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  شی،ماما آت شیکمک ،آت -

 محبت دارشویمحبت ،محبت ب-

  دارشدمیمهبد از خواب ب يباصدا

 ؟؟مهبدیینجایترسم ا یمهبد من م-

 شهیجاهستم ،مثل هم نیمحبت نترس من هم:گشتم که مهبددستانم راگرفت وگفت یدنبال مهبد م بادست

 کابوس بودنترس محبت

 مهبد؟؟ یک شهیکابوسا تموم م نیا یمهبدک-

 شتمیمن پ يشه خواهر یتموم م-

 مهبد اروم شدم وبه خواب رفتم  يباصدا

که کناردستم بود  ییبه سرکار رفته بود عصامهبد شهیمثل هم دمیبه دوروبرم کش یدست دارشدمیکه ب صبح

 .آن نشستم  يورو داکردمیرفتم تاب راپ اطیرابرداشتم وبه ح

 کیبودم در یطونیدخترشروش یرفتم وقت ینشستم وبه گذشته م یتاب م يبود رو ينطوریهاا شترصبحیب

 ينکنم بابام به دعواها يزینقدرآبروریرفتارکنم ا نیگفت سنگ یبم م شهیمادرم هم ادمهیخوشبخت  يخانواده 

من . يکرد نقدردخترولوسشیکه ا رتوئهیزد که همش تقص یومامان هم بش غرم دیخند یمن ومامان م

لبخندرو لباش  شهیخانواده بود هم يمامان ومهبد بچه آرومه  يدردونه  زیبابا بودم ومهبد عز ي زدوردونهیعز

 .بود 

 . میداشت یخوش یاما زندگ مینبود يخانواده پولدار درسته

ازخواب  غیج يبودم که باصدا دهیاون موقع هامهبدسربازبودوخونه نبودخواب.برد  نیب زوازیهمه چ شیآت امااون

که از اتاق  یغیبه دنبال ج دمیپر یم شیکردم ازمانع هاو آت ینگاه م شیدرحال آت يباترس به خونه  دارشدمیب

ماما ن وبابا جلوچشم خاکسترشده بودن هنوز خاکسترشدن بابا ومامان  دمیرس رید یلیخ یاومد ول یمامان وبابا م

 زیچ چیه گهیبم خوردود شیآت امیکه به خودم ب نیجلو چشامه شوکه شده بودم سرجام خشکم زده بود قبل از ا

 . دمینفهم

 :دمیدروشن يصدا دمید ینم یکیچشام وباز کردم اما جز تار دارشدمیب یوقت

 ه؟یک-

 ؟؟يدارشدیب یک:که گفت مدیمهبدوشن يصدا
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  نمیب یجارانم چیاالن مهبدچراه-

دراثرضربه کم کم  ستین يزیچ:گفت قهیکه زدم احساس کردم مهبددست پاچه شده بود بعداز چنددق یباحرف

 . یش یبهترم

گذشته بودومن هنوز  يسه روز یشم ول یساده هست وکم کم بهترم يضربه  هیکردم  یمهبد فکرم باحرف

 ادزدمیمهبد سرش فر يواز دست دادم خسته شده بودم از دروغا میینایب دمیفهم دمید ینم یچیه

من  ؟؟باحرفیگ یچرابم دروغ م نمیتونم بب ینم گهیدونم د ی؟؟من م ییگ یمهبدچراراستش ونم:وگفتم

 دنهیتخت نشست احساس کردم شانه هاش درحال لرز يمهبداومدو رو

 

 ؟یکن یم هیگر يدارمهبد :وگفتم دمیصورت مهبدکش يرارو دستم

 .اومدم  رونیشانه هام از گذشته ب يرو یدست باگذاشتن

 میتنبل غذاگرفتم بخور ي ادخترهیب-

 درست نکرده بودم يزیخوبه امروز چ-

 يخسته بود يدیرخوابید شبیدونم حالت خوب نبودد یم-

 ممنون-

من  يبرا یالک يخوا یم ی؟؟تاک یوفتیب ادگذشتهی يخوا یم یتاک یکابوسارا فراموش کن نیا دیمحبت توبا-

همون  یخوام بش یخودم م يهمون زلزله  یخوام بش یتامن دلم شادبشه ؟؟م يخودت وخوشحال نشون بد

 ؟؟ یفهم یمحبت شادوسرزنده م

 .بشم  يخوا یکه توم یکنم همون یم یآره مهبدسع-

شم اگه من تواون  یشه واز خودم متنفرم یچقدردلم خون م نمتیب یم نطوریا یوقت یدون یم دینه با یسع-

 .شدم  یعذاب وجدانه چندساله راحت م نیمردم از ا یم ایتونستم کمکتون کنم  یبودم م يسوز شیآت

شم  یزنم م یحرفانم نیازا گهید دیوداشتم مهبدببخش یمن ک يمرد یحرفارانزن اگه توم نیا:گفتم بابغض

 دم  یباکابوسام زجرت نم گهید يخوا یمه توم يشم همون زلزله ا یهمون محبت م

 .دهیمهبددست از غذاخوردن کش دمیکه دربشقاب افتادفهم یقاشق يباصدا

 مهبد ،مهبد؟؟-

 .صورتم روان شد يآزاردهندم رو يوکنارخودم حس کردم برگشتم که مهبدبامن ودرآغوش گرفت اشکها یکس
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تونم بخوابم محبت من  یکه شب نم نیکنم بخواطرا یمن بخواطر خودم وکابوسات دعوات م یکن یفکرم-

 اغذامونیتومشکل دارم نه خواب خودم حال اشکاتو پاك کن ب دنیفقط به خواطرخودت نگرانم من باعذاب کش

 .برگردم  دیدوباره با شهیسرد م میبخور

 .کردو رفت سرکار یمهبد خداحافظ میکه غذامون وخورد نیا بعداز

 یوقت ها م یصبح تاشب سرکار بود بعض.تونستم کمک دست مهبد باشم  یناراحت بودم که نم شهیهم

از دوستاش  یکیبودکه شرکت  يمهبدکارمند ساده ا.گشت سر کار یودوباره برم میخورد یاومدباهم غذام

 کرد  یکارم

 

م انجام بدم تونستم کارام وخود امیکنارب میینایباال خره بعداز دوسال تونستم باناب یسخت بودول یلیبرام خ لیاوا

 یخواست درسم وادامه بودم قبول نکردم م یمهبدازم م یخونه هم انجام بدم هرچ يکم کم تونستم کارا

 شترازیخواستم ب یهم نم میونداشت شییخواست وتوانا یم يادیمن پول ز طیدونستم درس خوندن اونم باشرا

 .رودست مهبد خرج بذارم  نیا

براشون قائل  يادیکرد مهبداحترام ز یبودکه مهبد کارم یشرکت سییداشت واونم ر یمیدوست صم هی مهبدفقط

 صدانزده بود کیوبه اسم کوچ شونیوقت ا چیادهیم ادمیکه  ییبود تااون جا

 هیخوام  ینم ویبه مهبداسرار کرده بودم راد یکردم هرچ وروشنیکردم راد زیخونه راتم نکهیوبعداز ا بلندشدم

ره  یوحوصلت سرم يتوهمش خونه ا ستمیمن که توخونه ن:گفت ینداد م بخربراخودت به حرفم گوش ونیتلوز

 .خودش وداشت  يروال عاد مونی،زندگ

بودکه  سادهیوا ردکنارجادهیبگ یاومد کنارجاده رفت تا تاکس رونیازشرکت ب يشدن وقت ادار مهبدبعدازتموم

 ترمز کرد شیجلو ینیماش

 سوارشو ایمهبدب-

 ادیم یممنون آقا االن تاکس-

 اباالیب-

 دیآقانگهدار:خونه بودکه مهبد گفت يکاینزد.شد نیفرزام خان سوار ماش هیدرمقابل لحن وجد یبدون کالم مهبد

 .رم  یشو خودم م هیبق

 رسونمت  یم-
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 شود ادهیخونه نگهداشت تامهبد پ دم

 . میشام درخدمت باش دییدبفرماینجااومدیآقاحاالکه تاا-

 ممنون مهبد -

  دیدون یفرزام خان ماراقابل نم:گفت يبادلخور مهبد

 شهیهم یبودکه مزاحم اونشود ول نیفقط بخواطرا قشیمهبدناراحت شدردکردن درخواست رف يازدلخور فرزام

 ادهیحرف رانزن وبعدپ نیهرگز ا:روکرد به مهبدوگفت يکردبادلخور یم يادآوریرابه او یاختالف طبقات نیمهبدا

 .شد

زنگ زدن .کرد  یم ددررابازیوباکل دداشتیکل شهیمهبدهم دمیزنگ درخونه راشن يبودم که صدا يآشپز مشغول

 .رابه همراه دارد یکس یعنیاو 

  دمیمهبدراشن يودروباز کردم که صدا رفتم

 محبت آقافرزام مهمان ماهستن-

 دیاومد دخوشییبفرما-

 

 . کنم  یودرمهبداحساس م يزد خوشحال بودم که شاد یموج م يمهبد شاد يدرصدا

کاراانجام بدهم مهبد وارد آشپزخانه  هیکرد منم به آشپزخونه رفتم تابق ییراهنما ییرایخان وبه پذ مهبدفرزام

 .رفت  رونیب ارودوبارهیالرابیبرم تووسا یمن سفره رام:شدوگفت

که  میهمه سرسفره نشسته بود ادیمهبد فرزام خان وصدازد که به سرسفره ب دمیسفره چ يمهبد ظرفارارو کمک

 کجا ؟:خواستم بلند شم که مهبدگفت خچالیافتادپارچ آب وگذاشتم تو ادمی

 ارمیپارچ وب رمیم-

 ارمیخودم م نیبش-

جز مهبدتنهاباشم بعدازاون اتفاق ارتباطم وباتمام دوستام قط  یداشتم که باکس يمهبدرفت احساس بد یوقت

 .رفتم یمعذب بودم وداشتم باخودم کلنجارم یلیونداشتم خ یکردم وجز مهبدکس

 دیشماخواهر مهبد هست-

هم نگران بودم  یزنه از طرف یجزمهبدبام حرف م ینداشتم زبونم بنداومده بودباراول بودکس ییپاسخگو توان

 .مهبدراحت شدم يشدباصدا یم یاحترام یدادم ب یاگه جوابشون ونم
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 بله آقامحبت خواهرمه -

خواستم به  یخودم از مهبدم شهیهبدخواهرداره همنداشت که فرزام خان ندونه م یزده نشد تعجب یحرف گهید

کردم  یخودم حس م يورو ینینگاه سنگ یول دمید یدرسته نم زاربودمینگه خواهرداره به شدت از ترحم ب یکس

 ممنون- دمیفرزام خان وشن يکردم که صدا یم يطورداشتم باغذام باز نیهم

 مهبد

 فرزام خان غذاهست -

 ممنون -

 مهبد سفره راجمع کردم وبه آشپزخونه بردم بعدبه اتاقم رفتم تامهبدراحت باشه باکمک

در خونه متوجه شدم فرزام خان رفته  يبعدازصدا دمیمهبدوشن یخداحافظ يساعت که تواتاقم بودم صدا میبعدازن

. 

 قبلش اعطالع ندادم  دکهیمحبت ببخش:وگفت مهبداومدتواتاقم

 ودکه ب زیاشکال نداره مهبدهمه چ-

 اره دست دردنکنه-

 خودش وداشت  يمون روال عاد یگذشت دوبار ه زندگ یجام نیاز اومدن فرزام خان به ا يا دوهفته

 یم ادآورمیشد ؟؟چرامدام  یخسته شده بودم چرافراموشم نم یتاب نشسته بودم دوباره اون خواطرات لعنت يرو

 .که داشتم خسته بودم  یهمه غم نیشد؟؟از ا

 جه شدم مهبد اومده در متو يباصدا

 سالم-

 سالم -

  میهردومشغول غذاخوردن بود دمیآشپزخونه رفتم وغذاوکش به

 ؟؟يخور یمحبت چرانم-

 اشتهاندارم-

 میباهم صحبت کن امیکنم بعدم ناراجمعیمنم ندارم بذارا-

 کنم یخودم جمع م-

 خواد ینم-
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 ت که مهبدکامل وظرفا وبه آشپزخونه برداومدو کنارم نشس نیا بعداز

 شده؟ يزیمحبت چ-

 نه-

 بات صحبت کنم يزیچ يخواستم درباره  یم-

 بگو؟-

 کرده  دایپ یمحبت چندروزه فرزام خان مشکل بزرگ-

 یچه مشکل-

 از پرونده ها یکیکردن بخواطر دشیدارن تهد يادیز يخطرناك که سابقه  یلیگروه خ هیبخواطرشرکت -

 ؟؟يدیچه تهد-

گرده که فعالاونجاباشه اون  یم ییفرزام خان داره دنبال جا. حرفا  نیکشنش واز ا یکه اگه پرونده ونده م نیا-

از خدمتکاراشم  یکیممکن  ستین یامن يخودش جا يخونه  داکنهیجابتون کارش وادامه بده واون گروه وپ

 نجاتاجاشیادایفرزام خان فعالبگم ب هب ینداشته باش یخوام اگه تومشکل یتونه م یبااوناباشه توشرکت هم نم

 . رکنهیبتونه اون گروه ودستگ سیتاپل داکننیونتونن پ

 باش-

زنگ رفتم  يکرده بودم باصدا زوآمادهیامشب همه چ ي،برا انیامشب با فرزام خان م:زدوگفت امروزمهبدزنگ

 .دروبراشون باز کنم

 دییسالم بفرما-

 بعداومدآشپزخونه که سفره راببرد ییرایکردبه پذ ییکردندمهبد فرزام خان وراهنما هردوسالم

 گذاشتم  زوبراتیهمه چ گهیرم تواتاق د یمهبدمن م-

 ؟يباش غذا خورد-

 يبام ندار يکار گهیآره من برم د-

 امیبم بگوب یتونست یاگه نم گهید یبخواب ییتنها یتون یمحبت امشب م ینه ممنون برواستراحت کن راست-

 ؟یکه نترس

 رینهاباشم شب بخت رمیادبگیدینه باالخره با-

 ریشب بخ-
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 ییرایمهبدگفت من تواتاق بخوابم خودش وفرزام خان تو پذ شترنداشتیاتاق ب هیشدم چون خونه  وارداتاق

شد  ینم یتنها باشم ول دمیترس یم یلیکه داشتم مهبد تواتاقم بودتا من راحت بخوابم ،خ یبخواطرترس شهیهم.

 .زشت بود مهمان وتنهاگذاشت

 .افتادم  یم ادگذشتهیهمش  دمیترس یم یلیخ ییازتنها

 .اومد سراغم  یشد همش گذشته م ینم یول فتمین ادگذشتهیباربه  نیاول يداشتم برا میتصم دمیدرازکش

 :مامان

 ستهیصدوب شیهوش بیقبول شده ضر زهوشانیپسر گلم ت-

 نکرده یمامان خانوم پسرت کارشاق-

 :مهبد

 یترک یم ياز حسود ياره جون خودت دار-

 اه من حسودم-

 :بابا

 دخترمن صدوهشتاده ستهیاگه پسر توصدوب-

 :مهبد

 اه بابا-

 .يدار شمیماچ پ هیبابا  نیآفر:مهبددرآوردم و گفتم يبرا یزبون

 میزد یجرقه م میاومد یتاجفت هم م میباهم دعواداشت شهیساختم هم یوقت بامهبدنم چیاون موقع هاه ادمهی

گرفتن پدرمادرم جلوچشمام نقش  شیافتم آت یگذشته م ادخواطراتیبه  یوقت میوندار یکس گهیاماحاال جزهم د

 .بنده یم

کم کم ...،1،2فکرنکنم شروع کردم به شمردن  گهیکه د نیا يبودم اون روز مهبد خونه نبود ،برا خوشحال

 .خوابم برد

 نیهم يبرا نمیبوس ببخواستم دوباره کا یدوباره کابوس ،نم دمیصبح بودکه از خواب پر يها یکینزد فکرکنم

 يپا يپرآب کردم تابجوشه،دا يدرست کنم براصبحانه کتر ییخواب شدم وبه آشپزخونه رفتم تاچا الیخ یب

 وپشت سرم حس کردم یکس

 ؟؟ییمهبدتو-
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 ندادم ودوباره به کارم مشغول شدم یتیشده بودم ،اهم یاالتیفکرکنم خ دمینشن ییصدا

 فرزام اززبان

 دمید قهیبعدازچنددق اطیبود،رفتم داخل ح دهیبه مهبدانداختم که خواب ینگاه دارشدمیازخواب ب هیگر يباصدا

 نیبار دوست داشت ماجراا نیاول يوبه سمت آشپزخونه رفت ،برا رونیاومدوب رونیقرمزازاتاق ب ییدختره باچشما

ارعهده خونه وکاراش بتونه  طیشرا نیباا يربود باعث تعجبم بوددخت دهیکش يادیز یدختروبدونم ،معلوم بودسخت

 يجزمهبدحرف بزنه ،واقعاحرفا یترسه باکس یبودم م دهیفهم شیریوگوشه گ دنشیکش ادازخجالتیبرب

 یدونم ول یمهبدم ي زودربارهیکردم همه چ یکردم فکرم یدرك م میکه باهم دوست نباش نیمهبدوبخواطرا

که اسم دوست وروخودم  دمیکش یخواهرداره ،ازخودم خجالت م بودم دهیکردم تازه فهم یاشتباه م دمیتازه فهم

اماکم  دمیبال یبه خودم م دمیخان وفهم یمعن یوقت لیهمه فرزام خان بودم اوا يادبرایم ادمی یگذاشتم ،ازوقت

 نیهمه بام سرسنگ شهیباعث م هیخان گفتن بق نینداشت ،متوجه شده بودم هم یتیکم برام کم رنگ شدوجذاب

بار خونه مهبداومدم خواهرش فکرم ومشغول کرده  نیاول يکه برا شیدوهفته پ.وبام راحت نباشن کننرفتار

نداشتم  يخواستن چاره ا یپرونده راازم م یگروه قاچاقچ هیبرم  نیبدونم ازا شتردربارشیبوددوست داشتم ب

 شنهاددادیپرفتم که فکرشون نرسه که مهبدخونه شون وبم  یم ییدجایپرونده با يادامه  يبرا

من برگشت وچندبار  يپا يگاز گذاشته تابجوشه باصدا يورو يکه کتر دمیبه طرف آشپزخونه رفتم دخترد آروم

دختربرام جالب بود  نیبرگشت وبه کارش مشغول شدواقعا ا ددوبارهیآ ینم ییصدا دید یمهبدوصدا زد وقت

 یتوکه م نهیب یدختر نم نیکجاست ازدم مردحواست  بیشدم به خودم نه رهیساعت بش خ میحواسم نبودکه ن

گذاشته بودم  لنتیسا يرو شبیوکه د لمیرفتم مبا رونینگاهم وگرفتم وبه ب یکن یم نطورنگاشیا يدار ینیب

 بود برهیدرحال و

 بله-

  سییالو سالم ر-

 ؟يکرد داشیپ-

 داکردمیاره فرزام خان جاسوس وپ-

 ه؟یک-

 بره یاون خبرارام هیشفع سییر-

 امیببرش مخروبه تامن ب رشیخوبه بگ-
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 سییچشم ر-

 دمیمهبد وپشت سرم شن يوقط کردم که صدا یگوش

 داکردنیفرزام خان اون نامردوپ-

  میبر دی،با هیاره شفع-

 امیمحبت خبر بدم االن م دبهیسیوا قهیکدقیباش -

 .وگفت وبه طرف آشپزخونه رفت  نیا

  میخونه خارج شد هردواز

 مهبد

 دیچکارش کن نیخوا یفرزام خان االن م-

 امیتا من ب رنشیبه بچه ها گفتم بگ-

 مخروبه شدم وارد

 کتکش زدن یکه بچه هادست وپاش وبستن وحساب دمیود یشفع

 هنوز حرف نزده؟:وگرفتم روبه احمد گفتم قشیسمتش رفتم و به

 گه ینم یچینه اقا ه-

 نه؟ یزن یحرف نم:کردم وگفتم  یعیشف روبه

 یعینداره بکشش شف يا دهیکه کتک فا نیزدم روبه احمدگفتم مثل ا نشیومحکم به زم دمشیبار باال کش نیا

 نیا یعیترسوندن شف يدونستن فقط برا یباترس به من زل زده بود ، احمدومهبداز حرفم تعجب نکردن ،م

 بلنددادزد یعیرفت که شف یعیحرف وزدم احمدبه سمت شف

 زنم  یزنم ،حرف م یم-

 وجودداره؟ ينده ادونستن پرو یاز کجام-

  دمیشن یکاشف يحرفتون و باآقا-

  يکرد یم یچراتوشرکت من جاسوس-

 گرفتم  یبردم پول م یکه م یحرف يدرازا-

 بده  لیتحو يوبابچه ها بردارببر به سرگرد سپهر نیاحمدا-

 میبر:مهبدکردم وگفتم بعدروبه
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کردم  می، وارد شرکت شدم وبه سمت اتاقم رفتم روبه منش میبه طرف شرکت رفت میشد نیماش هردوسوار

 یکه اعتمادداشتم کاشف یمعاون شرکت بود بعداز مهبد به تنهاکس یکاشف. اداتاقمیب دیبگ یکاشف يوگفتن به آقا

 .بود 

 یکاشف

 دیدار يفرزام خان امر-

که پروند ه  ستمیروز ندوسه . یونذاشته باشن برا جاسوس یجاسوس دراومد مواظب باش کس یعیشف یکاشف-

 بدم  لیروکامل کنم وتحو

 چشم -

  يبر یتون یخوبه م-

 شرکت تموم شد يکه کارا نیا بعداز

 ومدین یی، چندبار خواهرش وصدا زدکه صدا میووارد خونه شد دانداختیمهبد کل میبه سمت خونه رفت بامهبد

 رونیقرمز از اتاق ب ییختره باچشامهبد باترس به سمت اتاق محبت رفت خواست درب اتاق وباز کنه که د

 اومدوسالم کرد مهبد به طرف خواهرش رفت وگفت

 ؟؟يکرد هیگر ؟؟دوبارهيد یچراجواب نم-

 محبت

 خاك رفته بودتوچشام هیچ هینه داداش گر-

 امیب دتامنینیبنش دییفرزام خان شما بفرما:به من انداخت وگفت  یمهبدنگاه

 یبود که مهبدداشت باخواهرش صحبت م یساعت میوتکون دادم وداخل رفتم خواهر برادروتنها گذاشتم ن سرم

 :اومد داخل وگفت  قهیکرد بعداز چنددق

 مهبد

 کردم  دمعطلتونیفرزام خان ببخش-

 اشکال نداره -

تاحاال به اسم  یداخل شدباخودم گفتم محبت از ک يچا ینیکه محبت باس میزد یوحرف م میمهبدنشسته بود با

رفت که  رونیوگذاشت وبه ب ییمحبت چا.لبم نقش بست  يرو يفکرلبخند نیزدم باا یصداش م کیکوچ

 زنگ خورد لمیمبا
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 بله-

 هستم يراد سرگردسپهر يسالم اقا-

 بله جناب سرگرد-

 دیبه پروندتون ادامه بد دیتون یحاال م میرکنیکردن ودستگ دتونیکه تهد یدگروهیکه کرد یباکمک میماتونست-

 ممنون جناب سرگرد-

 بود فهیکنم وظ یخواهش م-

 قط تماس وزدم  يکردم ودکمه  یخداحافظ

 مهبد

 شد یچ-

 میبه کارمون ادامه بد میتون یم-

 محبت

 

 

 ویخودش وداشت توحال نشسته بودو وبه راد يمون روال عاد یگذشت زندگ یاز رفتن فرزام خان م يهفته ا هی

 زود اومده بود خونه  یلیمهبدبود تعجب کردم امروز خ دمیدروشن يدم که صدادا یگوش م

 مهبد

 سالم-

 افتاده یسالم اتفاق-

 نشده يزینه چ-

 خونه يامروز زوداومد-

 اره فرزام خان فرستادم -

 ؟یبراچ-

 گم یوبت م زیهمه چ امیدربره بعدم میبخورم خستگ یداخل اب امیبذارب-

 ارمیرم برات اب م ینبوداالن م دحواسمیببخش-

 بده  وگوشیراد نیرم توبش ینه خودم م-
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 وگفت شمیمهبد اومد توحال نشست پ قهیچنددق بعداز

 وبت بگم  يزیچ هی دیمحبت با-

 دم یگوش م-

 امیچرافرزام خان امروزگفت ب یدون یرم سراغ اصل مطلب ک یراست م کی ستمیکه اهل مقدمه ن یدون یم-

 خونه؟

 نه-

 کرد يمحبت فرزام خان امروز ازتوخواستگار-

چطورممکن .اونم از من نه امکان ند اشت  ،يمهبد خشکم زد امکان نداشت فرزام خان ،خواستگار باحرف

  ادیباش حرف نزده خوشش ب کیشناسه وتاحاال جز سالم عل ینم چیکه ه یباکس

 يشنو یمحبت صدام وم-

 ادیتونه از من خوشش ب یورمدونه ،چط یاز من نم یچیمهبدبس کن اون ه-

 

 مهبد

 یرسم يخواستگار يامشب برا:درآخرفرزام خان گفت یدادم ول حیدونم وبرا فرزام خان توض ینارامیمنم همه ا-

 .خوادباخودت حرف بزنه یوم نجایا ادیم

 مهبد االن چکارکنم ؟؟ يوا-

 .نباش  یچینگران ه يریبگ میتصم دیمحبت خودت با-

 .خواستم به اتاقم برم که زنگ در به صدا دراومد مهبد رفت تادروباز کنه منم به اتاقم رفتم یشام م بعداز

 تو اتاقم نشستم که دراتاق زده شد یساعت مین

 مهبد

 خواد بات صحبت کنه  یمحبت فرزام خان م-

 شده بود رید يایخ یعجز مهبد وصدا زدم که تنهام نذاره ول از

 خان داخل اتاق شده بود  فرزام

 سالم-

 سالم کردم  اروم
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 هستم  نجایکه چرا يدیحتما از مهبد شن-

 بله-

 تیخواستگار امیخوام ب یکه به مهبد گفتم وم نیتاا يذهنم مشغول کرد دمتیکه د یازوقت-

من  یدونم دوست دارم توهم از من بدون یوتمام مشکالتت وم يجز مهبدتاحاال حرف نزد یدونم باکس یم

 .کنم پدرومادرم وخواهرم خارج کشورن  یم ینجاتنهازندگیا

  رهیبگ میتصم دیمحبته ،خودشم با یمهبد که گفتم گفت زندگ به

 هیتونه با یم یتونم خوشبختتون کنم اخه ک یهاست من نم نیا شترازیشماب اقتیتونم ل یفرزام خان من نم-

فرض مثال بم عالقه مند تونم باور کنم که شما به  ینم نمیهمه مشکل ازدواج کنه ا نیکور اونم باا

 . زارمیمن از ترحم ب.ترحمه  يواز رو ستیبه من عالقه ن داحساستونیمطمئن باش.يشد

 آوردم یوبه زبون م دمیچ یهم م يجمالت ورو یسخت به

 

من چندماه  یکن یاشتباه م يتودار یهوس زود گذره ول هیایترحم  هیاحساسم به تو یکن یفکرم: خان فرزام

 نجاهستم؟؟یبدون فکرا يکنم فکرکرد یمسئله فکرم نیدارم به ا

 ...اخه یول-

  ياریکه بهانه ب نینه ا یمن وقانع کن ارکهیب يقانع کننده ا لیدل یاخ یاخه ب:حرفم وادامه بدم گفت نذاشت

 ...هاست من نیشترازایشماب اقتیل دیش یشمابامن خوشبخت نم-

 شم ؟؟ یمن باتوخوشبخت نم یدون یاز کجام:نذاشت حرفم وادامه بدم وگفت دوباره

 ....فرزام خان-

 یول امینم گهیرم ود یمن م یداشته باش يقانع کننده ا لیدل یدم اگه تونست یتافرداشب بهت محلت م-

 . شهیگفتم همون م یهرچ یاگرنتونست

 .از من باشه خارج شد یکه منتظرحرف بعدبدون

 اتاق بودم که مهبد وارد شد يتو هنوز

 مهبدفرزام خان رفت-

 اره رفت-

 حاال من چکارکنم؟؟-
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  هیفرزام خان مردخوب.من پشتتم  يریهم بگ یمیباخودته هرتصم میمحبت خوب فکرکن تصم-

 فکر کنم  کذرهیخوام  یم يتنهام بذار شهیمهبدم-

 البته -

کردم بامادرم حرف  که مهبداز اتاق خارج شدبه طرف کمدم رفتم وقاب عکس مامان وبرداشتم وشروع نیا بعداز

وقت نتونه  چیاگه قبول نکنم مهبد مجبوره پاسوز من شه وه رکردمیچکارکنم؟سردوراهه گ یگ یزدن مامان توم

 رهیم نیخاطرمن از ب هب گهید یکی یمراقب من باشه اگرم قبول کنم خوشبخت شهیخوشبخت بشه وهم

 .رفتم  اطیوبه ح دارشدمیصبح ب.کم خوابم برد کم

تونست خونه  یبودمهبدم لیاومد چون امروز جمعه بود شرکت تعط اطیه بودم که مهبد به حتاب نشست يرو

 .بمونه

 مهبد

 میبخور اصبحانهیمحبت ب-

  امیاالن م-

 .وخودم راهم وانتخاب کنم  رمیبگ میتصم ندمیذاره براآ یحال بودم که مهبد م خوش

 .کنه  دیبه اتاق رفتم مهبدهم رفت تابراخونه خر بعدازصبحانه

 .بودم  دانکردهیپ يقانع کننده ا لیهنوز دل نجاومنیادایشب فرزام خان ب قراربود

که به فرزام خان خوش  دمیشن یمهبدوم يزنگ در بلندشد صدا ياتاقم بودم که صدا يتو دیکم شب فرارس کم

 .گفت یآمدم

خوادبات حرف بزنه  یخان م مافرزایمحبت ب:سرم انداختم مهبدبه اتاقم آمدوگفت يوبرداشتم ورو بالرزچادرم

 .بالرزبلندشدم وچادرم مشت کرده دردستم گرفتم .

 .رفت  رونیوبعداز اتاق ب نمیلرزم به کمکم اومد ومن وبه حال بردوکمکم کردتابش یم ددارمید یوقت مهبد

 حکم فرما شده بود که فرزام خان سکوت وشکست ینیسنگ سکوت

 خب منتظرم -

قانع کردن شما ندارم  يبرا يقانع کننده ا لیکه زدم دل ییجزاون حرفا:رزه گفتم کردم نل یم یکه سع ییباصدا

. 

 . یقبول کن رمیبگ یمیهرتصم دیپس با -
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 باش-

 محضر  میدنبالت بر امیخوبه فردا آماده باش م-

 يزود نیبه ا-

 بله-

کنم  یم هیگر ددارمید یشود مهبدوقت يدرصورتم جار میکه فرزام خان رفت اجازه دادم اشکها نیبعدازا

 ؟؟یکن یم هیشده ؟؟چراگر یچ:گفت

 بمونم شتیخوام پ یم نجابرمیخوام از ا یجز تو نبودم مهبدمن نم یترسم تاحاال باکس یترسم ،م یمهبدمن م-

خوام  یتورام هیمن خوب يتونه خوشبختت کنه خواهر یم هیفرزام خان آدم خوب یکن یم ينطوریمحبت چراا-

 ..گم  یکه م

 لیوخانواده تشک یازدواج کن يدونم مهبد توهم دوست دار یدونم ،م یاره م:حرفش وادامه بودم گفتم  نذاشتم

 دونم سربارتم حق باتوئه یم يبد

رم  یبراخودمه؟؟اصال االن م یکن یزنم فکرم یم یچراهروقت حرف یزن یکه توم هیچه حرف نیاخه ا زمیعز-

 یمون یخودم م شیپ شهیوهم یخوادازدواج کن یگم نم یزنم وم یبه فرزام خان زنگ م

 یخواستم ناراحتت کنم از سرنا راحت ینم دیمهبد ببخش نکارونکنینه ا:شد که بره دستش وگرفتم وگفتم  بلند

 باشدمهبد یخوادزنگ بزن یحرفارازدم زشته نم نیا

 نکن هیفقط گر يمهبدباشه خواهر-

 

  دارشدمیمهبداز خواب ب يباصدا صبح

 مهبد

 بلند شوفرزام خان اومده مهبت-

 بلندشدم عیسم فرزام خان سر دنیباشن

 ؟؟ي؟؟فرزام خان کجا ينکرد دارمیمهبدچرازودتر ب يوا-

 منتظرت  نیبرواماده شوتوماش-

 فرزام خان شم نیاماده شدم وا تاق خارج شدم مهبد کمکم کرد تاسوارماش تندتند

 خداحافظ:مهبد
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 ؟يایمهبدتونم:به طرف مهبد برگشتم وگفتم  باترس

 .ارامتر کردوگفت نگران نباش یراکم شیبعدصدا امیمن نم ينه خواهر:زد وگفت میشانیپ يبررو يبوسه ا مهبد

 مهبد

 سپارمش به شما یفرزام خان م-

 حتما-

 به حرکت درامده  نیماش دمیفهم نیما ش يباصدا

 خان فرزام

نامه هم  هیوبتونم کمکت کنم  میراحت ترباش میتابتون میخون یدوروزه م ي غهیص هیمحضر  میر یاالن که م-

 .شگاهیآزما میکه بر رمیگ یاز عاقد م

 دستت وبده:شدودرسمت من وباز کردو گفت ادهیفرزام خان پ میدیرس یزده نشد،وقت نیدر ماش یحرف گهید

 ..... یول-

شم بابرخورد دست گرمش بادست سردمن  ادهیپ نیحرفم وادامه بدم دستم وگرفت وکمکم کرد از ماش نذاشت

 بودم دنیانگارکه بم برق وصل کرده بودن درحال لرز

 ؟؟يلرز ینقدرسرده؟؟چرامیدستت چراا:خان متوجه حالت من شدوگفت فرزام

 ؟؟یترس یمحبت از من م:جواب دادن نداشتم زبونم بند اومده بودکه دوباره گفت توان

 ینترس فقط م:زنم گفت ینم یحرف دید یحالم بد بود که متوجه نشده بودم من وبااسم صدا زده وقت نقدریا

 .خوام کمکت کنم 

  امیتا من برم صحبت کنم وب نیبش:نشوندو وگفت یصندل يمن ورو میواردمحضرشد

 ؟يدخترم آماده ا:که گفت  دمیراشن يمرد يفرزام خان اومدو جفت من نشست صدا قهیچنددق بعداز

 گفتم  یبه ارام يا بله

تموم شد فرزام خان دستم وگرفت باترس به طرف فرزام خان برگشتم فرزام خان بدون  غهیخوندن ص یوقت

 به دستم زد يبوسه ا یدر دستم کرد وبه آرام يتوچه به حالت من حلقه ا

 

دوباره  اوردیودش بخ يکه به رو نیفرزام خان بدون ا دمیدستم وعقب کش عیکه به دستم زد سر يا بابوسه

 میبر:دستم وگرفت وگفت
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 میشد نیوسوارماش میاومد رونیمحضرب از

 که نوبتمون بشه میومنتظربود مینشسته بود شگاهیدرآزما

 يباصدا ارمیکردم نتونستم دستم واز دستش درب يخان کنارم نشسته بودودستم ومحکم گرفته بود هرکار فرزام

 راد يآقا:پرستار به خودم اومدم 

 یکه پرستاراشاره م یخان همون طورکه دستم ومحکم گرفته بود بلندشدومرابه دنبال خودش به قسمت امفرز

 کرد برد 

 تو بزن باال  نیآست:نشستم که پرستارگفت یصندل يرو

تونستم باال بزنم که گفت مانتوت  ینم شتریوباال ببرم نتونستم تاآرنجم ب نمیکردم تابتونم آست يهرکار

 رمیوبگ شیازما ارتابتونمیودرب

 یبودم وقت دهیپوش يتاپ بند هیمانتومم  ریاخه ز ارمیفرزام خان مانتوم ودرب يکه جلو دمیکش یخجالت م یلیخ

 ...شهیفرزام خان م:ندارم باناله گفتم  يچاره ا دمید

  ریخ:خان متوجه منظورم شدوگفت  فرزام

 تونم یخودم م:گفتم  دمیمنظورش وفهم یسمتم اومد وقت وبعدبه

 ارمیتونستم سرم وباال ب یاز خجالت سرخ شده بودم ونم ارمیبه حرف من نکردوکمکم کرد که مانتوم درب یتوجه

 کردم  نییپا شتریپرستار سرم وب يخنده  يباصدا

 . شهیدخترم داره اب م ینیب یامان از دست جوونا،پسرم بروکنارمگه نم:پرستار

 وازم گرفت  شمیپرستارازما

ممکنه حالش بد بشه ،فکرکنم االن  دیهمسرتون کم خونه مواظب باش:برگشت وبه فرزام خان گفت پرستار

 داره؟؟ جهیسرگ

 ؟؟يدار جهیسرگ:خان دستم وگرفت گفت فرزام

 شدم  نیاومدم سوارماش رونیوباکمک فرزام خان ب دمیوتکون دادم مانتوم وپوش سرم

 امیاالن م:ونگه داشت وگفت نیراه ماش يتو

بخورحالت :رابه دستم دادوگفت يا وهیدر متوجه شدم اومده آب م ينشسته بودم که باصدا نیتوماش يا قهیدق ده

 شهیبهتر م

 حرفش گوش دادم ومشغول خوردن شدم  به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا almaramanda  –روشن دل 

wWw.98iA.Com ٢٠ 

 میدار:باترس گفتم ادشمیشدوبه سمت دراومده ودروباز کردوکمک کرد تامن پ ادهیونگه داشت پ نیماش دوباره

 م؟؟یریکجام

 میمش یگرکیوارد ج مینترس دار-

دوراز  یواشکی شهیاومد هم یم گربدمیاز ج یفرزام خان سفارش داد واومد کنارم نشست از بچگ میهردونشست

 دوست داشت  یلیدادم به مهبد ،مهبدبرعکس من خ یچشم مامان وبابا م

 گذشته اشک توچشام جمع شد يادآوریبا

 خان فرزام

 شده؟ يزیچ-

 نه-

 که سفارشات وآوردم  نیبعدازا

 بخور:خان جلوم گذاشت وگفت فرزام

 تونم بخورم ینم-

 چرا؟-

 دیدوست ندارم شما بخور-

  يهمش وبخور دیکه گفتم با نیهم-

 مشغول خوردن شدم بالخره تموم شدن  یبزورک

 زنه یداره بامهبد حرف م دمیفهم لیزدن فرزام خان مبا باحرف

 میرفت نیوبه سمت ماش میکرد بلندشد یکه خداحافظ نیبعدازا

 

جابه بعدخودم  نیممنون از ا:کمکم کنه که گفتم اتیشم دستم وگرفت وخواست تاح ادهیپ نیکردتاازماش کمکم

 .تونم برم  یم

 کردورفت یکردواز مهبد خداحافظ یبه حرفم کنه من وتاداخل همراه یکه توجه نیا بدون

 مهبد

 یخوب-

 بخوابم رمیاره فقط خسته ام م-
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 باش-

 ؟؟يمهبدغذاخورد یراست:رفتم که برگشتم وگفتم یبه سمت اتاقم م داشتم

 مهبد

 نگران نباش خوردم برواستراحت کن-

 دمیخواب ارمیودرب رونمیب يکه لباسا نیکه چادرم ودراوردم بدون ا نیاتاقم رفتم وبعداز ا به

 

 . واز اتاقم خارج شدم تاکارام وانجام بدم مهبدرفته بود دارشدمیب بعدارظهر

 دادم که تلفن زنگ خورد یبه باغچه اب م داشتم

 الو-

 الوسالم -

 سالم مهبد-

  امیشب بافرزام خان م -

 باش-

 خداحافظ دبرمیمن با-

 خداحافظ-

 دمیبازوبسته شدن وشن يکردم رفتم به غذا سربزنم که صدا زیکه حال وتم نیرامرتب کردم وبعداز ا خونه

اومدم وسالم کردم هردوجواب سالمم ودادن وبه حال رفتن مهبد وصدا زدم که به آشپزخونه  رونیب ازآشپزخونه

 اومد 

 مهبد

 بله؟-

 اتاقم رمیببر من م گهیواماده کردم خوت د یهمه چ-

 ؟؟يخور یمگه شام نم-

 خورم یتواتاقم م-

 مهبد

 تواتاقت يزشته بر يایمحبت تواالن نامزد فرزام خان به حساب م-
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  ارمیزارامیفرزام خان من چ شیاالنم بروپ:حرف بزنم که محلت ندادوگفت خواستم

 کرد  مییراهنما رونیسمت ب به

خودش  شیمن وپ دیکه فرزام خان دستم وکش نمیبش يدروباز کردم ووارد حال شدم خواستم گوشه ا یارام به

 نشوند 

 خان فرزام

 حالت خوبه-

 ممنون-

 .که محکم تر دستم وگرفت  ارمیدستم واز دست فرزام خان دربمهبد اومده خواستم  دمیدرفهم يباصدا

سرسفره نشست ومشغول خوردن شدمنم به اجبار کنار فرزام خان نشسته  ارهیکه به روخودش ب نیا مهبدبدون

 .دونم چرا االن اشتهانداشتم  یگرسنم بودامانم یلیسرسفره خ نمیکه بش نیکردم قبل از ا یم يبودم وباغذام باز

 خان  فرزام

 غذات وبخور-

 اشتها ندارم-

 گم بخور یبت م-

 نیبش:که همه غذاشون خوردن خواستم بلندشم کمک مهبد کنم که مهبدگفت  نیخوردن شدم بعدازا مشغول

 برم یخودم م

 که منتظر اعتراض من باشه از حال خارج شد نیاز ا وقبل

 بلندشم وبه اتاقم برم که فرزام خان گفت  خواستم

 ير یکجام-

 اتاقم-

 خوام بات حرف بزنم  یم نیبش-

 دیبگ-

 دیمخریدنبالت تا با هم بر امیفرداعصرم-

 د؟؟یخر-

  یاره برا عروس-
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 ؟؟یعروس-

 اره مگه مهبدنگفت-

 نه -

 مونهیجمعه عروس یعنیاخرهفته -

 خوام یامامن جشن نم-

 چرا؟؟-

 شهیفردا هزارتاحرف پشت سرم م-

 خان فرزام

 زنه؟؟ یپشت سرت حرف م یک-

 مردم-

 ؟؟یکن یم یتوبا حرف مردم زندگ-

 خوام ینه خودم جشن نم-

 بگم همونه یپس من هرچ ياریب لیدل یکه تونتونست میقرارگذاشت ؟مایبراچ-

 آخه....اما -

 ینره فرداعصرساعت شش اماده باش ادتیپس  دبرمیکه گفتم ،من با نیهم-

 

 ام زداصالمتوجه حضورمهبددرحال نشده بودمدرمتوجه شدم که رفته بلندشدم برم اتاقم که مهبدصد يباصدا

 کارت دارم  نیمحبت بش-

 بله؟؟-

برات  ییزایچ کیخوام  یخواد امامن م یازت نم هیزیوجه زدارهیدرسته که فرزام خان گفته توخونش همه چ-

 طورخواهرم وبفرستم نیدوست ندارم هم ينر یکنم که دست خال هیته

 خوبه  یلیخ ينطوریممنون مهبد ا:زدم وگفتم يلبخند

 اومد ادمی يزیبه اتاقم برم که چ بلندشدم

 کنه یمهبدبه نظرت فرزام خان قبول م-

 زنم  یباشون حرف م-
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 رهیخوادجشن بگ یمهبدفرزام خان گفت م-

 خب-

  رهیبگ کیجشن کوچ هیحداقل  يازشون به خوا شهیم-

 باش-

 فرزام

 

 

 هیکه خونشون وترك کردم محبت گر نیمهبدبم گفته بودبعدازا داکنهیپ یلیحال بودم که نتونسته بوددل خوش

خوام خوشبختش کنم  یخوام وم یداده بودم که واقعامحبت وم نانیبراش نگران بودبه مهبداطم یلیکرده بودوخ

. 

خونددستش  یعاقدداشت خطبه رام یترسه وقت یازم م دمیفهم دمیدست سردش وگرفتم ولرزشش ود روزید

کرد دستش وازدستم خارج کنه محکم تر دستش وگرفتم  يشده بود هرکار سیاز عرق خ یوگرفتم که حساب

 يصدا صالدونست چه کارکنه انگارکه ا ینم ارهیپرستاربش گفت مانتوش ودرب یهم وقت شگاهیازما يتو.

 رفت  یبودوداشت باخودش کلنجارم دهیپرستارونشن

 . ارهیسمتش رفتم وکمکش کردم مانتوش ودرب به

 يدخترا نیتااونم بتونه ع رمیبگ یمحبت عروس يخوام برا یهبداومده بودسرکاربش گفته بودم که مم عصرکه

تونه  یفرق داره ونم گهید يکه بادخترا نقدرفکرنکنهیخواستم ا یلباس عروس بپوش وجشن داشته باشه م گهید

کردم گفت حداقل  خالفتم یکنه وقت هیته هیزیمحبت جه يخوادبرا یکنه مهبد گفت که م یزندگ يعاد

 .بفرستم یکنم دوست ندارم محبت ودست خال یم هیوته شیمقدار

 . دیخر يشدم تابرم دنبال محبت برا آماده

 کرد مییوزنگ وزدم مهبددروروم باز کرد وبه داخل راهنما سادمیخونشون وا دم

خواست حرف بزنه که اومد مدام درحال سفارش کردن به مهبدبود مهبد  یکه داشت از اتاقش درم دمیود محبت

نگه بالبخندبه محبت نگاه کردم که بدون ترس وراحت داشت  یچیکه بادست اشاره دادم که ه نجاهستمیمن ا

 بام حرف بزنه نهکنه وراحت بتو یراحت نطوراحساسیزد دوست داشتم محبت بامنم ا یبامهبدحرف م

 محبت
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 ومدهیمهبد فرزام خان هنوزن-

 منتظرشم  رونیب یعنیبش اشاره کردم که  انداخت بادست یمن نگاه مهبدبه

 رونهیچرااومده ب-

 تونست یداشت نم يچون بلند یخارج بشه ول اطیخواست از در ح یم محبت

 کمکم يایب شهیمهبد م-

 وبعدبه سمت محبت رفتم ودستش وگرفتم رمیبه سمت محبت بره که بش اشاره دادم خودم م مهبدخواست

دوباره به طرف .وباترس به عقب برگشت  دیاز دستم کش عیکه دستش راسر دینکش یدستش راگرفتم طول یوقت

 نترس من هستم :محبت رفتم ودستش راگرفتم وگفتم

 .بزندهمراهم شد یکه حرف نیازخودنشون ندادوبدون ا یبارعکس العمل نیا

کمک  میدیرسبه مقصدر.داده بودوچشمانش رابسته بود هیتک یراه به محبت نگاه انداختم که به صندل درطول

 .شود  ادهیپ نیمحبت کردم تا ازماش

  رمیخوام برات لباس عروس بگ یم:روبه محبت گفتم میعروس شد واردمزون

 دیخوش امد:بود به طرفمون امدوگفت افروشندهیکه گو یشدم خانم یکردم وردم یلباس هارانگاه م کیبه  کی

 د؟یاخری دیخواه یم هیکرا يبرا

  دیخر:به محبت انداختم وگفتم ینگاه

 طرف  نیلطفااز ا: فروشنده

 يا باوباالتنهیارزیبس ریبادامن حر یدرحال مشاهده لباس هابودم که لباس میکرد رفت یم ییکه راهنما یسمت به

فروشنده  اوردیشده بودتوجهم راجلب کرداز فروشنده خواستم که لباس راب نیتزئ ییبایکه باگل وسنگ به طرز ز

تا لباس  دیدهمسرتون وبه اتاق پروببریدار يرینظ یب ي قهیسل:کردوگفت یکه نشانش دادم نگاه یباسبه ل

 .اورمیراب

 .رابه اتاق پروبردم واز اتاق خارج شدم فروشنده لباس به دست وارداتاق پروشدتا کمک محبت کند محبت

 .لباس کامل اندازش بود.دیباکمک فروشنده لباس راپوش محبت

زد وبه فروشنده  يالمس کردودرذهن خودلباس راتصورکرد ازلباس خوشش امده بود لبخندلباس ر محبت

 ترباشه ؟؟ دهیداره که لباس پوش يزیچ یلباس شنل دیببخش:گفت

 البته که شنل داره :زوج جوان خوشش آمده بودگفت نیکه از ا فروشنده
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 یهرچه قدرم یول نمیبزندتالباس رادر تن محبت بب میکه فروشنده صدا دمیکش یمنتظربودم وانتظارم رونیب

 درزد  اوردوبهیشداخرطاقت ن یاز محبت نم يگذاشت خبر

 فروشنده

 بله-

 خانوم ماحاضرنشد نیا دیببخش-

 چراپسرم -

بشون  یوفروشنده لباس عروس به دست از اتاق خارج شد باتعجب نگاه یرونیموقع محبت بالباس ب همون

 انداختم وگفتم 

 نمیاستم لباس وببخو یم-

 فروشنده

 ینیلباس عروس تن عروس بب یپسرم شگون نداره قبل از عروس-

 وبه طرف محبت رفتم وگفتم از لباس خوشت اومد؟؟ دمیکش یپوف

 خوب بود-

 .حال بودم که سکوت محبت شکسته شده بودبه سمت فروشنده رفتم تاحساب کنم خوش

 :محبت کردم وگفتم مدوبهیشر یروشواردکفش ف میاومد رونیکه از مزون ب نیبعدازا

 شماره پات چنده؟-

 وهشت یس-

 .کفش رااوردن به محبت دادم ینشوندم وقت یصندل يوهشت ،محبت رارو ینمونه شماره س نیاقالطفاازا

  دیکفشش رادراوردوان راپوش محبت

 انداز اس؟-

 بله-

 بلندش باش راه برو-

 . فتهیداشت تان یبود اروم اروم قدم برم دهیراه رفت معلوم بودتاحاالکفش پاشنه بلندنپوش یبلندشدوکم محبت

 . میاومد رونیبه ب میدیکه کفش وخر نیبعدازا

 يبر دخودتینجابایا:دراوردم ودردست محبت گذاشتم وگفتم بمیپول از ج يزنانه بود،مقدار کیبوت کنارمغازه
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 ره یم کیداره به سمت بوت یخانوم مسن دمیبه اطاف انداختم که د ینگاه

 دیکن یخانومم وهمراه دیتون یدمیخانم ببخش-

 البته -

 ریبگ یداشت امیاحت یهم همونه ،هرچ یصدتومان هیمحبت که سردرگم بود گفتم  وبعدروبه

 .رفت کیهمراه خانم به بوت به

 

 بدست خارج شد  کیسرخ شده ،پالست یمحبت باصورت قهیدق بعدازده

  خانم

 خانومت نمیا اپسرمیب-

 ممنون-

  میشد نیسوارماش

 نیرم،توماشیبگ لشیتحو دبرمیقبالسفارش دادم االن با میکه معطل نش نیا يبراکت وشلوار،برا میبر دیاالن با-

 .امیباش تاب

 رفتم  یشدم وبه سمت گل فروش نیگرفتم سوارماش لیکه لباس وتحو نیبعدازا

 اد؟یخوشت م یازچه گل-

 رز-

 . میهم رفت گهی،چندتامغازه د یفروش بعدازگل

 .محبت وبه خونه شون رسوندم وبه طرف خونه رفتم  شب

 محبت

 

 

 یبودم که عروس دهینداشتم،ازمهبد شن یاحساس چیبودوه میفرداعروس.رفته شیکاراپ يزود نیشدبه ا ینم باورم

 .کنند یم الوآمادهیفرزام خانودارن و يالیتوو

 . الیپاش و هیپاش خونه بودو هیرکارابودیمهبدهمش درگ. شگاهیتابرم آرا اددنبالمیخان م فردافرزام

 دربه خودم اومدم يباصدا
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 مهبد

 يداریمحبت ب-

 اره -

 اد؟یخوابت نم -

 مهیفرداعروس شهیمهبدباورم نم -

  شهیشه خواهرکوچولوم داره عروس م یمنم باورم نم-

 سرخاك مامان ،بابا يبر یمن وم شگاهیمهبدفردا قبل ارا-

 گم ببرت یبه فرزام خان م-

 شهیبرات تنگ م یلیدلم خ-

 یکن یم ی،فقط عروس ير یگلم سفرقندهارکه نم-

 ؟ یزنیبم سرم-

 زنم،یبت سرم ياره خواهر-

 که مهبدگفت میهردوساکت نشسته بود قهیچندق

 یبخواب که برافرداخسته نباش یشه کم یداره صبح م-

 

 يدبریصبحونه بخور با دارشویمحبت ب-

 امیبرواالن م:طورچشم بسته گفتم  همون

 دیفرزام خان اومده که بعدباهم بر-

 

سرووضعم ومرتب کردم چادروانداختم . رفت  رونیبه ب دارشدمیدبید یفرزام خان چشام وباز کردممهبدوقت بااسم

 .رفتم رونیروسرم وبه ب

 راازان دستم خارج کرد دستم وگرفت وعصا یدست.گذاشتم رونیواز درب تاپام

 خوام صبحانه راآماده کنم یدمیلطفا عصارابد-

 گرفتم  میخواد حل ینم-

 بودنشاند اطیکه درح یتخت يخود رو وبعدمراهمراه
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 مهبد

 دداخلییفرزام خان بفرما-

 خوبه  اطینه توح-

 .صبحانه به اتاقم رفتم واماده شدم  بعداز

 .دستم وگرفت وباخودهمراه کرد  اومدم که دوباره فرزام خان رونیب ازاتاقم

 دمیکه صداس مهبدوشن میشد نیهردوسوارماش

 دیفرزام خان صبرکن-

 بله؟-

 ؟ دیمحبت وبه بهشت زهراببر شگاهیقبل از ارا شهیفرزام خان م-

 باشد-

 ممنون-

 .روشن شده نیماش دمیفهم نیماش يباصدا

 زهراشدم کنا خاك پدر،مادرم نشستم وتودلم شروع کردم باشون حرف زدن واردبهشت

 ،بابا سالم مامان

  دیکن یخوشبخت يارزو دوبرامیدوست داشتم االن درکنارم باش یلی،خ مهیعروس امروز

 .زدم  یدونم چقدرگذشته بود که داشتم باشون حرف م ینم

 شانه هام به خودم اومدم يرو یدست باگذاشتن

 ندشومحبت بل-

 .سهیدستم داد تازه متوجه شده بودم صورتم خ یکه فرزام خان دستمال میشد نیسوارماش دوباره

 .دیشدم که زهراخانوم هم رس شگاهیواردآرا

 .تا تنهانباشم  شگاهیادارایها بودکه مهبدازش خواسته بودب هیاز همسا یکی زهراخانم

 

 زهراخانم

 يدخترم ماه شد يوا -

  یمرس -
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 منتظرنذار نیشترازایبلندشوودامادوب-

 کمکم کرد  رونیخانم شنل وروم انداخت وتاب زهرا

 .ادیب رونیب شگاهیکرد که محبت از آرا یم يشمار هیبودوثان ستادهیا رونیب فرزام

به محبت انداخت که  یهمراه زهراخانم ازدر خارج شدفرزام نگاه دکهیساعت محبت راد میبعداز ن باالخره

 .شد  ینم دهیبودصورتش د دهیکه پوش یلباوجودشن

 :دست محبت رادردست فرزام نهادوگفت زهراخانم

 دیرشیهم پ يبه پا یاله-

 . میدیس الیکه به و دمیفهم نیماش باتوقف

شدم ودردست فرزام خان به داخل  ادهیشدودر سمت من وبازکرد ودستم راگرفت ،پ ادهیپ نیخان ازماش فرزام

 . الرفتمیو

 دمیشن یزنان ودختران راپشت سرم م دنیکل کش يصدا

 .گشتم  یمهبدم يگفتن مردان وزنان دنبال صدا کیدرصداهاوتبر

که گفت  دمیراشن يمرد يشد صدا یشترمیمهبدهرلحظه اضطرابم ب يصدا دنیبانشن میمبل نشست يرو هردو

 عاقداومد:

 :وسمت فرزام خان برگشتم وگفتم اوردمین طاقت

 مهبد؟مهبدکجاست؟-

 ادیکنه االن م یدگیآشپزخانه رفته ،تابه کارارس مهبدبه-

 راصدازدتابه مهبدخبربده يوبعدفرد

 .مهبدآروم شدم  يصدا دنیباشن

 که عاقددرحال خوندن بوددستم دردست فرزام خان بود یراشروع کردودرتمام مدت عاقدخطبه

 لمیبنده وک میفرما یبارسوم م يعروس خانم برا-

 :کردم بغضم راپنهان کنم گفتم یم یکه سع ییباصدا

 بااجازه برادرم بله-

 گفتن من تورازصورتم برداشته شد بابله
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چهره  فیکه روبه روش محبت باشد محبت باابروهان ظر يکردفرشته ا یمحبت باورنم يچهره  دنیباد فرزام

 .بود داکردهیخانومانه ترپ يا

که مهمانا ن اتاق راترك کردن تا عروس دامادراحت شام بخورند فرزام چون از عکس العمل محبت  نیبعدازا

 محبت زد يارام برگونه  يا دبوسهیترس یم

 .گونه اش به سرعت به عقب برگشت يبررو یباحس کردن شئ گرم محبت

غوش گرفت و ارامش مهبدخواهرش رادرا دنیفرزام رس يفرزام ومحبت به خانه  یشدن جشن وقت بعدازتمام

 کردوبعد ازحرف زدن بافرزام خان ان دوراترك کرد

 زدبارفتم مهبد  یقلبش به تپش افتاده بودوبه سرعت م جانیاز شدت ه محبت

 واردخانه شدن فرزام گفت یدست محبت راگرفت وباخودبه داخل خانه برد وقت فرزام

 خوام خونه رابت نشان دهم یم-

 داد تکان يدرجواب فرزام سر محبت

 حاتیداد محبت بدون گوش دادن به توض یم یحاتیدادوتوض یخانه رابه محبت نشان م يقسمت ها فرزام

 ....خانه رااز جمله حال ،اشپزخانه،حمام يخودبودتاقسمت ها يدرحال شمردن وحفظ کردن قدم ها

 ردیادبگی

دم تااشپزخونه که باحرف فرزام ،ده ق ییرایقدم تاپذ ستیکردم ب یطورداشتم شماره هارا باخودم تکرارم نیهم

 دیپر زذهنمیخان همه چ

 اتاقمون نمیا-

  یتا تالباست وعوض کن رمیکمدلباساته ،م نیا:راباز کردوگفت يوارداتاق شدم کمد همراهش

که مطمئن شدم از اتاق خارج شد شنلم  نیبعدازا.از من باشه ازاتاق خارج شد  یکه منتظرحرف نیازا وقبل

 سرم شغول شدم يرو يها رهیرادراوردم وبه باز کردن گل هاوگ

پشت لباسم افتادم  پیادزیرااز سرم دراوردم خواستم لباسم عوض کنم که  رهیگ نیکه اخر نیا بعداز

 ؟؟ینجاچیاونجازهراخانوم کمکم کرده بوداماا

سازرابه برق  ییانداخت وبه اشپزخانه رفت وچا يمبل کنار يدورواومد کتش رادراور رونیاز اتاق ب فرزام

 مشغول کرد  لیزدوخدش رابامبا

 .شدکه محبت دراتاق بود  یم یساعت میانداخت ن لشیمبا يصفحه  يبه باال ینگاه
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 .سمت اتاق رفت وارام درراباز کرد  به

 .لباسش است  پیکلنجاررفتم با باز ددرحالیراد محبت

 .راباز کرد  پیز گرشیمحبت نهاد وبادست د ياز دستانش رابرشانه  یکیسمتش رفت و به

 . فتدیکه شوکه شده بود لباسش راکه در حال افتادن بودگرفت تا ن یدرحال محبت

 .صدام کن از اتاق خارج شدتامحبت راحت باشد يعوض کرد یوقت:باگفتن  فرزام

شدکه  یباورم نم.تخت نشستم ودراتاق ماندم  يکه لباسام وعوض کردم فرزام خان وصدانکردم ورو نیبعدازا

 فرزام خان به عقب برگشتم يدرحال فکرکردن بودم که با صدا. ستین شمیازدواج کردم ومهبدپ

 :خان  فرزام

 ؟ينکرد ؟؟چراصداميکرد هیگر-

 رابادستانم پاك کردم وگفتم صورتم

 نه فراموش کردم-

 خوام بات حرف بزنم یمحبت م-

نکردم که  یتخت نشست ودستانم راگرفت آن قدرخسته بودم که تالش يم اومدورونگفتم که کنار یچیه

 .دستانم را ازدستش خارج کنم 

و  یکن ینم یبامهبدزندگ گهیدونم برات سخته که د ی،م یمن بترس دازیمحبت من االن شوهرتم وتونبا-

وخودت وعقب  یازم نترس امیکنارت م یاوقتی رمیگ یدستت وم یخوام وقت یم یول یهنوززوده که بم عادت کن

بت دست  يتاخودت نخوا مدار نقدرارادهیمطمئن باش من ا یوبام راحت باش یدوست دارم بم اعتمادکن. ینکش

 نزنم

 انداختم ولبم وبه دندون گرفتم نییفرزام خان سرم وپا باحرف

 بدم  رداغیش هیتوحال بت  میاحاالبریخب ب:خان که از حالت من خندش گرفته بودگفت فرزام

 برگشت وبه دستم داد يریش وانینشاندم وبه آشپزخانه رفت بعدبال یمبل يبه حال رفتم رو همراهش

 فرزام خان وارداتاق شده  دمیدرفهم ياز صدا دمیتخت خواب ي،به اتاق رفتم ورو ریش بعدازخوردن

برگشتم  گریبه سمت د ارمیخودم ب يکه به رو نیبدون ا. دهیکه درازکش دمیخوردن تخت فهم باتکون

 خوابم برد یخوداندختم واز شدت خستگ يوپتورارو
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 فرزام

 

زدتکونش  یکردومادرش وصدا م یم هیخواب گر يناله محبت از خواب شدم تو يصبح بود که باصدا يکاینزد

 دادم وگفتم

 دارشویمحبت ،محبت ب-

 :وباز کردومحکم دستم وگرفت وگفت چشماش

 نرو ییجابمون جا نیمهبدهم-

 دمیباگفتن مهبدفهم یول رهیاقدام محبت بودکه دستم وبگ نیاول نیدست محبت که دردستم بودنگاه کردم ا به

 :وگفتم دمیکش یمن واشتباه گرفته آه

 رم پس راحت بخواب ینم ییجاهستم وجا نیمحبت ا-

 دارتونیدبیآقا ببخش يوا:دوگفتیدستش راعقب کش عیسر ستمیبودمهبدن دهیمن تازه فهم يکه باصدا محبت

 گهید يرم جا یکردم ،االن م

اقا برام قابل حضم  يکرداماحاالکلمه  یکه محبت زدقلبم به درداومد قبال حداقل اسمم وباپسوندصدام یباحرف

 .خوابه  یم رونیب رهیم میبودم که گفت براراحت ومدهین رونیاقاب ينبود هنوزاز شوکه کلمه 

 ازتخت بلندشه که دستش وگرفتم وخواباندمش خواست

 داربودمیخودم ب دارنشدمیتوکه ب يکابوس بودتازه من باصدا هیفقط  يچکارکرد ؟؟مگهيخوا یمحبت چراعذرم-

 .هم نترس یچیازه شتمیمن پ ربخوابی،راحت بگ

 دیشم دوباره بدخواب بش یوباعث م نمیب یبره بعددوباره کابوس م ینه االن خوابتون م-

 اشکال نداره ،راحت بخواب-

 .............اما-

 :بازوانم پنهان کردم گفتم  انیکه سرش رادرم یحرفش راادامه بده درحال نذاشتم

،حاالهم  اینکرده باش دارمیب نمی،نب یکن یم دارمیهم ب يدینگران من نباش راحت بخواب ،اگه دوباره کابوس د-

  ربخوابیبگ

 .نزدوچشمانش رابست یگرحرفیبالحن محکم د محبت
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تااز  دمیکش رونیسرش ب ریبه محبت انداختم که درخواب بود دستم راآرام از از یونگاه دارشدمیاز خواب ب صبح

 دارنشودیخواب ب

 .رفتم  رونیباز کردم واز اتاق ب یارام دررابه

 

مشترکمون وآماده کنم درحال اماده کردن بودم که متوجه حضورمحبت  يصبحانه  نیشدم تااول وارداشپزخانه

 شدم

  دینذاشتم شماهم بخواب شبیددیآقا ببخش-

 بود سادهیبه سر جلوم وا يطرف محبت برگشتم که روسر به

 :کردم گفتم یراباز م شیروسر يکه گره  یبه سمتش رفتم درحال-

 يدیسوم هروقت ترس داربودمیبت گفتم که خودم ب شبمین داول آقا نه وفرزام اونم بدون خان گفتن دوم همو-

 یداشت اجیااحتی یخواست يزیچهارم مگه نگفتم بام راحت باش پنجم هروقت چ یکن یم دارمیب يدید اخوابی

 یگ یبم م

 یوششم صبحانت وکامل م:شوندم گفتم  یم یصندل يگرفتم وکنارخودم رو یکه دست محبت وم یدرحال

 . يخور

 به محبت انداختم که اروم مشغول خوردن بود ینگاه

 ؟يکرد یصبح ها چکارم-

 کردم  یخونه خودم وسرگرم م يباکارا-

 کشه؟یترکه طول نم شیساعت ب کی-

 کردم که وقت بگذره یکارم واشی-

 ....مونه غذاکه یکنه فقط م یزمیراتم ادخونهیم یکیدوبار يهفته ا-

 وگفت دتوحرفمیپر

 کنم یزمیکنم هم خونه راتم یم نه خودم هم غذارادرست-

 کنه، یم زیادتمیم یکیخونه و یباشدغذاباتو ول-

 مشهد میریاماده کن فردام التمیسا:به محبت انداختم وادامه دادم و ینگاه

 به غم شد  لیتبد کدفعهی یول دمیوتوچشاش د يلحظه برق شاد کی يبرا
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 شده؟ یچ-

 م؟؟ینر شهیم...... یم....م -

 میر ینه م -

  نمیتونم مهبدوبب یم..... یقبل از رفتن م-

چون برامهبدنگران  مینر گهیم یبه محبت انداختم که منتظرجواب من بود معلوم بود براچ ینگاه یناراحت با

 یوابستگ نیا يخوا یروز م کیکه سالها محبت بش وابسته بوده توبا  یکس يدار يبود،باخودم گفتم چه انتظار

  يببر نیوازب

 میر یشب م-

 زدوگفت  ییبایلبخندز

 ممنون-

 

گذاشتم وبه سمت اتاق کاررفتم ومشغول چک  زیم يرو شیسشواروبرا.محبت به حمام رفت  بعدازصبحانه

 .کردن حساب هابودم 

 . دمیسشواراز اتاق شن يساعت گذشته بودکه صدا مین

 یبلندولختش راکه تا کمرش م يتخت نشسته بود وموها يشدم وبه سمت اتاق رفتم ،محبت رو خارج

 .دیکش یزد وسشوارم یم دراشانهیرس

 میپا يکه بتواندازرو نیا ينشاندمش برا میپا يرفتم وبلندش کردم بدون نگاه به صورت متعجبش رو سمتش

 گفت ابدی ییبلندشود و رها

  رهیگ یپاتون دردم-

 کردم وگفتم کیبلند شود که نگذاشتم سرم رابه گوشش نزد وخواست

  رهیگ یام دردنمپ-

 .زدم  یراشانه م شیبش دهم شانه وسشوارراازدستش گرفتم وارام موها يگریحرف د يکه اجازه  نیا وبدون

کرد معلوم بودبه  یزدوعطسه م یراکنارم شیموها عیانداخت سر یصورتش م يرابررو شیبادسشوارموها یوقت

 ردیگ یداردوعطسه اش م تیافتادحساس یصورتش م يکه رو شیموها

  فتدیصورتش ب يگرفتم تارو یم شیبادسشواررابه طرف موها یخوشم امده بود که ه ازحالتش
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 زد یازصورتش کنارم شیزدو موها ینم یحرف یبودکالفه شده ول معلوم

  محبت

 نییبود درکنارش معذب بودم وسرم راپا میموها دنیفرزام خان نشسته بودم واودرحال شانه کش يپا يرو

طوربودم  نیا شهیزدم هم یافتادومن ان هاراکنارم یصورتم م يراهردفعه رو میسشوار موهاانداخته بودم باد 

مامان  يادآوریبرخورد نکنندبا باصورتمپوشاندم تا یصورتم رابادستانم م میرفت یم شگاهیبامامان به ارا یوقت یحت

 .وباد سشوارکالفه شده بودم

 فتنداماجرئتیصورتم ب يگرفت که رو یم مییجلو يموها يکردم فرزام خان ازقصدبادسشوار را رو یم احساس

 میبار موها نیاول يشش سالم بودمامان ازبابا خواسته بودکه برا یافتادم که وقت ادپدرمی.اعتراض نداشتم 

خواطرات  نیا يدوباره  يادآوریانداخت با یصورتم م يرارو میکردن من موها تیاذ يراسشواربکشدوبابابرا

 ده بوداشک توچشام جمع ش

کند سشوارراخاموش کرد وصورت محبت رابه سمت  یبه اونم یزندواعتراض ینم یحرف دمحبتیکه د فرزام

 روگفت نیاوردازا یمحبت سردرنم یاز چشمان اشک.خودبرگرداند 

 ؟؟يکرد هیچراگر-

ش ندادم که دوباره سوال یجواب نیهم ياز زبان آوردن گذشته هراس داشتم برا میبگو يزیخواستم چ ینم

 راتکرار کرد

 افتادم يزیچ ادی=

شودکه محبت جواب اوراندهد  يزیافتاده است مهبدبه اوگفته بود هروقت چ ادگذشتهیکه محبت  افتیدر فرزام

 یحرف نیهم يانداخته است برا ادگذشتهیاورا يزیودرچشمانش اشک جمع شودچ

 کرد نزدوسکوت

 شدم واز اتاق خارج شدم آماده

  میبر-

 بله -

 . میوبه سمت خونمون رفت میشد نیهروسوارماش

 دمیمهبدوشن يشدم وهمراهش به راه افتادم بادرزدن فرزام خان صدا ادهیپ نیفرزام خان ازماش باکمک

 ه؟؟یک-
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 خان فرزام

 مییما-

 .دمیمهبدودراغوش کش یکرد وبعدازسالم واحوال پرس مهبددروباز

 

 .کرد  یغم زده محبت رانگاه م یبه فرزام انداخت که بانگاه ینگاه.ازعکس العمل محبت جاخورده بود  مهبدکه

مدت  دتایوشا رفتهیدرانپذیجد طیدانست خواهرش هنوزشرا یناراحت است م يزیدانست فرزام از چه چ یمهبدم

 نیبه اووابسته است مسلما محبت ازفرزام خواسته بودکه اورابه ا یلیدانست خواهرش خ یهاطول بکشد ،م

 رازاوبهیفعال غ رامحبتیتوانست رفتارش رابامحبت سردکند ز ینم یدانست ول یهارام نیا يهمه . اوردیجاب

 .بود رفتهینداشت وهنوز حضورفرزام رانپذ نانیاطم يگریکس د

طرف فرزام  دوبهیایب رونیازاغوش محبت ب عیبودکه سر نیکه توانست درمقابل نگاه فرزام انجام دهدا يتنهاکار

 رفت وگفت

 رزام خانف دیخوش آمد-

 . میفرزام خان وارد حال شد دردست

 .نشستم  یم ددرکنارشیتوانستم وبا یچون فرزام خان دستم وگرفته بودنم یول نمیداشم کنارمهبدبنش دوست

به مون  وهیهاراجلومون گذاشته وم یدست شیپ.به دست وارد حال شد  ینیس قهیرفت وبعدازچنددق رونیب مهبدبه

 تعارف کرد

 انستم راحت بامهبدحرف بزنم .تو یخان نم درحضورفرزام

 مهبد

 د؟یر یفردام-

 خان فرزام

 میر یاست فردام طاآمادهیآره بل-

 . دمیلباسم وپوش عیدر سر يباصدا.به سمت اتاق رفتم تالباسام وعوض کنم  میبرگشت یوقت

 .خان داخل شد ودروبست  فرزام

 ؟؟يراآماده کرد لتیوسا-

 بله-
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 . میاز دارخوبه فردا ساعت شش پرو-

 خوابم برد.بالشت گذاشتم  يتاسرم ورو دمیتخت دراز کش يراتکان دادم ورو سرم

 

به  یدودستیکنارش خواب.در خواب فرورفته بود يمحبت انداخت که مانند فرشته ا يبه چهره  ینگاه فرزام

 .رانوازش کرد وبه فکر فرورفت  شیموها دیمحبت کش يموها

 

 .بود یکه خال دمیبه کنارم کش یودست دارشدمیاز خواب ب صبح

آمد معلوم بودفرزام خان درآشپزخانه  یکه از آشپزخانه م ییباصداها.رفتم ووضوگرفتم  ییوبه دستشو بلندشدم

 .است

 .سرم انداختم ومشغول نمازخواندن شدم  يبه اتاق برگشتم وسجاده را برداشتم وپهن کردم وچادررارو دوباره

 .محبت به سمت اتاق رفت دارکردنیب يبرا فرزام

 شد رهیتخت نشست وبه محبت خ يمحبت درحال نماز خواندن روبه روشد رو ینوران يباچهره  که

 دمیفرزام خان ترس يبرم که باصدا رونیکردن خواستم از اتاق ب زانینماز چادررادرآوردم وبعداز آو بعداز

 کجا؟؟-

 د؟؟یینجایا یشماازک -

  نجاهمیوقته ا یلیتو منم خشمانه و:دوگفتیکش یپوف فرزام

 .برد زیسمت محبت رفت ودستش راگرفت وهمراه خودسرم وبعدبه

 .شدم  یمامیبود که سوارهواپ دم،باراولمیترس یم یلیخ.نشستم یصندل يورو.میماشدیسوارهواپ

 .حرکت دراومد مابهیهواپ

 .دست فرزام خان را گرفتم  ازترس

 

محبت شده  يکرد که محبت دستش رامحکم گرفت فرزام که متوجه  یداشت به اطراف نگاه م فرزام

 .بودبرگشت وبه محبت نگاه کرد که از ترس چشمانش رابسته بود 

 حالت خوبه؟؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا almaramanda  –روشن دل 

wWw.98iA.Com ٣٩ 

کردم دستانم رااز  یم یکه سع یدر حال. دهم  یفرزام خان تازه متوجه شدم که دستش رامحکم فشار م ازسوال

 :گفتم اورمیدستش درب

 دیببخش-

 :خان بدون توجه به حرف من دستم راگرفت وگفت فرزام

 جواب من نبود نیا-

 .رفت وآروم چشمانم راباز کردم  نیکم ترسم ازب کم

 خان  فرزام

 حالت بهتره؟-

 بله-

 سرت وروشنم بذار وراحت بخواب  ادیاگه خوابت م-

 نه ممنون-

 . میبه هتل رفت میدیکه رس نیبعدازا

 خان  فرزام

 . میت استراحت کن که بعد به حرم برچندساع ياالن خسته ا-

 ؟ م؟یاالن بر شهیم-

 ؟یستیخسته ن-

 نه-

 میباش بر-

 

 :که گفت دمیوشن یکس يکه صدا میبود سادهیحرم وا يورود

 باخانومتون برم  دیخوا یآقامن تنهام اگه م-

 دیکن یلطف م-

 میمنتظرتون نجایکنم بعد هم یخواهش م-

 شدند یدست محبت راگرفت وباهم راه دختر

 محبت
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 یمرس-

 واسم تو ؟ ناستیکنم اسم من م یخواهش م-

 محبت-

  يدار ییبایاسم ز ییبایز نیدرع-

 ممنون -

 

 :قرآن را آورد وگفت  نایوارد حرم شدم بعدازنماز م نایم همراه

 قبول باشه-

 قبول حق -

 :نشست وقرآن را بازکردوگفت شمیپ نایم

 گفتم تکرارکن  یهرچ-

 .د ن باآقا امان رضا خواندن ودعاکر بعداز

 . میرفت میکه قرار گذاشته بود یوبه سمت میاومد رونیب نایبام

 

 :به سمت محبت رفت ودستش راگرفت و گفت دیبود ومنتظر محبت بود ، از دور محبت راد ستادهیا فرزام

 دستتون درد نکنه-

 کنم  یخواهش م -

 هتل رفتنآمدند وبه سمت  رونیآن هادورشد،هردواز حرم ب ناازیوبعدم

  میهتل دار گرفت به اتاق رفت دراازیکه فرزام خان کل نیوبعداز ا میشد واردهتل

 خان فرزام

 براناهار نییپا میاستراحت کن تابعدبر یکم-

 عوض شده  یکردم رفتارفرزان خان کم یتخت نشستم احساس م يتکان دادم ورو يسر

 میرفت ياومدم وبه سمت غذاخور نییفرزام خان پا همراه

 

  ندیبنش یصندل يوکمک محبت کرد تا رو دیوعقب کش یصندل فرزام
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 کرد یم يباز شیبه محبت انداخت که داشت باغدا ینگاه فرزام

 ؟يخور یچرانم-

 بدون توجه به حرف فرزام گفت محبت

 د؟یشماازدست من ناراحت-

 :که از جمع بستن محبت دلخور بود گفت فرزام

 نه غذات وبخور-

 ...........اما-

 میزن یات وبخوربعدحرف مغذ-

 .مشغول شد شیکردن باغذا ينزدودوباره به باز یحرف محبت

 :که از کار محبت حرصش گرفته بودگفت فرزام

 گم بخور یم-

 اشتهاندارم-

  میش یجابلند نم نیاز ا يتاغدات ونخور-

 دیخورد وکنارکش شیاز غدا یکم محبت

 :محبت انداخت وگفت ينصفه  مهیبه ظرف ن ینگاه فرزام

 همش وبخور-

 تونم ینم-

 به اتاق میباش بلندشوبرگرد-

 پس شما؟-

 بلندشو رشدمیمن س-

 

خواستم چشمانم وببندم که فرزام خان کنارم  یم دمیتخت دراز کش يفرزام خان وارد اتاق شدم رو همراه

 رادور کمرم حلقه کرد دودستشیخواب

 :گفتم باترس

 د؟یکن یچکارم-
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 ربخوابیندارم بگ تیهرتم ،کارمحبت من شو-

 نزنم  یدادم سکوت کنم وحرف حیفرزام خان ترج هیجد ياز صدا یول دمیترس یکه هنوز م نیباا

 . دارشدمیاز خواب ب عصر

  میرفت یخوردن عصرانه بافرزام خان به کوه سنگ بعداز

 چمنانشسته بودم که فرزام خان دستم راگرفت وبلنم کرد وکنار اب بردم  رو

 

 رونیب دیخر يقراربودبرا میبه حرم رفته بود یخداحافظ يصبح ببرا میمشهدبود يبود که تو يروز اخر امروز

  میبر

 شدم  یاومدم وسوارتاکس رونیفرزام خان ب همراه

 .  میدیکه رس نیبعدازا

 

 

 برد یشودوبعدهمرا ه خودبه سمت مانتو فروش ادهیپ نیکمک محبت کردتاازماش فرزم

 ه محبت وگفتروکرد ب فرزام

 ؟يدوست دار یچه رنگ میمانتو بخر میخوا یم-

 .....من مانتو دا-

 يدوست دار یدونم چه رنگ یم-

 یاب-

 

 دست محبت دادوگفت اورندسپسیمحبت راب زیرابرداشت وازفروشنده خواست که سا ییمانتو فرزام

 پروش کن-

 دروباز کردم  یکه پروش کردم فرزام خان ازم خواست دروباز کنم به ارام نیبعدازا

 اومدم ولباس ودست فرزام خان دادم رونیواز اتاق ب دمیزند دررارابستم ،مانتوم وپوش ینم یحرف دمید یوقت

 میرفت یوبه سمت کفش فروش میاومد رونیکردن از مغازه ب بعدازحساب
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 به چندتاپاساژ  بعدازرفتن

 ؟يخوا ینم يزیچ-

 نه-

 رمیلباس بگ هیمغازه منم  نیاایپس ب-

 برداشت وپرو کردخواست به سمت دخل بره که محبت گفت یبه رنگ اب یلباس فرزام

 فرزام خان؟-

 بله؟-

 یخوام ول ینم يزیدونم گفتم چ یم-

 داره  يبارمحبت خواسته ا نیاول يخوشحال بود که برا فرزام

 ؟يخوا یم يزیچ-

 محبت

 یچیه.....شه یم-

 به طرف محبت رفت وگفت فرزام

 ؟يخوا یم یمحبت چ-

 انداخت وگفت نییسرش وپا محبت

 د؟؟یریمهبد بگ يبه رنگ سبز هم برا یلباس شهیم-

 تمام ذوق وشوقش کورشده بود خودش وکنترل کردوگفت کدفعهیکه  فرزام

 چرارنگ سبز؟ یالبته ول-

 که ترس خورافراموش کرده بوگفت محبت

 مهبد عاشق رنگ سبزه-

 نیکشدکه محبت به ا یطول م یلیدانست خ یم.خورد  یبرادرش حسرت م يمحبت برا يبه حرفاوکارا فرزام

 عادت کند یزندگ

همه مهم  يبرا یدرزندگ شهیهم.کند یکرداز حاال در برابر محبت کم اورده است واحساس پوچ یفکرنم

مهبدحسرت م خورد  يمحبت برا يایبه پرحرف.شد  یم دهیکم رنگ د یلیبودوپررنگ امادرمقابل محبت خ
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که  يتاان جا ندامدمحبت بااو صحبت ک یم شیکم پ یلیکردو خ یرفتارم يا بهیمانند غردرحال که محبت بااو

 .مهبد ي ادربارهیبود یمعذرت خواه يابرایامد حرف زدن محبت بااو  یم ادشی

 

 فرزام

 فرودگاه میدبریدارشوبایمحبت ب-

 فرزام خان اروم چشمانم وباز کردم وبلندشدم باصدا

 میبر دیمحبت جان بلندشو برودست وصورتت وبشور اماده شوبا-

 .رفتم  ییبلندشدم وبه طرف دستشو ازتخت

 ؟يصبح نماز خوند-

 بله-

 دارکنینماز منم ب يبه بعدصبح برا نیازا-

 چشم-

 

 :که فرزام خان گفت نمیتا بش نهیمنتظربودم فرزام خان بنش میشد مایهردوسوارهواپ

 ؟ینیش یچرانم-

 بعدمن دینیاول شما بنش شهیهم دیاخه با-

 :کردوگفت یاخم فرزام

 گفته؟ یک-

 زهراخانوم گفت-

 :ابروش وباال انداخت وگفت يتا هی فرزام

 بعدتو نهیبش دشوهرتیزهراخانوم گفته اول با-

 :انداخت وگفت نییسرش وپا محبت

 بله-

 گفت يکنارپنجره نشوندوبعدکنارش نشست وبالحن جد هیصندل يم محبت رارو فرزا

 گفته؟  یچ گهیزهراخانوم د-
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 :فکر کردوگفت یکم محبت

 ...کنم  داطاعتیدبایشمابگ یگفتن که هرچ-

 :حرف محبت وگفت دوسطیپر فرزام

 ؟یگفت یبعدتوچ-

اطاعت کنم؟؟زهراخانوم هم گفت اره چون  دیبا ارمیواسمش ون نمینب گهیمهبدود دمنیاگه شما بگ یگفتم حت-

 دیارمن ود اریدواختیشماشوهرمن

 گفته؟ ابتیچ گهید:دوگفتیفرزام ابروانش را درهم کش-

وقت ناراحت  چیمواظب اخالقم باشم شماراه یلیوخ رمیکنم از شمااجازه بگ یم يهرکار دیگفتن که با-

 .دینکنم تاشما من کتک نزن یوعصبان

 .رفت  یتررهم م شیلحظه به لحظه ابروهانش ب فرزام

 بهت گفت یناراکیا-

 یشب عروس-

 دهیگرفت تازه فهم یمهبدحرف بزنه لکنت م يخواست درباره  یچرامحبت هروقت م دیفم یاال ن م فرزام

خورد بود باخودش گفت  یلیزهرا خانم خ يکرد اعصابش از دست حرفا یم یمرتب معذرت خواه تیبودچرامح

 وبه محبت گفته اتیچرند نیفکرکرده که ا یمن چ يزن درباره  نیا

 محبت به خودش اومد يافکربودکه باصد يتو

 فرزام خان-

 بله-

 ؟ نمیمهبدوبب گهیندارم د دحقیممکنه که شما بگ.....ممکنه-

 به محبت انداخت که درچشمانش اشک جمع شده بود یفرزام نگاه-

 را دورمحبت اداخت وگفت دستش

ته که زن از ،درس ینیبعدتوبش نمیمن بش یمنتظربمون ستیزهراخانوم وفراموش کن تو الزم ن يمحبت حرفا-

تروقت هاهم ممکنه اشتباه کنه من هم ممکنه  شیب گهیکه درست نم شهیهم یاطاعت کنه ول دیشوهربا يحرفا
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تورابزنم ومطمئن باش من  بشمکه مثال من ناراحت  ينگهدار دتودلتیونبا یمن واگاه کن دیاشتباه کنم وتوبا

 .کنم یوقت دست روت بلندنم چیه

،محبت  يریگ یاز من اجازه م یبخواب يخوا یم یوقت یکه حت یستیمن که ن يبرده  یتوزن من محبت

 ینیتونم منعت کنم که مهبدونب یوقت نم چیخودش وداره من ه يخودش داره وبرادرهم جا يشوهرجا

 .ياریون ااسمشی

ه چندبارگفتم اسم من فرزام ن.راحت بام حرف بزن .خودت بگو چندباربت گفتم که بامن راحت باشه  محبت

 آقا ایفرزام خان 

نه  یکه من ازت بخوام برا م حرف بزن نیخودت بدون ا یقدم حرف زدن بش شیخودت پ شهیدارم هم دوست

اساس زهراخانوم  یب يحرفا نقدربهیتوکه ا.یحرف بزن کذرهیتامن ازت بپرسم که حداقل  یکه ساکت باش نیا

 . یکنینم یچرابه حرفامن توجه يدیوگوش م یکن یوحفظ م

بهانه از  هیبا ای يبنداز نییوسرت وپا یباش امعذبی یدر کنارت هستم خودت وعقب بکش یوقت دینبا محبت

  یدستم فرار کن

ك داشتم موهات  یمثل وقت یسکوت کن دینبا شهیم تیباعث ناراحت میکار یوقت.من شوهرتم ومحرمت  محبت

 نیاول يدوست داشتم برا یش یم تیافته اذ یموهات روصورتت م یوقت دمینفهم يفکرکرد دمیکش یوسشوارم

 شبید دونمیمشونم واستراحت کن  يکارونکنم االنم سرت وبذاررو نیکه ا یوبگ یبارخودت حرف برن

 دارمیامامنتظربودم خودت ب دارشدمیمنم ب يدارشدیشب که توب یبخواب ینتونست يدیکه کابوس د نیبخواطرا

باراخره که  نیمحبت ا دارنشمینکرده من ب ییکه خدا  يکرد هیبدون سروصدا گر یتخت نشست ياما تو رو یکن

 دم  ینم حیشمرده برات توض ردهوشم نقدرارومیا گهید يگم مطمئن باش دفعه  یحرفارابت م نیا

 

 داده وگفت هیشونه اش تک يورو دوسرمیخان دستش ودورکمرم انداخت وبه طرف خودش کش فرزام

 استراحت کن-

 هنوز معذب بودم وترس داشتم یبرام حرف زد ول یکه فرزام خان کل نیباا

 فرزام
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 .ادیکه درفرودگاه منتظرمون بود خودم ازقبل خبرش کرده بودم که ب دمیمهبد ود میدیکه به مقصدرس یوقت

قبل محبت تا حظوربرادرش وحس کرد اورادراغوش  يمابه طرفمون اومد وسالم کرد مثل دفعه  دنیمهبدباد

 .دیکش رونیاورااز اغوشش ب عیگرفت وباز هم مهبد سر

 .کنه که خواهرش وازخودش دورکنه یدونه وداره تالش م یزومیکردم که مهبد همه چ یم حس

 .دوست نیشناختم وبهتر یبودکه م يپسر نیباهوش تر مهبد

 .شدم  یزد ناراحت م یصدام م ااقایبه اسم فرزام خان  شهیکه هم نیباا

 .تونستم داشته باشم یکه مبود  یدوست نیوباوفا تر نیبهتر یول

 .ذارهیکه بخوام بش بگم تنهام نذاره تنهام نم نیبزنم درك کرده وبدون ا یکه حرف یبدون شهیهم

 میرفت بنیمحبت وگرفتم وبامهبد به طرف ماش دست

 ونگه داشت نیمهبد ماش میدیخونه رس به

 وبستم نیبشه ودرماش ادهیپ نیمحبت کمک کردم که از ماش به

 مهبد

 خدانگهدار-

 اباال؟یکجا؟ب-

  شمینه مزاحمتون نم-

 یستیمزاحم ن -

 دیخسته ا دیبرم شماهم تازه اومد دیبا گهید يدفعه ....انشا-

 يایب دیبا یباشه شب دعوت ادتی یباشد ول-

 .انداختم ودروباز کردم  دیکل

 .بود ستادهیدرا يحرکت جلو یبه محبت انداختم که ب یچراغا راروشن کردم ونگاه میخونه شد وارد

 ؟يایچرا داخل نم-

 ممنون-

 از ابروانم وباال دادم وگفتم  یکی

 بابت؟؟-

 دیمهبدوشب دعوت کرد-
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 اهان-

 .راعوض کند شیبه طرف اتاق رفت تا لباسها محبت

 .کرد  یراشانه م شیتخت نشسته بودوموها يووارد اتاق شدم محبت رو درزدم

 طرف کمد رفتم ودوچمدان وداخل کمد گذاشتم خواستم از در خارج بشم که محبت صدام زد به

 فرزام خان؟-

 دونم وتو یمن م یاخراسمم خان اضافه کن گهیکباردیمحبت فقط ، فقط -

 ...اخه -

 محبتتتت:داد گفتم  با

 :انداخت وبغض کردبه طرفش رفتم وکنارش نشستم وگفتم  نییسرش وپا محبت

 ؟يکه به حرفم گوش بد ادبزنمیسرت فر دیبا محبت

 .نه  یعنیکرد  نییسرش وباال پا محبت

 ؟یکن یم هیگر يدار نمینگاه کن بب-

 سرش وتکون داد  دوباره

 :وبه طرف چون محبت بردم وسرش وباال اوردم وگفتم دستم

  ادیقدر از من بدت م نیا یعنی-

 :محبت به حرف اومدوگفت ندفعهیا

 ...فقط ادیدم نمنه من از شما ب.نه -

 ؟؟یفقط چ-

 ؟یفقط چ-

 رفتمیهنوز حضورشماونبودن مهبدونپذ-

 کردم گفتم یمحبت راپاك م يکه بادستمال اشکها یدرحال

 رفت؟ ادتیم؟یحرف نزد ماباهمیمحبت ماتو هواپ-

 نه-

 ؟یکن یپس چرادوباره هم اعصاب من وخودت وخوردم-

 دیببخش-
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 ؟يصدام زد یخب چکارم داشت-

 یچیه-

 ؟يصدام زد یچیبه خواطره-

 م رفت ادی-

 .رمیگ یم رونیخودم از ب یخواد شام درست کن یرم شرکت نم یمن م-

 رفتم نیوبرداشتم وبه طرف ماش نیماش دیاومدم کل رونیاز محبت باشم ازاتاق ب یکه منتظرجواب نیا بعدبدون

 شرکت رفتم يپارك کردم به سمت ورود نگیودر پارک نیکه ماش نیبعدازا دمیشرکت رس به

 وبفرست به اتاقم یرحمان ياقا:گفتم یمنش روبه

 چشم-

 مهبدوارد اتاقم شد قهیدق بعدازده

 مهبد

 د؟یداشت يبامن کار-

 اره-

 

 اب خورد یرابرداشت وکم وانیاومدوبه سمت اشپزخانه رفت ل رونیاز اتاق ب محبت

 

 

 .استراحت کند یبه اتاق برگشت تاکم دوباره

 بلندشدوبه طرف تلفن رفت دارشدیزنگ از خواب ب ينبودکه خوابش برده بودکه باصدا یچندساعت

 اورادعواکند دفرزامیترس یم انهیتلفن رابردارد دیدانست با ینم

 دوباره تلفن به صدادراومد یبرداشتن تلفن شد ول الیخ یشدن صداب باقط

 تلفن رابرداشت ودکمه رازد یگوش

 الو-

 ؟يدار یبرنم یاگوشالو محبت چر-

 من.....م-
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 بانرس گفت فرزام

 ؟؟یشده ؟؟توچ يزیچ-

 دیدونستم شماهست ینم من

 ه؟یک يپس فکرکرد-

 جواب بدم دینباش یشماراض...دشمایدونم فکرکردم شا ینم-

 يا بهیغر شیکرد که فرزام برا یم ياداوریبه او دیبا شهیمحبت ابروانش درهم رفت محبت هم يباحرفا فرزام

 ستین شیب

 :گفت متیدوبامالیکش یقیکردخودراکنترل کند نفس عم یسع

 يمحبت اشکال نداره تلفن وجواب بد-

 که فرزام ادامه داد ومدین ییصدا

 رونیب میاماده شوبامهبدبر-

 چشم-

 ؟يندار يکار

 نه خدانگهدار-

 خداحافظ-

 میوبه سمت خونه رفت میشد نیاومدم وسوارماش رونیهمراه مهبد از شرکت ب به

 :روبه مهبد گفتم میدیرس یتوق

 باال يایامی یمون یم نیتوماش-

 مونم یم-

من بلندشدوسالم کردبه طرف محبت  يمبل نشسته بود باصدا يکردم وارد شدم محبت اماده رو ددروبازیباکل

 :رفتم وگفتم

 میسالم بر-

 بله-

 بود  ستادهیخودا يهنوز سرجا محبت

 ؟يایچرانم-
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 ومدیمهبدن-

 نهیچرامهبدتوماش-

 میرفت نیوبه سمت ماش میخونه خارج شد هردواز

 میبودعقب نشسته بود تا من ومحبت راحت باش مهبدرفته

 که مهبد جلونشسته خواست بره عقب که گفتم نیبافکرا محبت

 نیجلو بش-

 مهبد عقب نشسته -

 اره-

 .....مهبدب شیپ شهیم-

 نه-

 دروباز کردوجلونشست يا گهیبدون حرف د محبت

 

 

 نداد یکه مهبدجواب دیبرگشت وحال مهبد وپرس محبت

نبودکه مهبدامروز همش سرکاربودوخونه نرفته بود از  ادمیوبه مهبدنگاه کردم که خوابش برده بوداصال  برگشتم

 .شدم یوخودم عصبان يفکر یدست ب

 

 دارشدیمهبد از خواب ب نیماش ستادنیباا

 ؟يخور یم یخوش خواب چ يخب اقا-

 خورم یم دمنمیخودتون خورد یهرچ-

 خورم یمنم م دیخودتون خورد یهرچ-

 :به محبت وگفتم روکردم

 خوره؟ یم یخانم من چ-

 دونم ینم-

 رمیگ یم تزایخودم سه تا پ ي قهیبه سل رمیباشد پس م-
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 .دوست داره  یلیتزاخیبودم که محبت پ دهیزد ،از مهبد فهم يبه محبت انداختم که لبخند ینگاه

 .شدم وپبه سمت مغازه رفتم ادهیپ نیماش از

 با رفتن فرزام برگشت طرف مهبدو گفت محبت

 حالت خوبه؟-

 اره-

 شده بود کذرهیمهبد مشهد که بودم دلم برات -

 بدون توجه به حرف محبت گفت مهبد

 محبت؟-

 بله-

 اون االن شوهرته؟ یکن یم ياز فرزام خان دور نقدریچرا ا-

 نزد یوحرف نییسرش را انداخت پا محبت

 گم؟ یم یچ یفهم یمحبت م-

 بت گفته؟ يزیبود گفت فرزام خان چ نییکه سرش پا یمحبت در حال-

خوم  یمحبت ازت م....یمون یوم یشناسمت ،خواهرم هست یخوب م یلیوخ یمعلومه که نه،محبت تو خواهرم-

 .تو  اریفرزام خان االن شوهرت وصاحب اخت....یو اشتباه نکن یرفتارت ودرست کن

 :بغض خودرافرودادوگفت محبت

 تونم یتونم ،مهبد نم ینم

 بزنه که در باز شد یحرف مهبدخواست

 .نگهداشت یپارک يکاره رهاشد،فرزام روبه رو مهیاومدن فرزام حرف خواهر،برادر ن با

محبت با کمک فرزام همراه .شود ادهیپ نیشدوبه طرف دررفت درراباز کردوکمک محبت کردکه از ماش ادهیوبعدپ

 .به طرف پارك رفتند مهبد

 .رابه طرف محبت ومهبد گذاشت تزایچمن هانشستندفرزام دوپ يدر کنار هم رو هرسه

 تزاراگرفتیکردوپ يتشکر مهبد

 .کردودرکنار فرزام مشغول خوردن شد يتشکر یهم به ارام محبت
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 شی تزایبودوداشت با پ نییبه مهبدانداختم که سرش پا یناراحت است نگاه يزیکردم محبت از چ یم احساس

 .کرد یم يباز

 .مهبد بامحبت دعواکرده  دیشدفهم یناراحت ودمغ مهبد م يچهره  از

 زد ینم یبه طرف خونه رفتم محبت هنوز ناراحت بودوحرف میمهبدوبه خونش رسوند یوقت

 محبت-

 بله-

 بامهبدحرفت شده یچراناراحت-

 نه-

 شده؟ یپس چ-

 یچیه-

محبت بدون گفتن  میدینزنم به خونه که رس یدادم سکوت کنم وحرف حیزنه ترج ینم یمحبت حرف دمید یوفت

 به اتاق رفت یحرف

 .دنبالش رفتم به

 تنش کرد عیاورد سر یکه داشت در م ییدر مانتو يباصدا

 تخت نشستم  يکنم لباسام وعوض کردم ورو یکه توجه نیا بدون

 

  رونیبود ومنتظر بود که برم ب ستادهیهنوز سرپاا محبت

 

 ؟؟یبمون يطور نیهم يخوا یم-

 .......اخه شما-

 خوام بخوابم راحت باش یمن م-

 رابستم  میوچشمها دمیتخت خواب يبندازم رو یکه به محبت نگاه نیا بعدبدون

 

 محبت

 به پشت کمد رفتم ولباسام وعوض کردم نیهم يبرا انهی دهیدونستم فرزام خان واقعاخواب ینم
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 یخواب بم نم يمهبد هنوز تو سرم بود واجازه  يحرفا یخسته بودم ول یلیخ دمیسمت تخت رفتم ودراز کش به

 داد

فرزام خان از  يدونم چندساعت تو همون حالت مونده بودم که باصدا یتخت نشستم نم يورو بلندشدم

 .اومدم رونیفکرب

 ؟؟يدیکابوس د-

 نه-

 ؟یخواب یپس چرانم-

 بره یخوابم نم-

 تخت نشست يبلندشدو کنارمحبت رو فرزام

 شده؟؟ يزیچراچ-

 بله-

 ؟یچ-

 مهبد ،مهبد از دستم ناراحت بود-

 خود رابه اون راه زدوگفت فرزام

 از دستت ناراحت باشه؟؟ دیمهبد با یچ يبرا -

 نکنم گفتم هیکردم گر یم یکه سع یدرحال

 دوستم نداره گهیمهبد د-

 مهبد تورادوست نداشته باشه؟ شهیمحبت واضح صحبت کن مگه م-

 :هق گفتم قباه

خوب بشم وهمسر  دیباشما درست وبهتررفتارکنم بم گفت با دیکنم گفت با یمهبد گفت من درست رفتارنم-

 شما باشم فرزام خان يبرا یخوب

 بله؟-

 دیمونیدونم که از ازدواج بامن پش یمن م.... دونمیشماراندارم م اقتیمن ل-

 محبت رادراغوش گرفت وگفت فرزام
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 یونم ستمین مونیوقت باازدواج باتو پش چیمن ه.... يناوداریبهتر اقتیزن تو لحرف ون نیوقت ا چیه-

محبت من .....يمثل االن که دوباره من وفرزام خان صدا زد....از کارات ورفتارات ناراحتم یفقط از بعض....شم

 يتو رامجبوربه کار خوام ینم....يخوام خودت من وبخوا یم....يایدم که باخودت کنارب یبت وقت م

 کنم یبابت مهبد نگران نباش من باش صحبت م.....بکنم

 د؟؟یکن یواقعاباش صحبت م:سرش رابلندکردوگفت یبا خوشحال محبت

مهبد بودرابه خاطرسپرده  ياخرکه درباره  ي کهیهمه حرف زده بود ومحبت تنها ت نیبا خود فکر کرد ا فرزام

 داد یاوگوش م يراه به حرفا نیازا راتنهامحبتیهبد وارد شودزگرفت از راه م میتصم تیهم يبود برا

 کنم اماشرط داره یالبته صحبت م-

 باشه قبوله یهرچ-

  يوانجام بد يخوام بدون اماواگه گوش بد یازت م یبه بعدهرچ نیازا دیبا-

  چشم-

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ؟یکن یقبول م یمن وفرزام خان صدا کن يحق ند ار گهیکه د نهیدرخواستم ازت ا نیاول-

بودن  یکه دربارشون فکرکنم قاطعانه بله گفتم فقط برام راض هیفرزام خان چ يکه بفهمم شرط ها نیا بدون

 .مهبد برام مهم بود

 بله-

 زنم یراحت بخواب فرداخودم بامهبد حرف م گهیحاال د-

 .دیخود کش يرارو دولحافیتخت دراز کش يرو یبا خوشحال محبت

محبت به حرف  دید یم یوقت یخواست دوباره محبت رامجبورکند ول ینمبه محبت نگاه کرد  یباناراحت فرزام

 کند به اجبار از اسم مهبد استفاده کرد ینم یاوتوجه يها

 

به محبت انداخت که هنوز در خواب بود زنگ  ینگاه دارشدیزنگ ساعت از خواب ب يفرزام باصدا صبح

 .او انداخت  يررفته بود رومحبت کنا يراکه از رو دارنشودلحافیراخاموش کرد تا محبت ب
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 لباس به سرکاررفت ضیشدوبعداز تعو بلنه

وحال انداخت  ییرایبه پذ ینگاه دیبه خانه برگشت محبت رادر اشپزخانه ند يفرزام ظهربعدازساعت کار یوقت

 که هنوز درخواب بود به دیبه اتاق انداخت محبت را د یدران جاهم نبود به سمت اتاق رفت ودروباز کرد نگاه

را از صورتش کنارزد وبه  دصورتش افتاده بودن يرا که رو شیسمت تخت رفت وکنار محبت نشست موها

 .اونشود  يتخت بلند شد تا محبت متوجه  يارام از رو دارشدفرزامیکم کم محبت از خوا ب ب.شد  رهیمحبت خ

که تازه صبح شده وفرزام خان به سرکاررفته بلند شد با غرغر مشغول جمع کردن  نیبه فکرا دارشدمیخواب ب از

 کرد یم زونیاو یبعداز رفتن فرزام ان ها را به چوب لباس دیبا شهیشد که هم ییلباسا

وقت  چیافتادند ه یم نیبرزم گرید يداشت لباس ها یبرم یرا از چوب لباس شیلباس ها یفرزام صبح ها وقت(

 .)رفت یچند لباس رانداشت وبه سرکارم ختنیاو يحوصله 

 داد یمحبت گوش م يبود وبا لبخندبه غرغرها ستادهیمحبت ا یکیدر نزد فرزام

 .کنه ینم زونشونیکارداره که آو نقدریلباس ا کهیچندت نیدونم ا یاخه من نم-

 با خنده گفت فرزام

 کنم یبه بعدجمع شون م نیازا-

 فرزام لباس از دستش افتاد وباترس به عقب برگشت يباصدا محبت

 نداشتم يمن منظور...من ....م ......زام خان ...فر-

 محبت گذاشت وگفت يلب ها يشد وانگشت اشاره اش رابررو کیبه محبت نزد فرزام

 یسسس ،مگه قرار نشد خان وحذف کن-

 که هنوز از حضور فرزام شوکه بودگفت محبت

 د؟؟یرفتن.... سرکار.... شما-

 چرارفتم وبرگشتم -

 غذادرست نکردم  يوا:به صورت خود زدوگفت یدست محبت

 ا؟؟یفدا سرت خانوم ،جواب من ونداد-

 افتاد یحرف ادیبدون توجه به فرزام  محبت

 د؟؟یبا مهبد صحبت کرد-

 محبت شیاپین گهیگم د یم ششیپ رمیاالن دوباره م یاره ول-
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 :وحشت زده گفت محبت

 نکردم يچرااخه من که کار....نه -

  ستین ادتی میشرط گذاشته بود هیچرا ؟؟-

 فرزام .....فرزام خا شهیتکرار نم گهید  دیببخش-

 ؟؟یچ دمیاخرونشن يمحبت نهادوبه حالت خنده گفت کلمه  يبر گونه  يبالبخندبوسه ا فرزام

 انداخت واروم گفت  نییسرش راپا محبت

 فرزام -

 ؟؟یچ-

 بلندترگفت نبارمحبتیا

 فرزام-

 حاال شد نیافر-

 مبل نشاندوبه سمت تلفن رفت  يبردمحبت رارو ییرایدست محبت راگرفت وباخود به سمت پذ فرزام

 سفارش بدم؟ یخب چ-

که منتظر فرزام خان بمونم به سمت اشپزخونه  نیکنم وقبل از ا یخواداالن خودم درست م یوگفتم نم بلندشدم

 .نداشتم ومجبوربودم  يکل داشتم اماچاره ارفتم هنوزبااسم فرزام مش

 دمیفرزام خان دستم وبر يکردم براساالد ،که باصدا یخورد م ارارایاشپزخونه بودم داشتم خ داخل

 ...يآ-

 :به سمتم اومدوگفت فرزام

 شد؟؟ یچ-

 دمیحواسم نبوددستم وبر-

 . ارمیبرات چسب زخم م سااالنیوا-

 وگفتم دمیزخمم کش يبررو یدست اروم

 هیخواد سطح ینم-

 ارارابشورمیبه دستم زد خواستم خ ردیکه دردم نگ يبدون توجه به حرف من چسب زخم راآورد واروم طور فرزام

 ودوباره به درست کردن ساالد مشغول شم که فرزام گفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا almaramanda  –روشن دل 

wWw.98iA.Com ٥٨ 

 ؟؟یکن یچه کارم-

 خوام درست کنم یساالدم-

 کنم  یخواد خودم درست م ینم-

 ......اما-

 محبت -

 وگفت  زگذاشتیم يشد،فرزام ساالد رارو زیم دنیرفت ومشغول چ رونیظرف رارهاکردوازآشپز خونه ب محبت

 ساالد  نمیبفرماا-

 يساالدرابرداشتم ورو میومشغول خوردن شد مینشست یصندل يگذاشتم هردورو زیم يورو دمیراکش یماکاران

 .گذاشتم  شیو ظرف ساالد را سرجا ختمیغذار

 یذاشتم ودردهانم گذاشتم که به سرفه افتادم فرزام بادست پشت کمرم زدواب بم داد کمساالد گ یکم باقاشق

 که حالم بهتر شد فرزام گفت

 شد؟؟ یچ-

 توگلوم  دیغذاپر.....دیببخش-

 به محبت انداخت وگفت يکه ازقصد ساالد راشور کرده بود نگاه سرزنش بار فرزام

 ؟؟؟ یگ یم یاز ترس الک ينطوریکنم که ا یادامت که نم یاگه اشتباهم وبم بگ... محبت  یگ یچرا دروغ م-

 انداختم  نیینزدم وسرم وپا یحرف

 يدیفهم یگ یاگه کارم اشتباه بود بم راستش وم یحت یبم دروغ بگ يبه بعدحق ندار نیازا:فرزام

 نزدم یسرم راتکون دادم وحرف دییتا ينشانه  به

 .قاشق را رها کردوبه اتاق رفت  فرزام

 وجمع کردم به سمت اتا ق رفتم زیکه م نیوبعدازا بلندشدم

 د؟؟یداریب-

 شهیم یچ نیمن وجمع ببندبب گهیبارد کی يمحبت اگه جرئت دار-

 د؟؟یگ یبه مهبد نم-

 :با حرص گفت فرزام

 گم یم یچرااالن که جمع بست-
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 اگه...ادین شمیپ گهیاگه مهبد د....یگفتم دوباره خراب کردم اگه به مهبد بگه چ تودلم

فرزام زنگ خورداز حرف زدنش معلوم بود داشت بامادرش  یرفتم که گوش یطورباخودم کلنجارم نیهم داشتم

 .زد یحرف م

 د؟یسالم مادر جان خوب هست-

- 

 د؟؟یکن ینجاچکارمی؟؟ایچ-

- 

 امیباش االن م-

 گفت دیپوش یکه کتش رام یوقط کردودرحال یگوش فرزام

 کنم اماده شو یوروشن م نیتامن ماش-

از محبت باشه به سمت در رفت محبت اماده شد وبه سمت دررفت داشت از پله  یکه منتظر جواب نیا وبدون

برخورد کند  نیکه محبت بازم نیکه فرزا م قبل از ا فتهیب نیبودباسر به زم کیاومدکه نزد یم نییاخرپا يها

 گفت تیاوراگرفت وباعصبان

  امیب ستامنیصدبارگفتم خطرناکه وا-

 .راروشن کرد نینشاندوسوارشدوماش نیبت راکه هنوز هاج واج بود درماشمح فرزام

 کرد گفت یم یکه رانندگ یدرحال

 يزیدونبالشون دوست ندارم از مشکالت ما چ میر یم میوتوفرودگاه هستند االنم دار نااومدنیمحبت مامانم ا-

 یوازمن نم یکن یبرخورد م ي،عاد یگ یم ی،اسمم وخال يبند یجمع نم یدر ست رفتار کن دیبفهمن پس با

 باشد یترس

 دیزد ترس یافتاده بودکه چطوراز مادرشوهرش حرف م ادحرفازهراخانومیمحبت که دوباره -

 .شدو همراه او وارد فرودگاه شد ادهیپ نیمحبت به کمک فرزام از ماش دنیبه فرودگاه رس یوقت

 .کرد  یمحبت نگاه م يبا تعجب به حالت ها فرزام

 شده يزیچ-

 نه-

 انیدارن به سمتمون م نایکه بت زدم مامانم ا ییحرفا یمحبت فراموش نکن-
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عروسش رادر اغوش گرفت  ییشوهرش رفت خانم راد با خوش رو يخانواده  شوازیدردست فرزام به پ محبت

 وگفت

 يباتریگفت ز یکه فرزام م يزیازاون چ-

 ارام شدو گفت یخانم راد کم نیدلنش يباصدا محبت

 یمرس-

 راد  ياقا

 نمیمنم دختر گلم وبب دیکنار بذار دیبر-

از حسرت  یپدرش افتادوآه ادیراد  ياقا يمحبت باصدا دیاورابوس یشونیراد به سمت محبت اومد وپ ياقا

 .انداخت  یپدرش م ادیراد اورابه  يد،اقایکش

 فتراد ،فرزانه خواهر فرزام به سمت محبت اومد واورادر اغوش گرفت وگ يخانم واقا بعداز

 سالم زن داداش-

فرزام به .بااو برخورد کنن  یمیصم نقدریکرد که ا یفرزام تعجب کرده بودوفکرنم ياز رفتار خانواده  محبت

 .رفتیم نیفرزانه دست محبت را گرفته بودوبه طرف ماش.سمت چمدون هارفت وان هارااز پدرش گرفت 

 .شدن وبه سمت خونه رفتن نیسوارماش

 درراباز کردوگفت فرزام

 دیخوش اومد-

 به محبت انداخت که در کنار فرزانه معذب بود به طرف اورفت وگفت ینگاه فرزام

 نکن  تیفرزانه محبت واذ-

که سوارفرودگاه شدن تاحاال  یبه محبت انداخت که ازوقت یمحبت راگرفت وکنارخودنشاند،فرزام نگاه وبعددست

 :گفت اوردیکه اورابه حرف ب نیا ينزده برا یحرف

 گفت؟؟ یم یفرزانه چ-

 شما يدرباره -

 گفت یم یمن ؟؟جالب شد چ يدرباره -

 دیومن وانتخاب کرد نیازدواج کن دیخوا یم دیکه گفت نیا-

 بزند که مادرش گفت یخواست حرف فرزام
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  میاستراحت کن یکم میریم میپسرم ما خسته ا-

 باش-

تخت  يفرزام به اتاق رفتن فرزام دست محبت راگرفت وبا خودبه اتاق برد اورارو يکه خانواده  نیبعدازا

 نشاندوکنارش نشست

 ... یراحت باش یتون یباش م شهیجور م یخونگرم وزود باهرکس یلیفرزانه همسن خودته وخ-

 نذاشت فرزام حرف خودرا ادامه بدهدوگفت محبت

 باش -

 شد رهیوبه او خ دهیفرزام کناراوخواب دیتخت دراز کش يتوجه به فرزام رو وبعدبدون

 ذهنش رامشغول کرده بودبه طرف فرزام برگشت وگفت  يکه فکر محبت

 پدر،مادرتون چطورمن وقبول کردن؟؟-

 شده گفت شیباعث کنجکاو يزیشده است وچ شقدمیبارمحبت پ نیاول يکه برا نیازا فرزام

 بت گوش زد کنم دیدوباره با-

 بودگفت دهیکه نفهم محبت

 ؟یچ-

 بت بگم جمع نبند دیدوباره با:گفت يتر يجد نباربالحنیا فرزام

 گفت عیکه متوجه حرف خودشده بودسر محبت

 خوام یمعذرت م يوا-

 کنم یوگوش زد م يزیباش باراخره بت چ نبارمطمئنیا یبخشمم ول یم-

 ممنون-

 درسکوت گذشت که محبت گفت يا قهیچنددق

 د؟؟یجواب سوالم ونداد-

 :حرف خودرااصالح کردوگفت عیکرد سر یشدن فرزام رابه خودحس م کیکه نزد تمحب

 ؟؟ينداد-

 اوردوگفتیخود ن ياشتباه محبت رابه رو فرزام
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چون خالم وعموم باهم .... یمون یاونا مثل دخترخالم فرشته م يتو برا.... کنند یتورادرك م طیپدر،مادرم شرا-

 میمن وفرشته درکنارهم بزرگ شده بود....شدهم دخترعموم  یفرشته هم دخترخالم م...ازدواج کرده بودند 

کردم احساسم به تو به  یاول فکرم نابودیبکه به دنبااومدنا یتربود اون ازوقت کیفرشته دوسال از من کوچ....

ومن ....کنه  یفرق م یلیاحساسم به توخ دمیبعدفهم یول ينابودیفرشته ناب نیخواطرفرشته است چون توهم ع

 . يعاشقت شدم وتودلم وبرد

 سکوت کرده است گفت دفرزامید یصحبت فرزام بودوقت يمشتاقانه منتظرادامه  محبت

 اومد؟؟ ییسرفرشته چه بال-

 داد دوادامهیکش یاه...سفربرن  هیبه  رنیگ یم میپنج سالش بودعموم وخالم تصم یوقت-

 تصادف کردن همشون فوت کردند یتواون سفرلعنت-

 شده بود وگفت يصورتش جار يرو شیکه اشکها محبت

 متاسفم-

به محبت انداخت که از  یصورت محبت وقاب گرفت وباسرانگشتاش اشک چشماش وگرفت ونگاه فرزام

 ازاوجداشدوگفت عیسرکنارلب محبت زدو يتوجه به نگاه محبت بوسه ا یحرکت فرزام شوکه شده بودفرزام ب

 راحت بخواب-

 دیبه او شدوخواب وپشت

 فرزام

 

 

 شبیبه محبت انداختم که سرش روبازوم بود دستش ودورکمرم انداخته بوددوباره د یوباز کردم ونگاه چشمام

کم  ؟؟کمیمتیبه چه ق یبودم که االن تو بغلم بود ول دخوشحالیبودومجبورشده بود کنارم باشه شا دهیکابوس د

باشه امروز که رفتم شرکت بامهبد  ادمی.کردم یم يفکر هی دیشدم با یشبانه محبت خسته م يداشتم از کابوسا

 .مشورت کنم

 که مامان گفت نمیبش زیرفتم به سمت اشپزخونه رفتم وخواستم پشت به م رونیوازاتاق ب بلندشدم

 دارکنیفرزام جان برومحبت وب-
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 يدادمنم خودبه خود ا یاتاق برگشتم ازبس محبت در جواب سرش وتکون موتکون دادم ودوباره به سمت  سرم

 .شدم يطور نیکه درستش کنم قشنگ جوابم وبده خودمم ا يا يشدم به جا يطور

 سمت تخت رفتم و محبت وصدازدم به

  دارشویمحبت ب...محبت -

 من پلکاش واز هم باز کردواروم گفت يکم باصداها کم

 ریصبح بخ-

 اصبحونهیبه صورتت بزن ب یاب هیبلندشو  ریصبحت بخ:فتمزدم وگ يلبخند

 .رفت  ییگفت واروم از تخت بلندشدوبه سمت دستشو يا  باشه

شده بودوبرداشت وبه دست  زونیکه به دراو يکه محبت دست وصورت خودراشست فرزام حوله ا نیبعدازا

 .کردوحوله راگرفت وصورت خود راپاك کردوسپس همراه فرزام به اشپزخونه رفت يمحبت داد،محبت تشکر

 کردوگفت کیواردشدن به آشپزخونه خودرابه محبت نزد درحال

 .پدر،مادرم وفرزانه آشپزخونه هستن-

 جواب محبت رادادند ییداد همه باخشرو یتکان دادوباواردشدن باآشپزخونه سالم يسر محبت

 .ان نشاندوسپس کنارش نشست يرارو دومحبتیوعقب کش یصندل فرزام

 ؟؟يخور یم یچ-

  ییروچاینون پن-

 گذاشت شیوجلو ختیر ییمحبت چا يفالکس رااز فرزانه گرفت وبرا فرزام

 .رفتن به شرکت اماده شود درحال انتخاب لباس بود يفرزام به اتاق برگشت که برا بعدازصبحانه

 .درزده شد که

 دییبفرما-

 به محبت انداخت که وارداتاق شد ینگاه فرزام

 محبت چندباربگم درست رفتارکن ؟-

 کندگفت یصحبت م یچ يدانست فرزام درباره  یکه نم محبت

 نکردم يبه خدامن کار-

 ؟يدار ي،خب حاالکار یدربزن یشیوارداتاق خودمون م یوقت ستیالزم ن نهیمنظورم ا زدلمیدونم عز یم-
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 انداخت وبودباالاوردوگفت نییکه سرش وپا محبت

 ........یعنی..... زهیچ....راستش -

 محبت راحت حرف تو بزن ؟-

 خونه خودمون  دیشرکت سرراتون من وببر دیر یامروز که م شهیم..... شهیم-

 .بودومنتظرجواب بود ستادهیا فیبه محبت انداخت که هنوزبالتکل یباتعجب نگاه فرزام

 اونجا يبر يخوا یم یچ يست دوم براخونه توهم ه نجایا نکهیاول ا-

 ......من... ستمیشما راحت ن يمن با خانواده ......راستش من -

خانوادش معذب نباشد محبت از او  يبموند تاجلو ششیمحبت ازاوبخواهدپ نکهیا يباخودش فکرکرد به جا فرزام

 .مهبد ببرد شیخواسته بودکه اوراپ

 .برن گهید يبعدصاحب خونه هاجا میمهمان وخونه تنهابذار ستیکه زشت ن یاونوقت بگ شهیم-

 ازفرصت بدست آمده استفاده کردوگفت محبت

 د؟یر یم دیخب خودتون دار...خب -

 محبت ازحرف اوبه نفع خودش استفاده کرده است گفت دیکه د فرزام

 ......به جمع بستن  ينگفتم دوباره شروع کرد یچیشماه یکبارگفتی نیمحبت بب-

 دوگفتییدرحرف فرزام دو عیسر محبت

 خوام باراخرمه یمعذرت م-

 من نرم شرکت یعنی یگ یبعدشم توم دوارمیام-

 گفت عیسر محبت

 مهموناش شیبمونه پ دیصاحب خونه با یخودت گفت-

تونست راحت بگه بمون خونه داشت از حرف  یازحرف محبت خندش گرفته بودچون محبت نم فرزام

 ییفرزام تازه اومده بودن واشنا يخوب خانواده  یکه محبت کناراوهم معذب بودول کرد درسته یاوسواستفاده م

 .باآن هانداشت 

 .امیمهمونات تامن ب شیپ یمون یم يمن صاحب خونه ا نیماهست وتوهم ع يخونه مال هردو نیاره گفتم ا-

 کردوگفت یاخم محبت

 یدبمونیبا ستنیاونامهمونامن ن....اخه -
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 خوشحال بود دیمحبت راد هیباراخم ولج باز نیاول يکه برا فرزام

 .انیخانواده توهم به حساب م جهیمحبت من شوهرتم اوناهم خانواده شوهرتن درنت نیبب-

 ؟یبمون دیاخه توبا-

 

 یشده بود و بااوبدون جمع بستن صحبت م یبارعصبان نیاول يبه محبت انداخت که برا ینگاه فرزام

 :دهن خودراگرفت وگفت يجلو عیدشدسرحرف خو يمحبت که تازه متوجه .کرد

 بشه تونیزنم که باعث ناراح ینم یحرف گهید دیتوراخدابه مهبدنگ دیببخش يوا-

 :کردوگفت یپوف فرزام

 يبرا...شه یمابه مهبد مربوط نم هیخصوص یزندگ ایثان.... انهیکه من به مهبد بگم ... .ياوال اصالناراحتم نکرد-

 ...امیتا من ب یمون یم هیتنب

 .ازمحبت بمونه ازدرخارج شد یکه منتظر جواب نیازا وقبل

 

که اخرش  نیمحبت خوشحال شده بودم باا يباراز لج باز نیاول يکردم برا یراه همش به محبت فکرم درطول

 .تونست عوض شه یده کم کم م یخب رفتارش نشون م یدوباره خراب کرد ول

 روان پزشک خوب بگرده هیم که دنبال که کردم از مهبد خواست يکار نیشدم واول واردشرکت

 

 دیدرراشن يهنوزدراتاق نشسته بود که صدا محبت

 دییبفرما-

 :واردشدو گفت فرزانه

 اجازه هست؟؟-

 بله-

 کنارمحبت اومدوکنارش نشست وگفت فرزانه

 ياینم رونیب یترس یم میستیکه ن ؟لولوخورخورهینجانشستیچراا-

 دیخواستم راحت باش ینه م يوا-

 ژست خواهرشوهرابدجنس وگرفت گفت یبه شوخ فرزانه
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 ینچ چه کارزشت ؟نچیزن یروحرف خواهرشوهرت حرف م-

 :گفت دیمحبت راد يفرزانه خنده  یکه ازلحن فرزانه خندش گرفته بودوقت محبت

 ... دهیرندیخ يدختره  يخند یبه من م-

 مبل نشاند يروبردوکنارخود رونیطرف محبت رفت و دست اوراگرفت وهمراه خودبه ب وبعدبه

 امدگفت رونیمحبت دردست فرزانه ازاتاق ب دید یوقت مادرفرزام

 نکن تیواذ نقدردخترمیفرزانه ا-

 ا مامان-

 امانی-

 .خودش انداخت  ي ادخانوادهیفرزام محبت را يخانواده  هیمیصم جمع

که  نیاومدم وبعدازا رونیتابسته شدن شرکت مانده بوداز اتاقم ب یبه ساعتم انداختم سه ساعت ینگاه

 .رفتم  نیاومدم وبه سمت ماش رونیازشرکت ب.هماهنگ کردم  یکارارابامنش

 یزدوعکس العمل یدختربرام واقعاجالب بودازبس حرف نم نیا...حرف وحرکات محبت افتادم ادیدوباره  توراه

 .شدم یخوشحال م نمیب یازش م البخندیاخم  هیداد تا ینشون نم

 دیترس یم:خوشحال شد گفت  یلیگردم خ یروان شناس خوب م هیگفتم دنبال  یبامهبدافتادم وقت ادحرفامی

 زارافراموشیچ یلیشده بودوخ یعصب یلیخ شنهادازدواجمیگفت بعدازپ یکه هست بشه م ینیرفتارمحبت بدترا

 .براش نگران بود  یلیکرد خ یم

خوادمحبت بام  ینم مونیدوست ياومدوگفت باهمه  شمیافتادم که مهبد پ یروز قبل ازعروس ادیمهبد  يباحرفا

 .ازدواج کنه

کردم که محبت  شیومنطق راض لیمحبت ازاول برام گفت باالخره باهزاردل طیدوباره شرا دمیازپرس لیدل یوقت

که بش گفتم دنبال روان شناس بگرده به  نیا لیتونم خوشبختش کنم دل یدادم م نانیبام ازدواج کنه واطم

 .اسوده خاطرباشه کذرهیبودحدااقل خودش  نیخواطرا

 وواردخونه شدم دوانداختمیوپارك کردم وکل نیبودم ماش دهیبه خودم اومدم به خونه رس یوقت

 سالمممم-

 محبت که درجواب فقط سرش وتکون داد رازیشدم که همه جواب سالمم ودادن غ واردحال

 تنهاش گذاشته بودم ناراحت بود نکهیخواطرا البدبه
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 زدوگفت يزیام طنتیلبخندش مفرزا

 کارت دارم ایمحبت ب-

 فرزانه

 بامحبت حرف بزنم قهیدودق هی يذار یاه فرزام نم-

 بروبا نامزدجونت حرف بزن يچکارزن من دار-

 انداخت نییباحرف فرزام سرخ شدوسرش وپا فرزانه

 بدون حرف بلندشدوهمراه فرزام وارداتاق شد محبت

 ؟يکارم دار-

 نه-

 رمیپس من م-

 بره فرزام مچ دست محبت راگرفت ومحبت رابه طرف خودبرگردوند رونیازاتاق ب وبعدبلندشدوخواست

 کجا؟؟-

 کردوگفت یاخم محبت

 رونیب-

 دوگفتیخند فرزام

 خانومم اخم کنه نمینب-

 فرورفت شتردرهمیفرزام ابروان محبت ب باحرف

 بذاربرم-

 رفته ؟ ادتی رونیب يبر یخواست یتوکه نم-

 نزدکه فرزام ادامه داد یحرف محبت

 بات کاردارم نیکردم بش یشوخ-

 تخت نشست ينزدودوباره رو یحرف محبت

 محبت اول خوب گوش بده بعدجوابم وبده باشد-

 سرش وتکون دادکه ادامه دادم محبت
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 یچ یفهم یم يجواب سالمم ند ادتازهیکه مامانم ب نیاستقبالم نه ا يایدبیخونه توبا امیمن م یمحبت وقت-

 گم؟ یم

 :نشون ندادکه فرزام ادامه داد  یعکس العم محبت

نداشتم فقط  یومنظورخاص....بود یشوخ هی نیا یول تهیتنب نیگفتم ا.... صبح باخونوادم تنهات گذاشتم دونمیم-

دونم  یم....تواجتماع چه خبره ؟ یوبفهم يریقراربگ دتواجتماعیبا گهیتود..... یعادت کن انیخوام به اطراف یم

 یتو حت دمیکه فهم ییتااون جا....انه؟ی يدار ییبام اشنا يتاحدود یخب کم یول.... يهنوز به منم عادت نکرد

 یکه بت م.... یحرف نیمحبت ا یراحت ارتباط برقرارکن یتون یونم.... یباهمجنس وهمسن وسال خودتم معذب

 .کنم یمسواستفاده ن... تمیخودته ومطمئن باش من ازموقع يزنم فقط برا

 یخودش دنبال چ کیتار يایدونم تودن یشده بودنم رهیخ يبه گوشه ا یبه محبت انداختم که باسردرگم ینگاه

 شه  یاجبارش نکنم درست نم يزیبودم تابه چ دهیوفهم نیا یگشت ول یم

که  نیبعدازا یخوب فکرکن....دم  یتارفتن پدر،مادرم بت مهلت م.... ستنینجانیشترایب نادوهفتهیمامانم ا-

 ینم... یوبه عنوان همسرروم حساب کن یوبزرگونه رفتارکن... یاخالق ورفتارت وکامال عوض کن دیبا... اونارفتن

سمت من  یهراس چیه... زابدونیچ نیا نخوام بدو یمن م... یدرست رفتارکن گهید يزیاچیترس  يخوام ازرو

،دوست دارم مشکالتت ومشکالتم ...ترس  يزروکنه نه ا هیمرددوست داره زنش بش تک هی،محبت .. يایب

 .باشم  زیشه همش من به فکرهمه چ ینم.میباهم حلشون کن... میبذار ونیوباهم درم

 کنه یم هیداره گر دمیسرش وبلندکردد یبرداشت کرده بودوقت یدونم محبت ازحرفام چ ینم

 گفت تیوعصبان هیباگر

 يذار یدونم به خواطر مهبده که نم یمن م....بزاربرم یمن وتحمل کن یتون ینم....زارمیازترحم ب..من....من -

باربعدازمرگ مامان وبابامون بام  نیاول يبه خواطرتوبودکه مهبدبرا....يوقته ازم خسته شد یلیواگرناخ....برم

 ..بذارفقط من برم....بذار....کنم  یخواهش م.....تونم تورادوست داشته باشم یمن نم....دعواکرد

برداشت  گهید يهمه خوب حرف زده بودم واون منظورم وجور نیبه محبت انداختم من ا ینگاه تیصبانباع

کنم ،چطوربش بفهمونم که دوسش دارم بلندشدم  یمن چطوربش بفهمونم که بش ترحم نم ااخهیخدا.کرده بود

 .رفتم ومحبت وباخودش تنهاگذاشتم رونیازاتاق ب تیوبا عصبان

هردوشون  دمیشدم که د ییرایواردپذ میکرد یدعوا م میباشن داشت دهیبودم نکنه فهم ادهناافتیا ادمامانی تازه

 افتادم پس فرزانه کو؟ يزیچ ادهیراحت شده بودتازه  المینگاه کردن بودخ لمیمامان تواشپزخونه وبابادرحال ف
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 بگردم نانیجاهم برااطم نیگرفتم اخر میجارادنبالش گشتم نبودتصم همه

 کنه یسکونشسته وداره بامحمدصحبت م يفرزانه پشت به من رو دمیشدم که د اطیواردح

فرزانه شد م  کیبودن نزد گهیبافرزانه نامزدشده بودهردوشون عاشق همد ایپسردوست بابام بودکه تازگ محمد

 دمیکه حرفاش وشن

 ينجابودیکاش توهم ا زمیعز-

- 

 منم دلم برات تنگ شده-

 يدخترا نیتونست ع یبامن حرف بزنه چرامحبت نم ينطوریدمحبت هم اش یم یاچیفکرکردم خدا باخودم

 باشه گهید

اروم دررابازکردووارداتاق .فرزانه دورشدوبه اتاق برگشت یکیکه فرزانه متوجه حضورش شودازنزد نیقبل ازا فرزام

 .شد

 یصورتش م يدرخواب رو شهیراکه هم شیبه محبت انداخت که درخواب بود کنارش نشست وموها ینگاه

 .شد رهیاوخ يافتادندکنارزدوبه چهره 

 .گرفت یمحبت سخت م دبهیبود نبا مونیازرفتارخودپش

 

 زد میکه ازاتاق خارج شدمادرم صدا نیافتادم که بعدازا ادصبحیلحظه  کی

 ایلحظه ب کیفرزام -

 امیاالن م-

 وبه سمت مامان رفتم بلندشدم

 بله-

 خوام بات حرف بزنم یم نیبش-

 بم انداخت وگفت یوبه مادرم نگاه کردم،مامان نگاه نشستم

 ینگاه میدوباره ن....یول هیمحبت واقعادختروخوب وخانوم.... میکن یوقت به انتخاب توشک نم چیفرزام ما ه-

 ....اصالانگاراحساس نداره....هیجور هیکه رفتارش  نهیمنظورم ا یعنی....چطوربگم....انداخت وادامه داد

 توحرف مادرم وگفتم دمیپر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا almaramanda  –روشن دل 

wWw.98iA.Com ٧٠ 

 محبت بتون گفته بودم هیینایناب يمن قبال درباره  هیمامان منظورتون چ-

 ...که ينگفته بود یول يدرسته گفته بود-

 میپدرم هردوبه طرفش برگشت يصدا با

 گهیزدیفرزام چ هیمگه ماجزخوشبخت... ستین مونیمحبت وخودفرزام انتخاب کرده از انتخابش پش.... نیمیس-

 .دارم اکارتیوروبه من گفت ب یبهتره تمومش کن... میخوا یم يا

 رفتم اطیبابام به ح همراه

 بله-

 تنهاش نذار-

 ؟؟یچ-

کنم  یوقت اشتباه نم چیکه ه یدون یکنم م یدختر دردوغم احساس م نیا يبه محبت کمک کن من توچشا-

 .یدختروناراحت کن نیبه حالت ا يوا. دمیبه وضوح اشک وتوچشاش د دمیومحبت وبوس یشونیپ یوقت

 .بزنم به داخل رفت  یکه بذاره حرف نیوگفت وقبل ازا نیا

 

به محبت انداخت که هنوز  یدنگاهیمحبت خجالت کش يشدوازرو نیصبح از خودش شرم گ ياداوریبا فرزام

 من....دونستم پس چم شده بود یمحبت وم طیمن که ازاول شرا.....درخواب بود باخودش فکرکرداشتباه کردم

من محبت ....کنم  بورشمج ستیکه ن يزیچراخواستم به چ.....نکنه  يرییممکنه محبت تغ یدونستم که حت یم

 خوام که خودش باشه نه بااجبار یم یووقت

بردهنوزازدست خودش  یکردخوابش نم یم يهرکار یوروهم گذاشت ول دوپلکاشیکنارمحبت دراز کش فرزام

 .بود  یعصبان

 به محبت انداخت که هنوز درخواب بود ینگاه.برداشت ودکمه رازد زیم يراازرو لشیمبا عیسر لیمبا يباصدا

 بله-

 مهبد

 خوبه؟ د؟محبتیسالم خوب-

 ؟يداکردیاره محبتم حالش خوبه پ-

 فرستم  یبله ادرس وبراتون م-
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 ممنون -

 کنم خداحافظ یخواهش م-

 خداحافظ-

محبت وتکون خوردناش معلوم  دنینفس کش يبه محبت انداخت وبا صدا یراقط کرد ودوباره نگاه یگوش فرزا

  داربودیبودب

 شد زیخ میراباز کردون شیچشما عیمحبت رانوازش کرد که محبت سر يموها فرزام

 کرد خندش وکنترل کنه  یم یخندش گرفته بودوسع فرزام

 ؟ یخانوم یخوب-

 نگفت يزیاخم کردوچ محبت

 ؟؟ ایشیزشت م یاخم کن-

 برگشت میبااخم به طرف صدا محبت

 ؟ يغذاهم نخورد دمیاز مامان شن نمیبلندشو بب:وگفتم دمیخند

 یکرد نم یم يهرکار یداشت دستش راازدستم خارج کند ول یراگرفتم وازاتاق خارج کردم محبت سع دستش

 شد

 شه یتالش نکن نم-

گازوروشن کردم تاغذاگرم بشه وبعدکنار محبت  مینزد وارداشپزخونه شد یبم انداخت وحرف یینگاه عصب دوباره

 نشستم وبدونه مقدمه گفتم

 خوام یکردم ،معذرت م يرو ادهیز-

 صبحم ونه االن يکردنه از حرفا یتعجب م دمیوباتعجب به من نگاه کردبا برگشت

 ؟یبخش یشوهرخطاکارت وم نیا یخانوم-

 نه یعنیتکون دادابروهاش وبه طرف باال  طنتیکه به خودش اومده بودباش محبت

 فرق کرده بود یلیشد اخالقاش خ یم يبه محبت نگاه کردم دوسه روز باتعجب

 ها؟ يانداز یچه براشوهرت ابروباال م یعنی طونیش-

 نزد یزدوحرف یلبخندکمرنگ

 بعدبرات دارم میبذارغدا بخور-
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 کنه یمحبت داره باترس به من نگاه م دمیوگاز خاموش کردم که د بلندشدم

 وجلوش گذاشتم وگفتم دمیکش بشقابغذاراتو

 ندارم راحت غذارابخور تیکار... یکن یدخترتوچقدر بدفکرم-

 که به دستش دادم وگرفت ینشون ندادوقاشق یالعمل عکس

 .که از آشپزخونه خارج شدند محبت به اتاق برگشت وفرزام به طرف اتاق کاررفت  نیبعدازا

وقت  چیدراومدباتعجب به طرف دربرگشت مطمئنن فرزام نبودچون فرزام ه يدر اتاق نشسته بودکه صدا محبت

 زد یوارد شدن درنم يبرا

 ه؟یک-

 محبت منم فرزانه-

 دییبفرما-

 خودراجمع جورکردودرست نشست محبت

 سرش راداخل کردوگفت فرزانه

 ستیفرزام ن-

 گفت یجیباگ محبت

 نه-

 شیآخ:باخنده داخل شدوگفت فرزانه

 چرا؟-

 مینیتورابب قهیکدقیذاره ما یاست نم دهیشوهرت زن ند نیبابا ا-

 کرد  یکوتاه ياز حرف فرزانه خنده  محبت

 میدیتوراد يچه عجب ماخنده -

 به طرف محبت اومدوکنرش نشست وبعد

 داشتم االن محمدکنارم بود نقدردوستیمحبت خوش به حالت فرزام کنارته من ا يوا-

 محمد؟؟-

 زدمهمگه فرزام بت نگفته محمدنام-
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اومدوبه سمت اتاقشان  رونیبود که دراتاق بود از اتاق کارش ب یساعت کیبه ساعتش انداخت  ینگاه فرزام

 دیرس یمحبت وفرزانه به گوش م يخندها يرفت خواست داخل شود که صدا

 گفت یم یکه به شوخ دیفرزانه راشن يتر کردصدا کیرابه دراتاق نزد خودش

 .تونم تحملش کنم  یلحظه هم نم کی؟؟من که  یکن یمحبت اخالق فرزام وچطورتحمل م-

 دوگفتیخند محبت

 سازم یسوزم وم یم يداغ ودلم وتازه کرد يوا-

دادخوش حال بودکه فرزانه تونسته بودمحبت راشادکند  یمحبت گوش م يها یبا لذت به خنده ها وشوخ فرزام

. 

 

خودش بامهبد  يها یشوخ ياداوریافتاد با یشادخودش م يحرفا وکارها ادیفرزانه  يها یباشوخ محبت

 زد ي،دوستانش وخانواده لبخند

 باحرف فرزانه به خودش اومد.از جنس خودش بااوحرف نزده بود یهابودکس مدت

 ؟؟یگ یخواهرشوهرت ازداداشش بدم يجلو یکش یگفتم توخجالت نم يزیچ هیحاالمن -

 نددرهردوساکت شد يصدا بابازشدن

 فرزام گفت دنیباد فرزانه

 اه دوباره اومدمن رفتم-

 :دوگفتیاخم محبت بلندخند دنیفرزام باد...کرد یفیرفت محبت بااومدن فرزام اخم ظر رونیب وازاتاق

 ؟؟يساز یتاحاال تو م یازک ؟بعدشميوخندت بافرزانه  تیمنه بعدشوخ ياخمت برا-

 با حرف فرزام سرش وباالگرفت وگفت محبت

 نداشتم یمن منظورخاص...من ...يدیحرفامون وشن يوا-

 نگفتم يزیمن که چ یش یچراناراحت م زمیدونم عز یم-

 شه یتکرارنم گهیخوام د یمعذرت م-

 بودتموم شدورفت یشوخ هیاوف محبت من که گفتم اشکال نداره -

 ؟يکرد یم دگوشینبا-

 کردم یم دگوشیگه نبا یالن مکردبعدا یم یبه محبت نگاه کردم تازه داشت معذرت خواه باتعجب
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اخه همش اخمات  دمیبارشن نیاول يخانوم خوشکلم را برا يخنده  يصدا یکردم وقت یچطور گوش نم -

  دمیود

 توجه به حرفم گفت یب محبت

 کنم؟ یتونم درخواست یم-

 البته-

 ؟يبر یفردامن وبهشت زهرام-

 رم  یاره اتفاقا فرداهم سرکارنم-

 زدوگفت يلبخند محبت

 ممنون-

 شیدیوقته ند یلیمهبدخ شیپ میریازاون ورم م فمهیوظ ستیتشکرالزم ن-

 باحرف فرزام باتعجب به سمت فرزام برگشت محبت

 د؟یبر یواقعام-

امده بودبا  ادشی يزیلحظه برق زد محبت که انگارچ هی يبرا شیبه محبت انداخت که چشما ینگاه فرزام

 گفت يگرفته ا يصدا

 ....پس خونواد-

 زدوگفت يدلبخندیمحبت رافهم یکه ناراحت مفرزا

 الیازفام یکیخوان برن خونه  ینامیفردامادرم ا-

فرزام به سمت محبت رفت وکمک کردتامحبت از  دندیرس یوقت.شد نیاماده شدوهمراه فرزام سوارماش محبت

 .دیراصداکردوچندشاخه گل از اوخر يشود هردوبه سمت بهشت زهرا به راه افتادند فرزام پسر ادهیپ نیماش

سنگ قبرهارفت کنار  يبه سو شیفرزام رارهاکردوبا آرام شمردن قدم ها يناخداآگاه دست ها محبت

قبرگذاشت وفاتحه خوند  يقبرمادرپدرش نشست فرزام شاخه گل هارابه اودادوکنارقبرها نشست ودستش رارو

کردآروم  یم رقبرپرپ يوگل هارارو ختیر یه اشک مک یبه محبت کردکه درحال یسرش راباال گرفت ونگاه.

 .خوند  یلب فاتحه م ریز

 .محبت راتنهاگذاشت تادرارامش باپدرمادرش حرف بزند وبعدبلندشدو

 که متوجه رفتن فرزام شدزمزمه کزد محبت
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دونم فرزام ادم  یم.....که راه درست وانتخاب کنم ....دیکمکم کن.... دیخوام کمکم کن یازتون م...بابا ...مامان -

 یوسط دوراه.... داکنمیوپ میراه زندگ دیکمکم کن.....تونم  یتونم نم یمن نم یول..... کنه یخوشبختم م هیخوب

درست  دیکمکم کن.... کنم وهمسرخودم بدونم سمن هنوزنتونستم فرزام وکنارخودم ح.... رکردمیگ یسخت

باربعدازنبودن  نیاول يمهبدبرا يدیمامان د.... دیخوام مهبدوشمااز من ناراحت ش یمن نم.... رمیبگ میتصم

 ددارمیگ یشماهم م یعنی....بشه  یکنم که مهبدازم عصبان يخوام کار یمامان من نم.... شماها بام دعواکرد

 .....وعوض کنم دخودمیدبایگ یم همشما....کنم  یاشتباه م

  فرزام

  میبر گهیمحبت بهتره د-

 خداحافظ امیمهبدبازم م شیپ میریم میدار دبرمیبابامن با...مامان -

 کرد نیدست محبت راگرفت وهمراه خودسوارماش فرزام

به سمت دررفتندوزنگ زدم  نیراخاموش کردوبعدازقفل کردن ماش نیکه فرزام ماش دندیمهبدرس يخانه  به

 که گفت دندیمهبدراشن يصدا

 اومدم-

 خودراجمع جورکردوگفت عیمحبت وفرزام تعجب کرد سر دنیکردواز د مهبددرراباز

 دیسالم خوش اومد-

 زدوگفت يلبخند فرزام

 سالم -

 کردوهمراه فرزام داخل شد  یسالم یبودبه ارام نییکه سرش پا یهم درحال محبت

کرد به سمت محبت  یبودوهمش حال اورااز فرزام سوال م دهیبه محبت انداخت ازروزدعوااوراند یمهبدنگاه

 گفت یرفت وبه شوخ

  يریگ ینم لیتحو يهرکردشو یازوقت-

  دیمهبدرادراغوش کش يمهبد سرش رابلندکردوباشاد یبالحن شوخ محبت

 دیداداش ببخش-

 زدم یدادم دسرتیمنم متاسفم نبا-

 زدوبالذت به اوچشم دوخته بود يمحبت لبخند هیخوش حال دنیباد فرزام
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ونگاه داشت وروبه  نیفرزام ماش شدند دراه بودند که نیکردند وسوارماش یوفرزام ازمحبد خد احافظ محبت

 :محبت گفت

 يخور یم یبستن-

 :گفت یتکان دادوبه ارام يسر محبت

 بله-

 .شوند  ادهیپ نیشدوکمک محبت کردکه ازماش ادهیپ نیزدوازماش يلبخند فرزام

 نشاندوگفت یصندل يمحبت را گرفت وباخودبه داخل بردفرزام محبت رارو دست

 .......؟ جی؟اب هو ی؟بستنيخور یم یچ-

 جیاب هو-

 امیاالن م-

 رابه محبت داد یبستن جیرفت نشست واب هو زیگرفت وبه سمت م یبستن جیدوتا اب هو فرزام

 یمرس-

 نزدوهمراه محبت مشغول خوردن شد یحرف فرزام

 خوردن بودن که محبت گفت هردومشغول

 ممنونم دیمهبدبرد شیکه من وبه بهشت زهراوپ نیازا-

 بود فهیوظ ستیهمون طورکه قبال گفتم تشکرالزم ن-

 نزدوسرش وتکون داد یبارمحبت حرف نیا

 روگفت نیبودازا یمنتظر فرصت فرزام

 محبت -

 فرزام گرفت يرابه طرف صدا دوسرشیدست ازخوردن کش محبت

 بله-

 ؟يدیدوباره کابوس د شبید-

 راتکون دادوگفت دسرشییبه عالمت تا محبت

 ؟يدیازکجافهم-
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به عهده  يکنم بر یکه حالت خوب بشه من مجبورت نم داکنهیازمهبد خواستم برات روان شناس پ داربودمیب-

وشبا بدخواب  يدونم از کابوساخسته شد یم ینیکابوس نب گهیذارم دوست دارم حالت بهتربشه ود یخودت م ي

 . یش یم

 فکرکردوگفت یکم محبت

 تونم فکرکنم؟ یم-

 خوام که حالت خوب بشه یاطرخودت موبدون من به خو نیالبته ا-

 خودادامه داد ینزدوبه خوردن بستن یحرف محبت

بودند محبت به اتاق رفته بودکه لباساش وعوض کنه خوش حال بودم که  ومدهین نایهنوزمامانم ا میشد واردخونه

 خوادفکرکنه یم:نسبت به روان شناس نشون ندادوگفت  یبار محبت واکنش نیاول يبرا

 زنگ خورد لمینشسته بودم که مبا توحال

  فرزانه

 محبت خوبه؟ یسالم داداش خوب-

 نیایم یک میسالم اره خوب-

 میبمون دیمامان گفته با يزنگ زدم عمو نیهم يبرا-

 دییباش پس امشب اونجا-

 سراغت وگرفت  یلیعمو خ نجایا دیایباباگفت بگم بامحبت ب یاره ول-

 

 محبت خسته است میدیتازه رس میایم گهیساعت د کیباش -

 باش خداحافظ -

 

 خداحافظ-

 گذاشتم وبه سمت اتاق رفتم  زیم يرارو لمیمبا

 

 تخت نشست يبود به طرفم برگشت ورو دهیتخت خواب يدر محبت که رو ياتاق شدم که باصدا وارد

 انیتافردا نم نایراحت باش مامان ا-
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  دیتخت خواب ينگفت ودوباره رو يزیچ محبت

 

 مامانم يخونه عمو میبر میخوا یاستراحت کن بعدم-

 نشست وگفت عیدوباره سر محبت

 م؟؟یبر دیحتمابا-

 بله-

 :گفت یبا ناراحت محبت

 باش-

 دیتخت خواب يرو ودوباره

 .شد نیفرزام سوارماش دوهمراهیراپوش دشیجد يمانتو  محبت

فرزام دست محبت راگرفت .شود  هادیپ نیفرزام به طرف محبت رفت وکمک کردمحبت ازماش دندیرس یوقت

 شد اطیباز شدومحبت دردست فرزام وارد ح کیت يدرباصدا دکهینکش یوزنگ رازد طول

 .فرزام به استقبال محبت وفرزام امدند يخانه وخانواده  صاحب

 خوش امدگفت ییکرد وعموباخوش رو یعمو جلو امدوبا محبت روبوس زن

شدندمحبت کنارفرزام  ییرایهمه واردپذ. اشت فرزام ازاوجداشودذ یدست فرزام رامحکم گرفته بودونم محبت

 .مبل سه نفره نشست يرو

 عمو به سمت اشپزخونه رفت که فرزام گفت زن

 مینیشمارابب میاومد دمافقطینیدبنشییزن عمو بفرما-

 :زدوگفت يعمو لبخند زن

 امیاالن م-

به محبت انداخت که هنوزدست اوراگرفته بودومعذب  یداد نگاه یعمورا پاسخ م يطورکه پرسش ها فرزامهمان

 .دوخته بود  نیرابه زم کشیبودونگاه تار

عموشربت به دست واردسالن شدو به طرف محبت فرزام رفت وبه ان هاتعارف کرد فرزام شربت محبت  زن

 رابرداشت ودردست محبت داد

 کرد  يتشکر یسرش راباال گرفت وبه ارام محبت
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 دفرزانهیایمحبت ب شیبه فرزانه انداخت وبانگاه ازاوخواست پ یکه محبت تنها نباشد نگاه نیبه خواطرا فرزام

 زدوبه سمت محبت امدوکناراونشست يدرپاسخ نگاه فرزام لبخند

 راحت چشم ازمحبت گرفت وباگفت وگو باعمووپدرش مشغول شد الیباخ فرزام

 فرزانه

 رونیدبیصبح رفته بود-

 مهبد شیپ میاره رفت-

 سررفت نقدرحوصلمینجاایا يوا-

 محبت باتعجب به سمت فرزانه برگشت وگفت-

 چرا؟-

 میبمون میخوا یتازه شبم م ییزنه باباهم باعمو خسته شدم ازتنها یبابا همش مامان بازن عموش حرف م-

 کردوگفت يفکر محبت

 ایبامون ب میرفت یوقت يخوا یم-

 اشکال نداره؟ داومدمیاره شا-

 ینه چه اشکال-

 عمو زن

 غذاحاضره دییبفرما-

 يوجلو ختیبرد وکنارخودنشوندوبشقاب اورابرداشت و برنج ر زیدست محبت گرفت وهمراه خودبه سمت م فرزام

 اوگذاشت بعدرو به محبت کردوکفت

 برات؟ زمیآبگوشت بر-

 :خودراازهم بازکردوگفت يلب ها یبه ارام محبت

 نه-

 ؟یساالدچ-

 زیبر کمی-

 وکنارش گذاشت ختیر یددرظرفساال یتکان دادوکم يسر فرزام

 ؟يخوا ینم يا گهید ریچ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا almaramanda  –روشن دل 

wWw.98iA.Com ٨٠ 

 نه ممنون-

 .نزدوبه خوردن مشغول شد یحرف فرزام

  بعدازغذا

کردومحبت  یم ینشسته بودن وگرم گفت گو بودندفرزانه کنارمحبت نشسته بودوپرحرف ییرایدرپذ همه

 درسکوت مشغول گوش دادن بود

 فرزام

  میرفع زحمت کن گهیعموجان بااجازتون ماد-

 پسرم يزود نیبه ا-

 کاردارم  یفرداکل-

 فرزانه

 رمیمامان من بافرزام ومحبت م-

 گفت ینم يزیبودوچ رانداختهیبه محبت که سرش راز ینگاه فرزام

 فرزانه نگذاشت وعقب نشست ندکهیمحبت خواست عقب بنش یبعدازخداحافظ

 فرزام محبت وفرزانه راتنهاگذاشت وبه اتاق کارش رفت دنیبه خونه رس یوقت

 دنیرفت وباد لشیفرزانه به سمت مبا.فرزانه زنگ خورد لیوفرزانه دراتاق مشغول صحبت بودن که مبا محبت

 اسم محمدروکرد به محبت وگفت 

 شد روازدرخارجیبخوابم شب بخ رمیمن م-

دانست فرزام  یکه جواب رام نیخواست باا ینمفرزام شد دومنتظریتخت خواب يبارفتن فرزانه رو محبت

 رامنتظربگذارد

 .به اتاق برگشته است دفرزامیدرفهم يباصدا

 :تخت نشست وگفت يرو

 تونم بات حرف بزنم  یم

 باتعجب کنارمحبت نشست وگفت فرزام

 حتما-

 فکرکردم یروان پزشک گفت يراستش من درباره -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا almaramanda  –روشن دل 

wWw.98iA.Com ٨١ 

 خب-

 امیتونم باگذشته کنارب یوم شهیبارفتن به اون جاحالم بهترم یمطمئن-

پنجاه درصد روانشناس  یخوب بش یتون یتونم صددرصد بت بگم که بارفتن به اون جا توم یمحبت من نم-

اگه  یکنه ول یتونه بت کمک یروانشناس نم يمطمئن باش اگه خودت نخوا يوپنجادرصد تو که خودت بخوا

 یراحت بش ینیب یکه م ییاز کابوسا يایباگذشتت کنارب یتون یم يخودت بخوا

 تکان دادوگفت يسر محبت

 ؟يبر یمن وم یباش ک-

 میر یفردا م-

 ممنون-

  یبخواب گهیاست بهتره د فهیوظ-

 رابست دوچشمانشیتخت خواب يتکان دادورو يسر محبت

 خواهدعوض شود یبالبخندنگاهش رابه محبت دوخت وخوش حال بودکه محبت م فرزام

***** 

 ؟يمحبت اماده شد-

  امیاالن م بله-

 ازاتاق خارج شدوگفت قهیدق وبعدازپنج

 اماده ام-

 راروشن کرد نیشدند وفرزام ماش نیهردوسوارماش

 شود ودست اوراگرفت وهمراه کرد ادهیپ نیفرزام کمک محبت کردکه ازماش دنیبه مطب رس یوقت

 .دست فرزام رامحکم گرفته بودوقصدجداشدن ازاورانداشت  محبت

 رفت  ینشاندوبه طرف منش یصندل يشدن فرزام محبت رارو واردمطب

 میسالم راد هستم وقت گرفته بود-

 دکترمنتظرتونن  دتوخانمییبله بفرما-

 تکان دادوهمراه محبت وارداتاق شد يسر فرزام

 فرزام
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 يازیسالم خانم ن-

 کرد یسالم یهم به ارام محبت

 زدوگفت يلب خند يازین خانم

  دیسالم خوش امد-

تکان دادواز اتاق  يبنشاندوبه فرزام اشاره دادازاتاق خارج شود فرزام سر یصندل يخواست محبت رارو وازفرزام

 خارج شد

 یشوهرت وفرستادم فقط منم وخودت دوست دارم بامن راحت باش یکه راحت باش نیا يخب محبت جان برا-

 ینکن یبیواحساس غر

 گفت امدیزن براش اشنام يکه صدا محبت

 اشناست یلیشماخ يصدا-

 زدوگفت يلبخند يازین

 ...ادحرمیب ادتیاگه  میمشهدباهم اشناشد ناهستمیداخل شناختمت من م يهمون اول که اومد یدرست گفت-

 دیاومدشماروانشناس ادمیبله االن -

 یوکامل برام بگ قیبرام گفته اما من دوست دارم خودت دق ییزایچ هیبامن راحت باش ،شوهرت  زمیاره عز-

که به نظرخودت الزمه من  يزی؟خالصه هرچ یباشوهرت راحت باش یتون ی؟چرانمینیب یه چراکابوس مک

 بدونم

 به محبت انداخت که سکوت کرده بود  ینگاه نایم

 ورا گرفته وگفت دست

 کن  فیبرام تعر میکمکت کن میکن تامن وفرزام بتون فیمحبت برام تعر-

 يرو شیاتفاقات اشک ها ياداوریکرد با فیه شروع به تعرتکان دادو باهراس وشمرده شمرد يسر محبت

 .شدند  يصورتش جار

 .کرد یمحبت نگاه م يوحشت زده  يبادقت به حرف هاوعکس العمل ها نایم

 حرف زدن ندارد دست اوراگرفت وگفت ییتوانا گریاحساس کردمحبت د یساعت وقت میبعدازن

 هیامروز کاف ياروم باش برا زمیمحبت عز-

 نگفت  يزیتکان دادوچ يسر محبت
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 خواست فرزام رابه اتاقش بفرستد  یرفت وتلفن رابرداشت وازمنش زشیبه طرف م نایم

 وارداتاق شد نایم يدرزدوبا اجازه  فرزام

محبت به سمت اورفت وکمک  يسرخ شده  يچشم ها  دنیدر به سمت دربرگشت فرزام باد يباصدا محبت

 ستدیکرد تابا

 نایم

 باشوهرت حرف دارم ینتظرباش من کمم رونیمحبت جان ب-

 .تکان دادوباکمک فرزام ازاتاق خارج شد  يسر محبت

نترس  امیبودرابه دستش داده وگفت من اال ن م دهیاوخر يکه برا يا وهینشاندواب م نیمحبت را در ماش فرزام

 مطب باز گشت  يکنم ودوباره به سو یدرم قفل م

 نایم

که شمابه من کمک  نیدرصورت ا یول شهیوباگذشتن زمان برطرف م هیعاد زیراستش مشکل همسرتون چ-

اگه براش  یگذشته براتون بگه حت يکه درباره  نیبخوا دازشیمحبت وبه حرف بکش دیاول با ي ددرمرحلهیکن

 گذشته سخت باشه ياداوری

 دیان ندانداخت که محبت رادر نیبه ماش یحرف زدن ونوبت گرفتن فرزامازمطب خارج شدونگاه یبعدازکم

سرش گذاشته بودوخوابش برده  ریرابه عنوان بالشت ز فشیکه پشت رفته بوده وک دیترشدکه محبت راد کینزد

 بود

 شدواروم درو بست نیزدوسوارماش يلبخند

بهمحبت انداخت که هنوز درخواب بود درپشت راارام باز کردومحبت راارام بغل کردو  یدنگاهیبه خونه رس یوقت

رابه  شیرا برداشت ومانتو شیتخت گذاشت وروسر يمحبت رابه طرف اتاق برد واورا رو دررابست و شیباپا

محبت کاشت از  يکه برگونه  يا سهکردوبعدازبو زانیرا او يدراورد تامحبت راحت بخوابد مانتو وروسر یارام

 شرکت رفت يدرخارج شدوبه سو

 دربلندشد يشد که صدا وارددفترش

 فرزام

 دییبفرما-

 کرد یداخل شدوسالم مهیمهبدسراس
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 :که فرزام به جواب سالم اوراداد گفت نیبعدازا

 د؟یمحبت وبرد-

 :زدوگفت يلبخند فرزام

 .ازگذشته برامون بگه میاگه براش سخت باشه ازش بخوا یداره وحت ازیگفت به زمان ن يازیاره بردم خانم ن -

 به فرزام انداخت وگفت يزینگاه تشکرام مهبد

 یمرس-

 کنم یم يبهترشدن محبت هرکار يمطمئن باش من برا ستینالزم به تشکر-

 .شدم وبه خونه رفتم  نیشرکت سوارماش يبه کارا یدگیبامهبدورس بعدازصحبت

 امدرفتم  یکه دراشپزخونه م ییکردم وواردخونه شدم وبه طرف صداها دبازیدرراباکل

 .وکمک کردن یدر حال غذادرست کردن بودوفرزانه هم در حال پرحرف محبت

 طرف صدا برگردد فتدوبهیب نیکه دردست محبت بودبه زم یبلندسالم کردم که باعث شد قاشق يباصدا

 دمیسالم داداش ،ترس:فرزانه

 گفت وبه کارش مشغول شد یسالم یداشت به ارام یبرم نیکه قاشق رااز زم یدرحال محبت

 که گفت دمیفرزانه راشن يلباس صدا ضیطرف اتاق رفتم وبعدازتعو به

 اناهاریداداش ب-

  امیاالن م-

 گذاشتم ووارداشپزخونه شدم وبه سمت محبت رفتم زیم يرارو لمیمبا

 ؟يخوا یکمک نم-

 کشم یاالن غذارام نینه بروبش-

 باش فرزانه کو؟-

 ادیزنگ خورد االن م لشیمبا-

 نشست زیگذاشت وپشت م زیم يغذارارو محبت

 وستیکه فرزانه هم به جمع ماپ میغذاخوردن بود هردومشغول

 ظرفا بودن يوفرزانه ومحبت مشغول شست وشو افتی انیسکوت غذاپا درحالت

 .حساباشدم یسمت اتاق کاررفتم ومشغول بررس به
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******** 

 محبت

که  نیگفت باا یازم خواسته بودبافرزام صحبت کنم م نایگذشت وم یم نایم شیکه رفته بودم پ یاز وقت دوروز

 .بگم تا فرزامم بتونه کمکم کنه دیبا یسخته ول

 که گفت دمیفرزام وشن يکه صدا میمشغول جمع کردن خونه بود بافرزانه

 رونیب میدبریاماده ش-

 به طرف صدا برگشتم وگفتم  باتعجب

 کجا؟-

 رونیب میدبریاماده ش میبسه ازبس خونه بود-

 دوگفتیبه هم کوب يراباشاد شیدست ها فرزانه

 اخ جون-

 رف اتاقش رفت تا اماده شودط وبعدبه

 ؟یاماده ش يخوا ینم:بودم که فرزام گفت  ستادهیتو حال ا فیبال تکل هنوز

 شم  یاالن اماده م...چرا :...من

 طرف اتاقم به راه افتادم وبعدبه

 . نمیوباز کردوکمکم کردتاجلوبش نیدرماش فرزام

 وروشن کرد نیکه فرزانه هم اومدماش نیبعدازا

 فرزانه

 ؟يشهرباز میفرزام بر-

 وگفت رگشتیبه طرف محبت  فرزام

 خانومم بگه یهرچ-

 فرزام برگشت وگفت يبه طرف صدا محبت

 کنه ینم یبرامن فرق-

 يدرباره  يوقت نظر چیکه باهم ازدواج کرده بودن محبت ه یچندماه نیبه محبت انداخت توا ینگاه فرزام

 .ندارد یلیتما رونیبه ب شیینایدانست محبت به خواطرناب یمهبد م شینداشت جز پ رونیب
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 .شد یشود محبت درسکوت بافرزام راه ادهیپ نینگداشت وکمک محبت کردکه از ماش يشهرباز يراجلو نیماش

 دیشن ییکه صداها دیترقه ازترس به فرزام چسب يباصدا کدفعهیدردست فرزام درحال راه رفتن بودکه  محبت

 تولدت مبارك....تولدت مبارك-

 .اشنارفت يازفرزام فاصله گرفت وبه طرف صدا یبود به ارام ومدهین رونیکه هنوز ازشوکه ترقه ب محبت

 دوگفتیمحبت رابوس فرزانه

 تولدت مبارك-

 خواهرش رادراغوش گرفت وگفت مهبد

 کوچولو یتولدت مبارك آج-

 به مهبدگفتنشوند  يجار شیکرد اشها یم یکه سع یدرحال محبت

 باشه  ادتیکردم  یفکرنم...مهبدممنون -

 یتشکرکن دیتولد تنهاخواهرم وفراموش کنم بعدشم ازمن نبا شهیم دمگهیارداریاخت-

 نزد یتکان دادوحرف يحرف مهبدشده بودسر يکه متوجه  محبت

 :جلواومدودست محبت راگرفت وگفت فرزام

 کنم تونسته باشم خوشحالت دوارمیام....تولدت مبارك -

 زدوگفت یلبخندکوچک محبت

 ممنون-

 ن؟؟یفقط هم:گفت طنتیابروش وباال دادوباش يتا هی فرزام

محبت زدکه  يبه گونه  يباتعجب به طرف فرزام برگشت که فرزام دورازچشم فرزانه ومهبد بوسه ا محبت

 عقب بکشد عیباعث شدمحبت سر

 :نکردوگفت یتوجه فرزام

 یبکن دیازم با ژهیتشکرو هیباشه  ادتی-

 .انداخت  نیینزدوسرش راپا یکه متوجه حرف فرزام شده بودحرف محبت

 چمن هانشاندوگفت  يبه طرف محبت امدودست اوراگرفت ورو فرزانه

 باشد؟ یکن یوفوت م کهیک يکه رو یدوسه گفتن من شمع کیروبه روته با کیک هیمحبت -

 :باتعجب روبه فرزانه گفت محبت
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 ک؟یک-

 اره مهبداورده-

 .دیرابر کیوفوت کرد وباکمک فرزام ک کینزدوباسه گفتن فرزانه ک یحرف محبت

 :روکردبه فرزام ومهبدوگفت فرزانه

ازشما محبت بعدفرزام بعدشم خودم بعدشم  یعکس تک هیدیستیاول آقامهبدشماوا میچندتاعکس بنداز نیایب-

 .یدسته جمع

 . ستادیتکان دادوبه طرف محبت رفت وکناراوا يمهبدسر

مهبدازمحبت  نیدورب کیچ يباصدا.رازد ستادودکمهیفرزانه روبه روا.زدخودش رابه مهبدچشباند يلبخند محبت

 .ستادیجداشدوفرزام کنارمحبت ا

ازدستانش رادورکمرمحبت  یکینکردو یمحبت توجه يفرزام به تقال ردکهیکرداز فرزام فاصله بگ یسع محبت

 .حلقه کرد

 فرزانه سرش راباال گرفت يداستادوباصیبه ناچار کنارفرزام ا محبت

 که فرزانه عکس راگرفت روکردبه مهبدوگفت نیبعدازا

 دیریازمن ومحبت عکس بگ شهیاقا مهبدم-

 زدوگفت یمحبت ناراحت شده بود لبخندتلخ يها يشده بود وازکارهاودور قیمحبت دق يکارها يرو مهبدکه

 البته-

 .رفت وان رااز فرزانه گرفت  نیطرف دورب وبعدبه

 .گرفت ستادوعکسیکنارمحبت ا انهفرز

 :فرزام وگفت مهبدروکردبه

 رمیبگ دتاچندتاعکسیستیقشنگه بامحبت اونجا وا یلیکناردرخت خ يفرزام خان اون منظره -

 که مهبدنشان داده بودرفت یزدوهمراه محبت به طرف يمهبدلبخند يها یبانیاز پشت فرزام

 :بعدازچندعکس فرزانه گفت باالخره

 نوبت کادوهاست گهیاالن د-

 محبت گرفته بودرابه دست محبت دادوازاوخواست بازش کند يخودرا که ازقبل برا يوبعدکادو
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اوگرفته است به  يربرایازجنس حر يکادوراباز کردوبالمس کردن ان متوجه شد فرزانه روسر یبه ارام محبت

 مهبدبرگشت يارفرزانه تشکرکردوبه سمت صدا یارام

 مهبد

 محبت دستت وبده-

 .مچ دستش احساس کرد يرارو يسرد یمهبدگرفت که ش يدست خودرابه سو محبت

 وازمهبدتشکرکرد دیکه مهبدبه اوداده بودکش يبه ستبند یدست محبت

بدستش  یکیفرزام بشقاب ک دید يرابه اوبدهدامادرکمال ناباور شیمحبت منتظرفرزام بودکه کادو بعدازمهبد

فرزام نسبت به خودش ناراحت  یتوجه یباراز ب نیاول يبرا ینداشت ول یحس چیکه هنوز به فرزام ه نیباا.داد

 .شده بود

 .فرزام مهبد رابه خانه رساندوسپس به سمت خانه رفت.درپارك قدم زدم وغذاخوردن یخوردن کم کیبعدازک

 .شدند به سمت خانه رفتند  ادهیپ نیازماش هرسه

 .سمت اتاق رفت دوبهیکش رونیدستش رااز فرزام ب یحرف چیبدون ه محبت

 . دیتخت خواب يتکردورو یفرزام وارداتاق شده است توجه دیدرفهم ياتاق نشسته بودکه با صدا داخل

 تخت نشست ومحبت راصدا زد يرو فرزام

 بله-

 که به محبت چشم دوخته بودگفت  یدرحال فرزام

 نیبش-

 ؟؟یچ-

 نیگم بش یم-

 تخت نشست  يبلندشدورو یباناراحت محبت

 شدوگفت  کیبه محبت نزد فرزام

 ریحاال موهات وباال بگ نیافر-

 فرزام برگشت وگفت يبا ترس به طرف صدا محبت

 ؟؟؟یچ-

 کردوگفت يراجد شیصدا طنتیباش فرزام
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 محبتتت-

 راباالگرفت شیرابه پشت بردوموها شینداردباترس دست ها یبودفرزام شوخ دهیکه فهم محبت

تولدمحبت اماده کرده بود را به دور گردن محبت بست محبت هنوزباترس درحال  يراکه برا يگردنبند فرزام

 يگوشه محبت زدوباصدا يبه الله  يکردوبوسه ا کیکلنجاررفتن باخودش بودکه فرزام سرش رابه محبت نزد

 گفت ینیاهسته وغمگ

 وقت ازو نترس چیه-

ام خوشحال بوددستش رابه فرز ي هیکه کرده بودوازهد يگرفت محبت که ازفکر وبعدازاوفاصله

 گفت نیگردنبندزدوشرمگ

 دیببخش-

 یفراموشش کن بهتره بخواب-

درتالش بودکه  ناوفرزامیفرزام دوباره به خارج برگشتن ومحبت به کمک م يگذشت وخانواده  یها ازهم م روز

 .خودرابدست اورد  يگذشته  هیروح

شود دست اوراگرفت وهمراه  ادهیپ نیاشمطب نگه داشت وکمک محبت کرد که ازم يراجلو نیماش فرزام

 .خودواردمطب شد

 .نشاندوازاتاق خارج شد یصندل يفرزام محبت رارو.نوبت محبت شدفرزام ومحبت وارداتاق شدن  یوقت

بودفرزام به اوگفته  رکردهییامد تغ یاوم شیکه محبت پ يچند جلسه ا نیبه محبت انداخت درا ینگاه نایم

 .است رفتهیهنوز وجودفرزام رانپز یعوض شده ول یبودکه محبت رفتارش کم

 .رفت نایشودوبعددوباره به مطب باز گشت وبه سمت اتاق م نیفرزام کمک محبت کردکه سوارماش بعدازمطب

 دییبفرما-

 باتون مشورت کنم يمسئله ا يخواستم درباره  یم-

 حتما -

 نشست وگفت یصندل يرو فرزام

خواستم  یببرم م ششیخوام محبت وپ یم دمیدربارش شن يادیز يها يزیهست چ یراستش متخصص چشم-

 شتره؟یب شیامکانه بهبود نهیبدونم اگه محبت بتونه بب

 :زدوگفت ينالبخندیم
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 دید یکه به محبت م یدنیددیام نیممکنه شما باا نکهیفقط ا ذارهیرمیمحبت تاث يبهبود يالبته صددرصد رو-

 ممکنه حال محبت بدتربشه

 : دوگفتیکش یاه فرزام

 يگرید يکارضربه  نیدونم ممکنه باا یم رمیمحبت وازش بگ دنیخوام شانس د ینم یدونم ول یبله م-

 خوام تالشم وبکنم یم یبخوره ول

 هیخب به قول خودتون شانس خوب یول نهیبب گهیدرسته که ممکنه نتونه د شهیم یعال نهیاگه محبت بتونه بب-

 محبت دنید يبرا

 زدوگقت يلبخند فرزام

 ممنون-

 خارج شد وازمطب

کردن محبت فقط باکمک  یدانست راض یمهبدرفت قبالمسئله رابه اوگفته بودم يبه سمت خانه  فرزام

 . راستیمهبدامکان پذ

 شود به سمت خانه رفت ودروزد ادهیپ نیرانگه داشت وکمک محبت کردکه ازماش نیماش

 باتعجب گفت محبت

 م؟یکجااومد-

 مهبد شیپ-

 به سمت حال رفتند یهمگ یشدن درهردوواردخونه شدندوبعدازسالم واحوال پرس باباز

فرزام  لیمبا يصدا يا کدفعهی دمیتوحال نشسته بودم وفرزام ومهبددرحال حرف زدن بودن که د کنارفرزام

 رفت بابلندشدن فرزام مهبد جاش وگرفت رونیکردوب یبلندشدفرزام عذرخواه

 ؟یخوب-

 اره-

 میباهم حرف نزد ییتاوقته که دو یلیخ-

 اره-

 ؟ینیاراببیمحبت دوست دار دن-

 برگشتم وگفتم شیمهبد به طرف صدا یناگهان باحرف
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 ه؟یمنظورت چ-

 ؟ینیاراببیمن،فرزام ،خودت ،دن يچهره  يکه تو دوست ندار نهیمنظورم ا-

 یاگه م یکردول ینم یخودم انس گرفته بودم برام فرق هیس يایوقت بودبه دن یلیمهبدبه فکرفرورفتم خ باحرف

که حاظرشده  دهید یفرزام تومن چ نمیخوام بب یم نمیخودم وبب يدوست داشتم اول ازهمه چهره  نمیتونستم بب

 .که واقعا برام سوال بود يزیناوبپسنده؟؟چیناب هی

 محبت؟-

 اومدم  رونیمهبدازفکرب باحرف

 بله؟-

 ؟يجوابم ونداد-

 ؟يدیشدکه پرس یخودم عادت کردم چ يایوقته به دن یلیمن خ یدون یدونم م ینم قایمهبدخودمم دق-

محبت من دوست دارم من  ارهیوبدست ب شیینایکنه نابتونه ب سکیخوام بدونم خواهرکوچولوم حاظره ر یم-

 ازت دارم ؟ کیخواهش کوچ هی رمیدوست دارم مثل قبل ازچشات گرمابگ ینیوبب

 ؟؟یچ-

 خان اونجابرو روبافرزامیکنه خواهشم بپذ نایهاراتونسته ب یلیکه تا خ داکردهیمتخصص پ هیفرزام خان -

خوام  یبه خودم بدم من نم يدواریخوام به خوب شدن چشام ام یمن نم یکن یمهبدتوفقط به خودت فکرم-

 ....کاروکنم نیتونم ا یمهبدمن نم ارمیوبه دست ن میینایوقت من ب چیممکنه ه

 به خواطرمن؟؟ یحت-

 باش فقط به خواطرتو:واروم گفتم دمیکش یتونستم به خواطرمهبدنه بگم آه یقت نمو چیتونستم ه یمن نم نه

 ياریوبدست م تیینایمحبت من مطمئنم تو ب:گفت یمهبدباخوشحال

 دیشا:زدم وگفتم یرنگ لبخندکم

 شدم نیوبه کمک فرزام سوارماش میکرد یوازمهبدخداحافظ مینشست گهید کذرهیکه فرزام اومد نیبعدازا

 که فرزام گفت مینشته بود نیتوماش

 یم تیینایبه بدست اوردن ب یول یبزرگ سکهیر دونمیم ياریوبدست م تیینایمهبدمطمئنم ب نیمحبت منم ع-

به مهبدگفتم بامتخصص صحبت  یوقت یدون ینم یکن یکاروم نیارزه خوشحالم که حداقل به خواطرمهبدا

 داره دوست یلیکردم چقدرخوش حال شدواشک توچشاش جمع شدمهبدخ
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که  يکرد يکارت کار نیباا یگفت یبه من م دیمن بود واول با يمسئله درباره  نیا يکرد یکاروم نیداینبا-

 من به خواطرمهبدقبول کنم

 نیهمه به خواطر خودت ا شترازیبامهبدحرف زدم من ب نیهم يکردم برا یم ینیب شیمحبت من مخالفتت وپ-

 میکن یزندگ يخوام عاد یوتحمل ندارم م تیسرد گهید ینیخوام توبب یکاروکردم م

 نمیبتونم بب گهیبارد هیمن باورندارم که -

 ینیب یم:گفت يقاطع وجد فرزام

 . میرفت یکه فرزام گفته بود م یچشم پزشک شیپ دیبا امروز

شدم وهمراهش واردمطب  ادهیباکمک فرزام پ میدیمصب رس یشدم وقت نیشدم وبه کمک فرزام سوارماش اماده

 :که گفت دمیفرزام وشن يصدا میشد

 سالم رادهستم نوبت گرفته بودم-

 دییبله بفرما-

 نهیکردن چشمم شدبعدازمعا نهیمختلف شروع به معا يفرزام وارداتاق شدم ودکتربعدازسالم بادستگاه ها دردست

 باش صحبت کنه ییکردن منتظرپاسخ ازجانب دکتربودم که ازفرزام خواست تنها

گذشته بودکه  يا قهیدونم چنددق ینم ادینشستم که فرزام ب یصندل ياومدم ورو رونیفرزام ازاتاق ب باکمک

منتظر بودم فرزام  نیماش يشدم تو نیومن به کمک فرزام سوارماش میشدوهردوازمطب خارج شد داشیفرزام پ

 گفت باالخره کالفه شدم وگفتم ینم چیگفت اما ه یبگه دکترچ

 گفت؟ یدکترچ-

 برات مهمه؟؟-

 گفتم باتعجب

 اره-

 نگفت یخاص يزیچ-

 .........يمن ازاول بتون گفتم شماومهبدگوش نداد نمیتونم بب یدونم گفته نم یم-

 حرفم وادامه بدم وگفت نذاشت

دکترروز عمل ومشخص کرده وسفارشات  مینیبب یتون یاتفاقا خوبم م ینیبب یتون یگفت دکترگفته تونم یک-

 یعمل اماده ش يالزم وبم کردتابرا
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 دیدروغ بگ ستیالزم ن نمیتونم بب یدونم نم یم ستمیبچه ن من-

 نگفتم یامامن بت دروغ-

 ردوبدل نشد نمونیب یتاخونه حرف گهید

فرزام راست  یعنی نمیتونم بب یشدکه من م یفرزام واردخونه شدم وبه سمت اتاق رفتم هنوزباورم نم باکمک

فرزام  يکردم که صدا یگه داشتم باخودم فکرم یگفت فرزام راست م یدونم چرااحساسم بم م یگفت نم یم

 دمیوشن

 نهیتونه دوباره بب یاره دکترگفت اگه خودش بخوادم-

- 

 گهیچهارروز د-

- 

 باش خداحافظ-

 کروزیکردم  یازدست داده بودم فکرنم دمیام گهیگفت،واقعاد یبامهبدبود پس راست م دمیزدنش فهم ازحرف

 نمیدوباره بتونم بب

 فرزام

 

 دهیکه فهم یرفت ومحبت ازوقت یم شیپ یبه خوب زداشتیوبه محبت فکرکردم همه چ دمیوابتخت خ يرو

شد  ینباشه دوباره نابودم زیام تیاگه عملش موفق دمیترس یم یلیبهترشده بودخ یلیخ نهیتونه بب یبودم

 .اروم بشه  کذرهیبردمش که  ناخانمیم شیقراربودامروز پ یب یلیفرداعمل داشت وخ

 خورد یبه محبت انداختم که همش تکون م ینگاه

 

 يمحبت چشات وببندوبخواب فرداعمل دار-

 توجه به حرف من گفت بدون

 ترسم یم-

 ؟یازچ-

  نمیاراببیکه دوباره بتونم دن نیترسم ازا یعمل م-
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 نباش  یچیمحبت راحت چشات وببندونگران ه-

 کنم  یخواهش هیتونم  یم-

 بگو:به طرف محبت برگشتم وگفتم باتعجب

 بازوتون بذارم يسرم ورو شهیم....شیم-

 شک زده بودم که گفت شدهیکه محبت زده بودباورم نم یازحرف

 ....مهب دمیترس یاسترس داشتم وم یوقت شهینداشتم هم یدمنظورخاصیببخش...بب-

 بردم ومحبت وبه خودم چسبوندم رسرشیحرفش وادامه بدهدستم وز نذاشتم

 ربخوابیحاالراحت بگ-

 زدوگفت يلبخند محبت

 یمرس-

 محبت زدم وگفتم يگونه  يبررو يا بوسه

  شتمیمن پ يهروقت بخوا ستیالزم به تشکرن-

*********** 

 .اتاق عمل اماده بشه  يتابرا میومحبت وبه اتاق موردنظربرد میشد مارستانیمحبت ومهبدواردب همراه

 یازخدام یخاص یبه مهبدانداختم که بانگران ینگاه میستادیوپشت درا میکرد یوتااتاق عمل هراه محبت

شونش  يکه حال خودمم کمترمهبدنبودکنارش نشستم ودستم ورو نیباا ارهیوبدست ب شیینایخواست تامحبت ب

 انداختم وگفتم

 ارهیوبدست م شیینایمحبت حتماب-

 میوبه طرف دکتررفت میبلندشد عیاومدهمراه مهبدسر رونیباالخره دکترازاتاق ب میکه نشسته بود یبعدازدوساعت

 :زدوگفت يلبخند میبزن یامهبدحرفیکه بذاره من  نیدکترقبل ازا.

 دیصبرکن دیانجام شدفقط چندروز با تیعمل باموفق-

 میوازدکترتشکرکرد میبه هم انداخت یدکترمن ومهبدنگاه باحرف

 .رنظرباشهیوبه بخش منتقل کردن که ز محبت

 طرف اتاق موردنظر رفتم  به

 شدن بود صیدرحال ترخ يگریمحبت ود یکیتا تخت بوددو توااتاق
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به  دیشدفهم یاروم ومنظم محبت م ينفس ها يکنارتخت محبت رفتم روچشماش باندگذاشته بودنازصدا به

وکامپوت واردشدواونارا  وهیآبم کیپالست هیمهبد با دمیبابازشدن دربه طرف دربرگشتم که د. خواب رفته 

 جادادوکنارمحبت اومد خچالیتو

 .رانشست وبعدبه شرکت رفت  یساعت میمهبدن

کنارتخت محبت نشستم ودستش  یصندل يدارشدرویازرفتن محبت نگذشته بودکه محبت ب يا قهیدق ده

 وگرفتم

 عمل چطوربود؟:دینشون بده پرس یکه واکنش نیبدون ا محبت

 :زدم وگفتم يحرف دکترلبخند ياداوریبا

 ینیبب یتون یم گهیدوسه روز د-

 درساکت شد يبزنه که باصدا یخواست حرف محبت

 ازاتاق خارج شد یگذاشته وبدون گفتن حرف زیپرستارواردشدوغذاراروم

ان  يکه پرستارآوردورو یوسوپ دمیتخت وجلوکش زیوبعدم نهیبلندشدم وکمک محبت کردم که بش یازصندل

 گذاشتم

 :وبرداشتم وداخل سوپ کردم وگفتم قاشق

 دهنت وبازکن-

 متون یخودم م-

 دونم  یم-

 بزنه قاشق وگذاشتم تودهن محبت یکه بذارم محبت حرف نیازا قبل

کنم ساکت شدوگذاشت  یکنم کارخودم وم ینم یدتوجهید یوقت یمن چهرش توهم رفت ول یناگهان ازحرکت

 بش سوپ وبدم

برداشتم ودست محبت  يا وهیکه مهبدپرکرده بودرفتم وابم یخچالیکه سوپ وکامل بش دادم به طرف  نیبعدازا

 دادم 

 :کنه گفتم یکه بذارم مخالفت نیازا قبل

 .يخور ینم یبه حالت اگه بگ يوا دیناراخریامروز صبح مهبدرفت ا-

 که ازحرفم خندش گرفته بودگفت محبت
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 رفت؟ یمهبدک-

 ادیشب دوباره م شیپ قهیدق ستیب نیهم-

 مشغول شد وشیتکان دادوبه خوردن ابم يسر محبت

زنگ  يبه محبت انداختم که منتظر مهبدبودباصدا یبودنگاه ومدهیازده گذشته بودومهبدهنوز ن ساعت

وجواب  یبه محبت انداختم وازاتاق خارج شدم وگوش ینگاه.انداختم مهبدبود لیمبا يبه صفحه  یم،نگاهیگوش

 دادم 

 ؟ییالومهبدمعلومه توکجا-

 ستمیالواقامن مهبدن...الو-

 پس مهبدکجاست شما؟-

 نیایب() مارستانیب نیاقاتصادف کردن لطفا به ا نیقااا-

 ازمن باشه قط شد یکه منتظرحرف نیازا وقبل

 موردنظر رفتم یمارستانیستان خارج شدم وبه سمت ب ماریازب عیسر

 شدم  مارستانیواردب

 االن کدوم بخشه نجااوردنیوا یبه اسم مهبدرحمان ییسالم آقا-

 ه؟یتصادف-

 بله درسته-

 د؟یشما فرزام راد هست-

 بله حالش چطوره-

 طرف  نیلطفاازا ننیخوان شما رابب یدکترشون م-

 رادهستن ازاتاق خارج شد ياقا شونیشدم پرستارباگفتن ا یپرستاروارداتاق همراه

 د؟یشما پزشک مهبدهست-

ذاره عملش  یمون ارهیهنوزهوش یوجودداره ول يزیداره وهرلحظه امکان خونر یمیوخ تیوضع مارشمایبله ب-

  نهیخوادقبل ازعمل شمارابب یم میکن

شدن من به اتاق  کیبودن بانزد ستادهیچندنفرکناردرا میکه مهبددران بودرفت یدکتر به سمت اتاق همراه

 ازان چندنفرجداشدوبه سمتم امد يمهبدمرد
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 یکردم که نگاهه به دکترافتادکه به اتاق یبه مرد نگاه م یباسرگم....نداشتم اقاتوراخدا يریاقا به خدامن تقص-

 کرد یکه مهبددران بوداشاره م

 دکتر

 دیکن شیترراض عیلطفاسر-

تخت شوکه شدم به سمت تخت رفتم وکنارش  يجان مهبدرو مهیبدن ن دنیتکان دادم ووارداتاق شدم باد يسر

 نشستم

 زدوگفت یجان میمن لبخندن دنیمهبدباد

 یکه م ي...زیها چ..ردم فقط تن..گ یگه برنم...ياق عمل د...ونم اگه برم ات...د یمدی....که اومد.... نون....مم-

که  ي..واهش....اخ...تنه دید....راش خسته ش.....نم ازرفتا...دو یدمیت باش..واظب محب....که م نهیوام ا...خ

 ....د ...ينذار... ه تنهاش...ك نهیون دارم ا...ازت

 توحرفش وگفتم دمیپر تیباعصبان

اگه به فکرمن  یبش قینارف يخوا یم ير یکجام رمیم یچ یعنی یزنیکه م هیحرفا چ نیپسرخجالت بکش ا-

باربابدست اوردن  نیدوباره ا يخوا یدوباره خواهرت داغون بشه م يخوا یبه فکرخواهرت باش م یستین

 يبش بد يا گهیچشاش غم د

 :وجه به فرزام گفتزدوبدون ت يکه چشاش پراشک شده بودلبخنددرداور مهبددرحال

 گرده ي....برم یگ....زند....به...ره ....دوبا....ما..شو....ت باوجودش....محب....نم....مئ....مط-

تکان دادم ونگاهم به چشمان  يبشه سر دعملیتر با عیموقع پزشک وارداتاق شدوگفت هرچه سر همون

 :پرازالتماس مهبددوختم

 مطمئن باش مراقب محبت هستم-

 نون...مم-

 اتاق عمل منتقل کرد دکترواردشدومهبدوبه

وگرفتم وخواستم به اتاق  مارستانیب يشماره  هیمحبت افتادم سر ادهیاز مردنبود تازه  ياومدو خبر رونیب ازاتاق

 محبت وصل کنن

 یالوسالم محبت خوب-

 شده؟؟ يزیچ..سالم-
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 منه  شینگران نباش مهبدم پ کشهینه من کارم طول م-

 باش-

وقت  یلیخ. میمهبدوازدست بد دمیترس یصحبت کردن به محبت نگاهم وبه اتاق عمل دوختم م یبعدازکم

 اومد رونیمهبدبودم که دکترازاتاق ب يبودبامهبداشناشده بودم وبرام کمتراز برادرنبود مشغول دعا برا

 شد ؟؟حالش خوبه؟ یدکترچ ياقا:به طرف دکتررفتم وگفتم عیسر

 !!متاسفم :وگفترااز صورتش دراورد دکترماسکش

صورت خندان مهبد باورم  ياداوریوجودنداشته باشه با گهیکه دکترزدخوشکم زدچطورامکان داشت مهبدد یباحرف

شدمحبت  یافتادم اگرمحبت خبردارم ادمحبتیکردم به خودم مسلط باشم تازه  یامکان نداشتسع نیشدا ینم

 کردم؟؟؟؟؟؟؟ یرمخبربراش سمه حاال چه کا نیدراومده بودوا یتازه ازافسردگ

**************** 

با روان . گرفت یمحبت نگفته بودم ومحبت مدام سراغش وم يزیگذشت وهنوز چ یمهبدم يدوروزازخاکسپار

 .بگم امروز قراربود دکترباندوباز کنه  يزیمحبت چ دبهیشناسش صحبت کرده بودم وگفته بود فعال نبا

 دکتروارد اتاق مهبدشدم همراه

 :محبت گفتدکترروبه  خانم

 ؟يندار يزیچ يحال خوبه درد-

 :اهسته گفت محبت

 بله خوبم-

 :زدوگفت يدکترلبخند خانم

 یشیباندراحت م نیباالخره امروز ازشرا-

 محبت

 

 :محبت بازکردوگفت يچشما يطرف محبت رفت وباندوازرو دکتربه

 حاال اروم چشات وباز کن -

 ؟؟ینیب یم يزیچ-

 :گفتم باترس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا almaramanda  –روشن دل 

wWw.98iA.Com ٩٩ 

 نه-

 دوباره چشمات وببندودوباره بازشون کن  ستین يزیچ-

 عیخوردسر ینوراتاق که به چشمانم م يزیراباز کردم وبات میتکان دادم وچشمام وبستم ودوباره چشمها يسر

 چشمانم وبستم

 کن یدوباره سع یکن یعادت م-

شدمن من  یم نمراباز نگه دارم ،باور میکردم دربرابرنور چشمها یوباز کردم وسع میپلک ها یارام نباربهیا

که بالبخند نگام  يبودودرکنارم مرد دهیپوش دیکه لباس سف یبه زن یباشگفت نمیباالخره تونستم تونسته بودم بب

 کردم یکردنگاه م یم

 دکتر

 ؟؟ینیب یتارم-

 بله-

 شه یبه مرور زمان رفع م ستین یخاص يزیچ-

 رفت رونیباشه ازاتاق ب یکه منتظرحرف نیا وبدون

فرزام عادت  يوقت بودبه بوسه ها یلید،خیشک فرزام بودجلواومدوگونه ام رابوس یافتادکه ب يبه مرد نگاهم

 کرده بودم

 ؟؟ینیبب یتون یگفتم م يدی؟؟د یخانوم يچطور-

 :زدم وگفتم يلبخند

 ممنون زیبابت همه چ-

 ه؟ی،خب نظرت چ فمهیصدبارگفتم وظ:زدوگفت يلبخند فرزام

 به فرزام نگاه کردم باتعجب

 ؟؟یچ يه دربار-

 به خودش اشاره کرده وگفت بادست

 ؟خوشکلم؟ م؟؟زشتمیمن ،شوهرت ؟؟چطور-

 بایز يبلندقدوچهارشانه وچهره ا يفرزام انداختم مرد يبه سرتاپا ینگاه

 :زدم وگفتم زیام طنتیش يلبخند
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 ستیبدك ن....اممممم-

 حرف دستش راجلواوردوگونه ام رانوازش کرده وگفت نیباا فرزام

 ها؟؟ ستمیکه بدك ن-

 مهبد افتاده بودم ادینگفتم تازه  يزیوچ دمیخند

 ست؟؟ینجانیپس چرا مهبد ا...مهبد-

 فرزام رنگ غم گرفت يلحظه چشما هی يحرفاحساس کردم برا نیباا

 اومدمجبورشد بره شهرستان شیبراش پ يمهبدکار...مهبد-

گفت ارزوداره من  یکه م يمهم ترازمن؟؟په کواون مهبد يکه مهبدکرده بودناراحت شده بودم چه کار يازرفتار

 نمیدوباره بب

 به فرزام افتاد که گفت نگاهم

 امیدم وم یوانجام م صتیترخ يکارا رمیمن م-

 شد وازدرخارج

خارج شدم وبه سمت  مارستانیگذاشتم وباکمک فرزام ازب نیزم يتخت بلندکردم ورو يازرو یرابه ارام میپا

 یم ییاینبودمثل رو یکردم هنوزم برام باورکردن ینگاه م رونیبه  جانیشدم وباه نیسوارماش میرفت نیماش

انداخت  دیفرزام کل میپله ها باال رفت زشدم وا ادهیپ نیباکمک فرزام ازماش میدیرس یوقت.بود افتهی انیماندکه پا

باست کرم  ینسبتابزرگ ییرایانداختم حال وپد ییرایبه حال وپد یقبل از فرزام واردخونه شدم وبه نگاه

داشت به سمت اتاقارفتم اول وارداتاق مطالعه درواقع  ینیدلنش يبه اشپزخونه انداختم که فضا ینگاه.یوشکالت

 زیقرار داشت ووسط اتاق م یبزرگ يان کتاب خانه  يکه گوشه  یاسمون یبه رنگ اب یاتاق کارفرزام شدم اتاق

 ....،حافظ يگذروندم سعد ینام کتاب هارااز نظر م کیبه  کیبودبه سمت کتابخانه رفتم و یبزرگ ریتحر

فرزا  يگرفتم باصدا یازدوستام کتاب شعرم شهیهم نابشمیکه ناب نیقبل ازا.کردم فرزام اهل شعرباشه  یفکرنم

 .حضورش شدم يتازه متوجه 

 ؟ینیاتاقمون وبب يخوا ینم-

 چرا-

 .ه سمت اتاق مشترکمون رفتم وازکتاباگرفتم وب نگاهم

 .پررنگ وکمرنگ  یباست نارانج یشدم اتاق وارداتاق
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 ...میتون یم يدیانپسندیومدیخوشت ن ونیاگه ازدکوراس-

 گفتم باعجله

  هیعال يزینه همه چ-

 زدوگفت يلبخند فرزام

 ارن؟یزنگ بزنم ب يخور یم یچ-

 کنم یدرست م يزیچ هیخواداالن خودم  ینم-

 گرفت گفت یکه شماره م یوبرداشت ودرحال یبدون توجه به حرف من گوش فرزام

 يخور یم دهیکوب يخسته ا-

 اره -

 رفت که درحال زنگ خوردن بود شیکه فرزام غذاراسفارش داد به سمت گوش نیبعدازا

 فرزام

 الو سالم-

- 

 دستت یاره گوش-

 وتزدستش گرفتم یف فرزام رفتم وگوشبه طر عیکه مهبدباشه سر نیبه شوق ا.وبه طرفم گرفت لیوبعدمبا

 الومهبد-

 شد  رهیباحرف من لبخندش محوشدوبه من خ فرزام

 الومحبت جان-

 شده بود رهیبه فرزام انداختم که هنوز به من خ ینگاه یزن جاخوردم با سردرگم يباصدا

 فرزانه ادمنمیالوالومحبت جان صدام-

 فرزانه؟ یادخوبیالو بله صدا م-

 یعملت باموفقت انجام شده االن خوب دمیازفرزام شن یتوخوب زمیممنون عز-

 نمیتونم بب یشه که م یاره هنوز خودمم بارم نم یمرس-
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صحبت  یکردم که زنگ به صدا دراومد فرزام به سمت دررفت تادروباز کنه بعدازکم یبا فرزانه صحبت م داشتم

فرزام به کمکم اومد  زمیوبه دست فرزام داد وبه سمت اشپزخونه رفتم تاغذاهاراداخل ظرف بر یبافرزانه گوش

 .گذاشت زیم يوغذا هارا رو

 کردم که فرزام گفت  یم ينشسته بودم وداشتم باغذام باز زیم پشت

 ؟يخور یچرانم-

 :توجه به حرف فرزام گفتم بدون

 دمارزش ش یب نقدربراشیزنه ؟چراا یچرامهبدزنگ نم-

انجام شده  تیعمل باموفق دیفهم یمهبدصبح به من زنگ زدو وقت یباارزش یلیمحبت مطمئن باش برامهبدخ-

 خوش حال شد یلیخ

 چرانخواست بامن صحبت کنه-

 وحاالهم غذات وبخور رهیگ یکه سرش شلوغه هروقت بتونه تماس م نیعجله داشت مثل ا-

وچشمام وبستم باباز شدن در چشمام وباز  دمیت دراز کشتخ يظرفاراشستم وبه طرف اتاق رفتم رو بعدازغذا

دونم  ینم دیپشت به من خواب یفرزام بدون گفتن کالم.بودنگاه کردم  دهیکردم وبه فرزام که درکنارم خواب

کرد  یم يازم دور احتهنار يزیکردم فرزا م ازچ یکردم اخالقش عوض شده بوداحساس م یچرااحساس م

وقت بود فرزام بامحبتاش قلبم وتصرف کرده  یلیکرده بودم خ دایپ یوقت بودنسبت به فرزام حس یلیخ.

 به فرزا بگم دوسش دارم  کسالیباربعداز نیاول يخواستم برا یوگرفته بودم م میبودتصم

 میبه زندگفرزام دوباره  امیکنارب امیتونسته بودم باسخت داکنمیتونسته بودم خودم و پ میبه زندگ باورودفرزام

خواست  یبشم که فرزا م م یخواستم همون یبشم م شیخواستم باعث آزاروناراحت ینم گهیبود د دهیگرمابخش

 قدم وبردارم نیبرام براداشته بود االن نوبت من بودنوبت من بودکه اول يادیز يفرزام قدم ها

 يه به تعجب فرزام سرم وروترشدم که باعث شد فرزام به طرف من برگرده بدون توج کیبه فرزام نزد یکم

 : گذاشتم دستم ودورکمرش حلقه کردم وگفتم نشیس

بوده ونبودبم  فتیکه وظ ییها يزیچ شهیهم.نبوده  فتیواقعاوظ یول فتهیوظ یدونم تاحاال هزاربارگفت یم-

 .....امامن يکرد ياداوری

 ممنون زیبابت همه چ:وباال گرفتم ونگاهش کردم وگفتم سرم

 گذاشت  میلب ها يرارو شیلب ها یبدون گفتن کالم فرزام
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 يناراداریبهتر اقتیوبودوتول فمیگم وظ یمحبت هنوزم م-

 :فرزام نگاه کردم وگفت يچشما به

 ....وقت تنهام چیکنم ه یناراحتت نم گهیفرزام دوستت دارم د-

 :لبهام گذاشت وگفت يورو فرزامانگشتش

 سسسسسسیه-

 دوگفتیگوشم رابوس يفروبردوالله  میادرموهاگرفته وسرش ر وبعدمرادراغوش

 کنارتم شهیشم هم یوقت ازتوناراحت نم چیمن ه یخانوم-

 :وگفتم دمیوعقب کش خودم

 ؟یگ یچرابه من دروغ م یکنم ازم ناراحت یفرزام احساس م-

 وخسته ام ادترشدهیکارام ز یفقط کم ستمیمحبت من ازت ناراحت ن-

 نگفتم  يزیناراحته سکوت کردم وچ يزیکرد هنوز فرزام ازچ یکه احساس م نیباا

 یبراچشات ضرر داره بهتر استراحت کن یجانیوهراسترس وه ينباش تازه عمل کرد یچیمحبت نگران ه-

 نزدم ودراغوش فرزام به خواب رفتم یحرف

ش حال بودخوش به محبت انداخت که دراغوشش درخواب بودخو یشدونگاه داریبازنگ ساعت از خواب ب فرزام

مرگ مهبد تمام  ياداوریخواهد اما با یکه محبت اورام نیاست ازا رفتهیکه محبت باالخره اوراپذ نیحال از ا

به اغوش  ازیکه ن يغم زده به محبت انداخت که مانند دختربچه ا یکرد نگاه یفروکش م شیخوش حال

 یرا م شییتبا یکه ب يگم که تنها برادرتونم به محبت ب یچطور م:مادرداشت به خواب ر فته بود باخودگفت

 . ندیتواند برادرش رابب ینم گریوقت د چیتونم به محبت بگم که ه یکند فوت کرده است چطور م

 :محبت راتکان دادوگفت ارام

  میدبریبا دارشویمحبت ب-

 رااز هم باز کردو به فرزام نگاه کرد  شیپلک ها یبه ارام محبت

 نایم شیپ میبر دیبلندشو با زمیعز-

 :گفت يخواب الود يباصدا محبت

 نا؟یم-

 :شد گفت یکه ازتخت بلندم یدرحال فرزام
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 ایدیخواب نمیبب امیکنم بلندشو اماده شو ن یشد تامن صبحانه راآماده م رمونیبلندشو که د یاره خانوم-

 :بلندشدوگفت عیباحرف فرزام سر محبت

 صبحونه رااماده کنم امیتاخودم ب ایزن یدست نم-

 :زامفر

 گرسنمه یلیصبحونه راآماده کن که من خ ایاماده شو بعدخودت ب عیدست نزنم سر يزیبه چ يخوا یاگه م-

 باش -

 رفت  رونیاماده شدو ازاتاق ب قهیاز جا بلندشدوظرف ده دق عیوسر

 نیکندقبل ازا یصبحانه بااخم به فرزام نگاه کرد که باخنده نگاش م لیووسا زیم دنیشد که باد وارداشپزخونه

 :بزندفرزام باخنده گفت یکه حرف

  یصبح تو بااخم شروع کن ستیصبحانه بخور دوم خوب ن ایدست وصورتت بزن بعدب یاول برو اب-

 رونیب ییرفت وبعدازشستن صورتش از دستشو ییکرد به سمت دستشو یکه هنوز بااخم به فرزام نگاه م محبت

 :رزام نشست وارام گفتکنارف زیاومدوبه اشپزخونه برگشت پشت م

 کاررانکن نیا گهیفرزام لطفا د-

 چرا؟-

منن همون طور که  ي فهیوظ نایا یکن اغذاراامادهیمن صبحونه  يتو جا قهیدم به د ادیفرزام من خوشم نم-

 یکن یکار م رونیتوب

 :باخنده گفت فرزام

 یکنه بعدتوبرعکس یکنن که شوهراشون کمکشون نم یناله م نیزنااز ا یخانوم-

 دختره ي فهیفقط وظ زایچ نیگفته ا یک بعدشم

 ست؟ین:محبت

مثل مهبد  میکرد یم زیوخونه راتم میشست یمن وفرزانه ظرفارام ینوبت نوبت ادیم ادمیکه  یینه واال من از جا-

 کرد یکمکت م شهیکه ه

 يجلو ینیریخودش يفقط برا ومدیکاراخوشش نم نیمهبد قبال اصال ازا:دوگفتیکش یمهبد اه ياداوریبا محبت

 مامان بودومن بابا  يشده  زیکرد چون مهبد عز یکاروم نیمامان ا

 شد فرزام؟ زاعوضیچ یلیبعدبامر گ اونا خ یول



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا almaramanda  –روشن دل 

wWw.98iA.Com ١٠٥ 

 بله-

 ره؟یگ ینم یتماس چیفرزام چرامهبد ه-

 زنه  یمطمئنن زنگ م کاربشهیگفتم مطمئنن سرش شلوغه هروقت ب يدیکبارپرسیقبال  زمیعز-

 .شد رمونیوبخورکه د بدوصبحونت

وارد اتاق بشم  ییبار به تنها نیاول يفرزام ازم خواست برا یمنش يوبعد ازاجازه  میفرزام واردمطب شد همراه

پشت  یآن بود زن يگوشه  ینسبتابزرگ زیبودکه م یاتاق کوچک.به اتاق انداختم  ینگاه.درزدم ووارداتاق شدم .

 .بود يزیچ انوشتنیآن بود ومشغول 

 :زدوگفت يمن لبخند دنیدبا زن

 سالم دخترگل مبارك باشه-

 :زدم وگفتم يلبخند نایم يصدا باشناختن

 یسالم مرس-

 خب اوضاع چطوره؟-

 خوبه-

بعداز اتاق خارج شدم وواردسالن شدم وبا چشم دنبال فرزام  يجلسه  میوتنظ نایساعت حرف زدن بام مین بعداز

مشغول حرف زدن  یکه با کالفگ دمید يدرورود يازمطب خارج شدم که فرزام وجلو دمیاوراند یگشتم وقت

 شد یهرلحظه واضح تر م شیشدم که صدا کیبود از پشت به اونزد یباکس

 تونم بش بگم یاخه مادر من ،من چطور م-

- 

 هیده توگرکست مر نیتر زیتمام بش بگم محبت جان عز یرحم یتونم برم باب یمن نم دیزن یم ییمادر حرفا-

 .شتمیمن پ اینکن

- 

بش بگم محبت  ينطوریتونم ا یمن نم یخواد ول یدرسته که محبت من وم دیکن یمامان شمااصال درك نم-

 .شه یداغون م
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فرزام انگار مغزم از کار  يشم ؟؟؟باحرفا یکسم؟؟؟؟؟؟من داغون م نیتر زیگفت ؟؟؟؟؟؟عز یم یداشت چ فرزام

ممکنه فرزام خودش بم گفت  ریغ نیا یمهبد باشه؟؟؟ول...ممکنه.....ممک یعنیکسم ؟؟؟ نیزتزیافتاده بود عز

 گفت؟؟ یم یداشت چ نیرفته شهرستان؟؟پس ا يکار يمهبد برا

 یم يصورتم جار يکه رو ییاشکها دنیزد به سمت من برگشت که باد یهمون طور که داشت حرف م فرزام

 کردوبه سمت من اومد یشدند تندتند بامادرش خداحافظ

 محبت حالت خوبه؟؟...محبت-

 ه؟؟؟یچ انیفرزام جر-

 ....ن يزیچ-

 :کردم بغضم وفروببرم گفتم یم یکه سع یدرحال

 ....؟؟فرزام تروخدا نهیوبب ومدمنیمدت ن نیاومده؟؟چرا ا ییتروخدا راستش وبگو ؟؟سرمهبد چه بال ...تروخدا -

 بزنه که گفتم یبه طرفم اومدوخواست حرف فرزام

 مرده نه؟ ؟مهبدیدروغ گفتچرا؟چرا بم -

 :گفتم یزدم و م یاش م نهیآومدم و بامشتم به س رونینگفت ومحکم دراغوشم گرفت ازآغوش ب يزیچ فرزام

 چرا؟؟ یبدچرا بم نگفت یلیخ يبد یلیفرزام خ-

 دم یم حیمحبت اروم باش برات توض-

 مهبد  شیمهبد فرزام تروخدا تروخدا من وببر پ شیخوام من وببپ ینم-

 برمت  یجانم چیه یتااروم نش-

 انداختم  یساکت شدم وباچشمان پر از اشک به فرزام نگاه عیحرف فرزام سر با

 زدوگفت یبم انداخت ولبخند کم جون ينگاه غم زده ا فرزام

 برمت یم ينکن هرجه ب خوا هیگر نیافر-

 ینم یوحرف میرده بودهردوسکوت ک نیهم نهادم درماش يرارو میشدم وپلک ها نیفرزام سوارماش باکمک

 هیکابوس باشه نه  هیو فقط  دمید یباشه که هرشب م ییخوابا يخبر مثل همه  نیتو دلم دعا کردم ا. میزد

 .تیواقع

 .دوختم بهشت زهرا رونیاومدم وچشمانم وباز کردم ونگاهم رابه ب رونیازفکرب نیماش ستادنیباا

 .شم ادهیپ نیحالم به طرفم اومد وکمک کرد ازماش دنیسست شده بودوتوان حرکت نداشتم فرزام باد پام
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 .فرزام به طرف سنگ قبر مامان وبابا رفتم  باکمک

 نجایمهبد پس ا شیانداخته بود مگه قرار نبودمن وببره پ نییفرزام انداختم که سرش وپا ینگاه باتعجب

 م؟؟یکرد یچکارم

 شدم که کنار ان ها خاك شده بود  يقبر تازه ا يبه قبر ماد ر وپدرم انداختم که متوجه  ینگاه

 !!یرحمان مهبد

 .نشستم  نیتوان حرکت نداشت برزم میقبر مهبد به طرف قبر رفتم و چون پاه دنیباد

 خروارها خاك بود؟ ریمن بود که ز نیبرادر نازن نیمهبد من بود؟؟ا نیشد ا ینم باورم

 ؟؟یود که مهبدم ازم گرفتدادم؟؟خدا مردن مادروپدرم بس نب یمهبدوازدست م دیبا چرا؟؟چرا

 :به قار دوختم وگفتم نگاهم

بود تنها نگذاشتنت  نیبود ا نیا يذار یوقت تنهام نم چیه یگفت یشمیپ شهیهم یمهبد چرا؟؟مهبد گفت-

 ادامه بدم یچطور به زندگ گهی؟؟مهبد من بدون توچکارکنم بدون تو د

 فرزام

 

به طرفش .گذاشت یهم نم يشده بود وپلک رو رهیشد که محبت سرقبر نشسته بود وبه قبر خ یم یدوساعت

 :رفتم وگفتم

 میبر دیدلم با زیعز-

از نگاهش شوکه شدم دوباره شده بود همون محبت .بم انداخت ودوباره نگاهش رابه قبر دوخت  ینگاه محبت

 .روح یسردوب

 .شه نیکمکش کردم راه بره وسوارماشتوجه به تقالش از سرقبر بلندش کردم و بدون

ونگه  نینخورده ماش يزیمحبت از تاحاال چ نکهیا ياداوریبا.وروشن کردم وبه سمت خونه به راه افتادم  نیماش

 .برگشتم نیودوباره به ماش دمیخر يریوش کیداشتم وبه سمت سوپر مارکت رفتم وک

 .به طرف محبت گرفتم که ازم نگرفت  ریوش کیک

 ينخورد يزیمحبت بخور از صبح چ-

 .وروشن کردم نیوگرفتم وان هارادر دردستاش گذاشتم وماش دستش

 .شده بود رهیکه دردستانش بود خ یکیروکیبه محبت انداختم که به ش ینگاه مین یرانندگ درحال
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 .ونگه داشتم نیکردم وماش یپوف

و باز کردم و به  کیرادرپاکت زدم ودردستش قراردادم وبعدجلد ک یو ن دمیکش رونیدست محبت ب روازیش پاکت

 .دادم گرشیدست د

 ،بخور یکن یمحبت جان ضعف م-

 .شده بود رهیکه دردستش بود خ يریوش کینزدو به ک یحرف بازم

 دردهانش گذاشتم رویش یدردهانش گذاشتم که مجبورشد بخوره بعدن يوازش گرفتم تکه ا کیک

 زد ینم یشده بودوحرف رهیخ یتامعلوم يبودم اما محبت به نقطه  یضمنتظر اعترا هرلحظه

 .دیدادم که سرش راعقب کش یوبه محبت م کیروکیهمون طور پاکت ش داشتم

 .ادامه دادم یوکنارگذاشتم وبه رانندگ ریوش کینزدم وک یحرف

محبت دستش رااز  میکه واردخونه شد نیبشه بعدازا ادهیپ نیمحبت وکمک کردم تاازماش میدیبه خونه رس یوقت

 .طرف اتاق رفت  دوبهیکش رونیدستم ب

 اوردم وجواب دادم رونیشلوارم ب بیوازچ لیمبا لیزنگ مبا يباصدا

 بله-

 دیشه خودتون وبرسون یاومده اگه م شیفرزام خان تو شرکت مشکل پ-

 به اتاق دربسته انداختم وگفتم ینگاه

  امیباش االن م-

 بود  دهیتخت خواب ياق رفتم و دروباز کردم که محبت روسمت ات وبعدبه

  امیم عیرم وسر یمن م زمیعز-

  تیموقع نیخواستم تو ا یخواستم برم نم ینشون نداد نم یبه محبت انداختم که عکس العم ینگاه

 به محبت انداختم وازدرخارج شدم ینگاه یبذارم بانگران تنهاش

زد  یحرف نم ناهمیبام گهید یکرد حت یم يسکوت گرفته بودوازم دور يشد که محبت روزه  یم یکماهی

گفت اون موقع هم که مادرپدرمحبت فوت شدن مهبد  یم ادیگفته بود که بذارم تنها باشه تابه خودش ب نایم.

 ادویتا به خودش ب هبذارم محبت تنها باش دیگفت با یکنارش بودو االنم بعدازمرگ مهبد من کنارشم م

 .کم تربه محبت ،محبت کنم  دیگفت با یوبدونه م انشیقدراطراف
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 میراهم امتحان کن نیا دیگفت با یم نایم یزنه حال محبت بدتر بشه ول ینامیکه م یحرف نیباا دمیترس یم

 .وامتحان نکرده بودم  نیومن هنوز ا

افتاده  نیزم يهوش رو یمحبت که ب دنیکه باد.به سمت اتاق رفتم  دمیمحبت وند یخونه شدم ووقت وارد

 .بودودوروبرش پر ازقرص بودخشکم زد 

 .رفتم نیبه سمت ماش عیبه طرف محبت رفتم ودراغوشش گرفتم وسر عیسر

 .به بخش اورژانس منتقلش کردن عیان بزارم وسر يومحبت ورو ارنیمن دستور دادبالنکاردب دنیپرستارباد

 :اومدوگفت رونیساعت دکتر ازاتاق ب میبعدازن

 خورده بود يادیقرص ز دیشانس اورد-

 :گفتم یبانگران

 دکتراالن حالش چطوره بهترشده؟ ياقا-

 :زدوگفت يدکترلبخند

 .شه یاالن به بخش منتقل م میوشستشو داد معدش

خواست  یبودم چطور فکرکرده بود ؟که م یعصبان یلیبودازدستش خ دهیبه محبت انداختم که خواب ینگاه

 .خودش وبکشه

 محبت

 دیکه من االن با نیکردم ؟مگر نه ا یبه دوروبرم انداختم من تو اتاق خودم چکارم یو باز کردم نگاه چشمانم

 .مرده باشم 

 غذابه دست واردشد یظیباز شدن در به طرف در برگشتم که فرزام بااخم غل يباصدا

 نیا یتونست یها؟جوابم وبده چطور م يفکرکرده بود یتوباخودت چ.چه عجب خانوم بهوش اومدن -

 یمهبد خوش حال م یکن یبود؟فکرم نیدم؟ا یازارت نم گهیفرزام د یگفت یکه م ییبود حرفا نی؟ایکاروبکن

 گه؟؟یوبده د نه؟؟جوابمیطور بب نیشه توراا

 نیاالن ا یبودم ول دهیومحبت ازفرزام ند یجز مهربون شهیهم دمید یم یقدر عصب نیبود که فرزام وا یباراول

 :گذاشت وگفت زیم يشناختم فرزام بدون توجه به من ظرف ورو یبودنم ستادهیوکه جلوم ا یفرزام عصبان

 سوپش داغه خوبه برات-

 :بره که بابغض گفتم رونیخواست ازاتاق ب و
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 خورم ینم-

 بدرك:به من انداخت وگفت نیخشمگ ینگاه فرزام

 .رزام ف يها يسرد يباشه برا یکردم رفتارم شروع یفکر نم. خارج شد  وازاتاق

داد براش  ینم تیبم اهم.بردم  ینم ناهمیم شیپ یحت گهیاون فرزام قبل نبودعوض شده بودد گهید فرزام

 میاومد ومستق یخونه م روقتیشباد.انداخت  یهم بم نم ینگاه مین یحت گهید انهیکردغذام وخوردم  ینم یفرق

 .دیخواب یرفت واون اون جا م یبه سمت اتاق کارش م

به ......االن یاومد ول یسمتم م شهیتوجه به رفتارم هم یاون ب یکردم ول یباش خوب رفتارنم شهیکه هم نیباا

کردم که  یتودلم دعا م.ازدست بدم  گمید زانیخواستم فرزام هم مثل عز ینم ازداشتمیاغوشش به بوسه هاش ن

 . امیکه من به خودم ب نیا يفرزام فقط تظاهرباشه برا يها ياخالقا وسرد

 .گرفت یرادمیبودکه ازغذاهام کارام ا دهیرس ییبه جا یشد حت یم روزیز به روز بدتردرو یول

ذاشتم  یقدم جلو م دخودمیخودم واماده کرده بودم با.کردم  یوتموم م میتحر نیدایهرطورشده بود با امروز

 .ذاشت االن نوبت من بود یفرزام جلو م شهیهم

به من بندازه به سمت اتاق  ینگاه میبخوره ون ییکه غذا نیافرزام بااخم وارد خونه شدوبدون  شهیهم مثل

 .کارش رفت

 دمیپوش یبار تاب وشلوارچسبون نیاول يودراوردم و درکمدم وباز کردم و برا اهمیلباس س يوخورده ا کماهی بعداز

شانه  يرو میراباز کردم که باعث شد موها میکش موها.فرزام  يبرم جلو يطور نیخواستم ا یباراول بودم.

 .سر بخورد میها

که دراتاق بوددرحال کتاب خوندن بود  ينفره ا کیتخت  يسمت اتاق کار رفتم واروم دروباز کردم فرزام رو به

 .کرد یبودم نگاه م ستادهیدرا يدر کتاب راکنا گذاشت وبا تعجب به من که دراستانه  يباصدا

 :به خودش اومد ابروهانش رادر هم کردوگفت یوقت

راحت قرص  يبعدبر انهیمن خوابم  ینگاه کن يالبد اومد:زدوگفت ي؟؟وبعدپوزخندیکن یاچکار مج نیتو ا-

 .کمکت امیخودم م یخودت وبکش یاگه خواست ندفعهیراحت باش ا زیعز دبگمیبا یوخودت وبکش يبخور

 کردم یخواستم بگم ؟؟چطورحرفم وشروع م یم یخودراگم کرده بودم چ يفرزام دست وپا يمسخره  ازلحن

 ..........فرزام من:گفتم بابغض
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طالقت  میر یفردا م يخوا یباشد همون طور که م یخواست یازاول من نم يخوا یدونم تو من ونم یاره م-

 .دم یم

وچشمانم وبستم وارام  دمیتخت دراز کش يرو. دمیکه فرزام زدبغضم شکسته شدوبه سمت اتاق دو یباحرف

 نییبا پا.ام چکارکرده بودم چطور تونسته بودم قلب مهربونش وسنگ کنم من بافرز.کردم ختنیشروع به اشک ر

 یسردش به گردنم م يها ونفسبود دهیکه کنارم خواب ظیغل یاومدن تخت چشمانم راباز کردم وفرزام را بااخم

 . دمیخورد د

واقعا خودم  گهیدفعه د نیبدون ا یباشد باشد طالقم بده ول:وخودم رادر اغوشش رها کردم وگفتم اورمین طاقت

 کشم یوم

دم تاابد مال  یطالقتم نم. یخودت وبکش یکن یتو غلط م:زدوگفت ینیخودرااز هم باز کردولبخند دلنش ابروان

  یخودم

 ...یعنی:گفتم یارام به

 عاشقتم یعنی:گفت دیبوس یکه گردنم رام یدرحال فرزام

 بعد کسالی

 مهبد سالم

 يباعث شد يکرد یمعرف اروبمیمرددن نیبگم ازت ممنونم مهبد توبهتر کیشدنت وبت تبر ییدا مهبداومدم

بزرگ بشه  یوقت گهیفرزام م.خودته  هیعشق من وفرزام درست شب يمحمدثمره .بااون طعم عشق وبچشم

 . شهیتوم نیدرست ع

 رشدید زمیعز-

 اومدم:سرشاراز عشق به فرزام که محمدودربغلش گرفته بودانداختم وگفتم ینگاه

 امیمامان ، بابا خداحافظ ،دوباره م مهبد،

 

 

 

  92 آذر  : یینها انیپا

  93 مرداد: انتشار در سایت نودهشتیا 
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