
                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

1 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

 www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 :مقدمه

 ....صبوری تو ی گذشته روزهای ی همه تعداد به.... مادریعنی.... @

 ....دلواپسی تو ی آینده روزهای ی همه تعداد به.... مادریعنی.... @

 ....بیداری تو ی کودکانه خوابهای ی همه آرامش تعداد به.... مادریعنی.... @
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 ....شد چروک تو بالیدن پای به عمری که دستهایی خستگی بوسیدن.... مادریعنی.... @

 ....مادری محبت گدای هم باز باشی هم دنیا آدم ترین اگرثروتمند.... @

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

  یک فصل.... @

 سرهپ این باز که بودیم نشده دور دانشگاه از قدمی چند هنوز بیرون اومدیم دانشگاه از افسانه با

 دادم، ادامه راهم به و چپ علی طویل ی کوچه به زدم فعال خودمو ، میزد صدام داشت سریش ی

 خانوم...  بود کن ول مگه اما بدوه دنبالم باید بیچاره این حاالها حاال یعنی طویل میگم وقتی

 تطاق افسانه باالخره... میزد باالنس هی داشت و اعصابم رو بود رفته... یبشک خانوم... شکیب

 : گفت و پهلوم تو کوبوند آرنجش با و نیاورد

 به ونشزب شکیب، خانوم گفت که بس ساعته یه ؟...گذاشتی کار سر رو بیچاره یا هپروتی تو دختر

 ؟...میگه چی ببین وایسا چسبید، سقش

 : گفتم و افسانه به توپیدم تممیرف خیال بی که طور همون

 رسیمب ایستگاه به تا بریم زود بدو... دارم برات که نشو معرکه بیار آتیش بعدم اول، شو خفه تو

 ...بزنم حرف باهاش بخوام برسه چه ببینم و ریختش نمیخوام

 : گفت و زد صداداری پوزخند اومد می دنبالم اردک جوجه مثل که طور همون افسانه

 ..میشه آب داره قند کارخونه دلت تو االن... دتخو جون آره

 : گفتم بهش لج با... شد ساکت و کرد خیس و خودش گمونم که رفتم بهش ای غره چشم یه

 انهافس ؟...بیام خرکی عشوه اُسکل این برای که دارم خاطرخواه کم مگه... کنم آب قند کارخونه من

 ما هک اوضاعی این با دیگه شدند، ورشکست هام کارخونه وقته خیلی که بدون نمیدونی اگه خانوم

 ...تو جون سنگه قلوه همش بشه آب که نمونده قندی داریم

 مثل سریش ی پسره یهو نرسیده ایستگاه به ، رفتم منبر باال من نه و زد حرفی افسانه نه دیگه

 با. ..گرفت رو دشمن پیشروی جلوی و کرد باز طرف دو به دستاشو تا دو و جلومون پرید جن

 : کردم زمزمه لب زیر و زدم زل بهش خفن اخم یه و تعجب
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 ...پرید دریچه از هم یکی پری و جن بود کم داشتیم، کم و همین

 : گفت و چرخوند رو مثقالیش دو زبون اون باالخره

 نسنگی گوشاش اینقدر بزرگمم مادر دارید، سنگینی گوشای چه ماشاهلل... شکیب خانوم وای

 ...نبود

 وت و هم تو کشیدم اخمامو تر خفن بلکه نخندیدم تنها نه من اما خندید، ریز افسانه حرفش با

 میکرد، خودش غرق و آدم کننده، جذب و تیره عسلی داشت چشمایی عجب زدم، زل چشماش

 نمایش به رو قشنگی هارمونی خرماییش موهای اون با که داشت هم حالتی خوش بینی و لبها

 یه میموند، ذهنت تو مدت یه تا که ها چهره اون از داشت گیرایی ی چهره کل در بود، گذاشته

 ی دهدهن نشون که بود کرده ست روشن کرم تیشرت یه با و سفید اسپورت کت یه و جین شلوار

 ههمیش و نشست نمی دلم به چرا نمیدونم نبود مهم من برا بود چی هر... بود سلیقگیش خوش

 ...میکردم مقایسه ام عمه پسر فرید با رو پسرا

 :گفت و لباش رو اومد دخترکش لبخند یه دید و اخمام وقتی

 ..خانوم فریبا ببخشید... آخ...آخ

 : زدم داد و اومد جوش به خونم خانوم فریبا گفت تا

 ...شکیب خانوم... بشناسید و خودتون حد

 : داد ادامه عذرخواهی با و کرد جور و جمع یکمی خودشو دادم شنیدن با

 وشاتونگ به که ببخشید شکیب، خانوم... فر... میگفتم داشتم... نداشتم منظوری ببخشید منو

 ...نشنیدید صدامو اما کردم صداتون خیلی کردم توهین

 وصداش که فهمید می خوب و ندازه می دستم داره میدونستم زد، حرفاش ی دنباله به لبخند یه و

 : گفتم و کردم ترش مطمئن منم همین برای ندادم جواب مخصوصا و شنیدم

 خواهش زدم، شما با قبال حرفامو من بدم، جواب نمیخواستم شنیدم و صداتون... محترم آقای

 ..نشید مزاحم میکنم

... دشمن پیشروی از میکرد دفاع داشت همچنان و بود باز هم از هنوز که کردم نگاه دستاش به بعد

 : دادم ادامه و
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 از رو ها نهدو بخوایم که نیستیم پرنده دوستمم و من د،گرفتی اشتباه جالیز سر با رو خیابون شما

 ...راحت خیالتون بیرون، بکشیم تون زمین

 و ردک بلندی ی خنده چیه منظورم فهمید زود خیلی اونم و خنده زیر زد متلکم شنیدن با افسانه

 گاهن یه خندید می که طور همین... هوشه با خیلی خوشگلم پسر آخیه... پایین انداخت دستاشو

 یم خوب رو چشما برق این داد، می نشون و اشتیاقش عمق چشماش برق کرد، چشمام به مامانی

 : گفت شیطنت با بعد... شناختم

 ؟...جالیز سر مترسک شدم من حاال... شکیب خانوم نکنه درد شما دست

 : گفتم و زدم پوزخندی

 ؟...زدم و حرف این کی من... جون از دور

 : گفت گستاخ و خندید موزیانه

 ...نیکوست برسه چه هر شما از باشه بال بی جونتون

 : گفتم و بهش پریدم مردک این حرف ازعصبانیت که خندید باز افسانه

 ؟...ندازی پارازیت من حرفای وسط هی کنی، قفل گشادتو دهن اون بدم کلید... حناق

 زیر زدند هم با دو هر انداخت افسانه به نگاهی تعجب با میگفتند، بهش تدین عماد که پسره

 سرهپ به رو ای لحظه از بعد کنم، نگاهشون خونسرد کردم سعی اما بود گرفته ام خنده منم خنده،

 : گفتم

 ...میشن نگران خونه تو برم، باید من شد تموم تون خنده اگه تدین آقای

 : گفت دستپاچگی با

 شدیدن قانع باز اگه بزنم وحرفام من به بدید و وقتتون ساعتی یه... شکیب خانوم میکنم خواهش

 ...نشم مزاحمتون دیگه میدم قول

 نعهمق ی گوشه از که(  کنم باز نوشابه خودم برا یکمی)  رو خرمائیم خوشگل موهای خونسردی با

 : گفتم و ام مقنعه تو کردم دست با بود زده بیرون ام

 ؟...داشتید قبلی وقت
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 و شدم پسره این تا باشه جدی جو یکمی زاره نمی که دختره این خنده، زیر زد افسانه باز حرفم با

 من ظرمنت و ایستگاه تو رفت و ترسید خدائیش که رفتم افسانه به اخم یه.. بره و کولش رو بزاره

 زد بهم دخترکش های خنده اون از و شد آماده حمله واسه دید خالی رو میدون که تدین آقای شد،

 : گفت و

 ...کنم تنظیم شما با و وقتم که افتخارمه ثباع میگیرم وقتم باشه الزم اگه

 : گفتم جدی خیلی و کردم هم تو اخمامو حرفش با

 ...بدوش میگید شما نره میگم من نیستید، بیا پایین صراط پل از شما اینکه مثل نخیر

 : گفت فوری و جلوم پرید دوباره که ایستگاه طرف به برم رفتم

 ...نمیگیرم و وقتتون زیاد کنم صحبت باهاتون تا شاب کافی یه بریم بیاید خدا رو تو

 : گفتم حرص با

 ؟...هنباش تکراری که بگید میخواید چی شمام، معطل ساعته نیم نگرانمه االن مادرم محترم، آقای

 : گفت و کرد نگاهم نگرانی با

 و شنیدید و حرفام بازم اگه بگیرید اجازه مادرتون از ساعتی یه میکنم خواهش... دلمو حرفای

 ...نشم مزاحمتون دیگه میدم قول نکردید قبولم

    نقدی پاداش

)  ،بدوشه و اون شده ترتیبی هر به میخواد و نره واقعا آقا این گاو نخیر کشیدم، عمیقی نفس  •

 هشب رو ؟...میکردم معبر سد این با باید چیکار(...  بده انجام عملیات روش میخواد که گاوه بیچاره

 :گفتم

 هم تو و اماخم... بازه گوش بنا تا نیشش دیدم که افسانه طرف رفتم میام، االن کنید صبر دقیقه یه

 : گفتم و کردم

 بینب بعد، برا باشه تو حساب ندارم، وقت االن نیاوردم، پایین و فکت تا ببند و دهنت اون... مرض

 این میکن چیکار تیپ، خوش ی پسره نیست کن ول کنم صاف حسابمو کنه این با برم باید من

 ...رحمه دل عجیب هم فریبا
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 : گفت خندید افسانه

 ...رنگم قوطی خودم من... دختر خودتی

 ...بگذره اموراتت تا باش: گفتم

 و سریپ همچین میاد دلش کی آخه میکشه، پیش پا با و میزنه پس دست با پرو ی دختره:  افسانه

 ؟...بزنه پس

 : ادد ادامه آسمون به رو و کشید بلندی آهی یه بعد

 ...کن ما نصیب یکیشم خدایا

 : گفتم و بهش توپیدم

 زودی این به آدم میشه مگه هست، کفشش به ریگی یه تو جون اصال ؟...تو به بدمش میخوای

 ...گفتم بهت کی ببین نمیگیره، موش خدا رضای محض ای گربه هیچ... عمرا ؟...بشه عاشق

 : گفتم بهش نگفت، هیچی دیگه و خندید افسانه

 دیر یساعت یه و امتحانت برا میکنم آماده رو جزوه تا چند دارم میگم میزنم زنگ مامان به من ببین

 ؟...ندیا سوتی باز بگو، و همین زد زنگ هم تو به اگه میام،

 : گفت و زد ای مسخره لبخند افسانه

 ...نره یادت شیرینی برگشتی وقتی برو، باشه

 افسانه رفتن از بعد... کرد فرار دستم از فعال اونم و درسی اتوبوس که سرش تو بزنم اومدم کیفم با

 چهی آخه گفتم، دروغ جونم عزیزتراز به که ببخشه منو خدا گفتم، و جریان زدم مامان به زنگ یه

 ناهمگ باعث که تدین آقای بکنه چیکارت بگم خدا نداشتم، و بگم دروغ مامان به اینکه جرات موقع

 ...شدی

 ...بریم : گفتم و رفتم طرفش به

 یه که نه یا بشینم جلو بودم مردد کمی کرد، باز برام رو جلو در و ماشینش طرف رفت فوری اونم

 خیابونم وت مردم اینطوری چسبیدم، نمی که بهش جلو میشینم باداباد چی ،هر گرفتم تصمیم لحظه
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 خوش چه. ..هه هه هه... میکردند نگاهم چشمی زیر کمتر و هستیم شوهر و زن ما میکردند فکر

 ...دارا مایه بچه این به چه رو ما خره فری تو خیالی

 جون که راحت و خوشگل و سفید یخچالی پرادوی یه ماشین، مود تو رفتم ای لحظه چند از بعد

 ینماش مثل... میکنی سواری ابرا رو داری انگار تکونی، هیچ بدون دور مسافرت بری باهاش میداد

 …صندلی نه و باشه شتهدا بوق نه که نبود ممدلی مشتی

 ...بیرون کرد پرتم خیاالت از صداش با یهو

 ؟...فکرید تو خانوم فریبا:  عماد

 ...!شکیب خانوم:  گفتم بلند صدای با

 چهی بدون بزنید صدا عماد منو هم شما تره، راحت بزنم صدا و اسمتون خیال، بی:  گفت و خندید

 ...پسوندی و پیشوند

 : گفتم و ردمک نگاش شده گشاد چشای با

 ؟...خاله پسر خدمتتون بدم چایی

 ده،میبن رو گاله او کی ببینم تا بودم ساکت زد، قهقهه و خنده زیر زد گرفت زود و منظورم که اونم

 : گفت و افتاد اتفاق ای دقیقه از بعد معجزه این باالخره که

 بزس چشای اون اول هالبت:  کرد زمزمه بعد... کرده شما ی شیفته منو که طبعیتونه شوخ همین

 ...شوختون رفتار بعد کرد خودش منواسیر وحشی و زیتونی

 سکوتش اما... کرد سکوت دیگه و دستش اومد کار حساب که کردم بهش غلیظ اخم یه حرفش با

 : گفتم باشم نکرده ناراحتش اینکه برای عصبی، منم و میشد طوالنی داشت

 فمخال جنس با دختر یه که بدید حق بهم یکنم،م برخورد بد باهاتون اینقدر که ببخشید منو

 ...باشه راحت خیلی نمیتونه خودش

 : گفت و زد بهم لبخند یه میکرد رانندگی که طور همین

 چیز همه نمیده، جواب دلیل این دوره این توی االن اما دارم، قبول و حرفتون میگید درست شما

 و دختر اومدند می ها خانواده و بود خونه تو نمیدید مهتاب آفتاب و دختر یه وقتا اون شده، عوض
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 ینا مسلم طور به میان، جلو ها خانواده بعد میشن آشنا اول دخترا پسر امروزه اما پسندیدند، می

 ...داره فرق خیلی مادرامون و پدر ی دوره با دوره

 اهانشگد همین مثل اجتماعه، تو خونه تو جای به دوره این زندگی میگید، درست هم شما:  گفتم

 خط یه یشههم اما ، میشه ایجاد بینشون صمیمیت و میکنه آشنا هم با رو پسرا و دختر بیشتر رفتن،

 ...نزاریم ها خط این از فراتر پامونو و بشه رعایت باید که هست هم هایی قرمز

 ...شناسه نمی قرمز خط... نمیشناسه منطق و عقل عشق... شکیب خانوم اما:  عماد

 و دلت چشم باید باشی، عاقل باید شدن عاشق از قبل... ندارم قبول و نظرتون من اما:  گفتم

 دونب میتونی اون از بعد بسنجه، و عشقت و کنه حکم بهت عقل باید بری، جلو عقل با و ببندی

 ...جلو بری عقل

 از ادمد رضایت بشم خالص دستش از زودتر اینکه برای منم و ایستاد شاب کافی یه روبروی عماد

 : گفتم بالفاصله سفارش دادن از بعد... پایین بیام منبر الیبا

 ...بشه نگران مادرم نمیخوام خالصه، و زودتر فقط گوشم، سراپا من بفرمایید خب

 ...اومدم خودم به سوالش با اما شدم داغ لحظه یه که کرد نگاه عمیق چشمام تو و زد لبخندی

 ؟...داری دوست خیلی مادرتو:  عماد

 : گفتم و کردم بهش افانهموشک نگاه

 ؟...باشه نداشته دوست و مادرش شناسید می و کسی ؟...میکنید فکر چی شما

 : گفت و آورد باال تسلیم صورت به دستاشو خنده با و خورد جا سوالم از

 ...کم خیلی البته داره، وجود هم استثنایی وقتا گاهی اما... بود موردی بی سوال ببخشید

 : گفتم و اومدم پایین موضعم از ممن آخرش ی جمله با

 با اومدم و گفتم مادرم به که دروغی خاطر به امروز همین میدونید ندیدم، هنوز من ولی... آره خب

 ...نگفتم دروغ مادرم به وقت هیچ من ؟...دارم وجدان عذاب چقدر بزنم حرف شما

 : گفت و کرد نگاهم حسرت و تحسین با
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 هک کردم خواهش ازتون و هستم شما روبروی االن من چی برا میکنید فکر شما... شکیب خانوم

 و تیدهس خوبی و فهمیده دختر فهمیدم شناختمتون وقتی از کنم اعتراف باید بزنم، حرف باهاتون

 زندگی اول اولویت از تر بزرگ به احترام که شدید بزرگ داری استخون ی خونواده تو معلومه

 که نیدک باور شدم، عاشقتون شناختمتون بیشتر هم وقتی و کردم تحقیق موردتون در من شماست،

 ...نگرفتم تصمیم احساس روی از

 : گفتم شده گرد چشمای با

 ؟...کردید و کار این که دادم مثبت جواب بهتون من مگه ؟...کردید تحقیق

 ورطچ ببینم شدم کنجکاو دیدم درخواستم رد برای و اصرارتون وقتی ندادید، مثبت جواب نه:  عماد

 ومن طور این که نه یا هست زندگیت تو کسی آیا و شدی بزرگ ای خونواده چه تو هستی، دختری

 ...میکنید رد

 : گفتم و زدم خندی پوز

 ...ونهخ به اومد عروس چونه نه زدیم چک نه... مبارکه بگو پس... تنده آتیشتون خیلی اینکه مثل

 اب و... کشید رخم به و مرتبش و سفید دندونای و خندید ریز ندازم می دستش دارم دید وقتی

 : گفت شیطنت

 : گفتم که بزنه دست که باال آورد دستاشو... مبارکه گفتید رو بله پس

 عروس تدس رو بیفتید نکنید سکته موقع یه بخورید قرص یه زده، باال خیلی نفستون به اعتماد

 ...خانوم

 .. پرش تو بزنم حسابی بعد و هبش آروم کردم صبر خندید هم خیلی... خندید غش غش بازم

 : گفتم عصبی شد آروم که کمی

 اهم یه شما بریم، سقف یه زیر بخوایم که نداریم هم با سنخیتی هیچ شما و من... تدین آقای

 تو اشم اما نمیریم، خودمونم صالحه زاده امام به بار یه سالی ما میکنید، خرج شب یه رو ما حقوق

 تا دو از ما... غیره غیره و میلیونی خرجای اون با کشور از خارج یسفرها میرید بار چند سال یه

 ...نیاد پیش مشکلی ها بعد که خودتون مثل یکی سراغ برید هستیم،بهتره جدا ی خانواده و فرهنگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

11 

 

 ما مگه ؟...نداریم دل ما مگه هستیم، پول فکر به فقط پولدارا ما میکنید فکر چرا شما:  عماد

 دونم می میکنم، فکر پول به بعد عشق و آرامش به اول شخصه به خودم من ؟...نداریم احساس

 رزشیا پول نباشه عشق و آرامش اگه اما آدمیه هر نیاز پول یاره، نمی خوشبختی تنهایی به پول که

 ینم خوشم اونا از من اما میشن، پیدا کم من بر و دور پولدار دخترای این از میکنید فکر... نداره

 ...شما مثل بکر، و نخورده دست باشه معصوم و پاک که هستم دختری یه دنبال یاد،

 دم،ش شما عاشق من که بگم کوتاه ی جمله یه تو فقط بشم، مزاحمتون زیاد نمیخوام و تنگه وقت

 رمفک مدام دارم، دوستون واقعا من حماقت، روی از نه گرفتم تصمیم احساس روی از نه کنید باور

 خورده هم به زندگیم واقعا فکرتون، تو روز نصف هستم شما شپی روز نصف شماست، درگیر

 ... نمک خوشبختتون میدم قول بشیم آشنا هم با بیشتر بزارید بیاید راه من با میکنم خواهش

 هراظ بعد دو داشت ساعت کرد، گوش متمدن اصطالح به آقای این حرفای به و موند نمیشد دیگه

 ...میگرفتم تیشه و دادم می اره و دمبو نشسته آقا این جلوی هنوز من میشد

 ی کلمه تا دو این با میکرد فکر میکرد اذیتم چشماش آرامش زدم، زل چشماش تو و شدم بلند

 : گفتم و کردم اضافه حرفام به خشونت کمی همین برای کنه مجاب منو تونسته عاشقونه و منطقی

 یه ونهنمیت عشق که فهمیدید و دخوندی هم زیادی کتابای حتما هستید مملکت این دانشجوی شما

 ندازها اصال که دادند ازدواج پیشنهاد بهم خیلیا االن تا متنفرم، طرفه یه عشق از من باشه، طرفه

 ودندب دورم بچه جین دو یه باید االن داشتم و تصمیم این اگه نداشته، ارزش برام سوزن سر یه ی

 یزندگ میخوام دارم، احساس اما نیستم پولدار شما مثل درسته میکردم، شویی رخت خونه تو و

 ...نمیکنه صدق شما مورد در که باشیم، همدیگه عاشق دو هر که کنم آغاز کسی با و مشترکم

 : دادم ادامه و نبود مهم برام کرد، هم تو اخماشو و شد جمع حرفم با اش مسخره لبخند

 درد به من اام هستید، بهترین هدانشگا تو شما بدید، شما نمیگم میدم، نظر رک اینقدر که ببخشید

 ...میکنم خوشبختی آرزوی براتون کنید، تمومش و بحث این ام دیگه نمیخورم، شما

 : گفتم باز که شدم رفتن ی وآماده برداشتم و کیفم

 ...خداحافظ روز اون امید به میکنم، جبران عروسیتون تو انشاهلل ممنون کیکم و قهوه بابت

 : گفت و شد بلند اونم برگشتم دوباره زد، صدام اام برم که کردم بهش پشتم
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 آخر تا که امیدوارم و بزنم و آخرم حرفای منم بزارید پس زدید و حرفاتون شما... شکیب خانوم

 ...نکنید فراموش حرفامو عمر

 ...بفرمایید:  گفتم سوال از پر صورتی با

 : گفت و چشمام تو زد زل وقیح

 این یرگ پی بیشتری امید با که میاره شوق سر منو سماجتتون همین و عاشقتونم، وار دیوونه من

 ...سالمت به... همین هستید، من مال فقط شما دارم، برنمی سرتون از دست هرگز باشم، ماجرا

 تو و احتیاط و متانت حال عین در گستاخیش همه با برنداشتم، چشم ازش و زدم پوزخندی

... نده نشون واکنش خودش از مقابل طرف که دمیش باعث همین و بود کرده مراعات رفتارش

 خودم با بیرون زدم شاب ازکافی وقتی شدم راهی و نکردم اضافه حرفاش به حرفی همین برای

 : گفتم

 به و خوند رو دیگرون احساس که میشد کاش ای... خورده جایی به سرت حتما... بده شفات خدا

 ربس عالمی چه تو و میگذره چی فکرش تو هک بفهمم میخواس دلم برد پی اونا ناگفتی رازهای

 ...میبره

 یزنهم و خونت در شانس خره میکنی، رد و خوبی این به پسر این که خدا به خلی خیلی فریبا ای  •

 چی که کردم باز و در که فرضم بر حاال خب... نمیکنی باز روش به و در حتی لیاقت بی توی و

 یباال بره کاره یه وبیاد بدم راهش و شانس بخوام که فتهر پولدارا این به چیمون ما آخه ؟...بشه

 بد انسش این که نبود ام بیچاره ی خاله مگه میشه، معلوم ها بعد تفاوتا این... نه نه... بشینه اتاق

 همیتون عشق فقط مگه ، پیشونیش به خورده طالق مهر یه حاال اما داد، راه اش خونه تو رو شگون

 براش مدتی یه از بعد شده، عاشق و دیده منو ظاهر پسره این کنه، خوشبخت و پسر و دختر یه

 قماش از یکی دنبال میره و گوشه یه میکنه پرت منو چرک دستمال یه مثل و میشم تکراری

 و ودب تموم چیز همه پسر این اما نه، بودم عاشقش منم که نه ، زدم پس و قلبم تمنای... خودشون

 ...باشم داشته و چیزی آرزوی فعال نمیتونم من... دخترا برا عالی کیس یه

 اهیر و گرفتم تاکسی یه فوری و شدم خیال بی میکرد، هنگ داشت مغزم بودم کرده فکر بسکه

 تو که کردم مطمئنش نرسیدم، هنوز چرا که بود نگران و زد زنگ مامان تاکسی تو شدم، خونه

 راب خوشمزه و گنده شکالت تا دو و آقا اکبر سوپری رفتم و شدم پیاده کوچه دم میام، دارم و راهم

 اومدند وروجک تا دو اون وقتی... کردم پرواز خونه سوی به خریدم فرناز و مهناز گلم، خواهر تا دو
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 د،ش رفع خستگیام تمام دیدم و چشماشون برق شکالتا دیدن با و کردم بوسشون و بغلم تو

 چنین که میکردم شکر رو خدا... بود نااو شاد و کوچولو تا دو این چشمای برق همین من آرامش

 من چرا رسونه می و حالل پول خودش الراحمینه ارحم خدا پول، پدر گور دارم، شادی ی خونواده

 : بود نوشته که بودم خونده کتاب تو جمله یه بخورم، غصه باید

 میکنم عیس منم((.... میکنی زندگی که بدان میکنی شیرین رو دیگران زندگی تلخی که مادامی)) 

 بهتر بایدبرای پس کنم، زندگی و ببخشم شادی ام خونواده به همیشه شادیم و اخالق رفتار، با که

 .کنم پیدا راهشم زندگی شدن

 : گفتم شیطنت با و بوسیدم رو خاله و مامان

 ی هدفع باشه نکنید، گریه حاال میخریدم، شکالت هم شما برا وگرنه داشتم، کم پول ببخشید

 ...دیگه

 : گفت و زد بازوم به مشتی لهخا

 ... انداخته دست و مامانش و من پرو ی دختره... بریز نمک کم

 طالق نامردش شوهر از که روز اون از... داشتم دوسش خیلی بوسیدمش، دوباره و بغلش پریدم

 محل اهل ی همه که بود هم ماهری خیاط میکرد، خیاطی مامان پای به پا و مابود با بود گرفته

 افتخار بهشون واقعا بودند، مامانم و خاله دوخت دست مدیون و شون مجلسی و شیک ایلباس

 برم دانشگاه تونستم نمی هرگز من نبودند اونا اگه میکردم،

 خما اما میشدم، بیهوش داشتم بوش از که کشید پلو لوبیا برام صورتش تو اخمی یه با مامان

 :  گفتم مامان به نشستم غذا میز وسر شستم امودست وقتی... باشم داشته تمرکز نمیذاشت مامان

 ؟...ناراحتی ازم اومدم دیر اینکه برای برم قربونت

 : گفت و کرد بهم مهربونی نگاه

 ...دارم اعتماد بهت چشمام مثل من... عزیزم نه

 ...میزدم کوک اعتمادش به رو دروغ ی وصله نباید شدم، ناراحت گفتنم دروغ از حرفش با

 بعد ات بخور غذاتو تو حاال نباشه، خوشایند تو برای شاید که شنیدم مهم خبر یه یتلفن:  مامان

 ...کنم تعریف برات
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 بود، اخالقش این نمیده، بروز حرفی مامان نخورم غذامو تا دونستم می چون نزدم حرفی دیگه

 که شستمن خاله و مامان روبروی اومدم و خوردم و ناهارم بفهمم چیزی غذا ی مزه از اینکه بدون

 : گفتم و میکردند دوزی سنگ و عروسی لباس داشتند

 ...میمیرم فضولی از دارم که شده چی بگو مامان خب

 : گفت درنگ بدون مامان

 ...ببینه رو تو میخواد بیاد شام برا شبم قراره بود، اینجا صبح برگشته، فرید

 فریبای وای داشتم، کم و یکی همین نداشتم زدن حرف یارای دوختم، چشم مامان به تعجب با

 بدبخت ریزه، می سرت رو بهاری بارون مثل شانس داره که کردی خدا درگاه به گناهی چه بیچاره

 : گفتم پته تته با... رفت شدی

 ؟...اومده عمه با

 : گفت و خندید خاله

 ...نیست که شاخ دو غول ف اته عمه پسر شده، الل زبونش که اومده عزرائیل انگار... اوه

  کردم زمزمه خودم با و و انداختم خاله به گاهن یه

 ...رفت شدم بیچاره رسما نداره، لنگه که پیچه سه گیر یه بدتره، شاخم دو غول از

 راهی ودب گرفته سختی استخوون پوکی که عمه مداوای برای میشد سالی یه بود ام عمه پسر فرید

 یعنی چپی سه گیر میگم وقتی... کنه وامدا اونجا تا بود رفته فلور دخترش پیش و شده کشور خارج

 یماریب بخاطر که میزد عاشقی و عشق داد پیش، سال یه به تا و بود خواستگارم سالگی پونزده از

 و بیدادش و داد سریال ی ادامه تا برگشته حاال حتما و بود مونده کاره نیمه فریاداش و داد عمه

 ام هدیگ ی مسئله... عادت یا بود عشق روی از قمعال این نمیدونم اما داشتم دوستش منم... بسازه

 حال هر به... بشم عروسشم االن بخواد که اومد نمی خوشش مامان و من از اول از که بود عمه

 ...نمیدیدم و آرامش رنگ مطمئنا عماد گاه بی و گاه حضور وجود با و بود برگشته

 تعجب با مامان اومدم، خودم به انمام دست های تکون با که بودم فکر تو که بود ای لحظه چند

 : گفت و دوخت چشم بهم
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 نهات فرید شکافه، می اتم داره میکنه فکر ندونه کی هر گرفته رو فیلسوفا ژست همچین... اوه

 عمه زانوی عمل خاطر به داره شمال تو که زمین تیکه یه میخواد فلور، پیش مونده عمه اومده

 ...داره احتیاج پول به بفروشه

 : گفتم و شدم بلند جام زا یهو

 ...بزنید صدام غروب دم بخوابم میرم اومده، که چه من به اصال

 : گفت خشم با مامان

 ...کن آماده و خودت بیاد اینکه از قبل برس، وضعت و سر به شو بلند زودتر

 : گفتم مامان به رو تعجب با

 ؟...برسم خودم به که خواستگاری اومده مگه

 : گفت و خندید خاله به مامان

 ...پیشه سال یه ی شلخته همون داییش دختر ببینه سال یه از بعد نمیخوام... نخیر

 ؟...داشتیم مامان:  گفتم ناراحتی با

 فکر به و انداختم تخت رو و خودم خشم با و اتاقم تو رفتم حرص از منم و خندیدند خاله و مامان

 : رفتم فرو

 اهر و شدم پرت جهنم ته میکردم احساس ؟...بزارم دلم کجا دیگه و این برس، فریادم به تو خدایا

 ...نمونده برام نجاتی

 و زدم پوزخند دیدم، رو افسانه ی شماره و برداشتم و گوشی پروند، جا از منو گوشیم زنگ یهو

 : دادم جواب

 ... خانوم فضول کنی صبر فردا تا نتونستی

 ...کنجکاو و نه فضول... ادب بی:  گفت و خندید

 ؟...نشده دراز دماغت پینوکیو میگی، راست که تو:  گفتم و مخندید

 ؟...کردی چیکار ات خسته دل عاشق با بگو کن، ولش رو پینوکیو حاال خب:  افسانه
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 ...کردم ترش خسته هیچی:  دادم جواب ریلکس

 ؟...کردی اش خسته دیگه کارای یا هات بوسه با:  گفت و خندید غش غش

  ؟...کنم خفه و گوشی ودمخ یا میشی خفه:  زدم داد

 یچ ببینم کن تعریف حاال ؟...گفتم چی مگه ؟...میکنی رم چرا... بابا خب خیلی:  گفت و خندید

 ؟...گفت بهت چی اون یا ، گفتی بهش

 ...رفت شدم بدبخت رسما خره بچسب، رو دیگه یکی کن، ولش رو خره عماد این:  گفتم

  افسانه

 عاشقت دیگه خر یه شده، چی حاال ؟...کردی فرار طویله از مگه کردی، خر و خر چقدر... اوه

 ؟...کرده پیدا رقیب یه عماد ؟...شده

 ...اوهوم:  گفتم

 ؟...بگم تسلیت بهش برم که کیه بدبخت این ؟...میگی راست:  گفت و زد بلندی جیغ افسانه

 هنوز ،دگیشونزن شریک بشه من مثل یکی بخواد دلشون خیلیم بفهم، و دهنت حرف... هوی:  گفتم

 قطف:  گفت بهم بیام میخواستم که آخری دم میکشه، برام خودشو داره عماد که نشده ثابت بهت

 ...دارم برنمی سرت از دست و منی مال تو

 : گفت و خندید باز افسانه

 ...بگو دروغ کم نبند، خالی برو

 ...حقیقته عین فرنازی و مهناز جون نمیگم، دروغ:  گفتم

 : گفتم نیومد گهدی افسانه صدای

 ...خانوم حسود نزنی سکته تلفن پشت هوی... دختر کردی کپ

 میشه، شروع دردسرات داره تازه که میکردم فکر داشتم حسودی، منو... نخیر:  گفت و خندید

 ...کن آماده جهانی جنگ یه برای خودتو

 : گفت شدم ناراحت فهمید که افسانه ، نگفتم هیچی و افتادم فرید یاد یهو حرفش با
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 ؟...نشدی که ناراحت میکنم شوخی خره

 ...برگشته فریدم آخه اومدی، خوب و جهانی جنگ این اما... نه تو حرف از:  گفتم غمگین

 : گفت و کشید بلند جیغ یه گوشی پشت از خبرم شنیدن با افسانه

 ...میشه نزدیک بهت داره جهانی جنگ زدم حدس درست پس وای ؟... برگشته ؟...چی

 : زدم داد و گرفت درد گوشم پرده غشجی از

 داری صدات این با هم تو که خورده اعصابم اینقدر کردی، پاره و گوشم ی پرده ببند رو گاله اون

 ایدب خوشگل و تمیز مامان قول به میاد شام برا شب بکپم باید.. میزنی باالنس خرابم اعصاب رو

 ...بپسنده منو که پیشوازش به برم

 انتخاب و فرید بودم جات من اگه خره اما میزنم، حرف باهات فردا... بکپ روب:  گفت و خندید

 ؟...گلم باشه تر تیپ خوش هم و و تره خوشگل هم میکردم

 ...بای... دیوونه نداری کاری بشنو، عروس مادر از هم کلمه یه:  گفتم

 نای با وقتی ،کشیدم دراز و تخت کنار عسلی رو انداختم و گوشی افسانه با خداحافظی از بعد

 رژیان و و بخوابم بهتره میکردم، خرج انرژی باید بسکه میرفت، عمرم نصف میزدم حرف افسانه

 مچشما کم کم... میخواد جونم از چی زندگی این ببینم تا بیارم بدست دوباره رو رفته دست از

  دو فصل.... کرد فتح و چشمام ی قلعه خواب و شد سنگین

 ام باربی اندام به قوسی و کش میشد، تاریک داشت کم کم هوا شدم ربیدا که نازنین خواب از

 و سر میکردند، بازی خاله داشتند که اومد می وروجکا این صدای پایین، اومدم تخت از و دادم

 وستد رو تا دو این اینقدر میکرد، تداعی برام رو قشنگی روزهای پیچید، می خونه تو که صداشون

 ...بدم قورتشون درسته میخواستم که داشتم

 بی شوهر اون از نشدنش دار بچه بخاطر خاله وقتی نبودند، من اصلی خواهرای فرناز و مهناز

 چند و گرفت شدید افسردگی حمیرام خاله شد، جدا است خاله عاشق میکرد ادعا که خاصیتش

 ...شد بستری آسایشگاه تو ماهی

 انهافس عشق یه به تبدیل شون آشنای نای و شدند آشنا هم با مهمونی یه تو شوهرش و ام خاله

 یه به تبدیل مدتی از پس عشق این و میشد تر ور شعله اون آتیش روز هر که عشقی شد، ای
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 آدم تعداد به و موهبت این خداوند بودند جسم یه در روح دو گفت باید واقعا... شد ابدی پیوند

 راحتی هب و نداشت و لیاقت این ام هخال شوهر متاسفانه که باشند داشته و لیاقتش که میده هایی

 ..داد دست از

 د،بو خاله درمان به امیدوار و اومد می کنار مشکل این با شوهرش اوایل نشد، دار بچه حمیرام خاله

 که دگفتن بهش و ریختند دستش رو و پاکی آب القول و متفق پزشکان ی همه سال چند از بعد اما

 لشام خدا لطف شاید و گرفت ندیده رو معجزه نمیشه اما نیست واسش درمانی پزشکی نظر از

 عصبی زود با رفتاراش، با کم کم و نشد، معجزه منتظر و نکرد صبر خالم شوهر بشه، حالتون

 عشق مثل هم بچه وجود اما عاشقشه که درسته فهموند اون به خاله، سر فریاداش و داد شدنش،

 ، رنبیا بچه پرورشگاه از تا کنه راضی و هرششو که کرد سعی خیلی ام خاله... مهمه زندگیش تو

 ازدواج به راضی و بمونه کنارش در میتونه که کرد یادآوری ام خاله به و داشت پا یه آقا مرغ اما

 حرو این هنوز پیش سال دو تا که بود شکستنی اون شکست، موقع همون ام خاله... بشه دومش

 ...بود نشده ترمیم شکسته

 ود،ب رسیده من به هم اخالقیش خصوصیات این که بود، صالبت پر و غرورم همیشه حمیرام خاله

 وروبر شوهرش الکی های بهانه با که داد، طالق تقاضای فوری و نرفت سنگین بار این زیر خاله

 یکردم آب قند دلش ته من نظر به اما میکشید، پیش پا با و میزد پس دست با معروف قول به شد،

 همرتیک... شد بسته عاشقانه زندگی یه تومار و شد جدا ازش درنگ بی دید رو خاله اصرار وقتی و

 ...میکرد ادعا فقط و نمیدونست عاشقی و عشق از هیچی خاصیت بی ی

 بی کاالیی مثل و خودش زن که میگیره ریشه اونجا از زندگی ی خورده فرو دردهای این ی همه

 و مشترکشون بندگی و سکان تا میکشه خودش از دست سپره، می همسرش دست به مصرف

 برای اهمیتی مردی هیچ که جوابی میگذره اون به چه مسیر این طول در حاال کنه، هدایت درست

 که تاس نشده بینی پیش انتخاب یک بازش نیمه های دریچه تموم با زندگی... نیست قائل اون

 ...نداره خبر اون ی آینده از کس هیچ

 وفایی بی طرف یه از و نشدنش دار بچه طرف یه از گرفت، شدید افسردگی طالق از بعد خاله

 یشدم تر عصبی و تر گیر گوشه روز هر کرده، زندگی اون عشق با سالها که بود کرده باور که مردی

 ازش مادر یه مثل یاور بی و تنها مادرم، بیچاره.. آسایشگاه تو انداخت اون ماه شش برای که

 پدرم بودیم، متوسطی ی خونواده ما آخه داشتیم، و ودمونخ مشکالت طرف اون از کرد، پرستاری

 ردک تصادف اتوبوسشون راه تو که رفت می آبادان به ماموریت یه برای که بود برق ی اداره کارمند
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 هیچ و روز اون من... شدند کشته تصادف اون تو پدرم الجمله من اداره اون کارمندای از نفر چند و

 دبع به رو اون از شدم، یتیم که سالگی سیزده سن تو بودم رفته هتاز برم، نمی خاطرم از وقت

 گوشه پدرم مرگ از موقع هر و پناهم بود شده فریدم وسط این پدرم، هم و بود مادرم هم مادرم

 از و مکن یتیمی احساس کمتر که میکرد کاری میکرد، آروم منو که بود اون میشدم دار غصه و گیر

 یادآور بهم همیشه و میخواست عشق جنس از منو فرید... افتاد هم دل به ما دوی هر مهر وقت اون

 چیز عشق از و بود کوچیک خیلی من اما زندگیش، شریک بشم من آینده در میخواد که میشد

 یه تنمخواس شدنم بزرگ با کم کم.. بود پناهم و حامی که داشتم دوستش فقط دونستم نمی زیادی

 ...عادت روی از یا میخوامش عشق روی از که نیستم ئنمطم هنوز اما کرد تغییر کوچولو

 تبیس بیمه طرف از مرگش از بعد اما بود اش ماهیانه حقوق فقط نداشت زیادی درآمد منبع پدرم

 اون بر عالوه... میگرفت سودش ماهیانه و بانک تو گذاشت فوری مادرم که دادند بهمون میلیون

 دیپلم هم با و میرفتند خیاطی به دیگه هم با بودند خونه ردخت وقتی خاله و مامان میکرد، هم خیاطی

 ومهربونیش و معرفت اون نخوره، بهم زندگیمون ی شیرازه تا زد زانو به همت دست مامان...گرفتند

 هک خواست ازم فقط باشم خونه خرج کمک تا برم کاری یه دنبال منم نگذاشت و رسوند آخر به

 هک میگرفتم وجدان عذاب و میشد سست پاهام وقتا بعضی... برسم باال مدارج به و بخونم درسم

 این نمیگذاشت مامان اما بزنه، سوزن شب آخر تا مامان و بخونم درس برم راحت خیال با من چرا

 و مهمه برام مادرم اگه که میکرد قانع منو نصیحتاش و حرفا با و بشه طوالنی وجدان عذاب

 صایع بعدها بتونم تا نکنم فکر دیگه چیزی به و خونمب درس فقط کنم جبران و زحماتش میخوام

 متمرکز درس رو فکرمو ی همه و بیرون اومدم کردن کار فکر از همین برای بشم، پیریش

 بهم هم خوبی پول که مینوشتم جزوه ها بچه برا دانشگاه تو مادر چشم از دور به البته...کردم

 ی شرمنده این از بیشتر که داشتم می نگه خودم واسه خرید و خرج برای رو اون که میدادند

 و نکرد بزک اندیشه جز که دیدم دانشگاه تو زیادی دخترای... نشم مادرم ی بسته پینه دستای

 از ایدب که شنیدم دوستام از بارها و گنجه، نمی توذهنشون دیگه چیزی... غیره و ناخن کردن بلند

 اما هستم ازیب نمیگم بگذرونم، خوش باهاش یارمب چنگ به دار پول پسر یه و کنم استفاده زیباییم

 ام مهع پسر قول به که چشمامه رو بیشتر زیباییم که هستم رویی و بر خوش دختر خودم ی رده در

 و دونست می اون وجود گوهر و دختری هر نجابت که مادری بودم، رفته مامانم به که زیتونیه سبز

 ...کرد بزرگ عقاید این با منو
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 و فداکار مادری جاش به اما نباشه سرم باالی پدر خواست خدا اگه که داشت دریایی لد یه مادرم

 یه و بودم اش وابسته که مادری کرد، جاری رگهام به رو محبت که مادری داد، بهم گذشته خود از

 خاله خاطر به هم حاال کشید، دوش به منو پدری بی های غصه تموم میکرد، خراب دنیامو آخش

 دکتر اام شد، بهتر حالش نسبتا خاله تا میکرد پرستاری ازش مادر یه مثل و بود شده کار به دست

 یسرپرست به رو بچه یه هست امکانش اگه خاله افسردگی کامل رفع برای کرد توصیه مادرم به

 باشه اش رفته دست از زندگی فکر به وکمتر باشه گرم سرش بچه اون وجود با خاله تا کنند قبول

 ...نیست آینده ی همه محکومیت بر دلیل موفق نا ازدواج یه که بدونه و

 زانو به دست مشکالت تموم با مادرم پیچید، هم خوبی ی نسخه الحق و بود ای فهمیده دکتر

 دز دری هر به و کرد دوندگی خیلی بیچاره بچه، حضانت دنبال افتاد و گفت علی یا یه و گرفت

 ات کرد دعا خدا درگاه به روز و شب و نشد ناامید ادرمم اما نکردند، قبول سرپرست داشتن بدون

 ات دو سرپرستی و داد قرار راهش سر رو محله امین مرتضوی آقا حاج و شنید صداشو خدا باالخره

 بچه خرج نصف که کرد اصرار آقا حاج چی هر...سپرد مادرم به خوشگل ی ساله یک ی بچه دختر

 : گفت و نکرد قبول مادرم کنه تقبل رو ها

 لیمشک به اگه که داد قول اما میرسه باهاشون رزقشم حتما میدونه سرپرستی الیق منو خدا اگه

 ..میگیره کمک ازش حتما برخورد

 خونه به گذاشتند فرناز و مهناز و اسمشون ام خاله و مادر که وروجک تا دو این که شد طوری این

 که دارم دوست رو دوتا این اینقدر شخصه به خودم که کردند، شادی از پر رو اونجا و اومدند ما ی

 و نمهربو ی خاله و فداکار مادر چنین وجود با من نیستند، واقعیم خواهرای که نمیکنم فکر اصال

 زندگی.. دمب دستش از ثانیه یه برای نیستم حاضر که دارم عالی نسبتا زندگی من، دنیای تا دو این

 یمونزندگ ی رشته که هستیم ضعیفی موجودات ما ،نیست دراز زیاد میکنی تصور که هم ها اونقدر

 ...بدیم دست از شادکامی برای رو ها لحظه نباید پس بنده، نازک تارهایی به

 وهاموم و کردم ست سفید، شلوار و بلوز یه با الجوردی سارفون یه و گرفتم دوش یه ثانیه کی ای

 چشمام نازک چشم خط یه با ایستادم، آینه جلوی ملیح آرایش کمی یه با و بستم اسبی دم

 : گفتم و کردم نازک چشمی پشت آینه تو از... بود شده خوشگل

 ...کارت رد برو بابا شدی خوشگل میبینی، آینه تو خودتو چقده... اوه
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 هک ساعتی از زودتر عمه پسر که فهموند بهم فرید ی مردونه صدای بیرون، زدم اتاق از و خندیم

 : زدم داد زیبا غافلگیری یک در... رسیدم پذیرایی به و مزد قدم وقار با اومده، گفته

 ...سالممممممممم جمیعا

 اومدند وروجک تا دو این همه از اول کردند، نگاه من به و برگشتند همگی من طوالنی سالم با

 لندب وقتی... کردم راهیشون و گرفتم آبدار ماچ تا دو لپاشون تا دو از و زدم زانو جلوشون پیشم،

 خندلب منم جلو، آورد و دستش نگاهش تو تحسینی و زیبا لبخند یه با و بود روبروم ریدف شدم

 : گفت فرید که زدم زیبایی

 ...انگشتی بند سالم

 ...بیابونی غول سالم:  گفتم و نیاوردم کم منم

 المصب میکرد، بیهوشم داشت عطرش بوی گرفت، آغوشش تو منو و دادم دست باهاش و خندید

 : گفت آروم گوشم در سر... بود هزد عطری عجب

 ...شدی دلرباتر و تر خوشگل همیشه از

 : گفتم و خندیدم بهش و بیرون اومدم بغلش از و شدم داغ جسارتش از

 ؟...چطوره ما گرام داداش حال

 پسر ای فرید بگو بهم میگفت داداش بگم بهش نداشت دوست دونستم، می خوب و ضعفش نقطه

 و دز پوزخندی... میکردم حال کلی و میبستم نافش به داداش یه کنم شاذیت اینکه برای... عمه

 : گفت

 ؟...نشدی آدم هنوز تو

 ...خندیدم بعدش و... نچ:  گفتم و انداختم باال هامو ابرو

 ...داره هم خندیدن زدن حال ضد دیگه بله:  گفت و خندید موزیانه و شد آویزون اش لوچه و لب

 ...داد گیر بهم ثریام مامان باز که نشستم روبروش رفتم منم و نشست جاش سر رفت

 بیل خوندن درس عوض دانشگاه این تو دونم نمی... خانوما خانوم خواب ساعت:  ثریا مامان

 ...میخوابی و ای خسته اینقدر که میزنی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

21 

 

 ؟...دادی گیر من خواب به شما باز مامان:  گفتم و کردم نگاش دلخور

 صیغه چه دیگه دادی گیر..! بچه بزن حرف درست:  گفت و شیدک هم تو اخماشو فرید بار این

 ...میگی چی داری بفهم میزنی حرف داری ترت بزرگ با وقتی ؟...ایه

 ...برداشته نصیحت تریپ نیومده هنوز... بابا بشین:  گفتم و آوردم در براش ادایی اخم با

 ود،ب زده تیپی عجب خارج رفته تا المصب میکرد، نگام فقط نگفت، هیچی دیگه و زد پوزخندی

 ...میکشوند فضا به منو داشت هیچی دیگه عطرش

 گذاشت، می نمایش به و قدرتش و زیبایی که مردونه عضالنی با سبزه، کمی و بلند قد پسری فرید

 پسری بود، عالی زنها روی خصوص به گذاریش تاثیر و نفوذ قدرت و بود تیز همیشه نگاهش

 یکردم پا به طوفانی یه میشد عصبی وقتی اما خندان، همیشه باتقری و مشرب خوش و پوش خوش

 که ای دقیقه پنج.. نشست می دل به اول نگاه در که بود پسری حال هر به پیدا، نا سرش اون

 رو گل شاخه هم تو اخمای با و اومدند پیشم آتیشی رز گل ی شاخه یکی با فرناز و مهناز گذشت

 : گفت فرناز که گرفتند طرفم به

 ...نخواستیم ما بگیر گلم شاخه دو این بیا... فریبا بجیآ

 رو ماش کی ببینم بگید:  گفتم و گرفتم و تاشون دو هر دست پایین، انداختند سرشون دلخور و

 ...بیارم در روزگارش از دمار تا رنجونده اینقدر

 و داد ما به شو شاخه یه فقط آورده، تو برا فرید داداش بزرگ گل دسته یه:  گفت و خندید مهناز

 ...خودت مال نمیخوایم رو اینا فرنازم منو فریباس، آبجی مال همش گفت

 الزمشون من شما مال ها گل ی همه... فریبا آبجی بشه فداتون:  گفتم و بوسیدم تاشون دو هر

 اب میخواید بیاره، گل دسته یه هم شما برا که میرسم موقعش به داداشمونم آقا حساب به ندارم،

 ...بشه ادب تا بزنیم دستش کف تا چند کش خط

 ود،ب لبام روی ای مسخره پوزخند و میکردم نگاهش منم خندیدند، و کردند فرید به نگاه یه اونا

 تنتگف داداش این با زود خیلی که میکرد تهدید منو ابرو و چشم با و بود دوخته چشم بهم موزیانه

 ...میدم دستت کار

 : گفت مهربونی با و نشوند زانوهاش روی و زد صدا و فرناز و مهناز فرید
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 جمع حواس این اما بودم خریده براتون بیارم، هاتون هدیه رفت یادم وروجکا، ببخشید منو

 ..بیارم براتون وقت اول صبح فردا میدم قول نزاشت

 ...خریدی برامون چی حاال:  گفت فرناز

 ...بینید می خودتون آوردم که فردا نمیگم بهتون دیگه:  گفت و بوسید دوشون هر فرید

 می رو ما و میکرد زبونی شیرین فرید برای داشت طور همین مهنازم و منو پیش اومد فرناز

 : پرسیدم فرید از... کنند آماده و شام میز تا شدند بلند مامان و خاله... خندوند

 ؟...چطوره فلور ؟...شده بهتر خوبه، عمه حال... خان فرید خب

 ...زدی صدا اسممو آدم مثل بار یه... عجب چه:  تگف و زد پوزخندی

 ...کنم خوش و دلت یکمی بزار گفتم داری گناه دیدم آخه:  گفتم و خندیدم خوش سر

 : گفت بعد... بخندند فرناز و مهناز شد باعث که کرد پرت طرفم به قندی عصبانی

 ..بگیر زن میگه بسکه از کرده کچلم مامان رسوندند، بهت خیلی سالم خوبن فلورم و عمه

 ؟...نمیبینی رو مو همه این نیستید، کچل که شما:  گفت بود پیشم که فرناز

 : گفتم فرناز به رو و خندیدیم دومون هر

 ...ندارن ایشون که میخواد بصیرت چشم آخه

 ؟...چیه دیگه بصیرت چشم:  گفت فرناز

 ...میفهمی شدی که بزرگ عزیزم هیچی:  گفتم و بوسیدمش و کردم بغلش

 ؟...بگیری زن میخوای فرید داداش:  گفت و بود کرده خوش جا فرید بغل تو مهناز

 : گفت و داد فشار و مهناز دماغ و انداخت من به نگاه یه چشمی زیر فرید

 ...بله بدید اجازه شما اگه

 و دکشی هم تو اخماشو مهناز یهو...خندیدیم همگی باز که... میدم اجازه باشه:  گفت و خندید مهناز

 : گفت و بوسید پیشونیشو فرید میرفت، ور فرید ی یقه به و انداخت پایین و سرش

 ؟...توهم رفت اخمات که شد چی باز
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 ...نمیکنه ازدواج باهام هیچکس بشم بزرگ اگه من:  گفت و ورچید لباشو مهناز

 ی،میش ادنی دختر ترین خوشگل تو... عزیزم چرا:  گفت فرید که دوختم چشم مهناز به تعجب با

 ...بکشند صف برات خواستگارا که میدم قول بهت

 چشماش چقدر ببین نیست، فریبا آبجی مثل چشام که من آخه... نخیرم:  گفت دلخوری با

 ... شدم عاشقش منم حتی که خوشگله

 شده خیره بهم فرید ؟...میگفت چی داشت وروجک این کردم، هنگ مهنازی حرفای از لحظه یه

 تربیش دیگه و میشدم ذوب داشتم نگاهش تو... داشت برنمی ازم چشم مومت شیطنت یا و بود

 اما ،کردم فرناز موهای با بازی مشغول و خودم و انداختم پایین و سرم بشم خیره بهش نتونستم

 سیر هپروت تو من اما میداد توضیح و چیز همه مهناز برا داشت فرید... بودم گرفته گر درون از

 کم سنف کرده، دیوونه منو وحشی جنگل این:  میگفت ماشین تو که افتادم دعما حرف یاد میکردم،

 ....بود شده دردسرساز برام اینقدر رنگی چشمای این چرا بودم، آورده

... دمبو موفق هم حدودی تا ندم فرید دست بهونه و باشم خونسرد که رفتم کلنجار خودم با خیلی

 رو... نفهمیدم من که بازیشون دنبال بودند رفته ها چهب کی نمیدونم اومدم، خودم به فرید باصدای

 : گفت که بود شوری پر لبخند لباش

 ؟...باشی خجالتی اینقدر نمیاد بهت

 : گفتم پوزخند با و کردم ریز و چشمام

 ...کردم تعجب وروجک این حرفای از... نیستم خجالتی

 ...عروسک میگی راست که تو:  گفت و کرد شیطانی ی خنده

 یکردم بد حالم جورایی یه و اومد می بدم کلمه این از همیشه شدم، عصبی کلمه این شنیدن اب باز

 د،میکر ام شکنجه کلمه این با مدام که چیه من ضعف ی نقطه بود فهمیده خوب هم دیوونه این و

 : گفتم خشم با همین برای

 ...میاد بدم کلمه این از...عروسک نگو من به
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 به که تو چطور ؟...خوبه همسایه برا مرگ... ترسیدم اخمی، عجب...اوه اوه:  گفت و زد پوزخندی

 یرمنخ زرنگی، خیلی کردی فکر... داری مشکل عروسک میگم که من نمیاد بدت داداش میگی من

 ...میکنم آدمت باالخره مشتمه، تو ضعفت نقطه... عزیزم

 من چون بشید، آدم باید که هستید شماها این نمیشم، آدم من بکنی کاری هر:  گفتم و خندیدم

 ...حوام

 ؟...هچی نظرت قابیل، و هابیل میزاریم هامونم بچه اسم پس:  گفت رذالت با و کرد بلندی ی خنده

 بگیره، دست برام مدتها تا که دادم سوتی قوزمیت این جلوی باز که وای... خوردم جا حرفش از

 ...کاشتی گل واقعا میشه، باز موقع بی که فری دهنت اون به خاک ای

 ...نداد رو پروگی ی اجازه اون به دیگه مامان صدای

 یاریدب تشریف و بزارید ما چشم رو قدم الاقل نکردید، کمک که شما... خانوم پرنسس:  ثریا مامان

 ...میدونید قابل اگه البته شام، صرف به

 : گفتم و شدم عصبانی که خنده زیر زد فرید مامان حرف با

 حرفاتون بخاطر روزی یه من اگه:  گفتم مامان به دلخور شام میز سر اومدیم... پرو بچه حناق

 ...گفتم بهتون کی ببینید نشدم، فراری دختر

 : گفت میکشید برنج که طور همین مامان

 ...خودمی وردل عمر آخر تا تو نترس

 ...جون خاله:  گفت مامان به رو وروجک مهناز دوباره

 ...مامان میگفت حمیرام خاله هب و خاله میگفت مامانم به آخه

 یداپ خواستگار کلی خوشگلش چشمای اون با مونه، نمی شما پیش عمرش آخر تا فریبا:  مهناز

 ...میکنه

 بهم پسر شازده این که کرد تکرار رو جمله این بچه این ،باز خنده زیر زدند همگی مهناز حرف با

 خاله میشد، خرابتر و خراب اش مسخره خندلب اون و فرید نگاهای با داشت حالم... بزنه پوزخند

 : گفت خنده با حمیرا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

25 

 

 ...شده مویز نشده غوره هنوز ؟...میگه چی فسقلی این ببین

 یم و اون هی و بودند کرده زندانی گرد اتاق یه تو منو انگار بودم، گرفته گر فرید نگاه و خنده از

 فریبا تو دست از... اُه... بود شده آتیش پارچه یه صورتم... بودم آورده کم نفس که چرخوندند

 و حالم هبس دیگه انداختی، لنگ پرست آفتاب این جلوی بابا میشی، رنگ به رنگ اینقدر چرا... خله

... ودب لباش رو هم مسخره پوزخنده یه و پایید می منو چشمی زیر که بود فرید به نگام...زدی بهم

 : گفتم خاله به رو بیارم در و لجش اینکه برای

 این با همصحبت و همجوار که کافیه ثانیه یه حتی نباش، وروجکا این زبون نگران زیاد خاله

 ...میده یادت ثانیه یه تو هم رو دنیا زبان هفت اونوقت باشید فرید داداش

 : گفت و باال پرید ابروش حرفم از فرید و خندید خاله

 ...کردید ورییادآ شد خوب همایونیتون، الطاف این از نکنه درد شما دست

 : تگف مامان که نکشید طول خوشیم اما... گرفتم اساسی و حالش که شد خنک دلم خندیدم، ریز

 ...کنه آدمش و بشه پیدا باید خودش از بدتر یکی داره، تیغ زبونش این... پسرم نباش ناراحت

 که زرناف میکشیدم، نشون و خط عصبانیت با براش من و خنده زیر زد فرید کنه، آدمش گفت تا

 : گفت مامانم به رو بود نشسته کنارم

 ...میکنی اذیت اینقدر فریبامو آبجی چرا... ندارم دوست دیگه خاله

 : گفتم و بوسیدم بار چند دل ته از و فرنازی و خندیدم

 ...بگیرند شما از منو حق وروجکا این دیگه اگه... آخیش

 : گفت فرید به رو مامان

 ...گفت بهش نازکتر گل از نمیشه دیگه که کرده خودش ی شیفته رو وروجکا این چطوری ببین

 : گفت بشنوم من فقط که آروم و کرد نگاهم چشمی زیر فرید

 ...شدند وحشی سبز این ی شیفته که نیستند وروجکا این فقط
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 برای دلم خیلی حاال کرده فکر... پرو ی پسره دستش، بیاد کار حساب که کردم بهش غلیظ اخم یه

 چند ات که بگیرم ازش من حالی یه داشتم براش.... شده باز نطقش اینقدر که میره عفض حرفاش

 ...بزنه گیج روز

 بود کرده درست فسنجونا اون از مامان بودند، خوردن مشغول همه و نزد حرفی کسی دقیقه ده تا

 ریدف... میکردیم جون نوش هم با رو سفره کل و چنگال و قاشق و بشقاب و انگشتاتو بر عالوه که

 یچرون شکم مشغول... بود داده سفارشش اومدنش از قبل و بود مامان فسنجونای عاشق همیشه

 روش نکبتی افسانه اسم که داشتم برش اومد، در بود سارافونم جیب تو که تلفنم زنگ که بودم

 تماس رد بخورم، سیر دل یه و فسنجون این نمیزاره(  لعنت معرکه مگس خر بر)  درخشید، می

 ...خورد زنگ دوباره نکشیده ثانیه یه جیبم، تو انداختم و زدم

 ؟...بدی جواب نمیخوای:  گفت مامان

 ...داماده آقا حتما:  گفت فرناز

 : گفتم و کشیدم آروم و فرناز گوش خنده، زیر زدند خاله و مامان

 ...نکن زبونی شیرین و بخور شامتو فعال شما

 اومد طانیشی فکر یه.  شد خبیثانه نگاهم هم، تو بود رفته بیحسا اخماش که کردم فرید به نگاه یه

 کمقلقل حسابی کردنش اذیت حس نیاره، در بازی پرو باشه اون تا میزدم رو ضربه باید مغزم، تو

 : گفتم عشوه یه با و زدم و سبز ی دکمه و شدم بلند... میداد

 ...میخورم شام دارم ؟...میزنی زنگ اینقدر چی برا... عزیزم چیه

 ؟...شدی آداب مبادی دیدی تو عمه پسر یا شدی روانی ؟...شده چی:  زد داد طرف اون از افسانه

 ...دوش هر:  گفتم و زدم کش پسر ی خنده یه

... شناخت می خوب خرابم جنس میزارم، فرید سر به سر دارم فهمید خندید، غش غش افسانه

 : گفت عشوه با اونم

 ؟...بیرون بریم شام برا فردا میای عزیزم

 جیبت نای ببینم میدی، شام بهم شب هر که تو ؟...میشه چی ببینم شب فردا تا حاال:  گفتم ناز با

 ...نمیشه خالی
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 ...خوشگلم نباش نگران تو دارم پول همیشه تو برای من... عشقم نه عزیزم نه:  افسانه

 ؟...بیام شب فردا تا میخری برام چی هدیه:  گفتم و زدم پوزخندی

 باهاش اینقدر که کیه این بخور، شامتو بیا دختر کن بس:  پریدم جا از مامان فریاد صدای با

 ؟...هستی صمیمی

 رامب دیگه شدم، دوست یکی با میکنه فکر مامان کردم، رویی زیاد خره:  گفتم افسانه به فوری

 ...بریزم سرم تو خاکی چه ببینم تا برو تو نموند، آبرو

 رسما چشماش با که مامان بود، هم تو اخماشون همگی میز سر تمبرگش و کردم قطع و تماس

 ...میکرد تهدیدم داشت

 ؟...کنید می همچین چرا بود، دوستم:  گفتم ترس با

 ...میزنیم حرف موردش در بعدا بخور، شامتو و ببند و دهنت:  ثریا مامان

 من هب پرسشگرش اهنگ و خفن اخم بخوریش، نمیشد عسلم تن یه با که کردم فرید به نگاه یه

 ...کاریش نوع از اونم بودم زده رو ضربه... میخواست جواب ازم زود که بود خیره

 یم،کرد جمع و میز ام خاله و من پذیرایی، تو رفتند همدیگه اتفاق به مامان، از تشکر از بعد فرید

... ودب بهتر نباشم پرشون دم االن شدم، شستن ظرف مشغول منم و بخوابوند برد رو ها بچه خاله

 آخر به فکری یه باید نبود، مهم برامم... گفتند می چی نمیدونستم میزدند، حرف هم با آروم داشتند

 چرا میگفتم راستشو خب...  دادم خودم جواب خودم دادم، می رو مامان جواب چی که میکردم شب

 ...ترسیدم می ازش باید

 گاهن فرید به برگشتم... ریخت چایی تا دو من به کردن نگاه بدون و آشپزخونه تو اومد یهو مامان

 شیآت خشم و بود آشفته نگاهش بود، دوخته چشم بهم عصبانیت با که زدم محوی لبخند و کردم

 ریدف... باشی تلفن این گوی جواب باید زود خیلی میداد هشدار بهم که بود کرده لونه چشماش تو

 بخیر شب اومدم و شستم رو ظرفا... رفت وردلخ و کرد خداحافظی زود خیلی چایی خوردن از بعد

 : زد داد تموم عصبانیت با مامان که بگم

 ؟...میکنی غلطی چه داری هست معلوم

 ؟...کردم چیکار مگه:  گفتم کنان... من... من
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 ...خوابیدن تازه ها بچه... آرومتر ثریا:  گفت مامان به وخطاب بیرون اومد ها بچه اتاق از خاله

  ؟...زد تلفن بود کی این:  گفت و شد تر آروم مامان

 ...نبود کسی:  گفتم

 ؟...زد زنگ بود من ی عمه گوشی پس ؟...نبود کسی که:  مامان

 ...بود افسانه بخدا:  گفتم آروم ترسیدم مامان خشم همه این از

 ...کنید نگاه خودتون:  گفتم و طرفش گرفتم و آوردم در جیبم از و تلفن

 ؟...ریختی می عشوه و ناز گوشی پشت اینقدر و بود افسانه: گفت و زد پس و دستم

 ینا افسانه با بگیرم، و مغرور ی پسره این حال میخواستم فقط ؟...چیه عشوه:  گفتم تعجب با

 ...کنم اذیت و اون که زدم حرف طور

 نای نمیگه فرید اما... دارم اعتماد تو به من حاال:  گفت و زد پوزخند یه مامانم... خنده زیر زد خاله

 ناراحت چقدر ندیدی ؟...کنی رفتار عاقالنه یکم حاال دیگه نمیخوای چرا ؟...شده دوست کی با

 ؟...شد

 منم ندازه، می تیکه بهم هی اومده وقتی از بود، حقش اصال شد، ناراحت که چه من به:  گفتم

 ازم میاد ودشخ بزنید، و فرید جوش اینقدر نمیخواد شما حاال باشم، کرده تالفی میخواستم

 انمام خوبه... نره شما آبروی تا میگم بهش و حقیقت خودم شناسمش، می من میکنه، بازجویی

 ؟...بکپم برم میدی اجازه حاال ؟...جان

 ...شده پرویی دختر عجب...حمیراجون بینی می:  گفت خاله به رو و خندید آروم مامان

 وقعم یه بخوابید برید بهتر خندیدید، زیاد امشب هم شما خاله:  گفتم بهش رو که... خندید خاله

 ...نکنید رودل

 تخت روی و خودم... اومد می شون خنده صدای لحظاتی تا اما اتاقم، تو اومدم عصبانیت با

 این تو نوم روانی ی افسانه این... نکنه گل فضولیش افسانه باز که کردم خاموش و تلفن و انداختم

 ...میبرد خوابم مگه اما تمبس چشمامو... بود انداخته مخمصه
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 از بود، اومده در نمایش به چشمام جلوی سینما ی پرده مثل رفتنش تا فرید اومدن ی لحظه از

 دیگه که شبشم آخر اخم اون و میکنه فکر من به هنوز که بود معلوم گاهش بی و گاه های نگاه

 بود کم عماد(  شد آراسته نیز سبزه به بود گل... ) کنه تحمل نمیتونه و رقیب یه وجود کرد مطمئنم

 خاطر تا چند تا چند که ببال خودت به فریبا، داشتی خوشی شانس عجب... بود شده اضافه فریدم

 پاتکاش از یکی امشب و میشه شروع داره سومم جهانی جنگ افسانه قول به کردی، پیدا خواه

... نمک خودم نثار که نموده شیفح دیگه ببینید... ) سرم تو وخاک زده فلک و بیچاره قلب تو خورده

) 

 تو ، زدند می حرف هم با داشتند که دیدم و فرید و مادر بیرون، برم رفتم حیاط در از که صبح

 دمیکر تعارف بهش داشت مامان وروجکا، به بده تا مامان به داد که بود بزرگ کادوی تا دو دستاش

 رس که کردم سالم بهش... بود هم تو ماشاخ هنوز داره، کار جایی گفت و نکرد قبول ، تو بیاد که

 اون ایبر دلم خیلی که نه... جهنم به... کنه نگاه بهم نکرد بلند هم سرش حتی و داد جواب سنگین

 یحساب امروزم و بود خوشگل هم خیلی نبود میمون خدائییش... )بود شده تنگ میمونش صورت

 (... بود زده تیپ

 دبو این بخاطر رفتنش زود این بست، در و حیاط تو رفت ریفو مامانم و کرد خداحافظی مامان با

 همب اینکه بدون تعجب کمال در اما... بزنیم هم با داشتیم حرفی اگه که بزاره تنها و فرید منو که

 یچ دیشب مگه شدم، دمغ خیلی خداییش... رفت و گرفت و گازش و شد ماشینش سوار کنه توجه

 دم،ش راحت فعال دستش از بشه ناراحت جهنم به اصال بود، کفری دستم از اینقدر که بودم گفته

 ...برسوندم که نکرد بهم تعارف یه حتی... نزاکت بی پروی ی پسره

 ی همه تو... نرفته اتوبوس تا برو بدو داشتی، شخصی راننده دیگه روزای مگه... خیال بی بابا

... یدرس اتوبوس وقتم همون و اهایستگ به رسیدیم افسانه با زمان هم... عشقه و اتوبوس ماشینا

 و ردک گل لودگیش همین برای دمغم، خیلی فهمید پنچرم ی قیافه از افسانه شدیم سوار وقتی

 : گفت

 سر بشین ؟...سرتقی اینقدر چرا... خواهر... اِوا هم، تاپ و تیپ به زدی شوورت با ؟...شده چی

 ؟...میشی راحت اینطوری ؟...بده قتطال میخوای وایسی، شوورت روی تو داره معنی چه زندگیت،

 ...عقل بی نادون تو دست از

 ...رو گاله اون در ببند اللی، گن نمی نزنی حرف اگه تو:  گفتم رفتم بهش ای غره چشم
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 حرفای اینکه مثل کرد، خودش ی متوجه رو ما بود ایستاده ما صندلی کنار که پسری ی خنده

 : گفتم و کردم نگاش اخم با... خندید می حسابی داشت که بود شنیده رو افسانه

 ؟...ببینی کمدی فیلم سینما اومدی....هووووی

 خیلی(  کرد افسانه به اشاره)  معروف بازیگر این... شما جون آره:  گفت و کشید دست خنده از

 دستش کف و حسابش بیام میخوای ؟...خواهر کرده اذیتت شوورت حاال ، کرد بازی قشنگ

 ؟...بزارم

 ود،ب زده تیپی عجب... وای کردم، پاش تا سر به نگاه یه و زدم پوزخند من اما خندید، ریز افسانه

 ه،نمیش سیخ اینطوری موهاش بترسه مرگ حد تا و ببینه عزرائیلم اگه آدم بخدا بگو، موهاشو

 ...بود کرده سیخ رو موها این جوری چه نمیدونم

 ؟...دانشجویی شما:  گفتم بهش

 ....بله خانوم عروس ی اجازه با:  گفت و زد شیطونی لبخند

 ؟...میدی تحصیل ادامه داری آرایی سبزی ی رشته احتماال:  گفتم

 ؟...منظور:  گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

 فکر همین برا کاشتید عید ی سبزه سرتون رو دیدم آخه:  گفتم و دادم تحویلش ای دیگه پوزخند

 ...مورده همین در تونم رشته کردم

 سریلک خودم اما...خنده زیر زدند بودند نشسته ما پشت که خانومایی از تا دو و افسانه فمحر با

 به دستی یه... اومد نمی در خونش میزدی کاردش اوه... اوه...میکردم نگاهش داشتم خنده بدون

 : گفت و کشید سرک خرابم جنس باز که کشید موهاش

 ...بگیره خودش به رو نحسیا تا هبمون باید بدر سیزده تا... حیفه... نزنید دست

 بایکوت همچین رو بیچاره بود، شده سرخ عصبانیت از... خندیدند خانوم تا دو اون و افسانه باز

 : گفت میخندید که طور همین افسانه... شد پیاده بعدی ایستگاه و اتوبوس دم رفت که کردم

 ...مردمو ی بچه کردی گورش تو رسما کردند، باز عقرب نیش با سقتو این... فریبا تو دست از

 ...باشه جمع حواست میکنم گور تو هم رو تو که...خفه تو:  گفتم و کردم بهش اخمی
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 ...کرد سکوت دانشگاه دم تا و خندید ریز

 حویلمت دخترکش لبخند یه و میشد سبز جلوم راه به راه که دیدم و عماد پسره این باز دانشگاه تو

 ...داشتم ای جذبه عجب خدائییش نداشت، و بزند حرف مباها اینکه جرات اما میداد،

 : گفت و شد سبز جلوم باز اومدم می بیرون کالس از داشتم که آخر زنگ

  ؟...برسونمت تا میکنی لطف بهم امروز

... کنه اذیت رو گاوه میخواست باز نمیره، رو از بابا نه... کردم نگاش فقط و کردم ریز چشمامو

 : گفت دوباره برم، که کردم پشت بهش مبد جوابش اینکه بدون

 ؟...داره عیب گوشاتون واقعا نکنه... شکیب خانوم هستم شما با

 : گفتم بلندی صدای با جدی و توهم اخمای با و برگشتم فوری و کشیدم عمیق نفس یه

 ...میدم گزارش حراست به میرم وگرنه دارید، نگه و خودتون احترام... تدین آقای

 ...کردم گورش تو افسانه قول به صبحی پسر مثل اونم... رفت وا تهدیدم با

 صدای میرفتم که طور همون رفتم، و کشیدم و راهم استوار و محکم قدمهای وبا برگشتم دوباره

 : گفت کریمی که شنیدم و بودند عماد صمیمی دوستای از که احمدی، و کریمی

 ...کنه نصفت نزده تا باش مواظب عماد دبو بسته رو از شمشیرو امروز اینکه مثل... اوه...اوه

 : گفت بود دانشجوا دردسرترین پر از یکی که احمدی

 ...گودزیال صدای یا بود اژدها خشم این نکن، اعتماد دخترا این به جان عماد

 : کردم زمزمه حرص با... خندیدند حرفاشونم از بعد

 ...گاماس... گاماس میرسم، هم تو بحسا به ؟...گودزیالم من حاال احمدی، آقای دارم هم تو برا

 روکاو با خورده یه عصری...بود شاکی خیلی دستم از اینکه مثل نبود فرید از خبری دیگه شب تا

 خیلی بود، آورده و دورش مخلفات با و بزرگ باربی عروسک تا دو براشون فرید کردم، بازی خاله

 وت ناخودآگاه... گذروندند خوش کلی و بودند کرده ذوق خوشحالی از دوشون هر که بودند خوشگل

 ... گفتم آفرین سلیقه این به دلم
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 ..(.شدی شناس قدر اینقدر که کنی نذر چیزی یه باید کردی، تعریف یکی از باالخره عجب چه) 

 خوردم جا... فریده دیدم داشتم برش خورد، زنگ تلفنم که کنم مرور درسامو که اتاقم تو رفتم

 ؟...داشت چیکار یعنی

 ؟... خوبی فرید سالم:  دادم وابج

 زدم زنگ... باش نداشته کاری بدش و خوب به... سالم:  گفت ای گرفته و بم صدای یه با فرید

 ...بزنم حرف باهات میخوام بیرون شام برا بریم دنبالت میام باش آماده دیگه ساعت یه تا بگم

 خیر به خدا بود، امشب همین یمبازجوی پس نگفتم، چیزی اما شدم ناراحت گفتنش وزور سردی از

 ... اژدها خشم این با کنه

 ...بپزه خوشمزه شام یه برات بگم مامان به تا اینجا بیا:  گفتم

 گوب باش آماده دیگه ساعت یه تا بشی، مادر از تر دلسوز ی دایه نکرده الزم:  گفت سردی لحن با

 ...چشم

 ...چشم مبگ که هستی کی مگه...پرو... اوووه:  گفتم خودم با

 ...نشنیدم چشمتو:  زد داد دید و سکوتم وقتی

 ؟...بیا تو داری حرفی اگه دارم، درس کلی نمیام من...قلدر هووووی:  زدم داد خودش مثل منم

 : زد فریاد ای لحظه از بعد و شنیدم دندوناشو شدن فشرده صدای

 ساعت یه تا کردم هماهنگ مامانت با ؟...ببرمت زور به بیام میخوای... یای نمی میکنی غلط تو

 ...باش آماده دیگه

 : گفتم و تخت رو کردم پرت تلفن حرص با...کرد قطع و تلفن

 ...بشکافه اتم میخواد انگار کردم، هماهنگ مامانت با(...  آوردم در اداشو...) زنجیری ی دیوونه

 هی توی دستش ومخان مامان با وقتی ؟...داشتم ایم چاره مگه بشم، آماده رفتن برا که شدم پا

 تو لبخندی با مامان... پذیرایی تو اومدم شدم آماده وقتی... بکنم میتونستم چیکار است کاسه

 : گفت اش چهره

  ؟...بری میخوای
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 ؟...چینید می دسیسه برام دیگه حاال:  گفتم مامان به اخم با

 بهش برو دادی، آب به دیشب که خودته گل دسته ؟...چیه دسیسه:  گفت و کرد نگاهم تعجب با

 ...بیاد در اشتباه از تا بده توضیح

 ؟...بدم توضیح براش باید که میشه من چیه گاگول این آخه:  گفتم اعتراض حالت با

 نهمو... بزنم حرف و بایستم نشد این از بیشتر دیگه اومد، خونه زنگ که بزنه حرف رفت مامان

 : گفتم میکردم خداحافظی که طور

 ...کنید حاللم

 خوشمزه خوراکی یه که دادم قول بهشون و بوسیدم رو وروجکا... خندیدند بهم خاله و مادر

 ....افتادم راه شیره آقا دهن طرف به و میخرم براشون

 طفق رفت، می مادربزرگش ی خونه طرف به جنگل تو داشت که بودم شده قرمزی شنل این مثل)

 ...(داشتم کم قرمز شنل یه

 رفط به رفت مستقیم چون اومده اینجا بازم که بود معلوم طبقه، دو شیک رستوران یه به برد نو

 نوم ای لحظه هر سکوت تو و بود اخمو هنوز... بود گرفته جا پنجره کنار دنج جای یه باال، ی طبقه

 و نمیشه باز ابروش ی گره هنوز قوزمیت این دیدم و کشید طول گارسون اومدن میکرد، نگاه

 دلم هب شام نه که اینجوری میکردم فکری یه باید میکرد، خشی خش اعصابمو حسابی سکوتش

 ...برسم درسام به که خونه برسون منو زودتر بگم میتونستم نه و چسبید می

 : گفتم بهش رو(  کردی فکری خوب زرنگه فری آفرین... ) سرم تو افتاد فکرش ثانیه کی ای

 چقدر نمیدونی آوردی، وروجکام برا مامانیو و خوشگل های هدیه اون که ممنونم ازت فرید

 خیلی ور اون رفتی تا کلک: (  دادم ادامه و زدم چشمک یه... ) کردند ذوق کلی و شدند خوشحال

 ....شدیا سلیقه خوش

 و ستنش شیطنت چشماش تو... آفتابی... آفتابی نبود خبری اخماشم ابر از دیگه چشمام تو زد زل

 : گفت و زد محوی لبخند یه

 ...کردم انتخاب رو تو چون بودم، سلیقه خوش اول از
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 می من چی هر... میخواد منو هنوز که بود کرده اعتراف رک و پروا بی چه... کردم کپ حرفش از

 زیچی یه من نمیشه خدا ای... میکرد پنبه هامو رشته سرنوشت ی شده قلم دست دوباره بافتم

 ؟...هباش شانس بد میتونه چقدر مگه آدم یه آخه برنگردونه، خودم به من علیه بر اونو یکی و بگم

 ...داد لذت بهم مرگ حد تا زدنش حرف لحن خداییش اما

 پیش اپ با میزنه پس دست با:  میگه که کنم اضافه جمله این آخر به و المثل ضرب این باید االن) 

 ... (داره خوبی کارایی من مورد در دقیقا... میکشه

 ودب مجبور و میشدم ذوب فرید نگاه زیر وگرنه... طال دستش رد،آو رو منو و اومد گارسونم باالخره

 ...کنه جمعم کاردک با

 هشون و بیرون اومدم هوا و حال اون از دیگه سوالش با ؟...میخوری چی:  گفت و کرد منو به نگاه یه

 : گفتم و انداختم باال تفاوت بی هامو

 ؟...بخوری تو چی هر

 ؟...باشه هالهل زهر اگه حتی:  گفت و کرد بهم مشکوکی نگاه

 ...دارم آرزو خیلی جوونیمه، اول هنوز من ؟...میاد دلت... فرید....اِاِاِاِاِ:  گفتم شیطون و خندیدم

 ؟...منه به رسیدن یکیشم حتما:  گفت و زد پوزخندی

 ی خودشیفته...  کردم تعجب میکرد، نگاه ما به محو لبخند یه با که گارسون جلوی حرفش از

 به دقیق قدراین دیگه تا بره کنم بایکوتش صبحی پسر مثل گارسونم این میگه شیطونه.. ).دیوونه

 ...(نکنه گوش حرفامون

 از آخه بود، دستش ام سلیقه دارم دوست چی میدونست خوب داد، و بختیاری کباب سفارش

 فرید اما اومد، نمی خوشش مامانم و من از زیاد عمه که چند هر بودیم، شده بزرگ هم با کوچیکی

 ...بودند مهربون رفتارو خوش باهامون خیلی پدرش و

 بودند اینجا وروجکم تا دو این کاش ای:  گفتم و کشیدم آهی یه میخوردم داشتم که طور همین

 ... نمیره پایین گلو از اینطوری

 ...اینجا میایم همگی فرداشب... نباش نگران و بخور غذاتو تو:  گفت و زد دلنشینی لبخند
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 حتفری و گردش به همش که نمیشه میشه، شروع امتحانام دیگه ی هفته ؟...میشنیدم چی وای

 ...بگذره

 نداره، هالهل زهر نترس دیگه بخور ؟...میکنی استخاره داری چرا:  پروند جا از من صداش

 ...ترسو نمیمیری

 .داد قهوه سفارش شد تموم که غذا... بخنده اونم شد باعث که خندیدم حرفش از

 : پرسید تاملی بدون شد تموم قهوه خوردن تیوق

 ...کاست و کم بی بدی، توضیح دیشب تلفن بابت که اینجا آوردمت امشب

 شد، شروع بازجوییش که وای داد، قورت زور به و دهنم آب و کردم خوف یکمی بودنش جدی از

 : گفتم ای کالفه لحن با... رفته یادش میکنم فکر که خیالم خوش اینقدر من چرا

 ...بود پسرم دوست بگم بهت که بشنوی میخوای چی

 تو میزنه محکم االن گفتم که شد حک چشماش و صورت رو ، طوفان و خشم همون باز حرفم ا

 : گفت و بیرون داد و داغش نفسای اژدها خشم یه با فیزیکی عملیات جای به اما... گوشم

 ...عمرته آخر شب امشب وگرنه باش، زدنت حرف مواظب فریبا

 پا یادن سر اون از که بود آورده کجا از و نفس به اعتماد این نمیدونم کردم، نگاه صورتش به اخم با

 باشم نزاکت بی خودش مثل نباید...کنه نهی و امر و توهین بهم که اینجا بود اومده بود شده

 برای.. .دهب نشون و بودنشون متمایز که بکنه فرق باید پسرا و دختر بین امتیازایی یه باالخره

 : گفتم همین

 ؟...میکنی باور بود اساسی حالگیری یه بگم اگه ؟...میکنی ترش چرا خب خیلی

 ؟...منظور:  گفت سوال از پر چشمایی و خشم از پر صورت با

 یدمد وقتی منم نمیری، رو از دیدم انداختی، بهم تیکه هی و کردی اذیت منو خیلی تو خب:  گفتم

 ...کردم بازی نمایش اون و زد سرم به یطانیش فکر یه زد زنگ افسانه
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 بود، میز روی که دستم رو کرد فرو و برداشت چنگال یه فوری و چشمام تو بود زده زل خشم با

 بگیرم و چنگال دستم یکی اون با رفتم بره، هوا به جیغم بود نزدیک که بود گرفته دردم اینقدر وای

 : زدم داد که گرفت و ام دیگه ستد دستش یکی اون با و خوند و دستم نامرد که

 ...کردی سوراخ و دستم... وحشی کن ولم

 ینا درد به عضویتم یه که اومد نفت ازش شاید... بشه سوراخ بزار:  گفت خونسرد و زد پوزخندی

 ...بخوره مملکت

 :  گفتم حرص با و وجودم تو نشست نفرت که میکردم نگاه بهش تعجب با

 ؟...بیاد نفت ازش زمینه مگه ؟...میکنی بلغور داری چی روانی

 ...نمیکنم ولت نکنی خواهی معذرت تا:  گفت

 یه...کرد ول و دستم عذرخواهی با باالخره که انداختم کردن غلط به و بود گرفته درد دستم خیلی

 که ورط همین...میشد سوراخم حتما بود داده فشار دیگه ی ثانیه چند اگه بخدا کردم، دستم به نگاه

 : گفتم مالیدم می دستمو

 ؟...یروان فهمیدی... نمیام دنبالت بهشتم تا دیگه که قسم شرافتم به شکیبم فریبا من اگه

 : گفتم که سمتم بیاد شد خیز نیم حرفم گفتن با

 ...برداشتی خیز که دیدی علف.... هووووی

 زندانیت و خونه ببرمت االن همین نکن کاری فریبا:  گفت شوخی حد در اما زیاد خشم و حرص با

 ...نزن باالنس هی من اعصاب رو... بیارم در سرت هست بال هرچی و کنم

 ...کرده قی رو آبرو و خورده رو حیا امشب اینگار... بابا نه... شدم شوکه باز حرفش از

 : گفتم گذشتم می کنارش از که طور همین و سرش تو زدم کیفم با و شدم بلند

 ...روانی ی جنبه بی

 ی الله به دهنش سر پشت از رسید بهم وقتی اومد سرم پشت اونم پایین، اومدم اه پله از زود

 : گفت و مالید گوشم

 ...!خودم خجالتی عروسک
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 : زدم داد و چسبوندم آمپر دیگه گفتنش عروسک از هم و حرکتش از هم

 و رمگیمی تاکسی یه مادرم جان به وگرنه خونه، برسونی منو و ببندی رو گاله اون بهتره... فرید

 ...برمیگردم

 بدون خونه در دم شدیم، راهی و شد ماشین سوار و... ( بخندی آب رو... ) خندید فقط حرف بدون

 و جلو آورد و صورتش دراری حرص لحن یه با و زد و قفل که پایین برم رفتم کنم نگاهش اینکه

 : گفت

 ؟...کنی تشکر ازم نمیخوای بده، کوچولو بوس یه

 : زدم داد...(... میکنی ام دیوونه داری ریدف... وای... وای) 

 ؟...میزنم جیغ گرنه و کن باز و در روانی

 ...عشقه جیغتم عزیزم، بزن جیغ...خودم وحشی ی گربه:  گفت و کرد بلندی ی خنده

 داد هک بهم کوبیدم ماشین در و پایین پریدم فوری کرد، باز و در که میگرفت ام گریه داشت دیگه

 : زد

 ...عروسک رسیدی مفت مال به مگه ...هووووی

 : زدم فریاد تموم عصبانیت با و تو کردم ماشین ی شیشه از سرم

 و (کشیدم عمیق نفس یه... ) خل...  روانی برادر چه تو به ، بهم بزنم محکم و در میکشه عشقم

 فهم رشی... هالکاتبین کرام با حسابت شد پیدات طرفا این از دیگه روز چند تا اگه فرید:  دادم ادامه

 ؟...شد

 : اومد صداش حیاط در یه نرسیده هنوز...افتادم راه بهش پشت و زدم ماشین تایر به لگد یه

 ...بخیر شب... بوس... بای... ملوسم و خوشگل عروسک...عزیزم ترسیدم وای

 ی رهپس کنه بازی اعصابم با میتونه چطوری رسیدم، جنون به دیگه... رفت و داد ماشین به گاز یه

 مانز هر بدونم که بشناسمش درست نمیتونم چرا کردی خلق ک و بشر این خدایا.... عوضی روانی

 ...کنم برخورد باهاش جوری چه باید میده شخصیت تغییر که
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 هاگ فرید، توبگبرم از حالی یه من... ) میخوردم حرص داشتم هنوز شدم، اتاقم وارد صدا بی و روم

 (... کنم چیکار باهات میدونم فریبام من

  ؟...شده چی دوباره

 : پرسید ازم پوزخند با بود ایستاده اتاق دم ، برگشتم عقب به مادرم صدای با

 ؟...درگیری خودت با اینقدر چرا

 قول به ای دادید نمی رضایت شما اگه ، پختید برام شما که آشی این:  گفتم و شدم سینه به دست

 اینقدر دستش از هم بودم رسیده درسام به هم من... بودی نکرده هماهنگ روانی ی پسره اون

 ...خوردم نمی حرص

 بد و بدبخت فریبای از بهتر ای سوژه چه... بخندید بایدم:  گفتم بهش تعجب با که... خندید ریز

 ...شانس

 : گفتم آروم و کشیدم آه یه و گرفتم پایین و سرم و تخت رو انداختم و خودم حرص از

 ...نویسم می یادگاری کی دیوار رو شبا رو زده فلک بدبخت من

 درس ازش ، کردی که اشتباهیه مجازات این خب:  گفت و گرفت و دستم و نشست کنارم اومد

 که شدی عاقل و بزرگ اینقدر نیار، در براش بازیا این از کنی اذیتش اینکه بخاطر دیگه و بگیر

 بدتر نز یه برای چیز هیچ... کسع بر یا ، نیست رقیب یه مثل عاشق یه برای کابوسی هیچ بفهمی

 ...باشه داشته دیگه زن یه یا معشوقه یه شوهرش که نیست این از

 انگار ، نداره تمومی خوردنم حرص امشب اینکه مثل نخیر ، دوختم چشم مامان به تعجب با

 : گفتم مامان به خشم با... بستند رو از و شمشیر برام امشب همشون

 فکری چه فرید و شما ؟...چی کشک ؟...کیه رقیب ؟...کیه عاشق ؟...چرا دیگه شما... من مادر

 مگه ؟...دوزید می و برید می طوری همین که سقف یه زیر برم دیوونه این با میتونم من که کردید

 که بیارید در میخواد دلتون مدلی هر به و بدید انجام عملیات روش میخواید که ام پارچه من

 ...باشه راضی مشتری
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 یه اون ، داره دوست خیلی فرید که روشنه دلم... دخترم:  گفت و کرد بهم مهری پر نگاه مادرم

 تا گیب رو بله بهش اگه... افتم می پدرت چشمای یاد بینم می چشماشو برق وقتی... واقعیه عاشق

 ...راحته خیالم تو بابت دیگه باشه، کنارت در

 و ماش ؟...میکنید مقایسه فرید و من با و خودتون اشم:  گفتم ناله با و دادم قورت و دهنم آب زور به

 انمام به باز داشتم... ) میبینم برادر یه مثل و فرید من اما ، بودید همدیگه عاشق دوتون هر پدر

 رایب که بودم کرده پیدا فرید به متفاوت حس یه تازگیا اما نه که دروغ دروغ البته میگفتم، دروغ

 (... نبود مفهوم هنوز خودم

 هر از اون کرد، باهاتون رفتاری چه و کرد چیکار باهاتون عمه رفته یادتون تازه:  دادم ادامه وبارهد

 ...بیزاره ما دوی

 اما ، بره یادم و دیگرون بد و خوب که ندادم دست از رو ام حافظه هنوز من... عزیزم نه:  مامان

 ...یسننو دیگه کس پای و کسی گناه لطفا ، میکنه فرق مادرش با فرید

 مکس ی همه... بود عزیزم... میداد آرامش بهم بودنش با... بود ام شونه روی دستش هنوز شد بلند

 : گفت دوباره... نمیرفت کَتم تو حرفاش جوری هیچ به اما... بود

 نباشی اضیر تو تا گفتم فریدم به کنم تحمیل بهت و چیزی نمیخوام ، کن فکر بهش بیشتر فریبا

 هی هم باشه خوبی حامی یه برات میتونه هم فرید کن باور اما... نمیدم رو وندپی این ی اجازه من

 فتر مامان... بگیر تصمیم بعد و بسنج رو جوانب ی همه و نزن آب به گدار بی پس... عاشق شوهر

 ردهک فکر چی پسره این...ام آشفته و درهم ذهن و فکر تو ریخت رو دنیا سواالی تموم رفتنش با و

 حقیقت عشقش که فرضم بر خب... واقعیه عاشق یه میگه که زده حرف مامان با ورچط ؟...بود

 امیمح همیشه بودم، نکرده نگاه همسر یه چشم به فرید به هنوز ؟...چی من نظر پس ، باشه داشته

 بگم که نبود اونقدر اما میشد آب داشت تفاوتیم بی یخ اون کم کم درسته ، بود پناهم و بود

 ...بزارم پایان ی نقطه چیز همه به بله یه با و عاشقشم

 ایبر بخوابم باید بود، نمونده باقی برام توانی دیگه بودم، کرده مصرف انرژی امشب چقدر وای

 نرم پنجه و دست دم و شاخ بی غول این با که داشتم روم پیش رو زیادی روزای کافیه، امشب

 ...کنم جور و جمع جوری یه زندگیمو الینحل ی مسئله و کنم

 و مبرد دست... کنم باز و چشمام دوباره کرد مجبورم پیامک صدای که بستم می چشمامو داشتم

 و معس به رو فرید منو رفتن بیرون گزارش میخواست و بود فوضولش خود حتما برداشتم و تلفن
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 شمخ دوباره موبایلم ی صفحه باالی فرید پیام دیدن با کردم باز و پیام وقتی...برسونم نظرش

 حروم بهم خوابو پیاماش با میخواست حاالم روانی، این بود داده حرصم کم وجودم، تو شستن

 ...کنه

 ارهد عوض که چیزی بود، حقت من نظر به اما کردم، اذیتت خیلی امشب ببخش منو:  بود نوشته

 اون ،آورد روزم به چه الکی تلفن اون شام میز سر شب اون میدونستی اگه( خنده آیکون.)نداره گله

 تموم هم تو مجازات و شد راحت خیالم دیگه... باشم عصبانی دستت از که میدی بهم حقو وقت

 ...حساب بی حساب دیگه ، شد

 نفس قتل انگار مجازات میگه همچین میکنه، تاتی تاتی اعصابم رو داره بازم احمق ی پسره) 

 ( کردم

 ...رمندا کاری ایران اومده و کرده فرار ناداکا تیمارستان از که تو مثل روانی با دیگه من:  دادم پیام

 ...عروسک...بگیرم ازت من حالی یه نرسه، بهت دستم مگه(  عصبانی آیکون:) داد پیام

 ...کنم عصبانیش تونستم باالخره... خندیدم صدا پر

 ( میگم دروغ نگید روانیه میگم: )  داد عاشقونه پیام یه بار این

 اما ساکت...هواست شبیه من عشق... نباره گاهی و بباره گاهی که نیست، بارون شبیه من عشق) 

 ...(تو اطراف در همیشه

 : داد پیام دوباره... حالیشه چیزایی یه ام گاگول این انگار بابا نه

 بخیر شب(... بوسه آیکون تا دو... ) ببینی منو خواب صبح تا بده قول و بخواب بگیر حاال

 ...عروسکم

 ... شیفته خود ی پسره بودم انفجار حال در حرص از

 خواب وت بیام حاالم میشم خجسته دیدنت از بیداری تو که نه ببینم، خوابتو اگه عمراً:  دادم پیام

 وحشت نماز رکعت دو حتما فردا دیدمت خوابم تو اگه جمع خاطرت( خنده آیکون... )ببینمت

 ...میخونم

 ... سپردم خواب دست به خودمو و کردم خاموش و تلفن
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 سه فصل..... @

 رحاض کالس سر دیر همین برای شدم، بیدار دیر زیادم خوردن حرص و خستگی بخاطر صبح فردا

 مبری که گرفتیم اجازه استاد از افسانه و منو که بود رفته کالس وقت از ساعتی نیم شدیم،

 : گفت و انداخت باال ابرویی بده، اجازه بهمون اینکه از قبل استاد... بشینیم

 ؟...کارید شب نفر ود شما

 به اهنگ یه شد، بلند ها بچه ی خنده صدای یهو...نفهمیدم منظورشو و دوختم چشم بهش تعجب با

 و کریمی اما بود، شده خیره بهم اژدها خشم یه با بود عماد دیدم که و کسی اولین کردم ها بچه

 دو ام به تمسخر با و میزدند قهقهه همچنان بود اومده دستشون خوبی ی سوژه اینکه مثل احمدی

 ...میکردند نگاه تا

 ؟...چیه کارید شب از منظورتون:  گفتم استاد به رو

 ...بشم قائل براتون استثنایی یه کارید شب اگه گفتم:  استاد

 ...روانی... بود شده پلید خیلی امروز استادم این...خندیدند ها بچه بازم

 ...کشید بیرون بودم کرده ردیف اداست برا که ناسزاهایی قعر از منو افسانه صدای

 ...رسیدیم دیر همین برا شدند بیدار دیر شکیب خانوم این ببخشید استاد:  افسانه

 خندپوز یه... خندید هم استاد خود حتی که کرد منفجر و کالس تموم خنده شلیک دیگه دفعه این

 ...کرد خوش جا عماد لبهای روی درارم حرص

 گور به گور ی افسانه این... نداشت تمومی من خوردنای جوش و حرص این اینکه مثل... نخیر

... بود شده زبون بلبل امروز چرا نمیدونم اما میگرفت، مونی الل مواقعی همچین یه همیشه شده

 یه...همیزن چهچه طوری این که کردند کوفتشون عسلی ی زرده دو کفتر تخم صبحونه ام بچه حتماً

 پرید، زبونش از کامال کفتر تخم اون اثر که رفتم یهش اشمحکم اون از اساسی ی غره چشم

 ...نزد حرفی و شد خفه دیگه چون

 باشه.... ) خندید می بهمون احمدی هنوز... داد بهمون جلوس ی اجازه گرانقدر استاد این باالخره

 (... میکنم تصفیه جا یه تو مسخره های خنده و گودزیال ، خنده خوش آقای بخند

 : گفتم افسانه به... بود استاد همون با بازم که داشتیم دیگه زنگ یه
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 ...بزنیم صورتمون به هم آبی یه و بخوریم آب کمی یه بریم بیا

 روبرو بهداشتی سرویس تو رفت ام افسانه بخورم آب رفتم من تا و خوری آب سمت دویدیم

 دیگه خودمم...نشیم ها بچه ی سوژه صبح مثل دوباره که بدیم انجام کارمون زود که داد ،هشدار

 به هم مقدار یه و خوردم آب لیوان یه... بشم مچل عماد ی مسخره پوزخند اون با نمیخواستم

 ... شدم عماد ی سینه به سینه که بیرون خوری آب از بیام که برگشتم پاشیدم صورتم

 که جلو داوم قدم یه ؟...دخترا خوری آب تو اونم...میکرد چیکار اینجا این شد، تا چهار چشمام

 مثل هنوز صورتش میرفتم، عقب من و اومد می جلو اون طور همین عقب، برم قدم یه شد باعث

... )  ردمک بیرون به نگاه یه... دیوار به چسبیدم که جلو اومد اینقدر بود، خشم از پر و عصبی صبح

 ( نیست پیداش که رفته کجا شده گور به گور ی افسانه این پس

 : گفت و لباش رو نشست اش مسخره پوزخنده اون باز دش که نگاهم ی متوجه

 ...میکنند پذیرایی ازش دارن احمدی و کریمی... نباش نگران ؟...گردی می دوستت دنبال

 ساکتم دید وقتی(...  دلخوره دیروز حرفای از حتما ، جلو اومده نقشه با دیوونه این پس... وای) 

 : گفت

 ؟...بدی خبر حراست به بازم میخوای

 اومدی پا جفت شمام و نبود خوش حالم میخوام، عذر ازت دیروز بابت:  گفتم و کردم... منی... من

 ...اعصابم رو

 میخواستم فقط میشه، ناراحت عشقش از عاشق یه مگه... نداره ایرادی:  وگفت زد محوی لبخند

 ...بشم نزدیک بهت نمیدی اجازه بهم که خودته تقصیر نزدیک، از اونم ببینمت

 : گفت و کرد خشک صورتم و گرفت ازم و بود دستم که کاغذی دستمال دبع

 ...میکنی محروم دیدنت از منو وقت اون... میخوری سرما

 زدم پس و دستش سریع و نشست وجودم تو اژدها خشم یه و آورد یورش مغزم به خون کارش با

 : زدم فریاد و

 ...داری نیاز راستح به واقعا اینکه مثل... بکش دستتو ؟...میکنی چیکار
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 زا بعد... چوبی آدمک یه چشمای مثل... احساس بی و سرد سرد شد سرد نگاهش یهو واکنشم با

 ممحک و گرفت بازوهامو دستاش تا دو با تموم عصبانیت با و گرفت و سردی جای خشم ای، لحظه

 راچ خدایا) ...بهم میخورد اش سوزنده نفسای و بود صورتم نزدیک صورتش... دیوار به چسبوندم

 ( میکنی بدبخت من نصیب و است دیوونه چی هر

 برام رست و میکنم تغذیه تو عشق از من بترسونی، منو نمیتونی... کوچولو نکن تهدید منو:  زد داد

 گیر،ب جدی منو عشق نکن، رفتار آشغال تیکه یه مثل من با بگم بهت میخوام فقط... نداره معنی

 ...میخوام رو تو فقط من

 ادد ادامه و کشید عمیق نفس یه... لرزید تنم تموم داغش نفسای از که گوشم دم جلو آورد سرش

: 

 ...من مال فقط... باشه من مال باید معصومت نگاه اون چشمات، وحشی سبزی اون

 دیوار رکنا جا همون برم نداشتم نا که بودم ترسیده اینقدر... رفت و کرد رها دستامو خشونت با بعد

 زیر به سر و وقار با پیش روز چند که ادبه، با عماد همون این نمیشد باورم... نشستم و خوردم سر

 ...میدن نشون پلیدشونو باطن زود آدما چقدر... میکرد عالقه ابراز

 : گفت دید منو ی پریده رنگ وقتی و پیشم اومد آشفته و نگران افسانه

 دبودن کرده محاصره منو احمق احمدی و میکری این ؟...دیوونه اون کرد چیکارت ؟...فریبا شده چی

 ...پبشت بیام نذاشتند و

 ستادا تا کالس سر بریم تا بشم بلند کن کمکم:  گفتم آهسته و کردم آرومش دستم حرکت با

 ...نیومده

 با اه بچه... شد تکرار صبح ی صحنه همون دوباره بودند، بافته سیاه طناب از منو بخت گلیم اما

 داشتند دیگه دور یه که ، هاردی و لورل بودیم شده افسانه و من امروز خنده، زیر زدند ما دیدن

 .. اومد می بهمون واقعاً ، میدیدند رو ما کمدی فیلم

  ؟...بگم چی باید پس... بودید کار شب گفت نمیشه دیگه دفعه این:  گفت خونسردی با استاد

 ...پیروزی رقب نگاهش تو و بود نفرت نگاهم تو افتاد، عماد به نگاهم

 : گفت استاد به رو نیست خوب حالم دید که افسانه
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 و خرآ زنگ این میدید اجازه اگه افتاده، فشارش اینکه مثل نیست خوب شکیب خانوم حال استاد

 ...خونه بریم

 : گفت و گرفت تاسف از رنگی نگاهش و انداخت ام پریده رنگ به نگاه یه استاد

 ؟...کنم کمکتون میخواید

 ...کردید ما حق در رو لطف نهایت بریم بدید اجازه اگه... ممنون خیلی:  فتمگ آروم

 ...موجه عذرتون بار این... بفرمایید:  گفت و گرفت بیرون طرف به و دستش

 از پر عماد نگاه آخر دم...شدیم راهی و برداشت و وسایلمون و کیف استاد از تشکر با افسانه

 منگران خودشم ، شده وضعیتم این باعث خودش...ادیسمیس ی پسره جهنم به... ) بود نگرانی

 ( میشه

 دیکنز پارک به و ساعت یه این خواستم افسانه از بشه، نگرانم مامان که خونه برم نمیخواستم

 تا رفت و نشوند نیمکت روی منو ، رفتیم نظر مورد پارک به و گرفت تاکسی فوری... بریم خونمون

 ...اومد جا یکمی حالم خوردم که رو میوه آب... دستم ادد و گرفت تگری ی آبمیوه تا دو

 زیر زد یهو که... کردم نعریف براش و چیز همه ؟...کرده چیکار باهام عماد که پرسید افسانه

 : گفتم و کردم بهش حال بی نگاه یه... خنده

 ؟...کردم تعریف داری خنده چیز مرض

 ، مدرنی و رمانتیک عشق ابراز چه... وندیسوز آمپر ، بشی اینطوری داشتی حق:  گفت و خندید

 ...میکنم حسودی بهت فری بخدا... دانشگاه آبخوری تو اونم

 صبح ولا که نرفته یادم هنوز کنم، له گشادتو دهن اون بزنم یا میشی خفه:  گفتم و بهش توپیدم

 ...دادی ها بچه و استاد جلوی سوتی چه

 عماد رهخ ؟...گفتم چی مگه ، بستی ناسزا توپ به نوم که شد خوب حالت اینکه مثل:  گفت و خندید

 ...اومده خوشم غیرتش این از ، داره دوست

 ...من مال فقط معصومت نگاه و ، وحشی سبز چشمای اون:  داد ادامه و کرد کلفت صداشو بعد
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 اب نمیتونم بریدم، دیگه که کن خالص ها دیوونه این دست از منو... خدایا:  گفتم و کشیدم آهی

 ...برس بیچاره من داد به خودت تو کنم، سر جا یه احمقا این

 بالاق و بخت و افسانه ، عماد ، خودم دست از عصبانی... عصبانی و بودم داغون خونه رسیدم وقتی

 : داد گیر باز مامان ، نداشتم غذا به میلی شدم بلند و خوردم و ناهارم از یکمی...ام نداشته

 ؟...نخوردی درست ناهارتو چرا

 ...خوردم کیک افسانه با اومدن از قبل:  گفتم

 ...نخور هوله هله ناهار از قبل نگفتم دفعه صد:  مخم رو رفت اعتراضش صدای دوباره که

 بخوابم یساعت یه میرم نمیشه، تکرار دیگه... مامان چشم:  گفتم و کردم بلندی تعظیم و شدم بلند

 ...خوندن برا دارم درس خیلی ام خسته خیلی

 ...برد خوابم فوری که آوردم شانس ، تخت رو افتادم صورت با و اتاقم تو ومدما

 اما ، میکرد آروم منو آرامش همین و عماد از نه و بود خبری فرید از نه که میشد روزی چند یه

 بود عماد به فقط منظورش البته طوفانه، از قبل آرامش این نباش خوشحال زیاد:  میگفت افسانه

 بود شده مرگیش چه نمیدونم... اومد نمی من طرف دیگه و بود شده ساکت عجیبی طرز به چون

 ... ترسوند می منو سکوتش این بود چیزی هر اما

 به خریدار با اما برگرده، روزه دو بود قرار و بود رفته داشتند شمال تو که زمینی فروش برای فرید

 ...هبمون هم دیگه روز چند شد مجبور و بودند نرسیده توافق

 راشب فقط میدادم پیام براش اگه یا دادم نمی و جوابش یا و میداد برام عاشقونه پیام یه هرشب

 ممداو اونم...میخندیدم اش ندیده ی قیافه به کلی خط طرف این و میفرستادم رو ها آیکون انواع

 ..نیدنیش بود حکایتی منم زندگی ی قصه...حالله خونت تهران برسه پام میگفت و میکرد تهدیدم

 وجودم سراسر که روزی سه گذشت، بود انداخت گیر آبخوری تو منو عماد که روزی اون از روز سه

 یبالی چه باید که داد نمی قد هنوزعقلم اما... کنم تالفی جوری یه میخواستم و بود شده نفرت

 ...بیارم سرش
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... بشم ها بچه دست ی مضحکه که باشه نبرده بویی ماجرا این از کسی که بود این ترسم تنها

 نشون سبز چراغ بهش هنوز من اما داره عالقه بهم عماد که میدونستند ها بچه از کمی تعداد

 : میگفت و میخورد منو موقعیت حسرت همیشه افسانه...ندادم

... نهک خواستگاری من از که یکیشون از دریغ و میاد خاطرخواه براش تا چند تا جند ببین رو شانس

 و کنی خورد اعصاب و جزدردسر افراطی شدن عاشق و داشتن دوست نبود، این مخود نظر اما

 فیطر از... بخوره غبطه بابتش کسی که نداشت چیزی کشیدن خطرناکی جاهای به وقتا بعضی

 تموم و میکردم فکر خوندن درس به فقط باشم داشته احساسی درگیری زودی این به نمیخواستم

 ...بود درمما آرزوی منتهای که درسم شدن

 تمرکز درسام رو دیگه و میگذروندم رو بدی روزای ، فرید ازدواج درخواست و عماد رفتارای با

 و آمیز تهدید های نگاه یا احمدی، و کریمی پرونی مزه کالس، تو اومدم می تا... نداشتم رو کافی

 تو.. .میکرد رتپ استاد درسای وشنیدن درس کالس از غیر جایی به منو عماد، مهربون وقتا بعضی

 ممیشد که عصبی بود، نذاشته برام اعصابی مامان سوال از پر چشمای و نوید پیامای هم خونه

 ...میدادم آنها از کدام هر به آبدار فحش تا چند و میکردم پرت ای گوشه یه کتابامو

 آرزو میگرفت دلم که وقتایی یه بود، خورده رقم طوری این من نصیب و قسمت چرا نمیدونم

 از رپ محیط یه دلم...نمیشدم گرفتاری همه این شاهد تا بودم نیومده دنیا به کاش ای که میکردم

 مک واقعاً .... نزنه بهم رو آرامشم چیزی هیچ و کنم فکر خوندن درس به فقط که میخواست آرامش

 ..میرسید آخر به صبرم داشت کم کم دیگه و بودم آورده

 عماد اما ندیدم و فرید دیگه من بود، گذشته فرید رفتن و ادعم ماجرای اون از هفته یه تقریباً

 ودب چش نمیدونم... مهربون گاهی و میشد خصمانه نگاهش وقتها بعضی بود، روم پیش همیشه

 اررفت نوع این از داشتم کم کم... رسید نمی نظر به نرمالی آدم و داشت درگیری خودش با انگار

 می چایی داشتیم و بودیم ایستاده بوفه کنار افسانه با که وزامر مخصوصاً ... میترسیدم اش پیچیده

 درهمش ی چهره به نگاهی... داشت نظر زیر رو ما عقاب یه مثل دورتر، یکمی هم عماد و خوردیم

 : گفت هیجان با و دید و عماد و گرفت و نگاهم رد شد نگاهم ی متوجه که افسانه کردم،

 نرمال حالش پسره این باش، خودت مواظب خره... میکنه نگات داره جور بد فریبا...اوه... اوه

 ای بش تا و بده رو دزدیدنت ترتیب شد تعطیل دانشگاه که دیگه ساعت چند همین شاید نیست،

 ...رسمیش زن بشی که بکنه باهات کاری ثانیه کی
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 یلخا بود شده سرد که چاییمو لیوان و وجودم تو نشست خشم یه و خوردم جا پرواش بی حرف از

 : گفتم و صورتش تو کردم

 میریزی گشادت دهن اون از چیه حرفا این... روانی ی دیوونه... ندی نظری و شی خفه بهتر

 ...باش داشته حیا یکم... بیرون

 دروغ مگه ؟...میکنی رم چرا... دیوونه چته:  گفت و کرد پاک صورتشو تو چایی داد و جیغ با

 ...نیست حالیت هیچی ، یُبسی هنوز تو ، ناسمش می رو پسرا تو از بهتر من ؟...میگم

 : گفت و خندید افسانه دیدن وبا پیشمون اومد مارال که آوردم می در اداشو داشتم

 ؟...گیرید می چایی دوش دارید ، شده چی

 ....شده بلند دنده اون رو از امروز شده دربدر فریبای این... نخیر:  افسانه

 : گفت و خندید ریز مارال

 رهقرا و سفر رفتن مادرم و پدر... میگذره خوش خیلی بیاید دوتون هر باید... تولدمه جمعه ها بچه

 و عاشق دخترای و پسرا ، باشه مختلط جشن قراره ، بدیم ترتیب برادرم کمک با رو مهمونی این

 ...بیاید در ترشیدگی این از دوتون هر تولد این تو شاید...بیاید حتما ، جوون

 بخندی آب رو... ) آورد در دوباره منو حرص و خنده زیر زد پقی مارال حرف با ولمعم طبق افسانه

 تو ماا دیگه ی رشته یه تو ، بود دوستامون بهترین از یکی مارال(...  بازه نیشت این همیشه که تو

 گاهی هک طبع شوخ البته و بود ساده و ریا بی ، داشتم دوستش خیلی میخوند، درس دانشگاه همین

 ...ترشیده بود گفته ما به که االن همین مثل میاورد در منو حرص هاش شوخی همین با وقتا

 هک کن نون فکر برو ، بخوری رو ما ترشیدگی ی غصه نمیخواد تو:  گفتم و کردم هم تو اخمامو

 کی معلومه ، شد سبز پاش زیر علف و موند کنکور پشت سال یه که منه ی عمه... آبه خربزه

 ...است ترشیده

 شد خوب...ترشیده بدبخت مارال... ورگل و ترگل شما... خب خیلی:  گفت و کرد بلندی ی خنده

 ؟...طراوت پر و شاداب خانوم

 ...تولدت میام ای ترشیده کردی قبول که حاال... نشد بد:  گفتم و دادم گردنم به قری
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 دهز فک دختر این بسکه...بخریم مارال برا چی که خورد منو مخ کالسا آخر تا افسانه و رفت مارال

 ...بود گرفته درد سرم بود

 من به دیگه که بگیرم رو مارال این حال حسابی که رسید فکرم به شیطانی فکر یه موقع همون

 طفق شیطانی فکر این ، میکردم کم رو دختر این روی و میکردم عملیش باید... ترشیده نگه

 مهمراه افسانه نمیخواستم رفتم خرید به یتنهای تولد از قبل روز یه... بود شب همون مختصه

 رفتمگ تاکسی تولد به رفتن موقع... بفهمه چیزی بودم کشیده مارال برای که ای نقشه از و باشه

 کادو تشکال مثل...بکشم خودم دنبال تاکسی اون به تاکسی این از نمیشد و بود بزرگ کادوم چون

 ...شدم راهی و کردم

 دیگه ، ندادم بروز وجه هیچ به من اما ، خریدم مارال برای چی یپرسیدم ازم راه توی مدام افسانه

 ربزرگت همه از من کادوی چیدند میز روی رو کادوها وقتی...بودم شده کاری مخفی استاد پا یه منم

 دنینوشی و بودند هم دور نفره چهار یا نفره دو پسرا و دختر... بود خوبی فضای... بود تر چشم تو و

... خوردند می ازش پسرا از توکی و تک گاهی که بود م حرام نوشیدنی البته... دندمیخور حالل

 تزریق آدم به رو شادی و میکرد عوض رو همه هوای و حال که بودند گذاشته هم مالیمی آهنگ

 ... میکرد

... یدکش صدایی پر آه یه افسانه که میزدیم دید و چمعیت داشتیم و بودیم هم کنار افسانه و من

 : گفتم و رفتم غره چشم شبه

 رو دلت اسکل یه نکنه ، میده کباب بوی که آهتم ؟...میکشی آه ساعت به دم هی چته تو

 ؟...سوزونده

 کیی اون که اینه از آهم اما ، بود سوزونده رو دلم که بود یکی کاش ای:  گفت و کشید آه باز افسانه

 یرینیش یه خیال بی و زدم پوزخندی... باشه داشته منو سوزوندن دل لیاقت که نمیشه پیداش هم

 : گفتم و دهنم تو گذاشتم

 دم که یاافغان این از یکی...عزیزم نباش نگران... گریست حالش به باید ، بیست به رسید که دختر

 یادز... جلو میاد و میبره پی تو شیرین و عظمت با وجود به باالخره میکنه کارگری داره تون خونه

 ...کوچولو نخور غصه

 ونا ، ببند رو گاله اون در و شو خفه تو حاال:  گفت و زد پس دستمو حرص با که کشیدم رو لپش

 ...سفیدم اسب با شاهزاده منتظر من ، خودت پیشکش افغانیا
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 : گفت تمسخر با و زد برق چشماش و کرد سرم پشت یه نگاه یه بعد

 ...بتنو به آسیاب... جنابعالیه منتظر سیاه اسب با شاهزاده فعال

 بگیرم رو افسانه نگاه رد تا برگشتم...کرد نگاه سرم پشت به ابرو و چشم ی اشاره با و گفت اینو

 وزخندپ یه تعجبم حالت از عماد... کردم سنکوب جا در عماد دیدن با که ، کیه به منظورش ببینم که

 سرفه به و گلوم تو پرید بود دهنم تو که شیرینی... داشت نظرم زیر موزیانه و زد همیشگی

 ...داد دستم آب لیوام یه خندید می ریز که طور همین افسانه... افتادم

 یادم ویه(  بود دنبالم نحسش ی سایه میرفتم جا هر... میکرد چیکار مارال ی خونه تو لعنتی این) 

 از تیناشآس بود، باز یکمی اش یقه که بودم پوشیده زیتونی چسبون بلوز یه افتاد وضعم و سر به

 و ودمب بسته باال اسبی دم موهامم... چسبون مشکی چرم شلوار یه با ، کلوش و بلند و بود یرحر

... بودم کرده ملیحم آرایش یه ، بودم داده ول صورتم طرف دو بودم کرده فر رو سرم جلوی موهای

 پسرکش پسرکش تیپ یه مارال و افسانه قول به.. بودم عالی نه که خوب بودم، خوب رفته هم رو

 ...بودم زده

 و رخس چرون چشم عماد جلوی میتونستم چطور وضع این با اما بود پوشیده لباسم که بود درست

 وضع و سر این با حاال خدایا... ) بود دیده مقنعه و شلوار مانتو با همیشه منو اون آخه ، نشم سفید

 ( بیارم دوام عماد این جلوی ساعت چند چطوری

 بهش اخم یه بیرون، اومدم حرص و خودخوری عالم از و پریدم جا از یهو که پهلوم تو زد افسانه

 : گفت که تنگش به ببندم آبدار فحش تا چند رفتم و کردم

 ...ندی سوتی کن جمع و حواست سمتمون میان دارن مارال داداش و عماد

 ناو دادنه سوتی خدای خودش(  کنم ریزش ریز نزنم بده صبر بهم خدایا... )خندید ریز حرفش با

 ...ندی سوتی میگه من به وقت

 ...نداد رو چیزی ی اجازه بهم دیگه مارال داداش ، ماهان صدای

 تشریف که دادید افتخار بنده خواهر به و کردید رنجه قدم...خوشگل خانومای دختر به به:  ماهان

 ...آوردید
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 ،بود ایستاده ادرشبر کنار پوزخند با مارال...کردیم سالم و شدیم بلند جامون از افسانه و من

 آبادت اناکج تا که بدم نشونت پوزخندی یه) ، کنم تحمل نمیتونستم دیگه رو یکی این پوزخند

 : گفتم و زدم محوی لبخند و کردم نفرشون سه هر به نگاه یه.(... بسوزه

 ...نداشت صفایی جشن این وگرنه شدیم خانوم مارال افتخار باعث... شما قول به

 لباش رو از رو مسخره پوزخنده اون تونستم باالخره ، میرفت قروچه دندون تداش حرص از مارال

 ودب گرفته و پوزخند اون جای لبخند یه که هم لعنتی عماد... خندیدند حرفم به همگی... کنم دور

 یزه ی پسره فکش تو بزنم میخواست دلم که گذروند می نظر از هیکلم تموم نگاهش با داشت

 ...میخوردم حرص خرخره تا باید که بود شبا اون از امشبم...چرون چشم

 ...افتخاره باعث اومدید خوش خیلی:  گفت و جلو آورد رو دستش خوشگل ی خنده یه با ماهان

 عماد ماهان از بعد ، میکرد نگاهم تحسین با داشت اونم دادم دست باهاش و زدم زل چشماش تو

 االن نمیشد اما ، بودم ناراحت کارش اون زا هنوز... عوضی پروی ی پسره... ) جلو آورد دستش

 : گفتم خشک و سرد دادم دست اونم با ، کرد تالفی ماهان جلوی

 ...خوشحالم دیدنتون از

 رو جشن این عصبانیتم با که ، داشت آروم اعصاب و آرامش به نیاز موقعیت این تو اون با برخورد

 ...خیالی یب به زدم رو خودم همین برای... نکنم تلخ کسی کام به

 : گفت و گرفت تر محکم که بیرون بکشم دستش از رو دستم خواستم

 ؟...شکیب خانوم نه مگه... کردید تعجب بیشتر ؟...باشید خوشحال دیدنم از نکنم فکر

 ؟...مگه چطور:  گفتم و دادم تحویلش پوزخندی خودش مثل

 ؟...باشم جشن این تو منم که نمیکردید باور:  گفت و زد لبخندی

 : گفتم و میکردند نگاهم شیطون داشتند که کردم ماهان و مارال به نگاه یه

 ...بشم خوشحال تا کردم تعجب بیشتر دیدنتون از بخواید رو راستش

 ...ماهان هم و خندید ریز افسانه هم حرفم با
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 و نمماها صمیمی دوستان از یکی من:  گفت و گرفتم رو مچت دیدی یعنی که زد ای مسخره لبخند

 ..شما خدمت در هم النا

 هی منه، ی ساله چندین دوست عماد... خانوم فریبا بله:  گفت و زد عماد ی شونه به دستی ماهان

 رفح از همگی...کنید نمی ضرر مطمئناً که بدید مثبت جواب بهش بهتره... مهربون و وفادار دوست

 همه به من داشتن دوست از نامرد... ) انداختم پایین رو سرم خجالت از من اما خندیدند ماهان

 خبر اب میمونش تصمیم از حافظم و بره شیراز به سفر یه میخواست هم هفته آخر حتما و بود گفته

 .باشند کرده قبول عماد عشق عنوان به منو اونا ی همه راحت اینقدر نمیشد باورم(...  کنه

 : فتمگ کامل نفس به اعتماد با بگیرم رو قوزمیت این وحال ندم سوتی افسانه قول به اینکه برای

 ...دباشن داشته حقیقت شنیدن برای شنوایی گوش امیدوارم ، دادم آقا این به رو جوابم قبالً  من

 بدجنسم مارال... رفت ما پیش از عذرخواهی با و خورد زنگ گوشیش که بده رو جوابم رفت ماهان

 ...دیمش تنها عماد و من و آشپزخونه تو بردش و گرفت رو افسانه دست

 لبمق به مهر این نمیخواستم، رو مهربونی این من ، بود شده مهربون نگاهش ، کردم بهش نگاه یه

 با نماو ، کردم مشغول سیبی کندن پوست به رو خودم و نشستم جام سر اومدم... میکشید خنجر

 زده عطری عجب... اوه... اوه... زد صورتم تو سردش و بو خوش عطر و نشست کنارم پروگی کمال

 تک یه با ای قهوه کتون تنگ شلوار یه ، بود زده تیپ هم خیلی ، بوش خوش عطر بر عالوه... بود

 وهاشمم... بود کرده بیشتر رو جذابیتش که بود کرده ست کرم شرت تی یه با که ای قهوه اسپورت

 گاهن به اهمیتی ناو اما... بود کرده خودش متوجه رو دخترا اون از تا چند لبخندش با که بود زده باال

 ... بودم من اش توجه کانون فقط و داد نمی دخترا مشتاق

 : بیرون کشید تحلیلش و تجزیه از منو آرومش صدای با

 ، گممی تبریک خودم انتخاب به...درخشنده و زیبا... هستی ابر پشت ماه مثل... شدی دلربا خیلی

 ... نیست یپشیمون توش وقت هیچ که بردم کار به رو ام سلیقه نهایت

 اونجا، تاریک نیمه محیط... دوخت چشم هیکلم ی همه به و شد شهوت از پر نگاهش حرفاش با

 ممیخورد سیب که طور همین... بزنم بهم رو تمرکزش اینکه برای... بود کرده تحریکش مطمئناً

 : گفتم و زدم پوزخندی

  ؟...زده باال سقفتون به اعتماد باز
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 و دبو دستش که نوشیدنی و دوخت چشمام به و کند هیکلم از رو شنگاه و کرد پرشوری ی خنده

 ارندد دوستش که کسی کنار در آدما شدن مست ، ترسیدم حقیقتا کارش این از... کشید سر یهو

 یه هوی کنم فرار وضعیت اون از که میکردم فکر راهی به داشتم... باشه خطرناک میتونست خیلی

 : گفت و گرفت قرار مقابلم پسرونه دست

 ؟...میده رو رقص دور یه افتخار من به رنگی چشم خانوم دختر این

 که داشت خوبی ی قیافه نبود بدی پسر...بود موقعیت بهترین عماد از فرار برای اما... کردم تعجب

 هم روی ، ریشم ته اون با بود کرده ست سفید پیراهن یه با ای شلوارسورمه و اسپورت کت یه با

 ...بشم دور عماد از و برقصی باهاش دور یه ارزید می نبود بدک...شستن می دل به رفته

 فسشن به اعتماد همه این با بگیرم حالشو میخواستم بود، هم تو اخماش که کردم عماد به نگاه یه

 ویه که اون دست تو بزارم که آوردم باال دستمو پسره به لبخندی با... داد می جوالن مغزم رو که

 : گفت پسره به رو عصبانیت با عماد...شد شکار عماد دست سطتو دستم هوا وسط

 تخاراف بهتون تا دیگه یکی دنبال بری بهتره داره، صاحب رنگی چشم و خوشگل خانوم دختر این

 ...بده رو رقص دور یه

 هب غضبناک نگاه یه عمادم... رفت و انداخت عماد به خشم از پر نگاه یه بود مونده ناکام که پسره

 شمبک دستش از رو دستم خواستم می خشونت با که بودم عصبانی دستش از اینقدر ، کرد من

 : تگف عصبی و کند زمین از منو کاه پر یه مثل و گرفت و دستم تر محکم و نداد اجازه که بیرون

 ...بده رو رقص دور یه افتخار من به باید رنگی چشم دختر این

 به شروع و بود گرفته محکم و دستم اش دیگه دست اب و کمرم دور انداخت رو دستش ثانیه یه در

 صدا و سر و مخالف با خواستم نمی... میرفتم راه پاش به پا و نداشتم ای چاره منم... کرد رقصیدن

 رها میل اون ی گرفته گر وجود... بشم مارال تولد جشن خوردن بهم باعث و بشم جدا ازش

 ...میشد یشترب و بیشتر تمنا این لحظه هر و نداشت کردنمو

 فقط.. .بشید پشیمون که نکنید کاری ، میارید در شورش دارید دیگه:  گفتم و کردم هم تو اخمامو

 ...کنم خراب دوستم بهترین جشن نمیخوام و شدم ساکت که ماراله بخاطر
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 اون بغل تو بری میخواستی که خوب نمیاد، خوشت من از فقط:  گفت عصبی و زد پوزخندی

 میخوای دارم دوست میدونی چون... من مال اخمات و است بقیه مال لبخندات و شادی... عوضی

 ؟...کنی اذیت

 ...باشم دور ازت میخوام فقط ، نیست مهم برام تو داشتن دوست:  گفتم خشم با

 اجازه... باش رفتارت و حرکات مواظب:  گفت و تیز نگاهش و شد درهم بیشر اخماش حرفم با

 اگه نک فرو خوب گوشت تو اینو ، کنه استفاده ازش دیگه کسی داره قتعل من به که چیزی نمیدم

 میبینی بد کنی خطا پا از دست... کس هیچ با یا ، باش من با یا نشه خراب جشن این میخوای

 ...رنگی چشم کوچولوی

 داشتم ، اومد نمی در خونم میزدی کاردم...شد دور ازم عصبانیت با و عقب به داد هل منو بعد

 غیرتی اینقدر من رو نکرده جرات کسی هنوز... عوضی بمیر برو... لعنتی... لعنتی... ) میشدم منفجر

 یه من هاینک مثل...پست عوضی... میکنی تکلیف تعیین من برای که هستی کی روانی تو ، بشه

 ....(مغرور آدم این دستای تو ام وسیله

 مدت تموم ؟...کرد رم اینطوری هک گفتی بهش چی ؟...شده چی:  گفت و طرفم به اومد افسانه

 ...میکردم نگاهتون داشتم

.. .میگیره پاچه ساعت به دم و شده هار... احمق ی پسره نکرده رم:  گفتم و نشستم صندلی رو

 ...میده نشون احمق این که نداده نشون غیرت روم اینقدر مادرمم هنوز

... ادمی خوشم هستند غیرتی که سراپ این از اینقدر من... حالت به خوش:  گفت و خندید افسانه

 ....شونم دیوونه

 لهحوص ، نگفتم هیچی دیگه و رفتم بهش غره چشم یه منم و میکرد وراجی داشت اون معمول طبق

 ....نداشتم رو مزخرفاتش ی

 با و بیاد جا حالم تا خوردم پرتقال آب یکمی... میز دور بریم که میزد صدا رو همه داشت مارال

 ایبر منم ، داشت نظر زیر منو و بود ایستاده روبروم درست عماد... رفتیم تشونسم به افسانه

 همب هی افسانه... میکردم بش و خوش بود ایستاده کنارم که پسری به بیارم در رو لجش اینکه

 : میکرد وزوز گوشم تو و میداد اخطار

 ...باشم گفته ، میاره سرت بالیی موقعی یه ، نکن تر دیوونه کارات با رو پسره این
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 ...بیاره سرم بالیی بخواد که باشه کی سگ ، میکنه غلط:  گفتم

 ...سگه همون این گرفت، رو حالت آبخوری تو که هاری سگ همون:  افسانه

 : گفتم خشم با بودم شده خسته افسانه نصیحتهای دست از دیگه

 ... کردی ام دیوونه ، نزن حال زد اینقدر افسانه....  اًاًاًاًه

 : گفت و انداخت باال ای شونه انهافس

 که بالییم هر ، چه من به اصال ؟...زد حرف باهات کالم دو نمیشه شدی عنق بد امروز چقدر تو

 ...حقته بیاد سرت

 هیجان بخش نوبت و خوندند رو مبارک تولد سرود براش همگی و کرد فوت رو ها شمع مارال

 مارال که بود شعر قطور کتاب یه عماد کادوی. ..کردند باز رو کادوها یکی یکی ، رسید انگیزش

 : گفت و ، کرد تشکر ازش و شد خوشحال خیلی

 یخ مظهر که بعضیا مثل نه ، کنی عشق و بخونی ات آینده شوهر برای رو شعرها این امیدوارم

 ...هستند

 رفط به و گرفتم ازش رو صورتم غیظ با منم که کرد بهم خشم از پر نگاه یه حرفاشم ی دنباله

 که ردک مجبور منو مارال صدای اما... بشنوم حرفاشو نه ، ببینمش میخواستم نه... برگردوندم دیگه

 ...برگردم میز طرف به دوباره

 و شدم کشیده بیرون ماجراها اون ی همه از میکرد باز داشت مارال که خودم کادوی دیدن با

 ؟...چیه کادوم دیدن از بعد مارال واکنش ببینم که بودم این منتظر زده هیجان

 باال رو ابروش تا دو ، چیه توش بود نفهمیده هنوز که دبه یه با و کرد باز رو کادو وقتی مارال

 : گفت بهم رو و خندید بود شده من شیطنت ی متوجه که ماهان... میخواست توضیح ازم و انداخت

 ؟...چیه این که بدید توضیح خودتون میخوای... خانوم فریبا

 هب چشمک یه.  خندیدم ، بود کرده گل حسابی شیطنتم... دوختند چشم بهم همگی اهانم حرف با

 : گفتم و زدم مارال
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 اگه کنی امتحان تا آوردم برات که اعال فرد ی سرکه است، سرکه ی دبه یه این... عزیزم مارال

 ...دیگه شماست انداختن ترشی برا... بیارند بزنیم بار تلفن یه با شم بقیه که خوبه

 ...گرفت رو فضا ی همه خنده شلیک و شد آتیش یهو بیچاره مارال ی چهره... وای

 ...میشه منم نوبت...خوشگله فری میرسم حسابت به:  گفت اژدها خشم یه با مارال

 : گفت خندید می که طور همین ماهان

 ...داشتیم احتیاج بهش خیلی خانوم فریبا طال دستت

 جو...بزارند مارال سر به سر و بخندند باز همگی شد باعث که دز ماهان بازوی به مشت یه مارال

 هشب نگاه یه... نبود تحمل قابل برام عماد وجود فقط... میکردند شادی داشتند همگی و بود خوبی

 ازش چشم... میکرد خودنمایی لباش رو لبخندی و بود شده باز هم از اش چهره یکمی ، کردم

 و ودب مروارید گردنبند یه که دادم بهش رو اصلی کادوی و دمشبوسی و مارال طرف رفتم و گرفتم

 : گفتم

 ...بخندیم یکمی میخواستیم... نشو دلخور

 ...کنی مچل جمع این تو منو میخواستی فقط... بخندی آب رو:  گفت و زد مرموزی لبخند

 ...خندیدم خوردنش حرص به صدا پر

 کیک و بودیم نشسته که طور همین...شد تقسیم و بریده کیک و شد تموم کادوها کردن باز باالخره

 : گفت و کرد همه به رو ماهان میخوردیم،

 فریبا ی سرکه ی دبه کردید، مشاهده که رو اولیش دارم، براتون رو سورپرایز دومین امشب من

 که دوستام از یکی درخواست به... جشن این ختام حسن البته و سورپرایز دومین... اما ، بود خانوم

 اشم برای رو زیبایی ای ترانه میخوان که کردم دعوت اینجا رو نفر دو هست، عزیز برام هم لیخی

 ...کنند اجرا

 : داد ادامه و کرد اشاره کنارش نفر دو به بعد

 قراره که چپی سمت نفر و میزنه رو آهنگ که شاهرخه اسمش منه راست طرف که گل پسر این

 به ترانه این که اینه مهمش جای.. بازم... اما... عزیزه پویای بخونه زیباش صدای با رو ترانه

 عیشواق عشق هم ترانه زبون با تا بشه اجرا میخواد زندگیش عشق تنها برای که کسیه درخواست
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 ینا امیدوارم... داره دوستش چقدر که بفهمونه محکمه سد مثل که نفوذ قابل غیر خانوم این به رو

 ینا حلوای نشیم مجبور ما و بشه جذب عشق این طرف به زودتر ات کنه متحول رو خانوم این ترانه

 ...بخوریم رو بیچاره عاشق

 رو معشوق و عاشق این اسم میشه:  گفت پسرا از یکی... کشیدند هورا و زدند دست همگی

 ؟...بگید

 نبهتو فقط...نبرم ازشون اسمی که گرفته قول ازم عاشق آقای هستم، شرمنده من:  گفت ماهان

 ...هستند دوشون هر مجلس این تو که میگم

 منظورش نکنه... ) لرزید دلم ماهان حرفای از لحظه یه... کشیدند هلهله و زدند دست همگی دوباره

 فتگ که کردم حس سرم پشت رو ماهان وجود که نکشید طولی انتظار این اما( باشه عماد و من به

: 

 .. شما خاطر به فقط عماده درخواست به آهنگ این

 یرغ برام چیزی چنین باور... کاشت حیرت و بهت تو منو و گذشت کنارم از و گفت رو همین ماهان.

 اما ، ببینمش تا کردم نگاه اطراف به... میرفت جلو حد از بیش داشت دیگه عماد ، بود قبول قابل

 ههمیش که بود آهنگی بود، آشنا برام آهنگ... گرفت رو جا همه سکوت آهنگ شروع با... نبود

 ستهنش ماهان کنار که عماد دیدن با... میرسیدم آرامش به کردنش گوش با شبا و داشتم دوستش

 بدون و شدم خیره اخم با عشقش از پر چشمای تو شدم خیره بود دستش تو هم جام یه و بود

 که بفهمونم بهش نگاهم با میخواستم ، کنه تمومش رو بازی این دیگه که میخواستم ازش کالم

 شجون از اگه حتی نمیکشه رو انتظارش انگیزی ،وسوسه انداز چشم هیچ موازی راه این ادامتد در

 ...بگذره

 ها هبچ شادی و دست با که بود معین ناز ی الهه ی ترانه... پچید سالن تو خواننده صدای خره باال

 ...میشد شنیده

 ( برم ز برود گداز، جان غم کین..... بساز من دل با ، ناز ی الهه ای) 

 ( گذرم ات گنه سر، ز تا بیا..... بود تو گناه از ، نیاسود من دل گر) 

 ( ببرم خاطر ز نیاز و راز با را خود غم تا بیا..... دراز سویت به یاری دست کنم می باز) 

 ( بپرم سویت به ، شرم و شور پر مرغ همچون بخدا..... هدف را دلم خشمت تیر نکند) 
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 ( چیست بهر این از بیش تو ناز..... کیست من وچ دلبندت غمت ز او آنکه) 

 ( هنرم نباشد این جز که بیا وفادارم را تو من..... بنشین بزم در نازی ی الهه تو) 

 ( اثرم نیابی خبر نگیری من از اگر بخدا..... ثمر ندارد وفایی بی همه این) 

 خیره من به وقت تموم دعما مشتاق چشمای فقط ، حال و حس تو بودند رفته همه ترانه بین ما

 بود یک پسره این اصال...بود شده گم چشماش ی تیره عسلس تو چشمام سبزی لحظاتی تا بود،

 ...ودب افتاده پیکر و در بی پازل این تو زندگیم از مرحله کدام تو اون... من اعصاب رو بود رفته که

 دراینق(  نداره فایده بار یه ارهدوب دوباره: )  گفتن هم با و زدند دست همگی شد تموم آهنگ وقتی

 : گفت گوشم دم افسانه... شد خونده دوباره که گفتند رو جمله این

 می عشق مشت مشت چشماش از بینی نمی ، عماده کار ، کار که بزارم گرو رو شاهرگم حاضرم

 ...باره

 ... نیست مهم برام باشه میخواد کی هر کار:  گفتم خیال بی

 و سرد.... یخی کوه نیستی یخ تیکه یه اصال تو ، میگفت درست عماد که حقا : گفت و خندید افسانه

 ...خشک

 به ، باخته من به دل اینطوری عماد چرا که میسوختم داشتم درون از اما بود خشک و سرد ظاهرم

 ...بود جنون... بود دیوونگی ، نبود عشق این... نداشتم بهش کششی نوع هیچ که منی

 نموند چرا دونم نمی ، رفت زودتر که گفت ماهان ندیدم، و عماد دیگه شدیم رفتن ی آماده وقتی

 آژانس منتظر که خونه دم اومدیم ماهان و مارال از زیاد تشکر با کنبم خداحافظی باهاش که

 سرهپ همون که بودیم کوچه تو ، نکردیم قبول اما برسونه رو ما که کرد اصرار خیلی ماهان باشیم،

 : گفت و روبروم گرفت کاغذ برگه یه نزاشت عماد و برقصه باهام میخواست که

 ...بزن زنگ بهم داشتی دوست اگه منه همراه شماره این

 ...آقا گرفتی اشتباه:  گفتم و زدم پس رو دستش و کردم نگاهش اخم با

 ....خنده برای بود کرده پیدا سوژه یه باز افسانه... شد دور ازمون و نزد حرفی بیچاره

 چهار لفص.....@
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 به گاهن یه... پراند جا از منو صدایی که بندازم حیاط در تو رو کلید رفتم شدم پیاده که تاکسی از

 تو خفن اخماش دوختم، چشم بهش تعجب با... اومدم در فرید ی سینه به سینه که کردم عقب

 ، نداشتم رو یکی این تخم و اخم ی حوصله دیگه ، فرستادم لعنت خوشم شانس به...بود هم

 ...بودم شده سورپرایز امشب کافی حد به ، میشدم بیهوش رسماً داشتم

 ؟...میکنی چیکار اینجا شب وقت این تو:  گفتم و کردم سالم بهش

 مژهای نگذریم حق از ، رفت دلم که ، زد پلک یه ، میشد عصبی داشت آروم آروم بود اخمو هنوز

 : پرسید ، بده منو جواب اینکه عوض دلخوری با...داشت مشکی و پرپشت و بلند

 ؟...گذشت خوش

 ...نه یا گذشته خوش بهم بپرسی ازم که اینجا اومدی و زدی خوابت از شب وقت این:  گفتم

 : گفت صداش تو حرصی یه با و شد عصبانی بیشتر حرفم با

 ...دارم کارت ماشین تو بیا

 هسالن سالنه و کردم پوفی...شد منتظرم و ماشین تو رفت فوری خودش که کنم اعتراض رفتم

... بشکنم رو ماشین داخل سکوت نمیکردم جرات که بود هم تو اخماش اینقدر... ماشین تو رفتم

. ...أوه...میکرد گرم خواب برای منو چشمای داشت و بود پیچیده ماشین تو بوش عطرخوش بوی

 ، ودمب نرفته شتربی که تولد یه ؟...بودم کرده چیکار مگه بود شده خشن چقدر ؟...چشه امشب این

 نم سن به دختری برا اونم ، میشد شب نیمه نیم و یک داشت ساعت ، بود شده دیر خدائیش اما

 از بود شده باعث همین و میکردم درک رو نگرانیش... بود دیر خیلی خونه به برگشتن برای

 : گفتم آروم همین برای نشم کفری دستش

 ؟...اومدی شمال از کی

 بریم بگیریم تو اجازه تا دایی زن به زدم زنگ... اومدم غروب دم:  گفت و کرد بهم نگاهی نیم

 ...دوستت تولد رفتی گفت که ، شام برا بیرون

 : گفتم و شدم ناراحت لحنش از که گفت تمسخر با رو آخر ی جمله این

 ؟...میزنی طعنه درار حرص لحن این با که تولد به من رفتن داره اشکالی چه

 : گفت چشم تو چشم و چرخید من طرف به
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 ...خونه برمیگرده شب نیمه ، تنها دختر یه که اینه اشکالش

 هشد شروع دوباره هاش طعنه...نداشت جواب که حق حرف ، انداختم پایین و سرم و نگفتم هیچی

 : داد ادامه دوباره... میکرد عصبی دوباره داشت منو و بود،

 درست... مونده اونجا شب وقت این تا که تهگذش خوش خیلی خانوم به و بود مختاط جشن حتما

 ؟...خانوم فریبا نمیگم

 ؟...مگرفت می اجازه تو از باید نکنه ؟...چی که حاال... بود مختاط آره ؟...چیه منظورت:  گفتم عصبی

 : غرید و چسبوندم صندلی به و گرفت بازومو و نشست خون به چشماش حرفم با

 از و پات نداری حق نبودم اگه ، میریم هم با بودم اگه ، یرینم تنها مجلسا این تو دیگه ی دفعه

 ...بیرون بزاری خونه

 ؟...بگیرم اجازه ازتون باید که میشید من چیه شما وقت اون:  گفتم و خندیدم

 ...اختیارت صاحب... شوهرت:  گفت و شد خیره چشمام تو

 اب سرزمین این مردای عجب بابا نه. ..بود شده اضافه اینم ، بود کم عماد... عشقه غیرتتو... اوه) 

 .( شدند متعصب و غیرت

 درش اشتباه از اینکه برای(... اختیارت صاحب... شوهرت... ) میزد زنگ گوشم تو حرفش هنوز

 : گفتم و شدم خیره چشماش تو جسارت با خودش مثل منم بیارم

 ؟...شدی اختیارم صاحب که ندادم نشون سبز چراغ بهت هنوز

 ...نشده دیر هنوز... عزیزم میدی:  گفت و زد پوزخندی

 کهاین برای جونی دیگه... برم که کردم باز و در و بیرون کشیدم دستش از بازومو عصبانیت با

 ...هشوهرم میکنه فکر که باشه خوش خیاالت همین به دلش بزار ، نداشتم رو کنم کل کل باهاش

 ... بیرون بریم دنبالت اممی باش آماده عصر فردا:  گفت دستوری و کشید دستمو

 : زد داد و پرید حرفم وسط که...! من:  گفتم محکم خودش مثل منم

 ...بیای باهام باید فریبا نمیکنم قبول ای بهونه هیچ
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 ...خودخواهی و مستبد همیشه که تو دست از:  زدم داد و هم به کوبیدم رو ماشین در

 .بود دنبالم ، هخون حیاط تو رفتم تا سنگینش نگاه و شدم جدا ازش

 خواب مگه امروز ماجراهای با... اما کردم آماده خواب برای رو خودم اتاقم، تو اومدم صدا بی و آروم

 واقعاً عماد آخر کار این ، میرفت رژه چشمام جلوی تولد ی لحظه به لحظه اومد می چشمم به

 کسی که بود ای دیگه تردخ هر... نداشتم احساسی بهش دلم ته چرا نمیدونم اما بود انگیز شگفت

 ... میکرد قبول ثانیه کی ای میکرد ازدواج درخواست ازش اینطوری عماد مثل

 همه مثل بود معمولی پسر یه من برای اما یود، دخترا صد در نه و نود قبول مورد که بود پسری عماد

 قبول رو عشقش و بکنم عالقه ابراز اون مثل نمیتونستم میکردم باید چیکار خب... دیگه پسرای ی

 وقتی ، نداشتم قبول رو عماد امتیازای از یک کدام که داشت سوال جای خودمم برا واقعاً ... کنم

 چه ، باطنی چه و ظاهری چه ، نداره کم امتیازی هیچ که دیدم می میکردم فکر بهش خوب

 تونستم نمی ، میکرد دور اون از منو دلم های ته ته اون بدی حس یه اما... اخالقی چه و اجتماعی

 مشخص خودم برای هم هنوز که چیزی ، اومد نمی در جور وسط این چیزی یه ، کنم اعتماد بهش

 دوست و بد حس این و نبودم عاشقش... نشو سراب این اسیر که میزد نهیب بهم فقط نبود

 ....بدم نشون واکنش مقابلش در میکرد وادار منو نداشتنش

 تدعو شام به دوبارمنو که کنه حجت اتمام باهام میخواست اشبفرد حتما ، بود فرید طرفم اون از

 برام هم فراری راه هیچ که ، خواه خود آدم تا دو این آزمایشگاهی موش بودم شده من... بود کرده

 ، ودمب گرفته قرار مرد باصطالح تا دو این خرکی غیرت ی محاصره در فعال ، بودند نگذاشته باقی

 خوشمزه ای و میشدم خفه یا... گرفته برام ای لقمه چی اقبال و بخت این مببین تا میکردم صبر باید

 ...میشد عمرم ی لقمه ترین

 رو خدا ، شد سحر نزدیک تا شدم دنده اون به دنده این از ، چرخیدم پهلو به و زدم جا در صبح تا

 صدای با ...مبش حاضر کالس سر فردا میتونستم چطور خوابی بی این با وگرنه بود جمعه فردا شکر

 ماا بستند می قامت نماز برای و میشدند بیدار اذان صدای با همه ، شد بسته چشمام دیگه اذان

 ....کرد خوابم که بود مادر الالیی مثل اذان صدای

 هنازم...وروجکا این مریض بودم شده... دنبالم بیاد فرید که بشم آماده تا بود مونده ساعتی هنوز

 ازمهن... میکردند ام معاینه داشتند و تخت روی بودند خوابونده منو.. تارپرس فرناز و بود دکتر

 : گفت و قلبم رو بود گذاشته رو دکتریش گوشی
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 ...داغه بدنتم ، میزنه تند تند قلبت

 ...میمیرم که نزنه قلبم اگه آخه... شکیب مهناز دکتر خانوم برم قربونت:  گفتم و خندیدم

 ؟...چته ببینم تا نزن حرف اینقدر:  گفت و گرفت رو دهنم کوچیکش دست با

 ...بزنی بهش باید که کن آماده آمپول تا دو:  گفت و کرد فرناز به نگاه یه بعد

 ...ترسم می نمیخوام آمپول من:  زدم داد

 : گفت و کرد نوازش رو صورتم کوچیکش دست با فرناز

 ...بترسی ازش ایدب که است لولوخورخوره اون ، ترسه نمی آمپول از که گنده دختر

 بزرگ وقت هیچ و بودیم مونده دنیا همون تو کاش ای ، شاده و کوچیک ها بچه دنیای چقدر خدایا

 : گفتم و نشستم تخت رو و شدم بلند.  بوسیدم رو تاشون دو هر... شدیم نمی

 ...دنبالم میاد فرید داداش که بشم آماده برم باید من ، بسه بازی دکتر دیگه خب

 ؟...بشی فرید عروس میخوای: گفت و چید ور شولبا مهناز

  ؟...زده بهت رو حرف این کی:  گفتم و دوختم چشم بهش به تعجب با

 : گفت بود پایین سرش که طور همین مهناز

 از و بشی فرید عروس تو نمیخوام فریبا آبجی... شنیدم که میزد حرف حمیرا مامان با داشت خاله

 ...بری ما پیش

 مدرس باید ، نمیشم عروس زودی این به من...عزیزم نباش نگران:  گفتم و مبوسید رو صورتش

 ...نکنم گریه من که بخندید حاال... کنم تموم رو

 این چقدر من خدا آخ...) بوسیدم رو دوشون هر محکم و گرفتمشون بغل تو ، خندیدند دوشون هر

 ....( بودند عزیز برام و داشتم دوست رو تا دو

 باال ام سینه زیر تا ها بچه ی معاینه بخاطر بودم پوشیده که بلوزی ، پریدم جا زا فرید صدای با

 بلشق... بود سهراب مرگ بعد نوشدارو اما ، پایین کشیدم سریع دیوونه این اومدن با که بود رفته

 ... فهمید چشماش برق از میشد اینو و بود زده دید خوب فرید آقا
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 ؟...دونستی می اینو ، میشی ای هالعاد فوق مامان آینده در:  فرید

 نم شاید...صدایی یه ، سری یه... وسط پری می یهو جن مثل چرا:  گفتم و آوردم در براش زبونی

 ؟...بودم لخت

 ...عزیزم حالله نظر یه: گفت و کرد نگاهم شیطون

 رو اوروجک که خاله داد با...خندید و گرفت هوا تو که طرفش به کردم پرت رو پشتی عصبانیت با

 داوم فرید... بستند رو در و بیرون رفتند اتاق از و کردند فرید به سالم یه دوشون هر میزد صدا

 : گفت و سرم تو زد بود دستش که پشتی با بار چند و نشست تخت رو کنارم

 ...فرید داداش نگی من به دیگه که بزنم کتکت سیر دل یه باید

 ، خندیدم بودم آورده در رو لجش اینکه از(...  دنبالم میاد فرید داداش... ) درآورد من ادای یعد

 : گفتم و اومد در دادم ، پیچیدن به کرد شروع و گرفت رو دستم خشم با اونم

 ... گرفت دردم دیوونه کن ولم

 ...برم می لذت کشی می درد وقتی... بگیره درد:  فرید

 و افتادم تخت رو من زدن پا و دست این تو ، زدن مشت اش سینه به کردم شروع دستم اون با

 ور اش گرفته گر نگاه فرید... شد وصل ولتاژ هزار برق دومون هر به لحظه یه... من روی افتاد اونم

 تموم داشت و میزد دو دو چشماش ، پاشید صورتم تموم به رو داغش نفسای و دوخت چشمام به

 نجاهپ تب اینکه مثل بود شده غدا داغ بدنم نداشتم اون از کمی دست منم... کاوید می رو صورتم

 عکس منتظر و بستم چشمامو ترس از که آورد نزدیک لبهاشو فرید یهو...بودم گرفته درجه

 دم بهم پشت فرید...کنم باز چشمامو شد باعث فرید صدای و شد سبک بدنم که بودم العملش

 : گفت صداش تو لرزشی با و بود اتاق

 ...منتظرم ماشین تو شو آماده زود

... ببوسه منو خواست می پیش ی ثانیه چند که بودم دوخته پسری پشت به و ام سوزنده اهنگ

 فرید...میشد دورتر و دور ازم لحظه هر و کشید می موهاش تو دست مدام گی کالفه از که پسری

 ایصد... بود رسیده صفر به بدنم تو حس تقریبا و نبود خوب حالم ، اومدم خودم به تازه رفت که

 بخدا)  ؟...ببوسه رو تو که دادی اجازه بهش و بستی چشماتو چرا... میزد زنگ گوشم تو وجدانم

 کاری و بری فرو آغوشش تو گذاشتی چرا(... بستم چشمامو شرم از ببوسه منو نمیخواستم
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 و دمخو به و بودم کشیده محاکمه به خودمو(... بود اتفاق یه بشه اینطور نمیخواستم)  ؟...نکردی

 ، ودب کرده مست منو تنش عطر ، بودم اتفاق این به راضی دلم ته ولی... فرستادم می لعنت فرید

 از که حامی پناه یه حس یا بود عشق از احساس این دونستم نمی هنوز اما خواستمش می

 ....بود زده جوانه دلم تو نوجوونی

 هنوز ودب معلوم... ادافن راه و کرد روشن رو ماشین کنه نگاهم اینکه بدون نشستم ماشین تو وقتی

 گهدی ، اومد صداش باالخره طوالنی سکوت یه از بعد...افتاد پیش دقیقه چند که اتفاقیه درگیر

 ...کنه کنترل رو احساسش خوبی به بود تونسته و نبود توش لرزشی

 

 ؟...کدومشون پیتزا یا کباب:  فرید

 مثل خودم جون به... زده یخفن تیپ عجب دیدم که بود موقع اون کردم بهش نگاهی چشمی زیر

 لی لوارش یه...میکشید رو انتظارم سختی امتحان ، بگذرونه خیر به و امشب یه خدا ، بود خواستگارا

 با و ودب کرده ست شلوارش با هم لی کاپیشن یه ، بود پوشیده مشکی جذب شرت تی یه با و آبی

 انگار اناداک بود رفته تا نامرد... دبو گذاشته نمایش به رو بیستش ی سلیقه تموم...بو خوش عطر یه

 ...بود گذرونده رو لباس و مد ی دوره

 : گفت شیطون لبخند یه با و کرد غافلگیر رو نگاهم یهو

 ...بخوری کدومشون میکنی انتخابم داری که پیتزام یا کباب من نکنه

 دوباره و بود اومده در کالفگی حالت از ،دیگه خندید مستانه که کشیدم توهم اخمامو حرفش با

 : گفت... کشید می نقشه من دادن حرص برای داشت

 ؟...نکشی پنجولم ، ملوس ی گربه... اوخ...اوخ

 ...کوچولو گربه میخوری چی:  پرسید دوباره بعد و خندید ای لحظه چند

 خود و خودخواه همتون ، دارید قبول رو خانوما ما نظر چقدر آقایون شما:  گفتم ای گزنده لحن با

 ...اید تهشیف

 ...من عروسک بریز نمک کم:  گفت و کشید رو لپم و خندید بازم

 ...آبادته و جد گربه و عروسک:  گفتم و زدم پس رو دستش خشم با
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 هم وت هنوز اخمام... بده نشون ای دیگه العمل عکس تونست نمی و خندید می دقایقی تا حرفم با

 رومیآ به... میکردم حس رو سنگینش نگاه شد قطع که اش خنده ، میکردم نگاه خیابون به و بود

 : گفت

 ...پیتزا یا کباب دیگه بگو...اخمت اون فدای

 ...پیتزا:  گفتم مکث بدون

 ...نازم دایی دختر شدی حاال:  گفت و کشید رو دماغم انگشتش تا دو با

 یه فرید ، زدم می هم رو قهوه تو شکر داشتم که طور همون ، قهوه آوردن و پیتزا خوردن از بعد

 : گفت و کرد بهم مهربونی نگاه

 ...بزنم حرف باهات میخوام چی برای امشب دونی می حتما

 ...تکراری حرفای... دونم می آره:  گفتم تفاوتی بی لحن با

 : داد ادامه و کرد کنترل رو خودش سختی به اما ، خورد جا خیلی لحنم از

 همون از که میدونی کس هر از بهتر خودت یبافر ، کنم معلوم رو تکلیفم رفتن از قبل خوام می

 رو وت همیشه اما ، بودند اطرافم و زندگی تو زیادی دخترای اینکه با ، بوده دنبالت چشمم نوجوونی

 این اسم دونستم نمی ها موقع اون... بود نیافتنی دست آرزوی یه برام تو به دسترسی و میدیدم

 ینا ، عادت نه وابستگیه نه که شدم مطمئن االن اما ، عادت یا بود وابستگی ، بزارم چی رو حسم

 کنارت در رو عمرم ی بقیه که بده اجازه بهم... عشقه جنس از ام عالقه این ، عشقه جنس از حسم

 ...باشم

 رو بزرگی آرامش و لبخند ناخودآگاه که بود گرم لبخندش و آروم نگاهش ، کردم بهش نگاه یه

 اج ذهنم تو کلماتش کم کم... میزد موج خواستن... زد می موج اتمن توش که نگاهی ، میداد بهم

 منو وابستگی و عادت روی از... بود شده عاشقم اون پس... میکرد پیدا مفهوم و میشد

 بهش رو حسی چه باید ؟...میداد جوابی چی اون حس به من احساس ؟...چی من اما... نمیخواست

 یا هعشق جنس از که نبود معلوم برام هنوز و بود کرده هریش روحم تو نوجوونی از که میدام انتقال

 عشق از مطمئناً موقعیت این تو االن و شناختم می خوب رو احساسم جنس من... دلبستگی

 ازش باید...بدم رو جوابش االن بخوام که بودم نکرده فکر بهش اصال... گرفت نمی سرچشمه
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 ای معروف قول به و کنم معلوم ، پنهون حس این با رو خودم حساب بتونم تا گرفتم می فرصت

 ... زنگ زنگی یا بشم رومی رومی

 پی حواسم من و میخواست عاشقونه زندگی یه ازم اون ، کردم بهش خودش مثل مهربونی نگاه

 ...بود مامان آرزوهای

 تو اصال من ، گرفت تصمیم سادگی این به نمیشه مهم موضوع این مورد در فرید ببین:  گفتم

 رامب االن که چیزی ، بکنم احساسات این درگیر خودمو زودی این به بخوام که نیستم شرایطی

 درکمم و کنم تموم رو دیگه سال دو بتونم تا باشه متمرکز روش فکرم باید که خوندنه درس مهمه

 ...بردارم مامان های شونه روی از باری یه بتونم تا بشم مشغول کار به جایی و بگیرم رو

 : گفت و کرد بهم گرانین نگاه فرید

 امزدن هم با میخوام فقط ، ندارم رو تازه زندگی یه آمادگی االن منم ، کنیم ازدواج االن نمیخوام من

 مال همیشه برای تو که باشه قرص دلم میخوام ، مادرم پیش برگردم راحت خیال با که بشیم

 ...هستی خودم

 ناو رضایت اول که دونی می ؟...کنی چیکار میخوای مادرت با ، کردم قبول که فرضم بر:  گفتم

 اکخ مشتی با که نیست نهالی زدن قلمه ازدواج ، کنم تحمیل کسی به رو خودم نمیخوام... شرطه

 روی ، داره دخالت چیزا خیلی ازدواج تو... کارت دنبال بری و بکاری توش رو نهال ، گلدون یه و

 چطوری حاال ، اومد نمی خوشش مامان و نوم از اول از مادرت... کنی حساب باید چیزا خیلی

 تمشکال حالل عشق فقط کن باور فرید ، کنی ازدواج درخواست متنفره ازش که کسی از میخوای

 ...احساسی نه کن برخورد منطقی میکنم خواهش... دخیله موفق ازدواج یه تو چیزا خیلی ، نیست

 :  گفت و کشید موهاش تو دستی کالفگی با فرید

 اما ، کنه ازدواج بابات با دوستش که میخواست دلش اول از اون ، نبود متنفر شما از رمماد اوال

 ...میشه طرف بر کم کم که جزئی دلخوری یه ، نیست تنفر این... شد مادرت عاشق دایی

 پس ، جزئی این اگه... نشده رفع سالهاست االن که جزئی دلخوری...زکی: )  گفتم خودم پیش

 با که رفتارای اون و پدرم مرگ از بعد خصمانه نگاه اون ندارم باور که من ؟...چیه دیگه کلیش

 به اگه حتی که زد بهش میدونست مقصر پدر مرگ تو رو مادرم که حرفایی اون و داشت مامان
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 مادرشم طرف چه بابا نه... جزئی دلخوری یه گفت بهش بشه ریخت می فرو میگفت کوهم

 ...(گرفته

 مرد شوهرش چون... بود تکبر و غرور از پر ، داشت خاصی حالت یه ، اومد می بدم عمه از همیشه

 شههمی که بود خوبی مرد بیامرزش خدا شوهر البته... فروخت می فخر ما به پولش با بود پولداری

 ما بود طوری هر بود زنده پدرم تا ، نداشت رو ما دیدن چشم عمه اما ، داشت رو مامان و منو هوای

 تحقیر توپ به رو مامان و منو و بست حرمتها رو چشم عمه ، بابا مرگ از بعد اما ، دمیکر تحمل رو

 رابطه قطع و بشه روبرو اون با نخواست دیگه مادرم که طوری به... بست اهانت و سرزنش و

 ...کرد

 ودب مخفی عمه دید از اونم که میزد سر بهمون گاهی گاه و بود ارتباط در ما با فقط فرید وسط این

 و نشسته روم جلوی اومده دوردونش پسر این حاال... داد نمی رو ای اجازه همچین بهش وگرنه

 ...مادرش صد در صد مخالفت با اونم ، میکنه خواستگاری ازم

 پیش ور خودم که نشم بخت بد اینقدر هنوز ، نمیخوام رو تحمیل این من که بفهمونم فرید به باید

 به ور فرید که بخواد ازم اون ، بزاره پیش پا عمه باید میخواد ومن اگه... کنم کوچیک و حقیر کسی

 تو بعدها که میزنم محک رو ام عالقه و عشق هم مدت این تو ، کنم قبول زندگیم همراه عنوان

 چرخه یم درجه هشتاد و صد سرنوشتم که میکرد باور کی اما... نشم پشیمون پیوند این از زندگی

 برگردم عادیم زندگی به و بایستم پاهام رو نمیتونم ها راحتی این به هک میکنه پرت جایی به منو و

... 

 ؟...چیه حرفت آخر بافی فلسفه همه این با:  گفت و کرد نگاهم نگرانی با رید

 من برا االن چیز ترین مهم...بزنم رو آخرم حرف تو قول به رودروایسی بدون بزار فرید:  گفتم

 پس ، نخواد منو مادرت اگه ، مادرته نظر بعد ، نمیکنم درگیر رو خودم نشه تموم تا گفتم که درسه

 ، بشه تکرار من برای گذرونده مادرم که رو سختی روزهای خوام نمی ، کنی فراموشم باید هم تو

 بگه مامانت افرد نمیخوام... کنه تحقیرم کسی و باشم ساکت نمیتونم و نیستم صبور مادرم مثل من

 ...ببره سهمی یه پول این از که شد پسرم نآویزو نداشتند پول چون

 یا عشقه از بینمونه که احساسی بشم مطمئن که بدی فرصت بهم که اینه حرفامم آخر قسمت

 هک عشقی اون... بخوریم ضربه دومون هر زندگی تو بعدها و بله بگم فکر بدون نمیتونم... عادت
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 انتخاب خودش که بدم فرصت سمح به باید ، نشده شکوفا من وجود تو هنوز میزنی دم ازش

 ...کنه

 الیخی بی با چشمام تو بود انداخته رو سیاهش چشمای و بود سینه به دست که طور همین فرید

 : گفت محض

 ؟...شد تموم سخنرانیت

 با اما ، داشت منظوری چه حرفی چند ی جمله این از ببینم که کردم کندوکاو رو نگاهش تردید با

 : گفتم و صورتم تو نشست خشم آن یه ، نکرده خورد هم تره حرفام برا که فهمیدم پوزخندش

 ؟...میکنم شوخی باهات دارم کردی فکر تو

 ...بگو تازه چیز یه زدی روهمیشه حرفا این اما....عزیزم نه:  گفت و زد محوی لبخند

 یه من ، یمکن صبر ارتباط این مورد در میشه باعث حرفا این....! نداره کهنه و تازه:  بهش توپیدم

 ...هدخیل پیوند این توی صد در صد گفتم که مسائلی این و میخوام آرامش و عشق از پر زندگی

 اگه... دیمی کشش زیادی رو موضوع این داری تو ، کنم عصبانیت نمیخوام من... فریبا ببین:  فرید

 خیلی باهاش مدت این ، برندارم قدم از قدم اون رضایت بدون میدم قول بهت ، مادرمه مسئله

.. .میکنه نرم رو مامان کم کم داره ، فهمید تو به نسبت من عالقه از وقتی فلورم حتی ، زدم حرف

 ...دنیا سر این ما ، دنیاست سر اون مادرم ، نداره ما به کاری بود ناراضی صدم در یه اگه

 یا ، مندار رو حقیرت تحمل من ، باشه راضی صد در صد باید عمه میخوای منو اگه... فرید نه:  گفتم

 موفق ازدواج یه تو ، نمیکنم کاری همچین من ، کنه محرومت ارث از ، من با تو ازدواج با بخواد

 ؟...فرید بفهم رو این... مهمه خیلی که مادره و پدر رضایت اول

 داشتیم چی هر مدت این ، باشم نگران بخاطرش باید که ؟...میزنی حرف ارثی چه از:  گفت فرید

 که بفروشم رو شمال زمینای که ایران اومدم ، جریانی در که خودت... دادیم مامان بیماری برای

 بشه الزم اگه که... شرکت و ماشین و خونه مونه می فقط ، داریم احتیاج مامان عمل خرج برای

 هم ما وقت اون مونه، می برام که خودمه نام به ماشین و شرکت اما... فروشیم می هم رو خونه

 ...بفروشیم فخر شما به بخوایم که نیست چیزی دیگه... شما مثل ممیشی

 بگم باید تمدرس مورد در... بندازه جدایی ما بین بتونه که نیست دالئلی گفتی که اینا کن باور فریبا

 ...میکنیم ازدواج ، شد تموم درست که بعد میکنیم نامزد باهم فقط ما که
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 ی عمه پسر این به زیتونی چشم خانوم عروس این خرهباال:  داد ادامه و شد شوخ و شاد لحنش

 ؟...نه یا میگه رو بله ، عشق ی آواره ، بدبخت

 لقب این هب منو فرید که بود بار اولین این... زیتونی چشم گفت می بهم که اینم برد ماتم حرفش با

 ...بودند هم شبیه تا دو این چقدر افتادم عماد فکر به آن یه ، میزد صدا

 ؟...دیگه رضاست عالمت سکوت:  اومد مهربونش صدای هدوبار

 یم رضایت ی نشونه رو سکوتم که ، چی به اون و کردم می فکر چی به من ، کردم هول حرفش با

 طوالنی مکثی از بعد و خورد گره چشماش سیاهی با چشمام سبزی ، لحظه یه برای... دونست

 : گفتم

 ؟...کنم فکر موردش در تا بده فرصت بهم فرید

 ، اداکان برگردم دیگه روز ده تا باید من ؟...چقدر...هفته یه ، روز سه ؟...چقدر مثالً :  گفت بالفاصله

 ؟...میدی رو جوابم موقع اون تا

 ؟...چیه زا خواستنم نوع ببینم ، بشم روبرو احسام با باید ، کمه مدت این:  گفتم و.... کردم منی من

 و دز موج چشماش تو عصبانیت و شد کشیده پایین هاشابرو ، شد عوض صورتش رنگ حرفم با

 ، بشه مک عصبانیتش که بگم چیزی یه میخواستم و میکردم نگاهش منم... زد زل بهم ثانیه چند تا

 : گفت بود آشنا نا خودمم برای که صدایی با ، کردم نمی پیدا ای کلمه اما

 ؟...داری دوست رو دیگه یکی نکنه

 لحظه هر نگاهش ، کردم می نگاه بهش آشفتگی و حیرت با و خوردم جا حرفش با من بار این

 تسخیر ور ذهنم و فکر که بود این مثل ، بودم شده الل تقریبا ، میشد خشم از پر بیشتر و بیشتر

 ... بگم چی باید دونستم نمی... کرده

 :  گفت تری بلند صدای با دم می تحویلش سکوت بازم دید وقتی

 ؟...لعنتی داری دوست رو کسی ، بزن حرف فریبا

 که ای ضربه اینکه مثل ، پریدم جا از یکم که کوبید میز روی محکم رو مشتش آخری ی کلمه با

 : گفتم و شدم مسلط خودم به... کرد باز رو زبونم و بود کاری بود زده
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 اپسر ماش ؟...زندگیته تو کسی میگی تو ، بده فرصت بهم میگم بهت ؟...میکنی فکری همچین چرا

 فرن چند یا دو واحد آن یه تو که نداریم خالقیت اینقدر شما مثل ؟...کنید می فکری چه ما مورد در

 ...زاریب احترام خواستم این به و بدی فرصت بهم که اینه ام خواسته تنها ، باشیم داشته هم با رو

 لطمس خودش به اینطوری خواست می ، کشید عمیقی نفس و بست چشماشو لحظه یه برا فرید

 میشم یکی بشم عصبانی منم اگه که دونست می ، نکنه خراب رو چیز همه آنی خشم یه با که بشه

 ....پوک کله لجباز تا دو... خودش از بدتر

 بینمب وجودش تو و خشم تونستم می ، نده نشون العملی عکس که آورد می فشار خودش به خیلی

 ...داد می قدرت بهش و میشد تر ور شعله لحظه هر داشت که خشمی ،

 ...بیام من تا ماشین تو برو شو پا:  گفت و و شد بلند عصبی و شده کلید دندونای با

 بودم نرسیده ماشین به هنوز ، بیرون اونجا از رفتم آروم منم و داری حساب میز طرف رفت فوری

 ور شینما... اومده سرم پشت که بود این ی دهنده نشون که اومد ماشین قفل شدن باز صدای که

 نخیابو به ترس با و بودم گرفته محکم رو ماشین در ی دسته... روند می آوری سرسام سرعت با

 ... ترسیدم می زیاد سرعت از همیشه... بودم دوخته چشم روبروم

 ...برون تر آروم فرید:  گفتم بهش

 جواب عالف شبه که کرد نمی باور بود عصبانی حسابی دستم از ، شنید نمی حرفامو اینکه مثل اما

 می پایین باال گلوم تو بودم کرده کوفت که پیتزاییم این ، افتادم می پس داشتم دیگه... دادم منفی

 : زدم داد نبود رفتارم رو کنترلی دیگه... رفت

 ...بخوابم خاک زیر تو حماقت با نمیخوام من... جهنم به خودت...برو تر آروم

 ....ای عاشقانه ی جمله چه:  گفت و داد تحویلم پوزخندی

 : رفت آسمون به من فریاد و گذاشت گاز رو پاشو بیشتر

 ...لعنتی دار نگه ، میارم باال دارم بخدا ؟...گفتم چی مگه ؟...مرگته چه آخه

 تو دمش می شوت حتما بودم نگرفته محکم خودمو اگه ایستاد خیابون کنار شدید ترمز یه با یهو

 بود نماشی تو هنوز... گرفتم رو سرم و دادم تکیه ماشین به و بیرون پریدم فوری... جلو ی شیشه

 ... فرمون رو سرش و
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... بگیرم نماشی یه که خیابون طرف رفتم ، بکنم بهش اعتنایی اینکه بدون شد بهتر حالم که یکمی

 : زد داد عصبانیت با و پایین اومد فوری میزنم صدا تاکسی داشتم که شنید صدامو تا

 ...نکن سگی منو اخالق...نماشی تو برو فریبا

 ...کنار برو ، شم سوار نمیخوام....این از تر سگی دیگه:  زدم داد

 به کشید منو و گرفت بازومو ، کردم باال دست تاکسی برای دوباره و عقب دادم هلش دست با

 در دوباره منو داد و یازوم تو کرد فرو رو هاش ناخن که بود عصبانی اینقدر ، شاگرد سمت طرف

 : وردآ

 ...یام نمی بهشتم تو با دیگه من.... لعنتی کندی دستم کن ولم

 و نشستم خیابون جدول لب بود نمونده باقی برام توانی دیگه ، ماشین به داد تکیه و کرد رهام

 ...گرفتم رو سرم

 ...برونم آروم دم می قول ، بریم پاشو:  بود آروم صداش بار این

... کرد رانندگی آهسته خونه تا و کرد عمل قولش به اونم و اشینم تو رفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ماشین زا کنم نگاهش اینکه بدون ایستاد و رسید خونه جلوی وقتی... نگفتیم هیچی خونه تا دیگه

 : گفت غم از پر لحن با که شدم پیاده

 ...نبود خودم دست ، کردم روی زیاد دونم می... ببخش منو فریبا

 دلم دنبو خوب زیاد حالم دادم در به تکیه ، بستم رو در و حیاط تو رفتم بدم رو جوابش اینکه بدون

 ...ساختمون تو رفتم و آورد خودم به منو الستیکاش جیغ صدای ، بود آشوب

 : زد صدام مامان که اتاقم تو برم رفتم و کردم سالمی ، بودند بیدار هنوز خاله و مامان

 ؟...دادی جواب بهش چی ؟...شد چی خب

 بی ، نداشتم رو کردن تعریف ی حوصله و بودم کالفه ، خبریه بینمون فهمید داغونم ی قیافه از

 : گفتم حال

 ...بپرسید خودش از بزنید زنگ فردا

 : شد بلند مامان داد که اتاقم تو برم رفتم
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 ؟...گفتی بهش چی ، پرسم می تو از دارم

 می درس دارم ، بگیرم تصمیم نمیتونم االن گفتم بهش:  گفتم و ایستادم مامان روبروی برگشتم

 ...همین بدی فرصت بهم باید خونم

 ؟...برگشتی عصبانی اینقدر و گفتی رو همین:  گفت و کرد ریز چشماشو مامان

 ایه گلوله هدف دیروز تا شما ببینم اصال...نیومد خوش مذاقش به آقا... گفتم و همین آره:  گفتم

 اتونپ که ، قدیسه یه شده فرید افتاده اتفاقی چه حاال ، بودید مخانو عمه تحقیر و توهین آتشین

 ؟...بدم مثبت جواب بهش میخواید من ی خرخره رو گذاشتید رو

 جداست مادرش از فرید حساب ، میگی چی داری ببین بفهم:  زد داد و شد عصبانی لحنم از مامان

 آخه... دوره مادرش از کیلومتر زارانه و بمونه ایران تو میخواد فرید کردید ازدواج هم با اگه ،

 ...نزن خودت بخت به پا راهیه به سر و خوب پسر فرید ؟...دختر چیه دردت

 ، تسرنوش دل تو نپرم هوا بی که هست ام کله تو عقل اینقدر... جون مامان نترس:  گفتم عصبی

 از که ستگیواب یا عشقه از دارم دوست رو فرید اگه دونم نمی نشده کامل احساساتم هنوز

 نمی نم کنه صبر باید میخواد منو اگه ، دیگه یکی دنبال بره داره عجله اگه...بودم باهاش نوجوونی

 هک بدید توضیح براش شما زد حرف باهاتون اومد فردا احیاناً  اگه... کنم ازدواج عجله این با تونم

 منو... نیستم بند پاهام رو دیگه که کردم کل کل باهاش اینقدر بخدا... بره می زمان کار این

 ... بخوره هم به آرزوهاتون ی همه شدم باعث که ببخشید

 زمین رو خوردم سر در پشت و بستم رو در و اتاقم تو اومدم ، بود کنایه جور یه که آخر ی جمله با

...  بودم بریده دیگه... صورتم رو میریخت مهابا بی اشکام...زانوهام روی گذاشتم رو سرم و

 عرق ، میکرد درد شدت به سرم... مبهم ونگاهم بود شلوغ ذهنم... میشد تموم شتدا تحملم

 ...بود نشسته پیشونیم روی سردی

 اذیتش خواستم نمی و داشتم دوستش ، گرفت می دلم افتادم می که فرید مهربون چشمای یاد

 هیچ ماا ، داشتم نیاز زمان به ، کنم خرابش راحتی این به تونستم نمی که بود ام آینده این ، کنم

 یلجباز خاطر به میخوام که لجبازم و مغرور و سرتق دختری میکردند فکر همه و نداشت باور کس

 تفرص خودم به باید نداشتم رو کاری چنین قصد بخدا اما... انداختم راه رو نمایش این فرید با

... وونیمنوج ی دوره یوابستگ از یا عشقه از خواستنم جنس ببینم و بشم روبرو احساسم با تا بدم
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 وقف رو آرامشم و زندگی تموم بودم حاضر ، خواستم می عشق با رو فرید مدتی یه از بعد اگه

 ...بزارند احترام خواستم به و میکردند درک منو باید اونا... کنم اون آرامش و زندگی

 رو یگوش فگیکال با ، بشه پرت حواسم شد باعث پیامک صدای که بودم شده آماده خوابیدن برای

 خوندم رو متن وقتی... ناشناس یه ی شماره با بود عاشقونه پیام یه... کردم باز رو پیام.  برداشتم

 کی پس نبود فرید اگه ، بود دیگه ی شماره یه با چرا بود فرید طرف از اگه ، رفتم فرو فکر به

 : گفتم خودم با و کردم فکر کمی... باشه میتونه

 ؟...چی باشه گرفته مارال یا ماهان از اگه... نداشت منو ی شماره که اون ماا ؟...باشه عماد نکنه

 امپی همین برای... داشت نمی بر سرم از دست کنجکاوی اما ، ام خسته مغز تو بود زیادی سواالی

 : دادم

 ؟...شما

 ...شده فراموش ی دلخسته عاشق یه:  داد پیام

 ؟...نداره اسم شده فراموش ی دلخسته عاشق این:  دادم پیام

 ...رفته یادش اسمشم یعنی شده فراموش میگم وقتی:  داد پیام

 : دادم پیام و گذاشتم پیام اول رسوند می رو پوزخند منظور که رو ها آیکون اون از یکی

 ؟...نبرده یاد از رو عشقش چطوری است شده فراموش اگه

 ...معشوقشه فکر به همش و کرده فراموش رو خودش زیاد عشق از چون:  داد پیام

 عشقت به امیدوارم...نرسم دانشگاه به دیر فردا تا بخوابم باید من... گمنام عاشق:  دادم پیام

 ...بخیر شب... برسی

 ...ببینی خوب خوابای امیدوارم...بودنم زنده دلیل بخیر شب:  داد پیام

 : مگفت خودم با و زدم پوزخندی... بود گذاشته بوسه آیکون تا دو پیامشم آخر

 که اومدم نمی بیرون فکرش از دقایقی تا... میشن خاله پسر زودم چه ، پسرا این... پرو بچه

 : بود داده پیام بود ناشناسه همون ، اومد پیامک صدای دوباره

 ( باشم تو بیمار که دردیست تو یاد هر.....  باشم تو یاد من که زخمیست خاطر هر) 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

73 

 

 یا و بود فرید یا داشتند نظر یه دوشون هر ، دادم مارال و نهافسا نشون رو پیام دانشگاه تو فردا

 تا... نکرده رو کار این که کرد مطمئنم ، ندادی عماد به منو ی شماره تو پرسیدم مارال از... عماد

 ناب ی سوژه یه حال هر به... بود مزاحم یا بود داده اشتباه یا کسی شاید شد راحت خیالم حدودی

... دبگیرن تمسخر باد منوبه و بخونند رو پیام متن مدام که افسانه و مارال برای بود کرده درست

 ینا به که من به لعنت واقعاً... باد خودم بر لعنت که کردم خودم... یا... نیست تدبیر را کرده خود

 و احمق تا دو... بودند مت و پت مثل... گفتم می بهشون رو چیز همه و کردم می اعتماد نخاله تا دو

 ...ودنک

 پنج فصل..... @

 دیوونه داشت جنون سرحد تا منو فرید تخم و اخم و عماد اصرار ، گذشت شب اون از هفته یه

 ...میکرد

 می رفح افساته با داشتم بیاد استاد اینکه از قبل ، رفتیم کالس سر افسانه با که روزها از یکی

 چه متشکر خود از احمق ی رهپس... کنم گوش حرفاش به که واداشت منو حمیدی صدای که زدم

 رو احرف اون ی همه تالفیه که سرم تو افتاد موذی فکر یه ناگهان ، میکرد تعریف داشت خودشم از

 و حرفاش تو پریدم مقدمه بی همین برای... کنم جبران جا یه رو بود زده بهم پیش روز چند که

 : گفتم

 ...کنید باز نوشابه ودتونخ برا یکم... میکنه تعریف خودشم از چه... اوه... اوه

 سرش افسانه...هدف به بودم زده درست...شد زده کالس توی که بود خنده شلیک مکث کمی با

 با احمدی...گفتند می چیزی یه کدام هر هم ها بچه و خندید می آروم و بود خودش الک تو

 جلو یادب ونستت می میخواست دلش خیلی... میکرد نگاه منو خشم از پر وچشمایی فشرده دندونای

 ور بشه نزدیکم اینکه جراًت و بودم عماد دوستش عشق من اما ، کنه صورتم ی حواله مشت یه و

 ...داشت خوبی کارائی وقت اون که بود شدن داشته دوست مزایای از اینم خوب ، نداشت

 ستید اش خنده از بعد افسانه... میکرد نگاه برخوردها این به همیشگیش پوزخند با فقط هم عماد

 :  گفت و زد من ی شونه به

 ...شیفته خود ی پسره... گذاشتی دستش کف رو حقش خوب

 ... میرسم حسابت به که گفت می چشماش با و میکرد نگاهم تهدید با داشت هنوز
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 : زدم پوزخندی بهش

 ( میکرد آقون آقون داشت تازه ، گرفتم رو پیشرفتش جلوی حرفام با داشت گناه ام بچه) 

 هخر فریبا ، کنه می تهدیدت داره رسماً ... اوه اوه:  گفت دید رو احمدی تهدیدآمیز نگاه که افسانه

 ...باش منتظرش

 مفسر شده برام... آبادته جد خره... رو گاله اون ببند:  گفتم و دهنش تو زدم آروم دست پشت با

 ...ببینم دبای رو کی کنی تفسیر رو دیگران نگاهای نخاله تو نخوام من... احمدی اخمای

 ...ببین رو عماد:  گفت یهو

 بردار دست نکنند ام دیوونه تا و ریختند دورم منگول مشت یه بگو رو بیچاره من... دیوونه:  گفتم

 ...نیستند

... احمدی برجک تو بودم زده جور بد که چند هر ، گذشت هاش بدی و خوبی با روزم اون باالخره

 ...میکرد رو تهدیداش دور همون از و نداشت رو جلو بیاد اینکه جراًت اما

 مایچش با... شد سبز جلوم عماد دوباره اومدیم می بیرون دانشگاه از داشتیم افسانه با که روز یه

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس و کردم نگاهش شده ریز

 ...بزارید راحتم خدا رو تو... شما باز

 تو و برسونم رو شما که بدید افتخار بهم ور امروز میکنم خواهش ازتون:  گفت و زد زیبایی لبخند

 ...بزنم حرف باهاتون کلمه چند راهم

 ...زدم قبال حرفامو ، ندارم حرفی شما با من:  گفتم و انداختم باال ابرومو تای یک

 : گفت(...  بیچاره پسر...رفت شد دیوونه من عشق از... ) کرد متعجبم که پیشونیش تو زد یهو

 ...کنه التماس باید چقدر که رسیده کجا به کارش ببین... عماد بیچاره

  ؟...کرده مجبورت کسی مگه نکن التماس خب:  گفتم و زدم پوزخندی

 اگه... کرده مجبورم تو داشتن دوست... کرده مجبورم تو عشق آره:  گفت و کرد نگاهم عشق با

 نمی بگم کی به بابا. ..کنم می ازدواج درخواست ازت التماس با و زنم می زانو جلوت بخوای ازم
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 درک رو عشقم چرا ؟...فهمی نمی چرا... وجود تموم با خوام می رو تو من... بکنم دل ازت تونم

 ...میشن شاخ براشون ، خوان می که رو دختری اون پسرا وقتی چرا ؟... نمیکنی

 مدل ، کردم افسانه به اخمی...خنده زیر زد افسانه ، زد ادبی بی و پروگی نهایت در که حرفایی با

 نوای ی اجازه کسی هر به که شده کم ارزششون دخترا زمونه دوره این تو چقدر اینکه برای گرفت

 تعجب نگاهش یا میشد رد کنارم از کسی هر...بشه خواستگاری ازشون خیابون تو که دادند می

 زا اول فرید اقلال... داشت رو تاسف جایًً واقعا(  شاخ...) بود داده بهم لقبیم چه...تحقیر یا داشت

 ...ادب از نه و بود برده بویی احترام از نه پسره این اما ، گرفت می اجازه مامان

 هی با و نبود جاش اینجا ،اما بتابه خودش دور ، دور ده تا دهنش تو بکوبم همچین خواست می دلم

 امبر رو در و اومد دنبالم اردک مثل پیروزی این از خوشحال اونم... رفتم ماشینش سمت به اشاره

 : گفتم نشست وقتی...کرد باز

 ... نزنه سرتون به عاشقی و عشق هوس دیگه که کنم قیچی همیشه برای رو نوکتون باید امروز

 هیچی که نوک:  گفت و خنده زیر زد که میکنم شوخی باهاش دارم کرده فکر...گودزیال ی پسره

 ...افتخاریه شما عشق هرا در شدن فدا ، بزنید رو گردنم شما... خانوم فریبا

 ...میادن خوشم اصال رفتار طرز این از من...میرید جلو حد از بیش دارید... تدین آقای:  گفتم عصبی

 ...شوخ و رو خنده... اینطوری مدلم ببخشید منو:  گفت و شد جمع اش خنده حرفم با

 این از اونم ، ومدا می بدم مذکر جنس از که بود باری اولین ، خورد می بهم حالم داشت دیگه

 یه و هبرس راه از فرید که بود این لحظه اون تو آرزوم تنها...بهم بود چسبیده سریش مثل که پسره

 ..شهب سبک یکمی کرد می سنگینی دلم رو که مدت این های عقده تا صورتش تو بخوابونه مشت

 زنگ.. .شدم پیاده تشکر زا بعد دادم رو راننده پول ، رسیدم کی نفهمیدم که ، بودم فکر تو اینقدر

 منم، که دونست می فریدم و بود تصویری آیفون خب... شد باز در سوالی هیچ بدون زدم که رو

 ژهر جلوم فیلم مثل نوجوونیم و کودکی خاطرات سیل و حیاط تو اومدم...نداشت پرسیدن دیگه

 وت... کردیم می دعوا ، مکردی می بازی هم با فرید و من ، خونه و حیاط اون ی گوشه گوشه... رفتند

... یبش زندگیم شریک آینده در میخوام و دارم دوست گفت بهم فرید بار اولین که بود خونه همین

 : گفتم بلند کردم باز که رو سالن در و کشیدم آهی

 ؟...اینجایی خونه صاحب... هوی
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 :  زدم صدا تر مودبانه بار این ، نیومد جوابی ولی

 ؟...اینجایی فرید

 : بردم باالتر صدامو و شدم عصبی دفعه این... نیومد جواب باز

 ...نمیگم دروغ خودت جون به...گردم برمی ندی جواب فرید

 مآرو... زکی بود گفته عزرائیل به...پایین میاد داره ها پله از اخم از پر و جدی صورت با دیدم یهو

 : گفت بهم خشک خیلی ، هیچ نداد که رو جوابم ، کردم سالمش

 ...میام االن پذیرایی تو وبر

 از دارم ، کردی ام شرمنده... استقبالی عجب:  گفتم رفتم می که طور همین و زدم پوزخندی

 ...میشم آب خجالت

 چشم اطراف به و انداختم یکی اون روی پاهامو از یکی و نشستم ها مبل از یکی رو رفتم

... اخالق بد اخموی... خوردش نمیشه عسلم تن یه با... اًه اًه...بیارند تشریف آقا حضرت تا...دوختم

 ...همینه میگن که نطنز ی تحفه

 رو مراهمه که کردم کیفم تو رو دستم... بزاره منتظر منو داشت دوست اینکه مثل ، نیومد دقایقی تا

 چون نبود که عطر ؟...بود چی یعنی ، کردم بهش نگاه یه ، عماد کادوی به خورد دستم ، بردارم

 رمس ، پاش صدای با که زدم می چونه خودم با داشتم ؟...باشه تونه می چی ، بود گتربزر کادوش

 ... کردم نگاه بهش و بیرون کشیدم کیف تو از رو

 فیدس کتون شلوار یه با و بود پوشیده مشکی جذب شرت تی یه ، رسید راه از پرتقال آب تا دو با

.. .رسید می نظر به قدرت پر و جذاب ، وشاخم و جدیش صورت اون با خداییش که...  بود پوشیده

 ...بشن تیپت اون فدای شلخته آدمای ی همه الهی

 با هدار و است آشفته و ناراحت خیلی بود معلوم... نشست روبروم رفت اونم و برداشتم رو میوه آب

 حرفش زودتر کاش ای...شده دیگه چیز یه یا ناراحته هنوز شب اون از یعنی... جنگه می خودش

 یچ بهم عماد ببینم که کنجکاو هم ، داشتم درس خیلی و بودم خسته هم ، خونه برم که بزنه رو

 ...داده هدیه
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 می موهاش تو رو دستش مدام و بود کالفه خیلی ، زدم زل بهش و خوردم رو میوه آب از یکمی

 قتلم هب خونه این تو اگه ، هستی رفتنی دیگه ، بیامرزدت خدا... پسه هوا حسابی... فریبا...) کشید

 و کرد بهم تیزی نگاه و خورد رو شربتش از یکمی اونم... ( میشی نشین ویلچر حتماً ، نرسی

 : پرسید

 ؟...وقته چند

 طرح معما چرا ؟...وقته چند رو چی... بارید می آتیش چشماش از ، دوختم چشم بهش تعجب با

 ...کرد می

 : زد ددا کنم می نگاش ها افتاده عقب مثل دارم دید وقتی

 ؟...وقته چند گفتم

 ؟...یمیگ چی ببینم بزن حرف درست خب ؟...کنی می طرح معما ؟...وقته چند رو چی:  گفتم عصبی

 : زد ادد دوباره و داد بیرون اش سینه از عمیقی نفس و کشید موهاش تو دستی دوباره عصبانیت از

 ؟؟...پلکی می پسره اون با وقته چند گفتم

 ایبر بود نشده باز سوالش درک برای مغزم هنوز... دوختم چشم بناکشغض چشمای به حیرت با

 : گفتم همین

 ؟...زنی می حرف کی از ؟...پسره کدوم

 :  گفت جدی بطور و کشید موهاش به دستی عصبی حالت با

 می کتکت اینقدر جا همین بخدا وگرنه... بگی دروغ بهم یا ، کنی پنهون نکن سعی... فریبا ببین

 ...نکن بازی من با ، بیاد در تجون تا زنم

 مبوکس کیسه مگه...بفهم رو دهنت حرف:  زدم داد و شدم بلند جام از و شدم عصبانی تهدیدش با

 ازم که دیدی پسره اون با منو کجا ؟...چیه دردت ؟...مرگته چه اصال تو ؟...بزنی کتکم که

 ؟...کنی می بازخواست
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 گهم ؟...بیرون نیومدی دانشگاه از پسره اون با وزامر تو مگه:  گفت نشسته خون به چشمای با

 و گفتی نمی جوک براش ماشین تو مگه ؟...یخچالی پرادوی یه سوار ؟...نشدی ماشینش سوار

 ؟...نیستی کارم تازه اینکه مثل ؟...بگم بازم ؟...زد نمی قهقهه برات اونم

 ی جمله از ، دیده عماد با منو پس...شد ریست مغزم انگار و افتادم عماد یاد حرفاش با لحظه یه

 می دستش کف رو حقش باید ، میکرد خیابونی دوستی به متهم منو ، گرفتم آتیش آخرش

 ؟...کنه توهین بهم که دادم می اجازه بهش نباید...گذاشتم

 رهمس دروغی چه ببینی میکنی فکر داری:  گفت و آورد در منو حرص باز نمیگم هیچی دید وقتی

 ...یبد تحویلم و کنی

 : زدم فریاد و زدم زل بهش و کردم مشت دستامو ، کشید زبونه وجودم تو خشم موج

 منو تو... دوما...باشه پشیمونی توش که نزن حرفی ، باش زدنت حرف مواظب فرید همه از اول

 ...یلعنت آره... ندادم جواب بهت دیگه یکی بخاطر میکنی فکر ؟...داری شک بهم ، میکنی تعقیب

 ، یرفت پسره اون با دیدم که ناهار برا برم باهات تا دانشگاه دم اومدم نکردم تعقیبت من:  فرید

 ، بودید صمیمی اینقدر هم با و میزد قهقهه برات ماشین تو وقتی...هان ؟...کنم شک نباید چرا

 ؟...بکنم فکری چه میخوای

 دیدی هک هم رو پسره اون... کنم پنهون کسی از بخوام که ندارم چیزی ، میکنی اشتباه خب:  گفتم

 ...بزنه حرف باهام خواست می ، برسونه منو امروز کرد خواهش ازم که بود همکالسیام از یکی ،

 ؟...بزنه حرف باهات خواست می چی مورد در:  گفت فوری و بود شده تر آروم

 ءسو تا ، داره چیکارم عماد که بفهمه اونم بود وقتش دیگه ، کردم بهش دلواپسی از پر نگاه یه

 هم وت دستامو و نشستم مبل رو دوباره...بکنه بد فکرای موردم در خواستم نمی ، نشه براش تفاهم

 : گفتم و زدم گره

 ...خواستگاریم بیاد میخواد ازم مدتیه

 ترسم اینکه مثل و ترسیدم می نگاهش از ، شد خیره بهم عصبی و پرید جا از فنر مثل یهو حرفم با

 با خیلی که بود معلوم ، رفت رژه جلوم قدم چند و نزد حرفی که اومد رحم به دلش و دید رو

 ما دیوونه داشت عطرش بوی و قامتش...کنه هضم بتونه رو مسئله این که میره کلنجار خودش

 جوابی هم میخواستمش هم(  عماد به بچسبم برم و کنم ول و فرید که ام دیوونه مگه... ) میکرد
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 یرگ راهی دو سر شده...دونستم نمی هنوز لعنتیمو احساس این و مخودم تکلیف ، دادم نمی بهش

 بیاد دتونیا به چیزایی یه دوباره اما کنید انتخاب رو درست راه کنید سعی توانتون آخرین تا و کنید

 نمی و زدم می پا و دست داشتم برزخ همین تو االن منم ؟...کنه دور راه اون از دوباره رو شما و

 سردرگمی این از تا میکردند رهام مدت یه کاش ای... بگیرم رو آخر تصمیم مخود برای تونستم

 نداشته پی در برام پشیمونی آینده در که راهی ، میکردم پیدا رو راهم و کردم می پیدا نجات

 ...باشه

 ؟...وقته چند:  برگردوند حال به منو صداش

 :  گفتم...مدونست می معماشو جواب بار این اما ، کرد طرح معما دوباره

 ...نیست طوالنی مدت

 ؟...دادی رو جوابش چی:  پرسید دوباره

 امروزم ، ندارم ازدواج قصد االن گفتم بهش جدی خیلی...دادم تو به که جوابی همون:  گفتم

 ادهپی ماشینش از شدم عصبانی که دیدی ، بزنه حرف مامان با بیاد که بگیره اجازه میخواست

 ... ندارم کاری اون با من اشهب راحت خیالت فرید...شدم

 :  گفت کنایه با و تر نزدیک اومد نشست دوباره صورتش تو که خشم با

 رو همدیگه وقته خیلی اینکه مثل زدید می حرف هم با ماشین تو طوری...فریبا ندارم اعتماد بهت

 ...شناسید می

 : گفتم عصبی و کردم توهم رو اخمام

 باشی نداشته اعتماد و و بزنی حرف باهام اینطوری میخوای ه؟اگ...من مورد در کردی فکر چی تو

 ...مونم نمی اینجا ام لحظه یه دیگه

 ...زاری نمی بیرون اینجا از پاتو نکنی روشن منو تا:  گفت و زد پوزخندی

 رو عواقب این عماد با زدن حرف ساعت نیم شد نمی باورم ، هاش کنایه از دلخور و بودم عصبی

 ، بودم ارانفج حد در میخورد رقم نفر دو این دست به زندگیم های ثانیه ثانیه اینکه از ، باشه داشته

 ...گرفتم می اجازه تا دو این از باید خصوصیم کارای برا دیگه

 : گفتم بهش رو و نکنم بیداد و داد باز که کشیدم عمیقی نفس
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 حرفم باهم درسی مسائل دمور در گاهی و هستم رودررو اون با روز هر و همکالسیمه اون... فرید

 تولد ودمب رفته که شبم اون... بشه ما صمیمیت شما قول به دلیل بهترین تونه می این ، زنیم می

 ...نیست ما بین هیچی بخدا...ماراله برادر صمیمی دوست ، بود اونم

 ؟...دونه می هم مادرت:  پرسید فرید

 ..کنم نگرانش خواستم نمی... نه:  گفتم

 ...تون خونه بیاد فرداشب بگو پسره این هب:  گفت فرید

 ؟...خونمون بیاد ؟...چی:  زدم داد تقریباً و پریدم جا از ترقه مثل حرفش با

 نم خصوصی حریم تو پا که بفهمونم بهش خوام می ، بشم آشنا باهاش نزدیک از میخوام:  فرید

 بکنه رو طمعش وندند و داره صاحب زیتونی چشم این که بفهمونم بهش خوام می ، گذاشته

 ...سگ پیش بندازه

 ...شه نمی راحت خیالشون نکنند تیمارستان راهی منو تا اینا ، دادم می گوش حرفاش به تعجب با

 اشیب نگران نمیخواد ؟...کنی ثابت خودتو که بندازی راه دعوا یه خونه تو خوای می:  گفتم خشم با

 ...بشی آش از داغتر کاسه نمیخواد هم تو ، ندارم هیچکاری پسره این با من ،

 سوال و حرص از پر و بازجویانه نگاهش ، زد زل چشمام تو دقیق و جلوتر اومد و زد پوزخندی

 : گفت آروم... بود

 ؟...داری دوستش نکنه

 در طرف به که طور همین و برداشتم رو کیفم حرف بدون و گرفت خشم از رنگی دوباره صورتم

 : گفتم رفتم می سالن

 دست از...بکنم زندگیمو بزارید ، بردارید سرم از دست خدا رو تو... نداره فایده زدن حرف تو با

 ...میکنید نابودم داری خودخواهیتون با ، شدم خسته پسرا شما

... ریدف بغل تو افتادم تقریباً بازوم شدن کشیده با که میگذاشتم بیرون سالن از رو پام داشتم

 ی قفسه ، شد مهر از پر و گرفت رنگ کم کم چشماش یخشک خورد صورتش به که داغم نفسای

 : زدم داد و اومدم خودم به یهو ، میشد پایین باال اش سینه
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 ؟...میخوای جونم از چی کن ولم

 بود دستاش تو بازوم که طور همون... بدبین و عصبی فرید همون جلد تو رفت دوباره فریادم با

 : گفت

 ایدب برم دیگه روز چند میخوام ، نداری دوستش که بشه ثابت بهم تا بیاد شب فردا بگو بهش

 ...زنم می حرف باهاش خودم زبون با و دانشگاه دم میام خودم وگرنه ، باشه راحت تو بابت خیالم

 : گفتم آرومی به و نزدیکش اومدم ، نشست مبل رو رفت و کرد رها منو

 ی دنباله دیگه که میشه اضیر کم کم داره ، ندارم بهش حسی هیچ من باشه جمع خاطرت فرید

 ...بیا کوتاه خدا رو تو ، شده چی فهمند می همه دانشگاه دم بیای اگه... نگیره رو ماجرا این

 که کارا چه مثقالی دو زبون این که... آخ... شد نرم دلش کنم فکر ، کرد بهم عشق از پر نگاهی

 : گفت که شد باطل خیالیم خوش ی همه بعد ای ثانیه اما... اومد می بر ازش

... شهن مزاحمت دیگه که میکنم روشنش طوری منم ، خونتون بیارش شب فردا تو... گفتم که همین

 ...من با داییم زن کردن راضی ، نمیفهمند چیزی دوستاتم اینطوری

 : زدم داد و بازوش به کوبیدم مشت با

 ...متنفرم همتون از ، نشینه کرسی به شما حرف بار یه نمیشه... دیوونه خودخواه

 خندلب و خشمم از پر صورت تو کرد فوت رو نفسش... خودش طرف کشید دوباره منو که برم رفتم

 :  گفت و زد خوشگلی

 ؟...فهمیدی منی سهم فقط تو ، ببخشم دیگه کسی به رو تو که کن فرو گوشت تو رو این

 : گفت دوباره و برداشت رو ماشین سوئیچ و میز طرف رفت و کرد ولم

 ...بریم برو رسونمت می خودم

 این زن برم که شدم سیر جونم از کرده فکر... روانی این بود آورده در منو حرص چقدر امروز

 : زدم داد... بشم دیوونه

 ...نمیام جا هیچ تو با من... میرم خودم نکرده الزم
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 دهرانن فطر از و کشید خودش دنبال منو شدت به و گرفت بازوم دوباره و کردم عصبانیش دادم با

 دست هرچی منم... نکرد ول رو بازوم ، نزد رو قفل و نشد سوار خودش تا ماشین تو کرد شوت منو

 یآفرید شکننده و ظریف اینقدر رو زنا چرا خدایا...) نداشت فایده بشم رها دستش از که زدم پا و

 (  بگیرند ظالم قوم این از رو حقشون نتونند که

 و تمگذاش ماشین ی شیشه به رو سرم ، داد می جواب بهتر حربه این کردم سکوت فقط ماشین تو

 ...بیاره عماد سر میخواد بالیی چه که میکردنم فکر مدعا پر مرد این دستور به

 ... گشنمه خیلی ، ناهار بریم نمیای:  گفت آرومی صدای با

 : کشیدم عمیقی نفس عصبانیت زور از

 اموشیفر یعنی...بود رگ بی رگ بی زمینی سیب مثل... آفریدش خدا که بود جنسی چه از بشر این

 عشق مرغ ات دو مثل و نیفتاده اتفاقی اینکه مثل حاال و آورده سرم بالیی چه ثانیه چند این تو گرفته

 ای کرده مسخره منو دیوونه این...ناهار بریم میگه خونسرد که زنیم می چهچه همدیگه برا داریم

 ...خودشو

 ...بزنیم ناهار یه خانوما انومخ بریم:  پرسید دوباره

 ندستتو از که بخورم کوفت الهی... بده صبرم خودت خدایا... ترکم می دارم... کرد سکوت نمیشه

 ...بشم راحت

 و ببینم رو رقیب یه تونم نمی ، دارم دوست خره خب ؟...قهری هنوز فریبا:  گفت و کشید رو لپم

 ؟...نمیکنی درکم چرا ، باشم ساکت

 اشم حرف ، حرف باید همیشه ، میاد بدم مردا شما ی همه از:  گفتم و کردم نگاهش تعصبانی با

 تنها عمر آخر تا میخوام ، نمیکنم ازدواج کس هیچ با کنم راضی رو مامان تونستم اگه ، باشه

 ؟...فهمیدی سر باال آقا بدون... باشم

 یایم حاال... گیرم نمی زن نمم ، نکن ازدواج خب خیلی:  گفت خونسرد و کشید ای مسخره آه فرید

 ...ناهار بریم

 یرونب به که طور همین ، خونسرد و بدجنسی با بود مونده راه یه فقط بگیرم رو حالش اینکه برای

 : گفتم میکردم نگاه
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 هکرد دعوت ناهار به منو امروز عمادم آقای... موروثیه پسرا تو خوردنم ناهار این اینکه مثل جالبه

 ...میکرد رفتار باهام احترام با اون الاقل ، بود

 هی با و گرفت چشماشو تموم سرخ های رگه کم کم حرفم با که بود خورده گره نگاهش تو نگاهم

 می... عوضی... کشید الیی و رفت گاز تخت خونه دم تا و گذاشت گاز روی رو پا گودزیال خشم

 ، ترمز رو زد خونه دم... نداد اهمیت اما میرم مرگ دم تا و ترسم می سرعت از چقدر دونست

 یاطمح در و خونه تو رفتم و بهم کوبیدم محکم رو ماشین در و پایین پریدم ماشین از بالفاصله

 ورمجب که بستم رو در عمد روی از بزنه، حرف مامان با تا بیا میخواد دونستم می... بهم زدم محکم

 ...بشه معطل در پشت خورده یه و بزنه زنگ بشه

 : گفت و داد تکون سری تاًسف روی از دید حال اون به نوم وقتی مامان

 ؟...بزنی فرید با حرف کلمه تا دو نمیتونی تو ؟...کردید دعوا هم با بازم

 باز هاش سرزنش ی ادامه از رو مامان خونه زنگ صدای که اتاقم تو برم رفتم و نگفتم هیچی

 کمیی گفتم بهشون و بوسیدمشون ، مبغل تو پریدن فرناز و مهناز... رفت آیفون طرف به و داشت

 از هم ها بیچاره... کردند قبول... کنم بازی باهاتون عصری تا کنم استراحت میرم ام خسته

 ونباهاش قبل مثل نداشتم حوصله و حال دیگه... نبودند امان در فرید و منو بین جنگ ترکشای

 نگاه از رو این ، شده گیممر یه بودند فهمیده وروجکام ، بزارم سرشون به سر و کنم بازی

 بودند هافتاد زندگیم رو بختک مثل که بود عماد و فرید گل دسته اینم خب...فهمیدم می نگرانشون

 آنها اب چه کنم، ازدواج نمیخوام که بفهمونم بهشون چطوری دونم نمی... میکردند ام خفه داشتند و

 ...نبود حالیشون آدمیزاد زبون... دیگه یکی با چه

 با... تخت رو انداختم خودمو و آوردم در لباسامو فوری و کردم قفل پشت از رو در و اتاقم تو اومدم

 ریدف بخاطر اما ، بود شده ام گرسنه حسابی ، دیوونه تا دو این با رفتن کانجار و استرس همه این

 ختروت که طور همین و برداشتم کمد تو از بیسکویت یه... نرم بیرون دادم ترجیح بود اینجا که

 ...زدم سق افتادم

 وجود اب ، بود بهتر شاید ، اینجا بیاد میگفتم عماد به اگه ، بود فرید حرفای پیش ذهنم وقت تموم

 بعید ازش میکردم لجبازی باهاش اگه... اما ، داد نمی رخ فرید و عماد بین هم درگیری هیچ مامان

 دخترا چطور که پسرا شما بمیرید ای. ..بود بیشتر ریسکش طوری اون... دانشگاه دم بیاد که نبود
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 کسی که بودم دختر ترین زشت کاش که کردم آرزو بار اولین برای... ندازید می مخمصه تو رو

 ...کنه نگاه صورتم تو نکنه رغبت

 : اومد مامان صدای و خورد در به ای تقه ساعت نیم از بعد

 ؟...کردی قفل رو در چرا باش زود یاهلل... بخورید فرید با کردم آماده ناهار بیا پاشو فریبا

 ...بخوابم میخوام فقط... خوام نمی هیچی من مامان:  زدم داد

 تا بیا ، شده چی گفت بهم فرید ، بیا پاشو نکن لوس خودتو ؟...خوام نمی چی یعنی:  مامان

 ...کنیم پیدا براش حلی راه یه تا بریزیم هم رو رو فکرامون

 خودم ، گرفته جدی خیلی رو مسئله فرید... بیا کوتاه خدا رو تو مانما:  گفتم و کردم باز رو در

 ...میکنم حلش

 من ؟...نگفتی من به رو موضوع این چرا ، بودی کرده حاال تا کنی حلش خواستی می اگه تو:  مامان

 ؟...بودم غریبه

 ...بشی نگران خواستم نمی... چیه غریبه عزیزم:  گفتم و کردم بوسش یه

 : گفت و کشید خودش دنبال به منو و گرفت رو دستم مامان

 ...بزنیم حرف هم با بعد تا بخور ناهارتو بیا حاال خب خیلی

 : گفتم حرص با... میکرد نگاهم لب به پوزخند فرید ، پذیرایی تو اومدم

 ؟...نداری اعتماد بهم هنوز اینکه مثل اما...بفهمه مامان نزار گفتم بهت ؟...کردی خودتو کار باالخره

 وامنمیخ... ندارم پسره اون به دارم اعتماد شما به:  گفت و آورد در رو حرصم بیشتر که زد لبخندی

 ...بشه مزاحمت کسی دیگه

 ...مزاحمید شما که فعال:  گفتم و زدم پوزخندی خودش مثل منم

 حرف مراقب نداشتیم احترامی بی خانوم فریبا:  گفت بلند صدای با و بهم توپید مامان ، حرفم با

 ...نکردی عصبانی منو تا بخور ناهارتو بشین حاالم... باش زدنت

 کشید تگوش و باقالی و شوید برنج فرید و منو برای مامان... نشستم میز سر و نگفتم هیچی دیگه

 : گفت طعنه با و گذاشت جلوم و
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 ...بزنی مفت حرف کمتر شاید ، باال بیاد یکم فشارت تا بخور

 که مکرد نگاه فرید به و برداشتم مامان از چشم اخم با و کردم نگاه مامان دتن برخورد به تعجب با

 ومن بود بلد فقط که مامانم...خندید می ریز و برد می لذت بود انداخته راه که بازی این از داشت

 ...بندازه دست اسگل این جلوی

... ودب شده کور فرید رفایح با اشتهام تموم...دادم پایین زور به و خوردم قاشق تا چند میلی بی با

 مامان نظر... کنم دعوت شب فردا برا رو عماد شد قرار ، جون مامان و فرید آقا همفکری با باالخره

 از هالبت... نبره بوئی ماجرا از کسی که بزنه حرف باهاش بسته محیط تو خواست می که بود این

 ظرن به که نگیره گارد حرفاش و ونا مقابل در و باشه داشته خوبی رفتار باید که خواست فریدم

 بودم شده... شناختمش می خوب چون گرفت می ندیده حتماً رو مامان سفارش این فرید خودم

 خودم از اختیاری و خوردم می عمادچرخ دست به فرید دست از مدام که بازی شب خیمه عروسک

 ...نداشتم

 می موج روش روغن وجب صد هک پختند می براش آشی چه شب فردا ، سوخت می عماد برا دلم

 داد سرش و اومد دردم حسابی که کشید رو لپم حیاط تو رفتن از قبل ، رفت فرید عصری... زد

 : گفت و خندید بهم...زدم

 یزیچ بفهمونم بهش خوام می ، نشه زخمی که کنم می بایکوتش طوری... عروسکم نباش نگران

 ...نزاره روش دست داره صاحب که

 : زدم داد و گرفتم باال و آوردم در رو دمپاییم ، کرد می روانیم حرکتاش و رفاح با داشت دیگه

 ویجل از... بشی صاحبش بخوای که نیستم کسی مال من...کنم ات له نزدم تا بیرون برو فرید

 ...شو دور چشمام

 : گفت و فرستاد برام بوسه یه و گرفت فاصله ازم یکمی

 ...خوشگلم یبا بای...منی عشق... منی مال فقط تو

 ...بست و در و بیرون زد حیاط از فوری که طرفش به دویدم

 با رو دمپایی و کردم باز رو در فوری که بودم عصبانی حدی به... زد زنگ دوباره که نکشید ثانیه به

 در دادش که... بیچاره ی افسانه ی سینه ؟...کی ی سینه... اما... اش سینه تو کوبیدم قدرت تموم

 : اومد
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 ی دختره ؟...کنی می خالی من روی ، رو ترکشاش که داری جنگ سر کی با... فریبا تو ریبمی

 ...روانی

 اما رسمب لعنتی فرید این حساب به خواستم می...عزیزم ببخش:  گفتم و گرفتمش بغل تو خنده با

 گمب اگه... کنم تعریف برات رو چیز همه تا تو بریم بیا حاالم... بودی در پشت تو ، شانسی بد از

 ...بخدا میکنی هنگ افتاده برام اتفاقی چه امروز

 : گفت و داد هلم افسانه

 کنم تهسک دستت از بار این میترسم ، ندارم جا دیگه کردم هنگ بازیات دیوونه این با کافی قدر به

 ...بشتابم باقی دیار به و

 ماون ، کردم تعریف براش رو چیز همه مو به مو و کردم پذیرایی ازش و اتاقم تو بردمش و خندیدم

 : گفت و پسندید رو فرید پیشنهاد شنید حرفامو که بعدم و میکرد گوش حرفام به تعجب با

 ...بیاد در صداش دانشگاه تو تا باشه بهتر اینطوری شاید

 ای چاره اما... ده می نشون العملی عکس چه که نبودم مطمئن عماد از...بود آشوب دلم ته من اما

 هی ی آماده چیز همه... بودم شده گرفتار فعال فرید و مامان ی نقشه تو بود نمونده یباق برام هم

 ...شر یا بود خیر درش نبود معلوم که بود تازه اتفاق

 راف ناپذیر گریز و ناخواسته سرنوشتی سوی به منو که بود اومده در صدا به گوشم بیخ زنگی

 و ضعف همون علت به گرگ دیدن وقت به که دممیدی جدا گله از ضعیف ی بره رو خودم... میخوند

 اون تیز دندونای ی عرضه رو نرمش گلوی و میشه جذب طرفش به خود به خود ترسش

 ...میزنه رقم برام رو چی ام نداشته بخت این ببینم تا کردم می صبر باید فقط...میکنه

 ماحت خوندند رو زندگیم یها واقعیت از قسمتی و کردند دنبال و رمان این حال به تا که عزیزای) 

 یالیخ بی شادی همش زندگیش داستان اینجای به تا که کردند فرض خیال بی و شاد دختر یه منو

 بر هب سر و گفتن پرت و چرت مشت یه با میشه پیدا ای خونه هر تو که معمولی های عصبانیت ،

 یم حسابی چرخ یه گیمزند ، دیگه فصل چند از... اما... گذشته هستند برمون و دور که کسایی

 یشهم پنهون جدایی و غصه و رنج نقاب زیر ، خیالیم بی ، شادی که میکنه پرت جایی به منو و خوره

 کامل طرفم به هاش سختی روی االن و...داره رو دو همیشه زندگی که فهمونه می خوانندگان به و

 تشیطن از پر و گونه چهب های بازی همش... نیست خیال و خواب همش زندگی بفمونه که چرخیده
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 رحم بی دریای این به اجبار به رو خودم من و... صبره دریای ، درده دریای زندگی...نیست

 ...(سپردم

 ودنب بعید مامان از ، کردم قفل رو اتاق در فوری افتادم عماد کادوی یاد بخوابم خواستم می وقتی

 نیعصبا ، کیه طرف از بگم بهش و بخواد توضیح وقتی و ببینه رو کادو و کنه باز رو اتاق در یهو

 بار باقالی بیارو خر وقت اون...کردی قبول کادوشو چرا نداشتی دوستش که تو بگه و بشه

 ... نداشتم رو باقالی و خر ی حوصله دیگه...کن

 قلب یه نصف که بود رنگ کم صورتی رنگ به بلوری خوشگل خرس یه... کردم باز رو کادو آروم

 رو دبو داده هدیه بهم که رو کادو این منظور اما بود مامانی خیلی ، بود دستاش تو رنگ قرمز بلوری

 ، افتاد کادو ته کاغذ به چشمم اینکه تا... نداشت برام مفهومی اما بود خاص کادوش ، نفهمیدم

 : بود نوشته کاغذ پشت... بود نوشته دست یه ، داشتم برش و کردم بزرگی کشف

 *** (بندم در که من برای***  یآزاد که تو برای) *** 

 ...بود نوشته شعر یه کردم باز که رو کاغذ تای

 ( ندارم تاب دگر که کن من دل فکر.....  ندارم خواب من تو عشق زغم شب هر) 

 ( ندارم اشک گفت و آمد زبان به چشمم.....  عشقت غم فراق ز نمودم گریه بس) 

 ویت آمدن با که کسی ، هست جانم از عزیزتر که مکن می کسی به تقدیم رو ناقابل ی هدیه این

 ندگیز تموم حاضرم بده مثبت جواب درخواستم به اگه که کسی ، کرد بهشت برام رو دنیا ، زندگیم

 خطاب رو تو عاشقانه اینطور که ببخش منو...عزیزم فریبا... برسه خوشبختی به تا بدم رو عمرم و

 چشمای اون و مقابلت در تونم نمی و و سوزم می مهکل دو این گفتن حسرت در همیشه ، میکنم

 نای االن دونم می... ترسم می چشمات طوفانی خشم از همیشه چون ، بگم رو دوکلمه این زیبات

 کادو این از منظورم که میگی خودت با و میکنی نگاه بهش تعجب با داری و دستاته تو هدیه

 مه هدیه همین شکل... توست به من عشق ادنم دستاته تو که زیبا کوچولوی خرس این ؟...چیه

 قلب فنص... میشند کامل قلب یه با خوشگل خرس تا دو ، بگیرند قرار هم کنار وقتی که منه پیش

 این جای... کردیم ازدواج هم با که موقعی تا میدم امانت بهت رو هدیه این...من قلب نصف... تو

 فراموش موقع هیچ عشق این و باشه اهموننگ جلوی تاهمیشه ، تختمونه کنار میز روی تا دو

 ...روز اون امید به... نشه
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 یدزدک بعد ی هفته... افتاد چشمت به چشمام الکی الکی دوم روز...دیدمت اتفاقی خیلی اول روز) 

 ... (شدم عاشقت واقعی واقعی... حاال و... نشستی دلم به شانسی بعد ماه...کردم نگاه بهت

 ... (نکن فراموش رو عاشق همیشه این هم تو...  هستم یادت هب زندگیم ی لحظه لحظه) 

 دهکر قفل مغزم واقعا...کردم می سیر دیگه عالم یه تو ای دقیقه چند نامه خوندن و هدیه دیدن با

 اینم ، داد نشون بهم مارال تولد تو که خواستگاریش طرز از اون...بود خاص چقدر پسر این ، بود

 وقت هیچ زندگیم تو آنها ی همه...کنه تزریق بهم رو واقعیش قعش خواست می که کادوش از

 ...بود نشده تکرار

 نماند بشه روشن براش چیز همه و اینجا بیاد عماد شب فردا اگه ، افتادم فرید درخواست یاد یهو

 کنهن فکر موقع یه که برگردونم عماد به رو اون زودتر چه هر باید ، نبود درست من پیش هدیه این

 هشب نمیخواستم... کنم بازی احساسش با نمیخواستم... دارم منظوری یه اون داشتن نگه اب که

 اونو و جاش سر برگردوندم رو کادو دوباره و گذاشتم جاشون سر رو خرس و نامه...بدم الکی امید

 ....بدم پسش عماد به تا نکنه پیدا رو اون کسی که گذاشتم لباسها زیر کمد تو فعال

 ، عذاب بود شده برام عماد و فرید عشق ، دیده برام رو خوابی چه سرنوشت شب رداف ببینم باید

 شده متنفر بود داشتن دوست یا عاشقی و عشق چی هر از که بود انداخته دلم به هول اینقدر

 رو معشوق به دسترسی عاشق و میکرد پیدا شدت نادرست راه از اگه و بود کور عشق...بودم

 غلیان و ها هیجان بلکه عقل نه عشق این رهبر که میزد ای نزده کار هر به دست ، دید می مشکل

 ....میشد احساس دل ی حفره در مدتها که بود طوفانی های

 و رفح هیچ بدون ، شدم روبرو عماد نگاه و لبخند با فقط ظهر تا دانشگاه رفتم افسانه با که صبح

 کادوش چون ، بدونه کادوش مورد رد رو نظرم میخواست که خوندم می چشماش تو از... سخنی

 اگه هک گرفتم تصمیم ، کردم اجابت رو درخواستش یعنی داشتم می نگه خودم پیش اگه بود خاص

 هابالت و آشفتگی هر با... نشه امیوار خودش به زیاد اونم تا نکردم بازش هنوز بگم بهش پرسید

 مومت تا کرد صبر مشتاقانه اونم ، دارم حرف باهاش که بمونه کالس تو خواستم ازش آخر زنگ بود

 اتوبوس وت صبح ، باشه منتظرم دانشگاه دم که گفتم هم افسانه به... رفتند بیرون کالس از ها بچه

 ...داشت قبول رو فرید نظر اونم و بودم کرده تعریف و چیز همه براش

 : گفت و دوخت چشم بهم مشتاق و آرزومند چشمانی با عماد باالخره لحظاتی از بعد

  ؟...داشتید امری من با بفرمایید....خانوم فریبا خب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

89 

 

 ادوک اون دادن با که میکنه فکر خودش پیش حتما...دوختم چشم بهش بودم نشسته که طور همان

 پآ و کنیم سرش به دست جوری یه که چیدیم توطئه براش همگی که نداره خبر اما شدم راضی

 ...بریزیم دستش رو رو پاکی

 متمو تا مادرم ، منه تصمیم مادرمم تصمیم ، زدم حرف مادرم با درخواستتون وردم در من:  گفتم

 بهتره بگم شما به خواست من از... ده نمی رو عاطفی ارتباط گونه هیچ ی اجازه بهم درسم شدن

 دیگه کردبد قبول اگه... بره جلو خودش روال طبق چیز همه بزارید ، کنید فراموش رو چیز همه

 امشب تونید می نکردید قبول اگه اما...کنم خوشبختی آرزوی براتون اینکه از غیر مونه نمی حرفی

 عنوان به ، ارخواستگ یه عنوان به نه البته...کنید صحبت مستقیم مادرم با تا خونمون بیارید تشریف

 ....مهمون یه

 و شد شنرو یهو آخرم ی جمله با بود رفته اخم و تیرگی به ام اولیه حرفای با که صورتش رنگ

 : گفت و زد زیبایی لبخند

 مدماو ، بدم دست از رو زیتونی چشم دختر راحتی این به خوام نمی ، میشم مزاحمتون امشب پس

 ...کنم می راضی رو مادرتون شده طور هر و میام پس ، کنم ثابت رو عشقم اصرارم با و بمونم که

 : گفتم و انداختم ام شونه روی رو کیفم و شدم بلند

 می رو شما وقت فقط و است بیهوده شما تالش این چون ، مهمه خیلی برات وقتتون یکردمم فکر

 ...گیره

 : گفت و زد زل عاشقونه چشمام تو و روبروم اومد و شد بلند اونم

 از راحتی این به نمیتونم کنید باور ، میره هدر شما آوردن بدست برای که موقعیه من وقت ارزش

 ...بگذرم شما

 بود شآتی ی گلوله دوتا که چشماش تو تونستم نمی ، دادم می گوش رو حرفاشو و بود پایین سرم

 : پرسید و برگشت یهو اما ، کالس دم رفت دیدم بود پایین سرم که طور همین... بشم خیره

 ؟...اومد خوشتون کادوم از راستی

 فتر یادم که اشتمد کار دیروز اینقدر میخوام معذرت:  گفتم و شدم دستپاچه ناگهانیش سوال از

 ...کنم بازش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

91 

 

 : گفت خندان و شد مسلط خودش به زود خیلی ولی ، گرفت تاًسف از رنگی صورتش

 ...فهمی می خودت به منو ی عالقه میزان اینطوری ، کن بازش حتماً خونه رفتی که ظهر

 یهو اما هترف کالس از کردم فکر... انداختم پایین رو سرم و کنم نگاه بهش مستقیم نتونستم بازم

 تا دو با ماهرانه غافلگیری یک در و خندید موذیانه و شد خیره چشمام تو و شد سبز جلوم

 : گفت و کشید رو دماغم انگشتش

... شبام امید به پس... میشم قلبت صاحب من که میدم فول بهت... خوشگلم نکن فکر بهش زیاد

 ...دارم دوست

 ...بیرون زد کالس از فرفره مثل و زد رو حرفش

 ششم فصل..... @

 دماغم به دستی یه... زد می زنگ گوشم تو حرفاش و سوخت می دماغم رو دستاش جای هنوز

 از اونم ، کادوش از اون ، عشقش از اون... بودم کرده هنگ واقعا... بشه کم سوزشش تا کشیدم

.. .میاره بدست منو حتما که بودش رسونده باور این به و داد می امید بهش که مقاومتش و صبر

 سیک هر که نبود این مگر ؟...توانستنه خواستن نمیگن مگه ، بیاره بدست شایدم.... دونم نمی

 تالش و نفس به اعتماد با هم عماد... بیاره بدست تونه می تالش با بخواد رو کسی یا چیزی

 ...میکرد هموار خودش برای رو راه این داشت

 ریدف و شوهرم میشد باید عماد نکنه ؟...بود سرنوشتم تو دعما واقعاً  نکنه... بودم درگیر خودم با

 یه به ونیاز بود خسته روحم ، افنادم می پس دیگه داشتم.... موند می باقی ام عمه پسر همون

 می تجربه داشتم رو سختی های لحظه چه که کنید قضاوت خودتون... داشت مدت طوالنی آرامش

 ؟....دیدکر می چیکار بودید من جای اگه... کردم

 وقتی اتوبوس تو... شدم خونه راهی و اومدم خودم به کریدور تو ها بچه از یکی داد صدای با

 رو چیز همه که داد می دلداریم مدام و نکرد لودگی همیشه مثل دیگه دید رو خرابم حال افسانه

 بش رمنتظ و کردم رو کار همین منم.... کنه حل رو چیز همه خودش تا سرنوشت دست به بسپرم

 ؟....داشتم هم دیگه ای چاره مگه ، شدم

 عالقه و عشق میزان و احترام و عشق نماد که صورتی رز گل دسته یه با هشت ساعت حدود شب

 تیپش...بود زده هم تیپی چه.... رسید راه از فانتزی شیرینی جعبه یه با داد می نشون رو اش
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 و لباس مارک... بود مشکی کفشاشم ، بود پوشیده آبی شرت تی و مشکی شلوار ، بود اسپرت

 ندب با بزرگ صفحه ساعت ، بود کرده ست هم با رو همه مشکی بارونی یه با ، بود نایک کفشش

 ....داره خوبی مالی وضع که بود مشخص اول نظر در و بود دستش چرمی

 تا ، کردم می شرکت مجلس اون تو نباید من فرید دستور به... میدیدمش پنجره پشت از داشتم

 و ردمک قبول ظاهر به من اما... نکنه نگاه دیگه سرشم پشت و بره و بسنجه رو موقعیت عماد بهتر

 وارد دفری دستور گرفتن نظر در بدون باشم باید من حرفاشون از جایی اگه که بستم عهد خودم با

 ...نشه سوءتفاهم ها بعد که بگم رو نظرم و بشم

 وروجکا با حمیرا خاله... بشنوم رو حرفاشون بتونم بیخو به که نشستم بست پذیرایی در پشت

 جودو با که داد دلداریم رفتن موقع ، بزنیم حرف بتونیم تر راحت ما که همسایه ی خونه بود رفته

 ....میکرد درک و حالم همیشه برم قربونش....نباشم نگران مامان

 می اما دیدمشون نمی نشست فرید مامان کنار و عماد روبروی و نشست پذیرایی از بعد مامان

 ...بزنم حدس تونستم

 خانوم بافری با نسبتی چه که بپرسم آقا این از میخوام اصلی حرفای از قبل:  شنیدم رو عماد صدای

 فریبا دارم خبر من که اونجایی تا ببخشید کنجکاویمو البته... اصلی حرفای به برسیم بعداً تا دارید

 ...نداشتند برادری خانوم

 اومد فرید صدای... ( همینه میگن که نفس به اعتماد خدای... ایه عجوبه چه دیگه این... داخ یا) 

 با چون بودم مطمئن رو آخری حدس این البته... لب به پوزخند یه و جدی و خشک خیلی که

 ...هستم آشنا روحیاتش

 ...فریبا ی عمه پسر و هستم فرید:  فرید

 ی عمه پسر که میکرد فصل و حل خودش برا رو سئلهم این داشت عماد انگار شد سکوت یکمی

 ...داره حضور اینجا امشب که داره دخلی چه فریبا

 : شد شکسته سکوت مامان صدای با

 حرف باهاتون رفتن حاشیه بدون میخوام... چشم سر قدمتون... اومدید خوش خیلی... تدین آقای

 شکلیم آینده در که کنم روشن راتونب رو موضوعی باید بیارید تشریف خواستم که امشب ، بزنم

 ...نیاد بوجود
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 به بار هر اونم و کردید ازدواج درخواست ازش و گرفتید قرار راهشون سر بار چند که گفت دخترم

 ات اینجا بیاید خواستم امشب... دونم نمی رو اصرارتون این علت... داده رد جواب محترمانه شما

 حیطم تو خوام نمی... کنیم فصلش و حل خودمون جمع تو نشده کشیده باریک جاهای به ، مسئله

 مشکل هی که مسئله این که مخصوصاً بیاد پیش مشکلی دخترم برای ها رابطه این بخاطر دانشگاه

 ...میاد چشم به دانشگاه محیط تو رفتاری و اخالقی

 از ، ادممید گوش ، شب ی قصه بودم نشسته رادیو پای اینکه مثل... اومد عماد صدای بار این

 ...نمیشه حریفش بشری بنی هیچ دیگه میکنه گل خرکیش غیرت وقتی که فرید این دست

... مزاحمت نه ازدواجه ی واسطه به فقط دخترتون به من اصرار علت... شکیب خانوم ببینید:  عماد

 و متانت که ایمانه با و محکم ی خونواده یه از فهمیدم شناختم رو دخترتون که مدت این تو

 خدمت در هم االن و زد جوانه ام عالقه و عشق مدت این توی... زنه می رو اول حرف ابتشنج

 رو فرصت این دخترتون و من به و نشید عالقه این مانع که بگیرم اجازه ازتون اومدم... شمام

 ...بشیم آشنا باهم بیشتر که بدید

 و نفس به اعتماد با عماد چون...عصبانی و سرخ ، شکلیه چه فرید صورت که زد حدس االن میشد

 هتونست خیلی عماد صورت تو نزنه مشت با اگه ، کرد بیان رو اش عالقه و عشق تموم جسارت با

 ....داره ایوال و کنه کنترل رو خودش

 سراب به طرفه یه عشق ، پسرم اما ، ندارم شک شما ی عالقه و عشق به من:  اومد مادرم صدای

 دیشب تازه من ، نداره شما به ای عالقه هیچ دخترم...دونید می بهتر خودتون اینو ، میشه ختم

 عصبی رو دخترم شما سماجت... کردید ازدواج درخواست ازش مدام شما که فهمیدم رو جریان

 ، باشم دخترم نگران که بدید حق بهم ، مادرم یه منم خب... نداره تمرکز درساش رو دیگه کرده

 ...پذیرتره آسیب مراتب به بتهال و نیست سرش باال پدری که دختری

 فراتر خصوصی حریم از رو پام من اما... متین حرفاتون ی همه...بیامرزه رو ایشون پدر خدا:  عماد

 منم... مزاحمت نه بوده ازدواج فقط اول از قصدمم و شدم مزاحمشون باری چند فقط ، نزاشتم

 ددی پدرم وقتی ، کشیدم قد پدرم رکنا در و بودم تنها سالگی دوازده از نیست سرم باال مادری

 رمب خواست منم از عموم پیش آلمان رفت و کرد نامم به رو شرکت بایستم خودم پای رو میتونم

 هم با یکمی دخترتون و من بدید اجازه ، مادرم جای هم شما... دادم ترجیح رو ایران خودم اما
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 منو انومخ فریبا بازم اگه دم می قول نبهتو ، بشناسیم رو همدیگه بهتر تا باشیم داشته آمد و رفت

 ...کنم خوشبختی آرزوی براش و بگذرم ازش نکرد قبول زندگیش شریک عنوان به

 و یخچال طرف رفت و کشید موهاش تو دستی کالفه که دیدم در الی از رو فرید وقت این در

 کف یه و گرفته رو ادعم ی یقه االن وگرنه ، داره خود مادرم خاطر به دونستم می... خورد آب یکمی

 ادعو جای به کالفه و آشفته اما... بیرون خونه از بود کرده پرتش و صورتش تو بود اومده گرگی

 ...بود برده باال سره یه رو بطری شیشه

 : فتگ میکنه پا به جنجال یه و میاد سر زاده آقا این صبر االن بود فهمیده فرید حالت از که مادرم

 الس چند تا من ، کرده جوابشون علت همین به که داشته خواستگار تا ندچ دخترم... پسرم ببین

 خدا امید به تا ، باشه داشته ای دیگه ی مشغله ، درسی درگیری از غیر دخترم نمیخوام آینده

 یخیل میگیره، بهونه زیاد ، نمیخوره درست غذا ، درگیره خودش با مدت این... بشه تموم درسش

 نیدک تمومش رو بحث این میکنم خواهش دارید قبول مادرتون جای منو اگه... است آشفته و کالفه

 که آرزوم تنها به مبخواد دلم و کردم بزرگ سختی به اونو من ، بخونه درس آرامش تو دخترم تا

 ...برسم باالست مدارج به دخترم رسیدن

 قبول نوم اگه کنید باور ، طبیعیه نگرانیتون و نگرانید دونم می ، دارم قبول رو شما حرفای من:  عماد

 ...برسید آرزوهاتون به زودتر تا میکنم کمکش درساش همه تو کنید

 گل آقا غیرت که شد وقتش باالخره... میزد موج توش خشونت که اومد فرید صدای وقت این در

 ...دونه می خدا دیده براش خوابی چه...برسه بیچاره عماد این داد به خدا ، کنه

 ، بده شوهر رو دخترش نمیخواد االن مادر این... بدوش میگید شما نره میگن هی... بابا ای:  فرید

 ...میکنید تکرارش مدام که اصراریه چه دیگه این ، نمیخواد رو شما دخترشونم

 ...برگردم خالی دست که نیومدم اینجا من... محترم آقای ببینید:  عماد

 امضا فرید دست به رو مرگش حکم زنه می فحر که اینطوری... پروگی همه این از کردم تعجب

 ..بود کرده

 رممی و میام اینقدر باشه الزم اگه ، شدم خانوم فریبا عاشق واقعاً من:  شنیدم رو صداش ی ادامه

 خانوم فریبا ی عمه پسر که شما میکنم خواهش... کنند قبول منو تا کنم می تکرار رو درخواستم و
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 یمتصم و بزنم حرف شکیب خانوم با خودم بزارید ، نیستید نزدیکش ی خونواده جزو و هستید

 ... .بگیریم

 ... خفه تو گفت محترمانه فرید به یعنی) 

 ...کن رحم بهمون خودت ، میوفتن همدیگه جون به االن اینا خدایا... اومد فرید عصبانی صدای

 خالتد که نیستم دورشون فامیل یه من ، نیست حالیتون حساب حرف اینکه مثل شما:  زد فریاد

 دختر هب نوجوونی سن از من... پیش ماه یک نه ، االن نه اونم ، خواستگارم یه شما مثل منم ، نکنم

 شیدمک فعالً منم بشه تموم درسش باید فریبا که گفتند داییم زن وقتی... داشتم عالقه ام عمه

 ...کنید تمومش بهتره چیه ماجرا فهمیدید که حاال...کنار

 با که باری چند این اینکه از کرده تعجب عماد دونستم می ، شد سکوت فرید حرفای با لحظه یه

 ...دونست نمی رو من کاری پنهون این دلیل و نبردم فرید از اسمی بودیم هم

 :  گفت تموم جسارت با که اومد عماد ی رنجیده صدای یهو

 ؟...هستیم رقیب شما و من پس

 ...پیچید سالن تو ریدف ی نعره سکوتی چه اما... سکوت بازم

 ...باشی من رقیب میکنی غلط تو:  فرید

 به ماش... باشید نداشته برخوردی هم با که اینجا بیاید گفتم:  گفت عماد به رو و کرد آرومش مامان

 خیلی که بود این اولم از اینجا به شما دعوت...رقیب یه نه خونه این تو اومدید مهمون یه عنوان

 این ی دنباله اگه ، نکنید درست دردسر ، کنار بکشید رو پاتون ماجرا این از بگم بهتون محترمانه

 رو بازی این میکنم خواهش بدم خبر دانشگاهتون حراست به میشم مجبور بگیرید رو ماجرا

 ...کنید تمومش

 همین مسئله که دارند اگه ؟...دارن عالقه آقا این به خانوم فریبا:  اومد عماد صدای مکث کمی با

 هم دخترتون که طبیعیه غیر این... کنم امتحان رو شانسم منم بزارید ندارن اگه ، میشه تموم اج

 ؟...باشه داشته خواستگار تا دو هم با زمان

 ...کرد نمی ول...بود ای کنه عجب عماد این ، شد عصبانی مامان بار این
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 طور همین ، نداره اش آینده برای تصمیمی هیچ االن فریبا ، نیست عالقه بحث االن گفتم:  مامان

 معذورات تو رو ما بهتره... داده رو جواب همون اشم پسرعمه به داده منفی جواب شما به که

 ...نزارید

 اتونباه دیگه طور وگرنه ، نشید داییم دختر مزاحم دیگه و بفرمایید شدید روشن که حاال:  فرید

 ...کنم می برخورد

 ...زنه نمی حرف اینطور مهمونش با آدم ، باش آروم پسرم یدفر:  گفت فرید به اعتراض با مامان

 چشم اهدانشگ تو عماد و منو آخه ، کنم تحمل رو فرید های احترامی بی و بشینم تونستم نمی دیگه

 باد هب منو یا ، داری شخصیتی با ادب با فامیل عجب که بگه بهم خواستم نمی و بودیم چشم تو

 رو مخود همین برای... بیرون بیای نداری جسارت حتی و ستینش بس اتاق تو که بگیره مسخره

 ی متوجه رو همه کردم که سالمی با و پذیرایی توی رسوندم رو خودم ثانیه یه در و کردم آماده

 ...کردم خودم

 عماد... اونا پیش اومدم چرا که پرسید می ازم چشماش با و کشید زبونه فرید صورت تو خشم

 که دفهمی میشد فرید عصبانی های نفس از که داد گرمی به رو سالمم ابجو و شد بلند پام جلوی

 ...انفجاره حال در

 ؟...ندادید نشون رو خودتون و بودید اینجا شما خانوم فریبا:  گفت خنده با عماد

 بودم ایستاده که طور همین و کردم جمعشون زود فرید و مامان اخمای با که زدم محوی لبخند

 :  گفتم

 ازدواج قصد االن من گفتم اولم از... کنید تمومش رو بازی این دیگه کنم می خواهش عماد آقا

 اشتمد خواستگار تا چند شما از قبل(  کردم اشاره فرید به... ) فرید آقا این با نه شما با نه ، ندارم

 با دارید شما اما... کشیدند کنار و فهمیدند عاقالنه هم اونا ، کردم رد دلیل همین به رو همشون که

 سبز جلوم نفر دو شما مدام... ندارم تمرکز درسام رو دیگه ، میرید راه اعصابم رو سماجتتون

 ...بزارید خودم حال به منو میکنم خواهش... کنید می تکرار رو درخواستتون و و میشید

 که یستن یمعن این به این اما ، نمیشم مزاحمتون دیگه... خانوم فریبا باشه:  گفت اطمینان با عماد

 بعد و بشه تموم درستون تا هست بهتون حواسم دورادور... بکشم دست ام عالقه و عشق از
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 ازتون رو بله بودم الیق اگه... میکنم امتحان دیگه بار یه رو شانسم و زارم می پیش پا دوباره

 ....میگیرم

 و وقت بخواید هک موقع هر تا مختارید شما:  گفتم و کردم بهش دوستانه غیر و جدی نگاه یه

 گیتونزند مسیر فردا از باشید عاقل اگه ، همینه لیسانسم از بعد من جواب ، بدید هدر رو زندگیتون

 ...کردید نمی پوچ عشق یه اسیر رو خودتون و کنید می عوض رو

 گرانن شما... اسارته ترین قشنگ داری دوستش که کسی پای موندن:  گفت و زد زیبایی لبخند

  ...نباشید من

 از رپ های نفس صدای...شدم روبرو فرید غلیظ اخم با که اتاقم تو برم رفتم و کردم هم تو اخمامو

 یم عماد و من سر بالیی چه دونستم نمی نبود مامان اگه... شکست رو لحظه اون سکوت خشمش

 ...آورد

 : گفتم خودم با میشدم رد کنارش از که طور همین

 متونکدا هر که ام وسیله من مگه ، بکنید رو کثیف بازی این اهامب زارم نمی... ترسم نمی هم تو از

 ...کنه خودش مال منو میخواید

 : برگشتم دوباره ، اومد فرید عصبانی صدای که برداشتم قدمی چند

 ...گرفتید رو جوابتون... آقا بفرمایید:  فرید

 رقیب شما و من االن ، بزنم رو آخرم حرف بزار اما... نباش من رفتن نگران میرم دارم:  عماد

 وقت اون ، برسه موقعش تا دیم می ادامه مبارزه این به جوانمردانه دو هر ، هستیم همدیگه

 می طرف اون احترام به ، شد پیروز ما از کدام هر ، خانوم فریبا ی عهده به زاریم می رو انتخاب

 ...کنه می خوشبختی آرزوی دوشون هر برای و کنار کشه

 این با که میخوام معذرت ، شدم اوقاتتون متصدی که مادرجون ببخشید:  داد دامها مادرم به رو

 امید به... آوردم بدست دخترتون عشق از رو جسارت این که کنید باور ، زدم حرف صراحت

 ...نزدیک دیداری

 جودو وسط این ای مبارزه و رقیب هیچ ، نیست حالیت حرف اینکه مثل نخیر:  اومد فرید فریاد یهو

 شمچ خورده گره قلبم تو نوجوونی از اش عالقه که کسی به و کنی درویش چشماتو بهتره ، نداره

 ...کن فرو گوشت تو رو حرفا این...ندوزی
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 ..کنم همراهی رو تدین آقای من تا تو برو... باش آروم پسرم فرید:  مامان

 هول رو در فرید اما ببندم رو در که اتاق تو بیام اومدم خشم با منم...رفت دیگه حرفی بدون عماد

 : زد فریاد عصبانیت با و کوبید هم به محکم رو در و داخل اومد و داد

 ؟...نمیدی گوش حرف تو چرا ؟...بیرون نیا اتاق از نگفتم مگه

 دکردی دعوت رو بدبخت اون شما...بزنی حرف میتونی ترم آروم ؟...میزنی داد چرا:  گفتم خشم با

  ؟...بود چی گناهش مگه ؟...کنید تحقیرش که اینجا بیاد

 اگه.. .کرده تجاوز دیگه یکی حریم به ، برداشته رو دیگه یکی ی لقمه که بود این گناهش:  فرید

 ...لگد و مشت زیر گرفتمش می نبود مادرت بخاطر

 یشترب خودش از مراتب به غضب و خشم با و گرفتم آتیش میکرد فرض لقمه یه منو که حرفش با

 : زدم داد

 مردا شما چرا... دارم شخصیت خودم برا... آدمم ، نیستم لقمه من... باش زدنت حرف مواظب ریدف

 بزاره جلو پا خریدار عنوان به اومد خوشش ما از کدومتون هر که هستیم وسیله زنا ما کنید می فکر

 از دست ، میاد بدم همتون از... انتخاب حق هم و داریم احساس هم ، دخترا ما...بخرند رو اون و

 ...عماد با نه ، باشم تو با میخوام نه ، بردارید سرم

 ماس من جلوی دیگه بار یه اگه ، میزنی صدا رو عوضی اون کوچیک اسم میکنی غلط تو:  زد نعره

 ؟...فهمیدی...میدونی خودت بیاری رو پسره اون

 مثل همتو... بزنم حرف چطوری یا کنم چیکار بدی دستور من به نمیتونی تو... نفهمیدم نه:  زدم داد

 ...مهمونی یه اون

 ...بیاد باال من سگ روی اون فریبا نکن کاری:  زد داد

 احتر خودتو و بزن بیا خب ؟...بزنی کتکم... هان ؟...کنی چیکار میخوای بیاد باال اگه مثالً:  گفتم

 هنگا چشماش وت فردا چطوری... زدی رو سیلی بهم زدی پسره اون به که حرفایی اون با تو... کن

 ؟...داشتی نزاکتی بی ی خونواده عجب نمیگه ؟...کنم

 ...موند جاش سر مامان داد با که کنه چیکار میخواست دونستم نمی ، جلو اومد فرید

 ؟...گذاشت تنهاتون لحظه یه نمیشه ؟...افتادید هم جون به گربه و سگ مثل چرا:  مامان
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 آوار مامان سر رو حرصم ی بقیه ، نداشتم رفتارم روی کنترلی و بودم کفری دوشون هر دست از

 : گفتم و کردم

 چطوری ؟...دانشگاه برم چطوری من ؟...کنید تحقیرش یا بزنید حرف باهاش خواستید می شما

 دونستم می خودم ، باشید نداشته باهاش کاری گفتم بهتون اولم از... بشم رو در رو باهاش

 ...کردید خراب رو چیز همه زدید شما ولی... کنم ردش چطوری

 : گفت و بهم پرید عصبانی ی چهره با فرید دوباره

 ؟...مهمه خیلی برات اینکه مثل ؟...کنی می طرفداری ازش خیلی

 : زدم داد و زدم اش سینه تو مشتی و دادم دست از رو خودم کنترل لحظه یه

 کس هیچ... خودمه ی آینده ، خودمه زندگی... بزنی کنایه بهم میخوای کی تا... فرید کن بس

 ادعم... کردم می قبول رو درخواستش اول همون بود مهم برام اگه... بگیره تصمیم برام نمیتونه

 ، بود کرده بازی اعصابم با خیلی ، بیارم در رو لجش تا عماد گفتم مخصوصاً... ) تمومه چیز همه

 رزوشونهآ دانشگاه دخترای صفن...( بفهمه دردمو تا میکردم تاتی تاتی اعصابش رو یکمی باید منم

 ... اون با نه باشم تو با میخوام نه فعال من اما... کنه خواستگاری ازشون عماد که

 شتپ راحتی این به نمیتونی تو... نکن عماد عماد اینقدر و بزن حرف درست فریبا:  زد فریاد فرید

 تموم تو برا چیز همه که هشد چی حاال... گرفته پا نوجوونی از که ای عالقه ی همه به بزنی پا

 نمی رو عشق ازت هرگز نداری دوستم دونستم می اول از اگه ؟...نداشتم امید بهت اگه ؟...شده

.. .مهمم برات که خوندم می چشمات از رو این و نبودی بهم عالقه بی من مثل هم تو اما... خواستم

 ؟...زنی می کنار منو که افتاده اتفاقی چه حاال

 : گفت میکرد گوش ما حرفای به داشت و بود ساکت مادرم هک وقت این در

 حرفی هی کدامتون هر عصبانیت تو ممکنه ، نمیشه درست هیچی همدیگه سر بر کشیدن فریاد با

 تا دو ثلم... بشنوند ها همسایه رو صداتون نزارید وقته دیر... کنید جمعش نشه بعد دیگه که بزنید

 دوتون هر آوردید باال رو صداتون اگه بخدا... کنید معلوم رو دتونخو تکلیف آروم و بشینید بالغ آدم

 ...میکنم بیرون خونه از رو

 ...رفت و گذاشت تنها رو ما حرفاش از بعد مادرم
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 و تمنشس کامپیوتر صندلی روی منم ، نشست تخت لب و کشید موهاش تو دستی عصبی فرید

 و بشینیم عاقل آدم تا دو مثل نمیتونیم تا دو ما چرا که بود شده سوال برام... کردم سکوت

 رایب ، میشد تموم داشت تحملم دیگه و میکرد درد شدت به سرم... بکنیم وا هم با رو سنگامون

 ازیب انگشتاش با داشت و بود پایین سرش که فرید به رو کنم حل هم رو مشکل این زودتر اینکه

 : گفتم و کردم میکرد

 دعوت رو بیچاره اون چرا داشتی اعتماد من به اگه تو ؟...اختیاند راه رو معرکه این امشب چرا

 ؟...زدی بهش رو حرفا اون و کردید

 : گفت... و داشت دلخوری رنگ نگاهش ، کرد نگاهم فرید

 یم منتظرت گفت تموم پستی با دیدی امشب که خودت ، نداشتم اون به اما دارم اعتماد تو به من

 پا هک میکنم حالی بهش دارم... عوضی ی پسره... زاره می پیش پا بعد ، بشه تموم درست تا مونه

 می...هستیم هم رقیب ، تا دو ما که میگه تموم وقاحت با اونوقت ، گذاشته من خصوصی حریم تو

 ایمیخو که صبرت اون و تو به آفرین که بکشم هورا و بزنم دست براش ؟...کنم چیکار خواستی

 ؟...بکشی باال منو سهم تا بمونی منتظر سال چند

 اقالنهع داشتم توقع ازت فقط... نداره نقشی من ی آینده و زندگی تو اون کن باور:  گفتم آرومی به

 اما... یهست زندگیم توی تو که بگم بهش اومد نمی کوتاه اگه که میخواستم خودم... کنی رفتار تر

 نقش منو های نقشه ی همه جاتون بی دعوت با ، کردی خراب منو های معادله ی همه و نذاشتی تو

 و میادن کوتاه اونم که معلومه خب... منه مال ، منه حق فریبا گفتی و ایستادی جلوش...کردید آب بر

 ...میده خودت تحویل رو حرفا همون

 : گفت من به رو خشم با و بره راه اتاق دور کرد ع شرو عصبی و پاشد فرید

 همیشه برای عوضی اون االن زدی نمی رو حرفا اون و نمیکردی مداخله اگه ، توست تقصیر همش

 عتوق ، بدبخت فرید نه و اون نه که گفتند خانوم وقتی اما... بود کرده گم ما زندگی از رو گورش

 میده درس شیطونم عوضی اون... فریبا نه... زندگیش رد بره و نخواه که نمیخوای باشه بگه داشتی

 ...میشیم میدان این پیروز کدوممون ببینه تا ایسته ومی شد تر جری بهونه این با ،

 جدل و دعوا به دست من بخاطر نمیخواستم ، نشه درگیری شما بین که گفتم رو اینا من:  گفتم

 که اییبازی بچه این نه ، درسه درگیر فقط فکرم االن که بفهمونم دوتون هر به میخواستم... بزنید
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 طوریچ دیگه ، میکنید بازی اعصابم با مدام ؟...برسم درسام به زارید نمی چرا... انداختید راه شما

 ؟...بزارید راحتم... بردارید سرم از دست بگم

 متمو از آشفتگی ، شد خیره بهم بود غم از پر که چشمایی با و زد زانو پام جلوی اومد فرید یهو

 ...بود پیدا صورتش اجزای

 تو یچ فریبا... سرمه تو نوجوونی هوای هنوز میکنی فکر ؟...میدونی بازی بچه منو عشق تو:  گفت

 ام شکنجه داری چرا ؟...کشی می پیش پا با و زنی می پس دست با چرا ؟...گذره می سرت

 احساسی بهم اصال ؟...نه یا داری عالقه بهم اصال بگو بهم و باش مرد خودت قول به ؟...میدی

 ؟...نه یا داری

... ودب نداده دست بهم احساس این وقت هیچ ، تگرف گر بدنم دستش گرمای با... گرفت رو دستم

 دست قبال ، داده دست بهم االن که حالت این ولی ، گرفت می رو دستم مواقع از خیلی تو فرید

 ...بیدکو می سینه به داشت قلبم و بودم داغ ؟...بود شده مرگم چه لحظه این تو نمیدونم... داد نمی

 و دلواپس نمیخوام... کنی معلوم منو تکلیف باید... بزن حرف... بگو:  پریدم جا از دادش با

 ؟...نه یا داری دوستم بگو بهم...مامان پیش برگردم سردرگم

 ودمخ عالم تو... شدم می له عشق این زیر داشتم... فشرده قلبم و شد سنگین نفسم حرفاش از

 : زد داد و کشید محکم رو دستم که بودم

 ...نده جرمز اینقدر... بگو چیزی یه لعنتی خب

 از رو دستم شدت به... کرد عصبیم ، هم با فریادش و گرفت دردم که کشید محکم اینقدر رو دستم

 : گفتم و شدم بلنذ و بیرون کشیدم دستش

 تر بزرگ االن من ، کنی باز حساب نباید گرفته پا نوجوونی از که احساسی رو گفتم بهت قبال فرید

 تاهمی خودت به فقط تو اما... بشناسم رو احساسم این هک بدی فرصت بهم باید شدم تر عاقل و

 ولق به نمیخوام... نداری من ی خواسته به هم کاری کنی معلوم رو خودت تکلیف میخوای ، میدی

 نای تو و بدم بهم فرصت یه.. بدم جواب بهت نمیتونم االن من ، کنم دلواپست و سردرگم خودت

 باید میخوای منو اگه...دم می جواب بهت برگشتی تا دم می قول بهت بزن حرف عمه با هم مدت

 ...دیگه اقبال و بخت دنبال برو وگرنه ، کنی صبر
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 حرفام با اینکه مثل ، عقب رفتم می من جلو اومد می قدم یه وقتی که طوری نزدیکم اومد فرید

 واردی به طرفم دو رو دستاش تا دو دیوار، به چسبیدم که جلو اومد اینقد... کردم عصبیش دوباره

 : گفت خشمش از پر نگاه با و گرفتم قرار دستاش ی محاصره تو که داد تکیه

 این و من تکلیف اونوقت ، کارت رد برو ندارم دوست گفتی بعد بشه تموم درست کردم صبر اگه

 ؟....میشه چی داغونم دل

 اشتمند ودروایسیر که خودم با... بگم چی باید دونستم نمی واقعا دیگه ، انداختم پایین رو سرم

 اًبعد و داشتم می اش نگه قلبم در پشت پا لنگ یه موقع اون تا اگه.. نداشت جواب حساب حرف

 با که کردم می فکر سوالش حل راه به داشتم ؟...اومد می سرش به چی ، نمیخوامت گفتم می

 : زد داد عصبی و فشرده دندونای

 ؟...یساکت چرا... فریبا بگو چیزی یه گوشت تو نزدم تا

 بدون... ترسیدم ازش لحظه همون واقعاً ، بارید می آتیش ازش داشت کردم نگاه چشماش تو

 : مگفت و بیرون اومدم دستاش حصار از و کندم دیوار از دستاشو کنم فکر کار عاقبت به اینکه

 تتسد از دیگه... بزار راحتم... بدم جواب نمیتونم االن... نمیکنه کار مغزم دیگه...فرید کن پس

 ...شدم خسته

 نفسهای حرم که طوری به آورد نزدیکم رو صورتش و دیوار به زد محکم منو و کشید رو بازوم یهو

 : گفت و شد خیره چشمام تو... عصبی و بود داغ... خورد می صورتم به کوتاهش

 احتیر این به زارم نمی ، بودی من مال اولشم از تو... بینی می بد وگرنه...نکن بازی من با... فریبا

 هک درسته... کنی متمرکز من روی رو عشقت و احساس بهتره پس... بشه دیگه یکی مال من سهم

 مامان عمل ، مونم نمی اونجا زیاد... دارم نظرت زیر لحظه لحظه اما...میرم اینجا از دیگه روز دو تا

 رو کار این اگه که بشم متنفر ازت که نکن کاری فقط... همیشه برای اونم گردم برمی شد تموم که

... بشه صاحبت دیگه کسی راحتی این به زارم نمی... میکشی چاه قعر به رو دومون هر ، کردی

 یکس به که بهتره برات پس... شینه می شکوفه به داره زده جوونه دلم تو سالهاست که عشقی

 ...نکنی فکر من از غیر

 : ددا ادامه و کشید عمیقی نفس و گذاشت گوشم دم لباشو بعد
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 وجود تموم با... بگذری نمیتونی هم تو ، بگذرم ازت نمیتونم... فریبا دارم دوست خیلی

 ...عزیزم کن باور...عاشقتم

 ...بیرون زد اتاق از کنه نگاهم اینکه بدون و زد ام گونه به محکم بوس به حرفاش از بعد

 رس دیوار کنار...بود شده الل اعتراض برا زبونم که بودم شده غافلگیر حرفاش و حرکت از اینقدر

 برای تونستم تا...رفت و کرد داغونم نفساش و بوسه و حرفاش با ، نشستم زمین رو و خوردم

 شپس هم خواستمش می هم ؟...بود شده مرگم چه نمیدونم.... کردم گریه و کردم گریه بدبختیام

 به کینزدی که نستممیدو... شنیدم می وضوح به رو قلبم تاپ تاپ میشد نزدیکم وقتی ، زدم می

 میشد رو حالتا این و میکنه قرارم بی ، خوره می بهم وقتی... نفساش حرم ، بدنش گرمای ، اون

 می وجود تموم با که نبودم مطمئن خودم به هنوز چرا که نمیدونستم اما... عشقه از که گفت

 دوستش یعنی ؟...بودم عاشقش یعنی... عادت به تا بود تر نزدیک عشق به حالتامون... خوامش

 و عشق تموم اون سوخت می براش دلم ؟...باشم کنارش در رو عمرم بقیه بودم حاضر و داشتم

 ....بشه داده برگشت بهش که عشق ذره یه از دریغ اما ، ریخت می من پای به رو احساسش

 یا دیگه زمان هر از بیش بود زندگیم ی مرحله ترین شکفته و ترین حساس که موقع این در من

 تجربه رو اون قبال چون ، خامه عشق به نسبت احساساتم و افکار ولی ، کنم می فکر آینده به

 ...بودم نکرده

 ظهر تا ، نکرد اعتراضی مامانم نرم دانشگاه گرفتم تصمیم ، شدم بیدار بدی درد سر با صبح فردا

 بهم دیگه یطونش وروجکای این اظهر بعد اما... آور خواب و مسکن قرص زور به اونم خوابیدم

. ..بازی دکتر ، بازی خاله ، بازی عروسک... کردم بازی باهاشون عصر نزدیکیای تا و ندادند اجازه

 تازه... کردیم وسطی حیاط تو آخرم در و... دادند انجام من رو تا دو این که بازیا اقسام و انواع

 نمی فکر چیزی هیچ به دممیکر بازی اونا با وقتی الاقل... اومدم سرحال چقدر که شدم متوجه

 ...فرید شب آخر حرفای و بوسه به نه و ، دیشب اتفاقای به نه... کردم

 انهافس... داشتم پیام یه عماد و افسانه از ، کردم گوشیم به نگاه یه اتاقم تو برگشتم غروب دم

 ....بود داده عاشقونه شعر یه و پیام یه عمادم و بزنه بهم سری یه میاد داره که بود گفته

 ( نفس هست مرا که تا نرود دل از مهرت......  قفس کنج این در دست از رود جانم چه گر: )  عماد

 ، سرکالس نیومدی سردرد بخاطر گفت که گرفتم رو سراغت دوستت از دانشگاه نیومدی وقتی) 

. ..بخشم نمی رو خودم وقت هیچ ، افتادی روز و حال این به من اومدن بخاطر که متاًسفم من
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 یدارید و فردا امید به...  ببینم رو زیتونیت سبز چشمای اون دوباره و بشی خوب زودتر که امیدوارم

 ... (تازه

 عذاب من اما ، میدونست دردم سر مقصر رو خودش بیچاره ، نکرد عصبیم پیامش چرا نمیدونم

 دلش از جوری هی و کنم عذرخواهی ازش فردا باید ، بود شده تحقیر من بخاطر اون داشتم وجدان

 ...بیارم در

 زا بعد... اتاقم تو اومدند وروجکا با افسانه ای دقیقه از بعد و کرد جدا افکارم از منو در زنگ صدای

 : گفت افسانه ، پرسی احوال و سالم

 ؟...دانشگاه نیومدی که پایین نمیره گلوت از درستی نون ؟...خانوما خانوم شده چی

 ؟...میشه خفه آدم خورد درستی نون یشهم مگه خاله:  گفت مهناز یهو

 : گفت و بوسید رو مهناز آلود گوشت لپای و خندید افسانه

 تهدرس و میاند طرفش که آدم تا چند دیدم وقتا بعضی... برمیاد بگی چی هر فریبا آبجی این از

 ...میده قورتشون

 رو حرفا راحت و بود خوب بچگی چقدر ، گرفت ام خنده... بود خیره افسانه دهن به تعجب با مهناز

 : گفت و کرد نگاه من به مهناز... میکردیم باور

 ؟...خوری می رو آدما که هیوالیی تو مگه...فریبا آبجی

 ...اوه... اوه... هیوالیی چه اونم:  گفت من بجای و خندید ریز افسانه

 افسانه ، ردمنخو که تنهایی...  عزیزم:  گفتم مهناز به لبخند با بعد و رفتم غره چشم بهش

 ...خوردیم هم با بعد کرد کبابشون

 : گفت و اتاق در طرف به و کشید و گرفت رو مهناز دست و پایین پرید پام رو از فرناز یهو

 ...میخورن و کنند می کباب هم رو تو منو االن... بریم بیا

 با ور تا دو ما و دبودن ایستاده در دم... میکردم غش داشتم دیگه که خندیدیم اینقدر فرناز حرف از

 و بپرم میخواست دلم که بود قشنگ نگاهشون حالت اینقدر...میکردند نگاه بامزه حالت یه

 ...کنم چپشون لقمه یه و بگیرمشون
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 خوایم می و گشنمونه ما ؟...میرید کجا وایسید:  گفتم و کردم کلفت صدامو و جلو پریم

 ....بخوریمتون

 ....کوبیدند بهم محکم رو در و یرونب زدند اتاق از کشون آژیر تایی دو

 : گفت افسانه خندیدیم می بهشون که طور همین

 ...بازه روت به رحمت درهای نظر همه از... داری تو کوفتی شانس عجب... حالت به خوش

 نشخورد حسرت باعث من چی ببینم که کردم می نگاش فقط مسخره لبخند یه با و بودم ساکت

 ...شده

 نیومدی چرا که زد می آتیش و آب به رو خودش امروز داشت که عماد عشق طرف هی از:  داد ادامه

 نای اینم... برسه بهت تا زنه می له له داره که گرامتون ی پسرعمه عشق طرفم یه از... دانشگاه

 ...کردند گرم رو سرت حسابی که شیطونک دوتا

  ؟...نکنی فضولی ندیگرو زندگی تو نداده یاد بهت مامانت ببینم:  گفتم و خندیدم

 ...کنه آدمم نتونست مورد این در... عزیزم نه:  گفت و خندید

 یه به رو خوب چیزای همه که عدالته این خدایا:  گفت و گرفت باال آسمون به رو دستاشو دوباره

 یه بجای که عدالته این ؟...کنه زندگی محبت بدون و عشق بدون دوستش یکی اون و بدی آدم

 نای خدا نه... بده گیر بهم مرتب که بدی بهم اخالق بد و عنق برادر یه ، شیطون و خوشگل آبجی

 من مورد در که بگم کی به ، بگو خودت خدایا ؟...بشم شاکی کی به تو دست از ، نیست عدالت

 ؟...کردی ناحقی

 ای کنی شکایت و گله اینجا اومدی...رو گاله اون ببند:  وگفتم دهنش تو زدم آروم دست پشت با

 ... میگه کفر داره و نشسته من اتاق تو... پرو بچه ؟...ببینی منو

  ؟...میگم دروغ مگه:  گفت طلبکارانه و کرد ریز چشماشو

 زا مگه... راحتی لحاظ همه از خره اما... نمیگی دروغ... نچ:  گفتم و انداختم باال ابرو خونسردی با

 میکرد عوض تو با منو جای االن همین خدا کاش ای..ها مسکل افتاد اما و آمد عشق نمیگن قدیم

 ...نگی کفر اینقدر که میکشم چی بفهمی تا
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 نهیجا گاهی و ، خندون گاهی ، نگران گاهی تعریفام بین ما که گفتم براش دیشب از رو چیز همه

 اب اونم.... بدم پسش برم میخوام گفتم و دادم نشونش رو عماد کادوی ، زد می جیغ و میشد زده

 و شدم تنها دوباره رفت وقتی...آورد در تنهایی از منو کلی موند شام برای... بود موافق تصمیمم

 ...اتاقم تو اومدم

 که هگفت تلفن پشت براش رو چیز همه فرید حتما ، نپرسید چیزی ازم دیشب مورد در دیگه مامان

 و بود عماد از یکی اومد برام پیامک تا دو دوباره خواب موقع... نداشت سودی من از پرسیدن دیگه

 می پیام هم زمان هم و کردند می فکر من به زمان هم دو هر که بود جالب برام...فرید از یکی

 ...بود من روزگار عجایب از اینم...دادند

 رارف مریخ به و کردم می ترک هم رو زمین ی کره اگه حتی... گرفتم می جنون داشتم دستشون از

 ...میکردند همیشه از تر دیوونه منو و اومدند می اماونج تا کنه تا دو این میکردم

 ...بود دیگه ی عاشقونه شعر یه کردم باز رو عماد پیام

 ( زیستم خیالت با عمری که من.....  نیستم پاکت عشق از سپاس نا) 

 ( ایستم می ابد تا حرفم روی..... قسم خود جان به دارم دوستت) 

 ...گرفت قلبم خوندنش با که بود فرستاده برام رو معین های ترانه از یکی فرید اما

 تو رویای مثل...  دیدن تو در رو عشق حس...  شکفتن تو نگاه در...  دیدن تو با رو ها لحظه) 

 ( خوابه

 یلتشک مثل...  خواستن رو تو همیشه تا...  خوندن رو تو قصه مثل...  موندن تو با ، رفتن تو با) 

 ( حبابه

 دستات به جون ، بود من مال دستات اگه.....  مردم می تو نگاه تو ، خواست می منو چشمات اگه) 

 ( سپردم می

 دنیا همه ، موندی می تو من با اگه.....  بردم نمی یاد از دیگه ، خوندی می عشق با رو اسمم اگه) 

 ( بردم می رو

 لهمحا من خوب تو بی.. . موندن جاده غبار تو...  بودن تو و عشق و تو بی...  سپردن سر اما تو بی) 

) 
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 ( هعذاب و رنج من واسه...  ندیدن رو تو ابد تا...  کشیدن نفس هدف بی...  بودن زنده حتی تو بی) 

 یستن ای دیگه اسم تو جز ، قلبم خاموشی توی.....  نیست ای پرنده غیرتو ، عشقم آسمون توی) 

) 

 ( نداره دوست رو کسی هیچ تو بجز قمعاش دل.....  نداره جایی کسی هیچ ، عزیزم من قلب توی) 

 ودمخ به وقتی ، بود شکسته رو چشمام سد اشکام کی دونم نمی... خوندم بار ده شاید رو پیامش

 که دیشب از ، میخواستش دلم...کردم گریه خیلی... راه به هقم هق و بود خیس صورتم اومدم

 یه اما... سوخت می صورتم روی اش بوسه جای هنوز ، بود شده تنگ براش دلم بودمش ندیده

 فقط...ودب ناشناخته برام بود چی دونم نمی ، میکرد دور احساسات این از منو که قلبم ته بود مانعی

 هموار برامون رو ها راه ی همه خودش برسیم بهم فرید و من بخواد خدا اگه که داشتم باور

 ونآسم ، شدم دانشگاه راهی فردا ...شاید... بود نشده حک وصال توتقدیرمون هنوز شاید... میکنه

 در و خشک بعضاً خیابونا کف بود گرفته آروم قبل شب از ظاهراً  ، بارونی هوای ، بود ابری هنوز

 سرد که من دل مثل ، بود کرده حفظ رو خودش سردی هنوز هوا اما ، بود خیس هنوز جاها از برخی

 ...میشد دیده آدم درتن به ها کوچه و خیابونا تو سرما این بخاطر... بود سرد

 مواجه و برگشتم ، شنیدم سرم پشت از رو عماد صدای رسیدیم کالس نزدیک به افسانه با وقتی

 ...مشتاق چشم تا دو با شدم

 ؟...شده رفع کسالت انشاهلل... خانوم فریبا سالم:  عماد

 شرمنده... ودنب پیدا صورتش تو دلخوری پریشب از ظاهراً ، دادم رو سالمش جواب و زدم لبخندی

 : گفتم خوبش رفتار از

 ...بهترم ممنون

 ونناراحتت حرفام با خواستم نمی ، شدم دردتون سر باعث که ببخشید منو شب اون بابت:  عماد

 ...کنم

 ما عمه پسر حرفای و شب اون بابت من ، نبودید مقصر شما:  گفتم و کردم نگاهش مهربونی با

 ...دارم باهاتون کوچیکی کار یه داشتید وقت کالس آخر اگه ، خوام می عذر ازتون

 ...شماست برای وقت دارم زیاد که چیز ، کنید تر لب فقط شما:  گفت و شد خم سینه به دست
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 رفک بیچاره داشتم وجدان عذاب ، کالس تو رفتم فوری و نموندم برابرش این از بیشتر دیگه

 یبافر بمیری ای... )  بدم پس کادوشو ممیخوا که نداشت خبر دیگه ، دارم باهاش مهمی کار میکرد

 ( بشند راحت دستت از دنیا کل که

 ، هنکن بسته و باز هی سیاهشو غار اون و نیاد دنبالم اردک مثل که کردم راهی رو افسانه باز ظهر

 ستد به خودمو... میده نشون واکنشی چه کادو دادن پس بابت دونستم نمی و نداشتم خوبی حال

... بود دیگه جایی حواسش اما ، منتظرم و بود ماشین تو ، رفتم ماشینش طرف به و سپردم خدا

 لبخنش و روشن اش چهره دیدنم با و شد جدا افکارش از زدم ماشین ی شیشه به ای تقه وقتی

.. .خزیدم ماشین درون کوتاه سالم یه با منم... کرد باز برام رو در آرومی به و شد باز گوش بنا تا

 می رویا به رو آدم ، مالیم موسیقی و کننده مست عطری بوی با بود دلنشین و گرم چقدر که... آخ

 : تمگف معطلی بدون و چرخیدم بهش رو ببره خوابم همونجا برمو فرو خسله به اینکه از قبل... برد

 هک دونم می ، کنم عذرخواهی ازتون شب اون بخاطر اومدم فقط ، شدم وقتتون مزاحم که ببخشید

 ...دیمنبو خوبی میزبان که ببخشید رو ما ، شرمنده شما بابت منو و کردند رویی زیاد ما عمه پسر

 لیعس رنگ شدن کدر...برنداشت ازم چشم لحظابی تا و شد چشمام به خیره فقط و نگفت هیچی

 تو شقع چاشنی با خشم کمی...بود دنیا کار ترین ساده تشخیصش که بود تابلو قدر اون چشماش

 رو سرم معذب و خوندم نمی رو چیزی نگاهش از ، شدم دستپاچه کمی... زد می موج چشماش

... دبو شده ترسناک چشماش که گفتم بهش چی مگه بود شده چش این خدایا... انداختم پایین

 مقدمه بدون و شد خیره روبرو به و برداشت ازم چشم ، معذبم نگاهش از فهمید اونم اینکه مثل

 : گفت

 ؟...داری دوستش

 و صد چشماش رنگ همین برا پس... فریده منظورش دونستم می ، دوختم چشم بهش عجبت با

 باز دید ور سکوتم وقتی... نکنم عصبیش دوباره که میگفتم بهش چی باید...برگشت درجه هشتاد

 : گفت

 ؟...سکوته جوابم که داری دوستش پس

 لطغ باور این با که زاشتم می نباید ، آوردم می درش اشتباه از باید...تشخیصش این از شدم هول

 حس که فهمید می باید ، بمونه باقی دادم می فریبش داشتم مدت این دارم دوست رو فرید که

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس همین برای... اونه به حسم مثل فرید به من
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 مه با ربراد و خواهر مثل مواقع بیشتر و بودیم فرزند تک اون و من ، بود باهام کوچیکی از فرید

 هک کرد می کاری بودنش با و بود کنارم بیشتر اون دادم دست از رو پدرم وقتی ، میکردیم بازی

 به مهرم لحظه همون از میگه خودش...کرد حمایتم برادر یه مثل ، کنم حس کمتر رو پدر کمبود

 کنم دنامز باهاش که خواست ازم وقتی...دیده می ای دیگه چشم به منو االن تا و افتاده دلش

... هن یا دارم بهش خاصی احساس بفهمم تونم نمی هنوز ، گفتم اونم به زدم شما به رو حرفا همون

 ...کنم رومعلوم تکلیفش زودتر که خواست ازم و شد عصبانی شما موضوع فهمیدن با اما

 و مبین نمی خودم تو رو ازدواج موقعیت االن من ، کنم اذیت رو کدومتون هیچ خوام نمی کنید باور

 سرنوشت دنبال برید هم شما میکنم خواهش... تره مهم چیز همه از برام درسام شدن تموم فقط

 ...ندید هدر من به رسیدن برای رو وقتتون اینقدر و خودتون

 چی دیگه ، کنم می صبر درست از بعد تا کردم قبول که من:  گفت و کرد سکوت ای لحظه

 می رو تو وجود تموم با و گرده می تو دور ذکرم و فکر تموم نخوای چه بخوای چه ؟...میخوای

 ثلم... بده فرصت بهم... سرنوشتم دنبال برم نخواه ازم پس بگذرم ازت تونم نمی فریبا... خوام

 ...دارم هواتو دورادور اما ، نشم سبز راهت سر دیگه دم می قول بهت...ات عمه پسر

 چیکار شنیدی رو جواب همین بازم الس چند از بعد اگه:  گفتم و کردم نگاهش دلخوری با

 ؟...میکنی

 ذابع دیگه نرسیدم بهت اگهًً  دوما... دارم اعتقاد خیلی معجزه به من اوال:  گفت و زد زیبایی لبخند

 ...نکردم آوردنت بدست برای رو تالشم که ندارم وجدان

 ...(بود خوبی استدالل) 

 : گفتم تمگرف روبروش و آوردم در کیفم از کادو و نگفتم هیچی

 بهتون دبو دیگه چیز یه یا ادکلن یه اگه ، باشه من پیش نباید کادو این اما ، زیبات کادوی از ممنون

 داشته امید که بدید کسی به باید... نیست من مال خاص کادوی این اما ، گردوندم نمی برش

 ...زندگیتون تو بیاد که باشید

 : گفت حرص با و شد سرد سرد گاشن رنگ و رفت توهم حسابی اخماش کادو دیدن با

 ...کنم نمی درکتون واقعاً... بزرگه توهین یه این ، ده نمی پس رو کادو عاقلی آدم هیچ

 ...داره فرق کادوها ی بقیه با کادو این آخه ، نبود توهین قصدم ببخشید:  گفتم
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 : تگف آروم و عقب صندلی رو کرد پرت و گرفت ازم رو کادو ، بزنم حرف نزاشت دیگه

 ملع برعکس داره دوستون یکی بینید می وقتی ، دختراست شما ذات تو وفایی بی... نداره ایرادی

 ...دارید نمی بر دست نکنید له رو غرورش و نکنید خورد رو اون تا و کنید می

 : گفت و آورد باال رو دستش که کنم توجیه رو کارم رفتم

 ...سالمت به... نگید هیچی دیگه

 شوت ینماش از منو بسالمت ی کلمه یه با ، حرفی بدون که بود عصبانی خیلی دستم از اینکه مثل

 از تعجب... شد ناپدید جلوم از و کرد پرواز ماشین که بودم نبسته رو در کامل هنوز... پایین کرد

 : پرسید و شد سبز جلوم افسانه که بودم ناراحتیش و حرفاش

 ؟...کرد رم که گفتی بهش چی

 ؟...نرفتی تو مگه:  پرسیدم گیجی با بدم رو جوابش اینکه از قبل

 که یگفت بهش چی حاال... نمیشه طوالنی زیاد حرفاتون دونستم می بریم هم با موندم...نه:  گفت

 ؟...گذاشت فرار به پا و شد تلخ اینقدر

 نتوهی بهم میگفت ، شد ناراحت خیلی دادم پسش رو کادو وقتی... نگفتم بهش چیزی:  گفتم

 ...کردی

 : زد فریاد تقریباً افسانه

 مداشت مرض مگه بودی داده دیگه کادوی یه آدم مثل اگه بگی بهش خواستی می ؟...توهین... چی

 حاضری و داری دوستش یعنی که داشتی می نگه خودت پیش رو کادو این اگه... بدم پسش

 ؟...بدی توضیح براش خواستی می... بمونی باهاش

 میاد مبارکش دهن اون از جدید ی نظریه هی و شناس روان شده هافسان این االن خدا ای) 

 ( خارجه توانم از ، کنم تحمل نمیتونم اینو دیگه بخدا...بیرون

 ادند زدن حرف ی اجازه بهم بیشتر اون اما ، گفتم بهش رو چیز همه ؟...ندادم مگه:  گفتم حرص با

 ...بیرون ماشین از انداخت منو بسالمت یه با و
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 ، نمک نمی فکر چیز هیچ به دیگه که کردند خورد رو اعصابم مدت این اینقدر... کن ولش مبری بیا

 ، کنند قضاوت دارن دوست طور هر رفتارام و حرفام مورد در مختارند اونا... عماد رنجش به حتی

 ...نداره اهمیت برام دیگه

 ارکن که بودم لیفیتک بال آدم شبیه ، گرفت نمی آروم لحظه یه وحشی ی پرنده مانند فکرم

 نسرگردو فقط... برگشت برای راهی نه و دارم پیشرفت برای راهی نه... ایستاده مهیب پرتگاهی

 ...بودم ایستاده رس زود ی معجزه یه امید به متزلزل و

 ، گرفت نمی قرار راهم سر و نداشت بهم کاری دیگه ، غریبه یه شد برام عماد بعد به روز اون از

 خونه رد داشت پیش مدتی تا که پسریه همون این که نبود پذیر باور اصال که بود شده سرد اینقدر

 قولش به و نشده خیالم بی دونستم می... آورد می در پاشنه از خواستگاری برای رو دانشگاه و

 می بهم گاه بی گاه که خشمگینی نگاهای اون و انجماد حد تا سردی این اما ، داره هوامو دورادور

 ؟...داشت غضب و تلخی همه این کادو یه دادن پس مگه... بود شده معما برام کرد

 با و ریخت نمی بهم رو تمرکزم دیگه ، نبود بدم همچین کردم می نگاه ام دیگه طرف یه از ولی

 از پیاماش ی همه و داد می پیام برام شبا گاهی... بودم شده متمرکز درسام رو فقط راحت خیال

 ...بود شاکی ازش ورج بد که بود وفایی بی

 ... پرداختم تحلیلش و تجزیه به صبح خود تا که داد پیام یه شب یه

 (  من در شیرین روزهای حسرت ای.....  من در سنگین و سرد زمانه تو بی ای) 

 (  من در نخستین انسان تنهایی.....  تو در معاصر انسان مهری بی) 

 دمکر می باز که رو مسئله مغزم تو... بفهمم رو امعم این راز تونستم نمی که بود مرگش چه آخه

 اتفاق یه حتما و نمیده نشون خودش از حالتایی همچین کادو یه دادن پس با عماد میدیدم

 این... برگردونده گذشته به اونو که بوده تلنگری یه هدیه دادن که افتاده زندگیش تو ناخوشایندی

 ...کنم می اشتباه دارم شاید ونمد نمی ، زدم می حدس اینطور و بود من دالیل

 نمی اما بودم دلتنگش...رفت و کرد پرواز مامانش سوی به سخت وداعی یه با بعد دوروز هم فرید

 از اهیم دو... داشتم خبر پیام و تلفن با اونم از... بزارم باید چی حساب به رو دلتنگی این دونستم

 عمل ، عمه نامساعد حال بخاطر اما ، برگرده و بره ماهه یه بود قرار که ماهی دو ، گذشت رفتش
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 بیاد عمل زیر از و بشه بهتر عمه حال تا بمونه اونجا هم باز که شد مجبور و افتاد عقب زانوش

 ...ایران برگرده همیشه برای راحت خیال با تا بیرون

 شده نجاما عمل یه تو رو فرید و بود انداخته عقب رو عمل ماه یه عمه باالی فشار خاطر به دکتر

 و تلفناش از رو این و نگرانه و آشفته چقدر اتفاق این بابت دونستم می خوبی به... بود داده قرار

 پیاما وت اونم و نباشه نگران عماد بابت که میکردم مطمئنش اما... کرد حس میشد خوبی به پیاماش

 اتهایحس با منو و رممیا رو عماد کوچیک اسم چرا که میشد یادآور بهم عصبانی آیکون گذاشتن با

 ...خندوند می اش بچگونه

 اونم ی سایه... نمیگرفت رو ما سراغ زیاد ، گرم سرش حسابی و بود عمه عمل تدارک در فرید

 یم فراموش خودمونم حتی که میشه چیره آدم به چنان زندگی مشکالت گاهی... بود شده کمرنگ

 تک میکرد، صدق هم فرید بابت مورد این ...هستیم تکاپو در که مشکله او حل برای فقط و کنیم

 به رو مسئولیت این که داشت وظیفه و بود هاش شونه رو مادرش مسئولیت ی همه و بود پسر

 ....خدا ی بنده هم باشه راضی خدا هم معروف قول به که ، بیاد بر پسش از خوبی

 مزندگی مهم اتفاق افسانه و من های شیطنت فقط...اتفاقی هیچ بدون ، گذشت ام دیگه ماه یک

 و میشدم وروجکا همبازی هم وقتا گاهی ، بودم کرده گرم خوندن درس به حسابی رو سرم... بود

 باز که بود شده راحت اعصابم کم کم ، گذروندم می شادی به رو شبا و روزا تموم اونا با بودن از

 وردمخ سکندری مدتها ات که کشوند راهی به منو و کرد عوض کل به زندگیمو مسیر بد اتفاق یه هم

 ...مکن تقسیم باهاش هامو شونه سنگین بار این و کنم تکیه بهش که نبود کسی یا وچیزی

 یا رابمخ...آسمونی یا زمینیم... سپید یا سیاهم...ام چگونه و کاریم چه به... کجام اکنون نمیدونم

 که بلند سالیان به... هگیر می غبار که ایست خاطره ، خوره می ورق سرنوشت بازهم اما... آباد

 دیگر ای خاطره به دیگر جای در کدام و ماند وفادارترخواهیم زندگی به یک کدام ندانیم شاید

 هفتم فصل.....  @...نشست خواهیم

 پر تصور و سکوت و حمیرا خاله گریون و سرخ چشمای با ، برگشتم خونه به دانشگاه از که روز یه

 : پرسیدم خاله از نگرانی با و افتاد دستم از کیفم هول از در دم...شدم روبرو وروجکا غم از

 ؟؟...شده چی
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 خودم صدای فقط اما ، زدم صدا رو مامان و انداختم خونه دور به نگاه یه دیدم رو اون سکوت وقتی

 هک کجاست مامانم و شده چی بپرسم خاله از رفتم... شد برگردونده خودم یه خونه سکوت اون تو

 : تگف کنان هق هق و ریخت تپلیش و سفید صورت روی اشکاش گوله گوله و مپیش اومد فرناز

 ...انبیمارست برد رو خاله اومد بزرگه سفید ماشین اون ، گرفت درد قلبش ثریا خاله...فریبا آبجی

 برق مثل....کردند کز ای گوشه یه فرناز با و جوشید چشماش از اشک هم مهناز ، فرناز حرف با

 : گفتم خاله به رو ترس از پر چشمایی با و پریدم جا از ها گرفته

 ؟...شده چش مامان ؟...میگه چی فرناز خاله

 اومده خودش به یکمی که خاله... دادم تکون شدت به و گرفتم رو بازوهاش پرسیدنم با زمان هم

 : گفت و کرد پاک اشکاشو بود

 تا تانبیمارس بری بهتره تو ، یمکرد خبر آمبوالس ، کرد می درد قلبش یکمی... عزیزم نباش نگران

 ...بیمارستان بیام و پیشش بزارم رو ها بچه منم تا اینجا برگرده خانوم سهیال

 شتد روی محابا بی اشکام ، شدم بیمارستان راهی و گرفتم تاکسی یه و خیابون تو اومدم سزیع

 ، بود عزیزم اون ؟...دمیش اینطور باید چرا...خدایا... بودم مامان فکر به فقط و ریخت می صورتم

 یشچیز مامانم... خدا کن کمکم... کنم فکر دوریش به لحظه یه برا تونستم نمی ، بود کسم همه

 و فتادما پدریم بی یاد یتیم ی کلمه گفتن با... نکن یتیم دوباره منو... دارم اونو فقط من ، نباشه

 به وقتی... کرد پیدا شدت هام هگری هق هق ، گرفتم دستام بین رو صورتم... شد بیشتر ام گریه

 ستمالد بسته و کرد می نگاهم آشفتگی با راننده و بود ایستاده خیابون کنار تاکسی اومدم خودم

 ...بود گرفته جلوم رو کاغذی

 : گفت مهربونی با گرفتم باال رو سرم دید وقتی ، چرخید من طرف به مستاصل

 ...هات گریه این از شد ریش بخدا ؟دلم...میکنی تابی بی اینقدر چرا ؟...دخترم شده چی

 : گفتم و کردم تشکر ازش و برداشتم دستمال تا چند

 ...پیشش برم باید بده حالش مادرم ، کنید حرکت میکنم خواهش

 داخ به توکل ، نمیشه درست چیزی که گریه با...باش آروم دخترم:  گفت و کرد نگاهم نگرانی با

 ...الراحمینه حمار خدا ، بخواه کمک اون از و کن
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 یوقت... بود مادرم سن هم بود مهربونی مرد ، کرد رانندگی قبل از سریعتر و نگفت چیزی دیگه

 : گفت که برم رفتم شدم پیاده عجله با بیمارستان جلوی

 ؟...داری کاری موقع یه باهات بیام میخوای دخترم

 دادم رو پول ، ندادم کرایه بهش اصال که اومد یادم لحظه اون و کردم تشکر ازش... بود آقا چقدر

 مشخصات دادن با و رسوندم پذیرش پخش به فوری رو خودم... بیمارستان تو رفتم فوری و

 پرستار حرفای شنیدن با...کرد راهنمایی ویژه های مراقبت بخش به منو پرستاره ، مادرم

 ؟...بود بد خیلی مادرم حال یعنی ، کردند وصل بهم برق باالی ولتاژخیلی

 االن : گفت بهم پرستاره فقط...بود ممنوع اونجا به ورود اما ، ببینم رو مامان که اونجا رفتم فوری

 منو خواستم بیشتری توضیح وقتی... باشه بستری ویژه مراقبتهای تو باید و خوبه مامانم حال

 ..دکتره اتاق کدام که گفت بهم بعد و کنم صحبت بخش اون قلب دکتر با که کرد راهنمایی

 شتمندا رو ایستادن یارای و بود گرفته لرز رو وجودم تموم ، رسیدم دکتر اتاق در پشت به عجله با

 یه... داشتم نگه رو خودم اما رفت گیج یکمی سرم... بودم نخورده چیزیم که امروز مخصوصاً  ،

 به زندگی تو همیشه آدما ما انگار... کردم عجیبی تنهایی و خالء احساس خاکی دنیای این در لحظه

 یم کنارم در قلب صمیم از رو فرید حضور بار اولین برای... داشتیم احتیاج محکم گاه تکیه یه

 بد ، سالها رو پدر محبت کمبود همیشه... نزاره تنهام شرایط این توی و ، کنه حمایتم که خواستم

 که درسته... ریختم می خودم تو و زدم نمی حرفی مامان بخاطر اما ، کردم می احساس جوری

 هم با رو سخت روزای این و باشه همراه باهام تونست می برادر یه مثل اما ، نبود پدرم جای فرید

 ...بزاریم سر پشت

 هب دعوت منو مردی صالبت پر صدای...زدم در به ای تقه و اومدم خودم به پرستاری پیچ صدای از

 چهل بود مردی...گفتم رو اومدنم لیلد و کردم سالم بهش اضطراب با و کردم باز رو در ، کرد داخل

 نگاه همون در ، مهربون و مصمم و دلنشین ای چهره و گندمی جو موهای با ساله پنجاه یا پنج و

 ...داد می آرامش بهم اول

 شهودم صدام از که نگرانی وبا نشستم آرومی به... بشینم میز کنار صندلی روی برم خواست ازم

 : پرسیدم بود

 صبح امروز اون ؟...شده بستری ویژه مراقبتهای تو که افتاده اتفاقی چه مادرم برای دکتر آقای

 ...بود خوب حالش
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 : گفت و کرد هدیه بهم رو آرامش باز که کرد بهم مهربونی نگاه دکتر

 ممکنه کسی هر برای اتفاقات این ، باش مسلط خودت به و بکن بخدا توکل همه از اول دخترم

 اول... هچش مادرت بگم بهت اینکه از قبل...بسپری خدا به رو چیز وهمه بود صبور باید فقط ، بیفته

 ...بده جواب سواالم از تا چند به

 ... کردم اعالم رو موافقتم سرم داد تکون با

 ؟...داشته مادرت قلبی بیماری ی سابقه حاال تا:  پرسید دکتر

 آروم تپش قرص یه با نبود مهمی یزچ اما ، دارم تپش یکمی گفت می وقتا گاهی... دکتر نه:  گفتم

 ...گرفت می

 ؟...نداشته قلبی بیماری تون خانواده تو کسی:  دکتر

 ...نبوده موردی نه:  گفتم

 ؟...بگم رو مادرتون مشکل ایشون حضور در تا نکردید خبرش هنوز ؟...کجاست پدرتون:  دکتر

 : گفتم کاشته گلو در یبغض و نشسته اشک به چشمای با و دلم تو ریخت عالم غمهای تموم

 .. نیستند حیات قید در پدرم

 ای هدیگ نزدیک فامیل... بیامرزه رو پدرتون خدا... دخترم متاًسفم:  گفت و کرد بهم تاًسفی نگاه

  ؟...ندارید

 داره عمه یه فقط ، نداریم هم نزدیکی فامیل ، کنیم می زندگی هم با ام خاله و مادرم و منو: . گفتم

 ...خارج رفته مداوا برا اونم که

 : مگفت آشفتگی با...  ذاشتم می روش جلوی باید ما ی نامه شجره طومار که بگه خواست می چی

 ...ندارم رو کردن صبر تحمل دیگه ؟...بده خیلی مادرم حال ، شده چی بگید... دکتر آقای

 یانم در رو ادرتونم مشکل شما با باید و ندارم ای دیگه ای چاره اینکه مثل:  گفت آرامش با دکتر

 ...بزارم

 کترد وقتی ؟...زنه می حرف اینطوری دکتر که... بده خیلی مامان حال یعنی ، افتادم می پس داشتم

 : گفت و نذاشت انتظار در منو این از بیشتر دیگه ، دید منو حد از بیش نگرانی
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 با فقط... دخترم باشن نگران بخش تو میاد دیگه روز دو تا و شده تثبیت االن مادرت عمومی حال

 که ها تپش همین علت و بازه مادرت قلب های دریچه از یکی که شدم متوجه سریع ی معاینه

 ...بزاریم مصنوعی ی دریچه یه و بشه عوض دریچه این باید... است دریچه همین بخاطر میگی

 ؟...دنتظریم چی برای میشه خوب مادرم عمل این با اگه ، کنید عوضش دکتر خب:  گفتم شتاب با

 رو ربیشت باید آینده روز دو طی... کنیم می رو کار همین هم ما:  گفت و کشید بلندی نفس دکتر

 ...اما...کنیم اش آماده عمل برا بتونیم تا بشه آزمایش مادرتون

 ؟...خطرناکه عملش ؟...دکتر چی اما:  گفتم و دکتر حرف وسط پریدم دوباره

 که مزد زل دکتر حالتش خوش چشمای به سوال و نگرانی از پر یصورت با... شد مهربون دکتر نگاه

 : گفت

 هم زیاد عمل این ، مادرتون مورد در اما... قلب عمل مخصصاً نیست خطر بی عملی هیچ البته

 بیمار ی خونواده به عمل از قبل باید که باالست یکمی اش هزینه فقط ، نیست خطرناکی و پیچیده

 ...نیاد شپی مشکلی بعد که بشه گفته

 : گفتم و دادم فرو سختی به رو دهنم ب

 اریزو بیمارستان حساب به رو پول من کنید آماده رو چیز همه شما ، دکتر آقای باشه میخواد چی هر

 ...میکنم

 : گفت متانت و آرامش با بود کرده کسب سالها این تو که ای تجربه با و کرد تاًمل کمی دکتر

 با ، بدیم سفارش خارج از مصنوعی ی دریچه یه باید ما ، باالست خیلی عمل این ی هزینه دخترم

 من هالبت... میشه پول میلیون چهل حدوداً  ، عمل اتاق پرستارای و دکتر دستمزد و بیمارستان خرج

 حدود دریچه خود فقط...نداره کسری هیچ دیگه مخارج اما ، کنم کم خودم مزد دست از تونم می

 ... ونهمیلی پنج و بیست تا بیست

 عجبت شدت از ، کوبید می ام سینه تو محکم قلبم ، بودم دوخته چشم دکتر دهان به آشفتگی با

 تونستم نمی ، بودم بدبخت چقدر وای ؟...آوردم می پول همه این کجا از... بود شده قفل فکم

 ی همه اون. ..بود آرزوم و امید همه اون ، بگذرم کنارش از تفاوت بی و ببینم حال اون تو رو مادرم

 ...بود زندگیم
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 : گفت بود شده من حال ی متوجه که دکتر

 بهت رو حقیقت باید نبود ای چاره اما ، کرده شوکه رو تو خیلی حرفام شنیدن دونم می دخترم

 ...یمخور برمی مشکل به کمتر ما بشه انجام عمل این زودتر چه هر که کنم اضافه اینم ، میگفتم

 : داد دلداریم باز و شدم بلند جلوش ،منم ایستاد روبروم میز طرف این اومد و شد پا دکتر

 راه این تو که بخواه خودش از و کن توکل خودش به ، کن حفظ خودتو آرامش و نباش نگران

 ... کنه کمکت

 سالن نیمکت رو و کریدور تو اومدم... گذاشت تنها مشکالت و غصه همه اون با منو و رفت دکتر

 حال نزما از که رفتم فرو خودم تو اینقدر و گرفتم دستام بین رو سرم و ستمنش ویژه مراقبتهای

 ...شدم کنده

 ( اند بافته سیاه که را کسی بخت گلیم.....  کرد نخواهد سفید کوثر و زمزم آب به) 

 ...کردم می زمزمه خودم با و ذهنم تو اومد می شعر بیت این مدام

 که فهمیدم دیدنش با... گرفتم باال رو سرم خاله صدای با که بودم حال اون تو مدتی چه دونم نمی

 که بودم مامان بیماری درگیر اینقدر و کردم سالم بهش و دیدم اول همون رو خانوم سهیال

 : پرسید و کنارم اومد آشفتگی با خاله... رفت خانوم سهیال کی و اومد خاله کی نفهمیدم

  ؟...خوبه حالش ثریا ؟...فریبا شد چی

 ایج زدم حرف دکترش با... است ویژه مراقبتهای تو خوبه االن:  گفتم و کردم بهش غمگینی نگاه

 ...نیست نگرانی

 ، شده سرم تو خاکی چه فهمید می باید اونم ؟...کنم پنهون ازش تونستم می ؟...میگفتم بهش چی

 خودشم که الهخ مخصوصاً... گذروندیم می رو بدی های لحظه شوک این تو دومون هر ، نه االن اما

 باز براش رو موضوع کم کم باید... داشت دوست شدت به رو مادرم و داشت اعصاب بیماری مدتی

 ازشنو رو پشتم دستش با و بده حالم چقدر دونست می ، گذاشت اش سینه تو رو سرم...میکردم

 : گفت و کرد

 ...بکن خدا به توکل... میشه خوب...عزیزم باش آروم
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 لشتوک منتظر که فرستاد می پول آسمونا از برام خدا مگه ؟...کنم توکل ستندخوا می ازم همه چرا

 راچ که بود این تر تلخ حقیقت ؟...آوردم می کجا از رو پول همه این که بود این حقیقت ؟...باشم

 اشتهد امید اون به که پولی ی پشتواه نه و داریم رو کسی نه که باشه ما برای مصیبت این باید

 پس رو چی تاوان باید دونستم نمی هنوز و بودم رفته وا نیمکت رو خوردها شکست ثلم... باشیم

 ...بود شده سبز راهم سر بزرگ مشکل این که دادم می

 اون زیر پریده رنگ ، ببینم رو مادرم دادن اجازه بهم بار یه ، بودم ویژه مراقبتهای بخش تو فردا تا

 مدام منم ، بود زده زل بهم چشم اشک با و بود هوش به خوشبختانه... بود خوابیده دستگاه همه

 ...میشه خوب زود خیلی که دادم می امیدواری بهش و بوسیدمش می

 ...نداد زدن حرف مهلت بهم اصال ، زد زنگ افسانه که بود هشت به ربع یه حدود صبح فردا

 ثافتتک تشریف اینمیخو مگه ، اتوبوسم ایستگاه تو ساعته نیم االن موندی گوری کدوم:  افسانه

 ....داریم امتحان امروز اینکه مثل ، دانشگاه بیاری رو

 بیماری وجود با االن اما ، کردم می بارش لیچار تا چند و بهش پریدم می بود دیگه موقع یه اگه

 : گفتم آروم همین برای بود نمونده باقی برام حالی و حس دیگه مادرم

 ...بیام نمیتونم ، تانمبیمارس تو نیست خوب حالش مادرم افسانه

 گوش جیغای با و زد می جیغ همش..... اًه... گرفتم گوشم از دور رو گوشی ، باال رفت جیغش یهو

 ...کرد می سوال آدم از خراشش

 ؟...چطوره االن ؟...بود خوب حالش که مادرت فریبا شده چی مگه:  افسانه

 تا شگاهدان بری تو بهتره... ناراحته لبشق یکمی ، است ویژه مراقبتهای بخش تو خوبه االن:  گفتم

 ونهخ تو موند ، خورده سرما یکمی بگو ، کرد سوال نیومدنم مورد در عمادم اگه... نیفتادی امتحان از

 . اعصابم رو بره و اینجا بیاد نمیخوام ، نزن بهش حرفی مامان از ، کنه استراحت

 فطر به داد هول دوباره منو و کرد قطع رو گوشی مامان برای سالمتی آرزوی با و کرد قبول افسانه

 یتونمم ببینم تا ، شدم غرق اومده پیش مشکالت تو دوباره...کسی بی و تنهایی طرف به ، تاریکی

 ....نه یا کنم پیدا حلی راه

 قبول... کنم استراحت یکمی تا خونه برم خواست ازم و اومد خاله که بود صبح ده حدود ساعت

 اومدم و خریدم وروجکا برا خوردنی یکمی راه سر... نداشتم دنایستا نای دیگه کردم
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 تمتونس می تا حموم دوش زیر... نشوند صورتم به اشک دوباره مادرم نبودن و خونه سکوت...خونه

... ریختم اشک و ریختم اشک پدریم بی و کسیام بی ، بدبختیام برای ، خودم برای ، مادرم برای

 و کشیدم دراز حموم از بعد...نکنه دیگه ی بنده محتاج رو ای دهبن هیچ که خواستم خدا از فقط

 ...شدم بیدار بعداظهر چهار ساعت حدود و برد خوابم زود خیلی

 اهر توی... بیمارستان برم که خوردم شیر لیوان یه و شده آماده فوری(  بودم خوابیده چقدر... وای) 

 خوراکی دادن و فرناز و مهناز گرفتن شآغو در از بعد و زدم خانوم سهیال ی خونه به سر یه

 دیگه روز چند تا و خوبه خاله که دادم اطمینان بودند ثریاشون خاله نگران که اونا به ، بهشون

 ردمک تشکر هم خانوم سهیال از... بازیشون دنبال رفتند و شدند خوشحال اونام... خونه گرده برمی

 ...بود بزرگی نعمت یه خوب ی همسایه واقعاً. ..شدم راهی و کشید می ما برا که زحمتایی بابت

 انجام باید روش که عملی اما بود شده بهتر حالش ، کردند منتقل بخش به رو مامان بعد روز دو

 ات نزد بهش مامان عمل از حرفی دکتر من ی خواسته به... بود مونده باقی خودش قوت به میشد

... رسیدم می نتیجه به کمتر کردم می فکر چی هر.. .نه یا بکنم اقدامی پول برای میتونم ببینم من

 ایزمین تا ایران بود اومده ، نبود باز دستش مالی نظر از اونم اما ، کردم فکر فریم کمک به حتی

 یه بشم منم که نبود درست دیگه ، بفروشه داشت هزینه هم خیلی که مادرش عمل برای رو شمال

 اما ، کرد می فراهم رو پول برام بود جا هر از میگفتم هشب اگه بودم مطمئن...براش اضافه بار سر

 ... قیمتی چه به

 با ور زندگی و گرفتم لحظه اون تو رو زندگیم اشتباه بدترین که بیرون اومدم اونم فکر از فعالً 

 ...کردم خراب خراب تصمیم همین

 ، پرسید می رو مادرم لحا و بود افسانه...بیرون کشید احوال و حال اون از منو فعال موبایلم زنگ

 : گفت اضطراب با خوبه حالش کردم مطمئنش وقتی

 ...شدم مجبور بخدا...نشی ناراحت دستم از امیدوارم بگم بهت چیزی یه میخوام فریبا

 ...ندارم رفتن حاشیه ی حوصله بخدا ؟...دیگه بنال... شده چی:  گفتم نگرانی با

 به و انداخت گیر کالس تو منو عماد امروز که اینه ئلهمس اما... نداری حوصله که میدونم:  افسانه

 االن... شده چی بگم شدم مجبور منم ، نیومدی دانشگاه روز چند این تو چرا که خواست ازم زور

 ...باشه بیمارستان راه تو باید زنم می حرف باهات دارم که
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 اما... دبو توانم از خارج کنارم در ، بود افتاده که اتفاقاتی با ، رو یکی این وجود دیگه... کشیدم آهی

 می جهنم قعر به خودش با منو و شد می باز داشت روم به یکی یکی بدبختی درهای که چکنم

 گرفته دلم مثل که ابری آسمون به رو و بودم بیمارستان های سالن از یکی ی پنجره پشت...کشید

 : گفتم خدا به گله با و کردم بود

 تو حکمتی چه... کاسم تو زاری می رو برعکسش تو ، دارم و داشتم ییآرزو هر من چرا... خدا ای

 ...کنی ثابت بهم میخوای رو چی ؟...زدی رقم برام که اتفاقه این

.. .نداشت مغایرت بود زده افسانه که حرفایی با نیومدنش این... نشد عماد از خبری ظهر فردا تا

 از زور به چرا پس بود درست حدسم اگه ؟...بود مامان احوال پرسیدن و اومدن از پشیمون یعنی

 تمرکز روش دیگه ، بود شده سوال برام غریبش و عجیب رفتارای... بود کشیده حرف افسانه

 ...نبود شدنی هضم برام رفتاریش تناقضای ، زدم می گیج و نداشتم

 و زرگب گل دسته یه با و اسپرت و خوشگل تیپ یه با رسید باالخره بود مالقات که ظهر فردا

 مایچش شد نزدیکم وقتی...بود متمرکز اون روی هم بخش پرستارای چشمای حتی که... چشمگیر

 مالقات اومده کشیده زحمت که بودم ممنون ازش و کردم سالم بهش... دوخت بهم رو مشتاقش

 ...مامان

 ؟...شده بهتر ، خوبه حالش مادرت ؟...خوبی عزیزم سالم:  گفت و زد زیبایی لبخند

 ...بهتره ممنون:  گفتم صمیمیتش از تعجب

 ...شده تنگ خیلی زنم مادر برا دلم که مامانت پیش بریم بیا پس... شکر رو خدا خوب:  عماد

 دید رو تعجبم حالت وقتی... زدم زل چشماش تو و زمین به شدم میخ و زد خشکم جا در حرفش از

 : گفت و خندید عمیق و کشید حالتش خوش موهای تو دستی

 بتعج با ات چهره اون چون...بدم بهت کوچولو شوک یه میخواستم فقط... نترس بابا خوب خیلی

 ...میشه نمک با خیلی کردن

 روزی و حال چه دونه می است دیوونه پسره این... ) شدم مامان اتاق راهی و کردم هم تو اخمامو

 ...(ما مشنگ حال تو میره پا جفت ، دارم

 زحمتی و اومدنش از مامان که کرد توپ پرسی احوال یه مامان با خنده خوش و بشاش صورتی با

 ادد دستم به رو گل...بود بازی زبون عجب...کرد می تشکر مدام ازش و شد شرمنده بود کشیده که
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 سالح خلع رو مامان و میزد حرف مامان با داشت هنوز... مامان تخت کنار گلدون تو گذاشتم که و

 برازنده مامان برابر نظر همه از باطنی چه ظاهری چه خواست می که دونستم می خوب...بود کرده

 لمس ور محبتش و عشق قلبم چرا دونم نمی اما ، بگیره ما از رو مثبت جواب باالخره بتونه که باشه

 نوع ره مانع که بود کشیده قد بینمون ای شیشه دیوار یه اینکه مثل...کرد نمی حس... کرد نمی

 ...میشد نزدیکی و احساس

 غلطم تفکرات برعکس اونم ، زدم حرف مامان عمل مورد در خاله با و دادم جراًت خودم به باالخره

 توش حکمتی حتما و میشه درست چیز همه که داد می دلداریم مدام و شنید حرفامو صبورانه

 هب که دادم خاله به رو خونه فروش یشنهاد... نداشتم اعتقاد زیاد بهش من که حرفا این از و هست

 اگه که ، عزیزه خیلی مادرت برا و پدرته یادگار این که آورد برام دلیل هزار و کرد مخالفت شدت

 بدترم حالش که بسا چه رفته دستش از هم اش رفته دست از عشق یادگاری عزیزترین بفهمه

 فخالم من بار این که محله امین مرتضوی آقای سراغ رفت خاله و شدیم خونه بیخیال فعالً ... بشه

 ... گفتم خاله به رو دالیلم و بودم

 ادپیشنه بهش که مرتضوی آقای از هم بود کرده قبول فرزندی به که بچه تا دو خرجی برای مامان

 رو لیاقت این اون به خدا که حاال بود گفته و بود کرده رد کنه تقبل رو آنها از یکی خرج که بود داده

 این به من...  بگیریم کمک آنها از بخواهیم که داشت دلیلی چه پس ، رسونه می رزقشم حتما داده

 ...ندم انجام براش اگه نامردم بیاد بر دستم از کاری هر و میکنم افتخار فداکار مامان

 بازم اما... دادیم می قرار اون جریان در رو مامان باید که بود خونه فروش همون چاره راه تنها فقط

 به مامید فقط کنیم اقدام خونه مورد در که... نمونده ای دیگه راه ببینیم تا خواستم مهلت خاله از

 که مبپرس ازش رو اتفاق این حل راه و بگیرم تماس باهاش بفهمه کسی اینکه بدون که بود فرید

 ...اومدم بیرون خورده شکست بودم بسته که امیدی این از مامان حرفای با

 ونما که بود این دلیلشم ، ندیم فرید به بریخ هیچ بیماریش مورد در که گرفت قول ازمون مامان

 به رو بار این تنهایی به اون مشکالت و مادرش بیماری با داشت غربت تو و آب ور اون خودش

 بود متین و درست مامان حرفای.... نشه تر سنگین بار این ، ما خبرای با دیگه که کشید می دوش

 حرفای اب که کنه کمکمون تونست می فقط اون و داشت ما با نزدیکی نسبت که بود فرید فقط اما ،

 ...خورد سنگ به تیرم مامان
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 با دکتر ، خوره می آب براش هزینه چقدر و داره پیش در عملی چه دونست نمی هنوز مامان البته

 نزده بهش حرفی عمل از فعال و گرفته قلبش های رگ تا چند که بود گفته بهش ما همراهی

 راحتی این به فرید و بود دور راه ، بده قرار سخت موقعیت این تو رو ریدف خواست نمی اونم...بود

 ...بره و بیاد تونست نمی

 هایحکمت از هیچی...نمیدونم...خبریم بی اونا از ما که داره آستین تو انگیزی حیرت حوادث روزگار

 دبو جوونیش لاو که دختری یه آخه... دونستم نمی زندگی های بازی از هیچی ، نمیارم در سر خدا

 و اشهب بیمارستان تو باید االن چرا ، میکرد پر هاشو ساعت دانشگاه تو و بیخیالی و شادی تو باید

 میتونهن هم صدمش یه که کنه فکر عملی پول به ، پشتیبان بدون و تنهایی و زخمی روحی با اونم

 رو دستش ای شرمانه بی پیشنهاد هیچ بدون که کنه دراز کی پیش دست آخه... کنه فراهم

 ؟...کنه کمکش منت بی بتونه که بگه رو مشکلش کی با... بگیره

 این ؟... پرداخت باید هزینه چقدر آرامش خریدن برای ؟...الزمه تاوان چقدر کردن زندگی برای

 ؟...چیه برای دردسر و مصبیت همه

 رفک ای دیگه چیز به خونه فروش از غیر نتونستیم و ، گذشت منوال همین به هم دیگه روز سه

 با اماجر این از رو مادرم ، دکتر با گذاشتن درمیان با و مناسب وقت یه تو خاله با شد قرار... کنیم

 میکرد شسفار فقط و بود موافق ما تصمیم با دکترم... بگیره خودش رو نهایی تصمیم تا کنیم خبر

 ...باشه خطرناک تونه یم مامان برا دیگه ی حمله یه و تنگه وقت که بجنبونیم دست زودتر که

 این بیشتر آمادگی با فردا تا کنم استراحت خونه برم شب من شد قرار و و من جای اومد خاله

... شیمبک راحتی نفس یه و کنیم حلش مامان با گذاشتن میان در با رو زندگیم الینحل ی مسئله

 ...میشد شروع ما شیدو به خونه تازه میکرد قبول مامان اگه نبود کار تو راحتی دیگه البته

 میخواستم نداشت رو اتفاق همه این گنجایش دیگه مغزم ، کنم فکر بهش خواستم نمی دیگه

 اریب اولین این... زد زنگ بهم عماد که بودم تاکسی تو... بخوابم سیر دل یه و خونه برسم زودتر

 ...زد می زنگ بهم که بود

 ؟...بهتره چطور مامان ؟...خوبی سالم:  عماد

 ؟...خوبه مامانم... ممنون خوبم... سالم:  دادم بجوا

 ؟...کجایی االن:  عماد
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 ...مامان پیش برم بتونم فردا تا کنم استراحت خونه میرم دارم:  گفتم

 ...دارم باهات فوری کار یه... االن همین...من ی خونه بیا فریبا:  گفت تاًخیری هیچ بدون

 من... ااونج بیام بینم نمی دلیلی:  گفتم همین رایب شدم کنجکاو هم و کردم تعجب هم حرفش با

 ...خداحافظ فعال...ندارم کاری تو با

 بیا یگمم بهت وقتی... خورمت نمی نترس:  غرید عصبانیت و تحکم با که کنم قطع رو گوشی رفتم

 اس برات رو خونه آدرس... بزنم حرف باهات میخوام... مادرته عمل بخاطر مهمم کار... بیا پاشو ،

 ...منتظرم میکنم

 تلفن این با و بود پریشون افکارم... کرد قطع رو گوشی بزنم حرف باهاش بزاره اینکه بدون

 تو منو میخواد که بود من ی چیکاره اصالً ؟...دونه می مامانم عمل از چی اون... شد تر پریشون

 ؟...سرشه تو ای نقشه نکنه ؟...ببینه اش خونه

 کم خیابون تا چند کردن طی با اونم و دادم راننده به کرد اس برام هک رو آدرس سوال تا هزار با

 و کرد پیاده ویالیی و بزرگ ای خونه مقابل منو و رسید شهر نشین عیون های محله به کم

 ًً حتما... داره قاطی کالً پسره این... شد باز زدن زنگ بدون در که بودم خونه ابهت از تعجب...رفت

 نگز مهلت بهم اینکه بدون و رسیدم کی من فهمیده که میزده دید تصویری آیفون اون با رو کوچه

 ...کرده باز برام رو در بده زدن

 بود درندشت و شده زرد چمنای و درخت از پر ، زمین یه نبود که حیاط... شدم حیاط وارد ترس با

 ترس دلم وت ربیشت خونه عظمت...رفتی می جلو باید ربعی یه ساختمون به برسی میخواستی تا که

 ...خطر دل تو رفتم و شدم سرنوشت تسلیم و نداشتم ای چاره اما ، ریخت

 یدد منو و بود ایستاده شیطون و بشاش و خونسردی کمال در و سینه به دست سالن در روبروی

 نمایش به رو هیکلش و بود بدنش جذب که مدادی پوش تک یه با مشکی لی شلوار یه... زد می

 به رو سالمم جواب... کردم سالم آرومی به شدم نزدیک بهش وقتی... بود پوشیده گذاشت می

 : گفت و کرد کوتاهی تعظیم و رفت کنار در جلوی از و داد گرمی

 منو کور و سوت ی خونه... گذاشتی ما چشم روی پا... کردی رنجه قدم...سیندرال اومدی خوش

 ...خانوم فریبا کردی منور

 : گفتم تندی به بود نذاشته ادب دیگه برام هام استرس این و نبود خوب حالم
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 ...ندارم رو اضافه حرفای ی حوصله... برگردم کنی لودگی میخوای اگه

 : گفت و کرد شوری پر ی خنده و نینداخت تا و تک از رو خودش

 نکخ شربت دوتا با تا پذیرایی تو برو... برم قربونت نکن اخم اینقدر... من کوچولوی خوب خیلی

 ...نچسبوندی آمپر تا بیام

 آروم آروم منم... بود پذیرایی روبروی که رفت آشپزخونه طرف به و خندید خودش حرفای به بازم

 گاهن اطراف به دقیق اومدنش تا و نشستم سلطنتی مبالی از یکی رو و رفتم پذیرایی طرف به

 ...کردم

 ذیراییپ طرف اون هم کشی سفید مشکی ال مبل دست یه سلتنطیش، مبالی بر عالوه توپذیرایی

 تا چند رنگش خوش دیواریهای کاغذ از پوشیده دیوارای به... بود کرده زیبا رو فضا خیلی که بود

 ونهخ...بدیم رو مامان عمل خرج باهاش میشد میشد فروخته اگه شاید که بود قیمت گرون تابلوی

 ، ابخونهکت و کار و خواب اقایات مطمئناً که میشد ختم دوم ی طبفه به پله چندین با و بود دوبلکس

 مه خونه کف و داشت قرار مبال متری چهار ی فاصله در هم خانگی سینما یه... داشت قرار باال اون

 دبو معلوم که میداد نشون ، مدرن ، شیک نهایت در رو خونه رفته هم روی که بود پارکت جنس از

 بودند نچشیده رو پولی بی غم ما مثل وقت هیچ که هست داری پول آدمای مال

 وت اومد بود زده جام لب به پرتقال برش یه یکی که شراب جام تو اونم پرتقال شربت تا دو با

 از کیی گرفت جلوم رو سینی...بود بیست بیست تیپش مثل... ای سلیقه عجب....اوه... پذیرایی

 : تمگف و خوردم رو میوه آب از یکمی نشست روبروم رفت خودشم و برداشتم رو ها جام

 ؟...کنی می زندگی تنها درندشتی این به خونه تو

 رو ندهب متین و خوشگل دختر یه زودی همین به امیدوارم... تنها تنهای:  گفت و زد غمگینی لبخند

 ...بده نجات وحشتناک تنهایی این از رو حقیر این و کنه قبول غالمی به

 : گفتم و نیاوردم خودم روی به اما ، منه به حرفاش تموم منظور دونستم می

 ...دهمی شما به پیوند دست و گیره می قرار سرراهتون شماست الیق که یکی زود خیلی انشاهلل

... نشست ترکیبش خوش لبای روی محوی لبخند جوابیم حاضر این از و کرد نگاهم شیطون

 عاشق چرا دونم نمی اما زد نمی اش سینه به رد دست دختری هیچ بود کامل نظر هر از خداییش

 ...بود برعکس دنیا کارای همیشه... نداشتم بهش احساسی هیچ که بود شده من
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 : گفتم ندم جوالن این از بیشتر افکارش به اینکه برای

 خیلی کنید باور ؟...اینجا بیام خواستید ازم که داشتید چیکار من با... مطلب اصل سر بریم بهتر

 ادرمم بیماری مورد در...کنم زحمت رفع زودتر منم تا بزنید رو حرفتون زودتر دارم توقع و ام خسته

 ؟...زدید رو حرفا اون تلفن پشت که دونید می چی اون عمل و

 : گفت و کرد بهم عمیقی نگاه و خورد رو نوشیدنیش از یکمی

 کارتون هب کاری دیگه گفتم درسته ، ترسیدم خیلی حقیقتاً...دانشگاه نیومدی روز سه شما وقتی

 جواب پرسیدم می دوستتون از چی هر...باشم داشته رو هواتون دور از که شدم دآوریا اما ندارم

 رفح ازش زور به و داشتم اش نگه کالس تو شد تموم تحملم دیگه ، داد نمی بهم ای کننده قانع

 ...بدهکارم دوستتون به خواهی معذرت یه البته... کشیدم

 ...نیست عجیبی چیز که این ، نهآقایو شما ذات تو زورگویی:  گفتم و زدم پوزخندی

 اورب ، میشه تموم خانوما شما نفع به زورگویی همین وقتا بعضی:  گفت و کرد کوتاهی ی خنده

 اونجا به رو خودم وقت فوت بدون ، بودی بیمارستان تو روز سه این که شنیدم وقتی... کنید

 مادرتون بیماری از که رو یاطالعات تموم اون از و رفتم مادرتون دکتر پیش مستقیم و رسوندم

 یه مادرتون عمل پول مورد در میخوام و هستید شرایطی چه تو دونم می االن... پرسیدم میخواستم

 ...بدم پیشنهاد

 تو که بود داده اجازه خودش به چطور نفس به اعتماد کوه این آخه... کردم تعجب حرفاش از

 اینکه از قبل ؟...بود کرده خواستیدر چنین ازش کی اصال...کنه دخالت ما خصوصی مسائل

 : گفتم بهش خشم با بده رو پیشنهادش

 نمیا در راحتی این به رو بیمارش اطالعات تموم رسیده راه از تازه آدم یه به دکتر نمیکنم فکر

 ...بده انجام رو اخالقی غیر کار این بعیده ایشون مثل ای سابقه با و افتاده جا دکتر از... بزاره

 و عاشق کم مدت این تو منو که نبود بیخود... شما هوش به...براوو... براوو:  گفت ندهخ با عماد

 ...کردید خودتون ی دیوونه

 اسرار تراح اینقدر که گفتید چی دکتر به...بزنید رو اصلی حرف... عماد آقا کنید بس:  گفتم اخم با

 ...گذاشتند میان در شما با رو بیمارشون
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 ازش وقتی دختری هر ، کردم می تعریف ازتون داشتم ؟...میشید عصبانی چرا... خب خیلی:  عماد

 ...استثنایید یه واقعاً شما... میکنه پرواز ابرا تو میشه تعریف

 گفتم اولم همون و دارم حالی چه دونست می احمق ، آورد می باال منو سگ روی اون داشت دیگه

 با مینه برای... بده رو پیشنهادش مثالً تا داشته هنگ پا لنگ یه طور همین منو اما ، برم زود باید که

 : گفتم خشونت کمی

 بگید لطفا.. .کنم خودکشی خوشی از تشویقتون با که نیستید کسی هم شما و نیستم دختری هر من

 ...زندگیم دنبال برم زودتر چه هر تا دارید پیشنهادی چه

 خواستم می رو همین...گرفت یجد حالت یه من مثل اونم و شد جمع صورتش ی خنده حرفم با

 : گفت درنگ ای لحظه بدون...بگه رو مطلب لپ و برداره لودگی از دست که

 ...بشم خانوم این داماد آینده در قراره گفتم دکتر به

 مثل که دادم خوردش به فرانسوی ی کلمه تا چند خودش مثل و کردم تشویق اونو من بار این

 : فتمگ معطلی بدون...بود شده خیره من به اش مسخره لبخند اون با که نیومد بدش خیلیم اینکه

 ؟...دارید برام پیشنهادی چه حاال... دادید آب به که اولتون گل دسته از این خب خیلی

 زد یم موج نگرانی چشماش تو ، نشد محو لبهاش روی از لبخند اما ، کرد نگاهم آشفتگی با کمی

 صداش چون بود موفقم اینکه مثل...کنه حفظ ای ماهرانه طرز به شو خونسردی کرد می سعی

 ...بود لرزش بدون و محکم

 به ماا ، بریزم بیمارستان حساب به رو مادرتون عمل پول حاضرم من:  خانوم فریبا ببینید:  عماد

 ...کنید موافقت ازدواجم پیشنهاد با که شزطی

 ای بود شنیده درست گوشام دونم نمی که حرفاش حیرت و بهت از ، کردم می نگاهش ناباوری با

 و رست... بزنم حرف کلمه یه حتی که چرخید نمی کامم تو که بود شده خشک چوب مثل زبونم ، نه

 : داد رو پیشنهادش ی بقیه و کرد استفاده سکوتم از اون... بود کرده رخنه قلبم اعماق در اضطراب

 کنید مضاا رو آنها یک به یک پشت باید شما که گیرم می سفته میلیون چهل بنده کردید قبول اگه

 شب همون کردید ازدواج باهام اگه اما... باشه بند جایی به دستم شدید پشیمون ها بعد اگه که

 ...دارم ام دیگه شرط یه... نباشید نگران بابتش از دیگه که میکنم پاره چشمتون جلوی رو ها سفته
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 و ودمب خیره بهش ها مجسمه مثل که شدمی دقایقی و بود کرده خشک برق با منو یکی اینکه مثل

 کم کم داشتم و بود اومده باال گلوم تو گنده بغض یه... میکرد ردیف شرط برام تند تند هی اونم

 ...آوردم می کم نفس

 طفق خوام می ، بشه خبردار معامله این از مادرتون حتی کس هیچ نباید...کردید قبول اگه:  عماد

 نوانع به منو میخواید که دلتونه ی خواسته این و شدی عاشقم کم مدت این تو که بگی بهشون

 و یدکن فکر رو روزی چند یه... نیاد پیش برامون مشکلی بعدها که... کنید قبول زندگی شریک

 ...ندارید زیادی وقت دکتر ی گفته به که بگیرید نظر در هم اینو اما ، بدید رو جوابم

 شوک از و کشید بیرون وار مجسمه وضعیت اون از منو که داد بهم تکونی یه آخرش ی جمله با

... کنه معامله مادرم جون با منو داشتن بخواد و باشه پست اینقدر که نمیشد باورم... کرد خارج

 به ومآر آروم و برداشتم رو کیفم شدم بلند بدم نشون العملی عکس یا بزنم حرفی اینکه بدون

 یه ارزش... کنم ترک بود کرده پر نامردی هوای توش که رو اونجا زودتر که رفتم سالن در طرف

 ...نداشت رو زدن حرف کلمه

 : گفت خشونت با و شد ظاهر جلوم جن مثل یهو که بودم نرسیده سالن در به هنوز

 ؟...چیه نظرت بدونم باید چیزی یه حرفی یه ؟...بری نمیتونی ندی منو جواب تا ؟...کجا

 به و عقب دادم هولش کیفم با بدم اهمیت بهش اینکه بدون ، بود معنا تموم به احمق یه واقعاً

 از دور به رفتار این از زد می بهم رو حالم داشت دیگه... گرفت رو جلوم باز که دادم ادامه راهم

 ینا دهانم آب بردن فرو با رو ام کاشته گلو تو بغض... نوعش هم با همدردی از دور به... انسانیتش

 : زدم داد تموم عصبانیت با خودم به تسلط با و کشیدم طرف اون و طرف

 مثل رو یکی و بگردید برید... بیرون برم جهنم این از خوام می کنار برید ، ندارم شما با حرفی من

 همون ماش به رسیدن برای مطمئناً که ، بدید بهش رو پیشنهادتون و کنید پیدا شرایط این با من

 ازدواج آرزوی به هم بشه ارضاء تون دوستانه انسان سح هم که... ده می رو مثبت جواب موقع

 ...بشید نائل

 زطر به بازوم کنم باز رو در که گرفتم رو دستگیره و رسوندم در به رو خودم و کنار زدمش محکم

 ردد ناگهانیش واکنش این از ، کشید خودش طرف به عصبانیت با منو و شد کشیده وحشتناکی

 : زدم نعره و کنم تحمل نتونستم که چیدپی بازوم تو مرگ سرحد تا بدی
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 ؟...میخوای جونم از چی کندی جا از رو بازوم... روانی کن ولم

 : زد داد خشونت با اونم و بهم شد براق... آتشین خشم صورتش تو و بود طوفان چشماش تو

 کسی گها...نکنی توهین بهم هستی من ی خونه تو تا بهتره ؟...بشی ادب تا بشکنم رو دستت باید

 مر که گفتم بهت چی مگه... بری میخوای و میشی عصبانی حرفی بدون که هستی تو ، روانیه

 ؟...هستم عاشقت اینکه جز ؟...کنم کمکت خوام می اینکه جز ؟...کردی

 ای ربهگ دست اسیر بودم گنجشکی بچه یه مثل... بیرون کشیدم دستش از رو بازوم عصبانیت با

 ..میکرد چپ لقمه یه منو بعد و کرد می بازی باهام خوب اول که

 ...کنار برو راهم سر از... رو عشقت نه و میخوام رو کمکت نه:  زدم داد

 رتمپ محکم.  کشوند پذیرایی طرف به منو و گرفت رو دستم مچ بار این که رفتم در طرف به دوباره

 : زد فریاد و بهم کوبید مکحم رو پذیرایی در و ها مبل از یکی رو کرد

 ؟...بزنم حرف کلمه دو باهات زور با حتماً باید ؟...نمیشی آدم تو

 درست جواب تا... سرجات بتمرگ:  زد نعره و مبل رو داد هولم دوباره برم که شدم بلند خشم با

 ...بکشه طول صبح خود تا اگه حتی ، بزاری بیرون پاتو اینجا از زارم نمی ندی بهم حسابی

 تو رو نفرت اوج و ایستادم روبروش و کشیدم عمیقی نفس و کردم جا به جا مبل روی رو خودم

 : زدم داد و ریختم چشمام

 هر شمچ بگم و بیارم فرود تسلیم سر ات شرمانه بی پیشنهاد مقابل در که ؟...داری ازم توقعی چه

 می بودی عاشقم واقعاً اگه تو ؟...داشتنه دوست این ؟...عشقه اسمش این... کنی امر شما چی

 و طشر و سفته با اینکه نه ، بدی قرار اختیارم در رو پول این داشتی چشم هیچ بدون تونستی

 جون با که نشدم بزرگ ای خونواده تو من... عماد آقا نخیر...بدی قرار معزورات تو منو شروط

 از من برای پول این کردن فراهم درسته...رو عشقت نه خوام می رو پولت نه...کنم معامله کسی

 ام فکر به اینکه از... بزاریم فروش برا رو خونه و و کنیم مشورت مادرم با فردا قراره اما ، محاالته

 ...ممنونم بودید

 زانو جلوم و نشوند مبل رو دوباره منو و گرفت هامو شونه دستاش تا دو با که بردارم رو کیفم اومدم

 چند تا ...نبود پذیر باور فتارشر تغییر این برام...زد می موج نگاهش تو نگرانی و التماس رنگ...زد

 ....حاال اما کنه پاره تیکه منو خواست می پیش لحظه
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 سر از همش... کنم توهین بهت خواستم نمی کارم این با کن باور فریبا:  گفت گلو در بغضی با

 داشته همیشه برای رو تو طوری این میخوام...ندارم رفتارام رو ای اراده که است عالقه و عشق

 ...باشم

 ی هشکست غرور قیمت به ؟...قیمتی چه به آخه:  گفتم بود نشده پاک صورتم از هنوز که خشم با

 سیاحسا هیچ من ؟...بخرید رو چیز همه پولتون با تونید می کنید می فکر پولدارا شما چرا ؟...من

 ندگیز همدیگه کنار احساس بدون میشه مگه ؟...کنم حالی تو به چطوری رو این ، ندارم تو به

 ...خوای می رو طرفه یه عشق و زندگی این چطور تو ؟...کنیم

 وت عشق شده روزم و شب... بگذرم ازت نمیتونم بخدا... دارم دوست من:  گفت التماش و تضرع با

 طاقت...سخته خیلی دوری ازم ها فرسنگ و بینمت می روز هر که تو داشتن دوست...تو فکر ،

 ... فرساست

 می بیمارستان حساب به رو پول این فردا من...بریزی بهم اینقدر تو که ودنب چیزی من پیشنهاد

 پاره رو همشون چشمت جلوی االن همین میخوای اگه نکن امضا رو ها سفته پشت هم تو... ریزم

 ...ای صیغه ازدواج یه واقعی ازدواج یه نه کن ازدواج باهام اما ، کنم می

 به لحظه هر که آفریدیش که موجودیه چه این خدایا...کرد وارد شوک بهم آخرش ی جمله با بازم

 عوض ثانیه به ثانیه که تناقضه چقدر آدمی وجود تو مگه ؟... میاد در حرفی یه و رنگ یه

 لالعق ناقص آدم این ی وسیله به که درمونیه بی درد و کوفت چه دیگه ای صیغه ازدواج...میشه

 زودتر ناشناخته موجود این با رو خودم تکلیف باید شده تموم طاقتم دیگه ؟...میشه پیشهناد بهم

 ونبد کشیدن نفس برای باشه هوایی یه اونجا شاید...بزارم کوه به سر دستش از و کنم معلوم

 ...منت

 : گفتم و کردم ریز چشمامو

 ؟...باشه رفته در دستت از و باشی نگفته که مونده پیشنهاد دیگه ببین

 : گفت و نشست روبروم و کشید جلو مبلی شدم تر آروم دید که عماد

 شهمی خونده ساله یک محرمیت ی صیغه یه تو و من بین ، ایشون شدن بهتر و مادرت عمل از بعد

 حتی ، میدم قول من... کنیم زندگی هم با تا اینجا میای و شوهر و زن میشیم تو و من ظاهر به و

 تو هاگ... کنیم می زندگی هم با خونههم یه مثل ، ندارم کاری بهت که بدم تعهد و بنویسم حاضرم
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 بهت که کردی پیدا احساسی اگه ، گذرم می ازت که قسم شرافتم به نشدی من عاشق فاصله این

 ...بزارم خوشبختیت برای رو جوونیم و عمر تموم دم می قول

 احتیاج بهش االن و کردم سرمایه بانک تو رو برابرش چند نیست چیزی من برای پول این

 خبر با ازش کس هیچ که توست و من بین پنهونی ی معامله یه این کردی قبول اگه. ..ندارم

 همدیگه قسمت آخر در اگه ، کنم ثابت بهت عشقمو طریق این از میخوام... مادرت حتی ، نمیشه

 دیگههم به رو فرصت این بیا ، نیست ازت کردن استفاده سوء قصدم بخدا... گذرم می ازت نبودیم

 گهم... میشه معلوم عشق این و تو و من تکلیف هم ، رسه می کامل سالمتی به درتما هم...بدیم

 ...بده نشون عمل تو هم رو داشتنت دوست این بیا پس ، دارم دوست خیلی رو مادرم نمیگی

 هک کویری تواین ؟...اسیرم اجبارها و بایدها قالب به تقدیر کدوم ی برهه تو ؟...کجام دونم نمی

... آبادانی نه و داشت آب نه که کویری... بودم افتاده اون در ظالمانه رنوشتس یک حکم به من

 و بود ریگ میکرد کار چشم تا فقط... اثری نه و بود خبری نه آن در ، معنا حیات از که کویری

 ...خشکاند می وجود بن در رو زندگی که داغ بادهای و ریگزار

... بشم رتحقی نبودم حاضر این از بیشتر دیگه... رمب باید ، شدم بلند کرده سکوت عماد دیدم وقتی

 برای ودب گشوده دهان که کسی به نگاه... کنم نگاهش و بمونم تونستم نمی این از بیشتر دیگه

 ی همه گرفتن برای... من های شادی گرفتن برای ، من های آرزو و امید بلعیدن برای... من بلعیدن

 ...من زندگی

 ...رسونمت می خودم کن صبر ؟...شب موقع این کجا:  غرید دوباره دمکر باز رو سالن در وقتی

 ...میرم خودم نکرده الزم:  گفتم اومد می چاه ته از که صدایی با

 رو رورمغ شدن له خواستم نمی... ببینه رو شکستم خواستم نمی ، بودم کرده حفظ رو اقتدارم هنوز

 ...ببینه

 ...کنم خبر تاکسی تا کن رصب پس...لجبازی چقدر تو دختر:  زد داد

 وت باید ، میشدم دور ازش باید بود بهتر طور این ، مونم می منتظر حیاط تو گفتم و کردم قبول

 من سن به دختری برای تقدیر این... بود ظالمانه... کردم می فکر پیشنهادش به خودم خلوت

 ....بود ظالمانه
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 یم دفن خودم تو رو درد این باید که ، بیکسی لد تو... تنهایی دل تو کرد راهی منو و اومد تاکسی

 نهات... دادم تکیه تاکسی ی شیشه به رو سرم...فهمید می چیزی راز این از کسی نباید ، کردم

 مجاب رو خودم چطور...کردم فکر اتفاقات این ی همه به و داشتم موقع اون که جونی بی گاه تکیه

 برام ، دبو سنگین برام تصمیم این ، نداشتم بهش حسی هیچ که کنم زندگی کسی با کردم می

 ...نبود شدنی هضم

 باهام خواست می چرا...باشم داشته تمرکز تونستم نمی عماد حرفای رو که بودم گیج اینقدر

 مین خودش مگه ؟...بود داده بهش رو فرصتی چنین لعنتیم تقدیر چرا ؟...بکنه ای معامله همچین

 بعد و کردم می قبول اگه...بود افتاده اتفاق براش معجزه زودم چه... دارم اعتقاد معجزه به گفت

 از رو مامان تونستم می چطور... اومد می بر دستم از کاری چه وقت اون ، کرد می مخالفت مادرم

 می پرتاب طرفم به که تحقیر و سرزنش نگاه تیرهای چطور ؟...کنم راضیش و خبر با قضیه این

  ؟... کنم تحمل تونستم می رو میزد آتیش جانمو که کالمی خارهای و نیش و شد

 این به پا پشت چرا ؟...نکردی خبرم چرا گفت نمی اون ؟...کردم می چیکار فرید با طرف اون از

 نمی کردم می فکر چی هر خدایا نه... بود کرده ریشه قلبامون تو نوجوونی از که ؟...زدی عشق

... لنگید می اش گوشه یه کردم می کاری هر چینمب هم کنار رو پاشیده هم از پازل این تونستم

 ودب زده رقم برایم سرنوشت که هوایی زیر دقیقه دو اما بدم عزرائیل به جون الساعه بودم حاضر

 ...نکشم نفس

 همه این از منو و مامان جون رو بزاری و بگیری منو جون میشه خدایا... کردم آسمون به نگاه یه

 و بمیرم که راضیم راضی بخدا...کنی رها همیشه برای امید از خالی دنیای از ، رحمی بی هیاهوی

 ....ندم خفت و ذلت این به تن

 مادری دیگه کردم نمی فراهم رو پول اگه... گرفت دلم شدم که وارد... خونه رسیدم کی نفهمیدم

 خودم وحر بدون تنی با لنگان لنگ و شد سرازیر دوباره اشکم... باشه منتظرم روزها که نبود توش

 االن و خوبه گفت که شدم مامان حال جویای و زدم خاله به زنگ یه...رسوندم ساختمون به رو

 ور ها بچه برم که زدم خانوم سهیال به زنگ یه شد قرص مامان سالمتی از دلم که بعد...خوابیده

 ارمبز هک بهتره و خوابیدند ها فرشته مثل دوشون هر که گفت مهربونی با خانوم سهیال...بیارم

 ...بخوابند جا همون
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 هب ناامیدی... نداشتم غذا به میلی اما ، بودم گرسنه خیلی... کردم عوض لباسامو راحت خیال با

 یه... میکرد درد بود داده دست بهم که عصبی حالتای خاطر به ام معده ، بود زده چنگ وجودم

 دهنز سیب به گاز تا چند هنوز ، رفتم وا ها مبل از یکی رو و پذیرایی تو اومدم و برداشتم سیب

 زمین روی زانو دو و کردم رها خورده نیمه رو سیب... شد شروع هام گریه و ترکید بغضم که بودم

 بهش و بودم طلبکار دنیا از که چیزایی ی همه برای و گذاشتم زمین روی رو سرم و نشستم

 ....بدم پس رو ام نکرده گناه مکدو تاوان باید که دونستم نمی هنوز و....زدم زار بودم نرسیده

 :  گفتم آسمون به رو و نشستم پنجره به رو شدم آروم کمی وقتی

 این توی رو یتیم و تنها دختر یه که نیست عادالنه این ، نبود زندگی از من حق این... خدایا

 ور کس هیچ که من برای چرا ؟...سخت امتحان این چرا ، امتحانه اگه...بدی قرار سخت موقعیت

 مادرم جون و آینده و زندگی طرف یه از... مون آینده و فرید و خودم زندگی طرف یه از ؟...ندارم

 رو احساس و آرزو و امید تموم عماد پیشنهاد اما... بود تر مهم فرید و خودم زندگی از مطمئناٌ که

 خیلی ادرمم موقعیت.... میکرد احساس بی و پوچ و سرد آدم یه به مبتال منو و ، میگرفت ازم

 می دست از رو مادرم ، کنم فراهم رو پول این تونستم نمی طریقی هیچ به اگه ، بود خطرناک

 ورآ مرگ های لحظه به وقتی...بدم ادامه مادر بدون لعنتی زندگی این به تونستم می چطور... دادم

 اگه حتی ممیخوا رو مامان سالمتی فقط... ام آینده نه و هستم مهم خودم دیگه نه میکنم فکر

 ...کنم زندگی عماد با بشم مجبور

 دروغ با و کردم می نگاه صورتش تو چطوری ؟...کردم می چیکار اون با ، بود فرید طرف یه از

 یم بازی این تو باید رو دل تا چند ؟....بدم ادامه اون با میخوام و شدم عماد عاشق گفتم می بهش

 ؟...اومدم می کنار وجدان عذاب این با چطور ؟... شکستم

 ...کردم التماس خدا به و دادم تکون و گرفتم رو سرم طرف دو

 ور کسی تو جز به من... خدایا ،. کنم انتخاب رو راه کدوم که بده نشون ،بهم بده امید بهم...خدایا

 خبرز این از و بگیر رو دستم ، نکن رهام امید بی و پناه بی ، تویی امیدم ، تویی پناهم ، ندارم

 ...دهب نجاتم

 متونست می آرامش تو...شدم آروم باالخره تا ریختم اشک محابا بی و گذاشتم زمین روی رو سرم

 تتونس می ، اومد نمی چشم به زیاد براش پول این و بود پولدار اون کنم فکر عماد پیشنهاد به

 ی واسطه به خواست می و بود ماهری صیاد اون اما ، کنه کمک بهمون داشتی چشم هیچ بدون
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 دوست جور چه این کردم نمی لمس... نمیکردم حس رو عشقش... بیاره بدست منو بهونه همین

 اییآدم از... بیاره بدست رو اون و کنه سوءاستفاده طرف ضعف نقطه از خواست می که بود داشتنی

 دبرسن جایگاه بلندترین به که کردند می درست ترقی های پله خودشون برا مردم ضعف از که

 ....ودمب متنفر

... تونستم نمی کنم نگاه کمک یه دید به پیشنهاد این به که کردم می فکر چی هر طرفم یه از

 قعش خونه یه آنها های خرابی رو و میکردم خرابشون باید کردم می قبول اگه که بود چیزا خیلی

 چند ره بتشممث نکات اما...داشت زیاد منفی و بد های جنبه رابطه این...ساختم می خودم برا خیالی

 دست از بود پدرم یادگار که ای خونه هم و میشد عمل مادرم هم...بود کارساز و عمیق اما بود کم

 به و بمونه پنهون موضوع این همه دید از باید که بود این تصمیم این سختی فقط... دادیم نمی

 ...کنم بازی خوبی به رو نقش این و شدم عماد عاشق که بفهمونم همه به ظاهر

 مومت ، گشت می بر خونه این به سالم و صحیح مامان وقتی ، ارزید می سختیش به مادرم بخاطر

 هک بود عماد قول زد می سوسو دلم ته که امیدی ی روزنه تنها ، میشد آسون کم کم ها سختی اون

 هم همسئل این اما... کشید می کنار چیز همه از شدم نمی عاشقش اگه و موندیم می هم کنار مدتی

 این از که مدت یه شاید...کنم اعتماد عماد به تونستم نمی صد در صد...داشت رو خودش ریسک

 اون تو اینکه یا... قرارش و قول ی همه زیر زد می که کرد می عادت بهم چنان گذشت می زندگی

 بودند محرم همدیگه به مخصوصاً  و بود عاشق هم یکی جوون تا دو که درندشت ی خونه

 روی که داشت رو دو ها سکه ی همه مثل زندگیم ی سکه این... بگذره اتفاقی بدون میتونست

 ...کاشت می وجودم تو رو ترس و چربید می خوبش روی به بدش

 اگه ایدب... گرفتم می نظر در رو جوانب ی همه باید ، میکردم فکر مسئله این به بازتری دید با باید

 هک بگم روشن و واضح خیلی رو شرایطم و بزنم حرف باهاش ، باشم عماد با گرفتم می تصمیم

 نزنه قرارامون و قول ی همه به پا پشت بعدها

 نیحسی آقای از سوالی یه خونه فروش مورد در و بزنم محل بنگاه به سر یه داشتم تصمیم فردا

 اونم با و بکنم...گذاشتند می ویژه احترام بهش و شناختند می رو اون همه که محل دار بنگاه

 هم و داد رو مامان عمل پول باهاش هم و فروخت خوبی قیمت به رو خونه بشه شاید ، کنم تمشور

 آهی یه... بشه تموم هام غصه این تموم دیگه که کرد رهن یا خرید کوچولو نقلی ی خونه یه

 : کردم زمزمه خودم با و کشیدم
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 شدمی اگه ؟...بدم ادامه زندگیم به دغدغه بدون و کنم پیدا نجات کابوس این از فردا میشه یعنی

 ؟...خورد برمی دنیا کجای به... میشد کم دنیا کجای افتاد می اتفاق من برای هم معجزه این

 دنمش بلند نای حتی ، نداشتم رو داشتنش نگه باز توانایی دیگه و سوخت می اینقدر چشمام

 ...برد خوابم و کشیدم دراز زمین روی همونجا و نداشتم

 تهکوف و گرفت درد بدنم تموم که خوردم تکونی ، شد باز چشمام گفت می اذان که موذن صدای با

 وضو و شدم بلند سختی به...بودم خوابیده تشک و لحاف بدون فرش روی صبح تا...بود شده

 این ، نمک نیاز و راز کسی با که باشم داشته رو لحظاتی خواستم می نماز خوندن با همیشه... گرفتم

 می نماز که ساعتی... کردم می حس خودم ی درمونده و خسته روح در اً شدید که بود نیازی

 ....دیدم می استوارتر رو جسمم و بزرگتر ها سختی تحمل در رو خودم روح ، خوندم

 ازش و خواستم رو مادرم و مریضا ی همه شفای ، خدا از گریون چشمی با و خوندم رو نمازم

 هشد آروم دلم اینکه عجیب...بده نشون رو درست راه بهم و نزاره تنها راه این تو منو که خواستم

 رو هک میکردم نگاه بختک یه یا بد کابوس یه مثل که عماد پیشنهاد به دیشب مثل دیگه و بود

 هم ارک همین تو شاید که رفت می نکته این طرف به فقط فکرم و کردم نمی فکر افتاده زندگیم

 ...کنه کمکمون که دهفرستا ما برای رو عماد خدا و باشه خیری

 وقتی و شستم رو قبل روز چند ظرفای و کردم تمیزش و رسیدم خونه به یکمی هشت ساعت تا

 متس رفتم فوری... بیرون زدم خونه از عالی نسبتاً تیپ یه با و گرفتم دوش یه شد مرتب خونه

 کمال در که مکرد تعریف حسینی آقای برای رو ماجرا و بود تر طرف اون کوچه تا چند که بنگاه

 : گفت ناامیدی

 حسب بر ای خونه اگه و نمیشه انجام ای معامله و نیست خونه فروش برای مناسبی وقت االن

 امر یه برای که شما ی خونه مخصوصاً...خرند می قیمت زیر حتماً بشه فروخته باید تصادف

 از رتشک با... دید می دست از مسلم و مفت و کنید می ضرر خیلی ، دارید احتیاج پول به ضروری

 به رممتی این.... رفتم بیمارستان به کرد راهم ی بدرقه مادرم شفای برای که دعایی و حسینی آقای

 دیپورت وسط این منو که بود داده دست همدیگه به عوامل ی همه اینکه مثل ، بود خورده سنگ

 ...نداشتم توش دخالتی هیچ خودم که کنه پرت جایی به منو و... کنند

 گفت هک پرسیدم رو ملمان حال پرسی احوال و سالم از بعد بود نشسته بیمارستان کریدور تو الهخ

 از نوم فعالً اونم که کردم تعریف مو به مو حرفاشو و گفتم دار بنگاه از ،براش خوابیده االنم و خوبه
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 یچیدهپ ی مسئله این برا تونستیم می چیکار دیگه روز چند تا ببینیم تا کرد منصرف کار این

 ...بکنیم

 که کردم چیکار که پرسید ازم و دید راهرو تو منو دکتر روز همون صبح... گذشت هم بعد روز دو

 : گفت محبت با و پدرانه که دادم بهش رو تکراری جواب همون

 انامک ، باشه خطر زنگ یه میتونه اما کردیم آرومش مسکن با که داشت درد یکمی مادرت دیشب

 گفتن برای ای چاره اما ، بلرزونم رو دلت ته خوام نمی... باشه سکته یه ی نشونه دردا این داره

 ستد اینقدر چرا.... باشید مطلع مادرتون سالمتی یا بیماری مورد در حقتونه شما ندارم حقیقت

 هی با رو مادرت جون... گیری نمی کمک بشه ات آینده شوهر قراره که آقا همون از و کنید می دست

 ...ننداز خطر به کاذب رغرو مشت

 رها چشم تو اشکی و گلو در بغضی با منو و رفت زد جونم به آتیش که حرفاش با دکتر

 ذاشتهگ پا لعنتی وقت این...عماد پیش فکرم و بود خیره کریدور کف های سرامیک به نگاهم....کرد

 رو نهایی تصمیم دیگه که داد کوچیک مهلت یه بهم و کرد می ام خفه داشت و ام حنجره رو بود

 ....بگیرم

 اعتماد کوه این همراه به ماهان و مارال ، مادرش و افسانه که بود مالقات روز روز همون ظهر از بعد

 و زیبا لبخند یه با گاهی هرز و بود جذاب و تیپ خوش همیشه مثل عماد... رسیدند راه از نفس به

 هی و کردند می پچ پچ هم گوش در دامم هم افسانه و مارال.... دوخت می چشم بهم آمیز رضایت

 ته اما ، دادم می رو هاشون شوخی جواب و خندیدم می بهشون ظاهر به... پروندند می متلک بهم

 چهی بی رو جوونم قلب و قلبم به کشید می خنجر مدام که بود تنهای و غصه و غم انبار یه دلم

 ، نهک جوونی و بتپه دل زنده و شیطنت و شادی از سرشار باید االن که قلبی...کرد می زخمی گناهی

 می دامها تپیدن به ام سینه تو خورده شکست و مسن زن یه مثل مشکالت و تنهایی همه این با اما

 .....بود گرفته ازم رو شیطنت و نشاط و جوونی حس و داد

 اگه ، یکنهم اذیت رو مادرم ، او رفت و آمد که فهمیدم می عماد و من به مامان نگران های نگاه از

 بیمارستان این از زنده و زد می رو آخر ی سکته حتما که داده بهم پیشنهادی چه دونست می

 ...اومد نمی بیرون
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 وردخ داشتم همشون نگاه زیر و بود سنگین برام اتاق جو... رفتم اتاق از بیرون به آب آوردن برای

 داپی بهم که مالکیتی حس با و ومدا سرم پشت هم عماد بیرون زدم اتاق از که زمان هم...شدم می

 : گفت(  دارم سخن داد ازش همش که نفسی به اعتماد همون... ) بود کرده

 تیکه منو خواستی می که شب اون برعکس ، آرومی و ساکت خیلی ؟...چطوره خودم خانوم حال

 ...کنی تیکه

 : گفتم و کردم بهش آلود اخم نگاه یه... خندید خودشم حرفای به

 ....باشید نفستون به اعتماد اون مواظب پس... هستم خو درنده و وحشی شب همون لمث هنوز

 االب رو نفسم به اعتماد شینه می دلم به خیلی که چشمات اخم اون:  گفت شادی لبخند یه با

 ...نبودم شما مثل خوشگلی پری مقابل در االن گرنه و... میبره

... تنده آتیشش خیلی اینکه... رفتم فرو فکر به کردم می نگاهش خشم و اخم با که طور همین

 فکارا به صداش با... نمیشه باورم منکه...نیاد طرفم به صیغه از بعد و کنه عمل قولش به میشه

 : داد کات زشتم

 ؟...کردی اقدام خونه مورد در

 نیک اماقد اگه میگه دار بنگاه ، نیست خونه فروش موقع االن اما... آره:  گفتم و کشیدم بلندی آه

 ....دید می دست از مفت رو خونه

 خیره بهم عشق از پر نگاهای با و کرد نزدیک خودش به بیشتر منو و گرفت رو هام شونه یهو

 دید می حال اون با منو و اومد می بیرون اتاق از کسی االن اگه ، خوردم جا خیلی کارش از.... شد

 : گفتم.  کندم هام هشون از دستاشو خشم با... کرد می موردم در فکری چه

 ....عشاق محل نه بیمارستانه اینجا ؟...کنید می چیکار

 : گفت و کشید موهاش تو دستی ناراحتی با و شد آویزون کنارش دوباره دستاش

 یعنی...بدم نجات وضعیت این از مادرتو بزار ؟...کنم کمکتون بزار ؟...قدی و سرتق اینقدر چر

 داخ رو تو... بمونیم برادر و خواهر یه مثل دم می قول بهت ؟...سخته کردن زندگی من کنار اینقدر

 ، زندگی حوادث و شرایط گاه که پذیره نمی رو منطق این معقول آدم کدوم...نباش خودخواه اینقدر

 دلش چقدر نمیکنی فکر ؟...سوزه نمی مادرت برای دلت... میکنه تعیین رو آدم یه عملکرد نوع و راه
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... توست دستای تو مادرت زندگی االن... بیمارستان تخت روی نه باشه اش نهخو تو االن خواد می

 کنارت و کرد بزرگ سخت شرایط اون تو و پدر بی رو تو و گذشت هاش خوشی و جون از عمر یه

 مهه این از رو مادرت و خودتو و بگیر تصمیم زودتر ، توست جبران نوبت االن.. کرد حمایتت و موند

 صتفر این ، نخوره تکون آب کوچیکت دل تو که کنم می رو تالشم تموم کن باور... بده نجات رنج

 حسرت هدیگ الاقل بدیم ادامه هم با نتونستیم قصه ته اگه ، کنم ثابت بهت رو عشقم تا بده بهم رو

 ...نکردم تالش خوشبختیم و زندگی برای چرا که خورم نمی

 به ور کاری یه تا ، ماموریت یه رفتی مرده یه که رتهمکا با مدتی یه برای تو کن نگاه این به اصالً 

 و بکن ، هدتع یه ، کاری نگاه یه مسئله این به... نمیشی یا میشی موفق یا حاال ، برسونید سرانجام

 صبر ما تصمیمای پای سرنوشت و تنگه وقت... عزیزم فریبا... نگیر سخت خودت به اینقدر

 ...بگیر رو تصمیمت زودتر... نمیکنه

 بود زنده خودمم مادر اگه ، گرفت آتیش قلبم دیدم پریده رنگ اون با رو مادرت که امروز کن وربا

 می رو کار این نکشه زجر اینقدر و بشه بهتر اون تا گذاشتم می مایه جونمم از باید اگه حتی

 ...تاًملی و فکر هیچ بدون... کردم

 نقطه رو بزاره دست و کنه بازی ها کلمه با بود بلد خوب...رفت کنارم از و زد حرفاشو عماد

 کردن فدا حتی...بکنم براش کاری هر حاضرم و دارم دوست رو مادرم چقدر دونست می....ضعفم

 ..زندگیم و خودم

 می حالجی ذهنم تو رو عماد پیشنهاد.  گرفتم دستام توی رو سرم و نشستم نیمکت روی  •

 اما ، کنه کمکمون اینطوری واقعاً  واستخ می شاید و نبود منطقی غیر زد که حرفایی...کردم

 خودش قول به اما...کنه کمک ازدواجم بدون تونست می... بود منطقی غیر ازدواجش پیشنهاد

 دونم نمی... بیاره بدست رو دلم بتونه شاید بده بهم فرصت یه مدت این تو میخواست و بود عاشق

 ما هب کمک برای رو عماد خدا یعنی ؟...کنم مشورت کسی با تونستم نمی ؟...کردم می چیکار باید

 کمیی نگرانش چشمای اون و امروزش حرفای ؟...نبود من سرنوشت تو فرید یعنی... بود فرستاده

 ردهک گرم رو دلم هاش دلسوزی و حرفا با...نمیگفتم ناسزا بهش ذهنم تو دیگه بود کرده نرم منو

 ....بود

 ...بود گرفته قیافه مادرم مثل... گرفتم باال رو سرم و اومدم خودم به خاله عصبی صدای با

 ؟...اتاق تو نیومدی ساعته یه که داشت چیکارت پسره این:  خاله
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 : گفتم و زدم لپش به گنده ماچ یه شدم بلند و زدم خشمش این از محوی لبخند

 بقیه یشپ بریم بیا حاال...کنم می تعریف برات بعداً نبود چیزی... میشی غیرتی برام که برم قربونت

 ...گذاشتیم تنهاشون زشته ،

 مالقات وقت شدن تموم و آنها ازرفتن بعد...شدیم اتاق راهی حرفی بدون و انداخت باال ابروهاشو

 : گفتم بهش... کریدور تو اومدیم خاله و من و خوابید مامان ،

 ...ها بچه پیش برو... مونم می اینجا امشب من شدی خسته ، خونه برو پاشو خاله

 برت و دور ساعت به دم که داشت کارت چی تدین آقای این بگو فقط... میرم عزیزم باشه:  هخال

 ؟....پلکه می

 مینه کردیم قبول اگه میگه...کنه کمکمون مامان عمل برای خواد می:  گفتم و بوسیدم رو دستش

 ...نکردم قبول من اما... ریزه می بیمارستان حساب به رو پول این فردا

 : پرسید بود افتاده جا براش مسئله که ای لحظه از بعد و دوخت چشم بهم جبتع با خاله

 ؟...خواد می ازت چی مقابلش در اونوقت

 و رسهب راه از یهو کسی که نیست پذیر باور براش دونستم می... پایین ریخت هری دلم حرفش با

 : گفتم همین برای... بده نداره بهش نسبتی هیچ که کسی برای رو هنگفت مبلغ این

 ....ندارم احتیاج بهش االن و دارم رو برابرش چند بانک تو میگه ، کنه کمک خواد می فقط هیچی

 چه عمل از بعد نیست معلوم اما ، نخواد چیزی حاال شاید:  گفت و انداخت پایین رو سرش خاله

 ثبتم وابج درخواستش به باید و مدیونی بهش مادرت و تو دیگه اونوقت ، باشه داشته درخواستی

 ...بدی

 این با خواد نمی گفت اما... کردم رو تو فکر منم ، زدم حرف باهاش موردش در... خاله نه:  گفتم

 جوش بخواد معامله این با که عشق گفت می...کنه استفاده خودش سود و منفعت برای کارش

 ....داره مایه خیلی شازده اینکه مثل ، داره کمک قصد فقط...اجباره یه نیست عشق بخوره

 دبای داریم که تنگی وقت وجود با... باشه درست حرفاش شاید...بگم چی دونم نمی:  گفت خاله

 ....بگیریم تصمیم درست
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 فکر چی هر که من...نداریم هم ای دیگه راه... مهمه ما برای ثانیه یه هر خاله دونم می:  گفتم

 ...عماد پیشنهاد به رسم می میکنم

 ؟...کردی قبول نییع:  گفت تعجب با خاله

 می بهم... رفتم می کلنجار باهام داشت امروز که دیدی... نه هنوز:  گفتم و شدم بلند آشفتگی با

 این ، میگه راست شایدم... شه عمل مادرت دی نمی اجازه غرورت بخاطر که خودخواهی تو گفت

 ونا شاید ، بزنیم زنگ یه فرید به زاره نمی که مامان... میشم دیوونه خاله دارم ، منه خودخواهی از

 ...کنه کمکمون بتونه

 زمینای عمه عمل برای بود اومده خودشم ؟...بکنه میخواد چیکار دنیا سر اون فرید آخه:  خاله

 ...میگه راست مامانت... بفروشه رو شون شمال

 تونهب یدشا... نکنیم خبر رو فرید میگه که نداره خبر پولش و عمل از که مامان... خاله آخه:  گفتم

 ...گرفت می برامون کسی از تونه نمی خودشم اگه...کنه کمکمون

 مدیدی اگه ، زنیم می حرف دکترش با میام فردا... عزیزم باش آروم:  گفت و گرفت رو دستم خاله

 ستیمخوا اگه... کنیم قبول رو تدین آقای پیشهناد که مجبوریم ، نداریم ای چاره و تنگه وقت واقعاً

 ...میگیم رو شرایطمون و زنم می حرف تدین آقای با خودم ، بدیم کار نای به رضایت

... بود دهنده آرامش و گرم مامان آغوش مثل که رفتم فرو خاله آغوش به اشک از پر چشمانی با

 ... کنم فکر نبودنش به تونم نمی که نگیر ازم رو مامان خدا ای

 ، نشگفت با فقط ،که بگم بهش رو دردم نمبتو که نبود کسی و...گذروندم می رو سختی های لحظه

 ...کنم رها سنگین احساس این از رو خودم

 مطمئنش... پرسید می رفتاراش و عماد اومدن از نگرانی با ، خوابید می داشت مامان که شب آخر

 و بود نگران هنوز مامان اما... نزده درخواستش از حرفی و بوده معمولی مالقات یه فقط که کردم

 : گفت می

 ...ودب راحت تو بابت از خیالم بود اینجا اگه ، بیاد مادرش مشکالت بخاطر تونه نمی فرید که حیف

... ددا می امید و تحمل بهم بودنش و بود اینجا کاش ای... میخواست و فرید منم دل... کشیدم آهی

 ....نشد سبز وقت هیچ ما برای اما کاشتیم رو کاش ای خالم قول به... کاش ای
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 یدفر میخوای که نداری اعتماد من به یعنی:  گفتم و زدم مامان ی پریده رنگ صورت به ندیلبخ

 ...کنه اسکورتم و بیاد

 ...شنیدی حرفاشو شب اون که خودت ، ندارم پسر این به دارم تو به:  گفت نگرانی با

 ونا به کاری نم... نکن نگران رو خودت افتاده پا پیش مسائل این بخاطر خدا رو تو مامان:  گفتم

 ریدبگی حاالم... نکنید فکر خود بی و پوچ مسائل این به ، مهمه شما شدن خوب فقط االن... ندارم

 ...وقته دیر بخوابید

 تو منو و برد خوابش زود زد سرمش تو پرستاره پیش ساعت یه که آوری خواب آمپوالی از مامان

 ...کرد رها هام نگرانی التهاب

 در خدا از و خوندم هم با رو شبم نماز و حاجت نماز رکعت دو و بیمارستان ی خونه نماز تو اومدم

 هب بودم شده مجبور عماد پیشنهاد بخاطر که داشتم وجدان عذاب... خواستم کمک تصمیم این

 هر تو همیشه آدما... دونست می گناه ترین زشت رو دروغ همیشه که کسی... بگم دروغ عزیزام

 این تو من اما....نباشه نفعشون به اگه حتی نکنند فرار گویی راست و صداقت از باید شرایطی

 شاخ ات دو گفتنام دروغ این از خودمم وقتا بعضی که بودم شده دروغایی گفتن به مجبور موقعیت

 رو یدروغای چنین بودم مجبور شرایط این تو که ببخشه منو خدا....میشد سبز سرم رو متری چند

 روی اینطور زندگی یهو میشد باورش کی.... کنم هم سر دوستام حتی یا و ام خاله و مامان برای

 .... بودم عجب در روزگار بازی از خودمم ، بده نشونم رو سختش

 می فکر نگاهاش و حرفا به...داد نمی آزارم تصمیمش و فکرعماد دیگه قبل مثل چرا دونستم نمی

 داره و شده بازی این وارد عشق روی از عماد که کرد می نشون خاطر یهم چیزی یه و کردم

 اما.. .نداشتم بهش احساسی هیچ و نداشتم دوستش درسته... کنه می ثابت رو عشقش اینطوری

 می بهش کنم زندگی باهاش بود قرار که سالی یه طی و کردم می شروع رو بازی این باید

 این خودش...شدممی جدا ازش بعد مدتی یه و نخورده رقم هم با تو و من سرنوشت که فهموندم

 اطمینان عماد قول به خودم که چند هر....باشه قولش پایبند باید مردونه و داده بهم رو قول

 ...نداشتم

 رو پیشونیش ، بود ها فرشته مثل صورتش خواب توی...مامان پیش برگشتم محکمتر و تر آروم

 : وگفتم بوسیدم آروم
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 هم خیلی دارم احتیاج بهت ، بمونی کنارم باید داری زندگی حق هنوز تو... بری پیشم از زارم نمی

 و فتها می برام اتفاقی چه نیست مهم برام دیگه ، کنم می قبول رو عماد پیشنهاد من...دارم احتیاج

 ...مامان دارم دوست... تره مهم چیزی هر از برام توکنارم موندن فقط... کنم می پیدا عاقبتی چه

 ....دارم دوست

 مهه دوباره... سالن تو اومدم و کردم پاک دست پشت با و پایین ریخت مامچش از که اشکی قطره

 ...کنم تمومش روز دو همین تو بودم کرده عهد خودم با که کاری طرف کشید پر افکارم ی

 که ور حرفایی سری یه خاله اومدن از قبل تا دکتر اتاق تو رفتم بیاد خاله اینکه از قبل فردا صبح

 ارفتع و دکتر طرف از گرمی جواب با همیشه مثل و کردم سالم...بگم بهش ، زدم می دکتر به باید

 ...نشستم میزش کنار اومدم ، بهم

 ؟...چطوره حالت دخترم:  گفت و کرد بهم مهربونی نگاه

 فحر این شنیدن آرزوی در چقدر که... آخ ، میشدم خوشحال خیلی زد می صدا دخترم منو اینکه از

 ...شد نمی برآورده ها بیچاره آدم ما آرزوهای وقت هیچ افسوس لیو...بودم پدرم زبون از

 ...بشه خوب حالش و بشه عمل مادرم اگه میشم بهترم...مرسی خوبم:  گفتم

 ؟...کردی فراهم رو عمل پول نکنه:  گفت و شد خیره بهم مشکوک دکتر

 ...ریزم می رستانبیما حساب به رو پول فردا پس...دکتر آقای بله:  گفتم محکم و اطمینان با

 حال چون... شنیدم که بود خبری بهترین این... دخترم خوبه:  گفت و زد رضایتی لبخند دکتر

 ...نیست روبراه زیاد مادرت

 ؟...نمیاد پیش مشکلی که عمل طی:  گفتم نگرانی با

 تحویل بهت سالم و صحیح رو مادرت دم می قول بهت باشه راحت خیالت... دخترم نه:  دکتر

 ....بدم

 گاهن بود روش جلوی که ای پرونده به داشت دکتر و شد سکوت یکمی بینمون... کردم تشکر ازش

 : گفت بود کارش سرگرم که طور همین... کرد می

 ؟...بکنم ازت خصوصی سوال یه تونم می
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 ...هستید پدرم جای شما بپرسید... بفرمایید:  گفتم تعجب با

 ؟...کردی فراهم چطوری رو عمل این پول ونمبد خواستم می... دخترم ممنون:  دکتر

 :  گفتم اطمینان با و کردم ذوقی یه دلم تو بود نگران برام اینکه از

 ...بشه ام آینده شوهر قراره که آقایی همون از

... ستیه عزیز دخترم مثل هم تو...شدم کنجکاو که ببخش:  گفت و کشید آسودگی به نفسی دکتر

 ربخاط ترسیدم می...ممکنه غیر مواردی تو حتی ، سخته چقدر پول مهه این کردن فراهم دونم می

 ...کنند سوءاستفاده ازت بخواند ها بعد که باشی کرده دراز ناکس و کس هر پیش دست اجبار

 ...کردم قبول مادرم خاطر به اما بود سختی تصمیم... راحت خیالتون:  گفتم

 هک حاال ، زندگیت شریک بشه قراره هم پسر اون ...داری قرار بدی موقعیت چه تو دونم می:  دکتر

 هشخص به من...برداره قدم خیر کار این تو میشه چطور ، نداره احتیاج پولم این به و پره دستش

 ...بشید خوشبخت همدیگه با امیدوارم و خوبیه پسر ، کنم می تحسینش

 ...دارم ازتون خواهشی یه فقط... دکتر ممنونم:  گفتم

 ...دخترم بگو:  گفت و کرد اهمنگ متفکر دکتر

 رو درسم که داره انتظار ازم چون... مخالف شدت به مادرم و هستند خواستگارم آقا این:  گفتم

 چیزی ماجرا این از مادرم خوام نمی... کنم عاطفی مسائل و ازدواج درگیر رو خودم بعد و کنم تموم

 ... بگیم بهش آروم آروم عمل از بعد تا بفهمه

 و دکتر با خاله... اتاق تو اومد دکتر ی اجازه با ام خاله و شد قطع حرفامون در به ای تقه صدای با

 : دادم ادامه دکتر به رو من و کرد احوال و حال ، من

 هاش رگ از تا دو که بگید ، داره عمل بگید بهش خواستید اگه مادرم مورد در میخوام دکتر آقای

... میشهن بیشتر میلیونی شش پنج بگید زد اش هزینه از فیحر اگه بشه باز باید عمل با و گرفته

 ...بره عمل این زیر نمیشه حاضر بفهمه رو حقیقت اگه مطمئنم چون

 ؟...چیه تون خواهرزاده حرفای مورد در شما نظر:  گفت و کرد خاله به نگاهی یه دکتر

 ؟...کردی قبول رو نتدی آقای پیشنهاد مگه:  گفت و شد خیره من به بعد و دکتر به اول خاله
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 ...کنم خبر رو دکتر تا اینجا اومدم فقط ، نزدم حرف خودش با هنوز اما...آره:  گفتم

 راغس بریم همدیگه با هستید اگه ؟...موافقید تون زاده خواهد حرفای با پرسید خاله از دوباره دکتر

 ....کنیم اش آماده عمل برای اونم تا بیمارتون

 چند و داد رضایت باالخره دید چشمام از رو اطمینان وقتی و دوخت شمچ بهم تردید با ام خاله

 کترد آقای:  گفت افتاد دکتر به چشمش تا مامان.... بودیم مامان پیش دکتر همراه به بعد دقیقه

 ...بهتره شما زحمات لطف به حالم ، کنم کم رو زحمت بدید رضایت دیگه

 : گفت و انداخت من به هم مهربونی نگاه نیم و زد دلنشینی لبخندی دکتر

 ...خونه برید خواید می که شدید خسته ما دست از نکنه

 من زحمتای بابت راحت نفس یه هم شما که کنم کم رو زحمت میخوام...حرفیه چه این:  مامان

 ...بکشید

 و نجاای من مزاحمت از غرض... بیماراس به رسیدگی ما ی وظیفه خانوم نیست زحمتی:  گفت دکتر

 دختر و خواهر برای این از قبل... بزنم حرف شما با موضوعی ی درباره خوام می که اینه وز،ر وسط

 ...دادم توضیح هم گلتون خانوم

 ...گوشم سراپا بفرمایید:  گفت و کرد دکتر به رو سوالش از پر نگاه مادرم

 عمل هی باید که اینه داشتم تون نگه اینجا بیشتر روز چند این اینکه علت شکیب خانوم:  دکتر

 ....بشه انجام شما قلب روی کوچیک

 ؟...عملی چه ؟...عمل:  گفت دستپاچگی با مادرم

 البته ...بشه باز باید عمل این ی وسیله به که است گرفته شما قلب اصلی های رگ از تا دو:  دکتر

 ...باشه راحت خیالتون بابت این از ، نیست نگرانی جای

 ؟...چقدره اش ههزین:  پرسید تردید با مادرم

 مادرم به لتخند یه با زود خیلی بعد... دوخت چشم خاله و من ی آشفته و نگران صورت به دکتر

 :  گفت
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 ابحس به فردا خواهرتون و دختر ی وسیله به قراره... نکنید نگران رو خودتون شما... نیست زیاد

 ...کنیم دهآما عمل برای رو شما آینده روز دو طی ما تا بشه واریز بیمارستان

 ؟....چقدره عمل این ی هزینه....عزیزم فریبا:  گفت من به رو دکتر حرف با مامان

 ....نکنید فکر چیزا این به شما... کمه مبلغش... عزیزم:  گفتم و گرفتم رو دستش

 ؟...خبره چه برم دور بدونم نباید... نمیشم عمل به حاضر چقدره نگی نا:  مامان

 : فتگ مادرم به رو بعد و نبوده دلیل بی نگرانیم فهمید اونم که کردم دکتر به مستاصلی نگاه

 ...برداشته اندازش پس از خاله که میلیونه شش پنج

 رو کار این ، شده انداز پس فرناز و مهناز مال پول اون:  گفت خاله به رو غمگینی نگاه با مامان

 ...میکنم جورش ریجو یه خونه اومدم اگه خودم ، کرد عمل میشه هم بعد... نکن

 از امروز که مباداست روزای برای انداز پس... نداره تو و من پول... جون ثریا:  گفت حمیرا خاله

 ...گردونی برمی بهم شدی بهتر انشااهلل که عمل از بعد نباش نگران... روزاست اون

 هک کاری متریمه خونه به تون برگشتن و شما شدن خوب االن... عزیز خانوم:  گفت دکتر بار این

 ...کنید آماده عمل برای رو خودتون آرامش با بهتر... بشه انجام باید

 مه ما تا کنید واریز حساب به رو پول این فردا پس یا فردا طی شما پس:  داد ادامه من به رو بعد

 ...کنیم عمل رو مادرتون هفته آخر تا

 با ساعت یه تا ما و رفت دکتر... میدم انجام وقت اسرع در رو کار این که دادم اطمینان بهش

 ...بشه پرداخت پول این که کرد قبول تا رفتیم کلنجار مامان

 یبرا رو ها بچه و بگیرم دوش یه و خونه بیام فوری شد قرار منم و موند مامان پیش من جای خاله

 تونستمن تمد این و اسیرند خانوم سهیال ی خونه تو است هفته یه االن طفلکیا...بیرون ببرم ناهار

 ...ببرم پارکی یه تا رو اونا

 می گها...افتادم می فرید یاد اینقدر چرا دونستم نمی و کرد می سنگینی دلم تو دنیا غمای تموم

 خیانت و وفایی بی به متهم من آیا ؟...داد می نشون العملی عکس چه عماد طرف رفتم فهمید

 و ، دمبو کرده انتخاب صبح همین که بود یراه... کنم چیکار باید تونستم نمی دیگه ؟...نمیکرد

 ...بود خورده رقم دیگه جور یه سرنوشتم صبح همین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

144 

 

 رو م شوهر ی شماره ، کردم نگاه شماره به وقتی ، خورد زنگ گوشیم که پوشیدم می مانتو داشتم

 : گفتم و زدم رو دکمه...قراردادی چند هر ، بود شوهرم بعد به این از... بست آذین صفحه

 ...ماییدبفر

 ؟...خوبه مامان ؟...خوبه حالت آوازم خوش بلبل به به:  گفت شادی صدای با عماد

 و صد موقعیتم االن اما... زدم می داد سرش بود دیگه ی دفعه اگه... شدم عصبی کمی حرفاش با

 یخیل همین برای کردم می بعد به این از رو چیزا خیلی مراعات باید و بود برگشته درجه هشتاد

 : گفتم شخصیت با دختر یه مثل وقار با و ینمت

 ؟...ما زحمتای با چطورید شما...خوبه مامانم... خوبم

 ...پرسیدم می رو حالش که بود بار اولین این کنه چیکار بیچاره... کرد مکث یکمی

 ...زحمتا این از باشه تا:  گفت بلندی ی خنده با اومد در بهت از ای لحظه وقتی

 ؟...کجایی االن خانوم افریب:  پرسید بعد

 ...مامان پیش برگردم تا کنم استراحت کمی اومدم ام خونه تو:  گفتم

 ام لهحوص بخدا... جایی بریم رو ناهار که بکنم خواهشی یه ازت تونم می نیستی خسته اگه:  عماد

 ...رفته سر

 ...(خواند می آسترم دادیم که رو... داد رو پسرا این به نمیشه دیدید حاال) 

 همه از خیالم ها بچه وجود با... نرم اون با چرا ، بیرون رفتم می داشتم خودمم... کردم مکث کمی

 ...بود راحت چیز

 ؟...کنی می استخاره داری ؟...خانومی شد چی:  گفت کردم مکث زیادی دید وقتی

 مداشتی اه بچه با خودمم که اینه مسئله... هوش با آقای نخیر:  گفتم و گرفت ام خنده حرفش از

 ...ناهار برا بیرون میرفتیم

 لسیرا سریع... باشم خوشگل خانوم تا سه این رکاب در دونید می قابل منو اگه:  گفت خوشحالی با

 ...رسم می خدمتتون
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 حنهص این و بود اگه... خالی فرید جای... دنبالمون بیاد دیگه ساعت نیم تا شد قرار و کردم قبول

... برد می باال سکته مرز تا رو خونم فشار بهش کردن فکر حتی ؟...ردک می پا به خون دید می رو

 پوست تو خوشحالی از وروجکام... کردم شون آماده زود خیلی و آوردم رو ها بچه رفتم فوری

 طرف به منو و کرد می آروم رو دلم ته که بود بچه همین شادی بخدا... گنجیدند نمی خودشون

 خونه نگز باالخره که کردند صدا سرو و پریدند پایین باال خوشحالی از اینقدر... برد نمی بد فکرای

 ...اومد در صدا به

 این تونه یم زندگی کردیم نمی تصور هرگز کودکیم وقتی تا... بود شیرینی دنیای چه کودکی دنیای

 شده متوقف رشدمون زمان همون تو... کاش ای... باشه داشته دردناک و رحم بی های بازی همه

 ...دبو

 با مگفت بهشون(  دوستی چه اونم... ) اومده دوستت گفتند صدا هم و رفتند آیفون طرف به ها بچه

 ...دبزارن احترام دوستم این به و باشند ادب با باید و بیرون بریم خوایم می آقاس یه که دوستم

 می ننشو تر قیافه خوش الوصفی زاید شادی با که اومد پوش خوش و جذاب همیشه مثل عماد

 :  گفت و کرد بهم عشق از پر نگاه یه عماد... افتادیم راه و شدیم ماشین سوار... داد

 ما هک بگند اونا نیست بهتر دادند رو ناهار یه افتخار من به مامانی و خوشگل وروجکای این که حاال

 ؟...بخوربم چی ناهار

 :  گفت و کرد ها بچه به آینه تو از نگاه یه شادی با اونم... دادم تکون رو سرم و زدم لبخندی

  ؟...بخوریم چی ناهار خواید می فریبا آبجی وروجکای خب

 ...نوشابه و ساالد با ، مخصوص پیتزای:  گفتند صدا هم دو هر

 : گفت آروم و خندید عمادم... دادند می دستوریم عجب ها بریده دم... خندیدم ریز حرفشون با

 ؟...دهکر دیوونه منو که هاتونه خنده همین

 ....ناهار بسوی پیش:  گفت بچه به رو آینه تو از و شد بلند اش خنده که کردم بهش اخمی

 شسفار رو دورش مخلفات ی همه با پیتزا و برد ها فوت فست ترین شیک و بهترین به رو ما عماد

 پیتزا جای به چرا که بودم پشیمون ، گرفت برامون بود خوشمزه خیلی که تپل دسر یه هم بعد و داد
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 برام دیگه دسر یه ، اومده خوشم دسر از چقدر دید عماد وقتی... ندادم سفارش دسر اصال

 : گفتم و کردم اعتراض ، داد سفارش

 ...کنی تپل بادبادک مثل امروز همین منو خواید می...  خوام نمی دیگه

 ...دارم دوست تپلم زن من... نداره ایرادی:  گفت و خندید شیطون

 ...میاره بدست منو باالخره که بود شده الهام بهش اینکه مثل... دوختم چشم بهش تعجب با

 به سر باهاشون مدام که داشت دوست رو ها بچه اینقدر عماد... شد خورده خنده و شادی تو ناهار

 یم حسابی رو اونا و مالید می وروجکا صورت به رو دسرها از یکمی انگشتش با و گذاشت می سر

 ...خندوند

 مواظب دور از و نشستیم نیمکت رو عماد و من... بردیم پارکی به رو ها بچه ناهار خوردن زا بعد

 ...کردند می بازی تاب و سرسره داشتند که بودیم ها بچه

 کوچولوی خواهر تا دو این که میشه حسودیم بهت:  گفت بود خیره ها بچه به که طور همین عماد

 وقتی...داشتم رو برادر یه یا خواهر یه آرزوی همیشه و بودم فرزند تک من... داری رو شیرین

 فکر هب و نگفت هیچی دقایقی تا که شد زده شگفت واقعا ، گفتم براش رو فرناز و مهناز سرگذشت

 شده حاضر چطور ، تنهای و مشکالت همه اون با مادرم که نبود پذیر باور براش...رفت فرو

 ...کنه قبول رو یتیم بچه تا دو حضانت

 ...نمیکنه پیدا رو لیاقتش کسی هر که بزرگیه کارای اون از این:  گفت

 تاهمی اون به زیاد و بوده اعصاب جنگ پدرش و مادر بین همیشه که گفت سختش زندگی از اونم

 ...بوده محبتشون و توجه حسرت در همیشه و دادند نمی

 تیپ خوش و پولدار اهرظ به که پسری یه... دیدم می هم رو عماد ی دیگه روی یه داشتم کم کم

 و هکرد می نرم پنجه و دست زیادی های سختی با وقتا خیلی که پسری یه تا بوده خوش الکی و

 ...بود کرده حفظ رو ظاهرش

 هشتم فصل.....  @
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 چی هر... خرید خوشگل و گنده عروسک تا دو ها بچه برای عماد ، گشتیم خیابونا توی عصری تا

 ود این امیدوارم ، هاست بچه به من ی هدیه:  گفت و نکرد بولق کن حساب رو پولش گفتم بهش

 .... بدن پس رو هدیه که نباشند بعضیا مثل وروجکا تا

 اب یشمی شال یه بود کی دونم نمی که فرصت یه در.... کرد می خودش ی شرمنده منو حرفاش با

 : گفت شوخی به داد بهم وقتی... بود خریده برام ، صورتی ریز گالی

 ...پایین کنم می پرت کوه از رو خودم دادی پس رو هدیه این اگه

 ، انداختم سرم رو موقع همون جانانه قدردانی یه با ، گرفتم ازش و خندیدم اش مزه با حرف از

 ینا دید وقتی عماد... اومد می چشمام رنگ و صورت ترکیب به خیلی دیدم رو خودم آینه تو وقتی

 ذاشتمگ سرش که منتی این بابت تشکر از بعد و کرد نگاهم سینتح با ، کردم قبول شو هدیه بار

 : گفت

 تصویرت از بارون و گیره می توشه نگاهت از خورشید....انگیزی غرور و زیبا همیشه مثل

 ....نیستی شدنی فراموش وقت هیچ....امید

 یواش یلیخ رو ها کلمه و بود احساس با خیلی ، انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت حرفش از

 االنم و اومد نمی خوشم ازش اول از چرا دونم نمی اما... بود دختری هر آرزوی عماد... کرد می بیان

 ینا بدون رو پول این تونست می من نظر به... کرد دور خودش از بیشتر منو پیشنهادش این با

 دین زیر شتگذا نمی میشد خوب وقتی که بودم خبر با مامان اخالق از ، بده بهمون پیشنهاد

 می بر رو عماد پول و فروخت می رو بابا یادگاری ی خونه حتماً ، عماد دین زیر اونم ، باشیم

 بودم مجبور ظاهر حفظ برای فقط و بود کرده نابود رو حسم و اعتماد کارش با عماد اما... گردوند

 ...کنم بازی اون مقابل در اول رو نقش این

 شوناتاقا به رو اونا عماد کمک به ، بود برده خوابشون ماشین عقب وروجکا رسیدیم خونه به وقتی

 بود گذشته خوش خیلی بهش و کردیم همراهیش که امروز از زیاد تشکر با عماد و بردیم

 تکرار با و بود هوشی با صیاد اون... بود نزده پیشنهادش از حرفی امروز.... رفت و کرد خداحافظی

... گیرمب تصمیم بتونم بهتر تا کنم حالجی رو رفتارش و روزام من که گذاشت ، پیشنهادش نکردن

 ....بود قابلی ماهیگیر واقعاً

 و خانوم سهیال ی خونه رسوندم رو ها بچه عصری...خوابیدم ها بچه با کمی و بودم خسته منم

 مشکلی اگه که بزنم حرف باهاش پیشنهادش مورد در و عماد ی خونه برم گرفتم تصمیم خودم
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 هر و مبد طولش اینقدر نداشتم طاقت دیگه...کنم تموم رو مسئله این و بکنم قبول جا نهمو نداره

 ریسک کردن صبر دیگه و نبود براه رو زیاد مامان حال دکتر ی گفته به... بکشم عذاب ثانیش

 ....داشت باالیی

 الح و زدم نگز خاله به بعد... بزنیم حرف پیشنهادش مورد در تا اونجا میام که دادم پیام عماد به

 میام بعد بزنم حرف باهاش پول مورد در تا عماد خونه میرم که گفتم بهش و پرسیدم رو مامان

 با هک بزنیم حرف عماد با همدیگه با بود قرار که میکرد مواخذه منو و بود نگرانم خاله...بیمارستان

 که دکر قبول اگه میگم براش رو شرایطم تموم و برمیام پسش از خودم که کردم مطمئنش حرفام

 ...سالمت به رو ما و خیر به اونو نکرد قبول اگه و هیچی

 لتبدی رو خودش طالیی رنگ رفت می آفتاب و بود نزدیک غروب رفتم عماد ی خونه طرف به وقتی

 وقت چیزی که من بخت مثل... ببره فرو شب ی گشوده چاه در و کنه آتشین سرخ های شعله به

 ... رفته فرو تنهای و ناامیدی چاه تو نیست

 راهی به پا آیا ؟...درسته کارم آیا...  پرسیدم خودم از بار هزار شاید عماد ی خونه به رسیدن تا

 یجواب چه باید فهمید می وقتی عمل از بعد که بود مامان من اصلی مشکل ؟...نگذاشتم اشتباه

 یا ، سپردم سوزان آتیش این به رو خودم که بود آتیش با بازی جور یه بازی این... دادم می بهش

 یا وندنمیم باقی رحم بی دنیای این تو چیزی فریبا روح و جسم از که میشدم جزغاله و سوختم می

 .... کرد می پاالیش رو روحم و میشد گلستان برام آتیش این

 دمیش ظاهر چشمام جلوی مامان نگران چشمای وقتی فقط ، نداشتم رو سوالم هزاران برای جوابی

... مادر به عشق تاوان....بدی رو تاوان این باید تو... همینه درست راه که میشد قرص دلم ته کمی

 ام آینده تصورات و آرزوهام تموم از دور به این و عماد ای صیغه زن میشم من دیگه ساعتی تا

 دزد...دادم می ادامه چرا و چون بدون باید و بودم شده زندگی نوع این به محکوم من... بود

 می پاک خاطرم از رو خوشیم دل و تبسم بعد به این از و بود نزده کاهدون به بار این رنوشتس

 .... میکرده ترسیم برام رو درد پر لحظاتی و دزدید

 وادثح مد و جزر به رو خودمون باید ، نداره فایده گرفتن تصمیم که میاد پیش لحظاتی زندگی تو

 ... بریم جلو مردونه و بسپریم
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 و شادی برق...شد حرفام منتظر کرد من از که گرمی پذیرایی از بعد عماد و بودم اییپذیر توی

 و زد چک نه... بودم زده رو ناقص ی سکته خوشحالی از بودم منم... ) بود پیدا چشماش از رضایت

 ( کشید می رو انتظارش مدتهاست که عروسی اونم... خونه تو اومد عروس چونه نه

 : کردم شروع وقت فوت بدون ، یمارستانب گشتم برمی زود باید

 یه مثل دادی بهم که اعتمادی و قولت طبق ، کردم فکر پیشنهادت به مدت این من عماد آقا

 دادی ولق بهم... نکنی پشیمونم ، باهات کردن زندگی طی امیدوارم... میکنم قبول ، باشیم همخونه

 مادرم ربخاط فقط...خودش راه به میره کی هر سال یه بعد بیایم کنار همدیگه با نتونستیم اگه که

 نک اقدام فردا همین هستی حرفت سر هنوز اگه... کنم قبول حاضرم مونده برام که کسیه تنها که

 ...حیاتیه خیلی مادرم برای هم ثانیه یه چون ، بشه عمل هفته آخر دکتر ی گفته به تا

 : گفت و چشمام تو انداخت رو عشقش از پر نگاه عماد

 ارمکن تو بودن اما ، نبود نظرم مد کردن ازدواج اینطور چند هر... کردی قبول منو که... فریبا نممنو

 داشته لیاقت اینقدر که امید...ده می دست آدم به واقعی ازدواج یه که ده می رو آرامش همون بهم

 انبیمارست حساب به رو پول و کنم می اقدام فردا من... بکنم خودم عاشق رو تو روزی یه که باشم

 وقتی... خودت ی عهده به هم ها برنامه ی بقیه... نباش هیچی نگران دیگه تو... میکنم واریز

 ...بزار میان در مادرت با دونی می مصلحت و داری دوست جور هر ، برگشت سالمت به مادرت

 ...بشه گفته باید االن و جا همین که هست دیگه ی مسئله تا چند یه... عماد آقا ببین:  گفتم

 : دادم ادامه و داد تکون رو سرش عماد

 برای منو مادرم... میشه شروع جنگ تازه ماجرا این کردن فاش از بعد که باشی جریان در میخوام

 هر وت من اینکه از اول بدونی میخوام ، نیست بیا کوتاه هم طریقی هیچ به و گرفته نظر در فرید

 پا هب جنجالی مسئله این خاطر به بار هر نمیخوام ، ممون می دادم بهت که قولی به باشم شرایطی

 یم فقط... رو ماجرا ی همه نه البته ، داره خبر تو کمک مورد در خاله فقط اینکه دیگه یکی...کنی

 مک که فهمونم می بهشون خودم ی نقشه با بعداً  من...کردی کمک ما به رو مبلغ این تو که دونه

 ...کنم ازدواج باهات وامخ می همین بخاطر و شدم عاشقت کم

 ناًمطمئ...هست ام عمه پسر همین نقشه این ی مرحله ترین سخت که...  بگم باید فریدم مورد در

 و دعوا یه شروع میشه این و اینجا گرده برمی فرید حتماً و زاره می ما کار جریان در رو اون مادر
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 خودم روش به خودم ، نکنی دخالت کار این توی تو خوام می ازت... وفرید تو و من بین درگیری

 ...بکنی ما گی خانواده مسائل درگیر رو خودت زیاد تو خوام نمی...دارم برمی راهم سر از رو فرید

 الدنب میره فریدم و میاد کوتاه مقابلمون در کم کم و نمیشه خراب مامان پیش ات وجه اینطوری

 ...خودش بخت

 ....بیمارستان برم زود باید که ، کنم امضا تا بیار رو ها سفته داری قبول حرفامو اگه حاالم

 یدکش اخماشو و شد ابری یهو بود مشتاق و شاد پیش ای لحظه تا که صورتش ، آخرم ی جمله با

 : گفت خشونت با و جلو

 منم مادر مادرت بعد به این از... کردم رو کار این دلم رضایت با من... نیست ها سفته به الزم

 ....هست

 اشیدنب راضی اگه ، بگذرم کار این از ممکنه غیر:  گفتم محکم متضادش حرفای از دوباره تعجب با

 ...میشه تموم تصمیم و پیشنهاد این

 نبهتری از که رو امروز تونی نمی تو:  گفت و کشید موهاش تو دستی و شد بلند عصبانیت با

 ؟....نکنی خراب گونه بچه حرفای این با منه عمر روزهای

 نمی ؟...نبود خودش پیشنهاد مگه ؟...کرد عوض رنگ ثانیه یه تو چرا ؟...شد چش یهو دونم نمی

 رت سخت ازش شدن جدا و میشدم مدیونش بیشتر اینطوری چون ، کنم قبول رو این تونستم

 :  گفت و کرد نگاهم غضبناک و روبروم اومد که بود خونده رو فکرم اینکه مثل... میشد

  ؟...بمونی باهام ناچار به و بشی مدیونم دین خاطراین به ترسی می نکنه

 ؟...بود خودت پیشنهاد اول اینکه مثل:  گفتم زدنش داد و رفتار از تعجب

 ؟...خوبه... کردم اضافی غلط خودم:  زد نعره

 به نه دار به نه االن وقتی... برخورد بهم حسابی و شدم ناراحت راه اول همین تو زدنش نعره از

 از باید... نخیر... بگذره پل از خرش دیگه که بعد حال به وای ، زنه می هوار سرم اینطوری ، باره

 : زدم داد خودش مثل همین برای... دستش بیاد کار حساب تا اومدم می ای جذبه یه اول همون

 بخاطر خوام نمی... دارم غرور منم... کنم قبول سفته و چک بدون رو پول همه این تونم نمی من

 ...بشم خورد این از شتربی پولیم بی
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 ی مسئله... نیست غرور ی مسئله وسط این... عزیزم:  گفت تر آروم و کرد تعجب اون بار این

 ...کنیم ثابت همدیگه به وسط این قراره که عشقه

 :  زدم بهش رو آخرم حرف و.... ( برم بار زیر اگه عمراً )  کشیدم بلندی نفس

 ...میشه تموم رو چیز همه یا بیار رو ها سفته یا... آخرمه حرف

 سفته که باال رفت اژدها اخم یه با افسانه قول به و میز رو کوبید محکم رو شربت جام عصبانیت با

 المیک بدون و کوبید مقابلم میز روی رو سفته های برگه و برگشت بعد ای لحظه چند....بیاره رو ها

 و ردمک امضا رو میلیونی یک ی فتهس تا چهل فوری منم...کرد بهم رو پشتش و پنجره پشت رفت

 به رو اه سفته... کنه نگاهم برنگشت هم میلیمتر یک... بدم تحویلش تا کنارش آوردم و برداشتم

 گاهمن اینکه بدون... مامان پیش برم من نداری کاری اگه... کمکت از ممنون گفتم و گرفتم طرفش

 فتگ سردی لحن با که رفتم سالن در طرف به رفتارش این از دلخور...  گرفت ازم رو ها سفته کنه

: 

 ...تلفنه نزدیک دفترچه همون تو آژانس ی شماره...ببردت بیاد آژانس به بزن تلفن یه

 آؤانس به زنگ یه و کردم پیدا رو شماره رفتم و آورد جوش به غیرتم رگ زدنش حرف لحن اون با

 مکن صبر خواست ازم احترامی و عزت یه با آژانس مدیر بود سرشناس خیلی اینکه مثل.... زدم

 ...زاره می اختیارم در ماشین بهترین االن

 اول اینکه مثل... احمق ی پسره برخورده بهت که جهنم به:  میکردم غر غر خودم با داشتم

 شکستی رو غرورش چرا تو ، حرفش از بود پشیمون که دیدی باشه خب.... ) بود خودش پیشنهاد

 ولش... اًه....خودشو غرور نه کنه له منو غرور میخواست کارش این با ، داشت غرور به ربطی چه( 

 ....وجدان ی محاکمه به بودم کشونده رو خودم... کن

 برنگشت حتی عوضی... بیرون زدم ساختمون از سریع خداحافظی یه با زدند رو خونه زنگ وقتی

 نم مورد در واقعاً  و بودم افتاده لالمث ضرب این یاد ؟...چیه دردش نبود معلوم ، بندازه بهم نگاه یه

 اینجوری بخواد االن همین زندگیم اگه(  پیداست بهارش از نکوست که سالی... ) داشت کارایی

 جنگ یه ی آماده کم کم رو خودم مشکالت این با مقابله برای باید ، احوالم به وای بشه شروع

 ...کردم می حسابی
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 و مدید رو مامان وقتی... خونه برگشت خاله و رسوندم انبیمارست به رو خودم بود کندی جون باهر

 رو و سالن تو اومدم... خوابید بود شده راحت من بابت خیالش که اونم ، زدم حرف باهاش یکمی

 ....کردم فکر بود افتاده برام روز چند این که اتفاقایی ی همه به و نشستم نیمکت

 مامانم اگه حتی که ازدواجی ، کردم قبول رو وریص ازدواج این چرا ؟...کردم چیکار من... خدایا

 قبول ور عماد پیشنهاد مشورت بدون چطور...کنه ریسکی چنین نیست حاضر خودشم بخاطر بفهمه

 به نسبت مدتهاست که عشق همه این با ، قراری بی و شوق و شور همه این با عماد آیا ؟...کردم

 هم کردن لمس بدون عشق مگه... بگذره کنارم از لمسی کوچکترین بدون تونه می کرده پیدا من

 کنه خودش عاشق منو تونه می ببینه تا بمونم کنارش سال یه خواسته ازم عماد که ؟...میاد بوجود

 ادعم کنار قراره که ندازه می روزهایی التهاب تو منو و میشه رو برام ها واقعیت کم کم داره... نه یا

 ...کنم بازی دوستام و ام خونواده برای رو فیلمم بهترین نقش و بمونم

 در باید شده حساب خیلی که نقشی و بود مامان فهمیدن اول ، فیلم این نقش ترین سخت

 می احساسم ی همه روی پا باید که بود فرید با شدن رودررو بعد ، کردم می بازی مقابلش

 منتظر و بدم ادامه اون با میخوام و شدم عماد عاشق که میشدم خیره چشمش تو و گذاشتم

 بی ئلمسا صوری ازدواج این....گذشت نمی راحتی به ازم مطمئناً که باشم العملشم عکس بدترین

 ...طلبید می رو زیادی انرژی کدام هر اون کردن حل که داشت خواهد پی در برام رو شماری

 نه و ونهبم برجا پا کسی زندگی در نواخت یه طور به تونه می خوشبختی نه که بودم معتقد همیشه

 می ارپاید کمتر خوشبختی که من نظر به... نیست ابدی و جاودانه تا دو این از یک هیچ... بدبختی

 چسبه یم آدما ما زندگی به کنه مثل و لجوجه و نیرومند ای عارضه متاًسفانه که بدبختیه این و مونه

 نکته این به کرات به قرآن وت که همینه برای ،.. داره برنمی دست نیاره در ما روزگار از دمار تا و

 ...آفریدیم رنج در رو انسانها ما که شده اشاره

 سحر از شدیدی باد و بود ابر بی و صاف آسمون روز اون...بردند عمل برای رو مامان هفته آخر

 خودش تو رو جا همه سیل مانند جونش بی گرمای اون با خورشید اما... بود کرده وزیدن به شروع

 ...بود کرده نور غرق

 افسانه و خاله... پریدم می پایین و باال آتیش رو اسپند مثل عمل اتاق در پشت و بود آشوب دلم تو

 یم صلوات آروم داشت دستاش تو تسبیحی با خاله ، بودند نشسته نیمکت رو همدیگه کنار

 خاله برعکس من اما ، میشد حسودیم داشت سخت های لحظه تو که آرامشی به همش... فرستاد
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 اینقدر...داد می دست بهم تهوع حالت و زد می چنگ رو ام معده مدام اضطراب و آشوبگی دل ،

 ....بودم کرده حمل رو کوهی اینگار کنند تحمل رو وزنم تونستند نمی پاهام که بودم خسته

 این....همراهشه همیشه زنش ی ها شادی و غم تو که واقعی شوهر یه مثل ، بود اومده هم عماد

 یمتقد دستی دو باید ، پول خاطر به داره دوست که رو کسی ببینه که بود خالی فرید جای وسط

 ...نداشتند خبر ماجرا اصل از که اونا اما ، بود قراردادی ازدواج که چند هر... کنه رقیب

 این... بست می بلندش و کوتاه های جمله تنگ رو عزیزم عزیزم و داد می دلداریم مدام عماد

 هاگ که بود این نگرانیشم... بود شده سوال افسانه و خاله برای عماد حد از یشب نگرانی وسط

 ...میشه چی من با اون تکلیف اونوقت و نیاد بیرون زنده در این از مادرم نکرده خدای

 دراز بیشتر گلیمش از پاشو پسره این که بفهمونه بهم خواست می ، هاش غره چشم با خاله

 هادبان بی ی کلمه تا دو با تونستم نمی و گرفتم می ندیده رو خاله ایه غره چشم من اما... کرده

 دیگه که دیدند می کننده کمک یه چشم به رو عماد اونا که چند هر...بزنم خط جمعمون از رو اون

 ...باشه داشته کاری بعدش مسائل به نباید

 همسر میشدم دیگه وقت چند تا ، عماد پیشنهاد کرد قبول با که بود روشن که من برای اما

 و چشم با گاهی و نداشت خاله های غره چشم از کمی دست هم افسانه پوزخندای... آقا قراردادی

 با منم ، بده شانس خدا یعنی که گرفت می آسمون طرف به دستاشو و کرد می اشاره عماد به ابرو

 وک اما ، نیاره در بازی تابلو اینقدر و ببنده رو دهنش زیب که دادم می نشونش لبهام به اشاره

 ....شنوا گوش

 می فرو بیشتر باتالق این تو انگار میرم جلوتر چه هر که خرابم روز و حال بود این حال هر به

 ....رفتم

 بیرون نجات ی فرشته و شد باز حاجت درهای باالخره ، گذشت عمر یه که ساعت شش از بعد

 ظارانت در اضطراب از پر چشمایی و پریده رنگ با که کرد من به مهربونی نگاه یه اول دکتر... اومد

 : گفت آرامش با من به رو ، بودم اون از حرفی

 می دیگه ساعت نیم تا ، خوبه حالش هم مادرت و شد انجام خوبی به عمل نباش نگران... دخترم

 دیگه ، بخش تو میاد شد بهتر حالش اگه روز سه دو از بعد ، ویژه های مراقبت بخش تو برنش

 ...نباش ننگرا
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 تردک با داشت خاله... پوشوند رو صورتم پهنای اشک و گرفت آروم چشمام ، کردم تشکر دکتر از

 عشق و شادی از پر چشمایی و اشتیاق با عماد...گرفت قرار روم جلوی دستمالی که زد می حرف

 : گفت و دستم داد رو دستمال

 ؟...کنی می بارونیش که نیست زیتونی چشمای اون حیف... گذشت خیر به... عزیزدلم

.. .عزیزدلم میگه االن... عزیزم... میگفت پیش ی دقیقه چند تا... بود شده پرو خیلی دیگه... اوه

 نای... عقرب در قمر اوضاع این تو خدایا...میگیره بغلش تو منو ام دیگه ساعت نیم یه تا حتماً

 ...بزارم دلم کجای حرفاشو و پرو ی پسره

 ...خندید ریز....خانوم فریبا قلبت ی گوشه بزار

 نماو و بودم کرده فکر بلند رو آخرم حرفای اینکه مثل... دیدم سرم پشت رو افسانه و برگشتم

 ... بود شنیده

 اپ جفت میگه شیطونه ؟...بودی وایسادی گوش درازت گوش تا دو اون با تو دوباره:  گفتم اخم با

 ...چهارش در سه ی قیافه تو بیام

 ندازیب خوشگلم صورت روی خراش یه بخوای اگه ، تو با کرد غلط شیطونه:  گفت و دخندی افسانه

 ...خوردی طرف کدوم از نفهمی که بدم نشونت چهاری در سه ی قیافه چنان ،

 ؟...مادمازل کنم باز براتون نوشابه:  گفتم و گرفت ام خنده

 ، رسیده ما به خیلی شما از... ممنون نه:  افسانه

 ومدا عبوس و جدی خاله که خندیدیم می داشتیم افسانه با بود شده راحت خیالم هک مامان بابت

 : گفت و برد نیمکت طرف به خودش با منو و گرفت رو دستم ، جلو

 ؟...پریده رنگت چقدر بینی نمی...گرفتم سرگیجه رفتی راه بسکه بشین دقیقه یه بیا

... هکن دور عماد از منو خواست می ، بود هبهون حرفاش دونستم می...خودش کنار نشوند زور به منو

 بیرون طرف به که طور همین شنید رو خاله حرفای تا ، غش و غل بی و ساده پسر هم بیچاره عماد

 ...گردم می بر االن:  گفت رفت می

 و بیرون بیاد عمل اتاق از مامانت اگه... کن مراعات یکم:  گفت و رفت بهم ای غره چشم یه خاله

 ...داده رو عملش پول شازده این دونه نمی که اون... میکنه فکری چه ببینه کنارت ور پسره این
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 رو شسر پشت دیگه و بره که کنم چیکار...برم قربونت آخه:  گفتم و دوختم چشم بهش تعجب با

 ...نباشه ما بر و دور که بگو بهش چیزی یه خودت اصال... نکنه نگاه

 و گذاشت می کولش روی رو دمش ، دادی نمی بها بهش و میکردی اخم بهش یکمی اگه:  خاله

 ...تو به چسبیده کنه مثل و ما وردل اومده کاره یه...رفت می

 استفریب عاشق عماد ؟...نگرانید اینقدر چرا... عزیزم خاله:  گفت شنید رو خاله حرفای که افسانه

 ...نزاره تنهاش ها موقعیت این تو داره دوست و

 : گفتم افسانه به رو و نزاشتم که بزنه حرفی رفت و کرد نگاه افسانه به عصبانیت با خاله

 هم تره من ؟...کدومه عاشق ؟...میکنی تندترش رو معرکه این آتیش چرا... رو طویله اون ببند

 ...رو کنه ی پسره ، نمیکنم خورد براش

 هند که رسید اهر از رانی و کیک از پر تپل پالستیک یه با عماد که بده جوابی یه رفت افسانه

 و گرفتم من اما... کرد رد رو دستش خاله ، کرد تعارف همه به...کرد دروازه مثل رو افسانه ی طویله

 با و بشینه صورتش تو عمیق رضایتی حس یه شد باعث کارم همین که خوردم اون از یکمی

 ...کنه تشکر ازم نگاهش

 هب بود شده راحت خیالش که افسانه.. .کردند بستری ویژه مراقبتهای بخش تو رو مامان ظهر تا

 ما پیش از خدافظی با نیست موافق موندنش با زیاد خاله بود کرده حس که عمادم و برگشت خونه

 خاله وقتی... رفت می گیج سرم و کرد می درد ام معده... بودم خاله پیش غروب دم تا منم...رفت

 از.. .باش نداشته ها بچه به کاری و کن احتاستر برو گفت و خونه فرستاد منو زور به دید رو حالم

 ...دکر راهی منو باالخره زیاد سفارشات با...باشند پیشش ها بچه امشبم خوام می خانوم سهیال

 هب و کشیدم عمیقی نفس...رفت سیاهی چشمام بار چند ، بیمارستان حیاط تو بیام اومدم تا

 نزدیک...میزد موج توش بغض و غم همش رانگا... بود مرده بیمارستان هوای...شدم خیره آسمون

 تنوب حاال نکنه...بود شده چم من... خذایا... نبود خوب حالم...میشد سرد داشت کم وکم بود غروب

 تهگذش برام اضطراب و استرس از پر رو ساعت چند این...بخوابم بیمارستان تخت روی که بود من

 هک دیدم رو عماد ، شدم دور ساختمون از که یکمی ، پایین اومدم ها پله از بود سختی هر به... بود

 مامچش که بودم نشده نزدیکش هنوز ، اومده چی برا بپرسم که نداشتم حالی...میاد طرفم به داره

 ...نفهمیدم چیز هیچ دیگه و رفت سیاهی
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 دو تخت یه روی ، لوکس وسایل از پر و نور پر و بزرگ اتاق یه تو دیدم کردم باز چشمامو وقتی

 مکرد فکر ، کردم بسته و باز رو چشمام بار چند...دستمه تو سرمم یه و خوابیدم مجلل ی رهنف

 از اهپادش پسر االن و بودم شده پادشاه پسر قصر سیندرالی خواب تو حتماً ... بینم می خواب دارم

 عماد که نای...خدایا...شد وارد پادشاه پسر و شد باز در ، شد طور همین واقعاً  که... تو اومد می در

 و رفمط اومد ، بود کرده باز گوش بنا تا رو دهنش که لبخند یه با و بود دستش سوپ کاسه یه ، بود

 : گفت

 ...دلواپسی از مردم... شدی بیدار باالخره... خودم کوچولوی خانوم...به به

 که بود پوشیده مدادی تنگ کتون شلوار یه با سفید جذب تیشرت یه ، نشست تخت لب کنارم اومد

 فتگ مهربونی با و تخت روی نشوند منو و آورد باال رو پشتم های پشتی... بود کرده جذابش خیلی

: 

 ؟...عزیزکم خوبی

 ؟...میکنم چیکار اینجا من: گفتم و دوختم چشم بهش تعجب با

 جایی به سرت که بودم نشده نجاتت ی فرشته موقع به اگه ؟...نیست یادت یعنی:  گفت و خندید

 ...بودی گرفته فراموشی االن و دبو خورده

 ردکت به و اینجا آوردمت ؟...رفتی حال از بیمارستان حیاط تو نیست یادت:  داد ادامه و خندید ریز

 فشارت ، گفت...زد تقویتی آمپول تا چند و سرم یه بهت و اینجا اومد دادم خبر مون گی خانواده

 که کردم درست مالت پر و خوشمزه پسو یه برات منم بودی خواب تا...شدی ضعیف و افتاده

 ...بشی سرحال و بخوری

 ای خوشمزه سوپ عجب ، خوردم اعتراضی هیچ بدون منم و دهنم طرف آورد سوپ قاشق یه بعد

 ...اش دیگه حسنای پای گذاشت باید اشم معرکه آشپزی این...بود هم

 : گفتم و کشیدم توهم رو اخمام ، قاشق تا چند از بعد

 ؟...اینجا آوردی منو چی برا.. بزنی سرم بهم بیمارستان همون تو تونستی می

 دیگه و اونجا میبردمت چطوری ، ات خاله اخمای اون با:  گفت و داد سوپ بهم دیگه قاشق یه

... زمعزی نترس... مردم می نگرانی از که اینطوری ، نه یا میشه خوب حالت ببینم و بمونم نتونم
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 مومت سرم تا ، باشه راحت خیالت ، نداره بیمارستان دکترای از کمی دست مونم گی خانواده دکتر

 ...میشی سرحال و قبراق هم تو شد

 ...خودتی خر عماد آقا ، یعنی که کردم می نگاهش اخم با هنوز

 : گفت و کشید رو دماغم انگشتاش از تا دو با و کرد بلندی ی خنده اخمام با

 ...میکنه ام دیوونه رهدا چشمات اون که...خانوم فریبا نشو شیطون

 :  گفتم کنم پرت رو حواسش اینکه برای ، ترسیدم حرفش از لحظه یه

 ...خونه برم باید ؟...چنده ساعت

 می من از یا ، شدی خسته زودی این به:  گفت و خندید همین یرای بود خونده رو فکرم لعنتی

 ؟...ترسی

 هم به که مجرد پسر و دختر یه نیست تدرس اما ؟...بترسم باید چی از:  گفتم و کردم اخم باز

 ؟...تدین آقای نمیگم درست ، باشد تنها خالی و بزرگ خونه یه تو شب موقع این هستند نامحرم

... دخترم دوست نه ، منی عشق تو... من مورد در نه اما... میگی درست:  گفت و زد پوزخندی

 ...نترس ندارم کاریت

 وزخندپ یه با ، بود گرفته لجم داشت اندازه بیش که نفسی هب اعتماد و جوابیش حاضر همه این از

 : گفتم سنگین

 ...کن فرو گوشت تو حاال از اینو ، داری رو برادر یه حکم برام تو اما...باشم تو عشق من شاید

 لز چشمام تو خشم با و رفت ای قروچه دندون ، بود برخورده خیلی بهش اینکه مثل که حرفم با

 : گفت و زد

 یه مچش به منو اینکه حق ، کنی زندگی من با اینجا اومدی وقتی... کن فرو گوشت تو اینو تو حاال

 ی مهکل که میکنم کاری یه ، کردی لجبازی اگه من با...نداری بزنی صدا برادر منو و ببینی برادر

 این وت تمگذاش قرار ما ، کنی فراموش رو کلمه این عمر تموم برای و بیرون بزنه مغزت از کالً برادر

 ما ینب دیگه برادر... معشوق یه تو و عاشقم یه من پس ، کنیم ثابت رو عشق همدیگه به سال یه

 ؟...فهمیدی...نداره کارایی
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 قاشق که کردم می نگاهش زده بهت صورتی و اخم با هنوز و بودم متعجب تهدیدش و حرفاش از

 ...نداد بهم حرفاش و رفتار تفسیر برای مجالی دیگه و اومد دهنم طرف به ای دیگه سوپ

 ...ممنون خورم نمی:  گفتم نفرت با زدم پس رو قاشق دست با

 : گفت و بیرون کشید دستم از رو سرم سوزن خشم با و شد بلند و شد عصبانی حرفام لحن از

 ...دارم کارت پایین بیا و بزن صورتت به آبی یه

 کوبید محکم رو در و رفت نظرم از تا شدم خیره رفتش به بودم نشسته تخت رو که طور همین

 می رد رنگی یه به ثانیه هر بودم روبرو روانی یه با انگار بود کرده رخنه جونم تموم تو ترس... بهم

 ...بیارم دوام سال یه هیوال این با تونستم می چطور من... داد می روحی ی شکنجه منو و اومد

 ور کیفم و کشیدم برس موهامو ، کرد کم رو استرسم کمی آب خنکی که زدم صورتم به آبی یه

 می که جایی تا باید پس بود نیومده شدنم زندانی حکم هنوز...برم خونه این از که برداشتم

 ....بردم می لذت بود مونده باقی برام که آزادی از تونستم

 می دلم دبون مهم برام اما...ببین و بیا بود چیده میزی یه... مشغول و بود آشپزخونه تو پایین رفتم

 ....برسم آرامش به شاید شم دور کنارش از خواست

 ....برم خوام می بگو کارتو زود:  گفتم و کردم صدام چاشنی خشم یکمی

 بعد اما ( میلیون چهل اونم ، دیگه بود طلبکار خره خب...) بود طلبکار اینکه مثل کرد بهم نگاهی یه

 : گفت نرمی به و کرد عوض رنگ یهو

 ...رسونمت می خودم بخور شامتو بشین بیا... ندارم باهات کاری

 ...خوردم سوپ االن... ندارم میل ممنون:  گفتم

 : گفت و نشوند صندلی روی زور به منو و گرفت رو دستم و جلو اومد

 تخود نگران دیگه منو و بگیری جون تا بخوری باید... اینجاست اصلی غذای...بود غذا پیش اون

 ....نکنی

 هب کاری اومد سر پیمونه وقتی ، خداست دست عمر...باشی من نگران شما نیست مالز:  گفتم

 ...نداره کسی نگرانی
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 : گفت خونسرد کشید می سلطانی کباب و برنج برام که طور همین

 میخوای یا... بشه زنش روز و حال نگران داره حق مرد یه اما... خداست دست عمر... بله که اون

 ؟...یریبگ مردا ما از حقم این

 ...نرسیدید مرحله اون به هنوز شما اما.... بله مرد:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...رسه می زود خیلی روزم اون نباش نگران:  گفت و داد تکون سری و خندید

 ی قاعده خوب ، میشدم دیوونه داشتم داد می تحویلم که سلمبه قلمبه حرفای و خونسردیش از

 لحظه یه و بود عاشق و شاد لحظه یه... کرد می تهدید لحظه یه بود بلد زنا برابر در رو بازی

 : اومدم بخودم صداش با... انداخت می پا از هم رو فیل خونسردیش که خونسرد

 ...میشه سرد... عزیزم بخور

 ...بود کافی سوپ همین... رژیمم تو شبا من:  گفتم حرص از

 : گفت ذوق با و انداخت هیکلم ی همه به نگاه یه زد زیبایی لبخند

 تمادر بابت نگرانی بخاطر روز چند این... استثناست امشب اما... بودی خودم باربی اول از که تو

 ...نرسیدی خودت به

 آژانس یه برام ندادم ترجیح تو با کردن ازدواج با رو زندان تا:  زدم داد و شدم بلند عصبانیت با

 ....برم خوام می بگیر

 رو زیمی رو ، ثانیه یه تو بعد و کرد نگاهم غیظ وبا شد بلند کردم وانیشر آخرم ی جمله با باالخره

 ی همه وسط ریخت ظرفاش با ها غذا تموم که زمین رو کرد پرت و کشید تموم عصبانیت با

 هدست و هال تو رفت....ام نداشته اعصاب رو کشید خنجر ظرفا شکستن مهیب صدای آشپزخونه

 ...زد بیرون سالن رد از و برداشت رو پالتوش و کلید

 یه ، کردم می نگاه گریش وحشی این به و بودم ایستاده آشپزخونه وسط هراسان و واج و هاج

 منظره و بود شده مخلوط باهمدیگه دسرها و دوغ و غذا ی همه و بود نمونده باقی دیگه سالم ظرف

 بخودم ، شینما هم سر پشت بوق تا سه صدای با.... بود گذاشته نمایش به رو وحشتناکی ی

 ....دادم ترجیح قرار بر رو فرار و اومدم
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 من و رفت می سرعت تا دویست با... افتاد راه و شد کنده جا از ماشین شدم ماشین سوار وقتی

 گل تونی نمی رو دهنت اون موقع به که فریبا بمیری ای...زدم می رو ناقص ی سکته داشتم

 : گفتم اسالتم با که میشدم بیهوش داشتم دیگه...بگیری

 ...میدی کشتن به رو دومون هر...برو تر آروم خدا رو تو عماد

 ماسالت به دوباره... برد می تر باال سرعتش و کشید می الیی طور همین و نداشت اثر التماسم اما

 : افتادم

 مشا همدیگه با تا رستوران یه برو... بگی تو چی هر ، نداشتم منظوری بخدا... ببخش منو عماد

 ...آرومتر فریبا جون... مبخوری

 سه نای...رفت جلو خیابون تو آرومی به ماشین و شد ثابت تا نود رو اومد پایین ماشین سرعت یهو

 زا دست جونم قسم بخاطر که داشت دوست منو چقدر مگه روانی این...کرد معجزه آخر ی کلمه تا

 یه ، ایستاد خونه روبروی ماشین که بود سکوت بینمون و بود شده راحت خیالم... کشید غرورش

 : گفتم بیارم در دلش از اینکه برای ، بود خیره روبرو به که کردم عماد به نگاه

 منو... کردم خراب رو خوب چیزای همه من اما کردی لطف بهم خیلی امشب... ممنون چیز همه بابت

 ...ببخش زدم که ای بچگونه حرفای بخاطر

 دماوم ماشین از خداحافظی یه با بود گرفته غم گرد صورتش رخ نیم کرد نگاهی نه و زد حرفی نه

 رس حیاط در کنار اومد الستیکاش جیغ صدای وقتی... نرفت بودم نشده حیاط وارد تا و بیرون

 ....ریختم اشک فقط ساعتی تا و حیاط سرد های سنگ روی گذاشتم رو سرم و زمین رو خوردم

 دیگه که آرزویی ، شد برآورده باالخره آرزویم تنها این و برگشت خونه به مامان هفته دو از بعد

 دختر یه از چطوری و انتظارمه در چی بفهمه کسی اینکه بدون... بپردازم رو تاوانش بود وقتش

 قراردادی و ای صیغه زن یه االن ولی ، ازدواجه از مهمتر براش درس میکرد ادعا فقط که دانشجو

 با باید که دمیش پیدا زندگیم تو بعد به ساعب این از بود تیمشکال و مسائل اینها... بود شده تبدیل

 صد مخالفت که چند هر ، آوردم می در اجراش به مرتب ریزی برنامه یه و شده حساب ی نقشه یه

 ....بود وقتش دیگه اما ، داشت برام رو اطرافیان صد رد

 و دوخت به خاله کمک با قبل مثل که میشد بهتر روز به روز مامان و گذشت مامان عمل از ماهی دو

 اینکه مثل ، بود زده حرف باهام و بود زده زنگ فرید هم باری چند...رسید می مردم لباسای دوز
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 کرده رو برداشت این و هست مرگیم یه بود فهمیده صدام تن از که داشت تیزی ی شامه خیلی

 .میکرد باهام رو شوخی بنای و ، شده تنگ براش دلم دوریش از که بود

 ، میرم می دوریت از دارم منم خب ؟...تلخی اینقدر که شده تنگ برام دلت... عزیزم فریبا:  فرید

 زیزع نخور غصه اما... نشم خواب بی و بگیرم آروم دوریت بخاطر تا قلبمه رو عکست صبح تا شبا

 دیگه و بهتره االن و شده عمل مامانم ، دلت ور بیام برگردم همیشه برا میشم آماده دارم ، دلم

 ...ندارم اینجا کاری

 ... کردم می خفه سینه تو رو هقم هق و ریختم می اشک طرف این منم و میزد حرف فرید

 ( ترسم می بودن تو بی آوار از من ، کن ستون ام تنهای زیر را دستهایت) 

 ؟...شدم عماد عاشق بگم دروغ به و بزنم زل چشمات تو چطوری ؟...بشم روبرو باهات چطوری

 ؟...کنم اشک از پر رو سیاهت ای تیله چشمای تا دو اون و بشکنم رو مهربونت دل اون ورچط

 از هک بگیر رو دستم خودت...نشکونم دل و نشکنم که بکن کاری خودت ، بده تحملم خودت خدایا

 ...نمیشه دراز طرف به ، گرمی دست هیچ بعد به این

 خوابی بی و امتحان و درس اما شده چیزیم هی بود فهمیده هم مامان و نداشتم خوبی روز و حال

 یقیطر هر به کنجکاوش نگاه زیر از و کردم می بهونه رو موندم می بیدار امتحانات برای که رو شبا

 ونچ...نفعم به بود شده هم مسئله این اما کرد نمی باور رو حرفم زیاد که هرچند...رفتم می در بود

 نهمی به رفتارم تغییر این بفهمه تونست می زود یخیل شدم عماد عاشق میکردم اقرار وقتی

 ...باشم موفق هام نقشه تو تونستم می بهتر و داره ربط موضوع

 رو اولم شنق شد قرار دانشگاه همین تو منم و بود کنارم بیشتر صمیمیت و نزدیکی با عماد بار این

 مادع مورد در و بودم افسانه با که روز یه... کنم جمع مدرک و سند خودم برای و کنم بازی خوبی به

 و مشد عماد عاشق بودم کنارش که مدت این که کردم اعتراف پرسید می ازم داشت صمیمیتش و

 به ، رفت کردم اش الخلقه ناقص حرفام با رو بیچاره ی افسانه...کنم فکر بهش جدی میخوام

 دل تو اما... بود زده زل بهم ها ثانیه تا و اومد کش دهنش هم و بیرون زد چشماش هم که طوری

 ندالشو تو خیلی آدما که دردیه بد خیلی.... ) خودم و داشتم خبر خودم فقط که بود آتیشی خودم

 ونخودش به شاد ظاهری که بدتر اون از و کنند دل درد کسی با نتونند و باشند داشته غصه و درد

 ....شاعر قول به.. .میشم مرگ ذوق دارم و خوشحالم اتفاق این از خیلی یعنی که بگیرند

 ( نداشت خندیدن دیدیم ما که دنیا این ورنه.....  من راز نداند کس تا زنم می لب بر خنده) 
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 : گفت و پرید بهم افسانه یهو

 عماد عاشق دنیا ور این و خوابوندی نمک آب تو ور اون رو بیچاره اون ؟...دیوونه چی فرید پس

  ؟...شدی

 با داره دوست خودش اون نخوابوندم نمک آب تو رو کسی من : زدم داد و شدم عصبی حرفش با

 ...دارم دوستش من که کنه فکر و بشه نمک

 دل جون به رو هاشون کنایه و توهین ی همه و میشدم دیده آب فوالد مثل باید که بود راه اول این

 ...کشیم می چی دارم من که داشت خبر چه افسانه....خریدم می

 ( را طوفان مصیبتهای داتد می رفته دریا به.....  دارد عالمی موجش که گرفتارم دریایی به) 

 ودب تیغی ی لبه روی لحظه به لحظه ماه چند این که روزی ، رسید منم نمایش اصلی روز باالخره

 مهم ، کردم می بازی مامان برابر در باید که ای نقشه... میشدم شکنجه و میرفتم راه روش که

 دیگه که خواست ازم و مخم رو بود رفته عماد که بود روزی چند... بود زندگیم ی نقشه ترین

 رو تموقعی ، روز چند این منم... خواستگاریم بیاد دوباره داد اجازه اگه تا بزنم حرف مامان با وقتشه

 ....کشید پیش رو مسئله این مامان خود و رسید راه از امشب اینکه تا ندیدم مناسب

 ، برسم درسام به که اتاقم تو برم خواستم می ، شستم رو ظرفا و ، خوردیم شام وقتی شب یه

 : گفت و کرد بهم رو تموم جدیت با مامان

 ییکم من که بار یه چون ؟...چیه حرفش دونستم می... بزنم حرف باهات خوام می بشین جا همین

 عماد مدت این...دید دعما با منو و بود نگرانم و در دم بود اومده اونم بودم اومده دانشگاه از دیر

 ارک سماجتش باالخره ، خونه برگردم اتوبوس با گذاشت نمی روزا بعضی و خونه دم رسوند می منو

 و بزنه حرف باهام مسئله همین مورد در میخواست االنم و بود دیده اون با منو مادر و داد دستم

 رو میکشید جنون به منو تداش که رو ماجرا این دیگه منم زد ازعماد حرفی مامان اگه شد قرار

 ...بدم نجات ها شکنجه این ی همه از رو خودم و بگم بهش

 نای از حرفی عصبانیه خیلی که امشب ترسیدم و کرد شل رو پاهام کمی مامان دستور و جدیت

 : گفتم و بوسیدم رو اش گونه اومدم و کردم لوس رو خودم همین برای بزنم مورد

 ...دارم درس خیلی آخه ، بعد یبرا بزارید میشه عزیزم مامان

 ...دارم کارت بشین ، درسه از مهمتر کارم:  گفت جدیت و اخم با باز مامان
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 داشت نگرانی با که کردم خاله به نگاه یه... ام سینه تو افتاد قلبم مامان خشونت و خشم از

 ناچار به... بزنه فحر باهام چی مورد در میخواد مامان داره خبر اونم بود معلوم ، کرد می نگاهمون

 : گفت که کردم نگاه مامان به و کردم قفل هم تو دستامو و نشستم

 چرا ؟...ندادیم منفی جواب بهش ما مگه... گرده می برت و دور خیلی پسره این بینم می مدتیه یه

 اون ماشین با که دیدمت روزم اون و بود اومده بار چند که بیمارستانم تو ؟...نزدیکته هنوز

 سرهپ این ، نشد اما نگم چیزی خواستم می ؟...باشه داشته تونه می معنی چه این فریبا...یاومد

 فحر مورد این در باهات تا بمونی امشب خواستم ازت... میکنه درازتر گلیمش از پاشو داره دیگه

 گهدی بار یه اگه گفت مادرم بگو بهش ، ببینم برت دور رو پسره این دیگه ندارم دوست من... بزنم

 ، ارمد آبرو محل این تو من... برم می همه پیش رو آبروش و دانشگاه تو میام ببینمتون همدیگه با

 ...بزنه حرفی ام خونواده یا خودم سر پشت کسی خوام نمی

 : گفتم مامان به رو و کرد می نگاهم نگران که کردم خاله به نگاه یه

 مثل مادرت میگفت که بود این برای ، ودب اومده که بیمارستانم تو ؟...هستی نگران چی برای

 ...نداشته خاصی منظور...عیادتش بیام دارم وظیفه و مادرمه

 اینقدر که دیده دور رو فرید چشم...خاص خیلی اونم ، داره خاصی منظور... چرا:  زد فریاد مامان

 ...خاطرخواهته چقدر که خونم نمی چشماش تو از کردی فکر... شده پرو

 که باشی نکرده بهش ای اشاره یه تو موقع یه:  داد ادامه و کرد تیز نگاهشو ، مکث ای ثانیه از بعد

 ؟...بده رو نزدیکی این ی اجازه خودش به اون

 این به تونستم می کی تا... کردم می آغاز رو شوم بازی این باید ، بود بمب انفجار موقعیه دیگه

 به مامان مقابل در رو اولم نقش و باشم محکم باید... بریزم خودم تو و بدم ادامه کاری پنهون

 بخدا... بزارم زمین روی رو بار این سنگینی تا بده قدرت بهم خودت خدایا... کردم می اجرا خوبی

 ، نهبشی اشک به مهربون چشمای این خواست نمی دلم بخدا...بود نمونده باقی برام توانی دیگه

 رو یباز این که امشب به تا اومد جلو پام به پا و تداش برنمی سرم از دست لعنتی تقدیر این اما

 دونستم نمی که بود گرفته رو وجودم ی همه چنان اون وجدان عذاب لحظه اون.... کنم شروع

 از همین برای... بیاد سرش بالیی یه حرفام شنیدن با نکنه که بود این از ترسم همش ، کنم چیکار

 ...نشه بد حالش شنید موحرفا مامان وقتی که خواستم عاجزانه خدا

 : گفتم و انداختم پایین رو سرم بود افتاده جونم به که اضطرابی و استرس با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

164 

 

 ؟...خاصه نگاهش طرز شما قول به و ماست نزدیک هنوز چرا که بدونید رو دلیلش خواید می

 : گفت ای لحظه از بعد و کرد می نگاه چشمام تو داشت تردید با و نگفت هیچی ای لحظه مامان

 ؟...چیه دلیلش

 ...گشتند می ابراز برای فرصتی دنبال به و بودند کرده کمین ام بسته دهان پشت کلمات

 نمی... چرا دونم نمی... دونم نمی ، شدم عماد عاشق... من... من:  گفتم باالخره کردن من من با

 ...دارم دوستش خیلی که دیدم اومدم خودم به وقتی اما ؟...افتاد اتفاق این کی... دونم

 می بهم سکوتش اما ، دیدم نمی حرفام از بعد رو مامان ی قیافه و بود پایین سرم طور همین

 نگاه خاله به بعد و مامان به اول و دادم جرات خودم به...نیفتاده جا براش حرفام باور که فهموند

 داشت حق مامان... کردند می نگاهم داشنتد اومده در حدقه از چشمای با سکوت تو دو هر... کردم

 عماد عاشق بگه و بایسته روش رودر که باشه شده وقیح اینقدر دخترش کرد نمی باور چون

 ات و ، کردم امضا سفته برابرش در و گرفتم عماد از پول من که دونست می فقط ام خاله...شدم

 ...هبزن زل بهم زده متعجب اینطور االن که بود ندیده رفتاری یا رابطه ما بین داشت خبر که جایی

 نشده هضم براش حرفام هنوز ، زد می حرف باهام چاه ته از انگار ، اومد آروم مامان صدای یهو

 ...بود

 ؟...میگی هذیون فریبا ؟...چیه منظورت:  مامان

 ور اینا کاش ای... گفتم می هذیون و داشتم تب کاش ای... گلوم تو نشست سنگین بغض یه

 تو مستقیم... سیاه و تار حقیقت یه بود حقیقت همش... نه اام... بودم دیده کابوس تو همش

 ...بود کرده مشت دستاشو ، کشید می زبونه چشماش تو خشم موج کردم نگاه چشماش

 یه بدید اجازه که بخوام ازتون روز چند همین خواستم می... نمیگم هذیون... خوبم مامان نه:  گفتم

 ...خواستگاریم بیاد عماد دیگه بار

 تو دخوابی محکم سیلی یه ضرب مرتبه یه که ایستادم مقابلش منم ، شد بلند جاش از فمحر با

 اهنگ یهش اشک ی پرده پشت و سکوت تو فقط و نشست اشک به چشمام دردش از که... گوشم

 : زد ادد و کرد عصبیش بیشتر سکوتم اینکه مثل... زد زل چشمام تو ای ثانیه تا اونم...کردم می
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 تو کی رو سیاه فکر این ؟...شدی دیوونه فریبا...میگی هذیون که داری تب واقعاً کهاین مثل... نه

 ؟...انداخته سرت

 گهدی و... بست چشماشو و مبل پشتی به داد تکیه رو سرش و مبل رو نشست دوباره حرفاش با

 بودن نبود ساکت برای راهی دیگه اما ، بگیره درد قلبش ترسیدم می بودم نگرانش... نگفت هیچی

 ...کنم مقاومت تونستم نمی دیگه... میشدم خالص وضعیت این از تا زدم می حرفامو باید ،

 خودم دست بخدا اما ، نیست آسون براتون حرفا این شنیدن دونم می... مامان:  گفتم آرومی به

 ...کنم فراموشش تونم نمی و دارم دوستش رو عماد من ، نبود

 و پیشوند بدون رو اسمش که شدی گستاخ اینقدر...فریبا ندبب رو دهنت:  زد فریاد یهو مامان

 این که کرده چیکار باهات ؟...اومده سرت به چی بودم مریض من که مدت این ؟...میاری پسوند

 بعد و خونی می رو درست اینکه به امید به رو بیچاره اون ؟...چی فرید پس ؟...زنی می رو حرفا

 دبو این ؟...بکنی خوای می غلطی هر خودت اینجا که دنیا ور اون بره فرستادی میدی جواب بهش

 ماجرا این از فرید اگه بفهمی تونی می ؟...داری وجدان اصال تو ؟...دادی بهش که اعتمادی اون

 ؟...میاد سرش به چی بفهمه چیزی

 بیاد سرش بالیی اینکه از.. شد آشوب دلم تو مامان آخر ی جمله شنیدن با... کشیدم عمیقی نفس

 اومدم ااینج تا که حاال کن کمکم خدایا...شد سرازیر قلبم خود تا دردش و کشید تیر هام شقیقه تو

 : گفتم دوباره زارم حال با... نریزم فرو و نشکنم

 حکم برام فقط اون... ندارم فرید به ای عالقه هیچ من که کن درک حاال دیگه خدا رو تو... مامان

 عمه مالمتای و تحقیر هدف و کنم ازدواج باهاش زور به خوام نمی. ..داره رو پسرعمه یه ، برادر یه

 قاب خوام می و چسبیدم بهشون پول بخاطر من که بزنه کنایه بهم همیشه که ، بگیرم قرار

 این به وادار زور به منو خواید می چرا مامان... خوام نمی رو پیوند این من... بدزدم رو پسرشون

 ؟...بکنید رو کار این من با خواید می چرا ؟...نکردی تجربه رو عشق خودت مگه... کنید کار

 : گفت و زد قدمی چند و شد بلند مامان

 مادرم و پدر با ، بود مهم برامون ترا بزرگ نظر ، شدیم همدیگه عاشق پدرت و من که موقعی اون

 رو اصلیش ودخ زاره نمی که وجودشه تو چیزایی یه...نیست اعتماد قابل پسر این... کردم مشورت

 ...بشه
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 برا اون پولداریم ما نکنه...شدید متوجه فقط شما که داره چی پسر این:  گفتم مامان به رو

 ؟...مامان آره... دوخته کیسه ثروتمون

 ...خراشم پر قلب روی به بود دیگری خراش نگاش غم ، کرد نگاهم سرزنش و غم با مامان

 کلمش زندگیش تو تونه می این و ، نداره خوبی ی تهگذش کنم فکر...نبود این من منظور:  مامان

 ؟...بشه ساز

 ؟...دارید خبر اون ی گذشته از شما:  گفتم دفاعی حالت و تعجب با

 یه ی بچه اون... بود کرده تحقیق موردش در فرید ، خواستگاری بود اومده که موقع اون:  مامان

 زندگی مادرش و پدر دعواهای و جنگ یشآت بین...بوده آشوب از پر و پاشیده هم از ی خونواده

 ؟...نه یا فهمی می رو اینا...خشمه و کینه از پر... نداشته خوبی گی بچه و کرده

 آینده رد ، نمیشه دلیل نداشته خوبی ی گذشته چون... کنی می جنایت از قبل قصاص چرا:  گفتم

 و عشق با چیزش همه که دیدم مهربونی پسر اونو بود باهاش که مدت این... بشه ساز مشکل هم

 ...بشه عوض اخالقش ممکنه غیر... بوده احساس

 : گفت و کرد بهم خشمگینی و برنده نگاه دفاعم این از مامان

 نکن کاری... بکنی بخوای غلطی هر ، زارم نمی باش مطمئن... نگهدار خودت برا داری نظری هر

 این دقی...عمه پیش بفرستمت اون با بعد و عقد ی سفره پای بشونمت زور به و کنم خبر رو فرید

 ...شو دور چشمام جلوی از حاالم...تو نه من نه وگرنه ، بزن رو پسره

 یادفر... نداشتم رفتارم رو تمرکزی هیچ ، دلخور و بودم عصبانی ، اومد بدرد دلم توهین همه این از

 : زدم

 ...کنم می ازدواج باهاش و دارم دوست رو اون من ، کنه منصرف منو تونه نمی کس هیچ

 ور سرم...آوردم پناه اتاقم به بود شده سرازیر یهو که هایی اشک با و نموندم دیگه حرفام از بعد

 وراینط که بود شده چم من خدایا... نشنوه کسی هامو گریه هق هق صدای که کردم فرو بالش توی

 شدم عماد عاشق بگم و بزنم زل چشماش تو بودم کرده جراًت چطور ؟...کردم می اذیت رو مادرم

 می چیکار ماجرا این وسط من ؟...بود مصیبتی چه دیگه این...کنم ازدواج باهاش خوام می و

 ؟...کردم
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 اج صورتش تو هنوز که حیرتی با و نشست کنارم و اتاقم تو اومد خاله که کردم می هق هق داشتم

 : گفت بود کرده خوش

 یگفت می پیش وقت چند تا که تو ؟...زنی می زار یاینطور پسره اون برای ؟...شده چت تو فریبا

 مامانت جلوی یهو که شده عوض چی حاال...عماد نه فرید نه میگفتی ، بخونم درس خوام می فقط

 ؟...افتاده برات اتفاقی چه ؟...هان ؟...شدی عماد عاشق میگی و ایستی می

... مبافت می بهم دروغ و یدادمم توضیح خاله برای باید حاالم ، کردم پاک اشکامو دستم پشت با

 با...شیطونی خود تو... شده آسون گفتن دروغ برام دیدمت که روزی از... عماد کنه لعنتت خدا

 : گفتم و کردم نگاه خاله به نشسته خون به چشمای

 بهش ، بود کنارم که وقت چند این...شدم گرفتار کنم چیکار ، کنم اذیت مامانو خوام نمی بخدا

 کوچیک من روزا اون ،. میگم چی من دونی می کردی ازدواج عشق با که تو خاله...شدم مند عالقه

 می رو شدنت عاشق بود خونده گوشم تو ، داشتن دوست از فرید که حرفایی با اما ، بودم

... بودم خوشحال برات و دیدم می رو همه... دلت شادی ، نگاهت برق ، صورتت التهاب... فهمیدم

 با کنم ازدواج روزی یه قراره اگه و بشم عاشق حمیرا خاله مثل خواد می دلم منم گفتم می خودم با

 ...معمولی ازدواج یه با نه... اجبار با نه... بدم انجام رو کار این عشق

 یه عنوان به نه اما دارم دوست و فرید من... کنم ازدواج فرید با که میکنه مجبور منو داره مامان

 ...بس و ادرهبر یه برام اون ، همسر

 عاشق روزی یه منم که دارم قبول... عزیزم:  گفت و کرد نگاهم غمگین و گرفت رو دستم خاله

 ی همه کن باور... اومد سرم به چی عشق این وجود با که دیدی اما... میکنم درک رو تو و بودم

 اام ، ارهند وجود واقعی عاشق نمیگم... نیستند واقعی عاشق ، زنند می عشق از دم که کسانی

 در غلط فکر یه یا تصمیم یه گاهی... کنی باور هم تو دارم دوست گفت و جلو اومد که نفر یه نمیشه

 شیبا فرید با خوای نمی... بکشه نابودی به و کنه عوض رو ها خیلی سرنوشت میتونه لحظه یه

 ثابت بهت عشقش و بگذره مدت یه بزار ، نگیر تصمیم عماد مورد در زود اینقدر اما...نباش

 تو ، کرده خواستگاری ازت چون و بدونی اون مدیون رو خودت ، مادرت عمل پول بخاطر نزار...بشه

 ...بله بگی بهش فوری باید

 بهم که اولی روز از... نزدم رو حرفا این مدیونشم اینکه و مامان خرج مورد در... خاله نه:  گفتم

 العمالش عکس و عمل و رفتار ، کردم تحقیق موردش در صدا بی و آروم خیلی ، داد نشون عالقه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

168 

 

 چشماش آرامش میکرد جذب منو که چیزی اولین کردم می نگاه چشماش تو وقتی... سنجیدم رو

 چون بود این من حس شاید ، میشد نزدیک بهم بیشتر اون ، کردم می فرار ازش چی هر... بود

 .کنم ارضاء رو حسم دو هر خواست می دلم جوری یه... گرفتم نمی فاصله ازش دل ته از وقت هیچ

 ...کشیدم می پیش پا با و زدم می پس دست با افسانه قول به...رو عشق هم رو نفرتم هم

 و رمدا دوستش بگم چطوری ، هستید نگرانم که نشدم عاشق شبه یه...خاله نزدم آب به گدار بی

 شبه... باشم فرید با ونمت نمی بگو بهش ، بزن حرف مامان با تو خاله... بگذرم ازش تونم نمی

 خودش اما ، نداره حسابی و درست ی خونواده درسته... کنه قبول رو عماد ، بدد بها عشقم به بگو

 ...نیست زندگیش تو تاریکی ی نقطه هیچ و خوبیه پسر

 ؟...میکنی چیکار دانشگاه با: گفت و دوخت چشمام تو رو نگرانش نگاه خاله

 و نیمک می نامزد هم با فقط ما ، کنم فراموش رو درسم که نیست رارق... کنم نمی خاصی کار:  گفتم

 ...کنیم می ازدواج گرفتنم مدرک از بعد

 ؟...رفتی پیش هم اینجا تا که گرفتی قطعی تصمیم دیگه پس:  خاله

 کاری من نشه راضی مامان تا گفتم بهش...زدیم حرف موردش در فقط... خاله نه:  گفتم

 ...بده نجات افتادم توش که مخمصه این از منو ، نک کمکم خاله...نمیکنم

 این در هم تو...دم نمی قول بهت اما ، زنم می حرف باهاش... خاله باشه:  گفت و کشید آهی خاله

 ..بشی پشیمون من مثل که نکن عجله اینقدر خاص مورد

 ما گرفته صدای زا ، زد زنگ افسانه که بودم خودم عالم تو رو ساعتی نیم یه ، خاله رفتن از بعد

 سکوت گاهی تعجب از اونم ، گفتم رو جریان بهش مختصر و مفید ، هست چیزیم یه که فهمید

 :  گفت شد آروم که بعد... زد می جیغ گاهی و میکرد

 یه فریبا...  بشه باورش آدم بزن حرفی یه ؟...شدی عاشق ، کم مدت این تو ؟...شدی دیوونه

 ...شناختش درست میشهن و مجهوله غیر پسره این چیزای

 غیر تو قول ،به برام عماد چیز هیچ... نده بیرون شناسی روان نطق و ببند رو دهنت تو:  گفتم

 ...میکنم ازدواج باهاش و دارم دوستش من... نیست مجهول

 گفتی دلت تو دیدیش تا نگو... داری تندی آتیش عجب... اوه... اوه:  گفت و کرد مسخره منو اونم

 یخواستگار ماهم چند از بعد... رابطه تور توی بندازیمش باید که ایناست از ، ازدواج راب میده جون
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 ات خوبه ؟...فریبا آره...آسایش عمر یه هم بعد و دار پف دامن با عروس لباس یه با رویایی ازدواج و

 راانگ خودت برا اما ، کنی توجه بهش که نداره رو ارزشش مذکر جنس ، گفتی می پیش وقت چند

 ؟...خانوم فریبا ترکوندی الوم جاال تا ببینم... رسیدی مثبت و خوب خیلی ی نقطه یه به

 ثلم که تموم خشم با... ام شده خراب اعصاب رو میزد باالنس هی روانیم این بود خوب حالم خیلی

 اون از چقدر... دیوونه ی دختره... خاموش بعدم و کردم قطع رو تلفن کشید شعله اژدها خشم

 و احرف این با باید... آخرش تا کو ، اولشه این... فریبا حقته...بیرون ریخت مفت حرف اش لهطوی

 دتخو که راهیه این ، بندازی پوست مار مثل و بشی کلفت پوست باید... بیایی کنار ها کنایه

 ..کردی انتخاب

 کردم بازش و پنجره جلوی رفتم...بودم شده نازک دل مدت این چقدر ، ریخت فرو دوباره اشکم

 می رو فضا سکوت باد صدای و بود شده سردتر هوا... لرزوندم و دارم تب تن به خورد سرد هوای

 از... آورده در خودش اسارت به رو دلم و افتاده جونم به که آتیشیه چه این من خدای...شکست

 یه اب و کرد جمع رو ساکش بدو بدو هم خوشبختی ، بود کرده پیدا عمل به احتیاج مامان که وقتی

 ...بود رفته زندگیم از السیر سریع قطار

... ترکید می درد از داشت سرم ، فشردم هام شقیقه روی رو دستام ، میکرد درد شدت به سرم

 تاقا این و تخت ،این بخوابم تا کشیدم سرم روی رو پتو و تخت روی اومدم... بود متشنج اعصابم

 ...دبو بریده رو امانم که دردی سنگین بار زیر از بمقل کشیدن بیرون برای بود امنی محل تنها

 اما ونمنم خواب صبح تا کنم تنظیم صبح شش ساعت رو تا که کردم روشن رو مبایلم خواب از قبل

 براش... نه یا زدم حرف مادرم با ببینه که بود زده زنگ حتماً... بود اومده برام عماد از کال میس یه

 ور چیز همه برات دانشگاه تو فردا گفتم بهش پیام تو و نزنه نگز شب موقع این که دادم پیام

 : داد پیام دوباره... میکنم تعریف

 ...میشم دیوونه بار این که نبینم اخمو فردا رو تو باز من که بخوابی خوب... دلم عزیز باشه

 : گفتم خودم با فشرده های دندون با و اومد جوش به خونم ، خوندم رو پیامش وقتی

 خوابی می که امشب امیدوارم...نمیکنه دیوونه رو تو من اخمای ، بودی روانی یه اولم از اصال تو

 ...نشی بلند دیگه
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 از ، بکنم رو کسی مرگ آرزوی که میشد باعث و میکشید زبونه وجودم تو که خشم همه این از

 خودم به بتنس عماد لطفای مرهون رو جدیدم خصوصیات این ی همه اما...  اومد می بدم خودم

 ازب زندگیم تو پاش که روزی از... بود خریده پول با رو کنارش منو داشتن که لطفی...دونستم می

 و زده ما ی همه زندگی به ریشتری ده ای زلزله یه مثل ، بود ریخته هم به رو چیز همه بود شده

  داد می سر پیروزی ی قهقهه و بود ایستاده هاش خرابی روی و بود کرده ویرون رو چیز همه

...  اومده هدیگ پیام یه صدای باز که فرستادم بیرون رو نفرتم و کینه از پر نفس و بستم رو چشمام

 بود ستادهفر عاشقونه پیام باز حتماً... کردم پاک بخونم رو پیامش اینکه بدون بود لعنتیش خود باز

 هم این از رو حالم و رفت می رژه اعصابم رو کلماتش تک تک صبح خود تا خوندمش می اگه که

 ...کرد می بدتر

 ، وبرومر دیوار تو کنم پرت رو گوشی رفتم عصبانیت از... اومد پیام صدای باز که بستم رو چشمام

 و بود باال سرم که طور همین و موند هوا تو دستم...شد نمایان صفحه روی فرید عکس و اسم که

 ریخت می که اشکی قطره هر با که ختسو می اینقدر چشمام... شد سرازیر اشکام دیدمش می

 روبروم و پایین آوردم آروم آروم رو دستم که طور همین...کردند می فرو چشمم تو سوزن یه انگار

 طاقت... شد تبدیل هق هق به ام گریه میکرد جادو منو همیشه که چشماش اون دیدن با ، گرفتم

 اراده بی که کنم پاک نخونده عماد پیام لمث اونم تا بردم رو دستم... نداشتم رو پیامش کردن باز

 ام شده تیکه تیکه قلب با... شد باز پیام که زدم رو ای دکمه و خورد سر دیگه طرف به انگشتم

 ....کردم خوندن به شروع

 ( میکنم حس تنم روی رو تو بوی.... آروم آروم.... میکنم فکر تو کنار بودن به... آروم آروم) 

 ( شد تو رنگ من دنیای ی همه... آروم آروم... شد تو عکس اتاقم ی همه... آروم آروم) 

 روی میکشند کند تیغ پیاماشون همین با دارند که بیشتر این از شکنجه آیا... خدایا وای

... ریدمب دیگه کنم تحمل نمیتونم دیگه... خدایا... بکشم زجر اینقدر نزار دیگه تو خدایا ؟...شاهرگم

 ...مرگ پیغام بود شده من برا که جدید تکنولوژی این به لعنت

 ...کردم خالی بالش روی رو صدام بی هق هق و کردم فرو بالش توی رو سرم

 ( من با صحبت سر بگشایی میشد کاش ای.....  من با محبت قحط در عاطفه از پر ای) 

 ( من با حسادت روی از شد دور آسمون.....  خیال معراج به تو با بزنم پر خواستم) 
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 ( من ب حسرت و غربت و مرثیه این از بعد.....  تو با شکوفا های غزل شور ، این از بعد )

  من با قیامت روز تا تو چشمان داغ.....  ماند خواهد ولی ، باغ این از کوچید چه گر) 

 ور تلفنم دیشب... شدم بیدار اتاقم تو بود پریده آروم آروم که صبحگاهی نور با همیشه مثل

 دادم نمی اگه ، بدم رو جوابش باید میده پیام یه وقتی فرید دونستم می... بودم هکرد خاموش

 ، نمک بازی نقش اون جلوی تونستم نمی دیگه روزم و حال این با منم ، زد می زنگ و میشد نگران

 حترجی فرید جواب به رو دانشگاه به رسیدن دیر و کنم خاموشش که بود این کار بهترین پس

 .... بودم شده بیدار موقع به گریه و سردرد و خوابی بی همه اون با وشبختانهخ اما... بدم

 هب نگاهی اینکه بدون...بود دردناک و سنگین دیشب های گریه از کردم باز رو چشمام سختی به

 اون ورم شاید ، صورتم رو ریختم می مشت مشت رو آب بخورم جا ورمش از و بکنم چشمام

 و ورم اون آرایش کمی یه با...بود تماشایی چشمام اون شدم آیینه متسلی وقتی اما... بخوابه

 ...دانشگاه برم که شدم آماده و کردم پنهون رو سرخیش

 سینک پای پذیرایی به پشت مامان ، داد رو جوابم خاله فقط...کردم سالم و پذیرایی تو اومدم

 ...شدم راهی خداحافظی یه با... داد رو سالمم جواب نه و برگشت نه... بود ایستاده شویی ظرف

 ...نمیشه دیر بخور صبحونه بیا:  گفت خاله

 ...ندارم میل:  گفتم ای کرده بغض صدای با

 میقع نفس یه ، میشد بارونی چشمام داشت دوباره... ایستگاه سمت رفتم و بیرون خونه از اومدم

... گرفت جواب آروم و کرد سالم آروم افسانه...شدم اتوبوس سوار و زدم پس اشکامو و کشیدم

 افسانه حرف به ، کردم می تماشا رو بیرون که طور همین ، بودم ناراحت دیشبش حرف از هنوز

 بد چه خوب چه مسائل ی همه تو آدما اینقدر چرا ؟...دونستند می موردم در چی... کردم می فکر

 مبود شده مجبور پول بخاطر...ایه همهمه چه دلم این تو که نداشتند خبر...کردند می قضاوت زود

 یه هشب جورایی یه که فرید مقابل در وقت هیچ که نقشی ، کنم بازی رو چاک سینه عاشقای نقش

 نهعاشقو حرف یه فقط دارم آرزو میگفت بهم همیشه و...بودم نکرده بازی هم داشتم نزدیکی حس

 ...بشنوم تو از
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 که گنجید نمی کدومشون هیچ باور وت...نداشتند تقصیری هم اونا ، کردم می فکر خوب وقتی اما

 نشده حل بود معمایی یه خودش این... خوام می رو عماد بگم و بایستم مامان جلوی محکم من

 ...کرد سکوت دانشگاه تا اونم نیست روبراه زیاد حالم دید وقتی افسانه... براشون

 تی یه و ای سورمه اسپرت پتی یه و زیبا لبخند یه با... دیدم منتظر رو عماد دانشگاه تو رفتیم تا

 شوقی با ، بود احساسش یدکش نگاهش...بو خوش و قیمت گرون عطری در غرق سفید شرت

 ...کرد می نگاه منو داشت لذت با آمیخته

 و مهر اون چشمای تو... اومد نزدیکتر عماد و شد جدا ما از پرسی احوال و سالم از بعد افسانه

 عماد چرا که بود عجیب برام فقط... دلواپسی و نگرانی ، من چشمای تو و زد می موج عشق شوق

.. .میکنه امضا رو روحم مرگ سند کارش این با داره که بفهمه و بخونه رو نگاهم حرف خواست نمی

 باهاش قراردادی بود نخواسته ازم اگه ؟...میشد چی بود داده قرض عنوان به رو پول این اگه

 این ی همه ؟...کردم می تنگ رو خدا دنیای کجای داشتم ولپ خودم اگه ؟...میشد چی کنم ازدواج

 بار این زیر داشتم و بود خسته جسمم و روح ، رفت نمی بیرون مغزم از هم ثانیه یه ها سوال

 ...میشدم له غصه و غم سنگین

 ...کرد پاره رو افکارم که بود عماد این بازم ، بودم خودم خیاالت و اوهام تو همیشه مثل بازم

 تونیتزی چشمای غم اون نبینم و بمیرم... خوشگلم پکری اینقدر چرا...خودم گل خانوم به به:  عماد

 ...رو

 نهمی از باید ، گرفته باال دست رو خودش خیلی اینکه مثل... بابا نه... کردم درهم خفن رو اخمام

 : فتمگ خشم اب همین برا... نکنه نزدیکی احساس اینقدر نشده خبری هنوز که کردم می کاری حاال

 ...شدی خاله پسر که نیفتاده اتفاق قراردادی ازدواج اون هنوز

 : گفت لبخند یه با و کرد جمع رو خودش زود اما ، خورد جا حرفم از

 می شوخی داشتم... کنی می خالی من سر رو دلیت دق چرا حاال... موقعش به اونم نخور غصه

 ...بیای در هوا و حال این از کردم

 خالی اون سر رو دلیم دق چرا داره ادعا آقا...پرو بچه... انداختم پایین رو سرم و منگفت چیزی

 ...کوفتیت عشق اون و توست تقصیر همش...کنم خالی کی سر پس ، میکنم

 ؟...زدی حرف مادرت با ؟...فریبا شده چی:  گفت و شد جدی اونم بار این
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 :  گفتم و زدم زل بهش و کردم ندبل رو سرم و دادم تکونش بود پایین سرم که طور همین

... عماد... بکنم غلطی همچین زاره نمی گفت و کرد دعوا باهام خیلی...مخالفه صد در صد مامان

 ...کنم ازدواج فرید با من خواد می مامان

 دستش اون تو و کرد مشت رو دستش یه و شد عوض نگاهش رنگ یهو ، حرفام شنیدن با عماد

 :  گفت ردهفش دندونای با و کوبوند

 ...نشنوم رو فرید این اسم دیگه میشه کی

... سوندتر منو حقیقتاً که نشست چشماش تو ای کینه یه... بود سوال عالمت برام فرید از نفرتش

 : گفتم نشم ها بچه ی سوژه دانشگاه تو و کنم آرومش اینکه برای

 وقعم همون مامان خواستگاری یبیا میخوای دوباره گفتی تا مامان که نداری توقع ؟...عماد چته تو

 من کن باور... کنی فراموش رو چیز همه باید بزنی جا بخوای اگه راهه اول تازه این ؟...بگه رو بله

 ...میکنم عمل هم بهش میدم قولی وقتی ، نمیرم مامان حرف بار زیر

 : گفت کوچیک لبخند یه با و رفت کنار اخماش حرفم با عماد

 ...خواستگاریت بیام هفته آخر بزار اما...بگی تو چی هر گلم باشه

 ، مبزن حرف مامان با دیگه بار چند تا کن صبر یکمی خدا رو تو ؟...زود اینقدر چرا:  گفتم عجله با

 ...بشه نرم کم کم شاید

 : زد داد تقریباً و صورتش تو اومد ترسناک حالت همون دوباره

 نمی دیگه ...کنم معلوم رو تکلیفم تا میام هفته آخر... بدم فرصت بهش که نیست بیا کوتاه مامانت

 ...باشم دور ازت تونم

 بود رفته که راهش خط به واج و هاج هنوز من و ، کالسا سمت رفت ای دیگه حرف بدون عماد

 ...کردم می نگاه

 نه فصل..... @

 مهنوز. ..خواستگاری برا بیاد میخواد عماد که گفتم می مامان به باید من و بود شب شنبه چهار

 جا نهمو اونا با که ها بچه اتاق تو بود رفته خاله و بود آشپزخونه تو مامان... بود سنگین سر باهام
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 مامان بر و دور ها بچه ذاشت نمی زیاد خاله ، بود خورد مامان اعصاب که روز چند این... کنه بازی

 هم ااون... ها بچه بیچاره کرد می بازی اونا با اتاق تو بیشتر همین برا ، کنند صدا و سر و باشند

 تو که هم مواقعی و بودم کرده فراموششونًً  کال که خودمم... نبودند امان در من تصمیم ازاین

 سک هیچ ی حوصله و باشم تنها میخواستم ، کردم می قفل رو در و اتاقم تو رفتم می بودم خونه

 ....اومدند نمی مطرف اصال دیدند می رو خرابم حال وقتی طفلکیام... نداشتم رو

 صدای با کشید می دستمال رو سماور آشپزخونه تو داشت و بود بهم مامان پشت که طور همین

 : گفتم لرزونی

 کن نگام خدا رو تو... خواستگاری بیاد شب فردا خواد می تدین آقای میدی اجازه اگه...جون مامان

 ههمدیگ عاشق مدت این تو که هعشق فقط اون و منو گناه... نکن سرزنش عشق این بخاطر منو و

 ...کنی درک رو ما بودی عاشق روزی یه خودت که شما میخواد دلم... شدیم

 بعد... کرد می نگاهم داشت نگرانی با که شنید حرفامو تقریباً و پیشمون اومد هم خاله وقت این در

 رو زیباش صورت بودم تونسته تازه هفته یه از بعد... طرفم برگشت مامان یهو ، طوالنی مکث یه

 هم گاهین نیم یه حتی که بود شاکی دستم از خیلی روز چند این...بشم خیره چشماش تو و ببینم

 متیسال بخاطر همش که بگم بهش تونستم نمی و میکرد داغونم داشت رفتارش این... نکرد بهم

 هم بعد و سوزونه می رو خودم همه از اول که ، زارم می آتیش این تو پامو دارم که بود شما

 ...میشه پرتاب طرفم به اطرافیان های سرزنش و تحقیرها تیرهای

 و لرزوند رو دلم که دیدم رو پایانی بی غم آتیش اون پشت اما ، بود آتیش ی گوله دو چشماش

 ...کرد گلوم مهمون رو بغض

 ور ازیب گربه و موش این باید دیگه ، بیاد بگید بهش بهتره...خانوم فریبا آره:  گفت خشم با

 ...است همه صالح به اینطوری ، کنیم تمومش

 نگاه... گذاشت تنها خودم اندوه تو منو و اتاقش تو رفت تلخش و جدی حرفای گفتن با مامان

 ...گرفتم دستام بین رو سرم و مبل رو نشستم اومدم و کردم خاله به غمگینی

 اینو ارزش ، میری رو درست راه ریدا مطمئنی فریبا:  گفت آلودی غم صدای با و روبروم اومد خاله

 اینجا به و کشید زحمت پات به عمر یه که مادری ؟...برنجونی خودت از رو مادرت که داره

 با و دانشجو یه بشی تا...کنی زندگی راحت تو تا گذشت چیزش همه از که مادری... رسوندت

 ...اون افتخار بشی خوندت درس
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 دل از کی... میشدم نابود حرفاش با داشتم... پاشید می زخمم رو نمک حرفاش با داشت خاله

 فتیخ چه به تن ، پول نداشتن بخاطر... حامی یه ، پدر نداشتن بخاطر که داشت خبر من ی بیچاره

 ممجون مامان برا بودم حاضر... نیستم پشیمون... ببینم سالم جلوم رو مامان حاال که بودم داده

 ، غمش پر نگاه ، مامان خشم از پر و عصبی نگاهای این ، اه سرزنش این و حرفا این اما... بدم

 ...انداخت می پا از منو داشت

 تو لومگ بغض...نبود حقم واقعاً که بشنوم اندرز و پند خاله از و بشینم اونجا تونستم نمی دیگه

 ...ریخت فرو اشکام و شکست چشمام

 دمش حاضر که میاره روزم به چه ارهد عشق این که فهمیدید می کاش ای:  گفتم خاله به آرومی به

 عماد از تونم نمی کن باور خاله... نکنه مخالفت باهام که بخوام ازش و بایستم مامان مقابل

 ...بگذرم

 و اتاقم تو اومدم بالفاصله و نگه هیچی دیگه کردم اشاره بهش دست با که بزنه حرف رفت خاله

 رو سرم و خوردم سر در پشت و و کردم قفل ور در... گذاشتم تنها پریشونش افکار با رو خاله

 شدت به ودب گرفته رو گریبانم که بدبختی و بیگناهیم برای تونستم می تا و گذاشتم زانوهام روی

 نهک طردم اگه حتی ، کردم می تحمل باید...داشتم مادرم به که بود عشقی تاوان این... کردم گریه

 نمی خودم برا دیگه هیچی ، نداشتم آرزویی یچه دیگه من باشه خوب اون... نبود مهم برام

 ... مقابلم نه باشه کنارم خوشحال و سالم مامان خواستم می فقط...خواستم

 خیلی خوردن برا غم که من... خدا:  نالیدم و کردم خدا آسمون به نگاه یه و کشیدم سوزناکی آه

 ام فهخ صدا بی ممکنه که ای لقمه اونم... بگیره لقمه برام بازم روزگاره این گذاشتی چرا ، داشتم

 ....کنه

 اما...سیدر راه از بالخره برو چشم تو تیپ یه و فانتزی شیرینی جعبه یه و زیبا گل دسته یه با عماد

 به دعوت اونو و داد بهش خشکی سالم جواب و نبود مهربون باهاش قبل ی دفعه مثل مامان

 رو چیز همه و بودم زده حرف تلفنی باهاش بالق چون ، نخورد جا زیاد عماد البته...کرد نشستن

 و دبو کرده قبول اونم و باشه تند باهات مامان رفتار داره امکان که بودم کرده بینی پیش براش

 ...کنه عمل اش وظیفه به بار آخرین برای بود اومده فقط... نبود مهم براش
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 بقط... بود دوخته چشم ما هب نگرانی با و بود نشسته ساکت صندلی رو آشپزخونه تو هم خاله

 امان در احتمالی های تنش و استرس از که خانوم سهیال ی خونه بردهبود رو وروجکا معمولم

 ...باشند

 تربه سخت عمل اون از بعد امیدوارم ؟...خوبه که حالتون:  گفت مامان به رو لب به لبخندی با عماد

 ؟...باشید شده هم

 ...خوبم ممنون:  گفت فقط سردی لحن یه با مامان

 اینطوری ؟...داده کسی چه و چقدر خرجش و شده انجام قلبش رو عملی چه دونست می اگه

 ...داد نمی رو عماد جواب عصبانی و عبوس و خشک

 به و هخون این تو دوباره حضورم که دونم می:  گفت کنه صبر تونست نمی این از بیشتر که عماد

 ...اما... کنید می برخورد سرد اینقدر که هکرد ناراحت رو شما خواستگار یه عنوان

 رو تحملش که دونستم می چون ، بگه من داشتن دوست و عشق از دیگه عماد نذاشت مامان

 : گفت خشک و سرد لحن همون با همین برا... نداره

 به هبلک خواستگار یه عنوان به نه ، خونه این تو بیاید شدم راضی که آخره بار این... تدین آقای

 ترمدخ از دست که کنم خواهش و بخوام ازتون مادرانه باز تا بیایید خواستم ازتون فرزند یه وانعن

 باید هباش داشته هم روزی یه اگه ، نداره ازدواج برا آمادگی االن فریبا که گفتم بهتون قبالً ...بردارید

 به هبش پیدا شما ی کله و سر اینکه از قبل رو فریبا قول من... بده پیوند دست اش عمه پسر با

 سیک برای رو وقتتون دیگه و کنید فراموش منو دختر همیشه برای بهتره پس ، دادم اش عمه پسر

 ...ندید هدر رسید نمی بهش مطمئناً که

 نگاهش و اش چهره تغییر از میشد رو این و خورد جا خیلی مادرم پروای بی و رک حرفای از عماد

 سیستم جور بد مامان حرفای ، شد سرزنش از پر لحظه یه نگاهش...فهمید دوخت من به اول که

 جزو نم که میکرد تاًکید مامان و اومد می فرید اسم که اونجایی مخصوصاً ... داد قلقلک رو عصبیش

 ندیگرو و نداشتم انتخاب حق که بودم بیچاره من فقط وسط این... هستم فرید خصوصی اموال

 ...گرفتند می تصمیم برام

 با و نشست لباش رو لبخند دوباره و داد موضع تغییر زود خیلی ، بود حرفا این از تر گزرن عماد اما

 : گفت کامل نفس به اعتماد
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 ازدواج این به میل هم خانوم فریبا بار این...کرده فرق پیش ی دفعه با بار این... شکیب خانوم

 تیدگف خودتون که طور همین بیاید میکنم خواهش ازتون... کرده باور منو عشق کم کم اونم... داره

 ...نشید عشق این جدایی باعث و بزارید من دست تو خانوم فریبا دست مادرانه

 : گفت بلندی صدای با که رسوند جوش ی نقطه به و کرد عصبانی رو مامان باالخره حرفاش با

 پسر و اون... بده نفر دو به تونه نمی زمان یه تو رو عشقش من ؟دختر...تدین آقای عشق کدوم

 من ی خواسته ، نکردند ازدواج هم با اگه و بودند همدیگه عاشق پیش وقت خیلی از اش عمه

 چرا.. .بینم نمی باشه داشته شما به نسبت باید که دخترم چشمای تو رو عشقی هیچ من...بوده

 ؟...زنید می گول رو خودتون

 ؟...زنید می داد چرا. ..باش آروم کنم می خواهش مامان:  گفتم مامان به رو نگرانی با

 یه اش آینده برا تونه نمی که کسی... نزن حرف تو لطفاً :  زد داد و بهم توپید عصبانیت با مامان

 ...نداره زدن حرف حق ، بگیره درست تصمیم

 به هم عماد نگاه... بمیرم خواستم می و اومد درد به دلم عماد جلوی تحقیرش و مامان حرف از

 اشقع فرید و من که بود شده مطمئن دیگه مامان حرفای با اینکه مثل... بود شده اضافه ناراحتیام

 ونما مامان حرفای... بمونم کنارش سال یه مدت به که شدم مجبور پول خاطر به و هستیم همدیگه

 ....بود کرده خراب رو حالم جوری بد که بود خشم از پر و خصمانه نگاهش و بود کرده منقلب

 می که مهربونش حالت همون با دوباره و یافت باز رو خودش هم باز دعما بود صورت هر به

 : گفت کنه اش خواسته تسلیم رو مامان خواست

 یلم باب فقط که دیگه عشق یه که گیرید می ندیده رو دخترتون عشق این مخصوصاً دارید شما

 تهس اش مهع پسر عاشق اگه که پرسیدم دخترتون از بارها من... کنید تحمیل بهش رو شماست

 ی خواسته فقط این و نداره فرید به ای عالقه که گفته بهم اون اما ، جداست هم از راهمون ما ،

 ...شماست

 منو و گهب دروغ قشنگ اینقدر بخواد که باشه صفت شیطان اینقدر عماد این که نمیکردم باور وای) 

 ( بدیم ادامه کذایی نقش همین به بودم مجبور و اومد برنمی کاری دستم از اما... بده جلوه مقصر

 دادم جراًت خودم به و گذاشتم پیش پا خانوم فریبا از حرفا این دونستن با من:  داد ادامه عماد

 ...خواستگاری بیام بازم
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 که گفتی براش چی تو ؟...میگه چی آقا این:  گفت خشم با و دوخت بهم رو غضبناکش نگاه مامان

 ؟...زنه می بهم داره رو حرفا این و اینجا دهاوم و داده خرج به جسارت اینقدر

 طوری نباید...دوختم چشم مامان خشمگین چشمای به بعد و کردم عماد به چپ چپ نگاه یه

 رو قح این ، کردم می احترامی بی بهش نباید... بشه ناراحت این از بیشتر مامان که زدم می حرف

 : گفتم مکث کمی با همین برای... نداشتم

 ینم چرا...باشم باهاش خوام نمی... ندارم ای عالقه فرید به من ، کن قبول رو حقیقت این... مامان

 قعش این خوام می و شدم عماد عاشق من ؟...نداره جایی من سرنوشت تو فرید کنید قبول خواید

 ...کنید باور رو

 از زیاد که بود نماما به حواسشم و میکرد نگاهم سرزنش با ام خاله... پرید جا از ترقه مثل مامان

 ...نیاره فشار قلبش به عصبانیت

 ؟...دختر چته تو...نزن صدا رو آقا این کوچیک اسم من جلوی و ببند رو دهنت اون:  زد داد مامان

 هآخ ؟...برسونم جایی یه به رو تو نکردم تالش زندگیم ی همه مگه ؟...گذاشتم کم چی برات من

 بی و سرکش اینقدر که ؟...شدی بزرگ من ی سفره سر تو ؟...کنی اشتباه اینقدر تونی می چطوری

 رو مادرت به احترام کی ؟ ندارم خبر من که شدی گستاخ و پرو اینقدر کی تو... شدی ادب

 ام اجازه... اما... نداری رو پسر اون لیاقت اصالً تو ، جهنم به خوای نمی رو فرید ؟...کردی فراموش

 ...آخرمه حرف این... کنی ازدواج آقا این با دم نمی زهاجا... کنی خراب رو زندگیت دم نمی

 حرفی دیگه پس ، شنیدید رو ما حرفای ی همه شمام... تدین آقای:  داد ادامه عماد به رو بعد

 می انونق تحویل مزاحم یه عنوان به و کنم می شکایت دستتون از وگرنه ، برید تونید می... نمونده

 ...دمتون

 هیچ که کردم قفل هم تو دستامو... عماد هم شد له غرورم و شدم خورد من هم مامان حرفای با

 ملالع عکس از اضطراب و ترس ولی... کنم جلوه ضعیف خواستم نمی ، نشه لرزشش متوجه کس

 ودب اومده ، بود حرفا این از تر زرنگ عماد اما... انداخت می پا از منو داشت و پوستم زیر پرید عماد

 : گفت و ایستاد مامان مقابل همین برای... بده دست از نه بیاره بدست منو که

 ازتون و بزارم احترام بهتون هم و بدم انجام رو ام وظیفه هم اینطوری خواستم می اومدنم با من

 سپ... کردم می اشتباه اینکه مثل اما... بسپرید من به رو دخترتون کامل رضایت با که بخوام

 اونو و کنم دفاع عشقم از دندون و چنگ با که اومدم بار این. ..بزنم رو آخرم حرف منم بزارید
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... مبگذر ازش محاله دیگه ، خواد می منو عاشقانه هم خانوم فریبا دونم می که حاال... بیارم بدست

 آدم ات دو خانوم فریبا و منو وگرنه ، گذاشتید سرم منت که باشید همراهمون که کردید قبول اگه

 دش الزم اگه و بگیریم تصمیم خودمون ، آینده و زندگی برای تونیم می و هستیم بالغ و عاقل

 ....کنیم می ثبت خونه دفتر یه توی رو پیوند این تنهایی

 و مبود عصبی اینقدر... نبود این قرارمون ؟...گفت می چی این... پایین ریخت هری دلم حرفش با

 ...کنه قبول مامان ودب محال حرفا این با دیگه... بشکنم رو گردنش خواستم می

 جون به رو اخمش و عماد آقا گفتم مخصوصاً ... ) عماد آقا:  گفتم و کردم عماد به رو درموندگی با

 کوچولو یه متمدن اصطالح به آقای این هم و نکنم تر جری رو مامان این از بیشتر هم که خریدم

 (  وندگارم عمو شده بار به نه و داره به نه هنوز که دستش بیاد کار حساب

 عدب من ، برید بهتر شما... ببریم سوال زیر رو همدیگه احترام نباید و نبود این ما قرار:  دادم ادامه

 ...کنم می صحبت مامان با

 دتهدی ازش که آمیز سرزنش و عصبی... شد تبدیل خفن اخم یه به کوچیک اخم یه از عماد نگاه

 نمبز حرفی خواستم می و کردم نگاه مامان به و ادمند بها بهش اما...کرد می ام آشفته و بارید می

 : زد داد خشم با مامان که

 هب رو گستاخ آقای این که نیستم حاضر و مخالفم ازدواج این با... بزنم ندارم حرفی دیگه من

 ...کنم قبول داماد عنوان

 : گفت و رفت نشونه طرفم به رو اش اشاره انگشت عصبی و محکم بعد

 مین نگاه سرتم پشت دیگه ، بری باهاش خوای می اگه یا... کن بیرون ات کله از رو آقا این فکر یا

 فراموش همیشه برای رو ما باید کارت این با...مادری نه و داری ای خانواده نه دیگه چون... کنی

 ؟...فهمیدی... کنی

 اشکم و دوختم چشم مامان به نگرانی و آشفتگی با... کنم سنکوب بود نزدیک مامان حرف با

 : گفتم آروم و شد سرازیر

 ...ندارم رو تحملش من نکن رو کار این باهام مامان
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... کنم اسالتم مامان به و بایستم اونجا بیشتر نشد فرصت دیگه ، ساختمون از عماد رفتن بیرون با

 جوابم اما کردم صداش... بیرون میزد حیاط در از شتاب و ناراحتی با داشت که دویدم عماد دنبال

 : زدم داد و گرفتم رو کتش پشت از که ماشین طرف بره رفت و نداد رو

  ؟...نمیدی جواب زنم می صدات چی هر چرا... کن صبر

 ونهمیت که جایی تا مادرت تا بایستم داری انتظار:  زد داد اونم و برگشت تموم عصبانیت با عماد

 ...کنه تحقیرم

... کشه می طول داره حد از بیش بازی این دیگه... فریبا:  داد ادامه که کردم نگاهش آزردگی با

 مادرت...ندارم رو تحقیر و حرف همه این تحمل دیگه...ات خانواده یا من یا ، بگیر رو تصمیمت

 ...زاره نمی احترام هم تو تصمیم به اصالً 

 الح و حس همه از بهتر و مادره یه اون... لعنتی نیستم عاشقت من که فهمیده خب:  گفتم دلم تو

 این تونستم می خواست می دلم... بگیره رو فاجعه این جلوی خواد می... فهمه می رو دخترش

 ...گرفتم می خون خفه سال یه تا باید و تونستم نمی اما ، بزنم بهش رو حرفا

 مدت هب میکنی قبول مادرت ی اجازه بدون اگه.... فریبا ببین:  گفت و کشید موهاش تو دستی عماد

 گها اما... میکنم آماده رو کارا ی همه منم و نیست مشکلی پس ، بشی من ای یغهص زن سال یک

 ارمبز رو ها سفته میشم مجبور منم ، بدی گوش مادرت حرف به خوای می و کنی قبول تونی نمی

 ...کنی ازدواج من با یا زندان بری تو داره دوست مادرت ببینم اونوقت... اجرا به

 داغونم قلب این از دیگه نکنم فکر که قلبم تو نشست عجیب نفرت یه و شدم عصبی تهدیدش با

 داشته ای برنامه ها سفته اون برای زودی این به عماد که بود سخت برام باورش... بره بیرون

 خوادب که رسوند می رو آدم یه پستی کمال دیگه این... کنه استفاده من علیه آنها از بخواد و باشه

 االب ها پله این از آدما کردن له با و بسازه ترقی نردبون یه خودش برا ماآد مشکالت و پولی بی از

 ...بره

 ینهک و خشم این ابراز جای االن... ولی بود کینه و خشم از پر وجودم ؟...کنم چیکار دونستم نمی

 اینکه رازاب اب ، ازش تنفر ابراز با ، رفتنم با سال یه همون سر باید... رفتم می جلو تدبیر با باید نبود

 یه باید پست آدم این... زدم می رو نهایی ی ضربه داشت نخواهم و ندارم دوستش وقت هیچ

 هی به هم و اساسی فکر به هم ضربه این و بشه بلند جاش از نتونه دیگه که خورد می ای ضربه

 ...رفت می جلو آروم آروم باید که داشت احتیاج مناسب وقت
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 و نیمبز حرف بیشتر هم با تا ماشین تو بریم که خواستم ازش مشآرا با بازم عصبی حالت اون با

 ور ما ها همسایه از یکی خواستم نمی...شذیم ماشین سوار هم با دو هر و اومد کوتاه باالخره اونم

 ...کنه تر ور شعله رو مامان خشم آتیش باز که بزنه حرفی و ببینه هم با

 فقط ...کمی که بود صورتش تو سنگینی غم ، کرد می نگاه رو روبرو داشت ، چرخیدم طرفش به رو

 رو دختر یه دل باید چطوری دونست نمی اما بود عشق فقط گناهش... بود آورده درد به دلم کمی

 ...بیاره بدست

 هشب رو... کنه پا به دیگه جنجالی یه بیرون بیاد مامان داشت ،امکان موند منتظر شد نمی دیگه

 : گفتم

 پیش وقت چند تا ، داره حق حدودی تا... نشی ناراحت مادرم حرفای از که مدار انتظار ازت عماد

 کردم تاًکید و زدم حرف مورد این در مامان با بارم چند ، خواستم نمی رو نفر دو شما از کدوم هیچ

 ، شدم تو عاشق میگم و کردم عوض رو موضعم یهو حاال اما...دانشگاهه و درس به فقط فکرم که

 نشون رو تند العمل عکس این نگرانیش بخاطر و کنه نگران رو مادرم حرفم نای که کن قبول

 روی از دارم میکنه فکر... زده سرم به عشق هوای یهو که شدم دیوونه من میکنه فکر مامان...بده

 یه عرض تو من نداره باور ، مخالفه همین برا... عقل روی از نه گیرم می رو تصمیم این احساس

 زرگب سختی و پدری بی با و هستم فرزندش تنها من که مادر یه برای این...اشمب شده عاشق ماه

 بهت که قولی این از ، نداره خبر انداختیم راه تو و من که ای نقشه این از مامان... سخته کرده

 ...نداره خبر دادم

 اگه ؟...شدی پشیمون هم تو ؟...چیه:  گفت و شد خیره چشمام تو و برگشت خشم با عماد یهو

 من که مادری این... بگو رو راستش ؟...چیز همه زیر زنی می هم تو ، بایسته حرفش پای مادرت

 ریچطو ؟...میکنی چیکار تو... منو یا کنی انتخاب اونو باید یا که زد جدی و محکم حرفاشو دیدم

 حرف یه ازت فقط من فریبا ؟...کنی ول رو ات خونواده دادی من به که قولی خاطر به میخوای

 ، کنی قبول منو پیشنهاد اینکه از قبل تو ؟...فهمی می... خوام می صداقت ازت ، خوام می راست

 مادرت هک حاال ؟...چی حاال... گرفتی تصمیم عاقالنه پس ، بیفته اتفاقی همچین شاید دونستی می

 ؟...یمون می کی با ؟...میکنی انتخاب رو کی ، عماد یا من یا میگه بهت و ایستاده روبروت

 یا چاره موقع اون ، بودم کرده فکر چیزا این به بدم اون به که قولی از قبل ، گفت می راست عماد

 با بخوام اگه که گفت بهم علنی مامان امشب اما... بود الویت تو مامان جون نجات و نداشتم دیگه
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...  کنار بزارم رو ام گذشته کالً  که برم راهی به و کنم خراب رو سرم پشت پلهای باید باشم عماد

 می چطور ؟...باشم دور اونا از تونستم می چطور... بود شکنجه... بود عذاب برام مامان حرف این

 هار مریضش حال این به رو مامان تونستم می چطور تر مهم همه از ؟...کنم فراموششون تونستم

 ...بود تهنوش من تقدیر تو جدایی این که بکنم تونستم می چیکار اما ؟...زندگیم دنبال برم و کنم

... پایین بیام شیطون خر از معروف قول به و کنه منصرف منو خواست می تهدیدش این با مامان

 می آسیب خودش همه از اول ، بزنم زیرش بخوام اگه و وسطه این قول یه پای که نداشت خبر اما

 شاید تمرف می باید... دادم می هادام راهم به باید ، کنم ریسکی چنین تونستم نمی من... نه... بینه

 ...بشیم جدا هم از عماد و من یا ، بیاد کوتاه مادرم که باشه برام امیدی سوی کور آینده در

 به و راهه اول تازه این میشد یادآور بهم که پریشونم ذهن... بود من ذهن بافی خیال همه اینا اما

 فکرای این زودتر تا دادم فشار هم ویر محکم و بستم رو چشمام....نزن رو آزادی صابون دلت

 دراز رس قصه این که کرد اعالم بهم عماد صدای و نبود رفتنی بیرون اما... بشه محو ذهنم از آشفته

 ...داره

 نم با و کنی ترک رو ات خونواده تونی می... بگو راست فقط... بده رو جوابم ؟...ساکتی چرا:  عماد

 ؟...باشی

 ...بود من جواب منتظر نگرانی با اونم. ..کردم نگاهش آشفتگی با

 هک هفته این تو... بشم طرد ام خونواده از اگه حتی ، بندم پای دادم بهت که قولی به من:  گفتم

 دیگه ی هفته نکرد قبول اگه ، کنم راضیش تا میکنم رو تالشم بازم ، داده فرصت بهم مامان

 ...هستم پیشت

 و بوسید و گرفت رو دستم و لباش رو نشست عمیق لبخند یه و شد باز اش چهره رنگ حرفام با

 : گفت

 نمی.. .بکنه رو برخورد این مادرت که گنجید نمی باورم تو اصالً ، بشه طور این خواستم نمی بخدا

 زتا لحظه یه برا نمیتونم دیگه و شدم عشق این گرفتار منم اما ، کنم جدا ات خونواده از خواستم

 تو...کشمب نفس تونم نمی تو بدون... منی نفس تو... فریبا... منی عشق و زندگی تموم تو... بگذرم

 ...کرد انتخاب رو تو دلم که خواستم می همسفر یه زندگی ی جاده
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 بهش حسی هیچ چرا ؟...بشم عاشقش تونستم نمی چرا...بود زده حلقه چشماش تو اشک

 سرد و ساکت همچنان من اام ، زد می حرف من با عشقش از وجود تموم با اون ؟...نداشتم

 از بعد تنهایی برای... عماد بخاطر نه... بود شده سرازیر منم اشک...  نه... اما... میکردم نگاهش

 و حرفا برای... اینم از بعد های بیکسی برای...  گذشتن خونواده از و رفتن برای...خودم این

 چقدر که... گرفتند می مالمت دبا به منو حقیقت فهمیدن بدون که اطرافم و دور آدمای سرزنش

 پام به رو عمرش که رو کسم همه ، رو مادرم ، دلم خواهش به که بودم نشناسی نمک دختر

 ...رفتم خودم های خوشی پی و کردم رها...کنم رشد من تا... بگیرم پا من تا گذاشته

 وردهخ زخم تقدیر از که بزنیم فریاد رو دختری کسی بی و غربت غم هم با بیایید ها خوشی... وای

 طلقم تنهایی بعد به این از که دختری...گرفته قرار اطرافیان سرزنش و مالمت تیر هدف ناحق به و

 از ، عشق از بگذره چگونه...باره می ریز یک سرش بر ناامیدی برف و میکشه زنجیر به اونو

  ؟...میشه تنها چقدر میدونه اینکه با میگذره چگونه ؟...هاش دلبستگی

 ( گنجد نمی عالم در که دلتنگی ز دارم غمی.....  گنجد نمی غم جز اون در تنگی از که دارم لید) 

 وت برگشتم سریع خداحافظی یه با و نداشتم تحمل دیگه ، بیرون کشیدم دستش از رو دستم

 ما آشفته ذهن توی و ببینم خوب داشتم وقت هفته یه مدت به بعد به این از که ای خونه... خونه

 دریپ... گذاشت دلم به همیشه برای رفتنش با رو داشتنش حسرت که پدری یادگاری...کنم حک

 ....شدم نمی گرفتار موقعیت این توی االن من شاید ، بود سرم باالی اش سایه اگه که

 کرد وادار منو مادرم صالبت پر صدای که اتاقم تو برم رفتم ، خاله و مامان به کردن نگاه بدون

 ...بایستم

 و خونه این از دل باید ، است پسره اون با دلت اگه... شنیدی رو امروزم حرفای:  زد داد مانما

 دگیزن سر بشین یا... کردی دفن پدرت با اتم خونواده که کن فکر....همیشه برای... بکنی آدماش

 ....کن بیرون همیشه برای زندگیت و ذهن از رو مدعا پر آدم این و درست و

 تو که مکرد نگاه مادری چشمای به و برگشتم کشیده بند به روحی و نشسته کاش به چشمایی با

 به که صدایی با... مهری هر از... حسی هر از خالی ؟...بود مادرم اون یعنی.. نشناختمش لحظه اون

 : گفتم اومد می باال ام گرفته آتیش گلوی از زور

 ...نیستم ظلم همه این مستحق...نکن رو کار این من با مامان
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 حرفم از مامان ، خاله برعکس اما...ریخت فرو صورتش رو آروم خاله اشک التماسم و حرف با

 : زد داد و و نداد نشون واکنشی کوچکترین

 مین... ندیدم آقا اون به نسبت تو چشمای تو عشقی هیچ من... میکنی حقت در خودت رو ظلم این

 فهوظی...من اما ؟...دادی عقیده تغییر نطورای که خونده گوشت تو چی پسره این یا شده چی دونم

 یزنگ یا ، روم رومی یا... کنم موعظه نمیخوام این از بیشتر دیگه... کنم راهنمایی رو تو داشتم

 تو نداری حق ام دیگه بکن فکراتو هفته آخر تا...رو خرما هم و بخوای رو خدا هم نمیشه...زنگ

 ...بمون همیشه برا یا... برو همیشه برا یا... بزنی حرف من با هفته طول

 ناگهان دنیا کردم احساس... شد خارج بدنم از روح ، کرد باهام که حجتی اتمام و حرفش با

 فسن جلوی و بودند گذاشته قلبم روی سنگینی ی وزنه انگار... میکنه ام خفه داره و شده کوچیک

 اسشالتم تا ، زدم زانو پاش جلوی اومدم... بود زده یخ قلبم... ام سینه... بودند گرفته رو کشیدنم

 ...رفت اتاقش به فوری و نداد بها اون اما ، بیاد کوتاه که کنم

 این که باورکنم چطور ؟...بود داده عشق و مهر بهم اینقدر که مادری همون این که کنم باور چطور

 ؟...هبخور ونتک دلم تو آب گذاشت نمی و بود پشتیبانم و حامی پدرم مرگ از بعد که مادریه همون

 رمتقدی تو که اجباری بخاطر فقط... بیرون کنه پرت خونه این از منو که میشد راضی االن چطور

 ...بود شده نوشته سرنوشتم تو... بود شده حک

 بر اشک داغ های گلوله و اومد باال ، بشکنه خواست می لجوجانه میشد ساعتی که بغضم یهو

 گرفتار سرنوشت دام تو طوری که سخته خیلی واقعاً . ..شد روان هام گونه ی زده یخ ی صفحه

 ....ودب رحمی بی دنیای چه... بکشی دست هم کسانت عزیزترین از بخوای اجبار به حتی که بشی

 هخال...کردم گریه و کردم گریه ، هام کسی بی ، بدبختیام ی همه برای و گذاشتم زمین رو سرم

 من ایهمپ خودشم اما... بده نجاتم پریشونی همه این از و کنه بلندم منو میکرد سعی و کنارم اومد

 ...ریخت می اشک و بود شده

 مگه ؟...میکنه طردم اینطوری مامان چرا ؟...میشد اینطوری باید چرا... خاله چرا:  گفتم بهش رو

 یهچ گناهم ؟...برم که کرده اجبارم عشق این اینکه جز ؟...شدم عاشق اینکه جز ؟...بود چی گناهم

 رو کار این من با چرا پس ؟...بود نرفته عشق با مگه ؟...بود نشده عاشق خودش مگه ؟...لهخا

 ؟...میکنه
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 با خودم... میشه درست... عزیزم باش آروم:  گفت ای گرفته صدای با و کرد پاک اشکاشو خاله

 ...بیفته اتفاق این زارم نمی... زنم می حرف ثریا

 هک حاال... گردم برنمی تصمیم از من... نگو هیچی دیگه... خاله نه:  گفتم و کردم پاک اشکامو

 یگهد بهتره... نمیکنه درکم... زاره نمی احترام عشقم به که حاال... نیست قائل برام ارزشی مامان

 ...برسه آرامش به اونم شاید اینطوری... نباشم خونه این تو

 و هخون کردن رها کردی فکر ؟...شدی دیوونه ؟...میگی چی داری تو:  گفت ترس و آشفتگی با خاله

 ؟...فریبا اومده سرت به چی ؟...راحتیه این به خونواده

 جبتع از پر و خیس و تر چشمای جلوی فوری و کنه مواخذه منو این از بیشتر خاله نذاشتم دیگه

 ، امهغ تموم... بالین بر سر...گذاشتم جا حیرت و بهت تو رو خاله و... شدم پناهنده اتاقم به خاله

 بودم رسیده سن این به امروز به تا که رو ام شده گور به آرزوهای... هامو سرخوردگی و ها تنهایی

 ، خوابی چه اما... برد خوابم و شدم حال بی خستگی از دیگه که کردم خالی گریه و هق هق با ، و

 صبح تا نزاشت دیگه و کرد بیدار منو ساعت دو بعد که کابوسی....وحشت و بود کابوس همش

 تبی و تالطم در و نکرد رفع منو خوابی بی بخشم آرامش و مسکن تا چند...بزارم برهم چشم

 داشت دوست که سو هر به منو ذهنم پریشون افکار و زدم پا و دست صبح خود تا عصبی

 ...کشیدند

 بود یرخاکست حجم پر ابرای هم تاریکی این علت و بود تاریک هوا هنوز اما بود شده صبح اینکه با

 گرفته و ابری هم اونا که خونه این آدمای دل مثل... بود پوشونده رو خدا آسمون تموم که

 نکشید طول چیزی و شد شروع بارون نم نم کم کم و زد می برق و رعد و غرید می آسمون...بود

 ایماشت به و ایستادم پنجره پشت...کوبیدند می اتاقم ی پنجره به رو خودشون شتاب با و تند که

 ....بود شده شکسته من بغض مثل اونم که بودم بارونی بغض

 یگهم دلم...دیشبش حرفای و مامان پیش پرکشید دوباره ذهنم ، بودم خیره بارون به که طور همین

 یادآور بهم و زنه می پس رو دلم دلیل عقلم اما...کنم راحت رو خودم و بگم مامان به رو چیز همه

 پول این بخاطر حتماً بفهمه رو حقیقت ی همه اگه... مهمه خیلی درمما برای خونه این که میشه

 ینم رو اونو رنج من... بکشه رنج باید دیگه طور همشون و زاره می فروش به رو خونه این لعنتی

 کردمی آروم منو که چیزی اما... کاشتم می وجودش تو رو درد کارمم این با اینکه وجود با... خواستم

 گفتن اب خواستم نمی نه...میشدم اذیت همه از بیشتر خودم وسط این فقط صمیممت با که بود این
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 ی خونه تو بفرستمشون و کنم خونه اون و خونه این ی آواره و بدم زجر عزیرامو ی همه حقایق

 پس....ودنب این اونا حق...بپرنند پایین و باال و کنند بازی آزادانه نتونند دیگه وروجکام که ای اجاره

 و جون با کرده تقدیر برام رو چیزی هر که سپردم خدا به رو خودم و ایستادم محکم صمیممت تو

 ...کنم قبول دل

 مصمم ، تصمیمم تو دید تا خاله...ضروریم لوازم آوری جمع به کردم شروع اول ی هفته همون از

 ونشیط خر از که خواست می ازم و میشد پیچم پا مدام و بود شده آتیش روی اسپند مثل هستم

... میل ماا... اومدم می کوتاه و کنم نافرمونی خواستم نمی بود خودم میل به اگه شاید... پایین بیام

 در دص اگه که بندازه راهی تو منو خواست می زور به که بود شگونم بد تقدیر میل... نبود من میل

 اولین با ، اول از هک حسی...گفت می بهم اینو حسم...بود صدش در نود حتماً ، نبود سیاهی صد

 اعتماد اون به که کرد می نشون خاطر بهم و بود گرفته شکل وجودم تو عماد ی عاشقانه ابراز

 می هک بود کرده لعنتی زندگی این درگیر ناخواسته منو... عملش خرج و مادرم بیماری اما....نکنم

 ...نداره سرانجامی دونستم

 اریناچ سر از... رفت نمی بره پایین که کردم کاری هر و گلوم تو نشست کوه مثل بغض یه بازم

 و بود فایده بی تالشم اما شم خالص دستش از شکستن بدون شاید خوردم آب لیوان تا چند

 ...شکست باالخره

 اریج چشمات از اشک دفعه یه اما...پایین بفرستی رو بغضت خوردن آب با بخوای که سخته خیلی

 ....بشه

 تا... شون خونه برم هفته یه تا بگیره اجازه مادرش از ، خواستم ازش و فتمگ افسانه به رو چیز همه

 لیخی حرفام از که افسانه... برم سرنوشتم طرفم به عماد با راحتر و بشه بهتر یکمی هوام و حال

 : گفت و برداشت نصیحت تریپ ، بود کرده حیرت

 عشق یعنی ؟...زندگیت ارزشهای ی همه به زنی می پا پشت چرا ؟...میکنی رو کار این داری چرا

  ؟...بگذری ات خونواده از که داره اینو ارزش عماد

 فریبای این درد کس هیچ... نکن نصیحتم نداری خبر هیچی از که تو:  زدم داد و بهش توپیدم

 هاییتن که نفهمیدید... بود نزدیک بهم بیشتر همه از که مادرم حتی نفهمید رو بیچاره و بدبخت

 ونهش روی از رو بار این لحظه یه برا که هستم دستی محتاج و میشم له سنگین بار این زیر دارم

... نکردید درک رو فاجعه عمق کدومتون هیچ...نشکنم تا... نشم خرد تا...برداره ام خسته های
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 یه ...عاشقم من آره... کنید می نصیحتم مدام که خواید می جونم از چی دیگه...ندیدید رو بغضم

 هغص با ، کشید درد دردام با ، فهمید منو الاقل عماد... عشقش جز نفهمیدش هیچکس هک عاشق

 که کسی تنها....عشقش و برام مونده اون فقط فعالً... اومد کنار تنهاییام با و... خورد غصه هام

 ...شد چاره راه تنها هام بیچارگی بین از برام

... درگیر ناخواسته و شدم عاشق ناخواسته که بفهمید همتون روز یه که خوام می خدا از فقط

 ...کنه پیدا التیام کمی زخمیم روح اینطوری شاید... شدم مجبور که بفهمید همتون

 با پس نداشتم رو دادن پس جواب و مبارزه قدرت دیگه... بجنگم تونستم نمی طبیعت با دیگه

 ....شدم تسلیم بود کرده مقدر برام خدا که تقدیری

 یکورسو بهم حرفاش با و بود کنارم عماد و بودم دانشگاه تو ظهر تا ، گذروندم رو سختی ی هفته

 می تنهاییامو ، روزگار هام غم و درد با خودم تنهایی غار تو بعداظهر اما ، داد می امیدی

 می بازی باهاشون و بودند کنارم فرناز و مهناز که بودم خوشحال ظاهر به موقعی فقط...گذروندم

 این...رفتنیم که بودند فهمیده هم اونا ، بوسیدمشون می محکم و گرفتم می بغل تو رو اونا... کردم

 هی برم خوام می که بود گفته براشون خاله...اومد می درد به قلبم و خوندم می چشماشون غم از رو

 میرم خوندن درس برای که بودم بافته هم به قشنگی دروغای براشون ، بخونم درس دیگه شهر

 تا هم اونا ، میارم قشنگی کادوهای براشون و بینمشون می میام زود به زود اما دیگه شهر یه

 تحمل رو دوریشون میتونم چطوری دونستم نمی و بود خون خودم دل اما شدند راضی حدودی

 ...کنم

 ارد آب های بوسه گوشتالودشون لپای از و بودم باهاشون بیشتر هفته این تو تونستم می تا

 همه ناای...بشم دلتنگ کمتر یادشون به تنهایی وقت به که کردم می ذخیره خودم راب و میگرفتم

 می ام خسته دوش به بعد به این از باید ، بودند بسته نقش زندگیم تو که بود هایی حسرت

 ...کشیدم

 یجگ کامالً  ، شدم بیدار خاصی ی دلشوره با هشت ساعت...رسید سازم سرنوشت سیاه روز باالخره

 کخش درختای به رو نگاهم...پنجره سمت رفتم و پایین کشیدم تخت از رو خودم... بودم هکالف و

 ...شدم غرق پریشونم افکار تو و انداختم حیاط برگ بی و

 ینآخر... بیاد کوتاه مامان که نبود امیدی دیگه ، رسید می پایان به امروز امیدم کورسوی آخرین

 ؟...کنم پیدا رو راهم باید چطور حاال...نبود روشن معیش اصالً گویا ، شد خاموش ام زندگی شمع
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 دایص شنیدن غربت این تو ، شنوم نمی رو احدی هیچ صدای و موندم هام کسی بی غربت این تو

 و دادم فشار هم به رو چشمام... کالغ یک عبور از دریغ اما... باشه امیدی برام تونه می هم کالغ

 وچک برای که رفتم و کردم مهار انگشتم سر با رو ریخت روف صورتم رو اجازه بی که اشکی قطره

 ...بشم راهی ام غریبانه

 یوقت... داشت پا یه من مرغ اما ، بگیره رو کارم این جلوی که کرد تالش خیلی ام بیچاره ی خاله

 هگدی ، صالح زاده امام رفته ها همسایه از تا چند با و بیرون زده خونه از زود صبح از مامان فهمیدم

 طاخ دختر این آمیزش سرزنش نگاهای با بار آخرین برای نخواست حتی...شکستم معنا تموم به

 : فتمگ و ریختم اشک و موندم اونجا ساعتی نیم و اتاقش تو رفتم... کنه بدرقه و ببینه رو کارش

 از و بود عشقت تنها از یادگاری که خونه این خواستم نمی ، بود تو بخاطر همش کن باور مامان

 اتفاق عمق از ، نداری تقصیری دونم می... کنم قبول رو عماد پیشنهاد شدم مجبور و بدی دست

.. .نگران دل و مادری دونم می ، ندارم ازت ای گله. نمیکردی رو کار این من با وگرنه ، نداشتی خبر

 ازت رو تدختر تنها که ببینی تونستی نمی ، نداشتی منو رفتن طاقت که دونم می رفتی که االنم

 مهم اش بقیه بینم می سالمت رو شما االن ، کردم خطا اگه که خوشحالم فقط... گرفتند

 ، تسالم و باشید خوش شما... کنم تحمل باید رو زجر این تنها خودم فقط که خوشحالم...نیست

 که کسی بخاطر اونم ، کرده اجبارم تقدیر که جایی به شدن اسیر و رفتن... راضیم همین به منم

 ...اسارته قشنگترین میشه خالصه وجودش تو زندگیم تموم و دارم دوستش

 هام ریه تو کشیدم نفسام تموم با رو عطرش و برداشتم هاشو روسری از یکی و کمدش سر رفتم

 : کردم زمزمه و ریختم اشک و

 ...بشه اینطور خواستم نمی بخدا... رنجوندمت خیلی... ببخش منو مامان

 اج همه و همیشه زندگیم تموم تو... داشتم غصه و غم دنیا یه ی اندازه به ، دمکر خالی رو هقم هق

 الهخ... شدم راهی و کیفم تو گذاشتم رو روسریش... دادم دستش از مرتبه یه که بود گاهم تکیه

 من ات...کرد می گریه داشت و پذیرایی تو بود برگشته و خانوم سهیال ی خونه بود برده رو ها بچه

 : گفت ای گرفته صدای با و گرفت آغوش تو منو و جلو اومد دید

 ثریا و خودم که عروسی لباس تو خواست می دلم... بشی جدا ازمون اینطوری کردم نمی فکر

 ...نمیشه برآورده آدما ما آرزوهای وقت هیچ که حیف اما... رفتی می خونه این از بودیم دوخته برات

 : گفتم و بوسیدم رو شکشا از پر صورت و بیرون اومدم آغوشش از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

189 

 

 گذشت به امیدم فقط... بخوره غصه من از بعد نزار و باش مامان مواظب... باشید خودتون مواظب

 ...بپذیره دوباره منو و بیاد کوتاه مامان شاید ، زمانه

 با کردی پیدا مشکلی اگه و باش خودت مراقب هم تو عزیزم:  گفت و کرد پاک رو اشکام خاله

 درست چیز همه کم کم و سخته براش روزی چند یه نخورد مامانتم ی غصه... بزار میان در خودم

 ...کنه قبول رو ازدواجت که کنم راضیش که کنم می رو ام سعی ی همه... میشه

 خونواده عزیزای زیبای صورت روی رحم بی و سخت روزگار...شدم راهی خاله از سخت وداعی با

 های نگاه گاهی و بود کرده ترسیم رو غصه و درد از رپ های چهره و بود کشیده خط چوب ام

 ...میکرد رنگ کم اندوه سوسوی با رو شادابشون

 نماشی تو و گرفت ازم رو چمدون ، برسونه منو بود اومده افسانه ی خونه میرم داشت خبر که عماد

 خونه به رو مآخر نگاه... کرد ماشینم سوار و گرفت آغوش تو منو ، خاله از خداحافظی با و گذاشت

 گذرونده دیواری چهار این تو که ام گذشته ی همه به ، نوجوونیم و کودکی خاطرات به ، پدریم ی

 دور اونجا از لحظه به لحظه و دوختم چشم خاله به اشک از پر چشمای با و انداختم بودم

 هر. ..نبود ای ساده کار شیرین و تلخ خاطرات از انبوهی با سال نوزده از پس خونه این ترک...شدم

 هم آنها ترین تلخ که خاطراتی...کرد می زنده ذهنم تو رو یادی هر و داشت حکایتی برام اون آجر

 ...رسید می نظر به داشتنی دوست زمان گذشت پس در

 یدچرخ طرفم به و ایستاد خیابون ی گوشه دید رو خرابم حال که عماد ، ریختم اشک بند یه راه تو

 : گفت و

 ...بدی ادامه میخوای کی تا.. .فریبا کن بس

 : داد ادامه و چرخوند خودش سمت به منو و گرفت رو بازوهام دم نمی رو جوابش دید وقتی

 که نمک می کاری ، بیاد کوتاه خوشبختی این دیدن با مادرتم که کنم خوشبختت اینقدر میدم قول

 ...میشه درست یزچ همه عزیزم کن صبر... مشکالته حالل زمان فقط... کنه اعتماد بهم

 هک خواستم می آغوشی یه مدت این ، شدم تسلیم منم...بوسید رو سرم و کشید آغوش تو منو

 روف آغوشش تو دقایقی تا و نکردم اعتراضی همین برای... کنه حمایتم ، کنه باورم ، کنه قبولم

 قرار و رومآ و خوردم می دیوار و در به که بودم ای شکسته پر و بال ی پرنده مانند...رفتم

 ...نداشتم
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 ... اش خونه نرفتم چرا که بود دلخور ازم ، ایستاد افسانه ی خونه دم

 ودمخ کم کم تا باشم افسانه ی خونه روزی چند یه خوام می و نیست خوب حالم االن:  گفتم بهش

 دیگه ی هفته از مشکلی هیچ بدون تا بگیر وقت محضر از هفته اون اوایل برای هم تو ، کنم پیدا رو

 ...ات خونه بیام

 اش هخون به سفارش کلی از بعد و کرد قبول میشیم شوهر و زن دیگه ی هفته اینکه امید به اونم

 می جنون به منو داشت و بود شده شروع من تنهای ، آشفتگی ، دلتنگی روزهای... برگشت

 نفس تدرس نستمتو نمی و بودند انداخته ام سینه ی قفسه روی سنگین ی وزنه یه انگار...رسوند

 ...بکشم

 سنگین غم اما ، بودم شده آرومتر یکمی... گذشت بودم افسانه ی خونه که ای هفته از روز سه

 نمی بیرون و بود کرده لونه قلبم تو وروجکا و خاله ، مادرم یعنی ، زندگیم حامی تنها از جدایی

 ، فهمیدم نمی چیزی درسا از... دانشگاه رفتم می افسانه با متحرک ی مرده یه مثل روزا... رفت

 منو که بود اون تنها ، اومده سرم به چی بود فهمیده هم مارال...گشتم برمی و رفتم می فقط

 : گفت فقط... نکرد نصیحت

 ی همه درمون زمان گذشت... کرد تحمل رو ها سختی و ، کرد صبر ، جنگید عشق برای باید

 ... سراغت میاد زود خیلی و کرده اشتباه که فهمونه می مادرت به و درداست

 اهرظ به و شنیدم می حرفاشو...شدم عماد عاشق واقعاً من میکرد فکر که بود مارال خیاالت هم اینا

 وردم این در مادرم که شانسی نه بجنگم بخاطرش که داشتم عشقی نه من اما...میکردم تصدیق

 .. بیاد کوتاه

 بود من زندگی مصداق این و میاد در اشکت نیبز ورق رو برگش هر که مونه می پاییز مثل زندگی

 ... داشت ادامه بشه تموم سرنوشتم خط که جایی تا امروز از که

 (  طوالنی آه و اشک از پرم غزل غزل.....  بارونی آسمون این از گرفته دلم) 

 

 ادرم بعد ای لحظه... اومد در صدا به خونه زنگ که خوردیم می شام داشتیم افسانه با دوشنبه شب

 : گفت من به رو و اتاق تو اومد افسانه
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 کارش ایینپ بیاد دقیقه یه بگو فریبا به گفت فقط... کیه نگفت ، ببینه رو تو اومده جوونی پسر یه

 ...دارم

 می هم منو اسم که باشه تونست می کی پس نبود اون ، شناخت می رو عماد افسانه مادر

 ندچ از بعد باالخره...پایین رفتم و انداختم سرم روی رو شالم و پوشیدم رو مانتو فوری...دونست

 تموم هاش اشعه با داشت و بود آتیش رنگ ، نگاهی چه اونهم...خورد گره نگاهش با نگاهم ، ماه

 ته هم سالم حتی ، شدم خیره بهش شوک و بهت حالت با لحظاتی برای... سوزوند می رو وجودم

 نای مامان پس...نداشتم زدن حرف یارای که بود زده خشکم فرید دیدن از طوری... شد فریز گلوم

 رکا این مانع و برسه راه از موقع به که گذاشته جریان تو رو فرید طوری و نبود بیکار هم مدتم

 ...بشه

.. .میگیرند قرار همدیگه روی در رو عماد و فرید بار این... میشه تر سخت کارم بعد به لحظه این از

.. .ام خسته... ندارم رو دیگه یکی تحمل که کشیدم رنج اینقدر... یدمکش درد اینقدر مدت این

 رو خودت ، بزنی دری هر به و بکنی کاری هر... قسمت این از اینم... فریبا آه...است خسته روحم

... بود تهبس من روی به درها ی همه...همینه نوشتت پیشونی... گفته تقدیرت بازم بکنی که هم مثله

 ...دیوار این به لعنت... درها این به لعنت... بود جلوم دیوار یه آجر به آجر

 رو اون چاشنی که بمبی... کرد نمیشه کاریشم و انفجاره شرف در بمبی که دونستیم می همه انگار

 ...بودیم کشیده هم با مامان بعد و من اول

 حالتی و غیظ پر ، خشم از صدایی و عصبی ی چهره یه با نمیام بیرون بهت از دید وقتی فرید

 زد فریاد مدعا پر طلبکارو

 هچ اینجا داری ببینم که اینجا اومدم و شدم پا دنیا سر اون از نمیشه باورت... خانوم فریبا چیه

 ؟...میکنی غلطی

 : گفتم و کردم سالم بهش آروم.  اومدم خودم به فریادش با

 ؟...میکنی چیکار اینجا تو

 ...داد تکون رو قلبم که میکرد یدادب چشماش تو غم ، کرد نگاهم سرزنش با
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 اومدم تو حماقت بخاطر من ؟...میکنم چیکار اینجا من:  زد فریاد باز ، شدن خیره ای لحظه از بعد

 روز هی که گنجه نمی باورم تو اصالً که حماقتی... حماقت یه جلوی... بگیرم رو فاجعه یه جلوی که

 ...بزنه سر تو از

... ایبی و بکوبی راه همه این نبود الزم ؟...کنی نصیحتم که اومدی راه همه این:  گفتم ناراحتی با

 ...ندارم کشش دیگه... نصایحه این از پر گوشام دیگه که شنیدم نصیحت مدت این اینقدر

 دوار ای دیگه راه از ، نمیکنم نصیحت دیگه باشه:  گفت خونسرد اما ، نگاه در خشمی با فرید

 ...میشم

 : زدم داد که کشید ماشین طرف به منو و گرفت رو دستم یهو

 ؟...میبری کجا منو ؟...میکنی چیکار کن ولم

 ترین بزرگ داری که کنم حالیت ای دیگه راه از میخوام:  گفت و نکرد ول رو دستم اما ایستاد

 ...میکنی زندگیتو اشتباه

 ...کن ولم... نمیام جا هیچ تو با من:  زدم داد

 ...مردم می داشتم درد زور زا ، گرفت تر محکم رو دستم

 ...بزنم حرف باهات ای کلمه چند بشه که جایی یه بریم... ندارم بهت کاری:  فرید

 ای ازهت چیز... اینجایی االن که گفته برات مامان حتماً رو ها گفتنی... ندارم تو با حرفی من:  گفتم

 ...کنم رسانی خبر برات که نیست

 : گفت و زد چنگ بازوهام هب و کرد ول رو دستم مچ بار این

 سر جایی هی نبردمت زور با تا بشین ماشین تو برو آدم مثل... گیرم می پاچه بد که نکن سگم فریبا

 ...نکردم نیستت به

 : گفتم و اومدم کوتاه همین برای... ( کنم فرار چنگش از و بشم حریفش نمیشد... نخیر) 

 زدم رو افسانه ی خونه زنگ اومدم... کرد رهام باالخره ...بیام و بردارم رو کیفم تا کن ول رو بازوم

 دیدن زا من مثل اونم و رسید کیف با افسانه ای لحظه از بعد... بیاره رو کیفم خواستم افسانه از و
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 تو رفت و داد رو افسانه جواب سرش دادن تکون با فرید... کرد سالم بهش و کرد تعجب فرید

 : گفتم افسانه به...نشست ماشین

 ات خوابیده بگو... نگو بهش چیزی زد زنگ عماد اگه...میام زود و بزنم حرف باهاش کلمه چند میرم

 ...بیام زود میکنم سعی ، بزنه حرف باهام نخواد

 سکوت و بود سکوت ماشین تو... افتادیم راه و کردم مطمئنش

 رو زد اش خونه جلوی وقتی ، رفته اش خونه طرف به کی فرید نفهمیدم که بود درگیر فکرم اینقدر

 : گفتم بلندی صدای با و بهش پریدم ترمز

 ...بدم رو جوابت تا بگو جا همین میخوای چی هر... برگردم زود باید ، نمیام تو ی خونه من

 از زور به منو و کرد باز رو در و من سمت اومد و شد پیاده ماشین از کلمه یه حتی گفتن بدون

 ادمفری دردش و شکست می داشت اش مردونه دست فشار یرز دستم مچ... پایین کشید ماشین

 ...برد آسمون به رو

 ...کندی جا از رو دستم...وحشی کن ولم

 مدست از خیلی اینکه مثل... بود پیچیده دستم مچ تو که دردی به نه و داد اهمیت فریادم به نه

 براش من و زور پر و بود مرد اون اما ، نرم خونه تو همراهش که کردم تالش خیلی... بود عصبانی

 یبج تو انداخت رو کلیدش و کرد قفل رو در و ساختمون تو چپوند زور به منو...بودم کاه پر یه مثل

 : زد داد و شلوارش پشتی

 تا نشنوی حرفامو تا... کرد بیداد و داد نمیشه که خیابون تو...نیاد در صداتم و بتمرگ جا یه برو

 ...بزاری بیرون پاتو خونه این از زارم نمی نشنوم حرفاتو

 ، صبیهع خیلی بود معلوم...باال کشید نفس یه و ریخت آب لیوان یه خودش برا و آشپزخونه تو رفت

 این زا بدتر لجبازی با شناسم می من که فریدی این ، میکردم لجبازی و کل کل باهاش زیاد نباید

 بازی بقیه و مامان برا که رو ینقش اون براش و بزنم حرف باهاش آرامش تو باید...میکرد عمل

 ...برداره سرم از دست و بشه متنفر ازم شاید تا ، کنم بازی اونم برا کردم

 نگاه یه و نشست روبروم و اومد دقایقی از بعد...بیاد که بودم منتظر و نشستم پذیرایی تو مبل روی

 : پرسید جدی و سرد و کرد بهم تحقیرآمیزی
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 ...کردی رهاش شکسته دل که بگو ای بیچاره مادر اون از. ..بگو حماقتت از... شنوم می

 نقطه روی بود گذاشته دست درست ، شد فشرده قلبم و لرزید دلم مامان نام شنیدن با

 رشس رو بال اون که این از و میشد بد حالم شنیدم می رو مامان اسم وقتی چرا نمیدونم...ضعفم

 : گفتم و کردم خشمش از پر شمایچ به نگاه یه... اومد می بدم خودم از آوردم

 ...گفتم می بهت بودی زده تلفنم اگه ، بپرسی ازم اینو که اومدی راه همه این تو

 کرد پرت و برداشت بود میز رو که رو ای دفترچه و شد عصبانی نیومد خوش مذاقش به که حرفم با

 : زد فریاد و دیوار ی سینه

 یدلیل چه ، بودی داده من به قبال که دلی این بپرسم ازت که اومدم راه همه این... خانوم فریبا آره

 ؟...میکنی خیانت حقم در داری چرا بپرسم اومدم ؟...بسپری دیگه یکی به بخوای که داشت

 چون...برود هم دل از برفت دیده از که هر...گفتند که برسی المثل ضرب این مصداق به میخوای

 وشخ ، پولداربودنش ، ماشینش ، خودش که کسی ؟...شدی دیگه یکی عاشق نبودم چشمات جلو

 که بود جالب برات پسره اون چی ؟...دادی ترجیح من به رو ، بود چشمات جلوی ، بودنش پوش

 ؟...لعنتی بود چی(  زد نعره... ) هوس یا بود پول... زندگیت ارزشهای ی همه به زدی پا پشت

 تحقیر و دلخوری از دنیایی گفت می که ای کلمه هر پشت...شد له غرورم... شدم خورد ازحرفش

 حس این زاشتم می نباید...کنه نابودم...کنه ام له... بزنه تهمت بهم دادم نمی اجازه بهش...بود

 مهم برام قضاوتاش اصال که کردم می ثابت بهش باید کنه خوش جا وجودم توی تحقیر

 دمز داد و کشیدم سرم داموص خودش مثل... بکنه فکری چنین موردم در نداشت حق اون...نیست

: 

 ...بزاری هوس و پول پای به منو عشق نداری حق تو... باشی زدنت حرف مواظب بهتره

 این ستون چهار که تلخی ی خنده ، کرد خندیدن به شروع وار دیوونه شنید رو عشق ی کلمه تا

 هی و زد قدم برگشت و رفت طی رو سالن شد فارغ خندیدن از وقتی.. لرزوند و ویالیی ی خونه

 ...آورد می زبون به تحقیر با رو عشق ی کلمه

 تو هک بگو چیزی یه ، عشقه نمیشه پیدا تو وجود تو که چیزی تنها...عشق...عشق...عشق:  فرید

 ...بگنجه آدم باور

 ...نکن توهین بهم لطفاً:  گفتم عصبانیت با
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 : زد فریاد بارید می آتیش چشماش از اینگار سمتم برگشت

 ودیب کرده باور منو ی ساله چندین عشق فهمیدی می چیزی عشق از اگه... حقیقته نیست توهین

 ارگرفت همیشه ، بودم خونواده گرفتار همیشه...نمیشه ماهم چند زور به که رو عوضی یه عشق نه

 ودمب کسی تنها...رفت افسردگی مرز تا دخترش تنها دوری از که دلی تسلی و بودم مادرم بیماری

 دور رکمت همین برا... بدم اون به بودم مجبور رو وقتم تموم و نزاشتم تنهاش و بودم مادرم کنار که

 ترادخ که حرفایی ، گفتم می بهت عاشقونه حرفای کمتر ، زدم می حرف باهات کمتر ، بودم برت و

 هتب احساسم و حرف با رو عشق که بودم کنارت کمتر ، بشنوند دارن دوست خیلی ازدواج از قبل

 ...شدی دور ازم کم کم همین برای بدم شونن

 عاشقی و عشق از گوشت تو و بود کنارت لحظه به لحظه پسره اون اما:  برد باال رو صداش یهو

 می مست رو تو و زد می عاشقونه حرفای و گرفت می قرار راهت سر راست و چپ ، زد می حرف

 تو راهی چه از بود بلد ، بیاره دستتب تا کنه بازی چطوری بود بلد خوب... میکرد مدهوش... کرد

 ...بشه صاحب رو قلبت و کنه نفوذ قلبت

 و نک کمکم... خدایا... اومد می درد به دلم میکرد محاکمه گناه بی منو و میگفت که ای کلمه هر با

 بگم بهشون چطوری ؟...عاشقونه حرف کدوم ؟...عشق کدوم آخه... نشم دیوونه که بده صبر بهم

 ردمک می دیگه باید چیکار ؟...دادم ذلت این به تن اجبار به بگم که ؟...میکنم بازی نقش دارم که

 هم اونا... اما...نزنند بهم ناروا تهمت اینقدر که میکردم باید چیکار ؟...بردارند سرم از دست که

 ، زدن تهمت ، من با کردن برخورد با ، بود این قضیه ظاهر از برداشتشون ، نداشتند تقصیری

 ناال الاقل ، نداشت برگشتی راه این اما... برگردونند اشتباه راه این از منو شاید ، کردن وهینت

 ... نداشت

 و خشم از... بودم دور اتفاقات همه این از و مردم می کاش ای... گذاشتند می راحتم کاش ای

 این از ور وضع هاینک برای... نداشتم اعصابم روی کنترلی لرزید می تنم تموم ، بودم لبریز غضب

 گاهی ، بودم شده فرسوده تازه جنگ این تو... گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم ، نکنم بدتر

 ...چیه مگناه که بفهمم تونستم نمی همیشگی رنج این تو و شده متوقف برام زندگی میکنم حس

 که گیب و کنیب نگاه صورتم تو میکشی خجالت ؟...چیه:  گفت بلندی صدای با و طرفم اومد فرید

 اش عاشقونه حرفای و موزون اندام عاشق...شدی پولش عاشق... شدی آقا این ظاهر عاشق

 ؟...هان ؟...شدی هوس تسلیم بگی که میکشی خجالت ؟...شدی
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 مومت عصبانیت...شد کوتاه و دار صدا نفسام... کشید شعله تنم توی گرما حرم آخرش ی جمله با

 دبلن که شد چی دونم نمی...پوشوند رو صورتم ناامیدی و خوردگیسر...آورد درد به هامو استخون

 موندو هر... گرفت هوا تو رو دستم که صورتش تو بکوبم محکم میخواستم و طرفش رفتم و شدم

 ریادف ای لحظه از بعد... بودیم خیره همدیگه به آتیش و نفرت از پر چشمایی با وحشی تا دو مثل

 : زد

 بهت دستش عوضی اون نزارم که اومدم... بگیرم جلوتو که نایرا اومدم... خوندی کور

 ، بندازم یادت به رو ارزشها که اومدم... ببری حماقتت به پی که بکنم کاری اومدم...برسه

 کنیمی مادرت حق در بزرگی ظلم داری بفهمونم بهت که ، مادرته برترینش و یکیش که ارزشهایی

 و بایستی روش در رو و بشی بزرگ که ریخت تو لمث نشناسی نمک دختر پای به رو عمرش که

 ینا زارم نمی ، نیستی صاحبم بی همچین که بفهمونم عوضی اون به خوام می...کنی نافرمانی

 تیح میکنم رو کار این بفرستم درک به رو پسره اون شده اگه ، برسه سرانجام به دروغین عشق

 ازم راحتی به رو عشقم و برسه راه از خوش الکی آدم یه زارم نمی ، بیارم در زندان از سر اگه

 ...باشی تنها عمرت آخر تا باید یا منی مال یا تو کن فرو گوشت تو اینو ، بگیره

 ، ایستاد من به پشت و پنجره پشت رفت و میکرد ذوق ذوق درد از داشت که کرد ول رو دستم مچ

 یه ایدب...نکرده بلند روم ستد که آورده فشار خودش به خیلی که فهمید میشد بلندش نفسای از

 هک میکردم حالی بهش باید ، کنم تحمل تونستم نمی رو دستوراش و حرفاش ، گفتم می چیزی

 ...اختیارم صاحب نه ، منه ی پسرعمه فقط اون ، بگیره تصمیم من برا تونه نمی

 نیم از شمخ و عصبانیت هنوز اما بود گرفته آروم نفساش ، بود پنجره پشت هنوز ، کردم بهش رو

 بالدن بره و بشه ناامید ازم که زدم می حرفی باید ، میکردم سره یه رو کار باید... بود پیدا رخش

 مینه برای... بشه رو در رو عماد با زاشتم می نباید کاشتم می وجودش تو رو تنفر باید ، زندگیش

 : گفتم

 تدوس شما که رو کاری خواید می زما و جونم به افتادید همتون چرا... زندگیم دنبال برم بزار فرید

 مهع پسر برام فقط تو ، خواستم نمی زندگی شریک عنوان به رو تو اولم از من... بدم انجام دارید

 که ای رحمانه بی حرفای از... ) نداشتی قلبم تو دیگه جایگاهی هیچ... همین و همین ، بودی برادر و

 ، مباش شده سنگدل اینقدر که نبود پذیر باور امبر ، بود اومده بدم خودم از زدم می بهش داشتم

 که کنی باور خوای نمی چرا(  خورده سند فرید اسم به فقط قلبم بودم فهمیده که االن مخصوصاً

 نمی... خودمه ی آینده ، خودمه زندگی این که کنم حالیتون چطوری دیگه ؟...خوام نمی رو تو من
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 دعق به دیگه ی هفته و زدم عوضی تو قول به پسره این با حرفامو من... کنه خرابش کسی زارم

 ههم و بکنم رو شرم زودتر تا کن باز رو در این و کن تمومش رو بازی این پس... میام در رسمیش

 ...بدم نجات دردسر این از رو

 ودیحد تا ، نکنه خیس رو چشمام که میکردم جدال اشکام با داشتم و داد می فشار رو گلوم بغض

 ینپای باال بار چند رو در ی دستگیره...سالن در طرف رفتم و برداشتم رو کیفم... دمبو موفق هم

 :  زدم داد و کردم

 ...نشکستم تا کن باز رو لعنتی در این

 فرید طرف به من و شد کشیده پشت از بازوم یهو که رفتم می کلنجار در با داشتم

 انقدر ، بود سرد سرد نگاهش رنگ ...خوردم جا خیلی خورد چشماش به نگاهم وقتی....چرخیدم

 زا...اند شده یخ تیکه یه تبدیل چشماش یهو لحظه چند این تو و حرفام با کردم حس که سرد

 ...ترسیدم هم و شدم متاًسف هم نگاهش

 ...شدی عوضی اون عاشق بگی و بایستی جلوم تونستی چطور... احمق ی دختره:  زد فریاد فرید

 : زد نعره و زد راستم گوش تو محکم سیلی یه نشده بینی پیش حرکت یه تو

 ...زدم شدم له غرور برای اینو

 : زد نعره دوباره و زمین رو شدم پرت سیلی ضرب با که زد صورتم چپ طرف به دیگه سیلی یه

 ...ایستادم قولت پای و کردم بهت که اعتمادی برای زدم رو سیلی این

 لیسی یه بازم... بود شده تبدیل معنا تمام روانی یه به... بود شده دیوونه کرد بلندم زمین رو از

 : زد فریاد و گرفتم آتیش که زد اولی سیلی جای صورتم راست طرف

 ...شکستی رو دلش تموم نامردی با که ای بیچاره مادر دل بخاطر زدم اینم

 : زد نعره باز و زد صورتم چپ سمت به دیگه سیلی یه

 ....رفتی اشتباهت احساس و هوس پی و نبودی ندشپایب که ای خونواده پای باشه اینم

 مثل ، بود شده آتیش پارچه یک صورتم ، بود زیاد خیلی ظریفم صورت برای محکم سیلی تا چهار

 اب اشکم ی چشمه ، نریختن اشک برای تالشم ی همه با... بود پاشیده اسید روش فرید اینکه
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 با... میکنه زیادی تنم روی سرم کردم ساحسا ، افتاد خروش و جوش به تر تمام چه هر سماجت

 : گفتم آروم و کردم نگاهش نفرت

 ...روانی... نامرد عوضی

 تشانگش و اتاق یه تو انداختم و باال بردم و ها پله طرف به کشید منو و نداد بها اما شنید رو حرفم

 : زد فریاد و داد چرخ هوا توی سمتم به آمیز تهدید رو

 یزندگ نه و کنی خراب رو خودت زندگی نه زارم نمی... برگرده ات کله به عقل تا مونی می جا همین

 ...منی خشم اسیر نشدی آدم تا... منی زندانی نشدی آدم تا... منو

 هم و بود شده سر صورتم هم که بودند دردناک ها سیلی این اینقدر... کرد قفل رو در و بیرون رفت

 بودم شده خورد ، نداشتم بدنم رو کنترلی هیچ و بود اومده سراغم به منگی حالت... رفت گیج سرم

 و سیاهی پشت سیاهی ، شد سیاه جا همه یهو ، شد چی دونم نمی... نداشتم برخاستن توان و

 ....نفهمیدم چیز هیچ دیگه

 ( میشود ویران مانده جا بر چه هر.....  خویش ز مانم می و خویش از رهم می) 

 ( میشود پنهان و دور ها افق در.. ... قایقی بادبان چون من روح) 

 ، تخت کنار میز روی آباژور بودن روشن ، بودم تاریک نیمه اتاق یه توی کردم باز که رو چشمام

 ویر ، شدم خیز نیم جام از ، هستم کجا دونستم نمی و بودم منگ هنوز... بود اتاق روشنایی تنها

 اطراف به که خوب...سوخت می شدت به مصورت و میکرد درد بدنم تموم ، بود برده خوابم زمین

 مثل تواقعی...انداخته روز این به منو کی و اینجام چرا که فهمیدم و یافتم در رو موقعیتم کردم نگاه

 ....شد کوبیده سرم تو پتک

 ، فرتن از پر.  جانانه سیلی تا چند با اون که میاد یادم رو لحظه آخرین ، بودم فرید دست اسیر من

 عماد یاد یهو...بیفته سرم از بودم کرده قولش به که حماقتی این تا ، اتاق این تو انداخت منو

 یمهن نیم و دو ساعت ، ساعت سمت شد کشیده نگام ؟....باشه من دنبال نکنه...من خدای ، افتادم

 یدهنفهم حاالهم تا حتماً ، نمیومد من دنبال ساعت این تو عماد ، شد راحت خیالم یکمی... بود شب

 ...افتاده برام اتفاقی هچ

 بینب... روانی ی دیوونه ی پسره... فریده کار حتماً که بود بدنم روی هم پتو یه نشستم جام سر

 تموم... سوزونه می رو صورتم دستاش دوبل جای هنوز... گرفته اسیر انگار... کرده چیکار باهام
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 ، ودمب شده بیهوش و نبودم خوابم حتماً...بود کوفته بدنم اعضای تموم اصال ، کرد می درد صورتم

 نمی هم فیل ی کوچیکه انگشت که من انداخت می پا از رو فیل زد فرید که هایی ضربه این

 ...شدم

 اون از ببین...فریبا بیچاره... داره نگه تونست نمی رو ظریفم گردم و بود سنگین کوه مثل ام کله

 چی... شیطنت و شادی همه اون از... ادیآز اون از... آوردی در کجا از سر ، خوشبخت ی خونه

 ، نتوهی ، اسارت ، تنهایی از پر... بود شده کسی بی صدای از پر من زندگی عجیب...شد نصیبت

 ، دمدا خفت این به تن چی بخاطر دونستی می اگه...فرید متنفرم ازت... گویی زور و کتک ، تهمت

 نداشته آرامش لحظه یه وجدان عذاب از و همیبف روز یه امیدوارم... بودی تر مهربون باهام شاید

 ...باشی

 هرس می پیری سن به آدم وقتی چرا... بردم می یاد از رو چیز همه و گرفتم می فراموشی کاش ای

 میومد فراموشی نبود آدما ما مراد وفق به که زندگی از دوره یه کاش ای ؟...گیره می آلزایمر

 و ها بعضی برای ، نیست درد آلزایمر واقعاً... برد می ادمونی از رو ها رنج و دردا همه و سراغمون

 ....بود درمون ، زندگیم از دوره این تو من برای مخصوصاً

 یخ برنج دیس یه با ، کباب جوجه سیخ یه... افتاد غذا سینی به نگاهم ، مزخرف فکرای اون از بعد

 ور آب لیوان...بود گذاشته هم شام برام زندانبانم پس...میکرد کجی دهن بهم آب لیوان یه و زده

 آروم بود شده زخم فریادام از هم و بود خشک هم که گلوم تا خوردم رو اون از یکمی و برداشتم

 درد و دبو اتاق تو که تختی وجود با چرا دونم نمی... کشیدم سرم رو پتو و خوابیدم دوباره...  بگیره

 خودم به میخواستم اینطوری...بخوابم تخت رو برم نشدم بلند بود نشسته تنم به که فرسایی جان

 مادرم ی شکسته دل تاوان این... بودم نکرده که بود گناهی تاوان این... بدم سختی... بدم عذاب

 و مامان تنهایی برا ریختم اشک... نشوند چشمام به رو اشک وروجکا و خاله و مادرم یاد... بود

 وت و بودمشون ندیده میشد روزی چند که وروجکا برا. ..هاش مهربونی و خاله برای... هاش نگرانی

 می ما معاینه داشتند و بودم مریضشون من و بودم اتاقم تو االن که بود این آرزوم تنها لحظه این

 و کنم بغل محکم رو شون تا دو و بندازم وسطشون رو خودم و کنم پرواز خواست می دلم...کردند

 فشار رو ما چقدر که میگم فرید داداش به بگه مهناز که بدم فشارشون اینقدر ، ببوسمشون اینقدر

 همه اینها....کرد تبدیل هق هق به رو ام گریه و میکرد سوراخ سوراخ رو قلبم یادشون... میدی

 می دل جون به رو اون های زجر و درد و کشیدم می دوش به تنهایی باید که بود رازی تاوان

 ...خریدم
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 خراشهای عمق چی هر...هایی رنج و درد تموم مرحم تو... خدا:  زدم صدا رو خدا و کشیدم آهی

 دهب صبرم... خدایا...میدی جایی توش بیشتر رو خودت ، آن کردن پر برای تو باشه بیشتر وجودم

 ....بزارم سر پشت خوبی به هم رو دوره این بتونم... کنم تحمل بتونم تا

 داشتم دوست لحظه اون در... بگیرم اشکامو سیل جلوی تونستم نمی...کردم پتو زیر رو سرم

 ...کنم خداحافظی رحم بی دنیای این با من و بشه تاریک جا همه داشتم دوست... بمیرم

 دیوارهای تکراردیدن دوباره... کنم باز رو چشمام ، کرد مجبورم خورشید نور و اتاق روشنایی

 ساعت به که نگاهم.... وای.... دمیکر تیک تیک مغزم تو مدام که ساعتی دیدن تکرار... سلولم

 نیومدم هببین عماد وقتی...باشم دانشگاه باید االن و بود صبح نه ساعت... شد بلند سرم از دود افتاد

 ات دو این باالخره....کن بار باقالی و بیار خر وقت اون و افسانه ی خونه دم اومد می حتماً دانشگاه

 ...جنگیدم می وحشتناکم افکارم با ریخته درهم و گیج....میشد آغاز جنگ و میشدند روبرو

 کاش ای ، اتاق تو بود اومده فرید باز پس... بود شده عوض صبحونه سینی با دیشب غذای سینی

 چیهی به میلی...میکردم نثارش بودم گرفته یاد مفیدم عمر طول تو وری دری چی هر و بودم بیدار

 از تمتونس می اینطوری شاید ، میکردم غذا اعتصاب باید... بخورم خواستم نمی اصل در ، نداشتم

 ...میکردم رو کار این داشتم رو فرار شانس درصدم ده اگه حتی... بشم خالص دستش

 ، تخت کنار میز روی آباژور بودن روشن ، بودم تاریک نیمه اتاق یه توی کردم باز که رو چشمام

 ویر ، شدم خیز نیم جام از ، هستم کجا تمدونس نمی و بودم منگ هنوز... بود اتاق روشنایی تنها

 اطراف به که خوب...سوخت می شدت به صورتم و میکرد درد بدنم تموم ، بود برده خوابم زمین

 مثل تواقعی...انداخته روز این به منو کی و اینجام چرا که فهمیدم و یافتم در رو موقعیتم کردم نگاه

 ....شد کوبیده سرم تو پتک

 ، فرتن از پر.  جانانه سیلی تا چند با اون که میاد یادم رو لحظه آخرین ، بودم دفری دست اسیر من

 عماد یاد یهو...بیفته سرم از بودم کرده قولش به که حماقتی این تا ، اتاق این تو انداخت منو

 یمهن نیم و دو ساعت ، ساعت سمت شد کشیده نگام ؟....باشه من دنبال نکنه...من خدای ، افتادم

 یدهنفهم حاالهم تا حتماً ، نمیومد من دنبال ساعت این تو عماد ، شد راحت خیالم یکمی... ودب شب

 ...افتاده برام اتفاقی چه

 بینب... روانی ی دیوونه ی پسره... فریده کار حتماً که بود بدنم روی هم پتو یه نشستم جام سر

 تموم... سوزونه می رو صورتم اشدست دوبل جای هنوز... گرفته اسیر انگار... کرده چیکار باهام
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 ، ودمب شده بیهوش و نبودم خوابم حتماً...بود کوفته بدنم اعضای تموم اصال ، کرد می درد صورتم

 نمی هم فیل ی کوچیکه انگشت که من انداخت می پا از رو فیل زد فرید که هایی ضربه این

 ...شدم

 اون از ببین...فریبا بیچاره... داره نگه تونست نمی رو ظریفم گردم و بود سنگین کوه مثل ام کله

 چی... شیطنت و شادی همه اون از... آزادی اون از... آوردی در کجا از سر ، خوشبخت ی خونه

 ، نتوهی ، اسارت ، تنهایی از پر... بود شده کسی بی صدای از پر من زندگی عجیب...شد نصیبت

 ، دمدا خفت این به تن چی بخاطر دونستی می اگه...فرید متنفرم ازت... گویی زور و کتک ، تهمت

 نداشته آرامش لحظه یه وجدان عذاب از و بفهمی روز یه امیدوارم... بودی تر مهربون باهام شاید

 ...باشی

 هرس می پیری سن به آدم وقتی چرا... بردم می یاد از رو چیز همه و گرفتم می فراموشی کاش ای

 میومد فراموشی نبود آدما ما مراد وفق به که زندگی از دوره یه کاش ای ؟...گیره می آلزایمر

 و ها بعضی برای ، نیست درد آلزایمر واقعاً... برد می یادمون از رو ها رنج و دردا همه و سراغمون

 ....بود درمون ، زندگیم از دوره این تو من برای مخصوصاً

 یخ برنج دیس یه با ، کباب جوجه سیخ یه... افتاد غذا سینی به نگاهم ، مزخرف فکرای اون از بعد

 رو آب لیوان...بود گذاشته هم شام برام زندانبانم پس...میرد کجی دهن بهم آب لیوان یه و زده

 آروم بود شده زخم فریادام از هم و بود خشک هم که گلوم تا خوردم رو اون از یکمی و برداشتم

 درد و دبو اتاق تو که تختی وجود با چرا ونمد نمی... کشیدم سرم رو پتو و خوابیدم دوباره...  بگیره

 خودم به میخواستم اینطوری...بخوابم تخت رو برم نشدم بلند بود نشسته تنم به که فرسایی جان

 مادرم ی شکسته دل تاوان این... بودم نکرده که بود گناهی تاوان این... بدم سختی... بدم عذاب

 و مامان تنهایی برا ریختم اشک... نشوند چشمام به رو اشک وروجکا و خاله و مادرم یاد... بود

 وت و بودمشون ندیده میشد روزی چند که وروجکا برا... هاش مهربونی و خاله برای... هاش نگرانی

 می ما معاینه داشتند و بودم مریضشون من و بودم اتاقم تو االن که بود این آرزوم تنها لحظه این

 و کنم بغل محکم رو شون تا دو و بندازم وسطشون رو خودم و کنم پرواز خواست می دلم...کردند

 فشار رو ما چقدر که میگم فرید داداش به بگه مهناز که بدم فشارشون اینقدر ، ببوسمشون اینقدر

 همه اینها....کرد تبدیل هق هق به رو ام گریه و میکرد سوراخ سوراخ رو قلبم یادشون... میدی

 می دل جون به رو اون های زجر و درد و کشیدم می دوش به یتنهای باید که بود رازی تاوان

 ...خریدم
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 خراشهای عمق چی هر...هایی رنج و درد تموم مرحم تو... خدا:  زدم صدا رو خدا و کشیدم آهی

 دهب صبرم... خدایا...میدی جایی توش بیشتر رو خودت ، آن کردن پر برای تو باشه بیشتر وجودم

 ....بزارم سر پشت خوبی به هم رو دوره این ونمبت... کنم تحمل بتونم تا

 داشتم دوست لحظه اون در... بگیرم اشکامو سیل جلوی تونستم نمی...کردم پتو زیر رو سرم

 ...کنم خداحافظی رحم بی دنیای این با من و بشه تاریک جا همه داشتم دوست... بمیرم

 دیوارهای تکراردیدن دوباره... نمک باز رو چشمام ، کرد مجبورم خورشید نور و اتاق روشنایی

 ساعت به که نگاهم.... وای.... میکرد تیک تیک مغزم تو مدام که ساعتی دیدن تکرار... سلولم

 نیومدم هببین عماد وقتی...باشم دانشگاه باید االن و بود صبح نه ساعت... شد بلند سرم از دود افتاد

 ات دو این باالخره....کن بار باقالی و بیار خر وقت اون و افسانه ی خونه دم اومد می حتماً دانشگاه

 ...جنگیدم می وحشتناکم افکارم با ریخته درهم و گیج....میشد آغاز جنگ و میشدند روبرو

 کاش ای ، اتاق تو بود اومده فرید باز پس... بود شده عوض صبحونه سینی با دیشب غذای سینی

 چیهی به میلی...میکردم نثارش بودم گرفته یاد ممفید عمر طول تو وری دری چی هر و بودم بیدار

 از تمتونس می اینطوری شاید ، میکردم غذا اعتصاب باید... بخورم خواستم نمی اصل در ، نداشتم

 ...میکردم رو کار این داشتم رو فرار شانس درصدم ده اگه حتی... بشم خالص دستش

 دهم فصل.....  @

... اوه...شنیدم در توی رو کلید چرخش ، بعدش اعتس یه حدود افسانه با زدن حرف از بعد

 زده هم عطری چه... ندادم بها بهش اصال و بود زانوهام روی هنوز سرم... اومد باالخره زندانبانم

 بعد و کرد مکثی در دم... بود کرده وجود اظهار آقا خود از زودتر عطرش بوی خدا رو تو ببین ، بود

 دیشب مثل ، اومد صداش... بودم مچاله خودم تو هنوز... تخت روی نشست و تو اومد ای لحظه از

 ...بود آروم آروم نبود عصبی

 ؟...کنی ثابت رو چی میخوای کارت این با... صبحونه االن نه ، خوردی شام دیشب نه:  فرید

 ( نمیرم روانی تو زور حرف بار زیر من بفهمی که کنم ثابت رو خودم میخوام: )  گفتم خودم با

 : گفت و شد خشن یکمی صداش نمیدم رو جوابش و کردم سکوت دید وقتی

 ...میکنم قاطی بد وگرنه ، نده من تحویل سکوت فریبا
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 فریبا هبیچار... نیست سالمی آدم که میکنه اعتراف خودش ، میشه چیزیش یه اینکه مثل بابا نه) 

 اینطوری فقط ، ندادم وابج بازم(...  هستند روانی و دیوونه دم از همه میشه عاشقش کی هر که

 رو مبازو خشونت با اومد ، شد دیوونه دوباره و نیومد کوتاه بار این اما... بیاری در رو حرصش میشد

 شتربی دیدنش با ، دوختم بهش رو نفرتم از پر نگاه کارش این با...تخت رو کرد پرت منو و گرفت

 تی یه ، بود رسیده خودش به و بود زده تیپ چقدر...شد بیشتر حسادتم حس و گرفت حرصم

 ینا به منو رحمی بی کمال در که حالی در... بود کرده ست مشکی لی شلوار یه و مدادی نوک شرت

 ...خودخواه عوضی ی پسره... بود انداخته روز

 دستامو اما بیرون بکشم دستش از دستامو کردم سعی ، گرفت دستامو و نشست کنارم اومد

 :تگف خشم با و گرفت تر محکم

 گرنهو نکن لجبازی من با فریبا...بکنی میخوای غلطی هر که نکردم زندانیت اینجا...وحشی چته

 ...نکن ام دیوونه پس...بمونی خودم دل ور عمر آخر تا که میارم سرت بالیی

 ور حقیقت میشد چشماش از... زدم زل نفرت با چشماش تو فقط و نزدم حرفی... کرد رها دستامو

 یه دستای تو که بودم گنجشک جوجه یه مثل... پایین ریخت اشکام که شد چی دونم نمی ، خوند

 و شد عوض نگاهش رنگ که خوند چشمام از چی دونم نمی... بود شده اسیر وحشی ی گربه

 : گفت میگرفت فاصله ازم داشت که طور همان و شد بلند کنارم از و گرفت آروم اش چهره

 ...ببینمت زردنبو و پریده رنگ خوام نمی بخور تو صبحونه

 ...داد می هم ناشتایی دستور چه... اوه

 : گفتم که بود نرفته بیرون در از هنوز...زدم می رو حرفم بود شده نرم یکمی که حاال باید

 ماذیت اینقدر میکنم خواهش... نمیشه عایدت هیچی اینجا من کردن زندانی با... برم بزار فرید

 ... نکن

 با ارهد که فهمیدم می دستش کردن مشت با و شنید حرفامو و ایستاد من به پشت لحظهای برای

 یم میده خرج به خشونت که اینقدر و داره دوستم وار دیوونه دونستم می... میره کلنجار خودش

 زا برم تونستم می االن خواست می دلم ، خواستمش می منم... برگردونه تصمیمم از منو خواد

 ادلهمع تموم مادرم بیماری ، نمیشد اما... عزیزه برام خاطرش رچقد بگم بهش و کنم بغلش پشت

 ...گور به آرزوهامو تموم و کرد خراب هامو
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 ...نزن اضافی حرف و بخور تو صبحونه:  گفت شنیدم فقط

 :  زدم داد عصبانیت زور از... رفت و بهم کوبید محکم رو در بعدم

 ....بشم راحت تو دست زا و بمیرم گرسنگی از شاید ، بخورم چیزی خوام نمی

 مبزن داد هی و شم آوار سرش رو که خواستم می رو یکی و بود پر دلم... شد سرازیر اشکام دوباره

 ینا دونستم می کاش...نبود دستم دم سرنوشت و خدا از غیر کسی فعالً که کنم خالی رو خودم و

 افتیب تنگ اینقدر رو اون ی یقه چرا... لعنتی ، گفتم می وقت اون که بافته برام کی رو سرنوشت

 ...بدم فرو تونم نمی هامو بغض که

 دهم فصل.....  @

... اوه...شنیدم در توی رو کلید چرخش ، بعدش ساعت یه حدود افسانه با زدن حرف از بعد

 زده هم عطری چه... ندادم بها بهش اصال و بود زانوهام روی هنوز سرم... اومد باالخره زندانبانم

 بعد و کرد مکثی در دم... بود کرده وجود اظهار آقا خود از زودتر عطرش بوی خدا رو تو ببین ، بود

 دیشب مثل ، اومد صداش... بودم مچاله خودم تو هنوز... تخت روی نشست و تو اومد ای لحظه از

 ...بود آروم آروم نبود عصبی

 ؟...کنی ثابت رو چی میخوای کارت این با... صبحونه االن نه ، خوردی شام دیشب نه:  فرید

 ( نمیرم روانی تو زور حرف بار زیر من بفهمی که کنم ثابت رو خودم میخوام: )  گفتم خودم با

 : گفت و شد خشن یکمی صداش نمیدم رو جوابش و کردم سکوت دید وقتی

 ...میکنم قاطی بد وگرنه ، نده من تحویل سکوت فریبا

 فریبا هبیچار... نیست سالمی آدم که میکنه اعتراف خودش ، میشه چیزیش یه اینکه مثل بابا نه) 

 اینطوری فقط ، ندادم جواب بازم(...  هستند روانی و دیوونه دم از همه میشه عاشقش کی هر که

 رو مبازو خشونت با اومد ، شد دیوونه دوباره و نیومد کوتاه بار این اما... بیاری در رو حرصش میشد

 شتربی دیدنش با ، دوختم بهش رو نفرتم از پر نگاه کارش این با...تخت رو کرد پرت منو و گرفت

 تی یه ، بود رسیده خودش به و بود زده تیپ چقدر...شد بیشتر حسادتم حس و گرفت حرصم

 ینا به منو رحمی بی کمال در که حالی در... بود کرده ست مشکی لی شلوار یه و مدادی نوک شرت

 ...واهخودخ عوضی ی پسره... بود انداخته روز
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 دستامو اما بیرون بکشم دستش از دستامو کردم سعی ، گرفت دستامو و نشست کنارم اومد

 :گفت خشم با و گرفت تر محکم

 گرنهو نکن لجبازی من با فریبا...بکنی میخوای غلطی هر که نکردم زندانیت اینجا...وحشی چته

 ...نکن ام دیوونه پس...بمونی خودم دل ور عمر آخر تا که میارم سرت بالیی

 ور حقیقت میشد چشماش از... زدم زل نفرت با چشماش تو فقط و نزدم حرفی... کرد رها دستامو

 یه دستای تو که بودم گنجشک جوجه یه مثل... پایین ریخت اشکام که شد چی دونم نمی ، خوند

 و شد عوض نگاهش رنگ که خوند چشمام از چی دونم نمی... بود شده اسیر وحشی ی گربه

 : گفت میگرفت فاصله ازم داشت که طور همان و شد بلند کنارم از و گرفت آروم اش هچهر

 ...ببینمت زردنبو و پریده رنگ خوام نمی بخور تو صبحونه

 ...داد می هم ناشتایی دستور چه... اوه

 : گفتم که بود نرفته بیرون در از هنوز...زدم می رو حرفم بود شده نرم یکمی که حاال باید

 ماذیت اینقدر میکنم خواهش... نمیشه عایدت هیچی اینجا من کردن زندانی با... برم زارب فرید

 ... نکن

 با ارهد که فهمیدم می دستش کردن مشت با و شنید حرفامو و ایستاد من به پشت لحظهای برای

 یم میده خرج به خشونت که اینقدر و داره دوستم وار دیوونه دونستم می... میره کلنجار خودش

 زا برم تونستم می االن خواست می دلم ، خواستمش می منم... برگردونه تصمیمم از منو خواد

 ادلهمع تموم مادرم بیماری ، نمیشد اما... عزیزه برام خاطرش چقدر بگم بهش و کنم بغلش پشت

 ...گور به آرزوهامو تموم و کرد خراب هامو

 ...نزن اضافی حرف و بخور تو صبحونه:  گفت شنیدم فقط

 :  زدم داد عصبانیت زور از... رفت و بهم کوبید محکم رو در بعدم

 ....بشم راحت تو دست از و بمیرم گرسنگی از شاید ، بخورم چیزی خوام نمی

 مبزن داد هی و شم آوار سرش رو که خواستم می رو یکی و بود پر دلم... شد سرازیر اشکام دوباره

 ینا دونستم می کاش...نبود دستم دم سرنوشت و خدا زا غیر کسی فعالً که کنم خالی رو خودم و
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 افتیب تنگ اینقدر رو اون ی یقه چرا... لعنتی ، گفتم می وقت اون که بافته برام کی رو سرنوشت

 ...بدم فرو تونم نمی هامو بغض که

 پر سهکا تا دو و نشوند ناهارخوری میز پشت منو و پایین رفتم باهاش و شستم رو صورتم و دست

 : گفت و روبروم نشست هم خودشم و جلوم گذاشت و کرد سوپ از

 ...بشه گرم غذا تا کن شروع

 و بود عالی پختشم دستم...بود گرم و خوشمزه چقدر که آخ... کردم شروع اعتراضی هیچ بدون

 ، هم بیشتر خوردن با و شد گرم بدنم اعضای تموم...فرید آقا این بود کردنش شوهر وقت دیگه

 دلش مراد به که هم جنابعالی ی معده این... دید نمی تار دیگه چشمام هم و دهش باز اشتهام

 به نگاهم بیرون اومدم که خیاالتم و فکر از... شکست می گرده دمش با داشت که بود رسیده

 نگاهش این ، خواستم نمی رو ترحم این من... بود زده زل بهم ترحم با که خورد گره نگاهش

 : گفتم دلخوری با دلم به کشید می خنجر

 ؟...بدی شکستم تونستی که خوشحالی... چته...هان

 ...اومد می بهش ژست این چقدر برم قربونش... شد سینه به دست

 ...باشه زور سرت باال همیشه باید... نه که چرا:  گفت و زد پیروزی لبخند

 این باالخره... ردمک آماده بزرگی سخنرانی یه برای رو خودم و خوردم رو سوپ از دیگه قاشق یه

 : گفتم و کردم صاف رو صدام.. کنم دفاع خودم از که بود داده رو کافی قدرت بهم سوپ

 به ناز شناختن برای مردا شما اگه... بینید می ای پیچیده موجود رو زنا که اینه مردا شما اشتباه

 می خودتون رام رو ازن مطمئناً ، کردید می استفاده احساساتتون از ، زور و جنسی ی غریزه جای

.... ) نچو... بشناسید تونید نمی رو زنا وقت هیچ آدم آخرین تا آدم اولین از... متاًسفانه اما... کردید

 و صدا و زور بخوای تا جاش به اما... ندارید عقل: (  دادم ادامه و کردم اشاره سرم به انگشت با

 ...کنند می حکومت دامر شما به عقلشون با زنا اما... دارید شهوت و غریزه

 : گفت طوالنی مکث یه از بعد شنید حرفامو وقتی و بود زده زل بهم تعجب با

 ؟...کردی عوض روانشناسی ی رشته با رو ات رشته نبودم تا نکنه
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 بسکه از... شناسند روان پا یه هم خوندن درس بدون زنا...هدف به زدی:  گفتم و زدم بشکن یه

 ...شدند استاد پا یه بوده برشوش و دور روانی مردای

 داره دوستون مرگ حد تا مرد یه دیدید تا...کردید روانی رو مردا ، زنا شما:  گفت و زو خندی پوز

 ...شدید پریشی روان این باعث خودتون...کردید اذیتش تونستید تا و گذاشتید باال طاقچه

 باید نماو ، شدید عاشقش یا اومد خوشتون کسی از اگه کنید می فکر... همینه اشتباهتون:  گفتم

 بار هی زندگیش برای کس هر که بفهمید خواید نمی چرا... بشه عاشقتون اجبار به چه اختیار به چه

 ...داره انتخاب حق

 ...بگیره رو جلوش یکی باید باالخره... چاه ته بندازه سر با اونو انتخاب حق اون شاید:  گفت

 هی خودش مقابل طرف معلوم کجا از:  گفتم همین رایب خودشه و من به منظورش که دونستم می

 ...نباشه تر عمیق چاه

 : گفت غیظ با و گرفت رو وجودش تموم خشم زدم بهش که ای کنایه با

 ...شد راحت خیالت حاال... کنم دفن توش رو تو میخوام که عمیقم چاه همون من... آره

 رفت می آن هر و بود دیوونه اون... دیب کشش و بحث شد نمی دیگه... بکشه رو غذا تا شد بلند

 ...داد می نجاتم و اومد می عماد شاید که بود فردا به امیدم... کنم عصبانیش حرفام با بیشتر که

 حس هی فرید صورت تو که چند هر...سیر شکم یه با و تخت روی بار این البته خوابیدم راحتر شب

 ستد غذا لقمه یه با بتونی که نزن صابون لتد به زیاد بگم بهش خواست می دلم اما بود رضایت

 هک استرسی از پر فردای به و داشتم که روزی به فقط لحظه اون تو... بردارم تو قول به حماقتم از

 ...برد خوابم که کردم می فکر داشتم

 برداشتن خیال و بود گذاشته زنگ رو دست یکی ، پریدم خواب از خونه زنگ ممتد صدای از

 مثل نخیر... مالیدم چشمامو کمی ، بود خواب گرم چشمام هنوز ، زدم غلطی تخت توی... نداشت

 جااین که روز دو این ، خورد تکون شاخکام یهو... نداشت رفتن خیال بود در پشت کسی هر اینکه

 عماد حتماً... پریدم جا از... صورت این به اینم ، بود نزده رو خونه این زنگ کسی بودم

 ازب رو در کسی زدن زنگ با دید وقتی بار این... شد پیداش باالخره... کن رحم ودتخ... خدایا...بود

 ...بیچاره در جون به افتاد لگد و مشت با نمیکنه
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 در چون... اومد می صداش اما ندیدم رو خودش ، پنجره پشت رفتم فوری و پایین اومدم تخت از

 پس...زد صدا رو اسمم بار چند فقط ، میگه چی فهمیدم نمی زیاد داشت فاصله ساختمون با حیاط

  ؟...نیست خونه یعنی ؟...نمیکنه باز رو در فرید چرا

 بیرون زا عماد ، بود قفل در بدبختانه اما... کردم پایین باال و گرفتم رو دستگیره و در پشت پریدم

 ...اتاق تو از من و زد می داد

 ؟...کردی قفل رو لعنتی در این چرا ؟...ای خونه اصال ؟...تو کجایی... کن باز رو در فرید

 هک چیزی از ، پنجره پشت اومدم دوباره ؟...بود کجا فرید یعنی...بود فایده بی زدم می صدا چی هر

 حیاط تو پرید و باال اومد مهارت با...باال اومد می حیاط در از داشت عماد... کردم تعجب دیدم می

 رتشصو...خوبه نکنه سکته بیچاره بودند اومده همدیگه با پس... تو اومد هم افسانه... کرد باز در و

 ... برسه اینجا به دوستش تنها کار روزی یه که نمیکرد باور ، بود زده وحشت

 منو تا...زدم صداش و کردم باز رو پنجره... زد می صدا منو اسم مدام و اومد حیاط وسطای تا عماد

 ...بود پیدا هم دور ونا از حتی که صورتش تو نشست خیال راحتی یه دید

 ؟...نیست خونه کسی ؟...خوبه حالت:  زد داد

 باز رو در مخصوصاً  و بود خونه فرید پس... انداخت وحشت به منو ، ساختمون در شدن باز صدای

 ی چهره و عماد عصبانی ی چهره از اما... نبود دیدم تو موقعیتش ، دیدمش نمی من... بود نکرده

 تو چماقی ، چوبی یه حتماً که فهمیدم ، رفت می عقب عقب داشت که افسانه ی زده وحشت

 خصوصی حریم به که کنه حالی ، اومده باال اش خونه دیوار از اجازه بی که کسی به تا دستشه

 ...کنه درازی دست نباید اش خونه

 می رو همدیگه و افتادند می همدیگه جون به تا دو این االن... بود شده حبس ام سینه تو نفس

 وقتی... نداشتم فراری راه هیچ و بودم شده زندانی اتاق توی... کن رحم خودت خدایا... کشتند

 فتگر قرار دیدم مسیر تو فرید وقتی... شد اضافه وحشتم به ، میره عقب عقب داره هم عماد دیدم

 یه... یدمد می چی... نه وای... بیاد بند نفسم بود نزدیک ، بودم مردن حال در دیدم می اونچه از ،

 گیج ظهلح یه...افتادم می پس داشتم... بود رفته نشونه عماد طرف به که بود فرید دستای تو کلت

 و عماد و رفت می جلو بدست اسلحه فرید... بدم نشون نتونستم خودم از واکنشی هیچ و شدم

 ...عقب عقب افسانه
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 ...پایین بیار رو اسلحه ناو ؟...دیوونه میکنی چیکار:  زدم داد و اومدم خودم به لحظه یه

 اج از داشت قلبم...نکرد باال به هم نگاه یه و داد ادامه راهش به و نداد من فریاد به اهمیت فرید اما

 لویج برم و بیام بیرون دیواری چهار این از تونستم نمی... میشدم دیوونه داشتم... میشد کنده

 دنیا خشم تموم که صدایی با و ایستاد فرید که بود حیاط در نزدیک دیگه عماد.... بگیرم رو فرید

 : زد فریاد بود شده جمع توش

 صیخصو حریم به تجاوز بخاطر تا چاک به بزن عوضی... نکشتمت سگ مثل تا بیرون گمشو برو

 ...نکردم خالی مغزت تو گلوله یه

 ...رم نمی جا هیچ نبرم اینجا از رو فریبا تا:  گفت و کرد باال به نگاه یه عماد

 ...کنم می حرومت گلوله یه که نیار کثیفت زبون اون به منو عشق اسم:  شد بیشتر فرید ادد

 جراًت که عمادی اما... برن اونجا از نیفتاده اتفاقی تا که میکرد خواهش عماد به داشت افسانه

 قفل ممغز... ترسید نمی تهدیدا این از ، فرید خصوصی حیاط تو بپره و بیاد باال دیوار از بود کرده

 و دبو شده کرخ وجودم تموم... بده تفکیک یکدیگر از رو غلط یا درست تونست نمی و بود کرده

 یه و هبش گرفته کار به اسلحه که بودم منتظر لحظه هر و... بود نشسته پیشونیم رو سردی عرق

 فقط ای ؟...کنه شلیک تونست می فرید یعنی... بندازه تپیدن از همیشه برای رو عماد قلب گلوله

 ؟...ترسوند می رو عماد داشت

 تو ناگهان... بود کرده ریسکی چنین که بود گذشته چی مغزفرید تو لحظه اون تو دونستم نمی

 رو ارک این باید... نیفتادند هم جون به تا دو این تا کردم می خبر رو پلیس به باید... زد جرقه مغزم

 ...داد انجام دیمفی کار یه میشد زندان این تو الاقل... کردم می

 عمختر از دنیا یه لحظه اون... بود امیدوار میشد هنوز اما ، نداشت شارژ زیاد برداشتم رو گوشیم

 آدمای زا بعضی درسته ، بود کرده اختراع رو انگیزی شگفت چیز چنین که بودم ممنون همراه تلفن

 االن اما... میشدند این از بعد های خرابی باعث و کردند نمی استفاده ازش درست جنبه بی

 بود ترتیبی هر به و گرفتم رو 111 ی شماره لرزون دستانی با... بود من برای امیدی کورسوی

 به منو مدام بود خط پشت که اونی... دادم توضیح پلیس برای رو چیز همه و کردم برقرار رو تماس

 ...کرد می دعوت آرامش
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 ، بودند نشسته نرم و گرم جای تو اینا... خورد می هم به داشت خونسردی همه این از حالم... اًه

 با و دادم رو آدرس... رسه می آخر به عمرش لحظه همین تو نفر یه االن که دونستند می چه

 و دش تموم تلفنم شارژ حرفام آخرین با... برسونند رو خودشون زودتر که خواستم تمنا و خواهش

 کردی می تموم شارژ آدرس دادن موقع اگه ، بودی شانسی خوش چه... فریبا وای...شد خاموش

 ...نیفتاد اتفاق این که کردم تشکر خدا از... بود دنیا توی بدبختیات اوج دیگه

 آروم رو اوضاع وقتی منم... بود شده تر آروم اون که گفت می فرید به چی داشت عماد دونم نمی

 می بکار رو زورم تموم باید...زدم ضربه در ی دسته به لگد با بسیار شدت با و اومدم دیدم می

 می نشون رو لیاقتم جایی یه باید...نبود که فوالد از باالخره ، شکستم می رو در ی دسته و بردم

 داد صدای یهو...نداشت فایده اما کردم پایین باال رو دستگیره ، دادم هل ، زدم لگد خیلی...دادم

 ...داد می راخطا عماد به بار آخرین برای داشت که اومد باز فرید

 دهپیچی فضا تو گلوله شلیک صدای مرتبه یه که رسوندم پنجره به رو خودم وحشت و ترس با

 خودت... خدایا نه...شد صورتم سرازیر اشکم و بستم رو چشمام ایستاد حرکت از قلبم... شد

 مین و خواستم نمی... بشه آلوده عماد خون به فرید دست نزار... میرسه پلیس االن... کن کمکم

 ...نداشتم رو تحملش...ببینم دار باالی رو اون تونستم

 ریدف...ایستاده فرید جلوی سالم و صحیح عماد هنوز دیدم و کردم باز رو چشمام بود سختی هر به

 رگ نظاره و بودند ایستاده در دم همه مردم...بود کرده شلیک عماد پای جلوی ای گلوله اخطار برای

 ...بودند خشن ی منظره این

 : زد می فریاد داشت که اومد فرید عصبانی صدای

 ...میگیره جا مغزت تو گلوله بار این نری االن همین اگه

 و خشم تموم که شد چی دونم نمی... زنه نمی بلوف که فهمیدم صداش بودن جدی و تحکم یا

 ازب در و دش کنده جا از دسته که در به کوبیدم محکم ی ضربه یه با و کردم جمع پاهام تو رو زورم

... فریبا براوو... شدم آزاد باالخره... شد باز من انفرادی سلول در باالخره... من خدای وای... شد

 شرایط تو آدما... داد بهت طال مدال باید ، میای در آب از شجاع و زور پر اینقدر دونستم نمی

 ...مکنی اراده بود کافی فقط دهند انجام تونستند می که کارا چه زندگی سخت

 پله از مرفت و برداشتم رو کیفم و پوشیدم روسریمو و مانتو فوری نبود تمجید و تعریف جای دیگه

 کرتش یه اینم...شد خونه نزدیک پلیس آژیر صدای که بودم ها پله راه پیچ تو هنوز... پایین ها
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 نبیشتری...ردمک شکر وجود تموم با رو خدا و شد سرازیر اشکم و بردم باال دستامو... خدا از دیگه

 مادع خون به دستش خواستم نمی و داشتم دوستش هنوز که بود فرید بابت کردم که تشکری

 و آینده ، نشناس نمک خودش قول به و ارزش بی من... من بخاطر خواستم نمی... بشه آلوده

 اهامودع و نکرد رهام پناه بی و تنها که که بودم ممنون خدا از... بیفته بخطر و بشه تباه زندگیش

 ...شنید

 می اخطار داشتند فرید به و عماد جلوی بودند اومده دست به اسلحه پلیس تا چند حیاط تو رفتم

 ینپای موقعیتش از ای ذره و بود ایستاده ها مجسمه مثل فرید اما...نکنه خطا پا از دست که دادند

 باید چیکار زد می عماد جای به رو ها پلیس از یکی و میشد عصبانی اگه... وای... بود نیومده

 ...نداشتم دیگه من که خواست می تحمل هم بهش کردن فکر حتی...میکردم

 رد دفری کنار از دارم وقتی فیلما مثل ترسیدم اما حیاط طرف اون برسونم رو خودم خواست می دلم

 ارایاخط ، بود نشده من ی متوجه هنوز... کنه خرابتر این از رو کار و بگیره گروگان منو میشم

 کارش از خودشم اینکه مثل... داد نمی نشون فرید حرکت توی رو العملی عکس هیچ پلیس

 ...بیاد پایین خواست نمی موقعیتش از که بود مغرور اینقدر اما ، بود شده پشیمون

 و دش نزدیکش و داد ت جراً  خودش به نداره رو کردن شلیک قصد فرید فهمید که پلیسا از یکی

 روی رو سرد دستبند فوری اونم و کرد اشاره سربازا از یکی به سر با و فتگر ازش رو اسلحه

 شبخاطر که بمیره فریبات الهی... اومد درد به صحنه این دیدن از قلبم...کرد حلقه فرید دستای

 ..جوشید دوباره اشکام... نشه سیاه ات پرونده و نشی زندان راهی جوونی اول

 بیخود خود از رو آدما که چیه درد این ؟...نشونه می سیاه خاک به رو همه که چیه عشق این خدایا

 و یزندگ که رو کسی ، نداشتم شکی دیگه و بودم شده مطمئن واقعیش عشق به حاال ؟...میکنه

 چی ؟...بودم کی من مگه... خدایا... نده دست از منو که بود کرده خراب من بخاطر رو اش آینده

 ودب شده سیل اشکام... بکشه آدم بخاطرم خواست می که داشتم ارزش براش اینقدر که ؟...بودم

 نداشت دوست و عشق از غیر دلیلی و ریخت می فرو و شست می رو ام چهره ی شده کبود بستر و

 ...نداشتم فرید کار این برای

 و دبوسی منو گریه با و کرد بغلم افسانه... اومدند سمتم به دیدند دور رو خطر که افسانه و عماد

 : فتگ
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 بنفش چطوری صورتش ببین ؟...شدی الغر اینقدر چرا ؟...اومده سرت بالیی چه... بمیرم الهی

 می سوال هی و ریخت می اشک و بود گرفته بغل تو... احمق ی پسره این زده کتکت... شده

 ، کنه توهین بهش نداشت حق کسی... فرید برای خودم برای نه میکردم همراهیش منم...کرد

 ...کنه محکوم منو فرید اشتند حق کسی

 : گفت ناراحتی و خشم از پر چشمانی با و نزدیکم اومد عماد بیرون اومدم که افسانه بغل از

 خونش بخدا نبود تو بخاطر اگه ؟...نکردی خبرم زودتر چرا ؟...آورده سرت بالیی چه عوضی اون

 ...بود حالل

 ونهم... نزد حرفی دیگه و فهمید اونم ، میشی پرو زیادی داری یعنی که رفتم بهش غره چشم یه

 ی نشونه... کنارمون اومد گرفت فرید از رو اسلحه و جلو بود اومده اول که پلیسی همون وقت

 ...مهمیه شخص فهمیدم کردند می جفت پا براش سربازا که احترامی با و بود دوشش رو سروانی

 ؟...کردید خبر رو پلیس که بودید شما:  گفت من به رو

 لیساپ موقع به چه که که بود افتاده یادشون تازه... کردند نگاهم برگشتند حیرت با افسانه و دعما

 ...بود پیدا کامل عماد چشمای تو تشکر و رضایت نگاه... بودند رسیده

 ...بودم خودم سروان جناب بله:  گفتم سالم یه با و کردم پاک اشکامو

 ...بیاید کالنتری به کامل ضیحاتتو برای ما همراه باید:  گفت سروان دوباره

 هم وقتی و کرده زندانی اش خونه تو منو نامزد دوروزه مرد اون... سروان جناب حتماً :  گفت عماد

 ...دارم شکایت دستش از شخصاً من ، کرد تهدیدم اسلحه با ببرمش که اومدم من

 پیشونیش به تیدس کالفه ، عماد حرفای شنیدن با سروان جناب... کردم نگاهش تهی و سرد

 : گفت و کشید

 ... دیگه عشقی دوئل یه و دیگه عشقی مثلث یه... دیگه عشقی ماجرای یه بازم... وای

 اونجا و کالنتری بیارید تشریف ما دنبال پس.... شماست حق این حتماً:  داد ادامه عماد به رو

 ...کنید تنظیم رو نامه شکایت

... برد خودش با منو احتیاط با و گرفت رو بازوم اومد عماد بار این... رفت ای دیگه حرف بدون

 ...بود دهش گرفته توانم تموم... بشم بند پاهام رو تونستم نمی دیگه واقعاً چون... نکردم اعتراضی
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 لیسپ ماشین توی که افتاد فرید رخ نیم به چشمم.... بستیم رو در و بیرون اومدیم حیاط از وقتی

 تازه انگار...کشوند آتیش به رو وجودم و لرزوند رو دلم دردش پر و غمگین صورت بود نشسته

 دوست رو اون قلبم اعماق توی که فهمیدم می داشتم انگار... دیدم می رو فرید داشتم

 و عصبانیتاش و دیوونگی... هاش خنده و پوزخند... محبتاش... کنارش روز چند این بودن...دارم

 بیشتر بزرگ عشق ای یادآوری با رو ام شکسته لبق و بود عشق روی از همه همه کتکاش حتی

 ... شکست می درهم

 هی... داشت رو ناامید و گمشده های بچه سرگشتگی نگاهش تو... کرد نگاهم برگشت لحظه یه

 تهی... شد خالی چشماش ته ناگهان... بود شده حلقه بازوم دور که کرد عماد دست به نگاهم

 خالی خشمشو... کنه اعتراض که داشتم انتظار... شد خالی ، دیشا از ، امید از ، زندگی از... شد

 دوست رو فرید این من... شناختم نمی رو فرید این من... بود کرده اختیار سکوت اما... کنه

 نه.. .بشه عصبانی... بشه خشمگین و شور پر... بگه زور که خواستم می رو فرید همون...نداشتم

 ...رو زندهبا و رفته فرو خود در فرید این

 می پرپر براش داشتم و داشتم دوستش... بودم نگرانش ، ترسوند می بیشتر منو سکوتش این

 هب ماشین و برگردوند رو صورتش... نداشت تمومی اشکام... اومد برنمی دستم از کاری اما...زدم

 ...افتاد راه

 ...رفت می همیشه از تر تنها که هنگامی ، من اشکهای بلور در چشمانش بود آشنا چه

 ( است نمانده برایم گریز جز به راهی.....  نداشت وفا او مگو ببخش مرا رفتم) 

 ( بود کشانده جنونم و گناه وادی در.....  امید بی درد از پر آتشین عشق این) 

 ( دهم آبرو خود به نگفته با که رفتم.....  سرود این در بمانم تمام نا که رفتم) 

 ( زندگی شبرنگ دامن البالی در.....  گرم اشک ی قطره یکی چو شوم گم که رفتم) 

 ( زندگی جنگ و کشمکش از شوم فارغ.....  نشان بی گور یک سیاهی در که رفتم)

 ( گریختم وجدان مالمت از آزرده.....  هجر سرد آغوش به وصال بستر از) 

 ( نگیر من ز آتش ی شعله سراغ دیگر.....  بسوز خود و بسوزان حرارت در سینه ای) 

 ( اسیر و بسته قفس کنج به شدم مرغی.....  کنم سرکشی شوم شعله که خواستم می) 
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 می طرف اون و طرف این عجله با سربازها و بود شلوغ خیلی اونجا...شدیم کالنتری راهی همگی

 به دهپرون هم نفر چند و بودند شده زده دستبند سربازها دست به دستشون هم تایی چند... رفتند

 گوش به کالنتری جای همه از گریه و بیداد و داد صدای...رفتند می اتاق اون به اتاق این از دست

 ...رسید می

 سلحها که سروانه همون که دیگه اتاق یه به رو تنها من و بردند دیگه اتاق یه به مستقیم رو فرید

 و نشست ای قهوه بزرگ میز یه پشت و اومد اتاق همون به همراهم ، بود گرفته فرید دست از رو

 : گفت و داد بهم ورق یه بعد...بشینم که خواست هم من از

 ...کنم امضا پاشو و بنویسم رو چیز همه

 نگاهش ناراحتی با... کنم قید ورقه این تو داریم ازش شکایتی اگه گفت و داد ام دیگه ورق یه

 : گفتم و کردم

 ؟...میاد سرش بالیی چه بپرسم خواستم می فقط... سروان جناب ندارم شکایتی

 ته اما... جدی و جذاب... بود سالش چهل تا هشت و سی ،حدود کرد بهم ای دلسوزانه نگاه

 ...بود مهربون برادر یه مثل ، داد می آرامش آدم به نگاهش

 غولمش میکنم خواهش ، بدم رو نظرم من تا بنویسید رو ماجرا شما... داد نظری نمیشه االن:  گفت

 ...بشید

 بر هالبت... نوشتم بود افتاده اول از برام که اتفاقات ی همه از... کردم نوشتن به شروع حرفی ونبد

 که نوشتم وریط تونستم که اونجایی تا... کنم گرفتارش بیشتر خواستم نمی نوشتم کمتر فرید ضد

. ..بشه مجازات فرید مثل اونم که نوشتم طوری عماد مورد در اما... بدونند مقصر کمتر رو فرید

 یه خواست می دلم... شده وارد اجازه بی خصوصی حریم به و اومده باال دیوار از که نوشتم

 ...بود خودخواهیش و عماد تقصیر اتفاقات ی همه چون...بدهند بهش حسابی گوشتمالی

 نگاه و خوند رو همه دقیقه ده تو اونم... سروان دست دادم و نوشتم رو چیز همه ساعت نیم تو

 :  گفت و زد لبخندی و کرد بهم مبهمی

 بی پسرای این ، چشماتون اون جادوی که هست رنگی چشم دخترای شما تو سری چه دونم نمی

 ...میکنه دیوونه رو عقل
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 می رو حرفش و پروا بی چقدر...بودم خورده جا خیلی حرفش از... دوختم بهش رو متعجبم نگاه

 : گفت و خندید خوند رو نگاهم حالت یوقت... گستاخ اینقدر و مملکت این پلیس... زد

.. .افتاده اتفاق اخیر ماه این تو که دومه مورد ، شما مورد آخه... زنم می حرف طور این که ببخشید

 ...بود افتاده دام به دیوونه خواه خاطر تا دو بین که بود رنگی چشم دختر یه هم قبل مورد یه اون

 می لبخند و کرد می نگاهم چشمی زیر اونم...زدم روش به لبخندی و شد راحت خیالم حرفش با

 : گفتم و کردم پیدا جراًت بیشتر رفتارش با...زد

 ؟...میاد ام پسرعمه سر بالیی چه ، قراره چه از ماجرا فهمیدید که حاال... سروان جناب

 : گفت و نفهمیدم نگاهشو معنی که کرد بهم عمیقی نگاه

 یه و داشته نگه زور به رو شما چون... میشه سخت مییک تون عمه پسر کار ، هاتون نوشته با

 ...زده بهتون هم سیلی

 یلیس یه نوشتم فقط ، زده سیلی تا چند که ننوشتم یا... برده زور به منو که ننوشتم ورقه تو

 روانس... زده کتکم نوشتم نمی هرگز نبود پیدا صورتم رو بود زده بهم که رو چکی آثار اگه...خوردم

 : داد ادامه

 یم این و کرده شلیک هم گلوله یه حتی ، کرده تهدید رو مقابل طرف اسلحه با شما ی عمه پسر

 داره انامک و مهمه خیلی ام پرونده قاضی البته... بشه بریده زندانی سال پنج یا دو براش که تونه

 ...بدهند دیگه نظری یه ایشون

 زیرسرا اشکم... بود زیاد خیلی سال پنج خدایا... برم حال از بود نزدیک سروان حرفای شنیدن با

 شده خراب اش آینده و زندگی چطوری... بودم کرده چیکار باهاش ببین... بیچاره فرید... شد

 : گفت من دلداری برای و گرفت تاًسفی رنگ اشکام به سروان نگاه...بود

 صرمق کم هم هستند بیرون که آقایی اون البته ، کنم ناراحتتون خواستم نمی... ببخشید منو

 ....نیست

.. .میشه بلند عماد گور از آتیشا ی همه... همونه اصلی مقصر اصال...  بگم خواستم می فریاد با

 : داد ادامه سروان که کردم پاک رو اشکام
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 عنو یه تونه می هم ایشون واکنش و شده وارد تون عمه پسر شخصی حریم به اجازه بی ایشون

 القش ضربه چند میشه کسی شخصی ملک وارد اجازه بی که سیک ی جریمه... باشه شخصی دفاع

 ...کنند شکایت دستش از اگه البته... میشه جریمه و

 یتا با... کردی چیکار تا دو این با فریبا ببین... شدم نگران بیشتر سروان حرفای شنیدن یا

 ..رفت کردی وننابودش رسماً ... انداختی راه که بازی این با... گرفتی که ای احمقانه تصمیم

 و زد صدا رو سربازا از یکی و بشم غرق زجرآورم افکار تو این از بیشتر نداد اجازه دیگه سروان

 تو اومد ونگران درهم های اخم با عماد ای لحظه از بعد... اتاق تو بیارند رو عماد که خواست ازش

 اونم... بشینه من برویرو مبل رو خواست ازش سروان ، کرد سالم سروان به دیگه بار یه و اتاق

 : گفت و کرد نگاهم آشفته و نشست فوری

  ؟...شده چیزی ؟...میکنی گریه چرا ؟...خوبه حالت تو

 ونمد نمی...عماد به نگاه یه و من به نگاه یه...میکرد تماشا رو ما داشت سکوت تو و متفکر سروان

 ادعم به رو کنه تموم رو اویشکنجک که داد رضایت باالخره...بخونه نگاهمون از میخواست رو چی

 : گفت

 ؟...دارید دیانت فرید آقا این از شکایتی شما... تدین آقای خب

.. .نکنم شکایت چرا... سروان جناب بله:  گفت تموم عصبانیت با و زد سرخی به عماد رنگ یهو

 ؟...بگذرم ازش که ندارید انتظار ، برسونه قتل به منو بود قرار ایشون

 : وگفت بهم توپید و خوند رو نگاهم رد فوری... کردم هشنگا التماس با

 هک کسی از ؟...فریبا آره ، بکشم هورا بازیش قهرمان برای و ببخشمش داری انتظار نکنه ؟...چیه

 یببین کردی خودت به نگاه یه ؟...بگذرم باید شد خوردنت کتک باعث که کسی از ، دزدید رو تو

... بگذرم ظلم همه این از تونم نمی... هست صورت تو دستاش اج هنوز... آورده صورتت روز به چه

 ...نکن معذبم نگات این با بیخود...گذرم نمی تو حق از اما ببخشمش خودم بخاطر شاید

 رگو از ها آتیش ی همه که... من به لعنت...کردم فکر کار این عواقب به و انداختم پایین رو سرم

 که یهای ثانیه دست به رو تقدیرم و خودم ؟...میاد سرمون به چی ، میشه چی حاال...میشه بلند من

 ...کشدار دقایقی... سپردم بود کردن گذر حال در شتاب بی و کند
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 عماد به رو و کرد می گوش حرفامون به زد می حرف داشت عماد که مدت این تموم که سروان

 : گفت

 هک بدونید رو این اما... شماست یقانون حق این و دارید شکایت حق شما که درسته... تدین آقای

 ...کنه شکایت شما دست از تونه می هم دیانت آقای

 وبخ سروان... شد خوب... کردند آب قند کیلو کیلو دلم ته... شد خیره سروان به شگفتی با عماد

 نگاهم راز اونم که دوختم چشم سروان به مهر و تشکر از پر نگاهی با... گرم دمش ، گرفت حالتو

 : گفت اعتراض با عماد... زد روم به محوی لبخند و وندخ رو

 شکایت من از تونه می آقا این چی برای ؟...عدالتیه چه این ؟...چی یعنی این... سروان جناب

 ...نفهمیدم رو منظورتون ؟...کنه

 نییع این ، رفتید باال اجاره بدون آقا این شخصیه ملک دیوار از شما... تدین آقای ببینید:  سروان

 ی نوبه به هم شما اینکه یعنی... گذاشتن پا زیر رو قانون یعنی... خصوصی حریم به تجاوز

 رسه یم راه از کسی هر که نمیشه ، دادید می خبر پلیس به باید کار این از قبل... مقصرید خودتون

 ؟...مای چکاره اینجا ما پس... میشه مرج و هرج مملکت تو اینطوری ، کنه اجرا روخودش قانون ،

 : گفت بیشتر اعتراض و بلند صدای با عماد

 می چطوری... نداد جواب کسی اما... دارم شاهدم ، زدم صدا ، زدم زنگ خیلی... سروان جناب

 ونخودت...بود اسیر روانی یه دست نامزدم ، بگذریم راحتی این به مسئله این کنار از خواستید

 ...بود دستش اسلحه که دیدی

 ینب تیز نگاه از خشم این که گرفت رو وجودم خشم داد نسبت فرید به که نیروا لقب شنیدن با

 : گفتم عماد به رو عصبانیت از پر صدایی با... نموند دور سروان

 ...کرد دفاع حقش از اون... نیست روانی یه فرید... باش زدنت حرف مواظب عماد

 : گفت من به رو فشرده دندونهای با ، شد آتیش ی گلوله دو عماد چشمای

  ؟...هستی کی طرف لعنتی توی ؟...میگی چی تو ؟...حقی چه... حق

 کالم عفت و نمیکرد مراعات سروان جلوی که بود وقیح چقدر...شدم سرخ خجالت از حرفش با

... داد می نسبت فرید به رو بود خودش الیق چی هر... روانیه فرید گفت می اونوقت...نداشت
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 یک گور از آتیشا همه که بفهمند همه و بشه رو دستش تا بگو رو چیز همه برو گفت می شیطونه

 ...میشه بلند

 با هک نیست خانواده دادگاه اینجا...تدین آقای:  گفت عماد به خطاب بلند و محکم صدای با سروان

 مواظب پس... برید می باال رو صداتون که نیست میدونم چاله اینجا ضمن در ، میکنید بگومگو هم

 دوتون هر اتفاق این تو...نشه گرفته بکار خودتون علیه که باشید رفتارتون و زدن حرف

 حاالم...دمونی می بازداشتگاه تو آقا همین کنار امشب کنه شکایت شما از دیانت فرید اگه...مقصرید

 برای داره امکان چون ، نشید خارج تهرانم از...منزلتون ببرید تشریف و بنویسید دارید شکایتی اگه

 ...کنیم احظار رو شما بازم توضیحات ای هپار

 : گفت و داد قرار من روبروی و گرفت سروان از رو ورقه اشتیاق با حرفی بدون عماد

 ...بریم زودتر تا بنویس رو شکایتت هم تو بیا

 ...بریم تا بنویس زودتر شما... ندارم شکایتی من:  گفتم و زدم پس رو دستش

 نگاهم غیظ با عماد... بود نوسان در عماد و منو چشمای بین وانمسر نگاه... کرد نگاهم حیرت با

 : گفت و کرد

 نمی آره... کنی شکایت دستش از خوای نمی که مهمه برات فرید آقا چقدر که زدم می حدس باید

 ...میکشه زجر داره قدیمت عشق ببینی تونی

 شدهن تو بکوبم چینهم تونستم می کاش ای... میشدم آب سروان جلوی داشتم دیگه حرفش با

 ای غره چشم و کرد ای سرفه تک فهمید خوب رو حالم که سروان... حلقش تو بریزه دندوناش تا

 نباشم معذب من اینکه برای بیچاره... بیرون اتاق از رفت شد بلند جاش از و رفت عماد به هم

 ...بود دیده شرمندگیمو چون...گذاشت تنهامون

 ینا اینقدر که بشن فداش دیوونه عماد همین عالوه به و قاچاقچیا و ادزد و جنایتکارا تموم... الهی

 ...ماهه مرد

 : زد داد و گرفت محکم رو دستم مچ ، دید خالی رو میدون که عماد

 محبت بهت خیلی حتما... شد عوض نظرت بودی دلش ور که روز دو این نکنه ؟...شده چت تو

 ...کنی شکایت ازش تونی نمی و میکنی دین احساس که گرفته آغوشت تو و کرده
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 ادد خودش مثل و بیرون کشیدم دستش از سختی به رو دستم... شدم عصبانی خیلی حرفش از

 : زدم

 ور شکایتت... بردی سروان جلوی منو آبروی منطقت بی حرفای با کافی قدر به... عماد کن بس

 ...بدم گوش تو اراجیف به ندارم تحمل دیگه... بریم بیا و بنویس

 وجهمت که زد می حرف سرباز یه با داشت سروان...بیرون اومدم اتاق از و برداشتم رو کیفم غیظ اب

 : گفت و کرد بهم غمگینی نگاه...طرفم اومد و شد من ی

 ؟...کردید حل نامزدتون با رو مسئله

 اما.. .یادنم کوتاه زودی این به بنده نامزد:  گفتم بودم عماد حرفای و رفتار از شرمنده که طور همان

 بیرون نیست کاری دیگه من با اگه...ندارم شکایتی ام عمه پسر از...دارم رو خودم اختیار من

 ...باشم نامزدم منتظر

 هی شید نمی ناراحت اگه اما... برید تونید می و ندارم شما با کاری االن خب خیلی:  گفت سروان

 ...بکنم بهتون برادرانه نصیحت

 ...بفرمایید:  گفتم و کردم بهش تعجبی نگاه

 : گفت کرد می مسخ رو آدم که مهربونش نگاه با و کشید عمیقی نفس

 آدم جور همه و هستیم روبرو موارد این با ما بیشتر یا تا صد روزی.. هستید خواهرم جای شما

 ...دارند شخصیتی چطور که بدیم تشخیص ظاهر روی از تونیم می رو همه و دیدیم

 زودتر جدت روح به رو تو... بایستم پاهام رو تونستم نمی...میکرد یچین مقدمه چقدر... اوه

 ...نیفتادم دستت رو و نکردم غش تا بکن رو نصیحتت

 تعادل فهمیدم که حدودی تا میگم البته ، حدودی تا شناختم رو عماد آقا من که اینطور:  داد ادامه

 شما هب که ای عالقه و ماجرا این شاید.. .نکنید فکر اینطور نه... هستند بیمار نمیگم... نداره روحی

 من ی ساله چند این ی تجربه به بنا اما...میده نشون خودش از رو عصبی واکنشای این داره

 وصاً مخص... بشناسید بهتر رو اون ازدواج از قبل تا... باشید خودتون مراقب که میدم هشدار بهتون

 عقل روی از خواید می ها بچه شما کی دونم ینم... مخالفه ازدواج این با هم مادرتون حاال که

 اجازه اب ، کردم ناراحتتون حرفام با که ببخشید منو... احساس روی از نه و بگیرید درست تصمیم

 ...تون
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 تعادل عماد که چی یعنی...گذاشت تنها جواب بی سوال عالمه یه با منو و اتاق تو رفت سروان

 هب ستی و کردم پوفی ؟...بود برده عماد شخصیت به پی مک وقت این تو چطور این ؟...نداره روحی

 دختر هی توان در اتفاقات این تموم واقعاً...میشدم خورد... بریدم می داشتم دیگه... کشیدم صورتم

 ...نبود ساله نوزده

 این و بودم پرت حواس من چقدر وای...شنیدم رو افسانه صدای که بیرون سالن از برم رفتم

 گفت و گرفت رو دستم... دیدم قدمیم چند تو رو افسانه و برگشتم...بودم کرده وشفرام رو بیچاره

: 

 ؟...شدی دمق اینقدر که گفت بهت چی سروان... نداری رو به رنگ ؟...خوبه حالت عزیزم فریبا

 می بهم چی عماد مورد در سروان که باشه نشنیده کاش ای و بود دیده سروان با و من افسانه

 : گفتم و کردم نگاهش غمگین... گفت

 ؟...نرفتی هنوز تو مگه...نگفت خاصی چیز

 ...بپرسند اتفاق این مورد در منم از میخوان... نرفتم نه:  افسانه

 تا بیا شد تموم کارت وقتی پایین میرم من ، بگو رو حقیقت ی همه...خوب خیلی:  گفتم

 ...برسونیمت

 ...دارم رکا جایی چند ، برید شما... ممنون:  گفت جدیت با

 رس پشت از که برم رفتم...کردم تشکر اون از همراهیش بابت و بوسیدمش و گرفتمش بغلم تو

 ...برگشتم...زد صدام

 ...بدم خبر مادرت به خوای می:  افسانه

 قدرچ...پایین اومد و جوشید چشمه عین اشکام...شد اشک از پر چشمام یهو مامان نام شنیدن با

 رو اماشک دست پشت با... میشد حامیم همیشه مثل... بود کنارم عیتموق این تو خواست می دلم

 : گفتم و کردم پاک

 ... نباش هیچی نگران تو... میکنه خبر رو اونا خواست خودش فرید اگه...نگو چیزی نه
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 حد که بود بد حالم اینقدر...ماشین طرف رفتم و پایین اومدم منم و داد تکون تاًسف روی از سری

... غصه و غم و گریه ، گرسنگی... فرید و عماد شدن رودررو ، روز دو این استرس و رفشا...نداشت

 ...بستم رو چشمام و دادم ماشین به تکیه...انداخت می پا از منو کم کم داشت ، همه و همه

 ی ظهلح تو نگاهش حالت...بکنم تونستم نمی کاری و میکرد ام دیوونه داشت فرید عاقبت و فکر

 ؟...اومد برمی دستم از کاری چه... میکشید جنونم به داشت و بود شده حک قلبم و ذهن تو آخر

 از مروح چگونه که دیدی ؟...بودند گذاشته تنهام همه چرا... نبود مصیبت این برای حلی راه یه چرا

 شده ساخته رویاهای چگونه که دیدی... ام سینه سکوت ظلمت در خزید ماری چو تنهایی وحشت

 ...نبود بیش یا ویرانه ام

 عجله با عماد... اوه... اوه... پریدم جا از ماشین قفل شدن باز با که کشید طول چقدر دونم نمی

 ...بود درهم هاش سگرمه چقدرم... طرفم اومد می داشت

 ...شو سوار:  گفت دستوری و جدیت با و کرد نگاهم خشم با شد که نزدیکم

 تیله یمشک چشمای دیگه بار یه اینکه خیال به کردم نگاه کالنتری ساختمون به بار آخرین یرای

 تماشا رو ما رفتن اتاقش ی پنجره از داشت که دیدم رو سروان بجاش اما... بینم می رو فرید ای

 ریس... کرد زده شگفت واقعاً  منو که داد تکون خداحافظی ی نشونه به دستی بعد کمی... میکرد

 فشار گاز پدال روی رو بود شده جمع درونش خشم چی هر عماد...شدم ماشین سوار و دادم تکون

 ...شد کنده جا از ماشین و داد

 کجا نم که ببینم بودم کنجکاو اما... نداشتم رو اصوال و ادا این ی حوصله دیگه... نکردم اعتراضی

 ... بره می

 ؟...میری داری کجا پرسیدم آرومی به

 ...قبرستون:  زد فریاد کنه نگاهم اینکه بدون

 همون من برای جا بهترین االن... میری جایی خوب:  گفتم خونسردی با و نینداختم تا از ودموخ

 ...جاست

 رهمی داره که فهمیدم دیدم رو شهر باالی آشنای ی محله وقتی...داد ادامه رفتن به و نگفت هیچی

 : گفتم.  بگیرم آروم نتونستم باز... خودش ی خونه

 ...ات خونه بیام محضر رفتیم وقتی بزار... افسانه ی خونه نبرسو منو... میکنم خواهش عماد
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 : زد فریاد و رسید جوش ی نقطه به حرفام از

 میکنم اریک ماشین همین با وگرنه نکن بازی اعصابم با... هستم قاطی حسابی که نگو هیچی فریبا

 ...اعصابم رو نرو و باش ساکت پس... قبرستون بریم راست یه دومون هر که

 گفته راست واقعاً نکنه... رسیدم می سروان حرفای مصداق به داشتم...ترسیدم ازش ظهلح یه

 ...کردم تهی غالب ترس از و شد سیخ تنم به مو فکرا این با...باشه روانی عماد و باشه

 ترمز یه با و حیاط تو رفت سرعت با و کرد باز رو در و زد رو ریموت... رسیدیم اش خونه به

 که مرفت ساختمون طرف به و شدم پیاده زود خیلی...پایین ریخت هری دلم که ایستاد وحشتناک

 همراهی ساختمون داخل تا منو و نگفت چیزی آرومم دید که اونم...ندم دستش بهونه دوباره

 : گفت بود شده تر آروم حاال که صدایی با پذیرایی به رسیدیم وقتی...کرد

 نماو و دادم تکون سری... بدم سفارش ناهار بزنم نگز یه و بیارم برات آبمیوه یه تا بشین برو

 خوابم... بستم رو چشمام و کشیدم دراز ، رفت می گیج سرم بشینم تونستم نمی کاناپه رو... رفت

 سرم بالیی و بگیره خوابم ترسیدم می اما... دارم نگه باز رو چشمام تونستم نمی و اومد می

 ؟...کنم زندگی هاشبا تونستم می چطوری این از بعد...بیاره

 ...زد می صدا رو اسمم که اومد صداش دقایقی از بعد

 ...بیاد جا حالت تا بخور رو میوه آب این...شو پا عزیزم فریبا

 اخالق درجه هشتاد و صد یهو... بود شده مهربون صداش چقدر... عزیزم... شنیدم می چی

 دید وقتی... بود زوم صورتم رو ربونشمه و شاد نگاه... کردم باز رو چشمام... بود برگشته سگیش

 : گفت میکنم نگاهش

 ...عزیزم شو پا

 دوباره که نبود دور چشماش از لرزش این و لرزید می دستام...دستم داد رو آبمیوه و کرد بلندم

 می رو پذیرایی طول کالفگی با و کشید موهاش توی دستی و شد بلند... شد عوض نگاهش رنگ

 که بود کرده تعجب خیلی ام معده جناب اینکه مثل ، خوردم ته تا رو وهمی آب...اومد می و رفت

 معده اما...بپیچم خودم به درد از و بشم خم شد باعث که ام معده تو پیچید دردی و اومد در دادش

 یه نقش... نقش همون تو بود رفته دوباره عماد چون بود ترس و استرس از نبود میوه آب از دردم

 : اومد در دادش باالخره... نهدیوو و عصبی مرد
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 یه مثل... نداری رو به رنگ ببین... لرزه می دستات اینطور که آورده روزت به چی عوضی اون ببین

 شکایت دستش از میگه خانوم اونوقت... آدم یه تا هستی شبیه بیشتر قبر از اومده در ی مرده

 ...ندارم

 همش ندارم رو به رنگ اگه... لرزه می امدست اگه:  گفتم حرفاش جواب در و کشیدم بلندی آه

 وعده هر از بیچاره اون... بودم کرده غذا اعتصاب روز دو این اینکه برای... خودمه حماقت بخاطر

 ومن بارم یه که ، میشد تر عصبانی دفعه هر اون خوردم نمی من اما ، آورد می برام رو مفصلش غذا

 ...بودم بیمارستان تخت رو االن گرنه و داد غذا بهم یادفر و داد زور به و آشپزخونه تو برد زور به

 دتریب واکنش باید زدم بهش من که حرفایی با بود اون جای کسی هر ، بگم باید کتکاشم مورد در

 لبمق توی ، تو و نیستم تو عاشق من که بگه و بزنه زل چشمات تو کسی اگه... داد می نشون رو

 ؟...میدی نشون خودت از العملی عکی چه... کنی فراموش همیشه برای باید منو و نداری جایی

 بابت...رفت زدم گند زندگیش به ، کردم نابود رو هاش آرزو و امید تموم لحظه یه تو من... عماد

 ...داد نشون رو واکنش اون هم تو مقابل در حتی که بود شده ناراحت اینقدر حرفام

 قانونی غیر کار مگه ؟...نیومدی باال اش خونه دیوار از من آوردن بدست بخاطر خودت مگه

 خودت. ..بینیم نمی رو خودمون اشتباهات چرا... بدونیم مقصر رو دیگرون باید همیشه چرا... نکردی

 ونا داشتن بابت خودش اون ؟...کنی شکایت دستش از خوای می هنوز ببین و کن قاضی کالهتو

 رو نمک ما نزار دیگه... سنگین جرمش و هگناهکار کافی قدر به ، اون از کردن شلیک و اسلحه

 اب خواهشاً پس... هستم تو پیش ، هستم تو مال بعد به لحظه این از دیگه من... بپاشیم زخمش

 ...باش نداشته کاری دیگه اون

 شبه... رفت می سیاهی چشمام... چرخید می سرم دور سالن...رفت می گیج هنوز سرم شدم بلند

 : گفتم

 های نزدیکی که برم رفتم... نیست خوب زیاد حالم ، کنم استراحت یکمی باال رمب میدی اجازه اگه

 اون که چیزی تنها... نفهمیدم هیچی دیگه و پوشوند رو چشمام جلوی سیاه ای پرده ها پله راه

.. .عزیزم صفت با رو اسمم و زد می داد و گرفت بغل منو که بود عماد فریاد صدای... شنیدم لحظه

 ....زد می صدا انوممخ و... جانم

 رو دستم عماد که دادم تکون رو چپم دست...کردم باز آروم رو چشمام گرم دستی نوازش با

 : گفت و گرفت
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 ...میاد در االن سرمت سوزن ؟...عزیزم میکنی چیکار

 ...برم میخوام:  گفتم گرفته و وحشتناک صدای اون با

 دم آروم و...گذاشت اش شونه روی رو سرم و کشید بغلش تو منو و کشید پیش رو خودش عماد

 : گفت گوشم

 ...زارم نمی تنهات... عزیزدلم پیشتم من

 و همشتاقان...گذاشت پشتم رو بالشها و نشوند تخت رو منو آرومی به اونم بیرون اومدم بغلش از

.. .بشه صاحب منو راحتی این به که گنجید می باورش تو کی... میکرد نگاهم داشت وار دیوونه

 به چه که نداشت خبر بعد لحظه یه از کس هیچ... میکرد آدما ما با غریبی بازیهای چه زگاررو

 ...بود شده عوض عماد آغوش با خاله و مامان آغوش... میاد سرش

 ...شد چت یهو... شدم زنده و مردم روز دو این... عزیزم خوبی:  پرسید مهربونی با

 ؟...بیهوشم روزه دو من:  پرسیدم تعجب با

 ؟...یادته شدی بیهوش ها پله دم... عماد دل عزیز آره... خانومم آره:  گفت و زد لبخندی عماد

 مهه از...هام کسی بی ، تنهاییام ، بدبختیام...بود یادم چیز همه... بود یادم آره... دادم تکون سرم

 برات رمبمی.. .کرد انکار نمیشد که واقعیتی...میکرد ام دیوونه داشت که بود فرید سرنوشت مهمتر

 حدس تونم می ؟...میکنی چیکار مجرم مشت یه با هوا بی و تنگ سلول اون تو داری االن فرید

 تونیزی چشم ، نشناس نمک... وفا بی من به... میکنی فکر من به و زانوهاته رو سرت االن که بزنم

 ...نشست گلوم تو کوه یه ی اندازه بغض یه و نشست اشک به چشمام...گناه از پر

 ؟...خوبی االن... میکنی گریه چرا:  گفت و دوخت چشم بهم نگرانی با عماد

 رانمنگ و بود نشسته روبروم فرید عماد بجای کاش ای... بکنم باید چیکار پس نکنم گریه اگه

 ...زد می صدا دنیام و ، عشقم و ، عزیزم منو فرید ایکاش... بود

 تبدن زیاد استرس و فشار گفت می... بینه می رو تو میاد بار دو روزی مون خانوادگی دکتر:  عماد

 بهت هبتون و نره حال از عقد ی سفره پا که برسی خانومت به خیلی باید گفت می... کرده ضعیف رو

 ...بگه رو بله
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 خواست می دلم چقدر لحظه اون... قلبم کنج نشست عالم غم گفتن بله و عقد اسم شنیدن با

 : گفتم کنم پرت رو حواسش اینکه برای... مند ازدواج این به تن و بمیرم

 ...دانشگاه بری خوای نمی ، میشه نه داره ساعت

 :  گفت و بوسید و گرفت دستاش تو رو دستم و و زد مهری پر لبخند

 رد مرخصی ترم یه دومون هر برا رم می سر یه فردا...بزارم تنها حال این تو نفسمو میشه مگه

 ...میکنم

 ...کنیم چیکار میخوای مگه... ماه یه.. .چی:  گفتم تعجب با

 عسل ماه یه رفتیم شایدم... باشم کنارت بیشتر صیغه از بعد میخوام:  گفت و زد شیطانی لبخند

 ...گرفتم محضر وقت دیگه ی دوشنبه...بیای در هوا و حال این از تا...توپ

 ؟...است شنبه چند االن:  پرسیدم دلواپسی با

 ...بودم کرده فراموش هم رو هفته زایرو ، روزم و حال این با

 خودم عشق ، میشی خودم مال سال یه برای دیگه روز چهار... است شنبه پنج امروز:  عماد

 تا دبای... فریبا...عمر یه بشه هم سال یه این شاید دیدی چه رو خدا... میشی خودم نفس... میشی

 زیتونی چشم و سرحال و شیطون دختر همون...باشی عالی باید... باشی شده خوب موقع اون

 ...نه یا است آماده سوپت ببینم برم من تا نکن اخم اینقدر حاالم... بشی خودم

 جذب ای سورمه شرت تی یه...بیرون رفت و کرد حرفاش چاشنی چشمکم یه که بره شد بلند

 راچ دونم نمی اما... بود کرده جذابترش سفیدی همین که سفید کتون شلوار یه با و بود تنش

 فرید فکر بارم... میکردم مقایسه فرید با رو اون همش... نشست نمی دلم به حرفاش و خودش

 باهاش... نه یا خوبه حالش نفهمیدم بسکه شدم مرگ دق... آورد درد به رو قلبم و لرزوند رو دلم

 ...بشه اخالق بد و عصبی دوباره و بزنه داد سرم و بپرسم عماد از ترسیدم می... کردند چیکار

 تگذاش دهنم قاشق قاشق آخر تا دلسور مادر یه مثل و اومد سوپ ظرف با ای دقیقه بیست از بعد

 ظاهر به براش منم که میکرد شوخی گاهی و میکرد تعریف جک گاهی هم سوپ خوردن بین ما و

 تو واقعی ی خنده دیگه......تره تلخ گریه از من ی خنده... شاعر قول به اما... خندیدم می

 فرو خود در و زده چنپره که دیدم می رو غصه فقط لبم پنهان های الیه تو... نبود من وشتسرن

 ...بود رفته
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 گاهدانش تو قبولیم شنیدن از شدم خوشحال اون دیدن از که اینقدر... دیدنم اومد افسانه عصری

 مادع...بوسید و دکر بغل منو...بود ام خونواده و مامان عطر آور پیغام افسانه... بودم نشده خوشحال

 هب نگاهی یه افسانه...بزنیم حرف هم با تر راحت ما تا پایین رفت بود کرده راهنمایی رو اون که

 :  گفت و کشید سوتی و کرد اتاق

 امه قصه ی شاهزاده و خوابیده تخت رو ها ملکه مثل... شانسی خوش تو اینقدر که نمیشه باورم

 آوار سرت رو که خوشی همه این از نمیشی مرگ ذوق تو ببینم...میکنه پذیرایی ازش شخصاً 

 ؟...شده

 ...رو حسود مردم بیرونش کشته منو توش ، معروف قول به:  گفتم و زدم نیشخندی

 ...لیاقت بی ی دختره... آبادته و جد حسودم:  گفت و کرد بازوم حوالی مشتی دارم نیش حرف با

 اینو ارزش... خوشبختی همه این... تو قول به خوشی همه این... رفاه همه این:  گفتم و خندیدم

 ...بکنم دل عماد از تونم نمی که شده مرگم چه دونم نمی اما ؟...بشکنم رو مادرم دل که داشت

 سر ور روزگارم دروغا این با باید منم... کنه ات خفه بخواد و بشینه گلوت بیخ نبود حناق که دروغ) 

 .(..میکردم بازی نقش همه جلوی و میکردم

 : گفت آروم و گرفت دستمو ، دید که رو بغضم افسانه

 راه تو هنوز تو ، کشد هندوستان جور خواهد یار که هر نمیگن مگه... طیبعیه این خره خوب

 در و باشی صبور باید... هندوستان خود به برسی تا کو حاال ، رفتی رو یکمیش تازه هندوستانی

 و خوبیه پسر عمادم...کنی جبران رو مادرت محبت و توجه نبود ، اون توجه و عماد عشق حمایت

 ارهز اونم بری طرفش به قدم یه و ببینه هم رو تو واقعی عشق اگه کنم فکر ، داره دوست خیلی

 ...مشکالته حالل زمان گذشت... میکنه حمایتت و جلو میاد قدم

 می چطوری... هندوستان جور کدوم... محبت و عشق کدوم... زدم سادگیش ی همه به پوزخندی

 سردیخون با و کشیده قصر افسانه قول به ی خونه این تو منو زندگی جبر که بگم بهشون تونم

 جیگرمه تو که دردی از خدا فقط... نمیده ام سوخته قلب به هم اهمیتی و گذاشته پا دلم روی

 ....بس و داره خبر ازش خدا فقط... اومده سرم به که مصیبتی... دلمه تو که غمی... آگاهه

 ...شد تیز گوشام که زد حرفی افسانه یهو
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 وروجکا فقط بود خوب حالشون مادرتم و خاله بود امان و امن... تون خونه رفتم دیروز:  افسانه

 ...گرفتند می ازم رو سراغت مدام و بودند دلتنگت

 : گفت اعتراض با افسانه... کرد صورتم ی روانه رو اشک دوباره فرناز و مهناز یاد

 ...مشکشه دم اشکش همش...زدی بهم رو حالم کردی فین فین بسکه... دیگه بس... إإإإ

 داوم پذیرایی سینی یه با عماد و اومد در صدای... بود گرفته ام خنده خوردنش حرص از... خندیدم

 هم من راب... میوه بشقاب یه با بود تر شیرینی و قهوه توش که گذاشت افسانه جلوی رو سینی...تو

 شقابب... بود گلو تو بپر هلو اون از...  بود آورده گرفته پوست و رنگارنگ های میوه از پر شقابب یه

 : گفت افسانه به رو و کرد نگاهم نگرانی با داد دستم رو

 ...ندارم اشکاشو دیدن طاقت بخدا ؟...آوردی در منو عزیز اشک چی برا... خانوم افسانه داشتیم

 افسانه اما... انداختم پایین رو سرم زده خجالت که خندید ریز و کرد بهم مرموزی نگاه افسانه

 : گفت عماد به رو که خندید می طور همون

 خواهد و هست و بوده نقو نق همیشه شما عزیز این... نداره آفت بم بادمجون... عماد آقا نترسید

 ...نیست که اولش بار...بود

 احتیاج دشمن به دیگه باشه داشته دوستی همچین یه اگه آدم:  گفت و زد محوی لبخند عماد

 ...نداره

 در صداش معمول طبق افسانه و رفت عماد... بود داده رو جوابش خوب ، خنده زیر زدم من بار این

 ...اومد

 ...راضی خود از چه...یابو گفتند پادشاه اسب به... اوه

 اشکاشو دیدن طاقت ابخد... میاری در منو عزیز اشک چی برا:  آورد در رو عماد ادای بعد

 ...ات خسته دل عاشق این نمکه گلوله یه بخدا...ندارم

 رزی زدیم دو هر...بشنوه رو حرفات و باشه در پشت داره امکان یعنی که کردم اشاره در به دست با

 آهی و غمگین آدمای مود تو رفتم دوباره... کردیم رو هامون شوخی و خنده خوب وقتی...خنده

 : گفتم گلوم تو بغضی با و کشیدم

 ...نگرانشم خیلی... نداری فرید از خبر افسانه
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 و رفتهگ تماس خاله با فرید اینکه مثل... پرسیدم خاله از اتفاقاً چرا:  گفت و کرد بهم محزونی نگاه

 سه...هستند کارش دنبال مرتضوی آقا حاج با بالفاصله هم مادرت... کجاست االن و شده چی گفته

 مجازاتش شاید نکنه شکایت ازش عماد اگه گفت می ات خاله... دادگاهشه روز دیگه ی شنبه

 ؟...کنی عوض رو نظرش و بزنی حرف مورد این در عماد با تونی می تو... بشه تره سبک

 همیدف وقتی... شده حساس فرید رو خیلی... بشه عصبی ترسم می... دونم نمی:  گفتم ناراحتی با

 خیلی ممن... کنم چیکار نمیدونم... شد عصبانی دستم از خیلی کنم شکایت فرید از خوام نمی من

... دونم نمی ها اتفاق همه این مقصر رو اون من ، افتاده روز این به من عشق بخاطر... نگرانشم

 ...زاره نمی ام زنده آوردم پسرش روز به چه بفهمه عمه اگه... منه تقصیر همش

 این وت ترسم می... بزار جریان در منم گرفتی خبری شاز اگه:  گفتم التماس با و گرفتم رو دستش

 تو هنوز آخرش نگاه...افسانه...شد اذیت خیلی من بخاطر... بشم دیوونه بیخبری از خونه

 و سوزم می... گیرم می آتیش افتم می نگاهش یاد وقتی... قلبمه وسطه خنجر یه مثل...ذهنمه

 ...نمیشه پاک... نمیره بیرون قلبم و ذهن از نگاه اون وقت هیچ...میشم خاکستر

... فرید حال به یا میکرد گریه من حال به دونم نمی... میکرد گریه هم افسانه... افتادم هق هق به

 تو فرید اما... بودم کرده انتخاب رو راه این خودم چون نداشت گریه من حال که بودم مطمئن اما

 بی ات داشت گریه بیشتر اون حال... شد رخاکست و افتاد ناخواسته بودم کرده بپا من که آتیشی

 ...من ظاهری وفایی بی و رحمی

 ارهدوب و میاد عماد االن... باش آروم خب خیلی:  گفت و گرفت انگشتش نوک با رو اشکش افسانه

 ...برم اینجا از زنده من زاره نمی میکنی گریه داری دید که

 فارشس کلی با بعد ساعت نیم افسانه...شدم ساکت و کردم پاک اشکامو و زدم رنگی بی لبخند

 ..گذاشت تنها هام غم با منو دوباره و رفت پیشم از سالمتیم مورد در درشت و ریز

 رمس شدت با... بود کالفه و عصبی دوباره ، نبود پیش ساعت یه عماد اون ، پیشم اومد عماد وقتی

 و اوریناب با من و بیرون رفت فوری ها میوه سینی با و کرد جمعشون تند تند و کشید دستم از رو

 حرکات... بود شده اینطوری دوباره چرا... بودم مونده خیره او خشم و عصبی حرکات به سکوت در

 ...بود شده سوال برام دلیلش بی خشم و عصبی

 ینا از تا برس خودت به یکم و بگیر دوش یه برو پاشو:  گفت و اتاق دم اومد دیگه ی دقیقه چند

 ...میرسه ناها دیگه ساعته یه ، بیای در هوا و حال
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  ؟...ای کالفه اینقدر چرا ؟...شده چی عماد:  زدم صداش که بره رفت

 تو ریخت رو ترس نگاهش باز... نگفت هیچی و کرد نگاه چشمام تو خشم با ای لحظه برای

 ...وجودم

 ؟...نترسون منو ؟...چته عماد:  گفتم آروم

 اوضاع یکمی داشتم شرکت از تلفن یه... عزیزم نیست زیچی:  گفت و اومد خودش به حرفم با

 ...ریخته بهم اونجا

 :گفتم ندم کشش این از بیشتر رو بحث اینکه برای اما ، میگه دروغ داره دونستم می

 ...باشند داشته احتیاج بهت شاید ، شرکت برو تو... خوبه حالم من عماد

 ؟...کمکت بیام خوای می... حموم بری تونی می:  پرسید بده منو جواب اینکه جای به

 هی...( لحظه اون شود چه بیاد اگه... حموم تو ؟...کجا اونم ، کمکم بیای تو که داشتم کم همینو) 

 : گفتم.  شدم جدی لحظه

 ات منم ، جاش سر بیاد اعصابت تا بخور خنک آب لیوان یه برو هم تو... برم تونم می... ممنون نه

 ...پیشت میام دیگه ساعت نیم

 به آوردم می در لباسامو که طور همین... حموم تو رفتم و شدم آماده منم... رفت و داد تکون سری

 در هافسان از که ، منو حرفای نکنه... بود شده چش اون... میکردم فکر عماد پیش ثانیه چند رفتار

 ...بود ریخته هم به طور این که ، شنیده پرسیدم می فرید مورد

 ازب که رو وش... بود دوش همین زیر لعنتیم بغض کردن خالی برای جا بهترین ، حموم تو رفتم

 ... شدم خدا طلبکار دوباره...اومد آب شرشر هیاهوی و صدا و کردم

 چی هر همیشه چرا... خدا ای ؟...میکردم تحمل باید رو مشکالت همه این کم سن این تو چرا

 داد...بودند شده یکی اشکم های قطره با آب های قطره ، گرفتم باال رو سرم...لنگه پای مال سنگه

 : زدم

 که تمداش مادر یه دنیا دار از... کس بی و تنها دختر یه... شکیب فریبا منم ؟...بینی می منو... خدایا

 منو هنوز... کنم دل درد باهاش که ندارم رو کس ،هیچ شدم تنها دیگه من... گرفتی ازم هم اونو

 االخرهب... دارم ظرفیت اندازه یه تا... آدمم منم ؟...نیست بسم دیگه کالتمش همه این ؟...بینی می
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 اخدای... میدم پس تقاص دارم اینجوری که کردم کناهی چه زندگیم تو... میشه پر صبرم کاسه

 تهداش تحمل تا... باشم محکم تا بکن کاری یه ، بده ظرفیت بهم پس... گناهه خودکشی میگن

 ...باشم

 ، شدم خالی خوب وقتی... میکرد ترم سبک لحظه به لحظه و آمیخت درهم آب های قطره با اشکام

 ...نمیکرد اذیتم سنگینیش و نبود گلوم تو بغضی فعالً ... بیرون اومدم

 و فیدس بلوز یه با پوشیدم داشتم بنفش سارافون یه و کردم باز رو بود آورده افسانه که رو چمدونم

 رایشآ کم یه با و کردم ست سارافن با هم اون داشتم هم سفید دگشا پا دم شلوار یه ، سفید شال

 و دش شاد چشماش من دیدن با... میکرد آماده رو ناهار میز آشپزخونه تو داشت عماد...پایین رفتم

 رو یصندل... نبود خبری پیش دقیقه چند کالفگیه و اخم از دیگه... کرد بهم گوش بنا تا خنده یه

 : گفت و رفتگ رو دستم و کشید کنار

 ...برسه ناهارم تا عزیزم بشین بیا

 یمیمون ابر زیر ماه مثل تو... شدی خوشگل عجب آخ...آخ:  گفت و شد خیره بهم و نشست روبروم

 ...میاد بهش سفیدم و بنفش رنگ چقدر ببین...بیرون اومده کامل االن که

 : گفت رهدوبا و خندید که انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت تعریفش از

 ...میکنه دیوونه آدمو خجالتتم

 نم برای... اما میشد خوشحال خیلی شنید می رو نواز گوش حرفای این و بود ای دیگه دختری هر

 دلم.. .سیاه تقدیر این به دادن تن به اجبار...نزدن دم و شنیدن به اجبار... میکرد تداعی رو چیز یه

 فرید یاد... زد می بهم رو عاشقونه حرفای این و دبو روبروم فرید ، عماد جای االن خواست می

 مومت بغضای این به لعنت...موقع بی بغضای این به لعنت...گلوم تو کاشت تازه بغض یه دوباره

 ...نشدنی

 ...کنی باورم خواد می دلم...دارم دوست خیلی... فریبا دارم دوست:  گفت و گرفت رو دستم

 ...خوند شعر بیت یه برام بعد

  دارد ماهی چه که نیاید الف فلک تا.....  بردار زیبا ی چهره آن از پرده من ماه) 
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 رستد یا غلط های تصمیم بلکه ، نیست مون زندگی شرایط میکنه تعیین رو ما سرنوشت آنچه

... ثریا مامان ی دونه یه یکی دختر.... شکیب فریبا من... سازه می رو ما حال و آینده که ماست

 و هاتن... شده طرد دختر یه االن ، گرفتم کسی با مشورت بدون ، تنهایی به که تصمیمی بخاطر

 هب که میرم ازدواج ثبت ی دفترخونه طرف به دارم امروز همین که شدم تحمیلی ازدواج یه اسیر

 یه تنها اون به شدن نزدیک از و ندارم بهش تمایلی هیچ که بشم مردی همسر سال یک مدت

 ...امنیه نا حس...ترسه حس اونم دارم حس

 برمی گذشته به و میشن تموم و آیند می که... خدا خوب روزهای ی همه مثل رسید راه از هم امروز

 ههمیش مثل عروس... میدیم پیوند دست ساله یک موقت عقد یه با عماد و منو که روزی... گردند

 اسپرت کت یه و ای سرمه جین شلوار همراه به روشن صورتی پیراهن یه هم داماد و پوش سفید

 هدفش تیررس در روزگار خوب چه که شکار این از شادمان و آراسته و شیک...بود پوشیده سفید

 دنیا یه...دلواپسی دنیا یه... درد دنیا یه با... که عروسه اون برعکس اما... داد قرار

 ...گذاشت دام این به پا ناخواسته و... میکنه همراهیش...بغض

 میکنم احساس... بشم اسیرش قراره میکنم احساس... میکنه اذیتم عماد اب مشترک زندگی تصویر

 چنگ دردناک حس این...میشه تبدیل عمر یه به سال یک این و ، است فرمالیته سال یه این

 یب و شادی از نقابی با امروز که اندوهی... اندوهه من سهم.... میکنه ام خفه داره و گلوم تو انداخته

 ...انتهاست بی و عمیق چقدره من غم دریای عمق... میداند خدا... اما...ام پوشانده خیالی

 مارال از نه من... اومدند شاهد برای دوستاش از دیگه تا سه و ماهان ، عماد و من همراه به

 فقط...بکنم موقت عقد میخوام من که بفهمند کدوم هیچ نمیخواستم... افسانه از نه ، بیاد خواستم

 ودب گفته بهش عماد فقط ، نداشت خبر قضیه اصل از هم ماهان...بود شده گفته نماها به راز این

 مادع حرفای با هم ماهان و... بشناسیم رو همدیگه بیشتر تا بکنه موقت عقد سال یه میخواد که

 ...بود شده قانع

 چشمک مبه آینه تو از عماد... بودیم آقا به دادن جواب منتظر دفتر شمعدون و آینه روبروی دو هر

 رو خودش که بود درد این...لبام رو نشوندم رنگ کم لبخند یه عریضه نبودن خالی برای منم و زد

 درد قلب تو فریادش و بود ظاهرم و صورت تو سکوتش که دردی... بود داده نشون خنده شکل به

 ویر سرتو تا ، باشی نداشته رو کس هیچ وقتی بزرگی این به دنیای تو دونی می... ام کشیده

 ؟...چی یعنی کنی دل درد باهاش و بزاری هاش شونه
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 حرف گوشم کنار داره نفر یه اینکه حس با...گفتم و دادم جون اما... گفتم رو بله و شد خونده صیغه

 فرید صدای درسته...افتاده دور آشنایی...بود آشنا چقدر صداش...کردم جمع رو حواسم ، میزنه

 الم تو...منی فریبای تو... من فریبای نکن.... من با رو کار این ننک... عزیزمن... من فرید... بود

 و قلب صاحب باید تو... بشی من خانوم باید تو...منی جون تو...دختر نده عذابم قدر این...منی

 حظهل به لحظه باید...چشمام تخم روی بشینی باید...بشی ام خونه خانوم باید...بشی زندگیم

 لبهات باید...باشه من مال قشنگت چشمای ، هات نفس هرم باید ، مکن حست تا... باشی باهام

 عنیی... بخواد هم منو قلبت میشه یعنی... باشه من مال باید چیزت همه...باشه من شبهای آرامش

 ...بزنی صدام عشق با بار یه میشه

 ایچشم به اشک از پر چشمایی با و بیرون اومدم خصله حالت اون از بازوم خوردن تکون با

 ای قروچه دندون با گوشم دم آروم ای لحظه از بعد...موندم خیره عماد خشم از پر و غضبناک

 : گفت

 ...نشنیدی رو صدام و زنم می صدات ساعت یه دارم که گوریه کدوم حواست هست معلوم

 اولین من... زد بهم ای عاشقانه حرف عجب... زنم می پوزخند دلم تو. میکنم نگاهش مظلومانه

... منه جای آرزوهام گور تو فقط...شنیدم می رو نو و جدید ی عاشقانه حرف این که بودم عروس

 ...دارم جای کسیم بی و تنهایی گور تو

 ...بود اینجا االن مامانم خواست می دلم خیلی:  گفتم کنان...من... من تاًخیر کمی با

 هم بار این و بود خوبی توجیه...میکرد نگاهم مشکوک هنوز اما شد عوض نگاهش رنگ حرفم با

 ...ببرم بیرون سالم جون ناگهانیش خشم زیر از تونستم

 که ای حلقه... بود اسارتم ی حلقه حلقه این ، بوسید رو دستم و کرد دستم رو حلقه عشق با عماد

 تو رو حلقه و زدم مهری پر لبخند ظاهر حفظ برای منم... میشد هم دارم طناب آینده در شاید

 و ها شادی ی همه به بود پایانی خط ، دوستاش و ماهان زدن کف صدای و.. .کردم انگشتش

 ریکتب بهم. بود ماهان فقط... بیرون رفتند خونه دفتر از و گفتند تبریک بهمون همگی...امیدهام

 : گفت شوخی با و گفت

 یلیخ... بیاره بدستت که کرد تالش خیلی... بدان رو قدرش... باش ما بازیگوش پسر این مواظب

 ...بشید خوشبخت همدیگه با امیدوارم... داره دوست و عاشقته
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 اونم یه منو سفارش و گفت تبریک عمادم به بعد... کردم تشکر ازش آروم و زدم محوی لبخند

 طرف از دیگه که عماد... بیرون زدیم خونه دفتر از...رفت ما پیش از سریع خداحافظی یه با و کرد

 ور در ، کرد همراهی ماشین تا منو و پیچید محکم کمرم دور رو تشدس بود شده راحتر خیالش من

 رفتیم هک یکمی... افتاد راه و شد سوار خودش بعد و نشستم ماشین تو تا کرد کمکم و کرد باز برام

 : گفت زد می موج صداش تو خیلی که خوشحالی با

 ...بزنیم دبش ناهار یه بریم کجا... قلبم شهربانوی خوب

 جون بی آفتاب اما...بودم نفهمیده چطور ؟...بود شده ظهر مگه... کردم برم و دور به نگاه یه

 : گفتم و زدم لبخندی... ناهار وقت و ظهره که فهموند بهم بود شده پهن جا همه که زمستون

 ...توست روز امروز... میکشه عشقت جا هر

 اهمیت من عشق به و بخوای رو راستش اگه خب:  گفت تموم شیطنت با و کرد بلندی ی خنده

 ...بخوریم رو ناهارمون اونجا و باشیم تنها خونه تو دارم دوست ، بدی

 ...نرفته یادت که قولمون... عماد:  گفتم و رفتم بهش ای غره چشم و گرفتم رو منظورش

 ...کردم شوخی... نرفته یادم نه:  گفت و صورتش تو پاشید غم رنگ یهو

 :  گفت و لبهاش رو نشست لبخند یه و گرفت خودش به شادی حس دوباره

 ...زندگیمه روز ترین قشنگ من برای امروز...کنیم حال رو امروز که صفا با جای یه بریم

 روز این زودتر چه هر امیدوارم:  گفتم بدم اطمینان بهش یکمی و باشم زده حرفی اینکه برای

 ...سیمبر آرامش و خوشبختی این به دومون هر که برسه من برای هم قشنگ

 : گفت و کشید رو لپم و کرد بهم دانی قدر و عشق از پر نگاه

 نوم خوشحالی جمله این با که حاال... کنی باورم که بریزم پات به عشق اینقدر...دلم عزیز میرسه

 ...میشی خوشحال خیلی شنیدنش از دونم می که دارم برات سورپرایز یه منم کردی کامل

 ...شد آب دلم بگو زود ؟...چیه سورپرایزت:  تمگف و چرخیدم طرفش به شادی با

 کایتمش رفتم دیشب که بگم اینو فقط... نشه آب که بشم دلت اون فدای:  گفت و بوسید رو دستم

 ...گرفتم پس رو
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 هیجان شدت از...نمیشد باورم...شدم خیره عماد شیطون چشمای به اومده در حدقه از چشمایی با

 یه... شد چی نفهمیدم که بودم زده هیجان اینقدر...بوسیدم رو صورتش و کردم بغلش پریدم

 : گفتم و انداختم پایین رو سرم شرمندگی با و شدم پشیمون کارم از و اومدم خودم به لحظه

 ...شدم زده هیجان...نبود خودم دست... شد چی نفهمیدم... عماد ببخش منو

 وت و گرفت باال رو سرم و ام چونه زیر دبر رو دستش ای لحظه از بعد و... خندید صدا پر... خندید

 : گفت و زد ای عاشقونه لبخند... بود بارون ستاره شادی از چشماش... شد خیره چشمام

 ...شم فدات بوسیدی رو شوهرت صورت... نکردی خالفی کار... شرمنده چی برا

 : گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ....نبود این ما قرار آخه

 کنترل رو خودم باید من... نذاشتم که من ، گذاشتی رو قرار این تو:  فتگ و بدم ادامه نذاشت

 ...میشم خوشحال من ، بکن کارا این از بازم داشتی دوست که موقع هر تو اما... کنم

 تشدس بهونه و کنی کنترل رو خودت نتونستی که فریبا بمیری ای... بودم شاکی خودم دست از

 ...نیک کنترل رو خودت بتونی وقتا جور این باشی تو تا... حقته ، شد نزدیکت وقتی حاالم... دادی

 هک نیست این از تر قشنگ حسی هیچ مرد یه برای... فریبا دونی می:  اومد شادش صدای بازم

 تهدرس...باشه خودش مال نگاه اون و ببینه رو نخورده دست و پاک قلب یه و عاشقونه نگاه اولین

 می آخرم تا و شدم عاشقت اول از من اما... خواستی فرصت زما و ندادی دست بهم عشق با تو

 با...زمبری پات به رو دنیا تا کنی قبولش و بفهمی منو خالص عشق زودی به هم تو امیدوارم... مونم

 عماد سرنوشت از جزیی تو و خورد گره من ی رسیده قلب به تو ی نرسیده قلب موقت عقد این

 ...بشه هم تو قلب شدن رسیده باعث پیوند این که میخواد صبر فقط...شدی تدین

 دلش چی هر بزار... حالی و حس هر از خالی... بودم خالی... بزنم که نداشتم حرفی... نزدم حرفی

 کج... ندم وا که خودمم مهم...میرن و میان حرفا این...دروازه گوشم یه دره گوشم یه... بگه میخواد

 وهاش حسرت بزار... کنه عاشقی اون بزار...بشه تموم سال یه این تا بگذرونم باهاش مریض و دار

 لد چی هر... بگه بزار... میشه تنگ من برا دنیا کجای... کنه ارضاء زنه می من به که حرفایی با

 ....بگه میخواد تنگش

 ...کردند مجازات تعلیقی حبس سال یک به رو اون و شد انجام هم فرید دادگاه
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 در اجرا یا تعلیق به ، میشه محکوم اون به شخص وقتی که تاس حبسی.... تعلیقی حبس) 

 و غول اون محکومیت نشه جرم مرتکب بریده حکم براش قاضی که دوره این تو محکوم اگر...نمیاد

 ...(نمیشه درج اون کیفری سوابق در

 آقای و خودمون ی خونه سند کشیدن گرو و جریمه مقداری پرداخت با حکم این خاطر به فرید

 و پلیس اداره بره بار یک ای هفته و نشه خارج ایران از سال یک این باید اما... شد آزاد ضویمرت

 و داشت مجوز اسلحه که بود این داشت که هم ای دیگه شانسی یه... بزنه تیک رو خودش حضور

 ...بود گذاشته تاًثیر خیلی حکمش تو هم این

 ور خواهرش و مادر تونسته باالخره و کرده بهونه رو شرکت ورشکستگی که شنیدم خاله از بعدها

 این و دش موندنی فرید ترتیب این به و بودند کرده قبول هم اونا و بیاد تونه نمی فعال که کنه قانع

 یه از...بزنه رقم رو ای دیگه ماجرای یه و سراغم بیاد بازم ترسیدم می... میکرد نگران بیشتر منو

 کنارش جوره همه که مادرم بخاطر ، مصیبت همه اون ودوج با که بود قرص دلم ته یکمی طرفم

 نای حال هر به... کنه خطا پا از دست که نیست ممکن دیگه ، بکنه براش کاری تونسته و بوده

 ....بود شده من ی فرسوده زندگی های ترس جزو هم هراس

 ما و... داره صلهفا مو تار یه ی اندازه به تنها ، آدما ما بدبختی و خوشبختی بین مرز زندگی در

 و تیبدبخ عمر یک اشتباه لحظه یه ازای در که ، میشیم غافل موضوع این از وقتا بعضی ها انسان

 ...نشسته مون کمین در فنا

 به... فرید...بود کرده رفتن به شروع تنهایی و بدبختی طرف به تقدیرم... بود مرز لب منم زندگی

 هایگل که لحظه اون به... کوچیدم کنارت از زندگی جبر به که ای لحظه اون به... اندیشم می رفتن

 ...شد خاکستر و سوخت لحظه یک در دومون هر امید

 

 ( دارم تن قفس در ای شده نفرین روح.....  دارم نگفتن محض ولی ، حرف بغل یک) 

 ( دارم آهن از قلبی بکن فکر ، ولی تو.....  پیچد می خود به درد مویرگم و رگ در) 

 

 ( دارم سوزن به صبر نخ ، لبهایم بسته.....  نیست کم سکوتم پشت ولی حرف ، مساکت) 

 ( دارم من فقط شهر این توی را جنون این.....  کنی درک مرا درد نکن سعی بیخودی) 
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 ( دارم رفتن تب آخر ، روم می زمین به.....  کرد حبسم شما مرداب و بودم ای قطره) 

 ( دارم تگفتن محض ولی ، حرف بغل یک.....  برده یغما به بغض مرا فریاد ، حیف) 

 .....فرید حال زبان

 فکرم همش و بودم کرده قالب هم تو دستامو... بودم نشسته سروان مقابل سرافکنده و مغموم

 یم چیکار ؟...کجاست االن فریبا...خورد می چرخ سرم تو سوال تا صد...فریبا طرف میشد کشیده

 بی نهمی و نداشتم براش جوابی که سواالیی ، سوال تا هزار... باشه رفته پسره اون با نکنه ؟...کرد

 ....بود کرده ام کالفه جوابی

 وا ی قیافه از...میکردم حس ام سینه جناق استخون زیر رو اون فشردگی ، بود شده فشرده قلبم

 ی ههم در ریآو چندش حالی بی و بیزاری یک... بود زده یخ و سرد روحم ، نمیکنم صحبتی ام رفته

 از ، اومد می بدم خودم از... چیزی هر به نسبت بیزاری... بود مرگ شبیه که میکردم حس وجودم

 ...بود بیگانه برام حرکاتم ، خودم صدای...بودم شده دور خودم درونی وجود

 حتماً... افتاد جذابش ی چهره به نگاهم... بیرون کشید خراب روز و حال اون از منو سروان صدای

 هب رو دخترا از خیلی ی توجه که بوده زیبایی و صورت خوش پسر ، بوده من سال و سن به قتیو

. ..شدی له عشق خاطر به من مثل هم تو آیا ، بپرسم ازش خواست می دلم... میکرده جلب خودش

 ؟...کشیدی درد... شکسته غرورت

 هر ، بفهمی که باشه شده برات عبرتی درس بودی اینجا که هفته دو این امیدوارم:  سروان

 هاسلح به دست ، اش شده پایمال بخاطرحق تونه نمی کسی هر و داره قانون خودش برا مملکتی

 عقل کنار رد و کنید پیشه عقل میخواید جوونا شما کی تا...بگیره انتقام بخواد شخصاً  خودش و ببره

 گردیب اینکه عوض ؟...همیکن غلبه عقلتون به احساستون همیشه چرا ؟...بسازید رو زندگیتون ،

 هاسلح که کن شکر رو خدا برو... کردی پاک هم رو مسئله صورت زدی ، کنی پیدا رو مسئله جواب

 تههف دو این که کن تشکر خانم اون از بعدم... دادی می باید سنگینی تاوان وگرنه ، داشت مجوز

 ...شد کارت گیر پی و بود اینجا همش

 شما اتزحم از و متاًسفم بگم میتونم فقط...بگم ندارم شیمونیپ جز چیزی:  گفتم و کشیدم آهی

 ...بودید همراهم بزرگ برادر یه مثل که کنم می تشکر

 ...میدیم انجام رو مون وظیفه فقط ما جوون... میکنم خواهش:  سروان
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 : گفت که کردم امضا... کنم امضا که داد بهم ورقه یه بعد

 ...بینمتونن اینجا دیگه امیدوارم... سالمت به

 : زد صدام که بیرون برم رفتم... کردم خداحافظی ازش و دادم تکون رو سرم

 ...دیانت آقای

 : گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش و کنارم اومد... برگشتم

  ، داری دوستش خیلی میدونم

 :  داد ادامه و زد محوی لبخند که شدم خیره چشماش آرامش به تعجب با

 حتی... میشه چی عاقبتت که پرسید می ازم و بود نگرانت مدام... داره وستد خیلی دخترم اون

 رفط رفت چرا داشت دوستم اگه ، میگی خودت پیش االن دونم می... کنه شکایت ازت نشد حاضر

 فحر تو از وقتی که میگم صداقت با رو این اما... گذاشت تنها وضعیت این تو رو تو و پسره اون

 فرتن نگاه یه... معمولی نگاه یه... تدین آقای به نگاهش اما...درخشید یم چشماش تو عشق میزد

 هتب اینو... بشه کشیده پسر اون سمت به کرده وادارش که چیزی دونم نمی... اجبار یه... ترحم و

 کار تعل و بگردی ، ببری پیش رو مسئله ، دعوا و جنگ و خشونت با اینکه بجای بدونی که گفتم

 خالص خودتو زنی می پا و دست توش که عذاب این از بتونی اینطوری شاید ...بفهمی رو اون

.. .گفتم می بهت باید و میکرد سنگینی دلم رو حرفا این... آوردم در رو سرت که ببخش... کنی

 ...بسالمت

 هدایت اتاق یه به منو سرباز یه... بیرون زدم اتاق از مکث یکمی با و خوردم جا سروان حرفای از

 مهر و امضا آزادیم حکم و... گرفت قرار میز روی وسایلم که بودم سروان حرفای فکر تو ...کرد

... بودم شده تر سردرگم و تر کالفه اما... افتادم راه به کالنتری بیرون طرف به آروم آروم...شد

 : گفتم خودم با کردم فکر که کمی...بود کرده فعال رو مغزم جوری بد سروان حرفای

 و عشق از اون... کرد له پاش زیر رو چیز همه لعنتی اون...داشتن دوست و فریبا... عشق و فریبا

 ...نبرده بویی هیچ داشتن دوست

 از نمدو نمی که بودم عوضی پسر اون از متنفر بیشتر و بود گرفته رو وجودم تموم انزجار و نفرت

 ...دزدید منو مقصود گوهر و شد پیداش ای دره جهنم کدوم
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 دینش از وجودم... بردم یاد از رو خودم غمهای تموم ، دایی زن گریون و پریشون رتصو دیدن با

 ... کردی چه مادرت با ببین فریبا وای...  گرفت آتیش

 فتگ فقط و کشید موهام تو دستی مادرانه اونم... بوسیدم و گرفتم رو دستش و رفتم طرفش به

 بدون... دیگری کس نه فریباست بخوره سفتاً  باید که کسی...باشی متاسف نباید تو... متاًسفم

 رفتم... کردم سالم و دادم دست باهاش...کرد هدایت مرتضوی آقای پژوی طرف به منو حرفی

 : گفت فقط و نداد اجازه بهم که ببوسم رو دستش

 های غصه و غم و ها سختی توی آدما ، نکنه غلبه عقلت به که باش احساست مواظب جوون

 ...میشه زده محک عیارشون زندگی

 همیشه... شنیدم می دل و جون با منم... کرد راهنماییم و زد حرف برام پدرانه همش ماشین توی

 که.. .حیف صد و حیف اما... کنه راهنمایی منو و باشه کنارم مواقع این تو که بودم پدری ی تشنه

 می آرزوهامون گور به پودرش و میشد پوسیده و موند می ابرها نقاب پشت آرزوهامون همیشه

 و فریبا خاطرات از پر برام خونه جای جای... موندم دایی ی خونه ، آزادیم از بعد روز دو.... پیوست

 نز بخاطر اما...کشیدم می عذاب... کشیدم می درد داشتم ، بود زیتونی ی فریبنده چشمای اون

 ...کردم تحمل و موندم دایی

 قعش گونشون بچه حرفای با و بودند بغلم تو رنازف و مهناز... بودیم نشسته هم دور که شب یه

 نتاششیط... میکردم حس رو فریبا وجود تموم با داشتم... دادند می منو فریبای بوی اونا...میکردم

 دلتنگ گفتناش برادر برای مهمتر همه از ، گذاشتناش سر سربه و هاش خنده ، اخماش ،

 داپی آلرژی بهش دیگه که میکرد تکرار برام ربا هزار رو کلمه این بودم پیشش که روزی...بودم

 داشت خاطرات این ی همه و همه...زد می صدا خودش برادر منو بازم و بود کاش ای....بودم کرده

 : کشیدم آهی.... میکرد گلوم مهمون رو کالی بغض و خاکستر منو

 نابودم چرا ؟...دیکر رو کار این من با چرا... میرم می دوریت از دارم که ؟...دلم عزیز کجایی

  ؟...کردی

 ...بیرون کشید دردناک وحال حس اون از منو مهناز صدای

 نمیاد چرا آخه... شده تنگ خیلی خوشگلش چشمای اون و فریبا آبجی برا دلم... فرید داداش

 ؟...ببینیمش
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 نز چشمای تو انداختم رو غمگینم نگاه و ام سینه ی قفسه تو پیچید بدی درد یه مهناز حرف با

 از اینطور که سخته خیلی مادر یه برای...اتاقش تو رفت و شد اشک از پر چشماش اونم... دایی

 چشماش تو اشک برق اونم ، کردم خاله به نگاهم یه...بگذره عشقش ی ثمره تنها... دخترش تنها

 این وت افتاد که بود بمبی چه این خدایا... بود دوخته چشم هاش بچه به گرفته و مغموم و بود پیدا

 ...کرد نابود رو چیز همه و خونه

 ترلکن رو بغضم میخواستم که دهنم آب دادن قورت با ، کنم سکوت ها بچه جلوی نبود جایز دیگه

 : گفتم و بوسیدم رو دوشون هر و زدم لبخند یه... کنم

 ...من وروجکای نباشید ناراحت

 ...نمیشیم تو وروجکای دیگه ، فریباییم آبجی وروجکای فقط ما:  گفت اعتراض با فرناز یهو

 ؟....میشید من چی پس... خب:  گفتم و زدم پهنی لبخند

 ...فرید داداش شیطونای بگو ما به تو خب:  گفت و کرد فکر یکمی مهناز

 باز رو دوشون هر....خندیدم می رنج همه اون از بعد که بود بار اولین این... خندیم دل ته از

 طعم کم چند هر اینجوری... بود من عشق لبهای ماًمن روزی یه البه و صورتها این... بوسیدم

 ... میکردم حس نداشتم ازش نصیبی که لبهاشو

 شما پیش میارمش و میگیرم رو فریبا آبجی این گوش میرم خودم... داداش شیطونای خب:  گفتم

 ...بشید دلتنگش شما اینقدر نزاره دیگه تا

 ، بیاد دردش و بکشی رو فریبا آبجی گوش اگه... فرید شدادا بدی تو:  گفت و ورچید لب مهناز

 ...نداریم دوست دیگه

 هارچ که افتادم روز اون یاد ، ها بچه واکنش با...رفتند پیشم از دلخور دوشون هر حرفاش گفتن با

 هاگ... کردم پرتش اتاق تو آشغال تیکه یه مثل و خوابوندم فریبا گوش تو آبدار ی کشیده تا

 ونما ، کردم نگاه حمیرا خاله به و شد اشک از پر چشمام...میشدند متنفر ازم همیدندف می وروجکا

 و منشست تخت روی و حیاط تو اومدم... کنم تحمل نتونستم دیگه...میکرد گریه آروم آروم داشت

 خیلی تهگف کسی هر... کنند گریه نباید مردا گفته کی...ریختم اشک و گرفتم دستام بین رو سرم

 ...کنه متالشی درون از...کنه ویران درون از رو مردا اینطوری خواسته می که ودهب نامرد
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 و گریه ، شادی و خنده جای به ، ببینی تا لعنتی نیستی... رفتی و کردی پا به آتیشی چه ببین فریبا

... عوضی اون بغل تو میری و میگیره آروم وجدانت چطور...کردی هدیه خونه این آدمای به غصه

 خواست می دلم... بود شده مشت دستام...دادی ترجیح ات خونواده به رو پست آدم اون چطور

 ....بیرون بزنه ازش بود نشسته تنم توی که خشمی و نفرت خون که جا یه به بکومش اونقدر

 افسانه ی خونه تو چپیدی رفتی باز حتماً...میشدند نابود خونواده این وگرنه... میکردم کاری یه باید

 که بری کجا که کشی می نقشه عسلت ماه برای... میکنی ریزی برنامه ات آینده برای یدار و

 خوابم تو حتی که میارم سرت به بالیی...خانوم فریبا خوندی کور اما...بگذره خوش بهتون بیشتر

 با ، قاچاقی و زور به شده اگه... گذرونیت خوش دنبال بری راحت اینطوری زارم نمی... باشی ندیده

 هی که شدی باعث ، کارت این با تو... کنی خطا پا از دست اونجا زارم نمی و کانادا برمت می دمخو

 رب ازت کاری هر باشی آزاد اگه تو...نیومده آزادی دیگه تو به....من نفرت و خشم اسیر بشی عمر

 یه هک رو مادرش ،حتی بزنه کنار رو همه خودخواهانه ، خواستش و خودش بخاطر که کسی... میاد

 ....جنایت حتی برمیاد دستش از کاری هر... پدر هم و بوده مادر هم براش عمر

 پایین کداممون هیچ گلوی از و کردیم بازی باهاش فقط که بگم شام از چی البته... شام از بعد

 : گفت من به رو دایی زن نرفت

 ازب نمیخوام...نباشی قضیه این دنبال دیگه که کنم آگاهت و بزنم حرف باهات مادرانه خوام می

 اتنه از من...گذشت خیر به بار این...بشم بیامرزم خدا دااش ی شرمنده من و بیاد سرت بالیی

 ...برسی آرامش به مدتی یه از بعد اینطوری شاید...بگذر هم تو ، گذشتم دخترم

 نیمک کمک بهش باید ، دخترتونه اون ؟....دایی زن میگید چی:  گفتم و دوختم چشم بهش ناباورانه

 ...بدیم نجاتش مردک اون دست از تا

 با اون ؟...کرده زندانی رو اون کسی مگه ؟... بدیم نجاتش:  گفت و باال برد رو صداش دایی زن

 فریبا که میکنی توجیه خودت برا هی چرا... رفت و شد عاشق خودش قول به... رفت خودش پای

 رایب باید ، مرده من برا فریبا که طور همین... دیگه بسه ؟...نکرد رو کار این خودش ی خواسته به

 ...بمیره هم تو

 :  گفت دایی زن به رو ناله با ، شنید می رو حرفامون و بود ما کنار وقت تموم که خاله وقت این در

 ...نزن حرف اینطوری دخترت تنها مورد در...میکنم خواهش ثریا
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 چشم ی دختره اون وقتی...نداشتم ای بچه اصالً...ندارم دختری دیگه من:  زد فریاد دایی زن

 چه کارش با ببینه که نکرد نگاه سرشم پشت و رفت و کرد له پاش زیر رو حرمتها ی همه سفبد

 ...مرده فهمی می... مرده من برا دیگه ، گذاشته جا زیادی های ویرانمه

 ...بمیره باید هم تو برای:  داد ادامه و کرد من به رو بعد

... ردهک عقلی بی ، شق کله ی دختره اون...نبندید رو درها ی همه...میکنم خواهش:  مگفت التماس با

 باهاش ، سراغش برم بدید اجازه بهم...پشیمونه االن دونم می... خورده رو مردک اون زبون گول

 ...برگرده فریبا میدم قول بهتون... گردونم برش خواست خودش اگه و بزنم حرف

 : زد فریاد و شد سرخ صورتش عصبانیت زور از دیگه دفعه این دایی زن

 فریبا که بفهمی و بدونی نداری خبر ازش تو و کرده خوش جا من ی سینه تو که دردی این بزار

 چند...نکن عمل احساسی اینقدر و کن باز چشماتو فرید...نداره وجود دیگه ما برای و همیشه برای

 که روزیه ده هم االن و کرد ازدواج مردک اون با احمق ی دختره اون ، شدنت زندانی از بعد روز

 دفنش قلبت تو اونو... نداره تعلق تو به دیگه فریبا فرید... کردند شروع هم رو مشترکشون زندگی

 ...بگذر هم تو ، گذشتم ازش من... زندگیت دنبال برو و کن

 رو بدنم ی همه که کردند وصل بدنم به قوی فشار برق میکردم حس...میگفت و میگفت دایی زن

 مگه ؟...میشه مگه ؟...میشنیدم چی...میشدم پرت عمیق چاه یه تو داشتم... لرزوند می داشت

 ؟...بیفته اتفاق این زودی این به میشه

 یدهرس آنی جنون به خبر این شنیدن با شاید یا و بودم شده دیوونه... داشتم حالی چه دونم نمی

 ...بودم

 : زدم فریاد و دادم تکون تراس و چپ به رو سرم فریاد با

 رو اون من که میکنید کاری دارید چرا ؟...کنید اذیتم میخواید چرا...دروغه...دروغه...نه... نه

 ؟...کنم فراموش

 زندگی شریک شده ، نفهم ی دختره اون...جان فرید نیست دروغ:  گفت رحم بی و محکم دایی زن

 رو تو عشق لیاقت اون... نکن خراب زندگیتو اون خاطر به و کن باور خدا رو تو... دیگه یکی

 ...نداشت
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 برخ این درد... حیاط تو اومدم... کنم گوش رو زجرآور حرفای اون و بمونم اونجا تونستم نمی دیگه

 ته زا و زمین رو گذاشتم و گرفتم دستام بین رو سرم و زمین رو افتادم زانو دو... شکست رو کمرم

 کشیده سرنوشت دار به کوچیکم و بزرگ های آرزو تموم برخ این شنیدن با...زدم زار دل

 : بگم و بزنم فریاد میخواستم...شد

 ؟...مهربونیت بود این ؟...زدی می دم ازش کتابات و قران تو همش که عدالتی اون بود این خدا

 اقاتف این با کردی فکر که نبود فوالد از که من دل خب...داری جا شکسته دلهای تو نگفتی مگه

 چرا ؟...بگیره ازم رو عشقم عوضی اون گذاشتی چرا ؟...نکردی برام کاری یه چرا...نشکسته

 ؟...دادی قرار فریبا راه سر رو اون چرا اصال ؟...نگرفتی رو جلوش

 اون آغوش به آوردی پناه چطور ؟...عوضی اون عشق بشی ، تونستی چطور...فریبا... فریبا

 این... میشم خفه دارم خدا... بکشه نفس دیگه یکی رو تتن عطر دادی اجازه چطوری ؟...مردک

 ودب آشوبی چه این...کنه می ذوبم داره که بود آتیشی چه این ؟...انداختی جونم به که بود دردی چه

 ؟...کردی روانه دلم ی خونه به که

. ..دبو دایی زن... گرفت قرار ام شونه رو دستی که زدم می زجه... میکردم شکایت خدا به داشتم

 ...میشد خاکستر و سوخت می داشت من همپای بیچاره

 :  گفت اشک از پر صورتی و بغض از پر صدایی با

 تنها همنک...کرد جمعش نمیشه شده ریخته که آبی دیگه...نکن اذیت رو خودت اینقدر...پسرم پاشو

 در لیاقتش اون...نمیکنم فکر یهش دیگه... بود امیدم تنها... بود عشقم یادگار تنها... بود دخترم

 یمخیل... سخته میدونم... گذشتم ازش من...بدیم بها بهش نباید این از بیشتر... بود حد همین

 لیاقت... نداره رو اشکا این لیاقت نده آدم عشق به بها که کسی...گذشتم اما... آوره درد... سخته

 عاشقت و هبد عشق بهت ریباف از بیشتر که میشه پیدا کسی که روشنه دلم... فریباست از بهتر تو

 اشک براش که روزها این به که طوری به...میگیره قلبت تو رو فریبا جای باش مطمئن...باشه

 ...کنی مسخره و بخندی ریختی

 احرف این با دلم من اما...کنار بزارم رو فریبا همیشه برای من که زد می حرف طوری ثریا دایی زن

 و گذرهب دخترش تنها از میتونست مادر یه چطور...نگذشته فریبا از اونم میدونم... گرفت نمی آروم

 داغ که زد می من بخاطر رو حرفا این ی همه... نداشته وجود دختر این اول از که کنه رفتار طوری
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 یه رایب تونستم نمی و زنه می جونم به آتیش بدتر حرفا این که دونست نمی اما...کنه سرد منو دل

 ...میکند دل بیستون جای به فرهاد بود آسون اگه کندن دل...کنم شفرامو رو فریبا لحظه

 هر...میکردم حس... خیانت... دروغ... ریا از پر... بود وخشم کینه از پر برام فریبا از بعد دیگه دنیا

 هوسوس و ها هوس فدای و بکوبه زمین به سر با رو یکی اون کوشید می میرسید دستش کسی

 ...بکنه بیمارش دل های

 به دبو شده بهتر یکمی حالم که روز دو از بعد و کنم راضی رو دایی زن تونستم بود سختی هر با

 و نشستم کاناپه روی...بشه فریبا و من عشق ی خونه بود قرار که ای خونه...برگردم مون خونه

 من از رو اون کسی نباید...بشه عوضی اون مال فریبا زاشتم نمی... گرفتم دستام تا دو با رو سرم

 از اون آغوش تو که افتادم آخرش نگاه یاد... کنه کمرنگ قلبش و ذهن توی رو جایگاهم و بگیره

 تو غمی یه کردم حس... کشیدم عذاب و درد صحنه این دیدن از چقدر و بیرون اومد حیاط در

 می دتردی به منو سروان حرفای اما...کنم فکر اینطور داشتم دوست من و نبود شایدم ، بود نگاهش

 ؟...کرد فریبا برگشت به امیدوار منو و زد رو حرفا اون چرا ، انداخت

 رفتن راه به شروع پذیرایی توی و شدم بلند و کشیدم موهام تو دستی کالفگی و خشم با

 از متونست نمی... برگردونم رو فریبا که میکردم پیدا راهی یه باید... کردم می فکر باید...کردم

 ها سال هک عشقت ببینی تلخه چقدر...کردی چیکار ما با ببین تقدیر... آخ...آخ...بیرون بیام فکزش

 یکی روزهای همدم شده االن ، کسیت بی روزهای همدم بشه و بیاد تا بودی منتظرش

 معلوم که عوضی یه آغوش سهم شده چشمت پیش ، بود تو سهم که کسی سخته چقدر...دیگه

 آتیش زندگیم به و شد صاعقه یه یهو...گرفت قرار تو و من وسط یهو و شد پیداش کجا از نبود

 ...زد

 نه که بود قوی اتفاق این شوک اونقدر... ماه دو فقط...افتاد ماه دو عرض در اتفاقات این ی همه

 زنه می دلگ که بغضی و تو یاد با موندم من االن... کنیم چیکار باید دونستیم نمی دایی زن نه و من

 .... مماه به پا ی حنجره به

 از سالهاست االن که بابا مشروبای سراغ و زمین زیر تو رفتم با اولین برای خودم کردن آروم برای

 دیگه...میکرد آرومم که بود مشروب فقط...باال آوردم و برداشتم رو یکیش...بود نشده استفاده اون

 ...میکردم شفرامو هامو غم و میشدم مست باید...کنم فکر بهش و باشم هوشیار تونستم نمی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

244 

 

... نبود شدنی خاموش آتیش این...نشدم آروم بازم زدم دیگه جام یه... نشدم آروم زدم جام یه

 هک آرزوهام مثل ، شد پودر که زمین به زدم رو جام خشم با...نبود رفتنی بیرون قلبم از عشق این

 مدردمند قلب این ...شکست که نبود جام این...برد خودش با رو آنها سرنوشت باد و شد پودر همه

 ...شد تیکه هزار که بود

 می شب دل توی زنون چشمک ها ستاره و بود تاریک... کردم آسمون به پنجره از نگاه یه

... فریبا...میکشید جنون به منو داشت لحظه هر فریبا یاد...شد اشک از پر چشمام...درخشیدند

 که ور فکرش... نمیشم آروم چیری هیچ اب که بود چی تو عشق این... کردی چه من با ببین... فریبا

 اب اومد دلت چطور... لعنتی آخه...میشم دیوونه دارم میکنی بازی عشق داری اون آغوش تو میکنم

 دیگه یکی نفس چرا پس ؟...باشی من مال که ندادی قول خودت مگه ؟...بکنی کاری همچین من

 دروغ همه این دادی جا ، زیبا مایچش اون تو چطور ؟...شد دیگه یکی مال لبهات چرا ؟...شدی

 ؟...رو

 دمخو بعد و میکشم رو تو اول میام... بکنی زندگیتو ، خوش و شاد عوضی اون آغوش تو زارم نمی

 ...باشیم هم با بتونیم دنیا اون تو شاید... رو

 هشد...بود شده تلخی از پر وجودم ی همه...کنم توصیفش تونم نمی... داشتم بدی خیلی حس

 ازمب دادند می بهم خوب خبر یه هم لحظه اون تو اگه... تلخ تلخ ، اسپرسو ی قهوه فنجون هی بودم

 ایه آهنگ دی سی از یکی... بود نخورده دست تلخی یه... ناب تلخی یه...رفت نمی بین از تلخیم

 ...کردم همخونی باهاش مشروب خوردن با و دستگاه تو گذاشتم رو معین غمگین

 ( عشق ای دادی گناهم از دور دل.....  عشق ای ادید آهم و اشک صفای) 

 ( عشق ای دادی پناهم کردم خیال.....  زد جون به آتیش شب یه چشمونت دو) 

 ( بنالم دل از تو از خوام می که.....  حالم دیوونه چنان ، عاشق چنان) 

 ( زاللم ، صافم ، صادقم ، رنگم یه.....  حالی دیوونه همین با هنوزم) 

 ( ندیدی گریبونی در سر شب.....  ندیدی ویرونی تو رو عشق که تو) 

 ( ندیدی پریشونی رنگ که تو.....  دوری داره دردی چه دونی نمی) 

 ( نیست غم که غم هر تو عشق سوای.....  نیست کم تو عشق غم عزیزجونم) 
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 ( نیست خودم دست ها ناله این دیگه.....  درد از نالم می چرا کردی گله)

 ....برد خوابم کی نفهمیدم خستگی و مستی زور از تا... ریختم اشک و خوندم و مخورد

 زنگ روی از رو دستش نداشت قصد که بود کی دونم نمی... پریدم جا از خونه زنگ صدای با

 خیال بود کسی هر... رفتم آیفون طرف به آروم آروم... رفت می گیج سرم ، شدم بلند...برداره

  ، نداشت رو برداره نگز روی از دست اینکه

 ...اومدی بدنیا ماهه هفت که تو به لعنت:  گفتم داد با

 در کنار ایستادم خشم با و کردم باز رو در...کاریم شریک بود بهزاد ، کردم نگاه آیفون توی از

 : گفت و خورد جا خیلی ام آشفته ظاهر و وضعیت دیدن با...تو اومد تا سالن

 ...برانگیزی ترحم واقعاً  ، ببین رو وضعش و سر... نگاه نگاه...دهاوم زلزله ؟...فرید شده چی

  ؟...شد تموم سخنرانیت:  گفتم غیظ با

 ، ات خونه اومدی وقتی نبود قرار مگه:  گفت و نشست روبروم اومد بهزاد... شدم ولو مبل رو رفتم

 رفتی ودتخ و بیچاره بدبخت من سر رو ریختی رو شرکت کارای ی همه ؟...شرکت بیای صبح

 ...حالت و کیف دنبال

 که هبکن تو نصیب هم منو حال و عشق این خدا:  گفتم آروم و کشیدم پریشونم موهای تو دستی

 ...نخوری منو ی غبطه دیگه

 نکرد دخور برات هم تره که دختری یه برا که نیستم احمق یه تو مثل من...بابا نه...إإإ:  گفت عصبی

 می.. .داره قیمت برام شخصیتم و غرور...کنم له پا زیر رو عتبارما و غرور و شخصیت بکشم خودمو

 نیبی نمی ؟...میکنی ظلم خودت به اینقدر چرا...کارش پی رفت کرد ازدواج دختر اون بابا ؟...فهمی

 کله به عقل میخوای کی تا ؟...شدی محروم هم مادرت دیدن از حتی ارزش بی عشق این بخاطر

 .زندگیت به بچسب و کن تموم رو ها بازی دیوونه این... دیگه بسه ؟...بیاد ات

 سرش...بزنه فک شب خود تا خواست می میکردی ولش اگه...شدم می دیوونه حرفاش از داشتم

 : زدم داد

 تگور االن همین بهتره ، همینه منظورت اگه ؟...بپاشی زخمم رو نمک اینجا اومدی...بهزاد کن بس

 ...خودته تقصیر اومد سرت بالیی هر دیگه مشد عصبانی اگه وگرنه ، کنی گم رو
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 ...زنجیری ی دیوونه... ترسیدم وای:  گفت و زد پوزخندی

 تا کنم درست قهوه یه من تا ، بیا و بگیر دوش یه برو:  داد ادامه و آشپزخونه طرف رفت شد پا

 ...شرکت بریم هم با بعد و بیاد جا یکمی حالت

 بیام تونم نمی االن...ببینم رو فریبا برم باید... نیست وبخ حالم نزار سرم به سر بهزاد:  گفتم

 ...شرکت

 دخو ؟...بشه چی که ببینی رو اون بری خوای می:  گفت کمر به دست و بیرون اومد آشپزخونه از

 این خوای می یا ؟...بشه تازه دلت داغ ، خوشبختیش و اون دیدن با خوای می ؟...داری آزاری

 ؟...بگی یکتبر بهش رو فرخنده پیوند

 و دیوار تو کردم پرت محکم رو مشروب ی شیشه که نشست وجودم تو خشمی چنان حرفش از

 : زدم نعره و طرفش رفتم

 ...باشم تنها خوام می بزار راحتم... بیرون گمشو برو

 : گفت عصبانیت با و برگشت در دم... دادم هولش بیرون طرف به اونو زدم می فریاد که همینطور

 رو کمک لیاقت اصالً  تو...نداره اهمیت من برا... بکش رو خودت برو اصالً ... جهنم به... درک به

 ...نداری

 با... دش بلند تلفن زنگ ، بگیرم دوش یه تا باال برم اومدم و کردم قفل و بستم محکمم روش رو در

 والحا باهاش... گوشی تو پیچید دایی زن صدای... برداشتم رو گوشی و برگشتم گی حوصله بی

 ...کنه قطع رو مکالمه شد راضی باالخره تا... خوبه حالم که کردم مطمئنش و کردم پرسی

 ارک این اما ، بودم پشیمون کردم بهزاد با که کاری از ، حموم برم رفتم می داشتم که طور همین

 می اتفاق لحظه یه تو بود اراده بی کارام ی همه...بود نگذاشته باقی برام عقلی دیگه فریبا

 خواستت به...کردی نابودم ؟...فهمی می کردی نابودم ؟...چطور ؟...فریبا بگذرم ازت چطور...افتاد

 باهات باید...پیشت میام دیگه ساعت یه تا ، زارم نمی راحتت اما...میگم تبریک بهت رسیدی

 ...کنم تصفیه

 سنگینیه ، رو مغم... بار چند شستم رو خودم...سپردم آب دست به رو خودم...گرفتم دوش رفتم

 افاقه...نیست ساز چاره آب...نشد تمیز...نشد پاک...رو چشمام تو نفرت و سیاهی...قلبم روی
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 راختیا بی...نشد خشک و ریخت پایین به آب شرشر با ، نشد خشک صورتم رو اشک رد...نکرد

 ...یبافر... بود خودش حتماً  ؟...بود مقصر کی...میگشتم مقصر دنبال... بهونه با و بهونه بی... بود

 در... فریبا خواستگاری بیاد اینکه از قبل...عماد ی خونه در رفتم و زدم ای قهوه کرم تیپ یه

 و بود شنبه سه امروز... بودم کرده پیدا رو اش خونه آدرس روز همان و بودم کرده تحقیق موردش

 باید.. .موند می خونه تو فریبا و شرکتش رفت می عماد حتماً ...رفتند نمی دانشگاه کدومشون هیچ

 نمی ؟...هن یا ببینم رو فریبا امروز میتونم ؟... نه یا بره میاد عماد ببینم تا بکشم کشیک اینجا

 همه جواب ازش و دیدمش می تنها باید ، بکشه کالنتری به کارم دوباره و ببینه منو عماد خواستم

 ...پرسیدم می رو هام سوال ی

 زد ویالییش ی خونه از ماشین با عماد و شد باز خونه در باالخره که موندم ساعتی نیم

 سرحال و بود زده هم تیپی چه عوضی مردک...نبود باهاش فریبا ، بودم زده حدس درست...بیرون

 عماد رفتن از بعد ربعی یه...  لعنتی رسم می هم رو تو حساب وقتش به...کارش پی رفت وخرم

 نآقایو ذات تو ها پرتی حواس این آخه... برنگرده زیچی گذاشتن جا برای موقع یه که کردم صبر

 ...زدم رو ویال در زنگ سریع خیلی و خیابون طرف اون رفتم شدم مطمئن وقتی...بود

 ظریف دایص...نبینه منو که ایستادم کناری...بود تصویری آیفونش... میشد کنده جا از داشت قلبم

 تکیه ...زد آتیشم و انداخت لرزه به رو قلبم شصدا شنیدن ؟...کیه پرسید می که اومد رویاییش و

 نم ی عالقه و عشق کنار از فریبا سادگی همین به یعنی...کشیدم سوزناک آهی و دادم دیوار به

 ...تابلو یه کنار از رهگذر یه مثل ، بود گذشته

 زامرو من اما... رفت و شد بیخیال...ندادم رو جوابش اما دره پشت کی که پرسید ام دیگه بار چند

 جوابی اما...زدم هم سر پشت زنگ دیگه تا چند...بزنم حرف باهاش و ببینمش که بودم اومده

 ...در دم اومد می داشت که اومد پایی صدای ، ای دقیقه پنج از بعد...نیومد

 هزار ویر قلبم ضربان...نزنم زانو و بایستم جلوش بتونم و باشم محکم که کن کمکم خودت خدایا

 ...بیرون اومد می دهنم تو از داشت و بود

 ، ایستاد تپش از قلبم دیدنش با...بستم محکم رو در و خونه تو پریدم کرد باز رو در که همین

 واج و هاج...بود خودم زیتونی چشمای همون هنوز چشماش اما ، بود شده الغرتر...اومد بند نفسم

 : گفت ای فهخ صدای با.. بود پریده روش از رنگ... میکرد نگاه منو داشت

 ....فرید
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 رنگت چرا ؟...برده ماتت چرا... چیه:  گفتم عصبی و دادم تحویلش پوزخندی بده ادامه نذاشتم

 زندان ی هگوش انداختمش و کردم خبر رو پلیس گفتی ؟...ببینی منو دیگه نمیکردی فکر ؟...پریده

 نوم دوباره که نمیکردی باور ...فریبا آره... حال و عشق و خوشبختی سمت به رفتیم که... بدو دِ  و

 ...کردی بنا من دل های ویرونه روی که ای خونه... ات خونه حیاط تو اونم ، ببینی

 تسم به رو اون و گرفتم رو دستش دیدم رو سکوتش وقتی ، زد برقی اشک از چشماش حرفام با

 وت بردم اونو.. .بشن دار خبر ها همسایه ، من یا اون فریاد با خواستم نمی... کشیدم ساختمون

 ...زدم فریاد درنگ بی و کاناپه رو کردم پرتش و پذیرایی

 مردک این با زودی این به که شد باعث چی ؟...چیز همه به زدی پا پشت و گفتی چی لعنتی

 ...بیاد در جونت که زنمت می اینقدر جا همین بخدا که عشق نگو ؟...کنی ازدواج

 می دلم... بود من ی تشنه لبهای ی خونه روزی که تشصور حریر رو اومد و شد سرازیر اشکاش

.. .باش آروم... دلم عزیز که بخونم گوشش تو و بدم فشارش خودم به و کنم بغلش برم خواست

 نمی اما... میرسی امنیت به گرمم آغوش تو... منم زندگیت راه حامی... باهاتم من این از بعد

 رجیحت من آغوش به رو دیگه کی یه آغوش اون... بگیرمش آغوش تو تونستم نمی دیگه... تونستم

 ...بود کرده محروم عشق چیز همه از منو اون... بود داده

 : گفت آروم و ام زده حسرت چشمای تو دوخت رو جادوئیش چشمای اون و کرد پاک اشکاشو

 یگهد... شهب عوض عماد و تو جای و بیفته دوباره اتفاق اون نزار... برو اینجا از میکنم خواهش فرید

 ...ندارم رو رنج همه این طاقت

 ات خونواده و من از رو خوشی ، خودت خوشی های لحظه برای که... تو اونم.... رنج:  کشیدم داد

 زدی ور سرت پشت پلهای ی همه و رفتی که ؟...فریبا بود چی قلب جای به تو ی سینه تو... گرفتی

... افریب باشه تو سرزمین من آغوش بود قرار. ..باشی نداشته برگشت راه دیگه که کردی نابود

 با ؟...میرید فرو همدیگه آغوش تو و زاری می مردک اون بالین بر سر راحت وجدان با شبها چطور

 ...لعنتی وجدانی چه

 :  زد داد و نشست ماهش مثل صورت تو خشم و کشید عمیقی نفس و کرد پاک اشکاشو

 ...کنی توهین بهم خودم ی خونه تو نمیدم اجازه بهت

 : کشیدم نعره و ریخت بهم عصبیم سیستم ، خودم ی خونه لفظ شنیدن با
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 ...گذرونی خوش ی النه... فساد ی النه... نه خونه

 ور دهنت اون و فرید شو خفه... فرید شو خفه:  زد فریاد و شد آتیش پارچه یه صورتش حرفم با

 حکم حکم همیشه... کردی قضاوت ظاهر به همیشه... ببینی رو حقیقت نخواستی وقت هیچ... ببند

 و بازی هوس به متهم منو و نشسته وجودم این تو دردی چه نفهمیدی وقت هیچ... بود تو داوری

 ...میکنی گذرونی خوش

 

 اشتباه چیه:  زدم فریاد بود نمونده باقی برام آرامشی ، داد می خودش به که حقی با حرفاش با

 ؟...نکردید ازدواج عوضی اون و تو مگه... است بیان به حاجت چه است عیان که چیزی... میکنم

 .... ممیکن قضاوت خودم و میگم خودم از دارم اینم نکنه چیه ؟...نیست روح تا دو پیوند ازدواج مگه

 پا زیر رو چیز همه خودت خودخواهی بخاطر ، خودت دل بخاطر که هستی پستی دختر یه تو

 عشق یه اما ، ماهه دو عشق به کردی حراج رو تنت تو... تخود زندگی دنبال رفتی و گذاشتی

... تتوس لیاقتی بی آغاز ، فریبا نیست من پایان من زدن خط... کردی له پات زیر رو ساله چندین

 .باختی رو دنیا قلب ترین عاشق تو کن باور... باختی من از بیشتر تو

 حکمم اما... بشه جدا من از که میکرد قالت... آغوشم تو کشیدمش و گرفتم رو بازوهاش... جلو رفتم

 رو صورتش گذاشت نمی درست و بود مزاحمم که رو روسریش خشم با ، دیوار به چسبوندمش

 و تر دیوونه منو و هاش شونه دور و صورت تو ریخت موهاش که بیرون کشیدم سرش از ، ببینم

 ... کرد قرارتر بی

 ندچ که بودم ها مست این مثل... شنیدم نمی هیچی نم اما ، کنم رهاش که میکرد التماس ناله با

 نفس و کردم فرو موهاش تو رو صورتم... نبود حالیم چیز هیچ ، باشند خورده مشروب بطری تا

 دزیا دیگه... بشه پر تنش بوی از ، موهاش بوی از هام ریه تا ، کشیدم نفس بار چند... کشیدم

 یم رو آغوشم و منو اونم انگار...میکرد هق هق و یختر می اشک فقط... بشه جدا ازم که نکرد تقال

 ام ینهس به کلیسا ناقوس مثل قلبم... بردم لذت و کشیدم صورتش ی همه به آروم لبهامو...خواست

 می لذت آدم به هم و میکنه شکنجه رو آدم هم که دردیه چه عشق درد این... خدایا... کوبید می

 ... بخشه

 و قلبم رو گذاشتم و گرفتم رو دستش اما... بشه جدا ازم که کوبید ام سینه تو و شد آزاد دستش یه

 : گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

251 

 

 تو اون... رونبی بزنه و بشکافه رو ام سینه خواد می قلبم ببین ؟...کردی چیکار من با... لعنتی ببین

 و آب به رو خودش داره... گرفت قرار روش دستت وقتی... کرد حست وقتی... خواد می ازم رو

 بت من قلب مگه... نبود جدایی سزاوارش عاشق قلب این... دستات تو بیاد میخواد و نهمیز آتیش

 ؟...کردی نابودم چرا ؟...کردی رو کار این من با چرا ؟...آفرید شکستش برای رو تو خدا که بود

 ودمناب حرفات با داری... فرید دیگه بسه:  زد داد... ام سینه تو کوبید مشت با... شد بلند صداش

 مقر این... بایستم پاهام رو تونم نمی دیگه... ندارم تحمل دیگه... برو میکنم خواهش... میکنی

 یه که قلبی همین... کن فراموشم ، داری دوستم داری ادعا واقعاً  اگه... نگیر ازم رو مونده باقی

 قلب همین حرمت به...  میکنی سوراخش سوراخ حرفات با داری ، داشتی رو داشتنش آرزوی روزی

 ... کن رهام خونین و مجروح

 رنجش و درد طاقت... شدم جدا ازش...  زدیم می زجه دومون هر... ریختیم می اشک دومون هر

 و سوزوند می منو ، التماساش و اشکاش اما ، بگیرم انتقام ازش بودم اومده درسته... نداشتم رو

 و شیدمک چشمام به دستی... کرد یهگر بلند صدای با و نشست زمین رو زانو دو... میکرد خاکسترم

 : گفتم دوباره و کردم پاک رو اشکام

 و بودن عاشقت من ی اندازه به کس هیچ... باختی رو دنیا قلب ترین عاشق تو... کردی اشتباه فریبا

 کوچ من بدون خودت انصاف بی اما ، نرم جایی تنهایی که چیدی پرهامو... لعنتی... نیست

 ...مش نمی رد هم تو خیال ی گوشه از حتی من... اما و تو زندگی میشه اون که سخته خیلی...کردی

 ونمج به آتیش حرفات با ؟...میکنی ام دیوونه داری... برو فرید بسه:  زد فریاد و گرفت گوشاشو

 رایب من... نیا سراغم دیگه و برو بود بینمون که عشق این حرمت به... برو میکنم خواهش... نزن

 ...مردم... فرید مردم تو

 حس رو عشقم مرگ و میکندم جون داشتم... بیرون زدم محنتکده اون از خراب حالی و گریه با

 ... میکردم

 انتظارهای ی مزه...ای بیهوده انتظار چه ، بیایی من سوی به که میکشم را انتظارت سالهاست

 آیا ...یود تر تلخ نتظارهاا ی همه از تو به رسیدن انتظار شاید اما ، ام کشیده زندگی تو رو زیادی

 هم تو آرزوهای آیا ؟...شدند خاموش هم تو رویاهای آیا ؟...بینی می مرا ی شبانه های کابوس

 استخر از آیا ؟...خواندی را قلبم کتاب آیا ؟...دیدی مرا عشق انبار هرگز آیا ؟...اند شده فراموش

 و سرد جهنم آیا ؟...ی کرده تنی آب من اشک دریای در آیا ؟...ی چشیده ای قطره هایم تشنگی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

251 

 

 چندان دو رو زندگیت عطش من عطش سوزان بهشت آیا ؟...لرزونده هم را تو ، من منجمد

 اهمیت هم آنقدرها برایت شاید...کردی لمس نه و دیدی نه رو آنها از کدام هیچ تو... نه نه ؟...کرده

 ذابع از کوهی میان در تو حسرت در باید همیشه من چرا...نبودم بیش ای بازیچه شاید... نداشتم

 ...ندهی بروز بهم خودت از ای نشونه حتی تو ولی ؟...باشم

 میدونم... خوندم چشمات تو از خونه تو روز همون رو حقیقت این... داری دوستم هنوز که دونم می

 داشتی من به که عشقی با دونم می... ای گرفته سنگر پهناور آسمون این از ای گوشه زیر

 اسخپ من به و بشنو را غمگینم کالم و داغدار صدای هستی اگر ؟...کجایی ولی... نکردی اموشمفر

 که دونم می و شنوم می را تو نفسهای صدای ؟...هستی جنسی چه از ؟...هستی کی تو... بده

 ... داره حضور اینجا در همیشه مثل روحت

 باشم کجا هر... بلعد می منو روز هر روحم یها زخم... پاست از معلق که سایه یه مثل اما... ام زنده

 من نوبت کی پس...راهم به چشم تولد آغاز از... مرگ ای... میشود باز هام عقده تلنگر یه با

 گهدی فریبا آلود اشک چشمهای ؟...میکنی تموم غمهامو و رنج تموم و رسی می راه از کی... میشه

 اون هاینک امید... برگشتن امید. داد می امید بهم که بود نگاهش ته چیزی یه... نزاشته تحمل برام

 ... بس و منه آغوش سهم

 ( روزگار سوی به تر چشم دو با.....  بهار شهر از رفتن یعنی عشق) 

 ( انتظار در سالها یعنی عشق.....  یار های وفایی بی یعنی عشق) 

 ریباف بدون سیاه ی آینده به و نشستم درندشت ی خونه تو تنها من و گذشته روز اون از هفته یه

 های آهنگ و خوردن مشروب و کشیدن سیگار با فقط که... امید بدون ی آینده...کنم می فکر

 ...زنم می گره سیاهم ی آینده به رو حالم روزهای دارم کردن گوش غمگین

 یازدهم فصل.....  @

 .....فریبا حال زبان

 هی مثل ، خونه این تو اون و من االن و گذره می شده خونده عماد و من بین که ای صیغه از هفته یه

 می ادامه روحمان بی زندگی به صبح به تا برادر و خواهر یه مثل و... شب آخر تا شوهر و زن

 به... داشتن دوست بدون... عشق بدون زندگی... میگم درست واقعاً روح بی میگم وقتی...دیم

 من اما...عماده طرف از عاشقونه حرفای و محبت و عشق بیشتر... دردناکتره هم مرگ از... اجبار
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 نمی که دونه می اونم و میدم تحویلش که دارم خالی و خشک لبخند یه حرفاش جواب در فقط

 ...شده اخالق بد و کالفه و عصبی کمی روزها این همین برای ، باشم داشته دوستش تونم

 و گرفتم دوش یه شدم بیدار خواب زا که صبح...رسید راه از زندگیمون ی هفته روز آخرین جمعه

 سرم رو مه سفید شال یه و کرده ست سفید لی شلوار یه با آسمونی آبی رنگ به دار آستین بلوز یه

 تردیر و بود خواب هنوز عماد بود جمعه چون...کنم آماده رو صبحونه تا آشپزخونه تو امدم و انداختم

 خودم برا چای یه... چیدم میز رو رو چیز همه و بودم صبحونه کردن آماده سرگرم...میشد بیدار

 تو اومد آشفته ظاهری با عماد که... بپزم چی که کردم می فکر ناهار به داشتم و ریختم

 ...صبحانه برا بود اومده رختخواب از مستقیم... آشپزخونه

 ...نشسته صورت خوابه خوش آقای به بخیر صبح و سالم:  گفتم و زدم لبخند بهش

. ..شدم نگران یکمی نگاهش از...گرفت جا صندلی رو و کرد پام تا سر به رنجش از رپ نگاه یه

 از نکهای برای ؟...میکرد برانداز منو اینطور که بود شده چی باز یعنی... میکرد عصبی منو نگاهش

 : گفتم بست نقش لبام رو که زورکی لبخند یه با بیام بیرون استرس

 هصبحون تا بیا و بکش موهات جنگل به هم دستی یه و بزن صورتت و سر به آبی یه برو پاشو

 ...افته می عزرائیل یاد آدم قیافه این با... بخوریم

 تو ی ها راهبه یاد میکنم نگاه تو به وقتی منم:  گفت و کرد بهم سرزنش از پر و غمگین نگاه یه

 ...افتم می کلیسا

 شوهر و زن ی همه مثل میخواست... ستخوا نمی قیافه این با من اون...گرفتم فوری رو منظورش

 تو دنمب از جای یه اگه که ترسیدم می خودم اما... کنم رفتار آنها مثل پوشیدن لباس تو و باشیم ها

 ...بده انجام ، داده قبالً رو قولش و بکنه نباید که کاری و بشه تحریک اون باشه دیدش

 تاررف این با خوام می چطور ببینم تا بزنم پچ علی ی کوچه به رو خودم که بود این راه تنها فعالً 

 :  گفتم شوخی با همین برای...بیام کنار عماد ی تازه

 ؟...بودی دیده حاال تا ماهی این به دختر ، چطوره وضعم و سر من مگه... عماد وا

 : گفت بهم جدیت با و کشید پریشونش موهای تو دستی یه

 وگرنه... کنی عمل بهش و بشنوی رو حرفام که مهالز... بزنم حرف باهات میخوام فریبا بشین

 ...بدم ادامه تونم نمی اینطوری
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 ؟...ناراحتی ازم که کردم کاری... زدم حرفی ؟...عماد شده چی:  گفتم و نشستم روبروش تعجب با

 و کردیم ازدواج هم با که است هفته یه االن تو و من... عزیزم:  گفت و کرد بهم مهری پر نگاه یه

 مادماعت به داری پوششت این با تو اما... میکنیم زندگی سقف یه زیر داریم... شدیم محرم هم به

 ...کنم تحمل تونم نمی رو این من... میکنی شک

 اب من... گذاشتی رو شرط این خودت... رفت یادت قرارمون و قول زودی این به:  گفتم نگرانی با

 ...خونه این تو اومدم... دمکر تو به که اعتمادی وجود با... شرط این وجود

 تو وششپ نوع این...شرطم زیر زنم نمی من:  گفت و کشید صورتش به دستی بیشتر کالفگی با

 هک اونقدر ، هستم عاشقت من... بدیم شدن عاشق فرصت همدیگه به شد قرار... میکنه اذیت منو

 و همیبف منو عشق تا بکنی کاری یه باید هم تو اما... کنم تحمل رو دوریت تونم نمی لحظه یه برا

 ...کنی درک

 یه ویر کنارت بیام و قرارها و قول اون ی همه به بزنم پا پشت ؟...کنم چیکار میگی:  گفتم عصبی

 ؟...بخوابم تخت

 : گفت بلندی صدای با و کرد نگاهم عصبی و شده گرد چشمای با

 ...نبود این من منظور

 ؟...خوای می ازم چی پس:  گفتم

... شینپو بسته یقه و بلند آستین لباس دیگه... نپوشی روسری من جلوی دیگه خوام می:  عماد

 تو... کنم حست نزدیک از خوام می... ببینم دیدم مارال تولد تو که روز اون مثل رو تو میخوام

.. .کنم ثابت بهت رو عشقم و بشم نزدیک بهت اینطوری خوام می... ببوسمت و بگیرم آغوشت

 ایدب روزها اما...بخوابی تنها تونی می شبها... بزارم گفتم که اینها از فراتر پا مخوا نمی کن باور

 زنونه دنیای به اجبار به و بزارم دخترونت حریم به پا نخوای خودت تا خوام نمی...باشی من مال

 دارم تو به رسیدن برای که هاست ماه... ببرم لذت زندگیم از و باشم نزدیکت میخوام فقط...ببرم

 ...نکن خاکسترم کارات این با پس... سوزم یم

 اگه حتی... نزنه بهم دست نخوام خودم تا بود داده قول که بود عماد این...شنیدم می چی... خدایا

 فراهم رو رابطه این ی مقدمه میشد کارا این با... باشه داشته رابطه باهام جنسی نظر از نخواد

... رهبگی رو خودش جلوی بتونه و ببینه میگفت عماد که ورط این رو زنش که مردیه کدام آخه... کرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

254 

 

 یه به باید... نه... نه... بزارم آزادش کار این تو و کنم قبول رو چیزی چنین تونستم می چطور

 مین آرامش من به انگار...کنم پیدا براش حل راه یه تا میکردم دور مسئله این از رو فکرش طریقی

 ...اومد

 می قسم... بدم ادامه اینطوری تونم نمی من ؟...فریبا میگی چی:  گفت ارهدوب ساکتم دید وقتی

 برقرار رابطه باهات نخوای خودت تا اگه که هستم آدمی یه من... نکنم تجاوز خودم حد از که خورم

 ؟...فهمی می... عادت به نه اجبار به نه خوام می عشق با رو رابطه این من چون... نمیکنم

 حریکت بکنی گفتی که رو کارها این ی همه و بشی نزدیکم اگه کنم باور یعنی : گفتم نگرانی با

 ...ممکنه غیر این عماد... نمیشی

 امپ روزی یه اگه حاضرم... دارم ایمان خودم به من... نمیشم تحریک... فریبا نه:  گفت بالفاصله

 روش بری که نگفتم بهت ور اینها فریبا... باشه تو و من پایان روز روز همون ، گذاشتم فراتر رو

 هی باید... کنی عمل حرفام به باید... توست زندگی اجبار این... بدی رو جوابم بعد و کنی فکر

 و باروت انبار یه میشم گذشت که مدت یه وگرنه... ببرم لذت تو بودن کنار از زندگیم از طوری

 ...نیست اممونکد هیچ ی خواسته که میکنم قولمون خالف کار اونوقت و میشم منفجر

 بعد هب لحظه این از اما... میگیری تصمیمی چه خودت ببینم تا نگفتم بهت چیزی رو هفته یه این

 ، تندهس نو و خوشگل لباسای از پر لباسات کمد تو که دیدی حتماً... کنی اجرا منو دستورای باید

 اینطوری...ببرم رو لذتش و بپوشی که خریدم برات رفتم اشتیاق با پیشم بیای کردی قبول وقنی

 اگه تیح... بگیری تصمیم خودت تا ، بایستم قولم پا و بزنم پس رو اصلی ی غریزه این تونم می

 رجلودا نتونم که طبیعیه این و دارم غریزه و مردم یه من... مونم می منتظرت بکشه طول سالها

 راضی رابطه این به دتخو که وقتی تا ، خودت مال شبا و باشی من مال باید روزا... بشم غریزم

 لوارش همین با تخت رو گذاشتم برات رنگ خوش صورتی خوشگل تاپ یه برو پاشو حاالم... بشی

 هم با تا پایین بیا ملیح آرایش یه با و کن درست موهاتو و بردار شالم اون و کن ستش سفید

 سمق... میکنیم روعش جمعه همین از و ببرم لذت بودن تو با کنار از خوام می... بخوریم صبحونه

 نمی اجبار با رو تو عشق من... بری میکنم آزادت باشی من با نشدی راضی بازم اگه خورم می

 ... خوام

 اونم... بدم رو جوابش تونستم می چی... میکشیدم زجر ، شنیدم می زد می حرف که طور همین

 چنین ازم کم مدت این تو و اینطوری که نداشتم توقع منم اما... بود نکرده گناهی و داشت حق
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 ور خودش جلوی نتونه و بشه تحریک که ترسیدم می روزی اون از...باشه داشته توقع رو کارهایی

 منخوا خودم تا که خوره می قسم داره طرفم یه از... بمونم باهاش همیشه که بکنه کاری و بگیره

 از رپ نگاه... داد نمی کار این هب رضا دلم بازم داد بهم که قولی این با... باشه نداشته کاری باهام

 : گفتم و دوختم بهش رو التماسم

 ...کنم فکر موردش در بده وقت بهم عماد

 و دش عصبانی یهو و برخورد بهش که شد تموم گرون براش چقدر حرفم یا و گفتم چی دونم نمی

 : گفت فریاد با و روبرویی کابینت به کوبید و برداشت رو میز روی لیوان

 بیا و کن عوض گفتم که جوری همین رو وضعت و سر و باال برو االن همین... نداری وقتی هیچ

 ...نمیکنم قبول عذری هیچ دیگه...نداری اعتماد بهم که کنم تحمل تونم نمی...پایین

 ظهلح چند عماد این که نمیشد باورم... خوردم جا خیلی زدنش فریاد و ناگهانیش رفتن در کوره از

 می عماد این از... ترسیدم می ازش... بود شده آتیش ی گلوله دو شچشما... باشه پیش

 : گفتم و بیام کوتاه که نداد اجازه غرورم و نرفتم رو از بازم اما...ترسیدم

 ....عماد

 ... نکردی ام دیوونه تا برو فریبا:  زد نعره بار این و بزنم رو حرفم نزاشت

 شده چش این ؟...چه یعنی این... بود شده ترسناک واقعاً... بود زده بیرون گردنش رگ... شدم پا

 ...شنیدم رو صداش باال رفتم می که طور همین... باال رفتم و شد اشک از پر چشمام ؟...بود

 ...نزار منتظرم زیاد

 ریدف اشکای... مادرت شکستن دل... فریبا حقته... عوضی ی دیوونه... درک به برو:  گفتم خودم با

 گیر منو دانشگاه آبخوری تو که روز اون به اومد یادم... بچشی رو تاوان این زهر دبای... داره تاوان

 همین نبود میلش باب چیزی وقتی... داشت سابقه پس... بود شده االن مثل چشماش... بود انداخته

 جلوی تونه می کی باشه داشته رابطه باهام بخواد اگه خدا ای... داد می نشون خودش از رو رفتار

 این نم ی نکرده گناه تاوان... کن کمکم تو... میارم پناه تو به خدایا... بگیره رو عصبانیتش این

 به وسوسه نزار و باش پناهم فقط... نیومدم اینجا خودم خواست به که دونی می خودت... نبود

 ...بکنه باهام خوام نمی که رو کاری و بیفته جونش
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... رنگ خوش صورتی تاپ به افتاد چشمام...کردم کپا اشکامو و بستم رو در و اتاق تو اومدم

.. .بپوشم بشر این جلوی رو این چطوری... بود باز خیلی هم اش یقه و بود بندی که این من خدای

 ...داشتم هم انتخابی راه مگر اما... بود شده سر بدنم تموم

 می جونم از چی وانیر این آخه... بود لخت اش باالتنه خیلی... پوشیدم رو تاپ بدبختی هزار با

 :  که زد می نهیب بهم سرم تو صدایی یه... خواست

 چرا... گرفتی عزا اینطوری که نیست که شاخ دو غول ، محرمه بهت اون... فریبا بگیری مرض

 ...میکنی رفتار شدند آشنا پسر یه با و اومدند ده از تازه که ها روستایی دختر مثل اینقدر

 ....پایین رفتم و کردم رنگ کم آرایش یه و بستم اسبی دم موهامو استرس و اضطراب با

 خب...اومدم می در جلوش باید اینطوری که بود بار اولین این آخه... داشتم حالی چه دونه می خدا

 فتهر کجا این پس... نبودش ، آشپزخونه تو رفتم آروم آروم... نبود خودم دست کشیدم می خجالت

 ثلم ، نبود ها شیشه خورده از اثری شویی ظرف سینگ طرف رفتم و مانداخت باال ای شانه ؟...بود

 و ردک بغل پشت از منو که شستم می دستامو داشتم... بود کرده جمع رو همه ادب با ی بچه اینکه

 امه ماهیچه و کرد یخ تنم تموم من اما...بود شده رها بندی از اینکه مثل... کشید عمیق نفس یه

 ...نشه سگی اخالقش دوباره تا باشم آروم کردم سعی... شد منقبض

 که خوشحالم... مونی می ابر پشت ماه مثل که بودم گفته بهت:  گفت و کشید گوشم به لبهاشو

 ...دارم دوست چقدر که فهمم می ، کنم می حست دارم که االن...شدی من آغوش سهم

 وممآر که بود اون فقط ...خواستم می و فرید آغوش فقط من میکشیدم عذاب داشتم و بودم ساکت

 : گفت باز ساکتم دید وقتی...میکرد

 ازم رو خودت که نیستم که غریبه... شوهرتم من... عماد دنیای... عماد کوچولوی نکش خجالت

 ...میکنی دریغ

 مصورت به رو صورتش رخ نیم و بود کرده فرو موهام توی رو سرش و بود گرفته آغوشم تو محکم

 هدیوون که بود کسی عماد... داد نمی پرواز ی اجازه بهم و بود داشته نگهم زور به منو...کشید می

 نابودم داشت نزدیکی این...خواستمش نمی من ولی... میکرد محبت بهم و داشت دوستم وار

 ...میکرد
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 با... بود پایین سرم خجالت از... خودش طرف برگردونه منو و کنه رهام شد راضی باالخره

 : فتگ و زد مهری پر لبخند و کرد نگاه چشمام تو عشق با و برد باال و گرفت رو ام چونه انگشتاش

 ادش منو تونی می تو فقط...بشم شارژ... ببرم لذت و ببینمت که... خوام می ازت رو همین فقط

 من راه سر رو تو که کنم شکر رو خدا بار هزار روزی باید... میاد بهت تاپ این چقدر ببین...کنی

 ...داد قرار

 : گفت و گذاشت هاش شونه روی رو سرم و گرفت آغوش در دوباره منو

 اونم... مونم می باهات و کنارتم همیشه من... نداری رو کسی که نخور غصه خودم باربی

 ... هستی من زندگی دلیل تنها تو....عاشقونه

 حتی و وروجکا یاد. ..خاله و مادر یاد... هام کسی بی یاد... افتادم تنهاییام یاد دوباره حرفاش با

 گرفت روبروش رو صورتم... التهابم از پر های گونه روی سرید که بود اشک سوغاتش که... فرید

 : گفت و کرد پاک رو اشکام شصتش با و کرد قاب رو صورتم و

 که یکنمم خوشبختت اینقدر... عزیزم نکن گریه... نبینه رو اشکات دیگه که بشه مرگت پیش عماد

 قیهب ، برداری قدم یه کافی فقط تو...ببری یاد از رو هات کسی بی ی همه و نهاییاتت ی همه دیگه

 ...من با اش

 رو مسر... لعنتی کنی ام شکنجه خوای می چقدر دیگه... خدا رو تو نه... افتاد لبهام به نگاهش یهو

 : گفتم ناله با و کشیدم عقب

 ...شوکم تو هنوز... بده وقت بهم ، زوده االن عماد

 و کرد جور و جمع رو خودش زود خیلی بار این اما... ترسیدم دوباره... شد ابری چشماش وبارهد

 : گفت

 دمق یه میکنم احساس اینطوری...کنم ثابت بهت هم اینطوری رو عشقم بذار... عزیزم نیست زود

 ...شدم تر نزدیک آوردنت دست به برای

 لبهای رو گذاشت رو عطشش پر و داغ لبای و گذاشت گردنم پشت رو دستش معطلی بدون

 ندهز اصالً دونم نمی ، ندادم نشون العملی عکس هیچ من... کرد بازی لبهام با دقایقی تا و لرزونم

 این اونم و بده نجاتم شکنجه و درد همه این از منو که داشت وجود راهی یه فقط... مرده یا بودم

 و بوسه می منو داره اون که کنم مجسم ور فرید ذهنم تو ، میشد نزدیک بهم عماد وقتی که بود
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 موجود از عشق با داره وقت تموم و هستم آغوشش تو که فریده فقط و گرفته بازی به لبهامو اون

 زانو رنج و درد همه این مقابل در... زدم می زانو و بریدم می لحظه همون وگرنه... میشه سیراب

 تونمب تا میکردم صبر باید... میکردم مقاومت باید. ..بود من ی ساله یک راه اول تازه این... زدم می

 ....رسیده ی رسیده... کال ی میوه نه اونم ، بیارم چنگ به رو صبر این ی میوه

 کابوس از پر...  رنج و درد و شکنجه روز که ای جمعه... گذشت بود که سختی هر به جمعه روز اون

 در سرحال و شاد رو روز تموم عماد... بود شقانهعا شروع یه... تازه شروع یه عماد برای اما ، بود

... گذشت هاش سختی ی همه با هم ای دیگه روز چند... میکرد پرواز آسمونا تو و بود آمد و رفت

 های سختی جزو ، شوهر طرف از گرفتن قرار محبت و توجه مورد که بود بیچاره من شانس از اینم

 این که حاال و باشن شوهراشون محبت و توجه کزمر همیشه دارن آرزو همه... بود شده زندگیم

 ....الیم عذاب یه بود شده برام ، بود شده من نصیب موقعیت و توجه

 دبوسی می و گرفت می آغوش تو منو مرتب و بود چسبیده من به همش شب تا صبح از عماد روزها

 گوشم زیر رتبم و کنه جلب خودش طرف به منو توجه که میکرد کاری هاش شوخی و حرفاش با و

 رپ موهای اون ی دیوونه... زیتونی سبز چشمای اون ی دیوونه... دیوونتم که ، میکرد نشون خاطر

 نهات... میکنه همیشه از تر مجنون منو داره ات کشیده چشمای....نفسات عطر اون... شکنت و چین

 می.... بدم هترا به رو جونم تا باشی داشته دوستم و بشی عاشقم هم تو که اینه زندگیم غم

 ...سردیت همه این از ترسم می... نرسم آرزوم این به ترسم

 بدی فرصت بهم باید که دادم می الکی امیدواری بهش و میکردم دور ازش رو خودم مواقع این تو

 کم مک من الکی های گرفتن فرصت این ، من دوریای این باالخره اما... باشی قولت پایبند باید و

 : کشید داد سرم و بیاره طاقت نتونست روز یه... کرد منفجر رو اون و شد جمع

 برای وت وقتی دونی می ؟...داری می نگه تشنه منو اینقدر چرا ؟...کنم صبر باید کی تا ؟...فریبا چرا

 حصب تا... میکنی کشم پیش رو مرگ واقع در ، زاری می جا در پشت منو و اتاقت توی میری خواب

... هسوال برام ؟...نمیشی عاشقم تو چرا ، میگم خودم با و میکنم جون و زنم می غلت رختخواب تو

 ...برات من اما...میشد عاشق کم کم... میشد نرم من های محبت با بود تو جای دختری هر

 ...ران هوس یه... انگلم یه:  داد ادامه بیشتر فریاد با

 فریاد اون مثل منم و میشدم بیخود خودم از قراراش و قول اون ی همه زیر میزنه داره دیدم وقتی

 : زدم
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 سقف یه زیر که ماهه یه فقط ما... زنی می رو حرفا این داری تو که نمیشه باورم... عماد کن بس

 حرفای بند پای زودی همین به ؟...رفت یادت قرارات و قول زودی همین به... میکنیم زندگی داریم

 از عدب گفتی حتی... کردی قبول هم تو... صوریه واجازد این که گفتم بهت اول از ؟...نیستی خودتم

 ازم... میگه ای دیگه چیز یه حرفات االن اما... بری میکنم آزادت نشدی عاشق باز اگه هم مدت یه

 بزارم ، جنسی ی رابطه از غیر به خواستی ازم... شم ظاهر جلوت شوهردار زن یه مثل خواستی

 تبرا خواستی ازم که رو کارایی اون و کردم قبول منم خوب... بگیری آغوش تو منو و کنی لمسم

 ؟...بزنی گند اعتمادم به میخوای ؟...دادی تغییر رو موضعت چرا حاال...دادم انجام

 ات عمه پسر منو ذهنت تو هنوز بینم می وقتی اما... کنی شک اعتمادم به خوام نمی:  زد داد دوباره

 فکر نتیلع اون به داری ، میکنم بغلت وقتی که فهمم نمی میکنی فکر...میشم دیوونه... بینی می

 ...کنی بیرون ذهنت از اونو و بشی خودم مال زودتر چه هر خوام می همین برا... میکنی

 هپسرعم یه فقط برام فرید... بزنی افترا بهم نمیدم بهت اجازه عماد:  زدم داد حرفاش از عصبانی

 ...است

 ماًحت ؟...چی بودی پیشش که روزی دو اون... میگی راست که وت آره:  گفت کنایه با و زد پوزخندی

 ...میکنی دریغش من از که چیزی... رفتی می خواب به قلبش صدای با و بود اش سینه تو سرت

 خدا...میکرد گله دور روزای اون از و بود شده شروع عجوبه این حسادت باز...شنیدم می چی... وای

 : گفتم و کردم نگاهش خشم اب... بگذرونه خیر به رو امروزم

 ...بگی هذیون کمتر و کنی کنترل رو خودت بهتره عماد

 وقعم که ترسناکش چشمای اون با و کشید شدت به رو بازوم که بشم دور ازش تا باال برم رفتم

 : گفت میشد خشم از پر عصبانیت

 ...محضه حقیقت... عزیزم نیست هذیون

 و یرونب کشیدم دستش از رو بازوم ، نداره قبول منو رفایح و نیست قائل برام پشیزی دیدم وقتی

 : گفتم ناراحتی با

 ...گذروندم اون آغوش تو رو وقتم ی همه روز دو این تو من و میگی راست تو شایدم... دونم نمی

 وندخواب گوشم تو محکمی سیلی و شد کلید هم تو دندوناش... شد سرخ خشم از رنگش حرفم با

 یه هک گذاشتم صورتم رو دستمو... کنه بلند روم دست که نمیکردم باور... ریدپ چشمام از برق که
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 زل بهش ای لحظه تنفرم از پر و نشسته اشک به چشمای با و سوخت می و بود شده آتیش پارچه

 اهمیتی... میکرد عذرخواهی ازم مرتب و زد صدام رسیدم ها پله باالی به وقتی... باال دویدم و زدم

 صورت ی روانه اشکام و نشستم در پشت و کردم قفل رو در و اتاق تو رفتم و ندادم بهش

 ... بود شده سر صورتم طرف یه... شد ام شده گرگرفته

 ی همه... ملسه بزنت دست هم تو پس... عماد دستت اون بشکنه ، داشت سنگینی دست عجب

 قعش از هیچی... نیندگذرو خوش ی وسیله اونا برای زنا میکنند فکر... هستند همینجوری مردا

 و مشت تا چند و سیلی تا دو با ، رسند نمی پلیدشون نیت و قصد به هم وقتی... نمیشه سرشون

 ودمخ بودن دختر از که بود لحظه این... رسند می دلشون مراد به بند کمر با مواقع بعضی در و لگد

 تو یضتبع همه این... میکردند انتخاب اونا و میشدیم انتخاب باید ما همیشه چرا آخه... شدم متنفر

 ...بود عدالت آخرش و اول حرف همیشه که دینی ، بود نیفتاده جا برام هنوز اسالم دین

 می و میکرد پایین باال رو در ی دستگیره.... بیرون اومدم خیال و فکر از عماد عصبی فریادهای با

 : گفت

 تو به نسبت که عشقه بخاطر فقط... نبود خودم دست بخدا... خوام می عذر ازت... عزیزم فریبا

.. .کنم عذرخواهی ازت و بزنم زانو جلوت بزار... کن باز رو در... کنم کنتدل رو خودم تونم نمی دارم

... نکن قهر باهام اما بزن داری دوست هرچی... تا دو ، نه یکی... گوشم تو بزن هم تو بیا اصالً 

 ...میکنه خاکسترم... زنه می آتیشم قهرت

 ونبینم مگویی بگو یه تا که بدم نشون بهش باید ، ندادم بها بهش اما... زد در به دیگه بار چند

 بیشتر دم نمی رو جوابش دید وقتی...نکنه تحقیرم و نگیره ازم رو دفاع حق زدن کتک با میاد پیش

 داد.. .اتاق وسط کرد پرت در پشت از متر ده منو که افتاد اتاق در به لگد و مشت با و شد عصبانی

 : زد

 ...شکنم می رو در وگرنه ، لعنتی کن باز رو در گفتم

 ...بزار تنهام ببینمت خوام نمی االن... بردار سرم از دست... عماد برو:  زدم فریاد

 تمرف ، شنیدم رو ماشینش صدای لحظاتی از بعد و... رفت حرفی بدون و زد در به لگد دیگه تا دو

 گریه و گرفتم دستام بین رو سرم و تخت لب نشستم... بیرون زد خونه از که دیدم و پنجره پشت

 ...کردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

261 

 

 از رپ...باشه من سرنوشت این میکرد باور کی ؟...بود من مقصود منزل کجا ؟...برسم کجا به قراره

 به این از... خواستم نمی رو زندگی این من.... آه و اشک و رنج و درد از پر... ترس از پر... تنهایی

 هاش شونه به سر که داشتم رو کی ؟...میشه تنهاییم شبهای ، چراغ سوزان مشعل کدام بعد

 ...نبود خار جز به زیباش گل ، مرا کاشت زمان که زمینی در... کنم دل درد باهاش و بزارم

 دم... بود خاموش گوشیش اما زدم زنگ بهش... بودم نگرانش یکمی ، نیومد خونه شب تا عماد

 آروم برای اما ، بودم متنفر کار این از ، رسیدم خودم به یکمی... خونهآشپز توی اومدم غروب

 رمجبو... بیام کوتاه بودم مجبور...بدم دستش بهونه دوباره خواستم نمی... بود الزم عماد کردن

.. .میکردم ناز براش یکمی معروف قول به و کنم فراموش هاشو تهمت و کتک و خشم تموم بودم

 کاری و بشه آروم تا میکردم مدارا باهاش و آوردم می بدست رو دلش ونهزن های حیله با باید

.. .داشتم رو پیش رو سختی شبهای و روزا... کنم منحرف اصلی ی مسئله از فکرش که میکردم

 میکردم بازی باهاش طوری باید بود خودم دست عماد کنترل... اومدم می بر کار این پس از باید

 وت چی خوند می آدم نگاه از حتی که بود تیز خیلی عماد سفانه متاً ، نبره ام نقشه از بویی که

 ...گذره می مغزمون

 مگذاشت و گرفتم پوست هم هویچ تا چند... کنم درست شام برا تا کردم آماده رو پیراشکی مواد

 تو که من میشد باورش کی... کنم آماده تزیین برا کاهو و زیتون و شور خیار با تا بپزه جداگانه

 هک فریبا بیچاره...نمونه کدبانو یه بودم شده االن اما... زدم نمی قاشق یه به دست مادرم ی خونه

 ... بود شده دار خونه زن زود چه

 تمداش تصمیم... اومد کلیدش چرخش صدای که گذاشتم می خمیر روی رو پیراشکی مواد داشتم

 هک پشتش من سالم صدای با... دمکر کارم همین...کنم سالم بهش ناراحتی هیچ بدون و جلو برم

 ، لبخندم دیدن با اما ، بود گرفته کمی اش چهره اول... کرد نگاهم و برگشت ، بود من سمت به

 : گفت و فشرد خودش به منو و کرد بغلم اومد بالفاصله و نشست صورتش روی دلنشینی ی خنده

 نقدرای که ببخش منو... بود شده تنگ برات دلم چقدر دونی نمی... عماد دنیای سالم... عمرم سالم

 ...کردم اذیتت

 : گفتم آروم بود هاش شونه رو سرم که طور همان

 ...ببخش منو هم تو... کردم روی زیاده منم کن فراموشش
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 لشبغ تو تنگ منو که محبت از پر خواستم می آغوشی یه بودم شده گرفتار که وضعیت این تو

 مین عشق روی از البته... داشتم رو عماد آغوش فقط االن ...باشه تنهام دل تسلی... بگیره خودش

 روی ور سرم که خواستم می رو یکی ، کسی بی و تنهایی ، دلتنگی روی از... کنم بغلش خواستم

 قطف موقعیت این توی االن و بشه کم هام دلشوره از یکمی... بشم آروم یکمی و بزارم هاش شونه

 ....دیدم می دوست یه فقط اونو مخود ذهن تو... بود مونده برام عماد

 و مانداخت گردنش دور دستامو ، کنم ترش راضی اینکه برای منم ، داد قرار صورتم قاب رو دستاش

 : گفتم و دادم ابروهام به شیرینی اخم

 ...بود خاموش گوشیت اما ، زدم زنگ بهت بار چند ؟...بزاری تنهام حاال تا صبح از اومد دلت

 اشکی برق چشماش تو... نیاره خودش روی به کرد سعی اما... خورد جا یلیخ خداییش حرفام از

 : گفت و بوسید چشمامو و نشست

 بولق بگیری نظر در برام که تنبیهی هر... گذاشت تنها رو کوچولوش عروس که ببخش رو بد عماد

 ...میکنم

 ؟...تنبیه هر:  گفتم فوری و لبام رو اومد شیطانی لبخند

 ...تنبیه هر:  گفت و کرد لبام هب کوچولو بوس یه

 بار ده و کنی بغل منو باید:  گفتم که میکرد نگاهم عشق و شوق با داشت اونم و کردم فکر یکمی

 ....نزاری تنها منو بمونه یادت دیگه تا بری پایین باال رو ها پله این

 :  گفت و گرفت آغوش تو منو فوری و کرد صدایی پر ی خنده

 ....زیتونیت چشمای اون فدای جونم... بمیرم اگه حتی ، نکنم رو کار این مردمنا ، بار صد بگو تو

 ... بخوریم شام بزار... نه االن عماد:  کردم اعتراض

 سنگین شام خوردن با...شم فدات نمیشه بعد:  گفت رفت می ها پله سمت به که طور همین

 ....بریم پایین باال تونیم نمی دیگه و میشیم

 نفس به رسید که دور شش به اما ، رفت خوب رو اول دور چند... رفتن باال ها لهپ از کرد شروع

 : گفتم و خندیدم... افتاد نفس
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 ...بیاری کم پهلوون نبینم

 به بزار ؟...میکنی مسخره منو:  گفت و داد فشار خودش به بیشتر منو و گرفت اش خنده حرفم از

 ...کیه پهلوون میدم نشون بهت موقعش

 و شد بلنذتر اش خنده کارم با که... گذاشتم اش سینه تو و سرم و کشیدم جالتخ حرفش از

 ورد و برد باال ها پله از منو بار بیست... نه که بار ده عماد... کرد بوسه غرق منو لبوی مثل صورت

 و ، نشستم کنارش و بیرون اومدم بغلش از... نشست اول ی پله روی زدناش نفس نفس با آخر

 : گفتم خندیدم می که طور همین

 ؟...نرفتی دست از تا بدم بهت مصنوعی نفس میخوای

 و چسبوند صورتش به رو صورتم و گذاشت گردنم پشت رو دستش فوری و کرد نگاهم شیطون

 : گفت

 ...بده مصنوعی نفس... یاال

 و رفتگ آغوش تو منو ، بوسه تا چند از بعد و کرد قفل لباش با لبامو که کنم فرار دستش از اومدم

 : گفت

 اهامب که میکردم کاری یه روز هر ، بشم تنبیه باید اینطوری قهرت غرامت بابت دونستم می اگه

 ...کنی قهر

 نه ، نک قهر دیگه بار یه تو... نیست ها تنبیه این از خبری دیگه:  گفتم و زدم بازوش تو مشت یه

 ...زنم می حرف باهات نه و میام بیرون اتاق از

 ؟...خودم خوشگل میکنی تهدید.... إإإ:  گفت و دکر ریز چشماشو

 ...دیگه اینیم ما:  گفتم و خندیدم

 ور بزرگه روده داره کوچیکه روده... بسه بازی عشق دیگه... اینیم خانوم:  گفت و بوسید رو سرم

 ...کنم چپت لقمه یه هم رو تو داره امکان بمونم اینجا دیگه ثانیه یه اگه ، خوره می

 ایخانوم واسه کردید تیز دندون فقط... دارید تشریف جنبه بی مردا شما چقدر:  تمگف و شدم پا

 ...بیچاره
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 وت بغض یه و نبود خوب زیاد حالم... آشپزخونه تو اومدم...باال ها پله از رفت و زد قهقه و پاشد اونم

 لبج رو اعتمادش باید نداشتم ای چاره ولی... بودم شده نزدیک بهش خیلی... بود نشسته گلوم

 رقرارب رابطه باهام زودتر که کنه مجبورم و بده دستم کار حسادتش گذاشتم می نباید....کردم می

 پیش باال سری با تونستم می ، میکردم حفظ رو ام دخترونه دنیای دندون و چنگ با اگه...کنه

 کسی اختیار در رو خودم خواستم می و خواستم می عشق با رو رابطه این من... برگردم ام خونوده

 .باشیم داشته دوست رو همدیگه عاشقونه که بزارم

 از کسی بود قرار ، بودم گذاشته عماد با که قراری با... برگشتم دانشگاه به ماه دو از بعد

 یه رو ما همه و داشتند خبر ماجرا این از افسانه و برادرش و مارال فقط... نشه دار خبر ازدواجمون

 تو پریدم ، دیدم ماه یه از بعد رو افسانه وقتی... شناختند می پسر و دختر دوست یه اسم

 مجردیم روزهای یاد یه دیدنش با که داد می رو وروجکام و خاله و مامان بوی افسانه... آغوشش

 ...افتادم می

 لیخی فریبا... بود شده تنگ برات دلم چقدر دونی نمی دیوونه:  گفت و شد جدا ازم زور به افسانه

 ...شدی الغر

 ...شدی ضعیف اینقدر که زیاده خیلی کاریت شب اینکه مثل:  داد ادامه و پایین آورد رو صداش

 : گفتم و بازوش تو گذاشتم محکم مشت یه گرفتم که رو منظوزش

 داشته کاری شب میاد بهم ؟...گفتی خواست دلت چی هر و کردی باز سیاهو غار این دوباره

 ؟...باشم

 یبس و احساس بی دختر یه تو... مطمئنم که تو طرف از:  گفت و کرد نازک چشمی پشت

 هم زودی این به حتماً که بود تند خیلی آتیشش اون ، کنم عرض چه عماد مورد در اما...هستی

 ...نیست بشو خاموش

 که انداخت افسانه به خوشایند نا نگاه یه و طرفمون اومد عماد که سرش تو بزنم کیفم با رفتم

 ...کالس تو بریم که خواست ازم ، شتدا سوال جای برام

 ...گیریب گرم افسانه با زیاد نبینم دیگه:  گفت اخم با عماد... خونه برمیگشتیم داشتیم که ظهر

 :  گفت خوند رو نگاهم سنگینی وقتی... کردم نگاهش برگشتم حیرت با

 ؟...زدم ربطی بی حرف ؟...چیه
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 ...بود ربط بی هم خیلی:  تمگف و دادم فرو سختی به رو دهنم آب ناراحتی از

 ات خونواده یاد به رو تو کسی خوام نمی... گفتم که همین:  گفت و آورد باال رو صداش یکمی

 ...بندازه

 یم راه به رو دیگه دعوای و جنگ یه چاشنی داشت دوباره...میشدم منفجر داشتم عصبانیت زور از

 ثلم منو تونه نمی بفهمه که زدم می داد سرش چنان وگرنه ، بودیم خیابون تو که حیف... انداخت

 حسادت هم افسانه به حتی... روانی ی دیوونه... بچرخونه دستش تو بازی شب خیمه عروسک یه

 ول ونا اما... بود سکوت فقط چیز بهترین ، ندم کش این از بیشتر رو موضوع اینکه برای... میکرد

 ...نمیکرد

 ...کنم دور دورت از هم رو افسانه حرف تا چند با که نکن کاری... نمیکنم تکرار دیگه:  داد ادامه

 عتمادما به گفتم بار صد... میکنم شک عشقت به کم کم دارم عماد:  گفتم و کردم نگاهش غیظ با

 ...نکن شک

... ونهخ تو رفتم و شدم پیاده ماشین از ، بشم جوابش منتظر اینکه بدون... بودیم رسیده خونه دم

 که کنم عوض لباسامو تا اتاق تو رفتم... ساختمون تو اومد و حیاط تو آورد ور ماشین عصبی اونم

 ..دیوار تو شد کوبیده و شد باز شدت به اتاق در

 ...مهمه برات اینقدر یعنی ؟...میکنی شک من عشق به دختره اون برا:  زد فریاد

 ...بود شده قرمز صورتش و برآمده گردنش رنگ ، بود شده ترسناک صورتش دوباره

.. .بودیم دوست هم با حاال تا راهنمایی دوران از... دوستمه بهترین اون... مهمه خیلی... آره:  گفتم

 ...کنی پاک منو ی گذشته راحتی این به تونی می میکنی فکر تو

 دیگه و کرد پاک اش آینده و حال و گذشته از رو تو که گرامیتون مادر مثل... تونم می آره:  زد داد

 ...بکنم رو کار این تونم می منم...نگرفت رو سراغت هم

 

 از منو اگه حتی...کنی احترامی بی بهش نداری حق... نزن حرف اینطوری مادرم مورد در:  زدم داد

 ...گذشتم چیزم همه از تو خاطر به و کردم نامردی خقش در من... داره حق ، زد خط زندگیش
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 وگرنه... بود مهم برات من پول فقط تو... نکردی رو کار این من خاطر به تو:  کشید فریاد دوباره

 ...نمیکرد فرار ازم اینقدر بودی پیشم که مدت این

 

 چیز ههم و بگم مادرم به رو حقیقت برم شم مجبور که بشکنی رو غرورم ، نمیدم اجازه بهت:  گفتم

 ...میده بهت ور پولت و فروشه می رو خونه فوری بفهمه رو چیز همه اگه مادرم... کنم تموم رو

 

 وحشی آدم به تبدیل نبود عماد اون دیگه...بود شده ترسناک چشماش چقدر... وای... جلو اومد

 :  گفت و گلوم بیخ گذاشت رو دستش... بود شده

 

... بفهمی تا زیرش زنم می کبریت یه خودت جلوی... بدی رو پولم و بفروشی هم رو خونه اگه حتی

 یسوزن سر حتی زارم نمی ، خوام می خودم برا رو تو فقط من... تمخواس نمی رو تو پول بخاطر من

 هوای بهتره پس... باشه دوستت نفر او اگه حتی... باشه ای دیگه کس مال تو ی توجه و محبت

 ...نزاری من سر به سر و باشی داشته بیشتر رو شوهرت

 اقیب شکرش جای باز...بهم کوبید محکم رو در و بیرون رفت و تخت رو کرد پرت شدت با منو بعد

 ادهافت روانی آدم چه گیر... خدایا... نداشت روحی تعادل اصالً دیوونه این...نزد کتکم دوباره که بود

 می ریدف فقط میکردم فکر... عماد رقیب بود شده دوستم میکرد حسودی هم افسانه به حتی ، بودم

 اش گذشته در ریشه حسادتش این که فهمیدم می حاال اما...باشه براش بزرگی تهدید تونه

 ...داره

 نرمال تونه می و نداشته خوبی نوجوونی و کودکی عماد:  گفت می که افتادم مامانم حرف یاد

 دور خطر پر راه این از من خواست می که بود برده عماد رفتار به پی زود خیلی مامان... نباشه

 :  گفتم خودم با... آورد چشمام به اشک دوباره مامان یاد... کنه

 ونج به رو حرفاتو حتماً  نبود شما بیماری اگه مامان بخدا... شده تنگ براتون دلم چقدر دونی نمی

 داشتم تو به که عشقی این خاطر به فقط... شدم مجبور اما... میکردم قبول و شنیدم می دل و

 ...بزارم خطر پر راه این تو پا آگاهانه
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 ینا به زد در پشت از که دادی با اما... نرم بیرون اتاق از شب تا داشتم تصمیم و نبود خوب حالم

 ...فرستادم لعنت بود نگرفته که تصمیم

 کردی خورد رو اعصابم که حاال...بیاد جا حالم و بخورم تا کن درست قهوه یه پایین بیا زود:  عماد

 ...کنی آرومم باید

 : مگفت خودم با... شنیدم می رو دستوراش و حرفاشو حرص و تعجب با

 ونا برا برم باید وقت اون و کرده خورد منو اعصاب زده... نیفته عقب گیره می پیش دست عوضی

 یتراژد از پر... احساس و عشق از پر... داشتم جالبی زندگی واقعاً... بشه آروم تا کنم درست قهوه

 و ستهب یقه زبلو یه بود گرفته خشم رو وجودم و بودم عصبانی دستش از بسکه از... آموزنده و خوب

 این دیدن با شاید ، میکنم خطرناکی ریسک دونستم می... پایین رفتم و پوشیدم دار آستین

 تا باشمن میلش باب االن داشتم دوست چرا دونم نمی اما... بشه عصبانی همیشه از بیشتر وضعیتم

 ...کنم کم رو ام فروخورده خشم از یکمی طریق این به

 رو پشتم اهمیتی کوچکترین بدون منم... بود ناهارخوری میز ور سرش و بود نشسته صندلی رو

 هب نگاه یه... شد کشیده دردناکی طرز به بازوم یهو که میکردم آماده رو قهوه داشتم و کردم بهش

 . ..ترسیدم که بود دیگه طور یه خشمش و عصبانیت... عصبانیه دوباره که دیدم و کردم عقب

 ؟...شدی دیوونه که شده چی دوباره... میاد دردم... کندی رو دستم کن ولم:  زدم داد

... نم ضعف نقطه روی گذاشتی دست ؟...میکنی لجبازی من با:  زد داد میبرد باال منو که طور همین

 ...کنم چیکار باهات دونم می

 ویر که نرسید ناقصم عقل به چطور... کردم نمی غلطی همچین کاش ای... لرزید می فکم ترس از

 شدست... نتونستم بدم نجات دستش از رو خودم کردم کاری هر... نزارم پا حساسش ی هنقط این

 هب چسبوندم و بست رو در و اتاق تو بردم...میکشید خودش با منو و بازوم رو بود افتاده کوه مثل

 : گفت و زد زل چشمام تو و دیوار

 ...نکن لجبازی من با بودم گفته بهت

 ؟...بودم نگفته:  زد فریاد

 اذیتم اینطوری که کردم چیکار مگه:  گفتم کردن... من... من با و دوختم چشم بهش ترس با

 ؟...میکنی
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 روح داری هات طرفداری و حرفا با اومدیم دانشگاه از وقتی از ؟...میکنم اذیتت من:  گفت خشم با

 همین ممن. ..خب خیلی ، پوشیدی رو لعنتی بلوز این رفتی که حاالم... میکنی شکنجه احساسمو و

 انج نوش تری محکم ی ضربه یه باید زدی ای ضربه هر که بفهمی تا میکنم شکنجه رو تو االن

 ...کنی

 شدست روی رو دستم... بلوزم های دکمه کردن باز به کرد شروع و کرد قفل دستاش یه تو دستامو

  التماس با و گذاشتم

 ...خوام می معذرت ازت... نکن رو کار این میکنم خواهش عماد:  گفتم

 ازب رو بلوزم های دکمه ی همه تا داد ادامه کارش به شیطانی پوزخنده یه با من به اعتنا بی اون اما

 : گفت و انداخت بهم عطش از پر نگاه یه... کرد

 ...میکنه مسخ رو آدم صورتت مثل لطیفتم بدن

 تشپر قدرت تموم با و شد سرازیر اشکم... کشید می ام سینه توی رو صورتش و جلو آورد سرش

 : زدم فریاد و عقب کردم

 ...مونم نمی اینجا دیگه و میرم پیشت از بزاری دستم اگه بخدا

 ...روم افتاد و تخت رو کرد پرت منو و شد عصبی بیشتر تهدیدم با

 ...نیستی پایبند قولت به دونستم می... قولت زیر میزنی داری... نامرد... کن ولم روانی:  زدم داد

 وقتی... میکردم گریه و کشیدم می عذاب داشتم من و برد می لذت اون... بست رو دهنم لباش با

 از بعد و دوخت چشم اشکم از پر چشمای تو و آورد باال رو سرش ، شد سیر بوسیدنم از خوب

 : گفت و بوسید رو چشمام ای لحظه

 آدم طرتف تو چیزایی یه...بگیرم رو ام غریزه جلوی بتونم که هستم مرد اینقدر... نیستم نامرد من

 دونیب که کردم رو کار این فقط... میگیره رو آنی های عملکرد جلوی ترمز یه مثل همیشه که هست

 تا من لویج میای و پوشی می بسته یقه و بلند آستین میری من لج از وقتی... نکنی لجبازی من با

 ، کنی محرم ات باالتنه دیدن از منو اگه دونی می... بکنی رو هم اینجاها فکر باید بکشم عذاب

 نمتو می که هست ات شیشه بدن اون دیدن با فقط من... بزنم پس رو ام غریزه تونم نمی دیگه

 ارک دیگه ی دفعه که نیست اعتباری بهم وگرنه... نکن رو کار این من با دیگه... کنم آروم خودمو

 ...ندارم قبول هم رو حرفی و التماس هیچ و نکنم رو اصلی
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 شا سینه تو رو سرم و گرفت آغوش تو من که میکرد هق هق... کشید دراز بغلم و کرد رها منو عدب

 از... بودم بریده دیگه... بوسید می رو موهام رو و میکشید دست سرم رو دقایقی تا و گذاشت

 تا ...شکنجه کی تا آخه... میشد له داشت درد این زیر نحیفم بدن این...بودم بریده راه اول همین

 جون دارم جسمیش و روحی های شکنجه زیر عماد با که ایه خورده ماه یه االن...کشیدن زجر کی

 و نمک مقاومت تونم نمی برم پیش اینطوری اگه... بشه تموم من محکومیت سال یه تا کو...میدم

 ...خوردم می شکست و میشدم نابود ، میکردم رو فکرش آنچه از تر زود

 و سرخ چشمای تو و گرفت قاب دستاش تا دو با رو صورتم و شد خیز نیم بدنش چپ طرف روی

 : گفت غمگینی لحن با و شد خیره بارونیم

 نکن یکار ات گونه بچه کارای و لجبازی این با... کنی تصور تونی نمی که فریبا دارم دوست خیلی

 ...بیارم سرت بالیی که

 نیست خودم دست اعصابم... نکن دتخو ی شرمنده منو:  داد ادامه و بوسید رو خیسم چشمای

 دومون هر به... کن مدارا باهام...بکشه شعله و بشه روشن تعصبم آتیش که نکن کاری پس

 رد تکلیفی بال این از و بدونیم رو خودمون تکلیف زودتر چه هر تا ، بده رو واقعی عشق فرصت

 ...بیایم

 خودش و دستشویی توی برد منو و کرد بلندم و بوسید محکم لبهامو بار چند حرفاش از بعد

 دآور در کمد تو از ای نقره تاپ یه و کرد خشک رو صورتم مادر یه مثل خودشم و شست رو صورتم

 برد منو و پوشوندم رو ای نقره تاپ و کند تنم از رو بود باز هاش دکمه هنوز که رو بلوزم اون و

 : گفت و آرایش میز جلوی

 ...کنی آرایش یکمی تا مونم می منتظر

 و بود زده زل بهم عاشقونه وقت تموم... شدم مشغول و کردم بهش آیینه توی از غمگینی نگاه

 : فتگ و بوسید رو صورتم بار چند و گرفت بغل منو پشت از شد تموم کارم وقتی... زد نمی پلک

 ناهار نمبز زنگ پایین بریم تا شو پا حاالم... نکن فراموش رو کلمه این وقت هیچ... فریبا عاشقتم

 ...باشی تو ناهارم امروز نیست معلوم وگرنه... بیارن

 دردم که زد بازوم به گاز یه بعد و و گرفت بغل تر محکم منو و خندید... کردم هم تو رو اخمام

 لیخی بار این اما... رفتم پیش مرگ حد تا عماد کار با چند هر... پایین رفتم همراهیش به و گرفت
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 بایدن... بودم کرده خطر خیلی... میکردم احتیاط باید... برم در قصر تونستم و بودم شانس خوش

 ...بیاره سرم برابر چند رو تالفیش بعد و نباشه میلش باب که میکردم کاری

 شب... شرکت رفت می عماد و... دانشگاه رفتیم نمی ها شنبه پنج و ها شنبه سه فقط هفته طول تو

 : گفت و کرد بوسم اتاق دم عماد بخوابم رفتم که دوشنبه

 ...باشم خوبی پسر میدم قول ؟...بخوابم پیشت بیام امشب میشه

 : کرد میخکوب درجا منو فریادش و اتاقش طرف رفت عصبی حالت با اونم و نکردم قبول من اما

 تونم مین دیگه...بشی من مال خوام می بیشتر و میشم تر حریص بزنی پس بیشتر منو قدر چه هر

 ...بمونم منتظر

 اومدم...میشه خراب خونه االن گفتم که بست رو اتاق در همچین و اتاقش تو رفت حرفاش از بعد

 هیستریکش حالتهای دوباره... رفتم فرو فکر به و تخت لب نشستم و کردم قفل رو در و اتاق تو

 ازب رو در بخواد ازم فریاد و داد با و اتاق دم بیاد و باشه عصبانی اگه حالم به وای... بود شده شروع

 یکارچ باید ، بشم بسترش هم میکرد مجبورم اگه... زدم می سرم به گلی چه بار این باید... کنم

 ؟...نبود پام پیش راهی هیچ چرا... میکردم

 می عذابی چه کنه حل وجودش تو منو خواست می و میشد نزدیک بهم عماد وقتی دونه می خدا

 چه من که فهممه می بوده موقعیتها این تو کس هر... کنم همراهیش که بودم مجبور و کشیدم

 هی اش ثانیه هر و شده گرفتار ران هوس مرد یه دستای تو که قربانی یه مثل... میکشم زجری

 ی هرابط باهام بخواد که نیست دور خیلی... بودم شده میکنه تیکه تیکه داره رو بدنش از تیکه

 ...باشه داشته جنسی

 هخال و مامان یاد... بود برگردونده رو ازم هم خدا حتی که بودم افتاده تله به تقدیری بد جای عجب

 که بیرون آوردم وسایلم توی از رو عکسشون... زد می آتیشم داشت وروجکام مهمتر همه از و

 و کردم پنهون توش رو صورتم و بیرون کشیدم ساک تو از اونو... مامان روسری به افتاد چشمم

 روی دست و کنارمه االن انگار... خوبه مادر بوی چقدر... شد گم یروسر توی هام گریه هق هق

 ودب گرفته ازمون فرید حیاط تو که جمعی دسته عکس به و کردم سرم رو روسری... میکشه موهام

 نم امشب اما... هستید هم دور همتون شما...میکرد نابود داشت منو همشون شاد نگاه...کردم نگاه

 ور تنهاییم عکس امشب من ، جمعی دسته عکس اون جای به... نشین غربت تنهای یه... تنهام

 ...نهایت بی تا سه ابعاد در عکسی... گرفتم قاب
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 چرا... میگیرند منو سراغ خیلی وروجکا ؟حتماً...میکنند من از هم یادی آیا ؟...میکنند چیار دارند االن

 مال گسن همیشه چرا خدایا...بودم هدلبست بهشون اینقدر که منی ؟...بیاد در من سر بال این باید

 ؟...دادم می داشتم رو بیماری این تاوان که کردم چیکار من مگه... لنگه پای

    نقدی پاداش

 ستا شکنجه از پر امروزمم که گنجید نمی باورم تو اصالً ، شدم بیدار و کردم باز رو چشمام وقتی

 نفس دارم و ام زنده هنوز چطوری که متعجبم فقط... دیگه روزای از بدتر مراتب به روزی ،

 بعضی و میشن سخت و سفت بالها و مصیبت تو آدما وقتا بعضی... موندم خدا حکمت تو...میکشم

 ...هستم اول ی دسته جزو من و... میشن پرپر زود و گله مثل عمرشون وقت

 که ، میکردم فکر عماد دیشب برخورد اون از بعد ، پایین برم باید که ای لحظه به و دوش زیر رفتم

 که پوشیدم زانو پایین تا سرخابی پیراهن یه... بیرون زدم که حموم از...میکرد برخورد باهام چطور

 دیگه ای چاره اما ، میکرد معذب منو یکمی همین و بود هفت اش یقه... داشت کوتاه آستین

 ...نداشتم

 نهمو... گفتم بخیر صبح و کردم سالم بهش... میکرد دم جایی داشت عماد آشپزخونه تو رفتم

 : گفت گذاشت می سماور روی رو قوری که طور

 ؟...عزیزم خوابیدی خوب... خودم آلود خواب خانوم به سالم

 و مکشید ای خمیازه...بود کرده فراموش رو عصبانیتش و دیشب اینکه مثل ، نبود دلخور صداش

 : گفتم

 ... نبود بد... آره

 : گفت و زد زل بهم زل عاشقانه و کرد حلقه کمرم دور رو دستش و طرفم اومدم

 رو آغوشت... نبرد خوابم و بودم بیدار صبح تا دیشب من اما... باشی خوابیده خوب بایدم

 ...نبود که میخواستم

 ...میکنم ناراحتت همیشه که ببخش منو:  گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم

 : گفت یمهربون با و کرد نوازش رو ام گونه دستش پشت با

 ...گذرم نمی تالفی از اما... نداره ایرادی
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 طهراب بزار... ندارم کاریت االن... برم قربونت نترس:  گفت و خندید که کردم نگاهش نگرانی با

 که ور ظلمایی ی همه کنی جبران تا... بخوابی زارم نمی صبح تا شبا دیگه اونوقت ، بشه جدی مون

 ...کردی من حق در

 ...قزوینه پای سنگ نیست که رو:  گفتم و ردمک ریز رو چشمام

 ریخت هوری دلم یهو که کرد فرو ام یقه تو رو سرش بعد و کرد لبام به کوچولو بوس یه و خندید

 روف موهام تو رو سرش بعد و کرد ام سینه به بوس تا چند... بود شده شروع عذابم دوباره... پایین

 : گفت و کرد

 ؟...کنم صبر شدنت راضی تا تونم می چطور... دلم عزیز. ..منه آرزوهای بهشت تو آغوش

 : گفتم اخم با و کشیدم عقب رو خودم... میشد تحریک دوباره داشت وای

 ...بخورم صبحونه میخوام... رفت ضعف دلم کن بس... عماد... إإإ

 ....صبحونه بعد...من غذای پیش اول:  گفت دوباره و کرد بهم مشکوک نگاه یه

 تحمل متونست نمی واقعاً... کشید تیر آن یه قلبم... کرد لبهاش به اشاره که کردم اهشنگ تردید با

 پشت ور دستش که بکشم عقب خواستم... بوسیدمش و لبهاش رو گذاشتم سختی به لبهامو...کنم

 ستد باالخره تا و کرد بازی لبهام با هایی ثانیه تا... بوسید خودم از تر محکم منو و گذاشت گردنم

 زمی رو و ریختم سوز لب و دبش چایی تا دو رفتم... گلوم تو نشست بغض یه دوباره... اشتبرد

 : گفت و کرد نگاهم شیطون...گذاشتم

 ...بود زیاد غذام پیش...ندارم صبحونه به میلی دیگه

 ؟...دونستی می اینو... میاره دل رو زیادیش چیزی هر:  گفتم و زدم زوری لبخند یه

 ظهلح اون... میکنم بازی لبهات با که میکنم عشق من اما:  گفت و کرد گاهمن عاشقونه و خندید

 ی مهه یعنی...میشم جدا کم مدت یه برا زمینی های آشفتگی و ها نگرانی تموم از و فضا تو میرم

 ؟...اینجوریه دخترا لبهای

... تشرک تو یا ، دانشگاه تو دختر هست که چیزی... کنی امتحان تونی می:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...کن امتحان برو و بزن رو یکیشون مخ ثانیه ایکی
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 فهمیدم اخمش با... شد خوردن چایی مشغول و نگفت چیزی دیگه و شد درهم اخماش حرفم با

 که دونستم می وضوح به... زدم می تلنگر هی حساسش ی نقطه به نباید... زدم ربطی بی حرف که

 نمک هدایتش دیگه دختر یه سمت به اونو حرفام این با خواممی من که میکنه فکر چی به داره االن

 بودم کرده زندگی باهاش که کم مدت این تو... کنم دورش خودم از بتونم اینطوری شاید که

 ...بود اومده دستم اخالقش

 ؟...شرکت میری:  گفتم کنم پرت رو حواسش اینکه برای

 روز دو این قراره...گذاشتم تنها دست رو اهانم مدت این... آره:  گفت و کرد بهم غمگینی نگاه یه

 ...شرکت برم رم نمی دانشگاه که رو هفته تو

 ...میخوری چی ناهار:  پرسیدم دوباره و دادم تکون سری

 ...کن درست داری دوست خودت چی هر:  عماد

 ...کنم درست عزیزم شوهر میل باب غذا میخوام... بگو تو... نه:  گفتم و خندیدم

 ؟...باشم شوهر میاد بهم:  گفت و زد پوزخندی

 ور حرفی و نکنی باز رو گاله اون که فریبا بشی الل ای... نگفتم چیزی و کردم اخم اش کنایه از

 ...ضعفشه نقطه درست که بزنی

 ....عماد:  کردم صداش که رفت می بیرون آشپزخونه از داشت و شد بلند

 :  گفتم و گرفتم رو دستش... ایستاد روبروم اومد و برگشت

 فرصت بودیم هم با دانشگاه تو که مدت این تو... عزیزم... میکنم اذیتت دارم که ببخش منو

 وریاینط دیگه خوام نمی... بشم عاشقت که بده من به فرصتم این پس... شدی عاشقم و داشتی

 ؟...باشه.... ببینمت غمگین

 و شردف آغوشش تو منو و خندید بهم مهربونی با... میکرد بیداد توش عشقم اما بود آشفته نگاهش

 : گفت

 ...بخواه جون تو

 ...نکن الکی تعارف پس... نمیدی که تو:  گفتم خنده با و پریدم حرفش وسط
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 گاز هم رو بازوت اون میخوای... میکنی اذیت داری دوباره:  گفت و کرد هم در شیرین رو اخماش

 ؟...بگیرم

 ...کبوده هنوز بازوم بینی نمی... نزن صابون دلت به خود بی:  گفتم و اش سینه تو زدم

 : گفت و بوسید رو بازوم کبودی روی و جلو آورد رو سرش سریع و کرد بازوم به نگاهی یه

 ...میشه خوب زود خیلی... زهرش پاد هم این

 ؟...زنی می االن رو زهرش پاد:  گفتم

 : گفت و جلو آورد رو صورتش و کابینت به چسبوندم و گرفت منو یهو

 بره یم منو چقدر صورتت های حالت اون نمیدونی... میکنی هوایی منو زبونیات شیرین این با چرا

 ...ندادم دستت کار تا کن کمتر عشوه... فضا تو

 شرکتتون معاون... بری بهتره ؟...زاری می دهنم تو حرف... آوردم عشوه کی من:  گفتم و خندیدم

 ...بگو هذیون کمتر و برس کارت به برو... عالیند جناب قدوم منتظر محمدی آقای

 سریع و گرفت بازوم به کوچولو گاز یه هم بعد و کرد محکم بوس تا چند و لبهام به چسبوند لباشو

 : زدم داد گرفتش گاز بخاطر... بیرون زد آشپزخونه از

 ...نیستم شکیب فریبا نکنم تالفی ؟...گردی برمی که ظهر... عماد آقا کن فرار

 ...خونه سکوت هم بعد و اومد ماشینش صدای... رفت و زد قهقهه حرفم از

 میکردم احساس ، ریخت می پایین طور همین اشکام اما... کردن جمع رو میز کردم شروع

 هک گذاشتم میز روی سرم و نشستم...میکرد ام له داشت وجدان عذاب... دنیام زن ترین خیانتکار

 رو خودم تا... داشت عجله خیلی بود در پشت کسی هر.. .اومد خونه زنگ صدای ثانیه چند از بعد

 بارم دچن نبود کسی کردم نگاه رو کوچه تو و برداشتم رو آیفون ، زد زنگ تا چند آیفون به رسوندم

 : گفتم خودم با... نداد جواب کسی باز که کیه گفتم

 ...اومده اش ماهیانه گرفتن برای و بوده محل رفتگر حتماً

 شتبرگ وقتی ، ها همسایه از یکی ی خونه در رفته حتماً:  گفتم خودم با باز و ونهآشپزخ تو اومدم

 ولمپ کیف و پوشیدم فوری رو مانتوم... زد زنگ بازم ای لحظه از بعد... میدم بهش پولی یه میرم
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 رو حیاط در...در دم رفتم و بود هزاری پنج و تراول از پر عماد بازی دل و دست از که برداشتم رو

 ومجل فرید یهو که میکردم نگاه رو کوچه چپ سمت داشتم... ندیدم در پشت رو کسی و کردم زبا

 ...بست رو در و حیاط تو داد هل منو و شد ظاهر

 باور ، نداشتم زدن حرف یارای ؟...میکرد چیکار اینجا این... کنم کوب سنگ بود نزدیک دیدنش با

 و دز پوزخندی... میکنم نگاهش دارم واج و هاج دید یوقت... اینجا باشه اومده فرید که نبود کردنی

 : گفت خشم با

 دنبال میرم حاال و شدم راحت دستش از و زندان انداختمش گفتی ؟...پریده رنگت چرا ؟...چیه

 های ویرونه روی که ای خونه تو بیام... سراغت بیام زودی این به نمیکردی باور... حالم و عشق

 ...ساختی من دل

 لدنبا رفتم ظاهر در درسته... میکرد قضاوت موردم در ناعادالنه اینقدر چرا... شکستم حرفش با

 ور خرابم حال چشمام تو از چطور میزنه عاشقی و عشق از دم اینقدر که فریدی اما... حالم و عشق

 چقدر...بهش شدم خیره زدم که پلک...بزنم پلک شدم مجبور و سوخت اشک از چشمام... نخوند

 ...نداشت من از کمی دست هم فرید...میشد کنده جا از داشت قلبم... داد می آرامش مبه دیدنش

 از رپ... تمنا از پر... بود آشفته نگاهش ، بود شده وحشی ، کارم این با اما... میخواست منو هنوزم

 این پشت اما... خستگی... خوابی بی از نشون... داشت عمیقش غم از نشون صورتش... خواهش

 دوستش چقدر... لرزوند می رو دلم موهاش آشفتگی... نبود پوشیده جذابیتش ، رنج و مغ همه

 که کسی تنها... عادت نه بوده عشق روی از اون به احساسم که فهمیدم می حاال... داشتم

 که کردممی احساس داشتم تازه... بود فرید فقط ، برسونه آرامش به.  کنه خوشبخت منو میتونست

 نیروی... هستم خودم به عشقش محتاج چقدر و ام وابسته داشتم اون به که یاحساس به چقدر

 ...وجودم تموم با... قلبم تموم با... میکردم احساس رو عشقش

 وصل بهم که بود برق قوی فشار مثل دستش گرمی... ساختمون طرف کشید و گرفت رو دستم یهو

 هلحظ از بعد و کرد پرت سالن مبل اولین روی رو منو... وجودم تو نشست گرما حرم... بودند کرده

 : زد داد درنگ ای

 مردک این با بری زودی این به شد باعث چی ؟...چیز همه به زدی پا پشت و گفتی چی لعنتی

 ...کنی ازدواج
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 مثل...ریختم می اشک و شکستم می منم... میکرد له رو غرورم... میکرد تحقیرم... میگفت هی اون

 ینکها مثل... تنفر هم و بود عشق هم کردم نگاه چشماش تو... خونه می مرثیه مبرا داره که بود این

 باهام که داد نمی اجازه بهش اش شده له غرور اما... بود سخت براش ، کنه اذیتم خواست نمی

 مشکی چشمای تو زدم زل و کردم پاک رو اشکام دست پشت با بود طور هر... کنه برخورد آرومتر

 : گفتم و براقش و

 رو رنج همه این طاقت دیگه... بشه عوض عماد و تو جای نزار... برو جا این از فرید میکنم خواهش

 ... ندارم

 اش خونواده و من از رو شادی ، خودش های خوشی برای که کسی ؟...تو اونم... رنج:  زد داد

 ...گرفت

 به باید چرا.. .کرد پیدا شدت اشکم ریزش...مجروحم قلب رو بود نیشتری ام خونواده یاد

 ادد یه تونست می و داشت خبر دردم از کی ؟...شدم می سیاه رو و شده تحقیر اینقدر چشمشون

 ...برسه تنهام دل این

 ...کرد تر زخمی رو روحم ، آلودش زهر نیش و تحقیر دوبار

 فکر بدون چطوری... گذرونی می خوش عوضی اون آغوش تو راحت وجدانی با شبا چطوری:  فرید

  ؟...باشه تو عشق سرزمین من آغوش نبود قرار مگه... میری فرو دیگه یکی آغوش تو من به نکرد

 ذابع درد از اونا تا بگم رو حقیقت ی همه و بزنم فریاد خواستم می... میکرد نابودم داشت حرفاش

 افترا مهه این از رو خودم و میشد فاش سال یه تا نباید لعنتی راز این که چکنم اما...بمیرند وجدان

 روش رو هقم هق و اشکا که بالشه یه فقط من آغوش تو که فهمید می فرید اگه... میکردم مبرا

 تونستم نمی... دونست نمی گذرون خوش و ران هوس منو راحت اینقدر وقت هیچ ، میکنم خالی

... دموب سفید رو خودم وجدان پیش الاقل... باشم داشته گناهی اینکه بدون کنه توهین بهم بزارم

 : زدم فریاد همین برای

 ...بیرون برو اینجا از... کنی توهین بهم خودم ی خونه تو نمیدم اجازه بهت

 ی لونه بگو... داره حرمت خونه... خونه نگو:  زد نعره ، کردم منفجر پاش زیر بمب حرفم با انگار

 ...گذرونی خوش ی خونه بگو... فساد
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 ور تو بزنم فریاد خواستم می... گرفت رو وجودم ی همه سردیش... شد سرد... مرد قلبم حرفش با

 نای از... گذرونی خوش ی لونه نه منه گاه شکنجه خونه این... نکن قضاوت اینطوری موردم در خدا

 موردم در ناعادالنه و بشه خفه خواستم ازش و زدم فریاد داشتم بدی احساس رحمی بی همه

 اومد ، ترااف و توهین و تحقیر همه اون بعد... میکرد داغونم بیشتر منو و میگفت فرید... نکنه قضاوت

 : گفت و داد تکونم شدت به و گرفت رو بازوهام

 رو اشقع قلب تو... باختی من از بیشتر تو... توست لیاقتی بی آغاز ، نیست من پایان من زدن خط

 ...باختی رو زد می تو عشق برای بار ها میلیون ثانیه هر که

 تیهس... بودم باخته رو ام آینده و زندگی... بودم باخته وسط این من فقط... گفتمی درست فرید

 دادم می حق فریدم به... بودم کرده قمار عشقم رو... بودم باخته رو ام خونواده... بودم باخته رو ام

 قلبش خونین های زخمه به گذاشتم می اون جای رو خودم وقتی... کنه قضاوت موردم در اینطور که

 ...کرده نابود رو آرزوهاش و امید و زندگیش تصمیمم این که دونستم می و بردم می یپ

 کعروس یه... متحرک ی مرده یه شدم... نیستم دیگه و نبودم شر و شور پر فریبای اون دیگه من

 اب اینقدر کاش ای... دونستم می سرنوشت لطف مرهون رو همه... عماد دستای تو بازی شب خیمه

 با دفری... دادند نمی زجرم توهیناشون با اینقدر... پاشیدند نمی چرکینم زخم رو کنم حرفاشون

 و روح تموم... نکرد حس رو تنهاییم کس هیچ... زد می قلبم ی ریشه به تیشه داشت حرفاش

 فقط... کنه خاموش رو آتیش این نبود کس هیچ و سوخت می راز این آتیش تو داشت جسمم

 ...میکردند ورتر شعله رو آتیش این مهیز زبون زخم با داشتند

 موهام و هستم آغوشش تو دیدم که زد می زنگ مرگ ناقوس مثل گوشم تو داشت فرید صدای

 یزچ یه... خواستن جور یه... تمنا جور یه ؟...بگم چطور... داشتم کشش بهش... پریشونه دورم هم

... دمبو نکرده حسش حال به تا که خاص خیلی...کرد مقایسه نمیشد عماد آغوش با که بود خاصی

 بیشتر قدرتش دومی همون شرایط اون تو شاید... تونستم نمی هم و خواستمش می هم

 یدمترس می... نشد شم جدا ازش که کردم کاری هر... میکشید آتیشم به داشت تنش گرمای...بود

 می رو دومون هر درنگ بی دید می همدیگه آغوش تو رو دومون هر و اومد می اگه... برسه عماد

 ...کشت

 اسشالتم خیلی... کنم خالص رو خودم بود شده حلقه کمرم دور که دستاش ی گره از تونستم نمی

 هک نمیکردم باور... نبود من التماسای و حرفا به گوشش ، شرایط اون تو اون اما کنه رهام که کردم
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 زندگی تو من... میکشه زنجیرم به و میکنه ایجاد بندی و قید که میوفته اتفاقی همچین زندگیم تو

 ...زدم می خط آنها ی همه از باید رو عشق که داشتم احتیاج چیزها خیلی به

 گرفته بازی به رو صورتم ی همه لباش با... میکشید نفس مرتب و بود موهام تو سرش

.. .داغش آغوش... تنش عطر... بکنم تونستم نمی کاری و دادم می جون دستاش زیر داشتم...بود

 و امید دنیای... من قدیمی دنیای... خواستمش می وجود تموم با... بود کرده بیخود خود از منو

 هخالص مردی توی فقط آرزوهام و امید... بود گرفته فاصله فرید دنیای از کوجیکم و بزرگ آرزوهای

 ...بود شده سیاهم سرنوشت همراه که بود شده

 تمتونس ای لحظه برای... بایسته حرکت از که ترسیدم می آن هر... داشت شدیدی کوبش قلبش

 و بود من از تر زرنگ اون اما...بشم جدا ازش تا اش سینه تو بکوبم محکم و کنم آزاد رو دستم

 ورط همین...لرزوند رو بدنم تموم برق لحظه یه برا... قلبش رو گذاشت و گرفت موقع به رو دستم

 : گفت بود دستم رو دستش که

 ینا لعنتی... خواد می ازم رو تو قلب این... کردی چیکار ام بیچاره قلب این و نم با لعنتی ببین

 ... نبود خیانت... نبود جدایی سزاوارش عاشق قلب

 نممیک فکر بهش که لحظه هر و شد حک قلب تو نمیکنم فراموش عمرم آخر تا که گفت جمله یه

 : گفت فرید...میشم نابود و دم می جون

 تن این ...کنم تحمل تونستم نمی دیگه...آفرید شکستنش برا رو تو خدا که بود بت من قلب مگه

 : زدم داد نداشت رو گران بار این توانایی ام خسته

 کن رفک... بگذر ازم عاشق قلب این حرمت به نکن نابودم این از بیشتر حرفات با... فرید کن بس

 ...بریدم دیگه... دارمن رمق دیگه بخدا... کردی دفنش خودت کن فکر... مرده فریبا

 رو دستام و نشستم زمین رو زانو دو... کرد رهام باالخره که بود التماس و عجز صدام تو خیلی

 گهدی ی جمله تا چند... کردم خالی دستم کف بلند صدای با رو هقم هق و دادم قرار صورتم پوشش

 روی رو سرم...برد خودش اب رو ، بود نفسم که رو تنش عطر و رفت... بیرون رفت خونه از و گفت

 : زدم صدا رو خدا و گذاشتم زمین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

279 

 

 لد بخاطر گفتی خودت با حتماً...کردی فراموشم حتماً... نشنوی صدامو و بزنم صدات چقدر... خدا

 له هاش شکنجه زیر دارم خب...دم می دارم خب... بدی پس تاوان باید مادرت و فرید ی شکسته

 ...بریدم دیگه... بیارم طاقت ونمت نمی دیگه... بسه دیگه... میشم

 ی لحظه به لحظه...کرد پاک دگرگونم خاطر از رو دلم ته از ی خنده و تبسم سرنوشت سارق

 رپ زندگیم از شادی و سعادت... نداشت تعلق من به که هستم دردم پر روزای ، انتظار در زندگیم

 من و میرسه پایان به شبونه بوسکا این عنقریب که دادم می نوید خودم به بار هر... بود کشیده

 تهبس دل بهش که بود پوچی آرزویی این ولی... میارم پناه مادرم مهر پر آغوش تو زود صبح دوباره

 ...کشیدم سر تنهایی تو که بود سرد زهر ای کاسه دنیا از من سهم... بودم

 ( نوشت زیبا نا چه را سرنوشتم.....  سرشت بد روزگار این از... آه) 

 ( کنید خاموشم مرگ بادهای.....  کنید فراموشم امشب دهادر) 

 فرید حال زبان 

 

 ومتم که میگم جراًت به و... میده تنهایی بوی زندگیشون که آدمایی نگاه خیس ی نغمه انتظار

 ....گرفته رو بو همین زندگیم

 یم همیشه.... یآی می تو نه و رود می بیرون خیالت نه... گذاشتم باز را درها تموم زمانیست دیر

.... بودن تو با عادت ترک ، شد مرگم موجب بار این اما... است مرض موجب عادت ترک گویند

 ی هدیوار به محکم قلبم... شنیدم رو حرفات نه و کردم حست نه و دیدمت نه دیگر که وقته خیلی

 منو تو وفایی بی اما ...بودم داده قول دلم به رو تو من... خواد می من از رو تو و کوبد می ام سینه

 حاال.. .نبارید ستاره نگاهت که حاال... نشد چتر دستهایت که حاال... کرد قول بد عاشقم قلب پیش

 که دور خاطرهای... سپارم می خاطرها دست به را تو منهم... نشد بنا شدن ما برای ای خانه که

 ...شود فراموشم چیز همه بعد مدتی تا و نیفتد آنجا به گذرمم... حتی آینده در شاید

 محکوم من و بادی به محکوم تو که برگ ننال... زده خزان و سرد... داره رو پاییز هوای و آب دلم

 ....ماست دوی هر مشترک پایان پاییز و... تنهایی به

 دلم به بازم... شدم له... شکستم خودم تو ، کنم فراموشش و برم خواست ازم اونطور فریبا وقتی

 گذره می روز اون از که ، روزه چهل به نزدیک االن... نشد اما... نکنم فکر بهش دیگه که دادم قول
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 موجود یه مثل... یزید عاقبت و آخر شده روزم و شب... سوزم می فریبا داشتن عطش در هنوز و

 میرم راست یه خونه رسم می وقتی و هستم شرکت تو ظهر از بعد چهار ساعت تا صبح از آهنی

 شده دردام مسکن... میکنم پنهون مخدر تا دو این پشت رو درد این و مشروب و سیگار سراغ

 از... خودم دست از... هستم خشمگین و عصبی... کنه نمی آرومم اونم اما... سیگار دود و سیگار

 انداخت رو خودش صاعقه مثل چطور و بود کجا از دونم نمی که مردک اون دست از... فریبا دست

 جا در روز همون نداشتم قانون از ترس اگر... کرد خاکستر رو چیزم همه و یبافر و من زندگی تو

 بافری دیگه... کرد فرار دستم از سالم که االن چه و بودمش کشته چه حال هر به... بودمش کشته

 می مرگ سراشیبی به منو و کاره می ام حنجره تو رو آماده و سوزناک آهی یادش... ندارم کنارم رو

 ...کشونه

 گزن ، میکردم فراموش دردامو داشتم کشیدن سیگار با و بودم خونه تو معمول طبق که شب یه

 تو اومد دستاش تو پیتزا تا دو با بهزاد دقیقه یه از بعد و کردم باز رو در... اومد در صدا به خونه

 : گفت و زد لبخندی... خونه

 ؟...خوای نمی مهمون

 ...مزاحمی تو اما... خداست حبیب مهمون:  گفتم و کشیدم دستی ام آشفته موهای تو

 : گفت آشپزخونه سمت رفت می که طور همون... تو اومد حرفی بدون و زد پوزخندی

 آدم مثل نمیشه اصالً  که کرده زمخت و دیوونه رو تو اینقدر که داشت چی دختره این دونم نمی

 ...زد حرف باهات

 به دم نمی اجازه کس هیچ به... کرد شروع هنیومد هنوز... شد فروزان دوباره خشمم حرفش با

 ...بگه نازکتر گل از فریبام

 من پیش فریبا از حرفی دیگه ی دفعه اگه بهزاد... خانوم فریبا... داره اسم دختره این:  زدم داد

 فکر دب فریبا مورد در نداره حق کس هیچ... میکنم بارت الیقته چی هر و بندم می رو چشمام ، بزنی

 باش مواظب پس...پیشم گرده برمی روزی یه که دونم می و منه عشق اون ؟...فهمی می... کنه

 ...همکاری و دوستی سال همه این روی زارم می پا که نگی بد ازش

 : گفت و داد تکون تاًسف روی از سری فقط بود خورده جا حسابی حرفم از که بهزاد

 ...خورب رو شامت بیا... میشی برزخی اینقدر چرا... خوب خیلی
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 ...بخور خودت... خوام نمی:  گفتم اعتنایی بی با

 ؟...بزنی لقمه یه کنارم تونی نمی که نداره ارزش اینقدر دوستیمون یعنی:  گفت و شد ناراحت

 یه از که منی... من دست از... بود شده دلخور... بارید می نگرانی چشماش از... کردم نگاه بهش

 اینا ...بودم شده تبدیل عصبی و آشفته و تندخو پسر یه به.. .جذاب و مهربون و اخالق خوش پسر

 دهکر طرفداری ازش بهزاد پیش ی لحظه چند حرفای مقابل در که دونستم می فریبایی مرهون رو

 مبزن خواستم می و میشم عصبانی کنه بدگویی فریبا از کسی اگه که فهمیدم نمی...بودم

 خودمه مال فریبا که میکردم احساس وجودم تو زهنو که بود چی حس این دونم نمی... بکشمش

 امیدوارم و زد می زنگ گوشم تو سروان حرفای هنوز... خودم پیش گرده برمی روز یه باالخره که

 لبمق و خودم به مجروحم قلب تسکین بخاطر که بود خیالی یه اطرافیانم نظر به این اما... میکرد

 ...دادم می وعده

 غذا وردنخ حتی... زدم گاز رو پیتزا از تیکه یه و نشستم و رفتم نره اینجا زا ناراحتی با اینکه برای

 شادی با و فروشی پیتزا رفتیم می فریبا با که افتادم می خوشی روزی اون یاد... بود عذاب برام هم

 با یبافر ، لبم دور مالید می سس خوردن حین وقتی... خوردیم می و دادیم می سفارش پیتزا خنده و

 : گفت می و میکرد پاک رو سس ظریفش تانگش

 ...رفت آبروم کوچولو نی نی بخور درست

 تانگش و میکرد توقف زمان لحظه همون خواست می دلم... برد می فضا به حرفاش و حرکت با منو

 رو لومگ تو شده کاشته بغض که کشیدم آهی... نمیشد جدا ازم وقت هیچ و موند می لبهام رو فریبا

 : گفت ندارم غذا به میلی دید که بهزاد... شکنهن تا دارم نگه

 ...داشتی دوست خیلی مخصوص پیتزا که تو ؟...خوری نمی چرا ؟...چیه

 ....تو با نه... فریبا با اما... دارم دوست هنوزم... آره:  گفتم خودم با کردم نگاهش

 خودت داد به چرا ؟...کنی نمی جمع رو خودت چرا... دراومده گور از میت یه عین شدی:  داد ادامه

  ؟...رسی نمی

... بری بخوری رو غذات بهتره ، کنی نصیختم اینجا اومدی اگه:  گفتم و شدم بلند میز پشت از

 .ندارم رو اراجیفت تحمل
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 و اومد دبهزا لحظاتی از بعد... پذیرایی تو رفتم و برداشتم مشروب شیشه یه و ها قفسه طرف رفتم

 : گفت

 ؟...کنی سنکوب خوای یم ، بدبخت بخور کمتر

 فراموش رو چیز همه مستی تو... بهتره اینطوری:  گفتم و گرفتم رو سرم دستام تا دو با

 ما شکنجه و نظرم جلوی میاد فریبا زیبای و معصوم صورت مدام... ندارم تحمل دیگه...میکنم

 ...بدم تسکین رو داغونم و زخمی روح مشروب خوردن با میخوام... میده

 رو چیز همه دیگه طور تونی می... میشی نابود رو خودت اینطوری... فرید ببین:  تگف بهزاد

 تیساع چند... بیا هم تو بگم اومد... هست دوستم ی خونه مهمونی یه شنبه پنج... کنی فراموش

 یاب ، کنی نابود رو خودت و بشینی خونه تو اینکه جای به... گذره می خوش بهت... هستیم هم دور

 ...کنی فراموش رو سخت روزای این کم کم تا... بگذرون خوش... پارتیا تو ، یامهمون تو

 هترهب تو...کنم فکر فریبا به فقط که باشم جایی یه خوام می... میاد بدم شلوغ جاهای از:  گفتم

 ...باشم تنها خوام می... نیست خوب زیاد حالم بری

 ...بیاد سرت بالیی ترسم می... نگرانتم بخدا اما... میرم باشه:  گفت بهزاد

 خدا از اگه... بود اومده حاال تا بیاد سرم بالیی خواست می اگه...نترس:  گفتم و زدم خندی زهر

 که افسوس اما...بودم کرده راحت شرم از رو همه و بودم کشته رو خودم حاال تا ترسیدم نمی

 خوردن با فقط انداخت نمجو به فریبا که دردی... بکشم زجر و بمونم میشه باعث خدا از ترسم

 ...دارهن آفت بم بادمجون... نباش نگران تو... میکنه پیدا تسکین کمی سیگار کشیدن و مشروب

 بگم ینوا فقط... کنه عصبیت باز و بگم چیزی فریبا از ترسم می... میرم من پس:  گفت و شد بلند

 ...کن فکر مادرت به الاقل... ببری بین از رو خودت که نداره رو این ارزش اون که

 بهشن پنج خواستی اگه... دوستمه ی خونه آدرس این:  داد ادامه و گرفت جلوم کاغذ تیکه یه بعد

 ...گذره می خوش بهت باش مطمئن... اونجا بیا شش ساعت

 روشن رو دی سی کاغذ به اعتنا بی منم... رفت و میز رو گذاشت اونم و نگرفتم ازش رو کاغذ

 به یدست و گرفتم روبروم رو فریبا عکس و کردم روشن سیگار یه و کشیدم زدرا کاناپه رو و کردم

 : گفتم خودم با و کشیدم عکس توی صورتش
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 و ماه حکایت... فریبا و من حکایت...بکشم زجر... بکشم درد بخاطرش که داره اینو ارزش چرا

 سر طور همین... نداد بهم مجالی اشکام دیگه...دوریم هم از ولی ، هستیم هم دل تو... است برکه

 ...بالشم روی ریخت می و خورد می

 بی های گریه به بیچاره بالش این... حاال اما... شناختند می صدا با خندهای به مرا همه روزی

 ...صدا

 نم مثل هم خواننده... بود شده نوا هم من با که بود من دردمند دل حرف دقیقاً  خوند می که آهنگی

 ...بود کرده ترک رو اون که داشت وفا بی یار یه

 ( اسیره اسیره خیلی دلم اون بدون.....  میره داره میره داره که کنم باور باید) 

 ( بخته قسمت این میگه من با نمونه خواد می.....  سخته تنهایی این دونه می خدا میره کجا) 

 ( دیره عاشقی واسه میگه عاشقتم میگم.....  سیره زندگی از دلم و محکوم گریه به چشام) 

 ( آخرینش کالم اینه برو میگه بهم.....  نازنینش چشای با قلبم میشه رو زیر) 

 ( گرده برمی روزی یه که هستم امید این یه.....  سرده خونه هوای هم تو خوره می گره نفسام) 

 ( شه رها ها غصه و غم از خواد می من مثل کی.....  نباشه من کنار حیفه چقدر که دونه می) 

 ( هیچه دیگه اون بی زندگی بره که خوام نمی.....  پیچه می من هوای تو موهاشه عطر بوی) 

 و اسم بهزاد که همون... بهزاد دوست ، سعید ی خونه دم بودم اومده که شد چی دونم نمی

 تعجب از پر صورتی و خوشحالی با اونم که بهزاد به زدم زنگ یه... بود نوشته کاغذ رو آدرسش

 ی خونه برابر چند ، ویال یه... نه که خونه...خونه تو برد خودش با منو و پیشوازم به خونه مد اومد

 بچه شادی داد و جیغ و آهنگ صدای رسیدی می وسطاش به که تازه که بود بزرگ اینقدر...خودم

 ...رسید می گوشت به ها

 بهم و زد صداش ییک ساعتی نیم از بعد شدم همکالم باهاش و نشستم ای گوشه یه بهزاد با

 و دختر به... شد معطوف بیشتر اطراف به حواسم ، رفت که بهزاد... گرده برمی و میره گفت

 : گفتم خودم با... کردم می نگاه رقصیدند می و لولیدند می هم تو که پسرایی

 قاشع اصال... ندیدند یار وفایی بی...چیه دوری... چیه درد دونستند نمی اصال که حالشون به خوش

 روزی دوباره و گذروندند خوش هم با روزی چند و شدند گالویز رسیدند می کس هر به... نشدند
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 فارغ... دردی هر از فارغ بودم اونها مثل منهم کاش ای... کشیدم آهی... کردند شروع رو ای دیگه

 ...غمی هر از

 ....نداره کاری باشی اونا مثل تونی می هم تو

 شا دکلته لباس اون و بلوطی موهای با ، خوشگل عسلی چشم دختر هی... کردم روبروم به نگاهی

 لمث...خندید می گرانه عشوه بهم و بود ایستاده روبروم... رویایی اندام اون و بود زرد رنگ به که

 ....بود شنیده بهشتی حوری این که بودم کرده فکر بلند رو آخرم ی جمله اینکه

 پسری با مهمونی این وقت اولین در که خوشبختم و هستم مونا:  گفت و جلو آورد رو دستش

 ...شدم روبرو تیپ خوش و جذاب و خوشگل

 تجذابی و خوشگلی جای به کاش ای اما... فریدم منم:  گفتم و بردم جلو رو دستم و زدم پوزخندی

 ...گرفتید نمی قرار راهم سر شما اینطوری شاید... داشتم شانس یکمی ،

 : گفت و نشست کنارم... داشت خاصی جذابیت هاشم خنده اییشخد که کرد بلندی ی خنده

 و باشه برش و دور دختر کلی باید االن... شما کماالت با پسری... باشید ساکت اینقدر نمیاد بهتون

 ...بگذرونه خوش

 من قلب تو که دختری اون و باشه برم و دور هم دختر میلیونها اگه حتی:  گفتم و زدم پوزخندی باز

 ....نداره ارزشی هیچ برام ، نباشه هدار جا

 ساعتی برای شلوغی این تو که اینجا اومدید و عاشقید بگو پس... هان:  گفت و زد دلنشینی لبخند

 ...کنید فراموش اونو

 ...نیست شدنی فراموش اون برم که دنیام کجای هر:  گفتم

 ...میکنم حسودی بهش دارم کم کم... اوه:  مونا

 راب هم یکی و من به داد و برداشت یکی مونا... جلو اومد مشروب جام از پر یسین با خدمتکار یه

 یهو رو جام ی همه... میکرد داغونم... میکرد ام دیوونه داشت فریبا فکر دوباره... برداشت خودش

 در اما ، سوخت شدت به گلوم... کشیدم سر اونم و گرفتم دستش از هم اونو جام و کشیدم سر

 نم و برداشت جام تا دو باز و زد صدا رو خدمتکار کنان خنده مونا... نبود چیزی ام سوخته دل برابر

 : گفت اخم با و نگذاشت مونا که بیاره باز خواستم خدمتکار از باز و کشیدم سر رو جام دو هر باز
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 ؟...کنی سنکوب میخوای... بسه دیگه خان فرید

 ای لحظه خوشی حالت... دید می تار مامچش... میکرد مستم... میکرد داغم داشت شراب کم کم

 ونا جای فریبا زیتونی سبز چشمای که شد چی دونم نمی... کردم مونا به نگاه یه... سراغم اومد

 می روبروم رو فریبا و میکشیدم مونا ی گونه به رو دستم شوق با... نشست عسلی چشمای

 : گفتم بهش... بود توهم اخماش...دیدم

 ...دلم عزیز رو غمت نبینم ؟...پکری اینقدر چرا. ..بشم اخمت اون فدای

 می وبمشر وقتی ، میاد بدم الکلی آدمای از من... نخور مشروب دیگه نگفتم مگه:  گفت بهم فریبا

 ...میشن ترسناک خورند

 : گفتم و کردم داشتنیش دوست و ظریف صورت قاب رو دستام تا دو

 ...ببرم لذت بیشتر و کنم لمست میخوام...باشم باهات خوشی تو که خوردم

 می عشق لبهاش با مدتی تا و گذاشتم لبهاش روی رو عطشناکم لبهای و جلو بردم رو سرم

 ...دادی بهم رو فریبا دوباره که ممنونم ازت خدایا...... کردم

 ...باشم تنها باهات میخوام ، باال اتاقای از یکی تو بریم بیا:  گفت فریبا

... بشی من تسلیم میخوای زودی این به که کنم نمی باور:  گفتم و دمکر بلندی و شیطانی ی خنده

 و من زندگی شب بهترین امشب که... عزیزم بریم... داشتم رو شب این آرزوی همیشه من

 ...توست

 به هتکی... تخت رو نشوند منو و کرد قفل رو در و اتاق یه تو برو منو ، باال رفتم مونا با سختی به

 روبروی اومد و کند رو هاش لباس تموم راحت خیلی که دیدمش می مستی حالت تو و دادم پشتی

 : گفتم و کردم ذوق دیدنش با... نشست تخت رو من

 ... خواستنیه چقدر من عروسک ببین... باشی مشتاق اینقدر که فریبا نمیشه باورم

 ...براق و نرم... مونه می شیشه مثل بدنتم:  دادم ادامه و کشیدم هاش شونه سر به دستی

 لباس تموم اونم و نگفتم هیچی دیگه... بیارم در هم رو تو لباسای بزار:  گفت که کنم بغلش اومدم

 آغوشم تو که همین... کردیم بازی عشق همدیگه آغوش تو شب از پاسی تا دو هر و کرد باز هامو

 : گفتم گوشش تو بود
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 ....بشه نزدیک بهت تونه نمی عماد دیگه... شدی خودم مال دیدی... کردم فتحت باالخره

.. .کردم نگاه برم و دور به یکمی...نبودم هوشیار هنوز... شدم بیدار خواب از بدی درد سر با صبح

 لخت دختر یه دیدم که بخورم تکون رفتم ؟...کجاست اینجا پس... نبود من ی خونه که اینجا

 اتفاق برام دیشب که اونچه ی همه و مکرد نگاه خودم و دختر اون به ناباوری با...  خوابیده کنارم

 این کردم می فکر... من...  من... میکردم رو کار این باید چرا خدایا... آوردم یاد به رو بود افتاده

 ...پیشم برگشته که فریباست دختر

 یانتخ فریبا به من... کردم می فکر بودم کرده که غلطی به آشفته و گرفتم دستام بین رو سرم

 مگه ، بفهمه خب:  داد رو جوابم وجدانم دوباره... بدم رو جوابش باید چی ، بفهمه اگه.. .بودم کرده

 :  گفتم و دادم تکون شدت به رو سرم...کارم خیانت من فقط... عوضی اون بغل تو نچپید اون

 با بافری میخواستم فقط من... پستم کار خیانت یه من... کرد توجیه شه نمی و من کار... نه... نه

 خواستم می... باشه من آغوش سهم اون آغوش گرمای خواستم می فقط... بشه آشنا آغوشم

... مکرد چیکار من... خدایا وای... کنه لمس رو فریبا ی شیشه مثل تن و لبها و صورت فقط لبهام

 غیر آغوش یه خومم که حالی در ، خیانتکاری تو بگم بهش و بزنم زل فریبا چشمای تو چوری دیگه

 به لعنت... مونا به لعنت... ضعفم این به لعنت... من به لعنت...  بودم کرده لمس رو فریبا آغوش

 ...بهزاد

 ...بیرون زدم کذایی ی خونه اون از سریع و پوشیدم لباسامو فوری

 از حسابی... دادم رو بهزاد تلفنهای جواب نه و رفتم شرکت نه...گذشت جهنمی روز اون از روز دو

 ودمب منتظر فقط ، بود کرده لی لی اعصابم رو تلفن و پیام با روز دو این و بودم کفری دستش

 بی شب اون و بودم اصلی مجرم خودم درسته... بگیرمش لگد و مشت زیر و بشه سبز برابرم

 ...بود گناهکار خودش ی نوبه به هم بهزاد اما ، کردم احتیاطی

 پسر این اما ، نکردم باز رو در زد زنگ چی هر... خونه در اومد و نیاورد طاقت دوم شب باالخره

 باز رو در بار این... ساختمون در به رسوند رو خودش و اومد باال دیوار از... بود حرفا این از پروتر

 حظهل یادآوری... بودم بریده دیگه... کنم خالی سرش روی رو عصبانیتم و حرص و تو بیاد تا کردم

 ...بود انداخته جونم به رو وجدانم و داد می عذابم... شب اون ی لحظه به

 یکرد سنکوب حتماً گفتم ؟...هستی گوری کدوم هست معلوم:  زد داد من دیدن با نشده وارد هنوز

 ...کردی خالص شرت از رو همه و
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 زمین نقش که اش چونه زیر خوابوندم مشت یه که زد می داد خودش برا همینجوری داشت اون

 زیاد مخش با منم...کشید طول ای لحظه چند ، افتاده اتفاقی چه ببینه و بیاد خودش به اومد تا... شد

 ...رفتم می راه خودم دور و بیرون دادم می ام سینه از بلندی های نفس

 پاچه که شدی هار باز... وحشی میکنی غلطی چه:  زد داد اومد خودش به بهزاد که لحظاتی از بعد

 ؟...گیری می

 یعوض...نکنی رها خودم حال به منو میکنی دعوت جایی منو اگه بمونه تیاد که زدم اینو:  زدم داد

 این خودت نکنه اصالً... گذاشتی تنها هرزه ی دختره اون با منو چی برا ، دونستی می رو حالم که تو

  ؟...گذاشتی پام جلوی رو دام

 : گفت و دکر پاک بود خونی که رو لبش و برداشت اپن روی از دستمال یه و شد بلند جاش از

 باید من رو تاوانش و میکنی خودت رو غلطاش... پرونی می لگد و کردی رم چرا بگو پس... آهان

 ...باشم داشته هواتو باید که بودی بچه مگه... بدم

 : زدم فریاد و گرفتم نشونه طرفش به تهدید ی نشونه به رو انگشتم

 تهریخ اونجا که مشروب همه اون با. ..نیست خوب اصال حالم دونستی می دیگه کس هر از بهتر تو

 نای چاشنی عوضی ی دختره اون و... بگیرم رو خودم جلوی تونستم می چطوری ، خرابم حال و بود

 با و اتاق تو برد منو ، شدم مست خوب دید وقتی... داد خوردم به مشروب هی و کرد روشن رو بمب

 ...من طرف اومدم و کرد باز لباساشو تموم وقاحت

  ؟...بیرون نکردی پرتش اتاق از چرا ؟...دادی راه بهش تو چرا:  بهزاد

 میخواستی میگی که داره خودش رو کنترلی چه مست آدم... بودم مست نمیگم مگه:  زدم داد

 .. .بود خودم فریبای صورتش مستی حالت تو... دیدم می فریبا اونو من ؟...بیرون کنی پرتش

 ریبندهف صورت یاد... فریبا یاد... کردم گریه و گرفتم دستام بین رو سرم و مبل رو نشستم اومدم

 ...زد می آتیشم داشت بودم کرده که کاری این با... اش

 هزاران روزی ؟...کردی جنایت مگه ؟...میکنی گریه چرا حاال:  گفت و کنارم نشست اومد بهزاد

 غریزه... اونا مثل هم تو ...نمیگزه هم ککشون و میکنند پارتیها و مهمونی تو کارا این از پسر

 شروبم اینقدر مجلسی هیچ تو دیگه... بود بار یه همین... کنی کنترل رو خودت نتونستی و داشتی

 ...میکنی چیکار نفهمی بعدش که نخور
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 منو بفهمه اگه... کردم خیانت فریبا به من... نیست حرفا این بحث:  گفتم و کردم پاک رو اشکام

 ...بخشه نمی هرگز

 : گفت و رفت راه جلوم قدم چند شد بلند و کشید موهاش تو دستی بهزاد

 نبودن زا اون و بودی عاشقش وقتی... تو نه کرده خیانت فریبا ، باشه هم خیانتی اگه ؟...خیانتی چه

 ودتخ میکنم خواهش... فرید... خیانت میگن اون کار به ، دیگه یکی دل ور رفت و کرد استفاده تو

 سخت خودت به اینقدر چرا... نگیر الکی ی بهونه هی ساله دو های بچه این مثل... کن جمع رو

 با حاال...بسازی خودت میل باب زندگیتو که حقته...بگذرونی خوش... باشی خوش حقته ؟...میگیری

 یخوب دختر دوست تونه می... شناسم می خوب اونو... خوبیه دختر مونا... داری دوست که کسی هر

 هنوز دونم می چون ، کن ازدواج باهاش نمیگم... بمونه کنارت سخت های حظهل تو و باشه برات

 زمین رو وت رفتنش با که بفهمه فریبا بزار... کنه پر تنهاییاتو تونه می اما... گیره جایی یه قلبت

 ...قائلی ارزش غرورت و خودت برای که بفهمه بزار... نزده

 :  زدم ادد و شدم عصبی بود فریبا ضد همش که حرفاش با

 ارمک این...میدی جالبی پیشنهادای چه موقعیت این تو ، تو و میشم دیوونه دارم... بهزاد کن بس

 ور دختر یه که بود بار اولین این عمرم تموم تو... میکنه محکوم منو فقط و نداره توجیهی هیچ

 شهب دختره اون یمیگ تو اونوقت... میکنه نابودم داره وجدان عذاب همین و میکردم لمس اینطوری

 ...دخترت دوست

 منو و ام خونه بیاد میخوام ازش میگیره دلم وقتی... دارم رو آیدا منم... میگم بد مگه:  بهزاد

 ندگیتوز چرا... باشی من مثل تونی می هم تو... میشه بهتره حالم هستم باهاش وقتی... کنه سرگرم

 نمی بهش دیگه مطمئنی که ، کسی تنداش آرزوی با تو شادی های لحظه چرا ؟...میکنی خراب

... مکنی نرم پنجه و دست غم و درد با باید همش که میکنیم عمر چقدر مگه ؟...میکنی خراب رسی

... رونبی بکش منجالب این از خودتو و کن فکر حرفام به بیداری که صبح تا... فرید بیا خودت به

 ...باشه نگرانت مدام و بشه ناامید هم تو طرف از نزار... میکنه حساب تو رو هنوز فریبا مادر

... هباش دفتر تو باید یکی و برم جا چند یه باید ، شرکت بیا فردا فرید خدا رو تو... میرم دارم من

 ...بسپرم دستش رو کارا که ندارم اعتماد هم کسی به... بکنم کاری تونم نمی تنها دست

 : مگفت که بره رفت خداحافظی با و زد ام شونه رو دستی
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 ...بیارم سرت رو بال این خواستم نمی... بودم عصبانی... ببخش منو

 خوب حالت و بزنی هم رو گردنم اگه... تره باریک تو جلوی مو از گردنمون که ما:  گفت و خندید

 بهم ور حالم...کنی باز هم از رو عنقات اون فقط اما بشم بوکست کیسه حاضرم... ندارم حرفی بشه

 ...ببینم رو مار زهر برج یه باید فقط خونه این تو میام تیوق همیشه... زدی

 ...نزدم صورتت طرف اون به دیگه مشت یه تا برو ؟...شد تموم وراجیات:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...خداحافظ فعالً... میاد بر کاری همه دیوونه تو از...نمیگی که دروغ:  گفت و خندید

 تو اومد لعنتی شب اون دوباره و کشیدم دراز کاناپه ویر... رفت اونم و دادم تکون براش دستی

... گفت نمی بدم همچین بهزاد... بود شده پریشونم ذهن از جزیی هم مونا ، فریبا بر عالوه...فکرم

 سراپ برا عالی کیس یه... بود خوب نظر همه از اون خداییش... بگذرونم خوش مونا با تونستم می

 رایدخت ی همه مثل بود معمولی دختر یه مونا ، بودم فریبا عاشق که من برای اما... میشد محسوب

 ... گذشتم می خیال بی کنارشون از که دیگه

... کردم می تمراقب ازش قلبم تو فعالً که بود قیمتی شئ یه...بود استثنا یه... بود دیگه چیز یه فریبا

 ، دش می نگاهش غرق آدم یوقت که بود دنیا های سرسبزی ی همه از نمایی فریبا زیتونی چشمای

 ...بده نجات رو خودش تونست نمی دیگه

 چشمات تو و میکردم قشنگت صورت قاب رو دستم دو و بودی اینجا کاش ای... عزیزم فریبا

 لمس با رو وجودم عطش این و بودی روبروم کاش ای... دادم می جون که میشدم خیره اینقدر

 نفس دنیا این تو زور به دارم... ندارم طاقت یگهد... میکردم فروکش لبهات بوسیدن و کردن

 بهم رو نفسم یا... خدایا... چیکار خوام می رو لعنتی زندگی این نباشه پیشم فریبا اگه... میکشم

 ...بده نجاتم جهنمی دنیای این از و بگیر رو نفسم یا... برگردون

 روی جا همون صبح خود تا فریبا یاد و درد هر از فارغ ، الیعقل و مست و خوردم مشروب کلی

 ...نفهمیدم چیز هیچ دیگه و افتادم کاناپه

 فریبا حال زبان

 باقی دیگه ماه ده هنوز...گذشته ام ساله یک اسارت از ماه دو... میگذره عماد منو پیوند از ماهه دو

 زجه و خونه این به فرید اومدن و نیستند کم دردام...گذره می سال ده برام که ماه ده... مونده

 ..تمومم نا های غصه رو شده دیگه غم کوه یه زدناش
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 هق هق... کرده زجرکشم و نبرد یادم از رو بود اومده فرید که روز اون ، آشوبم از پر فکر مدت این

 می اشک و زجه با ، خدا از دل ته از فرید برای فقط و میکنم رها اتاقم تنهایی تو هامو کسی بی

 قول بهت و دارم دوست بخدا... عزیزم فرید... برسه آرامش به و نهک فراموش منو بتونه که خوام

 یدمنم اجازه دیگه کس هیچ به و مونه می قلبم تو عشقت دردم پر زندگی ی لحظه آخرین تا میدم

 و روح اختیار صاحب تو... هستی زخمم از پر قلب اختیار صاحب فقط تو...بگیره برام رو تو جای

 ....نمیشه تو من برای دیگه کسی... هستی جسمم و روان

 ... ( نبود...  که بودم یکی منتظر...  بود...  همه این میان که شد شروع آنجایی از من تنهایی) 

 یه برای و فرناز و مهناز به شد کشیده فکرم ناگهان... گشتم برمی عماد با دانشگاه از که روز یه

 و اشینم ی شیشه به دادم تکیه رو سرم ...بود بد خیلی حالم...گلوم تو نشست بزرگی بغض لحظه

 آبجی دلتنگ... زدند می حرف برام ادا و ناز با چقدر که افتادم وروجکا های شیطونی و حرفا یاد

 حتی.. .داشتم من که بود زندگی چه این... ترکیدم می غصه از داشتم و بودم شده گفتنشون فریبا

 دو تو بود شده خالصه من زندگی اما... ندمیکرد زندگی هم دور همدیگه با هم نشین غار مردم

 و آدم مثل... بودیم عماد و من فقط خاکی ی کره این تو اینکه مثل...  من و عماد... عماد و من... نفر

 ...بودیم شده رونده بهشت از خطا یه بخاطر ، آنها مثل که... روزگار اون حوا

 : گفت و ردک نوازش رو ام گونه دست پشت با دید رو سکوتم که عماد

 ...خوشگلم نبینمت غمگین ؟...شده چش عماد دل عزیز

 ذره یه فرناز و مهناز برا دلم:  گفتم بود صدام تو که لرزی با و دوختم بهش رو ام آشفته نگاه

 ...ندارم رو دوریشون تحمل دیگه و هستم دلتنگشون... شده

 ات خیاط یه پیش بریم راه سر خوای می... شدی تنگ دل پس... آهان:  گفت و زد مهربونی لبخند

 ...بگیریم جا توش هم ما شاید ، کنه گشاد رو کوچیکت دل اون یکمی

 ؟...نکنید مسخره منو شما میشد... ندارم رو گذاشتن سر سربه ی حوصله عماد:  گفتم حرص با

 گتوتن دل خوام می بده...عزیزم چیه مسخره:  گفت و گرفت لپم از نشگون یه انگشتاش تا دو با

 ...کنم خوبش

 که بزار وعده یه و بزن ات خاله به زنگ یه:  گفت سکوت ای لحظه از بعد و نزدم حرفی دیگه

 ...ببینید رو همدیگه
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 ؟...میشه یعنی:  گفتم و برگشتم عماد طرف به امید کمی با

 مایچش اون جمله یه با چطوری ببین... آی... آی... آی:  گفت و کرد بهم ای عاشقونه نگاه یه عماد

 ...زد برق زیتونیش

 ؟...باشی جدی یکمی نمیشه... عماد تو دست از:  گفتم و زدم عمیق لبخندی

 ...ضعیفه خوبه اینطوری:  گفت و کرد کلفت رو صداش و گرفت آغوش تو منو

 شوخی داشتیم خیابون تو ، بودیم شده دیوونه... زد قهقهه من های خنده از اونم که خندیدم

 کارای و شدند دیوونه خیابون تو اینا بگه و ببینه رو ما یکی که نبود اسمونحو اصالً  و میکردیم

 ...ودب بسته نفسشون به نفسم که بود وروجکا دیدن فقط من االن خوشی سر...میکنند عجیبی

 ...خوند برام و کرد نوازش رو صورتم دوباره... هامون خنده از بعد

 ( شی رد تو ساده دلم از نتونی.....  شی من عاشق میکنم کاری یه) 

 ( شی من عاشق داری دوستم بگی.....  روز هر و شب هر میکنم کاری یه) 

 : گفت و خندید که کردم نگاهش اخم با شعرش خوندن از بعد

 ؟...نه مگه... گفتم رو حقیقت ؟...چیه

 ...نفسه به اعتماد خدای... ره نمی رو از کالً  بشر این:  گفتم خودم با و زدم محوی لبخند

 و کم و بود زده زنگ باری چند مدت این خاله... زدم زنگ خاله به عماد اصرار به غروب دم باالخره

 پرسیدم رو وروجکا و مامان حال و کردم پرسی احوال خاله با... بودیم خبر با همدیگه حال از بیش

 که زاره می قرار رو روز یه و زنه می حرف مامان با که داد پیشنهاد اونم... گفتم براش رو جریان و

 ...ببینم رو ها بچه تا ، خونه تو بریم

 ممن....خودمون ی خونه برم تونم می که زد زنگ دوشنبه... رسید من برای تاریخی روز اون باالخره

 در با و شد خوشحال من خوشحالی از اونم... دادم بهش رو خبر و عماد بغل پریدم خوشحالی از

 :  گفت و بوسید رو صورتم... کرد ابراز رو شادیش محکم گرفتن بغل

... تخت تو بردمت و کردم بغلت دیدی یهو... نشو آویزون من به اینقدر... کوچولو بچه خوب خیلی

 ...کن بار باقالی و بیار خر اونوقت
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 : گفتم و اش عضله پر بازوی تو زدم مشت یه و شدم جدا ازش

 ...یمیکن فکر چی به تو و میکنم فکر چی به من... جنبه بی

 غلمب تو و میکردی شادی تو که اینجوری:  گفت و کرد بغلم پشت از که آشپزخونه تو برم رفتم

 ...عماد خوشگل... شد آب دلم که میکنی ورجه ورجه

 : گفت و کشید عمیق نفس یه و کرد فرو موهام تو رو سرش بعد

 ...بیرون بریم هم با تا شو آماده برو حاالم

 ؟...کجا:  گفتم تعجب با

 الً اص که... آره نگو ؟...وروجکات پیش بری خالی دست خوای می نکنه:  گفت و کرد نگاهم تفکرم

 ...بری زارم نمی

 نوم اینقدر... هست چیز همه به حواست اینقدر که ممنونم ازت:  گفتم و کردم نگاهش مهربونی با

 ...نکن خودت مدیون

 : گفت و بوسید رو لبام آرومی به

 شقشع برا بود ایم دیگه کسی هر... منی نفس... منی عمر... منی عشق تو. ..نیستی من مدیون تو

 ویر از وقت هیچ خوشگلت لبخند اون و باشی خوشحال تو که خوام می فقط... میکرد رو کار همین

 ...نشه محو لبهات

 تنها که خوبه چقدر... دارم رو تو که خوبه چقدر:  گفتم و گذاشتم هاش شونه روی رو سرم

 ...نیستم

 پیشت همیشه... دلم عزیز...زارم نمی تنهات وقت هیچ:  گفت و فشرد بغلش تو تر محکم منو

 ، بریم تا شو آماده برو حاالم... باشی شاد باید فقط تو... بخوری غصه نداری حق تو... هستم

 ببندند رو ها مغازه ممکنه

 خوبیاش همه این از... بشم آماده تا باال دویدم و... ممنون:  گفتم آروم و زدم اش گونه به بوس یه

 تونستم نمی چرا... بشم عاشقش تونستم نمی چرا که داشتم وجدان عذاب و بودم شرمنده

 رد همیشه ام بیچاره دل این... چیه سواالت این جواب دونستم می خودم... کنم جبران خوبیاشو
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 فکر بهش بود بهتر... کنه فرید جایگزین رو اون از غیر کسی تونه نمی و مونه می فرید عشق گرو

 ....نکنم خرابش رو دیدار فردای و امشب شادی و نکنم

 اهاشب هم سفید ای فیروزه شال یه و پوشیدم سفید لی شلوار یه با رو م ای فیروزه مانتو فوری

 هم ادعم....پایین رفتم بود کرده خوشگلم واقعاً  که رنگ همون با مالیم آرایش کمی با و کردم ست

 بود کرده ست شلوارش و کت با که کرم شرت تی یه و ای قهوه کتون شلوار و کت تدس یه با

 ندیبل سوت دید منو تا... بود کرده جذاب رو صورتش که بود زده باال موهاشو... بود منتظرم پایین

 : گفت و کشید

 ...بشیم رفتن بیرون خیال بی بهتره...دزده می رو عشقم یکی امشب... خودم جان

 ...تدین عماد آقا شدی کش دختر که هم تو:  گفتم و خندیدم

 ...شدم ترم خوشگل بودم خوشگل:  گفت و داد خودش به تابی یه و خندید

 ...خوشگله آقا... کشته منو سقفت به اعتماد همون:  گفتم و کردم شیرینی اخم

 لندب جیغ یه با که بزاره دستم کف رو حقم خودش قول به و بگیره منو که طرفم برداشت خیز یهو

 هک خوشگل و رنگارنگ های بازی اسباب از پر که بود پاساژ یه... رسوندم خونه حیاط به رو خودم

 و کردیم انتخاب رو مغازه یه باالخره... داشت هیجان من مثل هم عماد... نمیشدم سیر دیدنشون از

 : گفت فروشنده که ایستادیم فروشنده روبروی و تو رفتیم

 ؟...استیدخو می چی... امرتون

 ...هستند هم قلو دو که دختر تا دو برا... خوایم می خاص بازی اسباب یه:  گفت عماد

 : گفت و کرد بهم خاصی نگاه یه و زد محوی لبخند فروشنده

 ...بشند خوشبخت مادر و پدر ی سایه زیر... هستند قلو دو پس... مبارکه

 : گفت گوشم در سر ، دید منو تعجب وقتی و خندید ریز عماد اما ، میکردم نگاهش تعجب با

 رو خدا ، رسه می روزم اون انشاهلل ؟...گفت چی مگه...خودم زیتونی چشم نیاد در چشمات... اوه

 ...دیدی چی

 ...میشم دیوونه نکن اخم خوب خیلی:  گفت و خندید که کردم نگاهش اخم با
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 ؟...دارید چی حاال:  گفت فروشنده به بعد

 یه... نشد پسندم مورد که آورد آشپزخونه ظروف و فکری های بازی و عروسک سری یه فروشنده

 زا و رسید می من شکم به قدش که پیکر غول پاندای یه به افتاد چشمم که زدم مغازه تو دوری

 : گفتم و کردم نگاه ، بود پشتم که عماد به... بود من برابر چند که عرضم

 ...جان عماد چطوره این

 ؟...نیست بزرگ زیاد اما... خوبه:  گفت و کرد نگاهی یه

 ...خاصه بزرگیش همین... نه:  گفتم فوری

 ؟...داره تا دو این از ببینم بپرسم بزار... عزیزم باشه: گفت و زد لبخندی

 خوشحال اینقدر... خرید رو دو هر فوری... داره تا دو که گفت لبخند با اونم که فروشنده طرف رفت

 می رو پاندا تا دو این وقتی وروجکام که میکردم فکر لحظه اون به فقط و نداشت حد که بودم

 تگف می و بود خوشحال خوشحالیم از هم عماد... میدن نشون خودشون از العملی عکس چه بینند

: 

 ...شده نورافکن چشمات شادی از

 تا دو و فوتی فست یه به برد منو عماد... افتادیم راه و دادیم جا ماشین تو رو تا دو هر زور به

 خونه به که میشد یازده داشت ساعت دیگه خوردیم رو غذامون وقتی... داد سفارش همبرگر

 ...برگشتیم

 یناول این... گرفت آغوشش تو منو و خوابید کنارم عماد یهو که کشیدم می دراز تختم تو داشتم

 ودب بخشیده بهم زامرو که شادی بخاطر اما... کرد عصبی خیلی منو و میکرد رو کار این که بود بار

... دکشی می عمیق نفسای هی و کرد فرو موهام تو رو سرش فقط... نزد حرفی اونم و نگفتم چیزی

 برنامه تموم خواستم نمی... رسیدم می جنون مرز به داشتم کردنش لمس ، بودنش نزدیک از

 آشفتگی و ابعذ هزار با و نکردم اعتراضی همین برا... بشه خراب داشتم فردا برای که رو هایی

 خواب به میکرد زمزمه گوشم دم که ای عاشقونه حرفای از بعد که موندم بغلش تو طور همون

 ...رفت

 از خواب اما... بخوابم که بستم رو چشمام منم... خوابه خواب که فهمیدم منظمش نفسای صدای از

 می ازش که ور بالیی اون عماد و ببره خوابم لحظه یه ترسیدم می.. بود شده فراری چشمام
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 حالت همون به داشت ترس و دلواپسی برام که ساعتی تا همین برای... بیاره سرم به ترسیدم

 که ساعت یه از بعد... کشیدم چی ساعت یه اون تو دونه می خدا... خوابیدم حرکتی هیچ بدون

 مکرد بلند بود کشیده آغوش تو منو که رو دستش آروم خیلی ، شده سنگین خوابش شدم مطمئن

 چهب مثل کردم بهش نگاه یه... کشیدم کنار بود بغلش که جام از آرومی به و طرف اون گذاشتم و

 رفتم تخت طرف اون به و زدم کنار صورتش تو از رو موهاش آرومی به... بود خوابیده معصوم های

 ...خوابیدم ازش فاصله با و

 در رو شرتش تی کی این... وای.. .بودم عماد عریان آغوش تو باز شدم بلند خواب از که صبح اما

 مونه عماد که... بشم بلند که شدم خیز نیم دلهره با...باشه آورده سرم بالیی نکنه ؟...بود آورده

 : گفت آلود خواب و خوابوند منو بود بسته چشماش که طور

 ...ندارم کاریت ترسو بخواب بگیر

 هک صدایی یه با و تخت رو کرد پرت ومن خشونت با عماد بار این که شم بلند کردم سعی دوباره

 : گفت بود عصبی

 ؟...نشنیدی مگه... بخواب بگیر گفتم

 ... بگیرم دوش باید بشم بلند بزار عماد:  گفتم بلندی صدای با

 هنوز... ردخت تو نیست حالیت حرف مگه... بخواب یعنی بخواب میگم وقتی:  گفت قبل از تر عصبی

 ...نکن اعتراضم و بگیر آروم پس... بمونی پیشم بیشتر خوام می ، نشدم سیر ازت

 داره عماد هوس این... نمیاد شادی مرده پدر من به اصالً... نخیر:  گفتم خودم با و کردم پوفی

 ...میگیره رو امروزم و دیشب دلخوشی تموم

 و دش خیز نیم... شدم تسلیمش باالخره دید وقتی... گرفتم آروم بغلش تو نگفتم هیچی دیگه

 خوادب نکنه که... ترسیدم خداییش که... کرد نگاه بهم شیطون و صورتم نزدیک آورد رو رتشصو

 ...نیارم خودم روی به کردم سعی اما... بیاره سرم بالیی

 رو ادنی خواب ترین راحت و بهترین دیشب...رسیدم آرزوم به باالخره:  گفت و زد شیطونی لبخند

 ؟...نفسم نه مگه...  کردم

 ...نشو پرو دیگه... بود بار یه همین:  گفتم مزه با خیلی و کردم اخمی
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 و اش نهسی تو زدم... کنم عصبانیت میاد خوشم اینقدر:  گفت و بوسید لبامو و کرد بلندی ی خنده

 فتمگ و زدم پاش به کوچولو لگد یه...خندید می همچنان و تخت رو افتاد پشت از اونم... شدم بلند

: 

 ...میگرفتم اساسی حالتو وگرنه ، وروجکا این دندی برم خوام می که حیف

 ...دم می دستت کار وگرنه... عروسکم نکن تهدید منو:  گفت خندید می که همچنان

 : گفت و شد خیره چشمام تو و گرفت قاب غافلگیری یه تو رو صورتم و شد بلند

 ...نفسم... عشقم...میرم می برات... دارم دوست خیلی

 هب پیش... بریم که بشو آماده برم بدو:  گفت و حموم طرف داد هولم و کرد لبام به محکم بوس یه

 ....شادی زنگ سوی

 دوش زیر...بشه آماده که بیرون رفت اتاق از اونم... حموم طرف رفتم فوری و خندیدم تشبیهش از

 ردهم حسم... نداشتم بهش حسی هنوز... بود خوابیده کنارم عماد که میکردم فکر دیشب به و بودم

... مبزن حرف باهاش که نبود کسی که اینکه بخاطر... تنهاییام بخاطر خواستمش می فقط... بود

 یم باهات عمر آخر تا که خوب دوست یه مثل... برسم امنیت به و بمونم آغوشش تو... کنم دل درد

 رو خودم راحت خیلی که بود درست... خواستمش می حد همین تا...غم تو چه ، خوشی تو چه مونه

 نداشتم ای چاره اما... سپردم می هاش بوسه و آغوش به رو خودم و گذاشتم می اختیارش در

 بایدن که کاری و بدم سوق تر نزدیک ی رابطه یه طرف به بیشتر اونو دوریهام با ترسیدم می چون

 شخود قول به ، بود بهتر اینطوری... ببره سوال زیر رو نجابتم و پاکی ی همه و بده انجام رو بشه

 هم دیگه ماه ده این تا موندم می درکنارش راحت خیال با من و زد می پس رو اصلیش ی غریزه

 خودش برا که بود من ی ناگفته سرنوشت اینم... بشم رها بند این از همیشه برا و بشه تموم

 ...داشت آستین در داستانی

 خداییش... بود خریده برام کنم ازدواج عماد با اینکه از قبل که داشتم مشکی شیک بارونی یه

 فتج یه با و پوشیدم رو بود تند قرمز لبش های خزه شیک بارونی این... بود یک یک اش سلیقه

 میک رو قرمزش رژ فقط که ملیح رایش آ یه با و کردم ست قرمز ، مشکی شال یه و قرمز ی چکمه

 ور اخماش دید منو تا عماد... پایین رفتم... بود کرده جذابم و اومد می بهم خیلی که کردم رنگ پر

 : گفت عصبانیت کمی با و کرد درهم
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 ...بپوشی اینو گذاشتم نمی هرگز مامانت ی خونه بری خواستی نمی اگه

 ...خریدی برام خودت ؟...چشه بارونی این مگه:  گفتم دلخوری با

 مین... پوشیب خودم همراه باید هم فقط... خریم خودم آره:  گفت و کسید موهاش تو دستی عصبی

 ...میکنه تحریک رو مردا قرمز رنگ دونستی

 ؟...کنم عوض برم خوای می:  گفتم کالفه

 مین رو اینا بری جایی تنهایی شد قرار اگه دیگه ی دفعه اما... خواد نمی:  گفت و شد آرومتر کمی

 ...پوشی

 ....افتادیم راه و دادم تکون رو سرم

 حس یه... میکردم فکر رنگارنگش و گاه بی و گاه العمالی عکس به و بودم ساکت ماشین تو

 ینا به تونستم نمی داشت من به که حسی این با... ترسوند می منو که بود وجودش تو حسادت

 ستد پشت با که زدم می پرسه افکارم تو... بود کرده نگران خیلی منو این و شم جدا ازش راحتی

 : وگفت کرد نوازش رو ام گونه

 ...منی مال فقط تو چون... بیفته بهت مرد یه نگاه حتی خوام نمی... مش فدات ببخش منو

 مونه یم خونه تو دونم نمی... بودم مامانم فکر به... نیستم ناراحت تو از:  گفتم و گرفتم رو دستش

 ...میکنه باهام برخوردی چه مونه می اگه... نه یا

 هیچ و عاقلیه زن اون ، دارم مامانت از که شناختی با... نباش نگران:  گفت و بوسید رو دستم

 ...باش مطمئن ، نداره باهات ها بچه جلوی بدی برخورد

 خیابون و محله اون دیدن... رسیدم باالخره... شدم تر آروم یکمی حرفاش با و زدم محوی لبخند

 : گفت بود من به توجهش ، وقت تموم که عماد... گلوم تو کاشت بغض یه

 ...میرم می من که نکن ینطوریا... بشم بغضت اون فدای

 ؟...کنم چیکار من بمیری تو... نکنه خدا:  گفتم و کشیدم رو دماغش

 می چشماش توی رو قدردانی و شادی برق ، شد خیره چشمام تو و کرد دلنشینی ی خنده

 : گفتم و زدم محکمی دست... خوندم
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 یشهم پر پر داره دلم دیگه که رونبی بکشیم رو غول تا دو این بریم پاشو... خوردی منو... چته اوه

 ...وروجکا این دیدن واسه

 ...شدی تموم نفهمی خودتم که خورمت می همچین... موقعش به اونم:  گفت و زد شیطونی لبخند

 : گفتم و بیرون پریدم و کردم باز رو ماشین در و بازوش تو زدم مشت با

 ...داد رو پسرا به نباید که میگن راست

 دیوونه... بیرون کشیدیم ماشین از رو خرسا بود بدبختی هر به...شد پیاده و خندید غش غش

 ودمخ جواب خودم ؟...نباشه ساز مشکل برامون اینقدر که بخریم ای دیگه چیز یه نمیشد... بودیم

 ...بود خاص عماد کمک به خوشبختانه که باشه خاص خواستم می... نخیر:  دادم رو

 وجود تموم با و بغلش تو پریدم... کرد باز رو در اومد وریف خاله که زدم رو زنگ لرزش با

 احوال و سالم عماد به رو و کرد صدایی پر ی خنده و خرسا به شد پرت حواسش یهو... بوسیدمش

 : گفت و کرد پرسی

 ؟...داد دستتون کار فریبا شیطونیای این باز

 می جاودان عمر بهم که حیاته آب برام شیطنتاش و فریبا:  گفت و کرد بهم ای عاشقونه نگاه عماد

 ...بخشه

 ...اشیدب درشتش و ریز شیطنتای مواظب فقط... بود گفتن من از:  گفت و کرد بهم خاصی نگاه خاله

 ...فریبا بیچاره... بستی رو از رو شمشیرت نیومده هنوز... خاله... إإإ:  گفتم شیرینی اخم با

 بغل تو ، کردند حمله سمتم به وتاشوند و حیاط تو پریدن سریع که اومد وروجکا صدای

... ودمب رسیده قدیسه یه به انگار که کردم بوسشون و چسبوندمشون محکم اینقدر و گرفتمشون

 ...اومدم خودم به فرناز داد با باالخره

 ...کردی ام له فریبا آبجی وای:  فرناز

 : گفت و کرد عماد به نگاه یه خاله... شدم جدا ازشون و خندیدم

 ...خطره به سرشون من های بچه امروز... کنه خیر به خدا
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 ...تو و دونم می من... خونه بریم بزار:  گفتم و کردم نگاهشون چپ چپ که خندید صدا پر عماد

 ؟...میکنید یکی به دست خاله با حاال

 متس به دوتایی که آورد در حال اون از منو مهناز جیغ یهو... خندید بهم فقط شیطونش چشمای با

 ساخر سرگرم اونا... انداختند خنده به رو ما ی همه که کردند جیغ جیغ اینقدر و کردند حمله خرسا

 : گفت من به رو عماد که بودند

 ...دنبالت میام ظهر دم و میرم من... خوشگلم خب

 : گفت عماد به رو خاله که... کردم اعالم خودمو رضایت سرم دادن تکون با

 ...میشم خوشحال بیارید تشریف ناهار برا عماد آقا

 ارک کنجکاوی این از بیشتر اینکه برای... بود تنها خاله پس... میشم خوشحال:  گفتم خودم با

 : گفتم نده دستم

 ؟...نیست مامان مگه

 هاینک مثل... قدیمیش دوستای از یکی ی خونه رفت می باید امروز:  گفت و شد هول یکمی خاله

 تا...بگیره مشورت مجلس و عروس لباس مورد در مادرت از خواست می و داره عروسی دخترش

 ...میاد دیگه ساعت یه

 ...بود دهنبخشی منو هنوز... نبینه من که بود رفته مامان پس... افتادم می پس داشتم ناراحتی زور از

... دهب فرصت بهش... عزیزم نباش نگران:  گفت و کشید ام گونه به دستی دید رو حالم وقتی عماد

 ...کنه قبول رو ما ازدواج زوده زهنو

 ردک تاًکید عماد دوباره...بزنم حرفی گذاشت نمی بغض یعنی... نزدم حرفی و و دادم تکون سری

 گفتن و خداحافظی یه با هم عماد و نکرد اصرار دیگه ام خاله... میاد بردنم برای ظهر دم که

 ...رفت وروجکا بوسیدن و باش خودت مواظب

 ...بده فرصت بهش ، میگه درست عماد:  گفت و گرفت ور دستم اومد خاله

 : گفت و کرد پاک اشکامو و برد دست خاله... بریزه اشکام دادم اجازه و بستم رو چشمام

 ...نفهمیدن چیزی ها بچه تا تو بریم بیا... نکن خودت با اینطوری عزیزم
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 دهش تنگ خیلی براش دلم که یا خونه... خونه تو رفتیم ، ها بچه همراهی به و زدم غمگینی لبخند

... صورتم توی ریخت اشکام دوباره... اتاقم دم رفتم بعد و زدم خونه تو دوری یه همه از اول... بود

 تا نک کمکم... بده صبر بهم... خدایا... برگردن روزا اون میخواستم چقدر... بودم اینجا دلتنگ چقدر

 بی از بدتر دردی هیچ... میدم دست از دارم رو تحملم دیگه... بگذارم سر پشت رو بحران این

 رایب دلم... میکرد نابودم داشت مامان اعتنایی بی همین و... نیست اش بچه به مادر یه اعتنایی

 تموم با... وجود تموم با اونم ، خواستمش می... بود شده تنگ مهرش پر آغوش و تنش عطر

 ...بود شده تنگ براش خیلی دلم...احساس

 می ور دنیا عشق خرسا با داشتند وروجکا تا دو... پذیرایی تو رفتم و اومدم خودم به هخال صدای با

 و طرفم گرفت رو چایی فنجون خاله... دونستم می عماد محبت مدیون رو شادی این و... کردند

 : گفت

 ...داری دوست خیلی که همون... دارچینه چایی

 رامب کی دیگه... خاله میکردم چیکار نداشتم رو تو اگه:  گفتم و کردم تشکر ازش و زدم لبخندی

 ؟...میکرد دم دارچین چایی

 چقدرم...چیکار خوای می منو ، داری عیار تموم عاشق یه که حاال:  گفت شیطنت با و خندید خاله

 ... خواد خاطرمی

 :  گفتم و آوردم در رو پالتوم پاشدم و زدم پوزخندی

 ...نمیره جوب هی تو آبمون وگرنه... نکن شروع باز خاله

 از اونم... توجهش از اون... اش عاشقونه نگاه از اون... میگم دروغ مگه:  گفت و خندید صدا پر

 ...رسه می بهت خیلی معلومه... تیپت

 وستد... کنی بارونم متلک هستم پیشت که ساعت دو این خوای می... خاله چیه:  گفتم و خندیدم

 ؟...ببینی لبو مثل و صورتم داری

 ...نگفت هیچی دیگه و خندید هخال

 بغل تو رو دوشون هر...پیشم اومدند و کندند خرسا از دل مهناز و فرناز باالخره لحظاتی از بعد

 : گفتم و... بوسیدمشون بار چند و گرفتم
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 ؟...گذره می خوش بهتون من بدون... خوبه که حالتون من وروجکای خوب

 خاله... نمیکنه بازی ما با کسی ، نیستی تو وقتی... بافری آبجی نه:  گفت و ورچید رو لباش مهناز

 ام با که نیست سرحال زیاد هم حمیرام مامان... میکنه گریه هم وقتا گاهی و ناراحته همش ثریا

 ...کنه بازی

... هگری زیر بزنم بود مونده کم که ، وجودم تو نشست عالم های غم تموم مهناز حرفای شنیدن با

 : گفت و کرد مهناز به اخمی خاله

 برا دلش ثریام خاله... بشه ناراحت فریبا آبجی که بزنی حرفا این از نشد قرار.... مهناز... إإإإ

 و شهب مهندس خانوم یه و بخونه درست باید فریبا آبجی اما... میکنه گریه که میشه تنگ دخترش

 ...ما پیش برگرده

 ؟...میکنی چیکار تو آبجی خوشگل:  گفتم فرناز به رو و کردم پاک رو چشمم ی گوشه اشک

 ایوروجک میگفت ما به اونم و بود اینجا فرید داداش شب یه:  گفت و بهم زد رو کوچولوش دستای

 چیز یه تو... هستیم فریبا آبجی وروجکای فقط ما:  گفتیم و کردیم دعواش مهنازم و من... من

 ما.. .فرید داداش شیطونای میگم نبهتو خب:  گفت و کرد فکر یکمی اونم... بزن صدا رو ما دیگه

 ...کردیم قبول هم

 فقط.. .هستید فریبا آبجی وروجکای فقط شما:  گفتم و خودم به چسبوندم رو جفتشون و خندیدم

 بزنم حرف حمیرا مامان با یکمی من تا بگیرید کشتی خرساتون با برید حاالم... هستید خودم مال

 ...میکنم بازی باهاتون میام بعد و

 یه.. .خرساشون سراغ رفتند کردم کدومشون هر به آبدار ماچ تا دو اینکه از بعد و کشیدند اییهور

 : گفتم و کردم خاله به غمگینی نگاه

 ؟...چطوره حالش مامان

 بخ... دکترش پیش میره چکاب برا مرتب قلبش برای و خوبه:  گفت و زد غمگینی لبخند خاله

 اونم... بشه درست چیز همه تا بره می زمان یکمی... دیکر ازدواج اون ی اجازه بدون باالخره

 ...دلتنگ و مادره

 ...ببینمش تا نموند امروز چرا پس:  گفتم
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 اینکه مثل اما...ایستادی می حرفش رو نباید و بود بزرگتر اون... بده حق بهش:  گفت خاله

 ...وندخ عماد چشمای از میشه ابنو... داری خوشی و عشق از پر زندگی خوشبختانه

 بضر این مثل ما زندگی اما... نگذاشته کم چیزی که عماد درسته... خوب آره:  گفتم خودم پیش

 ...مردمو بیرونش ، کشته منو توش میگه که المثله

 ؟...رسی می درساتم به:  پرسید خاله

 امانم آرزوی که خوام نمی... کنه می کمکم و داره خیلی هوامو هم عماد و خونم می درسامم:  گفتم

 ...کنم فراموش رو

 ور ازدواجتون کم کم و میاد کوتاه هم مامانت ، بری پیش اینطوری اگه شاید... فریبا خوبه:  خاله

 ...کنه قبول

 فتادهنی اتفاق اون اگه...نمیکنه فراموش رو چیز هیچ مامان فرید وجود با... خاله نه:  گفتم غمگین

 ...میگرفت آروم چیز همه کم کم شاید ، عمه پیش بود برگشته فرید و بود

  ؟...بیاد کنار قضیه این با تونسته و چطوره فرید حال:  پرسیدم خاله از

 ، کردی ازدواج تو گفت بهش مامانت که شبی اون... شده داغون خیلی اما... خوبه اونم:  گفت خاله

 ...میشد آب براش سنگم دل که کرد گریه و گذاشت زمین رو سرش و حیاط تو رفت

 و یزندگ چطور دونم نمی اما... بشه طور این خواستم نمی بخدا... خاله:  گفتم و شد سرازیر اماشک

 متونه ی زده خجالت من... نمیکردم فکرشم که فرستاد جایی به منو و کرد تغییر همه این تقدیرم

 ...بگیرم آروم زاره نمی وجدان عذاب... هستم

 نمی اینطوری که باش نداشته وجدان عذاب وقت چهی... عزیزم نه:  گفت و گرفت رو دستم خاله

 زا رو مسموم فکرای این... توست حق این و گرفتی تصمیم ات آینده برا تو... بدی ادامه تونی

 ...باش زندگیت و شوهر فکر به و کن پاک ذهنت

.. .نداشتم هیچی به امید دلم ته اما... میکرد امیدوار منو اون... زدیم حرف دری هر از خاله با ظهر تا

 ...زد آرزوهام و امید همه به آتیش مامان امروز قهر
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 تمداش و... دیدنشون میام دوباره که گفتم براشون رفتن موقع و کردم بازی وروجکا با هم ساعتی

 مخود با و بود مونده ربعی سه دوازده ساعت تا هنوز...اومد خونه زنگ صدای که میکردم راضیشون

 ...دنبالم اومده زودی ینا به عماد چرا که میگفتم

 ...بخوره چایی یه تا تو بیارمش برم من تا نرو االن تو:  گفت خاله

 ندیبل صدای با... شنیدم پاشو صدای... بیاد تا نشستم ها بچه پیش اومدم و نکردم اصرار منم

 : گفتم

 ...کنی تحمل و ببینی دوریمو ظهر تا نتونستی... تدین آقای چیه

 ...کردم تهی غالب ، در درگاه تو فرید دیدن با که

 معلوم و بود نگران خیلی ام خاله... بود زده زل من به خشم از پر پوزخندی و غم از پر چشمای با

 شدادا که هم ها بچه و اتاقشون تو برید گفت ها بچه به... نداشته رو فرید اومدن انتظار اصالً بود

 : تگف کنایه با و شد بیشتر پوزخندش که کردم آرومی سالم... رفتند دیدند عصبانی رو فرید

 ...زنی می صداش تدین آقای که نشدی صمیمی باهاش هنوز اینکه مثل

 : گفتم بود افتاده جونم به که ای دلهره با و زدم جونی بی لبخند

 ...نداره صمیمیت به کاری ، داریم هم با ها شوخی این از ما

 عموق به رو گشادت دهن اون در تونی نمی که فریبا سرت تو خاک... شد طوفانی چشماش ناگهان

 ...حقته دهنت تو بزنه هم محکم اگه... بگیری

 : زد صداش دید رو فرید خشم و بود ما به حواسش که خاله

 ...بریزم دارچین چایی یه برات تا بشین بیا جان فرید

 خرابش حال اون با دایی زن وقتی... ندارم میل خاله ممنون:  گفت بود زده زل من به که طور همون

 ریدف داداش شیطونای تا اومده تدین خانوم که رسید فکرم به... خبریه که فهمیدم ، خونمون اومد

 ...ببینه رو

 قطف ها موقع این... نگفتم هیچی منم... بیاره در منو لج که گفت محکم رو تدین خانوم مخصوصاً

 : گفت دستپاچگی با خاله... میده جواب سکوت
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 ...دوستش ی خونه بره بود قرار... زده بهت سری یه بوده نگرانت حتماً... اونجا اومد یاثر... إإإإ

... میگی برعکس تدین خانوم برای رو داستان چرا... خاله:  گفت خاله به رو و زد پوزخندی یه فرید

 ...کنه آرومش که میره جایی معلومه ، ببینه رو ناخلفش دختر نخواد مادری وقتی

 ایهکن و حرف تا چند و میشد سبز جلوم رفتم می جا هر...میشدم دیوونه داشتم اشمتلک دست از

 : گفتم بیارم در رو اون لج منم اینکه برای...میکرد بارم

 ...شدید من جایگزین شما پس... إإإإ

 ...دستش بیاد کار حساب اونهم تا شما گفتم مخصوصاً

 ...مبارک جدید مامان... بشید یرپ هم پای به... انشااهلل باشه مبارک:  دادم ادامه

 : گفت تشر با... اومد نمی در خونش میزدی کاردش

 ...باشی دخترش تو که مادر این حیف... نداشتی رو مادری چنین لیاقت تو

 اشک به چشمام... ضعفم نقطه رو بود گذاشته دست لعنتی... گلوم تو انداخت چنگ بغض

 : گفتم محکم و نریزه بیرون که زدم پسشون سختی به اما... نشست

 و باشی براش خوبی پسر تو امیدوارم... ندارم رو مادری چنین لیاقت من... میگی راست تو آره

 ...بگیری قلبش تو منو جای

 ...بیرون شدی پرت قلبش تو از وقته خیلی تو:  زد داد

 ...باش آروم ها بچه بخاطر میکنم خواهش فرید:  گفت خاله فریادش با

 پوش خوش و جذاب هنوزم... کشید می موهاش تو دستی فقط کالفه و نگفت یچیه دیگه فریدم

 اصیخ ابهت که بود پوشیده رنگ کرم پلیور یه و ای قهوه شالی و سوخته ای قهوه بارونی یه... بود

... دمیکر دنبال رو سازی بدن ورزش اونجا و رفت می باشگاه قبالً فرید... داد می بدنش عضالت به

 ...بود سرتر عماد از... داشتن حرف هیکلش

 امتنه دید که فرید... ها بچه پیش رفت ناچاراً خاله و شد بلند زد می صدا رو خاله که فرناز صدای

 بالفاصله اما ، دیدم چشماش تو رو عشق کوتاه ی لحظه یه... زد زل چشمام تو و جلوتر اومد

 : گفت و نشست غلیظ نفرت یه جاش
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 باقی تنفرم حس فقط...ندارم بهت حسی هیچ دیگه ، خودم بخاطر نه... فریبا گذرم نمی ازت

 منتظرم... گذرم نمی ازت مادرت بخاطر اما... نمیشه جایگزینش حسی هیچ عمر آخر تا و... مونده

 ی شکسته دل بخاطر فقط... خوردی کجا از نفهمی خودتم که بگیرم ازت انتقامی چنان... باش

 ات چرا دونم نمی.. ریخت نشناس نمک توی پای به بیهوده سال بیست که زحماتی اون و مادرت

 دموخو لحظه به لحظه... بود سنگ از قلبش که شدم دختری عاشق و کردم می اشتباه اینقدر حاال

 رحم کس هیچ به نکنه رحم مادرش به که کسی... شدم تو عاشق چطور که میکنم سرزنش

 ...کنم چیکار باهات دونم می ، باش حساب روز منتظر اما... گذشتم خودم از... نمیکنه

 اب و برگشت دوباره ای لحظه از بعد اما... برگردوند رو روش اشکام دیدن با... شد سرازیر اشکام

 : داد ادامه و زد ام سینه تو بار چند انگشتش

 ...تو مثل تا صد به شو گندیده موی یه که دارم ماه دختر دوست یه االن من که بدون اینم

 اون... نمیشه ، خورده رو مرد یه ، پولدار و ظاهر گول که:  داد ادامه و کرد پام تا سر به اشاره یه

 دبای اما... اومدم نمی سراغتم دیگه...نبود مادرت بخاطر اگه... کرده پر من قلب تو رو تو جای االن

 ...باش منتظرم... پایین بره گلوت از خوش آب زارم نمی... بدی پس کاراتو تاوان

 اشکم بودم ایستاده که طور همین...رفت و کرد خداحافظی خاله از و کرد بلند رو صداش بهد

 صادر رو حکم بعدم و کرد قضاوت طرفه یه که بود خودخواه اینقدر... پایین ریخت می شرشر

 ...کرد

 ییکم برو... بینه می رو خرابت حال و میاد عماد االن... عزیزم باش آروم:  گفت و سمتم اومد خاله

 ...بشور صورتتو

 نای به چرا فهمید نمی تا و میکرد جینم سینًً  حتما... دید می رو حالم عماد اگه ، میگفت راست

 ؟...میکردم چیکار رو آشفتگیم و التهاب... شستم رو صورتم... نبود بردار دست اومدم در حال

 و مکرد خداحافظی روجکاو با سختی به... بیام که زد زنگ گوشیم به عماد که بود دوازده نزدیکای

 از بعد و دارم نگه رو خودم نتونستم دیگه... میام دیدنشون به زود خیلی که گفتم بهشون

 ملتح دیگه... حیاط تو بیاند دنبالم خواستم نمی... اتاقشون تو فرستادمشون بوسیدنشون

 . نداشتم رو نگاهاشون

 روزام که ببخشه منو بگو بهش و ونبرس سالم مامان به:  گفتم و کردم بغلش رو خاله حیاط تو

 ...بشه سرگردون شدم باعث
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 : گفت لب به لبخند و چشم به اشک با و گرفت رو دستام تا دو هر و گریه زیر زد حرفم با خاله

 ...دیوونه

 ....بیرون زدم حیاط از فوری و کردم خداحافطی ازش

 : پرسیدم که داد سردی به رو جوابم... کردم سالم عماد به

 ...شده چیزی دعما

 ...ام خسته فقط... نه:  گفت کوتاه خیلی

 عماد نبود مهم برام دیگه... بودم عصبی و کالفه فرید حرفای از خودم... نپرسیدم چیزی دیگه

 : فتمگ که باال برم رفتم فوری رسیدیم وقتی... کرده فرق آسمون تا زمین ، صبح با که شده چش

 ...میکنم سرهم ناهار برا یچیز یه میام و میکنم عوض لباس االن

 ...دارم کارت اتاقم تو بیا:  گفت جدی خیلی عماد

 شچ باز این... میکردم نگاه سرش پشت به تعجب با... باال رفت سریع و گفت رو جمله یه همین

 عجبت با... اتاقش تو رفتم و کردم عوض لباسامو و اتاقم تو رفتم... نبود بنده رو خدا که بود شده

 : گفتم اعتراض با... خوره می مشروب ارهد که دیدم

 ...خوردنه مشروب وقت چه این ؟...شده چی عماد

 زا پر نگاهش رنگ... روبروم اومد شد بلند و میز رو کوبید محکم رو جام متعجبم چشمای جلوی

 : گفت چشمام به خیره... بود زده بیرون پیشونیش و گردن های رگ تموم... بود خشم

 ؟...گذشت خوش

  ؟...چیه منظورت:  گفتم و شدم اش کنایه ی جهمتو

 و دیوار به کوبید و برداشت میز روی از رو مشروب جام و داد تکون رو سرش و زد خندی زهر یه

 : زد داد

 ؟...میکرد چیکار اونجا عوضی اون
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 خونتون از دیدمش خودم که نکن حاشا:  داد ادامه و گرفت طرفم به رو اش اشاره انگشت بعد

 ...یرونب اومد

 دیوونه و عصبی همین برای... بودش دیده رو فرید پس... دادم پایین زور به ترس از رو دهنم آب

 :  گفتم و کردم حفظ خونسردیمو... شده

 ...رفت زود نیست دید... ببینه رو مامان بود اومده

 ...خوبه... خوبه... رفت زودم که:  گفت کنایه با و چرخید دورم و کرد عصبی ی خنده

 چی همگ حاال...والسالم و کردم بهش سالم یه فقط من... زنی می کنایه اینقدر چرا:  گفتم عصبی

 ؟...شده

 شک پسر که قرمز تیپ اونم... زدی تیپ اینطوری که اونجا میاد دونستی می صبح اول از:  زد داد

 ؟...گرفت بغلت تو یا کرد تعریف ازت ؟...اومد خوشش تیپت از... بود

 قدر به فرید حرفای از... زد می تهمت بهم راحت اینقدر چرا که دوختم چشم لباش به تعجب با

 : گفتم آرومی به نداشتم رو عماد اشتباه منطق تحمل دیگه ، بودم ناراحت کافی

 هک بیرون برم رفتم... بزنیم حرف هم با تا آشپزخونه تو بیا... نکن خراب حرفا این با روزمو عماد

 زدم ادفری و شدم عصبی خیلی حرکتش این از... تختش رو کرد پرتم شونتخ با و کشید رو بازوم

: 

  ؟...نداری باور رو حرفم چرا ؟...نیست حالیت منطق تو چرا ؟...سرت به زد دوباره

 با و خورد می گردنم و صورت به عصبیش و داغ نفسای که... جلو آورد رو صورتش و نشست کنارم

 : گفت آتیش از پر چشم دو

 ؟...داری وستشد هنوز

 وت رو دستم... بود مزخرفی روز عجب... میکرد روانیم داشت دیگه... شدم می دیوونه داشتم دیگه

 رو ردک پرتم دوباره و خوابوند گوشم تو سیلی یه ناگهان که بشم بلند جام از که زدم اش سینه

 : زد داد داد و کرد چفت گلوم دور رو دستش و... تخت

 ... ببینی رو ات خونواده رنگ گذاشتم دیگه اگه... رمزا می دلت به رو داغش
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 یادن این تو انگار ؟...بودم شده دچارش که بود سرنوشتی چه دیگه این... شد اشک از پر چشمام

 خوام نمی... خدایا... باشم زمین روی آدم ترین بدبخت که بود داده هم دست به دست چی همه

 ؟...بیاد من سر باید الب اینقدر... چرا آخه ولی... کنم ناشکری

 : گفت و دیوار به چسبوندم و گرفت رو ام یقه و شد عصبانی بیشتر دید اشکامو وقتی

 ؟...لعنتی آره ؟...بودی بغلش تو االن خواست می دلت خیلی

 کم دفری حرفای... میشدم تحقیر روانی بشر تا دو این بین باید کی تا... شد تموم تحملم دیگه

 تا دمکشی عمیق نفس یه و بستم رو چشمام... اون عین بود شده عمادم که بود نزده قلبم به خنجر

 : گفتم و کردم باز رو چشمام دوباره... بدم فرو رو بغضم

 قدراین من الاقل که داشت امتیاز یه خونه فروختن... کردم نمی قبول رو پیشنهادت اول از کاش ای

 ...کشیدم نمی عذاب

 بهش رو حرف این همین بخاطر ، فریده بخاطر پشیمونیم کرد فکر ، شنید رو حرفام وقتی عماد

 و دز پشتم و پاهام به لگد تا چند و زمین رو کرد پرتم و صورتم طرف اون زد دیگه سیلی یه... زدم

 : زد فریاد

 اون... عماد خیاله خوش چه ؟...مردکی اون عاشق هنوز پس... عوضی دادی نشون ذاتتو باالخره

 ....بشه تحریک و ببینه اون خواستی تو اما... بپوشی من برا تا گرفتم رو پالتو

 : داد ادامه و زد زل پریشونم و خونین صورت تو و کرد بلندم اومد دوباره

 بهت اینو... کشمش می معطلی بی ، شد سبز راهت سر دیگه بار یه اگه بخدا... خوندی کور اما

 ... منی آغوش و رختخواب همس فقط تو... عزیزم منی مال فقط تو... میدم قول

 ونبیر زد اتاق از و تخت رو کرد پرتم خشونت با و بوسید لبامو بار چند آورش عذاب حرفای از بعد

 ای چاره بودم کرده گیر عماد ی تله تو ، افتاده دام به موش یه مثل... کرد قفل پشت از هم رو در و

 تیکوف روزای این ؟...میشدند تموم کی لعنتی اشکای این... گریه و خودخوری و غصه جز نداشتم

  ؟...میشدند تموم کی

 تضاد هی تو... رو هاش بوسه ، کتکاش و دعوا تو یا... کنم باور رو کتکاش و عصبانیت دونستم نمی

 ...نبود نجاتم برای دستی هیچ و زدم می پا و دست داشتم و بودم کرده گیر عاطفی
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 کتکای و مامان قهر یاد... تنفرش و فرید حرفای یاد.. .بیرون زد خونه از که اومد ماشینش صدای

 ؟...میشد نصیبم تقدیری چنین باید چرا... آورد می درد به رو دلم... عماد عدالت بی و رحمانه بی

 مرگ مثل برام رزش هر که زندگی این روزی یه میشه ؟...بود چی زندگی از من سهم پس

 و مهر بی... تنهاییم برای ؟...بچشم رو خوشبختی مطع بتونم و برسه پایان به مونه می تدریجی

 ؟...نیست پایانی پناهیم بی

 یه.. .بود شده کوفته بدنم جای همه... شدم بلند سختی به... بود تاریک جا همه کردم باز که چشم

 ی همه به که دماغم ی شده خشک خون و آینه طرف اومدم... بود چسبیده صورتم به خشک چیز

 : گفتم خودم با و زدم تلخی لبخند و کشیدم آهی... کردم نگاه ودب مالیده صورتم

 ...کرد میشه چه... منه تقدیر اینهم خب خیلی

 یه بخاطر اتاق این تو حاال تا ظهر از من... بود شب ده ساعت... کردم دیوار رو ساعت به نگاه یه

 یبهای اما... هستم گرسنه که میشد یادآور بهم و میکرد درد ام معده... بودم حبس نکرده اشتباه

 همون...است خونه تو که میداد نشون و بود حیاط تو عماد ماشین... پنچره دم اومدم و ندادم بهش

 یم خروس کبکت اینکه مثل:  گفت می که افتادم خاله یاد به کردم می نگاه آسمون به که طور

 همتت و توهین و خشم ندانیز اینجا الش و آش چطوری کبک این که ببینه نیست حاال اما... خونه

 ؟...میکنه اینطوری عشقش با عاشق آدم مگه... عاشقه خیلی خاله قول به که عمادی... شده عماد

 نهک فراموش رو غمش اینکه بخاطر فرهاد... شد بستر هم خسرو با رفت ها قصه شیرین وقتی مگه

 با یمواقع هر تو آدم عشق قراره مگه ؟... کنه فکر شیرینش به کمتر که بکنه رو بیستون نرفت

 ور غرورش... کنه داغونش بزنه بشه کالم هم دیگه پسرای یا داشته دوستش قبالً  که پسری

 یتوان دیگه... شدند دق تابلوی برام جواب بی سوال هزاران... نشه قائل براش حرمت و... بشکنه

 خواستم عاجزانه خدا زا چشم در اشکی با و کردم ابری نیمه آسمون به رو... دیدم نمی خودم به

 ...کنه کمکم

 ینا باالخره عماد که داشت اینو از نشون ، در تو کلید چرخش که میکردم نیاز و راز خدا با داشتم

 آماده دیگه ی حمله یه برای رو خودش و هستم زنده هنوز یا مردم ببینه اومده و شکسته رو قرق

 غذا برام که فهمیدم اومد می که غذا بوی و ادکلنش بوی از اما سمتش برنگشتم... کنه

 اون به نه اما... بود تاریک اتاق هنوز... خودش سمت به برگردوند منو و طرفم به اومد....آورده

 دافتا من صورت به که نگاهش ته اما... داشت اخم هنوزم... ببینیم رو همدیگه نشه که تاریکی

 ...بود واپسی دل و آشفتگی
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 شدست که بشوره رو صورتم خواست می خودش و برد دستشویی سمت به منو و گرفت رو دستم

 : گفتم و زدم پس عصبانیت با رو

 ...ندارم دلسوزیهات به احتیاج

 ...بیشتره تو از زورم که دونی می... نیار در بازی وحشی اینقدر:  زد فریاد اونم و شد عصبانی

 از... میاد بدم مردا ی همه از... طلبکاره چیزیم یه کنه عذرخواهی اینکه عوض... نفهم احمق

 نسلشون کاش ای... خواند می گذرونی خوش برای وسیله یه رو ما فقط که متنفرم همشون

 ...میشد منقرض

 رفتهگ دستاش با رو سرش و بود نشسته تخت لب... بیرون اومدم و شستم سختی به رو صورتم

 : گفت و گرفت رو دستم ، بیرون اومدم دستشویی از کرد حس وقتی... بود

 ...بشی مریض خوام نمی... بخور رو غذات و تخت رو بشین

 ...درک به:  گفت و شد عصبانی باز که زدم پس دست با... جلوم گذاشت رو غذا بعد

 : گفت و رفت نشونه طرفم به رو انگشتش و ایستاد روبروم و شد بلند

... نجنگی من با دیگه تا خوابی می خودم پیش امشب از... بدی باید تاوانشم... کن لجبازی

 ؟...فهمیدی

 نزاشتم اما... ترسیدم خیلی که گفت بود انداخته صداش تو که قدرت تموم با رو آخر ی کلمه

 : گفتم محکم منم و ببینه رو ضعفم

 رت عمیق تنفرم ، امشب و امروز اما... بودم همیشه... متنفرم مردا ی همه از... باش خیال همین به

 خدا... دمیکنی رقیبتون با بازی عشق به محکوم منو کدومتون هر که... لعنتی فرید از... تو از... شده

 و تو اما... بزاره خصوصیم حریم به پا ندادم اجازه پسری هیچ به و بودم پاک همیشه که شاهده

 ؟...چیه عشق فهمید می اصالً... دارید دوستم که زنید می جار... زنید می عاشقی از دم که فرید

 زور با ایدمیخو فقط... نمیشه سرتون عشق از هیچی تا دو شما ؟...بنویسید رو کلمه این لدیدب اصالً 

 وجود به ، مردا گذرونی خوش برای زنا میکنید فکر... بزارید پوش سر تون غریزه روی قلدری و

 غرور با دم نمی اجازه بهتون... دارند شخصیت... دارند غرور هم زنا... نیست اینطور... اما... اومدند

 یگهد و بمیرم خوام می ، افتم می فرید و تو توهینای و حرفا یاد وقتی... کنید بازی شخصیتم و
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 باهام خوای می و داری دوست کاری هر حاالم... بگیرم قرار تا دو شما لطف مورد که نباشم اینجا

 ...بیا ، باشی داشته رابطه باهام خوای می... بکن بکنی

 ستد رفتارم دگه... بودند کرده روانیم کتکاشون و توهیناشون و حرفاشون با... بودم شده دیونه

 فک... میکرد نگاهم داشت تعجب با... کردن باز رو بلوزم های دکمه کردم شروع... نبود خودم

 عجبت به ، غضب...  کردم باز رو لباسم وقتی... ببینم هم جا این از تونستم می شو شده منقبض

 اینطوری خواستم می. غضبناکش چشمای تو زدم زل منم... کرد می اهمنگ و شد اضافه چشماش

 ... بدم نشون بهش رو تنفرم

.. .عزیزم بیا ؟...نداری رو تنم عطش مگه ؟...خوای نمی همینو مگه... منتظری چرا... بیا:  دادم ادامه

 ...نمیشه تو مال وقت هیچ قلبم اما... داری می نگه خودت برا منو جسماً اینطوری

 رپذی باور براش... بود سکته مرز تو... پرید رنگش... شد سرد روحش... شد تهی حرفم از ناگهان

 ...بکنم رو کاری همچین باهاش که نبود

 ... ام آماده من ؟...خواستی نمی منو مگه... بیا خب:  زدم داد

 خوردش خصاًش داشتم... بودم شده خبیث خیلی... خوابیدم باز طاق و تخت رو انداختم رو خودم

 ..میکردم اش له... میکردم

 یاد به برات رو امشب خوام می... دیگه بیا... تیپم خوش همسر... عزیزم عماد:  زدم صدا دوباره

 ...کنم ماندنی

 دار خنده اش قیافه... بود زده زل من به و بود ایستاده خشک چوب مثل اونم کردم سکوت دیگه

 ...خنک رو خودم دل و کردم نابودش حسابی... بود شده

 دممیش خفه داشتم... داد فشار و کرد گردنم ی حلقه رو دستش و روم افتاد و طرفم برد یورش یهو

 گردنم روی از رو سنگینش دست تونستم نمی طریقی هیچ به... میکشیدم رو آخر نفسای و

 شدممی راحت جهنمی دنیای این از و میشدم خفه داشتم دیگه... نشد اما کردم تقال خیلی... بردارم

 یم سرفه هم سر پشت... کرد پنهون ام سینه تو رو سرش و... روم افتاد و شد شل دستاش که... 

 کردم می که هایی سرفه بخاطر... بود سنگین اما ، طرف اون کنم پرتش خواستم می... کردم

 ...بود نمونده باقی برام توانی
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 رفهس به و شدم خیز نیم منم... شد ندبل بعد و کشید بدنم تموم به رو صورتش ای لحظه برای

 بود خبیث روح یه... نبود عماد دیگه میشد عصبانی وقتی... بود شده روانیا مثل... دادم ادامه کردن

 ...بچشونه بهم کم کم رو مرگ و کنه بازی باهام خواست می که

 هشد تر آروم یکم... نبود خبری اولیه عصبانیت اون از دیگه... کنارم اومد شدم آروم کمی وقتی

 : گفت و کرد بلند رو سرم و گرفت چنگ تو موهامو... بود

 کور... بری کنم ولت که زدی رو حرفا اون اگه... نکن بازی مرد یه احساس و غیرت با وقت هیچ

 من مال جسمت مثل هم لعنتی قلب اون تا میکنم صبر اینقدر... منی مال ابد تا تو... خوندی

 عشق با رو جنسی ی رابطه من... دارم وقت عمر آخر تا... میکنم برقرار هرابط باهات بعداً ...بشه

 برام خیابونی ی هرزه دخترای این از تا صد وگرنه... غریزه زدن پس بخاطر نه... زور با نه میخوام

 ...میکشیدند صف

 سپ نتاوا ، حرکت و حرفا این بخاطر باید تو... گیرم می بکار خودت علیه بر رو امشب حرفای این

 می ولی... ندارم باهات کاری... بخوابی ، من آغوش تو ، من تخت تو باید امشب همین از... بدی

 ولی... آوره عذاب برات دونم می... کنم بازی باهات... کنم لمست... کنم حست وجود تموم با خوام

 ادهآم رو خودت پس... ببرم لذت و ببینم رو کشیدنت زجر میخوام... عسل مثل شیرینه من برای

 دبای پس... دنبالتم سایه مثل بری هم دنیا کجای هر که کن بیرون سرت از هم فرار خیال... کن

 ...نندازی جفتک و باشی آروم

 یه.. .کشید صورتم تموم به لباشو... گذاشت اجرا به رو تهدیدش اولین و انداخت تخت رو منو بعد

 پشت با... کرد قفلش و بست محکم رو در و بیرون رفت اتاق از و... گرفت لبام از محکم بوس

 ...کردم فکر ازدواج این عاقبت به... کردم پاک اشک با هاش بوسه بخاطر رو صورتم تموم دست

 کاش ای... میشد شروع من های شکنجه امشب از... داد باد به رو سرم سرخم زبون این باالخره

 رو جسمی های شکنجه این... زد می کتکم ...میکشید هامو ناخون... افتاد می جونم به بند کمر با

 وخودم و داشتم جراًت کاش ای... کشید می فنا به منو روحی زجرای اما... کنم تحمل تونستم می

 ریهگ هق هق و کردم فرو پشتی تو رو سرم... میشدم راحت لعنتی زندگی این از تا... میکردم نابود

 ... کردم پنهون اون توی هامو

 ( نداشت پریشانی هرگز ام سینه.....  نداشت نهاییت درد قلبم کاش) 

 ( نداشت بارانی روز یک از حرفی.....  عشق تقویم آخر های برگ کاش) 
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 ( نداشت قربانی و پیمود خطا بی.....  را عشق سخت راه میشد کاش) 

... اشتنز فراتر رو پا و کرد عمل قولش به عماد البته... شد یکی خوابمون اتاق بعد به شب اون از

 موقع... خوابیدم می کم... کرد حروم چشمام به رو خواب شب سرتاسر ، کنارم اون بودن اما

 ختبدب اینقدر دنیا این تو نفر یه میشد یعنی... میکردم فکر سیاهم سرنوشت به هم بیداری

 خبر ام ی معامله از کسی... بزارم میان در کسی با یا و بزنم جار بخوام که نبود موضوعی ؟...باشه

 دعوای یه رو اون همه... میشد گفته حرفا این اگه که دونستند می شوهر و زن رو ما همه... نداشت

 و پوسیدم می داشتم درون از اما...میکردند راهنماییمون دیگه طور و میکردند قلمداد شوهری و زن

 انشجوید ترین حواس بی حتی که بود شده تر سیاه چشمام دور های حلقه..رفتم می بین از

 نوم که میکرد بهم ترحم از پر نگاه یه عماد مواقعی همچین... پرسید رو علتش و فهمید هم کالس

 ... نداشت معنا برام دیگه هاش دلسوزی... خواستم نمی رو ترحمش... داد می عذاب

 بهش دیگه...بودم کرده فرق من اما... بود نکرده فرقی... میکرد رفتار قبل مثل هم هنوز عماد

 ور اون حسی بی این وقتا بعضی و کردم نمی همراهیش بوسیدنش تو دیگه... نداشتم شکش

 ... میکرد تر آروم خودشو زدنم کتک با هم مواقعی حتی... میکرد پرخاشگر و عصبی

 هم و میزد منو هم دید می منو جدی مخالفت موقع هر و بود کرده پیدا زن به دست ها تازگی

 هم باز من سرد رفتارهای همه این با که بود وچودش تو حسی هچ دونم نمی... میکرد شکنجه

 روی از گاهی... میشد هم بیشتر... هیچ... نمیشد که کم هم ثانیه هر و داشت منو داشتن عطش

 به و بود رفته عماد اون دیگه... میکردم گم رو عماد لحظه اون تو... میشد خیره بهم عصبانیت

... گفتم کم بگم تلخ روزای این از چی هر...  وجودش تو تنشس می بدجنس و کثیف روح یه جاش

 ...بود صبرم و طاقت از بیشتر که بودم شده دردی گرفتار

 تنفرم مردا ی همه از... ببندم دل کسی به بتونم نمیکردم تصور دیگه که بود کرده کاری باهام عماد

 شخصی ی وسیله یا ، لکم مثل... زن میکردند تصور که احمقی مردای ی همه از... بودم شده

 ی همه از... هستند گیرنده تصمیم تنها... میکردند گمان همیشه که مردهایی ی همه از... هست

 به شون خونه تخت بر پادشاهان همچون و بودند گذاشته خودشون رو ، رو مرد نام که کسانی

 ...بودم متنفر... نشستند می سلطنت

 دوازدهم فصل.....  @
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 کلیمش که زدند زنگ عماد به شرکت از کالسا شدن تموم به ساعت یه ، بودیم هدانشگا که روز یه

 ، یدمفهم رو تلفن موضوع وقتی... کنه رسیدگی و بره شخصاً خودش باید و اومده پیش شرکت تو

 : گفتم بهش

 ...خونه میرم و میگیرم دربست تاکسی یه خودم من برو تو

 زنهب چنگ یا بهم خودش جنس از گربه یه ترسید می ...بزاره تنهام خواست می که بود دودل کمی

 ینگران همه اون از بعد... رفت باالخره سفارش کلی با و نداشت ای چاره بار این اما... بخوره منو با

 کالس تو رو پام وقتی... شدم کالس راهی و کشیدم ای آسوده نفس یه رفت وقتی بیخودش های

 هب و میکرد اذیت همیشه و بود هم عماد صمیمی دوست که همکالسیام از یکی احمدی ، گذاشتم

 : گفت زیاد تمسخر با و کشید سوتی... بود مار نیش زبونش افسانه قول

 ...مرخصی فرستادی اسکورتتو باالخره... شکیب خانوم... اوه

 رو اخمام... نشستم افسانه کنار رفتم و کردم نگاهش چپ چپ... خنده زیر زدند همه حرفش با

 :  گفت نگرانی با بود شده حالم ی متوجه که افسانه... میخوردم حرص و هم تو دمکشی خفن

 ...کرده گل خنگیش باز عقل شیرین این... نده رو جوابش و باش آروم

 یب خروس این باز اما... کردم خوندن کتاب سرگرم رو خودم و کردم باز کتابمو و دادم تکون سری

 : گفت و دکر باز رو متریش صد ی گاله اون محل

 ؟...کنم همراهیتون من اسکورتتون اومدن تا خواید می... نشید ترور باشید مواظب شکیب خانوم

 ازم دادن فشار با و گرفت دستش تو رو دستم افسانه... کرد پر رو کالس فضای خنده شلیک باز

 کنهب ارتچیک بگم خدا...کنم تحمل و بگیرم آروم تونستم نمی دیگه اما... باشم آروم خواست می

 دختر دانشگاه همین تو روزی یه که منی... گرفتی ازم منو اعتبار و شخصیت ی همه که عماد

 بد و خوب اوامر مطیع همیشه که ساختی برده یه ازم حاال اما... بودم نفسی به اعتماد با و مستقل

 هیچ. ..شدی نم بیچارگی باعث تو... تو به لعنت عماد...بندازه دست منو عوضی این که... بشم تو

 ...بخشمت نمی وقت

 خیلی...  نامرد احمدی به رو ای لحظه از بعد و بشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیقی نفس

 : گفتم خونسرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

315 

 

 شبخ مخصوصاً  ، میکنم خبرت حتماً داشت نظافت به احتیاج مون خونه اگه... لطفتون از ممنون

 ...ندارم احتیاج اسکورت به دیگه... خونه بهداشتی

 چهارستون... هیچی که کالس ستون چهار که خنده زیر زدند تر بلند بار این ها بچه حرفم اب

 خنده از داشت هم افسانه... شد ثبت تاریخ تو ریشتری هشت ی زلزله و اومد در لرزه به مدرسه

 شنگاه داشتم پیروزمندانه من... احمدی آقای و بودم من خندید نمی که کسی تنها... میکرد غش

 ...میکرد تهدیدم داشت خورده شکست اون و دممیکر

 مانه بود احترامم مورد دلسوز برادر یه مثل همیشه و بود معین اسمش که کالس پسرای از یکی

 : گفت احمدی به رو خندید می که طور

 داره که هوشی با همیشه اون... بدی شکست حرفات با رو شکیب خانوم بتونی عمراً ... جان آرش

 ...میکنه ایکوتب دم در رو تو

 نمی در خونش زدی می کاردش احمدی... کردم تشکر حمایتش این از مهربون نگاه و لبخند با

 ...بود شده طلبکار چیزی یه حاالم و بود کرده شروع خودش عوضی... اومد

 دستش کنار دوست که من سمت اومد و نیومد خوش مذاقش به معین آقا حرفای اینکه مثل

 : زد داد جا همون از اما گرفتش

 ...کنند گریه خون برات آسمون مرغای که میکنم کاری وگرنه... باهوش خانوم بشناس خودتو حد

 ات ، بزن تدین آقای جلوی رو حرفا این باش مرد:  گفتم خونسردی کمال در و زدم بهش پوزخندی

 ؟...کرد گل خونیت رجز رفت اون وقتی چرا... دستم بیاد مردونگیت محک

 هم جیغ و سوت زدن دست همراه و زدند برام محکمی دست یه ها بچه ، زدم رو فاحر این وقتی

 و وجود تو اژدها خشم یه و شد عصبی بیشتر ها بچه العمل عکس و حرفا با احمد... کشیدند

 که طرفم بیاد و کنه رها دوستش دست از رو خودش شده طور هر خواست می و نشست صورتش

 : فتگ دید متشنج یکمی رو جو که استاد... نشستند جاشون سر همگی کالس به استاد اومدن با

 ...شکوند هم رو صوتی دیوار صداتون ؟...خبرتونه چه

 دنش شکسته صدای این... شکست که نبود صوتی دیوار این... استاد نه:  گفت معین آقا این باز

 ...شد پودر و نیاورد دوام رقیب مقابل در جانانه ای مبارزه تو که بود کمر یه
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 ومن یا کالسا آخر تا احمدی... داد تکون سری و زد لبخندی نیمچه یه هم استاد و خندیدند همگی

 و کلی سوال تا چند... زد حرف برامون استاد که ربعی یه از بعد... رو معین آقا یا و میکرد تهدید

 وت موجود مختلف هایکتاب تو از دو به دو و کتابخونه تو بریم رو آخر زنگ خواست ازمون و داد جامع

 ...کنیم پیدا سئواالت این از یک هر برای کاملی جواب کتابخونه

 زیر اه تازگی افسانه... رفتم کتابخونه سمت به نشه نزدیکم که بودم احمدی مواظب که طور همان

 تدرخواس به و بود شده یکی بود رضا اسمش که ها همکالسی از پسری با و بود شده بلند سرش

 منم ...نبود من دست که اختیارش... نکردم اعتراضی منم... کنند تحقیق هم با تا اهاشب رفت اون

 ....نشستم میزی پشت رفتم و کردم پیدا کتاب تا چند تنهایی به

 زا یکی ، پارسا که کردم بلند سر... کتاب روی افتاد ای سایه که گذشت دقیقه پنج تقریباً

 و بودن مهربون باهام مستقیم غیر طور به قبالً هم اآق این.. دیدم رو ام دیگه های همکالسی

 ماطراف دیگه بود شده پیدا برم و دور عماد وقتی از اما.... دادند می نشون توجه بهم مواقع بعضی

 :  گفت و زد زیبایی لبخند... ندیدمش

 ...بدم انجام رو تحقیق این و بشینم شما با و تنهام منم دید می اجازه اگه

 اونم و کردم قبول...بده گیر بهم بخواد نبود که عمادم... کنم ردش نیومد دلم که بود مظلوم اینقدر

 رمشف خوش هیکل و صورت و مشکی چشمای... نبود بدک البته ، نبود زیبایی زیاد پسر... نشست

 حساب به دختر برا پسر دوست عالی کس یه. پوش خوش و بود جذاب کالً... بود چشم تو خیلی

 بیچاره اما... داره عالقه بهم که گفت می بهم حسی یه... بود دهنده آزار یکمی گاهشن... اومد می

 و کردیم بحث سوالها مورد در فقط همدیگه با ربعی سه تا... پریده فقس از مرغ که دونست نمی

 وابج رو سوالها تقریباً همدیگه نظر و موافقیت با وقتی... کردیم پیدا هم خوبی جوابای تقریباً

 : گفت من به رو.. مدادی

 ...نشوندید جاش سر رو احمدی این و دادید خرج به شجاعت واقعاً

... ندادم بها بهش وقت هیچ... میشه آزارم باعث همیشه... بود حقش:  گفتم و زدم محوی لبخند

 ...باشم ساکت نتونستم دفعه این اما

 یلیخ... کرد خیس رو وارششل آخرتون ی جمله با میکنم فکر من:  گفت و کرد دخترکشی ی خنده

 ...داریا جذبه
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.. .خنده زیر زدم و دارم نگه رو خودم جلوی نتونستم دیگه بارید می ازش شیطنت که حرفش با

 همب زده بهت من ی خنده صدای از ، بودند نزدیکم که ها بچه از تا چند که بود بلند ام خنده اینقدر

 : گفت آروم و کرد بهم اصیخ نگاه... خندید خیلی هم پارسا... کردند نگاه

 ...بره می رویا به رو آدم... جذابند هاتونم خنده

 واکنش تا چشمام تو بود زده زل و بود پرو اونم ، کردم سکوت خنده بجای و برد ماتم حرفش با

 : گفتم و کردم اخم یکمی... ببینه منو

 ؟...کنید خیس رو شلوارتون دارید قصد شمام چیه

 ما طرف به ها بچه باز که کرد حالی با و بلند ی خنده فهمید که ومن حرفای مکث کمی با

 : گفت دخترا از یکی... برگشتند

 ؟...نداریم خبر ما که گذاشتند کمدی فیلم طرف اون نکنه ؟...چیه

 ای... شکیب خانوم:  گفت پارسا ، شدم مسلط خودم به وقتی... خنده زیر زدم باز دختره حرف با

 یعاطف ی مسئله یه درگیر وقته خیلی من... بشیم آشنا هم با بیشتر تا دادید می اجازه کاش

 ...هستم

 شونن شما به ام جذبه یه کردید هوس واقعاً اینکه مثل... نه:  گفتم و دوختم چشم بهش تعجب با

 ؟...بدم

 ...نیکوست رسد عشق از چه هر:  گفت و زد زیبایی لبخند

 ...نیکوست رسد دوست از چه هر:  گفتم و زدم پوزخندی

 لهمسئ یه درگیر منم االن ، کنید فراموش منو بهتر:  گفتم و شدم جدی بار این اما خندید اونم

 ...کنم فکر تونم نمی کس به دیگه و هستم دیگه عاطفی

 و اهمدانشگ دم که گفت گرفته و عصبی صدای با و بود عماد...بدم ادامه نزاشت دیگه گوشیم زنگ

 همنگا غمگین که پارسا به رو و شدم وسایلم کردن جمع مشغول و فتمگ ای باشه... بیام زودتر

 : گفتم میکرد

 ... گذشت خوش... همراهیتون از ممنون
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 دلم که کرد نگاهم چپ چپ عماد شدم که ماشین سوار... بیرون اومدم کتابخونه از فاصله بال و

 ازف تو بود رفته بازم... ودب شده خیره روبرو به و نکرد حرکت چرا دونم نمی... پایین ریخت هری

 لحظه هک دیده کتابخونه تو رو پارسا و من نکنه... رسید ذهنم به... هیستریکش حالت و عصبانیت

 از انیطوف تشر و توپ با عماد... ماشینش طرف پارسا اومدن با... شد تبدیل یقین به حسم بعد ای

 دمش نگران همین برای... بگیره رساپا از اساسی حال یه خواد می دونستم می... شد پیاده ماشین

 یدکوب بهم رو ماشین در محکم و بودم نشسته من که طرف این اومد که ، کردم باز رو ماشین در و

 ونهدیو دوباره... بود افتاده زمین کف مچ از دستم االن... بودم برنداشته رو دستم موقع به اگه که

 : زد فریاد بود شده

 ...نیا بیرون و جات سر بتمرگ

 ...نکن آبروریزی میکنم خواهش عماد:  زدم صداش که پارسا سمت رفت

 : زد داد و من ی ترسیده چشمای تو انداخت رو تیزش نگاه و سمتم برگشت دوباره

 ...تو و دونم می من... پایین اومدی ماشین از اگه

 ام تهآشف حسابی که کرد بهم ترسناک اما عمیق نگاه یه... سمتم برگشت دوباره رفت که یکمی

 : زد نعره و ترسیدم معنا تموم به یعنی... کرد

 ؟...فهمیدی... کنم ات خفه خودم دستای با که نکن کاری... مهتاب

... کردم زمزمه رو اسم این باری چند... مهتاب... مهتاب... گذاشت جا ناباوری و بهت تو منو و رفت

... ندترسو خیلی منو که داشت بدی حالت یه... افتادم ترسناکش نگاه یاد... زد صدا مهتاب منو چرا

 میقع نفس یه و گذاشتم هم روی ، رو چشمام... شد بلند بیداد و داد صدای که میکردم فکر داشتم

 نجاای تونستم نمی... میکردم کاری یه باید... دادم می دست از رو تحملم داشتم دیگه... کشیدم

 زا تردید بی... کنه نیست به سر رو مردم نجوو گانه بچه حسادت یه خاطر به ببینم و بشینم

 اصالً.. .نبود خودم دست ولی... جونم بالی میشه فرمانیم نا این دونستم می... شدم پیاده ماشین

 عماد های بازی دیوونه بخاطر داشت امکان که بود پارسا مهم... نیودم مهم... درک به خودم

 ...برسه پایان به عمرش
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 رو درگیری که دانشگاه های بچه از تا چند خوشبختانه... بودند الویزگ هم با آنها سمت دویدم

 رپ صورتی با بیچاره پارسای شدم که تر نزدیک... بودند گرفته رو عماد و جلو اومدن ، بودند دیده

 : پیچید همه گوش تو عماد ی نعره صدای... بود افتاده زمین رو خون از

 حاال... بشی نزدیک من دختر دوست به نداری حق دیگه که ندادم تذکر قبالً مگه... نامرد عوضی

 ...میکنی کرکر و هرهر کتابخونه تو دخترم دوست با که رسیده جایی به کارت

 صتمش شنیدم عماد از که رو قبالً ی کلمه... نبودند موفق زیاد اما کنند آرومش داشتند سعی ها بچه

 چه عماد این... وای... داده تذکر او به و شتهدا خبر من به پارسا ی عالقه از عماد که شد خبردار

 زاهش سر از منو اطراف آدمای بگیره قرار من زاه سر اینکه از قبل ، بود مجسمی شیطان

 اطرافم آدمای و منو و خودش داشت که... بود جنون بخدا... بود جنون... نبود عشق این... برداشته

 ... کشوند می نابودی به رو

 ره... میدی اجازه خودت به که هستی کی عوضی تو:  اومدم خودم به میزد نعره که پارسا صدای با

 که حیفه شکیب خانوم بخدا ؟...کنی حمله بهش وحشیا مثل ، یاد می دخترت دوست طرف به کس

 ...نداری رو معصوم و پاک دختر اون لیاقت تو... باشه روانی تو دختر دوست

 ناییاو که بود عصبانی اینقدر... برد یورش طرفش به ارهدوب و زد فواره عماد خشم آتیش حرفش با

 محکم گدل یه و شد آزاد دستشون از لحظه یه برای و کنند کنترلش نتونستند بودنش گرفته که هم

 رو رهب رفت و زمین رو کرد پرت اونو... بیرون ریخت اش روده و دل گفتم که ، پارسا شکم تو کوبید

 ...گرفتنش ها بچه باز که بشینه اش سینه

 ...ارهنی منو دختر دوست اسم دیگه که بکشمش رو لجن کثافت این بزارید... کنید ولم:  زد نعره

 تا چند... اومد برنمی دستم از کاری و سوخت براش دلم... بود مچاله خودش تو زمین رو پارسا

 اب گاهی زیری زیر و میکردند پچ پچ داشتند ، ما طرف بودند اومده صدا و سر از که دیگه دخترای

 یگهد عماد... نداشتم رو اونا برانگیز ترخم نگاه توان دیگه... میکردند نگام ترحم با گاهی و نفرت

 : زدم داد و جلوش اومدم... بود نذاشته آبرو برام دانشگاه تو

 ...بریم بهتره میاری در رو شورش داری... کن بس عماد

 : زد فریاد و دوخت چشمام تو رو بارش خون چشمای دید منو تا

 ...نداره ربطی هیچ تو به ، ماشین تو برگرد ؟...نیا پایین ماشین از نگفتم مگه
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 دربرا ، ماهان صدای... کرد آروم منو ای لحظه یه برای آشنایی صدای که کردم نگاش آشفتگی با

... تداش قبول رو اون و داشت اعتماد اون به فقط عماد که کسی... بود عماد کاری شریک و مارال

 : گفت عماد به رو و داد تکون برام سری نگرانی با که سمتش برگشتم

 ؟...گرفتی معرکه چرا ؟...خبره چه اینجا

 : گفت و کرد بود افتاده زمین رو هنوز که پارسا به اشاره با و شد آرومتر ماهان دیدن با عماد

 ...کنم ادبش تا اینجا اومدم... داره فریبا به چشم مردک این

 یطمح تو اونم ؟...بازیاست قلدر و درگیریا این جای اینجا:  گفت و کرد نگاهش بار سرزنش ماهان

 باهیت به ای آینده اینطوری و حتمیه اخراجت حکم ببینه تو باال مقامات از یکی اگه که دانشگاه

 ؟...نیومده ات کله به عقل هنوز... میشه کشیده

 می دم ازش که عشقی اون بود این... ترسیده چقدر بینی نمی:  داد ادامه.  کرد من به اشاره یه

 ...زدی

 تو نکردنی باور خشم با و گرفت اوج عصبانیتش بلکه نشد آروم عماد تنها نه ماهان حرف با

 : زد نعره و شد خیره من چشمای

 شتر بزرگ به که گوش آدم... نشو پیاده ماشین از گفتم بهش... حقشه... ترسیده که جهنم به

 ...ترسیدن به برسه چه...کمه براش نممرد... نده

 نمی که بود عاشق عماد همون این... ریختم فرو ،. دانشگاه های بچه و ماهان جلوی حرفش با

 اهمنگ نگران ماهان... میکرد آرزو منو مردن راحتی به االن...کنه زندگی من بدون لحظه یه تونست

 هاراد بی اشکام فقط و نگفتم هیچی منم... باشم آروم فهموند بهم چشماش زدن هم به با و کرد

 ریادف دوباره که ماشین سمت رفتم... ندونستم جایز رو شدن تحقیر و موندن دیگه... شد سرازیر

 : زد

 ؟... کجا

 به ماهان باز... بزنم حرف ذاشت نمی لعنتی بغض این یعنی... نگفتم هیچی و ایستادم بهش پشت

 ...رسید دادم

 ...بزنم حرف عماد با کلمه چند من تا بمونید منتظر ماشین تو اشم خانوم فریبا:  ماهان
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 کمک با هم پارسا... شدم کنده آور عذاب محیط اون از و دادم تکون سری برگردم اینکه بدون

 ...رفت و شد ماشینش سوار دوستاش

 له اینقدر ؟...شدن تحقیر اینقدر کی تا آخه... نداشتم اشکام رو کنترلی رفتم می که طور همون

 باقی ازم چی دیگه ؟...جرمه خنده مگه ؟...باشه سنگین باید اینقدر خنده یه تاوان چرا... شدن

... گرفته ازم هم رو گاهمم بی و گاه های خنده حتی ؟...نیست بردار دست لعنتی عماد این که مونده

 تو ای جرقه یهو که ماشین سمت رفتم ؟...داده خودخواه موجودات این به خدا هم رو حق این مگه

 یم چطوری عصبانیتش بخاطر نبود معلوم ، خونه گشتم برمی عماد با االن اگه... درخشید ذهنم

 مینه ، رفتم می مرگ حد تا و داشتم وحشت خیلی که چیزی تنها از فقط من و... کنه رانندگی خواد

 ینماش ی شهشی به رو سرم... شدم راهی و کردم بلند دست تاکسی اولین برای...بود زیاد سرعت

 راننده ...کنم کم رو درونم التهاب اینطوری شاید تا بیرون بریزه اشکام باز که دادم اجازه و گذاشتم

 : گفت و شد نگران من کردن گریه با بود ساله شصت حدوداً مردی که

 ؟...میاد بر من دست از کمکی ؟...شده چیزی دخترم

... بود نشده منقرض کامل مهربون و خوب مردای نسل هم هنوز... شدم خوشحال لحظه یه برا

 و عماد که چند هر... دیدند می خواهرشون یا و دختر چشم به رو ما که بودند مردایی هم هنوز

 از نوزه که بود شده یادآور بهم راننده این اما... بود کرده بدبین مردا به نسبت خیلی منو رفتارش

 ...دارند وجود مرام با مردای دست این

 ...نباشید نگران نیست مشکلی... پدرجون نه:  گفتم ای گرفته صدای با

 و الح تو... نزد حرفی خونه دم تا دیگه و داد تکون سری فقط بزنم حرفی نیستم مایل دید وقتی

 جاک که ببینه خواسته می نیستم دیده و بود عماد حتماً... اومد پیامک صدای که بودم خودم هوای

 بانیهعص اینقدر اون... نمیده پیام عماد که رسید ذهنم به ای لحظه از بعد اام... ندادم بهایی... رفتم

 هب چشمم و آوردم در کیفم از رو گوشی... میکنه تهدید زشت الفاظ با منو و زنه می زنگ حتماً که

 نوم ی شماره دیگه اون... داده پیام پارسا دیدم کردم باز که رو پیام... افتاد ناشناس ی شماره یه

 ...ندمخو رو پیام و سوزوند می رو پوستم اشکا جای که کشیدم صورتم به دستی ؟...داشته جاک از

 رو ناراحتیش طاقت که اشکت از پر چشمای اون و نازنینت وجود بخاطر فقط:  بود داده پیام پارسا

 ...بده آزار رو تو ، این از بیشتر خوام نمی... کنم نمی شکایت روانی عوضی اون دست از ، ندارم

 لیاقت که بگم رو این فقط... کنند هق هق براش آسمون مرغای که آوردم می سرش بالیی وگرنه
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 نشدی شیطان این دست اسیر زودتر تا... نیست دهن بد و بدبین و راضی خود از مردک این تو

 یه نیست عشق هم این و نیست نرمال آدم این میگم جراًت به... کن دور عشق این از رو خودت

 یلیخ براش که کسی پای بزارید...گفتم رو نظرم پرده بی و رک اینطوری که ببخش منو... هوسه

 ...بگیری تصمیم عاقالنه امیدوارم... هستی عزیز و مهم

 اینقدر خودش قول به داده جراًت خودش به که بودم مهم براش چقدر... خوردم جا خیلی پیامش با

 : فرستاده براش کوتاه پیام یه فوری... بزنه حرف باهام پرده بی

 یامپ بهم دیگه میکنم خواهش... بیاد سرتون بال این خواستم نمی ، خوام می معذرت امروز بابت

 ... بشه درست مشکل برام باز که ندید

 دم......ندم عماد دست جدیدی ی بهونه یه دیگه که کردم پاک رو پیام دو هر و فرستادم براش

 هب که نحس ی کلمه با یهو.... داشتم رو نحسی روز عجب... دمش پیاده راننده از تشکر با خونه

 یم بد روز یه ، خوشبختی روزای اون تو وقتی... افتادم مامان یاد و شد سرازیر اشکام رسید ذهنم

 : گفت می و توپید می بهم مامان... بود نحسی روز چه امروز میگفتم و زدم می غر و آوردم

 اطرافیانشون یا و خودشون برا رو روز اون که هستند آدما نای نیست نحس وقت هیچ خدا روزای

 ...میکنند بد و نحس

 پسره اون به هم و من و خودش به هم رو روز این که بود عماد االن...  گفت می راست مامان... آره

 ...بود کرده نحس بیچاره ی

 اشکام که دادم هاجاز و بستم رو چشمام و در به دادم تکیه رو سرم و ایستادم حیاط در پشت

 وروجکا ، و فرید و خاله سمت به ام پرکشیده ذهن و مامان یاد.. بریزه صورتم بستر رو بیشتر

 می و جوونی روزای راحت خیالی با و بودم اونا پیش االن خواست می دلم چقدر... زد می آتیشم

 ...محالی آرزوی چه... خدا... آه... گذروندم

 و کرد می پیدا ادامه عماد اومدن با فیلم این تراژدی هنوز... داشت ادامه فیلم این سناریوی هنوز

 در هک زد می ضربه جایی یه یه زد می کتکم عماد اگه ایکاش... میکشه رو انتظارم چی نبود معلوم

 و کن کمکش مورد این تو الاقل... خدایا... کنم پیدا نجات آور عذاب زندگی این از و بدم جون دم

 باید چطوری... بدم ادامه تونم نمی دیگه بگم زبونی چه با آخه... بده نجات نجر همه این از منو

 تمرکز دیگه... برداره سرم از دست لعنتی اون که بکنم رفتاری چه باهاش و بیام در جلوش

 خطا پا از دست که میکردم احتیاط باید رفتم می جا هر...بودم هراس و هول تو همیشه...نداشتم
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 سر با و هنلغز پام که باشه این به حواسم دونگ شش باید و بودم پرتگاه ی لبه هاینک مثل... نکنم

 ...دره ته نرم

 رگم این در کشیدنم نفس که بس همین توصیفش از و لرزه می دستم... گذره می تلخ روزها این

 ...کند تیغ با است خودکشی مثل تدریجی

 اگه ماا ، بدم جواب ترسیدم می... بود مادع بار این... شد بلند گوشیم زنگ که ساختمون تو سیدم

 کهاین از قبل و دادم فشار رو سبز ی دکمه همین برای... میشد بدتر بود اینکه از اوضاع دادم نمی

 : زد نعره... بزنم حرفی

 ؟...لعنتی رفتی گوری کدوم

 ...ام خونه:  گفتم آروم و بیرون دادم نفس یه رو ترسم از پر و عمیق نفس و بستم رو چشمام

 یه تا آشپزخونه تو اومدم و کردم عوض لباسامو و اتاقم تو رفتم... کرد قطع و نداد ادامه دیگه

 ودمخ... کرد تپیدن به شروع شدت به قلبم اومد که ماشینش صدای... کنم درست ناهار برا چیزی

 ما سینه تو رو نفس ، سالن در شدن باز صدای... کردم آماده جانانه کاری کتک و دعوا یه برای رو

 بعد و آشپزخونه تو اومد... لرزید می دستام کردم کردن خورد پیاز مشغول رو خودم... کرد حبس

 حکمم سیلی یه بالفاصله و برگردوند خودش سمت به منو و کشید رو بازوم دفعه یه و پشتم اومد

 هک خوردم ناهارخوری میز به عقب عقب ضربه شدت از که... کرد صورتم طرف یه مهمون

 هشب نفرت با... کاشت چشمام تو رو اشک دستش ضرب اما... شد خوردنم زمین مانع خوشبختانه

 : زد فریاد که... دوختم چشم

 ... پایین نیا و بتمرگ ماشین تو نگفتم مگه

 : داد ادامه و گرفت نشونه طرفم به رو انگشتش بعد

 ...بشی قائل حرمت حرفم برای که زدم رو سیلی این

 تمدس که پیازی و چاقو ام دیگه دست با و میکرد گزگز داشت که گذاشتم صورتم روی رو دستم

 خودش طرف به رو بازوم دوباره که بیرون بزنم آشپزخونه از اومدم و میز رو کوبیدم محکم رو بود

 : زد داد و کشید

 نم بودی منتظر فقط ؟...زدی می قهقهه کتابخونه تو عوضی اون با چرا بدی توضیح خوای نمی

 ؟...بکنی بتونی میخواستی که غلطی هر و برم
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 : زدم فریاد خودش مثل و بیرون کشیدم قدرتمندش دست از رو بازوم

 چاشنیش که هم سیلی یه و... گفتی خواست دلت چی هر منم به... زدی کتکش مرگ دم تا که تو

 قبول تو غلط منطق ، بگم که هم چیزی هر که چند هر ؟...بدم توضیح رو چی دیگه... کردی

 ...بدم ادامه نمیتونم اینطوری دیگه... عماد بردار سرم از دست... نمیکنه

 ...بدی ادامه تونی نمی که میکنی غلط:  لرزوند رو خونه ستون چهار فریادش

 ام هلهید اعصاب هاش نعره صدای... گرفتم دستام بین رو سرم و ها صندلی از یکی روی نشستم

 ؟...ندارم آرامش لحظه یه چرا ؟...نمیکنی راحتم سگی زندگی این از اچر خدایا.... میکرد تر له رو

 زیر بود زده پا با... شدم معلق هوا و زمین بین یهو که جنگیدم می خودم خدای و خودم با داشتم

 مرمک تو بدی درد ، خوردم زمین به شدت به... زمین رو کرد پرتم و بودم نشسته روش که صندلی

 : زدم فریاد خشم با و شدم جا جابه کمی... فتگر رو نفسم که پیچید

 می دم ازش که عشقی همه اون بود این ؟...میاری در بازی وحشی چرا ؟...عماد شدی دیوونه مگه

 یم ؟...بشی عاشقم که میکنم خوشبختت اینقدر گفتی و دادی بهم که قولی بود این ؟...زدی

 ...خورد رو شماها گول بایدن و ارزه نمی پشیزی مردا شما حرف و قول که دونستم

 : زد فریاد و... شد بدتر کمرم درد که... دیوار به کوبیدم و کند زمین رو از منو و جلو اومد

 ؟...بگیره پا عشق این که کردی کاری تو

 : گفتم بغض با و آروم بود پیچیده کمرم تو که شدیدی درد احساس با

 خندیدم پارسا با چون... بدم پس باید رو ینسنگ تاوان این که کردم چیکار مگه... لعنتی آخه

 السیهمک بین برخوردا این و همکالسیم تا دو ما... نداشتم منظوری بخدا ؟...شدی عصبانی اینقدر

 ...عادیه ها

 نگو... داره دوست رو تو لعنتی اون:  گفت آرومتر و کشید موهاش تو دستی و کرد ول رو ام یقه

 ...یبافر نمیکنم باورت که دونستی نمی

 ...هستم تو مال... هستم تو پیش من... باشه داشته دوستم خوب خیلی:  گفتم

 مال رو جسمت تونم می فقط نگفتی مگه ؟...نیست من با قلبت نگفتی مگه:  گفت و زد پوزخندی

 ؟...بکنم خودم
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 هیچ ملبق این بدی ادامه اینطوری بخوای اگه... گفتم آره... گفتم:  گفتم و انداختم پایین رو سرم

 ...گیره نمی تعلق تو به وقت

 خوش آب زارم نمی:  زد فریاد سرم پشت باز که اتاقم تو برم اومدم بهش پشت حرفم آخرین با

 نتیالع شما ی همه... بره پایین دارند هنوزم و داشتند دوست زمانی که اونایی از کدوم هیچ گلوی از

 ..باشید اینها از بدتر منتظر... نمیاد بر ای عاقالنه کار دیوونه یه از پس... کردید ام دیوونه

 ، خورده که ای ضربه این با ترسیدم می و میکرد درد کمرم... کشیدم دراز آروم و اتاق تو اومدم

 این... خدایا... کردم فکر سیاهم بخت این یه و گذاشتم چشمام روی ، رو بازوم... بده دستم کار

 که االح گفتم ؟...بود این زندگی و دنیا این از من حق ییعن ؟...کردی نصیبم که بود سرنوشتی چه

 شهب که ، میشه پیدا یکی الاقل... نبوده سرم باالی پدر محبت... کشیدم درد... کشیدم یتیمی

 چی االح اما... کنم رفع عشقش و اون با کمبودهامو بتونم... کنم تکیه بهش بتونم و زندگیم عشق

 اب رو عشق دونه نمی اصالً  بخورم قسم حاضرم که... عاشق خودش قول به مرد یه... شد نصیبم

 ... بشه برده بکار باید چطوری و چیه عشق... نویسند می قافی چه

 سرزندگی و طراوت باعث... کنه امیدوار زندگی به رو عشاق باید... بشه پاالیش باید عشق

 اشقهع که کسی... نیست شکاک عاشقه که کسی... بیاره دلمردگی و غصه و آه و افسوس نه...بشه

 هزار و ....و عاشقه که کسی... نمیکنه بلند عشقش روی دست عاشقه که کسی... نمیکنه حسادت

... همیکن تحقیرم... میکنه له رو غرورم... میکشه منو عشق همین با داره عماد اما... دیگه ی نکته

 این دام به منو و داد دستش ای بهونه خوب هم تقدیر و زد آتیش و آب به رو خودش که کسی

 ونا... میکنه زیاد رو هیزمش داره لحظه هر تقدیر که شدم آتیشی وارد من... انداخت کوفتی عشق

 و... غمهام مونس... دردام همدم... صبورم سنگ میشدند مامان و خاله ، داشتم ای غصه تا روزا

 کماش... بده تسکین دردامو که بزارم کی ی شونه بر سر االن اما... میکردند آروم حرفاشون با منو

 ...تنهاییامه و هام کسی بی گواه چشمام سوزش... شد سرازیر

 یزندگ و عشق از تو بخاطر که دونستی می... مامان اگه... زنه می جونم و جسم به آتیش مامان یاد

 برای دلم... شده تنگ گرمت و امن آغوش برای دلم... نمیکردی طردم منو اینطور... شدم ساقط

 سیک بی و تنهایی گرد ، خونه این ی گوشه که چندیست... شده تنگ ات مادرانه بوی... تنت بوی

 که خوش روزای اون خاطرات... بتکونه رو تنهاییام غبار و گرد این که نیست دستی و نشسته روم

 پر رو اتاق تموم و آورده هجوم وجودم به...انتظار در نشستم می محبتت امید به و بودم کنارت

 ...قرارتر بی منو و میکنه
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 با ار هایم دلتنگی... شدم دلتنگ من اما... نمیشی دلتنگم... شدم دور ازت که حاال چرا دونم نمی

 که حاال دونی می... غمگین و دلتنگم چقدر بدونی تا کنم دریاییت دل ی روانه خیالی قایق کدام

 ازم تهدرس... دلواپسه ام بیچاره دل این همیشه نیستی که حاال دونی می... شکنم می دارم نیستی

 نم زندگی قهرمان همیشه تو... مونه می قلبم تو ابد تا عشقت و... منه با همیشه یادت اما... دوری

 ...هستی و بودی

 االن و مونند می دهن به انگشت همه که خوره می رقم طوری آدما سرنوشت و تقدیر وقتا بعضی

 ...هستم خورده رقم تقدیر همین جزو من

 مغ شب اینکه تا... کرد سیراب رو هام گونه کویر و بارید چشام از دنیا ابرای تموم صبح خود تا

 ...خورد گره امید بی صبح به ام زده

 ( تنگ دل یک با گاه.....  سرخ گل یک با گاه کرد باید زندگی) 

 ( پایان بی غمی بر خندید باید گاه.....  باران این پس در رویید باید گاه) 

 روزی... برسه شب به کنایه و متلک با که نبود روزی... روحم سوهان شد عماد بعد به روز اون از

 می هم راحتی همین به... میشد مهربون که طور همین... بشه تموم من کردن تحقیر با که نبود

 گاهی و میکردم سکوت هاش کنایه جواب در وقتا گاهی... بشه زمین روی آدم بدترین تونست

 ینا ساز به چطوری باید دونستم نمی... اعتراضم هم و کرد می عصبانیش سکوتم هم... راضاعت

 اعتراض هم وقتی... خرید رفتم می که وقتی یا دانشگاه تو... بود باهام سایه به سایه...برقصم بشر

 : میگفت رحمی بی کمال در ، میکردم

 ... میشی جذب طرف اون به بکشه عشقت جا هر... کرد اعتماد نمیشه تو به

 شده عماد رفتارهای ی متوجه ، دانشگاه تو باری چند هم افسانه... میکرد خوردم حرفاش با منو

 : گفت می و میکرد نگاهم سرزنش با و بود

 ؟...داشت رو شدن تحقیر همه این ارزش عشق این یعنی

 ستد دارم تیشیآ چه تو که داشت خبر چه افسانه... سکوت و بود سکوت فقط... سوالش برابر در

 کردن تحقیر... هاشو بدی تموم که شدم عماد ی دیوونه و عاشق چنان خیالش به... زنم می پا و

 رفع ماز کی... خدایا... دونستند می گناهکار... گناه بی منو... نیست مهم برام و بینم نمی.... هاشو

 هک آدمایی اون و... میکنه صادر پاکی حکم... گناهی بی حکم من برای عدالتت کی ؟...میشه اتهام
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 کردارشون و رفتار ی شرمنده کردند می نشناسی نمک و خودخواهی و رانی هوس به محکوم منو

 ...شدند می

 فرید حال زبان

... مکرد ساعتم به نگاه یه... شد بلند خونه زنگ صدای که... شرکت برم که میشدم آماده داشتم

 و مکرد نگاه آیفون تو از... باشه تونه می کی صبح موقع این یعنی... میشد هشت داشت ساعت

 می ام خونه به دایی زن که بود بار اولین این... شد آشوب دلم یهو... دیدم رو دایی زن ی چهره

 یشهش افتاد یادم که استقبالش برم رفتم و زدم رو آیفون... افتاده اتفاقی فریبا برا نکنه... اومد

 تو البا بردم و برداشتم رو اونا.  برگشتم فوری... میزه رو راسیگا ته از پر سیگاری زیر و مشروب

 گرفته ی چهره با دایی زن که سالن در دم اومدم... کردم قفل رو درش و گذاشتم کمد تو و اتاقم

 ...شد سبز جلوم

 : گفت و تو اومد و داد رو جوابم اونم و کردم سالمش

 ؟...کردی تعجب اینقدر که اومدم سرزده خیلی ؟...چیه

 ...نیفتاده که اتفاقی... شدم نگران یکمی... نه... نه:  گفتم

 یه ماومد... نشو نگران... نیفتاده اتفاقی نه:  گفت و کرد باز رو چادرش و نشست ها مبل از یکی رو

 ...نشد پیدات ورا اون دیگه که تو... بزنم سریت

 ...نشد وقت... بود بند شرکت ی افتاده عقب کارای به دستم:  گفتم و نشستم روبروش

 ؟...کنی تحمل فریبا بدون رو خونه اون تونستی نمی نکنه یا:  گفت و کرد ریز چشماشو

 ردیس و محکم صدای با... انداختم پایین رو سرم و دلم تو نشست عالم غم فریبا یاد و حرفش با

 : گفت بود سخت باورش برام که

 ؟...نکردی فراموش رو لیاقت بی اون هنوز

 قعش به نداشت حق کسی... قلبم تو نشست دردی یه هم و چشماش تو شدم خیره هم حرفش با

 از کهاین برای... پایین بودم آورده رو فکش االن بود دایی زن از غیر کسی اگه... لیاقت بی بگه من

 : پرسیدم و کردم عوض رو بحث ، بیرون بیام دایی زن تیزبین نگاه

 ؟...هستند خوب همه ؟...چطورند ها بچه و یراحم خاله ؟...بهترید ؟...خوبه حالتون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

328 

 

 ودب زده زنگ فریبا پیش روز چند... شدم مزاحمت که ببخش... خوبیم همه آره:  گفت و کشید آهی

 ...حمیرا به

 ات که بودم شده نازک دل اینقدر وقت چند این... پایین ریخت هری دلم فریبا اسم شنیدن با

 نم ی چهره تو وضوح به رو نگرانی دایی زن... افتاده اشبر اتفاقی میکردم فکر اومد می اسمش

 : داد ادامه و زد پوزخند فقط و نگفت چیزی و دید

... ینهبب رو اونا خونه بیاد شد قرار...کردم قبول حمیرا اصرار به... ببینه رو فرناز و مهناز خواست می

 بود محال دیگه ، نبود ها بچه گیدلتن خاطر به اگه...بیرون زدم خونه از زودی این به صبح همین برا

 ...دادم می راه ام خونه به رو اون

 نکهای برای... کوبید می شدت به ام سینه ی قفسه توی داشت قلبم دایی زن حرفای شنیدن با

 دستام... سینی تو گذاشتم شیرینی ظرف با چایی یه و آشپزخونه تو رفتم... نشه باز جلوش مشتم

.. .دایی زن سمت برگشتم دوباره و کشیدم عمیق نفس... کردم رصب یکمی... لرزید می داشت

 : گفتم و جلوش گذاشتم رو سینی

 ...کنم آماده براتون نخوریدی صبحونه اگه

 ...نکش زحمت خوردم... پسرم نه:  گفت

 ؟...ببینید رو فریبا و بمونید خواستید نمی:  پرسیدم ازش آرومی به و روبروش نشستم

 قد ی آیینه یه من برای االن اون ؟...بشه چی که ببینمش:  زد داد که بود نشده تموم حرفم هموز

 هبلک... نمیکنه آرومم تنها نه ، شوهرش اصطالح به اون و فریبا دیدن ؟...فرید فهمی می... شده

 مثل ، مرده من برا فریبا... بیفته کدومشون هیچ به چشمم خوام نمی دیگه... میکنه عصبیم بیشتر

 اون یاد با رو زندگیت و بگذر هم تو... گذشتم عشقه بزرگترین که مادری عشق از من... پدرش

 ارزش دختر اون... میکنی کوتاه رو عمرت داری اون بخاطر... نکن تباه نداره رو لیاقتت که کسی

 ...بکنی بیماری درگیر رو روحت و جسم بخاطرش که نداره اینو

 و خوند رو فکرم ؟...زد می حرف بیماری چه ردمو در داشت دایی زن... کردم نگاهش تعجب با

 : داد ادامه

 ایج جای تو... گرفته سیگار گند بوی ات خونه ؟...میکشی سیگار داری فهمم نمی کنی می فکر

 ...ای کشیده شده تباه عشق این برای که است سیگارایی ته از پر ، حیاطم
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 و مزد می قدم حیاط تو بود فریبا درگیر سخت فکرم و برد نمی خوابم که شبا... گفت می راست

 هام غصه و غم شاید تا آزاد هوای توی میکردم فوت رو دودش و کردم می روشن سیگار به سیگار

 سر هام غصه و غم اما... رفت می باال دود... نداشت ای فایده اما... باال بره بشه دود اونا با هم

 : گفتم و داشت نظرم زیر که کردم بهش نگاهی یه... موند می قلبم تو... جاشون

... وردهخ گره قلبم تو نوجوونی از فریبا مهر و عشق... میکنید فکر شما که نیست راحتیام این به

 ...دارم احتیاج زمان به... کنم فراموشش زودی این به تونم می چطوری

 هاتو غصه ی همه خوای می عمرت تموم یا ؟...سال سه ؟....سال یه ؟... ماه یه ؟...چقدر:  دایی زن

 ریباف فکر از ، میکشی سیگار داری که موقع اون خوشه دلت ؟...کنی پنهون لعنتی دود این پشت

 دود نه کنه درمون تونه می زمان فقط و درد این... فرید میکنی اشتباه داری ؟...بیرون اومدی

 یچ رو مادرت وابج ، بیفته برات اتفاقی اگه... امانتی من دست تو... بیا خودت به فرید... سیگار

 وت... میکنه رو زندگیش داره دختره اون... افتاده روز این به من ارزش بی دختر بخاطر بگم ؟...بدم

 می یازده ده تا منم... برس کارت به برو پاشو حاالم... برس ات آینده به و بکن رو زندگیت هم

 ...میرم بعد و مونم

 ...ونپیشت مونم می و نمیام میگم و شرکت نمز می زنگ:  گفتم و دوختم بهش رو غمگینم نگاه

 ...نمیشم مزاحمت... خرید رفتم و نموندم خونه تو شایدم... برس کارت به برو... نه... نه:  دایی زن

 لمد... افتادم راه و نشستم ماشین تو وقتی... شدم راهی پس... بمونم نزاشت کردم اصرار چی هر

... رسی مین بهش وقت هیچ بدونی و باشی کنارش که اینه دلتنگی بدترین... فریبا طرف کشید پر

 زممغ ستیغ از رو درد عبور... میکرد ور شعله منو لحظه هر سوزان جهنم مثل که بود راهی کوره این

 ...نداشتم اون برای جوابی اما... میکردم نظاره

 و شتمزا می فریبا سر به سر و بودم اونا پیش منم قبل مثل کاش ای... وروجکا پیش اومد می امروز

 نگشدلت خیلی... ببینمش برم بهتره... داد جوالن مغزم تو فکری یه... برادر گفت می بهم هی اونم

 یگارس و کردم فکر بودیم هم پیش که روزایی به صبح خود تا دیشب... نداشتم قرار و آروم... بودم

 اون و باالشو و قد اون خواد می دلم... نظر یه شده حتی ، دیدمش می باید امروز... کشیدم

 می طورچ ، باشه باهاش لعنتی اون اگه اما...  گرفتم می آروم شاید ببینم جنگلیشو سبز چشمای

 از ور مردک اون زدم می شایدم... بود سخت خیلی خیلی برام... کنم تحمل کنارش رو اون تونستم

 ...انداختم می قیافه و ریخت
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 که گذشت چقدر دونم نمی... داشتم روش خاص غیرت و تعصب حس یه و بودم فریبا عاشق من

 این از که کنه قانع رو خودش تونست نمی المصب دل این... دیدم دایی زن ی خونه دم خودمو

 شونن و نبود عماد ماشین خوشبختانه... بگذره خوره می گره نگاهش به نگاهم که شیرین ی لحظه

... خورد می مشامم به جا همین از عطرش...  تنهاست خونه اون تو زندگیم تموم االن که داد می

 شوهر زن یه برای داشتم من ؟...نداشت تعلق من به دیگه که فریبا ؟...بود شده چم من... خدایا

 فریبا.. .رفته همیشه برای فریبا که نمیکنه باور وقت هیچ تنهام قلب این چرا... رفتم می ضعف دار

 ...رسید می تو دستهای فصل در قطف من کال قلب... کردی چیکار باهام ببین

 و بودم سرگردون خیابونا تو االن تا بیرون بودم زده خونه از که وقتی اون از من و بود یازده ساعت

 و زدم زنگ بهزاد به هم نه ساعت حدود... نه یا ببینمش برم که میکردم راضی رو خودم داشتم

 ور چیز همه دایی زن و خونه نزنه زنگ وقعم یه که... شرکت میام بعد و دارم کار جایی چند گفتم

 ...بفهمه

 ...میشد کنده جا از داشت قلبم زدم زنگ وقتی... رفتم می حاجت ی قبله طرف به آروم آروم حاال

 : گفت نگرانی و ناباوری با کرد باز رو در اومد که خاله

 ؟...میکنی چیکار اینجا تو

 ؟...هست اجازه... ببینم رو فرید داداش طونایشی اومدم:  گفتم و خندیدم و کردم سالم خونسرد

 ور نفسم که اومد فریبا صدای که بودم پذیرایی در پشت... تو رفتم کنه تعارفم اینکه بدون

 ...گرفت

 ...کنی تحمل دوریمو نتونستی ؟...تدین آقای چیه:  فریبا

 اهنگ... زد می برق نگرانی از زیتونیش سبز چشمای...کنه سنکوب بود نزدیک من دیدن با اما

 چشم تونستم نگاهش از که ای لحظه از بعد... کاشت ام سینه ی قفسه تو رو درد ، اون آشنای

 : گفتم پوزخندی با و تنم تموم تو نشست تنفر حس... بردارم

  ؟...زنی می صداش تدین آقای که نشدی صمیمی باهاش هنوز اینکه مثل

 ...داریم هم با ها شوخی این از ما:  گفت محو لبخند یه با
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 ام چهره تو عمیق خشمی و شدم دیوونه بسوزونه منو دل خواست می که پرواش بی حرف با

 و ادعو یه االن ، نزنه حرفی اگه فهمید و دید رو وضعیت این که خاله.. ترسوند رو اونو که نشست

 : گفت... افته می اتفاق بینمون درگیری

 ...بریزم برات دارچین چایی یه تا... بشین بیا فرید

 ...ندارم میل:  گفتم و شد پرت خاله به حواسم لحظه یه

. ..شدم نگرانش...  شده چی گفت و ما ی خونه اومد خرابش حال اون با دایی زن وقتی:  گفتم باز

 ی خونه آورده پناه کنه چیکار ؟... خونه این تو اومده باز رویی چه با تدین خانوم نمیکنم باور آخه

 ...پسرش

 تادهایس جلوم سرحال و خوشگل و شیک تیپ یه با... بیارم در رو لجش تا گفتم رو اینا مخصوصاً

 مبود امیدوار و داشتم دوست رو اون هنوز من... شکستم خودم تو ، دیدمش که وضعیت بااین بود

 نشون... تیپش اون و زد می موج اش چهره تو که خاطری رضایت دیدن با اما... برگرده پیشم که

 ...هستند همدیگه عاشق واقعاً حتماً و رسیده بهش حد از بیش عماد آقا هک داد می

 کردم اهشنگ غیظ با... بود نشسته وجودم بند بند توی آتشین خشم... بمونم آروم نتونستم دیگه

 : مگفت که... کرد عصبی بیشتر منو که زد هم خندی زهر و... مبارک جدید مامان گفت بهم وقتی و

 ...بودی دخترش تو زمانی که مادر این حیف... نداشتی رو رماد این لیاقت تو

 بیرون نذاشت که بود مغرور اینقدر اما... نشست اشک به زیتونیش چشمای... شکستمش حرفم با

 ...بریزه

 نیسنگی دلم رو چی هر... کردم تهدیدش... گذاشت تنها رو فریبا و منو و رفت ها بچه با خاله وقتی

 له پام زیر رو غرورش... کردم تحقیرش... بیرون ریختم و بود شده جمع مدت این و میکرد

 هم و میکرد عصبی منو هم سکوتش همین با و گفت نمی هیچی اون چرا دونم نمی اما... کردم

 ...جونم به انداخت می رو وجدانم

 مفتگ بهش وقتی...... نمیکنم ولش نگیرم ازش رو انتقامم تا و گذرم نمی ازش گفتم بهش آخر در

... افتاد فرو هاش شونه و نشست اشک به چشماش... دارم خوشگل دختر دوست یه االن خودم

 نمی اما... بود تر ارزش با برام جونمم از فریبا... کرد می ام دیوونه داشت بارونیش چشمای
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 ابهخو می مرد اون آغوش تو شبا میکردم فکر وقتی... دادم می عذابش اینقدر داشتم چرا دونستم

 ...موند نمی باقی برام دلسوزی و رحم ، حس هیچ دیگه ، خوشه اون با زارو و

 اشکاش دیدن با... ریخت فرو اشکاش... نمیگذرم ازت گفتم و اش سینه تو زدم بار چند وقتی

 مشغ تونستم نمی دیگه... برگردوندم دیگه طرف به رو صورتم ای لحظه برای و شد کباب جیگرم

 اما... کنممی اذیتت اینقدر که ببخش منو بگم بهش و بگیرم بغلش تو خواست می دلم... ببینم رو

 ...کنم رفتار طوری این باهاش که بود کرده وادار منو خودش... تونستم نمی

 ...بیرون زدم خونه اون از خاله از خداحافظی یه با

 مکان اون از سرعت با و نشستم ماشین تو فوری... بود نشسته گلوم تو کوه یه ی اندازه بغض یه

 با... کنم کمک طلب خدا از و بزنم فریاد بتونم که برم جایی خواستم می... شدم دور زجرآور

 می فشار گاز پدال روی رو ام شده له غرور و بغض و حرص تموم.  کردم می رانندگی باال سرعت

 وت وقتی... وجل رفتم و خاکی ی جاده یه تو پیچیدم و... زدم بیرون شهر از تا رفتم اینقدر... دادم

 نوزا دو روی ماشین جلوی و. پایین اومدم و داشتم نگه رو ماشین ، رسیدم شهر اطراف بیابونای

 تحت دیگه اشکام و زدم می صدا فریاد با رو خدا...کشیدم جگرخراشی های فریاد و نشستم

 تا... تمریخ شکا خیلی... کردم خدا خدا خیلی... کشیدم زجه خیلی... زدم فریاد خیلی... نبود کنترلم

 : زدم داد آسمون به رو ، و کردم پاک دست پشت با رو اشکام... شدم خالی... گرفتم آروم باالخره

 کردی کسی به تبدیل منو چرا ؟...گرفتی ازم رو عشقم چرا ؟...کردی رو کار این من با چرا... خدا

 ؟...شهب دیگه یکی صیبن گذاشتی چرا ، بود من زندگی تموم فریبا ؟...بشه متنفر عشقش از که

 مترک تا بزار پام جلوی راهی یه... خدایا... کنم فراموشش تونم نمی... بگذرم ازش تونم نمی... خدا

 اون... رسم می جنون به دارم... ندارم تحمل دیگه بخدا... بکشم زجر کمتر تا... کنم فکر بهش

 ... گرفته ازم رو طاقت ، اشکش پر چشمای

 راینقد من تقدیر مورد در چرا... عوضی اون نه بود، من آغوش تو فریبا جای.. .خدایا:  کشیدم نعره

 رو ها دادنی... گرفتی رو ها گرفتنی... آوردی در سرم رو بازیهات دنیا ؟...دادی حکم ناعادالنه

 سرم به بخوای که نمونده چیزی کن بس دیگه... زدی رو ها زخم... کاشتی رو ها حسرت... ندادی

 ...بیدارم بی و عمیق خواب یه محتاج.... بخوابم آسوده شبا زارب... بیاری

 چی ، دید می خراب حال این با منو و بود خونه دایی زن هنوز اگه... خونه برگشتم خراب حالی با

 ثلم تونم نمی که بدونه بزار... نیست مهم دیگه برام... دادم تکون سری... گفتم می بهش باید
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 غم از میشد رو این و بود نکرده فراموش رو فریبا اون که چند هر... کنم فراموش رو فریبا اون

 از زودتر کنه وادار منو که زد می من بخاطر رو حرفا اون ی همه... فهمید خوبی به چشماش پشت

 رو اون وجود و برداره دخترش تنها از چشم مادر یه میشه مگه... بیرون بیام عشقش و فریبا فکر

 که تگذاش فریبا پای به رو جوونیش و زندگی تموم که دایی زن ؟...کی اونم. ..بگیره ندیده کل به

 ...ممکنه غیر این... نه...  نشه بزرگ ناپدری دست زیر اون

 هدید وضوح به آثارش اما...  بود رفته ، نبود دایی زن کردم نگاه رو جا همه... ساختمون تو رسیدم

 هخون... بود شده پاک وقت چند این غبار و گرد تموم و بود شده مرتب و تمیز خونه ی همه... میشد

 و ونهآشپزخ تو رفتم... بود برداشته رو خونه تموم سبزی قورمه خوش بوی... درخشید می آینه مثل

 کاش ای... افتادم فریبا یاد دوباره صحنه این دیدن با... کرده درست غذا برام گاز اجاق رو دیدم

 ی مهه مثل منم و بشه فریبا ام خونه کدبانوی داشتم آرزو خیلی... داشت کدبانو یه منم ی خونه

 برام دیگه که بود محالی آرزوهای... میکردم شماری لحظه خونه به برگشتن برای متاهل مردای

 مآروم که بود مشروب فقط... نداشتم هم سبزی قورمه به میلی... ممکنه غیر شدنشون برآورده

 فقط... خوردم مشروب و کردم همخونی باهاش و گذاشتم نغمگی آهنگ یه معمول طبق... میکرد

 ...میکرد درکم که بود اون.... خوند می منو دل حرف که بود خواننده وسط این

 ( تنهام خودت مثل منم بینی می که روزا این تو ، دارم رو تو حال منم) 

 ( اینجام چرا دونم نمی رفتن همه ای با منم ، دوری این از ام خسته منم) 

 ( من روز و حال شد این که کردم گم رویاتو کجا ، رفتی کجا دونم نمی) 

 ( رفتن تو تقدیر و شد غربت این من تقدیر که ، دیدی می رو فردا کدوم) 

 ( شکستم تو بی شب هر ، خاطرها هجوم زیر رفتی که تو) 

 ( نشستم عمر یک من ، خاطره یک همین پای قلبم مثل) 

 ( تنهایی حس با میکنم سر دارم ، وت یاد به خونه این تو) 

 ( اینجایی لحظه هر میکنم حس چرا ، عشقم تموم دونم نمی) 

 ( دارم رو تو فکر من که حالی این از ، حالم از دونی می چی تو) 

 ( زارم نمی دوشت روی عذابش ، عمره یک که بغضی این از) 
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 ( شکستم تو بی شب هر ، خاطرها هجوم زیر رفتی که تو) 

 ( نشستم عمره یک من ، خاطره یک همین پای قلبم لمث) 

 فکر تو باز رفتم و خوردم معده درد رفع برای پنیر و نون یکمی... شدم بیدار بدی سردرد با فرداش

 زیر... هکن رها واقعیتها دنیای این از منو بتونه که باشه مشروب از بیشتر چیزی یه باید... خیال و

 حرفاش اون و تیپ اون با که دیروز از... کرد نمی رهام لحظه هی فریبا فکر و بودم حموم دوش

 هیچ و گذرونه می رو دنیا خوش داره که بود معلوم... کشید شعله وجودم تو انتقام بیشتر ، دیدمش

 اینقدر تونه می آدم یه چطور که نبود پذیر باور برام... مادرش حتی... نداره اهمیت براش کس

 برا ، ندگیمز کردن تلخ بزرگیه اشتباه که شدم یادآور خودم به... بشه تبدیل هیوال یه به و کنه تغییر

 ...گذرونه می رو عمرش لحظات ترین شیرین داره... من از دوری در که کسی

 شرایط و خودم از باید کی تا... کردم می عملیش امروز همین باید که... شد زده مغزم تو جرقه یه

 ؟...بودم سپرده احساساتم دست به رو ام خصوصی زندگی چرا ؟. ..کردم می فرار اومده وجود به

 هیچ فریبا به رسیدن برای دونستم می که من ؟...بودم خاطر پریشون و سرگردون قدر اون چرا

  ؟...دادم نمی سامان و سر ام زندگی به چرا پس... نیست راهی

 : گفت و زد خوشایندی لبخند اونم هک... کنه پیدا برام رو مونا خواستم بهزاد از ، شرکت رفتم وقتی

 گاهی هم مونا حاال تا شب اون از... اومدی عقل سر باالخره... شدی قائل ارزش خودت برا بینم می

 کاری و بده تسکین درداتو تونه می اون که دم می قول بهت... پرسه می رو تو حال و زنه می زنگ

 ...کن تماداع بهش... کنی فراموش رو فریبا همیشه برای که کنه

... بدبختیامو تموم انتقام راه این از خواستم می... شدم کار به مشغول و دادم تکون سری

 ستتون می فریبا حسادت حس دادن قلقلک فقط... بگیرم فریبا از... زجرکشیدنامو... تنهاییامو

 وا به...  امپی یا تلفن با داشتم تصمیم اما... دیدیم نمی رو همدیگه ما که چند هر... کنه آرومم

 یناا اما... میشم عالقمند دیگه دختر یه به کم کم دارم و نیست مهم برام دیگه اون که بفهمونم

 شزجر و کنم اذیت رو فریبا طریق این از خوام می فقط که بود معلوم خودم برا و بود ظاهر به فقط

 نارشک در خواستم می که بود دختری تنها و بود نشسته قلبم فرماندهی مقر تو هنوز فریبا... بدم

 کس هیچ به و موند می قلبم شهبانوی همیشه برای فریبا... باشمش داشته همیشه برا و بمونم

 ..کنم زندگی تنها عمرم تموم اگه حتی... بشینه اون جای که دادم نمی اجازه
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 هم ظهر رناها و بود تمیز جا همه دایی زن لطف به... نداشتم کاری زیاد ، خونه اومدم که چهارعصر

 ارمد دونم نمی... ام خونه بفرسته رو مونا غروب دم که بودم گفته بهزاد به... مونا و منو شام میشد

 ساعتی یه... بود ممکن کار ترین درست نظرم به لحظه این اما... نه یا کنم می رو درست کار

 جین یه و گرفتم دوش یه فوری... میشد نیم و پنج داشت ساعت شدم بیدار وقتی و خوابیدم

 میشهه... میکرد جذابم و اومد می بهم خیلی سبزش رنگ... رنگ سبز پلیور یه و پوشیدم مشکی

... تمداش خاصی ی عالقه رنگ این به بود سبز فریبا چشمای چون... بود عشق نماد برام سبز رنگ

 که مامشب... رهن بیرون ذهنم از فریبا لحظه یه برا که میکردم پیدا چیزی یه باید بودم حالی هر در

 که دمپوشی رو سبز پلیور این و کنم فراموش رو فریبا اون بخاطر خواستم نمی اینجا اومد می مونا

 ....نکنم خطا پا از دست و نره بیرون ذهنم از فریبا فکر هستم مونا کنار که لحظه به لحظه

 میز رو بردم و یدمچ میوه از پر ظرفی و کردم درست قهوه و آشپزخونه تو اومدم سرحال و آماده

 دهدا اس بهزاد... کشیدم دراز کاناپه روی اومدم و گذاشتم هم مالیم آهنگ یه... گذاشتم پذیرایی

 کتش زیر از رو فریبا عکس... داشتم وقت هنوز... خونه دم میاره رو مونا دیگه ساعت یه تا که بود

 : گفتم حرص با و زدم زل زیتونیش چشمای به و برداشتم مبل

... نمک فراموشت خوام می... میکنم حال دروغیم عشق با... کار خیانت تو مثل میشم منم شبام از

 به.. .سوزوند منو که بود چشما این... نیارم یاد به دیگه رو زیتونیت چشمای اون لعنتی میخوام

 و زرو وت مثل یکی با خوام می... نمونده باقی برام هیچی دیگه... شدم خاکستر و سوختم معنا تموم

 ثلم میخوام... کار خیانت یه... وفا بی یه... احساس بی یه بشم خودت مثل باید... کنم پر شبامو

 ...نمیشه تموم باهات کارم حاالها حاال... ببرم لذت و ببینم رو دردکشیدنت... بدم زجرت خودت

 ثانیه ره و تیبیف پام به باید... بدی رو خیانتت تاوان باید... خودم پیش برگردی که میکنم کاری

 ...ببخشمت که کنی التماس

 رو لیاقت بی توی جایگزین عشق بار اولین برای خوام می و منه شب امشب:  دادم پیام فریبا به

 دارم رو یکی االن و نمیکنم فکر تو به دیگه... کنم بازی عشق باهاش صبح تا و خونه این تو بیارم

 ...دادم باد به رو عمرم روزهای ، ات یهودهب عشق گرو در سالها که توست از بیش ارزشش که

 حمیر بی همه این از دلم... کشید پر باهاش منم قلب پیام رفتن با زمان هم اما... فرستادم رو پیام

 عقلی فریبا دیگه... زنم می عقل از بدور کارهای این به دست چرا دونستم نمی اما ، اومد درد به

 ...بود نگذاشته باقی برام
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 و گذاشتم سرجاش رو فریبا عکس... بود گذشته ساعت یه این زود چه... اومد خونه زنگ صدای

 غرور پر و زیبا شب اون مثل مونا... کردم باز رو سالن در که بعد ای لحظه... زدم رو آیفون فوری

 و قرمز و مشکی مخلوط رنگهای با ابریشمی روسری یه با و مشکی بارونی یه... سالن تو اومد

 شکیم بلند پاشنه کفش جفت یه و بود کرده رویایی رو اش چهره خداییش که بود دهپوشی طالیی

 ...بود کرده ست رو تیپش ،

 افریب االن مونا بجای کاش ای... بوسید منو محبت با و آغوشم تو اومد انرژی پر و شاد و خندون

 : گفت لوندی با و کشید رو لپم مونا... میشد بهشت برام دنیا وقت اون... بود جلوم

 ...ات خونه تو کنی دعوت منو خوای نمی ؟...تیپ خوش کجایی

 ؟...نه مگه... ویال یا باغ گفت باید... نه که خونه:  داد ادامه ذوق با و انداخت اطراف به نگاه یه

 و انداخت جا همه به نگاهی یه و خونه تو اومد... تو بیاد کردم تعارف بهش دست با و خندیدم

 : گفت و کشید سوتی

 ...نمیشه این از بهتر... عالیه... نه که خوب... خوبه

 ؟...بخری خونه اومدی:  گفتم و زدم لبخندی میکردم نگاهش داشتم که طور همین

 و بخرم رو خونه صاحب اومدم... نچ:  گفت شیطنت با و خنده زیر زد بعد و کرد نگاهم تعجب با

 ...عزیزم بشم مشتری کن حساب ارزون... کنم عشق باهاش

 تو رفتم... پذیرایی تو رفت خواهی معذرت یه با و گرفت زود اونم که توهم رفت اخمام حرفش با

 یم بدم دخترا تیپ این از... بود لوند و گستاخ زیادی... آوردم شیرینی و قهوه براش و آشپزخونه

 خودشون امد به رو پولدار پسرای تونستند می راحتی به که بودند آشغالی های هرزه اونا... اومد

 امد به خواد می رو خودم بعد و دوخته کیسه ثروتم برا اول مونا که گفت می بهم حسم... بندازند

 کسی خوب و بود و بلد رو کارش خوب... نداشت دومی که بود خطی هفت یه بهزاد... بندازه خودش

 ودناب فریبا ی واسطه به روحم درسته... باشم خودم مراقب خیلی باید... سراغم بود فرستاده رو

 که ودب بدبختیام شروع تازه این... بشه تموم مونا دست به هم زندگیم گذاشتم می نباید اما... شده

 ، من برای مونا... بگم دروغ تونستم نمی که خودم به اما... کنم آروم رو خودم اون با خواستم می

 می رو فریبا فقط من ...کنه جدا رنجهام و درد از منو ساعتی که میکرد عمل مسکن یه مثل
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... هاش بوسه... دستاش نوازش با که بود اون... بود دردام ی همه درمان اون... خواستم

 ...برسونه خوشبختی به و کنه آروم تونست می منو... آغوشش

 رممنتظ جیغ صورتی تاپ یه با و بود آورده در رو مانتوش مونا... پذیرایی تو رفتم و کشیدم آهی

 تدونس می خوب...میکرد هوایی رو پسرا جوری بد ، سفیدش و لخت ی باالتنه و شتاپ رنگ... بود

 فریبا هوای در الاقل یا... بود مرده روحم من اما... کنه جلب خودش طرف به رو مردا که کنه چیکار

 می کاش... آه پشت آه... کشیدم آهی دوباره... شد نمی جلفم ی دختره این نزدیک و میکرد پرواز

 بهونه هرگز... دردام مسکن برای بودن تو از غیر کسی با ویا... ندیدنت ابد تا یا و نبودنت دونستی

 ....بردنت یاد از برای نمیشه

 که شیدک و گرفت رو دستم که بشینم روبروش مبل روی برم رفتم و جلوش گذاشتم رو قهوه سینی

 : گفت و مبل رو کنارش بیفتم شد باعث کارش این

 ...شده تنگ برات خیلی دلم... فرید نیشی نمی کنارم چرا

 : داد ادامه و انداخت قهوه به نگاه یه بعد

 ...خواد می مشروب دلم... ندارم میل قهوه

 از رو دستم... بودم ندیده اون مثل پرویی دختر حال به تا... توهم رفت هام سگرمه حرفش با

 : گفتم خشم با و بیرون کشیدم دستش

 ؟...کنی آروم هاتو غریزه و کنی مست شب اون مثل منو خوای می رهدوبا ؟...خانوم مونا چیه

 : گفت اخم با و شد تموم گرون براش ام جمله اینکه مثل

 ...خوردی می اونشب منو داشتی.... اومد بدت تو که نه

 بودی نخورده اونقدری دونم می ؟...چی تو اما...نبود حالیم هیچی و بودم مست شب اون:  زدم داد

 ؟...کردی کارا این از پسر تا چند با حاال تا... میکنی چیکار داری ینفهم که

 از رو امشب خواست نمی که دونستم می... کشید عمیق نفس تا چند... شد عصبانی... کرد سکوت

 : گفت آروم همین برای... بده دست
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 اون تا نه اام... نبودم کسی با گم نمی... کنی تصاحبم تونستی که هستی نفری دومین تو کن باور

 هر... میکنم برقرار رابطه باهاش دارم دوست که رو کسی من... گذروندم باهات اونشب که حد

 ...بشه من خصوصی حریم وارد تونه نمی کسی

 ستمدو فهمیدی نگذشته آشناییمون از بیشتر که ساعت یه تو... جالبه:  گفتم و زدم پوزخندی

 ؟...داری

 چه ، میاد بوجود نگاهم یه تو عشق... نکن ام مسخره لطفاً : گفت و رفت هم تو اخماش دوباره

 ...ساعت یه تو برسه

 انآتشفش کوه مثل و... نشست وجودم تو خشم بزرگ موج یه زبونش از عشق ی کلمه شنیدن با

 : زدم داد سرش و شدم بلند و شدم منفجر

 رو من هک کسی حتماً... ونبیر میکنم پرتت لگد یه با که بزنی حرف عشق از نداری حق... مونا ببین

 ...گفته بهت هم رو منو زندگی ی قصه کرده معرفی تو به

 حدود و حد باید... بترسه باید... بود ترسیده خیلی ازم اینکه مثل... داد تکون رو سرش حرف بدون

 : دادم ادامه... بشناسه رو خودش

 هدرست... نمیکنم عوض گهدی کس عشق با رو اون عشق باقیه عمرم تا و فریبام عاشق هنوز من

 رو اجازه این اگه... مونم می وفادار بهش عمرم آخر تا من اما... نیست من مال دیگه دختر اون که

 داشتهن توقع... کنی آرومم و باشی پیشم خوام می... تنهاییمه بخاطر فقط و فقط اینجا بیای دادم

 عنیی... نمیکردم خیانت فریبا به وگرنه... بودم مست شبم اون... باشم باهات شب اون مثل باش

 نمی اتاق یه تو وجه هیچ به بمونی اینجا شب دادم اجازه اگه... ده نمی بهم رو اجازه این عشق

 تو که.. .اینه دیگه مسئله یه... بمونیم باقی دوست یه حد در... بشه حفظ حریمامون باید... خوابیم

 ذشتهگ از نه... داشتی ای گذشته چه بدونم امخو می نه... نمیکنی کنجکاوی فریبا و من ی مسئله

 ...سالمت به وگرنه... بمون هستی راضی اینطوری اگه... زنم می حرفی ام

 و کرد پر جام تا دو و بود روش مشروب شیشه یه که میز سمت رفت آروم و زد محوی لبخند مونا

 : گفت و دستم داد رو جام یه و کنارم اومد

 ...صادقی قدراین که تو سالمتی به بخور
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 ....کنه جلب منو ی توجه کم کم و کنه نزدیک رو خودش بود بلد خوب... گرفت ام خنده حرفش از

 هی به من... بگیرمش بغل تو که همین حد در... کنم لمسش خواستم می منم ؟...بود چی ایرادش

 اموشخ منو هابالت تونست می مونا شاید نبود دستم دم فریبا که حاال... داشتم احتیاج گرم آغوش

 نباید دح همین تا... بردم می لذت ازش بغلمه تو فریبا اینکه فکر به باشه آغوشم تو وقتی... کنه

 و ییامتنها روزای با بتونم ، کنارم مونا بودن و زمان گذشت شاید... بریم جلو بیشتر گذاشتم می

 ...زخمام روی اشهب مرحمی و... بگیرم آروم یکمی تا... بیام کنار جوری یه فریبا دوری

 الخوشح اونم... کشیدیم سر رو مشروب همدیگه با و بوسیدم رو موهاش و گرفتم بغل تو رو مونا

 : گفت آروم بود ام شونه رو سرش که طور همین... کنه نرم یکمی منو تونست باالخره که

 ...دارم دوست خیلی فرید

 کنه هتکی بهم فریبا داشتم آرزو روزی یه.. .فریبا بخاطر... مونا خاطر به نه... شدم منقلب حرفش با

 اشدنی زن خوشبخترین رو اون و کنم باورش تا... ببره آسمونا اوج به منو تا... داره دوستم بگه و

 می... بود عشق ی ممنوعه سرزمین جزو... بود محال آرزوهای جزو من آرزوهای همیشه اما... کنم

 کنی بند در رو چه هر اینکه از غافل... دارم نگه خودم ابر ابد تا رو فریبا عشق و یاد و فکر خوام

 ...میشه دور ازت بیشتر

 ( میرم می شبی غریبانه چه اینجا تو بی.....  دلگیرم ها فاصله این از من) 

 ( تقدیرم این ی خسته زمان الفبای در.....  من و خوابد نمی هیچ غم و گریه ساعت) 

 دوست که سبزی قورمه... دارم گی خونه غذای امروز... مبخوری شام بهتره:  گفتم و شدم بلند

  ؟...داری

 ...منه ی عالقه مورد غذاهای از یکی سبزی قورمه... نه که چرا:  گفت و کرد زیبایی ی خنده مونا

 ...چرانی شکم سوی به پیش پس:  گفتم

 ...آشپزخونه تو رفتیم هم با و خندید

 اما.. .کرد می پریشونم فریبا یاد مونا وجود با لحظه به لحظه که چند هر... بود خوبی شب شب اون

... بود ارسیگ و مشروب خوراکم فقط و نداشتم غذا به میل تنهایی تو... بود تنهاییم شبهای از بهتر

 و کرد حفظ باهام رو اش فاصله من تذکرات با مونا... خوردم سبزی قورمه سیر دل یه اونشب اما

... ودب عشقم زندانی توش فریبا روزی یه که اتاقی اون تو رفت و بوسید رو لپم فقط خواب موقع
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 و آوردم رو فریبا عکس دغدغه بدون و کردم قفل پشت از رو در احتیاط محض و اتاقم تو رفتم منم

 ...زدم می حرف باهاش خواب موقع دیگه شبای مثل

 یرمپ اما... نمیشه رپی عکس این که... آخ... میکنم نگاه رو عکست:  گفتم و بوسیدم رو عکسش

 ...میکنه

... میکرد حال داشت من عشق آغوش تو االن عوضی اون... فریبا پیش کرد پرواز روحم ناگهان

 های ریه تو رو موهاش عطر و میکرد فرو من عشق موهای تو رو سرش داشت االن... نامرد اون

 ...چشید می من عشق لبهای از االن داشت کار خیانت اون... میکشید کثیفش

 انلیو یه و شدم پا... داد دست بهم خفگی حالت.  شد کوتاه نفسام ها صحنه اون آور عذاب فکر با

 یم جنون به منو داشت فکرش... بیاد جاش سر نفسم یکمی تا خوردم و برداشتم میز روی از آب

 قعش فریبا ی گرفته گر تن با و بود شده یکی عوضی اون تن با فریبا گرم تن االن... کشید

... نوشید می حیات آب من جای به و بود من عشق لبهای روی روانی اون لبهای االن... میکرد

 هم ثانیه به ثانیه چرا کردی جداش من از اگه ؟...جونم به انداختی که بود دردی چه این... خدایا

 ؟...میکنی خاکسترنشینم منو و میاری یادم به رو اونا آغوشی

 چی مردک اون ؟...نداشت دوست منو عطشناک لبهای چرا ؟...تنخواس منو داغ تن فریبا چرا

 و خراب افکار اون تا دادم تکون بار چند رو سرم ؟...داد ترجیح من به رو اون فریبا که داشت

... خوردم خواب قرص تا چند و گذاشتم غمگین آهنگ یه... بیرون بشه پرت سرم از مالیخولیایی

 ...بالشم روی چکید می اشک چشمام ی گوشه از... بخوابم بگیرم و بگیرم آروم اینطوری شاید

 شب هر اشکای بود خوبی باغبان رو بالشم گلهای الاقل... نداشت هیچ من برای اگه عشق این

 ...من

 ...گرفت رو چشمام ی قلعه خواب تا کردم زمزمه آهنگ با نوا هم

 ( باشیم همدیگه یاد نیمتو می اما میریم.....  جداشیم هم از خواسته تقدیر دستای اگه) 

 رو عشقت... خوام می رو خودت من... خوام نمی رو یادت من لعنتی:  زدم فریاد شعر بیت این با

 ...خوام می

.. .میزد صدام و کرد می پایین و باال رو در ی دستگیره هی و در پشت بود اومده مونا... فریادم با

 : زدم نعره سرش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

341 

 

 ...بیرون خونه این از میکنم تتپر میام وگرنه... اتاقت تو گمشو

 ...دستش اومد شیریم کله ی نعره با کار حساب اینکه مثل... نشنیدم رو صداش دیگه

 ( باهامه خاطراتت دونی می خوب و میرم.....  جامه تو قلب تو دونم می خوب و میری) 

 ( هپام رد ی تشنه رفیقونه که ای جاده.....  تنهاییامه و بغض شروعه تو بی جاده) 

 ( جدایی این بر مرگ و سکوت این بر مرگ.....  صدایی بی و ساکت اینقدر که ، گلوگیر بغض) 

 ( بمونم پیشت اما بمیرم دارم دوست.....  جنونم اسیر من چشاته تو اشک وقتی) 

 ( بریدن دل این از وای سخته چه رفتن وای.....  کشیدند پامون پیش و مون پایانه خط

 ( جدایی این بر مرگ و سکوت این بر مرگ.....  صدایی بی و ساکت اینقدر که ، گلوگیر بغض) 

 فریبا حال زبان

 شاید بگم تونم می جراًت به که روزایی... گذشت می فرسا طاقت و سخت روزای اون از ماه چند

 و کتک و غصه و غم از بود پر روزام ی بقیه و داشت شادی برام رفته هم روی هفته یه فقط

 می راه پاهام رو و بودم نبریده هنوز چرا دونم نمی... گذشت می سخت خیلی زندگیم ...مشاجره

 نسج از اگه مخصوصاً  ، کسی طرف از اشاره کوچکترین... میشد بدتر روز به روز عماد رفتار... رفتم

 جسمم و روح همه از اول ، جدال و جنگ این که میکرد پا به نکردنی باور جنجال یه ، بود خودش

 ندگیموز شکاکیش و بدبینی و نمیشد سرش منطق چرا دونم نمی... رو خودش بعد ، میکرد ابودن رو

 فراری ازم دانشگاه های بچه تموم... دانشگاه تو نه ، داشتم آرامش خونه تو نه... بود کرده سیاه

 ...میکردند رفتار باهام باشه داشته جذام که آدم یه مثل و بودند

 ومن ، میکردم اعتراض هم وقتی... دونستم می عماد الکی عشق و بینیبد مدیون رو اینها ی همه

 ... میکرد تکرار برام بارها رو جمله یه همیشه و میکرد وفایی بی و خیانت به محکوم

 ...داشت رو عشق و وفا توقع زنا از نمیشه وقت هیچ:  عماد

 ردهک اعتماد بی اینقدر زنا به نسبت رو اون که بود افتاده اتفاقی چه ، اون ی گذشته تو دونم نمی

 و اسم اون به دارم هنوز که... زد صدا مهتاب منو پارسا و اون دعوای تو که نرفته یادم هنوز... بود

 اسم هب کسی عماد ی گذشته در میگه حسم... میکنم فکر بود چشماش تو که ترسناکی حالت اون
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.. .کرده بدبین و اعتماد بی دخترا به نسبت رو اون و کرده خیانت بهش که... داشته وجود مهتاب

 ...کنم جو پرس کسی از و بدونم بیشتر موردش در باید

 رو واقعیش عشق خواست می اصطالح به و اومد می راه باهام و میشد مهربون که هم مواقعی

 رخرابت و خراب رو حالم ، میگرفت بازی به رو جسمم و روح و بود کنارم که اینکه از... بده نشونم

 خود تا و بود شده یکی خوابمون اتاق ، باشه مهم براش من رضایت اینکه بدون دیگه... کردمی

 بی و خودش داشتن دوست و عشق از خوابیدن موقع تا و گرفت می دستاش حصار تو منو صبح

 ...میکرد تصرف رو اون چشمای خواب کم کم تا... میکرد نجوا گوشم دم ، احساسیم بی و وفایی

 چهی که بود ای بهونه بهترین ، نشونه این که داد می هدیه بهم رو استرس بودن دعما با همیشه

 فقط میگذشت هم دیگه سال ده اگه حتی... بشم عماد عاشق تونستم نمی زمان هیچ در و وقت

 غمهای از دیگه یکی ها تازگی به که فریدی... بود نشسته جونم و ذهن تو فرید عشق و فرید

 اییه پیام یا و وفایی بی و خیانت های پیام گاهی که بود این اونم... بود دهکر هدیه بهم رو زندگی

 می برام ، بود کرده انتخاب تازگی به که دخترش دوست و خودش بازی عشق لحظه به لحظه که

 هک حاال که داره کینه ازم اینقدر که دونستم می... بده عذابم کارش این با خواست می... فرستاد

... کنه له رو غرورم... کنه خوردم منو... کنه تالفی خواست می طوری این سهر نمی بهم دستش

 تحساد مونا به وقت تموم و یود شده چم دونم نمی... بزاره روم بدی ثیر تاً بود تونسته هم الحق

 ...گذروند می خوش فرید آغوش در یا کنار که... میکردم

 ...سوختم عنام تموم به و زد آتیشم که داد بهم پیام یه روز یه

 رو هایت بوسه چون... کردی رهایم... نجوییدم رو برهنگیت که چرا... کردی رهایم:  فرید پیام

 ...ورزیدم عشق... فقط و فقط که... کردی رهایم... نچشیدم رو گناه گس طعم و... نطلبیدم

 یگناه بی برای... خودم تنهایی برای ریزم می اشک... بود شده سرازیر اشکم پیامش خوندن با

 هب متهم منو چرا ؟...زنی می نیشم اینقدر چرا ، نیستی مرهم اگه... فرید وای... فرید وای... خودم

 که داری خبر چه... میگذره چی ام وامونده دل این تو که داری خبر چه تو ؟...میکنی رانی هوس

 سرنوشت این دست ی بازیچه باید کی تا... خدایا... شده خون مخزن... مجروهم قلب... دلم این

 این پایان دونستم می کاش ای ؟...بگیرم آروم قراری بی های گریه این با کی تا ؟... باشم لعنتی

 ومن که دیدم می رو اونایی شرمندگی و ؟...میشه آشکار منم حقیقت کی تا... میرسه کی دردام

 ...میکردند خیانت و رانی هوس به متهم
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 التعد بی که ، گناهی بی این از... زدند می دم ازش وفایان با که وفایی بی همه این از میگیره دلم

... ددا می آرامش بهم کمی که بود خدا یاد فقط مواقع جور این در... بودند بریده خیانت حکم برایم

 منم بتنو باالخره... است سپید سیه شب پایان که میکردم تکرار رو جمله یه همیشه و داد می امید

 بی قضاوتهای از باید اونا... کردم می تحقیرشون... میکردم له رو اونا غرور وقت اون... رسید می

 که کسی چطور که فهمیدند می باید اونا... باشند من ی شرمنده عمر تموم شون عجوالنه و جا

 به لبالا فارغ بتونه فقط تا... داد نمی ازدواج به تن قیمتی هیچ به و کوبید می زمین به پا اینقدر

 اول از که شد مردی عاشق ماه دو تو که افتاد براش اتفاقی چه یهو... باشه مادرش آرزوهای دنبال

 ازدواج هم با هفته دو عرض در و نمیکنه فکر هم بهش و نداره دوست رو اون میکرد ادعا هم

 ...کردند

 تبدبخ فریبای سر رو ها کوزه کاسه ی همه و ندادند کردن فکر فرصت هم خودشون به حتی اونا

 و پولدار سرپ یه عشق بخاطر که بود پست اینقدر... بود خیانتکار... بود وفا بی فریبا که... شکوندند

 به تا... گذشت اش مادرانه غرور و ساله چندین زحمات و مادر روی از حتی و داد تن تیپ خوش

 ...بپوشه عمل جامعه خودش های خوشی

 راچ که کنه تحقیق و بفهمه منو که و بود مادرم... زد می آتیش رو قلبم که چیزی بیشتر همه از

 از و چیه دخترش درد که نفهمید حتی... شده رو اون به رو این از ماه یه عرض در دخترش

 خونواده و خونه از رو اون و گرفت جبهه مقابلش در بالفاصله و نخوند رو اون زیاد غم چشماش

 رو اون مدت تموم و نشناسه نمک ترشدخ کرد می فکر اینکه ی واسطه به اونم... کرد طردش

 ...گرفته ندیده

 ی شرمنده و بزنند زندگیش پای رو بیگناهیش مهر ، همه که برسه روز اون به که منتظره فریبا

 نیرو و امید کورسوی بهم حقیقت شدن مال بر و روز اون فقط... باشه شون عجوالنه های قضاوت

 ...میکنم مقاومت دارم هنوز که داد می

 آفتاب ، زمستون سخت سرمای همه اون از بعد... شدیم می نزدیک نوروز عید به داشتیم کم کم

 دچار انگار من قلب ولی... داد می عید از خبر بهاری های شکوفه بوی و بود آسمون توی دلپذیری

 ...بود شده زمستون سرمای

 و بودم مامان پیش زهنو که عیدایی... رسید خودش اوج به تازه شروع این با منم های دلتنگی

 وت که میکرد مجبور منو مادرونش غرغر هزار با... بود خوب چقدر ، بودم نشده کسیهام بی ی آواره
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 با بازی و مختلف های بهونه به هم گاهی و میکردم کمک گاهی منم... کنم کمکش تکونیاش خونه

 نهی و امر با و شدمی مامان همدست ، هم فرید وسط این... رفتم می در کار زیر از ها بچه

 اون از تا چند و بایستم روبروش که... میکرد تر جری منو... زورگوییش و اخم با... دستوریش

 دنبالم که کنم وادار رو اون و... بشم عصبانیتش باعث که... کنم حوالش دار تیکه و سنگین حرفای

 هک پیچید می رو ستمد مچ رسیر می بهم دستش هم وقتی... کنه تهدیدم مدام و بیاد حیاط دور

 ...افتادم می کردن غلط به که آورد می سرم به کاری و رفت می باالتر محله هفت جیغم صدای

.. .داد نمی مهلت بهم دیگه هقم هق و اشکام... سوخته خاطرات یادآوردن به و کشیدم سوزناکی آه

 ویتس به ، دستامو بازم اما. ..کرده کوتاه تو به رو ، دستامو تقدیر دونم می اینکه با... عزیزم فرید

 که نگیر من از رو یادت پس... یادت به قانعم... بیایی تر نزدیک تو که امید این به... میکنم دراز

 ....دنیاست تصویر ترین مهربون یادت

 که مبودی مانتو یه خرید حین در...کنیم خرید عید برا تا پاساژ یه تو بودم رفته عماد با که روز یه

 دچن... بده رو تلفن جواب تا بیرون بره پرو اتاقک در دم از کرد مجبورش که شد عماد به تلفنی

 اتاقک اون تو داشتم جا کمی بخاطر و نیومد اما... بزنه صدام و بیاد عماد که کردم صبر ای لحظه

 ، پرو در شدن باز با... کنم باز رو پرو در شد باعث کالفگی حس همین که... شدم می کالفه

 : گفت و شد خیره پام تا سر به زیاد ذوقی با و ایستاد روبروم هفروشند

 یخاص زیبایی چشماتون رنگ به سبزشم رنگ... میاد هیکلتون به مانتو این خور تن چقدر وای

 ...شدید محشر واقعاً ... داده

 ناگهان... شنید حرفاشو متاًسفانه و رسید عماد که بود نشده خارج دهنش از کامل حرفش هنوز

 تمش یه معطلی بدون و برگردوند خودش طرف به و کشید رو بیچاره جوون بازوی ، غضب میر لمث

 سرش و طرف اون شد پرت ، بود شده غافلگیر که برگشته بخت جوون... کرد صورتش ی حواله

 خفیفی جیغ خون دیدن با... شد روانه گردنش پشت از خون و صندلی ی لبه به خورد محکم

 : گفت فریاد با و شد من ی همتوج عماد که کشیدم

 چقدر تماس من یه میکنم حالیت خونه بریم بزار... بیار در رو لعنتی مانتوی اون و پرو تو گمشو برو

 ...داره کره

 رو خودم مانتوی و آوردم در رو مانتو... پرو تو رفتم گلوم تو سنگین بغض یه و زار حال با

 اطربخ و بپوشم رو مانتوم درست تونستم نمی که لرزید می دستام چنان لحظه اون... پوشیدم
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 متمو... کشید رو بازوم تموم غیظ با ، دیدنم با عماد... بیرون اومدم تا کشید طول یکمی همین

 همغاز از داشتیم... نشست اشک به چشمام درد از که کرد خالی بازوم سر رو دیوونگیش و خشم

 با... نیخو دستاش و بود سرش به دستش هنوز که کردم فروشنده به نگاه یه که رفتیم می بیرون

 : گفتم لرز

 ...برسونیمش درمونگاهی یه تا بیا... میاد خون سرش از داره عماد

 :  زد داد کشید می منو که طور همین خشمگین و شده کلید دندونای با

 می ناپاک چشم عوضی این برای دلت... کنم ناقصت جا همین نزدم تا بیفت راه و شو خفه

 ؟...هسوز

 عماد ی یقه پشت از و شد بلند چطوری فروشنده دونم نمی که بیرون بریم رفتیم ترس و دلهره با

 بعد ساعتی که ، آنها دعوای شروع بود این... عماد چشم پای خوابوند مشت یه اونم و گرفت رو

 و اوردنی کم هم عماد... کرد شکایت عماد دست از فوری فروشنده... کشوند کالنتری به رو همگی

 نماها ی شماره... لرزیدم می طورکه همین...فرستادند بازداشتگاه به رو دو هر... کرد شکایت اونم

 مآرو و میاد دیگه ربع یه تا که کرد مطمئن منو ماهان... کردم تعریف براش رو جریان و گرفتم رو

 از رو عماد ، رکتش سند گذاشتند و پرونده سروان با زدن حرف کلی بعد و و اومد ماهان... باشم

 ...بیرون آوردند بازداشتگاه

... سرجاش بیاد حالش که بخوره خنک آب روزی چند خواست می دلم... بود تو اون ساعت یه فقط

 هک... من سمت برداشت خیز دید منو تا... بود خودخواه بشر این مراد وفق چیز همه اینکه مثل اما

 ...نگذشت شتهدید و داد از ولی... گرفت رو جلوش ماهان

 ...بزاری نمایش معرض در رو خودت خوای می همیشه که عقل بی توی... توست تقصیر همش

 زد فریاد عماد سر و کرد بهم نگاهی ماهان... ماهان جلوی اونم ، شدم خورد و خوردم جا حرفش از

: 

... ردهک جنایت مگه گفته رو نظرش که پسره اون... آوردی در رو شورش دیگه تو... کن بس عماد

 زیادی که هستی تو این... همینه کارش و است فروشنده اون ؟...آوردی سرش رو بال این که

  ؟...میکنی چیکار داری فهمی می... میدی دست از رو فریبا اینطوری عماد... میدی نشون حساسیت

 : زد فریاد و شد عصبی هم بیشتر نشد آروم تنها نه ماهان حرف با عماد
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 ...نکن دخالت پس... نیست مربوط کسی به فریبا و من مشکل نزن حرف تو

 ماهان... کردم خواهی عذر ازش لب زیر و شدم ماهان شرمندی عماد ی نسنجیده حرف از

 : گفت و زد پوزخندی

 ...رسیده ما به خیلی عماد از... خانوم فریبا نباشید نگران

 : گفت من به رو و گرفت رو دستش ماهان اما... بریم که کشید رو بازوم فوری عماد

 ... دارم حرف عماد با من ماشین تو برید شما

 هر حالم... ماشین سمت رفتم ماهان از تشکر با که کرد ول رو بازوم و نزد حرفی بار این عماد

 ماشین تو... بود شده خشک چوب مثل دهنم... لرزیدم می داشتم هنوز... میشد خرابتر لحظه

 از.. .نداشتم رو روانی این ی حوصله دیگه... دادم ماشین ی شیشه به تکیه رو دستم و نشستم

 این ی دنباله هنوز و بود داشته نگه دعوا و توهین و تحقیر با پا لنگه یه منو ساعت این به تا ظهر

 یه ، بد لحظه یه بود خوب لحظه یه... داشت ادامه عماد اکشن های صحنه و بود خونه تو ماجرا

 تو دب دقیقه یه و میشد تنفر از پر چشماش بار یه... پرخاشگر و صبیع لحظه یه... مهربون لحظه

 اگه... فهمیدم نمی رو کارهاش از کدوم هیچ دلیل و بودم مونده متعجب... بود عشق چشماش

 ؟...بود چی کارهاش این معنی پس ، داشت دوستم

 هی گفتم که بیدکو بهم محکم رو در چنان و اومد باخشم عماد که... گرفتم دستام بین رو سرم

 منگاه نگرانی با داشت که و انداختم ماهان به پنجره پشت از نگاه یه... شد داغون ماشین طرف

 با عماد... داد رو پاسخم سرش دادن تکون با اونم... کردم خداحافظی ازش اشاره با... کرد می

 رو سرعت اون تونمب تا بستم رو چشمامم... خونه سمت رفت و بود گذاشته گاز روی پا قدرت تموم

... کرد باز رو در ریموت با و رسیدیم...  کردم باز رو چشمام شد کم که سرعتش... کنم تحمل

 با و شد باز شدت به در که کردم می باز رو مانتوم داشتم... ساختمون تو رفتم و شدم پیاده فوری

 نکهای مثل... بود ایستاده در درگاه تو و بود زده باال رو شرتش تی آستین... دیوار تو خورد شتاب

 ...اساسی دعوای یه برای بود اومده

 کوتاه نفسهای با و جلوتر اومد قدم یه... برسه دادم به خدا... بود شده ترسناک چشماش دوباره

 : زد فریاد
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 هلحظ اون ؟...بزنه دید رو هیکلت اون عمیق که شد پیدا یکی باالخره ؟...گذشت خوش بهت امروز

  ؟...شد آب قند کارخونه دلت تو

 یم نسبت من به داره ، رو خودشه الیق چی هر احمق ی مرتیکه... شد شکسته کمرم توهیناش با

 : داد ادامه میکردم نگاهش که طور همین... ده

 هرزه مثل زنم ندارم دوست ، بگم بهت باید بار چند ؟...کنم جمعت خیابون کوچه تو از همیشه باید

 ...نهبز تیک یکی با دقیقه هر ها

 بدم وشگ توهیناش به و بایستم تونستم نمی دیگه... کشیدم عمیقی نفس یه و بستم رو چشمام

 بدجور... بود شده تموم تحملم دیگه اما... میشه تموم ضررم به ، دادن جواب بهش دونم می

 : گفتم و زده زل سرخش چشمای به نفرت با... میکرد مقایسه خیابونی دخترای با منو داشت

 مومت همیشه برای رو کثیف بازی این آینده روز دو تا شده تموم تحملم دیگه... عماد سفم متاً برات

 ...میکنم

 ور کرد پرتم و کشید وحشتناکی طرز به بازوم که بیرون اتاق از برم رفتم و زدم بهش تنه یه

 مامشچ تو و جلوتر اومد... بود نشسته خون به چشماش عصبانیت از و زد می نفس نفس... تخت

 : گفت و شد خیره

 ؟...بازیه جور چه کثیف بازی و... کیه عماد کنم حالیت تا بگو دیگه بار یه ؟...کردی غلطی چه

 

 با... زدم کنار و بود ریخته دورم کردنم پرت شدت از که رو موهام... ایستادم روبروش و شدم پا

 و وبیخ به رو مسئله این بتونم شاید تا بزنم حرف باهاش مالیمت با رفتم... بهم بود زده زل خشم

 عفض دلم درد از که... داد پیچ و گرفت رو دستم مچ و توپید بهم دوباره که بدم اش فیصله خوشی

 ... زد فریاد و رفت

 یفکث عشق این بگی یا ؟...کدومه کثیف بازی بگی یا ؟...کنی تکرار رو حرفت نداری رو جراًتش

 ؟...کدومه

 : گفتم ندبل صدای با و گرفتم فاصله ازش یکمی و بیرون کشیدم شدست از سختی به رو دستم مچ
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 یه بعدش ، بیرون میرم شده نفرین ی خونه این از که بار هر چرا... کن تمومش خدا برا عماد

 دیگه ؟...میکنی شیشه تو رو خونم چرا ؟...بدبینی اینقدر چرا ؟...میکنی درست برام اعصاب جنگ

 ...کنم تحمل تونم نمی

 هک میاد گیرت چی... افترا چقدر... توهین چقدر... تونم نمی ؟...عماد فهمی می:  زدم فریاد بیشتر

 ...عماد... بشم متنفر ازت نکن کاری ؟...میکنی خالی رو چی ی عقده ؟.چزونی می منو اینقدر

... دهش بسته درد زور از چشمام... دیوار تو خوردم محکم سیلی یه با که بود نشده تموم هنوز حرفم

 گیج و کردم باز رو چشمام آروم ای لحظه از بعد... سوخت چشمام و کشیدم عمیق نفس یه

 مجون بی بدن... ندارم رو صورتم طرف یه قویش ی ضربه این با میکردم احساس... کردم نگاهش

 تو رو گردنم و جلو اومد لحظه یه تو... لعنتی بود بردار دست مگه اما... دادم تکون سختی به رو

 می ور صورتم و خورد می صورتم به آتشینش و تند نفسهای... دیوار به چسبوندم و گرفت تشدس

... داد می خراش رو ام حنجره بدجور بغض... داد نمی بهم رو حرکتی هیچ ی اجازه... سوزوند

 سیرا صفت بی و وحشی ی گربه یه چنگال تو که داشتم رو دفاع بی و ضعیف ی پرنده یه احساس

 ...بود شده

 ارششک به که بود گرگی چشمای مثل... بود غریبه باهام چقدر... کردم نگاه چشماش تو نفرت با

 ره از خالی... ترسیدم چشماش از لحظه یه... شده کردنش پاره تیکه و حمله برای آماده و رسیده

 ...زندگی از خالی... حسی

 کور اما... میکشی نشون و خط من برا ، عوضی کوچولوی تو:  زد نعره خشمش از پر صدای با

 ...کنم دائمیش امشب خوام می... نیست مصلحتی ازدواج این دیگه... دلم عزیز خوندی

 هی که... فریبا بشی الل ای ؟...زد می حرف چی از داشت این... دادم قورت رو دهنم آب ترس از

 سرم رو ییبال همون امشب همین شد باورم که زد رو حرف این جدی اینقدر... ندی دستش بهونه

 می ازش ترسناکش رفتارای این با... نرسه بهم دستش میکنم تالش دارم ماهاست که میاره

 ...بود کرده هالهل زهر از تر تلخ رو کامم ، زندگیم لحظه به لحظه بابتش که ترسیدم

 کرد پرت خشم با و کند رو شرتش تی لحظه یه در و نشست پاهام روی و تخت رو انداخت منو

 با... ردمیک باز رو لباسم های دکمه داشت کنم پنهون رو ترسم تونستم نمی دیگه... تاقا ی گوشه

 ...کنه رها منو میخواستم ازش التماس با و زدم می دستاش به مشت

 ... بشم متنفر ازت نکن کاری... کن ولم عماد
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 و یبش من لما باید تو... نیست مهم برام بشو متنفر:  گفت میکرد باز رو لباسم که طور همین

 ...نزنه سرت به خیانت فکر که زنم می خودم نام به رو جسمت امشب همین

 دم... زد آتیشم و لختم ی تنه به چسبوند رو لختش ی تنه و من روی خوابید شد باز بلوزم وقتی

 : گفت گوشم

 ینا زارم نمی... برسی ات دیگه ی عاشقونه احساسات به که بشی بستر هم خوای نمی من با تو

 ...بشه دیگه کسی مال گرفته گر تن

 ساله بیست دختر یه به رو کردنش تحمل که بود عذابی چه این خدایا... شد سرازیر اشکم

 ...بده پناه محبت از شده طرد تنهای من به... کن کمکم.. میارم پناه تو به خدایا ؟...دادی

 به کاری... نداشت من کایاش به کاری عماد... ریختم می اشک و میکردم خواهش خدا از دلم تو

.. .بوسید رو شکمم تا پیشونی از... داد می انجام رو خودش کار و نداشت من ی گرفته آتیش دل

 می داشت ترس از من قلب..... کردیم می حس همدیگه ی سینه روی ، رو قلبهامون تند ضربان

 ارک خودخواه بشر این با کردن مدارا دیگه... من به رسیدن هیجان از اون قلب و ام سینه تو کوبید

 : زدم فریاد... کنه بازی روانم و روح با اون بزارم و باشم ساکت تونستم نمی دیگه... نبود من

 یم خودتون گذرونی خوش برا فقط رو زنا لعنتی مردای شما... نامرد متنفرم ازت... عوضی کنار برو

 بعد و... میکنید پنهمون عشق نقاب پشت رو حیوونیتون ذات اون و جلو میاد عشق با اول... خواید

 ...میکنید عشق جایگزین رو هوس و غریزه آوردید چنگ به که رو طعمه

 از که کرد تکرار رو کار این اینقدر... بدم ادامه نداد اجازه بهم دیگه و شد قفل لبهام رو لبهاش

 بود هرفت گذشته به انگار که چشمایی با و کند دل لبهام از باالخره... رفت ضعف دلم لبهام سوزش

 : گفت مهربونی با و کرد نگاه من به

 ...منی عشق تنها تو... منی مهتاب تو... دارم دوست خیلی مهتاب

 نوم انگار که بود طوری نگاهش... چرخید مغزم تو اسم این باز... زد زنگ گوشم تو مهتاب اسم باز

 باعث که داره وجود مهتاب دختره این اسم و اون بین ای رابطه که شدم مطمئن دیگه... دید نمی

 ماا... کنار بزنمش که کوبیدم اش سینه تو رو دستام کف... شده عماد روان و روح ویرانی همه این

 ...هیکلی و بود قوی... نخورد تکون جاش از هم ساعت نیم برا
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 ارچیک باهات ابمهت این ؟...انداخته روز این به رو تو که خریه کدوم لعنتی مهتاب این... زدم داد باز

  ؟...زنی می صدا مهتاب منو که کرده

 ...فریبام من... بفهم خدا رو تو... عماد فریبام من... لعنتی نیستم مهتاب من:  زدم نعره

 : گفتم دوباره... من به زد زل و حال به شد پرت گذشته از انگار ام جمله با

 ...میکنی شکنجه و زنی می صدا اسم این به منو بار هر چرا ؟...عماد کیه مهتاب

 تمصور تو پی در پی سیلی تا چند و کرد خالی دستاش تو رو حرصش تموم... شد تموم حرفم تا

 از فقط... رفت گیچ سرم که بود محکم اینقدر ها ضربه... بیرون پاشید دماغم از خون که خوابوند

.. .کوبید بهم محکم رو در و بیرون رفت اتاق از و برداشت رو شرتش تی که دیدمش چشمام الی

 ...نفهمیدم هیچی دیگه و شد سنگین چشمام لحظه یه برا... بود شده سر صورتم تموم

 چشمام تنم روی عماد داغ دست لمس با که بودم شده بیهوش اصالً یا خوابیدم چقدر دونم نمی

 داره و دهکر مست که دیدم رو عماد و برگشتم و شدم خیز نیم و اومدم خودم به یهو... کردم باز رو

 الکل ندگ بوی...کشید می بپوشم رو لباسم بودم نتونسته که تنم تموم به دست مستی حالت تو

 و گردن و صورت و سر و دارم دوست گفت می مدام مستی عالم تو و زد می بهم رو حالم داشت

 رو اختیاری هم و شدند می تر قوی هم مستی تو آدما ، ترسیدم می ازش... بوسید می رو بازوهام

 چند مستی زور از عماد که کرد کاری و دید رو تنهاییم و ترس خدا بار این اما... نبود حرکاتشون

 ...ببره خوابش بعد لحظه

 برد نمی خوابم... کشیدم دراز تخت ی دیگه ی لبه رفتم و کشیدم بیرون دستاش حصار از خودمو

 می که رسیدم می مامان حرفای هب االن... رفت می رژه روم جلوی از اتفاقات اون لحظه لحظه و

 و بود دهش بیشتر اعصابش روی کنترلی نداشتن و بدبینی حالت... نداره خوبی ی گذشته عماد گفت

 مدون نمی... نیست خودش دست رفتارهاش از کدوم هیچ و بیماره عماد که بود این ی نشونه این

 همش حرفاش طبق اما... انداخته وزر این به اونو که کرده چیکار عماد با دختره این و کیه مهتاب

 و دهکر خیانت بهش حتماً شده گور به گور مهتاب این... بره می اسم زنا وفایی بی و خیانت از داره

 آرامش یا برم جایی تنها لحظه یه برا حتی زاره نمی و بینه می مهتاب منو که گذاشته قالش و

 ...کنم فرار دستش از منم ترسه می.... باشم داشته

 می اون حتماً... کنه کمکم تونه می ماهان فقط... درسته... ماهان... اومد مغزم تو فکر یه اگهانن

 و دوسته عماد با وقته خیلی ماهان... انداخته روز این به که کرده عماد با چیکار و کیه مهتاب دونه
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 می شزبون از رو حقیقت و آوردم می بدست فرصتی یه باید... ساله چندین مال رفاقتشون

 چی و بوده کی عماد ی گذشته تو بفهمم که اینه بدبختی همه این از من رهایی تنها... شنیدم

 عماد های سیلی بخاطر صورتم تو که دردی و سردرد زور از ولی... بود خواب گرم چشمام...گذشته

 تو رفتم و شدم بلند تخت رو از آرومی به... بود کرده حروم بهم رو خواب بود شده پخش

 مچاله خودم تو پذیرایی کنار ی کاناپه رو اومدم و خوردم قوی مسکن قرص تا دو و پزخونهآش

 ...کردم می فکر سیاهم سرنوشت به و شدم

 ( تقصیر یه حتی بدون شی متهم که بده چه.....  دلگیر زمستونای تو تیره شبای بده چه) 

 ( گریون های دل با ولی بخندی وایبخ بده چه.....  وجدان عذاب از بشی پر گناهی بی تو بده چه) 

 ( شی تلف هات غصه یه تو آشیونه بی بعدشم.....  شی دلت غرق و بیای بهونه بی بده چه) 

 صبح... برد خوابم و کرد اثر مسکن های قرص باالخره تا کردم زمزمه هقم هق و اشک با و شعر

 بینمب تا برگشتم... بوده عماد رکا حتماً... بودم تخت توی و بود کشیده تنم رو پتو یه پاشدم که

... اوه... کردم ساعت به نگاه یه و زدم غلطی... نبودش خوشبختانه که خوابیده کنارم هم عماد

 خیالم وقتی... نبود ماشینش ، پنجره سمت رفتم... رفت می گیج سرم شدم بلند... بود ظهر نزدیک

 هک چند هر... بشه خوب حالم ییکم شاید بگیرم دوش یه تا حموم تو رفتم نیست که شد جمع

 شینن ویرونه جغد یه بودم شده... شد نمی خوب حالم دیگه و بود گذشته حرفا این از من کار دیگه

 حس تموم لعنتی عماد... گذروندم می خونه این ی گوشه رو عمرم آور عذاب روزای تنهایی به و

 شپول و روانی اون... نمیشد صاف شباها دلم دیگه... بود گرفته رو غرورم و بنفس اعتماد و شادی

 ...بود انداخته روز این به منو

 صورتم روی عماد دستای جای هنوز و بود پریده رنگم... کردم خودم به حموم ی آینه تو نگاه یه

 اشک تونستم می تا... کردند باز سر هام عقده دوباره و دوش زیر رفتم و بستم رو چشمام... بود

 ندایلبخ برای... بودم نکرده لمش دیگه که مامان آغوش برا... پناهیام بی و تنهاییام برا و ریختم

 دوش زیر... انداخت هق هق به منو... مهناز و فرناز یاد بدتر همه از و داد می امید بهم که خاله

 :  زدم داد و نشستم

.. .بفهمه منو که بگم کی به دردمو...کنم چیکار بگو... خدایا... بدم ادامه تونم نمی دیگه... خدا

 چه متنهایی... کس بی یه... تنهام آدم یه من... کن راحتم و بگیر رو جونم خدا... کنه درک دلتنگیامو
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 وت شاید تا جهنم این از ببر منو خوام می ازت خدا...  داشتی ام نگه که داره دنیا این برای نفعی

 ...دبختیب و رحمی بی همه این از شدم خسته... برسم آرامش به دنیا اون

... فرید... زد می جونم یه آتیش هم فرید یاد... میشد صورتم دشت ی روانه آب همرام به اشکام

 تنها منو که هستی مردی تنها تو... هستم عاشقت بخدا... دارم و داشتم دوست بخدا... فرید

 ونبینم و کرد نامردی تو و من حق در لعنتی تقدیر این اما... کردی درکم و فهمیدیم... نگذاشتی

 حتی ونیم می قلبم تو ابد تا تو و بگیرند من از رو تو تونند نمی ها فاصله این ولی... انداخت فاصله

 سینه وت خاطرت و یادت اما... باشم داشته رو تو دیگه تونم نمی دونم می اینکه با... نرسیم بهم اگه

 بهش و ببینم رو ترتدخ دوست تونستم می کاش ای... نمیشه فراموش و پنهونه دردم پر ی

 مراقبت خوبی به ازش و شدی صاحب رو دنیا قلب ترین عاشق تو که بگم بهش... بگم تبریک

 ...کن

 از...بود شده اضافه ام دیگه های عذاب به حس این و... سوزوند می رو وجودم حسادت حس

 به نگاهم یه... ودب نیومده هنوز عماد...  کردم حیاط به نگاه یه پنجره از... بیرون زدم که حموم

 ارمچیک یعنی... رفتم فرو فکر به لحظه یه... زده زنگ بهم ماهان دیدم تعجب با که کردم گوشیم

  : گفت بود معلوم صداش از که نگرانی با ای لحظه از بعد که گرفتم رو اش شماره فوری... داشت

 یروزد... بودم نگرانت خیلی... دید نمی رو گوشیتون جواب چرا... خوبید شما... خانوم فریبا سالم

 ...نبود خوب حالش عماد

... تمهس نگرانیتون و زحمت باعث همیشه که ببخشید منو... ماهان آقا خوبم:  گفتم و کردم سالم

 ؟...چطوره جان مارال ؟...خوبید شما

 ...نگرانتونه و کنارمه االن و خوبه اونم:  ماهان

 ...فهمیده رو ماجرا مارال که فهمیدم حرفش با

 ...نباشید نگران... خوبم منم:  گفتم

 ...صداتون اما:  ماهان

 طبیعی و نرمال خیلی دیروز بخاطر عماد که دارید توقع نکنه:  گفتم و کردم کوتاهی ی خنده

. ..خوبم االن اما... داشتیم هم عاشقونه نوازش تا چند و و کرد دعوا یکمی... بگذره و کنه برخورد
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 که شهنمی باورم... باشه نگرانم و بپرسه رو حالم که و ندارم رو کس هیچ هبسک از... نباشید نگران

 ...باشید شده من نگران شما

  : گفت بعد و کرد سکوت ای لحظه چند... است کالفه کردم می حس... کشید آهی تلفن پشت از

 نمیو در من با داشتید مشکلی موقع هر میکنم خواهش... هستید عزیز برام مارال مثل شمام

 ...بزارید

 ...ممنون چیز همه بابت... ندارم رو ای دیگه کس که من... حتماً:  گفتم

 ...کنه صحبت شما با خواد می مارال ، نیست کاری اگه... میکنم خواهش:  ماهان

 ی لهمسئ یه مورد در و ببینمتون جایی یه مناسب وقت یه تو میشه... ماهان آقا:  گفتم و شدم هول

 ...بزنم حرف باهاتون مهم

 ...میدم گوش بگید االن:  ماهان

 ...برسه عماد داره امکان... نمیشه تلفن پشت:  گفتم

 ...بیام تا بزنید زنگ بود مناسب موقع هر... خانوم فریبا باشه:  ماهان

 ...حمایتتون از ممنون بازم... چشم:  گفتم

 ...زدن حرف به مارال با کردم شروع... ماهان از خداحافظی با

 ...میرم می تو ی غصه از دارم... فریبا خوبی:  گفت بغضی یه با مارال

 بیا مردم موقع هر... ریزی می اشک که نمردم هنوز منکه ؟...تو چته... اوه:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...باشم تنها ندارم طاقت اونجه دیگه چون... کن عزاداری برام قشنگ اونجا و قبرم سر

 باالخره... ریختیم می اشک لحظاتی تا و... گریه زیر زدیم دو ره که شد چی دونم نمی حرفم با

 :  گفت و اومد کوتاه زودتر مارال

  ؟...چیه حسابش حرف ؟...میکنه اینطوری باهات چرا دیوونه اون... برات بمیرم الهی

 بگو... کن ول رو عماد حاال... چیه دردش اصالً  دونم نمی هنوز منم کن باور:  گفتم و خندیدم

 ؟...خبره چه نشگاهدا
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 ات دلخسته عاشق فقط... امانه و امن جا همه... نیومدی روزه دو همش... اوه:  گفت و خندید

 ...بود نگرانت

 ؟...میگی رو کی:  پرسیدم و نفهمیدم رو منظورش

 ...پارسا آقا:  مارال

 ...دهپری قفس از مرغ دونه نمی... داشته برش خیال ام بیچاره اون:  گفتم و زدم لبخندی

 ...زد می زار من برا داشت پیش ی لحظه تا انگار نه انگار... خندید سرخوش مارال

 ...عیده که بعدشم... نیستیم بیشتر دیگه روز چند دانشگاه نیا دیگه:  گفت مارال

 و باشم خودم مواظب که کرد سفارش خیلی خداحافظی وقت و زدم حرف خیلی مارال با روز اون

 پزخونهآش تو رفتم و رفت ضعف دلم تلفن بعد...بیاد کوتاه شد راضی باالخره تا دادم قول بهش منم

 مهه خونه میاد که عماد روزم یه... بپزم غذا خواست نمی دلم... اتاق تو برگشتم میوه ظرف یه با و

 ختناندا و ها میوه خوردن از بعد... نبودم که نوکرش اصالً ؟...میشه چی مگه نباشه محیا براش چیز

 دمش بیدار وقتی اما... خوابیدم چقدر دونم نمی... شد گرم چشمام کم کم... باال خواب قرص ات دو

 خودم به قوسی و کش... بود عصر شش ساعت که کردم ساعت به نگاه یه... بود شده تاریک هوا

 هنوز عماد یعنی... نبود عمادم ماشین و بود تاریک حیاط... پنجره دم رفتم شدم بلند و دادم

 رفتم و کردم روشن یکی یکی رو چراغها... بیرون اتاق از رفتم و انداختم باال ای شونه ؟...شتهبرنگ

 معده و ترف می ضعف خیلی گرسنگی از دلم...اتاق تو برگشتم و برداشتم سیب یه و آشپزخونه تو

 می فکر داشتم سیب خوردن با همراه و کشیدم دراز تخت رو اومدم... کرد می اجرا سنفونی ام

 گوشم به حیاط تو از ماشینش صدای یهو که بیارم در سر عماد راز از تونم می چطوری که کردم

 ...آوردند تشریف باالخره... بله که دیدم و پنجره دم رفتم و شدم بلند... خورد

 درس مشغول رو خودم و نشستم اتاق در به پشت تخت رو و کردم باز رو دفترام و کتاب فوری

 می پایین صداش و سر... بزنم حرف باهاش و بیفته بهش چشمم واستمنمیخ...کردم خوندن

 وت رفت و تو نیومد اما کرد مکث اتاق در پشت ای لحظه که کردم حس باال اومد وقتی حتی... اومد

 ...حموم رفته بود معلوم که اومد آب صدای هم دقایقی از بعد... اتاقش

 اومد در صدای که بود شب هفت ساعت حدود. ..دادم ادامه خوندم درس به و ندادم اهمیت بهش

 ونتک سانتم یه بود اتاق در به پشتم که طور همین و نکردم حرکتی... اتاق تو اومد و کرد باز که
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 و کرد بغل پشت از منو و نشست تخت روی آروم... رسید بهم خودش از زودتر عطرش... نخوردم

 : گفت و دز ام گونه به بوسه یه و کرد فرو موهام تو رو سرش

 ؟...خوبه حالت... عشقم سالم

 حالت میگه اومده حاال... ترسوندم می هم و زنه می منو هم مرگ حد تا... عوضی:  گفتم خودم با

...  دم می رو جوابش نه و میکنم نگاهش نه دید وقتی... که رفت نمی رو از بشر ابن... خوبه

 : گفت غمگینی صدای یه با گوشم در سر و کرد تر تنگ دورم رو دستاش

 خداب... نیست خودم دست میشم عصبانی وقتی... عمرم... نفسم ببخش منو ؟...قهری باهام هنوز

 ...دارم دوست خیلی... عشقمی... جونمی تو... کنم اذیتت خوام نمی

 تقدیر این دست اسیر اونم... داد می رنجم زدنش حرف لحن این... سوخت می براش دلم

 رازی یه که بودم مطمئن دیگه... بود کرده روانی رو عماد ، مهتاب دختره اون... بود شده بدشگون

 کردم حفظ رو خودم موضع همچنان... باشم نداده وا اینکه برای اما... میکردم کشفش باید و داره

 میکرد سعی اما میداد نشون رو بودنش عصبی ، کوتاه های نفس با... ندادم رو چوابش بازم و

 : گفت و داد فشار خودش به بیشتر منو... بگیره رو شا دوباره خشم جلوی

 ندارم رو قهرت طاقت من... میکنی مجازاتم اینطوری چرا...میکنم دق دارم بگو چیزی یه خدا رو تو

 ...دلم عزیز

 اشچشم تو چشمام حالت این با... زد زل صورتم تو و کشید دراز کنارم و تخت رو خوابوند منو بعد

 : گفت و نشوند لبام رو کوتاهم بوس یه و زد لبخند یه... خورد گره بارید می غم و التماس که

 ...آشتی

 ...میشم دیوونه دارم... کنیم آشتی بیا:  داد ادامه و باال آورد رو کوچیکش انگشت بعد

 یکار کتک و دعوای و جنگ یه دوباره ؟...بشه چی که کنیم آشتی:  گفتم و بود هم تو اخمام هنوز

 ...نداریم همدیگه به کاری اینطوری الاقل... بهتره باشیم قهر همون ؟...بندازی راه به دیگه

 : گفت و بوسید رو گردنم بار چند و کرد فرو گردنم تو نرمی به رو سرش
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 نم قانون تو بودن قهر اما... نکنم تکرار دیگه میکنم سعی... خودم زیتونی چشم ببخش منو

 و ببوسمت و بگیرمت آغوش تو خوام می همش... رممی می باشم قهر باهات اگه من... نیست

  ؟...دی می زجرم داری چرا ؟...میکنی اینطوری باهام چرا... کنم لمست

 وشخ آب ، خونه این تو اومدم وقتی از... نمونه عقب میگیره پیش دست... پرو بچه:  گفتم خودم با

.... زنمب همچین میگه شیطونه... یدیم زجرم چرا میگه وقت اون... نرفته پایین گلوم از لحظه یه برا

 ...فریبا تو با کرد غلط شیطونه

 تو دستاش... کرد می بازی باهاشون داشت آروم آروم که کردم حس لبهام روی رو لباش گرمی

 اما. ..بیام بیرون دستش زیر از که خوردم تکون باری چند... بود حرکت در گردنم و سینه و موهامو

 لبهاش قفل از لبهام داد اجازه دقایقی از بعد... کنم پیدا نجات سر دو یود این چنگ از بود محال

 : گفت فوری... بشه خالص

 خوردهن دست ی آشپزخونه از... نخوردی چیزی دونم می... نشده سرد تا گرفتم پیتزا... گلم شو پا

 ...ودب ریخته سرم رو کار عالمه یه و بودم شرکت تو حاال تا نخوردم هیچی منم... معلومه

 ...بخور برو خودت... نیست ام گرسنه:  گفتم خشونت با و زدم پسش دست با

 ایینپ رفتیم می داشتیم که طور همین و کرد بغل منو لحظه یه تو و شد بلند جاش از یهو حرفم با

 : گفت

 ...خواستم عذر که ازت... میکنه لوس بیشتر رو خودش ، نمیگم هیچی چی هز

 و گردن اش چونه با و نیاورد کم اونم... پایین بزاردم که آهنیش ی سینه تو زدم می مشت با

 ...هآشپزخون به رسیدیم تا داد ادامه کارش به... بگیره ام خنده شد باعث که داد قلقلک رو صورتم

 :  گفت و کاشت بوسه یه موهام رو و صندلی رو گذاشت منو

 ...جونم عزیز بخند طوری همین همش

 ؟...بخندم طوری همین هستم مشتات و کتکا زیر که وقتی حتی:  گفتم بدجنسی با

 زاپیت های جعبه.  شد مسلط خودش به فوری اما... شد خیره چشمام تو لحظاتی و زد یخ حرفم با

 : گفت خشم با و گذاشت میز روی رو

 ...نشم عصبانی دوباره که نیست بهم اعتباری وگرنه... نکن درازی زبون اینقدر و بخور
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.. .خوردیم رو غذامون سکوت تو و نگفتم هیچی دیگه... میکرد تاًیید رو حرفش شچشما سردی

 آرامش این... خوردیم مفصل شام یه ، داغون اعصابی و کشمکش و جنگ همه اون از بعد باالخره

 و پذیرایی تو برد منو و گرفت رو دستم بعد... بود خوب دومون هر ی شده له اعصاب برای کوتاه

 : گقت و هکاناپ رو نشوند

 ...برگردم و بیارم چیزی یه ماشین تو از برم من تا بشین لحظه یه

 رز لگ دسته یه یا بعد لحظاتی... شدم رفتنش به خیره بکنم ازش سوالی اینکه بدون تعجب با

 و لگ و زد زانو پام جلوی و روبروم اومد بود شده پیچ کادو زیبا خیلی که هدیه جعبه یه و آتشین

 : گفت و گرفت جلوم رو کادو

 ...توست داشتن دوست از لبریز که احساس و عشق با تقدیم

 هنوز... میشد ادب باید... نبودم بیا کوتاه هنوز اما... بارید می عشق ازش که چشماش تو زدم زل

 : گفتم و کنارم گذاشتم و گرفتم رو هدیه و گل خشونت با... ببخشمش زوده

 کنترل رو خودت عصبانیت تو خوام می فقط... خوام می محبت یکم فقط... خوام نمی کادو من

 ...کنی

 بهم یخاص نگاه... بود گیر نفس دستبند یه... کرد باز رو کادو خشم با و نشست کنارم اومد اخم با

 : گفت و کرد

 لیخی واقعاً ... بست دستم به رو دستبند خودش و کشید رو لپم بعد... میشیا پرو داری... هی هی

 دورش تا دور و بود سفید طالی از دسنبند... اومد می ظریفم و سفید دستای به و بود خوشگل

 : گفت و بوسید رو دستم... داشت خاصی تاللوی که بود ریز آبی سنگهای

 عذر برا فقط... گذاشت قیمت چیزا این با نمیشه رو خودت وجود... عزیزم... گلم باشه مبارکت

 ...ببخشی منو میخوام ازت بازم... بود خواهی

 اشتهد اعصاب جنگ خونه تو مدام تونستم نمی... بود بسش دیگه... کردم بهش مهربونی نگاه یه

 بخشیدمش بفهمه اینکه برای... نبود مدت طوالنی دلخوری و قهر از من ی خمیره اصالً ... باشم

 : گفت و خندید شیطون که... بوسیدم رو اش گونه

 ...احساس با و محکم اونم... باشه لبها روی باید کنون آشتی بوس... نیست قبول این
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 ؟...شدی پرو تو باز:  گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 : گفت و خوابوند کاناپه رو منو ناگهانی حرکت یه تو و خندید بلندی صدای با

 ؟...آره ؟... شدم پرو من... عمرم خوندی کور... بری در قصر یکی این زیر از تونی می کردی فکر

 : گفت و بوسید احساس با و محکم خودش قول به بار چند و لبام رو گذاشت رو لبهاش

 ...داره کره چقدر ماست من یه فهمی می برسه جسمت همه به دستم بزار

 اتفاق ینا... کنی فتح منو بتونی ، ببینی خواب تو اگه:  گفتم خودم با و زدم بهش دلم تو پوزخندی

 ...منه عمر آخر روز روز اون... بیفته اگه

 اونم... دیدم می رویاهام توی که مردی همون بود شده عماد... هفته آخر تا روز سه دو ونا

 با های جک عماد... میکردیم درست ناهار هم با و بودیم خونه تو هم با ظهر تا و نرفت دانشگاه

 بوندچس می منو غافلگیری یه تو میدید رو خندهام وقتی... خندوند می منو و کرد می تعریف حالی

 می آغوشش تو منو دقایقی تا و بست می داغش های بوسه با رو لبهام و آشپزخونه های کابینت به

 از پر و خوب روز سه دو خالصه... میکردیم خرید عید برا و گردش رفتیم می هم عصرا... گرفت

 ...شدم دور اتفاقات اون از و گرفتم آروم حدودی تا منم و گذاشتیم سر پشت رو آرامش

 گلوم وت کال بغض یه... میکردم نگاه رو ها مغازه داشتیم و بودیم خیابونا تو عماد با عید دخری واسه

 نارشونک در که بود عیدی اولین این که ام خونواده فکر... باال نه و رفت می پایین نه و بود نشسته

 یاد به وبارهد که زد حدس دید رو حالم عماد وقتی...خورد می منو خوره مثل درون از داشت... نبودم

 : گفت گوشم تو و کرد گره هام شونه دور گرانه حمایت رو دستاش... افتادم ام خونواده

 هب همه که میکنم کاری که دم می قول بهت... باشی تنها وقت هیچ زارم نمی... عزیزم بشم فدات

 ...طرفت بیاد خودش پای با مادرت و بخورند غبطه خوشبختیمون

 از ترس جاش و کشید نمی طول زیاد آرامش این اما میشدم آروم مییک عماد حرفای با همیشه

 حنجره وت سکوتش و بود قلبم تو اصلی درد... نشست می بیفته برام بود قرار که اتفاقاتی و آینده

 ایچشم اون یاد... بود شده ذره یه فرید برا دلم... بگم خودم به تونستم نمی که دروغ... زخمیم ی

 جونم به که بود چی تازه حس این دونستم نمی... بود کرده خراب رو محال اش وحشی و سیاه

 بی.. .میکرد قراری بی بیشتر منم دل این... بود شده فرید دختر دوست مونا وقتی از... بود افتاده

 ...بود شده مونا مال االن که بودم آغوشش قرار
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 همه... باهام کردن شوخی ، نمکرد اذیت ، اون های گذاشتن سر به سر ، لجبازی... کارها ی همه

 تموم اشک با هم آخر در... غصه و بود درد و بود آه حاصلش و رفتند می رژه روم جلوی همه

 ، غهج جغ یا ، بود پستونک یا... آورد می هدیه گونه بچه چیز یه کادو برام عیدا همش فرید...میشد

 با... دمش می پنچر ماشین الستیک مثل دوکا دین از بعد و میکردم باز رو کادو شوق با وقتی.... یا و

 اب رو هیکلش تموم رسیدم می بهش وقتی و کردم می دنبالش حیاط دور اسرائیلی بنی خشم

 می گوشم زیر و گرفت می آغوش تو محکم منو و زد می قهقهه فقط اونم... پوشوندم می مشت

 : گفت

 ...خودم عصبی کوچولوی گربه

 می دادم به کسی نه که جنونی... کشید می جنون به منو داشت ازشون دوری و گذشته عیدای یاد

 چیز هیچ... گاه هیچ که... جایی... چیزی...است مانده جا... میشد مرهم براش کسی نه و رسید

 ...کرد نخواهد پر را جایش

 : اومدم بخودم عماد صدای با که بودم فرید و خودم عالم تو

 ...زنم می صدات ساعته یه دارم ؟...عزیزم کجایی

 ...شدم ها مغازه محو:  گفتم ظاهر به و خندیدم

 ...بخریم عید کادوی وروجکا واسه بریم بیا:  گفت و بوسید رو ام گونه عماد

 هک من... نیست الزم اما... هستی من وروجکای یاد به که عزیزم مرسی:  گفتم و زدم محوی لبخند

 ...ببینمشون برم خوام نمی

 برم من نیست راضی دیگه دونستم می... کشید آسودگی به ، بلند نفس هی حرفم از انگار عماد

 : داد ادامه... باشم داشته دیگه اعصاب جنگ یه باز و برم خواستم نمی خودمم... مون خونه

 ...دارم آشنا پیک یه من... فرستیم می پیک با... نرو خب

 ...بندازی زحمت تو خودتو نیست الزم:  گفتم و گرفتم رو دستش

 ...نده من تحویل سلمبه قلمبه های کلمه اینقدر:  گفت و مغازه یه تو کشید منو اخم با

 و الهخ برا... خرید مهناز و فرناز برا لباشون با باربی عروسک جعبه تا دو عماد پیشنهاد به باالخره

 مثل... کردم انتخاب خودم رو مامان عطر...گرفت عطر یه و ابریشمی روسری یه یکی هم مامان
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 انمام یاد به میزنم من وقتی یا... بیفته من یاد به زنه می موقع هر خواستم می... بود خودم عطر

 نکنم کرف... نبودم ناامید بازم اما.. آشغال سطل بندازه حتی و نکنه باز رو کادو اصال شایدم... بیفتم

 اینا اما نگرفته رو سراغم هم دیگه و کرده طردم درسته... بره بین از راحتی این به مادری مهر

 ...بره مادرا خاطر از روزه چند که نیست چیزی مادرانه محبت... بود قضیه ظاهر

 : گفتم باال رفتم می لباسام کردن عوض برای که طور همین... خونه برگشتیم خرید کلی با

 ...بود الزم پاش به و بریز همه این واقعاً

...  کفش و کیف و بهداشتی وسایل تا گرفته لباس زا ، میشه خانوما به مربوط که چیز هر از عماد

 ...بود کرده سورپرایزم حسابی و خرید دست چند حدود

... ریزم می بهم هم رو دنیا تو خوشحالی بخاطر... عزیزم بود الزم:  گفت حرفم جواب در عماد

 ...نیست چیزی که چیزا این خرید

 هک توست بند از آزادی این فقط... کنهنمی خوشحال منو چیزا این... بگم بهش خواست می دلم

. ..گذشت و اومد هاش دلتنگی ی همه به هم عید باالخره... برگردونه بهم رو امید و شادی میتونه

 کت تک هم وروجکا با... پرسیدم رو حالشون و گفتم تبریک بهشون رو عید و زدم خاله به زنگ یه

 و مبود قرار بی... گردم برمی پیششون روزی یه که داد می امید بهم صداشون شنیدن... زدم حرف

 ...دور هم خیلی... بودند دور ازم اما... بگیرم آغوششون تو خواستم می

 منو عماد و کرد ام آشفته بیشتر خبری بی همین... بپرسم رو فرید حال نتونستم و بود کنارم عماد

 : گفت و بوسیدم و گرفت آغوش تو

 ...بینمتب داغون اینقدر خوام نمی... بزنی تلفنم دیگه زارم مین صورتت تو بیاد آشفتگی دیگه اگه

 قطف... بود نیفتاده خاصی اتفاق... گدشت می نوروز تعطیلی از بعد دانشگاه به رفتن از روزی ده

 ...داشتم فرید از توهین و کنایه از پر پیام تا چند

 می ینان نیمه به را خدایشان آنها.. .نیستی تر عاشق خدایشان از که تو... آدما به نده دل:  اول پیام

 ...شبی نیمه به را تو و فروشند

 خیانت... اون برای هم ، من برای هم... فرستادی هردویمان برای را دارم دوستت:  دوم پیام

 ...عدالت یا میکردی
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 سک هر که داره قیمتی... نداره رو گرفتنش فهم قلبی هر که ایست هدیه دارم دوستت:  سوم پیام

 ...نداره رو شنیدنش لیاقت کس هر که کوتاهیه ی جمله... نداره رو پرداختش انتو

 آسمون هب رو و بودم پنجره کنار... شد سرازیر اشکم و کشید تیر قلبم آن یه فرید پیامای خوندن با

 : گفتم خدا آبی

 ؟...بینی می منو هنوز... خدایا

. ..بزنم زنگ ماهان به داشتم میمتص قبلش شب از که منم و شرکت رفت عماد شنبه سه روز

 و نشستیم همدیگه روبروی االن... کرد دعوت شاب کافی یه به منو اون ، گرفتم تماس باهاش

 ... میکنم مزه مزه داده سفارش ماهان که رو ای قهوه داریم

 مک ابروهاش اخم همیشه البته... شینه می همه دل به اول نگاه تو که... جذابیه و سبزه پسر ماهان

 فهمیده و مودب کامال پسر و داره مرتبی و شیک ظاهری... کرده ترش جذبه با جوری یه و نمیشه

 باهاش دبیرستان تو... شناسمش می ساله چندین که خواهرشه مارال اون برعکس... هست ای

 ریمعما افسانه و من و بود کامپیوتر اش رشته مارال... شدیم قبول دانشگاه هم با و شدم دوست

 مثل اما... بود سفید پوستش رنگ ماهان برعکس... بود شوخی و خوشگل دختر...وندیمخ می

 ...گشت می شیک و پوشید می شیک برادرش

 : کرد باز رو صحبت سر و خورد رو اش قهوه وقتی ماهان

 ی صحنه از منو و برسه عماد ترسم می... بزنید رو حرفتون زودتر نیست بهتر خانوم فریبا خوب

 ...کنه محو زندگی

 ...یارهع تموم ی دیوونه یه عماد... میگید درست که رو این:  گفتم و زدم شوخیش به عمیقی لبخند

 ریاینطو شما چون گلی از داره حق... عیاره تموم عاشق یه عماد... نیست دیوونگی:  گفت و خندید

 ...کنه مراقبت

 ...خورده عماد ی تنه به هم شما ی تنه انگار:  گفتم و انداختم پایین رو سرم خجالت با

 اصل سر رفتم فوری گرفت آروم وقتی... کردند نگاه ما سمت به نفری چند که خندید بلند

 رفهس تک...  میکردم ارضاء رو کنجکاویم خونه رسیدم می عماد از قبل و جنبیدم می باید...مطلب

 : گفتم و کردم ای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

362 

 

 می مهتاب اسم به دختری شما بپرسم خواستم می که اینه مزاحمت از غرض... ماهان آقا

 ؟...شناسید

 حدسم پس... زد می موج چشماش تو نگرانی... پرید یکمی رنگش و بهم شد خیره یهو ماهان

 و کرد حفظ رو خونسردیش ماهرانه ماهان... بوده عماد زندگی تو اسم این با دختر یه بود درست

 : گفت خیال بی

 ؟...نیست که مادع جدید دختر دوست ؟...کیه مهتاب این حاال

 : گفت و خندید و نرفت رو از بازم... میکنم نگاه بهش جدی دارم دید وقتی... خندید حرفش از بعد

 ...دیگه عماده جدید دختر دوست حتما ؟...کنید می نگاهم اینطوری چرا... بابا ای

 یشک یچه این تو و مطمئنم چون ، هست که عماد دختر دوست البته خوب:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...قدیمه مال... نیست جدید اما... نیست

 پس... دارید خبر چیز همه از شما که دونم می:  دادم ادامه که کرد نگاهم مشکوکانه ماهان

 ...بگید بهم و دونید می رو چی هر میکنم خواهش

 از دبای من میکنید فکر چطور شما... دونم نمی چیزی من:  گفت قاطعانه و کشید بلندی نفس

 ...بفهمید چیزی ها گذشته از خواید می چی برای ضمن در... بدونم چیزی عماد دخترای ستدو

 می عماد از حتماً... بگه خواد نمی و داره خبر چیز همه از که فهمیدم و کردم بهش تعجبی نگاه

 دور مفهم می الاقل اینطوری...کنم اطالعاتی تخلیه رو اون تا کنم بازی باهاش طوری باید...ترسید

 ...خبره چه برم و

 ...میکنید انکارش و دونید می پس:  گفتم

 : دادم ادامه بیارم درش وضع این از اینکه برای... بود کالفه... کشید موهاش توی دستی

 چرا گمب براتون من تا ، کیه مهتاب بگید شما... داره حقایق این دونستن به بستگی من ی آینده

 ...بدونم مورد این در خوام می

 ریخت لیوان یه آوردند براش رو آب وقتی... خواست معدنی آب یه گارسون از... کرد سکوت ییکم

 به خرهباال اما... مشکله براش حقیقت گفتن که بود معلوم اش آشفته حال از... کشید سر سره یه و

 ...گرفتی دستی دو و اومدی دستی یه.. خانوم فریبا هوشت به آفرین... آوردم حرفش
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 سیزدهم لفص.....  @

 

.. .وقته خیلی مال این...بود عماد قبلی دختر دوست مهتاب... زدید حدس درست شما:  گفت ماهان

 اما... شما االن مثل ، داشت دوست وار دیوونه رو مهتاب عماد... بشه آشنا شما با اینکه از قبل

 ...کرد خیانت بهش و نموند باهاش زیاد مهتاب

 و ترسه می اینقدر من سر عماد چرا بگو پس... خدایا... شنیدم می رو ماهان حرفای ناباوری با

 ...اومدم خودم به ماهان حرفای ی ادامه با... شکاکه و بدبین اینقدر

 عماد... خارج رفت دیگه یکی با دختر اون... شکست... شد نابود مهتاب خیانت با عماد:  ماهان

... کشید زجری چه دونم می و بودم ارشکن مدت تموم من و نداشت رو کسی... بود بد حالش خیلی

 بهم حالش و نخورد غذا روز چند وقتی... بود افتاده خونه کنج حرکتی بدون و بود شده افسرده

 ...داد آسایشگاه تو رو عماد دادن بستری دستور اونم و دکتر بردیمش خورد

 اون از ادعم اگه پس... میشد مشغول فکرم بیشتر گذشت می ماهان حرفای از که لحظه هر

 چشماش و هیستریک حالت چرا... میاره زبون به رو مهتاب اسم دوباره چرا ، شده رها بیماری

 ؟...بود برگشته عماد بیماری یعنی دادم پایین زور به رو دهنم آب... میشه ترسناک اینقدر

 ددیآور بدست خبری مهتاب از شما... شماست نوبت حاال خب:  پرسید و کرد نگاهم متفکر ماهان

 ؟؟..عماد سراغ اومده یا

 ...کدوم هیچ:  گفتم

 باور که گفته براتون عماد نگو ؟...شنیدی کی از رو مهتاب اسم شما پس:  پرسید باز ماهان

 ...نمیکنم

 اهانم آقا دونید می... شدم نمی مزاحمتون دیگه که بود گفته برام عماد اگه:  گفتم و زدم پوزخندی

 ماس به یا زد می صدا مهتاب منو عصبانیتش اوج تو ، کردیم می اجرهمش عماد با که باری چند... 

 بها بهش زیاد اول... دادم می انجام براش برگرد برو بی باید خواست می ازم که رو کاری مهتاب

 اما... هتابم گفته بهم ببره منو اسم اینکه بجای و گفته اشتباه رو کلمه تلفظ حتماً گفتم... ندادم

 ندگیز تو اسم همین به دختری که شدم مطمئن دیگه ، شد تکرار دیگه بار چند قضیه این وقتی

 چشماش چنان مهتاب اسم زدن صدا و کشمکش اون تو... ماهان آقا کنید باور... بوده عماد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

364 

 

 هک کرد وادار منو عماد حال خرابی و حالتها این... لرزیدم می وجود تموم با من که میشد ترسناک

 یه به هلحظ هر و بدبینه و شکاک اینقدر که افتاده عماد ی گذشته تو اتفاقی چه که بپرسم شما از

 ... رسمبپ خودش از خواستم می روز یه... ببین و بیا میکنه پا به کتکی و جنگ یه کوچیک بهونه

 : گفت هراس با حرفام وسط ماهان یهو

 زیرو اون از... میشید پشیمون که نپرسید چیزی عماد از مهتاب ی درباره وقت هیچ خانوم فریبا

 سر بالیی وگرنه ، نیاریم زبون به هم رو اسمش دیگه که خواست ازمون عماد... رفت مهتاب که

 باور چیز یه مهتاب از عماد تنفر... دستشون بیاد کار حساب اطرافیان ی همه که میاره آدم اون

 ...نکردنیه

 شنیده انگیز هیجان خبرهای بسکه از منم... کرد تعارف بهم و ریخت ای دیگه آبی لیوان ماهان

 با تحال با و خندید... کشیدم سر و گرفتم ازش رو لیوان معطلی بی و بود شده خشک گلوم بودم

 : گفت ای مزه

 ...گرفتید گر حرفا این از هم شما اینکه مثل

 یم پرسه عماد دور افکار و بود اون به نگاهم... خورد رو آب تا شدم خیره بهش و زدم لبخندی

 که پرسیدم بار چند ازش و بودم جسمش اسیر که دعوا اون تو وقتی که اومد می یادم حاال... زد

 ازب ماهان تعریفای با... کرد صورتم ی حواله محکم سیلی بار چند و شد دیوونه یهو... کیه مهتاب

 زنمب حرفی بود منتظر و میکرد نگاهم داشت که ماهان به رو... نکشته منو که باقیه شکرش جای

 : گفتم

 ...بفهمم منم تا بگید بخواید که نیست ای دیگه چیز

 نشون خوش روی دختری هیچ به دیگه زجر همه اون از بعد عماد... باشه راحت خیالتون نه:  ماهان

 ردمک پیدا رو یکی گفت می بهم همیشه... شد عاشقتون و دید رو شما دانشگاه تو اینکه تا... نداد

 رایب وقتی... خواستگاریش برم تا کنم راضی اونو که میکنم سعی دارم و دارم دوستش خیلی که

 ...گفتم آفرین عماد ی سلیقه به واقعاً... دیدمتون مارال تولد جشن تو بار اولین

 گاهی رفتارش اگه... داره دوست خیلی رو شما عماد:  داد ادامه اون و کردم تشکر ازش لب زیر

 یم شما... بشه تکرار براش گذشته روزای خواد نمی که اینه برای فقط میگیره شما از رو تحمل

 قطال فرزند... نداشته خوبی ی گذشته عماد... کنید آروم رو اون آمیز محبت ی کلمه یه با تونید
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 می شوت طرف اون و طرف این به توپ یه مثل مادرش و پدر دعواهای بین مدام... بود

 ینا تونه می چقدر آدم یه مگه... شد دیوونه کل طور به ...میاد پیش مهتاب ماجرای که بعدم...شده

 نیدبک رو تالشتون باید شما و واقعیه عاشق یه عماد میگم جراًت به... کنه تحمل رو رنج و درد همه

 رو شدن خوشبخت مستحق واقعاً اون... بدید بهش رو عشقتون... کنید محبت و توجه بهش که

 ...داره

 رو بیماری این همدیگه کمک به تا بگید داره کمک به نیاز و بیماره عماد اگه:  ماهان آقا:  پرسیدم

 ...کنیم کن ریشه

 رو عشقش دوم بار برای ترسه می و عاشقه خیلی فقط نیست بیمار عماد... خانوم فریبا نه:  ماهان

 ...کنه اعتماد بهتون تا کنید کاری... بده دست از

 خواد می... کنه اعتماد تونه می زناشویی ی رابطه با فقط عماد... اعتماد... اعتماد میگم خودم با

 ...داره نگه خودش برا رو من همیشه برا که بشه مطمئن

 ماهان از و شدم بلند جام از فوری... داد می نشون رو ظهر یازده ساعت ، کردم ساعت به نگاه یه

 میون در باهاش ماًحت اومد پبش برام مشکلی اگه که خواست ازم... کردم تشکر چیز همه بابت

 : گفتم بار این که برسون منو خواست ازم باز که برم رفتم و کردم مطمئنش... بزارم

 ...نبینه همدیگه با رو ما عماد موقع یه که برگردم تاکسی با بهتر

 دوباره نکنه... ترسم می... عماده به ذهنم ی همه تاکسی تو... میشیم جدا هم از و میکنه قبول

 ندگیز کنارش آرامش با شبا و روزا تونم می چطوری باشه اینطور اگه ؟...باشه تهبرگش بیماریش

 اگه تا مباش چیز همه مراقب باید... کرد آشفته منو بیشتر ماهان زبون از حقایق این دونستن... کنم

 ...کنم اقدام زودتر کردم عماد طرف از خطری احساس

 تو حتماً خودشم و بود حیاط تو عماد ماشین دش بلند نهادم از آه گذاشتم حیاط تو رو پام تا

 وقت این آخه... ریزه می برات داره دیوار و در از بارون مثل که داری فریبا شانسه این... ساختمون

 هب تا تولد اول از که هایی بیراه و بد تموم... ساختمون دم رسیدم تا... داشت چیکار خونه این روز

 ...آوردم کم نفس که دادم لعنتیم تقدیر و شانسم و خودم به رو بودم شده بلد االن

 و بود هنشست آشپزخونه تو... تو رفتم سپردم خدا به رو خودم و کشیدم عمیقی نفس ساختمون دم

 مادع... برسه دادم به خدا... قرمزه قرمز وضعیت وای... کشید می سیگار داشت و بود پایین سرش
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 حرفایی با.. .است لحظه هین دقیقا االن و بود عصبانی یخیل که مواقعی فقط ، نمیکشید سیگار زیاد

 ونج نیمه بدن این دیگه... آوردم می کم داشتم...  شده بیشتر ترسم بود زده بهم امروز ماهان که

 ...عماد های دیوونگی و ها نعره به برسه چه... نداشت کوچیکم تشر یه تحمل

 : گفتم و... نهآشپزخو تو رفتم باشم کرده رفتار عادی اینکه برای

 ...زدم اطراف و دور این سر یه بود رفت سر ام حوصله منم... اومدی زود چه عماد... سالم

 : دادم ادامه کنم رفتار تر عادی باز اینکه برای.  جلوتر رفتم... نگفت هیچی

  ؟...بکشی سیگار اینجا گفته تو به کی

 ...گفتم خودم:  گفت خشونت با و زد زل چشمام تو خشم با و گرفت باال رو سرش حرفم با

 ...ترسوند بیشتر منو که بود حسی هر از خالی صداش

 ...باشه حواست... میکنیا زیادی غلط ها تازگی:  گفتم شوخی به

 رترو شعله لحظه هر که خشمی... ببینم وجودش تو رو خشم تونستم می... شد بلند جاش از یهو

 : غرید و ایستاد من ی سینه به سینه جلو اومد... داد می قدرت بهش و شد می

  ؟...میشه چی نباشه حواسم اگه مثالً 

 و مزد جونی بی لبخند کنم آرومش اینکه برای اما... ترسیدم می... داشت بدی حالت یه چشماش

 :  گفتم

 نکشی سیگار اینجا خوام می ازت فقط... کردم شوخی ؟...میکنی اینطوری چرا... عماد... إإإإ

 ...همین

 ...کنممی درست ناهار برا چیزی یه میام االن همین:  گفتم و کنم عوض رو لباسم برم که برگشتم

 تو و برگردوند منو و کشید خشم با رو بازوم که بودم نگذاشته بیرون آشپزخونه از رو پام هنوز

 : زد فریاد و زد زل چشمام

 ؟...بودی گوری کدوم

 : زد رهنع و شد عصبی بیشتر... ترسیدم می... نگفتم هیچی
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 ...بودی رفته ای شده خراب کدوم تو حاال تا گفتم نشنیدی

 مییک رفتم و رفت سر ام حوصله که گفتم ؟...میکنی اینطوری چرا عماد:  گفتم آرومی صدای با

 ...گشتم بیرون

 ...هان ؟...کی ی اجازه با:  توپید بهم دوباره

 ؟... بری بیرون خونه از نباید من ی هاجاز بی نگفتم مگه:  زد فریاد و داد تکون محکم رو بازوم

 ...ره نمی تو پوک ی کله تو حرف

 :  مگفت و پذیرایی تو رفتم و بیرون کشیدم میشد پودر دستش تو داشت که رو بازوم قدرت با

 تو زندانی منکه... کنی خراب رو روزمون الکی ی بهونه یه به خوای می دوباره... عماد کن بس

 ...ونمبم خونه تو همش...نیستم

 قح و هستی من زندانی نشدی من قانونی کامل همسر تا:  زد داد و پذیرایی تو اومد اونم حرفم با

 ؟...شد فهم شیر... نداری رو تنهایی به اونم ، رفتن بیرون

 ؟...لعنتی فهمیدی:  زد نعره دوباره دم نمی نشون العملی عکی هیچ دید وقتی

 اینه دردش فقط... خورد می بهم حالم داشت خودخواهی همه این از... دادم تکون سری آرومی به

 و ارممی کم دارم رفتاراش با که دید می... میشد پاپیچم بیشتر اواخر این... بیاره بدست منو که

 ...ببنده روم به هم راه این من با رابطه با که خواست می همین برای... کنم ترکش داره امکان

 شنگاه...... بزنم قدم رفتم گفتم منکه ؟...چشه دیگه... بود نشده آروم هنوز... جلوتر اومد قدم یه

 : گفت و شد سرد

 ...باشم نداشته کاریت تا باش صادق باهام ؟...بودی کجا بگو حاال

 ی قصه دارم ساعته یه... آفریدی که مخلوقیه چه دیگه این خدایا... شدم خیره بهش تعجب با

 : فتمگ و کردم پوفی... زن یا بود مرد لیلی میگه داره االن... میکنم تعریف براش رو مجنون و لیلی

 ؟...اعتمادی بی بهم اینقدر ؟...نکردی باور حرفامو یعنی
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 برت و دور که خاطرخواه همه اون بودن با... نکردم باور حرفاتو... نه:  گفت پروگی کمال با

... ادید نمی جواب هم رو نتیتلع گوشی اون که بودی کجا بگو فریبا ؟...کنم باور رو چی... ریختند

 ...باشی راحت طرف اون با که بودی کرده خاموش اونم

 مبود اومده وقتی از... بیرون دادم خشکم ی حنجره از هم عمیقی نفس و کشیدم موهام تو دستی

 ...داد می ام شکنجه تهش و سر بی سواالی با و بود داشته نگه پا رو منو

 مگوشی... نبودم کسی با من... میشه تلخ بهمون زندگی که یمیکن رو کارا همین عماد:  گفتم

 ...ببینی تونی می و کیفمه تو... بود شده خاموش و شارژنداشت

 تو دخوابون محکم سیلی یه غافلگیری یه در و نزدیکتر اومد دیگه قدم یه... حرفام به توجه بدون

 می داشتم درد زور از.. .خودش سمت کشید قدرت تموم با و گرفت چنگش تو موهامو و صورتم

 اشکام تالشی هیچ بدون... میشدم راحت شکنجه و درد همه این از و مردم می ایکاش... مردم

 دسوزون می رو صورتم پوست داغش ننفسای که کرد نزدیک صورتش به رو صورتم... ریخت فرو

 : گفت آروم خیلی و

 ...لعنتی پارسای اون یا بودی عوضیت ی عمه پسر اون پیش

 ؟...شده خوب این میگه کی... بود معنا تموم به روانی یه... بود شده دیوونه بارهدو

 : زد فریاد... وجودم تو نشست درد دوباره موهام شدن کشیده با

 ؟...بودی کدومشون با گفتم

 صورت نای دیگه... بود گرفته آتیش صورتم... زمین رو شدم پرت بار این که زد بهم دیگه سیلی یه

 به بیبین... خدا... شده پاره گوشمم ی پرده ، ها ضربه این با هم حاال تا حتماً... نمیشه صورت برام

 به متهم منو همه که عشق بخاطر نه اونم... شدم گرفتار سر دو دیو این دست...افتادم روزی چه

 ...دادم ذلت این به تن اجبار بخاطر...کردند هوس

 این بختانهخوش... برگشتم و ایستادم پله اولین لب... االب برم رفتم و برداشتم رو کیفم و شدم بلند

 : گفتم محکم بهش... میکرد نگاه منو و بود ایستاده جا همون و بود نیومده دنبالم بار

 یوقت... متاًسفم گذروندم خونه این تو که ها ثانیه و ها ساعت و روزا برا... متاًسفم خودم برا واقعاً

 ...تو کنار من بودن حتی... نیست قشنگ دنیا نای تو هیچی... نباشه اعتماد
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 داد کونمت شدت به و گرفت رو هام شونه و اتاق تو اومد نکشید ثانیه به... اتاقم تو رفتم و باال رفتم

 : زد فریاد و

 

  ؟...نیک باور منو عشق که کنم چیکار... هان ؟...دارم دوست بفهمی که کنم چیکار باید دیگه لعنتی

 خودخواهیت حصار تو منو... نکن زندانی منو... کن اعتماد بهم فقط... بکنی نباید یکار:  زدم داد

 دراینق... پارسا پسره اون با یا بودی ات عمه پسر با نگو بیرون زنم می خونه از تا... نکن اسیر

 ... نبودم تو پیش االن که باشم ام عمه پسر با خواستم می اگه من... نکن خورد رو شخصیتم

 : گفت و کرد عصبی ی خنده و کرد رها رو امه شونه

 هم االن و نبودی من عاشق تو... باشی باهام شدی حاضر مامانت عمل پول بخاطر... کوچولو تو

 ...نیستی

 هچ تو داشت بیچاره اون... سوخت براش دلم... گرفت دستاش بین رو سرش و نشست تخت لب

 ادشاعتم ماهان قول به باید... کردم می مشآرو باید... نشستم کنارش رفتم... سوخت می آتیشی

 تشدس... بزارم سر پشت ، اتفاقی یا دردسر هیچ بدون رو ماه چند این بتونم تا...میکردم جلب رو

 : گفتم و گرفتم رو

 ی همه این اما... کردم ازدواج باهات عمل پول خاطر به درسته... باش آروم میکنم خواهش عماد

 این بدبینیت این با داری برعکس تو اما... بدی شدن عاشق فرصت همب بود قرار... نبود ماجرا

 عصبانیت با... اعتمادیت بی با... میکنی خراب رو چیز همه داری تو... میکشی وجودم تو رو حس

 ...گاهت و بی و گاه

 و داد قرار صورتم قاب رو دستاش... کرد متاًثر منو واقعاً که... دوخت بهم رو نمناکش چشمای عماد

 : گفت و زد زل چشمام تو

 یزچ همه میکنم سعی... نده من از غیر کسی به رو عشقت وقت هیچ... نکن خیانت بهم وقت هیچ

 ونمت نمی... فریبا دارم دوست... بشی عاشقم که میکنم کاری... دم می قول بهت... کنم درست رو

 عاشقم میکنی سعی ؟...باشی همراهم همیشه میدی قول... منی زندگی تموم تو... بگذرم ازت

 ...بشی

 ...باش آروم تو فقط... میکنم سعی:  گفتم و کردم پاک اشکاشو
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 درد وجدانم بهش گفتن دروغ برای که ، نشست چشماش تو برقی یه شد مطمئن ازم وقتی

 رو صورتش... بگم رو این بهش تونستم نمی بدتر همه از و بشم عاشقش تونستم نمی... گرفت

 منو هم دیگه بار چند... نبود کافی براش اما... گرفت لبهام از محکم ی هبوس یه و جلو آورد

 و تن تموم و برم آغوشش در بودم مجبور... کردم همراهیش منم اعتمادش جلب برای... بوسید

 به بردن پناه از غیر ای چاره که بودم پناه بی و بدبخت اونقدر...بزارم اختیارش در رو صورتم

 هر کم کم تا... عشق نه گذاشتم می دوستی حساب به رو هاش نوازش... نداشتم رو عماد آغوش

 ثلم منم ترسید می... بود گرفته بغلش تو منومحکم و بودم آغوشش تو... گرفتیم آروم دومون

 مداو دلت چطور ؟...بیفته روز این به که کردی چه عاشق دل این با تو دختر... بزارم تنهاش مهتاب

 خیانت بهش چرا پس... بودید همدیگه عاشق دو هر گفت می که نماها ؟...بشی جدا ازش

 ؟...کردی

 روز آن به تا که بود هایی خشونت تکرار خوابم... دیدم وحشتناکی های کابوس شب اون

 هی میکردند خیانت به متهم منو که همه... مامان... فرید... عماد های صورت... بودم گرفتارشون

 صدا گوشم تو هنوزه که هنوز شون قهقهه صدای... رفتند می بعق هی و اومدند می روم جلوی

 ...میکنه

 از سرنخی شاید... بگردم رو جا همه و اتاقش تو برم نیست عماد که روز یه حتماً گرفتم تصمیم

 یبرنم سرم از دست کنجکاوی شنیدم رو ماهان حرفای وقتی از... کنم پیدا پیچیده معمای این

 عماد که میکنم فکر وقتا بعضی ، ماهان حرفای و عماد اخیر رفتارای با. ..کرده ام بیچاره و داره

 هوی که داشتم دختر اون با شباهتهایی حتماً و دیده من قالب تو رو مهتاب و نداره دوست منو اصال

 فکارما این به صحه زد می صدا مهتاب منو وقتی و...بیاره بدست منو تونسته و شده سبز راهم سر

 ...گذاشت می

 حس کردم می فکر... بریدم می داشتم واقعاً دیگه... عماد آمیز جنون رفتارای و افکار این با

 اعاوض این تو و بود قیمتی هر به... گذشت هم ما درسی سال باالخره... شده بیشتر سردرگمیم

 ونستمت خراب ی روحیه این با مامان عشق به فقط... بگیرم خوبی های نمره امتحاناتم تو تونستم

 نییع... زندان یعنی من برای تابستون اما... رسیده استراحتم موقع و کنم پاس رو درسام ی همه

 و بود شرکت تو که بعداظهر دو ساعت تا... برم بیرون اون بدون داد نمی بهم اجازه عماد... اسارت

 یگهد که ، میکرد کنترلم تلفن با ، بود شرکت تو که هم مواقعی... موند می خونه تو روز ی بقیه

 ...رسید می لبم به جونم
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 من های دلتنگی اما ، بود خوب حالش مامان ، بودم تماس در خاله با... نبودم خبر بی ام خونواده از

 هک گرفتند می منو ی بهونه اوقات گاهی و بودند خوب هم وروجکام... نبود پایانی براش وقت هیچ

 این تاوان باید که داشتند گناهی چه تا دو اون. ..بود زجرآورتر زندگیم دردای ی همه از درد این

 ...دادند می رو لعنتی تقدیر

 پیدا رو ها لذت از شدن سیراب برای فرصتی وقت هیچ و بودند کوتاه من زندگی های خوشی

 ...بودم نکرده

 یحت و شده بهتر حالش که بود خوشحال... گفت برام فرید از و بود کرده پیدا جراًت خاله بار این

 ازدواج همدیگه با بخواند آینده در داره امکان و شده آشنا همکاراش از یکی با که گفته مامان هب

.. .شناختند می رو همدیگه وقته خیلی و بوده همکارش پس... بود مونا به منظورش حتماً... کنند

 می جون داشتم تلفن طرف این من و گفت می دخترش دوست و فرید از داشت شادی با خاله

 که نقدرای فرید... بگیره جا فرید قلب تو زودی این به بود تونسته که و بود زرنگی دختر مونا... مداد

 احتمال یه... کرد نمی من جایگزین رو کسی راحتی همین به وگرنه ، نبود عاشقم کرد می ادعا

 برای ور دختر این و بود کرده بازی رو جدید نقش این من دادن زجر برای شاید... داشت هم دیگه

 به قلبم هنوز... باشه طور همین... کاش ای... دونم نمی... بود کرده بازیش شریک من حسادت

 ...بودم اش کننده دیوونه نگاه اون عاشق هنوز... تپید می یادش

 اجازدو باهاش و بشن آشنا دیگه یکی با برند و نرسه بهش اگه... میشن عاشق بار یه فقط آدما

 لمد... خدایا... دلشونه تو هنوز بودن اون با حسرت چون... بشن عاشقش دتونن نمی هرگز... کنند

 امپ جلوی راهی یه ؟...کنم چیکار من بگو تو میسوزه داشتم که شیرین رویاهای اون و خودم برا

 اما.. .گناهه دونم می... کنم فکر خودکشی به خواد نمی دلم... میشه تموم داره تحملم دیگه ؟...بزار

 ...برس دادم به... بریدم دیگه... یکنمم فکر دارم

 رس نگرانی با و شد پا کالفه زود صبح عماد... رسید راه از داشتم رو آرزوش من که روز اون باالخره

 ؟...ناراحتی چرا پرسیدم ازش و نشستم روبروش ، دیدم رو حالش وقتی... شد حاضر صبحونه میز

 : گفت و کرد بهم نگاه یه

 بود ای چاره اگه... گردم برمی شب تا البته... بیرون برم باید شهر از پروژه یه برای باید امروز

 ...گذاشتم نمی تنهات

 ؟...نداری اعتماد بهم یا نگرانی من تنهایی برا:  گفتم زدم لبخندی
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 :  گفتم و کردم دستی پیش که بزنه حرفی رفت ، کرد نگاهم آشفته

.. .اصل... زنونه ی زنونه قول یه... بمونم خونه تو دم می قول بهت... نمیرم جایی... نباش نگران

 ...اصل

 و گرفت آغوش تو منو و نشست کنارم اومد و زد لبخندی... خندیدم و زدم بهش چشمکی بعد

 : گفت

 خیلی... کنم تحمل رو دوریت تونم نمی... باشی تنها خوام نمی... نیست اعتماد بحث کن باور

 ... میکنه آب ذره ذره منو داره عشقت و فریبا توام بدبخت من... دارم دوست

 لتخیا تا ، بزن زنگ خونه به هم بار یه ساعت نیم هر... عزیزم برو:  گفتم و بوسیدم رو اش گونه

 ...باشه راحت

 ...باش خودت مواظب... میرم باشه:  گفت و بوسید رو صورتم بار جند و گرفت آغوش تو منو

 راحت باالخره... رفت و شد جدا ازم سختی به و بوسید ور چشمام... گذاشتم هم روی ، رو چشمام

... نداره اعتماد بهم هنوز... احمق ی پسره... داشت شهر بیرون ماموریت همیشه کاش ای... شدم

 ... بره قندهار سفر خواست می انگار

 باید هنوز اما... میشدم بکار دست زود باید... بزنم حرف خودم برا و بشینم که نبود این وقت دیگه

 و اشهب گذاشته جا چیزی یه ، اتاقش تو میرم که اول ی دقیقه همین ترسیدم می... کردم می صبر

 بسته یه و کردم مرتب رو اونجا و بودم آشپزخونه تو ساعتی تا همین برا... کنه غافلگیرم و برگرده

 هن ساعت دحدو...کنم درست گوشت املت ناهار برا که بیرون گذاشتم فریزر از کرده چرخ گوشت

 ونبیر تهران از بهزاد با دارن فهمیدم و خوبم که کردم مطمئنش وقتی... زد زنگ بهم صبح نیم و

 ....اتاقش تو رفتم و شد راحت خیالم... میرند

 بیرون رو کشوها یکی یکی... کمدش سر رفتم همه از اول و انداختم اتاق تموم به نگاهی یه اول

 رو کتاباش یکی یکی... اش خونه کتاب سر رفتم بعد... نبود هیچی... گشتم رو جا همه و کشیدم

 مهه... بود گرفته دانشگاه تو که بود من از عکس تا چند فقط... نیست چیزی دیدم و گشتم هم

 تابلو تپش نکنه فیلما این مثل گفتم خودم با... رو بزرگ قاب یه پشت حتی... گشتم رو اتاق جای

 نمم و بود یازده ساعت... میشدم ناامید داشتم کم کم دیگه... ودنب چیزی اما ؟...باشه گاوصندوق

... بود بزرگ کارتون یه... کردم نگاه یه... بود تخت زیر بودم نگشته که رو جایی تنها... گرسنه
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... دکر جلب رو نظرم قطور دفتر یه اما... بود خودکار و دفتر از پر توش... بیرون کشیدم رو کارتون

 ...فریبا وعشقم من خاطرات بود نوشته صفحه اول... کردم نگاه رو هاش صفحه و برداشتم اونو

 شکلهای تو... من عکسای از بود پر اون جای جای و... بود کرده تزیین سلیقه با خیلی رو توش

 نهخو همین تو که رو عکسایی حتی... خیابون تو... کالس تو... دانشگاه تو مال عکسا... مختلف

 ادعم تخت رو و بود دستم به سرم... بودم رفته حال از بیمارستان تو که روز ناو و خوابیدن حین

 می ازش داشتم کم کم... عماد این بود جونوری عجب... خدایا...بود گرفته رو همه... بود خوابیده

 زنگ صدای که بود عکسا دفتر تو وجودم تموم... نبود عادی کاراش و رفتاراش این... ترسیدم

 ودمخ به... داد مهیبی صدای و افتاد دستم از قطور دفتر ، پروند جا از منو... بود تخت ور که موبایلم

 فوری... میشد ظاهر... افتادم می یادش به و زدم می رو حرفش تا لعنتی... بود عماد... اومدم

 ...برداشتم رو گوشی

 ...نمیدی رو ناتلف جواب چرا... هستی گوری کدوم هست معلوم:  پیچید گوشی تو عماد ی نعره

 خودش با و میکرد سنجاق خودش به منو ، تونست می اگه... روانی ی پسره... بود گرفته ام خنده

 ...برد می

 ...کشید طول بردارم اومدم تا بودم دستشویی... سالم:  گفتم مظلومی صدای با

 ...ندادی جواب رو پایین تلفن چرا پس:  زد داد

 ...ودب زده زنگ هم پایین تلفن به وای

 ایصد اصالً ... دستشویی رفتم جا همون... خوندم می کتاب داشتم... اتاقم تو باال من:  دادم جواب

 ...کنم نگرانت خواستم نمی خوام می معذرت... نشنیدم رو پایین تلفن

 ...عزیزم خوبه که حالت:  گفت و شد تر آروم یکمی

 ...بدم بد االن زدی سرم که دادی اون با اما... بودم خوب:  گفتم و زدم پوزخندی

 : گفت و خندید... شدم دلخور ازش بفهمه که زدم حرف طوری

 ...گلم... میارم در دلت از دیگه طور یه میام شب حاال... شدم نگرانت خوب... عزیزم ببخش منو

 ...برسید کارتون به برید... پرو پسر آقا:  زدم داد
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 ...نمیاره کم وقت هیچ که رمب درازت زبون اون قربون:  گفت و خندید صدا پر

 ...چل و خل ی پسره... زدنت حرف اون با... بخندی آب رو:  گفتم خودم با

 نخوردی ناهار دیدم اومدم اگه... بخوابی نگیری ناهار بدون موقع یه که بهت زدم زنگ ببین:  عماد

 ؟...فهمیدی طرفی من با

 گلوم از لقمه یه دوریش از شده باورش کهاین مثل.:  گفتم خودم با و زدم پوزخند تلفن پشت بازم

 پیل دو اونم... میام در شکمم و خودم خجالت از حتماً... شیفته خود عاشق آقای نه... ره نمی پایین

 ...نباش نگران شما... خورم می

.. .بده سفارش بیرون از یا ، بخور کن درست چیزی یه... فریبا فهمیدی:  اومدم بخودم صداش از

 ؟...بیارند ناهار برات بزنم زنگ خودم ایخو می اصالً 

 می رو سرم و بود اینجا دیوار یه کاش ای... میشدم دیوونه افراطیش توجه این از داشتم دیگه

 ...بهش کوبیدم

 چرخ گوشت خودم... بخورم رو بیرون غذای خوام نمی... نگرانی چقدر تو... جان عماد نه:  گفتم

 ... میکنم خالی هم رو شما جای البته... کنم رستد گوشت املت تا بیرون گذاشتم کرده

 پیش اول و بودم اونجا االن خواست می دلم... خالیه خیلی که من جای واقعاً آره:  گفت و خندید

 ...پختتو دست املت بعد و خوردم می رو لبات غذای

 ...رفت ضعف دلم کنم آماده رو ناهار برم خوام می... دیگه برو پرو بچه:  گفتم

 ...باش خودت مواظب میرم ناهار برا بهزاد با دارم منم... عزیزم باشه:  دعما

 ...کن خالی میز سر هم منو جای... سالمت به برو:  گفتم

 در... داری جا من قلب تو همیشه تو... دلم عزیز نیست خالی وقت هیچ جات تو:  گفت و خندید

 فضع این چطوری دونم می برگردم بزار... رفت ضعف دلم زبونیات شیرین با که منم اون ضمن

 ...کنم طرف بر رو دلم

 تهخس عماد با زدن حرف چقدر... بیرون دادم ام سینه از عمیقی نفس... کرد قطع رو تلفن و خندید

 اما... میشد تسلیمش و انداخت می پا از رو دختری هر اش عاشقونه حرفای... کرد می ام کالفه و

 عاشقونه اینطور فرید االن کاش ای... عالمه خدا نمیرفت وفر من احساس و روح و قلب تو چرا
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 تو نشست بغض یه... میدادم براش رو دینم و دل تا میزد بهم رو قشنگ حرفای و بود نگرانم

 ی جرهحن به میکرد حمله نقد به دست و آماده افتادم می فرید یاد تا که بغض این به لعنت... گلوم

... بده صبر بهم خدایا... فرید سمت میکرد پرواز داشت روحم. ..عاصیم و سرکش روح به... زخمیم

 پیچیده توش من آزادی حکم که نخی سر... کنم پیدا نخی سر یه کن کمک بهم... ببرم نزار

 ...باشه

 ساعت.. .میز پشت نشستم و کردم درست رو املت سریع... آشپزخونه تو رفتم و برداشتم رو دفتر

 چیز... کردم می نگاه هم رو دفتر... گرفتم می لقمه خودم برا که رطو همین...میشد دوازده داشت

 نوشته عماد زبون از فقط... داشتم خبر خودم و بودیم هم با که ها خاطره همون... نداشت خاصی

 البج برا خیلی... بود هاش نوشته و دفتر اول بود کرده جلب منو توجه خیلی که چیزی... بود شده

 ...بود

 بیهش یکی چون... کنم بیرون سرم از رو لعنتی مهتاب اون عشق تونستم االخرهب:  بود نوشته

 ...زیتونی چشمای همون با... کردم پیدا مهتاب

 دوباره نگاهم ؟...بود سبز چشماش من مثل هم مهتاب... دیدم می چی... کرد گیر گلوم تو لقمه

 ...چرخید ها نوشته روی

 مال فقط فریبا... بیارم بدستش خوام می... توخسله میبره منو ، میشه خیره بهم وقتی:  بود نوشته

 نیستی تو فقط که کنم ثابت مهتاب عوضی اون به خوام می... منه آغوش سهم اون آغوش... منه

 پیدا مه افسونگر و زیباتر نه که خودش مثل که ببینه و بیاد خوام می... وحشیه سبز چشمات که

... لرباد و فریبنده اسمش مثل... فریباست من عشق... نیست مهتاب اسمش خوشبختانه... میشه

 ...عماد دنیای... عماد دل عزیز

 یلعنت اون... بود کرده کور رو اشتهام خط چند این... بشقاب تو کردم پرت بود دستم که رو لقمه

 تو منو و بود مهتاب عاشق هنوز اون... خودم برا نه... داشت دوست مهتاب به شباهتم بخاطر منو

 به...  میکنی عاشقی ادعای اینقدر که تو...خودخواه آدم آهای... تدین عماد آقا... دید می اون البق

 چون... هات لحظه آرامش برای کردی مسکن یه منو...  خیانتش و عشقت دادن دست از خاطر

 ... زیتونیه سبز چشمام منم چون... ام شبیهه بهش خیلی
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 که... رفته دختره این به گاهیشون نباشه اون مثل هم مشه اگه حتی ، حرکاتمم و رفتارا حتماً

 که... رفتگ پولیمو بی و ضعف ی نقطه و کشید سرک زندگیم تو.  شد کشیده سمتم به عماد اینطور

 ...آتیش وسط... باشم اینجا االن من

 بشو باز زودیا این به که کور ی گره یه... بود شده الینحل ی مسئله یه عماد با زندگیم ی مسئله

 تمیز رو میز سریع... بستم رو دفتر و شویی ظرف سینک تو دادم هل حرص با رو غذا بشقاب... نبود

 باقی رمق و جون ، سطر چند این خوندن انگار... نداشتم رو کاری هیچ ی حوصله دیگه... کردم

 که رو حقایق این چرا نبود مهم برام عماد اگه... بودم گیر در خودم با... بود گرفته ازم رو مونده

 چیزا این و عشق به کاری... دادم رو خودم جواب خودم... گذاشته تاًثیر روم اینقدر خوندم

 و خونه از شدن طرد از بعد... نبود خوب حالم بودم شده عماد ی نقشه اسیر اینکه از... نداشت

 ، ودب عماد ی هخالصان عشق همین بود قرارم بی و تنها دل تسلی کمی که چیزی تنها... ام خونواده

 چی حاال اما... بدم ادامه رو طوالنی و سخت راه که داد می امید بهم سخت روزای این تو که

 اینطور خواست می و خواست می اش رفته دست از عشق جای به منو هم عماد که بودم فهمیده

 هک همیدمف می باید... زد صدا مهتاب منو وقتی... کنه جبران خواست می من وجود با کمبودهاشو

 اون از قعش میشد نزدیک بهش وقتی عماد که مهتابه این... رفته فرو فریبا قالب تو که مهتابه این

 ...بیرون زنه می اش گرگرفته تن و چشماش برق

 اینطوری الاقل... نبود عاشقم عماد که جهنم به... میکردم دور ذهنم از رو مزاحم افکار این باید

 پس... داره نیاز تو اعتماد و عشق به فقط عماد... گفت می ماهان... هه... داشتم وجدان عذاب کمتر

 قطره... بخواد خودم برا منو که نبود کسی یعنی... داد می اعتماد و عشق من به کی... چی من

 فرید... زد می داد سرم تو یکی... زدم پس دست با... ریخت فرو چشمام ی گوشه از اشکی

 مزاحم صداهای این اما... دادم تکون بار چند... دادم تکون رو سرم ...عاشقته اون... داره دوست

 ...زدم فریاد و... دیوار تو کوبیدم محکم و فشردم دست تو رو قاشق... نبودند برو بیرون

 میگه کی ؟...خواید می جونم از چی... ماهان تو به... فرید تو به... عماد تو به... همتون به لعنت

 خوش همکارش با رفت و کرد فراموش زودی همین به منو لعنتی اون ؟...خواد می منو فرید

 چی... خدا... کردی تحقیرم اینقدر چرا ؟...رسوندی اینجا به منو کار چرا... خدا... خدا... بگذرونه

 ...ید می زجر اینقدر اتو بیچاره ی بنده این که میاد گیرت چی ؟...کنی خردم منو که میشه عایدت

 کااش همین... بود مونده برام اشکا همین فقط... کردم گریه وجود تموم با و شتمگذا میز رو سرم

 بهم فقط خدا... بود داده قرار بازیچه جور یه منو کسی هر... بود پناهیم بی و تنهایی روزای همدم
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 همشون به تا... بده قدرت خدا... کنم له رو غرورشون تا... کنم جبران همشون برای تا بده قدرت

 ...شکنه نمی هم در رو صالبتم و غرور چیزی هیچ و هستم شکیب فریبا من مونمبفه

 عماد شام برای رو سبزی قورمه... جنگیدم می هام غصه و غم با و ریختم می اشک که طور همین

 رو روزایی عماد... خودشیفته آقای مواجب و جیر بی نوکر و معشوقه... بودم شده... کردم می آماده

 درست قابلمه تو رو سبزی قورمه همین برای... خورد نمی حاضری غذای خونه ومدا می خسته که

 ...ییپذیرا تو اومدم چایی لیوان یه با و کردم آب برنجم لیوان تا چند... بیفته جا شب تا که کردم

 اما... هبردار نامردی خراش روحم این از بیشتر و کنم باز رو لعنتی دفتر اون الی خواستم نمی دیگه

 ایدش... خبره چه برم و دور بفهمم بعد به این از تا نوشته موردم در چی ببینم بودم کنجکاو نوزه

 ...بخوره دردم به... جایی یه... روزی یه ها نوشته همین

 دهنش نوشته خاصی چیز... خوندم رو دیگه جای چند... کردم باز رو دفتر و کشیدم عمیقی نفس

 برقرار ارتباط باهام خواست می دفتر اون جای جای و بود هزد حرف باهام عاشقونه فقط... بود

... دمیکر عوض کل طور به منو زندگی که...  بود نوشته هم مهمی چیزای اینکه مثل... نه اما... کنه

 ...بود نوشته آخر ی صفحه دو

 نیاید توی برمش می اجبار به شده اگه حتی... بگذرم ازش تونم نمی... بیارم بدست رو فریبا باید

 ...ها متاًهل

 تهنوش به انداختم چشم دوباره... کوبید می ام سینه به قلبم... دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 ...ها

 اون داشتن دوست دیگه... باشه من مال باید فریبا... باشه نداشته دوستم اگه حتی:  بود نوشته

 ، بزنم حرف باهاش باید... فیهکا دومون هر برای که هست حدی به من عشق... نداره اهمیت برام

 هدرست... باشم داشته رابطه باهاش نتونم و بخوابم کنارش تونم نمی دیگه... بار آخرین برای

 وشگلخ دختر یه کنار که مردی کدوم... نمیکنه راضی منو این اما... میکنم حسش... میکنم لمسش

 فرار ازم زارم نمی دیگه...دارهن وجود اصالً مردی همچین نه...بشه تحریک اینکه بدون بخوابه

 بازی عشق ساعتی چند عشقم با خوام می... دارم احتیاج زناشویی ی رابطه این به من... کنه

... خودش... میشه تسلیم و... داره نیاز اونم... داره غریزه اونم باالخره... ببرم لذت... کنم

 یکی نصیب راحتی این به من سهم دم نمی اجازه و منه مال وهمه همه ، جسمش و لبها... آغوشش

 ...بشه دیگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

378 

 

 تو دیگه ماه یه تا... بینم می رو تدارکاتش دارم... نفره دو جشن یه... دارم زیبا ی برنامه یه براش

 ...میکنم خودم مال همیشه واسه اونو خاص جای یه... دیگه جای

 این پس ؟...کنم چیکار دبای دونستم نمی... گرفتم تهوع حالت... صفحه آخر های نوشته خوندن با

 یهچ اینا االن... میکنم آزادت نشدی عاشقم سال یه سر اگه که... بود گفته دروغ بهم لعنتی عماد

 مومیت زندگیم سورپرایزای...بود شده پیچیده خیلی زندگیم ؟...ببره کجا منو خواد می ؟... نوشته

 هرابط باهام بخواد اگه.. نیست مهم براش دیگه منم نظر... دیده خواب برام لعنتی این... نداشت

 این به بزارم نباید... کردم می فکری یه باید...کنم دفاع خودم از تونم می چطور ، کنه برقرار

 طی دبای... داشتم فرصت ماه یه فقط... بمونم باهاش خوام نمی دیگه من... بیاره بدست منو راحتی

 ...بندازم بکار رو عقلم و فکر باید... بکنم میخواستم کاری هر ، ماه یه این

 دارمن دوستش که کسی با خوام نمی ؟...کنه راهنماییم ؟...کنه کمکم ندارم رو کس هیچ چرا خدایا

... نک کمکم تو... شو پناهم تو... بزار پام جلو راهی یه خودت... بگیرم فاصله ام دخترونه دنیای از

 اگه...دادم خطرناک راه این به تن که عشقی بخاطر فقط... دارم مادرم به که عشقی بخاطر فقط

 نخواه... خدایا... برسه بهم دستش عماد نزار و کن کمکم... داری دوست منو سوزنی سر ی اندازه

 و بخر آبرومو... نکن هرزگی به محکوم منو... بیاد در آب از درست توهیناشون و حرفا اینطوری

 ...باش پناهم و پشت

... نداشتم خبر خودمم که بودم کرده گریه کی... بود شده اشک از پر صورتم اومدم که خودم به

 گلوله یه میکردم احساس... شدم مچاله خودم تو کاناپه تو و میز رو کردم پرت غیظ با رو دفتر

 که ودب چایی لیوان به چشمم... شد سرد چاییم حتی که بودم غرق اینقدر... افتاده قلبم تو آتیش

 ...خیالی بی و خواب دنیای به آوردم پناه

 و مگوش دم گذاشتم و برداشتم رو گوشی بسته چشمای با... پریدم خواب از تلفن زنگ صدای با

 ... الو:  گفتم آلود خواب

 گرفتی رو بعداظهر... خودم آلود خواب ی شاهزاده به سالم:  پریدم جا از عماد شاد صدای با

 ...عماد شیطون باشی بیدار من واسه شب که خوابیدی

 می بهم حالم حرفاش از... قلبم کنج تو نشست دریا وسعت به غم عالمه یه کالمش لحن از

 خواب... عماد آقا کنی تصرفم بزارم عمراً ، فریبام من اگه... فریبکارند و متظاهر همشون... خورد

 : گفتم و کشیدم خمیازه یه آلود
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 ...دیدم می خواب داشتم و بودم خواب خواب... رمضون مش محل بی خروس شدی

 ...بودی دارم تب آغوش تو و دیدی می منو خواب حتماً:  گفت و خندید صدا پر

 هی اینم میاد بدم اون آغوش و زدن حرف نوع این از چی هر... گفت می داشت چی دیوونه این

 : گفتم کنم پرت رو حواسش اینکه برای... میکرد تکرار

 ؟...گردی برمی داری کجایی االن تو

 رو خودت... اونجاییم هشت ساعت حدود و... افتیم می راه دیگه ساعت نیم تا... یزمعز آره:  عماد

 نکرده یشآرا و تکراری لباس یه با ببینم نیام... کنی استقبال شوهرت از قشنگ خیلی که کن آماده

 ؟...فهمیدی...میشم عصبانی وگرنه... بشی سبز جلوم

 ایرادی... میکردم بازی براش جدید نقش یه هم بار این باید... بود راه تو دیگه نمایش یه باز

 چی همیدف می زود و بود تیز خیلی عماد... نکنه شک بهم که کنم رفتار باهاش قبل مثل باید... نداره

 هب فریادش با ناگهان... میشد منفجر داشت مغزم که بودم کرده فکر اینقدر... گذره می ام کله تو

 ...هپروت عالم تو مبود رفته همیشه مثل... اومدم خودم

 نزار بافری... میکنی استقبال شوهرت از شکل بهترین به ؟...میگم چی من میدی گوش اصال:  عماد

 ...بیاد باال من سگ روی اون

 اممی پرنسس یه مثل و گیرم می دوش یه میرم االن ؟...زنی می داد چرا... خوب خیلی:  گفتم آروم

 ... پیشوازت

 می راه دارم منم... دیگه برو... میدی گوش حرف زود میاد خوشم... گلم آفرین:  گفت و خندید

 ...افتم

... ودب چسبیده بهم کنه مثل... کنده ازم دل باالخره که داشت اینو از نشون گوشی بوق بوق صدای

 ...پرو ی پسره... داد می ناشتایی دستورای چقدرم

 سر رو دفتر و بیرون کشیدم تخت زیر از رو کارتون... اتاقش تو رفتم و برداشتم رو دفتر سریع

 ، تونکار سنگینی بخاطر...  جاش سر بره که کشیدم می رو کارتون که طور همین... گذاشتم جاش

 یه... تخت زیر اونم... آهنی در... شدم زده شگفت ، آهنی در یه به خورد و شده کشیده دستم یهو

 در یه به دستم واقعاً من نیود توهم اما... مبود شده توهم دچار شاید ، بهش زدم رو دستم دیگه بار
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 دیدن با... تخت زیر کشیدم رو خودم و خوابیدم صاف زمین روی سریع... بود کرده برخورد آهنی

 ... کنم سکته بود نزدیک بود روبروم که چیزی

 خدا هباالخر... فریبا کاشتی گل وای... بود گذاشته کار دیوار تو و تخت زیر کوچیک صندوق گاو یه

 چشم از دور ، کار تخت این زیر اینجا که هست توش مهمی چیزای حتماً... بینه می رو تو داره هم

 تخت ی لبه و بیرون اومدم تخت زیر از... رسه نمی هم جن فکر به که... شده گذاشته کار

 از ، صندوق گاو این کردن باز اما... آوردم می در بال داشتم مهم کشف این هیجان از... نشستم

 تازه... کردم پوفی... میشد باز رمز یه با ها صندوق گاو ی همه مثل حتماً... بود تر مهم چیز همه

 راحتی به مشکلم این هستم فریبا من اگه... بود من اساسی مشکالت از یکی ، رمز این کردن پیدا

 راه این تو خدا دست که شده ثابت بهم االن که... خدا کمک و خواست می اراده فقط... میکنم حل

 ...همراهمه

 کرش رو اون... جوشید چشمام از چطوری دونم نمی که اشکی با ، آسمون به رو و پنجره کنار رفتم

... دهدا نشون بهم اتفاقی رو صندوق گاو این و شنیده صدامو باالخره که کردم تشکر ازش و کردم

 درجه هشتاد و صد که کمیح... صندوقه گاو این تو من آزادی حکم که گفت می بهم قوی حس یه

 ...میکنه متحول منو زندگی

 دیگه ساعت دو تا عماد و میشد عصر شش داشت ساعت وای... افتاد دیوار رو ساعت به نگاهم

 اون کردن باز و صندوق گاو اون و عماد اتاق تو فکرم همش... دوش زیر رفتم فوری... بود خونه

 یدمپوش سفید شلوارک و تاپ یه... کردم خشک وهاموم... بیرون اومدم ای دقیقه بیست بعد... بود

 نگر به زیتونی سبز نوارهای با رو شلوارک پایین ی لبه و آستینش های حلقه و یقه ی لبه که

 جفت یه با... بود کرده جذابم و خورد می صورتم ترکیب و هیکل به خیلی که... بودند دوخته چشمام

 ثلم رو مقداریش یه و بستم باال بردم و کشیدم وات موهامو... کردم ست سفید تخت کف صندل

... کردم رها صورتم طرف دو و کردم فر موهامو طرف دو... هام شونه دور کردم رهاشون آبشار

 و دادم حالت مژهامو ریمل با و کشیدم سبز ی سایه... کردم ملیحم آرایش یه... بودم شده محشر

... اومد می خیلی ، لباسام هارمونی به شمامچ سبزی و آرایش که... زدم هم صورتی لب رژ یه

 ...بودم خیره خودم به آینه تو... بودم شده رویایی و زیبا خیلی

 مبیا پرنسس یه مثل که بود داده دستور بهم فرید کاش ای... بودم فرید منتظر االن کاش ای

 ....کاش ای... استقبالش
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 یه تا عماد ی گفته به و بود هفت ساعت... آشپزخونه تو اومدم و کشیدم بلند و سوزناک آه یه

 یگهد ساعت یه... میشد شروع منم کردن بازی نقش دیگه ساعت یه... میشد پیداش دیگه ساعت

 ساعت ، کردم درست رو ساالد و پختم رو برنج تا... میشد شروع جسمیم و روحی ی شکنجه

 ...اومد عماد ماشینش صدای که بیرون آشپزخونه از اومدم... میشد نیم و هشت داشت

 از هنوز و نباشم میلش باب ترسیدم می... کردم خودم به آیینه تو دیگه نگاه یه و باال رفتم فوری

 می هک حاال مخصوصاً ... ترسیدم می طوفانیش خشم از حقیقتاً...  باال بره هوارش و داد نرسیده راه

 دم اومدم... بود عالی هنوز چیز همه... لنگه می کارش جای یه و نیست نرمالی آدم عماد دونستم

 پولم چک تا چند دیدم ؟...بود کی یعنی... زنه می حرف خونه دم مرد یه با داره دیدم که پنجره

 ؟..ده می پول چک گدا به کسی نه و خورد می گداها به وضعش و سر نه... نبود که گدا... داد بهش

 تو ...تو اومد و کرد باز رو ساختمون رد اونم رسیدم تا... پایین رفتم فوری... نبود کردن فکر جای

 اون از بود معلوم که بود بزرگ ی جعبه یه دستاشم یه تو و بود قرمز رز گل دسته یه دستاش یه

 ماشچش از برق... افتاد من به که نگاهش... کردم سالم بلند صدای با جلو رفتم... تولداست کیک

 سر هب نگاه یه و طرفم اومد و آشپزخونه اپن رو گذاشت رو شیرینی جعبه و دستم داد رو گل... پرید

 : گفت شادی با و کرد پام تا

 ...خودم خوشگل برفی سفید بغلم تو بیا... کرده چه دلم عزیز ببین

 صورتم و کرد جدا خودش از منو... گرفت ام خنده بود داده بهم که صفتی از... بغلش تو رفتم آروم

 : گفت و داد فشار خودش به منو دوباره و بوسید لبامو بار چند و گرفت قاب رو

 ...نبودم من امروز گذشت خوش... عماد دل عزیز بود شده تنگ برات دلم چقدر وای

 : تمگف رضایتش جلب برای و کردم حلقه گردنش دور دستامو... شد شروع االن همین از منم نقش

 کهاین بخاطر نبود که عماد بخاطر نه اونم اما ، کردم دق البته... ) کردم دق تنهایی حاال تا صبح از

 هر دیگه:  دادم ادامه(...  بودم بازیچه یه دستاش تو فقط من و نبود من مال عماد تند عشق این

 ...ببر خودت با منو میری جا

 نداشت امکان وگرنه ، نبود تو برای مناسبی جای اونجا کن باور:  گفت و شد عمیق لبخندش

 ...بزارم تنهات
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 رامب داره بفهمم و بخونم رو عماد خاطرات دفتر هم بتونم که بود شده تموم نفعم به تنهایی این) 

 ... (کنم پیدا رو گاوصندوق اون هم... ریزه می برنامه

 تا و اپن به چسبوندم و اپن طرف به کشوند آروم آروم منو و لبام رو گذاشت آروم لباش دوباره

 با خوب وقتی... بودند زده حسی بی لبهام به ینکها مثل... نداشتم حسی هیچ... بوسید منو تونست

 : گفت شیطنت با و کرد جدا خودش از منو کرد بازی لبهام

 ...خواب برای باشه اش بقیه دیگه خوب

 ...موقع یه نکنید رودل...  گفتم و خندیدم

 تا صبح از سهم این... نمیکنم رودل نه:  گفت و کرد دیگه محکم بوس یه و خندید صدا پر

 ...کردم تصویه جا یه... مهحاال

 ور سرم و گرفت اش خنده نگاهم از... کردم نثارش پوزخند یه و اش سینه تو زدم دستام تا دو با

 : گفت و داشت نگه اش سینه تو

 ...عماد میشه تموم که نکن نگاهم اینطوری... بشم فدات

 ...ممیا و گیرم می دوش یه بچینی رو شام میز تا:  گفت و شد دور ازم بعد

 ومن که بود ها پله پیچ تو... کردم تماشاش و ایستادم جا همون ، باال رفت تا و دادم تکون سری

 :  گفت و زد لبخندی... میکنم نگاهش هنوز دارم که دید

 ؟...بود شده تنگ برام دلت... خانوم فریبا چیه

 زا و فرستاد برام هوایی ی بوسه یه و خندید غش غش که دادم تکون سری ساختگی لبخند با

 ات... ریاکار پروی ی پسره... میگیره باال دست خودشم چه... شیفته خود آدم... شد پنهون نظرم

 ...کردم نثارش بودم بلد فحش چی هر بچینم رو میز اودم

 یه... شد پیدا اش کله و سر باالخره که کشید طول ساعتی نیم یه... بیاد تا نشستم و چیدم رو میز

 در و خیس موهاش هنوز... بود پوشیده سفید شلوارک یه و ای حلقه آستین ، رنگ طوسی شرت تی

 چهب پسر یه به بیشتر ریخته بهم موهای اون با... بود افتاده گردنش دور حوله یه و بود ریخته هم

 ...خودشیفته و فریبکار مرد یه تا بود شیطون و تخس ی
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 بود رفته بخاطرش که ای پروژه از داشت فقط اون و نزدیم خاصی حرف شام خوردن حین در

 باز و صندوق گاو اون به حواسم ی همه و دادم نمی گوش منکه... داد می توضیح شهر بیرون

 هقورم واقعاً... کرد تشکر ازم مهربونی نگاه یه با... شد تموم شامش خوردن وقتی... بود کردنش

 یکردن باور برام... بودم دهز شگفت خودمم که بود شده افتاده جا و خوشمزه خیلی امشبم سبزی

 دهش عالی پختم دست که بود این ازدواج این حسن تنها... بپزم خوشمزگی این به غذا که نبود

 یه ...گرفتم وا عماد از منم... هه... بدم رو کامل کدبانوی لقب خودم به تونستم می کم کم و... بود

 ..نخور بدرد ی خودشیفته

 همین برای... بود داده پول بهش عماد در دم که افتادم مرد ونا یاد یهو ، میز کردن جمع موقع

 : پرسیدم

 ...در دم بود اومده بودی رسیده تازه وقتی که بود کی مرده اون عماد

 : گفت و کرد جور و جمع رو خودش زود خیلی اما... خورد جا خیلی سوالم از

 ؟...دیدی کجا از اونو تو

 ...دیدمش رو مرده اون و پنجره دم اومدم... شنیدم رو نتماشی صدای که بودم اتاقم تو:  گفتم

 هکرد پول درخواست ازم و پیشم اومد پیش روز چند... بود همکارام از یکی:  گفت اخم یه با:  عماد

 ینا فردا چون... شهرم بیرون گفتم و زد زنگ بهم... اومده پیش براش مشکلی اینکه مثل... بود

 بینمن دیگه ی دفعه... ضمن در...  بود اومده همین برا ، بگیره در دم ادبی گفتم... داشت الزم رو پول

 ؟...زنی می چوب منو سیاه زاغ پنجره دم

 رو مرده اون طوری همین ؟...زده چوب رو تو سیاه زاغ کی... شدم دمق حسابی آخرش ی جمله از

 خیلی آدم این حتماً که افته می شک به آدم ، آمیزش تهدید ی جمله اون و اخم این با... دیدمش

 آدم این چیز هیچ... چه من به اصالً ... انداختم باال ای شونه... شده عصبی اینطور که بوده مهم

 ...نبود طبیعی و نرمال

 ...قهوه یا خوای می چایی:  پرسیدم که بیرون آشپزخونه از بره رفت

 ...بمبخوا برم خوام می و ام هخست خیلی که بیار زود... بیار خریدم که کیک همون با... چایی:  گفت

 ...رسیدی تازه ؟...عماد چیه خواب... إإإإإ:  کردم اعتراض
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 ...بخوابی و باال بیاید باهام باید هم شما ضمن در... ام خسته نیست حالیت فریبا:  عماد

 هدوبار و بیرون دادم حرص با و نفسم... بیرون رفت آشپزخونه از فوری که بزنم حرفی یه رفتم

 تو آدم بده خیلی... بودم کرده پیدا درگیری خود گیا تازه... کردم خودم با گفتن بیراه و بد به شروع

 رو حالتی همچین من االن... کنه خالی شده باعثش که کسی سر نتونه و بخوره حرص خودش

 ...داشتم

 یکک... کردم مرتب رو آشپزخونه و شستم رو ظرفا ، چایی کشیدن دم تا... کردم دم رو چایی

 گذاشتم برش یه کدوم هر برای و زدم برش... بودم عاشقش من و بود خریده عماد که شکالتی

 رو بود هگذاشت رو بازوش و بود خوابیده کاناپه رو عماد... پذیرایی تو بردم چایی با و دستی پیش تو

 نارک منو... گذاشتم میز رو روبروش رو سینی... شد بلند... نبود خواب زدم صداش... چشماش

 شیدک موهام تو رو اش بینی و بوسید رو سرم بار چند و... گرفت بغلش تو محکم و نشوند خودش

 : گفت حالت همین در...کشید می عمیق نفس هی و

 ...عماد اکسیژن شدم می خفه داشتم حاال تا صبح از

 ؟...میکنی مسخره منو... إإإإإإ:  گفت و کشید محکم رو لپم که گرفت ام خنده حرفش از

 ...میشم بیهوش دارم که بخور رو چاییت یاال:  داد ادامه که خندیدم بازم

 سریال میخوام ؟... بره نمی خوابم کنم چیکار من... میاد خوابت تو... عماد:  گفتم اعتراض با

 ...ببینم

 نم از سریال یعنی... بره نمی خوابم نباشی پیشم تا... نزن حرف من حرف رو:  گفت خشونت با

 ؟...فهمیدی بدی ماساژ پشتم یکمی خوام می ضمن در.. .مهمتره

 ...خودخواه... ماساژورم من مگه... عماد:  زدم داد

 ...هست که همینی:  گفت خونسردی با

.. .باال سمت به رفت و گرفت بغلش تو منو و شد بلند جاش از... خوردم حرص با رو چاییم وقتی

 کنارم خودشم و تخت رو انداخت منو... خونهآشپز تو برگردونم رو فنجونا سینی نذاشت حتی

 ...بدم ماساژ رو پشتش که خوابید دمر جلوم و آورد در رو شرتش تی لحظه یه تو... نشست

 ... بازی می چقده... پیازی گل... نازی نازی:  خوندم می براش... دادم می ماساژش که طور همین
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 ....نازی نازی... بازی یم چقده... میگما دلتو:  دادم ادامه و بازوش به زدم

 ترس حرکتش با... زد زل بهم خمار چشمای با و تخت رو انداخت منو و شد بلند جاش از یهو

 ارید خودت ببین... فریبا تو به لعنت واقعاً... باد خودم بر لعنت که کردم خودم... وجودم تو ریخت

 ...حقته بیاد سرت هم بالیی هر... میکنی تحریکش

 ...شیطون ندازی می دست منو:  فتگ و زد پوزخندی

 و دبو اومده خوشش اینکه مثل اونم... خندیدم خیلی که داد قلقلک رو گلوم زیر اش چونه با بعد

 :  گفتم و کردم جداش خودم از یکمی زور به... داد می ادامه داشت هنوز

 ...ام معده رو نیفت... میارم باال االن... عماد کن بس

 ...نندازی دست منو باشی تو تا:  گفت و نکرد رهام اما یدکش باال رو خودش یکمی

 ...سواد بی خونم می شعر برات دارم... انداخت دستت کی:  گفتم و خندیدم

 کنارم و شد بلند روم از ای لحظه از بعد... بدم ادامه نگذاشت دیگه و لبام رو گذاشت رو لباش

 : گفت و آغوشش تو کشید منو و خوابید

 ...میدم دستت کار وگرنه... بخواب بگیر و باش یخوب دختر حاال

 که میکرد یادآوری بهم و زد می تند قلبش... اش سینه تو گذاشت رو سرم و کشید رو دماغم

 منم... رفت خواب به زود خیلی خستگی بخاطر خوشبختانه... قراره بی اینطور من با نزدیکی بخاطر

 جای همیشه... رفتم خواب به زود خیلی و بستم چشمامو اسیرم دستاش حصار تو دیدم وقتی

 ؟...بگیره رو اش غریزه جلوی و باشه خوددار مقابلم در اینقدر تونه می چطور که داشت برام سوال

 رو اون رمز نتونستم که ای هفته یه... گذره می کردم پیدا رو صندوق گاو که روز اون از هفته یه

 رو جوانب ی همه... باشه شده سیو عماد گوشی تو رمز این که دادم می احتمال یه فقط... کنم پیدا

 رمس از دست ترس و دلهره... نبود پذیر امکان عماد موبایل به دسترسی حال به تا اما ، سنجیدم

 میکنه ادزی رو هیجانش که زندگیه نشیبای و فراز میگن... داشتم وقت هفته یه فقط... داشت برنمی

 ایبر توانی دیگه که بودم خسته اینقدر مدت این تو من لیو... میده زیبایی بهش جورایی یه و

 قرارم بی قلب درون ای دیگه دلواپسی حجم یه دوباره تقدیر اما... نداشتم نشیبا و فراز این تحمل

 دونب بتونم تا... بدم ادامه عماد مقابل نقشم به باید ندارم ای چاره... بود توانم از خارج که گذاشت

 . ..باشه صندوقچه این درون منم آزادی حکم شاید... کنم باز رو صندوق گاو در ، خودم از ردی هیچ
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 مداو شرتش تی کندن با عماد... بودم تخت روی من... میشدیم آماده خوابیدن برای که شب جمعه

 : گفت ناگهانی خیلی و زد موهام به بوسه یه و گرفت آغوش تو منو و پیشم

 ...مسافرت ببرمت خوام می... فریبا

 ؟....مسافرت:  گفتم و پریدم جا از دلهره با... وجودم تو ریخت دنیا ترس تموم حرفش با

 : گفت و انداخت ام زده تعجب ی چهره به مشکوکی نگاه

  ؟...کردی تعجب اینطور که زدم عادی غیر حرف ؟...چیه

 ... میکرد نگاه بهم شک با داشت هنوز اون... اومدم خودم به

 ...بود عماد خوشی دل برای فقط... نبود آرامش روی از که لبخندی ...زدم کمرنگی لبخند

 این زا اوضاع ، کنه شک بهت اگه... کنی کنترل رو خودت تونی نمی که ببرن رو شورت مرده فریبا) 

 ... (بدبینیه و شک از اش خمیره که عماد مخصوصاً ... میشه خرابتر هست که

 ...مسافرت و تو آخه... کردم تعجب بخ:  گفتم و دادم فرو سختی به رو دهنم آب

 ...کنم دور چشمام تو از رو ترسناکش نگاه اون و بیارم درش شک از تا کردم شوخ رو لحنم

 ...نخورده سرت تو چیزی یه عماد:  دادم ادامه

 : گفت و شد باز هم از صورتش و شد راحت خیالش انگاری... دید منو شوخی وقتی

 ؟...بخوره جایی به سرم باید مگه

 مک... بری نزاشتم جایی و کردم اذیتت خیلی وقت چند این:  داد ادامه و بوسید و گرفت رو دستم

 و بشه عوض هوامون و حال تا... شمال میریم روزی چند یه... میشیم نزدیک شهریور به داریم کم

 ...کن آماده خودتو دیگه ی جمعه برای... بشیم آماده جدید تحصیلی سال برای

 مسافرت این به عید برای بزار... داری مشکل شرکت تو خیلی اواخر این:  گفتم لیمعمو خیلی

 ...نکن رو کار این من بخاطر...بریم

 پیش مشکلی... میکنم رو شرکت کارای ی همه هفته این تو... نباش چیزا این نگران تو:  عماد

 خوام می... دارم اعتماد بهش... میکنه رو شرکت کارای ، من نبود تو و هست هم محمدی... نمیاد
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 جبران کشیدی رنج من دست از که مدت این تا... بگذره خوش بهت حسابی که کنم کاری اونجا

 ...بشه

 :  داد ادامه و خوابوند خودش کنار منو و کرد حلقه هام شونه دور دستاشو

 همه مانز مرور به... مسافرته یه از بیشتر لیاقتت تو... باشی خوشبخت حقته تو... دلم عزیز بخواب

 ...باشی خاکی ی کره این زن ترین خوشبخت باید تو... ریزم می پات به رو دنیا ی

 : تمگف و بوسیدم رو لبهاش نکنه شک بهم اینکه برای منم... کرد لبهام به محکم بوس یه بعد

 ...فکرمی به اینقدر که... عماد ممنونم

 تدوس خیلی فریبا...عماد دنیای امه هوظیف:  گفت و اش سینه تو کشید منو و بوسید رو سرم

 ...دارم

 طرف به آروم... رفته خواب که داشت رو این نشون نفساش صدای که گذشت ای دقیقه بیست

 : گفتم حرص با... خوابیده کردم فکر... روانی... کشید محکم رو بازوم که غلتیدم تخت ی دیگه

 ...بخورم آب برم خوام می کن ولم کندی رو بازوم عماد

 هک طور همین و کشید آغوشش سمت به منو و کرد فرو بیشتر بازوم تو هاشو ناخن خشونت با

 : گفت عصبی بود بسته چشماش

 زا خوای می ، مسخره دلیل یه به ای ثانیه هر که فهمم نمی کردی فکر... بخواب بگیر و شو خفه

 ...تو و دونم می من کردی رو کار این دیگه بار یه... شی دور بغلم

 از گهدی که باشه راحت خیالش تا... خودش به چسبوند منو و کرد حلقه کمرم دور بیشتر ستاشود

 جاک از ، مجنون ی دیوونه این... کنم تحملش بتونم تا بده صبر بهم... خدایا... نمیرم در دستش

 نو ای چشمه یه روز هر که کاره این تو حکمتی چه خدایا ؟...گرفت قرار من زندگی راه سر و اومد

 ...میدی نشون بهم

 ودب نوشته خاطرات دفتر تو که رو حرفایی یعنی... کاشت وجودم تو رو ترس دوباره مسافرت یاد

 خواد می خاص جای یه تو ، نفره دو جشن یه بود ننوشته مگه ؟...اومد می در کار از درست داشت

.. .بود نوشته که بود یزیچ همون مسافرت این یعنی ؟...بکنه ها متاًهل دنیای وارد منو و بگیره
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 می پیدا رو لعنتی رمز اون تا کردم می اساسی فکر یه باید... داشتم وقت هفته یه فقط... وای

 ...کردم

.. .داشتم روم پیش رو تری سخت خیلی روزای و بودم گذاشته سر پشت رو سختی خیلی روزای

 یداپ رو گاوصندق رمز تونستم می که راهی تنها... بردم نمی جایی به راه... بودم سردرگم و کالفه

 رو بایلشمو لحظه یه برا تونستم نمی طریقی هیچ به که بود عماد گوشی به دسترسی فقط... کنم

 های لحظه ی همه... شد نمی غافل گوشیش از که بود توش مهمی چیز یه حتماً ... کنم جدا ازش

 دیازپام تا چند که بود این رسید منظر به که مونده باقی راه تنها... بود شبهه و شک از پر عماد

 متونست می من و میشد عمیق خوابش شاید تا خورد می خواب موقع که شیرش لیوان تو بندازم

 ...رسید نمی مغزم به ای دیگه راه هیچ... بود راه بهترین همین... آره... کنم پیدا رو رمز اون

 از ارجخ... کنی امتحانم خوای می و یگذاشت من نحیف های شونه روی که سنگینی بار این... خدایا

 شاید کنی کمکم تو اگه... اما... بکشم ام خسته دوش به رو بار این تنهایی به تونم نمی... توانمه

 ناحق به مبه که توهیناشون و تهمت تموم که کن کاری... بیام بیرون بلند سر امتحان این تو بتونم

 ...بشه پاک ام پرونده از زدند

 یا بود کرده که کاری به متهم رو اون و کنم قضاوت زود کسی مورد در نداشتم تدوس وقت هیچ

 ...گذشته... زندگی ی درباره اینکه از پیش آدما که داشتم اعتقاد همیشه... بکنم بود نکرده

 ، گیرندب قرار الکی قضاوت مورد بخوان ، گیرند می زندگیشون تو که هایی تصمیم یا و... شخصیت

 غصه با... کنند عبور گذشته اون که مسیری همون از و بزارن آدم اون جای رو شونخود باید اول

 و کنند درک رو طرف اون بتونند تا کنند زندگی آنها های خنده و دردها... ها ترس... ها تردید... ها

 دلیل بی ...نیستند موافق باهاش ها خیلی و گرفتند مهم تصمیم یه زندگیشون تو اگه که بفهمند

 به... کردند محکوم ناحق به منو... من اطراف آدمای اما... نکنند محکوم صد در صد رو اون و دهنبو

 به زد اپ پشت حتی که نبرده بویی انسانیت از که دختری و... نشناسی نمک... رانی هوس... هرزگی

 دنبال رفت و... کرد بزرگ رو اون فراوون زحمت با و تنهایی به مادرش که هایی سال اون ی همه

 ...خودش زندگی

 تاشتهم و فرید همه از بیشتر.... نفهمید دردامو و منو میکرد عاشقی ادعای همیشه که فریدم حتی

 یم فرو خونینم قلب تو دسته تا رو نامردی خنجر... گاهش بی و گاه های پیام... بود کرده داغونم

 متونست نمی دیگه... بیرون اومدم یم عماد زندگی از باید... کردم می پیدا رو رمز این باید... کرد

 ، هقضی فهمیدن از بعد مامان اگه حتی... زندان بندازه منو پولش بخاطر عماد اگه حتی... بدم ادامه
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 بهم و بدم پس تاوان باید من فقط چرا... نبود مهم برام هیچی دیگه... بزاره فروش برا رو خونه

 آنها خون مگه... میدم پس دارم و دادم که من مثل ...بدند پس تاوان باید هم آنها... بزنند تهمت

 ؟؟...بود تر رنگین من خون از

 دیگه... انعطاف بدون و خشک... خالی تو... سرد... آدم یه به بود کرده تبدیل منو عماد با زندگی

 آدم منم... نداشت امکان آرزوهام تموم از گذشتن دیگه... نداشت ارزش برام مهربونی و رحم

 می آنها ی همه به تالشم با باید و داشتم منم... داشتند همه که آرزوهایی اون ی مهه و بودم

 ....خانواده بی یا... خانواده با یا حاال... رسیدم

 رفتم و شیر لیوان یه تو ریختم و کوبیدم دیازپام تا سه و دادم انجام رو ام خبیثانه کار شب فردا

 زیر... چشماش رو بود گذاشته و بازوش و بود وابیدهخ تخت رو لخت ی تنه نیم با عماد... باال

 دماوم و کشیدم راحتی نفس یه... بود روش عماد موبایل که کردم نگاه تخت بغل میز به چشمی

 : گفت آرومی به اونم... زدم صدا رو عماد آروم و تخت نزدیک

 ...هان

 ...بخواب بعد و بخور رو شیرت شو پا:  گفتم

 ...بخورم شیر باید کجا از:  گفت ومتم شیطنت با حرکت بدون

 برات رفتم که باش منو... ادب بی:  گفتم و بازوش به زدم خشم با و شدم داغ حرفش از لحظه یه

 ...آوردم شیر لیوان یه خوابش از قبل آرامش

 ندیدخ دید منو اخم وقتی... شد خیره بهم شیطانی لبخند یه با و برداشت چشماش روی از دستاشو

 کشیدم ما نقشه گرفتن بخاطر عمیق نفس یه منم... باال کشید نفس یه و برداشت رو یرش لیوان و

 ...بودم نیومده پایین هنوز موضعم از و کردم می نگاهش اخم با هنوز و

 : گفت و زد خیمه طرفم یه رو و کنارش خوابوندم و بغلش تو کرد پرت منو و کشید رو دستم یهو

 امشآر یه... تو عشق و تو داشتن... باشی کنارم در تو اینکه غیر ...نمیده آرامش من به چیزی هیچ

 ... ندارم شیرم لیوان این به احتیاج دیگه که داده هدیه بهم ابدی

 : داد ادامه و گرفت آغوش تو محکم منو و بوسید حرارت پر و محکم بار چند رو لبام بعد

 ...ندادم دستت کار اخمت و چشماتو اون با تا... بخواب حاال
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 هر تخواس می دلم... کرد اعتماد نمیشد بشر این به... گرفتم آروم بغلش تو و نگفتم چیزی دیگه

 یاورم داخ بار این... ها دیوونه به زده تنه یه مرتیکه... کنم فتوحش پر روح نثار بودم بلد ناسزا چی

 سنگینش خواب از دیگه که بگذره ساعت نیم یه گذاشتم... شد بیهوش عماد زود خیلی و شد

 سر رفتم فوری و بیرون کشیدم بغلش از رو خودم آروم ساعت نیم از بعد... بشم مطمئن

 پیام ات چند... کردم بازشون و پیاماش تو رفتم سریع و اتاق دم رفتم و برداشتم رو اون... گوشیش

 جلب ور ام توجه پیام یه.... بود محمدی آقای همکارش از پیام تا چند... بود مختلف شرکتای از

 سرم از فاز سه برق ، خوندمش و کردم باز رو پیام وقتی... ناشناس بود زده رو اسمش... کرد

 : بود نوشته... کرد هنگ مغزم لحظه یه...پرید

. ..بیرون رفت خونه از خانومت نه و خونه در اومد کسی نه... دادم کشیک خونه دم حاال تا صبح از

 ...دیدبرگر تا منتظرم... باشه جمع خیالتون

 دم کشیدن کشیک برای عماد خود رو ، بود گرفته پول عماد از روز اون خونه دم که مرده اون پس

 گفت و شد عصبانی دستم از چطوری کیه اون که پرسیدم ازش هم وقتی... بوده گذاشته خونه

 از ینا ؟...انداختی کی دام تو منو... خدایا... بزنم چوب سیاهشو زاغ که ندارم رو این حق دیگه

 ؟...بود شده مرده پدر بدبخت من دچار که بود کرده فرار تیمارستانی کدوم

 ستد از تونستم می چطوری.... بود قرار بی قلبم... لرزید می دستام... کشیدم صورتم تو دستی

 یزچ پیاما ی بقیه... میکردم رد رو پیاما لرزون دستای با یکی یکی.. کنم پیدا نجات روانی این

 دیگه ...تاریخاشون ثبت با... بود فرستاده من برا که بود ای عاشقونه پیامای همش... نبود خاصی

 اشپیام این بخاطر تونم نمی و طرفم روانی یه با که دونستم می االن... نبود مهم برام چیزا این

 عاشقش وقت هیچ... اومد می بر کارها این از ای دیوونه هر از چون... باشم امیدوار و خوشحال

 جادویی ی جرقه گاه هیچ نگام تو... نیست نرمال آدم یه عماد که داشتم قوی حس یه و شدمن

 اون... نبود عاشق عمادم...  برسم تجربه این به عماد با نمیخوام وقتم هیچ و ندرخشید عشق

 یشهپ عاشق نقش که کسی برای نداشت دلیلی... دید می مهتاب قالب تو منو و بود مهتاب عاشق

 ....بسوزونم دل میکرد زیبا رو ها

 از... بود رقمی ده ی شماره یه که رسیدم پیام آخرین به ، میکردم رد رو پیاما که طور همین

 ودمخ گوشی تو زود خیلی... گاوصندوق رمز... بود خودش حتماً... بزنم جیغ خواستم می خوشحالی

 تهنینداخ جا یا اشتباه رو ای شماره زیان هیجان از موقع یه که کردم چکش باری چند... کردم سیو

.. .خوابیدم تخت ی گوشه آرومی به و جاش سر گذاشتم رو عماد گوشی راحت خیال با بعد... باشم
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 تو میکشید منو خوابم تو حتی و شدم جدا ازش که میکرد حس عماد بود ای دیگه موقع هر

 پیش از کاری... انداخت می پا از هم رو فیل کنم فکر که دیازپام تا سه اون با امشب اما... بغلش

 کاش ای... برم خواب به صدا بی و راحت نگرانی و دغدغه بدون که بود شده باعث همین و نبرد

 .. کنم خوابش قرصا همین با شب هر تونستم می

 رحم دل نمیتونستم دیگه اما... داشتم وجدان عذاب یکمی... شد بیدار بدی سردرد با عماد فردا

 وگرنه... بردارم آزادیم برای قدمی یه بودم مجبور... کنم اطرافم آدمای فدای رو خودم و باشم

 ... میشدم عماد با عشق بدون زندگی به محکوم عمر تموم

 براش که خواست قوی مسکن قرض یه ازم فقط و... بخوره نتونست بیشتر صبحونه لقمه یه

 : گفتم و... آوردم

 ...خوابی می کولر جلوی لخت ی تنه نیم با همیشه بسکه... خوردی سرما حتماً

 بدن لمس از اینقدر منم شاید... بخوابه شرت تی با شبا که کنم وادارش حرفا این با خواستم می

 هکنند تحریک و باز زیاد خودم خوابای لباس البته... کشیدم نمی عذاب تنم پوست رو لختش

 یه اعتراض با و بود نگذشته پوششم نوع این از زرنگ عماد که بود لخت اش باالتنه فقط... نبود

 : گفت بهم شب

 وشیدهپ خواب لباس با چه من... نباشی من دید تو زیاد خوای می لباسا ابن با فهمم نمی نکن فکر

... بدم جر تنت به لباساتو تموم ثانیه یه تو تونم می ، بکنم کاری بخوام اگه... سکس لباس با چه و

 رو تو تونستم که موقعی اما... دادم بهت که قولیه خاطرب فقط نمیکنم اعتراضی و کردم سکوت اگه

 پوشیدن نوع و کارهات تموم... هات لحظه تموم وقت اون... بکشم بیرون ات دخترونه دنیای از

 من نظر و دست زیر از باید فقط خواب برای چه و خونه تو چه... مهمونی چه... مرحله هر تو لباس

 می مش خودخواهی این... کنی رفتار من میل به گفتن چشم هی با تونی می فقط تو و بشه آنالیز

 ...بیماریش پای زارم

 فتر عزاییلی اخم یه با ببوسه منو اینکه بدون... بود شده نعمت یه من برای سردردش این امروز

 همب رو خوبی حس یه حالت این و... بود غنیمت ، بود نکرده لمسم که من برا بارم یه این... شرکت

 که کنم باز رو صندوق گام اون در که بودم موقعی قرار بی و بودم شده انرژی پر امروز... کردمی القا

 ...شبم و روز کابوس بود شده
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 برنجم ...بیفته جا و بپزه آروم آروم که گاز رو گذاشتم فسنجون ناهار برا... کردم تمیز رو آشپزخونه

 یخوردگ سرما که بفهمونم بهش که بپزم سوپ براش که کردم خیس هم جو یکمی... کردم خیس

 یدفهم می شاید... بود هوش با خیلی عماد... زرنگ و بود شده خبیث فریبا...شده دردش سر باعث

 سر همچین حال به تا چون... انداخته روز این به رو اون که بوده چیزی یه شیر لیوان اون تو که

 اربک رو تالشم ی همه خودم آزادی برای هدرست... کردم می پیدا نجاتی راه یه باید... نداشت دردی

. ..عماد نفع به هم و ، بود من نفع به هم عشق این و زندگی این به دادن خاتمه اما... بودم گرفته

 ... دردیه بد طرفه یه عشق... میکشید زجر داشت من مثل اونم

 می خواب به ور انسان ، روان ی حیطه در انداز دست که بود کرده گیر انداز دست یک در عماد

 ...میکرد تر افسرده و پریشون رو حالشون و بیشتر رو ها انسان گرفتاری یعنی... بره

 بود هترب... کردم فکر یکمی و ایستادم اتاق دم... باال رفتم گوشیم با فوری دادم انجام کارامو وقتی

 برگرده ادخو نمی سردردش بخاطر و شرکته توی بشم مطمئن که زدم می عماد به زنگی یه اول

 : اومد صداش که گرفتم رو اش شماره... خونه

 ؟...داری کاری... فریبا جانم

 ...شد خوب سردردت... بودم نگرانت... ندارم کاری نه.... عزیزم سالم:  گفتم

 اون اب وقتی میشه مگه... بهترم یکمی االن... بشم فدات:  گفت سرخوش و کشید عمیقی نفس

 کنیهمس بهترین تو نگرانی... نباشم خوب پرسی می رو حالم و میدی قرص بهم قشنگت دستای

 ...بهترم ، عماد خوشگل نباش نگران... میکنه عمل زود خیلی که

 یم گیری می اینجا الاقل... خونه بیا نیستی خوب اگه:  گفتم و کردم لوس براش رو خودم بازم

 ...خوابی

 نرفت از قبل باید کاراست سری یه ، لشما بریم خوایم می اینکه خاطر به... گلم خوبم:  گفت

 ...بدم انجامشون

 ...خداحافظ فعالً  پس... برس کارت به برو... باشه:  گفتم

 از و زنب لبخند یه میکنه نگاهت آینه تو که اون به و آینه جلوی برو االن فریبا:  گفت شیطنت با

 ...بکن لباش به گنده بوس یه منم طرف

 ...دیوونه:  گفتم و خندیدم
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 ؟...داشتی شک:  گفت و خندید اونم

 فوری.. .بودم کرده کار روش بدبختی با االن به تا که ای نقشه سر رفتم منم و... کرد قطع رو تلفن

 نگارا... سنگینه چقدر تخت این... خدایا... کناری کشیدم زور به رو تخت سریع... شدم بکار دست

 عماد بشم مطمئن که کردم پنجره از نگاه یه... دش پیدا صندوق گاو وقتی... بودند ساخته فوالد از

 گاو های دکمه روی ، رو شماره فوری... بود افتاده جونم به بدی ی دلهره و ترس... باشه نیومده

 کمال در که گردوندم راست و چپ سمت به یکمی رو شکل دایره ی دسته اون و زدم صندوق

 کردنش باز به موفق زودی این به که ودنب کردنی باور برام... شد باز صندوق گاو در تعجب

 : زدم داد اراده بی یهو... میشدم

 ...یامیدم... پناهمی هنوز پس... بینی می منو هنوز پس... کردی کمکم که بودی تو... شکرت خدایا

 هی و بود خونه سند تا چند... کردم نگاه رو صندوق گاو توی و کردم پاک رو اشکام دست پشت با

 بود نوشته... کردم بازش و کردم فوت رو خاکش... عماد و من خاطرات دفتر مثل رقطو زرین دفتر

 یه... کنار گذاشتمش... دوتاست اون خاطرات دفتر اینم پس... من خدای... مهتاب و من خاطرات

 این ونچ... کنم بازش نتونستم که بود بسته قفل یه با هم اون در که بود هم کوچیک ی صندوقچه

 این وت دنبالشم که مهمی چیزای حتماً ... دیگه بست بن یه باز... وای... خواست می دکلی دیگه یکی

 ور صندوق گاو در و جاش سر گذاشتم رو صنوقچه... بکنم تونستم نمی کاری... بود صندوقچه

 هی تونم می صفحات اون تو ببینم که برداشتم رو مهتاب و عماد خاطرات دفترچه فقط... بستم

 ...کنم پیدا چیزی

 به نگاه یه... اتاقم تو اومدم دفترچه با و کردم مرتب رو چیز همه و گذاشتم جاش سر رو چیز همه

 تخت لب... بود وقت هنوز عماد اومدن برای و داد می نشون رو صبح نیم و ده... کردم ساعت

 چهدفتر این تو تونم می رو مهمی چیزای میگفت بهم حسی یه... کردم باز رو دفترچه و نشستم

 ...کنم کشف

 این... میکرد هنگ داشت مغزم خوندم که ای صفحه چند... کردم باز رو دفتر و نشستم تخت لب

 کرده خفه دفتر این تو عاشقونه های جمله و کلمات با رو خودش و بود مهتاب عاشق چقدر عماد

 یه عماد زبون از هم مهتاب که بود این... داشت عماد و منو خاطرات دفتر با که فرقی تنها... بود

 آتشین عشق از عماد... شم نمی و نیستم عماد عاشق وقت هیچ که من عکس بر... بوده عاشق

 اونا جدایی باعث چی ؟...کرد ترکش چرا ؟...کرد خیانت بهش مهتاب چرا پس... بود گفته مهتاب
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 والس این ی مهه جواب حتماً ... مهتاب خیانت یا بود جدایی دلیل عماد بیماری و بدبینی ؟...بود شده

 می آماده رو غذا باید... نداشتم وقت دیگه االن... خوندم می آخرش تا باید... بود دفتر همین تو ها

 که دمبو مطمئن... کنه پیدا نتونه عماد تا گذاشتم کارتن یه زیر لباسام کمد تو رو دفتر... کردم

 زدم حدس صندوق گاو توی خاک از اینو... باشه من دست دفتر که نمیشه دار خبر روحشم عماد

 ...نشده باز در این وقته خیلی که

 عماد اگه... زد جرقه مغزم تو فکر یه... پختم می رو برنج که طور همین... آشپزخونه تو اومدم

 می اون ؟...میکردم چیکار باید من... بیرون ایران از بره طرف اون از و شمال ببره منو بخواد

 دفتر تو که طور همین خواست می و بدم ادامه باهاش نیستم حاضر وجه هیچ به من که دونست

 رقرارب رابطه باهاش که کنه مجبور منو اونجا و ببره شمال تو ویال یه به منو... بود نوشته خاطرات

 ی مهه و کنه خارج ایران از قاچاقی منو که اینه اش نقشه شاید... بمونم کنارش همیشه برا و کنم

 یه پیمان و عهد از دیگه ماه سه چون... ببنده ام خونواده پیش برگردم من ممکنه که رو ها راه

 ... بود نمونده باقی بیشتر ما ی ساله

 و یدفر ی خونه تو اومد که سروانه همون برای ای نامه یه که بود این رسید نظرم به که فکری تنها

 عماد اب ازدواجم رو یشترب که گفت من به بعد و کرد دستگیر بود دستاش تو که اسلحه بخاطر اونو

 ارجخ ایران از منو داشت قصد عماد اگه و کنه کمکم تونست می اون شاید... بنویسم... کنم فکر

 ...بگیرند رو اون جلوی موقع به بتونند پلیس افراد کنه

 کرایف نکنه...میکنم پلیسیش و بزرگ رو مسئله دارم نکنه... خدایا وای... کشیدم عمیقی نفس

 هی اما... زد می شور اینقدر دلم چرا دونم نمی... میشم دیوونه عماد مثل دارم و زده سرم به احمقانه

 ...عقله شرط احتیاط و...بکنم رو کار این باید که داد می هشدار بهم حسی

 می خطر احساس اگه و ما رفتن از بعد که یکی به دادم می باید نوشتم می که رو ای نامه فقط

 حظهل از بعد... کنم اعتماد تونستم می کی به و داشتم رو کی... خدایا... بده نسروا به اونو... کردم

 به و کنه کمکم تونست می افسانه فقط... خودشه... جلوم اومد افسانه ی چهره فقط کردن فکر ای

 ...داشتم اعتماد اون

 دو ساعت تا عماد... بود شده نیم و دوازده ساعت... کردم درست ساالدم... کردم دم رو برنج

... قماتا تو اومدم و برداشتم عماد وسایل از آچار کاغذ تا چند و باال رفتم شتاب با... میشد پیداش

 ...کردم نوشتن به شروع و خوابیدم دمر تخت روی
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 همه خالصه طور به و کردم یادداشت فرید از هم یکمی... نوشتم رو عماد و خودمو مشخصات اول

 رد حتماً که... عماد بیماری از و نوشتم مهتابم از حتی... دادم یحتوض مختصر طور به رو ماجرا ی

 کمک ازش لزوم صورت در تا نوشتم هم عماد کاری شریک و ماهان از...کنند تحقیق موردش

... اکتپ تو گذاشتم رو نامه و نوشتم بدونه سروان باید که رو چیزایی اون ی همه خالصه... بگیرند

 بهش رو نامه و مون خونه بیاد بخوام افسانه از روزا همین تو که گذاشتم امن جای یه رو نامه

 ...بدم

 بر نهادم از آه... حیاط تو اومد می داشت که اومد عماد ماشین صدای که بردارم رو حوله رفتم

 از بلق که بود همین بودم می پایبندش حتماً باید و بود گذاشته برام عماد که قانونایی یه... اومد

 اتفاق ابن االن که استقبالش برم شیک لباس یه با و کرده آرایش و کرده حموم دبای اومدنش

 بیراه و بد و کتک باز امروز که برسه فریادم به خدا... حموم رفتم می داشتم تازه من و بود نیفتاده

 ...کردم می جون نوش

 در کارم... زد می صدا منو که عماد خشم از پر صدای ای لحظه از بعد و اومد پذیرایی در صدای

 عنیی که حموم تو پریدم... بگذره دستوراش این کنار از بار یه تونست نمی خودخواه لعنتی... اومد

 رو آب صدای حتماً... شد قطع زدنش صدا که اتاق دم اومد... نشنیدم رو صدات و بودم حموم تو

 : زد داد و حموم در به زد عصبی حموم در دم اومد... شنیده

  ؟...ومیحم تو فریبا

 من کنی عوض لباستو تو تا... میام االن... عزیزم آره:  گفتم نکنم عصبیش بیشتر اینکه برای منم

 ....بیرون اومدم

 ...باشم داشته آرامش زاره نمی لحظه یه... دیوونه... نشنیدم رو صداش دیگه

 پا دم لولرش یه اب و پوشیدم بندی سفید تاپ یه... بیرون پریدم فوری و گرفتم دوش ای دقیقه پنج

 قطهن توش که مشکی پهن تل یه با و دورم ریختم و کشیدم اتو موهامو... کردم ست مشکی گشاد

 فوری.... صورتی ملیح آرایش یه با... باال دادم رو جلو موهای ، داشت رنگ ای نقره و براقی های

 ...پایین رفتم

... نیدش پامو صدای وقتی... کشیدمی چنگ موهاش تو عصبی و بود نشسته پذیرایی ی کاناپه روی

 پامو ات سر تحسین با اول نگاه تو... بودم رسیده ها پله پایین حاال که من طرف گشت و شد بلند

 : زد داد و کشید رخ به رو عصبانیتش و کرد هم تو رو اخماش فوری اما... کرد تماشا
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 یکش و آماده باید خونه میام کار سر از وقتی که نگذاشتم قانون ، لعنتی ی خونه این تو من مگه

 ؟...من پیشواز بیای

 و تاس سربازخونه اینجا اینکه مثل... ببرند خرکیتو قانونای این و خونه این و خودتو شور مرده) 

 ... (میکنه قانون قانون هی که... روانی این سرباز شدم منم و فرمانده این

 : گفتم نوماستخا مختص ، مردا زدن گول برای که مظلومیت و آرومی به

 بیدار شنیدم که رو ماشینت صدای... برد خوابم که خوندم می رمان تخت رو... ببخش منو عماد

 ( نداره حناق که دروغ... ) شدم

 : گفت... بود حرکت در بازم ی یقه و صورت تموم تو چشماش که طور همین و جلو اومد قدم چند

 ...نمیکنم گذشت دیگه... فریبا باشه آخرت ی دفعه

.. .نمیکنم تکرار دیگه عزیزم باشه:  گفتم و رفتم شپزخونه آ طرف به و کردم بهش رو پشتم

 ؟...شد خوب سردردت

 : تگف و زد لبخندی... شدم اش سینه به سینه که... بگیرم رو سوالم جواب تا طرفش برگشتم

 ...ممنون عزیزم بهترم

 بخیر هم بار این... نشست ندلبخ جاش و رفت سگیش اخالق شکر رو خدا... اینکه مثل نه

 و.. .کرد لبهاش به اشاره دستش اون با و گرفت رو دستم مچ که آشپزخونه سمت رفتم... گذشت

 : گفت آروم

 ...میشم بهترترم... بدی بوسم یه اگه

 : گفت و کرد گردنش ی حلقه دستامو... داشتم هم ای دیگه ای چاره مگه ؟...بگم تونستم می چی

 ...رفت ضعف دلم... یاال

 : گفتم خودم خاص شیطنت با و شدم خیره چشماش تو بعد و کردم لباش به محکم بوس یه

 باید ماًحت... بکنی رو شکایتت آروم و نکشی سرت رو ، رو خوشگلت صدای اون بار یه تونی نمی تو

 ؟...بزنی داد

 :  گفت و باال انداخت رو ابروهاش و خندید و کرد نگاهم خبیثانه
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 ...آروم و لطیف تو مثل یکی میشم... نیستم مرد دیگه قتاونو.... نچ

 : گفتم... چیدم می رو میز که طور همین و آشپزخونه تو اومدم بهش پشت و زدم پوزخندی

 ...گفتنه زور به... کشیدنه هوار و داد به... بازیه قلدر به مردی پس

 : گفت و کشید میقع نفس یه و کرد فرو موهام تو رو سرش و کرد بغل منو پشت از اومد

 ...برمیاد مردا ی عهده از فقط اون آغاز که زناشویی ی رابطه به... عزیزم داره ادامه هنوزم

 اینقدر رو بشر چراین... کنم ناکارش نزنم بده صبر بهم... خدایا... بستم حرص از رو چشمام

 اون ، میگم من یچ هر... بده حرص جنون حد سر تا منو که ؟...آفریدی پرو و بدجنس و خودخواه

 ...احمق ی پسره داره رو کار این ی عقده چقدرم... زناشویی ی رابطه به میده ربطش

 : گفتم کنم پرت مسئله این از رو حواسش فعالً  اینکه برای

 ...گاماس گاماس... خان عماد موقعش به اونم

 انگاری... بخندی آب رو مرض.... ) صندلی رو نشست و.... خنده زیر زد و کرد رها منو حرفم با

 و ردک بهم خاصی نگاه که... کشیدم می بشقابا تو رو برنج داشتم...(... کردم تعریف جوک براش

 : گفت

 ...گاماس گاماس پس

 که طور همین و خنده زیر زد دوباره من ی خنده دیدن با... بود گرفته ام خنده حرفم از خودمم

 : گفت و شدهن گذاشت و زد ماست تو رو نون و میکرد نگاهم

 ...کنی آماده خودتو باید... دلم عزیز میشیم نزدیک موقعش به داریم دیگه

 بدون... زدم می اش خیره نگاه به تلخی لبخند که طور همین... پایین ریخت هری دلم حرفش با

 تونه می خدا فقط... افتادی دردسری بد تو... فریبا حالت به وای... شدم خوردن مشغول حرفی

 از قبل ور فاجعه جلوی بتونی شاید... برو جلو تدبیر با و باش خونسرد همیشه مثل اما. ..کنه کمکت

 کرده خوش جا وجودم بند بند تو ترس و دلهره... نفهمیدم هیچی امروز ناهار از.... بگیری وقوع

 حکم که داشتم رو کسی حال... میشدم تر نزدیک موعود روز به گذشت می که ساعتی هر... بود

 خدا رحمت به امیدم فقط... بود نمونده باقی عمرش پایان به روزی سه دو و بود اومده اعدامش

 رو دیگه کسی... خواستم می کمک ازش ملتمسانه و کردم می آسمون به نگاهم هرزگاهی... بود
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 و بودم تنها... بزارم میون در باهاش رو مشکلم و کنم دراز طرفش به کمک دست تا نداشتم

 هست یکس آیا ؟...بیاد کمکم به که بود کسی آیا... زدم می پا و دست باتالق این وت داشتم تنهایی

  ؟...بیرون بکشه باتالق این از منو بیاد و بفهمه دردمو... بفهمه رو تنهاییم که

 وقته خیلی... بود مدت این تو من های رنج و دردها ی همه شاهد که... خدا جز نبود کسی نه

... دمبو شقایق تاب بی همیشه که من... شده من زندگی ی قصه ، ها غم بتغر وقته خیلی... تنهام

 دیگه که... ام شده ها یخ سردی همدم که کرده باهام کاری روزگار االن اما...بودم زندگی تاب بی

 ...کنه گرم تونه نمی منو آتیشی هیچ

 ( نبود تشویش و غم جز ما بهر.....  نبود بیش ای غمکده زندگیم) 

 ( نبود نیش اش خاطره کدام که.....  باشم خوش اش خاطره دامک به) 

 چهاردهم فصل.....  @

 دهکشی که نقشه این از فقط...نبرد خوابم سحر های نزدیکی تا بد و خوب فکرای تا هزار با شب

 دلم وزهن... دوستمه هنوز... کنم اعتماد تونستم می اون به فقط.. بود مونده افسانه کردن خبر بودم

 همه باید... میکشه پر براش دلم هنوز... زنه می پر برام دلش هنوز... یاده تو هنوز... پرتپشه شبرا

 شاید... زنم می پا و دست دارم آتیشی چه تو بدونه اون باید... بگم بهش دردامو ی همه... رو چیز

 ...بده نجاتم مخمصه این از و کنه کمکم میکنم راهنماییش خودم که راهی یه از بتونه

 : گفتم و زدم زنگ بهش نه ساعت حدود ، شرکت رفت که عماد شنبه سه صبح

 ...دارم باهات فوری کار یه که خونمون بیا شو پا

 در نم کفر و افتاده اتفاقی چه و شده چی که بدونه خواست می تلفن پشت از همیشه مثل افسانه

 : گفتم حرص با همین برا... بیاره

 ...نک ارضاء من دل ور اینجا رو کنجکاویت بعد... اینجا میای داری هبفهم کسی نزار و بیا فقط تو

 .....ادب بی:  گفت و خندید

 ...نیست خونه ات عتیقه شوهر اون:  پرسید بازم

 ...بود عماد برا خوبی صفت واقعاً ... گرفت ام خنده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

399 

 

 شنیست نه.. ..آبادته و جد هفت ام عتیقه... نداری منو شوهر به توهین حق..... هشششش:  گفتم

 ...شرکت رفته

... هخور می چایی داره و نشسته پذیرایی تو االن ساعت نیم از بعد و بیاد که داد رضایت باالخره

 : گفتم بود مشغول که طور همین

 حرف باهات چیزایی یه مورد در باید... میگم بهت چی دارم ببین کن گوش فقط... کمه وقتم افسانه

 ...کنم اعتماد تونستم می تو به و داشتم رو تو فقط... بزنم

 می میز روی رو فنجون که طور همین و رفت هم تو اخماش دید رو حدم از بیش نگرانی وقتی

 : گفت گذاشت

 الییب ات عتیقه شوهر این... ای آشفته خیلی نظر به ؟...افتاده برات اتفاقی چه ؟...فریبا شده چی

 ؟...آورده سرت

 فقط النا البته... بدم توضیح برات تونم نمی االن که افتاده تفاقاییا یه:  گفتم و زدم محوی لبخند

 ور این فقط... کردم بزرگش خودم برا رو مسئله این من و نباشه چیزی شاید... خودمه حدسیات

 ...دیده تدارک عماد هفته یه برا... شمال میریم داریم جمعه روز عماد و من که بگم تونم می

... مسافرت میرن شوهری و زن هر... نیست بدی چیز اینکه... چی:  گفت و کرد نگاهم گیج افسانه

 ؟...نگرانی چرا دیگه

 االن هک افتاده زندگیم تو اتفاقایی یه که گفتم اما... نداره نگرانی که رفتن مسافرت... آره:  گفتم

 ...باشه هشتندا من برا برگشتی راه مسافرت این شاید که... بگم رو این فقط... بگم بهت تونم نمی

 یچ بگو آدم مثل ؟...فریبا چی یعنی:  پرسید و داد فرو رو دهنش آب تموم آشفتگی با افسانه

 ...کنم کمکت بتونم شاید.... شده

 داره ادعم که زنم می حدس فقط... بدم توضیح رو چیز همه تونم نمی االن که گفتم:  گفتم عصبی

.... دارمن مسافرت این به خوبی حس اما... میکنم تباهاش دارم شاید... دونم نمی... میکنه کارایی یه

 چیز مهه برگشتم اگه میدم قول بهت...نداره خبر ازش کس هیچ که افتاده زندگیم تو اتفاقات خیلی

 ونج داره امکان حقایق ایم گفتن با چون... بگم تونم نمی االن کن باور... میکنم تعریف برات رو

 ...بیفته خطر به خودم

 : دادم ادامه و میز رو جلوش گذاشتم و برداشتم بود میز رو که رو هنام پاکت
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 این.. .افته می برام اتفاقی داره که دادم اس بهت و برنگشتم اگه... نوشتم نامه این تو رو چیز همه

 ؟...میگم رو سروانه کدوم یادته... برسون کرد دستگیر و فرید که سروانه همون به رو نامه

 ...داد تکون رو سرش فقط پریده رنگی با

 شتباها افکار این ام آشفته ذهن فقط و نیفته اتفاقی شایدم... کردم نگرانت که ببخش:  دادم ادامه

 ... بیارم زبون به که کرده مجبورم و ریخته سرم تو رو

 چی بگو واضح مادرت جون... خدا رو تو...میکنه ام خفه داره نگرانی فریبا:  گفت آروم افسانه

 هآخ ؟...چیه نامه این موضوع... کرده چیکار باهات لعنتی عماد اون... میکنم سنکوب دارم ؟...شده

 ...میرم می دارم... بگو چیزی یه لعنتی

 منو خطری فعالً... بگم چیزی تونم نمی بگم چقدر... افسانه کن بس:  زدم داد عصبی و شدم بلند

 ینا... لنگه می داره عماد کار جای یه کنممی حس اما... معمولیه مسافرت یه این... نمیکنه تهدید

 خارج ایران از منو بزنه حرفی بهم اینکه بدون خواد می کنم فکر... دارم نظر زیر رو عماد که مدت

 فراموش تونم نمی رو ام خونواده هنوز... برم همراهش خوام نمی... باشه درست حدسم اگه... کنه

 جریان در رو تو زودتر... داره نیتی همچین اگه خوام می... است بسته اونا جون به جونم... کنم

 خوبی به چون... بگیرند اونو جلوی موقع به که کنی خبر رو سروانه همون موقع به هم تو و بزارم

 ...کنه خارج ایران از قاچاقی منو خواد می... باشه داشته نیتی همچین عماد اگه که فهمم می

 با که اومد بدم خودم از... بود پریده رنگ و آشفته لیخی اش چهره... ایستادم روبروش اومدم

 احتیاط باید و نبود ای چاره اما... کردم نگرانش اینقدر... بوده گمان و حدس حد در که حرفام

 ...میکردم

... داشتم دردسر برات همیشه که... ببخش منو عزیزم:  گفتم و گذاشتم اش شونه روی رو دستم

 نای ببره اینجا از منو خواد می عماد اگه که بکن من برا رو کار این.. مداشت اعتماد تو به فقط اما

 ...کنه کمکم بتونه سروانه

 و شدم غمش این از متاًثر... صورتش تو ریخت می اشکاش بارون مثل و گرفت اش گریه افسانه

 : گفتم شوخی با و نشستم کنارش

 ...میکنی گریه داری که نمردم هنوز منکه... لوس ی دختره

 : دادم ادامه و زدم لبخندی... چشمام تو زد زل و کرد پاک اشکاشو
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 ازدواج باهاش ناخواسته... شدم عماد بازی وارد ناخواسته من که بگم بهت میتونم اینو فقط

 هی... نبود ماجرا حقیقت این اما... شدم عماد عاشق گفتم و ایستادم همه روبروی درسته... کردم

.. .بگم بهت چیزی االن نخواه ازم... بمونم عماد با کرد مجبور منو هک اومد پیش مهمی ی مسئله

 و گیرمب رو آزادیم ی برگه که بیفته اتفاق این باید شاید... بده انجام برام گفتم که رو کاری فقط

 ...بدیم ادامه روزا اون مثل رو دانشگاه دوسال این و پیشتون برگردم

... اسیری عماد دست تو مگه ؟...فریبا چیه آزادی بحث:  گفت و کرد جدا خودش از منو شتاب با

 رو ماجرا ی همه... دادی بهم رو نامه این کردی اعتماد بهم که طور همین و نکن مرگم دق فریبا

 ... افته می برات داره اتفاقی چه ببینم تا کنم صبر تونم می کی تا آخه... بگو

 قایقح گفتناین... ره نمی فرو تو گوش تو حرف اچر میگم دارم هم االن گفتم بار صد افسانه:  گفتم

 فتهه یه تا... نشکن رو اعتمادم خدا رو تو... بیفته خطر به جونم ممکنه... میشه تموم گرون برام

 هم احدی به... میکنم خبرت اس با فقط سروان به بده رو نامه اون شد الزم اگه و نکن کاری

 میکشم قرمز خط یه رو دورت دیگه وگرنه... نداری کنی باز رو نامه اینکه حق... زنی نمی حرفی

 ...ندارم باهات شوخی مادرم جون به... همیشه برا اونم

 : گفت دلی دو و شک با فقط... کنه اجرا مو به مو حرفامو که داد رضایت افساته باالخره

 ...نهک کمکت بتونه فرید شاید... بزاری میون در فرید با یا و ات خونواده با رو موضوع این خوای می

 فاصله مهمون عمودی خط تا دو چون رو اخمم و... جام از پریدم ترقه مثل منطقش بی حرفای با

 : زدم داد و کردم چشمم دو ی

 یدفر اون مخصوصاً و ام خونواده ببرند بویی موضوع این از نباید که کسانی تنها... افسانه نه

... دنمی خیابونی زن یه به که هایی صفت ی همه به متهم منو... نکردند اعتماد بهم اونا... لعنتیه

 یم رو کمکش نه و ببینمش خوام می نه دیگه که زده قلبم به زخمی حرفاش با فرید اون... دادند

 مبه... شدم پرت ها خاطره ی زباله سطل تو کثیف دستمال یه مثل... کردند طردم همشون... خوام

 خودم فقط که... شدم ماجرا این وارد ناخواسته من... دندکر متهمم چیزهایی چه به و گفتن چیا

 چه و اومده سرم به چی ماه چند این تو دونه نمی کس هیچ...شدم خاکستر خودم و سوختم

 ...داشته ارمغان به برام بدبختی و بد همش که افتاده برام اتفاقایی

 ناو از و زدم زار خدا درگاه به شبها و روز که بود امیدم همین داشته نگه پا سر منو که چیزی تنها

 تهمت که اونایی ی همه روزی یه... باشه پناهم... نکنه رهام که و زدم صداش... خواستم کمک
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 یدبا عمرشون آخر تا و میشن خبر با چیز همه از... زدند بهم رو وفایی بی و نشناسی نمک و هوس

 طفق که دالیلی... دادم ازدواج این به تن که داشتم محکمی دالیل... کنند زندگی وجدان عذاب با

 خونه از ومنو زدند و زشت های انگ ی همه بهم اونا اما... کنم محافظت ام خونواده از تونستم می

... عجینه غصه و درد و گریه با روزام و شب که ماهه چند االن... بیرون کردند پرت ام خونواده و

 و ندفهم می همه برنگشتم چه و برگشتم چه اام... چیه بدبخت فریبای این درد نفهمید کس هیچ

 ...بگیرم باال رو سرم تونم می دیگه

. ..میده عذابم داره هنوزه که هنوز لعنتی اون... بده پس تاوان باید اون... فریده از انتقامم اولین

 آمیزش توهین پیامای با داره روز هر اما... ندیدمش مامان ی خونه اومد که روز اون از بعد دیگه

 مه عمر آخر تا که زده قلبم به زخمی... میکنه عفونی بیشتر رو قلبم زخم داره روز هر... میده آزارم

 و صد ماه یه تو نظرش بدبخت فریبای این چطور که نفهمیده هنوز احمق... نیست بشو خوب

 ...نداشت دوستش وقت هیچ که داد پسری به مثبت جواب و کرد تغییر درجه هشتاد

 آغوش تو کرد پرت منو که بود لعنتیم تقدیر این... بود زندگیم اجبار این... نبودم شقعا من افسانه

 ات... گردم برمی سرافرازی با... گردم برمی داره دوستم هنوزم و بینه می منو هنوز خدا اگه... عماد

 ...بدند رو تاوانش کردم ظلم بهم که اونا

 :  گفت و کرد بغل لرزیدم می داشتم که منو اومد افسانه

 می دلشوره از دارم اما... افتاده برات اتفاقی چه یا ؟...شده چی دونم نمی... باش آروم عزیزم

 هب... میدم انجام رو همون گفتی تو چی هر... نیستم ات خونواده مثل من... کن اعتماد بهم... میرم

 از دیگه ی فتهه یه تا من که بدان رو این فقط... کنی خبرم خودت تا زنم نمی حرفی کس هیچ

 بمواظ خیلی خیلی خوام می ازت فقط... بیفته برات اتفاقی ترسم می... میکنم دق تو ی غصه

 همون با... بیاره سرت بالیی که نکن کاری میشی تهدید عماد طرف از واقعاً اگه... باشی خودت

 یایمب سروان با شد الزم اگه تا ببر بکار رو همونا ، بردی می بکار پسرا مورد در همیشه که ترفندا

 ...سراغت

 : گفتم و گرفتمش محکم بغل تو و بوسیدم رو صورتش

 اعتماد بهم.  هستی وفادارم و خوب دوست هنوز که ممنون... شنیدی حرفامو و اومدی که ممنون

.. .میکنم جبران عروسیت تو بود عمری اگه... داشتم دردسر برات همیشه که ببخش منو... کردی

 ....کن ادع برام فقط و نباش نگران اصال تو... برگردم هفته یه از بعد و نیفته یخاص اتفاق شایدم
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 : گفت کرد درک رو نگرانیم که افسانه... میشد یازده داشت ساعت کردم ساعت به نگاه یه

 ...کن مقاومت اونا بخاطر و کن فکر وروجکات به باش خودت مواظب فقط فریبا... میرم دیگه من

 ره و کرد بغلم اومد افسانه... زد جونم به آتیش وروجکا یاد... کردم مطمئنش مسر دادن تکون با

 اجد هم از سخت وداعی با ای دقیقه ده از بعد و... کردیم گریه همدیگه بغل تو فقط دقایقی تا دو

 دل ته از و کردم آسمون به نگاه یه و زدم زانو زمین رو ساختمون در دم رفت که افسانه... شدیم

 ...زدم صدا رو خدا میان در یک و... کردم هق هق... مزد زجه

 و کنی کمکم تونی می توفقط... دونی می رو رازم فقط تو... دونی می رو دردم توفقط... خدا... خدا

.. .ببینم رو وروجکا برم تونسم می کاش ای... ترکه می داره دلم... بدی نجات مخمصه این از منو

.. .میکنم زندگی شهر این تو که آخرمه ی دفعه... میکشم نفس که آخرمه ی دفعه بار این شاید

 ...پناهی نه و دارم امیدی نه تو جز که برس دادم به تو... خدا

... شدم ناهار کردن درست مشغول و آشپزخونه تو اومدم... ریختن اشک و زدن زجه کلی از بعد

 به یدلتنگ وقت ، و داشتم وشیمگ تو همیشه که بود داریوش از ترانه یه... کردم روشن رو گوشیم

 می درست ناهار که طور همین و کردم باز رو ترانه... بگیرم آروم یکمی تا دادم می گوش اون

 رسرازی دوباره اشکم بود شده تلنبار دلم رو که غصه همه این بخاطر که کردم زمزمه باهاش کردم

 ...شد

 شکستن خود روزای تو ، رسیده من داد به ای

  من وحشت شبای تو ، ربونیمه چراغ ای

 گاهی تکیه من برای ، نباشی یا باشی اگه

  پناهی جون رفیق تو ، دشمن همه این میان

  نشونم دادی منو که ، نداره لحظه اون قدر

  وحشت های کوچه توی بود سفر شب ، شب وقتی

 ظلمت به بردنم واسه ، بود کسی سایه هر وقتی

  بود من هراس تپش ، شب ی ثانیه هر وقتی
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 بود من لباس بهترین ، دوست خنجر زخم وقتی

  کشیدی مرحم تنم به ، مهربونی دست با تو

  دریدی و شب ی پرده ، گفتی روشنی از برام

  گاهی تکیه من برای ، نباشی یا باشی اگه

 ....پناهی جون رفیق تو ، دشمن همه این میان

 ؟...شده چی:  پرسید و ترسید خیلی دید حال اون به منو و خونه اومد که عماد

 ردهک فکر بهش زودترم و بیارم براش تونستم که ای بهونه تنها فقط... بگم تونستم می چی

 : گفتم که بود این... بودم

 ویجل نتونستم دیگه بعد همین برا... بودم دلتنگشون... زدم حرف وروجکا با و خاله زدم زنگ یه

 ...کردم گریه و بگیرم رو خودم

 : گفت آرومی به و گرفت بغلش تو منو و نشست کنارم اومد و شد اپ میز پشت از

 ؟...پناهی بی اینقدر که مردم من مگه ؟...میکنی اینطوری خودت با چرا... عماد دل عزیز

 گریون چشمای با و برداشتم اش سینه تو از رو سرم... اومد در اشکم بازم زد رو حرف این وقتی

 : گفتم

 ؟...برم مادرم ی خونه به شوهرم با تونم نمی چرا ؟...کنم زندگی دیگه دخترای مثل تونم نمی چرا

 ؟...میکنند اینطوری باهام چرا... دارم احساس منم... آدمم منم آخه... باشم شاد تونم نمی چرا

 : گفت و کرد پاک رو اشکام شصتش انگشتای با و کرد صورتم قاب دستاشو

 اگه... بره می زمان چیزا این... بودی صبور خیلی که تو. ..باش آروم... عمرم... عماد زندگی ی همه

 ی نوه یه دادم می قول... داشتی رابطه باهام و میکردی قبول شوهرت عنوان به منو دیگه حاال

 یم بدنیا تو و من ی بچه اگه... اومد می کوتاه حتماً نوه این بخاطر ،که بدم هدیه مادرت به مامانی

 پیش اش نوه دیدن برای مامانت و میشد تموم سخت روزای این هک دادم می قول بهت ، اومد

 ...میشد قدم
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 ور رابطه این حرف که کرد پیدا چیزی یه باز... کردم نگاش اخم با... باال پرید ابروهام حرفش با

 نگاهش.. .نه یا کنه راضی کار این به منو تونه می ببینه خواست می بود طریقی هر به... جلو بکشه

 واقعاً... خندیدم می داشتم گریه تو... کردم خنده به شروع و خندوند منو بود شیطنت از پر که

 : گفت میکرد نگاهم که طور همین مرموزی لبخند با... داشتم ای مسخره روزگار

 ...کوچولو مامان... کردم تعریف برات جوک مگه خودت قول به ؟...خندی می داری چرا حاال

 : گفتم خندیدن کلی از بعد و شد بیشتر ام خنده... من به وکوچول مامان نسبت شنیدن با

 ویکوچول هنوز من... کوچولو مامان میگی خودت آخه... کنی تبدیل خنده به منو ی گریه بلدی خوب

 ...بشم مامانم بیام اونوقت... هستم تو

 هدیگ ماا... عمادی کوچولوی تو که درسته:  گفت و گرفت اش سینه تو رو سرم و خندید حرفم با

 ...بشی بزرگ وقتشه

 : داد ادامه و بوسید محکم لبامو بعد

... همیش طاق داره طاقتم دیگه که بیار رو ناهار شو پا... شد تبدیل خنده به هاتم گریه که حاال خب

 ...کردم اقدامی یه شدنت بزرگ مورد در بعد و خوردمت خوب اول و تخت رو بردمت دیدی یهو

 : گفتم و اش شونه رو زدم و بیرون اومدم بغلش از زود... یدلرز دلم دوباره حرفش با

 ...گفتند تو برا فقط رو المثل ضرب این... گرفت می رو کدخدا سراغ دادند نمی راه ده تو رو یارو

 هک برم رفتم... بشه ناراحت اون هم لحظه یه بزار نداشت اهمیتی برام.... کشید توهم رو اخماش

 فتگ اخم با و گرفت محکم آغوشش تو منو... بغلش تو شدم پرت که کشید منو و گرفت رو دستم

: 

 اکدخد سراغ میرم هم و میدن راهم ده تو هم.... برسیم بهش تا نمونده چیزی دیگه که موقعش به

 ؟.... عزیزم شد فهم شیر... بپرسم رو حالش تا

 : گفت و بوسید محکم لبامو و کشید عمیقی نفس و ام یقه تو گذاشت رو صورتش بعد

 ... خوری می مفصل کتک دست یه که نکن ردیف من برا المثال ضرب این از دیگه
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 نه داره دین نه گشنه آدم که... بکش رو غذا شورم می دستامو من تا:  داد ادامه و کرد رها منو

 ...ایمان

 شحرفا تا ده هر از... میکرد دیوونه منو داشت دیگه...رفت برابرم از که کردم نگاهش چپ چپ

 و دش ناراحت ، منم حرف از تازه... زناشویی ی رابطه به میداد ربط رو اون تای نه ، میکرد بلغور که

 ....زکی گفته روانی به... برخورد بهشم چه

 به داشتم و... کردم سکوت منم... خورد رو ناهارش اخم با و نزد حرفی دیگه شام خوردن موقع

 افزف شب خودش قول به ، رویایی شب یه تو و رویایی یویال یه تو حتماً.... میکردم فکر حرفاش

... جنگیدم می باهاش نفس آخرین تا... برسه نیتش به اون بزارم بود محال... نه...بود بیچاره من

 اتهام هر از رو خودم باید... بسازم نو از رو ام شده له غرور باید... برگردم سربلند و پاک خوام می

 ...رسیدم می آرامش به شاید اینطوری... کنم مبرا

 اسخر ی اراده با و بگیره بکار رو تالشش ی همه انسانی اگه... چالشند از پر زندگی های خم و پیچ

... بکنم رو کار همین خوام می من...حتمیه اون موفقیت... بره پیش نظرش مورد هدف سوی به ،

 ....یامب بیرون بلند سر امتحان این از تا برم می کار به رو تالشم تموم

 و عماد خاطرات دفتر هم و برسم سفر به مربوط کارای به هم که داشتم وقت جمعه تا روزی سه دو

 ساعت تا عماد که بود این بود آورده روی بهم روز چند این که شانسی تنها... کنم تموم رو مهتاب

 دمکر استفاده فرصت این از منم و... خونه اومد نمی هم ناهار برا حتی و بود شرکت تو عصر شش

 آخر های برگه از تا چهار حدود که بود این دفتر جالبی... خوندم رو مهتاب و عماد خاطرات دفتر و

 نوشته عماد فقط... شده چی تند عشق این عاقبت بفهمم نتونستم و بود شده جدا دفتر خود از دفتر

 ...بنویسم رو مخاطرات ی بقیه اونجا خوام می و شمال ریم می داریم مهتاب و من که بود

 بود چی لعنتی اون ی کله تو دونم نمی... داشتم بدی خیلی حس یه دفتر اون خط آخرین خوندن با

 مگه... بود شده آمیز اسرار برام چیز همه... ویال اون تو ببره خواست می مهتاب مثل هم منو که

 اًییدت ماهان هم رو دعما ی گفته این حتی ، خارج رفت و شد دوست دیگه یکی با مهتاب بود نگفته

... آوردم نمی در سر... شمال ببره رو مهتاب خواد می که بود نوشته اینجا چرا پس... بود کرده

 ...بود شده اضافه بهش مرموزم راز این که بود خوب خیلی حالم.... بود کرده گیجم هاش نوشته

 احساسات و عشق همه این وجود با که اومده چی مهتاب و عماد عشق سر که نبود مفهوم برام

 ور تا دو اون خاطرات چی هر... بود شده تبدیل جدایی و سردی و یخ از کوهی به یکباره به آتشین
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 دادگی دل و عشق از همش هاش نوشته... زد می باالنس سرم تو بیشتر سواالت این ، خوندم می

 بر رو دلتنگی ینا هاشون بوسه با و همدیگه آغوش در رسیدند می هم به وقتی که بود دوری و

 تهنداش رابطه مهتاب با هنوز بود نوشته عماد که بود این عشق این جالب نکته... کردند می طرف

 رو زشتی عمل همچین نکنم ازدواج باهاش تا من اما... است کار این مشتاق خیلی خودش... ام

 ...دهم نمی انجام

 که اومده مهتاب سر به چی و بوده عشق این شدن تموم باعث چیزی چه.... چیه به چی دونم نمی

 و مگشت دنبالش رو جا همه... شد ناپدید مهتاب وفتی که بود نوشته عماد... شده محو زمین از یهو

.. .نبود کجا هیچ... نبود که کنم پیدا ازش نخی سر یه شاید تا شدم خیابونا ی آواره و در به در

 که کردم دریافت ایمیل یه ازش روز یه کهاین تا... نکردم پیداش و گشتم دنبالش سال یک حدود

 ...نگرده دنبالش دیگه و رفتند ایران از باهم و داشته دوست رو اون غیر کسی...  بود نوشته

 بستری ماه شش مدت به آسایشگاه گوشه افسرده و بیمار و شد خراب حالش روز اون از عماد

 عشق این و مهتاب و بیاد خودش به حدودی تا تونست و رفت بهبود به رو حالش کم کم تا... شد

 درک و سوخت عماد برا دلم خوندنش با که بود نوشته شعر یه هم دفتر آخر...کنه فراموش رو

 ...آورده بیچاره این روان و روح به چه لعنتی مهتاب این که میکردم

 : بود نوشته عماد

 سپردم او به دل که اونی یا ، شده گم دلم دونم نمی

 معشوقم یا ، شده مگ عشقم دونم نمی

 کردند اعتماد من به جا بی یا ، کردم جا بی اعتماد دونم نمی

 نداشت رو من لیاقت او یا ، نداشتم رو او لیاقت دونم نمی

 او یا ، کردم جفا عشقم حق در من دونم نمی

 او یا ، ندانست قدر او دونم نمی

 زدیم رقم رو قسمت خود ما یا ، کرد ما قسمت رو این خدا دونم نمی

 نیست آسان چرا کندن دل ، است سهل بستن دل وقتیکه چرا دونم نمی

 بکنیم دل تا داد رو دنیا یا ، ببریم دنیا از تا داد دل ما به خدا دونم نمی
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 .....دونم نمی فقط... دونم نمی... دونم نمی

 تردف از که هبرگ چند اون تو فکرم هنوز اما... بستم رو خاطرات دفتر انگیز غم شعر این خوندن با

 قاضی به طرفه یه نمیشه اما... میکرد محکوم رو مهتاب ، همه ها نوشته... هستم بود شده کنده

 هب... میشد آشکار هم حقیقت این که ، شنیدیم می هم رو اون حرفای و باشه هم مهتاب باید رفت

 سر بردم رو فترد... خبره چه برم و دور فهمیدم و بردم فیض دفتر این از حدودی تا... حال هر

 جای رو اون لباسا چمدون ته تونستم و نبود سنگین زیاد... برداشتم رو صندوچه و... گذاشتم جاش

 سح این و میکردم باز رو درش بود صورتی هر به شمال تو باید... بپوشونم لباس کلی با و بدم

 ...میکردم ارضاء رو کنجکاویم و فضولی

 ، خریدم کارت سیم یه و ارزون گوشی یه رفتم روز یه عماد نبود تو کردم که هم کاری مهمترین

 اونا هب و بزنم زنگ افسانه به اون با شد الزم اگه تا کردم می پنهون جایی یه رو اون مخفیانه باید

 ...بود آزادیم و رهایی برای من دستاویز تنها تلفن این... کمک بیاند باید کی که بگم

 خاطر و تماسم در باهاش شماره همین با که دادم توضیح راشب و زدم افسانه به زنگ یه باهاش

 چیز همه از شد الزم اگه خودم تا... بشه مجبور اگه حتی نزنه زنگ بهم وقت هیچ که کردم نشان

 ...کردم می خبر با رو اون

 جدید فصل من و برسه راه از که بودم جمعه راه به چشم و بود آماده مرموز سفر این برای چیز همه

 یفصل... میشد آغاز هم من زندگیم ی تازه فصل... سفر این شروع با... آری... کنم آغاز رو دگیمزن

 و کرد روبرو فرید و ام خونواده با دوباره منو که فصلی... افتاد زندگیم تو بزرگی اتفاقات خیلی که

 و غم از بود رپ هم و داشت خوشی هم که اتفاقاتی...زدند رقم برام فرید و مادر باز که اتفاقاتی

 خودش با و بود شده تر رنگ پر زندگیم از دوره این در فرید حضور که فصلی.... رنج و درد... غصه

 .....طلبید می رو بیشتری صبوری که فصلی... آورد ارمغان به برام رو بیشتر مشکالتی

 ( خویش ی ویرانه منزلگه سوی به.....  زار و افسرده و خسته روم می) 

 ( خویش ی دیوانه و شوریده دل.....  شما شهر از برم می بخدا) 

 ( دل خونین لب به خنده روم می.....  بست پایم سفر بند عاقبت) 

 ( حاصل بی عبث امید ای.....  بدار دست من دل از روم می) 
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 و تاب ، نحیفم های شونه و... نداره باور رو انتها بی ی جاده این بودن طوالنی فروغم بی چشمان

... تخالیس دستهایم و ناتوان پاهایم... انتظار از خسته... ام خسته... رو جدایی سنگین بار لتحم

 ...کشید سر یکسره رو رهایی جام و رسید آزادی به بتوان ناتوانی همه این با... شاید اما

 مشکوک سفر این راهی عماد برای ذوق و خوشحال و... من برای نگرانی و ترس و دلهره هزار با

 تخواس ازم ، میکرد بیداد صداش تو که شوقی با عماد... سکوت تو جاده و بود جمعه شب... یمشد

 مگه.. .خواب کو اما... کنم در به تن از رو امروز شب تا صبح تقالی و خستگی تا... بخوابم یکمی تا

 ندلیص پشتی به رو سرم و کردم قبول ظاهر به... بگیرم آروم گذاشت می ، نگرانی و دلتنگی حس

 یدنششن با که کالم بی آهنگ یه... گذاشت دستگاه تو دی سی اونم... بستم رو چشمام و گذاشتم

 ...کنه چیکار باید مختلف های موقعیت تو بلد خوب خط هفت مار این... رسید می آرامش به آدم ،

 لبغ تو کردم باز که رو چشمام... آشفتگی و مشکوک اوضاع اون تو برد خوابم چطوری دونم نمی

 دآلو خواب و شد بیدار عمادم خوردنم تکون با... بودم کشیده دراز ماشین عقب صندلی روی عماد

 : گفت

 ؟...خوای می چیزی ؟...فریبا چیه

 صبیع ، بخورم تکون تونستم نمی مترم میلی یه که بود چسبیده بهم کم جای این تو اینکه از

 اما... بزنم فریاد خواستم می... خودش واسه بود پایی سنگ یه... نبود خیالش عین که اونم... بودم

 حرص با و شد باز زبونم باالخره... نکنم حوصله بی و عصبی رو پرو مرد این که شدم خون خفه

 : گفتم

 ؟...کجاست اینجا اصال ؟...میکنم چیکار اینجا من

 ندهخ یه و شد مسلط راستم طرف روی خودش و خوابوند پشت به بودم شده خیز نیم که منو عماد

 : گفت و کرد شیطانی ی

 ...همیشه واسه اونم... عماد گرم آغوش ، توست امن ماًمن اینجا

 : گفت و خوابوند زور به منو اما... بشم بلند که زدم اش سینه به دست و کردم اخم حرفش با

 ؟...کنی فرار خوای می چرا ؟...اینجاست جات نمیگم مگه ؟...کجا

 دوباره... بوسید منو ای ثانیه و لبهام رو گذاشت لبهاشو آروم و هاملب رو خورد سر نگاهش بعد

 : گفتم اعتراض با و کنار زدمش
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 شهب رد اینجا از یکی اگه... خیابونه تو... نیست خواب اتاق که اینجا... کردی ام خفه... عماد.... إإإإإإ

 ...میره آبرومون ببینه رو ما و

 ینا از زناشون با همه... نیستی که غریبه... زنمی تو ؟...رهب آبرومون چی برا:  گفت و زد لبخندی

 ...میکنند بازیا عشق

 ؟...میکنند بازی عشق خیابون تو:  گفتم و کردم نگاه پرو آدم این به تعجب با

 لوغش اینقدر سرم روز چند این نرفته که یادت... شناسه نمی خونه و خیابون عشق:  گفت و خندید

.. .موندم غافل انگیزت وسوسه لبای این و تو عشق و تو از که بودم کتشر کارای سرگرم و بود

 ...کنم مافات جبران خوام می خوب

 ؟...نرسیدیم هنوز ؟...هستیم کجا حاال ما... مافات جبران جناب:  گفتم و زدم پوزخندی

 وندهم عتیسا دو... هستیم رشت خود تو اما... نه هنوز:  گفت و کرد لبام به کوتاه بوس یه و خندید

 باشیم اونجا نه ساعت تا... بیفتیم راه صبح هفت ساعت و کنیم صبر یکمی باید... ویال به برسیم تا

 ...بگیریم تحویل رو کلید و

  ؟...چنده ساعت مگه االن:  پرسیدم

 : گفت و کرد ساعتش به نگاه یه و آورد بیرون سرم زیر از رو دستش

 ویت رو سفرمون ی صبحونه اولین و افتیم می راه دیگه ساعته دو... میشه صبح پنج داره ساعت

 خالی هوسم و عشق حس تا بخورم رو شما باید من قبلش اما... خوریم می رویایی ویالی اون

 ...بشه

 یه هم گاهی و بوسید و صورتم و گردن ی همه مرتب و کرد فرو گردنم تو رو سرش معطلی بدون

 : فتمگ پوزخند با که... کنارم افتاد ای دقیقه از بعد... رفت می هوا به دادم که گرفت می کوچولو گاز

 ...مافات جبران جناب نباشی خسته

 رغ اینقدر... دم می دستت کار باز که نکن درازی زبون:  گفت و خندید بود خوابیده که طور همین

 ؟...فهمیدی بود روزم جند این ی سهمیه این... نزن

 ...پرو بچه:  گفتم و شکمش تو زدم آرنج با
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 می زبون اینقدر که جونم از خوای می چی باز:  گفت و زد خیمه راستم طرف رو و شد بلند دوباره

 ...عسلم و قند ؟...ریزی

 نگاهای اون از نگاه یه و شدم شیطون و خبیث یکمی... خوابید دوباره و... کرد پیشونیم به بوس یه

 : گفتم و کردم بهش مظلوم

 ؟...عماد

 می چی بگو... دم می جون زنی می صدام اینجوری وقتی...عماد عمر... عماد جون:  داد جواب

 ؟...بگی خوای

 اینکه از قبل و نموند دور عماد خمار نگاه از که کشیدم لبام به زبون یه و دادم قورت رو دهنم آب

 :  گفت و بوسید منو بار چند... شد قفل عماد لبای با لبهام دوباره بزنم حرفی

 ؟...بگی خواستی می چی بگو حاال خب

 ...بزنم حرف زاری نمی که تو... عماد:  زدم داد

 توحرف... نبوسمت دیگه و بگیرم رو خودم جلوی میکنم سعی... عزیزم بگو خوب:  گفت و خندید

 ...بزن

 خودتون قول به و ببوسید رو زنا ما دارید دوست همش مردا شما چرا:  گفتم و کشیدم رو دماغش

 ...دکنی چپش لقمه یه

 : گفت و خنده زیر زد بعد و کرد نگاه چشمام تو ای لحظه تعجب با

 ...دهستی قد و احساس بی زنا شما بسکه... باشیم کرده رو شما کار تالفی اینکه برای... هووووم

 : گفتم بودم زده زل شیطونش چشمای تو که طور همین و زدم پوزخندی

 ؟...اینطوریه.... إإإإإ

 ؟...بوسیب منو و بشی قدم پیش تو شده حاال تا فریبا ببینم... طوریه اون... هن:  گفت و زد لبخندی

 نوع این از وگرنه... نبودم عاشقش منکه آخه... داشتم قبول رو حرفش این... چشماش تو زدم زل

 قدم پیش ها رابطه این تو نباید مردا فقط که داشتم عقیده... اومد نمی بدم عاشقونه ابرازات

 ...بدن نشون رو خودشون داشتن دوست و عشق اوج تونند می هم زنا... بشند
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 اینم یاب:  گفتم و کردم لباش به محکم بوس یه و کردم بلند رو سرم... نکنم برزخیش اینکه برای

 ...نری دنیا از دل به آرزو که... فریبا طرف از بوس یه

 ؟...اینطوریه... إإإإإإ:  گفت و آورد در منو ادای و خندید

 ...طوریه اون... نه:  گفتم و نیاوردم کم منم

 : گفت و صورتش تو ریخت غم بعد ای لحظه اما... خندید غش غش

 ؟...فهمی می... زور با نه... تقلید با نه... خوام می عشق با رو بوسه این من فریبا

 و ساتاحسا ابراز همه اون با ؟...نداشتم دوستش چرا اما... چیه منظورش فهمیدم می خوبم... آره

 ... زیاد عشق

 : گفتم و کردم فرو اش سینه تو رو سرم و زدم لبخندی

 ...خواستم مهلت که ازت

... هستیم هم با ما ماهه هشت نزدیک االن ؟...کی تا اما... خواستی مهلت... عزیزم آره:  گفت اونم

 ...گاماس گاماس معتقدی هنوز... بینم نمی تو وجود تو عشقی من اما

 ...وونهدی نکن مسخره منو اینقدر:  گفتم و اش سینه تو زدم مشت یه... خندید لندب صدای با بعد

 : گفت داد می فشار بغلش تو منو که طور همین عماد

... منی مال فقط تو... نشی خوای می... بشی عاشق خوای می... تو ی دیوونه... ام دیوونه من آره

 ....بشی دیگه کسی مال نداری حق

 گفتش و زیبا نمایی با بزرگ و تک ویالیی... رسیدیم رویایی عماد قول به ویالی اون به خره باال

 تا دور... زد خشکم جا در زیبایی همه اون دیدن از خداییش... خدا بکر طبیعت میان... انگیز

 زا که ویال یه... بودیم خدا بهشت وسط االن ما واقعاً... خدا بهشت مثل... سبز و بود سبز دورمون

 روستایی ایه کلبه همین مثل... میشد جدا زمین از که پله تا پنج با بود چوبی ی کلبه یه ثلم بیرون

 بیآ دکوراسیونش و بود روز مدل... شدم زده بهت واقعاً  تو رفتیم وقتی ولی... بزرگتر ابعاد در اما ،

 میگرفت هدوبار جانی میشد واردش که کسی هر و... کرد می القا آدم به رو شادی که مدرن صورتی

 سح چرا دونم نمی اما... کمه بگم اینجا زیبایی از چی هر... شد می گرفته تنش از راه خستگی و
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 تنیس قرار ویال این تو دونم می که اینه برای شاید... میکنه اذیتم مدام حس این و ندارم خوبی

 ... بگذره خوش بهم

 قهحل دورم دستاش وقتی... کردم شفرامو رو عماد کل به که بودم بهشت از تیکه این غرق اینقد

 : گفت شادی صدای با و گرفت بغلش تو محکم منو... اومدم عماد با که افتاد یادم تازه ، شد

 من عشق غرق... شدی ویال این زیبایی غرق که اینقدر... میشه حسودیم داره.... آی... آی... آی

 ...عروسکم... نشدی

 جلوم اومد و زد ام گونه به محکم بوس یه و دخندی خوش سر اونم که کردم نگاهش چپ چپ

 : گفت شوخی با و شد خم جلوم و گذاشت اش سینه به دست و ایستاد

. ..کردی رنجه قدم... من زیبای پرنسس... اومدی خوش عماد عشق از پر اما ، درویشی ی کلبه به

 ....گذاشتی عماد چشمای روی قدم

 ؟....پرنس تو و پرنسسم من گفته کی حاال:  گفتم و گرفت ام خنده حرکاتش از

 رویایی جای این تو قدم که پیش لحظه چند از... بگه کسی باید مگه:  گفت و خندید غش غش

 ...پرنسس تو هم و شدم پرنس من هم گذاشتیم

 ...من به شد خیره و سالن ی کاناپه رو انداخت رو خودش رفت حرفش از بعد

 همون اینجا... گرفت رو وجودم ی همه ترس... آورد دمیا به رو بدبختیام تموم حرفش با دوباره

 دمش با که سرشه تو شیطانی فکر یه حتماً... کنه خودش مال ابد تا منو خواست می که بود جایی

 رقم برام رو یچ دوباره پیله بد تقدیر این ببینم تا کنم جمع بیشتر رو حواسم باید... شکنه می گردو

 ...زنه می

 ی کله اون تو چی... هپروت تو رفتی ؟... عماد پرنسس شد چی:  اومدم دمخو به عماد صدای با

 ...گذره می خوشگلت

 یه و خودش به چسبوند منو و انداخت هام شونه دور رو دستش... نشستم کنارش اومدم و خندیدم

 : داد ادامه و زد ام گونه به کوتاه بوس

 ...میکنی فکر چی به داری بفهمم تونم می

 : گفتم و زدم شوری پر لبخند... خوند می رو آدم آگاه ناخدا ضمیر ته تا... ودب جونوری عجب
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 ؟...خودته مال ویال این عماد... زیباییاشه و ویال این به فقط فکرم

 بعد... گذره می ات کله تو چی دونم می و هستی خودت خر یعنی که ، زد زل بهم عمیق نگاهش با

 : گفت ای لحظه از

 یا هباش من مال نمیکنه هم فرقی البته... دوستامه از یکی مال... نیست اما ودب خودم مال کاش ای

 ...کنیم استفاده ازش و اینجا بیایم تونیم می خواستیم موقع هر کدوممون هر... اون مال

 ....دیدمش من حاال تا... کیه دوستت:  گفتم

 وزیر چند ایران میاد موقع هر که خریده رو ویال این و میکنه زندگی ایتالیا اون... عزیزم نه:  گفت

 ...کنه استراحت و اینجا بیاد

 نظرم هب اما... گیر نفس و بود زیبا ویال این کردم بیرون به نگاه یه... پنجره دم اومدم و شدم بلند

 و تداش قرار خلوت جنگل یه وسط تنها و تک ویال این و نبود اطرافش ویالیی هیچ... بود خوفناکم

 این چرا بگم عماد به برگشتم... لرزید وجودم تموم فکرشم از... قتل و جنایت یبرا داد می جون

 هب وحشتناکی طرز به که عماد چشمای دیدن با که... نیست ای دیگه ویالی اطرافش و تکه ویال

 ... بدم جون بود نزدیک بود خیره من

 رو خطرناک روانی آدمای نماد چشماش... بود داده دست بهش حالت این دوباره عماد چرا... خدایا

 نم به چشماش... میدن انتقال آدم به رو عالم وحشت تموم ، میشن خیره آدم به وقتی که داشت

 ورد جای تو... بود بیچاره من برای ترسناک و جدید ی برنامه یه اینم... دیگه جایی فکرش و بود

 از عشق انتقام داشت و روانی باطناً و بود عاشق ظاهر به که آدمی همچین کنار در... تنها و دست

 هک نداشتم رو نگاه این تحمل دیگه... بود خارج توانم از واقعاً  ، گرفت می من از رو اش رفته دست

 ...بود شده اضافه هام نگرانی و ناراحتی ی همه به

 زده حیرت چشمای مقابل در نگاه اون و اومد خودش به یهو... بار چند ، بار یه نه اونم زدم صداش

 ثلم... بود ملیح لبخند یه لبهاشم رو و نشست محبت و عشق از پر چشم تا دو جاش و رفت من ی

 لتشحا این از واقعاً... میکنه مبدل دوم تصویر به رو اول تصویر ، آن یه تو که بود بازی شعبده یه

 تو وانیر آدم یه با هفته یه تونستم می چطور...نبود امن من برای اینجا... ترسیدم معنا تموم به

 ....بخوابم راحت و بمونم تنها شب تو اونم خلوت جنگل
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 ضعفه دل و تهوع احساس... شد دلم مهمون ناشناخته محیط یه تو گذاشتن پا از دلهره و آشوب

 می پنهون دردمندم ی چهره پشت به خونسردی از نقابی با باید که میکرد رو و زیر رو دلم

 ....کردم

 : گفت و زد گردنم به بوسه یه... ایستاده پشتم فهمیدم خورد گردنم به گرمش نفسای وقتی

 ؟....میکنی فکر چی به باز

 : گفتم بهش رو و کردم باز ای لحظه از بعد و بستم رو چشمام ترس از

 ...ترسونه می منو اینجا سکوت عماد

 که خندید چنان ای لحظه از بعد اما... نبود ترسناک چشماش دیگه... کرد بهم عمیقی نگاه یه عماد

 : گفت و انداخت جونم به رعشه

 خوشی... میده آرامش آدم به اینجا سکوت اتفاقاً... نداره معنی ترس باشی من آغوش تو وقتی

 ...خوشحاله چقدر عمادت بینی نمی... میده

 ویال خیلی که شمال خب ؟...کردی انتخاب رو ویال این چرا:  گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 ...  دیدیم می آدمم تا چند و باشه دریا لب که جایی فتیمر می... داشت

 یبکر و زیبایی این به جای از من قدرت قدر ، پرنسس ؟...چیه:  گفت و کرد بهم مشکوکی نگاه

 همچین اما... نیست کسی برا و دور این درسته... خوشگلم نداره معنی ترس اصالً  ؟...ترسه می

 هی... نفری هزار پنج جمعیت با روستاس یه تر پایین متر دویست... نیست هم سکنه از خالی

 ...کوچولو روستای

 : گفت و برد خودش با و کشید رو دستم بعد

 ...بدم نشون بهت رو ویال ی همه تا بیا حال

 همید جون که داره رویایی خواب اتاق یه مخصوصاً:  کرد زمزمه گوشم دم رفتیم می که طور همین

 ...تو و من بازی عشق برا

 امچش تو دونم نمی که کردم بهش ترس از پر نگاه یه... شد حبس ام سینه تو نفس حرفش با

 : گفت و خنده زیر زد که دید چی
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 زن اما... میکنند ولو تخت روی رو خودشون زودتر ، زنند می بازی عشق از حرف زنا تا... باش اینو

 ...داره نمی بر قدمم یه و میکنه نگاه رابطه این به ترس با ما

 مدرن یطراح با... داشت شیکی و بزرگ نسبتاً أپن اش آشپزخونه... آشپزخونه طرف کشید منو بعد

 ی نفره ده میز یه آشپزخونه وسط... بود بخشیده اون به رویایی حالتی که خوان پیش بدون ،

 یکیش دکوراسیون... ای نقره های نقطه و بادمجونی های کابینت با... بود گرفته قرار خوری ناهاری

 وارد اول که بود بزرگ پذیرایی همون آشپزخونه روبروی...داشت هماهنگی رنگاش با و داشت

 سنگ از پوشیده که یی دیوارها مثل... کرم و ای قهوه چرم مبل دست دو که... میشدیم پذیرایی

 ابلوت تا چند با... بود داده پذیرایی به خاصی زیبایی...بود کرم و ای قهوه هم آنها که گرانیتی های

 داده قرار سقف وسط که تالًلو پر و بزرگ بسیار ای خوشه لوستر یه و شمال خود از منظره ی

 ...زد می رو آدم چشم اون برق که... بودند

 که بود همدیگه روبروی در تا دو راهرو اول... بود طویلی راهروی ، چپ سمت آشپزخونه روبروی

 زخونهآشپ و پذیرایی های رنگ با که سفید و آبی امیکسر با اونم... بود حمام و بهداشتی سرویس

 ساخته هم روبروی خواب اتاق تا دو بود پنهون نظرها از که راهرو انتهای در و... نداشت همخونی

 مال ، بود کرده اشاره بهش عماد که اتاقی... بود گیر نفس و زیبا خواب اتاق دو هر... بودند

 و ریز های گل از هایی طرح و ترکیب با سفید و زرشکی رنگ به دلبازی و بزرگ اتاق یه... ماست

 همین از سقفم تو که زرشکی و سفید رنگ دو از ، هم مخالف عمودی و افقی خطوط و درشت

 مخصوص عماد قول به... میکرد زنده سر و شاد رو محیط... بودند کرده درست سنگ با ترکیب

 بالش اب و زرشکی تختی رو با ، رنگ سفید یخواب سرویس با... بود شده ساخته عشاق بازی عشق

 می اتاق این عاشق زوج یه برای فقط... بود داده اتاق به خاصی حالت که زرشکی و سفید های

 ....باشه بازی عشق محل تونست

 : گفت و زد خیمه روم و تخت رو کرد پرت منو عماد یهو

 هک راحتی...اما... خوشگلم نه مگه.. .عزیزم نه مگه... تو و من بازی عشق برای میده جون که گفتم

 یشمپ تو مثل عروسکی یه که اینه مهم... باشه آدم بغل تو کی که اینه مهم... نیست تخت و جا به

 ...بکنم نوازشیت یه یا بوسی به میشم پا خواب از موقع هر که... باشه

 : گفت و خوابوند دوباره منو اما... پاشم که گذاشتم اش سینه تو رو دستم
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 لطف ومن غذای پیش صبحونه برا بریم اینکه از قبل فقط... ندارم کاریت ؟...ترسی می چرا ؟...چیه

 ...بیاد کن

 تمف حرفای هی و بوسیدن فقط گرفته یاد مفیدش عمر طول تو که کاری تنها... روانی ی دیوونه

 : گفت و خوابوند منو باز که بشم بلند دوباره رفتم... زدنه

 ...بینم نمی ؟...کو من غذای پیش این پس

 منو بسکه از... آوردی در رو شورش... کن بس عماد:  گفتم حرص با و کردم هم تو خفن رو اخمام

 ...رفت ضعف دلم بوسیدی

 یه ات چموشیم تالفی به و خوابوند بدبختی هزار با منو که شدم بلند دستاش زیر از بود طور هر

 : گفت خشن و شد بلند بعد و کرد بازی لبهام با ربعی

 ؟...فهمیدی... میشم دیوونه که ننداز گوش پشت... بده منو غذای پیش میگم وقتی

... کرد می یکسره رو کارم االن همین شاید کردم نمی مدارا باهاش اگه و ترسیدم بودنش خشن از

 : گفتم و گذاشتم ام معده روی رو دستم آروم همین برای

 ؟...خوریم می صبحونه کی پس... رفت ضعف دلم و گشنمه... عماد

 هک طور همین و گرفت آغوش تو منو خنده با و زد برقی یه چشماش بعد و کرد نگاهم تعجب با اول

 : گفت برد می آشسپزخونه طرف به

 ...بودم خودم غذای پیش فکر به فقط که خودخواهم خیلی... دلم عزیز ببخش منو

 : داد ادامه و صندلی رو گذاشت منو

 ...باشه برام عبرتی درس که میکنم آماده برات مفصل ی صبحونه یه و ممیش تنبیه حاالم

 که اینه علتاش از یکی مخوف میگم وقتی...گذره می مخوف ویالی اون به اومدنمون از روز سه

 کیی... کنه ثابت رو اون بودن مخوف که دارم دلیل خیلی... بود آمریکا سیاه زندانای مثل من برای

... رهب می سوال زیر منو جانی امنیت که... پیمونم هم و همخونه روانی یه با من که اینه علتاش از

 که نم بدن ستون چهار که زنه می نعره و میشه ترسناک و خشمگین چنان ناراضیه چیزی از وقتی

 ...لرزه می هم خونه ستون چهار ، هیچ
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 و آوردم بهونه من اما... پیشش برم خواست ازم...کنه استراحت خواست می ظهر که روز یه

 خشم با و اتاق تو کرد پرتم و کشید و گرفت محکم من دست مچ و زد نعره... نشدم همراهش

 : گفت

 ازدواج اون... بدی بازی منو زارم نمی دیگه... اومدم راه باهات خیلی حاال تا... فریبا کن بس دیگه

 رسمی باید ازدواجمون که رسیدم نتیجه این به مدت این... درک به برن پوال اون و مصلحتی

 ...کنی فرار ازم زارم نمی دیگه... بگیره منو ادعای این جلوی تونه نمی چیز هیچ... بشه

 یم بند کمر با اینقدر کردی فرار ازم دیگه بار یه اگه:  زد داد و داد فشار و گرفت محکم رو ام چونه

 ...باش رفتارت مواظب... فریبا میکنی ام دیوونه داری کارات این با... بمیری که زنمت

 یاهس دنیامو تموم... میشد بدتر حالش وقتی که روانی این با میکردم کارباید چه لحظه اون تو

 تو هک امیدی... دارم امید بخدا بعد ، منه ی اشاره یه ی آماده که بود افسانه به امیدم فقط... میکرد

 شکسته دل تاوان دارم و... بود دهکر فراموش منو هم خدا شاید دونم نمی... زنه می سوسو وجودم

 ندارم رمق دیگه... بریدم دیگه... بیاره سرم به بالست چی هر عماد بزار...دم می رو مادرم ی

 هاگ... باشم مهم خدا برا هنوز اگه... سپرم می خدا به رو خودم و میام کوتاه دیگه... بجنگم باهاش

 ...میده نجاتم باشه داشته دوست منو خدا هنوز

 ( دارد می نگه سنگ بغل در را شیشه.....  دانم می من که است آن من نگهدار رگ) 

 تو... گرفتناش آغوش در تو... نیومد در صدام و شدم روحی های شکنجه بدترین روز سه این تو

 من یا هم وقتا گاهی... نداشتم رو مخالفت جراًت و بودم غرق هوسش و عطش از پر های بوسه

 ام هدخترون قلمرو به هنوز... بود نکرده تصرف منو هنور... میکردم همراهیش یا و بودم کننده شروع

 ومتم دستشویی توی رفتم که فرصت یه تو...میکرد آماده رو خودش داشت اما... بود نذاشته پا

 : نوشتم و کردم اس افسانه برای رو ویال مشخصات

 عماد میکنم فکر... نباش نگرانم و وبهخ حالم االن...گفتم بهش...بده سروان به رو نامه صبح فردا

 میگه پرسم می هم چی هر و زنه می حرف گوشیش با داره مدام چون... بکنه کارایی یه خواد می

 یه وت و بود نگرانم خیلی افسانه بیچاره... سرشه تو فکری یه اما... زده زنگ شرکت کارای برای

 ...برسیم لیساپ تا...باشم خودم مواظب که خواست عاجزانه ازم پیام

 ددر شده... شبام و روزا کابوس شده ، باشه خوش روزای از پر و رویایی برام اینکه بجای ویال اون

 ور کار این تونست می راحت خیلی کنه نیست به سر اینجا خواست می منو عماد اگه... ترس و
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 شاید که میکرد روشن برام رو چیزی یه ، هیستریکش زود به زود رفتارای این با دیگه حاال... بکنه

 و ممیش دیوونه دارم افکار این به تصور با... دفنه ویال همین تو و نشده خارج ایران از هرگز مهتاب

 وحشتناک چشماش و حالت همون تو میره مرتب عماد روز چند این تو... نیست برام خروجی راه

 روف که حالت تو... میکرد سیخ اندامم به رو مو چشماش حالت که... زنه می زل جایی یه به و میشه

 رو سالن تو موزیک صدای یا بیارم درش حالت اون از اینکه برای... دید نمی منو دیگه رفت می

 ...برگرده اولیه حالت به تا زدم می صداش بلند و میشدم دور برابرش از یا و میکردم زیاد

 ظهلح به لحظه... بود کننده خفه نم برای اومد می تمیز و بکر نظر به که اونجا هوای و محیط واقعاً

 بازی موهام با و گرفت می آغوش تو منو و خوابید نمی اصالً  عماد شبا... بود شده عجین ترس با

 خونه از رو خواب تونستم می که اونجایی تا... زد می حرف باهام و بوسید می رو صورتم... میکرد

 به منو و میشد زور ازم خواب مواقع بعضی اما... موندم می بیدار همپاش و میکردم دور چشمام ی

 ...کشید می خودش قعر

 چی اون توی عماد ببینم و کنم باز رو صندوقچه اون در تونم می چطور که بود این فکرم تموم

 موفق هنوز ، کنارم عماد ی لحظه به لحظه وجود با اما... داشته نگه صندق گاو تو که کرده پنهون

 می ویال دور تا دور و رفتیم می بیرون ویال از مواقع بعضی... کنم باز رو لعنتی اون در نشدم

 به دنش وارد محض به اما میشد کم ترسم از یکمی ، بیرون اومدم می ویال از که وقتایی... گشتیم

 ...کرد می آرومم نا و میشد خونم وارد وحشت و ترس دوباره ویال

 می یچ سرم تو بفهمه که بود زیرک اینقدر.... دنبو دور عماد بین تیز چشم از حالتام این بدبختانه

 و امنه جام که میشد یادآور بهم و داد می دلداریم و گرفت می آغوش تو منو مواقع بعضی...گذره

 و ترف می فرو ترسناکش حالتای اون تو مواقع بعضی ولی...نداره وجود ای کننده نگران چیز هیچ

 : زد یم نعره و میشد کوبیده دیوار و در به که بود قاببش و لیوان تا چند بودیم آشپزخونه تو اگه

  ؟...نیست تو برای امنی جای من آغوش مگه ؟...نداری اعتماد من به مگه ؟...ترسی می چی از

 و التماس با و کردم می پنهون آغوشش تو رو خودم و افتادم می کردن غلط به که میکرد کاری

... میکردم آرومش حدودی تا رو اون ، کردنش نوازش با و میکردم عذرخواهی ازش... آه و اشک

 اب سرم که فشردم می آغوشش تو اینقدر و سرم... عصبی و دیوونه پسر یه ی هلل بودم شده

 همه اب... کردم می گریه بغلش تو صورتم پهنای به... گرفت می درد اش سینه استخون به تماس

 و جوش با تر تموم چه هر سماجت با شکاما اما دادم می انجام نریختن اشک برای که تالشی ی
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 اما ، کرده اش تنبیه مادرش اشتباه کار یه بخاطر که بودم ای بچه مثل.... ریخت می بیرون خروش

 طلبه می رو اون آغوش بازم مادرش بیدادای و داد اوج تو و نمیکنه رها رو مادرش دامن وقت هیچ

 ...یرهبگ بغلش تو محکم و ببخشه رو اون مادرش شاید تا

 صندوقچه یاد... بکنیم خرید خورده یه و بزنیم دوری یه بریم بیا:  گفت عماد چهارم روز عصر

 : گفتم نشه عصبانی که طوری آروم و افتادم

 قبول دیدم تعجب کمال در... میکنه درد سرم یکمی و ندارم رو خرید ی حوصله... نیام من میشه

 هک مخصوصاً ، ترسیدم می تنهایی خیلی... خرید برا ترف تنهایی به غرور کوه این باالخره و کرد

 و موندم می باید نداشتم ای چاره اما... مواظبمه محسوس نا یکی میکردم فکر میشد شب داشت

 ایلوس تو که ، تراس تو از تبر یه رفته عماد شدم مطمئن وقتی... میکردم باز رو صندوقچه این در

 هک بود باهام خدا اما... نشد باز دوم و اول بار... قفل رو زدم قدرت تموم با و برداشتم بود باغبونی

 صدای... رفت خطا به تیرم بار این که زدم زانو روبروش شادی با... شد باز درش باالخره سوم بار

 ...نشستم تخت لب و تخت زیر دادم هل هم با رو تبر و صندوچه و کرد دستپاچه منو عماد ماشین

 رو خودم و شدم بلند و کردم دستی پیش که کرد بهم مشکوک نگاه یه و اتاق تو اومد سریع عماد

 : گفتم و دادم نشون متعجب

 ؟...خرید نرفتی مگه ؟...برگشتی چرا

 : گفت که شده چی باز که بپرسم رفتم و کرد نگاهم تموم بینی بد با طرفم اومد آروم

 دم چی برا پس... ترسیدی می سکوتش و ویال این از که تو ؟...فریبا گذره می فکرت تو چی

 ...دنبالم بیای نخواستی و موندی غروب

 شعصبی اینکه برای... هست هنوزم بود که روانی همون لعنتی... نکشید طول زیاد بینیم خوش

 : گفتم استرس بدون و آروم... نکنم

 ادمتفرس لعنت خودم به... کرد حمله بهم قدرت تموم با ترس یهو شدم تنها و رفتی وقتی راستش

 ...مبیا باهات و بشم آماده تا کن صبر ای دقیقه چند برگشتی که حاال... نیومدم دنبالت چرا که

 و یکرد تا دو دو بعد اما ؟...کنی فرار خواستی می نکنه:  گفت زد پوزخندی و شد دقیق چشمام تو

 ...میشی گم جنگل تو و غروبه دم دیدی
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 خونسردیمو... میکرد فکر چی به اون و بودم وندهم خونه تو چی بخاطر من... کردم نگاهش نگران

 : گفتم و دادم نشون زده تعجب رو خودم و کردم حفظ

 ؟...کنم فرار باید چی برای ؟...فرار و من ؟...میگی داری چی

 بیخ گذاشت رو دستش حرکت یه تو و بود شده قرمز و خشمگین دوباره چشماش... جلوتر اومد

... دمش خیره حالتاش تغییر به وحشت با... ترسیدم جدیش نگاه از.. .دیوار به چسبوند منو و گلوم

 متورم هم گردنش رگ زودی به دونستم می... کرد تنگ رو چشماش... میشد قرمز داشت صورتش

 که اون ی کرده گره دستای جون به افتادم دستام تا دو با... دادم فرو زور به رو دهنم آب... میشه

 ...کوچیک تکون یه از دریغ ولی ...بود پیچیده گردنم دور

 ...نمک نمی ولت کنی چیکار خواستی می نگی تا... بزنی گول منو تونی نمی کوچولو تو:  زد نعره

 و کرد رهام دید و قرمزم صورت وقتی... رسوند خفگی مرز به منو و کرد تر تنگ دستاشو ی حلقه

... آوردم می باال داشتم و بودم خم.. .کردم کردن سرفه به شروع زیاد شدت با... کرد پرتم عقب به

 االن من بود برداشته دیرتر رو دستش دیگه ی ثانیه یه اگه... میکرد ام خفه داشت... عوضی روانی

 ...بودم دنیا اون

 نمی هک... فریبا مرگته چه فهمم نمی... هستم هالو خیلی میکنی فکر:  زد نعره باز و طرفم برگشت

 وسهب... بینم می چشمات تو رو ترس... بشم نزدیک بهت ترسی می همش... باشی من کنار تونی

 نوم نمیکنی سعی چرا ؟...کنی نمی باور منو عشق ؟چرا... فریبا مرگته چه تو... تظاهریه همش هات

 ؟...باشی داشته دوست

 مگوش دم... آوردم کم نفس درد زور از... بغلش تو کشید منو و گرفت چنگ تو موهامو و جلوتر اومد

 داره عشقت و توام بدبخت من ؟...دارم کم عوضیت ی عمه پسر اون از چی من مگه... زد ریادف

 ونا که خورم می قسم ؟...عوضی نامرد اون پیش بری و کنی فرار خوای می اونوقت... میکشه منو

 ...بیرون بکشم کشمشیت مغز از رو پسره

 رو گذاشتم رو سرم و دیوار جکن کشیدم رو خودم... زمین زدم و عقب داد هلم شدت به بعد

 سرم ویال این تو بالیی چه خواد می دونم نمی...سرش به زده دیوونه این... کردم گریه و زانوهام

 به کوبید محکم رو در دو بیرون زد اتاق از... محال آرزوی برام بود شده آرامش لحظه یه... بیاره در

 دارم خدا آخه... میکردم گریه خون خودم حال به باید... شدم مچاله... شکستم خودم تو... هم
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 خدایا ؟...داره رو کتک همه این تحمل چقدر بدنم مگه. ؟..دم می پس رو ای نکرده گناه چه تاوان

 ...کنم فکر خودکشی به نزار برس دادم به حاال دیگه

 ارعی تموم ی دیوونه یه واقعاً ...طرفم برگشت پرتقال آب لیوان یه با دیدم که گذشت ربعی یه

 اما ودمب متنفر ازش کنم باز لب نمیخواست دلم... لبام سمت گرفت رو لیوان و نشست کنارم... بود

 بآ جرعه جرعه عماد و کردم باز هم از لبهامو تالشی هیچ بدون نکنم عصبیش دوباره اینکه برای

 : گفت و بوسید منو و کشید بغلش تو منو بعد... ریخت کامم به رو پرتقال

 که ینها بخاطر همش... میکنم رفتار باهات خشن اینقدر که نیست خودم دست... یبافر ببخش منو

 با خوای نمی چرا... زنی می دامن حسم این به داری هم تو... دم می دستت از دارم میکنم حس

 ...کنی باور منو عشق تونی نمی چرا ؟...باشی من

 از رپ چشمای نتونست لخظه یه رایب... کردم نگاهش اشک از پر چشمای با و کردم بلند رو سرم

 هک گفتم می چیزی یه باید... کرد خواهی معذرت ازم لب زیر و بست چشماشو و ببینه منو اشک

 بی شسوال ، میکرد سوال وقتی که نبود این از تر وحشتناک عماد برای هیچی... نشه عصبی دوباره

 این از نشون آغوشش لرزش.. دچسبون اش سینه تو رو سرم... کردم پاک اشکامو... باشه جواب

 این به که سوخت می اونم برای بدبختم و بیچاره دل... میکنه گریه داره اونم که داشت رو

 ای... داشت جا من آرزوهای تو که بود کسی عماد کاش ای... بود شده مبتال طرفه یه دردعشق

 با ستمتون نمی... بگیرم تصمیم بودن اون با برای تونستم می بهتر تا نداشت حالتا این از کاش

 بی بود قوی حسش و داره احساس بهم اینقدر که کسی به نسبت ، بودنم احساس بی وجود

 ...باشم تفاوت

 رو سرش مدام... بزارم پاهاش روی رو سرم و بکشم دراز که کرد وادار منو و کرد دراز رو پاهاش

 ...میکرد عذرخواهی ازم و... بوسید می منو و آورد می پایین

 می اما... نیست خودت دست شدنت عصبی دونم می... کنی خواهی معذرت خوام نمی:  گفتم آروم

 املک اعتماد با باید من... کنی مداوا رو خودت باید... عماد دکتر بری باید... کنی کنترلش تونی

 می ونم رفتارات این... بگم بهت صادقانه بزار عماد... بگیرم تصمیم تو با موندنم مورد در بتونم

 اینطوری بخوای اگه... خوام می آرامش از پر زندگی یه من... ندازه می خطر به رو امنیتم...ترسونه

 برام چیزی هیچ دیگه زندان بندازی منو پولت بخاطر اگه حتی... بمونم کنارت تونم نمی بدی ادامه

 ...نیست مهم
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 با و بوسید منو و گرفت قاب رو صورتم دستاش با و نشوند خودش روبروی و کرد بلندم منو

 : گفت عشقش از پر چشمای

 من یبگ تو چی هر... دکتر پیش بریم هم با برگشتیم وقتی میدم قول مونی می باهام بدونم اگه

 چنان... گوشت به حلقه غالم میشم... بمون کنارم و باش من مال فقط تو... میکنم رو کار همون

 ...داره شرط اونم البته... بنویسند نخوشبخیمو از کتابا تو که بسازم برات زندگی

 ؟...شرطی چه:  پرسیدم نگرانی با

 نباش نگران... میگم رو شرطم فردا... فرداست وقتش بگم بهت تون نمی االن:  گفت و خندید

 : گفت و بوسید لبامو بعد... نیست سخت زیاد

 تو بیا کرده آرایش و خوشگل و بزن صورتت به آبی یه هم تو میکنم آماده حاضری غذای یه من تا

 ...بخوریم ناهار باهم تا آشپزخونه

 ...بود من شدن بخت سیاه روز فردا... بودم چسبیده زمین به نگرانی زور از هنوز من و رفت عماد

 زیر از دیگه نتونم من و بیاره سرم بالیی نکنه... دیده رو تدارکش وقته خیلی عماد که روزی

 وجودم متمو تو صداش که کوبید می ام سینه ی قفسه به نانچ قلبم... بیام بیرون سالم دستش

 ...میشه اکو

 ...هرودخون لب ریم می و داریم برمی رو نیک پیک وسایل صبح فردا که گفت بهم عماد خواب موقع

 هیچ.. .بگذرونم دیواری چهار این بیرون تونستم می رو پنجم روز باالخره... کشیدم عمیق نفس یه

 حاضر... دادند می دست از براش رو جونشون ها خیلی که ارزشی... نیست زادیآ از باالتر ارزشی

 ...ترسناک ویالی این تو برنگردم دیگه رودخونه لب میریم که فردا و بمیرم بودم

 این از من... میشم تر گم... میشم دورتر دوم می بیشتر چی هر... شدم گم دستها دور در جایی

 زندگی از که معتاد یه مثل... بیزاره خماری از که معتاد یه مثل ...بیزارم شبونه های کندن جون

 ...سیرم دنیا این تعلقات ی همه از... سیرم عمرم از... بیزارم زندگی این از من... بیزاره

 و است شده له بدنم کردم می احساس شدم بیدار خواب از و خورد صورتم به خورشید نور وقتی

 غلب تو رفتم مستقیم که غلطیدم راست به... جسمی هم روحی مه بودم خسته... نخوابیدم اصال

 : گفت آلود خواب و بغلش تو کشید منو که بیرون آغوشش از برم رفتم.... عماد

 ...فریبا بخواب دیگه یکمی
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 : گفتم و کنم دور کمرم دور از تا گرفتم رو دستاش

 ...حموم برم خوام می کن ولم عماد

 : گفت گوشم دم و کرد فرو موهام تو رو سرش و خودش به چسبوند بیشتر خشم با منو

 ...بینی می بد شب آخر تا که نکن برزخی منو صبحی اول

 تا کرد باهام کشید می عشقش کاری هر اونم... بغلش تو کردم رها رو خودم و شدم خفه باز

 ...حموم برم داد اجازه... شکنجه ساعت نیم از بعد باالخره

 و بگیره ماهی رودخونه از خواد می که بود گفته عماد... رودخونه کنار تیمرف که بود ده ساعت حدود

 فرصتی هر تو و بود قبراق و خوشحال... داشت دیگه حالی یه عماد روز اون... کنه کباب جا همون

 ورد ازم وقتم گاهی.... فری عاشقتم:  گفت می و بوسید می رو ام گونه رسید می من به و میشد

 یا ماهرانه طور به پرسیدم رو زدناش تلفن مداوم جریان وقتی... زد می حرف تلفنش با و میشد

 شروع دیگه جایی از حرفاشو ی بقیه... تماسه در محمدی آقای و شرکت با گفت می فقط

 ...نکنم کنجکاوی تلفناش مورد در دیگه من که...میکرد

 بر... دمیش بیشتر لحظه هر و بود نشسته قلبم تو صبح اول از بدی حس یه نبود خوب اصالً  حالم

 برام دل ته از... شکست می گردو داشت دمش با حسابی و بود حال سر و خوش عماد من عکس

 و منی عشق فقط تو... شم فدات... عماد دنیای و.. عزیزم ، صفت راست و چپ و گذاشت می مایه

 غش غش... اومده رد طرف کدام از آفتاب که پرسیدم می ازش هم وقتی... بست می نافم به غیره

 : گفت می و خندید می

 آفتاب ورای من آفتاب... کرد عاشقم و بود اومده در زیتونیت چشمای اون از اولم از من آفتاب

 قدرچ دونی نمی... بخشه می تازه جونی بهم که عشقی... توست عشق... عشقه من آفتاب... زمینه

 ...بگی رو اش اندازه شه نمی اصالً  که دارم دوست

 تو ریخت می آشفتگی و ترس کیلو هزار هزار تازه ، شدم نمی مرگ ذوق تنها نه حرفاش با

 و روزانه های شکنجه لذت.... اون مال آمیزش جنون لذت ، منه مال سختش قسمت تموم... وجودم

... میشد هیستریک حالتام خودش مثل داشتم دیگه.... من واسه صبرش و تحمل ، اونه از شبانه

 که یشهم بیشتر وقتی عصبیم حالتای... نیست کنترل تحت هام غصه و درد... میقهع خیلی فاجعه

 پایین و باال جونش حفظ بخاطر ماهی...گیره می باال روبروم و گرفته قالب به ماهی یه عماد
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 اشکم ، خنده تو و افتادم مدت این تو خودم کندن جون یاد ، ماهی کندن جون دیدن با... میشه

 و لرز از پر بدنی با... زنه می زل من به حیرت با عماد که ریزم می اشکی نانچ...  شد سرازیر

 تو ندازم می دوباره و اونو و دم می نجاتش قالب از و گیرم می دستام با رو ماهی ، استرس

 : زنم می داد و لرزم می... رودخونه

 از تاهمی بی و ببینند رو زنده موجود یه کندن جون تونند می چطور ؟...رحمند بی اینقدر آدما چطور

 ...بگذرند کنارش

 بی....خوام نمی.... خوام نمی... خورم نمی ماهی عمرم آخر تا دیگه... من... من:  میکردم هق هق

 ...باشم رحم

 وت منو لرزون و نحیف بدن و نشست کنارم و جلوتر اومد و انداخت رو قالب دید رو حالم وقتی عماد

 ومن اونم... کردم مچاله بغلش تو رو خودم... داشتم احتیاج گرم غوشآ این به االن... گرفت آغوش

 گوشم دم رو لباش و کرد فرو موهام تو رو سرش...چسبوند خودش به محکمتر و کرد می درک

 : گفت غمگینی لحن یه با بعد و بوسید رو گوشم اول و گذاشت

 نمی لطیفت روح اون سر رو بال این وگرنه ، نازکی دل اینقدر دونستم نمی... باش آروم عزیزم

 ...خودم کوچولوی خانوم ببخش منو... آوردم

 که چند هر... کرد آرومم آغوشش آتیش... کرد فروکش کم کم هام استرس و عصبی فشارهای

 یهکس تنها عماد... مونده برام که آغوشیه تنها االن اما...نخواستم عشق با رو آغوش این وقت هیچ

 دستاشو... کرد جدا خودش از احتیاط با منو ، شدم آروم دید وقتی... شریکه هام کسی بی تو که

 یدمد رو مهربونش نگاه وقتی... کرد پاک رو اشکم از پر صورت انگشتاش با و داد قرار صورتم قاب

 : گفتم آرومی به و زدم لبخندی... شد گرم دلم ،

 ...کردم خراب روزتو... ببخش منو

 روزم. ..کنم حس کنارم رو وجودت گرمای وقتی... باشم تو با وقتی : گفت و بوسید لبامو آرومی به

 ...خودم نازک دل کوچولوی... نمیشه خراب

 ...ترس هم... داد می آرامش بهم هم که بود شده مخلوط جنون و عشق نگاهش تو

 ینا تو... کردی خوش چی به رو دلت... بیچاره فریبای.... بود من بد خیلی روزای از یکی روزم اون

 هام رگ تو دیگه خونی هیچ... بود بدی روز امروزم میگی مطمئن و داشتی خوبی روز چه ماه هشت
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 یوقت... کشید می پر تنم از داشت جون... بود پریده رنگم و بود کرده یخ بدنم... نداشت جریان

.. .شدیم ماشین سوار و کرد جمع رو نیک پیک وسایل تموم و شد بلند دید حال اون به منو عماد

 : گفت عماد شدم بهتر یکمی وقتی

 ...ویال گردیم برمی عصری و زنیم می دوری یه و خوریم می ناهار شهر میریم

 ...دریا کنار بریم... ندیدیم رو دریا هنوز و شمال اومدیم روزه پنج االن:  گفتم بهش

 ...بخند مبرا فقط تو... نباش هیچی نگران... میدم نشونت هم رو دریا برمت می فردا:  گفت

 به لاو از بدشگون تقدیر این... نداشت من سرنوشت تو جایی خنده دیگه... کردم نگاهش غمگین

 عوض جدایی و اشک با... غصه و درد با هامو خنده هم اول از... میکرد حسودی من های خنده

 و راهند تو االن و داده سروان به رو نامه حاال تا حتماً بود افسانه به امیدم ی روزنه تنها...بود کرده

 شهمی یعنی ؟...داره اهمیتی سرنوشتم براشون ؟...هستم مهم براشون اصالً...دن می نجاتم میان

 اونجا زا خواست می دلم ؟...بشم رها لعنتی قول این بند و قید از میشه یعنی... برسم آزادی به منم

 یاد... بود نداده یادم بودن ضعیف مادرم... بشم تسلیم بودم نگرفته یاد من...کنم پرواز تونستم می

 افسانه و سروان میگه بهم حسی یه میکردم مبارزه باید... کنم مقاومت بازم و... بجنگم بودم گرفته

 ...بدن نجات منو میان دارن... راهند تو

 روشن ویال در سر چراغ فقط ، بود تاریک تاریک بیرون از ساختمون... ویال برگشتیم غروب دم

 رو، ویال چراغ یه عماد لعنتی... رفتم ساختمون سمت به عماد آغوش در کورمال لکورما...بود

 از کارم اما... ترسیدم خیلی... انداخت اندامم به لرزه ساختمون هیبت...بود نگذاشته روشن

 ...داشتم رو مرگ حس... بود گذشته ترسیدن و داشتن اضطراب

 کل...دوختم چشم پذیرایی به ناباوری و رتحی با... زد رو برق کلید عماد و شدیم وارد وقتی

 رو اب نفره دو میز یه... بود شده تزیین ها دیوار و سقف روی رنگی بادکنکای و چراغها با پذیرایی

 میز به خاصی تاللویی ، صورتی و قرمز و زرد گالی از پر ، سفید گلهایی با بنفش ساتن میزی

 لرزش و... بودن روشن همه ها شمع و بودند وندهپوش شمع با رو میز دور تا دور... بود بخشیده

 : گفتم تعجب با... بود زیبا خیلی نورشون

 ...که تو و من ؟...کرده درست رو اینا کی ؟...خبره چه اینجا عماد
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 و رویایی میز همون پشت نشوند منو و گرفت رو دستم و خندید... کنم تموم رو حرفم نگذاشت

 : گفت و نشست روبروم خودشم

 رو اینجا و اومدند کارگر تا چند بودیم رودخونه دم ما تا بودم داده رو کار این سفارش ترزود

 رهخاط یه ازش که باشه ویال این تو ، برات موندنی یاد به شب یه امشب خوام می... کردند درست

 ...نترسی دیگه و باشی داشته خوبی ی

 بی داشت بدنم... دادم پایین زور هب رو دهنم آب... کردم احساس گوشم بیخ رو خطر حرفاش با

 : زد می فریاد سرم تو صدایی یه... میشد جون

 از تونیب باید... باشی محکم باید... نیست رفتن عقب و دادن وا وقت االن...بدی وا نباید... فریبا نه

 از دعب... تونستی که حاال تا... تونی می تو... کنی محافظت پاکدامنیت از باید... کنی دفاع خودت

 به قعمو اون تا... کنند می پیدات زودی به... راهند تو پلیسا با سروانه اون حتماً... تونی می هم این

 ...نیفته برات اتفاقی تا کن غلبه ترست

... داشت برنمی سرم از دست کامل استرس اما... شدم آروم یکمی دادم خودم به که امیدای با

 می زود به زود که حالتایی اون با... بود ساخته دستم از ریکا چه بازوهاش و زور و مرد این مقابل

 ...من به برسه چه... نبود حریفش بشری بنی هیچ دیگه سراغش اومد

 ...نداریم که ازدواجم سالگرد... نیست که تو و من تولد... عماد خبره چه امشب:  پرسیدم دلهره با

 که چیدم ور برنامه این من فریبا ببین...رکمونهمشت زندگی تولد... تولده اتفاقاً  چرا:  گفت و خندید

 االن... کنی همکاری باهام هم تو ، که ازت خوام می و توست و من زفاف شب امشب بگم بهت

 ی رابطه یه از دریغ اما... خوابیم می هم کنار و هستیم خونه یه تو... تو و من که ماهه هشت

 دوستش که رو کسی مخصوصاً ... نداره رو زنش از دوری همه این طاقت مردی هیچ... زناشویی

 فریبای من... بشی من مال کامل خوام می امشب اما... کردم مدارا باهات حاالم تا... باشه داشته

 آخر تا خوام می... خوام نمی کردن حس و زبون رو فقط رو عشق من... خوام نمی نیمه نصفه

 میشم پا خواب از که صبح خوام می... باشه راحت داشتنت بابت از خیالم و بمونم باهات عمرم

 عروسی یه برای که تدارکی... دیدم رو چیز همه تدارک... باشه شده تموم دردام و رنج تموم

 ماددا آقا برای رو خودت عروسا ی همه مثل امشب باید...گرفتم برات عروسم لباس حتی... مناسبه

 دو فقط جمعیتش که داره کوچولو قفر یه ما عروسی فقط... کسری و کم هیچ بی... کنی آماده

 ....گیرم می لیاقتت خوره در و بزرگ جشن یه برات تهران تو میدم بهت قول اما... نفره
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 اام عصبی همین برای... کنم مخفی نگاهش از رو دستام لرزش کردم سعی... کردم توهم رو اخمام

 : گفتم آروم

 ...بکنی رو ارک این من با تونی نمی تو... نبود این ما قرار عماد

 ی اندازه به... عزیزم وقتشه امشب اتفاقاً چرا:  گفت و زد لبخند و کرد نگاهم تموم خونسردی با

 خودت مهم... نیست مهم برام دیگه این... نشدی اما... بشی عاشقم که دادم وقت بهت کافی

 ...ستنی مهم دیگه اش بقیه... کنم لمست... کنم حست تونم می... کنارمی... اینجایی که هستی

 : گفتم شدم مسلط خودم به کمی که لحظاتی از بعد و دوختم چشم بهش حیرت با

 این من اما... نباشه مهم تو برای شاید... کن تمومش رو مسخره بازی این میکنم خواهش عماد

 ...دارم احتیاج بیشتری وقت به من... زور با نه خوام می عشق با رو رابطه

... شد پاره دلم بند حرکاتش از... زد می قهقهه ها دیوونه مثل... کرد نخندید به شروع حرفم با

 هی به که که نداد فرصت بهم این از بیشتر دیگه صداش... سراغش بود اومده جنون حالت دوباره

 ...کنم فکر حل راه

 و دختر هر که شبی... توست و من عروسی واقعی شب امشب... دلم عزیز نیست بازی این:  عماد

 ؟...نشده ثبت شب این تو آرزوهای تو مگه... آرزوشونه پسر

 : گفت فریاد با... خواست می جواب لعنتی اون اما...سوختم می داشت درون از... نگفتم چیزی

  ؟...کری مگه... بده منو جواب

... ودنب ترسیدن و دادن وا وقت االن... کشیدم سرم رو صدامو خودش مثل و شدم بلند میز پشت از

 یم ازش بفهمه ذاشتم می نباید... ایستادم می مقابلش باید... میکردم دفاع خودم از باید االن

 منو و بزاره دست ضعفم نقطه روی که بود همین منتظر اون... دادم می نشون ضعف نباید... ترسم

 : زدم داد... کنه نابودم

 ؟...همیف می اینو... خوام می عشق با رو آرزو این اما... هست منم آرزوی چرا

.. . کردم احساس پشتم ی تیره روی ، رو عرق رد یه ترسناکش چشمای اون و تیزش و تند نگاه از

 : گفت خشم با و جلوتر اومد قدم چند

 ...باشه عشق با که باشی داشته ات عمه پسر با خوای می رو رابطه این نکنه
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 یزچ من منظور... نده ربط یدفر به منو حرفای میکنم خواهش عماد:  گفتم و گرفتم باال رو دستم

 مبه خودتم... میشم عاشقت بدی وقت بهم اگه که... گذاشتم قرار باهات اول از من... بود ای دیگه

 وجود این با اما... قرارت و قول ی همه زیر زدی تو... میکنی آزادم نشدم عاشقت اگه که دادی قول

 ندچ اگه حتی... بدی شدن عاشق فرصت بهم باید... روزا ی بقیه مثل... بمونم کنارت حاضرم هنوز

 ...بکشه طول سال

 : بود حرص و خشم از پر رگه دو صداش... زد فریاد

 غریزه و ها حس ی همه با ، مردم یه من... ندارم قبول رو تو منطق دیگه من... فریبا کن گوش تو

 رو وت یکی و شیبا تشنه سخته چقدر دونی می... کنم تحمل رو وضع این تونم نمی دیگه... هام

 ماه هشت این من... بکشی عذاب باید چقدر دونی می... گردونه برت تشنه و چشمه لب ببره مرتب

 لمگو تونی نمی دیگه... شد تموم دیگه... ندادی بهم اهمیتی تو و کردم تحمل و کشیدم عذاب رو

 روب اول... خوابه قاتا تو عروست لباس... نکنی تلخ کدوممون هیچ کام به رو امشب بهتره... بزنی

 آماده اتاق اون تو منم... بپوش رو لباس و کن آرایش رو موهات و خودت بعد... بگیر دوش یه

 ...خوشبختیمون دنبال ریم می واقعی داماد و عروس یه مثل... میشم

 انهافس به... بود افتاده فشارم کنم فکر و زد می چنگ روحم و تن به استرس و عصبی های فشار

 یکار یه باید...بود شده سخت برام انتظار اینقدر چرا... نمیشد پیداشون چرا پس... مکرد فکر

 ام نهزنو ی حربه از بار این... میشد پیدا شون کله و سر شاید میکردم کشی وقت باید... میکردم

 : گفتم التماس از پر چشمای با... کردم استفاده

 ...بده بهم یگهد کوتاه فرصت یه... کن تمومش میکنم خواهش عماد

 ...ام حورده زخم قلب روی کشید خنجر صداش... زد نعره

 آماده زودتر... دادم مهلت بهت کافی قدر به... نمونده وقتی دیگه... نکن بازی من با فریبا:  عماد

 ...بشم متوسل زور به نکن کاری... نشدم دیوونه تا شو

 ای دیوونه با که بود مسلم برام دیگه... دکر رو و زیر رو ام معده و شد تنگ نفسم راه حرفاش با

 یم فقط اون... نداشت اهمیتی براش التماسام و حرفام دیگه که کسی... طرفم ، کرده پاره زنجیر

 خودخواهیش تنگ قفس تو همیشه تا کنه قیچی منو بال و پر و برسه شومش مقصد به خواست

... بود افتاده دوران به سرم... بود کخش خشک دهنم... کردم مشت دستامو... نزنم جیکم و بمونم

 : زدم داد حالی بد همه این با اما
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 ...زور با نه خوای می عشق با منو تو... کنی ای معامله همچین من با زارم نمی عماد

 روزی یه خودت... نمیشی من عاشق وقت هیچ تو:  زد داد و شد آتیش ی گلوله دو چشماش

 ؟...کنم صبر چی برای باید دیگه... کردی اعتراف

.. .مردم می داشتم دیگه... بود زیاد برام استرس همه این... نبودم بند پاهام رو... نبود خوب حالم

 و دادم تکون هوا تو و آوردم باال دستامو... داد می امید بهم شب سیاهی... بود آسمون به نگاهم اما

 : گفتم

 فرصت... بده فرصت بهم بازم خدا رو تو اام...زدم رو حرف این روز یه من... دارم قبول عماد آره

 ...میکنم خواهش... نشکن رو اعتمادم... بده بهم رو شدن عاشق

 خوام می امشب... نخور قسم دیگه... نیار مدرک و دلیل من برا دیگه... فریبا کن بس:  زد فریاد

 مین من... ماست دوی هر نفع به این... بشی آماده بری بهتره... باشم داشته تو با رو شب بهترین

 فرو ات کله تو رو این... منی مال فقط تو... بشی جدا ازم وابستگی همه این از بعد بزارم تونم

 ...کن

 : گفت عصبی و تخت رو کرد پرتم و خواب اتاق طرف برد زور به منو و گرفت رو دستم و جلو اومد

 ...یکنمم ات آماده میام خودم وگرنه... بشی آماده میدم وقت بهت ساعت یه

 دم ینم اجازه بهت... پوشم نمی رو لباس این بمیرم اگه من:  گفتم و کردم بهش باری نفرت نگاه

 ...کنی رفتار حیوون یه مثل باهام

 کرد سعی اما... داد می رو بودنش عصبی از خبر ، تندش نفسای... نشست کنارم تخت رو اومد

 صورت سمت کشید رو صورتم خشونت با و گرفت رو گردنم پشت دستش یه با... باشه آروم

 : گفت و زد زل چشمام تو و زد کنار موهامو دستش یکی اون با... خودش

 لباس داماد عروسی شب رسمه... عمادی عروس تو... بپوشی باید... پوشی می رو لباس این تو

. ..شهبا داشته تونه می عمرش تموم تو داماد که ایه لحظه بهترین... بیاره در تنش از رو عروس

 با پس... بشم متوسل زور به شدی باعث خودت ؟. فهمی می... خوام می امشب رو لحظه این منم

 باهات خوام می که رو کاری اون و میکنم بیهوشت وگرنه... بشو آماده زودتر و نکن مخالفت من

 ...میکنم بیهوشی تو بکنم
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 از تو... میاد بدم مردا ی همه از... فرممتن همتون از:  زدم داد که بیرون اتاق از بره رفت و کرد رهام

 من یدار توقع که چیه عشق دونی نمی اصالً  تو... نگرفتی یاد ای دیگه چیزی خوابی بغل جز مردی

 ...بشم عاشقت

 احرف این ی همه... میکردم خفگی احساس... رفت نمی پایین ولی... دادم قورت رو گلوم تو بغض

 ... شدم راحت و زدم بهش خرهباال اما... دلم روی بود شده عقده

 پرت که دز گوشم تو سیلی چنان و برگشت آن یه تو که بود سنگین براش خیلی حرفام اینکه مثل

 حد به رو نامردی... رفت سیاهی چشمام... بیرون پاشید خون دماغم از فوری و تخت روی شدم

 : زد نعره... بود رسونده آخر

 من آغوش تو بشی راضی فقط که میارم سرت بالیی وگرنه... میشی آماده دیگه ساعت یه تا

 ...بمونی

 آتیش ی کوره صورتم... بهم کوبید محکم رو در و بیرون رفت اتاق از و زد قهقهه ها دیوونه مثل

 بیشتر منو ی گرفته گر صورت و ریخت فرو اشکام... اومد می خون دماغم از داشت هنوزم... بود

 به نیاید این تو دونی می... بده نجاتم نمیاد کسی چرا پس ؟..نیبی نمی منو مگه خدایا... زد آتیش

 ؟...چی یعنی باشی نداشته رو کسی بزرگی این

 لعنتی لباس این اگه...کردم پاک رو دماغم خون دامنش با و برداشتم رو عروس لباس خشم زور از

 خودم منمیش راضی... بکشه منو اگه حتی... پوشم نمی اینو... من نه... است ساخته کارم بپوشم رو

 ...بزارم اختیارش در رو

... نداشت تمومی اشکم... میکردم فکر سیاهم سرنوشت به و بودم مچاله تخت تو طور همین

 از عروسیش شب دیده کی... بود دار خنده من حال این... بود دار خنده... میکرد گز گز صورتم

 ...بخوره کتک داماد دست

 اون...  رو لحظه اون اسم دونم نمی... حسی هر از بودم شده تهی... بود شده خالی دلم ته

 دارن اآی ؟...بکنه کاری یه بود تونسته آیا... بود افسانه پیش فکرم... بزارم باید چی... رو احساس

 ؟...هست امیدی آیا ؟...اینجا میان

 کشیدم ور صندوقچه و بردم تخت زیر رو دستم... افتادم صندوقچه یاد یهو زارم حال اون تو

 زیچی با کردم باز که رو پاکت... بود پاکت یه فقط... نبود توش هیچی کردم باز رو درش... بیرون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

432 

 

 یه مال بود معلوم که خرمایی موهای از بود پر... کنم سکته بود نزدیک ، دیدم می توش که

 ازب شتاب اب در که بودم محتویاتش و پاکت این بهت تو هنوز... کردم تهی غالب ترس از... دختره

 و کردم رها رو پاکت... اتاق تو اومد اژدهاش خشم اون با دوباره عماد... دیوار تو شد کوبیده و شد

 ...پاکت به نگاهم یه و بود عماد به نگاهم یه... تخت لب نشستم

 زده بو خوش عطر یه با ، زرشکی کروات یه و بود پوشیده سفید پیراهن یه و براق مشکی شلوار

 هدوبار نگاهش ، نیستم آماده هنوز من دید وقتی... میکرد آماده داشت رو خودش امشب یبرا... بود

 تکون رو کاغذا و کرد دراز طرفم به رو دستش... بود دستش کاغذ ورقه چند... بود شده ترسناک

 : زد داد و داد

 ...بگیر بیا...کنی ارضاء کنجکاویتو خوای می... بودی اینا دنبال

 زا داره که بودم مونده سردرگم... افتادند طرف یه کدومشون هر که صورتم تو ردک پرت رو ها برگه

  میزنه حرف چی

 : زد فریاد دوباره

 و منو خاطرات دفترچه که دونم می... کردی پیدا رو صندوق گاو اون دونم می که است هفته دو االن

 که کسی عاقبت ببین و خونب بردار... دفتره همون آخر مال هم ها برگه این... خوندی رو مهتاب

 ... میشه چی باشه نداشته دوست منو

 هک فهمید... کردم چیکار اش خونه تو من که فهمید باالخره پس... شد سیخ تنم به مو حرفاش از

 : گفت و زد زل چشمام تو جلوتر اومد... شدم خبر با رازش ی همه از

 بگو... منه ی گذشته تو نامی تابمه بفهمی ؟...دارم رازی بفهمی که شد باعث چی دونم نمی

 ...بشناسمت بهتر باید بشی من مال اینکه از قبل... گذره می چی سرت تو بدونم باید... فریبا

 وقتی بهترین مهتاب مورد در زدن حرف... کشیدم عمیقی نفس... دادم قورت زور به رو دهنم آب

 راه شاید... کنم معطلش رو ونا و بگذرونم رو اضطراب پر های دقیقه این تونستم می که بود

 : گفتم بهش رو ترسی هیچ بدون همین برای... میشد باز منم برا رهایی

 نای که شدم کنجکاو... بار چند بلکه بار یه نه اونم... زدی صدا مهتاب دعواهامون تو منو وقتی از

 از لقب حتماً که دبو سوال یه ذهنم تو فقط... کردم فکر خیلی... داره تو به ربطی چه و کیه مهتاب

 یا کنممی پیدا ای نشونه یه ببینم تا گشتم و اتاقت تو اومدم روز یه... داشتی دختر دوست یه من
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 اینقدر... داره ربط مهتاب همین به ، من به تعصبت... غریبت و عجیب حالتای دونستم می... نه

 درست حدسم... خوندم هاروز و برداشتم رو خاطرات دفترچه... کردم پیدا رو گاوصندوق تا گشتم

 ...انداخته روز این به رو تو مهتاب خیانت بود

 می... بریم اینجا از االن همین بیا ، نشده دیر هنوز عماد:  دادم ادامه و شدم وارد دوستی در از

 دممی قول منم... بشی خوب تونی می... کنه کمکت تونه می اون ، شناس روان دکتر پیش برمت

 ...بمونم کنارت

 وت کشید منو یهو... رفتم عقب قدم یه ، جلوم اومد و زد محوی لبخند و کشید موهاش تو تیدس

 دم و اش شونه رو گذاشت رو سرم... مهربون عماد همون بود شده... بوسید لبامو آروم... آغوشش

 : گفت گوشم

 ؟...ام دیوونه من یعنی

 یرو رو دستم... کردم نگاهش مهربون و عقب بردم سرم... بشه عصبی دوباره ترسیدم حرفش با

 : گفتم لبخندی با و گذاشتم اش گونه

 یه هب تا کنه کمکت تونه می شناس روان دکتر...پریشونه روانت تو... نزن رو حرف این... عزیزم نه

 ...کنی فراموش رو ات گذشته تو که میکنه کاری یه دکتر... برگردی سالم زندگی

 ...زیتونیت چشمای ی دیوونه اونم... هستم دیوونه که یکمی خب:  گفت و بوسید لبامو بازم

 و آروم... بود ای دیگه دنیای یه تو... زد می رو خودش حرف و کرد نمی گوش حرفام به اصالً 

 موهام تو رو صورتش... چسبوند خودش به منو... داشتنی دوست عماد همون... بود شده مهربون

 یم چطور... کشیدم می رنج کشیدنش عذاب همه نای از... کشید عمیق نفس بار چند و کرد فرو

 هر رایب... نبود زندگی دیگه این... بدم پیوند دست نبود هم نرمال که مردی همچین یه با تونستم

 هن... ببینه رو خوشبختی طلوع تونست می اون نه... بود غصه و غم و شکنجه... بود رنج دومون

 ...من

 وهاشمم دونستی می... بود زیتونی تو مثل مهتابم ایچشم دونستی می:  پیچید گوشم تو صداش

 ...بود خرمایی و بلند

 شده پلید چشماش... زدم زل چشماش تو و شدم جدا ازش...  شدم خشک لحظه یه حرفش از

 و ومدما خودم به بعد اما... بودم بهت تو لحظاتی تا... بود بسته نقش لباش رو زشتی پوزخند... بود
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 ور نگاهم رد و بود تیز خیلی که عماد... بود خرمایی پاکتم توی موهای.... افتاد پاکت به نگاهم

 ی خنده و آورد بیرون رو موها و کرد توش رو دستش و برداشت رو پاکت و شد جدا ازم... گرفت

 : گفت و کرد آوری چندش

 ...تو موهای رنگ هم درست

 ...نکنه... عماد... عماد:  گفتم لکنت با

 :  گفت و زمین رو ریخت دستش از رو وهام و زد قهقهه عماد

 عاشق همین برای... زیرکی و باهوش همیشه مثل... زدی حدس درست... مهتابه موهای... آره

 ...عزیزم شدم ات دلخسته

 اون هنکن... انداخت چنگ گلوم تو بغض... بود آورده مهتاب سر بالیی چه یعنی... کرد یخ تنم تموم

 :  گفت و کرد بلندی ی خنده و خوند رو نگاهم راز بازم... باشه کشته رو

 بره ایران از خواست می وقتی مهتاب... نیست درست فکرته تو اونیکه... عماد دنیای نترس

 ...داشتم دوست موهاشو خیلی من چون... من به داد یادگاری و چید موهاشو

 فتهر بفهمه اون کهاین بدون مهتاب که بود نوشته خاطراتش دفتر تو... بود نقیض و ضد حرفاش

 نمی دیگه خدایا... یادگاری اون به داده و چیده موهاشو رفتن از قبل مهتاب میگه عماد اما... خارج

 هک آورده مهتاب سر بالیی حتماً ؟...نمیکنم باور رو حرفاش کدام هیچ دیگه ؟...چیه به چی دونم

 هم ور دهنم آب حرفاش شنیدن از؟...نوشته دیگه چیز یه خاطراتش دفتر تو و میگه چیزی یه اینجا

 گننمی مگه... ندارم ای فاصله مرگ با ترس از دیگه... شده فلج دهنم اینگار... بدم فرو تونم نمی

 شبیه مرگی... بینم می خودم جلوی رو مرگ دارم من... مرگه خود ترس اما... مرگه برادر ترس

 رابطه یه حتماً... میندازه یادم به رو مهتاب مرگ و چرخه می زبونم هی چرا نمیدونم... مهتاب مرگ

 ...میکنه تاًیید رو مهتاب مرگ حسم که هست ای

 و ترسیدم ناخداآگاه... جلوتر اومد قدم یه عماد که کردم می فکر وحشتناکم تصورات به داشتم

.. .نبود فراری راه دیگه... دیوار به برخوردم تا عقب رفتم می منم ، جلو اومد بازم اون... عقب رفتم

 : زد فریاد و گرفت بینیش به و موهام خروار تو کرد رو دستش و بهم چسبوند رو خودش

 ...زندگیه بوی... عشقه بوی این... خدایا
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 فکر... گفت می هذیون... بود شده دیوونه... بستم رو چشمام ، کردم حبس رو نفسم ترس از

 مین این به اما... میزنه فریاد ارهد که داشتنه دوست بخاطر... میگه عشق با داره حرفاشو میکرد

 وهاموم... العالج مریضی گفتند می... درمون بی درد گفتند می... جنون گفتند می... عشق گفتند

 : گفت و زو زل چشمام تو و بوسید لبامو و گرفت قاب صورتم ، زد کنار

 ...شده آماده زودتر داماد ببین... زیبا پرنسس یه خور در... میشی آماده دیگه ساعت نیم تا

 چقدر بیچاره دامادای این... میدید لفتش اینقدر چرا دخترا شما:  داد ادامه و کرد اشاره خودش به

 ...گلم ساعت نیم فقط... بکشن انتظار و بکوبه سینه ی قفسه تو قلبشون

 ...ساعت نیم:  گفت و برگشت بازم... بیرون رفت می اتاق از که طور همین

 نگاهم... نداشت تمومی هام دلشوره... گذاشت باقی ترس و حیرت از یاییدر تو منو و رفت اون

 خاطرات دفتر آخر از که بودند ها برگه همون این... بودند تا شش پنچ... ها برگه روی خورد سر

... کردم خوندن به شروع و تخت لب نشستم و کردم جمع رو همه... بودند شده جدا مهتاب و عماد

 ...داده وقت بهم ساعت نیم فقط عماد رفت یادم که دمبو خوندن غرق اینقدر

 پی ادعم مهر به سر راز به بیداری تو یا خوابم دونستم نمی... شد سیاه دنیام تموم خوندنشون با

 چیکار ادعم بود نوشته اینجا... نکنم شک بیداریم حقیقت به تا کشیدم صورتم به دستی... بردم

 خطرناک اینقدر تونست می عماد یعنی... بود کشته رو اون مهتاب خیانت بخاطر... کرده

 ...رفته ایران از مهتاب بود گفته... که اون... اون...باشه

 هخوند اشتباهی شاید ، خوندم رو ها نوشته دوباره و دادم بیرون سختی به رو ترسم از پر نفس

 : بود نوشته عماد... باشم

 گمر با فقط... بدم انجام مهمی کار ، زخمیم روح برای باید که رسیدم عمرم از جایی به اکنون من

 شآرام که کسی مرگ... برگردونم قلبم به رو آرامش میشه مرگ با ققط... رسید آرامش به میشه

 رقیبم آغوش تو بارها حتماً... گرفت تمسخر به منو داشتن دوست و عشق ی همه... گرفت ازم رو

... دورویی... خیانت به آغشته ای دشنه... نشسته فرو ام سینه تو هنوز دشنه این... خندیده بهم

 شباها وقتی... میکنه پاک جسمم و روح روی از رو ننگ ی لکه این جانش با مهتاب اما... گستاخی

 زور از منم... خوابیده مردی آغوش در که نیست اولش ی دفعه که فهمیدم و کردم برقرار رابطه

 ...دنیا اون راهی و شد ساکت االخرهب تا دادم فشار رو گلویش اینقدر ناراحتی
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 حس... کشته خیانتش بخاطر رو مهتاب که کرده اعتراف خودش عماد... نخوندم اشنباهی... نه اما

 یجگ سرم و بود افتاده شماره به نفسم...دم می دست از دارم یک به یک رو حیاتیم عالئم میکردم

 ازم رو حرکت قدرت که اونقدر... بود کمهل کافی حد به بود خورده بهم که ای ضربه... رفت می

 امکان چطور... میکردم زندگی قاتل یه با داشتم حاال تا من یعنی... من خدای... بود کرده سلب

 هتون می برسه جنون به وقتی آدمی هر... تونه می آره ؟...تونه می یعنی... باشه قاتل عماد داشت

 ...بشه جرمی هر مرتکب

 بیشتر بودم خبر با رازش از دیگه که حاال... شدم میخکوب خودم ایج بر عماد صدای شنیدن با

 بدون... داد نمی تسلی... کرد نمی آروم منو دیگه تظاهریش محبت و عشق... ترسیدم می ازش

 ابایی فهمیدم رو چیز همه من اینکه از ای ذره اینکه بدون... باشه داشته وجدانی عذاب اینکه

 : گفت و ای گوشه یه کرد پرت و گرفت رو ها رگهب و جلوم اومد... باشه داشته

 ...بشم کار به دست باید خودم اینکه مثل... نشدی آماده هنوز تو

 شونه رو موهام که برداشت رو برس و روبروش نشوندم و آرایش میز سمت کشید خشم با منو

 حملت تونستم ینم رو خونسردی و وقاحت همه این دیگه... بودم رسیده انفجار حد به دیگه... کنه

 : گفتم محکم و شدم خیره چشماش تو تنفر با و ایستادم روبروش و شدم بلند... کنم

 ؟...میکنم ازدواج قاتل یه با من که کرد پیدا راه ات کله اون به چطور

 به رو بعد و بود اش ریخته هم به اعصاب روی از که کرد آوری چندش ی خنده شنید که رو حرفم

 : گفت من

 رسمیش خوایم می امشبم... کردیم ازدواج ماهه هشت تو و من... عزیزم زدی داری خنده حرف

 مک کم داره... کنم درست موهاتو تا نزن چنگ وحشی ی گربه یه مثل و بگیر آروم حاالم... کنیم

 ...بشه شروع تو و من بزم االن همین باید... میشه دیر

 داشتم بود آورده سرم به که بدبختی همه این از... تظاهرش همه این از... خونسردیش همه این از

 : زدم داد... رسیدم می جنون به

 تموم چیز همه تو و من بین بعد به لحظه همین از... باش جدی خورده یه... کن بس خدا برای

 و اتفاقا این با حاال اما... برم یا بمونم بگیرم تصمیم برگشتیم شمال از وقتی خواستم می... شده

 باهاشت یه... بود اشتباه اول از رابطه این... شم جدا ازت باید که گرفتم تصمیم تو زرا شدن فاش
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 هک فهمیدم می کردی تهدیدم و انداختی گیر منو دانشگاه تو که وقت همون باید... پذیر نا جبران

 هب رو ماجرا ی همه... نمیکنه عشق اظهار اینجوری داره عالقه که دختری به سالم آدم یه... بیماری

 عجله اگه... آزادی به من و برسی پولت به تو تا... زاریم می فروش برای رو خونه و میگم مادرم

 هبرس فروش به خونه تا زندان میرم روزی چند... اجرا به بزار منو های سفته... نداره ایرادی داشتی

 ...بشه داده تو قرض و

 باور... بارید می خون چشماش از... ترجلو اومد... محکم محکم آروم نه ونم... زدم رو خالص تیر

 به ور خالص تیر... حرفا این با شاید... بریزم دستاش روی رو پاکی آب و بایستم جلوش نمیکرد

 مهم برام اما... بشم دنیا اون مسافر مهتاب مثل دیگه ساعتی منم شاید... باشم زده کوتاهم عمرم

 مخواست می... کردم می حفظش باید که بود مپاکدامنی داشت اهمیت برام که چیزی تنها... نبود

 خودم خدای مقابل در و بشم دنیا اون راهی یا برگردم ام خونواده پیش برنده برگ این با الاقل

 ...بمونم سرافراز

 پانزدهم فصل.....  @

 ور چشمم سقف روی چراغ نور... کردم باز رو چشمام میشد مالیده صورتم روی که چیزی سردی با

 اب که کیه اون بدونم خواستم می... بوسید رو ام گونه آروم یکی... بستم رو چشمام ارهدوب و زد

 : گفت بازه چشمام دید وقتی عماد... کردم باز کامل رو چشمام عماد صدای

 لباس نمیکردم باور... من پرنسس شدی ماه چقدر ببین شو پا... عزیزم شدی بیدار باالخره

 ...خوبه نکنم سکته خوشی از امشب... یکنهم دلربات و خوشگل اینقدر عروس

 ور بدی درد اما... شدم خیز نیم جام تو تند حرکت یه با و افتاد یادم چیز همه حرفاش شنیدن با

 یعوض اون... رفت سیاهی چشمام و کرد حبس ام سینه تو رو نفس که کردم احساس سرم پشت

 یگهد... گلوم تو نشست بغض یه... بود تنم عروس لباس که االنم و بود کرده بیهوشم و زده منو

 بغضم... دادم فشار هم رو دندونامو... کردم نگاهش انزجار و نفرت تموم با... نبود نجات به امیدی

 دست لعنتی اون اما... برگردوندم ازش سرم... دادم می نشون ضعف جلوش نیاید دادم فرو رو

 : گفت و خودش طرف برگردوند و گرفت حرص با رو ام چونه... نبود بردار

  ؟...قهری من با عروسک

 وارد مهربونی در از حاال که کرده جیکار باهام رفته یادش... داره آلزایمرم... روانی:  گفتم دلم تو

 ی شکسته ی آینه جای کوچک ی آینه یه... آرایش میز سمت برد و کرد بلند اجبار به منو... شده
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 و گوشم دم گذاشت رو دهنش و صندلی رو نشوند نوم تحکم با... بود گذاشته آرایش میز روی

 : زد فریاد

 ...بده انجام زودتر خودت... نیستم بلد دیگه من رو کار این

 گهدی... نشست پیشونیم روی سردی عرق... زد یخ سینه تو قلبم ، گوشم کنار دادش صدای از

 یافهق از کردم نگاه آینه تو رو خودم وقتی... بدم ادامه تونستم نمی دیگه... نداشتم مقاومت یارای

 حتماً دیوونه اون... بود بسته نقش مردگی خون ی دایره تا دو گردنم رو... کردم وحشت خودم ی

 ورم و کبود مشتش اثر بر راست سمت پایینم لب ی گوشه... کرده باهام رو اینکار بیهوشی تو

 تو اگه ...بزنم پس اشکامو که ستمب چشمامو... آورده سرم به چه ببین... عوضی دیوونه... بود کرده

 کبودی های حلقه اون ؟...میکردم چیکار باید کرده باهام خواست می که رو کاری اون بیهوشی

 رونمودخت دنیای لعنتی عماد... نبودم دختر دیگه من پس... تلخه حقیقت همین مصداق گردنم روی

 و شدم بلند و وجودم تو نشست آنی مخش یه یهو... دردناک و زشت افکار این با... بود گرفته ازم

 زدمش می که طور همین...کثافتش جون به افتادم کرده گره های مشت با و کردم حمله بهش

 : زدم فریاد

 دار لکه رو دامنم باالخره ؟...عوضی رسیدی مقصودت به ؟...کردی خودتو کار باالخره لعنتی

 ...بخشمت نمی... بخشمت نمی وقت هیچ... نامردی اینقدر دونستم نمی ؟...کردی

 از نتونستم کردم کاری هر... فشرد آغوشش تو منو... بود شده مهربون دوباره... گرفت دستامو

 اون... نبود امن برام دیگه آغوش اون... کرد نمی آرومم دیگه آغوش اون... بیرون بیام آغوشش

 پشت از که نامردی... تلقا فطرت پس یه مال... نامرد یه مال... بود آشغال عوضی یه مال آغوش

 الهمچ خودم تو. نشستم زمین روی... بیرون کشیدم کثیفش دستای از دستامو... زد خنجر بهم

 طفق خواستم می خاکی ی کره این از که چیزی تنها... بود نمونده باقی برام هیچی دیگه... شدم

 داد... کرد نمی سرد رو ام مرده صاحب دل این آتیش چیزی هیچ و ریخت می اشکام... بود مرگم

 : زدم

 بخاطر و داشت مادر یه فقط دنیا دار از که کس بی و تنها دختر یه... فریبا منم ؟...بینی می منو خدا

.. .باش حافظم گفتم بهت... کرد تحمل رو کتک و حقارت و اجبار و بدبختی همه این مادر یه همین

 چی هر همیشه... چرا خدا ؟...کردی تنهام لبق این مهمون رو درد همه این چرا ؟...خدا چرا ؟...چرا

 ... بودم نشده مرتکب که خوردم رو گناهی کدوم صدای بی چوب ؟...لنگه پای مال سنگه
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 پر صبرم ی کاسه باالخره... دارم ظرفیت اندازه یه تا... آدمم منم... خدا:  دادم ادامه و زدم نعره

 یم پس تقاص دارم اینجوری که کردم تباهیاش چه زندگیم تو... شده تموم تحملم دیگه... شده

 تو. ..خدا شکر انصافتو... کنم تحمل جا یه باید رو مشکالت همه این چطوری کم سن این تو... دم

 دابخ... آزادیه... نیست گناه من برا دیگه میگم جا همین االن همین اما... گناهه خودکشی گفتی

 ، توهین و تهمت همه این از... حقارت همه این از.. .درد همه این از و کشم می رو خودم... رهاییه

 مرث بی تالشم... نشد اما بمونم پاک که کردم رو تالشم ی همه حاال تا... میکنم خالص رو خودم

 الح به منو... ندیدی هامو زجه... نشنیدی صدامو تو... شدم ناامید ازت دیگه... بریدم دیگه... بود

 دیگه... زدی رقم برام اول از رو تقدیر این شاید... بوده این حقم یدشا... باشه... کردی رهام خودم

 ...ندارم باهات کاری دیگه... نمیکنم التماست

 سیک از رو ام شده پایمال حق و بزنم داد که بود نمونده برام توانی دیگه... پایین انداختم رو سرم

 کلمه مشت یه... دروغه همش ناای اما... ترم نزدیک بهتون گردن رگ از میگه همیشه که بگیرم

 دست به هامو گریه هق هق و گذاشتم زمین روی رو سرم... الکیه همش... کنکه خوش دل های

 فقط.. .میشم آغوشش هم ، دیگه ای دقیقه یا ساعت چند تا دونستم می که زمینی... سپردم زمین

... گردیم برمی خاک به و خاکیم از... مونده خاک همین برام فقط... میکنه آرومم که خاکه آغوش

 ...خودم گناهی بی برا... خودم بیچارگی برا... خودم تنهایی برای... ریختم اشک های های

... میکرد نگاهم سکوت تو داشت خدا به من التماسای و حرفامو از تعجب با وقت تموم عماد

... گرفت هامو هشون دوباره... زدم پس دستاشو... زد صدام و گرفت هامو شونه و نشست روبروم

 : زدم فریاد و... زدم پس دوباره

 چرا... رسیدی شومتم مقصود به... کردی که خودتو کار... خوای می چی جونم از دیگه... کن ولم

 ؟...زاری نمی راحتم

 این وشیبیه تو که نیستم احمق اینقدر... نکردم کاریت من... فریبا میکنی اشتباه:  زد فریاد عماد

 کاری باهات کن باور... باشی باهام خوام می ازت لذت تو و بیداری تو من... بدم انجام رو رابطه

 ...عزیزم هستی خودت ی دخترونه دنیای تو هنوز... پاکی هنوز قسم مقدسات ی همه به... نکردم

.. .خوندم چشماش تو از رو حقیقت بار اولین برای و کردم نگاه چشماش تو و کردم بلند رو سرم

 و گرفت قاب رو صورتم دستاش با... شد باز لبخند به لبام... نشست دلم تو وبارهد امید هجوم

 :  گفت و بوسید رو ام کرده ورم لبای آروم
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 تو خوام می... خوام می بیداری تو رو رابطه این من... نگفتم دروغ بهت کن باور... عماد دنیای

 ...ببرم لذت و بزنم زل چشمات

 میکردم احساس... عروسی چه... بود تنم عروس لباس هنوز... رفتگ آغوشم تو منو و کرد بلندم

... بودم آغوشش تو که طور همین... بود شده خالی پام زیر واقعاً... میکنم سقوط ای دره تو دارم

 : گفت گوشم در سر

 رو گرمت آغوش و کوبه می سینه تو قلبش... قراره بی... نداره قراری دیگه داماد... بشی آماده باید

 ...طلبه می

 رو خودم... دادم وا... بریدم همین برا... نبود امیدی دیگه... مقاومت برا بود نمونده حسی دیگه

 ....کردم تسلیم

 ... گردم می بر االن من بگیر آروم دقیقه یه... عزیزم:  گفت و نشوند تخت لب منو عماد

 همه اون دیدن از زبونم شایدم.. .زدن حرف از حتی... بودم بیزار چیز همه از دیگه... نگفتم هیچی

 شب و اومدند می کش ها ثانیه... بود دنیا آخر برام شب اون... بود اومده بند سنگین ی واقعه

 یه اش رابطه از قبل خواست می... برگشت پرتغال آب لیوان تا دو با عماد... نداشت تمومی

 توی آخر تا رو نوشیدنی کم کم و کرد بلند رو دستم و دستم داد رو لیوان... بخوریم هم نوشیدنی

 و ودب گرفته آتیش تنش اینکه مثل... کشید سر یهو خودشم لیوان... ریخت ام شده خشک گلوی

 ...فهمیدم می دستاش داغی از اینو

 تکون شدت به رو سرم... هست امیدی هنوز... هست امیدی هنوز... کرد زمزمه گوشم تو کسی یه

 نم سرنوشت شاید... خورد نمی من درد به دیگه امید این... رو امید این دیگه خواستم نمی... دادم

 سرم داره دوست که بالیی هر رحم بی روزگار تا... کردم می سکوت باید بازم شاید... بود این

 ... بیاره

 دستاشو و نشست کنارم اومد... رسید راه از عماد برای لذت و منو برای مرگ ی لحظه اون باالخره

 عکس بر... کرد می گرم رو سردم پوست و بود داغ دستاش... کشید می لختم های شونه سر روی

 می مدام هامو شونه سر... هست سردخونه تو که ای جنازه مثل... بودم یخ یخ من تن ، اون

 ادش منو نه اون گرم دستای حس... نداشت روح دیگه بدنم... نداشتم العملی عکس هیچ... بوسید

 جانهی از... پایین کشید می رو لباسم زیپ داشت... تفاوت بی تفاوت بی ...عصبی نه و کرد می

 که مردیه هر آرزوی بود گفته خودش که بود ای لحظه همون ، لحظه این... لرزید می دستاش
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 پشتم به بوس یه... رسید می آرزوش به داشت... بیاره در خودش دستای با رو عروسش لباس

 ...کشید عمیقی نفس و کرد

 عرش بیت یه گوشم در سر و بوسید هم رو گردنم و گردنم تو آورد و پشتم تو کشید رو اش چونه

 : خوند برام

 ( دیدی چه را خدا شی عاشقم شاید.....  ناامیدی از مردم نکن جوابم) 

 که نداشتم نا... شد سرازیر اشکام چشمام کنار از... افتاد آسمون به یادم بازم... بستم رو چشمام

 یم بدنم به لبهاشو و صورت تموم داشت عماد و بود بسته چشمام که طور همین... مبزن کنارش

 آخه.. . دادم گوش بسته چشم یکمی... ما صدای از غیر صدایی یه... خورد گوشم به صدایی کشید

 دبو صدایی اگه... داد می ادامه کارش به داشت عماد... بود توهم اینکه مثل اما... داشتم امید هنوز

 بار ینا که بود ام سینه تو سرش پایین کشید هام شونه سر از رو لباس... بود شنیده هم اون حتماٌ

 صدا. ..رفت پنجره سمت به و... پرید جا از صدا شنیدن با بار این عماد و شد شنیده وضوح به صدا

 تسلیم رو خودش خواست می عماد از که بود مردی صدای... میشد تر واضح لحظه هر گوشم تو

 ...نهک

... ریخت فرو سینه در قلبم دفعه یه... میشد نزدیکتر بهمون لحظه هر و نبود دور زیاد صداها

 و شد ظاهر غیب از دستی انگار... اومد در تپش به قلبم... گرفتم دوباره جانی کردم احساس

 ...بود پلیس ماشین آژیر صدای... زد کنار رو ناامیدی ابرهای

 رپ هام غصه تموم... کشیدم عمیقی نفس... رسید منم آزادی وقت هباالخر... بودم شنیده درست

 تو تازه جانی... شد جاری ام زده یخ های رگ به گرما و شادی... افتاد فرو دردام تموم... کشید

 جایی تا کوبید می قلبم ی دریچه به وار دیوونه که بود امید مهمتر همه از... کرد خوش جا بدنم

 ، شعف و شور و شادی... بود نکرده فراموشم اینکه یاد... کمکش و خدا یاد... کنه باز خودش برای

 ممنون... بود داده انجام درست رو ماًموریتش افسانه پس... کرد هدیه بهم رو ناپدیری وصف

 ...برگردوندی بهم رو زندگی که ممنون... خوبم دوست

 : میزد حرف عماد با داشت که بود ماهان صدای آره... خورد گوشم به آشنایی صدای

 ات فریبا... نکن ای احمقانه کار... بیرون ویال از بیاد فریبا بزار و باش آروم میکنم خواهش عماد

 ...برسه بهش ای صدمه خوام نمی فقط... توست مال آخرش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

442 

 

 ناسزا و فحش به رو زمان و زمین و زد نعره زخمی شیر یه مثل... ماهان صدای شنیدن با عماد

... بسوزه که بود اون نوبت دیگه... بود شده گور به آرزوهاش... بود خورده بهم عیشش... گرفت

 ...بده رو کاراش تقاص که بود اون نوبت

 تو رگهای حتی بود آورده هجوم مغزش به خون... من سمت اومد و کنار اومد پنجره کنار از

 : لرزوند رو تنم ستون چهار دادش... بود شده قرمز چشماشم

 بخدا برسه بهش دستم اگه... کجام من دونست می اون فقط... عوضیه ماهان ینا تقصیر همش

 در ور تو راحتی این به کنند می فکر... میشم تسلیم راحتی این به کردند فکر... کشمش می

... ونبم جا همین تو... میشیم غرق هم با ، بشم کشیده پایین من قراره اگه... زارم می اختیارشون

 ...زنم نمی بلف... کشمت می گلوله یه با بیرون اومدی اتاق از گها... فریبا بخدا

 دهش دیوونه باز... کنه نمی الکی تهدید که دونستم می... نداشتم حرکت یارای... بیرون رفت عماد

 حظهل یه وگرنه... منه سر زیر ماجرا نفهمید که بود باقی شکرش جای... آخر سیم به بود زده و بود

 روسع لباس که نبود وقت دیگه... باال کشیدم رو لباسم زیپ سختی به... شتگذا نمی زنده منو

 هپوشید رو همین باید فعالً ... نداشتم ای چاره اما.. بود گیر پا و دست لباس این... کنم عوض رو

 ...باشم

 هشدار بهشون سالن ی ها پنجره از یکی از داشت... کرد سیخ تنم به رو مو عماد ی نعره صدای

 : داد می

 می آتیش به فریبا و خودم با رو ویال این... جلو اومدید قدم یه و برندارید سرم از دست اگه

 گها... کنید گم اینجا از رو گورتون برید همتون پس... میکنم رو کار این که قسم بخدا... کشم

 ...بده باید فریبا رو تاوانش بردارید قدمی

 همون از... بود دلنشین صداش چقدر... بود سروان صدای... اومد دیگه آشنای یه صدای بار این

 برادر یه مثل و داد می آرامش بهم حرفاش هم و خودش هم... زدم حرف باهاش و دیدمش که اول

 ...گذاشتم می احترام بهش

. ..نداری فراری راه هیچ... پلیسه ی محاصره در ویال این... کنی تسلیم رو خودت بهتره:  سروان

 ...بیرون بیاد بده ازهاج رو خانوم اون
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 اپ از دست بهتره... بگیریدش من از زور به خواید می که نیومده زور به خانوم اون:  زد فریاد عماد

 ...نکنید خطا

 وشت که اتاقی ی پنجره از رو اونا من هم و شدند می نزدیک ویال به داشتند وضوح به پلیسا اما

 کم دارن نفر چند دید وقتی... داد می هشدار اونا به داشت سالن تو از که عماد هم ، دیدم می بودم

 : زد فریاد میشن نزدیک کم

 ...زنم می آتیش یکجا رو فریبا و خودم و ویال این ، بشه نزدیک ویال این به کسی اگه

 : زد داد و بودم توش من که اتاقی دم اومد آتیش مشعل یه با تهدیداش از بعد عماد

 یم آتیش رو تو اول کنه باز رو ویال اون در کسی اگه... برسه تو و من به کس هیچ دست زارم نمی

 ...رو خودم بعد و زنم

 : گفتم و دادم فرو رو دهنم آب سختی به اما... بودم گرفته تهوع حالت ترس از

 مخود ی خواسته به من... بیاره سرت بالیی تونه نمی کس هیچ... باش آروم میکنم خواهش عماد

 ...کنه اذیتت کسی هیچ زارم نمی... اینجام

 فریبا... دکنن می رهام راحتی این به مهتابم قاتل من دونند می پلیسا که حاال میکنی فکر:  زد فریاد

 ...خورم نمی رو اونا حرفای گول من

 هک نکن کاری یه خدا رو تو... نگم کسی به هیچی دم می قول منم... نداره خبر کس هیچ:  گفتم

 ...بیاره پشیمونی بعد

 ...زده حرفی بهشون خائن لعنتی ماهان اون حتماً... اینجاند پلیس چی برای میکنی فکر:  زد داد ازب

 ؟...داشت خبر ماهان مگه:  گفتم حیرت با

 مداشت دوست رو مهتاب قبالً  من که دونه می اما... نداره خبر مردنش از... نه:  گفت و زد نیشخندی

 ...شده ناپدید هم بعد و کرد خیانت بهم که

 تموم یخوش و خیر به مسئله این بزار... نیست خبر با راز این از کسی... خب خیلی:  گفتم آرومی به

 ممن و میشی آزاد زود اما... بشی بازداشت روزی چند شاید... زنم نمی حرفی کسی به من... بشه

 ...برگردی که مونم می منتظرت
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 : گفت و زد ای کننده دیوونه ی قهقهه

 یاب... خورم نمی کوچولوتو زبون اون گول دیگه من اما... عماد دنیای گفتی شیرینی دروغ مرگ دم

 ...کنم روشنایی و نور از پر رو اینجا خوام می بیا... عزیزم

 باسل این ، شدم کشیده دنبالش به... پذیرایی تو رفت ترسوند مرگ حد سر تا منو که حرفاش با

 وت داشت که هایی مبل به حیرت با پذیرایی تو یدمرس وقتی... میشد رفتنم راه مانع هم عروس

 : زدم داد عصبانیت و ترس زور از... کردم نگاه سوخت می آتیش

 ...میشه تو و من قبر ویال این االن ؟...دیوونه میکنی چیکار داری

 رضع در... کشید آتیش به بود دستاش تو که مشعلی با رو جا همه تیکه به تیکه و زد می قهقهه

 صدای... خواستم می کمک و زدم می داد... شد محاصره سوزنده و تند آتیش یه تو ویال ربع یه

 راهی و چرخیدم می خودم دور...  بود مرگ ناقوس صدای گوشم تو ، خونه های چوب ترق و ترق

 گوش به سالن طرف اون از عماد وار دیوونه های خنده صدای... کردم نمی پیدا اینجا از فرار برای

 هک بود زده آتیش رو ورودی در اول عماد...بود شده دیوونه ی دیوونه دیگه میکنم فکر... رسید می

 امه پنجره تموم... بود کرده محاصره رو ورودی در بیشتر وسعت با آتیش چون... کنم فرار نتونم

 ...رسید می صفر به فرار راه تقریباً و داشت حفاظ

 نارک رفتم... بود نرسیده اونجا به هنوز آتیش... ماتاق تو برگشتم و رسید مغزم به فکری آن یه

 دیدن با... دیدم رو مارال و افسانه لحظه یه برای... خواستم کمک و زدم فریاد اونجا از و پنجره

 می کرف و ایستادم می نباید... بودم گرفته تازه جانی و بود کرده طلوع دلم تو کامل طور به امید اونا

 از مبر که برگشتم سوختم می آتیش این تو زنده زنده وگرنه... نبود کردن فکر وقت االن کردم

 مدرک تونست می اینا... افتاد مهتاب و عماد خاطرات دفتر های ورقه به چشمم که بیرون اتاق

 ما یقه تو و زدم تا ، تا چند و برداشتم فوری... من آزادی برای مدرکی... باشه عماد علیه بر خوبی

 زدم اتاق از و بپوشونه رو ام برهنه ی سینه تا انداختم دورم و برداشتم رو شالم... کردم پنهون

 ...بیرون

... مبود شده گرفتار آتیش دام تو و نبود فراری راه دیگه... زد خشکم جا در رسیدم سالن به وقتی

 می خوابها اتاق به کم کم داشت و... سوخت می آتیش تو داشت آشپزخونه و پذیرایی تموم

 وردهآ کم نفس بود گرفته رو ویال فضای که غلیظی دود از و بود شده داغ گرما حرم از تنم... رسید

 فقط و نبود عماد میکردم سرفه مدام و اومد می اشک مرتب ازش و سوخت می چشمام... بودم
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 دیده آتیش و دود همه اون تو... کجاست دونستم نمی... رسید می گوشم به هاش نعره صدای

 ...سوزه می آتیش تو داره هم خودش حتماً که بود این ی نشونه هاش نعره... نمیشد

 ریسک خیلی عروس لباس با اونم ، آتیش تو رفتن راه... رفتم ورودی در سمت به آروم آروم

... دبو حتمی مرگم آتیش این تو وگرنه ، میکردم ریسکی چنین باید آزادی برای من اما... داشت

 رسیدمت خیلی دامنم آتیش دیدن با... گرفت آتیش لباسم دامن که بودم نرسیده ورودی در به هنوز

... رفتگ آتیش داشت کلوشی آستین که لباس آستین قسمت اما... کردم خاموش اونو بالفاصله و

 احاطه رو بدنم تموم جانفرسایی درد... سوخت چپم دست از قسمتی کنم خاموش رو اون اومدم تا

 آتیش و نشد کنم خاموش رو آتیش کردم کاری هر... رسوند می صفر به رو تحملم داشت که کرد

 سوخته گوشت بوی وضوح به من و سوخت می داشت دستم... رفت باال بازوم سمت به آروم آروم

 می کمک و زدم می فریاد... سوخت می آتیش تو داشت لباسمم پایین... میکردم حس رو

 ...نشنید صدامو کسی اما... خواستم

 هنمج تو دنیا همین تو نکرده گناه بخاطر خواستم نمی... بشه تموم عمرم وریاینط خواستم نمی

 اوممد های سرفه... زمین رو افتادم و رفت سیاهی چشمام لحظه یه برای... بشم خاکستر و بسوزم

 تو اونم... رسید می گوشم به هنوزم عماد فریاد صدای...  بود گرفته ازم رو شدن بلند یارای دیگه

... اومد می نشانی آتش ماشین آژیر صدای... سوخت می داشت بود کرده پا به ودشخ که آتیشی

.. .بود افتاده شماره به نفسام ، بودم زندگی و مرگ مرز تو... بودم رسیده خط آخر به دیگه من اما

 فیلم مثل همه و همه... دلفریبش لبخند اون و فرید چشمای... وروجکا و خاله ی چهره... مادر یاد

 تهبس چشمام... نداشتم گفتن آخ برای توانی و سوخت می دستم... رفتند می رژه چشمام جلوی

 صدای که دونم نمی بیهوشی یا بودم مرگ و زندگی مرز لب هنوز... شدم همراه مرگ با و شد

 تمنتونس دیگه اما... کردم حسش که اینقدر... شد نزدیک صدا کم کم... اومد می دور از کسی فریاد

 ...ببینم بود سرم باالی که رو کسی و کنم باز رو چشمام

 عماد از سیلی همه اون اینکه با... بود آشنا گوشم تو صداش... کرد می گریه سرم باال داشت

 رماگ حرم و نشست تنم روی خیس پتوی یه... بود نشده کم شنواییم شکر رو خدا اما بودم خورده

 سردی به داغی از تنم... ببینم نبودم قادر اما میکردم حس رو همه هنوز... داد سرما به رو جاش

 ئنمطم... داد می نجات منو داشت که بود کی این... کرد بلندم و گرفت آغوش تو منو یکی... رسید

 بود کرده بغل منو که کسی... شنیدم می دور از رو فریادش صدای چون... نیست عماد که بودم
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 فرید آغوش تو من... شدم آسوده و راحت دادم تشخیص و شنیدم که رو صداش... زد می فریاد

 ...بود رویاهام و قصه تو... بود آرزوهام تو که آغوشی... بودم

 تو... دم می نجاتت... کن مقاومت خودم فزیبای... عزیزم:  زد می داد و بود بلند اش گریه صدای

 ...میرم می تو بدون من... کن باز رو زیتونیت چشمای اون خدا رو

 ریدف گرم آغوش تو االن اگه... رسوند می عرش به منو و نشست می نرم گردنم تو اشنفس گرمی

 یدام بهم ات عاشقونه حرفای همین شاید... عشقم بده ادامه... نداشتم آرزویی هیچ دیگه مردم می

 ...نشم مرگ تسلیم و بده

 آمبوالس تو االن اًحتم...آمبوالس آژیر صدای... شنیدم هم رو مارال و افسانه ی گریه بلند صدای

... دمنشنی صدایی دیگه... نفهمیدم هیچی دیگه... گذاشت نرمی جای یه رو منو فرید وقتی... بودم

 من زندگی اول قسمت فیلم باالخره... سرنوشت چاه تو... مرگ چاه تو... سیاهی تو... شدم غرق

 تهیه و ...فریبا نام به تر رفمزخ مراتب به بازیگری با... زندگی نام به ای مسخره فیلم... شد تموم

 لمفی این تو مثل خوبی گردان کار از خدا اما... خدا نام به کارگردانی و سرنوشت نام به ای کننده

 ...بود بعید

 : فرید حال زبان

 از... دنبو حواسم اصالً اما... میکردم رسیدگی شرکت حسابهای به بهزاد همراه به داشتم شرکت تو

 نای با باالخره... دونستم نمی رو علتش و داشتم عجیبی دلشوره شدم ربیدا خواب از که صبح

 : زد داد و شد بلند بهزاد اعتراض پرتیم حواس

 یستن معلوم اصالً تو بدیم انجام مهمی کار یه خوایم می وقت چند از بعد که حاال... لعنتی... فرید

 ...فریبا مادمازل پیش رفتی دوباره نکنه... کجاست حواست

 ...نبستم خودم تا ببندی رو دهنت اون بهتره:  گفتم و کشیدم درهم رو ام چهره

 اون به نباید دیگه که نیفتاده جا برات ماه هشت از بعد هنوز ؟...چیه:  داد جواب و نیاورد کم اونم

 عجم رو حواست لطفاً  حاالم... نرو نسیه دنبال و بچسب رو نقد... داری رو مونا االن تو... کنی فکر

 ...نشده تخته شرکت این در و نشدیم ورشکست تا کن
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 هی فریبا فکر ماه هشت تز بعد هنوز بهزاد قول به... بود خورد اعصابم... کشیدم موهام تو دستی

 و سبز چشمای تا دو اون با و اومد می نظرم در اون لحظه به لحظه و بود نشده خالی ذهتم از لحظه

 : گفتم خودم با حسرت با و دمکشی آهی... کرد می دیوونه منو جادوییش

 ...بود نصیبی بی همش فریبا عشق از من نصیب

 دایص نکشیده ثانیه به که... دادم کتابا حساب به رو حواسم بهزاد غرولندای با فکر کمی از بعد

 رگهب رو کوبید محکم رو خودکار و کرد پوفی عصبانیت با بهزاد... زد بهم رو تمرکزم موبایلم زنگ

 هحوصل بی بهزاد این که بود چیزی یه همش... بود گرفته ام خنده... بیرون زد اتاق از و میز رو های

 ...برسونه جنون مرز به رو

 توحیدی سروان رو خودش وقتی... مبهم اما بود آشنا صداش... دادم جواب اما بود شناس نا شماره

 از بعد... عوضی مردک اون و منو دعوای ی پرونده مسئول... هست کی فهمیدم تازه کرد معرفی

 برم اداره تعطیلی از قبل تا ضروری مورد یه برای خواست ازم سروان... بش و خوش و سالم

 باید گفت و نداد درستی جواب اما... کردم ازش هم سوال تا چند و بودم شده کنجکاو... کالنتری

 می باید... بود یازده ساعت... انداختم ساعت به نگاه یه و کردم قبول... بزنه حرف باهام حضوری

 شیدک می پر همش فکرم چرا دونم نمی... بود شده بدتر االن و بود افتاده شور صبح از دلم... رفتم

 ...فریبا پیش

 دارم دید ومن تا... رسیدم سینه به سینه بهزاد با که زدم می بیرون اتاق از داشتم و برداشتم رو کتم

 : گفت و زد پوزخندی رم می

 ...ردهک احضارتون خانوم مونا بار این نکنه... برید می تشریف قبرستونی کدوم داری. ..بخیر اوقور

 سروان جناب... درک به برید دوتون هر مونا اون و تو... نکن لودگی اینقدر و شو خفه:  زدم داد

 ، کالنتری برم سری یه گفت بهم... کرد دستگیر منو دعوا اون سر که همون... گرفت تماس باهام

 ...شده سرم تو خاکی چه دوباره بینم می رم می... داره باهام مهم کار یه

 ؟...آوردی باال گندی یه دوباره نکنه:  گفت و کرد ریز رو چشماش بهزاد

 دونم نمی... میکرد متهم منو همش رفت نمی رو از بشر این... شدم راهی و زدم کنارش کیفم با

 کرده پیدا تهوع حالت و زد می چنگ ام معده به رهدلشو این... کالنتری رسوندم چطوری رو خودم

 ...بودم
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 خانوم که خواست در جلوی سرباز از سروان... نشستم توحیدی سروان جلوی که دقایقی از بعد

 گشرن وضوح به افسانه... شد پاره دلم بند افسانه دیدن با... کنه راهنمایی داخل به رو ابراهیمی

 : گفتم و شدم بلند جام از یهو... نداشت خوبی حال و بود پریده

 ؟...افتاده اتفاقی براتون ؟...خوبه حالتون خانوم افسانه

 ...بده نتونست منو جواب و شد اشک از پر چشماش فقط افسانه

 : فتگ افسانه و منو به رو ، و کرد دستی پیش سروان که شده چی بپرسم دوباره رفتم نگرانی با

 ...بدم قرار جریان در رو شما باید که اومده پیش مهمه ی مسئله... بنشینید بفرمایید

 سروان ای لحظه از بعد... سروان به نگاه یه و کردم می افسانه به نگاه یه واج و هاج جور همین

 : گفت و گرفت طرفم به رو ای برگه

 ...بپرسم رو سواالتم من تا بخونید و بگیرید این لطفاً

 گفتم انهافس به رو آشفتگی با... بود فریبا خط دست اینکه... خدایا... کردم نگاه یه و گرفتم رو برگه

: 

 ؟...افتاده فریبا برا اتفاقی ؟...شده چی افسانه

 وانسر که بزنم فریاد سرش رفتم و شدم عصبی... ریخت می اشک فقط و نگفت هیچی افسانه

 : گفت و کرد دخالت

 ...بشه معلوم چیز همه تا دبخونی رو نامه فعالً شما... نیفتاده اتفاقی نباشید نگران

 ...ریخت می فرو قلبم خطش هر با... خوندم رو نامه محتویات ی همه دقیقه ده تو ترس و دلهره با

 ور همه وقتی... نوشته فریبا که بود چی حرفا این معنی اصالً ... دادم قورت سختی به رو دهنم آب

... بود اومده بند زبونم... گردوندمبر سروان به رو برگه و کردم نگاه سروان به ترس با خوندم

 : کرد شروع خودش دید رو حالم که سروان

 دستم به بودند نوشته من برا شکیب خانوم که رو نامه این ، ابراهیمی خانوم صبح دیروز

 روندهپ این مسئولیت که... گذاشتم میان در حقگو سرهنگ جناب با و کردم مطالعه منم... رسوندند

 ...ندکرد محول من به رو
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 ؟...افتاده فریبا برا اتفاقی چه... پرونده:  گفتم خبره چه دونستم نمی که خراب اعصابی با

 یشههم مثل سروان...  گفتم می سروان جناب جلوی رو فریبا کوچیک اسم که بود بد حالم اینقدر

 : گفت مهربون و بردبار

 احساس رو خطری شوهرشون رفط از خانوم فریبا همین اینکه مثل اما... نیفتاده اتفاقی هنوز

 نم بخواید رو راستش اگه... کنیم اقدام زودتر ما که بنویسند رو نامه این شده باعث که کردند

... تمگف هم خانوم فریبا به حتی... شدم مشکوک رفتارش به شدم آشنا تدین آقای با که اول همون

 ثلم اما... کنه تحقیق تدین قایآ مورد در دیگه یکمی ازدواج از قبل که کردم نصیحتش برادرانه

 رو عاشق آدم ی یقه و میشه وارد یهو و نداره آدما خوب و زشت حقایق به کاری عشق این اینکه

 خانوم فریبا که اینه مهم االن... نداره فایده مورد این در زدن حرف دیگه... خوب خیلی... گیره می

 ....نه یا هدرست همسرشون مورد در حدسشون ببینیم و کنیم پیدا رو

 مهتاب اسم به رو ای دیگه دختر اسم نامه جای چند که شدیم متوجه... نامه خوندن با ما اما

 ...کرده گیر در ذهنم با منو یکمی خانوم این اسم که... آورده

 ...زد می حرف چی مورد در داشت دونم نمی... آوردم نمی در سر سروان حرفای از بودم کالفه

 خونواده طرف از و... میشه ناپدید کریمی مهتاب اسم به کسی پیش الس چهار درست:  سروان

 شتربی وقتی و مونه می ناکام دختر این کردن پیدا برای جستجو که میدن گزارش پلیس به اش

 وندهپر تو از... بوده تدین آقای قبلی دختر دوست کریمی مهتاب همین فهمیدیم ، کردیم تحقیق

 یم خانوم مهتاب گویا... گرفتیم تماس باهاشون و کردیم پیدا رو اش خونواده تلفن شماره اش

 برادرش حتی... کنند می مخالفت سخت اش خونواده که کنه ازدواج تدین آقای با خواسته

 ور خودش کار بازم خانوم مهتاب این ولی... میکشه اونو بکنه رو کار این اگه که میکنه تهدیدش

 ور ریزه می رو پاکی آب معرف قول به... کنه ازدواج تدین آقای با که داره اصرار طور همین و میکنه

 ...اش خونواده دست

 هخالص... بیرون میکنه پرت خونه از اونو پدرشم و زنه می کتک اونو خیلی برادرش همین برای

 طور به ماه یک از بعد اما... تدین آقای سرغ میره دوباره و میشه طرد خونواده از خانوم مهتاب

 رو ناو پای و میکنند شکایت تدین آقای دست از اش خونواده و میشه ناپدید خانوم این ناگهانی

 : میگه و میکنه ثابت رو خودش گناهی بی الزم مدارک با تدین آقای اما... کشونند می دادگاه به
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 معلوم هنوز اما... میشه خارج ایران از قاچاقی بود ترسیده خیلی که برادرش تهدید از بعد مهتاب

 قتل هب شاید که هست هم دیگه احتمال یه و ایرانه تو هنوز یا ، رفته ایران از مهتاب واقعاً  که یستن

 ...باشه رسیده

 : گفتم سروان به رو و کرد آشفته بیشتر منو که شد بلند افسانه ی گریه صدای وقت این در

 ...قاتله هی زن فریبا االن یعنی... باشه کشته رو خانوم این عماد داره امکان یعنی

 کاری اولین ما... نیست معلوم هیچی هنوز... نه:  گفت و زد بخش آرامش لبخند یه هم باز سروان

 ...کنیم پیدا رو خانوم فریبا و تدین آقای که اینه بکنیم باید که رو

 ؟...هستند کجا اونا مگه:  پرسیدم سروان از بود افتاده جونم به که دلواپسی و درد هزار با

 میابراهی خانوم برای اما... گردش برای شمال رفتند خانوم فریبا و تدین آقای متاًسفانه:  سروان

 ...بیفتیم راه باید دیگه ساغت یه تا هم ما... فرستاده براشون رو خودش مکان و جا و دادند اس

 سالمی آدم آقا این داره امکان اما... کنم نگران بیشتر رو شما که بزنم رو حرف این خوام نمی

... هباش همراه ما با که خواستم ابراهیمی خانوم از من... بزنه صدمه خانوم فریبا به بخواد و نباشه

 ارک مانع که بریم جلو ما دستور طبق باید اما... بیاید همراهمون تونید می خواید می اگه شمام

 ...نشید پلیس

 : گفت سروان... کردم تاًیید رو سروان حرف سر با

 ...کنم آماده رفتن برای رو چیز همه میرم من پس

 : گفتم افسانه به رو زار حال با بیرون رفت اتاق از سروان وقتی

 ؟...افتاده اتفاقی چه فریبا برا ؟....افسانه چیه موضوع

 و بود نگران خیلی... اش خونه برم خواست فریبا هفته اون:  گفت و کرد پاک رو اشکاش افسانه

 می... شمال بره روزی چند عماد با خواد می میگفت... برد می رنج چیزی یه از... داشت استرس

 حس ، گفت فقط کردم اصرار خیلی وقتی... میکنه کارایی یه داره عماد که زنه می حدس گفت

 هدار نمیرم دنبالش من دونه می... کنه خارج ایران از رو خودش و منو قاچاقی خواد می عماد میکنم

 گفت و داد رو نامه... دارم اعتماد تو به فقط گفت می... بریم ایران از که میکنه رو کارا مخفیانه

 به تا سروان به بدی رو نامه که میدم اس بهت اومد در کار از درست حدسم و شمال رفتیم وقتی

 ور نامه که داد اس دیروز...بگیرند رو جلوش و ببره خودش با منو عماد نزارند و اونجا بیاند موقع
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 عمیق ی رابطه یه که فهمیدند ، نوشته فریبا که ای نامه با و کردند تحقیق اینام... سروان به بدم

 ...مهتابه شدن گم و نامه این بین

 شاید بزنم حرفی اگه گفت... نزد حرفی اما... شده چی بگه من به که کردم اصرار بهش خیلی

 ان من که گفت بهم طفق... بشه اعتماد بی بهم عماد بزارم نباید... بشه مرگم باعث حرفا همین

 ییبال ترسم می... نگرانشم خیلی... دادم ازدواج به تن ناخواسته و شدم عماد زندگی وارد خواسته

 ؟...چیه دردش نفهمیدید چطور... گذاشتید تنها اونو همتون چطور آخه... بیاره سرش

 از شتربی حالم سانهاف حرفای شنیدن با... کرد زاری و گریه به شروع باز و بده ادامه نتونست دیگه

 ؟...تادهاف چیه اتفاقات این آخه... رفتم می کلنجار خودم با... میشدم دیوونه داشتم... شد بدتر قبل

 بهم چیز همه چرا ؟...ببره ایران از قاچاقی ، زور به اونم ، رو فریبا خواست می عوضی اون چی برا

 ...بردم نمی جایی به راه که بود شده معما برام و خورده

 تا ماهان خواهر... بودند باهاش هم خواهرش و ماهان ، اتاق تو اومد سروان و شد باز در وقتی

 سهکی یه و بودم عصبی که منم... کردند گریه به شروع هم با دو هر و بغلش پرید دید رو افسانه

 و گرفتم رو ماهان ی یقه بردم یورش یهو ، خشمم ریختن بیرون برای بودم کرده پیدا بوکس

 : زدم نعره و دیوار به چسبوندمش حکمم

 ؟...آورده فریبا سر بالیی چه ؟...کجاست عوضیت دوست اون

 : زد فریاد سرم اخم با سروان... کردند جدا ماهان از منو اومدند سروان دستور به سرباز تا دو

 ، کنید کنترل ور خودتون نتونید و باشید داشته رو رفتار این االن همین از بخواید اگه... دیانت آقای

 ...کنم خراب رو ماًموریت این شما خشم بخاطر تون نمی من... میکنم بازداشتتون جا همین

 دستام تا دو با رو سرم و صندلی رو انداختم رو خودم... کردند رهام سروان ی اشاره با سربازا

 یه ستد فریبا ناال... بود شده سیاه دنیام تموم... میکرد ام خفه داشت لعنتی بغض این... گرفتم

 روممآ یکم که بود خدا یاد لحظه اون فقط... باشه آروم موقعیت این تو تونه می کی... اسیره روانی

 کنار و اتفاقات اون از بعد هنوز.... باش من فریبای محافظ تو ، خودته به امیدم خدایا... میکرد

 ...خواستم یم خودم برا رو فریبا و چرخید می فقط زبونم فریبا توسط گذاشتنم
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 اب هم خواهرشم و ماهان و اومدیم سروان ماشین با افسانه ، منو... افتادیم راه ساعتی نیم از بعد

 رو زچی همه رشت پلیس گاه قرار با که گفت بهمون سروان... افتادند راه ما دنبال خودشون ماشین

 ...بزارند رموناختیا در رو افرادشون و ماشین تا چند... رسیدیم وقتی که کرده هماهنگ

 راغس فریبا مادر یا خاله اگه:  گفتم و کردم تعریف براش رو جریان و زدم بهزاد به زنگم یه راه تو

 یچ ببینم تا نزن ماجرا این از هم حرفی...شهر بیرون رفته کاری یه برای که بگو گرفتند منو

 ...بشه بد حالش داره امکان و بیماره فریبا مادر چون... میشه

 انسرو که بودم خودم افکار تو... بودیم شده خارج تهران از کم کم گذشت حرکتمون از تیساع یه

 : پرسید

 ؟...بود چی علتش ؟...نکردی ازدواج خانوم فریبا با که شد چطور

 : گفت حرفام از بعد سروان... کردم تعریف سروان برای رو چیز همه

 سمت هب ناگهانی خانوم فریبا که افتاده فاقیات یه وسط این ، کردید تعریف شما که اینطور... خوب

 ...عشقه همین یکیشم که باشه تونه می زیادی اتفاقای... شده کشیده آفا این

 عماد عاشق فریبا که هستم مطمئن من سروان جناب:  گفت و سروان حرف وسط پرید افسانه

 ...ستنی خوشبخت فریبا که دونستم می بوضوح.... بود نگران همش چشماش... نبود

 که ودب چی ، نبود عشق اگه ؟...بود چی پس:  زدم داد عصبانیت با و عقب برگشتم افسانه دفاع با

 ؟...مادرش و خونواده به زد پا پشت چرا... جهنم به من اصالً ... شد سرد من عشق به نسبت اینطور

 ؟...نکرد قبول رو مادرش حرف چطور

 داده شما سواالی جواب نه و میشه درست اریک نه عصبانیت با... باشید آروم:  گفت سروان

 جواب ونیمت نمی نکنیم پیدا رو خانوم فریبا تا اما...  موافقم خانوم افسانه با حدودی تا منم... میشه

 ...بدیم تفاهما سوء این ی همه به درستی

 می ارک از داشت قلبم ، سروان و افسانه حرفای با... رسیدم می جنون به تناقض همه این از داشتم

 شده باعث چی پس... نداشت دوست رو عماد فریبا و باشه درست اونا حرفای واقعاً  اگه... افتاد

 که هباش آورده فریبا سر بالیی عوضی اون... نکنه... نکنه... کنه ازدواج مردک اون با فریبا که بود

 ...بمونه باهاش کرده مجبور اونو
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... شتمندا من که خواست ی توانایی مسئله این به کردن فکر... کشیدم عرقم پر صورت تو دستی

... مکرد می اش خفه خودم دستای با باشه آورده فریبا سر بالیی عوضی اون فهمیدم می اگه بخدا

 مواد که بودم معتاد آدم یه مثل درست... بود خراب خیلی حالم... میکرد ام دیوونه داشت فکرام

 الفهک... بیرون بریزم رو بد حس این تموم و بزنم ادد داشتم دوست... است کالفه و نرسیده بهش

 داشتم... شدن خالی حس... میکردم احساس رو سقوط حس قلبم تو جایی... بودم سردرگم و

 سر بود مونده مصر ولی... کنم دور خودم از رو بد های حس این کردم سعی... آوردم می کم نفس

 هر... بودیم رشت نزدیکیای دیگه... ندندکشو می من رخ به رو خودش لحظه به لحظه و جاشون

 به داریم هک بود این مثل... میکردم حس قلبم تو رو بیشتری سرمای میشدم نزدیکتر مقصد به چه

 ویالی اون به رو خودم و کنم پرواز خواستم می... داشتم حالی چه که دونه می خدا... میریم قطب

 مسر... خورد می تکون جاش از زور به و بود شده ماه به پا برعکس زمان این اما.. برسونم لعنتی

 و ادمد می گوش افسانه آروم های گریه به هم... بستم رو چشمام و دادم تکیه صندلی پشتی به رو

 ومن که آهنگی... بود من ناکام و بیچاره دل حرف آهنگ این... بود گذاشته سروان که آهنگی به هم

 ...کنارم فریبا نبودن گیردر... میکرد هام غصه و غم درگیر بیشتر

 ( سرده دستام و آشوب دلم ، دورم چشمات ساحل از چقدر) 

 ( برگرده دلت به عشقم اگر ، میشه دریا زیبایی شب) 

 ( دزدیدند ازم ها غصه رو تو ، کردم عادت تو دستای به تا) 

 ( دیدند کی با رو تو موجا مگه ، امشب دریا طوفانی خیلی) 

 ( میرم دریا ته تا هوا بی ، نیست خوش محال و دورم ازت من) 

 ( میرم می ندیدنت از دارم ، که باشی من فکر به بهتره) 

 ( افتادم نفس از لحظه یه تو ، کردی خالی منو پشت که تو) 

 ( دادم دست از رو زندگیم که من ، خوبی هنوزم که حالت به خوش) 

 ( دریامونو لب خاطرات ، شب ره نکردی دوره من مثل ، اون با خوشی که حالت به خوش) 

 یه و بودند کرده پیدا رو ویال ما از زودتر آنها ، رشت پلیس پایگاه به سروان دادن خبر بخاطر

 گردیمب خواستیم می اگه چون... شد ما نفع به کارشون این... بود شده مستقر اونجا پلیس ماشین
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 رو رصتف این عماد به تونست می این و میکشید طول بیشتر یا روز یه حتماً کنیم پیدا رو ویال و

 ...کنه فرار ایران از که بده

 یه انمی پیچ در پیچ ، بود جایی عجب... شدیم اونجا راهی پلیس ماشین تا سه همراهی به صدا بی

 ور پلیس ماشین وقتی... بودند کرده احاطه رو اونجا بلند درختان طرف هر از که سرسبز جنگل

 وقتی... فتر می پایین باال ام سینه تو گنجشک مثل قلبم... مقصد به مرسیدی که فهمیدیم دیدیم

... کرد مهمون وجودم به رو وحشت شب نه ساعت تو اونم ، ویال اون هیبت دیدن از شدم پیاده

 به ریگی آدم اگه وگرنه... خالفش کارای برای بود کرده انتخاب رو جایی عجب عوضی این

 ... میکرد اجاره بود فراوون دریا کنار که رو ای هدیگ ویالهای میره ، نباشه کفشش

 : گفت و برداشت نصیحت تریپ دوباره دید دستپاچگیمو و التهاب وقتی سروان

 الییب و کنه تحریک رو عماد معقول غیر حرکتی با ممکنه... بریم جلو باید آرامش با و باشم خوددار

 بخواد که کاری هر حسادت بخاطر هک ندی نشون رو خودت کن سعی... بیاره خانوم فریبا سر

 ...بده انجام

 ماهه هشت االن... میکنه نصیحتم مدام که گذره می چی داغونم قلب این تو دونست می چه اون

 ...لبهام سکوت تو فریادش و زندانیه ام سینه ی قفسه تو دردش و گرفتارم دوری درد به که

 ادعم از و کرد اعالم رو خودشون حضور ندگوبل با پلیسا از یکی و شد تموم منم انتظار باالخره

 اکنشو منتظر همگی... بده تحویل پلیسا به رو اون و بشه خارج ویال از فریبا بزاره که شد خواسته

 اکج از رو اشک همه این دختر این دونستم نمی... میکرد گریه داشت هنوز افسانه... بودیم عماد

 ...داد می یدلدار رو اون داشت ماهانم خواهر... آورده

 روانس ی گفته به من... شد پیدا بود توش که اتاقی ی پنجره پشت از نحسش ی سایه باالخره

 وکیمشک نگاه یه پنجره از... دیدم می رو اون من اما... نبینه منو که بودم ایستاده درخت یه پشت

 عدب... میکردم ساقطش هستی از تا بودم نزدیکش االن خواست می دلم... تو رفت بعد و کرد ما به

 لحظاتی از بعد... زد حرف عماد با و گرفت رو گو بلند ،ماهان سروان درخواست به هم باز ربع یه از

 ...رسید گوشمون به صداش سالن ی پنجره از

 روغگود و کار خیانت رو ماهان و... میکشه آتیش به رو ویال بشیم ویال نزدیک اگه که میکرد تهدید

 که ادندد فرصت عماد به دقیقه چهل حدود... نبود مستقیم صراطی هیچ به شرب این... میکرد قلمداد

... ودب خبر بی خدا از روانی این زندانی هنوز فریبا و نشد خبری اما... بیرون ویال از بیاد فریبا بزار
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 ی لحظه یه تو که شدند می نزدیک ویال به پلیسا کم کم و گذشت ام دیگه ی دقیقه بیست

 ...گرفت فرا زیاد حجم به آتشی رو ویال ناگهانی

 زا تا چند سروان ی اشاره با اما... ویال سمت دویدم فوری و شدم ها دیوونه مثل دیدم رو آتیش تا

 حجم تا برم بزارن که میکردم التماس و زدم می فریاد... گرفتند منو جلوی موقع به افرادشون

 بعیر یه... بودند مشغول خودشون کار به و نداد من به بهایی کس هیچ اما... نشده بیشتر آتیش

 یا اسم نبودم حاضر که بودم متنفر ازش اینقدر... نبود مردک اون و فریبا از خبری و گذشت

 داده رو آتیش این احتمال چون بودند کرده خبر زودتر رو نشانی آتش... ببرم رو فامیلش

 ایه زجه و افسانه های گریه... کنه نابود رو چیز همه و برسه جنگل به آتیش داشت امکان...بودند

 و پایین ریخت می طور همین منم اشکای... بود کرده تر انگیز غم رو اونجا فضای ، ماهان خواهر

 ...ببینه کسی که نداشتم ابایی

 کردم نمی کاری اگه که جهنمی... دیدم خودم چشم به رو جهنم واقعاٌ  اونجا و لحظه اون تو

 دهش تلبار هم روی که افتاد خیس پتوهای به چشمم... گرفت می ازم رو کسم عزیزترین و بهترین

 چه ...شد چی دونم نمی لحظه یه... ویال تو برن و بپیچند خودشون دور خواستند می نیروها و بود

 برق مثل و کردم فرار مراقبت ماًمورای دست از و زدم قاب رو ها پتو از یکی داد بهم خدا قدرتی

.. .نشدند موفق اما بگیرن منو جلوی که کردند تالش خیلی ماًمورا... ویال در به رسوندم رو خودم

 ...نمیشد حریفم کس هیچ و داشتم عشق قدرت من

 چشمام...  تو رفتم فوری... زمین رو افتاد ویال تو از در و زدم ویال ی سوخته نیمه در به لگد یه

 زیادی اشک و سوخت می داشت مچشما... بود آتیش و دود از پر جا همه... دید نمی رو جایی

 امپ رفتم که یکمی... دادم می نجاتش باید که بود فریبا مهم ، نبود مهم برام اما... چکید می ازش

 از بعد و نشستم همین برای... چیه ببینم تونستم نمی غلیظ دود این تو... کرد گیر چیزی یه به

 با... دیدم زمین رو بیهوش ، عروس لباس از پوشی تن تو رو فریبا ناباوری کمال در ای لحظه

 ...بود سرد سرد بدنم ، گرما حرم اون تو... کرد یخ تنم تموم حالت اون تو فریبا دیدن

 ریباف اطراف از رو آتیش و دود خیس پتوی با خوب وقتی ؟...میکرد چیکار اونجا لباس اون تو فریبا

 ودب سوخته سطحی پاهاشم از جا چند و بود سوخته کامل دستش یه که فریبا دیدن با... زدم کنار

 : گفتم و کشیدم دل ته از نعره یه

 ؟...خواستی فریبا و من برا رو سرنوشت این چرا... چرا... خدا
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 وبیخ اوضاع که دیدم می رو فریبا داشتم اینکه با نداشتم خوردن تکون قدرت و ریخت می اشکام

 چوبی افتادن با بعد ای لحظه اما... نداشتم رو شدن بلند یارای که بودم زده بهت چنان اما ، نداره

 از و ردمک بغلش بالفاصله و فریبا رو انداختم رو پتو و اومدم خودم به افتاد کنارم که سقف از بزرگ

 هک باشه داشته امید... بشنوه صدامو شاید که زدم می صداش رو فریبا مدام... بیرون زدم ویال

 ...کنه تالش بودن زنده برای و کرده پیدا نجات دیو اون دست از باالخره

 تمنشس کنارش خودمم... دادند اتنقال آمبوالس به رو برانکاد فوری و گذاشتم برانکاد روی رو اون

 یختمر می اشک بیمارستان به رسیدن تا... کرد حرکت آمبوالس و... گرفتم دستام تو رو دستش و

 رنگش... میکردم رفع زدن حرف و ختنری اشک با رو مدت این دلتنگی و زدم می حرف باهاش و

 صورت تو دستی... داد می قرار هدف رو قلبم اش برگشته و بلند مژهای اون هنوز اما بود پریده

 ...کردم زمزمه و کشیدم لطیفش

 ؟...کنی دور خودت از منو عشق که شد باعث چی ؟...بشیم جدا همدیگه از ما که شد باعث چی

 آروم دلم تا بوده کابوس یه فقط اتفاقات این ی همه بگو بهم و کن زبا چشماتو... دلم عزیز فریبا

 ...هستند اومدنت راه به چشم وروجکا... عزیزم کن باز چشماتو... بگیره

 بیچاره... کردم خفه رو هقم هق و گذاشتم زانوهام روی رو سرم و بدم ادامه نتونستم دیگه

 ...میکرد نگاه منو داشت تعجب با پرستاره

 دود طربخا ، نداشت خوبی حال فریبا... داد انتقال رشت بیمارستانای از یکی به رو فریبا سآمبوال

 تهران به مستقیم بردنش و بکشه نفس تونست نمی درست یود شده جمع هاش ریه تو که زیادی

 صلو مصنوعی تنفس بهش و کردند بستری ویژه مراقبتهای اتاق تو اونو زود خیلی... بود خطرناک

 تشدس پوست فقط خوشبختانه... دستش سراغ رفتند شد نرمال حدودی تا حالش وقتی و کردند

... تداش سطحی سوختگی پاهاشو جای چند... بود تر عمیق سوختگیش بازوش تو اما ، بود سوخته

 همون... بود شده وارد بهش ناپذیری جبران های خسارت حتماً سراغش بودم رفته دیرتر اگه

 صورتش جای چند... ویژه های مراقبت اتاق یکی اون تو بردند می ندداشت هم رو عماد موقع

 که تاراپرس از یکی از... نبود معلوم هیچی و بودند کشیده مالفه رو بدنش ی بقیه اما... بود سوخته

 ... بد خیلی...  بده خیلی:  گفت فقط که ؟...چطوره حالش پرسیدم بود دنبالش

 چیز همه و بود نحس قدمش بود شده باز داییم ی خونه به اشپ که روزی از... عماد این به لعنت

 شرش از همه و بمیره کاش ای... مون همه سر به بود کرده آوار ریشتری ده ی زلزله یه مثل رو
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 غمناک سکوت... دایی زن اشکای و دردها... داشتم کینه ازش مدت این اینقدر... بشن خالص

 باقی احساس دیگه برام... فریبا دادن آزار تر مهم همه از. ..فرناز و مهناز های دلتنگی و... خاله

 ، تانبیمارس تو اینجا که بودم شده سنگ تیکه یه... داشتم رو مرگش آرزوی حتی که گذاشت نمی

 عشق و زندگی تموم اینکه بخاطر و بشم متنفر ازش ، بود خودش باعثش که فریبا زخمی بدن کنار

 ...کنم طلب رو مرگ شبرا بود کرده نابود رو احساسم و

 دز می داشت چشمام سرم درد از... بودم چسبیده دوستی رو سرم و بودم نشسته اتاق در پشت

 رد فریبا چرا... نداشتم براش ای کننده قانع جواب و خورد می چرخ مغزم تو سوال هزاران... بیرون

 ازدواج این باعث چی ؟...بره سفر این به خواست نمی چرا ؟...بود کرده خطر احساس عماد کنار

 عروسی پیش ماه هشت اونا مگه ؟...بود پوشیده عروس لباس فریبا چرا ؟...بود شده هولکی هول

 ؟...بودند نکرده

 کنارم و زد ام شونه به دستی... پریدم بیرون جواب بی سوال همه اون حصار از سروان صدای با

 : گفت و نشست

 ؟...چطوره ما پهلوون

 لقب ، داده نجات رو فریبا و ویال تو رفتم و کردم فرار آدماش دست از یوقت... زدم پوزخندی

 : داد ادامه... بود داده بهم رو پهلوون

 ؟...ای کالفه اینقدر که گذره می سرت تو چی

 نهدیوو دارم ندارم براشون جوابی وقتی... جواب بی سوال هزاران:  گفتم و کشیدم موهام تو دستی

 ...میشم

. ..خانومه فریبا دست جوابش فقط که معماس یه همش ماجرا این... میگی ستدر:  گفت سروان

 ...بده جواب سواالت این ی همه به و بیاد بهوش تا کنیم صبر باید

 مهه اون زیر که کردم نگاه دختری به ، اتاق ی شیشه پشت از و شدم بلند و نگفتم چیزی دیگه

 قعش از غیر به نبود مقصر وسط این کس یچه... بود پنهون معصومش صورت اون ، دستگاه و دم

 دش نمی سرش رحم دیگه... میکرد انتخاب رو اش طعمه وقتی ، گیرش نفس و محکم های قالب و

... 
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 با و جلوش پریدم.... بیرون اتاق از اومد و زد فریبا به سری یه رفت دکتر که بعد ساعت ک

 بهم خشیب اطمینان لبخند دکتر... میگه چی فریبا حال مورد در دکتر ببینم تا بودم منتظر اضطراب

 : گفت و زد

 ؟...بدتره شما حال اینکه مثل

 تاقا همین تو باید ایشونم... دکتر آقای هدف به زدید درست:  گفت و خندید بود کنارم که سروان

 ...بشه بستری

 ... نباشید نگران خوبه همسرتون حال:  گفت و داد تکون سری و خندید دکتر

 ردکت اما نبود دور سروان و دکتر نگاه از که زدم پوزخندی شنیدم زبونش از رو همسر لقب وقتی

 : داد ادامه و نداد بهایی

 تا یدبا و داره مشکل دود بخاطر هاش ریه هنوز... باشند بستری اتاق همین تو باید میاند بهوش تا

 مورد در... دهبرگر اول حالت به هاش ریه تا بکشه نفس مصنوعی تنفس کمک به روزی چند

 ردمو اما ، عمیقه سوختگیش بازوش تو... میشه خوب زود خیلی و سطحیه همش ، هاش سوختگی

 ...نداره مشکلی و خوبه عمومیش حال حال هر به...  نیست ای کننده نگران

 ؟...چطوره مرد اون حال:  پرسید سروان

 سرش تو که ای ضربه با ، ستنی جالب زیاد اون حال:  گفت و داد تکون تاًسف روی از سری دکتر

 ..کما تو رفته خورده

 : گفت تعجب با سروان که... دوختیم چشم دکتر به حیرت با سروان و من دکتر حرف با

 ؟...بده حالش اینقدر یعنی ؟...کما تو رفته

 الشح خیلی بگم باید سوختگیش مورد در اما... داد نظر نمیشه نیاد بهوش تا فعالً :  گفت دکتر

 اناطمین با و نیست سالم دیگه پاهاش عصبای حتی... سوخته کامل طور به پاش تا دو. ..وخیمه

 ...بره راه تونه نمی دیگه بیاد بهوشم آقا این اگه که ، میگم

 هی و بودم متنفر ازش که درسته... برداشتم قدمی چند و کشیدم موهام تو دستی خراب حالی با

 هم زنده اگه حتی... خواستم نمی براش رو تلخ نوشتسر این اما... کردم رو مرگش آرزوی لحظه

 جایب اگه... گذاشتم اون جای رو فریبا لحظه یه... میشد نشین ویلچر عمرش آخر تا باید موند می
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 حظهل همون بیمارش قلب اون با حتماً  اش بیچاره مادر... میشد چی بود سوخته اینطور فریبا ، عماد

 ...میکرد ونهدیو منو فکرشم حتی... میکرد سکته

... نیمکت رو انداختم رو خودم منم و شد دور ازم کم کم و زد می حرف سیم بی با داشت سروان

 نگذاشته باقی برام توانی دیگه ماجرا همه این... بستم رو چشمام و گذاشتم دیوار به رو سرم

 کردم باز که رو چشمام... آب از غیر به بودم نخورده هیچی بود صبح نزدیک که االن به تا... بود

 وقتی از که ماهان مخصوصاً... دیدم تشویش و نگرانی از پر رو افسانه و خواهرش و ماهان صورت

 صمیمیش دوست هم عماد داشت حق... بود خودش تو خیلی... بود شنیده رو عماد وضعیت دکتر از

 ...بودند شریک هم با شرکت تو هم و بود

 یبافر به نگاه یه... بیمارستان ی محوطه تو برم که واستخ ازم و بود سروان... خورد زنگ گوشیم

 یکک با آبمیوه تا دو... سروان پیش رفتم سریع و باشه مواظبش که خواستم افسانه از و کردم

.. .شدم خوردن مشغول و کردم تشکر ازش... بشینم کنارش نیمکت رو خواست ازم و بود گرفته

 : گفت و دستم داد شده تا ی رگهب تا چند و کنارش برد دست دقایقی از بعد

 ...بوده خانوم فریبا اون بانی که کردیم کشف چی ببین فرید بیا

 ندیلبخ... گرفتم ازش رو ها برگه و زدم صمیمیتش به لبخندی... زد صدا رو کوچیکم اسم بار این

 : گفت و زد

 خود که ، خاطراته تردف یه های برگه این... شد مال بر هم خانوم مهتاب شدن ناپدید راز باالخره

 تو و... کرده خفه رختخواب تو اونو کرده خیانت بهش مهتاب فهمیده وقتی که کرده اعتراف عماد

 ...کنند پیدا رو خانوم اون ی جنازه که رفتند تفحض گروه االنم... کرده دفش ویال همون

 اتفاق همه این از بعد دیگه... من خدای ؟...قتل ؟...چی:  گفتم و دوختم چشم سروان به ناباوری با

 ؟...میکرده زندگی قاتل یه با داشته حاال تا فریبا یعنی... کنم هضم تونم نمی اینو

 نهمچی یه عماد بسا چه و شده کشته ویال همون تو مهتاب... بیمار یه و قاتل یه با:  گفت سروان

 فریبا که درایتی اب شکر رو خدا که بود گرفته نظر در شما ی عمه دختر برای هم رو ای برنامه

 فریبا که دکتر... بشه رها مرگ چنگ از موقع به تونست... نوشتن رو نامه اون و داشتند خانوم

 وننش که خوره می چشم به بدنش تموم روی زیادی های کبودی که گفتند کرده معاینه رو خانوم

 ...میشه تر چیدهپی داره لحظه هر معما این چرا دونم نمی... تدینه آقای شتم و ضرب ی دهنده
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 عماد لگدای و مشت زیر فریبا کردن مجسم...رفتم قدمی چند و شدم بلند درد و خشم زور از

 : گفت دید رو حالم که سروان...  میکرد ام دیوونه داشت

 جبران تونید می این از بعد... شد خالص اون دست از االن که کن شکر رو خدا برو و باش صبور

 ...کنید مراقبت ازش و کنید

 ...بگم برات رنگی چشم خانوم این ذکاوت و هوش از بیشتر تا بشین بیا:  داد ادامه و خندید

 ذاشتهگ نیمکت روی که هارو برگه... میگه چی ببینم که دوختم چشم بهش کنجکاوی با نشستم

 : گفت و داد تکونی رو اونا و برداشت و بودم

 ؟...کردیم پیدا کجا رو ها برگه این دونی می

 : داد ادامه و خندید اون که... نه گفتم حرف بدون سرم دادن تکوت با

 باسل پرستارا وقتی که بود کرده سازی جا بودن پوشیده که عروسی لباس تو خانوم فریبا رو اینا

 مدرک اه برگه این... میدن پلیس تحویل و میکنند پیدا رو ها برگه این میارند در تنش از رو عروس

 طشرای اون تو که گفت تبریک خانوم این به باید واقعاً... میکنه محکوم و تدین آقای که مهمیه

 ...دادند انجام رو مهم کار این داشتند که بدی روحی و سخت

 می یک... معما همه این میشد تموم کی... انداختم پایین رو سرم... دادم بیرون سختی به رو نفسم

 فهمیدم می کی ؟...میکرده چیکار و داشته همیس چه زندگی اون تو فریبا و... خبره چه فهمیدم

 وابج فقط... کشیده خودش طرف به نیرنگی چه با رو فریبا و شده عالقمند فریبا به یهو چرا عماد

 رایب اتفاقاتی چه مدت این که فهمیدم می تا میکردم صبر باید... بود فریبا دستای تو معما این

 لحا زبان...کردیم قضاوت زود موردش در ما و نداشته تقصیری دختر این شایدم... افتاده فریبا

 فریبا

 و درد همه اون از ، فارغ و حال سر و شاد خیلی فقط... داشتم حالی چه یا و بودم کجا دونم نمی

 رحف نسیمی یه با ، سفید حریر پیراهن یه با ، سبز سر و باز ی محوطه یه توی... ها دوری... ها رنج

 اصالً... نداشت حد که بود خوش حالم اینقدر... زدم می قدم ها چمن ویر داشتم برهنه پا ، بخش

 ازنی آرامش این به من... آرامش از پر... بودم شادی از پر... بیرون بیام حالت این از خواستم نمی

 ...داشتم نیاز سکوت این به من... داشتم
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 تداش مهربونی با... لبش به لبخند و بود نورانی صورتش... دیدم روبروم رو پدرم حیرت کمال در

 ...پدر:  زدم صدا آروم... میکرد نگاهم

 امهاد زندگیت به سرافراز و دخترم برو... برگشتی زندگی به تو... عزیزم برو:  گفت و خندید اون

 ...بده

 اون پیش برگردم خوام نمی دیگه ، تو پیش بیام خوام می.... پدر نه:  گفتم... گرفت ام گریه

 ...ندارن اعتماد مبه که آدمایی

 نهامت خواستم ازش فریاد و گریه با... شد ناپدید تا رفت من به پشت و نگفت هیچی دیگه پدرم

 ام نهسی ی ناحیه تو وحشتناک دردی احساس با... نبود پیشم دیگه اون... نداشت فایده اما... نزاره

 لحظاتی از بعد... بستم یفور زد رو چشمام که قوی نوری دیدن با اما... کردم باز رو چشمام ،

 : اومد کنم باز رو چشمام میکرد تشویق منو که زنی مهربون صدای

 یزندگ به دوباره تو... بزن لبخند زندگی به و عزیزم کن باز چشماتو ؟...اومدی بهوش گلم دختر

 ...برگشتی

 آرامش با رپرستا... کردم کردن سرفه به شروع... بود داده قرار هدف رو ام سینه جانفرسا دردی

 : گفت

 االن شکر رو خدا که... رفته هات ریه تو دود خیلی... نیست خوب برات هیجان... عزیزم باش آروم

 ...کنی سرفه کمتر کنی سعی باید و حساسند هات ریه... باشی مراقب باید هنوز اما... بهتری

 مداو دکتر که کشید طول ای دقیقه ده... داد فشار رو سرم باالی ی دکمه و کرد دراز رو دستش بعد

 : گفت و زد ای پدرانه لبخند... اتاقم تو

 ...عزیزم چطوره حالت... خودم لوس دختر به به

 : گفتم میکردم سرفه که طوز همون

 ....دستم.... سوزه می و سنگینه ام سینه یکم

 وقت موتم که دکتر... کردم وحشت بود شده پیچی باند که دیدنش با که کنم بلند رو دستم رفتم

 : گفت بود بهم حواسش
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 شآتی اون از موقع به سوپرمن که کن شکر رو خدا برو... نیست مهمی چیز... عزیزم نباش نگران

 ...وگرنه... داد نجاتت

 ؟...گفت می چی داشت دکتر... سوپرمن... افتادم عماد و ویال و آتیش یاد... نداد ادامه دیگه

 ؟...بود کی سوپرمن

... همیش خوب زود سطحیه سوختگیش چپت دست:  گفت و نداد بهم کردن فکر مهلت دیگه دکتر

 ات کنی مدارا باهاش باید... داره مشکل هنوز هات ریه... نشی عصبی یا زده هیجان زیاد باید فقط

 ...ببینه رو تو بیاد خواد می یکی... کن استراحت و نکن کنجکاوی زیاد حاالم... بشی بهتر

 ...سوپرمن:  گفتم اضطراب با

 اگه... نهببی رو تو اول باید که است دیگه یکی... نیست سوپرمن نه:  گفت و خندید دلنشین دکتر

 ...دیدنت میاد سوپرمن اونم از بعد بود مساعد حالت

 ردمک آسمون به نگاه یه... برگردوندم پنجره طرف به رو سرم منم و رفت ، کردن سفارش با دکتر

 : گفتم و

 ... بردم بدر سالم جون معرکه ناو از که... شکرت خدایا

 ...افتادم عماد یاد یهو

 لعنتی ویالی اون تو... بودم پرسیده دکتر از کاش ای ؟...باشه نمرده... وای ؟...شده چی عماد

 میشدم که عصبی... داشت برنمی سرم از دست ای لحظه دلواپسی... زد می نعره داشت همش

 : گفتم چشمام تو اشکی با... بود فرسا تطاق برام دردش و سوخت می شدت به ام سینه

 دیگه... کنی تمومش رو امتحان این خوای می کی دیگه ؟...رسم می آرامش به کی دیگه... خدایا

 ؟...کنی باور رو حرفم که بخورم قسم باید کی به... بدم ادامه تونم نمی

 رد برگشتم وقتی... ادد سالم آشنایی صدای... بودم فکر تو و بود پنجره به نگاهم که طور همین

 دیدن از که اینقدر... نشست صورتم توی پهنی لبخند... دیدم رو توحیدی سروان تعجب کمال

 من ناجی اون... شدم نمی خوشحال اینقدر ای دیگه کس دیدن از ، بودم شده خوشحال سروان

 ...بود

 ...انداختم زحمتتون تو حسابی.... خوبید سالم:  گفتم لبخند با
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 الیق منو که باشم ممنون باید من... خانوم فریبا چیه زحمت... اوه:  گفت و زد مهری پر لبخند

 ...کنم حل رو مشکلتون که دونستید

 ...شدم نمی شما مزاحم مطمئناً ، داشتم رو کسی اگه:  گقتم و انداختم پایین رو سرم غم با

 من هک منتظر و هستند شما نگران در این پشت ها خیلی... نزنید رو حرف این:  گفت مهربونی با

 ...ببینند رو شما بیان اونا و بیرون برم

 ...اومده مادرم نکنه... دره پشت کی:  گفتم فوری و کردم بلند رو سرم آن یه

 بخاطر...هستید رشت بیمارستان تو االن شما... خانوم فریبا نه:  گفت و گرفت تاًسف رنگ نگاهش

 فیحر تون خونواده به االن شد قرار البته... بدیم التونانتق تهران به نمیشد هاتون ریه مشکل

 دیدش منتقل که دیگه روز چند تا انشااهلل... ندارن رو بد خبر شنیدن شرایط مادرتون چون... نزنیم

 که بگیرم اجازه و بپرسم رو حالتون که اینجا اومدم االن... میدیم خبر تونم خونواده به... تهران به

 ...داشتم ازتون سوال تا چند... کنم صحبت باهاتون بیام وقت اول فردا ارهد امکان براتون اگه

 ازتون عماد وضعیت مورد در خواستم می فقط... میکنم خواهش:  گفتم و کردم نگاهش نگران

 ...کنم سوال

 ؟...بپرسید رو حالش و کنید سوال دکترش از نیست بهتر:  گفت و کرد بهم غمگینی نگاه

 ؟...ندارید خبر زشا شما یعنی:  گفتم

 ...نهم دست پرونده این... باشم نداشته خبر میشه مگه:  گفت و کرد پنجره به رو صورتش سروان

 ؟...مرده یعنی... یعنی ؟...افتاده براش اتفاقی:  پرسیدم نگرانی با

 دیاز حالش فقط... فقط... نبود این من منظور... نه... نه:  گفت دستپاچه و کرد نگاهم آشفتگی با

 ...نیست خوب

 باید... میشه بد حالم بدتر اینطوری... شده چی بگید خدا رو تو:  گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 ...افتاده براش اتفاقی چه آتیش اون تو بدونم

 وت خورده سقف از بزرگ چوب یه ویال سوختن حین... کما تو رفته عماد:  گفت و کشید آهی سروان

 ... سرش
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 ازمب بودم بسته رو چشمام که طور همین... بود دردناک برام خبر این شنیدن ...بستم رو چشمام

 : پرسیدم

 ؟...نیست بهش امیدی دیگه یعنی ؟...میره می یعنی

 اشک نگاه و کردم باز رو چشمام سروان صدای با... ریخت می فرو اشکام چشمام ی گوشه از

 ...دوختم نگرانش چشمای تو رو آلودم

 ی نکته اما.... یا مونه می که نیست مشخص هنوز... هست امید حالی هر وت ، همیشه:  سروان

 هم زنده اگه که حدی به... سوخته سوزی آتیش تو پاش تا دو که اینه بگم بهت باید که مهمی

 ...بره راه تونه نمی دیگه بمونه

 تک تا چند ...اومد می سرش باید بال این چرا آخه... میکردم هق هق دیگه سروان آخر ی جمله با

 اب دید رو حالم که سروان... بود آشوب قلبم تو... سوخت می ام سینه ناراحتی زور از ، کردم سرفه

 :  گفت نگرانی

  ؟...خوبید خانوم قریبا

 این ارب گذشت می که لحظه هر... نبودم خوب اما... نشه نگران این از بیشتر تا ، خوبم:  گفتم آروم

 تو نوم و رفت کوتاه یخیر شب یه با سروان... تر ناتوان من و میشد تر سنگین هام شونه رو ها غم

 هب عشق... تر صدا پر هقم هق و شد بیشتر اشکام شدم تنها وقتی... گذاشت تنها هام رنج و غم

 چطوری آخه... نیاد بهوش دیگه عماد کاش ای ؟...داره ادامه هنوز که داشت تاوان چقدر مگه مادر

 هتابم اون به لعنت ؟...میکشید زجر باید کی تا دیگه... بده ادامه زندگیش به خواست می پا بدون

 روح طالقشون با که خودخواهش مادر و پدر به لعنت... زد رقم عماد برا رو سرنوشت این که

 یبوی عطوفت و احساس از که آدمایی به لعنت... رسوندش اینجا به و کردند نابود رو فرزندشون

 وت... شادی و غم تو... ها شب و روزا لحظه به لحظه و بودم عماد با افکارم تو دوساعتی تا... نبردند

 دبع... میکردم فکر ها ثانیه و ها لحظه اون به و بودم غرق ، بودم باهاش که... کتک و لجبازی و لج

 دراینق... سیاه تقدیر این مقابل در کردم کج گردن همیشه مثل و بودم گرفته آروم ساعتی دو از

 ایهس وقتی... شنیدم صداشو نه و دیدمش نه... شد اتاقم وارد کسی نفهمیدم حتی که بودم غرق

 پس. .دلواپس و بود آشفته نگاهش...دیدم رو فرید وقت چند از بعد و برگشتم ، صورتم رو افتاد ای

 زبا ور چشمام نتونستم دیگه وقتی... دود و آتیش اون تو خودم... بود فرید گفتند می که سوپرمن

 با اما... کردم می حس تصوراتم تو اونو من یا خودشه که بودم دودل... شنیدم رو صداش کنم
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 و بودم داده دست از رو پدرم که زمانی مثل... بود واقعیت و نبود تصور که فهمیدم دکتر حرفای

 ...من تنهایی ی قصه سوپرمن بود شده االنم... بود هام لحظه ی همه تو من ناجی همیشه اون

 اتفاقات ی همه مقصر که بگم خواستم می چشمام با و میکردم نگاهش تموم دلخوری و اخم اب

 برعکس اون نگاه اما... بودم دلگیر ازش اینقدر چرا دونم نمی... نبود مقصر تنها اون اما... تویی

 رو بینمون سکوت من بار این... بود پایان بی چشماش غم... بود عشق و غم از پر من نگاه

 : گفتم و مشکست

 لبخند هفاتحان و... ببینی رو ام شده له غرور... ببینی رو حماقتم ؟...ببینی رو شکستم اینجا اومدی

 ؟...بزنی پیروزی

 هنوز... چشمام تو زد زل و زد گره هم تو رو حالتش خوش و پشت پر ابروهای و خورد جا حرفم از

 بعد...میکرد جذب خودش به رو چیز همه که ربایی آهن مثل... لرزوند می رو دلم ته و بود جذاب هم

 دادن آرامش برای همیشه که لبخندا اون از... زد محوی لبخند و کرد باز رو اخماش ، ای لحظه از

 : انداخت تپش به رو قلبم صداش... زد می برام ، من به

 ؟...هستی مهم و عزیز برام چقدر نداری باور هنوز... میشم خوشحال شکستت از میکنی فکر

... کن شتموم میکنم خواهش:  گفتم سرد خیلی و باال بردم سکوت ی نشونه به رو دستم بالفاصله

 نینشا آتش مور ماً یه مثل برام فقط تو... دادی نجاتم که ممنونم ازت... بشنوم چیزی خوام نمی

 به حتی میکنم خواهش ازت... تهران برگردی دیگه بهتره... ای دیگه چیز نه... هستی محترم

 کسی خوام نمی و ندارم رو کس هیچ دیگه من چون... افتاده برام اتفاقی چه که نگی ام خونواده

 ...کنه دلسوزی برام

 اب و شد سرد یهو... بود عشق از پر حرفام از قبل تا که چشماش حالت... کردم نابودش حرفام با

 با و پیششون گردم برمی ارهدوب من شده تموم ماجرا این که حاال میکرد فکر... بود خیره بهم بهت

 رو فکر این کس هر اما... فرید آقا سوگلی میشم بار این و میکنم تموم رو چیز همه خواهی عذر یه

 رو غرورم که روزی از... برگردم روزا اون به خواستم نمی دیگه من... بود اشتباه در سخت کرد می

.. .کردند محرومم خونواده گرم غوشآ از منو و کردند تحقیرم...چیه دردت نپرسیدند و شکستند

 یگهد من... ببینم هم رو مادرمم حتی نیستم حاضر دیگه... کردم فراموش همیشه برای رو همشون

 ...بودم مرده اونا برای
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 بهم خدا... بود پریشونش موهای تو پریشونم حواس... موهاش تو زد می چنگ هی ناراحتی زور از

 نگاه بیرون به و پنجره طرف برگردوندم رو صورتم بود سختی هر به... ندم وا مقابلش که بده صبر

 : گفت خشم با و نرفت اما... بیرون بره اتاق از که بشه باعث اعتنایی بی این شاید... کردم

... کن فکر ات آینده به الاقل... کردی خراب حماقت بخاطر زندگیتو... میکنی لجبازی باز داری فریبا

 می من از رو تو و پرسن می تو از دقیقه به دقیقه که وروجک تا دو اون به ...خالت به... مادرت به

 ...خواند

 ؟...ردمیک رو اینکار باهام چرا... گلوم تو نشوند گنده بغض یه و زد آتیش رو دلم ، فرناز و مهناز یاد

 رو مضعف نقطه چون ؟...میزنه حرف اونا از باهام که میشه عایدش چی ؟... داد می ام شکنجه چرا

 بآ باید... برگردونه گذشته به دوباره منو ها بچه طریق از میخواست لعنتی اون... شناخته خوب

 یفتهب ، بیرون میام بیمارستان از وقتی کنم تحمل تونم نمی... ریختم می دستاش رو ، رو پاکی

 ...داد نمی رو من ی شده له دل جواب پشیمونی... برگردم که بخواد ازم مدام و دنبالم

... مردم ام خونواده برای دیگه من... بشنوم حرفی ازت خوام نمی دیگه...فرید کن بس:  زدم داد

 تا دارم شوهر هنوز من... کنند می عادت نبودنم به فرنازم و مهناز... تو برای حتی ؟...فهمی می

 زا ماش و من راه بمیره هم عماد اگه حتی... بگیرم تصمیمی تونم نمی ، نشه مشخص وضعیتش

... دبسوزونی دل برام خوام نمی دیگه... ببینم رو کدومتون هیچ خوام نمی دیگه... جداست همدیگه

 ور سرت پشت هم دیگه و برو فرید... کنی فراموش منو و بری که اینه دارم ازت که خواهشی تنها

... دگیزن نه... نیست وجودم تو هیچی دیگه... شده جزغاله آتیش اون تو فریبا کن فکر... نکن نگاه

 تنها رو عمرش ی بقیه خواد می که یخی آدم یه... سنگ یه شدم... داشتن دوست نه... عشق نه

... زندگیت دنبال برو... فرید برو... نمیکنم زندگی خودمم برا دیگه... مرده روحم دیگه من... باشه

 ...رسه نمی بهت چیزی من از... نکن تلف... یخ یه... سنگ یه پای به رو عمرت

 : گفت بلندی صدای با داشت خرابش اعصاب از نشون که کوتاه نفسای و درهم اخمای با

 نه... نمیدی بها ای دیگه کس هیچ به... مهمه خودت زندگی فقط... خودخواهی قبل مثل هنوزم

 می آتیش غرورت کبریت با داری رو چیز همه... رو حمایت نه... دونی می رو داشتن دوست معنی

 ...ارزشی با براشون تو که آدمایی روح حتی... یکنیم نابود و زنی

 نابودم که بودید شماها ؟...کردم له غرورم با رو کی ؟...کردم نابود رو کی:  زدم داد خودش مثل

 دیگه نگفتی مگه ؟...خواید می جونم از چی دیگه... کردید له رو غرورم که بودید شماها... کردید
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 چرا ؟...اینجایی چرا پس ؟... کردم پیدا دختر دوست یه نگفتی مگه ؟... نیستم مهم برات

 تو... مردم برات من که جور همین... ببینمت خوام نمی دیگه... برو خدا رو تو فرید ؟...نگرانمی

 ....هم

 ی ارچهپ یه صورت فرید وقتی... شد شروع شدیدم های سرفه و کنم کامل رو حرفم نتونستم دیگه

 ردمک می سرفه اینقدر... ایستاد سرم باال نگرانی با و زد رو تخت االیب زنگ فوری ، دید رو قرمزم

 مثل... مبکش نفس راحت تونستم نمی... صورتم رو بزارم رو اکسیژن ماسک تونستم نمی حتی که

 و دکتر هک میشدم خفه داشتم... داد می فشار داشت و گلوم بیخ بود گذاشته رو دستش یکی اینکه

 ...سرم الیبا اومدند فوری پرستار

 عصبیش چی برا... بیرون برید لطفاً آقا:  زد فریاد سرش و شده چی زد حدس فرید دیدن با دکتر

 ...آقا بیرون برو...خطرناکه براش حالتا این دونید می... کردید

 تنفس و سرم تو آمپول تا چند با باالخره تا داد می دستور پرستار به و کرد می معاینه دکتر

 و انداخت بهم رو دلخورش و پریشون و نگران نگاه آخرین فرید... شد بهتر کم کم حالم مصنوعی

 تا سر شد باعث بود کرده خالی سرم تو پرستار که مسکنی تا چند با... بیرون رفت اتاق از

 سروان مهربون صدای با صبح فردا... نفهمم هیچی دیگه که بروم عمیقی خواب به سرشب

 مهری پر ی خنده... کردم سالم بهش و برداشتم صورتم روی از ور ماسک... کردم باز رو چشمام

 : گفت و کرد

 ...یخی بگم بهتره یا... سنگی ملکه بخیر اوقور

 بیچاره پسر اون برای اینطوری رو خودت مگه:  گفت و خندید غش غش دید رو تعجبم وقتی

 ؟...نکردی معرفی

 یلبخند... دیوونه... سروانه این دست کف هگذاشت رو چیز همه بدجنس فرید... افتاد دوزاریم تازه

 : داد ادامه ساکتم دید وقتی... نگفتم چیزی و زدم

 ...شده آب آتیش اون تو یختون میکردم فکر من

 یشآت تو سنگ... بوده سنگی... نبوده یخی شاید:  گفتم لبخند یه با و نکردم سکوت بار این

 ...میشه تر سخت و تر گداخته
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 نای... نمیاد من کار به سنگ این... کن ولش خب...شاید دونم نمی:  گفت و تانداخ باال ابرویی

 ات چند ازت مساعده حالت اگه... کنه نرم ماسه مثل رو سنگ این راهش از باید که شکنه سنگ

 ...بپرسم سوال

 ؟...نیومده بهوش چطوره عماد:  گفتم بدم جواب اینکه از قبل

 از تونهب که امیدوارم... کمه مغزش فعالیتای میگه دکترش... نه هنوز:  گفت و کرد نگاهم نگرانی با

 ...کنه باز چشم اتفاق این

 وییآرز دیگه مگه ؟...چی که بمونه زنده... بهتره بمیره اگه:  گفتم اومد می چاه ته از که صدایی با

 ...بمونه زنده بخاطرش که مونده براش هم

 یکمی االن تا اگه... بزنم حرفی همچین من که دش نمی باورش... بود خیره بهم تعجب با سروان

 عماد عاشق من که شد مطمئن حرفام این با دیگه االن... داشت شک عماد به نسبت عشقم به

 جبتع حالت از اونو و کردم ای سرفه تک... کنه فکر حرفام به بیشتر نزارم اینکه برای... نبودم

 : گفتم... بیرون کشیدم

 ...بپرسید اریدد سوالی هر... بفرمایید

 کیمال چه اساس بر شما که بگید بهم بخوام ازتون تونم می:  پرسید و کرد صاف رو صداش اونم

  ؟...کردید ازدواج عماد با

 نباید... بفهمه اول همین رو انداختم دلش به که رو شک این جواب خواست می... کردم نگاهش

 تو از تونست می و بود ای کشته کار انسرو اون... بکنه موردم در ای دیگه فکر یه ذاشتم می

 : گفتم همین برای... بخونه رو چیز همه ذهنم تو از حتی و حرفام و چشمام

 دست از رو ام خونواده بخاطرش که... کورانه کور عشق یه... ام شده عاشق اولش... عشق مالک

 مرفت می طرف هر از... اقعیو بدبین یه و بود بیمار یه عماد... کردم اشتباه فهمیدم بعد اما... دادم

 خشم با باید میشد اگه... نمیشد رد کنارم از هم پرنده یه دانشگاه تو... میکرد تنگ بهم رو عرصه

 بین زا منو... تهمتاش و تخقیر با... کتکاش با... شکش این با اون... میکرد نرم پنجه و دست عماد

 ...برد

  ؟...زد می کتکت:  پرسید یهو سروان
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 یلیس میکردم دفاع ام شده له غرور از و ایستادم می جلوش وقتی... آره:  گفتم و زدم خیتل لبخند

 به ومن و زد بهم فرید آقا همین که هایی تهمت مثل... حق نا به اونم... خوابید می گوشم تو که بود

 ...کرد تبدیل سنگ تیکه یه

 به رو شما که ببخشید منو... انداختم یادتون به رو تلخ خاطرات این که سفم متاً واقعاً  من:  سروان

 ...انداختم دردناکتون روزای یاد

 ...نمیشند فراموش وقت هیچ دردا این... سروان میکنم خواهش:  گفتم

 داشته دختری دوست ممکنه که کردی شک عماد به کی از و کجا از... خانوم فریبا خب:  سروان

 ؟...بودی کرده شک چی به ؟...بدی من به رو نامه اون بشه باعث و باشه

 از حرکتی یا حرفی هر با ، ای بهونه هر به عماد... جنگ و دعوا از بود پر ما روزای بیشتر:  گفتم

 از تا ندچ تو... میکرد خالی من سر بکنه کاری تونست نمی وقتی و میشد عصبی مذکر جنس جانب

 ، دش تکرار وقتی اما... نکردم اعتنایی اول... زد صدا مهتاب منو ، من اسم جای به ها کشمکش این

 حالت چشماش گرفت می قرار حالت اون تو عماد وقتی... کیه مهتاب این ببینم شدم کنجکاو

 می دست بهش بدی حالت و میشد خیره جا یه به وقتا بعضی اواخرم این... میکرد پیدا ترسناکی

 ای بهونه یه به و دممیش دور ازش... نداشتم کنم صداش و باشم روبروش اینکه جراًت... داد

 ...بیاد در حالت اون از که میکردم صداش

 یروز یه که داشتم خوبی های برنامه... بره پیش خوب ام نقشه تا گفتم می دروغ باید اینجام) 

 ، نمک تحقیرشون که داشتم برنامه... خودشون از تر محکم ، بکوبم بودند کوبیده منو که هایی اون

 : گفتم همین برای(  کردند رو کار همین باهام که ودشونخ مثل کنم له رو غرورشون

 خارج ایران از قاچاقی منو داره قصد که فهمیدم میکرد شناس نا شخص یه با عماد که تلفنایی تو

 وجودش تو رو حس این خودم... کنم ترکش خوام می که میکردم تهدیدش همیشه چون... کنه

 وت هاش شک و هاش بدبینی بخاطر ، جنگی یه روز هر و اعتماده بی بهم دیدم می وقتی... کاشتم

 بخاطر و بدم ادامه باهاش تونم نمی گرفته پیش در که رفتار این با که گفتم می بهش... دارم خونه

 دیگه که ببره اینجا از منو خواست می باشه راحت خیالش نظرش ازهر و نده دست از منو اینکه

 یم اگه که نوشتم رو نامه اون همین برای... خورم نمی تکون کنارش از من که باشه راحت خیالش

 ...بدید نجاتم و برسید موقع به شما کنه خارج منو خواست
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 اون مورد در اما... بود خدا خواست این که رسیدیم موقع به که شکر رو خدا خب:  سروان

 ی پرونده یه دعما... بیماریش به گرده برمی حالتاش این... داد می نشون خودش از که واکنشایی

 مهتاب به وقتی و شده مریض اش روحیه مادرش و پدر طالق بخاطر اون... داره قطور پزشکی

 وونهدی ، میکنه خیانت بهش مهتابم که فهمه می وقتی اما... میشه بهتر حالش... میشه وابسته

 و مادرش و پدر طالق و ها استرس اون بخاطر بعداً  و میکنه خفه رو مهتاب حالت اون تو و میشه

 مدت به اونو... میفته جونش به مهتاب مرگ از بعد که وجدانی عذاب آخر در و مهتاب خیانت هم بعد

 با ونجاا که میشه دانشگاه راهی دوباره میشه بهتر وقتی... میکنه روانی آسایشگاه ی روانه ماه سه

 دیدن اب عماد... تندگف دکترش که طور این... میشه آشنا داشتید مهتاب به عجیبی شباهت که شما

 هتابم که میکرده فکر و پره می مغزش از کل طور به کشته رو مهتاب اینکه از ذهنیاتش تموم شما

 ونا و مادرت بیماری و میوفته دنبالت همین برای... کشته خودش خیال تو رو اون و است زنده هنوز

 رو مهتاب دوباره ودشخ خیال به اینجور و نده دست از رو فرصت که میشه باعث ، عمل پول

 تدس از رو تو خواست نمی ولی... نیستی مهتاب تو دونسته می دورش ذهنیت تو... میاره بدست

 شبیماری به باز عماد که گذشته چی تون رابطه تو دونم نمی فقط... میشه عاشقت کم کم و بده

... کرده دفنش هم جا نهمو و بود کشته اونجا رو مهتاب که ویال همون تو برده رو تو و بود برگشته

 موقع سر ام که بنویسی رو نامه اون بیفته فکرت به که داشته دوست خدا خیلی بگم تونم می فقط

 تهانداخ راه که ای معرکه این از نتونست عماد خود که چند هر... بگیریم رو فاجعه یا قتل یه جلوی

 ههم از اول کنند می پا به ونخودش که آتیشی تو آدما وقتا بعضی... ببره در به سالم جون بود

 ...سوزند می خودشون

 خوبی به ؟...بود خراب حالش عماد اینقدر یعنی... شدم سورپرایز کافی قدر به سروان حرفای با

 رابطه باهاش خوام نمی و ندارم دوستش من فهمید که شد بدتر حالش وقتی که دونستم می

 هرابط باهام اینکه از بعد خواسته می و ویال ینا تو برده منو همین بخاطر اونم و... باشم داشته

 سینه دش باعث که کشیدم عمیقی نفس... کنه دفن جا همون و کنه خفه مهتاب مثل منو کنه برقرار

 ینا تونستم می که بود سالم چند مگه... بود توانم از خارج ماجرا این تموم... بسوزه شدت به ام

 ...کردممی تحمل یکجا رو ها ناراحتی و درد همه

 ...خورد گره مهربونش نگاه تو نگاهم سروان صدای با

 ؟...بدیم ادامه خوبه حالتون اگه
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 ؟...میکردید چیکار عروس لباس اون با ، ویال اون تو بپرسم خوام می:  گفت که دادم تکون سری

 ؟...بودید نکرده ازدواج همدیگه با پیش ماه هشت شما مگه

 ...نکنه شک بهم که بیارم دلیل و بزنم حرف طوری کردم سعی اما خوردم جا یکمی سوالش با

 که بود زود االن... داشت برنمی سرم از دست چیه قضیه اصل فهمید نمی تا میکرد شک اگه چون

 شدم عاشق من اونا دید از زود خیلی اینکه علت و کردم ازدواج عماد با چی برا من اصالً  بفهمند

 زجر باید حاالها حاال... ام نخورده دست و پاک هنوز من که همهبف فرید زودی این به نباید ؟...چیه

 یادم هنوز... میکشید عذاب عماد و من ی رابطه یادآوری با لحظه به لحظه باید اون... کشید می

 این هک من مثل باید... بست تهمت و تحقیر و توهین باد به منو چقدر و کرد چیکار باهام که نرفته

 معرکه این... درد همه این وسط فقط... دستش بیاد عافیت قدر تا کشهب زجر ، کشدم زجر مدت

 همین فقط... کنم حفظش تونستم دندون و چنگ با که پاکیمه همین میده امید بهم که چیزی تنها

 این توی داد هولم که خدایی همون... اومدم دنیا به که روزی از... داشته نگه سرپا منو که امیده

 هم زندگی سخت شرایط در... تپیدن برای داد بهم قلب یه که خدایی ونهم... رحم بی دنیای

 جمله این به... توانشه قدر کس هر تحمل... میده هم بعد به این از و داد رو تحملش بهم خودش

 و اینجام االن که داشتم رو چیز همه تحمل ماجرا این تو فهمیدم چون... کردم پیدا اعتقاد خیلی

 : گفتم همین برای... بردم بدر پاک جسم و سالم جون

 می... ودب دیده برام ویال تو رو تدارکات این ، بگیره عروسی برام بود نتونسته اینکه برای عماد فقط

... رمبگی نفره دو جشن یه دارم آرزو گفت می... ببینم عروسی لباس توی رو تو خواد می دلم گفت

 بیخ هک نیست خناق که دروغ افسانه قول به) ... نکردم مخالفت دیگه دیدم رو اشتیاقش وقتی منم

 نهک تسلیم رو خودش که خواستید ازش و اومدید شماها وقتی اما(  کنه ات خفه و بگیره رو گلوت

 یوونهد همین برای... اومدید دستگیریش برای و کشته رو مهتاب اون که فهمیدید شما که کرد فکر

 ...گرفت هم واقعاً که بگیره انتقام خودش از تخواس می اصل در اون... زد آتیش رو ویال و شد

 همین و ترسن می پلیس از همیشه خالفکار آدمای:  گفت و زد بخشی اطمینان لبخند سروان

 ستهخ رو شما چند هر... شد تموم سواالتم من خب خیلی.. بشن گرفتار میشه باعث که ترسشونه

 و شما ی قصه مونه می اما...هستم منونم خیلی که دادید بهم جامعی و کامل جوابای اما ، کردم

 و شماست عاشق اون هنوزه که فهمیدم و شنیدم زبونش از رو ماجرا ی همه... فرید آقا این

 ...جهانی خلق با که باش این از بهتر باهاش پس...نکرده فراموشتون
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 رماًمو یه مثل هم تو که گفتم بهش اما ، هستم مدیونش رو جونم که درسته:  گفتم و کردم اخم

 عماد چه من... داد نجات منو که کردم تشکر هم ازش... احترام قابل و نیستی بیشتر نشانی آتش

 یدبگ بهش شما میکنم خواهش... زندگیم دنبال میرم و گیرم می طالق ازش... بره چه بمونه زنده

... نکنه امپید پلیسم حتی که جایی میرم ، اومدم که بیمارستان از وگرنه نباشه من دنبال دیگه که

 و فقمو ماًمورتاتون ی همه تو همیشه که امیدوارم...میکنم تشکر کمکتون و همکاری بابت ازتونم

 ...باشید سالمت

 ونج و کشور امنیت برای که پلیسیه هر ی وظیفه...خانوم فریبا ممنون خیلی:  گفت و خندید

 االن به ات متاًسفانه که هستیم ندهپرو این دنبال که وقته خیلی ما... بکنه رو تالشش ی همه آدماش

 رو ای هخونواد و باشید خیر کار این بانی و باعث شما که بود قسمت شاید... نکردیم پیدا نخی سر

 به عمر یه که بهتره اما... سخته خیلی مهتاب مرگ براشون دونم می... بیارید در انتظاری چشم از

 ...هنرس سرانجام به وقت هیچ که باشند امیدی انتظار

 میشد مرخص بیمارستان از هفته آخر تا بود مساعد حالتون اگه... میشید منتقل تهران به فردا شما

 سک هیچ... تون خونواده پیش برگردید که خوام می ازتون برادرانه اما... زندگیتون دنبال میرید و

 زندگیتون و بریزید دور رو ها کدورت... نمیشه آدم خود ی خونه مثل امن جای هیچ و ، خونواده مثل

 ...کنید شروع نو از رو

 اسهو فقط... کردند طردم منو ام خونواده... راهنماییتون از ممنون خیلی:  گفتم و زدم تلخی لبخند

 رو دخترش تنها ، سال نوزده از بعد مادرم... کردند مجازاتم عشق بخاطر... بودم عاشق اینکه ی

 روز همون من سروان جناب... محبتی نه و مونده دموجو تو عشقی نه دیگه که کرد مجازات چنان

 ... کنند فراموش منو باید هم اونا... مردم ام خونواده برا

 و خواست معذرت دید حال اون به منو تا سروان... شد شزوع هام سرفه و شدم زده هیجان بازم

 یه با و شد کم هام سرفه تا ایستاد لحظه چند نگرانی با و صورتم روی گذاشت رو ماسک اومد

 هگرفت رو خودم تصمیم دیگه...بیرون رفت اتاق از و داد تکون برام دستی غمگین و نگران نگاه

 برم گها حتی... نداشتم احتیاج کس هیچ به دیگه... میکردم زندگی خودم برا رفتم می باید... بودم

 یم نگه دور آدما ینا از رو خودم و رفتم می بشم آبدارچی ها شرکت تو یا کنم کلفتی ها خونه تو

 می یچ هر نیست مهم برام دیگه... کنم فکر تصمیمم ی نتیجه به که اونم از تر خسته... داشتم

 ...ما دیگه بدبختیای تموم روی اینم... نیست رنگی سیاهی از باالتر دیگه... بشه ، بشه خواد
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 رمه و محبت ببرم خاطر از باید... باشم رحم بی باید منم...رحمند بی همه برم و دور آدمای و دنیا

 رحمیشون بی تیز دندون به رو نیستم و هست تموم مگه... باشم خودخواه خودشون مثل...رو

 مه تو... نبرد خوابشون قوشون پر رختخواب تو... جا بی تهمت و توهین و تحقیر با مگه... ندادن

 ... نه یا همیش نگرانت کسی که باشه مهم برات ایکه بدون... آسوده و راحت بخواب

 نبود کسی دیگه... بود آزادی اونم ، داشتم خوب حس یه...شدم مستقر ماهان ی خونه تو باالخزه

 لمث مارال و بود نشده خوب کامل دستم هنوز... میکردم زندگی خودم برا... کنه نهی و امر بهم که

 برا دلم... فریبا... یوا:  گفت می و میگرفت بغل منو هی... داشت هوامو واقعی و مهربون خواهر یه

 ...عدس قد شده شیطونیات

 ودب برگردونده بهم رو رفته دست از آرامش از کمی حمایتش که بود واقعی برادر یه مثل هم ماهان

 هوامو جوره همه و بود مهربون که بود درست ماهان... داشتم دیگه مشکل یه وسط این اما... 

 لجبازی و ایستادم می مقابلش یا و میکردم شمیل خالف کاری اگه مواقع بعضی اما ، داشت

 : گفت می و بهم توپید می... میکردم

 و مایست می برابرت... میکنه دفاع ناموسش از که برادر یه مثل و گذاشتم پیش پا برادرانه من

 رضر بهت که کاری هر زارم نمی و نیستم بیا کوتاه من... میکنم گوشتزد بهت رو اشتباهاتت

 ... بدی انجام بزارم برسونه

 هم کسی به و خواستم می کامل رو آزادی چون... اومد نمی خوش مذاقم به حرفاش و رفتار این

 ...بگیره ازم رو حق این دادم نمی اجازه

 اب چرا که میکردم دعوا باهاش منم... آورد می خبر برام ازش همش و بود ارتباط در مرتب فریدم با

 : زدم می داد... میاره برام ور حرفاشم و خبر و ارتباطه در اون

 از اینجا میای موقع هر که نداری حق هم تو و بشنوم چیزی ام خونواده و اون از خوام نمی دیگه

 ...بزنی حرف دلتنگیاش و اون

 : گفت می محکم و بلند صدای با و آورد نمی کم اونم شنید می رو هوارم و داد وقتی

 باز روش به در ، در این پشت اومد که موقع هر یا نده رو جوابش زد زنگ بهت فرید موقع هر

 هر من... بدی دستوری چنین من به تونی نمی ولی... بکنی خوای می کاری هر مختاری... نکن

 ...میکنم بخواد دلم کاری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

474 

 

 ...خودخواه و زورگو... همید ی لنگه همتون:  زدم می داد و چسبوندم می آمپر حرفاش با

 : گفت می و خندید می و میکرد رو دنیا کیف مارال وسط این.. .عصبانی منم ، عصبانی اون

 نوک آروم آروم داشتم که میکرد تشکر ازمم... بزنه حرفی ماهان حرف رو کسی ندیده حاال تا

 لندب صدای یه و زور ذره یه با تونند می که میکردن فکر چی مردا این واقعاً... چینم می رو برادرش

 هک بود فکراشون تو خامی خیال چه... بگن زور بهشون و زنا اختیار صاحب بشن ، شون حنجره تو

 حق از البته...  چاله تو بودم افتاده و بودم اومده در چاه از... بودند نچسب و خودخواه اینقدر

 مردا ی همه از یکباره به که بود اومده سرم بالیی چه دونم نمی... بودم مقصر خودمم ، نگذریم

 و داد یم آزارم دیدنشونم حتی... بگن زور بهم خواستند می که مردایی خصوصاًم ، بودم شده متنفر

 و شاد دختر که دونستم می عماد لطف مرهون همه رو اینها خوب... میکرد تر عصبی لحظه هر منو

 عاصی زبونم تلخی و هوارام و داد از داشتند همه کم کم که بود کرده االنی به تبدیل رو سرزنده

 ...میشدند

 و زد می سرمون اومد می ماهان شب هر... کردم خو تازه محیط با کم کم من و گذشت ای هفته یه

... بودم ممنونش واقعاً که... باشیم نداشته کمبودی که خرید می داشتیم احتیاج که رو چیز هر

 اب اول ی لحظه همون تو بگه فرید از خواست می تا و سراغم اومد می روز یه نه روز یه هم افسانه

 دهش... بشنوم رو حرفاش و بدونم فرید از خواستم نمی دیگه... میکردم ساکتش تهدید و تشر

 رفامح نه و بزنم حرف گذاشتند نه ، آوردم دلیل و گفتم چی هر که... خودشون مثل زمانی مثل بودم

 ومدا می عافیت قدر اینطوری... اونا مثل بشم صبایی چند منم که میشه چی مگه... شنیدند رو

 اما کنه نرم منو سنگ دل سروان قول به شاید تا میشد وارد بگی راهی هر از فرید... دستشون

 خودم از خشمم با اونم که جونم به بود انداخته سروانم حتی... ندادم رو اجازه این بهش

 اب همنشینی شاید دونم نمی... بردم می لذت و میکردم مجازات رو همشون داشتم فعالً ... رنجوندم

 و ضد و بد احساسای از پر... بودم خشم از پر... بود کرده بیمار هم منو ماه هشت مدت به ادعم

 ...داشت تازگی و بود غریب خودمم برای که... نقیض

 عکس هیچ و مونده ثابت حالت به مغزش که داد می نشون مغزیش نوار و بود کما تو هنوز عماد

 زودی این به و بمونه حالت همین به سالها دشای دکترش ی گفته به... ده نمی نشون العملی

 اونوقت و بودم عماد ی صیغه من کمتر ماه چهار حدود چون ، نداشتم طالق مشکل... نیاد بهوش

 تا دو میشدیم... میشدم خالص عماد نام به شوهری اسم یوغ زیر از من و میشد تموم مدتش

 این از که دادم قسمش و خواستم اونم از ...ماهان از غیر نداشت خبر ما ی صیغه از کسی... غریبه
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 زن منو هنوز باید اون... بفهمه فرید خواستم نمی... نزنه ای دیگه کس یا فرید به حرفی موضوع

 ...بشه نزدیک بهم نتونه فرید که بینمون باشه دیواری ازدواج این شاید تا دونست می عماد

 یرز خواستم نمی... کنه پیدا برام کاری یه هک خواستم ازش... بزنه سر بود اومده ماهان که شب یه

 هانما... کرد عماد گذشت ی شرمنده همیشه از بیشتر منو که زد حرفی اون اما... باشم کسی دین

 : داد توضیح برام

 یه ماهانه اون... بخونم من گذاشت فقط که نوشته نامه وصیت یه شمال به رفتن از قبل عماد

 حق ی اضافه به ، میشه واریز حسابت به ماه هر شرکت سود از که گرفته نظر در برات میلیون

 ...کرده ات مهریه هم تموم ی سکه تا پانصد و میلیون چهل... بیمه

 چه رو آخه... بکنه برام کاری همچین عماد که نمیکردم باور... آوردم می در شاخ داشتم تعجب از

 : گفت دید رو روزم و حال ماهان وقتی... بود کرده من برای رو فداکاری این حسابی

 مینه منم... بس و بود صیغه یه فقط بیمون که میگی خودت پیش حتماً... فکری چه تو دونم می

 : گفت اونم که آوردم عماد برای رو دلیل

 طرف که دونم می منم از بعد و شد طرد اش خونواده از من بخاطر اون... عزیزه برام خیلی فریبا

 اه ملکه مثل باید و حیفه فریبا... بده کاری هر به تن پول بخاطر من عدب نمیخوام ، ره نمی اونا

 ...کنه زندگی

 عاشقش نکردم سعی چرا که فرستادم لعنت خودم به و ریخت فرو اشکم ماهان حرفای با

 : گفت اون... داد هشدار یه بهم که کرد سوالی ازم ماهان وقت این در...بشم

 میلون چهل این وسط این کرده ات مهریه سکه تا انصدپ اگه... مشکوکم وصیت این به یکم

 ...کنه حساب سکه با هم رو میلیون چهل تونست می ؟...چیه

 وبخ که فهموند بهم بینش ریز نگاه اون با ماهان اما... دونم نمی یعنی که انداختم باال ای شونه

 چهل این بود کرده فکر درست... عماد و تو بین رازی یه میلیون چهل این که بفهمه تونه می

 پول میلیون چهل همون این... بود داده مامان بیماری برا که بود میلیونی چهل همون ، میلیون

 پس فکر تو دیگه که بود کرده ام مهریه اونو عماد حاال و کرد تلخ و سیاه منو روزگار که بود سیاهی

 ...نباشم دادنش

 : گفت و خندید شیطون که بیرون ومدما حالت اون از ، ماهان توسط دماغم شدن کشیده با
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 ...کوچولو گربه فهمم می رو راز این باالخره

... تنیس میگم بازم که باشه اگرم دوماً... بفهمید شما که نیست رازی اوالً:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...دانه پنبه بیند خواب در شتر قدیمیا قول به

 ...آوردم در ادا براش و شدم قایم رالما پشت ، جیغ با که برداشت خیز طرفم به حرفم با

 و هکن پیدا کار برام که خواستم می ماهان از که رفت یادم کل طور به عماد بزرگ کار و ماهان باخبر

 کار یه برام ها بعداظهر دانشگاه شدن باز با زمان هم بخوام ازش تا دیگه شب یه برا گذاشتم

 مدرد پر روزای به کمتر که گرم سرم هم و شهبا خودم جیب تو دستم هم که کنه پیدا وقت نیمه

 ...کنم فکر

 شانزدهم فصل.....  @

 ایدوست از یکی اونجا رئیس که کرد پیدا کار برام صادرات و واردات شرکت یه تو ماهان اصرارم با

 و باال سال یه یا پنج و سی حدود شرکت رئیس طاهر آقا... شرکت اون منشی شدم... بود ماهان

 ونا برای کردن کار... بارید می روش و سر از متانت واقعاً که متین و موقر مردی... شتدا رو پایین

 هب منم... میکرد بین خوش کار این به نسبت منو که صمیمی و گرم محیطی... بود راحت خیلی

 خوب نسبتاً حقوقش... داشتم می نگه راضی رو اون پشتکار و جمع حواسی با و نزدم گند اعتمادش

 انهماهی که عماد پوالی به... ریخت می بودم کرده باز جدا که حسابم به تومان ششصد یانهماه بود

 ادعم اگه داشتم تصمیم... بردارم نبودم راضی هنوز... نزدم دست میشد واریز ام دیگه حساب به

... ودب افتاده غلتک رو مارال و ماهان کمک به زندگیم... برگردونم بهش رو پول این کرد پیدا بهبود

 تا... رفتم می شرکت به هم اونجا از و خوردم می چیزی یه جا همون و بودم دانشگاه تو ظهر تا

 مرفت می من اینکه محض به و میشد منشی من جای به شرکت خانومای از نفر یه نبودم وقتی

 ...داد می من به رو جاش

 همچنان هم فرید... بود ماک تو هنوز عماد که تفاوت این با... گذشت می اتفاقی هیچ بدون روزها

 اما ، زد حرف باهام خیلی و شرکت دم اومد بارم یه... برگردونه منو که زد می رو ماهان مخ داشت

... رفت فرستادمش خالی دست ، داغون و عصبی اونو و بودم گفته قبالً که بود همون من جواب

 نای که نبودم مطمئن اما... زدمی تند قلبم و میشدم حالی یه دیدنش با دلم های ته ته اون هنوز

 ...بود نمونده باقی برام عشقی دیگه چون... باشه عشق حس
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 ات... شرکت برم عصرها و دانشگاه برم صبحها بود شده کارم... گذشت باد و برق مثل ماه شش

 شوخی و خنده تو سبک شام یه مارال با خونه اومدم می که بعد و بودم شرکت شش ساعت

 و شدند می اضافه جمعمون به هم افسانه یا ماهان وقتا گاهی که خوردیم می و میکردیم درست

 بود الیع چیز همه شب تا صبح از... گذاشتیم می ماهان سر به سر حسابی و میشدیم تفنگدار سه

 حتی که وروجکا و ام خونواده یاد... بود کشیده که رو دردایی و بدبختیا تموم خواب موقع اما و

 نوم داشت... برگردم بخوام و بشه سست پاهام دیدنشون با که ببینمشون بودم نشده حاضر

 ...برم بخواب گریه بدون که نبود شبی و میکرد دیوونه

 توپ عموض وقتی گذاشتم که... بود بیشتر عمقش بازوم تو فقط و بود شده بهتر دستم سوختگی

 ناو سوزی آتیش اون یاد هنوزم... بدم رو ترتیبش و پالستیک جراخ پزشک یه پیش برم شد

 از میفتادم یادش وقتی... کاشت می آشفتگی وجودم تو و داد می عذابم ویال اون خاطرات و شب

 و زیدلسو به تبدیل تنفرم تموم دیدم می حال اون تو رو عماد تا بالفاصله و میشدم متنفر عماد

 ...بخشیدمش می دل ته از و میشد ترحم

 با... چرا دروغ... اومده بهوش عماد داد خبر بهم ماهان که ودب گذشته کذایی روز اون از ماه شش

 نهک وادار منو دوباره عماد که ترسیدم می... نشست وجودم تو عالم های غم تموم خبر این شنیدن

 اون که داد خبر بهمون دکترش داشت هوامو همش خدا که اونجایی از اما... بمونم کنارش که

 و ساکت ، ویلچر روی عمرش آخر تا مجبور که کرده مجنون رو عماد و کرده رو خودش کار ضربه

 المع تو و بود خیره نقطه یه به ، نبود عالم این تو دیگه عماد... بمونه آسایشگاه ی گوشه صامت

 اشبر رو سرنوشتی چنین واقعا... شدم شوکه خبرم این از... برد می سر به مجنونی و فراموشی

 ... میشن مجازات دنیا همین تو آدما و مکافاته دار دنیا میگن همیشه اما... خواستم نمی

 زندگیم روزهای ترین حادثه پر از یکی که ماهه چهار و سال یک االن و... گذشت هم دیگه ماه دو

 برام هک... گذاشتم تر بینی پیش قابل غیر مراتب به حوادثی با و نوتر روزهایی به پا و شد تموم

 ...محال آرزوی یه بود شده آرامش

 هک خواستم مارال از و ساختمون تو اومدم غرولند با... خونه برگشتم کار سر از عصر دم که روز یه

 اب پذیرایی تو اومدم وقتی اما... بود پر حسابی دستام و بودم کرده خرید خورده یه... کمکم بیاد

 خاله مدت این تو... زمین رو ریخت دستم از وسایل تموم و زد خشکم جا در وروجکا و خاله دیدن

 من هب تاًمل کمی با فرناز و مهناز... ببینم رو وروجکا بودم نخواسته اما دیدنم بود اومده باری چند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

478 

 

 جت مثل دوشون هر کردم باز غرب و شرق به رو دستام و نشستم زانو روی وقتی... بودند خیره

 ...بودمشون ندیده و بودم دور ازشون مدت این که بود سخت خیلی... بغلم تو پریدند

 باالخره... میکردم هق هق و فشردم می بغلم تو و بودند شده بزرگ یکمی حاال که رو دوتاشون هر

 :  گفت فرنازی

 ...نکن گریه خدا رو تو فریبا آبجی

 ونقرب الهی... بشنوم ازشون رو فریبا آبجی این داشتم آرزو مدت این چقدر... شد بیشتر هقم هق

 کردم عیس... بود شده تنگ کلمه تا دو این برا دلم چقدر نمیونید... شمب گفتنتون فریبا آبجی اون

 : گفتم بودند بغلم تو که طور همین و کردم پاک رو اشکام... بشم مسلط خودم به

 ...دیدم رو وروجکا شما که خوشحالی از من ی گریه ، بشم فداتون

 ؟...خوبه حالتون:  گفتم آلود اشک نگاه با و کردم نگاهشون بعد

 سانهاف... بقیه پیش رفتم و گرفتم رو دوشون هر دست و شدم بلند... دادند رو جوابم سر با هم اونا

... شدم مادرم و خودش حال جویای و کردم بوسش تا چند و خاله آغوش تو رفتم... بود اومده هم

 زخونهآشپ وت ببرم که کنم جمع رو وسایل رفتم... میام االن گفتم و نشوندم کاناپه روی رو ها بچه

 رگاهد تو سرزنش از پر نگاهی با و سینه به دست و لب به پوزخند... ماهان به افتاد چشمم تازه که

 هموندف می بهم داشت چشماش با... بود گرفته نگاهش بین ذره زیر منو و بود ایستاده آشپزخونه

 ...ندارم رو خونواده این لیاقت من که

 می من و بود زندگیم تو که بود مردی تنها ماهان... آورد می در منو حرص بیشتر رفتارش این با

 بودم عجب در خودممم رفتار از واقعاً... کنم پرتاب اون طرف به دردامو و نفرت ترکشای خواستم

 همین برای... نبود خودم دست دیگه رفتارم کنترل... شده خشنی و سردی همه این باعث چی که

 : گفتم خشنی صدای با و کردم پوفی

 ؟...ندارم خبر خودم که کردم کاری ؟...میکنی نگام اینطوری چرا ؟...چیه

 ا ال... .نبود اینجا ات خاله اگه:  گفت آنها بین از و شد کلید دندوناش و نشست صورتش تو خشم

 ...اهلل اال

 : گفتم... بودم حرفا این از پروتر من اما... نداد ادامه دیگه
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 ؟...میکردی چیکار نبود ام خاله اگه ؟...هان

 دیوار از یکی ، خوردی می من از یکی:  گفت خشنی صدای با... دید رو پروگیم و خیرگی وقتی

 ...ماهان آقا... بینمت می ریز:  گفتم و کردم عصبی ی خنده

 : گفت حرص با و گرفت رو جلوش موقع به مارال دست که طرفم بیاد برداشت خیز

 ...افتادید همدیگه جون به گربه و سگ مثل باز که ونهمرگت چه... رسیدید بهم نفر دو شما باز

 اینا الهخ از که شنیدم ای لحظه از بعد... آشپزخونه تو رفتم وسایل با و نکردم سوالش به اعتنایی

 وت اومد مارال... کوبید بهم رو در محکم و بیرون زد ساختمون از هم بعد و میکرد خداحافظی داشت

 : گفت و آشپزخونه

 ...میکنی باهاش اینطور که فروخته تو به تری هیزم چه من ی بیچاره برادر این

 دکنن خورد منو لعنتیشون غرور و زور با بخوان که مردا ی همه از من... نکرده کاری برادرت:  گفتم

 ...نمیشه شما برادر تنها شامل که میاد بدم

 دهش ماهان عصبی رفتن ی همتوج که خاله... خاله پیش رفتم سرحال و بیرون آشپزخونه از اومدم

 : گفت...بود

 آتیشیش اینقدر که گفتی چی ماهان این به ؟...شدی بیزار دنیا مردای ی همه از اینکه مثل تو

 ؟...کردی

 :  گفتم نشوندم می پاهام روی رو فرناز و مهناز که طور همان

 شصتشون ضرب تو همه از اول خوبه... نکن رو خدا ی ناشناخته موجودات این طرفداری دیگه تو

 هیچ و باشی مغرور و زورگو خودشون مثل باید... کرد رحم نمیشه موجودات این به... خوردی رو

 ...نشی خم جلوشون وقت

 ...ست خونده اش فاتحه... بیفته فریبا پر دم که برسه کسی اون داد به خدا:  گفت و خندید افسانه

 ترکشای که شده گرفتار خانوم این پر دم ماهان که فعالً:  وگفت کرد نازک چشمی پشت مارال

 ...میکنه برخورد بیچاره این بدن به فقط خشمش
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 این زودتر چه هر که کردم سرگرم ها بچه با رو خودم و نگفتم چیزی و کردم نگاهش چپ چپ

 یم جواب ؟...داره تقصیری چه ماهان:  میگفت بهم... داد می قلقلکم وجدانم اما... بشه تموم بحث

 این تو که طور همین ، بگه زور بهم و باشه ام نداشته برادر جای میخواد اون... مقصره چرا:  دادم

 مارال مثل من اما... داد می دستور بهش مرتب و گفت می زور مارال به بودم اش خونه که مدت

 فرید هب منو توجه خواست می طرفم اون از... کنم نگاش ماست مثل و بیام کوتاه مقابلش که نبودم

 به احتیاج دیگه... خوام نمی دیگه سر باال آقا من زدم می داد... خواستم نمی اینو من که کنه جلب

 ...ندارم کدومتون هیچ

... بودم کرده پیدا رو اصلی مقصر تازه... نبودم مجبور من اما... کنم مدارا من خواست می ماهان

 به سردی... داد می آرامش بهم.. .میکرد آروم منو خشم این اما... بود شده مرگم چه دونم نمی

 جااین به زندگیم میکرد فکر کی... بودم کرده یخ معنا تموم به و بود آورده هجوم تنم سلولهای

 داده دست از رو خوب چیزای ی همه و بود شده عوض زندگیم ی همه راحت چقدر ؟...برسه

 ...بودم

... کردم بازی کلی اتاقم تو ها بچه با افتاد افسانه و مارال ی عهده به که شام شدن آماده تا

 یباز اقسام و انواع خالصه و بودم مریضشون... کردم بازی خاله باهاشون... گفتم قصه براشون

 ود هر و خوابیدیم تخت روی شدیم خسته سه هر وقتی... کردیم بازی هم با و بودند بلد که هایی

 : گفت مهناز... گرفتم آغوش تو و چسبوندم کنارم رو

 ؟...ما پیش نمیای دیگه چرا... فریبا یآبج

 و میرم دانشگاه دارم هنوز عزیزم:  گفتم و بوسیدمش و رفت غنچ دلم گفتنش فریبا آبجی با دوباره

 اممی... تره نزدیک اینجا به اونم که میکنم کار شرکتم تو تازه... تره نزدیک اینجا از دانشگاه

 ... شتونپی گردم برمی بشه تموم درسم بزار من عزیزای

 چهب از رو راست حرف گفتند قدیم از... بپرسم خونه احوال و اوضاع از یکمی که افتاد یادم ناگهان

 ...پرسیدم مهناز از... باشه نگفته رو چیز همه خاله شاید... شنید باید ها

 ؟...هست منم دلتنگ... خوبه ثریا خاله... آبجی وروجک

 قتیو... شده تنگ برات دلشم... خوبه خاله:  گفت و تخت رو نشست و شد بلند فرناز ، مهناز بجای

 هک درسش فریبا آبجی میگه و میشه جمع چشماش تو اشک زنیم می رو تو حرف و ماست پیش

 ...پیشمون گرده برمی شد تموم
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... اشمب تفاوت بی مادرم به نسبت تونستم نمی... گلوم تو نشست گنده بغض یه فرناز حرفای از

 : گفت مهناز بار این... نداشت حد که خواستم می رو مهرش پر آغوش و ودمب دلتنگش اینقدر

 ...بود عصبانی دستت از خیلی... مون خونه اومد فرید داداش پیش روز چند

 مبه خاله که چیزایی ، بفهمم خواستم می رو همین... گرفتم رو مهناز دست کنجکاو و نشستم

 : پرسیدم مهناز از... بود نگفته

  ؟...بود عصبانی فرید داداش چرا

 دیوونه فریبا گفت می... قهری باهاش تو میگفت بهش... زد می حرف خاله با داشت:  گفت مهناز

 ...سنگی تو میگه فرید داداش چرا... فریبا آبجی... سنگ تیکه یه شده... سرش به زده... شده

 باشمن سنگ اگه:  گفت فریبا آبجی ، بگو بهش دیدیش اگه:  گفتم و کشیدم رو دماغش و خندیدم

 ...میشم له شما تهمتهای زیر

 اشلب به گنده بوس یه و رفت ضعف دلم که بهم زد زل مشکیش ای تیله چشمای دو اون با فرناز

 : گفت و خندید... کردم

 ...نمیکنه دعوا رو ما بگیم بهش اگه

 ...تاس غریبه یه طرف از پیغام یه این بگو بهش... نمیکنه دعوا... من عزیزای نه:  گفتم و خندیدم

 ما حرفای که بودند کوچیک اینقدر... میکردند نگاهم سردرگمی با و شدند ساکت دوشون هر

 و من ینب بگیر تیشه بده اره دونستند نمی هنوز... کردند می درک نه و فهمیدند می نه رو بزرگترها

 ...چیه فرید

 ...بقیه پیش بریم خب:  گفتم و شدم بلند جا از

 :  گفت ها بچه به و اتاق تو اومد خاله که پایین تخت از اومدم

 ..بزنم حرف فریبا آبجی با یکمی من تا... افسانه پیش سالن تو برید شما

 و کنی چیکار خوای می... جان فریبا:  گفت و کرد نگاهم نگرانی با و نشست تخت لب اومد خاله

 ؟...داری فکری چه ات آینده برای

 ...میکنم کار هم و خونم می درس دارم هم خب ؟...کنم چیکار چیو:  تمگف و کردم ریز رو چشمام
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 ؟...کنی چیکار ازدواج این و اون با خوای می... میگم عماد مورد در... عزیزم نه:  خاله

 براش توستم نمی کاری و بود کباب عمادم برا دلم... قلبم کنج نشوند رو عالم غم خاله حرفای

 اونا.. .میکردم فکر خاله جواب به داشتم و بودم کرده قالب هم تو رو مدستا عصبی حالت با... بکنم

 لمد ته که کرد نگاهم مهربونی با و گرفت رو دستم... هستم عماد ی صیغه من نداشتند خبر که

 : گفتم و گرفت آروم

 ... میکنم تمومش رو چیز همه... میکنم اقدام طالق برا روزا همین

 دونم نمی... زدی یخ... شدی سرد... شدی عوض خیلی اتفاق اون از بعد... هستم نگرانت:  خاله

 برمی طبیعی حالت به زمان مرور به زود خیلی و کرده اینجوری رو تو اتفاق اون شوک شاید

 ...کنی تالش بهبودیت برای باید خودتم عزیزم اما... گردی

... دهمی دستور بهم یکی کنم تحمل تونم نمی دیگه فقط... خاله خوبم من:  گفتم و کشیدم آهی

 بود خوبی مرد... گذشت سخت بهم خیلی بودم عماد با که مدت این... باشم خودم خوام می دیگه

 عشق از که شکستی اون و داشت بهم که زیادی عشق بخاطر فقط... نداشتم کمبودی هیچ و

 تاذی منو شبدبینی و حسادت بخاطر که نبود روزی و بود حساس خیلی من رو... بود خورده اولش

 هی برام اش ثانیه هر ماه هشت این تو... ریخت می بهم رو اعصابم... میشد پاپیچم مدام... نکنه

 سیک بزارم تونم نمی همین برای... نمیشه این از بهتر حالم دیگه اتفاق همه اون با... گذشت سال

 ...بگه زور بهم

 انتخاب این عزیزم:  گفت و دافتا چشمش ی گوشه از اشکی میکرد نگاهم که طور همین خاله

 ...بود خودت

 این...  نبود خودم انتخاب این... خاله نه:  گفتم خودم با... نگفتم چیزی و دادم تکون سری

 ...کرد مجبورم که بود سرنوشت

 شده تو مثل گرفتم طالق و شدم جدا شوهرم از که اوایل همون منم... عزیزم میکنم درکت:  خاله

 کنی باور باید فقط... روشنه ما قلب تو امید همیشه... عزیزم اما... دونستم می مقصر رو همه و بودم

 ارو دیوونه هنوز... نگرانته خیلی فرید... میشه برامون تجربه یه و گذره می هم ها سختی این که

 ونهت می رو تو محبتش و عشق و فرید کن باور... نمیدی دیگه فرصت یه بهش چرا... داره دوستت

... نزدیکت بیاد بده اجازه بهش... بده نجات زنی می پا و دست توش داری که منجالب این از

 ...بیا راه باهاش
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 های حس ی همه... ندارم فرید به حسی هیچ دیگه من... خاله نه:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 دمخو خوام می... خوام می رو خودم ، خوام نمی رو فرید دیگه من... زده یخ وجودم تو ، خوب

 یکی فریدم... بشم رها مردا بند و قید از... خودم خدای و باشم خودم خوام می... تنهاییام و باشم

 ...بشم گرفتارش دیگه خوام نمی. آورد در بازی چه ازدواجمون سر که دیدید... عماد مثل

 و هبمون آروم تونست نمی... خواست می وجود تموم با رو تو اون ؟...کنه چیکار داشتی توقع:  خاله

 اون هک کنی باور خوای نمی چرا... بود طبیعی واکنشاش... کنه دیگه یکی تقدیم دستی دو رو تو

 وابستگی هیچ دونه می که حاالم مخصوصاً... میشه آب ذره ذره دوریت از داره... داره دوست وافعاً

 درخواست ربخاط اومدم اگه... کنم نصیحتت اینجا نیومدم امشب من فریبا... نداری عماد به

 ...اینجام مامانت

 ...مامان درخواست:  گفتم و کردم نگاه خاله به بهت با و شد تیز گوشام خاله حرف شنیدن با

 و چی برای دونم نمی ، بزنه حرف باهات خواد می... دیدنش بری گفت مادرت... عزیزم آره:  خاله

 چی مادرت ببین و بردار لجاجت از دست... اونجا بیا عصر فردا... مهمه کارش اما ؟...داره چیکارت

 ینم... خودت ی خونواده پیش ، خودت ی خونه برگردی باید تو... خواد نمی رو بدت مطمئناً... میگه

 ..زندگیت خونه سر برگرد اما... نباش ، باشی فرید با خوای

 ...است آماده شام بفرمایید:  گفت خاله به رو و اتاق تو اومد و زد در به ای تقه مارال

 ...شام برا بیان زاره می ما سر منت هم یخی پرنسس اگه:  داد ادامه و کرد من به نگاهم یه بعد

 ...نزاره تو دهن تو رو یخی پرنسس که میگیرم گل رو ماهان این دهن من:  گفتم و بهش پریدم

 ...داری رو جراًتش اگه بگیر برو:  گفت و کرد نازک چشمی پشت

 و دهخن ی حوصله اصالً من اما... خندید می ما کل کل به خاله... هارخورینا میز سمت رفتیم خاله با

 یعنی...  بودم مامان درخواست فکر تو و میکردم بازی غذام با وقت تموم. نداشتم رو شوخی و

 دلتنگش حسابی و بودمش ندیده دیگه که نیمه و سال یک به نزدیک ؟...داشت چیکارم مامان

 ازم و میکرد سرزنشم ازدواجم بابت اگه... بشم روبرو باهاش چطوری ایدب دونستم نمی اما... بودم

 رنج مامان ندیدن و دلتنگی از داشتم پیش ساعت نیم تا ؟...گفتم می چی باید خواست می جواب

 اهاشب ترسیدم می و دلم تو بود افتاده تردید یه ببینه بود خواسته منو که االن اما ، میکشیدم
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 یدمرس می آرامش به کی دیگه... نداشت تمومی من زندگی سورپرایزای این. ..نخیر... بشم روبرو

 ...عالمه خدا

 راههم به معطلی بدون ماهان و زد رو خونه زنگ یکی... خوردیم می چایی داشتیم وقتی شام از بعد

 خوش و خندون فرید اما... بود هم تو هاش سگرمه معمول طبق که ماهان... خونه تو اومدند فرید

 رنگ ای قهوه پیراهن یه با ، بود پوشیده براق مشکی شلوار و کت دست یه... ایستاد روبروم پتی

.. .خودش واسه بود جیگری المصب... بود کرده جذابش و اومد می صورتش ترکیب به خیلی که ،

 ...میشه چیزی یه نخوره ترشی عجوبه این... نمیشد دور لباش از خنده

 درموردش داشتم پیش ساعت یه که گفت می ماهان به داشت... ماومد خودم به مارال صدای با

 : گفت و کرد نگاهم پوزخند با ماهانم... میگفتم چی

 ...گل با منو دهن بستن حتی... میاد بر بگی کاری هر یخی پرنسس این از

 وشخ منم آخه... کرد پام تا سر به نگاه یه و جلوتر اومد فرید... نگفتم چیزی اما زدم کجی لبخند

 رو سفید الش یه... بودم پوشیده تفنگی لوله سفید لی شلوار یه با پلنگی تونیک یه... بودم تیپ

 خوشگل صورتیم رژ و چشم خط اون با پیشونیم تو بودم ریخته کج موهامو جلوی اما بود سرم

 تشدا اینکه مثل... خوشحالش لبهای و چشما اون با بود خیره من به طور همین فرید... بودم شده

 : گفتم و کردم اخمی... خرید می ماشین

 ...باشه نداشته زدگی پا به(  ما طرف برگشتند حرفم با همه... ) خری می ماشین داری

 دلبخن یه فقط و باال انداخت رو ابروش یه و نخندید بلند فرید اما... خنده زیر زدند همه حرفم با

 : گفت و زد کش دختر

 ...کردی پرت رو حواسم ببخش

 صداش(  چرون چشم ی پسره کردم پرت رو حواسش چی واسه)  باال پرید ابروم من بار این

 : گرفت بازی به رو قلبم دوباره

 ؟...شدی بهتر ؟...خوبه حالت عزیزم فریبا

 دوماً.. .نیستم شما عزیز من اوالً:  گفتم سرد خیلی و کردم نگاه مشتاقش چشمای تو اخم با عمیق

 ...میشم بهترم نبینم رو ماهان و تو اگه
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 تگرف رو فرید دست اومد ماهان... زد می آتیشم نگاهش با فقط... نگفت چیزی اما زد کجی لبخند

 : گفت و پذیرایی تو طرف اون برد خودش با اونو و

 ...نمیشه گرم تو واسه آبی هیچ یخ کوه این از... جان فرید بشین بیا

 که میگم دروغ مگه ؟...چیه... هان:  تگف حرص با و چشمام تو زد زل... کردم نگاش چپ چپ

 ؟...میکنی نگام چپ چپ

 ریدف تا... بوده االن همین زدی درست حرف بار یه عمرت تو اگه اتفاقاً:  گفتم و زدم خبیثی لبخند

 ...کنه کیسه رو ماستاش زودتر خان

 یم جوش ی نقطه به داشت دوباره من خیرگی همه این از ماهان و کرد نگاهم غمگین فرید

 :  گفت مارال به رو و گفت...ی اهلل اله اال ال... رسید

 ؟...میدی ما به چایی تا چند خواهری

 هاشونبا داشت فرید و فرید بغل تو رفتند فرناز و مهناز... آشپزخونه تو رفت و گفت ای باشه مارال

 : گفتم خاله به رو... زد می حرف

 ...دانشگاه برم فردا باید ام خسته... بخوابم میرم من خاله

 ...بخواب برو بعد بشین دقیقه یه:  گفت تحکم با ماهان یهو

 هک میرم زور حرف زیر میکنی فکر:  گفتم و شدم کمر به دست و عصبانیش چشمای تو زدم زل

 ...کشی می سرت رو صدات

 : گفت و گرفت رو دستم اومد و و کشید موهاش تو دستی کالفه و شد بلند

 ...بمون ما پیش دقیقه یه میکنم هشخوا... کردم غلط خب خیلی

 با داشتم که وقت تموم... نشستم کنارش رفتم و گرفت ام خنده چشماش حالت و خواهش از

 که ای ثانیه چند و بود گرفته نظر زیر رو ما فرید محسوس نا خیلی میکردم بحث و جر ماهان

 مخود به... بغلم تو پریدند نشستم تا فرناز و مهناز... کرد نگاهم اخم با گرفت رو دستم ماهان

 دادبی غم چشماش ته... داد می عذابم فرید نگاه... بوسیدمشون لذت با بار چند و دادم فشارشون

 دوست یه مگه فرید... داشت سوال جای برام اما... خواد می منو هنوز که دونستم می... میکرد

 ...افتاده راه من دنبال دوباره چرا و کجاس اون پس... نداشت دختر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

486 

 

 وقعم... خونه برگردونه رو خاله که بود اومده فرید... برند شدند بلند خوردند رو چایی اینکه از بعد

 : گفت و کرد نگاهم دلخور خداحافظی

 ...باش خودت مواظب

 ...بشه نگرانم الکی کسی خوام نمی... هستم:  گفتم زده یخ منم

 : گفت خشم با و برگشت آخر ی حظهل تو که بیرون بره رفت ماهان... رفت و کرد نگام تیز

 ...کرده خوش هیوالیی چه به رو دلش بیچاره

 از بعد... نداشتم رو باهاش کل کل ی حوصله دیگه... نگفتم چیزی بازم اما... زدم پوزخندی

 : زد داد و نیاورد کم اونم... نشه مزاحمم گفتم مارال به و اتاقم تو رفتم رفتنشون

 ...اتاقت تو بیام شدم سیر جونم از مگه ، ارید تو که سگی اخالق این با

 چرا ؟...بودم شده تلخ و سرد اینقدر چرا واقعاً... رفتم فرو فکر به و انداختم تخت روی رو خودم

 اذیتم همشون معلومه خب:  دادم رو خودم جواب خودم... کنم اذیت رو همشون خواست می دلم

 اما... نبودم راضی زیاد سردی این از... بچشند رو اذیت ی مزه که بود من نوبت حاال بودند کرده

 سراغم اومد می بد های حالت ی همه و میوفتم توهیناش و تهمتا یاد دیدمش می تا چرا دونم نمی

 و من اب ببین... عماد آخ... بیرون دادم سینه از رو ام خسته نفس... میکردم خالیش باید جوری یه و

 ...کردی چیکار خودت

 دفری حال زبان

 

 و گذاشتم موهاش تو رو سرم و کشیدم آغوشش تو آتیش همه اون وسط ویال تو که روزی اون از

 هک نبود مهم برام دیگه... هستم عاشقش و خوامش می هنوزم فهمیدم... کشیدم عمیق نفس یه

 تموم با اونم خواستمش می... شده خورده دست که نبود مهم برام دیگه... بوده عماد با مدت یه

 دوست به قلبم ، دیدمش تلخ و سرد اینقدر دیدار اولین تو و اومد بهوش وقتی از اما... وجود

 ماشچش اون دیگه... نبود فریبا اون دیگه فریبا... کرد شک بودنش عاشق به... کرد شک داشتنش

 خی و سرد... بودند کرده عوض عروسک یه چشمای با چشماشو انگار... نبود زیتونی چشمای اون

 روانی مردک اون دست از و معرکه اون از تازه اینکه پای گذاشتم... انداخت لرزه به رو تنم که زده
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 به رو خودش انگار...نشد عوض فریبا هم اتفاق اون از بعد روزهای اما... کرده پیدا نجات قاتل و

 ...بود کرده محکوم خشن و سرد رفتار این به اجبار

 رس یه رو فریبا نتونستم... نشد اما... زدم آتیش و آب به رو خودم خیلی... اومدم و رفتم خیلی

 تو رو ماهان و ندادم دست از رو امیدم بازم... بیارم بیرون بارش نفرت و خشن جلد اون از سوزن

 ور هام دلتنگی و ببینم رو فریبا ، ماهان ی واسطه به بتونم گاهی که ، کردم خودم همراه راه این

 ...کنم رفع

 یم اینکه ی بهونه به بیا هم تو... فریبا دیدن اومدن ها بچه و خاله که زد زنگ مبه ماهان شب اون

 دممخو که نشست وجودم تو ذوقی یه خبر شنیدن از... ببینی رو فریبا ، برگردونی رو خاله خوای

 رشد باهاش نوجوونی اول از که وابستگی یا بزارم عشق رو اسمش دونم نمی... کردم حیرت

 رو موهام... کردم ست رنگ خوش ای قهوه پیراهن یه با رو براقم مشکی وارشل و کت... کردم

 و یامب فریبا چشم به زیادی خواستم می... بودم شده جذاب خدایش که... کشیدم سشوار خوشگل

 ...ایسته می تپیدن از خودم ی بیچاره قلب دیدنش با که دونستم نمی... بلرزونم رو دلش ته

 به هک بگیرمش بغلم تو که رفتم و دادم دست از رو اختیارم لحظه یه.. .گرفتم قرار روبروش وقتی

 فریبا دیدن با که دله این دست از کشم می چی هر... گرفتم رو وامونده دل این جلوی سختی

 تتدوس هنوزم که بخونم گوشش تو و بگیرم آغوش تو رو سرش خواستم می... میده کف از اختیار

 ...غرورم روی کشید خنجر باز حرفاش و نگاه ولی... میزنه پرپر رهدا قلبم داشتنت برای و دارم

 شگوش اشتباهش کار با که نوجونیمون مثل... بود الزمش ها تنبیه اون از االن... زخمیم قلب روی

 ...افتاد می کردن غلط به تا داشتم می نگه اینقدر و پیچوندم می محکم رو

 و گرفت رو دستش که رو ماهان... بردم می سر هب سردرگمی و آشوب تو که ساعتی نیم از بعد

 دیوونه داشتم... کنم محوش زمین رو از خواستم می... بشه نزدیک بهش تونست می اینقدر

 و... خوابوندم می صورتش تو مشت یه حتماً نبودم مهمون عنوان به اش خونه تو اگه... میشدم

 مریخت خودم تو... بود ذهنم خیاالت اینا اما... بزنی من عشق به دست نداری حق که میدادم هشدار

 دستم از دیگه کاری... دلخورم دستش از حسابی که فهموندم ، چشمام غیظ با ولی... نزدم دم و

 ...اومد برنمی

... بود نفرت و خشم از مخلوطی و مهر کمی نگاش ته... ایستادم جلوش خداحافظی برای وقتی

.. .باش خودت مواظب گفتم فقط... خداحافظ نگفتم شبه...میکرد گرم رو دلم ، مهرش کمی همین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

488 

 

.. .باش خودت مواظب میگه خداحافظی موقع داره دوستش که کسی به ، عاشقه کس هر میگن آخه

 : بود این جوابم اما... باش خودت مواظب گفتم قلبم با منم

 ...باشه نگرانم کسی نیست الزم... هستم

 قول به یا... غریبه یه... بودم شده کسی اشبر من ، نشست وجودم تو خشم حرفش این با

 تو رو اهمنگ تیزی... کنم تحمل رو اعتناییش بی تونستم نمی دیگه... نشانی آتش مامور یه خودش

 لحظه به و نبرد خوابم تخت تو صبح تا... بیرون زدم خونه از و داشتم نگه لحظه چند چشماش

 دوست رو فریبا تو که داد می هشدار بهم لمد ته هم هنوز... کردم فکر بودم پیشش که ای لحظه

 ...بیاری بدستش تا بکنی رو تالشت باید و داری

  فریبا حال زبان

 و زد زنگ خاله.. نداشتم رو اون با رودررویی آمادگی هنوز... مامان دیدن نرفتم من و گذشت روز دو

 یه هفته آخر ات حتماً و بیام نتونستم و داشتم خیلی کار شرکت تو گفتم که پرسید رو نرفتنم علت

 شاید... ندم دست از رو فرصت این که گفت بهم فقط و کرد قبول رو عذرم... میام رو روزش

 و مامان واسه دلم خودمم... چرا دروغ... کنه جبران خواد می و شده پشیمون کارش از مامان

 یاریم پاهام چرا ستمدون نمی اما... بود شده تنگ شادی از پر و دورهمی روزای اون و مهربونیاش

 ...نمیکرد

 از چند هر... نداشتم باهاش رو بحث و جر ی حوصله و حال بار این... اونجا اومد ماهان شب همون

 که دیگه شبای برعکس امشب من اما... اعصابم رو پا جفت بود رفته متلکاش با بود اومده وقتی

 به رو اون ، سکوتم این باالخره... میکردم نگاش فقط پوزخند با رام و مطیع... بودم وحشی

 یوحش ی گربه این اینقدر که اومده پیش ای مسئله چه و مرگمه چه که پرسید و انداخت صرافت

 ...کرده آرومش رو

 : گفت کردن فکر بدون خونسرد خیلی که... کردم تعریف براش رو چیز همه و شد باز زبونم

 ...کرده مشغول رو فکرت اینقدر که داره استخاره وقت همه این از بعد اونم مادر دیدن دیگه

 ...نیست معمولی مالقات یه مالقات این دونم می... ندارم خوبی حس:  گفتم
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 که آورده سرت به چی لعنتی عماد این... فریبا شده چت تو... ندارم خوبی حس:  آورد در منو ادای

 ندچ مگه... کن فکر ات یندهآ به دختر ؟...میزنی شخم رو گذشته اینقدر چرا... شدی عوض اینطور

 ؟...دادی وا خورده شکست زنای این مثل که داری سال

 به قدیرت بار این ببینم تا...برم گرفتم تصمیم که آورد دلیل و زد حرف باهام اینقدر شب اون خالصه

 به و گرفتم مرخصی رو دوساعتی طاهر آقا از فردا عصر... زنه می رقم برام رو چی مادرم دست

 هبفرست رو فرید خواست می اونم... میام که دادم خبر خاله به قبلش... افتادم راه مون نهخو طرف

 کنزدی محلمون به وقتی... شدم راهی بود شرکت دم که آژانسی با و نکردم قبول من اما... دنبالم

 لمث برام بودم دور اینجا از ای خورده و سال یه... شد نشین خوش گلوم تو غریبی بغض یه شدم

 اذیت رو ها همسایه مدام که افتادم افسانه و خودم های شیطونی یاد... بود گذشته سال هزار دو

 ازیب توپ کوچه همین تو ها بچه با... میکرد ام تنبیه و گرفت می رو گوشم همش فرید و میکردیم

 در رو ها بچه صدای و ها همسایه حیاط تو انداختم می شوت یه با رو توپشون همش و میکردیم

 ...شدم پیاده تاکسی از و گفتم بخیری یادش یه و کشیدم آهی... آوردم می

 دهرون در این از نکرده گناه جرم به و بدبختی با روزی یه که حیاطی در... ایستادم حیاط در دم االن

 نیلرزو دستای با رو زنگ... کنه باز روم به رو در ، مادرم تا منتظر و برگشتم دوباره حاال اما... شدم

 آشنا محیط تو رو اول قدم... شد باز در ، دره پشت کی بپرس کسی اینکه بدون در و زدم

 عوض عماد ی خونه مثل قصری با نبودم حاضر روزی یه که ای خونه... پدریم ی خونه... گذاشتم

 که عماد قصر به برد پدری باصفای و کوچک ی خونه از منو اجبار این و کردم عوض اما... کنم

 باغچه همون باغچه... بود خونه همون خونه... بود شده بنا بدبینی و اعتمادی بی از دیوارهاش

 که کوچولوش ی باغچه و کوچیکش حوض ، درختاش... بود ساختمون همون ساختمون... بود

 و کشیدم عمیقی نفس ی... داد می آرامش بهم کاشت می خوردن سبزی توش مامان تابستونا

 ...شدم ساختمون راهی

 ور در بود کی پس ؟...چی یعنی... نداد جواب کسی زدم صدا رو ها بچه و خاله نبود سالن تو کسی

 مهنی مامان اتاق در...زد می شالق ام سینه تو داشت قلبم... مامان اتاق سمت رفتم آروم... کرد باز

 اتاق در به ای تقه یه... شدم نگران... نداد جواب کسی بازم... مامان... مامان:  زدم صدا... بود باز

 از داشتم... دیدم رو بود پنجره به رو که اش کشیده قامت در دم همون از... شدم وارد و زدم مامان

 نهشو روی رو سرم و کنم بغلش پشت از و سمتش بپرم خواستم می... میشدم دیوونه دیدنش

 و لرزید می امصد ، زدم صداش... بیرون بریزم هامو غصه و درد دنیا یه و بزارم اش افتاده های
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 هک طور همون که سمتش رفتم می داشتم... بکشم نفس درست نمیگذاشت لعنتی بغض این

 : گفت آشنایی نا صدای با و باال آورد رو راستش دست بود بهم پشتش

 ...نیا جلو و وایسا جا همون

 مه ای دیگه کس تو از غیر مگه ، بود کی به پس ؟...بود من به... شدم میخکوب جام سر حیرت با

 : گفت سمتش نرفتم جلو و ایستادم دید وقتی... بود خشک و سرد خیلی صداش ؟...اینجاس

 ...مامان نگو من به پس... نیستی دخترم هنوزم... نبخشیدم رو تو هنوز من

 ...خدا رو تو... مامان:  گفتم اومد می چاه ته از که صدایی با

 ...ندارم تو مثل خترید من... مامان نگو من به گفتم:  کشید هوار یهو

 ره که بودم خنجرش مثل حرفای ی شنونده و بودم ایستاده فقط زده بهت چشمایی و ناباوری با

... خورد می تاب... خورد می پیچ سرم دور ای هاله... شد بد خیلی حالم... میکرد فرو قلبم تو دم

 که ااینج بیام خواست می فقط ؟...میکرد رو رفتار این من با چرا ؟...خواستند می جونم از چی دیگه

 ...شد صورتم دشت ی روانه زحمتی هیچ بدون اشکام... کنه ام له... کنه خوردم دوباره

 خفیف لرزش یه صداش ته ته چون ، نیست خوب خودشم حال که دونستم می... کرد ای سرفه

 و بستم ور چشمام... زد می پسم هم و خواستم می هم... شناختم می رو حالتاش خوب... داشت

 کرد پاره رو افکارم صداش...  گردنم گودی تو رفت و ریخت چشمام های کناره از اشک گوله گوله

 : باز رو چشمام و

 برات اتفاقایی چه دونم می مو به مو... دارم خبر زندگیت ی همه از... دارم برات پیشنهاد یه

 مخوا نمی... کردی انتخاب خودت هک بود راهی این... نیست مهم هیچی... نیست مهم برام... افتاده

 ی برنامه یه برات... شدی تنبیه کافی ی اندازه به چون ، کنم ات مواخذه و بگم برات گذشته از

 تونی می دوباره و بخشمت می منم که دادی انجام درست رو کارت و کردی قبول اگه... دارم جدید

 ...نمیارم رو اسمت عمر آخر تا دیگه... نکردی قبول اگه اما... خونه این به برگردی

 می که رو حرفی... کنه شروع خودش تا گذاشتم... کرد سکوت ای لحظه ، کشید عمیقی نفس

 می که رو حرفی هر قبالً ... شناختم می خوب رو حالتاش این... بود سخت براش بزنه خواست

... بیاره بدست رو تمرکزش تا میکرد سکوت رو ای لحظه ، بود سخت براش و بگه بهم خواست

 : اومد حرف به باالخره گذشت عمر یه که لحظاتی از بعد
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 با... آوردی سرش رو بال این تو... خور مشروب هم و ، شده سیگاری هم تو حماقت بخاطر فرید

 ...شد نابود تو با اونم ، هیچ کردی نابود که خودتو... زندگیت اشتباه بزرگترین با... غرورت

 یکس... فرید ؟...بود کرده چیکار من خدایا... سراغم اومد آشفتگی و دلواپسی حرفاش شنیدن با

 یداپ اعتیاد زندگی مخرب چیز دو این به االن... بود نکشیده هم سیگار نخ یه عمرش تو حتی که

 ...بود کرده

 بشی ماه شش مدت به که دم می رو شانس این بهت:  آورد خودم به منو مامان حرفای ی دنباله

 ...فرید ی همخونه

 ؟...چی:  گفتم درد با بلند و دادم فرو سختی به رو دهنم آب مامان حرف با

 ریمیگی بکار رو تالشت تموم و میکنی زندگی فرید با و میری ماه شش مدت به:  داد ادامه مامان

.. .بکنی خوای می چیکار دونم نمی... چطوری دونم نمی... کنه ترک رو مشروب هم و سیگار هم که

 یه ...شد کشیده راه این تو ، تو بخاطر فرید... بدی انجام رو کار این باید گشتنتبر برای فقط

 ...باشید نداشته مشکلی که میشه خونده بینتون هم محرمیت ی صیغه

 و وفتهمی بیرون آب از که بودم شده ماهی مثل... نتونستم و بزنم حرف که کردم باز رو دهنم بار چند

 حظهل که بود چشمام ، میکرد کار و بود هوشیار که عضوی تنها... میکنه بسته و باز هی رو دهنش

 ی غهصی باید بار این... کنه تکرار منو زندگی خواست می مامان بار این...نمیشد خشک اشک از ای

 دردم پر زندگی این خواستی می باز ؟...زدی رقم برام که سرنوشتیه چه این خدایا... میشدم فرید

 ...بشم خالص زندگی این از و بسوزم ویال اون تو نزاشتی چرا پس کنی تکرار رو

 ...نکن رو اینکار من با خدا رو تو:  نالیدم و کردم باز رو دهانم بود ترتیبی هر به

 ...میکرد بیداد ام حنجره تو التماس

 باهات کاری میدم قول بهت... اون ی همخونه میشی فقط تو... نشده تموم حرفم هنوز:  زد فریاد

 ماه شش از بعد... نکنه خیانت امانت به که داره مردونگی اینقدر شناسم می اونو... باشه هنداشت

 خودت جور هر... کنی ازدواج فرید با نمیکنم مجبورت دیگه و گردی برمی... شدی موفق اگه

 ...کن زندگی خواستی

 : پرسید دوباره ندارم گفتن برای حرفی و ساکتم منم دید وقتی... کرد سکوت
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 کردی فرید حق در که گناه این از رو خودت و بدی انجام رو کار این سخته خیلی برات ؟...چیه

 ...بدی نجات

 نهک ترک نخواد اگه فرید... بکنم رو کار این چطوری خب... خب:  گفتم لرز پر صدایی با آرومی به

 ...داد ترک زور به نمیشه که رو بالغ عاقل آدم یه... برمیاد من دست از کاری چه

 فرید چون... باشه سختی کار نکنم فکر...کن پیدا خودت ، دونم نمی رو راهش من:  گفت مادرم

 هشب داری وقت هفته یه...  بدی جواب تو تا زنم نمی حرفی فعالً  فرید به... نشده غرق خیلی هنوز

 ...بری تونی می... بگیره جواب و بزنه زنگ بهت میگم حمیرا به هفته یه از بعد... کنی فکر

 حداقل که نیومد بیرون و شد اسیر بغضم و حنجره بین من حرفای ولی شد تموم مامان حرفای

 : گفتم و بیرون دادم رو ام ناله سختی به بازم... کنه سبک رو قلبم

 ...ببینم رو صورتتون بزارید الاقل

 پذیرات زبا آغوشی با... بده انجام نحواحسنت به رو کار این:  گفت و باال آورد شل رو دستش

 ...سالمت به... هستم

... یادهپ پای بلکه تاکسی با نه بار این... برگشتم رو اومده راه افتاده های شونه با سالنه سالنه

 رت سخت زندگیم امتحان بار این... شد چی و میکردم فکر چی... بود شده خشک اشکم ی چشمه

 ماا... بشم دور ازش که میکنم دارم ور سعیم تموم واالن خواستم می رو فرید من زمانی یه... بود

 زندگیم فیلم ی سناریو... داد می قرار همدیگه روی در رو ، رو ما داره شگون بد بخت این دوباره

 ... شکر رو حکمتت خدایا... میشد عمل وارد عماد جای فرید بار این و میشد تکرار داشت دوباره

 برام خوابی چه مامان... ماهه چند همین من زادیآ اینکه مثل... نداشت حد که بود بد حالم اینقدر

 دادن ترک مورد در من مگه ؟... کنم قبول رو مسئولیت این خواست می من از چرا ؟...بود دیده

 می ادهار اینکارا... نکنه خواست می شده مبتال که جهنم به اصالً ؟...داشتم تجربه فرید مثل آدمی

 هک ای صیغه بخاطر بخواد فرید ماه شش این تو گها... بدم بهش تونستم نمی من که خواست

.. .شدم سردرگم... دونم نمی ؟... میکردم چیکار باید ، کنه درازی دست بهم شده خونده بینمون

.. .نمیشد تا دو حرفش وقت هیچ مامان... نکنه خیانت امانت تو فرید که داده قول بهم مامان... نه

 باید... بده پیوند همدیگه به رو ما که نیست چیزی عماد و من بین دیگه که روزه ده ماه دو حدود

 ...بکنم مجدد ازدواج بتونم من تا بشه ماه سه مدت این
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... بگیرم عزا االن همین از نیفتاده اتفاق برای نباید:  گفتم خودم با باز و دادم بیرون ای کالفه نفس

 ایو... داره آرزویی چه دیگه... میکنه قبول مطمئناً... کنه قبول اگه... وای... کنه قبول فرید کجا از

.. .ندارم... باشم داشته انتخاب فرصت خواست می دلم... است خونده ام فاتحه کنه قبول اگه خدا

 ...آوردند در چنگم از منو های فرصت... شده سوخت من های فرصت... ندارم بخدا

 خواست می دلم... بودم کرده گم رو لحا زمان که بودم رفته فرو ام کننده دیوونه افکار تو اینقدر

 ...ها دوخت و بریدن این از... فرید از... سیاهم تقدیر از... مامان از... بودم عصبانی... بمیرم

 پام کنار مشکی پرادوی یه... پریدم جا از اومد در صدا به سرم پشت از که بوقی صدای با یهو

 رفتهگ پنجره سمت به رو سرش جذاب و پوش خوش پسر یه... پایین کشید رو پنجره و... ایستاد

 :  گفت و پایین بود

 ؟...برسومنت کوچولو خانوم میری کجا

 کجایی:  گفت بازم... نمیدم رو جوابش دید وقتی... زدم می گیج و بودم خیره بهش هنوز

 ...دلم عزیز بسازمت خودم تا باال بیا ؟...میکنی سیر هپروت تو ؟...کوچولو

 ...عوضی کن گم گورتو:  زدم داد و زدم ماشینش به لگد تا چند اومدم که خودم به

 باال بیا... سرکشم و وحشی دخترای کردن رام استاد من... خشن چه... اوه... اوه:  گفت و خندید

 ...نگیر منو وقت... برم قربونت

 ونمد نمی... انداختم اطرافم به نگاه یه... نداشت شدن جدا خیال و بهم بود چسبیده سریش مثل

 موقع اون و خلوت خیابون یه تو... پیاده پای با اونم... آوردم در سر اینجا از چطوری و بودم کجا

 ...شب

 ایه قدم همراه که حینی در و کنارم اومد ماشین با باز که کنم فرار محلکه این از که کردم تند پا

 :  گفت اومد می بلندم

 .میکنم سوارت زور هب و پایین میام وگرنه ، شو سوار خوش زبون با

 هنوز بود ماهان ، گوشم سمت گرفتم رو گوشی فوری... آورد خودم به منو موبایلم زنگ صدای

 : هوا رفت دادش نزده حرف

 ؟...نمیدی جواب رو المصب گوشی چرا ؟...هستی گوری کدوم فریبا
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 از... بود تیلعن ی پسره همون برگشتم... شد کشیده بازوم که بودم نداده رو ماهان جواب هنوز

 دستم طرف این از احمق ی پسره این... زد می داد طرف اون از ماهان... بود اومده بند زبونم ترس

 بودن معلوم نمیکردم کاری اگه ، اومدم خودم به لحظه یه... ماشین تو بچپونه منو تا کشید می رو

 : زدم داد و بیرون کشیدم دستش از رو بازوم... میاد سرم بالیی چه

 ...کارت رد برو... عوضی کن ولم

 ؟...شده مزاحمت کسی ؟...کجایی فریبا:  گفت ترس با و شنید ماهان رو فریادم

 یه... شریعتی خیابون بیا زود ماهان:  نالیدم و دیدم تابلو یه خوشبختانه و کردم اطراف به نگاه یه

 ...کنه ماشینش سوار زور به منو خواد می دیوونه

 فاصله خونه با زیاد... رسونم می رو خودم االن... فریبا کن مقاومت:  داد هادام و گفت علی یا یه

 ...ماشینش تو نرو فقط... نداری

 ؟...داری چیکار من به عوضی:  زدم داد... کنم مبارزه مردک این با تر مسلط تا کردم قطع رو تلفن

 ...کن سوار رو خواهرت و مادر برو

 دور کامل دور یه سرم که بود سنگین دستش ضرب ینقدرا... گوشم تو اومد سیلی ضرب یه یهو

 تموم من های مصیبت این کی... ریخت فرو اشکام... شد پاره لبم ی گوشه و چرخید خودش

 قتهح... آوردم در اینجا از سر که بود گوری کدوم حواسم نیست معلوم که... خودم به لعنت... میشد

 ...احمق ی دختره

 داوم و داد جراًت خودش به یکشون باالخره... میکردند تماشا رو ما و ندبود ایستاده رهگذر تا چند

 : گفت و جلو

 ؟...شده مزاحمتون آقا این

 ...کنید کمکم خدا رو تو... آقا بله:  گفتم سریع ریخت می اشکام که طور همین

 و کرده قهر که نامزدمه این... کنار برید:  زد داد مرده سر و نیاورد خودش روی به اصالً پسره اون

 ...نداره ربطی هیچ شما به... خونه گردونم برش اومدم

 :  زدم فریاد و نشست خون به چشمام... بود ماهری بازیگر عجب بابا ای

 ...بیام باهات خوام نمی کن ولم... روانی کدومه نامزد
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 مزدشنا راستی من که بود شده باورشون انگار هم آدما اون... ماشین طرف کشید می منو داشت

 بود مرد چی هر از حالم... سرزمین این مردای غیرت به حاشا... کشیدند عقب رو خودشون و بودم

 دیگه... آفریدشون تو که خوردن می دردی چه به موجودات این آخه خدا... خورد می بهم داشت

 که ردیکم ماشین تو زور به منو داشت... نداشتم امیدی دیگه... مطلق نابودی سمت رفتم می داشتم

 و گرفته رو پسره ی یقه که دیدم رو ماهان برگشتم وقتی و شدم رها دستاش چنگ از لحظه یه

 رفت خمیده خمیده ، خورد که لگد و مشت تا چند... میکرد پذیرایی ازش لگد و مشت با داشت

 ...رفت در و شد سوار فوری و ماشینش طرف

 دچن اون به رو بیاد من طرف به اینکه از قبل ماهان... میکردم هق هق و لرزیدم می داشتم هنوز من

 : گفت تموم عصبانیت با و کرد مرد تا

 می بود هم خودتون خواهر یا دختر اگه ؟...مرد میگن شما به... شد تموم دیگه فیلم بفرمایید

 ...شدند غیرت بی چقدر مردم واقعاً... تماشا به ایستادید

 می جوجه مثل داشتم که ، من سمت اومد... شدند قمتفر نفره چهار جمع اون... ماهان حرفای با

 رو کرد پرت منو ، تموم عصبانیت با و ماشین طرف بردم و گرفت آغوشم تو محکم ، لرزیدم

 : زد داد و صندلی

 ...جات سر بتمرگ

 ثلم... کرد خالی گاز پدال روی رو عصبانیتش تموم... شد سوار اومد و کوبید بهم محکم رو در بعد

... یکردمم فکر بدبختیام به داشتم و بود ماشین ی شیشه طرف صورتم... میکرد رانندگی ها دیوونه

 جرمنف گذشتیم راه چهار از و شد سبز چراغ وقتی... کرد رانندگی آرومتر رسیدیم که راه چهار سر

 : کشید نعره و شد

 ؟...بودی رفته اونجا چی برای ؟...میکردی چیکار شده خراب خیابون اون تو

 : زد داد و شد عصبانی بیشتر سکوتم از... ندادم رو جوابش و کردم پاک رو ماشکا

  ؟...میکردی چیکار اونجا میگم ؟...کری مگه

 دایص با... کنم تحمل رو بیدادش و داد صدای تونستم نمی دیگه... بود نمونده برام توانی دیگه

 : گفتم بلندی
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 ابر بزار منو ی محاکمه... نیست خوب حالم االن... نداره سواالتو جواب ی حوصله... ماهان کن بس

 ...بعد

 یرمبگ ازت اساسی حال یه خونه تو... کوچولو خانوم باشه:  زد داد و شد خشمگین بیشتر حرفام از

 ...فرید دست دمت می ، کردم حساب تصفیه باهات وقتی... بمونی دهن به انگشت که

 و خونه دم رسیدیم وقتی... کرد که بود دتهدی همون آخرش حرف... نگفت هیچی خونه تا دیگه

 باز هک رو در... گرفته اسیر انگار که ساختمون طرف کشید منو دست همچین... کرد پارک رو ماشین

 و کرد بلندم زمین رو از منو... سمتم اومد فوری دید رو ما تا مارال... خونه تو کرد پرت منو کرد

 : زد داد و کرد نگاه ماهان به رتحی با... کرد خوش جا صورتم رو نگاهش وقتی

 ؟...شدی دیوونه... صورتش تو زدی جراًتی چه به تو

 که اعصابم رو نرو دیگه تو مارال:  زد داد خواهرش سر بود شده متهم و بود نکرده کاری که ماهان

 الب این ببردش خودش با خواست می که عوضی همون... میکنم خالی تو سر تو رو دلیم دق ی همه

 می حسابی تنش... کنه جون نوش رو منم شصت ضرب نمیاد بدم که چند هر... آورده رشس رو

 ...مفصل کتک یه برا خاره

 ...خرابه حالش چقدر بینی نمی... ماهان کن بس:  زد داد مارال... میکردم نگاهش نفرت با فقط

 دبع و کردم فلشق سه و بهم کوبیدم محکم رو در و اتاقم تو رفتم آروم و زدم پس رو مارال دست

 نبسته رو چشمام هنوز... نداشتم ایستادن نای دیگه... تخت تو خزیدم لباسام کردن عوض از

 : گفت فریاد با ماهان و خورد در به لگدی که بودم

 نداری حق... بدی جواب بهم باید و گردم برمی فردا... رفتی در قصر دادن جواب زیر از نکن فکر

 گممی فرید به هم و خوری می کتک هم وگرنه... شرکت نه... دانشگاه نه ...بیرون بری خونه از فردا

 ...شده چی امشب

 ماهان رفتن با... هم به شد کوبیده محکم که اومد ساختمون در صدای... رفت و زد حرفاشو

 میتمو که کابوسام تو... بود نزاشته برام خوابی دردا این دیگه... خواب کو اما... بستم رو چشمام

 روحیم حال...بود ساخته پسره اون رو کارم بود نرسیده ماهان اگه امشب... شدم غرق تنداش

 و روح تو سردی و خشم تموم... بود نشسته دوشم رو عالم مشکالت و ها غم تموم...نبود خوب

 که یخواب با... نداشتم تمرکزی دیگه...نداشتم زندگیم رو کنترلی دیگه... میکرد غوغا احساسم
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 کم واه انگار... کشیدم عمیقی نفسای تا چند... بود نمونده برام حواسی دیگه ، بود دیده برام مامان

 ...بودم آورده

 به مرضی چه... آوار سرم رو و میشد عصبی ساعت به دم که بود شده چش ماهان این دونم نمی

 داشت مامان فایحر یاد... کن ولش رو ماهان اصالً ... أه... بود نگرانم اینقدر که بود افتاده جونش

... رمدا من که گندی سرنوشت این... سرنوشت سرازیری تو بودم افتاده دوباره... میکرد ام دیوونه

 نیم و سال یه از بعد... بود ریخته بهم حسابی رو عصبیم سیستم... دیده برام مامان که خوابی این

 شآغو چشیدن ای رهذ بدون... بودم برگشته تر سخت پیشنهاد با که بگیرمش آغوش تو رفتم

 از... نکنه ناراحت رو مارال ، هام گریه صدای که بردم فرو بالش تو رو دهنم... مهرش پر و گرم

 سکوت فقط جوابش که خوبه حالم پرسید ازم و اتاق دم اومد باری سه دو بود رفته ماهان وقتی

 مه بخدا دیگه حتی حظهل اون تو... خوابید رفت و شد خیال بی دم نمی رو جوابش دید وقتی... بود

 نمی... نداشت کاری من های ناله و آه به و بود بسته رو چشماش باز خدا چون... نمیکردم فکر

 ...میدم رو مادرم ی شکسته دل تاوان دارم هنوز شاید... دونم

 بهم خواب تا... ریختم اشک و کردم زمزمه خودم با ذهنم به اومد فروغ شعر لحظه اون تو فقط

 ...شد چیره

 ( روز و شب گردم می چه دنبال به.....  خدایا خواهم می چه دونم نمی)

 ( سوز پر قلب این است افسرده چرا.....  من ی خسته نگاه جوید می چه) 

 ( خاموش و آروم خزم می کنجی به.....  گریزم می آشنایان زجمع) 

 ( گوش دهم می خود دل بیمار به.....  ها تیرگی در ور غوطه نگاهم) 

 ( هستند رنگ یک و همدم ظاهر به.....  من با که مردم این از گریزانم) 

 ( بستند پیرایه صد دو دامانم به.....  حقارت فرط از باطن در ولی) 

 ...بود محل بی خروس این باز... کردم باز رو چشمام زور به اتاق در شدن کوبیده با فردا

 ...تو خوابی می چقدر ، کن باز رو در ؟...کجایی فریبا:  ماهان

 طرفم اون از... داشتم خواب به نیاز شدت به االن و بود نبرده خوابم سحر نزدیکیای تا دیشب

 رو امچشم باالخره و برداشتم عسلی میز روی از رو گوشی بسته چشای با... خورد می زنگ گوشیم
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 بود در پشت ماهان... ودندب دیوونه واقعاً  برادر و خواهر این... بود خونه همین ی شماره... کردم باز

 : اومد ماهان صدای دوباره... کنم باز زودتر رو در تا زد می زنگ گوشیم به مارال و

 ...نشکستم رو در تا پاشو قطبی خرس

 و زد در به محکمتری لگد ماهان بار این... کنم دیوونه رو دوش هر خواستم می نگفتم چیزی بازم

 :  زد داد

  ؟...قطبی خرس فهمیدی... میکنی جونت نوش کتکم دست یه تو مدماو و کردم باز رو در اگه

 و پیچیدم خودم دور رو مالفه... بودم پوشیده سفید شلوارک و تاب یه شدم بلند جام از باالخره

 دبو ایستاده روم جلو ادعا کیلو کیلو با کمر به دست که ماهان به رو... کردم باز رو در رفتم آروم

 :  گفتم

 ...بخوابم زارید نمی که آبادتونه و جد اون و خواهرت و دتخو قطبی خرس

 ...سرم کشیدم رو مالفه و تخت تو برگشتم دوباره

 زا نیاری کم موقع یه... بشر برم روتو:  گفت و کرد صدایی پر ی خنده و تخت لب نشست اومد

 ساعت کردی کرف... تاریکه و ابری هوا... خوابی می چقدر ، ظهره لنگ... متریت هزار زبون اون

 ...تخت تو زدی شیرجه دوباره که صبحه شش

 االح بزار... نخوابیدم خوب دیشب... ماهان نکن:  اومد در دادم که بده قلقلکم دستش با کرد شروع

 ...بخوابم بگیرم الاقل... شرکت نه و برم دانشگاه نه دادی دستور که

 برام و بخوریم هم با اینجا اومدم... ردمنخو صبحونه منم... شو پا... بسه خواب... نخیر:  ماهان

 ارچپ یه با بودی رختخواب تو هنوز و برگشتم اگه بار این وگرنه... شو پا... شده چی دیشب بگی

 ...میارم جا اساسی رو حالت و سراغت میام سرد آب

 هب... گذشت نمی اموراتش نمیکرد تهدید روز طول تو ، تا بشر این... رفت تهدیدش از بعد ماهان

 سه ینآست و گرد یقه لیمویی بلوز یه با رو تاپم و شستم رو صورتم... شدم کنده تخت از سختی

 از و انداختم سرم رو هم لیمویی شال یه و بستم اسبی دم و کردم شونه موهامم و کردم عوض ربع

 ...بیرون اومدم اتاق

 : گفتم و زدم اش شونه رو دستی... بود چیده میز رو مفصلی ی صبحونه بیچاره مارال
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 ...میکنم جبران حقوقت برا انشااهلل... خانوم مارال ممنون

 اش شده ریز چشمای و اخم اون با کمر به دست مارال... خنده زیر زد فهمید منو منظور که ماهان

 : گفتم خوردم می چایی که طور همون و کردم نگاش... بود شده بامزه خیلی... زد زل من به

 ؟...میکنی نگاه چپ چپ چرا... نمیکنم خوب کنم رانجب خوای نمی... چیه

 ...کرد تحمل ماه هشت رو تو چطور بیچاره عماد این... فریبا داری رو خیلی: اومد در دادش یهو

 : گفت مارال به خشم با و کرد نگام چشمی زیر ماهان... کرد توهم رو اخمام عماد یاد

 ...بخور رو ات صبحونه بشین و نکن پرچونگی اینقدر

 من مثل ماهانم... شد خفه دیگه و نشست حرفی بدون داده سوتی بد صبح اول دید وقتی مارال

 چهی به که دوستی... میکرد اذیتش اون یاد و بود صمیمیش دوست عماد... بود خورده گره اخماش

 و کرد صورتم به نگاه یه نشم برزخی دوباره من اینکه برای اما... کنه کمکش تونست نمی طریقی

 اهنگ... زد سیلی گوشت تو پسره اون که کردی چموشی چه دیشب:  گفت و چشمام تو زد زل بعد

 ...طال دستش اما... صورتشه تو هنوز انگشتاش جا

 : گفتم و زدم پوزخندی بیارم در حالت اون از رو جو اینکه برای و کردم پرت طرفش به قندی

 بر من پس از دید وقتی... جونش به افتادم مناخونا با ماشین تو برد می زور به منو داشت وقتی

 دادم ادامه و(  ام سینه به کوبیدم مشت تا چند بعد... ) گوشم تو خوابوند شتلق رو سیلی این نمیاد

 ...بشه قلم اصالً نه... بشکنه دستش که الهی: 

 جونورایی نهمچی با باید که بدبختیم پسرا ما چقدر:  گفت ماهان... خندیدند هم با مارال و ماهان

 ...کنیم نرم پنجه و دست

 چه اشم اصالً... بیرون نریزه تون لوچه و لب از آب بینید می تنها رو دختر یه تا... حقتونه:  زدم داد

 ...هوسید و شهوت از پر همیشه که هستید جونورایی

 ...رو گاله او ببند:  گفت و کرد بهش اخمی ماهان که خنده زیر زد پقی مارال

 ؟...میگم دروغ ؟...چیه ؟...هان:  گفتم و شبه توپیدم
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 اعتس اون تو اونم ، تنها و خوشگل دختر یه وقتی... میگی درست اتفاقاً نه:  گفت و کرد نگاهم بد

 بره ات اینجا اومده اینکه از غیر کرد نمیشه روش فکری هیچ... کنه روی پیاده خیابون کنار ، شب

.. .نیستند مقصر مذکر جونورای این همش... بود خونده ات هفاتح بودم نرسیدم من اگه خره... دَدَر

 ...درخته خود از کرم وقتا بعضی

 اون از قدر گران دُر مثل و میکنی بلغور داری چی... آرومتر....هُششششش:  زدم داد خشم کمی با

 من سر بالیی چه دیشب دونستی می اگه... بفهم رو دهنت حرف... بیرون ریزی می مبارک دهن

 ...زدی نمی مفت حرف اینطوری شده لناز

 ...کنی شروع رو سخنرانیت شما که افتادم زندگیم و کار از امروز:  گفت و کرد ریز رو چشماش

  ؟...چی کنم سخنرانی نخواد دلم اگه:  گفتم و شدم بدجنس یکمی

 برگ نه ماهان میگن من به... بیرون کشم می منقاش با دهنت اون از شده زورم به اونوقت:  ماهان

 ...جغندر

 کی...ماهان نه چغندری شکل که حقا ؟...چطوره حالشون چغندر جناب... اوه:  گفتم و خندیدم

 ...تره مسما با همچین چغندر... ماهان گذاشت رو اسمت

 مکشید رو خودم و کشیدم بنفش جیغ یه که طرفم برداشت خیز ماهانم... خنده از کرد غش مارال

 گردنش پیچای انگار بیچاره... داد می تکون سر هی... بود گرفته اش هخند خودشم ماهان... عقب

 کل ماهان و من که بود این عاشق... خندید می داشت هنوز که کردم مارال به رو... بود شده هرز

 مهورج رئیس تا دو ی مناظره داره انگار... ببره رو کافی لذت خودش قول به و بخنده که... کنیم کل

 : گفتم بهش... بینه می رو

(  مکرد ماهان به اشاره)  جونور این با چطور موندم... نیستی بلد ای دیگه کار خندیدن جز تو مارال

 ...میکنی زندگی سقف یه زیر

 تر وحشی مراتب به جونوری با داره که ساله یه به نزدیک االن... اوالً:  گفت مارال جای به ماهان

 ...میشه سرش احترام نیست تو مثل مارال... وماًد... میکنه زندگی سقف همین زیر تو مثل

 ...خانوم احترام میگه راست... إإإإإإ:  گفتم و زدم مارال به پوزخندی
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... گرفت رو اش خنده جلوی ماهرانه خیلی اما بود گرفت اش خنده ماهانم... خنده زیر زد باز مارال

 می تیشه دید می اره ساعته یه ناال... دیگه کنید بس:  گفت مارال بار این که شد سکوت یکمی

 ...آوردی در خیابون اون از سر که شده چی دیشب میگی حاال... گیرید

 حالت یه چشماش... خوندم می چشماش از اینو... بشنوه رو حرفام تا مشتاق و بود ساکت ماهان

 و شتیدا زبون هم تو:  گفتم و زدم مارال به محوی لبخند... میکرد نگرانم کمی که داشت خاصی

 ...اللی نکرده خدای میکردم فکر من

 برات اتفاقی چه دیشب بگی و کنی بس رو لودگی خوای نمی:  گفت و شد جدی ماهان بار این

 ...سراغت بیام منقاش با باید یا... افتاد

 ماعصاب رو میری بد داری فریبا:  گفت دید رو سکوتم وقتی ماهان... کردم سکوت و زدم پوزخندی

 ...میگم برات...بده جر رو خودت کمتر:  گفت و زدم مارال به چشمک یه و کردم نیشیطو ی خنده

 ...بخورم چاییمو بزار

 ... خوردم رو چاییم تا زد زل بهم سکوت تو و داد صندلی به تکیه سینه به دست و کرد پوفی

 ؟...مادرت پیش نرفتی دیشب مگه:  پرسید ازم و کرد شروع خودش باالخره

 و وجودم تو ریخت نگرانی و آشفتگی و اومد یادم مامان شرط و دیشب تموم ، ماهان سوال با

 : گفتم

 ...بودم نرفته کاش ای اما... رفتم چرا

 ماهان... بود سوال براشون بودنم نرفته کاش ای... بودند زده زل بهم حرف بدون و تعجب با دو هر

 : گفت کالفگی با زنم نمی حرفی دید وقتی

 ؟...گفت بهت چی مادرت ؟...شده چی... فریبا

 ای کننده ناراحت لحن و گرفت اشک نم چشمام و گلوم تو نشست بغض مامان سرد رفتار یاد

 :  گفتم

 نای با... ببینم رو صورتش و بشم نزدیکش نزاشت حتی... نبخشیده منو هنوز مامان... ماهان

 ...کرد داغونم کارش
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 : گفت و گرفت رو دستم و کنارم اومد مارال... گرفتم انگشتم سر با و شد سرازیر که اشکم

 ؟...دیدنش بری خواست چرا پس

 ...گذاشته شرط بخشیدنم برا:  گفتم و کردم بهش غمگینی نگاه

 ...کردی سرم به جون فریبا بزن حرف ؟...شرطی چه:  گفت ماهان

 و دهش یسیگار هم تو بخاطر فرید میگه مامان:  گفتم و کردم پاک پایین ریخت که اشکام بازم

 ...خور مشروب هم

 ؟...داره ربطی چه تو به این:  گفت و کرد اخم ماهان

 ور فرید که کنم سعی و... فرید ی همخونه بشم ماه شش باید محرمیت ی صیغه یه با:  گفتم

 ...بدی ترکش

  ؟...نیک زندگی فرید با بری باید ؟.....چیییییییییی:  گفت و کشید بنفش جیغ یه مارال یهو

 بهم و برگردم تونم می دیگه ، بدم انجام درست رو کارم ماه شش این تو بتونم اگه:  دادم ادامه

 ...بگیرم تصمیم خودم زندگیم برا که میده اجازه

... بدم رو ام نکرده گناه تقاص باید کجا تا... ماهان بینی می:  دادم ادامه و کردم پاک رو اشکام

 از کار این...بدم ترکش رو فرید چطوری من آخه ؟... خواد می رو کاری چنین ازم مامان چطور

 ؟...گذره می چی مامان سر تو دونم نمی... نیست ساخته من دست

 ؟...داره خبر فریدم:  پرسید ناراحتی لحن با ماهان... گرفتم دستام بین رو سرم

 ...میگم بهش کردی قبول تو وقتی گفت مامان... نه هنوز:  گفتم

 اب خواد می اون... شناختمش خوب بودم باهاش که مدت این... نکرد قبول دفری شاید:  گفت ماهان

 رو فکرت زیاد حاال... اش همخونه بشی مادرت اجبار روی از نه... طرفش بری خودت رضایت

 ؟...بزنم حرف فرید با من خوای می... فریبا... میشه درست چیز همه نکن مشغول

 با خودش کردم قبول اگه که داده مهلت بهم هفته یه مامان... بگیم چیزی نباید... نه:  گفتم فوری

 ...بزنه حرف فرید
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 و گرفت رو دستم اش مردونه دستای با ماهان... زدم زار دل ته از و گذاشتم میز روی رو سرم

 :  گفت

 ...گرفتی ماتم که نشده چیزی... گرفت دلم... نکن گریه اینقدر خدا رو تو فریبا

 وردنیا طاقت من چشمای تو افتاد نگاهش وقتی... میکرد گریه داشت هم لمارا کردم بلند رو سرم

 دور رو دستش و نشست کنارم اومد ماهان... شد بلند اش گریه صدای و اتاقش تو رفت بدو و

 :  گفت و انداخت ام شونه

 ؟...کنی می گریه اینقدر که یابو گفتن پادشاه اسب به... خودم کوچولوی خواهر باش آروم

 هک خونه طرف افتادم راه پیاده و بود بد حالم خیلی دیشب:  گفتم میکردم هق هق که طور همین

 ...آوردم در سر خیابون اون از چطوری دونم نمی

 همه هفته یه تا حاال... باش مسلط خودت به همیشه مثل و باش آروم:  گفت و خندید ماهان

 یپ میره میشه حل هم مسئله این... کنیم چیکار باید ببینیم تا هم رو ریزیم می رو فکرامون

 در منو پدر بچه تا دو شما... کنم آروم اونم تا... بچه اون سراغ برم تا باش آروم حاال... کارش

 ...آوردید

 ...عزیزم بخند فقط آفرین:  گفت و داد فشار رو دماغم... گرفت ام خنده شوخیش از

 تیر قلبم... گذاشت تنها نداشت تمومی که درد و غصه هزاران با منو و خواهرش سراغ رفت ماهان

 می خودم گناهی بی برا دلم... سوخت می خودم غربت برای دلم... سوزوند می رو دلم و میکشید

 کی ؟...میشد تموم فرسا طاقت روزای این کی پس... دم می پس تاوان دارم هنوزم که... سوخت

  ؟...میشد کم روحم و جسم روی فشار همه این

 سپرد رو کارهاش ی همه و شرکت نرفت خودشم... خرابه خیلی حالم دید ماهان تیوق روز اون

 ااونج شبم آخرای تا... بند در سمت رفتیم بعد... ناهار بیرون برد رو مارال و منو و همکارش دست

 ته... نبود پایدار من های دلخوشی اما... گذشت خوش خیلی بهمون که کرد کاری ماهان... بودیم

 ریدف هنوز دلم های ته ته اون... بیام کنار مامان جدید خواب این با دونستم نمی... داشتم درد قلبم

 بود چی هر اما... بود چی اون دونم نمی... میشد خواستن این مانع چیزی یه اما... خواستم می رو

 ...بمونم دور فرید از که داد می دستور بهم و بود نشسته مغزم هی فرمانده مقر تو
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 رقف مطمئناً ازدواجم قبل خواستن با خواستنش این اما... داشت دوستم هنوز ، من خالف بر فرید

 دیمتق عماد به رو ام دخترونه دنیای میکرد فکر... بود شده چاشنیش تردید و نفرت کمی... داشت

 دو... ردمک فکر و کردم فکر...میکرد عصبیش بیشتر نبودنم اول دست... نبودنم نو همین و... کردم

 ونهمش دوباره یا... خطر دل تو برم و کنم قبول رو مامان پیشنهاد اینکه یکی... بود پام جلوی راه

 مین دیدم می... میکردم تحلیل و تجزیه رو مسئله و میکردم فکر خوب وقتی... کنم فراموش رو

 ور وجکاور تونستم نمی... بود خورده گره ام خونواده دنیای به دنیام... بگذرم ازشون دیگه تونم

... مشد می خاکستر و سوختم می مامان آغوش به رفتن برای هنوزم... کنم فراموششون و نبینم

 ؟...بکنم دل ازشون چطوری

 زا بهتر رو فرید بتونم شاید... بودم عماد با که ماهی هشت رو بزارم ماهم شش این بتونم شاید

... دبو داده اطمینان بهم مامان بار این.. .بود کرده تظمین رو فرید مامان بار این... کنم تحمل عماد

.. .درگیرم شب تموم ، روز تموم... داشتم وقت هفته آخر تا فقط و بودم کرده گیر بدی راهی دو سر

 تنم توی حس... نداره کاربرد این از بیش فکرم... درگیرند همه و همه... احساسم ، عقلم ، ذهنم

 چشمام جلوی... گرفته نفسم و میکنه درد سرم... یکشهم تیر هام شقیقه و کوبه می مغزم... نیست

 ...دارم کم هوا هنوز ولی بازند همه پنجرها... سیاهه رنگ فقط و فقط

 این تو... عجبم در خودمم که بودم شده جون سخت اینقدر... نمردم و کندم جون هفته یه این تو

 خواسته رو عذرم دیگه که رکتش... شرکت نه و رفتم دانشگاه نه... نداشتم خوبی حال روز هفت

 ور زندگیش و کار با تونست نمی ، داشت حق... خواست می وقت تموم منشی یه طاهر آقا... بودند

 از ، ودب سنگین سرم شب ساعات تموم... نبود رفتارم رو تمرکز اصالً... کنه قمار من نرفتن و رفتن

 گرفته ازم که حقی از دلم... بود پر دنیا ی همه از دلم... پایانم بی های زدن زار از ، ها خوابی بی

 هی خوشبختی رو میشه سیاه ای سایه ابد تا قلب عمل یه پول میشد باورش کی... بود پر بودند

 به مبدل... بود هیجان از پر... شادی و عشق از پر که دختری روزی یه میشد باورش کی... دختر

 ریدخت... بشینه مرگ منتظر و بره فرو دشخو تنهایی انزوای تو و بشه عشق پوش سیاه دختری

... کرده تحقیر اونو همیشه که کنه آغاز رو ای دوباره زندگی کسی با باید مادری مهر بخاطر که

 ...کشونده محاکمه میز پای به گناه بی اونو... کرده له رو غرورش

 سر آتیش از وسققن مثل بازم اما... سوختم و افتادم آتیش این تو مادری مهر بخاطر روزی یه

 نم مهر به سر راز این کی... میشدم تر عظیم بس آتیشی یه تو رفتن فرو ی آماده و آوردم برون

 ور دختر این ظالمانه چه که فهمیدند می همه کی ؟...میزد بیرون ام زده تفت و زده داغ ی سینه از
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... کشیدند مهری بی خنجر پاکش روح به توهین و تحقیر با ظالمانه چه ؟...کشوندند محاکمه به

 و ردک هضمش میشه نه و کرده گیر گلوم تو بغض این... میدن دقم دارن... میکنم دق دارم... خدایا

 ...بیاریش باال میشه نه

 رطش و بیا... بکنی القمر شق که خوای نمی فریبا:  گفت و زد حرف باهام و اومد خاله هفته وسطای

 هی کنارت بزار... بده نجات تنهایی و آوارگی این از... تیشآ این از رو خودت و کن قبول رو مامانت

 ویجل نتونست که پدرته ی شرمنده مادرت... بسازی رو ات آینده اونا پناه در بزار... باشه خونواده

 عذاب این از رو مادرت و بزار جگر رو دندون ماه شش...بگیره رو فرید ی شکسته دل و رو تو

 هر و برو... نمیکنه خیانت امانت تو فرید... داریم اعتماد فرید به ونم همه ما... بده نجات وجدان

 هاگ که مطمئنم و داره دوست هنوزم اون... کن مبارزه فرید اعتیاد با دونی می صالح خودت که طور

 ، رو مادرت و برو... میکنه همکاری باهات حتما بدی ترکش خوای می پاک نیت روی از بفهمد

 ...کرده اشتباه موردت در که فهمهب بزار... کن روسفید

 : گفت می اونم... میکرد تاًیید و خاله حرفای ماهان طرفم اون از

 ادرتم خیر دعای با خوشبختیتو و میاری بدست مادرته که زندگیتو چیز ترین ارزش با اینطوری

 و مونیب دور مادرت از عمر یه که اینه از تر آسون ماه شش این تحمل:  گفت می... میکنی پیدا

 ...کنی حس دنیا این تو رو جهنم آتیش

... یکنمم قبول رو پیشنهادش که گفتم مادرم به تلفنی منم و کردند مجاب حرفاشون با منو باالخره

 : گفت جوابم در فقط مامان

 ...کنی سفیدم رو منو بار این امیدوارم

 زا تر سخت مراتب به راهی... داشتم رو پیش رو سختی راه... میکنم سفیدش رو دادم قول بهش

 همخونه برا... زد می عشق برای خونه اون چوب چار تو قلبم ته که رفتم می جایی بار این... قبل

 و خوشی ، بودم کنارش که ساعاتی ی لحظه لحظه از... بمونم کنارش در ماه شش بود قرار که ای

 ودمخ خدای به رو خودم فقط... خوششیش نا یا بیشتره خوششیش دونم نمی... بچشم ناخوشی

 بندم در جسم و روح ، شادی و آزادی ی وسیله ماه شش این شاید... کردم توکل اون به و سپردم

 ...باشه
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 نه زده چک نه ، نکنه قبول چرا... کرده قبول اونم و زده حرف فریدم با مامان که شنیدم ماهان از

 منو و میکنه وز وز گوشم تو روز هر که بود ماهان تکراری ی جمله این... خونه تو اومد عروس چونه

 :  داشتم براش جواب یه حرص با هم همیشه... کرد می دیوونه

 ...دانه دانه گه خورد لپ لپ گهی... دانه پنبه بیند خواب در شتر... فرید عروس بشم عمراً

 ...دانه دانه هم و خوره می لپ لپ هم ، بیداری تو شتره این:  گفت می ماهان

 خورد اعصابم کم خودم... بگیرمش لگد و مشت زیر و بیفتم سرش رو حرفاش با ردمیک مجبور منو

 زا قبل تا که بود این همه از تر جالب... میگرفت کُشتی اعصابم رو مدام ، روانیم ماهان این ، بود

 بود دهش و نشد پیداش دیگه اما... ببینه منو و ماهان ی خونه بیاد زد می له له فرید پیشنهاد این

 ...ندیدم رو اون دیگه ، سقف یه زیر برم باهاش داشتم وقت که ای هفته سه... سهیل ی ارهست

 تو بده اجازه و اینجا بیاد چرا ، هستی دسترسش در که راحته خیالش دیگه:  گفت می ماهان

 ...کنی تحقیرش

 و بودهن موافق نکنه میگم خودم با طرف یه از... بزارم رو غیبتش این حسابی چه رو دونم نمی

 هدوبار خودم با بعد... کنه تحمل منو ماه شش مجبوره نکنه... افتاده رودروایسی تو مامان بخاطر

 انمام اگه... گلو تو بپر هلو بودم شده حاال... خواست می منو که اون ؟...کنه تحمل چرا:  گفتم می

 ، نه یا خواد می عشق با منو هنوز که نمیشدم مطمئن تا بود محال بود نداده بهم رو پیشنهاد این

 یغهص یه بود درست... کمتر نه و بیشتر نه ، بشم اش همخونه خواستم می فقط من... برم طرفش

 از دو هر و باشیم نداشته مشکلی خونه تو که بود این برای این... میشد خونده بینمون محرمیت ی

 هک کاغذیمون ی رابطه نهمی از که نیست کسی فرید که بود مطمئن مامان... باشیم راحت نظر هر

 و دختر یه باالخره... داشتم دلهره بازم اما... بزاره فراتر رو پاش ، میشد وارد برگه رو محضر تو

 مه با ماه شش مدت به خواستند می اتفاق همه اون از بعد... بودند هم عاشق سالها که مجرد پسر

 مثل و اشهب قولش پابند نتونه عماد مثل هم فرید ترسیدم می... ترسوند می بیشتر منو این باشند

 ...کنه عمل اون

 رد باید و بودم کرده حفظش دل و جون با که بود پاکیم همین بود مهم برام که چیزی تنها فقط

 تمدونس می... میکردم محافظت دخترونم دنیای از باید... میکردم رفتار عماد مثل هم فرید مقابل

 رو کار همون هم فرید با کردم نرم پنجه و دست عماد با که طور همین... میشم موفق هم بار این
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 پا از دست مامان بخاطر اونم و میکرد وارد استرس بهم کمتر بودن فرید با که بسا چه... میکردم

 ...نمیکرد خطا

 تکراری اما ، تازه بازی تقدیر این و کرد نمیشه کاری... رفتنم برای بود من های دغدغه همه اینها

 سرکوب احساسات بیچاره... من بیچاره... کرد اون قبول به وادار منو و بود گذاشته روم جلوی رو

 ...من جسمی و روحی نیازهای بیچاره... من خواهش پر دل بیچاره... من ی شده

 قدراین اما... نکرد قبول... ببینم رو عماد ببره منو خواستم ماهان از ، فرید پیش رفتنم به روز دو

 عماد... بودم نرفته کاش ای اما... آسایشگاه رفتیم همدیگه با و بردمش رو از که کردم اصرار

 رهخی دستا دور به و بود نشسته آسایشگاه حیاط تو ویلچر روی دیگری عالم در صامت و ساکت

 اییدست... گرفتم رو دستش... شدم نزدیکش... بودند کشیده پاهاش رو سفید ی مالفه یه... بود

 راب دلم... بود شده تنگ محبتاش برا دلم... بوسیدم می و گرفت می ششآغو تو منو همیشه که

.. .نمیکرد حس دستش پوست روی ، رو من دستای لمس حتی... بود شده تنگ پرشورش عشق

 به که عشق و شور همه اون از... دیدنش از... بود زده زل روبرو به خاموش و صامت طور همون

 ...افتادم هق هق به و گذاشتم دستاش روی رو سرم و شد روان اشکم بود شده خاموش یکباره

 رو مظلومیت همه این تماشای تحمل دیگه اونم... کنم خالی رو بغضم تموم نگذاشت ماهان

 خبر کس هیچ... بیرون اومدیم متروکه و درد پر آسایشگاه از و گرفت آغوشش تو منو... نداشت

 همه کاش ای... زاره می راهش سر چی گیزند و بینه می براش رو خوابایی چه سرنوشت نداره

 کاش ای... نبود مهری بی و خیانت کاش ای... کردند می محبت هم به همه کاش ای... بودند خوب

 ...محبت و بود محبت فقط

 ( میشود مُل ها سرکه محبت از.....  میشود گل خارها محبت از) 

 انهافس... بود نشسته خون به چشماش.. .بود کرده گریه بسکه از مارال... رسید رفتن روز باالخره

 بود شاد ظاهر به ماهان... خوند نگاهش اون پشت از میشد رو دلواپسی و غم ولی... بود تر خوددار

 ندچ... میکرد دلخور ای دقیقه و شاد ای دقیقه منو و بست می نافم به خانوم عروس صبح از هی و

 قطف خودم... خرید برام سفید شال و شلوار و مانتو یه و بازار بودیم رفته خاله اجبار به پیش روز

 افسانه قول به... گرفتند داشتم احتیاج که رو چی هر ، مارال و افسانه با خاله و بودم تماشاچی

 می منو مخ هی و بردند صورتم تو دستی هم مارال زور به حتی... باشه پوش سفید باید عروس

 ...نیست عروس آرایش بدون عروس که خوردند
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 دارن نوم و صوریه عقد این که دونستند می... میکنند بغض نمیکنم نگاهشون وقتی دونستم می

 با و کردند بازی نقش خوب آخری دم بازم اما... بود شده متنفر ازم روزی که میدن کسی دست

 ...کردند کوتاه رو دار کش های ساعت شوخی و لودگی

 هفدهم فصل..... 

 جلوی ومن و نیاد نکنه... نبود خبری شازده این از و بودیم شستهن محضر تو که میشد ساعتی یه

 دهکشی طول کارش که بود گفته کوتاه اونم و بود زده زنگ بهش ماهان ؟..کنه تحقیر آدم همه این

 و خوند رو نگاهم اونم که... کردم خاله به خشم و غم از پر نگاه یه... نیومد بازم اما... راهه تو و

 همب اشاره با و خندید کمی... خبره چه ببینم که شدم دقیق صورتش تو... زد گزن فرید به خودش

 دبودن رفته ما جای به که بودند اومده ما از قبل داماد و عروس تا دو... نزدیکیاس همین که فهموند

 ...رسید خاله تلفن از بعد دقیقه ده از بعد باالخره... بودیم کوچه یه خم اندر هنوز ما و تو

 همه الخی بی و بیرون بزنم کوفتی محضر این از و صورتش تو بزنم تونستم می خواست می دلم

 یه.. .رسوند می دیوونگی مرز به منو داشت که بود غرورش و خونسردی همه از بیشتر... بشم چیز

 ی هفته چند تا ؟...شد عوض اینطور یهو چرا این... کردم کپ که کرد بهم غرور و ترحم از پر نگاه

 هآورد زور به اینکه مثل حاال اما... کنم قبولش که میکرد التماس بهم داشت چشماش اب پیش

 : کرد وز وز گوشم دم مارال... بودنش

 برات هم تیپی چه... میشد سال دوماد ترین جذاب و ترین تیپ خوش نبود هم تو اخماش اگه

 ...کش دختر کش دختر... زده

 ؟...تو به مشبد خوای می:  گفتم و کردم نگاهش حرص با

 ...میشد کاش:  گفت و خندید

 ...منحرف ای:  گفتم و زدم بازوش به

 ماا... بندازم بهش نگاهی نیم خواستم نمی... کنم نگاهش که فهموند بهم ابرو با و خندید مارال

 اشتد افتاد چشماش سیاهی تو نگاهم وقتی... داره برمی بشر این سر از دست کنجکاوی این مگه

 دهش خوردنی مارال قول به اما... بودم مات رفتارش تغییر این از واقعاً... میکرد نگاه نوم پوزخند با

 و بود ردهک تیغه سه صورتشم. بود پوشیده سفید بلوز یه با ای سورمه اسپرت شلوار و کت یه... بود

 به رو موش پر ی سینه که بود گذاشته باز هم بلوز های دکمه از تا دو... باال بود داده موهاشم
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 دیدهن قبال که بود انداخته گردنش دور هم و سفید طالی از کلفت زنجیر یه... بود گذاشته نمایش

 ...بود شده جذاب خیلی خداییش...  بودم

 شون منش و اخالق به آدما شخصیت من نظر به... نبود مهم برام زیاد ظاهر... فایده چه ولی

 من که دهکر فکر خودش با حتماً... نبود فرید شخصیت تو لحظه این تا متاًسفانه که... داره بستگی

 حرص داشت لب به پوزخند و تحقیر با همین برا... کردم قبول رو مامان پیشنهاد خواسته خدا از

 ...آورد می در منو

 ...تو بیارن تشریف دیانت فرید آقا و شکیب فریبا خانوم:  زد صدامون یکی

 ... میاید بهم چقدر... سماییا چه:  گفت گوشم دم ماهان... شدم بلند

 ...شو خفه نزدم بهت لگد یه تا:  گفتم بهش رو اخم با

  ؟...بپرونی لگد خوای می که خری مگه... إإإإ:  گفت آویزون ی لوچه و لب با و خندید ریز

 یشترب که بریم شد تموم گوشیتون در حرفای اگه:  گفت عزراییلی اخم یه با و جلو اومد فرید یهو

 ...نگیرید رو وقتم این از

 از نشون ماهانم تند نفسای... اعصابم رو رفت غرورش با باز روانی این... کردم نگاهش چپ چپ

 قدراین چرا فرید این... خدا ای... صورتش تو خوابوند می مشت یه تونست می اگه که بود خشمش

 ...فریبا حالت به وای... بود داده موضع تغییر

 خوندن بار سه از بعد... سابیدند می قند سرم رو افسانه و مارال... ماددا و عروس جایگاه تو رفتم

 :  گفت فرید گوش در افسانه... خطبه

 ...بگد رو بله تا بده بهش... خان فرید خواد می لفظی زیر عروس

 ...کافیه همون... هست ها حلقه:  گفت اخم با فرید

 ی گرفته آتیش دل و بیاد جا الشح تا ، نه بگم بهش میگه شیطونه... کردم نگاهش چپ چپ

 این:  گفت می و جلوم اومد می مامان ی چهره وقتا این تو همیشه که حیف اما...بشه خنک خودم

 ...کن سفیدم رو بار

 ؟...تلخه اینقدر که گفتی بهش چیزی:  گفت گوشم در افسانه
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 زدواجا... ندارم تیاجاح هیچی به من افسانه کن ولش:  گفتم بشنود که طوری و انداختم باال شونه

 ...نداره ایرادی نباشه ام حلقه همین... نداره رو حرفا این که صوری

... آهان... شنیدم رو سابید می هم روی که دندونایی صدای و شد منقبض حرفام شنیدن از فکش

 نگاه صورتشم تو دیگه عمراً بودم دیده ازش رو رفتار این زودتر اگه... عوضی... شد خنک دلم

 ...ردممیک

 ...وکیلم خانوم عروس:  گفت و کرد جدا ام دهنده آزار افکار از منو آقا صدای

 با ؟...کجاست اینجا ؟...کجام من ؟...کیم من... خانومی عروس چه... عروسی چه... عروس

 ودب کرده کیفیم چه خاله... میکرد نگام ذوق با داشت که انداختم نگاهی خاله ی چهره به کالفگی

 مجبور رو آقا و آوردم در رو فرید حرص که طوالنی مکث کمی با ؟...دید نمی رو خرابم الح مگه... 

 لندب باد مبارک و صلوات و دست صدای که گفتم رو بله کنه تکرار رو حرفش دیگه بار دو که کردم

 ...شد

 :  گفت شیطون گوشم کنار بود نخورده تکون جاش از و بود کنارم وقت تموم که ماهان

 ...گفتنت بله این با بیچاره بشه روح قبضه بود نزدیک

 ...رچغند برگ نه فریبا میگن من به... کنم خورد باید رو غرور کوه این... حقشه:  گفتم و خندیدم

 ما وقت تموم فرید... خندید کلی ماهان که باال آوردم پیروزی ی نشونه به و کردم مشت رو دستم

 خوردنش حرص حتی و میکردم حس رو نگاهش سنگینی اما نکردم نگاهش... داشت نظر زیر رو

 مبزار احترام بهش منم تا کنه رفتار درست باهام اول از خواست می... میکردم کیف داشتم که رو

 رو دستم و برداشت رو اون فرید... فرید جلوی گرفت منو ی حلقه مارال... بود ها حلقه ؟نوبت...

 با رو حلقه بود شده مهربون افتاد چشمام تو که شنگاه... بود داغ دومون هر دستای... گرفت

 سمح اما بود گرم دستم... داد من دست به رو فرید ی حلقه افسانه بار این... کرد انگشتم تو مکث

 رو حلقه.. نکردم فراموش رو بود چشماش تو ورودش ای لحظه که پوزخندی و ترحم هنوز... سرد

 دهز یخ و سرد ، مهربونش چشمای به نگاهم... کشیدم پس رو دستم و کردم انگشتش تو فوری

 ...کرد گره هم در رو ابروهاش باز که... بود

.. .وروجکاست و من طرف از یکش:  گفت و دستم تو انداخت رو النگو تا دو و جلو اومد خاله بار این

 و ودب دهنیوم بازم... چشمام تو نشوند رو اشک دوباره ، مامان نام شنیدن... مامانت طرف از یکیشم
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 منو بعد... داد هدیه فرید به مامان طرف از هم ساعت یه.. بود گذاشته جا دیدنش حسرت در منو

 : داد ادامه فرید به رو و گفت تبریک بهمون و بوسید محکم

 ...کنی نگهداری بخوبی امانت این از امیدوارم

 می قولمم پای و ادمد قول بهتون... خاله چشم:  گفت خودش باز زبون و مهربون لحن با فرید

 ...ایستم

 که یا لحظه از فرید... بینه خوش ازدواج این به زیادی خاله... باشه قولش پایبند نکنم فکر من اما

.. .بود کرده آماده تن به تن لجبازی و جنگ یه برای رو خودش ، بود کرده قبول رو مامان پیشنهاد

 مارال و ماهان... شد مارال و ماهان نوبت... کردم تشکر ازش که داد هدیه بهم پالک یه هم افسانه

 : گفت ماهان و داد بهم اهلل اسم به طال آویز یه

 ...باشه نگهدارت خدا همیشه که خریدم برات اهلل

 شخود دست با بعد... بود داشتنی دوست پسر این چقدر... گلوم تو نشست بغض یه حرفش با

 با بشنوم من فقط که طوری آروم و کرد درهم رو فرید اخمای باز که ، گردنم به انداخت رو آویز

 : گفت غیظ

 ...احمق پروی ی پسره

 ات کرد مجبورم و داد جواب تیزی نگاه با رو نگاهم اونم ، نگفتم چیزی اما کردم بهش سرد نگاهی

 کسی بزار... نکنم تلخ کسی به رو امروز الاقل بزار... بندازم پایین رو سرم ندیده رو نگاهش کسی

 و ماهان از... برسم آرامش به نیست قرار هم فرید ی خونه تو بودم مطمئن... نباشه خبر با ردمد از

 یه از بعد و شد تموم هم آور عذاب مراسم این باالخره... کردم تشکر هاشون هدیه بابت هم مارال

 راچ... بودم یخی اینقدر چرا دونم نمی... رفتم ماشین سمت به... شدم فرید همراه سخت وداع

... افتاد راه به ماشین... نداشت حس روحم... نداشت حس تنم... بودم حس بی و ساکت اینقدر

 زندگی یه... بود زندگی یه شروع استارت این... کرد وارد روحم به ای خدشه استارتش صدای

 ...نداشتم ایمان پایداریش به هم صد در یه حتی که زندگی یه شروع... اشتباهی

 این... خاکستری بخت... سیاه بخت... بختی چه اونم... شدم بخت ی خونه یراه معروف قول به

 به خودمو...شدم فرید نفرت و خشم ی جزیره به تبعید و بودم اومده در عماد عشق زندان از بار

 چهی من که چند هر... کنم سفید رو بار این رو مامان تا کنه یاریم که خواستم ازش و سپردم خدا
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... ماشین تو بود آوری زجر سکوت چه... شد نخواهم و بودم نشده مادرم هیسیا رو باعث وقت

 تنهای بی تا خواست می انگار... میکرد رانندگی و بود زده زل روبرو به توهم های سگرمه با فرید

 و کردم درهم رو اخمام... باشم خودش مثل دادم ترجیح منم... بود زده زل جلوش به فقط که بره

 کمی یه وقتی که گذاشت آهنگ یه ای لحظه از بعد... ماشین ی شیشه به چسبوندم رو سرم

 کرده انتخاب لحظه این و امروز برای رو آهنگ این زودتر اینکه مثل... کردم تعجب خوند خواننده

 هوسیل به اینطوری خواست می... بود دوری و خیانت و نخواستن از همش متنش که آهنگی... بود

 ...کنه القا بهم رو تنفرش حس آهنگ این ی

 به بستم رو چشمام همین برا... کنه آرومم تونست می سکوت فقط... کردم سکوت لحظه اون

 اگه وای... میکردم کل کل باهاشون داشتم و بودم اونجا االن کاش ای... کردم فکر مارال و ماهان

 صابماع و قلب قیممست که بود کرده زیاد صداشو فرید... باشم خودم حال تو گذاشت می آهنگ این

 ...داد خاله به که قولی بود این... هه... بده قرار هدف رو

 وت از روزی یه گفتم می بهت اگه مردی می.....  میشم همون بگم هرچی تو خاطر واسه گفتی می) 

 ( میکشم دست

 وت اونو ، دادی دیگه کسی به دل راحتی به تو....  کردی وا خودت سر از منو اشتباه یه با حاال اما) 

 ( کردی جا خودت دل

 می آتیش دارم رفتی سوزوندی رو دنیام.....  تمومه چیز همه گفتی چرا حرومت دروغت عشق) 

 ( گیرم

 یرمم می من نگفتی گذشتی من از آسون چقدر.....  نکردی منو دل فکر چرا کردی بازیچه رو قلبم) 

) 

 ( شی تنها که خوام می میرم دارم که گفتی.....  باشی من کنار نمیخوای دیگه گفتی چرا) 

 ( من با شدی بد تو آخر که شد چی بگو.....  من از شدی رد که بود چی من گناه آخه) 

 خودم هب یکمی... خوند می خواننده همراه خودشم که وقتی مخصوصا کنم تحمل تونستم نمی دیگه

 پوزخند یه اینکه از یرغ نداد نشون العملی عکس هیچ... کردم خاموش رو دی سی و دادم جراًت

 ای مسخره حالت با و کرد بهم نگاهی نیم ، ایستادیم قرمز چراغ پشت وقتی... داد تحویلم غلیظ

 : گفت
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 ؟...چطوره سابقتون شوهر حال

... دهب صبر بهم خدا ای... پروند می متلک هی و بود شده چش لعنتی این... کرد قفل مغزم لحظه یه

 وانیر منم قسم خدا به باشه اینطور اگه که ؟...کنه رفتار جوری ینهم ماه شش این خواد می یعنی

 ...عماد دست کنار میوفتم و میشم

 خواستم نمی... انداختم اون یاد به رو تو که ببخش... آخ:  کرد تر عمیق رو دلم زخم صداش دوباره

 ...کنم ناراحتت

 تا چهارش در سه ی قیافه تو بزنم همچین تونستم می کاش ای... دادم قورت زور به رو دهنم آب

 گرگ ی النه تو چطور منو تو... مامان... مامان... کنم خنک رو خودم ی گرفته آتیش جیگر

 ...نیست بردار دست نکنه تیکه تیکه منو روح تا و بسته رو از شمشیر عوضی این... انداختی

 مین... کنی خوردم زارم ینم... لعنتی نمیارم کم ازت... کنم رفتار خودش مثل باید جونور این با

 مک یا و ترسیده یا نگه که دادم می رو جوابش باید... بدی سر پیروزی ی قهقه و... کنی ام له زارم

 : گفتم و کشیدم آهی همین برای آورده

.. .میکردی التماس رو عشق رفتارت و نگاه با پیش ماه یه تا... میکنند عوض رنگ آدما زود چقدر

 ؟...کنایه و توهین رگبار به بستی منو اول های دقیقه همین تو که فرید چیه تو مشکل

 ...کنم تحملت ماه شش مجبورم که تویی من مشکل:  گفت و کرد بهم سردی نگاه نیم فرید

 خواستی می:  زدم فریاد تقریباً کرده گره های مشت با و وجودم تو نشست اژدها خشم حرفش از

 تو ونمت نمی منم... بودم ابروت و چشم عاشق منم که ننک فکر... نکرد مجبورت کسی نکنی قبول

 ...بگذرونم چطوری که گرفتم عزا واقعاً رو ماه شش این و... کنم تحمل رو

 ادب به رو عمرم از ماه شش این شدم حاضر داشتم مادرت به که دینی بخاطر فقط:  گفت عصبی

 ...بدم

 ی خواسته اگه... تفاهمی چه... دارم رو نظر همین منم اتفاقاً... إإإإ:  گفتم ای مسخره حالت با

 ...ماه شش به برسه چه... بهمونم سقف زیر تو با لحظه یه برا بود محال نبود مامان

 ...نبستم مشت با تا ببند رو دهنت:  زد نعره
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 وبخ حالم و لرزید می داشت تنم... گرفتم ماشین ی شیشه طرف به رومو و نگفتم هیچی دیگه

 باز... میکرد خالی گاز پدال روی رو خشمش تموم داشت و نداشت من از کمی تدس اونم... نبود

 کم و خودم تو ریختم می رو همه که من حال به وای... میکرد خالی رو خشمش طریقی یه به اون

 و مرسیدی ای حادثه هیچ بدون خوشبختانه... میکرد باز سر کی نبود معلوم که غده یه میشد کم

 تو روزی یه که گذاشتم ای خونه به قدم خورده شکست آدم یه مثل... مشدی حیاط وارد وقتی

 هتن ، تو برم من اول وایسه یا ، کنه تعارف اینکه بدون کرد باز که رو سالن در... دیدم می آرزوهام

 ...ادب بی عوضیه...پذیرایی سمت رفت و شد وارد زودتر خودش و زد بهم ای

 و نای انگار... برد فکر تو منو خیلی اش نوشته که بود زده وتابل یه کفشی جا باالی ورود بدو در

 : بود نوشته تابلو رو... بود گذاشته من آمدگویی خوش برای مخصوصاً

 ( گردی برمی جا همین به باز ، است گرد زمین نباش ها رفتنی نگران) 

 ...چیه تابلو این معنی نفهمیدم که بودم گیج اینقدر هنوز

 ...کنم فکر تابلو این به که نداد اجازه بهم دیگه شمشخ از پر فریاد صدای

 ور خونه این های قانون میشه آغاز فردا از که ماه شش این شروع از قبل خوام می اینجا بیا:  فرید

 ...کنم مشخص برات

. ..زد می حرف اینطوری که بود من دایی پسر یعنی بشر این... رسیدم انفجار حد به حرفش با

 این از پر خونه دیوارهای ی همه که وای... پذیرایی سمت به رفتم... بودم ستشد زیر من انگار

 نگاهش مداشت مستقیم... نیفته تابلوها به نگاهم که کردم سعی و نشستم روبروش... بود ها تابلو

... برگشت درجه هشتاد و صد نگاهش... بود شده خیره بهم حسرت با لحظاتی تا... میکردم

 و مهر از پر ای لحظه... خواستم نمی رو گاهش بی و گاه نگاه این اما... داد می امید بهم نگاهش

 ...تنفر از پر ای لحظه و عشق

 ...بزنی زل بهم اینجا بیام که زدی صدا منو:  گفتم آروم شد طوالنی زدنش زل وقتی

 تگرف ستاشد تو رو ام چونه و ایستاد جلوم اومد تند حرکت یه با... بیرون اومد هپروت از حرفم با

... گرفت ازم رو حرکت هم و کردم تعجب کارش از هم... چشمام تو زد زل و آورد باال رو سرم و

... نفرت ای لحظه و گذشت می ازش شادی موج ای لحظه... بود نگاهم رس تیر تو چشماش

 : گفت و گرفت دردم که داد فشار رو ام چونه یکمی
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 روزی یه... زندگیم رنگ بود شده زیتونی سبز.. .داشتم رو چشمها این داشتن آرزوی روزی یه

 االن... پرید حس او... شد تموم اما... داد می امید... داد می نفس... داد می جون بهم عشقت

... نیبخو چشمام تو از رو تنفر راحت تونی می... نشسته تنفر جاش... میده رنج... میده درد عشقت

 ...اتهمکاف دار دنیا... رسیدیم هم به باالخره

 قدم چند و تر طرف اون رفت... شد مایل راست سمت به صورتم که کرد رها فشار با رو ام چونه

 :  گفت جدی و زد پذیرایی طول تو

 ...اطاعت و کنی گوش فقط داری وظیفه هم تو... منه حرف حرف خونه این تو:  اول قانون

 ...نمیره کَتم تو زور حرف من چون... نباشه زور حرف اگه البته:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...نکردی گوش اگه شکنم می رو کَتت:  گفت و کرد توهم هاشو اخم

 : گفتم و کردم بلند رو صدام داشتم که حرصی تموم با و قلبم تو نشست خشم هجوم

 بازی اعصابم با و کنی اذیتم رو ماه شش این بخوای اگه مادرم جان به بگم االن همین از... فرید

 یک این تونستم که من... ندارم مامان به دیگه هم کاری... میرم و میکنم ول رو چیز همه... کنی

 اشهب حواست پس... میکنم رو کار همین عمرمم ی بقیه ، باشم بقیه و مامان بدون رو نیم و سال

 ...نیستم تو اسیر من

 مشکیش ای تیله چشمای اون تو تونستم می بوضوح رو نفرت... زد زل چشمام تو تهدیدم با

 روزی یه که فریدی... بود عاشقم روزی یه که فریدی... شناختم نمی رو فرید دیگه... ببینم

 با... بود پذیرایی ی گوشه که کمد یه طرف رفت و کرد ای مستانه ی خنده... بودم عاشقش

 : گفت من به رو و جام یه تو ریخت و آورد بیرون مشروب شیشه یه که دیدم ناباوری

 ...کوچولو خانوم ریخو می هم تو

 کس هیچ که بشم نجس آشغال این خوردن با خوام نمی من:  گفتم و کردم نگاهش تحقیر با

 ...بیاد طرفم نکنه رغبت

 ...کردی حفظ رو نفست به اعتماد هم هنوز میاد خوشم... خوبه:  گفت و خندید بازم
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 من از غیر کسی دیگه اشب مطمئن:  داد ادامه و نشست روبروم اومد و کشید سر یکسره رو جام

 تر راحت و میشیم هم مثل بخوری اگه و نیست بد طعمش... نکنه یا بکنه رغبت که نمیشه نزدیکت

 ...نکنه اذیت رو کدوممون هیچ الکلش بوی و بشیم نزدیک هم به تونیم می

 کردنی رباو اصالً... باشه شده وقیح اینقدر نمیکردم باور... روانی ی دیوونه... شد خیره لبهام به بعد

 ...بود کرده تسخیر رو روحش خبیث روح یه حتماً باشه فرید این که نبود

 : گفتم نکنیم بازی همدیگه اعصاب با کدوممون هیچ این از بیشتر اینکه برای

 ...برسی آرامش به اینطوری شاید ، شم گم چشمات جلوی از زودتر من تا بگی رو قانونات بهتره

 و سخت و سفت ی پوسته تو رفت دوباره زود خیلی... شد ریش خودمم دل که زد غمگینی لبخند

 : گفت و جدیش

 پنج و داری کالس فقط چهارشنبه تا که خودتم... نمیرم شرکت ها شنبه پنج فقط هفته روزای تو

 برا تو... نیست اجباری کار این ، کن درست شام و ناهار داری دوست اگه... ای خونه تو شنبه

 ...میکنم خودم حال به فکری یه منم و کن رستد چیزی یه خودت

 فست با رو ام معده ماه شش این تو ندارم دوست ندارم مشکلی کردن آشپزی برای من:  گفتم

 ...میکنم عمل وظایفم به دار خونه زن یه مثل... کنم داغون رستوران غذاهای یا و ، ساندویج و فوت

 چه... بشی اتاقم وارد نداری حق وقت هیچ و یندار من اتاق به کاری:  گفت و زد محوی لبخند

 ؟...فهمیدی من خصوصیه حریم اونجا... کردن تمیز برا چه و کشیدن سرک برای

 ...خصوصیه منم اتاق... کنی رعایت باید هم تو:  گفتم و زدم پوزخندی

 اسم به دختر دوست یه من که اینه خونه این تو چیز ترین مهم:  داد ادامه و کرد هم در رو اخماش

.. .بکنی بهش احترامی بی هیچ خوام نمی... مونه می شب هم گاهی ، اینجا میاد گاهی... دارم مونا

 ...حساسه یکمی من رو آخه

 انتخی تو میگه اینکه برای... داره دختر دوست اینکه برای نه... اومد درد به دلم حرفاش شنیدن از

 چطور... میزنه عدالت از دم اینقدر که خدایی مموند... نکرده شرع خالف کاری خودش اما... کاری

 لعنت و تف مورد عمرش آخر تا لغزید پاش بار یک زن یه اگه اما ، میده رو کاری هر حق مردا به

 یم بیش و کم ، کنه بیدار منو حسادت حس خواست می... بود چش فرید دونم می... میگیره قرار
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 باید ...دادم می نشونش ضعف نقطه نباید... نکردم فراموش اونو قلبم های ته ته هنوز که دونست

 ...دستم بیاد بازی ی قاعده تا رفتم می جلو خودش مثل

 ...بدونه چیزی نبایدم... نزدم مونا به حرفی تو مورد در من:  داد ادامه

 شوقهمع یه که بگی خوای نمی ، اته خونه تو که کیه این پرسید اگه:  گفتم و کردم ریز رو چشمام

 ؟... داری گهدی ی

 از یکی خواهر دوست بگم خوام می... کردم اونجاشم فکر... نه:  گفت و زد شیطانی لبخند

 خدامتاست آشپز عنوان به فقط منم و میگشتی کار دنبال دانشگاهت ی هزینه برای که دوستامی

 ...کردم

 با کهمن... بلرزه دهابا این از که نیست بیدی فریبا اما... کنه خوردم کامل خواست می بار این فرید

 یبرا... نیست عددی برام که فرید ، اومدم بر پسش از و کردم نرم پنجه و دست روانی و قاتل یه

 : گفتم خیال بی همین

 ؟...گرفتی کلفت بگی خوای می

 ...میده گیر بهم کمتر هم مونا جوری این...  عزیزم هدف به زدی دقیقاً:  گفت و خندید

 : گفتم و کردم نگاه چشماش تو ای لحظه تا حسی هیچ بی

 به ارید دوست چه هر... ندارم مسئله این با مشکلی من... کنی عصبانی منو نمیتونی حرفا این با

 راب.. بگیری دست کلت و بشی دپرس دوباره که ندی دستش از موقع یه که بگو دخترت دوست

 این ؟...نرفته یادت که اینو ، هستم ثریا مامان دختر من...  نیست شاًن کسر شرافتمندانه کار من

 پسرا دل تو پول و گذرونی خوش برای رو خودش که بکشه خجالت خودش از باید که خانومه مونا

 ...میکنه ول

 : گفت حرص با و کشید کوتاهی نفسای... چشماش تو نشست طوفانی خشم یه

 ور دستش... ) نشسته لبمق تو ، تو بجای مونا... خانوم فریبا آره... میترکی حسادت از داری االن

 :  داد ادامه و(  قلبش رو گذاشت

 ...تپه می مونا برای فقط قلب این
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 و مبکوب اونو منم اینکه برای و بود بدتر کردن گریه از ام خنده البته... کردم صدایی پر ی خنده

 : گفتم کنم عصبانیش

 اهاشتب برداشت... فرید آقا نخیر. ..تو به اونم ، حسودی... آشنایی نا ی کلمه چه... حسودی..... اوه

 سیراب هم بعد ها سال منوتا که عشقی... بودم واقعی عشق ی محاصره تو ماه هشت من... نکن

 ...مونه می تازه قلبم تو همیشه عماد عشق ندارم کسی به حسی هیچ عماد از بعد دیگه... کرده

 فتهگر خون چشمای با و شد بلند یهو. ..انداختم پا از رو غرور کوه این باالخره زهرآگینم ترکش یا

 : زد فریاد

 اون اسم دیگه بار یه اگه بخدا... فریبا... نزن حرفی خونه این تو لعنتی مردک اون از و شو خفه

 ...میکنم ات له ، بشنوم رو عوضی

 : کشید هوار دوباره... رفتم جلو زیادی که فهمیدم... نگفتم هیچی و کردم سکوت بار این

 ...ندادم دستت کار تا چشمام جلوی از وش گم پاشو

 یگهم مامان... مشروب سمت رفت دوباره که دیدم ها پله گرد پا تو... باال رفتم و شدم بلند خشم با

 ؟...بکنم رو کار این چطوری آخه... بدی ترکش اینو باید

 اولین ، شدن وارد محض به... بود کرده زندانی اونجا تو منو فرید روز یه که اتاق همون تو رفتم

 ور نوشته وقتی... بود زده دیوار رو تخت روبروی که بود تابلو یه... کرد جلب منو نظر که چیزی

 یوونهد منو تابلوها این با خواست می لعنتی اون... نشست وجودم تو قبل از بیشتر خشم خوندم

 منو ، بود یکیش مگشت می طرف هر به که ها نوشته این با ثانیه هر و لحظه هر خواست می... کنه

 زمان از بیراه و بد چی هر که بیرون برم رفتم و تخت رو کردم پرت رو کیفم... برسونه جنون به

 خرفمز تابلوهای این چی برای که بخوام توضیح ازش و کنم نثارش بودم بلد االن به تا گی بچه

 ( کن سفیدمرو منو... ) شد اکو گوشم تو بازم مامان صدای که... کوبیده دیوار به رو

 می ور همین فرید... باشی خونسرد باید... بدی اهمیت چیزا این به نباید... باش عاقل... فریبا نه

 بازم.. .بیاری کم زودی همین به نباید... بشکنه رو تو خواد می... کنه عصبانی رو تو خواد می... خواد

 وندمخ رو نوشته وقتی اما.. .بدی شکست رو مغرور فرید تونی می تو... هستی قوی تو... کن صبر

 نجابتم حفظ برای مرگ دم تا که منی ؟...بود کرده رو فکر این موردم در چرا آخه... اومد درد به دلم
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 منو نداره حقم اما... نداره خبر اون درسته... کردم دفاع پاکیم از دندون و چنگ با که منی...رفتم

 : بود نوشته تابلو رو... ریخت روف خودم غریبی برای اشکام... کنه خوردم اینطوری

 که چرا... کردی رهایم... نطلبیدم را هایت بوسه... نجوییدم را برهنگیت که چرا... کردی رهایم) 

 ( ورزیدم عشق فقط

 : گفتم خودم با و کردم پاک رو اشکام

 مزجرکش تونی می تا... بتازون تونی می تا... توست نوبت االن... نداره ایرادی... خان فرید باشه

 معنا تموم به... بازی می معنا تموم به اونوقت... دیدنیه ات قیافه اونوقت... میشه منم نوبت... کن

 ...بده نجاتت تونه نمی کس هیچ دیگه و... سوزی می

 میز ، لباسا کمد ، تختی رو ، تخت... بود شده نو چیزا ی همه... انداختم اتاق بر و دور به نگاه یه

... کردم قفلش سه و بستم رو در و کشیدم آهی... بود کرده عوض مونا برای رو یناا یعنی... آرایش

 تو دردی یهو... گرفتم بغل غم زانوی و نشستم در پشت... سراغم بیاد و بشه مست ترسیدم می

 زا هیچی ، داشتم اضطراب و استرس بسکه بودم نخورده چیزی حاال تا صبح از... پیچید ام معده

 ...نه یا هستم گرسنه من که نبود مهم براش اصالً که لعنتیم فرید... رفت نمی پایین گلوم

 شش این تونستم می چطور... بود کرده جنگ اعالم علناً من به دخترش دوست و حرفاش با فرید

 این دوباره چرا... خدایا... بیارم طاقت فرید کنار رو مونا تونستم می چطور... کنم تحمل رو ماه

 همگ ؟...نبود بس تنهایی و بدبختی و رنج همه اون یعنی ؟...زدی رقم برام رو تکراری سرنوشت

 ؟...دارم نگه ام سینه تو رو مهر به سر راز این تونم می دیگه چقدر ؟...کنم مقاومت تونم می چقدر

 یه داشتم دوست... بشم رها سختی و ظلم همه این از داشتم دوست... گرفته دنیا ی همه از دلم

 جربهت رو آرامش از پر و تنها زندگی یه بتونم... بمونم آروم بتونم و نباشه کس هیچ که برم جایی

 ...کنم

 فتمر و شدم بلند و کردم پاک اشکامو... بیرون کشید ماتم حالت اون از منو موبایلم زنگ ناگهان

 ور گوشی... شد باز دروازه مثل گریه حین تو لبهام... بود ماهان ی شماره... برداشتم رو گوشیم

 : گفتم تماس برقراری از قبل و بوسیدم

 ...مهمم برات هنوز که ممنون... داداشی کردی یادم منو که ممنون

 ...گوشم تو پیچید ماهان شوخ صدای که... زدم رو سبز ی دکمه
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 رو ما... خانوم عروس احوال و حال... خودم زیتونی چشم آبجی سالم... گل خانوم عروس... به

 ؟...یخوش بینی نمی

 ، نممیک گریه فهمید وقتی... گرفت شدت ام گریه و ترکید بغضم زد می حرف داشت که طور همین

 : گفت و شد نگران صداش لحن

 ؟...نکرده اذیتت که لعنتی فرید اون ؟...تو چته عزیزم فریبا

 ...میکردم هق هق و بزنم حرفی تونستم نمی

 ...نیومدم تا لعنتی بگو... ونجاا میام میشم پا بخدا... بزن حرف عزیزم:  ماهان

 اتبر دلم... گرفت ام گریه شنیدم که صداتو... ماهان نیست چیزی:  گفتم و بردم فرو رو هقم هق

 ...شده تنگ

.. .شده تنگ هات کل کل برا دلش داداشیم... برم قربونت الهی:  گفت و کشید راحتی نفس یه

 ...نداره گریه دیگه اینکه

 رو خانوم مارال های گریه باید طرفم این... هستید ننر و لوس دخترا شما چقدر.. ...أأأه:  زد داد یهو

 ؟...نکرده اذیتت که فرید ببینم... کنم تحمل

 ؟...خوبه مارال... افتادم شماها یاد که بخوابم اتاق تو اومدم... نداره اون به کاری... نه:  گفتم

 یه االنم... بنده دستش حسابی و گیری آبغوره حال در حاال تا بعداظهر از هم مارال:  گفت ماهان

 چیزم هیچ به و بخواب بگیر... نده زجر رو خودت هم تو... خوابوندمش و دادم بهش بخش آرام

 ...میشه تموم زود خیلی ماهم شش این... نکن فکر

 ...دارم رو تو الاقل که خوشحالم... بهترم زدم حرف باهات که االن... نباش نگرانم باشه:  گفتم

 منو خواب و بخواب برو... بغلم زیر زاری می داری که برم هات هندونه اون قربون:  گفت و خندید

 ... بشی آروم تا ببین

 ...کرد تعریف نمیشه تو از... پرو ی پسره:  گفتم و خندیدم

 ...خوش شب بخواب راحت بگیر عزیزم برو ؟...زلزله تو از تعریف:  گفت و خندید
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 هام غصه و غم عالم تو... کردم گریه سیر دل یه و گذاشتم بالش روی رمس و گفتم بخیر شب

 : اومد اش نعره صدای بعدم... کرد پاره رو دلم بند که خورد در به محکمی لگد یهو که بودم

 یکن رعایت رو چیزا این باید هستی خونه این تو تا ؟...میزنی زنگ خری کدوم به شبی نصفه

 ...حالت به وای وگرنه

 تا... بهم کوبید محکم که اومد خودش اتاق در صدای شد قطع اش نعره که ای لحظه از بعد

 سگ این با من آخه ؟...داد می گوش حرفام به اتاق در پشت روانی این... بودم حیرت تو لحظاتی

 ...نگیره گاز که... میکردم باید چیکار

 هگذاشت اتاق کمد تو و بود آورده مولباسا خاله قبالً ... کردم عوض رو لباسم شدم پا نزار حالی با

 شتمگ چی هر اما... بودم راحت توش پوشیدم می همیشه که گشتم می بنفش تاپ یه دنبال... بود

 زیر ودز خیلی و پوشیدم برداشتم دیگه یکی... بود گذاشته جا ماهان ی خونه تو خاله حتماً... نبود

 آزارم که کسی هر از خالی و سرد بود خوب رچقد اینجا... سرم رو کشیدم رو لحاف... خزیدم لحاف

 ونا خوابیدن با شاید... بخوابم کردم سعی ، افکار این تموم از خسته... بستم رو چشمام... داد می

 ...بشم رها بند همه این از و بیارم بدست رو واهی آرامشی

 زور به... دمش بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با ولی... بود ساعتی چه و بود کی دونم نمی

 دنکر نگاه بدون... برداشتم تخت کنار میز روی از رو موبایل کورمال کورمال و کردم باز رو چشمام

 : گفتم آلودی خواب صدای با و... زدم رو سبز ی دکمه اش صفحه به

 ...هان

 اول کیه که تعجب با... خندید می داشت که اومد می گوشی طرف اون از دخترونه صدای یه

 دمز پشتی به تکیه و باال کشیدم رو خودم و کردم باز کامل رو چشمام خنده می و زده گزن صبحی

  گوشم تو پیچید افسانه صدای که

 ....واال نوبره... ادب بی اینقدر عروسم... حناق و هان... مرض و هان

 زا منو که زنی می زنگ صبح اول ؟...نشدی آدم هنوز تو:  گفتم و کشیدم حرص از بلندی نفس

 ؟...بپرونی خواب

 میگی رو یازده ساعت که گذشته خوش بهت خیلی دیشب اینکه مثل:  گفت و خندید غش غش

 ...مادمازل صبح اول
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 و بود یازده ساعت وای... اومد در شاخام که انداختم در کنار دیوار رو ساعت به نگاه یه حیرت با

 فرید... روبروم تابلوی سمت به شد کشیده یهو چشمام... بودم کپیده هنوز من و ظهر نزدیک

 دایص... بگیره رو حالم و ببینم رو تابلو این میکنم باز رو چشمام که صبح اول خواد می... روانی

 : اومد افسانه

  ؟...کردی تعجب خانوم عروس چیه

 ...صبحی اول میگی چی حاال:  گفتم

 ارچیک دیشب ببینم بگو... کن ولش خوب.... صبح اول میگی هنوزم... برم روتو:  گفت و خندید

 ...عنق و جذاب دوماد آقا اون با کردی

 ...منحرف بکنم کاری بود قرار مگه:  گفتم

 ؟...بخوابه پیشت نیومد ؟...نترکوندید الو:  گفت و خندید

 ؟...زدی زنگ همین برا... فضول ای:  گفتم و زدم لبخند

 ...آره خب:  گفت و خندید

 ...کردم قفلش سه رو در... خوابید پیشم نه و رکوندمت الو نه... نخیر: گفتم و خندیدم

 شبغل تو صبح تا و میومدم ای عشوه و ناز یه بودم تو جای من اگه... سرت تو خاک:  گفت افسانه

 ...نداری لیاقت که حقا... خوابیدم می

 ...بزارم پا زیر رو غرورم ام دیوونه مگه... کنم کاری همچین عمراً:  گفتم

 ...بودید همدیگه چاک سینه عاشق زمانی یه اینکه مثل ؟...دیوونه چیه غرور:  گفت

 و داشت باهام رفتاری چه دیشب دونی نمی... شد تموم دیگه... زمانی یه میگی خودت:  گفتم

 ...نداد شامم بهم حتی... گذاشت پام جلو مزخرف و زور قانون تا چند و... کرد تحقیرم

 ؟...گذاشته واست قانونای چه حاال ؟...بوده سیاسا جنگ یه پس... اوه:  گفت و خندید

 بیدار االح تا حتماً و است جمعه امروز... خبره چه ببینم پایین برم باید... نیست وقتش االن:  گفتم

 ...شده

 ؟...شده چی ببینم بگو... دیگه نزن حال ضد.... خره فریبا... أأأأأه:  گفت
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 میام رداف... کرد تعریف تلفن پشت نمیشه که افتاده اتفاق خیلی حاال تا دیشب... افسانه:  گفتم

 ...فردا تا کن کنترل رو فضولیت حس فعالً ... میکنم تعریف برات رو چیز همه دانشگاه

... باش خودت مواظب و برو... رسه نمی ما به هیچی روانی تو از... خوب خیلی:  گفت حرص با

 ...نخوریش صبحونه و دیشب شام بجای پا به... بود شده خوردنی دیروز فرید... فریبا راستی

 ...میشه مسموم آدم... خورد میشه مارم زهر مگه... دیوونه خفه:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...سلیقه بی... گلوٍ تو بپر هلو... عسله اینکه... سلیقه بد:  گفت

 یه با رو بلوزم و شدم پا... کنه خداحافظی گفتن پرت و چرت همه این از بعد داد رضایت باالخره

 اسبی دم موهامم و... کردم عوض گشاد پا دم ای پارچه شلوار یه و ربع سه آستین لیمویی بلوز

 الش همش هستم خونه این تو تا... داشتم تصمیم... انداختم سرم رو هم سفید شال یه و بستم

 آخر ودنب علومم که نخور بدرد لجباز تا دو بودیم شده... کنم اش دیوونه عماد مثل اونم و باشه سرم

 ...میشه ختم کجا به عاقبتمون و

 االیب که بشورم رو صورتم رفتم... بود باال حموم با بهداشتی سرویس یه... بیرون اتاق از رفتم

 : بود نوشته روش که بود زده کوچک تابلوی یه آینه

 ( شست پاکی آب هیچ با نمیشه رو خیانت ی لکه) 

 باال هرویرا تو... اتاق سمت برگشتم وقتی... عماد از بیشتر تیح بود روانی معنا تموم به پسره این

 : بود نوشته تابلو رو... بودمشون ندیده دیشب که بود زده تابلو یه هم

... زنهب رو رگش برداره تیغ اینکه نه... زنه می خودکشی به دست آدم که رسه می جایی به خیانت) 

 ( بزنه باید رو احساسش قید... نه

 خودش همه این.... بود اومده درد به جور بد قلبم... کردم خشک رو صورتم و اتاق تو دماوم دوباره

 زهنو فرید میگه خاله اونوقت... کنه اذیت منو تابلوها این نسب با که بود انداخته زحمت به رو

 زدم کرم یکمی... فهمیدیم هم رو قرن این داشتن دوست معنی و نمردیم شد خوب... داره دوست

 ژر و مداد یه... بشه پوشیده سیاهیاش که زدم پودر کرم هم یکمی... بود شده سیاه چشمام دور ،

 ...پایین رفتم و زدم لبم

 : بود نوشته چپی سمت روی که بود بزرگ تابلوی تا دو هم ها پله گرد پا تو
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 وت بفهمی بعد... بزنی خط راهت سر از رو چیز همه داری دوستش که کسی بخاطر سخته خیلی) 

 ( زده خطتت دیگه یکی خاطر به اون که بودی لیستی

 وفانط به بخاطرش که کسی برود نسیمی با وقتی داره درد: )  بود نوشته راست سمت تابلوی رو

 ( ای زده

 : بود نوشته یکیش رو... بود دیگه تابلوی تا دو گرد پا از بعد

 و گفتم ظغلی جهنم به ، یه حرصم از(  یکیست آسمانمان تنها... نیست ما بین مشترکی هیچ دیگر) 

 : خوندم رو دیگه تابلوی

 ( زد دور رو تو که کسی خاطرات بزن دار) 

... بود گرفت اساسی رو حالم تابلو های نوشته چند هر... کردم رد رو رستم خوان هفت این باالخره

... دید می ویزونتل داشت و بود نشسته کاناپه روی... ببره ضعفم به پی فرید گذاشتم می نباید اما

 تراشش خوش هیکل که بود پوشیده هم مشک گرمکن شلوار یه و رنگ طوسی جذب شرت تی یه

 ینپای اومدی می که ها پله از... بود نشده من ی متوجه هنوز... بود گذاشته نمایش به خوبی به رو

 : بود نوشته روش که بود دیگه ی تابلو یه ها پله روبروی دیوار رو

 می نانی نیمه به را خود خدای آنها ، نیستی تر عاشق خدایشان از که تو... کسی به نده دل) 

 ( شبی نیمه به را تو و فروشند

 : بود نوشته که بود دیگه ی تابلو یه هم تلویزیون سر باالی

 عشقش اینکه از بود خبر بی ولی... خورد عرق یارش وفایی بی خاطر به که پسری سالمتی به) 

 ( میکنه عرق رهدا دیگه یکی زیر

 و دش حناق مثل گلوم تو بغض... شد کم نفسام... ریخت فرو قلبم ، خوندم رو تابلو این وقتی

 دیگه نفر یه زیر کی من آخه... گرفت آتیش دلم خودم گناهی بی برای... میکرد ام خفه داشت

 همب... کنی مکمک تونی می فقط تو... بزنم فریاد رو گناهیم بی چطوری خدایا... بودم کرده عرق

 تممیوف و عماد مثل میشم یکی ، کنی رهام اگه... بیارم دوام بتونم رو ماه شش این تا بده صبر

 ...آسایشگاه ی گوشه
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 نگاهم بازم... کشیدم عمیقی نفس و گرفتم بیفته چشمم از خواست می که رو اشکی انگشتم با

 راست سمت ام کتابخونه. ..میشد تموم من های شکنجه مگه... دیگه تابلوی به شد کشیده

 : بود نوشته بازم که بود زده اون سر باالی هم تابلو یه که بود تلویزیون

 ( آشناست نمکش... کن اش مزه مزه خوری می که زخم) 

 و داره دوستم میکرد ادعا که منو چطوری... بود داده دست از رو عقلش پاک فرید این من خدای

 تماًح... بود معنا تموم به ی شکنجه یه تابلوها این... بده زجر خواست می ها تابلو این با عاشقمه

 ... بود داده باالش پول هم خیلی

 سالم یه با... کنم تحلیلشون و تجزیه بعداً گذاشتم و برداشتم کنجکاوی از دست و کردم پوفی

 : تگف و داد آرومی به رو جوابم و کرد بهم معمولی نگاه یه... کردم خودم ی متوجه رو اون

 ...نخوردی شام که دیشبم... میزه رو هنوز صبحونه آشپزخونه تو برو

.. .آشپزخونه تو رفتم و دادم تکون سری... نداده شام بهم دیشب که اومد یادش باالخره عجب چه

 رو که بود زده ناهارخوری میز طرف دو تابلو تا دو هم اونجا تو... ندارم کشش دگه... خدایا وای

 : بود نوشته یکیش

 ( ندارد قانونی پیگرد دل شکستن آن در که دنیا تموم های قانون تموم به لعنت) 

 :  بود نوشته اش دیگه یکی رو

 یچه بی ها تنهایی وقتی... میدهند نیاز طعم بودنها وقتی... میدهد شهوت بوی ها خواستن وقتی) 

 غریزه وقتی... شوند می انهرو سو هر به هرز نگاهای وقتی... شود می پّر کس هر با ، یار از یادی

 نمی دیگر... نه... میشود نیافتنی دست آرزویی بودن انسان وقتی... پوشاند می را احساس

 ( را دیگری کس هیچ نه و... را تو نه... خواهمت

 اب و نشست روبروم و آشپزخونه تو اومد... اومدم در ام معده خجالت از حسابی و گذشت که یکمی

 :  گفت خفن اخمای

 ...بریز برام چایی هی

 برا یچای تا دو رفتم تا... میده دستوریم چه نشده صبح هنوز... شدم بلند و انداختم بهش نگاه یه

 : پرسیدم و جلوش گذاشتم رو فنجون... کردم حس رو سنگینش نگاه بریزم دومون هر
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 ؟...خوری می چی ناهار برا

 ...رهدی خیلی ناهار برا که چند هر... بپزی هارنا نیست الزم امروز: گفت و کرد بهم معمولی نگاه یه

 برا میگه بعد خوابیده ظهر لنگ تا میگه خودش پیش حتماً... بود معلوم حرفاش تو تمسخر حالت

... شام هم و پزم می ناهار هم براش گفتم خودم... بودم نخوابیده مگه خوب... کنم کار چی ناهار

 : گفتم آروم ، کارم توجیه برای

 ...برد بمخوا ببخش

 ....من نه و بود دلخور اون نه دیشب بحث از انگار... نیست مهم:  گفت و کرد بهم خاصی نگاه یه

 قبالً  هآخ ؟...چیه ها تابلو این ی قضیه بپرسم تونم می:  گفتم و پرید دهنم از خوردم که رو چاییم

 ...بودمشون ندیده

 وشهگ مرموز لبخند... میزد موج نگاهش وت... خباثت نوعی... شیطنت نوعی... شد خیره چشمام تو

 : گفت و زد پلکی... میشد بیشتر لبش ی

 ؟...کرده ناراحتت چیه

 قضاوت این از... رحمی بی این از شکست دلم اصالً...  کنم عرض چه که ناراحت:  گفتم خودم با

 : گفتم و ادمد نشون زده تعجب رو چشمام... ها تهمت و اتهام این بود کرده نابودم... ناعادالنه

 ..نیست مهم برام زیاد نده توضیح خوای می اگه... همین... شدم کنجکاو فقط... نه که ناراحت

 زنمب و بنویسم تابلو رو داشتم دوست که دلمه دردای اینا:  گفت و شد خیره بهم ای لحظه اخم با

 ...ام خونه دیوار به

 ...ابلوت رو نه نویسند می خاطرات دفتر تو رو وندالش درد آدما معموالً:  گفتم و انداختم باال ابرویی

 هر و ثانیه هر در همیشه خوام می... دارم دوست اینطوری من خوب:  گفت و زد محوی لبخند

 ...نیفتم دامش به دیگه تا... آورده سرم به چی لعنتی عشق این نره یادم و بخونم عمرم از لحظه

 اما... نگفتم هیچی دیگه... کردم توهم رو اماخم و شدم ناراحت... خوردم جا خیلی حرفش از

 مغزم تو هی که سوالی و کردم باز رو گشادم دهان بازم و داشت نمی بر سرم از دست کنجکاوی

 : پرسیدم ازش رفت می پایین باال
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 اتاق تو زدی چیه تابلو اون پس...باشه چشمت جلوی تابلوها این خوای می خودت ی گفته به

  ؟...من

 شدم خیره چاییم فنجون به و شدم معذب نگاهش از... دوخت چشم بهم طوالنی و زد پوزخندی

 : گفت که

 ...نره یادت خیانتت وقت هیچ که زدم تو برای رو اون اتفاقاً

 ...نکردم خیانتی هیچ من:  گفتم خشم با و کرد عصبانیم باالخره

 ؟...هچی تو قاموس تو خیانت:  گفت و کشید اش آشفته موهای تو دستی کالفه

 االن... انداخت می راه به رو ای دیگه دعوای و جنگ یه چاشنی داشت دوباره... کردم نگاش کم یه

 بابت و شدم بلند همین برا... بهتره ندم رو جوابش دیدم... نداشتم باهاش رو کل کل ی حوصله

 : زد فریاد که بیرون آشپزخونه از برم رفتم بهش پشت... کردم تشکر صبحونه

 ؟...میکنی فرار چرا... بده منو جواب و جات سر بشین

 ایچشم تو خونسرد و برگشتم... گرفت اساسی رو حالم صبح اول دوباره... کردم مشت رو دستام

 : گفتم و زدم زل سرخش

 رو از رو شمشیرت اول همین از که ندارم رو تو با بحث و جر ی حوصله... کنم نمی فرار من

 ...بستی

 نهبهو نیومده هنوز چرا ؟...شمشیری چه:  گفت خشم با و ایستاد روبروم مداو و شد پا جاش از یهو

 ؟...میگیری

 اهامب اینطور که نیومدم کوه پشت از من فرید:  گفتم و کردم بهش اخم با ، موشکافانه نگاه یه

 دیوار به خونه این جای جای چی برای رو تابلوها این چرا فهمم نمی میکنی فکر... میزنی حرف

 بهم و اعصابم رو بری خوای می اینطوری که دونم نمی میکنی فکر... کنی اذیت منو هک زدی

 رو خودم خدای و خودم وجدان پیش من... میکنی اشتباه داری اما ؟...کردم خیانت که بفهمونی

 ؟...فهمی می اینو... کردیم ازدواج عماد و منو... نکردم خیانتی هیچ که چون... سفیدم

 : زد فریاد... لرزوند رو تنم که بود طوفانی یه چشماش تو... ترسیدم لحظه یه... سمتم اومد
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 وقتی. ..خانوم فریبا نخیر... دیگه یکی بغل تو بری اجازه بدون که ؟...چیه خیانت میکنی فکر تو

 ندادی بها من عشق به وقتی... خیانت میشه این ، مادرت زحمت و محبت عمر یه به زدی پا پشت

 ی ساله چند عشق و کردی باور رو رسیده دوران به تازه مردک اون عشق وقتی... کردی خیانت

 ؟...بگم بازم... کردی خیانت دادی باد به منو

 : گفتم و کردم بهش آمیزی سرزنش نگاه... لرزید ام چونه... گلوم تو نشست بغض

 کنم ثابت بهتون رو گناهیم بی نتونم وقتی... ندارم حرفی من... کنی خسته رو خودت خواد نمی نه

 و کنی خورد رو خودت اعصاب نه بهتره... نداره ای فایده مورد این در بحث و جر و زدن حرف پس

 ...نکن سختش کدوممون هیچ برا... بگذره ماه شش این آرامش تو بزار... منو اعصاب نه

 از تمرف می داشتم که طور همین... پایین ریخت اشکام و شکست بغضم باالخره حرفام گفتن با

 : گفتم بیرون آشپزخونه

 ...نگیر ناهار من برا... سیرم من

 نای که مسکنی تنها به و انداختم تخت روی رو خودم و کردم قفل رو در و اتاق تو باال رفتم فوری

 یزچ همه بار این بودم مطمئن و بود خسته جسمم و روح... گریه... آوردم پناه بود دسترسم در روزا

 ...گیره می خودش به وییج ستیزه بوی و رنگ

 برگ آخرین من و... خاک و شن از پر گردبادی مانند... رحم بی تقدیر ای... مذهب بی تقدیر ای) 

 رو زدن پا و دست فرصت که ، پیچیدی هم در مرا چنان... آمدی سویم به خشکیده درخت یک از

 خوش چه عمیقم تنهایی رب خنک نسیمی مثل گردباد این:  گفتم خودم به ومن... گرفتی من از هم

 از پر... زجر و درد از پر... خاک و شن از پر گردبادی همان تو... کردم می اشتباه... نه اما... نشست

 ...(زندگیم سرد فصل از دیگری ی آستانه در تنها دختری منم واینک... بودی تنهایی

 عدهم کردم باز رو مچشما اینکه محض به... شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ با شش ساعت صبح

 دمنخور چیزی دیگه ، بودم خورده صبحونه که صبح دیروز از... کرد خیز نیم منو و کشید تیر ام

 یه خودش حتماً... نگرفت برام چیزی شبم حتی و بود کرده تموم رو نامردی فریدم... چایی یه حتی

 دوش یه نشده بیدار ریدف تا که حموم تو رفتم فوری... نیومد سراغم دیگه که بود خورده چیزی

 نگاه یه آینه تو و پوشیدم رو دانشگاه ی مقنعه و مانتو و دادم انجام رو کارام ی همه... بگیرم

 همیشه مثل رو موهام از تیکه یه... اومد می چشمام به مقنعه ای سورمه رنگ چقدر... کردم بخودم

 ...پایین رفتم و برداشتم ور وسایلم رنگ کم رژ یه با و بیروم دادم مقنعه از کج صورت به
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 و نشستم... کردم درست دم تازه چایی و چیدم رو صبحونه میز فوری... بود شده هفت ساعت

 المس... آشپزخونه تو اومد آشفته وضع و سر با فرید که مالیدم می عسل تست نون روی داشتم

 موهاش و نشست وقتی ...بود نخورده بهم چشمش مستقیم هنوز... داد رو جوابم آروم اونم و کردم

 رقب... چشمام تو افتاد نگاش تازه... جلوش گذاشتم دبش چایی یه منم و داد حالت دستش با رو

 تو زنمب زل منم حرکت بی و بشه خشک دستم تو عسل قاشق شد باعث نگاهش شیفتگی و نگاه

 ... چشماش

 و چشماش تنفر اون ؟...کنم رباو رو چی آخه... میکنه نابودم... زنه می آتیشم نگاهش این... خدایا

 ... رو اش کننده ویران نگاه این یا... رو نعرهاش

 از پر... عشقه از پر خودش نگاه مثل منم نگاه دید وقتی... خوندم رو نگاهش خط دید وقتی

 :  گفت و برداشت تست نون یه و گرفت ازم چشم... ویرونیه

 ...رکابی به پا آماده... شدی خیز سحر چقدر

 ودز که ندارم ماشین تو مثل که من آخه:  گفتم و زدم لبخندی و بیرون اومدم هپروت از شحرف با

 ساعت السمک و میشه بیشتر هشت ساعت برم تیکه تیکه تاکسی یا مترو با تا... برسم دانشگاه به

 ...میشه شروع نیم و هشت

 ...رسونمت می خودم کن صبر:  گفت میزد گاز رو عسلش کره و نون که طور همین

 هم با هخون تو فقط ما که بود این قانونات از یکی... باشم متکی کسی به خوام نمی:  گفتم محکم

 ...باشیم داشته همدیگه به کاری نباید خونه بیرون و هستیم

... یکن خراب بلدی فقط که... فریبا بزنه گندت ای... کردم عصبانیش حرفا اون با صبح اول بازم

 و هبش شیره آقا باز رفت و شد آتیش ی گلوله دو چشماش ؟...گیری می یاد رو کردن آباد کی پس

 ...خورد زنگ گوشیم شکر رو خدا که زنه نعره

 این مدون نمی... کشید پر هام غصه تموم.... لبام رو نشست آروم لبخند کردم گوشیم به که نگاه

 زدم رو سبز ی دکمه شوق با... آورد می سرحال منو گوشیم پشت از که داشت مار ی مهره ماهان

 : گفتم و

 ...معرفتم بی داداش به سالم
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 شده چی(  برگردوند خودم به رو خودم حرف گرفت ام خنده... ) معرفتم بی آبجی به سالم:  ماهان

 ؟...عزیزم... گلم... خوبی حاال ؟...میگیری پاچه صبح اول که

 ؟...عزیزت و گلت مشد که شد چی حاال... کردی سگم که اول:  گفتم و گرفت ام حنده

 زیزع گل آبجی همیشه تو ؟...سگی تو گفت کی... دیگه نباش ادب بی.... إإإإإ:  گفت و خندید ماهان

 ...هستی خودم

 ...بغلم زیر زاری می که هایی هندونه اون قربون خودت قول به:  گفتم

 ؟...کجاس عنق شادوماد این حاال:  گفت و خندید غش غش

... وای ای... بود قرمز پارچه یه صورتش و بیرون بود زده گرذنش رگ که کردم فرید به نگاه یه

 از پر چشمای اینکه مثل... نه اما... کرده گیر گلوش تو لقمه نکنه... بود شده اینطوری چرا این

 عمر یه شرش از و بشه خفه لقمه یه با که فریبا نداری شانسا این از... سالمه سالم خشمش

 : اومد انماه صدای... بشم راحت

 ...مُردی فریبا

 ...سیاه سق نکنه خدا:  گفتم و زدم لبخندی

 ...برسیم هم به تا کن زبونی بابل خوب حاال:  ماهان

 ...رسونه می سالم و خوبه فریدم:  گفتم

 ...بخوره حرص بیشتر تا برسون هم رو بنده سالم:  گفت بدجنس ماهان

 ...دنبالت بیام ای آماده:  گفت دوباره... شیطنتش این به خندیدم

 ...میام خودم... بری و نکنی وراجی اینقدر و کنی لطف اگه... نکرده الزم نه:  گفتم

 ...وراجم من:  ماهان

 ...آره:  گفتم

 ...دنبالت میام راهم تو فری... بگی تو چی هر... باشه:  ماهان

 : گفتم میکرد منگاه داشت تموم عصبانیت با که کردم فرید به نگاه یه و کرد قطع رو تلفن
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 ...دانشگاه برسونه هم رو ما راه سر خواد می... دنبالم میاد داره ماهان... در دم میرم من

 : زد فریاد که بیرون آشپزحونه از بیام اومدم و کردم خداحافظی باهاش

 ...بیرون بزاری در این از پاتو من ی اجازه بدون میکنی غلط

 زور همه این از... مالید می تست نون روی عسل مومت خونسردی با داشت... برگشتم حیرت با

 : گفتم حرص با و اومد جوش به خونم ادبیش بی همه این از... گوییش

 ؟...دارم کار شما ی اجازه به من مگه

 رتپ و بود دستش تو که چاقویی خشم با و زمین رو شد پرت صندلی که شد بلند جاش از چنان

 : زد فریاد و گرفت بازی به رو گوشم ی ردهپ ناهنجارش صدای که ، میز رو کرد

 ...رسونمت می خودم گفتم بهت اولم از... بشه شروع کتک با روزمون دومین که نکن کاری فریبا

 ...بشم آماده تا جا همین بشین:  گفت و بیرون رفت آشپزخونه از بعد

 جااین از گذاشتی پاتو بخدا فریبا:  کرد تهدید اش اشاره انگشت با و برگشت آشپزخونه در دم

 ...بیام تا بشین آدم مثل پس... شکنم می پاتو قلم بیرون

 خدایا.. .کرد تند تند و کوتاه نفسای به مبدل منو خشم و باال رفت ها پله گرد پا از فوری حرفش با

 ابخر تربیتش بی صاحب سر رو ، رو هست توش چی هر و خونه این تموم که بشم منفجر نزار تو

 ...میکنم

 : گفت که بود ماهان... پریدم جا از گوشیم زنگ صدای با

 ...نزدیکم من بیرون بیا

 ...میام فرید با من برو تو ماهان:  گفتم کوتاه مکثی از بعد... باشم خونسرد کردم سعی

 ...بیرون بیا نکرده الزم ؟...نزدیکم این که حاال... چی یعنی:  گفت حرفم از تعجب با ماهان

... ردبرگ خدا رو تو... رسونمت می خودم میگه... عصبانیه فرید این... نمیام انماه:  گفتم حرص با

 ...کنه برخورد بد باهات ترسم می

 دم... زنم می دور دارم نباش نگران... باشه:  گفت دلگیری صدای با فهمید رو حالم که ماهان

 ...بگو بهم کرد اذیتت اگه فریبا... بینمت می دانشگاه
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 ادفری دم نمی رو جوابش دید وقتی... خوردم می حرص و بود ساعت به نگاهم قطف... نگفتم هیچی

 : زد

 ؟...گفتم چی فهمیدی

 ...زنی می داد چرا دیگه تو... خب خیلی:  گفتم ناراحتی با

... کمه تختشون یه همشون پسرا این خدایا... شدم پنچر صندلی رو منم و شد قطع گوشی

 ...بدند نشون خودشون از رو خشن رفتارای این میدن اجازه خودشون به چطوری

 ونهدیو منو داره دیگه پسره این خدایا... بود هشت ساعت... کردم نگاه ساعت به گذشت که یکمی

 نگاهم چپ چپ... اومده در حموم از آقا تازه دیدم... اتاقش دم رفتم و باال دویدم سریع... میکنه

 : گفتم که کرد

 ؟...میکنی نگاه پچ چپ تو باشم طلبکار باید من

 ده هاگ... گیره سخت خیلی استاده این شده دیر بخدا فرید:  گفتم و طرفش گرفتم رو دستم مچ

 ...برم خودم بزار... ده نمی راهم کالس تو برسم دیر دقیقه

 می نیم و هشت ساعت سر نترس:  گفت تموم خونسردی با اتاقش تو رفت می که طور همین

 ...بشم آماده تا نزن حرف نقدرای و برو حاالم... رسونمت

 ینا خره باال... گرفتم تهوع حالت که بودم خورده حرص اینقدر... پایین رفتم دوباره و کردم پوفی

 : گفتم و زدم کمر به دست... رسید دقیقه ده از بعد غرور کوه

 ...کنم تالفی چطوری دونم می... میشه منم نوبت

 : گفت رفت می حیاط طرف به که طور همین... پایین افتاد قلبم که کرد ملیحی ی خنده

 ...بریم بدو... شیطونه کار عجله

 اب ماشین از... بود نه به ربع یه دانشگاه دم رسیدم تا ولی... رفتم دنبالش ها خورده کتک مثل

 : گفتم خندید می آروم داشت که بهش و... بهم کوبیدم محکم رو در و شدم پیاده خشم

 ...باش منتظرم... میارم در بدجور سرت رو تالفیش... نده راهم کالس سر اگه... فرید بخدا
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 ازت من اساسی حال یه... زدم می غر خودم با هنوز و دانشگاه تو رفتم درار حرص های قدم با

 حیاط تو ساعت یه من و نداد راهم استاد و شد بشه نباید اونچه باالخره... روانی فرید بگیرم

 دبای کس هر با... کنم چیکار باهات دونم می... کشیدم نقشه و خوردم حرص و رفتم راه دانشگاه

 لعنتیش خود... اومد برام اس ام اس یه که براش بودم نقشه افکار تو... کرد رفتار خودش مثل

 ...بود نوشته بعد و بود گذاشته خنده شکلک تا پنج ، کردم باز که رو پیام... بود

 ماهان اون با دیگه که حقته اما... عزیزم چرونی می غاز همحوط تو داری که بزنم حدس تونم می

 ... نمیام کوتاه اینطوری دیگه ی دفعه که باش رفتارت مواظب... بگیری قلوه ندی دل لعنتی

 فیتال... عوضی احمق:  گفتم خودم با و کیفم تو انداختم و کردم خاموش رو گوشی اصالً حرص با

 ...نیستم ثریا مامان دختر نکنم

 ...میکنی سکته ؟...میخوری حرص داری اینقدر چرا ؟...دختر چته تو

 : گفتم و کردم روبوسی و دست باهاش و برگشتم... اومد سرم پشت از که بود افسانه صدای

 ...اعصابم رو رفته صبح از لعنتی فرید این... نیست چیزیم

... کرد مالیم تف و بغلم تو انداخت رو خودش و رسید هم مارال که بپرسه چیزی رفت افسانه

 : گفتم دعوا با و طرف اون کردم پرتش

 ...خرابه حسابی اعصابم که نچسب بهم زیاد امروز مارال

 چقدر ببین ، بوس و دلتنگی عوض ، دیده رو ما روز دو از بعد ؟...عنق تو چته:  گفت اخم با مارال

 ...صبح اول خوردی تلخ قهوی حتماً...أه...أه... تلخه

 وت سر تو رو تالفیش که خوردم حرص فرید دست از اینقدر... رو گاله اون ببند:  گفتم حرص با

 ...میکنم خالی

 شخود... دنبالت بیایم نزاشت... گرفته اساسی رو حالت صبحی پس:  گفت و زد پوزخندی مارال

 ...جذاب فرید آقا این شیطونیه عجب... برسوندت دیر که آوردت

 چیکار فرید ؟...خبره چه اینجا:  گفت و کرد مارال به نگاه یه ، نم به نگاه یه واج و هاج افسانه

  ؟...کرده

 :  گفت و خندید شده گشاد چشمای با افسانه که... گفت براش رو چیز همه مارال
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 ...داره دوست هنوز فرید... فریبا... دارن تعصب عشقشون رو مردا من جون

 : زدم ددا ؟...میگفت چی داشت این... کردم نگاهش غیظ با

 ...دم نمی ایکبیری این دست به رو ام جنازه من... دو هر تو با کرده غلط اون ؟...داره دوستم

... خان فرید شخص به دم می رو ات جنازه خودم... مَردی دیگه که تو... اوه:  گفت و خندید مارال

 ...نهک خاکت هم و بشه کیفور کیفور دیدنت با بار آخرین برای و بده غسلت خونه غسال تو هم که

 : دادم ادامه افسانه به رو و ندادم مارال مزخرفات به محل

 ؟...فهمیدی... نزدی زدی حرف من با روانی این داشتن دوست و عشق از دیگه بخدا افسانه

 و در خوب خدا... اید دیوونه تون دو هر شما اصالً ؟...فهمیدم بابا نزن خب خیلی:  گفت افسانه

 ...کرده جور هم با رو تخته

 ، بشم بیدار صبح و بخوابم که امشب نم فکر که خوردم جا یه رو سال صد حرص ظهر تا خالصه

 ...رو مزه با فرید این داشتم براش ولی... ریخته دندونام و شده سفید موهام تموم

 : گفت افسانه ، بیرون بیام خواستم می دانشگاه از که ظهر

 ...ارهد دوست چقدر ببین ، دنبالت اومده فرید

 ...باشه پیدا نا سرش اون که بدم نشونش داشتنی دوست یه:  گفتم و کردم نگاش چپ چپ

 ...میاره سرت بالیی نزار دمش رو پا:  گفت مارال که کردم خداحافظی ها بچه با

 زل همب مسخره لبخند یه با اونم که کردم نگاهش... رفتم ماشینش سمت به و دادم تکون دستی

 ی دقیقه تو... کرد باز برام بود نشسته که طور همون رو جلو در شدم که ماشین نزدیک... بود زده

 دز بوق تا چند... دادم تکون دست تاکسی برای و ماشیبنش جلوی رفتم و کردم کج رو راهم ، آخر

 یفور منم و ترمز رو زد پام جلو تاکسی یه پایین اومد که ماشین از... ندادم بهش سگم محل اما

 جا همون یا دنبالم میاد داره... شده چی ببینم برنگشتم دیگه... افتاد راه هم راننده و شدم سوار

 ...بود نشده خنک دلم چرا دونم نمی اما بودم گرفته حسابی رو حالش... زده خشکش

 دهنرسی هنوز... انداختم خیابون به نگاه یه تو برم اینکه از قبل و کردم باز رو حیاط در و رسیدم

 که مونب اتاق تو تونستم نمی... آشپزخونه تو اومدم و کردم عوض لباسامو و باال رفتم یفور... بود
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 باهاش باید... نرسه بهت دستم که تپیدی موش سوراخ تو رفتی و ترسیدی ازم بگه بهم بعداً 

 هک کالسی... بودم دلخور دستش از حسابی...بلرزم بادها این از که نبودم بیدی ، میکردم مقابله

 ...بود مهم خیلی برام بودم داده دست از امروز

 که یوانل یه شکستن وحشتناک صدای که کردم می آماده چایی داشتم و بود آشپزخونه در به پشتم

 فرید و تمبرگش و کشیدم بنفشی جیغ که... پروند جا از حسابی منو خورده سماور کنار کابینت در به

 اصالً  که بود مشغول فکرم اینقدر... دیدم ونهآشپزخ در دم نشسته خون به چشمای تا دو با رو

 : زد نعره که میکردم نگاش داشتم ترس با... بود شده هال وارد کی و اومد فرید کی نفهمیدم

 ... بندازی دست منو کردی پیدا جراًت دیگه حاال

 و مچسبوند آمپر پیش در پی های نعره از... گرفته پیش دست اون باشم طلبکار من اینکه عوض

 : زدم داد خودش ثلم

 ؟...شاه ناصرالدین ؟...هستی کی تو مگه

 کجا زا نفهمی که ، فریبا بگیرم تو از حالی یه من:  گفت زد می نفس نفس خشم از که طور همین

 ...خوردی

 :  گفتم و زدم پوزخند اما... لرزید می دلم و دست لیوان شکستن از هنوز

 کاری اًمخصوص که صبح پای باشه این... گرفتم یاساس رو حالت پیش دقیقه چند من اینکه مثل

 ...نده راهم کالس تو استاد که کردی

 تب نکنه خدایا... بود داغ دستاش چقدر... چسبید رو دستم مچ که ، بیرون آشپزخونه از برم رفتم

 ...خورد می صورتم تو داغش نفسای و بود شده عوض نگاش رنگ... کردم نگاش... باشه داشته

 همیش نزدیکم وقتی هنوزم... داره دوستم هنوزم... چشه دونستم می... میشد خراب داشت حالش

 و شدنا داغ این به نمیشد فعالً اما... بودم نگران براش منم... داشتم دوستش منم... میشه داغ

 ... باشه هوس و نباشه عشق شاید... داد بال و پر داشتنا دوست

 پشیمون وگرنه نکن رو اینکار من با دیگه ی دفعه:  گفت و تر عقب رفت و کرد ول رو دستم مچ

 ...میشی

 ... باشم نداشته کاریت منم تا نزار دمم رو پا تو:  گفتم بود بهش پشتم که طور همین
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 دیگه که بودم خورده حرص اینقدر امروز... زدم هم رو ناهار کردن درست قید و اتاقم تو رفتم

 و نزمی رو خوردم سر در پشت... کنم درست ناهار و یستمبا گاز سر بود نمونده باقی برام توانی

 قدرت تموم با قلبم گرفت رو دستم وقتی... بود شده مرگم چه دونم نمی... کردم بغل رو زانوهام

 ساساح بهم هنوز اونم یعنی ؟...مونده بینمون عشقی یعنی... بیرون بزنه ام سینه از خواست می

 رااج من برا عدالت و زوده هنوز... ببخشمشون راحت اینقدر که نبود عادالنه این... نه... نه... داشت

 ...کنه غلبه بهم احساسات نزارم و باشم مراقب باید... نشده

 : اومد صداش و خورد در به ای تقه که بودم افتاده تخت تو خورده شکست لشکر مثل

 ...نشده سرد تا بخور بردار... گذاشتم در پشت ناهارت فریبا

 با... کردم باز رو در بعد و کردم صبر ای دقیقه پنج... شد دور که شنیدم رو پاش صدای و گفت اینو

 و دز برقی ،چشمام دوغ کوچک ی شیشه یه ی اضافه به ، جوجه سیخ یه و برنج بشقاب یه دیدن

 پزآش جون به و خوردم می هی... غذا به کردم حمله آپاچیا مثل... بود گشنم خیلی... بندری ام معده

 رو فرید و من... بودم نخورده حسابی درست چیز که روزه دو االن... میکردم دعا فرید و قاصد و

 ...داشتند گناهی چه هامون معده...  بودیم افتاده لجبازی ی دنده

 این مثل و بود تخت تخت هنوز برم قربونش که کشیدم شکمم به دست یه شد تموم غذام وقتی

 و ناهاری چنین خوردن از بعد... کردم شکر بار هزار رو خدا... بود نشده ورقلمبیده بازاریا حاجی

 : گفت می همیشه خاله... چسبید می ساعته چند خواب یه دوغ اون

 مثل غدو شیشه باالخره... بیفتی باید خوردیش تا... میکنه عمل گلوله مثل ، دوغ یا ماست با غذا

 با معمول طبق که بودم خوابیده چقدر دونم نمی... سراغم اومد خواب ثانیه کی ای و کرد عمل گلوله

 ...محل بی خروس این به... أه:  گفتم خودم با... باال پریدم خواب از متر سه گوشیم زنگ صدای

 ...محل بی خروس بنال:  گفتم و گوشم دم گذاشتم رو گوشی

 ...پیرزن ننالی اینقدر تو بزنم زنگ بار یه نشد:  گفت و خندید مارال

... یدزن می زنگ خوابم من وقتی همیشه که کنه گور ال رو افسانه اون و رو تو... خدا:  تمگف حرص با

 هر بشید النسل قطع الهی که... میکنید قطعش نیمه نصفه و برم حسابی خواب یه زارید نمی

 ...دوتون
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 باید... هسیاه که سقتم... میکنه نفرین هی نمیگم هیچی چی هر... نزن زر اینقدر بابا بشین:  مارال

 ...کنم دود چیزی ، اسپندی یه برم

 ...میشه رفع سرتون از کل طور به خطر بخدا... کن دود رو ماهان ی کله موهای برو:  گفتم

 تهدید... پره خیلی ازت دلش ماهان این... باش خودت مواظب خره:  گفت و خندید غش غش

 ...گوشته بزرگه تیکه... بشی نزدیکش اگه کرده

 ...نیست عیب پیرمردا بر آرزو ، گوب بهش:  گفتم

 وقتی ونید نمی... نکرد کاریت فرید خونه رفتی وقتی بپرسم خواستم می فقط:  گفت و خندید بازم

.. .شدیم ولو زمین رو خنده از افسانه و من... بود دیدنی چقدر اش قیافه نشدی ماشینش سوار

 ...خوری حلوا میریم فردا دیگه گفتیم

 ...کلم برگ نه ، فریبا میگن من به زارم می دلتون به رو حلوا داغ:  گفتم و زدم لبخندی

 ؟...دهنی تو یه... فحشی یه... نگفت بهت چیزی:  گفت و خندید بازم

 ؟...بشه خنک دلت زد کتکم آره بگم خواست می دلت... خانوم مارال چیه:  گفتم

 ...نکنی درش دو اینطوری هک بخوری فرید از حسابی کتک دست یه باید تو... واال آره:  گفت

 یه با... اما و زد فریاد سرم البته... باش خیال همین به... پنبه گونی گونی بیند خواب در شتر:  گفتم

... اتاقم تو اومدم و ندادم بهش ناهارم که بود این اشم تنبیه... نشست پس شیری کله ی نعره

 ...اتاق تو بیاد نکرد جراًت... اتاق رد پشت گذاشت برام جوجه چلو دست یه بعد ساعت نیم اونم

 اشقع شاید... مخش رو حسابی بیام باید... افتاده گیری پاچه چه گیر... فرید بیچاره:  گفت مارال

 ...دادم می براش جونمم میشد اگه که... میشد من

 ...چنگتون مفت فرید ، بکن داری دوست کاری هر... احمقی تو بسکه:  گفتم

 تگف می راست مارال... کنه قطع رو تماس داد رضایت باالخره همدیگه کردن بار لیچار کلی از بعد

 دیده ور ام پیروزمندانه فتح و بودم برگشته یکمی کاش ای... بود دیدنی فرید ی قیافه موقع اون ،

 .. بودم برده لذت و بودم
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 آب مشت یه حرصم زا... افتاد آینه باالی تابلوی به چشمم دوباره که زدم صورتم به آبی یه رفتم

 شب هفت ساعت... پایین رفتم و رسیدم خودم به یکمی ، اتاق تو اومدم دوباره و تابلو به پاشیدم

 بهش... رفت می ور موبایلش به داشت و بود سالن تو فرید... بود شده تاریک حسابی هوا و بود

 : داد ادامه و داد رو جوابم و برگشت... کردم سالم

 ...شام یا ناهار یه از دریغ و یمکرد ازدواج روزه دو

 سمت رفت حواسش باز و پایین انداخت سرش... میکنه ازدواجم ازدواج چه... زدم پوزخندی

.. .دوخت چشم بهم تعجب با و خورد جا ناگهانیم حضور از که ایستادم کنارش رفتم... موبایلش

 : گفتم و شدم دوال جلوش سینه به دست

 ... کنم آماده براتون تا دارید میل چی آقا ببخشید

 ور شیطون خاص لبخند یه ، بعد و کرد روشن باهاش میشد رو شهر یه که زد برقی چنان چشماش

 : گفت و نشست فرمش خوش لبهای

 ...سنگک نون و نوشابه و شیرازی ساالد با قارچ املت

 یم آسترم پرو آدمای بعضی بدی که رو:  گفتم لب به پوزخندی با و انداختم باال براش ابرویی

 ...خوان

 نمم(  پرو بچه بخندی آب رو... ) شنیدم سرم پشت از رو اش خنده صدای که ، آشپزخونه تو رفتم

.. .بیرون کشید می موقتاً  هام غصه هوای و حال از منو هاش خنده و بودم شاد... بود گرفته ام خنده

 پیدا احتیاج عمل ینا به مامان میشد ؟چی... گرفت نمی قرار راهم سر عماد اگه میشد چی

 دنیا یه و بودیم کرده ازدواج هم با فرید و من ، بود نیفتاده ها اتفاق این اگه شاید ؟... نمیکرد

 ...داشتیم عشق و خوشبختی

 هی سر... داد می ناشتایی دستور که بود خریده رو املت مخلفات ی همه... شدم بکار دست فوری

 اب رو اون تای نه انگشتش تا ده از فرید آقا کنم فکر که کردم درست خوشمزه املت یه ساعت

 زنگ صدای که گذاشتم می میز روی ، رو ساالد ظرف و چیدم می رو میز داشتم... بخوره املت

 ...زده زنگ بهش کی شب موقع این که ببینم تا ایستادم گوش... کرد هوشیار منو تلفنش

 بخت این... شد گرفته اساسی المح... خطه پشت دخترش دوست که فهمیدم زدنش حرف طرز با

 یم جوالن مغزم تو گلوله نفیر مثل فرید صدای... زد می پس رو ایم دقیقه چند شادی سیاهمم
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 اما ، اش خونه بیاد خواست می مونا اینکه مثل... بگیره قلوه و بده دل آروم بود نکرده عوضی... داد

 ...نیستم خونه که گفت بهش فرید

 فردا تو نه... میام شب فردا... شم فدات آره... شده تنگ برات منم دل خوب... عزیزم چیه:  فرید

 شتربی تا شام برا بیا شب دوشنبه...من خروپوف جز رسه نمی بهت چیزی و خستم آخه... نیا شب

 ...باشم خدمتت در

 : داد ادامه... بیاره در منو حرص که زنه می حرف بلند چطوری ببین... روانی آشغال

 ...عزیزم بای... خاطره پر شب دوشنبه تا باش من ماه مواظب... بوسمت می گلم باشه

 ودمخ غرور بخاطر اما... کنم خالی ظرفشویی سینگ تو رو درخواستیش املت تموم بود مونده کم

 اینقدر که ظهر برعکس قبراق و حال سر... گذاشتم ام تیکه تیکه جیگر این رو دندون بازم

 مازلماد صدای شنیدن اینکه مثل... نشست میز پشت و آشپزخونه تو اومد بود عنق و عصبانی

 :  گفت و کشید بویی... بود کرده شارژش خیلی

 پخت دست خوایم می بار اولین برا باالخره... ما دایی دختر این انداخته راه بویی عجب... به به

 ...بخوریم رو خانوم

 ...کردید شیشه تو منو خون که ورهبخ دخترت دوست اون و تو شیکم به کارد:  گفتم دلم تو

 یکمی... جلوش گذاشتم و کردم املت از پر رو بشقابش خفن اخمای با نگاهی و حرف هیچ بدون

 یا لقمه چند... نگه چیزی داد ترجیح... عصبانی کانال رو رفتم دوباره که فهمید... شد خیره بهم

 : گفت و رفت هفتم آسمون به رو اش چه چه... به به که خورد

 اون ببره خودش با هم رو تو خواست می که کردی خودت اسیر رو عماد پختت دست همین با

 ...دنیا

 چپ چپ... شدید ی سرفه تا چند از بعد... افتادم سرفه به و پرید گلوم تو لقمه حرفش با

 به منگفت هیچی... نداشت روحی تعادل روانی این... میکرد نگام پوزخند با داشت که کردم نگاهش

 : گفت دوباره... نبود کن ول ولی... گرفتنه خون خفه ابلهان جواب مارال قول

 ؟...زدم بدی حرف... توهم رفت اخمات چرا ؟...چیه
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... گرفتم می اساسی باید رو حالش... کرد مدارا این با نمیشد... دادم بیرون سختی به رو نفسم

 فسمن راه تا خوردم دوغ کمی یه... کرد ررفتا باهاش نمیشه آدم مثل... بریدم می سر پنبه با باید

 : گفتم و بشه باز

... نیمیک رو کار همین داری االنم... کنی شکنجه منو جدی و شوخی با داشتی دوست نوجونونیم از

 مه و میکنه ناراحتم هم عماد و ها گذشته یاد...  نباشه حالیم هیچی ، نیستم که زمینی سیب

 و داشته دوست روز یه... افتاده آسایشگاه توی که رو آدمی اون یکی وقتی دونی می... داغون

 آدم ادغمب... هیچی که ناراحت... بیاره یادم به رو اونو لودگی با تو مثل یکی...  بوده زندگیش عشق

 ...گیره می

 یه تو... برجسته گردنش رگ و شد قرمز دوباره صورتش نداشت رو انتظارش اصالً  که حرفم از

 ضرب زا... صورتم تو بود زده سنگینش دستای اون با لعنتی... گرفت آتیش مصورت طرف یه لحظه

 : مگفت و چشمام تو ریختم رو نفرت تموم و شدم بلند جام از... نشست اشک به چشمام سیلی

 ...متنفر... فرید متنفرم ازت

 کرده ور فلک گوش بشقاب و لیوان شکستن صدای که بودم نرسیده اتاق به هنوز... باال رفتم دو با

 و خوش دخترش دوست با خودش... جاش سر بیاد حالت تا بشکن اینقدر... روانی ی دیوونه... 

 و دمکر قفل رو اتاق در... بگیرم خون خفه باید زنم می حرف قانونیم شوهر از که من و میکنه بش

 فتهر روف بدجور انگشتاش جای.. میکرد گزگز و نداشت حس صورتم هنوز... ایستادم آینه روبروی

 الدهق این تونستم می کی ؟...میشد تموم کی درد این... زدم پس اشکامو... صورتم پوست تو بود

 ؟...کنم باز گردنم از رو اجبار و زور ی

 ونا دیگه فرید این که فهمیدم سیلی این با اما... کرد آب دلم تو قند هاش خنده و دستور اون با

 می آغوش تو منو اومد می میشد زخم زانوهام و خوردم می زمین وقتی که فریدی... نیست فرید

 خوب زود زود عشقه ی بوسه این گفت می و بوسید می زانوهامو و میکرد پاک رو اشکام و گرفت

 ولتا قلب به بود کشیده خنجر...آورد می در رو اشکم ، اشکام کردن پاک جای به االن اما... میشی

 ...ام زده

... مداد گوش بود کرده بلند من برای مطمناً رو صداش که استریو یصدا به و کشیدم دراز تخت رو

 و سیگار بساط حتماً... بود گذاشته بیرون اومدیم که محضر از بعد ، عقد روز که بود آهنگه همون

 میکرد جراًت کی اما... خونه این تو بودم اومده فرید دادن ترک برای من... بود محیا هم مشروبش
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 دشای تا صبوری جز اومد برمی دستم از کاری چه... کنی ترک باید که بگه مار و زهر برج این به

 ...ببینه منو و برگرده لحظه یه برا خدا

 هیجدهم فصل. 

 می نه... بیرون خونه از زدم و شدم آماده رفتن حموم بدون و شدم بلند صدا و سر بدون صبح

 بدی وزر... بود نزده زنگ بهم دیگه نماو... دانشگاه برسون منو خواستم می نه و ببینمش خواستم

 سخرهم فقط که گفتم بهشون رو خوردنم سیلی ماجرای... کردیم حال مارال و افسانه با کلی و نبود

... هدیگ بود خرسه خاله دوستی مثل دوستیشون هم اینا... کنم چیکار خب... خندیدند و کردند ام

... خونه رفتیم زودتر ساعتی یه ما و نیومد استادمون آخر زنگ و بود من روز روز اون خدا شکر

 یه سر و شدم بکار دست فوری و خونه اومدم و گرفتم رو موادش راه تو بودم کرده الزانیا هوس

 تمبرگش سیب یه با و کردم دم رو چایی... گذاشتم فر تو که رو الزانیا... بود آماده چیز همه ساعت

 ... کردم روشن رو تلویزیون و... سالن تو

 مد اومده حتما... بود فرید خود... اومد آشپزخونه تو از موبایلم صدای که زدم سیبم به رو اول گاز

... شد طعق بردارم رو تلفن رفتم تا... نده گیر من به اینقدر که کنم چیکار باید من خدایا... دانشگاه

 روشن رو صفحه... دادم می جواب باید نبود ای چاره... خورد زنگ دوباره نکشیده ثانیه به اما

 می رو اشهدم باید دیگه... بودم نشنیده رو صداش چطوری... بود زده زنگ بار ده خدا یا... کردم

 : زدم رو تماس ی دکمه... خوندم

 اون جواب چرا... هستم منتظرت دانشگاه دم ساعته یه ؟...هستی گوری کدوم:  زد نعره فرید

 ؟...نمیدی رو وامونده

 ...شد تعطیل کالسم زودتر ساعت یه... ام خونه:  گفتم رومآ و ترسیدم خشمش از

 نتلف کنم فکر که کردم گوشی به خشم از پر نگاه یه... کرد قطع ای دیگه حرف بدون رو تلفن

 می حرص و زدم می حرف خودم با لب زیر و اُپن رو کردم پرت اونو و سوخت ترسش از بیچاره

. ..باشیم داشته همدیگه به کاری نباید نگفتی اول از همگ ؟...کجام من چه تو به آخه... ) خوردم

 ( ؟...کنم چیکار رنگ هزار فرید این با من خدایا

 از... بخورم ازش سیر کتک یه که است االنه... برسه دادم به خدا... اومدش که نشد ربع یه

 نوزه... کنم فلق رو در و اتاق تو برم بزنه منو خواست اگه که باال برم که بیرون اومدم آشپزخونه

 جاهمون رو کیفش... سالن تو اومد غضب میر و شد باز سالن در که بودم نرفته باال رو اول ی پله
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 ناگهانیش حرکت از... صورتم سمت کرد پرت قدرت تموم با رو کلیدش دسته و زمین رو انداخت

 اینقدر... اه پله وت شد پرت و دستم کنار به خورد کلید دسته که گرفتم صورتم جلوی دستامو تا دو

 تو ای صورتم تو نخورد پرتابش این با خوشبختانه اما... درآورد رو آخم صدای که بود محکم ضربه

 هنشون چه... بود کرده کورم حتماً باال بودم نگرفته موقع به دستامو اگه... بشم کور که چشمم

 ...نمیره درزش ال مو که تیپش مثل خوبه گیریشم

 ...نزار منتظر منو دیگه نگفتم مگه:  گفت و زد شیری کله ی نعره یه

 که مبگ چیزی نتونستم ترسم از... بود شده ترسناک واقعاً دیگه دفعه این... ترسیدم ازش آن یه

 : زد فریاد و شد عصبانی بیشتر

 ؟...بده رو جوابم کری مگه

 تعطیل زودتر سکال ، نیومد استادمون... نبود عمدی:  گفتم آروم و دادم جراًت خودم به یکمی

 ...برگشتم همین برا... شد

 ؟...بشم عالف اونجا ساعت دو نیام که بزنی زنگ یه تونستی نمی:  گفت آرومتر با این

 بود بار دومین این... شد خنک شکمم اعضای ی همه و روده و جیگر... شد آب قند کارخونه دلم تو

 : گفتم مظلوم ای چهره با... کار سر رفت می که

 ...بودن حواسم

 ...ام خونه تو من نبود حواست صبحم:  پرسید دوباره و کرد ریز چشماشو

 بخاطر هن و دانشگاه برسم دیر خواستم می نه... بود حواسم بار این اتفاقاً نه:  گفتم و زدم لبخندی

 ...ببینمت خواستم می دیشبت کتک

 زنا ماش دونه می فقط خدا... هکشت منو صداقتت همین:  گفت و زد زل بهم مهربونی با ای ثانیه چند

 ...هستید هایی عجوبه چه

 کاش ای... داشتم دوستش چقدر خدایا... بود لباش رو محو لبخند یه... میکردم نگاهش داشتم

 عوض نگاهش رنگ یهو... موندم می کنارش عمرم تموم ماه شش بجای کاش ای... بود من مال

 روانی... اومد می خون داشت چقدر... اوه... اوه. ..کردم دستم به نگاه یه... دستم رو رفت و شد

 شوندمن صندلی رو و آشپزخونه تو بردم و گرفتم رو دستم و جلو اومد... آورده دستم روز به چه ببین
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 که مجون به بیفته بتادین و پنبه با خواست می... آورد رو الزم مواد اولیه های کمک ی جعبه تو از و

 : گفتم و کشیدم پس رو دستم

 ...کنم تمیز رو شاهکارتون تا بیرون بفرمایید شما دارم دست خودم

 میزت رو زخم بتادین و پنبه با و میز رو گذاشت و گرفت محکم رو دستم و نبود بدهکار گوشش اما

 نزدیک صورتش... باال میره هی داره فرید دستای حرارت میکردم حس... بست باند با و کرد

 فتمگ بیرون بیارمش حالت اون از اینکه برای... میشد داغ داشت رهدوبا نفساش حرم و بود صورتم

: 

  ؟...داری وجدان عذاب

 ...شده خنک خنک بدنم اعضای ی همه تازه... وجدان عذاب چی برا:  گفت و زد پوزخندی

 ( بگیری آتیش اصالً نه... بکنی کوفتت گرمی خنکی جای به که بکنم کاری یه... بدجنس) 

 ایدش... اومد می چشمام روز به چه دونی می ، باال بودم نگرفته موقع به دستامو اگه:  گفتم بازم

 ...شدم می کور

 :  تگف شیطون و زد زل چشمام تو ثانیه چند و شد خم صورتم تو و کرد میز حایل رو دستاش تا دو

 ...نمیکردی خراب رو مردا ما روزگار دیگه چشمات اون با الاقل... بهتر

 و فر طرف رفتم و شدم بلند و بیرون کشیدم دستش از رو دستم و شدم سگ دوباره حرفش با

 : گفتم

 ...نیست ما چشمای تقصیر... میشه خراب روزگارتون که خودتونه خودخواهی

 پسره.. .زند می دید منو داشت و بود ایستاده اما... بود بهش پشتم... بیرون کشیدم رو الزانیا ظرف

 زانیاال ظرف... نکنه بغلم پشت از که میکنه کنترل رو خودش داره لیخی بود معلوم... چرون چشم ی

 : شد باز زبونش و میز رو گردوند چشم باالخره... گذاشتم میز روی رو

 ...خودم خانوم کرده چه ببین... به به

 وت خانوم من گفته کی ؟...بود کجا دیگه مالکیت میم این... خودم خانوم... کردم هنگ حرفش با

 همهنف اینکه برای اما... شکنم می آجیلی نوع همه دمم با دارم... اومد بدت هم خیلی که نه ...هستم
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 دز آشپزخونه از ببخشید یه با و بود گرفته اونم... کردم نگاهش چپ چپ کردم ضعف حرفش با

 دارم دوست منم بخدا... بود افتاده روزی و حال چه به بیچاره... بود گرفته ام خنده... بیرون

 رو داشتش دوست... عاشقمی و داری دوست قبل مثل منو هنوز که بشه ثابت بهم باید اما... یزمعز

 عشقش که بشه ثابت بهم باید... داشت مادرم که دینی روی از نه و خواستم می تنفر روی از نه

 ...واقعیه واقعی

 تنبیه که خسیت های بچه مثل... نشست اومد زیر به سر و آروم... زدم صداش چیدم که رو میز

 یه ، شد سیر که بعد... خوردیم رو ناهارمون سکوت تو و کشیدم الزانیا دومون هر برا... باشند شده

 :  گفت و کرد تشکر ازم و کرد بهم نگاه

 ...ممنون زحمتت بابت... نظیره بی پختت دست

 براش ییچا فنجون یه و شستم رو ظرفا و کردم جمع و میز... سالن تو رفت و دادم تکون سری

 : گفتم و بردم

 ... زیاده درسام... اتاق تو میرم

 :  گفت باال رفتم می داشتم که طور همین...  و کرد تشکر چای بابت ازم

 ...خوام می معذرت کلید دسته اون کردن پرت بابت

 ... کردم فراموش نیست مهم:  گفتم فقط و برنگشتم

 ها لهپ لب... گرفت دلم... بود گذاشته غمگین آهنگ یه اومد استریوش صدای بودم که اتاق نزدیک

 و غمگین آهنگ ؟...بود جدایی از پر فرید و من تقدیر چرا... پایین ریخت فوری اشکم و نشستم

 فسهق به سنگین ی وزنه یه انگار... میکرد ام دیوونه داشت... باال اومد می داشت که سیگار بوی

... آورد دردب رو دلم بود گذاشته که آهنگی... بکشم نفس درست تونستم نمی و بود آویزون ام سینه

 دعوتش مگه ؟...بود نزده حرف دخترش دوست با پیش ساعت نیم مگه ؟...بود غمگین اینقدر چرا

 لعنتی زندگی این از باید چقدر دونم نمی ؟...کنم کمکش چطوری باید دونم نمی ؟...بود نکرده

 ، ردد میگم وقتی... نکنه درک رو کلمه این عظمت کسی شاید... بود درد زندگیم ی همه... بکشم

 ...کرد می درد دومون هر روح... نه... میکنه متحول را انسان جسم که کنیم فکر دردی به نباید

 ( قدغن امروز شده بودن تو با.....  بگیرم یاد باید رو بودن تو بی) 

 ( من هواس ممنوع شده رفتن تو با.....  رو پیاده همین در سر تو بی) 
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 ( نیست تو نفسهای که شهری توی.....  زنم می حرف همش خودم با تو بی) 

 ( نیست تو چشمای تو عشقی هیچ وقتی.....  ام کالفه نبودنت از خسته) 

 ( خوبمون های خاطر ی همه.....  میاد یادم دوباره شب هر تو بی) 

 ( بمون پیشم دیگه همیشه تو.....  خاطرها بخاطر و بیا) 

 ( نداد یادم رو کسی بودن تو بی.....  روزاست این جرم دیگه بودن تو با) 

 ( میاد بدم خودم از کم کم داره.....  ندارم عادت بوسه مرگ به من) 

 ( محبته از پر دلم بگو غمات از تو بگو.....  عادته یه اینم مگه میکنی غریبی چرا) 

 تداش که شنیدم رو جیغش جیغ صدای اول ونهآشپزخ تو از... کردم مالقات رو خانوم مونا باالخره

 به داشتند کم کم... کرده هم لباش به بوس یه ، در دم حتماً... رفت می فرید ی صدقه قربون

 مدیدن با لحظه یه مونا... کردم سالم آروم و بیرون اومدم اونجا از که شدند می نزدیک آشپزخونه

 اب... رنگ هزار ی دختره... اومد بدم نگاهش از... ردک پام تا سر به آمیز تحقیر نگاه یه و کرد حیرت

 چطوری رو خونه این حرمت که فرید بمیری ای... خونه این تو بود اومده وضعی و سر چه

 نای با که چی تو اما... بودم محرم عماد به الاقل من... خیانتکار میگه من به اونوقت... شکوندی

 ...شدی دوست جلف و محرم نا دختر

 به رو کلشهی تموم که بود پوشیده سفید تفنگی لوله شلوار یه با ، چسبون کوتاه سبز ویمانت یه

 پر و زننده و جلف آرایشیش مواد ی همه چقدرم... رنگیش صورت اون با... بود گذاشته نمایش

 دهش رنگ موهای اون با... بود بهتر نمیکرد سرش اگه که بود سرش رو کوتاهم شال یه... بود رنگ

 ...بود جایی هر خراب دخترای اون از بود معلوم... اش

 : بیرون کشید تحلیل و تجزیه عالم از منو دادش صدای یهو

 ؟...کیه دیگه دهاتی ی دختره این فرید

 چینی عروسک تو به دارن شرف پاکیشون دهاتیا که چند هر... رو گاله اون ببند ؟...دهاتی ؟...چی)

 : گفت مونا به رو اخم با و شد متوجه ونما که کردم فرید به اخم یه... ( هرزه

 ؟...فهمیدی نداریم احترامی بی... باش زدنت حرف مواظب مونا
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 :  گفت من به اشاره انگشت با فرید... شد الل تقریباً مونا حرفش تحکم با

 داشت احتیاج کار به دانشگاهش خرج برا... دوستمه خواهر دوست... فریباس اسمش خانوم این

 ....کردم استخدامش آشپزی برا من که

 برا میرن پولدارا خونه به مسن خانومای بودم شنیده:  گفت فرید به رو و کرد ریز رو چشماش مونا

 ...بچه دختر این نه... کار

 چهب دختر یه من فکرش تو... میزنه پوزخند چی به دونستم می... زد وحشتناکی پوزخند فرید

 به... بیدار قلندر و است دراز شب... خان فرید بزن وزخندپ... بودم مطلقه زن یه بلکه... نبودم

 ...بشی مرگت به راضی خودت که بدم نشونت مطلقه زن یه موقعش

... بدم توضیح برات رو چیز همه تا... عزیزم بریم بیا:  قلبم توی شد درد فرید مهربون صدای

 ...شده تنگ برات دلش فرید نمیگی

 ...اتاقت تو برو و بیار قهوه تا دو:  گفت من به رو اخمی یه با بعد

.. .لعنتی ی خونه این تو بودم اومده کار برا انگار راستی راست... اومد نمی در خونم میزدی کاردم

 خشم... بود بریده رو امانم قلبم تو درد... کشیدم می کوتاه و تند نفسای... هستم کلفتش اینکه مثل

 حاال... کن زیاد رو تحملم خودت... خدایا... میشد رترو شعله لحظه هر و کشید می زبونه وجودم تو

 ..برس ام شده نابود دل این فریاد به خودت ، گذاشتی پام جلو رو راه این دوباره که

 تو مونا سر و بود مونا های شونه دور فرید دستای ، بودم نبرده کاش ای که... بردم رو قهوه تا دو

 ورط همین... پست عوضی تو یا خیانتکارم من... نداختا چنگ گلوم تو بغض آن یه... فرید سینه

 نگاه یه... گذروند می نظر از منو داشت شده ریز چشمای با مونا ، جلوشون زاشتم می رو فنجونا که

 وبمیخک جام سر منو مونا صدای که باال برم رفتم و کرد نگاهم نگران که کردم فرید به غیظ پر

 : کرد

... هکن تور رو تو که اینجا اومده کار ی بهونه به حتماً این ؟...فهمیدی بیرون ندازی می اینو فرید

 به نندک می پهن تور یه ، تو امثال و تو ی خونه تو میان... اینه کارشون محتاج و پاپتی دخترای این

 ...یرونب کن پرتش اینجا از صبح فردا... دامشون تو افتادی گذاشتی هم به چشم بعد ، گندگی این

 و برگشتم... داد نسبت من به رو بود خودش الیق چی هر... گرفت رو چشمام جلوی خون لحظه یه

 : گفتم فریاد با
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 ...عوضی رنگ هزار ی دختره شو خفه

 : زد داد منو طرف اومد خشم حالت با مونا... برگشتند حیرت با دو هر فریادم با

 ؟...بودی من با

 : گفتم... کرد تر له رو ام لهیده باعصا ، پتک مثل جیغش صدای... زدم کمر به دست

 ؟...هست اینجا هم ای دیگه عوضی رنگ هزار ی دختره تو از غیر مگه

 گاهن رو ما داشت خونسرد که کردم فرید به نگاه یه... کوتاه نفساش و شد بادمجون مثل رنگش

 شخیال عین اما کوبیدم می رو دخترش دوست داشتم... بود سوال برام خونسردیش این... میکرد

 : زدم داد مونا به رو و چشمام تو ریختم رو خشم دوباره... نبود

 به انگشت به)  خودخواه ی شازده این برا اومدم من... نده نسبت من به رو خودته الیق چی هر

 ...جلف ی دختره تو یا ؟...کنم پهن تور(  کردم اشاره فرید

 ...میکنم خرد دهنت تو ور دندونات وگرنه... ایکبیری ی دختره شو خفه:  زد داد

 ...بخوره من معصومیت به ناپاک دختر یه دست ، نشده زاده مادر از هنوز:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...معصومیت و پاکی به چه و پاپتی و کلفت:  گفت و کرد عصبی ی خنده

 تو مثل... دانشگاهمه خرج برای ، لعنتی ی خونه این تو اومدم کار برای اگه... شو خفه:  زدم داد

 اون شتپ ، تو امثال و تو میگی که رو تور این... بیارم در پول خوابیدن اون و این بغل تو که نیستم

 رتو خواستم می اگه... من نه... میکنید پهن باز هوس و مغرور پسرای برای ، تون فریبنده ظاهر

 اشمب تر خوشگل تو از کنم فکر... خونه این تو اومدم می بعد و میکردم رنگ هزار تو مثل کنم پهن

 می دست و سر برام چقدر پسرا دونی می... بندازم خودم دام به رو پسر یه نگاه یه با که

 ؟...شکنند

 ... شید خفه دوتون هر:  زد داد عصبانیت با و جلو اومد فرید یهو

 ...منشد عصبانی این از بیشتر تا... فریبا اتاقت تو برو:  داد ادامه دستوری ی جمله یه با بعد

 می صدا کوچیک اسم به اونو... فریبا ؟...چی:  زد داد و کرد فرید به خشم از پر نگاهی یه مونا

 ؟...زنی
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 ؟...زنی می صداش کوچیک اسم به که نداره فامیل عوضی این مگه:  زد نعره بعد

 هب رو عوضی این نکنه... میشه جالب داره ماجرا اینکه مثل... نه:  داد ادامه و زد کمر به دست دوباره

 خالی دلت های عقده زنی می صداش وقتی که اسم همون با... اینجا آوردی خیانتکارت عشق جای

 ؟...خیانتکاری عوضی اون فکر به هنوز... آره... بشه

 ی دختره این به رو چیز همه اینکه مثل روانی فرید... فرید هم شدم عصبانی من هم حرفش با

 ستهد این با... شد آراسته سبزه به و بود گل به به... بود خبر با زچی همه از که بود گفته رنگ هزار

 : زدم نعره خودشون مثل منم و شد بیشتر عصبانیتم فرید گل

 اآق این... گذاشته قالش و رفته که پسریه جور چه شازده این... دونسته می هم فرید عشق اون

 ...نداره رو عشق لیاقت

 اما... دیدم تدارک خودم برا رو جانانه کتک دست یه و ردمک نابودش تقریبا رو فرید حرفم با

 دفری دست به خوردنم کتک... نره رژه هرزه ی دختره این با من چشمای جلوی دیگه که بود حقش

 محکم رو بازوم و جلو اومد ، بود شده وحشی ، ببر یه مثل فرید... داره رو جمله تا دو این ارزش

 : گفت و گرفت

 ...برسم حسابت به بعداً تا اتاقت تو برو

 ...باال گمشو برو:  زد نعره و داد هل ها پله طرف به منو

 ینم دلم دیگه... کردم قفل رو در و اتاق تو رفتم و باال رفتم فوری... خواستم می رو همین خودمم

 وکنجکا... اومد می بیدادشون و داد صدای... ببینم رو نحسشون ی قیافه و بمونم اونجا خواست

 چی... بافری بمیری ای... ) میگن چی ببینم تا نشستم ها پله باالی.  بیرون اتاق از زدم آروم و شدم

 ذابع بیشتر خوای می... رو رفتن همدیگه ی صدقه قربون یا رو توهیناشون... بشنوی خوای می رو

 لعنتی دفری این بیشتر خوام می... نداره ایرادی عذابه اگه:  دادم رو خودم جواب خودم ؟...بکشی

... بیرون اومده هرز علف یه مثل... شده سبز یهو و بود خاک زیر نصفش حاال تا این... بشناسم رو

 ... (سپردی گرگی چه دست رو ات گوشه جیگر... خالی جات مامان

 خرابی اعصاب روی بود خنکی آب طرفم یه از اما... کشید می خط اعصابم رو جیغش جیغ صدای

 ...بود کرده درست برام پیش ی لحظه چند تا که
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 کن مگ گورتو... جهنم به... ) نمیام اینجا دیگه من وگرنه... کن بیرونش صبح فردا اینو فرید:  مونا

 (  هرزه ی دختره ، همیشه برا

 الوه اینقدر منم... نداره ما ی رابطه به کاری اون... رفتی تند هم تو که کن قبول:  گفت بهش فرید

 خرج کمک برا اون... شناختی منو حاال تا که خودت... بیفتم تریدخ هر دام تو که نیستم

 با و نداشت آرایشم حتی که دیدی... زدی بهش نبود درست حرفا این... اینجا اومده دانشگاهش

 ...خونه تو گشت می روسری

 هوس بسا چه... خوابه می اینجا شبم که مخصوصاً... کنم تحمل رو اون تونم نمی من:  زد داد مونا

 ...بخوابید همدیگه بغل تو شب یه نکنید

 می کارا این برا رو اون اگه من... نکن عصبانی این از بیشتر منو و مونا کن بس:  زد داد فرید

 ...کنم وت جایگزین اونو راحت خیلی تونستم می... میکردم قبولش آشپز عنوان به چی برا خواستم

 حملت ات خونه تو رو این تونم نمی که دارم دوست اینقدر فرید... نیست حالیم چیزا این من:  مونا

 ...بینی نمی اینجا دیگه منو یا کن بیرونش یا... کنم

 هقفل سه رو در و اتاق تو رفتم فوری... بمونه خواست می ازش که فرید صدای و اومد در صدای بعد

 محکم رو در و ترف مونا... بمونه که میکرد موس موس براش چقدر فرید که دیدم پنجره از...کردم

 ... بخوابه فرید بغل تو صبح تا بیارم طاقت نمیتونستم...رفت شد خوب... بهم کوبید

 دمدا به خدا... ساختمون سمت اومد فری اژدها خشم یه با... دید پنجره پشت منو و برگشت فرید

 خراب سرم روی ، رو خونه این و میاد که االنه... بودم زده هم به رو نوشش و عیش که برسه

 ...میکنه

 : در به کوبید می مشت با داشت که اومد در دادش صدای

 ...نشکستم تا کن باز رو لعنتی در این

 لگد یه با در که داشت قدرت اینقدر مطمئناً نمیکردم بازم اگه ، نداشتم ای چاره میکردم باز باید

 وحشی ی گربه یه مثل ، وشابر ی گره اون با... عقب رفتم ترس با و کردم باز رو در...  کنه بازش

 رایب... بشه آروم شاید تا بخوام معذرت ازش گرفتم تصمیم... بود خیر بهم لحظاتی تا و جلو اومد

 : گفتم آروم همین

 ...کنم تحمل رو توهیناش تونستم نمی... بشه اینطور خواستم نمی... ببخش منو
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 : گفت اکشترسن اخم با و جلو اومد می بود کمرش به دستاش که طور همین

 هوس من... مردک اون آغوش تو رفتی که تو یا نبودم الیق من... آره... نبودم تو عشق الیق من

 ؟...مغرورم من ؟...بازم

 این از... مونا رفتن تا بود زده آتیشش بیشتر من حرفای پس... بهش بودم خیره تعجب با

 این ، بود آورده درد به رو قلبم که هایی توهین همه اون از بعد... بودم خوشحال الاقل اعتراضش

 : گفتم و کردم سپر سینه همین برا ترسیدم نمی ازش دیگه... بود امید نور برام حرفاش

 ...داره اسم مردک اون... باش زدنت حرف مواظب

 ...نیار خونه این تو رو لعنتی اون اسم بهت گفتم... شو خفه:  زد نعره

 عماد و من... نکردم خیانت من گفتم بهت بار صد... کنی توهین بهم نداری حق تو:  زدم داد منم

 وت... خونه این تو آوردی و گرفتی رو خیابونی ی دختره این دست که چی تو اما... بودیم هم محرم

 ...شکوندی هم رو عمه ی خونه حرمت حتی

 گنر چشماش که بود شده وحشی جوون ببر یه مثل... بایستم مقابلش در اینطوری نمیکرد باور

 فظح آسایی معجزه طور به رو خودم خونسردی اما... ترسیدم می ازش حقیقتاً... بود گرفته انتقام

 بوندچس محکم منو و گلوم بیخ گذاشت رو دستش و جلو اومد شده کلید دندونای و خشم با... کردم

 : گفت آروم و دیوار به

 بگی من به نداری حق تو... بشه کوتاه درازت زبون اون اینطوری شاید تا ، کنم خفه باید رو تو

 جدانو عذاب دیگه و بدی ترک منو یعنی که فرستاده رو تو مادرت دونم می... نکنی یا بکنی چیکار

 مه کشم می سیگار هم بخوام که روز شبانه از موقع هر تا من... خوندی کور اما... باشید نداشته

 ...اینجایی ماه شش فقط تو... طهمربو خودم به خودم زندگی... میشم مست و خورم می مشروب

 ...بینی می بد که نکن تکلیف تعیین من برای پس

 رو دخترم دوست... کردی خراب رو چیز همه درازت زبون اون با که داشتم برنامه کلی امشب

 ... دادی فراری

 دستاش و شد عصبی بیشتر اینطوری که زدم پوزخند بودم دستاش ی محاصره تو که طور همان

 : گفت و کرد محکمتر گردنم دور رو
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 جاش به باید خودت... دادی فراری رو مونا که حاال... رسیده هات گریه نوبت که نزن پوزخند

 ...کنی سرگرم امشب منو و بکشی رو جورش

 می حرص من...  شده عوض اون و من جای راحتی همین به... افتادم می پس داشتم حرفش از

 همون تو اونم جای... عماده از تر روانی فرید این... زد می پوزخند داشت که بود اون و خوردم

 :  زدم داد و بیرون اومدم دستاش حصار از و زدم پس رو دستش قدرت تموم با... آسایشگاهه

 ... بیرون اینجا از برو

 : زدم داد... اتاق بیرون طرف کشید منو و چسبید رو بازوم که طرف اون برم رفتم

 ...روانی کن ولم ؟...بکنی چیکار خوای می فرید کن ولم

... ختت رو کرد پرتم و اتاقش تو برد منو زور به... نبود بدهکار گُوشش اما رفتم پایین باال خیلی

 لحظه یه... بود شده موهام میخ فرید... دورم ریخت موهام و افتاد سرم از شال شدم پرت وقتی

 با خودش و میشد عوض اش چهره تحال موهام دیدن با نوجوونی از همیشه فرید... ترسیدم

 و لختیش هم... نزار باز کسی جلوی رو موهات وقت هیچ:  گفت می و بافت می رو موهام دستاش

 و دقاپی دستم از رو اون فرید که بردارم رو شال رفتم خیز یه با... میکنه دیوونه رو مردا عطرش هم

 ... اتاق دم کرد پرت

 ؟...میکنی همچین راچ... رو شال اون من بده:  زدم داد

 علهش نقش و زد می برق نگاهش... رفت می پایین باال اش سینه ی قفسه فقط... نگفت هیچی

 یدفر... کنم آرومش تونم نمی کشیدن هوار و فریاد با دیدم... میکرد غوغا چشماش تو آتیش های

 دبای... داد می دستم کار میکردم ول رو خودم یکمی امشب اگه شاید و خواست می منو بود ها مدت

 ...بیفته بینمون اتفاقی گذاشتم می نباید... دادم می خرج به زنونه سیاست

 پشیمون دومون هر که نکن کاری... برم بزار و بده رو شال اون ، میکنم خواهش فرید:  گفتم آروم

 ...بشیم

 ارچهپ تیکه ینا اول روز از که ببینه موهاتو شوهرت نمیشه روت... چیه:  گفت و کرد عصبی ی خنده

 ...لعنتی هان... سرت رو انداختی رو

 : زد داد و شدند آشفته دورم بیشتر موهام که داد تکونم شدت به و گرفت رو بازوم اومد
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 مگه ؟...نیستم محرمت من مگه... نکردی خیانت و بود محرمم عماد نمیگی مگه... لعنتی بگو

 ؟...میکنه فرقی چه وت برا دیگه... باش من برا شبم یه... نیستم شوهرت

 می چطور ؟...داره فرق بخدا... داره فرق بگم تونستم می چطور... کن راحتم و بکش منو خدایا

 ...کن آرومش رو فرید و کن کمکم خدایا... پاکم و نخورده دست هنوز من بگم بهش تونستم

 ملتح رو دردش تونم نمی دیگه... شکست دستام... فرید کن ولم:  زدم داد و پایین ریخت اشکام

 ...کنم

 پرتش و کرد باز که رو لباسش... کنه باز رو لباسش های دکمه کرد شروع و تخت رو کرد پرتم

 و مسوخت می آتیش این تو داشتم... بودم سکته مرز تو ستبرش ی سینه دیدن با طرف اون کرد

 می عشق با... هوس و زور به نه... االن نه اما... خواستم می رو آغوش اون منم... میشدم خاکستر

 تو یدکش و گرفت منو نیرومندش دست یه با که بیرون برم اتاق از که دویدم بالفاصله... خواستم

 تبدارش آغوش حصار تو منو و کنارم افتاد درست فرید... تخت رو شدیم پرت دو هر و آغوشش

 ...گرفت

 و درد نگاهش تو.. .کرد منقبض رو عضالتم... یافت گسترش هام سلول تموم به تنش گرمای

 : گفت و زد کنار موهامو دستش یکی اون با... شد سرازیر اشکم... بود التماس و زجر... بود غصه

 می خوش بهت مردک اون بغل تو که طور همین... بگذره بد بهت زارم نمی... شم فدات نکن گریه

 ...گذره می خوش بهت بیشتر بودن من با ، گذشت

 ام شکنجه مالیمت با... سوزوند می رو جیگرم زبوناش زخم... میکرد تاول تاول و قلبم حرفاش

 ختیارا بتونه کسی شده هرگز ؟...کنه کنترل رو بغضش تونسته کسی آیا مواقع این تو... میکرد

 می کجا رو ام چونه لرزش ، داشتم می ، نگه رو اشکم گیرم ؟...بگیره دست در رو اشکاش

 مادع پیش که همه این... بود کرده محکومم گناه بی که بود ای شکسته بغض اشکا این ؟...بردم

  ...بود کرده اذیت منو روز چند این تو فرید حرفای و رفتار که نداشت درد اینقدر شدم شکنجه

 رو ام گونه... بود مار زهر تلخی به همیشه مثل هاش طعنه ، کردم نگاهش اشک پر چشمای با

 : گفت و بوسید

 رو تو... زنه می هنوزم و زد چنگ قلبم به وجودت سردی... کردم تحمل و موندم عشقت درد با

 من اما...  نمیخوای هنوزم و نخواستی منو تو... دادم دست از آسون که بودم نیاورده بدست آسون
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 راب رو تو و اومدم من اما... نیومدی طرفم به تو... کنم می موندنی رو تو... هوسم با... خواستنم با

 قفس تو عشقت مرگ از بعد اینکه با... شدن خاکستر حد در... فریبا سوختم... میکنم دپایبن همیشه

 اون وت کس بی... دونه و آب بی... انتظارت به... قفس کنج تو نشستم و نرفتم اما... باز در و بودم

 ها همین... مشروب و سیگار همدمم و بود تاریکی به خیره چشمام... تنهایی های شب ی ویرونه

 ...میکرد آرومم مییک

 دلم... میکرد دل درد برام داشت... نداشت تمومی اشکام... زد می کنار مرتب رو موهام دستاش با

 عاشقم دیگه ترسیدم می اما... بگم رو حقیقت ی همه و بزارم اش سینه تو رو سرم خواست می

 : داد ادامه... نخواد منو دیگه... نباشه

 ...نمونده باقی ازم هیچی دیگه... شکست غرورم... کردم سر تو دستای نوازش بی... آرامش بی

 ...باشم خوش ماه شش این باهات خوام می و بازم هوس یه... نیستم عاشق امشب من

 سب بزنم فریاد خواستم می... داد ادامه بازم... کنم تحمل تونستم نمی دیگه... کردم می هق هق

 ی همه از... نیفته آدمیزادی هیچ به چشمم دیگه که برم جایی یه خواستم می... بزار راحتم و کن

 ...مبخور تکون تونستم نمی سانت یه و بود اسیر داغش آغوش دام تو اما... بودم شده متنفر آدما

 با اونهم عشقش تن با ، عشق تو خورده شکست یه دونستی می... کردی بد من با فریبا:  فرید

 ایدب هم تو... کردی شکنجه منو که طور همین... شمتببخ تونم نمی دیگه ؟...گیره می آروم هوس

 ای مزه چه کشیدن درد بفهمید تا... کشیدم چی مدت این بفهمی تا بشی شکنجه ماه شش این تو

 ...داره

 چشمام از و شد خون حرفاش با اشکام... گردنم گودی تو گذاشت رو سرش و شد ساکت دیگه

... کرد می آب رو سنگ که هایی تهمت و بودم من.. .گناه بی محکوم یه و بودم من... ریخت فرو

 می رو ام سرمازده و لرزون پوست که هایی اشک شوری و بودم من... بختی شور دنیا یه بودم من

 چطوری ؟...کردم حس وچودم تموم با رو درد تو ار بیشتر من میگفتم بهش چطوری... سوزوند

 ؟...بود زجرآورتر و تر خراش پر شما دردای از من دردای که فهموندم می بهشون

 درد به و برم بزار... کن تمومش میکنم خواهش فرید:  نالیدم... اومد در گلو ته از صدام باالخره

  ؟...خری می عذاب دومون هر برا و داشتی نگه منو چی برای... بمیرم خودم

.. .نیستم عاشقت دیگه:  گفت و گرفت قاب رو صورتم... زد زل چشمام تو و باال آورد رو صورتش

 باید.. .فریبا مکافاته دار دنیا این... بدی تقاص و بمونی که محکومی تو... بری بزارم تونم نمی اما
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 چشما این... میشدی من مال اول از باید تو... میشم نابود نکن نگام اینطوری... بشی مجازات

 اام ؟... ندیدی رو عشقم چرا ؟...نخواستی منو چرا... بود من لبهای سهم لبها این... بود من دنیای

 طشع باید... کنی آروم امشب منو باید... مونا مثل یکی هم تو... ندارم گذشته به کاری امشب من

 ... کنی سیراب لبهامو

 ...ندار تحمل دیگه... کن رهام مادرت جان به رو تو... فرید:  نالیدم بازم

 دهنم و گلوم... زد آتیشم لبهاش داغی... بست رو لبهام لبهاش با و بزنم حرف نداد اجازه بهم

 کردم کار هر... سوزم می دارم و افتادم آتیش ی کوره یه تو میکردم احساس... بود شده خشک

 ما شکنجه و کرد بازی لبهام با طوالنی لحظات تا...  بدم نجات دستش زیر از رو خودم نتونستم

 از رو اشک همه این بودم کرده تعجب خودمم.. .بود گریه فقط اومد می بر ازم که کاری تنها... داد

 ستمد که کنه باز رو لباسم های دکمه تا برد دست ، بکنه لبهام از دل شد راضی وقتی...  آوردم کجا

 : گفتم جدی و محکم ، شدم خیره تبدارش چشمای تو که طور همین و گذاشتم دستش روی ، رو

 هدیگ بزنی بهم دست اگه... کرد خاکستر و دز آتیش رو دومون هر که عشقی همین به قسم فرید

 ورگ و گم رو خودم جایی یه و چیز همه به زنم می پا پشت... قسم مادرم جان به... بینی نمی منو

 ...کنه پیدام نتونه هم خدا حتی که میکنم

 و نشست تخت لب و کرد رها منو خوند چشمام تو از رو حقیقت وقتی و زد زل چشمام تو ای لحظه

 رو شالم فوری بیرون اومدم دستاش حصار از وقتی منم... گرفت دستاش تا دو با ور سرش

 : گفتم سردی لحن با و برگشتم و اتاق دم اومدم و برداشتم

 ... بخشمت نمی وقت هیچ... فرید بخشمت نمی وقت هیچ امشب بابت

 مقاومت پاهام.. .شدم مچاله خودم تو و نشستم در پشت و کردم قفل رو در و اتاق تو اومدم فوری

 مونده دلم رو شب سر از که دلیهامو دق تموم و گذاشتم زمین روی رو سرم... نداشت رو هیکلم

 ...کردم خالی... تنهاییام همدم این با... قدیمی یار این با... گریه با یود

 گرمای درگیر که ای لحظه یاد ، پیش لحظه چند اتفاق ، خاطرات و ها گذشته... گریه پشت گریه

 کر رو فلک گوش که قلبامون تپش ، دارش دنباله و داغ های بوسه... بودم فرید آغوش و دست

 به دلم هوسه روی از کاراش ی همه میکردم فکر اینکه از... گذاشت نمی راحتم ای لحظه... میکرد

 کی تا ؟...عذاب کی تا دیگه... بود داده دست بهم بودن پوچ و بودن تهی احساس... اومد می درد

 و نتونست و داشت رو مونا بوسیدن هوس خیلی امشب حتماً... شدن له فرید پای زیر و شدن خرد
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 من که باشه خوش دخترش دوست با رو امشب خواست می دلش خیلی حتماً... کرد امتحان من رو

 ...بود خودم اشتباه تاوان هم این شاید... کردم خراب رو چیز همه زدم

 : مگفت بهش... کنه تمومش رو درد و شکنجه این دیگه میکردم تماسال خدا به بود زمین رو سرم

 آدم یه مگه ؟...کردی رو معامله این باهام پناهیم بی و تنهاییم بخاطر ؟...آوردی گیر کس بی... خدا

 پیدا جراًت اگه ؟...بیاره دوام تونه می چقدر آفریدیش لطیف جنس از خودت که دختر یه اونم ،

 ...کردی ابدی خودت برا رو جهنم نگو... گناهه نگو تمکش رو خودم و کردم

 رفتاری بد همه با... بکنم شکایت همه به خواست می دلم... شدم ناامید هم خدا از لحظه اون تو

... بینم یم مونا چشم به رو تو گفت که میافتم فرید حرف یاد وقتی... بودم عصبانی و خشن... بکنم

 تیشآ رسونه می صبح به رو و شب یکی بغل تو شب هر که ینمب می خیابونی ی هرزه یه چشم به

 از نوم فرید... گیره می اوج وجودم تو لحظه به لحظه تنفر... میشم متنفر ازش بیشتر و گیرم می

 تلنگری بیرحمانه... کرد رو زیر رو جسمم و روح... کرد ترم ویرونه اما بودم خراب... آورد در ریشه

 ...زد ام شکستم نیمه قلب به محکم

 نیم یه هم اگر... کردم خالی بالش تو رو هقم هق و ریختم اشک صبح تا گذروندم رو بدی شب

 برای... نداشتم رو فرید دیدن چشم... پریدم می خواب از فرید کابوس با برد می خوابم ساعتی

 کس یچه که کردم خاموش هم رو تلفن... بیرون اومدم اتاق از نه و دانشگاه رفتم فردا نه همین

 با... ندادم رو جوابش وقتی و کوبید در به بار چند و اتاق دم اومد ظهر نزدیکیای... نشه مزاحمم

 : زد فریاد خشم

 ...نیست مهم برام دیگه... بمیری تا بمون همونجا تو... نمیدی جواب که... درک به... جهنم به

 های بوسه درگیر هنوز... وندلرز می رو دلم های ته ته هنوز صداش که بود چی درونم دونم نمی

 عشق از پر ، درد پر لحظات اون تو میگم جراًت به که بودم چشمایی درگیر هنوز... بودم داغش

... بود عصبانی حرفاش بخاطر هم هنوز... میکرد دور ازم رو عاشقش چشمای ، حرفاش اما... بود

 دو... دمش می دیوونه داشتم... ودب گسیخته افسار... نبود شده کنترل خشمم... بودم تنفر از لبریز

 شدم خفه... کردم بغض... ریختم اشک... زدم هق... غذایی ترین کوچک بدون اتاق تو تموم روز

 ...آوردم می کم نفس داشتم و بود نشسته ام سینه تو که غم همه این از

 هدیگ... دماوم کنار مسئله این با تر راحت و شدم بیدار راحتر صبحش و خوابیدم راحتر دوم شب

 من که بود این داد می آزارم که که چیزی تنها... نداشت رو پیش روز دو اهمیت فرید حرفای برام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

556 

 

 فقط... مباشی همدیگه مال تونستیم نمی دیگه و بودیم رسیده عاشقی خط انتهای به دیگه فرید و

 جمع هم کائنات متمو اگه... بره خودش راه به کدوممون هر تا میکردم تحمل باید رو ماه شش این

 بهم گناه بی... کشوندم محاکمه به گناه بی چون... نمیشد صاف فرید با دلم دیگه من شدند می

 ...زدند افترا

 زنگ بهم نه... گردم برنمی ظهر فردا تا و ماهان ی خونه میرم دانشگاه از بعد نوشتم برگه یه رو

 می فقط رو تسلط این و شدم می مسلط خودم به شدنش روبرو برای باید... دنبالم بیا نه و بزن

 ...بیارم بدست مارال و ماهان و کنار تونستم

 گوشیم که بودم دانشگاه نزدیکای... بیرون زدم خونه از و خوری ناهار میز رو گذاشتم رو کاغذ

 ...بله:  گفتم و زدم رو تماس ی دکمه کنم نگاه شماره به اینکه بدون... خورد زنگ

 هباش شده روش ، کارش اون با که کردم نمی باور... کند جا از متر سه منو اتقریب فرید داد صدای

 رگ یب هم زمینی سیب خروار یه از بشر این... کنه رفتار باهام قبل دفعات مثل و بزنه زنگ بهم که

 ...بود تر

 این ؟...رفتی گوری کدوم دوباره هست معلوم... حناق و بله... درمون بی درد و بله... درد بله:  فرید

 مخود باش منتظرم ظهر... ماهان ی خونه بری نداری حق فریبا ببین ؟...نوشتی چیه پرتا و چرت

 ...دنبالت میام

... هکن کنترلم و بده دستور بهم خواست می همیشه... بودم انفجار ی آستانه در عصبانیت زور از

 : زدم نعره خودش لمث و نداشتم هاش نعره از ترس دیگه که بودم شده متنفر ازش اینقدر

 تنها دارم احتیاج... بیفته بهت چشمم خوام نمی... تو ی خونه تو بیام امشب و امروز خوام نمی

 ...باشم

 هوگرن... خونه گردی برمی فریبا... کنی آروم رو خودت ماهان بغل تو بری یا باشی تنها:  زد فریاد

 ...حالت به وای

 و کرد تصرف بیشتر رو وجودم خشم همین برای... ردک خیابونی ی هرزه یه به تشبیه منو بازم

 : زدم فریاد
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. ..باشم ول اون و این بغل تو بار هر که نیستم آشغال ی هرزه یه تو مثل من... لعنتی شو خفه

 نزاری راحتم امروز اگه بخدا... دارم اهمیت براش من که اونو فقط فعالً و مونه می برادر مثل ماهان

 ...خونه اون تو گردم برنمی دیگه شده بسته جونم به که وروجکا جان به و چیز همه زیر زنم می

 بود وضعی چه این... کنم تحمل تونستم نمی دیگه... دانشگاه تو رفتم و کردم خاموش رو گوشی

 ؟...خواستم نمی آرامش من مگه ؟...نبودم آدم من مگه ؟...بود کرده درست من برا

 جیغ مدام که شد خوشحال اینقدر... تون خونه بیام امشب خوام می گفتم دیدم رو مارال وقتی

 ...دنبالمون بیاد ظهر که زد زنگ ماهان به بعد... بود انداخت راه هوار و داد و میکرد جیغ

... بهکو می اش دیگه دست تو مشت با عصبانی و میره رو قدم سالن تو داره ماهان ساعته نیم االن

 از... کردم تعریف براش رو چیز همه... شمره می رو درشبرا قدمای غمگین و ساکت هم مارال

 تهالب... میکرد اش تیکه تیکه بخدا بود دستش دم فرید اگه و خورد می حرص داشت فرید دست

 بود آورده رو دخترش دوست که گفتم فقط... کنه درازی دست بهم خواست می که نگفتم بهش

 گفت درهم های سگرمه با و نشست روبروم هانما... کردیم اساسی دعوای یه همدیگه با که خونه

 : 

 هدیوون فرید این... نداری امنیت اونجا تو... بزنی حرف مورد این در مادرت با باید... فریبا ببین

 ردخت دوست فرید بفهمه مادرت اگه ؟...بکشه رو عماد خواست نمی پیش وقت چند تا مگه... است

 ...گذره می شرطش از بخدا هستی تو که ای ونهخ تو میاردش تو دادن شکنجه برای و داره

 خراب فرید مورد در باورش خوام نمی... بفهمه چیزی مادرم خوام نمی... ماهان نه:  گفتم محکم

 ندچ یه بزار حاال... کنه طردش مادرمم خوام نمی دیگه... کشیده زجر خیلی من بخاطر فرید... بشه

 ...میشه چی ببینم تا بگذره وقتی

 انتقام ازت خواد می مردک این فهمی نمی چرا تو دختر:  گفت و شد عصبانی حرفام از ماهان

 ...بگیره

 ...داره اسم مردک این:  گفتم و بهش توپیدم

 ...رسید دادم به مارال که کنه بارم ، چیزی ، فحشی یه رفت و خورد جا دفاعم از

 شما هم دوری... افتند می هم جون به هی... نمیشه سرتون احترام ذره یه... کنید بس... إإإإ:  مارال

 ؟...نکرد آدم رو
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)  دارم این از که عصبانیتی وگرنه... باش زدنت حرف مواظب مارال:  گفت و بهش پرید ماهان

 ...میکنم خالی تو سر(  کرد من به اشاره

 ...بزارید احترام کما میتی... داره اسم این... هُشه:  گفتم

 ...سمر می حسابت به بعداً ... کن لودگی:  گفت بیشتر عصبانیت اب ماهان و خندید غش غش مارال

 ؟...بگیرم برم تا خورید می ناهار برا کوفتی چه حاال:  داد ادامه و شد بلند

 ناهار جای به مارال و من تا بگیر برو زود فقط تو... قبول باشه کوفتی هر:  گفتم بالفاصله

 ...نخوردیمت

 : گفت شیطنت با و برگشت که بیرون خونه از رفت می داشت

 ...رو پسرا ، دخترا نه... خورن می رو دخترا ، پسرا معموالً

 که سمتش کردم پرت و برداشتم رو مبل پشتی و شد تا چهار مارال و من چشمای حرفش با

 تو... خنده زیر زدیم و کردیم نگاه همدیگه به مارال و من لحظه یه... بیرون رفت و زد قهقهه

 : گفتم خندیدن

 ...نکبت شده عاشق نکنه... افتاده جونش به دردی یه این مارال خودم جون به

 ...چالقه من داداش مگه... بشه خوب:  گفت و خندید مارال

 تیمگف هم افسانه به شب... خندیدیم و گذاشتیم سرش به سر ماهان حرف بخاطر شب تا خالصه

 که گرفتیم رو ماهان نَصخ و شدیم جور همدیگه با تفنگدار سه خالصه و اومد که... اونجا بیاد

 ...کرد راحت ما متلکای دست از رو خودش و بیرون زد خونه از ده ساعت بیچاره

 لک کل هم با و شکستیم می تخمه داشتیم و نشستیم هم دور تایی سه ، ماهان رفتن از بعد

 چیزا این به همش مبخوا اگه دیدم ، میکردم فکر فرید حرفای و پریشب به کمتر دیگه... میکردیم

 جایک بزنم خیالی بی به یکمی رو خودم اگه... بگذرونم غصه و غم تو باید رو عمرم کل کنم فکر

 لعنتی روزای این تونم می راحتر و نمیشه درگیر اعصابم اینقدر اینطوری الاقل ؟...میشه تنگ دنیا

 : گفت من به رو افسانه... بگذرونم رو
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 رو موضوع وقتی... گرفت می رو سراغت و زد زنگ بهم بار ده فرید ؟...کردی خاموش رو تلفت چرا

 اینکه لمث کنی روشن رو تلفنت بگم بهت که گفت بهم اونم و اونجا میرم دارم گفتم بهش فهمیدم

 ...داره کار باهات

 خوام نمی ؟...شده تنگ من کردن اذیت برا دلش ؟...داره چیکارم:  گفتم و کشیدم هم تو اخمامو

 ...بگه بهم خونه رفتم که ظهر فردا داره حرفیم هر ، نمک روشن

... هندار کردن ناز و بافی فلسفه اینقدر که تلفن یه... نکن لجبازی اینقدر فریبا:  گفت مارال

 ...میاره در سرت رو تالفیش و میشه عصبانی بیشتر اینطوری

 ...بگذرونه جونش ونام با رو امشب که بهتره اونم برا دوماً... میکنه غلط اوالً:  گفتم

 : گفتم زده هیجان و افتادم چیزی یه یاد یهو پرید دهنم از که حرف این

 ...بکنیم کاری یه بزارید اصالً ها بچه

 خوای یم پرسید نگرانی با مارال... ها بچه کنار نشستم دوباره و آوردم رو تلفنم کیفم تو از رفتم

 یب تماس بار پنجاه اوه... اوه... کردم روشن رو متلفن... کن صبر دقیقه یه گفتم ؟...کنی چیکار

 ها بچه به رو... نیستم راحت دستت از کجا هیچ که بمیری ای... جاندار جونور این از داشتم پاسخ

 : گفتم

 بهم ور بزمشون که پریشب عوض که نمیام امشب که کنم مطمئنش و بدم پیام فرید به خوام می

 ...بزنند رقم همدیگه با رو ای خاطره پر شب و بیاره بگیره رو مونا دست بره امشب زدم

 پاس هرزه دختره اون به رو شوهرت خوای می که سرت تو دنیا های باغ تموم خاک:  گفت مارال

 لونه تو چوب داری بدبخت... کرده روانی هم رو تو روانی عماد اون... شدی دیوونه اصالً  تو... بدی

 پاک ور مسئله صورت داره ، کنه حل رو فرید و خودش بین ی مسئله اینکه عوض... میکنی زنبور ی

 ...میکنه

 هادپیشن یه ، کنم هوا آپولو خوام می مگه... مارپل خانوم بردار سرم از دست:  گفتم خونسردی با

 با که کنم راحت رو خیالش بزار... خونه میرم امشب من میکنه فکر شاید... دارم براش عالی

 ...باشه خوش دخترش دوست

 زدمی بهت مفصل کتک دست یه و بود اینجا ماهان کاش ای... سرت به زده واقعاً  تو:  گفت مارل باز

 ...میشد خنک جوارحم ی همه تا
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 مرغای این مثل هی است کالفه چیزی از وقتی... رفت سرم بزن غر کمتر:  گفتم و کردم اخم

 ...جاش سر بیاد اعصابت یکمی تا بیار چایی تا چند برو شو پا... میکنه قد قد پرکنده

... دبو کشته منو رفتنش راه میکردم نگاهش که سر پشت از... آشپزخونه تو رفت غرغر با مارال

 : گفتم بلند

 ... میره راه شده شل پیچاشون که آهنیا آدم این مثل... ببین رو رفتنش راه

 گیرب رو دخترت دوست دست برو هم تو... خونه نمیام امشب:  نوشتم مارال به خندیدن کلی از بعد

 معذرت ازش منم طرف از... بگذرونی خوش رو شب باهاش هم و کنی آشتی هم تا ، خونه بیارش و

 ...دارم آرزو برات رو رویایی شب... کن خواهی

 رو وابشج... خورد زنگ تلفنم نکشیده دقیقه دو به که فرستادم رو پیام پیروزمندانه لبخند یه با

 : گفت و رسید جوش ی نقطه به مارال باز... ندادم جواب باز که زد زنگ بار پنج... ندادم

 راب رو ای دیگه کاری کتک و دعوا یه چطور ببین... نندازی ما دل تو هول اینقدر که تو بمیری الهی

 ...فریده آقا همین بگیره رو تو جلوی تونه می کسی اگه... حقته البته... دید تدارک خودش

 می رو کتکش من ؟...میدی جر رو خودت چرا تو اوالً:  گفتم و یدمکش سر رو چای و خندیدم

 عماد با که دیدید... افتاد ور افتاد در من با کی هر دوماً... شنوم می رو هوارش و داد من... خورم

 ینا البته... اومد عماد سر که میاد سرش بالیی همون بکنه اذیتم بخواد اگه فریدم... کردم چیکار

 ...برسونه حقدار به رو حق تونه می که کریمه استا اون... نیستا نم تخصص تو کار

 شش این تو خوای می ؟...میکنی سخت خودت برا رو کار چرا... میگه درست مارال:  گفت افسانه

 ...کنی اسکی غرورش رو نمیده اجازه و مَرده اون ؟...بیاره سرت بالیی یه ماه

 که آتوه یه ، دخترش دوست این داشتن... بکنه نمیتونه کاری هیچ اون... جون افسانه نترس:  گفتم

 قانونی زن عنوان به داره دخترش که ای خونه اون تو ، بفهمه مامان ترسه می چون ، منه دست

 ازهت... کنم بازی باهاش چطوری دونم می... میده رخ اخالقی غیر اتفاقاته چه میکنه زندگی آدم این

 ...دستم اومده بازی ی قاعده

 ...رسید تهدیدشم پیام بیا:  گفت ترس با افسانه که اومد پیامک یه صدای یهو

 من به که رسیده بجایی کارت دیگه:  خوندم بلند و کردم بازش رو پیام و خندیدم غش غش

 منم نوبت کن بازی داری دوست طور هر ، توست دست بازی امشب... باشه ؟...میدی پیشنهاد
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 شبام... درازه کجا تا زبونت بدونم خوام می اونوقت... بینیم می رو همدیگه ما که باالخره... میرسه

 ...عزیزم بخواب من کابوس با صبح تا

 تصور رو اش شده اژدها ی قیافه تونستم می... خندیدم ریز ریز...  بزغاله بود کرده تهدید رسماً

 خیلی که بود وممعل اش نوشته از... بیرون زد می دماغش و دهان از داشت آتیش و دود که کنم

 تکمک اگه... ترسیدم خودمم خداییش... میشدم بیامرز خدا حتماً بودم نزدیکش اگه که عصبانیه

 اگه که بیاره در سرم رو تالفیش بخواد پریشب مثل ترسیدم می اما... نداشت ایرادی میزد

 ینا به نمیشه... باشم خودم مراقب خیلی باید... میشدم روح قبض مطمئناً بود همین منظورش

 ...کرد اعتماد بدجنس فرید

 فرید حال زبان

 می تا و میکردم پیدا رو یکی داشتم دوست... نبود شده کنترل دیگه خشمم و بودم عصبی خیلی

 پس رو ما احمقانه عشق و من تاوان که یکی... بشم خالی بلکه تا زدم می کتکش مشت با تونستم

 چشمای و فریبا هنوزم... دیوونگی مرز به میرم ، افتم می یادش به هنوز وقتی... لعنتی... بده

 که ترف می یادم دیگه ، میشدم خیره بهش وقتی وقتا بعضی که چشمایی... بود جلوم جادوییش

 همه ودب شده... من دنیای بود شده زیتونی سبز چشمای... بگیرم ازشون رو نگاهم همیشه برا باید

 اومد نمی خوشم... ریخت بهم رو زندگیم و من الب و پر تو زد و نخواست خودش ولی... من چیز

 باید... دابخ کنم واگذارش پیرزنا این مثل و کنم نگاهش و بشینم ساکت من و بزنه نارو بهم کسی

 ...میکردم خالی رو ام شده سرکوب دل های عقده باید... میکردم کاری منم

 : گفتم و دایی زن ی هخون رفتم ، شد نزدیک فریبا به نمیشه قیمتی هیچ به دیدم وقتی

 ...کنه زندگی ماهان ی خونه تو خوام نمی... خودمون سمت بکشم رو فریبا ای نقشه یه با باید

 هنوزم ؟...فریبایی عاشق هنوزم ، ماجرا همه اون از بعد:  گفت و زد زل چشمام تو دایی زن

 ؟...داری دوستش

 رو مسکوت وقتی دایی زن... انداختم پایین رو سرم و بدم جواب فوری دایی زن سوال به نتونستم

 : گفت دید

 که تگف مخصوصاً  رو جمله این)  است مطلقه زن یه فریبا... باشیم نداشته کارش به کاری بهتره

 یخال رو قلبم حرفش دونم می... بگیرم تصمیم احساس روی از که نکنم کاری و بیاره یادم به
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:  داد ادامه(  بکشم درد این از بیشتر خواست نمی دلش و نبود راضی من بد به وقت هیچ اما میکرد

 و نک دله یه رو دلت پسرم هم تو... بیرون بکشه آب از رو خودش گلیم بتونه که شده بزرگ اینقدر

 ...نبودید همدیگه قسمت فریبا و تو اول از شاید... زندگیت دنبال برو... بکن دل ازش

 جای که شد سوزنی من ی شکسته فلب برای اما ، بود صداقت روی از و متین حرفاش چند هر

 فریبا دلم های ته ته اون هنوزم... چکید می خون زخمش هر از و بود گرفته نشونه رو قلبم جای

 که افته می یادم وقتی... بود نشده پاک دلم از کامل طور به عشق حس هنوزم... میکرد حکومت

 به تمخواس می و نشست می وجودم تو انتقام و تنفر حس یه... نیست نیافتی دست فریبا دیگه

 یاد هم طرفی از اما... بگیره آروم ام شده نابود دل این شاید که بگیرم انتقام ازش طریقی

 و دونهگر برمی عقب قدم چند منو و افتم می ، گرفتمش بغلم تو سوزی آتیش تو که مظلومیتش

 همین راب... کامرواییه... شبختیهخو این از بعد ، حقش ، کشیده زجر خیلی دختر این میگه بهم یکی

 : گفتم دایی زن به بودم کرده پیدا که ای گانه دو حس

 هنوزم بفهمم ماه شش این تو تا کنه زندگی من با بیاد فریبا ماه شش مدت به نقشه یه با میشه

 اگه که بشم مطمئن میخوام... بگذرم ازش تونم می یا باشه من مال خوام می ماجرا اون از بعد

 هست که طوری همین و ببندم زجرا و دردا اون ی همه روی رو چشمام تونم می هستم قشعاش

 هم و بدم عذاب رو خودم هم عمر یه که بشم صاحبش فکر بدون خوام نمی... نه یا کنم قبولش

 ...رو فریبا

 پس امتحان... کشیده درد کافی قدر به فریبا:  گفت و کرد مخالفت اول ی ثانیه تو حمیرا خاله

 ...بزاره سر پشت رو دیگه سخت امتحان یه نمیتونه دیگه... داده

 باهاش... کنم زندگی باهاش ماه شش خوام می... کنم اذیتش خوام نمی:  گفتم خاله جواب در

 ...باشم عاشقش قبل مثل بازم و ببخشمش تونم می ببینم تا بکشم نفس

...  بشه معلوم ماه شش این تو توندو هر احساس که میشه محک یه... خوبیه فکر:  گفت دایی زن

 اما. ..نیست من دختر دیگه گفتم و کردم طردش خونه از درسته... باشی مراقبش خیلی باید اما

 فردا خوام نمی... کرد مجازاتش سرنوشت کافی قدر به... ببینه آسیب روحش خوام نمی دیگه

 این و برگرده تونه می وریاینط... نکردی حمایت عشقمون ی ثمره از چرا که بپرسه ازم پدرش

 و تنهاییش بخاطر داره امکان... داره بدی موقعیت االن فریبا... بشه تموم همیشه برای کابوس

 ...بشه سبز راهش سر دیگه بالی هزاران و بیاره پناه کس نا و کس هر به خورده که ای ضربه
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 دتم این تا بشه ام ونههمخ ماه شش مدت به فریبا شد قرار شده حساب ی نقشه یه با بنابراین

 هدیگ یا بدم ادامه باهاش تونم می زده بهم که کاری ی ضربه این با ببینم و بسنجم رو عشقم

 مَحرم از ندارم حق مدت این تو که کرد شرط باهام فقط دایی زن... نیست اعتمادی و امید بهش

 و ردمک قبول منم... باشم خوبی دار امانت باید... کنم درازی دست بهش و کنم استفاده سوء بودنم

 ... بزنه حرف فریبا با دایی زن شد قرار

 و من ترک از فریبا دلیل بفهمم و ببینم که بود این داشت ماه شش این که ام دیگه حُسن یه

 ، ممبفه رو دلیلش وقتی و چیه نداره دوستش گفت می همیشه که کسی آغوش یه شدن پناهنده

 ...کنم ترکش همیشه برا یا بمونم باهاش تونم می آیا

 مین... شد کورتر برام مسئله این ی گره کرده قبول رو مادرش شرط فریبا که فهمیدم هم وقتی از

 محاله اخیرش رفتارای اون با که بودم مطمئن چون... چیه درخواست این قبول دلیل که فهمیدم

 و هباش عشق تونه می یکیش... داشت وجود مسئله تا دو اینجا... کنه قبول رو مادرش پیشنهاد

 دعما طرف به چرا ، بود عاشقم اگه اون... خورد می فریبا کار به بیشتر اجبار که... اجبار یکیش

... نیست عاشقم دیگه اون... نه ؟...کرد ازدواج عماد با چرا داشت دوست منو اگه فریبا ؟...رفت

 جبران طریق این از خواست می فریبا... بگذره گناهش از که مادرش طرف از بود اجبار یه حتماً

 ... کنه مافات

 تو رتنف حجم تموم... زد می فریاد قلبم تو تنفر قوی حس یه دادم می بال و پر افکار این به وقتی

 همه از رو مانتقام بتونم که فرصته بهترین... وقتشه االن...میکرد سنگین رو نفسم و آورد هجم قلبم

 بر خودم به اش ذره یه و ریختم پاش به که هایی عشق اون تموم... زده پس های عشق اون ی

 در ، شههمی از سردتر مراتب به بستری و سرد آغوش با تنهاییم شبهای از انتقام... بگیرم نگشت

 خوشی های لحظه داره دیگه یکی داغ بستر در دیگه یکی گرم آغوش تو دنیات و عشق که حالی

 اونو که بود حسی... کردنش اذیت حس... ودب انتقام حس بود چی دونم نمی... گذرونه می رو

... بچشه رو شدن تحقیر و کنه حس رو دردم اونم تا کنم رهاش راه وسط و بکنمش خودم عاشق

 دایی زن درسته... بشم همخونه فریبا با ماه شش مدت به تا شدم حاضر ها حس این ی همه برای

 تونستم نمی که خواست می ازم یگهد چیزی یه ام شده له دل این اما... کرد رو سفارشش خیلی

 ....بزارم پاسخش بی صد در صد

 مخالفت ثانیه همون و لحظه همون تو داده بهم پیشنهادی چه داییم زن که گفتم بهزاد به وقتی

 : گفت و کرد
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 هی تو اما... است مطلقه زن یه االن اون ، باشه تو عشق قبل مثل تونه نمی دیگه فریبا... فرید

 رو ربیشت که خواست ازم حتی... کنی خوشبخت رو دختری هر تونی می که عشق زا سرشار پسری

 رستهد... کنه خوشبخت رو تو و باشه زندگیت همراه تونه می و خوبیه دختر مونا که کنم فکر مونا

 مونا... نهمیک فرمایی حکم قلبم تو هنوز فریبا...نداشتم قبول حرفاشو اما ، کردم مشورت بهزاد با که

 یه حکم برام فقط مونا ، نبود ایدآلی همسر اون... نداشتم قبول همسر عنوان به وقت چهی رو

 ونهگ بوسیدن و گرفتن آغوش تو از فقط که دوستی... بود شریک تنهاییم تو که داشت رو دوست

 ... نگذاشتم فراتر رو پام ، اش

 نهادیپیش همچین منتظر که نکنه فکر فریبا اینکه برای و کردم اعالم رو موافقتم منم حال هر به

 می... ندادم نشونش رو خودم دیگه ، کنیم عقد محضر تو بود قرار که ای هفته سه تا هستم

... دمشدی سفید شال و شلوار مانتو اون با محضر تو وقتی... کنم حفظ رو اقتدارم اینطوری خواستم

.. . زدم زل بود گرفته خودش به اومدنم دیر بابت که خشمش از پر اما ، چشماش سبزی تو وقتی

 ، داوم یادم بعد ی لحظه وقتی اما... دارم دوستش هنوز که میکرد یادآور بهم و شد کنده جا از قلبم

 ، ستهنش دیگه یکی ی شناسنامه تو زودتر ، بود االن به تا نوجوونیم قلب رو شده حک که اسمش

 نگاهی نیم یه غلیظ اخم یه با... نشست نفرت و خشم جاش و شد زده پس قلبم از عشق اون

 ...نشستم صندلی روی کنارش و کردم بهش

 کنارش و بود گرفته قرار موقعیت این در هم عماد که ای لحظه... کنم توصیف رو حالم تونم نمی

 هک طوری... میکرد تر عصبی لحظه هر داشت منو... بود اومده در اون عقد به و بود نشسته فریبا

 کنم شدست رو حلقه خواستم می وقتی... نشستم صندلی این روی جبارا به منم که کردند فکر همه

 و نشست وجودم تو خوب حس اون بازم ، شد منتقل دستام به سفیدش و ظریف دستای گرمای و

 داشتم چشماش تو کردم می دستش تو رو حلقه که حین این در... کردم تر مهربون رو چشمام

 و ردک انگشتم تو رو حلقه... حسی هیچ بی ، یخ مثل... بود سرد سرد چشما اون اما... میشدم ذوب

 منو و پرید وجودم از خوب های حس اون ی همه کارش این با که ، عقب کشید فوری رو دستش

 ...کرد خشم از پر دوباره

 اییوف بی و جدایی از همش که کردم روشن بودم گذاشته ماشین تو زودتر که رو آهنگی ماشین تو

 ی هشد تلنبار حرفای جورایی یه خواستم می که بودم خشم از لبریز اینقدر.. .خوند می خیانت و

 نتقالا مقابل نفر به رو حسم تونستم می که بود چیزی بهترین آهنگ این و بزنم بهش رو قلبم

 با که کرد خاموش رو دی سی و گرفت رو منظورم و بود حرفا این از تر هوش با فریبا ولی... بدم
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 می جواب بودم تنفر و خشم حس از پر که من برای روش این... شد مواجه من دار صدا پوزخند

 ...کنه اذیت رو فریبا تونست می هم... داد

 یه مداشت وقت که هفته سه این تو... بود ام خونه به فریبا ورود ، مسخره ی قصه این جای بهترین

 کنند درست برام دادم تابلو بیست حدود... کردم هم عملیش و سرم تو بود افتاده شیطانی تصمیم

 چند هر ، کردم انتخاب رو هاش نوشته خودم... بنویسند خیانت و وفایی بی و جدایی از روش که

 نای گرده می که طرف هر به تا. ارزید می فریبا کردن اذیت به اما داشت برام باالیی ی هزینه که

 قح رو کار این یکمی خودم وجدان ته... کرده چیکار من با که بفهمه و بخونه و ببینه رو تابلوها

 تموم هب روحی ی شکنجه یه و بزرگ ظلم یه این... بود زندگیم ی همه زمانی که دونستم نمی فریبا

 ...نکرد که کارهایی چه به وادار منو تحقیر و انتقام حس این اما... بود معنا

 که سالن در دم تابلوی مخصوصاً. ..خورد جا واقعاً تابلو همه اون دیدن با شد سالن وارد وقتی فریبا

 جا همین به باز. است گرد زمین ، نباش ها رفتنی نگران)  بود نوشته روش و بود چشم تو خیلی

 عوض حالش خوندش با فریبا... میکرد پیدا ربط خیلی فریبا برگشتن به تابلو این وافعاً(  برمیگردی

 و نداد موضعی تغییر ای ماهرانه طرز به ولی ، بود شده عصبی... کشید می کوتاه نفسای و شد

 ...بدم یاد بهش رو خونه این های قانون تا بیاد بودم خواسته ازش که من سمت اومد خونسرد

 اشبر زندگیم های قانون از وقتی... شد خیره من چشمای تو داشتنیش دوست غرور با اومد وقتی

 گفت هک بود این ، داشت تاًکید وشر خیلی که چیزی تنها ولی... نداشت تفاوتی حالش به ، گفتم

 و قول اون ی همه ، بدم دستور بهش بخوام اگه که کرد تهدید منو و نمیرم زور حرف زیر من

 پناه که کشید شعله وجودم تو خشم تهدیدش از... میره همیشه برا و زاره می پا زیر رو قرارها

 نجس که بزنه آشغال اون به لب خواد نمی:  گفت کردم تعارف اونم به وقتی... مشروب به آوردم

 ...نجس آدم یه منم و آشغاله مشروب که گفت بهم مستقیم غیر یعنی... بشه

 هشب زدن زخم با و بودم خورده زخم من... کنم تحقیرش محکمتر خواستم می میکرد تحقیر وقتی

 بهش مخوا می و اینجا میاد دخترم دوست که گفتم بهش همین برای... دادم می تسکین رو خودم

 قیممست غیر خواستم می... کنی آشپزی اینجا اومدی دانشگاهت ی هزینه کمک برای تو که بگم

 خنک میک قلبم ی گوشه تا کنم عصبانیش خواست می دلم خیلی... هستی کلفتم که بگم بهش

 خوای می چی که نمیکنه فرقی برام که گفت مغرورانه و خورد سنگ به تیرم هم بار این ولی... بشه

 دبای خانوم مونا این... نداره شاًنی کسر هیچ من برا شرافتمندانه کار... بگی دخترت دوست به

 ...میکنه ول پسرا بغل تو رو خودش خوشگذرونی و آوردن در پول بخاطر که بکشه خجالت
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 که بود فریبا این ؟...زد می حرفا این از که بود فریبا این... کردم هنگ حرفش با ، میگم صادقانه

 من مامان... گفت می غرور با بده انجام خواست می ازش مادرش همیشه که خونه کار یبرا

 رچقد فریبا این خدایا ؟...گفت می چی داشت االن اما... دار خونه زن یه نه مملکتم این دانشجوی

 ایدش و نکردم اشتباه ماه شش بابت که کشید شعله امید دلم ته لحظه یه برا... بود شده بزرگ

 ...بشم عاشقش دوباره و ببخشمش بتونم

 : گفتم خباثت با کنم آروم رو خودم کوفتی دل این و بیارم در رو لجش اینکه برای

 ؟...میشه حسودیت مونا به

 این تو نم... نکن بد برداشت فرید آقا نه... مونا به اونم حسودی:  گفت پیروزمندانه لبخند یه با که

 عشق بدون بتونم عمرم آخر تا شایدم یا ، حاالها حاال که لبریزم عماد عشق از اینقدر ماه هشت

 ...ندارم ای دیگه کسی به حسی هیچ و مونده یادگاری قلبم تو هنوز عماد عشق... کنم زندگی

 من از تر زرنگ اون اما... کنم تحقیرش خواستم می من... بشکنم رو غرورش خواستم می من

 یاد به لحظه اون تو... من ضعف ی نقطه رو بود هگذاشت دست درست که ای حرفه ای حرفه... بود

 : زدم نعره و ام شده له غرور یاد یه ، تحقیراش یاد به... افتادم خیانتش

 گم بره خواستم ازش و... میکنم ات له وگرنه... بیاری من ی خونه تو نداری حق رو مردک اون اسم

 ...کنم ناکارش نزدم تا اتاقش تو شه

 دهکشی دوباره... شد پنهون نظرم از وقتی... باال رفت غرور با ، سکوت تو یا دیگه حرف بدون اونم

 کم امبر رو فریبا نیش مثل حرفای تلخی تونست می تلخ ی ماده همین فقط... مشروب طرف شدم

 ...کنه رنگ

 می ، ایستادم گوش در پشت ، شنیدم رو صداش که اتاقم تو برم رفتم بعد ساعت نیم حدود

 ی همه دوباره ماهان اسم شنیدن با که زنه می حرف کی با داره شب موقع ینا ببینم خواستم

 فریبا به زیادی اون ، بودم شده حساس ماهان رو چرا دونم نمی... کرد پر حسادت حس رو وجودم

 اهانم خواست نمی دلم و داشتم مالکیت حس بود شده زنم حاال که فریبا به نسبت و بود نزدیک

 ونهخ قلبم تو قوی خشم یه شنیدم رو فریبا های شوخی و ها صدقه قربون وقتی... بشه نزدیکش

 : زدم داد اتاقش در به لگد یه با و کرد
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 رو چیزها خیلی مراعات باید هستی خونه این تو تا ؟...زنی می حرف خری کدوم با شبی نصفه

 ...بکنی

 بهم کوبیدم محکم هم رو اتاق در و اتاقم تو رفتم و کردم خالی در تو محکم لگد یه با رو حرصم

 می که چیزی تنها ، شدم آماده خواب برای وقتی... لرزید ساختمون کل صداش با کنم فکر که

 بوی... بودم رفته کش کمدش تو از اومدنش از قبل روز که بود فریبا بنفش تاپ کنه آرومم تونست

 اما... نداشتم رو گرمش آغوش... نداشتم رو خودش بود درست... میکرد مستم فریبا تن عطر

 عطر... خوابیدم می و انداختم می صورتم روی شب چند این... بود غنیمت برام هم تاپ همین

... کنمن فکر چیز هیچ به دیگه که خوابوند می راحت خیلی منو و میکرد عمل مسکن یه مثل تنش

 نشون خاطر بهم که فریبا عشق از ارزش با چیز یه... عتیقه یه... بت یه برام بود شده تاپ این

 ...دارم دوستش وجود تموم با و هستم عاشقش هنوزم که میکرد

 مک که شدم غرق کلمه پنج این تو اینقدر(  ا ب ی ر ف)  حرف پنج بود شده من ذهنی محیط تمومه

 له غرور این ولی... بود کرده تسخیر رو قلبم تموم اسمش... کردم فراموش هم رو خودم کم

 صدمه زندگیم به ، عشقم به که برم راهی به من گذاشت نمی شدن تحقیر حس این... شده

 هک لعنتی غرور این با کدوممون هیچ و بودیم بسته رو از رو شمشیر ما دوی هر اول همون از... نزنم

 ...نبودیم بیا کوتاه داشتیم

 روز و بود جمعه نداشتم کاریش... بود خواب هنوز فریبا ، پایین رفتم و شدم بلند ده ساعت صبح

 شا کله و سر که بود یازده ساعت حدود... دیدن تلویزیون به نشستم صبحونه از بعد استراحت

 هوا همین از و داره حضور خونه این تو اینکه از... نشست وجودم تو شوقی یه دیدنش با... شد پیدا

 روف قلبم کرد سالم که بهم... بودم خوشحال ، میره راه خونه همین تو اینکه از... کشه می نفس

 ازم. ..میزه رو آشپزخونه تو صبحونه که گفتم و دادم رو جوابش ظاهری تغییر هیچ بی اما... ریخت

 تو اون و بشینم تونستم نمی... میشد عوض داشت حالم... آشپزخونه تو رفت و کرد تشکر

 ...ریباف پیش رفتم و نیاورد طاقت بدبختم دل این باالخره... نرم طرفش و باشه نزدیکم آشپزخونه

 رو ودب انداخته سفیدم شال یه و بود پوشیده گشاد پا دم مشکی شلوار یه با لیمویی بلوز یه

 می وحشیش چشمای اون به خاصی تالًلو و اومد می صورتش ترکیب به خیلی سفید رنگ... سرش

 اییچ رفت تا... دستوری اونم ، بریزه برام چایی یه خواستم ازش نشه بدتر حالم اینکه برای... داد

 ونستمت نمی اینکه از ، دیدنش از... کنه فروکش وجودم التهاب از یکمی تا کردم نگاهش سیر بیاره

 اشکال... میکردم فکر خودم با خوردم می رو چایی که طور همین... بودم کالفه بشم نزدیکش
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 هب هم رو قلبتم سند که نمیکشه طول اما... زدم خودم نام به رو جسمت سند دیروز عشقم نداره

 تنفر زا پر دقیقه یه... زد می سرم به غریب و عجیب فکرای و بودم شده دیوونه... میکنم ثبت نامم

 ...بودم درگیر درگیر خودم با... عشق احساس و شور از پر دقیقه یه و بودم انتقام و

 : پرسید ازم یهو که زدیم حرف ناهار ی درباره یکمی و خوردم رو چاییم

 ؟...چیه وهاتابل این جریان

 : گفتم و زدم پوزخندی... بشکنم رو غرورش تابلوها این با الاقل میخواستم... هدف به زد درست

 ؟...کرده ناراحتت

 یهیچ تونی می شخصیه اگه البته... شدم کنجکاو... نه که ناراحت:  گفت و کرد ریز رو چشماش

 ...نیست مهم برام زیاد ، نگی

 داشتم دوست که دلمه دردای اینا:  گفتم عمیق اخمی با... زد بهم هدیگ نیشتر یه خونسردیش با باز

 ...ام خونه دیوار و در به بزنم

 می خاطرات ی دفترچه توی رو دالشون درد آدما:  گفت و انداخت باال رو حالتش خوش ابروهای

 ...تابلو رو نه ، نویسند

 : تمگف و وحشی جنگل اون تو شدم خیره لحظه چند و زدم پوزخند بازم

 این نره یادم و باشه روم جلوی لحظه هر و ثانیه هر خوام می ، دارم دوست مدلی این من خب

 ...نیفتم دامش تو دیگه تا آورد سرم به چی لعنتی عشق

 بهش که طوالنی مکثی از بعد و کرد جور و جمع رو خودش زود خیلی اما... خورد جا حرفم از خیلی

 : پرسید دوباره بودم زده زل

 ؟...ماتاق تو بیای هی اونم دیدن ی بهونه به خوای می ؟...چیه زدی من اتاق تو که تابلویی ی قضیه

 توق هیچ که کردم درست تو مخصوص رو یکی اون نه:  گفتم گستاخی با و کردم آرومی ی خنده

 ...نره یادت خیانتت

 نمی اجازه کسی از نمز اتاق بیام بخوام موقع هر من ضمن در:  دادم ادامه و کردم نگاهش فاتحانه

 ؟...مادمازل شد فهم شیر ، گیرم
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 :  گفت فراوان خشم با... میشدم میدان پیروز داشتم و کردم عصبانیش باالخره

 ...نکردم خیانتی هیچ من

 باال موصدا تقریباً و شدم کالفه بود خودش موضع سر هنوز و نداشت قبول رو وفاییش بی اینکه از

 : گفتم و بردم

  ؟...فریبا چیه تو اموسق تو خیانت

 بره دش بلند میز پشت از و کرد بهم آمیز سرزنش نگاه یه بده جوابی اینکه بدون ای لحظه از پس

 ؟...میکنی فرار چی برا... بده منو جواب و بشین:  زدم داد

 اول همین از... ندارم رو تو با بحث و جر ی حوصله فقط ، نکردم فرار من:  گفت و برگشت

 ...بستی رو زا رو شمشیر

 و کرد نگاهم اخم با ؟...میاری بهونه چرا ؟...شمشیری چه:  گفتم و روبروش اومدم و شدم بلند

 :  گفت

 که مفهم نمی بخیالت... نیست حالیم هیچی میکنی فکر... اومدم کوه پشت از من کردی خیال تو

 رو بری لحظه هر ریاینطو که... ات خونه دیوار به زدی من کردن اذیت برای را ها تابلو این

 ودمخ وجدان پیش من ، میکنی اشتباه داری اما.. کنی خنک رو خودت ی گرفته آتیش دل و اعصابم

 ...بفهم اینو کردیم ازدواج عماد و من... نشدم مرتکب خیانتی هیچ و سفیدم رو خودم خدای و

 : زدم داد و نشست وجودم تو انفجار حال در خشم یه... جلوتر رفتم قدم یه

 تخیان من عشق به تو... کردی خیانت مادرت محبت به عمر یه تو ؟...چیه خیانت میکنی فکر وت

 ؟...بگم برات بازم... کردی

 ور بیگناهیم تونم نمی وقتی... ندارم تو با حرفی من... کنی خسته رو خودت خوام نمی:  زد داد

 هیچ بدون ماه شش این تا باشی صبور که خوام می ازت فقط... نداره فایده زدن حرف کنم ثابت

 ...خودمون زندگی دنبال بریم کدوممون هر و بشه تموم درگیری و حرف

 و بشه تموم زودتر ماه شش این که بود منتظر اون... کرد پریشون حرفاش با منو و رفت فریبا

 اما... خواد می منو هنوز... داره دوستم هم هنوز کردم باور خیالم خوش من... بره پیشم از زودتر

 ..دبو کرده لعنتی اون تقدیم شایدم... نبود دیگه... داشتم سراغ ازش وجودش تو که عشقی اون
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 و دمبو شاکی هم لعنتیم تقدیر از حتی ، کس همه و چیز همه از ، افتاد جمعه روز که اتفاقات اون با

 پرتاب کی تسم به ترکشام نبود معلوم و شدم می باروت جعبه یه مثل وگرنه... میشدم خالی باید

 فریبا... یزم پشت نشستم صورتم شستن حتی بدون و شدم بیدار نیم و هفت ساعت وقتی... میشد

 رورغ کوه این باید... میکرد ناراخت منو شادیش... خورد می صبحونه و بود نشسته سرحال و آماده

... کردم زدن حرف به شروع همین برای... بخنده بهم خلوتش تو زارم نمی... میکردم خردش رو

 : گفتم و دادم حرفام به تمسخر حالت یه

 ؟...خوابیدی خوب دیشب اینکه مثل... رکابی به پا و حال سر خیلی

 مثل من اما... نیستم حال سر که چی پس:  گفت و نیاورد کم همیشه مثل و شد ام کنایه ی متوجه

 ...شم بیدار دیرتر ها صبح که ندارم ماشین شما

 می خودم بخورم رو ام صبحونه تا بشین:  گفتم مالیدم می نون ویر رو عسل که طور همین

 ...رسونمت

 ...جداست تو منو راه گفتی خودت... باشم تو به وابسته خوام نمی:  گفت محکم و باال پرید یهو

 و وردخ زنگ گوشیش که کنم بارش ای تیکه یه رفتم... کنه عصبانی منو شد موفق صبح اول باز

 احمق و مزاحم ی پسره این فهمیدم حرفاش از لحظه چند از بعد که ماهان و فریبا شاد صدای

 می اگه عمراً... دانشگاه برسونه رو فریبا خواست می اینکه مثل... کردم سکوت... خطه پشت

 می هرش طرف اون از که بود کفشش به ریگی یه عوضی ماهان این... بیفته اتفاقی همچین زاشتم

 رو داشت حسادت حس... بود شده فریبا عاشق شایدم... دانشگاه ببره رو فریبا بیاد خواست

 و روزدی تالفی اینکه برای طرفم اون از... زد می آتیش بیشتر منو و رفت می پایین باال اعصابم

 می وننش دو تیر یه با ، نداشتم آخرش به کاری... بود وقت بهترین ، بیارم در فریبا سر رو دیشب

 حرف حرف خونه این تو که فهموندم می فریبا به هم و نشوندم می جاش سر رو ماهان هم... زدم

 : گفتم داد با... دنبالش میاد داره ماهان گفت کرد خداحافظی ماهان با وقتی... منه

 ...دانشگاه نمیری کسی با من ی اجازه بدون

 : گفت که مالیدم می نون رو عسل خونسرد منم... طرفم برگشت خشم با

 ؟...دارم کار شما ی هاجاز به من مگه

 : زدم داد و میز رو کردم پرت ، بود دستم که چاقویی غیظ با شدم عصبانی حرفش از
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 بیام و بشم آماده من تا جات سر بشین...بشه شروع کتک با رو روزمون دومین که نکن کاری فریبا

 ...برسونمت

 یبزار اینجا از پاتو بخدا. ..فریبا:  گفتم و برگشتم ، بیرون زدم می آشپزخونه از که طور همان

 ...برگردم من تا بشین پس... شکنم می و پات قلم بیرون

 رفتم ات... باال رفتم می غرور با داشتم که بود من به نگاهش و میشد منفجر داشت عصبانیت زور از

 ات برسونمش دیرتر خواستم می... دادم طولش عمدی... کشید طول ساعتی نیم برگشتم و حموم

 طاقت باالخره که بودم اومده در حموم از تازه... نکنه کل کل من با اینقدر و کنه گوش رو حرفم

 : گفت و داد نشونم رو دستش تو ساعت و باال اومد و نیاورد

 کالس تو نیم و هشت اگه... میرم گیرم می آژانس یه ، نکن لجبازی خدا رو تو ، شده دیر فرید

 ...نمیده راهم و گیره سخت خیلی جدیده استاد این نباشم

 نمی خودمم... کنم می عصبانیش بیشتر ، برسونمش دیرتر اگه که... زدم دیگه پیروز لبخند یه

 خواد می دلم که آورد برام دلیل یه فقط دلم... کنم عصبانیش هی خواست می دلم چرا فهمیدم

 ...بود مزه با خیلی شدنش عصبانی... کنم نگاهش و باشه روبروم همیشه

 ...رسونمت می ساعت سر بشم آماده تا نزن نق اینقدر برو:  گفتم هشب اخم با

 یادمه... داشتم دوست رو ابروهاش اخم همش... شد آب دلم تو قند منم... پایین رفت و کرد پوفی

 اخم بهش اینکه عوض ، هم تو کشید می برام رو اخماش و میکرد قهر باهام وقتی نوجوونی تو

 ، اخم... میشد باز هم از ابروهاش ی گره تا بوسیدم می رو ماشاخ و بغلم تو کشیدم می کنم

 اب یا حاال بشه من مال باید اون که بود کرده مغرور منو اش جذبه همین و میکرد جذابش بیشتر

 همخونه عمرم آخر تا اگه حتی...  بگیره ازم اونو دیگه کسی دوباره زارم نمی... عشق بی یا عشق

 ..باشه ام

 ردک تهدیدم و بهم کوبید محکم رو در شد پیاده وقتی... رسوندم دیر رو اون و دش عملی ام نقشه

.. .دانشگاه تو رفت که خندیدم می خوردنش حرص به ریز ریز منم... میگیره اساسی رو حالم که

 و دش تاکسی سوار رفت بودم منتظرش که دوستاش جلوی وقتی اما... بسته خالی فقط کردم فکر

 ، کرده اذیتش که رو کسی حال من ی اندازه به تونه می هم فریبا فهمیدم تازه ...شد دور نظرم از

 خونه طرف به گاز روی پا و شدم آتشفشان کوه بار این... نیست خالی تو تهدیداش و بگیره

 نمی هفته یه تا و میکردم اش خفه حتماً رسیدم می بهش اگه که بودم عصبی اینقدر... رفتم
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 اه ماشین بوق صدای ، میشد خطرناک داشت رانندگیم... بیرون بزاره خونه از رو پاش گذاشتم

 تا ادمایست خیابون کنار و گذاشتم ترمز رو پا... کنم تصادف داره امکان آن هر که بود این ی نشونه

 ...آوردم می سرش بالیی یه حتما خونه رفتم می اینطوری اگه... بیاد جا حالم یکمی

 اب... میکرد دم چایی داشت خونسرد خیلی و بود آشپزخونه تو... مافتاد راه شدم آروم که یکمی

 هب کوبیدم قدرت تموم با و برداشتم رو بود اُپن رو که رو لیوان یه خیالیش بی همه این از خشم

 رو تشدس و کشید بنفش جیغ یه و باال پرید یهو ، غافلگیری این از اونم که پاش جلوی کابینت

 وت بود قرار که قلبی... بود قلبش رو که دستش سمت رفت نگاهم گاهناخداآ... قلبش رو گذاشت

 دهش میرغضب منم... میکرد نگاهم داشت ترس با... بود نتپیده اما... بتپد من زندگی های لحظه

 : زدم داد و جلو رفتم... بودم

 ...وردیخ کجا از نفهمی که بگیرم تو از من حالی یه... میکنی منوکنف که رسیده بجایی کارت حاال

 کرد نهونپ تفاوتیش بی نقاب پشت رو ترسش شجاعانه اما بود ترسیده پیش لحظه چند اینکه با

 :  گفت و

 ...دادم دست از رو درس ترین مهم تو ی بچگانه لجبازی بخاطر که صبح پای باشه این

.. .چشمام تو زد زل و بود داغ دستش... گرفتم رو دستش مچ که بیرون بره آشپزخونه از رفت

 چشماش... بود کرده شیفته و بیخود ، خود از منو که رنگی همون... بودم چشماش رنگ عاشق

 صورتم روی رو داغش نفسای... بود شده کوتاه و تند تند ما دوی هر نفس... بود شفاف و زالل

 لبهای تسلیم کم کم داشتم... بود نوسان در چشماش و لبهاش بین چشمام... میکردم حس

 و تر طرف اون رفتم و کردم رها رو دستش و کشیدم عقب رو خودم یهو که شدم می خواستنیش

 زخونهآشپ از داشت که طور همین اونم... میشی پشیمون گرنه و نکن رو اینکار من با دیگه:  گفتم

 ... باش رفتارت مواظب هم تو:  گفت رفت می بیرون

... دنبو بیا کوتاه اصالً ... لجباز و ممحک... شده محکم دختر این چقدر که فهمیدم تازه رفت وقتی

 ...داشتم دوست رو اش تازه و محکم شخصیت این... شد باز لبخند به لبهام

 فتهر سر حسابی ام حوصله... بودم نشسته تلویریون روبروی تنها که بود شب هفت ساعت حدود

 دلم ...بمونیم هم نارک تونستیم نمی هم لحظه یه برا اصالً ، ما بودیم دومادی و عروس عجب... بود

 خاطرات و خودم عالم تو... میکردم کل کل باهاش روزا اون مثل و بود کنارم االن فریبا خواست می
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 جواب... حال زمان تو کرد پرتم و بیرون کشید افکارم تو از منو سالمش صدای که بودم فریبا

 : گفتم شوخی با و دادم رو سالمش

 ...شام یا ناهار یه از دریغ ، کردیم ازدواج ما روزه دو االن

... دهب رو جوابم نداشتم توقع... شدم مشغول گوشیم با و انداختم پایین رو سرم زدم که رو حرفم

 بود هشد خم سینه به دست ، کنارم که فریبا به تعجب با و برگشتم افتاد روم که ای سایه از که

 : گفت همیشگیش خاص شیطنت با و نگذاشت منتظرم زیاد... شدم خیره

 ؟...کنم آماده براتون فوری تا دارید میل چی... آقا بفرمایید امر

 بودم خریده سنگک نون با همراه و قارچ املت مخلفات چون و خندیدم و بیرون اومدم بهت از

 :  گفتم

 ...دوغ و سنگک نون و شیرازی ساالد با قارچ املت

 روپ پسرای آقا این بدی که رو: تگف و داد تحویلم خواستنی پوزخندی و کرد نگاهم شیطنت با

 ...قربان میکنم آماده براتون االن... خوان می آسترم

 قهقهه بلند صدای با و گرفت ام خنده بود انداخته راه که نمایشی این از... آشپزخونه تو رفت

 بوسه و گرفتمش می محکم بغلم تو و جلوش پریدم می موقع همون خواست می دلم... زدم

 ...بود شده مزه با خیلی لحظه اون آخه... میکردم بارونش

 می پاک رو تبلیغاتی و اضافی های پیام داشتم سالن تو من و بود مشغول آشپزخونه تو فریبا

... نهنز زنگ بهم مونا که بودم کرده خاموش پیش ساعت یه تا رو تلفنم که میشد روزی دو... کردم

 نانیچ اون احتیاج اون به دیگه... ببینم دیگه رو مونا بود پیشم فریبا که حاال خواست نمی دلم

 ، نمک تحریک رو فریبا حسادت حس خواستم می... داشتم الزمش وقتا بعضی برای اما... نداشتم

 ...بشیم جذب همدیگه طرف به و بده نشون رو خودش مونده عشقی اگه هنوز که

 بش دوشنبه که دادم مونا به مپیا یه... بود کرده پیدا راه مغزم به شیطانی فکر یه لحظه اون تو

 نمتو نمی که هستم جایی االن که آوردم دلیل براش و نزن زنگ بهم گفتم بهش... خونمون بیاد

 ای مداخله بخواد اگه که بود خبر با سگیم اخالق از چون کرد درک منو خوب اونم... بدم رو جوابش

 ...رستادف برام بوسه شکلک تا پنج و ادمی حتماً که داد پیام... میده دست از شبم دوشنبه همون کنه
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 یکی این به موبایلم یکی اون با همین برای... بود فرصت بهترین االن فریبا کردن تحریک برای

 می... زنم می حرف اون با دارم و زده زنگ بهم مونا که کردم وانمود طوری و زدم زنگ موبایل

 موقع نای ببینه که منه به حواسش ی همه آشپزخونه تو از و کرده گل فضولیش فریا االن دونستم

... دبو شده گوش هیکلش تموم که فهمیدم آشپزخونه تو سکوت از اینو... زده زنگ بهم کی شب

 صدقه قربون و زدم حرف اینقدر دروغین مونای با ، عشقم و خانومم ، عزیزم صفت با همین برای

 با ینمبب هم و بخورم شام هم که پزخونهآش تو رفتم تلفن از بعد... شدم خسته خودمم که رفتم اش

 ...داره برخوردی چه تلفن این

 و ساکت خیلی... رفت ضعف چهره این از دلم... چید می رو میز داشت اخم با کردم که نگاهش

 تهگرف ام نقشه که زدم پیروزی لبخند... میکنه ام دیوونه آخر که برم اخمش اون فدای... بود اخمو

 رومآ آروم کنه نگاهم اینکه بدون فریبا و گذشت سکوت تو دقایقی... نشستم میز پشت و بود

 رو دستش میشد کاش ای... بود کرده درست ای خوشمزه املت واقعاً... خورد می رو غذاش داشت

 اما مپرسید بازم میکنم ناراحتش دونستم می اینکه با و کرد پر سوال یه رو ذهنم یهو... ببوسم

... مخواست نمی اینو من که ، شد دیگه دعوای یه آغاز سر فریبا جواب که پرسیدم منظور بی واقعاً

 ...داشت ارزش دنیا یه برام بود بینمون که آرامش همین

 دنیا اون به رو تو خودش با خواست می که پختی می خوشمزه غذاهای عمادم برا:  پرسیدم ازش

  ؟...ببره هم

 : گفتم دوباره که داد می آزارم سکوتش... نزد حرفی و کرد درهم بیشتر رو اخماش

 ؟...جلو کشیدی دماغت رو تا رو اخمات که زدم بدی حرف

 اریشبیم و عماد یاد... میکنه ناراحتم گذشته یاد آخه:  گفت حرص با باشه ساکت نتونست دیگه

 ی گوشه روز و حال اون به ببینه ، داره دوست خیلی که رو کسی آدم دونی می... کرده داغونم

 ...یرهمیگ غمباد ، هیچی که ناراحت میاره یادش به گی مسخره با تو مثل یکی و افتاده اهآسایشگ

 نوم جواب بار یه تونست نمی لعنتی... گرفتم آتیش عماد داشتن دوست به اعتراف و حرفش از

 زامرو که ، من بودم خیالی خوش چه... داشت برام آستین تو شکنی دندون جوابای همیشه... نده

 رو مماحترا که میکردم حرکتی یه باید... کنم رامش باید رو سرکش دختر این نخیر... شده مهربون

 یلیس یه ناگهان... کنم تحمل رو هاش سرکشی تونستم نمی دیگه... داره نگه شوهرش عنوان به
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 اب ای لحظه اشک نم از چشمایی با و گذاشت صورتش روی ، رو دستش... صورتش تو خوابوندم

 ...شد محو چشمام جلوی از ناگهان و زد زل بهم نفرت

 کستمش و کوبیدم دیوار و در به رو لیوان و بشقاب تا چند عصبانیت زور از سرش پشت رفت وقتی

 رد ها شیشه خورده روی از دمپایی با... داشت دوست رو عماد لعنتی اون... بگیرم آروم شاید تا

... شهبا داشته دوست رو عوضی اون نباید افریب... میشدم دیوونه داشتم... سالن تو رفتم و شدم

 روح دبای فریبا...نداشت حق... کنه فکر عماد به لحظه یه نداشت حق اون... بود من به متعلق فریبا

 میکنم کاری... کنه فراموش رو مردک اون همیشه برای که میکنم کاری... بشه من مال وجسمش

 ...ببخشمش بخواد ازم و بیفته پام به که

 و تنهاییام همدم بود شده مشروب فعالً ... کردم آروم حدودی تا رو خودم مشروب و آهنگ با دوباره

 ...ام شده نابود روح برای قوی مسکن یه

 دم مرفت ظهر... بود آورده در منو حرص صبح اول بازم... بود رفته بشم بیدار اینکه از قبل زود صبح

 نمی چرا دونم نمی... بودم دلتنگش سابیح و بودمش ندیده دیشب از... بیارمش تا دانشکاه

 ...دیدم می رو فریبا کردم می نگاه رو طرفی هر... بیرون بیام خیالش از تونستم

 ور خودم بود طور هر... میشدم نگران داشتم دیگه... نیومد و شدم معطل ساعتی نیم دانشگاه دم

 ور حالم دیگه... نداد وابج و زدم زنگ هم سر پشت بار بیست... بزنم زنگ بهش که کردم راضی

 اتفاقی هچ ببینم تا دانشگاه تو برم داد نمی جواب اگه که گرفتم تماس دیگه بار یه... فهمیدم نمی

 رو گوشیش یکم و بیست زنگ با بالفاصله... جوشید می سرکه و سیر مثل دلم... افتاده براش

 : کشیدم عربده که بودم عصبانی دستش از اینقدر... داد جواب

 ؟...نمیدی رو وامونده اون جواب چرا ؟...هستی گوری ومکد

 ... خونه اومدم و نداشتیم استاد آخر زنگ... ام خونه:  گفت آروم من خالف بر فریبا

 طرف به و نیفتاده براش اتفاقی که کشیدم عمیقی نفس و کردم قطع ای دیگه حرف بدون رو تلفن

 یه نستتو می الاقل... بود برده سکته مرز تا منو... مبود آشفته و عصبی خیلی... افتادم راه به خونه

 یم بهش وقتی خواست می دلم... نداره نگه دانشگاه دم پا لنگ یه اینقدر منو که بده بهم پیام

 چیکار دارم فهمیدم نمی خشم زور از.... نده بازی منو اینقدر دیگه که بشکنم رو گردنش رسم

 هدیگ... باال رفت می داشت که دیدم اول ی پله روی رو ریباف و کردم باز رو ساختمون در... میکنم
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 رو دستاش فوری... کردم پرت طرفش به محکم و کلید دسته جا همون از و ندادم مهلت بهش

 : مزد داد... باالتر ی پله تا چند رو شد پرت و دستش ی کناره خورد کلید که کرد چشماش محافظ

 ...دختر تو نیست حالیت حرف چرا ؟...نکن کنف دیگه منو نگفتم مگه

 : زدم داد بازم... کرد سکوت و ترسید ام نعره از کمی

 ؟...نمیدی رو جوابم چرا ؟...کری مگه

 ...کردند تعطیل زودتر و نداشتیم استاد رو آخر کالس:  گفت آروم

 ؟...بدی خبر تونستی نمی:  گفتم

 ...نبود حواسم:  گفت

 ...هستم خونه تو من نبود تحواس صبحم:  گفتم و کردم نگاهش متفکر

 با ارهدوب خواستم نمی... بود حواسم دیگه اینو... چرا:  گفت و لباش رو نشست رنگ کم لبخند یه

 ...کالس سر برسونی دیر منو که دانشگاه برم تو

 ...یدهست هایی عجوبه چه زنا شما دونه می خدا... کشته منو صداقتت همین:  گفتم و زدم پوزخندی

 دفری... شد پاره دلم بند... رفت می خون ازش خیلی داشت که دستش به شد کشیده نگاهم یهو

 ...آوردی دستش روز به چه ببین... رحم بی

 رو شدست که... دستش جون به افتادم بتادین و پنبه با و آشپزخونه تو بردمش و سمتش دویدم

 لمس...دادم ادامه ارمک به و ندادم بهش بهایی... میکنم پاکش خودم گفت غرغر با کشید عقب

 رسیدپ ناگهان... میکرد میزون نا رو قلبم طپش و برد می باال رو بدنم حرارت داشت دوباره دستاش

: 

 ؟...داری وجدان عذاب

 یه... اونه به نزدیکی بخاطر دستام داغی دونست می کنه پرت منو حواس که کرد رو سوال این

 : فتمگ و... شدم بدجنس دوباره... کردم بهش نگاهی

 ...شد خنک خنک دلم تازه نه
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 ایدش بودم نگرفته صورتم جلوی موقع به دستامو اگه دونی می:  گفت دوباره تموم مظلومیت با

 ؟...بودم شده کور االن

 وزگارر چشمات اون با دیگه الاقل... بهتره:  گفتم و شدم خیره چشماش تو و زدم کوچولویی لبحند

 ...نمیکردی خراب رو مردا ما

 : گفت و فر طرف رفت و بیرون کشید دستم از رو دستش و شد عصبانی حرفم با بار این

 ...خودخواهیتونه از مردا شما خراب روزگار

 یلیخ که بوش... میز رو گذاشت و بیرون کشید فر از رو الزانیا ظرف میکردم نگاهش که طور همین

 :  گفتم شادی با همین برای... باشه دهش پخته فریبا دستای با که بودم الزانیایی عاشق... بود عالی

 ...خودم خانوم کرده چه ببین... اوه

 معذرت ازش... کرد نگام چپ چپ فریبا که گفتم کنم فکر روش اینکه بدون بازم رو حرف این

 چرا ؟... بود نشده خودم خانوم چرا... کنم عوض لباسامو تا بیرون اومدم اونجا از و خواستم

  ؟...باشه ایدب ماه شش فقط داشتنش

 از بعد... خوردیم رو غذامون سکوت تو دو هر و رفتم... زد صدام که بودم غرق خودم بدبختی تو

 اییچ فنجون یه با که کشید طول ربعی یه... سالن تو رفتم و کردم تشکر ازش ناهار شدن تموم

 تمگف و کردم تشکر ازش... بخونم درس تا اتاقم تو برم نداری کاری اگه گفت بهم و پیشم اومد

 رون بگم بهش و کنم مهار رو غرورم که داشتم قدرت اینقدر خواست می دلم ولی... بری تونی می

 تر قوی من از لعنتی غرور این اما... کنه آروم رو ام آشفته حال حضورت تا بشین کنارم بیا و باال

 و دکوبی می سینه به مآروم نا قلب و داشتم نظر زیر رو قامتش رفت می باال که طور همین... بود

 همخونی خواننده با و کشیدم دراز کاناپه روی و گذاشتم آهنگ یه... خواست می ازم رو فریبا

 ارمد که دید می و شنید می و بود اینجا فریبا کاش ای... بود دلم حرفای همه هاش شعر... میکردم

 ...زنم می پا و دست برزخی چه تو

 نوزدهم فصل.....  @

 مئنمط منو که شبی یعنی ، ساز سرنوشت میگم وقتی... رسید ساز سرنوشت شب اون باالخره

 با و اومد مونا که شبی... خوام می چی عشق از کرد مطمئن منو... خوام می چی زندگیم از کرد

 دبا با و خونسرد فریبا اما... کرد توهین فریبا به تونست چی هر و کرد خطر احساس فریبا دیدن
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 مونا... شدم خوشحال خیلی برخورد این از منم... برگردوند بهش رو بود شخود الیق رو چی هر

 ...زد تهمت بهش ناحق به چون... بشه کوبیده کسم ترین عزیز طرف از بود حقش

 هک فریباست خونه تو آوردم آشپز عنوان به که رو کسی اسم فهمید مونا که گرفت باال اونجا دعوا

 یلیخ شده من عاشق میکرد ادعا که مونا برا مسئله این... دازهمین قدیمیم عشق یاد به حتماً منو

 با ود هر و شنید فریبا باز که شد شروع توهیناش دوباره و گذاشت ناسازگاری بنای... بود سخت

 ونسرش کشه می باریک جاهای به کارشون داره دیدم وقتی... هم جون به افتادند تموم عصبانیت

 ...باال هبر خواستم فریبا از و زدم داد

 عشقش الیق و هوسباز و مغرورم من... گفت مونا توهینای برابر در خودش از دفاع بخاطر وقتی

 تالفی ات ، اتاقش تو رفتم خشم با رفت خونه از که مونا قهر از بعد و چسبوندم آمپر منم... نیستم

 کش فرو خشمم بازم ، کرد خواهی عذر ازم وقتی... بیارم در بود زده من به که رو هایی تهمت

 : گفتم عصبی و گرفته خون چشمای با و ایستادم جلوش کمر به دست و نکرد

 ...مغرورم من... نبودم عشقت الیق من

 هک تو یا بازم هوس من:  گفتم دوباره... نفهمیدم رو مفهومش که درخشید چشماش تو برقی یه

 ...روانی اون بغل تو چپیدی رفتی

 یه دست که خیانتکاری تو... کردیم ازدواج عماد و من... خیانتکار گیب بهم نداری حق تو:  زد فریاد

 ...شکستی رو خونه این حرمت تو... عمه ی خونه آوردی و گرفتی رو هرزه ی دختره

 تو آوردم گرفتم رو هرزه ی دختره اون دست که مادرم و خونه این حیف... گفت می درست فریبا

 از اما... بود کرده ازدواج خودش قول به که فریبا نه ، دمکر من بود هم خیانتی اگه... خونه این

 نگرد و جلو رفتم ای کننده دیوونه خشم یه با و بگذرم تونستم نمی بود زده بهم که حرفایی

 : گفتم و دیوار به چسبوندمش و گرفتم قویم دستای تو رو کوچیکش

 ... کنن چیکار بکن چیکار بگی من هب نداری حق تو... نره هرز زبونت اینقدر که کنم خفه باید رو تو

... کردی زهر برام رو امشب تو... نکن دخالت من کار تو پس اینجایی ماه شش فقط تو:  زدم داد

 ...کردی خراب رو چیز همه زدی درازت زبون اون با تو اما داشتم برنامه خیلی

 فقمو داشتم که کنم تحریک رو حسادتش حس خواستم می فقط... گفتم می دروغ داشتم رو همه

 و روح و ذهن ی ملکه اون... باشه خونه این تو دیگه کسی خواستم نمی فریبا جز من... میشدم
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 گفتم و شدم جری بیشتر دیدم رو پوزخندش وقتی... نداشتم احتیاجی دیگه کسی به... بود جسمم

 : 

 ...کنی گرم سر منو امشب مونا بجای خودت باید

 زیر از و زد کنار بود گلوش به که منو دست محکم و نشست دشوجو تو خشمی چنان حرفم این با

 : زد فریاد و اتاق طرف اون رفت دستم

 ...بیرون اینجا از برو

 این تو... تخت رو کردم پرتش و خودم اتاق طرف به کشیدمش و گرفتم رو دستش حرص با

 رو دینم و دل و دورش ریخت صافش و خرمایی موهای و افتاد سرش از شال ناگهانی حرکت

 که برداره رو شال رفت و کرد احساس رو خطر دید موهاش رو منو عطشناک نگاه وقتی... گرفت

 ...اتاق دم کردم پرت و برداشتم رو شال و کردم دراز دست زودتر

 ... رو شال اون بده ؟... شدی دیوونه چرا فرید:  زد فریاد

 خودم به که ای لحظه از بعد...ممیکرد سیر موهاش دنیای تو و شنیدم نمی رو صداش من اما

 وقتی...زد می موج توش التماس و بود شده تر آروم اینبار که شنیدم هم رو صداش... اومدم

 زدم داد و شدم دیوونه باز شده باز من جلوی سرش خواست نمی که شنیدم می رو هاش التماس

: 

 ...لعنتی هان... ببینه رو موهات شوهرت نمیشه روت

 رهمد بیشتر موهاش که دادم تکونش شدت به بار چند و کردم بلندش و گرفتم رو بازوهاش اومدم

 : کشیدم عربده و کرد تر دیوونه منو عطرش و ریخت

 وت برا دیگه... باش من برا شبم یه... مَحرمتم و شوهر منم خوب ؟...بود مَحرمت عماد نگفتی مگه

 ...میکنه فرقی چه

 :  زد داد و شد جمع چشماش تو اشک حرفم با

 ...کنم تحمل رو دردش تونم نمی دیگه... شکستی رو دستام... لعنتی کن ولم

 لخت ی باالتنه با و طرف اون انداختمش و کردم باز رو لباسم های دکمه و تخت رو کردم پرتش

 وجدان عذاب... داد پایین زور به رو دهنش آب و شد خیره ام سینه به ترس با... ایستادم جلوش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

581 

 

 از تونستم نمی رو امشب... بود حقش ها شکنجه این اما... ترسوندمش جوریاین که داشتم

 و کردم بلندش... داشتم رو هایی لحظه همچین آرزوی بود مدتها... بگذرم خیال بی کنارش

 از رو خودش که کرد تالش خیلی... گرفت می اوج قلبم ضربان لحظه هر و آغوشم تو کشیدمش

 ...تخت رو شدیم پرت دو هر و نشد موفق اما... بکنه آغوشم

... ردمیک التماسم و ریخت می اشک... بغلم تو کشیدمش عشقم تموم با رو اون و خوابیدم کنارش

 : گفتم آروم و زدم کنار رو موهاش... بودم شده بدتر هم ساواک ماًمورای از لحظه اون من اما

 خوش بهت مردک اون بغل وت که طور همین... گذره می بد بهت زارم نمی... شم فدات نکن گریه

 داشتم دوست هنوز اما... تر آشفته منو و کرد هق هق و چسبوند ام سینه تو رو سرش... گذشت

 بی از... گفتم هام حسرت و ها دوری از براش... بود کرده اذیت خیلی منو چون... بدم آزارش

 ...یشدمم همیشه از رت مست من و میکرد گریه آغوشم تو فقط فریبا و... گفتم خیانتش و وفاییش

 ، تبدار و گرفته خون چشمای این... گرفتم قاب رو صورتش و کردم جدا ام سینه تو از رو سرش

 مال روزی یه ، رقیبم به بود داده و بود دزدیده من از که تنش عطر بوی این... بود من مال روزی یه

 : گفتم بهش... بود من

 من اما... خراب... فریبا کردی خرابم... گرفتی رو عشقم و احساس... کردی نابود رو چیزم همه

 رومآ منو امشب باید... مونا مثل هستی یکی هم تو... ندارم گذشته به کاری ثانیه همین و امشب

 ...دم می نقد رو همه... باشه خواد می چی هر پولشم... کنی

 ...فیانصا بی لیخی... فرید انصافی بی خیلی:  گفت لب زیر آروم و شد بیشتر اش گریه صدای

 یه تو و کشید می رخ به رو انصافیم بی و عدالتی بی که نداشتم رو حرفاش تکرار طاقت دیگه

 تا.. .گرفتند من از اینم که بود من بهشت اینجا... نرمش و و داغ لبهای روی گذاشتم لبهامو لحظه

 التق پام و دست زیر خیلی... بکنم دل ازش نمیشد راضی دلم... کردم عشق لبهاش با دقایقی

 های دکمه کردم شروع... بکنم لباش از دل شدم راضی وقتی... ببره جایی به راه نتونست اما... کرد

 : زد فریاد و دستم رو گذاشت رو دستش وحشی ببر ماده یه مثل که کردن باز به رو لباسش

 و مگ رو خودم جایی یه میرم بخدا... نمیبینی منو دیگه بزنی دست بهم اگه مادرم جان به... فرید

 ...کنه پیدام نتونه کسی تا میکنم گور
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 جون به وقتی... خوندم آلودش اشک نگاه از رو حرفاش حقیقت و کردم نگاه چشماش تو وقتی

 آروم بوسیدنش با حدودی تا... برم پیش اینقدر ندیدم جایز دیگه... خورد قسم برام مادرش

 تا دو تو ترکید می داشت درد از که رو سرم و نشستم تخت لب و کردم رهاش... بودم گرفته

 : گفت و برگشت که بیرون بره رفت و برداشت رو شالش و شد بلند فوری... گرفتم دستام

 ...بخشمت نمی هیچوقت هات شکنجه این و امشب بابت فرید

 ....گذاشت تنها منو و گفت اینو

 نمی... خوام می رو گرمش غوشآ هنوز... میکنم حس لبهام روی رو لبهاش داغی هنوزه که هنوز

 هاشولب طعم بار اولین برای وقتی... بود من آرزوهای و آمال ی کعبه فریبا... بشم جدا ازش تونستم

 اون... آغوش این... لبها این... کنم زندگی اون بدون تونم نمی دیگه که فهمیدم ، چشیدم

... دارم می اش نگه خودم برا رزو به شده اگه... بود زندگی از من سهم هنوز... وحشی چشمهای

 مال هاش لحظه ی همه... زندگیش ی همه دیگه صبح فردا از... بشه جدا ازم لحظه یه زارم نمی

 تیدس هیچ... باشه دنبالش چشمی هیچ زارم نمی دیگه... بشه آنالیز من دست زیر از باید و منه

 می مرگ حد تا خدا از بعد که بود بتی فریبا... منه مال فقط و فقط اون... کنه لمس رو اون

 عماد غوشآ تو قبالً  که ، بوده عماد با قبالً  که نمیکنه فرقی برام دیگه ، امشب از بعد... پرستیدمش

 اهمیت برام دیگه اش گذشته از هیچی... نبود مهم برام دیگه... نه... رسونده صبح به رو شب

 ......بود خورده گره من ی یندهآ و حال تو که فریبا ی آینده و بود االن مهم... نداشت

 شقع... متقابله فداکاری عشق... نیست گفتنی عشق... کردنی لمس هم ، کردنیه حس هم عشق

 ...گذشتم هاش بدی ی همه از که ، فریباست تقصیرهای تموم از من گذشت

 دایفر صبح که دامادا تازه این مثل بودم شده... بود برام ای تازه روز... شدم بیدار که صبح

 هدیگ داشتم تصمیم... رسیدم خودم به و کردم حموم شوق با... دارند خاصی حال یه عروسیشون

 ایپ کم کم رو اون ، عشق و مهربونی با خواستم می... نکنم کل کل باهاش دیگه... نکنم اذیتش

 ولط زیاد شادیم... سیاهه همیشه... بافتند سیاه از که رو کسی بخت گلیم اما... کنم خودم بند

 هک سگیم روی اون و گرفتم آتیش دوباره... دیدم میز روی رو اش نوشته دست وقتی و نکشید

 خونه رهمی بود نوشته که برگه اون خوندن با... داد نشون خودی دوباره کنم پنهونش داشتم تصمیم

. ..ریدمف من اگه... کرد فرو قلبم تو ، ته تا رو حسادت خنجر... میخوابه اونجا هم امشب و ماهان ی

 به جوری یه رو خودش همیشه است بهونه دنبال که ، باشه احمق اون دل ور ثانیه یک زارم نمی
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... نهبمو مردک این مجری ی خونه تو اونجا شبم خواد می عقل بی دختره اونوقت... بچسبونه فریبا

 ...برم ننگی همچین زیر بود محال

.. .بدم رو کشیدن نُطق ی اجازه بهش اینکه بدون... زدم زنگ بهش و برداشتم رو تلفن خشم با

 : زدم عربده

 پاتو.. .اونجا بری نداری حق تو فریبا... نوشتی چیه پرتا و چرت این ؟...رفتی گوری کدوم دوباره باز

 ...زارم نمی ات زنده بزاری مردک اون ی خونه

 ارزش حرفم برای ذره یه شوهر عنوان به داشتم توقع... بترسه ام عربده از یکمی داشتم توقع

 : زد داد متقابالً و نیومد کوتاه... بود فریبا اون اما... باشه قائل

 ...هبیفت چشمت به چشمم امروز خوام نمی... باشم تنها دارم نیاز افتاد دیشب که اتفاقی اون با

 ...منتظرتم دانشگاه دم ظهر فریبا...  ماهان بغل تو بری یا باشی تنها:  زدم فریاد

 و میشه تموم تو و من بین چیز همه دیگه ، نزاری راحتم امروز اگه بخدا فرید:  کشید ارهو دوباره

 ...دنبالم دانشگاه دم بیا ظهر فردا... خونه اون تو گردم برنمی دیگه

 یشگوش لعنتی... گرفتم تماس دوباره... نشست وجودم تو دنیا خشم تموم... کرد قطع رو گوشی

 ستمد دم که گلدون یه و... لعنتی... لعنتی:  زدم نعره خونه فضای تو ربا چند... بود کرده خاموش رو

 ...شد پودر ضربه شدت از گلدون... دیوار به کوبیدم محکم رو بود

 برا مرفتن با داشت امکان و بود خورده قسم... رفتم می دنبالش نباید... اومد برنمی کاری دستم از

 دص که بپزم براش آشی یه ظهر فردا... دنبالم بیا ظهر فردا گفت خودش... بدم دستش از همیشه

 ...باشه روش روغن وجب

 هک بودم کرده عوض بهروز ماشین با رو ماشینم امروز... دانشگاه دم رفتم بیرون زدم که شرکت از

 که اهدانشگ از... میره کجاها که کنم تعقیبش هم و ببینمش هم دور از خواستم می... نشناسه منو

 گرفتن غمم و هم ی همه که بود درست... ریخت فرو قلبم دیدم که رو باالش و قد بیرون اومد

 اون اما...باشم نداشته دوستش دیگه که بودم داده قول خودم به که درسته... بود فریبا از انتقام

 نمیدونستم... بودم نچشیده رو آغوشش ی مزه... بودم نکرده لمس رو تنش که بود موقعی مال

 این ی همه و داشت دوست منو هم هنوز فریبا شاید... بخشه لذت برام هاشلب بوسیدن چقدر

 از سری یه بخاطر و مونده جا قلبش تو من عشق هم هنوز شاید... بود تنبیه جور یه انکاراش
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 آینده و بینم خوش زیادی من که داشت وجود هم احتمال این البته...بده بروز خواد نمی مسائل

 ...کنه سورپرایزم حسابی ، کنارم افریب نبود با داره خیال

 عنام تموم به... بغلش تو پرید بچه دختر یه مثل که دیدم رو فریبا و افتاد ماهان به چشمم وقتی

 هدیگ که گوشش تو نخوابونم تا دو و نگیرم رو دستش و جلو نرم کردم سعی خیلی... سوختم

 دم ات خوردم که حرصی تموم با و رفتمن اما... نکنه لمس رو مردی هیچ بغل منه زن تا بمونه یادش

 طول تو... اظهر بعد پنج ساعت تا موندم ها نگاه رس تیر از دور جا همون و رفتم ساختمونشون

 ...بود گرفته ناهار براشون برگشت وقتی که بیرون اومد بار یه ماهان فقط ساعت این

 براش رو چیز همه و زدم گزن بهش... ماهان ی خونه میره داره که دیدم رو افسانه پنج ساعت

 بولق اونم... بزنم حرف باهاش خوام می کنه روشن رو گوشش بگه فریبا به خواستم ازش و گفتم

 ینا بسوزه گفت آخرم در... میکنم فریبا به رو سفارشت حتماً و ماهانه ی خونه دم االن گفت و کرد

 ...کردم خداحافظی اشباه و گرفت ام خنده حرفش از... میکنه پا کله رو همه که عاشقی

 و بخورم بودم نتونسته ناهارم... بودم ماهان ی خونه دم ماشین تو شب ده ساعت تا کنید باور

... ونهم می جا همین رو شب یا میره ماهان ببینم بودم منتظر فقط... بود گرفته درد حسابی ام معده

 می خودم با و گرفتم می رو فریبا دست رفتم می و میکردم قاطی حسابی ، موند می اگه که

 ورد این اینکه مثل اما... نیود مهم برام هیچی دیگه ، بیفته خواست می هم اتفاقی هر... بردمش

 منم... رفت ماهان وقتی... بیرون زد خونه از نیم و ده ساعت حدود ماهان و بود یار من با شانس

 رو ردهم صاحب شکم این تا گرفتم پیتزا یه راه تو... خونه طرف رفتم و شد راحت فریبا بابت خیالم

 رو پیتزا از تیکه تا چند ناچار به... بود کرده رو فریبا قارچ املت هوس دلم بد اما... کنم پرش

 رپ چیزی یه با خواست می فقط بال خندق این... نمیکرد رفتار ما میل به دیگه که معده... خوردم

 ...میشد پر داشت خمیرا این با حمدهلل به که بشه

 یه خوندمش تا... بود فریبا کردم بازش تا... اومد برام اس ام اس یه که بودم خوردن غولمش

 ردخت این... دیوار ی سینه کرده پرت رو پیتزا قوطی حرص با و وجودم تو نشست طوفانی خشم

... خوندم که رو پیامش... بگیره منو حال تونست می هم جا همون از رفت می هم ماه ی کره اگه

 نداره تمدوس دیگه که فهموند بهم پیامش این با... بود انداخته دست منو لعنتی... شدم چرپن پنچر

 تونم می که بود کرده نشون خاطر بهم االن اما... ببینم رو مونا من دیگه گذاشت نمی وگرنه ،

 ...داره کره چقدر ماست من یه که میکردم حالیش... باشم خوش دخترم دوست با تنهام که امشب
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 دونست می... نداشت فایده که زدم زنگ بار پنج... برنداشت رو گوشی اما زدم زنگ بهش یفور

 تهدید از پر و توپ پیام یه بهش ناچاراً ... میشنوه من از تهدید و ناسزا فقط بدم جواب اگه که

 ...بود کرده خواب بی منو که طور همین... بخوابه راحت نتونه رو امشب الاقل که دادم

 نمی... شدم بلند...مردم می داشتم دوریش از... میکرد درد جور بد سرم... خوابیدم هکاناپ روی

 کم کم تا زدم جام تا چند... غمگین آهنگ و مشروب سمت رفتم و... بگیرم آروم جا یه تونستم

 رو ادافت چشمام شب نیمه دو ساعت حدود اینکه تا میکردم خونی لب آهنگ با و شد کم هوشیاریم

 ....خیال و خواب دنیای به بردم پناه و هم

 فریبا حال زبان

 از که بود کرده اخمی یه... دیدم دانشگاه دم رکاب به پا رو فرید ، بیرون زدم دانشگاه از که ظهر

 نشست بغض یه... کردم خداحافظی ها بچه از و سپردم خدا به رو خودم... دید میشد هم دور اون

 : گفت و مارال گلوی تو

 ...انتظارته در مفصل کتک یه حتماً کردی دیشب که شقی کله اون با... باش خودت مواظب فریبا

 ...شلغم برگ نه فریبا میگن من به... کتک و منو:  گفتم و خندیدم

 کشیدن انتظار از... ماشین طرف رفتم استرس با اما ، خندیدم منم... خنده زیر زد حالش اون تو

 ازب رو ماشین در... دادم می دستش بهونه بیشتر ساسح ی لحظه این تو نباید و اومد می بدش

 و داد ور جوابم آهسته کنه نگاه منو برگرده اینکه بدون اونم... کردم بسنده سالم یه به فقط کردم

 رو کار راه بهترین سکوت مواقع این تو من نظر به... نگفتیم هیچی کدوممون هیچ... افتاد راه

 چیزی خونه این تو مونا بودن آثار از ببینم تا زدم دید رو جا همه شدم خونه وارد وقتی... داشت

 ...نشد دستگیرم چیزی اما... نه یا میکنم پیدا

 طراباض هنوز من اما... بود نداده نشون عصبانیت از حرکتی ثانیه این تا... باال رفتیم همدیگه با

 ... خورد می پیچ ام معده و داشتم

 ...دارم کارت اتاقم یاب زود:  گفت که اتاق تو برم رفتم

 مین... ببره بویی فرید نزاشتم اما... پیچید هم در منو که گرفت ام معده تو بدی درد ترس از یهو

 :  گفتم همین برای... بدم نشون ضعف جلوش خواستم

 ...بزن آشپزخونه تو بیا داری اگه حرفی... کنم آماده رو ناهار خوام می
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 ...میکنمن تکرار بار چند رو حرف یه... اتاقم تو بیا گفتم:  گفت یبلند صدای با و کرد نگاهم خشم با

 انگاری ، دیوونند همشون پسرا این بخدا... لرزید بدنم ستون چهار که گفت محکم چنان

 ...بگن زور زنا به و بندازند غبغب تو باد که میاد خوششون

 ورتیص ی مردونه بلوز یه با رو شلوارم و مانتو سرسری ، جایی به توجه بدون و اتاق تو رفتم فوری

 وت رفتم دعا و صلوات هزارتا با و سرم رو انداختم سفیدم شال یه و کردم عوض سفید شلوار یه و

 قورت زور به رو دهنم آب... پام تا سر به انداخت نگاه یه کالفه و بود نشسته تخت لب... اتاقش

 شخ و کلفت صدا... بشم دور دیگه ازش نتونم من و ببوسه منو بخواد دوباره ترسیدم می... دادم

 : اومد دارش

 ...بشین

 جلوش طور همین... بشه تکرار بخواد اتفاق اون دوباره اینکه از ، بودم ترسیده اینقدر من اما

 ور بازوم تا دو و جلو اومد... نمیدم گوش حرفش به دید وقتی... خوردم نمی تکون و بودم ایستاده

 : گفت من به رو و رفت رژه جلوم قدمی چند و کامپیوتر صندلی ویر کرد شوتم تقریباً و گرفت

 تهس هایی مرزبندی سری یه... کنم معلوم رو خودت و خودم بین رو چیزی یه باید... فریبا ببین

 به شدی من زن تو... نبریم سوال زیر رو همدیگه احترام و کنیم عمل بهش باید دومون هر که

 قبول منو حرفای و کنی رفتار نجیب خانوم یه مثل ماه شش این تو باید پس... ماه شش مدت

 هخون رو شب ، هستم شوهرت که من وجود با نداری حق دیگه تو که اینه موارد این از یکی... کنی

 ...فهمیدی... بمونی دوستات از یکی ی

 باید... گذاشتم تنهاش دیشب که اینه دردش پس...ریخت ترسم از یکمی... زدم محوی لبخند

 : گفتم همین برای... خبریه جایی نکنه فکر که میدادم رو جوابش حکمم

 ...باشی نداشته خر سر و باشی تنها الزمه شبا بعضی

 از دونم می خودم... نرو راه من اعصاب رو دوباره فریبا:  زد داد فهمید رو منظورم وقتی فرید

 ...بگذرونم خوش دخترم دوست با میشه خونه تو فقط مگه... کنم استفاده چطوری تنهاییام

 و تمنداش بیشترش عصبانیت به کاری همین برای... کرد عصبی منو اونم... خوردم جا پروگیش از

 : گفتم بلند صدای با و شدم بلند صندلی رو از
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 رمب شبا از بعضی خوام می منم... دارم احتیاج منم ، داری گذرونی خوش به نیاز تو که طور همین

 ...باشیم هم دور دوستام با تا ماهان ی خونه

 حرفات با منو پس... حالله دوتون هر خون ریختی هم رو ماهان این با بفهمم اگه بخدا:  زد نعره

 ...نکن تحریک

 می کوتاه جلوش نباید که دونستم می فقط... بودم آورده کجا از رو شجاعت همه این دونم نمی

 : گفتم بلند صدای با و زدم سرم هب اشاره انگشت با... بود معرکه پس کالهم که اومدم

 سر چهی ماهان با من... اشتباهید در سخت فرید آقا... کنید درستش باید ، داره عیب اینجاتون شما

 و بوده باهام حاال تا برادر یه مثل اون... نمیکردم قبول رو مادرم شرط وگرنه ، ندارم سری و

 ودخ کیش به رو همه کافر... بگردم عشوقهم یه دنبال که هستم تو مثل من مگه... کرده حمایتم

 ...پندارد

 به خوردم اینکه تا... عقب رفتم هی من و جلو اومد... کردم ور شعله وجودش تو رو خشم حرفام با

 تو و کرد دیوار به حایل طرفم دو رو دستاش تا دو و نزدیکتر اومد اونم... نبود فرار راه دیگه و دیوار

 : گفت و زد زل چشمام

 تو اهم شش مدت این تو ، ناخوشی تو چه ، خوشی تو چه... نیفتی در من با بهتره... کوچولو ببین

... ممیکن جبران بد که نزار دمم روی پا... کنی رعایت رو خونه این قوانین باید و هستی خونه این

 ...کن جمع رو حواست پس

 ریاعتبا وگرنه.. نکن نگام اینجوری حاال:  گفت شوخی وبا جلو کشید رو شالم تهدیداش از بعد

 ...نکنم تکرار رو شب اون اتفاق که نیست بهم

 هم و میکرد تهدیدم هم... خندید شیطنت با که کردم نگاش چپ چپ و باال کشیدم رو شالم

 ...رو ابوالفضلت قسم یا کنم باور رو خروست دم... بود شده مهربون

 تاقما تو االن... بیارن کوبیده برامون مولمع طبق زد زنگ و پایین رفتیم هم با و گرفت رو دستم

 وابخ برای... نشد ختم ترکوندن الو به افسانه قول به کارمون و گذشت خیر به باالخره... هستم

 من تخت رو فرید دیشب فهمیدم ام ریخته بهم خواب تخت دیدن با ، اتاقم تو اومدم که بعداظهر

... بود یخوب ی نشونه این... گرفته بغل تو منو پشتی مونا جای به بود قشنگی حس چه... خوابیده

 تلخ عطر بوی و انداختم تخت روی رو خودم ، هیجان پر و پهن لبخند یه با... بود عالی نه که خوب
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 می مدل... میکرد خراب رو حالم داشت و بود گرفته اونو بوی تخت ی همه... بینیم توی پیچید فرید

 ممنوع برام آغوش این اما... گرفتم می آغوش تو رو شخود عطرش جای به و بود اینجا خواست

 سعی. ..حالله بهم و بغلیه اتاق توی فرید که کنم فراموش کردم سعی و ریختم اشکی قطره... بود

 و کنم فراموش رو چیز همه کردم سعی... دارم دوستش هنوز و دارم نیاز بهش کنم فراموش کردم

 ...بستم رو چشمام

 و داشت خوشی هم که ماهی دو... گذشت کردم می زندگی سقف یه زیر فرید اب که روزی از ماه دو

 داشت توهین و ناسزا هم که ماهی دو... نوازش هم و داشت سیلی هم که ماهی دو... ناخوشی هم

 ...آمیز محبت ی کلمه هم و

 راحت ودیحد تا منو خیال و نیومد فرید ی خونه ، دیدمش بار اولین برای که روزی اون از غیر مونا

 از بیرون بار چند فرید اما... نداشتم رو اطواراش و قر دیدن ی حوصله و حال اصالً  چون... کرد

 می عذاب منو درد این... فهمیدم مونا با گذاشتنش وعده و تماساس از اینو... بودش دیده خونه

 لمث فرید چقدر هک میکنم درک االن ، میکنم فکر بودم عماد پیش که روزا اون به وقتی اما... داد

 هی ببینی دیگری کنار در و داری دوستش عاشقونه که رو کسی دیدن... کشیده عذاب من االن

 تپش خودم پای با من ، نداشتم وجدانی عذاب... کنه تحمل بتونه که خواست می فوالدی اعصاب

 از و عماد زن بشم مدتی یه کرد مجبور منو که بود لعنتی تقدیر این... بودم نزده اون عشق به پا

 عشقش چشم به منو دیگه اون اما... دارم دوستش هم هنوز و کنارشم االن ولی... بگذرم فرید

 هک روزی یه... بفهمه روزی یه امیدوارم... دونه می اتفاقات این تموم مقصر منو چون ، بینه نمی

 آغوش در حسرت با مونعمر آخر تا ، دو هر و نگذره کار از کار دیگه که روزی یه... نباشه دیر دیگه

 ...بگذرونیم تنهایی تو رو عمرمون روزهای همدیگه

 : گفت فرید که خوردیم می بود گرفته شام برا که رو هایی اسنک داشتیم فرید با شب جمعه

 یه اب موفقیتش و شراکت برای ، دیگه شرکت یه از همکارام از یکی دیگه ی هفته ی شنبه پنج

 ...باشم افتخاریش مهمون که گرفته دعوت منم از و گرفته مفصل مهمونی یه خارجی شرکت

 ...ها بچه پیش ماهان ی خونه میرم منم... برو خب:  گفتم زدم می گاز رو اسنک که طور همین

 ماخ با دیدم رو سکوتش وقتی... دادم بهش خونواده فحش صدتا انگار که کرد نگاهم اخمی یه با

 : گفتم

 ...باشم تنها درندشت ی خونه این تو شب از پاسی تا که خوای نمی ؟...زدم بدی حرف ؟...چیه
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 ....ماهان ی خونه بری نداری حق اوالً:  گفت و بیرون داد رو نفسش حرص با و کرد پوفی

 ...کنی پاره رو ماها بین پیوند تونی نمی تو:  گفتم و حرفش وسط پریدم

 ، مزن می آتیشش اصالً ... رو پیوند ابطن این میدم جر... اتفاقاً چرا:  گفت و زد غلیظی پوزخندی

 ؟....خوبه

 گیر خرکیش غیرت ی محاصره تو فعالً... زد حساب حرف دیوونه این با نمیشد اصالً ... نگفتم چیزی

 : داد ادامه کردم سکوت دید وقتی... نداشتم پیش و پس به راه و بودم کرده

 ...دخترم دوست عنوان به اونم ، بیای باهام باید هم تو... اما میرم که رو مهمونی

 ؟؟....دختر دوست:  پرسیدم حیرت با و شد باز قابلمه در قد چشام

 غزمم تو رو اش جمله تا کردم مکث یکمی... لباش رو نشست محوم لبخند یه و زد بهم رو پلکاش

 مثل شدم مسلط خودم به که ای لحظه از بعد... دختر دوست... جالبه... دختر دوست... کنم تکرار

 :  گفتم قاطع و زدم غلیظی پوزخند یه ودشخ

 ...نداره وجود بایدی هیچ من برای ضمن در... داری دختر دوست خودت که تو.... عمراً

 :  گفت ای مسخره لحن با و تر نزدیک آورد رو صورتش و شد خیره چشمام تو

.. .میگی که هم یدیبا اون مورد در... کنه تمکین شوهرش از داره وظیفه زنی هر و منی زن تو فعالً 

 ...کنی عادت بهش باید... عزیزم داره وجود هم بایدی... بشه تموم ماه شش این تا

 : گفتم و بشقاب تو کوبیدم محکم رو بود دستام تو که اسنکی و شدم عصبی بار این

 منو خوای می چی برا ؟...دخترته دوست مونا نگفتی همه به مگه ؟...چیه حسابت حرف تو اصالً 

 دزو چه که کنند چه چه و به به برات که بدی نشون همه به قدرتتو خوای می ؟...بدی قرار هبازیچ

 ؟...میشن اسیرش دخترا زودم چه و میکنه عوض دختر دوست خان فرید

 جوشای... کوچولو خانوم نزن جوش اینقدر:  گفت و خندید بشه عصبانی اینکه جای به اینبار

 ...بیرون ریزن می صورتت

 که رو زا بشر این... شدم خیره بهش اخم با و صندلی به دادم تکیه و بیرون دادم رو نمسنگی نفس

 ...روانی... رفت نمی
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 : گفت و بیاره در بیشتر منو حرص تا زد لبخندی بهش زدم زل دید وقتی

 یخیل و دارم دختر دوست یه من که دونند می دوستام فقط... ندیده رو مونا کسی... خانوم فریبا

 ...ببینند منو ی سلیقه انخو می

 چه هدیگ... ببر خودت با اونو ندیدند رو مونا اگه:  گفتم و بیاد در حرصش تا زدم کجی لبخند منم

 ؟...میکنه حالت به فرقی

 هثانی تو و خونمون اوم می که بود روزا اون مثل نگاهش... خوردم جا خیلی که کرد نگاهم حرارت با

 گمقشن افکار صداش... بخیر یادش گفتم دلم تو و بستم رو شمامچ... چشمام تو زد می زل اول ی

 : گفت و داد کات رو

 کی سلیقه تو ، دوستام جمع تو خوام می... هستی متین و ادب با ؛ مونایی از تر خوشگل تو آخه

 ...کنه آبروریزی ترسم می... نیست بلد معاشرت آداب زیاد مونا... بشم

 ...گذاشتی بغلم زیر که هایی هندونه از مرسی:  گفتم و کردم ای مستانه ی خنده

 دبع... بودم هاش خنده نوع این دلتنگ چقدر... کند جا از رو قلبم هاش خنده ، خندید شور پر اونم

 : دادم ادامه ای لحظه از

 ملوک عمه پسر موندم من... نیست شکی که هست نزاکتی بی و ادب بی دختر مونا که اون تو

 پسرش شاهکار که خالی عمه جای... کرده انتخاب دوستی برا رو دختری همچین چطوری ، بزرگ

 ...ببینه رو

 و میز ور کوبید محکم رو بود دستاش تو که لیوانی و صورتش تو نشست طوفانی خشم یه حرفم با

 : زد فریاد شده کلید دندونای بین از

 ...شدی تلقا و روانی یه زن رفتی که... دایی دختر شدی بلند من دست رو که تو

 : زدم داد خودش مثل و شدم بلند صندلی روی از و شدم عصبی منم حرفش با

 ینا بهتره... کشته رو نفر یه و بیماره یه عماد داشتم خبر میکنی فکر... باش زدنت حرف مواظب

 یاد معاشرت آداب بهش مهمونی موقع تا مونا روی بزار رو وقتت تموم... کنیم تمومش رو بحث

 ...نیستم تو آزمایشگاهی موش من... بدی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

591 

 

 هب کاری... بیای باید... باشی همراهم باید میگم وقتی:  زد داد که بیرون آشپزخونه از برم رفتم

 ...کن آماده شنبه پنج برای رو خودت پس... ندارم تو مخالفت

 بخاطر خواستم می و کردم مشت رو دستام عصبانیت زور از بود بهش پشتم که طور همین

 یوقت... بره پایین گلوم از خوش آب روز یه گذاشت نمی آدم این... کنم اش خفه برم اشزورگوئی

 بود ها مدت... شد زده مغزم تو جرقه یه یهو... بشه اجرا دستورش باید برگرد برو بی ، کنه اجبار

 می واکنشش از اما... بیارم در اجراش به خواستم می و چرخید می مغزه تو داشت مسئله یه

 به ور مغرور فرید این دماغ باید... چسبوندم می باید داغه تنور تا و بود وقتش حاال اما... ترسیدم

 ...میشدم میدان پیروز و مالیدم می خاک

 وگرنه ، هیچ که کردی قبول اگه ، میام شرط یه به:  گفتم آمیز شیطنت نگاه یه با و طرفش برگشم

 ...بدی تکون تونی نمی بولدوزرم با منو

 : فتگ فرمش خوش لبهای روی محو لبخند یه با و داد کابینت به تکیه و زد گره سینه تو دستاشو

 ؟...دخترم دوست شرط و

 جااین به شام برا رو افسانه و مارال و ماهان شب دوشنبه برای باید:  گفتم و زدم پبروزی لبخند

 ...کنی دعوت

 شم خونه در میاد بدش پونه از رما:  گفت خشم با و شد تبدیل اخم به لبخندش حرفام شنیدن با

 ...بشه سبز ام خونه تو صحرایی ی پونه این بزارم عمراً ... میشه سبز

 ؟...دمیا بدش پونه از فرید آقا پس:  گفتم خونسرد و زدم گره سینه تو دستامو خودش مثل منم

 دیگه من روی... میاد بدم کذاییت دختر دوست و مهمونی اون از منم... نیست حرفی خب خیلی

 ...نکن حساب

 تو مبر که باال سمت به دویدم سریع منم و کرد حمله طرفم به که بیرون آشپزخونه از برم رفتم

 خودش سمت به منو و گرفت محکم و دستم مچ اتاق دم سریع حرکت یه با اما... اتاقم

 : گفت عصبانیت با و... برگردوند

 ؟...دیگه مهمتر شوهرت حرف از مهمونی این یعنی

 ...شکست کن ول دستمو:  زدم داد عصبی و رفت ضعف دلم که داد فشار رو دستم مچ قدراین
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 وتف صورتم تو بود شده تند دویدن اثر بر که رو داغش نفسای و آورد صورتم نزدیک رو صورتش

 : گفت و کرد

 تونم می باهات بخوام کاری هر و هستم شوهرت من... داره ربطی چه تو به بشکنم خوام می

 ...بکنم

 نوای... منی ی همخونه فقط تو... فرید آقا نخیر... شوهرمی که شده باورت اینکه مثل:  زدم فریاد

 ...نره یادت

 : گفت و اتاق در کنار دیوار به چسبوندم و گرفت چنگ به بازوهامو تا دو و کرد ول رو دستم مچ

 عمل از که مکن ثابت خوای می ؟...هستم شوهرت که کنم ثابت بهت االن همین خوای می

 ؟...بلدم رو چیزش همه زناشویی

 اام... بشم آزاد دستاش ی محاصره از که دادم تکونی یه خودم به خشم با و خوردم یکه حرفش از

 ...گرفت می منو پیشرفت جلوی فوالدی سد یه مثل دستاش و نشد

... بدی جامشان من رو خواد نمی دیگه... کردی ثابت رو همه دخترت دوست با تو:  گفتم دوباره

 ...باشه طلبت نامه تقدیر یه کارتم این بابت

 که گردنم گودی تو آورد رو سرش بعد و خندید چشمام تو بود زده زل حرارت با که طور همین

 دورم موهام شدنم پایین باال بخاطر... افتاد سرم از شال کارش این با... شد سیخ بدنم موهای

 ابالته با و آروم و گذاشت گوشم لب رو دهنش... کشیدمی عمیق نفس که طور همین... بود پخش

 : گفت

 واقعی عاشق یه مثل مهمونی تو باید... دارم شرط یه منم اما... قبول شرطتت... عروسکم باشه

 ور شرط این باید و بستم شرط دوستام با من... بزاری تموم سنگ برم دوستام جلوی و باشی

 ...گلم باشه... ببرم

 تنها تازه حس و لذت این با منو و اتاقش تو رفت سریع و بوسید محکم رو گردنم گودی بعد

... عماد و من ازدواج اما... خواست می وجود تموم با منو و بود خراب خراب حالش... گذاشت

 غرور هنوز... برداره راهش سر از تونست نمی راحتی این به که بود کشیده دیوار یه میانمون

 و بودم آشفته منم... نداشتم فرید از کمی دست منم... بشکنه غرورش خواست نمی و داشت

 یکنزد ، بوسید محکم رو گردنم گودی وقتی و میکرد مستم تنش بوی...خواستم می رو آغوشش
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 شیدمک نفسی... شد حضورش تنگ لحظه همون دلم...داشتم احتیاج بهش چقدر... کنم سکته بود

 ...ستادمفر هام ریه به همیشه برای رو حضورش بوی و

 ( فهمید تو از زودتر رو حس این من دل.....  لرزید وجودم که شد چی دونم نمی) 

 چقدر فرید و منو که دونست می اون... آوردم می ایمان مامان نگری آینده به کم کم داشتم

 حاال و شدم کشیده بیراهه به کور و خام عشق یه با من اونا نظر در و... داریم دوست رو همدیگه

 کارش که کنه زنده رو فرید و من عشق دوباره خواست می شرط این با... جام سر برگشتم ارهدوب

... بردن لذت حس... بود داده دست بهم حسی چنین که بود وقت خیلی... داد می جواب داشت

 ..همیشه برای بودم هم با حس... احترام حس... بودن عاشق و داشن دوست حس

 لطف این دنبال به... گذاشت سرم منت خودش قول به و کرد قبول رو شرطم فرید وقتی

 زا داشتم خودمم... داد می دستور من به و میکرد استفاده ثانیه هر از و داد می اُرد مدام ، خرکیشون

 و میشد جالب برام داشت یکدندگیاش اما... شدم می پشیمون بودم گذاشته که شرط این

 حسابی اعصابم رو و آورد می در رو کفرم واقعاً هم عمواق بعضی... نشست می دلم به زورگوئیاش

 نبود اما... بود شده مرگم چه دونم نمی... بودم راضی هم همین به قلبم ته اما... رفت می اسکیت

 ...بودم متعجب جدیدم و عجیب حال این از... کنم عوض خوشی هیچ با نبودم حاضر رو کنارش در

 هشب چی هر... مهمونی لباس خرید برای بریم عصر که بود داده ناشتایی دستور صبح امروز بازم

 و خودخواه آدم داتاً بشر این... نکرد قبول... داریم کافی حد به لباس دومون هر که کردم اصرار

 ...نمیشد پیدا لنگش دنیا توی که بود زورگویی

 یه من... وندیمگذر می نظر از رو وارنگ و رنگ های لباس و زدیم می دید رو مغازها که طور همین

 : گفت که... شدم روبرو فرید اژدهای اخمای با که پسندیدم رو تایی چند

 ... نکردی رو شوهرت برای هنوز حتی که بدنی... بزاری نمایش به رو بدنت خوای می

 زل بهش ، خودش اخمای از بدتر مراتب به اخمی با و ایستادم جام سر و کردم هنگ حرفش از

 هم چیزی یه دید حال اون به منو تا... ریخت می بهم رو اعصابم داشت دیگه پروگیش... زدم

 : فتگ و چشمام سرسبز دشت تو کرد خیره بود من دنیای که مشکیشو چشمای اون... شد طلبکار

 ؟...بستم خالی یا زدم بدی حرف

 ...میگی پرت و چرت داری شده سردیت کنم فکر:  گفتم و زدم خونسردیش همه این به پوزخندی
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 ؟...نیدک گرمم شما میشه... کنم فکر:  گفت کج لبخند یه با و رسوند اوج به رو پروگیش باز اونم

 به از بعد اما... گرفتم مونی الل ای لحظه تا و کردم حیرت قبل از بیشتر مراتب به حرفش این از

 رد رشکنا از که طور همین و بازوش به کوبیدم رو کیفم محکم و اومدم خودم به چشمام زدن هم

 : گفتم خشم با شدم می

 ...بشه صاحب منو تونه می که شده باورش... منحرف روانی

 یرهخ لباساش به و ایستادم تر طرف اون مغازه تا چند ویترین پشت رفتم و گفتم رو جمله این

 پوزخند و خودش خاص شیطنت اون با فرید ی چهره همش... دیدم می لباس مگه اما... شدم

 ...روم جلوی داوم می اش مسخره

 دیجدی های طرخ...زیبا خانوم تو بفرمایید:  گفت احترام با و شد سبز جلوم جلتمن پسر یه یهو

 ...کنید منور منو ی مغازه میکنم خواهش... شماست باربی هیکل کیپ که اومده برامون

 : گفت و بزنه برق بیشتر چشماش شد باعث که کردم بهش گیجی نگاه یه

 ...میکنه محشرتون حتماً که دارم چشماتونم رنگ لباس بفرمایید

 هب محکم بازوم یهو... شدند حیا بی سرزمین این مردای چقدر... بزارم دلم کجای دیگه اینو خدایا

 دومک ببینم که اومدم خودم به سریع برخورد این با... یکی بغل تو افتادم و شد کشیده عقب طرف

.. .دیدم سرم پشت نشسته خون به چشمای تا دو با رو فرید که کرده رو اینکار باهام ناجنسی

 وت کرد فرو محکم رو ناخوناش و خودش به چسبوند بیشتر منو و کرد حلقه بازوم دور رو دستش

 حسابی که فهمیدم کوتاهش نفسهای از... بشم بیهوش درد از بود ممکن آن هر که... بازوم

 همون سر و اومد در کار از درست سمحد که نکشید طولی... شنیده رو پسره حرفای و عصبانیه

 : زد فریاد جلتمن

 آتیش رو بساطت و بند تموم خوای می ؟...زنی می حرف خواهرت مثل من زن با حقی چه به تو

 به ور فرید... میکردند تماشا رو ما و اومدند بیرون فرید فریاد صدای از دارها مغازه از تا چند... بزنم

 : گفت اونا

 ( کرد پسره همون به اشاره...) فروشید می جنس خانوما به مدنمت این مثل همتون

 ...بریم میکنم خواهش... فرید:  گفتم ناله با
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 رمش از و نگفتم هیچی دیگه... برگشتم و رفتم زندگی و مرگ مرز لب تا که کرد بهم بد نگاه یه

 : داد ادامه و کرد اونا به رو دوباره... انداختم پایین رو سرم

 اون و بینید می رو طرف چشمای بعد... میکنید انتخاب براش بعد... زنید می دید رو رفط هیکل اول

 ؟...میکنید انتخاب براش... یکیه چشماش همرنگ با خانوم اون تن رو که رو لباسی رنگ

 مبود دستاش ی محاصره تو که طور همین... زمین تو رفتم و شدم آب... فرید پروای بی حرفای از

 ی شرمنده و انداختم پایین رو سرم... بازوم تو میکرد فرو تر تموم شدت با رو ناشناخو همچنان و

 داد راینطو که میشد سرش غیرت ذره یه اگه روانی این... زدند می دید منو داشتند که بودم آدمایی

 حاضر که کنه وادار منو و زده حرف چطوری من با پسره این بفهمند عالم همه که نمیکرد هوار و

 ...نشم خاص و عام ی شرمنده اینقدر تا توش برم و بخرم تومن خدا موش سوراخ یه باشم

 : گفت فرید به رو... ایه افتاده جا مرد فهمیدم صداش از البته که مسنی مرد یه

 ما.. .پریده رنگش بیچاره... ببرید اینجا از رو خواهرمون این و کنید جوانمردی شما... آقا بفرمایید

 ...میاریم درش اشتباه از و زنیم می حرف آقا این با خودمون

 اون هب رو دوباره رفتم حین و داد فشار خودش به بیشتر منو... بود شده من ی متوجه تازه که فرید

 : گفت و بود شده پنچر معنا تموم به که کرد پسره

 ...باشند امان در دستت از زن و دختر عده یه تا رو وامونده اون در ببندی بهتره

.. .بره که کرد اشاره فرید به و گرفت رو جلوش مسن آقا همون که فرید طرف برداشت خیز هپسر

 ارفش اینقدر... کشید خودش دنبال به هم منو و رفت پاساژ بیرون طرف به تند قدمهای با فرید

 نزدیک وقتی... نیاورد خوش بزرگوار روی به اما... آخ:  گفتم ناخودآگاه که بود شده زیاد ناخوناش

 محکم رو در و جلو صندلی رو کرد شوت منو و کرد باز رو ماشین درهای ریمونت با شدیم ماشین

 ...هم به کوبید

 تر روانی هم مریض عماد اون از دیگه این... دارم دوست رو غیرتش گفتم کردم غلط خدا ای

 ...بود نکرده رو برام رو سگش روی این حاال تا میترسیدم ازش واقعاً ... بود

 کرد برص دقایقی... لرزید بدنم ستون چهار که هم به کوبید همچین رو در نشست ماشین تو وقتی

 زده لز خیابون به طور همین و نداشت رفتن خیال... بیرون فرستاد رو عصبیش و کوتاه نفسای و

 مومت به نبودم حاضر رو تنهاییام اتاق کنج... بودم نیومده لعنتی خرید این برای کاش ای... بود
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 برم وفر بیشتر خیاالتم تو نزاشت دادش با... داشتم آرامش اتاقم تو الاقل... بدم دنیا های وشیخ

 : گفت و

 ...کنم جمعت یکی جلوی باید دم هر که تو یا منم منحرف روانی

 آرومی به و دوختم سردش چشمای به رو دلخوریم و نفرت از پر نگاه... لرزید تنم تموم حرفش از

 : گفتم

 ...باش زدنت حرف مواظب

 غلطی هچ مثالً  نباشم مواظب اگه:  گفت و برد باال رو صداش بیشتر و گرفت گر بیشتر ام جمله با

 اربیتونب هیکل کیپ برای تا عوضی اون بغل تو بودی رفته ، نبودم کنارت امروز اگه حتماً ؟...میکنی

 ؟...کنه انتخاب لباس

 نهسی از رو ام شده حبس نفس آرومی به و ستمب رو اونا... سوخت شده پنهمون اشکای از چشمام

 ی سهقف واقعاً... زخمیم قلب رو کشید می خنجر تهمتاش با چطوری ببین انصاف بی... دادم بیرون

 قابلم در اینقدر که داشتم ایوب صبر مگه ، کنم تحمل تونستم نمی دیگه... گرفت درد ام سینه

 طرفش به که داد دست بهم حالی چه لحظه ناو تو و شد چی دونم نمی... باشم ساکت توهیناش

 چم فوری و خوند رو دستم که بیارم پایین نحسش صورت تو که باال بردم رو دستم و و چرخیدم

 : گفت خشم با و داد فشار و گرفت رو دستم

 ...کنه بلند دست من روی کسی نشده زاده مادر از

 فایده کردم تقال چی هر اما... پایین برم ماشین از و کنم آزاد رو دستم مچ خواستم می زور با

 : گفت بودیم زده زل همدیگه به خشم با که طور همین... گرفتم نتیجه کمتر و نداشت

 ...باشه پیدا نا سرش اون که بدم نشونت منحرف روانی یه خونه بریم بزار

 ...خونه برو االن همین... بکنی تونی نمی غلطی هیچ... نترسون منو:  زدم داد

 ممیری بعد بخریم لباس باربیتون هیکل برای بریم اول:  گفت مسخره حالت با و زد دیپوزخن

 ...خونه

 ...میام مهمونی تو با نه خوام می لباس نه من:  زدم داد و اومد جوش به خونم متلکش از
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 رفح شوهرتون حرف رو که کنید می جا بی غلط شما:  گفت میکرد روشن رو ماشین که طور همین

 ...زنن اضافیم حرف و جات سر بتمرگ ، کنی مخالفت من تصمیمای با نشنوم ام دیگه...زنید می

 ؟...بده ادامه رو شوم بازی این من با کی تا خواست می روانی این... بود آورده در رو اشکم واقعاً

 هار منو چرا ؟...رسید نمی دادم به خدا چرا ؟...دادم می رو ام نکرده گناه تقاص باید کی تا دیگه

 درد با نوم و بکنه تهمتاش و توهیناش با رو روحم از تیکه یه ثانیه هر که گرگ این بغل تو بود کرده

 دلم... کردم می گریه سیر دل یه و بودم تنها جا یه االن کاش ای ؟...کنه رها تحملش قابل غیر

 ...میشد بارونی داشت چشمام و داشت گریه هوای خیلی

 و دمبو مظلوم بسکه از شدم خسته... بشی واقع ظلم مورد و باشی نداشته رو کس هیچ بده چقدر

 ...شنیدم تهمت همه این اینکه از شدم خسته... کردند ظلم بهم

 منو ، فریاد و خشم زور به و کرد انتخاب برام خودش که رو لباس یه زور به مغازه یه تو باالخره

 یکم زانو تا کمر از و بود چسبون کمر تا هک حریر زرشکی ماکسی یه... خرید رو کنم پرو کرد وادارم

 می تنم به و داشت زیبایی خور تن... بود پوشش که داشت هم عروسکی کت یه میشد کلوش

 احبشص که عروسک یه مثل... بودم تماشاگر فقط... نداشتم دیگه شوقی اصالً که خودم... نشست

 شرایط این با نکنم گمون که خرید رو لباس مثبتش نظر با باالخره... میکنه انتخاب لباس براش

 ای... نخرید لباس خودش که شد چی دونم نمی... برم کوفتی مهمونی این به اصالً اومده پیش

 فتر می اگه که... کنه راهنماییش لباس انتخاب تو بهش که نبود کسی یا نداشت اعصاب دیگه

 ...موندم می ماشین تو و رفتم می دنبالش عمراً لباس برای

 خونه به چی هر... میکرد رانندگی سرعت با و بود هم در حسابی اخماش... رفتیم خونه طرف به

 بمیری ای ؟...میکرد عملی رو تهدیدش یعنی... میشد بیشتر منم ترس و دلهره میشدیم تر نزدیک

 یگهد تا حقته بیاد سرت به هم چی هر... بگیری تونی نمی رو ات وامونده زبون اون جلوی که فریبا

 ...نره هرز تزبون

 یک عذاب این... میکردم نگاه میشدم رد ازشون سرعت با که خیابونا به استرس با و کشیدم آه

 بش نه ساعت رسیدیم خونه تا ؟...بکشم آرامش از پر نفس یه تونستم می کی ؟...میشد تموم

 ...اومد صداش که باال برم رفتم فوری... بود شده

 ...کنیم درست شام برای چیزی هی تا پایین بیا و کن عوض رو لباست
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 یچ هر خودت...سیرم سیر خوردم حرص کافی حد به:  گفتم سردی به رفتم می باال که طور همین

 ...بخور تنهایی داری دوست

 ...بمیر برم اصالً ... لجباز ی دختره... جهنم به:  زد نعره عصبی

 از همه و مردم می کاش ای : گفتم خودم با باال رفتم می که طور همین و پایین ریخت اشکام

 به هک گفتی عمرت تموم تو که بود حسابی ی کلمه دو تنها این فرید آقا... شدند می راحت دستم

 ...بود سگی زندگی این از بهتر بمیرم برم آره... بمیرم برم... نشست دلم

 از آه... نیست کلید دیدم که کنم قفل رو در رفتم و گوشه یه کردم پرت رو وسایلم و اتاقم تو اومدم

 می پا جفت اعصابم رو داشت دیگه... برداره رو کلید بود کرده وقت کی این... شد بلند نهادم

 هبر اومد اگه که نشستم تخت لب و گذاشتم باز رو اتاق در و کردم عوض رو لباسم فوری... رفت

 نبود وممعل... کرد معطل منو و باال نیومد ساعت یک تا... کجاست اتاقم کلید بپرسم ازش اتاقش تو

.. .میکنه درست چیزی یه داره بگم که نمیومد هم غذایی بوی... میکرد غلطی چه داشت پایی اون

 به رو امشب امنیت با چطور... برسه امشب من داد به خدا که خوره می مشروب داره دوباره حتماً

 ...برسونم صبح

 : زدم صداش و اتاق دم دویدم. ..بندازه نگاهی اینکه بدون شد رد اتاق در جلوی از یهو

 ؟...کجاست اتاق این کلید فرید

 باالخره و کردم صبر ای لحظه چند... بست رو در و اتاقش تو رفت بده بهم جوابی اینکه بدون

 : گفتم و کردم باز رو در و زدم در به و اتاقش سمت رفتم

 ؟...کجاست اتاقم کلید... نکن اذیتم... فرید

 ؟...میکنه چیکار من دست تو اتاق کلید:  گفت میکرد باز رو اسشلب داشت که طور همون

 این اب که خواست می تحمل.. نداشتم رو ایستادن نای دیگه و بودم خسته... بودم آشفته و عصبی

 : گفتم التماس با... نداشتم دیگه من که کنی کل کل ناشناخته موجود

 ...برداشتی تو دونم می... برم تا بده رو یدکل این... بخوابم خوام می... ام خسته بخدا... فرید

 انداخت رو خودش شلوارک یه و لخت ی تنه نیم با و آورد در رو شرتش تی و انداخت باال ای شانه

 : گفت و کرد چشماش حایل رو دستش و تخت رو
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 ...بخوابم خوام می بیرون برو و کن خاموش رو چراغ

 وت زارمم نمی... بکشه طول صبح خود تا اگه حتی نمیرم بیرون اینجا از ندی رو کلید تا:  زدم داد

 ...بخوابی

 یه تا نمک اسکورتت صبح تا دم می قول... بخواب خودم پیش بیا پس:  گفت کنه نگام اینکه بدون

 ...اتاقت تو نیاد خورخوره لولو موقعه

 موقع ینا تو متونست نمی... رسیدم جوش ی نقطه به دیگه... خوابید و غلطید پهلو به متلکاش بعد

 ربخی خدا رو امشب... باال بود زده خونم آدرنالین... باشم خونسرد شدید خستگی اون تو و شب

 : زدم داد و جلوتر اومدم... خیلیه نشم خُل روانی این دست از... کنه

 ازدواج عماد با که متنفری ازم اگه ؟...داری من با شخصی خصومت چه ؟...مرگته چه روانی تو

 و روحی ی شکنجه با و کردی زندونی اینجا اسیر مثل منو چرا پس ، نبخشیدی منو نوزه و کردم

 مامان... زندگیم رد برم تا بردار سرم از دست خب... کنی ام دیوونه خودت مثل خوای می جسمی

 از من... کرد اشتباه هم باز که کنه روشن دوباره رو عشق وجودم تو خواست می شرطش این با

 رو بازیات دیوونه این تحمل دیگه... میکنم تمومش رو بازی این فردا همین... نبودم تو عاشق اول

 سر رو خودم تا کن ولم خدا رو تو... خوام نمی ؟...فهمی می... خوام نمی رو تو دیگه من... ندارم

 ...نکردم نیست به

 یه با... کردم اش دیوونه هوارام و داد و حرفام با باالخره... گرفت آتیش صورتم طرف یه یهو

 وت شدم پرت محکم که خوابوند گوشم بیخ سیلی چنان و شد بلند تخت رو از ناگهانی حرکت

 االن من واقعاً... دیوار از یکی خوری می من از یکی... میگن که است جمله همون مصداق... دیوار

 بی اشکام و مشد مچاله خودم تو و خوردم سر دیوار کنار... دیوار از یکی و خوردم فرید از یکی

 دبختیب زندانی من... فرید حاال و بود عماد مدت یه ؟...بشم تحقیر باید کی تا... شد سرازیر اختیار

 توهین و تهمتا ابد حبس به محکوم من... بود شده عوض زندانبانم فقط ، آزادی جای به که بودم

 : زد نعره... زد داد... بودم شده نکرده گناهان

 یمال عذاب یه با منو و کردی حال و عشق و عوضی اون بغل تو رفتی اینکه از بعد میکنی فکر تو

 به هک بود دینی بخاطر اول ، کردم قبول رو مادرت شرط اگه ؟...هستم عاشقت دیگه ، گذاشتی تنها

 این ماون... بزنم اش سینه به رد دست نتونستم... کنم تحملت ماه شش شدم حاضر داشتم مادرت

 و سوخت و ریخت اشک من پای هم ، گذروندی می خوش مرتیکه اون بغل تو عوضی تو که مدت
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 بفهمی هک بکنم باهات رفتاری چنان ماه شش و اینجا بیای که بود این ام دیگه دلیل... شد خاکستر

 سرت از دست که بودم گفته بهت... کردی چه ات بیچاره مادر اون و صاحب بی دل این و من با

 لوشج نتونستی که هوسی بخاطر نشناس نمک ی دختره تو... گیرم می ازت انتقام و دارم برنمی

 فکر مادرت... کردی خراب رو سرت پشت های پل ی همه و مردک اون بغل تو پریدی بگیری رو

 ماه شش برا خواست که رو خط هفت صفته شیطون عماد اون گول... خوردی گول تو که میکرد

 دومون هر برهوت و خشک دالی به عشق و محبت تمد این تو دوباره شاید که ، اینجا بیای

 نه هدیگ چون کرد اشتباه تو قول به اما... کنیم برآورده ، بود هم کنار ما بودن که ، آرزوشو و برگرده

 از تو بخاطر... کردی نابود رو چیزم همه ، مو خونواده ، آرزوهامو ، منو تو... تو نه قبلیم فرید من

 عاشق جز من... کردی نابود رو امیدم و زندگی ی همه... شدم محروم دوسال خواهرم و مادر دیدن

 عدب... نبودم نامردی و خیانت و تنهایی همه این سزاوار پس بودم نشده مرتکب جرمی هیچ بودن

 کارایی چه منحرفه روانی که کسی از بدم نشون بهت خوای می... منحرف روانی میگی من به

 ؟...برمیاد

 ور بازوهام... بیرون اتاق از کرد پرت و برداشت سرم از رو شالم کرد که کاری اولین و سمتم اومد

 ی ضربه با که بود دماغم خون از پر صورتم نصف... دیوار به چسبوندم و کرد بلندم و گرفت

 ودب آتیش پارچه یه... بود نشسته خون به چشماش و بود قرمز صورتش حالت... بود اومده دستش

 ندیده حال این به وقت هیچ ، داشت روانی بیماری که عماد حتی... سوندتر می بیشتر منو که

 بی خود از اینطوری که بود الکل همین... داد می الکل گند بوی آورد نزدیکتر رو صورتش... بودمش

 ...بود کرده خودش

 شخرکی تعصب از ، دستش از ولی... بزنم بهش بود رحمانه بی واقعاً که رو حرفا اون خواستم نمی

 یم در دهنم از کننده ناامید حرفای همه اون رسوند می جنون حد سر به منو که روحیش اذیتای از ،

 ی همه... بشم بیهوش درد زور از خواستم می و میکرد درد شدت به بازوم رو ناخوناش جای...اومد

 که مامچش تو زد زل... بود شده رد روم از چرخ هیجده تریلی یه انگار ، بود شده کوفته جسمم

 حمر بی فرید االن اما... بزاره راحتم خواستم می ازش زبونی بی زبون با... بارید می التماس ازش

 ....اومد برنمی دستم از کاری و بود شده دنیا مرد ترین

 : گفت و بوسید لبامو آروم غمگینش نگاه با جلو آورد رو سرش

 ؟...بخشیدی عوضی اون به تو و بودم لبها این بوسیدن حسرت در چقدر دونستی می
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 : گفت و بوسید رو گردنم و کشید عمیق نفس یه و کرد موهام توی رو سرش

 چرا ؟...نهک تضمین رو بودنم زنده که اکسیژنی بشه تنت و موها بوی داشتم آرزو چقدر دونستی می

  ؟...نداری و نداشتی دوستم چرا ؟...کردی رو اینکار من با

 ؟...نداشتم من که داشت چی عماد اون... لعنتی بگو:  زد دفریا و داد تکوتم شدت به بعد

 ومتم با...هام گونه رو ریخت می سیل مثل اشکام منم و پایین سُرید چشماش از اشک قطره یه

 : گفتم مظلومیتم

 ...شدم ازدواج این به مجبور

 زد میزیآ جنون ی قهقهه و عقب رفت قدم چند و کرد رها منو و شد چشمام تو شد خیره لحظه یه

 : گفت و

 ...شدم مجبور میگه ، خودم رنگی چشم عروسک... عروسکم وای

 ام سینه ی قفسه از خواست می شدت به قلبم زد می صدام عروسک خاص لحن با منو وقتی

 ...زدم عصبانیت روی از رو حرفا اون و دارم دوست هنوزم که بفهمونم بهش چطوری... بزنه بیرون

 االن که اش برهنه آغوش اون... هستم هنوزم و بودم عاشقت هم لاو از که کنم ثابت چطوری

 : گفت و شد خیره چشمام تو و جلوتر اومد... بود دردام و ها آشفتگی ی همه آرامش ماًمن روبرومه

 ؟...زنی می اجبار از حرف که خوشگلم ترسیدی ازم االن

 نمی ات زنده بخدا که نگو غدرو من به اینقدر:  زد فریاد که دادم تکون نه ی نشونه به سرمو

 نمی هم اول از منو گفتی االن خودت... شدی روانی عوضی اون عاشق گفتی خودت... زارم

 ...کنم باور رو حرفت کدوم... خواستی

 اشهب داشته رابطه باهام بزارم حرفام اثبات برای و بگم بهش رو چیز همه االن همین تونستم می

 زهنو که نمیشدم مطمئن تا... نبود راز این شدن فاش موقع االن اما... نمیگم دروغ که بفهمه تا

 ...نمیکرد دوا رو کدوممون هیچ درد راز این گفتن داره دوستم هنوز و عاشقمه

 رفتم اصد بی و آروم... داشتم تهوع حالت و میکرد درد شدت به سرم... بایستم تونستم نمی دیگه

 : گفت و کرد حلقه کمرم دور رو دستش و دکشی شدت به رو بازوم که بیرون اتاق از برم
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 ودوج تموم با امشب... کنی صبح رو شب منحرف روانی این آغوش تو باید امشب... عروسکم کجا

 لمث... هوسه از... گلم نیست عشق روی از خواستن این ، نزن صابون دلت به زیاد اما... خوامت می

 ...بشه برطرف باید باردار خانومای ویار

 می لعنتی این... شدم تحقیر... شکستم... ریختم می فرو و میشدم تهی دم به دم حرفاش از

 با رو رابطه این و بود عاشقم که هم عماد حتی... زارم نمی نه... کنه آروم من با رو هوسش خواست

 هوسش و غریزه االن که فرید به برسه چه... کنه درازی دست بهم نزاشتم خواست می عشق

... نهک رهام خواستم می زدن فریاد با و بزنم مشت اش سینه به کردم شروع دست با... شده بیدار

 وازشن به کرد شروع و لباسم زیر برد رو دستش پشت از و شد تحریک بیشتر کارم این با اون اما

 ...کردنم

 رو درد و خشم باز حرکاتش با... نبود کنم ول اون اما... بزاره راحتم خواستم می ازش و زدم می داد

 و یدکش دراز کنارم خودشم و تخت رو انداخت منو نمیشم آروم دید وقتی... میکرد سرازیر خونم به

 بدنم تموم از توان دیگه منم... نداد زدن داد فرصت بهم دیگه و گذاشت لبهام روی رو لبهاش

... داد می خیال راحتی... داد می آرامش بهم تنش بوی... گرفتم آروم آغوشش تو و بود رفته بیرون

 ...احساس با گرم آغوشی... بودم دنیا جای بهترین تو االن

 بخاطر دومون هر اما... فهمیدم می هاش بوسه عطش از اینو و بود من ی دیوونه هم هنوز فرید

.. .نبودیم بیا کوتاه رنجوندیم می رو همدیگه و زدیم می دومون هر که حرفایی و لعنتی غرور این

 اج آغوشش امنیت تو کم کم... نمیره فراتر گرفتنم بغل تو و بوسیدن از اش رابطه دیدم وقتی

 ...رسوندیم صبح به رو شب همدیگه بغل تو و تخت یه روی بار اولین برای دو هر و گرفتم

 هک قدرت با و زورمند دستایی حصار... بودم گرفتار فرید دستای حصار تو شدم بیدار که صبح

 این... بودم انرژی و شادی از سرشار و داشتم خوبی حال. ..نکرد جدا خودش از منو شب سراسر

 ایه نوازش اثر بر بود شده تر سبک خوابم که شب های نیمه که شد تر قوی قلبم تو وقتی حس

 : گفت می... میکنه زمزمه گوشم دم داره چی ببینم که نکردم باز رو چشمام... شدم بیدار فرید

 ...منی آغوش سهم تو... خودمی خود مال فقط تو... داره دوستم و عاشقمه هنوز

 احتیاج زمان به هنوز اما... بود من دنیای سیاهش چشمای اون... خواستمش می وجود تموم با منم

 ...برگردیم همدیگه طرف به واقعی عشق با و ببخشیم رو همدیگه بتونیم که داشتیم

 : گفت بسته چشم طور همین که بیام بیرون دستاش حصار از خواستم می
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 ...نداری رو بری اینجا از اینکه حق... فریبا بخواب بگیر

 ...دانشگاه برم باید... شده دیر... فرید شو پا:  گفتم ذوق با

 زامرو خوام نمی... نمیکنم تکرار بار دو رو حرفی یه:  گفت و کرد حلقه دورم محکمتر رو دستاش

 ...نکن عصبی دوباره منو... دانشگاه بری

 خل این با اگه... دیوونه این دست از وای... کنم فرار دستش از ترسید می... ودب گرفته ام خنده

 باید منم و بود شوهرم خودش قول به و نبود ای چاره... نکردند اخراج دانشگاه از منو آخر بازیاش

 تو تر محکم و بوسید رو موهام رو اونم و و آغوشش تو چپوندم رو خودم دوباره... میکردم تمکین

 : گفت و گرفت آغوش

 ...خودم عروسک آفرین

 خودش مال منو که هاش کلمه آخر میم اون با... عشقش با ، محبتاش و مهر با ، حرفاش با من

 ...لذت و آرامش از پر خوابی به... کرد دعوتم دوباره خوابی به میکرد

... کردیم دعوت شام برا خونمون به رو افسانه ی اضافه به ، مارال و ماهان شب شنبه سه برای

 باشه و نمیام گفت مامان بازم اما... کرد دعوت مامان با رو وروجکا و خاله خودش طرف از هم فرید

 یم رو موقعی شاید... بود کی مناسب وقت این نمیدونستم... دیگه مناسب وقت یه و بعد برای

 یالخ و تیمهس شوهر و زن که میکردیم اعالم همه به و گرفتیم می عروسی یه فرید منو که گفت

 فرید های شوخی با اما ، شدم ناراحت مامان نیومدن از کلی... میکردیم راحت همیشه برا رو مامان

 ...باشم نگران و ناراحت روز اون که نزاشت و خندیدم کلی بود شده تر مهربون روزا این که

 االدس و الزانیا که خواستم اصرار با منم اما... بگیریم بیرون از رو غذا شد قرار همدیگه مشورت با

 همه.. .داشتند دوست خیلی الزانیا برم قربونشون که بود وروجکا ام بهونه و کنم درست ماکارانی

 رسیدن تا ساعت یه... شد آماده عزیزم مهمونای از پذیرایی برای خونه و کردم آماده رو چیز

 می یدفر که طور همین.. .برسم تیپم به حسابی که اومدم بعد و حموم رفتم که داشتم وقت مهمونا

 : گفت محکم و دستوری ی جمله با حموم سمت رفت

 ...بزاری نمایش به رو بدنت ماهان جلوی خوام نمی... باش پوشیدنت لباس مواظب

 ی هآستان تو رو دیگه دعوای و جنگ یه ی حوصله... اتاقم تو رفتم و کردم بهش تفاوت بی نگاه یه

 نشز واقعاً  انگار... ترکیب بد میده دستوریم چه... نمیشد آدم بشر این... نداشتم مهمونا رسیدن
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 اام... نداشتم خبر خودمم...بودم کرده خوش این چی به رو دلم... داشت غیرت روم اینقدر که بودم

 خبیث هدیگ کنم چیکار... کنم اذیتش یکمی مهمونی طول تو دادکه می قلقلکم مدام خبیثم رگ اون

 ...بودم شده بدجنس و

 دم و شا سینه تو و میشد کلوش یکمی کمرش از که پوشیدم ربع سه آستین سفید تونیک یه

 یه با... درسی می زانوم باالی تا بلندیش که بود شده کار طالیی ی ملیله از پر ربعش سه آستینای

 پر مرژصورتی یه فقط... کردم ملیح آرایش یه و بستم باال رو موهام... کردم ست طالیی چرم شلوار

 دهش تزیین طالیی های رگه با که سفید شال یه... اومد می صورتم ترکیب به خیلی که شد نگر

 ...پایین رفتم و انداختم سرم رو هم رو بود

 یروبرو آشپزخونه دم که بیرون اومد کُشش دختر تیپ اون با بود شده آماده من از زودتر که فرید

 ست کرم کتون شلوار یه با رو سوخته قهوای باسل یه اونم... شدیم خیره هم به و گرفتیم قرار هم

 ودب انداخته گردنش تو که کلفتی زنجیر اون با و بود باز زیادی لباسش ی یقه که... بود کرده

 نهمی...بزنه چشم اونو یکی که ترسیدم هم و رفت ضعف براش دلم هم... بود شده جذاب حسابی

 ...بستم می رو لباسش های دکمه یه که طور

 لمث... کن پاک برو رو رژلبت اون:  گفت و کرد توهم اخماشو و لبام سمت به شد کشیده نگاهش

 ...شدی جایی هر زنای

 هک میگن دخترت دوست اون به هرجایی:  زدم داد اختیار بی و کشید سوت مخم... شدم عصبانی

 ...میکنه زننده آرایش قلم هفت

 ...کن پاک آدم ی بچه عین رو کثافت رژ اون:  زد فریاد

... کنم پاکش خوام نمی و قشنگه رژم... خوام نمی:  گفتم آشپزخونه تو رفتم می که طور همین

 ...نده گیر من به اینقدر

 ...کنم لجبازی باهاش داشتم دوست چرا نمیدونم

 کن پاکش یا... نکن بازی من اعصاب با دوباره:  گفت داد با و کشید رو بازوم گذشتم که کنارش از

 ...میکنم کشپا خودم یا ،

 که بود خاله به گرمیم پشت چون... بودم شده شجاع لحظه اون تو واقعاً... چشماش تو زدم زل

 : گفتم تموم خیرگی با... نمیکرد خطا پا از دست فرید و اینجا اومد می داشت
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 ؟...داری رو اینکار جراًت ؟...میکنی پاکش چطوری

 دو ، شدستا تا دو با و دیوار به چسبوند یهو منو ، ثیمک از بعد و صورتم تو زد زل ای ثانیه حیرت با

 :  گفت و گرفت رو ام چونه اش دیگه دست با و گرفت دستامو تا

 ...نیستم فرید نکنم درستت... حریفم خودم رو سرکشیات این

 و باال پاش و دست زیر... بوسید رو رژلبم از پر لبهای دقایقی تا و لبام رو گذاشت رو لباش بعد

 ولم قیدقای از بعد باالخره... نبود ساخته دستم از کاری تنومندش هیکل زیر ولی... رفتم می پایین

 ویت... شد کم نفسم تنگی یکمی عمیق نفس یه با... بود اومده بند نفسم... عقب رفت و کرد

 : گفت و زد محوی لبخند... زدم زل خشم با میکرد نگاهم شیطون که چشماش

 توضعی این ام دیگه ی دفعه اگه ؟...دارم رو جراًتش دیدی ؟...میکنم کشپا چطور گرفتی یاد حاال

 ...باش حرکاتت مواظب پس... میکنم پاکش طوری همین ببینم لبهات روی رو

 بهونه وبخ ؟...دونستی می اینو... فرید پستی خیلی:  گفتم میکردم نگاهش نفرت با که طور همین

 به کارت این از... باش بعدیم حرکت منتظر... کنی خالی اینجوری رو هوست تا دادم دستت ای

 ...گذرم نمی راحتی

 که بدم جواب محکم و شده حساب حرکت یه با رو غلطت حرکت تا منتظرم:  گفت و زد پوزخندی

 ...بچرخیم تا بچرخ پس... بزنه خشکت جا در حیرتش تو خودتم

... پذیرایی تو رفت و کرد خشک دستمال یه با و شست رو لبهاش و شویی ظرف سینک طرف رفت

 آرامش بهم هاش بوسه که بود درست... جویدم می رو لبم داشتم حرص از و رفتم وا صندلی روی

 موقع اگه... بودم انفجار حال در... خواستم می عشق با رو هاش بوسه... اینطوری نه ولی... داد می

 ای معامله چه باهاش ونستمد می... آوردم می سرش بالیی چه نبود معلوم نبود مهمونا اومدن

 مرز تا من دادنای حرص و منو دست از امشب که میکنم کاری... خان فرید حالت به وای... کنم

 ...نگیری بازی به منو اینطور که باشی تو تا... بری سکته

... کردم نگاه آشپزخونه ی آینه توی رو خودم و شدم پا ، کرد قیچی رو افکارم خونه زنگ صدای

 که کنارم اومد و کرد باز رو سالن در فرید... بود شده رنگ کم واقعاً  لبم رژ فقط ، بودم دهنکر فرقی

 و کرد بیعص بیشتر منو که کرد ام حواله چشمکی تموم بدجنسی با... مهمونا پیشواز به بریم هم با

 : گفت گوشم دم
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 ؟...دونستی می داریا ای خوشمزه لبهای

 و مارال... خندید می و اومد می پشتم همچنان... اختمونس بیرون رفتم و دادم هولش خشم با

 دلم اینقدر... شدند می نزدیک ساختمون به داشتند شیرینی سینی یه و گل دسته یه با ماهان

 از مارال... مارال بغل تو پریدم و کردم فراموش رو فرید کارای ی همه که بود شده تنگ براشون

 بارونش بوسه... نیفته که داره نگه تونست رو خودش ماا... شد پرت عقب به من ناگهانی حرکت

 : گفت داد با مارال که کردم

 خفه بده نجات آپاچی این دست از منو ماهان ؟...دیدی استخوون مگه ؟...میکنی حمله چرا... هوی

 ...کرد ام

 و کرد گل بدجنسیش باز فرید... خنده زیر زدند فریدم و ماهان و شدم جدا ازش مارال حرف با

 : گفت

 ...کشم می چی خانوم این دست از من فهمید می حاال

 : گفت و کرد باز رو گاله اون باز مارال که کردم بهش بدی اخم یه

 ؟...بغلتون تو پره می طوری همین یعنی

 : گفت مارال به رو و کرد هم تو رو اخماش ماهان...  پایین انداخت رو سرش و خندید فرید

 ...نکن دخالت شوهرا و زن خصوصی مسائل تو و ببند مبارکتو دهن اون

 ...رسم می بعداً  شمام حساب به:  گفتم مارال به اخم یه با و افتادم ماهان یاد تازه

 : گفتم و گذاشتم ماهان گردن دور دستامو و ماهان به پریدم

 ...نگرفتی رو سراغم دیگه معرفتی بی خیلی... ماهانی شده تنگ برات دلم

 رد بازی بچه چرا... فریبا کن بس:  گفت و کرد جدا خودش از منو و فرید به ادد رو شیرینی و گل

 ؟...پرسیه احوال طریق چه این... شدی بزرگ و داری شوهر االن تو... میاری

... ودب اومده پایین دماغش روی تا اخماش و بود رفته لبهاش رو از لبخند که کردم فرید به نگاه یه

 راه زودتر خودش بعد و بشن ساختمون داخل که خواست مارال و ماهان از کلفت صدای یه با

 : گفت بهم اخم با... گفتم آخی و گرفت دردم که زد بازوم به مشت یه ماهان... افتاد
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 ...کردی ناراحت کارات این با رو فرید ببین... باش حرکاتت مواظب

 عادتشه این ؟...کردم چیکار گهم... بشه ناراحت بزار... جهنم به:  گفتم.  کردم فرید به نگاه یه

 ...میده پیچ سه گیر من به همش

 با اآق این تا ساختمون تو برید و بشید خفه دوتون هر:  گفت جدیت با ماهان که خنده زیر زد مارال

 ...بیرون خونه از نکرده پرتمون پایی تی یه

 دیگه که کنم درست وریط ، رسم می هم تو حساب به بعداً... برو:  داد ادامه و داد هل منو بعد

 ...نزنی حرف اینطوری

 جز الهی... میگن زور و میکن تهدید همش ، هستن هم ی لنگه مردا ی همه... اوه... اوه:  گفتم

 ...مادر بزنید جیگر

 ...ساختمون تو رفتیم و گرفت ام خنده منم... خنده از کرد غش مارال

 قتیو اما... گفت آمد خوش اونا به خوش رویی اب من کار از بعد فرید خدائیش... پذیرایی تو رفتیم

 می زل بهم تهدیدوار و عصبی... میکرد فرق درجه هشتاد و صد نگاهش طرز ، میکرد نگاه من به

 : گفت آروم مارال که بودند صحبت گرم هم فرید و ماهان و نشستم مارال کنار یکمی... زد

 ؟...دیترکون الو فرید با ما اومدن از قبل ببینم... فریبا

 ؟...چیه منظورت:  گفتم و کردم نگاهش شیطونش چشمای به تعجب با

 ...خورده رو لبات یکی که اینه ی دهنده نشون رنگت کم لب رژ اون آخه:  گفت و خندید ریز

 اعتنا بی... دادم می آب رو بند نباید اما... بود فهمیده چطور دیوونه این... کردم هنگ حرفش با

 : گفتم

.. .پروندی چیزی یه و کردی باز رو گاله اون دوباره ؟...زدی توهم و کرد اتصالی پیچات سیم تو باز

 فریدم از تر گنده... سهله که فرید ؟...بدم وا رسم می کس هر جلوی که هستم تو مثل من مگه

 ...ببوسه منو برسه چه ، بخوره بهم انگشتش نوک نتونسته هنوز

 بهم خواد نمی... روزگارم ختم خودم من... کشته منو اتکردن انکار همین:  گفت و خندید مارال

 ...بگی دروغ
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 .خرمگس... کنیم حال هم دور امشب گذاشتی اگه:  گفتم و کردم پوفی

 خطی هفت ، گفت دروغ نمیشد بشر این به... بیام بیرون مارال نگاه زیر از تونستم زنگ صدای با

 بیان آغوشم از شدم نمی راضی و بودند بغلم تو وروجکا این دقایقی تا... خودش برا بود

 خودم به خاله حرف با... بشند جدا ازم نداشتند خیال و بودند آویزون گردنم از اونام...بیرون

 ...اومدم

 ... هرز علفای شدیم اینجا... بریم ما افسانه بیا:  گفت شوخی به افسانه به رو

 خاله و فرید بغل تو دادم هلشون و مکرد جداشون خودم از رو وروجکا... خندیدند همه حرفش از

 چقدر... داد می رو مادرم بوی... میکردم بوش و بوسیدمش می مرتب و کردم بغل محکم رو

 : گفتم میکردم بارونش بوسه که طور همین... بودم دلتنگش

 ...عزیزم شدی بزرگ بخدا زشته ؟...خاله حسودی هنوز تو

 زا بعد که کردی خودت بند پا رو فرید ، زبونیات ینشیر همین با:  گفت و کرد جدا خودش از منو

 ؟...نیومد ما پیش سر یه دیگه عقد

 هک بود ریخته سرم رو کار اینقدر ببخشید منو:  گفت زده خجالت فرید... خندیدند دوباره همگی

 ...زنم می دایی زن به سری یه روزا همین... بزنم سر یه نرسیدم

 برام شبنف و سفید رز گالی از پر شیک سبد یه... گفتم آمد خوش بهشون و بوسیدم هم رو افسانه

 رونبی اومدند فرید بغل از وروجکا... کردم تشکر ازش کلی و بود خوشگل خیلی که بود آورده کادو

 از بعد... میکردم کل کل یاهاشون و نشوندم زانوم تا دو روی رو دوشون هر... چسبیدند من به و

 : گفت مهربونی با و شد متوجه فرید که بیارم شربت برم خواستم می دقایقی

 ...میارم رو شربتا من... عزیزم بشین تو

 ندلبخ یه و نشست خاله لبهای روی رضایت لبخند یه بود بسته نافم به ظاهر به که حرفش با

... ونبرس مامان به خبر تا کنه بازی نقش خاله جلوی خواد می دونستم می... مارال لبای رو شیطانی

 ...مارال مثل بود خطی هفت خودش واسه فریدم این

 یهو هک پرسیدم می خاله از رو مامان حال داشتم... شد شروع پذیرایی آلبالو و پرتقال شربتای با

 : گفت فرناز
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 ...فریبا آبجی

 ...دلم عزیز برم گفتنت فریبا آبجی اون قربون الهی:  گفتم و بوسیدم رو لباش

 رو حالتش خوش و مشکی چشمای اون فرنازی... خندیدند می و میکردند نگاهمون داشتند همه

 دیگه وقت هیچ خدا وای... بوسیدم محکم رو چشماش تا دو و رفت ضعف دلم که دوخت بهم

 : گقت.  داد ادامه حرفاش به فرناز... میرم می بخدا که بشم جدا وروجکا این از نخواه

 ؟...شدی فرید عروس تو... فریبا آبجی

 ام به داشت تفکر و عشق با که کردم فرید به نگاه یه... زدند زل من به و کردند سکوت همه یهو

 منو و بشه بسته مت و پت این دهن الهی که خندیدند می ریز هم افسانه و مارال... میکرد نگاه

 : گفت که کرد پرت رو حواسم بود فرناز به خطاب که مهناز صدای... ندن حرص اینقدر

 چشای بخاطر نگفتم مگه... فرید عروس بعدش و بود ماهان عروس اول فریبا آبجی... نخیرم

 ...داره خواستگار خیلی خوشگلش

 : گفت و کرد نگاهم تموم شیطنت با ماهان... خندیدند همه دوباره مهناز حرف با

 ...کنند جدا هم از رو خونواده یه ممکنه... میکنند عمل دینامیت مثل وروجکا این... اوه... اوه

 آقا... فرید حساس ی نقطه رو بود گذاشته دست درست... شدم هول یکمی مهناز رفایح از

 کنم آرومش یکمی رو جو و باشم گفته چیزی یه اینکه برای... توهم بود رفته حسابی هاش سگرمه

 :  گفتم

 ...نشدم عروس هنوز من اینکه اول... من وروجکای میکنید اشتباه دارید شما

 نگاه یه... اون طرف برگشت سرها ی همه فرید دار صدا پوزخند با که بود نشده تموم حرفم هنوز

 داشتم... اعصابم رو بود رفته حسابی ماهان دار معنی نگاهای... من به نگاه یه و کردند فرید به

 این از که میشد منم نوبت و میشد فاش هم مهر به سر راز این روزی یه اما... میشدم خورد دوباره

 : گفتم بیشتری لج با همین برای... بزنم گلخوش پوزخندای

 تونه نمی خواهر با که داداش... هستند تا دو شما و من داداشای دوتاشون هر ماهان و فرید

 غذا تو که اینجا اومدم من همین برا بگیره مهمونی یه خواست می فرید داداش... کنه عروسی

 ؟...ینجاما چی برا که فهمیدید حاال... همین... کنم کمکش پختن
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 من که خودش پیش برد رو دوشون هر خاله... شدند ساکت دیگه و دادند تکون سری وروجکا

... داشتن اهمیتی برام... حیاط تو رفت عذرخواهی یه با و شد بلند کالفه فرید... کنم پذیرایی راحتر

 ها بچه از نیشیری و میوه با... کنم اذیت رو اون من هم یکمی بزار ، میده حرص منو اون اینقدر

 : گفت داشت می بر میوه که طور همین ، گرفتم قرار ماهان جلوی وقتی... کردم پذیرایی

 ...ریزه می بهم حرف کوچکترین به که کردی چیکار بیچاره این با

 وت گفتن داداش و برادر این با رو تکلیفم من اگه:  داد ادامه که انداختم باال ای شونه اهمیت بی

 ؟...گفتم بهت کی ببین... نیستم هانما نکردم معلوم

 دور هم دنبال به مهناز و فرناز... نشستم خاله کنار رفتم و آوردم در براش زبونی و خندیدم ریز

 امشب متونست می اگه که بودند شده خوردنی هاشون پیلیسه دامن اون با... میکردند بازی پذیرایی

 یول... نزد حرفی اما ، کرد تابلوها به نگاهی یه خاله... کردم می چپشون لقمه یه شام برا رو اینا

 : پرسید و کرد مهار رو خاله کنجکاوی ماهان

 ؟...چیه تابلوها این جریان... فریبا

 ...نبودند اینجا اینا قبالً ... خاله آره:  گفت و کرد پیدا جراًت ماهان سوال با خاله

 نوهمی پرسیدم رو سوال همین شما مثل ممن وقتی... فریده آقا دالی و درد:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...داد جوابم بهم

 همم برام بخدا ؟...کردی اخم چی برا برم قربونت:  گفتم و خندیدم که کرد نگاهم نگرانی با خاله

 ...باشم ارزش بی خط تا چند این ناراحت که نکردم خیانت که من... نیست

 : گفت و خندید مارال... کرده مشغول حسابی فکرش که بود معلوم اما نگفت هیچی خاله

 ...خانوم فریبا... گرفته ازت چشم زهر خوب خان فرید

 برای رو وقتش که کرده خسته خودشو فقط... بترسم ازش عمراً من:  گفتم و زدم محوی لبخند

 .گذاشته کذایی تابلوهای این

 هب شروع رویی خوش با بود شده تر آروم یکمی حاال...  نگفت چیزی کسی دیگه فرید اومدن با

 این باز که دونستم می... باال بریم که خواست ازم چشمک با مارال... کرد دوباره پذیرایی

 از که وقتی از چون... داشتم احتیاج فرید بدون آزاد هوای یه به خودمم... کرده اُوت فضولیش
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 و افسانه و مارال همراه به... کردم می احساس رو اش گرفته و سنگین نگاه بود اومده بیرون

 ...باال رفتیم وروجکا

 : داد ادامه.  گفت بلند خدای یا یه و کرد هنگ واقعاً  اتاق تو تابلوی دیدن با مارال ورود بدو در

 ...تهنوش اینو داده که ام بچه پره دلشم چه نگاه ؟...اینجا زده چیه این ، است دیوونه فرید این بابا

 که ولا ساعت یه همون فقط من... بابا خیال بی:  مگفت و تخت روی نشوندمش و گرفتم رو دستش

 ...شد اهمیت بی برام بعد اما ، شدم ناراحت خونه این تو اومدم

 وریاینط... کرده رو کار این داره دوستت که شدتی از فرید این میدم قول بهت منکه:  گفت افسانه

 این اسم دونم نمی... شد دنابو کردی عوض عماد با اونو وقتی... کنه خالی رو خودش خواسته می

 ...نبوده عشق مطمئناً اما ؟...بزارم چی باید رو کارت

 بودم دعما عاشق من که کنید باور خواید می... نیست مهم برام زیاد:  گفتم و انداختم باال ای شونه

 ...خوام نمی رو کدومتون هیچ نظر... نکنید خواید می

 به رو انگیز هیجان خبر یه من تا... شید خفه:  زد ددا میکنه پیدا کش حرفا داره دید که مارال

 ...بدم افسانه

 با کلی و دادم قلقلکشون و بوسیدم رو وروجکا و تخت رو پریدم من اما... شد ساکت افسانه

 ردک وادار منو افسانه حرفای... بودند من دنیای داشتم دوست رو اینا من چقدر... خندیدیم همدیگه

 ...کنم توجه تا دو اون به که

 ، زده گیرجی جز فریبا این با و ندیده خیر فرید این کنم فکر بیایم ما اینکه از قبل... افسانه:  مارال

 ...نمیگم دروغ خودم جون... ترکوندند الو

 ؟...گذاشتی کار مخفی دوربین اینجا نکنه:  گفت و خنده زیر زد افسانه

 است عیان که چیزی... خواد نمی مخفی ربیندو:  گفت و کرد اشاره من لبای به و زد قهقهه مارال

 رنگ کم ترکوندن الو با که زده غلیظ رژ یه اول فریبا این خودم بجون... است بیان به حاجت چه

 ...شده

 : گفتم خونسرد بودم ایستاده جلوش کمر به دست که طور همین

 ...خراب و بنجل جنس ؟...کرد رنگ کم نمیشه کاغذی دستمال با
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 ...بزنی گول تونی نمی منو ولی... نشو عصبانی حاال:  گفت و خنیدید غش غش مارال

 اشتند پله ، زمین زیر بردن رو فضول:  گفتم و سرش تو زدم بار چند و برداشتم رو تخت پشتی

 ؟...شد خوب... بیاد در تو چشم تا ترکوندیم الو آره... زمین خورد

 ...کردی اعتراف الخرهبا... عزیزم شد خوب آره:  گفت.  خندید بازم مارال

 : گفتم بدم بهشون حالی یه اینکه برای... حیا بی ی دختره رفت نمی که رو از... خندیدم

 ؟...ترکوندی الو پسرات دوست با بار چند ؟...ای خبره کارا این تو دونستی می اینو مارال

 ؟...زدم حدس درست یعنی:  گفت هیجان با و نرفت رو از مارال

 وایال اون از... کوچولو تفاوت یه با البته:  گفتم ولی... خنده زیر زدند دوتاشون هر که گفتم ای آره

 ...نبود عاشقونه

 وسهبب رو آدم لبای مرد یه وقتی... نداره عشقی غیر و عشقی ترکوندن الو:  گفت و خندید افسانه

 ؟..فهمیدی... عاشقه یعنی

 هوس ویر از یکی نمیشه مگه ، ندارم اعتقادی یزاچ این به منکه... نچ:  گفتم و انداختم باال ابرویی

 دم... پایین رفتم و بودم زده غلیظ رژ یه من شما اومدن از قبل ؟...ببوسه رو دخترش دوست

 ادامه کلفت صدای با و آوردم در رو فرید ادای... ) کرد هم تو اخماشو دید منو تا فرید آشپزخونه

 ...شدی جایی هر زنای مثل کن پاک رو لبت رژ اون( :  دادم

 می در رو فرید ادای داشتم طور همون ریلکس منم... خنده از بوند کرده غش افسانه و مارال

 ...آوردم

 هب چسبوند منو اونم... نمیکنم پاکش و قشنگه رژم... دخترته دوست جایی هر:  زدم داد سرش

 ...بهتره نگم رو اش بقیه دیگه و... دیوار

 : زدم داد... بودند شده ولو زمین رو بودند دیدهخن بسکه از مارال و افسانه

 ...کنند می نگاه کمدی فیلم انگار... احمقا شید بلند
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 این خره... بودم جات من کاش ای حالت به خوش:  گفت و کشید دست خندیدن از زودتر مارال

 ارب ندچ حاال تا بگو راستش... خره فری... میشی روزگار پشیمون که ندی دست از رو جیگر فرید

 ...بوسیده رو تو

 ...بود بار یه همین:  گفتم و خندیدم

 ...خط هفت من به اونم... گفتی دروغ باز:  گفت و کرد ریز رو چشماش باز مارال

 گیر منو امروزم... ندادم ای اجازه همچین بهش حاال تا...چرا دروغ:  گفتم خونسردی کمال با

 ...گذاشتم نمی وگرنه انداخت

 ...خبیث گوی دروغ ای:  گفت و یومدن کوتاه مارال

 فشارون خودم به اینقدر و کردم بغلشون و کنارشون اومدم... خندیدند می ما حرکات به وروجکام

 ...شدم بلند جام از خاله صدای با یهو... اومد در صداشون که دادم

 ؟...کردیا دعوت مهمون اینکه مثل ؟... میکنی چیکار دارید اینجا اومدی ساعته دو:  گفت خاله

 ماهاش رفت یادم که زدم کله و سر ها دیوونه این با اینقدر... ببخشید:  گفتم و بوسیدم رو خاله

 ...هستید پایین

 از داشتی که خودت بخاطر یا ؟...خراب جنس ما بخاطر:  گفت و زد پوزخندی مارال...خندیدم ریز

 ...بردی یاد از رو چیز همه و فتر فرید به حواست ی همه که میکردی تعریف ات عشقوالنه زندگی

 : گفت ها بچه به رو بعد و خندید میکرد نگاهم که طور همین خاله

 تنها رو خاله و منو و رفتند کنان اطاعت آنها... بیایم فریبا منو تا پایین برید وروجکا با شما ها بچه

 : فتگ و نشست تخت لب و کرد غلیظی اخم یه بود شده تابلو ی متوجه تازه که خاله... گذاشتند

 ...بزنه جار رو نفرتش اینطوری که نداشتم انتظار فرید از

 یزاچ این برام... خاله نکن ناراحت خودتو:  گفتم و نشستم کنارش و گرفتم رو دستش و خندیدم

 خودش اینطوری... کشیده زجر من دست از خیلی...دم می حق فرید به هم طرفی از... نیست مهم

 یزیچ مامانم به... نکنید فکر بهش دیگه شمام... نشدم پیچش پا زیاد دیگه ممن...کرده خالی رو

 ...بشه خراب مامان پیش اش وجه خوام نمی... نگید
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 ؟...نمیکنه که اذیتت:  گفت و کرد نگاهم نگرانی با خاله

 ؟...کنه اذیت چی برا... نه:  گفتم و خندیدم

 بخاطر وقتا بعضی خب:  گفتم و دیدمخن هستی خودت خر یعنی که کرد بهم نگاهی یه خاله

 قتامو بعضی و نمیام کوتاه جلوش منم... پرونه می متلک بهم یا میکنه سرزنشم عماد با ازدواجم

 ...نداریم همدیگه به کاری کل در اما... میگم بهش بخوام که چی هر و میکنم باز زیادی رو دهنم

 کاش ای... دار نگه رو احترامش هم تو... دیکر راحت رو خیالم خاله باشه:  گفت اطمینان با خاله

 ...میکردید شروع رو ای تازه زندگی یه و ببخشید رو همدیگه تونستید می دوتون هر

 ...مامانته و من کادوی:  داد ادامه و داد بهم و بود سکه یه توش که جعبه یه بعد

 ... میشم حتنارا نکنی قبول اگه:  گفت که گردونم برش که خواستم و کردم تشکر ازش

... ردک جدا خاله از منو فرید صدای... کنه تشکر مامانم از خواستم ازش و بوسیدمش و کردم بغلش

 : گفت و شد وارد و زد در به ای تقه فرید

 ؟...بچینیم رو شام میز تا پایین بیای دیگه نیست بهتر

 ...میام االن:  گفتم و زدم محوی لبخند

 ...پایین میرم من:  گفت و شد بلند خاله

 ...بریم برو:  گفتم و کردم فرید به نگاه یه منم و رفت خاله

 ؟...داداشتم من:  گفت و زد زل چشمام تو و گرفت رو دستم مچ که شدم رد جلوش از

 با ارب این نمیگم هیچی دید وقتی ؟...بود پرسیده اینو چرا... خوردم جا حسابی جاش بی سوال با

 : پرسید غمگینی لحن

 ؟...میگی دروغ وجکاور به چرا

 ؟...شوهرمی بگم که نداری توقع ؟...بگم چی پس:  گفتم و کردم ریز چشمامو

 ول که خواست می چی چشمام این جون از دونم نمی... چشمام تو شد خیره ای دیگه حرف بدون

 : گفتم برداره چشم ازم نداره خیال دیدم وقتی... نبود کن
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 ؟...گفتم می چی خب

 ردمب عقب رو سرم... ببوسه منو بخواد دوباره که ترسیدم ، جلو آورد رو صورتش و زد محوی لبخند

 : گفت که

 ...نگو هیچی... نگو هیچی

 ...نزار منتظر رو مهمونا... پایین بیا زود:  گفت و بوسید رو پیشونیم بعد

... تمشگذا پیشونیم روی رو دستم...گذاشت تنها کارش ناباوری تو منو و رفت بیرون اتاق از فرید

 روند... داد می عادت ها بوسه این به منو داشت کم کم فرید...بود داغ هم هنوز اش بوسه جای

 هب... بودنش به میکردم عادت زود داشتم. السیر سریع قطار از تر تند... بود تند اون به عادتم

  میکشیدم پیش پا با و زدم می پس دست با... داشتنش دوست به... بودنش نزدیک

 سنف بار چند و لب برق یه و زدم تازه ی گونه رژ یه فوری... بود پریده رنگم دیدم آینه تو رو خودم

 و دز قشنگی لبخند... دیدم خودم منتظر اول ی پله رو فرید... بیرون اتاق از رفتم و کشیدم عمیق

 دندز ریز باز دیدند دست تو دست رو ما تا افسانه و مارال... پایین رفتیم هم با و گرفت رو دستم

 : گفت حرص با اما خندید ماهانم... خنده زیر

 ؟...چپیدی اتاقت تو باال رفتی و کردی دعوت مهمون

 ودب دستم تو که دستش... دیدم رو فرید اخم که منم... انداخت پایین رو سرش و کرد اخمی فرید

 مگفت ماهان به رو شمخ با و برگردوندم رو روم زود اما... کرد بهم تعجبی نگاه فرید که دادم فشار

: 

 ؟...فضوله چقدر دونستی نمی مگه... بود گرفته بکار رو مخم جنابعالی خواهر این

 تعریف رو زندگیت کمدی فیلم داشتی که تو یا فضولم من:  گفت و باال رفت جیغش مارال

 ؟...میکردی

 رو نگاهم که وختد چشمام به رو سوالش از پر نگاه فرید... لق دهن ی دختره این دست از... وای

 پایین حسابی رو اخمام... رسوند می جنون به منو داشت و برجکم تو بود زده مارال... دزدیدم ازش

 : گفتم و کشیدم
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 اب حتماً ... کردم فرار فرید نگاه زیر از اصل در... آشپزخونه تو رفتم و بچینم رو شام میز میرم

... بوده کمدی و دار خنده که کردم ریفتع افسانه و مارال برای چی من که میکرد فکر خودش

 و مبرداشت رو کفگیر افتاد مارال به چشمم تا... آشپزخونه تو اومدند ام افسانه و مارال بالفاصله

 : گفتم

 ...بزنی مفت حرف و نکنی باز رو گاله اون دیگه که میکنم ناقصت جلو بیای مارال

 اتاق از هم با که ترکوندی الو فرید با دوباره مببین بگو... کن ولش اونو حاال:  گفت و خندید مارال

 ...بیرون اومدید

 هریس و خندید می ما کل کل به داشت افسانه وسط این... شد جیم آشپزخونه از مارال و زدم جیغ

 ...رفت می

 ودب داده سفارش فرید که غذاهایی و بودم کرده درست خودم که الزانیا و ماکارانی ساالد با رو میز

 با رو زمی وقتی... چیدم میز رو سلیقه تموم با بود کباب جوجه و ماهیچه با باقالی و شوید وپل ، که

 میز که ماهان... کرد دعوت شام برای رو همه فرید... کردیم خوشمزه غذاهای از پر افسانه کمک

 : گفت دید رو شده چیده

 ...نکنه درد دستش... کرده چه کوچه سر رستوران این ببین... به به

 االدس و الزانیا... بریز زبون کمتر و میز سر بشین:  گفتم و کردم پرت طرفش به نون تیکه یه

 ...خودمه پخت دست ماکارانیش

 ؟...گلم نشدی خسته... مادمازل کشیدید زحمت:  گفت و خندید ماهان

 ماهان خیال بی... بود شده برزخی دوباره... اومد می در داشت فرید کفر دیگه ماهان های شوخی با

 و شد خورده آرامش و سکوت در شام باالخره... کردم وروجکا به دادن غذا گرم رو سرم و شدم

 به عداًب خودش گفت.  بزار ظرفا به دست کسی نزاشت فرید... برگشتند پذیرایی به دوباره همگی

 ماهان پای رو بود رفته مهناز ، بردم رو شام از بعد چایی وقتی... میکنه جمع رو همه من کمک

 دستش و نکرد نامردی اونم ، نشستم فرید کنار رفتم بار این و گردوندم دور رو چایی... بود نشسته

 و انداخت پا یکی اون روی رو پاهاش از یکی خاصی ژست یه با و انداخت مبلی روی پشت از رو

 ...میکرد زبونی شیرین ماهان برای داشت که مهناز به بود زده زل
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 اشلب مدام و اومد می ابرو و چشم بود پشتم که فرید دست به اشاره با که کردم مارال به نگاه یه

 یم مارال حرکات به ام افسانه... بکن بوسش یه رو فرید احساس بی یعنی که کرد می غنچه رو

 بازی مسخره داشت همش دختره... بود گرفته ام خنده مارال کارای این دست از خودمم... خندید

 و رسید می راه از یکی راه وسط و نبود کامل من برای وقت هیچ شادی اینکه مثل اام... آورد می در

 ...خوردم می حرص هی باید من که بود شبی امشب... میکرد تلخ کامم به رو خنده این

 ؟...بگیرید زن خواید نمی شما:  گفت ماهان به رو مهناز

 اشتهد فرصتی اینکه بدون... نموند دور فرید بین تیز نگاه از که کرد نگاه من به چشمی زیر ماهان

 : گفت مهناز به رو... فرید اعصاب رو میره مستقیم غیر داره که کنم اخم ماهان به جوری یه باشم

 ؟...گلم نداری سراغ تو... ندارم سراغ خوب دختر اما ، کنم ازدواج خوام می چرا

 ...نذاشتند برام آبرویی گهدی فریبا وروجکای این:  گفت خاله که خندید خاله به رو ماهان

 با یادمه که جایی تا وروجکا این تربیت:  گفت خاله به رو فرید اما... خندیدند همگی خاله حرف با

 ؟...خاله نه مگه... بوده فریبا

:  گفتم کشداری صدای یه با و فرید سمت برگشتم حرص با من اما... خندیدند همه یازم

 .....فرییییییییید

 ؟....میگم دروغ مگه.... جانم:  فتگ و خندید فرید

 : گفت و فرید و من حرف وسط پرید آش نخود مثل دوباره ماهان

 یا ارهد سراغ من برا رو یکی خانوم مهناز این ببینم بزارید نکنید دعوا هم با شما حاال... خب خیلی

 ...بشم زن خیال بی باید

 یم زن من از که کنم پیدا زن من گهم:  گفت برم قربونش الهی که شیرینش زبون اون با مهناز

 ؟...خوای

 جواب خوب بشم فدات وای... خندیدیم هم و کردیم حیرت مهناز ی کوبنده جواب این از هم همگی

 از دوباره و نیاورد کم ماهان ، بیرون اومدند حیرت و خنده از همه وقتی... داد رو بدجنس ماهان این

 : پرسید مهناز
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 افریب آبجی شوهر من داری دوست تو ، فریبات آبجی خواستگاری یایمب زمان هم فرید و من اگه

 ؟...فرید یا بشم

 ارالم نگران های نگاه اما ؟...شنیدم اشتباه نکنه... شنیدم چی وای...شد سکوت جا همه حرفش با

 هیچ گوشات که داد می هشدار بهم ، فرید عمیق ی شده درهم اخمای و فرید و من صورت روی

 یک صورتش و بود کالفه خیلی که کردم نگاه فرید به بود جراًتی هر با... نداره یایراد و عیب

... تمبرگش و کردم سُک سُک و دنیا اون رفتم تقریباً که کرد بهم بد نگاه یه... بود شده قرمز پارچه

 نازمه صدای... بود شده سیر جونش از امشب لعنتی ماهان این خدایا... فهمیدم نمی رو حالم دیگه

 : بیام خودم به یکمی تونستم و داد رو عمیق نفس یه فرصت بهم

 آبجی به... زشتی تو چون... کنه ازدواج فرید داداش با باید کنه ازدواج بخواد فریبا آبجی اگه

 ...خوری نمی من فریبای

 یمیگ بهم چرا... هستم آقا پارچه یه منکه... مهناز... إإإإ:  گفت و خورد جا مهناز حرف با ماهان

 ؟....زشت

 : گفتم تموم عصبانیت با ماهان به رو کنم عوض رو بحث اینکه برای

 ؟...میگی ساله پنج ی بچه به چیه اینا.... آقا پارچه یه به برسه چه نیستی آبم پارچ تو

 خوام نمی حاال حاال من... فریبا آبجی پیش بیا برم قربونت مهناز:  دادم ادامه مهناز به رو بعد

 ...کنم ازدواج

 ؟...کرد نمیشه شوخیم یه... کردی ترش چرا چیه:  گفت و نینداخت تا از رو خودش ماهان

 رها رو خشمش که کردم خدا خدا... میشد منفجر داشت دیگه فرید... کردم نگاهش چپ چپ

 جور نا کم کم داره اوضاع فهمید که خاله و رسید فریادم به خدا که نشکنه رو مهمون حرمت و نکنه

 و بودند هنوز خواست می دلم که چند هر... کرد اعالم رو مهمونی این این ختم و شد ندبل ، میشه

 خداحافظی زودتر که میخواستم خدا از ماهان گل دسته این با اما... کردم می بخند بگو باهاشون

 ...برن و کنند

 لحن با بود جیبش تو دستش که طور همین فرید اما آورد جلو رو دستش خداحافظی برا ماهان

 : گفت سردی

 ...سالمت به
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 طرف از و کرد بغلم مارال... رفت اونجا از سریع خداحافظی یه با داده سوتی بعد دید که ماهان

 خاله خواست می فرید... رفت ماهان همراه به باش خودت مواظب یه با و خواست معذرت خودش

 : گفت و نزاشت خاله که برسونه رو اینا

 ...میریم آژانس با ما تنهاس فریبا

 ...کرد راهی هم رو اونا و گرفت براشون آژانس یه فرید

 سرد بآ لیوان تا چند و آشپزخونه تو رفت... ترسوند می منو سکوتش همین و بود کالفه هنوز فرید

 و مومت نگرانی با کنم آرومش اینکه برای... ترسیدم می ازش داشتم دیگه... کشید سر نفس یه

 : گفتم

 ...بگیری دل به نباید میکنه شوخی همش... همینه القشاخ ماهان... فرید

 : زد فریاد و چشمام تو زد زل نشسته خون به چشمای تا دو اون با یهو فرید

 زا ؟...کرد شوخی باهاش بشه که چیزی مسائل این... زارم نمی ات زنده که نکن دفاع ازش فریبا

 ودنب خاله خاطر به اگه... نکردی باور ومن حرف احمق توی و داره چشم تو به عوضی این گفتم اولم

 ... بیرون بره خونه این از سالم زاشتم نمی

 و نشسته من روی جلوی... پست عوضی ی پسره:  لرزوند رو بدنم ستون چهار که زد نعره بار این

 ...میکنه خواستگاری من زن از تموم وقاحت با

 اینطور رو فرید و بود زده ربطی بی فحر ماهان... دادم می فرید به رو حق من و گفت می راست

 خشم اب و جلوتر اومد فرید... لعنتی ماهان این کرد تلح همه کام به رو امشب... بود کرده عصبانیش

 : گفت و شد براق صورتم تو اش نشده کنترل

 ؟...فهمیدی... ریزم می رو خونت بخدا ، خونشون بری یا ببینمت پسره این با دیگه اگه... فریبا

 ...که نشده چیزی باش آروم حاال... بگی تو چی هر... فرید باشه:  گفتم کنم آرومش اینکه یبرا

 زشا خیلی بود فهمیده اینکه مثل ، شد خیره زمین به سکوت تو و انداخت پایین رو سرش فرید

 : پرسید و گرفت باال رو سرش شتاب با که شویی ظرف سینک طرف رفتم... ترسیدم

 ؟...کجا
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 ...شویی ظرف تو بزارم رو ظرفا برم خوام می:  گفتم

 ...میکنیم تمیز فردا... بخواب باال برو... نکرده الزم:  گفت تموم خشونت با

 ...نمیاد خوابم:  گفتم

 ...نکردم خالی تو سر رو عصبانیتم تا برو چشمام جلوی از گفتم:  زد داد

 : زد نعره بار این تادمایس هنوز دید وقتی... بود شده دیوونه این چرا... کردم نگاهش

 ...اتاقت تو شو گم گفتم

 نتتلع خدا... بهم کوبیدم محکم رو اتاق در و باال رفتم گلوم تو شده کاشته بغض یه و دلخوری با

 میز رو گوشیم... ریخت فرو مقاومتی هیچ بدون اشکام... کردی زهر برام رو امشب که ماهان کنه

 : گفتم آروم... کردم پاک اشکامو... بود مارال کردم بهش نگاه یه ، کرد لرزیدن به شروع آرایش

 ؟...گذاشتی جا چیزی ؟...مارال چیه

 انماه حرفای بخاطر ؟...نگفت بهت چیزی فرید ببینم... بودم دلواپست... نه:  گفت نگران مارال

 ؟...نکرد برخوردی باهات

 از رمدا... بگو چیزی یه خوب ، نکن سرم به جون فریبا:  پرسید تر کالفه مارال که نگفتم چیزی

 ...میرم می نگرانی

 سرم و شد عصبانی چقدر فرید دونی می... زد رو حرف این چرا دیوونه ماهان این:  گفتم خشم با

 ...ببینمش خوام نمی دیگه بگو احمقتم داداش اون به ؟...کرد بیداد و داد

 بی گفت اون و کردم دعواش خیلی... نزن رو حرف این خدا رو تو:  گفت ای گرفته صدای با مارال

 ...زدم رو حرف این منظور

 زدن هنعر با رو خشمش و کرد دیوونه رو فرید بود چی هر... منظور با یا منظور بی:  گفتم خشمگین

 ...کرد خالی من سر

 : گفت عصبانیت با که اومد مارال صدای جای به ماهان صدای یهو

 دلش کاری هر که کاری و کس بی تو کرده فکر... زده داد سرت و شده عصبانی کرده غلط فرید

 ...میکنه خواد می
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 داد و شدم دیوونه تحملش قابل غیر حرفای اون و مارال صدای جای به ماهان صدای شنیدن با

 : زدم

 خوای می چی ببین باش زبونت اون مواظب بعدم به این از... کنی توهین فرید به نداری حق تو

 ...بگی

 ...جرمه کردن خواستگاری مگه... باشم زبونم مواظب که نزدم بدی حرف:  تگف پروگی کمال با

 نفرت با و اومدم خودم به ؟...گفت می چی داشت روانی این... کردم می سکته داشتم حرفش با

 : گفتم

 ....گرامی داداش کن بس رو شوخی

 ...خانوم فریبا نیستم جنابعالی داداش من:  زد فریاد

 :  گفتم و دادم صدام به بیشتری نفرت و کشیدم آه به.. .اومد نمی باال نفسم

 ...کن فراموش همیشه برای منو ماهان... ببینمت خوام نمی دیگه

 ای... نداشت حد که بود کرده عصبیم اینقدر... تخت رو کردم پرتش و کردم خاموش رو گوشی

 ونوا من... شده عاشقم هانما که نبود باورکردنی برام... زدم می جیغ سیر دل یه و نبود فرید کاش

 خونه نرم دیگه خواست ازم و شد عصبانی اینقدر که بود فهمیده فریدم... دیدم می برادر مثل

 قهدقی هر که زندگیم سورپرایزای این از داشتم دیگه... بزارم دلم کجای دیگه اینو خدایا... شون

 ...رسیدم می جنون به افتاد می اتفاق برام

 و انداختم تخت روی رو خودم... کرد داغون رو حالم و نشست تنم به مهمونی خستگی تموم

 رو ساعت باید دانشگاه برم خواستم می که فردا برای ، کنم روشن رو گوشی باز شدم مجبور

 کردم بازش... داشتم ماهان از پیام یه... برد می خوابم فردا خستگی این با وگرنه ، میکردم تنظیم

 : خوندم حیرت با و

.. .گوشت به حلقه غالم بشم من ، نموندی فرید با اگه که کنم امتحان رو شانسم استمخو می

 مغز اون به وقت هیچ ضمن در... میکنه خل رو آدما عشق وقتا بعضی ، شدی ناراحت اگه ببخش

 از حرف هدیگ پس... دنبالتم سایه مثل جا همه من... کنی فراموش یا نبینی منو که نده راه فندقیت

 .بگیری جدی رو هشدارم امیدوارم... عماد مثل یکی میشم منم که زنن ندیدن
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 مبود خورده حرص اینقدر... کردم پاک رو پیام زمان هم و کوبیدم تخت روی مشتی عصبانیت با

 هاشر تونستم نمی و کشید می خنجر ام حنجره تو مدام بغض یه... نداشتم حرکت نای دیگه که

 گرفتار ای مخمصه چه تو... بشه شروع دعواش و جنگ دوباره و بفهمه فرید ترسیدم می... کنم

 نای کی ؟...رسیدم می آرامش به کی دیگه... لعنتی زندگی این از شدم خسته بخدا... بودم شده

 .کشیدم می راحت نفس یه من و میشد تعطیل استرسم از پر زندگی

 بیستم فصل.....  @

 که بودم خوشحال منم و نبود مارال و ماهان از خبری دیگه ، شب اون مهمونی از بعد روز دو تا

 خوردن موقع و بود خودش تو همش فرید اما... بزنند زنگ نباید روزا این که کردند درک الاقل

 و تلویزیون سراغ رفت می فرید غذا از بعد و خوردیم می رو غذامون سکوت تو دو هر شام یا ناهار

 صدام بخوابم رفتم وقتی شب شنبه چهار اما... داشتیمن همدیگه به کاری... اتاقم تو رفتم می منم

 : گفتم بهش و دادم تکون سری منم... کرد یادآوری رو مهمونی شب فردا و زد

 ...هستم قولم پا... نرفته یادم

 اعصاب و دعوا اون تو فرید که رو لباسی ، ملیح آرایش یه از بعد و حموم رفتم شنبه پنج عصر

 و داشت زیبایی خور تن... بود یک اش سلیقه واقعاً... پوشیدم رو بود خریده برام روز اون خراب

 ندب کمر با ای فیروزه مانتوی یه لباسم روی... اومد می خیلی سفیدم پوست به زرشکیش رنگ

 ودب شده کار سانتم ده تا آستینم دم به هم مرواریدا این از و بود شده کار مروارید روش که طالیی

 ژر یه آخر در شدم آماده وقتی... بودم شده محشر انداختم سرم رو سفید شال یه با و پوشیدم رو

 ونا مثل دوباره باشه رنگ پر لبم رژ اگه که بود کرده گوشتزد بهم فرید... زدم هم الیت صورتی

 اومد یم آشپزخونه از داشت فریدم... پایین رفتم و زدم رنگ کم ، ترسم از منم... میکنه پاکش روز

 به دومون هر که بود زده عالی تیپ یه اونم... درخشید چشماش و دید منو ها پله بل که بیرون

 ...بودیم مونده خیره همدیگه

 هی و میشد ست من لباس رنگ با که زرشکی بلوز یه با براق دودی شلوار و کت دست یه فرید

. ..بود زده لژ بهش و باال بود زده قشنگی حالت با رو موهاش و بود پوشیده دودی زرشکی کروات

 رو کشید دست پشت با آروم و بیرون اومد هپروت من از زودتر اون باالخره... بود شده جذاب واقعاً

 : گفت و لبم

 ...دادی حرفم به گوش بار این که خوشحالم
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 هترب رنگ این... نکردم رو اینکار شما بخاطر ، نباش خوشحال زیاد:  گفت و زدم کوچولویی لبخند

 ...نمیشه من حریف کس هیچ وگرنه... اومد می لباسم به دیگه رنگای از

 رنگ پر رژ اون دیگه بار یه امتحان برا اما... زنی می حرف مطمئن خیلی:  گفت و زد قهقهه فرید

 ...میشه حریفت کی ببین بزن

 تربیش منو و خندید می هم هنوز ماشین به رسید تا... حیاط تو رفتم و شدم رد جلوش از حرص با

... استقبالمون اومد فرید شریک و دوست ، بهزاد... شدیم باغ وارد اینکه محض به... یکردم عصبی

 دشمنی یه... نبود دوستانه من به نگاهش ، داد سردی به رو جوابم... کردم علیک و سالم باهاش

 رفتیم و گرفتم رو بازوش فرید ی گفته به... برد فرو فکر به منو که بود نشسته چشماش تو خاص

 در رو مانتوم که کرد کمک من به و میز یه سمت رفت فرید... زیبا دکوراسیون با بزرگ سالن یه تو

 می رفح شرکت مورد در بهزاد با دقایقی تا و نشستیم و کرد آویزون صندلی پشت رو مانتو ، بیارم

 ...زدند

 های قیافه اون با پسر و دختر عده یه... میکردم آنالیز کنجکاوی با رو اطراف و دور داشتم منم

 هم در آهنگ با شون قهقهه صدای و پیچیدند می هم تو آهنگ صدای با ، وسط اون وجق عجق

 بخو چیز همه فعالً... خدیدیم می کلی بودند اینجا اگه... خالی افسانه و مارال جای... بود آمیخته

 ، کرد نمیشد کاری ولی...بود کرده نگران منو یکمی فرید واقعی بودن دختر دوست نقش فقط ، بود

 ...بودم داده فرید به که بود قولی این

 شپسرک لبخند یه با... بیرون زدم افکارم از بود گرفته روبروم که پرتقال آب لیوان یه دیدن با

 نوم و گذاشت ام شونه دور رو دستش بهزاد ی خصمانه نگاه زیر اونم... کردم تشکر و گرفتم ازش

 : گفت مگوش دم آروم و چسبوند خودش به

 ...عزیزم شدی خاص و جذاب خیلی امشب

 خواستنم چشمام و کنم نگاهش ترسیدم می... خوردم رو پرتقال آب از کمی یه و نکردم نگاهش

 ی ههم اش دوستانه غیر نگاه اون با و رفت می ما پیش از لعنتی بهزاد این کاش ای... کنه رسوا رو

 ؟...بود چی من با شکلشم دونم نمی... گرفت نمی نظر زیر رو ما حرکات

 یم نزدیک بهمون داشتند مختلف تیپای تو جوون پسر تا شش که برگشت سمتی به نگاهم

 دم آروم و شدیم بلند دو هر ، من به ای اشاره با و زد عمیق لبخند یه دیدنشون با فرید... شدند

 : گفت گوشم
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 ...بستم شرط تو سر اینا با من

 وتس تا چند ، شدند نزدیکمون وقتی... نبود کنجکاوی هیچ وقت اما... انداختم بهش تعجبی نگاه

 همب فرید که اونا از یکی... کردند پرسی احوال و سالم باهامون تموم رویی خوش با و زدند بلندی

 ایچشم رو بیشتر جذابیتش و... بود تیپی خوش و جذاب پسر... جلوتر اومد جشنه صاحب گفت

 : گفت فرید به رو و زد بلندی سوت... بود عسلیش

 ات بده آدرس هم ما به... کردی صید رو آهو بچه بهترین ، ناکس ، آهو شکار رفتی جنگال کدوم تو

 ...توست با برد امروز اینکه مثل نه... بریم

 : گفت و چسبوند خودش به بیشتر منو و انداخت بهم عشق از پر نگاهی فرید

 ردنگ ، نبود گشتم معروف قول به... تکه من آهوی... کنی پیدا صیدی همچین بتونی بهراد عمراً

 ...نیست

 ینم دیگه و انداختم پایین رو سرم شرم از فرید حرفای بابت... خنده زیر زدند فرید حرف با همه

 دفری که پسره همون و فرید به خطاب که اومد دیگه یکی صدای... بگیرم باال رو سرم خواستم

 :  گفت بود زده صدا بهراد رو اسمش

 ...میشه آب تا دو شما تعریف زیر داره زنگاری دشت آهوی... آخ...آخ

 بهم که جلو آورد رو دستش بهراد... بودند خورده خنده قرص اینکه مثل... خندیدند همه دوباره

 باهاش... نبر منو آبروی و بده دست یعنی که ، داد فشار رو بازوم فرید که بودم دل دو... بده دست

 ان انگشتام با ای لحظه... بود یخ مثل که من دستای برعکس... بود داغ شدستا ،چقدر دادم دست

 :  گفت و زد زل چشمام تو و... کرد بازی محسوس

 هب پاتون جلوی گاوی یه ، زاره می منت بنده سر امشب زیبایی تندیس همچین دونستم می اگه

 ... اومدید خوش حال هر به... زدم می زمین

 گره دستاش تو دستم زیادی فهمید خط هفت فرید... کردم تشکر ومآر ازش و زدم محوی لبخند

 : گفت و بیرون کشید بهراد دست از رو دستم شوخی لحن یه با خورده

 ...بزنی چشمش ترسم می... دخترمو دوست کن ول
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 یه دش باعث و رفتند کنارمون از فرید با کل کل و تعارف کلی از بعد باالخره و خندیدند همگی بازم

 مینه میگن که خوشحال آقای... خندید خیلی حالتم به و شد متوجه فرید که بکشم عمیق نفس

 ...دیگه بود فرید

 عهجر یه تا... برداشت رو ها جام از یکی فرید... کردند سرو مشروب بار این... گذشت ساعتی نیم

... مکن رزنشس رو فرید تونستم می راحتر و نبود بهزاد خوشبختانه... کردم نگاهش اخم با خورد

 با و انداخت باال ابرویی و چشمام تو زد زل و برگشت... بود شده سنگینم نگاه ی متوجه که فرید

 : گفت خاصی حالت

 ؟...بهم زدی زل گناهکارانه اینطوری که داره ایراد خوردنم مشروب ؟...چیه

 : گفت و زد لبخندی فرید باز که خورد گره هم تو بیشتر اخمام حرفاش با

 تو جای به گذاشتی تنهام و ندیدی رو عشقم وقتی از... شدم خورم مشروب جنابعالی فلط از

 ...نداری اعتراض حق حاالم... میکرد دور ساعتی چند دنیا غمای از منو که بود مشروب جام همین

 ...بمیری تا بخور اینقدر... جهنم به:  گفتم خودم با و طرف اون برگردوندم رو سرم قهر با

 زل گیراش چشمای اون با بدست جام بهراد که سالن ی دیگه سمت به شد کشیده نگاهم یهو

 این از... داد نمی اهمیت زد می حرف او با داشت که مقابلش طرف حرفای به اصالً و من به بود زده

 و بهزاد ی ریزبینانه نگاه چپم و راست طرف... بودم کرده گیری عجب... بودم متنفر نگاها نوع

 و یرنک مثل... اومد می بهم اسماشونم چه... بودند گرفته نگاهشون بین ذره زیر منو هک بود بهراد

 این از زودتر کاش ای... میکرد عوض رو اسماشون تلفظ نقطه یه وسط این فقط ، بودند منکر

 ...بودم بیزار باز هوس و چرون چشم مردای این هیز های نگاه از... رفتیم می مزخرف مهمونی

 غتی سه صورت هی و خودش به چسبوند منو و کرد هام شونه ی حلقه رو دستش فرید وقت این در

 : خوند گوشم دم آروم و راستم ی گونه به مالید می رو اش

 خوام می امشب بودم نیست تو بدون.....  بشم یکدست عاشق بشم مست خوام می امشب) 

 ( بشم هست

 ( بشه تو پای خاک که قدمات زیر بیفته.....  بشه تو فدای خوام می هست ناقابلی جون یه) 

 گونه... گفت می پرت و چرت داشت و بود شده داغ اش کله حسابی مشروب جام تا دو خوردن با

 : گفت خنده با و بوسید رو ام
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 عزیز بدم دستت کار امشب و بخورم زیاد مشروب ترسی می ؟...خودم چموش کوچولوی چیه

 ...دلم

 یه منم تا دوستات پیش برو پاشو... میشم اذیت نکن فرید:  گفتم خشم با و عقب دادم هولش

 ...بکشم راحت نفس

 ...بزنه قاب رو تو بیاد دیگه یکی که بزارم تنهات... زرنگی خیلی:  گفت و زد قهقهه حرفم با

 نیستم امرد شما بازی شب خیمه عروسک من:  گفتم و گرفتم گُر بیشتر حرفش با و بودم عصبانی

 ...بخورم چرخ یکیتون دست تو لحظه هر که

 نگاه تو و من به حسرت با دارن مردا ی همه بینی نمی:  گفت و کشید عقب رو خودش فرید

 ؟...میکنند

 داره دیدم می و سوخت می براش دلم... بهزاد طرف رفت شد پا و زد ام گونه به دیگه بوس یه

 یا داره دوست قبل مثل منو مهنوز که نشدم مطمئن تا بکنم تونستم می چیکار اما ، میکشه عذاب

 ارافک این از اینکه برای... نمیکردم درنگ ای لحظه جاشه سر هنوز عشقش فهمیدم می اگه ؟...نه

 کنارم ییک نکشیده ثانیه به که شدم مشغول و برداشتم انگور خوشه یه ، باشم دور کننده ناراحت

 جا... دبو نشسته فرید جای که دمدی هیزش چشمای تا دو اون با رو بهراد برگشتم وقتی... نشست

 محوی لبخند و کردم حفظ ای ماهرانه طرز به خونسردیمو اما... رسیدم فرید حرف به و خوردم

 اونم...  بود فرید به احترامی بی ، بهش احترامی بی و بود مجلس صاحب اون باالخره ، زدم

 : گفت و داد جواب شیطانی لبخند یه با رو لبخندم

 اذیت رو ما آهوی ترسم می و زیاده گرگ اینجا... بزاره تنها اینجا رو شما اومد دلش فرید چطور

 ...کنه

 نای تو شما از تر گرگ فعالً که بگم بهش خواستم می... کردم هنگ تقریبا وقاحتش همه این از

.. .کردم نگاهش و دستش بیاد کار حساب که کردم توهم خفن ، رو اخمام... نمیشه پیدا مهمونی

 :  گفت و خندید غش غش ، دید رو آلودم اخم نگاه وقتی

 ...میشم بدر راه از که نکنید نگام اینطوری خدا رو تو
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 نگاه اطراف به... رو عوضی ی مرتیکه دهنش تو بکوم مشت با خواست می دلم... خندید بازم

 دنز حرف گرم بهزاد با اونو... پیشم برگرده که بفهمونم بهش و کجاست فرید ببینم که کردم

 : سمتش برگشتم دوباره بهراد صدای با... بود من به حواسش ی همه اما... دیدم

 ؟...دازهن می پا از هم رو دنیا مرد ترین قوی که زیباست چشماتون چقدر گفته شما به کسی حاال تا

 و نیاوردم کم منم و زدم محوی پوزخند... گذاشت نمی باقی احترام برای جایی دیگه حرفش با

 : گفتم

 ؟...گستاخید چقدر بگه شما به کسی شده حاال تا

 : گفت و... خنده زیر زد یهو بعد و شد خیره چشمام تو تعجب و مکث یکمی با

 هم بار این که خورم می غبطه فرید به واقعاً... هستم روبرو چموشی آهوی با معلومه... اوخ... اوخ

 ...شد شرط این ی برنده

 پرتایی و چرت و بود خورده که مشروب همه اون با روانی این.. .رفتم می در کوره از داشتم دیگه

 مکنار و اومد موقع به فرید شکر رو خدا اما... رسوند می گی دیوونه مرز به منو داشت میگفت که

 : گفت و فرید ی شونه سر زد و شد بلند دید که رو فرید بهراد... گرفت قرار

 ...نزار تنهاش و باش ترتدخ دوست مواظب... بردی رو شرط تو بارم این

 و شستن کنارم فرید... رفت پیشمون از باالیی بلند تعظیم یه با و کرد بهم بار حسرت نگاه یه بعد

 : گفت و کرد نگاه خشمم از پر صورت به نگرانی با

 ؟...کرد اذیتت

 ؟...مهمه برات:  گفتم و طرفش برگشتم خشم با

 برات که کردی می تعریف براش چی... زد یم قهقهه برات که خوب:  گفت و شد منقبض فکش

 ؟...رفت می ریسه

 خودم راب... بدتر یکی از یکی... کرباسید یه ته و سر همتون:  گفتم نفرت با و کردم نگاهش غیظ با

 ...خورم دم آدمایی همچین با که متاًسفم
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 یم بد که نریز مبه منو اعصاب باز... باش زدنت حرف مواظب... فریبا:  گفت و بهم شد بُراق فرید

 ...بینی

 زمی سر شام صرف برای رو ما بهراد... شد پیداش معرکه خرمگس دوباره که بگم چیزی یه رفتم

 شام تو حتی... بود دیگه خانومای و من به چشما تموم... خوردم چی نفهمیدم اصالً ... کرد دعوت

 ...ودب سخت موندن پاک و دنبو زن چقدر واقعاً... داشتند برنمی کاریاشون کثافت از دست خوردنم

 بودند اومده خانوماشون با هم اونا که همکاراش از تا چند به برد رو فرید و من بهزاد شام از بعد

 ی همحاصر تو همچنان منو فرید... نشستیم ها صندلی رو هم دور بعد و زدیم گپ کمی... کرد آشنا

 طرف اومد می گودزیال خشم هی با داشت که کسی طرف به رفت حواسم که بود گرفته دستاش

 فرید حالت به وای ؟...میکرد چیکار اینجا ندیده خیر مونای این... شد تعجب از پر صورتم... ما

 و شد مونا ی متوجه هم فرید بزنم حرفی من اینکه از قبل... بشی بدبخت و بره آبروت که االنه

 : گفت آروم و توهم کشید رو اخماش

 ؟...کنهمی چیکار اینجا لعنتی این

 ...شد آراسته نیز سبزه به بود گل:  گفتم و کردم نگاهش غیظ با

 همگی یرتح کمال در نکشیده ثانیه به... کشید موهاش تو دستی و شد کالفه بیشتر حرفم با فرید

 : گفت و بوسید رو صورتش و کرد گردنش دور دست و فرید سمت رفت مستقیم مونا

 ؟...من عشق چطوری

 نامو کار از که فرید... میکردند نگاه مضحک ی صحنه این به تعجب با بودند دورمون که اونایی

 : گفت و داد هل عقب به اونو بود شده کالفه

 ...کن مراعات یکم ؟...میکنی چیکار

 و ترحم با زنا و بودند دوخته چشم مونا و فرید به لب به پوزخند مردا... کردم دوروبرم به نگاه یه

 منتظر که بهراد... بود اعصابم نرور رو خیلی بهزاد و بهراد پوزخند... ندمیکرد نگاهم ، نگرانی

 اصخ شیطنت با و نشست صندلی رو من روبروی کنه تحقیر رو فرید تا بود موقعیتی همچین

 : گفت فرید به رو و زد بهم چشمک یه خودش

 ؟...ندکرد نبوستو صمیمی اینقدر که است کوچیکه آبجی نکنه ؟... نمیکنید معرفی خان فرید
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 ندبل اینقدر مونا... بافته می بهم دروغ فرید کردن ضایع برای چقدر... نخور بدر و خراب جنس ای

 با.. .هه...هه... هستش آبجی میگه این اونوقت... شنیدند سالن تموم که ، من عشق گفت فرید به

 یدمتهد تیز نگاه یه با که فرید حتی... شدند متوجه همه که زدم صدادار پوزخند یه منم بهراد حرف

 از بدی دست هر از... زدی بهم ها بچه جلوی که مهمونی شب اون پوزخندی جواب اینم... کرد

 ...میگیری پس دستم همون

 ...هستم دخترش دوست من ؟...محترم آقای چیه آبجی:  شد شکسته سکوت باالخره مونا حرف با

 : گفت بهراد یدنخند یکمی از بعد... خنده زیر زدند دورمون جمع یهو

 اختیار دختر دوست تا دو تا دو... دارید تشریف زرنگ خیلی اینکه مثل... خان فرید... اوه... اوه

 ؟...موقعی یه نشه سردیتون ؟...میکنی

 کمال در اما... پایین بیاد بهراد فک که االنه...  کردم هم تو رو اخمام من اما... خندیدند همگی بازم

 : گفت بهراد به ور لبخندی با ناباوری

 اطالعتون محض اما... دارید دلبر یه مغرب و مشرق و شمال و جنوب... نیستم که شما از تر زرنگ

 یستمن دیگه پسرای مثل من... زدم بهم باهاش وقته خیلی.  هستن قبلیم دختر دوست خانوم مونا

 موندم مدت یه انومخ مونا با اگه من... کنم عوض دختر دوست یه هفته هر گذرونی خوش برای که

 برا.. .نداشتند ایشون بود من نظر مد که رو مالکایی اون متاًسفانه اما بود بیشتر شناخت برای

 ااهللانش... رسیم می هم توافقایی یه به داریم و شدم آشنا فریبا با االن... زدم بهم باهاشون همین

 ...فرستیم می براتون رو عروسیمون کارت زودی همین به

 هم پیچید فرید که ای نسخه با... شد خنک داخلیم جوارح تموم... گفتی گل که دهنت ربونق... آی

 پیش داشت که کردم که مونا به نگاه یه... انداخت سکته به رو مونا هم و کرد کیسه ماستاشو بهراد

 : گفت فرید به رو آهسته مونا... بود اومده وضعی و سر چه با... جلف ی دختره... میشد مرگم

 :  داد ادامه(  و کرد من به تحقیرآمیز ی اشاره یه... ) نبود این قرارمون... ریدف

 ؟...دادی ترجیح من به رو دهاتی این تو

 خیره من چشمای تو بود شده مست یکمی چون و خورد مشروب دیگه جامی بهراد وقت این در

 : گفت و شد
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 در تنهایی این از منو و بشید دوست من اب میاید... فرید پیش اومده خانوم مونا که حاال... فریبا

 ...کرده قهر باهام منم دختر دوست... بیارید

 این جلوی ببین عوضی ی مرتیکه...پریدم جا از برق مثل که دستم رو گذاشت آورد رو دستش بعد

 مردک این حرفای اینقدر... هستم جایی هر دختر یه انگار که میکنه رفتار من با چطوری آدم همه

 : زدم داد سرش و شدم بلند بکنم ای مالحظه اینکه بدون که بود شده تموم گرون برام

 مردای شما دست عروسک بنده... نزنی مفت حرف اینقدر و ببندی رو کثیفت دهان اون بهتره

 ...نیستم ران هوس

 همونیم اون از ، برم تا افتادم راه و کردم فرید به تحقیرآمیز و نفرت از پر نگاه یه حرفام زدن با

 می نگاه هوس یه چشم به رو زنا همیشه که کنه لعنتتون خدا... بود داده قرار هدف رو قلبم که

 ...دونستند می چی عشق از رنگ هزار مردای این... نمونده کسی برا عشقی دیگه... کنید

 جهوت بهش اصالً... زد می صدام مدام و اومد دنبالم فرید نکشیده ثانیه به بیرون زدم که باغ از

 خودش طرف به منو و کشید رو بازوم نمیدم جواب دید وقتی.. ماشین سمت رفتم و نکردم

 : گفتم خشم با... برگردوند

 منو که فرید متنفرم ازت ؟...داری چیکار من به... باش خوش دخترت دوست اون با برو و کن ولم

 ...آوردی اینجا دادن نمایش برای

 نجرخ مونا صدای که بگه بهم چیزی یه رفت نشسته خون به چشمای و شده منقبض فک با فرید

 ..داغونم دربه اعصاب رو کشید

 مدت این چرا فهمم نمی کردی فکر ؟...دادی ترجیح من به رو عوضی پست کلفت این تو:  مونا

 ....کور خانوم کلفت این اما... نمیدی منو تلفنای جواب

 : زد نعره... کنه تموم رو حرفش نتونست دیگه مونا ، گوشش بیخ فرید محکم سیلی با

 یتو به رو کلفت همین من... نده نسبت فریبا به رو خودته الیق چی هر... هرزه ی دختره شو خفه

 ...دم می ترجیح خیابونی ی هرزه

 ؟...زنی می مونا به چیه حرفا این... باش آروم فرید:  بده ادامه فرید نگذاشت دیگه بهزاد صدای

 : گفت بیشتری فریاد با و رفت اون طرف به ، شد بهزاد ی متوجه تازه که فرید
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 دختره این به منو کارای الپورت تو دونم می... میشه بلند تو گور از اتفاقا این ی همه که شو خفه تو

 مونا به من که زنی می آتیش و آب به رو خودت داری ندارم خبر میکنی فکر... میدی هرزه ی

 ...بچسبم جونتون

 مونا بخاطر من از شازده پس... افتادم می خودم به بهزاد ، بد نگاه ی متوجه اشتمد تازه... وای

 ریخت می اشکاش و میکرد نگاهم تموم نفرت با داشت که کردم مونا به نگاه یه... بود متنفر خانوم

 ...اش شده لبو صورت تو

 : میکرد سرزنش رو بهزاد داشت که بود فرید صدای بازم

 دفاع هرزه این از خوام نمی ام دیگه... چاه تو رفتم تو ی پوسیده طناب با که کردم اشتباه اول از

 ...کنی

 : زد داد عصبی بود اومده بجوش خونش فرید حرفای از که مونا

 که کردی رفتار باهام طوری... دادی قرار بازیچه منو هوست برای که من یا هستی تو هرزه

 ...بشم عاشقت

 تو با ای رابطه هیچ من... نکش لجن به رو عشق ی کلمه و عوضی شو خفه:  زد فریاد فرید

 ازدواج باهات بخوام که برسه چه ندادم بهت هم رو رختخوابم تو خوابیدن لیاقت حتی... نداشتم

 یجلو دیگه بار یه اگه... ببینمت خوام نمی ساعت این از دیگه... کن جمع رو حواست خوب... کنم

 ...کنند گریه حالت به آسمون مرغان که ممیار سرت به بالیی ، بشی سبز من

 : داد ادامه و بودم داده تکیه ماشین به که کرد اشاره من به بعد

 هتب دروغ به... کردم پیداش دوباره که منه ی گمشده فریبای همون این... نیست کلفت دختر این

 باهاش عمرم رآخ تا خوام می و فریبام ی دیوونه من... کنه آشپزی برام ام خونه اومده گفتم

 صدا و سر بدون بهتره... بگیره قلبم تو اونو جای تونید نمی دیگه کس نه و... تو نه پس... بمونم

 ...بینی می بد وگرنه... کارت رد بری

 دومون هر مونا ی کرده بغض صدای با اما... بشم سوار که کرد باز رو ماشین در و طرفم اومد فرید

 ...کنیم توقف شدیم مجبور

 قالبیت دختر دوست اون و تو گلوی از خوش آب زارم نمی... فرید بخشمت نمی وقت هیچ:  مونا

 ... میکنم نابودتون... نره یادت اینو... بره پایین
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... جلو رهن که گرفتم بغلش تو و گرفتم رو جلوش فوری که مونا طرف دوباره رفت عصبانیت با فرید

 حمایت در بعد و چسبوند خودش به منو ای انیهث چند و نرفت جلو دیگه من حرکت این از اونم

... میشد یازده ساعت داشت تازه... رفت خونه طرف به سرعت با و... کرد ماشینم سوار دستاش

 شگنجای مغزم دیگه که بود شده تموم گردن برام اتفاق این اینقدر... بود ای حادثه پر شب عجب

 سر خودمون عالم تو کدوممون هر و ودیمب کرده سکوت دو هر خونه تا... نداشت رو چیز هیچ

 مردای این دست آلت که بودم شده بدبخت چقدر... اومد نمی در خونم زدی می کاردم... میکردیم

 زجر و درد از حصاری رو وجودم بند بند میشدم روبرو مردا این با که بار هر ، بودم افتاده روانی

 الماس دین تو مگه ؟...نبودند آدم زنا مگه.. .کشید می زنجیر به رو روحم و گرفت می فرا کشیدن

 ددیدن می رو زن یه وقتی تا مردا همین چرا پس ؟...رسه می معراج به مرد زن دامن از بودند نگفته

 می هم خوابشون اتاق تو تا رو اون فکرشون تو بعد و گذروندند می نظر از رو هیکلش تموم اول

 ...بردند می لذتش خودش خیال تو و کشیدند

 هترینب این... کنم قهر باهاش رو روزی چند اصطالح به و نزنم حرفی داشتم تصمیم رسیدیم وقتی

... خودم زندگی رد رفتم می و میشد تموم ام دیگه ماه سه این کی خدا ای... بود فرید مجازات

 ندرو هک کشیدم سر سرد آب لیوان یه و آشپزخونه تو رفتم... رسید می آخر به داشت تحملم دیگه

 وت برم بعد و بدم اون به آبم لیوان یه خواست ازم تو اومد فریدم... کنه خنک رو ام گرفته آتیش

 لیوان همین برای... نداشتم اون با ای دیگه حرف من اما... بزنه حرف باهام خواست می پذیرایی

 : زدم فریاد و میز رو کوبیدم محکم خشم با رو خالی

 بشه تموم تو و من بدبختیای تموم تا بزار راحتم رو دیگه ماه سه نای... ندارم حرفی تو با دیگه من

 ...خودش زندگی دنبال بره کی هر و

 ...پذیرایی سمت یه کشید منو و گرفت رو دستم مچ که بیرون آشپزخونه از برم رفتم

 ...بزار راحتم... بزنم حرف باهات خوام نمی دیگه... فرید کن ولم:  زدم داد

 : زد فریاد من از تبعیت به اونم و مبل رو ردک پرت خشم با منو

 می نگه جا همین بکشه طول صبح خود تا اگه حتی ، باال بری زارم نمی نزنیم حرف باهات تا

 ...دارمت

 کارای و بیاری دلیلی چه خوای می دوباره ؟...بگی خوای می چی:  گفتم و ایستادم روبروش

 گهدی... کردی تحقیرم... کردی کوچیک نما آدم جمع اون جلوی منو تو ؟...کنی توجیه رو اشتباهت
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 به من که کنی ثابت خواستی می ؟...شدی راحت حاال ؟...گرفتی رو انتقامت ؟...خوای می چی

 ات کشت می رو خودش داشت مونا دیدن با بهراد که دیدی ؟...بشم کسی هر مال تونم می راحتی

 ...دخترش دوست بشم من

 نمی دیگه... دادم هولش عقب به و کردم جدا خودم از رو اون شدت با که گرفت محکم بازوهامو

 زیر تیمتونس نمی هامون گذشته این با دیگه... نداشتم تعلق اون به دیگه من... کنه لمسم خواستم

 ی هرزه یه منو همشون... بشه نزدیک بهم کنم تحمل تونستم نمی دیگه... باشیم سقف یه

 ومتم با منو امشب فرید... خوردم می چرخ یکیشون دست وت شب هر که دونستند می خیابونی

 که ، انتقامی چه اونم.... بود گرفته االن... گیرم می انتقام ازت بود گفته لعنتی... کرد له وجودش

 ...بود نگذاشته باقی ازم بهش حسی هیچ دیگه

 برخ روحمم قسم دابخ موناست بخاطر اگه ؟...هستی عصبانی اینقدر چرا ؟...تو چته:  زد داد فرید

 جلوش چطوری که دیدی... داده لو رو مهمونی این زاده حروم بهزاد همین... اونجا میاد که نداشت

 ...نداره ما زندگی و ما به کاری دیگه اون... اومدم در

 هم اب تونیم می بعد به این از تو و من کردی فکر ؟...زندگی چه... زندگی:  گفتم عصبانیت اوج تو

 رو دیپیون هیچ تونه نمی آینده ، بوده قبل مال بوده ای عالقه قبالً اگه... فرید آقا نخیر ؟...باشیم

 ...خوام نمی دیگه من یعنی... باشیم همدیگه با تونیم نمی دیگه تو و من... بده انجام ما بین

 و دکشی صورتش تو دستی ، مکثی از بعد... بود هضم دیر براش حرفام دوخت چشم بهم حیرت با

 : گفت خونسرد و چشمام تو انداخت رو چشماش وبارهد

 مین شدن جدا و رفتن از حرف االنم... کنی تحمل منو مدت این باید تو و مونده دیگه ماه سه فعالً 

 ...بگیریم زندگیمون برای تصمیمی چه باید ببینیم و بشه تموم ماه سه این تا زنی

 دوست از االن همین خوای می... نداره وجود بایدی من کار تو:  گفتم و زدم داری صدا پوزخند

 ؟...مونم نمی اینجا صبحم تا من دیگه ببینی و بدم خبر مامان به تلفن یه با جونت دختر

 ؟...میکنی تهدیدم داری:  زد فریاد خشم با فرید

 ایادع که کسی از بفهمه مامان خوای می... محضه حقیقته نیست تهدید اسمش این:  زدم داد منم

 ؟...نبوده گناهم بی همچین... داره شدن قربونی ادعای ، داره خوردن رکب ادعای ، داره اهیگن بی

 همین داشتی خودت ، کردم خیانت تو به و گذروندم خوش عماد با مدت یه من که داری ادعا وقتی
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 رسیدی اینجا تا و گذروندی خوش باهاش و کردی پیدا رو مونا مثل یکی... دادی می انجام رو کار

 وعدم از زودتر که نکن کاری... بوده تو طرف از بود خیانتی اگه پس... عشقم بگه جمع تو بهت که

 اینجا من لحظه یه زاره نمی دیگه بفهمه اگه که... بشه خراب اونام پیش ات وجه و بفهمه مامان

 ره و رهبگذ اتفاق بدون ماه سه این بزاری و باشی نداشته کارم به کاری دارم توقع ازت... بمونم

 ...خودمون زندگی دنبال بریم آزادی از بعد کدوممون

 که ورتمص تو کوبید همچین لعنتی فرید... گرفت آتیش صورتم طرف یه یهو شد تموم حرفام وقتی

 : زد فریاد و مبل رو شدم پرت و شد جابجا فکم

 تکلیف تعیین نم برا تونی نمی تو... میارم سرت بالیی و میشم دیوونه که نکن تهدید منو فریبا

 له به بازم بخوای اگه... نشناختی منو هنوز تو...میکنم ات پاره تیکه که نزار دمم رو پا پس... کنی

 ...بیفته تو به چشمش عمرش آخر تا مادرت همین زارم نمی دیگه بدی ادامه غرورم کردن

 برام لبق دیگه سیاه و شکسته قلب این... کرد سیاه رو قلبم و قلبم تو نشست دنیا نفرت تموم

 : زدم فریاد... نمیشد

 یباق داشتنی دوست وقتی... نیست عشقی وقتی... داری نگه اینجا زور به منو تونی نمی تو

 نمی تو مثل پسری درد به و ام مطلقه زن یه من... بمونیم همدیگه کنار تونیم نمی... نمونده

 از دست پس... نمیشم ام دیگه و ودمنب... بودی من مال اول از کاش ای گفتی بارها خودت... خورم

 گهدی آینده... ببازم تو به که ندارم دلی دیگه... باختم رو دلم بار یه من... بزار راحتم و بردار سرم

 ...بمیرم خودم درد به بزار و کن رهام خدا رو تو... نداره وجود تو و من برای

 از موهام ناگهان ، باال برم هک کردم بهش پشت... گرفتم خون خفه دیگه ریخت فرو که اشکام

 و زد زل اش گرفته خون چشمای با چشمام تو و دیوار به کوبید عصبانیت با منو و شد کشیده عقب

 : زد فریاد

 و مونیب من پیش عمرت آخر تا باید تو... نباشه داشتنی دوست اگه حتی...نمونده عشقی اگه حتی

 همین از که دیگه یکی بغل تو بری راحتی این به زارم نمی... بدی رو ام شده نابود دل این تاوان

 ...ببرن گور به باید رو تو داشتن آرزوی... زنه می له له داره بهت رسیدن نوبت تو االن

 : گفتم شجاعت با بود زده چنپره روم مار مثل و بودم اسیر دستاش حصار تو که طور همین
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 پشه یه ی اندازه چهره هزار مردای شما یبرا من... بمیرید برید عوضیت دوستای اون هم و تو هم

 مادع قاتل و روانی موی تار یه... بشید پسرم دوست بخوام که برسه چه ، نیستم قائل ارزش هم

 عاشق اون الاقل... ارزه می خواید می نمایش و هوس برای منو که متمدن آدمای شما ی همه به

 ...میشد قائل احترام برام و بود واقعی

 که هشد تموم گرون براش خیلی حرفام دونستم می... انداختم فرید پای زیر مین ارهدوب حرفام با

 شدت هب منو و کشید شیری کله ی نعره یه... نبود خودش دست کشت می االنم همین منو اگه حتی

 شده دیوونه... میکرد نثارم که بود لگد و مشت طرف چهار از... بجونم افتاد و زمین رو کرد پرت

 : زد داد لگداش و مشت زیر و وجودم تو ریخت معنا تموم به رو رشزه... بود

 نمی دیگه... فروختی ام ساله چندین عشق به رو عوضی یه آغوش که تو از... خیانتکار متنفرم ازت

 ، خالصی برای خودت تا میکنم جهنم برات رو ماه سه این... بره پایین گلوت از خوش آب زارم

 عنتیل... کردنت تحقیر بسه دیگه... کنی خوردم زارم نمی دیگه... شیبا نداشته خودکشی جز راهی

 ...متنفرم ازت... میاد بدم ازت

 از و بودم شده مچاله خودم تو درد از... بیرون زد خونه از زد کتکاشم و زد رو حرفاش خوب وقتی

 ودب اشک و خون... بود شده کوفته رحمانش بی لگدای با بدنم تموم... بیرون ریخت می خون دهنم

 ردمک می حس... نداره دیگه تپیدن قدرت قلبم میکردم حس... لباسام رو ریخت می صورتم از که

 نمی منو اگه ؟...کرد نمی ولم چرا... بود گرفته درد رنگ وجودم تموم... میاره کم نفس داره قلبم

 ؟...رهبگی انتقام ازم خواست می کی تا دیگه ؟...بدبختیام دنبال برم که نمیکرد رهام چرا خواست

 ؟...بود نگرفته مگه

 ها پله به خودمو آروم آروم دیوار به دست... نمیکرد یاریم پاهام... شدم بلند سختی هزار با

 ماتاق به رو خودم زخمی تن این با چطوری... شد بلند نهادم از آه پله همه اون به نگاه با... رسوندم

 ...باال رسیدم دقیقه ده تو رو ای دقیقه دو راه تا تمریخ اشک و کردم خدا خدا اینقدر... برسونم

 بود خون از پر لباسام ی همه... تخت رو شدم ولو و... کردم قفل رو در و انداختم اتاق تو رو خودم

 دمآ... عاشقمه میکرد ادعا که فریدی... بود شده سر نامرد فرید سیلی ضرب از شدت به صورتم و

 ؟...نهز می کتک رو عشقش اینطور عاشق

 دیگه گوییاش زور و تحقیراش تموم... بود حقش اما ، کردم اش دیوونه حرفا با که دونم می

 مورد رد مخصوصاً ... زدم می نباید که بزنم حرفایی کرد مجبورم و بود نگذاشته باقی برام اعصابی
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 یصخال تیری آوردنش زبون به و عماد خواستن... داره حساسیت بهش چقدر دونستم می که عماد

 ...دومون هر آرامش به بود

 رو دلم و دادم دل راحت چقدر... بودم شده اش وابسته راحت چقدر... بودم ساده و احمق چه من

 رو است احساس چه هر ی ریشه میتونه اتفاق یه چطور فهمیدم می تازه... کشوندم نابودی به

 لبمق بود محال دیگه... شم بلند مجا از بود محال دیگه ، فرید ی وحشیانه رفتار این با... بسوزونه

 مومت ام آینده و عمر... شد تموم برام ها قشنگی... گرفت سیاهی رنگ دیگه دنیام... بتپه براش

 ...رفت فنا به چیزم همه دلبستگی یه خاطر به و شد

 تند که هایی ثانیه دست به رو تقدیرم و خودم... گذره می زده کتکم فرید که شبی اون از هفته یه

 و غریب است هفته یه... شکنجه از پر و کشدار دقایقی... سپردم بودن گذر حال در شتاب بی و

 رو فرید است هفته یه... ندیدم رو آفتاب است هفته یه... کردم زندونی رو خودم اتاق تو تنها

 کجی دهن بهم آینه تو از که بود خودم الش و آش ی چهره ، دیدم که چیزی تنها فقط... ندیدم

 وقتا اهیگ تنهاییم بخاطر... کبود تیکه تیکه بدنم و بود شده گرفتگی ماه صورتم نصف... ردمیک

 خورده ضربت و دردمند روح این از خوام می و میشم خیره خودم به و ایستم می آینه جلوی

 در که اونچه و زدم می زل آینه تو من... کنم خوابش ، آینده واهی های امید با اینکه یا... بگریزم

 نم حقیقی شخصیت که بود روح همون ی ژولیده و آشفته ی چهره همون ، بود معنا یک یه حقیقت

 ... اومد می حساب به

 ، زاره می برام در پشت فرید که بود غذایی سینی صدای شنیدم که صدایی تنها هفته یه این تو

 از مییک موندن پا سر بخاطر... رسید می بهم ، برسه زندانیش به داره وظیفه که زندانبان یه مثل

 آرامش بهم ، صداش نشنیدن و ندیدنش همین... بیرون میدم هل رو اش بقیه و خورم می رو غذا

 ...بیفته بهش چشمم اش ناجوانمردانه کتکای اون با خواستم نمی دیگه... میده

 میردم یم داشتم و بود تنگ خلقم بیرون بزنم اتاق از خواستم می هفته یه از بعد و بود شنبه صبح

 خیلی... کردم روشن رو بودم کرده خاموش بود هفته یه که رو موبایلم... تنهاییام قفس این تو

 حرف باهام خواست می که داشتم ماهان از هم پیام تا چند... داشتم افسانه و مارال از پیام و زنگ

 نرفت فقط االن هشد عاشقم گفت نمی بهم اگه... زد نمی مهمونی شب اون رو حرفا اون اگه... بزنه

 نای تو بود کرده رهام پناه بی و بود گرفته ازم هم رو این خدا اما... میکرد آرومم که بود اون پیش

 ...پیکر و در بی زندگی
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 و نبود فرید... بیرون خونه از زدم و پوشیدم رو مانتوم آروم و کردم پاک رو تماسا و پیام ی همه

 مهم برام آمداشم و رفت دیگه...رسید می کاراش به تراح خیال با داشت شرکتش اون تو حتماً

 هیچ و کردم می نگاه ها مغازه به حوصله بی و رفتم هدف بی راه چهار سر تا زنون قدم... نبود

 رپ وجودم از زندگی حس تموم کتکا اون با انگار ، بود شده چی دونم نمی... نبود وجودم تو شوقی

 ...بود کشیده

 رمزت صدای که بودم خودم خیاالت غرق اینقدر میشدم رد خیابون از اشتمد که نبود حواسم اصالً 

 به خورد سرم... بهم بود زده قرمز پژوی یه... فهمیدم فقط رو زمین روی شدنم پرت و ماشینی

 اما... کنه فرار خواست می که ببینم رو مونا تونستم لحظه یه فقط... رفت سیاهی چشمام و جدول

... تگرف رو انتقامش باالخره پس... زدم محوی لبخند و بستم رو چشمام.. .گرفتند رو جلوش مردم

 ...ها سیاهی دنیای تو دوباره شدم غرق و نفهمیدم هیچی دیگه

 لبخند روم به و شد بیدار خاله خوردم تکون وقتی... بود سرم باالی خاله اومدم هوش به وقتی

 : گفت و پاشید

 ؟...اومدی هوش به دلم عزیزم

 ؟...کجام من خاله:  گفتم ای گرفته صدای با

 وزر دو... بیمارستانی تو... عزیزم نباش نگران:  گفت و داد تحویلم زیباش لبخندای اون از بازم

 ...بیهوشی روزه دو و کردی تصادف پیش

 داشت و کرد زیر منو عوضی ی دختره اون:  گفتم بلند... اومد یادم چیز همه و بستم رو چشمام

 ...میکرد فرار

 دخترم اون... نبودی ادب بی اینقدر تصادف از قبل... خاله:  گفت و کرد توهم مزه با اخماشو خاله

 ...دیوار کنج شد جوجه یه بیچاره که زد فریاد سرش فرید اینقدر... ترسیده حسابی

 و فریده دختر دوست دختره این دونست می خاله اگه... هه:  گفتم خودم با و زدم پوزخندی

 حیف ماا... کند می گیساشو یکی یکی و رفت می دلسوزیا این جای به... گرفته زیر نوم مخصوصاً

 ...بمونه دروغ نقاب زیر باید حقیقت همیشه که

 رو مسر و کردم بهش دوستانه چندان نه نگاه یه اتاق تو اومد فرید که کنه خبر رو دکتر رفت خاله

 بریخ لباسیش خوش و تیپ اون از دیگه... دبو نگران و آشفته خیلی... برگردوندم پنجره طرف به
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 ؟...رمبگذ مستی این از تونستم می چطور... کرد هواییم دوباره تنش عطر کنارم اومد وقتی... نبود

 زل چشماش تو نفرت با و برگردوندم رو سرم سریع... کردم حس دستم روی رو دستش داغی

 هب طور همین و بیرون کشیدم دستش زا رو دستم... بود دنیا نگاه ترین غمگین نگاهش... زدم

 : بود تاًثر و غم از پر که صدایی... اومد صداش... زدیم زل همدیگه

 ؟...نداری درد... دلم عزیز خوبه حالت

 درد پرسه می ازم... هه... نبودم دیگه اون آغوش و دل عزیز من... دلم عزیز بگه بهم خواستم نمی

 : بگم و بزنم فریاد خواستم می... نداری

 اونو هم خدا که کس بی یه درد... رفته فرو قلبم تو دسته تا که نامرد یه خنجر درد... دارم درد آره

 همه درد... داد پس رو سنگینی تاوان مادرش به عشق خاطر به که تنها یه درد... کرده فراموش

 ...نداره شدن بلند خیال و زده خیمه نحیفم های شونه روی که عالم

 ی سایه... پنجره طرف برگردوندم دوباره رو سرم... بالش رو چکید و چشمم کنار از سُرید اشکم

 ...کشید می جنون به منو داشت داغش نفسای و صورتم تو افتاد فرید

 هیچ.. .کرد رو کار اون باهات لعنتی مونای که منه تقصیر همش... ببخش منو... عزیزم فریبا:  فرید

 ...بخشم نمی رو خودم وقت

 دوباره تنش عطر تا کنم دورش خودم از خواستم می... بیرون برو اتاق از بگم بهش مخواست می

 برق با و بشم مست تنت عطر با خوام نمی دیگه بزنم داد خواستم می... نکنه سست پاهامو

 این... میکرد آرومم نزدیکیش این... بگم نتونستم... نگفتم هیچی... نگفتم اما...  دیوونه نگاهت

 هن و آرامش نه... خواستم نمی هیچی دیگه من اما... داد می بهم رو پشتیبان یه حس نزدیکیش

 ...بودم شده عجین باهاشون مدت این که تنهاییایی... خواستم می رو خودم تنها فقط... حامی

 : گفت و زد مهری پر لبخند دکتر... اتاق تو اومدند خاله اتفاق به پرستار و دکتر

 ؟...عزیزم بهتری ؟...ورهچط خودم خانوم دختر حال

 ....خوبم ممنون:  گفتم آروم

 مگه ، روز دو این تو دعاهاشون و شوهرت و خاله های قراری بی این با باشی خوب بایدم:  دکتر

 ...بود بد میشه
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 می اونم برای دلم... بود پایین سرش و بود داده تکیه در کنار دیوار به که کردم فرید به نگاه یه

 رو مافکار دکتر... بودیم شده قربانی دومون هر... بود شده سیاه سرنوشت این سیرا اونم ، سوخت

 : گفت و زد عقب

 یه تا... نبوده خاصی مورد شکر رو خدا که شده اسکن تی سی سرتم از... خوبی االن دخترم

 تاستراح... خوری نمی تکون جات از مطلقاً هفته یه تا اما... خونه بری تونی می ام دیگه ساعت

 ی برگه تا نخوری تکون جات از بده قول پس... بگیری سرگیجه داره امکان چون... مطلق

 ...باشی ما مهمون جا همین هفته یه باید وگرنه... بنویسم رو ترخیصت

... برهب خودش با منو داشت تصمیم اینکه مثل... بکنه کامل مراقبت ازم که داد قول خاله من جای به

 : گفت خاله رفت که دکتر

 ...خونه گردیم برمی هم با و میکنم رو ترخیصت کارای

 اب اون... شد ریش براش دلم... جونم تو ریخت رو غمبارش نگاه که کردم فرید به دیگه نگاه یه

 خاطرب نه... فرید پیش برگردم داشتم تصمیم منم... نرم پیشش از که خواست می ازم چشماش

 برمی بعد و میکردم تموم رو ماه سه این باید من...  مبود داده مامان به که قولی بخاطر ، فرید

 ...گشتم

 ...خودم ی خونه میرم من خاله:  گفتم خاله به

 کسی به ، باشم مراقبت هفته یه خوام می خودم ؟...چیکار اونجا بری:  گفت و بهم توپید خاله

 ...ندارم اعتماد

 یبرا چشماش تو عجیبی برق یه اما بود غمگین هنوزم نگاهش... خورد گره فرید نگاه تو نگاهم

 برگردم خوام می گفتم و زدم خاله به که بود حرفی برای نگاش برق اون... شد روشن ای لحظه

 : گفتم خاله به نگرانی با... فرید پیش

 مراقبت خودم از تونم می... خودم ی خونه میرم من... نگو زور بهم دیگه تو میکنم خواهش خاله

 ...کنم

 بافری از چشمام مثل... باشه راحت خیالتون شما:  گفت خاله به رو شرمندگی با و وجل اومد فرید

 ...میکنم مراقبت

 ...بودی مواظبش چطوری دیدم:  گفت کنایه با و کرد نگاهش چپ چپ خاله
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 راینقد نزارم اینکه برای... انداخت پایین رو سرش شرمنده و نزد مورد این در حرفی دیگه فرید

 : مگفت بکشه عذاب

 دیگه ماه سه این بزار دادم قول مامان به من... ترم راحت اینطوری بخدا... کن باز رو اخمات خاله

 ...پیشتون گردم برمی بشه تموم

 موندو هر... داشت پریشونش حال گویای بزنه حرفی اینکه بدون کشید فرید که سوزناکی آه با

 و انداخت پایین رو سرش دید رو الهخ و من نگاه وقتی... کردیم نگاهش و طرفش به برگشتیم

 : گفت

 ...کنید آماده رفتن برای رو فریبا شمام ، میدم انجام رو ترخیص کارای من

 اما مکردی هم به معنی پر نگاه خاله و من... رفت بیرون اتاق از افتاده های شونه با حرفاش گفتن با

 ...بود چیز همه گویای دومون هر نگاه... نگفتیم چیزی

 و ومدا دنبالم خونه تا خاله... بیرون اومدیم بیمارستان از کمکش به و کرد تموم رو کارش هم فرید

 کتکای از چه ، تصادف از چه کبودی آثار هنوز... کرد چرب رو بدنم بعد و کردم حموم کرد کمکم

 دنت تند اشکاش... میکرد چرب رو بدنم که طور همین خاله... بود نشده خوب کامل بدنم تو فرید

 : گفتم و بوسیدم رو آلودش اشک صورت... پایین ریخت می

 هدیگ روز چند هم ها لکه این... خوبه حالم من... غصه از میرم می نریز اشک اینطوری برم قربونت

 ...میشه محو

 تو فریبا. ..میکشی عذاب اینقدر... میکشی درد اینقدر ببینم تونم نمی:  گفت و زد دردناکی لبخند

 رسوندم رو خودم چطوری دونی نمی... کردی تصادف فهمیدم وقتی... یهست خاله جون

 صدا رو خدا و زدم زجه بیمارستان ی خونه نماز تو اینقدر بودی بیهوش که روز دو این... بیمارستان

... رهبردا سرت از دست دیگه سیاه سرنوشت این خواد می دلم خیلی... شنید صدامو اینکه تا زدم

 باید کی تا آخه... باشه دنده یه و غد اینقدر نمیکردم باور... نمیاد کوتاه تمامان چرا دونم نمی

 ؟...بشی مجازات

... اینجام دیگه ماه سه فقط من... مهربونم ی خاله... عزیزم نخور غصه:  گفتم و گرفتم دستاشو

 درچق هم فرید دیدی... نباش نگران... پیشتون برگردم و بشه تموم محکومیتم ی دوره خوام می
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 این یفح ، ببینم اشکاتو خوام نمی ام دیگه... باشه نداشته بهم کاری میدم قول بهت... پشیمونه

 ...کنی تلف من برا که نیست مرواریدا

 دش جدا ازم باالخره... کردم بارونش بوسه و بغلش تو رفتم و بخندم شد باعث که کرد بهم اخمی

 : گفت و

 فرید با زیاد و باش خودت مراقب فقط... روش ماهم سه این کردم صبر که من... عزیزم باشه

 برم تا بکن استراحت حاالم... نمیاد کوتاه زن جلوی وقت هیچ و مرده یه اونم باالخره... نشو درگیر

 ...خونه میرم بعد و کنم درست سوپ برات

 هخال به رو... بود پرتقال آب لیوان تا دو و سینی یه دستش تو... اتاق تو اومد فرید وقت این در

 : گفت

 رو ها پرتقال آب این بفرمایید... میشه آماده دیگه ساعت یه تا و گذاشتم سوپ براش خودم

 ...بشید حال سر یکمی تا بخورید

 زا و بوسید منو و خورد رو اش آبمیوه وقتی... دستم داد رو لیوان یه و گرفت ازش رو سینی خاله

 معشق از پر بوس یه و بکن وروجکا اون به آبدار ماچ چند من طرف از گفتم بهش... شد بلند جاش

 خما بهش... بود دوخته چشم لبهام به اشتیاق با فرید... داد تکون سری و خندید خاله... مامان به

 ....بیرون رفتند اتاق از خاله اتفاق به و انداخت پایین رو سرش که کرد

 پنج به... بستم رو چشمام و پتو زیر یدمخز و بود کرده زوم لبهام رو که بودم فرید آخر نگاه درگیر

 نجکاوک... میکرد سرزنش رو فرید داشت که اومد می پایین از خاله فریاد صدای که نکشید دقیقه

 ...پایین اومدم تخت از آروم و شدم

 چه به نببی... مونا کنه لعنتت خدا... شدم بلند و گرفتم تخت تاج به رو دستم... رفت می گیج سرم

 جا مونه بایستم تونستم نمی اینکه برای و ها پله دم رفتم بود کندنی جون هر به... اختیاند روزیم

 تو از... شنیدم رو خاله صدای که شده چی ببینم تا نردها به دادم تکیه رو سرم و نشستم

 ...میکردند دعوا باهم داشتند آشپزخونه

 کتک اونجور رو فریبا اومد دلت چطور ؟...فرید دارید امانت بود این:  گفت عصبانیت با خاله

 یاثر پای و دست رو اومدی اینطوری... کنی ثابت بهش رو عشقت خواستی می اینطوری ؟...بزنی

 ؟...داری دوستش هنوزم بگی بهش تا خواستی مهلت ازش ماه شش فقط و افتادی
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 یه زیر بریم ماه شش که نبوده مامان پیشنهاد یعنی ؟...گفت می چی داشت خاله من خدای

 تنشس بغض... بگیره انتقام ازم اینطوری خواست می لعنتی اون... فریده سر زیر همش... سقف

 فرید هنوزم کردم باور که بودم ساده اینقدر ؟...بودم بدبخت اینقدر من یعنی... گلوم تو

 یچهباز دبای کی تا دیگه... کنم تحمل تونم نمی رو یکی این دیگه... بده صبر بهم خدایا ؟...عاشقمه

 ...میشدم اینا دست ی

 نوم حرفاش با خودش... بزنم کتکش خواستم نمی بخدا... میکنی اشتباه خاله:  اومد فرید صدای

 عماد مگه...میکنه ام له... میکنه خوردم داره همش... میگه عماد عشق از داره همش... کرد عصبی

 ...نداشتم من که داشت چی... بگید شما... خاله هان ؟...نداشتم من که داشت چی

 و سوخت می خودم برا هم دلم... صورتم رو ریخت می سیل مثل اشکام و بود نرده روی رو سرم

 باید العملی عکس چه دیگه... اینجام اون ی خواسته به فهمیدم که حاال اما... فرید برای هم

... بوندیمکو تونستیم که راهی هر از رو همدیگه فقط بودیم هم پیش که مدت این ؟...بدم نشون

.. .نه... نبود ما بین عشقی هیچ دیگه... بودیم همدیگه آزار فکر به فقط و کردیم له رو غرورمون

 ... نیست امیدی دیگه

 شماموچ... کنم فکر زجرآور چیزای این به تونستم نمی دیگه... تختم توی برگشتم سالنه سالنه

 ...رفتم خواب به بود کرده زتجوی برام دکتر که بخشایی آرام بخاطر سریع خیلی و بستم

 و نیاوردم روم به من... گذشت می روزی دو بود گذشته فرید و خاله بین که حرفایی اون از بعد

 وت و سردتر البته... میکردم برخورد باهاش وقت همه مثل... فهمیدم که بفهمه هم فرید نزاشتم

 تموم ماه سه این تا خریدم می دل جون به رو همه باید... گذروندم می رو روزام بیشتری سکوت

 ...نوجوونیم دنیای همون به برگردم من و بشه

 یلیس یه و کالنتری تو رفتم ، آورده سرت رو بال این مونا فهمیدم وقتی:  گفت بهم فرید دوم روز

 دمکشی داد سرش و بودم عصبانی اینقدر... گرفت درد خودم دست که گوشش تو خوابوندم محکم

 بیاد یبافر سر بالیی اگه گفتم مونا به... بیرون بندازن بازجویی اتاق از منو شدند مجبور ماًمورا که

 شحسادت بخاطر که کرد اعتراف و بود ترسیده خیلی اونم... میکنم ات خفه دستام همین با بخدا

 تربه حالت ببینم تا... بیرون بیاد ندادم رضایت و بازداشگاهه تو هنوزم... آورده سرت رو بال این

 ... نه یا یشهم
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 تاوان ایدب... بود گرفته زیر منو ماشین با لعنتی اون... بده رضایت زودی این به فرید خواستم نمی

. ..نبود فرید مال اولم از مونا... نگیره تصمیم آدما جون مورد در راحت اینطور که داد می رو کارش

 ...داره نگه پا سر رو دفری مدت یه تا بود مسکنی یه فقط مونا... نبود فرید زندگی سهم

... استراحتم به محکوم تخت این تو و اومدم بیمارستان از روزه سه و است شنبه سه امروز

 اظلح همه از که رسید بهم خیلی... کرد مراقبت ازم دلسوز مادر یه مثل روز سه این فرید خداییش

 تا محکومم هنوز من و نداد اجازه بهم فرید که بشم بلند جام از دیگه خواستم می و شد بهتر حالم

 ...باشم زنجیر لحافش و تشک و تخت به هفته آخر

 خاله اگه... عیادتم اومدند مارال و ماهان و افسانه اتفاق به خاله که بود شب هفت ساعت

 یه از بعد و نگفت چیزی خاله خاطر به اما داد نمی راه رو ماهان فرید مطمئناً نبود همراهشون

 ندیده دیگه رو ماهان مهمونی شب اون از... نیومد بیرون دیگه اتاقشو وت رفت زوری پذیرایی

 یب لبخند.. اومد می خیلی مشکیش چشمای به که داشت ریشم ته یه و بود شده الغرتر... بودم

 : گفتم و زدم روحی

 ... گذاشتی ریش ته که نمرده خواهرت هنوز

 رو دارت نیش زبون اون نتونست ادفمتص این:  گفت آروم و کرد بهم غمگینی نگاه حرفم بخاطر

 برا دارم نفهم زبون خواهر یه خودم من... جنابعالی برادر من نه و منی خواهر تو نه... کنه کوتاه

 ؟...کنم حالیت یا فهمیدی... بسه پشتم هفت

 فتگ و ماهان ی شونه سر زد میکرد گریه که طور همین مارال... نگفتم هیچی دیگه و زدم لبخندی

: 

 داداش دارم آتو ازت خیلی... چی یعنی نفهم زبون فهمی می موقعش به باشه ؟...نفهمم بونز من

 ...نزاری من دم روی پا باش مواظب پس... گرامی

 ...یارن نمی کم زبون از خواهرات که میاد خوشم:  گفتم ماهان به رو و خندیدم

 فهمیب تا بشکنم رو اتانگشت یکی یکی خوای می:  گفت و داد فشارش محکم و گرفت رو دستم

 ...نیستی من خواهر تو

 از رو دستم... میکرد نوازش رو انگشتام ای لحظه تا و شد نرم دستاش خشنی که گفتم آخی

 اپید شدت احساساتش دوباره زاشتم نمی... خریدم جون به رو اخمش و بیرون کشیدم دستش
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 ، بجاش بود ممکن غیر... موندم نمی هم فرید با اگه... نداشتیم تعلق همدیگه به اون و من... کنه

 منو انتقام بخاطر و نداشت دوست منو دیگه که بودم عشقی گرو در دل من... زندگیم تو بیاد ماهان

 ...بشم فرید از غیر کسی عاشق عمرم آخر تا بود محال دیگه... بود داشته نگه خودش کنار

 یم موهاش تو دستی کالفه که طور همین و نشست تخت لب و اتاق تو اومد فرید... رفتند وقتی

 : گفت کنایه با کشید

 ...گذشت خوش

 مریض فکر تو که خوشی اون نه:  گفتم و کردم نگاهش چپ چپ و کرد ناراحتم اش کنایه

 ...میشم شاد دیدنشون با و دوستامند باالخره... توست

 ... جالبیه ی کلمه... دوستام:  گفت و زد پوزخندی آروم فرید

 ...دیگه پسرته دوست ، دوست از منظورت:  داد ادامه و زد زل بهم بعد

 : گفتم خشم با... عصبی و حسود فرید همون جلد تو بود رفته... میکرد عصبانیم داشت دوباره

 ...میکنه درد سرم... نکن شروع دوباره فرید

 االمح ...بشی عصبانی خوام نمی... خب خیلی:  گفت و باال آورد تسلیم ی نشونه به رو دستاش

 ...نشده سرد غذا تا پایین بریم تا بده بهم رو دستت

 ...بزار تنهام خوام نمی هیچی:  گفتم آهسته و برگردوندم رو سرم قهر حالت به

 ؟...خوای نمی هیچی پس خب خیلی:  گفت و شد بلند تخت روی از

 ریدف بغل تو و مشد معلق هوا تو یهو... کنه چیکار خواد می نفهمیدم بود پنجره طرف به سرم چون

 : گفتم عصبانیت با... پایین اومدم

 ...میام خودم پایین بزارم

 سرکش دخنر... نکنی ناز اول از خواستی می... شده دیر دیگه...نچ:  گفت و زد زیبایی لبخند

 ...خودم

 ...نیستم کسی هیچ مال من... نکن اضافه میم کلمات آخرین به بیخود:  گفتم و زدم پوزخندی
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 دستت از خوام نمی دیگه... خودمی مال ابد تا تو خوندی کور:  گفت و زد گره درهم ور اخماش

 می زنجیر به پاتو و دست باشه شده...بخوری لیز دستم از ماهی یه مثل زارم نمی دیگه... بدم

 یه و مالیخولیایی فکر تا چند با آسون که نیاوردم بدست آسون رو تو من... میکنم رو کار این کشم

 ...بدم دست از گونه بچه لجبازی و لج مشت

 اینجا فقط من... نباشم یا باشم کسی مال که نیستم وسیله من:  گفتم و زدم اش سینه به مشت با

 ...نداری من به تعهدی هیچ تو... کنم می گم رو گورم ماه سه بعد و مهمونم یه

 داده سفارش که لطانیس کباب و صندلی روی نشوند منو و نگفت چیزی و کرد بهم غمگینی نگاه

 : گفت و جلوم گذاشت رو بود

 حرفا این از غذا خوردن تو االن خوام نمی... زیاده وقت حرفا این برا... نشده سرد تا بخور

 ...بشنوم

 می مدل... بودم شده تردید و دوگانگی دچار... نداشتم کل کل برای حالی دیگه... خواستم نمی منم

 تو طفق و نداره بهت حسی هیچ دیگه اون... نه گفت می عقلم اما... عاشقته هنوز فرید ، بمون گفت

 دمکن می وا باهاش رو سنگام و زدم می حرف باهاش باید... داشته نگه خودش کنار انتقام برای رو

 بهتر آرامش تو کردن صحبت. میدادم نجات دوراهی و سرگردونی این از رو فرید هم خودمو هم و

 ...کرد می تخریب رو دومون هر روح که بود لجبازیایی و لج از

 منگرانی فقط... شدم سرحال و قبراق همیشه مثل من و شد تموم کوفتی ی هفته یه اون باالخره

 رخصیم تصادف بخاطر برام ترم یه فرید... بودم نرفته میشد هفته دو االن که بود دانشگاهم بابت

 ، بودم خونه تو استراحت به مایل ودممخ... بشه روبراه جسمیم و روحی وضعیت تا بود کرده رد

 ریدف با یا حاال... کنم فکر زندگی این ی ادامه به دقیق و حسابی خواستم می و بود آزاد فکرم چون

 بار هب پشیمونی برام دوباره تا میکردم پایین باال و سنجیدم می افکارمو خوب باید... فرید بی یا

 ...تمنداش رو دیگه شکست یه کشش دیگه که نیاره

 قبول فرید اما... بیرون بیاد مونا بده رضایت که خواست فرید از و مون خونه اومد بهزاد بار چند

 : گفت محکم و نکرد

 ...نکنه بازی آدما جون با دیگه تا بشه تنبیه باید دختره اون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

645 

 

 گذاشته براش ای وثیقه هیچ نداشت اعتماد بهش بهزادم و نداشت درستی ی وثیقه چون مونا

 گینیسن ی وثیقه و میشد حساب قتل نوع یه اون جرم... بمونه زندان تو که شد مجبور و بود نشده

 یهتنب کافی اندازه به دیگه مونا میکردم فکر من اما... میشد گذاشته موقتش آزادی برای باید

 هک بیاد کوتاه خواستم فرید از همین برای دونستم می حدودی تا رو ها زندان شرایط چون... شده

 داره دوست کاری هر... نگفتم هیچی دیگه منم... نکنم دخالت مورد این تو خواست ازم تشر با

 یا و رمب کلنجار باهاش بخوام که بود نمونده باقی برام توانی دیگه که بودم خسته اینقدر... بکنه

 ...بزنم سینه به رو دیگه کسی سنگ

 محک رو فرید و خودم روزه شصت مدت این تو که دوماهی... گذشت ماه شش از ام دیگه ماه دو

 گفت نمی بهم مستقیم دیگه درسته... بود گرفته پیش در رو رفتار همون فرید هم هنوز... زدم

 می بهم رو اون ماهان از حرفی کوچکترین... زد می حرف باهام کنایه با همیشه اما ، خیانتکار

 ضربه از بیشتر دردش حرفاش اما... دنز کتکم روز اون از دیگه... کرد می پا به جنجال یه ریخت

 بی و گاه عشق با... کنش تخریب حسادتای با... بدش و خوب رفتارای با... بود فیزیکی های

 بهم باید خواست می منو هنوز اگه... ندم ادامه رابطه این به دیگه که کرد مجبور منو... گاهش

 زندگیش شریک که خواد می و رهدا دوستم هنوز که داد می نشون بهم باید... میکرد اعتراف

 ندنمو به که نکرد کاری ، نگفت اما... میکرد تموم رو ها کنایه و تهمت همه این دیگه باید... بشم

 من دنمون... بدم رو اش شکسته دل تاوان و بمونم باید که میکرد محکوم منو فقط... بشم تشویق

 امونه خونواده به و نشکسته این از بیشتر حرمتها تا باید... بود شده تموم دیگه هم کنار فرید و

 قیقر این از شدم خسته... بسه دیگه... بودیم رسیده خط آخر به فرید و من... بشه تموم نرسیده

 من. ..برسه اوج به وصال با عشقی هر نیست قرار... بودم شده دیده آب فوالد دیگه... خودم القلبی

 ... بودم قائل حرمت عشقم برای

 ی مهه... برگردم مادرم پیش گرفتم تصمیم دیگه که بود مونده ما مشترک زندگی خرآ به ماه یک

 رو ای تازه زندگی که میکردم پیدا خودم برا رو جایی یه بعد و... کردم می تعریف براش رو واقعیت

 که دفری... خوردم چی نفهمیدم که بود مسئله این مشغول فکرم شام میز سر اونقدر... کنم شروع

 : گفت بود بهم حواسش ی همه

 ...خوری نمی غذاتو چرا... فریبا شده چی

 ...اتاقم تو میرم... ندارم میل گفتم و کردم بهش نگاهی
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 می کردم می که نگاهش هنوز... شدم رد چشماش جلوی از جت مثل که بزنه حرفی رفت

 شقع.. .کنم تحمیل بهش رو خودم خواستم نمی اما... کنم فراموشش تونستم نمی و خواستمش

 ومن... بگه رو دلش ی خواسته و بزنه حرف باهام نکرد سعی مدت این اونم... خواستم نمی زورکی

... دورتر اش فاصله و تر پرت حواسش... میشد سردتر روز هر صداش.. بود داشته نگه هوا در پا

 آتیش میان.... گرفتم می گل رو احساسم اون در و میکردم فکر منطقی باید شده بارم یه واسه

 وهرش فرید... بود بس سوختن دیگه... میکردم خاموش رو آتیش این باید... بودم کرده گیر برزخ

 کنارش اجبار به که روزهایی... بود اجباری هام شب و روز... بود اجباری زندگیم... بود اجباری

 هخست... بود باراج عمرم دقایق و زندگی ی همه ها لعنتی... بود جدایی در اجبار حاال و کردم زندگی

 قوی حس این با ؟...بودم چکاره سرنوشت این تو خودم ؟...بودم زندگی کجای خودم... بودم شده

 پایان یگهد... ببُرم رو بند این دیگه که رفتم و گفتم علی یا یه و شدم بلند شد کاشته قلبم تو که

 ....شد تموم و بشه تموم باید دیگه... دل آوارگی و دربدری همه این به بدم

 که گذشت ساعتی نیم... لباسام کردن جمع به کردم شروع و برداشتم کمد باالی از رو چمدون

 ارچه تعجب از چشماش ، افتاد چمدون به نگاهش وقتی... اتاق تو اومد موز شیر لیوان یه با فرید

 تگف و عسلی میز رو گذاشت رو موز شیر... دادم ادامه کارم به و نکردم اعتنایی بهش اما... شد تا

: 

 ؟...میکنی چیکار داری

 از ندومو هر اینطوری... نیست جایز موندنم دیگه... برم خوام می:  گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ..میشیم راحت عذاب این

 زا زودتر نداری حق... مونده دیگه ماه یه هنوز:  گفت و کشید موهاش تو دستی کالفگی با فرید

 ...بمونی مامانت شرط ماه شش آخر تا باید... بری موعد

 ؟...تو درخواست یا مادرم شرط:  زدم داد و شدم بلند

 ؟...چیه منظورت:  گفت و جلوتر اومد

 با تو تگف می خاله... شنیدم رو خاله و تو حرفای خودم... کنی کتمان خواد نمی:  گفتم عصبانیت با

 ؟...بگیری انتقام خواستی می ؟...فرید چرا... اینجا بیام ماه شش من که خواستی مامان از اصرار

(  باال مبرد بیشتر رو صدام... ) بشه کامل انتقامت تا بمونم ام دیگه ماه یه باید یا ؟...گرفتی حاال
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 ماه هی این بتونم الاقل که بگو چیزی یه... فرید هان ؟...بگیرم انتقام خوام می نگفتی خودت مگه

 ...بمونم کنارت هم رو دیگه

 دگیزن من با بیای ماه شش برا خواستم مامانت از من... شنیدی درست تو آره:  گفت عصبی فرید

 که ینها مهمه که چیزی اما... دالیلشه از یکی اینم ، بوده انتقام قصدم فقط بگم تونم نمی... کنی

 رو ههمدیگ بتونیم که هستیم مهم همدیگه برا که بفهمیم هردومون ماه شش این تو خواستم می

 ...مونده بینمون عشقی هنوز ببینم... ببخشیم

 ؟...بگیرم نگاه این از چشم چطوری... بود من دنیای هنوزم که مشکیش چشمای تو زدم زل

 : گفت و کشید آهی... سردرگم و سرد من چشمای و بود گر نوازش و گرم هنوز اون چشمای

 و زنی می عماد عشق از دم همیشه چون... نیستم مطمئن تو جانب از اما... مونده باقی من برای

 ؟...بشم مطمئن تو چی به خوای می... میکنی مقایسه من با اونو

 همون دست به بود نزدیک که دخترت دوست اون با ؟...فرید چی تو:  گفتم و کردم ریز رو چشمام

 ؟...میده معنی چه عشق تو برای... دنیا اون برم

 ونام بابت منو نداری حق ، گناهکاری و میکنی خیانت بهم خودت وقتی:  گفت و بهم توپید فرید

 برا اما... قاتل و روانی مردک اون آغوش تو بچپی بری که بود خوب تو برای چطوری... کنی مواخذه

 به متعلق روزی یه که خوابم اتاق تو بیاد ندادم اجازه حتی که باشم داشته دختر دوست یه بَده من

 ...بودم قائل حرمت برات و دونستم می تو

 باهاش سقف زیر خرابش ذهنیت این با تونستم می چطور... زد می رو خودش حرف بازم دفری

.. .شدم عصبی... بود شده سنگین نفسام... بودم خورده بزرگ شکست یه اعتمادم تو... بمونم

 بودن اعتمادی ما بین دیگه... بشم راهی صبح فردا تا اتاق دم بزارم تا گرفتم رو چمدونم ی دسته

 ی دسته روی که دستم روی گذاشت رو دستش که کنارش از برم رفتم... بمونم باهاش بخوام که

 : گفت و بود چمدون

 ؟...کنی قبول رو خیانتت تونی نمی هنوز ؟...آوردی کم چیه

... مبیار در دستش از که دادم تکونی رو چمدون... ارتباط این به زد خالصی تیر جمله این با فرید

 همه و شد باز درش که اتاق ی گوشه کرد پرت و گرفت ازم رو چمدون و بود من از تر قوی اون اما
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 مپرت و داد هل عقب به منو و گذاشت من ی سینه تو دستاشو تا دو بهو... بیرون ریخت لباسا ی

 :  زدم فریاد و باال زد عصبیم فشار کارش با... تخت رو کرد

 ...داری نگه اینجا زور به تونی نمی منو. ..نکن رفتار وحشیا مثل... شدی دیوونه ؟...شده چت تو

 زا خوش آب زارم نمی وگرنه ، نزن باالنس من اعصاب رو... بکن زندگیتو و سرجات بتمرگ:  زد داد

 ...بره پایین گلوت

 : زدم داد... کنم لجبازی خودش مثل داشتم دوست...  کردم سپر سینه جلوش ، شدم بلند

 و گیس زندگی این به تو اعتمادی بی با تونم نمی من... نزاری من دم روی پاتو بهتر... فرید ببین

 رد دونی می خیانتکار منو هنوز تو... شده تموم تحملم دیگه... بریدم دیگه... بدم ادامه اجباری

 هم خیانتی اگه... بودی آغوش هم غریبه دختر یه با تو اما... بودیم محرم بهم عماد و من که حالی

 بخوام که نیست ما بین اعتمادی دیگه... نکش آب نماز جا اینقدر پس... بوده تو طرف از بوده

 رو خودم من... ندارم کسی به احتیاجی دیگه... خوام نمی رو کسی هیچ دیگه من... بمونم

 ی گره از رو هقم هق تموم بتونم توش که خوام می راحت کنج یه... خوام می رو تنهایی... میخوام

 ؟...خوای می جونم از چی... بردار سرم از دست... کنم باز گلو این

 همب کم کم داشت که داشت رو طوفان یه از نشون و میشد عصبی بیشتر لحظه هر فرید ی چهره

 نظیری بی رنگ چشماش حالت خوش رنگ و بود زده قرمزی به چشماش سفیدی... میشد نزدیک

 : گفت و گرفت نشونه مصورت سمت به آمیز تهدید رو انگشتش... بود گذاشته نمایش به رو

 رو اشتباهت تاوان و بمونی من پیش ابد تا باید تو اما... ندارم خودم و تو خیانت به کاری دیگه من

 ...نکن خسته رو خودت خودت بی... بدی من کنار کردن زندگی با و من با

 ؟...عاشقمی هنوز یعنی ؟...چی یعنی این:  گفتم و زدم کمر به دست

 باید گفتم... نکن غلط برداشت... عزیزم نه:  گفت و زد پوزخندی و انداخت بهم ای خیره نگاه

 ...بدی من کنار موندن با رو اشتباهت تاوان

... بدم رو تاوانش که عزیزم نکردم اشتباهی من:  گفتم ای لحظه از بعد و زدم عصبی ی قهقهه

 دوست وقتی... نمونده عشقی وقتی... چی که باالخره... میرم دیگه ماه یه... برم زاری نمی حاال

 باالخره من... عذابه دومون هر برا فقط... داره ای فایده چه تو کنار من موندن ، نمونده داشتنی

 ...نمیکنه توفیری عقب و پیش روز چند... فرید آقا میرم
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 هب دستش یهو و جلو اومد قدم یه... کشید می کوتاه نفسای و دوخت چشمام تو رو عصبیش نگاه

 : گفت و دیوار به چسبوند منو و شد حلقه ردنمگ دور

... شکونم می هم رو تو از تر شاخ ، هیچ که تو ؟...نگفتم... نرو راه من اعصاب رو گفتم بهت

 مستاجر روحت بزنم نعره... زنی می گره کی دم به رو دمت و ایستادی کی جلوی باشه حواست

  ؟...حالیته... میشه دنیا اون

 داد و نرسید زورم اما... آوردم می کم نفس داشتم که بردارم گردنم روی زا رو دستش کردم سعی

 : زدم

 ؟...خوای می جونم از چی کن ولم

 

  ؟...چی بخوام رو جونت اگه:  گفت و شد صورتم نزدیک صورتش

 

 ... شدم خسته دستت از دیگه... کن راحتم و بگیر پس:  گفتم غمگینی صدای با

 فشار تر محکم رو دستت همین:  دادم ادامه و بود حلقه گلوم ورد که دستش رو گذاشتم دستمو

 ...کنی راحت سیاه تقدیر و زندگی این از منو که خواد می وقت دقیقه یه... بده

 رو و خوردم سُر دیوار کنار منم... پنجره پشت رفت و برداشت رو دستش و کرد مکث ای لحظه

 : گفتم میآرو صدای با کردم گریه که یکمی... نشستم زمین

 یه دومون هر بمونم اگه... نیست اعتمادی هیچ... نیست عشقی هیچ ما بین دیگه... برم بزار فرید

 ...بیا کوتاه میکنم خواهش... میشه نصیبمون تدریجی مرگ

 نم ی گونه التماس لحن نبود مهم برام... شد التماس وجودم ی همه... رفته مسلخ به شدم ای بره

 تمخواس می فقط... نبود مهم چیز هیچ دیگه... نبود مهم غرورم دیگه... بکشه رخش به رو حقارتم ،

 ...همین... برم
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 وت و آشفته خیلی که زد می داد رخش نیم... شلوارش جیب تو دستاش و بود پنجره پشت هنوز

 زاره که کشدار دقایقی از بعد... بود طوفان از قبل آرامش ، سکوتش این شاید دونم نمی... فکره

 : گفت بود ایستاده من به پشت که طور همون گذشت برام عتسا

 ...بری زارم می باشه

 دیگه فرصت یه بهمون دوری این شاید... شدم خوشحال ناباوری تو کوتاهش ی جمله شنیدن از

 وت نشست کنجکاوی ، خوشحالی بجای دومش ی جمله با اما... ابدی نزدیکی و دلتنگی برای بده

 ...ذهنم

 ؟؟...شرط یه به اما:  فرید

 رخشیدد می شیطنت از که چشمایی اون با و برگشت کرد حسم وقتی... پشتش رفتم و شدم بلند

 : گفت

 ...بری بزارم تا بگذرون خوش من با رو امشب یه

 نفسم و رفت سیاهی چشمام آن یه... دوختم چشم بهش مبهوت و شدم گیج لحظه یه حرفش با

 اطربخ منو لعنتی این پس... بود ممکن غیر برام بودم دهشنی اونچه باور... شد حبس سینه تو

 دیگه... نبود عاشق آدم یه دیگه اون.. خواد می گذرونیش خوش برای... خواست می هوسش

... مداشت وحشت هم زدنم نفس از بعد لحظه یه از... پناه بی و بودم تقدیر زخمی... نداشت دوستم

... امشب... خدایا...چکید فرو چشمم ی گوشه از و جوشید دوباره کوششی هیچ بدون اشکام

 خودم به ، بیچارگیم های اشک از هام گونه سوزش با... نیست برزخ از کم... ساعت این... اینجا

 دمخوابون محکم سیلی یه و آوردم باال رو دستم اراده بی و قلبم رو نشست تنفر حس یه و اومدم

 پر لحظه اون تو دستم اینقدر چطوری که کردم تعجب خودمم دست ی ضربه از که صورتش تو

 ... نشد خنک دلم بازم اما... چرخید راست طرف به صورتش... بود شده قدرت

 رفت و عصبی و تلخ ی خنده یه... خنده زیر زد بود زده زل چشمام تو عصبی که ای لحظه از بعد

 از حالم... ایینپ ریخت می و بود شده سیل اشکام و بودم ایستاده جام سر هنوز... سرم پشت

 خوشایند و رضایت بخاطر بودم مجبور اینکه از... خورد می بهم زندگی این از... فرید از... خودم

 ندگیز کجای اجبار ؟ بگیرم تصمیم زندگیم و خودم برا نداشتم حق من مگه... کنم سکوت دیگران

 ؟...بود من
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 نفسا حرم این با هنوز... درمونده نِم... بدبخت منِ... دیوونه منِ و بود گردنم روی گرمش نفسای

 : گفت گوشم دم آروم... کردم می زندگی

 حست منم بزار ؟...میشه کم چی ازت... باش من با شبم یه خب ، بودی عماد با مدت یه که تو

 ...بمونه دلم به آرزوت نزار... کنم لمست... کنم

 :  نالیدم دلم تو... خمیمز قلب رو کشید می خنجر و بود دردناک های کنایه از پر حرفاش

 دیگه ؟...کنی می نازل سرش بال جوری همین که داره توان چقدر جسم و قلب این مگه... خدایا

 طوفان دل تو قایق یه مثل... شکستم... ریختم فرو... شدم تا کمر از بخدا ؟...بشکنم چقدر

 ... شکستم

... دبو شده قفل طور همین انگار اما... بدم تکون رو خشکم بدن کردم سعی... کردم پاک رو اشکام

 : اومد صداش دوباره... خورد می گردنم به نفساش و بود سرم پشت هنوز فرید

... کنم درست برات موندی یاد به شب یه میدم قول بهت ؟...خانومی رضاست عالمت سکوتت

 ؟...عروسک قبوله... خونتون برمت می فردا خودم

.. .بازی شب خیمه عروسک یه... هستم هرزه دختر یه من یکردم فکر عوضی... دهنم تو اومد قلبم

 نمخو و جون تو ریخت جا یه که تنفر و خشم همه اون با... سوخت دلم بیشتر خودم گناهی بی برا

 و شتم آماج و زمین رو افتاد فرید بود ناگهانی حرکتم چون... جونش به افتادم مشت با و برگشتم

.. .گرفت خشم با منو دستای و شد بلند و اومد خودش به ای لحظه از بعد... گرفت قرار من لگدای

 : زدم داد که

 های خوشی و خودت فکر به فقط که متنفرم ازت...  بیزارم ازت... پستی خیلی تو... عوضی کن ولم

 دمآ تو... گرفتی اشتباه خوابیده بغلت تو که هرزه مونای اون با منو روانی تو... هستی کثیفت

 ؟...هستم عاشقت کردم می فکر چطور... وحشی حیوون یه... لعنتی یوونیح... نیستی

 ممحک سیلی یه نمیشم آروم دید وقتی فرید... اومد نمی در صدام دیگه که بودم زده داد اینقدر

... مبود شده خورد... بشم بلند که نداشتم توانی دیگه... تخت رو کرد پرتم و گوشم تو خوابوند

 : زد ریادف... بودم شده نابود

 و عوضی بفهمی عملیم که میکنم کاری باهات حاالم... وحشیم من... حیوونم من... عوضیم من آره

 ...میگن کی به وحشی و حیوون
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 رو خواب چراغ... سمتم اومد و طرف اون کرد پرت و کند رو شرتش تی و کرد قفل رو اتاق در فرید

 :  زدم داد و برداشتم

 تونم نمی... لعنتی باشم باهات خوام نمی دیگه... دونی می خودت بشی نزدیکم اگه بخدا

 نمی دیگه اما... تو از بود شده پر قلبم ی همه... خواستمت می حرفا این از قبل تا... ببخشمت

 جلو اومدی اگه...  بمیرم خودم حال به بذار... بردار سرم از دست دارم ارزشی برات اگه... خوامت

 ...میکنم پرت رو خواب چراغ

 اومد که جلوتر... عماد از بدتر بود یکی... بود شده دیوونه... بلرزه بادها این از که نبود بیدی اون اما

 و جلو اومد بازم... شد تکه هزار و دیوار تو خورد و داد خالی جا... طرفش کردم پرت رو خواب چراغ

 ...تخت رو کرد پرتم منو

 ...کشم می رو خودم زنیب دست بهم اگه بخدا...وحشی کن ولم:  زدم داد

 ...نیست مهم برام بکش رو خودت:  گفت و پاهامو رو نشست

 به اونو همین برای... نتونست داشتم که قدرتی و توان تموم با اما بیاره در رو تاپم کرد سعی خیلی

 هامپا و دست تو توانی دیگه... بودم زده داد بسکه از بود گرفته آتیش ام حنجره... داد جرش بدنم

 اریک هیچ... بیابونی غول این پای و دست زیر بودم ضعیفی ی پرنده یه من... بود نمونده باقی

 یم رو اجازه این بهش شاید عاشقمه و دارم دوست هنوز بود گفته بهم اگه... بکنم تونستم نمی

 خوش همدیگه با رو شب یه تونیم می بود گفته خودش اما... باشه داشته رابطه باهام که دادم

 ..خواستم نمی اونو دیگه من... نه... گذرونیمب

 یدد وقتی... باشه داشته رابطه باهام نتونه تا بردم بکار رو زورم ی همه بازم زیاد خستگی وجود با

 : گفت و زد بهم دیگه سیلی یه میکنم مقاومت خیلی

 ...مکن تفریح زنم با یکم ندارم حق ؟...نیستم شوهرت من مگه... هان ؟...زاری نمی چرا

 مرد یه تو... بردار سرم از دست... عوضی... حیوون... وحشی کن ولم:  گفتم ای گرفته صدای با

 ...رذلی... پستی عوضی یه تو... طلبی فرصت

 من و برد می لذت اون و کرد می رو کارش داشت و نبود بدهکار گوشش دادم می فحشش چی هر

 هیچ هب تونم نمی و برنمیاد دستم از کاری یگهد دیدم...  میشدم تر نزدیک مرگ به قدم هر داشتم

 : گفتم و چشماش تو زدم زل فقط... نکنم تقال دیگه گرفتم تصمیم پس... بگیرم رو جلوش طریقی
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 بخاطرش میشی حاضر که بشی پشیمون سگ مثل میدم قول بهت...بده انجام رو رابطه این تو

 ...بمیری

 شب یه.. .بشی پشیمون هم تو زارم نمی... نمیشم نپشیمو... گلم نترس:  گفت و بوسید آروم منو

 من یاد عروسیت شب... کردی ازدواج دیگه کسی با بعد اگه که میکنم درست برات ماندنی و خوب

 ...بیفتی

 هب و نگفتم هیچی دیگه... خورد می بهم داشت حالم رذالتش همه این از... رحمیش بی همه این از

 تا زدم زل بهش فقط... نداره دوام خوشیش دونستم می نچو... باشه خوش گذاشتم خودش قول

 از هنوز اشکام فقط و شدم ساکت... ببینم رو خورده دست رو چطوری فهمید وقتی اشو قیافه

 ...ریخت می فرو بالش رو چشمام ی گوشه

 : گفت و بوسید رو لبام و زد زیبایی لبخند... دید رو مظلومیتم و سکوت وقتی

 ...نمیاد بدت خودتم معلومه... کردم رامت دیدی... عروسکم آفرین

 لیخی...نبود گفتنی چیزها خیلی... کنه آروم منو تونست می چشماش تو زدن زل و سکوت فقط

 نیم... بود وقتش االن و... وقتش به تا ماند می مهر به سر باید چیزها بعضی... نبود ابراز قابل دردها

 ی لحظه... فرید شکست و من پیروزی ی لحظه... یدرس موعود ی لحظه باالخره تا گذشت ساعتی

... انداخت بهم درد با همراه تعجب نگاه یه کرد رو کارش وقتی... فرید خوشی نا و من خوشی

 نشده باورش هنوز... کرد می نگاه بهم تعجب و باز دهان با داشت هنوز... زدم ای فاتحانه لبخند

 و بهت تو خوب وقتی... بود عاشقش و خواست می منو اول از که بودم پاکی دختر همون من که بود

 روحم بی و سرد بدن دوباره... بدنم تو اومد توان دوباره... گرفتم جون... زد پا و دست ناباوریاش

 نجاما باید رابطه این شاید... شد ثابت گناهیم بی باالخره... شکرت خدایا...شد گرم و گرفت جون

 به ایر و بردنش محاکمه میز پای بیگناه چرا... زدند چرا... زدند تهمت کی به بفهمنن همه تا میشد

 ...دادند بودنش خیانتکار و گناهکار

 فریادهای... صدا بی های گریه این... مشترک دردهای... ناتمام های زخم... ها گالیه این باز) 

 الهن تو ، میکنم گریه من... مسلمه و حتم ما سقوط فردا... وغمه تنهایی... تو کنار امشب... تلخ

 ...(غمه بی که کیه وسط این پس... میکنی

 دور ور تختی رو اما بود بهت تو هنوز اینکه با... پایین تخت از کردم پرتش رو فرید دستام دوتا با

 از منم... گذاشت زانوهاش روی رو سرش و نشست تخت به پشت زمین روی و پیچید خودش
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 ردهک سرایت جونم تموم به درد... پوشیدم شلوارکم با رو زیرم لباس و کردم استفاده فرصت این

 ور تاپم چون... شدم دور دخترونم دنیای از دیگه که داشت رو این از نشون پام زیر خیسی و بود

... دادم تکیه پشتی به خیال راحتی و غرور با... بدنم رو بکشم باال تا رو پتو شدم ناچار بود داده جر

 ی همه... تنهاییام ی همه... بود شده تموم چیز همه دیگه... بودم خوشحال... شدم خیره فرید به و

 دهش فاش که رازی به... بودم رسیده زندگیم داستان آخر به دیگه... ریختنام اشک ی همه... دردام

 ...بود

 هب رو زندگیم مهم فصل که عماد تو به لعنت... گذاشتم سر پشت رو آلودم مه زندگی اول فصل

 ...دیکشی تباهی

 دمخور یکمی... برداشتم رو بود تخت کنار عسلی روی که آبی لیوان... شد سرازیر اشکام دوباره

 از عدب... بدم تسکین یکمی ، رو بود برداشته خراش ام فریاد اثر بر که گلوم سوزش و خشکی که

 : گفتم و اومد در پیروزم و شاد صدای باالخره سکوت ای لحظه

 ؟...کنم خبر اورژانش خوای می ؟...نکردی که بسنکو... دیانت فرید چیه

 روبرو به داشت که طور همین و برداشت زانوهاش روی از رو سرش تآًخیر با اما... نگفت چیزی

 ...من... من... فریبا... فریبا... زد صدا رو اسمم اومد می چاه ته از که صدایی با میکرد نگاه

... ارخیانتک بگی بهم بازم خوای می... هان ؟...چی وت:  گفتم بلندی صدای با و حرفاش وسط پریدم

 ی همه... کشید پر امشب هام غصه ی همه... شد تموم دیگه اما... آره... هرزه بگی خوای می

 جرز بخاطرش که نمونده قلبم تو رازی دیگه... شد تموم میکرد سنگینی ام سینه روی که دردی

 مُهر به سر راز این... لعنتی توی هوس و غریزه با... وت سماجت با... تو دستای با باالخره... بکشم

 چرک تا برسی زخمم و درد به نداشتم توقع دادی نجاتم آتیش از که روزی اون بعد... شد فاش

 عشقی بخاطر... داشتیم هم با که پاکی ی روزا اون پاس به خواست می دلم مروت بی اما... نکنه

 این رچقد... نیستم خیانتکار من گفتم چقدر... نزنی انتخی و هرزگی انگ بهم... بود بینمون که

 مامچش از چرا داشتی عاشقی ادعای که تو... نفهمید منو درد این کسی و کرد پاره رو گلوم ، فریاد

 ؟...فرید چرا... نیستم جایی هر دختر اون من نخوندی

 اشکی چشماش ی گوشه از... کنه نگاه بهم نداشت جراًت هنوز... بود درد از پر صورتش رخ نیم

 دست بهم خوبی حس یه ، نشدم ناراحت تنها نه اشکش دیدن با چرا دونم نمی... ریخت پایین

 : داد ادامه و زدم پوزخندی... داد
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 دیگه... نک نوش ضربتی زدی ضربتی:  میگن که بردند نمی بکار رو المثل ضرب این قدیما خود بی

 خیلی مرفت اینجا از وقتی... کنید گریه که شماهاست نوبت االن... نمیکنه ناراحتم هاتم گریه حتی

 رو وت افتادن زانو به خوام می... ببینم رو ناراحتیتون خوام می... کنم تعریف مامان برا دارم چیزا

 ...ببینم

 گناه بی ومن بگم... نبودم گناهکار من که بزنم فریاد فاتحانه و ببینم نابودیتو خوام می:  زدم فریاد

 نز رفتم چی بخاطر دونستی می اگه... متنفرم... بیزارم ازت بزنم داد خوام می... کردید محکومم

 سرتون از دست وجدان عمرعذاب آخر تا و میشدید خودتون ی شرمنده خودتون ، شدم عماد

 ...داشت برنمی

 از... کنم امنیت احساس کنارت در... باشی گاهم تکیه تونی می میکردم فکر که بودم احمق چقدر

 ازت هک شناختی به زدی گند تو ولی... ولی... باشم خوشحال و خوشبخت کنارت در... نترسم هیچی

 هنوز... بودم عاشقت پیش ساعت یه همین تا من... اعتماد و عشق همه اون به زدی گند... داشتم

 ات دیوونه هنوز... داشتم دوست هنوز... بود کرده خوش جا تنم پی و رگ تو نوجوونی عشق اون

 برام تو دیگه... مُرد وجودم تو عشقت ی همه ، ساعت این از... پیش ساعت همین از اما... بودم

 یه... گذرم می خیال بی کنارشون از که بینم می خیابون مّردای مثل هم تو فرید... نداری وجود

 ...وت برا نم و مُردی من برا تو دیگه... نمونده عشقی دیگه... ندارم بهت حسی هیچ دیگه... غریبه

 یه ثلم دید رو سکوتم وقتی فرید... نداشتم حرفام ی ادامه برای توانی دیگه... نگفتم هیچی دیگه

 ، دقیقه پنج از بعد... بیرون رفت اتاق از کنه نگاهم برگرده حتی اینکه بدون ، حرفی بدون روح

 کسی مثل... زد می جهز... میکرد گریه بلند صدای با... اومد اتاقش از اش مردونه ی گریه صدای

 در دوباره منم اشک... زد می صدا رو خدا هاش زجه بین ما... باشه داده دست از رو عزیزی که

 عاشقش دیگه ؟...ندارم دیگه یعنی... داشتم دوستش زمانی یه... نبودم که سنگ از ، اومد

 ؟...نبودم

 بی بود مالفه رو که خونی رد و داشتم درد... باال کشیدم گلوم زیر تا رو اون و پتو زیر خزیدم

 وناا با من درد اما... میکنند تجربه عروسی شب دخترا ی همه که دردی... میکرد تثبیت رو گناهیم

 بخاطر که نداشتم رو کسی...هوس و زور با من درد و بود شادی و نوازش با اونا درد... میکرد فرق

 بی راب دلم... بیاره عروسی ی صبحونه و مغز هفت برام صبح نداشتم رو کسی... کنه نوازشم دردم

 و ردک غصب چشمامو خواب ریختم می اشک که طور همین... بود تیکه تیکه خودم تنهایی و گناهی

 ...شدم رها آدم و عالم از
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 دیدش کوفتگی احساس و داشتم بدی حال... بشم بیدار شد باعث پاشید روم به که خورشید نور

 هم روحی هم بودم خسته... اومد می کش صورتم پوست و ختسو می شدت به چشمام... میکردم

 مگرفت تخت ی لبه به رو دستم... رفت گیج سرم لحظه یه... شدم بلند جام از آروم آروم... جسمی

 وشهگ انداختم و کردم جمعش... کردم وحشت خیلی که بود خون از پر پام زیر ی مالفه... نیفتم تا

 اتاق از آهسته... بود مخلوط هوس با خون این... بیفته بهش چشمم باز شد می چندشم...اتاق ی

 ...بیرون زدم

 ور تابلوها تموم فرید... شدم روبرو آوری حیرت ی صحنه با بیرون اومدم اتاق از اینکه محض به

 و سر که بود سنگین خوابم چقدر خدایا... بود کرده تیکه هزار رو کدومشون هر و پایین بود آورده

 باور الاقل... ام خورده ترک لبهای رو نشست جونی بی لبخند اولین... بودم یدهنفهم رو صداش

 چقدر... فهمند می رو حقیقت دیر چه آدما... بود دیر خیلی اما... نکردم خیانت بهش که بود کرده

 ور زخمی هیچ دیگه... خوره نمی دردی هیچ به فهمیدنش دیگه که اینقدری... میکنند اعتماد دیر

 ...میدهن التیام

 مکشید سرک آهسته ، بود باز اتاقش در... نشم روبرو باهاش کاش ای... بیرون گذاشتم قدم آروم

 وت اصلی درد اما... کنه حالم سر کمی تونست می گرم آب دوش یه... حموم تو خزیدم فوری... نبود

 تیکه یکهت بدنم تموم کردم باز که رو لباسام... نمیشد پاک زمزمی آب هیچ با که بود نشسته قلبم

 گذاشته نمایش به من بدن روی دیشب داشت بازو و زور چی هر... لعنتی فرید... بود شده سیاه

 دوش زیر و کشیدم آهی... کاش ای... بود عشق با همراه و آروم کردنا لمس این کاش ای...  بود

 پام جلوی رو راه بهترین که کردم التماس خدا به و کردم گریه... ریخت فرو اجازه بی اشکام باز

 ...بزاره

 کمرم و دل... پایین رفتم و برداشتم رو موبایلم و پوشیدم لباس فوری بیرون اومدم حموم از وقتی

 اثری فقط... نبود ماشینشم... نبود فرید... آورد می یادم به رو زجرم از پر دیشب و میکرد درد خیلی

.. .بود زده بهشون غرور با که بود دیوارهایی همون زیر شده خرد تابلوهای بود مونده باقی ازش که

 نشستم و کردم درست نبات چایی یه... بود شکسته هم در یکجا غرورش و تابلوها ی همه ولی

 یم رو نبات چایی که طور همین... داشتم فرق دخترا ی همه با که من مغز هفت اینم... صندلی روی

 خلوت ایستگاه در... جایی در و شده متوقف برام زمان میکردم حس... رفتم فرو فکر به خوردم

 یگهد و مونم می باز ایستگاه آخرین توی نکنم تعجیل اگه... برسونم بهش رو خودم تا ایستاده

 ...شده که قیمتی هر به رفتم می... رفتم می باید... مونه نمی سرنوشتم کردن عوض برای راهی
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 تو مهربونش صدای و برداشت زنگ اولین با... گرفتم رو ماهان ی شماره و برداشتم رو گوشیم

 : پیچید گوشی

 ...گلم خوبی فریبا... عزیزم... جانم

 ...معرفت بی برادر سالم علیک:  گفتم و زدم مصنوعی لبخند یه

 یسایگ اون ، اونجا بیام پاشم نکن کاری... برادر گفتی تو باز:  گفت و بهم توپید برادر گفتم تا

 ...مبزن آتیش یکی یکی خرماییتو

 مرگم یه فهمید ماهان که کشیدم سوزناکی آه یه خنده جای به اما بود گرفته ام خنده حرفاش از

 : پرسید دستپاچه... شده

 ...هکرد اذیتت لعنتی اون ؟...گرفته صدات چرا... نیست خوب حالت اینکه مثل ؟...فریبا شده چی

 بگم مزد زنگ... نداره تمومی اون تایاذی:  گفتم سختی به اما... رفت می پایین باال گلوم تو بغض

 ...مادرم ی خونه ببر منو و دنبالم بیا دیگه ساعت یه

 برگردم خوام می که نمیکرد باور... خورده جا خیلی حرفام از که فهمیدم گوشی پشت سکوت از

 :  گفتم شد طوالنی سکوتش وقتی... ام خونواده پیش

 ...کنم خبر آمبوالنس... مُردی ماهان

 ... خان فرید برای اما... کن خبر آره:  گفت آروم اما خشم از پر یصدا با

 از دیگه ماه یه مگه... تون خونه بری خوای می که آورده سرت بالیی چه عوضی اون:  زد نعره یهو

 ...نمونده تبعیت

 ...فرید گاه شکنجه و خونه به بودم شده تبعید من گفت می راست... بود گرفته ام خنده

... جااین بیا دیگه ساعت یه تا... ندارم زدنم حرف حال بخدا... نکن ام دیوونه ماهان... أه:  گفتم بلند

 ؟...فهمیدی... شده فریبا سر تو خاکی چه که فهمید می شب تا

 یلباسای... باال رفتم آروم و کردم خاموش رو تلفن اما زد زنگ دیگه بار چند... کردم قطع رو گوشی

 رو درش و چمدون تو چپوندم دوباره بود ریخته بیرون ، چمدون شبدی کردن پرت از فرید که

 مستم تنش عطر هنوز.. کردم بوش و برداشتم... بود افتاده زمین رو شرتش تی هنوز...  بستم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

658 

 

 همه این از... طرف اون کردم پرت رو شرت تی... بشم احساساتی نداشتم حق دیگه اما...میکرد

 رفتن ی آماده دیگه... بود کرده مقاوم منو غصه و درد همه این باالخره... بودم عجب در مقاومتم

 ...رفت خاک زیر به همه که آرزوهایی... کردم آرزوهام ی خونه به نگاهی یه... شدم

 ماهان با زمان هم کاش ای... نبود خبری ازش هنوز فرید و میشد یک داشت ساعت پایین اومدم

 اهانم منتظر ها پله لب... گرفت می در خونین جنگ یه... میشد اینطور اگه بودم مطمئن که نرسه

 به خط و بودم خونده مجله یه تو پیش وقت چند که افتادم شعری یاد رفتن انتظار تو... شدم

 ور گذاشتم و نوشتم رو شعر و برداشتم سالن میز رو از کاغذ برگه یه... بودم کرده حفظ رو خطش

 ...کرده چیکار چاکم چاک قلب این و من با هبفهم و بخونه رو شعر برگشت وقتی تا میز

 ( را اندیش دور قلب پندهای.....  را خویش شکست پذیرفتم من) 

 ( است دیوانه آشنا درد دل این.....  است افسانه عشق که پذیرفتم من) 

 ( کنم آغوشت هم فراموشی با.....  کنم فراموشت شاید روم می) 

 ( باش آزاد دیدنم عذاب از ..... باش شاد من رفتن از روم می) 

 ( شوی عاشق ولی دارم آرزو.....  روی می من از تر تنها چه گر) 

 ( را سرد برخوردهای تلخی.....  را درد بفهمی دارم آرزو) 

  را اندیش دور قلب پندهای... را خویش شکست پذیرفتم من) 

 تو رسوند رو خودش ریفو ماهان و کردم باز رو در... شد زده ساختمون زنگ که نگذشت چیزی

 دش درهم اخماش... دستام تو چمدونی و کبود و پریده رنگ صورت اون با من دیدن با... ساختمون

 :  گفت و کرد صورتم قاب رو دستاش و جلو اومد و

 ؟...پریده رنگت اینقدر چرا ؟...سیاهه صورتت نصف چرا ؟...کرده چیکار باهات روانی اون... عزیزم

 ؟...انداخته روزت این به لعنتی ناو چرا:  زد داد

 ...زنم می حرف باهات ماشین تو... نیومده تا بریم:  گفتم و زدم پس دستاشو خشم با

 رفتارش جوابگوی و بیاد باید... رم نمی کجا هیچ:  گفت و ها پله رو نشست خونسرد ماهان اما

 ...باشه
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 شبه ای ضربه یه دیشب خودم... بکنی کاری تو نکرده الزم:  گفتم و بهش توپیدم خشم زور از

 ببر ومن پاشو ، ببری پی مُهرم به سر راز به خوای می اگه هم تو... نمیکنه راست کمر دیگه که زدم

 رازی از پرده خوام می... اونجا بیای مارال با تا زنم می زنگ بهت ساعتی یه و مادرم ی خونه

 تو بزنم زل خوام می... گرفت رو غرورم و شادی حس... داد باد به و کرد سیاه زندگیمو که بردارم

 ...میشه دیر ماهان شو پا... کردند متهم گناه بی منو که اونایی چشمای

 و انداخت نگاهی بود شده بارونی دوباره که من چشمای به درد با و جلو اومد آروم و پاشد ماهان

 : گفت

... ببینم رو شدنت خورد تونم مین بخدا... شکسته اینطور رو تو که رازیه چه ؟...شده چی فریبا

 ...بزن حرف باهام

 می رو چیز همه شب... ماهان نه االن:  گفتم رفتم می بیرون ساختمون از داشتم که طور همین

 ...بایستم پام رو تونم نمی که دارم درد اینقدر ، بریم بیا... فهمی

... شد بسته که ساختمون در... گذاشتم سر پشت آرزوهامو ی خونه اون... شدیم راهی باالخره

 ؟...گشتم برمی اینجا به بازم آیا... بود شده بسته خونه اون برای که بود من ی پرونده انگار

 روم نگاهش گاهی و میکرد سیر خودش خیاالت تو ماهان... سکوت و بود سکوت فقط راه تو

 ارب این...نشد سست پاهام دیگه... نلرزید پاهام شدم خونمون نزدیک وقتی... میکرد سنگینی

 از... بودم شده آزاد فرید دروغین عشق زندان از و شده تبرئه گناه از بار این... اومدم سرافراز

... اینجا بیاد مارال با زدم اس بهش موقع هر شب و ببره اش خونه به رو چمدونم خواستم ماهان

 ردمگ برمی کنم روشن رو ها مسئله از بعضی و بزنم مامان به باید که حرفایی از بعد گفتم بهش

 ...کنم پیدا خودم واسه رو جایی یه تا... تو ی خونه میام

 ی هخون یه تو بری بزارم که بیار در گوشت پشت از رو پنبه این:  گفت و زد عمیقی لبخند ماهان

 ...داده آب به گلی دسته چه خان فرید این ببینم بیام شب تا برو حاالم... دیگه

 ور زنگ ، بود ایستاده هنوز ماهان... پایین اومدم ماشین از تشکر از عدب و زدم رنگی بی لبخند

 ؟...کیه:  گفت شیرینش زبون همون با... برد رو دلم مهناز صدای... زدم

 ؟...عزیزم کنی باز فریبا آبجی رو در خوای نمی:  گفتم
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 یخوشحال از نکهای مثل... اومده فریبا آبجی زد می داد که پیچید گوشم تو مهناز جیغ صدای یهو

 نماها برای دستی... حیاط تو رفتم و شد باز در ای لحظه از بعد... بود نزاشته جاش سر هم آیفون

 رو در... رفت و گذاشت گاز روی رو پاش بوق تا چند از بعد و کرد رو کار همین اونم و دادم تکون

 ونشونبار بوسه و مشونگرفت آغوشم تو محکم... بغلم تو پریدند وروجکا... برگشتم و بستم که

 پائیدن دیری خوشحالیش اما... استقبالم به اومد خوشحال هم خاله... بودم دلتنگشون چقدر... کردم

 : زد داد من صورت دیدن با که

 ؟...وضعیه و سر چه این ؟...شده چی عزیزم

 : گفت بغض با فرنازی... کردند نگاهم و بیرون اومدند بغلم از وروجکا خاله حرف با

... گریه زیر زد یهو حرفش گفتن با... زده کتک رو تو کی... سیاهه صورتت چرا... فریبا بجیآ

 آروم رو اینا داشت حال کی حاال... کردم پوفی... کردن گریه به کرد شروع اونم دید اون تا مهنازم

 : گفتم و کردم بغلشون و نشستم زمین روی... کنه

 در به صورتم نبود حواسم... نزده کتکم کسی... هنشد چیزی...بشم اشکاتون او قربون الهی

 هی نبود حواسم خوردم می پنیر و نون داشتم... هواست به سر فریباتون آبجی بسکه... خورده

 ...در به شد پهن صورتم و اتاق در تو رفتم راست

 می حاال... کردند می گریه زار زار داشتند االن بود گرفته ام خنده... خنده زیر زدند ها بچه یهو

 : گفتم شوخی با... خندند

 ؟...کنید می ام مسخره ؟...چتونه

 ربخاط اما... نه مسخره:  گفت و آورد درد به دلم که کرد پاک تپلش دستای اون با اشکاشو مهناز

 ...خندیم می هستی شکمو اینکه

 ......مرس می حسابتون به ساختمون تو بریم بزار... شکموم من پس...إإإإ:  گفتم و کردم بغلشون

 بود ام تماشاگر آشفتگی با وقت تموم که خاله... ساختمون تو رفتند مقابلم از کنان خنده تا دو هر

 :  گفت ها بچه رفتن از بعد

 ؟...کرده بلند روت دست فرید دوباره
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 دمش خسته تو بریم بیا... شد تموم بود چی هر... خاله نیست چیزی:  گفتم و بوسیدم رو خاله

 ؟ هست مامان... دمایستا بسکه

 وت برگردی زارم نمی دیگه بخوای هم تو... تو بریم بیا هست آره:  گفت اش از پر چشمای با خاله

 .داد نشون رو خودش ذات پسره این باالخره... خونه اون

 یکم و بیست فصل.....  @

 فتهگ براش ها چهب اینکه مثل... بیرون اومد می آشپزخونه تو از داشت مامان ، خونه تو رفتیم هم با

 هیچی نگاهش از... کرد نگاهم و کرد مکث آشپزخونه دم لحظه یه... در به خورده صورتم که بودند

 یم رو صورتش سال دو از بعد ، کردم می برطرف رو دلتنگیم نگاهم با داشتم منم... نبود معلوم

 به کردم سالم آروم. ..بود خودم مقاوم و صبور مامان همون هنوز اما بود شده تر شکسته ، دیدم

 : گفت خاله که اتاقش تو بره رفت و داد رو جوابم آرومی

 ...اومده دخترت... نرو میکنم خواهش ثریا

 ...کنم معذبش خوام نمی... باشه راحت بزار خاله:  گفتم و گرفتم رو خاله دست

 از بعد هدیگ امشب ، باشم صبور همیشه مثل باید... گذاشت تنها غم دنیا یه با منو باز و رفت مامان

 بار مقاوم منو اینقدر که شکرت خدایا... زاشتم می بالش رو آرامش از پر سر یه ، رازم گفتن

 بخاطر فقط خریدم جون به رو چیز همه... بود مامان سالمتی برای کردم کاری هر... آوردی

 ... اومدم خودم به وروجکا صدای با... مامان

 ؟...خوردی ناهار:  پرسید خاله

 نه:  گفتم

 ؟...بخوریم هم با بریم پخته ماکارانی حمیرا مامان... فریبا آبجی:  گفت مهناز

 فتر نمی بیرون و بود دلم تو که دردی فقط... خوری ناهار میز سر رفتم و بوسیدم رو تاشون دو هر

 وادهخون شادی نوبت و میشه درست چیز همه زودی به داد امید بهم خاله که بود مامان خالی جای ،

 اون ماکارانی بهترین خاله و وروجکا و منو و اتاقش تو برد رو مامان غذای خاله... رسه می هم ما ی

 قصه با و اتاقشون تو بردم رو ها بچه بعداظهرها طبق ساعتی یه از بعد... خوردیم رو روز

 وقتی.. .نبودم تنها و کس بی دیگه... میکردم شادی احساس بودم کنارشون وقتی... خوابوندمشون

 : گفت و اومد خاله اتاقم تو رفتم
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 ...سرده اتاقت بخواب کاناپه رو حال تو بیا فریبا

 ...باشه راحت مامانم بزار... راحترم اینطوری...خاله نه:  گفتم

 رفتگ دستاش تو رو سردم دستای و نشست تخت رو کنارم اومد و کرد بهم غمگینی نگاه یه خاله

 : گفت و

 پیش نباید دیگه ماه یه مگه ؟...کجاست فرید ؟...اینجا اومدی چرا ؟...شده چی عزیزم... فریبا

 ؟...کردی دعوا فرید با ؟...بمونی فرید

 االن که هراز یه... کنی صبر شب تا باید که افتاده اتفاقا خیلی خاله:  گفتم و بوسیدم رو خاله دست

 مبه شب تا... کرده عوض منو دگیزن ساله دو به نزدیک االن راز این... کنم فاش براتون وقتشه

 ...افسانه حتی ، فرید و مارال و ماهان... باشن همه باید... بده مهلت

 نگرانی دل از دارم فریبا ؟...رازیه چه... ترسونی می منو:  گفت و دوخت چشم بهم زده بهت خاله

 ؟...افتاده برات اتفاقی چه... میرم می

 به ومن و کرد رو و زیر رو زندگیم تموم که افتاده اتفاقات خیلی... کن صبر شب تا... خاله:  گفتم

 رمیب راز این از پرده ، شدند جمع همه وقتی... باشه نداشته منو دیدن چشم مامان که رسوند اینجا

 حرف فرید و مامان با تو... کن صبر شب تا میکنم خواهش... میکنم ثابت رو گناهیم بی و دارم

... نجاای بیاد بگو خودت طرف از... نمیاد وگرنه گفتم من نگو ، اینجا یادب شب بخواه فرید از... بزن

... بخوابم یکمی غروب تا میدی اجازه اگه حاالم... میکنم خبر رو افسانه و مارال و ماهان خودم

 ...مدفونه من ی سینه تو سال دو که رازی این از ام خسته خاله... ام خسته خیلی

 دوساله هک اومده سرم بالیی چه ببینه که کنه صبر شب تا داد قول و ترف پیشم از نگرانی با خاله

 اما... بود سرد اتاقم... خودم رو کشیدم رو پتو و خوابیدم... داشتم نگه خودم پیش رو راز این

 و انهافس به اس یه... کشوندند محاکه میز به منو گناه بی که بود مهربونی نا های دل از من سردی

 شد راحت خیالم اونا از اینکه از بعد... باشن مامان ی خونه شب هشت ساعت که فرستادم ماهان

 روی. ..بود رفته فرو مطلق تاریکی تو اتاقم... شدم بیدار که بود ساعتی چه دونم نمی... خوابیدم

... نیست خوب زیاد حالم که رازه این گفتن هول از دونستم می... میکرد درد سرم ، نشستم تخت

 : گفت ناراحتی با و کرد روشن رو اتاق چراغ و اتاق تو اومد خاله
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... یشهم پیداشون کم کم دیگه بیاند باید که اونایی... شبه هفت ساعت االن... پاشو دیگه... عزیزم

 داص و سر نباید و میکنه درد سرت تو گفتم بهشون... خانوم سهیال ی خونه بردم رو ها بچه منم

 ...بکنند

 کنار ها مدت از بعد منو ها بیچاره اون... سوخت وروجکا حال به دلم اام... کردم تشکر ازش

.. .نبود ای چاره فعالً... میشدند دور ازم کوفتی راز این بخاطر باید هم االن اما... داشتند خودشون

 ام حرفای و دعوا ی معرکه تو ها بچه این نمیخواستم... گذاشتم می دلم روی پا باید وقتا بعضی

 بود ماجرا این توی انتظارم در چی دونستم نمی... بترسونه رو اونا که زد داد کسی ایدش... باشند

 : پرسیدم خاله از... میشد شروع داشت که

 ؟...میاد فریدم

 پیداش مک کم اونم... کرد قبول ، بیا گفته ثریا گفتم وقتی اما... نمیام گفت زدم زنگ که اول:  خاله

 ...میشه

 ...حال تو میام و میشم آماده کم کم منم... خاله خوبه:  گفتم و دادم تکون سری

 و الح تو رفتم بودم اومده که مانتو همون با و کشیدم صورتم و سر به دستی یه منم و رفت خاله

. ..شد کم استرسم از یکمی اون خوردن با که آورد برام پرتغال آب لیوان یه خاله... شدم منتظر

 فرید هم اول نفر این و بود رسوند رو خودش زنگ صدای با ولا نفر ساعت نیم از بعد باالخره

 ...احمق ی پسره قوله خوش چه... بود

 طرفش به هم سانتی نیم حتی و نشستم مبل رو صامت و ساکت همینطور من ، تو اومد وقتی

 رو نگاهش سنگینی و بود کرده ورودش محض به در دم که مکثش از... کنم نگاهش که برنگشتم

 ور جوابش خاله فقط که کرد آرومی سالم یه.. خورده جا خیلی من حضور از فهمیدم ، ممیکرد حس

... دبو فرید و من به نگرانی از پر هم خاله نگاه... بود دور من از یکمی که مبل رو نشست اومد و داد

 هم گاهی... زد می داد چشماش تو جواب بی سوال هزاران ، میکرد تالقی نگاهش به نگاهم وقتی

 خواست می اونم که نگاهی... میکردم حس رو بود گرفته نظر زیر منو که رو فرید سنگین گاهن

 یه ای مجسمه مثل و بودم کرده حفظ رو موضعم هنوز من امان... بیفته قرار که ، اتفاقیه چه بپرسه

 ی هفاصل این تو و انداخت می چشم دومون هر به کنجکاو خاله... بودم خیره روبروم به سنگ تیکه

 ردهک برخورد هم با اینجور اول همون که جدیه خیلی فرید و من بین ی مسئله که بود فهمیده کوتاه

 ..اومد می نظر به کالفه خیلی افتاده بینمون اتفاقی چه دونست نمی اینکه از... بودیم
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 اتفاق به ، مارال و ماهان... رسید راه از هم ماهان باالخره که داشت اینو از نشون خونه دوم زنگ

 نم به داشت غیظ با بعد و من به تعجب با اول ماهان دیدن با فرید... شدند پذیرایی وارد افسانه

 : زد داد من به رو و اومد جوش به خونش دید رو ماهان پوزخند وقتی... میکرد نگاه

 ؟...میکنه چیکار اینجا این

 ...اینجاست من دعوت به ماهان:  گفتم و کردم نگاهش خشم با

 تو هم و بود شده پیدا چشماش تو اثرش هم که خشم با و شد عوض فرید نگاه رنگ حرفم با

 : زد داد بازم صورتش

 ...اهلل الإالاله..... تو چپیدی رفتی دوباره... فریبا هان ؟...ندارم خبر من و عروسیه مجلس نکنه

 : مگفت عصبانیت با و شد سرازیر خونم تو خشم باز همین برا ، بگه چی خواد می دوباره فهمیدم

 ریدف بیماری... مریضه فکرت تو... چیه ماهان دعوت از من منظور بفهمی تا بشی خفه بهتره... فرید

 هب دیشب... اندازه می خیانت و هرزگی و عروسی یاد رو تو میشه من نزدیک که مردی هر همیشه ،

 ؟...میکنی خیانت به متهم منو باز که نشد ثابت گناهیم بی برات کافی حد

 ستمد هستم عصبی چقدر دید که افسانه... میکردند نگاه فرید و من ی مناظره به واج و هاج همگی

 : گفت آروم و گرفت رو

 ؟...شده چی... باش آروم فریبا

 : گفتم و کردم پاک بود ریخته فرو که رو اشکم و کردم افسانه به نگاه یه

 ... نباش نگران... عزیزم آرومم

 به مرتب و چرخید می ماهان و منو بین نگاهش حرص با و نشست ای دیگه حرف بدون هم فرید

 ...موهاش تو انداخت می چنگ هی عصبی خیلی حالت

... برگشت اومد می داشت مادرم که سمت اون به سرها ی همه مادرم صدای با دقایقی از بعد

 گفت من به رو و داد رو همه سالم جواب مامان... کردند سالم و شدند بلند مامان احترام به همگی

: 
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 ماه یه هنوز ، نداری برگشتن حق ماه شش تا نگفتم مگه ؟...انداختی راه که ایه معرکه چه این

 ...بگی خوای می چی ببینم بیا ماه یه از بعد و ات خونه برو برگرد... مونده دیگه

 : گفتم انمام به رو و شدم عصبی چشماش برق از... زد برقی مامان حرفای با فرید چشمای

 ...شد تموم شرط این و شکست دیشب فرید رو ماه شش این شرط مامان... اما

 خشم از پر صورتی با فرید که بود نفهمیده رو منظورم هنوز... طرفم برگشت تعجب با مامان

 : گفت و شد نزدیکم

 یشپ مسائل این... خونه برگردیم بیا... نیست مربوط کس هیچ به ما خصوصیه ی مسئله فریبا

 ...میکنیم حل همدیگه با رو اومده

 نگاه اما... بودند دوخته چشم نفر دو ما به سوال هزاران و تعجب با همه... کردم جمع به نگاهی

 : گفت فرید به رو و بود نفرت و خشم از پر فرید به ماهان

 ...میشه مربوط همه به اتفاقاً  چرا

 داد ادامه ماهان... ایستاد روبروش و برگشت نماها سمت به فرید خشم از پر نگاه ، ماهان حرف با

: 

 جای وقتی... میاری فرود صورتش اون روی ، رو سنگینت دستای اون وقتی... زنی می کتکش وقتی

 هترینب زن قبالً فریبا... من به حتی ، میشه مربوط همه به... زرد صورتش رنگ و میشه کبود دستت

... کن بتمراق فریبا از برنگشتم و رفتم اگه گفت بهم مالش به رفتن از قبل عماد و بود عماد دوستم

 تو به باید یکی ، مرد گذاشتی رو خودت اسم کارها این با اگه... اینجام االن من ، قول همین برا

 ...کنه رفتار باید چطوری زن یه مقابل در مرد یه و چیه مردونگی که کنه حالی

 : اومد در فرید داد و زد جیغ مارال که دیوار به ندشچسبو و گرفت رو ماهان ی یقه خیز یه با فرید

 دهنش دیوونه عوضیت دوست اون که بود وقتی مال قول اون... نکن دخالت ما خونوادگی مسائل تو

 قح تو و منه تملک در االن فریبا... بود نشده من زن هنوز فریبا که بود وقتی مال قول اون... بود

 ...نکشتمت تا چاک به بزن پس... کنی اعدف شوهرش مقابل در اون از نداری

 اون برد و گرفت رو فرید دست... بشن جدا هم از خواست دوشون هر از و جلو اومد مامان بار این

 : گفت من به رو و سالن طرف
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 مربوط ما ی همه به که کنی مال بر رو رازی چه خوای می ؟...کردی جمع اینجا رو همه چی برای تو

 ...میشه

 اومد اون از بعد و زد حرف آروم مامان با دقیقه یه و شد بلند جاش از یهو فرید ، مامان سواالی با

 : گفت و ایستاد روبروم

 ریبهغ مشت یه جلوی ، خصوصی مسائل گفتن... کن تمومش رو بازی این میکنم خواهش... فریبا

 ...کنیم حلش خودمون بزار... نیست درست

 یم... مامان جلوی اونم... بشه رو دیشبش ی وحشیانه جاوزت که ترسید می چقدر... زدم پوزخندی

 شبدی که کنه حالی ماهان به امشب همین خواست می خیلی دلش و نداره حیایی هیچ که دونستم

... بود مامان از فرید ترس... بره و بزاره کولش روی رو دُمش زودتر ماهان تا ، داشته رابطه من با

 داشت و بود شده درمونده اینقدر که اومد می خوشم... بود ردهک بهش مامان که بود اعتمادی از

 ...بودم شده درمونده پاش و دست زیر که من دیشب مثل... میکرد التماس

.. .موقعش به اونم... بگم سخن داد گریات وحشی از خوام نمی االن... عزیزم نترس:  گفتم بهش

 ...خوام می

 و میکنه سنگینی ام سینه تو ساله دو مدت که بگم رازی از امشب خوام می:  دادم ادامه همه به رو

 : دادم ادامه فرید به رو بعد

 بخاطر رو تاوان این اما... دادم سختی تاوان بخاطرش که رازی... خبری بی اون از هم تو که رازی

 پشیمون هم االن... مادرمه فقط اونم و بود تر ارزش با دنیا چیزای همه از برام که دادم کسی

 تموم... بود کسم همه اون... بودم نکرده مهمی کار دادم می جون هم مامان برای اگه حتی ، ستمنی

 خودش امشب به تا و کرد طردم منو و زد رقم برام تقدیر که اجباری بخاطر چند هر... بود زندگیم

 زجر من... بدم پس تاوان بجاش من که داشت رو اون ارزش میگم بازم اما... کرد پنهون ازم رو

 و جان به ها توهین و تهمتها با که دردایی... کسی بی درد... تنهایی درد... بکشم درد من... بکشم

 ارهاش فرید به دست با)  االن همین مثل... شد زده بهم نابجا که هایی تهمت... کشید خنجر قلبم

 : دادم ادامه و(  کردم

 ... خیانتکار میگه بهم بازم فرید که
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 قونهعاش دیشب همین تا من... نکردم فرید عشق به خیانت من بخدا مامان:  گفتم مامان به رو بعد

 زاشتمن بود سختی هر به... نیست کار تو خیانتی که فهمید دیشب خودش... داشتم دوست رو فرید

 تن اجبار این به تو عمل پول بخاطر من... جونم... عزیزم... مامان... بره بین از بهش عشقم

 ...دادم

 رنهوگ ، بشه عمل سریع مادرت باید گفت یادته... گفت چی دکتر یادته خاله:  دادم ادامه خاله به رو

 تو خاله بگو... شنیدم نمی دکتر از رو حرفا این و مردم می من کاش ای... میره می الل زبونم

 ...گفت چی دکتر بگو همه به... دونی می رو راز این از قسمتی

 :  گفت خاله به رو مامان... میکردند نگاه خاله به حیرت و بهت تو و بودند برگشته همه

 ؟...حمیرا میگه چی فریبا

 می خوب... میکرد گریه من تنهایی و غریبی برای داشت اون... کرد پاک رو اشکاش خاله

 : گفت مامان به رو... داشت دوست منو مرگ حد سر تا خاله... شناختمش

 ...قلب ی دریچه ملع اونم... داشتی قلب عمل به احتیاج تو

 قلبت های رگ از یکی بود گفته دکتر اما... اما ؟...قلب ی دریچه عمل ؟...چی:  گفت حیرت با مامان

 ...است گرفته

 و هبش وارد بهت استرس هم خواستیم نمی چون ، بگه اینطور خواستیم دکتر از ما:  داد ادامه خاله

 زود یدبا که بود گفته فریبا و من به دکتر... بشی نگران بود زیاد هم خیلی که عمل پول بابت هم

 رخط به رو جونت حتی تونه می سکته این و داره وجود سکته امکان ثانیه هر گرنه و بشی عمل

 ...بندازه

 :  گفتم خاله حرفای ی ادامه در منم و کرد من به رو خاله

 عوض مادرت قلب ی دریچه باید گفت دکتر... زدیم حرف باهاش و رفتیم دکتر پیش خاله و من

 ...میلیونه چهل اشم هزینه و بشه

 بیمارستان از مامان که ماه یه از بعد که دیدی... نبودی ایران موقع اون تو:  دادم ادامه فرید به رو

 ستهب که رو قلبش اصلی های رگ از یکی کوچیک عمل یه با که گفت بهت تلفن یه تو بود اومده

 جا همه از دستم... داشتیم احتیاج پول میلیون چهل ما و نبود این حقیقت اما... کردند بازش بود

 نمی که شاهده خدا... بزاریم فروش برا رو خونه که شد قرار و کردیم مشورت خاله با... بود کوتاه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

668 

 

 یه از تر ارزش با مامان جون... نبود ای چاره اما... بدم دست از هم رو بابا یادگار تنها خواستم

 دار بنگاه و خورد سنگ به تیرمون هم اینجا اما زدم سر بنگاه به... بود یرآهنت و آجر و سنگ مشت

 ...خرن می قیمت زیر باشید فروش به مجبور اگه... نیست خونه فروش موقع االن گفت

 پشیمون عمر یه که بشه دیر نزارید گفت می دیدم می رو دکتر و بیمارستان اومدم می چی هر

 هم رو خونه ارزش با چیزای و طالها ی همه اگه... اومد برمی اریک چه من دست از آخه... بشید

 چند ددی و بود من خواستگار اول از که عماد اینکه تا... نمیشد میلیونم ده رفته هم رو فرختیم می

 یستن خوب حالش مادرم میگه افسانه و پرسه می رو نیومدنم علت افسانه از دانشگاه نرفتم روزی

 ...بیمارستان میاد بعداظهر همون سریع ونما...بیمارستانه تو و

 پیش دبو رفته ببینه رو مامان بیاد اینکه از قبل... ندیدمش من بیمارستان بود اومده که اولی روز

 بهم فرداش... میگه بهش رو چیز همه دکتر که بود کرده معرفی مامان داماد رو خودش و دکترش

 ابی کوتاه اون اما... ندارم کاری تو با من گفتم بهش ...داشت کار باهام ، اش خونه برم که زد زنگ

 ...بود داده که آدرسی به رفتم و شدم کنجکاو زد مامان عمل از حرف وقتی و نبود

 نای برابر چند من گفت می... بشه عمل مامان تا بده بهمون رو میلیون چهل تونه می:  گفت بهم

 فتهس میلیون چهل پشت اینکه اول... گذاشت برام شرط تا دو اما... دارم انداز پس بانک تو رو پول

 ...کنم ازدواج باهاش که بود این شرایطش از یکی و میکردم امضا باید رو

 ...نگفتی رو اینا بهم تو ؟...میگی داری چی فریبا:  گفت و زد داد یه خاله حرفم با

 می هاگ... کنم ریسک نماما جون رو خواستم نمی ؟...خاله گفتم می چی:  گفتم و زدم تلخی لبخند

 ...کنم قبول رو پولش زاشتی نمی فهمیدی

 صمیمت این با دونی می... گرفتی رو تصمیم این تنهایی کردی غلط تو:  زد داد و شد عصبانی فرید

 داستان این قهرمان خودت خواستی می که بود محض خودخواهی این... کردی نابود رو نفر چند

 یه تا بکنه ای معامله چه باهات خواد می عوضی اون بگی و زنیب زنگ من به خواستی می... بشی

 ...میکردم کمکتون جوری

 خواید می که پسراس شما مال ها برنامه این... بیارم در بازی قهرمان خواستم نمی من:  زدم داد

 رد... ای دیگه چیز نه ، بود اولویت تو مامان جون فقط موقع اون... بدید نشون همه به رو قدرتتون

 کجا از... فروختی داشتی شمال تو که زمینی و ایران اومدی عمه عمل خرج برای خودت تو ضمن

 ...نبود میلیون دو ، میلیون یه حرف ؟...کنی کمکمون داشتی
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 به تن و بگیری تصمیم تنها اینکه نه ، گرفتم می براتون کسی از تونستم نمی خودمم اگه:  فرید

 ...بدی ناکسی و کس هر ی خواسته

... دونست می خوب خودشم اینو و نبودی عماد عاشق تو پس:  گفت بهم رو ماهان وقت این در

 شده دیوونه... زد سوزی آتیش اون به دست ویال اون تو چرا فهمم می حاال... مهتاب مثل درست

 ...تداش دوستشون عاشقونه که کسانی طرف از شدن طرد... داشت محکمی دلیل کارشم برا و بود

 زا فریبا... بود دیگه یکی ناموس دنبال چشمش همش لعنتی اون:  زد فریاد و بهش ریدپ فرید

 دوست که رو کسی عمل پول ی بهونه به قاتل اون اما... بود شده من ناموس نوجوونی همون

 بحص تا شبی و کشیدم درد چقدر که روزایی اون بخاطر... بخشمش نمی وقت هیچ... خرید داشتم

 ...بخشمش نمی ، گشتم برمی و رفتم می مرگ دم تا و میکردم مجسم اون بغل تو رو فریبا

 به تن و یگفت می رو حقیقت باید... نبودی تقصیر بی هم تو:  داد ادامه بیشتر خشم با من به رو بعد

 ...دادی نمی رذالت این

 هم با دعما و من... نبوده کار تو رذالتی هیچ فهمیدی دیشب خودت که تو ؟...رذالتی چه:  گفتم

 ...شوهر و زن نه بودیم همخونه

 با ترسیدم می ، نبود روبراه زیاد حالش... گرفت دستاش با رو سرش که افتاد مامان به نگاهم یهو

 و گرفتم دستاشو و زدم زانو جلوش ، کنارش رفتم سریع... بشه این از بدتر مریضش قلب این

 : گفتم و بوسیدم

 ...ومدا برنمی دستم از ای دیگه کار موقع اون تو اما... بود اشتباه گرفتنم تصمیم تنها دونم می

 ور نشست مهربونش دست سال دو از بعد باالخره... کردم بغض... کشید سرم به دستی مامان

 : گفت و کرد باز هم از رو لبهاش... داشتم رو لحظه این آرزوی سال دو این تو چقدر... سرم

 ...کردی اشتباه... عزیزم کردی اشتباه

 کنار و برگشتم منم... بخوره که مامان به داد و کنارش اومد مامان های قرص از تا دو با خاله

... دمیکردن نگاه من به اومده در حدقه از چشمایی با سکوت تو ها بیچاره... نشستم مارال و افسانه

 ...بودم کرده سورپرایزشون بد... بگن تونستند می چی

 ...کنم نگاه بهش و بگیرم باال رو سرم که کرد وادار منو ماهان صدای
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 رو مهتاب عماد فهمیدی چطوری ؟...بود چی ویال و عروس لباس اون جریان پس... فریبا:  ماهان

 ؟...کشته

 بهش... کردم بارش اومد می در دهنم از چی هر و شدم آشفته خیلی شنیدم رو عماد شرط وقتی

 رو لومج باز که بیرون اش خونه از بیام اومدم... نیست خریدنی عشق... نیستم خریدنی من گفتم

 یه یاب اما...کنی امضا رو ها سفته پشت خوام نمی اصالً ... بگی تو چی هر قبول باشه گفت و گرفت

 یه لمث خونه تو که میدم قول بهت اما... کنیم ازدواج ظاهراً و بشه خونده بینمون محرمیت ی صیغه

... شدی عاشقم شاید بدم فرصت بهت مدت این تو خوام می... کنیم زندگی هم با برادر و خواهر

 همین ی همه حاضرم اطمینان برای حتی... بری زارم می خوای نمی منو دیدم اگه مدتی از بعد

 و ارمد دوست خیلی گفت می... زنم نمی قولم زیر باشی مطمئن که کنم امضا و بنویسم رو حرفا

 بهت رو پول این منم... کنم عاشق خودم مثل هم رو تو تا بده بهم رو فرصت این... شدم عاشقت

 براش اتفاقی خوام نمی و خودمه مادر مثل مادرت گفت می... بشه عمل زود خیلی مادرت تا میدم

 بهم ور فرصت این مادرت بخاطر فقط... کنم فراموشت تونم نمی و گیره لعنتیم دل این... بیفته

 ...بده

 فردا و کنم فکر بهش تا بده فرصت بهم صبح تا گفتم بهش بشم خالص دستش از اینکه برای

 داخ به و کردم فکر صبح خود تا و خونه اومدم شب اون... گرفتم تصمیمی چه که میدم خبر بهت

 اب... برد خوابم زمین رو همونجا که کردم گریه خیلی... بزاره پام جلوی راهی یه که کردم التماس

 ، خیال و فکر همه اون از بودم شده سبک... خوندم زنما و شدم بیدار محله مسجد اذان صدای

 این از تر ارزش با خیلی مادرت جون... بکن قبول رو عماد شرط گفت می بهم یکی انگار

 ...حرفاس

 بهم رو حقیقت که لعنتی دکتر همون همه از اول... کردید اشتباه همتون:  زد داد مامان ناگهان

 می ...میکنم شکایت دستش از... بزنه کاری چنین به دست دخترم زاشتم نمی وگرنه... نگفت

 دبن جا هیچ به دستش دونست می... نداره پدر دخترم دونست می اون... محاکمه میز به کِشمش

 به دخترم نگفت... بکنه خطرناک بازی این درگیر منو دختر داد اجازه خودش به چطور... نیست

 بی آدمای مشت یه اسیر دخترم نگفت ؟...فروشی تن بره ممکنه حتی مادرش عمل پول خاطر

 سر به دتم این تو که مصیبتی همه این بابت ؟...کنند می نگاه کاال عنوان به زنا به که میشه دینی

 ...میگیرم گِل رو بیمارستان اون در و گذرم نمی ازش... مقصره اون همه از اول اومده تکمون تک
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 این... نگه رو حقیقت شما به کردیم اصرار بهش خاله و من... نیست مقصر دکتر... مامان نه:  گفتم

 ولپ بهمون قراره گفتم بهش فقط... نداشت خبر عماد شرط از چون... نیست مقصر هم خاله وسط

 میلیون چهل فوری... کردم قبول رو شرطش وقتی... کردم راضی اونم بود طور هر و بده قرض

 این تو اگه گفت می... کنم امضا رو ها تهسف پشت نگذاشت حتی... بیمارستان حساب به ریخت

 رو ها سفته ی همه پشت سماجت با و نکردم قبول من اما... ات مهریه باشه نشدی عاشقم مدت

 هک بودم مطمئن خودم به... بشم موندگار دارم بهش که دینی خاطر به خواستم نمی... کردم امضا

 هانیناگ عمل این اما... بودم گذاشته جا فرید قلب تو رو عشقم چون... نمیشم عاشقش زمانی هیچ

 ...ریخت هم به رو هام معادله تموم

 که دبو ای تازه نقشه این و بدم نشون اون عاشق رو خودم شد قرار کشیدم عماد با که ای نقشه با

 هب کنند فکر همه که کردم کاری و دادم نشون عماد عاشق رو خودم... میکردم ایفا خوبی به باید

 شروع بازیم و... گرفتم رل... شدم حل جدید بازی توی... شدم جذب طرفش به شسماجت خاطر

 ونهخ از منو بخواد و کنه طردم بخواد مامان که بودم نکرده بینی پیش رو داستان اینجای اما... شد

 لدارید خودم به... برگردم تونستم نمی دیگه و بود رسیده نیمه به که بود راهی ولی... کنه بیرون

 من فهمید عماد که هم بعد و گذره می ازم باالخره و عصبانیه دستم از مامان مدت یه که دمدا می

 ...داره برمی سرم از دست و میشه تموم چیز همه راحت خیلی ندارم دوستش

 اهگن دنیا یه با ، گذاشتند تنهام همه وقتی... گذاشتم سر پشت رو سختی روزای چه شاهده خدا

 دل هک باش منتظر گفت می و میشد سبز جلوم مدام فرید...  شدم نابود... خیانت... تهمت... نکرده

 و کردم انتخاب رو خودم خدای من ، روز اون از... داره سنگینی مجازات خدا پیش مادر شکستن

... نداره اشکالی ، ببنده روم به رو رحمتش در اونا خدای بذار... خودشون خدای با گذاشتم رو اونا

 روزگار... کنه باز من روی به که داره دری یه منم خدای حتماً... میکنم پیدا رو خودم خدای منم

 با خودم و باشم خودم میکردم سعی اون از تر سخت من و بود گذر حال در وار فرفره و سخت

 ...نشکنم تنهاییام تو و بیام کنار مشکالتم

 قعاش منو تونه نمی که فهمید کم کم اما... میکرد رو چیز همه مراعات و بود خوب خیلی اوایل عماد

 مثل. ..شد اخالق بد و عصبی کم کم... میکنم ترکش روز یه باالخره که دونست می... بکنه خودش

 ی طهراب از دانشگاه تو کس هیچ... بخورم تکون تونستم نمی حصارش تو که بود فوالدی دیوار یه

 ریچطو دونم نمی... هستم عماد خترد دوست من که دونستند می حد این تا فقط... نداشت خبر ما
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 راضی عماد کنار در زیاد من که فهمید بود کرده عالقه اظهار بهم بار چند که همکالسیام از یکی

 ...خواستگاریم بیاد که خواست می فرصت ازم و نیستم

 رو رهپس... خندیدیم می مسئله یه سر داشتیم که دید کتابخونه تو رو پسر اون و من عماد روز یه

 وپای دست زیر بیچاره پسر اون بود نرسیده ماهان اگه... گرفت کتک باد به دانشگاه پارکینگ تو

 کم...نداشت رو بشه نزدیک بهم اینکه جرائت کس هیچ که کرد کاری عماد... بود شده کشته عماد

 قیااتف نفر یه و خیابون تو برم ترسیدم می... انداخت راه دلم به وحشت... گرفت رو اعتمادم کم

 ...عماد بوکس کیسه بشه و بیفته بهم چشمش

 دفری دلتنگ... بودم ام خونواده دلتنگ طرف اون از... نداشتم خوبی حال:  دادم ادامه و کشیدم آهی

 مادع درگیریها همین تو اینکه تا... عماد غرور و زورگویی اسیر طرف این از... زندگیم عشق تنها و

 این... میشد جدا آدماش و دنیا از و زد می زل جایی به وقتا اهیگ... زد صدا مهتاب منو ناخودآگاه

 با ومن اون... بده ادامه اینطوری تونه نمی دیگه و چشه دونستم می خوب... بود عصبی خیلی اواخر

 تکون کنارش از نتونم دیگه که باشه داشته رابطه باهام خواست می... خواست می وجود تموم

 دز عماد اما... نبود این قرارمون ما... کنه درازی دست بهم نزاشتم اشتمد توان تا من ولی... بخورم

 ...قراراش و قول اون ی همه زیر

 یبالی هر همین برای...بری بزارم تونم نمی دیگه کردیم زندگی هم با که مدت این گفت می بهم

 باد به منو بشم عاشقش تونم نمی و ندارم دوستش گفتم بهش وقتی.. آورد در سرم خواست که

 خدا به من اما... کنه دفاع ازم بخواد که ندارم رو کسی من که دونست می خوب... گرفت می کتک

 مآزار فرید به حسادتش از بودم عماد کنار وقتی... خواستم کمک اون از روز و شب و شدم پناهنده

... ردمیک ذیتما تهدیداش و تهمتاش و حرفاش با دیدم می رو فرید اتفاقی جایی یه وقتی و داد می

 ...بس و بود آسمون به نگاهم فقط... مونده اونجا از رونده اینجا از بودم شده

 نفس و گرفتم دهن به زبون یکمی منم... میکردند گوش حرفام به و بودند کرده سکوت همه

... میکردند گریه آروم افسانه و مارال همراه به خاله... کردم نگاهی یه همه به و کشیدم عمیقی

 بخاطر که گذروند می رو سختی های لحظه... بود غرق خودش افکار تو و بود پایین سرش مانما

 به ور تنهایی بار همه این کس بی و تنها و بود افتاده خطرناکی راه چه تو دخترش تنها ، بیماریش

 و مبیکردند نگاه هم به کینه با گاهی... نداشتند خوبی حال هم ماهان و فرید... بود کشیده دوش

 تو درسی می نگاهم به نگاهش وقتی فرید... شنیدند می منو حرفای و بودند گریبان در سر گاهی

 ...ببخشمش که میکرد التماس نگاهش با و... بود پشیمونی و عشق از پر چشماش
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 عماد دعوا یه تو شمال بریم اینکه از قبل ماه یه:  دادم ادامه و خوردم بود آورده خاله که رو چایی

 اونم و زدم حرف ماهان با... شدم مشکوک بهش که بود موقع اون... زد می صدا مهتاب منو مدام

 اما... داشته دوستش خیلی عماد و بوده مهتاب اسمش که داشته دختر دوست یه عماد قبالً  که گفت

 راهی ماه چند غصه از عماد که طوری... میره ایران از دیگه یکی با و میکنه خیانت بهش مهتاب

 بینه می منو اونجا... دانشگاه گرده برمی و میشه بهتر مداوم درمان با اما... میشه روانی یشگاهآسا

 ...نبود من عاشق اصالً عماد حقیقت در... میشه عاشق دوباره و

 : دادم ادامه... مامان حتی... دوختند چشم بهم تعجب با همگی

 واین... بود مهتاب چشمای رنگ هم که چشمام مخصوصاٌ... داشتم مهتاب به زیادی شباهت من آخه

. ..بود شده جالب برام خیلی مسئله... فهمیدم داد نشونم مادرش که مهتاب خونوادگی عکس از

 تگف دکتر چون... بود شده چاکم سینه عاشق اینجوری کم مدت این تو عماد چرا فهمیدم می حاال

 اصالً.. .بیاره بدستش دوباره که بوده تالش در اونم و برگشته مهتاب که کرده فکر بیمارش مغز تو

  مادرم بیماری و شد یار عماد با بخت... کشته رو مهتاب خودش که اومد نمی یادش

 ببره روز چند برای منو دیگه ی هفته دو خواد می گفت بهم و خونه اومد خوشحال عماد روز یه

 بار این چون... بکنه شخود مال همیشه برای منو شمال تو که داشت نقشه برام که نه... شمال

 احساس رو خطر لحظه همون... هستم اش گمشده مهتاب همون من که بود رسیده یقین به دیگه

 اج همه و اتاقش تو رفتم نبود عماد که روز یه... بدم نجات رو خودم تا بودم راهی یه دنبال و کردم

 هاینک از بعد و کردم داپی تختش زیر صندوق گاو یه که... کنم پیدا ازش مدرک یه تا گشتم رو

 ی صندوقچه یه فقط توش که کردم باز رو درش دیگه روز یه ، کردم پیدا گوشیش تو از رو رمزش

 ...بود مهتاب و خودش مال که خاطرات دفتر یه و بود شده قفل کوچیک

 ماا... کنم باز رو درش دیگه روز یه تا جاش سر گذاشتم رو صندوقچه و برداشتم رو خاطرات دفتر

 عاشقی و عشق از فقط و نبود خاصی چیز دفتر تو... شمال ببرمش خودم با شدم مجبور و نشد

 و عشق این آخر که بزنی حدس نمیشد و نبود جاشون سر دفتر آخر های برگه اما...  بود نوشته

 ...شده چی عاشقی

 و نشم راهشهم که ببرم پیش از کاری نتونستم که بود نمونده باقی بیشتر شمال رفتن به روز دو

 از و دادم توضیح توش رو چیز همه و نوشتم سروان برا نامه یه همین برای... شمال نرم باهاش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

674 

 

 هی... سروان دست برسونه رو نامه دادم پیام بهش و کردم حس رو خطر وقتی که خواستم افسانه

 ..رسیده قتل به عماد دست به شاید و نرفته ایران از مهتاب گفت می بهم حسی

 وشت چی ببینم شمال تو که ساک یه ته گذاشتم و کنم باز نتونستم که هم رو دوقچهصن اون

 و زن یه مثل... شمال رفتیم باالخره عماد و من... من آزادی حکم بشه همون شاید که کرده پنهون

 اون فقط... کنه نگرانم بخواد که نبود مشکوکی ی نقطه هیچ... مسافرت میرن که معمولی شوهر

 حس یه شدم ویال وارد وقتی... انداخت می دلم به وحشت کمی تنها و تک جنگل ونا وسط ویال

 مین... ترسیدم می خیلی... بود ما مراقب نامرئی یکی اینکه مثل... سراغم اومد موقع همون بدی

 ....بود باهام لحظه به لحظه که بود چی ترس این دونم

 رو و بگیریم ماهی و بود نزدیکیا همون که رودخونه لب بریم که گرفت تصمیم عماد چهارم روز

 و هرهدل یه... بیرون ویال از رفتیم و کردیم آماده رو نیک پیک وسایل ی همه... کنیم کباب آتیش

 حالم ...ببرم لذت سرسبز و بکر محیط این از گذاشت نمی و جونم به بود افتاده صبح اول از ترس

 ماهی دادم جون دیدن با... داد قرار روبروم و گرفت قالب با ماهی یه عماد وقتی که بود بد اینقدر

 انداختم و کردم جدا قالب از خودم دستای با رو ماهی... زدم می زار طور همین و ریخت فرو اشکم

 من ...بود بهونه اینها ی همه البته... ببینم رو زنده موجود یه دادن جون خواستم نمی... رودخونه تو

 ادمد به که نبود کس هیچ و دادم می جون داشتم ترس از... پناهی بی از... کسی بی از... تنهایی از

 ...بودم داده افسانه به که بود ای نامه همون امیدم فقط... برسه

 بود گذاشته صورتش روی ، رو دستاش تا دو... کرد قطع حرفامو مارال ی گریه صدای وقت این در

 : گفتم و کردم بغلش و نشستم کنارش رفتم... میکرد گریه و

 می کی برای رو اشکا این پس ، هستم کنارتون سالم و صحیح االن که من ؟...شده چی عزیزم

 ؟...ریزی

 زا کدوم هیچ و کشیدی زجر چقدر تو... فریبا ترکه می داره دلم:  گفت هاش گریه هق هق تو مارال

 ...نفهمیدیم ما

 : زد نعره و دیوار هب کوبید محکم رو کلیدش دسته و شد بلند فرید مارال حرف با

 ...بود کم برات سوختنم و دیوونگی... کردی نابود رو ما ی همه زندگی که... عماد کنه لعنتت خدا
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 که زجری همه این بخاطر فرید... کرد خیس رو صورتم اشکام روم آ آروم و ترکید بغضم منم

 کنم بغلش برم وقعیتم اون تو تونستم می خواست می دلم... بود شده بیخود خود از بودم کشیده

 ...بود راهمون سد هنوز لعنتی غرور این اما کنم آرومش طوری یه و خوبه حالم من که بگم بهش و

 ور دردناک ی قصه این ی ادامه که بود من به نگاهشون همه... شدیم آروم همگیمون یکمی وقتی

 : دادم ادامه همین برای... کنم آشکار رو پنهون مسائل از خیلی و بگم

 منو یاهیس همین و بود غرق تاریکی تو ویال اون... ویال برگشتم وقتی لعنتی نیک پیک اون از عدب

 یکی.. .میکرد تماشا رو ما داشت پنجره پشت مهتاب ی چهره انگار... کرد عصبیم و ترسوند بیشتر

 یالو ردوا وقتی.... کرده دفنش جا همین و کشته ویال همین تو رو مهتاب عماد گفت می هی ذهنم تو

 عروسی تاالر یه مثل... شد چراغونی ویال کل و شد روشن یهو کی توسط چراغا دونم نمی شدیم

 ودب چیده سالن وسط هم نفره دو میز یه... رنگین چراغای و و بادبادک کلی با... بودند کرده درست

 ...بیاد سرم بالیی چه قراره گفت بهم و نشوند اون روی منو عماد که

 خوب اگه میدم قول بهت اما... نفره دو عروسی یه... توست و من عروسی شب امشب گفت می

 به نفر دو ما ماهه چند االن... گفت می... گیرم می برات مجلل عروسی یه تهران تو بره پیش

 هدیگ... نداشتیم هم با ای رابطه هیچ اما... میکنیم زندگی هم با سقف یه زیر شوهر و زن عنوان

 عاشقت من که همین... نباشی عاشقم اگه حتی... بری بزارم تونم نمی دیگه.. .کنم صبر تونم نمی

 ...بپوشم که بود گرفته برام عروسم لباس حتی... کافیه برام هستم

 رو کار این من با تونی نمی تو... نبود این ما قرار:  زدم داد و شدم عصبی حرفاش شنیدن با

 ...بکنی

 مهلت بهت کافی ی اندازه به:  گفت بدی حالت یه با بعد... بود شده دیوونه دوباره... زد می قهقهه

... افیهک باشی کنارم که همین... نیست مهم عشقت برام دیگه... نشدی اما... بشی عاشقم که دادم

 مین روزم و حال به دلش دیگه... نکرد قبول اما کردم التماس و زدم زجه خیلی.. کردم تالش خیلی

 : مزد داد... بپوشم رو لباس که داد مهلت بهم و اتاق تو انداخت آشغال کهتی یه مثل منو... سوخت

 ...بری می گور به منو داشتن آرزوی

 خون عروس لباس با لجش از و صورتم تو ریخت دماغم خون... کرد خاموشم منو سیلی یه با که

 آرایش رو دمخو و بپوشم رو لباس که دارم وقت ساعت نیم فقط گفت بهم... کردم پاک رو دماغم

 باز قبالً  رو درش و... بیرون کشیدم تخت زیر از رو صندوقچه فوری بیرون رفت اتاق از وقتی... کنم
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 موهای مشت یه توش... کردم باز که رو پاکت در... کردم پیدا فقط پاکت یه توش از... بودم کرده

.. .مهتابه موهای که یدمفهم موقع همون... افتادم می پس ترس از داشتم... بود شده چیده خرمایی

 ترسناک نگاهش... اتاق تو اومد عجله با عماد که ، پاکت به نگاهم و بودم خودم خراب حال تو

 تمصور تو که بود کاغذ برگه چند دستاش تو... شناختم می که نبود عمادی اون دیگه... بود شده

 اقبتیع چه باشه نداشته دوست منو که کسی ببین و بخون رو اینا بردار گفت خشم با و کرد پرت

 ...بیرون رفت اتاق از بعد... میکنه پیدا

 مامچش جلوی دنیا تموم ها برگه اون خوندن با... خوندم و نشستم تخت لب و برداشتم رو ها برگه

 هتابم با ویال همین تو که بود نوشته عماد... بردم پی مهتاب سرنوشت حقیقت به و... شد سیاه

 لوشگ اینقدر تخت همون تو بوده ای دیگه کس با اون از قبل مهتاب همیدهف وقتی که داشته رابطه

 دبو شده باعث... بود شده خرابی همه این باعث مهتاب خیانت... میره می مهتاب تا میده فشار رو

 ستاید تو که بود کاغذی برگه چند همین بدبختی همه این باعث... بیفتم روانی این دام به من که

 ...بود من

 جلوی و بیرون کشید رو مهتاب موهای و برداشت رو پاکت پام جلوی از و اتاق تو اومد بازم عماد

 هاگ هم تو... کرد خیانت بهم و نداشت دوست منو که کسی سزای این:  گفت و زمین رو ریخت من

 به چرا فهمیدم می حاال... شده دفن ویال همین تو هم مهتاب... میاد سرت بال همین نشی آماده

 بود سرگردون ویال اون تو مهتاب روح... نمیکرد ولم و جونم تو نشست بد حس یه ورود محض

 ...اومده سرش بالیی چه دونستند نمی اش خونواده هنوز چون

 روی افتادم رو با من و گردنم پشت خوابوند مشت با نمیشم آماده خودم میل به من دید وقتی عماد

 لیوان یه زور به... بود تنم عروس لباس اومدم وشبه وقتی... شدم بیهوش لحظه همون و تخت

 رو نامه که افسانه به دادم اس یه قبلش شب... بشه بهتر حالم یکمی تا... داد خوردم به میوه آب

 زورم... بودم بریده... بودم شده ناامید دیگه... نبود ازشون خبری هنوز اما... سروان به بده ببره

 ادعم از که خورد گوشم به یکی صدای که میکردم تسلیمش رو خودم داشتم... رسید نمی بهش

 خدا که امیدوار و شدم حال سر و جونم نو نشست امید... کنه تسلیم رو خودش خواست می

 ...نکرده فراموشم

 هب موقع به که بودم ممنون افسانه از... دادم ادامه میکرد پاک رو اشکاش داشت که افسانه به رو

 ...رسید دادم
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 ...گذشت خیر به چیز همه که شکر رو خدا:  گفت آروم و گرفت رو ستمد افسانه

 باالخره میکرد فکر... زد می نعره مدام و بود عصبی من برعکس عماد:  دادم ادامه بازم و خندیدم

 رو ویال نداره فراری راه دید وقتی... سراغش اومده االن و کشته رو مهتاب اون که فهمیده پلیس

 ما راههم باید هم تو بشیم دفن ویال این تو قراره مهتاب و من که حاال گفت مبه و کشید آتیش به

 ...داد نجات منو و بود باهام خدا ولی... بمیری باید نداشتی منو عشق لیاقت هم تو... بیای

 نت چرا... شدم کشیده عماد سمت به ناخواسته من چرا که دونید می همتون حاال... من راز بود این

 رو ها سختی این ی همه اما شدم طرد خونه از و شدم اذیت خیلی درسته... دادم واجازد این به

 رعم یه که کردم مامان فداکاری پاس به رو فداکاری این... نشه کم مامان از مو یه که کردم تحمل

 مادرم چون... ندارم ای گله ازش... کشید دوش به منو بار نداشته پدر جای به و کشید رو زحمتم

 خواست می و سوخت می دخترش تنها برا دلش... طبیعی العمالش عکس و واکنش ی همه و بود

 رشدخت زندگی رو بختک مثل سیاه بخت این که نداشت خبر اما... ببینه رو دخترش خوشبختی

 ...برد می نابودی مرز تا اونو و افتاد

 توان تنهایی و رنج و ددر همه اون کردن تعریف... گذاشتم زانوهام رو رو سرم و شدم ساکت دیگه

... ودب نگذاشته باقی برام تحملی دیگه زندگی این.... نداشتم کافی ی اندازه به من که خواست می

... بود توانم حد از باالتر بودم کرده لمس که دردهایی... کردم تعریف و بودم دیده که هایی صحنه

 نم به رو و شکست رو سکوت ماهان باالخره دقایقی از بعد... گریبان به سر و بودند ساکت همه

 : گفت

 به یاجاحت تو ، خونه بریم باید... اومده سرت به چه فهمیدند همه و گفتی کافی قدر به... بریم پاشو

 ...داری استراحت

 گرفته چشماش رنگ... دوخت چشم ماهان به غیظ با و باال پرید ترقه مثل فرید ، ماهان حرف با

 : زد فریاد... ترسناک و بود

 ...میگیری تصمیم من زن برا که نیستی ای کاره تو... نمیاد جایی فریبا

 بهم فریبا... باختی رو شرط خودت... نیست تو زن دیگه اون:  گفت و جلوتر اومد قدم یه ماهان

 ...نکن دخالت و کنار وایسا پس... ام خونه ببرمش بیام که زد زنگ
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 مشت یه و گرفت رو وجودش تموم خشم زنهب حرف باهاش اینطوری ماهان نمیشد باورش فرید

 روبروی رفتم دیدم حال اون به رو ماهان وقتی... زمین رو کرد پرتش و ماهان صورت تو خوابوند

 : زدم فریاد و فرید

 ...برنداری دور اینقدر بهتره... نیستم تو زن من... کن تمومش رو بازیا قلدر این دیگه

 بعداً ... دارم حرف خصوصی مامان با هنوز من... خونه برید ماهان و تو مارال:  گفتم مارال به رو بعد

 ...میام خودم

 یه ماهان... کنه پاک رو لبش خون تا داد بهش دستمال یه و کرد بلند رو ماهان رفت فوری مارال

 :  گفت و کرد بهم نگاهی

 ...هستم منتظرت بیرون

 کونت اینجا از فریبا... بشه سبز علف اتپ زیر تا بمون همونجا... عوضی گمشو برو:  زد نعره فرید

 ...شکونم می پاشو قلم وگرنه... خوره نمی

 ...نیک رفتار اینطوری باهام نمیدم اجازه بهت... فرید شو خفه:  زدم فریاد و شدم آتیشی حرفش با

 ...میام خودم بعد بکشه طول من کار شاید... خونه برید شما:  کردم اشاره ماهان به دوباره

 ...مونم می منتظرت بکشه طول صبحم خود تا نیست مهم:  گفت ماهان

 ...رفتند و کردند خداحافظی... زد می پوزخند فرید به که طور همین ، افسانه و مارال همراه به بعد

 ودب نشسته چشماش تو که پایان بی غمی و درد با مادرم ، کردم نگاه مادرم به و برگشتم وقتی

 اخمی با اما پیروزمندانه... میکرد نگاه فرید و من بیداد و داد و ماهان و فرید خورد و زد به داشت

 : گفتم فرید به رو کمر به دست سنگین

 ...کنم روشن تو با رو خودم تکلیف باید امشب همین ، ماست نوبت حاال... خان فرید خب

 : گفت آروم بگم خوام می چی من دونست می که فرید

 هلتم بهم ، مونده دیگه ماه یه هنوز... زنیم می رو حرفامون اونجا خونه بریم بیا... بیا کوتاه فریبا

 رو سمشان دیگه بار یه بزار... نه یا باشم داشته خودم برا همیشه برا رو تو تونم می ببینم تا بده

 ...بده دیگه فرصت یه بهم ، کنم جبران بزار... کنم امتحان
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 التماس بهت که موقعی اون... دادی دست از دیشب رو شانست تو:  گفتم و کشیدم بلندی آه

... ستمنی قدیم فریبای اون دیگه من فرید... افتادی می االنت فکر به باید نکردی گوش و میکردم

 همه االن همین و جا همین بیا میکنم خواهش پس... مُرده وجودم تو جوونی و عشق و حس تموم

 وبیبخ ماجرا این بزار پس... مادرت پیش برگردی که آزادی دیگه ماه یه تا تو... کنیم تموم رو چیز

 ...بشه تموم

 با هنوز ...عاشقتم هنوز من فریبا ؟...میشه چی وسط این تو و من عشق پس:  گفت نگرانی با فرید

 ؟...نداری باورم چرا.. دارم دوست وجود تموم

 پام و دست به که دبو اون نوبت االن... کنه التماس که بود اون نوبت االن ، زدم زل چشماش تو

 : گفتم التماسش به اعتنا بی همین برای... بیفته

... کردی نابودم تو... کردی خراب رو چیز همه دیشبت کار با تو...  ندارم باورت دیگه... فرید نه

 می جونم از چی دیگه... کردی مال لگد رو عشقم... کردی له پات زیر رو غرورم... کردی تحقیرم

 ؟...خوای

 دب فرید همون ی پوسته تو رفت دوباره و کرد نگاهم غضب با بود شده عصبی حرفام از که فرید

 : گفت و زورگو و اخالق

 ؟...گذرم می ازت راحتی این به که بده نشون سبز چراغ بهت ناقصت عقل که شده باعث چی

 ؟...هان

 : گفت و ما به دوخت رو بارونیش چشمای اون ، شک با و جلوتر اومد مامان موقع این در

 ؟...کرده چیکار باهات فرید

... زنمن حرفی که زد می موج توش التماس که انداختم فرید مشکی و آشفته چشمای به نگاهی نیم

 که ودب سکوت همین... بود کرده نابودم که بود سکوت همین ، کنم سکوت خواستم نمی دیگه ولی

 : فتمگ مامان به رو... بود زده رقم برام رو لعنتی زندگی این

 تهشکس غرور و بود لجبازی همش... نمونده فرید و من بین عشقی دیگه فهمیدم که بود ماهی یه

 کردم جمع رو وسایلم دیشب همین برا... نفرت و بود انتقام... دومون هر دادن زجر... دومون هر ی

 تماسال خیلی.. .بیرون خونه از بیام نذاشت هوار و داد و کتک با... برم فرید پیش از همیشه برا که

 باهاش رو دیشب یه اگه که داد پیشنهاد بهم اون اما... بگذره ازم خواستم ازش و کردم خواهش و
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 من بغل تو شبم یه بودی عماد بغل تو وقت همه این گفت می... برم زاره می بگذرونم خوش

 ...برمت می فردا خودم ، بگذرون خوش

 شتال خیلی... کرد برقرار رابطه باهام زور به... نکردم قبول رو درخواستش و شدم عصبانی وقتی

 زجر و سختی همه اون با دیشب به تا که رو نجابتم و پاکیم نزارم... بزنه دست بهم نزارم که کردم

 و نشد اما... ندم دست از اون هوس و زور با رو کنم حفظش خواستم می هنوز و بودم کرده حفظ

 راب دخترونم دنیای از منو و کرد رو خودش کار باالخره دادبی و داد و کتک و اجبار به دیشب فرید

 خواستم می محبت و عشق با عروسی شب تو دختری هر مثل رو رابطه این من... کرد دور همیشه

.. .شده تموم چیز همه من برای حاالم... ببینمش خوام نمی دیگه کارش این با... هوس و زور با نه

 پاک ذهنم از همیشه برا دیشبش کار با بوده امروز تا جوونینو از فرید و من بین که چیزی هر

 ...شده

 امانم دنبالش به و اومد فرود فرید صورت تو مامان دستای با محکم سیلی یه حرفام شدن تموم با

 : زد فریاد

 ...بیرون برو من ی خونه از

.. .انداختم پایین رو سرم و ندادم بهش بهایی دیگه من ولی... میکرد نگاه بهم التماس با فرید

 : گفت خواهش با و مامان پای به افتاد و نرفت فرید

... نبوده درست کارم دونم می... کردم اشتباه دونم می... نکنید بیرون تون خونه از منو خدا رو تو

 ، بره خواد می و میکنه جمع رو چمدونش داره فریبا دیدم وقتی... نبودم خودم حال تو منم بخدا

 یچه عماد با نمیکردم فکر بخدا... عاشقشم هنوزم و خواستم می اونو من... شد رابخ سرم رو دنیا

 رقرارب رو رابطه وقتی... شده عماد زن چی برا فریبا دونستید نمی که شما مثل... نداشته ای رابطه

 دیشب که بپرسید فریبا از... شدم زنده و مُردم ، است نخورده دست هنوز فریبا فهمیدم و کردم

 شما و فریبا همپای منم... نکشیدم کم مصیبت منم... کنید رحم بهم خدا رو تو... داشتم الیح چه

 ود االن و بکُشم آدم خواستم می فریبا داشتن بخاطر حتی... دادم پس تاوان منم... کشیدم زجر

 ...بیاید کوتاه شما... ببخشید و کنید بزرگی شما... شدم محروم خواهرم و مادر دیدن از ساله

... ردمسپ دستت به رو دخترم تنها که بودی پسرم مثل تو... کردم اعتماد تو به من:  زد فریاد مامان

 عشق ؟...زنی می عاشقی و عشق از دم چرا ؟...کنی کاری چنین عشقت با شدی حاضر چطور
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 خراب رو سرت پشت های پل ی همه کارت این با تو... نیست غریزه توش... نیست هوس توش

 ...کنی فراموش رو چیز همه و بری بهتره... بکنم کاری برات تونم نمی یگهد... کردی

 می فتمگ فریبا به درسته... بگیرید ازم رو عشق این راحتی این به تونید نمی شما:  زد فریاد فرید

 می... کردم رو کار این عشق با ، خواهرم دونه یه و مادرم جان به اما ، بگذرونم خوش باهات خوام

 من... کنم منصرفش رفتن از و بدم نشون فریبا به رو داشتنم دوست و مهر رابطه این تو خواستم

 ...بگیره ازم اونو نمیتونه کس هیچ... خوام می وجود تموم با رو فریبا

 مین دیگه... برمت می دنبالت میام بعد اما... بمونی روز چند تونی می:  داد ادامه من به کرد رو بعد

 مال فقط تو... فریبا فهمی می... بدم دستت از خوام نمی دیگه... بری در ستمد از بار این زارم

 ...منی

... نمونبی بود کشیده دیوار یه دیشب یاد اما... گلوم تو نشست بغضم یه... شد اشک از پر نگاهش

 : گفت فرید به رو اش اشاره انگشت با مامان

 اموشفر رو فریبا که اینه تو تاوان... بدیم رو تاوانش باید و کردیم اشتباه فریبا مورد در تو و من

 کاری و آزاده آزاد... کنه زندگی خواد می که طور هر بعد به این از فریبا که اینه من تاوان و کنی

 تو راب شانسی هیچ دیگه افتاده اتفاق که مسائلی این با... فرید بری بهتر هم تو... ندارم بهش

 ...کنه پیدا فیصله ماجرا این خوشی و خوبی به بزار پس... نمونده باقی

 حرف باهات خوام می ، بمون اینجا امشب و بره بگو ماهان به:  داد ادامه و کرد من به رو مامان بعد

 اگه... یبد ادامه زندگیت به گذشته مثل جا همین و بمونی تونی می شدی قانع حرفام با اگه... بزنم

 با وامخ نمی دیگه... بگیرم برات جداگونه خونه یه تا ماهان ی خونه بری تونی می بمونی نخواستی

 ...دارم ات نگه خودم پیش زور

 همچنان فرید اما... کنه راهی رو ماهان که رفت خاله و بمونم مامان ی خونه رو شب کردم قبول

 : گفت من به رو و نداد بهش بهایی مامان... میکرد التماس ما به داشت و اومد نمی کوتاه

 زود باید و نیست خوش زیاد حالم... بزنم حرف باهات خوام می بیا زود هم تو ، اتاقم تو میرم من

 ...بخوابم بگیرم

 هخست این از بیشتر رو ما نه و رو خودت نه و بری بهتره... فرید آقا تو اما:  گفت فرید به رو بعد

 ...نبودید همدیگه قسمت فریبا و تو اول از شاید... کنی
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 لمس با هنوز... گرفت رو دستم که اتاقم تو برم رفتم... شدیم تنها فرید و من و رفت مامان

... تخواس می رو فرید بدبختم دل این هنوز... کوبید می ام سینه به قلبم و شدم می داغ دستاش

 متونست نمی دیگه میکردم نگاهش وقتی جدیداً چرا... بود شده مهربون چشماش لحظه اون چقدر

 بشدیش کار ولی... قلبم ی گوشه یه تو استثنا یه بود شده فرید چرا ؟...مبیزار ازش کنم اعتراف

 که داد می رنجم خیلی فکر این... بود شکسته رو اعتمادم و بود کرده خراب رو خوب چیزای همه

 رایب... نه یا داره نگه خودش برای منو که بود مصر اینقدر فرید هنوز داشتم رابطه عماد با من اگه

 ...بدم جوابی چشماش التماس به نستمتو نمی همین

 نای چشماش تو... نداشت کردن رها خیال و بود گرفته دستش تو محکم رو دستم همچنان فرید

 زد می چشمش ی گوشه از داشت که اشکی... بود پشیمونی و عذاب... بود غصه... بود زجر بار

 : گفت التماس با و زد پس انگشت با و بیرون

 راحتی ینا به مردا... چی یعنی گذشتن عشقت از ببینی نیستی مرد... کردم دگیزن یادت با ساله ده

 عشق جای تونه نمی هیچکس دیگه... تمومه کارشون دیگه شدن هم وقتی اما ، نمیشن عاشق

 می ور تو من... میرم می بخدا تو از بعد من... نکن رو کار این من با فریبا.... بگیره قلبت تو رو اول

 کی به... نبود هوس روی از مادرم جان به... ببخش دیشب بابت منو... دارم دوستت مهنوز و خوام

 کن رباو... کنم اذیتت که بوده این بخاطر فقط ، گفتم اینطوری اگه ؟... کنی باور که بخورم قسم

 لتد... بکنیم وا هم با رو سنگامون هم با اونجا و خونه برگردیم بیا... بود عشق روی از رابطه این

 غرور این خوای می... عزیزم آره ؟...خوامت می وجود تموم با بگم و بیفتم پات و دست به خواد می

 ؟...بریزم پات یه هم رو مونده باقی

 قطف... کنم تمرکز فرید حرفای رو که نمیکرد کار مغزم االن... بیرون کشیدم دستش از رو دستم

 : گفتم

 ... بزار تنهام و برو فقط... فرید برو

 هب نسبت تونستم نمی دیگه... بگیرم آروم یکمی تا نشستم تخت لب و اتاقم تو اومدم دزو

... ندم ننشو العملی عکس هیچ و ببینم رو غمش تونستم نمی دیگه... باشم اعتنا بی التماساش

 می رفح خاله با داشت که شنیدم حیاط تو از صداشو آخرین فقط... رفت اونم و دنبالم نیومد دیگه

 هم هنوز و بودن کردن خراب رو اش آشیونه که داشتم رو شکسته پر و بال ی پرنده یه حس... زد

 ...بچینند رو پرهاش تک تک تا بودن دنبالش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

683 

 

 فرید حال زبان

 وونهدی ، بره و نمونه رو مونده باقی ماه یه این خواد می فریبا فهمیدم و دیدم و اتاق تو اومدم وقتی

 از تا... کتک و خوش زبون با... منطق و دعوا با... تشر با... اخم با ، رفتم بگید راهی هر از... شدم

 نمی... کنه ترکم همیشه برای خواست می و داشت پا یه خانوم مرغ اما ، کنم منصرفش رفتن

 یم عاشقونه هنوز من... بمونه باهام که بکنم راضیش باید چطوری ؟...کنم چیکار باید دونستم

 می راه جلوش کالفه که طوری همین... کنم فکر نبودنش به تونستم مین لحظه یه برا و خواستمش

 بزارم که میکرد التماس داشت وقتی... مغزم تو افتاد فکری یه... میکردم تهدیدش هی و رفتم

 هک شاهده خدا... بگذرونیم خوش هم با رو شب یه که بری زارم می شرط یه به گفتم بهش... بره

 قمعش و داشتن دوست از ، دقایق همین تو و باشم داشته باهاش رو رابطه این امشب خواستم می

 اهامب خوام می فقط... بودی عماد با قبالً  که نداره اهمیتی برام دیگه که بگم این از... بگم براش

 نمبک خودم مال ابد برای اونو و بدم نشون بهش رابطه همین تو رو خواستنم و عشق اوج و بمونی

 ...کنم تموم همیشه برای ، بود داده زجر نوعی به رو مهه که رو مسئله این و

 اشتد قرار موقعیتی تو هم فریبا و شکستند می دست و سر براش خیلیا... بره میکردم ولش اگه

 موهاش رعط ببینم تونستم نمی... بود ماهان اول نفر مسلماً  که ، آورد می پناه یکیشون به حتماً که

 اما... شهمی باز دیگه کسی برای آغوشش ببینم تونستم نمی. ..کشه می نفس خودم غیر کسی رو

 وقتی...  کردم داغونش چطوری ، بگذرون خوش من با رو شب یه که جمله این با نفهمیدم

 رو حالم فریاداش و داد تو غم... صداش تو بغض... گرفت آتیش قلبم پایین ریخت اشکاش

 ...کرد همیشه از تر پریشون

 دیر تا رو ام جمله نزاشت لعنتی غرور این بازم ولی ، بدم زجرش رو فریبا مخواست نمی که چند هر

 سر به خوام می گذرونی خوش برا فقط اونو که شک همین با رو فریبا... کنم تعبیر درست نشده

 یوقت... کرد بارم بود ناسزا چی هر و کرد حمله بهم وحشی ببر ماده یه مثل که رسوندم جنون حد

 می ران هوس عوضی مرد یه منو اون... اومد جوش به خونم... عوضی ، حیوون ، وحشی گفت بهم

 کرف هیچی به دیگه که شد تموم گرون برام توهیناش بقدری... خیانتکار یه اون منم و دونست

 تونستم نمی دیگه... کردم زورکی ی رابطه یه ی آماده رو خودم و تخت رو کردم پرتش و نکردم

 یربای آهن یه... خواستمش می عاشقونه اونم ، وجود تموم با رو فریبا نم... کنم تحمل رو دوریش

 هالکش و خواستمش می اول از که من به برسه چه میکرد جذب هم رو سنگ که بود وجودش تو

 ...بودم
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 مین بار این... میکرد نابود منو دیگه بار یه رفتاراش همین با داشت که بود لجبازی دختر فریبا

 نام به اول رو جسمش سند باید... نبود بمیریا تو اون از بمیری تو این.. بخوره لیز دستم از زاشتم

 تو وقتی... بوده لعنتی عماد اون با قبالً که چند هر... روحش سراغ رفتم می بعد و زدم می خودم

 فریبا با شد باعث آوردم یاد به رو سخت روزای اون ی همه و افتادم عماد یاد به دوباره لحظه اون

 ...کنم رفتار خشم با

 اما... دارن رو دامادیشون شب آرزوی همه... بود گرفته ازم رو زندگیم شب بهترین لعنتی عماد

 رو رمقم و جونم تو شد ریز سر که غصه و درد یه... محال آرزوی یه بود شده شب این من برای

 هر و بود کرده پیدا قدرت خیلی لحظه اون تو... کنم رفتار باهاش تندی با که کرد مجبورم و گرفت

 اون یوقت... کردم پاره تنش به اجبار به اینکه تا نزاشت بیارم در تنش از رو تابش که کردم کاری

 یآغوش چرا... بگم خدا به و دیوار به بکوبم رو سرم همونجا خواستم می ، دیدم رو برفش مثل بدن

 دریغ ازم رو بهشتی آغوش این ریباف چرا ؟...قاتل و روانی یه به دادی اول رو بود من سهم که

 ؟...فروخت عماد به منو چطوری ؟...بود کرده

 تک تک به تنش گرمای... حرارت اون از... گرما اون از... آغوش اون از... برم می لذت داشتم

 مدون نمی... شد آروم ناگهان فریبا لحظه اون تو... کرد همیشه از تر مست منو و رسید هام سلول

 به فقط و شد دور کشمکش همه اون از یکباره به... کنه تقال این از بیشتر نداشت توان دیگه شاید

 : گفتم و بوسیدم رو لباش نرم خیلی زدم لبخندی... بود زده زل من چشمای

 ...خواستی می خودتم معلومه... کردم رامت دیدی

 نمی رو پوزخند و درد این ی رابطه... دار معنی پوزخند یه لباش رو و نشست درد چشماش تو

 : گفت بهم فقط و رفت فرو چشمام تو نگاهش میخ... فهمیدم

 ...میشی پشیمون سگ مثل چطوری ببین... بده انجام رو رابطه این تو

 حتی هک میکنم درست برات موندی یاد به شب یه... دلم عزیز نمیشم پشیمون:  گفتم و خندیدم

 ...بیفتی من یاد به عروسیتم شب

 ودب حرفایی یه چشماش تو... میکرد نگاه منو داشت فقط اونم... کردم شروع و مشبوسید دوباره

 بهم رو چی خواست می خمارش و سبز چشمای اون دونستم نمی... برد می فرو فکر به منو که

... ممیش زمین روی مرد ترین پشیمون خودش قول به رابطه این از بعد واقعاً  دونستم نمی... بگه

 می... بودم سفید و ظریف بدن اون و چشمان اون خراب و مست فقط و دونستم نمی هیچی
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 نوزه که بفهمونم بهش نزدیک ی رابطه این تو و کنم حسش... کنم لمسش بار یه برای خواستم

 روحش و جسم مالک خوام می که گفتم می بهش باید... دارم دوستش هنوزم و هستم عاشقش

 و جاشه سر هنوز فریبا بکارت که کردم حس و دادم مانجا که ای رابطه با ناگهان ولی... بشم

 هخیر فریبا به فقط مات و حرکت بی که خوردم جا اینقدر... خوردم جا اینقدر... است نخورده دست

 ...موندم

 من هب فاتحانه و شاد و کشید پر چشماش التماسای و غمهاش اون تموم لحظه اون تو که فریبایی

 و هباش دختر هنوز فریبا که نبود کردنی باور برام... میکرد له جیبشن نگاه زیر منو و بود زده زل

 بود تهنگف مگه ؟...بود نکرده ازدواج عماد با اون مگه... باشه نگرفته فاصله دخترونش دنیای از هنوز

 بد های حس تموم ؟...باشه تونست می چی نخورده دست بکارت این پس ؟...شده عماد عاشق

 مرز تا منو و روحم و جسم تو ریخت... نیستم خیانتکار من گفت می مدام که افریب فریادهای و دنیا

 پوزخند اون و فریبا ی پیروزمندانه نگاه و بود رسیده آخر به برام چیز همه... برد زندگی و مرگ

 از رو فریبا همیشه برای و شدم مرتکب بزرگی خطای چه اول از بفهمم که شد باعث عصبیش

 ...دادم دست

 خرد... داشتم دوستش وار دیوونه که دختری مقابل در اونهم... ریختم فرو معنا تموم هب امشب

... نبود خیانتکار من فریبای... نموند باقی چیزی زدم می دم ازش همش که غروری اون از و شدم

 چه من و زد می رو اول حرف پاکدامنیش و نجابت که بود نجیب و پاک دختر همون هنوز اون

 شونه روی ، رو سال چند این های عقده ی همه و زدم گره اون روح به هایی توهین چه و تهمتها

 خودم دستای با من... نداشت معنا برام خوشی لحظه یه دیگه... کردم خالی اون نحیف های

 از یشههم برای رو فریبا و سپردم عجوالنه قضاوت و بدبینی خاک به رو بود نزدیکم که خوشبختی

 ...دادم دست

 پاهام... پیچیدم عریانم بدن دور رو مالفه... زمین رو بودم شده پرت تخت از اومدم که ودمخ به

 کرف به زانوهام بر سر و کردم سقوط تخت کنار همونجا و بشم دور محیط اون از که نمیکرد یاریم

 فقط ...نیود شدنی حل برام هنوز... بود مجهول برام مسئله این هنوز... رفتم فرو بزرگ مصیبت این

 یا رابطه هیچ عماد با فریبا که بود همین ، بود چشمم پیش که زشتی و عریان ی مسئله تنها

 زنده برایم خاطرات اون ی همه... باشه نخورده هم فریبا به حتی ، عماد انگشت شایدم و نداشت

 تبرئه بود نکرده که خیانتی از رو خودش خواست می لحظه هر و زد می زجه فریبا چطور که شد
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 هایی صحنه اون تموم... نداشتم باورش و نکردم گوش رو حرفش وقت هیچ احمق من اما... کنه

 ...میکردند تر نزدیک مرگ ی دره به منو و رفتند می رژه روم جلوی بودم آزرده رو فریبا که

 مادع سمت به رو اون ای مسئله و نشده آقا این عاشق مطمئناً فریبا گفت بهم سروان که روزی به

 من و نبوده عماد عاشق فریبا که گفت بهم ماشین تو شمال راه تو افسانه که روزی به... یدهکش

 به... منو هم و کرد رها رو اش خونواده هم که بوده چی پس نبوده عاشق اگه زدم فریاد سرش

 اب بعدها من و بود افتاده سوزی آتیش اون تو عروس لباس با فریبا که اندیشیدم هایی لحظه

 دبو داد توضیح برام سروان که چند هر... بود تنش چی برای عروس لباس که میکردم کرف خودم

... انداخت می پا از منو داشت خوب و بد و غریب های حس و افکار این... بوده عماد ی خواسته که

 ...بود شده لبریز و بود رسیده آخر به گنجایشم دیگه

 من بار ینا... شکستم کامل دیگه... کرد روشن تربیش حرفاش با منو و شد بلند صداش فریبا وقتی

... گرفتم قرار فریبا های توهین و حرفا آماج مورد که بودم من بار این... شد له غرورم که بودم

 و ریختم اشک خدا به رو های های و برداشتم بغضم از گره اونجا و شدم اتاقم راهی سرافکنده

 داخ خیلی... بده خطاهام تموم ، جبران برا دیگه وقت یه و ببخشه منو که خواستم خدا از و نالیدم

 یم رو صدام داره هم فریبا که بودم مطمئن و پیچید می فضا تو برق و رعد مثل صدام... کردم خدا

 ایدش...ببینه رو شدنم خورد بزار... بشنوه رو پشیمون مردی های ناله بزار... بشنوه بزار.... شنوه

 ...میشزخ قلب روی باشه کمی مرحم

 تاریک هنوز هوا... شدم بیدار زود صبح... برد خوابم سجده تو همونجا اما گذشت چقدر دونم نمی

... رفت آسمون به آهم و پریدم جا از فنر مثل و افتاد دیشب اتفاقای ی همه به یادم لحظه یه... بود

 اوزیتج ی نشونه شخود این و نبود تنم لباسی و بود دور مالفه هنوز ، دادم تکونی رو خشکم بدن

 اوزمتج یه من یعنی... لرزوند رو بدنم هم تجاوز ی کلمه حتی... بودم کرده فریبا به زور به که بود

 ؟...بودم

 لمد بیرون زدم که اتاق از... بشم آروم کمی شاید... بگیرم دوش یه تا برداشتم رو لباسام فوری

 مدون نمی اما... نه یا خوبه حالش آیا مآورد سرش به دیشب من که بالیی با که زد رو فریبا شور

 و ومحم تو جستم... بشه راحت بابتش خیالم و بزنم فریبا به سر یه تا رفت نمی جلو پاهام چرا

 بیدارش خواب از اونو اتاقش به رفتن با من و باشه خواب هنوز شاید که کردم توجیه رو خودم

 ...داشت نیاز خواب این به االن و نخوابیده درست دیشب مطمئناً... کنم
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 گهدی کارم این... شد خشم از پر وجودم تموم... افتاد تابلوها به چشمم بیرون اومدم حموم از وقتی

 ذلر من... بودم زمین رو آدم ترین پست من... گفت می درست فریبا... بود پَستیم و نامردی آخر

 این اب رو بیچاره ی فریبا و بودم هنگذشت هم کار این خیر از حتی که معنا تموم به نامرد یه... بودم

 هی چطور... آمریکا سیاه زندان گرای شکنجه از یکی بودم شده منم... بودم داده زجری چه تابلوها

 ؟...کنه کاری چنین عشقش با میاد دلش آدم

 یک رو وهاتابل... برداشتم جبران قدم اولین برای که کاری تنها و پوشیدم لباسی یه آشفته و کالفه

 خیلی صداها... کردم خرد پاهام زیر بود زده غرور با که دیوارها همون زیر و پایین آوردم یک به

 بیدار داص و سر از ببینم که زدم فریبا اتاق به سر یه آروم تابلوها کار شدن تموم از بعد و بود بلند

 رنگ ی هرهچ... بود مچاله خودش تو جنینی صورت به تخت رو معصوم دختر این اما... نه یا شده

 ینا به راضی چطور... گلوم تو نشست سنگین بغض یه و اومد درد به دلم دیدم که رو اش پریده

 ...بس و بود خوشبختی فقط لیاقتش فریبا... بودم شده رنجش همه

 نفس رو موهاش عطر و شدم صورتش نزدیک و شد راحت خیالم دیدم رو منظمش نفسای وقتی

 دماوم زار حال اون با خونه از و زدم اش گونه به ای بوسه آروم و نمک تاًمین رو اکسیژنم تا کشیدم

 ونسرگرد و عالف خیابونا تو... بیفته چشمش تو چشمم میشه بیدار تا خواستم نمی... بیرون

 و تابیدم خودم دور اینقدر... چهارراه اون به چهارراه این از و خیابون اون به خیابون این از... شدم

 ...شد اظهر بعد دو عتسا تا کشیدم درد

 دوباره فریبا کرد فکر دید رو روزم و حال بهزاد تا... بهزاد ی خونه رفتم و کردم کج رو راهم بار این

 یگهد دختر اون گفتم بهت بار چند که کردن مسخره منو کرد شروع کمر به دست... رفته گذاشته

 ؟...خیابونیه زنای همون جنس از بفهمی تا بده نشون بهت حتماً باید... خوره نمی دردت به

 خراب سرت روی ، رو خونه این وگرنه... شو خفه بهزاد:  کشیدم عربده... زد رو حرف این تا

 ...میکنم

 مشروب ازش... شد ساکت و نگفت هیچی دیگه ، ام کرده پاره زنجیر و عصبانی خیلی فهمید

 ریادف و گرفت رو دستم که زدم درپی پی جام تا چند... آورد برا جام یه با شیشه یه اونم... خواستم

 : زد

 .. .من گردن بندازن رو مرگت و بمیری و کنی سنکوب که نکن زیادی غلطای این از خونه این تو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

688 

 

 ودب شده نگرانم خیلی بهزاد... کردم گریه های های و زمین رو افتادم زانو با و زدم پس رو دستش

 : پرسید

 ؟...شده چیزیش فریبا ؟...فرید شده چی

 دهش شوکه حسابی من مثل اونم... کردم تعریف یک به یک براش رو چیز همه و دادم تکون سری

 : گفت می هی و زد می قدم سالن تو کالفه... دونست می خیانتکار اونو همش که پشیمون و بود

 ؟...کردی اذیت رو بیچاره دختر این چطور ؟...بودی نشده متوجه حال به تا چطور

 کنب دل ازش نگفتی مگه... نداشتی من از کمی دست خودتم... نکن موعظه و شو خفه تو:  زدم داد

 ؟...خیابونیه زن یه نگفتی االن همین اگه... خوره نمی تو درد به اون و

 وت حرفای و دیدم رو ماجرا ظاهر فقط... نداشتم ازش شناختی اما گفتم من درسته:  زد فریاد بهزاد

 مدت این چطور... میکردی نزدیکی ادعای که تو... میکردی اشقیع ادعای که تو ولی... شنیدم رو

 اون با تو اما... پرسیدی می رو ازدواجش علت ازش باید... زدی می حرف باهاش باید ؟...نفهمیدی

 ...کردی نابود رو دوتون هر... کردی خراب رو چیز همه زدی احمقانت غرور

 منو شههمی خودش که بشنوم رو کسی های تنصیح و بمونم اینجا این از بیشتر نتونستم دیگه

 اش خونه از زدم... رنگ هزار آدمای از خورد می بهم حالم... بمونم دور فریبا از میکرد تشویق

 مواظب گفت فقط ناچار و نتونست اما بگیره منو جلوی کرد سعی حیاط در دم تا بهزاد و بیرون

 ...کارش پی میره و میشه حل هم مسئله این و نکنم دیوونگی و باشم خودم

 همب خوشبختی چقدر... نداشت سودی هیچ برام کنم فرار ازش اینکه از... خونه گشتم برمی باید

 اون ی همه... بودیم هم با که لحظاتی قدر... ندونستم قدر که ناتوان چقدر من و بود نزدیک

 ، دور ی اصلهف همین از که تپش پر دل یه و موندم من حاال... هوا رفت و شد دود ها خوشی

 ... میکشه فریاد فریبا داشتن برای لحظه هر و کوبد می دیوار و در به رو خودش

 هی داره حق آدمی هر... کنم کم رو وجدانم عذاب باید... بشه اشتباهاتم جبران تا رفتم می باید من

 اهاشب باید... میشدم رو در رو باهاش و گشتم برمی باید... باشه داشته اشتباهاتش واسه فرصت

... بس و بوده عشق روی از فقط داشتم رابطه باهاش اگه که فهموندم می بهش و زدم می حرف

 همه این از میشد که بود روشی بهترین زدن حرف... میکردمش زندگیم و خودم پایبند باید

 ... کنم معلوم همیشه برای رو تکلیفم و زندگی و کرد پیدا نجات درون های آشوب و دلواپسی
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 زا خونه... بریدم دیگه... شدم تا زانو رو دوباره شدم روبرو خالیش جای با و برگشتم قتیو ولی

 کاغذی برگه ، لحظه اون از بدتر... بود شده پاک نفساش عطر از خونه... بود شده خالی حضورش

 من هک فهمیدم شعر اون خوندن با... بود نوشته برام فریبا که شعری و کردم پیدا میز روی که بود

 شک تاوان... بود حقم عذاب این... رو زندگیم... رو احساسم... رو عشقم... ام باخته رو چیزم همه

 ضربه اومدم... بودم کرده شروع رو بدی بازی... حقمه کشم می چی هر و پاکم عشق به کردن

 ...شدم ویرون کل به ، کنم خراب اومدم... خوردم ضربه تر محکم ، بزنم

 ...پریدم جا از تلفن زنگ صدای با که دمبو خودم خراب حال تو

 جوابی چه... کشیدم آهی... میشد روشن و خاموش روش خاله ی شماره و برداشتم رو موبایل

 رو چیز همه و اونجا بود رفته فریبا اگه... بود کرده اعتماد بهم دایی زن... بدم آنها به داشتم

 به جونش که خاله و دایی زن شمایچ تو تونستم می چطوری من ، باشه کرده تعریف براشون

 که کشیدن ثانیه به اما... شد قطع زنگ صدای کردم فکر بسکه از... کنم نگاه بود بسته فریبا جون

 ...گوشم دم گذاشتم رو گوشی و زدم رو سبز ی دکمه اراده بی بار این و خورد زنگ بازم

 هخون برم هشت ساعت که گفت بکنم سالمی بزاره اینکه بدون ممکن لحن سردترین با خاله

 ریاث بیای باید زد فریاد خاله اما... بیام تونم نمی االن گفتم اومد می چاه از که صدایی با... شون

 می باید... نداشتم ای چاره ولی... بودم خشم همه این از مبهوت... کرد قطع رو تلفن و داره کارت

 . دادم می نجات ونیسرگرد و تکلیفی بال این از همیشه برای رو خودم و رفتم

 هب دست مادرش عمل پول بخاطر که شنیدم نمی رو فریبا حرفای و رفتم نمی کاش ای اما... رفتم

 خطر به رو زندگیش غلطش تصمیم با... تنهایی به عقل بی ی دختره اون... زده حماقت این

 هک... بود کرده دختر این با کارهایی چه عماد و شنیدم فریبا از چیزهایی چه که وای... بود انداخته

 عماد نهات اما... کشتمش می خودم دستای با بار این حتماً  بود نیفتاده آسایشگاه ی گوشه بخدا اگه

 اون و انتخابش این با تونست چطور... نداشت تقصیر کم ماجرا این تو هم فریبا... نبود مقصر

 رو فریبا ، من... کرد نابود رو ما ی همه اون... بزنه رقم رو ماجرا این بوده عماد عاشق که نقش

 باهام تونست می بود عاشقم و خواست می منو اگه اون... دونستم می مقصر عماد از بیشتر

 این ام با و بگیره تصمیم خود سر اینکه نه...  بزاره من ی عهده به رو مسئله این حل و کنه مشورت

 ...بود بعید ای مقانهاح فکر چنین فریبا از واقعاً ... کنه شروع رو خطرناک بازی
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 دونستم مقصر رو خودم منم... زد صورتم تو رو چَک اون دایی زن و گفت مادرش به رو ماجرا وقتی

 فرمتن ازم بایدم... کردم برقرار رابطه باهاش زور به و کردم حمله دخترش به وحشیانه اینطور که

 مدت این... دادم دست از کامل ور امیدم دیگه... بیرون برو من ی خونه از گفت بهم وقتی... میشد

... دادم می دست از جا یه رو همه داشتم االن اما... صبورم سنگ بودند شده آدماش و خونه این

 صلهفا دخترونش دنیای از من بخاطر اون...بره دستم از فریبا زارم نمی بار این فریدم من اگه ولی

 ...خودمه به متعلق پس ، گرفته

 که کسی طرف از وقتی آدم... بود داده دست بهم تهوع حالت که بد نقدرای ، بود بد حالم خیلی

 هم و دایی زن هم ، امشب... آورده شانس خیلی نشه دیوونه بشه طرد بوده عاشقش سالها

 منم ...بشم محو زندگیشون ی صحنه از که بود من نوبت بار این... کردند طرد منو فریبا دخترش

 ی همه.. .زندگیمو و عشق کسی بار این زاشتم نمی ولی...میشدم ها فاصله دست اسیر فریبا مثل

 ..بود من دنیای به متعلق... بود من به متعلق فریبا... بگیره ازم دنیامو

 ترف و کرد بهم سردی نگاه خاله... شدم روبرو خاله با که رسوندم حیاط به رو خودم سالنه سالنه

 : گفتم که ساختمون تو بره

 مدت این بودی شاهد تو... میرم می فریبا بدون من بخدا... برس دادم به وجکاور جون رو تو خاله

 میدم قول بهتون... پیشم برگرده کنید راضیش... بزنید حرف فریبا با شما الاقل... کشیدم چی

 ...بشه جدا ازم خواد می اون: (  دادم ادامه ناله با... ) کنم خوشبختش

 ...کردی خراب رو سرت پشت پلهای تو... برمیاد دستم زا کاری چه:  گفت و طرفم برگشت خاله

 باعث خودت ؟...میکنه برقرار رابطه باهاش زور با یا ؟...زنه می کتک اونو یکیه عاشقه اگه آدم

 ؟...زاره می اثر زنش رو مرد یه رفتار چقدر ها رابطه این تو دونی می... بشه متنفر ازت فریبا شدی

 این با تو متاًسفانه... امنی نا و بدی حس هم و بده بهش رو اناطمین و خوشی حس تونه می هم

 هب نسبت... نداره اعتماد بهت دیگه فریبا... دادی فریبا به رو ناامنی و بدی حس عقلت بی کار

 و وسه برای اونو تو میکنه فکر... کردی استفاده سوء ازش تو میکنه فکر اون... کرده شک عشقت

 از بعد روز اون چقدر... است زده بند چینی ، دختر این گفتم هتب چقدر. خوای می ات غریزه

... شنوا گوش کو اما... نگیر سخت بهش اینقدر... نباش نیش الاقل نیستی مرحم اگه گفتم تصادف

 شخود با تا بدیم فرصت بهش باید... داره نیاز زمان به فریبا... بزنیم حرف موردش در زوده حاالم

 هباش داشته دوست هنوز اتفاق این از بعد اگه باش مطمئن... بیاد کنار کردی باهاش که کاری و

 ... بری جلو زمان با بهتره پس... گرده برمی پیشت
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 انیمنگر بخدا موند می اینجا اگه... پسره اون ی خونه بره خواد می اون خاله اما:  گفتم آشفتگی با

 از علنی داشت که شنیدید و بودید شب ناو خودتون... ماهان دل ور بره خواد می اما... بود کمتر

 تربیش رو اونا نزدیکی این ترسم می... داره نظر فریبا به پسره اون... میکرد خواستگاری من زن

 ...بشه کشیده ماهان سمت به داره من از که ای کینه بخاطر و بکنه هم ی متوجه

 اون... میکنی عاشقی ادعای و نشناختی رو فریبا هنوزم:  زد داد و شد خشمگین حرفام از خاله

 زاشتن مرگم دم تا حتی که دیدی... دیگه یکی بغل تو بره تو با لجبازی بخاطر که نیست دختری

 نهبی می برادر یه مثل اونو و نداره حسی هیچ بهش که ماهان به برسه چه ، بزنه دست بهش عماد

 ارتک تونی می چطوری که بکنی خوب فکری یه و بیرون بیای مسموم فکرای این از بهتر پس... 

 ...پیشت برگرده دوباره و ببخشه رو تو فریبا تا... کنی جبران رو

 رو ماشین... کرد خونه راهی منو سالمت به ی کلمه یه با و کرد بهم رو پشتش حرفاش از بعد خاله

 تممش با بودم کالفه که وقتایی مثل و بودم داده تکیه پنجره به آرنجمو یه.. روندم می آروم آروم

 و بود کنارم و داشتم همیشه که کسی داشتن واسه که نمیشد باورم... دهنم به کوبیدم می آهسته

 درچق بفهمم تا دادم می دستش از باید شاید... باشم تابش بی اینجوری حاال ، روندمش خودم از

 ...خوامش می

 سر هنصف تا و برداشتم اسکاچ شیشه یه و مشروب سراغ رفتم رسیدم خونه به اینکه محض به

 رو اساملب سختی با و باال رفتم بعد... میکرد آروم ساعتی برای منو اما... نمیکرد مستم... کشیدم

 دست... بهش زدم زل منگی با و برداشتم عسلی روی از رو فریبا عکس... تخت رو افتادم و کندم

... شیدمک بو و دماغم به مگرفت و بیرون کشیدم بود بالشم زیر همیشه که رو فریبا تاپ و کردم دراز

 بود ریباف از من دارایی عزیزترین تاپ این... میکرد مستم خاصیت بی اسکاچ از بیشتر تنش عطر

 می هک دیدنش لحظه یه برای بود زده لک دلم... برد نمی خوابم گرفتمش نمی بغلم تو تا شبها که

 ...نبود کنارم و خواستمش

 واسه روزی همچین وقت هیچ ؟...میکرد دیروز از تر ونهدیو منو روز هر که داشت چی دختر این

 کم بایدن... بخوام رو دختری اینقدر که... کنه داغونم اینقدر دختر یه که کردم نمی بینی پیش خودم

 اختب ترین سخت و ترین گرون مسلماً باخت این ، باختم می اگه و... باختم می نباید... آوردم می

 ...میکرد نابودم ومن و... میشد محسوب زندگیم

 : کردم زمزمه خودم با و کشیدم صورتش به دستی و بوسیدم رو عکسش
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 ( خودم جرم بشه کم تا توست تقصیر بگم شاید.....  شدم عاشقت اینجوری شد چی راستی) 

 دوم و بیست فصل.....  @

 فریبا حال زبان

 اومدن ی متوجه حتی که بود فتهفرور عمیقی فکر تو و بود نشسته کاناپه رو مامان... اتاق تو رفتم

 بود هکرد النه چشماش تو که غم دنیا یه با و کرد بلند رو سرش تازه زدم صداش وقتی... نشد منم

 بودم آغوشش دلتنگ حسابی که منم... کرد باز هم از دستاشو تا دو دقایقی از بعد... زد زل بهم

 تو... مهرش پر آغوش تو رو دنشندی سال دو این بغض و هق هق و بغلش تو رفتم معطلی بدون

... بود مسلط خودش به من از بیشتر اما میکرد گریه اونم... کردم خالی اش سوزنده ی سینه

 رپ چقدر دونست می... داشتم رو لحظه این آرزوی چقدر دونست می... بشم خالی خوب تا گذاشت

 هاست مدت االن نستدو می... خواستم می دردام تسکین برای رو آغوشش چقدر... تنهایم از

 ...کنم باز گلوم ی گره از رو هقم هق تموم که خوام می رو جایی

 : گفت و کرد پاک رو اشکام و کرد جدا خودش از منو ساعتی ربع یه از بعد

 عذاب این با منو چرا ؟...کنم قضاوت بد موردت در گذاشتی چرا ؟...نگفتی رو حقیقت بهم چرا

 ؟...کردی درگیر عمر آخر تا وجدان

 ای گله هیچ من بخدا ؟...وجدان عذاب چرا... جونم... عزیزم:  گفتم و بوسیدم رو دستاش بار چند

 می منو خوبی تو... دلسوز و مهربون... دنیا مادرای ی همه مثل ، بودی مادر یه تو... ندارم ازت

 قتهو خیلی فرید و من دونستی می... میشم خوشبخت فرید با فقط من دونستی می... خواستی

 العمل عکس این که... شدم خام و کور عشق یه اسیر من کردی فکر تو... خوایم می رو همدیگه

 اما... میکردم قمار مادرم و عشقم و خودم رو نباید...مقصرم ماجرا این تو منم... دادی نشون رو

 یادگاری طرفم اون از و بود شما سالمتی طرف اون از... بود شما سالمتی به فکرم فقط موقع اون

 ربخاط عمر تموم شما... بدیم دست از دارید دوستش اینقدر که رو خونه این خواستم نمی... بابا

 پدری نا دست زیر من که خریدی جون به رو تنهایی و نکردی ازدواج دیگه... کردی فداکاری من

 ود فقط من ولی.. گذاشتی من برای جوونیتو شما... نبود چیزی شما کار مقابل در من کار... نرم

 روبروم سرحال و سالم االن شما چون... نیستم پشیمون... خریدم جون به رو فداکاری این سال

 ...داریم هنوز رو بابام یادگار و سرمه باال ات سایه... هستی
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 خوشحالم خیلی... دارمت هنوز که خوشحالم خیلی مامان:  دادم ادامه و بوسیدم رو دستاش دوباره

 ...بخشیدی منو که

 وت ؟...عزیزم شدی بزرگ اینقدر کی تو:  گفت و کشید دست موهام روی... بغلش تو دوباره رفتم

  ؟... گلم شدی خانوم اینقدر کی

 ؟...کنی چیکار فرید با خوای می:  گفت ربعی یه از بعد و بوسید رو موهام

 زود االن... دنبو سوال این وقت االن... زدم زل چشماش تو و پریدم جا از مامان حرف شنیدن با

 ...بدم بال و پر افکار این به بود

 هدیگ کرد باهام دیشب که کاری اون با ؟...ببخشمش که دارید توقعی چه:  گفتم و کشیدم آهی

 ؟...هست هم بخششی جای

 اگه... شناسم می خوب رو فرید من... عزیزم:  گفت و گرفت گرمش دستای تو رو دستم مامان

.. .باشیم خوش هم با رو شب یه بیا گفته درسته... هوس نه بوده عشق روی از داشته رابطه باهات

 بدون میشه مگه... کنه خالی رو خودش های عقده... کنه اذیت رو تو که گفته این بخاطر اینو اما

 لذت و کردن لمس ، داشتن دوست کنار باید ؟...آورد بدست عشق لذتی هیچ بدون... لمسی هیچ

 دیگههم آغوش از عشق با تونند می که بفهمند طرف دو باید... بشه فاشکو عشق تا باشه هم بردن

 ...ببرن لذت

.. .شکست معنا تموم به چطوری مرد یه که دیدم خودم چشم با... شکست فرید تو رفتن از بعد

 نم دختر که دونستم می... منه دختر باعثش که دونستم می و دیدم می رو فرید روز و حال وقتی

 اطربخ وجدانم... ببینمت خواستم نمی دیگه و بودم گریزون ازت بیشتر ، آورده سرش رو بال این

 مثل... نبود ساخته ازم کاری و دیدم می داشتم رو شدنش آب ذره ذره... گذاشت نمی راحتم فرید

 کاری و میره مرگ طرف به داره روز به روز و شده مبتال العالج بیماری به اش بچه که بودم مادری

 ...داشتم رو مادر این حال منم... بده انجام تونه نمی اش بچه نجات برای

 : گفت می بهم... شد آب من همپای... سوخت من همپای... کشید درد... کشید زجر خیلی فرید

 ومن فریبا چرا... بمیرم خوام می است دیگه یکی بغل تو عشقم میکنم فکر وقتی... دایی زن

 ؟...داد ترجیح من به اونو که شتمدا پسره اون از کمتر چی ؟...نخواست
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 جرز لحظه هر فرید مثل منم... کرد اجبارم تقدیر... نبودم مقصر منم:  گفتم و کردم پاک اشکامو

 عاشقونه حرفای عماد وقتی... دیدم می جاش به رو فرید بود جلوم عماد که لحظه هر... کشیدم

 با و دیدم می رو فرید... کنه لمسم. ..کنه حسم.. بشه نزدیک بهم خواست می وقتی... زد می بهم

 گفت می بهم فقط و نمیکرد برقرار رابطه زور به باهام دیشب اگه شاید... بودم خوش اون خیال

 ...میکردم نگاه آینده به و بودم کنارش االن ، بمون

 ؟...شد تموم برات دیگه فرید یعنی ؟...نداری دوستش دیگه یعنی:  پرسید مامان

 دوستش هم هنوز قلبم ته... دونم نمی هنوز:  گفتم و دادم تکون راست و چپ هب شدت به رو سرم

 با ماا... ریخت فرو قلبم دستاش گرمی از کرد التماسم و گرفت رو دستم رفتن موقع وقتی... دارم

 عادت بهم مدت این شاید... خواد نمی عشق با دیگه منو اون که بزرگه شک یه دلم تو وجود این

.. .میشه فراموشش عادتم همین و خواد نمی منو دیگه بره که مدت یه باشه ینطورا اگه که کرده

... هبش ثابت بهم باید... عادت با نه... تردید با نه... خوام می عشق با قبل مثل رو فرید من مامان

 ...بگیرم تصمیم تونم نمی زودی این به حاال

 هر دبع بگذره مدت یه بزار... نمیکنم صرارا دیگه... دخترم باشه:  گفت و داد تکون رو سرش مادرم

 ؟...ماهان ی خونه بری بازم خوای می... فریبا ببینم... بگیرید رو نهایی تصمیم دوتون

 ریدف از دور مدت یه باید... کنم فکر تونم می بهتر اونجا... بده بهم رو اجازه این... مامان آره:  گفتم

 ...باشم

 که میکنم مادرونه نصیحت یه بهت اما... دونی می صالح تخود طور هر خب خیلی:  گفت مامان

 ...کن مشخص زندگیتو تکلیف زودتر چه هر... بشه دیر نزار

 : گفت و زد زل چشمام تو و داشت نگه محکم رو دستم که بشم بلند رفتم و دادم تکون سری

 ؟...شدی اذیت خیلی دیشب

 مامان... انداختم پایین رو سرم شرم با و... صورتم تو ریخت بدنم خون تموم یهو مامان حرف با

 : گفت و خندید ریز

 یلیس تا چند دیدمش که بار این کرده اذیتت خیلی فرید اگه پرسیدم فقط... عزیزم نداره خجالت

 ...گوشش تو بخوابونم دیگه
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 زا ببینی تونی نمی و داری دوستش هنوز دیدی:  گفت و خندید باز که کردم نگاهش تعجب با

 ...بخوره کتک کسی

 ؟...دارم دوستش گفتم کی من:  گفتم و زدم لبخندی

 همب حاال... میده لو رو تو چشمات... بگی زبونی نیست الزم:  گفت و فشرد آغوشش تو منو مامان

 ؟...کرد اذیتت خیلی دیشب بگو

 : گفتم و زدم رضایتی لبخند و افتادم دیشب یاد به بود هاش شونه رو سرم که طور همین

 ...کرد برقرار رابطه باهام آرامش تو و مهربونی با هم خیلی... نکرد تماذی نه

 ...رسیدم آرامش به و شد راحت خیالم:  گفت و کشید آسودگی سر از نفس یه مامان

 داد می آرامش بهم که چشمایی با و داد قرار صورتم قاب رو دستاش و کرد جدا خودش از منو

 : گفت

 غرایز و خودش فکر به فقط بود هوس با اگه... داده انجام قعش با رو رابطه اون گفتم دیدی

 به بیشتر شد الزم پس... داد نمی بها تو راحتی و تو به و کنه خالی رو خودش که بود خودش

 که یمکن ادب حسابی هم رو فرید باید... نگیری هم عجوالنه تصمیم و کنی فکر ات آینده و زندگی

 ...نده آزار ومن دختر منظورش بی حرفای با دیگه

 به دوباره و بوسیدم بار هزارمین برای رو صورتش منم و بوسید رو پیشونیم... زدم لبخندی

 دوری کابوسای ی همه که خوبه چقدر... دارم رو مامان هنوز که خوبه چقدر... آوردم پناه آغوشش

 بهم رو زندگی اهر خودت خدایا... برگردوندی بهم رو مادرم که شکرت خدایا... شده تموم مامان از

 خدایا.. .بگیرم تصمیمی چه فرید و خودم مورد در باید و درسته تصمیمی چه بگو بهم و بده نشون

 ، باشم داشته آرامش و عشق از پر زندگی یه حقمه دیگه و کشیدم سختی چقدر دونی می خودت

 ...بده نشونم رو درست راه و کن کمکم پس

 بابت... ای خسته چقدر دونم می که بخواب برو پاشو حاالم:  گفت بیرون اومدم که مامان بغل از

 این دارم توقع اما ، زیاده برام بخشش دونم می... ببخش منو کردم بهت که هایی ظلم ی همه

 ...بگذری ازش و ببخشی رو گناهکارت مادر

 : گفتم صدام تو بغضی و چشم تو اشکی با و بوسیدم رو دستش و زدم زانو جلوش دوباره
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 نوم شما... ببخشم رو شما که باشم کی من... شکنه می دلم نزن حرف باهام اینطوری دیگه مامان

 نای ی همه ، گرفتنم تصمیم تنها اما... نبود عمدی چند هر... دادم رنجتون مدت این که ببخشید

 لد شکستن بابت... اشتباهاتم بابت منم... مقصرم خودم ی نوبه به منم... زد رقم رو اتفاقات

 سعی باید و دادیم پس تاوان طریقی به مون همه... گناهکارم ، فرید های رنج بابت... بونتمهر

 ...برنگردیم گذشته به دیگه کنیم

 صدای با و افتاد گریه به دوباره هم مامان... کردم گریه دل ته از و گذاشتم زانوهاش روی سرم

 : گفت ای گرفته

 ...عزیزم کردی سفیدم رو... میکنم افتخار بهت

 توان و سنگین ی غده گویی... بود شده سبک بار این از ناتوانم های شونه... کشیدم عمیقی نفس

 به البال فارغ بخیر شب گفتن با... رسوندند کامل آرامش به منو و کردند دور جونم از رو فرسایی

 دلم... بود کرده خوش جا قلبم ی گوشه مبهمی غم هنوز اما... بودم شده راحت... برگشتم اتاقم

 به چند هر... کردم حسش معنا تموم به دیشب... مهرش پر آغوش هوای... داشت رو فرید هوای

 با نه خواستم می عشق با رو فرید من... بود گوارا و دلچسب اما... بود خشن چند هر... بود زور

 هک نداشتم تمرکز امشب و دونم نمی... نه یا کنم باور باید رو مامان حرفای دونستم نمی... عادت

 زا دیشبش ی رابطه یعنی... نه یا گفت می درست فرید مورد در آیا که کنم فکر مامان حرفای رو

 و خاله ی رابطه مورد در هم قدیما اون... زد می حدس درست همیشه مامان ؟...بوده عشق روی

 الهخ چند هر... میده ترجیح زنش عشق به رو بچه خاله شوهر که بود زده حدس درست شوهرش

 از بیشتر بچه به شوهرش که شد ثابت بهش بعدها اما نمیکرد قبول رو مامان حرف اوایل

 ...شد جدایشون باعث همین و میده اهمیت عشقشون

 ییکم خودمم... دونست می عشق رو فرید اجباری ی رابطه اون... نمیکرد اشتباه هم بار این مامان

 وزهن باید و بود برنداشت سرم از دست دلی دو و کش این هنوز اما داشتم اعتقاد مامان حرفای به

 خونه رگردمب که بود این قدم اولین و بیفته زندگیم تو مهمی اتفاقی چه قراره ببینم تا میکردم صبر

 برام خواست می باز که باشم ای تازه سرنوشتی گر نظاره اونجا از و بشم دور فرید از و ماهان ی

 ...بخوره رقم

... بود کرده آماده ورودم برای رو چیز همه مارال... اش خونه برگشتم ماهان یهمراه به صبح فردا

 کَنه وجود با اما... بود کرده جور بد رو آزادی هوای دلم... بودم برگشته شمال از که اوایل همون مثل
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 هم احساساتی یه بودم فهمیده که حاال مخصوصاً... رسید می صفر به آزادی این ماهان مثل ای

 اش تازه حس این و ماهان حال به هم فکری یه زودتر باید... گیره می شکل داره سطو این

 ...نده دستم کار و نیاره بار به خرابی این از بیشتر تا گرفتم می رو جلوش زودتر و میکردم

 در ای تازه خبر و بود خودش جای سر چیز همه و ماهان ی خونه بودم اومده که بود ای هفته دو

 وتاهک تماس یه یا پیامی یه نه و بود رفته مامان ی خونه نه...  نداشتم خبری فریدم از ...نبود دست

 ولی... رمگذ نمی ازت بود گفته و بود کرده التماس بهم رفتن دم اینقدر که کسی... بود گرفته من با

 سر از منو که گشت می بهونه دنبال هم اول از شاید... نبود پیداش که میشد ای هفته دو االن

 ی هفته دو هم ما ی صیغه وقت... مادرش پیش برگرده که میشد آماده داشت و کنه باز خودش

 ...تگش برمی عمه پسر یعنی ، قبلیش سمت به بودن شوهر سمت از فرید و میشد تموم دیگه

 رو دیدنش ی بهونه دلم چرا ؟...بود شده مرگم چه دونم نمی و بودم دلتنگش حسابی من اما

... زدم می داد مارال و ماهان سر مدام و نداشتم خوبی حال... ترکیدم می غصه از داشتم و داشت

 الیخ رو دلیم دق که دادند می اجازه بهم سکوتشون با و گفتند نمی بهم چیزی هم ها بیچاره این

 یه تیح... نبود خبری اما... نه یا دارم پیام یه فرید از ببینم تا میکردم چک رو گوشیم مدام... کنم

 کرده مفراموش راحتی این به یعنی... بودم عصبانی دستش از... بود نفرستاده برام قابل نا پیغام

 ؟...بود کشک من برگردوندن برای التماساش همه اون پس ؟...بود

... قرارم بی و میکنم نگاه رو گوشیم مدام و چرخم می خودم دور دارم بود دیده که خط هفت مارال

 ادد و اتاقم تو اومد اظهر بعد یه تو عصبانی ماهانم و بود داده خبر ماهان هب و شده مرگم چه فهمید

 : زد

 ؟...مرگته چه ؟...شده کم علفت یا کردی رم ؟...تو چته

 و نمک تحمل رو ماهان توهین نتونستم و نداشت حد که بودم عصبی مدت این فرید دست از اینقدر

 : زدم فریاد و بهش پریدم

 کم علفم یا باشم کرده رم نداره ربطی هیچ تو به... بیرون اتاق از گمشو برو و ماهان ببند رو دهنت

 ...باشه شده

 رس... فروشم می و میکنم رنگ قناری جای رو خر من... خانوم فریبا خودتی:  گفت و زد پوزخندی

 ؟...رفتهنگ رو سراغت دیگه و گذشته ازت که هستی عصبانی ببینم... بمالی شیره تونی نمی منو

 ؟...نیست کار تو عشقی فهمیدی حاال ؟...نداشت دوست فهمیدی حاال
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 حرف اینطوری فرید عشق مورد در و ببند رو دهنت:  زدم داد آشفته و شد تازه دلم داغ حرفش از

 که بودم من این... کردم طردش که بودم من این... نمیکنه فراموش منو وقت هیچ فرید... نزن

 ...نکن شک فرید عشق به قتو هیچ پس... زدم پس رو عشقش

 از و ردیوا به کوبید و برداشت رو بود آرایش میز رو که گلدونی و گرفت گُر بیشتر حرفام با ماهان

 : زدم داد اونم سر که اتاقم تو اومد خشم با مارال... بیرون رفت خونه از هم بعد و بیرون رفت اتاق

 اینجا از برو... میکنم خالی تو سر رو دلیم دقی میشم پا ، بزنی حرفی کوچکترین اگه بخدا مارال

 ...بزار تنهام و بیرون

 تخت روی ، رو خودم... هم به کوبید محکم رو اتاق در و بیرون رفت و گفت جهنمی به یه مارال

 و کردم باز رو چشمام که ای لحظه از بعد... کشیدم عمیق نفس یه و بستم رو چشمام و انداختم

 روان این باعث چی و بود شده مرگم چه دونم نمی... پریشونم افکار تو رفتم ، شدم خیره سقف به

 اورب باید یعنی... باشه انداخته روز و حال این به منو فرید از دوری نمیکردم باور... بود شده خرابم

 یشپ تا آدما که حیف ؟... بود ریخته بهم منو اینطور دوریش که عاشقشم اینقدر که باشم داشته

 با چه ، جدایی با چه حاال... شدن دور هم از که همین اما ، دونند نمی رو همدیگه درق هستند هم

 و بود طبیعت قانون این... دادن دست از رو کی فهمند می تازه... مرگ با نکرده خدای چه ، سفر

 ؟...داشت منو هوای و حال هم فرید یعنی... میشد پیاده منم زندگی تو داشت

... میشده حالم جویای که فهمیدم می تلفن و مارال صدای از اما... نیومد خونه ماهان روز دو تا

 از عدب... پیشم اومد مستقیم افسانه و بودم اتاق تو... افسانه با اونم ، اومد باالخره سوم روز عصر

 : گفت و نشست تخت لب ، پرسی احوال و سالم

 چه آخه... بیچاره برادر و اهرخو این سر تو خورده مستقیم پاتکاتم ؟...کردی کودتا تو چته

 ؟...بیفته برات خوشی اتفاق چه که چپیدی اتاق این تو اومدی ؟...مرگته

 ؟...شد تموم سواالت بزرگ مادر:  گفتم و زدم پوزخندی

 پرسم می رو ات تازه سگی اخالق این علت دارم... آبادته و جد بزرگ مادر:  گفت و خندید افسانه

 ...بگم تبریک بهت که

 ...ندارم حوصله... کن بس افسانه:  گفتم ناراحتی با

 ؟...چیه دردت ؟...تو چته... نمیکنم بس:  داد ادامه و نیومد کوتاه افسانه
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 هدار و گلوم تو انداخته چنگ که ؟...چیه ام تازه درد بدونی خوای می:  گفتم و کردم ریز رو چشمام

 ؟...میکنه ام خفه

 : دادم ادامه من و داد تکون سری فقط و نگفت چیزی افسانه

 نمی... شده خاصیت بی احمق منه عاشق دیدم می برادر جای که رو کسی... شده عاشقم ماهان

 چیکار میگی تو... ببینم رو جدیدش احساس بابت رو زجرش تونم نمی... ببینم رو ناراحتیش تونم

 ؟...کنم

 مثل و فتگر رو دستم افسانه... گرفتم انگشت با بیرون بیاد تا میکشید سرک داشت که رو اشکم

 : گفت هستند زندگی ی تجربه از پر که ساله پنجاه ، چهل زنای این

 هیجان از پر رو آرومش زندگی تو... کرده عادت بهت... نشده عاشقت اون ؟...فریبا میکنی اشتباه

 اما ، داره دوست فقط ماهان... کردی تکاپو پر و شاد اونو و شدی زندگیش وارد یهو تو... کردی

 از دش مطمئن که وقتی اما... داره اتفاقاً... نه... نداره باهات رو ازدواج نیت نمیگم... نیست عاشقت

 ...میگه بهت رو ازدواجش درخواست و زاره می پیش پا اونوقت... گذشتی فرید

 جک چه... باشه رفته پیش اینجا تا ماهان که نمیشد باورم... میکردم نگاه افسانه به واج و هاج

 تو و اومدم در چاه از.... هه... رسم می آرامش به دیگه اینجا به اومدن با میکردم فکر... من خیالم

 همه این از مرسی... خدایا بگم و بکشم هوار... بزنم فریاد خواستم می... بودم افتاده چاله

 توجه همه این از شدم پر خرخره تا که مرسی... دادی هدیه بهم که زندگی رنگارنگ سورپرایزای

 دیگه... راهم اول هنوز یا کنی تمومش داری قصد اصال ؟...میشه تموم کی بگو تو... احساس و

 رها... کن رهام... کن تمومش داری دوست که کی هر به رو تو... نده ادامه دیگه... انداختم پوست

 ...آزاد و

 یه جای ، دارم وستد ام نداشته برادر جای رو ماهان من ولی:  گفتم افسانه به آشفتگی با

 ...دوست

 به یبگ مشکالتت از فرید با اینکه بجای وقتی... بیار درش اشتباه از و بگو بهش خب:  افسانه

 در خوای می... میکنی دل درد باهاش و میکنی اتراق و اینجا میای وقتی... زنی می زنگ ماهان

 فرید با فریبا اگه حاال ، یکنمم رها تاریکی تو تیری یه میگه خودش با ؟...بکنه فکری چه موردت

 این از یشترب تا کنی معلوم رو تکلیفش زودتر باید فریبا ببین... میکنم خواستگاری ازش من نموند

 ...مامانت پیش ، خونه گشتم برمی بودم جات اگه من... نشده وابسته
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 داد و برداشت میز رو از آب لیوان یه افسانه... میکردم فکر افسانه حرفای به و بودم گرفته رو سرم

 : گفت و دستم

 ... بشی خوشحال که بدم بهت اولم دست خبر یه راستی

 دیدن بود اومده صبح فرید:  داد ادامه که کردم نگاه مشکیش چشمای به و کردم بلند رو سرم

 معتادای این مثل ، داشت وضعی و سر یه بیچاره... تون خونه رفت که دیدم خودم... مادرت

 ...میره دست از نرسی دادش به زودتر بخدا. ..بود خیابونی

 پس... بودم منتظرش هفته دو این که بود چیزی همون خبر این... خبر این از شدم خوشحال

 از... من دنبال بیاد بعد و کنه راضی رو اون تا مامان سراغ رفته اول و شکسته رو قرق باالخره

 : گفتم و مزد بازوش به محکمی مشت بود نشسته جونم تو که شادی

 ...معتاد بگی فرید به نداری حق

 گهدی میکنه رها که رو عشقش آدم... نشو غیرتی زیاد و خفه تو:  گفت و خندید غش غش افسانه

 ...باشه داشته نباید غیرت روش

 ...بشه تنبیه خوام می... کردم رها رو عشقم من گفته کی:  گفتم

 یه رفت... زنم می رو حرفا این دارم من که نمیشد باورش هنوز... کرد نگاه بهم شگفتی با افسانه

 و اومد ماهان اونم دنبال... اتاق تو اومد میوه آب تا دو با و انداخت تخته شلنگ مارال که بگه چیزی

 با و دبو پوشیده چسبون زرشکی لباس یه... ایستاد درگاه تو سینه به دست و درهم اخمای اون با

 ای قهوه چشمای و مشکی موهای اون با ، بود کرده صشخا خیلی که مشکی کتون شلوار یه

 در.. .بود بسته نقش لباش رو خدا ی همیشه که هم مسخره پوزخند یه... من به بود زده زل سوخته

 بود ودشخ فتوکپی هم افسانه... من به تا خورد می بیشتر افسانه به مطمئناً و بود جذابی پسر کل

 ...سبزه ماهان و ودب سفید افسانه که تفاوت ذره یه با

 بود لوممع... نبود معمولی نگاه یه ، ماهان به افسانه نگاه... کردم مهمی کشف دقایقم همون تو البته

 کشف واقعاً... بالیدم می خودم به کشفم از... بود جدید عشق یه سرآغاز این و مهمه براش ماهان

 دیدن با ...کنم منفجر بمب یه مثل رو خبر این که وقتش به تا گذاشتم که بود مهیجی و مهم خیلی

 : گفتم و شدم عصبی دوباره ماهان ی مسخره پوزخند
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 در سخت میدونه چاله اینجا میکنی فکر اگه ؟...کشی عربده اینجا بیای خوای می باز ؟...چیه

 ...داداش خان اشتباهی

 و گرفت رو جلوش باز مارال که طرفم بیاد برداشت خیز و کردم عصبانی دوباره رو ماهان حرفم با

 : گفت من به رو

 اصالً وت... بشکنه رو دیگه گلدون یه بزنه که کنی عصبانیش خوای می دوباره... دیوونه دیگه بسه

 ... میدی گیر بهش راست و چپ هی داری مرض

 ...ندارم اعصاب ، بیرون ببر رو دیوونه این یاال... خواد می دلم:  گفتم و مارال به توپیدم

 یعصب که خندید می ریز ما دعوای به داشت افسانه... بیرون برد اتاق از رو ماهان ماسالت با مارال

 : گفتم

 قورت رو شده ذلیل ماهان این داری چطوری نفهمیدم میکنی فکر... دارم هم تو برا... خنده هر هر

 ...میدی

 ؟...چیه منظورت:  گفت درهم اخمای با و شد تموم یهو افسانه ی خنده ، حرفم با

 ...حاال:  گفتم خیال بی و کردم سقف به نگاه هی

 ؟...بود چی منظورت... هالهل زهر و حاال... درد و حاال:  گفت و بهم پرید افسانه

 یه... چیه منظورم فهمید دیگه خودش... زدم زل بهش پوزخنده با و گرفتم سقف از رو نگاهم

 : مگفت مظلوم و گرفتم رو بازوم ، بازوم تو خوابوند محکم مشت

 من به فقط زورشون شهر های دیوونه ی همه... من با نه ، بکن دلت با دعواشو برو... چه من به

 ...رسیده

 فکرات همش که سرت تو مخلفاتش و باغچه تموم خاک:  گفت عصبی و شد بلند افسانه

 ...ببینم نحستو ریخت خوام نمی دیگه و رفتم من... مسمومه

 ... بشنوه دلت از خدا:  گفتم رفت می بیرون اتاق از شتدا که افسانه به و خندیدم غش غش

 نماها به رو و کردم باز رو در و برداشتم خیز یه منم... بهم کوبید محکم رو اتاق در و رفت افسانه

 : گفتم
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 ...بردش می شب خفاش موقع یه... غروبه دم برسون رو افسانه پاشو

 ی متوجه تا باشن تنها هم با بیشتر باید تا دو این... گذاشتم شده انجام عمل یه تو رو ماهان

 باید و باده از پر اش کله هنوز ماهان اما... بود کرده توجه وقته خیلی افسانه البته... بشن همدیگه

 .. بشه جلب افسانه به اش توجه تا ، بشه خالی جوری یه

 گاهی و خوردم می زاپیت داشتم سکوت تو... بود گرفته پیتزا برگشت وقتی و رفت افسانه با ماهان

 اشه سگرمه ، بود برگشته تا چرا دونم نمی... انداختم می ماهان تلخ و عبوس ی چهره به نگاه یه

 هب رو ماهان که بود گذشته ماهان و افسانه بین حرفی یه یا چیزی یه حتماً... بود توهم ایتقدر

 بودم خسته ، نداشتم رو دنکر دو به یک ی حوصله ، نگفتم هیچی دیگه منم... بود واداشته سکوت

 که هایی صحبت با... خونمون برگردم خوام می گفتم می ماهان به باید اما... بخوابم خواستم می و

 از رت امن برام کجا هیچ که گرفتم رو خودم تصمیم داشتم وقت که ساعتی یه این و کرد افسانه

 ذاشتم می نباید... بودم هکرد رو مامان آغوش هوای دلم چرا دروغ... نیست خودمون ی خونه

 دگیزن فقط و داشتم دوست رو فرید هنوز... کنه پیدا من به احساسی درگیر این از بیشتر ماهان

 ماهان اب بخوام که بود محال گشتم برنمی هم فرید پیش اگه حتی... خواستم می اون با رو مشترک

 ...بدم ادامه

 : گفت مارال به رو بکنه بهم نگاهی اینکه دونب و شد بلند جاش از و شد سیر ما از زودتر ماهان

 ...بخواب بگیر بعد و کن قفل خوب رو در هم تو... خونه میرم من

 ...دارم کارت اتاقم تو بیا ماهان:  گفتم و شدم بلند منم که بره رفت

 : گفت خشن و من به نگاهم یه و انداخت من ی خورده نیم پیتزای به نگاه یه

 ...زد حرف میشه فردام... بخور کامل ذاتوغ بشین... نکرده الزم

 ...بخورم دیگه خوام نمی و شدم سیر... بزنم حرف باهات باید امشب همین... نخیر:  گفتم محکم

 خونم وارد دوباره داشت استرس...کردم گره هم تو دستامو نشستم تخت لب و اتاق تو رفتم

 و دفریا... دلواپسی و درگیری از پر ندگیمز های لحظه چرا ؟...نداشتم آرامش لحظه یه چرا... میشد

 این با بودم حیرت در خودمم ؟...میشدم مونده اونجا از و رونده اینجا از همیشه چرا... بود جدایی

 که ودب گرفته خوشگلی ژست یه... ایستاد سینه به دست و اتاق دم اومد ماهان... خوشم سرنوشت
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 هافسان و ماهان که بود این بخاطر لبخندم فقط ظهلح اون تو... نشست لبام رو لبخند ناخدآگاه

 : گفت دید رو سکوتم و لبخند ماهان وقتی... اومدند می همدیگه به چقدر

 ؟...بود همین کارت ؟...بدی تحویلم ژکوند لبخند فقط که داشتی نگه اینجا االن منو

 همین ، کردم فکرامو... خونمون برگردم خوام می بگم خواستم می نه:  گفتم و شد بیشتر لبخندم

 ...گردم برمی فردا

 : گفت محکم فریاد با و بهم تازید و شد تلخ... نگاهم به دوخت رو رنگش تیره نگاه حرفم با

 ...بکن زندگیتو و جات سر بشین... نمیری جا هیچ تو

 یم که هرچند... نیومدم کوتاه بازم اما... ممکنه غیر تقریبا دستش از خالصی که دونستم می

 می خشمش از... ترسیدم می ازش... میریزه بهم رو دنیا تموم ، بشه عصبانی اگه ستمدون

 حرفاش تحکم از منم همین برای... نبود دادن وا وقت... بود اومدن کوتاه وقت االن اما... ترسیدم

 ردو همیشه المثل ضرب این... شد تا سه کردیم ناشکری... شد تا دو بود کم یکی... شدم عصبی

 تنشس لبام به پوزخندی خودش مثل... برد می بکار مواردی همچین در همیشه که بود الهخ زبون

 : گفتم و

 ؟...شونیدب کرسی به رو حرفتون تونید می بلند صدای و زور با میکنید فکر که پسراس شما تو چی

 : کرد تهدیدم و گرف طرفم به رو اش اشاره انگشت و شد عصبی بیشتر ماهان بار این

 ...بد خیلی اونم ، بینی می بد وگرنه ، نرو من اعصاب رو وبارهد فریبا

 هم وت از تر گنده ، سَهلی که تو:  گفتم و ایستادم روبروش و زدم گره سینه تو دستامو خونسرد

 یا فهمی می اینو ، ام خونواده پیش برگردم خوام می: (  زدم داد... ) بگیره منو جلوی تونه نمی

 ؟...نه

 اون برای داری دونم می... فریبا خودتی خر:  گفت و جلو اومد قدم یه و زد زخندپو اون بار این

 ؟...تحقیراش برا یا ؟...شده تنگ کتکاش برا دلت.. زنی می بال بال مردک

 حق تو... کنی توهین اون به نداری حق تو... مردک بگی فرید به نداری حق:  زدم داد خشم با

 ....بیشتر که داداش یه ؟...منی ی چکاره تو مگه. ..کنی تکلیف تعیین من برای نداری
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.. .کرد پرت عقب به قدم چند منو و گوشم تو خورد محکم سیلی که بود نشده تموم حرفم هنوز

 با زمان هم... ماهان از غیر داشتم توقع کسی هر از... باشه زده سیلی بهم ماهان نمیشد باورم

 یه گوشم زیر زد که دید رو ماهان تا و اتاق تو اومد چایی فنجون تا دو با مارال ، خوردنم سیلی

 و در به ریخت هم اونا داخل چایی و شکست فنجون تا دو هر و افتاد دستش از سینی و کشید جیغ

 : زد داد ماهان به رو و اتاق تو اومد و نداد بهایی اما... دیوار

 ؟...میکنی غلطی چه داری

.. .میکردم نگاه ماهان به نفرت با داشتم و بود شده جمع چشمام تو اشک و بود صورتم رو دستم

 هب رو ماهان... بود شده حس بی صورتم طرف یه... داشت سنگینی دست عجب... کنه لعنتش خدا

 : زد داد من

 کن باز رو گوشات خوب حاالم... داداش نگی من به دیگه بمونه یادت که زدم بهت رو چَک این

 مآد مردک اون تا باشی اینجا مدتی یه باید... بری اینجا از زارم نمی میگم بهت چی دارم ببین

 و جات سر بشین و باش آدم پس ؟...فهمیدی... بشی تسلیمش راحتی این به زارم نمی... بشه

 ...بکن زندگیتو

 یه اونم و کنم سکوت تونم نمی دیگه... زدم می رو آخرم حرف باید... بیرون اتاق از بره رفت

 : گفتم همین برای... باشه داشته سکوتم از غلط برداشت

 ؟...شدی عاشق ؟...چیه دردت ؟...چته تو

 ، نداشت اون از کمی دست هم مارال... برگرده اینکه بدون بشه میخکوب جا در شد باعث حرفم با

 : زدم داد... بمونند بهت تو این از بیشتر نذاشتم... من به بود زده زل باز دهانی با

 زن یه عاشق تو... دارم صاحب منکه ؟...کردی ول رو دلت افسار چرا ؟...شدی من عاشق لعنتی

 ....پس اینقدر یعنی ؟...چرا ؟...شدی شوهردار

 ی یقه و برگشت یهو... کردم اش دیوونه رو ماهان باالخره آخرم ی کلمه با اما... ندادم ادامه دیگه

 رفتگ بدی درد یه کمرم تو که ، اردیو تو زد منو محکم اینقدر... دیوار به چسبوند منو و گرفت منو

 کنه جدا من از رو ماهان که کرد کاری هر و ماهان سمت اومد فوری مارال... نیومد باال نفسم و

 مارال موهای و کرد ول منو لحظه یه ماهان... کرد التماس ماهان به و زد جیغ بسکه از... نتونست
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 دیوار کنج هنوز که من سمت اومد دوباره و کرد قفل رو در و بیرون کرد پرتش اتاق از و کشید رو

 ...بودم چسبیده

 خون به چشمای با و کرد زندانیم دیوار و دستاش تا دو بین ، گذاشت من طرف دو رو دستاش

 : گفت و شد خیره بهم نشسته

 ببینم تونم نمی که اینقدر... دارم دوست و شدم عاشق آره... زارم می دلت به رو صاحبت اون داغ

 این... ممیگ چی دارم ببین باز گوشاتو خوب... میکنه تحقیرت و اذیت اینطوری داره لعنتی یدفر اون

 ، مردک اون بغل تو صاف بری و خونتون بری بزارم زودی این به که بیار در گُوشت تو از رو پنبه

 تا نهک عذرخواهی و بزنه رو خونه این در و بره و بیاد اینقدر باید عاشقته اگه اون ؟...فهمیدی

 مبراتون... سالمت به ، خواستیش هم تو و کرد رو کار این اگه... بشه ثابت من به الاقل عشقش

 ارهک همه ، صاحبت میشم من اونوقت نخواستیش تو و نیومد اگه اما... میکنم خوشبختی آرزوی

 با ای... بگذرم ازت راحتی این به تونم نمی و گیره منم دل چون... کنی مخالفت نباید هم تو... ات

 ...بیاد طرفت ای دیگه کس هیچ زارم نمی... من با یا فرید

 و کرد بهم رو پشتش و اونطرف رفت و برداشت رو دستاش زد جدی و محکم که حرفاش با

 برا داشت جدی جدی این ، بودم شوک تو هنوز حرفاش از... ایستاد و کرد جیبش تو رو دستاش

 با یدفر که بفهمه کسی خواستم نمی... بیارم درش اشتباه از باید... ریخت می ها نقشه چه خودش

 نماها برا باید و نداشتم ای چاره االن ولی...بمونه خودمون بین راز این بود قرار... کرده چیکار من

 عمیقی نفس... نگیره رو خاطرخواهی این ی دنباله دیگه و بیاد در اشتباه از کامل تا گفتم می

 : گفتم کامل نفس به اعتماد با و کشیدم

 ...عاشقتم میگی بازم ، داشتم رابطه فرید با بفهمی اگه حتی... ماهان

 اومد شده ریز چشمای با... شد کنده اش کله گفتم که طرفم برگشت سریع چنان سرش حرفم با

 زدن در به کرد شروع باز مارال اش خنده صدای از... کرد عصبی ای قهقه ای لحظه از بعد و طرفم

 بیداد و داد وسط ماهان... ندادیم فریاداش و مارال به اهمیتی کدوممون هیچ اما... ردنک التماس و

 : گفت مارال های

 ، دروغ و احمقانه دلیل این با که نیستم ساده من... بگو تازه چیز یه ، شده قدیمی دیگه ترفند این

 اورب داری توقع وقتاون ، بزنه دست بهت نزاشتی و بودی عماد کنار ماه هشت تو... بکشم پس پا

 ؟...بودی فرید با کنم
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... رسید می صفر به تحملم داشت دیگه... رفت می چرخ هیجده تریلی با اعصابم رو داشت دیگه

 : زدم داد

 اومدی وقتی چرا پس ؟...مادرم ی خونه ببری منو بیای خواستم ازت صبح روز اون چی برا پس

 شب اون...  بگم رو رازم تا بشیم جمع هم دور مخواست ازتون چی برا پس ؟...نبود اونجا فرید

 فکر پس... کرد برقرار رابطه باهام زور به و شد دیوونه میکنم جمع رو وسایلم دارم دید وقتی فرید

 وجلوش خواستم می که بود این بخاطر ؟...بود چی برای بود شده کبود که صورتم طرف یه کردی

 خوای می دونی می رو چیز همه که حاال... کرد رو خودش رکا کتک و زور با اون... نشد اما ، بگیرم

 ...نکن باور خوای می ، کن باور

 حبمتصا زور به و داشتم دوستنش که کسی مقابل در اونم... بکنم کاری نتونستم من شب اون

 ...بود شده معرکه بیار آتیش که بود عشقی وسط این هم و بود زیاد زورش هم ، فرید... کرد

 ...نکشتمت تا شو خفه... فریبا شو خفه:  زد نعره ماهان یهو

 زشا نمیگم... باختم فرید عشق به رو ام دخترونه دنیای و پاکیم من... ماهان نمیشم خفه:  زدم داد

 مه از تو و من راه که دونم می خوب اینو اما... میشه چی اون با عشقم و رابطه دونم نمی... گذشتم

 تشکس زن یه... زنم یه ، داشتی نگه آرزوهات توی ، تو که یستمن دختری اون دیگه من... جداست

 منو دهنش تر عمیق احساست تا و باش عاقل پس... میشه چی سرنوشتش نیست معلوم که خورده

 تو نه وگرنه... برادرم تو و مونم می خواهرت من وقت همه مثل داشتی دوست اگه... کن فراموش

 ...گیرم می رو سراغت من نه و بیا من سراغ دیگه

 جلوم اومد خشمگین نگاه همون با ماهان ، گذشت ماهان و من بین که سختی لحظات از بعد

 : زد داد و زدن ضربه من بازوی و سینه به جون کم های مشت با کرد شروع و ایستاد

 متون نمی و فریبا شدم عاشقت من ؟...پاشیدی من زخم رو نمک چرا ؟...گفتی من به رو اینا چرا

 ...تونم نمی لعنتی... بگذرم ازت

 ورتمص تو که گرفتم هاشو ضربه جلوی دستام تا دو با... خورد می بدنم به که بود مشت طور همین

 و نبود بدهکار گوشش اون اما... کنه رهام که میکردم التماس و رفتم می عقب عقب و نزنه مشت

 ماهانم... تخت روی شدم پرت و فرش ی گوشه به گرفت پام یهم که داد می ادامه خودش کار به

 اش نیمتنه که ، کنارم شد پرت من با زمان هم و داره نگه رو خودش نتونست اونم بود من با که

 و بود زده خیمه من روی طور همین ماهان... گرفت رو خونه سکوت ناگهان و من بدن روی افتاد
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 تو داشتم فقط که بودم شده گیچ وضعیت این از اینقدر منم... میشد خمار داشت چشماش

 و کرد زدن فریاد به شروع دوباره ، دید رو ما سکوت وقتی مارال... میکردم نگاه ماهان چشمای

 و دادم هولش رو فرید عصبی و اومدم خودم به مارال هوار و داد با... زد می صدا رو ماهان مدام

 : گفتم

 ...بشیم پشیمون دومون هر که نکن کاری... خدا رو تو پاشو ماهان

 ور صورتم جزء جزء و انداخت صورتم اجزای تموم به نگاه یه... شنید نمی منو حرفای انگار اون اما

 منو خدا... ام سینه روی لغزید صورتم روی از نگاهش ناگهان... کرد جستجو خمار چشمای با

 حالت یه اب بعد... بود مشخص واضح ام سینه نصفه که بودم پوشیده رو باز یقه بلوز این که بکشه

 و دمدا تکونش یکمی داشتم که قدرتی هر با ، میشدم روانی داشتم دیگه... لبام رو شد زوم بدی

 : زدم داد عصبی

 ... شو بلند خدا رو تو... میوفتم پس دارم... کن بس ماهان

 لحظه اون... وای... لبام روی گذاشت رو داغش و خیس لبهای بلکه و نشد بلند تنها نه ماهان ولی

 اونو ودب آوردم کجا از دونم نمی که نیرویی یه با... نیفته برام اتفاقی چنین و بمیرم ستمخوا می

 رطو همین و بیرون کشیدم پاش و دست زیر از رو ام خسته ی تنه و کردم دورش خودم از تقریباً

 : زدم داد بود شده سرازیر اشکم که

 ...گذرم نمی ازت ، حماقتت این بابت وقت هیچ ماهان... بخشمت نمی وقت هیچ

 بهم دردناک نگاه و شد پا درگم سر و کالفه تخت روی از و اومد خودش به تازه انگار فریادم با

 وت دیوار کنار... پست عوضی بود کرده گم رو گورش باالخره... رفت بیرون اتاق از فوری و انداخت

 باید مصیبت همه این چرا... بودم بدبخت چقدر من آخه... کردم گریه زار زار و شدم مچاله خودم

 وقاحت تموم با محرم نا پسر یه که حاال... کار خیانت بگه بهم باید فرید االن... اومد می من سر

 ...بود بوسیده منو

 یصدا با و کنارم اومد و اتاق تو برگشت ، بود نرسیده بهش و بود رفته ماهان دنبال به که مارال

 : پرسید ای گرفته

 ؟...کرد چیکار باهات هانما ؟...شده چی فریبا
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 ازش... زور به اونم... بوسید منو عوضیت داداش اون... مارال:  گفتم میکردم هق هق که طور همین

 ...متنفرم

 هکرد غلط اصالً  ؟...جراًتی چه به آخه ؟...بوسید رو تو ؟...چی:  زد داد و کشید بنفش جیغ یه مارال

 ...روانی ی پسره

 : گفت و ریخت اشک من همپای و گرفت آغوشش تو منو... میکردم هق هق هنوز

 ...کنم چیکار باهاش دونم می... میارم جا رو حالش بیاد بزار... عزیزم نباش ناراحت

 ...مونخون برگردم صبح تا کنم جمع رو وسایلم کن کمکم:  گفتم بودم مارال بغل تو که طور همین

. ..نیست امن جات خونه این تو دیگه... ریدا حق... عزیزم باشه:  گفت اعتراضی هیچ بدون مارال

 برادر نای چرا دونم نمی... ببینی آسیب این از بیشتر خوام نمی... برگردی که میکنم کمکت خودم

 به نتاما از نتونستیم که فریبا اتم شرمنده بخدا... بکنه حماقتی همچین یه باید من ی دیوونه

 ...کنیم مراقبت خوبی

 ازم مادر یه مثل... خوابوند منو و داد بهم آرامبخش یه مارال و کردم جمع رو وسایلم مارال کمک به

 ماهان که خواست ازم مدام و بود شرمنده اون ماهان جای به... برد خوابم اینکه تا کرد پرستاری

 رمباو... میگه چی داره فهمیدم نمی اصالً که بود اتفاق این به فکرم اینقدر من اما... ببخشم رو

 هخون اومدم اول از که بود خودم تقصیر همش... بکنه کاری چنین باهام ماهان روزی یه که نمیشد

 حال هر به... شناختند می بهتر رو خودشون جنس پسرا... کنه مخالفت داشت حق فرید... اش

 یکردم آرومم کم یه که مسکنی تنها فقط... کرد جمعش نمیشد دیگه و بوده افتاده که بود اتفاقی

 ماا... کنم رنگش کم ، آروم آروم رو اتفاق این همیشه برا ندیدنش با و بشم دور ازش هک بود این

 تربیش باید و بود حقم... بره بیرون دخترا ما ذهن از احساسی اتفاقات این زودی این به بود محال

 ... نیست تدبیر رو کرده خود معروف قول به... شدم می مجازات این از

 داری چرا پس... نکردم گناهی که من ؟...میکنی من با چیکار داری خدایا : کردم گله خدا به بازم

 ملتح دیگه ؟...کنم زندگی گناه احساس با نزار... بشم دیوونه نزار... میکنی مجازاتم اینطوری

 احساس... آدمم منم بابا ؟...بشه خراب من سر رو باید عالم های بدبختی ی همه چرا... ندارم

... تمرف فرو بدبختی تو خرخره تا... ندارم جا دیگه... داره ظرفیتی یه کسی هر... بسمه دیگه... دارم

 وایخ می ؟...میدی زجر اینقدر منو که میاری بدست چی خدایا ؟...بدم پس تاوان باید کی تا دیگه
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 معذاب اینقدر چرا... تدریجی مرگ این از کن راحتم و بکش دیگه طریقی یه به منو خب... بمیرم

 ؟...میدی

 و بغض تموم... رفتم مامان آغوش تو وقتی... مادرم پیش برگشتم آژانس با هشت ساعت صبح

 می رو خاله و رو مامان مدام... کردم خالی بغلش تو بود شده بیشتر دیشبم از که هامو غصه

 رویا وت دیگه و داشت واقعیت دیگه صحنه این... خونه این تو برگشتم که نمیشد باورم و بوسیدم

 برام همه و همه... گفتناشون شکر خدا بلند صدای... هاشون گریه و هاشون نوازش... ودمنب

 ...بود عسل از تر شیرین

 : گفتم مامان به رو کردم پاک رو اشکام که طور همین و شدم جدا مامان از

... شهن نصیبم مهر پر آغوش این دیگه و بمیرم ترسیدم می... پیشتون برگشتم که شکر رو خدا

 ...بیارم دوام ماهان ی خونه تو تونستم نمی دیگه و بودم دلتنگتون لیخی

 جا همین به اولم از تو... عزیزم اومدی خوش خودت ی خونه به:  گفت و کرد پاک رو اشکام مامان

 خوام یم... صبحونه برا بیا و بپوش خوشگلم لباس یه و بگیر دوش یه برم حاالم... داشتی تعلق

 ...بخوریم توپ ی صبحونه یه هم دور ها مدت از بعد

 : گفت و زد صدام مامان که رفتم اتاقم سمت به کنان اطاعت و دادم نظامی سالم یه

 می... بزنم جدید دکور برات که ریختم هم به خالت اتفاق به رو اتاقت ی همه... نرو اتاقت تو

 ...گردی برمی دونستم

 یمعن نگاه یه مامان و خاله... کنه عوض منو اقات دکور باید چی برا... کردم نگاه بهشون تعجب با

 یرونب بکشم چمدونم از حوله با رو نظر مورد لباس کرد کمکم و پیشم اومد خاله و کردند بهم داری

 اتاق تو رفتم خاله همراهی به ، بیرون اومدم حموم از وقتی... حموم تو رفتم خاله همراهی به و

 گشاد پا مد سفید ای پارچه شلوار یه با ، زیتونی ربع سه خفاشی آستین بلوز یه کمکش به و مامان

 لتکمی رو خودم خوشگلی ، لب برق یه با و ملیح آرایش یه و بستم آبشاری موهامو... پوشیدم

 ... آشپزخونه تو رفتم خاله با و کردم

 در ور هخال داد که... پایین پریدند هاشون صندلی روی از من دیدن با که بودند شده بیدار وروجکام

 پشت زا کنم بغلشون تا بودم نشسته پام تا دو رو که طور همین... بغلم تو پریدن دوتایی... آوردند
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 غش که وروجکا... بود داری خنده ی صحنه...  شکمم رو افتادند وروجکام و زمین رو شدم پرت

 : گفتم و خندیدم منم... خنده از بودند کرده

 ..یدنشد له که شما... برید ریسه بایدم

 خودم روی به اما ، میکرد درد دیوار به بود زده منو محکم ماهان که دیشب بخاطر هنوز کمرم

... یزم پشت نشستیم رفتیم خندیدن کلی از بعد باالخره...  کنم خراب رو شادیشون که نیاوردم

 قبع به رو متعجم نگاه ، سرم پشت از فرید صدای که بودم نگذاشته دهنم تو رو اول ی لقمه هنوز

 شسر تو دستش زد من به چشمک یه که طور همین... راحتی لباس و ژولیده موهای با... برگردوند

 : گفت و کرد سالم حالت همین در... زد می چنگ رو موهاش آروم داشت و بود

 ...بزنم لقمه یه هست من واسه جاییم

 نارک رو فرید ، میکرد نگاهم نگرانی با که طور همین و کشید عقب رو خودش کنار صندلی مامان

 : گفتم دلخوری با و کردم توهم رو اخمام... نشوند خودش

 ؟...بود کجا دیگه این

 ندهب دیشب... شدم مزاحمتون امروز که زیبا خانوم ببخشید:  گفت و کرد بهم قشنگی نگاه فرید

 جازها قعش گدای من به مهربونتون مادر... برم نداشتم رو جایی و بودم نشسته خونتون در پشت

 ...میکنم زحمت رفع خوردم صبحونه که االنم... بخوابم تون خونه تو رو دیشب ، دادند

 من های شکنجه دوباره... اوه... خندید می ریز هم خاله... خنده زیر زدند وروجکا فرید حرف با

 تمسخوا می... زد می حرف باهام قلم لفظ صبح اول اینطوری و بود پرو چقدر بشر این... شد شروع

 یم آرامش دلم فقط االن اما شده تنگ براش دلم درسته که کنم حالیش جوری یه و بزنم فریاد

 هم خانوم خاله و مامان ، بود معلوم هم قضیه ظاهر از که خونه این تو وجودش دیدن با که خواست

 ینم... گرفتم خون خفه همیشه مثل بازم اما... بودم داده دست از هم رو آرامش این بخشیدند اونو

 اولین این ولی... اتاقم تو رفتم می و میشدم پا وگرنه... کنم ناراحت رو ام خونواده خواستم

 ینا...  کنم ناراحتشون نبود روا و بخورم اونا کنار خواستم می سال دو از بعد که بود ای صبحونه

 دامها خوردن به خونسردی با و نگفتم هیچی پس... خرابم حال تو بود اومده مستقیم مشنگ فرید

 ...دادم
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 نمیشه تموم زدنش زل دیدم وقتی... داشت برنمی ازم چشم و زد می زل بهم گاهی ، خوردن حین

 : گفتم حرص با و کردم نگاه گرفت می ازم رو آرامش بازم داشت که چشماش تو خودش مثل منم

 ...اشهب پرو اینقدر گدا بودم ندیده حاال تا... آقا کنید درویش چشماتو اون بهتره

 مون خنده همگی ، اونا ی خنده از که خندیدند بلند صدای با وروجکا ولی... صدا بی اما ، خندید

 ... گرفت

 ؟...بودی دیده حاال تا خوشگلی این به گدا... فریبا آبجی:  گفت من به خطاب فرناز

 ؟...قشنگه کجاش این:  گفتم فرناز به رو و زدم پوزخند یه من اما... خندیدند همشون حرفش با

 ...کرد باور دیدی موقع یه... نده بهش کاذب بنفس اعتماد بیخودی

 ردهنک ناراحتش نیومده هنوز اینکه برای... میکنی زیادروی داری یعنی که کرد اخم مامان حرفم با

 مامان هب خوردم که دیگه ی لقمه تا چند از بعد... انداختم پایین رو سرم و نگفتم هیچی دیگه باشم

 : گفتم

 ...نبرد خوابم اصالً دیشب... بخوابم اتاقم تو میرم مامان

 ... باش راحت ، دخترم بخواب برو:  گفت مهربونی با مامان

 ...هم اپت و تیپ به زنیم می فرید با بمونم بیشتر دیگه ی دقیقه یه اگه دونست می اینکه مثل

 ، هکن عوض رو اتاقم دکور خواد می بود گفته که افتادم مامان حرف یاد تازه ، اتاقم تو اومدم وقتی

 هنوز من دید وقتی و اتاق تو اومد خاله که بودم مامان حرفای گیج هنوز... بود مرتب که اینجا اما

 : گفت بگم چیزی اینکه از قبل و خندید میکنم فکر چی به دارم فهمید و ایستادم اتاق وسط

 گفت مامانت... بدهکاریم گفتیم بهت هک دروغی بابت خواهی عذر یه مامانت و من... عزیزم خوب

 اینقدر و اینجا بود اومده دیشب فرید که بود این بخاطر فقط کنه عوض رو اینجا دکور خواد می

 وریاونط ما... کرد قبول مامانتم خب... بخوابد تو اتاق تو رو شب خواست مامانت از که بود دلتنگت

 ...بشی شوکه فرید دیدن با و اتاقت تو نری صبح اول که گفتیم

 ارهدوب و بخشید و فرید مامان چطوری دونم نمی... میاد دسیسه بوی بازم:  گفتم و زدم پوزخندی

 ...بشه شروع عذابم دوباره اینکه نه... برسم آرامش به تا اینجا اومدم من خاله... داد راهش اینجا
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 وت از آرامشو نیست قرار کسی... عزیزم نباش نگران:  گفت حوصله با و گرفت رو دستم خاله

 ...میکنه تعریف برات رو چیز همه مامانت بعد ، کن استراحت یکمی برو حاال... بگیره

 و بود خورده بهم که انداختم تختی رو به نگاه یه... گذاشت تنها منو خاله و دادم تکون سری

 یشبد حسابی فرید... بود ولو پشتی رو داشتم تخت کنار عسلی میز رو همیشه که کوچکی عکس

... بستم رو چشمام و تخت روی انداختم رو خودم... پرو ی پسره... بود کرده پذیرایی خودش از

 از منو فهمیدم می کاش ای... داد می آرامش بهم بودنش... میکرد هوایی منو دوباره داشت عطرش

.. .کنم فراموشش تونستم نمی دیگه... گرفتم می رو تصمیمم زودتر که خواد می جنسی چه

 خونه این تو االنشم بودن ، نگذریم حق از... بود العاده فوق برام رابطه اون تو مهرش و شقشع

 ...بده قرار هدف دیگه بار یه رو غرورم زاشتم می نباید اما بود حیات آب برام

 فوری... سرمه باال یکی کردم حس... میکردم سیر افکارم تو و بود بسته چشمام که طور همین

 نشستم جام سر فوری... خورد گره فرید عاشق و مهربون چشمای تو نگاهم و ردمک باز رو چشمام

 : گفتم عصبانیت با و

 ؟...اتاقم تو بیای داد اجازه بهت کی

 هاجاز باید زنش اتاق تو بیاد خواد می وقتی آدم مگه:  گفت خونسردی کمال در و زد کمر به دست

 ؟...بگیره

.. .بود انداخته راه گربه و موش بازی انگار... شدم خیره بهش تموم بهت با و کردم کُپ حرفش با

 حفظ رو خودم خونسردی باید میکردم که کاری اولین... زبل فرید کنم چیکار باهات دونم می

 و نهک عصبی منو نشه باعث که بگیرم رو کاراش جلوی بتونم موقع به تا نرم در کوره از و میکردم

 خودش که میکردم پیاده هاش نقشه کردن ختثی برای رو هایی راه یه بعد... بگیره ازم رو آرامش

 : گفتم و زدم پوزخندی خیال بی خودش مثل منم همین برای... طرفه کی با بفهمه

 ...زنت بشم دیگه من که گدا بچه خیره دیدی خواب

 ...ومخان فریبا آره... باشم گدا بچه میاد بهم... هدف به زدی درست:  گفت و خنده زیر زد حرفم با

 هالک و گدا من... ام خونه این دختر دستای محبت گدای من... ام خونه این دختر عشق گدای من

 ...ام خونه این دختر آغوش
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 منو شآرام اینقدر... بیرون برو و کن بس فرید:  زدم داد کنم تحمل رو اراجیفش تونستم نمی دیگه

 ...نزن بهم

 وامخ می... عروسکم میکنی اشتباه:  گفت و زد زل بهم برگشت و نشست تخت لب و خندید بازم

 ...محبتم با... عشقم با... بدم آرامش بهت

 گهدی کلمه این مقابل در... خدایا... هزار رو رفت ضربانش قلبم دوباره عروسک ی کلمه شنیدن با

 صدای با و ایستادم بهش پشت و پایین اومد و شدم بلند تخت روی از... بیارم دوام تونم نمی

 : گفتم زونیلر

 ...میکنه درد سرم ، بخوابم خوام می... برو خدا رو تو فرید

 : خورد می گردنم به گرمش نفسای... شنیدم سرم پشت از رو صداش

 بغلم تو بیا... منو هم و میدی زجر رو خودت هم چرا... سرم تو بخوره دردت... بشم فدات... عزیزم

 ...منه آغوش دردات ی همه نمسک که خودم پیش بیا... کنم آرومت خودم تا

 باز رو اون و در سمت رفتم آروم... نبودم بند پاهام رو دیگه... شد خراب خراب حرفاش با حالم

 :  زدم داد کنم نگاهش اینکه بدون و کردم

 ...بیرون

 به دستم و بود پایین سرم... کردم حس صورتم روی ، رو نگاهش سنگینی... در سمت اومد

 : گفت و دستم رو گذاشت رو ستشد... در ی دستگیره

 و شیببخ منو باالخره تا... میام روزنه از کنی بیرونم پنجره از... میام پنجره از ، کنی بیرونم در از

 ...باش خودت مراقب... خودم عروسک بشی و پیشم برگردی

 اب ...رفتم وا در پشت همونجا و کردم قفلش و کوبیدم بهم محکم رو در منم و بیرون رفت فرید

 می همب وقتی... نشد ، کنم فکر کمتر بهش دیگه و بمونم دور ازش تا بودم کرده که تالشی ی همه

 حساس کلمه یه این به فقط من... بدم براش رو دینم و دل خواستم می... خودم عروسک گفت

 : گفتم ریخت می اشکام که طور همین... دادم می وا کلمه یه همین با و بودم

 دونم نمی... شده آرزو آرامش جرعه یه واسم دیگه میرم جا هر... برس دادم هب خودت... خدایا

 لحن اما... میکنه شروع باهام رو جدیدی بازی یه داره تقدیر این دوباره یا منه مال فرید اصالً 
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 باز فرید...  بود سخت برام باورش ، زد می حرف باهام عشق از داشت صداش غم و حرفاش

 ور وضع این تونم می کی تا دونم نمی... کنه ام وابسته که اومده باز... کنه ام دیوونه که اومده

 ...دونم نمی هیچی دیگه... کنم تحمل

 خوابم اشک از سیلی با و کشیدم هام ریه به رو تنش عطر تموم و انداختم تخت روی رو خودم

 ..برد

 زا قبل شبها اما... ندیدمش دیگه بود رفته فرید که روز همون از و گذشت می اومدنم از روزی پنج

 داشتم دوست... ببخشمش که میکرد پشیمونی اظهار خیلی و فرستاد می پیام برام خواب

 خیلی شهب مجبور و ببنده دل دوباره ترسید می... بود ترسیده قلبم اما پیشش برگردم و ببخشمش

 دمب بال و پر افکارم نای به بود زود هنوز... نداشت رو دیگه شکست یه طاقت دیگه... بکنه دل زود

 ...بشه ثابت بهم عشقش تا دادم می خرج به حوصله بازم باید... 

 ماهان از هیچی من... پرسید رو حالم و بود زده زنگ مارال بار یه فقط... نبود خبری ماهانم از

 شجواب چیزی... کشه می عذاب داره و پشیمونه خیلی کارش اون بابت گفت مارال اما ، نپرسیدم

 و گذشت اومدنم از ماهی یه... بشنوم موردش در حرفی نه و ببینمش خواستم می فعالً  نه... دمندا

 قطف اونم و کردم بسنده سالم یه به و دیدمش حیاط تو اول بار که مون خونه اومد بار دو فقط فرید

 مامان زا گذشت که ای دقیقه ده از بعد... ببینه رو مامان که خونه تو رفت و داد رو سالمم جواب

 بار راب اعتناییش بی همین برای... بیرون رفت خونه از کنه نگاه بهم اینکه بدون و کرد خداحافظی

 مامان... اش خونه بود برگشته همدیگه دیدن بدون و نیومدم بیرون اتاقم از بود اومده که دوم

 ...بارید می ازش دلخوری و بود چیز همه گویای کافی حد به نگاهش اما... گفت نمی بهم هیچی

 یم افسانه با وقتم بیشتر و میشدم آماده جدید سال تو دانشگاه به رفتن برای کم کم داشتم

 حسابی... رفتیم می باال همدیگه کول و سر به و میکردم بازی وروجکا با هم خونه تو... گذشت

 از ور ساحسا این میکردم سعی اما بودم دلتنگش... میکردم فکر فرید به کمتر و بود گرم سرم

 گرم یحساب سرم و گذشت می دانشگاه به رفتن از هم هفته یه... ببینم آزار کمتر تا کنم خفه درون

 رفتم... میکنه مغز گردو داره مامان دیدم... خونه اومدم دانشگاه از که روز یه... بود خوندن درس

 : گفتم و بوسیدم رو دستش

 دستای و بخرم گردو مغز برات تا بگی خواستی می خب ؟...میکنی چیکار داری برم قربونت

 ...نکنی خسته اینقدر رو نازنینت
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 هب بزن زنگ یه پاشو ، حرفا این جای به... نریز زبون اینقدر... خب خب:  گفت و پام به زد مامان

 ...کنم درست فسنجون خوام می اینجا بیاد شب بگو بهش و فرید

 ؟...بزنم زنگ من ؟...چی:  گفتم تعجب با

 هی االن ام بچه... خوردی جا اینطور که کنی هوا آپولو که نگفتم ؟...چیه:  گفت خونسردی با مامان

 نگیره معده زخم فردا... خوره می بیرون مزخرف غذاهای این از حتماً و چپیده خونه تو که مدتیه

 ...خیلیه

 ...بکن کاریش یه خودت... نخواه ازم رو کار این مامان:  گفتم التماس با

 ...بده انجام خواسیتم ازت که رو کاری برو... بزن زنگ میگم وقتی:  مامان

 ...کشید تیر قلبم وای:  داد ادامه و گذاشت قلبش رو دستش بعد

 هدون می خودشم ، برم قربونش... کنه بازی نقش بود بلد خوب... میاره در بازی داره دونستم می

 و شدم دوال...  بزنم حرفی نمیده اجازه غرورم این اما اینجا بیاد امشب فرید خوام می خدا از منم

 : گفتم و بوسیدم رو سرش

 ...میکنی اذیت مصلحتی خودتو چرا... زنم می زنگ... گلم باشه

 وندوتاش هر... میکردند بازی داشتند تختم رو وروجکا... اتاقم تو دویدم و زدم خاله به چشمکم یه

 : گفت ازیمهن... اومد در دادشون که دادم فشار هم به رو

 ...نکنی رو اینکار ما با دیگه که بده فشارت اینقدر میگم بیاد فرید داداش بزار

 همه ممکنه و داره زور اون... نکنی فرید داداش به منو چغلی خدا رو تو:  گفتم و کردم لوس خودمو

 ...میشید فریبا آبجی بی اونوقت...  بمیرم بعدم و بشکنه استخونامو ی

 : گفت و داد تکون طرفم به رو اش اشاره انگشت قشنگ خیلی فرناز

 ... بخوری فرید داداش از باید کتک دست یه وگرنه... باشه آخرت ی دفعه

 دوشون هر به آبدار بوس تا دو و خندیدم غش غش که بود قشنگ فرناز حرفای و حرکت اینقدر

 : رفت آسمون به مامان داد باز که کنم عوض لباشامو که شدم بلند و کردم

 ؟...زدی زنگ فرید به
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 ...زنم می االن:  گفتم و اومدم خودم به یهو

 ؟...خوای می چی هان:  گفت حال بی طوالنی مکث یه از بعد... نگفتم هیچی و گرفتم رو شماره

 دمش با داره دونستم می... دیوونه...  بود خورده چیزی یه اینکه مثل ، برد ماتم زدنش حرف طرز از

 همین برا... بده نشون رو اصلیش خود که داد نمی اجازه بهش غرورش اونم اام... شکنه می گردو

 :  گفتم و شدم عصبانی

 ؟...خوردی ماری زهر دوباره... مرض و هان

 ؟...شدی نگرانم... زیتونی چشم خوشگل عروسک وای:  گفت و زد قهقهه

 راحت تدست از ملت یه و کنی سنکوب تا بخور اینقدر... نکن غلط برداشت... نخیر:  گفتم خشم با

 ...بشن

 می اینجا بیای شب گفت مامان بگم زدم زنگ فقط:  دادم ادامه... نگفت هیچی اما خندید بازم

 ...بپزه فسنجون خواد

 منو.. .یاقوتیت لبای دسر بعد ، فسنجون اول... امشب شود چه... جون آخ:  گفت و کشید سوتی یه

 ...محاله محاله خوشبختی همه این

 گفتم و ندم سوتی که گرفتم رو نیشم جلوی... پرو ی پسره رفت نمی که رو از... بود گرفته ما خنده

: 

 ...دانه پنبه بیند خواب در شتر

 به میدم قول بهت... بینیم می هم بیداری تو... جونم نه... عروسکم نه... عزیزم نه:  گفت و خندید

 ...برسونمت آرزو این به زودی همین

 نای... شدم خیره گوشیم به ای لحظه تا و کردم قطع رو تلفن... گفت ی پرت و چرت داشت دیگه

 ...بود خراب ذاتش اولم از پسره

 سوم و بیست فصل.....  @
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 با و پوشیدم صورتی ی مردونه پیراهن یه... بیرون اومدم و گرفتم دوش یه و حموم رفتم عصری

 یراییپذ تو رفتم... ندم فرید دست ونهبه و نیاد چشم به آرایشم زیاد که صورتی ملیح آرایش یه

 : گفت و زد تپلش دستای اون با محکمی دست یه افتاد من به که چشمش فرناز یهو که

 .....اولوالی

 : زد داد فرناز به رو شد متوجه که خاله... کردم هنگ حرفش از

 ...کن صحبت درست... زدی بود حرفی چه این... فرناز

 ...برده ارث به شما الطاف از رو ها کلمه این:  داد ادامه و رفت من به غره چشم یه بعد

 به که دیدم می رو وروجکا یا و مامان یا خاله وقتی خودم چون... نشدم ناراحت خاله ی کنایه از

 یه اب... میکنه تقلید من از داره هم فرناز االن ، گفتنم می رو کلمه این بهشون رسیدند خودشون

  گفتم فرناز به اخمی

 ...میکنه قهر باهات فریبا آبجی وگرنه ، بگی رو کلمه این نشنوم هدیگ

 ؟...میگی خودت چرا پس:  گفت و شد آویزون فرناز ی لوچه و لب

 ...کن قهر من با هفته یه هم تو گفتم اگرم... نمیگم دیگه... کردم غلط منم:  گفتم

 ...باشه:  گفت و کرد باز رو اخماش

 : گفتم و کردم بیرون به نگاه یه... اومد در صدا به ونهخ زنگ که بوسیدم رو دوشون هر

 ...اومده گداهه آقا دوباره... کنید باز رو در بدوید

 ...زنی می رو حرف این باشه آخرت ی دفعه:  گفتم و بهم توپید مامان اما... خندیدند ها بچه

 ...کشم می رو دهنم زیپ اصالً... خب خیلی:  گفتم و خندیدم

 ظهلح یه که شد پیدا اش کله و سر عالی تیپ یه با و قرمز رز گل دسته یه با یدفر وقت این در

... بود کرده وجود اظهار خودش از زودتر عطرش که بود زده عطر اینقدر... رفت ضعف براش دلم

 : گفت و گرفت طرف به رو گل

 ...خودم عزیز گل تک به عشق با سالم
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 چهار وزبل یه... کنه دیوونه منو امشب خواست می تیپش این با المصب... گرفتم ازش رو گل اخم با

 ای پارچه شلوار یه با بود زده باال مدل خوش آستیناشو که بود پوشیده ای سورمه و آبی خونه

 نقره تکلف زنجیر یه با اش مردونه گردن و بود گذاشته باز آباد ناکجا تا که اشم یقه... براق مشکی

 رو که اسپرت کت یه با... بود گذاشته نمایش به خوبی به رو ستبرش ی سینه که بود شده مزین

 ردک خودش ی متوجه منو که داد تکونی و بود دستم که رو گل دسته... بود کرده خوش جا دستاش

 : گفت خودش خاص شیطنت با و

 ...هپروت تو رفتی سر یه اینکه مثل... عروسک میکنی سیر کجاها

 : گفت که اومد سرم پشت از صداش... ونهآشپزخ تو رفتم و کردم اخم بهش بازم

 ...خانوما خانوم... واجبه سالم جواب گفتند قدیم از

 ییکم و نبوده سال دو فریبا... نباش ناراحت تو... پسرم سالم علیک:  داد جواب مامان من جای به

 ...کنم درستش میدم قول بهت اما... زنه می لنگ تربیتش

 : گفتم مامان به اعتراض با بعد و زد می پوزخند داشت که دمکر نگاه فرید به اول عصبانیت با

 ...نکنا شروع باز... مامان

 ...کوفت و مامان:  گفت و رفت بهم اساسی ی غره چشم یه مامان

 زد می حرف وروجکا با داشت که اومد می فرید صدای... رفت بیرون آشپزخونه از و گفت رو همین

: 

 ور گل... من شیطونای اما... خواید می گل فرید داداش از اول ی هدفع مثل نکنه ؟...چتونه شما باز

 ...آوردم بزرگ شکالت تا دو شما برا... بود عشقم برا آوردم که

 ...کرد راهی رو اونا راضی و دستشون داد رو شکالتا و کرد جیبش تو رو دستش بعد

 خیرشا رفتارای و فرید فکر به بسکه از... میکردم درست ساالد داشتم آشپزخونه تو که طور همین

 وخودش جت مثل فرید... کردم خبر با رو همه محکم آخ یه با و بریدم دستم چطوری نفهمیدم بودم

 : گفت عصبی دید رو خونم پر انگشت وقتی و بهم رسوند

 ...ردک ناقص رو دستش زد چطوری ببین... چلفتی پا و دست ، نمیکنی جمع بیشتر رو حواست چرا
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... دبودن بریده سر گاو انگار که چکید می میز رو اومد می ازش خونی چنان... بود شده ناقصم واقعاً

 و مزخم رو گذاشت و کشید دستمالی بالفاصله فرید و آورد رو کاغذی دستمال بسته فوری خاله

 می داشت دستاش حرارت از دستم مچ ، درد همه اون تو... اومد در دوباره آخم که داد فشار

 بود وهمت اخماش کردم نگاهش وقتی... بود کرده گیر نونوایی تنور توی دستم اینکه مثل... سوخت

 فرید... زد می غر آروم و گذاشت میز روی ، رو اولیه های کمک جعبه مامان... میکرد نگاهم خشم با

 و بودم گرفته گاز رو لبم زخم سوزش از... اومد می خون داشت هنوز که زخمم رو کشید بتادین با

 اونا ، وروجکا نگران چشمای دیدن با ، کردم باز رو چشمام که ای لحظه از بعد ، بستم رو امچشم

 :  گفتم و گرفتم بغلم تو رو

 ...میرم می نکنید نگام اینجوری... میشه خوب فردا تا... برم قربونتون نشده چیزی

 وسط اینم ، بود تهگرف ام خنده... بمیری میکنی غلط یعنی که کرد غلیظی اخم یه فرید حرفم با

 و کرد گل شیطونیاش دوباره... کنارم نشست و بست باند با رو دستم... بود آورده گیر وقت معرکه

 : گفت گوشم دم و کرد باز هم از رو اخمش

 ...کردم پرت رو حواست که ببخش... آخیه

 ...منظور:  گفتم رنگ پر اخم یه با و کردم نگاهش بهت با

 دفعه این... دهنش تو گذاشت کاهو تیکه یه کاسه توی از و نگفت چیزی و کرد نگاهم شیطون

 : گفتم تر محکم

 ...نده من تحویل نیمه نصفه یا... بزن درست رو حرفی یه یا ؟...بود چی منظورت

 ...افتادی روز و حال این به کردن فکر به افتادی و دیدی منو تا... خب:  گفت و خندید

... نهک باز خودت برا نوشابه یکمی:  گفتم و زدم پوزخندی... گفت می راست رو یکی این خداییش

 ...شیفته خود

 ...خوایم می نوشابه هم ما:  گفت که اومد فرناز صدای یهو

:  گفت بهشون رو و خندید هم فرید... گرفت ام خنده... بودند ما سر پشت سایه مثل وروجکا این

 از عدب... نوشابه گفت اشتباهی... دوغ بگه رفت فریبا آبجی... نداریم نوشابه ما ؟...چیه نوشابه

 : گفت و کشید رو دماغم نوک و شد بلند جاش
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 ...خودم صورتی عروسک... کردناتم انکار همین عاشق

 نشم خل امشب... برسه دادم به خدا... اوه... بیرون رفت آشپزخونه از که رفتم بهش ای غره چشم

 : گفت مامان به رو فرید که خوردیم می غذا داشتیم سکوت تو شام میز سر... خیلیه

 ...خوشمزگی همین به... کنه می درست فسنجون شما مثل فریبا دونستی می دایی زن

... دز مهربونیش چاشنی هم چشمک یه و میکرد نگاهم مهربون که دوختم چشم فرید به تعجب با

 : گفتم دلخوری با که میکرد نگاهم تحسین با مامان

 درست فسنجون چطوری دونه می قمری ننه هر دیگه... نکردم هوا که آپولو انمام قول به... اوه

 ...کنه

 اج و خوب رو فسنجون بتونه دختری هر... میکنی اشتباه خاله نه:  گفت خاله و خندیدند همگی

 ...حسابی کدبانوی یه گفت میشه اون به ، کنه درست افتاده

 ...کردنشه شوهر وقت دیگه و:  گفت خاله حرف ی دنباله هم فرید

 که کردی تعریف همه این:  گفتم فرید به رو و زدم پوزخندی دوباره من اما... خندید ریز خاله

 ؟...من دادن شوهر به برسی

 در... ودب دیگه دخترای به منظورم... کردید ازدواج قبالً  شما... نخیر:  گفت و زد زیبایی لبخند فرید

 ی خونه مهمونی... شون خونه برگردن خواد نمی خانوم شاهزاده حاال دیگه بپرسم خوام می ضمن

 دیدی وقت یه... بزارند تنها وقت همه این رو دامادا تازه نباید که عروسا تازه... داره حدی مامانم

 ...خونه تو آوردنم و گرفتنم رو دیگه عروس یه دست

 : گفت و کشید هم در رواب فرید... میکردند نگاهم نگرانی با خاله و مامان... کردم عصبی ی خنده

 ؟...زدم ربطی بی حرف

 تو و من... رفته باال خیلی نفست به اعتماد مدت این... ربط بی ربط بی:  گفتم و خوردم رو ام خنده

 ...کن گوشت ی آویزه اینو... بریم سقف یه زیر تونیم نمی دیگه

 ور ما چقدر میگیم بهش ، نکنی عروسی فرید داداش با اگه... فریبا آبجی:  گفت مهناز ناگهان

 ...بده فشار ما مثل هم رو تو تا... میدی فشار
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 بگید مبه داد فشارتون فریبا آبجی دیگه بار یه اگه:  گفت وروجکا به رو و کرد بلندی ی خنده فرید

 ...برسم حسابش به تا

 : گفتم خاله به رو همیشه از تر عصبی من اما... خندیدند مهناز و فرناز

 ...زنند می دهنشون از تر گنده حرفای... کردید تربیتشون شما اند بچه اینا

 خسر صورتم عصبانیت زور از... انداختم پایین رو سرم... داد تکون رو سرش فقط و خندید خاله

 دایص با... بودند کرده سورپرایزم حسابی وروجکا و فرید... نداشتم غذا به میلی دیگه... بود شده

 : گفت لباش رو مسخره لبخند یه با... افتاد بهش نگاهم فرید

 ...خوام نمی پوست سرخ زن من باشه یادت

 تا بامش باید بره پیش اینطوری اگه... شدم عصبانی بیشتر بار این ، چیه منظورش فهمیدم تا

 : گفتم و شدم پا میز سر از...  باشم آقا خدمت در هم صبح

 ...دمش خسته همتون دست از... داره حدی هم لودگی... کن بس

 ...بهم کوبیدم محکم رو در و اتاق تو رفتم

 ارایرفت و حرفا... نیومدم بیرون اتاق از خواب موقع تا دیگه که بودم عصبانی دستشون از اینقدر

 هدیگ گفت می دلم... بودم گرفته قرار بدی راهی دو بین... بود نگذاشته آرامش برام دیگه فرید

 رو شعشق بیشتر باید و زوده هنوز که زد می نهیبم عقلم اما ، فرید پیش برگردم و کنم تمومش

 دونم نمی... رسیدم می جنون به داشتم برهم درهم ذهن و فکر همه این از دیگه... کنه ثابت بهت

 بود خوابیده کنارم که کسی های نوازش و عطر بوی از اما... بودم خواب خواب و بود گذشته چقدر

... بود کشیده دراز کنارم بود اومده جراًتی چه به که میکردم رفک فرید به حیرت با... شدم بیدار

 رو وجودش منم لحظه اون تو... شدم بیدار که بفهمه تونست نمی و بود بهش پشتم خوشبختانه

. ..داد می انرژی بهم... میکرد تزریق رو حمایت و آرامش حس بهم تنش گرمای همین خواستم می

 تو آروم و گذاشتم می اش سینه تو رو سرم و زدم می پس رو لعنتی غرور این خواست می دلم

 آروم داشت... داشت برنمی سرم از دست غرور این اما... خوابیدم می صبح خود تا امنش آغوش

 گوش حرفاش به عشقم تموم با زدم خواب به رو خودم که طور همین... زد می حرف باهام

 ...بود دلتنگم چقدر براش بمیرم... سپردم
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 چرا... بشم لطیفت پوست اون فدای:  گفت میکرد لمس رو صورتم طرف یه آروم که رطو همین

 باهات و بودم مُرده کاش ای... روندم خودم از رو تو و کردم رو اضافی غلط اون لعنتی شب اون

 دق بگم اگه... خوامت می خیلی... من ی فرشته... بکنی دل ازم اینطور که کردم نمی برقرار رابطه

 گرد نبیابو ی دیوونه یه برنگردی پیشم اگه... میرم می من نخوای منو تو اگه... کمه بازم دنیا یه

 سمک بی.. نزار تنهام خدا رو تو... شده حک قلبم تو سالگی پونزده از عشقت... مجنون مثل میشم

... استادم حق گرفتن تو من فریبا... بده جبران فرصت بهم اما... کردم اشتباه خیلی... نکن

 مین جون پای تا...میکنم حفظش دندون و چنگ با... گیرمش می باشه اسمم به حق اگه صوصاًمخ

 همه حفظش برای... بده مزه دیگه کسی دندون زیر به عدالت بی و ظالم دنیای این تو حقم زارم

 ...میکنم رو تالشم ی

 ایج ی همه در رو ضربانش که کوبید می محکم چنان قلبم... کشید موهام تو دست دیگه بار چند

 مین اینکه مثل... کشید عمیقی نفس و کرد فرو گردنم گودی تو رو سرش... میکردم حس بدنم

 نمی خودش روی به و بیدارم دونست می شایدم... بزنم داد سرش دوباره و بشم بیدار ترسید

 : گفت دل ته از و زد لبم کنار کوتاه بوس یه ام گونه سراغ اومد بعد و بوسید رو گردنم... آورد

 ...فریبا عاشقتم

 زا زود و شد بلند تخت روی از کردم حس که خوردم کوچیک تکون یه کنم جلوه عادی اینکه برای

 محوی لبخند... شدم خیره در به و کردم باز رو چشمام رفته شدم مطمئن وقتی... بیرون زد اتاق

 که شده متولد ازهت عشقی و داشتن دوست حس... تازگی حس... داشتم خوبی حس یه... زدم

 تمتونس نمی دیگه... کنم تحمل رو دوریش تونستم نمی دیگه... میشد سرازیر هام رگ تو داشت

 های قلب سهم... بودیم همدیگه مال هم اول از فرید و من... میکنه قراری بی برام داره ببینم

 لقمتع فقط فرید. ..میکردم تمومش رو چیز همه و میکردم مشورت مامان با باید... بودیم همدیگه

 ینیشیر خواب به گرفته نوازش به رو ام گونه لبهاش و فریدم آغوش تو اینکه حس با... بود من به

 ...رفتم فرو

 دبو خوابیده جا همین دیشب که هم فرید... بیرون اومدم اتاق از دانشگاه به رفتن ی آماده صبح

 باعث فرید دیشب حرفای و حرکات ادی... کردم سالم آروم... بود نشسته صبحونه میز سر آماده

 ... نیفتاده اتفاقی هیچ اینکه مثل... میکرد رفتار عادی خیلی فرید اما... بکشم خجالت میشد

 ...بخور رو صبحونت بشین:  گفت مامان
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 ...برسم کالس به تا برم زود باید... خوام نمی چیزی:  گفتم و خوردم شیر لیوان یه

 ...رسونمت می خودم بزن لقمه تا دو:  گفت و صندلی رو نشوند زور به منو و گرفت رو دستم فرید

 ...میرم خودم ممنون:  گفتم آروم

 ...زنه می حرف غریبه یه با اینکه مثل... میرم خودم ممنون:  گفت و آورد در منو ادای فرید

 ...داده قورت عصا... زدم اشتباهی حرف مگه:  گفت و بهم توپید... کردم نگاهش چپ چپ

 ...نکنید شروع باز:  گفتم اعتراض با... میکرد عصبیم داشت بازم... خندید ریز امانم

 و مکنار اومد که پوشیدم می هامو کتونی داشتم ها پله دم... حیاط تو رفتم و شدم بلند عجله با

 : گفت

 ...میشه دیرم شو سوار زود بیا

 ...نشه دیرتون که میرم خودم بفرمایید شما:  گفتم حرص با

 ور دستم که افتادم راه پوشیدم که هامو کتونی... بود من منتظر طور همین و نداد رو جوابم ریدف

 : زدم داد... کشید حیاط در طرف به منو و گرفت

 ...برم خودم خوام می... روانی کن ولم

 : گفتم و گرفتم رو در ی حلقه رسیدم که در به... میکشید منو طور همین و نکرد گوش اما

 ...نزدم جیغ تا فرید کن ولم

 ام هدیگ... رسونمت می که گفتم... نرو من اعصاب رو فریبا:  گفت درهم اخمایی با و ایستاد فرید

 ...نکن اعتراض

 راه و نشست خودشم... ماشین تو کرد شوتم و کرد باز رو در و ماشین سمت کشید منو طور همین

 ...افتاد

... زدم زنگ بهش و برداشتم رو گوشی... بود منتظرم ایستگاه تو که افتادم افسانه یاد ماشین تو

 : اومد در دادش نکرده سالم هنوز

 ...عالفم اینجا ساعته دو ؟...هستی قبرستونی کدوم
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 : گفتم بیارم در رو فرید لج اینکه برای... خوردنش حرص از گرفت ام خنده

 میام خودم برو تو.. .میدم جون عزرائیل به دارم و قبرستونم تو االن من ، زدی حدس درست

 ...بینیم می رو همدیگه اونجا ، دانشگاه

 دستم از رو گوشی فرید... فریبا گفت تا و زنم می حرف چی از دارم ببینه بود شده کنجکاو افسانه

 : داد رو افسانه جواب و قاپید

 از گها شمام.. .میده عزرائیل به جون داره و منه با االن ایشون... میگه درست فریبا... خانوم افسانه

 ...دنبالتون بیام شدید سیر جونتون

 اول بود کرده هنگ فرید و من حرفای از حتماً ... گفت بهش چی بیچاره ی افسانه دونم نمی

 : گفتم آروم و برداشتم رو گوشی... پام رو پرت رو گوشی خداحافظی از بعد... صبحی

 ...زکی گفته روانی به

 :  زد داد و شنید رو حرفم که بود تیز خیلی گوشاشم اینکه مثل

 و شو خفه پس... رسونده جنون به منو عشقت... کردی روانی منو تو... روانیم از بدتر من... آره

 ؟...فهمیدی... میاری در خوابم اتاق از سر ، دانشگاه جای به وگرنه... نرو راه من اعصاب رو زیادی

 یچ دیشبش های زمزمه اون پس... کرد دخر منو و شد شلیک قلبم تو ای گلوله آخرش ی جمله با

 هوسش... کنه آروم رو اش غریزه و برگردونه منو که بود کاری سر همش. میگفت عشق از که بود

 دل تونه نمی و کنه تجربه باز خواد می... رفته دندونش زیر رابطه طعم که حاال... کنه خالی رو

 و دادم تکیه صندلی پشتی به سرمو ؟...میکنی چیکار احساسم و من با داری... خدایا... بکنه

 قمعاش دیگه فرید... گرفت رو نفسم جلوی و کرد رشد گلوم تو کال بغض یه... بستم رو چشمام

 رابطه من با راحتی به و باشه داشته منو تونه نمی که بود این از نشون عصبانیتش همین و نبود

 زن هک میدم نشون بهش... نیستم اون خوشگذرونی ی وسیله من ، خونده کور ولی... باشه داشته

 ...بشه رفتار باهاشون چگونه باید و کجاست جایگاهشون ها

 داشوص تازه ، زد فریاد وقتی و میگه چی فرید نشنیدم که بودم غرق خودم آور زجر افکار تو اینقدر

 ...شنیدم

 ؟...گفتم چی شنیدی:  فرید
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 : زد نعره باز که دادم تکون سری طفق بزنم حرف باهاش نه و کنم نگاهش نه اینکه برای

 ؟...گفتی چی نشنیدم

 ...نزن داد اینقدر... لعنتی شنیدم:  زدم فریاد منم خشم و تنفر حس یه با

 ...خوبه:  گفت آروم بار این

 ی همه...متنفرم ، بکشه رخم به رو قدرتش مرد یه اینکه از... بود داده دست بهم بدی حس یه

 کرف رابطه این به ناخداآگاهشون ضمیر تو میکنند توجه زن یه به وقتی و دارن رابطه ی عقده مردا

 شکل گاهی که روح های خواهش این... ببرن لذت چطوری و کنند شروع چطوری که کنند می

 ...داره متضادی جلوهای و معلومه نا انسان خود برای غالباً... گیره می خودش به عقده

 اب و بودیم غرق خودمون دنیای تو کدام هر... کنیم سکوت که دادیم ترجیح دو هر دانشگاه دم تا

 تموم با رو در و شدم پیاده ایستاد که ماشین... رسیدم تا بودیم درگیر خودمون خیاالت و اوهام

... دش دور نظرم از و کند جا از رو ماشین گاز یه با هم فرید و کوبیدم بهم محکم داشتم که حرصی

 : گفتم بلند صدای با... بیرون بیاد خواست می و بود گلوم تو بغض و حرص این هنوز

 ...ندارن ای دیگه خاصیت هیچ مردا این... بکشن نعره بلدند فقط

 می جمع رو مردا ی همه که کرده اذیت رو شما نامردی کدوم:  گفت سرم پشت از یکی یهو

 ؟...بندید

 ارهب یه و بود جن مثل... مداشت کم رو یکی همین خدایا... دیدم سرم پشت رو پارسا و برگشتم

 ...بود شده ظاهر

 ...اجازه با... نیست مهمی چیز:  گفتم و کردم سالم آهسته

 نباهاتو خوام می... شکیب خانوم کنید صبر:  گفت و اومد سرم پشت که شدم رد جلوش از فوری

 ...بزنم حرف

 دانشگاه دم آور دشچن پوزخند یه با رو احمدی... رسید بهم هم پارسا که دانشگاه دم رسیدم

 اب پارسا به رو... بود ایستاده اونجا وقته خیلی که بود معلوم... زد می دید رو ما داشت که دیدم

 : گفت متلک

 ...بیاری در آسایشگاه از سر هم تو ترسم می... شدی قدم هم کی با باش مواظب... پارسا آقا
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 : زدم فریاد خشم با... کردم دیوونه ور عماد من میکردند فکر... شد خراب حالم جور نا حرفش از

 هیچ من به... قاتل هم و بود روانی هم اول از دوستتونم اون...  نکن الکی قضاوت و شو خفه لطفاً

 ...نداره ربطی

 ...و جد قاتل و روانی:  زد داد و شد عصبانی دادم رو جوابش بد دید که احمدی

 این دعوای سرآغاز مشت این... شد زمین پخش پارسا مشت با که بود نشده تموم حرفش هنوز

 نفرمون سه هر پرسیدند رو دعوا علت وقتی... یافت خاتمه حراست دخالت با که شد دیوونه تا دو

 شده آرزو برام آرامش لحظه یه دیگه... امروز بود مزخرفی روزی عجب... بردند حراست دفتر به رو

 بآ از زرد تو اونم که بود ماهان به امیدم ی همه... .دانشگاه تو نه و میکردند ولم خونه تو نه... بود

 خودم برا... بکشم نفس خودم برا... کنم زندگی خودم برا که نداشتم رو جایی دیگه... اومد در

 ...بگیرم تصمیم

 دعوا این باعث چی... شنوم می خب:  گفت و کرد نفرمون سه به رو مطیعی آقای حراست رئیس

 ...بیفتید همدیگه جان به اینطوری که بعیده هستید مملکت این ویدانشج که شما از ؟....شده

 : گفت من به رو مطیعی آقای بعد... کرد تعریف رو چیز همه گرفتن اجازه با پارسا

 ؟...کنید می تاًیید رو دارابی آقای حرفای شما... شکیب خانوم

 اب هاست مدت آقا این.. .مطیعی آقای بله:  گفتم و انداختم احمدی خونبار چشمای به نگاهی یه

 سر رو ها کوزه کاسه ی همه... شدند بیمار تدین آقای هم وقتی از... میدن آزار منو هاشون کنایه

 فادهاست فرصت این از آقا این و نشد قسمت که بود تدین آقای با ازدواج من قصد... شکوندند من

 ...بودند خودشون دعوا این باعث امروزم... دادند قرار اذیت مورد منو حرفاشون با مدام و کرد

 رس برید تونید می نفر دو شما:  گفت ما به رو و انداخت احمدی به نگاهی یه اخم با مطیعی آقای

 دفعه ...بگیرید اشتباه میدون چاله با رو مقدس مکان این ندارید حق شما ، پارسا آقای اما... کالس

 ...باشه آخرتون ی

 می کالس طرف به که طور همین... شد خارج دفتر از من همراه به ، مجدد خواهی عذر با پارسا

 : گفت پارسا رفتم

 وهینت بهتون داره که ببینم و واسم تونستم نمی... افتاد اتفاق این که متاًسفم... شکیب خانوم

 ...میکنه
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 ...ممنونم ازتون... کردید برادری... کردید لطف... پارسا آقای مرسی:  گفتم بهش رو و ایستادم

 گذره می مغزش تو چی دونستم می... انداخت پایین رو سرش و نشست پیشونیش رو بزرگی اخم

 ارهبی بدست فرصت یه خواست می و شده خشمگین دادم لقب برادر عنوان به اونو اینکه برای و

... ریدهپ قفس از مرغ نداشت خبر که بیچاره این خوب... بشم آشنا بیشتر همدیگه با بخواد ازم که

 قبل همین با همین برای... بودم شده عماد ی صیغه سال یه مدت به من که دونست نمی حتی اون

 : دادم ادامه بازم... بیارم درش اشتباه از اونو تونستم می برادر

 رمب که بدید اجازه االنم... انداختم دردسر تو هم رو شما که ببخشید... کردید دفاع ازم که ممنون

 ...نیست خوب حالم اصالً... کالس سر

 رفط به بزنه حرفی بدم اجازه بهش اینکه از قبل و کرد بهم نگرانی از پر نگاهی آخرم ی جمله با

 و ها نعره... بیارم دوام اینجا ظهر تا که بود نمونده برام رمقی حتی دیگه... افتادم راه به کالس

 کالس از ربعی یه... ودب گرفته رو امروزم حس تموم ، احمدی و پارسا دعوای و فرید بد برخورد

 منو سوالی کوچکترین بدون بود ای گذاشته سن به پا مرد که زنگمون این استاد اما ، موندم عقب

 ؟...پریده رنگت اینقدر چرا و شده چی پرسید ازم... نشستم که افسانه کنار... داد راه کالس به

 ...کنم تعریف رو چیز همه بعد تا نگو هیچی فعالً  گفتم بهش

 بهم ، خفنش اخم اون و چشماش با اما نزد بهم حرفی... احمدی ورود با شد مواجه کالس نپایا

 و شدم در کنارش از العملی عکس کوچکترین بدون... نیستم بابام ی بچه نکنم تالفی که فهموند

 ناو نه.. .نشست ما کنار و رسید کیک و کاکائو شیر تا سه با هم مارال... محوطه تو رفتیم افسانه با

 از که دادم هشدار بهش زدم تلفن بهش که روز یه... پرسیدم چیزی من نه و زد ماهان از حرفی

 ور برادرت... برسه فرید گوش به اگه که نزنه حرفی احدالناسی هیچ با کرد باهام ماهان که کاری

 هک سیدپر ازم و شد کنجکاو افسانه بار یه فقط...بود نزده حرفی حال به تا اونم و کن فرض مُرده

 کمیی هم با و خونه برگردم گذاشت نمی که گفتم فقط منم... بینم نمی برت و دور رو ماهان دیگه

 شد عقان حدودی تا... پیشم نیومده دیگه دلخوره دستم از اینکه بخاطر شاید و داشتیم بحث و جر

 ...نگرفت رو ماجرا ی دنباله دیگه و

 شحق گفتند و شدند خوشحال دوشون هر و فتادها احمدی و من بین اتفاقی چه که گفتم براشون

 مورد رد افسانه ، خندیدن کلی از بعد... خندیدند احمدی ی قیافه به کلی و گذاشتی دستش کف رو
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 ره که کردم تعریف براشون رو صبح جریان تاب و آب با خیلی که پرسید ازم تماس اون و صبح

 : زدم داد... بودند شده زمین پخش خنده از دوشون

 تا دو شما اونوقت و خورم می حرص فرید کار از دارم من... نوشتم یادگاری کی دیوار رو بگو منو

 ...خندید می من ریش به دارید دلقک

 موقع اون تو من جون... فریبا... گرم فرید آقا این دم:  گفت خندید می که طور همین مارال

  ؟...نکردی خیس شلوارتو

... گودزیال آقا از... کی از اونم ؟...ترس و من:  گفتم و بازوش به زدم مشت با و گرفت ام خنده

 ...کنم خیس شلوارمو و بترسم ازش چی برا خودمه دست رام آقا این نخیر

 طرف برگشت تامون سه سر ، احمدی صدای با که خندیدم می طور همین تامون سه هر داشتیم

 : گفت حرص با که اون

 ...جلف دخترای... بخندید آب رو

 برا دلت دوباره نکنه... باش حرفات مراقب... عوضی هوی:  گفت و شد عصبانی مارال حرفش اب

 ...ببینم خونه شور مُرده تخت روی رو تو ؟...شده تنگ مطیعی آقای

 خاصی لحن با و گرفت رو جلوش کریمی دوستش که بزنه مارال به لگد یه که جلو پرید احمدی

 : گفت

 ...آوردند برات رو مادرشون و پدر فردا دیدی موقع یه... رنزا بچه الف تا سه سر به سر

 ...آبادته و جد بچه الف:  زد داد دوبار مارال

 تو بریم که کردم مجبورشون و ببنده رو دهنش اون کردم وادارش و کشیدم رو مارال دست

 لک هم با گهدی ی دقیقه پنج اگه... رفتند ما پیش از و نموندند اونجا دیگه هم تا دو اون... کالس

 ...بود حراست دفتر تو نفرمون پنج جای االن بودیم کرده کل

 با تلفنی داشت که شنیدم بار یه فقط... نداشتم خبری فرید از روز دو این... گذشت دیگه روز دو

 از... فریاداش از... شدم خسته دیگه ، بشه خواد می چی هر... ندادم بهایی ، زد می حرف مامان

 اما... خواستم می آرامش... خواستم می محبت و عشق من... بود کرده ام ستهخ... زورگوییاش

 ...بود شده نیافتنی دست که آرزویی یه... محال آرزوی یه بود شده برام اینا ی همه گویا
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 دو... گرفت نفسم ماهان ی شماره دیدن با و خورد زنگ گوشیم... بودم درسام سرگرم که روز یه

 دست اینقدر.... نه یا بدم جواب که بودم مونده دودلی و شک تو... ودمشب ندیده که میشد ماهی

 مدام و نبود کن ول بار این... خورد زنگ دوباره نکشیده ثانیه به اما... شد قطع که کردم دست

 شارف رو سبز ی دکمه فقط و نداشتم ای چاره دیگه... رفت می پایین باال اعصابم رو زنگش صدای

 : گوشم تو پیچید دادش صدای... گوشم دم اشتمگذ رو گوشی و دادم

 ؟...نمیدی رو جوابم مرگته چه

 من اب که انگار نه انگار... میشه فیلسوفی یه ، دانشمندی یه نخوره ترشی دیوونه این... اوه... اوه

 : گوشم تو پیچید دادش صدای که نزدم حرفی بازم... بود داده انجام رو کثیف کار اون

 باید... میکنم اس برات رو آدرس... ببینمت خوام می ؟...کری به زدی رو خودت یا شدی کر فریبا

 ...نمیکنم شوخی که دونی می ، خونتون میام خودم نیای فریبا اگه بخدا... بیای

 دستش از هم و بود گرفته ام خنده هم... بود زده خشکم جام سر هنوز من و شد قطع تلفن

 تهدس چه فهمند نمی اصالً  و میکنند کاری خراب که بود ها هافتاد عقب این مثل... بودم عصبانی

 عقب همین مثل دقیقاً االن ماهان... میدن ادامه رو شون احمقانه کارای بازم و دادند آب به گلی

.. .بود گذاشته قرار پارک تو جا یه که کرد اس رو آدرس دقایقی از بعد... بود شده ذهنی های مونده

 گهدی و زد بهم رو تمرکزم تموم... برم اش خونه تو بود نخواسته ازم که بود باقی شکرش جای باز

 فتمر می اگه... نرم یا دیدنش برم که فکر تو رفتم ناچار به... بفهمم چیزی درسام از تونسم نمی

 اگه اما... بیفته چشماش تو چشمام خواستم نمی دیگه روز اون از بعد ؟...میکردم چیکار غرورم

 ریدف اگه... بشه درست دردسر برام بازم و برد لو اتفاق اون بود ممکن ، اینجا اومد می و رفتم نمی

 و رفتم می باید... خورد می هم به چیز همه دوباره و کرد جمعش نمیشد دیگه ، شده چی فهمید می

 و سالن تو رفتم میرم که اطمینان با... روم رومی یا زنگ زنگی یا... زدم می بهش رو آخرم حرفای

 : گفتم خاله به

 ...پارک برم افسانه و مارال با میخوام کنه آماده دیگه ساعت یه برا رو مهناز و فرناز

 ...نباشید تنها که بیاد باهاتون بگو فرید به:  گفت مامان اما ، کرد قبول خاله

 ... بیاد فرید نباید... نه:  گفتم و کردم هول یهو

 ؟...چیه منظورت:  پرسید تعجب با مامان
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 با شده قرار... نیست خوب زیاد حالش روزی چند مارال... آخه:  گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 یحرف تونه نمی بیچاره اون که بیاد فرید اگه... بزنیم حرف باهاش و پارک یه تو بریم افسانه

 ...بزنه

 بودم اننگر خیلی... نکرده باور رو حرفام که بود مشخص اش چهره از اما نزد حرفی دیگه مامان

 رو چیز همه و رفتم می باید نبود ای چاره اما... گفتم می دروغ داشتم بهش راحت اینقدر که

 دیگه ای شنگه الم یه و بفهمه فرید موقع یه که نشم نگران تماسش از بار هر که میکردم تمومش

 یمن تو اونم و تمگف راننده به رو آدرس... شدم راهی وروجکا همراه به بود بدبختی هر با... کنه پا به

 رو ماهان که کردم نگاه رو اطراف یکمی شدیم پیاده وقتی... پارک همون به رسوند منو ساعت

 تو داشت قلبم... سمتش رفتیم ها بچه با... بود نشسته پارک های نیمکت از یکی روی که دیدم

 .. .کنم برخورد باهاش باید چطوری اول ی لحظه تو دونستم نمی و کوبید می ام سینه

 بهم که ای لحظه ، کردم سالمش آروم رسیدم وقتی... داد تکون برامون دستی و دید دور از رو ما

 ، شد بلند اونا پای جلوی از وقتی... شد مشغول ها بچه با و داد رو سالمم جواب بعد و دوخت چشم

 جازها شونبه منم که کردند من به نگاه یه ها بچه... بازی سرسره برن تونند می که گفت بهشون

 فاصله با کنارش وقتی... بشینم گفت بهم رفتند ها بچه وقتی... باشن خودشون مواظب و برن دادم

 دهش خیره ها بچه به سکوت تو ای لحظه چند و نزد حرفی اما کرد بهم سنگینی نگاه ، نشستم

 هیآ یه. ..شدم می صحبتش طرف که باره اولین برای اینکه مثل... نداشتم خوبی حال منم... بود

 : گفت میکرد نگاه ها بچه به که طور همون و نبود منظورم بی که کشید

 ؟...آوردی خودت با رو ها بچه که ببوسمت دوباره ترسیدی

 نگاهش ، چشمام تو زد زل و برگشت اونم ، کردم نگاه بهش و شدم عصبی پرواش بی حرف از

 : گفتم خشم با... جسور و اپرو بی... بود شده ببوسه منو خواست می که روز همون مثل

 ؟...اهلل بسم داری حساب حرف اگه... بشنوم رو شما مزخرف حرفای اینجا نیومد

 پیشرفت... آفرین... خوبه ؟...شما شدم من حاال:  گفت و زد پوزخندی و انداخت باال ابروهاشو

 ؟...میکنه عوض اینقدر رو تو اشتباه یه دونستم نمی... کردی

 تماسال بهت چقدر که نرفته یادت... بود عمدی کارت... نکردی اشتباه تو... باهاشت:  گفتم خشم با

 ...نکردی گوش حرفام به اصالً تو و نکن رو کار این کردم
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 مطمئنم خودم به اما... بزار رو اسمش داری دوست چی هر:  گفت و انداخت پایین رو سرش ماهان

.. .کنم خواهی معذرت ازت که اینجا بیای واستمخ امروزم... شدم خارج خودم کنترل از لحظه یه که

 ...نمیره پیش عقلم میل به دلم دیگه و شدم عاشق خوب... فریبا ببخش منو

 منم ...زنی می حرف اینطوری که نیستم تو عشق من ماهان:  گفتم و گرفتم آتیش حرفاش از باز

 از هوگرن... مونم می کنارت مباز من کنی حساب روم خواهر یه مثل تونی می اگه... مارال مثل یکیم

 ...میشیم جدا هم از همیشه برا ، جا همین

... فریبا باشه:  گفت بود نشسته توش عالم غم که چشمایی با و انداخت بهم عمیقی نگاه یه

... نمنمیک اصرار دیگه... قلبم ساکن بشی تو که ندارم رو شانس این که دونم می... نباش ناراحت

 ...باشم دور ازت تونم نمی که ننز جدایی از حرف اما

 ؟...رسیدی عشقت به:  داد ادامه و کرد شاد رو صداش لحن بعد

 : گفت و خندید... نزدم حرفی و انداختم پایین رو سرم

 ؟...میشی لبو مثل که داری دوستش خیلی

 ...کن بس ماهان:  گفتم آروم

 : فتگ... کردم نگاه پریشونش مایچش تو و لغزید باال به نگاهم منم... شد بلند و داد تکون سری

 فقط... هکن درست برات مشکل و ببینه منو فرید ترسم می... برسونمت خوام نمی... میرم دیگه من

 هتب بستن امید که بفهمم روز اون شاید... میکنم شماری لحظه و مونم می عروسیت کارت منتظر

 همه بابت منو... برادر یه مثل ینمتب می میام بازم... بشم راحت عذاب همه این از و بوده سراب

 ...ببخش چیز

 اقاتف این خواستم نمی بخدا... کردم اذیتت مدت این که ببخش منو هم تو:  گفتم و شدم بلند

 ...بیفته

 ورط همین فعالً بزار... نگو هیچی دیگه:  گفت و کرد سکوت به مجبور منو و گرفت باال دستاشو

 بگیر تدربس یه خونه بری خواستی... زنه می رقم دومون هر برا رو چی تقدیر ببینیم تا بریم پیش

 ...طرفی من با رفتی شد سبز جلوت که ماشینی هر با بفهمم... برو و
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 زا که طور همین... رفت پیشم از دیدار امید به گفتن با... دادم تکون سری فقط و زدم لبخندی

 که بود هایی غصه از دیگه یکی اینم... نشست گلوم تو سنگین بغض یه میکردم تماشاش پشت

... نبود ینا حقش و بود خوبی پسر ماهان...بکنم براش کاری تونستم نمی و میکرد سنگینی قلبم رو

 ...نبود ریدف از غیر کسی کوچه اون ساکن قبالً که بود گذاشته بستی بن ی کوچه به پا اشتباه به اما

 از اما ، لرزید بودنش از دلم... بود خونه روبروی فرید ماشین شدیم پیاده تاکسی از ها بچه با وقتی

 لشگ از گل ما دیدن با فرید... تو رفتیم ها بچه با... ترسیدم می عصبانیتش و فریاداش صدای

 رتحس با... بغلش تو پریدند وروجکا و داد آرومی به جوابمو... کردم سالم و زدم لبخندی... شگفت

 غلب تو رفتم می راحتی به تونستم می و بودم بچه منم شکا ای... زدم می دید رو ها بچه داشتم

 : گفت تموم شیطنت با و آروم و شد سبز جلوم فرید که بودم آرزوهام و افکار غرق اینقدر... فرید

 ...ببینم عمو بغل بیا بدو ؟...شدی دلتنگ هم تو

 آدمای اون از قعاًوا... بود خونده رو فکرم زرنگ... صورتم تو پاشید که بود خون هجوم حرفاش با

 اینکه برای... خوند می رو ناخودآگاهم ضمیر تا میکرد نگاه چشمام به وقتی که بود خط هفت

 رمیب آب یخچال از داشتم... آشپزخونه تو رفتم سریع و بازوش تو زدم کیفم با... نیارم کم جلوش

 نازمه حرف با... پارک رفتیم ماهان با که گفت بهش و زد می حرف فرید برا داشت مهناز که داشتم

 اب داشت که فرید سمت رفت نگاهم... ریخت فرو قلبم که کرد نگاه چپ چپ بهم همچین مامان ،

 رو ماشهد باید واقعاً... کردم حبس ام سینه تو رو نفسم... میکرد نگاهم نشسته خون به چشمای

.. .دونستی نمی و بودی شانس خوش چقدر... بباره قبرت به نور... بیامرزدت خدا فریبا... بخونم

 وضع بلند آستین یه با رو تاپم خواستم می... بیارم در رو مانتوم تا اتاق تو رفتم صدا بی و آروم

 زخمی برب یه مثل خشمگین فرید که بدم توضیح رو چیز همه براشون و پذیرایی تو برگردم و کنم

 مهلت بهم... میفتادم پس ترس از داشتم... کرد قفلش و بهم کوبید محکم رو در و اتاق تو اومد

 : زد فریاد عصبی حالت با و کشید گردنش پشت دستی کالفه... دادند نمی رو خودم از دفاع

 حاال کنار رفت عماد ؟...زاری می وعده پارک تو عوضی اون با که رسیده جایی به کارت دیگه حاال

 آشغال تو کردی پرتشون دبع و کرد خودت ی دیوونه رو نفر چند حاال تا ؟...شده دوستش نوبت

 بری و درک به بفرستیم و کنی ام دیوونه که منه نوبت حاال... هان... دیگه یکی سراغ رفتی و دونی

 ...طلب فرصت عوضی مردک اون با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

733 

 

 روز از ربیشت روز هر قلبم...شد سیاه دنیام تهمتاش با... گرفتم می آتیش عصبانیت زور از داشتم

 رو دمش تا دادم می رو جوابش حسابی و درست باید... میشد میزخ اعتمادیش بی این با قبل

 مخواست می... نده رو دفاع ی اجازه بهم و کنه متهمم بود بلد فقط... جهنم به بره و کولش رو بزاره

.. . میکرد توهین بهم مدام... پرسید نمی... نزاشت ولی شده چی بگم خواستم می... بزنم حرف

 : زدم فریاد خودش مثل و رسید صفر به تحملم دیگه... غرورم شکستن تو داشت خاصی مهارت

 ؟...بزنی جا بی تهمت دخترش به ، مامان کنار و خونه تواین میکنی جراًت چطور

 فکر... ماهان شد مارال... گذاشتی وعده پارک تو مارال با گفت می مادرت ؟...جا بی تهمت:  زد داد

 ؟...نیمیک غلطی چه داری فهمد نمی کس هیچ کردی

 رهچیکا تو... نداره ربطی هم تو به... باشم شرمنده که نکردم کاری... بفهمند دنیا ی همه:  زدم داد

 ؟...زنی می تهمت بهم و اینجا اومدی که منی ی

.. .گرفت درد شدت به دیوار تو بود خورده که بازوم... دیوار تو خوردم محکم ، فرید سیلی ضرب با

 طاقت رو کتک همه این که داره توان چقدر جون بی جسم این مگه ...آوردم می کم نفس داشتم

 خشم با و دیوار به چسبوندم و گرفت رو ام یقه وحشیانه دوباره و نداد قوا تجدید بهم ؟...بیاره

 : گفت

... کنم تحمل رو وضع این تونم نمی دیگه... آخر سیم به بزنم و بشم دیوونه که نکن کاری... فریبا

 روی پا اگه دونی می خودت... زندان برم منم و خاک زیر بره عوضی اون تو ربخاط نکن کاری

 ...کشم می آتیش به رو شهر یه... سهله که آدم ، بزاری غیرتم

 و خوردم سُر دیوار کنار منم... گرفت دستاش میان رو سرش و نشست تخت لب و کرد رهام بعد

 قاطی مه با که رو خونم و اشک دستم پشت با. ..بود نموده پاهام تو توانی دیگه... زمین رو نشستم

 : گفتم خودم با ریخت می فرو اشکام که طور همین... زدم زل بهش و کردم پاک بود شده

 تننداش از روزی یه که نیست عاشق فرید اون دیگه فرید این... شده خونده عشقم ی فاتحه دیگه

... میکردم خالی بغلش تو رو دکیمکو های بغض تموم و رفتم می فرو آغوشش تو دلتنگی و پدر

 هم فرید... باره می آتیش دهنش از دشمن دیدن موقع که اژدهایی مثل... بود شده ترسناک واقعاً

 ...زد می هستیم به آتیش نگاهش و حرفا با داشت
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 که دردی... درد و غصه از پر االن اما... بود زور و غرور از پر پیش لحظه که صدایی... اومد صداش

 ...بود گرفته نشونه رو اش رهحنج

 غیر من جرم مگه ؟...تنهاییم همه این مستحق ؟...دردم همه این مستحق که کردم چیکار:  فرید

 تا ؟...میکنی مجازاتم داری اینطوری که هست ایم دیگه چیز تو بودن عاشق و تو داشتن دوست از

 یهیچ دیگه بشکنه مرد یه غرور اگه دونی می ؟...کنم له پات زیر رو غرورم و برم و بیام باید کی

 یکرد ازدواج عماد با فهمیدم وقتی دونی می ؟...لعنتی دونستی می اینو... مونه نمی باقی ازش

 قتعش ببینی وقتی دونی می ؟...کشیدم چی صبح تا شب اون دونی می ؟...سراغم اومد مرگ حس

 ؟...میکنی پیدا حالی چه است دیگه یکی بغل تو

 بهم دردناکی نگاه... باال آورد رو صورتم و گرفت ام چونه زیر رو دستش ستنش روبروم اومد

 ادامه و شد خیره چشمام تو... کرده الشش و آش و صورتم تو زده چطوری که سوخت دلش... کرد

 : داد

 ؟...فریبا چیه من گناه

 ؟...چیه مگناه... بده منو جواب:  گفت خشن و داد فشار بیشتر رو ام چونه... ندادم رو جوابش

 و دادم بیرون آه یه با رو هقم هق و دادم پایین بود گرفته خون بوی که رو ام شده خشک دهن آب

 : گفتم

 تماساموال ، اول روزای تو... پیشت گردم برنمی نکنی اعتماد عشقت به تو تا... اعتمادیه بی تو گناه

... بودمن خیانتکار که فهمیدی ...خیانتکار گفتی بهم و اومدی و رفتی راست و چپ و گرفتی ندیده

 با تونم نمی من... فرید... میشی مرتکب رو اشتباه همون داری هم االن... نداشتی اعتماد بهم چون

 به که زهبلر تنم روز هر خوام نمی... ات خونه بیام میکنه سنگینی قلبت رو که دودلی و شک دنیا یه

 اگه...نمک تحمل تونم نمی رو چیزا این من. ..بگیری کتک باد به منو و کنی شک چیزی کوچیکترین

 منو یگهد وگرنه... بیام خودم پای با خودم تا بگو بهم باشی داشته باورم و کنی اعتماد بهم تونستی

 شقع ادعای بیا بعد و... کن اصالح رو خودت اول پس... نبین خودت کنار زندگیت شریک عنوان به

 ...کن عاشقی و

 تو سرد خیلی لحظاتی تا و شد ول ام چونه روی از دستش و شد سرد چشماش حرفام با فرید

 و دش پا سریع خیلی... ندارم شوخی باهاش و گفتم رو حقیقت بار این فهمید... شد خیره چشمام
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 وممعل... رسید بگوشم حیاط در کوبیده صدای و خداحافظیش صدای هم بعد... بیرون رفت اتاق از

 ...همیشه برای شاید ، رفته که بود

 وضع این با منو و اتاق تو بیاند خاله یا مامان خواستم نمی... کردم قفل رو در و شدم پا فوری

.. .کنم باز رو در خواست می ازم و زد می صدام مدام و اتاق در پشت اومد مامان زود خیلی... ببینند

 : گفتم و کردم صاف صدامو

 ...بزارید راحتم میکنم خواهش... باشم تنها خوام می

 هک طوری... میکرد درد خیلی بازوم... گذاشت تنهام و نیست جواب و سوال وقت االن فهمید مامان

... یاخدا... تر رنگ پر لبو از ، بود شده سرخ صورتمم طرف یه... بدم حرکت تونستم نمی رو دستم

 یچ ؟ ...بشه زده سرشون تو و بشنوند زور باید همیشه چرا ؟...آفریدی ضعیف رو زنا اینقدر چرا

 خراب جنس این از رو خودشون انتقام بتونند زنا تا میشد عوض هم با مردا و زنا جای میشد

.. .بودند کوتاه من زندگی های خوشی... دوختم چشم آسمون به و کردم پاک رو اشکام... بگیرند

 ...بودم نکرده پیدا کامل طور به رو ها لذت از شدن سیراب برای فرصتی وقت هیچ

 مبازو محکم روسری یه با و نشستم دوباره... بود بریده رو امانم بازوم درد... پتو زیر خزیدم آروم

 با رو دهنم و بردم پتو زیر رو سرم داشتم که دردی ی همه با... بشه آروم یکمی دردش تا بستم رو

 : کردم زمزمه خدا به خطاب دوباره و نره بیرون هقم هق صدای که گرفتم دستم

 ختیاندا فرید جون به که چیه اعتمادی بی درد این ؟...نمیکنی راحتم و کُشی نمی ومن چرا... خدایا

 ؟...نیست عاشقم دیگه چرا ؟...نداره باورم دیگه فرید چرا ؟...میکنی نابود رو دومون هر داری و

 تمرف بخواب زود خیلی بخش آرام تا چند خوردن با... نداشت سو چشمام دیگه... کردم گریه خیلی

 ...موندم دور بیداری عذاب این از ساعاتی برا و

... میشد باز هم از زور به که چشمایی... کردم باز هم از رو چشمام ، شتاب پر زدن در صدای با

 : زد می صدا منو داشت که بود خاله صدای

 ...دانشگاه بری خوای نمی مگه... شو پا... عزیزم فریبا

 ...دانشگاه برم بخوام که ندارم حسی هیچ امروز.. .نه وای... دانشگاه:  کردم زمزمه خودم با
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 مرگ الح به منو که پیچید بازوم تو گیری نفس درد شدنم بلند با زمان هم... شدم بلند سختی به

 با خاله... کردم باز رو اون و در سمت رفتم آروم آروم... بود شکسته بازوم حتماً... وای...  انداخت

 : گفت و شد حیرت از پر کرده پف چشمای اون و من دیدن با و اقات تو پرید ، اتاق در شدن باز

 ؟...کردی چیکار خودت با

 : گفت عصبانیت با و بود مونده روش فرید دست جای که صورتم طرف یه سمت لغزید چشماش

 ؟...زده کتکت پسره این باز

 حال... دانشگاه نمیرم امروز خاله:  گفتم بدم رو سوالش جوابش اینکه بدون و کردم سالم آروم

 ...نمیام و میکنه درد سرم بگو بزن زنگ افسانه به... ندارم

 دستش... بری خوای می کجا وضعیتت این با اصالً... عزیزم باشه:  گفت نگرانی حالت با خاله

 ...دیوونه ی پسره بشکنه

 : بود ایستاده اتاق گاه در تو که مامان سمت برگشتیم دومون هر مامان صدای با

 ...بخوره کتک حقشه این از بیشتر بگه دروغ هک زنی

 رو کارم دروغ با که بودم نکرده درستی کار... انداختم پایین رو سرم زده خجالت مامان حرف با

 : گفتم آرومی به... بودم برده پیش

 ...مامان

 : تگف و بهم غرید و نشن بیدار وروجکا رفت باال صدامون اگه که روبست در و اتاق تو اومد مامان

 ؟...بدی تحویلم دروغ مشت یه خوای می بازم ؟...چیه

 از نکهای عوض... نیست خوب حالش بینی نمی... کن بس... ثریا:  گفت مامان به رو ناراحتی با خاله

 ...کنی بلند دخترم روی دست نداری حق دیگه بگو بهش و وایسا جلوش ، کنی حمایت فرید

 هک پسری دیدن رفته دروغ با دختره ؟...تو میگی چی میراح:  گفت و کرد خاله به نگاهی یه مامان

 به داشت مهناز که موقع اون دونی می ؟...کنم حمایت ازش میگی اونوقت... حساسه روش فرید

 هی فرید پیش منو و نکرد رحم منم به حتی ؟اون.. شدم حالی چه ، بودند ماهان با گفت می فرید

 ...کرد حساب دروغگو
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 ...نیست کنید می فکر شما که اینطور بخدا مامان:  گفتم غم از پر صدای با

 ؟...گذاشتی وعده اون با که دروغه ؟...بودی ماهان با که دروغه ؟...چیه پس:  گفت خشم با مامان

 ؟...گفتی دروغ من به که دروغه

 قبلش... خونه برگشتم که روز اون... اشتباهه برداشتتون اما... نیست دروغ... نه... نه:  زدم داد

 و ادبی اینقدر باید عاشقته هنوز فرید اگه گفت بهم... برگردم زاشت نمی و گرفت رو جلوم ماهان

 دعوا باهاش کلی منم... اینجا نیام که بود گرفته رو جلوم زور به... بشه ثابت بهت عشقش تا برد

 نه شاهده خدا دیروز تا... بیرون زدم اش خونه از و کردم بارش اومد در دهنم از چی هر و کردم

 ازم و ببینه منو خواست می و زد زنگ بهم امروز... زدم حرف باهاش تلفنی نه و بودمش دیده

 می خودم با رو ها بچه باید چی برا بود کفشم به ریگی اگه من... همین... کنه خواهی معذرت

 نمیدید جازها بهم شما دونستم می چون... زدم جا ماهان جای رو مارال دروغ به دونم می... بردم

 ...ردمیک پا به دیگه ی شنگه الم یه دیدنش با فرید دوباره و اینجا اومد می رفتم نمی اگه... برم

 خنس داد اعتماد از خودت ؟...بشی بزرگ خوای می کی تا دختر... اشتباه پشت اشتباه:  گفت مامان

 خوای می کارت این اب چطوری حاال... کردی دورش خودت از اعتمادی بی بخاطر رو فرید و داری

 من ور سیلی این... بود حقت... زده کتکت اگه... شده عصبانی دیشب اگه ؟...کنه اعتماد بهت فرید

 رو دروغت که موقع همون وگرنه... نبود درست ها بچه جلوی دیشب ولی... زدم می بهت باید

 بایدن نیست عتمنف به اگه حتی شرایطی هر تو بمونه یادت تا صورتت تو زدم می همچین میشد

 ...بگی دروغ

 داد ای... بدم توضیح یا بزنم حرف نمیده بهم اجازه اصالً  فرید اما:  گفتم و پایین ریخت اشکام

 یگهد خوام نمی نکنه اصالح خودشو تا... شدم خسته دیگه... کتک ی... میزنه تهمت یا... میکشه

 می امشآر من... جونم به بیفته لکیا شک یه با دقیقه هر که گرده برنمی اون پیش من... ببینمش

 ...باشه داشته دوستم خوام می... بده اهمیت بهم خوام می... خوام می عشق... خوام

 انمام... نفهمد کسی که نیاوردم خودم روی به اما کُشتم می داشت بازوم درد ، نشستم تخت لب

 : میکرد مالمتم داشت هنوز

 دارید و زندگیتون ی ریشه به افتادید دوتون هر. ..مقصری هم تو... کن اصالح خودتو هم تو

 یادن جای هر اگه... داره فرق تو با ، مَرده یه اون... بشه سرد ازت فرید نکن کاری... میکنید خرابش

 شیمی تو اما... کنه ازدواج داره دوست که کسی با میتونه... بشه عاشق راحت تونه می بازم بره هم
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 تو شوهرمو که منی... ندارن خوبی حس من چون زنایی به نسبت هجامع این تو... مطلقه زن یه

 بازی این دیگه... کن جمع رو حواست پس... ای مطلقه که تو حال به وای... دادم دست از تصادف

 نوجوونی از که فرید عشق نزار... زندگیت سر برگرد زودتر چه هر و کن تمومش رو گربه و موش

 این مقصره خودت فقط که بشه خشک حسابت بی کارای این و ورغر این با ، کرده ریشه قلبش تو

... بینم می آتیش مثل چشماش تو رو عشق من... داره دوست دل و جون از فرید... هستی اتفاق

 ...بشه خاموش همیشه برا آتیش این نزار

 ؟...خوبه حالت:  گفت و کنارم اومد خاله و رفت مامان

 رمب باید... بخوابم دیگه ساعت یه خوام می... نباش نگران... خاله خوبم:  گفتم و دادم تکون سری

 ...بخرم دانشگاه برا چیز تا چند یه و بیرون

 یدفر تو بین نزار... کن فکر مامانتم حرفای به... کن استراحت و بکش دراز... عزیزم باشه:  خاله

 ...بشه تموم چیز همه

 ور پیشونیم و باال کشید رو پتو خاله... توپ زیر خزیدم و شد اشک از پر چشمام خاله حرفای با

 با هک دونستم می خودمم... داد نمی بهم کشیدن نفس مجال اشکام... بیرون رفت اتاق از و بوسید

 نطورای که دادم می فرید به رو حق... کردم وحشتناکی اشتباه ماهان دیدن رفتم و گفتم که دروغی

 ی هرابط اون که حاال ، گفت می درست مامانم... هکن متهم منو و بزنه سیلی بهم و بشه عصبانی

 نز یه و خوردم می ضربه من وسط این ، کشید می دست ازم فرید اگه و بود افتاده اتفاق لعنتی

 که ودب الیم عذاب یه دیگه این افتاد می برام اتفاق این اگه... میشدم قلمداد جامعه این تو مطلقه

 هنوز نم... بیفته اتفاق این بزارم نباید... گرفت می رو بودم هکشید حاال تا که عذابهایی تموم روی

 ینا باید... بود من دنیای حمایتگرش دستای... گرمش آغوش... چشماش... داشتم دوست رو فرید

 هر.. .تکلیفی بال این بود بس دیگه... میکردم عذرخواهی ازش رفتم می و گذاشتم می کنار رو غرور

 و خواستمش می بازم اما... کرد زخمی رو تنم کتکاش چند هر... زد قلبم به آتیش حرفاش چند

... شهب تبدیل تنفر به عشق این زاشتم می نباید... دونستم می مقصر ماجرا همه این تو رو خودم

 ....میکردم کاری یه باید

 باالخره شدم معطل که ساعتی یه از بعد... مون خونه نزدیک بیمارستان رفتم ده ساعت حدود

 رو و کردم قبول... بندازم جا باید و رفته در که گفت کرد معاینه رو بازوم دکتر وقتی و شد تمنوب

 لیخی ، دندونام الی گذاشت پارچه یه یکشون... اطرافم اومدند پرستار تا دو... کشیدم دراز تخت
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 حدود. ..کرد بهم مهربونی نگاه یه سریع دکتر... بکنند چیکار باهام خواستند می مگه... ترسیدم

 :  گفت لوندی لبخند با... بود جذاب هنوز اما داشت رو سال چهل

 ؟...ای آماده

 حدود... نفهمیدم هیچی دیگه و رفت سیاهی چشمام درد زور از لحظه یه تو و دادم تکون رو سرم

 اومدم بخودم زود اما... رفت می گیج سرم و بود سفید جا همه... کرد باز رو چشمام بعد ساعت یه

 پس منو بودمش ندیده و بود کنارم که پرستار یه که شدم خیز نیم جام از... هستم کجا همیدمف و

 : گفت و خوابوند

 ...وصله بهت سرم هم و افتاده جا تازه بازوت هم... نخور تکون جات از

 ؟...خانوم شده چی:  گفتم و کردم دستم و سرم به نگاهی یه

 ...کردند غش افتاد جا بازوش تا نارنجی نازک خانوم... نیست چیزی:  گفت پرستاره

 ؟...کردم غش وقته خیلی... وای:  گفتم یهو... خندید خودش حرف به

 ...میشه ساعت یه... عزیزم نه:  گفت و خندید مهربون پرستار

 گرانمن همه االن... خونه برگردم و بشه تموم سرمم تا گذاشتم پشتی روی سرمو باز و کردم پوفی

 نگاهش اخم با... خورد می منو داشت چشماش همون با و اتاق تو اومد دکتر و شد زبا در... هستند

 مومت شیطنت با و گذاشت نمایش به رو سفیدش دندونای ردیف و خندید دید که رو اخمم... کردم

 : گفت

 ؟...کرد اُخت دکتر عمو... بزنه چنگم خواد می... ملوس کوچولوی گربه... وای

 دامها بازم نمیگم چیز هیچ دید وقتی... گرفت اش خنده هم دکتر... ندیدخ دکتر حرف به پرستاره

 : داد

 قتهو چند دختر ؟...بشه خالی دلیت دق تا بزنی چنگم تا جلو بیام خوای می ؟...کوچولو خانوم چیه

 ؟...کردی ضعف اینطوری که نخوردی چیزی

 ؟...میشم مرخص کی:  پرسیدم جدی خیلی بدم رو جوابش اینکه بدون

 ...داری مهربونی پرستار و دکتر چه ببین... گذشته بد بهت:  گفت و خندید بازم
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 زنگ هی میکشه طول اگه ببینم خوام می:  گفتم و زدم پوزخندی... گرفتم می اساسی رو حالش باید

 ...بزنم شوهرم به

 بهم حیرت با و کرد جمع رو اش خنده و شد جدی صورتش تو ی خنده حالت اومد شوهر اسم تا

 : گفت حرص با ای لحظه از بعد... زد زل

 ...شوهرته گل دسته پس

 ...افتادم ها پله از... نخیر:  گفتم... میاد بدم رنگ دو و فضول آدمای از چقدر... خدا ای

 ؟...خورده زمین دست به صورتتم حتماً:  گفت و زد پوزخند اون بار این

 : گفت سردی لحن با... نیست حناق که دروغ... خوردم جا حرفش از

 ...میکنم بهت برادرانه نصیحت یه اما... بری تونی می شد تموم سرمت وقتی

 منقرض رو مردا این نسل خدا... بود شده برادر حاال پس... عجب چه... شدم خیره چشماش به

 رفط فهمند می تا و کنند می نگاه بهش لذت چشم به بینند می تنها و تک دختر یه تا که کنه

 .. میبندند خودشون به رو برادر لقب فوری ، داره شوهر

 غرورتون نزارید... بره بین از جماعت مرد پای و دست زیر خوردن کتک با ارزشتون نزارید:  دکتر

 تو جای اگه من... باشه مقصر زن اگه حتی ، کنه بلند دست زنش رو نداره حق مرد یه... کنند له رو

 نهنک جراًت دیگه شوهرم این تا گرفتم می برگه هی و قانونی پزشک رفتم می االن همین بودم

 ...کنه بلند روم دست

 برنگشت دیگه... کردم تشکر چیز همه بابت ازش... در سمت رفت بهم پشت حرفاش زدن با

 پس... داد بهم پیشنهادی عجب... خالی فرید جای... رفت و داد تکون دستی فقط... کنه نگاهم

 ردد بیرون اومدم که بیمارستان از... بود گرفته ام خنده... کنم شکایت فرید دست از برم باید

 نمی رو تلفنش جواب چرا و کجام و اومد در دادش که زدم خاله به زنگ یه... بود شده بهتر بازوم

... بیام زودتر نتونستم کتاب یه کردن پیدا برای و خوبه حالم که دادم اطمینان بهش... دم

 ...بودم شده قهاری دروغگوی

 درد دیگه و بود شده بهتر بازوم... ندیدم رو فرید دیگه من و گذشت شب اون از روز دچن

 با هک رسیدم نتیجه این به و کردم فکر زندگیمون و فرید به شب و روز چند این تموم... نداشت
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 برا رو زندگی این تکلیف تا اینجا بیاد بگد رو فرید بخوام ازش و بزنم رو آخرم حرفای مامان

 ...کنیم معلوم همیشه

 فرید حال زبان

 قدرت اینقدر خواست می دلم طرف یه از... فهمیدم نمی رو خودم حال بیرون زدم که خونه از

 از هم طرفی از و... نزنه پرسه فریبا اطراف دیگه که کنم نیست به سر رو ماهان و برم که داشتم

 خودش با رو ها بچه اگه... ماهان دیدن رفته و گفته دروغ هم مادرش به حتی که بودم دلخور فریبا

 گله و حرفاش ولی...  است کاسه یه تو دستشون و هستند همدیگه با گفتم می حتماً ، بود نبرده

 دیوار یه اعتمادی بی این فقط و داره دوستم هنوز که فهموند بهم بود من اعتمادی بی از که اش

 ... کشیده بینمون

 بود یزن تنها فریبا... بمیرم خوام می ، هستم مسببش دمخو که میوفتم روزش و حال یاد به وقتی

... مزد صورتش تو که سیلی خاطر به... میشدم ویرون بغضش و ناراحتی دیدن از مادرم از بعد که

 رانندگی ها دیوونه مثل داشتم و کردم مجازات رو خودم... زدم بهش که هایی تهمت بخاطر

 می... جدایی همه این از... درد همه این از... زندگی این از بشم راحت و کنم تصادف که میکردم

 بهم که معصومی چشمای اون... ندم قرار هدف رو فریبا ماه چون صورت دیگه که بمیرم خواستم

 می آتیش به رو وجودم تموم... پایین بود ریخته لبش کنار از که خونی رد اون... بود زده زل

 خودش از نزاشتم چرا ؟...بود کرده گناهی چه مگه ؟...میشدم دردش همه این باعث چرا... کشید

 به... عشقم به چرا ؟...جونم به افتاده که بود شکی چه این ؟...بود چی دردم... خدایا ؟...کنه دفاع

 ؟...رنج همه این از نمیکنی راحتم خدا چرا ؟...داشتم شک دنیامه تموم که کسی

 دمایستا اتوبان کنار و نیاوردم طاقت باالخره. ..خواستم می کمک خدا از و زدم می فرمون به مشت

 برا... ریختم می فریبا مظلومیت برای که اشکایی... بیرون بریزه اشکام دادم اجازه فرمون بر سر و

 دومون هر که هایی رنج براتی... میشد نصیبش من دستای از که دردایی برا... گناهیش بی

 هشکست بازوش دیوار تو شد پرت که موقع اون نکنه ...بود گرفته رو بازوش... خدایا... کشیدیم

 ونا ؟...کردم چیکار جونم از عزیزتر با ؟...کردم چیکار من... خدایا... بشه بد حالش نکنه ؟...باشه

 زن هی ی اندازه اما نداره سنی اینکه با... کشیده درد خیلی... کشیده رنج خیلی حال به تا خودش

 سوهان بودم شده منم که نبود بسش غصه و غم همه این دیگه. ..داشته غصه و درد ساله پنجاه

.. .اخالقیام بد بابت... اتفاقات این ی همه بابت... ببخش منو... عزیزم... فریبا... فریبا... روحش

 ...ببخش منو... زدم بهت رحمانه بی که کتکایی بابت
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 روی جا همون که خوردم اینقدر و ساختم رو خودم کار مشروب شیشه یه با خونه اومدم وقتی

 ور چشمام زور به و پریدم خواب عالم از تلفن زنگ صدای با... شدم بیهوش مستی زور از کاناپه

 هر... کُشت می رو خودش داشت تلفن... میکرد درد شدت به سرم... جام سر نشستم... کردم باز

 باعث دایی زن داد صدای... شدم ولو کاناپه رو دوباره و برداشتم رو گوشی و شدم بلند بود طور

 ...بود عصبانی دستم از... کردم سالم بهش و بشم هوشیار شد

 ...کردی جونم نصفه ؟...داری برنمی زنم می خونه و موبایل به زنگ چی هر چرا:  دایی زن

 و شدم بیدار دیر همین برا خونه اومدم دیر دیشب... خوبه حالم:  گفتم و کردم خواهی عذر ازش

 ...دادم جواب دیر رو تلفن

 : گفت و کرد مکث کمی... پرسیدم هم رو فریبا حال و داده جراًت خودم به و پرسیدم رو حالشون

 ...دانشگاه نرفت امروز و میکرد درد سرش یکمی... خوبه اونم

 خودم تدس... صورتش تو بزنم خواستم نمی بخدا... دایی زن:  گفتم پشیمون گناهکار یه صدای با

 ...نیست خودم دست اعصابم دیگه شنوم می رو مردک اون ماس وقتی... نبود

 و شدم عصبانی خیلی گفته دروغ فریبا شنیدم وقتی منم... داری حالی چه دونم می:  دایی زن

 از خیلی میشه حرف با... باشی مسلط اعصابت به کن سعی... پسرم اما... کردم سرزنشش

 ...کرد رفع رو سوءتفاهما

 ...دایی زن نیست سوءتفاهم ، خودش میل به ماهان دیدن به رفتن... همسوءتفا:  گفتم تعجب با

 زا اینقدر لحظه اون تو... ماهان دیدن رفته چی برا فریبا و شده چی که داد توضیح برام دایی زن

 یکل و تلفن از بعد... کُشتمش می برگرد برو بی بود دستم دم االن اگه که شدم متنفر ماهان

.. .ترکید می داشت سرم... کنم درست خودم برا قهوه یه تا آشپزخونه تو اومدم مادرانه نصیخت

 معلوم کجا از... ماهان و فریبا سمت رفت فکرم دوباره آوردم می جوش آب داشتم که طور همین

 رو افریب جانب از حرکتی هر جدیداً... تردید و شک دوباره... باشه نگفته مادرش به دروغ بازم فریبا

 وت داشت دوباره شک این... ماهان به یا رسید می من به یا امتیازش که دیدم یم چالش یه مثل

 بی چرا که زدم می زار خدا درگاه به دیشب احمق من... افتادم دیشب یاد... میکرد باز جا مغزم

 ...نفهم زبون و خودخواه فرید همون شدم دوباره االن اما... ندارم اعتماد فریبا به خودی
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 از رو فریبا حرفای ای لحظه اما... کردم خوردن به شروع آروم آروم و فنجون تو ریختم رو قهوه

 ...میشد کوبیده سرم تو پتک مثل و بردم نمی یاد

 خودت نارک عشقت عنوان به منو دیگه... پیشت گردم برنمی دیگه باشی اعتماد بی بهم اگه:  فریبا

 ...بینی نمی

 و بود آوری خفقان حس... داشتم بدی حس...بود داده رقرا هدف رو مغزم مته مثل جمله تا دو این

 با.... کرد می داغونم داشت که بود وجدانی عذاب ، تلخ و بد حس احساسات تموم میانگین

 زارم نمی... هن... کشیدم عمیقی نفس و شد نیم دو به که نعلبکیش تو کوبیدم رو فنجون عصبانیت

 تو.. .فریبا گذرم نمی عشقت از... ماهان ی لقمه بشه رمزا نمی... بره دستم از راحتی این به فریبا

 خواهی عذر ازت میام زودی همین به... دم نمی دستت از دیگه... منی زندگی نبض و من مال فقط

 برانج فرصت بهم و ببخشی اشتباهاتم تموم بابت منو خوام می ازت و میفتم پات به... میکنم

 ...بدی

 ....تنها ام نشسته ها دلواپسی این در من

 ....بگویم سخن تو با خواهم می

 ...ببینم کودکانه لبخند همان با را ات چهره باز خواهم می

 ...شود می ختم تو یاد و تو اسم به انتهایش چه هر خواهم می

 ...من شدم دلتنگی اسیر...ماندند ناتمام هایم شعر

 ...رساند می بودن تو با رویای به مرا خواب و

 ...نبود ما سهم عشق تخلو های لحظه کاش

 ...کرد خواهم ذخیره تو های شانه برای را اشکهایم...خورد نخواهم ای غصه..اما

 ...کنم می تکمیل را همه دیدنت با و کنم می حک قلبم دیوار روی به را ناتمامم های حرف

 ...اندیشیم می سرنوشت ی جاده انتهای به رسیدن و بودن به دوباره ما و رسد می راه از بهار

 چهارم و بیست فصل.....  @
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 ازم رو ریدف و کوبید می ام سینه ی قفسه به قلبم که ای هفته یه... گذشت دلتنگی از پر هفته یک

 اون از خواست می... کنه درمان رو پدریم بی درد تا بود باهام نوجوونی از که فریدی... خواست می

 ؟...کرد تموم رو حس این میشد همگ... کنه حمایت ازم... حامی یه... مرد یه جای روز

 به غذا بوی وقتی و نداشتم غذا به میلی... داشتم تهوع حالت مدام و بود بد حالم چرا نمیدونم

 خواست می ازم و میشد نگران دید می رو حالم وقتی مامان... میکرد بدتر رو حالم خورد می دماغم

 خوب کم کم خورده بهم ام معده که بهاعصا از گفتم و نرفتم کرد کاری هر اما... دکتر برم که

 ندبود شده خرابم حال ی متوجه هم وروجکا حتی... نبودم شور و شر پر فریبای اون دیگه... میشم

 این ماا... میشم بهتر روز چند از بعد کردم می فکر... میکردند نگاهم غمگین و نشستند می دورم و

 ...میشد بدتر ساعت به ساعت حالم... بودم خیال خوش زیادی بار

 حالت که بودم نزاشته دهنم تو رو اول ی لقمه هنوز ، نشستم میز سر صبحونه برا که صبح روز یه

 دنیوم کوتاه وضعیتم دیدن با مامان اینبار... آوردم باال هامو روده و دل تموم و داد دست بهم تهوع

 : گفت جدی خیلی و

 ...بیاد فرید زنم می زنگ یا ، دکتر میری خاله با یا

 یگهد خودمم... برم خاله با کردم قبول پس... ببینه روز و حال اون تو منو و بیاد فرید خواستم نمی

 رو خودم زور به و شد بد حالم حمومم تو که گرفتم دوش یه... بودم شده خسته وضعیت این از

 و شدم زده هتب ، آینه تو خودم دیدن با... کنم آماده رو خودم تا آینه سمت رفتم و بیرون رسوندم

  کردم زمزمه

 همُرد مثل رنگم... ندارم خبر و گرفتم سرطان نکنه... دارم روزیه و حال چه این ؟...منم این... خدایا

 مدت این... اعصابه مال حتما گفتم و دادم دلداری رو خودم... بود افتاده گود چشمام و بود شده ها

 صورتم و چشمام به یکمی آرایشی لوازم با... بودم غرق توش و داشتم اضطراب و استرس همش

 شکر رو خدا اما ، سراغم اومد تهوع حال دوباره ماشین حرکت با... شدم راهی خاله با و دادم رنگ

 شآزمای ازم و کردند بستریم فوری... بشه خجالتم ی مایه که نیاوردم باال غریبه مرد ماشین تو

 : گفت پرستاره... زدند بهم سرمم یه و گرفتند خون

 ... بزنی سرم یه باید و شده تموم بدنت آب پی در پی تهوع با
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 بود برگه یه دکتر دستای تو... اتاق تو اومدند همدیگه همراه به پرستار و دکتر که بود سرم آخرای

 شده نمک با پرفسوری ریش اون با که ساله پنجاه حدود بود دکتری... میکرد نگاهش داشت و

 : گفت و نشست لباش رو زیبایی ی خنده و کرد بهم نگاهی یه... بود

 ؟...عزیزم بهتری... چطوره خودم رنگی چشم دختر حال

 دکتر به رو نگرانی با خاله که زدم جونی بی لبخند... دونستم نمی من و بود خاله پسر چقدرم... اوه

 : گفت

 ؟...نیست که مهمی چیز دکتر آقای

 : گفت من به خطاب بده رو خاله جواب اینکه بدون و کرد نگاهم چشمی زیر اطمینان با دکتر

 ؟...کوچولو خانوم کجاست شوهرت

 دارم خاصی بیماری اگه ؟...چیه منظورتون:  گفتم و کردم نگاه دکتر به بعد و خاله به اول تعجب با

 ؟...دارید شوهرم به چیکار... بگید خودم به

 ییعن... بود افتاده شور دلم چرا دونم ینم اما... داد نمی رو بدی بیماری از خبر دکتر ی چهره حالت

 ؟...باشه زندگی این از من سهم که مونده باقی ای دیگه چیز هنوز بدبختی و رنج همه اون از بعد

 : گفت دکتر به رو مرگ حالت با خاله

 دیدم وقتی... شده مسموم حتماً گفتیم... شده اینطوری روزه چهار سه االن... ماموریته شوهرش

 ...مُردم دلواپسی از... بگید چیزی یه میکنم خواهش... دکتر آقای... اینجا ردمشآو نشد خوب

 ...نباشید نگران نیست چیزی:  گفت خاله به رو و خندید باز دکتر

 ...داری راه تو کوچولو وزغ یه... مامان دونی می:  داد ادامه من به رو بعد

... چیه وزغ ؟...کیه مامان... نفهمیدم رو منظورش اصالً... خنده زیر زد پقی پرستاره حرفش با

... ارهد برنمی دست نده سکته منو تا ؟...میکنه همچین چرا... است دیوونه نکنه دکتر این... خدایا

 هک دکتر دست با که بزنه حرفی یه رفت و زد خنده و شادی به نگرانی از اش چهره حالت خاله یهو

 : گفت من به رو... گرفت آروم ، باشه ساکت میکرد اشاره بهش

 ...بارداری دوماهه... میشی مامان داری... هپروتی تو چقدر تو... دختر وای
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 سیاه رو جا همه چشمام و رفت گیج سرم که... شدم خیز نیم تخت رو از ناگهان دکتر حرف از

 ...بده دست از رو تعادلش و برسه انگیزی هول و ژرف چاه یه به ناگهانی بطور که آدمی مثل... دید

 این از... میکردم نگاه دکتر به داشتم زده وحشت و مشکوک... بودم شده پرت چاهی ته به انگار

 : گفت و کرد بغلم اومد هیجان با خاله... خنده زیر زدند پرستار و دکتر حالتم

 ...خاله بره کوچولو مامان این قربون الهی

 هک بودم کرده ازدواج من مگه ؟...دگفتن می چی اینا... نمیشد ریست مغزم و بودم واج و هاج هنوز

 وا خودتو زود بودی فرید با که شب همون... فریبا سرت تو عالم خاک... وای... بشم دار بچه حاال

 : گفت خنده با دکتر که نبودم خودم حال به هنوز... فرید ی بچه مامان شدی حاال و دادی

 برات حال بهر... بوده ناخواسته که لومهمع... میشی دار بچه داری کنی باور تا مونده حاالها حاال

 با گهدی ببینم... برسه بهت حسابی و بخره بگو شوهرت به حتماٍ که نویسم می تقویتی داروهای

 ؟...فهمیدی...پیچم می رو گوشت تخت این رو اومدی حال این

 اومد میکرد گریه که خاله... میکردم نگاه خاله به داشتم مبهوت و مات هنوز من و رفت دکتر

 : وگفت چسبید رو بازوهام

 معجزه یه این... رسه می بهت کم کم داره آرامشم و شادی... خاله هات رنج ی همه گذشت

 دیگه عزیزم... باشید همدیگه مال همیشه برا فرید و تو که داد بهت رو هدیه این خدا... است

 اش بچه برا باید مادر یه... مادری یه االن تو... باش ات تازه زندگی فکر به و نکن لجبازی

 خدایا... دادی کسم عزیزترین به رو شدن مادر نعمت که خوشحالم چقدر... خدایا... کنه فداکاری

 ...شکرت بار هزار

 راب... بشه مادر تونست نمی که خودش... بود گرفته آتیش خاله برا جیگرم... ریخت فرو اشکام

 مرخص بیمارتان از ساعتی نیم از بعد. ..کُشت می رو خودش خوشحالی از داشت من شدن مادر

 هک بود این برا آسودگیم... گشتم برمی آسوده خیالی با و بودم اومده ترس و زار حال با... شدم

 .نداشت ترس و استرس برام کم هم اتفاق این اما... نداشتم خاصی بیماری

... بودن معلوم هنوز زندگیم تکلیف وقتی... دید نمی رو مرگم دم نفسای کسی و مُردم می داشتم

 تا کن کمکم خدایا ؟...بشه حامله رابطه بار یه با آدم میشه مگه ؟...خواست می چی وسط این بچه

 سوار زدم می گیج داشتم هنوز که منو و گرفت دربست تاکسی یه فوری خاله... نشدم دیوونه
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 یهو الهخ رفتیم که بعیر یه... رفت می ام صدقه قربون و کرد می بغلم هی ماشین تو... کرد ماشین

 : گفت راننده به

 ...بیام و بگیرم شیرینی جعبه یه برم من تا دارید نگه جا همین

 ؟...خبریه سالمتی به:  گفت میکرد کم رو ماشین سرعت که طور همین راننده

 ...بشه مادر داره ام خواهرزاده:  گفت و کرد نگاهم شادی با خاله

 ...اشهب مبارک قدمش انشاهلل... مادر و پدر ی سایه با... سالمتی به ...مبارکه:  گفت و خندید راننده

 که هبش پیاده رفت خاله و ایستاد ماشین... گرفتم می تهوع دوباره داشتم که کرد هم سر اینقدر

 : گفتم و گرفتم رو دستش

 ؟... چی واسه شیرینی ؟...میکنی شلوغش چرا خاله

 داره بار اولین برای ام زاده خواهر... نکنم شلوغش چرا : گفت و کرد جدا دستم از رو دستش خاله

 ... چشه می رو شدن مادر طعم

 ندلیص پشتی به رو سرم و کردم پوفی... شد پیاده ماشین از بده بها من اعتراضات به اینکه بدون

 گفت می مدام خاله که داشت خدا ی معجزه به ربطی چه زوری ی رابطه اون... دادم تکیه

 شوخیه چه این آخه ؟...کردی منفجر زندگیم تو که بود بمبی چه این... خدایا... عجزهم... معجزه

 فرید بار این اگه ؟...هوس یا بوده عشق از دونم نمی هنوز که بود ای ثمره چه این... ایه مسخره

 ...ریختم می سرم تو باید خاکی چه است دیگه یکی ی بچه بگه و نکنه اعتماد بهم

 خوشیم دل چه بیچاره مرد... زد می حرف برام خدا نعمت و داری بچه وردم در داشت راننده

 شیرینی جعبه تا دو با خاله... بودم غرق خودم سیاه افکار تو و نبود بهش گوشم من اما... داشت

 شدهن متولد هنوز بچه این... بود گرفته ام خنده... بود کیک مطمئنآ بود بزرگتر که یکیش... اومد

 : گفت و راننده به داد رو شیرینی جعبه... بود گرفته کیک براش خاله

 ...کنید دعا ام خواهرزاده جون به و بخورید ها بچه خانوم با ببرید

... میکرد تشکر مدام و بود شده متعجب حسابی خاله بازی دل و دست این از بیچاره ی راننده

 ...شدیم خونه راهی راننده دعای و کرایه دادن با خاله و رسیدیم باالخره

 : گفت و کرد خالی سینه از بلند آهی صورت به رو نگرانیش تموم ما دیدن با مامان
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 ...نگرانی از مُردم ؟...دادید نمی رو تلفناتون جواب چرا ؟...دادید طولش اینقدر چرا ؟...شد چی

 گرفت منو دست و هال وسط انداخت خوشحالی از رو چادرش و میز رو گذاشت رو کیک جعبه خاله

 و گفت باشید ساکت یه کردند می ورجه ورجه کیک ی جعبه دور که ها بچه به و مبل رو نشوندم و

 : گفت مامان رو

 ...بگم برات تا بشین بیا... دارم برات خوب خبر یه که بیا... عزیزم جون ثریا

 ؟...دمیکر استفراغ مدام چرا ؟...چشه فریبا بگو ؟...چی خبر:  گفت خاله به رو نگرانی با مامان

 روزه چند همین برا... میشی بزرگ مادر داری... عزیزم آخه:  گفت و کرد بهم شادی نگاه یه خاله

 ...داره تهوع حالت هی فریبا

 نگاه ما به هم وروجکا... نبود شدنی هضم براش مسئله این... موند خیره من به واج و هاج مامان

 کممح و کنم بغلشون همیشه مثل واستمخ می که بود مزه با خیلی نگاهشون حالت... میکردند

 خودش درگیر رو ذهنم تموم ناگهانی خبر این... نداشتم رو کاری هیچ حس االن اما... ببوسمشون

 ...خواهر دو این به شد کشیده نگاهم مامان صدای با... بود کرده

 ؟...حمیرا تو میگی چی:  مامان

 همیش باورتون... کردم اذیت رو دکتر کلی و شدم شوکه شما مثل منم بخدا:  گفت و خندید خاله

 ...میشه مامان داره فریبا

 یختر فرو اشکاش و کرد بغلم منو و نشست کنارم اومد صداش تو بغضی و پریده رنگی با مامان

 :  گفت و

 خدایا... ای حامله که اینه برای خرابت حال یعنی ؟...میشه مامان داره من کوچولوی دختر یعنی

 ...شنیدم رو خوشحالی خبر این و نمردم... شکرت

 :  گفت و گرفت قاب رو صورتم و کرد جدا خودش از منو مامان... کرد می گریه داشت هم خاله

 رو فرید باید... است معجزه یه... داره جشن.. داره شدی خبر این ؟...ساکتی اینقدر چرا... عزیزم

 ...باشه سهیم شادیمون تو باید اونم ؟...کنیم خبر

 ....نه:  زدم فریاد که تلفن طرف رفت مامان
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 : گفت مامان... میکردند نگاه منو واج و هاج وروجکا با خاله و مامان

 ....بفهمه داره حق اونم ؟...عزیزم چرا

 هبچ وجود از نباید برگردم من خواد می اگه فرید... نه االن... مامان نه:  گفتم سرد و جدی حالت با

 عموق اون داشت اعتماد بهم و کرد باور منو عشق موقع هر... باشه ودمخ بخاطر باید ، باشه خبر با

 ...بگید بهش

 بلند.. .میکرد نگاهم نگرانی با هم خاله... کفریه حسابی دستم از بود معلوم اما نگفت چیزی مامان

 نه...مامان عصبی حالت نه...خاله نگرانی نه...نبود مهم برام هیچی دیگه... اتاقم تو رفتم و شدم

 هلب... بودم رسیده باختن و بردن مرز لب که بودم خودم مهم... نبود مهم هیچی... آشوب پر جو این

... کردممی پیدا حل راه یه و میکردم فکر باید... کنه تعیین رو سرنوشتم تونست می که تیغی ی

 هی اومدن بوجود باعث ، تونسته چطور نیمه نصفه ی رابطه اون... بود ممکن چیزی چنین چطور

 آرامش لحظه یه و میرم راه اتاق دور... میشم دیوونه دارم... میشم خل دارم دونم نمی... بشه بچه

 می لعنت فرید و خودم به و میشه مغزم شلوغ ی خونه مهمون مزاحم افکار دم هر... ندارم

 بگه هاگ ...خدایا... نداشتم رو وضعیت این االن بود گرفته رو خودش جلوی لعنتی اون اگه... فرستم

  ؟...دامنم تو گذاشتی بود چی دیگه این... خدایا ؟...کنم چیکار بچه این با خوامت نمی دیگه

 ؟...کردی رها خودم حال به منو چرا ؟... میدی عذابم اینقدر چرا خدایا:  زدم داد

 : گفت مامان ، منو به رسوندند رو خودشون سریع مامان و خاله فریادم با

 ؟...زنی می داد اچر... فریبا شده چی

 دیگه مامان... شدم خسته مامان:  گفتم و کردم بلند صدامو تابیدم می خودم دور که طور همین

 آرامش تونه نمی وقتی چرا ؟...خوام نمی آرامش من مگه ؟...نیستم خدا ی بنده من مگه... بریدم

 چیکار خر سر این با نم حاال ؟...مامان چرا ؟...میاردشون دنیا به هی... کنه تضمین هاشو بنده

 ؟...بود مصیبتی چه دیگه این ؟...دامنم تو گذاشت خدا که بود چی اضافی بار این ؟...کنم

 نا هخون این تو که کسی... نگو کفر و شو خفه... فریبا:  زد فریاد و شد خشمگین حرفام با مامان

 رفط از هدیه یه بچه این... بگی کفر اگه نمیکنم حاللت بخدا... نیست اینجا جاش کنه شکری

 جدهس اینکه جای به... توست و فرید میان ابدی پیوند یه بچه این ؟...نیست حالیت چرا... خداست

 کفر و ایستادی اینجا ، داده بهت و گذاشته سرت منت خدا که نعمتی این بابت کنی شکر ی
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 اما ؟...رفته یادت اون های غصه و درد ؟...داشت رو لحظه این آرزوی چقدر خاله رفته یادت... میگی

 ربیشت و دختر کن بس... بودی مادری الیق که داشت دوست خیلی خدا... خدا رضای به بود راضی

 ...کن فکر مسئله این عمق به

 ان االن من که نفهمید کس هیچ... فهمید نمی منو درد کس هیچ... بودم قرار بی و میکردم گریه

 بی... میاد سرم بالیی چه کنه طردم فرید اگه که سمتر می ای آینده از دارم... نمیکنم شکری

 و حکمت این مامان قول به تونستم نمی... رفت نمی گوشم تو مامان حرفای و بودم شده منطق

 ...کنم درک رو هدیه

 تهمت بهم باز اگه... نکنه باور رو حرفم فرید اگه مامان:  گفتم... میکردم هق هق که طور همون

 می من مامان ؟...کنم چیکار باید من... بره و کنه رهام اگه... است دیگه یکی مال بچه این که بزنه

 ...ترسم می نیست معلوم هنوز که ای آینده از... ترسم

 زهنو اون... نمیکنه کاری همچین فرید باش مطمئن:  گفت و گرفت رو دستم و کنارم اومد مامان

 چیز همه که ها آزمایش این پس ، باشه ستدر حرفات اگه ، محالم فرض بر... نشده نامرد اینقدر

 یدفر قُرصه دلم... نباش هیچی نگران... روزاست همین برا... گذاشتند چی برای میکنه معلوم رو

 ...میشه خوشحال خبر این از هم

 فرید با دیگه وگرنه... نگید هیچی فرید به االن که خوام می ازتون فقط:  گفتم قاطعیت با دوباره

 ...منمیکن ازدواج

 یربگ رو تصمیمت زودتر اما... بخوای خودت هرطور مادر باشه:  گفت و کشید سرم به دستی مامان

 رو به رنگ... بخوری بیارم چیزی یه تا بزن صورتت به آبی یه شو پا حاالم... بشه دیر نزار و

 ...کنی محافظت خوب ات بچه از داری وظیفه و مادری یه تو االن همین از... نداری

 مییک خواب تو شاید... بخوابم خوام می فقط... خوام نمی هیچی االن مامان نه«  گفتم حالی یب با

 ...باشم تنها خوام می... برسم آرامش به

 ... گذاشتند تنها خیال و فکر دنیا یه با منو و رفتند خاله و مامان

 روزانه تهوع حالت تردک داروهای با... بود بهتر یکمی حالم که روزی دو... گذشت ام دیگه روز دو

 ، میکردند پروار منو داشتند حسابی که خاله بخصوص و مامان های مراقبت... بود شده کمتر ام

 خوش جا شکمم توی ناخواسته که ای تپنده موجود این از خواد می دلم گاهی...  بودم زده حجالت
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 ی عالقه... نیست تنفر ، حس اون که دیدم می تعجب کمال در اما... باشم متنفر بود کرده

 بهم رو عالقه با همراه شدید مالکیتی حس یه جدیداً ... گرفته شکل فرید وجود از که... خاصیه

 ...میشد خالی بد های حس ی همه از رو قلبم و میکرد تزریق

 ازب راه برات نداری رو انتظارش اصالً  که هایی لحظه تو که بود چیزی چه خدا حکمت این دونم نمی

 و من بین ی فاصله بچه این شاید... میکرد راهنمایی خوب سرنوشت یه طرف به رو تو و میکرد

 نماما قول به شاید... برسونه همدیگه به دوری و کشمکش همه این از بعد دیگه و برداره رو فرید

 ...بیفته اتفاق تونه می هم زمان این تو کنم باور که باشه معجزه یه این

 اما... میکردم حمل وجودم تو رو فرید از جزیی که ای هفته یه ، تگذش لعنتی روز اون از هفته یه

 هب چشماش رنگ از و ببینم رو ناخواسته ی بچه این پدر تا زد می پرپر دلم... نداشتم رو خودش

 فراموش رو چیز همه اومدم می تا... بود جدایی و دوری همیشه من قسمت ولی... برسم آرامش

 ختاری و میشد سبز زندگیمون وسط از ای مسئله یه برسیم مشآرا به همدیگه آغوش در و کنم

 هم از رو ما تا بود داده هم دست به دست کائنات تموم انگار... انداخت می عقب به رو رسیدنمون

 حاملگی دوران خراب حال ، نداشتم مبارزه برای توانی دیگه... برسیم همدیگه به نزاره و کنه جدا

 ساله چند االن... رسوند می افسردگی مرز به منو کم کم داشت و بود شده علت بر مزید هم

 ...برسم آرامش به وقت هیچ نیست قرار انگار... گذشته کشمکش و مبارزه تو زندگیم

 خوام نمی... ام حامله من نگه فرید به که دادم قسمش چون... افتاده چپ باهام روزا این مامان

 ریشه عشق اون خوام می... بخواد خودش و خودم طربخا منو خوام می... بخواد بچه بخاطر منو

 باید دومون هر... داره اعتماد بهم دیگه بگه خوام می... کنه ثابت بهم رو قلبم و قلبش تو کرده

 ریدهب فرید بار این انگار ولی... بدیم جبران فرصت همدیگه به و کنیم فراموش رو اشتباهاتمون

 از ؟...کنم چیکار دونم نمی... خونمون اومده نه و زده مانما به زنگ نه است هفته یه مدت که بود

 نندمیک فکر... بینه نمی منو دادن جون کی هیچ و میدم عزرائیل به جون دارم بیخبرم ازش اینکه

 تو وقتا گاهی که هست ام دیگه راه یه... انداخته حال این به منو که ، بارداریه آثار از همش

 ترس یه اما... ببینمش برم خودم و بزارم کنار رو غرورم که اینه نماو و میکنم فکر بهش تنهاییام

 اشپ به و دیدنش برم حاضرم... بزنه پسم و نخواد منو دیگه شاید که کرده ریشه جونم تو مبهم

 ی مونده قیبا این و نباشه عاشق دیگه اون اما... بزنم فریاد رو پشیمونیم... کنم التماسش و بیفتم

 ...بگیره ازم هم رو غرورم
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 صدای حتی که کنم حفظ رو زندگی این چطوری که میکنم فکر دارم و درگیرم خودم با اینقدر

 پریده رنگ و زار حال وقتی و اتاق تو اومد... زد می صدا رو اسمم داشت که نشنیدم هم رو مادرم

 : پرسید نگرانی با دید رو ام

 ؟...نیست خوب حالت ؟...شد چی

 ...نباش نمنگرا و خوبم:  گفتم بهش

 : گفت کنایه با و نشوند تخت لب منو و گرفت و دستم خشونت با اون اما

 ؟...نیمیک چیکار خودت با داری فریبا... نمیشی این از بهتر... حال سر و خوب... خوبی خیلی معلومه

 این وسط که داره گناهی چه بچه این... کن رحم بچه این به الاقل ، نمیکنی رحم خودت به اگه

 دق تو ی غصه از دارم دیگه... کن مراعات رو ماه چند این میکنم خواهش... آورده در سر انطوف

 ؟...تنیس خوشی و آرامش من ی خونواده حق یعنی ؟...کنم زندگی زجر این با باید کی تا... میکنم

 ام چرا... بودم شده آزارشون باعث اینقدر که اومد می بدم خودم از... بوسیدم و گرفتم رو دستش

 و پدر نگرانی و ناراحتی باعث لجبازی و خودمون راحتی برا که میدیم حق خودمون به ها بچه

 پدر هب نسبت فرزند وظایف پس ؟...دیدیم نمی رو اونا دلواپسی و پریشونی چرا ؟...بشیم مادرامون

 ؟...میشد چی وسط این مادر و

 به احتیاج اگه که خواست ازم عدب و شد تر آروم یکمی اونم که ریختم زانوهاش رو اشکی قطره

 به نوم فرید دوری که دونست می چی... خوبم که کردم مطمئنش... دکتر پیش ببره منو ، دارم دکتر

 خرید برا بریم هم با و هام مشتری از یکی ی خونه برم باید گفت بهم... انداخته روز و حال این

 خواست ازم... بدوزم براش شیک لباس یه خواد می و برادرشه عروسیه دیگه ماه یه چون... پارچه

 چیزی یه خاله کمک به... رفت و سپرد سفارشات انواع با خاله دست به منو و باشم خودم مراقب

 مقر تموم حاملگی این انگار و میشدم خسته زود ها تازگی... کردم بازی وروجکا با یکمی و خوردم

 روف عمیقی خواب به فرید به کردن فکر با و بودم رختخواب تو بعد ساعت یه... بود کشیده منو

 ...رفتم

 فرید حال زبان

... میکردم فکر سیاهم روزهای به...  ام رفته دست از روزهای به و بودم کشیده دراز کاناپه روی

 اون چطور ؟...انداخت فاصله فریبا و من بین و زد رقم رو اتفاقات این ی همه بیماری یه چطوری
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 بهش تقدیر که بود شانس خوش اینقدر چطور ؟...شد سبز ما زندگی وسط قاتل و روانی مردک

 و کنه استفاده خوب اومده دست به فرصت از که گذاشت پاش جلوی رو بیماری اون و داد دست

 می آدما سر به چه لعنتی پول این ؟...بده ما تک تک به رو غصه و درد همه این و بدزدد منو عشق

 هب لحظه اون تو فقط فریبا... زد می رقم رو فجایعی چه ها انسان ی نداشته عقل این اصال... آورد

 هی منو که کرد کاری... نبود خودش حتی ، کسی هیچ فکر به دیگه و بود مادرش جون حفظ فکر

 خودم به هنوز... کنه چرکین دل بودن سقف یه زیر عماد با که ها لحظه اون آوردن یاد به از عمر

 ...نه یا ببخشمش کامل طور به تونم می... پیشم برگرده فریبا اگه که نبودم مطمئن

 خسته تقدیرم خموشی از... ام آزرده دل حصار از... بودم خسته تکرار همه این از... زندگی این از

 بودن عشقم و بودم عشقش که اون از... ام خسته نبود ولی هستم تو یار گفت که فریبا از... بودم

 ...ام خسته

 دیگه کسی بهزاد از غیر مطمئناً که داد می ناخونده مهمون یه از خبر خونه عموق بی زنگ صدای

 رها خشمگین و عصبی رو بهزاد و نرفتم شرکت که روزه چند االن... زد نمی رو خونه این زنگ

 هنکن گفتم و کردم ناجوری فکر آن یه... زد خشکم جا در آیفون تو از دایی زن دیدن با اما... کردم

 منم و بود سالن توی دقایقی از بعد دایی زن و زدم رو دکمه فوری... باشه افتاده فریبا برای اتفاقی

 ...رفتم اون پیش شیرینی و چایی سینی یه با

 ونهخ تو که بودم محبت با زن این روی ی زده خجالت... انداختم پایین رو سرم و نشستم مقابلش

 : آورد خودم به منو میداد آرامش بهم که صدایی با... بودم کرده بلند دخترش روی دست اش

 ؟...پسرم خوبی

 ربیشت قلبم ، زد نمی صدام محبت با اینقدر مادرمم موقع هیچ که زد می صدا پسرم منو وقتی

 ...میشد پایین باال جسمم و روح های الیه تو تر عمیق وجدان عذاب و میشد زخمی

 ؟...خوبن ها بچه و خاله ؟...چطورید شما... خوبم:  گفتم سرافکنده و آروم

 : گفت و برداشت رو چایی دایی زن... بپرسم رو فریبا حال مستقیم نتونستم

 ...نباش نگران خوبیم همه
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 ور فریبا و تو تکلیف تا اینجا اومدم امروز:  داد ادامه... میکرد درک فریبا بابت رو نگرانیم خوب

 و تر لجباز روز هر... نشد پایین بیاید شیطون خر از دوتون هر کردم صبر چی هر... کنم معلوم

 ...شد بیشتر و بیشتر تون فاصله که کردید کاری مغرورتر

 امروز ، زدن حرف با چطوری خواد می ببینم تا کنه شروع و بخورد رو چاییش تا کردم سکوت

 ...بزنه رقم رو بختم و تقدیر

 ونندد نمی هیچکدوم لهخا نه و فریبا نه:  کرد شروع و کشید عمیقی نفس خورد رو چاییش وقتی

 رداشتب اشتباه شنیدی رو حرفام اگه که گفتم اینو... بیرون زدم خونه از ای بهونه یه به اینجام من

 با خواستم می اول... نه... کردم حجت اتمام اون با قبالً  و داره خبر چیز همه از فریبا که نکنی

... داری تصمیمی چه و کنی چیکار ات آینده و زندگی با خوای می دقیقاً بفهمم و بزنم حرف خودت

 این از دیگه که دونی می خودت... پرسم می مورد همین در هم اون از و فریبا سراغ میرم بعد

 تربیش دیروز از داره روزم هر که کشمکش و جنگ همه این با... هست فریبا و تو بین که وضعیتی

 این معصومم طفل تا دو این... آرزو یه شده ما برا خونه اون تو خوش روز یه... شدم خسته ، میشه

 ...میشن نفر دو شما لجبازی و غرور قربونی دارن وسط

 یشپ سالمت به برو یا ، طرف این یا کنی تمومش رو وضعیت این باید بگم بهت اومدم امروز فرید

 همه و کن فراموش رو بینتون عشق... کن فراموش رو فریبا... کن فراموش رو چیز همه و مادرت

 ...کن تموم رو چیز

 آه نفس... زد می وفایی بی از حرف و بود حال این به امروز دایی زن چرا... پایین ریخت هری دلم

 : گفتم و بیرون دادم ام سینه از مانندی

 ؟...گفته چیزی فریبا ؟...دایی زن... شده چی

 فهمن زبون و مغرور مآد نفر دو شما ؟...بشه خوای می چی دیگه:  گفت بلندی صدای با و بهم توپید

 هی...  خواهرمو و من زندگی ی ریشه هم زنید می رو خودتون ی ریشه هم دارید و برداشتید تیشه

 نمی... مغزمه روی فریبا ی گریه صدای... ثانیه هر و روز هر... نداریم آرامش شما دست از لحظه

 که رفتهگ قرار بینتون چی دیگه ؟...مرگتونه چه نفر دو شما... ببینمش روز و حال این به دیگه تونم

 و چنگ با داشتی ، بود شما وسط عماد که موقعی اون... گیرید می فاصله همدیگه از هی دارید

 و صورتش تو زدی اومدی ؟...کشیدی پس پا نیست که حاال... میکردی دفاع عشقت از دندون

 گهدی کی تا دختر این... نکردی نگاه هم سرت پشت دیگه و رفتی و چسبوندی انگ تا هزار بهش
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 ام یچارهب دختر که کوفتی بیماری این و بودم مقصر من اصالً... بده پس عقلیشو بی این تاوان باید

 ...زار لجن گود تو کرد سرازیر رو

 واقعاً بود کشیده که زجری همه اون بخاطر...  بده ادامه نتونست دیگه و افتاد گریه به دایی زن

 : گفتم و بوسیدم و گرفتم رو دستش و زدم زانو پاش جلوی اومدم نجبرا برای و بودم متاًسفم

 من مکن چیکار باید بگید... باشید خودتون مراقب... مریضه قلبتون شما... باشید آروم خدا رو تو

 منو خوام می ازش و میفتم فریبا پای و دست رو میام بخواید اگه حتی... کنم می رو کار همون

 ؟...کنم چیکار باید... پیشم برگرده و کنه باور منو تا میام و میرم اینقدر... ببخشه

 خودشم که کسی واسه بشکنی رو غرورت خوام نمی:  گفت و کرد پاک رو اشکاش دایی زن

 و داری دوست رو فریبا هنوز اگه... کنید تمومش رو احمقانه بازی این دیگه خوام می اما... مقصره

 ور ای تازه زندگی یه و بگیر رو فریبا دست و کن اموشفر رو ها گذشته ی همه ، هستی عاشقش

 خاک به ، بیاره در بازی برام بخواد دوباره غرورت یا کنی تردید بازم اگه بخدا ولی... کنید شروع

 معلوم ور فریبا تکلیف باید روزا همین تو فرید... ببینی رو فریبا رنگ زارم نمی دیگه قسم داییت

... گیره می رو جا همه گندش بوی و میشه متعفن کم کم داره زخم یال استخون این دیگه... کنی

 گاهن رو سرت پشت برنگرد لحظه یه ام دیگه و برو وگرنه ، اهلل بسم خوای می رو فریبا هنوز اگه

 ...کن

 حاضره ریباف مطمئنید شما:  گفتم و برداشتم قدم چند و شدم بلند کالفه و کشیدم موهام تو دستی

 ؟...باشه من کنار رو عمرش ی بقیه

 با که دونی می خودت... داره دوست هنوز اونم... زدم حرف اونم با پیش روز چند:  گفت دایی زن

 یم ، شده کم اعتمادش تو مثل فریبا... آوردی بدستش خودت و نکرد تجربه رو ای رابطه هیچ عماد

 مقاوم هدیگ فریبا... فرید ...کنی اذیتش باز بخوای الکی تردیدای و شک با تو و کنارت بیاد ترسه

 نجات بحران این از رو همه و بیا... رسید اینجا به من بخاطر... است شکسته ام بچه... نیست

 اگه که... برگردونی رو فریبا ، دین احساس و من بخاطر خوام نمی... کنی ترحم خوام نمی... بده

 تتدس ، نیست مهم برات دیگه تهگذش و عاشقشی واقعاً  اگه خوام می... طرفی من با باشه اینطور

 هم و بشه حفظ اون غرور هم که پیشت برگرده فریبا چطوری که کنم راهنماییت تا بده بهم رو

 ...تو غرور
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 و کردم رجوع قلبم به لحظه اون تو... میکردم نگاه دستش به منم و جلو آورد رو دستش دایی زن

 لبمق فرماندهی مقر تو هنوز... نخورده کونت جاش هم سانت یه و جاشه سر هنوز فریبا که فهمیدم

 لبهام روی شوری پر لبخند و دادم دست دایی زن با اطمینان با همین برا... میکرد حکومت

 : گفتم و دادم فشار محکم رو دستش.. نشست

 ...بگذرم ازش لحظه یه برا تونم نمی و فریبام عاشق هنوز که خورم می قسم

 یالخ آسودگی به نفسی و پاشید ام چهره به ای مادرانه لبخند... دش مطمئن قولم از وقتی دایی زن

 : گفت و کشید

 که هباش حاللت مادرت شیر... منه همیشگی دعای و آرزو فریبا و تو خوشبختی... پسرم بشی پیر

 و ربیا دیگه چایی یه برو حاالم... کردی راحت دخترش تنها ی آینده نگرانی بابت رو تنها مادر یه

 ...کنی چیکار باید بگم برات تا بیا

 لبمق... پذیرایی تو برگشتم و کردم آماده هم با رو میوه و چایی... آشپزخونه تو رفتم شاد و راضی

 بهم و کوبید می ام سینه ی قفسه به میفتاد برام داشت که خوشایند و تازه اتفاق این از داشت

 ...رسونه می آرزوهام مومت به منو و گرده برمی فریبا روزا همین که داد می بشارت

 به دیگه... روزگار تلخی و سختی هر به رو... اشتباه هر به رو... بدی هر به رو بندم می رو چشمام

 دایص شنوم می و میکنم باز خوب هامو گوش... میکنم فکر ها بودن او با به... نمیکنم فکر اینا

 بل خوام می... لبخند با کنم می همراهیش دوباره و دوباره و میکنم باز لبهامو... هاشو دارم دوستت

 رقب برابر در بگم بهش و ببینمش خوام می... میرم می تو بی و دارم نیاز بهت ، بگم و کنم باز

 گیری می منو نفس تو که کنم اعتراف خوام می... ندارم استقامتی هیچ ، صدات موسیقی و چشمات

 ...هست بهترینش تو وجود تو داره الزم زن یه وجود تو مرد یه چی هر و

 : کرد شروع که کندم پوست پرتقالی براش خورد رو چاییش دایی زن وقتی

 ...دارم نقشه یه فریبا برا من

 : داد ادامه و کنم فکر بهش بیشتر نزاشت ؟...بود چی منظورش... کردم نگاه بهش تعجب با

 اینکه بدون... شاد و رحالس... اونجا بیای شب فردا خوام می ازت... بشه وارد بهش شوک یه باید

 هم دور وقتی... نداشتم خبر منم یعنی که ناگهانی اومدن یه...  شب اون از دلخوری کوچکترین

 ...میکنی اقدام بلیت برا فردا و مادرت پیش برگردی خوای می که بگی بهم ، شدیم جمع
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 یدنمیگ مگه... ستا ظالمانه خیلی روش این:  گفتم و کردم رها بشقاب وسط رو پرتقال حیرت با

 ...بیفته براش اتفاقی خوام نمی... نیست مقاوم دیگه فریبا

 پای با خودش تا بشه وارد بهش شوک یه باید اما... نیست این حقش دونم می:  گفت دایی زن

 ...بمونه کنارت همیشه برا بزاری که بخواد خودش باید... کنه عذرخواهی و برگرده خودش

 لجبازی باز فریبا و میده جواب روش این دونید می:  گفتم تردید با و دادم قورت رو دهنم آب

 ؟...نداره براش ضرری ؟...نمیکنه

 ...ارزه می ریسکش به اما... داره که خطر:  گفت مطمئن دایی زن

 وامخ نمی... کنید فراموشش پس اینجوره اگه:  گفتم و کردم نگاهش ، حرفاش از گیج و حیرت با

 ...برسه شبه آسیبی ترین کوچک

 ریباف خود به باشه جمع خاطرت... کنی قبول ریسکشم باید خوای می رو فریبا اگه:  گفت دایی زن

 ...بچه داره امکان اما... نمیرسه آسیب

 ردک قفل مغزم یهو ، بود دایی زن حرفای به گوشمم و میکردم فکر فریبا به داشتم که طور همین

 نگاهم حین همین تو... بچه... بچه... کردم تکرار خودم با رو کلمه این بار چند و... بچه ی کلمه رو

 : گفت معطلی بدون دایی زن شد قفل دایی زن شاد و خندون نگاه تو

 ؟...است حامله فریبا میکنی باور... فرید میشی پدر داری تو

 اعضای ی بقیه و بود حرفاش به گوشام و دایی زن چشمای تو چشمام فقط حیرت و ناباوری تو

 مانگشتم ترین کوچک حتی حرکت یارای دیگه که یود زده خشکشون خبر این شنیدن از نمبد

 ونمتک یکمی و گرفت رو ام شونه و خنده زیر زد پقی دید حال اون به منو وقتی دایی زن... نداشتم

 :  گفت و داد

 درپ مگه ؟...تو چته... بدتری اونم از که تو... نداره رو شوک طاقت فریبا میکردم فکر... باش منو

 ؟...داره تعجب اینقدر شدن

 رخب این بود نتونسته مغزم هنوز... اومدم بیرون خشکه چوب حالت اون از دایی زن دادن تکون با

 ما شده خشک گلوی از سختی به رو دهنم آب همین برا... کنه مطمئنم و بده انتقال قلبم به رو

 :  گفتم و دادم پایین
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 ؟...میکنید شوخی... شوخی

 ی رابطه اون ؟...کرد شوخی مهمی این به ی مسئله این با میشه مگه:  گفت و خندید دایی نز

 ...گرفت رو ات یقه و داد دستت کار باالخره زورکی

 مبل روی شدم رها و دادم تکون خودم به یکمی... داد تکون بار چند رو سرش و خندید ریز دوباره

 پدر من یعنی... شنیدم می چی خدا وای ؟...شدنیه زورکی رابطه اون با مگه... افکارم تو رفتم فرو و

 هب دیگه خدا یعنی ؟...باشه فریبا داشتم آرزو نوجوونی از که بود کسی ام بچه مادر و بود شده

 چطوری دونم نمی ؟...شد تموم ها دوری و ها سختی ی همه یعنی ؟...بود کرده رو هردومون

.. .بگیرم رو جلوش بتونم اینکه بدون... کرد خیس رو ام چونه زیر تا و صورتم تو ریخت اشکام

 شکوه ها اشک این...  پایین ریخت می طور همین و شد سیل اشکام دایی زن از خجالتی بدون

 که شکرت خدایا... فریباست لجبازی و من جنون و عشق ی ثمره این... فریباست و من عشق

 منو حال اونم... خورد گره دایی زن اشک پر نگاه به نگاهم... دیدم هم رو لحظات این و نمردم

 ...رسید می آرزوش تنها به و میشد بزرگ مادر داشت اونم... داشت

 مدام... کردم گریه دل ته از پروا بی و زانوهاش رو گذاشتم رو سرم و زدم زانو پاش کنار رفتم

 دلم تو هغص چقدر مدت این دونست می... زد نمی حرفی اما ، کشید می سرم روی ، رو دستش

... یکردم درک رو تنهاییام درد... کنه سبکم و بشه خالی تونست می گریه با فقط که شده تلنبار

 و بود عاشق اونم چون فهمید می خوب منو حال دایی زن... میکرد درک رو هام گریه این به احتیاج

 ...تنها

 : گفتم و پریدم جا از و ام کله تو افتاد فکری یه ناگهان بود پاهاش رو سرم که طور همین

 ای خودش برای ممکنه خبر این با... مادرم پیش برگردم خوام می نمیگم فریبا به من... دایی زن

 ...سنگینه براش زیادی شوک این... بیفته اتفاقی بچه

 ترمدخ صبر و مقاومت به هنوز... نباش نگران:  گفت اطمینان با و گرفت رو دستم خندون دایی زن

 و ایستاد تنهایی به جسمی و روحی مشکالت همه اون جلوی چطور ندیدی همگ ؟...داری شک

 دستت از داره بفهمه باید... داره احتیاج شوک این به فریبا... تونه می هم بار این... کرد مقاومت

 قشعش به محک یه اونم بزار... بکنه رو تالشش و جلو بیاد قدم یه آوردنت دست به برای که میده

 که خواد می ازت و میکنه اعتراف و گرده برمی که است آسوده خیالم... نهبز تو به نسبت

 پس.. .بشه خاموش محاله دیگه بشه نورانی و شکوفا لحظات اون تو وقتی عشق این... ببخشیش
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 یبافر دونی می که نده بروز اصال که اینه دارم که سفارشی تنها... نگیر دخترم از رو فرصت این

 ، بکن خاله طرف از احتمالی ی حمله یه ی آماده رو خودت که اینه ام دیگه سفارش یه... بارداره

 نگه بهت که خوام می ازش و زنم می حرف باهاش اومدنت تا منم... شاکیه حسابی دستت از چون

 ...بارداره فریبا

 یدهپوش عروس لباس که عروسک تا دو با بود خودم سر تو که هایی نقشه و دایی زن های نقشه با

 ظاهر به باید بود گفته دایی زن... شدم دایی زن ی خونه راهی ، بودم خریده وروجکا برا و دنبو

 ممباطن... نبودم شاد ظاهری من اما... باشه دلم به فریبا از کدوریتی شب اون از نزارم و باشم شاد

 که ییها حسرت آخرین... بود فریبا و من جدایی روزهای آخرین دیگه چون... سرحال و بود شاد

 ...نتونستم و بگیرمش محکم بغل تو خواستم می

 و آشوب ، اون های الیه به الیه توی و بود گرفته بازی به رو قلبم ، روز ده از بعد فریبا دیدن

 دهش ضعیف و الغر چقدر روز ده این تو... اومد بند نفسم دیدمش وقتی... میکرد غوغا پریشونی

 به تلعن ؟...بودیم آورده سرش بال همه این بچه این منو یعنی... بود افتاده گود چشماش پای و بود

 بهم زبونی زیر اخم و ترس با و نداشت رو حرارت اون دیگه چشماش... گر ویران غرور این و من

 هک بود باقی شکرش جای باز...... رفت فرو بود نزدیکش که ای کاناپه روی جا همون و کرد سالم

 ودب دایی زن ی نقشه اما... کنم برخورد باهاش ظالمانه اینقدر ستخوا نمی دلم... اتاقش تو نرفت

 روحیات به و بود مادر یه چون... نمیکرد اشتباه ، داره نیاز شوک این به فریبا گفت می وقتی شاید و

 می پایین باال کادوها دور که وروجکا با رو خودم و زدم دریا به رو دل... بود واقف بیشتر دخترش

 دریا هب رو دل باید... میکردم قبول رو ریسک این باید خواستم می رو فریبا اگه... مکرد گرم شدند

 ...بردم می پیش نقشه با ، ممکن وجه بهترین به رو چیز همه و زدم می

 کاغذ از که رو عروسکا... بودن کردن باز به شروع شوق با هم اونا و و دادم ها بچه به رو کادوها

 زود خیلی ولی نشست لباش رو محو لبخند یه... شد قفل فریبا نگاه به همنگا ، بیرون کشیدند کادو

 به حواسم ی همه من ولی... میکردند تشکر ازم داشتند دایی زن و خاله... کرد جمع رو خودش

 : گفتم وروجکا به رو باشم گفته چیزی اینکه برای... بود دلفریبش لبخند اون و فریبا

 لباس این تو رو خودم عشق داشتم آرزو چون... گرفتم عروس لباس با عروسک براتون بار این

 ... نشد که ببینم
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 رشس فریبا... نشست من گلوی تو بغضم یه و گرفت غم رنگ فریبا نگاه که کشیدم آهی سپس

 این در... کردم شروع خوب خیلی که فهموند بهم چشمک یه با دایی زن اما... انداخت پایین رو

 : گفت دایی زن موقع

 ...نکردی نگاه سرتم پشت دیگه و رفتی... طرفا این از... کردی گم راه... خودت عروسی شاهللان

 و منداشت خوبی حال شب اون از بعد... ببخشید منو:  گفتم... شد شروع دایی زن سوال با نقشم

 اتمجاز رو خودم مدت این... فریبا صورت تو زدم و رفتم در کوره از چرا که داد می عذابم وجدانم

 ...بگیرم زندگیم برا نهایی تصمیم یه تا کردم

... چیه نم تصمیم ببینه خواست می و بود شده گوش وجودش تموم... میکرد نگاهم مستاصل فریبا

 : پرسید و کرد راحت برام رو کار دایی زن

 رو مهه آرامش وضعیت این... بشه معلوم تکلیفتون باید فریبا و تو ؟...کنی چیکار خوای می خب

 ...رفتهگ

 والیس چنین دایی زن جمع تو که نمیکردند باور... دوختند چشم دایی زن به تعجب با فریبا و خاله

 ...بکند من از

 دبو کارگردانش دایی زن که رو نقشم بخش ترین مهم ی آماده رو خودم و کشیدم عمیقی نفس

 : گفتم و کردم

 فریبا که حاال ، بگم تا اینجا اومدم شبام همین برا... کردم اذیت رو همه مدت همه این دونم می

 اقدام بلیت گرفتن برای فردا همین و مادرم پیش برم دارم تصمیم... پیشم برگرده نیست حاضر

 ستنی توش امیدی که کردن زندگی تنهایی... کنم تحمل تونم نمی رو وضع این دیگه... میکنم

 پس ، نبود قسمت که حاال... اجبار به نه خواستم می عشق با رو فریبا من... تحمله قابل غیر برام

 ...نداره فایده دیگه موندم

 : گفت من به خطاب و کرد نگاهی فریبا به نگرانی با دایی زن و پرید فریبا رنگ وضوح به

 ؟...بری خوای می مطمئنی

 ردهک مشت زانوش رو دستاشو و بود شده سفید کامالً فریبا رنگ... دادم تکون رو سرم اطمینان با

 که کردنمی نگاهم اصالً ... شده شوکه واقعا و نداشته رو خبر این شنیدن انتظار که بود معلوم... بود

 : گفت و گرفت رو دستش و کرد بهش نگاهی یه دایی زن... چیه دلش حرف بخونم چشماش تو از
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 ؟...کرده یخ دستات اینقدر چرا ؟...خوبی عزیزم فریبا

 این هب مجبور منو دایی زن اگه... نداره خوبی حال که بود وممعل... بیفته فشارش یهو که ترسیدم

 می تخت رو و اتاقش تو بردمش می و گرفتمش می آغوشم تو رفتم می االن... نمیکرد کار

 فتمگ می گوشش تو و داشتم می اش نگه بغلم تو و گرفتم می دراز کنارش خودمم و خوابوندمش

 آرومش تا...گیره می معنا تو کنار فقط من دنیای و من ی خونه... نمیرم جا هیچ تو بدون من که

 ...کنم

 امش برا ، کنم استراحت یکمی میرم... نیست چیزیم... مامان خوبم:  گفت مادرش به آروم فریبا

 ...نزن صدام

 هراسان خاله و دایی زن... اومد می دستشویی تو از خورد هم به که حالش صدای اما... رفت فریبا

 رفتار عادی اینکه بخاطر منم... بخشم نمی رو خودم لحظه این بابت وقت یچه... طرفش رفتند

... نه یا هخوب فریبا بگه بهم بیاد که بودم دایی زن منتظر و رفتم می راه استرس با سالن تو... کنم

 نباش نگران و خوبه گفتن به فقط اونم که کردم بهش اضطراب از پر نگاه یه اومد که دایی زن

 پیش زا اینکه از بعد خاله... میکرد پیدا معنا فریبا کنار آرامشم ی همه و نداشتم آرامش. ..کرد اکتفا

 زن... بافری پیش برگشت نبات چایی یه با و آشپزخونه تو رفت فوری و کرد نگاهم تیز اومد فریبا

 : گفت دایی

 ...عادیه واکنشش این نیست چیزی... باش آروم

 اب و نشست من روبروی و برگشت و برد اتاقشون به خود با رو اوروجک و اومد خاله بعد دقیقه ده

 : گفت بهم نفرتش تموم

 رو افریب لیاقت که متاًسفم برات واقعاً ... ظرفیت بی و خودخواه... کرباسید یه ته و سر مردا ی همه

 ...کنه خوشبخت رو فریبا بتونه بهتر ماهان شاید... نداری

 دتن برخورد انتظار که بود گفته بهم دایی زن... بیرون اومدم هخال حرفای شوک از دایی زن داد با

 نمبد اعضای تموم که... شد وارد شوک من به بار این... شکل این به نه اما... باشم داشته رو خاله

 ...میکردم نگاه خاله به فقط ناباوری تو و کرد خشک رو

 ؟...بافی می هم به چیه پرتا و چرت این ؟...شده چت تو حمیرا:  دایی زن
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... زنید می رو معصوم دختر این ی ریشه دارید و برداشتید تیشه شما چرا دونم نمی:  زد داد خاله

 داره دخترت... ثریا... کنید می دفاع آقا این از همچنان اما ، حاله چه تو فریبا دونید می خودتون

 ...بفهم اینو... میره راه تیغ ی لبه روی

 دیگه.. .نداری برگشتی راه دیگه رفتی اگه ، بگم بهتون اینو فقط پسر آقا : داد ادامه من به رو بعد

 ...باشی داشته خودت کنار رو فریبا تونی نمی

... گرفت رو سرش و مبل رو انداخت رو خودش... بود اومده سخت ی مبارزه یه از اینکه مثل خاله

 از بعد و رفتم فرو خودم تو هخال روبروی... گرفتم قرار خاله های سرزنش هدف که طور همین منم

 : گفتم خاله به رو عمیق نفس تا چند

 رو ورمغر باید دیگه چقدر ؟...برم و بیام چقدر دیگه... میکنی مجازاتم اینطور که چیه من گناه خاله

 کوممح منو که نکشیدم درد من مگه ؟...نکشیدم زجر مدت این من مگه ؟...کنم له فریبا پای زیر

 خواد نمی ایدش... نداره دوستم دیگه شاید... نمیکنه توجه من به اصالً  فریبا ؟...کنیدمی لیاقتی بی به

 اییج یه باید... بریدم دیگه خاله... دم می زجر رو همه بیشتر که باشم اینجا... بمونم کنارش من

 ...فریبا بی یا... فریبا با یا حاال... بشه تموم ماجرا این

... یکن تموم فریبا بی رو ماجرا این گرفتی تصمیم پس:  گفت و کرد نگاهم عصبانیت با خاله

 پشیمون بخدا روزی یه که بدان رو چیزی یه اما... دانند خسروان خویش مملکت صالح... باشه

 ...مونه نمی برات برگشتی راه دیگه که میشی

 تگف بهش رو و نشست خاله کنار و داد خاله و من به آب لیوان یه یکی و اومد آب پارچ با دایی زن

: 

 فریبا ور تقصیر بیشترین که صورتی در... رو فرید هم ، میکنی محکوم منو هم... میری تند حمیرا

 عذرخواهی برا رو اول قدم باید اون... آورد وجود به رو ماجرا همه این تصمیمش اون با که... داره

 ...نکنه رارتک اش آینده و زندگی تو دیگه که کرده اشتباه بفهمه باید... برداره

 رو اهاشتب این تاوان باید کجا تا اما... کرد اشتباه درسته:  گفت دایی زن به رو پریشونی با خاله

 بخشیدنش حاال که گذشت خوش هم بهش بود خودش اصلی مقصر که ماجرا این تو مگه ؟...بده

 عشقش متقدی تا کرد حفظ رو خودش پاکی مرگ پای تا معصوم دختر اون... باشه سخت اینقدر

 نیددو می... بگیرید نظر در هم رو دختر این فداکاری و باشید داشته انصاف اینقدر الاقل... بکنه

 درچق دونی می ؟...بشی دیگه یکی زن بری اجبار به و باشی مردی عاشق که خواد می تحمل چفدر
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 این ماا... داشتی رو ما تو الاقل... کشیدی زجر که فرید آقا نیستی تو فقط ؟...کشید درد دختر این

 حتی... سوخت ما ی همه پای به پا اونم... کرد نرم پنجه و دست ماجرا همه این با تنها و تک دختر

 ...بیشتر

 : گفت اون که کردیم بهم نگاهی یه دایی زن و من... فریبا سراغ رفت و نزد حرفی دیگه خاله

 ...باش داشته ور خاله های سرزنش انتظار که بودم گفته بهت... نداره ایرادی

 زارهب زودی این به رو ماهان خاله نداشتم انتظار اما:  گفتم و کشیدم موهام تو دستی کالفگی با

 ...من جای

 ؟...اومده جوش به غیرتت:  گفت و خندید ریز دایی زن

... زدم می آروم ریتم با زانوهام رو و کردم مشت دستامو...انداختم پایین رو سرم و ندادم جوابی

 داشت مسئله این لحظه هر... کاشت وجودم تو رو خشم و بد های حس تموم ماهان اسم نشنید

 :  گفت دید رو روزم و حال وقتی دایی زن... میشد تر پیچیده

 ماهان اسم خاله... هستی مالکش فقط تو... مونه می دلت ور عمرش آخر تا فریبا... نباش ناراحت

 ازت و زنه می حرف تو مورد در فریبا با داره شنیدم بارها... بیاره جوش به رو تو غیرت که برد رو

 و تو زندگی تا زنه می دیوار و در به رو خودش داره و است حامله فریبا دونه می چون... میکنه دفاع

 ...بده نجات رو زندگی این و... نشه خراب فریبا

 ...دایی زن میرم من:  وگفتم شدم بلند

 ... برو بعد بخور شام ؟...کجا:  گفت تعجب با دایی زن

 تظرمن خونه تو... دادم انجام رو ماًموریتم من... شما با اش بقیه دیگه... برم من بهتره:  گفتم جدی

 ...مونم می فریبا

 سعی فقط... بیاد فریبا روز چند همین میدم قول بهت... راحتی طور هر... پسرم باشه:  دایی زن

 ارب این که... نشی فرارش باعث و نرنجونیش تهمت و ینتوه یا حرف یه با دوباره اومد وقتی کن

 یبافر به دستت زارم نمی دیگه و دشمنت میشم منم اونوقت... نیست برگشتی راه هیچ دیگه

 ...برسه
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 می او سنگامون باهاش و بمونه که میکنم کاری... چشم اما... ترسناکیه تهدید:  گفتم و خندیدم

 بهم ادبی خواست فریبا وقتی فقط... عزیزم زن مادر خدمت ممیا شیرینی جعبه یه با شب و کنیم

 ...بدید خبر

 مشغول رو خودت و بزار چمدون یه قبلش بیاد خواست که فریبا:  گفت و خندید مرموز دایی زن

 ...نیست الکی تصمیمت که بشه باورش تا بده نشون ، کردن جمع لباس

 ...شده گرفتار ظالمی قوم چه میان... معصوم دختر این:  گفتم و خندیدم

 ...ظالمه کی میگم بهت... بگذره مدت یه و ات خونه تو بیاد بزار:  گفت و خندید دایی زن

 ...هستم ظالم خانوم این نوکر دارم عمر تا:  گفتم و خندیدم غش غش

 سخت لحظات این تا بودم منتظر... نبود دلم تو دل... بیرون زدم خونه از سریع خداحافظی یه با

 هک دختری برا بود ظالمانه اما... نداشت حرف دایی زن ی نقشه... پیشم برگرده فریبا و ذرهبگ هم

... میشد نزدیک آخرش به کم کم داشت و بود شده شروع بازی این... بود کشیده زجر همه این

 برا ور فریبا من و کنه اشتباه هم اون شاید... کنم اطمینان دایی زن حرف به صد در صد تونم نمی

 ... بدم دست از میشهه

 اقیاتف چه نیست معلوم که آخری به االن... نه:  گفتم و بیرون کشیدم ام خسته ی سینه از آهی

 می بار این و هدار چنته تو برام چی تقدیر بار این ببینم تا کنم صبر بازم باید... نمیکنم فکر میفته

 ...بچینه طوری چه رو زندگیم های مهره این خواد

 ! میکند عاشق را پرستویی هر فرسنگها از لبتق تپش صدای

 . . . نشسته انتظار به که دلی به رسد چه

 ایستاده انتظار به تنها یکی دستها دور آن کن نگاه

 …بده تکان برایش دستی ، عاشقانه لبخندی با

 …اش تنهایی سنگی حصار بشکند تا

 

 فریبا حال زبان
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 ریخت هری دلم دیدنش با... خونمون اومد ناگهانی ، زرو ده از بعد فرید و شد زده خونه زنگ وقتی

 ی مردونه پیراهن که بود بار اولین... بود شده آرزو برام مدت همه این از بعد دیدنش... پایین

 به وریج بد رو قلبم که بود پوشیده ای سورمه اسپرت کت یه با ، یخی لی شلوار با دار دکمه سفید

 سپ داشتم ، گذاشت نمایش به رو نقصش بی هیکل و آورد در رو کتش وقتی...بود انداخته تپش

 می اول ی لحظه همون تو و نبود ممنوعه برام دیگه آغوش این خواست می دلم... افتادم می

 یگاه... افسوس و دریغ اما... رسیدم می بود دریغ ازم بود مدتها که آرامشی به و بغلش تو پریدم

 کرمف که االن مثل... نداشتم رهایی زنجیر این از که ، لومگ دور به میشد زنجیری فکرم های حلقه

 ...نداشت رو اونجا از ترک خیال دیگه و بود گرفته مسکن فرید آغوش در

 حالت ، بود داده بهم دکتر که داروهایی با... زد می چنگ رو ام معده دوباره داشت عطرش بوی

 و بود حساس بود زده که عطری بوی به هم ام معده دوباره االن ولی... سراغم اومد می کمتر تهوع

 ، افتاد بهم که رنگش شب چشمای... بود فرستاده ام معده سراغ به دوباره رو آشوب دیدنش هم

 مقصر رو خودش مطمئناً و شدم ضعیف و الغر چقدر مدت این که فهمید... گرفت تاًسف از رنگی

 ردمک که کوتاهی و آروم سالم با و مبیار تاب رو چشماش سیاهی اون نتونستم دیگه... دونست می

 تا دو... بود محبت از پر دستاش همیشه مثل... کردم رها رو خودم بود نزدیکم که مبلی اولین روی

... نبود خوبی ی نشونه این و... هیچ من برای اما... بود آورده مهناز و فرناز برای بزرگ کادوی

 هم گل شاخه یه همون الیق بار این اینکه مثل ولی اینجا بیاد گل بدون فرید نداشت امکان

 ...نبودم

 کدوم هر سهم فرید که بودند منتظر و خوردند می چرخ ها هدیه دور الوصفی زاید شادی با ها بچه

 بهتر انیف دنیای این تو زیباتر کاری هیچ که داشتم اعتقاد این به همیشه... دستشون بده رو اونا از

 قدرچ که بفهمونیم بهش و بدیم ای هدیه گاهی داریم دوستش که کسی اون به که نیست این از

 ، هدایا این بار چون... باشه گل شاخه یه اگه حتی... هستیم یادش به همیشه و داریم دوستش

 ...مادیش تا بیشتره معنویش

 هب شادیشون جیغ کردند باز هم وروجکا و داد رو کادوها ، بچه طاقتی بی به خنده با فرید وقتی

 زا... کردند بارون بوسه رو اون و شدند گالویز فرید گردن طرف یه به کدومشون هر و رفت آسمون

 نقش لبهام رو دلنشین لبخند یه که کردند وادار منم و خندیدند خاله و مامان ها بچه واکنش

 پروا بی چشمام به بعد و لبهام به اول عاشقونه و نموند فرید چشم از دور لبخندم این که... ببنده

 ایه لحظه تو منو و بود زبل طور همین همیشه... افتادم نگاهش ی تله تو لحظه یه تو... شد خیره
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 فقط و انداختم پایین رو سرم و گُرفت تنم تموم... انداخت می چشماش دام به عاشقی ناب

 رفتهگ نظر در اعتمادیش بی برای که مجازاتی بابت منو ، بود آه همراه که بلندش نفسای شنیدن

 ...کرد شرمنده دمبو

 ، ثانیه همون تو... زاشتم می باال طاقچه قدیمیا قول به... میکردم اذیتش زیادی داشتم دیگه

 ای بود گرفته شکل فرید وجود از که ای بچه حس... نشست قلبم تو حسی و قدرت چه نمیدونم

 تو بیاد که امبخو ازش شام از بعد گرفتم تصمیم که... خودم برا مقاومی کوه و پناه داشتن حس

 می و داریم دوست عاشقونه رو همدیگه هم هنوز اگه که بزنیم رو حرفامون همدیگه با و اتاقم

 تداش دیگه که رو لجبازی و غرور ی احمقانه بازی این دیگه... ببخشیم رو همدیگه خطاهای تونیم

 وراند این تا پیشش برگردم همیشه برای من و کنیم تموم میشد مزه بی و طوالنی حد از بیش

 ...برسم آرامش به کنارش رو افته می اتفاق زن هر برا که حساس

 و بهت حالت ، گفت می وروجکا به داشت که فرید حرف با که چیدم می برنامه خودم برا داشتم

 : گفت فرید... گرفتم ماتم

 اما.. .نمببی لباس این تو رو خودم عشق ، داشتم آرزو همیشه چون... گرفتم عروس براتون بار این

 ...نشد افسوس

 آرزو... زد تلگراف مغزم به رو بدی خبر قلبم... بود زده من به خطاب مستقیم غیر که حرفاش با

 می گوشم به دلخراشی صدای مغزه تو مدام... بود برده بکار گذشته فعل فرید... نشد... داشت

 ؟...ودب شده ناامید ازم گهدی یعنی ؟...ببینه عروس لباس تو منو نداشت آرزو دیگه یعنی...رسید

.. .شد درهم اخمام درد زور از و کشید تیر ام معده یهو که بود سنگین برام جمله تا دو این اینقدر

 ...میکرد سنگین سبک ، حرفاش از بعد منو رفتارای داشت و بود من به فرید حواس ی همه

 فرسنگ روحم و بود روجکاو به من نگاه اما... پرسید می رو خبرش بی اومدن علت داشت مامان

 قانع جوابی یه ازم و زد می نقش هی مغزم تو جمله تا دو این که هایی سوال شهر تو ، دور های

 شمامچ فقط... کرد قفله سه رو مغزم تقریباً بدتری ی جمله با فرید ناگهان اما... خواست می کننده

 : گفت مامان به فرید... موند خیره فرمش خوش لبهای به ناباوری و بهت تو و افتاد حرکت به

 ...نیست کدومون هیچ نفع به اینجا موندنم دیگه... مادرم پیش برگردم دارم تصمیم

 دهش ناامید ازم دیگه فرید... شنیدم درست که شدم مطمئن... سمتم چرخید که خاله نگران نگاه

 فرید نداشتی عرضه که... افریب بمیری... بره خواد می و بکشه رو نازم اینقدر تونه نمی دیگه... بود
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 ات بره کنه ولت باید ، بود حقت... شده فراری ازت که کردی چیکار دیدی... داری نگه خودت برا رو

 ...کرد بازی مرد یه غرور با الکی طوری همین نمیشه بفهمی باید... دستت بیاد عافیت قدر

 چه به فهمیدم تازه اشدست حرارت از... نشست سردم و جون بی دستای رو مامان داغ دستای

 ، بره فرید که روزی به وای... انداخت می پا از داشت منو جمله این فقط... افتادم روزی و حال

 چرا و ؟...خوبه حالم پرسید می مدام مامان... موند نمی باقی ازم هیچی دیگه و مُردم می مطمئناً

 وبخ اصالً ... نبودم خوب ولی... هنباش نگران و خوبم که کردم مطمئنش ؟...کرده یخ دستام اینقدر

 یهو و برد می باال منو هی داشت یکی... بودم معلق هوا و زمین رو و دادم می جون داشتم... نبودم

 ایینپ باال ، یویو مثل... میکرد رها دوباره و کشید می باال منو راه وسط دوباره و پایین میکرد رهام

 یرو که ، رو فرید نگران نگاه و جو اون نتونستم دیگه... پیچید می هم تو ام روده و دل و میشدم

 به نگاهی اینکه بدون و شدم بلند کنارشون از ببخشید یه با... کنم تحمل بود شده زوم ام چهره

 و ییدستشو سمت رفتم دو به ، دیدمش می نزدیک از که بود آخری نگاه این شاید که بندازم فرید

 که ودب کننده شوکه و ناگهانی خبر این اینقدر... آوردم باال شدت هب بار این و دوباره روز چند از بعد

 ...کرد نابود لحظه یه تو روانمو و روح تموم

 حال این به دوباره چرا پرسید می هی نگران و بود روبروم خاله بیرون اومدم که دستشویی از

 : گفتم و دادم تکون دستی... شدم

 ...سراغم اومده لعنتی هوعت این دوباره... خاله خوبم نباش نگران

 ...شده حالت این باعث که کسی اون به لعنت:  گفت حرص با و اتاقم سمت برد منو آروم

 که تگف و روم کشید رو پتو و خوابوندم... فرستاد می لعنت بهش داشت که بود فرید به منظورش

 ده وت و نشد هم دقیقه نجپ اومدنش و رفتن... بگیره آروم ام معده تا میاره نبات چای یه برام االن

 معده و کرد اثر زود تجویزشم که الحق... خوابوند دوباره منو و داد خوردم به زور به رو چایی دقیقه

 ...رفت کنارم از خوبه حالم که اطمینان با... گرفت آروم ام

 و وهنشن کسی رو شکستنم صدای که گرفتم محکم دهنم روی ، رو پشتی و شدم مچاله خودم تو

 همه که ای بازنده حس... داشتم مرگ حس... ریختم بیرون رو ام مونده گلو تو هق هق متمو

 می اگه ؟...کنم سر پدر بی ی بچه یه با فرید بدون تونستم می چطور... باخته یکباره به رو چیزش

 ؟...گذشت من از راحتی این به یعنی ؟...بزاره تنهام و بره خواست می بازم ، ام حامله من فهمید
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 دهکر کر ، رو گوشم... بگو بودن از من با... اومد نمی بند و بود کرده خیس رو بالش نصف اشکام

 و اه طعنه با منو و کنی پرواز و بکشی رخم به رو نبودنت خوای می هم باز... نبودنت هیاهوی این

 دنیام از منو... منی دنیای تو... نکن محکوم نداشتنت به منو... بزاری جا دیگرون های سرزنش

 تخبر ی ضربه... میری ادعا از باری کوله با تو اما... موندم عشقمون پای به ادعا بی... نکن محروم

 عشقی و من به... خندیدی سادگیم و من به زشت چه و شکست همیشه برای رو دلم و بود کاری

 آسوده.. .برو تو. ..توست مال ابد تا میکرد خیال که یتیم قلب این و بود تو یاد از پر همیشه که پاک

 یرو می که تو پای صدای... تحملم همه این شرمسار من... مونم نمی نبودنت سوگوار من... باش

 ...شنوم نمی... شنونم نمی صدایی هیچ دیگه و... آید می که مرگ پای صدای و

 ( شهنمی سنگ تو مثل که عاشقی قلب کنه چه.....  نمیشه تنگ دلت چرا میشم دور تو از وقتی) 

 ( بکنه دل و بسوزه بشه دور تو از جوری چه.....  شکنه می نباشی اگر خواد می رو تو که اونی) 

 ( دلواپسم نباشی پیشم که وقتی.....  واسم بگیره رو تو جای تونه می کی) 

 ( کسم بی آسمونا زیر که حاال.....  شبام تو باشه ستاره تونه می کی) 

 ( زنه می قلب مثل صداته تو من نفس.....  منی با همیشه تو نیست ای فاصله بینمون) 

 ( بکنه دل و بسوزه بشه دور تو از جوری چه.....  شکنه می نباشی اگر خواد می رو تو که اونی) 

 می اشک و میکردم زمزمه خودم با که وشعرهایی جمله غربت و تنهایی از منو خاله داد صدای

... نداشتم رو صدایی هیچ شنیدن طاقت دیگه... میکرد دعوا فرید با داشت خاله... کرد جدا ریختم

 ییصدا هیچ که فشردم گوشم به رو بالش... انجماد ی درجه به... بود رسیده صفر به توانم دیگه

 روف ساعتی برای ، بود بلد باریدن فقط امروز به تا که بیچاره چشمای این باالخره تا... نشنوم رو

 زجر ی لحظه اون تو... بود معجزه من برای خواب این... کرد اره خواب دنیای به منو و شد بسته

 غربت و تنهایی درد اون الاقل... کرد همسفر خودش با منو و اومد سراغم به که کننده نابود و آور

 ...بود کرده حس... بود کرده لمس منو

 ( فهمی می را حضور شدی که تنها.....  فهمی می را عبور ها فاصله با) 

 ( فهمی می را غرور شدن ویران.....  شکست که وقتی نیز تو دل روز یک) 

 زندگیم سیاه سرانجام به و ام مچاله خودم تو اتاقم ی گوشه هنوز من و گذشت هم دیگه روز دو

 که بود رابخ حالم اینقدر... ببینمش نشدم حاضر ولی ، ببینه منو اومد افسانه بار چند... میکنم فکر
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 نیدو می وقتی ، فراموشی های شونه رو عشق تشیع سخته چه... اشتمند رو کس هیچ ی حوصله

 ...بخونه فاتحه ات کسی بی بر رهگذری تا نیست ای شنبه پنج

 مادر از لحظه یه... داد بهم رو خبر ترین گیر نفس و دردناکترین و سراغم اومد مامان هفته آخرای

 : فتگ بهم... بنده تلنگر یه به که دهب دختری به رو خبر این شد راضی چطور... کردم شک بودنش

 که بخواه ازش و دیدنش برو نشده دیر تا... بره خواد می و داره بلیت دیگه روز چهار برا فرید

 پاش و دست به... بخواه عذر بودی تو باعثش که ها دوری و ها رنج ی همه بابت ازش... بمونه

 تونی می طور هر... بده قرار واسطه ور بچه این... کن التماس... کن خواهش... نره که بیفت

 سرنوشت... زندگی این االن... کن امتحان رسه می مقصد به دونی می که راهی هر... کن راضیش

 ینا بخاطر یکمی که است وابسته تو غرور به... داره بستگی تو همت به بچه این و فرید و خودت

 بدست رو ، هستند حیاتی و داره رزشا برات که چیزایی اون ی همه عوض در... بشه کم ازش بچه

 بی که رو تلخی روزای ، بچه این برا نزار... بکشه پدری بی درد خودت مثل ات بچه نزار... میاری

 انوجد عذاب این پس... تو با فرید رفتن و بود خدا با پدرت رفتن... بگذره اونم برا ، گذروندی پدر

 ...گرده برنمی دیگه رفت فرید اگه باش مطمئن... نخر جون به عمرت آخر تا رو

 که یاهس تقدیر این از تنفری با... شده ویران حالی با و شدم تسلیم باالخره تا گفت و گفت اینقدر

 با نوم فرید دیگه ساعتی تا اینکه حس با... شدم فرید ی خونه راهی کنه رها منو نداشت قصد هنوز

 لرزه به رو جونم ی همه که اضطراب و استرس همه اون با... میکنه بیرون اش خونه از خفت

 طوالنی ای لحظه ، زدم رو زنگ لرزون دستایی با وقتی... شدم اش خونه نزدیک ، بود انداخته

 ور در که شده شوکه حسابی اش خونه دم اونم ، دیدنم از فرید بود معلوم...  شد باز در تا گذشت

 ...کرد باز مکث با

 هر و آوردم یاد به رو خاطراتم هم کمی و زدم دید رو جا مهه... نبود کسی سالن به رسیدم وقتی

 هک صدایی... زدم صداش بودم داده رنگ بهش ، لب برق یکمی با که خورده ترک لبهای با بود طور

 ناتوانیم همه این از... لرزید می پام و دست و اومد می باال سختی به نفسم... اومد می چاه ته از

 امپ و دست دیدنش و فرید مقابل در اینقدر که بزنم رو خودم حرص از خواستم می و بودم عصبی

 اشک ای... بود حتمی سقوطم وگرنه بود ها نرده به دستم... باال رفتم آروم آروم... بودم کرده گم رو

 یزجر همه این از بشم راحت و همیشه برا کنم سقوط و کنم رها رو دستم که داشتم جراًت اینقدر

 ...بود ادهد بهم یکجا خدا که
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 رد بود جایگاهم ماه پنج مدت به که اتاقی جلوی از... اونجاس فهمیدم و اومد اتاقش از صدایی

... ندازمب نگاهی یه و کنم باز تا گذاشتم در به رو دستم کف لرزون دستای با و برگشتم اما... شدم

 همه دردهام و غصه و ها خاطره... گذاشتم فرید اتاق طرف به قدم و شدم پشیمون راه ی میانه اما

 راه و میشدند خم داشتند که پاهایی با... نمیکرد دوا من از دردی دیگه دیدنش ، بود جاش سر

 هب... دماغم تو پیچید عطرش بوی لحظه همون و اتاقش دم رسیدم کردند می سخت برام رو رفتن

 حلقه رتش تی تو رو شپُر تو و بلتد قامت و کشیدم اتاق تو سرکی دیوار به تکیه با بود سختی هر

 با.. .افتاد تالطم به قرار بی قلب این دوباره دیدنش با... دیدم مشکی ورزشی شلوار و سفید ای

 ...کردم زمزمه خودم

 تخاراف بهت پسرتم بخدا... هیکلی خوش اینقدر که زیتونی چشم این بره باالت و قد این قربون

 ...میکنه

 فرید و بود زمین رو که چمدونی دیدن با اما... نشست املب رو هام زمزمه از درد از پر لبخندی

 راب صحنه این همیشه چقدر... بست رو گلوم راه و شد کنده قلبم میگذاشت لباس توش داشت

 به سر دوباره اشکام... فرساست طاقت و سخت عزیزشه رفتن گر نظاره و موند می که کسی

 و کردم بد من.. میگیری دست همون از یبد دستی هر از گفتی خودت... خدایا... گذاشت شورش

 من روزی یه... بود شده عوض فرید و من جای االن... کشم می رو اون از بدتر مجازات دارم االن

 اون چقدر که برات بمیرم... بود فرید نوبت االن و کردم رفتم عزم و چمدون تو چیدم می لباسام

 به شب همون کاش ای... میچشم ارمد رو مرگ حس همین منم االن... گذشت سخت بهت لحظه

... شهب نصیبم گی بیچاره و بدبختی همه این که بودم نرفته پیشش از و بودم داده گوش حرفش

 ...بره نزارم و بزنم فریاد... کنم التماسش و بیفتم پاش به که بود من نوبت االن

 بهش بغض از پر و لرزون صدایی با و اتاقش تو رفتم قدم یه با و کردم پاک فوری رو اشکام

 تو هم دیگه ثانیه چند... کنه نگاهم برگشت نه و داد رو جوابم نه و گذشت ای لحظه... کردم سالم

 داص رو اسمش فقط و گرفتم ندیده غرورمو بازم... میکرد عصبیم داشت دیگه... گذشت سکوت

 : گفت برف از تر سرد لحن و خشم از پر صدای با...زدم

 ؟...خوای می چی ؟...اینجا اومدی چی برا
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 کندنی جون هر با... بود هاش لباس کردن جمع مشغول طور همین و نکرد نگاهم... کردم نگاهش

 هب تا رو بالها این ی همه که لعنتی سکوت این با... سکوتم با نمیخواستم دادم رو جوابش بود

 ...کنم تباه رو زندگیم قشنگ های لحظه باز ، بود آورده سرم امروز

 ...بزنم حرف باهات و ببینمت اومدم:  گفتم و دادم حرکت زور به رو کمخش لبهای

 حرفی نه... دارم دیدن من نه:  گفت خشم با کنه نگاهم و برگرده اینکه بدون ، تموم سردی با

 ...همیشه برا اونم ، برم مبکنم جمع دارم که بینی می... مونده

 یرت دلم زیر آن یه... بودن مقاوم سخته چقدر... شنیدم رو جمله تا دو این تا رسید لبم به جونم

 پسرش مذاق به هم حرفاش حتی... اومد بند درد این از نفسم... کرد پیدا ادامه کمر تا و کشید

 ام بچه میکردم فکر... زدم پوزخندی خودم فکر از... کشید می درد مادرش همراه که نیومد خوش

 هچ دخترش و پسر دیگه اصالً... جگرسوز آه یه... کشیدم آهی...  آوردم می زبون به هی که ، پسره

 دنشاوم بدنیا منتظر... باشه داشته منو بارداری دوران ذوق که نباشه فرید وقتی... میکنه فرقی

 هچ دیگه...  بچشه رو کردنش بزرگ لذت... باشه داشته رو بچه روی گذاشتن اسم شوق... باشه

 ...داشت اهمیتی

 ( هاست زلزله گسل روی به که شهری مثل.....  است ریختن فرو بیم مرا لحظه هر تو بی) 

 بعد و بشنوی حرفامو باید... بزنم حرف باهات باید:  گفتم بود بدبختی هر با و ریختم اشکی قطره

 اجبار به خوام نمی دیگه... دارم ات نگه خودم برا زور به خوام نمی... برو بری خوای می جا هر

 بعد به ثانیه این از...  بزنم کوک زندگیم های لحظه به ثانیه هر رو جبارا خوام نمی... کنم زندگی

 مرگ و زندگی مرز تا لعنتی اجبار این های ضربه با حاالم تا... نداره جایی من زندگی تو دیگه اجبار

... نمک زندگی خودم حال و عشق با... خودم میل با بار این خوام می... بسه دیگه... برگشتم و رفتم

 حق این زارم نمی دیگه... باشه ظاهری که چند هر... بگیرم خودم از رو شادی حق دیگه خوام نمی

 ...بگیره ازم کسی رو

 حرم... بودنش نزدیک... داشت خفگی حکم برام قدم هر... شدم تر نزدیک و برداشتم قدمی یه

 جودو آن متن که ایست قصه من زندگی داستان... میکرد ام دیوونه داشت تنش حرارت... نفساش

 ...تو نبود پایانش و توست

 ...برو داری دوست جا هر بعد و بشنو حرفامو پس:  دادم ادامه
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 خیره مچشما تو تموم عصبانیت با و جلو قدم یه اومد و کشید لباساش چیدن از دست بار این فرید

 :  گفت خشم با و شد

 ؟...بشنوم باید که هست دلیلی مگه ؟...بشه گفته باید که مونده هم حرفی مگه

... بری کردن فکر بدون... شنیدن بدون دوباره خوای می تو اما... هست... فرید هست:  زدم داد

 ...کنی راحت رو خودت و بری... بدی ترجیح قرار بر رو فرار که راحتره برات

.. .بریزی اشک و کنی کز ای گوشه یه مادرت ی خونه توی تو ؟...بشه چی که اینجا بمونم:  زد داد

 این اسم اونوقت... کنم پر مشروب و سیگار با تنهاییامو ، خودم لعنتی درندشت ی خونه تو من و

 هفاید چه دیگه موندن ، نمیده بخشش ی اجازه بهمون کدوممون هیچ غرور وقتی ؟...زندگی میشه

 آزاد دومون ره بزار... میکنه خفه رو تو و من داره مدتهاست که طناب این بشه پاره بزار ؟...داره ای

 ...عذاب همه این از بشیم

 تو نه. ..میاد سراغمون به دردناکتر های عذاب تازه... نمیشه تموم بخدا... فرید نه:  گفتم التماس با

 ...چون... چون ، تره سنگین من برا جدایی بار این... من نه... کنی فراموش منو تونی می

 از اول باید... گیره بچه یه پای طوفان این وسط بگم خواستم نمی... بستم فرو لب دیگه

 ...هبش بچه این و من بند پای اجبار به دیگه خواستم نمی... میشدم مطمئن خودم به احساسش

... بود شیرین دردش اما... گرفت دردم خیلی... خشن و محکم... چسبید رو بازوهام و جلوتر اومد

 : زد فریاد و داد تکون منو... رو دردش بعد و کردم حس اول رو دستاش گرمای چون

 رهت سنگین تو برا میگی که باری این بگو ؟...اینجا اومدی چرا بگو... بزن حرف ؟...فریبا چی چون

 ؟...چیه

 نمی... دارم دوست هنوز چون... عاشقتم چون:  گفتم بود کندنی جون هر به و ریخت فرو اشکام

 ...بدم هرا قلبم ی شده خراب ی خونه تو رو ای دیگه کسی تونم

 با و افتاد حرارت از چشماش گرمی نکشید ثانیه به اما... گرفت مهربونی رنگ چشماش لحظه یه

 زا بدتر عصبیش های خنده... خندید تلخ خیلی ای لحظه تا و کرد رها رو بازوهام عصبی ی قهقهه

 و سمتم برگشت... لرزید بد حس این از... واکنش این از لرزید دلم ته... داد می آزارم ، فریاداش

 : گفت خشن که چشماش شبهای تو شدم خیره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

773 

 

 بدی راه تقلب به رو دیگه کسی یه تونی می راحت خیلی... نیستی عاشقم... فریبا نداری دوستم تو

 ...میدی راه رو ماهان داری که طور همین... دادی راه رو عماد که طور همون... کنی آبادش دوباره و

 ؟...نداشت باورم چرا... میکرد متهم منو همش ؟...میکرد فکر چی وردمم در... براومد نهادم از آه

 بهم خودت... خدایا... زنم می پرپر موندن کنارش لحظه یه برا دارم که خوند نمی چشمام از چرا

 ...بیام بر داشتنش برا تالشهام آخرین پس از تا بده توانایی بهم... خدایا... بده صبر

 تو جای قلبم تو نتونستند کدوم هیچ... ماهان نه... عماد نه:  زدم دفریا و شدم عصبی خودش مثل

 دیدی و شد زندگیم وارد اجبار یه با... اشتباه تصمیم یه با... نداشت جایی اولم از عماد... بگیرند رو

 محکوم منو اینطور نداری حق تو... ماهان مورد در اما... کنه درازی دست بهم نتونست هرگز که

 که یا لحظه از پرسیتی می تو که خدایی اون به ولی... باشه داشته بهم حسی یه اون دشای... کنی

 زبونا زخم این کن تموم فرید... بس و بوده برام برادر جای اون ، االن به تا دیدمش اول بار برای

 ایخو می اینجوری ؟...بدی آزارم حرفات با خوای می کی تا ؟...کنی متهم منو خوای می کی تا... رو

 اون ولی ، بودم فریبا عاشق من بگی همه به خوای می اینجوری ؟...کنی ثابت همه به رو عشقت

 ؟...نبود

 نداشتم تقصیر اشتباه این تو زیاد منم ببین و کن قاضی رو کالهت شده که بارم یه خدا رو تو فرید

 وقتی... باشی پدر بی و تنها دختر یه وقتی...  بگیرم قرار مادرم و تو سرزنش مورد همه این که

 چیهی فرید به بیماریش موضوع از که بده قسمش مامانش وقتی... باشه کوتاه جا همه از دستت

... بکن مادرت برای کاری یه نشده دیر تا بگه و بشه سبز جلوش ثانیه به ثانیه دکتر وقتی... نگه

 تشدس جا همه از که سک بی و تنها دختر یه لحظه اون تو... باشه نداشته مشتری هیچ خونه وقتی

 جا همه از وقتی ؟... داره نگه خودش برای رو مادرش دستی دو بتونه که کنه چیکار باید کوتاهه

 یم شرط این به بگه بیاد و داشته عالقه بهت قبالً که یکی یهو و بشی مونده جا همه از و رونده

 راه ببین و لعنتی بزار من جای هلحظ یه رو خودت... میکنه چیکار دختر اون... بده رو عمل پول تونه

 قلبم تو اولم از که پسری سرنوشت تو کردم رها رو خودم و موندم و نرفتم که بود هم ای دیگه

 ...نداشت جایی

 تشممجازا و شدم تنبیه کافی قدر به بخدا ؟...میکنی متهم منو هی و نمیگیری نظر در رو اینا چرا

 هم ور شون توبه و بخشه می هاشو بنده بدترین خدا... ندارم تحمل دیگه... بسمه دیگه... کشیدم

 ...نیست وجودمون تو بخشش ذره یه هستیم اون بنده که ما اما... بار چند حتی... پذیره می
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 یدترد هنوز... بود نشده قانع حرفام با هنوز... بود عصبانیت از هایی رگه نگاهش تو... جلوتر اومد

 : گفت خشم با... داشت

 بفهمه مادرت اینکه بدون... بود مهم برات عشقم و من اگه... بودی عاشقم واقعاً اگه لعنتی توی

 لمع قد همه جلوی که نه... میشه سرم تو خاکی چه داره گفتی می بهم و بودی گرفته تماس باهام

 تهمت بهت که میکنی غلطی چه داری که داشتم خبر چه من... شدم عماد عاشق بگی و کنی

 بخاطر.. .فریبا شکستی رو اعتمادم و منو تو... نکنم شک عشقت به و ندونم یانتکارخ رو تو... نزنم

 زما چی دیگه... فروختی ارزش بی اسکناس مشت یه به منو عشق ، بود حل قابل که مسئله یه

 ترک رو اینجا راحتر منم تا برو... فریبا برو...  نرم خوای می ازم و اینجا اومدی که مونده باقی

 سرزمین این تو عمه پسر و عمه از آثاری دیگه تا بفروشند که سپردم رو شرکت و ونهخ... کنم

 ...برس خودت سرنوشت و زندگی به برو هم تو... نمونه باقی لعنتی

 هایی لباس به اشک از پر چشمای با و نشستم چمدونش کنار و شد سُست زانوهام حرفاش با

 دیحسو هاش لباس و چمدون اون به حتی... من قعش تا بود مهم بیشتر فرید برا که دوختم چشم

 اشکام حتی... التماسام و حرفامو... داشت من برای چمدون این توی هم جایی کاش ای... میکردم

 ...نداشت دوستم دیگه... خواست نمی منو دیگه... بود نداده تکون هم سانت یه رو سنگش دل ،

 ...صبورم صبور هنوز من اما... شدی سنگ... صبورم سنگ بشی خواستی روزی یه که هست یادت

 تمبفرس چگونه... برگردم تو بدون و شکسته که نه... بمونم که اومدم... زنم نمی جا زودی این به

 من کار ، کنارم نبودنت و بردن یاد از کنی باور تو تا... احساسمو و زندگی تموم... قلبمو... باورمو

 ....نیست

 ( کیست دست دنیا های قشنگی پس.....  زندگیست امشن که زندان این از ام خسته) 

 ( چیست تقدیر مگر تنهایی درد با ساختم.....  نیست تقدیر باختن با اما عشق در باختم) 

 به رو ایش تکه هر و بیرون کشیدم چمدون از هاشو لباس ی همه خشم تموم با و بردم دست

 :  زدم زجه... زدم فریاد و کردم پرت ای گوشه

 به... عشقت به... دارم احتیاج بهت... بگذری ازم راحتی این به زارم نمی... فرید بری ارمز نمی

 پاک عشق اون برای سرسوزنی اگه... نگیر ازم رو اینا خدا رو تو... دستات به... آغوشت امنیت

... میرم می تو از بعد بخدا فرید... ببخشم و نکن رها خودم حال به منو ، قائلی ارزش نوجوونیمون
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 دوباره نوم... نگیر ازم رو محکم ستون این... تابتم بی... قرارتم بی... نیستی راضی مرگم به که تو

 نک تکرار... کن تکرار برام بازوهاتو حصار داغ... گرفتناتو آغوش در داغ... هاتو بوسه داغ... نشکن

 ...ابد تا

 با ...آروم هایی قدم با... قرار بی و نلرزو... شدم بلند جام از سالخورده و پیر آدمای مثل سختی به

 وت رو سرم و کردم حلقه کمرش دور دستامو و طرفش رفتم بود افتاده جونم به که ای سرگیجه

 نظر از کار این و نبودیم محرم دیگه... نبود بینمون ای صیغه دیگه دونستم می... گذاشتم اش سینه

 ور خودم بعدها تا... میکردم باید که بود تالشی نآخری این... نداشتم ای چاره اما... بود گناه شرع

 هب تونستم می که بود شده ویرون و شکسته تنی داغی آخرین این... ندونم جدایی این مقصر

 ...کنه قبولم و بشه نرم سنگیش قلب ، آغوشم حُرم از شاید... بدم انتقال تنومندش هیکل

 اشتند نگه برای زدن پا و دست دیگه وگرنه ...عاشقمه هنوز که میشد ثابت بهم میکرد قبولم اگه

 ...نداشت ثمری زندگی این

 بانضر این ؟...عاشقمه هنوز اونم که باشم این به خوش دل یعنی... شنیدم می رو قلبش کوبش

 تو که دردی تموم با ؟...باشه عشق از ای نشونه تونه می ، بود داده قرار هدف رو سینه استخون که

 : نالیم و زدم زجه... بود شده تلنبار قلبم رو که زجری متمو با... نشست صدام

.. .اشتباهاتم تموم بابت منو... دارم دوست هنوز... عاشقتم هنوز بخدا... نزار تنها منو... نرو فرید

 ...میرم می تو بدون من... نکن رهام و ببخش دادم بهت که زجرایی بابت

 کردمی گوش حرفام به و بود ایستاده کنه حلقه مدور رو دستاش اینکه بدون اونم و میکردم هق هق

... امه ریه تو کشیدم قدرت تموم با رو تنش عطر... کشید می سرهم پشت و کوتاه نفسای فقط و

 هحلق کمرش دور محکم قدرت تموم با دستامو... کشیدم می نفس که باشه عطری آخرین شاید

 مومت با و گذاشتم قلبش روی رو سرم.. .زدم تکیه بهش که باشه ستونی آخرین شاید ، بودم زده

 ذره تو رو دلش های قراری بی... تندش های تپش... قلبش صدای تا شدم گوش روحم و جسم

 یم آغوش این تو... دنیا تو که بود صدایی آخرین این شاید... بشه حک قلبم و مغز سلولهای ذره

 ...شنیدم

 کیهت فرید ی سینه به اگه... نداشت خودش تو یجون دیگه پاهام... اومد نمی بند لحظه یه ام گریه

 : گفتم و کردم تنظیم قلبش روی ، صورتمو نصف... بود حتمی سقوطم االن تا بودم نزده
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 می هنوز منو هم تو که کنه امیدوارم تونه می... ات سینه لرزش این... قلبت تند ضربان این

 کتکم... بزن بهم تهمت...کن اذیتم... شبا داشته نفرت من از... نخواه... فرید اصالً  ؟...خوای

 ، شده پر تو های نفس از که خونه این هوای از... خونه این از منو... بمونم باهات بزار اما... بزن

 ...نکن تکرار برام دیگه... گزنده و بود تلخ ، چشیدم رو خونه از شدن طرد بار یه... نکن محروم

 بین... نکن رها منو فرید... گذاشتنامو زانو بر سر و شیدنک آه نکن تکرار... تنهاییامو نکن تکرار

... پرنس ، کنند نابود رو عشقم و زندگی تموم و بکشند نقشه برام دوباره که نما گرگ آدمای این

 پدریم بی شبهای و روز غمخوار... بودی پشتم و حامی... بودی همیشه پدرم از بعد تو فرید

 ودز خیلی که میدم رو تنهایی و ساله سیزده دختر طعم هنوز ...سرم رو بکش دستی بازم... بودی

... عزیزم... فرید... آورد پناه ساله هفده کوچک مرد یه آغوش به و شد محروم پدرش آغوش از

 بشم یمیت دوباره اگه... نکن یتیمم دوباره... نکن پناهم بی... نگیر ازم رو آغوش و پناه این... عشقم

 ویرونیم همه این باعث فرید... دارم دیگه رو کی... ببرم پناه مردی کدوم آغوش به بار این ،

 ...عذاب و تنهایی همه این از... غصه و درد همه این از بده نجاتم منو و کن قبولم... نباش

 هقم قه فقط... کنم اضافه ای کلمه نتونستم دیگه و بود دردناک و زخمی گلوم راه... بستم فرو لب

 پناه بی یه روی ، رو در سنگی قلب این که بود منتظر و رسید می گوش به قلبش در پشت هنوز ،

 ...کنه باز نداره امیدی اون جز که

 این با. ..شد قفل کمرم دور... شد تنیده تنم دور دستاش حصار که بود نگذشته ای ثانیه چند هنوز

 من ایج و میشد بیشتر فشار این لحظه هر... شدم فشرده اش سینه به بیشتر ناگهانیش حرکت

 تنگی ، عشق بازوهای ی تنگه این تو... ندادم بهایی اما... آوردم می کم نفس داشتم... تر تنگ

 ...بود عاشقی هوای همش... بود بهشتی اکسیژن همش... نداشت معنایی دیگه نفس

 نکردم حرکتی... داشت هاش گریه از نشون تنش لرزش و گذاشت گردنم گودی تو گرم رو سرش

 گردنم تو که بود صورتی آخرین این شاید... میشد حلقه تنم دور که بود حصاری آخرین این دشای ،

 تا دو این چقدر... بودند گذاشته نمایش به رو قشنگی صدای قلبش و قلبم کوبش... رفت می فرو

 ، رو گرماش بود مدتی که لبهایی... لبهاش باالخره... زدند می عشق ،آهنگ هماهنگ هم با قلب

 مگوش تو و شد گشوده هم از بود دنیام و زندگی رنگ رنگش که لبهایی... داشتم آرزو لبهام روی

 : داد سر عاشقونه نجوای

 که ور حرفایی کن بس... نکش آتیش به قلبمو ، رو ها التماس این کن تمومش... فریبا کن بس

 بی و مببین زدناتو زجه همه این تونم نمی دیگه... شده تموم منم طاقت دیگه... میکنه زخمی قلبمو
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 رو تنت عطر هنوز... نمرده احساسم هنوز... نشده سنگ قلبم هنوز... بگذرم کنارش از خیال

 تو بدون... میکنم حس رو آغوشت گرمی هنوز... نبردم یاد از لبهاتو طعم هنوز... نکردم فراموش

 ماا... هستم عاشقت و خوامت می هنوز... میرم می دنیا طرف اون منم ، برم اگه... نداره معنا زندگیم

 ... نگذاشتی پام جلو راهی دیگه تو

 سح رو آغوشت گرمی تونستم نمی وقتی... کنم لمست تونستم نمی و دیدمت می دور از وقتی

 ایدب... نمیکرد دوا رو دردی کنارت بودن... نمیشد سیراب لبهات شراب از لبهام عطش وقتی... کنم

 مراقبت دور از و باشمت داشته تونستم نمی دیگه... شدم می دور عذاب همه این از و رفتم می

... خوبه دوستی و دوری گفته کی...  باشم نداشته رو بخوره بهت انگشتم اینکه حق اما ، باشم

 ...دوستیو طعم نه و چشیده رو دوری طعم نه که گفته کسی مطمئناً

 رو جدایی این... نداره معنایی ما بین دوری دیگه... فرید بمون تو:  گفتم ای گرفته صدای با

 ...نکنه علم قد ما بین فاصله دیگه میدم قول... نخواه

... دز زل ام نشسته خون به چشمای تو و گرفت قاب رو صورتم دستاش دوتا با و شد جدا ازم فرید

 : گفت... شدم غرق سُرخش چشمای تو منم

 ؟...بمونی خوای می مطمئنی

 ... دادم تکون ، آره ی نشونه به شدت به رو سرم

  ؟...عاشقمی و داری دوستم هنوز مطمئنی:  فرید

 ...نکن شک خوامت می وجودم ی همه با:  گفتم سریع

 ...ابد تا تو داشتن دوست برا من تضمین اینم گفتم و بوسیدم رو دستش بعد

 مه روی به... شدیم مطمئن عشقمون از دو هر وقتی... شدیم خیره هم به طوالنی لحظات تا

 فرید و من شادی ی لحظه ، لحظه... شد تموم دردهامون... کشید پر هامون غصه... خندیدیم

 طرع محکم... داد فشارم محکم و کشید آغوش تو منو محکم... بود خوشبختیمون های لحظه... بود

 دنیا ناب و خوب های حس ی همه و شادی با... هیجان و شور با... التهاب با... کشید نفس موهامو

 : گفت

 ...عاشقتم... فریبا دارم دوست
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 هچون زیر و شدم بلند انگشت نوک رو... دادم می نشون رو داشتنش دوست حس بهتر باید منم

 : گفتم... شد بسته لذت اوج تو چشماش... بوسیدم رو اش

 ...دارم نیاز بهت بیشتر... میرم می برات بیشتر... عاشقتم بیشتر... دارم دوست بیشتر من

 ....باشه نفر یک زندگیت تموم اگه... گرفت آغوش در رو زندگی تموم توان یم گاهی

 آغوشش تو منو و کشید دراز کنارم فرید... اومدم فرود تخت رو و شدم معلق هوا تو ناگهان

 وشوآرز وقته خیلی که بود بهشت از تیکه یه اینجا... گرفتم آروم بغلش تو حرفی بدون... گرفت

 ینم هم سانت یه که طوری... کرد قفل پاهام تو رو پاهاش و داد فشار قلبش به رو سرم...  داشتم

 : گفت و بوسید موهامو... بده دستم از دوباره ترسید می انگار... کنم حرکت تونستم

 و بکشمت آغوش تو ، دغدغه بدون... اجبار بدون که داشتم رو ای لحظه همچین آرزوی چقدر

 که مدت این... جستمت می دلتنگی با لحظه هر که بودی هام غصه شهر پری تو... کنم حست

 حتماً فتمگ ، زدم گُوشت تو که سیلی اون با... بزنی پسم تو و بیام ترسیدم می ، ببینمت نیومدم

 من زا زوری ی رابطه با زندگیت کردن تباه برای که نفرتی... بود هم باالتری نفرت... متنفری ازم

 بهترین... دادم پایان ات دخترونه دنیای به زور به و بودم باهات که شبی اون... گرفتی یادگاری

 مومت با چون... کنم تحمل رو دوریت تونستم ها لحظه اون یاد به فقط مدت این و شد زندگیم شب

 یگهد موقع هر از بیشتر بخدا... دلم عزیز فریبا... بودم کرده لمست عشقم تموم با... حسم و وجود

... ودب پر دلم... گرفتم سخت بهت خیلی... بودم اعتماد بی بهت که ببخش نوم... هستم ات دیوونه

 ...بود پر بودن گرفته ازم که حقی از دلم... بود پر دنیا این و تو از دلم

 یدمترس می و بود ترسیده چشمم.... شدم دیوونه ، پارک رفتیم ماهان با گفت مهناز که شبی اون

 جمع رو حواسم بار این... ترسید چشمم... گرفت ازم رو تو عماد وقتی... بدم دستت از دوباره

 دیدم می رو ماهان وقتی... نره تاراج به ، بود خودم سهم و بودم عاشقش هنوز که کسی تا کردم

 نهنک که ترسوند می منو مرگ حد تا و لرزید می بدنم تموم ، بغلش تو رفتی می چطوری تو که

 فهموند می بهم و بود نکرده ناامید منو چشمات هنوز اما... دیدا راه قلبت تو من جای به رو ماهان

 ترسیدم می... میشدی دور ازم روز هر همین برا و... بودی عصبانی دستم از اما... عاشقمی هنوز که

 عصبی همین برای... بگیره ازم رو وجودم گوهر بخواد و کنه استفاده فرصت از ماهان بار این

 ...باشی داشته ماهان با ارتباطی هیچ خواستم نمی... زدم کتکت . زدم می داد سرت و میشدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر ILoveTaylor | مادر به عشق تاوان رمان

  www.negahdl.com   شتر به نگاه دانلود مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

779 

 

 زیر و باال آوردم رو سرم... بودم اش شرمنده فقط... بود کشیده که عذابی همه این و حرفاش با

 : گفتم فقط آروم و بوسیدم رو گلوش

 ...کردم اذیتت اینقدر که ببخش منو

 من... مبمونی هم کنار بتونیم تا ببخشیم رو همدیگه باید دومون هر:  گفت آروم و بوسید رو ام گونه

 و باشه اومده پیش براشون دردناکی ی حادثه اینکه از پس... شوهر و زن یا و دلداده دو معتقدم

 ، وت و من... دارند دوست بیشتر رو همدیگه بعداً ... باشند شریک و مشترک مصیبت اون تو دو هر

 همین به... بردیم سر به... ترس و کسی بی ، تنهایی و رنج در مساوی طور به مدت این طول تو

 مهه و گذشته با عشقمون و آهنین ی اراده با بعد به این از... خبریم با همدیگه پنهون راز از دلیل

 سقوط از رو همدیگه بتونیم تا ، کنیم می فراموش رو همه و جنگیم می هاش ناراحتی و درد ی

 ...بدیم نجات دوباره

 ومآر اینقدر... بود داده سر برام عاشقونه های زمزمه و کشید می گُوشم ی الله به رو لبهاش فرید

 هی به امنش آغوش تو بار اولین برای و گذاشت هم روی رو چشمام خواب کم کم که خوند می برام

 ...نبود مامان الالیی از کمتر هاش زمزمه... رفتم فرو کابوس بدون راحت خواب

 هک کردم گوش آهنگ به... کنم باز رو چشمام اینکه بدون و شدم هوشیار مالیم آهنگی صدای از

 .... میکرد زمزمه خواننده همراه هم فرید

 ( نکن جدا آرامشم و دلخوشی این از منو.....  نکن وا کس هیچ روی به من غیر به آغوشتو) 

 ( ممیکش پر کجا هر به وبگ تو ، کنارت بودن واسه.....  خواهشم و عشق از پر بودن تو با برای من) 

 گآهن با و بود زده خیمه من رو راست طرف به فرید... بودم هوشیار هوشیار اما... بود بسته چشمام

 ره... بودم آغوشش تو االن که بردم می لذت و میکردم حس رو نگاهش سنگینی... خوند می برام

 ورد کنارم از فرید خواستم می قطف و نمیکردم حس رو گناهی... لحظات اون تو اما... بود گناه چند

 ...بدم دستش از دوباره ترسیدم می... نشه

 ( نفسه یک تولد من برای بوسیدنت.....  مقدسه تو آغوش بگیر آغوشت تو منو) 

 ( نمیشه ترکم عادته تو های دست نوازش.....  کشه می آتیش به منو تو مهربون چشمای) 

 ( نیار من جای و کس هیچ بمون من عشق پای به.....  ربزا جا هاتو دغدغه خودم آغوش تو فقط) 
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 ( من تن جسم و روح به بزن بوسه من به فقط.....  نزن کسی لب روی و تن رو لباتو مُهر) 

 دخوا می فرید ببینم خواستم می... بود بسته چشمام هنوز... شد تموم فرید های زمزمه و آهنگ

 و دمکر باز رو چشمام... میشد کشیده صورتم روی نرم که چیزی یه با بعد ای لحظه... کنه چیکار

 نگاهش... رفت آسمون به فرید ی خنده... شدم پا جام از و کشیدم جیغ یه ، پرنده پر یه دیدن با

 تکون با... میکنه بیدار منو چطوری ببین بدجنس... شدم خیره بهش ای لحظه... بود شیطون

 لیناو این... پاشیدم خندونش و شاد صورت به قیعمی لبخند و زدم پلک چشمام جلوی پر خوردن

 منو... میشد باز فرید جذاب و سیاه چشمای به رو ، حسابی خواب یه از بعد چشمام که بود بار

 : گفت و بوسید رو پیشونیم و کشید آغوش تو محکم

 ...خودم آلود خواب عروسک

 گفتن از دیگه اینکه تر جیبع... خندید می اونم... خندیدم ریز اش سینه تو و گرفت ام خنده

 تکلما ترین عالی کلمه تا دو این میکردم حس تازه... نیومد بدم ، بود داده لقب بهم که عروسک

 ... بود فرید ی عاشقانه ورد... هستند فارسی

 تهسک نگفتی ؟...کردی اعالم رو اعتراضت پر این با که خوابیدم چقدر مگه:  گفتم شاد لحن با

 ؟...میکنم

 : گفت و شد خیره چشمام تو و کرد جدا خودش از منو... داشت رو خنده از نشون نشت لرزش

 حسابی یخ آب سطل یه با وگرنه... نکردم بیدارت دیگه جور ام بچه بخاطر کن شکر رو خدا برو

 اون ندیدن از کالفه منو و نخوابی زندگیم حساس های لحظه تو دیگه که آوردم می جا رو حالت

 ...نکنی وحشی جنگل

 ...من... من دونی می... تو... تو:  گفتم و... کردم نگاه بهش حیرت با

 دنیا هب منتظرم و دونم می آره:  گفت و خندید و گذاشت سکوت ی نشونه به لبم روی رو انگشتش

 ی رهپس... شده ضعیف و الغر اینقدر که کردی چیکار عشقم با ، بگم و بکشم رو گُوشش تا بیاد

 ...کنه مریض منو عشق خواد می نیومده هنوز پرو

 ...بود بعید مامان از... نگه هیچی فرید به که بودم داده قسمش رو مامان من... کردم توهم اخمامو

 : گفت و میکنم فکر چی به دارم فهمید زود ، فکرم تو دید وقتی فرید
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 شروحی وضعیت گفته دکتر... دکتر برده رو تو و بده خیلی حالت گفت و زد زنگ بهم خاله روز یه

 و خاله با داری دیدم و تون خونه دم اومدم روز یه... باشید مراقبش خیلی باید و خرابه خیلی

 گترن... بپرسم تو مورد در ازش بود تنها مامانت تا که بود فرصت بهترین... بیرون میری وروجکا

 زرو و حال این هب شب اون سیلی و حرفا اون بخاطر نکنه که مُردم می داشتم و بود پریده خیلی

 فقط گفت مادرت اما... میگه چی خاله گفتم بهش و مادرت پیش رفتم ، رفتید شما وقتی... افتادی

 مادرت فهمیدم و نکردم باور... میشه روبراه چیز همه زودی به و بده یکمی حالت شب اون بخاطر

 گفت بهم و شد لیمتس مادرت تا دادم قسم رو پدرت خاک... میکنه پنهون ازم رو چیزی یه داره

 نه باشه خودش برای داری دوستش هنوز اگه تا بفهمی چیزی تو خواد نمی فریبا اما... بارداری

 ... بچه بخاطر

 : داد ادامه و کرد نوازش رو صورتم و کشید موهام تو دستی فرید

 ؟...نگفتی بهم که داشتی شک عشقم به هنوزم

 فقط شد موندنت به قرار اگه خواستم نمی اما.. .نداشتم شک:  گفتم و کردم خمار رو چشمام  •

 ...بچه برا بعد میخواستم خودم برا رو تو اول من... باشه بچه بخاطر

 ...خانوم حسود:  گفت و کشید رو دماغم

 ...جانبه دو جاسوس شده... متعجبم مامان از:  گفتم و خندیدم

 ...یشدمم خبر با روزت و حال از باید... چی پس:  گفت و خندید فرید

 ...دیوونه:  گفتم و اش سینه تو زدم مشت با

 ...خوشگله خانوم اتم دیوونه خب:  گفت و گرفت آغوش تو محکم منو

 یک بابا فینگیلی این جمال به ما چشم حاال:  گفت گوشم دم بعد و کرد بازی موهام با ای لحظه

 ؟...میشه روشن

 ...مونده کمتر ماه هفت:  گفتم و شدم جدا ازش

 ممیش ماه هفت این تو... نداره اشکال اما... راهو همه این میره کی... اوه:  گفت بلند صدای با فرید

 ...دارم خاص ی برنامه یه برات شب هر... شبه مخصوص که بازیا اون از البته... مامانش بازی هم
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 منو دوباره و بوسید موهامو رو و خندید مردونه و آروم... کردم فرو اش سینه تو رو سرم خجالت از

 :  گفتم و پریدم جا از و افتادم مامان یاد یهو.. داد فشار خودش به

 ؟...چنده ساعت فرید

 : زدم داد افتاد ساعت به که چشمم... کرد در کنار ساعت به اشاره یه

 موردم در فکری چه مامان... اینجام حاال تا صبح نه ساعت از... بعداظهره یک ساعت وای

 ؟...میکنه

 و زدم زنگ مامانت به ، بودی خواب که موقع اون... نترس:  گفت و نشست تخت رو برومرو فرید

 ...ندارم دخترش به کاری نکنه عقد تا که آقایی پسر چه فرید دونه می اون... گفتم رو چیز همه

 ...منحرف:  گفتم بازوش تو زدم

... دش سرخ صورتم شنفسا حرم از... گرفت صورتم نزدیک رو صورتش و پرید باال ابروش فرید

 وضع رنگ هی بندازه دستت ، گشت می بهونه دنبال هی که فرید این جلوی که فریبا بمیری ای

 : گفت و کرد صورتم تو فوت یه دید رو صورتم سرخی وقتی... میکنی

 طهراب بدون... بوسیدن بدون... گرفتن آغوش در بدون... کردن لمس بدون عشق... نیستم منحرف

 از یطوالن مدت یه که من خصوصاً... بمونه پایدار همیشه عشق تا باشه باید پس... نداره معنایی

 ...بودم دور عشق این

 ، نهبک کامل خجالتمم اینکه برای... پرو ی پسره خندید بازم... انداختم پایین رو سرم خجالت از

 : گفت و شد پا سریع و کرد لبام به نرم ی بوسه یه آروم

 غلمب تو دوساعتی یه ناهار بعد... بدم ناهار سفارش برم تا بزن صورتت و دست به آبی یه شو پا

 گفتم... کنم خواستگاری ازش رو دخترش دوباره که میریم مامانت دیدن به شب و خوابی می

 هرود داره کوچیکه روده... گلم شو پا... عزیزم زن مادر خدمت بیام تا کنه درست فسنجون برامون

 ...خورم می رو تو ناهار عوض میام ، پایین اومدی دیر اگه... خوره می رو بزرگه

 اش مزه با حرفای به لحظاتی تا و بود گرفته ام خنده...  بیرون اتاق از رفت سریع و زد چشمکی

 بیچارگی و دربدری ی همه... دردام ی همه... هام غصه ی همه شد تموم یعنی... خندیدم می

 تو شدند حک همیشه برا عشقش و فرید یعنی ؟...غلطک رو افتاد زندگیم دیگه یعنی ؟...هام

 ؟...قلبم
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 می یپاییز آسمون تو جون بی خورشید... کردم نگاه آسمون به رو... پنجره کنار رفتم و شدم بلند

 هک شکرت خدایا... سوزوند می رو عالم تموم ، درخشش فرید و من عشق خورشید ولی... درخشید

 تباب ببخش منو... دادی بهم فرید همراه به رو هدیه این که رتشک... بره دستم از فرید نزاشتی

 تموم بابت ، میکنم استغفار رو زندگیم تموم اما... کردم گله ازت ، بچه این دادن از که روزی

 که شکمم روی دستی... باش بینمون عشق و فرید و من مواظب فقط...  کردم که های ناشکری

 :  گفتم و کشیدم بود تخت هنوز

 ...فرید بعد و تویی اول هستیم ی همه و پناه که باش هم عشقمون ی ثمره اظبمو

 ، عجیبه اندازه چه و... زیبا روزای به دوباره رسیدن زیباست چه و... دوباره آغازی حس لطیفه چه

 ی دوباره عشق که روزی... تو روز... عشق میالد روز... امروز شیرینه اندازه وچه... بودن ابتدای روز

 هک روزیه ، روزم ترین قشنگ و توست قلب تپش ، من زندگی آهنگ بهترین... شد آغاز تو و من

 ....شد شگفته دوباره عشقمون

 : آورد خودم به منو فرید داد

 یقهدق دو تا... بشی خوشمزه خوب که بزن خودت به خیلی فلفلم و نمک... کن آماده رو خودت فریبا

 ...چکه می داره ام لوچه و لب از آب ببین یاب... باال میام خوردنت برا دیگه ی

 ..گرده می چیزا همین دور و منحرفه فکرش همش... پرو ی پسره... گرفت ام خنده

 مدام فرید ماشین تو... خونمون رفتیم ، قلب شکل به کیک یه و بزرگ گل ی دسته یه با غروب دم

 آب چشمام خنده از که خوند می عجیبی شعرای یه... خندوند منو کلی و آورد می در بازی مسخره

 ...بود افتاده

 ...بله دوماده مال ، نذارید زلفاش به دست... بله قشنگه عروس ، بله تنگه کوچه:  فرید

 خوشبختی آرزوی برام دل ته از و بود گرفته بغلم تو مامان... میکردند گریه شوق از خاله و مامان

 : گفت حرص با گوشم دم ، گرفت بغلش تو منو خاله وقتی اما... میکرد

 ؟...اومدی حاال که میکردی غلطی چه فرید وردل حاال تا صبح از

 یه. ..میکنه شوخی که فهموند بهم لباش رو پوزخند و نگاه طرز اما... کردم نگاه خاله به تعجب با

 :  گفتم و زدم بازوش تو مشت
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 ...منحرفه فرید فکرای مثل شمام فکر

 اینقدر که گفتی عشقم به چی... خاله:  گفت خاله به رو بود شده خاله و من ی متوجه که فرید

 ؟...کردی عصبانیش

 ...کرده لوسش زیادی جنابعالی عشق و توجه این فقط... نگفتم چیزی:  گفت ناز با خاله

 بغلم تو محکم رو اونا و... وروجکا سمت رفتم خندیدم می خاله و فرید کل کل به که طور همین

 داد فشار محکم و گرفت آغوش تو منو پشت از فرید یهو... اومد در دادشون که دادم فشارشون

 : گفت وروجکا به و اومد در جیغم صدای که

 ...نکنی اذیت اینقدر رو فرید داداش شیطونای دیگه که میدم فشارت اینقدر

 وقتی... نساختمو تو بریم دادیم رضایت باالخره... خندیدند می و رفتند می پایین باال دورم وروجکا

 ببره رو کیک خواست می و... میز سر آورد و کرد پر رو فنجونا... شد آماده خاله طعم خوش چایی

 : گفت مامانم به رو و چسبوند خودش به منو و کرد حلقه هام شونه دور رو دستش فرید که

 همب رو افریب قلب جاش به و بردارید رو کیک این خوام می ازتون... ببرید رو کیک اینکه از قبل

 ....میرم و برمیدارم قلبمو وگرنه... بدید

 می رو چی دیگه... دزدیدی منو دختر قلب وقته خیلی تو ؟...کاری کجای:  گفت و خندید مامان

 ...ببری خوای

 این... خوردیم خاله ی خوشمزه و دم تازه چایی با رو کیک تموم شادی با و خندیدیم همگی

 ی عالقه و عشق همراه که چایی و کیک... خوردم حال به تا که بود عمرم چایی و کیک بهترین

 می دل.. .گرفت می نبض... کوبید می شاد ریتمی با... تحرک پر... شد آهنگین باز قلبم... بود فرید

 رو موعود بهشت نخ سر... کردم همیشگی هام ریه برای رو حضورش بوی... کشیدم نفس... زد

 ...نکنه رهام... نکنم رها... نشه رها دیگه که گرفتم محکم و بودم کرده پیدا

 از و نیمک صیدش توانستیم می لحظه هر که بود ما قدمی دو در و ما پیشاپیش در قرقاول مثل آینده

 و ستنی بیش دمی زندگی گویند می که کسانی با من... بیاریم در عزا از شکمی لذیذش گوشت

 نبود کار در ای آینده اگه... نمیکنم درک رو شون گفته و مخالفم ، شده خالصه حال در چیز همه

 سر هک کسانی خوشبختند چقدر و... ارزید نمی چشیدنش به که بود رنجی و مالل از پر بشر زندگی

 ...نیست بیش رنجی حالشون زندگی چند هر ، اند آینده ی باده از مست
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 گههمدی به و کردیم بنا رو عشقمون از پر زندگی آینده به نگاهی و حال در زندگی با هم فرید و من

 عاشقونه های داشتن دوست از رو وجودمون ابد تا و نکنیم شک عشمون به دیگه که دادیم قول

 سر و مخرب برخوردهای از دوری ، شاد ای خانواده و موفق ازدواج یه داشتن کلید... کنیم لبریز

 ...زندگیست های داشته با کردن

 نهادم از آه ، پرهام و فرید دیدن با و آشپزخونه تو اومدم ندغرول با کردم پاشی آب رو حیاط وقتی

 : زدم داد عصبانی... شد بلند

. ..دارید آزار شما مگه... آوردند میزم روز به چه پسر و پدر ببین ؟...میکنی رو کارا این چرا فرید

 ...میرسن مهمونا االن

 ...کنیم بازی ماست تیمخواس می... ببخش رو ما مامان:  گفت و کرد لوس رو خودش فرید

 یه خواست می دلم... شدم عصبانی بیشتر که خنده از کرد غش پرهام ، فرید زدن حرف لوس از

 : گفت پسرش به رو فرید... نکنه اذیت اینقدر منو که زدم می رو فرید سیر کتک دست

 ؟...کنیم نقاشی رو مامانی میای... بابایی پرهام

 ارک من گذاشتن سر سربه ، سرشه تو ای نقشه چه دوباره تمدونس می... طرفم اومد شد پا یهو

 : زدم داد...  بود همیشگیش

 ...نمیدم راهت خواب اتاق تو هفته یه تا بخدا... نزدی ، زدی دست بهم فرید

 ...نداری رو جراًتش:  گفت و خندید غش غش

 : گفت پرهام به و خوابوند میز رو و کند زمین از منو فرید اعتراضاتم ی همه با

 ...عزیزم بکش نقاشیتو.. م.جون بابا بیا

 ارهدوب فرید... نبود بدهکار گُوشش اما... میکردم تهدیدش و زدم می داد فرید قدرتمند دستای زیر

 : گفت پرهام به

 ...کن نقاشی خوب... تو مال صورتش ی بقیه... من مال چشماش و لبها... عزیزم بیا

 پسر و پدر این دست از خدایا... لبام و چشمام دور کشید آروم و زد ماست تو رو انگشتش بعد

... زدم اپ و دست خیلی... میشد تحمل قابل غیر فرید های شوخی وقتا بعضی... خیلیه نشم دیوونه
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 بوس یه و لبام رو گذاشت رو لباش فرید یهو... خندیدند می و میکردند رو کارشون فقط اونا اما

 از ، پرهام جلوی اونم فرید ی برنامه بی های شوخی از... رهامپ جلوی اونم... زد لبام به محکم

 : گفت پرهام...اومد برمی دستم از کاری مگه اما... مُردم خجالت

 ...بابایی

 ...دلم عزیز چیه... بابایی عمر... بابایی جان:  فرید

 ...ببوسم رو مامان لبای خوام می منم:  پرهام

 وت... نمیدمش هم کسی به ، خودمه مال لبها این... دیگه نه دِ:  گفت و کرد نگاهم شیطون فرید

 ...ببوس رو مامان لپای

 به بکوبم رو سرم خواستم می فرید دست از... بوسید رو ام گونه زور به درهم اخمای با پرهام

 : اومد خاله صدای ناگهان... بود شده خل عشق از بخدا... دیوار

 ؟...خوای نمی مهمون کجایی صاحبخونه

 عمووض و سر و باال بپرم تا پایین پریدم میز رو از ترس با و کرد رهام فرید... بودم سکته مرز تو

 غش غش ، پرهام و فرید... رفت می حسابی آبروم ، دیدند می منو اینطوری اگه که کنم درست

 خونهآشپز از... نمیشدم اینا دست ی مزحکه اینطوری داشتم شانس اگه من اما... خندیدند می بهم

 نگاه پرهام و فرید و من به تعجب با اونا... شدم روبرو وروجکا و مامان و خاله با بیرون زدم که

... خندیدند هم خاله و مامان ، اونا ی خنده با... خنده زیر زدند وروجکا نکشیده ثانیه به... میکردند

 ... گفتم نمی هیچی و پایین بودم کشیده دماغم روی تا رو ابروهام من اما

 سرتون خیر ؟...وضعیه و سر چه این ؟...خبره چه اینجا:  گفت خندید می که طور همین مانما

 ...کنید می دعوت مهمونم

 ...نیست فریبا دیگه اسمم نگرفتم طالق ازش اگه... عزیزتونه دوماد گل دسته این:  زدم داد

 تو چشمات سبزی ...شدی حال با خیلی... فریبا آبجی:  گفت مهناز... خندیدند حرفام به همه

 ...است معرکه ماست سفیدی

 ی همه نگاش لج از... کرد نگاهم عاشقونه و خونسرد فریدم... خنده زیر زدند مهناز حرف با همگی

 : شکستم مهناز سر رو ها کوزه کاسه
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 ...اللی نمیگن نزنی حرف تو

 ...میرسم موقع به هم تو حساب به:  گفتم و رفتم فرید به غره چشم یه بعد

 من دختر با پسر و پدر:  گفت بهش ، بوسیدش می و میکرد بغل رو پرهام که طور همین مانما

 ...نکنید دیوونه رو دخترم ؟...میکنید چیکار

 داشت هم پرهام و رفتند پذیرایی طرف به وروجکا با زد می حرف پرهام با داشت که طور همین

 : گفت و آورد در کیفش تو از تمالدس یه خاله ، اونا رفتن با... میکرد زبونی شیرین براش

 ...نرفته این از بیشتر آبروت تا کن پاک رو لبات اون الاقل

 ...خاله:  گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم خجالت از و گرفتم زود و خاله منظور

 مه رو تون عاشقونه های بوسه این... کوفت و خاله:  گفت بود توش خنده که بلند صدای با خاله

 ...کنید می دعوت مهمون که وقتی نه... خودتون خلوت تو و شب آخر برای دبزاری

 هب دست... رفت می ریسه خنده از داشت که زدم زل فرید به عصبانی من و مامان پیش رفت خاله

 : گفتم حرص با و زدم کمر

 ...رسه می هاتم گریه وقت شب آخر... عزیزدلم بخند

 مهخی روم و تخت رو گذاشت منو و خواب اتاق سمت باال رفت کشید بغلش تو منو یهو تهدیدم با

 : گفت و زد

 باشه عبرتی درس تا میدم انجام شب آخر بجای رو کارم االن همین ؟...میکنی تهدید منو حاال

 ...همیشه برای

... یزنر رو آبروم این از بیشتر... نه االن فرید خدا رو تو:  کردم التماس و جونش به افتادم مشت با

 ...کن ولم خدا رو تو

 ؟...نمیکنی تهدیدم دیگه:  گفت و بوسید محکم رو لبام فرید

 ...بخدا نه:  گفتم

 ؟...نمیکنی ناز برام دیگه:  فرید

 ...بخدا چرا:  گفتم
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 ...کن ناز میخوای چی هر... کن ناز... فرید دنیای... عزیزم باشه:  گفت و بوسیدم بازم و خندید

 ...خریدارشم خودم

 : گفت و شد بلند و کرد رهام هیکلش زیر از باالخره دیگه بوسه تا چند با

 ...بریم هم با بیا خوای می هم تو اگه... بگیرم دوش یه میرم

 ...کردی ام دیوونه... فرید:  زدم داد اخم با

 ...بشم اخمت اون قربون... میکنی ترش چرا... نیا خوب:  گفت و خندید

 آرایش یکمی با و کردم عوض لباسامو و شستم رو صورتم و دست زود منم و حموم تو رفت فرید

 ....پایین رفتم

 از... کردم مکث ها پله تو رسید می گوشم به پذیرایی از که پرهام و وروجکا ی خنده صدای با

 به من و بود سرجاش چیز همه... غلطک رو بود افتاده زندگیم... بودم خوشحال خوشحالیشون

 ی ثمره... بودیم کرده ازدواج هم با فرید و من بود سال سه االن ...بودم رسیده آرزوهام تموم

 رفته من به سفیدیش فقط ، بود باباش فتوکپی... بود نیمش و سال سه که بود پرهام هم عشقمون

 ی دُردونه پرهام... بود کرده عشقش ی آواره عمر یه منو که داشت رو فرید چشمای همون... بود

 نمی... دمیش حسودیم خواستنش این به وقتا بعضی که خواستش می نقدرای فرید... بود فرید و من

 ازگیات... باشه پسرمون کس اون اگه حتی کنم قسمت کسی با رو فرید ی عالقه و عشق خواستم

 ...خواستم می خودم برا فقط رو فرید و بودم شده خودخواه خیلی

 داشت دوست رو اش نوه اینقدر ماون... بود شاد و خوشبخت دخترش تنها خوشبختی از هم مامان

 بردش می خودش با مدام... دامنش تو بود افتاده نوه یه همین و بود شده باز آسمون در انگار که

 ...ببینه رو دوریش لحظه یه برا تونه نمی گفت می همش و اش خونه

 و ودندب دوم کالس دو هر مهناز و فرناز... بود وروجکا شدن بزرگ گرم سرش و بود خوب هم خاله

 ...میشدند تر خانوم و تر خوشگل دیگه روزای از روزم هر... بود شده سالشون هشت

 وقتی ، بارم یه و عروسیمون برا بار یه... ایران اومدند دوبار شوهرش و فلور اتفاق به هم عمه

 و بوسید می و گرفت می بغل تو عاشقونه منو و بود شده عوض خیلی عمه...بود سالش یه پرهام

 مه فلور... بودم داده مامانی ی نوه یه بهش و کرده خوشبخت رو پسرش تنها که میکرد تشکر ازم
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 تگف می سیامک شوهرش به پرهام شیطونیای دیدن با... پرستید می رو پرهام و بود شده عمه

 ...بشم مامان کردم هوس... خوام می بچه یه منم

 روزای و نشسته چرخدار صندلی روی تصام و ساکت طور همین هنوز... نیستم خبر بی عمادم از

 دعاش عمرم آخر تا و خواستم رو شفاش خدا از همیشه... گذرونه می خبری بی تو رو عمرش

 یاد به ور ام گذشته تلخ روزای که بود این اشم بهونه... ببینمش برم نزاشت فرید دیگه... میکنم

 بد اتفاقای اون تموم مقصر اونو و نشده صاف عماد با دلش هنوز که بودم مطمئن اما... میاره

... ندارم وضعیت تو رو دیدنش طاقت چون نداشتم دیدنش به میل زیاد خودمم... دونه می گذشته

 ... میده رو سالمتیش خبر بار هر بهم بفهمه فرید اینکه بدون ماهان اما

 حالخوش اینقدر. ..بود افسانه با ماهان نامزدی زندگیم خبر بهترین... بگم براتون ماهان از راستی

 تو ، من که کنه قبول تونست باالخره ماهان... فهمیدم نمی رو خودم حال مدتی یه تا که شدم

 براش خودم... بود کرده عادت بهم فقط و نبوده عشق از عالقه اون و ندارم جایی سرنوشتش

 دوست خیلی رو همدیگه...  بدن یه تو روحند تا دو تا دو اون االن... کردم خواستگاری رو افسانه

 خوام می... کردم دعوت هم رو اونا امروز... بود ماهان عاشق اول از که افسانه مخصوصاً  دارن

 ادد بهم خدا که خوشی و نعمت همه این بابت خوام می... باشم داشته کنارشون رو خوبی ی جمعه

 زا رضایت سح و شادی همه این با خدا اما... کشیدم تنهایی و سختی خیلی... کنم تشکر ازش

 ...داد رو صبرم همه اون جواب زندگی این

 بوی... شد حلقه دورم پشت از فرید زندگی و عشق از پر دستای که بودم غرق خودم افکار تو

... واستیخ منو که ممنون فرید: گفتم بغض با و گذاشتم اش سینه روی سرمو... کرد مستم ادکلنش

 زجر... کشیدی درد و شدی سیاهم سرنوشت همراه که ممنون... شدی من دنیای که ممنون

 پسر که ممنونم ازت... نکشیدی دست ازم و امروز به تا شدی همراهم و کردی تحمل و کشیدی

 ...نگذاشتی تنهام که ممنونم بازم... کردی هدیه بهم پرهام مثل مامانی و خوشگل

 یبمنص خوشبختی... یداد زندگی و عشق بهم که ممنونم ازت من:  گفت و بوسید رو صورتم فرید

 و عشق... داره چیز همه که مرد یه... خوشبختم مرد یه االن من... دادی بچه و خونواده... کردی

 راه قلبت تو منو که خودم زیتونی چشم ممنونتم... داره شادی و بچه و خونواده... داره سالمتی

 ....دادی
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 ( نبود خودم ستد شدم عاشقت من.....  نبود غم احساس هات خنده لحن تو) 

 ( نیست اتفاقی این شده عوض دنیام.....  نیست چراغی اما روشنه خونه این) 

 پایان
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