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  نام اوبھ
 

 :مقدمھ
 

  نداردیی کس جز تو در قلبم جاچی ندارد ، ھی داشتنم تمامدوست
 

 ! نداردی بودنھا حد با تونی ، ای ندارد ، تو مال منی جز تو سرپناھقلبم
 

 … ی ، ھمھ وجودمکنمی ، تو را حس مکنمی را لمس مقلبت
 

 یکنی خودت موانھی ، تو آخر مرا دیکنی نگاھت مری ، مرا درگیکنی مآرامم
 

  نداردیی کس جز تو در قلبم جاچی ندارد ، ھی داشتنم تمامدوست
 

 ! نداردید با تو بودنھا حنی ، ای ندارد ، تو مال منی جز تو سرپناھقلبم
 
 شودی مدای تازه پی ، در ھر تکرار حسشودی تکرار مو
 

  قلبمانی برای بھ وسعت عشقمان ، ھر عشقی حسھر
 

  امختھی تو ری ام را بھ پای کھ تمام زندگی ، منی لحظاتم شده اتمام
 

  ھدر نرودھودهی بنجای ام تا بھ ای زندگنگونھی کھ ادمیدی زودتر تو را مکاش
 
 ستی عشق چفھممی ، حاال کھ با توام مستی چی زندگفھممی حاال مو
 

  عاطفھی بی و روزھایی ، من بودم و تنھای بود ، نھ حوصلھ ای از آمدنت نھ حسقبل
 

  از تو و غرق در عشقزی پر از احساسم ، لبرحاال
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 بھ می ما را ، رفتھ اندیبی نمچکسی کھ ھمی بھ ما ، آنقدر ھا دور شده ارسدی نمچکسیھ
 ی نفسھای کھ فقط تنھا صدا ، صدانجاستی ، و امی ، در آغوش ھم آراممیی کھ تنھاییجا

 ی زمزمھ دوستت دارمھای قلبمان بگذارند ، تنھا صدا ، صدایماست ، اگر تپشھا
 !ماست

 
 می ھم قصھ عشق را بخوانی برانجای ، ھممی من و تو تنھا بماننجای ھمشھی ھمشدی مکاش

 .…میدر آغوش ھم آرام تا ابد بخواب ری ھم درگیی الالی، با صدا
 
 ! تکرار نشودچگاهی ھی کسی عشق برانی شود ، و ای عشقمان ابدتا

  ادی قلقلکم مدیعھ نکن بار:نایسار
 دوست دارم تو دخالت نکن:باربد
 برگشت و بھ چشمان باربد نگاه کرد و نای دختر بود سارنی اوونھی ددی کشیقی عمنفس
 ؟؟؟؟؟؟؟ی کنتی منو اذادیخوشت م:گفت
  کردم؟؟؟؟تتیمن االن اذ:باربد
  آره:نایسار

 یگیجرا دروغ م: چشمانش را گرد کرد و گفتباربد
 کھ من یدونی تو مگمیدروغ نم: باربد گذاشت و گفتی شونھ ھای سرش را رونایسار
   گردنم حساسمیرو

 خب اخھ دوست دارم:باربد
 من یول:نش نگاه کرد و گفت دستانش را دور گردن باربد حلقھ کرد و بھ چشمانایسار

 عاشقتم...دوست ندارم
 منم عاشقتم خانومم: زد و گفتشی شوکایشانی بھ پی با لبخند بوسھ اباربد
 نھی سی کھ باربد او را خانومم خطاب کرد غرق در لذت شد سرش را رونی اناازیسار

 گذاشت و چشمانش را نای سر ساری نگفت باربد چانھ اش را رویزیاش گذاشت و چ
 نگاه کند لشی باربد باعث شد کھ چشمانش را باز کند وبھ موبالی موبایبست صدا

   و چندسالھ اشنیسامان بود دوست چند
 جانم داداش؟؟؟:باربد

 ی خوبیسالم بار:سامان
  یصدبار بھت گفتم بھ من نگو بار: با حرصباربد

 شتھی پنایحرص نخور داداش سار:سامان
 بلندش را بدست گرفتھ بود و داشت با ی موھانیی انداخت پانای بھ ساری نگاھباربد

  کردی بھ مکالمھ باربد و سامان گوش میکنجکاو
  چطور؟؟؟؟؟؟؟؟؟شمھیآره پ:باربد

 بھمون یی تنھادیای گفت زنگ بزنم بھتون تا شماھم بنای رستوران تمی برمیخوایم:سامان
 دهیحال نم
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  چند لحظھھی:باربد
 زنگ زده تا رونی برن بخوانی منایسامان و ت: کنجکاوش نگاه کرد و گفتینای ساربھ

  نھای میریبپرسھ ماھم باھاشون م
  تنگ شدهنای دلم واسھ تمیبر: را رھا کرد و گفتشی موھانیی پانایسار

  فقط کدوم رستوران؟؟؟؟؟؟؟میای ماھم میسام: خطاب بھ سامان گفتباربد
  ساعت نھمیری مشھی کھ ھمیرستوران:سامان
  فعالیاوک:باربد
   م؟؟؟؟؟یریساعت چند م: و گفتدی تخت دونفره باربد دراز کشی رونایسار

 
 

 می اونجا باشدینھ با:باربد
  گھی دمی ساعت و نکی یعنی: انداخت و گفت شی بھ ساعت مچینانگاھیسار

 اوھوم:باربد
کوووووووو : گفترفتی مرونی کھ از اتاق بی تخت بلند شد و در حالی از رونایسار

 تا اون موقع
 دیپرونده جد: گفتی بلندی نشست و با صداونیزی تلوی مبل روبروی روباربد
 ؟؟؟؟؟؟؟یندار
  چرا دارم:نایسار

 ؟؟؟؟؟؟؟یدی نمحیتوض:باربد
 و زن رنی طالق بگخوانی کھ مھی زوجھیمربوط بھ : کنار باربد نشست و گفتنایسار

 دمی ندارم نمگھی شوھره می داره ولشویدرخواست گرفتن مھر
 اھان پاشو حاظر شو:باربد
 در اورد فشی کی را از توششی بلند شد و بھ اتاق باربد رفت لوازم آراشی ازجانایسار

 از اتاق فشی و بعد از برداشتن کدی و شالش را پوشی کرد مانتویمی مالشیو آرا
 شدی پخش مونیزی کھ از تلویبالی آمد باربد ھنوزم نشستھ بود و داشت مسابقھ والرونیب

 یآقا: را دور شانھ باربد حلقھ کرد و گفتتانش جلو رفت و دسکردیرا تماشا م
 دکترقصد حاظر شدن ندارن

 بھ اتاقش ی بلند شد و بعد از زدن چشمکشی زد و از جانای بھ دست ساری بوسھ اباربد
  بار باربدنی اولی کھ برای باربد نشست و بھ پارسال فکر کرد سالی قبلیرفت سرجا

 ٢٦نای داشت ساری الھی چشمان تیکلی بود قد بلند و ھی پسر جذابدیرا در دفتر سامان د
 در نای سامان و سارشدی محسوب مرانی ای ھالی وکنی از بھتریکیسال سن داشت و 

 ی بزرگی شرکت داروسازکی کھ ی سالھ ا٢٩ ی ساختمان دفتر داشتن باربد پسرکی
 و شنی عاشق ھم مداری چند دی باربد طناوی سامان بود سارھیداشت دوست دوران بچگ

منتظر بود کھ بھ   صبرانھی بنای باھم نامزد کنن سارندهیاالنم با ھم دوستن قراره ماه آ
 دوست دختر ھردو مغرور کی ھمسر وارد خانھ باربد شود نھ بھ عنوان کیعنوان 
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 باربد از فکر یصدا ھست با ی غرور چدوننی کھ باھمن اصال نمی وقتیبودن ول
قراره : مبل بلند شد و گفتی جذاب شده بود از رویلی آمد و بھش نگاه کرد خرونیب

 یپ زدی تینجوری کھ ایدختر تور کن
 خوامی رو مھی من بقی تا تو ھستنای سارزیاعصابمو بھم نر: کرد و گفتیزی اخم رباربد

 زمی عزکاریچ
  بخوا خجالت نکش واینھ بابا ب: چپ چپ نگاھش کرد و گفتنایسار

 ادمی امویاجازه خانوم معلم من مداد رنگ: از دستانش را باال گرفت و گفتیکی باربد
  ارمیرفتھ ب

 می برای باری در نیمسخره باز: نایسار
  شماھادی کردری دنقدریچرا ا:سامان
   بودکیتراف: گفتنشستی می صندلی کھ روی در حالباربد
 زم؟؟؟؟ی عزی خوبیینای سالم تیوااا:نایسار

 خوبم تو ی جونم مرسنایسالم سار: را ر آغوشش گرفت و گفتنای جلو رفت و سارنایت
 ؟؟یخوب
   چقدر دلم برات تنگ شده بودیدونیممنون خوبم نم:نایسار

 دیای گفتم تا بھ شماھم بگھ بی بھ سامنی ھمی برانطوریمنم ھم:نایت
 قربونت برم: گفتنشستی کنار باربد می صندلی کھ روی در حالنایسار

 باربد مھم است ی برانکھی و از ادی شننای گفت ساری نکنھ ایی خداھی لب ری زباربد
 کردندی صحبت مگھی و سامان و باربد باھم دگھی با ھم دنای و سارنایخوشحال شد ت

 گارسون امد و سفارش گرفت و رفت
 د؟؟؟؟ی طالق زنھ بھ کجا رسنیپرونده ا:سامان

 ھفردا دادگاھ:نایسار
  سوالھی نایسار:باربد
 زمیبپرس عز:نایسار

 ی کار کنیخوایتو بعد از ازدواجمون ھم م:باربد
 را ی طرز فکرنی نبود کھ ھمچیی با تعجب نگاھش کرد باربد از آن دستھ آدمھانایسار

 سوالتو دوباره شھی مشمیمتوجھ منظورت نم: با ھمان تعجب گفتنایداشتھ باشد سار
 یتکرار کن

 ی کار کنیخوایتو بعد از ازدواجمون ھم م: با زبانش لبش را تر کرد و گفتباربد
 ھمھ درس نخوندم کھ نیمن ا: را باال انداخت و با حرص گفتشی ابروی تاھی نایسار
   رو بشورمی جنابعالی کھنھ بچھانمیبش

  نبودنیمنظور من ا: خنده باربد گفتری زدند زنای و تسامان
  بود؟یپس منظورت چ: با ھمان لحن گفتنایسار

 زهیچ..منظورم:باربد
 زه؟؟؟؟؟یچ:نایسار
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 الشیخیاصال ب:باربد
 بگو باربد:نایسار

 جوابمو گرفتم:باربد
 ای سواال بپرسنی از انمی نبگھیخوبھ د:نایسار

  باشھ:باربد
 بھت ی ضرب گرفت ھنوزم توزی می انداخت و با انگشتانش رونیی سرش را پانایسار

   را بپرسدی سوالنی کھ باربد چنکردیبود فکرش را ھم نم
 ی شد دستانش را رومانی پشدی اون سوال را پرسنکھی از ادی را دنای کھ حال سارباربد

 سرش را نای بھش وارد کرد و نگاھش کرد ساری گذاشت و فشار کوچکنایدستان سار
 ی و برادی را در نگاھش دیمانیباال گرفت و بھ چشمان خوشرنگ باربد نگاه کرد پش

 باربد ی برای کرد و با چشمک بوسھ ایخنده ا  باربد را عوض کندی حال و ھوانکھیا
   نشستھنجای خانواده انیخجالت بکش: بود گفتدهی را دنایفرستاد سامان کھ کار سار

 بھ روت نمیبی میزی چنای از تو و تیتو سرت بھ کار خودت باشھ مگھ من وقت:باربد
 ارمیم

 دیبھ کارتون ادامھ بد: گفتی با لحن بامزه اسامان
 
 
 لب آھنگ را ری زشدی داشت پخش می مرتضدی رو روشن کرد آھنگ حس جدستمیس

 دست خودش ری بھش انداخت و دستش رو گرفت و زی نگاھمی باربد نکردیزمزمھ م
 ی لبخندنای سارکردی دنده بود گذاشت و با انگشت شستش دستش رو نوازش میکھ رو

 در خونھ ی باربد روبرونی ماشقھی شد بعد از چند دقرهیخ رونیبھ روش زد و بھ ب
 رنگ باربد ی الھی تی برگشت سمتش و با عشق بھ چشمانای سارستادیخانواده موحد ا

 باربدم مراقب خودت باش فردا اگھ تونستم ی بای وقت باگھیخب د:نگاه کرد و گفت
  شتی پامیم

 زمیمنتظرم عز:باربد
 کھ داشت باز یدی شد در رو با کلادهی پنی بھ گونھ باربد زد و ازماشی بوسھ انایسار

 باربد فرستاد و در رو ی برای در رو ببنده بوسھ انکھیکرد و رفت داخل و قبل از ا
 رو روشن کرد و بھ سمت نی زد و ماشی موند لبخند محوی بھ بستھ ارهیبست باربد خ

 خانھ اش راه افتاد
 

 ؟؟؟؟؟شدی دادگاه چجھینت:سامان
 نیا: گفتی سامان نگاه کرد و بعد از مکث کوتاھی کرد و بھ چشمان مشکی پوفنایسار

  ھمھ مدت اسکولم کرده بود
 ؟؟؟؟ی چیعنی: رو باال انداخت و گفتشی ابروی تاھی سامان
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 دادگاه اومده گفتھ ی دعوا و الم شنگھ تازه امروز اونم تویھھ خانوم بعد از کل:نایسار
  بخشمی ممویمن مھر

  گرفتھ؟؟لی وکرهی بگشوی مھرنکھی ایبرا: کرد و گفتیزی اخم رسامان
 بعد از چند ارهی گفت دوتا قھوه بی نشست و بھ منشزشی گفت و پشت می آره انایسار

  سراغ تو؟؟؟انی گرفتن طالق می زنا براشتریچرا ب: گفتقھیسامان دق
 کنمی مرد درکشون مھی ھمجنسشونم و بھتر از نکھی بخاطر ادی شادونمینم: نایسار

  دیشا:سامان
 ی گفت منشیدیی بفرمانای شد ساردهی در اومد نگاه ھردوشون بھ سمت در کشیصدا

 کھ یاومد داخل و قھوه ھا رو گذاشت و رفت سامان قھوه اش را برداشت و در حال
 ی براانی قراره خانواده باربد بیک: گفتنداختی میکی اون ی رو روشی از پاھایکی

 ؟؟؟؟؟؟یخواستگار
  جلو؟؟؟ی بری قصد نداری ھفتھ بعد تو چای ھقتھ نیفکر کنم آخر ا:نایسار

 ی ولی خواستگاری برامیخواستم بگم کھ مامانم بھ خانوادش زنگ بزنھ تا بر:سامان
  نھگھی منایت

 آخھ چرا مگھ اون دوست نداره؟؟؟؟؟؟: کرد و گفتی اخمنایسار
 کھ اون نسبت بھ ی حسخوادی منو نمن؟اویچھ دوست داشتن: زد و گفتی پوزخندسامان

 من داره ھوسھ نھ دوست داشتن
 ؟یکنی می فکرنیچرا ھمچ:نایسار

 کھ بامنم ھست ی کھ نفھمم دوسم نداره اون در حالستمیچون اونقدرھا ھم احمق ن:سامان
 بھتر از من آشنا بشھ یکی صددرصد اگھ با رهی ھم می اگھی دینگاھش بھ سمت پسرا

   با اونرهی و مکنھیمنو ول م
 نجوری انای کھ تکردی کرده بود فکرش رو نمدای پنای نسبت تی بدیلی حس خھی نایسار

 باربد اون رو ی اگر روزکردی فکر منی باشھ سکوت کرده بود و داشت بھ ایدختر
 ای مونھی عاشقش مده؟ھنوزمی انجام می چھ کارگھی زن دکیول کنھ و بره سراغ 

 فکر کنھ با ییزای چنی بھ ھمچشتصال دوست ندانھ؟سرش رو بھ شدت تکون داد ا
  سامان از فکر خارج شد و بھش نگاه کردیصدا

   و بره بھش نخ بدهادی از باربد خوشش بنای کھ مبادا تدمیترسی منی از اشھیھم:سامان
 خواستی اون مدادی رو انجام می کارنی ھمچنای فکر کرد کھ اگر تنی کرد و بھ ایاخم

 رو قبول نای کھ محال است باربد تدونستی رو خوب منی خودش ھم ای کنھ ولکاریچ
 کھ غرق در ی زد و سرش رو باال اورد و بھ سامانیکنھ باربد دوسش داشت لبخند
 ؟؟؟؟؟یکنی نماتچرا باھاش ک:افکارش بود نگاه کرد و گفت

   فرصت مناسبمھیمنتظر :سامان
 خورهی اصال بدرد تو نمنای تنمی بی مکنمی فکر منیاالن کھ دارم بھ ا:نایسار
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 سمت نای کھ تدهیترسی منی کھ گفت از ای زد و بھش نگاه کرد وقتی لبخند محوسامان
 گذاشت و از زی می توھم رفت فنجون قھوه رو رونای ساورافھی کھ قدی دادیباربدم ب

 ؟ی نداری من برم باال کارگھیخب د: بلند شد و گفتشیجا
 ینھ با:نایسار

 یبا:سامان
 

  بودنھ با تویعنی ی و دلخوشعشق
  ھر شب ببوسم آروم چشاتویعنی
  تو باشھی دستای دستم تویعنی

  تو باشھی قلب من فقط جایتو
  سرت رو شونمیعنی ی و دلخوشعشق

  خوب عاشقونمی لحظھ ھایعنی
 رهی ما قرار نگنھی بیشکی ھیعنی
 رهی نمادمی لحظھ تو رو کی یعنی

  خودشھ من کھ باھاتمی سوی کھر
  وفا بشھ من کھ باھاتمی بایدن
  ھمھ جا من کھ باھاتمشھی ھمتا
  من کھ باھاتمای عشقھ من بایب
  ھمھ احساسنی تو و ای پامونمیم

 نجاستی تو تو قلبمھ فقط ھمیجا
  قشنگتیای روی توذارمی مپا

  قشنگتی چشماشھی مستمی نھستو
 قرارمی بی لحظھ ھانی اعاشق

  کنارمینیشی می با مھربونکھ
  کم کمکنھی تو خونھ رو پر معطر

  عشقو حس نکردمینطوری حاال اتا
  خودشھ من کھ باھاتمی سوی کھر
  وفا بشھ من کھ باھاتمی بایدن
  ھمھ جا من کھ باھاتمشھی ھمتا
  من کھ باھاتمای عشقھ من بایب
 ) بارانالدیم_من کھ باھاتم(

 رو پارک نشی در شرکت ماشی کنھ روبروزشی بود بره شرکت باربد و سورپراقرار
 شد و وارد شرکت شد ادهی پنی کھ گرفتھ بود از ماشیکرد و بعد از برداشتن دستع گل

 یدگی نشستھ بود و داشت بھ کاراش رسزشی باربد پشت می منششناختنشیھمھ م
 ؟؟؟؟ دکتر ھستنیآقا:  و گفتستادی ازی می جلوکردیم
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سالم خانوم موحد : و گفتستادی اسشیی بود بھ احترام عشق ری کھ دختر مھربانیمنش
 د؟؟؟؟؟یخوب ھست

 درسا جان دیاخ ببخش: و گفتدی کوبشیشانی با دستش بھ پشی بخاطر حواس پرتنایسار
 ؟؟ی ممنون خوبم تو خوبزمی رفت سالم کنم سالم عزادمی

 بھشون اطالع بدم شما دی دکتر ھستن بزاریممنون بلھ آقا: زد و گفتی لبخنددرسا
 دیاومد
   کنمرشی غافل گخوامی می بگخوادینھ نھ نم:نایسار

  دییپس بفرما: تر شدقی درسا عملبخند
   فعال: زد و گفتی چشمکنایسار

 
  سالم عشقم: و بدون در زدن وارد شدستادی در دفتر باربد ایروبرو
 باربد تنھا سکوت کرده بود و ی ولردی نگاھش کرد تا جواب سالمش را بگمنتظر

 کرد وبعد از بستن یزی اخم رکردی دستش بود نگاه می کھ تویداشت با دقت بھ برگھ ا
 کھ دونستی نمی بھ برگھ نگاه کرد نامھ بود ولی و با کنجکاوستادیدر کنار باربد ا
 رهی گذاشت و بھ باربد خزی می بود رو روتش کھ ھنوز دسی دستھ گلھیفرستنده اش ک

 نگفت باربد ھنوزم مشغول خوندن اون نامھ بود او اصال متوجھ یزی چقھیشد چند دق
   ھم نشده بودنایحضور سار

  باربد؟؟؟؟؟؟؟؟یبار:نایسار
 بااااااااربد؟؟؟؟؟؟: گفتغی نگرفت حرصش گرفتھ بود با جیجواب
 ی کھ کدونستی نگاه کرد نمنای بھ ساریجی متعجب سرش را باال گرفت و با گباربد

 ؟ی اومدیتو ک:وارد دفترش شده بوده لبش را تر کرد و گفت
 عوض سالم کردنتھ؟؟؟؟: با حرص گفتنایسار

 سالم: زد و گفتی لبخندباربد
  باربدیشعوری بیلیخ: گفتی ساختگی و با بغضزونی آوی با لباننایسار

 آخھ چرا؟:باربد
 دی فھمتمی منشی بلند کھ حتی سالم اونوقت من االغ با صدایچرا؟؟ تو فقط گفت:نایسار

 با ی داشتی دستت کھ اونجورھی اون چنمی ببسای اصال وایدیگفتم سالم عشقم و تو نفھم
 اون ؟؟ھان؟؟؟؟بگویکشی من اومدم تو خجالت نمی متوجھ نشدی کھ حتشیخوندیدقت م

 ھیچ
  دربار شرکت بود درضمن بھ خودتم فحش ندهزمی عزستی نیزیچ:باربد
  فحش ندمگھی دکنمی می سعآھان باشھ:نایسار
بابا : گفتی بچگونھ ای کھ بود نشست و بھ باربد نگاه کرد با صدای راحتی صندلیرو

 باربد؟؟؟
 جان دلم؟؟: با خنده گفتباربد
  حوصلم سل لفتھ:نایسار
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  کم کنرشویخب ز: کنارش نشست و گفتباربد
  مسخره: حرص نگاھش کرد وگفتبا

  نھ مس گاوه: گفتی با لودگباربد
  باربد؟؟ی زدیزیچ:نایسار

  جوانایاره مار:باربد
   خورده بھ سرتیزی فکر کنم چمیپاشو پاشو بر:نایسار

 م؟یکجا بر:باربد
  مگھ نھ؟کھی رمانتیلی خگھی دست تو دست ھمدمی قدم بزنمی بگردمیبر:نایسار

 ؟ینیبی مادی عاشقانھ زلمیف: گفتشخندی با نباربد
  چطور؟بایآره تقر:نایسار

 دنی نشون ملمای رو تو فیگی می کھ تو دارییزای چنیخھ اا:باربد
 دوست داشتم با عشقم قدم بزنم شھی خب من ھمی ولدنی نشون ملمایخب آره تو ف:نایسار

 میری بگگروی ھم دیو دستا
  میآھان خب بلندشو بر:باربد
 سرش را مرتب کرد باربد ھم ی بلند شد و شال روشی زد و از جای لبخندنایسار
   اومدنرونی از در شرکت بگھی رو برداشت باھم دلشیوسا
  کنم؟کارشی خودم اومدم چنی من با ماشگمیم:نایسار

  راننده ببرتش بزارتش درخونتونگمیم:باربد
  می بریاوک:نایسار

کجا : باربد گفتقھی شدند و باربد حرکت کرد و بعد از چند دقنی سوار ماشگھی ھم دبا
 م؟یبر

 سای وایدی ھر جا پارک ددونمینم:نایسار
 یخستھ نباش:باربد
 گوش شدی کھ داشت پخش می نگفت و در سکوت بھ آھنگیزی کرد و چی خنده انایسار

  ومدی و ادا مخوندی و باھاش مدادیم
  جوره خاصھی من عاشقتم
 خواستی کھ تو دلت میاونجور

 گنی دستم کھ ھمھ می دادکار
  ھوش و حواسی بشدم
  تورو دوست دارمتمن
  دلم ھنوز دارمتتو
 شمارمتی می اھیثان
  کھ ھستینی ھمنھیھم

 ھی و زارھی از حاال گرھیماری بیعاشق
 ھی کھ تکرارھیدرد
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  کھ ھستینی ھمنھیھم
 ھی من مگھ چعاشقتم

 ھی از امروز تو بگیھرچ
 ھیکی بده انگار دل ما دوتا صداشونم گوش

  تورو دوست دارمتمن
  دلم ھنوز دارمتتو
 شمارمتی می اھیثان
  کھ ھستینی ھمنھیھم

 ھی و زارھی از حاال گرھیماری بیعاشق
 ھی کھ تکرارھیدرد
  کھ ھستینی ھمنھیھم

  واسمبھی دلم عجحال
  واسمبھی غربی عجحالم

  گرفت نفسمگھی بار دھی کرده کھ ی کارھی دی حس جدنیا
  تورو دوست دارمتمن
  دلم ھنوز دارمتتو
 شمارمتی می اھیثان
  کھ ھستینی ھمنھیھم

 ھی و زارھی از حاال گرھیماری بیعاشق
  ھی کھ تکرارھیدرد
  کھ ھستینی ھمنھیھم

   )زادهیمحمد عل_ کھ ھستنھیھم(
 
 

 ھنوزم داشت آھنگ رو زمزمھ نای شدند سارادهی و پستادی پارک اھکی ی روبروباربد
  کردیم

 م؟ی کنکاری از پارک خلوتم ھست چنمیخب ا:باربد
 دونمینم:نایسار

 دونمی من میول: زد و گفتیزی آمطنتی لبخند شباربد
 کرد و بعد از دنی گذاشت و شروع بھ بوسنای لبان ساری لحظھ لبانش را روکی در و

 شد صورتش از خجالت سرخ شده رهی خنای ساریچند لحطھ ازش جدا شد و بھ چشما
 شھیاووووم چقدر خوشمزه بود م: کرنش گفتتی اذی زد و براشی بھ رویبود لبخند

  ھم طعمشون رو بچشم بھم مزه دادگھی دباری
  نتمونیبی میکی میخجالت بکش تو پارک: و گفتدی کوبشی بھ بازوی مشتنایسار

 میکنی مگھ جرم منھیخب بب:یالیخی با بباربد
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 آره جرمھ:نایسار
  گل کردشی بازلی وکنیباز ا: و گفتدی کوبشیشانی با دستش بھ پباربد
 لی از خداتم باشھ کھ دوست دخترت تحصشیییا: نازک کرد و گفتی پشت چشمنایسار

 کردست
  نھ دوست دخترمیتو زنم:باربد
 نگلمی من ھنوز سی ھانستمی گفتھ من زن توام؟؟؟اگھ زنتم پس کو حلقم؟؟؟؟؟نیک:نایسار

  تی خواستگارامی ھمون شب مانیبزار مامان و بابام ب:باربد
 کنمی دارم بھ بھت شک مگھی دیگی منوی ھمی دار پنج ماھھ کھکیتو االن نزد: نایسار

 نجوری ھمی و نداری بھ من و احساسم شک کنی بخوانکھی تو حق ای ولدونمیم:باربد
 یی تنھاتونمی نمی ولی من دوستت دارم ساردمی رو نمی اجازه انیکھ من بھ خودم ھمچ

  نھ؟ای خانوادمم باشن دی باتی خواستگارامیب
  اگھ ناراحتت کردمدیآره حق با توعھ ببخش:نایسار

   ندارهیاشکال: زد و گفتی کھ داشت لبخندی با وجود ناراحتباربد
 آغوش ی خودش رو تونی ھمی کھ باربد ھنوزم دلخوره برادونستی خوب منایسار

 گھیناراحت نباش د:باربد انداخت و گفت
 زمی عزستمین:باربد
 ی از نگاھت معلومھ کھ ھنوزم ناراحتشناسمی من تورو میھست:نایسار

 گھی دستمی نگمید دارم م:باربد
 ؟؟؟یزنیخوبھ حاال چرا م:نایسار

 شد خودش ھم خندش نای نازک کرد کھ باعث خنده ساری مثل دخترا پشت چشمباربد
 دیخندی نمیگرفتھ بود ول

  دهی حال میلی چمنا خی رومینی بشایب:باربد
 نی انای سارنیبب:باربدم بعد از اون نشست و گفت زودتر از باربد نشست و نایسار
 ستی نی اصال شوخزنمی کھ میحرف
   بود منتظر بود تا ادامھ حرفش رو بزنھی جدیلی باربد خافھی نگاھش کرد قنایسار
 خب بگو:نایسار

 میمن دوست دارم دوماه بعد از ازدواجمون بچھ دار بش: گفتشی با ھمون لحن جدباربد
 تا ١٧ ی باشن تا وقتونی در میکی دختر خالصھ شی پسر دوباره بعدشیدختر باشھ بعد

 شدن
 باربدم نگاھش کردی گرد شده بود و داشت با تعجب بھ باربد نگاه منای سارچشمان

 و زد رهی خودش رو بگی اونقدر بامزه شده بود کھ نتونست جلونای سارافھی قکردیم
 باربد و محکم یفتاد بھ جون موھا کھ تازه از بھت خارج شده بود انای خنده سارریز
 تا؟؟؟؟؟؟؟؟؟١٧ھ؟؟؟؟ی مگھ جوجھ کشیعورشی بیلیخ:گفتی مغی و با جدشونیکشیم

 ھم ایمی قدھیمگھ چ: رو از خودش جدا کنھ گفتنای داشت ساری کھ سعی در حالباربد
  تا بچھ داشتن اخخخخ موھام ول کن بچھ١٨-١٧
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 ارمی بتونمی بچھ نمھی از شتریگفتھ باشم من ب: باربد رو ول کرد و گفتی موھانایسار
 واست
 آخھ چرا؟؟؟؟:باربد
 شھی خراب مکلمیھ:نایسار

   خندهری ززنھی می ھگمی میزیچیدرد تا : گفتغی با جنای خنده سارری زد زباربد
 دمی خدا پوکی واانای ساری باحالیلیخ: خنده اش گفتی البھ الباربد
 گھی دیجای می پاشو بریدی خندیادی خب زیلیخ:نایسار

 مثال کجا؟: بلند شد وگفتباربد
  نھ منییراننده تو: باربد حلقھ کرد و گفتی دستش را دور بازونایسار

   خدا راننده نشده بودم کھ اونم شدمیا:باربد
 بھت یلیاتفاقا خ: گفتی با دقت بھ چھره باربد نگاه کرد و بعد از مکث کوتاھنایسار

 ادیم
 دست شما دردنکنھ:باربد
 کرد و دست باربد رو ول کرد و جلوتر از اون شروع کرد بھ راه ی خنده انایسار

 شدند و باربد بھ سمت خونش نی سوار ماشگھی باھم دومدیرفتن باربدم پشت سرش م
  خونت؟؟؟؟می برمیخوایم: برگشت سمت باربد و گفتری مسنیدی با دنایحرکت کرد سار

  آره:باربد
 م؟ی بگردمیمگھ قرار نشد بر:نایسار

 میگردی ممیری منای با سامان و تلھیفردا تعط:باربد
 ادی بنایمن دوست ندارم ت: گفتی کرد و با لحن نسبتا بدی اخمنای اسم تنی با شندنایسار

   بگویفقط بھ سام
  بگم؟دیچرا نبا: با تعجب گفتباربد
 جمع ما حضور ی کھ توستی نیازی نگھیچون سامان قراره باھاش بھم بزنھ د:نایسار

   کنھدایپ
  بھم بزنن؟؟؟خوانیچرا م:باربد
  ھیچون دختر تنوع طلب:نایسار

 شمیمتوجھ منظورت نم: گفتیجی با گباربد
   بپرسی برو از خود سامی کنجکاویلی اگر خگھیاه ول کن د: ی حوصلگی با بنایسار

 نی ادونستی رو نمنای ساری حرفالی سکوت کرد دلدی او رو دھی حوصلگی کھ بباربد
 شدن و سوار ادهی ھردو پستادی ساختمان ای بودن روبرویمی باھم صمیلیدونفر خ

 یلی دلدونستی نمکردی اخمو نگاه مینای سکوت بھ ساریآسانسور شدند و باربد تو
 کھ رفتی مادشی اورد کھ باربد یدر م ی موقعھا اونقدر بچھ بازی بعضھی چشیناراحت

 اول بره داخل نای تا سارستادیدر خونش روباز کرد و منتظر ا سالشھ ٢٦ دختر نیا
 ی بھ خونھ باربد انداخت و خودش رو رویی نگاه گذراھی شھی وارد شد مثل ھمیوقت

 شد زن و شوھر رهی نصب بود خواری کھ از ھردوشون بھ دیمبل پرت کرد و بھ عکس
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 بوده شی کھ وارد زندگستی نی پسرنی تمام کاراشون مثل انھا بود باربد اولی ولدننبو
 او عاشق کردی با ھمھ فرق مشی دوست بودن اما باربد براھی شی اونھا فقط برایول

 نبوده کھ وارد ی دخترنی ھم اولنای عادت نبود عشق بود سارایباربد بود حسش ھوس 
 با ھمھ نای ساری بودن کھ با باربد بودن ولیادی زد باربد شده قبل از اون افراھیزندگ
 حضور کردی را تا صبح با او سر مشی کھ فقط شبھایداشت عشقش بود نھ شخصفرق 

 باربد؟؟؟؟:باربد رو در کنارش حس کرد برگشت و بھش نگاه کرد و با بغض گفت
 جانم؟؟:باربد
 ترسمیمن م:نایسار

 ؟؟؟؟یاز چ:باربد
 گھی راحت و آسون بھم دیلی باربد ما خھی چیدونی از دستت بدم منکھیاز ا:نایسار
  ما عشقھ؟؟؟نی بنظرت حس بمیدیرس

 ی دوستت دارم ساریلیعشقھ من خ: رو در آغوشش گرفت و گفتنای سارباربد
 شھ؟؟؟ی دوست دارم کھ باورت نمیاونقدر

  وفتھی بی اتفاق بدھی قراره کنمی چرا ھمش حس مدونمینم:نایسار
  وفتھی نمی اتفاقچی ھشاالی ایبھ دلت بد راه نده خانوم:باربد

 
 

 باربد قرار داد و بھ فکر فرو نھی سی گفت و سرش رو روییشاالی لب اری زنایسار
 وفتھی بی قراره اتفاق بدکردی داشت ھمش حس میبیرفت از عصر تا االن دلشوره عج

 بھ خواستی نمی وجود باربد بود حتونی آرامش رو مدنی کرده بود و ادای پیآرامش نسب
 از گفتنی نمیزی چچکدومشونی گذشتھ کھ ھدر چقدونستی لحظھ نبودش فکر کنھ نمھی

 زد مثل پسر ی شد لبخندرهی غرق در خوابش خافھی اومد و بھ قرونیآغوش باربد ب
 بھ ی رو لمس کرد بوسھ اششیبچھا شده بود دستش رو برد سمت صورتشو تھ ر

 رو باز کرد و خپالی بلند شد و بھ سمت آشپزخونھ رفت در شیگونش زدو از جا
 برداشت و مشغول خوردن شد باربد ھنوزم خواب بود بھ ی کرد ژلھ اهگاداخلش رو ن

 تخت نشست و لپ ی کنار تخت بود روی عسلیسمت اتاق باربد رفت و لپ تاپش رو
 رو شونیکی توش نبود پوشھ اھنگا رو باز کرد و ی خاصزیتاپ رو روشن کرد چ

   بودکھیفرداھا تار گ نشھ اھنداریانتخاب کرد و گذاشت صداش رو کم کرد تا باربد ب
 

  من مراقب کارات باشمچرا
  چون من تو فکر آوانتاژممی ھمش پل ِ و اگھ ھنوز با ھمیفھمی نمخودت
  باز باھات باشمی بگشھی مروت
  شده ھمھ تئاطراشملی تعطگھی وقتھ دیلی ختھران

  باھات باشمخوامی نمنھ
  فرق کردمآره
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  برگردمگھی دخواموی وقت نمچی کھ رامو چپ کردم و ھگمی مراست
 دی ماه بحرانو انواع تھدشی اون دورانو شبھ

 ی و افکار ردی قدی شدن ھمھ عکساکراپ
  از بسی خستھ نشدیداری بامشبم

 ؟ی ھرجارو برنامھ کردھرشبو
 کھی تارفرداھا
 کھی تارفرداھا
 کھی ما بارنی براھھ

 کھی فرداھا تارآره
  کھیی برم جاخوامی ممن
 نکھی نباشھ تا ایکس

  کھی منو داری جرات تنھا موندن بیگفتی مخودت
 ادی از چشات اشک مداره

 ای تو نقشھنوزم
 یستی پا آرتھی

 انی مثھ فرشچیکنی می و نقاشیستیمی وانھی دوساعت جلو آیروز
 اسی از نظر تو تش چی زندگنمی ببگو

  ؟ادیَ پول ِ کش بدوی مرد با اسب سفھی کھ یسی واانقدر
 ..نھ
 اتی غرق شدن کشتھیچ
 یکنی نداره تو کھ شنا مبیع

 یخودی چرا بگھی دیخوری مغصھ
 ستمی ، درسامو بزتری اخمامو رکنمی ، پس مستمی بحثارو ننی امن
 ستنی عکساشون نھی آدما بھ خوبنی از اچکدومی ھدمی تو فھمبعد
  دنبالمای ننھ
 .. من خوشحالمیستی ننکھی ااز

… 
 کھی تارفرداھا
 کھی تارفرداھا
 کھی ما کھ بارنی براھھ

  کھیی برم جاخوامی ممن
 نکھی نباشھ تا ایکس

  کھی منو داری جرات تنھا موندن بیگفتی مخودت
 )باکیمحمد ب_کھیفرداھا تار(
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 باربد نشست و لبش رو بھ گوشش ی پای و رورونی تخت بلند شد و رفت بی رواز
 نشون نداد ی اسمش رو صدا زد عکس العملی آرومیلی خی کرد و با صداکینزد

 حوصلش سر رفتھ بود دوباره اسمش کردی مکاری خب چی کھ خستست ولدونستیم
 ی شد و رفت توند پاش بلی نگرفت کالفھ شده بود از رویرو صدا زد بازم جواب

 داری بینجوری ادی قدی باومدی دلش نی روش ولزهی برخی آب خواستیآشپزخونھ م
 ی بلندیلی خی با صدانباری ا دوباره رفت و کنارش نشست وزدیکردنش رو م

  باااااااااربد:گفت
 ھوووومم؟؟؟:باربد
 خونت کھ یپاشو حوصلم سر رفتھ تو منو اورد: باربد رو گرفت و گفتی بازونایسار

  ی بخوابیریبگ
  خوابم بردی چجوردونمی نمدیببخش: و گفتدی بھ صورتش کشی دستباربد

 ی ولی نداره خستھ بودیاشکال: شد و دست باربد رو گرفت و بلندش کرد و گفتبلند
  تو اتاقتمیخب بلندشو بر

  بد بد؟؟؟یم؟؟ھوممم؟؟؟کارای کنکاری تو اتاق چمیبر: گفتطنتی با شباربد
   تو تراسمی برای اصال بیشعوری بیلیخ: و گفتدی باربد کوبی بھ بازوی حرص مشتبا

  گھی تو ھمون اتاق دمیریچرا تو تراس م:باربد
 بھش رفت و بھ سمت تراس رفت باربد ھم پشت سرش وارد ی چشم غره انایسار

 ی بودن با صداندهی ھردو بھ فکر آکردندی نگاه مرونیتراس شد ھر دو بھ منظره ب
   باربد از فکر خارج شدندلیموبا

 جانم؟؟؟:باربد
 
 

 د؟؟؟یسالم مامان جان ممنون خوبم شما خوب:باربد
 

 گذره؟؟؟؟یخداروشکر چخبرا خوش م:باربد
 
   بخندد کنجکاو شده بودی بلندی مادرش چھ گفت کھ باعث شد باربد با صدادانستینم

   حواست بھ بابا باشھدی بایپس حساب:باربد
-....... 

 گھ؟؟؟؟ی میبابا چ:باربد
-...... 

  دمیجام م منم ھمون کارو انیکردی مکاری چتیبھش بگو خودت تو دوران جوون:باربد
-...... 

   افتادیزی چادی نگاه کرد ناگھان نای و بھ ساردی دوباره خندباربد
 د؟؟؟؟یگردی برمی مامان کیراست:باربد
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-..... 
  کنمی رو بھتون معرفیکی خوبھ چون قراره یلیخ:باربد

-..... 
 نیفھمی منیایم:باربد

-.... 
  دختر موردعالقمو بھتون نشون بدمخوامی بابا میا:باربد

 دی رو دنای سارافھی باربد کھ قکردی گرد شد داشت با تعجب نگاھش منای سارچشمان
خب مامان جان من برم بھ بابا و باران سالم : زد و خطاب بھ مادرش گفتیچشمک

 برسون فعال
انوم  خیبھ زود: حلقھ کرد و گفتنای رو قطع کرد و دستانش رو دور کر سارلشیموبا

  یشیخودم م
  دوست دارمیلیخ: شد و گفترهی زد و با عشق بھ چشمان باربد خی لبخندنایسار

   شتریمن ب:باربد
 
 

   پاکت آوردهھی براتون کی دکتر پیآقا:درسا
 ھ؟؟؟یاز طرف ک: شد و گفترهی جوانش خی بھ منشی با کنجکاوباربد
 اسم فرستنده رو نزده:درسا

  نمشیبده بب: بھ درسا گفتنی ھمی شد براشتری باربد بیکنجکاو
 پاکت رو بھ دست باربد داد و بعد از گفتن با اجازه از دفتر باربد خارج شد باربد درسا

 بود اونم در وضع نای ساری شوکھ شد عکسادی کھ دیزیدر پاکت رو باز کرد از چ
 است دهی تخت دراز کشی روانی کھ با تن عری دخترنی اشدی افتضاح باورش نمیلیخ
 جا خوش کرد چشمانش رو بست شی گلودر ی بغضدی باشد دستانش لرزشینایرسا

 کھ ی با شدت چشمانش رو باز کرد و عشقدی بستھ اش دی رو پشت پلکانایچھره سار
 نامنظمش نشان از ی خودش رو بھ نفرت داد نفسای داشت جاناینسبت بھ سار

 رتی مرد بود غکی او زدی اش با شدت مقھی از حدش بود نبض شقشی بتیعصبان
 رو نشی ماشدی حکم عشقش رو داشت کلشی پقھی چند دقنی ھما کھ تی زنیداشت رو

 از ساختمان شرکتش خارج شد و با سرعت بھ سمت ی حرفچیبرداشت و بدون گفتن ھ
 بار تصادف کند نی بود چندکی باال بود نزدیلی حرکت کرد سرعتش خنایدفتر سار

 پشت شی و منشد باز بوشھی مثل ھمنایدر دفتر سار شد ادهی و پستادی ساختمون ایجلو
 نای رو بھ شدت باز کرد سارنای در اتاق ساری نشستھ بود بدون نگاه کردن بھ منشزیم

 باربد تی کھ وضعنای نگاه کردند سارنی کھ در اتاقش با تعجب بھ باربد خشمگیو مرد
 و از دی شما برشھی اگھ می فتحیمن متاسفم آقا: رو کرد بھ سمت مرد و گفـتدیرو د
  بھتون وقت بدنی اگھی زمان دکی یا بردی بخوایمنش
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 بلند شی از جانای رفت ساررونی قبول کرد و از اتاق بدی رو دتی کھ وضعی فتحیآقا
 ... اتفاقزمیسالم عز: و دستش رو گرفت و گفتستادی باربد ایشد و روبرو

ب شد با بھت دستش رو  حرفش را کامل نزده بود کھ سرش بھ سمت مخالف پرتاھنوز
 بود کھ او ی بارنی چندماه اولنی تمام ای گونش گذاشت و بھ باربد نگاه کرد تویرو

   بلند کرده بودشیدستش رو رو
  باربد؟؟؟؟ی کار کردیتو چ:نایسار

   ھرزهکھیخفھ شو زن: با دادباربد
 بود باربد بھ او گفت خفھ شو گفت ھرزه؟؟؟؟نھ باربد جی از قبل شد گشتری بنای ساربھت
 زدی حرف نمینجوری انای با سارچوقتیاو ھ
 ؟؟؟؟ی گفتیتو چ..تو: با بغضنایسار

 خوامیببر صداتو نم: گفتادی رو در مشتش گرفت و با فرنای ساری مانتوقھی باربد
  صداتو بشنوم

 ی ھادادی کھ از دادو بنای ساری مبل پرتش کرد منشی را ول کرد و روشی مانتوقھی
 بود با دفتر سامان تماس گرفت و موضوع رو بھش گفت سامانم با عجلھ دهیباربد ترس
 باربد ی توش بود اومد تا خواست در رو باز کنھ صدانای کھ دفتر سارنییبھ طبقھ پا
 روھم یزی برگھی دیکی با ی کھ بخوای پست باشرنقدی اکردمیفکر نم:گفتیاومد کھ م

 ی کنانتیو بھم خ
 ؟؟؟یگی میتو چ... دونمیمن نم...من : گفتھی با گرنایسار

نگاه کن تا : گفتی بلندی پرت کرد و با صدانای ساری جلوزی می عکسا رو روباربد
  گمی می چیبفھم
 برانش دستش رو بھ سمت عکسا برد و نگاشون کرد ھر لحظھ ی با دستانایسار

 ھمونجور کھ داشت دی دی پوششچی عکس بدون ھی خودش رو توشدی مشتریتعجبش ب
 ...آخھ.. ممکنھریغ..نیا: با بھت گفتکردیعکسا رو نگاه م

 خودش ھم شک کرده بود ی نداشت کھ بخواھد باربد را قانع کند کھ حتیزی چچیھ
 شی برایلی بود خدهی دراز کششی کھ روی از گرفتھ تختی عکسا رو کنی ادونستینم

 فکر کند کھ قبال نی بھ اتوانستی نمی اونقدر اوضاعش خراب بود کھ حتیآشنا بود ول
  دهی تخت رو کجا دنیا

  متنفرمنایازت متنفرم سار: زد و گفتی پوزخندباربد
 ھمش نایبخدا ا...باربد: شد باالخره اون اتفاق بد افتاد با ھق ھق گفتشتری بشی گرشدت

  دروغھ
 نجای کھ ای زننی ای چھ دروغیقسم خدا رو نخور عوض: زدادی فرنی خشمگباربد
  یی تونای ساریی تودهیخواب
توروخدا ازم متنفر : دست باربد رو گرفت و گفتھی بلند شد و با گرشی از جانایسار

  کنمینباش باربدم التماست م
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 گم نمی نحستو ببختی رنی اخوامی نمگھید: رو پس زد و گفتنای با نفرت دست سارباربد
  رونی بمی از زندگیشیم

 بود نای سارھی کھ ھدی از زدن حرفش دستش رو بھ سمت گردنش برد و گردنبندبعد
 نکرد و از ی توجھدی و در اتاق رو باز کرد سامان رو دشی پایرو پرت کرد جلو

 فرمون گذاشت قطرات اشکش ی شد سرش رو رونشی رفت و سوار ماشرونیدفتر ب
 ھی ی زندگی توییزای وقتا چیعض کنھ؟؟؟بھی گردی کھ مرد نبا گفتھی کختیری وقفھ میب

 باربد داستان ما ی کنی خودت رو خالیتونی کردن مھی کھ فقط با گردهیشخص رخ م
 رو یینای رو از دست داد او ساریزی االن او بد چی نبود ولزای چنجوری و اھیاھل گر

 فکر شھی کھ ھمی دخترنایاز دست داد کھ حاظر بود بخاطرش جانش را ھم بدھد سار
 رو روشن کرد و از اون نی کرده بود ماشانتی بھ او خکندی با ھمھ فرق ماو کردیم

 خواھر بود فکر شی کھ براکردی نگاه میمنطقھ دور شد سامان با تعجب بھ دختر
 تر بود کی از برادر ھم نزدشی کھ براشی بھ دوست دوران کودکنای سارنکھیکردن بھ ا

 شد و بھش نگاه نایوارد اتاق سار ی آرومی با قدمھادادیزارش م کرده است آانتیخ
 و کردی مھی دستش گرفتھ بود و گری نشستھ بود و گردنبند باربد رو تونی زمیکرد رو

 نشست و سرش رو در آغوشش نی زمی کنارش روگفتی لب اسم عشقش رو مریز
 شی زندگی تویادی زی گناھھ درستھ پسرای بنای کھ سارگفتیگرفتھ بود حسش بھش م

 از اونا نداشت او چکدومی نسبت بھ باربد داشت رو نسبت بھ ھکھ ی حسیبودن ول
 رو پر یوانی لنھی مبل بشی کمک کرد کھ رونایسامان بھ سار.... یعاشق باربد بود ول

 کنارش دهی نشون نمی عکس العملچی ھنای ساردی دیاز آب کرد بھ سمتش گرفت وقت
 ی آب رو بخوره وقتونھ کرد و کمکش کرد تا بتکینزد رو بھ دھنش وانینشست و ل

 زی می رو رووانی رو خورد سامان لوانی نصف لبای با کمک سامان تقرنایسار
  افتاده؟؟؟یچھ اتفاق: و گفتدی کشی نگاه کرد و آھنای گذاشت و بھ سارشیروبرو

 قصد بند اومدن نداشت با دستش بھ سمت عکسا اشاره کرد و شی کھ گرنایسار
   باربد فرستادنیاونا رو برا...او:گفت
 کھ اون شمی نمنیمنکر ا...بخدا دروغھ: ھق ھقش ادامھ دادونی شد و مشتری بشیگر

  کنمی نمانتی بھ باربدم خچوقتی من ھی ولستمی عکسھ من نی کھ تویدختر
 رو در نای سارچوقتی نگاه کرد شوکھ شد تا حاال ھ عکسا رو برداشت و بھشونسامان

 ی ولدیپوشی نمی ادهی پوشیلی خی لباساشی جلونای بود درستھ کھ ساردهی وضع ندنیا
 رو بکنھ ی برخوردنی ھم نبوده در اون لحظھ بھ باربد حق داد کھ ھمچینجوری اگھید

 شناسھی سھ سالھ کھ مکی داشت او را نزدمانی انای سارھی طرفم بھ پاکھی از یول
 دوست پسراش بغلش کنند چھ دادی اجازه نمی او حتدهی رو ندیی ازش کار خطاچوقتیھ

برسھ بخواد جلوشون لخت بشھ و باھاشون رابطھ داشتھ باشھ رفت کنارش نشست و 
  ادی بگم اصال حرفم نمی چدونمینم:گفت
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اربد من بھم گفت بھم گفت ھرزه ب: زد و گفتی اش ش پوزخندھی گرانی در منایسار
 کاری االن داره چیعنی خداااا ی اگفتی از گل نازک تر بھم نمچوقتی کھ ھیھرزه کس

  برم خردش کردمکنھ؟؟؟قربونشیم
 ی بودیمگھ تو واقعا با کس:سامان

 ی چقدر رودونمی مشناسمی من باربد رو مینھ نبودم ول: ھل کند گفتنکھی بدون انایسار
 ری عقب بود بھم گیلی شالم خای مانتوم باز بود قھی خوردهی داره اون اگھ رتیمن غ

   االن صددرصد حالش خرابھختیری چو اعصابش بھم مدادیم
 ی کردانتی باور کنم کھ تو بھش ختونمی چرا نمدونمینم:سامان

 انتی من بھش خزهی چقدر برام عزیدونی کھ میباور کن سامان جان باربد:نایسار
 خورمینکردم قسم م

 ؟ی بھش ثابت کنتوی گناھی بیخوایم یچجور:سامان
  ثابت کنمموی گناھی ندارم کھ بخوام بی مدرکدونمینم: گفتی با سردرگمنایسار

 انتی کھ خی بھش بفھمونی تا بتونکنمیمن بھت کمک م: زد و گفتی لبخندسامان
 یستی ننکارای کھ تو اھل ادونمی مشناسمتی من مینکرد
 فھمھی رو نمزای چنیپس چرا باربد ا:نایسار

 ی عکس العملنی بھش حق بده کھ بخواد ھمچھی بدیلی خطی شرایاون االن تو:سامان
  رو نشون بده

 ؟ی تنھام بزارشھیم: شد و گفترهی خی بھ نقطھ نامعلومنایسار
 برادرانھ ی داره با لبخند بوسھ ااجی احتیی بھ تنھادای اون االن شددونستی کھ مسامان

   رفت و بھ سمت دفتر خودش رفتونری بنایبھ سرش زد و از اتاق سار
 
 یی شد ھنوزم بر قلبش فرمانروارهی را آتش زد و بھ عکس دونفرشان خیگری دگاریس
 کھ زده بودن نگاه کرد بھ ی زد و بھ لبخند از تھ دلگارشی بھ سیقی پک عمکردیم

 زد و دستش را یگری شد پک درهی درش بود خیبی کھ برق عجنای ساریشمیچشمان 
 بھ حضورش در کنار زدی مقش ذوی گردنبندش توی خالیبھ سمت گردنش برد جا

 کھ خانوادش ی وقتخواستی بود مدهی کھ نکشییخودش عادت کرده بود ھھ چھ نقشھ ھا
 کھ در سر نداشت و یی کند چھ فکرای را بھشون معرفنایاز آلمان برگشتند سار
 بود کھ ی را زن خود کند او تنھا دخترنایت سار کند دوست داشینتوانست آنھا را عمل

 کھ سکوت خانھ ی بھ آھنگاردی مغرور را در مقابل خودش بھ زانو در بدتوانست بارب
   برده بود گوش سپردنیرا از ب

  تھششھی می چینی دفعھ گفت ھی صدا ھی
  تھششھی می حالتا برات عادنی اگفتی می حسھی

 گستی دجورهی گفتن ستی نی مثھ کسگفتم
 بستی کھ رو من چشاشو می مثھ ھمھ ھمون بودتو
 ستی کھ تو شبم نبوده و نینیری خواب شھی مثھ تو
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  سھم منھیداری بی راحتتو
  اشک چشم تورونمی برو نبنوی غم منو نبتو
  قلب منھری ھمھ تقصنایا

  دروغھ ھمشنی ادونمی می کھ برگردیری میگی متو
 نی بگو کھ قشنگھ ھمدوباره

  عاشقتمیدونی تو کھ می کردکاری آخھ باھام چتو
 نی نبند و چشامو ببچشاتو

 ی دفعھ گفت غمھ تھ ھمچھی صدا ھی
 ی حس ساده کھ چنی ای بسوزونم برادلمو
 ھیشگی ھمگھی تھ دل من مگفتم
 ھی تو درد عاشقی کھ برام گذاشتیزی چحاال

 ستی کھ تو شبم نبوده و نینیری خواب شھی مثھ تو
  سھم منھیاردی بی راحتتو
  اشک چشم تورونمی برو نبنوی غم منو نبتو
  قلب منھری ھمھ تقصنایا

  دروغھ ھمشنی ادونمی می کھ برگردیری میگی متو
 نی بگو کھ قشنگھ ھمدوباره

  عاشقتمیدونی تو کھ می کردکاری آخھ باھام چتو
 نی نبند و چشامو ببچشاتو

 )پازل باند_ صداھی(
 دلش دی کشیقی اورا شکستھ بود آه عمنای سارختی قطره اشک از چشمانش فرو رھی

 داد ھی مبل تکھی کس است سرش را بھ پشتی را داشت بی خودش سوخت حس کسیبرا
 باعث شد نای کردن را نداشت اما سارھیو بھ اجازه داد چشمانش ببارن او عادت بھ گر

 خاموش ستالشی کریگاری را در جا سرشگای سال ببارن سنی باربد بعد از چندیاشکا
 برش داشت و نگاه واری دی و از روستادی عکس ای بلند شد و روبروشیکرد و از جا

 مبل پرتش کرد و راه ی رواندازدی بھش انداخت قصد داشت آن عکس را دور بیقیعم
 از نی ماشدی گرفت لباسش را عوض کرد و بعد از برداشتن کلشیاتاقش را در پ

 داشت خارج شد و بعد از روشن کردن نای کھ با ساریپر بود از خاطرات  کھیواحد
 را پارک کرد و ازش نشی ماشدی ربع بعد رسھی بھ سمت بام حرکت کرد حدود نشیماش

 نفس دیرسی بھ نظر مکی کوچیلی شھر خنجای شد از ارهی شد و بھ دوردستھا خادهیپ
 ادی کرد شی ھاھی را وارد ردیکشی درش نفس منای کھ ساری شھری و ھوادی کشیقیعم

چند لحظھ چشمانش را بست و دوباره بازشان کرد ... ادی ھاشی گرادی افتاد شیخندھا
 را آتش زد یگاری ھفتھ تنھا ھمدمش شده بود را در اورد و سھی نی کھ ایگاریپاکت س

 کھ تا االن دانستی را منی چقدر گذشتھ است فقط ادانستی بھش زد نمیقیو پک عم
 کھ اسمش را ی و پر از عشوه زنفی طری است با صدادهی کشگاری نخ سپنج کینزد



 22 

 ادشی ی آشنا بود ولشی برابی اش زن عجافھیصدا زد پشت سرش را نگاه کرد ق
 من شما دیببخش: بھ چشمان زن نگاه کرد و گفتی بودش با کنجکاودهی کھ کجا دومدینم

 شناسم؟؟؟یرو م
 ؟؟یشناسیوا باربد منو نم:ز عشوه اش گفت چشمانش را گرد کرد و با لحن پر ازن

 شناسمی نمریخ:باربد
 امیکامل:زن
 کھ از زبان چھ ومدی نمادشی ی بود ولدهی اسم را شننی ای فکر فرو رفت چند باربھ

  استدهی شنیکس
 ادی نمادمی یزیمتاسفانھ چ:باربد
  ستیمھم ن:ایکامل

 از پاکتش در آورد گری دگاری نخ سھی نگفت و یزی کھ حوصلھ بحث را نداشت چباربد
 انگشتانش در انی را از مگاری سای کند کھ کاملکی زد و خواست بھ لبانش نزدششیو آت

 باال رفتھ ی باربد با ابروھادنیاورد و گذاشتش گوشھ لب خودش و شروع کرد بھ کش
 ی کھ قصد مخ زدن را دارد ولستیی ھرجای زناآن  شده مشخص بود ازرهی خایبھ کامل

 بود کھ قبل ی از ھمان افرادیکی دی شادانستی بود کھ از کجا اسم او را مبی عجشیبرا
 تمام وجودش را یبی غم عجنای ساریادآوری با آنھا بوده است با نای با سارشییاز آشنا

 گاری سای کاملندینب  جمع شده در چشمش رای اشکاای را برگرداند تا کاملشیگرفت رو
 یلی خنجای شد کھ از ارهی خی و مثل او بھ شھردستایرا خاموش کرد و کنار باربد ا

 ؟؟؟؟یعاشق: کھ باربد بشنود گفتی لب جورری زدیرسی بھ نظر مکیکوچ
 بودم: زد و گفتی اسم عشق لبخند تلخدنی با شنباربد
 ؟یستی االن نگھی دیعنی:ایکامل

 دونمینم:باربد
 ؟؟؟یباالخره با خودت چند چند:ایکامل

  کردانتیبھم خ:باربد
 خودش را جمع و ندی باربد لبخندش را ببنکھی قبل از ای زد ولیقی عمی لبخندایکامل

  انتیخ:جور کرد و گفت
 نشی سوار ماشای حوصلھ آنجا ماندن را نداشت بدون نگاه کردن بھ کاملگری کھ دباربد

 با خودش یطانی شی شد و با لبخندرهی رفتن باربد خری بھ مسایشد و حرکت کرد کامل
 ی دکتر باربد مستوفی آقاکنمیرامت مباالخره :گفت

  دور شدطی شد و از آن محنشی حرفش سوار ماشنی بعد از زدن او
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 کھ تمام ی از باربد نداشت تنھا ھمدمش شده بود سامانی خبرچی کھ ھشدی می ھفتھ اکی
 را دوباره بھم برساند و خنده را شی اشخاص زندگنیزتری تا عزکردیتالشش را م

 را قبول ی پرونده اچی روزا ھنی ادی کشیقی دوباره بھ لبانشان برگرداند نفس عیبرا
 کم مشکل نداشت کھ بخواھد بھ مشکل ش حوصلھ نداشت خودگھی چون دکردینم
 بھ در ی تقھ اگھی دیزای از چیلی و خھیگرفتن ارث. کند ھھ طالقیدگی ھم رسگرانید

 روزا شاھد نیک دخترش نگاه کرد ااتاقش خورد مادرش وارد اتاقش شد و با غم بھ ت
  افتاده است جوابشی کھ چھ اتفاقدیپرسی ھا و آب شدنش بود و ھرچقدر ازش مھیگر
 رنگ بلند دخترش را نوازش یی خرمای تخت نشست و موھای سکوت بود روفقط

 کردی کار را نمنی کاش ای ای ولبردی کار لذت منی چقدر از انای کھ ساردانستیکرد م
 ستی نی باربدگری وقت است کھ دیلی خزنی وقفھ بری بنای ساریچون باعث شد اشکا

 یی ھق ھق ھادی بھ او داشت بگوسبت کھ نی از عشقشی را نواز کند و براشیکھ موھا
 درد تک فرزندش آغوشش ی کند براھی او گری باعث شد مادرش ھم پا بھ پاکردیکھ م

 خودش را در آغوش مادرش انداخت و بھ ھیر با گنای باز کرد و سارنای ساریرا برا
  ختی اش اشک ری تک عشق زندگادی

 کھ چھ یگیآخھ چرا بھ مامانت نم: گفتکردی ھمانجور کھ کمرش را نواز ممادرش
 زکم؟؟ی عزی سرت اومده عاشق شدییبال
    شدشتری کلمھ عشق بدنی با شننای سارھیگر
 

 یزی بھ مامانت چیخواینم: گفتکردی را از خود جدا منای کھ ساری در حالمادرش
 ؟یبگ

 دمی محی توضزویبعدا ھمھ چ...فعال نھ : با ھق ھق گفتنایسار
باشھ دخترم بعدا بگو فقط االن سامان اومده : را پاک کرد و گفتنای ساری اشکاھیسا

 نتتی تا ببنجایا
  تو اتاقمادیبھش بگو ب:نایسار
 خود را پاک کرد و منتظر ی اشکانای رفت ساررونی بلند شد و از اتاق بشی از جاھیسا

 سامان دیی گفت بفرمای گرفتھ ای بھ در اتاقش خورد با صدای تقھ ادیایشد تا سامان ب
 مبل گوشھ اتاق نشست و بھ ی و رودی کشی آھنای سارتی وضعدنیوارد اتاق شد و با د

  کردن باربدھی با گریکنی م؟فکری کنھی گریخوایم یتا ک: شد و گفترهی خنایسار
 گردهیبرم
 کردن ھی بجز گری ولگردهی برنمگھی کھ ددونمیم: گرفتھ اش گفتی با ھمان صدانایسار

  ندارمی اگھیکار د
  سرکارت؟یگردی برنمگھیچرا د:سامان

 حالشو ندارم:نایسار
 فکر یخوای مینی بشنجای بازم ای سرکارت اگھ بخوایگردیپووف از فردا برم:سامان

 ی کنالیو خ
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  گمی می چیفھمی نمنکھیمثل ا:نایسار
 یلی خینجوری سرکارت ای بھ نظر من بھتره برگردی ولیگی می چفھممیچرا م:سامان
  و سر خودتو مشغول کنری رو دستت بگی پرونده اھیبھتره 

 طرف دل ھی از ی سامان درست بود ولی بھ فکر فرو رفت بھ نظرش حرفانایسار
 شد و رهی منتظر سامان خ وبھ نگاهدی کشیقیرفتن بھ دفترش را نداشت نفس عم

 امیاگھ تونستم فردا م:گفت
  یکنی میکار خوب: زد و گفتی لبخندسامان

من : و دستش را بھ سمتش دراز کرد و گفتستادی انای ساری بلند شد و روبروشی جااز
  رمی مگھید

 ی کھ در حقم کردیبخاطر تمام کارا: دستش را در دست سامان گذاشت و گفتنایسار
 متشکرم سامان

  خب خداحافظ تا فردافمھی حرفشو نزن وظگھید:سامان
 خدانگھدار:نایسار
 فکر نی شد و بھ ارهی خی تختش نشست و بھ نقطھ نامعلومی از رفتن سامان روبعد

 کھ ندهی قرار بود ھفتھ آدھد؟؟؟ی انجام میکرد کھ باربد االن کجاست و داد چھ کار
 ی باربد او را بھ عنوان دختر مورد عالقھ اش بھ آنھا معرفرانیخانواده اش برگشتن ا

 گوش یلی خنروزای کھ ای برد و آھنگلشی موبات زد و دستش را بھ سمیکند پوزخند
   را گذاشتدادیم

  تنھا شدم تو شبا با خودمرفتو
 خودمی دارمو از خودم بدلھره
  اومدو زود بھ قلبم نشستری داونکھ
  با رفتنش قلبھ من رو شکسترفتو
  برو ول نکن دستمویری قسمتھ فاصلھ از ھمو ھر جا میانگار
  باور کنم رفتنت حقمھ نذار دور شم از خدا از خودم از ھمھنذار

 خورمی منی ول نکن کھ زمدستمو
 برمی از ھمھ آدما می برتو
 ی کھ آرامشیدونی خودت خوب متو
 ی با ھر خواھشی با من بموندیبا

  قسمتھ فاصلھ از ھمویانگار
  برو ول نکن دستمویری جا مھر

  باور کنم رفتنت حقمھنذار
  دور شم از خدا از خودم از ھمھنذار

  من کھ افسرده و خستمی رفتوی کھ دل بردتو
  بستمسموی خھی کھ واسھ کنارت بودن رو ھمھ چشمامن

 خودمی تنھا شدم تو شبا با خودم دلھره دارمو از خودم برفتو
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  اومدو زود بھ قلبم نشست رفتو با رفتنش قلبھ من رو شکستری داونکھ
 دوی بار از تھ دل خندنی واسھ اولدوی انگار دلم لرزدمی دتورو

  من ھمونھھی تمومھ با خودم گفتم آره خداایی تنھاگھی خودم گفتم دبا
  کھ حالمو عوض کرد ھمون کھ واسھ من وجود اون تولدهوونھی دھمون

 
  دوسش دارم عوض شدهدی فھمی چرا از وقتدونمینم
 ستی نادتی امروز اسم منم ی حتگھید

 سی خادتی چشام بھ شنی مستی مھم نواست
 ستیحواست ن,  ستی انگار واقعا بھ حالو روز من حواست نگھید

 خورمی منی ول نکن کھ زمدستمو
 برمی از ھمھ آدما می برتو
 ی کھ آرامشیدونی خودت خوب متو
 ی با ھر خواھشی با من بموندیبا

  قسمتھ فاصلھ از ھمویانگار
  برو ول نکن دستمویری جا مھر

  باور کنم رفتنت حقمھنذار
  دور شم از خدا از خودم از ھمھنذار

  من کھ افسرده و خستمی رفتوی کھ دل بردتو
  بستمسموی خھی کھ واسھ کنارت بودن رو ھمھ چشمامن

 خودمیلھره دارمو از خودم ب تنھا شدم تو شبا با خودم درفتو
  اومدو زود بھ قلبم نشست رفتو با رفتنش قلبھ من رو شکستری داونکھ

 )اشوان_تنھا شدم(
 
 بود چشمان ییبای نبود زن زادشی شد اسمش رهی بود خشی کھ روبروی زنبھ

 نای نداشت از نظر او ساریتی باربد جذابی زن برانی ازی چچی ھی داشت ولیافسونگر
  زن است نیباتریز

 یخوب: پر از عشوه اش گفتی انداخت و با صداشی پایکی اون ی را روشی پاایکامل
 باربد جان؟

 ممنون: گفتی بھ سردباربد
 ؟؟یپرسیحالمو نم: باال انداخت و گفتیی ابروایکامل

   کھ بخوام بپرسمستیبرام مھم ن:باربد
 بازم از رو نرفت و از ی جوابش را بدھد ولنگونھی کھ باربد اکردی شد فکر نمشوکھ

 و دستانش را دور گردنش حلقھ کرد و با ستادی باربد ای بلند شد و پشت صندلشیجا
 شھی برات مھم میبھ زود: گفتی کننده اکی تحریصدا
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 ی شده بود ولی از برخورد سرد باربد حرصای نگفت کاملیزی زد و چی پوزخندباربد
   کرد خودش را خونسرد نشان بدھدیسع

 ھ؟ی چنکارایدفت از اھ:باربد
 کدوم کارا؟:ایکامل

   شدنزونیآو:باربد
  من دوست دارم باربد: نشست و گفتزی می ازش جدا شد و روایکامل

 نگفت یزی بازم چای حی بنقدری گرد شد زن ھم ایی ھمھ پررونی باربد از اچشمان
 یزیچرا چ: گفتی بلندی با صدالی دلنی تمام شده بود بھ ھمگری دایصبر کامل

 یکنی دوست دارم اونوقت تو سکوت مگمی بھت م؟؟دارمیگینم
 بھ مونی کھ مثل مییاز زنا: و گفتستادی اای کاملی بلند شد و روبروشی از جاباربد

   متنفرمشنی مزونی آویکی
  رو داره عاشقتھمونی کھ برات حکم می زننی ھمیول:ایکامل

 عشقت زودگذره: گفتیالی خی با بباربد
 ستیزود گذر ن...ستین: گفتغی با جایکامل

  رونیبرو ب: بھ در اشاره کرد و گفتباربد
 می حرف بزندی بارمینم:ایکامل

 رونی باھات ندارم بی حرفچی من ھیول: گفتی با ھمان خونسردباربد
 کامال خارج شود رو بھ نکھی قبل از ای را برداشت و در را باز کرد ولفشی کایکامل

  دکترستی آخرمون نداری دنیا:باربد گفت
 دستانش گرفت و بھ انی رفت باربد با سرش را مرونی بعد از زدن حرفش از اتاق بو

 قی از طرتوانستی منای انتقام از ساری بود برای فکر کرد بھ نظرش مورد خوبایکامل
 فکر ییزھای داد و بھ چھی بھ مبل تکتواندی نشان بدھد کھ بدون او ھم منای بھ سارایکامل

 و بعد دی بھ پشت گردنش کشی دستشدندی محسوب مراتش جز خاطشیکرد کھ االن برا
 روز نیبھ سرتاسر دفترش نگاه کرد بدتر    رفترونی از اتاقش بلشیاز برداشتن وسا

 ششی پومدی ھروقت باربد مدی کشزشی بھ می مکان بود دستنی ای اش تویزندگ
 شی ھایتنگ از دلشی و براشدی و بھ سمتش خم مذاشتی مزی منی ایدستاش را رو

 رهی خرونی اش نشست و بھ بی صندلی و رودی کشی خاطرات آھیادآوری از گفتیم
 اتاقش را عوض دی گرفتھ بود بانای روزا دلش مثل سارنی بود آسمان ھم ایشد ھوا ابر

 رفت و رونی بلند شد و از اتاقش بشی باشد را نداشت از جانجای انکھی تحمل اکردیم
 اتاق رو لی تا وساانی چند نفر بدی شمس بگومخان: و گفتستادی اش ای منشزیکنار م

  اتاقیکیانتقال بدن بھ اون 
  چشم خانوم:شمس
 و زی دکور اتاق ھر وقت کارشون تموم شد می براانیخوبھ امروز چند نفر م:نایسار

  اونجادی ھا رو ببریصندل
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 کھ طراح شیی بھ اتاقش رفت و بھ پسر دانای گفت و ساری بار دوم چشمی براشمس
   اونجاادیبود گفت تا ب

 بود اونقدر غرق بود کھ رهی خشی کھ نشانھ دقتش بود بھ پرونده روبرویزی اخم ربا
 تلفن پشم از پرونده برداشت و جواب تلفن را داد ی زمان چگونھ گذشت با صدادینفھم
  ردی اجازه ورود ارسالن را بگخواستی بود کھ میمنش

بھ سالم بھ دختر عمھ : گفتی بلندبای تقرید و با صدا بدون در زدن وارد شارسالن
 ایری از ما نگی سراغوقتی؟ی؟خوشیگرام خوب

 زد و با ی لبخند محودادی جوابش را می کھ با خنده و شوخشھی برعکس ھمنایسار
  کار دارمنی بشای بییسالم پسردا: گفتی آرامیصدا

 داشتھ باشھ بھم یکار نکھیمگر ا: شد نشست و گفتنای کھ متوجھ حال سارارسالن
  یزنگ بزن

  حوصلھ ندارمادی و زستی حالم خوش نادی روزا زنیمتاسفم ا:نایسار
 از باربد یراست: گفتنی ھمی باربد افتاد براادی تکون داد ناگھان ی سرارسالن

 چخبر؟؟؟
 خوبھ: زد و گفتی اسم باربد اشک در چشمانش حلقھ زد و لبخند تلخدنی با شننایسار

 نی بی اتفاقزدی انداخت حدس منای بھ ساریقی نگفت و فقط نگاه عمیزی بازھم چارسالن
 نای نزنھ تا ساری حرفنجاستی کھ ای گرفت تا زمانمی تصمنی ھمی دونفر افتاده برانیا

 را ناراحت نکنھ
 ؟ی بدونی دکوراسری تغیخوای از کاتالوگا منمیخب ا:ارسالن

 قصد دارم ی اتاق بغل رو برام درست کنخوامیم: کاتالوگ را برداشت و گفتنایسار
 ی نظر بدخوامیاتاقمو عوض کنم و م

  کھی باشھ شی و مشکیآھان خب بھ نظر من قھوه ا:ارسالن
  رو بخر بعد بگو چقدر شده تا بھت بدملشیخوبھ وسا:نایسار

 ی چرت و پرت بگیبرو بابا فقط بلد: کرد وگفتی اخمارسالن
 رو نشی سنگی اتاقو فضانی کھ ایکنی مجبورم می بکن رونکارای اینھ اگھ بخوا:نایسار

  تحمل کنم
 ؟ی چیعنی:ارسالن

  ندهری گنقدری ارسالن بحثو تمومش کن و اکنمیخواھش م:ی حوصلگی با بنایسار
 نباروی ای ولی اونبار بھ زور دادرمیگی نمی پولی ولکنمیباشھ بحثو تموم م:ارسالن

 رمیگینم
 تا پس فردا حاظر خوامیباشھ م: چون حوصلھ بحث با ارسالن را نداشت گفتنایسار

 ؟یتونیباشھ م
  کشھی ھفتھ طول مھی:ارسالن

 ارنی بگم بیخوری می چیاوک:نایسار
 می برم خونھ امروز مھمون داردی باستی نیازین:ارسالن
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 آھان:نایسار
 با تعجب نشست و نای کلمھ از زبون سارنی ادنی کھ بلند شده بود با شنارسالن

 ؟ی خودتنایسار:گفت
 با ادی کرده است زریی تغیلی کھ خدانستی نگفت و فقط نگاھش کرد میزی چنایسار

 ی چی بگیخواینم:ارسالن کل کل نکرده بود ارسالن سکوت را شکست و گفت
 شده؟با باربد دعوات شده؟

االن حالم : کھ معلوم بود صاحبش بغض دارد گفتیی را گرفت و با صداشی گلوبغض
  سالم برسونیی و زندایی ارسالن بھ داستیخوب ن
 رونی بلند شد و از اتاق بشی از جای نگاھش کرد و بدون گفتن حرفی با ناراحتارسالن

 ی دھانش را گرفت تا صدای جلوھی گرری در زد زی صدادنی شنی با صدانایرفت سار
  نرودرونیھق ھقش ب

 پی خوشتیآھا: اش زد و بھ باربد غرق در فکر نگاه کرد و گفتی بھ بستنیزگا
   توییکجا

 نجامیھم: سرش را باال آورد و گفتباربد
 گمیمنظورم جسمت نبود روحتو م: زد و گفتیشخندین

 اون یخوای میک: نگاھش کرد و گفترهی خای نگفت کاملیزی زد و چی پوزخندباربد
 یدختره رو فراموش کن

 نھ ی بھ من فکر کندیاالن تو فقط با: باربد حلقھ کرد و ادامھ دادی را دور بازودستانش
 بھ اون
  خستممی بری رو تموم کردتیاگھ بستن: را پس زد و گفتای کاملباربد
 بلند شد و ھمراه با باربد سوار شی از جای گاز آخر را زد و با پوزخند محوایکامل
 کند تا باربد امشب را با او یکھ شده کار ھرجور خواستی شد نقشھ ھا داشت منیماش

 و دستش دی کشیقی راه صاحب روح و جسم باربد شود نفس عمنی با اخواستیباشد م
 نگاه کرد و فشار ای کاملی بھ دستایشم چری دست باربد گذاشت باربد زیرا رو
 ازی انتقام بھش نی برای بھش نداشت ولی عالقھ اچی بھ دستش وارد کرد ھیکوچک

 و ستادی اای در خانھ کاملی روبرودادی در مقابلش نرمش نشان منی ھمیداشت برا
  باال؟؟؟؟یاینم: بھش نگاه کرد و گفتای شود کاملادهیمنتظر شد تا پ

 کاری چامیب: بھش انداخت و گفتی نگاھباربد
  تا من تنھا نباشمیایب:ایکامل

 یترسینکنھ م:باربد
  ینی خونمو ببیایب دوستدارم ی ولترسمی نمرینخ:ایکامل

   شوادهیپ: گفتای رو بھ کاملشدی مادهی کھ پی را خاموش کرد و در حالنشی ماشباربد
 شد ادهی پنی رفتھ است از ماششی نقشھ اش درست پینجای تا انکھی خوشحال از اایکامل

 داد و چشمانش را بست ھی سوار آسانسور شدند باربد سرش را تکگھیدیو با ھم
 نداشت کھ چشمانش را باز کند نی در ای سعی ولکردی را حس مای نگاه کاملینیسنگ
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 نامش ندی را در بام ببای کاملنکھی از اقبل کردی حس مگذردی کھ چھ در سرش مدانستیم
 چشمانش را باز ای کاملی نبود با صداادشی را ی از زبان چھ کسی است ولدهیرا شن

 اند بدون حرف دهی رسایکھ بھ طبقھ کامل دی فھمدی در باز آسانسور را دیکرد وقت
 بوده ی کسا در را باز کند بار اولش نبود کھ بای تا کاملستادی خونھ منتظر ایروبرو

 وجود نداشت کھ بخواھد یینای سارشی پی فرق داشت دفعھ ھاشی برانباری ایاست ول
 مبل نی اولی روای داشت با تعارف کاملییبای زیبھش فکر کند وارد خانھ شد معمار

 ادشی کال نکھی نگاه ھا مثل انی از ابردی شد و آن زن لذت مرهی خاینشست و اندام کامل
 است ھوس بھ دست آوردن باربد چشمانش را ی شخصناسنامھرفتھ بود اسمش در ش

 را بھ برق زد ناگھان نگاھش بھ انگشت حلقھ یکور کرده بود وارد آشپزخانھ شد کتر
 یلی خی لحظھ دلش گرفت ولکی ی حلقھ اش برایل خای جادنیدست چپش خورد با د

کرد کھ ھمسرش   بھتر از اورا دارد و با خود فکریلی افتاد کھ االن خنی اادی عیسر
 شود نفس ی زن عقده اکی ای باعث شد کھ کاملشی ھای توجھیمقصر است او با ب

 ی بھ روی از آشپزخانھ خارج شد لبخندوهی و بعد از برداشتن ظرف مدی کشیقیعم
 باربد نشست و دستانش را ی پاھای روزی میباربد زد و بعد از گذاشتن ظرف بر رو

 دوستت دارم: گفتردور گردنش حلقھ کرد و زمزمھ وا
 بجز ھوس بھ زن ی احساسچی دوستت دارم چون ھدی باربد سخت بود کھ بگویبرا

لبانش زد و  بھ ی نگاه کرد و بوسھ اایمقابلش نداشت با نگاه تب دارش بھ چشمان کامل
 دستانش را دور کمرش حلقھ کرد

 کھ کجا است دی از جا برخاست بھ اطرافش نگاه کرد تازه فھملشی زنگ موبای صدابا
 نای نگاه کرد احساس کرد کھ بھ سارای کاملی خالی اش زد و بھ جایشونیبا دستش بھ پ

 نای افتاد کھ سارادشی چند لحظھ بود چون ی افکار برانی تمام ای کرده است ولانتیخ
 رفت از اشپزخانھ صدا رونی و از اتاق بدی را پوشش کرده است لباسانتیھم بھ او خ

 با زبانش لبش را تر کرد و کندی صبحانھ را حاظر مزی کھ دارد مدی را دای کاملومدیم
 ریصبح بخ:گفت
نھ  صبحونی بشریصبح توھم بخ: سرش را باال آورد و بھ باربد نگاه کرد و گفتایکامل

 بخور
  فعالنمتیبی برم بعدا مدینھ با:باربد

 شد و بھ سمت خانھ نشی زد و سوار ماشرونی حرف از خانھ بنی بعد از زدن او
 ای کاملی نبوده است کھ وارد زندگی مردنی فکر کرد کھ او اولنیخودش راه افتاد بھ ا

 نقدری اگری با مردان دشی کھ رابطھ ھاکردی فکر نمی ولدانستی کھ منیشده است با ا
   بوده باشدیجد
 
 

  مانعش شمرفت،نتونستم
 شمی آسون از پیلیرفت،خ
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  بردادی منو از ،اونی کِسر
  بگو منم قانع شم،توی چسر

 یِ ھیکی منو بھ اون حی ترجی دادساده
 
 باربد با دای بود کھ جددهی داغون بود از سامان شنکردی می رانندگیی سرعت باالبا

 کرد اشک در چشمانش جمع شد دنی دوست شده است چونھ اش شروع بھ لرزیدختر
   تار شده بوددشید

 ی تنھا بمونم تا کی رفتادتی باشھ
Yeah,ی بفھمیخوای میتو ک 

 ی رحمی بنقدی تو چرا ای کامل بستمی نمن
 …  کن،صبر کن،صبر کنصبر

  باش تو من،تب کن ویکم
  باش رو من،تو تب کنیکم
  من،صبر کن نروِی بھ پایکم
 … صبری بھ پایکم
 

 کھ حقش کردی را عوض کرد با پشت دست اشکانش را پاک کرد با خود فکر مدنده
 بھ اسم باربد کھ با ی نبوده است مگر گناه او چھ بود؟او فقط عاشق بود عاشق پسرنیا
 فرستاده است گند بزند بھ تمام رابطشان شی برای چندتا عکس کھ معلوم نبود کدنید
 ادشی سرعت زلی بھ دلدیقرمز رس  ھم داشت بھ چراغی عاشقی ادعارسرشیخ

 بود برخورد شی کھ جلوینی بھ ماشی بدیلی خی با صدانشینتونست ترمز کند و ماش
 فکر کرد کھ چقدر نی فرمون گذاشت و بھ ایکرد آه از نھادش بلند شد سرش را رو

 کھ شی بھ شخص روبرو اورد ونیی را پاشھی خورد ششھی بھ شیبدبخت است تقھ ا
 من واقعا متاسفم..من: شد و گفترهی بود خییابیپسرجوان و ز

 رو نتونیماش: اشاره کرد و گفتابانی باال انداخت و بھ گوشھ خیی جوان ابروپسر
 شھی االن چراغ سبز ممی تا صحبت کندیاونجا پارک کن

 ابانی خی را روشن کرد و گوشھ نشی ماشی تکان داد و با گفتن باشھ ای سرنایسار
 شد ادهی او پارک کرد و پنی را پشت ماشنشی شد پسر ھم ماشادهیپارکش کرد و پ

  کنم بابت خسارت؟میچقدر تقد: نگاھش کرد و گفتی با شرمندگنایسار
 من از شما خسارت خواستم؟: باال انداخت و گفتیی جوان بازم ابروپسر
 خسارت دی ضربھ وارد شده بانتونیدم و بھ ماش شما زنیخب من االن بھ ماش:نایسار

 گھیبدم د
  دیروندی تند منقدری بدونم چرا اشھی فقط ممیکنیدرباره اون بعدا صحبت م:پسر
 چقدر دی زحمت بگیاونش بھ خودم مربوطھ ب: گفتتی کرد و با جدی اخمنایسار
  کنممتونیتقد
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 ی واسھ کروکادی تا بسی زنگ بزنم پلخوامیم:پسر
 اصال میکنی خودمون حلش می واسھ چسی بابا پلیا: گرد شد و گفتشی چشمانایسار

  من االن عجلھ دارممی دفتر من تا دربارش صحبت کندیای مدارک من شما فردا بنیا
 دفترتون کجاست؟: انداخت و گفتنای بھ مدارک ساری نگاھپسر
   منتظرتونم١١فردا ساعت : کارتش را بھ پسر داد و گفتنایسار
  خب خداحافظیلیخ: تکان داد و گفتی سرپسر
 آرش ی شد و بھ سرعت از آنجا دور شد صدانشی کرد و سوار ماشی خداحافظنایسار

  آھنگ داشتنی بھ ایادی زی عالقھ شدی پخش مستمی از سی پیا
 دیچی مزی کھ میِ با فسد،رفتیچی پزیر

  ماواس
 د،داستانیدی مزی رچشامون

  رفتھشی ھمگھی تلخھ دتش
  برگشتھیری می دارینجوری کو تو ایراھ
ِ با اونا کھ لولشون ھفت،ھشتھاونم ِ 

  بزنھتاری گذارمیزد،میم
  نمھھی داری ھنو مونده بچشمام

 ی طی الک پشتشھیم} نامفھوم{
 شھیُ تو ھم با خاک پر مِی خالِیجا

  گاف دادم،خودمی تو نریتقص
  رات دادمطی بدون بلمی زندگتو

  از سرم آب در کلگذشت
  برا داداش صبر کنیدی ھم اگھ دتو

  بھ سر سنگ خوردی بگی برنشنوم
 یفھمیم
 
 آھنگ را کم کرد ارسالن بود قسمت سبز رنگ را ی صدالشی موبای صدادنی شنبا

   گذاشتکری اسپی را رولشیلمس کرد و موبا
 جانم؟:نایسار

 ؟یسالم خوب:ارسالن
 ؟ی خوبیقربانت تو چ:نایسار

 ؟ییممنون خوبم کجا:ارسالن
  چطور؟ابونایتو خ:نایسار

  بپرسمی سوالھی فقط زنگ زدم ازت یچیھ:ارسالن
 بپرس:نایسار

  بود؟ی اتاقت چونینظرت درباره دکوراس:ارسالن
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  ارسالن جانی خوشم اومد مرسیلی بود خیعال:نایسار
  برمدی بای نداری مبارکت باشھ خب با من کاری خواھرکنمیخواھش م:ارسالن

 نھ سالم برسون خداحافظ:نایسار
 خداحافظ:ارسالن

 چراغاش شکستھ بود سپرم از ستادی اشی پارک کرد و رفت جلواطی حی را تونشیماش
 تکان داد و وارد خانھ شد تا در را باز کرد خانھ غرق در یجاش در اومده بود سر

 آرزو داشت خانواده اش در کنارش شھی بر لبانش نشست ھمی پوزخنددیسکوت را د
 است مادرش زن دهیکم خانواده اش را د یلی سال سن دارد خ٢٦ تا االن کھ یشند ولبا

 دهی چھ فای پدرش ولنی بود و عاشقنھ تک بچھ اش را دوست داشت و ھمچنیمھربان
 نی ای ھوای نبودن از پلھ ھا باال رفت و در اتاقش را باز کرد حتگھی باھم دادیکھ ز

 ی با بدنو  را در اوردشی بود تمام لباس ھاستادهی خفھ بود ھمانجور کھ اشیاتاق ھم برا
 باربد ی دلش ھواکردی درد متی نھای سرش بستادی دوش اری وارد حمام شد و زانیعر

 االن باربدش مال ی باشد ولششی االن ھم پشھیرا کرده بود دوست داشت مثل ھم
 ھق ی صداختنیری می در پی بود اشکانش پگری بود مالک او زن دی اگھیشخص د

 تا با او خودش را خواستی مغی تکی  وان پر از آب وکیھقش اوج گرفت دلش 
   جراتش را نداشتیخالص کند ول

 
 

 از موکالنش بود امروز یکی اش نشستھ بود و مشغول خواندن پرونده ی صندلیرو
 حواسش را شتری بدی بھ بعد بانی از ادیای زده بود بنشی کھ بھ ماشیقرار بود ھمان پسر

 باربد افتاد کنجکاو بود تا بداند آن ادی وفتدی نشی برای اتفاقنیجمع کند تا دوباره ھمچ
از باربد توقع نداشت کھ بعد از چند ھفتھ ...ستی کاست  را گرفتھشی کھ جایدختر

 دوست شود ی اونم بره با کسکفتی مطونھی دوست شود شیگری با شخص دییجدا
 در اتاقش ھمانجور کھ سرش ی گفت با صدایطانیلعنت بر شسرش را تکان داد و 

  در چارچوب در قرار گرفت وی گفت در اتاقش باز شد و منشیدیی بود بفرمانییپا
  با شما قرار داشتن١١ ساعت ی براگنی اومدن کھ میی آقاھی خانم موحد دیببخش:گفت
   داخلانیاوه درستھ بھشون بگو ب:نایسار
 بھ احترامش نای رفت و چند لحظھ بعد آن پسر جوان وارد شد ساررونی از اتاق بیمنش

 دینی بشدیی بفرمادی خوش اومدیلیسالم خ: بلند شد و گفتشیاز جا
  سالم ممنون:پسر
 ارن؟ی تا بگم بدیخوری میچ: نایسار
 یچا:پسر
 ی دستانش را رواوردی بی اش گفت کھ دو فنجان چای تکان داد و بھ منشی سرنایسار

 شبی دھی شغلم چدی باشدهی موحد ھستم فکر کنم فھمنایخب من سار: گذاشت و گفتزیم
   رو وارد کردمیادی شما زدم و خسارت زنی بھ ماشمیدقتیمن بخاطر ب
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 وفتھی می اتفاقنی ھمچی ھرآدمی باالخره براستی نیمشکل:پسر
 من ی ولدیدونیشما اسم من رو م... دی دارییدرک باال: زد و گفتی لبخند محونایسار
  رو دارم؟ی با چھ کسیی بدونم افتخار اشناشھینھ م
 ی صالحاری کامارمیمنم کام: زد و گفتی ھم لبخندپسر
  ی صالحیخوشبختم آقا:نایسار
 نیھمچن:اریکام
 شھیم: بھ فنجانش نگاه کرد و گفتنای را گذاشت و رفت ساری وارد اتاق شد و چایمنش
 ن بدم بابت خسارت بھتودی کھ من چقدر بادیبگ

 ستی نیازین:اریکام
 ی صالحی آقاادیاز تعارف خوشم نم: نگاه کرد و گفتاری بھ چشمان کامتی جدبا

  کنممتونی چقدر تقددیلطفا بگ: در اورد و ادامھ دادفشی کی چکش را از تودستھ
  ونیلی پنج مشھی منشی گفت کھ ھزرگاهی بردم تعمنویمن ماش:اریکام
 اری ازش در اورد و چک را مقابل کامی تکان داد و مبلغ را نوشت و برگھ ایسر

 ی زن بھتون پول بده ولکی کھ االن بھ غرورتون برخورده کھ دونمیم:گذاشت و گفت
   بدمنشوی ھزدیخب من مقصر بودم پس با

 ازتون پول دی صحبت کردتی با جدنکھیبخاطر ا: بھ چک انداخت و گفتی نگاھاریکام
 رمیگیم

 و منم باور کردم ی بھ چھره اش نداد فقط در دل گفت تو گفتیریی تغچی ھنایسار
 نیری خودشکھیمرت
 گھی ددوارمی امتونییخوشحال شدم از آشنا: گفتاری بلند شد رو بھ کامشی جااز

 گذرمون بھم نخوره
 م؟ی قابل تحملری آدم غنقدری ایعنیچرا : کرد و گفتی خنده ااریکام

   نبودنیمنظور من ا: زد و گفتی لبخندنایسار
  بودیپس منظورت چ: را باال انداخت و گفتشی ابرواریکام

 یخب اقا: کرد و گفتی اخمنی ھمی بدش آمد برااری کامھی از لحن خودماننایسار
  یی برم جادی من االن بای متاسفم ولیصالح

 میریخب باھم م:اریکام
  خداحافظی صالحیآقا: گفتتشی با ھمان اخم و جدنایسار
 خداحافظ خانوم موحد:اریکام

 از شانس نمی اش گذاشت و گفت ایشانی پی رفت دستش را رورونی بنای از اتاق سارو
 آس من بخت برگشتھ

 مادرش شد و بھ سمت خانھ راه افتاد نی سوار ماشفشی و بعد از برداشتن کدی کشیپوف
 نی پارک کرد ماشاطی را در حنی ماشیاصال حوصلھ موندن در دفترش را نداشت وقت

 ی کرد و بھ ھمان بلندی وارد خانھ شد و سالم بلنددی پسرعمھ اش را ھم دنیرادو
 بھ یدی با ببخشدی را ندنی داد رادودست جوابش را گرفت با عمھ و شوھر عمھ اش
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 ھم بود بھ نی رادونباری رفت انییاتاقش رفت و لباسش را عوض کرد و دوباره بھ پا
 با لبخند دستش را گرفت و نی بھ سمتش دراز کرد رادوسمتش رفت و دستش را

 کو زنت؟: گفتنیجوابش را داد کنارش نشست و رو بھ راو
 اری رو جلو من نکھیاسم زن: نیراو

 شده؟یمگھ چ..چرا:دی گرد شد و با تعجب پرسنای سارچشمان
 می از ھم جدا بشمیخوایم:نیرادو
 ؟ی مگھ دوسش نداشتی چیعنی:نایسار
  ندارمگھی دیداشتم ول:نیرادو
 آھان:نایسار

 دوست نیری گرفت و بھش چشم دوخت شنی نگاھش را از رادولشی موبای صدابا
   نداشتی وقت بود کھ ازش خبریلی اش بود خیمیصم
 جانم:نایسار

 زنگم ی سھ ھفتست کھ اصال بھم حتای دو کی نزدنای ساریشعوری بیلیخ:غی با جنیریش
  ینزد

  نتونستم بھت زنگ بزنمنی ھمیحالم خوب نبود برا: و گفتدی حرفش پروسط
 چرا حالت بد بوده؟؟: گفتی با کنجکاونیریش

 فردا چند شنبست؟؟؟؟:نایسار
 جمعھ:نیریش

  من؟ی خونھ یای بیتونی منیخب خوبھ بب:نایسار
 خونھ بابات؟:نیریش

 نھ خره خونھ خودم:نایسار
  تونمیآھان آره م:نیریش

   خونھ من باش١٠اعت  فردا سھیعال:نایسار
 ی بایاوک:نیریش

 یبا:نایسار
 

 در آسانسور دیای باز کرد و منتظر شد تا بشی بود در را برانیری آمد شفونی آیصدا
 نگاه کرد کھ الغر شده بود آمد جلو یینای آمد و با تعجب بھ ساررونی بنیریباز شد و ش

 زمی عزیچقدر الغر شد:محکم بغلش کرد و گفت
 ی مبلی متعجب بود رونای از رفتار سارنیری نگفت شیزی زد و چی لبخند تلخنایسار

  چھ مرگت شده تونمی ببنی بشایب:نشست و گفت
 با باربد بھم زدم: نشست و بدون مقدمھ گفتنیری شی مبل روبروی رونایسار

 � �؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ییییییییییچ: با بھت گفتنیریش
  با باربد بھم زدم در واقع اون بھم زد:نایسار
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 ھم سکوت کرده بود بعد نای نگفت ساریزی دھنش گذاشت و چی دستش را جلونیریش
 دیآخھ چرا؟شما کھ عاشق ھم بود: بھ حرف آمد و گفتنیری شقھیاز چند دق

 مقابل زی می رفت و عکسا را در آورد و روفشی بلند شد و بھ سمت کشی از جانایسار
 نایبخاطر ا:اشت و بھ عکسھا اشاره کرد و گفت گذنیریش
 دستش را جلو برد و عکس ھا را برداشت و با تعجب نگاھشان کرد و با من نیریش

 ؟؟؟ییتو....نایا:من گفت
  نبودمچکسی با ھگھی با باربد دمیی من بعد از آشنایاھوم ول:نایسار

 تونھی مال قبل از دوستدیخب شا:نیریش
 یدوست..ومدی اون خونھ من مدونمی نمای رفتمی میمگھ من اون موقعھا خونھ کس:نایسار

 نی شاپا بوده ھمیماھا فقط در حد تلفن و قرار تو رستورانھا و کاف
  باربد چرا باور کرده؟؟؟ی ولیگیراست م:نیریش

  اون باور کنھی نھ چجورای نی عکسا واقعنی ادونمیمن خودم ھنوز نم:نایسار
  واالنمدوینم:نیریش

  وسط مشکوکھنی ایزی چھی یول:نایسار
 ؟؟؟یچ:نیریش

 بود اشاره کرد و دهی خوابشی کھ روی از عکسھا را برداشت و بھ تختیکی نایسار
 فکر ی ھرچی ولدمشی دییجای قبال کنمی برام آشناست حس میلی تخت خنیا:گفت

 ادی نمادمی کنمیم
 بھ فھمھی نمیزی چدی دی بودش وقتدهی ھم با دقت بھ تخت نگاه کرد تا حاال ندنیریش

 ؟ی ھم داریحاال ازش خبر: نگاه کرد و گفتنایسار
 از باربد؟:نایسار

 اوھوم:نیریش
  دوست شدهی دخترھی کھ با نھی ادونمی کھ میزی تنھا چی ولادینھ ز:نایسار
  تو؟؟؟باربد؟؟؟؟؟یگی میچ: با تعجب گفتنیشر
  آره باربد:نایسار

 ؟ی چی عاشقی من پس اون ھمھ ادعای خدایوا:نیریش
  خودمو بکشمخوادی دلم مدمی فھمیاز وقت: زد و گفتی پوزخندنایسار

 ی باربد ارزش نداره کھ خودتو بخاطرش بکشیکنیتو غلط م: گفتتی با عصباننیریش
عاشق : بود گفتشی کھ در گلوی زد و بھ چھره باربد فکر کرد و با بغضی لبخندنایسار

  باربد بودم و ھستموونھی من دیفھم تا دردمو بیستین
 نیی نگفت فقط سرش را پایزی نگاه کرد و چنای بھ سارسشی خی با چشمانیریش

 را دوست یگری شخص ددی است کھ شای عاشق ساماندیانداخت جرات نداشت کھ بگو
 داشتھ باشد

 دلت براش تنگ نشده؟:نیریش
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دلم براش : گفتھی سرش را در دستانش گرفت با گرختی گونھ اش ری رواشکانش
  دلم تنگ شده...نیریتنگ شده ش

 
 از نای نگاه کردند سارفونی زنگ در متعجب بھ آی کھ با صداختنیری اشک مھردو

 باز کرد و اشکانش را با پشت دستش شی بلند شد سامان پشت در بود در را براشیجا
 سامانھ: گفتنیریپاک کرد و رو بھ ش

 رفت تا صورتش را بشورد سامان را یی بلند شد و بھ سمت دستشوشی از جانیریش
 آب را باز کرد و ری شنای بود و ھمکار سارنای دوست مشترک باربد و سارشناختیم

 زد و صورتش را شست و بعد از ی خودش و دوستش فکر کرد پوزخندیبھ زندگ
 ی مبل نشست سالمیو کھ ردی رفت سامان را درونی بییخشک کردنش از دستشو
  برگردد و با لبخند جوابش را بدھدشیکرد کھ باعث شد بھ سو

  سامان؟؟؟یخوب: مبل کنار سامان نشست گفتی رونیریش
 ؟یستی نی شما خوبنکھی مثل ایممنون خوبم ول:سامان

 چطور؟؟:نیریش
 ؟ی کردھیگر..چشمات قرمزه:سامان

 ی واسھ چھینھ بابا گر:نیریش
 ی آرومیلی خی در آشپزخانھ است با صدانای ساردی دی بھ اطراف نگاه کرد وقتسامان

 ؟یدی و باربد رو شننای ساریی جداھیقض: گفتنیریرو بھ ش
 آره:نیریش

   ھردوتون قرمزهی چشمادی کردھی گرنیپس بخاطر ھم:سامان
  بحال خواھرم بخندمیخب توقع دار: با بغض گفتنیریش

  ھی چھ حرفنینھ ا:سامان
من : گفتدی پوشی کھ پانچش و شالش را می آمد و در حالرونی زا آشزخانھ بنایسار

  گردمی تا مغازه زود برمرمیم
 یاوک:سامان

  بخرلمیپاست:نیریش
 باشھ فعال: با خنده گفتنایسار
 کھ مشخص بشھ ی کنی کاریتونیم: رو بھ سامان گفتنیری رفت شرونی از در بیوقت

  نبوده؟ی گناھھ و با کسی بنایسار
 کھ ی بفھمھ تا زمانیزی چنای ساردی خودمون باشھ نبانی بی ولگمی میزی چھی:سامان

  بودهی کار کمیبدون
 گمی نمیزی کھ بھش چیشناسیمنو م: نیریش

 زنی عکسا چنیبب..خوبھ:سامان
 ن؟؟؟یواقع:نیریش

  نھ: گفتعی سرسامان
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 فتوشاپن؟؟؟؟:نیریش
 آره:سامان

 ھ؟؟؟ی کار کیعنی: و گفتدی کشینی ھنیریش
  دونمینم:سامان

  انجام دادهنکاروی رو کھ ایخدا لعنت کنھ اون کس:نیریش
  ھم ھستی اگھی دزی چھی سامان نیبب: از چند لحظھ گفتبعد

 ؟یچ:سامان
 خونھ ادی نمادشی ی کھ روش بوده واسش آشناست ولی اون تختگفتی منایسار:نیریش
  بودهیک

  بھی عجیلیخ: و گفتدی کشی پوفسامان
 کرد و ی درست کرد و بھ سامان تعارف کرد تشکری بلند شد و شربتشی از جایریش
 با تعجب نگاھش کرد نیری شدی نفس سر کشھی را اتشی را برداشت و ھمھ محتووانیل

  نداردیمشخص بود کھ سامان حال خوش
 ؟یحالت خوبھ سام:نیریش

 آره خوبم چطور؟:سامان
 دمی پرسینجوری ھمیچیھ:نیریش
 

 زد و ی لبخندکننی کھ دارن صحبت مدی را دنیری در را باز کرد و سامان و شنایسار
 کرد و بھ آشپزخانھ رفت ی خواھند شد سالمی دونفر زوج خوبنیبا خود فکر کرد کھ ا

 لباسش ستی کھ امکانش ندانستی می بود ولی دوست داشت کھ جمعشان کامل میلیخ
 سامان زنگ خورد با فکر لینشست کھ موبا نیریرا دراورد و بھ سالن رفت و کنار ش

 کھ از زبان ی با اسمی باشد بھ سامان نگاه نکرد تا راحت صحبت کند ولنای تدی شانکھیا
 نیری و ضربان قلبش باال رفت و دست سردش را در دست شدی رنگش پردیسامان شن

 داد  اجازهستی خوب نادی حال دوستش زدی کھ فھمنیریگذاشت و محکم فشارش داد ش
 مکالمھ سامان تمام شد نکھی بھ دستش فشار وارد کند بعد از اخواھدیتا ھر چقدر کھ م

 باربد بود؟: رو بھش گفتنیریش
 آره: انداخت و گفتنای بھ ساری نگاھسامان

 گفت؟ی میچ:نیریش
  گفتھی چیپرسی کھ منیری داره شیبھ ما چھ ربط: بلند شد و گفتشی از جانایسار

 ری دستانش گرفت و زانی تخت نشست و سرش را می کھ داشت رفت و روی بھ اتاقو
 لعنت بھ تو باربد..لعت بھ تو:لب گفت

 یلعنت: گفتی بلند تری بھ تختش زد و با صدایومشت
 عکسھا را فرستاده دوست داشت ازش بپرسد آخھ ی دوست داشت بداند کھ چھ کسیلیخ

  با او داردیچرا؟؟؟مگھ چھ دشمن
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 رفت رونی از اتاق بی لبخند مصنوعکی بلند شد و بعد از زدن شی جا و ازدی کشیآھ
 ن؟یخوری میبچھا ناھار چ: نشست و رو بھ سامان گفتنیریو دوباره کنار ش

  برمدی بامونمیمن ناھار نم:سامان
 کجا؟:دی پرسنای نگفت اما ساریزی برود چخواھدی کجا مدانستی کھ منیریش

  از دوستام قرار دارمیکیبا :سامان
 باربد:شخندی با ننایسار

 خواھدی با باال بردن دستش بھ او فھماند کھ نمنای ساری ولدی بگویزی خواست چسامان
خوش بگذره سالم ما رو ھم بھ آقا : انداخت و گفتشی پای را روشی بشنود پایزیچ

 باربد برسون
د و بعد از دست دادن با  بلند ششی از جادی چھ بگودی بادانستی نمگھی کھ دسامان

  رفترونی از خانھ بنای و سارنیریش
   

 
 
 ی چند ھفتھ ادیای ضرب گرفتھ بود و منتظر بود تا سامان بزی می انگشتانش بر روبا
 کھ زدی حدس می ولکردی موضوع کالفھ اش منی خبر نداشت و انای کھ از سارشدیم

 است دوست داشت بداند عکس العملش دهی رسنای بھ گوش سارای اش با کاملیخبر دوست
 و گرفتی را منای طرف ساردیگوی او نمھ را بیزی چچی سامان ھیچھ بوده است ول

 کاش چندتا از آن عکسھا را داشت تا بتواند ی گناه است ای داشت کھ او بنانیاطم
 او را بھ شک نای ساری گناھی بی سامان برای ھایپافشار.. نھایبفھمد فتوشاپ است 

 شھی سرش را باال گرفت و بھ سامان ھمدی را شنی شخصی قدمھایختھ بود صدااندا
 زی می ھای صندلی کرد و جوابش را گرفت سامان روی پوش نگاه کرد و سالمکیش

 در ی؟؟؟عشقبازیخوب: گذاشت و گفتزی مینشست و دستانش را درھم گره کرد و رو
 ھھ...ی با خانمونی شب در مھی ایچھ حالھ؟؟؟ھرشب ھرشب 

 کرد و بدون توجھ بھ ی فقط اخمنی ھمی سامان براری اخی ھاھی داشت بھ کناعادت
  حالش چطوره؟؟ی بگیخواینم: گفتشیحرفا

  بگم؟؟؟دیبا: گفتی باال انداخت و با حالت پرسشیی ابروسامان
 آره: با حرص گفتباربد

  تالش نکنیخودی پس بگمی نمیزیمتاسفم من چ: زد و گفتی لبخندسامان
 انھ؟ی یری عکسارو ازش بگیتونست: و گفتدی بھ گردنش کشی دستربدبا

 رمی دوست ندارم ازش بگی ولستی نیگرفتن عکسا از خانم موحد کار سخت:سامان
  خانوم موحد؟یگیچرا م:باربد

 ارمی تو بیچون دوست ندارم اسم ناموسمو جلو: گفتی بھ تلخسامان
  تو؟ی مگیناموس؟؟؟چ: با تعجب گفتباربد
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 حساب ناموس نی من مثل خواھر نداشتمھ چس با ای برانایسار...آره ناموس:سامان
 ارمی تو اسمشو بی ندارم کھ جلوی عالقھ انی ھمیمنھ برا

 چرا؟؟: گفتیشتری با تعجب بباربد
 کھ خودشون ھر یی اون دستھ آدمایچون دوست ندارم اسم خواھرمو جلو:سامان

 چسوبننی می کھ پاکھ انگ ھرزگی دخترھی اونوقت بھ کننی مخوادی دلشون میغلط
 دی بھش بگومی مستقری کھ او بھ طور غشدی با بھت بھ سامان نگاه کرد باورش نمباربد

 یمی کلمھ را از زبون دوست صمنی سخت بود کھ اشی داشت برایبیھرزه حال عج
 رفت توھم؟؟برات افتی قھ؟؟چرایچ: با پوزخند گفتدیاش بشنود سامان کھ حال او را د

  بزنھ؟؟؟؟ھت حرف رو بنی اتیمیسخت بود کھ دوست صم
 کھ باعث شد ی بدیلی استفاده کرد و با لحن ختی نگفت سامان ھم از موقعیزی چباربد

 ی کرده وقتدای پیپس با خودت فکر کن کھ اون دختر چھ حال:حال باربد بدتر شود گفت
   گاه رو داشتھیاش حکم تک کھ بری عشقدهی حرفا رو از زبون عشقش شننیا

 ھا و حال بد ھی گرادی ی وقتی حرفا را بھ باربد بزند ولنی دوست نداشت کھ اسامان
 کند کھ ی خالی و دوست داشت حرصش را سر باربددیکشی زجر موفتادی منایسار

   بوده استچھیخودش ھم باز
آه ...ستی دور نیلی گناھھ و اون روز خی بنای کھ ساریفھمی باالخره می روزھی:سامان

  نابود کنھتوی کھ آھش زندگی بترس از اون روزدی کشادیز
 رفت و بھ سرعت از آنجا دور شد باربد رونی شاپ بی از کافشی بعد از زدن حرفاو
 بلند شد و بعد از حساب شی و از جادی نفس سر کشھی از گارسون گرفت و ی آبوانیل

 کھ یی دوست داشت برود جاروندی را منی ماشیادیکردن از آنجا رفت با سرعت ز
 دور شد کھ تنھا نقدری خارج شد و ار از شھنی ھمی کند برایبتواند خودش را خال

 ادی را پارک کرد و رو بھ دره دره فرنشی کوه و دره بود ماشندی ببتوانستی کھ میزیچ
خستھ ....صی خستھ شدم از احساسات ضد و نقگھید...اا� �خداااااااااااااااااا:دیکش

 ی کو  گناھکارهی کدونمینم... قصد خورد کردنم رو دارنیجوری ھمھ نکھیشدم از ا
  گناهیب
   نشستنی زمی روی حالی و از خدا گلھ کرد کھ با بدی کشادی اونقدر فرو
 

 نشست لپتاپش راھم روشن کرد و تلفن رابرداشت زشی اتاقش را باز کرد و پشت مدر
 دییبفرما: وارد اتاق شد و گفتی کوتاه منشیقیبعد از دقا دیای اش گفت تا بیو بھ منش

  ندارم؟یامروز تو دادگاه جلسھ ا:نایسار
  انی چند نفر وقت خواستن تا بی ولدی نداری جلسھ اریخ:یمنش
 ی بریتونیممنون م: تکان داد و گفتیسر

 مشکالت شتری شد خودش برهی شلوغ خابانی را رو بھ پنجره چرخاند و بھ خشیصندل
 ی تقھ ای نبود تا مشکالت او را حل کند با صدای کسی ولکردی مردم را حل میزندگ
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 داخل شد و در را پشت نی گفت رادویدییکھ بھ در خورد بھ سمت در برگشت و بفرما
 د؟یسالم خانم خوب ھست:سرش بست و گفت

 ؟؟؟یکنی مکاری چنجای ان؟؟تویرادو: با تعجبنایسار
 نمی تا بشیکنیتعارفم نم:نیرادو
 نی بشری بگدی ببخشی وایا:نایسار
 کھ دانستی بھش انداخت ھنوز ھم نمی نگاھشی روبرونای نشست و وسارنیرادو
  آمده استیزی چی چی برانیرادو
 نجا؟ی ای اومدی چی برای بگیخواینم:نایسار
 شمی کھ دارم جدا میدونیم..خب:نیرادو
 خب؟؟؟:نایسار
 طالق رو ی تو کاراخوامی مای ماه برم آنتالکی ی قراره برای باشلمی توکخوامیم:نیرادو

 یانجام بد
 ھی جدا شدن چی برالتی بدونم دلدیاول با: زد و گفتی لبخندنایسار
  نبودیزن زندگ:نیرادو
 ؟ی چیعنی:نایسار
  بھت اعتماد کنم؟؟؟تونمیم:نیرادو
 طالق ی برالتی بدونم دلدی پس باستمی تونلیمگھ من وک: کرد و گفتی اخمنایسار

 گمی نمی راز پسرعمم رو بھ کسچوقتیدر ضمن من ھ...ھیچ
  بودمشدهی دی مختلفی بار با پسرھانیچند:نیرادو
 ؟ی طالق اقدام کردی براری دنقدریچرا ا:نایسار
  دونمینم:نیرادو
 ده؟؟؟؟ی رو بخششیباشھ مھر:نایسار
  سکھ بھش بدمھی ی حتخوامینھ و قصد نداره ازش بگذره و من نم:نیرادو
 چقدره مگھ؟:نایسار
 ١٢٠٠:نیرادو
 ن؟یھم:نایسار
   کنھی می آپارتمانم بھ نامشھ کھ فکر کنم االن اونجا زندگھینھ :نیرادو

 
 

 ی نداشتھ باشی باھاش مشکلدوارمی دارم امی فکرھیمن :نایسار
 ھی چنمیبگو بب:نیرادو
 ی زن درستای کنھ کھ کامل کھ اثباتگردمی مدت دنبال چندتا مدرک منی ایمن تو:نایسار

  گمای منوی ادی البتھ ببخشستین
 خب؟؟؟؟:نیرادو
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 یزی گرفتن چدونی ی فکر کنم بتونکنمی دادگاه رو میو من اون مدارک رو تو:نایسار
  فکر کنم سنگسار بشھی ولیاز جدا بش

 چوقتی ھای اش با کاملی چھارسال زندگنی تمام ای بھ فکر فرو رفت اون تونیرادو
 اشان سمت پسرا نرفت شغل ی فقط دوسال اول زندگای کاملی نکرد ولانتیبھش خ

 حال بازم نی با ای مختلف بود ولی بود کھ مدام درحال سفر بھ کشورھای جورنیرادو
 کرد پس انتی وجود بھش خنی ابا  چرا بازمدانستی کم نگذاشت نمشی برایچیھ

 شد و رهی خناینگ سار ری سرش را بلند کرد و بھ طوسدانستیسنگساررا حق او م
  ھیفکر خوب:گفت
 گرد شده بھ در ی بزند کھ در با شدت باز شد با چشمانی دھان باز کرد تا حرفنایسار

 لرزش از نی و ادی کھ بدنش بھ شدت لرزدینگاه کرد کھ باربد را در چارچوب در د
 بود و ستادهی چشت باربد ازدی کھ نفس نفس میچشمان باربد دور نماند سامان در حال

 کردی می کھ سعی در حالنای و سارکردینگاه م نایداشت بھ چشمان پر از اشک سار
 ینجوری کھ سرتو الستی طونجایمگھ ا...چخبره: نفھمد گفتی را کسشیلرزش صدا

  داخلیای میندازیم
 باز بھ او ی نگاه کرد کھ داشت با دھانینی نگفت و فقط در سکوت بھ رادویزی چباربد

 ستی نیزیچ: گفتگرفتی باربد را می کھ بازویمان جلو آمد و در حال ساکردینگاه م
  باربدمی برای بمیریما االن م

و با (ازت متنفرم: گفتنای را از دست سامان در آورد و رو بھ سارشی بازوباربد
 ازت متنفرم خانوم موحد( گفتی بلند تریصدا

 رفت و در را پشت سر خود بست سامان رو بھ رونی حرف از اتاق بنی بعد از او
 گفتمی مدی گفتم کھ نبایزی خوب نبود چادیحالش ز: گفتنایسار
 داشت کھ بغضش را ی شده بود و سعرهی نگفت فقط بھ در بستھ اتاق خیزی چنایسار

  قورت دھد
 زدی داد مینجوری ای گفتیمگھ چ:نیرادو

 رم ینجوری ازدواج کنھ اونم ا قراره با پسر دوست مامانشنایگفتم سار:سامان
  نھای رو دوست داره نای بدونم ھنوزم سارخواستمیمن فقط م...کرد
 چرا آخھ: کھ در آنجا بود نشست و گفتی مبل تک نفره ای رونایسار

 شاپا و رستورانا قرار ی کافی توای زدی زنگ مای ونی روز در مھی بایچون تقر:سامان
 کھ امروز اومده بود نی تا اگفتمی بھش نمیزی نھ منم چای تا بفھمھ حالت خوبھ ذاشتیم
  یکنی ازدواج می نھ گفتم دارای بدونم دوست داره نکھی ای منم برانجایا

 ی کھ حرفھادانستی نمختی اشک ری نگاه کرد و قطره ای بھ نقطھ نامعلومنایسار
د را  کھ ھنوزم عاشقانھ باربی او در حالیول.. کندری تعبیزیسامان را بھ چھ چ

 کھ آن روز از یی ھضم حرفاردی را از او بگی بدیلی قصد داشت انتقام خدیپرستیم
  سخت بودیلی بود خدهیزبان باربد شن
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   بدهنای آب بھ ساروانی جان لنی برم رادوگھیخب من د:سامان
 باشھ:نیرادو

 داد کھ یینای آب را پر کرد و بھ دست ساروانی لنی سامان رفت رادونکھی از ابعد
 شھی بود کھ ھمیکس... بودشی دوران کودکیھمباز... بودزتری عزی از ھرکسشیبرا

 ادشی ھنوزم گرفتی می عاقالنھ اماتی کھ داشت تصمی کمیباھاش بود و برخالف سن
 ای بھش گفت کھ کاملنای کند چقدر سارج ازدواای با کاملخواستی کھ میھست کھ زمان

 و دی کشی او گوشش بدھکار نبود و آخر کار خودش را کرد آھی ولستی نیزن مناسب
 دیکشی نمنجاھای تا االن کارم بھ ادادمی کاش اونموقع بھ حرفت گوش میا:در دل گفت

 شده؟؟؟ی چی بگیخواینم: نشست و گفتنای ساری مبل روبرویرو
 نمی پر از ترحمت رو ببی تا چشمایبگم کھ چ:نایسار
 ی سبک بشدی بگو تا شاستمی کھ من اھل ترحم کردن نیدونیخودت م:نیرادو
 میباھم بھم زد:نایسار
 رابطھ نی تموم کردن الی مجھولھ برام دلیزی چھی یاون کھ مشخص بود ول:نیرادو

  بودهیچ
  تنم نبودهیچی اون عکسا ھیچندتا عکس براش فرستادن کھ من تو:نایسار
  تو؟؟؟یگی میچ: نگاه کرد و گفتنای با بھت بھ سارنیرادو
 ی پسرچی با ھچوقتی رو انجام دادن من ھی کارنی چرا ھمچدونمینم: با ھق ھقنایسار

 ی کھ داشتم در چھ حد بوده بخدا تنھا پسرییھای کھ دوستیدونیرابطھ نداشتم خودتم م
  کھ اجازه دادم بھش تا ببوستم باربد بوده

ش نشست و برادرانھ او  بلند شد و کنارشی از جادی را دنای کھ حال خراب سارنیرادو
  بودهی کار کشھیآروم باش باالخره مشخص م: لب گفتریرا در آغوشش گرفت و ز

  گناهی بای گناھکار است نای کھ ساردانستی بود نمدودل
 

 اینکن کامل:باربد
 ی شدینجوری چرا تو امروز اگھیخب بزار بوست کنم د: با ناز گفتایکامل

 م؟؟؟یچجور:باربد
 ریپاچھ گ...یعصب: را پشت گوشش زد و گفتشی موھاایکامل

  اعصاب ندارمنی ھمی امروز با سامان دعوام شد برادمی خب فھمیلیخ:باربد
 بازم سر اون دختره ھرزه:ایکامل

 اگر بحث ندیبی بھ او بزند البد خودش را نمی محکمیلی خی تو دھنکی داشت دوست
 ی رابطھ ولنیدھد بھ ا انی از ھمھ بدتر است دوست داشت پاای است کاملیھرزگ

 امروز خبر ازدواجش را از ی مخصوصا وقتنایھنوزم مانده است تا زجر دادن سار
 ؟؟؟؟؟یچ: آمد و گفتدر  از فکرای کاملی است با صدادهیزبان سامان شن

  سر اون دختره آشغالھگمیم:ایکامل
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 تو نوی ای حرف بزنینجوری انای درباره ساریحق ندار..خفھ شو: گفتادی با فرباربد
 رو ی زنکی من حکم ی تو فقط براچکسی ھیستی نچکسی تو ھایگوشت فرو کن کامل

 یگی پس بار آخرت باشھ کھ چرت و پرت منی کھ شبامو باھاش سر کنم ھمیدار
 نیچی ھمکردی بود فکرش را نمنی سنگیلی او خی شد حرفارهی با بھت بھ باربد خایکامل

 بر سر باربد بزند کھ یغی خواست جدی کشیقی را از زبان او بشنود نفس عمییحرفا
 نامنظمش ی رفت نفس ھارونی از آپارتمان بگرفتی را مشی کھ گوشھایباربد در حال

   بودادشینشان از خشم ز
 
 

 بود ستادهی اکردی می در آنجا زندگای کھ کاملی آپارتمانی روبرونشی در ماشنایسار
 ی نبود بھ کسیازی ھم نینجوری کارھا را انجام دھد انیدوست داشت خودش شخصا ا

 از ی کسای اندی اعتماد کند و ھم کمتر بھ باربد فکر کند منتظر بود ببشناختیکھ نم
 گوش شدی کھ پخش می کرد و بھ آھنگ روشن  راستمشی سدی آی مرونیساختمان ب

  سپرد
 ...  کاشیا

  ِ من جا داشتی فقط برادلت
 ...  ھوام وکمی

  داشتی تو سختکاش
  دلخوشم من جاش ِ توادیب
  بفکر ِکمی

  ِ من باشدل
  ِ من باشادیب
 ...  کاشیا

  ِ من جا داشتی فقط برادلت
 ...  ھوام وکمی

  داشتی تو سختکاش
  ِ تو دلخوشم من جاشادیب
  بفکر ِکمی

  ِ من باشدل
  ِ من باشادیب
 

 ی کھ مردشدی مانده بود آب دھانش را قورت داد باورش نمرهی خی بھ در ورودنگاھش
 نی کھ در ماشی آن زنی برادنی آمده است باربد باشد نفس کشرونیکھ از ساختمان ب

 کھ دوستش دارد با ھمسر پسرعمھ اش رابطھ ی کھ کسدینشستھ بود و با چشمان خود د
 چانھ اش توانستی نمی نگاه کند ولھی قضبھ  مثبتدی داشت با دیدارد سخت بود سع
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 دستش را بھ سمت در برد و اورا باز کرد وبا  کرد با دستان لرزانشدنیشروع بھ لرز
 جلو ی صدلی باربد رساند و در را باز کرد و رونی خودش را بھ ماشعی سرییقدمھا

   شد کھ کنارش نشستھ بودرهی خییناینشست باربد با تعجب بھ سار
 ی آشغالیلیخ..ی پستیلیخ:نایسار

  تویگی میچ: با تعجبباربد
 کھ فکرش رو ی ھستی کصافت تر ازاونیببر اون صداتو عوض: گفتادی با فرنایسار

  کردمیم
 گونھ اش گذاشت و دھانش را ی بھ او زد باربد با بھت دستش را رو ی محکمیلی سو

 را یینای بود سارنی ماشی کھ جلوی انھی از آدی را ندنای بزند کھ ساریباز کرد تا حرف
 ھنوزم نتوانستھ بود بفھمد کھ او آنجا رفتی منشی نامظم بھ سمت ماشیی کھ با قدمھادید

  دارهینیعجب دست سنگ: گفترلبیاش زد و ز  بھ گونھی دستخواھدیچھ م
   

 
 ؟؟؟ی بفھمیزی چی تونستشدیچ:نیرادو
  نھ ھنوز:نایسار
  تر کارا رو انجام بده من عجلھ دارمعی سرخوردهیخواھشا :نیرادو
  دادگاه؟یرفت:نایسار
 ؟؟؟ی چیدادگاه برا:نیرادو
 دادخواست طالق:نایسار
 نھ ھنوز:نیرادو
  یدی و انجامش میری فردا منی ھمیدیزحمت کش:نایسار
 باشھ:نیرادو
 اتاقش رفت پنج شنبھ شب بود ی بھ سوی بلند شد و بدون توجھ بھ کسشی از جانایسار

 ی را دعوت کرده بود وللی ھمھ فامنای سارھی عوض کردن روحیو مادرش برا
 واقعا باربد با ای آنکھی تختش نشستھ شک داشت بھ ای نداشت روی ادهی ھم فانکارشیا

 بود فقط دهی از آن زن فھمزای چیلی خوز دورنی ای نھ توای دارد ی رابطھ اایکامل
 دستانش گرفت بغض داشت خفھ انی سرش را مدی بگونی بھ رادودی چگونھ بادانستینم

 کرده است ی بھ او بدیلیھ خ کند کھی گری دوست نداشت بخاطر مردی ولکردیاش م
ن ی بود او ھم ھمراه خانواده اش امشب دعوت بود و انیری بھ در اتاقش خورد شیتقھ ا

دلم ...خستم...نیری شجمیگ: بھش انداخت و گفتی نگاھنایھمھ کار مادرش بود سار
 از تھ دلم تنگ ی جراتشو ندارم دلم واسھ خندھای ببرم ولنی خودمو از بخوادیم

 ستی نی باربدگھی دی بخندم تو آغوشش آروم بشم ولشی پکماهی مثل خوادیدلم م...شده
  کھ بخواد آرومم کنھ

 ھی زاینچیھمھ ا: تخت نشست و گفتی رو نای پر از اشکش کنار ساری با چشمانیریش
 ..ی ولشھی تموم میروز
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 سکوت او را درک ی معنانای ساری حرفش را نگفت تا دوستش ناراحت نشود ولادامھ
  نباشھی باربدگھی ددی شایول:کرد و خودش گفت

 دی و در دل از خدا گلھ کرد کھ چرا دوستش باھی گرری حرف زد زنی ادنی با شننیریش
 اتاقش رفت و در یی بلند شد و بھ سمت دستشوشی از جانای حال را داشتھ باشد سارنیا

 ی گذشت ولی ساعتمی شد نرهی خیی با ترس بھ در دستشونیریرا بست و قفلش کرد ش
 ی را صدا زد ولنای ساری بلندی با صداستادی ایی پشت در دستشوامدی نرونی بنایسار
 بھ سمت در اتاق رفت و با دو از پلھ دی کھ چھ بگودانستی نگرفت از ترس نمیجواب
 نین رو بھ رادو شده بودند نفس نفس زنارهی آمد ھمھ با تعجب بھ او خنییھا پا
 ..  ساعتھمی نییدستشو..رفتھ تو.ر:گفت
  بکش بعد حرفتو بزنقی نفس عمھیاول :نای سارپدر

 لبانش نی شده بود رادورهی نگاه کرد کھ با ترس بھ او خینی و بھ رادودی کشیقی عمنفس
 خب؟؟؟:را تر کرد و گفت

 ھی کھ اگر میکردی درباره باربد صحبت ممی تختش و داشتی رومینشستھ بود:نیریش
 از قھی نباشھ اونم بعد از چند دقی باربدگھی ددی اتفاقات تموم بشھ شانی ھمھ ایروز

 ھم ی ھر چرونی بومدهی ساعتھ گذشتھ نمی و االن نیی دستشویجاش بلند شد و رفت تو
 کرده  درم قفلدهی جوابمو نمزنمیصداش م
 ھم نیری پلھ ھا باال رفتن و ش گفتن و بھ با دو بھ ازیی خداای ھمزمان نی و رادوارسالن

 را صدا زد نای ساری بلندی وبا صداستادی ایی پشت در دستشونیپشت سرشان رادو
 آب بود ھمھ با ترس بھ در ی صدادیرسی بھ گوش میزی نگرفت تنھا چی جوابیول

 بھ بھ رد زد ی را کنار زد و تنھ محکمنیرادو  ارسالنکردندی و حمام نگاه مییدستشو
 کار را نی ھم ھمنی بازم باز نشد رادوی دوباره کارش را تکرا کرد ولشدی باز نمیول

 بھ در زدند کھ در با باز شد و ی تنھ محکمشانی ھردونباری بازم نشد ایتکرار کرد ول
 و دی کشیغی جش صحنھ مقابلدنی با دنیری برخورد کرد شواری بھ دی بلندیبا صدا

رفت و او را بلند کرد و بھ سمت  غرق در خون ینای با دو بھ سمت سارنیرادو
 بھ سمت یادی زیلی عقب گذاشت وبا سرعت خی صندلی رفت و او را رونشیماش

 ھم پدرش ھم پشت شیی ارسالن و دانی بود راند ماششیی خانھ داکی نزدکھیمارستانیب
 دستش بلند ی را رونای پارک کرد و سارارستانمی را در محوطھ بنشیسرش بودند ماش

 امدی کھ داشت بھ سمتش می رو بھ پرستارادی شد و با فرمارستانیکرد و وارد ب
  دی توروخدا کمک کنرهیمیداره م:گفت

 
 ی گرفتند و جسم او را رونی را از رادونای را آوردند و ساری پرستار برانکاردچند

رشوھرش  با کمک خواھانی گرھیبرانکارد گذاشتند و بھ سمت اتاق عمل رفتند سا
خدا خودت بھم رحم کن : کھ در آنجا بود نشست و با ھق ھق گفتیی ھای صندلیرو

  خوامی از تو منامویسار
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 زد کھ باعث شد ھمھ بھ آنھا نگاه واری رفت و اورا محکم بھ دنیری شی بھ سوارسالن
  کنند

  کردهیزودباش بگو باربد چھ غلط:ارسالن
 نی کھ رادودی بگویزی شد دھانش را باز کرد کھ چرهی بھ ارسالن خھی با گرنیریش

 آخھ وونھی دیکنی مکاریچ:دستان ارسالن را از دور او باز کرد و رو بھ ارسالن گفت
  بھ کار بندازخوردهی داره اون عقلتو ی دختر چھ ربطنیبھ ا

  کرده؟؟؟ھاااااان؟؟؟؟کاری چی بپرسم کھ اون عوضیپس برم از ک:ارسالن
 از منننننن: گفتادی کھ در کجاست با فرنیھ ا توجھ بی بنیرادو
 دیمارستانی بیبچھا آرومتر تو:نی رادوپدر

 بھ درک:نیرادو
  کرده؟؟؟کاریھ؟؟؟چی باربد کدی و بگنجای انیایھردوتون ب:نای سارپدر

 نیری انداختند کاوه روبھ شی نگاھگریکدی رفتند بھ نای بھ سمت کاوه پدر سارھردو
 ایتو ھم ب:گفت

  ستادی انی وسط ارسالن و رادونیریش
 ھ؟؟؟ی باربد کنمی ببدیخب حاال بگ:کاوه

 لبانش را نیری شدند کھ از ھمھ ماجرا با خبر بود شرهی خینیری بھ شنی و رادوارسالن
 ی بود کھ سامان بھ مناسبت تولدش ھمھ رو بھ توشی دوسال پبایتقر:ترکرد و گفت

 جذاب یلی پسر خھی میگ خونھ رو زد زنی وقتمی بودناھمیخونش دعوت کرد منو سار
 کھ بھش یزی چنی بره در رو باز کرد و اولش نگاه ھمھ دخترا بھ سمتشدیکھ باعث م

 بود بعد از اون سامان اومد و تعارف کرد کھ نای رنگ ساری طوسی شد چشمارهیخ
 و می لباسامون در اوردنای داخل فقط پسر و دختر بودن منو سارمی رفتی تو وقتمیبر

  کھ در رو برامون باز کرده بود پر از دختر بود خالصھی دور اون پسرمینشست
 دفتر سامان بود ظاھرا ی دومشون توداری دونفر زده شد دنی اییاونشب جرقھ آشنا

 نای سارنھیبی با سامان صحبت کنھ کھ اونم اونجا می رفتھ بوده تا درباره پرونده انایسار
 کنھی ھمونجا و دربارش با سامان صحبت مھیشنیبود مھم چون اون پرونده براش مھم 

 باربد ی نگاه بھ چشماھی بود ی مغرور بودن فقط کافوناون پسرم اونجا بوده ھردوش
 ھی ی تونباری ای ولننیبی مگروی چقدر مغروره اون روز دوباره ھمدی تا بفھمیبنداز

 کی اونجا بخاطر ترافمی تا برمی قرار گذاشتھ بودگھی با ھم دنای کھ منو ساری شاپیکاف
 و اون پسر صحبت نایرسم ساری کھ من می و تا زمانرسمی منای از ساررتری دخوردهیمن

 ھی سیی ری اون آقا پسر اسمش باربده باربد مستوفمیدیکردند و اونجا بود کھ ما فھم
 خواھر داره کھ ھی سالشھ و بچھ بزرگھ و ٢٧ معروف کھ یلی خیشرکت داروسار

 دوست گھی کھ ھردوشون باھم دگذرهی می سالکی کترهی کوچنای سار از منویدوسال
 دوست داشتن باربد گروی ھم دیلی خنطوری ھم ھمنای بود سارنای سارونھوی باربد دشنیم

   دخترتون در اومده بودی صداگھی کھ دکردی محبت منای بھ ساریاونقدر
   سامان مانع شد با تعجب بھ سامان نگاه کردی ادامش رو بگھ کھ صداخواست
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 اون پاکت ی توفرستنی پاکت مھی باربد ی بود کھ براشی ماه پکی بایتقر:سامان
 ی قاطھیرتی غنای ساری رودای تنش نبود باربدم کھ شدیچی بود کھ ھنای از سارییعکسا

 اون  و بعد ازکنھی رابطھ رو تموم منای ساری و بدون گوش دادن بھ حرفاکنھیم
 بدون یقی من تا بتونھ بھ ھر طرشی بود پده اومشی دوروز پنی تا ھمننیبی نمگرویھمد

 نھ ای بدونم ھنوزم دوسش داره نکھی ای من برای ولنھی رو ببنای بشھ ساردهی دنکھیا
 و بھش نای سراغ ساررهی و مشھی می اونم عصبانکنھی داره ازدواج منای کھ سارگمیم
  ندارم  ازشی خبرچی و تا االنم من ھرهی ازش متنفره و بعدم از اونجا مگھیم

 ی اتفاقاتنی دوسال ھمچنی ای کھ توشدهی باورش نمکنھی با بھت بھ سامان نگاه مکاوه
    دخترش افتاده باشھیبرا
 

 بود نیری را در کنار خودش حس کرد شی نشستھ بود کھ حضور شخصی صندلیرو
 حالت خوبھ؟:دی زد و پرسشی بھ رویلبخند

  ادینھ ز: گفتی آرامی با صدانیریش
 یاگھ زنده نمونھ چ: گفتھی شونھ سامان گذاشت و با گری را روسرش
  وفتھی نمی اتفاق بدچی ھشاالی اسییھ:سامان

 دلش پر ختی اشک ری ھم گذاشت و قطره ای نگفت و چشمانش را رویزی چنیریش
 بھ حال دوستش در اتاق عمل باز شد و  کندھی گرری دل سکیبود دوست داشت 

  خون بده؟؟؟تونھی منجای ایکس: آمد و رو بھ جمع گفترونی بیپرستار
 تونمیمن م: بلند شد و گفتشی از جاکاوه

 ھ؟ی چمارینسبتتون با ب:یپرستار
 پدرشم:کاوه

  دیایھمراھم ب: تکان داد و گفتی سرپرستار
 بود کھ نی مانده بود ترسش از ارهی رفتن کاوه و پرستار خری با ترس بھ مسنیریش

 ھی چیخون برا: افتاده باشد بھ سامان نگاه کرد و گفتنای ساری براینکند اتفاق
  رو از دست داده باشھیادی فکر کنم خون زدونمینم:سامان

 
 افتاده است قلبش درد ی اتفاقکردی نداشت حس می مبل نشستھ بود حال خوشیرو

 تلفنش را برداشت و شماره سامان را گرفت و دانستی دردھا را نمنی الی و دلکردیم
 دیچی خستھ سامان در گوشش پیمنتظر شد تا جوابش را بدھد بعد از شش بوق صدا

 بلھ:سامان
  افتاده؟؟؟یباربد اتفاق:باربد
 ی اتفاقگمیسامان با توام م: کرد و دوباره گفتی اخمدی پوزخند سامان را شنیصدا
 افتاده

 ؟؟؟یمثال چھ اتفاق:سامان
   افتادهی اتفاقی کسی براکنمی فقط حس مدونمینم..دونمینم:باربد
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 کنھی مکاری اومده چنای سر سارییاگھ بفھمھ چھ بال: در دل گفتسامان
  وفتادهی نی اتفاقچیھ:سامان
 واقعا؟؟؟:باربد

 آره واقعا:سامان
  خوبھ؟؟؟؟نایحال سار:باربد

 خداحافظ: و گفتدی کشی آھسامان
 دلش ی است ولوفتادهی نی کھ اتفاقگفتی سامان مدی شد شارهی خشلی بھ موباباربد

  شده؟؟؟ی چیعنی: داد و گفتھی سرش را بھ مبل تکگفتیبرخالف گفتھ سامان م
 
دکتر : آمدن دکتر از در اتاق عمل بھ سمتش رفتند کاوه با استرس گفترونی ببا
 شد؟؟؟؟یچ

 ادی بھوش می بود بھ زودی خب عمل خوبی رو از دست داده ولیادیخون ز:دکتر
 کار لی گفتند و دکتر جمع آنھا را ترک کرد کنجکاو بود کھ بداند دلی خداروشکرھمھ

  بوده استیآن دختر چ
 نای سر ساریی لب خداروشکر کرد اگر بالری نشست و زنی زمی روھی با گرنیریش
 کشتی آمد او ھم خود را میم
 
 
 چشمانش را دوباره بست و نی ھمی برادیدی درد دستش چشمانش را باز کرد تار مبا

بازش کرد لبانش را کھ خشک شده بودند را با زبانش تر کرد تشنھ اش بود سرش را 
 دوباره چشمانش را نی ھمی برااوردی آب بشی تا برادی نبود تا بھ او بگویچرخاند کس
 نیری آمد کھ داشت در اتاقش با شادشی است  فکر کرد کھ االن کجانیبست و بھ ا

 و زدن رگش غی رفت و افکارش و برداشتن تیی و بعد از آن بھ دستشوکردیصحبت م
 زده است ی کارنی چرا دست بھ ھمچدانستی نمی ولردی دوست نداشت کھ بمدی کشیآھ

  بازی با صداردی را بھ باربد ثابت کند بعد بمشی گناھیدوست داشت اول از ھمھ ب
 اوردی بنکارشی ای برایلی چھ دلدانستینم دی در چشمانش را باز کرد مادرش را دشدن
 کنار تخت ی صندلی مادرش رودی نگویچی داد سکوت کند و ھحی ترجنی ھمیبرا

  دخترم؟یخوب: را در دستش گرفت و گفتناینشست و دست سرد سار
 دی نگفت مادرش کھ سکوت او را دیزی شد و چرهی خشی روبروواری بھ دنایسار
  بھت بدم؟؟یخوایآب م:گفت
 آره: گفتی آرامی با صدانایسار
 کرد و کمکش کرد کی را بھ لبان خشک شده او نزدی آبوانی بلند شد و لشی از جاھیسا

  تا از آن بنوشد
  کجاست؟؟نیریش:نایسار
  نشستنرونیبا سامان ب:ھیسا
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 نمشونی ببخوامی مشمی پانیبھشون بگو ب:نایسار
 گمیباشھ االن م:ھیسا
 نتتونی ببخوادیم: و سامان گفتنیری رفت و رو بھ شرونی اتاق باز

  بخوابھرهی شده؟نھ دوباره بگداری بگھی دنباریا: بلند شد و گفتشی از جاسامان
  و منتظرتونھدارهیب:ھیسا
 بلند شد و بھ سمت اتاق رفت و درش را باز کرد و وارد شد سامان ھم پشت نیریش

 سالم: زد و گفتی دوستانش لبخنددنی با دنایسار.سر او 
 وونھیتو د: سامان جواب سالمش را داد و گفتی کرد ولی نگفت فقط اخمیزی چنیریش
 نای ساریا

 دونمیم: کرد و گفتی تک خنده انایسار
 ؟؟ھااان؟؟؟ی بود کھ انجام دادی چھ کارنیا:نیریش

  نیریآروم ش:سامان
 ی رو انجام دادم قصد نداشتم دست بھ خودکشی کارنی چرا ھمچدونمیخودمم نم:نایسار
  بزنم

 ی زدیول:نیریش
 گھی فکر کردم کھ من دنی بھ ادمی دیی دستشونھی رفتم خودمو تو آیآره زدم وقت:نایسار

 و غی کھ دستمو بردم سمت تشدی چدمی زندم بعدشم نفھمی چیباربد رو ندارم پس برا
  شدمھوشیرگمو زدم و بعدشم ب

 
 ی بخاطرش خودکش داره کھ تونویمگھ اون پسره ارزش ا: گفتتی با عصباننیریش
 یکن

 دونمینم:نایسار
  ی بگی بلدنویفقط ھم:نیریش

 ستی حرفا ننی االن وقت زدن ایکنی مینجوری چرا انیری شھیکاف:سامان
  وقتشھیپس ک:نیریش

   رنگشونی نگاه بھش بندازه ببھیھروقت کھ حالش خوب شد :سامان
 ی ابجدی شدم ببخشیعصب: انداخت و گفتدهی رنگ پرینای بھ ساری نگاھنیریش

 کردمی رو منکارای تو بودم ھمی اگر منم جادیشا:نایسار
 د؟ی مارو تنھا بزارشھیم: گفتنیری اتاق باز شد و دکتر وارد شد و رو بھ سامان و شدر

 تخت ی رفتن دکتر جوان رورونی بھم انداختن و از اتاق بی نگاھنیری و شسامان
  حالتون چطوره؟بایخب خانوم ز: گفتنای نشست و رو بھ سارنایسار
 خوبم:نایسار
 ھ؟؟؟یخب من پارسا راد ھستم اسم شما چ... خوبھیلیخ:دکتر
   موحدمنایمنم سار: بھ پارسا انداخت و گفتی نگاھنایسار

  درست مثل خودتوندی دارییبایواووو چھ اسم ز:پارسا
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 د؟؟؟ی ھستییبای شما دکتر پوست و زدیخشیبب:نایسار
  من روانشناسمریخ: زد و گفتی لبخند با نمکپارسا
 کنھی مکاریروانشناس تو اتاق من چ: کرد و گفتیزی اخم رنایسار

 رو بپرسم لشی اومدم کھ دلنی ای کردند منم برای خودکشی خانم خوشگلھیآخھ :پارسا
  کارا انجام ندهنی از اگھیو باھاش صحبت کنم تا د

  واسھ مشاوره دادن بھ مندی شما اومدیعنی؟؟؟یجد:نایسار
 آره:پارسا
 وونم؟؟؟یمگھ من د:نایسار

 ھا بھ روانشناس مراجعھ وونھی من مگھ فقط دی خدایوااا: زد و گفتی لبخندپارسا
 کننیم

 خب آره:نایسار
 نکھی از ای نداشتھ باشی مشکلدوارمی جان اوممم امنای سارنجاستیاشتباھت ھم:پارسا

 زنمیاسمتو صدا م
   ندارمیلنھ مشک:نایسار

  پس تو ھم منو پارسا صدا بزن:پارسا
 یچ: کرد و گفتی نگاھنای گفت پارسا بھ چشمان ساری زد و باشھ ای لبخندنایسار

  چشما غم جا خوش کنھنی ایباعث شده تا تو
 عشق: گفتی با لبخند تلخکردی می با پارسا احساس راحتگری کھ دنایسار

  جالبھ..عشق: باال انداخت و گفتیی ابروپارسا
   ؟یتا حاال عاشق شد:نایسار

 
 

 نھ:پارسا
 ؟ی لحنت معلوم بود کھ عاشق شدنیاز ا:نایسار

 ی ھستیدختر باھوش:پارسا
 یپس شد:نایسار

 دونمی عادت بود نمی گذاشت ولدی بای اسمشو چدونمینم:پارسا
  الشیخیب:نایسار

  بودهی تو بگو اسمش چالشیخیآره ب:پارسا
  باربد:نایسار

 دوستم داشت؟؟؟:پارسا
  آره: زد و گفتی لبخند تلخنایسار

 مرد؟؟؟؟:پارسا
  ھی چھ حرفنیخدا نکنھ ا: گرد شد و گفتنای سارچشمان
  من فکر کردم مردهدیببخش: لبش را گاز گرفت و گفتپارسا
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 ؟ی رو کردی فکرنیچرا ھمچ:نایسار
 پس معلومھ ی کردی تو بخاطرش خودکشی اون دوست داشتھ ولیچون تو گفت:پارسا

 ی زدی کارنیولت کرده کھ دست بھ ھمچ
 می از ھم جدا شدیلی بنا بھ دالی ولوفتادهی براش نی اتفاقچینھ ھ:نایسار

 ؟یلیچھ دال:پارسا
  نگم؟شھیم: باال انداخت و گفتیی ابرونایسار

  کنمی بھت کمکتونمی کھ من نمیاگھ نگ:پارسا
  ندارمی بھ کمک کسازیمن ن:نایسار

 آخھ چرا:پارسا
 ی ندارم کھ کسنی بھ اازی نگھی کردم دی خودکشنکھی از امونمیچون خودم پش:نایسار

 بخواد بھم بگھ کھ کارم غلط بوده
  دوستت باشم؟تونمی می ولکنمی نمی کمکچیباشھ من بھت ھ:پارسا
 ؟؟؟؟ی چیعنی:نایسار

  رفتم ھنوزم پارسا باشم نھ رادنروی در بنی کھ من از ای وقتنکھی ایعنی:پارسا
  خوبھیلی خنیباشھ ا:نایسار

 شده بود نجادی کھ در دستش ای با تمام دردنای با لبخند دستش را جلو بردو سارپارسا
  پارسا جانتییخوشحال شدم از اشنا:دستش را در دست پارسا گذاشت وگفت

   خانوم خوشگلھنطوریمنم ھم:پارسا
 رونی از اتاق بی نگفت پارسا ھم بعد از گفتن خداحافظیزی زد و چی لبخندنایسار

 عشق او و ی ماجرادی بگونکھی ای را تحت فشار بگذارد برانایرفت دوست نداشت سار
 کردن را دارد ی ارزش خودکشای تا بفھمد آندیکنجکاو بود کھ باربد را بب..ستیباربد چ

  نھای
 
 

 اش گذاشت و یشانی پیش را رو ساعددی تختش دراز کشی اتاقش را باز کرد و رودر
 بدجور دل تنگش بود کردی حس منارای ساری زد جایبھ کنارش نگاه کرد و لبخند

 بود نگاه کرد ی عسلزی می تخت نشست بھ لپتاپش کھ رویدستش را برداشت و رو
 ندی آنھا را ببتوانستیش کھ بود می عکسھای ولندی ببکی او را ازنزدتوانستی نمدیشا

 داشت یبی رنگش برق عجی شد چشمان طوسرهیروشنش کرد و بھ عکس بکگراند خ
 عکس را لمس کرد دلش ی روی دراز کرد و بھ آرامنایدستش را بھ سمت چشمان سار

 ی باربد را روبروچوقتی کاش ھی تنگ شده بود اشینای از تھ دل ساری خنده ھایبرا
 دشی کھ از خانھ معشوقھ جدندیب او را بچوقتی دوست نداشت ھدیدیم نایخانھ کامل

 ی کارش احمقانھ بود ولدی را برداشت و شماره اش را گرفت شالشی موبادی آی مرونیب
 یعنی خود کند خاموش بود آخھ چرا؟؟؟شی پی چھ فکرنای مھم نبود کھ سارشیاصال برا

حولھ اش را برداشت و بھ   تخت انداختی را رولشیخطش را عوض کرده است موبا
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 نای سارشھی کھ ھمی انھی سدی اش کشنھی بھ سی دستستادی دوش اریحمام رفت و ز
 رابطھ از نی کاش قبل از بھم زدن ای ازدی و با او حرف مگذاشتی آن میسرش را رو

 دھدی را انجام می کھ دارد چھ کاردی فھمی آن موقع نمی ولخواستی میحی توضنایسار
  را مثل قبل کندزی ھمھ چی چجوردانستینم  بود ومانیپش
 

 نبود و ی بود او زن درستدهی فھمای از کاملزھای چیلی صحبت کند خنی بود با رادقرار
 و نی کھ در دفترش بود نشست و پرونده رادوی مبلی رورندیھمان بھتر کھ طالق بگ

 دی بای ولستی چای بود کھ ربط باربد بھ خانھ کاملدهی را مقابلش گذاشت ھنوز نفھمایکامل
 بھ دی بای کھ چجوردانستی نباشد چون نمیزی چنشانی کھ بکردی دعا مدی فھمیم

 زن او ای مھم است کاملنی آب از سر خودش گذشتھ است احساسات رادودی بگونیرادو
 ی از خود نشان نمی دارد پس حتما عکس العمل خوبرتی غشیاست ناموسش است رو

 بلند را  تقھ در سرشی شود با صدانی تا مطمدی نگویزی داد چحی ترجنی ھمیدھد برا
 ی خوبنیسالم رادو: بلند شد و گفتشی بود از جانیکرد و بھ در نگاه کرد رادو

سالم تو ممنون تو : شده بود نگاه کرد و گفتیچی کھ باندپنای اول بھ دست سارنیرادو
 ؟یخوب
 منم خوبم:نایسار
 ؟ی داری چدیخب خبر جد:نیرادو
  ام؟ی سی بیمگھ من ب: گفتی کرد و بھ شوخی اخمنایسار
 ی سی بینھ تو سار:نیرادو
  ی مسخره ایلیخ:نایسار
 برم خوامی می داشتکارمی زود باش بگو چمی بشزای جور چنی االی خی بایب:نیرادو

 دادخواست طالق بدم
 نھ فعال دست نگھ دار: گفتعی سرنایسار
 دارم ری ھم دیلی دادخواست رو بدم تازه خیچرا؟؟تو کھ گفت: با تعجب گفتنیرادو

  برمشی ھفتھ پھی قرار بود رمیم
 ت؟ی ماموری بریخواستی مگھ نمیراست..فعال دست نگھ دار:نایسار
 خودم و ی ھر چھ زوتر حکم آزادخوامی اصال حوصلھ ندارم مرمینھ گفتم نم:نیرادو

 نمی رو ببایسنگسار کردن کامل
 دی قرار بزارھی عمو ای خودت ای نمی رو ببای کاملدی بازی من قبل از ھمھ چیاوک:نایسار

 ی دادگاه اعالم کنم رو جلوی تونکھی رو قبل از ازای چیلی خخوامی خونتون میتو
 خانوادش بگم تا بنده خداھا سکتھ نکنن

 کنن وگرنھ االن منم تی تربیبنده خداھا؟؟؟اونا بلد نبودن دخترشون رو چجور:نیرادو
  نبودمیتی وضعنی ھمچیتو

 نی چقدر باھات صحبت کردم کھ استی نادتیقبول کن اشتباه از خودت بوده :نایسار
  کھی گوش ندادستیازدواج درست ن
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   حماقت کردمادمھیآره :نیرادو
 ھم ندارم تو برو با یدی خبر جدی فکر کنزای چنی بھ اخوادی خب االن نمیلیخ:نایسار
 ی باشدی خودتم بانمشونی خونھ عمھ ببی تا توزی برنامھ برھی صحبت کن و ایکامل

 کنمی با پدرش صحبت مزنمیبا خودش حرف نم:نیرادو
 قرار رو بزار نی ای حرف بزن ولیخوای میپووووووف از دست تو با ھر ک:نایسار

 حاال ھم پاشو برو تا من برم دادگاه
 ؟یدادگاه واسھ چ:نیرادو
 شھی من اونجا انجام می کارارشتی بگھی برم ددی داره؟؟؟خب بای چیوااا برا:نایسار
 ی بای خب من برم بایگیراست م:نیرادو
 یبا:نایسار

 ی داره کھ تو بخاطرش خودکشنویمگھ اون پسره ارزش ا: گفتتی با عصباننیریش
 یکن

 دونمینم:نایسار
  ی بگی بلدنویفقط ھم:نیریش

 ستی حرفا ننی االن وقت زدن ایکنی مینجوری چرا انیری شھیکاف:سامان
  وقتشھیپس ک:نیریش

   رنگشونی نگاه بھش بندازه ببھیھروقت کھ حالش خوب شد :سامان
 ی ابجدی شدم ببخشیعصب: انداخت و گفتدهی رنگ پرینای بھ ساری نگاھنیریش

 کردمی رو منکارای تو بودم ھمی اگر منم جادیشا:نایسار
 د؟ی مارو تنھا بزارشھیم: گفتنیری اتاق باز شد و دکتر وارد شد و رو بھ سامان و شدر

 تخت ی رفتن دکتر جوان رورونی بھم انداختن و از اتاق بی نگاھنیری و شسامان
  حالتون چطوره؟بایخب خانوم ز: گفتنای نشست و رو بھ سارنایسار
 خوبم:نایسار
 ھ؟؟؟یخب من پارسا راد ھستم اسم شما چ... خوبھیلیخ:دکتر
   موحدمنایمنم سار: بھ پارسا انداخت و گفتی نگاھنایسار

  درست مثل خودتوندی دارییبایواووو چھ اسم ز:پارسا
 د؟؟؟ی ھستییبای شما دکتر پوست و زدیخشیبب:نایسار

  من روانشناسمریخ: زد و گفتی لبخند با نمکپارسا
 کنھی مکاریروانشناس تو اتاق من چ: کرد و گفتیزی اخم رنایسار

 رو بپرسم لشی اومدم کھ دلنی ای کردند منم برای خودکشی خانم خوشگلھیآخھ :پارسا
  کارا انجام ندهنی از اگھیو باھاش صحبت کنم تا د

  واسھ مشاوره دادن بھ مندی شما اومدیعنی؟؟؟یجد:نایسار
 آره:پارسا
 وونم؟؟؟یمگھ من د:نایسار
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 ھا بھ روانشناس مراجعھ وونھی من مگھ فقط دی خدایوااا: زد و گفتی لبخندپارسا
 کننیم

 خب آره:نایسار
 نکھی از ای نداشتھ باشی مشکلدوارمی جان اوممم امنای سارنجاستیاشتباھت ھم:ارساپ

 زنمیاسمتو صدا م
   ندارمینھ مشکل:نایسار

  پس تو ھم منو پارسا صدا بزن:پارسا
 یچ: کرد و گفتی نگاھنای گفت پارسا بھ چشمان ساری زد و باشھ ای لبخندنایسار

  چشما غم جا خوش کنھنی ایباعث شده تا تو
 عشق: گفتی با لبخند تلخکردی می با پارسا احساس راحتگری کھ دنایسار

  جالبھ..عشق: باال انداخت و گفتیی ابروپارسا
   ؟یتا حاال عاشق شد:نایسار

 
 

 نھ:پارسا
 ؟ی لحنت معلوم بود کھ عاشق شدنیاز ا:نایسار

 ی ھستیدختر باھوش:پارسا
 یپس شد:نایسار

 دونمی عادت بود نمی گذاشت ولدی بای اسمشو چدونمینم:پارسا
  الشیخیب:نایسار

  بودهی تو بگو اسمش چالشیخیآره ب:پارسا
  باربد:نایسار

 دوستم داشت؟؟؟:پارسا
  آره: زد و گفتی لبخند تلخنایسار

 مرد؟؟؟؟:پارسا
  ھی چھ حرفنیخدا نکنھ ا: گرد شد و گفتنای سارچشمان
  من فکر کردم مردهدیببخش: لبش را گاز گرفت و گفتپارسا
 ؟ی رو کردی فکرنیچرا ھمچ:نایسار

 پس معلومھ ی کردی تو بخاطرش خودکشی اون دوست داشتھ ولیچون تو گفت:پارسا
 ی زدی کارنیولت کرده کھ دست بھ ھمچ

 می از ھم جدا شدیلی بنا بھ دالی ولوفتادهی براش نی اتفاقچینھ ھ:نایسار
 ؟یلیچھ دال:پارسا
  نگم؟شھیم: باال انداخت و گفتیی ابرونایسار

  کنمی بھت کمکتونمی کھ من نمیاگھ نگ:پارسا
  ندارمی بھ کمک کسازیمن ن:نایسار
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 آخھ چرا:پارسا
 ی ندارم کھ کسنی بھ اازی نگھی کردم دی خودکشنکھی از امونمیچون خودم پش:نایسار

 بخواد بھم بگھ کھ کارم غلط بوده
  دوستت باشم؟تونمی می ولکنمی نمی کمکچیھ من بھت ھباش:پارسا
 ؟؟؟؟ی چیعنی:نایسار

  رفتم ھنوزم پارسا باشم نھ رادرونی در بنی کھ من از ای وقتنکھی ایعنی:پارسا
  خوبھیلی خنیباشھ ا:نایسار

 شده بود نجادی کھ در دستش ای با تمام دردنای با لبخند دستش را جلو بردو سارپارسا
  پارسا جانتییخوشحال شدم از اشنا:دستش را در دست پارسا گذاشت وگفت

   خانوم خوشگلھنطوریمنم ھم:پارسا
 رونی از اتاق بی نگفت پارسا ھم بعد از گفتن خداحافظیزی زد و چی لبخندنایسار

 عشق او و ی ماجرادی بگونکھی ای را تحت فشار بگذارد برانایرفت دوست نداشت سار
 کردن را دارد ی ارزش خودکشای تا بفھمد آندیکنجکاو بود کھ باربد را بب..ستید چبارب

  نھای
 
 

 اش گذاشت و یشانی پی ساعدش را رودی تختش دراز کشی اتاقش را باز کرد و رودر
 بدجور دل تنگش بود کردی حس منارای ساری زد جایبھ کنارش نگاه کرد و لبخند

 بود نگاه کرد ی عسلزی می تخت نشست بھ لپتاپش کھ رویدستش را برداشت و رو
 ندی آنھا را ببتوانستیش کھ بود می عکسھای ولندی ببکی او را ازنزدتوانستی نمدیشا

 داشت یبی رنگش برق عجی شد چشمان طوسرهیروشنش کرد و بھ عکس بکگراند خ
رد دلش  عکس را لمس کی روی دراز کرد و بھ آرامنایدستش را بھ سمت چشمان سار

 ی باربد را روبروچوقتی کاش ھی تنگ شده بود اشینای از تھ دل ساری خنده ھایبرا
 دشی کھ از خانھ معشوقھ جدندی او را ببچوقتی دوست نداشت ھدیدیم نایخانھ کامل

 ی کارش احمقانھ بود ولدی را برداشت و شماره اش را گرفت شالشی موبادی آی مرونیب
 یعنی خود کند خاموش بود آخھ چرا؟؟؟شی پی چھ فکرنای مھم نبود کھ سارشیاصال برا

حولھ اش را برداشت و بھ   تخت انداختی را رولشیخطش را عوض کرده است موبا
 نای سارشھی کھ ھمی انھی سدی اش کشنھی بھ سی دستستادی دوش اریحمام رفت و ز

بطھ از  رانی کاش قبل از بھم زدن ای ازدی و با او حرف مگذاشتی آن میسرش را رو
 دھدی را انجام می کھ دارد چھ کاردی فھمی آن موقع نمی ولخواستی میحی توضنایسار
  را مثل قبل کندزی ھمھ چی چجوردانستینم  بود ومانیپش
 

 نبود و ی بود او زن درستدهی فھمای از کاملزھای چیلی صحبت کند خنی بود با رادقرار
 و نی کھ در دفترش بود نشست و پرونده رادوی مبلی رورندیھمان بھتر کھ طالق بگ

 دی بای ولستی چای بود کھ ربط باربد بھ خانھ کاملدهی را مقابلش گذاشت ھنوز نفھمایکامل
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 بھ دی بای کھ چجوردانستی نباشد چون نمیزی چنشانی کھ بکردی دعا مدی فھمیم
 زن او ای مھم است کاملنی آب از سر خودش گذشتھ است احساسات رادودی بگونیرادو

 ی از خود نشان نمی دارد پس حتما عکس العمل خوبرتی غشیاست ناموسش است رو
 بلند را  تقھ در سرشی شود با صدانی تا مطمدی نگویزی داد چحی ترجنی ھمیدھد برا

 ی خوبنیسالم رادو: بلند شد و گفتشی بود از جانیکرد و بھ در نگاه کرد رادو
سالم تو ممنون تو : شده بود نگاه کرد و گفتیچی کھ باندپنای اول بھ دست سارنیرادو
 ؟یخوب
 منم خوبم:نایسار
 ؟ی داری چدیخب خبر جد:نیرادو
  ام؟ی سی بیمگھ من ب: گفتی کرد و بھ شوخی اخمنایسار
 ی سی بینھ تو سار:نیرادو
  ی مسخره ایلیخ:نایسار
 برم خوامی می داشتکارمی زود باش بگو چمی بشزای جور چنی االی خی بایب:نیرادو

 دادخواست طالق بدم
 نھ فعال دست نگھ دار: گفتعی سرنایسار
 دارم ری ھم دیلی دادخواست رو بدم تازه خیچرا؟؟تو کھ گفت: با تعجب گفتنیرادو

  برمشی ھفتھ پھی قرار بود رمیم
 ت؟ی ماموری بریخواستی مگھ نمیراست..فعال دست نگھ دار:نایسار
 خودم و ی ھر چھ زوتر حکم آزادخوامیال حوصلھ ندارم م اصرمینھ گفتم نم:نیرادو

 نمی رو ببایسنگسار کردن کامل
 دی قرار بزارھی عمو ای خودت ای نمی رو ببای کاملدی بازی من قبل از ھمھ چیاوک:نایسار

 ی دادگاه اعالم کنم رو جلوی تونکھی رو قبل از ازای چیلی خخوامی خونتون میتو
 خانوادش بگم تا بنده خداھا سکتھ نکنن

 کنن وگرنھ االن منم تی تربیبنده خداھا؟؟؟اونا بلد نبودن دخترشون رو چجور:نیرادو
  نبودمیتی وضعنی ھمچیتو

 نی چقدر باھات صحبت کردم کھ استی نادتیقبول کن اشتباه از خودت بوده :نایسار
  کھی گوش ندادستیازدواج درست ن

   حماقت کردمادمھیآره :نیرادو
 ھم ندارم تو برو با یدی خبر جدی فکر کنزای چنی بھ اخوادی خب االن نمیلیخ:نایسار
 ی باشدی خودتم بانمشونی خونھ عمھ ببی تا توزی برنامھ برھی صحبت کن و ایکامل

 کنمی با پدرش صحبت مزنمیبا خودش حرف نم:نیرادو
 قرار رو بزار نی ای حرف بزن ولیخوای میپووووووف از دست تو با ھر ک:نایسار

 حاال ھم پاشو برو تا من برم دادگاه
 ؟یدادگاه واسھ چ:نیرادو
 شھی من اونجا انجام می کاراشتری بگھی برم ددی داره؟؟؟خب بای چیوااا برا:نایسار
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 ی بای خب من برم بایگیراست م:نیرادو
 یبا:نایسار

 
 ای با کاملدی بای چجوردانستی مبل پرت کرد نمی خودش را رونای رفت و سارنیرادو

  بھ سمت دادگاه رفتلشی بلند شد و بعد از برداشتن وساشیروبرو شود از جا
 

 دوست یلی بودند خای مبل کنار عمھ اش نشستھ بود منتظر آمدن خانواده کاملیرو
 اش را ی زندگیتھایقی ھمھ حقنای سارنکھی بعد از اایداشت بداند عکس العمل کامل

 نگاه کردد نی آمد ھمھ بھ رادوفونی زنگ آی صداستی چدیگویاش م خانواده یجلو
 او حرصش ی خونسردنیموقعھا از ا ی بود بعضبشی مشغول خوردن سالیخی او بیول
 باز شانی رفت و در را برافونی بلند شد و بھ سمت آشی شوھر عمھ اش از جاگرفتیم

 کن بازم خودتو یبعد از زدن حرفام سع: نشست و گفتنی کنار رادونایکرد سار
  نشده برو بزن تو دھنشینی بشی لحظھ پکی در ی ولیخونسرد نشون بد

 ؟ی بگیمگھ قراره چ:نیرادو
 ای انجام بدی اخالقری کار غنمی من گوش کن نبیتو بھ حرفا:نایسار
 بزند کھ در سالن باز شدو خانواده نافذ وارد شدند پدر و مادر ی خواست حرفنیرادو
 و بعد از آن مرد خودش وارد شد خوش پوش بود شناختی کھ نمید و بعد ھم مرایکامل

 بلند شد و شی نسبت بھش نداشت از جای حس خوبامدی از او خوشش نمچوقتی ھیول
 بھش ی کفشش احساس خوبی پاشنھ ھای صدارفتیبھ سمتشان رفت مغرورانھ راه م

 آن دونفر آن مھم دنی بھ سمتشان برگشتند و از دنی او و رادوی پای ھمھ با صدادادیم
 نی دعوت کرد رادییرای باال انداختند عمھ اش ھمھ را بھ سالن پذییدر کنار ھم ابرو

 ییرای را گرفت و بھ سمت سالن پذنای دست ساری کرد و بدون توجھ بھ کسیسالم
 وونھی دھی چنکارایا: آرام در گوشش گفتنای دونفره نشست ساری مبلیرفت و رو

 کنمی مکاری دارم چدونمیدم مخو: گفتی جدیلی خنیرادو
 نی نگاه کرد حس نفرت تمام وجودش را فرا گرفت بھ اای کرد و بھ کاملی اخمنایسار

 است؟؟؟باربد چگونھ توانستھ است با زن یزی او و باربد چنی واقعا بایفکر کرد کھ آ
 ی ؟؟؟با صدادانستھی نمیعنی بوده است دوست شود؟؟؟نای کھ پسر عمھ سارینیرادو

  شدرهی برداشت و بھ او خای کاملاز شوھر عمھ اش از فکر در آمد و چشم
 با شما ی مالقاتھی جان از من خواستند تا نای ساردی خوش آمدیلیخب خ:نی رادوپدر

 داشتھ باشن
 منو دونمینم: لبانش را تر کرد و گفتنای نگاه کرد سارنای بعد از حرفش بھ سارو
 نی رادویی موحد ھستم دختر دانای کنم من ساری بھتره خودمو معرفی نھ ولای دیشناسیم

 یلیمن از خ... ھم موکل مننی نظر منھ و رادوری دونفر زنی اییجان و پرونده جدا
 نی ای من توای از اونا با خبر نباشھ جز کاملچکسیھ دی کھ شاییزھای چی آگاھم حتزایچ
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 ی کارم عذر خواھنی نظر داشتم بخاطر اری رو زای کاملیچند وقتھ رفت و آمدھا
  دادمی انجامش مدی چون باکنمینم
 ینی کھ سنگای بود کاملرهی خنای شده ساریچی کرد کھ بھ دست باند پییای بھ کاملی نگاھو

 بود کھ حاظر بود ی شد کھ عشق مردرهی خینگاه او را سرش را باال آورد و بھ زن
خب کھ : گفتنای باال انداخت و رو بھ سارییرو را انجام دھد ابی داشتنش ھر کاریبرا
 ؟؟؟یچ

 دادگاه ی تونکھی ای برای ولزنمیمن حرفامو م: زد و رو بھ جمع گفتیشخندی ننایسار
 آبروتون کھ دی بگذری و از ھمھ چدی رو ببخشھی کھ تمام مھرخوامی نگم ازتون میچیھ

  دادگاه زده بشھی حرفا تونی ادیبراتون مھمھ پس فکر نکنم دوست داشتھ باش
 د؟؟ی بگدیخوای میچ:ای کاملپدر
 زمان یدختر شما تو: گفتینی انداخت و بدون مقدمھ چشی پای را روشی پانایسار

  بودهنی از رادوری بھ غگھی نفر دنیتاھلش با چند
 ی قصد داشت او را جلونای نگاه کرد نقشھ ھا داشت سارنای خونسرد بھ ساریلی خایکامل

  دادی کار را با او انجام منیھمھ خردکند پس او ھم ھم
 ھ؟؟؟ی کارا چنیقصدت از ا:ایکامل
 ی ھستی بھ ھمھ بگم کھ تو چھ جور زنخوامی ندارم فقط میقصد:نایسار
 ؟؟؟یگفتیخب م: آرام بھ سمتش آمد و گفتیی مبل بلند شد و با قدمھای از روایکامل
 زن نقشھ ھا در سر نی داشت کھ انیقی شد هری خای بھ کاملی حالت خاصھی با نایسار

 ی مرد مختلف تونی بارھا با چندگفتمیآره داشتم م: و گفتامدی بازم ھم کوتاه نیدارد ول
  ولشون کردنی چجوردونمی نمی شده و اماکن ھم گرفتتشون ولدهیپارکھا د

 ی قرمز و صورترمان
 ا؟؟؟ی کاملگھیراست م:ای کاملپدر

 
 

  نھ:ایکامل
 تک بھ تک ی براگمیمن دروغ نم: و گفتستادی بلند شد و مقابلش اشی از جانایسار

  حرفام مدرک دارم
 گذاشت و ای را درآورد و مقابل پدر کاملی پوشھ اکی فشی کی برگشت و از توو

  دینی خودتون ببدیتونیم:گفت
 شدی دخترش نگاه کرد باورش نمی پوشھ را باز کرد و با بھت بھ عکسھاای کاملپدر
 و خطاب بھ ستادی اای کاملی روبرونای را انجام داده است ساریی کارانیترش ھمچدخ

 دینی ببدیتونی عکسان اونا رو ھم مری کھ داده ھم ھست زییتعھد ھا: گفتایپدر کامل
 رنگ ی بھ پوشھ سرمھ ای کشانده شد کھ داشت با کنجکاوینی بھ سمت رادونگاھش
 برد کھ داشت ییای اش زد و سرش را بھ سمت کاملی بھ کنجکاوی لبخندکردینگاه م

 ؟؟ھومم؟ی بگی داریچ: بھ نوع نگاھش زد و گفتی لبخندکردیبا نفرت بھ او نگاه م
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  بزار قبل از اون منم حرفامو بزنمی دادگاه بگو ولی رو توزیبرو و ھمھ چ:ایکامل
 یاغش آمد ول کھ قرار است بشنود آن حس بد بازم ھم بھ سرییزھای از چدی ترسنایسار

 رنگ ی بھ حالت چھره اش نداد و با ھمان لبخند بھ چشمان مشکیریی تغچیبازم ھ
   نداشتییبای باطن زی بود ولبای شد زرهی خایکامل
 شنومیم:نایسار
 ؟؟؟؟یشناسیباربد رو کھ م: گفتی لبانش را تر کرد و با بدجنسایکامل
 شد چشمانش را بست و لی تبدنیقی حدسش بھ ای اسم باربد از زبان کاملدنی از شننایسار

 خب؟؟؟:دوباره بازش کرد و گفت
 دی باھم دوست بودی دوسالیکی ھی مدت مگھ نھ؟؟؟فکر کنم ھی افت بود یب:ایکامل
  میآره دوست بود: کھ کم شده بود گفتی و با اعتماد بھ نفساوردی کم ننایسار
  دوست شده مگھ نھ؟؟؟گھی دیکی کھ با یدیحتما شن:ایکامل

 ؟؟؟ی بگیخوای رو میا؟؟؟چی کاملھیھدفت چ: گفتنای ساری بھ جانی رادوبارنیا
 خانوم ی زدیبخاطر باربد دست بھ خودکش: گفتنی بدون توجھ بھ رادوایکامل
 ل؟؟؟؟یوک

 ستیبھ تو مربوط ن:نایسار
 اتفاقا مربوطھ:ایکامل
 ؟؟؟؟ی بگیخوای میچ:نایسار
 صبر داشتھ باش:ایکامل
 چشمانش را بست دوست نداشت نی ھمی کھ قرار است چھ بشنود برادانستی منایسار
 چشمانش را باز کرد و با نفرت بھ آن ای کاملی از آن ماجرا با خبر شود با صدایکس

  شدرهی رنگ خیآسمان مشک
 ی باربد و تو رو توی بار عکسانیچند... میبزار کم کم بھ اصل ماجرا برس:ایکامل
 نداشتم ادتھ؟؟؟؟دوستی ومدمی من نمدیرفتی مرونیعھا کھ ب اون موقدمی دنی رادولیموبا

 طمع بھ دست ومدی بخاطر خود تو بود از تو خوشم نمشترمی جمعتون باشم بی توادیز
 بزنم تا اونو از تو جدا ین حاظر بودم دست بھ ھرکاری ھمیآوردن باربد رو داشتم برا

 نجای ای کھ اومده بودی روزھی اون رو مال خودم کنم و باالخره تونستم یجوریکنم و 
 ی بوددهی تھ سالن خوابیی اون اتاق طبقھ باالی نھ توای ھست ادتی دونمیو منم بودم نم

سرت چند تا عکس ازت  ی خونھ نبود بھ جز من و تو ومادرجون اومدم باالچکسیھ
 از یکی شیگرفتم و بعدشم رفتم خونھ خودمون بعد از چند روز عکسا رو بردم پ

فتوشاپ کردنش حرف نداشت دادم ھمھ عکساتو بھش و اونم روشون کار دوستام کھ 
 ی برامی و اونا رو فرستادستی تنت نیچی تو ھیعنی درستش کرد کھ یکرد و جور

 تموم شد نتونی بزی تالش من ھمھ چی شد و بعد از کلمکردیباربد ھمونجور کھ فکر م
 کھ رفتھ بود بام تا با خودش خلوت ی و وقتومدمی بازم من کوتاه نیباربد نابود شد ول

   ... سرد برخورد کردیلی در مخ زدنش کردم اولش خی و سعستادمیکنھ کنارش ا
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 اشک در کردی شد کھ با بھت نگاھش مرهی خیینای حرفش را نزد و بھ سارادامھ

 مغرور بود و قصد نداشت دادی را نمختنشانی اجازه ریچشمانش جمع شده بود ول
 رفت گفتم رامش ی وقتیول: زد و ادامھ دادی خرد کند لبخندبشیرق یخودش را جلو

 مخش کار ی شرکتش و دوباره روم بودم چند وقت بعدش رفتای باالخره من کاملکنمیم
 رفتم بھم ی وقتمی برخورد کرد صحبت کردششی بھتر از دفعھ پخوردهی نباریکردم ا

 کھ گذشتی ممونیاز دوست یزنگ زد و گفت کھ دوست داره باھام دوست بشھ چند وقت
 خونم تا بتونم باھاش باشم و جا پامو محکم تر کنم و اون شب ما تا ادیاصرار کردم ب

 می بودباھم صبح
 نی بزند رادوی را نداشت کھ حرفنی قدرت اکردی گرد شده نگاھش می چشمانبا

 رونی گمشو بیحی تو چقدر وقشعوری بکھیخفھ شو زن: گفتیعصب
 تا یگفتی میخب داشت..بزار حرفشو بزنھ: دستش را باال گرفت و با لبخند گفتنایسار

 ؟؟؟ی چگھی دنیصبح باھم بود
 خودت بارشمی فکر کنم ی حتمی باھم بودیلی و بعد از اون خگفتمیآره داشتم م:ایکامل

 و سوار ی شدادهی پنتی کھ از ماشدمتی اومده درونی کھ از خونم بی باشدهیباربد رو د
  ی بھش گفتنی ماشی توای تا االن نتونستم بفھمم کھ چی ولی شدشنیماش
 تموم شد حرفات؟؟؟؟:نایسار
   افتھی ھم می تردی جدی باش اتفاقاشمی منتظر بقیآره تموم شد ول:ایکامل
 را گرفت و او را ھمراه نای خشمش را کنترل کند دست سارتوانستی نمگری کھ دنایسار

 ھیتو : گفتادی پرت کرد و با فررونیخود کشاند و در سالن را باز کرد و او را بھ ب
 خراب موی زندگیدی بھ تو بھ آرزوت رسنی از تو و امثال تو متنفرم آفری ھستیعوض

 کھ یی کھ االن شاھده انتقام ھمھ اشکایی خدانیھم  بھی ولی باربدمو ازم گرفتیکرد
   باشھادتی نوی ارمیگیرو از تو و اون باربد م ختمیر
 اش را ھی گری نتوانست جلوگری اش گذاشت دیشانی پی در را بست دستش را روو

 نای سارھی شوھر عمھ اش کھ گرھی گرری غرورش شد و زد زالیخی و ھمانجا بردیبگ
 رونی خونھ من بنازیبر: گفتای تر از قبل شد با داد رو بھ خانواده کاملی عصبدیرا د

 دیبر..دی جامعھ دادلی تحوی چتتونیبھ ترب نی آفرنمتونی لحظھ ھم ببکی ی حتخوامینم
 روووونیب

 انی مبل پرت کرد و سرش را می نداشت خودش را روستادنی توان اگری کھ دنیرادو
 انتخاب نوی روح من کھ اھ؟؟؟؟توی کگھی زن دنیخدا ا: لب گفتریدستانش گرفت و ز

 میکردم باز خوبھ بچھ نداشت
 چکسی ھخوامینم: و مدارک را برداشت و گفتفی بلند شد و کشی از جاھی با گرنایسار

 بھ جز خودمون بفھمھ ازتون خواھش ی امشب باخبر بشھ دوست ندارم کسیاز ماجرا
 دی نگیزی چچکسی بھ ھکنمیم

   نگران نباشزمی عزمیگینم: گفتھی اش با گرعمھ
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 یری شد و با سرعت بھ مسنشی گفت و از سالن خارج شد سوار ماشیخداحافظ نایسار
 پخش ستمی بابک جھانبخش از سی آمدند صداینامعلوم حرکت کرد اشکانش بند نم

 شدی او مشتری بھی و متن آھنگ باعث گرشدیم
  کنار توی ولیسرد

  شعلھ ھا ھمنفسمبا
 ی ام ولیری کویشب
  رسمی تو بھ بارون مبا

  با بودنتی ولیتلخ
  شم دم بھ دمی مونھید
  روی زندگینیریش

  کنمی نفس حس منفس
  اما تو چشاتیساکت

  نور و شبنمھیغوغا
 دنھی ترسم از رسیم
  کھ مبھمھی اندهیآ

  امی شادای دنھی تو با
  کسمی دور و باگرچھ

  نگاه توی خشکاز
  رسمی مای مرز دربھ
  رسمی مای مرز دربھ
 یی خود خود توایدر
  غرق طوفان تو امکھ

  شھی مییبای غرق زشب
  کنمی نگاھت میوقت
 یی خود خود توایدر
  غرق طوفان توامکھ

  شھی مییبای غرق زشب
  کنمی نگاھت میوقت

  کنار توی ولیسرد
  شعلھ ھا ھمنفسمبا

 ی ام ولیری کویشب
  رسمی تو بھ بارون مبا

  با بودنتی ولیتلخ
  شم دم بھ دمی مونھید
 و ری زندگینیریش
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  کنمی نفس حس منفس
 کھ ی شد تمام خاطراترهی خشی پارک کرد و بھ روبروابانی از خی را گوشھ انشیماش

 زد باربدش بھ او ی شدند لبخندی چشمانش رد می از جلویلمیباربد داشت مثل ف
 باشد ینجوری تھ رابطھ اشان اکردی فکرنمچوقتیھ...انتی کرده است ھھ خانتیخ

 برد و شماره باربد را لشی موبامت دستش را بھ سکردی خوش فکر میانی بھ پاشھیھم
 بلھ؟؟؟؟:دیچی خستھ باربد در گوشش پی صداھیگرفت و منتظر پاسخ او شد بعد چند ثان

 ی با او حرف بزند ولخواستی را تر کرد و اشک در چشمانش حلقھ بست دلش ملبانش
  او بھ قصد صحبت کردن بھ او زنگ نزده بود

 ؟؟؟یی تونایسار:شک گفت با باربد
 دھانش را گرفت تا ی با دستش جلوختی گونھ اش ری روشی گفت اشکایزی چبازم

  کندی مھیباربد نفھمد کھ دارد گر
 بگو دلم یزی چھی ی د لعنت؟؟؟ی کھ حرف نزنی زد؟؟؟زنگی بگیزی چیخواینم:باربد

   صدات تنگ شدهیبرا
چرا : با بغض گفتدی اش را شنھی گری باربد کھ صداھی گرری زد زی بلندی صدابا

   نکنھی گرزمی نکن عزھی؟؟گریکنی مھیگر
 یلی باربد خی پستیلیخ:ھی با گرنایسار

 دونمیم:باربد
   باربدیدی رو پس می بدیلیتاوان خ:نایسار

   ندارم کھ بگمیزیچ: و گفتدی کشی آھباربد
 پس خداحافظ:نایسار

  نھھھھ قطع نکن:باربد
 کنارش ی صندلی را رولشی نکرد و تماس را قطع کرد موبای بھ حرفش توجھنایسار

   را روشن کرد و بھ سمت خانھ شان حرکت کردنیانداخت و ماش
 
 کھ یی بھ او زنگ زده است مدام حرفانای کھ سارشدی شد باورش نمرهی خلشی موبابھ

 سامان کھ ی با صداکردی مشی اش عصبھی گری آمد صدایزده بود در ذھنش م
  ستھ بود سرش را باال آورد و نگاھش کرد نششیروبرو
  بود؟؟؟؟؟؟نایسار:سامان
 آره:باربد

 گفت؟؟؟؟؟؟ی میچ:سامان
 یچیھ:باربد

  بھم؟؟؟یختی ریچیبخاطر ھ:سامان
 ی ندری گنقدری اشھیم: گفتتی با عصبانباربد

 آروم باش: زد و گفتی لبخندسامان
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 بست سامان ی محکمی نگاھش کند بھ اتاقش رفت و در را با صدانکھی بدون اباربد
 رگش را نای گفت ھنوز بھ باربد نگفتھ بود کھ ساری روانرلبی را گرفت و زشیگوشھا

 در اتاق با دیترسی از عکس العمل باربد مدیزده بوده است جراتش را نداشت کھ بگو
 بھ سمت در خانھ رفت را عوض کرده بود شی کھ لباسھایباز شد و باربد در حال
 ؟؟؟یریکجا م:سامان با تعجب گفت

 نای سارشیپ:باربد
 گرفتی را مشی کھ بازوی بلند شد و بھ سمتش رفت و در حالشی از جاعی سرسامان

  اونشی پی بریخوای چرا می شدوونھید:گفت
  برم باھاش حرف بزنمخوامیم: را از دست سامان در آورد و گفتشی بازوباربد

 یازی نی غرورت رو خرد کنیخوای می واسھ چنمی ببنی بشری بگای ب؟؟؟؟یییچ:سامان
 ی باھاش حرف بزنستین

  اگھ من برم باھاش حرف بزنم غرورم خرد شدهیعنی:باربد
 آره: گفتادی با فرسامان
 آخھ چرا: و گفتدی کشادی ھم فرباربد

چون :فت گنی ھمی باھم روبرو شوند برانای کھ االن باربد و سارخواستی نمسامان
 یزی کھ بھم بری بشنوییممکنھ حرفا

 ؟؟ھوم؟ییمثال چھ حرفا: دستش را بھ کمرش زد و گفتباربد
 ی ازت متنفره براییجورای بگم یچجور... تورو دوست ندارهگھی دنایسار:سامان

  بد برخورد کنھیلی ممکنھ خنیھم
  کھ اون ازم متنفرهیدونیتو از کجا م:باربد

 یفھمی میبھ زود: شد و گفترهی بھ چشمان باربد ختی با جدسامان
  تو بھم بگو تا بفھمم:باربد

  بار رو بھ حرفم گوش کننی اھی ناتی جون ھمون سارنی بشکنمیخواھش م:سامان
 با دی لرزبشی در جلشی برد و چشمانش را بست موباشی موھاانی دستش را مباربد
   بودایرد کامل نگاه کلشی باشد بھ موبانای ساردی شانکھیفکر ا
 بلھ؟؟؟:ی با کالفگباربد
 ا؟؟؟یکامل: کرد و گفتیزی اخم ردیچی در گوشش پی اھی گریصدا
  دارماجی بھت احتشمی پایتوروخدا ب...باربد:ھی با گرایکامل

 شده؟؟؟یمگھ چ: فرو برد و گفتبشی دستش را در جباربد
 کنمی رو بھ حرفم گوش کن خواھش مکباری نی فقط ھمایتو ب:ایکامل

 باشھ اومدم:باربد
 تکان داد و ی بود سررهی نگاه کرد کھ بھ او خی را قطع کرد و بھ سامانلشیموبا
 ھیچ:گفت

 ببرم ی پتتی برو بھ عشق و حالت برس ھنوز نتونستم ب شخصی جنابعالیچیھ:سامان
 یبیعج
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 رفت سامان ھم با رونی کرد و از خانھ بی توجھ بھ حرف سامان خداحافظی بباربد
  باربدیکنی خودتو بدبخت میدار: رو مبل نشست و گفتیکالفگ

 
 رسھی امروز بھ دستش منی دادگاه ھمھیاحضار:نیرادو
 و ستادی را برداشت و رو بھ پنجره اشیچونی کاپوانی تکان داد و لی سرنایسار
 خوبھ:گفت
 ؟؟؟؟ی کنکاری چیخوایم:نیرادو
 یفھمی زود میلیو باربد دارم خ ای با کاملیادی زیکارا:نایسار
 ؟؟؟؟یمگھ تو باربد رو دوست ندار:نیرادو
  نھ: زد و گفتی لبخند تلخنایسار
 ؟؟ی ازش متنفریعنی:نیرادو
 خودش بود بھم اعتماد نداشت چون ری دوستش ندارم تقصگھی دی ولستمیمتنفر ن:نایسار

 شھی کھ ھمی اون شک داشت بھ زنکردی نمینجوری بود ای درصد اعتمادھی یاگر حت
 ازم حی توضھی تونستی بد کرد در حقم می عشقشھ دوستم داشت ھنوزم داره ولگفتیم

 نھ اونوقت اگر ای بتونھ بفھمھ فتوشاپن ا تیکی شی عکسا رو ببره پتونستیبخواد م
 نبودم من مقصر نبودم اگر درباره عکسا ی ولکردی رو می کارنیمقصر بودم ھمچ

  رو کردهی کارنی کھ ھمچی بکوبھ تو دھن کستونستی مردکی مقیتحق
 ازدواج نمکردم ای بگم اگر من با کاملی چدونمیمن واقعا نم: گفتی با شرمندگنیرادو

  نھ خودمنیشدینھ تو و باربد بدبخت م
وقت : گفتن لبانش را تر کرد و گفتی نداشت برایزی نگفت چون چیزی چنایسار

 ھ؟؟؟ی چھ روزیدادگاه برا
 گھیھفتھ د:نیرادو
   صبرانھ منتظر اون روزمیب:نایسار
  برم فعالگھیخب من د:نیرادو
 فعال:نایسار
 در وانی لاتی از محتوی جرعھ ای بارانی شد بھ ھوارهی بازم خنای رفت و سارنیرادو

 : لب زمزمھ اش کردری افتاد زی از آھنگکھی تھی ادی دیدستش نوش
  بھ حالش اون کھ تو رودارهخوش

  دارهی کنارتھ چشم از تو برنمیری کھ ھرجا ماون
  ھمشی بھ حالش اون کھ باھاشخوش

   باھاشی خوبھ باھات و خوبانقد
  ازشی لحظھ جداشھی یتونی نمیحت
  باھاش خوبھ حالشی ھستتو
 ستی من نی تو رو جای شب بھی یحت

  با تو شادنچشماش
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 سی من خی مثل چشاشنینم
 تب از مرهی میکنی بغلش می وقتاونم
  ھرشبنھیبی مثل منھ خوابتو ماونم
  سر دردرهی کھ بگکنھی بھت فکر مانقد
  برگردرهیمی با التماس بگھ میری میوقت
 کرد و با یزی اش وارد شد اخم ری گفت و منشیدیی بھ در اتاقش خورد بفرمای اتقھ

  دستت؟ھیاون چ: کھ در دستش بود نگاه کرد و گفتی بھ بستھ ایکنجکاو
   آورده اسم فرستنده زده نشدهکی پنویا: گذاشت و گفتزی می اش بستھ را رویمنش
  ی بریتونیم: بستھ را در دست گرفت و گفتنایسار

 
 

 داخلش بود لپ تاپش ی دی سکی اش شروع بھ باز کردن بستھ شد ی از رفتن منشبعد
 را ی دی داشت سی ضرب گرفت حس بدزی می روشیرا روشن کرد و با ناخن ھا

 ی مشکیری تصوھیشت و بھ صفھ لپ تاپش چشم دوخت بعد از گذشت چند ثانگذا
 چشمانش گرد شد رد نگاه کیشتری با دقت بستی کرد بفھمد کھ چی سعدیرنگ را د

 فرستاده بودند نگاه کرد شی کھ برایلمیودستش را مقابل دھانش گذاشت و با بھت بھ ف
 لپ نی ھمی را نداشت برالمی ادامھ فدنی بودند طاقت دی در وضع نامناسبایباربد و کامل

 یزی نتوانست چی کند ولھی گرخواستی گذاشت نمزی میتاپش را بست و سرش را رو
 در اتاق باز شد ختیری گونھ اش می صدا روی نبود اشکانش بیزی چکم  بوددهیکھ د

 رونیبرو ب: گفتادی و فردی کشیغی سرش را بلند کند جنکھیبدون ا
 آرام بھ سمتش رفت یی نگاه کرد در اتاق را بست و با قدمھاانی متعجب بھ سارنیریش

 نا؟؟؟حالتی سارشدهیچ: شانھ اش گذاشت و گفتی دستش را روستادیو کنارش ا
 خوبھ؟؟؟؟

 دستش را بھ سمت نیری حرف نگاھش کرد شی سرش را باال آورد و بھی با گرنایسار
 زم؟ی عزشدهی چی بگیخواینم: را پاک کرد و گفتشی برد و اشکھانایگونھ سار

 بھ عقب و گشتی زمان برمخوادی دلم مگھی خستھ شدم دنیری شرمیمی میپس ک:نایسار
  کردمی درخواست باربد رو قبول نمچوقتیھ
  زده؟؟؟ی حرفینا؟؟کسی ساردهیچش:نیریش

 با نیری کرد شفی تعرشی و ھمان روز را براشی ھمھ اتفاقات دوروز پھی با گرنایسار
 پست باشد دستش را نقدری زن اھی کھ شدی شد بود باورش نمرهی خنایبھت بھ دھان سار

 را پاک شی اشکھانای ساردی نگویزی کرد چیمشت کرد و مقابل دھانش گذاشت و سع
 دنیم  تاوان پسی روزھیولش کن :کرد و گفت

 .. باربدیول: مبل نشست و گفتی رونیریش
 ؟؟؟ھاان؟یباربد چ:نایسار
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 نی خبر نداره حقش ایچی اون از ھنایگناه داره سار...چستی باربدم بازیول:نیریش
  ستین

 یکنی مینجوری کنم کھ اکاری چخوامی من میدونیمگھ تو م:نایسار
 ی و کاری دادگاه بگی رو توای درباره رابطھ باربد و کاملیخوای مدونمیآره م:نیریش
  کھ ھردوشون مجازات بشنیکن

 ی باھوشیلی خنیآفر:نایسار
 ی کمزی چند ضربھ شالق چکننی مکاری با باربد چیدونی می شدوونھیتو د:نیریش
 ستی ھم مرگ نای حق کاملستین

 ی دل رحمنقدریچرا ا:نایسار
 ی رحمی بنقدریتو چرا ا:نیریش

 نقدری باعث شدن کھ ایزنی منھی سنگشون رو بھ سی کھ االن داری دونفرنیھم:نایسار
  رحم بشمیب

 ارهی اگز نتونست دوام بستی ننی حق باربد اکنمیخواھش م: گفتھی با گرنیریش
 ؟؟ی کنکاری چیخوای؟؟؟می سرش اومد چیی بال؟؟اگریچ
 

 ادی سرش نمییبال:نایسار
 باربدت یتو حاظر.. چقدر درد دارهیدونی شالق احمق میدونیاز کجا م: گفتنیریش

 درد بکشھ
  ستیبرام مھم ن:نایسار

 یی بالنی ھمچیستی حاظر نیدروغ نگو تو ھنوزم عاشق باربد: گفتادی با فرنیریش
  مگھ نھادیسرش ب

 یکنی از نقطھ ضعفم سواستفاده میدار: مبل نشست و گفتی رونایسار
 اره:نیریش

 نیریدر حقم بد کرد ش: بغضنابایسار
 یگی نمیزیچرا بھش چ... از توشتری بیدر حق اونم بد شده حت:نیریش

 فھمھیتو دادگاه م:نایسار
   کھ از حکمش کم بشھیکنیکمکش م:نیریش

 یزنی منھیچرا سنگشو بھ س:نایسار
 نی اشی آتی از ھمھ توشتری کھ بیتنھا کس...  بدبختھیلیاون خ.. گناھھیچون ب:نیریش

  باربدهسوزهیھوس م
 م؟؟یسوزی نمنیمگھ منو رادو:نایسار

 نھ در حد اون:نیریش
   نگویزیبھ سامان چ: و گفتدی کشی آھنایسار

 باشھ:نیریش
  میپاشو بر: بلند شد و گفتشی از جانایسار
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  رفتندرونی را برداشت و ھردو از دفتر بفشی بلند شد و کنیریش
 
 نشستھ بود رفت ی صندلی کھ روینی را در دستش جا بھ جا کرد و بھ سمت رادوفشیک

 زد و ی بودند پوزخندستادهی دورتر اخوردهی و پدر و مادرش ای کاملستادی اشیو روبرو
 دادگاه چند جلسھ نکھیامکان ا: نگاه کرد و گفتنینگاھش را از آنھا گرفت و بھ رادو

 ادهی بشھ زیا
  مگھ نھ؟ادی بدی باربدم بایتو جلسھ بعد:نیرادو
 ادی زیلیبھ احتمال خ:نایسار
  سوزهیدلم بھ حالش م:نیرادو
 ی از ھمھ ولشتری بسوختی باربد می خودش ھم دلش براقتای نگفت حقیزی چنایسار

  کردی را رو مزی ھمھ چدیبا
  نوبت ماست:نیرادو
 ی را روشی نشست و پای صندلی داخل شد رونی تکان داد و شانھ بھ شانھ رادویسر

 کرد و کی سرش را بھ گوشش نزدنی شد رادوی انداخت و منتظر آمدن قاضشیپا
 ؟ینی مطمی بکنیخوای کھ میاز کار:گفت
 آره:نایسار
 کار دوست نداشت نی از عواقب ادیترسی و سرش را تکان داد مدی کشی پوفنیرادو

 ھمھ بھ احترامش از ی با آمدن قاضکردی سکوت منای بخاطر ساری ولردی بمیکس
  ستادندی بلند شدند و اشانیجا

 گم؟یخب پرونده درباره طالقھ درست م:یقاض
 بلھ:نایسار
   ھ؟یمشکل خانوم و آقا چ:یقاض

 
  بھ موکل منی خانوم سبحانانتیخ: زودتر گفتنای بزند کھ ساری خواست حرفلیوک

 د؟ی ھم داریمدرک: نگاه کرد و گفتنای انداخت و دوباره بھ ساری نگاھای بھ کاملیقاض
  بلھ:نایسار

 در پوشھ را باز کرد و بھ ی رفت و پوشھ را مقابلش گذاشت قاضی بھ سمت قاضو
 کرد ی نگاھای و کاملنی را باال گرفت و بھ رادو انداخت سرشیتک تک عکسھا نگاھ

  کاراتون؟ی برادی داری خاصلیدل: گفتایو رو بھ کامل
 خونھ چوقتی بھ اصطالح ھمسر ھی آقانیبلھ دارم ا: بلند شد و گفتشی از جاایکامل

  دارمازی آدمم نھینبود باالخره منم 
 زن چقدر نی نگاه کرد و با خود فکر کرد کھ اای باال رفتھ بھ کاملی با ابروھایقاض

 د؟ی بگدی داریشما چ: نگاه کرد و گفتنیپررو است بھ رادو
 ھر وقت کھ خونھ بودم ی ولرمی مادی زتی کھ من مامورھیدرستھ کار من جور:نیرادو

 خرج خانوم خواستی می واسھ کار کرفتمی خانوم بوده اگر من نماریھمھ وقتم در اخت
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 مثل ماست شونی ھستن کھ زندگیادی زی بوده چون آدمھاشونیمشکل از ا ارهیرو در ب
   دوست بشھر تا حاال نشده زنھ بره با صد نفیول

  دارمی خواستھ اھیمن :نایسار
 دییبفرما:یقاض
 ی تا براگھی جلسھ دی ادامھ دادگاه بره براخواستمیم: و گفتدی کشیقی نفس عمنایسار

 ی براشونمی فرستاده بشھ تا اھی بودند احضاری کھ با خانوم سبحانیی از مردھایکی
  بودندیجلسھ بعد باشن فکر کنم حقشون باشھ تا بدونن با چھ کس

  ندارهیلیفکر نکنم بشھ چون دل:یقاض
   دارمتی باشھ چون از اون مرد ھم شکاخوامیمن م:نیرادو
  نفرشونکیچون فقط :یقاض
 پس خواستھ کاستی آمرشونیکیا دونفر رابطھ داشتن  خانوم بنیچون در کل ا:نایسار

  کنندای دادگاه حضور پی از افراد برایکی کھ حداقل نھیمن و موکلم ا
 گھی ھفتھ دکی یعنی خب ادامھ دادگاه در جلسھ بعد یلیخ:یقاض
 ممنونم:نایسار
 نیخوایم: آمد و گفتنی و رادونای بھ سمت سارعی سریی با قدمھاای رفت و کاملیقاض

 دی کنکاریچ
 ستیبھ تو مربوط ن:نیرادو
 ی بازی تودیاری باربد رو بدیخوایچرا م:ایکامل
 کھ ستی نادتی نکھی بوده و تا آخرشم ھست مثل ای بازیباربد از اول ماجرا تو:نایسار

 شیتو آورد
 

 نیدور اونو خط بکش:ایکامل
 م؟ی دور اونو خط بکشدیچرا با: و گفتستادی اشی روبرونایسار
  ندارهیچون اون گناھ:ایکامل
 گھی االن دیچرا بھ عواقب کارت فکر نکرد..ی شدشیپس چرا باعث بدبخت:نایسار

 نکردم کھ شما ی کاری من تا زمانمی انجام بدمیتونی نممی کارچیکار از کار گذشتھ ھ
 کننی کھ سنگسارت منمی خودم ببی با چشماخوامی مشمی آروم نمنیدونفر مجازات نش

 حکمش سنگسار باشد با ھمان ترس بھ کردی نگاه کرد فکر نمنایھ سار با ترس بایکامل
 با اخم بھ او نای باعث شد سکوت کند سارنی رادوی چشمای سردی نگاه کرد ولنیرادو

 ی چند نفر رو خراب کردیزندگ: گفتنی ھمی برادی نگویزی شد نتوانست چرهیخ
 نویارزشش رو داشت؟؟؟ارزش ا.. ھوستطر و خودت اونم فقط بخانیرادو..باربد..من

 قانون بخواد سنگسارت کنھ؟؟؟؟؟حست بھ باربد ارزش یداشت کھ خودت باعث بش
  کارا رو داشت؟؟؟نیا

  رو ھم دارهی اگھی دیزای از چیلیآره داشت ارزش خ: لبانش را تر کرد و گفتایکامل
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 گونھ اش یرا رو دستش ای بھ او زد کاملی محکمیلی را کنار زد و سنای سارنیرادو
 ی جلویکشیتو خجالت نم: با خشم گفتنی نگاه کرد رادونیگذاشت و با تعجب بھ رادو

 از کارا رو یلی ارزش خگھی پسر دھی کھ یگی کھ ھنوزم اسمم تو شناسنامتھ میمن
  برات کم گذاشتم؟؟؟یداره؟؟مگھ چ

  می برایولش کن ب: را گرفت و گفتنی رادوی بازونایسار
 کھ تاحاال یھرچ: گفتای در آورد و رو بھ کاملنای را از دست سارشی بازونیرادو

  رمیگی تو بوده رو ازت میبرا
 پشت ای ھم بدون نگاه کردن بھ کاملنای دادگاه خارج شد سارطی از محعی سریی قدمھاو

 در یگاری فرو برد و بستھ سبشی دستش را در جنی رادوستادیسرش رفت و کنارش ا
 ی ماند و آھرهی خگاری سی بھ دودھانای آتشش زد ساردی کشرونیب نخ از او را ھیآورد 

  و شماره سامان را گرفتد در آورفشی را از کلشی موبادیکش
 جانم؟؟:سامان

 ؟ی خوبیسالم سام:نایسار
 ؟؟یسالم قربانت خوبم تو خوب:سامان

 ادینھ ز:نایسار
 شده؟یچرا؟چ:سامان

  رو بگمیزی چھی زنگ زدم تا بھت ستیمھم ن:نایسار
 شنومیم:سامان

 دادگاه تو ادی اگر باربد خواست بگھیھفتھ د: انداخت و گفتنی بھ رادوی نگاھمی ننایسار
 ؟ی اوکی باھاش باشدیھم با

 ؟ی بره دادگستردی بای چیبرا:سامان
  لشی بھ عنوان وکی باھاش باشدی حتما بایفھمی مایتو باھاش ب:نایسار

  رمی باشھ باھاش می ولدمی نفھمیزیمن کھ چ:سامان
 خوبھ فعال:نایسار

    بره دادگاه؟دی چرا بایگینم:سامان
 
 

  خداحافظیفھمیم:نایسار
 کھ چھ در سر دانستی نموفتدی بی باربد اتفاقی برادیترسی شد مرهی خلشی بھ موباسامان

   استنایسار
 
 ؟یآخر کار خودتو کرد:نیریش

 شی روبرونی ھمی برانای ساری ھای شد از خونسردی فقط نگاھش کرد عصبنایسار
 گھی بھت نمیزی چنی چرا رادودونمیمن نم:نشست و گفت
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 کھ کنھی منیی دادگاه خودش تعکنمی نمی کار خاصیزنی غر میلی خنیری شیوا:نایسار
  ادی سرشون بییچھ بال

 ؟یپس باربد چ: گفتی با ناراحتنیریش
 شدم ھمش وونھی دگھی دیوا: گفتی بلندی بلند شد و با صداشی از جای عصبنایسار

  ادی سرش بیی بالزارمی تا از مجازاتش کم بشھ نمکنمی میباربد نترس کار
  دونستمیم: و گفتدی کشیقی نفس عمنیریش

 بود کھ آمده بود خانھ خودش حال و حوصلھ ی کرد و بھ اتاقش رفت مدتی اخمنایسار
 دراز کرد و برش داشت و بھ لشیکل کل با مادرش را نداشت دستش را بھ سمت موبا

 تختش ی وقت بود شمارش را عوض کرده بود رویلی نگاه کرد خنشی مخاطبستیل
ھ طرفم غرورش را دوست داشت ی از ی را بشنود ولشی دوست داشت صدادیدراز کش

 رعد و برق باعث ی شد صدامانی پشنی ھمیو قصد نداشت غرورش خرد شود برا
 دیدی خودش را مری تصوستادی پنجره ایشد و روبرو بلند شی بزند از جایشد لبخند

 کردن با باربد تنگ شده بود طنتی شی سابق نداشت دلش براینای بھ ساری شباھتچیھ
 در اتاقش را باز نیری و آدمھاش شای روحش خستھ بود از دنھم خستھ بود ھم جسمش

 ؟یخوری میشام چ: نگاه کرد و گفتنایکرد و بھ سار
 یچیھ: گفترلبی زنایسار

  فراموش کن ھم باربد و ھم گذشتت روگھی دھی کافکنمی خواھش منایسار:نیریش
 سختھ:نایسار

  ھی شدنیول:نیریش
 فراموشش یگی حاال می نگران باربد بودشی پقی کھ چند دقی تو نبودنیمگھ ا:نایسار
 کن
 سمتش یخوای نمگھی کھ دیی توی راه برانی بھتری فراموشیھنوزم نگرانشم ول:نیریش
 یبر

 یگیراست م:نایسار
 ؟یازش متنفر:نیریش

  نھ:نایسار
 ؟ی تفاوتینسبت بھش ب:نیریش

 نھ:نایسار
 ؟یدوستش دار:نیریش

 نھ:نایسار
 ؟یپس چ: گفتی با کالفگنیریش

 عشقھ اگر من ستی حس من نسبت بھ باربد دوست داشتن ننیری شیدونیم:نایسار
 ی ولکردمی بھش فکرم نمگھی دی حتدمیکشی عذاب نمنقدریدوستش داشتم بخاطرش ا

 یبدبختانھ من عاشقشم مثل تو کھ عاشق سامان
  گفتھ من عاشق سامانمیک: نگاه کرد و گفتنای با بھت بھ سارنیریش
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 نگاھات: با لبخند بھ سمتش برگشت و گفتنایسار
 ستمی من عاشقش نیول:نیریش

 یختی بھم رنای تی بھت گفتم کھ قراره بره خواستگاری وقتستی نادتی..یھست:نایسار
 دلت ی تودونمی مشناسمتی من می بھم خورده چقدر خوشحال شدیدی کھ شنی وقتیول
  ستی نلی می اونم نسبت بھت بگذرهی میچ
  عاشقمھ؟یگی میعنی:نیریش

 از عشقھ باتری زیلی دوست داره و حس دوست داشتن خستینھ عاشقت ن:نایسار
  کمترهاشمیسخت

 ینیمطم:نیریش
 نی نسبت بھ حسش مطمی ھم سامانو دوست داره ولشناسمیمن ھم تو رو م:نایسار

  جلوادی تلنگر داره تا بتونھ بھی بھ ازی نستین
 
 رفت و رونی از اتاقشبدی کھ سکوت او را دنای شد ساررهی خنی در سکوت بھ زمنیریش

 دهی قبال شنشدی پخش مییبای زویدی وکی نشست و روشنش کرد موزونیزیمقابل تلو
 : قسمتش را با خواننده زمزمھ کردھی نی ھمیبودش برا

 ای تر بکی نزدی ھاالی االی
 ای از قبلشتری رو دوست دارم بتو
  کھشھی می جورھی قلبم نی تو ابا
 شتھی پشھی ھمی بدونخوامیم

 بھ صورتش ی آب را باز کرد آبری رفت و شیی را خاموش کرد و بھ دستشوونیزیتلو
 ساز مورد عالقھ اش بود زدی می اش نشست از کودکانوی پی صندلی آمد رورونیزد ب

 آھنگ کدوم عشق را زد و کی ھا بزند موزھیقصد داشت بعد از مدتھا دست بھ کالو
 : لب خواندریز

   حسکدوم
  عشقکدوم
 زمی عزنی من تو و عشقتو مردواسھ
   حسکدوم
  عشقکدوم

 زمی عزیاوردی بھ روز دلم نچھ
 

  گھی دھی چنیا:باربد
 انجام یی کھ چھ کار خطاامدی نمادشی کرد ی دادگاه بود اخمھی را باز کرد احضارپاکت

 ی را برداشت تا بھ سامان زنگ بزند وللشی اش نشست و موبای صندلیداده است رو
 زد و رونی را برداشت و از شرکت بلشی عوض شد وسامشی لحظھ تصمکیدر 

 سامان در آن دفتر داشتند راه افتاد و نای کھ ساری شد و بھ سمت ساختماننشیسوار ماش
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 ی اش بود جلوی وارد دفتر سامان شد منشستادی ساختمان ای روبرویقیبعد از گذر دقا
  نھای ما ھستش قی رفنیا: و گفتستادی ای منشزیم

  خانوم موحدنشیطبقھ باال پ:یمنش
 نای سارتونستی مینجوری بھتر انی از ای تکان داد وسوار آسانسور شد چی سرباربد

 ی نبود بھ صدای و وارد دفتر شد منشدی کشیقی نفس عمستادی آسانسور اندیرا ھم بب
 صبر نکھی پس حدس زد کھ آنجا باشد در اتاق را زد و بدون اامدی از آشپزخانھ موانیل

 بلند شد و شی گرد شد از جانای ساری شد چشماوارد  اجازه ورود دھدنایکند کھ سار
 یکنی مکاری چنجایتو ا:گفت
 و ری بھ او انداخت چشمانش خمار شد دوست داشت او را در آغوش بگی کلینگاھ

  افتادهیباربد اتفاق: گفتدی سامان کھ اوضاع را ددشیببو
 سالم: انداخت و گفتزی می را روھی گرفت و بحضارنای نگاھش را از سارباربد

 ی رفت سالم کنم سالم داداش خوبادمیآخ :سامان
   خوبم:گاه کرد و گفت ننای بھ سارباربد

 
 

 بھت یک: نشست و گفتشی نگفت و سرجایزی چدی نگاه باربد را فھمی کھ معننایسار
   داخلیایاجازه داد ب

   کھیشناسیخودت منو م: مبل نشست و گفتی روباربد
 یکنی مکاری چنجای اینگفت: سامان گفتنباری نگفت ایزی چنایسار

 سالم ی مودب تر بودخوردهیقبال : گفتنای بدون توجھ بھ سامان رو بھ سارباربد
 .. االنی ولیکردیم

  بھت سالم کنمی توقع داریخب کھ چ:نایسار
 یکنی فکر میخودت چ:باربد
 یی پررویلیخ:نایسار

 ی باربد تو جواب منو ندادھی بابا کافیا:سامان
  اومده خواستم بھت نشون بدمشھی برام احضاریاز دادگستر:باربد

 ی سر اوست سامان نگاه مشکوکری باربد بداند زنکھی از ادی ترس گرد شدنای سارچشمان
 ھی چنی ببایتو ب: انداخت و گفتنایبھ سار

 ھفتھ یبرا: با دستان لرزان دستش را بھ سمت برگھ برد و نگاھش کرد و گفتنایسار
 ھی حضورتم الزامگستید

  انجام دادم؟؟ی بھ من داره مگھ کاریخب چھ ربط:باربد
  ی بردی بای ولی کردکاری چدونمیمن نم:نایسار

  پوووووف:باربد
 نمشیبده منم بب: انداخت و گفتی نگاھنای بھ سارسامان
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 بھ ی است نگاھدهی را فھمزی کھ او ھمھ چدانستی برگھ را بھ دست سامان داد منایسار
  افتون خوب ھستن؟؟؟یج:باربد انداخت و گفت

 خوبھ: کرد و گفتی اخمباربد
  ش سالم برسونخداروشکر بھ:نایسار

 ی تنھامون بزارشھیسامان م: نگاه کرد و گفتنای بھ سارباربد
 ھیازت : رفت باربد با ھمان نگاھش گفترونی بلند شد و از اتاق بشی از جاسامان

  دارمیخواھش
 شنومیم:نایسار

  ی باشدی برم توھم بادی کھ بای دادگاھنی ای توی باشلمی تو وکخوامیم:باربد
  ستی نلتیچرا من؟؟مگھ سامان وک:نایسار

  داره؟؟؟یدوست دارم عوضش کنم اشکال:باربد
  ینھ چھ اشکال:نایسار

  ھیعال:باربد
 ردی را بھ عھده بگی کند قرار بود وکالت کسکاری چدی بادانستی نمدی لبش را گزنایسار

 دی باگھیخب من د: باز شود باربد گفتی بھ دادگسترشیکھ خودش باعث شده بود پا
 نمتیبی مگھیبرم ھفتھ د

 خداحافظ: بلند شد و گفتشی از جانایسار
 فعال:باربد

 را نکرده بود دوباره در شینجای مبل نشست فکر ای را بھ سرش گرفت و رودستش
 ی مصنوعی با لبخندکردیباز شد سرش را باال گرفت سامان بود کھ با اخم نگاھش م

 ؟ی افتاده سامیاتفاق:گفت
 یکشیتو خجالت نم:سامان

  خجالت بکشم؟دی بایاز چ:نایسار
 ھی منظورم چیدونی نمیعنی:سامان

 دونمینھ نم:نایسار
 پاش رو بھ دادگاه یخوای می چی؟؟برای رو انجام دادی کارنی ھمچیواسھ چ:سامان
 ؟یکنی مکاری چی داریدونی م؟اصالیباز کن

  کردی زن شوھر دار رابطھ برقرار مھی با دیاون نبا.. ندارهیبھ من ربط:نایسار
  شوھردار؟؟؟؟؟؟زنی چیعنی: نگاھش کرد و گفتیجی با گسامان

 ایکامل..آره زن شوھردار باربد با ھمسر پسر عمھ من دوستھ :نایسار
 زن متاھل دوست باشد کی کھ باربد با کردی شد باور نمرهی باز بھ او خی با دھانسامان

 ؟؟؟یدونیمباربد :لبانش را تر کرد و گفت
   متاھلھای کھ کاملدونھینھ نم:نایسار

  بره دادگاهگھی ھفتھ ددیحاال با... من ی خدایوا:سامان
 اوھوم:نایسار
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 دمی مشی رفت فرارمیبدبخت شد...حکمش شالقھ:سامان
  تویگی میچ: با تعجب گفتنایسار

  بمونھرانی ازارمی نمدمی مشیآره فرار:سامان
   برهدی با؟؟؟اونی شدوونھید:نایسار

 ادی سرش بیی بالزارمی خانوم برام مثل داداشمھ نمستمیمن مثل تو ن:سامان
  مجازات بشھدی قانونھ اون بانیا:نایسار

  ستمی رحم نی باربد درد بکشھ من مثل تو بنمی ببتونمی نمزارمینھ من نم:سامان
 ...ی ولکنمیدرکت م: حلقھ زد و گفتشی حال سامان اشک در چشمادنی با دنایسار

 ی؟؟چجوری پست شدنقدری تو ا؟؟ھان؟؟؟چرای چیول: گفتی بلندی با صداسامان
  رو مجازات کننی کھ عاشقشی باربد کسینی ببیتونیم

 رو براش در نظر ی مجازات بدترینجوری اادی بزار بکنمیسامان خواھش م:نایسار
  دادنمھی تا از مجازاتش کم بشھ با جرکنمی من خودم کمکش مادی اگر برنیگیم

   عوض کردنش جز محاالتھی ولمی کمش کنمی بتوندی شاشھینم:سامان
 میدیپول م:نایسار

 رهیگی رشوه میبھ نظرت قاض:سامان
  گرفتدیشا..دونمینم: دستانش گرفت و گفتانی سرش را منایسار

 دی بادانستی شد نمرهی خشی بھ روبرونای رفت ساررونی نداد و از اتاق بی جوابسامان
   اش نشستی صندلی و رودی کشیقی کند نفس عمکاریچ
 

  کردم مگھ نھ؟؟؟ریسالم د:باربد
 میآره ھمھ رفتن فقط ما موند:نایسار

 ما؟؟؟؟:باربد
  ماگھیآره د:نایسار

 میشی بھ نظرت من و تو بازم ما میعنی:باربد
 ما چوقتینھ من و تو ھ: و گفتدی کشی بود آھدهی کھ تازه منظور باربد را فھمنایسار

 انجام ینی نبیبی آسنکھی ای برای بدون ھر کارنوی ای داخل ولمی حاال بھتره برمیشینم
  دمیم

 نم؟ی ببیبیمگھ قراره آس:باربد
 می برایب:نایسار
 ی کھ روییای کاملدنی را باز کرد و وارد شد باربد ھم پشت سر او وارد شد و با ددر

   ھم بودنی اول نشستھ بود تعجب کرد رادوفی ردیصندل
  دینی بشدییفرماب:یقاض
 تواندی کھ نمدانستی داشت می متعجب باربد انداخت حس بدافھی بھ قی نگاھنایسار
 کنار ی صندلی روشدی مشی باعث ناراحتلھی مسنی باربد انجام دھدو ای برایکار
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 کرد و کی نزدنای نشست باربد ھم پشت سرش نشست و سرش را بھ گوش سارنیرادو
 نا؟؟ی چخبره سارنجایا:گفت
   صبر داشتھ باشیفھمیم: گفتی با ناراحتنایسار

 آنجاست با ی چی کنجکاو بود کھ بداند برانی نگاه کرد و بعد ھم رادوای بھ کاملباربد
   بلند شده بود نگاه کردشی کھ از جایینای بھ ساری قاضیصدا
 نجای رابطھ داشتن االن ای کھ با خانوم سبحانی شخصی باربد مستوفیآقا:نایسار

 دارن اجازه دارم ازشون چند تا سوال بپرسمحضور 
 دییالبتھ بفرما:یقاض
 ی کھ بھ ھمھ سواالخوامی ازتون می مستوفیآقا: بھ سمت باربد برگشت و گفتنایسار

 د؟؟؟ی دوستیشما چند وقتھ کھ با خانوم سبحان...دیمن جواب بد
 چطور مگھ؟؟؟...شھی می سھ ماھکینزد: با ھمان تعجبش گفتباربد
 ازدواج ی شکوھنی کھ با رادوشھی می سھ سالکی نزدی سبحانای کاملدیفھمیم:نایسار

  کردند
  ی شدوونھی دنای تو ساریگی میچ: و گفتدی پرنای حرف سارانی مباربد
 یگری از شما با فرد دری سھ سالھ کھ ازدواج کردند و بھ غکی نزدگفتمیداشتم م:نایسار

  رابطھ داشتنستنی نرانیکھ االن ا
 زن شوھردار دوست بوده کی کھ با شدی نگاه کرد باورش نمنای با بھت بھ سارباربد

 کھ خانوم دیدونستیشما م: نگاھش کرد و گفتی با ناراحتنایاست چشمانش را بست سار
  متاھلن؟؟؟یسبحان
   نھ: گفتی آرامی با صداباربد

 
 

 از متاھل یزی چی مستوفی آقانکھی مثل ادی کھ بگدی داریزی چیخانوم سبحان:نایسار
  دوستنیبودن شما نم

 باربد؟؟؟؟... مجردمکردی فکر مدونستینھ نم: با بغض گفتایکامل
 رو بھش ی بلندی باربد با صدانباری زد کھ اشی دوباره صداای نداد کاملی جوابباربد
 خفھ شو:گفت

 با پوزخند بھ او نگاه کرد ازدواجشان از نی رادوختی گونھ اش ری روای کاملیاشکھا
  اول ھم اشتباه بود

  دی بگدی نداریزی چیخانوم سبحان:یقاض
 نھ: گفتنی فنی با فایکامل
 ؟؟؟ی بگیندار:نایسار
  نھ:ایکامل

  افتادهی چھ آدمری تا بفھمھ کھ گی بھ باربد بگزوی االن ھمھ چنی بھتره ھمیدار:نیرادو
  ندارم بھش بگمیزیمن چ:ایکامل
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  درباره عکسای بھ نفعتھ کھ بگایکامل:نایسار
 ؟؟؟ییچھ عکسا: با تعجب گفتباربد
 رو ی بستھ اھی نفر کی شیحدودا سھ ماه پ: گفتنای سارنی ھمی نگفت برایزی چایکامل

 منظورم دیدونی کھ باھاتون دوست بودن بود می از دخترییبراتون فرستادند کھ عکسا
  ھست؟ییچھ عکسا

 آره:باربد
 درست یاون عکسا ھمش فتوشاپ بوده کھ توسط دوست خانوم سبحان..خوبھ:نایسار

 ھمھ دیشده بودند و براتون فرستادن و متاسفانھ شماھم چون بھ اون دختر اعتماد نداشت
 دی رو تموم کردزیچ

  مگھ نھدیکنی متمی اذنیدار:باربد
 کھ می ھستیخب ما منتظر حکم تھی ھمشون واقعنای استی در کار نیتی اذریخ:نایسار

 ی جناب قاضدیکنیصادر م
  تنفسقھی پس ده دقکنمی اعالم مگھی دقھیحکم رو ده دق:یقاض
 کھ نگاھش ی در حالنی جرات نداشت بھ باربد نگاه کند رادوستادی انی کنار رادونایسار

 کردن از تی کاش بدون شکایبدبخت باربد ا: گفتنای رو بھ سارگرفتیرا از باربد م
 میبردی مشیاون کارمون رو پ

 مونمیپش: با بغض گفتنایسار
 ؟یاز چ:نیرادو
 ی کنتی ازش شکای باعث شدم بخوانکھیاز ا:نایسار
 رن؟یگی براش در نظر می بازم مجازاترمی پس بگتویاگھ شکا:نیرادو
 کنھی متمی داره اذنمی زن متاھل رابطھ داشتھ مجازاتش شالقھ ھمھیآره چون با :نایسار

 ششی پرمیمن م
  

 بھ ی کنارش نشستھ بود ولای رفت کھ کاملی جدا شد و بھ سمت باربدنی از رادونایسار
  ایبرو کامل: گفتای و رو بھ کاملستادی باربد ای روبروکردی نمیحضور او توجھ

   تنھاش بزارمتونمی برم نمخوامینم:ایکامل
  بزارتو برو بھ فکر خودت باش تنھامون: با خشم گفتنایسار
 نکرد و دست باربد را در دست گرفت باربد دستش را پس زد ی بازم بھش توجھایکامل

  گمشو برو تا نکشتمت:و گفت
 گھید برو د: گفتی بلندتری با صدانباری شد ارهی بھ او خھی با گرایکامل

 ای کھ کاملی ندونزدمیحدس م: کنار باربد نشست و گفتنای بلند شد و رفت سارشی جااز
 متاھلھ
 .. مننایسار:باربد
 ؟یتو چ:نایسار

  من متاسفم:باربد
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 گھی بھ قول خودت دشھی درست نمیچی ھگھیبا تاسف تو د: زد و گفتی لبخندنایسار
 میشیمن و تو ما نم

  من ھنوزم دوستت دارمنایسار:باربد
باربد : انداخت و گفتنیی سرش را پادی کھ نگاھش را دنای منتظر نگاھش کرد سارباربد

  نھ من بھ توی کردانتیتو بھ من خ
 نگاھش نی ھمی برادی نداشت کھ بگویزی نگفت در واقع چیزی و چدی کشی آھباربد

 ھمھ ای کھ کاملی وقتی کھ گناھکارم ولکردمی خودمم فکر ملیاوا: ادامھ دادنایکرد سار
  ی زود دربارم قضاوت کردیلیخ... ستمی نانتکاری کھ خدمی کرد فھمفی برام تعرزویچ

بھم اعتماد : دستش را مقابل او گرفت وگفتنای کھ ساردی بگویزی خواست چباربد
 یبی آسزارمی حال بازم پشتتم نمنی با ایول.. کنھی متمی اذیلی موضوع خنی و اینداشت

   تا از مجازاتت کم بشھکنمی خودمو می تمام سعینیبب
 اد؟؟؟ی مای سر کاملییچھ بال:باربد

 ؟؟؟ینگرانش:نایارس
 کشمشی بدونم چون اگر حکم قصاص نباشھ خودم مخواستمینھ فقط م:باربد
 حکمش سنگساره فکر نکنم زنده بمونھ:نایسار

 خوبھ:باربد
 خوب ادی کھ حال باربد زدانستی باربد نشست مشی پنای سارنباری وارد شد ایقاض

 زد با ی دستش را محکم گرفت باربد نگاھش کرد و لبخند محونی ھمی براستین
  ھردو نگاھش کردندی قاضیصدا
 ھم ی سبحانای ضربھ شالق و حکم خانوم کامل٧٠ ی باربد مستوفیخب حکم اقا:یقاض

 سنگساره
 یغی جای را فشار داد کاملنای اراده دست ساری ھم گذاشت بی چشمانش را روباربد

 بھ او نگاه کرد با تمام ی ھم با ناراحتنیھانش گذاشت رادو و دستش را مقابل ددیکش
   کھ داشت باز ھم زنش بود چشمانش را بستیی ھایبد

 دی رو انجام بدی و خانم سبحانی شکوھی طالق آقاشھیخب حاال م:نایسار
  البتھ:یقاض

   
 
 
 شده بود رهی در منتظر نشستھ بود و بھ در خی آمد سامان روبرورونی بطی آن محاز

 ٧٠: بلند شد لبانش را تر کرد و گفتشیکھ با خارج شدن باربد بھ او نگاه کرد و از جا
   کاش حکمم قصاص بودیضربھ شالق ا

 میکنیدرستش م:سامان
  ستی نیازین:باربد
 وانھی دینجوری ایریمی مستی نازی کھ نی چیعنی: از پشت سرش آمدنای ساریصدا
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 میکنی کمترش مناستیحق با سار:سامان
  میکنیآره کمترش م:نایسار

 ؟؟؟ھان؟بای باھام صحبت کنیتونی میچجور: برگشت و گفتنای بھ سمت سارباربد
 تو چشمات تونمی پس برو نممیدی نبخشی حرفارو زدم؟؟؟مگھ نگفتنی کھ بھت بدتریمن

 زن شوھر دار دوست شدم کھ ھی با ی سوالچی کھ بدون ھمی آدم عوضھینگات کنم من 
 کنمیاالن ھم خودم و ھم اونو دارم بدبخت م

 
 انجام ی موکلم ھر کاری دارم کھ برافھی و وظلتمی چون وککنمیباھات صحبت م:نایسار

 یگی منکھی وقت نبخشمت درباره اچی ھدمی و شادمتیبدم درباره حرفاتم نھ ھنوز نبخش
 نکھی متاھلھ و اای کھ کاملیدونستیتو نم یستی بگم نھ ندی ھم بای ھستی آدم عوضھی

 شدی بازم سنگسار می اگر توھم نبودی حتگرانی دھ ناشھی خودش مسبب بدبختایکامل
  ھم بھ جز من بوده؟ی اگھیمگھ با کس د:باربد
 آره بوده:نایسار

 شی درست حسابدونھی یگشتی مقتی سلنی خاک برسرت با ایا: گفتی با شوخسامان
  خبیکردی مدایرو پ
 قدرشو ندونستم ی رو داشتم ولشیدرست و حساب: انداخت و گفتنیی سرش را پاباربد

 مھیاقتی لیاونم بخاطر ب
 باربد سامان نی را گرفت دلش گرفت از لحن غمگشی شد بغض گلورهی بھ او خنایسار

 من باربد رو ی ولدیمنو ببخش: و گفتستادی آمد و کنارشان اھی با گرای نگفت کاملیزیچ
 نی ای تونایسار... باشھی اگھی کھ مال کس دنمی ببتونستمیدوست داشتم و ھنوزم دارم نم

 سھی اوقات منو با تو مقاشتری کھ بدمیدی کھ چقدر عاشقتھ مدمیم کھ با باربد بودم فھیمدت
  دوست دارمیلیباربدم خ.... ندارهی عشقش پاکھ لطفا ببخشش اون گناھکردیم

 بھ گونھ او زد سامان بھ طرفش رفت و ی محکمیلی با خشم بھ طرفش رفت و سباربد
خفھ شو : گفتای رو بھ کاملی بلندی باربد با صداشیدی را گرفت وبھ عقب کششیبازو

 شک کنم نای بھ ساری باعث شدی کردچارمی دوست داشتنت بخوره تو سر من بیعوض
 التماسش کنم دی نگاه بھم بندازه باھی نکھی ایا برنی حالمو ببی ولشدی زنم مدیاون االن با

 ی وقتشاالی ابخشمتی وقت نمچی ھیبدبختم کرد..وفتمی بھ پاش بدی ببخشتم بانکھی ایبرا
 یری بمکننیدارن سنگسارت م

 آروم باش باربد: نشاند و گفتی صندلی باربد را روسامان
 

  ستی ضربھ شالق کم ن٧٠ آروم باشم ھان یچجور:باربد
 اشکانش را دی کشیقی و نفس عمرونی از دادگاه زد بی نگاه کردن بھ کس بدوننایسار

   شد و از آنجا دور شدنشیپاک کرد و سوار ماش
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 شد رهی خگارشی سی زد بھ دودھایقی لبانش گذاشت و پک عمنی آتش زد و بیگاریس
 ھرگز او را نای حق داشت ساردیرسی بھ گوشش مزدی مای کھ باربد سر کاملییادھایفر
 را ای زد کاملیگری پک درفتی طرفش نمچوقتی ھدی شادیبخشی اگر ھم مدیبخشینم

 نی رادوشانیکرد ھم بھ او ھم بھ زندگ  بدای کاملیدوست داشت ھنوزم دوستش دارد ول
 بھ آسمان نگاه کرد کردی را حس مانتی متنفر بود ھنوزم طعم گس خانتی از خشھیھم
 کردن نبود ھی آدم گری شود ولیتواند خال تا بخواستی کردن را مھی بود دلش گریابر

 ی قبل از ازدواج بھت چادتھی: و گفتستادی اشی رفت و روبروایبھ سمت کامل
 کھ یدی دگذرمی کنھ نمانتی کھ بھم خی از کسچوقتی متنفرم و ھانتی از ختم؟؟؟گفتمگف

 بعد از نمی نتونستم ببی ازت جدا شم و برم آلمان ولی دقدقھ اچی بدون ھتونستمینگذشتم م
نھ من ازت گذشتم ...ی رو خراب کنگرانی دی و زندگیطالق واسھ خودت راحت باش

 ی خودتو نجات بدیتونی می کھ چجورنمی و ببامی کھ بمنی صبرانھ منتظر ای بناینھ سار
  یتونی کھ نمدونمیھر چند م

  من دوستت داشتمنیرادو:ایکامل
 کردی با تعجب نگاھش مای شد کامللی کم کم لبخندش بھ قھقھ تبدی زد ولی لبخندنیرادو
 یلمی بھ تو عجب فولیا: کھ بخاطر خنده اش بود را پاک کرد و گفتیی اشکانیرادو
 عاشق چوقتی تو ھھی چیدونی میول.. دوست داشتمیگی ھم بھ من ھم بھ باربد میھست
 بھ من ھم باربد  ھمش ھوس بوده ھم احساست نسبتینشد
  حس من بھ باربد ھوس نبودرینخ:ایکامل

 خودت نکھی کھ معشوقت خوشبخت بشھ نھ ایزاشتی میبود اگر تو عاشق بود:نیرادو
  ی باششیباعث بدبخت

 بھ ادهی شود پنشی سوار ماشنکھی جدا شد و بدون اای از کاملی حرفچی ھم بدون ھبعد
  سمت خانھ اش رفت

   
 
 
 بھ شی بارش بود کھ پانی اولکردی کھ در آنجا بود نگاه میطی بھ محیبی حال عجھی با

 دی بخشد چون بخاطر اون بود کھ االن بای را نمایبازداشتگاه باز شده است ھرگز کامل
 فقط دوروز فرصت نای سامان و سارگھی بازداشتگاه باشد دوروز دیمثل متھما تو

 دی کرد بھ خود امیس سع پتوانندی کھ نمدانستی مد انجام دھنشی برایداشنتد کھ کار
 بود فکر کرد چقدر ای کھ با کاملی مدتنی دستانش گرفت و بھ اانیندھد سرش را م

 دل او را بھ دست توانستیچگونھ م...نایسار. او متاھل است دیاحمق بود کھ نفھم
 .بخشدشی نمچوقتی ھنایارد؟؟؟ساریب
 

 شد؟؟؟؟؟؟؟یچ:سامان
  تا٤٠ ضربھ بشھ ٧٠شدند کھ  ی بھ زور راضکردنیاولش قبول نم:نایسار
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 بزار منم برم باھاشون صحبت کنم...ادهیبازم ز:سامان
 تاش کم شده ٣٠ شھینم: گفتیدی را گرفت و با ناامشی بازونای برود کھ سارخواست

 کننی کمترش نمگھید
 باعث شد نکارشی ادی فرو کرد و آنھا را بھ عقب کششی موھاانی را می دستسامان

 ی کھ او االن کالفست ولدانستی موفتدی بتشی باربد و موقعادی بار ھزارم ی برانایسار
 خوامیم: بھ او انداخت و گفتی نگاھمی انجام دھد سامان نشی برای کارچی ھتوانستینم
  نمشیبب

  می باھاشون صحبت کنمی برای بی نھ ولای بشھ دونمینم:نایسار
 ش؟؟؟ینی ببیخوایتو نم:سامان

 پس خودتم بھش شینی ببیخوای تو می و باھاش صحبت کنم ولنمشی ببدیچرا با:نایسار
 بگو

 ی بھتره تو بگیشی خودت باھاش حرف بزن وکلخوادینھ نم:سامان
  امی تا من بنی بشنیباشھ پس برو تو ماش:نایسار

 ھم رفت صحبت کنھ تا بھش نای رفت سارنی تکان داد و بھ سمت ماشی سرسامان
 ندشیبعد از ربع ساعت صحبت کردن اجازه دادن کھ بب ندیاجازه بدن کھ باربد را بب

 در باز شد و قھی بعد از پنج دقدیای نشستھ بود و منتظر بود کھ باربد بی صندلیرو
 شی نشست و بھ روبروی صندلیباربد رو  بلند شد و نگاھش کردشیباربد آمد از جا

 ؟؟یخوب: ھم نشست و گفتنای شد ساررهیخ
 ستمیبد ن:باربد
 یکنیچرا نگام نم:نایسار

 تونمینم:باربد
 ی روزه کور شدھی نی ھمینکنھ تو: باال انداخت و گفتیی ابرونایسار

 ..یکور نشدم ول:باربد
 ؟؟؟ی چیول:نایسار

 کشمیخجالت م:باربد
 خجالت خوادی بودم نمدهی رو نددنتیتا حاال خجالت کش: کرد و گفتی خنده انایسار
 مھمھ باھات صحبت کنم دی نگام کن بایبکش

 خوبھ؟؟؟: نگاھش کرد و گفتباربد
    طلبکار باشم نھ تودیمن با:نایسار

 
 

  مگھ نھ؟؟؟یازم متنفر شد:باربد
 برات انجام یکاری اومدم تا بگم تونستم می حرفا رو بزننی کھ انجای اومدمیمن ن:نایسار
 بدم

 ؟؟؟یچھ کار: جلو آمد و گفتباربد
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   تاش کم شد٣٠: با لبخند نگاھش کرد و گفتنایسار
  یدی جواب می با خوبی رو داریخوبھ ممنونم بد:باربد
  برم خداحافظدی باگھیمن د: بدون توجھ بھ حرفش گفتنایسار

  ستادی بلند شد و بھ سمت در رفت کھ با حرف باربد اشی جااز
  نھ؟؟؟ای ی ازم متنفرینگفت:باربد
 چوقتیمن ھ: شد و گفترهی برگشت و بھ چشمانش خ کرد و بھ سمتشی مکثنایسار

 نی ھمھی تفاوتیدوست ندارم حسم نسبت بھت ب..ازت متنفر نشدم 
 ی دوسم داری تو دادگاه گفتیول:باربد
  ی رو قراره بشنویزی چھ چدونستمی بود چون می دلگرمیاون فقط برا:نایسار

 غم نگاه او گرفت لبخند دنی با دنای نگفت و دل ساریزی با غم نگاھش کرد و چباربد
 سامان رفت و نی بھ سمت ماشعی سریی آمد با قدمھارونی زد و از آن اتاقک بیتلخ

  ی ساموفتیراه ب: بستھ گفتیکنارش نشست و با چشما
 شد؟ی چی بگیخواینم:سامان

  نشد بھش گفتم و اومدمیچیھ:نایسار
 بود کھ حتما نیرد مطم کھ چشمانش را بستھ بود نگاه کنای بھ ساریزی با اخم رسامان

   ناراحت استنای افتاده کھ ساری اتفاقھی
 
 ردی افتضاح بود قرار بود بمیعنی شده بود حالش خوب نبود رهی دستان بستھ اش خبھ
 ضرب نی زمی روشی خودش را از سنگسار نجات ندھد با پاھاتواندی کھ نمدانستیم

 را گرفت تا بلند شود شی بازوری بھ سمتش آمد و زیگرفتھ بود استرس داشت زن
 دوباره سرش را باال آورد و منتظر شد و  نگاه کردنی بھ زمسی خی و با چشمانستادیا

 بھ سمتشان آمد و جلوتر از آنھا راه افتاد و آن دو ھم پشت ی و ببرنش مردنیایتا ب
 از مردم منتظر آمدن یادی زیلی تعداد خستادی ھم با بھت اای کاملستادیسرش مرد ا

 چشمانش ای وارد کرد و او را بھ جلو ھل داد کاملشی بھ بازوی بودند زن فشارایکامل
 ی گونھ ای روشی رفت کھ قرار بود بھ او سنگ پرتاب کنند اشکھایرا بست و بھ سمت

 خاک بود مردم ری بود و تمام بدنش زدای پای ساعت بعدش تنھا سر کاملمی نختیر
 ی صداکردی مھی و گردیکشی مغی بلند جی با صداایشروع بھ پرتاب سنگ کرد و کامل

 مردم ختی اشک از چسشمانش ری آورد قطره ایم  را بھ دردنی دل رادوشیغھایج
 صحنھ نی سرش را برگرداند تا اکردندی ھم منی نفرکردندی کھ سنگ پرت میدر حال

 خودش را نجات دھد چانھ اش شروع بھ توانستی بود و نمفی ضعای کاملندیرا نب
 ایمل کاکردی کرد قلبش درد مھی گردیکشی کھ درد مییای و او ھم مثل کامل کرددنیلرز
 : زمزمھ کردھی نجات خودش انجام دھد با گری برای کارتواندی نمدانستی مگریکھ د

اشھد ان ال الھ اال هللا وحده ال شریک لھ و اشھد ان محمدا عبده ورسولھ اللھم صل "
 "علي محمد وال محمد
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 مردم گرفت و ی کھ آنجا بود دستش را جلوی چشمانش را بست و سرش افتاد سربازو
 ھیکاف...گھی دھیکاف: گفتادیبا فر

 داشت از ی نھ نبضدیکشی رفت و دستش را بھ گردن او زد نھ نفس مای بھ سمت کاملو
 مرد: بلند شد و رو بھ مردم گفتشیجا

 ی نشست و سعنی زمیرفت و رو کلمھ از زبان سرباز نفسش گنی ادنی با شننیرادو
 کھ آن گوشھ یینای خود را کرد ساری بازم ھم سعی ولتوانستیکرد کھ نفس بکشد نم

نفس : و کمرش را ماساژ داد و گفتدی بھ سمتش دونی حال رادودنی بود با دستادهیا
   نفس بکشنیبکش رادو

 دی را دنای و چشمانش را باز کرد ساردی کشیقی کھ نفسش برگشتھ بود نفس عمنیرادو
   من مردیای مرد کاملیدید: لرزان گفتی و چانھ اسی خیبا چشمان

 ایلی کارش باعث شده بود توجھ خنی کھ اکردی مھی گری بلندی با صداھی گرری زد زو
 دادن ی در دلداری سعکردی مھی کھ خودش ھم گریینایبھ سمت آن دو جلب شود سار

 برد نی رادوی موھاانی خود گذاشت و دستش را منھی سیرا رو داشت سرش نیرادو
 را از نی سر رادویقی بعد از دقاردکی مھیو نوازشش کرد و خودش ھم ھمراه او گر

  زمی نکن عزھیگر...نی رادوھیکاف: خود جدا کرد و گفتنھیس
 پامو چوقتی کاش ھیمن باعث مرگش شدم ا..میدادی اون کارو انجام مدینبا:نیرادو

 زاشتمی نمی اون دادگاه لعنتیتو
 ی پاشو داداشمیزنی بعدا دربارش حرف ممی برایباشھ ب..باشھ:نایسار

 رفت و در جلو نشی را گرفت و بھ سمت ماششی بازوری کمکش کرد تا بلند شود زو
  راننده نشستی صندلی نشاند و خودش ھم روی صندلی را رونیرا باز کرد و رادو

 
 
 

 کھ بھ وفتادی می صحنھ اادی ھمش کردیفت سرش درد م دستانش گرانی را مسرش
 او دشی بخشدی را دشیھای ھا و گرغی کھ جی بود وقتدهی بخشکردندی سنگ پرت مایکامل

 افتاد قلبش ی کھ منی رادوی ھاھی گرادی ای مجازات شد و ھم در آن دنای دننیھم در ا
 ی آبوانی بھ سمت آشپزخانھ رفت و در لیحال ی بلند شد و با بشی از جاگرفتیدرد م

 نداشت با ی ادهی فای آتش درونش خاموش شود ولدی تا شادی نفس سر کشھی و ختیر
 صحنھ شدی مری آب از اندامش سرازستادی دوش اری وارد حمام شد و زشیھمان لباسھا

 بغض نی زمی داد و نشست روھی تکواری بھ درفتی چشمانش نمی صبح از جلویھا
 ھی از گرگھی باشد دی قوخواستی مدادی را نمختنی بھ اشکانش اجازه ری ولاشتد

 : لب زمزمھ کردریکردن خستھ شده بود ز
  صداستی ھام بھی ھنوز ھمونم ، ھنوزم گرمن
  اشتباستھی کھ واسھ من ی ، اونی ھمونتو
  کناردی کھ بخاطرت کشی بودم کسمن
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  پاتری تو قلبشو بھ زی رو عمد گذاشتاز
 آمد بھ اتاقش رونی از حمام بانی عری را درآورد و با تنشی بلند شد و لباسھاشی جااز

 رنگش کھ باربد ی بھ چشمان طوسستادی انھی آی روبرودی برداشت و پوشیرفت و لباس
 گری روح بودن دی شد سرد و برهی خدی را دی در آن زندگشودی مگفتی مشھیھم

 کھ یی آن روزھای نشست دلش برایصندل ی و روشدی کی قبل را نداشتن آھتیشفاف
 کی توانستی زد کالفھ بود نمشی بھ موھای از تھ دل بود تنگ شده بود چنگشیخنده ھا
 شد رهی خرونی و بھ بستادی پنجره ای بلند شد و روبروشی از جانی ھمی براندیجا بنش

 او ھ کدانستی را داشت نمی باربد نگران بود فردا روز سختی داشت برایاحساس بد
 دی تختش دراز کشی ضربھ شالق را تحمل کند برگشت و رو٤٠ تواندیگونھ مچ

 فکر یزی کرد کھ بھ چی خودش انداخت و سعی پتو را رونی ھمیسردش شده بود برا
 چشمانش را کردی نمشی رھای لحظھ االی فکر و ختوانستی مگھ مینکند و بخوابد ول

 ی بود دستش را بھ سمت عسلگاریس  توانست او را آرام کندی کھ میزیبست تنھا چ
 دی شادیکشی کم میلی بود را برداشت خشی کھ رویگاریکنار تختش برد و پاکت س

 را گوشھ لبش گذاشت و گاری کھ داشت روشنش کرد و سی نخ با فندککی یدوروز
 ای ببخشدش نکھی بھ اکردی بود و بھ باربد فکر مرهی خی زد بھ نقطھ ایپک

 نھ؟؟؟چشمانش را بست و پک ای است ی درستی کاردنشیخش بای آدانستینھ؟؟؟؟نم
 و دی تختش دراز کشی خاموش کرد و رویگاری را در جا سگارشی زد و سیگرید

  چشمانش را بست و خاطرات را مرور کرددی سر خود کشیپتو را رو
 تخت ی باربد بھ سمتش آمد و کنارش رودی سرش کشی کرد و پتو را روی اخنده«

 و التماس کشدی مغی جنای برد و قلقلکش داد سارشی سمت پھلونشست و دستانش را بھ
 بگو دوست دارم تا ولت کنم: کرد و گفتی کھ دست بردارد باربد ھم خنده اکردیم

 دوست نداارم: و گفتدی کشیغیناجیسار
 یکھ دوستم ندار:باربد
 اره دوست ندارم:نایسار

  کوکب جونمشی خب من برم حاظر شم برم پیلیخ:باربد
 ھ؟؟؟یکوکب ک: تخت نشست و گفتی با اخم روانیسار

  خوشگل کھ عاشقمم ھستیلی خانوم خھی:باربد
 اون غلط کرد با تو:نایسار

 ی ادب شدیعھ باز تو ب:باربد
  دوست ندارمگھی دی بدیلیباربد خ:نایسار

 ؟یمگھ قبال دوستم داشت:باربد
 نھھھھھھھ...آره: گفتی حواس پرتی با بنایسار

  کوچولویخودتو لو داد: زد و گفتنای سارینی بی زد و با دستش روی قھقھ اباربد
 کوچولو عمھ برف پاکنتھ: کرد و گفتی اخمنایسار

 چرابرف پاکن؟؟؟:  باتعجب گفتباربد
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 کھ مامان سامان گرفتھ بود عمتم اونجا بود موقع ی کھ رفتم روضھ اباریچون :نایسار
 دادی تکونشون مینجوریھمدعا کردن دستاش رو مثل برف پاکن برد باال و 

 »یھیچھ تشب: خنده و گفتری زد زباربد
 کھ دوباره با شودی زد و با خود فکر کرد کھ چھ می آن روزھا لبخند تلخیادآوری با

 باربد باشد
 اعصابش ی رولشی زنگ موبای شد صدارهی را باز کرد و بھ سقف اتاقش خچشمانش

 بھ بدن خود داد بھ ی تختش نشست و قوسی خاموشش کرد و رونی ھمیبود برا
 پتو را کنار زد و دادی را نشان مقھی دق٨:٣٠ نصب بود نگاه کرد واری کھ بھ دیساعت

 بھ صورتش زد تا خواب از ی رفت و آبیی تخت بلند شد و بھ سمت دستشویاز رو
 از خانھ خارج شد با نشی ماشچیی و بعد برداشتن سودی را پوششیسرش بپرد لباسھا

 چھره پر دی کھ دیزی چنی را نگھ داشت و وارد شد اولنشی ماشروندی میادیرعت زس
 لب ری محکم بھ سمتش رفت و سالم کرد و زییاز اضطراب سامان بود با قدمھا

 بھ ساعتش کرد فقط ربع ی کنار سامان نشست و نگاھیصندل ی رودیجوابش را شن
 بودنش بود با ی و علتش عصبکردی حکم مانده بود معده اش درد میساعت تا اجرا

پاھاتو تکون نده : بھ او انداخت و گفتی نگاھمی سامان ندادی را تکان مشیاسترس پاھا
  رو اعصابمھ

 ا متوقف کرد و با انگشتان دستش مشغول شد بھ شی و حرکت پادی لبش را گزنایسار
ود کھ  بنی اخمھا نشانھ انی درھم بود و ادای شدشی شد اخمھارهی رخ سامان خمین

 کھ کنار آبسرد کن یی ھاوانی از لیکی بلند شد و از شی از جانی ھمی است برایعصب
 بھ دست دراز شده ی نگاھمی گرفت نن سامایبود را برداشت و پرش کرد و جلو

 و دی کشیقی نفس عمنای نخواستن تکان داد ساری بھ معنای انداخت و سرنایسار
   از استرست کم شددی شاشیبھتره بخور:گفت

   دارهاجی از من بھ آب احتشتریفعال باربد ب: زد و گفتی پوزخندسامان
 بود کرد ستادهی از سالن ای کھ دستبند بھ دست گوشھ ای بھ باربدی با سرش اشاره او

 آب وانی لنای بود و متوجھ اطرافش نبود سارنیی بھ سمت باربد برگشت سرش پانایسار
 شی کھ در آنجا بود انداخت و بھ سمتش قدم برداشت و روبرویرا در سطل زبالھ ا

 باربد: زددا آرام اسمش را صی و با صداستادیا
 کھ مشخص بود یی شد و با صدارهی خنای را باال گرفت و بھ چشمان سارسرش

 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا: در تن ندارد گفتیصاحبش جان
 لتمی سرم وکریخ: با بغض گفتنایسار
 یو باعث و بان: بھ گوشش خورد کھ گفتنایامان بھ از پشت سر سار سی عصبیصدا

   اتفاقاتنیا
 بھ دادی حق را بھ سامان می فقط کمدی نگفت شایزی دستش را مشت کرد و چنایسار

   حالت خوبھ: باربد نگاه کرد و گفتیچشم ھا
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 قھی زد و چشمانش را بست سامان بھ ساعتش نگاه کرد فقط دو دقی تنھا پوزخندباربد

 برگرداند تا واری را بھ سمت دشی بست و روی مانده بود چشمانش را با درماندگگرید
 داشتند ی ھر سھ حال خرابندی شده بود را نبری کھ از چشمانش سرازی قطره اشکیکس

 ی بود سربازدهی امانش را بر کھ داشتی اجھیسرگ  از ھمھ حال باربد خراب بودشتریب
 ی برود قدمرفتی مدی کھ بایی را گرفت تا اورا بھ جاشی بازوریبھ سمتش آمد و ز

 و سامان در سکوت بھ حرکات او نگاه نای سارستادی شد و امانی پشیبرداشت ول
 یرفتانتقامتو گ:  و گفتستادی اشی برگشت و روبرونای باربد بھ سمت سارکردندیم
  کنھی من رو ھم خوشحال متی پس خوشحال باش کھ خوشحالگھید

 خداحافظ... شدیچھ خوشحال تو خوشحال: کرد و گفتی تلخخنده
 دھانش گرفت و ھق ھق ی دستش را جلوختی رنای گونھ ساری بر روی رفت اشکو

  کرد
 کرد دنی تخت دراز بکشد چانھ اش شروع بھ لرزی بھ باربد کمک کرد تا روسرباز

 زد ضربھ اول بھ کمرش ی چشمانش گذشت لبخندی کوتاه از جلویلمینند فخاطرات ما
 دی کشیادی از ضربھ اول گفت فرشتری گفت با ضربھ دوم کھ شدتش بیخورد آخ بلند

 ھی با گرنای ساردیرسی بودند مستادهیا رونی کھ بی بھ گوش افرادادشی داد و فریصدا
  دیکوب واری بھ دی مشتی را گرفت سامان ھم عصبشیگوشھا
 گری حس شده بود ھنوز ده ضربھ دی ببای گفت تقرشدی می ولکردی درد میلی خکمرش

 او مسبب افتدی بای کاملادی کھ بھ کمرش خورد باعث شد کمی و یمانده بود ضربھ س
 شینای کھ درباره ساریخودش ھم مقصر بود با قضاوت... نھی اتفاقات بود ولنیتمام ا

ضربھ چھلم کھ بھ کمرش خورد ... ای کاملاز شتری بیکرده بود او ھم مقصر بود حت
   شد و چشمانش را بستری از گوشھ چشمش سرازیقطره اشک

 
 ی افتاد برای حس کرد کھ اتفاقدی شنی باربد را نمیادھای فری صداگری کھ دنایسار
 شدیچ: اش بلند شد و بھ سمت سامان رفتی صندلی از روی قراری با بنیھم

 دونمینم: داشت زمزمھ کردنای مشابھ ساری ھم کھ حسسامان
 زد و با نگاه شیشونی را بھ پیگری را بھ کمرش زد و دشی از دستھایکی نایسار

 از در اتاق ی مردیقی شد کھ باربد در آن بود بعد از دقارهی خیمنتظرش بھ در اتاق
 باربد چطوره: برداشت و گفتزیخارج شد سامان بھ سمتش خ

 ؟؟؟باربد: گفتیجی با گمرد
 نیکردی متشی اذنی کھ االن داشتیھمون پسر:سامان

  شدھوشیآھان ب: زد و گفتی پوزخندمرد
 نگاه کرد نای برگشت و بھ سارزدی شد چھ راحت حرف مرهی با بھت بھ مرد خسامان

 را شی بازوعی سریلی سرش را گرفتھ است و در مرز افتادن است خنای ساردیکھ د
 وقفھ در حال بارش بود قلبش درد ی بنای ساری نشاند اشکای صندلیگرفت و اورا رو
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قلبش برد و شروع بھ ماساژ دادن شد   از دستانش را بھ سمتیکی نی ھمی براکردیم
 یلی او از حال رفتھ است خدی سامان کھ ددی نفھمیزی چگری را بست و دشیچشما

 ی کرد و چند قطره اکی نزدنای را آورد و لبان ساری آبوانی بلند شد و لشی از جاعیسر
  چشمانش راھی خوردند و بعد از چند ثانی تکاننای ساری پلکھاختی صورتش ریرا رو

   چھره نگران سامان بوددی کھ دیزی چنیباز کرد اول
 ؟؟یدی رو دشد؟؟؟باربدیچ:نایسار

 نھ ھنوز تو حالت خوبھ:سامان
 ھمان لحظھ در ستادی بلند شد و اشی مثبت تکان داد و از جای سرش را بھ معنانایسار

 بود را آوردند سرش را برگرداند تا دهی تخت دراز کشی کھ رویاتاق باز شد و باربد
 شد ری اشک از گوشھ چشمش سرازی و قطره ادی لبش را گزندی اش را نبیکمر زخم

 را نداشت بدون ستادنی توان اگری کھ دنایو سار  منتقل کردندمارستانیباربد را بھ ب
 شد و بھ سمت خارج از شھر حرکت کرد و سامان ھم نشیسوار ماش ی حرفچیزدن ھ

    رفتمارستانیھمراه باربد بھ ب
 
 
   باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م-
 انداخت ی بود نگاھابانی کھ رو بھ خی را قطع کرد بھ پنجره الشی موباتی عصبانبا

ن بود نگران حال نگرا... ھم خاموشنای خانھ خاموش بودند و تلفن ساریچراغ ھا
   و ساماننایسار...باربد

 قھی شد و حرکت کرد بعد از ده دقنشی سامان را گرفت اشغال بود سوار ماششماره
   زنگ گذاشتی شد و دستش را روادهی پنشی از ماشستادی در خانھ سامان ایروبرو

 پشت در ی بلند شد تا بداند چھ کستی اعصابش بود با عصبانی روفونی زنگ آیصدا
 مبل سھ ی در را باز کرد و رودی را دنیری کھ چھره شزندی زنگ مینجوریاست کھ ا

 باز شد و بعد ی بدیلی خی دستانش گرفت در خانھ با صداانینفره نشست و سرش را م
معلوم ھست شما ھا از صبح تا حاال :تگفی آمد کھ منیری شادی فریاز آن ھم صدا

 از نمی خاموشھ و خونشم نرفتھ ازنمی بھش زنگ می کھ ھرچنای از سارد؟؟؟؟اونییکجا
  شمی نگران مدیگی نمیتو کھ ھمش اشغال

 سکوت کرد و دی کھ چشمان قرمز سامان را دنیری شد شرهی رمقش بھ او خی نگاه ببا
  کجاست؟؟؟نای سامان؟؟باربد خوبھ؟؟؟سارشدیچ: کنارش نشست و گفتیبا نگران
با توام : گفتی نسبتا بلندی تکانش داد و با صداتی سکوت سامان بود با عصبانجوابش

 سامان جوابمو بده
 ششھی گفت خوبھ االنم مامانش پشھی حالشم ممارستانھیباربد ب: گفتی حالی با بسامان

   کجا رفتییھوی دونمی ندارم اصال نمی ھم خبرنایاز سار
  تو حالت خوبھیسام: گفتی با لحن خاصدی سامان را دی حالی کھ بنیریش
  خستم: حرف بغض کرد و گفتنی ادنی با شنامانس
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  برو استراحت کن خبزمیعز:نیریش
 گوشمھ داداشم ی باربد ھنوز توی ھاادی فریروحم خستست نھ جسمم صدا:سامان

 ی سختیلی امروز روز خنیری شینی کھ حالش رو ببیامروز شکست خورد شد نبود
  بود براش

 و او را در آغوشش گرفت و دستش را دی سامان کشسی بھ صورت خی دستنیریش
 ی ساعت صدامی کند بعد از نی سامان برد و اجازه داد تا خودش را خالی موھاانیم

 اش جدا کرد و نھی زد و سر سامان را از سی لبخند تلخدی شنی منظمش را مینفس ھا
 انداخت و شی آورد رویی و پتود بلند ششی دستھ مبل گذاشت و از جایسرش را رو

 االن دانستی بود نمنای شد نگران ساررهی نشست و بھ صورتش خنی زمیش روکنار
 ی دھد دوباره بھ سامان نگاه کرد و با لبخند بوسھ ای انجام میکجاست و دارد چھ کار

  بھ لبانش زد و بھ اشپزخانھ رفت
 
 

 کھ در حال پخش بود ی برد و روشنش کرد و بھ آھنگنی ماشستمی را بھ سمت سدستش
 گوش سپرد

  چشاشو از مجنون گرفتھیلی بارون گرفتھ لابونی خھیتو
  کوتاه جاده تموم شد از اول راهھی جنونھ عشقانھیع

  با دلم دارمی تو دلی عشقو کم دارم حرفاووھوو
  وجود خستھ ام خستھی بسھ با ھمھ یی تنھاووھوو
 بھی با قلبھ تنگھ غری بازبھی عذابھ اسمش فراسمش

  عشقوھی پاھامیدی عشقو از دل برھیای گرفتھ دنماتم
  با دلم دارمی تو دلی عشقو کم دارم حرفاووھوو
  وجود خستھ ام خستھی بسھ با ھمھ یی تنھاووھوو
  عشقو کم دارمووھوو

  با دلم دارمی تو دلیحرفا
  وجود خستھ ام خستھی بسھ با ھمھ یی تنھاووھوو

  بارون گرفتھابونی خھیتو
  چشاشو از مجنون گرفتھیلیل

  کوتاهھی جنونھ عشقانھیع
  تموم شد از اول راهجاده

  عشقو کم دارمووھوو
  با دلم دارمی تو دلیحرفا

  بسھیی تنھاووھوو
  وجود خستھ ام خستھی ھمھ با

 بھی عذابھ اسمش فراسمش
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 بھی با قلبھ تنگھ غریباز
  عشقوھیای گرفتھ دنماتم
  عشقوھی پاھامیدی دل براز
 

 بوده است بھ ساعت نگاه کرد تا نشی روز تمام در ماشکی را پاک کرد شی ھااشک
 وقت مالقات بود دوست داشت برود و بداند کھ باربد در چھ حال است گھیدو ساعت د

  حرکت کردنی بعد از روشن کرد ماشنی ھمیبرا
 

ه  رفتند و شماررشی شدند و بھ سمت پذمارستانی دست بھ دست وارد بنیری و شسامان
 سرد بود یلی خنیری و بعد از آن بھ سمت اتاق رفتن دستان شدندیاتاق باربد را پرس

 خی چرا نیریحالت خوبھ ش: و گفتستادی دستان او شده بود ایسامان کھ متوجھ سرد
 ؟؟؟یزد
 استرس دارم:نیریش

 ی چیاسترس برا:باربد
 باربد طاقت ندارم دنیبخاطر د: شد و گفترهی رنگ سامان خی بھ چشمان مشکنیریش
  نمشی حال ببنی ایتو

 ؟یای تو نیخوایم: زد و گفتی لبخندسامان
 امینھ م: گفتعی سرنیریش

 میپس بر:سامان
 ھم پشت نیری بھ در زد و وارد شد شی و سامان تقھ استادندی در اتاق ای روبروھردو

 کردند پدر و مادر و خواھر باربد آنجا بودند سامان بھ یسرش وارد شد ھردو سالم
 کنھی داداش کمرت درد کھ نمیچطور:سمت باربد رفت و گفت

و با بغض ( کنھی سامان معلومھ کھ درد میزنی میحرف: گفتتی باربد با عصبانمادر
 دستی تا ضربھ بوده نگاه بچم کن رنگش چقدر پر٤٠:)ادامھ داد

  ی مامان باز شروع کردالیخ یب: گفتی حالی با بباربد
 ی بھ رو رفت پدرش دست ھمسرش را گرفت و آن را روی چشم غره امادرش

 مادرت پسر نگرانتھ: نشاند و رو بھ باربد گفتیصندل
 سی خیی برگرداند کھ با چشمھاینیری را بھ سمت ششیو رو(بلھ حق باشماست: باربد

 یکنیم ھیتو چرا گر:) گفتزدی شد بود و پلک نمرهیبھ او خ
 یدستشون بشکنھ الھ: و گفتدی اش را باال کشینی آب بنیریش

 یالھ: گفتی بلندی با صداباران
 کنھ؟ی درد میلی کمرت خی داداشیخوب:نیریش

 برو بھ گوش خواھرت کنھی کمرمم درد مستمی بد نیھع: زد و گفتیشخندی نباربد
  ادی حال بگرشیبرسون تا ج
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 بدھد کھ با تقھ ی را پاک کرد و تا خواست جوابشی برداشت و اشکھای دستمالنیریش
 کھ در زده است وارد شود یدر منصرف شد و بھ در نگاه کرد و منتظر شد تا شخص

 رهی خنای پف و قرمز ساری بلند شد و بھ چشماشی وارد شد با تعجب از جانایکھ سار
 ؟؟؟ی ھستی معلومھ کدوم گورچیھ:شد و گفت

 کھ ی و دستھ گلستادی تخت باربد ای محکم روبرویی نداد و با قدمھای پاسخنایسار
 نای شد بود ساررهی داد باربد با بھت بھ او خی داد و سالمنیری بود را بھ دست شدهیخر

 د؟یسالم خوب:بھ سمت خانواده باربد برگشت و گفت
  سالم ممنون: نگاه کرد و گفتشیبای بھ دختر زی باربد با کنجکاومادر
 دیشما خوب: شد و گفترهی زد و دوباره بھ باربد خی لبخندنایسار

 بھ لطف شما:باربد
 ی توانست جلوی نمگری شد مادر باربد کھ درهی با نگاه خاصش بھ باربد خنایسار

 د؟ی ھستی شما کزمی عزدیببخش: گفتردی خود را بگیکنجکاو
  موحدنای ھستم سارنای کنم من ساری رفت خودمو معرفادمی دیآخ ببخش:نایسار

 د؟ی داداش باربد ھستیاز ھمکارا:باران
  ھستملشونیوک: باربد بود و گفتھی شبتی نھای نگاه کرد کھ بی با لبخند بھ دخترنایسار

    منم بارانزمی خوشبختم عزیلیخ:باران
 
 ھم دستش را در دست باران گذاشت و نای دراز کرد سارنای دستش را بھ سمت سارو

   بھ دستش وارد کردیفشار کوچک
 ی کجا بودشبی دی بگشھی منایسار: گفتتی با عصباننیریش

 دوست داشتم تنھا باشم: نگاه کرد و گفتنیری با آرامش بھ شنایسار
 باربد نکھی ازت نبود بعد از ای روز کامل خبرھی می چقدر نگرانت شدیدونیم:سامان
 ی کجا رفتھ بودی بگشھی می رفتیدیرو د
 تا باربد رو نجای بگم بعدشم من اومدم اخوامی نمگھی ددیول کن: گفتی با درماندگنایسار

  جواب پس بدمی بھ کسنکھی نھ انمیبب
 یمتاسفم ول: و گفتستادی ھم کنار باربد انای سارستادی گفت و کنار سامان ایشی انیریش
.. 

  حقم بود:باربد
  نبودنینھ منظورم ا: گفتعی سرنایسار

   حقم بودیتونینم سر منو ی کاله بزاری رو بخوایسر ھر کس:باربد
 رفتھ بود خانواده اش ھم ادشی باربد کھ ی ولدی بگویزی دھانش را باز کرد تا چنایسار

 ی کردم رفتم با زن پسر عمت ھم زندگانتیبھت خ..زود قضاوت کردم:آنجا بودند گفت
 پس متاسف ی بھت اجازه ندادم تا از خودت دفاع کنی حتنیتو رو نابود کردم ھم رادو

 ..نباش فقط
 ؟یفقط چ:نایسار
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 منو ببخش:باربد
 دمتیبخش: نگاھش کرد و گفتی با ناراحتنایسار

 شمی پیگردیپس برم: گفتیدواری با امباربد
 کھ نسبت بھم ی دوباره باھات باشم تا زمانتونمی نمی ولدمتی بخشنکھیبا وجود ا:نایسار

 کنمی قبولت نمیاعتماد کامل نداشتھ باش
 نای من بھت اعتماد دارم ساریول:باربد
 زود قضاوت نقدری ای باربد اگھ بھم اعتماد داشتیندار: محکم گفتیلی خنایسار

 طالق نی و رادوای کھ کاملیدی سھ نفر از ھم بپاشھ دی وسط زندگنی کھ ایکردینم
 ینجوری ای من و تو اگر اعتماد داشتتی از وضعنمی سنگسار شد و مرد اایگرفتند کامل

 ..... تویمن بھت اعتماد کامل داشتم ول میشناسی رو مگھی دوسالھ کھ ھم دشدینم
   گفت و از اتاق خارج شدی خداحافظشی از زدن حرفھابعد

 
 ی حرفھادنی و سامان ھم رفتند مادر باربد کھ بعد از شننیری شنای از رفتن سارپس

ر است دست پسرش را  آن دو نفانی میزی کنجکاو شد بود تا بداند چھ چنایباربد و سار
 باربد حالت خوبھ؟:گرفت و گفت

  خوبم: زد و گفتی لبخند محوستی بود درد مادرش چدهی کھ فھمباربد
  باھات داره؟ی اگھی چھ نسبت دلی از وکری بھ غگمی رو منای دختره سارنیا:مادرش

  دختر مورد عالقمو بھت نشون بدمخوامی روز بھت زنگ زدمو گفتم مھی ادتھی:باربد
  ادمھیآره :مادرش

   ھمون دخترهنایسار:باربد
 چند سالشھ؟...ھیدختر قشنگ:مادرش

 ٢٦:باربد
 چرا تا االن ازدواج نکرده؟:مادرش

   با من بودگھی بعدشم کھ دخوندی کھ باھاش آشنا شدم داشت درس مشیتا دوسال پ:باربد
 ت باشھ بخواد باھاگھی فکر نکنم ددمی کھ االن شنییزھای چنیآھان با ا:مادرش

  کردی فکر میزی چنی نگفت چون خودش ھم ھمچیزی چباربد
 
 گذاشت و بھ سامان کھ مشغول خواندن شی روبروزی می فنجان قھوه اش را رونیریش
 نگاه او را حس کرده بود سرش را باال ینی شد سامان کھ سنگرهی پرونده بود خکی

 ؟یدیخوشگل ند: رنگ او نگاه کرد و گفتیگرفت و بھ چشمان مشک
 بر خالف تصورش ی ولدھدی بھ او می محکمیلی جواب خکی نیری کرد کھ شفکر

 ؟یتو چ.. دمینھ ند: گفتنیریش
   االنم روبروم نشستھدمیچرا د: نشست و گفتنھی زد و دست بھ سی لبخندسامان

 شانھ ی بلند شد و کنار سامان نشست و سرش را روشی کرد و از جای خنده انیریش
 ی دوست دارم سامیلیخ:او گذاشت و گفت
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   از توشتری بی دوست دارم حتیلیمنم خ:سامان
گفت کھ .. گفتی نفر بھم چھی ی روزھی یدونیم: سرش را برداشت و گفتنیریش

 حاال دوستم ھی بھتر از عاشقیلی دوست داره و دوست داشتن خستیسامان عاشقت ن
 ؟؟؟ی عاشقمای یدار

 ؟ی االن عاشقتم تو چی دوست داشتم وللیاوا:سامان
  من از اولم عاشقت بودمیول: شد و گفترهی خشی با لبخند بھ روبرونیریش

   زدشی بھ موھای را در آغوش گرفت و بوسھ انیری با خنده شسامان
 

 پنجره ی بلند شد و روبروشی پرت کرد و از جازی می کھ دستش بود را روی اپرونده
 نبود کھ نی مطمنید مدام در سرش بود ھنوز از ا باربی حرفاستادی کھ در آنجا بود ایا
 بھ در ی شد تقھ ارهی خرونی بھ بدی کشیقی نھ؟؟؟نفس عمای دوباره با باربد باشد تواندیم

 ی گفت و منتظر شد تا شخصیدییسمت در برگرداند و بفرما  را بھشیاتاقش خورد رو
 ی نگاھی خواھر باربد با کنجکاودیکھ در زده است وارد شود در باز شد و باران را د

 باران؟؟؟:بھ او انداخت و گفت
  سالم:باران
  یستادی چرا انی بشزمیسالم عز: زد و گفتی لبخندنایسار

 ؟؟؟؟یخوب: ھم مقابلش نشست و گفتنای کھ در آنجا بود نشست ساری مبلی روباران
 ؟یممنون تو خوب:باران
  یمرس:نایسار

 سر بزنم ی تا بھ داداش سامنجایاومده بودم ا: را کنارش گذاشت و گفتفشی کباران
  بزنمی سرھی و بھ عشق باربدم امی با خودم گفتم بنجاستیگفت دفتر تو ھم ا

 باھات شتری دوست داشتم بیلی اتفاقا خزمی عزیلطف دار: زد و گفتی لبخندنایسار
 آشنا بشم

  خب از خودت بگونطوریمنم ھم:باران
 ارنی تا بگم بیخوری می قبلش بگو چی ولگمیم:نایسار

 نویکاپوچ:باران
  نوی اونم عاشق کاپوچیتو ھم مثل برادرت: زد و گفتی لبخندنایسار

 لبانش را تر کرد و ارنی بنوی کاپوچوانی گفت تا دو لنای زد و ساری لبخندباران
 نی سالمھ تک فرزندم ھم٢٦ یدونی ملمویخب اسم و فام:گفت

 یشناسی چند سالھ کھ داداشمو میراست...یالمھ و تھ تغار س٢٤منم :باران
  شھی میدوسال:نایسار

 چرا رابطتون بھم خورد؟؟؟:باران
 بھت نگفتھ؟؟؟:نایسار

  نھ فقط بھ مامان گفت:باران
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 نگاه کرد و نای بھ ساری کرد باران با ناراحتفی باران تعری ھمھ ماجرا رو برانایسار
 حی بھت فرصت توضدی بگم کار باربد اصال درست نبود اون بای چدی بادونمینم:گفت

  کھ نداددادیدادن رو م
 پسر یدونینم: گفتدی نگفت باران کھ سکوت او را دیزی زد و چی پوزخندنایسار

  داره؟یعمت االن چھ حال
 فردا ھم کنھی مکاری باربد کھ بودم فراموش کردم بپرسم داره چی کارارینھ درگ:نایسار
  استیزه کامل جناعیتش

 ی کھ دوستش داشتم توی کسشی چون دوسال پکنمی ناراحتھ درکش میلیالبد خ:باران
   رفتنی تصادف از بھی

 ..ای نامزدت بود دونستمی نمیزیمتاسفم من چ: دست باران را گرفت و گفتنایسار
  نامزدم بود: و گفتدی پرنای وسط حرف سارباران
  خدارحمتش کنھ:نایسار

   نگفتیزی زد و چی اشکانش را پاک کرد و لبخند تلخباران
 خب باربد مرخص شد؟؟:نایسار

  شھی میآره دوروز:باران
 کنھ؟؟؟؟یحالش چطوره؟؟؟کمرش ھنوز درد م: تکان داد و گفتی سرنایسار

 کنھی کوچولو درد مھیآره طبق گفتھ خودش :باران
 خداروشکر: زد و گفتی لبخندنایسار

  بپرسمتونمی سوال دارم مھی:باران
 زمیالبتھ عز:نایسار

 ؟یھنوزم باربد رو دوست دار:باران
 از ی زودنی کھ بھ ھمستی عادت نایآره دوستش دارم عالقھ من بھ باربد ھوس :نایسار

 نای حرفامو بھش زدم مطممارستانی بره عشقھ فراموش کردنش برام سختھ تو بنیب
  قبولش کنمتونمی بھم اعتماد نداشتھ باشھ نمی تا زمانیدیشن

 کم حرف تر شده یلی نسبت بھ قبل خیول... بشھ ھی تنبخوردهی دیحق باتوعھ با:باران
  ھمش تو اتاقشھ

   برمدی من باگھیخب د: بھ ساعتش انداخت و گفتی نگفت باران نگاھیزی چنایسار
 ؟ی دارنیماش:نایسار

  اومدمینھ با تاکس:باران
  پس بزار برسونمت:نایسار

 دخواینھ نم:باران
  رسونمتیگفتم م: کرد و گفتیزی اخم رنایسار

 شھیآخھ زحمتت م:باران
 زمی عزیمراحم: را برداشت و گفتفشی کنایسار
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 ستمی دستش را بھ سمت سنای شدند سارنی رفتند و سوار ماشرونی از دفتر بگھی ھمدبا
 سرا ینیری شکی مقابل نای خانھ باربد بودند کھ ساری ھاکی گذاشت نزدیبرد و آھنگ

  شوادهیپ: و رو بھ باران گفتستادیا
 امینھ تو برو من نم:باران
  امی پس االن میاوک:نایسار

 و دی مورد عالقھ باربد خرینیری سرا شد و از شینیری شد و وارد شادهی پنی از ماشو
 ک او دی دی کھ غرق در فکر بود نگاه کرد وقتی شد و بھ باراننیدوباره سوار ماش

 را روشن کرد و بھ سمت خانھ باربد حرکت نیاصال متوجھ حضورش نشده است ماش
خب : و بھ باران نگاه کرد و گفتستادی ابد خانھ باری روبروقھیکرد بعد از پنج دق

  میدیرس
  ی اگھ بخاطر من از کارت زددی ببخشیمرس:باران
 زمی عزھی حرفا چنیا:نایسار

 ببر خونتون و بده بھ باربد تا نوش نمیا: گرفت و گفت را مقابل بارانینیری جعبھ شو
  جان کنھ

 یخوشبحال باربد کھ تو بھ فکرش: با خنده جعبھ را گرفت و گفتباران
   ھم سالم برسوننایبھ مامان:نایسار

  ی بانطوریتو ھم ھم:باران
 یبا:نایسار

 
   سالم کرد و جوابش را گرفتی بلندی خانھ را باز کرد و با صدای وروددر

 مامان باربد تو اتاقشھ؟؟؟:باران
 آره فکر کنم خواب باشھ:مادرش

   مادرش تکان داد و بدون در زدن وارد اتاق باربد شدی برای سرباران
   بچھی کھ دربزنی نگرفتادیتو ھنوز :باربد
  نووچ: گفتطنتی با شباران
   حاالیاز دست تو کجا بود:باربد
 اری شیپ:باران
 ؟ی چیعنی: کرد و گفتی اخمباربد
  بودمنای سارشی پیاه تو چقدر خنگ:باران
 ؟؟؟یخونش بود: تختش نشست و گفتی روباربد
  و آوردم خونھمی باھم صحبت کردخوردهی رفتھ بودم دفترش و رینخ:باران
  دم درامی تا من بیچرا نگفت:باربد
 گفتم؟؟ی مدی بای چیبرا:باران
 ینجوریھم:باربد
   گفت بدم بھ تودی کوفت کن خرنوی اای بشیا:باران
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  نمیبده بب: زد و گفتی باربد برقچشمان
 ی خرج کندی گفتھ بای چی بدونیخوای اگھ منیبب: جعبھ را بھ باربد داد و گفتباران
 ؟؟؟یخوای میچ:باربد

 
 دمی طال دسی سروھی شی چند روز پی داداشیدونیم: کنار باربد نشست و گفتباران

 ؟؟؟؟یخری خوشگل بود ازش خوشم اومد اونو برام میلیخ
  چند بود؟متشیق:باربد
  گفتمی چیدی شنی برام بخرفتھی وظی جنابعالی دارمتشی بھ قکاریتو چ:باران
 باشھ بگو: گفتی بلند تری گفت و بعد با صدایی لب بچھ پروری زباربد
 دمی چرا رابطتون بھم خورده رو گفت بعد ازش پرسنکھی اانی جرگھی دیچیھ:باران

 .. نھ کھ گفتایھنوزم دوست داره 
 یخب چ: گفتی صبری بابد را زجر دھد نگفت باربد با بنکھی ای حرفش را براادامھ

 گفت؟؟؟
  ازت متنفرهی کھ سرش آوردییگفت بخاطر بالھا:باران
 ییییییییچ:باربد
 گفت ازت متنفره:باران
  رونیباران برو ب:  برد و گفتشی موھاانی دستش را مباربد
 کھ بھش ی تا زمانی کردم گفت ھنوزم عاشقتھ ولیشوخ: کرد و گفتی خنده اباران

  باھات باشھخوادی نمیاعتماد نداشتھ باش
 من بھش اعتماد دارم: وگفتدی کشیقی نفس عمباربد
 زود دربارش نقدری ای اگر داشتیندار: گفتتی بلند شد و با جدشی از جاباران

 بودم تفم نای ساری من اگر جایدونی قبول کن کھ اشتباه از تو بوده میکردیقضاوت نم
 ی افتادنای مثل ساری آدمری انداختم برو خداروشکر کن کھ گیتو صورتت نم

  رفترونی بعد از زدن حرفش از اتاق بو
 
 افراد خانواده  رفت تمامای آھستھ بھ سمت قبر کاملیی را بھ چشمش زد با قدمھانکشیع

 کھ در آنجا ی پشت درختنی ھمی براستدی داد عقب باحیاش دورش جمع شده بودند ترج
 ھمھ کسش بود و تاوان دلشکستھ ی زمانکی کھ ی شد بھ جسد زنرهی و خستادیبود ا
 شده بود را پاک کرد ری کھ از چشمانش سرازیشک را پس داد قطره انای و سارنیرادو
 بشی از دستانش را در جیکی و دی کشیقی زد و نفس عمشی موھای را رونکشیو ع

 رهی خی و بھ مردستادی استی دانست کی کھ نمیگذاشت و بھ سمتشان رفت و کنار مرد
 ندی نفسش گرفتھ بود چانھ اش شروع بھ لرزختیری مای سر کاملیشد کھ خاک را رو

 با دی کشیقی پر از اشک شد سرش را بھ سمت آسمان گرفت و آه عمشیکرد و چشمھا
  آورد و بھ او نگاه کردنییسرش را پا)ایبرادر کامل( کامران یصدا

 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا:کامران
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 و بھ دیکشی مغی برگرداند مادرش جای نداد و سرش را بھ سمت قبر کاملی جوابنیرادو
 داشت ی سعختیری کھ اشک می انداخت خواھرش ھم در حالیصورت خود چنگ م

 تکان داد و بھ سمت مادرش ی سردیکھ مادرش را آرام کند کامران کھ سکوت او را د
 داشت ی بود و سعرهی مقابلش خھ بھ صحننیرفت و سر او را در آغوشش گرفت رادو

 شانھ اش قرار گرفت سرش را برگرداند تا ی بر روی ببرد دستنیکھ بغض را از ب
 ی کرد و سرش را بگرداند صدای اخمدی را د بوده است کھ باربدی دست چھ کسندیبب

 ش؟یدیبخش:دی پرسی کھ از او مدیآرام باربد را شن
 ش؟؟؟یدی بخشیتو چ...آره: گفتی فوق العاده آرامی با صدانیرادو
   چون خودمم بھ اندازه اون مقصر بودمدمیبخش:باربد

 کھ آورده بود را پر پر یی زانو زد و گلھاای قبر کاملی بھ سمت جلو برد و جلوی قدمو
 اتفاقات نیخدا لعنتت کنھ تو مسبب ا: شد و با نفرت گفترهی بھ او خایکرد مادر کامل

 یبود
 نگفت بھ یزی شد و چرهی خای مادر کاملانی سرش ر باال گرفت و بھ چشمان گرباربد

  ھر حال مادر بود و ناراحت از دست دادن فرزندش
  نجای ای اومدیباربد پاشو برو اصال واسھ چ:گفت و ستادی سر باربد ای باالنیرادو
 سر قبرشو ی باالامی دوست داشتم بدمشیاومدم تا بھش بگم بخش: و گفتستادی اباربد

 نطوری منم ھمشیدی تو بخشنای بھش بگم بد کرد ھم بھ من ھم بھ تو و ھم بھ سارنویا
   دارهی باشھ چون قلب مھربوندهی ھم بخشنایفکر کنم سار

 
تو ... نھ ای ی دختر منو ببخشی کھ بخوای ھستیمگھ تو ک: گفتتی با عصبانایمل کامادر

 رهی دخترم بمنکھیباعث ا...ی اتفاقات بودنی باعث ایعوض
 خانوم دیآروم باش: ادامھ حرفش را بدھد کھ باربد دستش را باال گرفت و گفتخواست

 من و نامزدم شد و باعث شد بھ یی باعث جدای رفتھ چھ کسادتونی نکھی مثل ایسبحان
 کارا نی ھمھ ای ولشمی کھ با دختر شما داشتم نمیعشقم شک کنم من منکر رابطھ ا

 بگھ متاھلھ اومد سمت من و با من دوست ن بھ منکھی بود بدون اای سر کاملریز
 نشی بد کرد نفریلی خنای و بھ سارنی بھ من بھ رادوایکامل:) کرد و ادامھ دادیمکث(شد

 کم رهی دامنشو بگای اون دنی کھ قراره توی از عذابدی تا شادمشیم بلکھ بخشنکرد
دختر شما کھ  نی ھمدینی من ببی جادی لحظھ خودتونو بزارھی ی برایخانوم سبحان...بشھ

 بھ ایھم من و ھم کامل.. سر من آوردهیی چھ بالھادهی خروارھا خاک خوابریاالن ز
 و ستادمی اگر االن سالم جلوتون ای ولستادمی درستھ سر پا امی مجازات شدیاندازه کاف

 من ی کھ زدم دختر شما مرد و راحت شد ولیی بخاطر مسکناکشمی نمادیبخاطر درد فر
   درد سر کنمنی با ادی سال بایتا سالھا

 از من ری بھ غایدر ضمن کامل: بھ سمت عقب برداشت و دوباره برگشت و گفتی قدمو
   ھم رابطھ داشتھھگی دی ھایلیبا خ

   بلند و محکم از آنجا دور شدیی بعد ھم با قدمھاو



 96 

 
 بازم ی نگاه کرد مادرش بود حوصلھ صحبت کردن با مادرش را نداشت وللشی موبابھ

  جواب دادنی ھمیمادرش بود برا
 جانم؟:نایسار
  دخترمی خوبنایسالم سار:ھیسا

 د؟؟یممنون خوبم شما خوب:نایسار
 فقط دو تا دمتی ندشھی می سھ ھفتھ اکی نزدستمیاصال خوب ن: با بغض گفتھیسا

 زمی دلمون برات تنگ شده عزی سر بھمون بزنھی یای چرا نممیکوچھ باھام فاصلھ دار
  کھیدونی بودم خودت مریبخدا سرم شلوغھ ھمش درگ: و گفتدی کشیقی نفس عمنایسار
 ازش بود جنعی ظاھرا سھ روز تشدمیآره از عمت شن:ھیسا

  آره خدارحمتش کنھ:نایسار
 رابطھ داشتھ پسر رو ھم شالق ی پسرھی کھ با گفتنی مدمیشن: و گفتدی کشی آھھیسا

  زدند
  بلھ درستھ: اش را ماساژ داد و گفتقھی چشمانش را بست و شقنایسار
  خدا از پسره نگذره:ھیسا

  توی دارکاریعھ مامان بھ اون چ: کرد و گفتی اخمنایسار
 یخوری خب حاال تو چرا حرص میلیخ:ھیسا

  شلوغھ فعالیلی برم سرم خدیمامان من با: گفتی حوصلگی با بنایسار
  مراقب خودت باش خداحافظشمی پیای نره بادتی:ھیسا

 گذاشت و چشمانش را بست ھمان لحظھ تقھ زی می و سرش را رودی کشی پوفنایسار
 بود نیریتا شخص وارد شود ش بھ در اتاقش خورد سرش را برداشت و منتظر شد یا

  کردی نگاه منای بود و بھ چھره خستھ سارستادهی در ای خندان جلوی اافھیکھ با ق
 یکنی مکاری چنجایسالم تو ا:نایسار

  کھی نداراقتی لنمتی سرم اومده بودم ببریخ: کرد و گفتیزی اخم رنیریش
  من نوشتھ خریشونیرو پ: باال انداخت و گفتیی ابرونایسار

 نگو بالنسبت خر: و گفتدی لبش را گزنیریش
 نیریش: تی با جدنایسار

   سر بزنم نھ بھ تو خوب شدی اومده بودم بھ سامیاووووووپس بل:نیریش
  نھ؟؟یخرش کرد: گفتطنتی با شنایسار

 زمیخر شده بود عز:نیریش
 

 خب چند وقتھ؟؟؟...اوه بلھ:نایسار
 ؟؟؟یچ:نیریش

  دیچند وقتھ دوست:نایسار
   بودای و کاملنی رادوی کھ برای دوروز قبل از دادگاھقای دقیگیآھان اونو م:نیریش
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  کھ باربدم بود؟یھمون جلسھ ا:نایسار
 شینھ قبل:نیریش

 ی خوشبخت بششاالی ازمیآھان مبارکھ عز:نایسار
  ی ابجیمرس:نیریش

   کوشینیریپس ش: و گفتدی را بوسنیری با خنده گونھ شنایسار
 یوقت: بدھد کھ در باز شد و سامان وارد شد و گفتی دھانش را باز کرد تا جوابنیریش
  آخھکاری چیخوای مینیری ھست شنیریش
 کردی آن دو نگاه می ھم با تعجب بھ کارھانای بھ سامان زد ساری با خنده چشمکنیریش

 عق حالم بھم خورد: جمع شده گفتیبعد با صورت
 خودت و باربد رو فراموش ی کارانکھیثل ام: زد و گفتشی بھ بازوی مشتنیریش

 یکرد
 ی خودش را روستی چنای درد ساردی نگفت سامان کھ فھمیزی کرد و چی اخمنایسار

  کن خواھری طیالیخیب: گفتیمبل مقابل آن دو پرت کرد و با خونسرد
   مبالم داغون شدنی چھ طرزشھ درست بشنیا: با ھمان اخمش گفتنایسار

  سیخس: چشمانش را گرد کرد و گفتسامان
  عمتھسیخس:نایسار

 اسمش یگی نمی بھ عمم دارکاریھوووو بچھ چ: برداشت و گفتزی بھ سمتش خسامان
  شمی میرتی غادیم

 واسھ یکنی مجای بیلیتو خ: نازک کرد و گفتی پشت چشمنیری خنده شری زد زنایسار
   مگھ من مردمی بشیرتیعمت غ

 رهیمی سامانت ھم میری اگھ تو بمیگی نمزمیاوا نگو خدانکنھ عز: گفتی با شوخسامان
  رهی رو بگدهی ترشینای شوھر ساری بنی ای توادی بیاونوقت ک

 بھ سامان رفت در ھمان لحظھ در ی چشم غره انیری شد ششتری بنای خنده سارشدت
طع شد و  چارچوب قرار گرفت خنده ھر سھ شان قانی باربد در مکلیاتاق باز شد و ھ

 چھار مایقد: زد و گفتیشخندی ندیبا تعجب بھ باربد نگاه کردند باربد کھ نگاه آنھا را د
 ی بیلی رفت خادتونی نفر رو ھی چھ زود اون ر سھ نفنی االن شدی ولنینفر بود

  نیمعرفت شد
 تو رو شھی داداش آخھ مگھ مھی حرفا چنیا: آب دھانش را قورت داد و گفتسامان

   برهادمونی
   برهادمونی تو رو شھیآره حق با سامانھ مگھ م: کھ ھول شده بود گفتنیریش

  مشخصھ: زد و گفتی پوزخندباربد
 

 ؟؟؟یزنی مھی حرفا چنی باربد ایبچھ شد: سامان
 ی ولمی بگردمی فقط اومده بودم دنبال تو کھ برستیبھ ھر حال اصال برام مھم ن:باربد
   شلوغھیلی سرت خنکھیمثلھ ا



 98 

 یگی میخودت دار: و گفتستادی مقابلش انھی بلند شد و دستھ بھ سشیز جا انایسار
 اتاق اشاره کرد رونیو بھ ب( رو نداره رونی باھات بادی بنکھیسرش شلوغھ پس وقت ا

  رونی بدییپس بفرما( و ادامھ داد
 نگفت فقط در سکوت یزی شد چرهی خنای با ھمان نگاه سردش بھ چشمان سارباربد

 ی برود کھ با صدارونی برداشت تا از اتاق بی زد و قدمینگاھش کرد و لبخند تلخ
 ستادی انایسار
  خداحافظیشی وارد محل کار من مینجوریدر ضمن بار آخرت باشھ ا:نایسار

 غرورت ینی فکر کرد کھ چقدر سخت است کھ ببنی ھم گذاشت بھ ای را روچشمانش
 کھ ی از واحدعی سریی و با قدمھادی کشیقیده است نفس عمبھ دست عشقت خرد ش

   در آن بود خارج شدنایدفتر سار
 
 ی تو بودنی انایسار:نیریش

   بودبی رفتارم عجنقدری ایعنیآره خودم بودم :نایسار
  ی باھاش برخورد کنینجوری اکردمیفکر نم:سامان

 کھ ی کنم کھ مثل ھمون روزی کارخوامیھنوز مونده م: زد و گفتی لبخند محونایسار
   تا ببخشمشوفتھی بدم اونم بھ پام بحیبھ پاش افتادم تا بزاره توض

 را برداشت و فشی کنای نگفتند ساریزی انداختند و چگریکدی بھ ی و سامان نگاھنیریش
 وقتھ کھ ھوس یلی خھی چدیدونی مدی بدینیری بھ من شدیخب قصد ندار:روبھ آنھا گفت

  ی بھ حساب سامیوردم دوست دارم امشب بخورم ول نخی کردم ولیزید
 می پاشو برنیریباشھ بھ حساب من ش: زد و گفتی لبخندسامان

 ادی بدی بھ باربدم بگدیخواینم: بلند شد و گفتشی از جانیریش
 می برادیاون االن حالش خرابھ نم: کرد و گفتی اوفنایسار

   ھاشھیناراحت م:نیریش
 شھیبھ درک کھ ناراحت م: مبل پرت کرد و گفتی را روفشی کتی با عصباننایسار

  اون ھان؟؟ای من دوستتم یزنی منھی سنگ اونو بھ سنقدریچرا ا
 کھ نای گفت ساریدی انداخت و ببخشنیی سرش را پادی دوستش را دتی کھ عصباننیریش

 را در آغوشش گرفت و نیری کرد و بھ سمتش رفت و شی پوفدیکار او را د
   کردمی روادهی زخوردهیمتاسف :گفت

  زمی نداره عزیاشکال: زد و گفتی لبخندنیریش
 کار ی برنامھ شام بھم خورد خداروشکر منم برم کلنکھیخب مثل ا: با خنده گفتسامان

  دارم
 چرا یخانوم: و گفتستادی اشی سر جانیری شغی بعد ھم بھ سمت در رفت کھ با جو
   کر شدم رفتیکشی مغیج
 بھ ما دی تو بای بزنرشی زیتونی منو نمنیبب: دستش را بھ کمرش زد و گفتنیریش

 ؟؟؟یدی شنیدونفر امشب شام بد
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 ی تو بگیباشھ چشم ھر چ:سامان
  لتیخاک برسر زن ذل: گفتی چشمانش را گرد کرد و با لحن بامزه انایسار

 کھ از اتاق خارج ی را برداشت و در حالفشی کنیری بھ او رفت شی چشم غره اسامان
  رمی خودم مدیومدی ننمی در ببی ھردوتون رو جلوخوامی مگھی دقھی دقکیتا : شد گفتیم
 
 
 ی پوفنای تکان داد و پشت سرش رفت ساری بھ سمت پلھ ھا رفت سامان با لبخند سرو

 کھ نشی رفت و سوار ماشنیی را برداشت و با عجلھ از پلھ ھا پافشیکرد با حرص ک
 ؟یایتو با نم: بھ سمتش آمد و گفتنیریامان شد و روشنش کرد ش سنیکنار ماش

 میری فقط بپرس کجا مامی خودم منینھ خودم با ماش:نایسار
  پرسمی االن مسای وایاوک:نیریش
 گفت نای روند و بعد آمد و بھ ساری کھ کجا مدی بھ بھ سمت سامان رفت و از پرسو

 میخوایجا قحطھ کھ م: کرد و با حرص گفتی کھ سامان گفتھ بود اخمی مکاندنیباشن
 نمی ببادی اونجا برو بھش بگو بمیبر
 وا چشھ مگھ: با تعجب گفتنیریش

 ادی برو بھش بگو بنیریش:نایسار
 قبال با باربد آنجا رفتھ باشد و االن دوست ندارد بھ نای ساردی کھ فکر کرد شانیریش

  ھات کار داره بانای ساریسام:آنجا برود بھ سمت سامان رفت و گفت
 شده؟یجانم چ: رفت و گفتنای تکان داد و بھ سمت ساری سرسامان

 ما ی کھ بخواستی نگھی رستوران دی بزرگنیتو شھر بھ ا: گفتتی با عصباننایسار
 یرو ببر
   حاالشدهیمگھ چ: با تعجب گفتسامان

   اونجایرفتی متی کھ با معشوقھ قبلیی جای و ببرنیری شیخوایم: لب گفتری زنایسار
 ببرمتون خوامی غذاھاش متیفی من فقط بخاطر کوونھی دیزنی کھ مھی حرفا چنیا:سامان
  اونجا
   بھت گفتملممی اونجا دلمیریما نم:نایسار

  میریاز دست تو باشھ نم: چشمانش را بست و گفتسامان
 نشی رفت و ماشرونی بنگی را روشن کرد و از پارکنشی گفت و ماشی خوبھ انایسار

 نگاه شی بھ روبروندیای و سامان ھم بنیری پارک کرد و منتظر شد تا شابانیرا در خ
 راننده اش ندی کرد کھ ببی کرد و سعزی چشمانش را ردی را دیی آشنانی ماشکیکرد کھ 

 کرد دای پنیقی بھ پالکش نگاه کرد کھ توانست بود نی ھا دودشھی چون شی ولستیک
 دانستی را نملشی خنده اش گرفت خودش ھم دل باربد بودنیحدسش درست است ماش

 باال رفتھ بھ او یی دوباره سرش را باال گرفت و با ابرودی انداخت و خندنییسرش را پا
 سر ی قھقھ او  نتوانستی ولندی لبش را گاز گرفت تا باربد خنده او را نبکردینگاه م

 کھ دی سامان را دنی ماشکردی نگاھش می بود باربد با کنجکاولی دلی بشیداد خنده ھا
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 خندان نگاه ینای و بھ ساردی کشنیی اش را پاشھی سامان شستادی انای سارنیکنار ماش
  تویخندی میبھ چ:کرد و گفت

  بھ دوست تو:نایسار
 ھان؟؟؟: گفتیجی با گسامان

باربد اونجاست نگاش : سامان زد و گفتی بود بھ بازودهی باربد را دنی کھ ماشنیریش
  کن

خب : باال انداخت و گفتیی اشاره کرده بود نگاه کرد ابرونیری کھ شیمت بھ سسامان
   کجاش خنده دارهنیا

 لب ری زنیری و سامان شد شنیری کھ باعث تعجب شدی خندی بلندی با صدانایسار
   شد رفتوانھیخاک برسرم د:گفت
  نیستادی چرا اگھی دمیبر: کھ بخاطر خنده اش بود را پاک کرد و گفتیی اشکانایسار

 بھ ی زنگ خورد باربد بود نگاھلشی کھ موبادی بھ او بگویزی خواست چسامان
  انداخت و جوابش را دادنشیماش

 بلھ؟؟؟:سامان
 خندهی می بھ چنایالو سامان سار:باربد

 بھ تو: انداخت و گفتنای بھ ساری نگاھسامان
 بھ من؟؟چرا؟؟؟: با تعجب گفتباربد

  دونمینم:سامان
  خداحافظ:ھ بود گفت کھ حرصش گرفتباربد

 خدا شفاشون یھع: انداخت و گفتی نگاھنیری گفت و بھ شی لب خداحافظری زسامان
  بده
  میاگر خنده ھات تموم شده بر: گفتنای رو بھ سارنیریش

 میبر: را روشن کرد و گفتنشی ماشنایسار
 
 باربد رد شد و دستش را بھ سمت نی از کنار ماشیادی حرکت کرد با سرعت زو
 لی دلی فرمون ضرب گرفت بی را گذاشت و با دستانش روی برد و آھنگ شادستمیس

   تنگ شده بودلی با دلای لی دلی بی شاد بودن ھانی ایشاد بود و چقدر دلش برا
 از نای سارستادی و سامان ھم پشت سر او استادی کھ قرار بود برن ای رستورانیروبرو

  ادی البد ممومد؟؟؟گفتیدوستت ن: شد و گفتادهی پنیماش
  ومدی نرینخ: کرد و گفتی اخمسامان

 یزی وارد رستوران شد و پشت منشی زد و بعد از قفل کردن ماشی پوزخندنایسار
 بھ آن ی آمدند منو را برداشت و نگاھیچھارنفره نشست و منتظر آن دو شد وقت

  خوامی متزایمن پ:انداخت و گفت
 نطوریمنم ھم:نیریش
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 بھ سمت نیری بلند شد بالفاصلھ بعد از بلند شدن او ششی تکان داد و از جای سرسامان
  خودش بھ سامان گفتنجای اادی بخوادیباربد م: برگشت و گفتنایسار
 ؟؟؟ی چنجا؟؟؟واسھی اادی بخوادی؟؟؟میچ: با بھت گفتنایسار

 دونمینم: گفتی با نگراننیریش
  یلعنت: کرد و گفتدی اخم شدنایسار

 بھش ادی کن زی خواھرشم اومد باھاش آبرو داردی شاایاری در نی بازوونھید:نیریش
   نندازکھیت

 اش ھی تکنیری نگفت شیزی سرش را تکان داد و چنیری بدون نگاه کردن بھ شنایسار
 یچرا اخما: سامان اومد و کنارش نشست و گفتدی کشیقی داد و نفس عمیرا بھ صندل

  توھمھ؟نیا
  ادی بخوادی باربد مدیفھم: گفتیام آریلی خی با صدانیریش

 کھ از حرکت او نای ضرب گرفت سارزی می کرد و با انگشتانشروی اوپسسامان
  بھمزهیرینکن سامان اعصابم م: شده بود گفتیعصب

 یاوک: گفتی با لحن کشدارسامان
  یی دستشورمیمن م: بلند شد و گفتشی بھ او رفت و از جای چشم غره انایسار

 ستادی کھ در آنجا بود ای انھی آی رفت و روبرویی بھ سمت دستشوعی سریی با قدمھاو
 دی نبای محکم باشدی تو بانایسار: شد و با خود گفترهی خنھی خودش در آریو بھ تصو

  یضعف نشون بد
 دوست دونھی می افتادما وقتیری خدا عجب گیا: اش زد و گفتیشانی را بھ پدستش

   مردشورشوادی مشھی بلند می واسھ چنمشیندارم بب
 آمد و رونی کرد و از آنجا بشی آب را باز کرد و با حرص شروع بھ شستن دستھاریش

 ھم ھمراه او نبود ی کرد باربد آمده بود و بارانی اخمستادی کھ شد ازی مکینزد
 ی آرام بھ سمتشان رفت و در حالییانگشتانش را در کف دستش فرو کرد و با قدمھا

  خانوم؟دیخوب: جوابش را داد و گفتند کرد باربد ھم با لبخی نشست سالمیکھ م
 متشکر: جواب دادی با سردنایسار
عصر : بر لب نشاند و گفتی بازم لبخندی ولدی کالم او لرزی باربد از سردتن

  ھا ھنوزم تو شوکمی حالمو گرفتیبدجور
 ی و ساماننیری را بھ سمت ششی کرد و روی نروش بود اخمی رونای سارسکوت

 شد دوست داشت او رهی با حسرت بھ آن دو خکردندیبرگرداند کھ در گوش ھم پچ پچ م
 ی نگاھنای رخ سارمی و در گوش او پچ پچ کند بھ نردی را در آغوشش بگنایھم سار

   بر خودم بادتخودم کردم کھ لعن: لب با خود گفتریانداخت و ز
 

 نگفت حضور باربد او یزی بھ او انداخت و چی نگاھمی ندی کھ زمزمھ او را شننایسار
 چون او ھم دی نگویزی و چردی زبانش را بگی جلوکردی می سعی ولکردیرا کالفھ م

 توانست او را دعوت کند قرار نبود کھ سامان یدوست سامان است پس سامان م
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و  از فکر درآمد لشی موبای بزند با صداا و چند سالھ اش رنی چندی دوستدیبخاطر او ق
 کرد و تمام تالش ی باربد اخمزدی شد اسم پارسا چشمک مرهی خلشیبھ صفحھ موبا

 تر از زی باربد تی را داد و گوشھالشی جواب موبانای ساردی نگویزیخود را کرد تا چ
 کندی صحبت می با چھ کسنای بداند سارنکھی ای شد براشھیھم

 یسالم پارسا جان خوب:نایسار
 ی خانمیتوپم تو چطور: گفتی با سرحالپارسا
   روانشناسی آقای فقرا کردری از ما فقیادی شدهیمنم خوبم چھ خبرا چ:نایسار

 بھت زنگ زدم تا بدونم نی ھمی دل رحمم براخوردهی کنم کھ کاریخب چ:پارسا
 ؟ییکجا
  فست فودمیبا دوستام اومد:نایسار

  پسر؟ای جانم دوستات دخترن یا:پارسا
   دونھ دخترھیدو تا پسر و : و گفت کردی خنده انایسار

  رو بزنمی تا مخ اون خانومامی منم بشھی قلبم میوا:پارسا
 پارسا دوستم نامزد داره:نایسار

  چھ بد: گفتی ساختگی با ناراحتپارسا
 بھ حضورت یلی خیای بشھیپارسا م: بلند شد و از آنجا دور شد و گفتشی از جانایسار
  دارماجیاحت

 باربد اونجاست؟: گفتیرکی با زپارسا
  اوھوم:نایسار

  اونجامگھی ساعت دمی آدرس رو برام بفرست تا نامی می اوکزدمیحدس م:پارسا
  فعالفرستمیباشھ م:نایسار

 اش نشست و رو بھ سامان ی صندلی برگشت و روزی را قطع کرد و بھ سمت متماس
 ستی کھ نی مشکلادیبھ پارسا ھم گفتم ب: گفتنیریو ش

 ی مشکلنھ چھ:سامان
 ھ؟؟؟یپارسا ک:دی پرسی با کنجکاوباربد
 دھان باز کرد نیری پارسا فرستاد ھمان موقع شی زد و آدرس را برای پوزخندنایسار

  ناستیپارسا روانشناس و دوست سار:و گفت
 بھ اسم پارسا ی دوستنای کھ سارادی نمادمی یآھان ول: باال انداخت و گفتیی ابروباربد

   داشتھ باشھ
 
 
 شد ی بسترمارستانی بی بخاطر اون کار احمقانش تونای ساری وقتیدونیم:نیریش

  کردنیپارسا رو بھ عنوان روانشناس بھش معرف
 اصال حواسش بھ او نبود باربد نیری شی شده بود ولرهی خنیری با خشم بھ شنایسار

 ؟؟یچھ کار احمقانھ ا:لبانش را تر کرد و گفت
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 ... خودنای کھ ساریدونیواا مگھ تو نم:نیریش
  نیریش: با تشر رو بھ او گفتندنای و سارسامان
 دوست داشت بداند کھ کردی نگاه منای با تعجب بھ عکس العمل سامان و سارباربد
  کرده؟؟؟یخودزن: و گفتامدی کوتاه ننی ھمی انجام داده است برای چھ کارنایسار

   اصالالشیخیب...ھاا؟؟: با استرس گفتنیریش
 سر خودت یی بالھ؟؟چھیموضوع چ: گفتنای کرد و رو بھ سارید بیلی اخم خباربد
 ؟؟؟یآورد
 یکنیبھ تو چھ آخھ چرا دخالت م: گفتتی با عصباننایسار

 ی را باال زد و با بھت بھ زخم ھاشی مانتونی را گرفت و آستنای با خشم دست سارباربد
 بزند را نداشت نم ی حرفنکھی شد زبانش قفل شده بود توان ارهی مچ دست او خیرو

 نای در چشمانش نشست با ھمان بھتش سرش را باال گرفت و بھ چشمان ساریاشک
 ی کردکاریچ..تو : شد و گفترهیخ

 را گرفت و نای بلند شد و دست سارشی خواست جوابش را بدھد کھ باربد از جانایسار
  میای پشت رستوران االن ممیریما م:رو بھ سامان گفت

 از بھت نای داشت ساری قدم بر معی سریلی دور شد خطی از آن محانی ھمراه با سارو
  نمی دستمو ول کن ببیکنی مکاری چی داریھووو: گفتی بلندیدر آمد و با صدا

 ی راه خورد را مشی دادن بھ او و کارھاتی شروع بھ تقال کردن کرد باربد بدون اھمو
چرا : و گفتستادی باربد ھم استادی اشی بھ رفت و سرجای چشم غره انایرفت سار

  وفتی زود باش راه بیستادیا
  برم مھمون دارمدیروت رو کم کن من با: کرد و گفتی اخمنایسار

  ستی اصال برام مھم نیبھ درک کھ مھمون دار: رو بھ او گفتی بلندی با صداباربد
   مھمھیکی من ی برای تو مھم نباشھ ولی برادیشا: گفتی با خونسردنایسار

 شده بود بھ ی از حد عصبشی برداشت باربد کھ بیشتش را بھ باربد کرد و قدم پو
 رو نرو من نقدریا: کوباند و با حرص گفتواری برداشت و او را محکم بھ دزیسمتش خ

   نکنیاسک
  برو بابا: کھ کمرش درد گرفت بود گفتنایسار

 یا ببندد بغض چشمانش رنای باعث شد سارشی نفسھای کھ گرمدی کشیقی نفس عمباربد
 دوست نداشت ضعف اش را بھ کردی اش می جا خوش کرده بود عصبشیکھ در گلو

باربد نشان دھد باربد سرش را بھ سمت او برگرداند کھ با چشمان بستھ او مواجھ شد 
  یچشماتو چرا بست: زد و گفتیلبخند
   بشر فضولھنی انقدری خدا چرا ایوا:نایسار

 گذاشت و دھانش را بھ گوش او نای تر شد دستش را کنار سر سارقی باربد عملبخند
   کاراتمنیعاشق ا: کرد و گفتکینزد
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 ی حرفا بود دستانش را رونی نشست دلتنگ انای لبان ساری بر روی لبخندناخواستھ
 او ی کرد تا او را ھل دھد باربد بدون توجھ بھ کار ھای باربد گذاشت و سعنھیس

 ؟؟؟یرو انجام داد ی کارنیچیچرا ھم:گفت
 ؟؟؟یچھ کار: کرد و گفتیزی اخم رنایسار

 یفھمیبھ مچت نگاه کن منظورمو م:باربد
 

 دوست داشتم:نایسار
  ید تو غلط کرد: با حرص گفتباربد
 یکارمیبھ تو چھ آخھ چ: و گفتدی او کوبنھی با دستش بھ قفسھ سنایسار

  شوھرم ؟؟؟ای یدوست پسرم..یداداشم...یھان؟بابام
  نیفقط بھم بگو چرا ھم:باربد
بخاطر .. گند خودم یبخاطر زندگ... تویبخاطر حرفا: زدادی فرتی با عصباننایسار

 ی کھ عاشقش بودم با زن پسر عمم دوست بوده بازم بگم؟؟؟آره بزار بگم توی کسنکھیا
 ی چقدر سختھ کھ عشقت بھت بگھ انگ ھرزگی کھ بفھمی من نبودی جایعوض

  یخودت بھ خودت شک کنبچسبونھ چقدر سختھ کھ 
 امی باعث بدبختمی تو زندگی اومدیاز وقت: نشست و با ھق ھق گفتنی زمیرو
 ھم زنده ایکامل... خوشبخت بودنیرادو.. االن من خوشبخت بودمیاگھ تو نبود..یبود
 بود

 او را ای کھ چرا مادر کاملدی انداخت تازه فھمنیی مقابل او نشست و سرش را پاباربد
 ی کارنی ھم ھمچای اگر او نبود کاملدی اتفاقات بود شانی او باعث تمام ادانستیمقصر م

   سرش را باال گرفت و بھ او نگاه کردنای ساری و االن زنده بود با صدادادیرا انجام نم
 ی تا توی تولد سامومدمی نمچوقتی گشت بھ عقب تا ھی کاش زمان برمیا:نایسار
 می زندگی سال ھانیمرم رو کھ با تو بودم برام بھتر از عی سال٢...دمی دی رو نمیلعنت

 نی زدم ای کارنی دست بھ ھمچنکھی الی از دالیکی بھم خورد زی ھمھ چییھوی یبود ول
   تورو نداشتھ باشمگھی ددی اتفاقات تمام شد شانیا  ھمھی اگر روزکردمیبود کھ فکر م

 و باربد در سکوت بھ او ختی صدا اشک ری زانو اش گذاشت و بی را روسرش
 قھی چند دقنی تا ھمدی آشنا شد را بھ او بگوای کھ با کاملی گرفت از زمانمی شد تصمرهیخ
 دوھفتھ بعد از بھم خوردن یکی: با زبانش لبش را تر کرد و گفتنی ھمی براشیپ

 دی و از تو پرسستادی کنارم ایکی دمی دکھ دمیکشی مگاری رفتم بام داشتم سمونیدوست
 شدمو رفتم چند روز نمی سوار ماشنی ھمی حوصلشو نداشتم براادی زھی اسمت چکھنیا

 و گفت کھ دوستم داره زی می رویعنی تو یشگی ھمیبعدش اومد شرکت و نشست جا
 و و شدمکی بھش نزدنی ھمی انتقام از تو بود برادی کھ بھ فکرم رسیزیاونموقع تنھا چ

   نداشتمی احساسچی بھ خدا ھی ولمی باھم بودی چند بارھی و می دوست شدی مدتھیبعد از 
 و گفتی مکشدی را بھ آتش منای وجود سارشی بداند حرفھانکھی بدون ازدی حرف مباربد
 داشت دوست داشت ای کھ با کاملی کھ از رابطھ ای وقتختیری صدا اشک می بنایسار
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 کھ باعث شد باربد سکوت کند و با تعجب نگاھش کند دی کشیغیکھ کر شود تا نشنود ج
 خوامینم: گفتکردی را از گونھ اش پاک مشیھا کھ اشکی بلند شد و در حالشیاز جا

   بشنوم تو رو جان بارانت ساکت شویزیچ
  آخھ چرا: با بھت گفتباربد
   حرفات ندارمدنی بھ شنیچون عالقھ ا:نایسار

   رفت تا صورتش را بشوردیید و بھ سمت دستشو از آنجا دور شعی سریی با قدمھاو
 
 رونی بگارشی نخ از پاکت سکی کرد و بشی دستش را در جستادی بلند شد و اشی جااز
 بھ آن زد و بھ ی و با فندکش روشنش کرد آن را گوشھ لبش گذاشت و پک محکمدیکش

ع نداشت  توقدی زد قلبش را بھ درد آورد شانای کھ ساریی حرفادنی شد شنرهیدودش خ
 اش است ھھ سرنوشت ی گفت کھ باعث بدبختو بھ انای را بشنود ساریی حرفانیکھ چن

 شانھ اش نشست پارسا بود با ی بر روی کھ با آنھا نکرده است دستیی ھایچھ باز
 د؟؟ی داشتیکار: بھ او نگاه کرد و گفتیجیگ

  ستای خوب نادی زگاریس: اش گفتیشگی با ھمان لبخند ھمپارسا
 یخب کھ چ:باربد
 کھ ی گفتھ بودی بھش چی انتخابش آھان راستنی با انای خاک بر سر ساریا:پارسا

  کردی مھی گرینجوریا
 شما؟؟؟: شلوارش فرو کرد و گفتبی دستش را در جباربد
 حرف زنمی مخشونو مشھی کھ ھمیی دخترانی جانم مثل ایا: کرد و گفتی خنده اپارسا

   بھت روحم شاد شدولی ایزد
 ؟؟؟ی زدیزیتو حالت خوبھ پسر؟؟؟چ:باربد
  نایمن پارساھستم روانشناس سار: شد و گفتی جدپارسا

 بھ دست او انداخت و دستش را در ی نگاھمی را مقابل باربد دراز کرد باربد نودستش
  خوشبختم منم باربدم:دست او گذاشت و گفت

 شناسمتونیبلھ م:پارسا
  خوبھ:باربد
 ؟ی گفتنای بھ ساری چیخوبھ راست:پارسا
 یچیھ:باربد
    من نوشتھ خر؟؟؟یشونیروپ:پارسا

 
 

 اشمی باعث بدبختنکھی بھش نگفتم خودش حرف زد از ایزی من چینھ ننوشتھ ول:باربد
  زنده بودای کاملای خوشبخت بود دی اگھ نبودم شانکھیاز ا

 نی کدوم از اچی رو زده وگرنھ از نظر من ھی حرفنی ھمچتی عصبانیتو:پارسا
   تو نبودهری تقصاتفاقات
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  دمی من حق رو بھ اون میول:باربد
 خودتو ینجوری حرف ساده اھی بخاطر دی بخاطرش بجنگ نبایاگر دوستش دار:پارسا

  یبباز
   او رفتشی زد و از پی بھ شانھ ای دستدی نزد پارسا کھ سکوت او را دی حرفباربد

 
  بازمایب

 ی رنگبذار
  کنارتامی دنبشھ

  منھنوزم
 رهی گدلم

 رهی خچشام
  راھتبھ
  تاایب

  نمرده بازدل
  بده پروازادمی بازم

  بازممی تا دلخوشایب
  تو بشھ آغازکنار
  آغازبشھ

 رمی سی زندگنی تو من از ای بایب
 رمیمی گوشھ منی دارم ایدونینم
  بده پرواز و با دستاتادمی ایب

  و از دست داداشی با رفتنت دندلم
 رمی سی زندگنی تو من از ای بایب

 رمیمی گوشھ منی دارم ایدونینم
  بده پرواز و با دستاتادمی ایب

  و از دست داداشی با رفتنت دندلم
  بازمایب

  با ھمبذار
 شھی ما ھممیبمون
 شھی پدلم
 رهی بد گتو
 شھی تو نمی بگھیم
  تاایب

  نمرده بازدل
  بده پروازادمی بازم
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  بازممی تا دلخوشایب
  تو بشھ آغازکنار
  آغازبشھ

 رمی سی زندگنی تو من از ای بایب
 رمیمی گوشھ منی دارم ایدونینم
  بده پرواز و با دستاتادمی ایب

  و از دست داداشی با رفتنت دندلم
 رمی سی زندگنی تو من از ای بایب

 رمیمی گوشھ منی دارم ایدونینم
  بده پرواز و با دستاتادمی ایب

  و از دست داداشی با رفتنت دندلم
 
   آھنگمنی من عاشق ایواا:نیریش

  آره منم دوستش دارم: او زد و گفتجانی بھ ھی لبخندنایسار
  ومدی خوشتون میزی چھیچھ عجب شما از :نیریش

 یراست: دوباره دھانش را باز کرد و گفتنیری نگفت شیزی کرد و چی خنده انایسار
 ؟؟؟ی خبر ندارنیاز رادو

  رفتھ ھلند: گفترفتیآشپزخانھ م کھ بھ سمت ی بلند شد و در حالشی از جانایسار
  ای کاملی کھ باربد رفتھ خاکسپاریدی فھمیراست.. آھان:نیریش

 نھ چرا رفتھ؟؟؟: بھ سمتش برگشت و گفتنایسار
 ای کھ رفتھ ظاھرا مادر کاملدمی از سامان شنی ولدونمینم: برداشت و گفتی موزنیریش

  ھم بد باھاش برخورد کرده و گفتھ کھ اون مقصره باربدم جوابش رو داده
  عجب: شد و گفترهی خشی روبروزی بھ منایسار

 ؟؟؟یدونی اونو مقصر مھی ھم مثل بق؟؟؟تویتو چ: بھ او انداخت و گفتی نگاھنیریش
  دونمینم: کرد و گفتی مکث کوتاھنایسار

 ؟ی چیعنی:نیریش
 بھش گفتم شبی من پرنیری شیول.. نھای اونو مقصر بدونم ونمدی نمنکھی ایعنی:نایسار

 بھ نظرت ای و کاملنی و نھ رادوشدمیکھ اون مقصره و اگر اون نبود نھ من بدبدخت م
 حرفم بد بوده؟؟

 نی کدوم از اچیاووووپس بھ نظر من نھ بد نبوده چون واقعا اگر اون نبود ھ:نیریش
  وفتادیاتفاقات نم

   پارسا گفت حرفم درست نبودهیول:نایسار
   کردجای بیلیپارسا خ:نیریش

 گفتی احساسم اون حرف رو زدم پس درست نبوده می من از روگفتیپارسا م:نایسار
   استفاده کنمخوردهی از منطقمم رمی نگمی تصیبھتره احساس
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 ی و باعث شدی گرفتمی تصمی احساسشی حرفش درست بوده دفعھ پنی اییخدا:نیریش
  رو از عقلت استفاده کننباری ھم جوون مرگ بشھ خواھشا اایتا کامل

   کرده بودانتی حقش سنگسار بود بھ ھمسرش خایکامل:نایسار
 خواستی از کجا می قاضیگفتی دادگاه نمی و تویشدی نمریگید آخھ اگھ تو پ:نیریش

   کردهانتی خایبدونھ کھ کامل
   داشتھ باشن تا بتوننی محکملی دلھی دی بارنی طالق بگخواستنیم:نایسار

 باعث سنگسار نکھی نھ ادیاری رو بی نھ اسم باربددیتونستی قبول کن کھ میول:نیریش
  ی رو پرش کردنی تو رادودی بشایکامل
  مونمیپش: با بغض گفتنایسار

  شھی نمشھ؟؟؟؟نھی زنده مای تو کاملیمونیبا پش:نیریش
 بھ باربد فکر شتریب: بھ او انداخت و گفتی نگاھنیری انداخت شنیی سرش را پانایسار

 ھم زای چنجوری نھ بھ فکر انتقام و اای شی و ببخشی باھاش باشیتونی کھ منیکن بھ ا
 نی فکر کن ببی کھ با باربد داشتیی بھ اون روزاکنھی رو عوض نمیزینباش چون چ

 ی اون ماجرا روشیدی اگر بخشی حتیتونی منیبب  نھای ی باھاش خوشبخت بشیتونیم
   فکر کننتونی بھ عشق بی تو سرش نزنیھ

  ی قرار دارم بای برم با سامدی من باگھیخب د: بلند شد و گفتشی جااز
  یبا: لب گفتری زنایسار
 فکر کرد او نیری شی سرش را باال گرفت و بھ حرفادی بستھ شدن در را شنیصدا

 شی آن ماجرا را بھ روتواندیم دانستی بودش اما نمدهیباربد را دوست داشت و بخش
 با ترس دی بستھ اش دی را پشت پلک ھاایچشمانش را بست چھره کامل... نھای اوردین

 بود او ھر چقدر کھ بد بود نیری شبا چشمانش را باز کرد عذاب وجدان داشت حق
 ی روی ھای بھ خط خطگرفتی ممی با احساسش تصمدی نبانایحقش مرگ نبود سار

 ری تکان داد و زی چھ بود؟؟؟ھھ نداشتن باربد سرنکاری ای برالشیمچش نگاه کرد دل
  شمی موونھی خدا دارم دیا:لب گفت

 
 

 شھی نمشود؟؟؟نھی زنده مای او کاملیمانی با پشای مدام در ذھنش بود کھ آنیری شیحرفا
 کرد کھ ذھنش ی داد و چشمانش را بست و سعھی مبل تکی و سرش را پشتدی کشیآھ

 اس ام اس داشت دستش را بھ سمتش دی پرشی از جالشی موبایا صدارا آزاد کند ب
 :  را باز کردش برش داشت و قفلزی میدراز کرد و از رو

 » بمون کنارماستی دنای دنتا
  تو دوست ندارمری رو غی کچی ھمن
  دل من فداتھاستی دنای دنتا

 » کھ عاشقھ خنده ھاتھی دلاون
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  اش بھ حرکت در آمدی گوشدی صفھ کلی دستانش رواری اختیب
 

 گذشت ی اقھی جوابش را بدھد ده دقشینای ساردی شد بود تا شارهی خلشی بھ موبامنتظر
 ی بود کھ جوابنی زد مطمی بود لبخند تلخلشی موبایو نگاه منتظر او ھنوزم رو
 زده نای کھ ساریی بار ھزارم بھ حرفای گذاشت و برازی مینخواھد گرفت سرش را رو

 و دستش رابھ سمتش دراز دی پرشیلش از جای اس ام اس موبایا صدابود فکر کرد ب
 : شدرهی فرستاده بود خشی برانای کھ ساریکرد و بھ متن کوتاھ

  خواھمتیم«
 »استی عاشقانھ دنی خالصھ تمام حرف ھانیا

 فرستاده شی را برایزی چنی ھمچنای کھ سارشدی دھانش را قورت داد باورش نمآب
 شماره سامان کردی را جمع ملشی کھ وسای بلند شد و در حالشی زد و از جایباشد پلک

  دیچی در گوشش پی سامیرا گرفت بعد از سھ بوق صدا
  یبھ بھ سالم داش باربد خوب:سامان
 ای امروز اومده دفترش یدونی نمی خبر ندارنای ممنون خوبم از ساریسالم سام:باربد

 نھ؟
  نیری االن رفتم خونش دنبال شنینھ نرفتھ چون خودم ھم:سامان
   دستت درد نکنھ خداحافظیاوک:باربد

 بزند تماس را قطع کرد و با سرعت از شرکت ی اجازه دھد سامان حرفنکھی بدون او
 ساعت می گرفت بعد از نشی را در پنای شد و راه خانھ سارنشیخارج شد و سوار ماش

 ادی ناگھان ستادی در آسانسور ای شد روبروادهی در ساختمان پارک کرد و پیروبرو
 بود افتاد سرش را با شدت تکان داد آنشب ر در آسانسوای افتاد کھ با کاملیآنروز

 حی ترجکردی را کھ تجربھ کرد بود را فراموش نمی شب عمرش بود ھرگز سختنیبدتر
  بھ سمت پلھ ھا رفت از آنھا باال رفت بعد از چندنی ھمیداد از پلھ ھا باال برود برا

در را باز   و زنگ واحد را زد و منتظر شد تاستادی در ای نفس نفس زنان جلوقھیدق
 انی منای سارکلی ھمان لحظھ در باز شد و ھدی کشیقی نشست و نفس عمنی زمیکند رو

 گرفت و با تعجب بھ باربد کھ نشستھ بود نگاه نییچارچوب در قرار گرفت سرش را پا
 ؟؟؟یکنی مکاری چنجایتو ا:کرد و گفت

  ادی نفسم باال نمیاری آب بشھیم:باربد
  ارمی داخل تا برات بایپاشو ب:نایسار

 عطر ی کھ باعث شد بودی کشیقی بلند شد و وارد خانھ شد و نفس عمشی از جاباربد
 ی بو را کرده بود رونی صاحب ای شود بھ شدت دلش ھواشی ھاھی وارد رنایسار
 بھ سمتش آمد و نای را باز کرد سارھنشرای دکمھ پنی مبل نشست و اولنی ترکینزد

 مبل نشست ی رودی نفس سر کشکی  کرد و آب رای آب را مقابلش گرفت تشکروانیل
 دانستی حضورش آن ھم در خانھ اش را نملی شد دلرهی او خیو با تعجب بھ کارھا

  نجای ای چرا اومدینگفت:لبانش را تر کرد و گفت
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   توشیاومدم پ:باربد
 لش؟؟؟یو دل:نایسار

  یدلتنگ:باربد
 برخالف ی محکم بھ گونھ اش بزند ولی دوست داشت بھ سمتش برود و بوسھ انایسار

 ؟؟؟ی دلتنگ من باشدینھ بابا اونوقت چرا با: زد و گفتیافکارش پوزخند
  چون دوست دارم: گفتی محکمی با سرش را باال گرفت و با صداباربد
   من ندارمیول:کرد و گفت مبل پرت ی کرد و خودش را روی اخمنایسار

  خورهی دروغات بھم منیبھ من دروغ نگو حالم از ا: گفتی بلندی با صداباربد
 گمشو از خونم خورهی مثل تو بھم میمنم حالم از آدم: گفتی بلندی ھم با صدانایسار

  رونیب
 یول: گفتی آرامی اش را در مشتش گرفت و با صداقھی برداشت زی بھ سمتش خباربد

  یمن دوست دارم تو ھم دوستم دار
  یکردی بھ حرفام گوش میاگر دوستم داشت:نایسار

 غلط کردم خوبھ؟؟؟: اش را رھا کرد و گفتقھی باربد
ھھ آقا رو باش : او زد و گفتنھی بھ سی بلند شد و ضربھ محکمشی از جانایسار

  طلبکارم ھست
  ستمیمن طلبکار ن:باربد
 خوبھ؟؟:) مشابھ باربد گفتیو با لحن(یزدی حرف نمرنجوی ای اگر نبودیھست:نایسار

نکن : او کرد و گفتی بھ لب ھای شروع بھ گاز گرفتن پوست لبش شد باربد نگاھو
  فھیح

 ھی جوونفیح: و گفتدی کوبنی را بھ زمشی و پادی خود را کشی با دستش موھانایسار
  رهی احمق بھ ھدر می تویمن بدبختھ کھ داره پا

  خوب فراموشم کن و ازدواج کن: گفتی بھ سختباربد
   کنھتمی مثل تو بازم اذیکیتا : گفتختیری کھ اشک می در حالنایسار

 م؟؟؟ی کنم تا ببخشکاریچ: نشست و گفتنی زمی روباربد
 باربد نابود ی نابودم کردبخشمتی ھم نمی کنکھی تکھی اگر خودتو جلوم تیحت:نایسار

   ببخشمتیخوایاونوقت م
 خستھ نکارامی تا خودت از انمیرم بخاطرت بجنگمو اونقدر بھ پات بشدوست دا:باربد

 خودت باھام لی با زور داشتھ باشمت دوست دارم بھ مخوامی نمی ولی و باھام باشیبش
  یبمون
   کن تا بتونم دلمو باھات صاف کنمیکار: مقابلش نشست و گفتنایسار

 خودمو بکشم حلھ؟؟؟:باربد
 یریمن دوست ندارم بم: کرد و گفتینی فنی فنایسار
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 یستی حاظر نگھی دی حتامی بھ چشمت نمگھی دکنمی می کنم ھرکارکاریپس چ:باربد

  ینگام کن
   غرورتو خرد کنیھمونجور کھ غرورمو خرد کرد:نایسار

  قبولھ:باربد
 ی ولی التماست کردم تا حرفامو بشنوی رفتی ولی بھ پات افتادم تا نرادتھی:نایسار
  ومدی نی ولادی دلت رحم بدی کردم تا شاھی گریدینشن

 نی باشھ قبول ببمی کنم تا ببخشھیگر..التماست کنم ...وفتمیبھ پات ب: با بغض گفتباربد
   نکنتمی من واقعا دوست دارم تو روخدا اذنای سارکنمی التماستم مرهیگی ممیداره گر

  بسھ باربد بس کن: کرد و با ھق ھق گفتھی گری بلندی با صدانایسار
 ی زخم ھازدی برشی گذاشت و اجازه داد تا اشکھاشی زانوھای سرش را روباربد

 مھم شی اصال برای کنند ولی میزی بود کھ خونرنیکمرش سر باز کرده بودند مطم
   بودناینبود مھم بھ دست آوردن دل سار

 جانم؟: گفتی آرامی اسمش را صدا زد با صداھی با گرنایسار
   نکنھیگر:نایسار

   کنمھیدوست دارم گر:باربد
  ی کنھی من دوست ندارم گریول:نایسار

   کنھی گریمگھ خودت نگفت:باربد
  نکن باشھ؟ھی گرنای نھ جان سارای یکنی مھی بدونم گرخواستمیفقط م:نایسار

 ؟؟؟؟یدوستم دار:باربد
 نداشت کھ باربد ھم او را ی بود و شکنی کرد از حسش نسبت بھ باربد مطمسکوت

 بزند باربد کھ سکوت ی کھ چرا دھانش را باز نکرد تا حرفدانستی نمیدوست دارد ول
 ی نداره زوری اشکالی ندار؟؟دوستمیدید: گفتھی سرش را بلند کرد و با گردیاو را د

 ؟؟؟یدی باشھ؟؟؟قول می بده کھ خوشبخت بشل بھم بده قوی قولھی ی ولرمی مستیکھ ن
قول بده فراموشم : زد و گفتی باربد لبخند تلخختی نزد فقط اشک ری حرفنایسار
  ینکن

 دھانش را باز کرد نای خم شده بھ سمت در رفت ساری بلند شد و بھ با کمرشی از جاو
  باربد..بارب..با:و با ھق ھق گفت

 ھق ھقش بلند شود منتظر شد تا ی و لبانش را گاز گرفت تا مبادا صداستادی اشیسرجا
   حرفش را بزندنایسار
 ...منم دوست دارم و: را پاک کرد و گفتشی اشک ھانایسار

 زد ی لبخنددی کھ نگاه او را دنای بھ سمتش برگشت و منتظر ادامھ حرفش شد سارباربد
  دمتیو بخش:و ادامھ داد
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 از نای شد سارلیھ قھقھ تبد از سر شوق نگاھش کرد آرام آرام لبخندش بی با لبخندباربد
خنده او خنده اش گرفت باربد بھ سمتش رفت و محکم او را در آغوش گرفت و با 

  ادی زیلی خیلی خنای دوست دارم ساریلیخ:عشق گفت
   دوست دارمیلیمنم خ: دستانش را دور کمر او حلقھ کرد و گفتنایسار

 یقی او فرو کرد و نفس عمی موھاانی او زد و سرش را در می بھ موھای بوسھ اباربد
  دیکش
 
 سال بعد٧

 آشغال نقدری بتمرگ سرجات ای کردوونمی دینی بشجای یتونید بچھ تو نم:غی با جنایسار
  زینر

  کنمی میآخھ دارم باز: و گفتستادی مقابلش ای با لحن بچگانھ ابارمان
 جلب شی بلندش زد کھ باعث شد توجھ بارمان بھ سمت موھای بھ موھای چنگنایسار

   باربدهی کپنمی خدا ایا:دی با عجز نالدی کھ نگاه او را دنایشود سار
 اد؟؟؟ی می کیی مامان بابایراست: گفتی با کنجکاودی کھ تا اسم پدرش را شنبارمان

  ادی جمع کن تا بلتویبرو وسا: بھ او رفت و گفتی چشم غره انایسار
 ھم پشت سرش از نای را جمع کرد سارلشی رفت و وساییرای با دو ب سمت پذبارمان

 کھ با آن جثھ کوچکش ی نشست و با عشق بھ بارمانلی میاتاق خارج شد و رو
 بود کھ نی ھمی باربد بود براھی شبتی نھای شد برهی بود خلشیمشغول جمع کردن وسا

 داشت نی اولش سقط جنی بارداردر  پنج سال دوبار باردار شد کھیدوستش داشت تو
 و ھر اوردی بای کھ داشت توانست بارمان را بھ دنی سختیشکر با آن باردار خدارویول

 از فکر در آمد بھ سمت پسرش رفت و کردی اش شکر میروز خدا را بخاطر زندگ
   مامانگری جنیآفر: لختش کرد و گفتی موھاانیدستش را م

 ؟؟؟یدی بھم می چزهیجا:بارمان
  دم زود باش ببرشون تو اتاقتباز من بھ تو رو دا: کرد و گفتی اخمنایسار

 بلند شد نای ساری بلند شد و با دو بھ سمت اتاقش رفت و باز ھم صداشی از جابارمان
 بھ سمت در رفت و دی را کھ شندی چرخش کلی صدایوفتی مواظب باش مگفتیکھ م
  زمی عزیخوش اومد: گفتی بلندی کھ در باز شد با صدایوقت

 خودش را در آغوش باربد پرت کرد باربد ھم دستانش را دور کمر او حلقھ کرد و و
  ی خانومیمرس:گفت

  ییسالم بابا: گفتغی از اتاقش خارج شد و با جبارمان
 تو؟؟؟ یسالم عشق بابا چطور: خم شد و او را بغل کرد و گفتشی جلوباربد
  ی نکردتی کھ اذ؟؟؟مامانویخوب

   ببندشتوین: بھ او رفت و گفتی چشم غره انای زد کھ سارید حرف بارمان لبخننی ابا
 تمیھمش اذ: کرد و گفتی بغضنای حرف سارنی لوس بود بخاطر ادای کھ شدبارمان

  کنھیم
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 کردم تتی تو رو اذیخاک بر سرم من ک: چشمانش را گرد کرد و با بھت گفتنایسار
 ھان؟؟؟
  یکنی متمیھمش اذ:بارمان

 گھی دھی خب کافیلیخ: دھانش را باز کرد تا جوابش را بدھد کھ باربد گفتنایسار
   کنیبارمان تو برو تو اتاقت باز

  ای بابا دعواش کنیباشھ ول:بارمان
 برداشت کھ باربد دستانش را دور کمر او حلقھ کرد و رو بھ زی بھ سمتش خنایسار

  نکنتی رو اذنای سارنقدریبچھ برو تواتاقت ا:باربد گفت
 رفت ی کھ بھ اتاقش می شلوارکش فرو کرد و در حالبی دستش را در جبارمان

  زنتمی مادی مییھوی ایولش نکن:گفت
  دست رو تو بلند کردم ھان؟؟ی بارمان من کیھ:نایسار

 بھ سمت باربد برگشت ودستانش را دور نای نداد و بھ اتاقش رفت ساری جواببارمان
 کنھی متی اذیلیخ:گردن او حلقھ کرد و گفت

  دنبالش؟؟؟یباز با مالقھ افتاد: بھ او انداخت و گفتی نگاھباربد
  کنھی میطونیخب ش: لبانش را غنچھ کرد و با ناز گفتنایسار

   تازه دکش کردمابی منو درالی خیاونو ب: بھ لبان او زد و گفتی بوسھ کوتاھباربد
 دوست دارم یلیخ: کرد و گفتکی کرد ودھانش را بھ گوش باربد نزدی خنده انایسار

  باربدم
 

 منم عاشقتم: زمزمھ کنان گفتباربد
  زھاااایری داره مرونی بامی دارم بییبابا دستشو: گفتی بارمان آمد کھ میصدا
 برو تا ایب: باربد ھم با خنده گفتدی باربد پنھان کرد و خندنھی سرش را در سنایسار

  ی نکردفیاتاقتو کث
  طونایش: گفتدیدوی میی کھ بھ سمت دستشوی اتاقش باز شد و در حالدر

 ییییوفتین:نایسار
 

  منیزندگ
 یعنی

  خط گردنتبیش
 یوقت
  رسدی شانھ ات می پھنابھ
 یعنی

 تی دست ھای برجستھ رگ
 یوقت
 ی دھی را در ھوا تکان مآنھا
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 یعنی
  شباھنگام و خواب آلودتیمھربان

 : ی پرسی کھ میوقت
 "ست؟یسردت ن"
 یعنی

  قرمز چشمانتی ھارگھ
  زندی در چشمانت موج می خستگیوقت

 یعنی
 تیشانی پی روسی خیموھا

  اندازدتی بھ عطسھ مکھ
  منیزندگ

 ...یعنی
 ! تو
 یعنی

  استری نفس گی دلتنگنیھم
 یوقت

  گفتمتی شعر را برانیا
 
 انیپا
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