپسرتو متاسفانه:کترد

 ؟صالا چیه متابولیک ريبیما؟چی ینی ینا خب...خب:من

 ....نیست مهم چی ینی و چیه متابولیک ینکها:کترد

 گفتم میرفت باال ستهاخو نا امصد که رهمینطو

 ؟چیه مانشدر ؟راهمیشه چی مپسر حاال؟مهمه چی پس:من

  ینکها از قبل سخته خیلی مانشدر و تشخیص راه ريبیما رینجوا:کترد

 ......نمید ستد از جونشونو زادانو معموال بشه نمادر ايبر میاقدا

 .....یدزمیلر عصبیم و بلند ايصد مودبو دهکر بغض

 ...رکشو از رجخا ببرمش:من

 گفت و دکر قطع حرفمو

 ......ارهند هفاید:کترد

 گفتم کشیدمو مموها بین ستید

 ....ممید ندگیموز کل...ممید بشه خرجش هرچی:من

 .......ارهند هفاید باشی شتهدا هم رو نیاد کل:کترد

 ...هست هیرا یه حتما:من

 ....همعجز یه و اخد به توکل: کترد
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 ....ارهند يچیز جرز جز موندنش هندز لبتها

 

 ...نمیکنن عمر دیاز ها بجه ینا

 .....بیوفته بد قتفاا ینا ببندین دل بهش ینکها از قبل هبهتر

 ؟نفهمیدین یشدار ربا تو ريچجو:من

 ....نمیشد مشخص چی هیچ:کترد

 .............ببینمش اممیخو:من

  میتونی شیشه پشت از نهزادانو هیژو يها قبتامر بخش بیا نبالمد:کترد

 ...یناهاششا...ببینیش

 ....دمکر هنگا دمیکر رهشاا که جایی به

 ....سالم جسم ینا با هبیگنا زادنو ینا....من ايخد

 ؟؟؟...نیست نشدبو هندز به يمیدا و داره درنا ريبیما ینا

 ...کوچولو ینا ستنیهاخو و شیرین رچقد

 ....دمکر ششازنو دور راه از کشیدمو شیشه روي ستمود

 ....دکر خیس تمورصو و ردخو سر شکما

 مشنید وکترد ايصد

 ....بگین نهمسرتو به نتودخو هبهتر:کترد

 ....هبهتر اشبر نبینش گها منظر به

 ...شکستم ابیصد چسبوندمو شیشه به سرمو

 ....ردممیخو موراکا بچو شتمدا...دبو حقم

 .....مداو دمیا

 ...کتی آه...ممظلو دل شکستن

 ....شد ساخته یگهد یکی دیا با که اي بچه
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 ....پریسا نشد دار ربا از بعد يناشکر

 ...............بختم بد دممیکر فکر ینکها

 ....دمنبو بدبخت مفهمید زهتا

 .....نمیومد بر مپسر ايبر ستمد از ريکا که دمبو بدبخت نجااو

 ...سوخت پریسا ايبر لمد و دبو من حق

 ......!!!!!!!!!!!!میسوخت من بخاطر باید که پریسا

 ....پریسا قتاا فتمر

 گفت حالی بی با من نیدد با و دبو همداو شبهو

 ي؟یدد رو بچه تو: پریسا

 .....حالمو منمیفهمید که دمبو پکر رنقدا

 ...دادم نتکو سرمو

 گفت حتیرانا با پریسا

 ؟ببینمش من رننمیا اچر

 .....هبهتر نبینیش: من

 ه؟چیشد مگه اچر:پریسا

  ريینجوا نالا یشدبو ختهاندا یودبو دهکر من فحر به اول نهمو گها:من

 ..نمیشد

 گفت بغض با پریسا

 ري؟چجو:پریسا

 گفتم نمزولر ايصد با

 ...........هبمیر تا ،منتظر بشینیم باید:من

 گفت و گریه یرز زد پریسا

 وش؟سیا چشه:پریسا
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 ...........داره درنا ريبیما یه:من

 .........داره مونیدر یه دردي هر: پریسا

 ...مونهدر بی دردش ینکها مثل:من

 گفت دبو دهفتاا هق هق به حاال که پریسا

 !ه؟میمیر ینی:پریسا

 گفتم و مگزید لبمو گوشه

 .....يمیبند دل کمتر ريینجوا...هبهتر نبینیش:من

 ...ندزو میسو لمود هقش هق

 دمکر بغلش آروم شورکنا فتمر

 ...بسه همین شکراروخد سالمی دتخو....تسر ايفد:من

 مسر زد داد

 ؟بگی ريینجوا نبچمو ردمو در میتونی ريچطو: پریسا

 .....اربز متنها ونبیر وبر...ممتنفر سنگت دل تودخو از

 ......ونبیر فتمر شدمو اجد ازش فحر بی

  بدتر که مبد اريلدد نموز ستمامیخو مثال دم،بو نغودا منم دنبو سنگ لمد

 ....دمکر

 ........!!!!دمیمر پریسا و دبو سالم بچم شکا

  دنبو مدآ و فتر در که میدمر به توجه بی و ماشین تکاپو روي زدم یکی

 ...زدم داد

 ................دمکر غلط نهههههه:من

 ............اااااااااچر ااااااااخد

  بیخیالم ارمند جنبه یگهد مشد خسته میکنی نمتحاا منو رچقد

 ...........وووووشو
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 ...اممیخو بچمو نیستم سنگ دل من ااااااااخد

 ه؟مید اريلدد منو کی پس اخد

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟کنم خالی مودخو کجا پس

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟کنم خالی کجا مودخو اااااخد

 ه؟؟؟؟؟؟بگیر متابولیک درنا ريبیما باید من بچه فقط آدم ینهمها خهآ

 ي؟؟؟؟؟؟بد مجرز دمیا خوشت

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ببینی بختیمو بد دمیا خوشت

 ....باشه

 ...باشه

 ...امبر هنموند نجو یگهد ببین ببین

 .........ببر تلذ ببین ببین

 ..............!!!!!!!!!!!نمیگم هیچی من

  باشه دمیا خوشت تو

 ........زممیسا نیس خیالی

 .........ساختی سموا که نکبتی ندگیز ینا با زممیسو موزمیسا

 .........همسخر نگیز ینا به محکومم

 ......ممید مهادا باشه

 ..........اخد حتمرانا ازت

 .......منه ماله بدبختیه هرچی

 ...دهیاز زورت ،میتونی یگهد ییاخد باشه

 .........نیست من از تر بدبخت کن هنگا

 . ردخو شونم سر ستید

 .دمکر هنگا دبو رمکنا که ديمر پیر به و برگشتم
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 گفت مهربونی با

 ون؟جو گفتی کفر رنقدا ينشد خسته:دمر پیر

 ..ببینه منو بدبختی دمیا خوشش اخد خهآ:من

 ....هبگیر درنا ريبیما باید من بچه آدم ینهمها

 گفت و زد يلبخند

 ؟خوشگلی رنقدا تو اچر آدم ینهمها:دمر پیر

 ؟شیکه رنقدا ماشینت تو اچر

 اري؟پولد تو اچر

 ؟سالمی تو اچر

 داري؟ یگهد نعمت تاارهز و چشم و پا و ستد

 ؟نیستی نستاربیما تو اچر

 ..یگهد ايچر تاارهز و

 دي؟کر فکر دتخو با

 ...دارن رو دهسا نکشید نفس یه آرزو خیلیا

 ..دارن زدن فحر کلمه یه آرزوي خیلیا

 ..هببر نهشورا که يحد در فقط ماشین یه

 ...نباشن نخیابو تو که يحد در خونه یه

 ..یگهد ايچیز خیلی زباو

 ؟؟؟بهت شتهدا لطف رچقد اخد ديکر فکر دتخو با

 ي؟یدد مریضتو بچه فقط یا

  یکی به تشهر یکی به ،یباییز یکی به ه،مید لپو یکی به لهدعا اخد

 ..سالمتی

 ....داده یمدیاز تو به زهتا ون،جو نمیشه باهم چی همه
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 .میشد دزد دبو سالم تپسر گها شاید

 ...میگرفتش ازت اشبر شتیدا آرزو کلی که نیوجو عین و میشد رگبز

 ..یگهد لحتماا کلی زبا و

 ....اخد مهربونی و لتاعد به...کنی فکر یکم کافیه فقط

 ....تهدعبا لسا دهفتا از باالتر دنکر فکر  ساعت یه نمیگن که ديبیخو

  ي هشرمند میکنه فکر قتیو لیو میگه اچیز خیلی دنکر فکر ونبد آدم

 ...میشه اشخد

  فکر که تفاقاییا دهبو بهتر اتبر حتما داره، حکمت اخد رايکا ي همه

 ..نبد میکنی

 ....داره فاصله خیلی حکمتش و اخد فکر با ما مینیز و ناقص فکر

  زود خیلی میکنن توبه قتیو و داره ستدو خیلی هاشو هبند ،مهربونه اخد

 ...نمیبخششو

 ...کن شتیآ اتخد با

 ....میزنه قمر اتبر روبهترینا شبا مطمئن دش،خو به ربسپا چیو همه

 گفتم ختمواندا پایین سرمو شرمندگی با

 ...شماست با حق:من

 ...فتر و زد يلبخند دپیرمر

 ....دمبو امخد هشرمند

 ..ازهبند دشخو دیا منو که دفرستا کسیو گفتنم کفر اوج در که ییاخد

 ....دمکر هیاخو رعذ اخد از و مشد آروم خیلی دپیرمر اون يحرفا با

 .....بزنم فحر کسی با شتمدا جحتیاا زمبا لیو دمبو هشد آروم
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 *یک و دنو فصل*

 ....دمکر غر غر دمخو سهوا چرخیدمو تختم روي گوشی ايصد با

 ......صبح ي کله کیه یگهد بماخو هههها

 ...نیست دارمبر ستد ربیشعو

 ...دبو هشد ردخو عصابما یگهد

  ابجو رششما به دنکر هنگا ونبد کشیدمو ونبیر بالشم یرز ازگوشیو

 دادم

 ؟بله:من

 .دنکر صلو قبر بهم رنگاا وشسیا ي گرفته ماا خوشگل ايصد با

 ..تخت روي نشستم شدمو بلند

 .....زده نگز بهم وشسیا نمیشد ورمبا

 .....بماخو شاید

 دادم ابجو یگهد ربا یه

 ؟بله:من

 ...شهوسیا...دبو دشخو نه

  د،بو  گرفته و خسته لیو نمهربو اشصد

 ...دبو دهنکر کم یباییشز از هیچی ،گرفتگی خستگشو ینا ماا

 ...دمکر ارتبید ابخو از اممیخو رتمعذ مسال:وشسیا

 .....امبالواخو خیلی من نه:من

 ...بیاامیخو دیاز که نرفته دمیا:وشسیا

 ....زدم نگز ساعتم به دنکر هنگا ونبد فقط

 زدي؟ نگز من به که هچیشد حاال...ارهند شکلا: من
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 گفت و شد قبل از تر لحا بی خستش ايصد

 ؟هست مکانشا ببینمت اممیخو: وشسیا

 گفتم موزد رکنا تمرصو يتو از یختمور بهم يموها

 ؟بینی ايمیخو منو:من

 ....بشه گها: وشسیا

 ؟چی سهوا:من

 ...ربدجو. دارم جحتیاا کمکت به:وشسیا

 گفتم تعجب با

 ؟من کمک:من

 گفت قبل از تر خسته

 ؟نکنی پیچم السو رنقدا میشه ارمند لحا ابخد نجا کتی:وشسیا

 ؟نه یا میکنی کمکم

 ...دبو حوصله بی و يجد رچقد

 ه؟چیشد ینی...ممیشد اننگر شتمدا کم کم

 د؟میا بر ستمد از کمکی چه:من

  سهوا نیاستد کمک گترینربز ببینمت کنی لقبو همینکه: وشسیا

 ........من

 وز؟مرا کی:من

 ...نالا همین...که وزمرا:وشسیا

 ن؟الا:من

 ...نالا همین آره....کتی میکنی السو داري که زبا:وشسیا

 ؟کجا باشه:من
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 ..دممیکر حس خستش ايصد يتو حضوو به رو ديشا

 .....ستوبوا هیستگاا تو بشین یگهد ساعت نیم تا شو دهماآ:وشسیا

 ...اول روز نهمو مثل

 ..ارمنمیذ تمنتظر ممیازود

 .میبینمت:من

 ...فعال:وشسیا

 ..دممیکر هنگا گوشی به بهت با

 ؟ببینمش دمکر لقبو دمنکر هشتباداره؟ا رمچیکا ینی

 ..دنبو دنکر فکر ايبر قتو دمبو دهکر لقبو که حاال

 ....نشه معطلم وشسیا که ممیشد دهماآ سریع باید

 ....اول روز نهمو مثل ستدر شتمدا سسترا رچقد

 دم؟میکر یشآرا ريچجوم؟میپوشید چی

 دم؟میکر رچیکا بمواخو از پف يچشا

 ..یدنشد ايبر شتمدا عجله رچقد

 ...دمبو ارقر بی رچقد

 .دمکر هنگا ملباسا به عجله با مودکر زبا کمدمو در

 .میشد یرد خیلی کنم فکر ستمامیخو گها

 ..مشد زدن تیپ لبیخیا

 ...نمیکنه هنگا منم به داره، زن یگهد اون

 ....نماز اون گذشت... گذشت یگهد

 ..نگیر نهمو ي مقنعه با مشکی ارشلو و مانتو

  ابخو اون از ینکها سهوا دمکر دهسا یشآرا یه موداد ونبیر ردهیخو موهامو

 ...مبیا در گیدلوآ
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 ...دبو هشد ها بیرستانید خترد عین ستدر قیافم

 .زدم ونبیر قتاا از شتمودابر مودرچا کیفو

 گفت یدنمد با نماما

 ؟بسالمتی کجا:نماما

 .دارم ارقر ستمدو با:من

 ..ربخو صبحونه بیا:نماما

 ..فظاخد...میشه میرد مموند ابخو نه:من

 ...مییددو ستوبوا هیستگاا تا و ونبیر زدم خونه از

 ...مسیدر یرد زمبا دمکر عجله ینهمها

 ..همنتظر و هسیدر وشسیا که دمیز داد دور از وشسیا ماشین

  دنمیکر هنگا ماشین شووسیا منو به که دممر ي هخیر يها چشم يجلو

 .نشستم مودکر زبا درو

 ...دفتاا راه سرعت با وشسیا

 ي؟منتظر قتهو خیلی مسال: من

 ..در اون به ینا يموند منتظر تو ممداو یرد من اول ي فهد...نه: وشسیا

 گفتم دممیز نفس نفس کهرهمینطو

 ...مییددوو مینجاا تا ردمنخو صبحونم زهتا ببخشید:من

 ...ممیموند تمنتظر...کنی عجله دنبو زمال:وشسیا

 ..شی  معطل ستمانمیخو:من

 ...میفهممش بخو من که داره يبد درد رينتظاا چشم خهآ

 ..یگهد ننز نبوز خمز:وشسیا

 ....نمیرسه تو يیارنتظاا چشم به ممیموند تمنتظر رمهرچقد نمومید

 ....دممیکر معطلت شب تا دبو حقت...معلومه:من
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 ...حرفایی ینا از تر مخانو تو لیو هست که حقم:وشسیا

 ..ارمند تعریف لیاقت من:من

 ...داري رو ها بهترین لیاقت تو:وشسیا

 گفتم ريلخود با و دمکر بغص

 ...ديبو من لما نالا تو شتمدا گها ارم،ند رو ها بهترین لیاقت من:من

 ..منشد تو سهم همین سهوا بدترینم من:وشسیا

 ...دمکر كپا آروم شکموا و نخیابو فطر دمکر مورو

 .دبو حرفا ینا از تر نگزر اون لیو نفهمه وشسیا ستمامیخو

 ؟میکنی گریه کتی....منو ببین....کتی:وشسیا

 ....کن منگا داري سمدو گها...من به بکن تورو

 گفتم و پایین ختماندا سرمو....سمتش برگشتم فحر بی

 ؟شتیدا رمچیکا:من

 ..برسیم اربز حاال ،میگم:وشسیا

 ؟میریم کجا:من

 ردي؟نخو صبحونه نگفتی مگه:وشسیا

 .امنمیخو لیو ردمنخو:من

 ...شتیدا ستدو که حلیم ردم،نخو صبحونه منم:وشسیا

 ...داري رچیکا بگو زود اخد رو تو:من

 گفت که دمکر حس من لیو دبو ساکت

 ........*دارم ستتدو*

 ......دبو فکر فقط که کنم فکر لیو

 ...یمداد شگو هنگوآ ینا مقصد به نسیدر تا و دکر بلند ضبطتشو ايصد

 يمیر بگم تو با رو لمد فحر اممیخو همینکه
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 يلگیرد ريینجوا رمکا دهبو بد نمومید آره

 ببخشی تو منو یندفها میشه

 شیاجد ازم ايمیخو نگی میشه

 من عشق ريبگذ و ببخشی میشه

  دمکر بچگی گها ببخش منو

 دمسر يستاد تو ستاتود اربز

 دمکر هشتباا نمومید ببخش منو

 مبرید تو از گها ببخش منو

 مندید هیچی و شکستی گها

 دمکر خطا زمبا گها ببخش منو

 تنهایی دل ینا رصبو سنگ همیشه که تو

 نیایید چه یگه،دتمومه نیاد نباشی گها

 بسه ییونگید چیه نیومید

 شکسته غمت چشممو ورغر

 من هنگا تو از اربرند نگاتو

 بشینم پیشت اربز میشه گها

 نینمزنا عزیز پشیمونم

 من هگنا ینا رهبادو ببخش بیا

 دمبو نهویود گها ببخش منو

 دمنبو خونه يمیترسید که تو

 دمکر هگنا همش و پاکی تو گها

 میتونی گها زهنو ببخش منو

 مهربونی قدیما مثه گها
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 دمکر هشتباا معزیز ببخش منو

  دمکر بچگی گها ببخش منو

 دمسر يستاد تو ستاتود اربز

 دمکر هشتباا نمومید ببخش منو

 مبرید تو از گها ببخش منو

 مندید هیچی و شکستی گها

 دمکر خطا زمبا گها ببخش منو

 ...)لطفا اتصلو یه،پاشایی مرتضی ممرحو،ببخش منو(

 ....شعر ینا شتدا فحر رچقد

 !؟نه یا میشد من به طمربو نمونمید که قشنگی فحر

 ..دمکر لحا شباها کلی منکه دنبو چه دبو طمربو چه

  که هنگیآ لیو د،نز مباها حرفی مقصد به نسیدر تا وشسیا ستهدر

 ..دمیز  فحر مباها شتاگذ

  .....عاشقانه و لنشیند فحر
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 *دو و دنو فصل*

 ...دمبو هشد آروم رچقد یدنشد با

  می تلذ شباها دنبو از دمبو هشد عاشقش قعاوا که هاییروز لیناو مثل

 ....دمبر

  بلند ايصد با شباها دمبو شتهاگذ رو پاشایی مرتضی هنگآ قتیو

 ...نمدبو بد ايبر ببخشه منو ستمامیخو ازش بونیز بی نبوزبا و ممیخوند

 ...نخیابو به دبو هشد هخیر فحر بی و دبو دهکر بغض

 ....!!!!!!دنبو نبینمو حرفی که رينگاا

 ...باهم شتیمدا فحر رچقد قبال د،بو عجیب

  دوري قتو چند از بعد حاال لی،وشتاند تمومی قتو هیچ که حرفایی

 ...شتیماند مشترکی فحر

  نیکشودنز ي ازهندا نهمو به حرفاشونم ببینن دیاز همو نفر دو قتیو خهآ

 .میشه ببیشتر

  که سکوتی ن،بینمو ي همسخر تسکو ینا از دمبو ضیرانا و حترانا رچقد

 .....میکشید نخمور به بینمونو ي فاصله و دوري

 . دمیکر نماییدخو بیشتر تسکو و شد قطع هنگمآ ماشین دنکر شخامو با

 گفتم  کالفه

 ؟نمیشی دهپیا:من

 گفت و کشید عمیقی نفس

 ...امنمیخو يچیز من که گفتم:نکتایو

 گفتم ممیشد دهپیا که رهمینطو

 ..دمکر حلیم سهو ريبدجو من اي،نخو يچیز تو: من
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 گفت و کشید هم يتو خماشوا

  کمکت به دارم رتکا گفتی ونبیر يکشید خونه از منو صبحی سر:نکتایو

  حلیم سهو ريجو بد من میگی ینجاا آوردي منو حاال بعد دارم، جحتیاا

 دم؟؟کر

 گفتم موزد مقیر بی لبخند

 ...شو دهپیا ،زودیگهد دمکر سهو کنم رچیکا خو:من

 گفت بست می غیض با ماشینو در که رهمینطو و شد دهپیا نماو

 ....!!!!!!!من لنباد يمیومد بعد هوست لنباد میرفتی اول خب:نکتایو

  روکا همین قیقاد که دمکر فکر دمخو با موزد يخندزپو لمد يتو

 ...!!!!!!دمکر

  نهمو کم کم ماا نبالشد فتمر سهو و نیروگذ قتو بخاطر فهد لیناو

  می لمد یدنشد با زهنو که عمیقی عشق ،عشق یه به شد تبدیل سهو

 ...زهلر

 ...ممیگیر مشآرا یدنشدبا زهنو

 ...مشامیخو دجوو متما با زهنو

 ...رمبخو حلیم باتو دمبو دهکر سهو:من

 گفت صحر با و ختاندا باال ییوبرا

 .....من نه ريبخو حلیم جونت پریسا با باید تو:نکتایو

 ............حالیه چه در نالا نیست ممعلو دم،فتاا پریسا دیا

  نیست ممعلو شبعد ي قیقهد دو که اي بچه و پریسا لحا آوري دیا با

  دنبو نکتایو گها مودکر شموافر دوپیرمر اون يحرفا،یختمر بهم رهبادو

 ...ضعیتمو از دممیکر شکایت زبا حتما

  و دمیز جمو شچشا تو من از یشرلخود و صحر که عشقم دجوو با لیو
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 ...!!!!نباشم شاکی میتونستم دمیکر نگاهم منتظر

 گفتم خستم و نغودا لحا نهمو با

 ..رممیخو اون با بعد ي فهد از رمبخو تو با روبا ینا حاال:من

  حترا خیلی قیافش از ینود،ابو هشد يکفر و همداو در لجش حسابی

 ...بشم متوجه میتونستم

  تاکسی نالا همین یا تورکا میگی ارم،ند حوصله من ابخد وشسیا: نکتایو

 م؟بر مبگیر

  حوصله یکم فقط میگم ممرکام،بر باید منمارم،ند حوصله منم ابخد: من

 ..تو بریم بیا ،کن

 ...مداو مسر پشت کتایونم و خلدا فتمر

 ...تسکو و دبو تسکو زمبا حلیم رشسفا از بعد

 ......گفتم کالفهرد،میخو بهم شتدا حالم یگهد

 ؟ساکتی رنقدا اچر:من

 ....شتیدا رکا من با تو هشد دتیا ینکها مثل:نکتایو

 ..بگو يچیز یه امتو گم مورکا اممیخو من تا لیو هنشد دمیا نه:من

 ...بزنم تو به که ارمند حرفی من؟بگم چی:نکتایو

 گفتم شدمو عصبی

 ؟بگی بهم اريند هیچی، هیچی قعاوا ینی:من

 گفت و ختاندا باال اي شونه

 ...بگم ارمند هیچی هیچیه نه:نکتایو

  همه از ديمیز فحر دري هر از دي،میکر بونیز بلبل بخو که قبال:من

 ...میگفتی چی

 گفت و دکر هنگا مچشا تو
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  دممیز فحر که دبو شخو لمد قبالاد،میخو شخو دل بونیز بلبل:نکتایو

 .....دمکر دتعا محض تسکو و تنهایی به قتهو خیلی حاال ماا د،یاز

 ن؟الا خوشه خیلی من دل ديکر فکر:گفتم صحر با

 ....خوشی خیلی که مطمئنم نمیکنم فکر:نکتایو

 گفتم حرفش به توجه بی

 ....کن دتعا كتر من جلوارم،ند ريکا تتدعا به:من

  فقط لیو بگو ادمیخو لتد هرچی،کن شکایت،بگو تپر و تچرن،بز فحر

 ....کن صحبت سموا اخد رو تو....نبز فحر

 ....یمدبو عصبانی نتامودو

 ؟بزنم فحر باید اچر: نکتایو

 ؟نباشم ساکت لیو کنم شکایت ،بگم اممیخو که هرچی باید اچر

 ؟بشه چی که بزنم فحر

 گفتم پریدمو حرفش سطو

 ...مبگیر مشآرا اتصد با اربز نبز فحر سموا....شم آروم که:من

  پایین سرمو آورد شمونورسفا که نسورگا نمداو باد،میکر نگاهم تمبهو

 ...نشه بماخر لحا متوجه تا ختماندا

  حس دمخو روي نسورگا فتنر تا کتایونو متعجب هنگا سنگینیه ماا

 .....دممیکر

  ستد،دربو شکا از پر شچشا دم،کر نگاهش مودکر بلند سرمو فتنشر با

 ...دمخو مثل

  کلی ننیموروبا يها چشم ماا یمدمیکر هنگا بهم تسکو يتو نتامودو

 ....باهم دنمیز فحر
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  مشآرا ايبر ن،شد هبخشید ايبر کتی به دنمیکر سلتماا من يچشما

 ...و گرفتن

  دل ي ازهندا به ،من معرفتی بی ي ازهندا به شتندا شکایت اون يها چشم

 ...دشخو رنتظاا و شکستگی

 گفتم مودکر تر بونمز با خشکیدمو يها لب

  به تو نیدد با من ربخو حلیمتو نمیزنی فحر امبر که حاال،خب خیله:من

 ...مشد آروم کافی ازهندا

 گفت بغض با

 وش؟سیا غونیدا رنقدا اچري؟شد چی:نکتایو

 ي؟پکر رنقدا حاال که هچیشد...خوشبختم دم،شا ،خوبم گفتی که تو

 ...نیستی طبیعی مفهمید....یختر لمد یدمتد که اول نهمو از

 ...متدبو هندید نغودا و یختهر بهم رنقدا هیچوقت حاال تا

 ....قتو هیچ دم،نبو خوشبخت و بخو و دشا قتو هیچ تو هبعد:من

 ...دبو قتیوهر از تر دشا تظاهرد،نبو ممعلو يچیز که تچهر از:نکتایو

  بختیت شخو و ندگیز به همه دور از که اديمید ننشو ريجو یه

 ...رنبخو غبطه و کنن ديحسو

 گفتم و زدم يخندزپو

  ديکر که غلطی متوجه بقیه تا کنی ظاهر حفظ ريمجبو قتاو بعضی:من

 .....!!!!نشن

  قتو هیچ منکه ،سخته خیلی دنکر ظاهر حفظ...تو به فرینآ:نکتایو

 ..مبد ننشو هستم که يچیز فخال بر ريجو یه نمیتونم

 ...تو نالا مثل ستدر...میشه غونمدا لحا متوجه ببینه منو کی هر

 اري؟ند خوبی روز و لحا همید ننشو ظاهرتم که هچیشد حاال
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 دي؟نکر ظاهر حفظ یگهد که هچیشد

 گفتم عمیق نفس یه از بعد موداد نتکو سرمو

 ...نغودا کتی غونمدا...آوردم کم....مشد خسته:من

 ...کنم حتترانا کنمو لمشغو فکرتو که ینجاا متوردنیا

 ...!!!میکنم لمشغو فکرتو هم میکنمو حتترانا هم نمومید که هرچند

  دمبو رمجبو...کنم صحبت تباها ببینمتو دمبو رمجبو...دمبو رمجبو لیو

 ...کنم لتماستا ببینمتو

 ...شم آروم ینکها سهوا ببینمت

 ....!!!!رسیگا نخ یه نکشید سهوا بخشیدنمو سهوا کنم لتماستا

 ....!!!!شم آروم ینکها سهوا نماو

  زنیا مشآرا به حاال که دهکر یتتاذ رنقدا چی نمیگی که تو خهآ:نکتایو

 ...داري

 ....!!!میکنه یتماذ داره اخد....میکنه یتماذ نیاد:من

 ....نیست تادو یکی که مشکلم

 ...دمکر ريصبو چی همه سر

  تحمل نمیتونم یگهد رو یکی ینا لیو دمنز دم ساختمو مشکالتم ي همه با

 ...کنم

 ...ارمند طاقت یگهد

 داره؟ نمتحاا و بدبختی و غصه طاقت رچقد آدم یه مگه

 ...شد که شد درك به گفتم شد چی هر

 ...!!!ارهند گفتن درك به ینا لیو

 گفت کالفه
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 ....میکنی نمانگر داري ؟نه یا هچیشد میگی....ااااااوشسیا:نکتایو

 گفتم حلیممو ببشقا به مشد هخیر

 ...ندگیموز نه شتمدا ستدو رو پریسا نه: من

 ....کنه بابا منو ستامیخو که اي بچه نه

  بر اون دنکر لقبو لیو ازه،بند رو بچه دمکر رشمجبو ردارهبا مشنید قتیو

 ...دبو لخوشحا خیلی من عکس

  مدآ پیش هرچه که من ندگیز ل،بیخیا گفتم نمیشم حریفش میدد قتیو

 ..یگهد روش ینما ه،شد مدآ شخو

  قابل مزخرفمم و ربا فالکت ندگیز بچه نمداو با شاید دمکر فکر دمخو با

 ...شه تر تحمل

  حس صالا پریسا شکم نشد رگبز با لیو دمبو همداو رکنا بچه نمداو با

 ..دمکر نمی اپید خاصی

  با و ردمیخو شکمش يتو که تکونایی با لیو دمبو همداو رکنا مدنشاو با

 ...منمیشد لخوشحا دبو ممعلو چشم

 ...ارهند حالم به فرقی هیچ درشما و بچه اون دنبو و دبو دممیکر فکر

 ...!!!بشم نشانگر و باشه مهم امبر دمنمیکر فکر هیچوقت

 ...دمبو اننگر مودبو دهکر لهو دبو گرفته نیمازا درد قتیو ماا

 ...!!!شتمدا ستشدو یا دبو یطاشر بخاطر نمونمید لیو

 .....!!!!نمونمید بهش حسمو النشما همین

 ..نیومد نیاد لیو کشید درد صبح تا یشبد ن،ستاربیما مشدبر

  راه ضعر و لطو عمل قتاا در پشت زبا ،ینارسز ايبر نشدبر صبح وزمرا

 ...!!!دبو چی حسم نمونمید زبا مودمیکر طی رو رو،

  قتاا در دمبو منتظر نهاصبر بی دننبو مهم امبر صالا بچه و پریسا ینکها با
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 ...نببینمشو و شه زبا

 ..ونبیر مداو کترد و شد زبا لعنتی در اون رينتظاا چشم کلی از بعد

 .......مپرسید حالشونو نیانگر با سمتشو فتمر

 ....بچه لیو خوبه پریسا که گفت

 .....!!!!چیه نمونمید که درنا ريبیما یه داره، متابولیک ريبیما یه

 ...ارهند مانیدر که ريبیما یه

 م،بریز شپا به هم ییمودارا و ندگیز کل گها حتی که ريبیما

 ..سفاید بی زمبا رکشو از رجخا ببرمش

 ....هفتس یه کنه عمر خیلی ،موندنش هندز به نیست يمیدا

 ...دبو هشد سست مپاها خبر ینا نشنید با

 ...بزنم فحر نمیتونستم و دبو هشد قفل فکم

 ...کتی مسر رو شد آوار نیاد خبر ینا نشنید با

 ...نیامهد نالا نیست مهم امبر دممیکر فکر که اي بچه نهمو

 ...مشد تر عاشق یدنشد با

 ...زهنا و ستنیاخو رچقد نیونمید

 ...سفاید بی لیو مبد جونمو محاضر ستمشانمیخو که اي بچه نهمو سهوا

 ...کسی از خجالت ونبد میریختم شکا تمرصو يپهنا به

 ...شتدا یختنمر شکا ینا و بکنم نمیتونستم ريکا هیچ مپسر ايبر

 ....!!!دبو مشخص نا امبر شکشا لیلد و میریخت شکا مپا به پا نکتایو

 ..من عجز و بدبختی نیدد از دبو می لحا شخو باید اون

 ...خیلی ،نماو دبو بد حالش لیو

 گفت و داد نتکو طرفین به سرشو

 ....نمیشه ورمبا.....نه....نه:نکتایو
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 ...نمیشه ورمبا ممدخو: من

 گفت من فحر به توجه ونبد نکتایو

 .....!!!يشد دار بچه تو که نمیشه ورمبا:نکتایو

 ؟حاملس پریسا منفهمید من اچر پس

 ...دنامر سوگند اي

 گفتم لب یرز مودکر نگاهش بهت با

 ؟نستیونمید تو:من

 ...کنه مخفی تو از بتونه سوگند دمنمیکر فکر من

 ...ماا نگه بهت دمبو دهکر هشاخو

 ....دمیکر بکبا لمود ششکاا

 ...نریخت بهمم جتازدوا ي ازهندا به يخبر هیچ: نکتایو

  گها لیو میکنم تحمل ريجو یه جتوازدوا میگفتم دمخو به همیشه شبعد

 ...میکشم مودخو حتما شی دار بچه

 ...میشم نهویود و نغودا حتما

 ...حاال....لیو مبمیر ادمیخو لمد شدنت دار بچه خبر با النما

 .....دکر سکوتش به رمجبو هق هق

 گفتم کشیدمو باال بینیمو

 !!؟؟...مشد دار بچه مودکر ازدواج نچو؟میکنی گریه رنقدا اچر تو حاال:من

  لیلد نه نالا لیو آره ممیفهمید شدنتو بابا خبر یگهد رجو یه گها:نکتایو

 ...نیست اون گریم

  و حتیرانا ببینم ارمند تحمل...ارمند رو تو شکا نیدد تحمل که ینها لیلمد

 ..مشکلتو

  من بچه نالا میکنم سحساا...منه مشکل تو مشکل میکنم سحساا
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 ...مریضه

 ..میکنم ريشما لحظه یدنشد ايبر نالا من نمیشه ورتبا

 ..دارم سشدو هندید نمیشه ورتبا

 ...!!!!دارم ستدو هم روپریسا من نیست يچیز که ینا وشسیا

 ....میشم عاشقش من کنه اپید بطر تو به ريجو یه که يهرچیز نیاد ینا تو

 ....زدم تلخی لبخند

 ....دیاز خیلی دم،بو عاشقش منم

 ؟بکشم اريمیز يفهمید حالمو که حاال:من

 ...دمنز رسیگا به لب یگهد حاال تا ردمخو قسم جونتو قتیو از

 گفت و دکر كپا شکشوا

 ...ارهند نمکاا نه:نکتایو

 ...نخ یه فقط میکنم لتماستا اخد رو تو...نخ یه:من

 ...بکشی میتونی ريمختا تو لیو نه میگم من:نکتایو

 ...بشکنم قسممو نمیتونم ردمخو قسم من..هبد زهجاا تو...نه..نه:من

 ..دبیا تسر بالیی یه میترسم

 ...خیلی...دارم دعتقاا خیلی قسم به من

 ...بکنه اتبر ننمیتو ريکا رسیگا نخ یه:نکتایو

 !!!!!!؟؟؟؟؟...میشی آروم اون با قعاوا تو

 ..نکن شک میشم آروم آره:من

 ...تلقینه یه فقط ینا نمیشی آروم نه:نکتایو

 ...باشی آروم میتونی نماو ونبد تو شبا شتهدا نیماا دتخو به

 ....نمیتونم نمیتونم نه: من

 ...اخد به کن توکل...وشسیا میتونی:نکتایو
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 ...اخد به رشبسپا پس ارهند نمادر راه میگی دره،نا تپسر ريبیما

 ...ديکر يناشکر دتخو باشه دتیا

  ضیرا نشمدنبو به هیچ ينشد که لخوشحا مدنشاو از دتخو باشه دتیا

 ..!!!ديبو

  بچه ینکها دهکر توجه قبلیت ي ستهاخو به شاید اخد باشه دتیا

 ...ستیانمیخو

 ...کنم متآرو نمیتونم صالا من

 ....اريند توکل و تحمل جز هیرا لیو سخته خیلی نمدو می

  بچت سهوا لال بونمز دهنکر ییاخد گها ،بگیر درس شکستی هر از وشسیا

  حتی کنی تشکر اخد از يهرچیز ايبر بگیر دیا يناشکر يجا دفتاا تفاقیا

 ....!!!!!نیستی ضیرا ازش گها

 ...نگی کفر و نکنی يناشکر بگیر دیا

 ....گفتی دتخو شتیدا نتمز سهوا حسو ینا تو باشه دتیا

 ...سالمه اون که کن شکر اروخد وبر

 ...بچشی شدنو رپد طعم شباها رهبادو میتونی و هست اون کن شکراروخد

 ...کن شکراروخد

  بخو ستتد رو موند می مریض ي بچه و میومد اون سر بالییم یه گها

 د؟؟؟؟بو

 .....هست مبدتر بد از کن شکر اروخد

 گفتم مالوندمو چشامو

 ...امبر يتر بخش مشآرا رسیگا از:من

 گفت و زد تلخی لبخند

 ي؟بهتر:نکتایو
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 دادم نتکو سرمو

 گفت بغض با

 ...يقو و شبا میدا با پاشو حاال...يبهتر که خوشحالم:نکتایو

 ..ارهند خوشی لحا مپریسا مطمئنم نستاربیما وبر

  زنیا يمید بهش که هایی گرمی دل و تو به هرکسی از بیشتر نالا اون

 ...داره

 گفتم و ختماندا نحلیممو ي ردهنخو ستد فظر به نگاهی

 ..شد نکوفتمو،یمردنخو قاشقم یه:من

 ...مبر یگهد من:نکتایو

 گفتم شدمو بلند

 ..سونمتر می:من

 ..پیشش يبر تر زود هبهتر تو نه:نکتایو

 ...نمیوفته تفاقیا برسم تر یرد ساعت نیم:من

 ....خیلیه عتااسا نیم اووو:نکتایو

 ...بشم آروم بیشتر اربز..کمه تو با دنبو ايبر ماا:من

 گفت و شتدابر کیفشو

 ...میکنم متآرو من که فسد خرینآ ینا:نکتایو

 ...يبگیر مشآرا نتز از باید بعد به ینا از

 .....کنه خفه شواصد ینکها سهوا هنشد يجلو شتاگذ ستشود

 ....دبو هفاید بی ماا

 ...دممیفرستا لعنت دمخو به منم و دمیکر گریه خونه تا نکتایو

 ؟قیمت چه به دمخو نشد آروم

 ن؟کتایو شدنه نغودا قیمته
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 ..یدارز نمی صالا... یدارز نمی

 ...مشد نپشیمو همیشه مثل گرفتمو تصمیم عجوالنه همیشه مثل

  دشخو ي ازهندا به رهبیچا اون دم،میکر دمخو بختی بد قاطی کتایونو نباید

 ...شتدا بدبختی

 ...دمبو دهکر که دبو ريکا....خب لیو

 .....دبو سخت سموا ازش نکند دل

 ...شد دهپیا فحر بی و دکر زبا ماشینو در

 زدم اشصد کشیدمو پایین ماشینو ي شیشه

 ...کتی:من

 گفتم موزد يلبخند د،کر نگاهم منتظر سمتمو برگشت

 ...مشد سبک خیلی يشد رمصبو سنگ که مرسی: من

 گفت و دکر داري بغض ي هخند

 ....خوشحالم: نکتایو

 ..دمکر حتترانا گها ببخش:من

 ...کافیه باشی بهتر تو همینکه...نیست مهم:نکتایو

 گفتم مودکر عصبی ووفپو مشد هگر مشته يتو

 ....بشی اون ماله که هرکی لخوشبحا:من

 گفت و خندید عصبی

 ...میکنم بدبختش طرفم داره هگنا ،نمیشم هیچکس ماله:نکتایو

 ......داره رو تو که کسی نیاستد آدم ترین خوشبخت:من

 گفت حرفم به توجه بی

  شتهدا خوبی نگیز و بشه بخو تپسر میکنم آرزو قلبم ته ته از:نکتایو

 ...باشی
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  لیو بشه صالحمه هرچی کن عاد ، رمنمیا در سر اخد رايکا از منکه: من

 ...هبد بهم صبرشم اخد میلمه خالفه بر صالحم گها کن عاد قبلش

  طرفش از چی هر ادنمیخو بد شها هبند سهوا اخد شبا مطمئن: نکتایو

 ..هخیر میرسه

 ...مایشنآز سهوا ندزفر و لما و نیاد ینا که گفته دشخو لبتها و

 ...بیایم ونبیر بلند سر سخت يها مایشآز ینا از وارممیدا:من

 ..فظاخد:نکتایو

 ....شبا دتخو قبامر:من

 ...مشد دور موداد رفشا زگا روي پامو
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 *سه و دنو فصل*

 ....دبو هشد ستانیدا سموا فتنمر خونه قرمز و دهکر ورم يچشما اون با

 .....!!!!!!!هشد نستادا قتهو خیلی یگهد من ندگیز.....نستادا لخیا بی

 ...خلدا فتمر مودکر زبا درو

  خونه هیچکس که بهتر ینا از چی خییییشم،آکشید گیدسوآ سر از نفسی

 ...تشکر یااخد؟نباشه

 ....قتاا سقف به مشد هخیر و تخت روي مبیداخو ملباسا آوردن در ونبد

 ...تمرصو رو میریختن تند و تند دمخو رختیاا و زهجاا ونبد مشکاا

  تشد و ريشو از هامم گونه مچشما بر وهعال که دمبو دهکر گریه رنقدا

 ...میسوختن شکا

 ...نمیشد تر بد ینا از یگهد حالم

 ......بزنم زار مشوکد سهوا نستمونمید که شتمدا لمد تو درد رنقدا

 ..عاشقی تو شکست و تنهایی

 ..عشق از بعد گیدفسرا

 ...دممر فمزخر يها هنگا و سرکوفت

 ...تحصیلی فتا

 ....نشد سکلتا و هاضمه ءسو

 ...فتنشر و وشسیا به شد می طمربو همش که یگهد درد تا ارهز و

 ...دبو لمد رو شدنشم بابا غم حاال که مشد نغودا شدنش دمادا از کم

 دممیکر تحمل ريجو یه قبلشو گفتم شمدخو به

  شخو بهش و ارهند ستدو نشوز که مقبولوند می دمخو به سگوالا مثل

 ..رهنمیگذ
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 ...هشد بابا که ستهامیخو نشوز ینی شه دار بچه گها میگفتم دمخو به

 ...میکشم مودخو باباشه گها میگفتم

 ......!!!!!!ادنخو ندگشوز و نشوز دبو آرزوم

 ..حترانا مودبو نپشیمو دبو گفته همینو دشخو که حاال لیو

 ..نیاییمهد ي ستهاخو ترین مهم من سهوا وشسیا بختی شخو

 ..باشه خوشبخت اون که مهآرزو ارمند شتنشدا ايبر هیرا یگهد که حاال

 ....مریضه بچش و ادنمیخو نشوز که حتمرانا حاال

 ...بچت با بشی مایشآز سخته چه اشبر مبمیر لهیا

 ...دمبو كشو تو

 ...شپسر نهدبو مریض كشو شدنشو بابا كشو

 ....یهزنا پسر چه باشه هشد دشخو شکل گها خیآ

 ....ببینمش ادمیخو لمد رچقد

 ...هبد ششفا دتخو یااخد گفتم کشیدمو هیآ

 ..دبو نگفته بهم رو پریسا حاملگی خبر که دمبو عصبانی سوگند ستد از

 ...شتماند توقع ازش من خب لیو دبو دهکر وشسیا فحر به که لبتها

 ...کنم رچیکا شباها نمومید غشواسر ممیر حتما مناسب فرصت یه تو

 ...شتمدا يبد حس چه که آخ

 ....بکشم مودخو اون نشد دار بچه با باشمو قولم سر ستامیخو لمد

 ...ممیدید پسرشو نشد بخو موندمو می باید لیو

 ...شتماند شووسیا يشکاا نیدد دل من

 ..شبد لحا نیدد با مشد نغودا رچقد

  عمل لیو شتمدا دعتقاا بهش که هایی فحر زدن ايبر دمکر شتال رچقد

 ...دمنمیکر
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  و خوبه رهمیا نسرمو اخد هرچی و هبد يناشکر ینکها به شتمدا دعتقاا من

 ....دمبو مینز روي آدم ترین شکر نا دمخو لیو ،میکنه نمایشموآز داره

  کفر مووردمیا کم اخد يها مایشآز برابر در که دمبو کسی دمخو من

 ...شتباهها نستمومید ینکها با میگفتم

 ......دمخو که حالی در باشه رصبو دمبو ستهاخو وشسیا از محاال

 ....عمل بی عالم دمبو هشد

 ..........رامکا دبو عکس بر لیو وبد و بخو بین قفر نستمومید

 ...هصبر ما ي ظیفهو و  میکنه ادبخو که ريکا هر اخد نستمومید حاال

  یدنشود چشم من و میشد نغودا حتما میومد بچش سر بالیی گها لیو

 ...شتماند

  شکوچولو پسر دهنکر ییاخد گها دمکر عهد دمخو با متما خریت عین در

 ....بکشم مودخو منم هبمیر

 ...بکشم مودخو دبیا شپسر سر بالیی گها که دمکر عهد آره

 ....دمبو هشد خر

  .......!!!!!!ارهند دم و خشا که نمدبو خر
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 *رچها و دنو فصل*

 ...بشه مرخص پریسا دبو ارقر بعد روز

 ..دمبو پیشش دمخو نشدمو اجد ازش ام لحظه یه

 ..دبو من از تر بد حالش

 ...دبو هندید رمبا یه پسرشو

 ..دبو دهکر قهر نیاد کل شودخو با

 ..ردمیخو اغذ لقمه یه وربز و زد نمی فحر کلمم یه

 ...دبو هشد خشک شکشا ي چشمه یگهد که دبو دهکر گریه رنقدا

 ..فتر می ريینجوا شعمر تساعا متما و نقطه یه به دبو هخیر

 ..دبو دهبر بشاخو زهتا اريقر بی کلی از بعد پریسا و دبو شب نصفه

 ..دممیکر ورمر مودردا و غم لمد تو مودبو هشد هخیر بهش

 ....مداو در اصد به آروم قتاا در

 ..نشه اربید پریسا تا سمتش فتمر زود خیلی

 ....کترد يچشما تو ختمدو نموانگر هنگا مودکر زشبا عجله با

 گفتم بستم می مسر پشت تاقوا در که رهمینطو

 ه؟شد يچیز:من

 گفت و کشید هیآ کترد

 .....هبد صبر نبهتو اخد،متاسفم:کترد

 ..شد ابخر مسر رو نیاد جمله ینا نشنید با

 ..دممیکر حس خوبی به شکوا زشسو

 ...شتناند دنیستاا انتو یگهد مقمر بی يپاها

 ..مینز دسر يها سنگ روي نشستم و اریود به زدم تکیه
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 ....شتماگذ مسر روي ستامود

 .............!!!!!!!مشد سر بر كخا

 ...کنه بلند مینز روي از منو نتونست هیچکس صبح تا

 ....ها قیقهد میگذشتن یرد رچقد و صبح نسیدر ايبر دمکر تحمل کلی

 ..بابا به زدم نگز بفتاآ نمداو در با

 .دنبو اننگر کلی مها رهبیچا اون

 .نستاربیما نبیا ستماخو نشواز فقط نگفتمو يچیز زمبا

 ..نیدزلر می گریه تشد از مها شونه بابا مامانو نیدد با

 ...بزنه داد ستامیخو و کوبید شسر يتو ستشود یدنمد با نماما

 گفتم بغض با گرفتمو بینیم يجلو ستمود

 .....نهونمید يچیز پریسا آروم اخد رو تو:من

 ..دمیکر هنگا منو بابا و دکر خفه شستاد يتو شواصد نماما

 ..رمپد شغوآ به شتمدا جحتیاا ريجو بد

 ..ختماندا بغلش يتو مودخو زشبا يستاد نیدد با

 دمکر مزمهز گوشش بغل خسته و مقر بی

 ...بابا...قشنگم پسر....بچم....بچم بابا:من

  نیاد کل ي ازهندا به لیو مریضه نستمومید ینکها با ،شتمشدا روز یه سهوا

 ...مشد بستشوا

 ...شکست مکمر...بابا شکست مکمر

 ...بفهمه گها همیر می پریسا

 ...یختر بهم ندگیمز

 ...اممیخو پسرمو.. بابا مشامیخو

 ..دبو زنا رچقد يیدد
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 د؟؟؟بو ستنیاخو کوچولوئو رچقد يیدد

 د؟بو هشد پریسا منو شکل جالب رچقد يیدد

 ...بابا زود رنقدا چی سهوا

 ؟؟؟فتر زود رنقدا چی سهوا

 ...میکنه ريینجوا من با اخد اچر

 ...آوردم کم

 ...بابا آوردم کم یگهد ابخد

 ..کنه ممآرو ستامیخو شبد لحا با که مبر قربونش

 ...مپسر شبا يقو..بابا شبا آروم:بابا

 ...کنی تحمل باید لیو سخته نمدو می

 ..شما هم کشید می جرز دشخو هم د،بو مریض و موند می گها

 ...بچه شد یتاذ رچقد يیدد که دتخو روز یه همین تو

 ...دبو تر بد يشد می بستش دل بیشتر و موند می گها

 ...شد حترا شمدخو حاال

 گفتم مدمواو ونبیر بغلش از

 ..خونه ببرینش شما مرخصه وزمرا پریسا:من

 ...كخا به مشربسپا مببر پسرمو تنها اممیخو من

 ..نمیشه که ريینجوا داره دل مپریسا ،یمدار حق هم ما:بابا

 ...میبرمش دمخو شین یتاذ امنمیخو:من

 ..کنیم کمکت سنگین ربا ینا نکشید تو اربز:بابا

 ...!!!مداو هکوتا تا یمدکر اعود باهم کلی..شد نمی ضیرا بابا

 ..مشد می رکا به ستد باید بقیه نسیدر از قبل تا

 ..دمکر می باید که ییراکا دبو سخت رچقد
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 ...دمبو معطل ظهر يیکادنز تا

 ..کتی به زدم نگز مپسر فند به طمربو يها رکا بین

 ..کنم هق هق تونستم فقط اشصد نشنید با

 ممداو دمخو به کتی داده با

 .....چیشدهههههه اااااااوشسیا:نکتایو

 .....نکتایو ندید ندگیشمز روز میندو مپسر:من

 ....مشد سر بر كخا يیدد مشد بدبخت يیدد

 ..دبو بلند نماو ي گریه ايصد

 گفتم مقر بی

 ...فنشد سهوا اهرز بهش رم می دارم تنها دمخو:من

 ...منتظرتم ببینی خوشگلمو پسر ايمیخو گها

 ..دمکر قطع گوشیو زود خیلی

 ..ندگیمز دموجو ترین کوچیک نشد شسته سهوا مشد  خونه لغسا وارد

 ..دمکر می گریه مودمیز داد خونه رشو دهمر تخت روي یدنشد با

  سخت رنقدا روزه یه ي بچه یه دادن ستد از دمکر نمی فکر قتو هیچ

 ....!!!!باشه

 ...چسوندمش دمخو به مودکر بغلش شد پیچ کفن ینکها از بعد

 ...بهاخو و قهاقند يتو دممیکر حس

 ...دمکر می بغلش دبو ربا خرینآ و لیناو ايبر

 ...مفهمید نمی موراکا مودبو دهفتاا هق هق به

 ..خونم لغسا تو دمبو گفته مودبو داده کتیو مپیا ابجو

 ..همنتظر در پشت نستمدو می

 ..ريسپا كخا به سهوا یمدبر می رو بچه باید
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 ...شد جهز به تبدیل بغضم آروم آروم و مگزید لبمو گوشه کتی نیدد با

 ...دمکر هنگا دبو دهماآ مکوچولو پسر ايبر که لیداگو به

 ....دبو تلخ چه.....خخخخخخخخخخآآآآآ

 ...كخا يتو مشاربز دمخو ستمامیخو

 ....دمخو به دادم رشفشا رهبادو مودکر بغلش

 مخوند بلند ايصد با هقم هق و ربا فالکت حالت نهمو با

 فتیر تو ريینجوا که ديکر نخو رو نیاد دل:من

 گرفتی فتنر با تو ،هامو خوشی دل متمو

 ديبو زهتا عشق یه حس  مثه

 ديبو ازهندا بی فسانها مثه

 دهنبو شبیهت من ايبر هیشکی

 زوده تنهایی خهآ حمیر بی چه نیاد

 فتیر تو ريینجوا که ديکر نخو رو نیاد دل

 گرفتی فتنر با تو ،هامو خوشی دل متمو

 ...)لطفا اتصلو یه،پاشایی مرتضی ممرحو ديکر نخو رونیاد دل(

 ..فتیر زود چقد معزیز ،بابا مپسر

 ...خوشگه چه بینیش می کتی

 ...دبو آروم ريهمینجو ماا دبو مریض ینکها با؟مهآرو چقد بینی می

 ...که همیگیر نفسش....كخا ینهمها بین مشاربز ريچجو کتی

 ...یماربز سنگ...بریزیم كخا روش ارهند تحمل بدنش

 ...ردمیخو شیر مامانش بغل تو باید نالا ینا

 ...هبد شیر بهت ادمیخو مامانت..پاشو بابا هپسر

 ...شو اربید قشنگم ،بابا عزیز
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 ..مکشید نقشه کلی يپسر مفهمید قتیو

 ....مبد دیا لفوتبا و شنا بهت امبابامیخو پاشو

 ....من بابایی

 ..يبگیر نگشتموا کوچیکت يستاد با که ینما عاشق... من

 .ممداو دمخو به کنه كخا پسرمو ستامیخو که ديمر ايصد با

 ...یمدار رکا کلی اربز یشاربز ايمیخو گها کن عجله قاآ: دمر

 گرفتم یقشو شدمو عصبی

 ؟؟...نمز می فحر مپسر با دارم بینی نمی مگه:من

 ؟؟؟...ببینمش نمیتونم یگهد نمیفهمی مگه

 ..یگهد ارشبز دارم رکا میگم دارم..ببینم کن ول بابا اي:دمر

 ....میکنم لچا رو تو ینا يجا ،میکشمت میزنم ماارند بعصاا:من

 ..شبا آروم اخد رو تو وشسیا:کتی

 زدم داد

 ...میترسه بچم بینه نمی مرتیکه:من

 ..یگهد ارشبز...وشسیا ترسه نمی نه:ونکتیا

 زدم داد عشقمم سر ،قعاوا دمبو هشد نهویود

 ...کتی مودرد نمیفهمی که امتو...فهمی نمی که امتو:من

 ..ابخد نمیزنمتو ،نیست بخو حالم

 ...نبز منو بیا شبعد ارش،بز تو باشه:کتی

 ....كخا يتو شتمشاگذ بوسیدمو آروم رو بچه

 ...پیشتم...مینجاا من ،بابا نترسی: من

 ..دمر تحرکا به مشد هخیر مدمواو ونبیر قبر خلدا از

 ...مپسر رو میریخت كخا چشمم يجلو
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 ..میکنم رچیکا منفهمید زبا

 زدم جهز و عقب مکشید رو دهمر

 ....میشه خفه نریز...نریز:من

 ...ونبیر رشبیا يیزر می اچر

 گفت و کشید کتمو ي گوشه کتی

 ...شتهز میکنی رچیکا...شبا آروم وشسیا:نکتایو

 زدم داد و  دادم هولش عصبانیت با

 ....کن لمو:من

 ...مینز ردخو ضربم تشد از

 ...دممیکر نگاهش بهت با

 ...دمبو دهکر رچیکا عوضی منه

 ..شجلو زدم نوزا فتمور جلو آروم

 ...خوبی؟؟کتی يچشد: من

 گفت و دکر پا ستشد پشت با شکشوا

 ي؟شد خالی وش؟سیا يبهتر: نکتایو

 گفتم مودکر هنگا دبو كخا همش یگهد و دبو شتو مپسر که يقبر به

 ....خوبم:من

 گفتم و پایین ختماندا سرمو

 ؟خوبی تو...دمکر غلطی چه منفهمید ،غونمدا ،بهاخر حالم ببخشید: من

  .....خوبم منم باشی بخو تو ،نکن حترانا تودخو نیست مهم:نکتایو
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 *پنج و دنو فصل*

 ....بهش مشد هخیر و دادم رفشا ستمد يتو قرصو ي بسته

  هگاآخو نا میگرفتو تیشآ لمد دممیوفتا که وشسیا لحا و ها شکا دیا

 ....!!!!!!!کنم گریه ممیشد رمجبو

 ...من عشق دبو هشد نغودا رچقد

 آدم یه به دبو هشد تبدیل حاال دمبو هندید ازش يچیز ورغر جز که کسی

 ....دهفتاا و دهفسرا

 ....بکشه رخ به شوورغر ادبخو که اشبر دبو هنموند حالی یگهد طفلکی

 ....رصبو رپد یه به دبو هشد تبدیل من نشیطو و شر وشسیا حاال

 .....میکشید نشدومر منا و مطمئن يها شونه روي پسرشو داغ که ريپد

  می ندگیشز شریک دنکر آروم فکر به دشخو جز باید حاال که ديمر

 ..دبو

 ....!!!!!!باشه قاآ که بهش میومد رچقد

  تاارهز دل من جز و میومد بهش ستهدر دنکر نیوجو و ورغر نودبو پسر

 ...اشبر دبو تر هندازبر دنبو دمر و دنبو بابا لیو ،ندزولر می رو یگهد خترد

 ...یهو هشد رگبز رچقد دمکر حس دبو گرفته بغل پسرشو قتیو

  لمد صالا ماد،ابو بخش تلذ سموا ستهدر نگیشدومر نیدد شدنشو رگبز

 ..بشم متوجهش شکوچولو پسر ريخاکسپا به قتهو ستانمیخو

 ..خوشبختیشو ببینم شتمدا ستدو

 ...ببینم نشودبو بابا ستامیخو لمد

 ....گفتنشو بابا جانه ببینم ستامیخو لم،دمیزنه اشصد بابا شپسر قتیو

  یگهد ي بچه و ندگیز و زن یه با خوشبختیشو نیدد چشم قبال شاید
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  امبر باشه خوشبخت همینکه مفهمید دمکر تر زبا یدمود قتیو لیو شتماند

 ...ضیمرا منم....کافیه

 !مشد خوشبختیش به ضیرا یرد رينگاا ماا

 ..دهبو خونش در بدبختی بشه خوشبخت دممیکر آرزو اشبر من قتیو

 ...و دهکر هنگا مکشید که هایی آه به اخد شاید

 ....هبگیر نواو مندا ینکها ايبر منکشید آه هیچوقت من...نه نه

 ....دمنبو اون بدبختی و حتیرانا به ضیرا صالا من...نه نه

 ....دبو دمخو بدبختی و بدشانسی بخاطر مکشید آه گه،ایختمر شکا گها من

 .....دمبو هشد شموسیا ابعذ و حتیرانا باعث که میومد مبد دمخو از

 ...گفتم دمخو با کشیدمو عمیقی نفس

 ....هبگیر همآ که باشم کی من

  اخد فطر از مایشهآز و نمتحاا یه ینا داده ستد از پسرشو وشسیا گها

 ...سشوا

 ...میکنه یتشاذ مبیشتر داره ستدو بیشتر هرکیو اخد مشنید

 ....!!!!داره ستشدو اخد که دمبو می لخوشحا باید

 ....گفتم موزد يخندزپو

 ...مخانو کتی سنگی دل رچقد

  لخوشحا ايمیخو تو نوقتاو نمیمیر غصه از دارن نشز شووسیا

 ..که قعاوا...باشی

 ...هشوآ...شکشوا...غونشودا حاله فتهر دتیا ینکها مثل

 ...شودمر پسر با زدن فحر و نخوند شعر...بشواخر بعصاا

 ...میشه نهویود داره که فتهر دتیا

 ...مهدیا مهدیا...نه نه
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 ...دمیکر دمبو که يچیز از تر نغودا منو ششاخر دل يها ناله ايصد

 ...شتماند رو نکبتی ندگیز ینا نیدد تحمل یگهد

 ..نوشتم هق هق با و شتمدابر کاغذ و قلم

  به من نسیدر مانع که کسایی جز نکنین مالمت هیچکسو فتنمر از بعد

 ...نشد عشقم

  نااو دخو که نیاجدو ابعذ ،نینوبد مقصر همرو نااو نیست زمال لبتها

 ..نعمرشو متما ايبر کافیه نمیگیر

  جرز کم کم نشد من گمر و وشسیا بدبختی باعث ننوبد همینکه

 ..میکنه نکششو

 ..نیست کنم ول وشسیا عشق زمبا مبر که منیاد اون

 ...نیستم اون کن ول من ینی

 ....ممیگیر آروم گرمش شغوآ تو روزي یه

 ...کنین عوتشد مرگم سهوا

  یرز فتنر از قبل یناربز میکنم هشاخو نهاعاجز نتواز دم،مر که حاال

  با شودجوو يگرما شیرین طعم كخا هاوارخر

 ..کنم تجربه نمدوسرگر روح و نجو بی جسم

 ...کنه بغلم یداربز اخد رو تو

 ...!!!میکنه رچیکا شباها دمسر جسم گرفتن ببینم اممیخو

 ..آوره ابعذ رچقد اشبر من گمر نیدد ببینم اممیخو

  من پنهونی يها شکا شب یه ي ازهندا به ششکاا کل ببینم اممیخو

 ؟؟؟؟هست

 ...میشه نغودا که نمومید...هست که نمومید

 ...میکنم هشاخو کنه بغلم یداربز
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 ...داريبر وتبرآ فتنر ترسیدنه از ستد نجااو میکنم هشاخو بابا

 ...غریبه دهمر یه بغل هبر مخترد ي زهجنا شتهز میگی نمومید

 ...ترینه یکدنز من سهوا لیو باشه غریبه ها شما سهوا شاید وشسیا

 ...ارمنمیز ششدو رو تمزجنا میگفتی که هنمیر دمیا

 ..هبگیر تابوتمو یرز اربز حاال لیو

 ...!!!!!!هبگیر شودخو بغل یرز کسی نباشه زينیا گها لبتها

 ...حاللین شتیندا حق یندکر ريهرکا شما

 ...لطفا کنین حاللم دمکر نیتتواذ خیلی نمومید منم

 ...دمکر هنگا یگهد ربا یه قرصو بسته

 ...دمکر زشبا يیددتر ترین کوچک ونبد

 ...دممیکر فاو معهد به مودمیکر عملی تصمیمو باید

 ...شد رتا امبر نیاد شدمو گیج کم کم ننشوردخو از بعد

 ..دمکر مزمهز لب یرز

 ...وشسیا مهآرزو خوشبختیت

 ...بدبختی حافظاخد

 ...ندگیز حافظاخد

 ....فتمر گمر لستقباا به ينظیر بی تلذ و زبا شغوآ با

 ..دبو شیرین امبر دنمر

 ..دممیکر حس دجوو متما با شیرینیشو دمبو دهنمر زهنو

  ...ندگیز حافظاخد
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 *شش و دنو فصل*

 .مشد بلند مجااز مودکر ابیصد گوشیمو نکتایو ي رهشما نیددبا

 .گفتم مودکر هنگا دبو هشد قتاا سقف به هخیر که جونی بی يپریسا به

 ..ممیا نالا من: من

 ...شنید نمی که رينگاا خب ماا میشنید بخو حرفامونو که نمومید

 ...دادم ابجو آروم خیلی و ها قتاا از یکی يتو فتمر

 ...مسال:من

  دمکر گم پامو و ستد هم کتی ي بابا ي گرفته و اننگر ايصد نشنید با

 ..دمکر لهو حسابی هم

 ....شدیم بخت بد که بیا ااااوشسیا...وشسیا لوا: کتی يبابا

 گفتم نیانگر با

 ...ه؟چیشد:من

 گفت جهز با کتی يبابا

 ....کشت شودخو هبالخر.....کتی:کتی يبابا

 ده؟کر رچیکا نکتایو؟؟؟؟؟؟چی:زدم داد

 مسر زد داد نماو يبابا

 ...زود خیلی نخونمو بیا فقط سنپر هیچی ،نگو هیچی:کتی يبابا

 ...ونبیر مییددو مودکر قطع گوشیو

  موداد ايصد که نستمومید زبا من و دبو سقف به هخیر زمهنو پریسا

 ...هشنید

 ...باشه ظبشامو که دبو مامانش م،شد اون لبیخیا

  .ونبیر فتمر کوبیدمو بهم محکم درو
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  لیز مپا ريبا رچها سه یهد،بو هشد ستانیدا حالم اون با مها پله فتنر پایین

 ...بشم رکا نا دبو یکدنز و ردخو

 م،ندومیر نخونشو سمت به شتدا ماشینم که تیرقد متما با

 ...دبو هشد وار نهویود و رمرگبا سرعتم

 ...نخونشو در دم مسیدر کی منفهمید

 .....زد شسر يتو یدنمدبا نخا هوشنگ

 ....!!!!!!!هشد يچیز یه شد ورمبا میدد بشواخر لحا قتیو

 ؟کجاست کتی:گفتم نیانگر با

 ...تاقشا تو باال:گفت بغض با شبابا

 ن؟ستاربیما نمیبرینش اچر؟هستین چی معطل پس:بهش متوپید

 ...هنیومد ساعته سه نببر شورشو دهمر ،مبوالنسمآ منتظر؟کتی يبابا

 :زدم داد

 ؟ینشدنبر اچر نتودخو خب:من

 ه؟بمیر باید حتما د،نیا ها حاال حاال اون شاید

 ...تعمیرگاهه...مگند شانس بهاخر ماشین:کتی يبابا

 ؟قعاوا نرسید نعقلتو...نسآژا به ینزد می نگز خب:من

 گفت کالفگی با

 ...نالا که نمیکنه رکا مفکر من:کتی يبابا

 ...خونه تو فتمر اون به توجه بی

 ..ردخو می گوشم به تاقشا يتو از مامانش يها جهز ايصد

 ...همونجا فتمر

 ...شد سست مپاها جونش بی جسم نیدد با

 ...گرفتم نبضشو موزد رکنا مامانشو عصبانیت با
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 ...خیلی دبو ضعیف خیلی

  زدم،داد جهز فتمر می در سمت به عجله با که رهمینطو مودکر بغلش

 ...دمکر سلتماا.....زدم

  دتخو با ديکر رچیکا....لعنتی کن زبا وووچشماتو کتیییییییی:من

 ...کن زبا چشماتو....معزیز وونکتایو.....حمقا

  هق هق به و گریه یرز زدم کی دمبو هنفمید دمخو حتی دبو جالب

 ...!!!!دمفتاا

 ....نستاربیما برسونمش دمخو تا پایین دمبر کتایونو

 ...سیدر موبالنسمآ ،من نسیدر با

  دبو بغلم کتی که دکر حمر نبهشو اخد  ،میگرفتن مریضو اغسر قتیو

 ...شتمانمیذ نندشوز گرنهو

 :زدم داد

 ...یگهد نیایین ستامیخو؟شما یندبو هموند قبرستونی ومکد: من

 .کنیم سیدگیر نتوربیما به ییناربز حرفا ینا يجا:گفت مشآرا با دمر

 گفتم موزد رشکنا عصبی

 .....برمش می دمخو یگهد امنمیخو:من

  خیلی تا ماشین يتو دنکر منتقل رو کتی من ارهو و داد به توجه بی

 ...برسوننش نستاربیما به سریع

  دبو درشما قتیو تاد،بو هفاید بی کتی با هیاهمر ايبر من يها سلتماا

 ...نمیرسید جایی به حرفم من

 ...شد دور نچشممو يجلو از سرعت با و شد بسته مبوالنسآ در

 ...مینز روي زدم نوزا نسرشو پشت همونجا

 زدم جهز چسبوندمو نخیابو مگر يها سفالتآ به سرمو
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 .....اااااایااااااخد:من

 ....میکنم هشاخو شنگیر ازم... نکن شوخی گزینه یه ینا با

 ....شم بلند مینز روي از دکر کمکم نخا هوشنگ ي زده یخ يها ستد

  دنبو اي رهچا لیو ،شتیماند نندگیرا سهوا ستیدر لحا نممووهیچکد

 ...میرفتیم باید کتی به نسیدر ايبر

 .یمدبو دهکر تسکو نتامودو نستاربیما به نسیدر تا

 ...دبو بشوآ ننمودرو ماا دبو ساکت نظاهرمو ستهدر

 ....مشد هکشید نجنو زمر تا روزم یه پسر دادن ستد از با من دمکر فکر

 ....درما و رپد ايبر ونجو داغ سخته رچقد

 ....شها هبند سهوا رهنیا اخد

 ...!!!دممیکر درك روپد یه لحا دمخو حاال

 ...هبد نجاتش درشما و رپد بخاطر قلاحد...یااخد

 ...کن حمر نااو به

 ...من ايخد

  ............دونبرگر نبهمو رو کتی
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 *هفت و دنو فصل*

 ...شنید می مگوشا ماا یدد نمی مچشا

 ....شناآ هق هق ايصد یه

 دم؟بو هشنید کجا رو اصد ینا

 ....شپسر گمر.. وشسیا....آه

 ....شها جهز ايصد

 ...میگفت ییماچیز یه بینش د،میکر گریه د،میز جهز محاال

 ...دمکر تیز گوشامو

 ...میگه چی دنبو ممعلو ستدر و دبو هشد گم شها گریه بین اشصد

 ...دمکر شگو قتد با

 ...منمیشد شحرفا متوجه صالا د،بو هفاید بی

 .....دمبو هشد کالفه

 ؟هست شموسیا که مکجا من صالا

 ؟میکنه گریه چی سهوا

 ....زهمیسو ممعد اچر

 !!دم؟بو نکشته مودخو من مگه......عهههههه

 ن؟الا مکجا ینی

 .....زبا ضعیهو چه ینا....بابا اي

 ...دمکر زبا چشمامو وربز

 ...دبو گرفته اعز دشخو سهوا دوبو گرفته شستاد بین تشورصو وشسیا

 ....دبو ردهخو سنگ به متیر ینکها مثل

 ....رينگاا دمبو نستاربیما....بلهههههه
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 ......!!!!!!مباها مبابا کنه رچیکا ،نهروبگذ بخیر اخد

 گفتم لحا بی

 ؟ینداد تنجا منو اچر:من

  م،سر يباال مداو وپرید شجا از ها گرفته قبر مثل امصد نشنید با وشسیا

 .زدن فحر به دکر وعشر اعود و نیانگر لبتها و خوشحالی با

 ....مرسی مرسی تشکر من ااااايخد وااااي:وشسیا

 دي؟کر که دبو ريکا چه ینا من يکوچولو حمقا خهآ ؟تو خوبی

 ؟ما کشیدیم چی نیومید ؟خترد يشد نهویود مگه

 ....!!!يبمیر که بزنمت رنقدا ادمیخو لمد

 ...!!!!بکشمت نمیتونم که دهکر خوشحالم رنقدا موندنت هندز حیف لیو

 گفتم مودکر كپا گرممو شکا

 ...دمبو تر حترا رينجواو....مبمیر ستمامیخو من....بدین خیلی:من

 گفت و دکر خمیا وشسیا

 ....يبمیر ايمیخو که ديکر غلط خیلی تو:وشسیا

 ..يبمیر امنمیخو من

 ....دارن ستتدو که کسایی به ديکر فکر صالا

 د؟میا نسرشو چی تو هبعد ینکها به

 ...اي نهویود که قعاوا

 گفتم مودکر بغض

 ...دنمیکر یتاذ کسیو من دنمر: من

 ....نیستم مهم هیچکس سهوا من

 ...دنمیکر تغییر هیچی مرگم هبعد

  نو از روز شبعد ماا دنمیکر فکر جونیم مرگمو به همه شاید هفته یه تا
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 ....نو از روزي

 ...مهمی خیلیا سهوا تو...نه نگو اي نهویود میگم: وشسیا

 ....!!!من سهوا همه از اول

 ...نیاد کل ي ازهندا به...دیاز خیلی مهمی من سهوا تو

 ...خترد دمبو دهمر منم که میومد تسر بالیی یه گها تو

 ...تبابا و نماما ايبر مهمی تو

 ....ها رهبیچا دارن حالی چه نیونمید

 گفتم میریختم شکا که رهمینطو

 ...غهدرو تحرفا...غهدرو:من

 ...ديمیکر شتال شتنمدا سهوا گرنهو نیستم مهم تو سهوا من

 ...دينمیز تهمت بهم دتستفاا از بعد

 ....نمیرفتی دينمیکر لمو

  به نخترشود تا نمیومد هکوتا یکم گرنهو نیستم مهم مبابا نماما سهوا من

 ...شه خوشبخت و برسه عشقش

 .نیستم مهم هیچکس سهوا من..نه

 ..ینادنمید مجرز رنقدا دمبو مهم گها

 ...خرسس خاله ستیدو ستیتونمدو

 ...بدین بماعذ که ینداد نجاتم

 گفت و داد نتکو سرشو

 ....مهمی من سهوا نباشی مهم هرکی سهوا: وشسیا

 ...فتمر موزدجا زود من ستهدر

 ...لبیخیا..شاید دممیکر شتال بیشتر گها ستهدر

 ...دمنبو دنامر زدم تهمت بهت گها
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 ...يتر كپا ها فرشته از تو نستمومید

 ..دنبو معرفتیم بی از زدم تهمت گها

 ...بشی دسر دل بهم ستمامیخو

 ...اديمید مهادا ندگتز به تر حترا شاید ريینجوا

  توادخانو تو ماا وردم،میا بدستت شاید دممیکر شتال شتنتدا ايبر گها من

 ...ستمانمیخو ینوا من یوادمید ستد از

 ...کتی دمنبو معرفت بی من

 ....بگم تر زكنا گل از عشقم به بکنم غلط من

 ..هنموند هیرا یگهد ماا دارم، ستتدو زهنو من...کتی

 ...یمدکر ابخر نسرمو پشت روها پل متما یمدکر ما که ییراکا با

 .....یمزبسا و یمزبسو باید....نیست هیرا

 ....لیو ارمند ستدو ندگیموز رو پریسا من

 ....نکبتی ندگیز ینا به محکومم

  يکوچولو یه وشنیا وسوگند مثل نالا یمدبو هشد وارد هشرا از گها شاید

 ...شتیمدا نمک با

 ...ارهند اي هفاید یگهد ها ماا و ها شاید و ها گها لیو

 ....یمارند ندگیز ي مهادا بجز هیرا تو منو

 ....با امتو پریسا با من

 داد مهادا و کشید عمیقی نفس

  کوچه تو ريهمیجو شاید بمونی دمیا به ايبخو که قتو هر تا: وشسیا

 ..فقط همو ببینیم نخیابو

 ...ابخد ضیمرا همینم به:گفتم بغض با

 ..نیستم ضیرا من لیو:وشسیا
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 ....کنی ازدواج تو گها...میشه تر نکبتی ندگیمز ابخد

 ...کتی ببین

  گوشه شیرین ي هخاطر یه به میشه تبدیل فقط یمدبو باهم که هایی روز

 ..نقلبمو ي

 ...شه کمرنگ باید لیو هست بدا تا

 ...قشنگتم نشیطو يچشما ینا عاشق بدا تا ،نتمویود بدا تا من

 ..حمقانها رکا یه با نندگیموز به یمزد گند...نیست هیرا لیو

 ....!!!دکر رچیکا شتیمدا بطهرا باهم فهمید تبابا قتیو نرفته که دتیا

 ...نمیشد ضیرا تبابا زمبا میشدیم مسخرتونم سمر اون لبیخیا گها حتی

 ....نشدیم وارد هشرا از ما نچو

 ....ندگیز به دبرگر میکنم هشاخو ازت نکتایو

 ...اممیخو رو تو من نمیتونم وشسیا نمیتونم:من

 داري؟ سمدو نکتایو....نمیشه لیو متامیخو منم:وشسیا

 گفتم موزد تلخی لبخند

 ...عاشقتم:من

 ؟؟؟؟...باشه نگو نه میگم يچیز یه پس:وشسیا

 ..دمکر زبا شتمواگذ هم روي حرفش تایید ي نشونه به چشمامو

 ..دبر شموها يال ستشود عصبی

 ...ربا خرینآ ايبر شاید،گرفت ستمود آروم

 یدزمیلر بغض تشد از لبش

  ،کن سیوعر رامپد با، من به عشقت تثباا ايبر عاشقمی قعاوا گها:وشسیا

 ...ممنتظر ،کن تعود منم...میکنه خوشبختت اون
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 ..فتر ونبیر قتاا از فحر بی گرفتو تشورصو يجلو

 ....خالیش يجا به مشد هخیر فتنشر هبعد

 ...دمفتاا هق هق به

 ...وشسیا ستد از

 ....دممیکر رچیکا باید عشقم تثباا ايبر

 ...دمبو دهمر شکا اخد اي

  ....!!!!باشن حترا همه تا دمنبو شکا
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 *هشت و دنو فصل*

 ...دمکر كتر تاقوا غونمدا حاله با

 ....نشد بلند نجاشواز یدنمدبا کتی يبابا مامانو

 ...دنبو نخترشود اننگر حالم نیددبا رينگاا

 گفت و دیستاا روم بهرو مامانش

  ؟شدین ريینجوا اچر شما وشسیا قاآ هچیشد:کتی نماما

 !!!!؟؟؟...یهرهمونجو زهنو یا هشد یشرطو کتی

 گفتم موزد مقیر بی هلبخند

 ...ارزه می نیاد به هست که همین ماا نیست بخو حالش ه،مداو شبهو: من

 ...قتاا يتو فتنر من به توجه ونبد همداو شبهو نشنید قتیو

 ...نمیشد لخوشحا باید شتندا حقم

 ...دادم رتقو بغضمو ختمواندا قتاا ي بسته در به نگاهی

 ....!!!!دنبو نمدبو به حتیاجیا ،میرفتم باید یگهد

  رول پشت که قبلی ي فعهد عکسه بر مودکر كتر ستانوربیما سالنه سالنه

 ...مندرو آروم خیلی خیلی نشستم

 ....مبد زگا جونش تنجا بخاطر که دنبو کتی یگهد خهآ

 ....بکشه مورنتظاا توخونه که شتماند اي عالقه ردمو همسر خهآ

 ....!!!!دبو زن قلاحد قبال دبو که هرچی نمز

 ...فقط گوشت تیکه یه به دبو هشد تبدیل حاال لیو

 ....و تاقها سقف به هخیر که گوشتی تیکه یه

 ادم؟؟؟؟مید زگا باید چی سهوا

  اشبر شوقی که يمقصد به نسیدر ايبر دممیکر عجله باید چی سهوا
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 ...شتماند

  حاال باشه زادنو یه هلبخند و گریه شاهد میتونست روزا ینا که اي خونه

  رهپد یه هگر رهنظا و دبو درما یه يها گیدفسرا و ها شکا هشاهد

 ....!!!خسته

 ....ندید رو پسرکش که دريما دونکر ريپد روزم یه که ريپد

  یا صمیمانه يها تبریک نشنید و ديشا شریک میتونست که اي خونه

  شاهد ف،مخو نقبرستو یه مثل حاال ،باشه نستانمودو مواقوا يتظاهر

 ...دبو محض یکیرتا و تسکو

 ....نمیشه شکسته ها حاال حاال شتمدا یقین که سکوتی

 !!!نمیشد شنرو هم اي یگهد ي بچه نمداو با که یکیرتا و

 ....!!!مسیدر هبالخر فتمر آروم هم رهرچقد

  ايبر رمبشما رو ها دعد باسیتمو نتمارپاآ يفلز تاقکا يتو دمبو رمجبو

 ...انندز اون از هاییر

 .شتماند رو خونه به فتنر نودکر زبا جز هیرا زبا رسانسوآ در نشد زبا با

 ...خلدا فتمر ختمواندا کلید

  نتکو یه نالا تا دمبو فتهر من که ظهر از بعد وزیرد از رينگاا پریسا

 ...دبو ردهنخو کوچیکم

 ....!!!!سقف به هخیر رهمونطو

 ..مبوسید یختشور بهم يموها شدمو خم اراده بی

 مپرسید منمیشنو بیاجو نستمومید ینکها با

 ي؟؟؟بهتر:من

 ....دنبو يچیز عمیق نفس یه جز بشاجو د،بو ستدر حدسم

 گفت ومداو قتاا يتو از پریسا نماما
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 وش؟سیا قاآ شما کجایی هست ممعلو مسال: پریسا نماما

 ؟؟؟خهآ ستهدر فتیر نتوز شتیاگذ خاموشه که موبایلتم

 ..دبو اون با حق ،ختماندا پایین سرمو

 ...شتماگذ نتنهاتو ستد ببخشید ،مداو پش رکا سموا مشرمند: من

 ..شدیم ننتوانگر نیست تنهایی ستد بحث:پریسا نماما

 ...شدین خسته حسابیم اممیخو رتمعذ من:من

  خونه مبر سر یه من اي خونه گها..حرفیه چه ینا بابا نه: پریسا نماما

  ،نمیکنه ضعو جا هیج با مونودخو خونه يپر يبابا که نیومید ن،مودخو

 ..زبا ممیا مبپز يچیز یه سشوا مبر

  حترا باشم پریسا ظبامو منه ي ظیفهو ،النما تا یندکر لطف شما:من

 ..نبیا مامانم میگم دبو ريکا ام گها ،هستم من بابا پیش برین باشین

 گفت وبوسید رو پریسا دمیز هگر سریشورو که رهمینطو

 ...میزنم سر نبهتو باشین نتودخو ظبامو م،بر فعال من پس:پریسا نماما

 ..مدیناو شخو نممنو: من

  دم،کر هیشاهمر در دم تا

 ..يپر سمت مشد هکشید زبا فتنشر از بعد

 گفتم تختشو بغل نشستم

 ؟کنی هنگا سقفو ريهمینجو ايمیخو کی تا: من

 ؟؟؟خهآ دمیا در شتو از چی

 ؟؟؟میشه هندز نپسرمو

  حسش دهبو شکمت تو هما نه ديبو درشما تو لحا هر به سخته نمومید

 ...رهبخو يتر بد ي ضربه بهت مباید ديمیکر

 ...دارم سحساا ممآد منم اخد به لیو
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 ....ماا غونمدا منم ابخد

 ...ندگیز به بدیم مهادا شیم بلند باید

  میتونیم زود خیلی باشه بخو حیترو گها سالمیم نجفتمو که شکر اروخد

 .....بشیم دار بچه رهبادو

 ...شلختس و یختهر بهم تموها رچقد نالا کن هنگا

 ه؟؟؟شد هگر هگر ريینجوا نیست خوشگلت يموها حیفه

 ره؟؟؟چطو بزنم شونه اتبر دمخو موهاتو رمبیا شونتو مبر اربز صالا

 ...آوردم درآور میز يتو از برسشو شدمو بلند مجا از

  که بزنم شونه آروم میکنم سعی لیو ،نیستم بلد ستهدر ،بشین پاشو:من

 ....یگهد پاشو...دنیا دردت

 گفتم میدد تیشووتفا بی قتیو

 ....نشو بلند خب خیله: من

 ...مپا روي شتماگذ سرشو تختو لب نسشتم

 ..اتبر میکنم شونه ريهمینجو خوبه حاال هاآ:من

 ...زدن شونه آروم موهاشو دمکر وعشر

 ...نمیگفت هیچی

 ....!!!بگم که شتماند هیچی منم

 ...دمکر حس مپا روي شکشوا خیسی

 ...!!!!دمیکر گریه اچر نمونمید

 دم؟؟؟نبو که دمبو کجا وزیرد از میکنه فکر شاید که دبو ینا حدسم ول

 ...ممداو حاال فتمور کتی سما و عجله با

 ...حاال لیو یمدکر می مفصل ايعود یه دبو ديعا حالتش گها شاید

 ..شد فصا فصا شموها ،شد متمو رمکا
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 ...مبوسید دبو یختهر پیشونیش روي که موهاشو شدمو خم

 ....شد بخو حاال: من

 گفتم کشیدمو عمیقی نفس

  تو یماربز بخریم يسفالگر سایلو ستوا بریم شد بهتر که حالت میگم: من

 ره؟؟؟چطو میدو قتاا

 ...ممیگیر ستوا باشه زمال چی هر ،هستی يسفالگر عاشق تو که نمومید

  میشه بند تسر هم ريینجوا يبد شمزموآ میتونی خوبه رتکا که تو زهتا

 ...دتخو سهوا داري مدآ در یه هم و

 ....يبد دیا دمخو به اول که يبد لقو باید لبتها

 ....مبد بهت خوبیم دمز ستد ممید لقو

 ....تو مثل نیستم هنرمند صالا من خهآ مبگیر دیا بخو منمید لقو ماا

 ....!!!!بکشم کثافت به كخا و گل با ندگیتمز کل شاید زهتا

 .....!!!مشد يچیز یه شخرآ شاید خب لیو

 ن؟؟؟ها کنیم وعشر نالا از رهچطو میگم

  سهوا داره مچیز همه گفتی مهدیا زشموآ سهوا ديبو فتهر که همونجایی

 ..وشفر

 ؟؟؟نه مگه داره لیشواو اربزا

 ؟؟؟موبایلت تو هست کجاست رششما

 ....میکنم خالی تاقوا قتیوتا منم رن،بیا چیو همه میگم میزنم نگز

 ....ننمیا نمورکا به یگهد ماشینی کمد تختو ینا

 ...هبر می قتو یکم لبتها

  با خهآ کنیم بنتخاا قشنگ اريیود کاغذ یه دتخو ي سلیقه با بریم باید

 ...کنی يسفالگر نمیتونی که دار ماشین تونیرکا ايکاغذ ینا
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 ...خرید بریم يشد بهتر که یگهد روز چند تا میکنم خالی تاقوا فعال من

 ..زدم فحر رنقدا مشد خسته اوووه

 ...میدد نمی شچهر يتو يتغییر هیچ..دمکر شنگا

 ...بچه قتاا تو فتمر

 ...دممیکر خالیش زود خیلی باید

 ....من هم دبو نغودا پریسا هم دنبو سایالو که قتیو تا

 ..دممیکر هنگا شسایالو به قتد با دبو ربا لیناو ايبر

 ..دبو ست قتاا يها اريیود کاغذ با دوبو ماشین شکل که يکمد و تخت

 ...ها رژيشا ماشین و ها کنترلی ماشین اعنوا

 ...هنیآ آدم و رموتو و پیمااهو

  از شهو شکمربند و کفش ست با که اي نهوپسر يها سلبا و جقجقه

 ...دبر می تسر

 ...شتناند همیتیا یگهد نمشووکد هیچ

 ...دبو مپسر شکا

  قیمت ونگر و مجلل سایلو و نچنانیآ يها جخر ینا از ومهیچکد شکا

 ...دبو اون لیو دنبو

 ...نشستم گشربز رژيشا نگر قرمز بنز يتو

 ...کنم زيبا شباها میتونستم منم که دبو رگبز رنقدا

  لیو وردممیا در رو ها ماشین و ها هنیآ آدم ايصد حتما دنبو پریسا گها

 ...حاال

 ...دمکر يبند بسته گوربز يها جعبه يتو یختمر همشونو زود خیلی

 ...دمبو مپسر قتاا دنکر جمع گیردر شب تا

  شتماند ذوق صاحبشم ايبر حتی قبلش تا که تاقیا دنکر جمع گیر در
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 ...تاقشا به برسه چه

 ...گرفت می تیشآ مجیگر تیکش هر نیدد با حاال ماا

 ...شتماگذ كخا بین کوچولومو که اي صحنه اون هبر دمیا دبو لمحا

 ...دبو من يها شب تلخ سکابو قتو چند تا فسقلی اون

  قتاا یه به بشه تبدیل نپسرمو قتاا تا نکشید لطو بیشتر روزي سه دو

 ....پریسا ايبر يسفالگر کوچیک

 ...قتاا سقف به هخیر زهنو...پریسا ماا دوبو دهماآ چی همه حاال

 ..دمکر شنرو رو يسفالگر خچر

 .....کنم رچیکا باید و چیه به چی نستمونمید

 ...دبو گلی دمجوو کل

 ...دمبو هشد خسته حسابی

 گفتم موزد پریسا رتصو به گلیمو يستاد

 ...توئه منتظر تشاتجهیز متما با يسفالگر قتاا:من

 ..مداو فحر به روز چند از بعد

 ...اربز حتمرا...مرگم منتظر دمجوو متما با ،تماتجهیز متما با منم: پریسا

 زدم داد کوبیدمو اریود به عصبانیت با ومیز روي لکریستا ونگلد

  ...درآد جونت تا سقف به شو هخیر رنقدا...درك به:من
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 *نه و دنو فصل*

  می فکر شحرفا به مودمیکر گریه فقط وشسیا فتنر از بعد روز اون

 ...دمکر

 ...ادمید بماعذ شحرفا

 ...هنموند هیرا لیو داره ستمدو زهنو ینکها

  یییواجد ینا باعث نحمقانموا رکا با نمودخو و مونهدخو تقصیر ینکها

 ...شدیم تلخ ي فاصله

 ....بهم دنبو ختهدو ندگیمونوز نالا شاید میشدیم وارد هشرا از گها ینکها

  مهادا که یمرمجبو لیو یمارند ستدو ندگیمونوز نممووهیچکد ینکها

 ...بدیم

 ....کنم سیوعر رامپد با باید عشقم تثباا ايبر ینکها

 ...منموند تنها دیاز فتنشر هبعد

 ...قتاا يتو نمداو زود خیلی بابا و نماما

 ....ممیترسید نلعملشوا عکس از

 ...یگهد دبو حساسیا نماما

 ...بابا لیو دکر نمروبا بوسه دوکر بغلم

 ...گفت نماما به

 ...کنه ارتکر زمبا دهکر خوبی رکا کنه فکر تا کن بغلش:بابا

 ...مخانو کتی فرینآ....بابا فرینآ

 گفت بغض با نماما

 د؟مر سحرفا ینا قتهو چه حاال:نماما

 ...شسر هنیومد بالیی سالمه که شکراروخد
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 گفت عصبانیت با تختمو رکنا مداو بابا

 ...قتو هیچ دينبو من ويبرآ فکر قتو هیچ تو....توراکا معنی نمیفهمم: بابا

 ...دبیا جا حالش یکم اربز یگهد کن لشو..بابا اي: نماما

  زبا نبوز بابا و نماما يها صحبت و همداو پیش يها بحث به توجه بی

 گفتم مودکر

 ....کنم سیوعر رامپد با اممیخو ،گرفتم تصمیمو: من

 ...سمتم برگشتن شدنو ساکت نتاشودو یهو حرفم نشنید با

 ...گفت و دکر منگا ورينابا با نماما

 ؟؟؟چی:نماما

 ؟کنی ازدواج رامپد با ايمیخو: بابا

 ...تمرصو روي یختنر شکامما شباها نهمزما موداد نتکو سرمو

 گفت وبوسید خیسمو ي گونه خوشحالی با نماما

 ....من بشم اتفد لهیا: نماما

 دي؟؟؟کر توافکر ؟شد ضعو تنظر یهو چیشد:گفت بابا

 ..دمکر فکر دمخو با موداد نتکو سرمو

 ....میکنم ريکا هر وشسیا به عشقم تثباا ايبر

****** 

  نبیا ادهخانو با یناا ییدا دبو ارقر دوبو گذشته عموضو ازون اي هفتهدو حاال

 ...ما خونه

 ...مشد تیپم دنکر ازندابر لمشغو ختمواندا نگاهی یینهآ يتو دمخو به

  ست ارمشلو و مانتو با سریمورو ،نگر گلبهی مانتوئه یه وسفید ارشلو یه

 .....دمبو دهکر

 ...دبو گلبهی شتشدر يگلها دوبو سفید مینشز
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  سفیدمو درچا مودکر سفت  سریمورو ي هگر در نگز ايصد نشنید با

 ...ختماندا مسر روي

 ..قتاا از فتنمر ونبیر با شد نهمزما نماما ايصد

 ...نمداو بیا.کتی: نماما

 ...ممداو: من

 گفت یدنمد با دوکر زبا تاقشوا در مسر پشت رشکیا

 ..کنن شعقد انمیخو نالا رنگاا زده، تیپیم چه اووو:رشکیا

 گفتم گرفتمو زوشبا از نیشگونی

 ...دراد بعضیا چش تا: من

 ...در رکنا فتیمر باهم

  ییاندز سر پشت ،خلدا نمداو خانومش مبعد و ییدا اول شدنش زبا با

 ...نمودشمشا خشا هم از خرآ و...پانیذ اون لنباد پگاهو

 ...دبو زده تیپی چه اوه

 ...دنبو ممعلو چیزیش دوبو هشد مخفی گل سبد پشت که لشاو لبتها

 گفت آوردو ونبیر سبد پشست از سرشو

 ...همه به مسال: رامپد

 گفت گرفتو ازش وسبد لبخند با رشکیا

 ...قلاحد کنی شبلند بتونی که میگرفتی يچیز یه: رشکیا

 گفت وخندید رامپد

 ...!!!قابله نا کوچیکو خیلی گل سبد ینا نچو میزر خیلی من حتماالا:رامپد

 ..ببینم تیپشو تونستم من زهتا خلودا فتیمر بابا رفتعا با

  اي سرمه خوشگل دنگر لستماد یه دوبو هپوشید نفتی بیآ ارشلو و کت
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 ...دبو بسته

  وتر خوشگل هم قعاوا دمیز شدنش تر خوشتیپ سهوا اجدید که عینکی با

 ...!!!دبو هشد تر تیپ شخو

  دبو نیاد پسر ترین تیپ شخو شک بی ممیکشید خط شووسیا دور گها

 ...!!!!رامپد

 ...بکشم خط شودور نمیتونستم رهجو هیج که دبو ینجاا مشکلم خب لیو

 ...میشد تر مهم امبر زهتا میکشیدمو خط یرشوز عکس بر

 ...مشد شپزخونهآ هیرا نحرفاشو و ها هخندو جمع به توجه بی

 ...میریختم يچا باید

  سسترا باشن ادشخانو و ییتدا که ريستگااخو ايبر که دبو ینا خوبیش

 ....!!!دمیا در نگر شخو چاییت یوارند

 ..کنیم صحبت باهم تا قتاا يتو بریم شد ارقر يچا سینی ننددوگر از بعد

  رو سیوعر یخرتا کننو مهریه تعیین ستنامیخو هامونم ادهخانو لبتها

 ...کنن مشخص

  پشت تاقموا سمت فتر و شد بلند رامپد اول ريستگااخو هر عکس بر

 ...فتمر من شسر

  روي نشستم قتاا در بستن ونبد منم وکامپیوتر میز پشت دبو نشسته

 ..تخت

 گفت دوکر نمکی با خما

 ...بزنه فحر نمیتونه...که میشه لهو آدم ريینجوا ا؟چر نبستی درو: رامپد

 ..بست درو وشد بلند دشخو یدد سکوتمو قتیو

 ...بستو تاقوا در ريستگااخو روز دم،فتاا وشسیا دیا

 ...قلبم تو دکر حک گونمو روي نشوند تیاخاطر و شیرین ي بوسه یه
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 ...دنبو حرفا ینا هلا..ختماندا رامپد به نگاهی

 ...شتماند حسی هیچ دبو همداو وشسیا که قتیو عکس بر

 ...شتمدا نشد هبوسید سسترا نه و دومیز قشو از قلبم نه

 ...یلکسر و آروم خیلی

 ...دیاز خیلی...مینجاا که خوشحالم: رامپد

 گفتم ختمواندا باال ییوبرا

 ...ینجاییا که نیست لتاو ي فعهد: من

 ....مینجاا رستگااخو انعنو به که لهاو ي فعهد:رامپد

 گفتم وتتفا بی

 !!؟؟حاال داره فرقی چه: من

 گفت بهت با

 اره؟؟؟ند فرقی: رامپد

 گفتم ختمواندا باال اي شونه

 ...دیاز نه: من

 ....ضعتهو ینا حاال جوازدوا به دادي ضایتر دتخو...عجیبه: رامپد

 ده؟کر رتمجبو کسی نکنه ،ببینم

  شتهدا رجباا روي از نیستم ضیرا صالا لیو عاشقتم من که ستهدر

 ....باشمت

 ....دمکر فکر وشسیا به

  رجو یه رنگاا لیو کنم سیوعر شباها عشقم تثباا ايبر دبو گفته ستهدر

 ....یگهد دبو رجباا

 گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 ...منمیر زور ربا یرز من: من
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 گفت و خندید

 ؟؟؟منو ستیاخو دتخو ینی: رامپد

 ...کن فکر ريینجوا تو: من

 گفت کالفه

 ؟نه یا میزنی فحر ستدر...بابا اي: رامپد

 ...مینجاا چی سهوا...صالا نمیفهمم من

 ...ريستگااخو يمداو کنم فکر: من

 گفت بزنه چیک کو لبخند یه حتی ینکها ونبد

 ه؟؟؟شد رمجبو یا ستهاخو منو دشخو که  کسی ريستگااخو ممداو: رامپد

 ...پایین ختماندا سرمو

 گفت یدد سکوتمو قتیو

 دن؟؟؟کر رتمجبو....هبد منو ابجو: رامپد

 ؟؟نیوبد ادمیخو لتد خیلی:من

 ...خیلی: رامپد

 ....آره: من

 گفت و دکر قفل هم يتو ستاشود

 ؟؟؟کی  آره؟:رامپد

 گفتم چشماشو تو مشد هخیر:من

 ....وشسیا: من

 گفت تعجب با

 ؟؟؟چه اون بهده؟؟کر رتمجبو وشسیا: رامپد

 ...کن ازدواج رامپد با عاشقمی زهنو کنی ثابت ايمیخو گها گفت: من

 گفت زدو يخندزپو
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  ي یچهزبا مشد سطو ینا منم؟؟؟عشقته تثباا سهوا پس: رامپد

 ن؟؟؟ستتود

 ...کن فکر ايمیخو رجو هر  نمونمید:من

  مخفی ازت بگمو دروغ میتونستم ي؟شد نپشیمو گفتم حقیقتو که حاال

 ...کنم

  یچهزبا نمومید ینکها با ي،شد ضیرا اچر نمومید ینکها با....سمسخر:رامپد

 ...که دارم ستتدو رنقدا لیو...مشد

 ......شی من لما تو که ینها مهم...نیست مهم صالا یناا

 ...میتپه تو ايبر فقط من قلب نشی چه  بشی نمز تو چه

 ...بجز نمیمونه حرفی پس: من

 ؟چی بجز: رامپد

 ...میکنیم تعود شموسیا:من

 گفت وکشید عمیقی نفس

  .....میکنیم تعود شموسیا: رامپد
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 *صد فصل*

 ...دبو هشد ذره یه سشوا لمد

 ...نکنم حتشرانا که منمیشد فتابیآ نبرشو و دور دبو قتو خیلی

 ...ادمنمیخو و ارهند ستمدو دمبو مطمئن یگهد

 ...عشقم مودخو از همتنفر دمبو مطمئن

  يچیز شکست و گیدفسرا جز عاقبتش طرفه یه عشق که نستممومید

 ...نیست

  فحر نمیشد حالیش و میشد نهویود یدنشد با که لعنتیم قلب ینا

 ..!!!بحسا

 ...نمیشد حالیش

  جایی به عشقم و ارهند ستمدو کتی بفهمونم بهش دممیکر ريکا هر

 ....نمیفهمید نمیرسه

 .....!!!!رنگاا دبو خر

 ....!!!اریود و در به بکوبونه شودخو نباید یدنشد با نمیفهمید

 ...دممیکر ساسیا فکر یه باید نمیفهمید اون که حاال

 ....ببینمش کمتر که دبو ینا سیدر هنمذ به که هیمرا بهترین

  قتمو هر مودنمیکر شرکت ها مهمونی بیشتر تو یگهد همین بخاطر

 ...دممیکر رگو و گم مودخو نماما ايغرغر به توجه بی دبو يخبر نخونمو

 ....کتی هم دمبو حترا دمخو هم ريینجوا

 ....ازش دمبو خبر بی مشودبو هندید که دبو قتو خیلی همین بخاطر

  دور منم کنه ازدواج مباها هند ضایتر کتی گها دمبو داده لقو دمخو به

 ...بکشم خط همیشه ايبر جوازدوا
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  ي بقیه امبخو که امبر دنبو سختی رکا دمبو دهکر صبر حاال تا که منی

 ....بمونم مهمد ونبد کنمو صبر عمرمم

 ...دمبو داده قولشو دمخو به که دمبو دهکر رو ريکا نهمو قیقاد حاال

 ....!!!!ازدواج لبیخیا

 ...دنبو هشد من لبیخیا یگهد مبابا و نماما

 ..کنیم دمادا پسرمونو تک یمدار آرزو ینکها به ادننمید گیر

 ..دمبو دهکر دتعا نگیزگیا بی و تیوتفا بی به

  مثل دم،خو ي خونه فتمر شرکت از هکنند کسل و سخت روز یه هبعد

 ...همیشه

 ...کولر یرز مبیداخو لباسا نهمو با

 ....خوبی حس چه....خیآ

 ..مددراو حرصم گوشی ردنخو نگز با

 ...!!!!کنه لحا کولر با یکم آدم ارننمیذ

 ...نکنم معطل مامانمو تا دادم ابجو زود خیلی خونه ي رهشما نیدد با

 ...من عکس بر ستدر د،بو ژينرا پر و دشا رچقد اشصد

 ...مپسر نباشی خسته ن،جا رامپد مسال: نماما

 ...رهمینطو مشما نممنو: من

 ن؟؟؟خوشگلتو ايصد تو میزنه جمو هخند رنقدا هچیشد

 گفت نشدراما صخا نشدنی صفو ذوق با

 !؟نه مگه رامپد نمیشه ورتبا: نماما

 گفتم خندیدمو

 ...!!!یانه میشه ورمبا ببینم که نگفتی يچیز زهنو: من

 ..مشد تپر اسحو خوشحالی از رچقد اخد رو تو ببین: نماما
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 ده؟کر لخوشحا خوشگلمو نماما رنقدا چی: من

  اممیخو گفته دشخو کتی گفت زد نگز عمت رام،پد نمیشه ورتبا:نماما

 ....هشد ضیرا دشخو...کنم ازدواج رامپد با

 ....بریم که شتماگذ رو هفته خرآ ارقر دمخو

 ....ااااخد واااي

 م؟؟؟؟میشنید چی

 ...ممکنه غیر ،؟کنم ازدواج رامپد با اممیخو گفته دشخو کتی

 ؟؟؟؟شد ضیرا ريچجو

  يتو نشستم که نالا همین تا مشنید نماما از وخبر ینا که ثانیه نهمواز

 ...!!!بزنم فحر نمیتونم و زدم بهت روش بهرو نخونشو

 ...دمکر هنگ قعاوا

 ه؟؟؟شد چی ینی

 اد؟میخو منو دشخو

 دن؟؟؟کر رشمجبو

 ...گذشته روز چند مثل ستدر میرفتم رکلنجا دمخو با شتمدا

  کتی با دنبو تنها ايبر رنقدا داد صحبت ي زهجاا نخا هوشنگ قتیو

 ...قتاا يتو مپرید دشخو از ترزود که مشد لخوشحا

  من با ازدواج ايبر لیلشد نفهمید طرفو یه ازدواج گرفتن سر ايبر قمذو

 ....فطر یه

 ...خیییلیییی...دمبو لخوشحا خیییلییی

 ...مبد مهادا خوشحالیم به بشمو یموکنجکا لبیخیا میتونستم

 ...نموبد لیلشود ستامیخو لمد خیلی ماا

 ....مپر تو ردنمیخو رنقدا منمیپرسید گها شاید
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 ...خب لیو

  کم خوشحالیم از و یدارز می کتی با ازدواج قیمت به دبو که چی هر

 ...دنمیکر

 ...نیست دشخو نظر نستمومید

 ...دنکر رشمجبو دممیز سحد

 ...دنبو نخا هوشنگ یا عمه فطر از من اتتفکر عکس بر رجباا ینا ماا

 ...دنبو رجباا صالا شاید ینا

 ؟؟؟بهش میگفتم چی باید نمونمید

 ...کنه ازدواج من با اون به عشقش تثباا ايبر گفته بهش وشسیا ینکها به

 ارم؟؟؟؟بذ چی سمشوا باید نستمونمید

 ؟؟؟؟عشق دادن ننشو یا رجباا

 ...یچهزبا دمبو هشد

 ...دبو جالب خیلی

 ...ممیرسید عشقم به من یگهد یکی به یکی عشق دادن ننشو ايبر

 ...!!!!که جالب

 ...دبو همسخر شنظر از میگفتم هرکی به شاید

 ...شتدا قفر همه نظر با من نظر لیو

 ...خوبه برسونه نکتایو به منو که يچیز هر

 ...نیست همسخر

 ...نیست همسخر گرفتنم هیدد نا شدنمو یچهزبا

 ...نیست مهم میرسم کتی به دارم ريبا یه سر نمومید ینکها

 ...میرسم بهش دارم که ینها مهم

 ...مهمه که همینه فقط
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 ...خوشحالم گمر حد سر تا ام یچهزبا نمومید ینکها با

 ...کنه لخوشحا کتی با ازدواج ي ازهندا به منو نمیتونست هیچی

  دشا ،عقد ي هسفر يپا میشینم دارم زيبا یه سر نستمومید ینکها با حاال

 ...دمبو

 !!!!دمبو عاشقش دم،بو متنفر وشسیا از ینکها با حاال

 ..سوندر بهم کتیو ینکها ايبر عاشق شتودا ستشدو کتی ینکها ايبر متنفر

 ....من حاال

 ..دمنبو لخوشحا رنقدا قتو هیچ

 ....قتو هیچ
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 *یک و صد فصل*

  از مودبو دهکر ول راروکا دبو قتو خیلی ه،شگاوفر فتمر ها تمد از بعد

 ...دمبو بیخبر چی همه

  كمتحر ي دهمر یه مثل و هشد بلند شجا از هما یه هبعد پریسا میدد قتیو

 ...کنم كتر رو خونه دادم ترجیح منم همید مهادا ندگیشز به

  تر بد حالمو که مزخرفاتی ینا گفتنو تسلیت به دنکر وعشر همه ورودم با

 ...دمیکر

  به قلبمو دن،میکر نمایی دخو ها اریود روي زهنو که سیاهی يها دهپر

 ...نمیکشید تیشآ

 ...گفت و شد بلند مپا يجلو منشی

 ..میگم تسلیت ر،صد يقاآ مسال:منشی

 ...لطفا بکنن روها دهپر بگید ن،ممنو: من

 گفت و داد ستمد اي نامه

 ..چشم:منشی

 گفتم ستمود يتو ي نامه به مشد هخیر

 ؟چیه ینا: من

 ....نشآورد وزمرا همین،یسرحضاا میکنم فکر: منشی

 .قتاا يتو فتمر موداد نتکو يسر

 ...دمکر زبا رو نامه در ختمواندا مبل روي کیفمو و کت

 ...نمیشد ورمبا صالا

 ؟؟؟؟؟؟پریسا فطر از قطال ستاخو در

 ؟؟؟چی ي سهوا
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 ...ونبیر زدم قتاا از شتمودابر کیفمو و کت

 ....دمکر كتر عجله با شگاهووفر کوبیدمو بهم محکم درو

 ...میرسم موآد ینا بحسا من

 زدم اصد کوبدمو بهم تاقما در مثل رو خونه در

 ...کجایی...پریسا...پریسا: من

 .....دمیکر هنگا فیشواگر سونو يها برگه دوبو نشسته ق،تاا يتو فتمر

 ...!!!!یگهد دبو هشد رشکا

 ....دمکر رهپا شتمودابر شجلو از غیض با روها برگه

 ...دمبو رنفجاا لحا در عصبانیت تشد از من میریختو شکا ابیصد پریسا

 زدم داد یختمور مینز روي رو هشد رهپا يها برگه

 دت؟خو از ريمیا در که چیه یازبا همسخر ینا: من

 ؟...من تودخو به میزنی گند داري اچر

 ن؟؟ندگیموز به راتکا با میزنی گند اچر

 ده؟؟مر تو ي بچه فقط مگه

 ه؟؟؟نچشید کوچیکشو ي بچه گمر طعم اي یگهد درما مگه

 ه؟؟؟شد متمو یگهد اون نمیفهمی اچر

 ؟؟؟بکشی تمدخو باید تو

 ؟؟؟ماهه یه يشد لال اچر

 ؟؟؟المصب نمیزنی فحر اچر د

 ...تشرصو تو زدم مودرآورد کیفم يتو از رو یهرحضاا ي برگه

 ..زدم داد

 ؟؟؟چیه ینا ي؟؟؟کر مگه امتو با ؟؟؟؟ نها ؟؟؟؟چیه ینا: من

 زد داد دمخو مثه مپریسا
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 ...مداو فحر به قتو ینهمها هبعد

 ...دبو نوشته شتو يمیخوند اري؟ند ادسو یا ريکو:پریسا

 گفتم مناوندد یرز از موداد رفشا ستمد يتو چونشو

 ....بزنی فحر ريینجوا من با اريند حق: من

 آره؟ بزنی فحر ادمیخو لتد ريجو هر من با داري حق تو فقط: پریسا

 ....بزنی داد داري حق امتو دمکر خریت تو مثه قتو هر من: من

 ؟چیه سهوا یهرحضاا ینا ي؟شد حمقا رنقدا چی سهوا

 ....هگاداد ايبر میمونه محرفا متما مادو ،کن ول چونمو الاو: پریسا

 ....منتظرتم یگهد روز دو

 ...بمونه لمد تو حرفی ارمنمیز نجااو

 ...يشد نپشیمو میگی يمیر دافر همین..پریسا نشو حمقا: من

 ؟؟؟فهمه شیر

 ...اممیخو قطال...منمیر هیجا من..نیست نه: پریسا

 ....!!!!؟چی سهوا: من

 ....کنم ندگیز تباها امنمیخو یگهد نچو....مشد خسته نچو: پریسا

 گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 ....بچرخیم تا خبچر؟؟؟یهرینجوا: من

 ...میچرخیم: پریسا

  میکنی گم تورگو من ي خونه از میکنی جمع پالستو جولو نالا همین: من

 ....يمیر

  وردمیا در کوچیکشو ونچمد و دمیکر زبا یواریود کمد در که رهمینطو

 گفت

 ...مبر ستتود برسه یهرحضاا ممنتظر قتهو خیلی...بگی دنبو جحتیاا: پریسا
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 ...در سمت فتمر

 دادزدم مودکر زشبا

  .....سالمت به: من
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 *دو و صد فصل*

 ....دبو گذشته ريستگااخو روز از هما یه

  صحر دمخو ستد از ممدخو قتاو بعضی که دمبو ذوق بی رنقدا

 ....!!!!ردممیخو

  سلیقه ذوق اممد و دبو تر لخوشحا من از خبر ینا نشنید از بعد سوگند

 ...چی همه سهوا ادمید جخر به

 ....!!!!خونه شتیابهد یسوسر سایلو تا گرفته هیشگاآرا سووعر سلبا از

 ....من ماا

 ...دمبو دهسپر رامپد به چیو همه

 ....بکنه دشخو راروکا ي همه که دکر لقبو بعد ماا شد حترانا اول

  بریم نبالمود دبیا رامپد دبو ارقر حاال و دبو نسیمووعر مجلس هفته خرآ

 ...ببینیم رو گرفته که اي خونه

 ...ممداو دمخو به گوشیم نگز ايصد با

 دادم موراپد ابجو

 ...لوا:من

 ...منتظرتم در دم من اي؟ دهماآ ،قشنگم مسال: رامپد

 ...ممداو آره: من

 .ونبیر فتمر بابا و نماما از حافظیاخد هبعد

 شد دهپیا ماشین از یدنمد با رامپد

 ...دمخو خموئها همیشه جیگر به مسال:رامپد

 ...مسال:من

 ي؟؟؟میخند من سهوا ریبا ببینم باشمو هندز میشه ینی:رامپد
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 ....مبخند چی سهوا ،خهآ نیس داري هخند چیز: من

 ....همیخند هگادآخو نا عشقش نیدد با عاشق آدم: رامپد

 ....مبخند یدنتد با که بشم عاشقت رنقدا روز یه که ینها رتمنظو گها: من

 گفت آوردو باال ستشود

 ....نمیتونی بگی امنمیخو....میکنم هشاخو هند مهادا: رامپد

 ؟؟کنم رچیکا خب نمیتونم: من

 گفت زدو چشمکی

 ....نمتونخند گها نیستم رامپد: رامپد

 ...یمدفتاا راه شدیمو ماشین ارسو

  بزنه فحر مباها ینکها يجا مینشستم که هرکی ماشین تو اچر نمونمید

 ....!!!!بزنه فحر مباها که شتامیذ هنگیآ

 ...نفسم هم ها شعله با ،تو رکنا لیو ديسر

 ..میرسم رونبا به تو با ،لیو کویریم شبی

 ..مبد به دم میشم نهویود ،نتدبو با لیو تلخی

 ...میکنم حس نفس نفس رو، ندگیز شیرینی

 ...شبنمه و رنو يغوغا ت؛چشا تو ماا ساکتی

 ...مبهمه که اي هیندآ ،سیدنههر از میترسم

 ..کسم بی و دور چه گه،اییمدشا نیاد یه تو با

 ...میرسم یادر زمر به...میرسم یادر زمر به ،تو هنگا خشکی از

 ...امتو نطوفا قغر که ،تویی دهخو دهخو یادر

 ...میکنم نگاهت قتیو ،میشه یباییز قغر شب

 ...نفسم هم ها باشعله ،تو رکنا لیو ديسر

 ..میرسم رونبا به تو با ،لیو کویریم شبی



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
667 

 

 ...دم به دم میشم نهویود ،نتدبو با لیو تلخی

 ...میکنم حس نفس نفس رو، ندگیز شیرینی

 )جهانبخش بابک ،یادر(

 گفتم موزد سوتی شد کینگشرپا وارد رامپد که یباییز نتمارپاآ نیدد با

 ؟گرفتی خونه ینجاا: من

 ه؟بد:رامپد

 ...نهوگر خیلی: من

 شو دهپیا...توئه خوشحالی مهمه که يچیز تنها:رامپد

  معطل دیاز ششم ي طبقه به نسیدر تا م،شد رسانسوآ وارد نبالشد

 ...نشدیم

 گفت و دکر زبا رو خونه در رامپد

 ...تو وبر تو اول:رامپد

 ..خلدا فتمر مودرآوررد کفشامو

 ...نشد شنرو برقا نموورود با

 ....قشنگی ي خونه چه....من ايخد واااي

 ...مشد خونه يتماشا محو متما قتد با

  یه و نقلی بالکن یه با بهاخو دو يمتر هپنجا و صد تقریبا ي خونه یه

 ...زبا دل ي شپزخونهآ

 ...دبو عالی شیوو

 ...دبو شیک و سلیقه با چیز همه ماا دنبو رگبز دیاز ستهدر

  کریستالی يها لوستر رنو یرز بریشمیا ينخها با مکر فبا ستد يها شفر

 ...نمیرسید نظر به یباز دهلعاا قفو

  دبو پر شتو و دبو نگر طالیی ي گنجه تادو رشکنا که رگبز دي سی ال
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 ...قیمتی و شیک يها فظر از

 ..سوخته اي هقهو يها کشرو با طالیی سلطنتی  يها مبل

 ...نتوشو مخفی يها رنو و طالیی مکر يها اريیود کاغذ

 ....نشوند لبم رو لبخند و دبر مسر از شهو اي لحظه ايبر همه و همه

 .....شموسیا شد دمیا هکوتا خیلی ي لحظه یه ايبر

 گفت مهربونی با رامپد

 د؟؟میا خوشت رهچطو:رامپد

 ...دمکر اپید خوبی حس شدمو غافلگیر لحظه یه سهوا قشنگه خیلی: من

 ...شد بخو حست لحظه یه سهوا حتی که عالی رچقد: رامپد

 ...يکشید حمتز:من

  دتخو ي سلیقه با دتخو گها نمومید لبتها...ارهند رو تو قابل:رامپد

  د،نبو اي رهچا تو دنبو در ماا میشد قشنگتر خیلی ديمیکر حیشاطر

 ...جلو مبر دمخو ي سلیقه با مشد رمجبو

  تو هنیومد خوشت گها ممید لقو ماا یمارند ديیاز قتو شتغییر سهوا نالا

 ..کنم عوضش فرصت لیناو

 ....خوبه چی همه نممنو نه: من

 ؟بینی نمی رو تاقاا:رامپد

  ريکا منبت درآور و تخت اب،خو قتاا سمت فتمر مبد بشواجو ینکها ونبد

  دبو نگیر نگیر یزر يها رز حطر یینشآ و تخت سر که نگر هفت ي هشد

 ....وردمیا ذوق سر رو هبینند حسابی

 گفتم هگاآ دخو نا مودکر هنگا گرفت مجلو رامپد که اي جعبه به

 ...قشنگیه یسوسر چه واااي:من

 گفت و زد يلبخند
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 ...برسه اعمر صاحبش قشنگیه به:رامپد

 گفت و چرخوند چشمم يجلو نگینو پر و سفید ي حلقه

 ؟کنیم گشربز کوچیک بریم باید یا ازسندا ببین کن ستتد:رامپد

 ...دبو آورده نما به رچقد ظریفمو يستاد  حلقه اون که واي

 گفتم ذوق با

 ...دنکر ستشدر دمخو سهوا رينگاا: من

 گفت و خندید رهبادو

 ....یگهد دنکر ستشدر دتخو سهوا خب: رامپد

 گفتم موراپد ستد مشداد

 ؟نستیومید کجا از یگهد نگشتموا سایز:من

 گفت شتامیذ نگشر شکیزر شیک ي جعبه يتو رو حلقه که رهمینطو

 ...لیو دمنکر لمس ستتود قعیتوا تو ستهدر:رامپد

 ...دبو شبم هر يیارو خوشگلت يستاد

 ...دمکر فکر پایینو ختماندا سرمو

 ...شتهدا نگه شوودحد همیشه رامپد ینکها به

  لج درآوردن بخاطر ستماخو ازش دمخو که اي فعهد نهمو جز ینکها به

 ...نمیشد یکمدنز هیچوقت ،بشه یکمدنز و کنه محبت بهم وشسیا

 ....نکنه که دمنبو اننگر شتمودا مشآرا رشکنا همیشه ینکها به

  و هنمیگیر ستامود زمبا کنیم ازدواج باهم ارهقر حتی که حاال ینکها و

 ...بشم دشخو ماله همنتظر

 ...وشسیا نواو بین دبو قفر رچقد

 ....ممیشد بین بد بهش نباید د،نبو بد صالا وشسیا رکا...نه اوووو

 ...دمکر ضیرا مودخو
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  بغلم همین سهوا کنه تحمل یمودور نمیتونست و دبو عاشقم وشسیا

 ....دومیکر

  ؟نیست عاشقم رامپد ینی

  خوشحالم تا میکنه شتال رنقدا ارمند ستشدو نهومید ینکها با اچر پس

 ؟؟؟کنه

 ....شم نشز من تا کنه صبر باید حالیشه فقط عاشقه نماو

 .....مشد ريینجوا اچر هههها...دادم نتکو سرمو

 ...ممداو دمخو به اشصد با

  بستنی،کنیم نفتتاحشوا سیوعر قبله میشن ابخر سایالو گفتم:رامپد

 ...هنشد آب تا یمربخو بریم نهوبیر ر،فریز تو دمبو شتهاگذ

 ...نشستم مکر مچر حتیرا يها مبل روي فتمور نبالشد

 گفت دمیز زگا یه بستنیشو که رهمینطو رامپد

 ....بجز...یگهد یمداد رو همه رتکا:رامپد

 ...وشسیا:من

 ....ستهدر آره:رامپد

 گفت و آورد در رتکا نهوید جیبش يتو از

 فقط..جاشه سر یناهاششا: رامپد

 ؟چی فقط: من

 ؟بهش برسونی ايمیخو ريچطو: رامپد

 ...نببر وشنیا و سوگند ممید ینکها یا اش،بر هببر رشکیا ممید: من

 گفت و زد يلبخند

 اش؟بر ببریم نمودخو چیه تنظر: رامپد

 ؟تادو نمودخو: من
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  ماله یمدبر تاییدو رو همه ماله ،بقیه مثه مهمونه یه نماو..یگهد آره:رامپد

 ...بریم می تاییدو نماو

 ؟یدنشد با نمیشی عصبانی تو...نمونمید: من

  قتیو خب لیو م،بریز بهم شاید دبیا گها سیوعر تو...نه که نالا: رامپد

 ...هشد ازدواج ینا باعث اون منیو ماله تو همینکه میبینم میکنم فکر بخو

 ...!!!مدیونم بهش مودار سشدو میکنم حس

 ...دارم رو تو که مدیونم بهش

 گفتم موزد کمرنگی لبخند

 ؟ببریم نالا: من

 ختاندا میز روي بستنیشو پوست

 گفت شتودابر سوئیچشو

  ....بریم می نالا:رامپد
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 *سه و صد فصل*

 ....دمکر فکر دمخو با شدمو بلند مبل روي از در ايصد نشنید با

 ؟؟؟باشه میتونه کی ینی

 ...دنبو مشخص تصویر يتو يچیز

 گفتم شتمودابر گوشیو

 ؟؟؟بله: من

 .....!!!!شنیدمش کجا نستمونمید ماا د،بو شناآ خیلی امبر که اصد یه

 ....وشسیا قاآ مسال:

 ؟شما مسال:من

 .باهم نشد نهمزما اشصد نشنید تصویرشو نشد ننمایا

 در؟ دم بیاین میشه...ممراپد:رامپد

 ...بله:من

 ...مپوشید گرمکنمو شتمواگذ گوشیو

 ...ديبیخو دمبو اننگر

 ه؟؟؟؟؟چیشد ینی

  کشیدمو عمیقی نفس در پشت دم،بو ختهاندا نفس نفس به ها پله نییددو

 ...دمکر زبا درو مشد آروم یکم ینکها از بعد

 ....کتی....موراپد نیدد با

 گفتم موزد تصنعی لبخند ،بغضم لبیخیا

 ...خلدا بفرمایین...مدیناو شخو...یمدار مهونایی چه ببین به به: من

 ...قتهو یرد نمیشیم حمامز نممنو:رامپد

 ...راینوا از:من
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 گفتم مودکر کتی به نگاهی

 ...یشاالا هخیر: من

 گفت و زد يلبخند رامپد دبو ساکت زهنو کتی

 ....هخیر:رامپد

 گفت گرفتو سمتم به تیرکا

 ...یمربیا نتوابر خوشبختیمونو رتکا تاییدو شتیمدا ستدو: رامپد

 ...باشیم نخدمتتو در میشیم لخوشحا سیمونهوعر هفته خرآ

 ...میشم خفه دارم دممیکر حس و دمیز تند تند قلبم

 ....باشم مسلط دمخو به دمکر سعی

 ...زهنلر تا دارم نگه يقو مواصد باشمو وتتفا بی دمکر سعی

 .....!!!!دمبو موفق رچقد نمونمید

 ..دبو پایین شسر که ختماندا کتی به نگاهی

 ...مخانو کتی کهرمبا...یکالربا عههه:من

 گفت و آورد باال سرشو کتی

 ...نممنو:کتی

 گفتم مودکر تفو مشتم يتو نفسمو

 ...باال میومدین: من

 ..نممنو یگهد نه: رامپد

 ...داره رکا خیلی سیشوعر قتو آدم نیومید بهتر شما

 ...کنم نکمکتو بتونم میشم لخوشحا...توئه با حق بله: من

 ....دارم کتیو که مدیونتم کلی جاشم همین تا داري لطف شما:رامپد

 ...زهجاا با

 ...فتنر که دمبو بهت تو
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 ...بهته تو جشوازدوا بهت تو

 ؟گفت چی رامپد

 ؟؟کتی شتنهدا ايبر من به مدیونه

 ...نهویود کتی اي

 د؟؟؟بو گفته رامپد به شدنشو ضیرا لیلد ینی

  ازدواج شباها هشد حاضر زمبا لیلشد نستندو با که رامپد تر نهویود زبا و

 ...کنه

 ...کنم تحمل نمیتونستم صالا دمبو من گها

 !!!!!؟؟؟؟.....!!!!من از تر عاشق...عاشقه قعاوا اون

 ..ها پله دنکر طی ايبر دننمیکر کمک مپاها

 ...!!!مشد نیاندز که مجرمم یه دمکر حس شدمو يفلز تاقکا اون ارسو زبا

 ...مینز رو مشد لوو بهشو زدم تکیه مسر پشت خونه در بستن با

 ...مخوند توشو مودکر زبا تورکا

 ....خلیلی رامپد...نیاتهر کتی

  میریخت بهمم هم یگهد نفر یه سما رکنا عشقم سما نیدد حتی که واي

 ...یگهد یکی رکنا دشخو نیدد به برسه چه

 ...اهو تو یختمر هاشو هیزر مودکر رهپا تورکا

 ....مسر رو یختنر رهبادو

 ...دممیوفتا که رامپد ي قهرمانانه ي هچهر دیا

 ؟کتی به دادم که دبو اي حمقانها دپیشنها چه اخد وااي

  من نشه خوشبخت شباها و باشه داده ازدواج ینا به تن رجباا روي از گها

 ...بخشم نمی مودخو قتو هیچ

 ......پریسا قطال از بعد دمبو ادهند ديپیشنها همچین بهش گها
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 ...ندگیمز به زدم گند دمخو  زبا.....مخر چقد من که اخد وااي

 ....!!!!میومد تر زود لعنتی ي یهرحضاا ینا شکا

 ....شه ضعو شنظر شاید رو يپر ممید قطال دارم که بگم بهش گها

 .....تا شتمدابر گوشیمو

 ...ممیشد حمقا زبا نباید نه

 ....مودبو دمجر که ادنمید قتیو نبد کتیو بهم ستنامیخو گها نااو

 ...حاال نه

 ....حتما هتر عاشق رامپد

 .....میکنه خوشبخت عشقمو حتما

 ...بفهمه يچیز نباید

 ...ندگیشز لنباد هبر باید

 ....بختی بد به محکومم من

 ...دمکر زبا تابمو لب در

 ...دبو مخفی حافظه ي گوشه یه کتی با نتیمواخاطر و شخصی يها عکس

 ...دمکر نظاهرشو ها تمد از بعد

 ......زدم زار مودکر رد یکی یکی

 ....مفهمید نمی حالمو مودبو هشد عصبی

 ....مکوبید اریود به محکم تابو لب

 ...!!!دکر ممآرو یکم مینز رو الشش نیدد

 زدم داد

 میکنی بخت بد داري که منو یااخد

 ...نشو کتی بدبختی به ضیرا قلاحد

 ....کنی خوشبختش رامپد با میکنم لتماستا
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 دمکر مزمهز لب یرز

 ...میکنی خوشبختش که نمومید:من
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 *رچها و صد فصل*

 ..رامپد:من

 م؟عزیز جونم:رامپد

 گفتم موآورد ونبیر وپر قتاا يتو از سرمو

 ..مببند نمیتونم پشتشو ايبند:من

 گفت و زد لبخندیی

 .کن صبر لحظه یه:رامپد

  ومیرسید گوشم به ضعیف دمخو از شدنش دور بخاطر حاال که اشصد

 مشنید زور به

 ه؟ببند لباسشو بند تا کنید کمکش میشه م،خانو ببخشید:رامپد

 مشنید خیاطو مخانو هلهرا ايصد و

 ..حتما بله: هلهرا

 ..خلدا مداو مخانو هلهرا و شد زبا اي تقه با قتاا در تا نکشید لطو يچیز

 گفت و خندید روم به

 ...منیومد اول نهمو من معزیز ببخشید:هلهرا

 گفت و زد چشمکی

  نمیر نشودخو کنیم نخانومشو کمک ما ارننمیز دامادا صوالا خهآ: هلهرا

 ....کمک

 گفتم خندیدمو خجالت با

 ....نیستیم ممحر زهنو کنیم عقد شب نهمو ارهقر ما خهآ:من

  لیو محرمن نا نمیا که کسایی بیشتر ،نمیزنه رو حرفا ینا کسی حاال:هلهرا

 ...یگهد کنن ازدواج انمیخو خب
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 ..دکر نگاهم فتور عقب قدمی چند

  ها فرشته شکل دمیا بهت خیلی ماشاال..يشد عالی به به: هلهرا

 ...باشه کترمبا..يشد

 ...میگفت سترا دم،کر هنگا یینهآ يتو دمخو به

  سنگ و ها نگین از دبو پر باالتنش متما که پفی سکیوعر سلبا اون يتو

 ..دمبو هشد خوشگل قعاوا لماسیا يها

 ...ماشاال داري اي سلیقه شخو شوهر چه: هلهرا

 ...سلبا ینا لمد بنتخاا از ینما ،تو بنتخاا از ینا

 ! ل؟مد بنتخاا سهوا ينیومد دتخو اچر تو ستیرا

 ...حساسن خیلی روزا ینا ساوعر

 ...ارنند لقبو میکننم بنتخاا نشودخو که يچیز

  محو یینهآ يتو مودمیکر زيبا لباسم خوشگل يها نگین با که رهمینطو

 ..گفتم دمبو هشد یباییشز يتماشا

 ...!!!شتمدا نیماا سلیقش به خهآ: من

  بنتخاا دشخو که بهتر ینا از چی..بپوشم اون ايبر لباسو ستمامیخو مبعد

 !!!!......؟؟؟لباسمو دمیکر

  غافلگیر نخانومشو سلبا لمد نیدد از ینجاا نمیا که دامادا همیشه: هلهرا

 ...عکسی بر که هستی ينفر لیناو تو ،میشن

 ...يشد غافلگیر تو و داد رشسفا تشوهر

 ه؟؟مداو خوشت دتخو حاال

 گفتم کشیدمو سکیموعر مندا به ستید

 ...دسلعاا قفو: من

 ..ادمید جخر به اسسوو و دبو سحسا رچقد طفلکی نیونمید: هلهرا
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  تا زد خچر ینترنتا يتو ساعتی چند د،کر هنگا روزو مد يها لناژور کل

 ..داد ضایتر و پسندید مدلو ینا

 ...داره ستدو خیلی ونبد شورقد

 ...قعاوا خوشبحالت

 ...ماا میمونن نشودمر يپا ،خوبن دارو فاو همه ناز

 ...میشه اپید کم عاشق دمر

 ...دمیکر خیانت اون لیو مشوهر سهوا ادممید نجو من

 .....نه ها اي یگهد کسه با هبر ینکها نه

 ...شتدا ستدو کسیو شفکر تو

 ....دمیکر نغودا منو هنشذ خیانت

  دووم نتونستم ماا دهمر عشقش و دهبو عاشق من قبل نستمومید ینکها با

 ....ازش مشد اجد رمبیا

 ...دمکر فکر ینا به کشیدمو عمیقی نفس

  ندگیشز و دهکر ديحسو دهبو ششوهر لخیا تو که دهمر زن یه به هلهرا

 ...هشد هتبا

 ره؟؟؟بیچا رامپد میکشه چی

 ..گفتم دمخو با مودکر هنگا یینهآ يتو مودخو رهبادو

  ستامیخو وشسیا سهوا ممید نجو من نهومید نکهاو ؟،خب چه من به

 ....نکنه لقبو

  خوشحالی ايبر حمتز و جخر ینهمها دم،بو فنصاا بی رچقد که وااي

 ....من

 ....دنبو وشسیا با دبو میارو زهنو من بعد

 برگشتم سمتش به کشیدمو دمخو دنکر هنگا از ستد هلهرا ايصد با
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 ...کنه هنگا دبیا بگو تشوهر به ونبیر ممیر من میگم: هلهرا

 .هبگیر ادیرا میترسم حساسه خیلی

  زدم اصد ،فتر ونبیر قتاا از هلهرا مسر دادن نتکو با

 ..رامپد: من

 ..داد مهربونی با همیشه مثل بمواجو

 ؟لمد نجو:رامپد

 ...باشه شتهاند يچیز اديیر؟اببینی لباسو اينمیخو میگم: من

 مشنید در پشت از شواصد

 ...یگهد يمیشد متوجه دتخو شتدا ادیرا گها: رامپد

 ...شاید ببین بیا امتو خوبه منکه نظر به: من

 گفت و پرید حرفم سطو

 ...میشه ترین قشنگ تو تن تو زبا باشه لباسم ترین ادیرا پر مطمئنم: رامپد

 گفتم نفهم و سمج يماآد مثل

 ؟؟ببینی ينمیا پس: من

 گفت و خندید

  غافلگیر نمجلسمو تو ممید ترجیح ،میکنم صبر روز چند معزیز نه: رامپد

 ....شم

  ...مشد نشدرآورد لمشغو ختمواندا باال اي شونه
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 *پنج و صد فصل*

 ..سمتش فتمر شدمو بلند صندلی روي از پریسا نیدد با

 گفتم موزد يخندزپو

 ...ديکر یرد...يشد نپشیمو دمکر فکر: من

 گفت و دکر خمیا

 ...ممداو موقعه به تفاقاا ، منشد نپشیمو نخیر:پریسا

 ....شتیدا عجله خیلی تو ینکها مثل

 ..دمکر طی گاهوداد روي راه ضعر و لطو حرفش به توجه بی

 ...رصد وشسیا يقاآ

 .قتاا سمت فتمر فامیلم و سما نشنید با

 ...منم: من

 ...شماست نوبت بفرمایید: دمر

 ..مداو مسر پشت هم پریسا خلودا فتمر

 ...نشست رمکنا نماو نشستمو صندلی لیناو روي

 ..گفت ختواندا نندمووپر به نگاهی قاضی

 ده؟بو مخانو فطر از قطال ستاخودر: قاضی

 ...دادم قطال ستاخودر من قاضی يقاآ بله: پریسا

 ؟چیه نستتواخو در لیلد: قاضی

 ...ارهند ستدو منو مشوهر:پریسا

 ختاندا من به نگاهشو عینکش یرز از زدو يلبخند قاضی

 ؟میگن ستدر:قاضی

 گفتم موزد يخندزپو



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
682 

 

 ...سرشه تو حمقانها فکر ینا اچر نمونمید:من

 گفت دادو ارقر مخاطب رو پریسا قاضی

 ...میکنین يفکر همچین اچر: قاضی

 ؟میکنن میاحترا بی نبهتو یادارن؟ نبز ستد نشوهرتو

 ...نه: پریسا

 اره؟ند نستتودو یندکر فکر ینکها لیلد پس: قاضی

  هما یک تقریبا ما ،یختهر بهم حیشرو یطاشر من مخانو قاضی يقاآ: من

  ستد از درنا ريبیما یه خاطر به دوبو همداو نیاد به زهتا که نموزادنو پیش

 ...یمداد

  کشدر منم همیگیر بهونه ديبیخو و هشد ضعو کامال رشفتار موقع اون از

 ...نمیفهمم شورکا ینا معنی لیو دم،میکر

 ..ممیگیر بهونه ديبیخو نه هشد ضعو رمفتار نه من قاضی يقاآ:پریسا

 ...دمبو ريهمینطو اول روز نهمو از

  قطال يتقاضا دهبو که ريهرجو اول از ه،شد ضعو زهتا رشفتار نخیر: من

 ...ادهند

 ..هشد متمو مصبر یگهد حاال لیو دمکر صبر اول از نچو: پریسا

 ؟؟؟...یختهر نبهمتو رنقدا و دهکر لبریز رو شما صبر چی: قاضی

 ...ستاخد لحال ترین رمنفو قطال که نینومید

 ....مرگه یرز جهدر یه فقط قطال

 ...زهمیلر اخد شعر قطال هر با

 ...ینرنیا قطال سما دهسا رنقدا

 ...ساختم شباها لماو نهمو از..رمنمیا سما دهسا من قاضی يقاآ: پریسا

  نفر یه با من از قبل مشد متوجه که دبو نگذشته نجموازدوا از يچیز
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 ...دهبو عاشقش و دهبو ستدو

 ....عاشقشه زمهنو و داره بطهرا شباها

 گفتم شدمو عصبانی

 .....ارمند اون با خاصی ي بطهرا هیچ من ،قاضی يقاآ غهدرو: من

 گفت بغض با پریسا

 ...پیشش فتر پیش قتو چند همین....داره قاضی يقاآ داره: پریسا

 ...حرفاشو مشنید دمخو

 گفتم کشیدمو تمرصو به ستمود کالفه

 ....دمبو رمجبو: من

 ؟عجله با قدیمیت عشق پیش يبر که ريجباا چه: پریسا

 ؟خونه ينیا شبم

 ...بهم زد نگز رشپد قاضی يقاآ: من

 !د؟بو هشد من مندا به ستد اچر نمونمید ابخد

 د،بو هشد لهو اخد ي هبند...دبو دهکر کشی دخو شخترد

 ...!!!من به دبو زده نگز نسآژا به زدن نگز يجا دبو ابخر ماشینش

 ...نستاربیما سوندیمشر فتمر ريچجو منفهمید منم

 گفت میریخت شکا ابیصد که رهمینطو پریسا

 ....فتر نمی که دنبو اي عالقه گها: پریسا

 ...نمیریخت بهم هبد حالش میفهمید قتیو زمهنو که شتاند ستشدو گها

 ....هبر شتانمیذ مریضشو زن

 ...غریبه یه به میشد تبدیل سشوا که شتاند ستشدو گها

  بهت ستیتدو ننساا حس باشه شتهدا کمک به جحتیاا گها غریبم یه: من

 ...کنی کمکش میگه
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 ....عشق حس با داره قفر ستیدو ننساا حس: پریسا

  قطال کنم ندگیز شباها نمیتونم یگهد گرفتم تصمیممو من قاضی يقاآ

 ...اممیخو

  قلبش لشود و توئه با جسمش که کسی با ندگیز لیو شموسیا عاشق من

 ....آوره ابعذ یگهد یکی با

 ...ارهند خوشی عاقبت ندگیز ینا نمومید من

 ...کنم تحمل نمیتونم منم و داره نواو دیا شعمر خرآ تا وشسیا مطمئنم

 ...کنم تمومش موضوعو ینا ارمند بچه نمووجو زهنو تا ممید ترجیح

 ...بهتر تر زود هرچی

 ؟چیه شما نظر رصد يقاآ:قاضی

 .... کنم ونبیر لمد از نواو دیا نتونم هیچوقت شاید من میگه سترا اون: من

 ....دارم ستدو نموز ندگیموز لیو

 ...ارمند موندنش ايبر ريجباا ،میکشه جرز من با پریسا گها ماا

 ....بشه یتاذ امنمیخو

 ..خب که هبد مهادا میتونه گها

 ....فقمامو من نمیتونه ام گها

 گفت گریه با پریسا

 ....کنین فقتامو مشما اخد رو تو ضیهرا شمدخو که یدیند: پریسا

 گفت زدو چشمش به عینکشو قاضی

 ...بگه چی ناوجو شما به نهونمید آدم:قاضی

  ما ي توصیه...نمیشه اول ندگیز مثل اي ندگیز هیچ ممحتر يقاآ و مخانو

 ...دارن نگه هشد که نموندد چنگ با لشونواو ندگیز که ینها  همه به

  که تیرصو در نموقعیتشو میشه بهتر خیلی قطال از بعد میکنن فکر همه
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 ....میشن نپشیمو قطال از بعد نهاشو خیلی

 ...کنین نظر تجدید میتونین گها مشما

 ...!!!تمامشا با نه ندگیز ي مهادا با نه ارمند مشکلی گفتم منکه: من

 گفت و زد يخندزپو پریسا

 اش؟بر مهمه ندگیشز رچقد میبینین: پریسا

 ...اممیخو قطال من....ارهند نمکاا ینا از تر وتتفا بی

  اپید ژيلرآ بهش که دمبو هشنید رو کلمه ینا  قیقهد چند همین تورنقدا

 ...میگرفتم عتهو حالت شنیدنش با مودبو دهکر

 ....يهر وبر درك به ايمیخو قطال آوردم شجو یگهد

 گفتم منبر باال قاضی يجلو مواصد شتمدا سعی که حالی در

 ...کنین فقتامو ستشاخو در با لطفا: من

  ندگیز نمیتونم رهمیا نبوز به حترا رنقدا طاللقو ي کلمه که نیز با منم

 ....کنم

 ؟نیستی که حامله: قاضی

 ...دهموجو نکموارمد تو مایشگاهمآز ي برگه نخیر: پریسا

 ...مهریه: قاضی

 ...امنمیخو هیچی مبخشید که دبو تا ده و صد:پریسا

 ....کنی زيلباد و ستد نیست زمال: من

  جا یه رو ها سکه مبلغ ي همه شبعد روز یخرتا به شتمودابر چکمو ستد

 ...نوشتم

 گفتم جلوشو گرفتمرو برگه

  اريبز منت ببخشیو که نیست يچیز من سهوا سکه تا ده و صد:من

 ...مبخشید که کنی پر هم روجا همه....مسر
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 گفتم میکنه هنگا میدد قتیو

 ...شبگیر حقته: من

 ...گرفت ازم چکو ي برگه نشزولر يستاد با

 ...هگاداد حکم ینا رصد يقاآ ،خب خیله: قاضی

 ...متما و فترخونهد برین میتونین

 گفتم گرفتم قاضی از حکمو

 ...نممنو: من

 دمکر شبلند گرفتمو محکم ستشود نشسته زهنو میدد قتیو

  مبد طالقت وزمرا همین هست قتو تا شو بلند ؟هستی چی منتظر: من

 ....بکنی ايمیخو رچیکا ببینم تبابا خونه يبر

 ...کشوندمش مسر پشت

 ي؟مداو چی با: من

 ...نسآژا: پریسا

  برسونی تودخو زود خیلی و يبگیر نسآژا یه النما هبهتر پس خب خیله:من

 ....یناستا وشنیا ي خونه یکدنز که اي خونه فترد به

 ....مبر زود باید دارم رکا کلی نکنی یرد

 ...دمفتاا راه سرعت با شدمو ماشین ارسو پریسا بهت به توجه ونبد

 .....یگهد ارهند تعجب و بهت

  ....!!!ادبخو نباید ماشینمم ادنمیخو منو قتیو
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 *شش و صد فصل*

 ....میکنی حترانا تودخو تو که نیست مهم رنقدا صالا...رامپد: من

 ...مهمه خییلییم...مهمه امبر کنی فکر که يچیز اون از بیشتر: ارمپد

 ....چی همه باشه بهترین باید ؟میکنه ازدواج رچندبا آدم یه مگه خهآ

 ..دهبو بهترین چی همه النما تا: من

 ...دهبو نماتو حد در لیو نه که بهترین: رامپد

 ..رامپد خوبه چی همه: من

 ...تو به دمسپر روکا یه خهآ....هیشگاآرا جز: رامپد

 ...دمبو هشنید خیلی تعریفشو: من

  صالا ینجاا شد ضعو منظر میدد ممداو دمخو که حاال ،هرچی: رامپد

 ....نیست مناسب

 ...هیشگاآرا لنباد بریم یگهد یمارند قتو ا،خد رو تو کن لشو: من

 ..یگهد روزه چند سهوا یگهد نمیکنه لقبو مجا هیج زهتا

  نیست زمال تو ش،با مطمئن میکنه لقبو گفتم دمخو که همونجایی: رامپد

 ...میکنم هماهنگ دمخو باشی اننگر

  ايمیخو نمیشه ساعتم پنج تهش تا سر که سیوعر یه سهوا رامپد خهآ:من

 ...ابخد ي؟زورهبد هیشگاآرا لپو فقط نملیو دو

 گفت دوکر هنگا مچشا تو

 ..نیست زور خرجی هیچ من کتی سهوا:رامپد

  متدبر می زمبا دبو ام قیقهد پنج سیوعر گها حتی هیچی که ساعت پنج

 ...!!همونجا

 ...خهآ: من
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 گفت آوردو هنمد یکدنز ستشود

 ...ادمیخو لمد...یگهد نگو هیچی هیییس: رامپد

 ...تو ستد از: من

 .دتخو ستد از ا؟چر من ستد از: رامپد

 ا؟چر من ستد از: من

  نکن روکا اون زوره نکن روکا ینا گفتی رنقدا ديکر نمویود نچو: رامپد

 ...زوره

 ...یگهد فهاسرا خهآ: من

 ...یمربخو اهو دبا باید فقط قتو چند تا میکنی جخر پوالتو همه مبعد

 ...نها شکمتی فکر پس....شکمو اي: رامپد

 ...نمونی گشنه ممید لقو فسقلی سنتر

 گفتم گرفتمو سرتق و رلخود مودخو

 ....میوفتم پس گشنگی از دارم که فعال: من

 گفت و شد يجد یهو دمبو خشو که من برعکس

 ....کهدبو لمشغو مفکر رنقدا...ببخشید واي اي: رامپد

 ...دفتاا راه سرعت با دوکر شنرو ماشینو

 ...نشیم معطل رانستور تو که کن فکر قتیو تا ؟یمربخو چی:رامپد

 ...نیست گرسنم دمکر شوخی من رامپد: من

  و ماهیچه کبابو یا يچیز ییاپیتز یچیوساند ،باشه دفو فست: رامپد

 ؟شیشلیک

 ...نیست گشنم...رامپد: من

 ...یا لستر؟دنوشابه یا ريمیخو دوغ:رامپد

 زدم داد



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
689 

 

 .....راااااااامپد:من

 سمتم برگشت

 ؟لمد نجو: رامپد

 ....دمکر شوخی....نیست گشنم: من

  اپید بخو رانستور یه یگهد ي قیقهد چند تا گها ،گشنمه من لیو: رامپد

 ....رمبخو رو تو میشم رمجبو نکنیم

 ....نیستم نیردخو من که کن اپید بخو رانستور یه وبد پس: من

 گفت دوکر ركپا ماشینو

 ..هستی نیردخو خیلیم...یمرمیخو قتشو به هم روشما:رامپد

 ...شد سبز نهمورا سر رانستور ینا که گرفت شانست

 ...شو دهپیا...که گرنهو

 ...فتمر راه رشکنا شدمو دهپیا

 ؟یمربخو چی ديکر فکر:رامپد

 ؟ینجاا داره...ادمیخو کوفته لمد من:من

 ...اتبر دمخو زممیسا باشه شتهاند کوفته...بشم لتد نقربو لهیا: رامپد

 ..نشستم میز پشت مودکر نگاهش شناسانه رقد

 ...مسیدر یهوییم سهو به من شتودا کوفته شکراروخد

 ...دمبو هشد کوفتم ردنخو لمشغو ها ردهنخو مثل

 ....میرفت صدقم نقربو اممد و دمیکر نگاهم هخند با رامپد

 ....دممیکر اپید حسایی یه بهش شتمدا اچر نمونمید

 ....گذشته شخو خیلی بهم دمکر حس شب که مفهمید قتیو ینوا

 ...مفهمید دمکر فکر وشسیا با مشترکم اتخاطر به قتیو لیو

 ......!!!!!!!گذشته شخو بهم نه مودکر اپید رامپد به حسی نه
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 *هفت و صد فصل*

  صندلی روي از مداو می باال رو خونه فترد يها پله سختی به که یدنشد با

 ...سمتش فتمر شدمو بلند

 گفتم خیسشو رتصو به ختماندا نگامو

 ...منتظرتم ینجاا ساعته سه من ؟حاال تا ديبو کجا: من

 ...بیا زود دارم رکا کلی نگفتم مگه

 ...مگه هچیشد...حاال خب: پریسا

 ...ديبو کجا حاال تا نموبد اممیخو هیچی: من

 ؟؟؟...تو به داره بطیر:پریسا

 گفتم عصبی مودبر باال شجلو ستمود

 دي؟بو ريگو ومکد..مربوطه بهم منی زن قتیو تا: من

 ...دممیکر گریه شتمدا نیمکت رو ركپا تو دمبو نشسته:پریسا

 ...اتبر همیتما بی رنقدا ینکها سهوا

 گفتم موزد خندزپو

 ...کنه شکایت ارهند حق میکنه همیتا بی شودخو دشخو که کسی: من

 ...ديبو مهم من ايبر تو

 ...مبد طالقت شتمدا انتو دمخو دينبو مهم گها

 ...ادمند قطال يتقاضا که ديبو مهم حتما

 ...مموند که ديبو مهم حتما

  ارزش بی تودخو که دبو قتو اون دادي،  قطال يتقاضا دتخو قتیو تو

 ..امبر ديکر

 ...مندد یه زولجبا خیلی من که نیومید

 ....دمکر ازدواج یشرستگااخو فتمر که کسی لیناو با همینم سهوا
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 ...مندد یه محاال

 ...مخانو پریسا دادي ستد از تودخو ارزش یگهد

 ...متانمیخو یگهد

 ..زدم مضاا مودخو به طمربو يجاها من

 ....تمومه کنی مضاا امتو

 ..شد متمو چی همه زود خیلی

 ...شهر از نقطه نهمو تو پریسا منو ي قصه

 ...سیدر نپایا به خونه فترد اون يتو

  زوج  از خیلی ي قصه نشد متمو شاهد حتما که اي خونه فترد نهمو

 ...دهبو مینز سر ینا يها

  دبو مکانی ترین تلخ معمر خرآ تا تعجب اوج در که اي خونه فترد نهمو

 ...!!!شتمدا دیا به که

 ...فتر می دهپیا پریسا

 ....گرفتمو زوگا بهش توجه بی

 ....!!!دمبو نپشیمو

 ....دنبو هندد یه و ورمغر وشسیا ايبر هیرا ماا

 ....درك به دمبو که دمبو نپشیمو

 ....درك به دمبو که دمبو یختهر بهم

 ...!!!!درك به دمبو ضیرا...دمبو ضیرا

 ...ديبو ندگیمز تو روز یه

 ...ديبو روم به رو همینجا

 .....دينبو آرزوم ماا

 ...نسموآ از دممیکر فکر
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 ...اون روزي یه دبیا باید

 ...متمو بشه آرزوم

 ...مودکر شتباهیا یه

 ..شکستمو رو تو دل

 ..مودخو بخشم نمی

 ...شدمو نپشیمو حاال

 ...پیشمو باشی تو اممیخو

 ...نبخشیم که داري حق

 ...شتمودا رهستا که شرمندتم

 ...میگشتمو اون لنباد

 ...من که دمبو ان از شاکی

 ...ارمند اي رهستا

 ...مشتمو تو دبو رهستا

 ...پشتمو به ادمید تکیه

 ...میکشتمو حساسشوا

 ...میکشتم حساستوا

  )يعسگر حمید ره،ستا(
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 *هشت و صد فصل*

 ...داره ستدو همیشه اره،تکر رو قلبم

 ...دارم ستدو میگم روز هر نیست من ستد

 ...دارم ستدو میگم وزمرا روز هر مثل

 ...بشه ادمیخو هرچی ،خوشه لمد تو با

 ...شهدیا همیشه ،عشقتو نفر یه

 ..داره ستدو همیشه اره،تکر رو قلم

 ..داره تب اهو رينگاا آره، میگی که حاال

 ...میگه سترا قلبت داره ارم،قر بی

 ..میگه ستاخو لشد هرچی

 ..یگهد ماست لما نیاد ،باشیم باهم تو منو

 ..باال اون جاست اون اخد

 ...حاال ماست به سشاهو

 ...میگه گوشت تو داره

 ...یگهد همیم ماله ما

 ...قلبت به کن شگو

 ..میگه سترا قلبت داره

 ..میگه ستاخو لشد هرچی

 ...یگهد ماست لما نیاد باشیم باهم تو منو

 ..دارم ستدو مییگم ربا هر نیست من ستد

 ...دارم ستدو میگم ارصرا با ینهمها

 ..هبد لمد لحا
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 ..هند پس قلبمو

 ...دمخو نمومید

 ....همداو مسر چی

 ..داره ستدو همیشه اره،تکر رو قلم

 ..داره تب اهو رينگاا آره، میگی که حاال

 ...میگه سترا قلبت داره ارم،قر بی

 ..میگه ستاخو لشد هرچی

 ..یگهد ماست لما نیاد ،باشیم باهم تو منو

 ..)حمتز بی یگهد اتصلو یه..پاشایی مرتضی ممرحواره،تکر رو قلبم(

 ...دمکر هنگا د،میکر همخونی هنگآ با وشعر ینا قشو با که رامپد به

 ...من دوبو لخوشحا رچقد

 ...دبو رصد وشسیا ستمد  بغل دمر ینا شکا اي که دبو ینا آرزوم متما

 ...کنم گریه ستامیخو لمد مودبو دهکر بغض

 ...شتمدا غریبی حس چه

  وشسیا میبینم که ينفر لیناو برسیمو غبا به ترزود ستامیخو لمد رچقد

 ...باشه

 ...دمبو وتتفا بی و ذوق بی رچقد

 ...میگرفت لجم دمخو از دمخو

 ...میسوخت رامپد ايبر لمد قتاو بعضی

 ...منه خوشحالی ايبر تالشش متما که دممیکر حس

 ...مبخند که میکنه امبر ريکا هر و داره سمدو لشد ته از ممیفهمید

 ...شتماند شک ،میشم خوشبخت شباها که نستمومید

 ...لیو



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
695 

 

 ...ستانمیخو موراپد با خوشبختی لمد

 ....ستامیخو شووسیا لمد

 ...ستامیخو نواو سیمموعر شب لمد

 ...شدیم غبا وارد رامپد ماشین با

 ...پسر ینا دبو دهکر رمچیکا

 ...دبو هترکوند

 ...نشد نگیر نگیر ها فشفشه با نسموآ نموورود با

 ...دشا هنگآ کلی یودشا فبر عالم یه

  با ها دمر میریختنو گل نسرمو رو شکل یه يبالباسا کوچولو ايپسر خترد

 ...نقصیدر می محلی سلبا

 ..زدم لبخند لحظه یه سهوا قشنگی ینهمها نیدد با زبا

 ..ديکر رچیکا تو...رامپد واااي: من

 گفت گرفتو محکمش يها ستد يتو ربا لیناو ايبر ستمود

 ... کتی شیرینن رچقد قشنگ يها آرزو به نسیدر نیونمید:رامپد

 ...برسی آرزوت ترین قشنگ ترینو مهم به تا يبد داري چی هر يحاضر

 ...مسیدر آرزوم ترین قشنگ به لیو....دمنکر رکا هیچ من زهتا

  لمحا دورو امبر رچقد وسعر سلبا يتو ،تو رکنا دنبو يیارو نیونمید

 ...دبو

 ...سیارو حسه مثه حسم متدار که محاال

 ....نمیشه ورمبا

 ...لمحا يها آرزو به نسیدر شیرینه رچقد نیونمید

 مکشید عمیق نفس یه بستمو چشمامو

 ...میگفت سترا
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 ...شیرینن خیلی لمحا يها آرزو به نسیدر

 ...دبو توصیف قابل غیر حالم دمبو وشسیا رکنا نالا گها من

  ....دبو هسیدر محالش آرزوي به  که رامپد لبحا شخو
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 *نه و صد فصل*

 ....دمخو با منمیومد رکنا دممیکر ريکا هر

  رکنا سیوعر سلبا تو عشقمو برمو نمیشد ضیرا لمد دممیکر ريکا هر

 ...ببینم یگهد یکی

 ...دبو نغودا حالم

 ...دمخو با شتمدا يگیردر

 ...ممیشد نپشیمو ربا یه برمو میگفتم ربا یه

 ..دممیکر زبا هاشو کمهد ربا یه میپوشیدمو هنمواپیر ربا یه

 ...ربا یه مودمیکر سفت تموواکر ي هگر ربا یه

 ...مبل روي دمکر پرتش مودکر زشبا

 ....دمبو هشد کالفه یگهد

 دم؟؟؟میکر رچیکا

  ايبر مودکر هنگا دبو صلو بهم چسب ارنو وربز حاال که سیوعر رتکا به

 ...دمکر مزمهز هم رکنا سمشونوا ربا مینارهز

 ...خلیلی رامپد...نیاتهر نکتایو

 ..شتاند هفاید دممیکر ارتکر هرچی

  رامپد به تمراتصو تو دشخو نه و میشد قشنگ اون سما رکنا سمشا نه

 ...میومد

 ...ننمیا بهم که ممیشد ینا متوجه بیشتر دممیکر ارتکر بیشتر هرچی

 ...دمخو رکنا ربا مینارهز ده ايبر شتماگذ شودخو سمشوا

 ...رصد وشسیا...نیاتهر نکتایو

 ..نمیا بهم دهلعاا قفو سما تادو ینا آره
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 ....شخص تادو هم سموا تادو هم

 زدم داد

 ؟؟؟برسیم بهم نباید اچر پس....میومدیم بهم خیلی که ما اااااخد

 ؟؟میدیم یمدار چیو وانتا

 ؟؟؟بطهرا یه؟؟؟پیامک یه

 .....اچر خهآ ده اه

 ...دمکر هنگا دبو رتکا روي که ساعتی به

 ..زدهیا تا هفت

 .....داره مهادا صبح تا صوالا سیوعر شب لیو زدسیا سمشا که لبتها

 ....دمکر بغض

 ...یگهد یکی رکنا عشقم سیوعر

 ....داره مهادا صبح تا

 ...رگبز تصمیم یه گیردر زهنو من دوبو شب نیم و نه  ساعت

 ؟؟؟؟بمونم یا مبر

 ...مشد بلند مبل روي از عجله با

 ...شتماند قتو دیاز

 ...فتمر می باید ،گرفتم تصمیمو

  بفهمم تا ممیدید ششوهر رکنا سیوعر سلبا تو عشقمو میرفتمو باید

 ...تمومه یگهد

 ....هنموند هیرا شه حالیم تا

  سیوعر به نسیدر ايبر م،بگیر ماشینمو زگا باید که بدبختم شم مطمئن تا

 ...قلبم عشق خرینآ و لیناو

  از شتمودابر مودبو گرفته که اي سکه و گل سبد دمخو به دنکر هنگا ونبد
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 ...ونبیر زدم خونه

 .....مسیدر می تا دوبو طوالنی راه

 ...غبا به مسیدر که دبو گذشته نیم و ده بله

 ...دنبو نشودخو مسرگر همه

 ...نه که نشودخو مسرگر

 ...!!!هم بغل تو دمادا و وسعر ي عاشقانه نقصیدر نیدد مگر سر

 ....شتدا یدنمد دمادا سووعر اي حرفه نقصیدر

 ....مشد نتماشاشو محو بقیه مثل منم یکیرتا تو مودیستاا در دم نهمو

 ...!!!دادم شکستن ي زهجاا بهش کی مودکر بغض کی منفهمید

 ...مبریز شکا کنمو هق هق که دادم زهجاا دمخو به کی نمونمید

 ....نمونمید

  دنبو بلند هنگآ ايصد دونبو محض یکیرتا ورودي در رکنا گها نمونمید

 ؟نه یا امبر میموند ییوبرآ

 ....نمونمید

 ...منشد دمیز امصد که شمونیا متوجه که دمبو هشد خوشگلیش محو رنقدا

  داره قیقسد چند مفهمید که دبو موقه اون شونم سر ردخو ستشد قتیو

 ...!!!میزنه امصد

 ...دمکر هنگا سونیا شوونیا به

 ...دمفتاا مپسر دیا هگادآخو نا

 ...دبو لپو کوچولوئه سونیا سن هم نالا دبو گها

 ؟؟؟تو ينیومد اچر ؟ینجاا ديستاوا اچر ي؟مداو کی: وشنیا

 ...وشنیا نمیکنن کمکم مپاها... تو ننمیا مپاها: من

 ...شتهز...نهویود نکن گریه: وشنیا
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 ؟نکنی هق هق ببینیو سیوعر سلبا تو عشقتو میشه: من

 ...نیا گفتم منکه ي؟مداو اچر خب: وشنیا

 ...ممیشد تر نغودا ممیموند خونه گها...نتونستم: من

 ...هگند دمر خب خیله: وشنیا

 ؟نه مگه هشد خوشگل خیلی: من

 ...ششوهر لخوشبحا:وشنیا

 ...ششوهر لخوشبحا قعاوا آره:من

 ....میبینتت یکی ديستاوا ینجاا شتهز:وشنیا

 ...تو بریم کن كپا شکاتوا...کنی زيبا نقش يبلد بخو که تو

 ....دمکر كپا شکاموا موداد شگو وشنیا فحر به

 ...دبو هشد متمو نقصیدنشور حاال

 ...میگفتم تبریک نبهشو وتتفا بی آدم یه مثل میرفتمو باید

  یگهد یکی به داره عشقم خهآ ادم،مید ننشو کتی به تیمووتفا بی باید

 ...همیخند

 ...همیبند دل یگهد یکی به

  ...کنم ابخر حالشو بماخر لحا نیدد با ستمانمیخو
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 *ده و صد فصل*

 ...رامپد رکنا نقصیدر

 ...گذشته شخو بهم که بشم ینا منکر نمیتونم

  ي تو مظلومشو پاکو يچشما دومیکر همخونی ها هنگآ با عاشقانه رنقدا

 ...یدزمیلر لمد دمخو ي اراده بی که ختومید مچشما

 ...مبخند میتونستم رشکنا

 ...ماا باشم شتهدا خوبی لحا میتونستم رشکنا

 ...دنبو هنمذ يتو وشسیا که قتیو تا

  همه هنمذ يتو میومد بخوصوصش قخالا و تحرکا اون با وشسیا قتیو

 ...میریخت بهم دم از چیو

 ..نباشه رامپد ستامیخو لمد هنمذ يتو میومد اون قتیو

 ...رامپد و نباشه نیاد ستامیخو لمد دنبو وشسیا قتیو لیو

 ...دمیکر تپر سمواهو ندموومیخند قتیو تا

 ...دمبو نیاد وسعر ترین خوشبخت

  ششوهر موقعیتشو شودخو به ونجو ايخترد از خیلی که سیوعر

 ...دنمیکر ديحسو

 ...باشم دمخو لحا به لحظه یه فقط دبو کافی ماا

 ...یالواو...یگهد موقه اون

 ...شتماند اغسر دمخو بدبختی به سیوعر

 ....!!!قدیمیش عشق جز نیست مهم اشبر هیچی که سیوعر

 ....ادمید بماعذ بد گانگیهدو ینا

 ...موراپد هم موامیخو شووسیا هم ینکها
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 ...دمیکر کشم جرز و دبر می گمر هحد تا منو ینا

 ...شتدا بد و بخو معنی تاارهز امبر سیموعر مجلس به وشسیا ننیومد

 ...دبیا نتونسته مودبو مهم اشبر ینکها

 ...دبیا ستهانخو مودنبو مهم اشبر صالا ینکها

 ...دنبو مهم امبر یگهد ادمید معنی چه نیومدنش ینکها

 ...گفتم دمخو به

  شخو رامپد با منم هبهتر خوشه شباها و داره رو پریسا اون که حاال

 ...!!!باشم

  دمیا چی همه مشکیش دار ركما ارشلو و کت اون يتو وشسیا نیدد با

 ...فتر

 ...قلبم وشد سست مپاها

 ...همیشنو شموسیا دهخو ،هیچ که رامپد شواصد دممیکر حس

 ...گذشته شخو بهم رچقد مقصیدر که رامپد بغل تو شد دمیا

 ...بشم خوشبخت رامپد با دادم لقو دمخو به فتر دمیا

 ...مهراپد دشمادا که سییموعر من فتر دمیا

 ...که فتر دمیا

 ....که فتر دمیا

 گفتم ذوق با شدمو بلند رامپد از تر زود یدنشد با

 ...مداو هبالخر: من

 گفت وبوسید مهربونی با ستمود رامپد

 دي؟بو شمنتظر: رامپد

 گفتم ختمواندا پایین سرمو

 ..لیو نه:من
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 گفت و خندید

  تر زود دممیکر عاد میشی لخوشحا رنقدا یدنشد با نستمومید گها: رامپد

 ....دبیا یناا از

 ...مبد رامپد به بیاجو نتونستم وشسیا نسیدر با

 !!؟؟؟...اچر نمونمید دمبو هشد لال وشسیا نمداو با

 گفت دوفشر ستشود رامپد

 ...یمدبو تمنتظر یناا از تر زود...يمداو شخو نجا وشسیا مسال: رامپد

 ...باشه ركمبا م،سال: وشسیا

 ....مبیا تر زود نتونستم مداو پیش رکا سموا ببخشید

 ...شتیاگذ نچشمو رو مقد...ديکر نخوشحالمو لحا هر به: رامپد

 ن؟کجا مخانو پریسا پس

 ...ممداو تنها من دبیا نتونست: وشسیا

 ...ديکر ريکا بخو: رامپد

 ...نبگیر تحویلت حسابی دمسپر بشین مخانو سوگند شوونیا پیش

 گفت و زد يلبخند وشسیا

 ...زهجاا با نممنو: وشسیا

 دمکر هنگا فتنشور مودکر بلند سر وشسیا فتنر با

 ...اخد ي هبند به ديمیکر مسال یه: رامپد

 ...نشد ستماخو: من

 ...نکن حترانا تودخو لبیخیا...من بشم قربونت:رامپد

 ...ممیا زود..نکنه غریبی سحساا وشسیا..یناا وشنیا پیش مبر من

 ...شوراکا معنی منمیفهمید

 ....!!!میومد رکنا وشسیا با حترا رچقد
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 ...پیشم نشست مداو سوگند رامپد فتنر محض به

 ...شما از رامپد قاآ نکند دل عجب چه: سوگند

 ...يشد جیگر چقد...تو مثه سکیوعر از گذشت نمیشم لبتها

 ..بغلش تو يقصیدر خوشگل رنقدا ستیشانمیخو تو خوبه

 دي؟میکر رچیکا یگهد ستیشامیخو گها

 ...داره حالی چه رامپد طفلی ،مداو خوشم مخترد که من

 گفتم سوگند يپرتا چرتو به توجه بی

 ...همداو رکنا وشسیا با حترا چه ببین: من

 ....ختاندا رامپد به نگاهی

 ...دمیز فحر ومیخندید غش غش

 ....هنیومد رکنا بابا نه: سوگند

 ه؟میخند و میگه شجلو حترا رنقدا ريچجو پس ه؟نیومد رکنا: من

 ...شتهدا نگه شودخو لیو رهمیخو صحر داره مشخصه قشنگ: سوگند

 ..داره قهرمانو یه لحا رامپد نالا

 ..دهبر اون ،تو سر جنگ يتو

 ...رهبیا در روسیا صحر ادمیخو حاال و خوشحاله که معلومه

 ...دمبو دهنکر فکر ینا به حاال تا...میگفت سترا

 ...هبد بشاعذ ادمیخو همیخند  شجلو هسر یه و خوشحاله گها

 ....شموسیا ايبر مبمیر لهیا....دمر ااااانا

 ؟؟کنه یتشاذ دمیا لشد ريچجو رامپد

 گفتم دمبو ساکتم وشسیا به هخیر که رهمینطو

 ه؟نیومد پریسا اچر نیونمید: من

 گفت تعجب با
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 ؟نیونمید مگه تو: سوگند

 گفتم مودکر تعجب اون از بیشتر من

 ؟؟؟نمونمید چیو: من

 ...نشد اجد هم از میشه روزي چند یه:سوگند

 ...دادم رتقو اصد سر با هنمود آب

 ...شد گم دنبو شتهاگذ که ديشا هنگآ يتو مبلند متعجبو ايصد

 ؟؟؟گرفتن قطال:من

 ...سوگند توسط حرفم تایید با

 ...دمکر بغض زود خیلی

 ..دبو بلند مسر يتو اممد سوگند فحر

 ...نشد اجد....نشد اجد....نشد اجد...نشد اجد هم از میشه روزي چند یه

  ....فتر شتواگذ بهت تو منو سوگند رام،پد نمداو با
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 *زدهیا و صد فصل*

 ...ممیشنید موراپد نخندید ايصد قتیو

 ...ممیدید کتی به عاشقانشو يها هنگا قتیو

 .....میبوسه اممد ستشود ممیدید قتیو

 ....میزنه خندزپو من به دور از و دهشا رشکنا نقهرما یه مثل ممیدید قتیو

 ..غماسر میومد رتحقا حس بیشتر لحظه به لحظه

 ...میشکستمو ابیصد دمخو يتو بیشتر لحظه به لحظه

 ...گیو خفه دممیکر حس بیشتر لحظه به لحظه

  بشه ماشین ارسو کتی تا دمیکر کمک که رامپد به کشیدمو عمیقی نفس

 ..دمکر هنگا

 ...هبد جا ماشین يتو پفیشو مندا دمیکر سعی قتد با

 ...اه اه اه....عرضس بی مچقد

 ...ماشین تو هبد جا رو دهسا مندا یه نمیتونه

 ...!!!کمک مبر دمخو میگه شیطونه

 ..منددوبرگر رو وشنیا ايصد با

 ن؟کشو وسعر يبر ايمیخو تو: وشنیا

 ...نمونمید: من

  هشد خسته میکنه یتاذ خیلی سونیا ،خونه میریم ما خب خیله: وشنیا

 ..یگهد

 گفتم مودکر هنگا دبو دهکر کالفه وسوگند که سونیا به

 ..باشین حترا باشه: من

 ..فعال...شبا دتخو ظبامو:وشنیا
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 ...!!بمونم منم دنبو حصال یگهد سوگند شوونیا فتنر با

  گل ماشین با دمادا سووعر تا مشد منتظر غبا در دم شدمو ماشین ارسو

 ...!!!!بزنم قبو نپشتشو منم بشنو رجخا نشوزد

 ...منموند منتظر دیاز

 ....شد رد ماشینم يجلو از سرعت با نماشینشو

 ...فتمر نسرشو پشت آروم خیلی مودکر شنرو ماشینو منم

 ..نببینمشو دور از بتونم فقط که دارم نگه يحد تا رو فاصله دممیکر سعی

 ...شتندا نگه قشنگ يجا یه

 ...برقصه ستامیخو دمادا قاآ

 ...دممیکر هنگا دور از

 ....دمیز جمو حرکاتش تک تک يتو خوشحالی

 ...فتمر فاصله با نپشتشو زبا نشدنشو ارسو رهبادو از بعد

 ...کنن متمو سموامر ستنامیخو زود خیلی

 دمادا سووعر يپا يجلو تا دنیستاا خونه يجلو همه که مفهمید قتیو

 ..کنن قربونی گوسفند

  هنگا دبو روم پیش که يیروتصا به بغض با مودیستاا دوري ي فاصله با زمبا

 ...دممیکر

 ...ماشین يتو محض تسکو

  رد قربونی گوسفند نخو روي از عشقش ستد تو ستد که عشقم نیدد

 ...میرفت یاییرو شب یه لستقباا به ومیشد

 ...ممیشد نهویود شتمدا

 ...ها تمد از بعد

 ....نمیتونستم یگهد
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 ...شکستم قولمو مودکر دود ريسیگا

 ...دمیا مسر چی اون هبعد دنبو مهم یگهد

 ....مخوند هنگآ اههمر شکما از رتا يچشا با مودکر شنرو ضبطو

 ..نیاد تو عشقی هیچ میگن

 ...نیست لیاو عشق مثه

 ...ماا يعمر یه رهمیگذ

 ...نیست فتنیر خیالت از

 ..مثله هیچکی عشق داغ

 ...نیست میزنتت پس نکهاو

 ..قتیو شی تنها هبد چه

 ....نیست قدمت هم هیچکسی

 ....نیوبد سخته هچقد

 ...نمیمونه یشامیخو نکهاو

 ...یگستود يجا یه لشد که

 ...نهاو ماله دشجوو همه

 ...نکهاو ايبر  هبد هچقد

 ...باشی غریبه يمید نجو

 ...باشم باتو اممیخو بگی

 ...نباشی که اممیخو بگه

 ....نیوبد سخته هچقد

 ...نمیمونه یشامیخو نکهاو

 ...یگستود يجا یه لشد که

 ...نهاو ماله دشجوو همه
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 ...نکهاو ايبر  هبد هچقد

 ...باشی غریبه يمید نجو

 ...باشم باتو اممیخو بگی

 ...نباشی که اممیخو بگه

 )اول عشق ،ندوحمدا يمهد(

 ...ممداو دمخو به

 ...دبو همددراو بفتاآ

 ...دبو هشد صبح

  ايبر صندلیو پشتی به دمبو داده تکیه سرمو عشقم ي خونه از فاصله با

 ...ممیخوند وشعر نهمو ربا مینارهز

 ....دبو هشد صبح

 ...دبو زده بفتاآ

 ....که دبو گرفته رسیگا دود ريقد به ماشین ايهو

 ...!!!!دنبو اپید عشقم ي خونه یگهد

  حس  مودبو هکشید تاحاال یشبد که ییراسیگا ته نرمی مپا یرز

 ....!!!دممیکر

 ...دبو هشد صبح

 ...دبو همددراو بفتاآ

 ...دبو دهکر صبح یگهد یکی با یشبود عشققم

 ....نالا عشقم

 ...دبو بسته حتاسترا ايبر قشنگشو يچشا یگهد یکی بغل تو

 ....ممیشد خفه شتمدا اخد واي

 ...دمبو دهکر تسکو یشبد از
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 ...مصبر شد لبریز

 ندزولر ماشینو يها هپنجر دادم ايصد

 ....کتی نیست عشقت مثه عشقی هیچ

  .....لعنتی ونبیر ينمیر لمد از اچر

   



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
711 

 

 

 *دوازده و صد فصل*

 گفت اريقر بی با رامپد

 ...يمیخندید امبر...که ديبو بخو ؟تو یهو يچیشد: رامپد

 ن؟ها چتهي؟میرقصید مباها

 ...یدزمیلر بغض زور از چونم

 ...دممیکر هنگا زدم كال ينگشتاا به مودبو ختهاندا پایین سرمو

 ...بخیر دشیا

 ...دممیکر هنگا نبهشو مودمیز كال ناخونامو میگرفت لمد قتو هر قبلنا

 ...دمیکر ممآرو میشد منتقل بهم که خوبی حس

 ...!!!کنن ممآرو ذرم یه نمیتونستن هشد حیاطر وبلند يناخونا ینا ماا حاال

 ...آورد باال سرمو گرفتو چونم یرز ستشود رامپد

 گفت ختودو مچشا يتو نشوانگر يچشا

 ...من گل یختهر بهمت رنقدا چی بگوي؟پکر رنقدا اچر بگو من گمر: رامپد

 ...ردمیخو بهم اصد با مناوندد که دبو دیاز فکم زشلر رنقدا

 ...سینش به داد تکیه سرمو گرفتو بغلش يتو منو

 گفت تیشذا مهربونی با

 ....لمد همیگیر دي؟کر بغض ريینجوزي؟امیلر رنقدا اچر:رامپد

 ...شی سبک اربز بشکنش قلاحد

 ...هنشاپیر روي میریختن تند تند مشکاا حرفش ینا با

 گفت زبا و بوسید سرمو

 ؟خوشگلتو يشکاا یختنر لیلد نمیگی: رامپد

 ...بزنه فحر نمیتونه داره بغض قتیو آدم...ارهند لشکاا باشه
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 ...شی سبک اربز کن گریه

 ؟خوبه میکنیم صحبت باهم شبعد

 گفتم کشیدمو باال بینیمو

 ...رامپد نمیشه ورمبا: من

 گفت وبوسید شب اون تو ربا منارهز ايبر آروم ستمود

 ؟من عشق نمیشه ورتبا چیو: رامپد

 ...شتمدابر سینش روي از سرمو

 ؟بزنم فحر شباها وشسیا ردمو در میتونستم حترا اچر نمونمید

 ....!!!منمیترسید ازش که دبو نمهربو رنقدا

 گفتم چشاشو تو مشد هخیر

 ....داده قطال نشوز وشسیا: من

 گفت دادو رتقو هنشود آب

 ؟؟؟...داده قطال: رامپد

 ...دادم نتکو سرمو

 گفت وکشید پرپشتش يموها به ستید

 ؟؟؟میکنی گریه اچر تو...داده که داده: رامپد

 ؟نگفت من به اچر:من

 ؟؟میشد چی میگفت گها: رامپد

 گفتم مگلو يتو لعنتی بغض نهمو با

 ....بهم يببند دل شتمانمیذ: من

 ....من رامپد....نستمومید گها...رامپد

 ....عاشقشم زهنو من رامپد

 ...دممیکر هق هق و دبو شکسته بغضم
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 .....شکشا هنریز که دبو گرفته ونندد به لبشو ویدزمیلر چونش رامپد حاال

 ....دبو بکبا رامپد ايبر لمد مودبو وشسیا ي نهویود

 ا؟؟؟خد من بختم ننگو رنقدا اچر

 رم؟؟میخو غصه اشبر و زهمیسو رامپد ايبر لمد شمووسیا عاشق اچر

 ...ندزولر لمود نشزولر ايصد

 ....عاشقشی نستمومید: رامپد

  دمخو ديبیخو نمیبستم دل ادتمیخو و هشد اجد نشز از نستمومید گها

 ....بهت

 ...دمخو سهوا ساختم ها آرزو...بهت بستم دل من کتی...حاال ماا

 ....رامپد مشامیخو....بغض از میشم خفه دارم...رامپد: من

 ...داد رفشا محکم هاشو شقیقه وکشید عمیقی نفس

  ؟؟شی آروم که کنم رچیکا ات؟بر بکنم میتونم رچیکا:رامپد

 ز؟؟؟با يبخند که...نشی خفه که

 گفتم موداد نتکو سرمو

 ...نمونمید نمونمید: من

 ...ونبیر به شد هخیر هپنجر از وشد بلند تخت روي از

 ...ادمید بماعذ فتشر تحلیل ايصد

 ....اون با يبر ارمبز گها:رامپد

 ...سمتم برگشت

  خیس خوشگلشو نگر طالیی نجیرز میریختنو گوله گوله ششکاا

 ...دنمیکر

 گفت نشزولر ايصد نهمو با

 ام؟؟؟بر يمیخند یگهد ربا یه اون با يبر ارمبز گها: رامپد



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
714 

 

 ...رامپد ايبر میترکید شتدا لمد

 ..ببخشید....من رامپد...من: من

 ...شم بخو ممید لقو کن صبر...هبد یکم حالم مشبا فقط من

 گفت گریه با شیرز از وپوشوند شستاد با تشورصو

 ..یشامیخو گفتی دتخو:رامپد

 ...نیدزلر می محکمش يها شونه

 ...میشه زبا موقه بی که هنید به لعنت....دمبو نپشیمو

 ...زدم فحر مودنکر فکر اچر

 ...کتی بهت لعنت...من به لعنت

 ....شکستی لشود ريچجو ببین

 ..گفتم هق هق با مودکر ازشنو آروم موهاشو

 ...گفتم يچیز یه ابخد دمکر هشتباا....ببخشید...رامپد دمکر غلط: من

 ...دکر هنگا مچشا تو دوکر بلند سرشو

 گفت وکشید خیسم ي گونه روي همیشه از تر نمهربو ستشود

  من دل ادنمیخو مهربونت دل نمومید...نگو هیچی هیس: رامپد

 ....میکنم درك رو عاشقا حس عاشقم....داري سشدو نمومید...بشکنه

 ...کتی مهآرزو باشه دشا لتد ینکها خندیدنت...منه آرزوي تو خوشبختی

 ...بخندیو کجا ینکها

 ...هبد مهادا شتانذ هقش هق

 ...دممیکر گریه شپا به پا منم

  رفشا ستشد کف نگشتاشوا کنه آروم هقشو هق شتدا سعی که حالی در

 گفت دادو

 ...باشی کی پیش نیست مهم...باشی کجا نیست مهم:رامپد
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 ...باشی خوشبخت که ینها مهم...يبخند که ینها فقط مهم

 ..باشه دشا لتد که ینها مهم

 ....مهآرزو تخند...مهآرزو خوشبختیت ابخد

 ....بخند لیو...بخند اون بغل

 گفتم کشیدمو باال بینیمو

  گریه با یختمر یملر چشو خط رنقدا دور، ازيبند باید یگهد هنتواپیر: من

 ....دسستفاا قابل غیر یگهد روش مها

 ...دکر شنگا سختی به آوردو جلو ستد با هنشواپیر

  نشزولر ايصد غونشودا لحا نهمو با میرفت ونبیر قتاا از که رهمینطو

 گفت

  ....عمر خرآ تا بغلمه تو سلبا ینا يجا فتنتر هبعد:رامپد
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 *دهسیز و صد فصل*

 ...!!!ممیکشید شوآرزو سالگیم دوازده از که شبی اون سیدر هبالخر

  بشه من لما سیوعر پفی سلبا با کتی شتمدا آرزو سالگی دوازده از آره

 ....خونم يتو ارهبز مقدو

 ....قشنگی شعر چه

 ....جونم اي

 ...شبا خونم گرمی ش،با مهمونم و بیا مچشا رو تها مقد

 ...دنبو لمد تو دل

 ...من ي خونه يتو دبیا چشممو رو ارهبز پا ستامیخو کتی

 ...دمبو دهکر ستدر اشبر دمخو ي سلیقه با که اي خونه

 ...دمبو هخرید عشق با نشوزسو تا ابخو تخت از که اي خونه

  همه مودبو ابرا روي خوشحالی از گذشته هما ینا تو من کتی عکس بر

 ...دممیکر دمخو راروکا

 ...دمنبو بند پا روي خوشحالی از حاال

 ...بلند رتو اون با سیوعر سلبا اون يتو کتی نیدد

 ...پسر یه ايبر شیرینیه حس چه که واي

 ...هپوشید وسعر سلبا اشبر که قتیو عشقش نیدد

 ...کتی لبخند یه فقط ايبر دمبو دهکر تالشمو متما

 ...خندید یمربادو یکی

 ....باهامه شیرینیش معمر خرآ تا که هایی هخند

 ...وشسیا ننیومد از دمبو لخوشحا رچقد که واي

 ...شتمدا توجه چیز تا تو به فقط سمامر اول از
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 ....میدو کتیو لیشاو

 ....غبا در

 ...دمیا وشسیا کی ببینم ستمامیخو

 ...یگهد دبو قتو خرآ

 ...مشد لخوشحا رچقد که نهومید اخد فقط نیومدنش از

 ...کتی با شیرین قصر یه

 ...برقصه دبو گرفته دیا بخو رچقد

 ...مها رگ به دمیکر یقرتز حسی چه حساسیشا بی نهمو با زبا و

 ...ونبیر مداو ماغمد از وشسیا نیدد با کتی بغل يتو نقصیدر شیرینی

 ...مداو قایقد خرینآ يتو هبالخر

 ...میزنه قبر شچشما رچقد نفر یه نیدد با عشقت ببینی سخته رچقد

 ...بزنم بهم خوبیو ینا به شب ستمانمیخو

 ..شتماند کتی به ريکا

 ...عاشقه نستمومید

 ...دمبو دهکر لقبو دمخو

 ...میساختم باید دمخو پس

 ...زدم لبخند بهش

  دشا م،میدید غم نگر وشسیا نگر يخاکستر يچشما تو قتیو

 ...!!!ممیشد

 ...شتمدا رو هبرند یه حس

 ...منه لما کتی مودبر من که بهمه ستامیخو لمد

 ....منشد حترانا دمیاز مدنشاو از پس

 ؟؟؟شد چی نمونمید
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 ...شد ضعو کتی برگشتم وشسیا شوونیا پیش از قتیو که چیشد نمونمید

 ...نستمونمید لبتها

 ...مفهمید خونه مسیدر قتیو

 ....مفهمید نمی شکا اي که

 ...هشد اجد نشز از وشسیا گفت کتی

 ...دمیز جهز

 ...دمیکر هق هق

 ...نمیشد من زن نستومید گها

 ...منه ماله ینکها از دبو حترانا

 ...باشه اون ماله ستامیخو

 ...من کتی

 ...باشه یگهد یکی لما ستامیخو قانونیم و شرعی زن

 ...دمیکر نهویود منو ینا و

 ...شتهدا نقشه وشسیا نستمومید

 ...هشد اجد بگه بعد کنمو ازدواج کتی با من ستهامیخو

 ...همیشه ايبر یشرخما تو میمونم من چیو همه یرز میزنه کتی ريینجوا

 ....عوضی وشسیا اي

 ...نمیومد بر ستمد از ريکا

 ...رکا هیچ

 ...دبو یگهد يجا عشقم دل قتیو

 ...دمخو ايبر دارم نگهش نمیتونستم که وربز

  نتاشودو و دهبرگر وشسیا گها دادم لقو بهش روزي یه مهدیا بخو

 ...ونبیر مبر نندگیشوز از ان،بخو
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  بدست ايبر میزنه جهز داره من کتی و داده قطال نشوز وشسیا حاال

 ...نشآورد

 ...نیست من لما یگهد من کتی

 ...نیست من لما شمدخو یعنی ،نیست من ماله قلبش قتیو

 ...مبد غیدرو دپیشنها یه ستمامیخو فقط ابخد

 ...کنم ثابت کتی به عشقمو ینکها ايبر

 ...اون با هبر میتونه ادبخو گها فتم بهش خریت یه رو

 ...ماا دمنکر تعجب دکر لقبو زدو قبر شچشا قتیو

 ....شکستم بد شب اون

 ...یشرخما تو مموند

 ...ادمنمیخو که کسیو ستمانمیخو

 ....ممیشد بیخیالش باید

 ..بغلم يتو بگیرمش باشمشو شتهدا شب یه ايبر میتونستم

 ...لیو باشم ششوهر شب یه میتونستم

 ...که دبو نغودا حالم رنقدا

 ...ستمانمیخو

  ...ستمانمیخو هیچی نیاد ینا از یگهد
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 *ردهچها و صد فصل*

 ...دمکر تعجب قتیوهر از بیشتر کتی ي رهشما نیدد با

 د؟میز نگز بهم باید اچر سیشوعر دايفر

 ...دمبو هشد لوو کاناپه رو و خونه دمبو همداو زهتا

 ....دادم ابجو یددتر با

 ؟بله:من

 مشنید گرفتشو ايصد

 ..وشسیا لوا: نکتایو

 ....نمومید دبو غمگین امصد

 ؟خوبی...مخانو وسعر مسال: من

 گفت حرفم به توجه ونبد

 ؟تهدیا فتیمور باهم ربا لیناو که شاپی کافی: نکتایو

 ر؟چطو ،نمیکنم موششافر قتو هیچ آره: من

 ...!!!نالا منجااو من: نکتایو

 ...ارنز ممنتظر دیاز اخد رو تو ببینمت باید

 ...دکر قطع بمونه من فحر منتظر ینکها بی

 ...دمکر هنگا گوشی به بهت با

 ؟؟ببینه منو ادمیخو اچر

 ؟؟شتدا رمچیکا د؟بو گرفته اشصد اچر

 ...گرفتم شورشما

 ...دبو شخامو

 ....میجوشید سرکه وسیر مثه لمد
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 ...!!!دبو ريچجو نمونمید...حالم

 ...مشد بلند کاناپه روي از نیانگر با

 ...ملباسا دنکر ضعو ونبد

 ...یختهر بهم يموها و گرفته دوده ارشلو کتو نهمو با

 ...پشا کافی فتمر همونا با

 ...دنبو سختی رکا تخلو پشا کافی اون يتو صبح سر کتی دنکر اپید

 ....شکشا از خیس وقرمز و دهکر ورم يچشما نیدد با

 ...هنمذ به سیدر که يچیز لیناو

 ...دهکر یتشاذ رامپد

 ...گرفت چشامو جلو نخو

 ....مشد سگ

  ه؟؟؟؟چیشد ینی
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 *دهپانز و صد فصل*

 ...یختنر مشکاا وترکید بغضم هگادآخو نا وشسیا نیدد با

 ...قیافش دبو نغودا رچقد

 ...نسموآ تا مینز وتتفا با یشبد يلباسا نهمو با

 ...دبو عصبی و یختهر بهم رچقد

 ...پشتش نشست وکشید محکم صندلیو

 زد داد تقریبا

 ه؟قرمز تچشا اچر ؟میزنی زار داري اچره؟؟؟چیشد: وشسیا

 ده؟؟؟کر یتتاذ مرتیکه ده؟اونکر ورم اچر

 ....شلباسا هنود ادمید ريسیگا يبو چه

 ..دبو هشد مخفی کلناد کلی یرز مثال که ريسیگا لبتها

 گفتم ارشهو دادو به توجه بی

 ي؟؟؟کشید رسیگا: من

 ..زد داد من به توجه بی نماو

 ؟؟؟مرتیکه دهکر رتچیکا ه؟چیشد گفتم: وشسیا

 ...يکشید رسیگا گفتم....ديبر مونووبرآ هیس: من

 ه؟؟؟چیشد بگو تو حاال...مکشید آره: وشسیا

 ي؟کشید اچر: من

 ه؟؟چیشد گفتم: وشسیا

 گفتم کوبیدمو میز روي ستمود

 ...يکشید اچر میگم: من

 گفت زدو میز روي دمخو مثل



 خائن احساس من ساجده سوزنچی کاشانی

 
723 

 

 ؟؟ینجاا يمنوکشوند اچر ه؟چیشد میگم ؟؟؟چه تو به:وشسیا

 گفتم گریه با شدمو لماسو لبیخیا

 ي؟؟شد اجد نتز از نگفتی بهم اچر: من

 ...کشید عمیق نفس یه بستو چشاشو

 ..دادم مهادا

 ..دارم ستدو نستیومید...خیلی وشسیا دينامر خیلی: من

 ي؟شد اجد نگفتی اچر...باشم تباها مهآرزو زهنو نستیومید

 ؟یگهد یکی به مببند دل ديبیخو شتیاگذ اچر

 ...بشکونی رروبیچا اون دل يشد ضیرا ريچجو

 ...دادم طالقش نیست بیشتر روز چند من: وشسیا

  دل داري نستمومید دوبو هسیدر ستمد به تترکا که قتیو ستدر

 ...يمیبند

 ...چی همه یرز نزنی که دبو ینا سهوا نگفتم يچیز گها

 ...يبد مهادا ستمامیخو

 گفتم شاکی

  ؟؟شد بخو حاال...ديکر هشتباا: من

 ؟؟؟بست دل دبیخو بستمو دل دبیخو که شد بخو

 ؟؟؟یختیمر شکا صبح تا شکستو نلمود شد بخو

 ...نمیفهمم چی ینی: وشسیا

 ....اممیخو رو تو زهنو گفتم بهش: من

 ...شد بکبا...سوخت..شکست لمد...شد له ورشغر...شد ردخو...شکست

 ....دنکر ضعو نظرمو لیو دکر رمبیچا ششکاا نیدد

 ...مشد سنگ...مشد حمر بی
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 ....خوشبختیم به ضیهرا اون مبخند تو بغل تو مبخند من گفت قتیو

 ...زدم لبخند غونشدا لحا به توجه بی

 ...برسم تو به تا مشد ضیرا اون شکستن به

 ....میگفتی تر زود گها

 ...مسر زد داد

 دي؟؟؟کر رچیکا ؟؟؟کتی ديکر غلطی چه تو: وشسیا

  بطهرا نچو کنیم ازدواج زود خیلی باهم میتونیم مبگیر قطال قتیو: من

 ...اي

 مسر زد ارهو رهبادو حرفمو سطو پرید

 ره؟؟؟بیچا اون با ديکر رچیکا دي؟؟کر رچیکا تو میگم: وشسیا

 ...باشم خوشبخت تو با ضیهرا گفت: من

 ....گفت دشخو سهوا...گفت که گفت: وشسیا

 ...نیاو ماله....نیاو زن نالا تو...حمقا

 ....اون پیش باشی اون ي خونه تو باید سیتوعر دايفر نهویود

 ...من لیو: من

 ...چل خلو ي هخترد...شو ساکت...نمیگی هیچی: وشسیا

 ...باشی بد رنقدا دمنمییکر فکر

 ...تو بخاطر من: من

 ...کن شگو فقط...ننز فحر...شو ساکت گفتم: وشسیا

  ضیرا عشقت تثباا هسر ممیفهمید که اول روز نهمو دمبو رامپد يجا گها

 ...میکشتمت کنی ازدواج مباها يشد

 ...که نیست یچهزبا آدم یه

 ...شه تو منو ستد ي یچهزبا عشق بخاطر دکر لقبو اون
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 ...يبخند فقط باشی من پیش گفته عشقش بخاطر اون

 ...ارمند ستتدو اون ي ازهندا به من...کتی

  مثل ستدر چی همه رو شتمامیذ پا ،عشقم دبو داغ رنقدا اون مثه گها

 ...رامپد

 ...تو بخاطر رهمیگذ عشقش شودخو از داره

 ...متانمیخو اون ي ازهندا به من

 ....ندگیتز سر وبر.... بکش خجالت

 ...پشتتم رهجو همه..کن بحسا روم ادربر یه مثل ستیاخو کمک

 ...بریم باید شو بلند

 ..نمیشد ورمبا...دممیکر شنگا بهت با

 ..گفت شتودابر کیفمو

  حرفاتو که دهمر لبتها توادمیخو خیلی ینی کنه قبولت نالا گها: وشسیا

 ...دهکر شموافر

 ...ايمیخو رو یگهد یکی بگی چششو تو بزنی زل دمر یه سهوا سخته

 ...تضمینه خوشبختیت کنه لقبو گها...خیلی سخته خیلی

 ...دممیکر فکر وشسیا يحرفا به خونه به نسیدر تا

 ....شووسیا...شتمدا ستدو موراپد من

 ...در دم مداو رامپد...زد مونودر نگز

 ...دبو وشسیا منو از تر بد اون لحا

 گفت هشرمند وخندید روش به وشسیا

 ...رامپد اممیخو رتمعذ ازت کتی فطر از من: وشسیا

 ...کم کم بهش میکنی دتعا نسویود ردهخو یه نخترمود ینا

 ...اخد هبعد تو به مشرمیسپا خوشگلمو هراخو
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 ....!!!گوشته گتربز تیکه درآوردي شکشوا بفهمم گها

 ...میکنی خوشبختش که نمومید

 ...دهکر حتترانا گها ببخشید

 ...هشد تهرز سیتوعر شب گها ببخشید

 ...داره ستتدو اون

 ..گرفت منم ستینآ ي گوشه گرفتو موراپد ستد

 گفت ستشود يتو شتاگذ ستمود

 ...شبا مهراخو ظبامو...آوردم مانتیتوا: وشسیا

 ...فتر بهمونو دکر پشت

 ..بوسید عشق با دوبر تشرصو يجلو ستمود رامپد

 گفتم چشاشو تو مشد هخیر

 ؟؟باشم شتهدا سشدو نهاهراخو میکنی کمکم: من

 گفت وخندید

 ....میکنم دبیا بر ستمد از ريکا هر عشقم ايبر: رامپد

 ....نیست نهاهراخو من به وشسیا حس نستمومید

 ...کنم هنگا ادربر یک چشم به وشسیا به نمیتونم نستمومید

 ..همسخر ندگیز ینا به یمدبو ممحکو وشسیا منو

 ....قتفاا ینهمها دبو نبچگانمو هشتباا وانتا

  ...قصه ینا تو همه نموند مناکا و نفر چند ندگیز یختنر بهم
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 *دهشانز و صد فصل*

 ...رامپد ستد يتو شتماگذ کتایونو ستد ینکها از دمبو لخوشحا

 ...ماا

 ...نمیشم ادرشبر هیچوقت دمبو مطمئن

 ...میمونه قلبم يتو عشقش همیشه نستمومید

 ..دمکر مزمهز دمخو با

 ...نمیشه بخو شخرآ نه

 ...باشه هشرا از باید چی همه

  حرفا ینا هلا من که ینها مهم ،هستی کی شما که نیست مهم: نوشتم

 ..ارنگهد اخد..نیستم

  ....!!!!!!شد لساار
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 *ههفد و صد فصل*

 ...مخوند پیامشو یگهد ربا یه مودکر هنگا گوشیم ي صفحه به

 ...بگی ستدر سمما يبد مبایدپیااچر.فکرنمیکنم من: وشسیا

 جالبه خیلی سموا نیسترکادر شتباهیا ارمند شکه؟شد هشتباا بدبگی

 ؟هستی کی بفهمم که السؤ لبتهوا

 ...مداو طرفش از یگهد مپیا یه بفرستم نوشتمو که پیامی ینکها از قبل

  حرفا ینا هلا من که ینها مهم..هستی کی شما که نیست مهم: وشسیا

 ...ارنگهد اخد..نیستم

 ...دمکر كپا لساار يجا مودبو نوشته که پیامی

 دمکر فکر دمخو با گوشیمو به مشد هخیر

  هشرا از باشه شتهدا ستمدو من مثل گها و باشه شتهدا راه دل به دل گها

 ...!!!میشه وارد

 ...خلدا مداو نماما وشد زبا اي تقه با قتاا در

 گفتم شدمو هخیر نشوخند ي هچهر به

 ..خوشحالی چقد هچیشد: من

 زد؟ نگز کی گفتی گها: نماما

 گفتم ختمواندا باال اي شونه

 ؟کی نمونمید: من

 گفت خوشحالی با تختو لب نشست

 ...وشسیا نماما...رصد مخانو: نماما

 ....ماا میشد آب قند شتدا لمد تو

 گفتم نیانگر با
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 ؟میشه چی همسخر سمر اون: من

 گفت و خندید نماما

 ..هستن اي هفهمید وفکر شنرو يها آدم گتربابابز و تبابا: نماما

 ...اريند اي عالقه رنمیخو بهت فامیل تو که ییاپسر به تو که ننومید

 ...توئه خوشبختی ما ي همه آرزوي

 ...ريستگااخو نبیا هفته ینا خرآ ارهقر دمکر تبصحب باباتم با

 ...دمکر فکر دمخو با بوسیدمو مامانو خوشحالی با

 ....!!!!دمنکر کوچیک مودخو که شد بخو رچقد

 ناـایـپ
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  ...این داستانم تموم شد

  ...کھ شده بھ عاقبتش فکر کنیم چقدر خوبھ کھ قبل از انجام ھر کاری واسھ یھ دقیقم

یھ کار شاید در ظاھر خیلی ساده باشھ اما امکان داره عواقب جبران نا پذیری بھ 

  ...ھمراه داشتھ باشھ

  ...یھ پیامک شاید خیلی ساده باشھ اما

  ..دیدید میتونھ کلی اتفاق مختلف در بر داشتھ باشھ

  ...اتفاقایی کھ ھیچکدومشون شیرین نیستن

  ...ر عاقالنھ ی سیاوشو کتایون جلوی اینھمھ اتفاق مختلفو گرفتیھ لحظھ فک

  ....فکر کردن، از راه وارد شدن بھترین راھھ

 

 . ))ستا دتعبا لسا دهفتا از تر باال دنکر تفکر ساعت یک((    
 )امیرالمومنین علی علیھ السالم(

  مخصوصا خوبم يستادو ي همه به تقدیم نستادا ینا

A.M نشدنیه شموافر ستدو یه که شتنیدا ستدو... 

 ...عاشقشم که ستیدو

 ...تولدشه وزمرا که معزیز ي فاطمه و

 ...ركمبا تتولد

 ...من ستدو عاشقتم

 . …گلم يستادو عاشقتونم و

  ساجده سوزنچی کاشانی

11/1/94  

 بامداد 2ساعت 






