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بازم احساستون نسبت به هم اون و ديگه بايد از پزشک بپرسي..شايد اين بچه کمک کنه که  -قاضي
 ..اوج بگيره

 ...امکان نداره -من و فربد با هم

 قاضي سرتکون داد 

 ...ببين مهسا..شايد خدا ميخواد با وجود اين بچه بهتون يه فرصت بده..يه فرصت دوباره-مامان

ي من بخوره تو سرم اين فرصت دوباره..نه مامان..ممنونم که داري راه درست و نشونم ميدي..ول -من
انتخاب خودم و کردم..بارمان داره سعي ميکنه که گواهي پزشکي براي دانشگاه جور کنه و اين يه سال 

و جبران کنه..اونم قبول کرده که فربد من و تو خونه اش فقط به عنوان يه کلفت ميديد و بس...آره 
 سي ميگي؟درسته..رفتارش باهام خوب بود..اصال يه سوال..بپرسم راستش و بدون رو درواي

 ..هيم -مامان

من کال از هر لحاظ به تو کشيدم..خب..هر جا ميرفتيم دوتايي ميرفتيم..منم مثل تو کسي شده  -من
 بودم که وقتي تو خونه مينشستم حوصله ام اونقدر سر ميرفت که کسل ميشدم..درسته؟

 ..درسته -مامان

 فربد کي از سر کار ميومد؟ -من

 ...8 -مامان

تو خونه ترک هاي ديوار ها رو ميشمردم تا شايد آقا بياد و خسته  8بح تا ساعت خب..من از ص -من
نباشه و با هم بريم بيرون..تو دوست داري همچين زندگيي داشته باشي؟ تو بدون شغلت که بهش 
عالقه داري ميتوني زندگي کني؟..ميتوني تحمل کني بابا تو رو محدود کنه و خيلي از اون امکانات و 

ماه تمام َدم نزني و وقتي اون مياد خونه بگي  2يي که قبال داشتي رو ازت بگيره و تو يکسال وآزادي ها
عزيزم همه چي عاليه؟خسته نباشي؟ اين سوال برات پيش نمياد که شايد شوهرم جاي ديگه است و 
 من و محدود کرده تا يه وقت مچش و نگيرم؟ نه خدايي مامان..بااين همه وقت اضافه و خالي اين

فکر به سراغت نمياد؟ آزارت نميده؟ من ديگه نميخوام اذيت شم..خب؟ پس بهم حق بده..حرف آخر 
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بود..تمام..اين بچه رم به دنيا ميارم چون بعد از گذشت سه هفته که از وجودش اطالع پيدا کردم با 
 .متمام وجود حسش ميکنم..هر چند که عالئمي رو از بارداري ندارم..ولي صداي قلبش و شنيد

 ..مطمئني؟ ازت ميگيرتش -مامان

حقشه خب..باباشه..در ضمن...من ميخوام درس بخونم يا بچه داري کنم؟ من وقتم جوري قراره  -من
 ..بشه که وقت کمي رو به بچم ميتونم اختصاص بدم

 ..لبخند شيطاني زدم

 چه نقشه اي تو سرته؟ -مامان

 کجا و با کي زندگي کنه...درسته؟سالگي ميتونه خودش تصميم بگيره که  18بچه از  -من

 خب؟ -مامان

ميخوام واسه پسرم...آدم خوبه ي داستان باشم..پدرش اون و به زور ازم گرفته..منم تند تند بهش  -من
 سر ميزنم..اونم...ميدوني که؟

 اين تويي مهسا؟ -مامان

 ..خودمم...خود واقعيم -من

اين جوابي نيست که تو بايد به خاطر زحمتي که نه..اين دختري نيست که من بزرگش کردم و  -مامان
 .. برات کشيدم بهم پس بدي

 تو يه مادري..درکم کن..بودن بچم دست پدرش بهتر از مرگشه مامان..اينطور نيست؟ -من

 ..هستولي -مامان

 سال از 18ديگه ولي نداره..بذار کارم و کنم..اون من و يه سال از کار و زندگي انداخت..من اون و  -من
 کار و زندگي مياندازم...و ميدونم پيش اون جاش امن تره..اينطور نيست؟

 ..هست -مامان
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 ...صد البته -من

 ..بيتا خواهش ميکنم گير َنده..به خدا گوشم پره

آخه..ديوونه..يه ذره که بگذره..بيشتر..دلبسته اش ميشي..عاشقش ميشي..از  -بيتا نفس نفس زنون
ميکنه غرق لذت ميشي..درسته هنوز نتونستم بغلش کنم..ولي تکونا شو  اين که از وجود تو داره تغذيه

 9که حس ميکنم..دوست دارم براش جونم و هم فدا کنم..که هميشه پيشم باشه..تو فکر ميکني بعد از 
 8ماه شب و روز که با تکوناش بهت فهمونده که هست ميتوني طاقت مياري؟ نه به خدا..اآلن من 

تو اون دوران عشق زيادي بهش نداري ولي بذار جون بگيره..بذار لگد هاي ماهه ام..من ميدونم 
 ..محکمش و حس کني..اونوقت ميفهمي چي ميگم

اآلنم دوسش دارم..لگد هاش و حس ميکنم..يعني تو ميگي بندازمش؟ آره بيتا؟ تو بودي  -من
 ميکردي؟

 ..تباهش پي بردهاشتباه نکن مهسا..منظور من صلح با فربده..اونم حتما به اش -بيتا

نه بيتا..حريمي که شکسته بشه ديگه به حالت اول برنميگرده..ميفهمي چي ميگم؟ ..خب معلومه  -من
 ..نميفهمي..زندگي خوب شوهر خوب

 ...فکر ميکني ميالد من و محدود نکرده؟ ميالد هر دقيقه و ثانيه مواظبمه -بيتا

بيتا تو شوهر خوبي داري قدرش و بدون..واسه تو ِد منم همين و ميگم...چرا بايد اينطوري باشه؟  -من
 ..خوشحالم..خوشحالم که خوشبخت شدي

 ..بيتا قيافش مچاله شد

 بيتا حالت خوبه؟ -من

 ..آره آره..خو....بم...آي -بيتا

 نه تو خوب نيستي..رنگت شده عين گچ ديوار...نکنه وقتشه؟ -من

 ..نميدونم..دو هفته مونده -بيتا
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 ..بيمارستان بيتا پاشو بريم -من

 ..نميتونم -بيتا

 ..فکر کنم بايد زنگ بزنم به ميالد -من

 ..نه زنگ بزن به دکتر -بيتا

 باشه..شماره؟ -من

 ..تو دفتره -بيتا

 ...شماره ي دکتر و گرفتم

 ..بفرمایید -دکتر

 سالم خانوم دکتر..خوبين؟ -من

 ..ممنون به جا نميارم -دکتر

 ...من خواهر مريضتونم بيتا زماني -من

 بله بله..اتفاقي افتاده؟ -دکتر

 بله دکتر..بيتا دردش گرفته..رنگش پريده تو خودش مچاله شده چيکار کنم؟ -من

 ..ببرش بيمارستان -دکتر

 ..چشم -من

 ..هرچه زود تر خودم و ميرسونم -دکتر

 فعال -من

به زور...شنلش و  شماره ي ميالد و گرفتم و همزمان داشتم لباس هاي بيتا رو براش ميپوشوندم..اونم
 ..از سرش رد کردم
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 جانم ماماني؟ -ميالد

 ....اشتباه نکنيد از خونه بيتا اينا زنگ زده بودم

 ..ميالد -من

 ميالد نگران شد

 مهسا چي شده؟ -ميالد

 گريه امونم و بريد..با صدايي که ميلرزيد گفتم

 ..ستانميالد..ميالد..بيتا..دردش گرفته..زود خودت و برسون بريم بيمار -من

 ..نه...هنو زوده آخه..مگه نه؟ -ميالد

 ..اصول دين ميپرسي؟ زود باش درد داره -من

 اومدم اومدم...ميالد چي شده؟ -ميالد

با شنيدن صداي فربد بيشتر گريم گرفت..گوشي وقطع کردم...با صدايي که از زور بغض و ترس و اشک 
 ميلرزيد گفتم

 ..( فدات شمبپوش گلم..چيزي نيست)آره ارواح جدم -من

 بيتا ناله ميکرد

 ..خانومي ..داد بزن..داد بزن خالي شي..)داد زدم(داد بززنننننننننننن..اينطوري -من

بيتا شروع کرد به داد زدن و گريه کردن..حاال اين همه طبقه رو چطوري ببرمش پایین ؟ خودمم که 
 ...برهنبايد زيادي کار سنگين کنم..بيتا هم که سنگينه..نميتونه خودش 

 بيتايي..ميتوني تا آسانسور بياي؟ -من

 ...بيتا سري تکون داد
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 حاال اين يعني چي؟ -من

 ...هيييم..مي..تونم بيام...اي خدااااااا -بيتا

 ..بيا عزيزم -من

زير بازوش و گرفتم..سنگينيش روم بود..اشکالي نداشت...در و به زور باز کردم..رفتم بيرون..فقط يه 
ربع تنگ و شلوار جين تنم بود..با يه شال...به زور بيتا رو بردم تو آسانسور...دکمه ي تونيک آستين دو 

البي رو زدم..حاال مگه اين آسانسور ميرسيد پایین؟از ترس و فشار، فشارم افتاده بود...رنگ بيتا رفته 
يم بيرون..تو اين رفته پريده تر ميشد..آخه خدا چيکار کنم ؟...رسيديم پایین..در باز شد..آروم آروم رفت

برج لعنتي يه آدم پيدا نميشه؟درست تو همين فکر ها بودم که رمالد بدو بدو با قيافه اي که ترس و 
فرياد ميزد مد تو البي...نگه بان رسيد...ميالد کم مونده بود گريه کنه وقتي رنگ و رو عرق سرد رو 

 ا رو تو بغلش گرفت گفتصورت بيتا رو ديد! خوش به حالش..ميالد در حالي که داشت بيت

جونم خانومم..تموم ميشه..اينم ميگذره..اشکالي نداره به اين فکر کن که امروز ميتوني بچه اتو  -ميالد
 ...بغل کني

بيتا لبخند بي جوني زد..يعني واقعا اينقدر اون کوچولو براش مهمه که اين درد و به خاطرش تحمل 
بزنه؟ميالد تندي بيتا رو سوار ماشين کرد...ميخوستم سوار کنه؟ که ميون اون درد لعنتي بتونه لبخند 

 ..شم ..ولي اينطوري که نميشه برم ميون مردم

 ..ميالد کليد خونه رو بده -من

 ..سوار شو ديگه -ميالد

 ..تو برومن ماشن آوردم..ميخوام برم لباسام و بيارم -من

فت...تندي پريدم تو آسانسور..حالم ميالد تندي دست کرد تو جيبش و کليد ها رو داد..سوار شد و ر
داشت به هم ميخورد..رفتم باال و زودي ژريدم تو دستشوتيي..هرچي خورده و نخوردم و باال آوردم..تو 
آينه به خودم نگاه کردم..رنگم ژريده بود...يه مشت آب زدم تو صورتم..سرد بود..ولي من از اون سرد 

نطور..دکمه ي مانتوم و نبستم..يعني وقت نداشتم..تو تر بودم..مانتوم و برداشتم کيفم و هم همي
آسانسور شروع کردم به گشتن کليدا ي ماشين..در آسانسور باز شد ولي من پيداش نکردم..دست کردم 

 ..تو جيب مانتوم..پيداش کردم
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زودي سوار ماشين شدم..خدايا بيتا چيزيش نشه..ميدونم هيچ مشکلي تو بارداري نداشت ولي بازم 
براش دعا کنم...حاال کدوم بيمارستان رفتن؟َاه من چه احمقم..خب من که ميدونم کدوم بايد 

بيمارستانه...به کل مخم و از دست دادم..تندي روندم به طرف بيمارستان..ماشين و يه جا پارک کردم و 
 ..زودي بدو بدو رفتم تو..رفتم طرف يه انترن

 انش بود و کجا بردن؟سالم خانوم..ببخشيد بيتا زماني که وقت زيم-من

 ..من نميدونم خانوم ولي اگه وقت زايمان بود حتما تو بخش زايمان هستن -انترن

 ..ممنونم -من

آخه مهساي حسابي اوني که زايمان ميکنه رو نميبرن که بخش جراحي مغز و اعصاب که..ولي من به 
حواس پرتي من بيوفته..تند تند اين بخش نياز فوري دارم..وگرنه خدا ميدونه چه اتفاقي قراره با اين 

داشتم راه ميرفتم..اوهوووو..من ميگم اين ميالد بايد بره تو خبر گذاري کارکنه..هيچکس قبول 
نميکنه..اينا چطوري زود تر از من رسيدن اينجا؟تف تو روحت فربد..اومد اينجا آينه ي دق من 

هرکدوم يه قرآن دستشون و داشتن باشي؟ديوونه ي از خود راضي..زن دايي و مامان نشسته بودن و 
دعا ميخوندن..البته يه ذره گريه هم چاشنيش..دايي و بابا و ميالد داشتن وسط سالن رژه 

ميرفتن..فربد نشسته بود و سرش و گرفته بود تو دستاش..بارمان داشت ميومد سمت من..مبين و 
بودن..اينا چطوري تونستن به  مهشيد هم کنار هم کنار ديوار وايستاده بودن و به زمين چشم دوخته

اين زودي بيان؟يعني من باز دير کردم؟ خب معلومه اونا که دوبار يه برج و پایین و باال نکردن..اونا 
نبودن که کسي که وقت زايمانش بود و پوشوندن اونا نبودن که کلي عق زدن..اونا نبودن که تو پله ها 

 ن پس بيوفتن؟تلو تلوميخوردن..اونا نيستن که اآلن کم موند

 ..َاه مهسا..باز داري خودت و توجيه ميکني؟ تو بازم دير کردي..اين توجيه نميخواد..تو بازم دير کردي

چشمام پرشد..بارمان اومد و زير بغلم و گرفت سرم و بلند کردم و نگاهش کردم اشکام بدون پلک زدن 
 ميريختن...آروم و باصدايي زخمي گفتم

 بازم دير کردم؟ -من

 ..مهم اينه که اينجايي -انبارم
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نه..حتي نتونستم به حساس ترين لحظه اي که خواهرم اون تو داره ميگذرونه خودمو زود  -من
 ..برسونم

 ...شيششش..حالت خوب نيست..فکر خودت نيستي فکر بچه باش -بارمان

م دستام بي حس شده بود..خيلي سردم بود..چشام داشت بسته ميشد..وقتي به اونا نزديک شدي
 همه سرشون و باال گرفتن..مامان و بابا وقتي من و ديدن زودي اومدن طرفم

 خدا مرگم بده ..تو چرا اين رنگي شدي مامان؟-مامان

 ..چيزيم نيست مامان..خوبم -من

 ...بارمان دکمه هاش و ببند -بابا

اس کردم دارم بارمان من و نشوند رو صندلي..جلوم زانو زد و دکمه هاي مانتوم و به زور بست...احس
 ..خفه ميشم

 چي شده؟ -بارمان

 ..باز کن بارمان..دارم خفه ميشم -من

 بارمان يه ذره نگام کرد بعد دوباره شروع کرد به باز کردن دکمه هام..زير لب داشت غر ميزد

 مجبوري مانتو به اين تنگي بپوشي اخه؟ -بارمان

 ..وقت نکردم برم مانتو بخرم -من

 همهچيز وقت داري..واسه مانتو خريدن نداري؟خوبه برا  -بارمان

 ..تو مشکلت چيه بارمان؟..نميخوام اصال کمکم کني -من

از رو صندلي بلند شدم...بهش حق ميدادم..هرچي باشه بيتا مثل خواهرش ميمونه..اونم 
داغونه...خودم ميدونستم که حالم خوب نيست و اگه به موقع رفعش نکنم اتفاقي ميوفتهکه جمع 

 ...ش سخته...زودي خودم و رسوندم به يه انترنکردن
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خانوم ببخشيد من حالم خوب نيست..فشارم افتاده..حامه ام..ميشه يه کاري کنين؟ کم مونده  -من
 ..پس بيوفتم

 ..پرستار دستم و گرفت و رو يه تخت خوابوندم..فشارم و گرفت

 .فشارت خيلي کمه خانومي..بذار بگم دکتر بياد -پرستار

  ..اگه ميشه زود تر..ممنونمفقط  -من

نيمساعت بود که دکتر رفته بود و گفته بود که زياد به خودم استرس وارد نکنم..مامان نشسته بود 
کنارم و تو فکر رفته بود..به بدبختي خودم داشتم فکر ميکردم..بيتا چقدر اين موقع از بارداريش و ناز 

بدبخت به کي ناز کنم؟ به کي بگم بچم داره لگد ميکرد و ميالدم با جان و دل نازش و ميخريد..من 
ميزنه؟ به کي بگم دارم روز به روز بيشتر بهش وابسته تر ميشم..به کي بگم هر روز بيشتر از ديروز 

حسش ميکنم؟ خدا يا يعني سهم من از عشق فقط همين يه سال بود و اين بچه که حتي نميتونم 
نداشت؟ دلش پيش کي گير بود؟ پيش نامزد  پيش خودم نگهش دارم؟..چرا فربد من و دوست

 ...قبليش؟پيش النا؟..خب مگه من ازش خواستگاري کردم؟ ميتونست راحت زندگيش و بکنه

 ...آه کشيدم..دو ساعته بيتا رفته اون تو..خدايا حداقل يکي از ما رو خوشبخت کن

 ..مهسا -مامان

 بله مامان؟ -من

بچه باعث بدبختيش ميشي؟ ميدوني چقدر از جدايي شما رنج ميدوني با به دنيا آوردن اين  -مامان
 ميبره؟

 منظورت چيه مامان؟ -من

 ..بيا بندازش مامان..به خاطر خودت و اون طفل معصوم ميگم -مامان

 ..اجازه ي پدر نميخواد؟من ميخوام باشه..نترسيد اونقدر بهش ميرسم که کم بود مادر و نکنه -فربد

 ..گذاشتم رو شکمم و به هر دوشون با غيض نگاه کردم تند رو تخت نشستم..دستم و



 

12 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

با هردوتونم...دست از سر من و بچم بردارين..من هرگز نميتونم بچه ام و که جون داره رو با  -من
دستاي خودم بکشمش..ميفهمين چي ميگم؟ در ضمن آقا فربد رستگار..پسر من کم بود مادر و حس 

يتوني بچه ام و ازم محروم کني کور خوندي در حد نميکنه به هيچ عنوان..اگه فکر کردي م
الليگا..فهميدي؟)حاال وسطهاي حرفم به طرز حرف زدنم خنده ام گرفته بود(..اهم..ببينين..با 

هردوتونم..من يه مادرم..حاال که دارم بچه ام و حس ميکنم..حاال که تکوناي آرومش و حس ميکنم و 
زم جدا کنين..به دنيا هم بياد هر روز ميبينمش..فهميدي از بودنش غرق لذت ميشم نميذارم اون و ا

 ..فربد خان؟ پس فکر نکن ميذارم بچه ام هم مثل تو عقده اي به بار بياد

 ..تو دلم گفتم: که بره هم بستر دختراي هرزه ي کثيف بشه

 فربد با بيخيالي شونه باال انداخت و گفت

ماه و هم تو شيکمت  9.کاري نکن که نذارم اين به هر حال من نميذارم پسرم و ازم بگيرين. -فربد
 ..باشه

 بلند خنديدم و گفتم

 نکنه خودت قورتش ميدي تا بزرگ بشه؟ -من

فربد خنده اش گرفته بود سرش و انداخت پایین و سري تکون داد بعد سرش و باال آورد و در حالي که 
 سعي ميکرد خنده اش و کنترل کنه گفت

 ..چه رو به دنيا ميارن و تو دستگاه بزرگش ميکننتو شيش ماهگي ميگم ب -فربد

 سيم هام قاطي کرد..عمرا بذارم بچه امو نارس به دنيا بيارن. تند و تيز به فربد نگاه کردم و گفتم

فربد برو بيرون به خدا خون جلو چشام و گرفته همچين ميزنمت که نتوني از جات بلند شي  -من
بياد و انجام ميدم که يه کتک مفصل و خوشمزه به خوردت  خودتم ميدوني که هر کاري از دستم بر

 بدم..حتي از خودم هم ميگذرم..فهميدي؟

 ..تو جر -فربد

 ..نميخوام صدات و بشنوم..برو از اتاق بيرون -من
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 ..به درک -فربد

 از پشت اداش و در آوردم

و به نشانه ي تاسف  فربد يه هو برگشت و ديد دارم اداش و در ميارم..يه ابروش و داد باال و سرش
تکون داد..اوف ..آخه زورم نميرسه که بزنم َشَتِکش کنم آخهههه...اين پسر ميخواد من و دق 

بده...آه..ماماني تو هم خوب زور داريااا..توپ نيستم که هي شوتم ميکني..بي ادب..پسر بايد با ادب و 
 ..اباييحرف گوش کن باشه..باشه؟)يه لگد ديگه( آخ..ال حق که پسر همون ب

 ..آخ خاله فداي تو شه قوقولي-مهشيد

 ..اي خدا شبيه قورباغه است..حيف از پسر من بزرگتره.. ميترشه -من

 بيتا خرس کنارش و پرت کرد تو بغلم

 ...دخمل من خيلي هم خوشگله -بيتا

 ..آره..همين تو بگي فقط -من

 ..هااببين به بچه ي من يه بار ديگه اينطوري بگي پسرت و ميزنم  -بيتا

 ..فعال که دستت بهش نميرسه -من

 !خودتم داري ميگي فعال -بيتا

 ...دستت به نيني من بخوره مو هاي اين خوشگل خانوم و قيچي ميکنم هاا -من

 ...به به..چه جنگي -مهيار

 ...بچه رو از تو بغل بيتا برداشتم و بوسش کردم..پوستش چه نرمه

د تو..بيتا همچين نيشش باز شده بود که نگوو...از مهشيد به طرف شوهرش رفت و دعوتش کرد بيا
 ..چي نميدونم فعال بچه واجب تره

 بيتا اسم اين فينگيلي رو چي ميذاري ؟بايد هميشه بچه صداش کنيم؟ -من
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 ..فعال معلوم ني -بيتا

 ..هههههه..درست صحبت کن بچه ياد ميگيره..کلمه ها رو واضح و کامل بگو -من

 ..ميگيري اوهووو.چقدر سخت -بيتا

 فکر کردي بچه داري فقط زاییدنه؟ -من

 ..بيتا سرخ شد

 ..نه خير ..راه درست ادب کردن بچه اينه که اول خودت و ادب کني -من

 بيتا هم ديد من خجالت نميکشم گفت

 چند تا تا حاال زاییدي؟ -بيتا

 ..واي چه خجالت آوره..نميدونستم

 ..من و ميگي؟ من هنوز بچه ام خودم -من

 ..پس انوقت نابغه اي -بيتا

 ..صد البته -من

 ...آره از اون شکم قلمبه شدت معلومه -بيتا

 ...ميگم بيتا چاغ شدي هااا -من

 ..اشکال نداره..اون هنوزم همون بيتاست که عاشقش شدم-ميالد

پس بگو برا چي اينطور نيشش باز بود..نگو عجقش وارد شده..برگشتم طرف ميالد که فربد و ديدم 
 ..ارش وايستاده وداره ميخندهکن

 ..اممم..من بايد برم...فعال -من

 ..کجا رفيق نيمه راه؟بچه موند بغلت -بيتا
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 ..ببخشيد پسرم سپرده بچه اتون و فراري بدم..ميگه خيلي دوسش داره -من

 ..به پسرت بگو اين دختر من اونقدر خانوم هست که با تو نياد -بيتا

بت کن هااا..بيبن دخترت داره ميخنده..ميخواد با خاله اش هوي با جنتلمن من درست صح -من
 بره..مگه نه عزيزم؟) بچه رو به خودم فشار دادم و بوش کردم و آروم آروم گفتم(

 ..هييمم..چه دخمل خوش بويي..خاله فدات شه..کوشولوي خودمي -من

 ..نه بابا؟ اشتباه گرفتيااا..بچه ي منه -بيتا

 !!!کهبچه ي من و تو نداريم  -من

 ..بيتا شروع کرد به خنديدن

 ..مهسا بدو بريم مامان -مامان

 برگشتم طرف مامان گفتم

 ..چشم شما تا کفشاتون و بپوشين من اومدم -من

 ..مامان اومد جلو و بچه رو بوسيد و رفت طرف در خونه

 ..مهشيد ميمونه من نميمونمااا -من

 ..اشکالي نداره دستت درد نکنه -بيتا

 ..عزيزم..فعال خداحافظ..بذار بچه رو بدم به باباش که داره اونجا غش ميرهباشه پس  -من

 ..دخملي رو گذاشتم بغل ميالد و بدون اين که به فربد نگاه کنم خداحافظي کردم و رفتم..بيرون

 ..بچه ي نازيه -مامان

 ..هييمم..فعال معلوم نيست شبيه به کيه -من

 ..خوشگلن فرقي نداره مامان و باباش هر دو -مامان
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 ..آره -من

 ..ميومدين حاال -بارمان

غر نزن..يه بار ماشين نياورديم هااا....در ضمن مگه مجبور بودي مث چي زود تر از همه بياي  -من
 ..پایین؟ تو دايي هستي اآلن بايد اون و هي بوس ميکردي بي شعور

 ..واه واه چه از اون دختره دفاع هم ميکنه -بارمان

 ..حرف نزن..برو -من

 راننده گير آوردي؟ -بارمان

 ..ر يال بهت ميدم 250آره..کارت و درست انجام بده آخرش -من

 تو باز حرف زدي؟ -بارمان

 خفه..از خونه چه خبر؟ -من

 ..بارمان چيزي نگفت

 ..يوهو بارمان -من 

 ..بازم صدايي ازش در نيومد

 ميخواي حرف بزني يانه؟ -من

 ..خفهخودت گفتي  -بارمانم با لحن مظلوم

 اي خدااا..يعني اين يه بار فقط به حرف من گوش دادي؟ حاال بگو خونه پيدا کردي؟-من

 ..بله پيدا کردم..ولي خيلي گرونه -بارمان

اشکال نداره..بابا گفت هر چند باشه قبوله..فقط من خونه ي بزرگ نميخوام هاا..آپارتمان  -من
 ..باشه..حياطم نميخوام
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متريه..کف سراميکه..دوتا  120در نظر گرفتم..يه ساختمون چهار طبقه ي  نترس اينارو خودم -بارمان
 اتاق داره..تو يه مجتمع آروم تو فرمانيه..ديگه چي ميخواي؟

يه روز وقتت و ميخوام بريم وسايل خونه ببينيم و لباس و سيسموني بگيريم واسه خونهي  -من
 ...ا سيسموني بچه اش دارهخودم..آقا فربدم خودش ميدونه و خونش و هر خيالي که بر

 ..چشم..يهدونه بيشتر که خواهر نداريم..هر وقت خواستي بگو -بارمان

 آخ جون..فردا بريم؟ -من

 ..چه کيفيم ميکنه..بخواي امروز ميريم..فرقي نداره -بارمان

 ..يه دونه اي ديگه..قبول امروز بريم -من

 ..باشه..مامان و بذاريم خسته است بعد بريم -بارمان

 ..باشه..فقط بذار من به فربد بگم -نم

 ..کار خوبي ميکني -بارمان

 ...يا هم تو بگو -من

 ..نه خودت بگو -بارمان

 ..بارمان -من

 زهر مار..مامان بچه که بوديم اين با من چيکار کرده که اينقدر ازش ميترسم؟ -بارمان

 ..بلند خنديدم

 .. هندونه..آره ديگه بايدم بخندي -بارمان

 ..حرف مفت نزنين..خوابم مياد -مامان

 آروم زير لب گفتم
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 ..مامانم شدم رفتار مامان باهام مث رفتگر محله است -من

 ..بارمان شروع کرد به خنديدن

 ..نه مهسا خدايي به رفتگر محله بيشتر از ما احترام ميذاره -بارمان

تعجب به مامان نگاه مامان آروم آروم داشت ميخنديد..من از وسط صندلي سرم و بردم جلو و با 
 کردم..بارمانم همونطوري با ابرو هاي باال رفته نگاهش کرد..يه دفعه هردو با هم گفتيم

 ..هه هه هه..هندونه -من و بارمان

 ..چه خوششم اومده -من

 ..خيلي خب بابا...نگه دار بقيه ي راه و پياده ميرم -مامان

 کرد و بعد راست کرد و گفتبارمان تندي زد کنار و مث بچه ها سرش و به چپ کج 

 ..چشم -بارمان

 ..اينقدر بامزه اينکار و کرد که خندم گرفت

 ..يه وقت تعارف نکني هاا..زشته -مامان

 ..حرف مامان دوتا نميشه..خودت ميگي -بارمان

 ..مامان در و باز کرد و پياده شد

 ..برين گم شين هر دوتونم -مامان

 ِا مامان..به من چه؟؟ -من

 ..خي کردم..بريد به سالمتشو -مامان

 ..چه عجب -من
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مامان شروع کرد با راه رفتن..ميخواستم از وسط صندلي ها برم که ديدم اي دل غافل ديگه سني از ما 
 ..گذشته..بايد مثل خانوم ها پياده شم و بعد سوار شم..پياده شدم و از در جلو مثل آدم وارد شدم

 ..زنگ بزن -من

 )کجا(بسم اهلل..هارا؟ -بارمان

 ..نه ياد گرفتي -من

 پس چي؟ -بارمان

 ..حاال زنگ بزن به رفيقت خودشم بذار رو آيفون منم بشنوم چي برغول ميکنه -من

 ..باشه بابا -بارمان

 ...شروع کرد به شماره گرفتن..گوشي رو گرفت جلو دهنش..بعد از چند تا بوق جواب داد

 جانم داداش؟ -فربد

 بابا ي آينده؟سالم آقاااا..چطوري  -بارمان

 قلبم تو سينم داشت واسه خودش سالسا ميرقصيد

 مرسي دايي آينده..خوبي خوشي؟ چه عجب تو يه روز تو سه بار به من زنگ زدي؟ -فربد

ديگه خيلي صميمي نشو..ميخواستم بگم من و مهسا داريم ميريم سيسموني ببينيم..خواستم  -بارمان
 ..ماه موندااا 5بگم واسه خونه ي خودت فکر سيسموني باش 

 ..ماه تموم ميشه عشقم و ببينم 5آآآه...باشه..کي اين  -فربد

 ..نگو که منظورت بچه بود -بارمان

 ..چرا دقيقا منظورم به اون بود..گل پسرم و دلم ميخواد شديدا -فربد

 ..تو که حسش نکردي اينطوريي..واي به حال مهسا..راستي داداش يه خواهش ازت دارم -بارمان
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 ..جونم؟ هرچي باشه -فربد

 ..خودت گفتي هاا -بارمان

 صبر کن ببينم..چي ميگي؟ -فربد

 ...سالگي پيش مامانش باشه 2ميخوام آقايي کني بدون دردسر بذاري بچه تا  -بارمان

بارمان جان..اينقدر ها هم نامرد نيستم..در ضمن نميخوام بچه ام با شير خشک بزرگ بشه..اون  -فربد 
بچه ي مهساست..قرار نيست به خاطر يه لجبازي ساده و بي فکرانه زندگي اون  هم بچه ي منه هم

بچه رو به جهنم تبديل کنيم..اميد وارم اونم اين فکر و بکنه..تا دو سالگي من ميام بچه رو خونه ي شما 
ن سالگي به اونور هم مامانش مياد اون وخونه ي من ميبينه..ميتونه يه روزم خونه ي او 2ميبينم..از 

 ..باشه..من با اينا مشکلي ندارم..زود تر طالق بگيرم فقط که خيلي فشار رومه

اولش حرفاش و که شنيدم با خودم گفتم دارم چه فرشته اي رو از دست ميدم..ولي آخر حرفش و که 
 ..شنيدم خوبياش يه هو جاش و به بدي داد..به بارمان اشاره کردم که تموم کنه

بعد از تولد بچه چشم طالق هم رو چشم..مهسا هم خيلي فشار  دستت طال..دو ماه -بارمان
 ..روشه..ميگه زشته پشت سر آدم حرف ميزنن

 ..باشه.داداش -فربد

 .قربونت...يا علي -بارمان

 ...به سالمت -فربد

 ..گوشي رو گذاشت رو داشبورد

 ..ستت خالص شمفکر کرده من خيلي از اين وضعيت راضيم..مرتيکه ي خود خواه..از خدامه از د -من

فقط خدا ميدونست که هيچکدوم از حرفام از ته دلم نبود..مگه ميتونم از زيبا ترين بخش زندگيم به 
 ..اين راحتي دل بکنم؟.ولي امان از اين غرور لعنتي..هممون و به گند کشيده..همه مون و
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هترين دکوراتور و برا دکوراسيون با بارمان اونقدر اينور و اونور رفتيم که ديگه از پا افتادم..ولي بالخره ب
 ...خونه انتخاب کردم..گفتم يکي از اتاق ها هم اتاق بچه است..اونم قبول کرد

 سه ماه بعد

 ..نسترن نکن -من

 ..واي مهسا اينا خيلي نازن -نسترن

 ..نکن خب پاره ميشن -من

 ..اي خدا منم بچه ميخوام..چقدر کوچولو ان -نسترن

 ..رو چند بار شسته ام هاانسترن جان من اونا  -من

 ..چقدر حساس شدي مهسا -فاطمه

 ..خب حق دارم ديگه..هنوز بچه به دنيا نيومده يک بار شستمشون از بس دست به دست شده -من

 تو از کي اينهمه وسواس پيدا کردي؟ -مهشيد

 وسواس پيدا نکردم پوست بچه لطيفه اينا هم ميکروب داشته باشن بچه ام نرسيده مريض -من
 ..ميشه

 نسترن لباس و آروم ميماليد به صورتش

 ..واي خيلي نرمن -نسترن

نسترن اون صورت بتونه کاريت و از لباس بچه ام دور کن..ببين ترو خدا رنگ فيروزه اي شد سبز  -من
 ..لجني

 ..کجاش؟ کور رنگي هم پيدا کرديا -نسترن

 ..ه بچه توليد کنه ديگهميگم نسترن تو که ازدواج کردي ..به فرزام بگو يدون -فاطمه
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 تو که الاليي بلدي چرا خوابت نميبره؟ -نسترن

 ...چون قصد ادامه تحصيل داريم ما -فاطمه

 ..ادامه تحصيلت تو سرم -نسترن

 ..ترم از من جلو ترين 3شما  -من

سال بخوني خانوم دکتر  2چيزي نيست که..بزار فينگيل خان بياد..تو هم به ما ميرسي -نسترن
 ..ميشي

 انشاهلل..ولي بچه رو چيکار کنم؟ -نم

 از کي ميخواي شروع کني؟-نسترن

 ..هر چه زود تر بهتر -من

 ..هيممم...ميذاري خونه ي مامانت -نسترن

 ..نميخوام کس ديگه اي بجز خودم باال سرش باشه -من

 ..بديسالش تموم شه بعد از اين که داديش به فربد درس و ادامه  2اونوقت بايد صبر کني  -فاطمه

 ..نه ..اصال اونوقت نا نميمونه برام که -من

ماهگيش برو..چون هرچقدر بيشتر با بچه وقت بگذروني اونقدر بيشتر  4به نظرم بعد از  -مهشيد
 ..وابسته اش ميشي

 ..دستم و گذاشتم رو شکمم

 ..من حاال هم براش جون ميدم -من

 ..خودت ميدوني -مهشيد

 ..آره..تو راست ميگي -من
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 ..فقط نبايد فربد بدونه -مهشيد

 ..آره اونوقت ميگه بچه رو بده به خودم -من

مهسا..تو اآلن بايد به خاط بچه ات از آزاديت بگذري..که با بچه ات باشي..تو نبايد از فربد جدا  -فاطمه
 ...شي

به خاطر همين طرز فکراتونه که حق هممون ضايع شده ديگه..من نميدونم اين چه قانون  -من
يه که بچه بايد پيش باباش باشه..مامان همه ي درداش و بکشه..همه ي سنگيني بچه اش و مسخره ا

ماه تحمل کنه آخرشم بچه برسه به بابا..وقتي من صالحيت نگه داشتن بچه امو دارم..چرا بايد بدم  9
 ..به اون ديو دوسر؟..ولي ميدونم..فربد آدم خوش گذرونيه..آخرشم بچه رو مياره ميده به خودم

 ..نه..من اون و ميشناسم..اين کار و نميکنه..عاشق بچه است -بيتا

 از کجا ميدوني؟ -من

 ..ميالد ميگفت -بيتا

 ..هيمم...اشکالي نداره..بالخره من نقشه امو عملي ميکنم -من

سال اسير  16ميدوني که اون با اين نقشه ي تو خيلي هم خوش به حالش ميشه..فکر کردي  -بيتا
 ..يه پرستار ميگيره واسش..خودش به کاراش ميرسهميشه؟ نه جونم..

بالخره که چي؟ من که نميتونم از دستش بچه رو فراري بدم.. اون پيدام ميکنه..مجبورم بدمش  -من
 ..به اون

خيلي هم بد نيست..همه ي زحمتش و اون ميکشه تو هم سعي ميکني خودت و بيشتر از اون -فاطمه
 نتخاب کردي؟تو دل بچه ات جا کني..حاال اسم ا

 ..از بچگي دوست داشتم اسم پسرم و بذارم امير علي -من

 ..ِا بي شعور..من اسم اميرعلي رو دوست داشتم -فاطمه

 ..حاال که پسر من زود تر از پسر تو اومده..پس قرعه به نام اونه..اميرعلي رستگار -من
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 ..تو اسم آيهان هم دوست داشتياااا -مهشيد

و زير سوال ميبره..اميرعلي هم با حاله هم اسم با کالسيه هم پر عبهته..تو نه اون عبهت بچه ام -من
 اسم بچه اتو بذار..اممم...امير محمد..يا امير مهدي..يا حتي غضنفر..هيييمم؟

 ..باور کن لباس بچه ات و ميندازم زير پام لگدش ميکنم هااا -فاطمه

 ..واي واي واي ..چه خاله ي بدي....بدجنس -من

 ي فداش شه خاله..فيلماش و ميندازي ببينيم؟آ -فاطمه

 به نظر شما اين بي شعور ميتونه آدم باشه؟ -من

 ..ِا به من چه -فاطمه

 ..تو رو نميگم که -من

 پس کي؟ -فاطمه

 ..فربد و ميگم -من

 فاطمه چرا؟

 ..حرفش که ميوفته واسه بچه اش جون ميده ولي يه بار با من نيومد بريم سونوگرافي -من

 ..نه ايشون ميتونه گربه باشه -نسترن

نه ..گربه ها رو دوست دارم..ايشون ميتونه موش باشه....من گربه..همچين تيکه تيکش کنم  -من
 ...کهه

 ..اوپس..بچه ها بد آموز ميشن هااا -بيتا

 ..پاشدم رفتم از رو تخت بچه ام رها دختر بيتا رو برداشتم
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نازي..چقدر خوشملي ناناس..چشماشم که آبي شد..کشيد به اوخ اوخ اوخ..تپلي ..چقدر تو  -من
باباش..چشماي پسر من به کي بکشه؟ نه من چشم آبيم نه باباي خاک بر سرش..)ميشي( ميشه 

 ..آخرش

 ..قصه نخور..اگه به باباش بکشه جذاب ميشه -بيتا

 ..اره..اميدوارم مث باباش نباشه..اخالقش و عرض ميکنم -من

 ..چشه اخالقش-نسترن 

 ..هيچي عزيزم اصال اون پسر پيغمبره -من

 راستي مهسا يعني از امروز تا کي قراره تو اين خونه بموني؟ -بيتا

 ..تا ابد -من

 نميترسي؟ -بيتا

 ...نه..هميشه دوست داشتم مستقل زندگي کنم -من

ا هم جور حاال چرا اتاق بچه رو نانجي کردي ..بقيه ي جا ها رو سفيد و سياه؟؟يهذره اصال ب -بيتا
 ..نيستن

اوال چون سياه و سفيد تو دکور وقتي استفاده ميشه خيلي شيک ميشه..دوما بچه اولين رنگي که  -من
 تشخيص ميده نارنجيه..سوال ديگه اي دارين؟

 ...نه..دستت درد نکنه -بيتا

 ..من خواهش ميکنم

 ..خب ديگه ما پاشيم بريم که ديگه دير شد -بيتا

 ..ا يادم نبود..خاک تو سرم بچه ام قرار بود از دانشگاه بياد..غذا هم تو يخچالهاي واي اصال رض -فاطمه

 ..خب غذا داري ديگه..دستش کج نيست که ميتونه واسه خودش گرم کنه -من
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 ..منم پاشم برم که داش درمياد -فاطمه

 ..شب بمونيم 11آره ديگه مجرد نيستيم که تا  -نسترن

 ..10ساعت  -من

 ..شدنسترن تندي بلند 

 ..يا خدا -نسترن

 ..ما خيالمون راحته..آقامون ميدونن خونه ي اينيم -مهشيد

 ..اين به چوب ميگن بي شعور -من

 ..همون..تو -مهشيد

 ..پاشو مهشيد ديره ديگه.پاشين بريم که مهسا هم بايد زود بخوابه -بيتا

 ..اگه به خاطر زود خوابيدن من ميريد نريد -من

 ..نه ديگه دير وقته -بيتا

 ..باشه -من

بعد از حاضر شدن خداحافظي کردن و رفتن..امشب اولين شبِي که تو خونه ي خودم ميمونم..امروز با 
بچه ها براي مرتب کردن خونه اومده بوديم که ديگه من موندم..رفتم از اتاق خوابم سرهم مخصوص 

از يخچال شير برداشتم و  حاملگيم و در آوردم و پوشيدمش..موهام و باز کردم و شونشون کردم..رفتم
سه ليوان به زور خوردم که کم مونده بود اشکم دربياد..همين که ميخواستم برم طرف اتاق خوابم شکمم 

شروع کرد به تير کشيدن..تندي خم شدم رو شکمم..حاال تو اين گير و دار صداي در هم ميومد..يهذره 
فتم در و باز کردم..در و باز کردن همانا وجا حالم بهتر شد..از ترس اين که نکنه دردم بگيره تندي ر

خوردنم همانا..بارمان همراه فربد پشت در بود..شکمم بازم شروع کرد به تير کشيدن..ريختم توم و به 
زور صاف وايستادم..بچه شروع کرد به لگد انداختن..فربد چشماش از باال تا پایین من و برانداز 

 ..ميکرد
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 ..؟بکش کنار بيايم توتو چرا رنگت پريده -بارمان

 بدون حرف رفتم کنار..بارمان و فربد در حالي که داشتن وارد ميشدن بارمان گفت

 ..داشتم ميومدم فربدم آوردم بهتره ياد بگيره آدرس خونه رو -بارمان

نميتونستم يه کلمه حرف بزنم چون ميدونستم يا جيغ ميکشم يا يه همچين چيزي..نبايد نم پس 
کنن از ترس تنها بودن دردم گرفته..درد شکمم در نوسان بود..هي ميگرفت هي ول بدم..چون فکر مي

 ميکرد..حالم که بهتر شد کفتم

 ..خوش اومذين..بشينين برم چايي بيارم -من

 ..زحمت ميشه -بارمان

 ..نه..بشينيد -من

يندازم..از رفتم تو آشپز خونه و چايي ريختم..خدا خدا ميکردموسط را دردم نگيره که چايي ها رو م
 ..ترسم تندي رفتم و چايي رو گذاشتم رو ميز روبروشون و نشستم رو مبل روبه روییشون

ميالد و رضا و فزرام ومهيارم اومده بودن ديگه ديدن دخترا پایینن از همونجا رفتن گفتن  -بارمان
 ...انشاهلل يه روز ديگه

 ..اي واي چرا تعارف نکردي بارمان؟ چه بد شد -من

 ..نه گفتن اينا به زور از هم دل کندن اآلن برن بازم باال بايد رخت خواب بندازن -بارمان

 ..مينداختيم ديگه..نميترسيم که -من

 ..فعال اولين روز بودنت تو اين خونه ست..تنهايي سر کن -بارمان

 ..هييمم..اوه يادم رفت قند بيارم..بذار برم بيارم -من

 ..بشين من ميارم -بارمان

 ..خونه ي مامان نيست که جاي همه چيز و بدونياينجا  -من
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پاشدم رفتم تو آشپزخونه..بچه يه لحظه هم آروم وقرار نداشت..همچين داشت لگد ميزد که احساس 
ميکردم هر آن معده ام از تو دهنم ميزنه بيرون..نميدونم اون تو داشت بدنش و کش و قوص ميداد يا 

واسه چند لحظه نفسم بند بياد و زير شکمم تير بکشه..جلو دوئل ميکرد نميدونم خالصه باعث شد که 
چشام سياه شد..دستم و زودي گرفتم به کابينت..صداي هر و کر بارمان و فربد رو مخم بود..نفس 

 ..عميق کشيدم و قندون و تو يه دستم گرفتم و رفتم طرف پزيرايي

 ..بفرمایید -من نفس نفس زنون

 ..نا داشتن چايي ميخوردننشستم..همه جا ساکت بود..چون او

حرکات بچه که امونم و بريده بود و درداي گاه و بي گاهي که زير شکم حس ميکردم داشت کالفه ام 
ميکرد..همچين لگد ميزد که از رو سرهم ،هم ديده ميشد..منم سرم و انداخته بودم و دستم و گذاشته 

 ..بودم رو شکمم

 حالت خوب مهسا؟ -بارمان

 ..ديگه از درد اشکم دراومده بود..عضالتم منقبض شده بودنفس عميق کشيدم..

 ..بارمان من ...آي...من درد دارم -من

 ..بارمان و فربد هر دو با هم از جاشون بلند شدن

 ..بارمان اومد و جلو پام نشست

 خواهري..ببينم دردت زياده؟ -بارمان

 ..آره -من

 کي شروع شد؟ -بارمان

 ..شکمم داره تير ميکشه..بچه آروم نمگيره..کالفه شدموقتي شما اومدين..زير  -من

 ..بازم نفس عميق کشيدم..ولي اگه داد نميزدم ميپکيدم صد در صد..بلند داد زدم

 ..آآآآآآآآآآآآآاي..خدااااااا..من که خوب بودم -من
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 .. بيا بريم لباسات و بپوش -بارمان

 ..نه -من

 چرا؟-بارمان 

 ..ميترسم -من

 ..ک ريختنشروع کردم به اش

بارمان بلند شدو رفت تو اتاقم..فربد اومد نشست جلوم..يه نگاه به من و يه نگاه به شکمم که حرکت 
 کوبش وارش قطع نميشد..زير لب گفتم

 بچه چه زوري داري..خسته نشدي؟ -من

 چرا ميترسي؟  -فربد

باس ها و کش توي جوابش و ندادم..اونقدر لبم و گزيدم که طعم خونو حس کردم..بارمان تندي بال
 ..دستش اومد

 ..بيا بپوش بريم -بارمان

 ..نه..من نميرم -من با بغض

 ..بچه آسيب ميبينه ديوونه -فربد

 ..نه..من ميترسم..درد داره..نميرم -من

 ..بري نري اين دردو بايد تحمل کني -بارمان

رم..ميدونم..من نميخوام ميدونم نميتونم طاقت بيارم...آخرشم بدون اين که بچه ام و ببينم ميمي -من
 ..بميرم

 ..زبونت و گاز بگير ديوونه..تو هيچيت نميشه..از همه لحاظ نرمالي..پس چيزي نميششه -بارمان
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 ماهه؟ 7پس چرا  -من

اون و ديگ بايد از بچه بپرسي..اون عجله داره زود بياد ..به من و تو هم ربطي نداره..پس  -بارمان
 ..بپوش

 ن ديگه..اگه خوب نشدم بريم خب؟بارمان يهذره صبر ک -من

 ..چرا التماس ميکني؟باشه -بارمان

بارمان رفت پشتم و شروع کرد با آرامش موهام و با دستش ناز کرد..بعد موهام و کشيد باال و با کش 
 ..بست..شروع کرد به خوندن..ميدونست هميشه اين آهنگ بهم آرامش ميده

اون ديگه رفته بسه تمومش کن/ گريه کن/ته  /گريه کن/نميتوني/پيش اون نميموني -بارمان
خطه/عشق تو ديگه رفته/تودلش يکي ديگه نشسته تمومش کن/ چشم به راه نشين اينجا /ميموني 

 /ديگه تنها

 ..بارمان بريم -من

 دردت خوب نشد؟ -بارمان

 ..نه..يا ميميرم يا نميميرم ديگه -من

از دو طرف دستم نگه داشتن و من و از خونه  بارمان شنل من و انداخت روم و با کمک فربد هر دو
 ..بردن بيرون

 ..فربد لباساي بچه رو از اتاق مياري؟ با پتوش؟...گذاشتمشون رو تختش -من

فربد دستم و ول کرد و رفت طرف اتاق ها..داشتيم سوار آسانسور ميشديم که ديدم فربد با کيف نانجي 
سيد که در داشت بسته ميشد..تندي سوار شد و در توي دستش شروع کرد به دوئيدن و وقتي به ما ر

بسته شد..تو خودم جمع شده بودم..واقعا آدم فکر ميکرد دارن جونش و ميگيرن..بيتا چطوري تو اين 
درد ها ميتونست لبخند بزنه؟..سعي کردم به چيزاي خوب فکر کنم..وقتي به اين فکر ميکردم که بچه 

ببينم دلم يه جوري ميشد و دوست  1ي نارنجي رنگ سايز ام و ميتونم امشب تو اون سرهم ساده 
داشتم هرچه زود تر اون لحظه رو ببينم..دوست داشتم صداش و بشنوم..خدايا من نميرم..ترو به همه 

ي مقدصاتت حداقل بذار يه بار بچه ام و لمس کنم..عرق کرده بودم..حالم داشت رفته رفته بدتر 
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داره بچه بيوفته..واسه همين پاهامو جفت کرده بودم..احساس ميشد..احساس ميکردم هر آن امکان 
ميکردم بچه داره حرکت ميکنه.. در باز شد و زودي رفتيم طرف ماشين بارمان..سوار شديم..من و فربد 

 ..عقب بارمان هم که رانندگي ميکرد

 ..بارمان....زنگ بزن به مامان -من

 ..باشه زنگ ميزنم -بارمان

 ..همين اآلن -من

 ..فربد زنگ بزن به مامان بگو زودي خودش و برسونه به بيمارستان نزديک خونه -بارمان

 به..دکترم..زنگ...........زدين؟ -من

 ..واي پاک يادم رفت -بارمان

 ..بارمان شروع کرد به زنگ زدن

 سالم خانوم دکتر -بامان

 ...-دکتر

 (...) داره داريم ميبريمش به بيمارستانداداش مهسا زارعي هستم...دردش گرفته بد جور درد  -بارمان

 ..-دکتر

 ..خب خدا رو شکر..چشم..تا يه ربع اونجاییم -بارمان

 ..بارمان تلفن و قطع کرد

 ..ميگه خودم تو بيمارستانم تازه از اتاق عمل در اومده -بارمان

 ..سالم مامان -فربد

 ...-مامان
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)..(..زودي خودتون و برسونيد..مهسا ميخواد مهسا دردش گرفته داريم ميبريمش به بيمارستان -فربد
 ..ببينتتون

 .....-مامان

 ..فقط مامان با احتياط بروني هااا..ديگه فکرمون پيش شما نمونه -فربد

 ..-مامان

 ..بله بارمان اينجاست -فربد

 ...-مامان

 ..چشم منتظر ميمونيم -فربد

 چي ميگه؟ -بارمان

 ..هيچي گفت منتظر من بمونيد -فربد

 ..بارمان شروع کرد به خنديدن

 ..اين مامان منم پاک عقلش و از دست داده هااا -بارمان

 ..اي خدااااااا.....بارمان..زود بااااااااااااش-من

 ..طاقت بيار گلم -بارمان

 ...فربد سرم و ناز ميکرد و زير لب يه چيزايي ميگفت

مامان اونجا بود..خب حقم داشت زود بالخره رسيديم به بيمارستان..بردنم تو و گذاشتم رو تخت..
 خودش و برسونه چون نزديک بود..همه دنبال تخت من راه افتاده بودن..مامان گريه ميکرد

 ..دخترم..ميگذره..اين دردم ميگذره -مامان

 ..دست مامان و گرفتم و گفتم



 

33 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مامان....)لبم و گزيدم(..حاللم ميکني؟ -من

 ..مامان گريش تند تر شد

 ..گه از اين حرفا بزني حاللت نميکنمنه..ا  -مامان

 ..دختر گلم از اين حرفا نزن..انشاهلل که سالم با بچه ات مياي بيرون -مامان فربد)شکوه(

 ..اين ِکي اومد؟جلل خالق

 ..خداحافظ -من

 ..نميدونم چرا به دلم گذاشته بودن که اگه برم تو اون اتاق ديگه برنميگردم..آخرشم فربد طاقت نياورد

ببين تو از اون اتاق مياي بيرون..فهميدي؟ اينقدرم خودت و لوس نکن..تو اين دنيا تنها کسي  -فربد
 ..نيستي که داره طبيعي ميزاد

 ..اين آدم نميشه که

 ..تخت و حرکت دادن

 خب مامان خانوم..خوبي؟ -دکتر

 ..عالي -من

ال مذهب آدم ميتونه خوب  دکتر شروع کرد به خنديدن..آخه زن حسابي تو اين گيرو دار و تو اين درد
 باشه؟

 ...بريم که ينيت ميخواد امروز چشماش و به اين دنيا باز کنه -دکتر

 ..مامان زود باش ديگه -من

 چيکار کنم؟ -مامان

 ..مامان امير علي خودش و کشت ورش دار -من
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 ..تو برو خيالت راحت -مامان

باز کرده بود و از ته دل داشت گريه ميکرد  من رو به امير علي که رو زمين نشسته بود و دستاش و برام
 گفتم

 ..ببخشيد مامان وقت ندارم بوست کنم -من

 ...مامايي -اميرعلي

 ..فدات شه ماماني..شلوغي نکنيااا -من

 ..واي اين بچه گريه ميکنه انگار به دلم چنگ ميزنن

لم بود..ترم آخر سا 2پريدم بيرون سوار ماشين شدم و روندم طرف دانشگاه..دلم پيش امير علي 
سال سن...اميرعلي يه هفته تو دستگاه  27موسيقي بودم و يه ماه ديگه دکتري ميگرفتم..با 

موند..نارس بود بچه ام..اونقدر کوچيک بود که همه بهش ميگفتن بند انگشتي..اما عوضش اآلن تپل 
اه ولي چيزي نگفت و شده..اونقدر دوسش دارم که حد و اندازه نداره..فربد فهميد دارم ميرم دانشگ

بچه رو تا هفته ي بعد سپرده به من..چون هفته ي بعد تولدشه..من و فربد از هم طالق 
گرفتيم..دوست ندارم اون روزا رو به خاطر بيارم..چقدر گريه کردم و چقدر اميرعلي گريه کرد 

که اگه اميرعلي نبود  بماند..واقعا از اونروز به بعد دلم اونقدر براي يه لحظه بودن تو بغلش تنگ شده
شب از دانشگاه ميام..فردا هم پنج شنبه است و  10ميرم و ساعت  4صد در صد دق ميکردم..ساعت 

دو روز دانشگاه ندارم..يواش يواش دارم واسه امتحان ها آماده ميشم..ولي ميدونم اگه امير علي رو 
سرم زد..گوشيم و برداشتم..شماره ي  هفته ي ديگه ازم بگيرن نميتونم رو درسم تمرکز کنم..يه فکري به

 ..فربد و گرفتم

 ..الو -فربد

 سالم فربد خوبي؟ -من

 ممنون..فرمايش؟ -فربد

 پسره ي حمال

 ..امشب بيا خونمون کارت دارم -من



 

35 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کدوم ونه؟ -فربد

 ..خونه ي من -من

 باشه ساعت چند؟ -فربد

 ..خونه ام 11ساعت  -من

 ..باي -فربد

 گوشي رو قطع کردم و گفتم

 ..برو به جهنم..حيف که کارم بهت گيره آقاي مغرور..از خود راضي پاپتي -من

 ..مامانم نخور اونو..بذارش سر جاش -من

 ..از آشپزخونه رفتم بيرون..اميرعلي داشت مجسمه ي کوچيک رو ميزو ميخورد..کنارش زانو زدم

 خوشمزه است؟ -من

نديدم..اينطوري خودش و لوس ميکنه که هر کاري امير نگام کرد و از ته دل خنديد..نبايد به روش ميخ
 ..که بخواد بکنه کاريش نداشته باشم..ولي دلم ميخواست بگيرم قورتش بدم

 مگه نگفتم به اينا دست نميزني؟ گفتم يا نه؟ -من

 ..مامايي -امير

 چيه؟ -من

ويزون شد..واي امير مجسمه رو گذاشت رو ميز و دستاش و باز کرد و مدل پنگوئني اومد و از گردنم آ
خيلي خودم و نگه داشتم که بغلش نکنم ولي نميشد که..نشستم زمين و محکم بغلش کردم ..شروع 

 کردم به قلقلک دادنش..اونقدر خنديد که ديگه نا نداشت بخنده..نشوندمش جلوم و گفتم

 پسر مامان..توديگه بزرگ شدي..آقا شدي..آقا مگه مجسمه ميخوره؟ -من
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 .خنديدن..منم همينطورامير شروع کرد به 

ميبيني..خنده داره..اگه بخواي اين کار و بکني يا به چيزي دست بزني مجبور ميشم جمعشون  -من
 کنم اونوقت خونه امون زشت ديده ميشه هيچکس نمياد خونه امون..باشه؟ ديگه دست نزن..باشه؟

 ..ته باشيمامير خيلي مظلوم سرش و تکون داد..هميشه اينار و ميکرد که کاريش نداش

 ..مظلومه ديگه بچه ام -من

يه ربع مونده بود..يعني ما اينقدرا هم براش مهم نيستيم  12زنگ در زده شد..به ساعت نگاه کردم به 
 ..که زود بياد...خوبه

 امير بابا اومد..دير کرده هااا..ميگم بيا قهر کنيم باهاش ..باشه؟ -من

 ...امير سرش و تکون داد

 ..قهل -امير

 ..رسته..حاال پاش و بريم در و باز کنيمد -من

 امير رفت و به زور نشست رو مبل و دستاش و تو سينش قفل کرد و گفت

 ..قهلم -امير

 ..اي خداااا...موش بخورتت -من

 ..رفتم و در و باز کردم

 ..ميومدي حاال وقت بود -من

 کاري نداري برم؟ -فربد

خونه زندگي ميکنه..حداقل براي ديدن اون يهذره ذوق چقدر تو بي ذوقي..مثال بچه ات تو اين  -من
 ...نشون بده
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 مگه نخوابيده؟ -فربد

 ..نه خير منتظر تو بود -من

 ..خانوم زارعي لطفا از دوم شخص جمع استفاده کنيد -فربد

 بيا برو تو..اداي من و در مياره..چيششششش -من

 ..فربد با يه پوزخند وارد شد

 کجايي؟بابايي..امير بابا.. -فربد

 ..فربد وقتي ديد امير اونطوري نشستهرفت طرفش

 چرا نيومدي دم در؟ -فربد

 ...قهلم -امير

 ..اوه اوه اوه...خب حاال بيا آشتي -فربد

 ..امير يه نگاه با من انداخت که پشت فربد پشت به آشپزخونه وايستاده بودم کرد

د پایین و دوئيد طرف من..اومد و پام و منم سرم و به نشونه ي نه تکون دادم..اونم تندي از مبل اوم
 ..بغل کرد

 ..ماماني زشته آخه -من

 ..نه..قهلم -امير

 ..خيلي خب برو بشين رو مبل من واسه بابا يه چايي بيارم..باباش شما هم ميتونيد بشينيد -من

ريختم و فربد از جاش بلند شد و نشست رو مبل..هر جا ميرفتم امير مثل جوجه دنبالم بود...چايي 
 ..بردم تو پزيرايي..اميرم دنبالم

 امير..ميري تو اتاقت مامان؟ -من
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 ..نه -امير

 ...هيييممم..دست شما درد نکنه پسر خوب..برو با ماشينات بازي کن -من

 ...باسه -امير

خب..خودت که ميدوني تا يه هفته ديگه امتحاناتم شروع ميشه..ازت خواهش ميکنم...ببين اين  -من
سالگي تولد بگيريم ميخوام امير و تا يه ماه ازم  5ه..از اونجايي که قرار نيست واسه امير تا يه خواهش

 ..نگيري..بذار امتحانام و بدم تمومش کنم..بعدا بگيرش..ميدونم نميتونم طاقت بيارم

 ..نه..اين و از من نخواه..من هفته ي ديگه ازت ميگيرمش -فربد

 تو حرف حاليت ميشه اصال؟ -من

 چطور؟ -فربد

 ..ميگم دوهفته اينور اونور که واسه تو فرقي نميکنه -من

 چرا مگه بچه ام نيست؟ -فربد

 چرا اذيت ميکني؟ -من

 ..همچين قصدي ندارم -فربد

 .. خب ديگه حرفام تموم شد ميتوني بري -من

 تو من و بيرون ميکني؟ -فربد

 يبينم..فهميدي؟بله..دارم بيرونت ميکنم..در ضمن هر روز ميام بچه امو م -من

 ..زماني بيا که خونه نيستم..وگرنه امکان نداره بذارم بياي تو خونه ام -فربد

 ..پرستار و يه بار بگو بياد خونه ي من باهاش حرفا دارم -من

 چه حرفي؟-فربد
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 ..اونش ديگه به تو ربطي نداره -من

 ..پس بهش نميگم -فربد

 ..مشکلي نيست..بالخره که قراره ببينمش -من

 فربد بلند شد و بدون اين که نگاهي به بچه بندازه داشت ميرفت

 ..آقاي رستگار چاییتون و نخوردين -من

 ...بدون حرف در و کوبيد و رفت

 ..اعصابم به هم ريخت..داشتم تند تند ميرفتم طرف اتاق اميرعلي

 آخه عاشق کجاي اين مرتيکه شدي؟ آدم درستي ک نبود احساساتم که در حد صفر  -من

البته داشت هااا..خيلي هم داشت ولي همش خرکي بود..بعد از هر رابطه با فربد يه روز شکم درد 
 ..ميگرفتم!که تو هفته دو بار بود

 ..در و باز کردم

 ..امير پاشو بخواب بينم -من

 ..نه مامايي -امير

 ..داد زدم

 ..ميگم پاشو بخواب امير -من

 چال داد ميزلي؟ -امير

 ..بميگم پاشو بخوا -من

 پيس تو ..پيس تو..بخوا..بخوابم؟ -امير
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امير به خاطر سنش نميتونست درست و سريع حرف بزنه هر کلمه رو که ميخواست بقيه اش و درست 
کنه بگه دوبار کلمه ي قبليش و تکرار ميکرد..اونقدر موقع حرف زدن حس ميگرفت که از خنده ريسه 

نذاشته که خنده ام بگيره..فکر نبودن امير رو اعصابم ميرفتيم..ولي اآلن اون ديو دو سر اعصاب برام 
 ..بود

نه خير..الزم نکرده..از هفته ي بعد بايد بدون من بخوابي..فهميدي؟ اون باباي از خود راضيت  -من
 ..نذاشت بيشتر پيشم بموني..پس عادت کن به نبودنم

 ..چراق خوابش و روشن کردموامير و بلند کردم و گذاشتمش رو تختش

 ...حاال هم بخواب..بيام ببينم نخوابيدي ميزنمت هااا -من

امير دماغش قرمز شد..هروقت بغض ميکرد دماغش قرمز ميشد..پسر باهوش و حرف شنوي بود..و 
البته خيلي با محبت..درو بستم و رفتم تو آشپزخونه..واسه خودم قهوه درست کردم..گذاشتم رو ميز از 

رو صندلي..شکالت و برداشتم بخورم..پشيمون شدم..بذار قهوه ام تو کابينت شکالت در آوردم..نشستم 
هم مثل زندگيم تلخ باشه..حوصله نداشتم آروم آروم بخورم قهوه رو سر کشيدم..احساس کردم دارم 
ِگل ميخورم..عقم گرفت..تا حاال تلخ نخورده بودم..دهنم و آب کشيدم و نشستم رو صندلي..سرم و 

من اينطوري شد؟مگه من چيکار کرده بودم؟ هممون داريم چوب اين غرور  گذاشتم رو ميز..چرا زندگي
سال دارم مهر طالق خورده تو شناسنامه ام..زندگيم از اين رو به اون رو  27بيجامون و ميخوريم..

شد..اون خشبختيي که تو خونه ي بابام داشتم رفت و جاش و به اين زندگيي بي روح داد همش 
م يه ذره بازي کردن با اميرعلي..بچم چه گناهي کرده مگه؟ اون که موقعيت و درس و دانشگاه و شبا ه

درک نميکنه..من چرا واسه کوچولوي خودم عصبي ميشم؟..خدا ازت نگذره فربد..کاري کردي که واسه 
امير علي عصبي بشم..توبايد اين عصبانت و تحمل کني نه بچه ي بي گناه من..اين بچه از همين حاال 

تي بکشه..شده توپ فوتبال بين دو خانواده..از اينجا به اونا پاس داده ميشه از اونجا به بايد بدبخ
ما..مگه بچه ام چه گناهي کرده که بايد تاوان کار هاي ما رو پس بده؟ چيکار کرده که بايد چوب غرور 

.اون با ما رو بخوره؟البته امروز فهميدم که فربد من و دوست نداشته..ميدونم که همش هوس بوده.
هرکي که خواسته تونسته با يه چشم به هم زدن رابطه برقرار کنه ولي با خودش گفته اين کاره نيست 
بهتره باهاش ازدواج کنم و به دوستام نشون بدم که من هرکي رو که بخوام ميتونم به دست بيارم..و 

زه هم امروز ازش الحق که خوب تونست..خوب تونست قلبم و بکنه ببره..عاشقشم..ولي همون اندا
متنفر شدم..تندي پاشدم و دوئيدم طرف اتاق اميرعلي..چرا روزاي آخر و واسه خودمون زهر کنم؟..در و 

باز کردم..احساس کردم امير تکون خورد..رفتم باال سرش..الهي مامان بميره واست عزيزم..قند عسل 
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ر ميکنه من اشکاش و لرزش مامان..داشت گريه ميکرد..وقتي فهميد من اومدم چشماش و بست..فک
 ..چشماش و نميبينم..بلندش کردم..سنگين شده بود

 امير مامان..فدات شم بيداري؟ -من

 ..بله...من و نژن مامايي -امير

دستم بشکنه اگه تو رو بزنم ماماني..دورت بگردم عزيزم..ماماني..به يه شرط ميذارم با من  -من
 ..بخوابي

 چي؟ -امير

 ي و اونا رو انجام بدي مامان..باشه؟به حرفام گوش بد -من

 ..چسم -امير

 چشمت بي بال..بيا بريم تواتاق من..واست شرک ميندازم نگاه کني..باشه؟ -من

 ..آخه ديله -امير

 ..امروز و بي خيال شو ماماني..امروز برنامه کنسله -من

 ..آخ جووون -امير

 ..بيا بشين رو تخت -من

 امير و گذاشتم رو تخت و گفتم

ماماني خوب به حرفام گوش کن..من ميدونم تو پسر خيلي با هوشي هستي..و ميدونم که حرفام  -من
و قشنگ ميفهمي..پس خوب به حرفام گوش کن..اگه اين کارايي که بهت ميگم و نکني ديگه مامانت 

 نميشم..باشه؟

 ..چسم -امير

 ..ره خونه ي تو عوض بشهروز ديگه يعني شنبه تولد سه سالگيته..خب..قرا 2ببين امير من.. -من
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 چجولي؟ -امير

 امير تو بابايي رو دوست داري؟ -من

 ..خيلي دوشش دالم -امير

 اندازه ي من؟ -من

 ...آله -امير

خب ..ببين اميرم..تو از شنبه ميري خونه ي بابايي..اونجا اتاق خوب و بزرگ داره وسايل جديد  -من
 ...ستم که برات بخرمداره لب تاپ داره..گوشي داره..من اينجا نميتون

 ...آخ جووون -امير

آره فدات شم..تو ديگه من وتو طول روز نميبيني..عوض اين که خونه ي مامان جون باشي يه  -من
 خانوم مياد و نگهت ميداره..ميخوام پسر خوبي باشي و اون خانوم و اذيت نکني..باشه؟

 ..باسه -امير

 باشه؟ -من

 ..چسم-امير

بخواد به بابايي بگو بخره..باشه؟ هيچي تو دلت نمونه هااا...پول من وبابات امير..هرچي دلت  -من
 يکيه) آره خير سرم(..باشه مامان؟

 حتي ماسين سارژي هم ميَگره؟)حتي ماشين شارژي هم ميخره؟( -امير

آره قربونت برم..اونم خوشگلش و ميخره..هرچي دلت بخواد ميخره..باشه مامان؟حتي دوتا دوتا  -من
تونه بخره..اگه نخريد کافيه بگي مامان بود ميخريد..اونموقع سه تا ميخره...من بابات هم مي

 ...وميشناسم

 امو هم ببلم؟ psp مامايي...ميذالي من-امير
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نه ماماني..بذار اون بمونه..به بابا بگو بخره..وقتي اومدي خونه ي من اون و برميداري وقتي رفتي  -من
ت ميخره رو بازي کن..و تا ميتوني مدل باالش و ازش بخواه باشه خونه ي بابات اونيکيي که بابا

 مامان؟

 (.xboxمنظور همون x از)و نبلم؟ x..باسه..باسه..ولي..ولي ميگم مامايي..مامايي -امير

 ..نه بابا ميخره..بذار يه ذره به خرج بيوفته -من

 ..باسه -امير

 يم باشه مامان؟امير علي هروقت دلت برام تنگ شد زنگ بزن حرف بزن -من

 ..باسه -امير

 راستي امير مثل هميشه تو حياط نميري خب؟ -من

 ...چسم -امير

 آباريک اهلل پسر خشگلم..پس اون خانومه رو اذيت نميکني باشه؟-من

 ..باسه -امير

امير هرچي که گفت گوش کن فقط اون چيزايي که با حرفاي من جور درنمياد و گوش نکن  -من
 ميفهمي منظورم و؟

 ..آله مامايي -امير

 فدات شم..حاال بيا کارتون ببينيم..باشه؟ -من

 ..باسه -امير علي

صبح با امير کارتون ديديم و بازي کرديم..فرداشم رفتيم شهر بازي اون قدر بازي  4اون شب تا ساعت 
باباش کرديم که امير ديگه نميتونست چشماش و باز نگه داره..بغل بارمان خوابش برد..اآلنم داره با 

ميره و انگار يه تيکه از وجودم و داره با خودش ميبره...اون داره ميخنده و من از تو ميترکم..کاش 
ميگفتم بيقراري کنه..کاش ميگفتم گريه کنه شايد فربد دلش به رحم بياد و بذاره بيشتر پيشم 
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ره ميبره روحمم با خودش بمونه..وقتي طالق گرفتم قلبم با فربد کنده شد و رفت اآلنم که پاره ي تنم ودا
برد..يه مرده ي متحرک شدم..زندگيم اونقدر بي فروغ و بي اميد و هدفه که کسلکننده ترين روزام و 

 ..سال هام و گذروندم..من بايد تاوان پس بدم..اين تاوان هم تا آخر عمرم همراهمه

 فصل ششم)جلد دوم(

 .يو کرده بودمگوشيم زنگ خورد..اميرعلي بود اسمش و تو گوشيم روحم س

 سالم عمر من.چطوري مامان؟ -من

 خوبم مامان..کي برميگردي از اتريش؟ -اميرعلي

 ..تو فرودگاه تهرانم مامانم..دارم ميام -من

 اميرعلي داد زد

 ..آخ جووووون..مامان دلم برات يه ذره شده بوود..پس ميرسي به جشن مدرسه امون-اميرعلي

 جشنتون کيه؟ -من

 ..مان فردافردا ما -اميرعلي

 آخ فداي تو شم..بازم شاگرد اول ميشي؟ -من

 ..بله که ميشم..ديدي بابا؟ ديدي داره مياد -اميرعلي

 اميرعلي جان..ماماني من فردا تو مدرسه ميبينمت ديگه..باشه؟ -من

 ..نه مامان..ترو خدا..دلم برات تنگه -اميرعلي

ته ام..ببخشيد که نميتونم امروز بيام..بايد يه دلمامانم برات تنگه گل بهارم..ولي امروز خيلي خس -من
 ..سر به استديو هم بزنم عزيز دلم

 ..مامان..خيلي دوست دارم..دلم تنگته آخه -اميرعلي
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 ..ما بيشتر -من

 ..مامان يه لحظه بابا کارت داره -اميرعلي

 ..قطع کن بگو از گوشي خودش زنگ بزنه -من

 چه فرقي داره؟ -اميرعلي

 ..دارهخيلي فرق  -من

 ..باشه..دوست دارم باي باي-اميرعلي 

 ..بوسسسسسسسسس -من

تومن  50گوشي رو قطع کردم..بچه ام فقط با من حرف ميزنه سر ماه هم باباش شلوارش و در مياره که 
و با کي حرف ميزني..در حالي که بيشتر مکالمه ي من و اميرعلي نيمساعت بيشتر طول 

تومن و هم رد ميکنه  50رحرفاي مفت تحويل من ميده که نميکشه..فربدم اونقدر با خط امي
 ..ديگه..گوشيم زنگ خورد

 بله؟ -من

 سالم..چطوري؟ -فربد

 الحمداهلل..ميگذره..تو چطوري؟ -من

 ..عالي..ببينم..تو نميتوني يه روز از کارت بزني بياي اينجا؟ بچه کم مونده بود گريه کنه -فربد

امروز راست و ريستش کنم..فکر ميکني دلم نميخواد ببينمش؟ بعد از نه نميتونم بزنم..بايد همين  -من
يک ماه که اونور بودم دارم از دوريش دق ميکنم..ولي فردا ميام و از مدرسه ميبرمش خونه ام..خيلي 

 ..دلم ميخوادش

 تو دلم گفتم)البته با تو(

 ..باشه..بعدا حرف ميزنيم ديگه -فربد
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 ..باشه..حرف ميزنيم..باي -من

ع کرد..پسره ي ديوونه ي تو دل برو ي جذاِب بيشعوِر مغرور..از خود راضي!!از خود مرسي!!خود قط
پرست!!بي همه چيِز بي ادب..اونقدر دلم تنگشه که امونم و بريده..سوار تاکسي شدم و رفتم طرف 

س سال از تاسيسش ميگذره..با فربد تقريبا همکار شدم..تو دانشگاه هم در6استديوي موسيقيم که
ميدم..البته فربدم هست..تو يه دانشگاه درس ميديم..روزايي که کار ندارم بچه امو ميارم پيش 

سالش شد اون پرستار کثافت و مرخص کرد..کال شده بود کنه و  6خودم..خدار و شکر از وقتي فربد 
يد به چسبيده بود به فربد..اونقدر حرص ميخوردم که نگووو..وقتي ميرفتم خونه ي فربد ميگفت با

آقاي رستگار بگم بعد بذارم بياين داخل..اونقدر وقتي من و ميديد فخر ميفروخت که انگار با فربد 
ازدواج کرده..البته از فربد بعيد نيست شايد تو اون چند سال کارش و هم ساخته باشه..وقتي من 

بکشم..با همين  اونجا بودم انقدر خوب با اون پرستاره حرف ميزد که دوست دشتم بگيرم هر دوشونم
دستام خفهاشون کنم..اونقدر دستام و مشت ميکردم و محکم فشار ميدادم که تو دستم زخم ميشد از 

جاي ناخونام..ولي عوضش بال نبود که با اميرعلي سرش نياريم..همشونم فيلم کرديم نگه 
من و امير نشسته  داشتيم..وقتي اونا رو نگاه ميکنم غرق شادي ميشم..يادمه يه روزخونه ي فربد بودم

سالش بود..تلفن خونه زنگ خورد و اون تلفن و جواب  5بوديم و با هم بازي ميکرديم..امير اون موقع 
 ..داد

 جونم؟ -پرستار)خانوم سارا سارمي(

(...)-... 

 ...سالم فربد جووون -سارا

..زيرچشمي داشت کم مونده بود عق بزنم..من و امير يه نگاه به هم انداختيم و شونه باال انداختيم
 نگاهمون ميکرد..رفتم کنار امير و تو گوشش گفتم

 ميخواي يه ذره شيطوني کنيم؟ -من

 ..اميرم اون موقع ها خيلي شلوغ بود ..خيلي..يه پارچه آتيش بود برعکس االنش

 ..آخ جونن..باشه مامايي -امير

  ..بهش بگو بره يه چيزي از اتاق برات بياره..فقط خيلي معطلش کن -من
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 ..باشه -امير

 ..سارا-امير

 يه لحظه عزيزم..جانم؟ -سارا

 ..ول کن اون و بعدا حرف ميزني بيا از اتاق ماشين بزرگه ي من و بده -امير

 ..به مامانت بگو ديگه عزيزم-سارا

 ..آخه نميخوام مامايي خسته بشه -اميرعلي

 ..عزيزم بعدا بهت زنگ ميزنم..بايي...بيا بريم -سارا

ي بهم زد و بردش تو اتاق..تندي پاشدم و گوشيم و زدم به فيلم برداريش وگذاشتم رو اميرعلي چشمک
شمينه که روبه روي آشپزخونه بود رفتم دم آشپزخونه رو که پارکت بود و روغن ريختم..خوب که ليز شد 

 ..رفتم نشستم سر جام..صداي امير علي رو ميشنيدم

 ..ي رو پيدا کني؟ مثال تو پرستارمي هااا...نخواستم بيااه..نميتوني چيزي رو که خودت گذاشت-اميرعلي

 چي شده ماماني؟ -من

 ..هيچي مامايي..ول کن -امير

 ..باشه فدات شم -من

 اميرعلي دم گوشم گفت

 کجا مامان؟ -اميرعلي

 ..دم آشپزخونه -من

 امير علي سرش و برد عقب و لبخند زد ..بعد بلند گفت

 ..پرتغال بيارحداقل يه ليوان آب  -اميرعلي
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 ..سارا يه چشم غره رفت و رفت طرف آشپزخونه..من و امير علي شروع کرديم به شمردن

 ..1،2،3 -من و اميرعلي

 ..خورد زمين..براي اين که شک نکنهتندي دوئيدم طرفش

 اوا سارا جون چي شد؟ -من

و اون رفت  حواسم بود که پام و رو اون قسمت نذارم..اميرم پشت سرم اومد..تندي ردش کردم
 دستمال برداشت..سارا رو بلند کردم وخودم باهاش راه افتادم

 ..چرا تو هي ميخوري زمين؟دخترم اينقدر دست و پا چلفتي؟ عزيزم يکم دقت کن ديگه -من

سارا عصبي شد و خواست که از اونجا رد شه باز خورد زمين..ابرو هام و دادم باال و لبم و گزيدم و ريز 
رم که وسط آشپزخونه کر کرش هوا بود..بهش اشاره کردم که نخنده..اونم شروع کرد به ريز خنديدم..امي

 ..ريز خنديدنن

 ..پاشو سارا جون ..پاشو -من

سارا پاشد..پام و جايي گذاشتم که روغن نزده بودم..امير دستمال و خيس کردو وقتي سارا پشتش به 
بود رو دستمال که کم موند بودم از خنده غش آشپزخونه بود تندي زمين و سابيد..بچم همچين افتاده 

کنم..بعد که تميز شدديگه دستمال پيدا نکرد نشست زمين و با باسنش شروع کرد به تميز کردن 
زمين..بعد بلند شدو پشت به ديوار آروم آروم شروع کرد به رفتن طرف اتاقش..اونقدر خندم ميومد که 

شويي و شروع کردم به خنديدن..بعد از اونروز فقط بال نتونستم خودم و کنترل کنم و دوئيدم تو دست
 سرش مياورديم يه روز اميرعلي گفت

دوست ندارم بجز تو و مامان جونيا)مامان جون ها( و عمه کسي به بابام بگه فربد...البته به  -اميرعلي
 ..جز آقايون

تاق ضبط زدم و وقتي مطمئن تو استديو پوشه ها رو مرتب کردم واطالعات و به لبتاپم زدم و يه سر به ا
شدم همه چي مرتبه منشي رو مرخص کردم و گفتم فردا همه ي قرار ها رو کنسل کنه..يهدونه بچه که 
بيشتر ندارم..واهلل..نشد فداي سرش..رفتم خونه..نشستم و چايي خوردم..اول خواستم برم با اميرعلي 
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عا کار سختي بود...گوشي رو برداشتم و چت کنم بعد منصرف شدم..بايد تا فردا صبر ميکردم..و واق
 خونه ي بيتا اينا رو گرفتم..رها گوشي رو برداشت

 بفرمایید -رها

 ..اين دختر اونقدر شيرين و خوشگل و ملوس بود که آب دهن آدم راه ميوفتاد

 سالم خاله جون خودم..خوبي عزيزم؟ -من

 آخ جون خاله مهسا..خوبي خاله؟رسيدي؟ -رها

 عزيزم..بله رسيدم..تو خوبي؟ مدرسه چطوره؟به لطف شما  -من

 ..هست ديگه خاله -رها

 کارنامه گرفتي؟ -من

 ..نه خاله فردا ميگيرم -رها

 ..انشاهلل مثل پارسال شاگرد اول ميشي -من

 ..مرسي خاله..قول ميدم امسال بيشتر از اميرعلي نمره بيارم -رها

 ..انشاهلل -من

 اون پسر بي معرفتت کجاست خاله؟ -رها

 ..خونه ي باباشه -من

 کي مياريش؟ -رها

 تو که باهاش قهري..مگه نه؟ -من

 ..معلومه که قهرم -رها

 ..ميگم رها چطوره فردا بعد از مدرسه بريم شهر بازي..هيممم؟ چطوره؟ من و تو و مامان و امير -من
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 آخخخخخ جون...باشه خاله..خاله به مامان بگو نه نگه ديگه..باشه؟ -رها

 ..زيزم..حاال گوشي رو بدهباشه ع -من

 ..مامان خاله مهشاست -رها

 ..اصال که خودم نفهميدم..با داد و هوار حرف ميزني..الو -بيتا

 سالم چطوري؟ -من

 ...کوفت..رفتي يه زنگم نزدياااا -بيتا

 ممنونم...تو لطف داري..بيتا فردا بچه ها رو ببريم شهر بازي؟ -من

 ساعت چند؟ -بيتا

 ....شيفت ظهرن ديگهبعد از مدرسه -من

 ..باشه..ولي بايد زود برگرديم هااا -بيتا

خونه ام..خودم پس فردا دانشگاه دارم ..يه ماه عقب افتادن از درس..ديگه اگه غيبت  8ساعت  -من
 ..هم کنم که ديگه واويال

 باشه..اوکي..چه کارا ميکني؟ -بيتا

 کار خاصي نميکنم..تو هنوزم نميخواي بياي دانشگاه؟ -من

 ..نه به خدا دوره ي دانشجوییم قسم خوردم از اونجا برم ديگه پامم نذارم -بيتا

 ..باشه..هرچي خودت بگي -من

 ..نه َپ هرچي تو بگي -بيتا

 ..آدم نميشي که..برو..برو به حماليتت ادامه بده -من

 ..تو هم همينطور -بيتا
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 ..نه من ميخوابم -من

 ..يد ميز و جمع کنمخوش به حالت واقعا خوابم مياد..با -بيتا

 ..باشه..پس وقتت و نميگيرم -من

 ..برو به درک -بيتا

 پيش بچه اين حرفا رو ميزني؟ -من

 ..نه بابا هدفن و کرده تو گوشش داره اورگ ميزنه -بيتا

 ..حالل زاده به خالش ميره -من

 ..آره..اورگ و خيلي دوست داره -بيتا

 داره..راستي..مبين خيال برگشت نداره؟امير علي هم درامز و دوست  -من

 ..نه..به مزاجش خوش اومده -بيتا

 ..خب بايدم خوش بياد ترکيه جاي خوبيه -من

 بيتا ميخواي بگم نسترن و فاطمه و مهشيدم با بچه ها بيان؟ -من

 ..بگو..هرچه بيشتر بهتر -بيتا

 ..اوکي..پس زنگ ميزنم -من

 باشه..برو بگير بکپ -بيتا

 ..ايباشه..ب -من

 ..باي -بيتا

بعد از بيتا به فاطمه زنگ زدم که رضا برداشت و بهش گفتم بده به فاطمه..اونم خوش آمد گفت و بعد 
 ..داد تا با فاطمه حرف بزنم
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 سالم فاطي ..چطوري؟ نساء چطوره؟ -من

 ..سالم..خوبيم..هيچي..داره زار ميزنه -فاطمه

 باز چرا؟ -من

 ..بدون پستونک نميخوابه -فاطمه

 ..آخي..خب بدين بهش -من

 ...سال و نيمش و رد شداااا 3نه بابا فردا پس فردا نميتونم جمعش کنم بچه ام  -فاطمه

 ..خب بشه..وقتي خودش ميخواد -من

تو به خودت نگاه نکن که به امير ندادي پستونک بخوره..امير حرف گوش کن بود..نساء حرف  -فاطمه
 ..گوش نميده

 .چون لوسش کردي -من

 ..اره..ميدونم -مهفاط

 و نيم ميريم شهر بازي من و اميرعلي و رها و بيتا..تو هم با نساء مياي؟ 5فاطمه فردا ساعت  -من

 ..َپ نه َپ ميذارم شما برين خوش باشين..زود تر از شما اونجام -فاطمه

 ...ايول داري تو به قرآن..برو اون بچه رو وردار خودش و شهيد راه پستونک کرد -من

 ..باشه..برو به سالمت -فاطمه

 ..خداحافظ -من

بعد از اونم زنگ زدم به نسترن و مهشيد..مهشيد يه جفت بچه داشت که هر دو دختر بودن و 
اسماشون مهديس و پرديس بود..هر دوشون خيلي ناز بودن و خيلي هم ناز ميکردن..اونقدر حرفاي 

سال سن داشتن..مهيار و ميالد و رضا و  2قلمبه سلمبه ميزدن که آدم دهنش يه متر باز ميموند و 
زام و فربد اونقدر پدراي خوب و مهربوني بودن که آدم ميگفت فقط بشينمو موقع حرف زدن با بچه فر
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ها نگاهشون کنم..نسترن يه پسر به اسم آتش داشت و يه دختر به اسم آناهيد..آتش يه سال از امير 
جه علي کوچيکتر بود و آناهيد که آنيد ميگفتيم بهش سه سال از آتش کوچيکتر بود و مرکز تو

اميرعلي..که رها به اين اخالق اميرعلي حسودي ميکرد و به آنيد ميگفت دختر بد..اميرعلي هم براي 
اين که حسادت رها رو بيشتر کنه انيد و بغل ميگرفت و همش باهاش بازي ميکرد..ولي ميدونستم که 

و پيش بچه ها مغرور  امير علي از رها بيشتر خوشش مياد..رها با بزرگتر ها مثل بزرگتر ها رفتار ميکرد
بود و اونقدر با فکر و باهوش بود که به بچه بودنش شک داشتيم..درست برعکس مامانش بود..بيتا 

وقتي کوچيک بود همش بارمان و ماهان پسر خاله ام دستش مينداختن و اون گريه ميکرد..ولي رها 
مينشست بغل من و اونقدر زبون خيلي باهوش بود..براي اين که کاراي اميرعلي رو تالفي کنه ميومد و 

ميريخت که بغلش ميکردم و ميبوسيدمش و اميرعلي حسادت ميکرد و عصبي ميشد..يه بار اصالبامن 
حرف هم نزد..ميگفت تو مامان مني يا مامان رها؟ واما يه جايي فهميدم که هرچقدرم که با هم رقابت 

و دارن..يه بار يکي از پسر هاي محله داشته باشن و حسادت هم و تحريک کنن بازم هواي همديگه ر
که دوست اميرعلي بود براي اين که تو بازي برنده شه رها رو حول داد و رها خورد زمين..گريه 

نکرد..مغرور تر از اوني بود که گريه کنه..ولي هرچي باشه بچه بود..امير علي تو روي سپهر دوستش 
 وايستاد و گفت 

 ..ختي بلکه از اين به بعد ديگه دوست من نيستينه تنها که بازي رو با -اميرعلي

بعد اون دست رها رو ميگيره بلندش ميکنه و مياره تو حياط ساختمون و رها اونجا امير و بغل ميکنه و 
ميزنه زير گريه..اميرم بغلش ميکنه و بهش ميگه اگه گريه نکنه ميذاره با آدم آهنيش بازي کنه..رها هم 

 ..ميکنهقبول ميکنه و ديگه گريه ن

امير که تا حاال گريه ي رها رو نديده بود از اون به بعد اون و کرده بود سوژه ي رها...هر کاري که رها به 
خواسته ي اون انجام نميداد تهديدش ميکرد که ميگه به همه که گريه کرده..رها هم ناچارا قبول 

د ديگه..چه ميشد کرد..بيتا هم ميکرد..البته رو اين مسئله من خيلي با امير حرف زدم..ولي بچه بو
ميگفت بهتر امير عاقل تر از رهاست ..ميتونه کنترلش کنه..خالصه از بحث بچه ها بگذريم که حکايت 

هاي زيادي داره که اگه بگم سه چهار جلد بايد بگم..حاال فردا ديدني تره...سرم و گذاشتم رو بالش و به 
 ..اميد ديدن فربد و بچه ها خوابيدم

سه رسيدم..رفتم تو حياط..اميرو دوستش و مامان دوستش با فربد وايستاده بودن و داشتن جلو مدر
حرف ميزدن..از بودن اون خانوم پيش فربد کم مونده بود بترکم..دوست داشتم گيساشو بکشم..انگار 
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اش اومده جشن عروسي..البته من خودم هم ارايش کردم هااا..ولي نه تا اون حد..اميرعليمن و ديد..بر
 دست تکون دادم..بلند داد زد

 ...مامانننن -اميرعلي

 ....جانم -من

 ..امير دوئيد طرفم و پريد تو بغلم

 ..بوش کردم و بوسيدمش..بوي فربد و ميداد

 چه عطري زدي تو شيطون؟ -من

 ..واي ماماني..دلم تنگت بود شدییييييييد -امير

 ..فدات شم -من

 ..عطر بابا رو زدم -اميرعلي

 ..پسرم بزرگ شده..آقا شده...ِپسَمِر گل مامان..آخ..دلم برات شده بود قد ِشِپشِا؟  -من

 ..امير تو بغلم شروع کرد به خنديدن

 ...اي جاااان لباش و واي واي خنده هاشوووو -من

 ...شروع کردم به آروم آروم قلقلک دادنش

نميتونستم بيشتر از اون سانتي  20امير خيلي سنگين شده بود..مخصوصا من با اون پاشنه هاي 
 ..نگهش دارم..ولي بچه بود ديگه..صداش کل حياط و گرفته بود..فربد با لبخند اومد طرفمون

 ..مامان ترو خدا بسه..نکن مامان -اميرعلي

 که دلت تنگه آره؟ -من

 ...آره..هر کاريم بکني بازم دلم تنگته -امير
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 ..فدات شم -من

حالي که داشت امير و ميگرفت دستش خورد به شکمم..يه جوري فربد از پشت امير و بغل کرد ..در 
شدم...يه لرزه تو تنم افتاد...سفيد کننده نزده بودم قرمزي لپام بهتر معلوم ميشد..فربدم يه چند ثانيه 

 موند بعد به خودش اومد و گفت

سه کمرش ضرر داره امير بابايي، ماماني نميتونه که تو رو اين همه نگه داره..با اون کفشاش..وا -فربد
 ..فشار مياد مثل پير زن ها راه ميره

 ..امير شروع کرد به خنديدن..اون خانوم هم با بچه اشاومد طرف ما

 ..سالم حال شما -خانوم

 من با لبخند دستم ودراز کردم و گفتم

 سالم خانوم..ممنونم..شما چطوريد؟ -من

 ممنونم..شما مامان امير علي هستيد؟ -خانوم

 بله..اين اقا پسرم ميثمه..درسته؟ -من

 ..ميثم سري تکون داد

 ..خوشبختم اقا کوچولو -من

 ..مرسي -ميثم

 ..بده بچه امو فربد که از کمرم واجب تر اونه -من

 فربد امير و گذاشت رو زمين و گفت

 ..نه ضرر داره..ول کن..يه ذره طاقت بيار ديگه -فربد

 ..نزدم که اينجا تالفيش و سرش در بيارم چي ميگي توديروز تا امروز خود خوري کردم زنگ  -من
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 ..بله درسته..حاال بياين بريم تو تا جاهار و نگرفتن -فربد

 ميشي يا رها؟ 20ببينيم امسال تو  -من

 اميراخماش و کشيد تو هم و گفت

 ..معلومه من-امير

ه اي ميگفت..ميگفت از ببينيم و تعريف کنيم..امروز رها هم کارنامه ميگرفت..ولي اون چيز ديگ -من
 ..اميرعلي بيشتر ميشم

 امير عصبي شد

 ..الزم نکرده..من بيست ميشم..از بيست که بيشتر نيست -امير

 از کجا ميدوني بيست ميشي؟ -من

 خانم چرا اينقدر بچه ي من و تحت فشار قرار ميدين آخه؟ -فربد

 ..هااا..چون رها کمين کردهمگه من چيزي گفتم؟..ولي امير تو ترم دوم خيلي مواظب باش  -من

 ..اشتباه کرده..پارسال من ازش بيشتر شدم -امير

 ..بله ولي فقط دو درصد -من

 ..خب که چي؟ بالخره که من اول بودم -امير

 ..بله..صحيحه..خب بدوئيد که دير نکنيم -من

ن خانومه رفتيم و تو سالن تئاترشون نشستيم رديف اول..اول من بعد اميرعلي بعد فربد نشست..او
 ...هم پيش فربد پيش اونم ميثم نشست

 ..اول يهذره سخن راني کردن بعد نمايش شروع شد بعد جايزه ها رو دادن
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نفرات اول و به عرضتون ميرسونم...اميرعلي رستگار ،ميثم سلطاني،رامين بيدقدار و فرزاد علوي  -مدير
 ...يه کف مرتب بزنيد معدل بيست وتو مدرسه آوردن...به افتخار اين شاگردان نمونه

شروع کرديم به دست زدن..الهي من فداش شم..بوسش کرديم و اونم رفت باال..کارنامه با لوح تقدير 
 بهشون دادن و اونا همونجا موندن..خانوم کناري من گفت

ببخشيد ميشه يه صندلي برين اونور تر؟ اونا تا اخر مراسم انجا موندگارن..شوهرم سر پاست  -خانوم
 ...همينواسه 

 يه نگاه به شوهرش کردم و نشستم جاي اميرعلي..فربد با خنده کنار گوشم گفت

 چيه دلت برام تنگ شده؟ -فربد

 سرم و بلند کردم و ابرو هام و دادم باال وگفتم

 تو چطور؟-من 

 به چه مناسبت؟ -فربد

خير..اين خانوم ازم خواهش نميدونم..به هر مناسبتي..دل تنگي شاخ و دم نداره که..در ضمن نه  -من
 ..کرد بيام اينور شوهرش بشينه

 ..و تو هم از خدا خواسته اومدي -فربد

 تو هر جور دوست داري فکر کن..دليل من اين توِء) به قلبم اشاره کردم( -من

 فربد سري تکون داد و گفت

 فردا مياي دانشگاه؟ -فربد

 ...هيييم -من

 ..خسته نباشي-فربد
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م همينطور..من امروز فربدو ...امم..امير و ميبرم شهر بازي..با بيتا و فاطي و نسترن ممنونم..تو ه -من
 ..و مهشيدو برو بچ

واي خراب کردم..اشتباهي به جاي امير گفتم فربد...به امير نگاه کردم..با لبخند ما رو نگاه ميکرد..بهش 
 ..يه بوس فرستادم...که ناظمشون ديد..فربدم همينطور

 ين چه کاريه؟زشته ا -فربد

 چه کاريه؟ -من

يه ُتن برق لب به اون لباي قلوه ايت زدي اينجا هم که لبات و قنچه ميکني بوس ميفرستي واسه  -فربد
 ..امير علي اون ناظمه هم..ال اله اهلل

 ريز خنديدم

 فربدم خنده اش گرفته بود

 ..هااان..يه نفسم بکش..به خدا اگه زنم بودي -فربد با خنده

 ..هيچ کاري نميتونستي بکنيبازم  -من

 ..بخوام االنم ميتونم بکنم -فربد

 به مناسبت؟ -من

 هان؟ -فربد

 منظورم من چيه تو باشم؟ -من

 ..مامان بچه ام -فربد

 ...چه دليل منطقيي -من

 ..خيلي منطقيه..اين بچه رو من کاشتم تو شکم تو -فربد
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 ..از خجالت آب شدم

 تو خجالت سرت نميشه؟ -من

 خنديد و گفتفربد 

 آخي..خجالت کشيدي؟ -فربد

 ..من که مثل تو از سنگ نيستم -من

 يعني به اون روزا که با هم بوديم هم فکر نميکني؟ -فربد

 چه لزومي داره؟ -من

 ..هيچي -فربد

 ..ديگه بس کن يه ذره حيا هم خوبه واهلل..ميترسم امير اخالقش به تو بره -من

 ..هييييييييييم..جالب ميشه -فربد

 ..خيلي..پدر و پسر با هم ميوفتين به جون دخترا -من

 ..مهسا يه بار ديگه اين حرف و بزن به خدا ميدونم باهات چيکار کنم -فربد

 چرا؟ مگه طالق نگرفتي که اين کارا رو بکني؟ -من

 ..نه خير..زياديم حرف نزن..بذار بفهميم چي ميگن -فربد

 ..ميدادي..واهلل به خدادرسته اصال تو نبودي که هي حرف و کشش -من

فربد اخم کردو روبه رو رو نگاه کرد..بالخره رضايت دادن که بريم و من هم اجازه ي امير علي رو گرفتم و 
 ..سوار ماشين شديم

 مامان چرا از ماشيناي بابا نميخري؟-اميرعلي

 ..چون در اون حد کارم نگرفته..به همين کوپه هم راضيم -من
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 ..ماشين و بيشتر از ماشين بابايي دوست دارمولي من اين  -اميرعلي

 چرا؟ -من

 ..چون جمع و جوره قرمزه تميزه -امير

 .چه داليل قانع کننده اي -من

 ..بله..من بزرگ شدم اين ماشين و بده به من -اميرعلي

 ..تا اون موقع اين از مد ميوفته بچه -من

 ..ارمچي ميشه؟ به من شولتم بدن ميرونم چون خيلي دوسش د -امير

 واقعا شولت دوست داري؟ -من

 آره..چطور؟ -اميرعلي

 ..باشه بزرگ شو واست ميخرم -من

 جون من؟ -امير

 ..اميييييييير -من

 ...ببخشيد ديگه قسم نميخورم -اميرعلي

 يهدونه که پسر بيشت ندارم..تو جون من و بخواه کيه که بده؟ -من

و به بيرون نگاه کرد..بعيد بود اميرعلي تو  امير شروع کرد به خنديدن..بعد ديدم امير ساکت شد
 ...ماشين بشينه و شيش و هشتيا رو گوش نده

 ِپسَمِرمامان..گل من..چي شده؟ -من

 ..هيچي مامان -امير

 ميشه مثل بچگيت بهم بگي مامايي؟ -من



 

61 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 امير خنديد و گفت

 ..نه -امير

 اوا..چرا؟ -من

 ..چون ديگه بزرگ شدم..زشته-امير

 ..ن زبونت شه مامان..چه کنيم باشهآخ فداي او -من

 ...رها هم مياد هااا -من

 ِا..کجا؟ -امير

 يه جاي خوب..ميخوام ببرمت خونه تيپ بزني..راستي امير ميدوني اونروز چي شنيدم؟ -من

 چي؟ -امير 

 ..شنيدم که..آتش ميگفت من رها رو خيلي دوسش دارم -من

ت..فقط از دور مواظبش بود..من و نسترن به اين اين حرفم دروغ نبود آتش رها رو خيلي دوست داش
 ..نتيجه رسيديم که اتش عاشق شده..بعدم نشستيم به اين نظريه امون خنديديم

 کي؟ آتش؟ -امير

 ..آره..بدجور خاطر خواه رها شده -من

 ..امير لباش و به هم فشار داد...دوست نداشت رها مرکز توجهات باشه

  ..ودگوشيم زنگ خورد..از سيِم رها ب

 ..زدم رو آيفون از گوشه ي چشم هم هواي امير و داشتم

 جونم خاله؟ -من

 سالم خاله جون..اون پسرت و برداشتي از مدرسه؟ -رها



 

62 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بله برداشتمش..چطور؟ -من

 پيشته؟ -رها

 آره..تو کجايي؟ -من

 ..خونه ي خاله نسترن-رها 

 اوهو..اونجا چيکار ميکني؟ -من

آتش برو کنار ..با مامان اومديم..من زود از مدرسه اومدم واسه همين سر راه اونجا رفتيم..ِاِاِا  -رها
 ..ببينم

 ..نگاهي به امير انداختم..دستاش و تو سينش قفل کرده بود پاهاش و تکون ميداد

 آتش ميخواي بزنم رو آيفون؟ -رها

 ..نه نميخواد -آتش

 ..بي معرفت کارش دارم گوشيش خاموشهپس برو..خاله بده به اون  -رها

 ...بفرما -من

 ..الو..سالم آقاي امير -رها

 فرمايشتون چيه خانوم رها؟ -امير

 ..اي خدااا..باز اينا کارنامه گرفتن شروع شد جنگشون

 ..اومده..از تو بيشتر شدم 20به عرضتون برسونم که معدلم  -رها

کمرش گرفت وبا عصبانيت طرف تلفن که رو  امير رو زانوهاش نشست رو صندلي و دستاش و به
 داشبرد بود خيز برداشت و گفت

 ..شدم 20هه خيال کردي..منم  -امير
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 ..پس نه تو زيادي نه من..يکي شديم -رها

 ..بله -امير

 ..پس باي -رها

 ..قطع کرد..فقط زنگ زده بود حرص بده..که موفق هم شد

 ..ه..دختره ي لوسفکر کرده من ميذارم اون بيشتر از من بش -امير

 ..اون ازت بزرگتره هااا.اينطوري حرف نزن -من

ماه ازم بزرگتره ديگه..تو يه سال به دنيا اومديم..پس فرقي نداره..بذار اون آتش  7خب که چي؟  -امير
 و ببينم..ميره با دخترا دوست ميشه؟

 ..خب تو هم با آنيد دوستي -من

 ..انيد کوچولوءِ  -امير

 ..ه..بالخره دخترههيچ فرقي ندار -من

 ..کار خوبي ميکنم -امير

 ...درسته -من

 ..پياده شو

 کجا؟ -اميرعلي

 ..فروشگاه پسر شجاع -من

 مگه نگفتي ميريم خونه؟ -امير علي با خنده

 ..نظرم عوض شد..تو که ميدوني -من

 ..بله ميدونم نظرت تند تند عوض ميشه و زود تصميم ميگيري -اميرعلي



 

64 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به دست زدن( باريک)شروع کردم -من

 امير يهذره نگا کردو در حالي که پياده ميشد گفت

 ..خوشگل شدي مامان -اميرعلي

بلند خنديدم..اميرم مثل باباش بود..مغرور بود..خجالت ميکشيد تو روم بگه روش و کرد اونور..راستش 
ي رنگ قبل از رفتن به اتريش تصميم گرفتم موهام و رنگ طاليي تيره بکنم..هميشه موهام بلوط

بود..ولي اينبار که ابرو هامم مدل شيطوني برداشته بودم و موهام و طاليي تيره با مش استخاني کرده 
بودم خيلي بهم ميومد..بدبخت آرايشگره همش از بلندي موهام ناله ميکرد..راست بيرون آوردن اين 

تکون ميخوردم..اونم  موهاي بلند از کاله خيلي خيلي سخت بود..خودم کم مونده بود گريه کنم..همش
ميگفت بذار موهات و يه ذره بزنم..منم ميگفتم نه..آخه فربد موهام و خيلي دوست داشت..واسه 

 ..همين هيچوقت کوتاهشون نکردم..فقط دوماه يه بار پاییناش و ميزنم..اونم به خاطر موخوره است

رد بود يه چيزي بايد انتخاب پياده شدم و رفتيم تو يه پاشاژ از اونجايي که بهمن ماه بودو هوا س
 ميکرديم که به فصل بياد..نشستم رو يه صندلي و گفتم

 ..اميرعلي بيا -من

 جونم؟ -اميرعلي

اميرعلي..انتخاب لباس و به عهده ي خودت ميذارم..فقط بايد به چند نکته توجه داشته  -من
اب کردي سعي کن به هر چي که انتخ 2.لباسي متناسب به فصلي که توشيم انتخاب کن.. 1باشي..

بايد  4سعي کن لباس ها با هم متناسب باشه يکيش آبي نباشه يکيش زرد.. 3تيپت و به ستن بيان
هيچوقت از يک رنگ تو لباس  5تجسم کني ببيني کدوم رنگ با مثال رنگ آبي يا سفيد جور در مياد..

ليز و کاله انتخاب استفاده نکن..و اين که تو امروز ميخواي سوئي شرت و کفش و شلوار و بو
کني..سعي کن همشون اسپرت باشن..از اآلن نيم ساعت وقت داري که همشون و انتخاب کني بپوشي 

 تا ببينمت..اوکي؟

 ..اوکي -اميرعلي

 ..روم و سفيد کن -من
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 ..حله -اميرعلي

روزاي  نيم ساعت و چشمام و رو هم گذاشتم و به گذشته فکر کردم..به خريدايي که با فربد ميرفتيم..به
 ..جمعه که با هم غذا ميپختيم

 ..اون پياز و بده من فربد -من

 ..ماشين نيستم که هنو دارم پاکش ميکنم -فربد

 ..واي چقدر دستت کنده..زود باش شکمم قار و قورش باال گرفت -من

 ..اووووه ببين چقدر مونده هنوز..ساعت دوازدهه -فربد

 ...باشه..گشنگي وقت نداره که -من

 ..مجبوري صبر کني -فربد

 ..آه کشيدم

 ..فربد بردار تو سبزي ها رو تميز کن..پياز ها با من -من

 آهان..هم بخرم هم تميزش کنم..ديگه چي؟ -فربد

 ميميري؟ -من

 ..شايد -فربد

 ..دلم گرفت..من اينهمه کار ميکنم صدام در نمياد اين واسه من آه و ناله ميکنه

زود پير ميشم ميميرم خيالت راحت ميشه ميري با يکي ديگه باشه..همش و من انجام ميدم  -من
 ..ازدواج ميکي

داشتم خودم و لوس ميکردم ديگه...فربد با لبخند اومد طرفم..من و برگردوند طرف خودش..چشماش 
 ..از زور سوختن اشکي شده بود..دستاش کثيف بود
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 ..دستات کثيفن -من

 هميدي؟من هيچوقت فرشته امو از دست نميدم..ف -فربد

 فرشته ات کيه؟ -من

 ..فربد سرش و آورد جلو و لبام و بوسيد

 ..تويي -فربد

 سرم و کردم تو گردنش..گردنش و بوسيدم و گفتم

 حاال سبزي هارو تميز ميکني؟ -من

 ..فربد شروع کرد به خنديدن

 ..تا وقتي که نذاري دستام و همينطوري بمالم رو صورتت نه..تميز نميکنم -فربد

 ..نه -من

 ..آره -فربد

 ..شروع کردم به دوئيدن

 ..نه..فربد ترو خدا بو پياز ميگيرم -من

 ..فربدم پشت سرم داشت ميدوئيد

 به من چه؟ -فبد

 ..فربد جان من فرشته اتم هااا -من

 فربد بلند خنديد و گفت

 ..شکالي نداره -فربد
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 ..از پشت من و گرفت

 ..نکن..اي خدااا..به خدا ميسوزه -من

 ..وزه نترسنميس -فربد

 ..ودر نهايت دستاش و ماليد به صورتم...بعد من و برگردوند و شروع کرد به بوسيدنم

 بعد از اين که اتش خواستنش يهذره خاموش شد گفت

 ..مرد هيچوقت حرفش دوتا نميشه..اين و مطمئن باش -فربد

 ..قربون تو مرد بشم من-من

 ..ما بيشتر -فربد

 ..من که مرد نيستم -من

 ..قربون تو زن بشم من -فربد

 ..ِاِاِاِا..صد بار گفتم از کلمه ي زن خوشم نمياد -من

 ..ما بيشتر -فربد

 تو هم؟ -من

 ..آره -فربد

 پس چرا ميگي؟ -من

 پس چي بگم؟ -فربد

 خوبه منم به تو بگم مرتيکه؟ -من

 ..نه -فربد
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 ..پس تو هم به من ميگي خانوم -من

 ..بموني به جاي ناهار ميخورمت چشم..حاال بريم که بيشتر اينجا -فربد

 ..بلند خنديدم

 ..مامان..مامان..بيدار شو -اميرعلي

 ..چشام و باز کردم

 ...جونم مامان..واي چه خوشگل شدي تو بال -من

امير يه جين آبي پر رنگ پوشيده بود..با کفشاي آل استار سرمه اي..با بوليز اسپرت سرمه اي اندامي 
پرت مدل جديد گنده..با يه کت سفيد آستين سه ربع که آستيناش و داده يقه باز با يه کاله سفيداس

 ..بود باال

عاليه..خوشم اومد..خوبه..درسته من گفته بودم سوئي شرت باشه..ولي کتم بد فکري  -من
 ....ميخريم20نيست..

ومديم ديگه امير لباسا رو در نياورد و لباساي مدرسه اشو گذاشتيم تو کيسه و پولشون و داديم و ا
 بيرون سوار ماشين شديم و رفتيم طرف شهر بازي..گوشيم زنگ خورد

 بله؟ -من

 کجایین َپ؟ -نسترن

 ..داريم ميايم..شما تو وروديش وايستيم ما هم بيايم-من

 ..اوکي -نسترن

 ..باي-من

 ..رسيديم به شهر بازي و ماشين و پارک کرديم..با امير پياده راه افتاديم طرف شهر بازي

 ..عليامير-من



 

69 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جونم مامان؟ -اميرعلي

ميدوني که مرد بايد پر عبهت باشه و در بعضي از موارد حرفش دوتا نشه؟ ميدونستي که من و  -من
 بابات به خاطر يه حرف بي فکرانه از هم جدا شديم؟ ميدونستي که غرور زيادي هم دردسر مياره؟ 

 ..نه نميدونستم -اميرعلي

حرف بزني بايد فکر کني..بايد اون حرف و تو دهنت مزه مزه  آره مامان جان..قبل از اينکه -من
کني..ببيني اي حرف به نفع توِء يا به ضرر تو..بايد به اين فکر کني که اين حرفت موجب ناراحتي بقيه 

ميشه يانه..تو محيط خانواده غرور و بذار کنار.ولي تو محيط بيرون مغرور باش که نگن پسره چه 
رفتنش دقت کنه و درست راه بره دل خيلي از دختر ها رو ميبره..سينه يهذره  سبکه..پسري که تو راه

جلو..جوري قدم برميداري که انگار زمين زير پاهات ميلرزه..البته خيلي هم تو حس نرو چون اين تو 
حس رفتن فقط تو حرکت آهسته به کار مياد..تو حرکت تند يا معمولي خيلي ضايع به چشم 

ترل کني..موقع راه رفتن زيادي دست و پات و تاب نده..سرت و اينور اونور مياد..بايد خودت کن
نچرخون..موقعي که داري با يه دختر يا پسر حرف ميزني همه ي احساستت و بکش تو نگاهت و 

 بدون پلک زدن نگاهش کن..اين باعث ميشه که طرف مقابلت مجذوب تو بشه..فهميدي؟

 ..ا ر بهم گفتيبله..ممنونم ماماني که اين -اميرعلي

اينم يادت باش که يک مرد و بهتر از هم جنساي خودش يه جنس مخالف ميشناسه..فهميدي؟  -من
پس کاري نکن که قابل شناخت بشي..شخصيت مرموز هميشه آدما رو جذب خودش ميکنه..غير قابل 

 پيش بيني باش..دست نيافتني باش ماماني..باشه؟

 ..چشم -اميرعلي

ت مغرور نشو..خوشگل تر و جذاب تر و خوش پوش تر از تو هم وجود داره..اين خيلي هم به خود -من
 ..و يادت نره

 ..يادم نميره -امير

آفرين پسمر گلم..جنتلمن به مردي ميگن که حمايت گر مردم باشه..مهربون ولي در عين حال -من
 خشن باشه..يعني بايد بدوني که کجا بايد عصبي باشي کجا مهربون..فهميدي؟
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 ..اهم -رعليامي

خب ديگه واسه امشب بسه..بدو بريم که فعال وقت بازيه..راستي..مواظب لباسات هم  -من
 ..باش..لباس نشون دهنده ي شخصيت آدمه

 .. چشم -امير

 ..چشمت بي بال..خوشگل من -من

 ..سالم سالم سالم..چطورين..سالم خاله..فداي تو بشم من -من

 ..ودي رو داديم و رفتيم توبا همه سالم و عليک کرديم و پول ور

 ..واي واي واي..امير..چه خوشتيپ شدي پسر -بيتا

 ..مرسي خاله -اميرعلي

 رها هم خوشگل و شيک شده..ولي به نظرت سرما نميخوره؟ -من

 ..خودش انتخاب کرده..دوست داشت امروز گوره خر بشه -بيتا

 رها به بيتا توپيد

 ..ِاِاِاِاِا مامان -رها

 ..م ديگه..همش راه راهي..اونم سفيد و مشکيراست ميگ -بيتا

 ..خيلي هم خوبه..تو رم ميبينم آقاي امير خان..زشته اداي يکي رو در مياري -رها

 ..از خودت ياد گرفتم خانوم رها -اميرعلي

 ..حرف زدن با تو به جايي نميرسه -رها

 ..و برعکس -امير

 ..رها سرش و چرخوند و رفت
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 ..رو بده ببينمفاطمه اون فندق خاله  -من

 ...همچينم فندق نيستا -فاطمه

 پس چرا بغلش گرفتي؟ -من

 ..چون رو زمين نميمونه -فاطمه

 ..خب آنيدم سه سال داره ببين چه راحت داره راه ميره -من

 ..به نساء بگو به من نه -فاطمه

 نساء خاله..ميرين تو استخر توپ بازي کنين؟ -من

داد..چون طبق معمول تو دهنش پستونک بود..بچه ها رو نساء سري به نشانه ي موافقت تکون 
 ..برديم طرف استخر

 امير ميري؟ -من

 ..نه مامان منم ديگه بزرگ شدم -اميرعلي

 !!!هنوز اونقدر ها هم بزر نشدي هااا -من

 ..نه..ممنونم مامان..من نميرم -اميرعلي

 هرچي تو بگي..سوار چي ميشي؟ -من

 ..سفينه -اميرعلي

 ر..اينم بازي بود تو انتخاب کردي؟واي امي -من

 ..خيلي خب پاراتاول -امير

 ..باشه..اين شد يه چيزي -من

 ..تا بليط پاراتاول گرفتم4رفتم 
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 ..بيتا..بپر به اين فسقلي ها نشون بديم نميترسيم -من

و راه  با هم سوار شديم..بعد از اون سوار رنجر و سالتو و فيريزبي و چند تا از بازي هاي ديگه هم شديم
افتاديم طرف خونه..تو ماشين بوديم که گوشيم زنگ خورد..فربد بود..نفس عميقي کشيدم و جواب 

 ..دادم

 بله؟ -من

 سالم خوبي؟ کجایین؟ -فربد

 ..تو راه برگشت -من

ببين مهسا من اآلن خونه نيستم..يه جاییم..شب احماال خونه نباشم..تو امير و ببر خونه ي  -فربد
 ..بذار خونه با هم راه بيوفتيم طرف انشگاهخودت فردا بيار 

 ..آهن نزديک صبح ميا خونه -من

 نميدونم.گفتم شايد..)فربد..بيا ديگه(..خداحافظ..)اومددددددددمم( -فربد

گوشي رو قطع کرد..اعصابم به هم ريخت..چرا ميگي يه جايي؟ خب معلومه که تو مهموني 
 ..ديوونه ي بي شعورهستي...صداي اون عجوزه هم ثابتش کرد ديگه..

 ..ميريم خونه ي من -من

 ..اوليي -اميرعلي

 ..امير -من

 ..بله مامان -امير

 مطمئني چيزي قرار نيست به من بگي؟ -من

 چطور؟ -امير

 ..احساس ميکنم تو دلت يه چيزايي هست -من
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 ..آره مامان..هست -امير

 چي؟ -من

 ..ماماني -امير

 جون ماماني؟ -من

 ..هنوزم بابا رو دوست داريمن ميدونم تو  -امير

 اين چه حرفيه؟ -من

 ..چند بار موقعي که به عکسش نگاه ميکردي ديدمش..همون عکسي که تو کيف پولت هست -امير

 .چونم لرزيد..دلم گرفت..اشکام جاري شد

 ..آره مامانم..دوسش دارم -من

 ..مامان گريه نکن..به خدا منم گريه ام ميگيره هااا -امير

اميرعلي..نميدونم تو اون دنيا قراره جواب تو رو چي بدم..ميدونم ماماني که خيلي سختي  -من
 ..کشيدي..ببخش..من و بابات داريم چوب غرور بي جامون و ميخوريم

نه مامان..من چيزايي دارم که حتي يه پسر که مامان و باباش با هم زندگي ميکنن ندارن..من از  -امير
.ولي..دوست داشتم همه ي داشته هام و بدم که يه روز..فقط يه روز شما رو با همه چي دوتا دوتا دارم.

 ..هم ببينم

 ..الهي بميرم واسه بچه ام

 ..آبيه که ريخته شده عزيزم -من

مامان..اونروز وقتي عمو ميالد و بابا با هم حرف ميزدن شنيدم که نامزد خيلي وقت پيش بابا  -اميرعلي
 ..برگشته
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لي انگار يه چيزي از باال سرم افتاد کف پام..ماشين و کشيدم کنار..سرم و گذاشتم رو با اين حرف اميرع
 ..فرمون

 پريا؟ -من

 ..آره آره..اسمش پريا بود -امير

 کي شنيدي؟ -من

 ..دو هفته پيش -اميرعلي

 چي ميخواد؟ -من

ابا بخواد با اون نميدونم..ولي يه بارم بابا آوردش خونه و من بهش معرفي کرد..مامان اگه ب -اميرعي
 ...خانومه ازدواج کنه من ميام پيش تو..اون خانومه از من خوشش نمياد

 غلط کرده خوشش نياد..دختره ي..ال اله اهلل..ميگي چيکار کنم؟-من

 ..بايد اول بفهميم که بابا هم تو رو دوست داره يا نه -امير

 آخه چجطوري؟ -من

باهاش قرار بذاري..يا هم تعقيبش کني و ببيني کجا قدم اول..بايد يه سوژه پيدا کني که  -امير
 ..ميره..البته بيرون از خونه..اگه مرکز خريد هم باشه چه بهتر

 خب که چي؟ -من

هيچي..يه ميس بهم ميندازي..منم بابا رو ميکشم اون سمت..ميدوني که بابا رو حرف من حرف  -امير
 ..نميزنه

 شيطون..چطوري اينا به مخت ميرسه؟ -من

 ..هر شب فکر ميکنم -رامي
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اممم..راستش يه استادي تو دانشگاه هست که يه بار ازم خواستگاري کرده..فربدم ازش خوشش  -من
 نمياد..اون خوبه؟

نه مامان..بايد کسي باشه که بابا باهاش دشمنيي نداشته باشه..اگه با کسي که دشمنه قرار  -اميرعلي
 ..و انتخاب کردي اصالآدم خوبي نيستبذاري اونوقت بهانه مياره که اون کيه که ت

 ..خب..يکي از همکارامون.فردا بعد از کالس باهاش قرار دارم..باباتم يه بارگفت آقاي با کماالتيه -من

 ..خوبه..عاليه..پس اون و به يه رستوران دعوت کن -امير

 من؟ -من

 ..به خاطر بابا -امير

 ..اباشه..ببينيم چي ميشه..تو هم خوب شيطوني هاا -من

 ..دست پرورده اتم مامي جان -امير

 ..زبون نريز -من

 ..پيش به سوي ماجرا جويي -امير

 ..والبته هيجان -من

 ..خب بچه ها..تا اين جا واسه امروز کافيه -من

 گوشيم زنگ خورد

 سالم خوشگله..چطوري؟ -من

 وضعيت چطوره؟ -امير

 ..سفيِد سفيد..آخه تو کالسم -من

 ..ماماني -امير
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 ..مامان جان -من

من زنگ ميزنم به بابا ميگم من گشنمه بياد با هم بريم بيرون..ميگم به تو هم بگه بياي..تو هم  -امير
 ..بگو که نه قرار کاري دارم

 ..باشه شيطونک..باي باي -من

 ..باییييييييييييي...بوس -امير

کالس خارج شدم..فربد و از گوشي رو قطع کردم ديدم همه دارم نگام ميکنن..يه ابروم و دادم باال و از 
 ..دور ديدم که گوشيش دستش بود و داشت حرف ميزد..گوشيم و برداشتم و دروغکي گرفتم به گوشم

 ..هه هه هه..بله درسته..شما راست ميگين..امروز..چشم..خواهش ميکنم ..خدحافظ -من

 ..گ هم نزدنهمش خدا خدا ميکردم کسي زنگ نزنه که آبرو برام نميمونه..خدا رو شکر که زن

 ..سالم استاد خانوم -فربد

 سالم..خوبي؟ -من

 خوبم..باکي حرف ميزدي؟ -فربد

 ..امممممممممم..خب..با يه همکار-من

آهان..خب ميگم همين اآلن داشتم با امير حرف ميزدم..ميگه امروز براي ناهار بريم بيرون..ميگه  -فربد
 ..به مامانم بگو

 ...بهتره شما بريد..من نميامهان؟؟؟؟..آهان..اممم....نه . -من

 ..چرا؟ امير خواسته هاا -فربد

 ...خب آخه من خودم تو استديو قرار دارم -من

 ..آهان..از اون لحاظ -فربد
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 ..بله -من

 ..باشه..هرچي تو بگي -فربد

 ..َپ َن َپ..هرچي تو بگي -من

 ..چرا که نه -فربد

 ...برو فربد..برو -من

 ..داشتم و شماره ي آقاي بياتي رو گرفتمخنديد و رفت..زودي گوشيم و بر

 بله؟ -بياتي

 سالم جناب بياتي..خوب هستين؟ -من

 به سالم..خانوم زارعي..خوبيد؟ -بياتي

بله...راستش آقاي بياتي..من ميخواستم امروز مکان قرارمون و تغيير بدم..به رستوران)..( بريم  -من
از قرار شما برم دوره..واسه همين ميخواستم از بهتر نيست؟ آخه استديو به جايي که من قراره بعد 

 ..اونجا يک راست برم سر قرار

 مشکلي نيست..باعث افتخاره خانوم..چشم..ساعت چند؟ -بياتي

 ..خوبه؟5ساعت...اممم.. -من

 ..عاليه..پس من منتظرتونم -بياتي

 ..ممنونم..خداحافظ -من

 زودي زنگ زدم به اميرعلي

 ..رستوران هميشگيتو  5ساعت  -امير -من

 ..اوکي مامان..باي باي -امير
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 ..باي پسر گلم -من

 ..آقاي بياتي..من با اين مسئله مشکلي ندارم -من

 ..پس حله-بياتي

 ..بله..حله -من

 ..خب به سالمتي -بياتي

لبخندي زدم..تقريبا ده دقيقه ميشد که فربد اينا اومده بودن..منم نهايت تيپ و زده بودم..اصال جرئت 
 ..کردم بهشون نگاه کنم..اين آقاي بياتي هم اونقدر شوخ بود که همش ميخندوندمن

 ..امروز و مهمون منين هاا -من

 ..نه خانوم..اين نهار از طرف من يه هديه باشه -بياتي

 ..نه..نه من قبول نميکنم -من

 ..نهامکان نداره بذارم وقتي من هستم يه خانوم که همراهمه دستش و تو جيبش بک -بياتي

سال هم از فربد بزرگتر باشه..ولي عجيب جذاب بود..اون  3ابروهام رفت باال..بياتي تو هم؟فکر کنم 
چونه ي مستطيليش رو مخ آدم راه ميرفت..رو مخ هرکي غير از من..من هنوز شوهر قبليم از تو گلوم 

 ..پایین نرفته

 ..پاشمخب اقاي بياتي من ديگه يواش يواش داره ديرم ميشه..بايد  -من

 ..صبر کنين پول غذا رو بدم بعد -بياتي

 ..چشم -من

بياتي پاشد و رفت پول غذا رو بده..زير چشمي امير و نگاه کردم..داشت نگاهم ميکرد..فربدم سرش و 
 ..انداخته بود پایین..امير تندي گوشيش و دستش گرفت..بعد از چند ثانيه اس اومد

 بازش کردم..امير بود نوشته بود
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 ..مامان..بهتره بري خونه -امير

 من نوشتم

 چرا؟چي شد اميرعلي؟ -من

 بريم؟ -بياتي

 ..سرم و بلند کردم..بياتي باال سرم بود

 ..بريم -من

 ..پاشدم وقتي داشتيم ميرفتيم ديدم اميرعلي ناراحت نگام ميکنه و در نهايت سرش و انداخت پایین

...نه نه..سرم و به چپ و راست تکون سوار ماشين شدم..نکنه فربد خوشحال شده؟..نکنه..نکنه
 ..دادم..ولي چرا خودم و قول بزنم؟ ..اون من و نميخواست

 ..تو خونه جلوي تلوزيون نشسته بودم و تو دنياي ديگه بودم که گوشي خونه زنگ خورد

 بله؟-من

 ..سالم ماماني -اميرعلي

 ..صداش يه دنيا غم داشت

 چي شده اميرعلي؟ -من

 ...ازدواج ميکنه مامان بابا داره -اميرعلي

 ..انگار دنيا دور سرم چرخيد..چشمام داشتن بي اختيار ميباريدن

 ..دو..دروغه -من

مامان..وقتي تو رستوران ديدم بابا هيچ توجهي نداره آروم جوري که بشنوه گفتم مامان نبايد  -اميرعلي
داره زندگي کنه..گفت اون حق داره با يه آقا بيرون باشه..بابا..بابا..بهم..بهم گفت که..گفت مامان حق 
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ازدواج کنه..مامان من ميترسم..به خدا ميترسم..نميتونم بابا رو با يه نفر ديگه ببينم..مامان بابا با اين 
کارش داره از چشمم ميوفته..من از اون زن خوشم نمياد..اون من و دوست نداره..ميدونم..آره 

 ....ميدونم..اون من و دوست نداره

وقتي اين حرفا رو بهم ميزد داشت زجه ميزد..نفسش داشت ميگرفت..بلند داد زدم تو اميرعلي 
 ..گوشي

اميييييييييييييير..امير.. اين تن بميره نفس بکش..نفس بکش مامانم..به خدا نميذارم تو اون  -من
 ..خونه بموني

 ..حاال خودم هم داشتم زجه ميزدم..نشسته بودم رو زمين و تو تلفن داد ميزدم

 .امير مامان نفس بکش..آفرين مامانم -من

امير رفته رفته نفس هاش طبيعي شد..هيچوقت نميذاشتم از ته دل گريه کنه چون نفسش بند 
 ..ميومد

 ..ميام اونجا فداي اشکات شم..ميام با اون بي معرفت حرف بزنم -من

ه بره تو تختمون..به اين که تو ماشين داشتم به ازدواج فربد فکر ميکردم..به اين که اون با يه زن ديگ
يه زن ديگه لباي فربد و لمس کنه..به اين که شبا به جاي من اون نجوا هاي عاشقانه ي فربد و بشنوه 

و خودش و براش لوس کنه..به اين که اون زن به جاي من مورد حمايت فربد قرار بگيره..به اين که 
ه هاش اون و سيراب کنه و با تمام وجود بگه وقتي مياد خونه يک ربع دم در ورودي وايسته و با بوس

خسته نباشي خانوم گلم..به اين که اون زنه به جاي من يقه ي فربد و بگيره و بگه مگه با اين کاراي تو 
خسته هم ميشم؟..بعد دوباره و دوباره شروع به بوسيدن هم بکنن..به اين که اون زنه قراره درداي بعد 

ن که با يه خراش کوچيک کارش به بيمارستان برسه البته با اسرار هاي از رابطه رو تحمل کنه..به اي
فربد..واونجا پرستارا با نگاهشون به فربد بفهمونن که آخه آدم عاقل واسه اين زخم، چسب زخم هم 
زياده..به اين که به جاي من با اون تو خونه بازي کنه..با اون شباي جمعه دانس کنه..به جاي من به 

خم کنه و خيلي قاطع بگه بدون من بيرون نميري..به..به اين که اون..اون زن به جاي من اون اخم و ت
دستاش توسط فربد بعد از خوردن غذا بوسيده شه..اون زن به جاي من وقتي فربد دير ميکنه رو کاناپه 

..اون بخوابه و صبح که بيدار ميشه ببينه فربدهم با اون همه خستگي کنار کاناپه نشسته خوابش برده
زنه..اون زنه..َاَاَاَاَاَاه..لعنت به زنه..لعنت به اوني که به خاطرش از زندگي فربد شوت شدم..لعنت به 
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اوني که باعث شد فربد راحت و با پوزخند ازم طالق بگيره..لعنت به اوني که باعث شد تو دادگاه به 
خت شي..لعنت به تو محض اين که حکم طالق زده شد نفس آسوده بکشه و با لبخند بگه خوشب

پريا..لعنت به هفت جد و آبادت..لعنت به هرچي تو اين زندگيه..من ميدونم..اونقدر ها هم قوي 
نيستم که از تصور اينا بتونم دووم بيارم..اونقدها ي ديگه هم بود که طاقتم و ازم گرفت و کنار خيابون 

ونقدر گريه کرده بودم که چشمام پارک کردم و پيش چشم همه تو ماشين يه جيغ هفت رنگ کشيدم..ا
به زور باز مونده بود..دوست داشتم بخوابم..ولي عروسکم خونه ي باباش منتظر من بود..بايد خودم و 

بهش ميرسوندم..خودم و به زور رسوندم دم باغ..در و زدم و در هم بعد از يه دقيقه بازشد..ماشين و 
کوچيکه رفتم تو..بدو بدو ميکردم..اشکام يه لحظه همونطوري نگه داشتم جلو در بزرگ پارک و از در 

واي نميستاد..هواي دلم باروني بود..تو دلم طوفان بود..هرچي تو دل بود و به هوا بلند کرده 
بود..رسيدم جلو در شيشه اي..محکم در زدمفربد با يه قيافه ي خواب آلود و شلوار چهار خونه که 

 ..لخت اومد جلو در..وقتي من و ديد زودي در و باز کرد هميشه برا خواب ميپوشيد با باال تنه ي

 ..مهسا -فربد با بهت

 ..گم شو کنار -من

زدمش کنار و رفتم تو اتاق اميرعلي..چشماش و بسته بود ولي گريه ي بيصداش شنيده ميشد..اشکام 
م نشستم همچنان ميباريد..رفتم باال سرش و بغلش کردم اونم محکم مثل کواال ازم آويزون شد..محک

 ..رو زمين که داد کمرم بلند شد..همچين تير کشيد که اشکام دو برابر شد

گريه نکن روح مامان..گريه نکن..اگه قراره اون زنه بياد تو اين خونه من نميذارم تو اينجا  -من
 ..بموني..ميفهمي عشق من

که ميخواستم سر اميرعلي همچين بي صدا تو بغل من داشت محکم محکم همراه با آه گريه ميکرد 
 اون فربد عوضي رو بذارم رو سينش..در به شدت باز شد و فربد اومد تو..با اخم گفت

 چي شده؟ اينجا چه خبره؟ اميرعلي؟ -فربد

..اوج گرفت و ديگه هق هقشم شنيده نميشد..از خودم دورش 100اميرعلي درصد گريه اش رسيد به 
يکرد نفس بکشه..اونقدر ترسيده بودم که خودمم کردم...چشماش شده بود اندازه ي نلبکي و سعي م

 ..نفسم باال نميومد
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 ..امير..ما..مان..نفس..نفس بکش..فداي اون چشماي عسليت شم..نفس بکش..آروم باش -من

 فربد ميخواست بياد طرفمون که محکم بهش گفتم

 ..گم شو اونور..به خدا اگه بذارم نزديکمون شي -من

ي فربد شوک بهش وارد شده بود..بايد يه شوک ديگه بهش وارد امير داشت خفه ميشد..با صدا
ميکردم..محکم يه سيلي زدم تو گوشش..ازشوک در اومد و تو بغلم شروع کرد به لرزيدن..اولين سيليي 

بود که بهش زدم با اين سيلي انگار يه چاغو کردم تو قلبم..دستم داشت گز گز ميکرد..به خودم قول 
 ..ين و تو صورت اون حمال بي مصرف پياده کنمدادم يکي محکم تر از ا

 چه خبره اينجا؟ -فربد

 ميخواي بدوني؟ -من با خشم

 ..امير و گذاشتم زمين که گريش شدت گرفت

 ..صبر کن گلم -من

خرامان خرامان تو تاريکي اتاق با اون صورت خيس از اشک به فربد نزديک شدم..يه تاي ابروش رفت 
داشتم..هرچي خشم.هرچي حسرت تلنبار شده تو دلم داشتم ريختم تو دستم..دستم باال..هرچي قدرت 

و بردم باال و خيلي تند و تيز يکي زدم تو گوش فربد..همچين شوکه شد که دستش رو صورتش 
سال پيش عقده ي تالفي اون  7موند..بعد يه دفعه خشمگين شد و يکي بدتر زد تو گوشم..منم که از 

و داشتم سريع بدون معطلي يکي دوباره زدم اينور صورتش و يکي هم با پشت  سيلي هاي پيدر پيش
دستم زدم تو دهنش..آخيش يهذره راحت شدم..ولي بد جور دلم ميسوخت..به طرز وحشتناکي دلم 

ميخواست جاي سيلي ها رو ببوسم..احمقم ديگه..احمقم..فربد يه بار ديگه دستش و آورد باال ولي رو 
با عصبانيت و کالفگي دست کرد تو موهاي خوش حالتش..که تازه هم کوتاهش هوا نگهش داشت و 

 ..کرده بود

اگه بخواي پسر من و تو اين خونه زجر بدي به اون خدا که اميرم و بهم داد به جون خودم و  -من
خودش و خودت اين خونه رو روسر تو و اون تحفه اي که موجب ناراحتي علي شد خراب 

ميکنم..اميرعلي از وجود منه..الزم نيست حتما دهن بازکنه که همه چي رو بدونم..پس بي خودي به 
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نگاه نکن..پسر من اليق بهترين زندگيه فربد..ميدونم..)بغض کردم(..ميدونم تو هم خسته اون بد 
 ..شدي از تنهايي..ولي ازت خواهش ميکنم کاري نکن که عشقم عذاب بکشه

دقيقا اين حرفم دو پهلو بود..من هنوزم دلم و به برگشت فربد خوش کرده بودم..من هنوزم اون و 
همه ي بدي هاش..با همه ي زور گوییاش..با همه ي درداي شيرين...من  ديوانه وار دوست داشتم..با

 ..اون و تا ابد مال خودم ميدونستم

 فربد پوزخندي زد و گفت

 ..از پسرت بپرس ببين چرا عذاب ميکشه -فربد

 اميرم تو اينجا بمون..من و بابا حرف بزنيم..باشه؟ -من

د سرش و تکون داد..فربد و با دستم هولش امير فقط در حالي که اشکش و با آستينش پاک ميکر
دادم بيرون..رفته بود يه تاپ جذب آديداس آبي پوشيده بود..يعني نميپوشيد سنگين تر بود..در اتاق 

 ..و بستم و کشيدمش تو اتاق موسيقي که صدا به امير نرسه

 ميگه پريا برگشته..درسته؟ -من

 تفربد چشماش گرد شد و دستاش و به کمرش گرفت و گف

 تو از امير خبرميگيري؟ -فربد

 ..عصبي شدم

تو هنوز نميدوني که من محرم اسرار اميرم؟ نميدوني هرچي تودل بچه ام سنگيني کنه بهم ميگه؟  -من
 ..پس حرف و عوض نکن..ميگه يه بار پريا رو آوردي تو خونه

 خب که چي؟ -فربد

 ..مسائل رو درک ميکنن...مخصوصا عاطفيتو که ميدوني بچه ها راحت تر و زود تر از بزرگ تر ها  -من

 ..نه..نميدونم -فربد

 ..منم گفتم که بدوني -من
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 ..اونوقت نبايد اسم بچه رو روش گذاشت -فربد

 ..من از حس شيشم بچه ها حرف ميزنم -من

 خب که چي؟ -فربد

ون من و اون ميگه نگاه خانومه رو به خودم دوست نداشتم..ميگه انگار ازم بدش ميومد..ميگه ا -من
 ..دوست نداره..من نميتونم با وجود اون پيش بابام باشم

چقدر وقت گذاشتي که اينار و به خورد بچه بدي؟ بچه ي من معصوم تر از اون چيزيه که اين -فربد
حرفا رو بزنه..در ضمن ..آره..پريا برگشته..عشق قديميم..به اين زودي هم ازدواج ميکنم 

 ..هباهاش..اميرعلي هم پيشم ميمون

 ..انگار قلبم تو دهنم بود..همه ي اجزاع بدنم داشتن حرکت تند و کوبنده ي قلبم و حس ميکردن

 ..هه..چقدر -من

 صداي جر و جر چوباي پارکت نشون داد که يکي اونجاست..بدون اين که برگردم گفتم

 ..اميرعلي گوش وايستادن کار بديه.. بيا تو -من

 ..طرفم..چشم ازش گرفتم و به فربد دوختماميرعلي با سري رو به پایین اومد 

حق اوني که قديما بهت خيانت کرده بخششه و حق من که بهت کم تر از گل هم نگفته بودم کينه  -من
و نفرت و جدايي..خوبه..الحق که قاضي خوبي ميشي فربد..من اينارو نگفتم که مثال دارم واسه با تو 

وا(..پس سوِء تفاهم پيش نياد..اگه يهذره اين بچه با اين بودن له له ميزنم..نه) آره ارواج آدم و ح
 ..اشکاش برات مهمه اين کار و نميکني

ديگه کار از کار گذشته..کارتا رو هم گرفتيم.. اين آقا کوچولو هم ميمونه تو خونه ي باباش و  -فربد
 ..دوست داشتنيهميفهمه که پريا، خانومي که قراره با ما تو اين خونه زندگي کنه چقدر خانوم و 

ديگه نميتونستم اون محيط و تحمل کنم..فشار زيادي روم بود..رو به اميرعلي کردم و با گريه و صداي 
 لرزون گفتم
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اميرعلي..سعي کن مثل بابات نباشي..سعي کن مغرور نباشي..سعي کن خود خواه نباشي..اين  -من
اين آقا با وجود اون غرور لعنتيش و خود آقايي که ميبيني..يه روز تو روي من گفت از پريا بيزاره..

خواهي بيش از حدش هيچوقت نميتونه يک زندگي رو بچرخونه..واسه پايدار بودن زندگي وجود 
خيلي چيزا ضروري نيست..که يکيش غرور و خود خواهيه..تنها چيزي که تو زندگي مشترک وجود داره 

و تنها ول نکني..زندونيش نکني..وقتي زنگ درک و فهم شريکته..که يک سال تمام اون و تو خونه تک 
ميزنه ازت اجازه بگيره بره بيرون با تحکم صدات نکوبي تو دهنش..آره..يه زن تو خونه ي شوهرش هم 

آزادي هاي خاص خودش و ميخواد..ميخواد بره بيرون و براي سورپرايز کردن شوهرش موقع تولد يا 
بخواد قايمکي بره بيرون به خودش بلرزه که نکنه واسم  سالگرد ازدواجشون خريد کنه..نه اين که وقتي

بپا گذاشته..نکنه برم و مچم و بگيره..اونوقت فکر ميکنه من هر روز اينطوري ميرم بيرون..بعد پشيمون 
بشه و زنگ بزنه به دختر داییش و بگه بيتا من کارم زياده تو از طرف من يه کادو براي فربد بگير بيا 

ب بعد از تولدت بعد اين که همه رفتن يکي بکوبي تو دهنش و بگي تو غلط کردي جبران ميکنم..که ش
پات و از خونه گذاشتي بيرون..اونم صد بار بگه به پير به پيغمبر بيتا همشون و خريده و تو باور 

نکني..وقتي دو هفته باهات حرف نزنه بفهمي که چيکار با روحياتش کردي..به جاي تشکر کوبيدي تو 
ونم با چه شدتي...آره مامانم..من اين روزارو تجربه کردم..فقط يه بار بهش گفتم من شدم ذوقش..ا

زندوني تو و تو شدي زندون بانم..گفت طالق..ميفهمي؟..اينه عدالت فربد..اينه خودخواهيش..اينه 
غرورش..شايد نبايد بهت ميگفتم..ولي ديگه خسته شدم از اين بغض لعنتي تو گلوم..آره..همه ي 

رمتا شکست..اونقدري که جمع کردنش امکان نداره..شوهري که به اين راحتي زنش و طالق بده ح
معلومه ازدواج ديگش چه آينده اي خواهد داشت..ببينيم اونم ميتونه مثل من يک سال و اندي صبر 

م به اون کنه؟..)داد زدم( ميتونه؟..نه..فقط يه عاشق ميتونه..اگه عاشقه بسم اهلل..اگه نه که اميد وار
سخت نگيري..خداحافظ آقاي رستگار..اميدوارم خوشبخت بشي..خداحافظ اميرعلي..مامانم ..اين و 

بدون که تا وقتي بابات هست اون خانومه نميتونه به تو کاري داشته باشه..هر اتفاقي که تو اين خونه 
 افتاد و شب واسه بابات توضيح بده..نه کم تر نه بيشتر..قول ميدي؟

 حالي که اشکاش و پاک ميکرد گفت امير در

 ..آره مامان..بهت قول ميدم -اميرعلي

حاال هم برو پيش بابايي تا من با خيال راحت برم خونه..بهم قول بده هيچوقت گريه  -من
 نکني..هيچوقت اشک نريزي..خب؟

 ..مامان اين حرفا چيه؟ با اين حرفات احساس ميکنم ديگه هيچوقت نميبينمت -اميرعلي با گريه
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لبخندي به روش زدم..از خونه رفتم بيرون..سوار ماشين شدم..آروم آروم روندم طرف بام تهران..کاش 
هيچوقت نميديدمش...کاش فربد برام همون موجود چندش آور ميموند..از کوه باال رفتم..هوا تاريک 

م..اونقدر اشک و روشن صبح بود که رسيدم باال..جلو يه تخته سنگ زانو زدم..بلند خدا رو صدا کرد
ريختم که حد و اندازه نداشت..گوشيم مدام تو کيفم زنگ ميخورد و ناي برداشتنش و نداشتم..سرم و 

گذاشتم رو تخته سنگ و چشمام و بستم..ياد موقعي افتادم که فربد خونه نبود..رفته بود 
ن اونقدر صدا از باغ پاريس..واسم همه چي خريده بود تا بيرون نرم و از اونا بخورم..شب موقع خوابيد

ميومد که شب و برام زهر ميکرد..يه شب داشتم واسه خودم ساالد درست ميکردم برم فيلم 
ببينم..همين که ميخواستم خيار و تيکه تيکه کنم صداي کوبيده شدن در از جا پروندم و چاغو قشنگ 

نميتونستم تصورش و  دستم و از ته بريد..يه هو خون شروع کرد به بيرون اومدن..اونقدر زياد که
بکنم..ولي نگرانيم به خاطر دستم نبود..به خاطر شخصي بود که وارد خونه شده بود..رفتم زير کابينت و 

تو تاريکي راه رفتنش به سمت اتاق خوابمون و تماشا کردم...در و آروم باز کرد و رفت تو..بعد تندي 
يدن..اون ديوونه وار دنبال من ميگشتو من اومد بيرون و وقتي صدام کرد تموم تنم شروع کرد به لرز

 ..سعي داشتم با حال خرابم از زير کابينت بيام بيرون

 مهساا..خانومم..کجاییي..د لعنتي جواب بده..نکنه رفتي بيرون؟..کجاییيي؟ -فربد

ولي اون نميدونست که دستام و پاهام کرخت شدن..به زور خودم و کشيدم بيرون.همه ي لباسم قرمز 
د..کف پارکاي کرمي مون قرمز شده بود..چاغوي خيلي تيزي بود..آب دهنم خشک شده شده بو

بود..ضعف داشتم بدتر شدم..تو حالت عادي کم خون بودم..حاال اين همه خونم که ازم رفته ديگه 
واويال..اونقدر حالم بد بود که فقط صداي يا علي گفتن فربد يادم مياد مو موقعي که تو بيمارستان 

ز کردم..تو خونه فربد اونقدر به خاطر اون ورود وحشيانه اش و بيخبرانش معذرت خواهي کرد چشم با
 ..که آخرش با عصبانيت چاغو رو تو دستم گرفتم و گفتم

 ..تنها راهي که ميتونم ببخشمت اينه که بذاري دستت و ببرم -من

رو پرت کردم تو سينک و  اونم خيلي راحت دستش و گرفت جلوم..اونقدر دلم ميخواست بميرم...چاغو
پريدم بغلش و اونقدر بوسش کردم تا کار به جاهاي باريک کشيد ..من اميرم و از اون شب دارم.. بعد 

 ..از اون خيلي با هم رابطه داشتيم و از وجود امير با خبر نبوديم

بدون اون وقتي فکر ميکنم قراره اون زن گستاخي هاي فربد و تحمل کنه دوست دارم بميرم..آره..من 
 ...هيچم..من بدون فربد يه مرده ام..ديگه از اين زندگي غذاب آور خسته شدم
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خدااااااااااااا..يا من و بکش يا خودم اين کار و ميکنم..نميتونم به اون لحظه ها فکر  -من با داد
 نکنم..فربد ديگه مال من نيست..اون مطعلق به يه کس ديگست..من ميخواستم تا آخر عمرم مال من

 ..باشه..آره..تا آخر عمرم..تا شب عروسيش اون مال منه..پس شب عروسيش آخر عمرمه

از فکر کردن به مرگ تنم ميلرزيد..ولي از بودن فربد با يکي ديگه قلبم و روحم ميلرزيد..من بدون فربد 
 اون دنيارم نميخوام..)شما اينطوري نباشين..مهسا ضعيفه شما نباشين..(

 انه؟تمومش ميکني ي -بيتا

 ..نه -من

 ..به خدا منظوري نداشت -بيتا

منظور نداشت؟تو اين حرف و ...بيتا..شوهرت گفته مهسا اآلن به موقعيت تو حسودي ميکنه  -من
وشايد چيزايي ازت بخواد که درست نباشه ..با گوشاي خودم شنيدم..به خدا..به اون خدا که 

ميخواستم زندگي تو رو خراب کنم خيلي وقت ميپرستم..به اون خدا که اميرم و ازش دارم..من اگه 
 ..پيش اين کار و ميکردم..)داد زدم( به اون شوهر بي مرامتم بگو..بگو که ديدارمون باشه به قيامت

 ..مهسا ترو خدا اين حرف و نزن..بيا تو حرف بزنيم -بيتا

ه خاطر نون و نه..من پا تو اون خونه نميذارم..ببين بيتا..خوب گوش کن..من دوست ندارم ب -من
نمکي که با هم خورديم با من مدارا کني..نه..اگه احساس ميکني با وجود من زندگيت خراب ميشه برو 

به سالمت..حاللت کردم..به ميالدم بگو اشکالي نداره..اين دنيا باهام بد تا کرد تو هم روش..بگو 
..اون مثل داداشم بود و تو حاللت کردم..از حقم گذشتم..ولي بهش بگو بد کرد..بگو بد دلم وشکوند

 ..مثل خواهرم و رها مثل دختر خودم..خوشبختيت آرزومه

 روم و برگردوندم و گفتم

 ..خوشبخت شين -من

 ..سوار آسانسور شدم و با اشکاي در حال باريدن از برج زدم بيرون

 ..رفتم پيش اميرعلي و بردمش بيرون



 

88 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مامان تو بازم گريه کردي؟ -اميرعلي

 ي..خوبي تو؟..چه خبر از بابات؟نه مامان -من

از اون شب که تو رفتي حالش خيلي خرابه..ولي..ولي هر روز با پريا ميرن واسه خريد..همه  -اميرعلي
 ..ي وسايل خونه رم عوض کردن..بياي ميبيني

 بغض گلوم و گرفت.به زور قورتش دادم و گفتم

 خوش..خوشبخت بشن انشاهلل..ما که بخيل نيستيم..هستيم؟ -من

 ..اميرعلي فقط سرش و تکون داد

 بريم اسباب بازي بخريم؟ -من

مامان..تو چرا اينروزا همشمن و ميبري اسباب بازي ميخري؟ چرا همش با من ميخواي  -اميرعل
 خوش بگذروني؟چرا مامان؟چرا در عين ناراحتي لبخند ميزني؟ چرا صيرتت و صورتت و يکي نميکني؟

 ..ز دهنش حرف ميزنهجلل خالق..اين بچه چه بزرگ تر ا

 ينا رو از کجا ياد گرفتي شما؟ -من

 اميرعلي سرش و انداخت پاییت و گفت

 ..از بابا -اميرعلي

 اونوقت به کب ميگفت اين حرفارو؟ -من

به پريا..ميگفت بايد صيرتت و صورتت يکي باشن..همونقدر که صورتت پاک و معصومه  -اميرعلي
 ..دصيرتت هم بايد باشه..پريا هم قول دا

 ..دهنم شروع کرد از زور بغض به لرزيدن

 اميرعلي..يه..يه چيزي ميخوام..بهت بگم..گوش ميکني مامان؟ -من
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 چي؟ -اميرعلي

 ..ماشين و زدم کنار و چرخيدم طرفش

 اميرم..تو تو زندگيت هدف هاي زيادي داري..خب؟ -من

 ..خب-امير

ندگي نا اميد نشي..مثل من..مثل من اون دوست دارم ازت قول بگيرم که..هر اتفاقي افتاد..از ز-من
 ...دنيا رو به اين دنيا ترجيه ندي

 ..مامان داري ميترسونيم -اميرعلي

نه امير..نترس روح من..از تنها چيزي که بايد بترسي خود ترسه..ترس خيلي بال ها سرمون  -من
 ..در نهايت مرگمياره..کابوساي شبونه..منع کردن از هدف..افسردگي..خسته شدن از زندگي..و 

اآلن يه ترسي دارم که اگه بگم تو هم ميترسي..پس نميگم..سعي ميکنم حلش کنم..ولي اگه  -من
 ..نشه

 اگه نشه؟ -اميرعلي با صداي آروم

ول کن بابا اين حرفارو فقط قول بده که زندگي رو جدي نگيري..زندگي يه شوخي خيلي مسخره  -من
 ..است..تا ميتوني عاشق نشو..همين

 ..يرعلي چيزي زير لب گفت که نفهميدمام

 ..حاال پيش به سوي خريد -من

تو مرکز خريد بزرگ داشتيم بگو بخند ميکرديم که يه هو چشمم افتاد به فربد و يه زن که کنارشه و داره 
 ..ميگه و ميخنده

 امير -من

 بله؟-امير
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 امييير -من

 بله؟-امير

 اوني که با باباته کيه؟ -من

 فربد و اون زنه افتاد و پوفي کرد و گفتامير نگاهش به 

 ..پريا -امير

از همين مترسيدم..از روبه رو شدنم با پريا ميترسيدم..چطوري بايد باهاش هم کالم شم و خودم و نگه 
دارم که با مشت نزنم تو صورتش؟نفس عميق کشيدم و صورت آرايش کرده امو با يه لبخند زيبا 

 کردم..به امير گفتم

امير.دست من و بکش و بخند..جايي برو که فربد اينا ميرن..اصال هم رو ي خودت نيار که  -من
 ..ديديشون

 ..امير سري تکون داد و با خنده ي بلند دستم و گرفت و محکم کشيد..فرو رفتم تو نقشم

 ..مامان بيا ديگه -اميربا خنده

 ..نکن مامان..اميرعلي -من

 ..وم ميشه هااانه نيار مامان..بدو اآلن تم -امير

 ..خب باشه نِکش اومدم -من

 ..از عمد يه هو خودم و زدم به پريا و هرچي تو دستش بود افتاد زمين..اصال به فربد نگاه نکردم

 ..ايواي ببخشيد خانوم..عمدي نبود..معذرت ميخوام -من

 ..مامان -امير

 ..ديونه..صبر کن -من
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 ..سالم بابا -امير

دي برگردوندم..ديدم فربد همچين با قيافه ي خنده دار به من خيره شده مثال تعجب کردم و سرم و زو
 ..که..هم خنده اش گرفته بود هم تو شوک بود

 يه نگاه به پريا انداختم و يه نگاه به فربد..صاف وايستادم و گفتم

 بَه..آقاي پدر..چطورين؟ معرفي نميکنين؟ -من

 ..پريا -فربد

 ..ناييبه به چه معرفي کوتاه و با مع -من

 ازش رو گرفتم و با لبخند برگشتم طرف پريا..دستم و دراز کردم و گفتم

سالم پريا خانوم..از اين بابا بخاري برا من و تو گرم نميشه خودت خودت و معرفي کن عزيزم..من  -من
 ...سال پيش فربد و مادر اميرعلي 8مهسا زارعي هستم..زن 

 لبش و نفرت تو نگاهش درست مثل من گفت پريا دستش و گذاشت تو دستم و با لبخند رو

 ..پريا پاییزان هستم..نامزد فربد -پريا

يه لبخند زد که اون دندوناي درشتش ريخت بيرون..انقدر دوست داشتم به جاي لبخند و خوشبختم 
گفتن با اين مشتم دندوناي رديفيش وبا نگين روش و بفرستم ته حلقش واسه َدَدر..و اون دماغ چند 

شده اشو که ديگه چيزي از دماغش نمونده بود و بمالم رو صورتش..ولي اين کار رو  بار عمل
 ..نکردم..نبايد آدم بده من باشم

 ..خوشبختم عزيزم..شما هم خوشبخت بشين -من

به وسايل رو زمين که معلوم بود همشون لباسن نگاهي کردم و بعد به فربد که با غرور زل زده بود تو 
 چشمام گفتم
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قبال جنتلمن تر بودي..من وقتي اينهمه خريد ميکردم هيچکدوم و نميذاشتي بردارم..آخه اينا  -من
واسه پريا خانوم سنگينه َمرد..به هر حال..ببخشيد که خوشيتون و واسه چند دقيقه زدم به هم..امير 

 ..جان از بابا و پريا جون خداحافظي کن که لباس تموم ميشن هااا

 ل شد تند دست من و گرفت و در حالي که من و ميکشيد بلند گفتامير انگار برق بهش وص

 ...باي باي -اميرعلي

بعد از بيرون اومدن از فروشگاه دوتايي اونقدر خنديديم که ديگه جون تو تنمون نمونده بود..سوار 
 ..ماشين شديم و به طرف خونه ي من راه افتاديم

 ميرعلي هم نشست رو شکمم و باال سرم گفتوقتي رسيديم خونه خودم و انداختم رو کاناپه و ا

 پسنديديش؟ -امير

 ...خيييلي..انصافا خوشگل بود..ولي امير برجور از من بدش مياد هااااااا -من

 بله که بدش مياد..کي ميتونه به مامان خوشگل و ناز و مهربون من حسادت نکنه؟ -امير

 ..تو -من

 ..آفرين..درسته -اميرعلي

 و گردنم و بغل کرد و گفتامير روم دراز کشيد 

 ..خيلي دوستت دارم مامان -اميرعلي

 موهاش و ناز کردم و گفتم

 ..منم دوستت دارم -من

 ..سرش و بوسيدم و دوتايي با فکر پر از پريا خوابمون برد

 ..مامان به خدا ميترسم -امير
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 نترس گل مامان..چرا ميترسي؟ هنوز نيومدن؟ -من با گريه

 ..ونا رسيدننه..فقط مهم -اميرعلي

 ..باشه اميرم..بعدا بهت زنگ ميزنم -من

 ..نه مامان..قطع نکن -امير

ولي من قطع کردم..داشتم ميرفتم طرف باغ فربد..جشن اونجا بود امروز آخرين روز زندگيم..من بدون 
اون از همه چي ميگذرم...حتي از اون دنيام..رسيدم..رو به روي در باغ کنار جاده ماشين و پارک 

کردم..چه زندگي عذاب آوري..چه مرگ عذاب آوري..ماشين ها تند تند با سرعت از اونجا 
 ميگذشتن..خيلي تو ديد نبودم..گوشي رو برداشتم..يه اس نوشتم به فربد

 .اين عشقه -من

 ..فرستادم..ديگه وقت رسيدنشون بود..زنگ زدم به امير..رسيدن

 ..مامان..کجايي؟ دايي اينجاست -امير

 وايستاده بودن..ميديدمشون..اشک صورتم و خيس کردجلو در 

 به دايي چيزي نگو مامان..خب؟ -من

 چرا؟ -امير

 ..ازش فاصله بگير تا بگم -من

 ..اميرعلي از بارمان فاصله گرفت

 کجايي مامان؟ -اميرعلي

 ..يه جاي خوب مامانم..يه قول ازت ميخوام -من

 ..ماشين پياده ميشدن..روز عروسي خودم يادم افتادچشمام به عروس و دومادي بود که داشتن از 
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 ..نکن فربد..بذارم زمين -من

 ..بذارمت زمين؟محاله..تا امشب خودم و کنترل کردم که چي؟ امروز تو ديگه مال من ميشي -فربد

 ..بلند خنديدم

 ..نکن فربد-من

 مامان هستي؟ -اميرعلي

 ..هستم -من با لبخند

 ..اي من..هيچوقت خودت و ازم نگيرعشق من..عزيز دلم..مهس -فربد

 ..پوزخند زدم

ولي دارم ميگيرم فربد..تو دستاي اون و گرفتي و من دارم جون خودم و ميگيريم..عادالنه  -من
 است..نه؟

 اميرعلي به گريه افتاد

 چي ميگي مامان؟ -اميرعلي

هم قول بده گريه اميرعلي بهم قول بده نبود من هيچ خالءي تو زندگيت ايجاد نکنه مامان..ب -من
نکني..بهم قول بده اگه پريا اذيتت کرد به بابا بگي..تو که زرنگي..حرفاش و ضبط کن..فيلمش و 

بگير..به بابا نشونش بده..ولي کاريم نکن که زندگيشون به هم بريزه..تو پريا رو اذيت نکن مامان..من 
 ..ديگه ميرم..شايد ديگه هيچوقت من و نبيني

 ..لي رو که ديد کنارش زانو زدفربد قيافه ي اميرع

 ..به بابا بگو لباس سفيد داماديش کثيف ميشه..بگو پاشه -من

 ...کجايي مامااااااااااااااااان -اميرعلي

 مامانه؟ چي ميگه؟ -فربد
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 ..يه جاي خوب -من

 ..امير شروع کردبا گريه به گشتن دنبال من

 ..نگرد بچه..قول بده -من

 ..نه..قول نميدم -امير

 ..يگم قول بدهم -من

 ..مامان ترو جون من -اميربا عجز

 ..صد بار گفتم قسم نده..عشق مامان -من

 ..شروع کردم به هق هق

 هي هي هي..آقا کوچولو..گريت برا چيه؟ -فربد

 مامان کجاست؟

 ..بگو به گوشيش نگاه کنه -من

 کي؟ -امير

 ..بابا -من

 ..بابا به گوشيت نگاه کن -امير

 گوشيم؟ -فربد

 ..بگو نگاه کنه ديگه -من

 ..آره -امير

فربد دستش و کرد تو جيبش..گوشي رو در آورد..قفلش باز کرد..اس و باز کرد..خوب رو حرکاتش دقيق 
 ..شده بودم..زير لب خوند..سرش و بلند کرد..يه نگاه به امير و يه نگاه به گوشي
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 اين يعني چي؟ -فربد

 اين يعني چي مامان؟ -اميرعلي

 زمزمه کردم

اين عشقه..خداحافظ عشقاي من..بدون اون مرگ مياد به استقبالم..قول دادي..يادت  -من
 ..نره..خداحافظ

-آهنگ
بازدوبارهميزنهقلبتتوسينهسازمو/توسکوتتميشنويزمزمهيآوازمو/حسدلتنگيکهميگيرهتمومجونتو/هرجام

 .يريمنوميبينيوکمداريمنو

رمزش بي تاثير باشه..خوبه تو جيبم يه ماشين باسرعت داشت ميومد..گذاشتم نزديک تر بشه که ت
 ...نامه دارم که اين راننده تقصيري ندارهمن پريدم جلوش!..خوب نزديکشد

-آهنگ
دلتتنگهوليانگارتوجنگبادلم/ميزنيوميشکني/باخودتلجکرديگلم/راهباتوبودنوسختکرديکهآسونبرم/چشمخ

 وشرنگتچراخيسدوبارهخوشگلم؟

اشين توجه فربد و اميرعلي و بارمان و بقيه رو به طرف من جلب دوقدم رفتم جلوتر صداي ترمز و بوق م
 ..کرد...چشمام و بستم..اميرعلي داد زد

 ..نه مامااااااااااااااااااااااااان -اميرعلي

-آهنگ
حاالبگوکيديگه/اخماتوميگيره؟باتوميخنده؟تبکنيواستميميره؟دستکيشبااليموهاته/آرهخودمنيستموليي

 .ادمکهباهاته

 ..بهم..پرت شدم هوا..هنوز زنده بودم..صداي نعره ي بارمان و فربد با هم بلند شدماشين خورد 

 ....نههههههههههههههههههههههههه -بارمانو فربد

 .اينعشقهتووجودت/تويجونتريشهکرده/دلتدوبارهبيقراره،/دارهدنبالمنميگرده
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رکيباشهچشمتدنبالمنه/هگفتيکهميخوايبريسروسامونبگيري/خواستيامانتونستيبهاينآسونيبري/دستتماله
رنگاهتانگارياسمموفريادميزنه/منخيالمراحتهتاپايبودمبرات،توندونستيچيميخوايتابريزمزيرپات/همهيآرزو

 !!هامونديگهفقطيهخاطرست/نفسمبوديولييهتجربهشديوبس

خوردم زمين..سرم خورد زمين..گرم شدم..فربد و بارمان دوئيدن طرفم..چشام باز 
ندي بغلم کرد و من و کشيد کنار..سرم گز گز ميکرد..دستم فجيه درد بود..ميديدمشون..فربد ت

ميکرد..بهش لبخند زدم..چشام داشت بسته ميشد..فربد داشت گريه ميکرد و زير لب به همراه تکون 
 دادن سرش ميگفت

 نه..نه...چرا؟چرا؟ -فربد

 ودم در مياد گفتماشاره کردم سرش و بياره پایین..دهنم خشک شده بود..با صدايي که مطمئن نب

اين عشقه...تو..وجو..دت..تو..ي ..جو..نت...ريشه..کر..ده..)نفس  -من
 ..گرفتم(دلت..دو..باره..بي..قراره...داره...دن..بال...من...مي..گرده

احساس کردم همه ي محتويات معده ام داره مياد باال...ولي..اشتباه ميکردم..خون بود..خون از تو 
افتاد رو هم..صداي نههههههههههههههه ي فربد گوش فلک و کر  دهنم زد بيرون..چشمام

ميکرد..همچين من و به خودش فشار ميداد که دوست داشتم توان داشتم و يکي ميکوبيدم تو سرش 
 و ميگفتم

آخه بي عقل..کسي رو که تصادف کرده احتمال شکستگي و قطع نخاع ويا مرگ داره اينطوري  -من
 فشار ميدن؟

 ..يدم و تو خالء خاصي فروع رفتمديگه هيچي نشن

حاال بگو کي ديگه اشکات و ميگيره/با تو ميخنده/تب کني واست ميميره/ دست کي شبا الي 
 .................موهاته/آره خودم نيستم ولي يادم که باهاته

 دردي که تو قلبم حس ميکردم خانه خراب کن بود..زندگيم داشت تو دستام جون ميداد..به خاطر کي؟
 ..به خاطر من..به خاطر عشقمون

 نه..نه...چرا؟چرا؟ -من
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 ..با سرش اشاره کرد که سرم و نزديک ببرم..اون اآلن جون ميخواست بهش ميدادم

 ..سرم و بردم جلو

 زمزمه کرد

اينعشقه...تو..وجو..دت..تو..ي  -مهسا
 ....بال...من...مي..گرده..جو..نت...ريشه..کر..ده..)نفسگرفت(دلت..دو..باره..بي..قراره...داره...دن

يه تکون خورد و از تو دهنش خون اومد بيرون..خونش داشت ميريخت رو آستينم..دوست داشتم 
فرياد بزنم..آره..اين عشقه...چشماش بسته شد...نهههههههههههههههه...داد زدم..فرياد زدم..انقدر گريه 

س کردم کل عضالتش شل کردم که نفسم در نميومد..به خودم فشارش ميدادم..يه هو احسا
شد..نه..نه..مهسا نميتونه من و تنها بذاره...لعنت به من..لعنت به النا..لعنت به پريا..لعنت به 

لنا..لعنت به هرسه تون که باعث شدين من از عشقم و نفسم جدا شم..داشتم زجه ميزدم..يه دفعه ياد 
هم شيون و زاري ميکنن..مامان همچين اميرعلي افتادم..برگشتم ديدم نشسته بغل مامانم و دارن با 

به صورتش چنگ ميزد انگر مهسا دختر خودشه..الحق که فرشته بود وهست..بارمان اون و از بغلم 
گفت و سوار ماشين مهسا کرد و خودش نشست پيشش..اين ماشين به راننده احتياج داره..زودي 

چسبيده غرق در لذتم ميکرد..البته پريدم پشت فرمون..از اين که مهسا با دستاي ضريفش فرمون و 
همراه با درد..زودي پام و گذاشتم رو گاز و از اونجا مثل جت فاصله گرفتم..زندگي با من چه ها که 

نکرد..چون بيمارستان خيلي نزديک بود زود رسيديم..بارمان مهسارو آورد بيرون ...تندي دوئيد تو..منم 
ه بوديم رو سرمون..مهسا رو بردن اتاق عمل..پشت در اتاق دنبالش..بيمارستان به اون بزرگي رو گذاشت

داشت روح از بدنم جدا ميشد..مگه ميشد جايي نفس بکشم که مهسا توش نفس نميکشه؟ نفسام به 
نفساش بند بود..اون قلب و روح و جسمم بود..اون خود من بودم..اون وجودم بود..تنها دليل بودنم 

ش ازش طالق گرفتم..کاش ميشد بهش ميگفتم که النا تهديدم بود..کاش ميدونست که به خاطر خود
کرد که يه روز مهسارو از رو زمين محوش ميکنم..آدمي نيستم که از يه دختر هرزه بترسم..ولي از باباش 

چرا...يکي از اون حاجي هاي قالبيه پوست کلفت بود که براي انتقام همه کار ميکرد..منم 
بيرون..ميدونستم تو کمينن..هميشه صدرا پسر منشيم و بپا ميذاشتم ترسيدم..نذاشتم بياد از خونه 

جلو در خونه..هرجا ميرفت با من ميرفت..ميدونستم که ميتونم ازش دفاع کنم..وقتي ازم ميخواست 
بره بيرون..وقتي به لحظه اي فکر ميکردم که به خاطر خريد مسخره مهسام و ازم بگيرن سنگ 

م و با تحکم بهش ميگفتم نه..ميدونستم ازم حساب ميبره... وقتي ميشدم..يخ ميبستم..سرد ميشد
تنها رفت بيرون خل شدم..هزار جور فکر اومد تو سرم..نکنه النا بگيرتش..نکنه باليي سرش 
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بيارن؟..نکنه بي مهسا بشم..وقتي برگشت اونقدر تحت فشار بودم که تعادلم و از دست دادم و بهش 
م بغلش کنم.بوش کنم..به خودم فشارش بدم..ولي اون..اون با تموم سيلي زدم..ولي ميخواستم بگير

 بي رحمي گفت

-مهسا
حرفتونميفهممفربد..حرکاتتبرامقابلدرکنيست..مناونقدربزرگشدمکهبتونمخودمتنهاییتوخيابونقدمبزنم..ت
وکهبهمناعتمادنداشتيغلطکردياومديخاستگاري..ميفهمي؟ميفهميچيميگم؟يهسالهشدمزندونيتو..منزنخو

اتمياکلفتخونهات؟منفوقليسانسگرفتمکهبشينمتوخونهخاکخونهبگيرم؟زندگييکهقولشودادياينبودنامردنه
 ؟)بهصورتشاشارهکرد..(..هرچقدرکهعاشقتبودماآلنهمونقدرهمازتمتنفرم..ميفهمي؟آره؟ميفهمي؟

اون موقع صداي شکستنم و به وضوح شنيدم..سرد شدم..نفرت تو وجودم اوج گرفت..نه نفرت از 
نه نه..من خودم ميدونستم اون سختي ميکشه..من بيشتر از اون عذاب ميکشيدم..براي همينم مهسا..

هميشه وقتي از سر کار ميومدم..با اون همه خستگي يه ربع بيست دقيقه ميبوسيدمش..آه 
لباش..طعم لباش دوباره داره مستم ميکنه....اون موقع فکر کردم..من که نميتونستم تا آخر عمرم اون 

وني کنم..ميتونستم؟ براي اين که جون عشقم تو خطر نيوفته بهش گفتم طالقش و زند
ميدم..ميدونستم دوستم داره..ميدونستم با اون حرفم ميشکنه..آره شکست..ترس تو چشماي 

مظلومش موج ميزد..فوران ميکرد..اونم موافقت کرد..با خودم گفتم..عشقم شکستن قلبت بهتر از 
اس من به درک..عذاب دوري از تو به درک..جونت مهمه عزيز دلم..وقتي تو نبودنته..من به درک..احس

دادگاه بهم گفتن دارم پدر ميشم احساس کردم رو ابرام..يه موجود کوچولو از وجود عشقم..وقتي گفت 
طالق هم ميخوام بچه رو هم ميخوام انگار ديگه دنيا براي من بود..ميترسيدم اون بچه ي من و 

ون تر از اوني بود که بخواد بچه رو بندازه..وقتي رفتيم خونش احساس کردم رنگش نخواد..ولي مهرب
پريده ..گذاشتم به حساب حاملگي..وقتي با اون َسرَهِم صورتي ديدمش دوست داشتم بپرم بغلش 
کنم و ببوسمش..ولي حيف که نميشد..وقتي احساس کردم داره يکم لنگ ميزنه يا..چه ميدونم يه 

به بارمان گفتم...اونم گفت خواهرم پنگوئن شده و ما شروع کرديم به خنديدن..وقتي جوري راه ميره 
تکون خوردن سرهم و ديدم زدم به پهلوي بارمان..اونم ديد..حالش و پرسيد..اونم گفت خوب 

نيست..وقتي جلوش زانو زدم حرکات بچه رو به خوبي ميتونستم ببينم..ميدونستم درد داره و احساس 
قلبم و جر ميدن..وقتي لباساي بچه رو رو تخت ديدم دلم ميخواست زود اين موجود  ميکردم دارن

قوقولي رو بغل کنم...وقتي رفت تو اتاق عمل مثل حاال داشتم پرپر ميشدم..همش دوست داشتم گريه 
کنم..عاشقم..دست خودم نيست.کاش بود و ميفهميد بيشتر از امير جونم براش در ميره..کاش 

ر که گفتم حق ازدواج داره دوست داشتم بميرم..کاش بود و ميدونست به خاطر اون ميدونست اونبا
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..به خاطر اين که اينهمه النا بهش حساس نشه داشتم با پريا ازدواج ميکردم..براي اين که پريا برام 
اهميتي نداشت..کاش بود و ميدونست عجز و ناراحتي رو اون روز تو چشماش ديدم..کاش بود و 

ردم و ميگفتم اونقدر معصومه که حتي نميتونه احساساتشو ازم مخفي کنه..کاش تو بغلم بغلش ميک
بود و برام ناز ميکرد و منم اونقدر ميبوسيدمش تا لباش پف کنه..صداي گريه ي امير و 

شيدم..واییي...اصال امير يادم نبود...دوئيدم طرفش..با مامان و باباي مهسا و مامان و باباي خودم 
 ..ود..مامان مهسا اونقدر زجه زد که آخرش بيهوش شد..امير و بغل گرفتماومده ب

 ..بابايي..نگران نباش..گريه نکن..فداي اشکات شم..ماماني طوريش نميشه -من

من بچه نيستم بابا..ميفهمم کسي که اونطوري تصادف کنه زنده نميمونه..من ميدونم  -امير با گريه
جايي؟..برو پيش پريا..تو خونه است و منتظر..برو مامان من نيازي مامان و از دست دادم..تو چرا اين

 ..به تو نداره

 از بغلم بيرون اومد..امير کي اينقدر سنگدل شده بود؟

 ..امير بابا..اشتباه ميکني -من

اوني که اشتباه ميکنه تويي نه من..مامان به خاطر تو رفت زير ماشين..بابا..چرا نميتونستي  -امير
 ..امان دوست دارهبفهمي که م

 ..ميفهميدم بابا..ميفهميدم -من

پس چرا اينقدر زجرش دادي؟ مامان من اآلن بايد تو خونه استراحت ميکرد نه اين که اينجا  -اميرعلي
 تو اتاق عمل باشه..چرا ازش جدا شدي بابا؟

 امير..من به خاطر جونش ازش جدا شدم..من عاشقشم..ميفهمي؟ دوسش دارم..پريا برام -من
 ..پيشيزي ارزش نداره..اون خائنه

 پس چرا بابا؟ -امير

 اگه بغلم بشيني بهت ميگم ..باشه؟ -من

امير اومد و نشست کنارم..بغلم ننشست..با اين حال براش همه چي رو تعريف کردم..بعد از تعريف 
 ماجرا گفتم
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 ...اگه ازش طالق نميگرفتم..زود تر از اينا يه طوريش ميشد-من

گرفتم..نبايد پيش اميرعلي گريه کنم.. تند تند چشمام و تکون ميدادم..اشک لعنتي نميخوا لبم و گاز 
 ..دست از سرم برداره..المذهب

 ..بغضي وقتا مردا هم بايد گريه کنن..مامان ميگفت -امير

بارمان قضيه رو ميدونست..اونم بامن موافق بود...هروقت بهش نگاه ميکردم ميديدم به يک نقطه 
ميکنه و از چشماش اشک ميريزه..اون زمان که اتريش بودم همش از عشقش تو ايران حرف نگاه 

ميزد..يه دختر خود سر و کله خراب..حرف حرف خودشه..اونم مثل ما موسيقي خونده و از اين جور 
چيزا..وقتي تو فرودگاه ديدمش تو دلم صليقه ي بارمان و تحسين کردم..دختر ساده ولي خوشگل و 

اونقدر ميخنديد و حاضر جواب بود که دوست داشتم سربه سرش بذارم..تازه فهميدم ازم شيطون..
خوشش نمياد..وقتي فهميدم خواهرشه جا خوردم..اونقدري که حد نداشت..خواهر و برادر اينقدر به 

هم نزديک؟ حتي جوري شد که مهسا گفت چرا داداشم شدي بارمان؟..نميدونم..اون موقع يه جورايي 
مان حسوديم شد..من خواهرم و سالي دو بار نميديدم..ولي بارمان يه خواهر ملوس و خود خواه به بار

و دوست داشتني داشت..وقتي تو مهموني در مورد مدلينگ ها حرف ميزد داشتم ميترکيدم از حرص 
 ..اونقدر دوست داشتم بزنم شتکش کنم..واين کارم کردم ولي اون با اون سن کمش حرفايي بهم زد که

هيچوقت به فکر من نميرسيد..درسته..اون بچه کوچولوي ملوس من و از اون منجالب کشيد 
بيرون..راست ميگفت..وقتي به دستمال چرک فکر ميکردم دلم ميخواست بميرم..تو اين دنيا هر دختر 

مال يه پسريه..من حق نداشتم به مال مردم دست درازي کنم..هرچند که خودشون ميخواستن..من 
بودم..غرورم ميرفت زير سوال ..اوال به خاطر غرورم اين کار رو نميکردم ولي بعد ها که فهميدم مغرور 

عاشقشم به خاطر عشقم اين کار رو نميکردم..حتي تو چشماي يه دخترم زل نزدم..آره..من اين زندگي 
تي شب عروسي آروم و از اون دارم..اين قلب تپنده رو از اون دارم..من اميرعلي رو از اون دارم..وق

باهاش رابطه داشتم بعد از سه سال که رابطه هاي زيادي با دختراي زيادي برقرار کرده بودم تازه 
فهميدم رابطه يعني چي!!! اونقدر لذت ميبردم که وصف ناپذيره..ولي من اون و براي رابطه 

 ..نميخوا..من اون و ميخوام که تاج سرم باشه

با ها وسط سالن رژه ميرفتن..من و بارمانم مثل شکست خورده ها مامان ها داشتن دعا ميخوندن و با
اشک ميريختيم..امير از بس گريه کرد خوابيد..بالخره دکتر از اتاق در اومد..همچين پاشدم که از جام 

 ..که امي تفل معصوم کم مونده بود بيوفته زمين..همه حجوم اورديم به طرف دکتر
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 ...دکتر چي شد؟ -من

 ..نطوري گرفت؟آهان از بس داد زدم حنجره ام جر خورده احتماالکي صداي من اي

دکتر سري تکون داد...تو دستش يه کاغذ بود..با چشمايي که يه لحظه هم از باريدن دست برنمداشتن 
تو چشماي دکتر نگاه ميکردم..اين سر تکون دادن يعني چي؟..يعني..يعني اون..اون ..نه...چشام و 

 ...جوشيد بستم..سيل اشک از چشام

 ...رفته تو کما -دکتر

 ...زود چشمام و باز کردم..انگار يه نور اميد افتاد تو دلم...با انتظار بهش نگاه کردم

 30وضعش خيلي خرابه..ولي بدن قويي داره..مرگ مغذي نشده..ولي احتمال دچار شدنش  -دکتر
سفم..اگه به هوش اومد آزمايش روز تو کما نگهش ميداريم...اگه به هوش نيومد ..متا 30درصده...ما 

درصد هم هست که از ناحيه ي پا فلج بشه..با اين حال عمل موفقي آميز  10انجام ميگيريم..احتمال 
 ..بود..اينم تو جيبش بود

 ..کاغذ و زودي از دستش گرتم..خوني بود...به زور ميتونستم بخونمش

ني..ميخواستم بگم که اين راننده هرکي هستي سالم..ممنونم که داري اين نامه رو ميخو -نامه
 .تقصيري نداره..من پريدم جلوش..التماس دعا..مهسا زارعي

 ...:{ کشيده بود-يه دونه هم از اينا})

 ..اشکام جاري شد..نامه رو بوش کردم ..گذاشتمش رو قلبم

 ..بعد بارمان نگاش کرد و رو دست همه چرخيد

..وضعيتش ثابته..امير مدرسه ميره ولي نمره شب ميگذره..مهسا به هوش نيومده 29از اون شب 
هاش کم شدن..هر روز از مدرسه ميخوانم..چون جوني تو تنش نمونده زود زود غش ميکنه..از مدرسه 

اجازه گرفتم يه هفته استراحت کنه اونا هم قبول کردن..کارم شده نماز خوندن..رفتن به امام زاده صالح 
نوشت سازيه.. ..وسط بيمارستان نشسته بودم زمين و قرآن تو و برگشتن به بيارستان..فردا روز سر

دقيقه ميتونستم برم  10دستم داشتم دعا ميکردم..پرستارا ديگه بهم عادت کرده بودن..هر شب يه 
ببينمش...مامان مهسا و بيتا هم بودن..بيتا هم غمگينه..همش اشک ميريزه..تو اين روزا از بس رفتيم 
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همه مارو اونجا ميشناسن..اولش خيلي خجالت ميکشيدم برم تو..ولي آخرش  امام زاده صالح که ديگه
خودم و يه دل کردم و رفتم تو..اونقدر به خدا التمس کردم که خودم خسته شدم..خدا داره مجازاتم 

شب خوندم..من دلم  29ميکنه..اين و خوب درک ميکنم...ولي ديگه توبه کردم..انواع نمازا رو تو اين 
خواد..دلم اخم و تخماش و ميخواد...شدم مثل يه پسر تخس يه دنده..ميخوامش..اون مهسام و مي

مال منه..من اون و به خاک نميدم..وقتي فکر ميکنم اگه زبونم الل به هوش نياد بايد به خاک 
بسپرمش دلم ميخواد بميرم..همچين دلم تير ميکشه که جونم در ميره...وسط سالن نشسته 

 ..مبودم..دکتر اومد پيش

 حالتون خوبه؟ -دکتر

 ..لبخند بي جوني تحويلش دادم

 ..درکت ميکنم..اميدوارم به هوش بياد -دکتر

 ...چشام پر اشک شد

 ..نميفهميد که چي ميکشم -من

 ..دکتر کنارم رو زمين نشست

 ...چرا..ميفهمم...زن من هم رفت کما...اون رفت -دکتر

 ..گردنم گرفت همچين تند سرم و به طرف دکتر برگردوندم که رگ

 ..متاسفم -من

 چرا متاسفي؟..ببين..اسمت چي بود؟ -دکتر

 ..فربد -من

سال ازم کوچيک تر بود..دو سال سگ دو  6سال داشت.عاشقش بودم.. 21فربد جان..زن من  -دکتر
زدم که خانواده اشو راضي کنم که باهاش ازدواج کنم..بالخره اونا هم قبول کردن...به هم محرم 

م حلقه بخريم..من از اون جلوتر بودم..يه دفعه يادش افتاد کيفش تو ماشين شديم..رفتي
مونده..برگشت برداره که با يه ماشين تصادف کرد..زنم..پاره ي تنم ..قلبم و روحم جلو چشام دومتر 
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پرت شد هوا..افتاد زمين..انگار قلبم از کار افتاده بود..اون فقط يک شب و يک روز مال من 
يمارستان.خودم با استادم عملش کرديم..خيلي اميدوار بودم که به هوش بياد..حتي شد..آوردمش ب

اگه فلج ميشد..فرقي برام نميکرد..اون هنوزم عشقم بود..چه خوابيده چه سر پا..اون ستاره ي من 
روز شد به هوش نيومد..همه بهم ميگفتن ديگه به هوش  40روز شد به هوش نيومد.. 30بود..

ايمان داشتم..همش تو اتاقش بودم..يه لحظه ديدم چشماش تکون خورد..چشماش نمياد..ولي من 
و باز کرد..لبخندي بهم زد و صداي بوق دستگاه بلند شد..ستاره از پيشم رفت..ولي من خوشحال 
بودم..از اين که اون من و ميخواست..اين که به خاطر من از کما در اومد و بعد رفت..از اين که 

گه چشماي خوشگلش و ببينم..من از اون روز به بعد روزگارم پر از ستاره شد..اون گذاشت يه بار دي
رفت ولي خونه ي من خالي از ستاره نشد..بلکه صد برابر پر تر شد...اون اين تو زنده است..)به قلبش 

رمش اشاره کرد(..من نيازي به ارضاي نيازم ندارم..من نياز به محبت ستاره ندارم..همين که تو قلبم دا
 ..برام کافيه

 ..واي خداي من ..چي کشيده اين مرد

 ..دکتر دستش و گذاشت رو شونم و گفت

برو پيشش..باهاش حرف بزن..حرفات و ميشنوه..براش مسئله ي رياضي حل کن..سخت نباشه  -دکتر
 ..هااا..)لبخندي زد(..يادت باشه..زندگي ادامه داره

 ..ممنونم دکتر -من

 ..حرفاش آرومم کردلبخندي بهم زد..با 

پرستار اومد و راهنماییم کرد تو اتاق..لباس مخصوص پوشيدم و رفتم تو..رفتم باال سرش..پيشونيش 
شکسته بود..نشستم پيشش..لبخندي زدم..دست گچ کرفتش و تو دستم گرفتم..انگشتاي بيرون 

 ..اومده از گچش و لمس کرد..قلبم يه جوري شد..لبخندي زدم

ين دل من چيکار کردي؟..هيم؟..انصافا خيلي راحت دلم و دزديدي دختر تو با ا -من
هااا...ميدوني..امير خيلي بيتابه...ميگه مامانم به خاطر تو رو اين تخته..آره؟ ..يعني شکستن غرورت 

سخت تر از مرگ بود؟..آره دختر خوب؟ ميدوني..خيلي ازت نا اميد شدم..من فکر ميکردم اينجا که 
ون دنيا بهت ميرسم..تو خودت تو اون دنيا هم ازم گرفتي..تو گناه کردي..يه گناه نميشه..حداقل تو ا

بزرگ..ميدوني مهسا..تو بايد برگردي..بايد برگردي و يه سيلي از من بخوري..چيه؟ باور نداري؟..دختر 
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شب جون دادم..کي ميخواي از اين خواب ناز بيدار شي؟ هيم؟ بيدار شو بگو دوستم  29تو اين 
..بيدار شو بگو فربد چرا ازم دل کندي؟...که بهت بگم من ازت دل نکندم گلکم..مگه ميشه از داشتي

وجودم دل بکنم؟ تو تا حاال شده از قلبت خسته شي؟ من که نشدم..پس بدون هيچوقت ازت خسته 
نشدم عزيز دلم.. پاشو..پاشو ببين چقدر الغر شدم..پاشو ببين تنها دليلي بودي که از شکمم 

..من همون فربديم که هميشه بهم ميگفتي شکمو..پاشو ببين تا اآلن يه بشقاب غذا هم گذشتم
نتونستم بخورم..مگه ميشه بي تو چيزي از گلوم پایین بره؟..قربون اون اخم و تخمات برم..خواهش 

 ...ميکنم برگرد..به خاطر دل من نه..به خاطر امير برگرد

 ..آقا..بفرمایید بيرون لطفا -پرستار

 ..اي پرستاره پر اشک بود..با لبخند نگاهم کردچشم

برميگرده..به خاطر شما هم که شده برميگرده.. خوش به حالت خانومي..يکي هست که  -پرستار
دوست داره..يکي هست که به خاطرت لب به چيزي نزنه..اونوقت تو خوابي؟..به هرحال..بفرمایید 

 ..بيرون

 ..چي شد که خوابم برد رفتم بيرون..تا صبح اشک ريختم..نميدونم

 /شبا که تنها ميمونم و/ميشينم واسه چشمات ميخونم و/ميدونم بي خيالي-

 /وقتي ميمونم تو اين قفس /جاي من هميشه پشت پنجره است/ تو ي خواب محالي

 /به تو ميدونم نميرسم /ميدونم تو نباشي چه بي کسم/تو رو از من ميگيرن

 /عاشقا به هم اونايي که اسيرنخدا کنه آخرش يه روز برسن همه ي 

 /خيال نکن از تو گذشتم /هنوز اگه خسته ي خسته ام/ بدون تو خيال تو هستم

 /توي/توي قلب شکستم/يه روز /تو بايد مال من بشي

 /عذاب نديدن چشمات /هنوز يادمه همه حرفات/يادم نميره هنوز اشکات

 ...بدون هميشه ميمونم پات/يه روز تو بايد مال من بشي
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 ...پاشو فربد -بارمان با صداي گرفته

امه..نه..سرم و تکون دادم...دکتر و پرستارا باال سرم  30چشمام وباز کردم..امروز چندمه؟..امروز روز 
 ...بودن..همه داشتن گريه ميکردن..حتي بچه ها..نکنه ميخوان

 ..نه..من نميذارم -من

 ..فربد جان -دکتر

 ..نههههه -من

ت..امير دوئيد طرفم..کمرم و بغل کرد..داشت از ته دلش زار ميزد...منم داشتم عرق سرد رو تنم نشس
 ..زار ميزدم..عرق کرده بودم و صورتم از اشکام خيس بود

 ..دکتر با پرستارا داشتن ميرفتن طرف اتاق..همچين نعره کشيدم که گوشاي خودم سوت کشيد

 ..روز 5روز ديگه.فقط  5نهههههههههههههههه...فقط  -من

 ..صداي گريه ي ماماِن مهسا بلند شد

 ..نه..ترو خدا..دکتر..تو که خودت ميدوني..درکم کن -من

 ..دکتر اومد کنارم

 ..دستش و گذاشت رو شونه ام

 ..باشه..درکت ميکنم..اونم با تمام وجودم -دکتر

 ..بذارملبخندي کم جوني رو صورتم نشست..ريشام داشتن اذيتم ميکردن..تا حاال نشده بود ريش 

 .. پاهام شل شد..نشستمو امير و با تمام وجودم کشيدم تو بغلم..اون من و بغل کرده بود

 اميرم..بابايي بريم مامان و ببينيم؟ -من

 ..بريم بابا..ميخوام ببينمش -امير
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 پس گريه نکن باشه؟ -من

مهساست..  امير تندي اشکاش و پاک کرد و سرش و تکون داد..چقدر رنگ پوستش و لباش شبيه به
پيشونيش و بوسيدم و رفتم طرف يه انترن..اجازه گرفتم و رفتيم تو..همين که امير چشمش به مهسا 

 ...افتاد..هق هق گريش شروع شد

 ..چشماي منم پرشد..رفتيم کنارش

 ..ديدي چقدر دوست دارن..بيدار شو گل من -من

 ..امير دست مهسا رو گرفت

اشو بهم بگو گريه نکنم..پاشو بهم ياد بده يه جنتلمن واقعي بايد ماماني..پاشو..پاشو ديگه...پ -امير
چطوري باشه..مامان..پاشو بهم ياد بده پاشو..ميخوام بهت بگم که بهم ثابت شد زندگي يه شوخي 

مسخره است..پاشو..ميخوام بهت بگم به حرفت گوش ندادم..من ميترسم مامان...نه از خود ترس..از 
آره..من ميترسم..پاشو دعوام کن..جون من..مرگ من پاشو...پاشو دعوام ،از دست دادنت ميترسم..

 ..کن چرا جونم و قسم خوردم..پاشو مامان..پاشو ديگه..مامان خوبم..مامان گلم

 ..داشت از ته دل گريه ميکرد..اشک منم با حرفاش دراومد

اشو ببين دارم ضعيف پاشو..از اين به بعد بهت ميگم مامايي..همونطوري که دوست داشتي..پ -امير
ميشم..به خدا راست ميگم..ايناها از بابا بپرس..هر روز تو کالس از هوش ميرفتم..غذا هم 

نميخورم..آره..نميخورم تا برگردي..برنگردي غذا نميخورم که بيام پيش تو..مامايي..بابا پريا رو پرت 
ساژ ميخواستي حرصش کرد بيرون..همون دختري که از من و تو متنفر بود..هموني که تو پا

 ..بدي..ماماني..پاشو بهبابا بگو تو رستوران که با اون آقاهه ميخنديدي فقط براي حسود کردنش بود

 ..جاااااااان؟...کم کم دارم ديگه شاخ در ميارم

پاشو ..پاشو فيلماي اذيت کردن سارارو بياريم نگاه کنيم بخنديم..يادته يه بار همه جا رو روغن  -امير
ونست از جاش بلند شده هي ميخورد زمين؟..يادته همه کار کرديم که به بابا نچسبه؟...يادته؟ زديم نت

مامان؟..اگه يادت نيست از همشون فيلم برداشتيم..همشو ميارم نگاه کني..فقط تو چشمات و باز 
و کن..خب؟..باز کن چشمات و زل بزن تو چشمام..پاشو ببين رها هم داره مثل من اشک ميريزه..پاش

ببين خاله نسترن و خاله فاطمه و خاله مهشيد و خاله بيتا دارن برات اشک ميريزن..پاشو ببين چقدر 
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همه دوست دارن..حتي عمو ها هم دارن گريه ميکنن مامان..مامان جوني ها دارن گريه ميکنن 
کنه..اما ..ماماني جون چند بار غش کرده..بابا جون کالفه است..خيلي خودش و نگه داشته که گريه ن

من گريه اش و ديدم..ماماني خواهش ميکنم..به خاطر هممون برگرد..ماماني..من تا امروز نتونستم 
تو رو پيش بابا ببينم..حتي نتونستم تجسم کنم وقتي کنار هم بوديد و هنوز طالق نگرفته بوديد 

و بذار منم مثل چجوري با هم حرف ميزديد..ماماني..پاشو گذشته ي خودتون و من و جبران کن..پاش
 ..بچه هاي ديگه همزمان پيش مامان و بابام باشم..پاشو مامان..اينقدر زجرمون نده..َاه

از دستش گرفتم و کشيدمش به طرف بيرون..احساس کردم صدايي اومد..برگشتم طرف مهسا..آروم 
 ..نزديکش شدم.. چيزي که ميديدم و باور نداشتم

 ....انگشتاش و تکون ميدادپلکاي مهسا پر پر ميزد و ناله ميکرد

 ..امير..امير..مامان برگشته -من

 امير پريد باال و گفت

 ...آخ جوننننننن...ماماننننن -مير

 ...برو به همه بگو امير -من

 ..خوش اومدي عشق من -من

****** 

 .امير -من

 هان؟ -امير

 امير -من

 هان؟ -امير

 ..امير -من

 چيه مامان من؟ چيه آخه؟ -امير
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 مار..يه بله نميتوني بگي بي شعور؟زهر  -من

 ..بله؟ جونم؟ فدات شم..شما امر کن -امير

 ..آها..اينطوري خوبه -من

 ..امير داشت به غذا ناخونک ميزد..يکي زدم رو دستش

 ...فرببببببببببد -من

 ..فربد تندي پريد تو آشپزخونه

 جون دلم؟ -فربد

 ..بيا پسرت و ببر ببينم..همش ناخونک ميزنه -من

 ..سالشه هااا 23مگه بچست؟  -بدفر

 مامايي..خرسي جون من کو؟ -آيدا

 ...سرم و پایین انداختم و به آيدا نگاه کردم

 ..ببين کجا انداختي..با داداش برو پيداش کن -من

 مگه داداش نوکِر؟؟ -امير با اخم

 ..اميرعلي -من

 ... مشغول هم زدن سوپ شدمساله رو بغل کرد و برد تو اتاقش. 3اميرعلي ناچارا خم شد و آيداي 

 ..فربد از عقب بغلم کرد

 ..پسرتم مثل خودته..يکدنده..لجباز -من

 ..فربد گردنم و بوسيد و من و به طرف خودش برگردوند
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 ..نگاهش فقط رو لبم بود

 من لجبازم؟؟ -فربد

 جون من نيستي؟ -من

 ..نيستم -فربد

 ..هستي -من

 ..بستگي به موقعيت داره -فربد

 ..سال و رد کردي چشمات عينک الزم شده 45.فربد جان چشام اين باالست هااا..اوهو. -من

 جدا؟ -فربد

 ..صد در صد -من

 آروم لباش و گذاشت رو لبام..محکم و پر حرارت بوسيد..سرش و برد عقب و گفت

 ..ولي من اينطور فکر نميکنم-فربد

نفعت نيست..نميخواي قبول کني که معلومه که اينطوري فکر نميکني آقاي نوازنده..چون به  -من
 ..داري پير ميشي

 ..مهم اين توِء)به قلبش اشاره کرد( که جوونه..اونم با عشق تو -فربد

 ..لبخندي بهش زدم.. رو نوک پام بلند شدم و لباش و بوسيدم

 ساعت چنده؟ -فربد

 ..بعد از ظهر 3 -من

 ..آه از نهاد فربد بلند شد

 چيزي شده؟ -من



 

111 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 يشه؟کي شب م -فربد

 ..بلند خنديدم

 ..مامان..بابا..من ميرم پيش رها -اميرعلي

 ..مواظب عروسم باشيااا -من

 اميرعلي چشمکي زد و گفت

 ..هستم -اميرعلي

 ..آي شيطون..برو ببينم -من

 ..آآآآه..اميدوارم اين دوتا خوشبخت بشن-من

 ..ميشن..اميدوارم..ميگم مهسا..داري مادر شوهر ميشي هااا -فربد

 ..اره ديگه پير شديم..تو هم داري پدر شوهر ميشي -من

 ..از اولم امير رها رو دوست داشت -فربد

 ..ميدونستم..ولي حيووني آتش..اونم رها رو دوستداشت -من

 ..اون يادش ميره..يهذره سرش و اينور اونور تکون بده دوقلو ها از رها خوشگل ترن -فربد

 ...اشهدوست داشت که اينجور چيزا رو نميشن -من

 ..صد البته..ميگم آخه چرا من بين اونهمه خوشگل تو رو انتخاب کردم-فربد

 ..يکي زدم پس گردنش

 ..که اينطور؟..وايستا بهت بفهمونم خوشگل به کي ميگن -من

 ..اون ميدوئيد و من دنبالش..آخرش وايستاد منم همينطور



 

112 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 من خوشگل نيستم؟ -من

 کي گفته تو خشگل نيستي؟ -فربد

 ...جناب عالي گفــ -من

 ..ديگه نذاشت حرفم کامل کنم و لباش و گذاشت رو لبام

 روزي که چشماتوديدم

 دل ازهمه کس بريدم

 گفتيکهبامنميموني

 منمدنياموباتوميديدم

 چي ميشه که بامن بموني

 حرف دلم من رابخوني

 چيميشهواسههميشه

 .پايعهدمونتوبموني

 همهدنياميدنيامي

 دوستدارمتاپايجونعشقت

 يرهازسرمبامنبمونتنهانم

 وقتينيستيبيتوسردولمسدستام

 بياکنارمنبيتواسيرغمهام

 چشماتوواکن روحسم



 

113 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ببين پرازعشقواحساسم

 دستاتوبذارتودستم

 خوب منوببينوبشناسم

 ميدونينباشمميميرم

 بي توغمگينودلگيرم

 حتي وقتي ازم دوري

 بايادتوآرومميگيرم

 .همهدنياميدنيامي

 دوست دارم تاپاي جون عشقت

 نميره ازسرم بامن بمون تنها

 وقتي نيستي بي توسردولمس دستام

 بياکنارمن بي تواسيرغمهام

 پايان

  

 


