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 یرو بدجور صداش....گشتم گوشیم دنبال کنم باز رو چشمام اینكه بدون و کشیدم بیرون پتو زیر از رو دستم

 باالخره...بود سیریشا اون از طرف ظاهرا.... میشدن بشم دادن جواب بیخیال میخواستم که هرچقدرم...بود اعصابم

 :گفتم آلود خواب و گذاشتم گوشم کنار رو گوشی بسته چشمای همون با...خورد گوشیم به دستم

 کیه؟-

 :شنیدم رو خراشی گوش و نازک صدای
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 موالیی؟ الـــــــو؟آقای-

 :بشه باز صدام بلكه تا کردم کوتاهی سرفه 

 شما؟...بله-

 رفت؟ یادت منو زودی این نمیشناسی؟به منو رچطو واااای-

 :گفتم متعجب

 !خانوم نمیارم جا به رو شما من...بزنید حرف درست میشه-

 !کسی همه...نفسی میگی بهش همیشه که همون...عشقتم میگفتی که همون...منم بابا-

 باید...انداختم شماره به ینگاه و کردم باز رو چشمام!...کسی؟ به گفتن نفس و من...بود حرفا اون از دیگه این

 :بردم گوشم نزدیک دوباره رو گوشی...میزدم حدس

 !!!میكردی باد بابات ننه دست رو بودی دختر اگه خودت جان به...علی بمیر برو یعنی-

 :گفت و خندید بلند

 جناب؟ داشتی تشریف مطوری؟خواب چطور...نفسم باش نداشته اینش به کاری دیگه تو-

 پاچه؟؟؟؟ پسر؟کله آخه صبحی اول میخوای چی...بخوابه؟ ساعت یه آدم میذاره تو مثل یمحل بی خروس مگه-

 !ظهره لنگه...بود؟ کجا صبح اول...خان تنبل خودتو کن جمع...صبحی؟ اول-

 :گفتم و کشیدم ای خمیازه

 ...چه تو به...چی هر حاال-

 !تنهایی از دمکر دق تو جون...پیشت بیام خواستم...که نداری لیاقت...ادب بی ای-

 :کشیدم خمیازه دوباره

 ...بیحوصلم منم...بیا باشه-

 !دیشب کندی کوه انگار حاال...گرفت خوابم منم بكش خمیازه کم...بابا ای-

 ...نامرد دیگه شدم خسته خب-

 برس خوابت به هم جنابعالی...نمیام پس-

 !واشه دلم کم یه تو وجود با الاقل...پرید سرم از خواب...دیگه بیا...نه-
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 یارو؟؟؟ دلقكتم مگه...قربون ادبتو-

 :گفتم میچرخیدم پهلو به که همونطور و خندیدم

 !ببینمت بیا...شده تنگ  برات دلم که اینه منظورم دیوونه-

 !درازه گوشام که منم...آررره-

 ...درازا گوش جون از دور...جناب نفرمایید-

 ...بیشعوری خیـــــــــــلی-

 !شده تنگ برات مدل تو جون...ببخشید-

 دیدیم رو همدیگه پیش روز دو که ما...چاخان-

 !میگیره دلم نبینمت روز یه اگه که دارم دوستت بس از من ولی درسته-

 موالیی؟ سرته تو ای نقشه چه باز...مارمولک ای-

 :گفتم و انداختم میزم روی ساعت به نگاهی

 نه؟ یا میای حاال...نداری رو هیچی لیاقت خدا به....علی بگیری درد-

 !خونتونم راه تو االن بنده چون...میرسی؟ کی بگی بهتره-

 :گفتم و شدم بلند تخت روی از

 !ای خونه میكردم فكر جدی؟من-

 کنم بیدارت بزنم زنگ گفتم خوابی میدونستم...بابا نه-

 اتاقم؟ تو گذاشتی مخفی دوربین یا داری غیب علم-

 خیلی میدونی که منم...بودی خسته مسلما و برگشتی وقت دیر...میگم دیشب مهمونی خاطر به...کدوم هیچ-

 !ندارم خستگیهاتو طاقت...احساساتیم

 !جونم محبی لطیفتم احساسات همین گیر در-

 !باش منتظرم...دیوونم و خل موالیی بشم فدات-

 فتمر بیرون اتاق از و کشیدم موهام به دستی کالفه...کرد قطع رو گوشی بده بهم رو اعتراضی اجازه اینكه از قبل و

 كنمم لحظه هر و بود تنم توی دیشب خستگی هنوز...شدم ولو هال توی کاناپه روی دوباره صورتم شستن از بعد و

 و تاندوس همه پسرش تولد بهونه به که بودیم رفته پدر دوستان از یكی مهمونی به قبل شب...بگیره خوابم بود
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 آقای که مخصوصا...بودم شده خسته کل به بودیم اونجا دیروقت تا ونچ....بود کرده جمع هم دور رو همكارانش

 ...مهمان تا داشتم رو میزبان نقش جوری یه من و بود کرده باز اینجانب روی ای ویژه حساب پدرم دوست صادقی

 :برداشتم رو گوشی و شدم بلند...شنیدم رو در صدای بعد دقیقه چند

 کیه؟-

 !منم کن باز-

 !نمم جدا؟؟اینم اِ-

 رو در کن باز...دیگه نشو لوس-

 :پیچید هال توی بلندش صدای بعد ای لحظه...برگشتم کاناپه سمت به و زدم رو دکمه

 ...را شمشاد شاخ...گالب گل...محبی علی...عالیجناب ورود-

 :گفتم و پریدم حرفش میون

 !خوابه فرزانه...بابا یواش..هیسسسسس-

 :گفت حرفم از متعجب علی

 تنهایی؟ گفتی که تو...فرزانه؟-

 برگشت دیروز بگم رفت یادم...نبود حواسم-

 :گفت و نشست مقابلم مبل روی

 !!!باشه شده بیدار نكنه وااای...میكنه نفرینم داره چقدر حاال میدونه خدا...پسر نبرن رو شورت مرده ای-

 :گفتم و خندیدم

 گفتی؟ بهش چیزی باز چرا؟مگه-

 !برسه دادم به خدا...شده بیدار حتما انداختم راه من که دادی این با-

 :گفت باری تضرع حالت با و گذاشت ش سینه روی دستاشو بعد

 ...کردم حاللت خودم بزرگی به کردی بدی خوبی..جون فرهاد-

 و ایستاده علی سری پشت که دیدم رو فرزانه لحظه همون...بگیرم رو خندم جلوی نتوونستم صحبتش لحن از

 "بودی خوبی جوون...شد حیف جان علی"گفتم خودم با...میكنه نگاش عصبانیت با داره
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 :گفتم و کردم ای سرفه

 !!!گلم خواهر بخیر صبح-

 تسلیم نشونه به دستاشو...برگشت فرزانه سمت به...پرید جاش از ها گرفته برق مثل علی حرف این گفتن محض به

 :گفت بود همراه خنده و ترس توش که صدایی با و برد بابا

 به...دیاوم تو نگفت که شدس گور به گور فرهاد این تقصیر همش...کردم غلط...ببخشید...نبود من تقصیر داخ به-

 !میگم راست فرهاد مرگ به...خودم جون

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو اشارم انگشت

 ها چشمتم جلوی خوبه...خودت مرگ....هووووووی-

 :برگشت سمتم به اخمی با

 میگم دروغ مگه....دیگه توء تقصیر...بابا ساکت-

 :چرخید فرزانه سمت به دوباره

 هسای میخوای...بشن؟ یتیم هام بچه میخوای...کن رحم جوونیم به...میاد؟ دلت بیاری؟نه سرمن بالیی میاد دلت-

 ....میكنم خواهش...من به کن انصافه؟رحم این...عدالته؟ این آخه!بگیری؟ سرشون از رو پدر

 :گفت عصبانیت همون با اما فرزانه شدم ولو مبل روی بودم شده بر روده علی لودگیهای از که من

 ها؟ نمیكنی رعایت چرا آخه...نكنه چیكارت بگم خدا...علییییییی-

 :گفت فرزانه به لحن همون با و اومد من سمت به آروم علی

 !دربیاد صدام میكردم غلط تو جون وگرنه اومدی نمیدونستم فرهاد مرگ میگم بابا-

 :گفت و اومد جلوتر نهفرزا

 تو؟ نمیشی آدم چرا... هستی همینجوری همیشه تو که اینه من درد آخه-

 :گفت و انداخت باال ای شونه شده قبل از آرومتر فرزانه لحن میكرد حس که انگار و انداخت من به نگاهی علی

 مقام تو باید فعال که،گفتن نیست من دست...کنم؟ چیكار...خب ولی بشم آدم میخواد دلم خیلی منم...نمیدونم-

 !!!بمونی باقی ها فرشته

 :گفت و کرد اخمی فرزانه

 !!!بگیره پایین دست خودشو قدر این آدم نیست خوب...باال ببر رو نفست به اعتماد کم یه بابا-
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 :گفت مینشست مبل روی دوباره که علی

 !!!خانوم فرزانه بودنه فرشته ویژگیهای از اینم...دیگه کنیم چه-

 :گفت و زد کمر به دستی رزانهف

 !!!بابا تواضعتم همین دیوونه من...ایشششششش-

 :گفت و زد لبخندی

 ها؟؟؟ چی یعنی من جون...چی؟ یعنی میگید دخترا شما که "ایش"این-

 بابااااااا برو...یعنی-

 :گفت من به رو علی فرزانه رفتن با...رفت بهداشتی سرویس سمت به بعد

 عصبانیه؟؟؟ اینقدر چرا...چشه؟ دختر این-

 !نیست چیزیش...بابا هیچی-

 بگو منم به شده چیزی اگه...خداییش نه-

 :گفتم و دادم تكیه مبل به

 بگم؟ تو به باید چرا-

 دیگه؟ م؟؟بگو غریبه من یعنی...فرهاد؟-

 :داد ادامه برمیداشت رو میز روی شیرینیهای از یكی که همونطور بعد

 ...ببینم بگو-

 !!!اومده خواستگار سشوا...بابا هیچی-

 :گفتم و زدم کمرش پشت...افتاد سرفه به بود کرده گیر گلوش توی شیرینی که علی

 شدی؟؟؟ همچین چرا...پسر؟ شد چت-

 :گفت بریده بریده بود شده قرمز سرفه از که علی

 خواستگار؟...گفتی؟ چی...تو...هیچی...هی-

 خوبی؟...آره-

 :گفت و داد تكون سری
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 اومدن؟ کی حاال...حاال...بمخو...بابا آره-

 اونو دانشگاه درب جلوی باری چند ظاهرا...دوستاشه از یكی داداش...گفته فرزانه خود به تازه...که نیومدن هنوز-

 !دیده

 :بود عجیب واسم علی اخمای

 !!!سفید چشم مرتیكه کرده غلط-

 :گفتم متعجب

 میشی؟ عصبانی چی واسه...چته؟ تو...علی؟-

 :گفت و شد هول

 چیه؟ فرزانه نظر حاال...میگم یعنی...هیچی...من؟-

 !!مخالفم که من-

 :داد ادامه و نشست علی مقابل مبل روی...میشد اضافه جمعمون به داشت که بود فرزانه

 !!منفیه من نظر-

 :گفت نموند دور من چشمای از که کمرنگی لبخند با علی

 نكردی؟ فكر راجبش هنوز که تو...چرا؟-

 !!!کنم فكر بهش باید چرا دیگه...کنم ازدواج نمیخوام وقتی-

 مبه چشمكی...داره شیطنت قصد بازم میفهموند بهم که نگاهی...انداخت من به نگاهی و زد لبخندی دوباره علی

 :گفت فرزانه به رو بعد و زد

 !!!نكنی ردش بهتره من نظر به ولی-

 چی؟؟؟ واسه-

 گهدی ممكنه بپره اینم اگه...بگیره رو تو میخواد و بزرگ گسن یه به خورده سرش یكی عمری بعد باالخره خب-

 !ها نیاد کسی

 :گفت و کرد اخمی فرزانه

 کنم؟ اسیر خودمو دیوونم من مگه...نیاد سال صد میخوام-

 !!!کنی فكر ازدواج به نباید فعال تو اصال...خب آره-
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 !!!دیگه میگم همینو منم خب-

 !!!ازدواج به چه رو بچه...ای بچه تو آخه-

 :گفت و شد بلند عصبانیت با فرزانه

  ...بشر بترکی ای-

 :گفتم علی به رو...رفت اتاقش سمت به و باال ها پله از بعد

 میذاری؟ سرش به سر چی برای...ها؟ داری آزار مگه پسر آخه-

 !!!میگیره دل به زود اینقدر چرا...میكنم شوخی فقط من بابا-

 شد ناراحت زتا که دیدی...داره حدی هم شوخی آخه-

 دربیارم دلش از چطور بلدم من...نباش نگران-

 :گفتم شد بلند وقتی

 ها بزنی گند دوباره نری-

 خواهر قول به!دارن ادا و ناز دخترا این چقدر...دربیاریم شما خواهر این دل از رفتیم ما...نترس...بلدم بابا نه-

 !!!ایششششش....جنابعالی

 :گفتم و خندیدم

 ...دیگه برو-

 فرزانه سر به سر همیشه...داشتم عادت علی رفتارای این به...کنم درست قهوه تا شدم بلند منم رفتنش  اب

 رو فرزانه برعكس و...نمیشد کار این به موفق هم همیشه که چند هر...آورد درمی دلش از خودش بعدم و میذاشت

 اون...نمیكرد صدق علی مورد در این اما داشتم شدیدی تعصب فرزانه روی اینكه با...میكرد قبل از تر عصبانی

 .داشتم اطمینان بهش چشمام مثل و بود من ساله سیزده دوست

 پشت هم فرزانه...میومد پایین ها پله از داشت علی...شدم خارج آشپزخونه از فوری فرزانه و علی صدای شنیدن با

 رزانهف و اومد می پایین سرعت به یخندیدم داشت که همونطور علی بلكه...طبیعی و عادی طور به نه البته...سرش

 کاشت؟؟؟ گل بازم پس...میكرد دنبالش بود گرفته دستش به که طبیش صندل با هم

 :گفت و گرفت سنگر مبلها از یكی پشت علی

 !!!شده دیوونه باز...بگیر خواهرتو این فرهاد...خدا یا-
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 :گفتم و ایستادم فرزانه کنار

 داشته دعوا هم با باید حتما...کنید؟ رفتار هم با آدم مثه بار یه نمیتوونید تا دو شما چرا آخه...ها؟ چتونه باز-

 باشید؟

 :گفت عصبانیت با فرزانه

 !میكنه اذیت منو اون...علیه تقصیر همش-

 :گفتم علی به رو

 !!!نشه بدتر باشه حواست نگفتم تو به من...زدی؟ گند باز دربیاری دلش از رفتی...دوباره؟ گفتی بهش چی-

 :گفت میخندید صدا با که علی

 باربی عروسک...واسش...باشه خوبی دختر بده قول اگه...اگه گفتم فقط من...نگفتم...بهش چیزی...تو...جون-

 !میخرم

 :گفت و کرد کمین من پشت بار این علی که کرد دنبالش دوباره فرزانه

 کن کمكم...آستینت به دستم داداش...جون فرهاد-

 :گفتم فرزانه به رو بعد و گرفتم ور علی مچ من اما

 باش زود...بگیر انتقامتو بیا خواهری-

 :گفت و کرد نازک صداشو کنه جدا ازم خودشو میكرد تقال که علی

 نفر یه به نفر چند...خائن...نامرد...وااای-

 بیداد و  داد بیخودی و شد ولو زمین روی هم علی...افتاد جونش به صندلش با و اومد سمتش به فوری هم فرزانه

 رو نوازش حكم بیشتر بود ورزشكاری که علی تن روی ها ضربه اون فیلمشه؛آخه همش میدونستم...میكرد

 :میگفت ناله با...داشت

 ...مامان...کشتن؟ پسرتو که کجایی...برسی؟ پسرت داد به که کجایی مامان...مامان وای-

 :گفتم و نشستم مقابلش خنده با

 پاشو...کنی بازی فیلم یكی من واسه دنمیخوا...دیگه شو بلند-

 میكنم؟ای بازی فیلم دارم میگی تو کرده داغون کمرمو زده خواهرت...میكنم؟ بازی دارم میكنی فكر تو...بازی؟-

 !!!بگم کی به دردمو من خدا
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 :گفت و زد زانو مقابلش نگرانی با فرزانه

 !زدم آروم که من ولی...گرفت؟ دردت یعنی-

 :گفت و تبرگش سمتش به علی

 بیمارستان راهی باید که کنم تالفی بخوام اگه من  دخترجون آره؟؟؟دِ بزنمت اونجور منم میخوای...زدی؟ آروم-

 ...بشی

 :گفتم میكردم بلندش که همونطور و گرفتم دستشو

 !نكنی اذیتش میخواستی...بود حقت...بابا خب خیله-

 :گفت کمر به دست و شد بلند هم فرزانه

 !ها میكنی کارا این از باشه آخرت بار...ودب حقت...بله-

 :گفت بود برگشته قبلش حالت به دوباره که علی

 !!!میشه چی ببینم...میكنم فكرامو حاال-

 :گفت فرزانه دوباره تهدید با البته که

 !!!نمیشه تكرار دیگه...کردم غلط...چشم چشم-

 تمام"فتگ فرزانه به رفتنش از قبل ولی...گذاشت هفرزان سر به سر بازم برگشت خونه به علی که بعد ساعت یک تا

 اتاقم به علی رفتن با..."نمیذاره سرش به سر دیگه میشه ناراحت دستش از اون اگه و شوخیه رفتاراش و حرفا

 .کنم رسیدگی افتادم عقب کارای به تا رفتم

*** 

 سارا

 تاکسی منتظر که بود وقت خیلی...زدنمی سرم به خرید هوس اصال کاش...میكرد دیوونم داشت امروز گرم هوای

 ردهب تعمیرگاه به و بود شده خراب دیروز ماشینم من شانس از...نمیخورد ما خونه به مسیرشون هیچكدوم اما بودم

 ریدخ اینقدر بود واجب جان دختر بگه نیست یكی...انداختم خریدام به نگاهی... گرفته تهوع حالت گرما از...بودم

 !!!بده نجات منو برسون رو یكی خدایا....مگه؟اوفففف یداشت خرید کنی؟خوره

 کم همینو فقط....کشیدم عقب رو خودم بندازم نگاهی بهش اینكه بدون شخصی ماشینی بوق صدای با

 نمی طاقت دیگه بده ادامه بازم میخواست اگه...اعصابم روی بود رفته درست ماشین دوباره بوق صدای...داشتم

 :میگفتم بهش درمیومد دهنم از چی هر و آوردم
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 شادمهر خانوم-

 شد پیاده ماشین از راننده وقتی...برگشتم سمتش به میشناخت؟؟؟آروم منو...شدم متعجب اسمم شنیدن با

 تمیخواس دلم که موالیی فرهاد فابریک رفیق البته و دانشگاه توی من همكالسی...بود محبی علی...شناختمش

 :گفت و اومد سمتم به...نباشه تنش به سر

 شادمهر خانوم سالم-

 :گفتم و زدم لبخندی

 خوبید؟...محبی آقای سالم-

 برسونمتون بفرمایید...ممنونم-

 ...نمیشم شما مزاحم دیگه....مرسی-

 بفرمایید میكنم خواهش...چیه مزاحم-

 گاهن وشر به رو به  من به اعتنا بی و بود نشسته جلو صندلی روی هم عزیزش دوست...انداختم ماشینش به نگاهی

 ...!!!من خوردم شدیدی روحی ضربه چه  که  آخ!...نیستی؟ مهم برام بگه میخواست...چی؟ که مثال...میكرد

 :گفت بود شده نگاهم متوجه که علی

 ...ماشینه تو فرهادم-

 :گفتم و کردم اخمی

 !نمیشم مزاحم اصال دیگه پس...فرمودم مالحظه...بله-

 :گفت و زد لبخندی

 میكنم خواهش ازتون دارم من...دارید؟ اون به کار یچ شما...بابا ای-

 :گفتم و گذاشتم کنار رو تعارف نداشتم رو موندن خیابون توی حوصله اصال که جایی اون از

 دیگه ببخشید...چشم-

 :گفت میكرد کمكم وسایل کردن بلند توی که همونطور لبخندی با علی

 میكنم خواهش-

 های بچه از...هم با داشت فرق آسمون تا زمین اخالقشون...اومدن می کنار هم با چطور نفر دو این نمیدونم من

 نه...مشهورن"ناپذیر جدایی دوقلوهای" به دانشگاه توی و هستن دوست هم با ساله خیلی که بودم شنیده کالس
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 هنوز...دبو اعصابم روی همیشه که مزخرفش اخالق اون با فرهاد اون به نه بود گویی بذله و شوخ آدم که علی به

 رد کنارم از سرعت به اون که میرفتم کالس سمت به داشتم من...شدم دانشگاه وارد که روزی اولین نمیره یادم

 عذرخواهی جای به توپیدم بهش عصبانیت با وقتی...بشن پخش زمین روی وسایلم همه شد باعث که طوری شد

 جمع زحمت حتی...اومد درنمی خونم میزدی کارد یعنی"کنی جمع حواستو میخواستی"گفت و شد طلبكارم

 کتابهام میكرد کمک که همونطور و شد خم مقابلم محبی علی اون جای به...نداد خودش به هم رو کتابهام کردن

 فهمیدم که بود موقع اون"نگیرید دل به شما...غده کم یه...میخوام معذرت فرهاد طرف از من"گفت کنم جمع رو

 ههمیش کالسها سر...بیارم کم پسرمغرور یه اونم کسی جلوی که نبودم آدمی...دهخور تورم به خودم از بدتر یكی

 هرابط از اساتید حتی همه که اونقدر...آوردیم نمی کم یكی اون مقابل در هیچكدوم...بود اون و من بین اصلی بحث

 علی...نشستم صندلی روی بندازم نگاهی فرهاد به اینكه بدون و کردم باز رو عقب در...بودن باخبر ما خطی خط

 فرهاد سر پشت درست...کرد روشن رو ماشین و نشست فرمون پشت گذاشت کنارم رو وسایل اینكه از بعد هم

 :گفت علی به رو و زد پوزخندی...بود من سمت به نگاهش اونم...برگشتم سمتش به لحظه یه...بودم نشسته

 ربیتشونت توی کارا این بعضیا اینكه مثل اما میكنن مسال هم به معموال میرسن هم به نفر دو وقتی...علی میدونی-

 !نگنجیده

 :گفت فرهاد به رو وبعد انداخت من به نگاهی آینه توی از اول علی

 !میكنه فراموش آدم گاهی خب...خب-

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با

 !!!میاره فراموشی میره باال که سنش آدم...خب آره-

 :گفتم انیتعصب با و بیارم طاقت نتونستم دیگه

 رو شخصیتی چنین ادعای فقط که کسایی نه باشم داشته مراوده حسابی و درست آدمای با دادن یاد من به-

 !دارن

 : چرخید طرفم به اخمی با

 کوچولو خانوم باش زدنت حرف مواظب-

 :گفتم و زدم زل مشكیش چشمای توی خوردش گره ابروهای به توجه بی

 !نیستید بلد رو معاشرت آداب هک شمایین این...آقا مواظبم من-

 !میزنی حرف سنت از بزرگتر... چی؟ چی راهو؟؟؟آداب همه این میره کی....اوووووه-

 !ندارید رو کردن صحبت شعور شما متأسفانه-
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 !میگه کی به کی-

 ...ببین-

 :شد خفه گلو تو صدام علی بلند تقریبا باصدای

 تو؟ چته فرهاد....میكنم خواهش رشادمه خانوم...هردوتونم با...ها بچه دیگه بسه-

 !دارن مشكل انگار خانوم این ولی نیست چیزیم من-

 !جنگ میدون اومدید مگه...دیگه کافیه خب خیله-

 رفیح هر کرده فكر...نمیشه آروم نپرونه چیزی یه تا موالیی این میدونستم...نزدم حرفی و دادم تكیه صندلی به

 ..  .نمیگم هیچی من و بزنه میتونه بخواد

 :میگفت که برگشتم سمتش به علی صدای با

 کردید؟ تاکسی معطل رو خودتون اینقدر چرا پس...دارید ماشین که شما شادمهر خانوم راستی-

 ...ولی درسته-

 :گفت و کرد قطع رو حرفم فرهاد

 اب رفتنگ تصمیم رانها تاکسی موفق آینده و ممكلت اقتصاد به کمک خاطر به ایشون...علی؟ نداری خبر مگه-

 !!!پاکن هوای فكر به و دارن زیست محیط توی دستی شایدم...کنن آمد و رفت عمومی نقل و حمل

 سعی همینم خاطر به...بشه دلخور ازم بازم علی که بزنم حرفی نمیخواستم...کشیدم حرص سر از عمیقی نفس

 :بدم رو جوابش آرومی به کردم

 تعمیرگاه ببرمش شدم مجبور بود شده خراب ماشینم فقط...نخیر-

 !میدونم...آره-

 این از باارزشتر خیلی من وقت...جناب کنم صحبت شما با شخصیم کارای راجب بخوام که نمیبینم دلیلی-

 ...حرفاس

 :گفت که شنیدم رو حرصش از پر صدای بعد و کردم مشاهده راحتی به آینه توی از رو پوزخندش

 چشم عاشق کردی فكر نكنه...بدم هدرش شما رسوندن خاطر به ممجبور حاال که باارزشه خیلی منم وقت اتفاقا-

 کوچولو؟؟؟ خانوم ابروتم و

 :گفتم علی به رو فریاد با و کردم جمع گلوم توی رو حرصم تموم...میگرفتم گر داشتم
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 !محبی آقای نگهدارید-

 :گفت بود شده قرمز خجالت از که ای چهره با و برگشت سمتم به لحظه یه علی

 ...نگیرید دل به..شادمهر خانوم میخوام معذرت من-

 ...نگهدارید میكنم خواهش...محبی آقای-

 ...آخه اما-

 :کردم قطع کشیدم که ای دوباره داد با رو حرفش

 !لطفا نگهدارید-

 رد دستگیره سمت به رو دستم...شد پیاده ماشین از من از زودتر خودش و کرد پارک خیابون کنار رو ماشین علی

 و ودب کرده صورتش گاه تكیه رو دستش من به بیتفاوت که فرهاد به رو شدنم پیاده از قبل اما کردم شباز و بردم

 :گفتم میكرد نگاه رو بیرون

 !موالیی کنی التماس بهم شدنت بخشیده برای که باش روزی منتظر-

 رو من عصابا درست که لبخندی همون با و دوخت بهم رو مشكیش چشمای...برگشت سمتم به و خندید بلند

 :گفت میرفت نشونه

 !ننداز خنده به منو برو..جون بچه پایین برو-

 :گفتم حرص با

 !!!دید خواهیم-

 کنم فكر...رفتم علی سمت به...لرزیدم صداش از خودمم که اونقدر بستم محكم رو در و شدم پیاده ماشین از

 تمدس به خریدهامو...بستم اینطوری رو ماشینش در که کنه صورتم حواله محكم سیلی یه میخواست دلش خیلی

 :گفت آروم و داد

 بشه اینطوری نمیكردم فكر...متاسفم جدا من شادمهر خانوم-

 :بشم آروم منم ناخوداگاه شد باعث علی آروم لحن

 باشید کرده عادت باید دیگه که شما...محبی آقای نیست مهم-

 :گفت و داد تكون سری

 شدم شما شرمنده فقط ریاینطو...نمیكردم سوارتون اصال کاش-
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 رو خودتون لطفا...جداست تحملتون غیرقابل دوست اون از من برای شما حساب...نزنید حرفو این محبی آقای-

 ...نكنید ناراحت

 میخوام معذرت ازتون بازم من هرحال در-

 :پیچید گوشم تو فرهاد صدانكرالصوات که بزنم حرفی خواستم

 رفتی؟؟؟ کجا...دیگه بیا...علی-

 :زد داد متقابال هم لیع

 بابا میام االن-

 :گفت من به رو بعد

 بگیرم ماشین براتون الاقل بفرمایید-

 !نشده بلند دوستتون صدای دوباره تا بفرمایید شما...نیست شما زحمت به نیازی-

 بفرمایید...نیست مهم-

 منتظر میخواست ینطوریا و بوق روی بود گذاشته رو دستش هم فرهاد...بودم ماشین منتظر ای دقیقه چند

 و شوخ پسر علی که درسته...نمیده بهش اهمیتی علی میدیدم وقتی میشد خنک دلم...بده نشون رو بودنش

 شهمی ناراحت چیزی از وقتی میدونستم و بودمش شناخته دیگه بودن همكالسی سال چند این توی اما بود راحتی

 ...میشه سخت و جدی خیلی

 گاهین گذشتم که ماشین کنار از...رفتم خونه سمت به علی از خداحافظی از بعد و تمگرف دربستی ماشین باالخره

 کالفه انتظار این از خیلی بود معلوم...بود گذاشته ماشین داشبورد روی رو سرش که انداختم فرهاد به

 "تهحق اینا از بیشتر...خودخواه آقای حقته"گفتم خودم با...نشست لبم روی اختیار بی لبخندی...شده

 كرف...کنم دور میشد مربوط موالیی فرهاد به که چیزی هر از رو فكرم کردم سعی و دادم تكیه مصندلی به رو سرم

 ...بود نكرده عایدم بودنمون همكالسی سال سه این توی چیزی خوردن حرص و عصبانیت از غیر اون به کردن

*** 

 فرهاد

 :زدم داد فتممیر بیرون در از که همونطور و کردم باز رو هال در

 دیگه بیا...فرزانه-

 :گفت میومد پایین ها پله از که همونطور فرزانه
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 اومدم...داداش اومدم-

 ونبیر خودشم...دیدم خیابون دیگه سمت رو علی ماشین شدیم خارج که خونه از...رسید بهم تا ایستادم منتظرش

 اب که بودیم برنداشته قدم یک هنوز...داد تكون برامون دستی دیدنمون با...بود ایستاده منتظرمون ماشین از

 :ایستادیم کسی صدای شنیدن

 سالم-

 و قد...ودب راستیمون سمت همسایه دختر میترا...برگشتم سمتش به و کشیدم حرص سر از نفسی...بود بهش پشتم

 واستمیخ جوری یه همیشه که داشت نفسی به اعتماد چه نمیدونم...بود چشم توی همیشه چاقش هیكل و کوتاه

 :گفت و زد بهش لبخندی.اومد حرف به فرزانه من از قبل...کنه نزدیک من به خودشو

 عزیزم؟ خوبی...جون میترا سالم اوه-

 :شد پیدا بود گذاشته تازه ظاهرا که آرتودونسیهایی طوریكه زد نمایی دندون لبخند میترا

 میرفتید؟ جایی...مرسی-

 منتظره وندوستم که میبینی...کوه بریم میخوایم بله-

 ...:کرد علی به ای اشاره بعد و

 ...بگذره خوش-

 اجازه با پس-

 هک انداختم علی و فرزانه به نگاهی...ایستادم ناچارا و زد صدا اسممو که بگذرم کنارش از اعتنا بی خواستم منم 

 این به صبح وت جون دختر آخه...میخوردم حرص داشتم چقدر که آخ...میخندیدن داشتن و بودن ایستاده هم کنار

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم...میكنی؟؟؟اوفففف چیكار اینجا زودی

 الیاسی؟ خانوم شده چیزی-

 عقب رو خودم و شد جمع اختیار بی صورتم که طوری...زد هم به حالمو تندش عطر بوی...اومد جلوتر میترا

 :گفت و کرد اخمی بود شده متعجب حرکتم این از ظاهرا که میترا...کشیدم

 فرهاد؟؟؟ میكنی اینجوری چرا-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 میبینید...برم میخوام ندارید کاری اگه حاالم...بزنید؟ صدا اسم به منو باشم داده اجازه بهتون نمیاد یادم-

 !شدن من معطل کلی ها بیچاره...که
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 :گفت و برچید لب...کرد جور و جمع رو خودش میترا

 !دارم مشكل خیلی...کنید؟ کمكم ریاضی درس توی کم یه میشه...میشه...میگم فقط...نه-

 !دانم ریاضی من مگه...بابا بده خودم یاد باید یكی-

 :گفت و گرفت محكمتر رو پشتیش کوله بندای

 !دانشجویی که تو ولی-

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی کالفه

 اجازه اب...بلدم؟ ریاضی یعنی دانشجواَم چون...داره؟ ربطی چه-

 صدای نشستم و کردم باز که رو در...رفتم ها بچه سمت به بدم بهش رو صحبتی هیچ اجازه اینكه بدون اینبار و

 :گفتم و کردم اخمی...شد بلند فرزانه و علی های خنده

 مرگتونه؟؟؟ چه...حناق-

 :گفت بریده بریده بود شده قرمز صورتش کل خنده از که علی

 ...این یعنی...سوژه...تو...جون-

 :گفتم و کوبیدم بازوش به مشتی

 !!!اعصابم رو نرو...ها میشم پیاده علی-

 :گفت و برد باال رو دستاش

 ببخشید...چشم چشم-

 :گفتم فرزانه به رو و برگشتم عقب به...کرد روشن رو ماشین میخندید که همونطور بعد

 خواهر؟؟؟ میگن هم تو به خهآ...نامرد؟ کنی وا سرم از رو دختره این شر بمونی نمیتونستی تو-

 :گفت نداشت علی از کمی دست که هم فرزانه

 !!!عاشق کفتر دو به دارم چیكار من...داداش اِ-

 شم هپیاد تا بردم ماشین دستگیره سمت به رو دستم و و شدم عصبانی...افتادن خنده به دوباره علی و خودش بعد

 :گفت و شد مانع علی که

 ببخشید...بابا نكن قهر-
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 وهک البته...بریم کوه به بود قرار امروز...بستم رو چشمام و دادم تكیه صندلی به...درآورد حرکت به رو ماشین عدب

 زا یعنی...میشناختیم پیش وقت خیلی از رو محمد عمو...بریم محمد عمو دیدن به میخواستیم اصل در بود بهونه

 کلبه یه...داشت کلبه یه عمق کم رودخونه یه های نزدیكی...بودیم ساله شونزده پونزده علی و من که زمانی

 مشربیه خوش آدم...کرده تبدیل خونه قهوه به هم رو همونجا البته...بود کرده درست خودش که قشنگ و کوچیک

 میشدیم نزدیک تابستون تعصیالت آخر روزای به داشتیم که حاال...میكردن راحتی احساس باهاش همه و

 ...کنیم خداحافظی باهاش جورایی یه و بزنیم سر بهش گهدی بار یه برای میخواستیم

 پل سمت به فرزانه و علی از زودتر و کردم باز رو در.کرد پارک رودخونه کنار رو ماشین علی رسیدیم وقتی

 از.دوختم اونا به نگاهمو و برگشتم رسیدم سمت اون به وقتی.بود دلپذیر و خنک شهریور اواخر هوای.رفتم

 همونجا.بگذره رودخونه معلق پل روی از که میترسید میومد همراهمون که بود بارش اولین انهفرز که اونجایی

 :گفتم و ایستادم سینه به دست

 داداش دیگه بیا فرزانه-

 :گفت ترس با فرزانه

 میخوره تكون پلش...داداش میترسم خو-

 :گفت و خندید علی

 ...مقهع کم و کوچیک رودخونه یه...نیستا اقیانوس خوبه بابا-

 ماشین تو میمونم...اصال نمیام من-فرزانه

 بلندش زمین روی از و شدم خم.ایستادم مقابلش و رفتم سمتش به...نداشت فایده نخیر...کشیدم پوفی

 :گفتم و زدم بهش لبخندی.کرد حلقه گردنم دور دستاشو و کشید جیغی فرزانه.کردم

 .شیم رد پل روی از تا ببند چشماتو...خواهری که نداره ترس-

 سیدبو رو صورتم.اومد پایین بغلم توی از رسیدیم سمت اون به وقتی.گذاشت شونم روی سرشو و زد لبخندی اونم

 :گفت و

 ای دونه یه...داداش مرسی-

 :گفت علی بزنم حرفی خواستم تا

 بابا خودتونو کنید جمع...اَه اَه-

 :گفت و زد علی بازوی به مشتی فرزانه

 حسود...بخواد دلتم-
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 دستمو!!بود خوب االن تا اینكه.انداختم علی پكر چهره به نگاهی.رفت عمومحمد کلبه سمت به ما از زودتر دبع

 :گفتم و گذاشتم شونش روی

 لكی؟ داداش؟تو رفتی کجا-

 عمو پیش بریم...هیچی...ها-

 دنبالشون و كردمن اعتنایی...شد جوری یه کردم بغل رو فرزانه که لحظه همون از کال.بود عجیب برام علی رفتار

 فاصله همون از.بود نشسته تختها از یكی روی عمومحمد.نبود کسی خونه قهوه اینبار همیشه برعكس.رفتم

 کسایی معدود از.بودم عاشقش.شد بلند تخت روی از و زد لبخندی.کرد بلند سرشو صدام شنیدن با.زدم صداش

 بغلش توی خودمو.رفتم سمتش به و کردم تند قدم.داشتم دوسش دلم ته از و بودم راحت باهاش که بود

 :گفتم و بوسیدم صورتشو.انداختم

 عمو؟ چطوری-

 :گفت و بوسید رو صورتم متقابال هم عمو

 خوشه شما به من دل مكه؟؟نگفتی حاجی حاجی پسرم رفتی-

 ببخشید...منه از کوتاهی...عمو شرمندتم-

 با و انداخت بودن ایستاده ما از دورتر قدم چند و هم کنار که علی و فرزانه به نگاهی عمو.اومدم بیرون اغوشش از

 :گفت خنده

 اومدی یارت با باالخره که میبینم...اقاعلی به به-

 :گفت و خندید علی اما شد سرخ اشتباه این از فرزانه

 ... برداشته تاب مخم مگه....عموجان نه-

 :گفت و گذاشت بازوش روی دستشو علی.کوبید علی بازوی به مشت با دوباره و کرد اخمی فرزانه

 چشمش یه اینم...بفرما-

 :گفتم و خندیدم

 کوچیكم خواهر...منه خواهر فرزانه...عمومحمد-

 :گفت و خندید عمو

 عموجان؟ خوبی-
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 ببینمتون داشتم دوست خیلی...عمو ممنونم-

 من عزیزان بیاید...تو بریم بیاید...عموجان داری لطف-

 :گفت میرفت سماورش سمت به که عموهمونطور.نشستیم زمین روی مه کنار.رفتیم کلبه داخل هم همراه

 برمیگردید؟ باباجان؟کی خبر چه دانشگاه از-

 :داد جواب من قبل علی

 ...عمو دیگه روز ده-

 ...زندگیتون خونه سر برگردید و شه تموم زود شاهلل ان...بسالمتی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 عدب گذاشتیم دیگه...دخترعمومه عروسی هفته این خب ولی مشهد گردیمبر زودتر میخواستیم البته...شاهلل ان-

 اون

 :گفت من به رو علی

 دارین عروسی بودی جدی؟نگفته-

 بیا هم تو...نبوده حواسم حتما-

 چیكار؟ بیام من بابا نه-

 این اهل زیاد من که میدونی...بیا من جان...میشناسنت ندیده که شنیدن ازت اونقدرم منی مگه؟دوست چیه-

 خب بیا هم تو...نیستم مراسما

 ...اینكه مگه نمیشه...نه-

 چی؟ اینكه مگه-

 :گفت فرزانه به رو و خندید

 بخواد ازم فرزانه اینكه مگه-

 :گفتم و بودم کرده تعجب لحنش و حرف این از حالیكه در

 میفروشی؟؟؟ رفیقتو حاال...دیگه گرم دمت-

 :گفت و زد دیلبخن فرزانه.انداخت باال ای شونه و خندید
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  بیا هم تو...علی میگه راست-

 :گفت و زد لبخندی روش به علی

 تو خاطر به فقط...چشم-

 و شتمیذا فرزانه سر به سر معمول طبق علی برگشتیم خونه به که عصری تا.افتادن خنده به فرزانه و خودش بعد

 .میكرد نگاشون لبخند با محمد عمو

 بودن رقصیدن مشغول سالن وسط همه.بود مختلط جشنش و بود شده زاربرگ تاالر توی دخترعموم الناز عروسی

 بكش رقاصا توی از رو فرزانه برو:گفت بهم یكبار دقیقه چند.بود علی رفتار میكرد متعجب منو که چیزی

 حسابی که ارایش و لباس اون با مخصوصا برقصه چشم اینهمه جلوی که نمیومد خوشم خودمم درسته..."بیرون

 با علی شد شلوغتر کمی جمع که وقتی... دخترعموشه عروسی که میكردم قانع رو خودم خب اما ودب چشم توی

 هب بودم رفتارش مات هنوز که من.کشوندش کناری به و گرفت دستشو.رفت فرزانه طرف به گرفته گر صورتی

 :میگفت فرزانه به که شنیدم رو علی عصبانی صدای.رفتم سمتشون

 هی میاد رو؟خوشت هرزه پسرای این نگاههای تو؟نمبینی نمیكنی تمومش چرا نمیگم هتب چیزی حاال تا صبح از-

 کنن؟؟؟ نگات

 :گفت شده گرد چشایی با فرزانه

 دخترعمومه عروسی میگی؟مثال چی هست معلوم هیچ...علی شده چت تو-

 کنی اینطوری تو نمیشه دلیل...هست که کی هر-

 :گفتم زانهفر به رو نمیدونستم جایز رو سكوتم که من

 ممعلو و غریبس داماد که مخصوصا باشی ادما/ این چشم جلوی وضع این با نمیاد خوشم منم...فرزانه میگه راست-

 هستن آدمایی چطور نیست

 گوشه؟ یه بشینم سرم بزنم چادر مختلطه؟میخواین عروسی که چه من به..چتونه؟ شماها-

 :گفت عصبانیت با بازم علی

 باش سنگین کم یه...گفتم که همین-

 :گفت عصبانیت با فرزانه

 یخوادم دلم هرکاری میكنی؟من تكلیف تعیین من برای که هستی کی تو مگه...داره؟ ربطی چه تو به اصال...اصال-

 بگو چیزی یه تو فرهاد...میكنم
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 منشنو دیگه دفعه.منه حرف اون حرف.هست هم تو برادر من برادر پس...منه برادر علی...گفت علی که همین-

 مراقبته؟؟؟ میكنه نداره؟بد ربطی اون به که چی یعنی.بزنی حرف اینطوری باهاش

 :گفت ای گرفته صدای با بود شده پر اشک از چشماش که فرزانه

 بردارید سرم از دست...نیست مربوط هیچكدومتون به--

 که بود شده دور تاالر از متری چند.رفت تاالر خروجی در سمت به قبل از عصبانیتر هم علی.شد جدا ازمون بعد

 :گفتم بود شده قرمز صورتش که علی به رو.شدم رفتنش مانع و ایستادم جلوش.رسیدم بهش

 میری؟ داری پسر؟کجا درمیاری خودت از که چیه بازیا دیوونه این-

 :گفت عصبانی و کالفه

 خونه برم میخوام...فرهاد کن ولم-

 گرفتی؟ دل به چرا تو گفت چیزی یه  اون.نشو ناراحت فرزانه حرفای از-

 بشم؟ ناراحت جوجه اون دست از من من؟-

 اون؟ به دادی گیر شب سر از چرا دیگه؟اخه بسه...علی؟؟؟-

 نظر رفتاراش درباره ندارم حق من میكنه فكر چرا...نیست مربوط بهت رفتارام میگه من به اون...اون فرهاد-

 اکتس نمیتونم...نیست خودم دست.بشن خیره فرزانه به شوننگاهها اون با دیگه پسرای نمیتونم من...من بدم؟بابا

 .بشینم

 علی؟ میكنی اذیت خودتو چرا تو آخه-

 :گفت و کرد نگام

 !!!باشم داشته برادرو یه نقش فرزانه برای نمیخوام من...من فرهاد-

 :گفتم حرفش از متعجب

 علی؟؟؟ چیه منظورت-

  من...من-

 :گفت و کشید موهاش توی دستی کالفه

 نفهمیدی؟؟ مدت همه این تو چطور تو آخه...من...نم-

 پسر؟ نفهمیدم رو چی-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 07فروزان  |تا انتهای راه 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

23 

 

 کنم پنهون نمیتونم...نمیتونم دیگه-

 دیگه بگو...کردی عمرم نصف-

 نمیدونی؟؟ واقعا یعنی-

 نمیدونم رو علی؟چی رو چی-

 :گفت بلندی نسبتا صدای با

 !!! دارم عالقه فرزانه به من که-

 داشت؟؟؟ عالقه خواهرم به من دوست بهترین یعل...نمیشد باورم...زد خشكم

 میگی؟ جدی داری تو...علی-

 :گفت و داد تكون سری

 میگم جدی...آره-

 نگفتی؟ بهم زودتر چرا پس...پس-

 کنم نگاه چشمات تو نمیشه روم بخدا...داداش شرمندتم-

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی

 .بزنیم حرف میتونیم بهتر اونجا...ماشین تو بریم-

 :پرسیدم ازش دوباره نشستیم هم کنار وقتی

 علی؟ نگفتی بهم زودتر چرا-

 :گفت و گذاشت ماشینش فرمون روی دستشو کنه نگاه بهم اینكه بدون-

 میترسیدم اینكه برای-

 چی؟ میترسیدی؟از-

 اما...اما...هبر بین از من به نسبت شما اعتماد نمیخواستم...میشم خونتون وارد ناپاک چشم با کنی فكر میترسیدم-

 ...فقط...فقط من...ننداختم بهش بدی نگاه هیچوقت هیچوقت من...من...قسم رفاقتمون به...خدا خداوندی به

 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش

 ...دارم دوسش-
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 :گفتم و گذاشتم شونش روی دستمو و زدم لبخندی

 ازم؟ برمیگردونی رو چرا حاال-

 بخدا کنم نگات نمیشه روم-

 یناسالمت.میگفتی بهم اینا از زودتر داشتم توقع ازت فقط من...نكردی که شرع خالف...چیه؟ حرفا این وونهدی-

 دوستتم

 ببخشید...نمیشد روم بخدا-

 نمیاد بهت اصالاااا که نكش خجالت اینقد حاال-

 :گفت و زد لبخندی.کرد بلند رو سرش

 شد؟ ناراحت دستم از فرزانه بنظرت...میگم-

 :گفتم و انداختم البا ای شونه

 میكنه فراموش زود خیلی مطمئنم...نمیمونه دلش توی ولی میشه که ناراحت-

 باشه قهر باهام ندارم طاقت اصال من...کنه خدا-

 دربیاری؟؟؟ دلش از مثال میرفتی میكرد قهر تا که بود همین اِ؟؟؟واسه-

 :گفت و خندید

 بخدا چاکرشم من-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 دوستمی چون نكن فكر...ها حساسم خیلی خواهرم روی من...آقاپسر هی...شده باز یخت که میبینم...بابا هن-

 باشم گفته هااا بهت میسپارمش راحت همینجوری

 :گفت بود شده متعجب رفتارم تغییر از که علی

 چی؟؟-

 :گفتم و خندیدم

 به دلشو باید خودت...نكن حساب من رو انهفرز کردن راضی واسه ولی...درست داداشمی...درست رفیقمی یعنی-

 باهاش تو که خدامه از من...خب...باشه داشته عالقه تو به اونم داری دوست اون تو که همونقدر اگه...بیاری دست

 !کنی ازدواج
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 :گفت کنه کنترلش داشت سعی که ای شده باز نیش با و چرخید سمتم به

 میگی؟ راست من جان-

 من هم که تو از بهتر کی...مهمه واسم آیندش و دارم دوست رو فرزانه چقدر من که میدونی خودت...معلومه-

 بابااینا هم فرزانه هم میشناسمت

 :گفت و بوسید رو صورتم شد خم سمتم به خوشحالی با علی

 موال به نوکرتم-

 .نكن خوشحالی پس کنه قهر باهات کردی کاری جنابعالی که فعال...دیوونه؟ چته...اِ-

 :گفت و نشست جاش سر دوباره

 اینقدر که همینه واسه باشه فرزانه از سختتر تو کردن راضی میترسیدم همیشه من...خب نزن ضدحال-

 داری قبولم تو میدونم حداقل...خوشحالم

 مه دانشجویی االن تو هم...دانشگاه برمیگردیم داریم ما که فعال...میشه همون باشه قسمت چی هر...نباش نگران-

 خب؟؟ نكن چیزا این درگیر خودتو بیخودی...نیست ازدواج مناسب هیچكدومتون شرایط هنوز خب و فرزانه

 : گفت و داد تكون سری

 مرسی...باشه-

 بره دستم از عروسی شام میترسم که شو پیاده حاالم-

 باید لطیغ چه ببینم که بعد تا بخوابه عصبانیتش الاقل...بهتره نشم آفتابی چشمش جلوی فعال من...برو تو نه-

 بكنم

 نمیای؟ مطمئنی-

 برو تو داداش آره-

 باش خودت مراقب پس...خب خیله-

 همینطور هم تو-

 نمذه درحالیكه برداشتم قدم تاالر سمت به آروم علی رفتن با.دادم تكون برایش دستی و شدم پیاده ماشین از

 علی دهن از حرفایی همچین روزی یه که نمیكردم تصورشم هیچوقت...بود قبل دقیقه چند حرفهای درگیر هنوز

 خانوادم یا من اعتماد از هیچوقت علی میدونستم که این حداقلش بودم راضی خیلی دلم ته اما...بشنوم

 ...قلبشه صمیم از فرزانه به عالقش و نكرده سواستفاده
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*** 

 سارا

 لسا سه این توی...بود نشگاهدا روز اولین امروز...بودم شده خوب.انداختم نگاهی تیپم به و ایستادم آینه جلوی

 پر اما مدت کوتاه هرچند برای تنهاییهامو که بود جایی درواقع...برم دانشگاه به دیر که بود نشده هیچوقت

 خوبی همكالسیهای...داشتم دوست رو کالسمون های بچه اما نمیجوشیدم کسی با زیاد دانشگاه توی...میكرد

 علی روی دانشگاه اوایل همون از خاطر همین به بودیم تهرانی یموالی و محبی و من فقط کالس توی...بودن

 ...داشت هوامو برادر مثه...بودم کرده باز ای دیگه حساب

 :گفت خنده با و ایستاد کنارم مونا

 ببینیم آینه تو خودمونو مام بذار...عروسک کنار بكش-

 اهاشب بقیه از بیشتر که بود خوابگاه یتو اتاقیم هم مونا.رفتم بود تخت روی که کیفم طرف به و زدم لبخندی

 نگاه هی دوباره.گذاشتم شونم روی و برداشتم رو کیفم.میخووند وکالت و نبود همكالسیم متاسفانه اما بودم راحت

 ابروهایی...بود سفید و گرد صورتم...شاکرم داده بهم که ای چهره بابت خدارو همیشه...انداختم آینه توی خودم به

 و بود رنگ خاکستری و درشت چشمام...بود هماهنگ موهام مشكی رنگ با رنگشون که داشتم کمونی و کوتاه

 سحر آدمو خیلی چشمات.میكنم حسودی بهت میگفت چشمام بابت همیشه مونا.داشت خماری حالت

 یه طفق امروزم...نمیومد خوشم زیاد آرایش از هیچوقت...داشتم بزرگ تقریبا لبهایی و بود کشیده بینیم...میكنه

 هب خوابگاه خداروشكر.زدم بیرون اتاق از.کشیدم چشمام باالی هم باریكی چشم خط با بودم زده لبم روی لب برق

 از...بود وقت هنوز...انداختم ساعتم به نگاهی...میومدم و میرفتم پیاده رو مسیر این همیشه و بود نزدیک دانشگاه

 کالس سمت به و کردم نگاه رو کالس شماره.انداختم سیمکال برنامه به نگاهی و درآوردم دفترچمو کیفم توی

 من از زودتر خیلیا و نیستم سحرخیز میكردم فكر که اونقدرام که فهمیدم ها بچه سروصدای شنیدن با.رفتم

 روی و کردم کلی سالم...خوابید ها بچه همهمه کالس به ورودم با.کردم باز رو در و کشیدم عمیقی نفس.اومدن

 اه بچه از جدایی به االن همین از.بود شده تنگ دانشگاه و کالسا برای دلم خداییش.نشستم لاو ردیف صندلی

 با...بود تنها خودش همیشه برخالف اینبار که بود عجیب...شد وارد علی که بود کالس در به نگاهم.میكنم فكر

 یخیل.نشست بود خالی هک دستم کنار صندلی روی.کردیم احوالپرسی هم با لبخند با و اومد سمتم به دیدنم

 آقای این برای دلم که کردم اعتراف دلم ته.شد وارد زاده حالل لحظه همون که کجاس رفیقش که بودم کنجكاو

 پیراهن با بود پوشیده مشكی جین شلوار.بود خوشتیپ همیشه مثل المصب.شد خواهد تنگ هم مغرور اخموی

 خوش البته و بود لباس خوش همیشه کل در.بود تهگذاش گردنش به هم سفیدی گردن شال مشكی جذب مردونه

 یخدای شده مرتب و هشتی ابروهاش.بود گندمی و کشیده صورتش.بود بلندتر من از گردن و سر یه قدش...قیافه

 هن لبایی با و  بود عقابی و کشیده بینیش.میكرد خودش جذب آدمو همیشه که داشت جذابی مشكی چشمای.بود

 ...میكرد جذابش خیلی من نظر از که میزد باال ساده خیلی رو مشكیش و پرپشت هایمو همیشه.کوچیک نه بزرگ
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 آروم و زد پوزخندی بود شده نگاهم متوجه که فرهاد.میكنم آنالیز رو آقا دارم مدتهاست دیدم اومدم که خودم به

 هب رو نگاهم فوری...بود آقا قیافه تجزیه وقت حاال آخه...داشتی کم همینو...سارا کنه لعنتت خدا.اومد سمتم به

 آرومشونو صدای...بود علی فقط ما بین فاصله حاال یعنی نشست علی کنار آروم فرهاد.چرخوندم برد وایت

 "بود فرزانه که داد جواب آرومتر فرهاد و  بود کی میپرسید ازش داشت علی که میشنیدم

 و اخالق این باشه؟با اخمو این با دلش که هست هم دختری خداییش یعنی...بعععله هم آقا پس به فرزانه؟؟؟به

 !!!فرزانه بیچاره...نفسش به اعتماد

*** 

 فرهاد

 من تظرمن که گفتم علی به و ایستادم پله کنار.بود خونه از.خورد زنگ موبایلم که میرفتم کالس سمت به علی با

 :بود مامان دادم که جواب.نشه

 الو-

 مادر؟ خوبی فرهاد سالم-

 شما؟ حال...عزیز ییموال خانوم سالااام-

 خالیه خونه تو چقدر جات بدونی اگه...عزیزم برم قربونت-

 چطوره؟ بابا.براتون شده تنگ دلم منم...مامان مرسی-

 میرسونه سالم...خوبه اونم-

 خونس؟ فرزانه مامان راستی...باشه سالمت مرسی-

 بدمش گوشیو میخوای.مامان آره-

 میشه اگه-

 خداحافظ من از.عزیزم باشه-

 داداش سالم...الو-

 آجی؟ خوبی...گل خانوم فرزانه سالم-

 چطورین؟ شماها...نیستم بد-

 :گفتم و خندیدم
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 علیه؟ و من منظورت...شماها؟-

 نمیكشه آدمو که احوالپرسی یه ولی نمیاد خوم ازش اصال اینكه با...آره-

 ناراحتی؟ دستش از هنوز...فرزانه-

 نیست پذیرم اصالح...هست و بوده دیوونه علی...نه-

 نگفتم بهش اگه-

 ازش میترسم مگه...بگو خب-

 درمیاره؟ بازی غیرت واست میكنه بد یعنی-

 پررو پسره درنیاره میخوام-

 کالس برم باید نداری؟من کاری...دانند خسروان خویش مملكت صالح...خب خیله-

 شنیدم صداتو شدم خوشحال...عزیزم باشه-

 خداحافظ...آجی منم-

 روی دقیقا که شادمهر سارا به افتاد چشمم شدم کالس وارد تا.رفتم کالس سمت به کردم عقط که رو گوشی

 جذاب یعنی...شده عوض قیاقش میكردم احساس.خوردم جا دیدنش با لحظه یه.بود نشسته علی کناری صندلی

 نظرم از خیلی چهرش که داشتم قبول خودم پیش اما نداشتیم هم با خوبی رابطه اصال اینكه وجود با...بود شده

 نگاه متوجه.رفتم جلو آروم.داشت هوادار کالس پسرای بین کلی که رنگش خاکستری چشمای مخصوصا خاصه

 کنار.بگیره ازم نگاهشو هم سارا شد باعث که نشست لبم روی پوزخندی اختیار بی.شدم خودم روی اونم خیره

 :پرسید ازم نشستم که علی

 بود؟ کی-

 :گفتم آروم

 بود فرزانه-

 خبر؟ چه خب...اِ؟-

 سالمتی...هیچی-

 بود؟ خوب حالش-

 چطورین؟؟؟ شماها پرسید تازه...بود خوب آره-
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 :گفت و کرد اخمی

 گرفته دل به ازم جدی جدی بیمعرفت-

 :گفتم شونشو روی زدم

 فهمیدی؟؟ تو؟؟حاال و من چطورین؟؟یعنی شماها گفت...باهوش-

 :گفت و خندید

 میگی؟؟ راست علی جان-

 نیست ناراحت دستت از که گفت تازه...معلومه-

 میده؟ جواب بدم پیام بهش اگه بنظرت-

 نمیداد؟؟ جوابتو حاال تا مگه-

 انگار نه انگار کردم عذرخواهی ازش کلی...نمیده جوابمو دیگه حاال تا شب اون از...نه-

 رفتااااا شدی خر خوب...خودمونیما-

 :گفت میكوبید مشت بازوم به که همونطور و خندید

 آقاااا میبینم خودتم شدن خر-

 من؟؟؟عمراااااا-

 !!!میبینیم...باشه-

 استادای این از که معلومه...کرد دادن درس به شروع معارفه از بعد.شدن ساکت همه کالس به استاد ورود با

 اارس سمت به نگاهم لحظه یه.گرفتم دست به خودکارمو و کردم باز جزومو.کرده شروع نیومده هنوز که سختگیره

 همژ عجب المصب.بود همیشه از بزرگتر درشتش چشمای.میداد گوش استاد حرفای به دقت با داشت.شد کشیده

 اب همو سایه همینطوری.نكنم نگاه بهش اینقدر کردم بودم؟؟سعی نكرده دقت بهش حاال تا چرا...داره بلندی های

 ...قیافش بر تو رفتم بفهمه کافیه فقط میزنیم تیر

 همونطور و بود گرفته دستش توی منو ورقه که بود استاد...شد کشیده صندلیم روی برگه دیدم هک بود پایین سرم

 :گفت بودش گرفته همكالسیها سمت به که

 میشید متوجه بهتر رو درس کنید برداری نت مطالب از کار ابتدای از ایشون مثه اگه هم شما-
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 و بزرگ و کوچیک و خطها کشیدن هیچ،بلكه نبود که برداری نت من کار چون...شد منفجر خنده از کالس یهو

 اخد.بودم عصبانی واقعا خودم دست از.شدم خیره استاد برزخی چهره به و گزیدم لبمو.بود بچگانه ی نقاشیهای

 و ردهک دستی پیش بزنه حرفی استاد اینكه از قبل...کردی مشغول اینجوری ذهنمو که شادمهر نكنه چیكارت بگم

 :گفتم

 میخوام معذرت واقعا من...استاد-

 :گفت عصبانیت با شریفی استاد

 از واقعا رفتار این.هستید ما دانشجوهای بهترین از شما...بودم شنیده خیلی رو شما تعریف من...موالیی آقای-

 بود بعید شما

 شد پرت حواسم لحظه یه کنید باور...ببخشید منو-

 :گفت استاد به رو میدید مناسب رو موقعیت انگار که سارا لحظه همون

 ...بدید هدر آقا این خاطر به رو کالس وقت و کنید عصبانی خودتونو نمیخواد شما استاد-

 :داد ادامه دراری حرص لبخند با

 چهب همیشه بزرگترا که میدی نشون ببخشیدشون اگه شما...بدن انجام بچگانه کارای این از دارن عادت ایشون-

 !!!میان کوتاه و میبخشن رو ها

 :گفتم استاد به رو و شدم بلند صندلی روی از حرفش از نیعصبا

 نای از بلكه کالس این از تنها نه حاضرم بیتوجهی این خاطر به و میخوام عذر رفتارم خاطر به من...شریفی آقای-

 حرف مه با بزرگتر تا دو وقتی گفته کی تازه..نشم ایشون مثه کسی درخواست به متكی هرگز ولی برم دانشگاه

 وسط بپرن کوچولوها ننمیز

 :گفتم میجوید عصبانیت از رو لبش دندوناش با که سارا روبه بعد

 نشید ها میوه قاطی لطفا نخودخانوم-

 یچیه هنوز...پیداس بهارش از نكوست که سالی...بفرما...زدم بیرون کالس از و برداشتم رو کیفم حرفم این از بعد

 ...دختر نگرفتم حالتو من اگه آخ...خانوم اون طرخا به اونم دادم ازدست کالسمو اولین نشده

*** 

 ودب گرفته ازمون پیش چندوقت که رو کالسی امتحان نمره اساتید از یكی ظاهرا.رفتیم برد سمت به مریم همراه

 هب نسبت خیلیها...بودن ایستاده برد مقابل ها بچه همه...بودم متنفر کارا این از چقدر که آخ.بود زده برد به رو
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 با هک گرفتم فاصله ها بچه از.نشست لبم روی لبخندی.دیدم نمرمو و کشیدم جلو خودمو.داشتن اعتراض رشوننم

 :گفت خنده با.برگشتم عقب به بود ایستاده علی کنار که فرهاد صدای

 نكنیاااا گریه وقت یه...کن جبران تنبلیتو بعدی امتحانات...حاال نداره دیدی؟اشكالی نمرتو...آخخخخی-

 :گفتم پوزخند با و شدم خم سمتش به کمی...ایستادم جلوش...گرفتم بد نمره من فكرکرده...پسره...هه

 که یسارای اون کامله کامل بنده نمره چون پزشكی چشم برید باید اینكه مثه درضمن...بفهمی دهنتو حرف بهتره-

 !!!خدمتتون بدم عینک...شادمهر نه شایستش دیدید شما

 سمت به فرهاد دیدم که بودم نشده خارج سالن از هنوز.شدم دور ازش و اندختم تعجبشم چشمای به نگاهی بعد

 علی هب رو چیزی یه عصبانیت با میكرد نگاه برد به و میكوبید پیشونیش به رو دستش که همونطور و رفته برد

 کارش به یکار میخوام هرچقدر...شد گرفته اساسی حالش که اومد خوشم...بود من راجب مطمئنا که میگفت

 ...نمیذاره خودش باشم نداشته

 رس همیشه که دلیل این به اونم داشتم دوست خیلی رو صادقی اساتید بین از.بودیم صادقی استاد کالس سر

 رو کالس آخر ساعت نیم.بود همینطور روزم اون...نبود کننده خسته هیچوقت کالسش.داشتیم آزاد بحث کالساش

 .کنن بیان مردها و ها زن بین تفاوت راجب رو نظرشون که خواست همه از و داد اختصاص روز اون بحث به

 :کرد شروع رو بحث که بود نفری اولین مرادی احمد

 همه از جنس دو هر من نظر از...نیست اینطور امر حقیقت اما...برعكس و میدونن مردها از برتر رو خودشون زنها-

 برابرن هم با نظر

 :گفت مهتاب

 چیزی...باشه ازشون سواستفاده جور یه میتونه این و میشه تحریک آقایون از زودتر خیلی اخانومه احساسات-

 .میكنیم مشاهده داریم دوره این توی که

 :گفت نظرشو هم ها بچه از دیگه یكی کاشانی امیر

 قویشونه احساسات همین از ناشی هم ضعف و هستن ضعیفی موجودات واقعا خانومها اما-

 :گفت امیر حرف دنباله هم فرهاد

 ...هستن احساساتی و لوس خیلی مجردش نوع از اونم خانومها که میدونن همه-

 :شه باز دهنم خودم همجنسای از دفاع به که شد باعث اون سمت از حرف این گفتن

 هم خانومها و ندارن برتری خانومها به لحاظی هیییچ از اینكه با دارن تشریف خودراضی از خیلی مردها اصوال-

 نیستن حتاجشونم
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 گاهن تكیه شما همجنسای برای که هستن آقایون این که بدونید خوبه اما-فرهاد

 :گفتم و زدم پوزخندی

 تكیه همچین یه وجود خاطر به پس...کردیم کشف هم رو زندگی توی خانومها شكست دلیل باالخره...خوبه-

 هستش گاههایی

 !!بوده دادنشون تكیه طرز از مشكل شاید-

 نشنیدید؟؟؟ شما مگه...ایستاده زن یه موفقی مرد هر پشت میگن همیشه که کنم یادآوری هخوب اما-

 مانند بود کی شنیدن ثانی در...کردین رایج خودتون بین خانوما شما که المثله ضرب یه اینم...شنیدم...چرا-

 دیدن؟؟

 !!!نذاشتید عینكتونو شایدم...کنید باور نمیخواید اما دیدی-

 :گفت و انداخت پاش روی پا خونسردانه

 ایستاده حریص و طماع زن یه ای خورده شكست مرد هر پشت بدونید هم شما که نیست بد اما-

 جایی نشنیدم-

 !!!نذاشتید سمعكتونو شاید-

 نمیشنون رو درآوردی من و اهمیت بی حرفای...هستن استثنایی بنده گوشهای-

 :گفت و چرخوند دستش توی رو خودکارش

 !!ترن موفق جا همه مردا بگذریم که چیزا این از...هرحال به-

 :گفتم و دادم تكیه صندلی به

 نمونه؟؟-

 من خود نمونش-

 :گفتم و خندیدم

 مطمئنید؟؟-

 موفقم اینكه چی؟؟از از-

 ...بله-
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 مطمئنید؟ چی؟شما شما-

 بودنم؟؟ موفق از-

 نیستید؟؟؟ ویرانگر اینكه از...نخیر-

 :تمگف و گرفتم سمتش به اشارمو انگشت

 ...آقا ببین-

 :گفت خنده با و کرد قطع حرفمو استاد

 تموم کالس...دیگه آره؟؟؟کافیه کنید بحث هم با میخواید فردا تا شما نكنم کات اگه من...دیگه بسه بابا-

 برید میتونید.شده

 انومهاخقشر به بخواد که کسی از کال.میگرفت صورت ما بین مفصل جروبحث یه نبود استاد پادرمیونی اگه شاید

 ور دماغش از جلوتر که موالیی فرهاد مثل یكی اونم کنم سكوت برابرش در نمیتونم و میاد بدم بكنه توهین

 ...نمیبینه

*** 

 :گفت و برداشت تخت روی از رو حولش علی

 بده جواب زد زنگ کسی باشه گوشیم به حواست...حمام میرم من فرهاد-

 برو...باشه-

 شماره هک میدونستم.رفتم مخاطبینش لیست توی و برداشتم رو موبایلش فوری رفت بیرون اتاق از علی که وقتی

 ور شمارش...نشست لبم روی ای خبیثانه لبخند میشه اذیت مزاحمتا این با سارا چقدر اینكه فكر از...داره رو سارا

 شده همتوج نكنه که شدم هول لحظه یه...شد اتاق وارد علی لحظه همون که کردم ذخیره گوشیم توی

 :گفتم و گذاشتم تختش روی رو گوشیش...باشه

 چرا؟ اومدی-

 رفتم عصر شاید...نبود حسش هیچی-

 :گفت و گرفت دست به رو گوشیش

 میخواستی؟ رو کسی شماره-

 ..:.من بودم کرده بزرگی دقتی بی عجب...بودم نشده خارج لیست از...افتاد یادم فهمید؟وااای کجا از...پرید رنگم
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 اونجا رفته اشتباهی حتما دستم نه...نه...هان؟؟-

 میكنه؟ مشخص رو تحقیق گروههای خودش ترم این لطیفی استاد شنیدی فرهاد راستی...آهان-

 چی؟ که خب...شنیدم چیزایی یه آره-

 :گفت و خندید

 کنه؟؟ همگروه رو شادمهر خانوم و تو نمیترسی-

 نمیكنه ور کار این پس...داره خبر ما رابطه از استاد...بابا نه-

 یروانشناس رشته بهترینهای شادمهر و تو ثانی در...نمیده اهمیت چیزا این به اصال استاد که میدونی خودتم اما-

 بخواد ازتون عالی تحقیق یه کردنتون گروه هم با که میره احتمالش پس هستین

 :گفتم و کردم اخمی

 نزن بد نفوس اینقد...هم تو خب خیله-

 :گفت و زد لبخندی

 تو بخوری حرصی چه که آخ...بیفته اتفاق این دارم دوست خیلی ولی-

 :گفت میخندید که همونطور...رفت در سمت به و شد بلند که کنم پرت سمتش به که کردم بلند بالشم

 !!!چل و خل...نیار جوش بابا خب-

 ها باشه آخرت بار-

 ببخشید چشم-

 رو خودم اما بودم کرده فكر خیلی موضوع همین به خودمم...شدم خیره اتاق سقف به و کشیدم دراز تخت روی

 نیفته که بودم امیداره البته...نمیفته اتفاق این که میدادم دلداری

 یلیخ...فرستادم سارا برای دار خنده پیام یه پیاهام لیست توی و شدم جدا علی ای بهانه به شد تموم کالس وقتی

 واسش چون درمیاد حرصش میدونم چون.ببینم رو لعملشا عكس میخوونه پیامو این داره وقتی میخواست دلم

 "زشت اردک جوجه راحته تو بابت از خیالم اما میگیرن خوشكله هرچی دیگه روز دو تا"بودم فرستاده

 ییزیبا که داشتم قبول خودمم چون...دربیارم حرصشو اینكه واسه فقط شاید...فرستادم واسش اینو چرا نمیدونم

 ازش اساتید از یكی هم قبل ترم حتی...آرایشی هیچ بدون خدادادی زیبایی یه...تكه کالس های بچه بین سارا

 .بود نكرده قبول خانوم ظاهرا خب اما داشتن رو انتظارش همه که چیزی بود کرده خواستگاری
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 نگز گوشیش به شبها یا میفرستادم پیام سارا برای وقت بی و وقت مدت این تو...گذشت جریان این از هفته یه

 حرص دستم از داره چقدر اینكه تصور...میكردم قطع میداد جواب رو گوشی آلود خواب صدای با که وقتی و میزدم

 .بدم ادامه رو کار این که میكرد وادارم و بود لذتبخش خیلی میخوره

 تفاقا این که وقتی و بشه متوجه علی که میترسیدم این از همیشه...میاد سرت به بترسی هرچی از گفتن قدیم از

 نهنك...پرید رنگم لحظه یه...زد صدا رو علی سارا که بود کالس اتمام از بعد.فرستادم لعنت خودم بخت بر افتاد

 سارا که دیدم.میزدن حرف داشتن من از زیادی فاصله با علی و سارا.بودیم ایستاده سالن باشه؟؟توی فهمیده

 علی هک غضبناکی نگاه اون با...ریخت قلبم...شد زخیبر قیافش لحظه یه تو علی و گرفت علی سمت به رو گوشیش

 هکرد مشت دستاشو...ایستاد جلوم...اومد سمتم به و گفت سارا به چیزی علی...خووندم خودمو فاتحه انداخت بهم

 :گفت نشه بلند صداش داشت سعی طوریكه کلیدشدش دندونای بین...بود عصبانی خیلی...بود

 متاسفم...فرهاد متاسفم برات-

 هک برگشت سارا سمت به نگام لحظه یه...بخورم تكون نمیتونستم اصال لحظه چند تا...گذشت کنارم از عدب

 دنبای...رفتم علی دنبال و کردم تند قدم...منم شبهاش این مزاحم که بود فهمیده پس...میكرد نگام طلبكارانه

 :گفتم و ایستادم جلوش...رفتم سمتش به...دیدم رو علی شدم حیاط وارد وقتی...کنه پیدا بیخ کار میذاشتم

 عصبانی؟ دستم از علی؟چرا شده چی-

 کردی؟ کاری همچین چرا...فرهاد؟ چرا-

 میزنی حرف چی از نمیفهمم من...بزن درست رو چی؟حرفت-

 یمیرفت ور گوشیم با که همونموقع...داشتم اعتماد بهت اینقد که بگو کردی؟منو سواستفاده من اعتماد از چرا-

 هست سرت تو ای نقشه یه یفهمیدمم باید

 میزنی؟؟ حرف چی از تو بدونم نباید من آخه-

 :گفت بلندی صدای با

 !!!زشت اردک جوجه اون از-

 هک دادم دلداری خودمو بود؟چقدر فهمیده جدی جدی پس...برگشتن سمتمون به بودن نزدیكمو که کسایی تمام

 :میگفت که یدمشن رو علی عصبانی صدای دوباره...هستش ای دیگه قصه

 ادمهرش خانوم اسم روی از و مخاطبینم لیست از نتونستی حتی جنابعالی و بود دستت تو گوشیم که وقتی همون-

 رو تو اصال چون...بكنی کاری همچین نمیكردم فكر هیچوقت اما...برداشتی شمارشو که فهمیدم بشی خارج

 میكردم فكر اشتباه انگار اما بشه دختر یه ممزاح شب نصفه و شب وقت بی و وقت که نمیدیدم آدمی همچین
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 م؟کن چیكار بگو...نشو ناراحت دستم از میشی؟توروخدا راضی کردم غلط بگم...کردم اشتباه...ببخشید...علی-

 نشو ظاهر چشمام جلوی دیگه...کنی؟ چیكار-

 بودم؟با کرده چیكار نم...بود شده دلگیر ازم حد این تا یعنی...من خدای وااای...رفت و گذشت کنارم از بعد

 اواقع کارم داشتم قبول خودمم...کنه رفتار باهام اینطوری چندسالم و چندین رفیق شدم باعث بچگانه لجبازی

 فتنگ برای حرفی دیگه که وقتی میگفتم بهش چی...نداشتم اعتباری هم شادمهر پیش دیگه حتی بود بچگانه

 ...بود نمونده

 کرده سپری هم بدون روز ده حاال بودیم مشهور جداناپذیر وقلوهاید به که علی و من میشد باورش کی

 درهرچق...بشه شكراب روز یک برای حتی رابطمون اون و من نداشت سابقه حاال تا...میشدم دیوونه داشتم...باشیم

 تشدید باعث که سارا همیشگی پوزخندای...داشت پا یه مرغش...نداشت ای فایده میكردم عذرخواهی ازش که

 خوب خیلی...بود شده ناراحتیم باعث اینطوری که میشكست گردو دمش با داشت کنم فكر...بود شده صابماع

 ...بود درآورده رفتارمو تالفی

 هنوز.بشم حاضر کالسش سر که بودم ناچار اما نداشتم خوشی حال اصال داشتیم کالس لطیفی استاد با که روزی

 :گفت هک بود نگذشته استاد وردو از ای دقیقه چند

 پس دهش داده اختصاص تحقیقتون به درس این نمره نصف...ترمتونه تحقیق نوبت باشه که هم نوبتی ها بچه خب-

 تعیین رو گروهها خودم بنده...میشید تقسیم دونفره گروههای به البته...بكنید رو تالشتون تمام که بهتره

 نمیكنید اعتراض پس نمیكنم ایجاد توش هم تغییری.کردم

 آشتی باهام و برمیداشت لجبازی این از دست شاید اینطوری...بشیم همگروه علی و من که میكردم اخداخد

 خودم اسم شنیدن منتظر و دادم تكون سری ناامیدانه خووند دیگه یكی با رو اسمش استاد وقتی اما...میكرد

 :گفتم اسمم نخووندن از متعجب رسید پایان به که لیست...شدم

 کیه؟ بنده همگروه رماییدبف میشه...استاد-

 ...:دوم بدبیاری از اینم...بععععله شدم متوجه تازه.انداخت شادمهر به بعد و من به نگاهی اول اما استاد

 ...یعنی...نشدم متوجه من...من استاد-

 هستید همگروه هم با شادمهر خانوم و شما...موالیی آقای درسته-

 :گفتم استاد من به رو.بود ناراضی من مثل ظاهرا اونم انداختم سارا به نگاهی

 کردید؟؟ رو کار این چرا...ندارید؟ خبر ما رابطه از شما مگه آخه...استاد نداره امكان-

 :گفت نداشت من از کمی دست که هم سارا
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 بدیم ارائه مشترک تحقیق یه نمیتونیم آقا این و من کنید باور استاد-

 بزنم؟؟؟ کله و سر تو با بخوام یادم خوشم من کردی فكر...نمیتونیم که معلومه-

 :گفت عصبانیت با اونم

 باهاتم همگروهی مشتاق من...پس نه-

 :گفت استاد به رو بعد

 استاد میكنم بدیم؟خواهش دست از درسو این نمره ما نمیخواید که شما استاد-

 :گفت ها بچه به رو ما به توجه بی استاد ولی

 خودتونه نفع به کنی شروع زودتر هرچقدر...بشه دهآما باید تحقیقات این دیگه دوهفته تا-

 چطور من...نمیشدم متوجه رو استاد حرفای از هیچكدوم که بودم عصبانی اونقدر...کرد دادن درس به شروع بعد

 به لحظه یه...خودشه حرف حرف و لجبازه و غد میدونستم که دختری کنم؟اونم تحمل رو سارا وجود میتونستم

 البته چرخوند استاد سمت به رو سرش شد متوجهم وقتی که میكرد نگاه من به داشت ونما...کردم نگاه علی

 ...دراومد آب از درست پیشگوییت خوب که بخند...بخند آقاعلی بله...بودم دیده رو لبش روی لبخند

 دبای نمیدونستم.بودیم نزده حرف هم با تحقیق راجب هم کلمه یک هنوز سارا و من و بود گذشته روز سه

 لمد اصال اینكه وجود با...بزنم رو تحقیق قید نمیشد و بود مهم برام خیلی درس این نمره هم طرفی از چیكارکنم

 یمتسل باید واقعا یعنی....اوفففف.زدم زنگ بهش ناچار به اما بزنم حرف هم کلمه یک حتی شادمهر با نمیخواست

 میشدم؟؟؟ استاد حرف

 بود کنارم علی میخواست دلم موقعیت این تو...باشه تنها آدم بده چقدر...نشستم خوابگاه حیاط توی نیمكت روی

 به الس اینهمه از بعد دیگه...بود زده رو رفاقتمون قید کل به اون ظاهرا اما بشه بهتر حالم تا میذاشت سرم به سر و

 ...نیست حریفش هیچكس دیگه بیفته لج دنده رو وقتی میدونستم...میشناختمش خوبی

 :برداشت باالخره بوق چند از بعد...گرفتم رو سارا شماره و درآوردم جیبم توی از رو گوشیم

 بله؟-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 سالم-

 :گفت و کرد مكثی

 شما؟...سالم-
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 :زدم پوزخندی

 نمیشناسی؟ منو کنم باور میخوای یعنی-

 شما؟؟ پرسیدم...محترم نسبتا آقای-

 اومد؟؟ خاطرت...هستم موالیی من-

 زدید؟؟ زنگ و ندادید پیام ایندفعه که شد چطور...موالیی آقاااااای...هااانآ-

 ...:نیستم فرهاد نگرفتم حالشو روزی یه من اگه آخ...بود من اعصاب رو رفتن رژه استاد دختر این

 نمیزدم زنگ بهت هیچوقت نبودم ناچار اگه باش مطمئن-

 نمیدادم رو جوابت االن نبود قیقتح خاطر به اگه که بدم بنده هم رو اطمینان این و-

 زدم؟؟ زنگ چی برای میدونی پس...خوبه-

 کنیم تحمل رو همدیگه که ناچاریم تحقیق همین خاطر به که بگم باید متاسفانه و بله-

 داریم تفاهم هم با ناچاری این توی حداقل که خوبه-

 کنم تحمل کنارم در که درمقابلم نه رو شما وجود بتونم که باشم صبور اونقدر امیدوارم-

 باشه؟ کی ما قرار پس خب...امیدوارم منم-

 دانشگاه کتابخونه توی...سماواتی آقای کالس از بعد...فردا-

 دیگه؟؟ تحقیق موضوع تعیین برای-

 بكنم تالشمو همه موضوع...مونده روز ده فقط... صدالبته-

 شادمهر خانوم تالشمون-

 تالشمون...بله-

 فردا تا پس-

 کنه خیر به تحقیق این با رو ما عاقبت خدا...برگشتم اتاقم به و کردم قطع رو گوش حافظیخدا از بعد

*** 

  سارا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 07فروزان  |تا انتهای راه 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

39 

 

 یم عصبانیتش به...شده معطلم کتابخونه توی خیلی که میدونم...لذتبخشه برام فرهاد خوردن حرص چقدر که آخ

 :گفتم و نشستم مقابلش...رفتم سمتش به شدم کتابخونه وارد وقتی...ارزید

 نه؟؟؟ کردم دیر کم یه-

 :گفت عصبانیت با-

 کردید؟ دیر بیشتر کم یه از کم یه نمیكنید فكر-

 نمیكنم فكر...نه-

 :گفت و زد پوزخندی

 !!!بلدید کردنم فكر شما مگه-

 :گفتم اعتنا بی...حرفاش این با کنه عصبانی منو میخواست مثال

 .کنیم پیدا رو تحقیق موضوع بهتره...ندارم رو شما با کردن بحث وقت و حوصله اصال االن من متاسفانه-

 ممیكردی سعی باید بودیم همدیگه تحمل به ناچار که حاال...رفت کتاب های قفسه سمت به و اندخت بهم نگاهی

 :فتگ فرهاد دقیقه چند بعد.بود موافق حرفم با بار اولین برای هم فرهاد البته که بدیم ارائه رو تحقیق بهترین

 خوبه این...آهاان-

 :گفتم و کردم بلند سرمو

 هست؟؟؟؟ چی-

 "بشناسیم؟ را خود چگونه"-

 معناست؟؟ چه به "ما"زندگی در...جالبتره خودم موضوع...تكراریه موضوع این...نه-

 بهتره من موضوع اما-

 جدیدتره خودم موضوه من نظر به اما...خودته نظر از-

 خانوم نیست مهم من برای اصال شما نظر-

 :گفتم و شدم بلند صندلی روی از عصبانیت با

 باشیم داشته تفاهم هم با نمیتونیم هم موضوع انتخاب توی ما متاسفانه-

 :گفت بعد شد ساکت لحظه یه فرهاد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 07فروزان  |تا انتهای راه 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

41 

 

 خوبه همین...آره-

 :گفتم حرفش از متعجب

 نداریم؟؟؟ تفاهم هم با چی؟؟اینكه-

 :گفت و زد لبخندی من جلوی بار اولین برای

  داره زیادی منابع هم...جدیده هم...زندگی در تفاهم به رسیدن راههای...نه-

 :گفتم و نشستم میز پشت دوباره...اونه با حق دیدم و کردم فكر کمی

 باشیم منبع دنبال مرکزی کتابخونه توی بهتره...کنیم پیدا مهمی مطالب نمیتونیم اینجا ولی-

 بشه دیر ممكنه-

 ...نمیكشه طول زیاد تایپش کار کردیم پیدا رو مطالب وقتی...نداریم کالسی و چهارشنبس فردا...نه-

 بگیرید تماس من با بودید آماده اگه بعد به پنج ساعت فردا پس خب...امیدوارم-

 :گفتم بگیرم حالشو اینكه برای

 بدم پیام شما به بلدم فقط من متاسفم-

 :گفت و داد تكون یسر ناراحتی عصبانیت،با جای انتظارم برخالف بود شده منظورم متوجه که اون

 سوال یه فقط..هرطورراحتی...نیست مهم-

 ودموخ...دوستشه علی فكر به االن میدونستم...شدم عصبانی بود شده ناراحت اینكه از دلم ته ولی....چرا نمیدونم

 ...:میكشیدم وسط رو علی پای نباید...بود من تقصیر...میدونستم دوستیشون خوردن هم به مقصر

 سوالی؟؟ چه-

 زدید؟؟ حرفی هم کسی با...موضوع اون مورد رد-

 !!نداره خبر کسی محبی آقای از غیر...نه-

 :گفت بشم متوجه من نمیخواست انگار که طوری آروم

 ...علی از غیر میدونستن همه کاش-

 :گفت و برداشت میز روی از رو کیفش.شد بلند آروم بعد

 فردا تا-
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 كنمب کاری میتونستم کاش...نشسته چشماش توی غمی چه که دمدی میرفت بیرون کتابخونه از داشت که وقتی

 ...بگیره شكل دوستیشون دوباره که

 دنشاوم از داشتم دیگه...اومده دیر من کار تالفی به که بودم مطمئن...بودم فرهاد اومدن متتظر که بود ساعتی نیم

 :گفت که کردم نگاش طلبكارانه...اومد که میشدم ناامید

 نه؟؟ مکرد دیر کم یه-

 :گفتم و کردم تازه نفسی...باشم خونسرد کردم سعی

 میاین دیر میدونستم...نیست مهم-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 داری؟؟؟ غیب علم-

 :گفتم و زدم لبخندی حرفش برابر در که بودم شده خنده خوش من یا بود دار خنده اون لحن نمیدونم

 !میشناسم خوب رو شما...نخیر-

 جدی؟؟خوبه-

 طلبم از که وقتی.بودیم نكرده پیدا مناسبی مطلب اما میكردیم ورو زیر رو کتابها داشتیم که بود ساعتی کی

 :گفت عصبانیت با یهو گرفتم ایراد فرهاد

 !میكنی عصبانی منو واقعا داری شادمهر خانوم-

 :گفتم حرفش از متعجب

 چی؟چرا؟ یعنی-

 بس آتش بینمون فعال نشد قرار مگه...میگیری ایراد من مطالب از داری همینطور نشستیم وقتی از...چرا؟-

 باشه؟؟؟

 :گفتم و زدم میكنم؟؟؟لبخندی رو کار این لجبازی سر از دارم من میكرد فكر واقعا

 دارن ایراد البد خب-

 :گفت عصبانیت با بود گرفته تمسخر منظور به لبخندمو انگار که اون

 یهلطیف استاد اصلی مقصر...داره ایراد که منه حد از بیش بودن صبور ینا...داره ایراد که شماست وجود این...نخیر-

 !!هستیم هم مقابل هنوزم ما صورتیكه در گذاشت گروه یه توی رو ما که
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 :گفتم و شدم بلند صندلی روی از عصبانیت با...کنه توهین من به نداشت حق اون...برخورد بهم خیلی حرفش

 بمونم جااین هم لحظه یه نیستم حاضر دیگه-

 من برای...بزنم رو لعنتی تحقیق این قید بودم گرفته تصمیم...زدم بیرون کتابخونه از و برداشتم رو کیفم بعد

 به داشتم...بودن شده خلوت تقریبا خیابونا و  بود شده تاریک هوا...نیست شخصیتم و غرورم از مهمتر هیچی

 :بود سرم پشت باتقری که شنیدم رو فرهاد صدای که میرفتم ایستگاه سمت

 میری؟؟ داری کجا-

 :گفتم برگردم عقب به اینكه بدون

 باشه داشته ربطی تو به نمیكنم فكر-

 چی؟ که پایین انداختی سرتو همینجوری...تاریكه؟ هوا نمیبینی-

 نیست مربوط تو به که کفتم-

 :گفت عصبانیت با

 ...دختر میكنی لجبازی بدجور وقتا بعضی-

 برو بفرما شما...دیگه مهایرادها از یكی اینم-

 :گفت و شد راهم سد...ایستاد مقابلم

 بریم هم با کن صبر...خلوته خیابون...نكن لجبازی-

 :مگفت و کردم اخمی افتادم حرفاش یاد وقتی ولی رفت غنج دلم ته فكرمه به میدیم اینكه از ولی چرا نمیدونم

 !ندارم تو همراهی به نیازی من-

 :داد  وجواب ردک اخمی من از بدتر اونم

 ...هستی مغروری دختر که الحق...برو...باشه-

 به ناو...کنم صداش نمیتوستم اما بودم ترسیده اینكه با...گرفت پیش رو من مسیر خالف و گذشت کنارم از بعد

 پام ویجل ماشینی که رفتم ایستگاه سمت به و کردم تند قدم...ببخشمش نمیتونستم من و بود کرده توهین من

 :گفت و آورد بیرون پنجره از رو سرش پسرجوونی...ادایست

 خانومی برسونیمت-

 :گفتم عصبانیت با
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 بچه برسون عمتو برو-

 :گفت و زد ای قهقهه

 بانو باشم رکابت در امشب میشم خوشحالم خیلی وای...ندارم عمه من...ببخشید آخ-

 اییاونج از...ایستاد قلبم لحظه یه...نیدمش رو ماشینش در شدن باز صدای...گذشتم کنارش از حرفش به اعتنا بی

 یغیج شد کشیده عقب به دستم وقتی...ندم نشون ترسمو کردم سعی...نبود خیابون توی کسی بود ابری هوا که

 :گفت و گذاشت دهنم جلوی رو دستش که زدم

 شو سوار...خانوم خوشكل شب آخر واسه نگهدار جیغاتو-

 تهرف فرهاد با کاش...میشد سیاه چشمام جلوی داشت دنیا...نمیرسید بهش مزور اما کنم فرار دستش از کردم تقال

 که دیدم...بكشم بیرون دستش زیر از خودمو میكردم سعی میكشوند ماشین سمت به منو اون که همینطور...بودم

 پام با و کردم تقالیی...میگرفت گریم داشت...بودم کرده تهی قالب ترس از...نشستن ماشین توی هم دیگه نفر دو

 داد که شنیدم...گذشتم کنارش از و کردم جمع قدرتمو همه...کرد ول دستمو لحظه یه...زدم بهش محكم

 هک همینطور...بود حتمی مرگم میومد سرم بالیی اگه...ریختم پاهام توی داشتم جون هرچی..."بگیرش فرشید"زد

 :زدم داد دیدم رو کسی سایه لحظه یه میدویدم داشتم

 ...کمک آقا-

 تمدس از کاری هیچ دیگه میشدم تنها اگه...داد ادامه راهش به دوباره برگرده اینكه بدون بعد اما...ایستاد لحظه یه

 :زدم داد دوباره...بود افتاده راه صورتم روی اشكام... بودن مزاحما همون...گرفت راهمو جلوی ماشینی...اومد برنمی

 وایسااااا آقا...کنه کمكم یكی-

 :زدم داد اسمشو اختیار بی ولی رفته اینجا از حتما اون میدونستم اینكه با...افتادم فرهاد یاد لحظه یه

 فرهاد کن کمكم-

 سفت بغلم توی رو کیفم...زدن حلقه دورم....شدن پیاده نفرشون سه هر اینبار...نبود هیچكس...نبود ولی

 :گفتم گریه با...بود پیچیده خیابون توی هقم هق...گرفتم

 بردارید سرم از دست-

 :گفت آوری چندش خندو با یكیشون

 عزیزم داریم کار باهات حاالحاالها-

 عفتم بی ولی بگیر رو جونم حاال همین...جا همین خدایا...شد بسته ناامیدی روی از چشمام...اومد سمتم به

 نبر آبرومو خدایا...داره منو فقط اون...کن رحم بابام به خدایا...نكن
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 كنی؟؟؟می غلطی چه کثافت-

 دیدم رو فرهاد وقتی ولی داد دست بهم حسی چه لحظه اون نمیدونستم...کردم باز رو چشمام کسی داد صدای با

 کسی دیدن از هیچوقت...دادن بهم رو دنیا همه که انگار میكوبید مشت مزاحما از یكی بدن و تن به داشت که

 یشآت داشت دلم...افتادن جونش به نفری سه...فتنر فرهاد سمت به هم دیگه نفر دو...بودم نشده خوشحال اینقدر

 دبای...رفتم سمتش به فوری خیابون کنار چوب دیدن با...کردم نگاه اطرافمو...میكردم کاری یه باید...میگرفت

 رس روی و کردم بلند رو چوب...لعنتیه منه تقصیر همش...بود آورده در به قلبمو هاش ناله صدای...میكردم کمكش

 افتاده فرهاد به نگاهم...بردارن فرهاد سر از دست که بود اونقدری اما نبود محكمی ضربه.آوردم ینپای یكیشون

 سمتم به شون سه هر دوباره...بود شده زخمی ش سینه و سر...میومد خون دهنش از و بود افتاده زمین روی...بود

 سمتم به اونا میرفتن عقب من که طورهمون...نداره دفاع برای جونی دیگه فرهاد میدونستن اینكه مثه...اومدن

 :زد داد اما نداشت نایی اینكه با...شد بلند زمین روی از فرهاد که دیدم سرشون پشت از...میومدن

 لعنتی؟؟؟ موندی چی برای...دختر کن فرار...سارا برو-

 :گفت و برگشت سمتش به مزاحما از یكی

 ...داریا سگ جون اینكه مثه نه-

 :گفتم عصبانیت با

 مرتیكه بفهم دهنتو حرف-

 امنیت حس بهم بودنش...رفتم فرهاد سمت به و کردم فرار دستشون زیر از لحظه یه...خندیدن بلند شون سه هر

 پاره لبش...بودن مشخص بیشتر زخماش نزدیک از...ایستادم کنارش...شده زخمی میدونستم اینكه با حتی...میداد

 :گفتم گریه با...کنه لعنتت خدا...سارا کنه لعنتت اخد...بود شده کبود چشماش زیر...بود شده

 بشه اینطوری نمیخواستم من...من...میخوام معذرت-

 :گفت و زد لبخندی درداش همون با

 ...نیست مهم-

 قشنگی حس یه...شد گرم وجودم همه دستاش تماس از...کشوند خودش سرش پشت منو و گرفت دستمو بعد

 نیاز نزدیكی این به...چسبوندم بهش جورایی یه خودمو و فتمگر محكم دستشو...نشست وجودم توی

 :شنیدم رو مزاحما اون صدای بازم...کنم باور رو بودنش میخواستم...داشتم

 خودت به هم سهمی یه باشی ما با...داداش نداریم تكخوری...میخوایش خودت واسه نگو...اومدی؟ چرا بگو-

 میرسه
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 :بچسبم بهش قبل از بیشتر شد باعث و لرزند رو تنم همه فرهاد فریاد صدای

 باشه مردم ناموس به چشمم که نشدم غیرت بی اونقدر هنوز...عوضی شو خفه-

 :گفت و خندید

  هاااا؟؟؟ کنی شروعش عروسک این با اینكه از بهتر چی...میاد خوشت کنی تجربش...پیغمبر پسر بابا-

 فرهاد کمر دور اختیار بی دستام...میلرزید ترس از تنم ههم...میان سمتمون به دارن که دیدم فرهاد دست کنار از

 :میكردم زمزمه لب زیر...شد قفل

 ببرن منو نذار توروخدا...فرهاد نذار-

 :داد جواب خودم از تر آروم...نشست دستام روی فرهاد دست

 رتس بالیی نمیذارم میدم جونمو شده...بزنن دست بهت اینا بذارم که مردم من مگه...دختر نترس-

 نمیذارم...بیارن

 ازمب و کنه دفاع ازت کسی همچین یه میشه نشی؟مگه آروم و بزنه حرف باهات بااطمینان اینقدر کسی میشه مگه

 باشی؟؟ ناامید

 :گفت آروم...کرد باز کمرش دور از دستامو فرهاد

 برو...کن فرار برسن بهمون اینكه قبل...سارا برو-

 :گفتم هق هق با

 بذارم تنهات میتونمن من...نمیرم...نه-

 :گفت و فشرد دستمو

 نمیكنن رحم بهت که وحشی تا سه...نفرن سه اینا نمیبینی...دختر برو-

 نمیتونم من...فرهاد میكشن رو تو اونا-

 :گفت و زد لبخندی

 برو توروخدا...بزنن دست ناموسم به کفتار تا سه ببینم تا بهتره بمیرم-

 دلت ته و مهمی براش و هستی  کسی ناموس بفهمی میشه نشه؟؟؟مگه مگر دلت و دید رو لبخند این میشه مگه

 نبود چشماشون توی هوس جز چیزی که نفر سه این دربرابر نمیتونست فرهاد...بود اون با نشه؟؟؟حق قرص
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 بهش ینگاه..کشیدم بیرون دستش توی از دستمو...بخوام کمک کسی از میرفتم باید...میرفتم باید من...بایسته

 "برو"گفت لب زیر وقتی...مانداخت

 رهادوف خوردن کتک نمیتوستم...برگردم نتونستم اما...میشنیدم رو فریاداشون و داد صدای...دویدم قدرت تمام با

 ونستممیت هنوز...ایستاد اختیار بی پاهام...برم جلوتر نتونستم دیگه...شنیدم رو فریادش صدای لحظه یه...ببینم

 دست توی که چاقویی برق....بودن ایستاده سرش باالی اونام و بود کشیده دراز زمین روی فرهاد...ببینمشون

 چهی چشمام...رفتم فرهاد سمت میزدمبه داد که همونطور...نههههه....خدا نه...بگیره نفسم شد باعث بود یكیشون

 فقط...کردن فرار عوضیا...شنیدم رو ماشین صدای...بود شده زخمی من خاطر به که کسی جز نمیدید رو چیزی

 رو داشت دوسش که ای فرزانه بدم؟جواب چی مادرشو جواب خدایا...نه خدا وای...بگیرن فرهادو جون میخواستن

 :زدم صداش آروم...درنمیومد صدام...بود خورده چاقو پهلوش...نشستم سرش بدم؟؟؟باالی چی

 پاشو...پسر داریم کار کلی هنوز ما...شو بلند...پسر شو بلند...فرهاد...فرهاد-

 :زدم داد گریه با.نخورد تكونی هیچ فرهاد اما

 بگو چیزی یه داری دوست هرکی جون...شو بلند توروخدا...فرهاااااد-

 باز نیمه چشماش...دراومد صدا به گردنم که چرخیدم سمتش به سریع اونقدر...شنیدم کردنشو سرفه صدای

 :گفتم و کردم خم سمتش به رو سرم...بود

 ؟؟آره خوبی؟؟خوبی-

 : گفت بیحالی با

 هاااا؟؟؟؟ نباشه تنم به سر...سر میخوای...جدی جدی....نكنه...دختر اورژانس بزن...زنگ...گریه جای-

 بزنم؟؟؟به زنگ نرسید فكرم به کرده؟؟اصال هنگ ذهنم چرا کنم؟؟؟خدایا گریه یا بخندم لحظه اون نمیدونستم

 از حظهل یک میدونم فقط...بریم بیمارستان به و بیاد نسآمبوال تا کشید طول چقدر نمیدونم...رفتم کیفم سمت

 بخیه زخمشو داشتن عمل اتاق توی االن که فرهادی از...بگیرم ازش نگاهمو نتوستم لحظه یک...نشدم دور فرهاد

 و دش بیهوش بیمارستان به نرسیده که کسی...نخوره ناموسش به...من به دستش کسی خودش قول به تا میزدن

 نوم عمر آخر تا االن از اون...بیاد سرش بالیی ببینم نمیتوستم...نبود خودم دست حالم...برد خودش با منم جون

 کمكش خدایا...سخته انتظاری چشم چقدر خدایا...بودم نشسته عمل اتاق در پشت...بود کرده خودش مدیون

 ...کن

 ارب این...ریختن پایین اشكام بازم خوبه حالش که گفتن و آوردن بیرون عمل اتاق از بیهوش رو فرهاد که وقتی

 و دمز زنگ اتاقیم هم به...بمونه بیمارستان توی بایست می فردا تا...رفتم اتاق به همراهشون...بود خوشحالی اشک

 كرخداروش باز...رفتم آشناهامون از یكی منزل که بگه سرپرست به و کنه عوض برام رو خوابگاه خروجی که گفتم
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 نمیدونستم...میكردن باور رو حرفم و بودم نوشته آشناهامون جزو رو پدرم دوست همین اسم لیست توی قبال که

 نگز علی به که هست درستی کار نمیدونستم اما هستش خوابگاهی اونم که کنم؟میدونستم چیكار فرهاد برای

 باالی...نمیكشه ولط زیاد بیهوشیش بود گفته دکترش...بیاد هوش به فرهاد خود تا بذارم دادم نه؟ترجیح یا بزنم

 نشت بیمارستان لباسای...بودن شده ریخته هم به مرتبش همیشه موهای...بود کبود چشمش زیر...ایستادم سرش

 رشحمایتگ دستای...شد کشیده دستاش به نگاهم...نبود استفاده قابل دیگه و بود شده پاره خودش پیراهن...بود

 پسر؟؟ بودی کرده قایم کجا مهربونتو روی این تو...یكردنم دلگرمم و بودن گرفته محكم منو سرد دستای که

 به یبود؟؟وقت کی یعنی...بود ده ساعت.رفتم کیفش سمت به...کشیدم دست کردنش نگاه از فرهاد گوشی صدای با

 لبم روی لبخندی...علیه که بود مشخص...میشد خاموش روشن "بیمعرفتم داداش" اسم کردم نگاه موبایلش

 ...:کجاست رفیفقش بفهمه تا بزنه زنگ بهش بود شده حاضر علی که بودن عزیز هم یبرا چقدر...نشست

 بدی؟؟ جواب نمیخوای-

 :گفتم خوشحالی با...رفتم سمتش به فرهاد صدای با

 اومدی؟؟؟ هوش به وای-

 :گفت بیحالی با

 نیام؟؟ میخواستی-

 :گفتم حرفش این از ناراحت

 معالی جناب نگران که بگو منو...که واقعا-

 :بست نقش لباش روی بیجونی لبخند

 کیه؟؟...دختر سوخت گوشیم...نداشتم منظوری...خب خیله-

 آقاس علی-

 :گفت متعجب

 علی؟؟؟واقعا؟-

 :گفتم و دادم تكون سری

 بدم؟ جواب...آره-

 زود آره آره-

 :میگفت که شنیدم رو علی نگران صدای.گذاشتمش گوشم کنار و کشیدم گوشی روی رو دستم
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 ؟؟الو؟؟فرهاد؟...کجایی؟...میاد؟ باال جونم میشم؟نمیگی نگرانت من هستی؟؟نمیگی گوری کدوم شعوربی پسره-

 سالم-

 :گفت لحظه چند بعد...کرد مكث

 شما؟؟؟-

 آقا علی شادمهرم من-

 کجاست؟ میكنه؟خودش چیكار شما دست فرهاد شمایید؟گوشی شادمهر خانوم-

 بیمارستانیم ناال ما راستش...راستش...آقاعلی باشید آروم-

 :زد داد

 کجاست؟ شده؟فرهاد چی؟بیمارستان؟چرا؟چی-

 ...راستش...ما...نیست چیزی...توروخدا آروم-

 بهش خودم نمیخواستم اینكه حداقل...بفهمه رو حقیقت علی نداشتم دوست...بگم؟ چی باید نمیدونستم

 ایصد...نشستم صندلی روی و تمگرف طرفش به رو گوشی...شد کشیده سمتم به که دیدم رو فرهاد دست...بگم

 :نشم حرفاشون متوجه که اونقدر نه اما بود بیحال و آروم فرهاد

 علی...الو؟-

-... 

 بخدا پسر؟خوبم چته-

-... 

 همین خوردم چاقو شدیم درگیر هم با بزنه جیبمو میخواست بیخبر خدا از یه...نیست چیزی-

 :شدم خیره بهش حرفش این از متعجب

-... 

 بیاری لباسم واسم که بیا فردا تو نه...چیكار؟ بیای دیوونه نه...خوبم بخدا....لیع نزن داد-

-... 

 هبیچار بمونه باید همینجا...که بره نداره رو جایی...بستس اونام خوابگاه االن...هستش شادمهر خانوم...نه میگم-
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-... 

 میكنی؟ گریه پسر؟چرا چته...علی؟-

-... 

 ...میكنه گریه من واسه گنده مرد...اِ...ها خوابگاه میام پامیشم بخدا...باش آروم فرهاد جان...علی؟-

-... 

 قربونت...هست حواسم باشه...باشه...خب؟ بیا فردا...میشه بد حالم میكنی اینجوری تو ولی خوبم بخدا خوبم-

 خداحافظ...برم

 :گفتم آروم...رفتم سمتش به و شدم بلند کرد قطع رو گوشی وقتی

 مرسی-

 :گفت و چرخید سمتم به

 بابت؟؟-

 ...گفتی دروغ دوستت به من بخاطر...شدی زخمی من بخاطر...دادی نجات جونمو...چی همه بابت-

 :گفت و زد لبخندی

 کافیه برام همین...کنه آشتی باهام علی شد باعث اتفاق این عوضش...نكردم کاری-

 :گفتم و دادم تكون سری

 بود من تقصیر قهرتونم همین-

 تممیگف بهت هی چی یعنی...میفرستادم رو پیاما اون نباید...میكردم کارو اون نباید...بودم خودم مقصر...بابا نه-

 !!!که نیست حد اون در زشتیت دیگه خداییش...زشت اردک جوجه

 طرفش به مو اشاره انگشتمو عصبانیت زشتم؟؟؟با من گفت؟؟؟گفت چی این...شد گرد حرفش این از چشمام

 :گفتم و گرفتم

 زشت؟ گفتی من گفتی؟؟؟به چی تو...وت-

 اولش از که بود معلوم...رفت یادم عصبانیتم همه که اونقد...افتاد خنده به بلند صدای با حرفی هیچ بدون فرهاد اما

 :گفت ما دیدن با و کرد باز رو اتاق در پرستاری لحظه همون...زده شوخی به رو حرفش هم
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 دیدی حاال نمیومد بند هات گریه پیش دقیقه چند تا که شما انوممریضی؟خ شما ناسالمتی...آقا؟ خبره چه-

 لطفا گرفتی؟آرومتر انرژی اومده هوش به شوهرت

 من که زاریهایی و گریه اون با منه؟البته شوهر فرهاد میكرد فكر شوهرم؟؟؟یعنی...کردم داغ حرفش این از

 :گفت فرهاد که گرفتم پایین رو سرم حرف این از شده داغ...میكرد رو فكر همین بود هم کی هر میكردم

 میخوام معذرت...ببخشید...خانوم چشم-

 عفض لبخندش برای دلم...براقش چشمای و افتاد لبش روی لبخند به نگاهم...گرفتم باال رو سرم در شدن بسته با

 وچنداند جذابیتش میخندید وقتی...بودم ندیده خندشو هیچوقت...نبودم نزدیک بهش اینقدر حاال تا...رفت

 پسر این سمت نگاههاتو اینقدرم...کن رفتار خانومانه...نبودی جنبه بی اینقدر که تو...سارا؟ چته...میشد

 بكنه؟؟؟ ناجور فكرای راجبت میخوای...نكشون

 کجایی؟؟-

 همینجام...جا هیچ...هان؟؟؟-

 حرفم؟؟ از شدی ناراحت-

 حرفت؟؟ کدوم-

 :زد لبخند دوباره

 !هدیگ زشت اردک جوجه همین-

 :بزنم لبخند خودش مثه کردم سعی

 مطمئنم خودم زیبایی از که من...زشت بگو تو-

 :گفت و داد تكون سری

 لعنت منكرش بر...خانوم بله-

 این سر به اشتباهی رو چوب اون من نكنه...ها میشه چیزیش یه امشب پسر این...شد تند ریتمش قلبم بازم

 سمت به...نكنم فكر هیچی به امشب کردم سعی...کی؟من یجلو اونم شده خنده خوش اینقدر خبره زدم؟چه

 بوفه مسئول خداروشكر...بودم خریده کمپوت براش بوفه از فرهاد اومدن هوش به قبل...رفتم اتاق توی یخچال

 به ور کمپوت.ایستادم تخت دوباره.رفتم سمتش به و گرفتم دست به رو مصرف بار یه قاشق.بود کرده بازش برام

 :گفتم و گرفتم سمتش

 رفته ازت زیادی خون...خوبه واست گفت دکتر-
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 :گفت و گرفت ازم

 چی؟ خودت پس-

 !مهمتری تو فعال...نمیخورم من-

 دستم االن میكردم فكر...بود؟ شده مهم من واسه بشر این حاال تا کی از...خوردم جا زدم که حرفی این از خودمم

 :گفت برعكس اما بندازه

 بخوری خودتم باید...نمیتونم تنهایی من اما-

 نمیخورم من که گفتم-

 ندارم میلی منم پس-

 :گفتم کالفه

 !!!فرهاد دیگه بخور...بابا ای-

 صبح زودتر خدا شدم؟ای اینطوری امشب چرا من خدایا...گذاشتم دهنم روی محكم رو دستم...هییییییی

 تیكه هی توش...گرفت جلوم رو قاشق فرهاد دیدم که گرفتم پایین رو سرم...بدم چیزی سوتی یه باز میترسم...بشه

 :گفت که بود قاشق به نگام هنوز...بود سیب

 !!!کنی ضعف میترسم...سارا گذشت سخت هم تو برای امشب-

 ابودی بغلش تو قبل چندساعت خوبه...دختر زد؟چته صدا اسممو وای...سارا گفت....بگیره منو یكی....خداااااا واااای

 ات دادم تكون سرمو...االن ولی بودم مجبور اونموقع...داشت فرق موقع اون...میزنه؟؟ بندری قلبت آورد اسمتو حاال

 قاشقش توی از رو سیب و اومد باال دستم آروم...نداشتم خبر و بودم جنبه خدای یعنی...بیام بیرون فكرا این از

 هشد خوشمزه دهنم به اینقدر که بود سیب تكه این توی حكمتی چه نمیدونم...گذاشتم دهنم توی و برداشتم

 :گفت و کشید کنار رو خودش فرهاد.بود

 ایستادی؟؟ پا سر چی برای...تخت روی بشین-

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی

 بخواب بخور کمپوتو هم تو...صندلی روی میرم من...خوبه نه-

 :گفت و کرد اخمی

 ...میخوریم هم با بزنن؟گفتم بار چند باید حرفو یه-

 نگرفتم بیشتر رو قاشق یه همین...نمیشه که اینجوری آخه-
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 :گفت و زد لبخندی

 هاااا خسیسی-

 دادی گیر تو...نمیخواستم خودم خب...بخدا نه-

 معذبم منم اینجوری آخه...کردم شوخی-

 ندارم که تعارف راحتم من...نباش معذب-

 معذب نگاهم از باز وقت یه که گرفتم پایین رو سرم.نشستم تخت روی آروم میخورد رو کمپوتش داشت وقتی

 کجا االن من نبود فرهاد اگه...ایستاد می قلبم میكردم فكر بیاد سرم بود قرار که بالیی و امشب به وقتی...نشه

 جلوی نمیخواستم...شده خیس اشكام از دستام دیدم اومدم که خودم به.بود سخت برام تصورشم بودم؟؟حتی

 :سخت خیلی...بود سختی شب امشب خودش بقول...نمیشد واقعا اما کنم گریه فرهاد

 سارا؟؟؟؟-

 :ببینم رو نگرانش چهره میتونستم هم اشک از پر چشمای پشت حتی...شدم خیره بهش

 شدی؟؟ ناراحت زدم حرفی شده؟من چی-

 :گفتم بغض با و کردم پاک رو صورتم دادم تكون سرمو

 رسیم...میومد سرم بالیی چه نبودی تو اگه...اگه اینكه به...میكردم فكر قبل چندساعت به داشتم...داشتم...نه-

 نمیكنم فراموش مردونگیتو هیچوقت...نمیكنم فراموش کارتو این هیچوقت...برگشتی که مرسی...فرهاد

 :گفت و زد مهربونی لبخند فرهاد

 نیفتاد اتفاقی که خداروشكر...دختر؟ میكنی اذیت خودتو چرا-

 اقیاتف میگی اونوقت میدادی دست از من لجبازی خاطر به جونتو تیداش...رفتی مرگ پای تا تو...نیفتاد؟ اتفاق-

 كرف...بیام کوتام جلوت نخواستم ولی نمیزنه پر پرنده میدیدم خودم...لجبازم خیلی من...توء با حق...نیفتاد؟

 ...بودم کجا من نبود معلوم االن نبودی تو اگه...فرهاد آخ...رفتی واقعا میكردی

 و قوی خودمو داشتم سعی همیشه...شدم؟ ضعیف فرهاد برابر در اینقدر چرا خدایا...یدجوش اشكم چشمه دوباره

 :میكرد سكته بیچارم بابای...میپروند سرم از هوش هم تجاوز فكر حتی...نمیشد امشب اما بدم نشون محكم

 رخداروشك گریه جای پس...تو هم خوبه حالم من چی؟هم برای گریه...کن تمومش سارا میكنم خواهش-

 یه لیو برم و بذارم خواستم واقعا که بودم عصبانی دستت از اونقدر لحظه اون البته...بودم نرفته من بعدشم...کن

 چطور نفهمیدم زدی صدا اسممو وقتی اما زدم توهم کردم فكر میخواستی کمک که شنیدم صداتو لحظه

 یچوقته مطمئنا...میفتاد؟ اتفاقی چه یرفتمم واقعا اگه که فكرم این به من و منی شدن زخمی فكر به تو...برگشتم
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 وبر...میكشم عذاب منم اینجوری...دختر نمیشه باز هم از چشمات...گذاشتم تنهات اینكه از نمیبخشیدم خودمو

 خب؟؟؟ نكن فكر اتفاق اون به اینقدر و برو...بخواب

 هیچ فرهاد اتاق که اروشكرخد.رفتم اتاق دیگه تخت سمت به...شدم بلند تخت روی از و انداختم بهش نگاهی

 امشب فرهاد...نبود مهم برام اما بودم معذب جلوش اینكه با.کشیدم دراز تخت روی آروم.نداشت ای دیگه بیمار

 متس به اونم...شدم خیره بهش بودم کشیده دراز که همونطور...حرفاس این از مردتر خیلی که بود کرده ثابت بهم

 هگری و خواب از...میكرد درد چشمام...من به بود شده خیره اونم...بگیرم ازش ونگاهم نمیتونستم...بود چرخیده من

 اما نمک نگاه بود داده نجات آبرومو که مردی به صبح تا میشد کاش...بمونم بیدار صبح تا میشد کاش...میسوختن

 ...شدن بسته زدنی پلک با که بود خسته اونقدر چشمام

*** 

 فرهاد

 چه...چرخید سارا سمت به نگاهم...نبود دیشب شدت به اما میكرد درد پهلوم.بودم دهش بیدار که میشد یكساعتی

 گوشم تو هاش گریه صدای میكردم؟؟هنوزم چیكار باید من میفتاد براش اتفاقی اگه...دیشب بود سختی شب

 که بود موقع اون...بود چسبیده بهم محكم وقتی...میكرد گریه من بخاطر وقتی...زد صدا اسممو وقتی...بود

 هم مجون قیمت به اگه...کرده تكیه بهم وجودش تمام با دختر این که کسی شدم...گاه تكیه یه شدم کردم احساس

 و معصوم صورت این به میتونستم چطور خداییش...بخوره بهش هوسباز آدمای اون دست نمیذاشتم میشد تموم

 همیشه اینو...بود زیبایی الهه سارا من نظر از...نبود قشنگ هم شوخیش زشت؟؟حتی اردک جوجه بگم آالیش بی

 ...میكردم اعتراف خودم به

 زا قبل...نخوابیده اصال دیشب بود معلوم بود کرده پف و قرمز چشماش...بود علی...گرفتم ازش نگاه در صدای با

 از ختت ویر که انداخت بهش نگاهی...دادم نشون بهش رو سارا و گذاشتم بینیم جلوی انگشتمو بزنه حرفی اینكه

 و آروم صدای با و کرد بغلم...بود اشک پر چشماش...نشست تخت روی...اومد سمتم به آروم...بود شده مچاله سرما

 :گفت ای کرده بغض

 چه من میشد چیزیت اگه...نمیدی جوابمو که اومده سرت بالیی میكردم فكر...فرهاد میشدم دیوونه داشتم-

 پسر؟؟؟ میكردم غلطی

 :تمگف و زدم لبخندی

 بزنی حرف باهام بازم تو اما بیاد سرم ای دیگه بالهای بودم حاضر-

 :گفت و کرد پاک بود خیس اشكاش از که رو صورتش...اومد بیرون آغوشم از
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 دستت کنم؟از چیكار اما میشدم دیوونه داشتم مدت این نزنم؟تو حرف باهات بود راحت من برای میكردی فكر-

 خانوم صدای وقتی...نداشتم طاقت دیگه...شدم نگرانت خیلی کردی دیر دیدم وقتی دیشب...بودم عصبانی

 سالمی که خداروشكر...اینجا اومدم و شد صبح چطور شبم نمیدونم...اومد بند نفسم لحظه یه شنیدم رو شادمهر

 آوردی؟ لباس واسم راستی-

 :گفت و کرد بلند رو زمین روی نایلون

 دادم انجام مکارات...مرخصی گفتن پذیرش رفتم...آره-

 شد؟ چقدر اینجا خرج...مرسی-

 :گفت و کرد اخمی

 میكنما نصفت میزنم که شو خفه لطفا-

 کنم عوض لباسمو برم کن کمكم حاال...چشم...ببخشید-

 رو سارا و علی صدای که میكردم عوض لباسامو داشتم.رفتم حمام سمت به و شدم بلند تخت روی از آروم

 :گفت و زد لبخندی دیدنم با اراس.اومدم بیرون حمام از.شنیدم

 موالیی؟؟ آقای خوبید-

 بود؟؟؟نه خواب همش دیشب نكنه...بابا نزد؟؟؟ای صدام فرهاد چی؟چرا یعنی موالیی آقای...کردم اخم اختیار بی

 ...نزد حرفی و پرید لبش روی از لبخند بود شده متعجب اخمم از که سارا...بودم بیدار کجا؟؟؟مطمئنم خواب بابا

 جلوی بیچاره بود؟خب شده چم من...نشد بدل و رد بینمون حرفی رسوندیم خوابگاهش به رو سارا که وقتی تا

 هب شب یه..."فرهاد"شدی واسش حاال تا کی از...آقافرهاد نشه زیادیت بعدم...بزنه صدام اسم به نمیشد که علی

 اجمحت که شده چی حاال میزدی تیر با سایشو که همونیه سارا این رفته نه؟؟یادت نداشتی جنبه کرد صدات اسم

 یه همش دیشب کنم فكر که بهتر همون.بیام بیرون توهمات این از دادم تكون رو شدی؟؟؟سرم گفتنش فرهاد

 ...بهتره خیلی اینجوری آره...بمونه خواب

 هزار هب.هبر نمیخواست و داشت عمومی کالس علی.برم بیمارستان به هام بخیه کشیدم برای بود قرار بعد چندروز

 البته...بودم دیده یكبار فقط رو سارا حاال تا روز اون از...برم میخوام تنها خودم که کردم راضیش خواهش و اصرار

 تنهایی به داره خودش که بود گفته بهم...برم کجا امروز قراره که فهمید و پرسید حالمو و زد زنگ بهم هم دیشب

 هفته رآخ االن کمااینكه.میكردم کمكش میبایست منم...بكشه ستگیخ اینقدر نمیخواستم.میده ادامه رو تحقیق

 باشه استاد میز روی تحقیقمون دیگه دوشنبه تا میبایست ما و بود
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 شد دبلن صندلی روی از دیدنم با.رفتم سمتش به حضورش از متعجب.دیدم اونجا رو سارا رسیدم که بیمارستان به

 :گفت و

 سالم-

 كنی؟می چیكار اینجا تو...سالم-

 :گفت و فشرد محكم رو کیفش دسته

 بهتره نباشی تنها گفتم بكشی هاتو بخیه قراره امروز گفتی...شدم نگران خب...خب...من-

 :بود؟؟؟ زده کالسش از من خاطر به یعنی...بود ناشناخته برام محبتش...نشست لبم روی اختیار بی لبخندی

 بیفتی زحمت به نبود نیازی ولی...کردی لطف-

 نبود زحمتی...هن نه-

 بیام من تا بشین همینجا-

 بیام؟ باهات منم میخوای-

 :گفتم شیطنت با شدمه مفرد شخص دوم براش بازم اینكه از خوشحال

 !!!نداره ایراد من نظر از بیا بیای میخوای حاال...دربیارم لباسمو کال باید و پهلومه توی من بخیه-

 تازگی برام خجالتاشم...نكشم رو لپش و نرم تا گرفتم خودمو یجلو خیلی دیدم رو سارا شده قرمز چهره وقتی

 با.دبو نشسته همونجا هم هنوز سارا...زدم بیرون اتاق از و پوشیدم لباسمو کشیدم هامو بخیه اینكه از بعد...داشت

 :گفت و اومد سمتم به دیدنم

 خوبی؟-

 مرسی خوبم آره-

 نداشت؟ درد-

 ...زیاد نه-

 :گفتم زدیم بیرون که بیمارستان از

 میری؟ کجا االن-

 دیگه خوابگاه میرم-

 :گفتم و کردم فكری
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 شاپ؟؟ کافی بریم میخوای...میخوای-

 :گفتم دیدم رو متعجبش و خیره نگاه وقتی

 بریم؟...دیگه کنیم صحبت هم تحقیقمون راجب که بریم-

 :گفت و داد تكون سری

 بریم...باشه-

 :گفتم سارا هب رو نشستیم هم روبروی شاپ کافی توی وقتی

 باالخره؟ شد چی تحقیق-

 کنم کار روش باید هنوزم البته...نمونده ازش زیاد-

 بشه اینطوری نمیخواستم اصال...شدی تنها دست...که متاسفم-

 :گفت و زد لبخندی

 میكنم تمومش برم که چیه؟تهران حرفا این...بابا نه-

 :گفتم حرفش از متعجب

 چیكار؟ بری تهران-

 میرم بابام دیدن محض بیشتر...بیكارم هفته آخر طرفی از...شده تنگ بابام واسه دلم...خب-

 میشه؟ چی تحقیق پس...پس-

 میدم انجام کاراشو خونه...که گفتم-

 :گفتم دلیل همین به.زد سرم به فكری لحظه یه

 میام منم-

 :گفتم و کشیدم نجونمف دور دستمو...شد خیره بهم متعجب حرفم بااین بود آوردم باال قهوشو فنجون که سارا

 شه تموم خوبی به تحقیق این تا کنه کمک بهمون میتونه که میشناسم رو نفر یه-

 جدی؟کی؟-

 میشی آشنا باهاش رفتیم وقتی-

 تهران برمیگردم عصر شنبه سه من...باشه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 07فروزان  |تا انتهای راه 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

57 

 

 میگم من که همونجایی میریم هم پنجشنبه...نیست مشكلی-

 اون بهش و افتادم عمومحمد یاد لحظه اون اینكه از.شدم ناراحت هرانت بره قراره شنیدم وقتی ولی چرا نمیدونم

 قتو خیلی.داد دست بهم خوبی حس دلم ته باشیم هم با قراره که میكردم فكر این به وقتی ولی دادم پیشنهادو

 ...نمیكرد بد رو حالم بودن سارا کنار که بود

 عمومحمد پیش هم با تا میاد من دنبال هم سرراهش و هدار کار چندجایی میگفت...بیاد دنبالم سارا خود شد قرار

 لوارش.بود صبح نه ساعت قرارمون...بزنیم هم به رو قرار بخوایم که نداشتیم فرصتی دیگه اما بود ابری هوا.بریم

 یخیل کوه پای میدونستم که اونجایی از.کردم تنم و برداشتم هم رو سبزم پیراهن.پوشیدم لجنیمو سبز جین

 زا.پوشیدم هم رو مشكیم کوتاه پالتوی سر آخر و بستم گردنم دور هم رو مشكیم گردن شال اینجاس از سردتر

 :تگف و زد لبخندی دیدنم با.بود آشپزخونه توی مادرم...رفتم بیرون اتاق از از و زدم خودم به چشمكی آینه توی

 مامان خوشتیپ بخیر صبح-

 کجاس؟ بابا...بخیر صبح-

 بیارم حانهصب برات بشین...خوابه-

 بخورم عمومحمد با میخوام رو صبحانه...مامان نمیخورم-

 میكنی ضعف که اونجا تا-

 نداری؟ کاری برم باید دیگه من...خوبم نه-

 باش خودت مراقب...پسرم نه-

 البته...بود دار خونه هم مادرم و بود مهندسی شرکت یه رییس پدرم.زدم بیرون خونه از و کردم خداحافظی

 ...نداشت شدن شاغل به ای عالقه هیچوقت خودش اما داشت دانشگاهی یالتتحص مادرمم

 از.ودب گذشته نه از دقیقه ده...انداختم ساعتم به نگاهی.دیدم خودم منتظر ماشینش کنار رو سارا بستم که رو در

 لتویپا و قرمز مانتوی همرنگش دار پاشنه کفشای با مشكی دمپای شلوار.انداختم تیپش به کلی نگاهی همونجا

 موهاش از کم یه...بود گذاشته سرش روی هم قرمز طرح با مشكی شال.بود گذاشته باز رو هاش دکمه که مشكی

 من...اوففففف...شنیدم رو میترا صدای بازم که گذاشتم جلو قدمی...بود کرده زیباتر خیلی رو چهرش که بود بیرون

 شدست توی سینی...برگشتم سمتش میشد؟به ظاهر جلوم خانوم این عمو پیش برم بود قرار هروقت چرا نمیدونم

 :گفت و زد لبخندی...بود زرد شله توشون که مصرف یكبار ظرف چندتا و بود

 میبرید؟ تشریف جایی...آقافرهاد سالم-

  بفرمایید اجازه اگه البته بله...سالم-
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 براتون آوردم نذری...میكنم خواهش-

 هستن منتظرم خانوم که میبینید...دارم عجله من ولی ممنون-

 :گفت حرص با و برگشت سمتم به...انداخت سارا به نگاهی

 هستن؟؟؟ کی خانوم-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 بله؟؟؟-

 میچسبه داغ زرد شله سرده هوا بردارید تا دو بفرمایید خب...یعنی نه-

 خنده اب که رفتم  سارا سمت به "باشه قبول ممنون"گفتن با برداشتم کاسه دو بشم خالص دستش از اینكه برای

 :گفتم و ایستادم مقابلش...میكرد نگاه بهم

 بخیر صبح...سالم-

 :گفت خنده با

 سالم-

 :گفت و انداخت سرم پشت بعد و دستم به ای اشاره بعد

 انگار بخیرتره شما صبح-

 :گفتم سارا به رو و کردم پوفی.بود همونجا هم هنوز میترا.برگشتم عقب به

 شد دیر که بریم-

 :گفتم و گرفتم سمتش به رو زرد شله نشستیم وقتی

 داری؟ دوست که زرد شله-

 :گفت و کرد بو رو زرد شله عمیق

 خوشمزس که معلومه بوش از...عاشقشم...هوممممممم-

 نذریه...جان نوش-

 :گفت و خندید

 چیه نذر میدونم-
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 :گفتم میبردم دهنم سمت به رو قاشق که همونطور

 چیه؟؟ نذر-

 تو وصال نذر-

 با سارا میكردم سرفه که همینطور.افتادم سرفه به که اونقدر کرد گیر گلوم تو زرد شله که گفت اینو سریع اونقدر

 :گفت خنده

 حاال؟؟؟ شد چت-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 زدی؟؟؟ بود حرفی چه این-

 انداخت من به که ای توزانه کینه هاینگاه اون و انداخت تو به که ای عاشقانه نگاههای اون از...میگم؟ دروغ مگه-

 .نیست این از غیر هیچی

 :گفتم و دادم تكون سری

 بچس هنوز اون بابا-

 بشن؟؟؟ عاشق ندارن حق ها بچه مگه-

 :گفتم میزد حرفو این سارا اینكه از کالفه

 شد دیر...بریم بخور زردو شله-

 شدی؟؟ ناراحت-

 نیست مهم....نه-

 !!!!دیگه چته پس نیستی عاشقش که تو...میاد خوشش تو از اون بعدشم...نداشتم منظوری من...ببین-

 :گفتم و برگشتم سمتش به...کرد گل شیطنتم لحظه یه

 نیستم؟ عاشقش منم که میدونی کجا از-

 :گفت و برگشت سمتم به آروم...ایستاد راه وسط میرفت باال داشت که دستش

 داری؟؟ دوسش تو....اومممم...تو...یعنی-

 :گفتم و انداختم باال یا شونه
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 نیست بدی دختر-

 :گفت میكرد روشن رو ماشین که همونطور و گذاشت داشبورد روی رو زرد شله کاسه سارا

 قبووووول نذرش...واست داره نگهش خدا-

 نقدرای چرا نمیدونستم...بدم فشارش بغلم تو محكم میخواست دلم که گفت اینو حرص با اونقد...کرد حرکت بعد

 تلذ و انرژی بهم دعواها اون از بیشتر خیلی سارا با خندیدن که میكنم اعتراف اما شد آمیز صلح ما بطهرا سریع

 بعنوان حداقل منو یا باهامه تحقیق خاطر به...چیه؟ من به نسبت اون حس بدونم میخواست دلم خیلی...میده

 داره؟ قبول خودش دوست

 بود؟؟دلم شده عصبانی حرفم از واقعا یعنی...بود دهچسبی هم به بدجور ابروهاش.کردم نگاه نیمرخش به

 :گفتم همینم خاطر به بگذره سكوت توی مسیرمون و باشه ناراحت نمیخواست

 مثه من برای اون...بزرگترم ازش سال ده تقریبا من...بده کنكور قراره بعد سال...سالشه شونزده همش میترا-

 مبخوام تازه.نمیكنم فكر ازدواج به فعال من...نیست مهم بكنه من راجب میخواد فكری هر اون حاال میمونه خواهرم

 بفهمه منو و باشه نزدیک خودم به سنش که میكنم ازدواج کسی با مسلما کنم فكر

 که آهنگی با...زد رو ماشین پخش دکمه و شد خم فقط نزد حرفی اما برگشت چهرش حالت که دیدم وضوح به

 :کنم سكوت دادم ترجیح شد پخش

 خیالم تو از میشه رد یكی روز هر"

 حالم میشه خوب خیالش با

 ...هنوز نمیدونم

 ...عاشقشم شاید

 اون تا پنجره دم میشینم روز هر

  خیابون تو از بشه رد بیاد

 ...هنوز نمیدونم

 ...عاشقشم شاید

  میزنه تند داره قلبم

 داره تپش خیلی دیگه

 میری تو که سمتی چرا پاهام
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 داره کشش خیلی

 ...شاید عاشقتم

  دره رو چرا چشمام

 اینجام من نمیدونی که تو

  تو که میبینم خواب تو 

  دستام تو میذاری دستاتو

 "...شاید عاشقتم

 ممكنه یباشه؟یعن کسی عاشق واقعا نكنه...میكرد؟ فكر ترانه این به یعنی...بود فكر تو.افتاد سارا به دوباره نگاهم

 جمله..بود؟ کرده مشغول ذهنمو آهنگ این اینقد چرا...بود؟ چی خودم باشه؟حس بوده زندگیش توی کسی

 عنوان به ماشین این توی...االن که میدونم...مطمئنم خودم حس از من....نه...شاید عاشقتم:بود جالب برام آخرش

 ...همكالسی عنوان به...نشستم سارا کنار دوست

 چشمشاش حالت خوابمه توی هرشب"

  چشماش خجالت و شرم پره 

 ...هنوز ونمنمید

 ...  عاشقشم شاید

  بخوابم تا میكنم فكر بهش هرشب

  خرابم کرده منو جورایی یه

 ...هنوز نمیدونم

 ...عاشقشم شاید

  میزنه تند داره قلبم

 داره تپش خیلی دیگه

 میری تو که سمتی چرا پاهام

 داره کشش خیلی

 ...شاید عاشقتم
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  دره رو چرا چشمام

 اینجام من نمیدونی که تو

  تو که میبینم خواب تو 

  دستام تو میذاری دستاتو

 "...شاید عاشقتم

 ((ابراهیمی میثم-عاشقشم شاید))

 :گفت و زد حرف باهام باالخره متحرک پل دیدن با سارا رسیدیم کوه به وقتی

 شیم؟؟ رد پل روی از باید-

 نترس نداره ارتفاعی...آره-

 ...آخه اما-

 هست بهت حواسم...کنارتم من...نترس-

 میومد باد و بود ابری هوا چون اما نداشت ارتفاعی پل که درسته...اومد سمتم به آروم و کرد قفل رو ماشینش

 :گفتم و زدم بهش بخشی اطمینان لبخند...ایستاد کنارم...بشه بیشتر پل حرکتای بود شده باعث

 بیا راه من سر خب؟پشت نكن نگاه پایینو-

 خراب داشت هوا...نمیومدیم امروز کاش...بود شده تند کمی دخونهرو...کرد حرکت کنارم و داد تكون سری

 اراس که نمیشه...االن اما بمونیم رو شب شدیم مجبور علی با اونموقع و بود شده اینطوری هم دیگه بار یه...میشد

 !!!بمونه اینجا

 محكم دستمو و کشید جیغی ترس از سارا...بخوره بدی تكون هم پل شد باعث که اومد شدیدی باد لحظه یه

 :گفتم نگرانی با...بود پریده رنگش...برگشتم سمتش به...گرفت

 خوبی؟؟...سارا-

 :گفت و داد تكون سری

 بریم...خوبم خوبم آره...آ-

 اغمسر ناب حس همون بازم...بود گرفته رو دستم محكم سارا دست اینبار که تفاوت این با برداشتیم قدم دوباره

 از ترسش...اومد؟ همراهم بریم کجا قراره بپرسه ازم اینكه بدون امروز که داره اطمینان من به اینقدر یعنی...اومد
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 هنمیكن شک نمیبینم؟چرا چشماش توی خودمو از ترس لحظه یه بچسبه؟؟؟چرا بهم اینجوری بشه باعث افتادن

 دارم؟ بقیه با فرقی چه من مگه...بیارم؟ سرش بالیی ممكنه که

 از همیش مگه...نداشتم کشیدنش بیرون به ای عالقه منم بود سارا دست توی دستم عمومحمد کلبه به رسیدن تا

 گذشت؟ کوچیک و نرم دستای این

 دیدن اب سارا...بودن نشسته تخت روی که بود نفری دو از پذیرایی مشغول که دیدم رو عمو رسیدیم کلبه به وقتی

 :گفت و کرد بغلم همیشگیش لبخند با عمو...کرد رها رو دستم میومد سمتمون به که عمو

 ...پسرم اومدی خوش-

 شدم مزاحم بازم...عمو مرسی-

 :گفت تصنعی اخمی با عمو

 هاااا باشه آخر بار-

 :گفتم و زدم لبخندی...کنم معرفیش تا منتظره میدونستم.انداخت سارا به نگاهی بعد

  من خوب دوستای از یكی البته و دانشگاه توی من همكالسی.هستن شادمهر سارا خانوم ایشون...عمو-

 که خالی تخت سمت به هم همراه...کردم معرفی سارا به هم رو عمو...نشست لبش روی لبخندی حرفم این از سارا

 توی سارا...چسبید واقعا آورد برامون عمو که داغی لیوانی چای سرد هوای این تو...رفتیم بود نزدیک کلبه به

 :گفت و گرفت دستش توی رو چای لیوان...بود شده خیره اطرافش به سكوت

 قشنگه خیلی اینجا-

 میزنه گردنمو اینجا اومدم اون بدون بفهمه اگه...علیه و من پاتوق اینجا...خیلی آره-

 :گفت و خندید

 داشت؟؟؟ ایرادی چه بیاد اونم میگفتی خب-

 تحقیق واسه اومدیم...نیومدیم گردش واسه که ما-

 :گفت و نشست من کنار...اومد نسمتمو به...رفتن عمو مشتریهای وقتی

 کردی؟ گم راه...فرهادجان؟ اینورا از-

 میزدم سر بهتون حتما وگرنه نیومدم تهران اصال یعنی...دانشگاهمه وقت االن که میدونید...عمو نكن شرمندم-

 :گفت و گذاشت شونم روی رو دستش
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 پسرم میدونم-

 :گفت سارا به رو بعد

 باباجان؟؟ خوبی شما-

 :داد جواب بخندیل با سارا

 نمیومدم خالی دست وگرنه بیایم کجا قراره نمیدونستم من راستش...ممنونم خیلی-

 شده من خوشحالی باعث کلی خودتون اومدن...دخترم چیه حرفا این-

 میكنید؟ زندگی تنها اینجا شما-

 تنهام که وقته خیلی من...آره-

 نكردید؟؟ ازدواج هیچوقت یعنی-

 :فتگ و کشید آهی عمومحمد

 باشیم هم با زیاد که نخواست خدا ولی دادم دل بار یه...عمو چرا-

 :گفت بود شنیده که چیزی از ناراحت سارا

 کنم ناراحتتون نمیخواستم...متاسفم-

 چیه من پیش اومدنتون دلیل ببینم بگید حاال...نداره اشكالی...دخترم نه-

 :گفتم خنده با

 باشیم؟؟ داشته دلیل باید یعنی...عمو-

 اریب یه اون از غیر نمیومدی اینجا خانوما با تو اصال..اومدی نمی اینجا همكالسیت با هیچوقت جنابعالی چون بله-

 چطوره؟؟ حالش راستی...آوردی خانومو فرزانه که

 لبخندی.نداره فرزانه وجود از خبری اون که اومد یادم.بود دوخته چشم بهم کنجكاوانه که انداختم سارا به نگاهی

 :گفتم و زدم

 میرسونه سالم...عمو خوبه-

 درخدمتم من خب...باشه سالمت-

 :گفت و کرد دستی پیش من از قبل سارا
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 چیه؟؟؟ زندگی تو تفاهم به رسیدن راه شما نظر از...عمو کالم یه-

 :گفت آروم و زد لبخندی عمومحمد

 و من...زالل و پاک عشق یه...عشقه باشه داشته آرامش زندگیش توی آدم میشه باعث که راهی مهمترین...عشق-

 ههم برعكس...داشت فرق بقیه با برام همیشه...بچگی عشق...بود دخترعموم...بودیم هم عاشق خدابیامرز مهتاب

 دل بهش شد باعث تفاوتش همین...بود سرسخت و محكم خیلی اون بودن زبون بی و ساده که روستا دخترای

 زیاد ما خوشبختی عمر که حیف...حیف ولی...دادن بهم رو دنیا نگارا میخواد منو اونم فهمیدم که وقتی...ببندم

 رفح باهاش آخر بار برای بتوونم اینكه بدون...بیخبر شب یه که بود بدخیم اونقدر...داشت سرطان مهتاب...نبود

 رقه میكردیم دعوا هم با حتی گاهی...داشت فرق هم با اخالقمون ما...گذاشت تنها منو و گرفت جونشو بزنم

 ...بودیم هم عاشق دل ته از چون نشدیم خسته هم از هیچوقت...هیچوقت اما میكردیم

 شکا پر چشماش میكنه فكر همسرش به وقتی هنوزم سال اینهمه بعد میدونستم...کشید چشماش به دستی عمو

 فدای هم،دل نیز درمان و یارست از دردم"خووند آروم میگذشت کنارمون از که همونطور و شد بلند عمو...میشه

 "هم نیز جان و شد او

 کشیده دندون به رو پایینش لب...بود شده خیره عمو رفتن مسیر به ناراحتی با...شد کشیده سارا به نگاهم

 :زدم صداش آروم...بود شده قرمز ناراحتی از سفیدش صورت...بود

 سارا؟؟-

 و دلرحم اینقدر چرا دختر این...افتاد پایین چشمش از اشكی قطره چرخیدنش با همزمان...چرخید سمتم به

 :گفت و اومد بیرون کلبه از عمو که بزنم حرفی خواستم...شد فشرده اشكش دیدن با بود؟؟؟قلبم مهربون

 میمونید؟ من پیش که ناهار ها بچه ببینم-

 :گفتم عمو به رو.داد تكون رو سرش لبخندی با...انداختم سارا به نگاهی

 عمو؟؟ نباشیم مزاحم-

 بیاری هیزم بری باید که شو بلند...شو بلند-

 :گفتم متعجب

 من؟؟؟ عمو-

 ببینم بیای؟پاشو بار مرد نمیخوای تو مگه...تو که بله-

 هیزمه؟ کردن جمع به مردی عمو-

 هااان؟؟؟ بلدی آشپزی که تو دخترم...سخته کارای انجام به...نخیر-
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 :افتاد خنده با سارا

 رو غذایی هر نه...راستش-

 بیاره هیزم بره فرهاد تا من کمكم بیا هم تو...نداره عیبی-

 حس کردم همراهش خودم با اینكه از شده دوست عمو با اینقدر سارا میدیدم وقتی...بودم ناچار واقعا اینكه مثه

 که ناهاری روز اون...میده جواب آرومی به عمو و میكنه سوال ازش هنوز داره سارا که میدیدم.داد دست بهم خوبی

 سكوت سارا جلوی میشدم ناچار من و میذاشت سرم به سر عمو...بود عمرم غذای بهترین خوردم سارا و عمو کنار

 ...میبلعیدم لبخندشو و میشد تن چشمم همه میدیدم دلشو ته از های خنده هروقت...کنم

 اعتس یه تا اگه میدونستم...داشتیم کم همینو...کردن بارش به شروع ابرها که برگردیم میخواستیم سه ساعت

 ردک روشن رو بخاریش عمو کلبه توی...میشه غیرممكن پل روی از برگشتمون و میاد باال آب بزنه بارون اینجوری

 شههمی عادت به تختش عموروی...میكرد تماشا رو بارون و بود ایستاده پنجره کنار سارا...شه گرم کلبه فضای تا

 لبخندی و انداخت بهم نگاهی...ایستادم کنارش...رفتم سارا سمت به آروم و شدم بلند جا از...بود خوابیده

 :گفت آروم و دوخت چشم بیرون به دوباره...زد

 ...میكردم جان نوش آمپول کلی عوضش میرفتم بارون زیر هربار ولی...بودم بارون زیر رفتن راه عاشق بچگی از-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ها؟؟ میشدی پشیمون کارت از آمپوال بعد حتما-

 :گفت و داد تكون یسر

 خونمون کس هر...نداشتن آسایش دستم از اینا بابام...نو از روزی نو از روز دوباره رفت یادم آمپوال درد تا ولی آره-

 توی هندی فلفل ریختن تا بگیر مهمونا کفش کف عسل ریختن از...نمیموند نصیب بی من اذیتای از میومد

 غذاهاشون

 غرق که رفت عمومحمد به حواسم لحظه یه که خندیدم بلند صدای با کرده اییکار همچین سارا اینكه تصور از

 :گفتم و آوردم پایین رو صدام...بود خواب

 باشی شیطون اینقدر نمیاد بهت-

 دارم کار این واسه ای انگیزه نه میخوره شیطنت به سنم نه دیگه...نیستم االن-

 ناامیدانه اینقد سن این توی که شده باعث چی بفهمم شدمی کاش...شد خیره بارون به دوباره و کشید آهی بعد

 ...بزنه حرف
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 روی از تونستیم و بود نیومده باال هم اونقدرها رودخونه آب خداروشكر...اومد بند بارون که بود پنج تقریبا ساعت

 اام کشید خجالت کمی که درسته...گرفتم دستم توی رو سارا دست و شدم پیشقدم خودم بار این.بگذریم پل

 هب منو سارا که وقتی.کنم همراهیش که بود کافی برام همین و بخوونم چشماش توی از رو رضایتش میتونستم

 :گفت رسوند خونه

 داشتم نیاز خیلی گردش این به...ممنونم واقعا امروز بابت-

 ممنونم اطمینانت و همراهی از منم...خوشحالی که خوشحالم-

 :گفت و زد لبخندی

 خداحافظ-

 باش خودت مراقب...افظخداح-

 :گفتم و شدم خم کنه حرکت اینكه از قبل...شد ماشینش سوار و داد تكون سری

 خب؟؟ بده خبر بهم رسیدی-

 شچشما...میخورد صورتم به راحتی به نفسهاش...نبود بیشتر سانت چند فاصلمون...چرخوند سمتم به رو سرش

 اب که بودم خیره چشماش توی چقدر نمیدونم...شدم حسال خلع برابرش در میكردم حس...بود کرده جادوم عجیب

 بهم اینكه بدون بعد و انداخت گوشیش به نگاهی باعجله سارا.اومدیم خودمون به هردومون سارا گوشی صدای

 دستمو...کرد دنبال کوچه انتهای تا رو رفتنش مسیر چشمام...کرد حرکت و کرد آرومی خداحافظی بندازه نگاهی

 ندارم؟؟؟ خودم از اختیاری دیگه چرا...حسیه؟ چه این خدایا...کشیدم موهام به کالفه

*** 

 سارا

 نزدیک نت کافی فرهاد خود...کنه تایپ برامون رو تحقیقمون مطالب تا بریم نت کافی به فرهاد همراه بود قرار

 خوابگاه از انداخت میس گوشیم روی فرهاد وقتی.شدم آماده و پوشیدم لباس...داد پیشنهاد رو خوابگاهمون

 :گفتم و رفتم سمتش به دیدنش با...زدم بیرون

 سالم-

 :گفت و زد لبخندی

 خوبی؟...سالم-

 بریم؟؟...مرسی-
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 بفرمایید...بله-

 هم همراه رسیدیم وقتی.بودم کرده پاکنویس خودم رو شده آوری جمع مطالب.رفتیم نت کافی سمت به هم کنار

 هب که نگاههایی از.داد دستش به رو مطالب پوشه و گفت رو مدنموناو دلیل فرهاد.بود خانوم مسئولش.شدیم وارد

 فرهاد سمت به بار این نگاهم...چیه؟ سر از میاد براش داره که هایی عشوه این...شدم عصبانی مینداخت فرهاد

 ...قدیم دخترای دخترم...نمیكنه نگاهشم اصال...آفرین...اومد خوشم...رفت

 :گفت فرهاد به ورو خندلب با کرد باز رو پوشه که وقتی

 عالیه خطتون خودتون ماشاهلل که شما واای-

 :گفت و انداخت من به نگاهی خنده با فرهاد

 !!من نه خانومه خط-

 کافی از کرد پرداخت رو تایپ هزینه فرهاد وقتی...کرده طمع جدی جدی...عجبا...ماسید لبش روی لبخند دختره

 :گفت و کرد اخمی که کنم اختپرد هزینمو سهم خواستم...زدیم بیرون نت

 هاااا میكنی جیبت تو دست باشه آخرت بار-

 نمیشه که اینجوری آخه-

 !!!باشه آخرت بار...شد موردار هزینه واسه کنی،حاال آماده مطالبشو و تحقیق تنهایی تو نداشت موردی چطور-

 ببخشید...باشه-

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی

 بخوریم؟؟ ناهار یمبر موافقی...دوازدهه ساعت-

 :گفتم و زدم نه؟لبخندی که چرا داده پیشنهاد خودش که حاال...نمیومد بدم

 آره باشی من مهمون-

 :گفت و کرد اخمی

 میكنم فكری یه...بریم حاال-

 سفارش ور غذا وقتی...رفتیم داشت فاصله خوابگاه با دقیقه بیست تقریبا که رستورانی به همراه و گرفت تاکسی

 :گفت هادفر دادیم

 ...خودت با هم تحقیق تحویل زحمت-
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 میگیرمش میام خودم...باشه-

 ببخشیدااااا-

 :گفتم و خندیدم لحنش از

 میومدم خودم هم نمیگفتی...میكنم خواهش-

 شنیدن با...داد جواب "ببخشید"گفتن با.خورد زنگ فرهاد گوشی بعد لحظه چند چیدن میز روی رو غذا وقتی

 :نمیشدم متوجه حرفاش از هیچی اما شد تیز ناخودآگاه شامگو خط اونور نازک صدای

 افتادی؟؟ ما یاد شد چی...خانوم فرزانه سالااام-

 خطش پشت مخاطب به و زد لبخندی فرهاد که بود چی نگاهم تو کیه؟نمیدونم یعنی خدایا...اون بازم...فرزانه

 :گفت

 عزیزم شده تنگ برات دلم منم-

-... 

 بیام گهدی عمرا بازم؟؟؟پس وای-

-... 

 باش خودت مراقب...گلم باشه-

-... 

 خداحافظ...تو قربون-

 لیوان و کوبیدم بشقابم توی رو قاشقم کنم پنهونش نمیتونستم جوره هیچ که حرصی با کرد قطع رو گوشی وقتی

 انومخ صدقه قربون من جلوی حاال که داره احساسات آقا این مگه اصال...بودم کرده داغ...برداشتم رو نوشابه

 ودمخ به پوزخندی...نیست مهم واسم اصال...باشه زندگیشه؟خب توی کسی بگه میخواست مثال...چی؟ میره؟؟؟که

 عصبانیم بیشتر فرهاد لبخند با همراه سكوت...دختر باال زده گردنت رگ...نیست مهم اصال که خودت جون...زدم

 ...رفته فكر تو اینجوری حرفاش شنیدن با که داره دوسش خیلی حتما...میكرد

 پیاده من با هم فرهاد...دیدم خوابگاه جلوی رو خودمون اومدم که خودم به.خوردم چی غذا نفهمیدم اصال

 :گفت و ایستاد مقابلم...شد

 میبینمت دانشگاه فردا-

 :گفتم و دادم تكون سری
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 شدم تو مهمون من بازم که هرچند...ممنون امروز بابت-

 :گفت و زد لبخندی

 نداری؟؟ کاری...نداشت قابلی-

 ...:نمیبرد خوابم شب نمیگفتم اگه ولی نه یا درسته بزنم میخوام که حرفی نمیدونستم

 کیه؟؟ فرزانه...فر...میگم...اوممممم-

 بود سوالی چه این آخه...شدم ذوب نگاهش زیر.انداخت باال ابرویی و ایستاد مقابلم لبخندمعناداری با فرهاد

 بند که گرفتم فاصله ازش فوری نگاهش حالت دیدن با...چه؟ تو به بگه...عشقمه؟ بگه کنه ضایعت خوبه...دختر؟

 :گفت و زد لبخندی.کردم نگاه فرهاد به پرسشگرانه و برگشتم عقب به...شد کشیده کیفم

 ...خواهرمه فرزانه-

 چه؟؟؟ من به خب...خب-

 :گفت و شد خیره بهم آمیزی شیطنت لبخند با...انداخت باال ابرو واسم دوباره

 !اطالع محض...همینجوری-

 :گفتم و کردم مرتب دوشم روی رو کیفم

 خداحافظ-

 ...میكردم حس خودم روی رو نگاهش سنگینی خوابگاه درب به رسیدن تا اما شدم جدا ازش فوری

 وقت که مایی بود ممكن چطور...نشد باورم کرد معرفی کالس تحقیق بهترین عنوان به رو ما تحقیق استاد وقتی

 :پرسید ازمون لطیفی استاد که باشیم؟وقتی کرده عمل بقیه از بهتر داشتیم ریکمت

 کشید؟ طول چقدر تحقیقتون-

 :گفتیم هم با ناخودآگاه

 هفته یه-

 :گفت و خندید استاد

 !!!ینمیرس تفاهم به دارین تحقیقتون مثل هم خودتون شما که میبینم...شدم خیر بانی بنده اینكه مثل...به به-

 :گفت ما به رو دوباره لطیفی استاد...بیفتن خنده به کالس همه که شد باعث استاد طرف از حرف این گفتن

 هان؟ نداره ایرادی که خودتون نظر از...بذارم گروه یه توی رو نفر دو شما داشتین تحقیق دوباره اگه باشه یادم-
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 کل به رابطمون و کناربیایم مسئله این با بودیم تونسته که بود عجیب خودمم برای...بدم؟ جوابی چه نمیدونستم

 :شنیدم رو فرهاد صدای که بودم فكر همین توی...کنه تغییر

 !!!کردیم صبوری واقعا هم همینجا تا ما...نكنید ما به لطفا این از خواهشا استاد-

 براش بودن نم کنار در اینقدر...بود؟ کرده تحمل زور به منو یعنی...گفتم دروغ نشدم ناراحت حرفش از بگم اگه

 :بود؟؟ سخت

 نه؟؟ نیستن ناراحت زیاد انگار که شادمهر خانوم ولی-

 :گفتم استاد به رو فرهاد به کردن نگاه بدون و زدم لبخندی زور به

 شد تموم که خداروشكر...ناراضی یا راضی-

 بس شآت فكر به باید کم مک کنم فكر دادید ارائه شما که تحقیقی این با...داریم کار شماها با هنوز ما...شد؟ تموم-

 ها؟؟؟ بچه نه مگه...باشیم

 لبم روی هم خالی و خشک لبخند یه حتی...من اما میخندید هم فرهاد خود حتی...افتاد خنده به کالس هم باز

 ...کنم ظاهر حفظ نمیتوستم حتی که اونقدر بود گرفته فرهاد حرف از دلم...نیومد

 رو فرهاد صدای وقتی...نداشتم رو کسی حوصله...شدم خارج کالس از که بودم نفری اولین کالس اتمام از بعد

 ردهک تحملم زور به هم همینجا تا میگه اینكه...ببینمش نمیخواستم اصال...کردم تند قدم میزد صدام که شنیدم

 چیه؟ من با کارش دیگه

 :گفت متعجب و ایستاد جلوم

 نمیدی؟ جواب میزنم صدات هرچی چرا-

 :گفتم سرد و آروم

 !!!کنی تحملم بخوای بازم نداره دلیلی...شده تموم تحقیقمون دیگه که ما...داری؟ چیكار-

 میگی؟ چی هست معلوم-

 نداره ربطی من به دیگه نشدی متوجه اگه...میزنم دارم خودتو حرف-

 عنیی...گذاشتم زانوهام روی سرم و نشستم دیوار کنج...رفتم دانشگاه نمازخونه سمت به و گذشتم کنارش از بعد

 تحمل منو فقط اینمدت اون که میفهمم حاال اما...شدیم دوست هم با میكردم فكر من...من...تموم؟ دیگه واقعا

 قورت میفشرد گلومو داشت که کنم؟بغضی گله ندارم کنم؟حق گریه تنهاییم این از ندارم حق خدایا...میكرده

 ...نباید...بدم نشون ضعف نباید...دادم
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 :بود نوشته کردم باز که پیامشو...بود فرهاد...کردم بلند رو سرم گوشیم پیام زنگ صدای با

 خودم دوست رو تو من...سارا نگیر دل به توروخدا...کردم شوخی بخدا...نداشتم منظوری حرفم اون از من"

 بازم هنوگر نیستی ناراحت که بگو لطفا...نباش ناراحت ازم میكنم خواهش...بربخوره بهت نمیكردم فكر....میدونم

 "ها زشت اردک جوجه میكنم صدات

 اواقع شایدم...کنم اذیتش نمیومد دلم...کردم پاک رو بود ریخته صورتم روی که اشكی و خندیدم حرفش این با

 :کردم تایپ براش و رفت جواب سمت به دستم.میكرد شوخی

 "خوشكلم میدونم خودم که اینه مهم...زشت بگو تو"

 :بود فتهگ اونموقع که فرستاد پیام برام رو حرفی همون دقیقا و افتادم شدنش بستری و بیمارستان یاد حرف این با

 "نیستی؟ دلگیر...خانوم لعنت برمنكرش"

 "نیستم"

 "دوستیم؟"

 :کردم تایپ و کردم تعللی

 "دوستیم"

 "من دوست میشه شروع داره بعدی کالس که بیا زود پس"

 یخال صندلی اولین روی بقیه به کردن نگاه بدون شدم که کالس وارد...شدم بلند و انداختم ساعتم به نگاهی

 که شتمبرگ عقب به متعجب.رفت جلو به کم یه و خورد تكون صندلیم بعد لحظه چند نشستم که وقتی...نشستم

 ات نیشش شد باعث که نشست لبم روی لبخندی اختیار بی دیدنش با...نشسته سرم پشت درست فرهاد دیدم

 ...بلرزه لبخندش و نگاه از دینم و دل مبادا تا کردم نگاه جلوم به فوری...بزنه بهم چشمكی و بشه باز بناگوش

 تهگرف تصمیم...نمیشدیم اذیت درسی لحاظ از و بودن طوالنی که بود این مهر ترمای خوبی...بودیم آبان ماه اواخر

 صلهحو اصال...خوردم حرص خیلی...بیاد نمیتوونه و اومده پیش براش کاری گفت که برم بازار به مونا با عصر بودم

 دبو ترسیده بار یه چشمم چون اما کنم عوض هوایی و بیرون بزنم میخواست دلم...نداشتم رو موندن خوابگاه تو

 و بیحوصله.زد زنگ گوشیم که درآوردم سرم از رو مقنعم...برم تنهایی و کنم ریسک نمیخواستم هیچوقت دیگه

 :دادم جواب بندازم گوشیم به نگاهی اینكه بدون

 بله؟؟؟-

 سالم-

 ...:فرستادم گوشم پشت به شدمو باز موهای و نشستم صاف تختم روی فرهاد صدای شنیدن با
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 خوبی؟...سالم-

 میزد؟ عصبانی اینقدر صدات خوبی؟چرا تو مرسی-

 نیست چیزی...هیچی-

 افتاده؟ اتفاقی-

 ...فقط نیست چیزی که گفتم نه-

 :گفت و خندید

 شده؟ طوری...نه نگو هست چیزی میگم-

 شد کنسل و اومد پیش براش کاری که بازار برم دوستم با میخواستم فقط نه-

 برو فردا میخوری؟خب حرص همین خاطر به-

 شدم خسته نزدم بیرون خوابگاه از هفتس یه...برم میخواستم امروز من-

 بیام؟ باهات من میخوای...اومممم...خب-

 :گفتم متعجب

 بیای؟ تو-

 میكنم عوض هوایی یه منم...بریم هم با تا بیام ای خسته اینقدر اگه میگم خب-

 بشم مزاحمت نمیخوام اخه...اخه-

 میگم دارم خودم من...نیستی-

 میشم منتظرت اونجا...بازار میرم خودم من پس...مرسی-

 بریم هم با خوابگاهت میام خودم بذار نه-

 :گفتم و شدم بلند تخت روی از

 میشه دیر اینجوری...نه-

 خب برو آژانس با پس-

 میبینمت...باشه-
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 روی دوباره مقنعمو...برم بیرون فرهاد با قراره نمیشد باورم...کشیدم ای خفه جیغ خوشحالی از کرد قطع وقتی

 و کردم باز رو آرایشیم لوازم کیف...بودم ساده زیادی فرهاد با بودن برای...ایستادم آینه جلوی.کردم درست سرم

 ژهم جون به ریمل با.کردم سیاه هم رو چشمام داخل...میومد بهم خیلی رنگش.کشیدم بیرون رنگمو تیصور رژلب

 ونبیر اتاق از...بودم شده خوب حاال...کردم نگاه خودم به رضایت با...کشیدم ابروهام بین رو ابروم قلم...افتادم هام

 بازار به رسیدن تا...برسم دیر نمیخواستم.گیرهب آژانس برام تا خواستم خوابگاه سرپرست جعفری خانوم از و زدم

 ابتدای رو فرهاد رسیدم بازار به وقتی...بودم شده حساس خودم روی خیلی جدیدا...کردم نگاه خودم به چندبار

 :گفت لبخند با و ایستاد مقابلم...اومد سمتم به دیدنم با.دیدم خودم منتظر بازار

 مجدد سالم-

 شدم مزاحمت ببخشید بازم...سالم-

 :گفت و کرد اخمی

 باشی؟ من با نداری دوست خودت نیستی؟نكنه مزاحم بگم باید چقدر-

 :گفتم و شدم هول

 نبود این منظورم...نه نه-

 خب؟؟؟ مزاحمم مزاحمم نگو هی اینقدر پس-

 میفهمی اونوقت شدی خسته و گشتی بازارو کل وقتی...هم تو باشه-

 :گفت و خندید

 نمیشم ستهخ تو با من...نداره عیبی-

 چی نگاههاشو این خدایا...لرزید دلم نگاهش گرمای از...جدی یا شوخیه حرفش ببینم تا انداختم بهش نگاهی

 سخت برام ازش کندن دل بعدا که کنم عادت بهش اینقدر نمیخوام...بشم وابسته بهش کنم؟؟؟نمیخوام معنی

 بستن دل حق من...شه سخت ازش ندنک دل حاال که بستم بهش دلی من کندن؟مگه گفتم؟؟دل چی من...شه

 ...ندارم اونو با بودن لیاقت من...کنم فكر فرهاد به ندارم حق...کنم فكر هیچكس به ندارم حق من...ندارم

 :بود فرهاد...بخورم شدیدی تكون شد باعث نشست بازوم روی که دستی

 سارا؟کجایی؟؟ شده چت-

 شد پرت حواسم لحظه یه ببخشید...جا هیچ...هیچ...ها-

 :گفت و زد لبخندی
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 بریم؟-

 فرهاد با که باشه باری آخرین این بستم عهد خودم با...رفتیم بازار به هم همراه و دادم تكون سری

 !!!نمیتونستم...باشم فرهاد با نمیتونستم من...بشم بدعادت نمیخواستم...باشم

 هیچوقت کاش...برمیگشتم خوابگاه به لحظه همون نبودم فرهاد خاطر به اگه...نداشتم کردن خرید دماغ و دل

 عصبانی دیدنش از که بود اخمو و مغرور همكالسی همون هم هنوز فرهاد کاش...نمیشد خوب هم با ما رابطه

 دوستی این عمر که حیف...حیف اما...بود افتاده دلم به مهرش و بود کرده تغییر چی همه مدت این توی...میشدم

 ردد لحظه یه میرفتیم خوابگاه سمت به داشتیم فرهاد همراه که وقتی.نبود یطوالن میكردن فكر که هم اونقدرها

 :تگف و برگشت سمتش به نگرانی با فرهاد...زدم داد اختیار بی که شدید اونقدر کردم حس پهلوم توی شدیدی

 شده؟خوبی؟ چی-

 :گفتم و زدم چنگ رو بازوش درد از

 فرهاد...فر میمیرم...دارم...دا-

 سارا...بزن حرف خدا رو وت سارا...سارا-

 ...مطلق تاریكی بعدش و رفت سیاهی چشمام که بود گوشم توی فرهاد صدای هنوز

 دیدنم اب...بود ایستاده سرم باالی بابام...دیدم دستگاه و دم کلی بین و بیمارستان توی رو خودم کردم باز که چشم

 :گفت بارونی چشمایی با و شد خم سمتم به

 کردی عمر نصف منو که وت...بابا؟ گل خوبی-

 :گفتم بیحالی با

 ...بابا-

 میخوای؟ چی...بابا جان-

 اینجام؟ شده؟؟چرا چم من بابا-

 بیمارستان آوردت دوستت شد بد حالت...دخترم نیست چیزی-

 نیستش؟ کجاست؟چرا االن پس...آورده؟ منو فرهاد یعنی...فرهاد...شد بد حالم ماشین توی...اومد یادم...دوستم؟

 چنده؟ ساعت اباب-

 بابا صبحه سه-
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 بودم؟ بیهوش مدت اینهمه من بود؟؟یعنی صبح سه...کردم تعجب

 کرد؟ خبردار کی رو شما...رو شما-

 شدی بستری و شده بد حالت که گفت و زد زنگ بهم.کرد معرفی مونا خودشو...دوستت-

 :نیستم؟ مهم براش اصال بوده؟یعنی کجا اون پس...بودم فرهاد با که من کرده؟اما باخبرش مونا

 اینجا؟؟ از میبری کی منو بابا-

 بمونی باید فعال...دخترگلم-

 خوبم که من...چرا آخه-

 :گفت و کشید موهام روی دستی بابا

 نیستی خوب..بابا نیستی خوب-

 :پرسیدم ازش ترس با...افتاد گریه با بعد

 نكن گریه اومده؟؟؟بابایی سرم بالیی چه بگو سارا جون...بابا-

 :گفت و گرفت دستش توی دستمو اباب

 بشه چیزیت نمیذارم ولی میدم داراییمو همه...بابا میشی خوب-

 بگو بابا-

  بشی دیالیز باید میگن...افتادن کار از ت کلیه هردو میكن...میگن دکترا...عزیزم...دخترکم-

 انممام مثه قراره منم رد؟یعنینیاو طاقت و کشید یكسال مادرم که دردایی یعنی...دیالیز؟...کردم هنگ...زد خشكم

 :گفتم و دادم فشار رو بابا دستم زده وحشت...بشم؟

 بابا....کنم تحمل مامان مثه نمیتونم من بابا...بكشم درد نذار توروخدا...کنم تحمل نمیتونم بابا...نذار بابایی-

 بابااااااا...توروخدا

 رارهق اینكه فكر از...نداشتم تحمل من...رفتم حال از جاهمون که میدونم فقط زدم زار بابام بغل توی چقدر نمیدونم

 توی...نبود خبرب اما کنه پیدا کلیه برام تا میزنه دری هر به بود گفته بابا...میشدم دیوونه بكشم درد مامان مثه

 همب هم زنگ یه حتی بیمعرفت...نداشتم ازش خبری هیچ اما بود فرهاد از خبر یه اومدن به دلخوشیم تنها اینمدت

 ...نمیبخشیدمش اصال...بود شكسته مرده؟دلمو یا زندم ببینه بود نزده
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 اهدا مبه شو کلیه شده قرار جوونی یه گفت...شده پیدا کلیه برام گفت بهم بابا که بود شدنم بستری چهارم روز

 ...بودم خوشحال واقعا اما بود خودخواهانه...کنه

 باورم...نبودش میومد باید که اونی بازم اما اتاقیها هم همكالسیها...اومدن دیدنم به ها بچه که بود عملم دوم روز

 تنمیتوس حتی یعنی...میكنه؟ رها موقعیتی همچین توی رو دوستش دوستی کدوم...ارزشم بی براش که بود شده

 رو فرهاد سراغ ازش که نمیداد اجازه غروم اما بود اومده مالقاتم به هم محبی علی بزنه؟حتی بهم زنگ یه

 ...میتونم منم بشه من بیخیال میتونه اون اگه...بگیرم

 یطمح از نمیدونم...بود گرفته دلم...چرخوندم پنجره سمت به رو سرم...بودن رفته ها بچه که میشد ای دقیقه چند

 :گفتم اتاق در صدای بودم؟؟با دلتنگ یا بودم خسته بیمارستان

 بابا تو بیا-

 :گفتم برگردونم رو سرم اینكه بدون

 ..دی شدم میریم؟خسته کی بابا-

 تپش به دیدنش با قلبم...بود؟ اومده بود؟باالخره اومده...بود؟؟؟اون فرهاد این...این...زد خشكم چرخیدنم با

 و نشست تخت روی کنارم...اومد جلو میكرد نگاه بهم که همونطور فرهاد...بردارم چشم ازش نمیتونستم...افتاد

 :گفت آروم

 خانوم؟؟؟ خوبی-

 :گفتم کرده غضب

 شما احوالپرسیهای از-

 :گفت و زد بیرمقی لبخند

 بیام اینا از زودتر نتونستم که متاسفم...شرمندم بگم میتونم فقط-

 :گفتم ای مندانه گله لحن با

 نداشتم توقعی ازت االنم...باشی داشته منو هوای همش نداری وظیفه که تو...نباش شرمنده-

 نباش دلخور اما...نتونستم...نشد بخدا اما پیشت میومدم باید من...نزن حرف اینطوری توروخدا...سارا-

 خودم بیماری...بود سیاه چشماش زیر...داره غم نگاهش توی که انگار...نیست همیشگی فرهاد اون میكردم حس

 :پرسیدم دلهره با...رفت یادم رو

 شده؟؟؟ چی...فرهاد؟ خوبی-
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 :گفت و داد تكون سری

 نباش ننگرا...نیست چیزی-

 نمیگی؟ من به چرا...افتاده برات اتفاقی میكنم حس اما...اما-

 همین باشی ناراحت ازم تو نمیخوام فقط...نیست چیزی کن باور-

 :گفتم و زدم لبخندی

 نیستم-

 دوستیم؟؟؟-

 دوستیم...آره-

 :گفت و خندید

 میشنااا شروع دارن امتحانا که شو خوب زود...بخشیدی که مرسی-

 باشی مراقبت تحت باید فعال گفتن دکترا ولی خوبه حالم االنشم-

 !میشه راحتتر خودتم خیال اینجوری...بهتره بمونی-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 شده تنگ دانشگاه و خوابگاه واسه دلم...اینجا گرفته دلم-

 :گفت اروم و انداخت بهم نگاهی

 برگرد ترزود...سارا خالیه خیلی جات...بود شده تنگ تو واسه منم دل-

 من...بود کرده مجذوبم مشكیش نافذ چشمای...بودم شده خیره بهش زدنی پلک بدون...بودم شده نگاهش مسخ

 من همس فرهاد...بدم پیشروی اجازه عشقم به نمیتونستم...نمیشد اما...بودم باخته نگاهش به دلمو بود وقت خیلی

 نگرانی اب فرهاد...افتاد گونه روی اشكم و کرد باز سر دبو گلوم توی که بغضی...باشه من سهم که نمیتونست...نبود

 :گفت و اومد جلوتر

 سارا؟؟...خوبی؟...سارا-

 :گفتم هق هق با و گرفتم صورتم جلوی رو دستم

 برو میكنم خواهش...بذار تنهام...فرهاد برو-

 سارااااا-
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 برو توروخدا...فرهاد برو-

 آخه خدایا...بدم دستش از نمیخوام من...نبود من حق این خدا...زدم زار و کشیدم دراز تخت روی فرهاد رفتن با

 شد؟؟؟؟ اینجوری چرا؟؟چرا

*** 

 فرهاد

 گاهدانش توی...نمیداد تلفنامو جواب بودم رفته سارا مالقات به که روزی از...بودم نشسته خوابگاه چمنای روی شب

 شتاوان که کردم کاری چه یا زدم حرفی چه ستهناخوا نمیدونم...میشدم دیوونه داشتم...میكرد کج راهشو دیدنم با

 دوست...داشتم دوست رو سارا من...بودم شده روراست احساسم و خودم با که بود وقت خیلی...محلیهاس بی این

 ناو بدون نمیتونم دیگه که میدونم اما اومد پیش چطوری و کی حس این نمیدونم...عاشقشم...کمیه چیز داشتن

 تمنمیتونس...بترسم طرفه یه ظاهر به عشق این از که بود شده باعث سارا یهویی محلیهای بی این و...کنم زندگی

 ردهدرآو هم رو علی صدای حتی که بود شده تابلو رفتارم اونقدر...باشه نداشته احساسی من به اون که کنم تحمل

 :گفتم و زدم لبخندی...بود علی.کردم نگاه سرم پشت به کسی قدمهای صدای شنیدن با...بودم

 پسر ای زاده حالل چقدر-

 :گفت و نشست کنارم

 میكردی؟ غیبتمو چیه؟داشتی-

 !!!میرسی سر جنابعالی کنم خلوت خودم با دقیقه دو میخوام تا چرا میكردم فكر خودم با داشتم...نخیر-

 دیگه؟؟باشه مزاحمم من-

 :گفتم و گرفتم دستشو شد که بلند

 میگیری دل هب زودم چه...کردم شوخی...بابا بشین-

 :گفت و نشست دوباره

 نگرفتم دل به-

 معلومه بلندشدنت این از...بله-

 بمونی تنها نمیخوام...نگرانتم که اینه خاطر به پیشتم همش اگه من...شازده-

 نگرانی؟ چی واسه...احساساتت اون فدای-
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 تو درد اگه من...انگار نه انگار اصال...خودتی تو همش...حالت و وضع این...گیریهات گوشه این واسه...چی؟ واسه-

 !!!نیستم رفیق که نفهمم رو

 دکتر؟ آقای چیه من اِ؟؟؟درد-

 نمیشی؟؟ بگم؟؟؟؟ناراحت-

 :گفتم بود علی خود مخصوص که لودگی با

 !!!دارم طاقتشو من...بگو...دکتر؟ اقای شده چی...بده مرگم خدا وااای-

 :گفت و خندید علی

 نیستی بشو آدم که هم تو...کنن برسرت خاک-

 میكنم تبعیت دارم منم...شو جان علی همرنگ رسوا نشوی خواهی گفتن قدیم از...دیگه کنیم چه-

 نه؟؟ یا بگم دردتو میذاری...گمشو-

 بگو...آره-

 :خووند ریتم با و انداخت بهم معناداری نگاه علی

 ...مپرررررس که ام کشیده عشقی درد-

 چی؟؟؟ که خب-

 ...دلته توی هرچی بیرون بریز...نكن رنگ منو...بسه...موالیی بسه-

 میگی؟ داری چی...شدی؟ دیوونه-

 عاشقم منم...نداره رو حرف این که عاشقی...بابا ای-

 کردیاااا قاطی پاک...خوردی؟ چی امشب-

 دربیارم؟؟ برات شناسنامشو میخوای-

 عمتو؟؟؟ شناسنامه-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 رو شادمهر شناسنامه...نوچ-

 ...:آورد نمی روش به و داشت خبر چی همه از خودش...بود رفته پیش کجاها تا علی...دوختم چشم بهش متعجب
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 داری؟درسته؟؟؟ عالقه اون به...تو-

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 !!!بدجور-

 :گفت و خندید بلند علی

 گرفتم؟؟ اعتراف ازت باالخره دیدی...خودم به ول ای-

 ندی؟؟میخ چته...زهرمار-

 من جان نه...باشی؟ شده عاشق تو میشه باورش کی خداییش-

 علی نمیشه باورم خودمم-

 داشتی؟؟ محساس احساس تو آخه-

 بودنش با...حضورش از سرمستی با...دیدار اشتیاق با...دلتنگی با...اومد بوجود اما نداشتم-

 :گفت و گذاشت شونم روی رو دستش

 نكشه خوانندگی به کارت...شدی که شاعرم...به به-

 عاشقی این تو هنگم هنوز خودم من...علی نذار سرم به سر-

 میاین هم به خیلی...بود عالی انتخابت...گذشته شوخی از-

 جدی؟؟-

 !این تیكه دوتاییتون المصب...تو جون-

 :گفتم و زدم سینش به مشتی

 هاااا باش زدنت حرف مراقب...هوووو-

 :گفت و خندید

 بگی؟؟ خودش به قراره کی حاال ببینم...غیرتی عجب...شستت ناز...عاشقی پدر بسوزه...آخ آخ آخ-

 شه مشغول ذهنش نمیخوام...ترم امتحانات از بعد تا حداقل...بزنم حرفی نمیخوام فعال...نمیدونم-

 داریاااا خانومتو هوای میاد خوشم-

 :گفتم و خندیدم
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 هاااا کن آب دلمو خانومت خانومت بگو هی هم تو حاال میرقصم نزده خودم من-

 :گفت و خندید بلند دوباره علی

 خرابه خیییلی قلبت اوضاع اینكه مثه....نه-

 داغون...پسر داغونه-

 که تنیس تو کله تو عقل ذره یه اصال...کردی تنگ حرفات این با دلمونو هم زدیم یخ هم که تو بریم پاشو...پاشو-

 میشم؟؟ هوایی ممن نمیگی...نزنی یار دلتنگی از حرف عاشق یه جلوی

 شدی؟ هوایی تو االن...آهااان-

 براش شده تنگ اینقده دلم...تو جون اره-

 :گفتم و شدم بلند چمنا روی از

 درتماسی باهاش چهارساعته و بیست میدونم خوبه...ها میخوره برمنم غیرتم به داره که پاشو-

 :گفت میرفتیم خوابگاه سمت به که همونطور و شد بلند اونم

  دیدن مانند بود کی شنیدن یول اره-

 ...رفتم اتاق سمت به و کشیدم میكرد درد هم هنوز که پهلوم به دستی...شد خوابگاه وارد من از زودتر بعد

 دلم ویت حرفامو این از بیشتر نمیتونستم دیگه...زدم زنگ سارا به که بود ترم میان تعطیالت شروع از بعد روز دو

 از...بودم گذاشته قرار شاپ کافی توی باهاش...داد جواب گوشیم به باالخره تا کردم نذرونیاز کلی...دارم نگه

 دست از رو فرصت نباید...میرن یادم همشون دیدنش با میدونم اما میكنم مرور حرفامو دارم همش حاال تا دیشب

 ...بزنم بهش دلمو حرف نمیتونستم هیچوقت دیگه شاید...میدادم

 :گفتم و شدم بلند میز پشت از دیدنش با...اومد االخرهب تا شدم معطلش ای دقیقه پنج

 سالم-

 :گفت و نشست لبش روی جونی کم لبخند

 کردم دیر ببخشید...سالم

 بشین...نكردی دیر-

 :گفتم نشست مقابلم وقتی

 میخوری؟؟؟ چی-
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 بوده؟؟ چی مالقاتت این دلیل بگی میشه...ندارم میل چیزی-

 :گفتم سردش رفتار از متعجب

 ببینی؟؟ منو نمیخواست لتد یعنی-

 :داد جواب کالفه

 برم باید من...بزن حرفتو زودتر میشه اگه...نیست خواستن بحث-

 دختر نمیشناسمت شدی؟اصال سرد من با اینقدر شده؟؟؟چرا چت تو سارا-

 بودم اول از که هستم همونی...نشدم عوض من-

 :گفتم و دادم تكون سری

  ازم که زدم بهت حرفی من میكنم احساس همش...شدی عوض کل به...یستین میشناختم من که سارایی تو...نه-

 زدم؟؟ حرفی من...سارا آره...شدی دلخور

 :گفت بابغض با و دوخت چشمام به نگاهشو بود پایین سرش که سارا

 مطلب اصل سر برو میكنم خواهش-

 ...:دادم یهتك صندلی به و دادم تكون سری...شد رو و زیر آلودش اشک نگاه دیدن از دلم

 سارا؟...مطلب اصل سر میرم...باشه-

 :گفتم کرد که نگاهم

 چیه؟؟؟ ازدواج راجب نظرت-

 :گفتم و گذاشتم میز روی دستامو...دوخت چشم بهم حرفم از متعجب

 چیه؟؟؟ من راجب نظرت-

 :گفتم و شدم خم سمتش به...زدم اصلیمو حرف دیدم رو سارا سكوت بازم که وقتی

 چیه؟؟ من با جازدوا راجب نظرت-

 اما میكنه شوکش و متعجب زدنم حرف اینطوری میدونستم...دیدم رو گردشدش چشمای کردم نگاه که سارا به

 ارک این سریع اونقدر...شد خارج شاپ کافی از و شد بلند سرعت به بعد و کرد اخم لحظه یه سارا...نداشتم ای چاره

 ندکرد؟؟بل کاری همچین سارا شد؟؟؟چرا اینطوری چرا...بدم نشون واکنشی هیچ نتونستم لحظه چند تا که کرد رو
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 شهب سوار اینكه از قبل.رفتم سمتش به سرعت با...رفت ماشینش سمت به که دیدم...بره میذاشتم نباید....شدم

 :گفتم و ایستادم جلوش

 نگرفتم جوابمو هنوز میری؟؟؟من کجا-

 :گفت اخماش همون با

 لطفا ونش واضحتر؟؟؟مزاحم این از جواب-

 میكنی؟؟ اینطوری چرا...کردم خواستگاری ازت مزاحمم؟؟؟من سارا؟؟؟من-

 !نزن زنگ من به دیگم...موالیی آقای منفیه من جواب...دادم جوابتو منم-

 چرا...رفتارا اون...نگاهها اون چرا؟؟؟پس آخه اما...منفیه؟اما جوابش...رفت بیام خودم به تا و گذشت کنارم از بعد

 داره؟؟؟چرا؟؟ دوسم میكردم فكر

 نمیدونستم...بودم عصبی و کالفه...نداشتم ازش هم آدرسی هیچ...نمیداد رو جوابم سارا بازم که بود روزی دوسه

 هک بود تابلو اونقدر رفتارم...دلیل بی اونم باشه داده رد جواب بهم گه نمیشد باورم کنم؟؟؟هنوزم چیكار باید

 یتو و رفتم بیرون اتاق از بودم نشسته سالن توی همهشون که شب یه...هست چیزیم یه بودن فهمیده خانوادمم

 مادرم به کنم شروع بحثو اینكه برای...باشن داشته خبر ماجرا این از هم اونا میخواست دلم...نشستم جمعشون

 :گفتم

 ازدواج؟ کاندیدای از خبر چه...مامان-

 :گفت برمیداشت رو چای فنجون همونطورکه مامان-

 باشم نداشته ازدواجت به کاری دیگه شد قرار که من...تنیس خبری-

 شدین؟ بیخیال که کنم باور یعنی-

 :گفت و کرد دستی پیش فرزانه

 کرده انتخاب تا یكی،دو جای تازه...نه که معلومه-

 هستن؟ کیا جدی؟حاال-

 مصطفی دخترعمو سایه هم یكی اون...روبروییه دخترهمسایه نرگس یكیشون-

 : گفت و داد تكون فرزانه برای تهدید نشونه به رو انگشتش مامان

 نداری؟بازم ازدواج قصد بگی میخوای بازم...چیه؟ تصمیمت گفت رو چی همه لقت دهن خواهر این که حاال خب-

 شیم؟؟ بیخیالت بگی میخوای
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 :گفتم معطلی بی.بزنم حرفمو تا بود فرصت بهترین

 !!!نمیگم...نه-

 :داشتن هم قح البته که کردن نگاه متعجب همه

 نه؟؟-

 بگیرم؟ زن میخوام میكنید؟؟؟بده تعجب چرا-

 :گفت و انداخت گردنم دور دست خوشحالی با فرزانه

 شدی عاقل باالخره...شم فدات الهی-

 فحشت این به نه...شدنت فدا اون به نه-

 بخدا خوشحالم خیلی...داداشی ببخشید-

 :گفت پدرم بار این

 کنی؟ زدواجا میخوای واقعا تو فرهاد یعنی-

 شرط یه به فقط...نه که چرا-

 شرطی چه-

 کنم ازدواج کردم انتخابش خودم که کسی با...با میخوام من اومممم...من که اینه شرطش-

 :گفت و خندید مامان

 هست؟ کی حاال...کردی انتخاب طرفو خودت نگو...کلک ای-

 ...همكالسیهامه از یكی-

 گفتی؟؟ خودشم به-

 :موگفت م داد تكون سری

 !کردم خواستگاری ازش پیش چندروز راستش...راستش-

 :گفت و خندید بلند بابا

 بدی؟؟ بهمون عروسیتو کارت نیومدی مطمئنی...باباجان کردی رو کار همه که تو-

 !!!داد رد جواب بهم اون چون بله-
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 :گفت و کرد اخمی فرزانه

 !داده منفی جواب عروس نگو...تمومه کار میكردم فكر من...باش رو ما...به-

 بزنم حرف باهاش میخوام بازم...بكشم پاپس من که نمیشه باعث این ولی-

 پشتتم شیر مثه منم که برو...داداش برو-

 :گفتم و خندیدم

 !!!میفتی کنم فوتت که تو...چغندر برو-

 :گفت و کرد نازکی چشم

 نكنه درد دستش...داد منفی جواب کرد خوب اصال...لیاقت بی-

 :گفتم و دموبوسی ر صورتش

 گلم آبجی کردم شوخی...ببخشید-

 هااا باشه اخرت بار-

 معذرت...چشم-

 بود،حاال خداشون از دخترا نمیخواست اون"میگفت که شنیدم رو مادر صدای که برم اتاقم سمت به تا شدم بلند

 "نمیكنه قبول دختره شده عاشق خودش

 ...میگفت راست واقعا

*** 

 سارا

 مانزای بخاطر هم خانوم منیره...بود رفته کاری مسافرت به اوقات اکثر مثل که بابا...دمبو تنها خونه توی صبح از

 هک فرهاد یاد...میترسیدم واقعا...بمونم تنها اینطوری که بود نشده هیچوقت...بود رفته شهرستان به دخترش

 مات کرد استگاریخو ازم اونطوری که بشكونم؟وقتی دلشو تونستم چطور...بست حلقه چشام تو اشک افتادم

 نتظرم وقته خیلی که بگم دلم ته از و بگیرم دستم توی دستاشو میتونستم کاش...نمیشد باورم...بودم مونده

 کاش....فرهاد بودی من مال کاش...میزد پرپر صداش شنیدن برای دلم...نمیشد که حیف اما خبرم این شنیدن

 قایم زیرپتو خودمو و کشیدم ترس سر از جیغی...شد تاریک جا همه یهو...پریدم جا از بلندی برق و رعد صدای با

 صفحشو نور تاریكی توی...بزنم جیغ شد باعث گوشیم صدای شدن بلند بار این...میلرزید بدنم همه...کردم

 :گفتم شماره به کردن نگاه بدون و رفتم سمتش به...میشه خاموش روشن که میدیدم
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 کیه؟؟ الو...الو؟-

 فرهادمخوبی؟ سارا...سارا-

 هک بودم نگفته رو بودم کرده که دعایی آمین کنه؟؟هنوز نصیبت لحظه همون بخوای خدا از چیزی یه حاال تا شده

 ...:میخواستمش عاشقانه که مردی صدای شنیدن از بهتر چی...شد برآورده

 کجایی؟؟؟خوبی؟...سارا-

 :گفتم دلتنگی و ترس سر از کرده بغض

 ترسممی من...بیا توروخدا...فرهاد-

 میام االن خب؟من نرو جایی تو...میفتادم راه االن...باشه باشه-

 آدرس و زد زنگ بعدش دقیقه چند....برسه زودتر میكردم خداخدا...نشستم زمین روی کردم قطع که رو گوشی

 به آروم و کردم روشن رو گوشیم قوه چراغ...اونجاس دیگه دقیقه پنج تا و نزدیكه که گفت...گرفت ازم رو خونه

 رو در دیدم در پشت رو فرهاد تصویر و دراومد صدا به آیفون وقتی...اومد هم برق لحظه همون...رفتم پایین طبقه

 برای داره دلم که بیا...فرهاد بیا...میشنیدم رو دویدنش صدای...ایستادم سالن ورودی در جلوی و کردم باز براش

 ...دیدنته تشنه وجودم که بیا...میزنه له له دیدنت

 متمس به مضطرب فرهاد...نمیدونستم و بود شده تنگ براش دلم چقدر که فهمیدم تازه دیدنش با کرد باز که رو در

 :گفت و ایستاد مقابلم...اومد

 بزن حرف سارا...سارا...خوبی؟-

 :گفتم و دادم تكون سری

 ...فرهاد خوبم...خوبم-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 !اومده سرت بالیی میكردم فكر...رسیدم تا شدم زنده و مردم صدبار-

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی

 ببخشید-

 و شلوار و تاپ با که دیدم و اومدم خودم به لحظه یه...کردم داغ...بود شده صورتم میخ دادن جواب جای به اون اما

 فرهاد اون...هببین اینطور منو که نبود مهم برام اما بودم شده معذب نگاههاش از...ایستادم جلوش روسری بدون

 که بگذرم کنارش از خواستم منه خیره هم هنوز دیدم وقتی...میبردم لذت نگاههاش از...بود من عشق...بود من
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 حرامه؟؟؟من مرد آغوش گفته کی...خدایا...افتادم بغلش توی بودم داده دست از تعادلمو که من و کشید دستمو

 ولی ببخش رو بندت خدایا...حالله ابد تا برام معشوقم آغوش...فرهاد مثل مردی آغوش که میكنم اعالم...همینجا

 بگذرم عشقم تن گرمای از نمیتونم من

 :کرد زمزمه گوشم کنار...بست حلقه دورم فرهاد دستای

 !!!انصاف بی بود شده ذره یه برات دلم-

 لذتی چه...راضیم ریبگی جونمو االن همین اگه خدایا...شد حلقه کمرش دور و دراومد حرکت به اختیار بی دستام

 مترمحك فرهاد دستای...بستم چشمامو و گذاشتم ش سینه روی رو بمیری؟؟؟سرم عشقت آغوش تو اینكه از باالتر

 تو ابد تا میخواست دلم...انداخت دلم توی رو قشنگی حس موهام روی دستاش نوازش...شد کشیده دورم قبل از

 :گفت و انداخت بهم نگاهی...کرد جدا خودش از نوم فرهاد که گذشت چقدر نمیدونم...میموندم آغوشش

 تو بدون میخوامت؟نگفتی چقدر...عزیزی؟ چقدر بفهمی میخواستی...خانوم؟ میدن دوری با عاشقو یه دل جواب-

 میكنم؟؟ دق

 :گفتم و زدم شرم سر از لبخندی

 ...ببخشید-

 میترسیدی؟؟ اینقدر که بود شده چی...سارا نبود عذرخواهی من جواب-

 :گفتم و انداختم گوشام پشت رو هاممو

 ترسیدم لحظه یه...بودم تنها...خب-

 :گفت متعجب

 نیست؟ اینجا هیچكس تنها؟؟؟یعنی-

 دخترش خونه شهرستان رفته خدمتكارمونم خانوم منیره...سفر رفته بابام...نه-

 :گفت و کرد اخمی

 بمونی؟؟ تنها خونه میخواستی جنابعالی یعنی-

 کنم؟؟؟ چیكار خب-

 ...آشنایی فامیلی وستید-

 :گفتم و نشستم...رفتم سالن مبل اولین سمت به...کشیدم کنار رو خودم
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 بمونم خونه دادم ترجیح...نیستم راحت کسی با یعنی...ندارم باهاشون خوبی رابطه زیاد من-

 :گفت و نشست کنارم...اومد سمتم به فرهاد

 برمیگرده؟ کی بابات-

 دیگه هفته یه شاید...نمیدونم-

 چی؟؟ خانوم منیره-

 نمیدونم اونم-

 آره؟؟ بمونی تنها رو هفته یه میخوای تو بعد-

 :گرفت رو ای شماره...درآورد جیبش توی از رو گوشیش که بودم نداده رو جوابش هنوز

 مامان سالم...الو؟-

-... 

 برمیگردین؟ کی مامان...نیستم خونه...نه-

-... 

 راهین؟ تو االن یعنی-

-... 

 باشین داشته امادگی زدم زنگ...دارم مهمون یه واستون برگشتم وقتی...دوستامم از كیی خونه من-

-... 

 :گفت و زد لبخندی

 میشین خوشحال ببینین...آشناس-

-.... 

 فعال مرسی...باشه-

 :گفت من به رو کرد قطع که رو گوشی

 ببند رو چمدونت برو-

 چمدونمو؟؟چرا؟؟-
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 ما خونه میریم رو مدت این-

 :فتمگ منتعجب

 چی؟؟ شما؟؟؟برای خونه-

 بزرگی ینا به خونه این توی هفته یه تو کنم تحمل میتونم میكنی فكر...نمونی تنها اینجا اینكه چی؟؟برای برای-

 باشی تنها

 ...من فرهاد اما...اما-

 نداری؟؟؟ اعتماد من به...سارا-

 ...:نبود اینجا االن ناو که نداشتم اعتماد میپرسید؟اگه که بود سوالی چه این...کردم نگاش

 بشم مزاحم نمیخوام من ولی دارم که معلومه-

 دیدنتن مشتاق کلی که فرزانه و مامان تازه...نیستی-

 میشناسن؟؟؟ منو یعنی-

 :گفت و شد بلند

 !!!میكنه ناز واسش داره فعال و برده پسرشونو دل خوشكل خانوم یه میدونن...بله-

 :گفتم حرفش از زده خجالت

 !!!فرهااااد-

 :گفت آروم

 فرهاد؟؟؟ جون-

 :گفتم و شدم بلند...ندارم جنبشو من...پسر نزن حرف اینطوری...پایین ریخت هری قلبم...خدا ووووی

 خب میكشم خجالت من-

 اینمدت میتونم من معذبی من خاطر به اگرم...فرزانه هم خونس مامانم هم...نیستی تنها اونجا...چی؟ برای خجالت-

 علی خونه برم رو

 ...آخه-

 هست؟؟؟ حواست میكنیااا ناز خیلی جدیدا...دیگه برو...سارا-
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 برم میخواستم واقعا یعنی...نمیشد باورم...رفتم اتاقم سمت به و انداختم شیطونش چشمای به نگاهی

 طرفی از...دادمه؟؟ رد جواب پسرشون به میدونستن خانوادش که حاال اونم...کردم؟ قبول رویی چه با...خونشون؟؟

 سنگ از که من...نشه؟؟ اراده بی و ببینه رو محبت همه این که کیه...رفت ضعف دلم عالقش و توجه همه این از مه

 اقتشلی من که درسته...گذاشت قلبم توی رو عشقش و کرد ترمیم شكستمو دل که فرهادی برابر در اونم...نیستم

 دم؟؟؟ب دست از اونو دیرتر کم یه اگه داره اشكالی چه اما ندارم رو

 جلو و زدم لبخندی...جنتلمن بابا اوه...کرد باز برام رو جلو در و گذاشت ماشینش عقب صندوق چمدونمو فرهاد

 خیالم توی همیشه...درآورد حرکت به رو ماشین و نشست فرمون پشت...زد دور رو ماشین و بست رو در...نشستم

 هک همین...بزنم حرفی نمیتونستم...بود کشیده ته ذهنم لغت دایره بودش که االن اما میزدم فرهاد با حرف کلی

 ایصد وقتی...دادم تكیه پنجره به رو سرم و کردم حلقه هم توی دستامو...داشت لذت دنیا یه برام بود کنارم االن

 ...:بستم رو چشمام شنیدم رو ماشین پخش

  راهی دو تو درست راه دیدن مثه عشق"

  ماهی مثه تاریكیا تو که تو مثه عشق

  لب رو اشک شوری مثه عشق

  هرازگاهی قشنگه که

  عسل طعم با زهره مثه عشق

 ...جونه مثه

  شبه نیمه رویای مثه عشق

 ...نمیمونه

  فقط که فقط عشقه مثه عشق

  مهربونه قلبای توی

  غم با منه دل درد مثه عشق

  آدم یه خیسه چشمای مثه

  شدنه راه به سر دلیل

  خستم همه از تو غیر یعنی عشق

  هستم مواظبت میگی یعنی
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 "منه نجات راه مثه

 دست از تصور حتی که شد داشتنی دوست حد این تا من برای مرد این کی...شد کشیده فرهاد سمت به نگاهم

 سمتم به بود کرده حس نگاهمو سنگینی که بود؟؟؟فرهاد جون دادن دست از مثه برام هم دادنش

 :دوختم بیرون به نگاهمو دوباره و دادم میقتریع لبخند با جوابشو...زد لبخندی...برگشت

  دستات مثه خیس صورت یه لمس مثه عشق"

  فریاد مثه شب دل تو آتیشه مثه عشق

 دفعه یه که تو مهر مثه عشق

  افتاد دلم به هوا بی

 غروبه تو ته و سر بی بغضای مثه عشق

  خوبه ولی بیخودیه گریه مثه عشق

  سال اول بارون مثه عشق

    میكوبه نجرهپ رو که

  غم با منه دل درد مثه عشق

  آدم یه خیسه چشمای مثه

  شدنه راه به سر دلیل

  خستم همه از تو غیر یعنی عشق

  هستم مواظبت میگی یعنی

 "منه نجات راه مثه

 (( ابراهیمی میثم-راه به سر))

 اآشن خانوادش با اینطوری ستنمیخوا دل اصال...بودم گرفته استرس...کرد متوقف رو ماشین خونه روبروی فرهاد

 دهش پا کاره یه دختره نه؟نمیگن یا هست درست نظرشون در کردم که کاری اصال که نكردم فكر لحظه یه...بشم؟

 حیاط داخل رو ماشین و زد رو در ریموت داده؟؟؟فرهاد بهش هم رد جواب تازه که خواستگارش خونه اومده

 کنارم...اومد سمتم به و کشید بیرون ماشین عقب صندوق از رو نمچمدو فرهاد...شدیم پیاده ماشین از...برد

 :گفت و ایستاد
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 دیگه تو بریم...ایستادی؟ چرا-

 میكشم خجالت من...من فرهاد-

 خانوم؟ میكشی خجالت چی از-

 بگم؟؟ چطوری...یعنی...که نیست درست اینجوری خب...خب-

 من کردی فكر بعدشم...هستن ناراحت ازت اونا دادی رد جواب من به چون که نكن فكر این به اصال...ساراخانوم-

 بده گوش که نه،کیه بگو تو...میام؟ کوتاه

 :گفت گوشم کنار آروم بعد

 !!!خودمی مال آخرش و اول تو-

 وت اینطوری کسی میشه مگه...شنیدم رو فرهاد بلند خنده صدای که...انداختم پایین رو سرم حرفش از گرفته گر

 کنی؟آروم سرکوب رو خواستنت بخوای و باشی عشقت کنار میشه مگه...نبری؟ لذت و نهبدو خودش برای رو

 عرق دستام...زد صدا رو مادرش فرهاد...بود بزرگی خونه...رفتیم باال حیاط های پله از و برداشتم قدمش کنارش

 باال نگاهم شد باز ورودی در که وقتی...ایستادم فرهاد کنار در جلوی...میترسیدم واکنششون از...بودن کرده

 بازوهام روی رو دستاش...اومد جلو...کرد تزریق بهم رو آرامش تمام بود ایستاده جلوم لبخند با که خانومی...اومد

 :گفت و گذاشت

 اومدی خوش خیلی...دخترم سالم-

 :گفتم و دادم تكون سری

 شدم مزاحمتون ببخشید...خانوم ممنونم...سالم-

 بریم سرده هوا تو عزیزم؟؟بریم چیه مزاحم-

 بیشتر خوبیش از...میكنم چیكار اینجا و هستم کی نپرسید حتی...برد خونه سمت به و گذاشت پشتم دستشو بعد

 رماد...بودن ایستاده منتظرمون جوونی دختر و میانسال مرد...ایستادیم خونه بزرگ سالن توی...کشیدم خجالت

 :گفت لبخند با فرهاد

 پدرشه آقامرتضی هم آقا این و...فرهاد رخواه فرزانس دخترخانوم این-

 :گفتم و دادم تكون سری

 خوشبختم خیلی-
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 کپی که فرزانه برعكس...مادرش نه بود پدرش شبیه نه فرهاد که بود عجیب...دادن جوابمو لبخند با هردوشون

 به رو بود هراز اسمش که فرهاد مادر...بشه آب خجالتم یخ کمی که بود شده باعث خانوادش گرمای...بود مادرش

 :گفت فرهاد

 ...اتاق نمیخوای جان فرهاد-

 :گفت من به رو

 چیه؟؟ تو اسم دخترم راستی-

 :گفتم سوالش این از متعجب

 اسمم؟؟؟-

 اسمتو هیچوقت اما بده نشون ما به عالقشو مورد دختر قراره که گفته ما به فقط فرهاد بخوای راستشو...آره-

 نگفت بهمون

 ساراس اسمم...من-

 :گفت فرهاد به رو و انداخت باال ابرویی...کنه تعجب که بود اون نوبت بار این

 واقعا؟؟؟-

 :گفت مادرش به رو...اومد سمتمون به و داد تكون سری فرهاد

 بنده عشق...هستن شادمهر سارا ایشون...خانوم مامان بله-

 :زد نهفرزا که حرفی وبعد شنیدم مادرشو و پدر خنده صدای...شدم داغ حرفش این از

 !ببینم عروسیتو بود مونده دلم به آرزو خدایی...داداش ول ای-

 :گفت خواهرش به رو فرهاد

 ...بچه برو-

 :چرخید من سمت به بعد

 بدم نشون اتاقتو باال بریم-

 :گفت و کرد باز رو رفت،در چپ سمت اتاقهای از یكی سمت به فرهاد...رفتم باال ها پله از سرش پشت

 خانوم بفرمایید-
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 ضعری پنجره زیر درست و وسطش ای یكنفره تختخواب که بود بزرگی تقریبا اتاق...شدم اتاق وارد و رفتم لوج

 وسط چمدونمو فرهاد...بود اتاق راست سمت که دیواری کمد جز به نبود توش خاصی چیز...بود شده گذاشته اتاق

 :گفت و گذاشت اتاق

 خب؟؟ نكن بیغری احساس هم اینجا...بگو بهم خواستی چیز اگه-

 :گفتم و زدم لبخندی

 شد زحمتت...مرسی-

 :گفت و کرد اخمی

 !!!نمیزدی رو حرفا این هیچوقت کردی چه من دل با میدونستی اگه...نیستی؟ مزاحم بگم باید چنددفعه من-

 قشنگش؟؟ و ناب حس برابر در میگفتم چی...کردم سكوت و انداختم بهش نگاهی

 :گفت و ایستاد مقابلم...اومد جلوتر

 خانوم؟؟ کن اشاره فقط داشتی هرکاری...من و باباایناس مال هم روبرویی اتاق دو...فرزانس اتاق کناریت اتاق-

 ...مرسی بازم-

 پایین بیا کن عوض لباستو...میكنم خواهش-

 آروم لبسامو...رنگم قرمز تونیک با و آوردم بیرون مشكیمو شلوار...رفتم چمدونم سمت به رفت بیرون فرهاد وقتی

 توی پدرم اینكه با...کردم مرتب سرم روی رو شالم و ایستادم دیواری کمد شده نصب آینه جلوی...کردم عوض

 فرهاد یاد لحظه یه...بشم ظاهر بیحجاب دیگران جلوی نمیتونستم هیچوقت خودم اما بود گذاشته آزادم پوشش

 هب گناهمو ولی کردم گناه میدونم خدایا...تنشس لبم روی لبخندی...بودم ایستاده جلوش وضع اون با که افتادم

 ...ببخش عاشقم قلب خاطر

 :گفت و شد بلند دیدنم با...بود سالن توی فرزانه فقط...رفتم بیرون اتاق از

 بشین بیا...ساراجون بیا-

 و خندید دید نگاهمو که فرزانه...نبودش فرهاد...چرخوندم اطراف به رو سرم...نشستم کنارش و رفتم سمتش به

 :گفت

 نداره دید اینجا به راهروء ته آشپزخونه..آشپزخونس توی فرهاد-

 یشمنف جواب اون به نه میگفت خودش با حتما...بندازم پایین رو سرم شد باعث که بود چی نگاهش توی نمیدونم

 :گفت و گرفت دستمو فرزانه...انتظاریش چشم این به نه
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 باورمون اصال کنه ازدواج میخواد گفت فرهاد که وقتی...نساراجو نداره حد که خوشحالم دیدنت از اینقدر-

 کالم یكه جوابش فرهاد ولی میكرد معرفی بهش دختر کلی مامان..مینداخت گوش پشت همش فرهاد آخه...نشد

 نه...بود

 :گفتم اومد تووجودم یهو که حسادتی حس با

 میدید؟؟؟ رو اونا فرهادم-

 :گفت و خندید بلند فرزانه

 باشه راحت خیالت...نمیدید رو دخترا اصال تازشم...توء عاشق فقط داداشم...نداشتیمااا حسودی...عزیزم وااای-

 میكردم؟؟؟ اینطوری چرا...شدم عصبانی خودم رفتار از

 مقابلم و زد لبخندی نگاهم دیدن با...شدن سالن وارد مادرش و پدر همراه فرهاد که بگم چیزی خواستم

 :گفت فرزانه به رو...نشست

 میومد؟؟؟ راهرو ته تا خندت صدای که شده چی-

 خدا هرروز...میكردن هم با بحثایی چه مامان و فرهاد این نمیدونی میگفتم ساراجون به داشتم...داداش هیچی-

 !!!کرده گیر دلش عجیب حاال اما...نه میگفت آقا و میكرد معرفی بهش دختر یه مامان

 :گفت زانهفر به رو بعد و انداخت من به نگاهی فرهاد

 حرفاست؟؟؟ این وقت االن..جان فرزانه-

 ...دادی راه دلت به حسابی تكونی خونه یه آخرش دیدی...میگم؟ دروغ مگه-

 :گفت مادرش به اینبار فرهاد...کردم قالب هم توی دستامو.  انداختم پایین رو سرم حرفش این با

 بگی؟ وروجكت این به چیزی یه نمیخوای شما مامان-

 :گفت و خندید زهراخانوم

 شنید کوچیكترا از باید رو حق حرف-

 واقعا نكنه درد شما دست-

 خر از فهمیدیم وقتی کن ندارم؟قبول ازدواج قصد من میگفتی راست و چپ که نبودی تو مگه پسرم خب-

 کردیم تعجب خیلی پایین اومدی شیطون

 !بندازین یادم منو حرفای هی شمام حاال-
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 :گفت پدرش اینبار

 !!!کرده نرم رو تو مغرور دل چطوری ساراخانون که مونده فقط مامانت جان فرهاد-

 :گفت ای کالفه لحن با فرهاد

 سنگینترم اتاقم توی برم...میكنین رو گفتم هرچی بمونم اینجا دیگه دقیقه یه من اینكه مثل-

 :گفت فرزانه

 !!!نمیگیره دل به زنداداش...داداشی نشو ناراحت حاال-

 داشتم...دوختم فرهاد به نگاهمو...دراومد صدا به گردنم های مهره که کردم بلند سرمو سریع نقدراو حرفش این با

 کنم؟؟؟ پنهون لبخندمو که بود سخت چقدر...داداش؟؟؟ زن...میشدم آب خجالت از

 وراینط اصال ولی میشم ناراحت حرفا این با میكرد فكر شاید...نزد حرفی و رفت فرزانه به ای غره چشم فرهاد

 ...نبود

 فكرشو که اونی از زودتر خیلی بود شده باعث خانوادش صمیمی و گرم رفتار....بودم خونشون که بود روز دو

 ومجل زیاد...میدیدم ناهار و شام موقع فقط رو فرهاد...میگذشت فرزانه با وقتم اکثر...بشم راحت باهاشون میكردم

 حرفی خانوادش نه خودش نه میدیدم اینكه از...میكنه بممعذ حضورش میكرد فكر شاید نمیدونم...نمیشد ظاهر

 ...نمیزدن خواستگاری راجب

 واستممیخ وقتی...بردارم رو بود مونده جا وسایلمو از دوتا یكی تا برم خونه به میخوام گفتم فرزانه به که بود عصر

 ریدمخ...داشتن یادگاری ازم رفتنم با حداقل اینطوری...بخرم هدیه واسشون تا برم بازار به که زد فكرم به برگردم

 شیمگو به نزده زنگ بهم کسی اینكه از متعجب...بود ده کردم نگاه ساعت به وقتی که اونقدر کشید طول خیلی

 از همه از بیشتر...بودن شده نگرانم کلی االن تا حتما...بود شده خاموش گوشیم...من خدای وااای...کردم نگاه

 خونشون سمت به و گرفتم دربست فوری...نداشت اطالع رفتنم بیرون از آخه..میترسیدم فرهاد واکنش

 شنیدم صداشو اما زد رو در صدام شنیدن با فرزانه...زدم رو زنگ رسیدم خونه به وقتی...میترسیدم خیلی...رفتم

 "اومد سارا داداش"گفت که

 وفرزانه آقامرتضی و زهراخانوم مشد سالن وارد وقتی...شدم خونه وارد...کن کمک خودت خدایا...خونس پس وااای

 زا صورتش...میومد پایین ازش عصبانیت با فرهاد که شد دوخته ها پله به نگاهم...دوختن چشم بهم نگرانی با

 بیام ودمخ به اینكه قبل و اومد باال دستش بزنه حرف ای کلمه اینكه بدون رسید که بهم...بود شده قرمز عصبانیت

 سمت به سرم و افتادن دستم از خرید های کیسه که بود یهویی و محكم ضربش نقدراو...اومد فرود صورتم روی

 :گفت که شنیدم رو آقامرتضی صدای...شدنه خورد دهنم تو دندونام میكردم حس...چرخید مخالف

 شدی؟؟ دیوونه...فرهاد-
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 :گفت بلندی صدای با من به رو کسی به توجه بدون فرهاد اما

 من میذاشتی؟؟؟نمیگی روشن لعنتیتو گوشی اون نباید...میدادی؟ من به خبر یه نباید...بودی؟ رفته گوری کدوم-

 میكردم؟؟؟ باید غلطی چه من میومد سرت بالیی زدم؟؟؟اگه زنگ بهت چقدر میشم؟؟؟میفهمی دیوونه

 و گذاشتم شده کبود فرهاد سیلی ضربه از بودم مطمئن که گونم روی رو دستم...بست حلقه چشمام توی اشک

 :گفتم کرده غضب

 ...بدم محبتاتونو جواب...جواب میخواستم...بخرم هدیه براتون تا...تا بودم رفته من...من-

 :گفتم هق هق با شدن سرازیر که اشكام

 شده خاموش گوشیم نبود حواسم...کنم نگرانتون نمیخواستم بخدا-

 :گفت بود عصبانی هم هنوز که فرهاد

 از نمیخوای مگه...کنم؟ فراموشت نمیگی مگه...چیكار؟ میخوام رو ت هدیه ندارم خودتو وقتی من...دختر آخه-

 که...بودم؟ عاشقش که داد بهم کسی یه روزی یه اینو بگم و جلوم بذارم یادگاریتو میخوای...بیرون؟ برم زندگیت

 میشی؟؟؟ سارا؟؟؟فراموشم میشی فراموشم اینطوری...نبود؟ عاشقم

 نمیكردم فكر اصال...لرزید تنم همه در شدن بسته محكم صدای با...رفت رونبی سالن از و گذشت کنارم از بعد

 باال ها پله از میزدم هق هق که همونطور و گذاشتم دهنم جلوی دستمو...انداختم بقیه به نگاهی...بشه اینطوری

 رامب...میره یینپا هام گریه صدای که نبود مهم برام...کردم گریه بلند صدای با و انداختم تخت روی خودمو.رفتم

 ازش خودم من آره...کنه فراموشم میخواد گفت که وقتی گرفتم آتیش ولی...زد سیلی بهم فرهاد که نبود مهم

 دمخو مگه...کنه فراموشم فرهاد که کنم تحمل نمیتونم من...نداره طاقت دلم ولی بشه من بیخیال بودم خواسته

 زندگی ادامه واسه ای انگیزه چه دیگه میدادم دستش از اگه...بود بند اون عشق به نفسم من...میتونستم؟

 ...میمیرم فرهاد بدون من...دارم؟؟؟هیچی

 بغلش توی خودمو و شدم بلند...نشست تخت روی...بود زهراخانوم...کردم بلند رو سرم...نشست شونم رو دستی

 :گفت و گذاشت سرم روی دستاشو...انداختم

 نگرانت چقدر نمیدونی...جان مامان زیاده عشق از همش...نبود خودش دست...ببخشش...دخترم نكن گریه-

 باشه اومده سرت بالیی میترسید..بود

 :گفتم هق هق با

 ...مامان-

 :نشست کمرم رو دستش
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 عزیزم؟؟؟ چیه...جونم؟-

 نمیخواستم بخدا...کنم نگرانش نمیخواستم من...من...مان...ما-

 یفتهم خودش...کرد کاری یه بود عصبانی اونم...بشه؟ عشقش نگرانی و ناراحتی به حاضر که کیه...دخترم میدونم-

  کردی خودت اسیر بدجور منو فرهاد این هااا خودمونیم...کردن غلط به

 :گفت و گذاشت گونم روی رو دستش...اومدم بیرون آغوشش از و خندیدم حرفش از

 بشكنه دستش...کرده؟ چیكار من دختر صورت با ببین-

 !!!خدانكنه-

 :گفت و یدخند

 بده؟از نشون بهت رو عالقش و محبت همه فرهاد نمیذاری چرا...میكنی؟ اذیتش چرا داری دوسش اینقدر که تو-

 کنی؟ قبولش نمیتونی که میترسی چی

 کمم خیلی اون برای من...ندارم لیاقتشو من ولی...ولی خوبه خیلی اون...اون...بهترینه من برای فرهاد بخدا-

 بهش بدونه باید که هست چیزی اگه...بگو بهش دلته توی هرچی...عاشقته فرهاد...یكنی؟؟م فكری همچین چرا-

 رماگ...نمیشه تو به رسیدنش مانع هیچی باش مطمئن میخواد رو تو واقعا اگه...بگیره تصمیم خودش بذار...بگو

 ...نیست واقعی عاشق که میفهمی پس بشه پشیمون شد باعث حرفات

 شه؟؟ پشیمون اگه-

 :گفت و دخندی

 نه...بهتره که بالتكلیفی این از...بزنی بهش حرفاتو بهتره...میخوای فرهادو اندازه همون به هم تو معلومه پس-

 دخترم؟؟؟

 :گفتم و دادم تكون سری

 بزنم؟؟؟ صدا مامان رو شما میشه...شده فوت وقته خیلی مامانم من...من...چشم-

 :گفت و گذاشت شونم روی رو دستش مامان

 هستم هم تو مامان من امروز از...میشه که مهمعلو-

 مامان خوبید خیلی شما...مرسی-

 بخور شام پایین بیا کن عوض لباساتو االنم...عزیزم-
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 اومد؟؟ فرهاد...اومممم-

 :گفت و شد بلند

 نیومده هنوز...عزیزم نه-

 نداره اشكالی اگه البته بیاد اون تا میمونم منم-

 :گفت میرفت در سمت به که همونطور

  بچم میكنه کیف هم کلی موندی منتظرش بفهمه اگه تازه...مامان اشكالی چه-

 عذاب هیچكدوممون اینطوری...میزدم بهش حرفامو باید...بود مامان با حق...رفت بیرون اتاق از خنده با بعد

 ات درآوردم کیفم ویت از کاغذی و قلم...نبود مهم برام اما بود شده قرمز گونم...کردم عوض لباسامو...نمیكشیدم

 از عاواق اینكه از...میترسیدم واکنشش از...بزنم حرف باهاش رو در رو نمیخواستم...بنویسم براش میدونم که هرچی

 و نشستم میز پشت...میشدیم خالص بالتكلیفی این از هردومون باید...نبود ای چاره اما بشه پشیمون عالقش

 :نوشتم

 کنم عذرخواهی ازت کردم نگران رو خانوادت و تو اینكه خاطر به اول میخوام...سالم ها نامه تمام کهنه رسم به"

 دستم از دیگه امیدوارم...شد اینجوری یهو چرا نمیدونم اما میداد اطالع رو تاخیرم باید من.بود تو با حق...فرهاد

 و شاد فرهاد ونهم همیشه میخواد دلم من و نمیاد بهت اصال عصبانیت که بدونی میخوام...نباشی عصبانی

 مونمه عنوان به ومنو نیاورد ابرو به خم بازم دادم رد جواب خواستگاریش به اینكه وجود با که ببینم رو مهربونی

 جواب بهت عالقه این وجود با اگه و...دارم عالقه تو به منم....منم که کنم اعتراف میخوام...داد راه خونشون توی

 به پیش سال چهار من...خووندی درست...نكن تعجب...کردم ازدواج قبال من که بود خاطر این به دادم منفی

 از...بشم عروسش من که داشت دوست خیلی دایی.نبود من رضایت با اصال گه عقدی...دراومدم عقدپسرداییم

 من...کنم قبول که داشت دوست خیلی مامان...نبود خوب مادرم حال که کردن خواستگاری زمانی همون هم طرفی

 اما کنم داپی عالقه سینا به عقد از بعد میتونم میكردم فكر...نبودم راضی قلبم ته از که شدم کاری پذیرش به رناچا

 از مامانم عقدمون از بعد دوهفته...داشت فرق خیلی هم با ما دنیای...بود شده تحمیل من به جورایی یه اون...نشد

 داده دست از رو همدمم و دوستم تنها...سختتر همه از من برای...بود سخت همه برای مرگش...رفت دنیا

 گستاخانش رفتارای...بود وبار بند بی خیلی...داد نشون خودشو اصلی روی تازه مامان مرگ از بعد سینا...بودم

 اونم که بود گفته و بود کرده صیغه رو بیوه زن یه اون..کرد رو خودشو باطن کم کم...بود عذابم موجب همیشه

 نبود خونه بابام که روز یه...میشد پاشده هم از که بهتر همون ما بیروح و سرد رابطه...نداشته قهعال من به هرگز

 حمله بهم..میترسیدم ازش...بود غیرطبیعی رفتارش...بودم تنها خونه توی اوقات اکثر مثل من...اومد اونجا به سینا

 از ای اراده و کرده مست فهمیدم که امخصوص.نداشتم برابرش در قدرتی.کنم فرار دستش از نتوونستم...کرد

 هب زندگیم...کرد جدا دخترونم دنیای از وحشت با و زور به منو اون و افتاد میفتاد نباید که اتفاقی...نداره خودش

 اما بگیرم طالق ازش تونستم تا کشیدم مصیبتهایی چه بگم نمیخوام...شد داغون فهمید وقتی بابام...ریخت هم
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 ممک خیلی تو برای من.نداره عاشقی حق که زنی...م مطلقه زنه یه من...نمیدونم تو الیق خودمو من که بدون همینو

 "سارا...ببخش آزارام تمام خاطر به منو فقط...نیست مهم...میشد کاش...نمیشد اینجوری کاش...کم خیلی فرهاد

 باید اون...بكنم؟ یتونستمم چیكار اما نداشتم فرهادو از دوری طاقت من.بود پوشونده رو صورتم تمام اشک

 اومدنش متوجه که بود دوازده نزدیک ساعت...گذاشتم اتاقش توی رو نامه و شدم بلند...میفهمید رو حقیقت

 خیره بیرون به و ایستادم پنجره کنار...میرفت اتاقش سمت به که میشنیدم رو قدمهاش صدای...شدم

 بعد و شد زده اتاقم در که گذشت چقدر نمیدونم...بود فتادها شماره به نفسهام...میترسیدم...داشتم استرس...شدم

 رو خستش صدای...اومد جلو آروم آروم...برنگشتم سمتش به...فرهاده میدونستم...شنیدم رو شدنش باز صدای

 :میگفت که شنیدم

 سارا؟ نوشتی چیه اینا-

 :گفتم میبارید چشمام که همونطور

 راحتتره خیلی ما جدایی اینطوری...دلیل اینم...بگو دلیلتو نمیگفتی مگه...مگه...حقیقت-

 :گفت تعجب با دید رو صورتم وقتی...کشوند خودش سمت به و گرفت دستش توی رو بازوم فرهاد

 ...سارا...سا-

 : گذاشت گونم رو دستش

 سارا نكن دیوونم...نكن گریه اینطوری توروخدا...سارا کردم غلط...نشه بلند روت که بشكنه دستم-

 :زدم هق هق

 ابد تا کاش...نمیخواستی منو هیچوقت کاش...کنم ناراحتت نمیخواستم من...من...ببخش منو...منو فرهاد...فر-

 ...من فرهاد.میموندیم دوست

 چطوری...کردم حلقه کمرش دور دستامو...گرفت آغوشم در محكم و کشوند خودش سمت به منو یهو فرهاد

 آغوش دوباره لمس با...حاال و بودم کرده بخشش طلب خدا از قبل بگذرم؟؟؟بار آغوش این از میتونستم

 آروم میشه مگه...میكرد نوازش رو کمرم آروم فرهاد دستای...نكنم بیجا توبه دگر که کردم توبه...فرهاد

 دوسش که مردی بازوهای بین...جا وجب یه...منه خستگیهای پناه نشه؟؟؟اینجا منظم نفسهات میشه مگه...نشی؟

 :گفت و زد لبخندی...آورد بیرون آغوشش از منو آروم رهادف...داشتم

 خوب؟؟ دختر میدی هدرشون بیخودی که نیست مرواریدا این حیف-

 :گفتم کرده بغض

 ...فرهااااد-
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 :کرد نوازش رو گونم دستش

 فرهاد؟؟؟ دل جان-

 نه؟؟ مگه خووندیش-

 داره کشیدی عذاب چقدر روزا اون اینكه تصور...عصبانی هم ناراحتم هم افتاد برات که اتفاقی از...خوندم...آره-

 ...بگذرم ازت بتوونم من که نمیشه باعث اینا اما میكنه دیوونم

 چیه؟؟؟ منظورت-

 هناخواست که اتفاقی خاطر به اونم...کنم؟ فراموشت بتوونم داری توقع چطوری...عاشقتم...دارم دوستت من...سارا-

 بی امبر میدم ازدست رو تو خاطرش به که میكنم فكر این به وقتی اما بود همم...چرا...نیست مهم برام نمیگم...بوده

 دارم تو از نفسهامو من...داده راه خودش توی عشقمو میدونم که مهمه قلبت من برای...میشه موضوع ترین اهمیت

 بگذرم؟؟ ازت چطوری...سارا

 ...آخه اما...اما-

 :گفت و گذاشت لبم روی رو دستش

 میخوای چرا...بینمونه عالقه و عشق مهم...االنه مهم...دور بریز رو گذشته...سارا نگو هیچی...هیسسسس-

 کنی؟ خراب گذشته خاطر به آیندمونو

 :گفتم و رفتم عقب

 ...خانوادت ولی-

 دوستت اونقدر من مامان...میذارن احترام من نظر به اونا باش مطمئن بعدشم...اونا نه کنم ازدواج تو با میخوام من-

 نباشه مهم براش چیزا این که رهدا

 :گفتم یلرزون صدای بشم؟؟؟با جدا ازش نبود قرار یعنی...بود پذیرفته منو فرهاد واقعا یعنی...کنم باور نمیتونستم

 !!!میشه حسودیم بهت واقعا من...خیلی...خوشبختی خیلی تو....فرهاد-

 سارا؟؟؟-

 جانم؟؟؟-

 :گفت و انداخت بهم مهربونی نگاه

 کنی؟؟؟ تكمیل منو خوشبختی...زندگیم به ورودت اب حاضری-
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 به نگاهم هنوز...گرفت مقابلم...درآورد جیبش توی از ای جعبه...زد زانو پام جلوی که دوختم چشم بهش همونطور

 :گفت که بود جعبه توی حلقه برق

 میكنی؟؟؟ ازدواج من با...سارا-

 چشمای به نگاهمو...نمیشد باورم...بود شوق سر از اراینب...شدن سرازیر اشكام دوباره...نشستم جلوش ناباور

 :گفتم و زدم لبخند دلم ته از و دوختم جذابش

 بله-

 :گفت و گرفت دستش توی رو چپم دست...کشید بیرون جعبه از رو حلقه و زد لبخندی فرهاد

 هست؟؟؟ اجازه-

 فرهاد به بعد و دستم به نگاهی...دش رو و زیر دلم کرد انگشتم توی رو حلقه وقتی...گذاشتم هم روی رو چشمام

 خودمو صدای نمیتونستم خودمم حتی طوریكه آروم...بود شده خیره بهم کنندش دیوونه لبخند با...انداختم

 :گفتم بشنوم

 دارم دوستت-

 رو صورتش...میكردم اعتراف بهش مستقیم که بود بار اولین...رفت لبش روی از لبخند حرف این شنیدن با فرهاد

 دید رو ارتبد نگاه این میشه مگه...بشم مانعش نمیتونستم اما کنه چیكار میخواد میدونستم...میاد جلو که میدیدم

 دستی کالفه فرهاد...کرد جدا هم از رو ما مامان صدای که میرسید صفر به داشت گذشت؟؟؟فاصلمون کنارش از و

 :گفت و کشید موهاش به

 مامان؟ بله-

  بخورین شام بیاین مامان-

 :گفت رلبزی

 اوففففف...من بخورم کوفت-

 :گفتم و شدم بلند...گرفت خندم لحنش از

 موندم گرسنه تو خاطر به منم...آقا شو بلند-

 :گفت و شد بلند زد لبخندی اونم

 !!!موندی منتظرم که خانومم تو فدای من-

 :گفت و کرد ازب برام رو در...شد باز بناگوش تا اختیار بی نیشم...رفت ضعف دلم "خانومم"لفظ از
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 لیدی بفرمایید-

 :گفت مامان دیدن هم کنار رو ما وقتی...بودن بیدار بابا و مامان...رفتیم آشپزخونه به هم همراه

 نه؟؟؟ یا گرفتی رو بله باالخره پسرم-

 :گفت خنده با فرهاد

 باشم نگرفته کن فكر درصد یه-

 توی اینكه از...رفت باباش سمت به هم فرهاد...رفتگ آغوشم در و اومد سمتم به خوشحالی با مامان حرفش این با

 کردم خداروشكر واقعا بودم داشتنی دوست و مهربون جمع این

 هک اونقدر بود کالفه رفتنم از فرهاد...باشم خونه اون زودتر میخواستم برگرده تهران به بود قرار بابام که روزی

 خجالت کاراش این از نمیدونستم...میكرد گله دوریم و رفتنم از و نمیكرد رعایت هم مادرش و پدر جلوی حتی

 رو دوریش طاقت هم لحظه یه حتی دیگه و دارم رو حس همون دقیقا خودمم که نمیدونست...بخندم یا بكشم

 شدیم نامزد هم با جورایی یه فهمید وقتی...رفتیم عمومحمد پیش فرزانه و علی همراه هم روز یه...ندارم

 رو خوشبختی مزه داشتم تازه..."خاصی دختر یه براش که میزدم حدس دیدمت فرهاد کنار که روزی همون"گفت

 هات ریه وارد وجود تمام با رو عاشقی و مهربونی هوای و بزنی قدم عشقت کنار اینكه از باالتر چی...میچشیدم

 کنی؟؟؟

 :گفت و کرد بغلم مامان برسونه خونه به منو میخواست فرهاد که وقتی

 !!!كشهب راحتی نفس یه منم پسر این بلكه تا میرسیم خدمت دیگه چندروز تا ایشاهلل...گلم روسع بسالمت فعال-

 :گفتم فرهاد به راه توی...شد من شدن سرخ البته و همه خنده باعث حرفش این

 !میشه تنگ براشون دلم...کردم عادت اینا مامان به خیلی مدت این-

 :گفت و زد لبخندی فرهاد

 یناا مامان خوشبحال-

 :گفتم و خندیدم

 آقا نشو لوس-

 کنی؟؟ من نصیب رو دلتنگیات این از کمم یه میشه چی خب...چیه؟ لوس-

 :گفتم و کردم بچگانه صدامو

 باااش؟؟؟...پسلم ممخشید-
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 :گفتم واکنشش از متعجب...کرد پارک خیابون کنار و انداخت بهم نگاهی نیم فرهاد

 ایستادی؟؟ پس؟چرا شد چی-

 :گفت و زد باال رو دودیش عینک...چرخید سمتم به فرهاد

 دستتو حتی اینكه از تو که میدونم منم...ندارم ای اراده برابرت در وقته خیلی که میدونی خودت...سارا ببین-

 جلوی نمیتونم میای عشوه واسم اینجوری وقتی اما...اما منه خاطر به نمیزنی حرفی اگه و میشی معذب بگیرم

 ...بگیرم خودمو

 :داد ادامه و دوخت روبرو به ونگاهش

 یا میزنم حرفی اگه...تازس و بكر من احساس و عشق...گذاشتی زندگیم توی پا که هستی دختری اولین تو-

 قموعش همه گذاشته دلم حریم به پا کسی بار اولین برای که حاال میخواد دلم...نیست خودم دست میكنم حرکتی

 الخی با...بشی من مال همیشه برای تو تا بگذره روز چند این میخوام طفق که شدم طاقت کم اونقدر...کنم نثارش

 ...بشیم معذب نزدیكیهامون از تو یا من اینكه بدون...راحت

 مودست آروم...ندارم خودم ای اراده و اختیار هیچ تو برابر در منم بگم میشد کاش...میبلعیدم وجود تمام با حرفاشو

 لبهای شد باعث که لبخندی...نشست لبش روی کمرنگی لبخند...دوخت بهم رو نگاهش...گذاشتم دستش روی

 :گفتم و گرفتم محكم دستشو...شه باز خنده به منم

 هیچ تو از قبل...کردی خودت مال منو قلب که هستی پسری اولین هم تو...فرهاد تازس منم احساس و عشق-

 یعنی زندگی میفهمم دارم تازه شدی زندگیم وارد تو که وقتی از اما...نداشتم کردن زندگی برای ای انگیزه

 ...میده امید و انرژی آدم به چقدر عشق میفهمم دارم تازه...چی؟

 :دادم ادامه و انداختم پایین رو سرم

 هم چندروز این میخواد دلم...میزنه فریاد رو خواستنت وجودم همه...میگیره بودنهامون دور این از دلم منم-

 از نذارم هیچوقت میخورم قسم...فرهاد کن صبر دیگه چندروز فقط...بشیم هم مال میشهه برای تو و من و بگذره

 کنی پشیمونی احساس انتخابم

 :گفت و انداخت بهم مهربونی نگاه...کرد بلند رو سرم و گذاشت چونم زیر رو دستش فرهاد

 !منی زندگی اتفاق بهترین تو...سارا دارم دوستت خیلی-

 :گفتم آروم

 ...هم تو-

 :گفت و ندیدخ
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 نشه باورشون هیچكدوم کنم فكر...بفهمن رو ما نامزدی خبر کالس های بچه کن تصور-

 کنم نگاشون نمیشه روم اصال که من...واقعا-

 کردیم؟ بدی کار مگه...چی؟ برای-

 ...میخوایم حاال بودیم هم روی روبه مدت همه این  تو و من ولی نه-

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 باشیم هم کنار مرع یه میخوایم-

 :گفتم و زدم لبخندی

 هم کنار...آره-

 !!!میكنن فراموش خودمون مثه رو ما گذشته رابطه بعدش اما طبیعیه بكنن هم تعجب اگه باالخره-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی خودش همیشگی عادت به

 میكنم؟؟؟ فراموش حرفاتو و کارا اون من میكنی فكر یعنی-

 :گفت و اومد جلوتر

 ...کردم غلط بگم و بیفتم پات به همه جلوی ببخشی منو اینكه برای حاضرم-

 :گفتم و خندیدم

 !!!بشكنه غرورشو آقامون نیستم راضی من نه...نكنه خدا-

 دختر میشه آب دلم میزنی حرف اینجوری...آقاتون بره قربونت-

 آقا؟؟؟ کنی حرکت نمیخوای-

 خااانوم چشم-

 :گفت و ایستاد اتاق وسط...برد اتاقم به چمدونمو فرهاد رسیدیم خونه به وقتی

 هاااا مكه حاجی حاجی نری...خونتون از اینم...خب-

 :گفتم و خندیدم

 !ازت باشم بیخبر میاد دلم مگه-
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 قاب و رفت سمتش به آروم...شد قفل عسلی روی عكس قاب روی نگاهش که چرخید تختم سمت به و زد لبخندی

 :گفت آروم و دوخت بهم متعجبشو نگاه...بود شده گرد تعجب از چشماش...گرفت دست به رو

 سارا؟؟ کیه عكس این...این-

 :گفتم و رفتم جلو

 !!!منم هم دخترکوچولو اون...منه بچگیهای دوست پسره آقا این...این؟-

 :گفتم و رفتم سمتش به نگران...پیچید اتاق توی وحشتناکی صدای و افتاد دستش از قاب زدم حرفو این تا

 فرهاد؟ شد چی-

 سارا؟؟؟ هستی کی تویی؟؟تو این...این-

 فرهاد؟؟ شد چیه؟چت منظورت-

 :زد داد یهو

 وحدتی؟؟؟ سارا...آره؟...وحدتی؟ سارا شده؟؟؟تو چم-

 :گفتم میدونه منو قبلی فامیلی چطور اینكه از متعجب

 ...تو ولی آره...آ-

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 !!!ساالری فرهاد...ساالریم فرهاد میفهمی؟؟؟من کنارته كسع تو که همینی...بچم پسر همین من-

 :میشد؟؟؟ مگه...بود؟ ممكن کودکیم؟؟؟چطور دوران دوست...ساالری؟ فرهاد...زد خشكم

 گفتی؟؟ چی تو...تو...چی؟-

 :گفت بود شده قرمز عصبانیت از که فرهاد

 چرااااا...حاال؟ چرا...چرا خدایا...فرهادم من-

 ستامد بین سرمو و نشستم زمین روی ناباور...زد بیرون خونه از بیام خودم به اینكه از قبل و گذشت کنارم از بعد

 ورد ازش پیش سال پونزده که بود کسی شدم عاشقش که پسری میكردم باور چطور...نداشت امكان این...گرفتم

 ...نداره حقیقت این...نداره امكان این...شدم؟

*** 

 فرهاد
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 اقاتف این هیچوقت کاش اما کردم پیدا سال پونزده بعد رو سارا اینكه باور...بود سخت امبر حقیقت باور هم هنوز

 رو دبو کرده پدرش که ظلمی اما...میكرد دیوونم داشت سارا دوری..نبودن یكی دونفر این هیچوقت کاش...نمیفتاد

 ...کنم فراموش نمیتونستم

 گفتم و نشستم تخت روی اتاق به مادرم اومدن با

  اییدبفرم-

 .:بودن دلگیر من ناراحتی از اونام...نشست کنارم

 پسرم؟ خوبی-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 نمیشه این از بهتر...عااالی-

 :گفت و. گرفت دستش توی رو دستم

 میشه درست چی همه ایشاهلل...مامان نكن اذیت خودتو-

 اراس بابای...کنم فراموش بابامو مرگ نمیتونم اام...اما میگیره نفسمو دارم سارا از دوری...مامان میشم دیوونه دارم-

 !کنه دق زندان توی شد باعث زد بابام به که تهمتی با

 بود پدرت علیه چی همه...نبود مقصر هم شادمهر آقای که میدونی خودت عزیزم  اما-

 چرا؟ بود چندسالش دوست که کرد؟اون باور چرا اون-

 کنی؟ چیكار میخوای حاال...مامان بگم چی-

 گیجم...نمیدونم-

 چه میدونی...هستی؟ اون فكر به هیچ...بگذری؟ سارا از میتونی چطور...کن پاک دلت از رو کینه...جان فرهاد-

 میكشه؟؟ عذابی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس...ایستادم پنجره کنار و شدم بلند

 مرگ بیخیال بگم نمیتونم...نمک فراموش رو چی همه راحتی همین به نمیتونم اما...سارا شده ذکرم و فكر همه-

 !!!نمیتونم...ساراس مهم...بابام

 کنار نظرم از هم لحظه یه سارا چشمای..بود اومده درد به قلبم...بود کرده خوش جا گلوم توی بدی بغض

 ...میكنه چیكار داره االن اون میدونستم کاش...نمیرفت
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 ای دهآین...بود روم پیش که بود مبهمی آینده درباره دنکر فكر اون از بدتر...نمیكرد رهام هم لحظه یه گذشته فكر

 اشوج عالقه همه اون تمام انگار...بود شده سنگ از قلبم انگار...کنم؟ چیكار باید نمیدونستم...سارا بی یا سارا با

 ...بود داد نفرت به یكباره

 ودمب عصبانی این از بیشتر...یدادمم جون داشتم بیخبریش از که بود روز سه...بودم بیخبر سارا از که بود روز سه

 ...بود نداده زدنم زنگ اجازه خودش به حتی اینمدت توی سارا که

 شیطنت دیگه و بود ناراحت من خاطر به بیچاره اونم...شد وارد و زد در فرزانه که بودم کشیده دراز تخت روی

 :گفت و نشست تخت روی کنارم فرزانه...نبود ازش خبری هم علی که بود عجیب...نمیكرد

 نخور غصه...داداش برم قربونت-

 :گفتم و دادم تكیه تخت به...شدم بلند

 بزنی سر داداشت به اومدی عجب چه-

 :گفت کرده بغض

 ونبیر زیاد و اتاقتی توی همش مدت این آخه...باشی تنها بخوای شاید گفتم اما دیدنت بیام میخواستم خدا به-

 نمیای

 میترکه داره دلم...دارم نیاز صحبت هم یه به ای دیگه انزم هر از بیشتر االن اتفاقا-

 روشنه خیلی دلم که من...میشه همون باشه قسمت چی هر...بزرگه خدا...باش دلت فدای-

 چی؟؟ به روشن-

 همید مال سارا و تو اینكه به-

 :گفتم و کشیدم مواه به دستی

 !نبودیم هم قسمت هم اول از ما شاید....نمیدونم...نباش امیدوارم زیاد-

 هب نباید...نمیدید رو همدیگه دوباره جدایی سال همه این از بعد نبودید هم قسمت شما اگه...فرهاد نزن حرفو این-

 فرهاد بدی دستش از سادگی این

 :گفتم و زدم لبخندی

 میكنی؟ نصیحت داداشتو که و شدی بزرگ اینقدر یعنی-

 :گفت و گرفت دستمو خندید
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 یرفت خودت تو اونقدر...شده تنگ گفتنات وروجک برای دلم...بگیره منم دل ناراحتیت اب...داداش بخند همیشه-

 !نمیكنی ماها به توجهی دیگه که

 یه مدت این توی که بیمعرفتم رفیق اون هم...تو برای هم...آجی شده تنگ برات دلم منم...داری حق...میدونم-

 نگرفته ازم خبر

 میگی؟ رو علی-

 نیستش بایدش باید که موقعی دقیقا-

 ماون بودی اون تماس منتظر تو...میكرد گله تو پیدایی کم از اونم...پیشت میاد داره گفت زد زنگ االن اتفاقا-

 اومد کوتاه اون بگیری،آخرشم ازش سراغی یه تو بود منتظر

 میاد؟ داره واقعا-

 میگی؟ جریانو هم علی به...اومممم...فرهاد میگم...آره-

 بگم؟ کی به نگم اون به منه برادر علی...میفهمه که باالخره...آره-

 میاد داره واقعیت صبور سنگ پس-

 میترسم بخوای راستشو-

 چی؟؟ میترسی؟از-

 ..من راجب نظرش علی اینكه از-

 :گفت دلخوری با و کرد قطع حرفمو

 فرهاد نیست آدمی همچین علی-

 :گفتم و خندیدم

 !میشه لخوشحا حتما حساسی بهش اینقدر بدونه علی اگه-

 که هم تو برای...خوبیه پسر کل در اما میذاره من سر به سر خیلی علی که درسته...خب...فرهاد نكن اذیت-

 نه؟؟ مگه...دوسته بهترین

 فرزانه؟...دوستمه تنها...آره-

 داداش؟؟ جانم-

  میگی؟؟ راستشو بپرسم چیزی یه-
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 گفتم؟ دروغ کی من...معلومه-

 من که نكردی فكر این به هیچوقت...هیچوقت که اینه منظورم...پذیرفتی؟ برادرت عنوان به منو همیشه تو...تو-

 نیستم؟؟؟ واقعیت برادر

 :گفت میكرد گریه که همونطور...شد سرازیر اشكش همزمان و لرزید چونش...کرد نگاه لحظه چند فرزانه

 اسم به داشتم برادر یه میاد یادم زمانیكه از من...بپرسی؟ سوالی همچین میاد دلت چطور...فرهاد بدی خیلی-

 عنوان به منو تو اگه حاال...دارم دوستت بیشتر جونمم از من...داشته هوامو و بوده کنارم همیشه که کسی...فرهاد

 !خودته مشكل نكردی قبول خواهرت

 :گفتم و کردم حلقه دورش دستمو...بوسیدم رو صورتش

 منی گل خواهر...منی دل عزیز تو...آجی ببخشید-

 عزیزدلت؟؟ شدم حاال بودم وروجک که القب-

 : گفتم و بوسیدمش دوباره

 کن باور...نداشتم دوستت اینقدر بودی واقعیم خواهر اگه خدا به-

 :گفت و زد لبخندی

 ...راستی...کردم شوخی-

 :گفت و خندید ما دیدن با...شد ظاهر چارچوب در علی اون از بعد و اومد اتاق در صدای که بود نزده حرفشو هنوز

 هاااا کردید خلوت هم با خوب برادر خواهر-

 :گفت و رفت طرفش به..بلندشد کنارم از فرزانه

 دید نتواند آنكه هر شود کور تا-

 دیگه کردی کورمون...گرم شما دم-

 !!!نیاسود هرگز حسود...هست که همینه-

  میدادم شونتن وگرنه نیست حسش امشب که خب؟؟؟حیف دراز زبون بگیر منو حال همش که هم تو-

 :گفت و نشست کنارم اومد من سمت به بعد

 دل میشه کهنه بازار به اومد که نو...رسمش؟ اینه...دیگه نمیگیری تحویل...خان؟ فرهاد چطوره شما احوال-

 فروختیااااا عشقت به منو آزار؟خوب
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 با علی..شد خارج اتاق از و تانداخ بهم نگاهی فرزانه...اومد سراغم به سارا از دوری غم بازم علی حرف شنیدن با

 :گفت رفتنش

 دمغی؟؟؟ اینقدر چرا تو...شد؟ چش این-

 میزنه هم به زندگیمو داره که مشكل یه...اومده پیش برام مشكل یه من...علی راستش-

 :پرسید و شد نگران

 شده؟ چی-

 دونیب میخوام تو که هست چیزایی یه...کنم شروع کجا از باید نمیدونم....علی راستش..من-

 اومده؟؟ خواستگار فرزانه برای بازم شده؟نكنه چی-

 خودمه به مربوط...نداره اون به ربطی...نه-

 نیستی مهم زیاد تو...پس خب-

 :گفتم کالفه

 بردار کردن شوخی از دست امشبو یه علی-

 منو کشتی...دیگه بگو خب-

 داری؟؟ کردن گوش قصو حال امشب-

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی علی

 منگول؟؟؟ شنگول...بگی؟ میخوای چی قصه حاال...نیست خوابم وقت هنوز...مادربزرگ نه االن-

 نمیشی جدی هیچوقت...علی بخدا ای دیوونه-

 گفتنه قصه وقت چه االن...نمیكنم شوخی منم خب-

 باشه؟؟ من زندگی قصه اگه حتی-

 :گفت و خندید بعد...کرد نگام متعجب اول

 خنگتره؟؟؟ بزه خانوم های بچه بقیه از میگن که انگوری؟همون حبه تو پس-

 :گفتم و شدم بلند علی رفتار از عصبانی

 ندارم؟؟؟ حسابی و درست روز و حال میگیری؟نمیبینی شوخی به چیزو همه چرا...علی دیگه کن بس-
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 :گفت متعجب و شد بلند علی

 میكنی؟ اینجوری چرا پسر؟تو چته-

 ...شاید من....من علی-

 کردی لبم به نچی؟جو شاید-

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی

 !نكنم ازدواج سارا با شاید من-

 : گفت شده گرد چشمایی با

 گرفته؟ چی؟؟شوخیت-

 شدم عاشقش که جدیتی همون به..جدیه کامال اما علی بود شوخی کاش-

 میگی؟ که چیه چرندیات چته؟این ببینم بگو آدم مثه-

 بدونی باید تو که هست حقیقتی یه-

 بگو خب...حقیقتی؟ چه-

 نداری دادن گوش قصه حوصله گفتی که تو-

 :گفت عصبانی

 بزنی؟ حرف میخوای کی درمورد نه؟اصال یا میگی حاال...گفتم کردم غلط من-

 !!پدرم درمورد...درمورد-

 پدرت؟؟؟عمومرتضی؟؟-

 :گفتم آروم و دادم تكون سری

 واقعیم پدر...نه-

 :گفت کنان من من...دش صورتم مات حرفم از شده شوکه علی

 چیه؟ واقعیت؟؟منظورت پدر...پ...چی؟-

 نیستم خانواده این واقعی پسر من...علی روشنه منظورم-

 :گفت و کشید موهاش به دستی کالفه...رفت عقب کمی
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 چته؟؟ نمیگی جدی جدی چی؟چرا یعنی...میگی چی نمیفهمم من...من ببین-

 کنم شوخی تو با موضوع این سر باید میكنن؟چرا شوخی که میخوره آدمایی به من قیافه...علی-

 فهمیدی؟؟ کی خودت تو...شدم گیج...نمیدونم-

 میدونستم اولم از من-

 چی؟؟؟؟میدونستی؟؟؟-

 ...افتاد اتفاقا اون که بود سالم ده...میدونستم...آره-

 کردی؟ پنهون ازم مدت اینهمه نگفتی؟چرا بهم همونموقع چرا پس...پس-

 كرد؟می هم فرقی مگه-

 :گفت عصبی و ایستاد مقابلم-

 ودمخ برای واقعا...بفهمم؟ اینو االن باید میمونم برادر مثه برات میشد ادعات که منی...من یعنی...نمیكرد؟ فرق-

  ارزشم بی برات حد این تا نمیدونستم...متاسفم

 بودی عزیز من برای همیشه چیه؟تو حرفا این-

 میكردی؟؟ رو فكر هان؟این بشه عوض بهت نگاهم من میترسیدی نكنه...نگفتی؟ بهم چرا پس-

 نمیشه؟؟؟ عوض-

 :گفت و کوبید سینم به محكم دستش کف با...اومد جلو قبل از  تر عصبانی

 الس اینهمه بعد تو...داره دربارم فكری همچین رفیقم که متاسفم...خودم برای متاسفم...بیشعور پسره شو خفه-

 تو با من...هاااا؟ هستن کی مادرت پدرو میفهمیدم اگه داشت فرقی چه من برای...داری؟ شک من دوستی به

 ای نه؟؟؟دیوونه یا هست گنجایش قابل پوکت و مغز بی کله اون توی این...شدم برادر تو با...شدم دوست

 رفاقتت به مرحبا...کردی؟؟؟مرحبا فكری همچین من راجب واقعا...فرهاد

 :گفتم بود شده زده بینمون که حرفایی از شرمنده

 نداشتم منظوری...علی ببخشید-

 :گفت و زد پوزخندی

 بود بیمنظور حرفت که مشخصه کامال آره...نداشتی منظوری...هه-
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 رمت دیوونه دیگه تو میشم دیوونه دارم خودم من...نده کشش توروخدا علی...کردم اشتباه...ببخشید که گفتم-

 نكن

 داره؟ ازدواجت به ربطی چه این... نیستی واقعیشون بچه تو که گیرم...خب خیله-

 بدی گوش اول از منو زندگی ماجرای باید بفهمی ربطشو میخوای اگه-

 سراپاگوشم من...بگو باشه-

 :گفتم و نشستم...رفتم تخت سمت به

 بگم برات تا بشین پس-

 ترم راحت پا سر-

 ناراحتم من اینجوری اما-

 نیست همم اصال من برای تو ناراحتی که اینه موضوع آخه-

 واقعا؟؟؟-

 :گفتم و گذاشتم ش شونه روی دستمو...نشست کنارم چندلحظه از بعد و انداخت بهم نگاهی

 رفیق نوکرتم-

 :گفت بود اخمو هنوزم که علی

 کافیه پشتم هفت برای دارم تو مثه بامعرفت دوست چیكار؟یه میخوام نوکر-

 میزنی؟؟ طعنه-

 میگم جدی هم خیلی...نخیر-

 گیجم گیج بخدا...دیگه اشنب دلخور ازم-

 میزدی گیج هم بچگی از تو-

 :گفت و زدم بازوش به مشتی

 علیییییی-

 منم آورده جوش حاضر درهرحال که اونی...نداری شدنو ناراحت حق تو اصال...بشی ناراحت نمیخواد....حاال خب-

 تو نه
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 :گفتم و زدم لبخندی

 نداره رو فرزانه لیاقت هیچكس تو از غیر میبینم میكنم فكر که حاال اصال...رفیق ای دونه یه خدا به-

 :گفت و خندید اونم

 سوال یه...کنی سواستفاده من احساسات از نمیخواد...حاال خب-

 بپرس؟-

 ...پرور از رو تو عمواینا..میگم-

 :گفتم و کردم قطع حرفشو

 منه عمه دراصل...مامان...نیستم پرورشگاهی...نه-

 ...هم فرزانه یعنی...واقعا؟-

 کنم تعریف برات میذاری حاال...باخبره ماجرا این از اونم البته...دخترعممه هم فرزانه...آره-

 :گفتم و بست رو چشماش...گذاشت زانوم رو سرش

 نبره خوابم باشه حواست فقط...بگو-

 :گفتم و کردم تازه نفسی

 ولی بود جامعه ضعیف قشر از مرجان...مرجان اسم به شد دختری عاشق واقعیم پدر رضا...پیش سال خیلی-

 ور رضا میخواست تهدیدی هر با.کرد مخالفت ازدواجشون با شنید وقتی پدربزرگم...بودن ثروتمند پدرم خانواده

 رضایتش بدون گرفت تصمیم نمیشه راضی پدرش که دید وقتی و بود مرجان عاشق واقعا رضا اما کنه منصرف

 دوستش کمک به ازدواج از بعد رضا...کنه طردش پدربزرگ که شد باعث و کرد کارم همین و کنه ازدواج باهاش

 یه...میكنه جلب رو وحدت آقای اعتماد زود خیلی و...میشه کار به مشغول مهدی بابای کارخونه توی وحدت مهدی

 دار بچه اما بودن کرده ازدواج که بود شهالچندسالی و مهدی...میشن همسایه مهدی با و میخرن خونه بعدش سال

 دو هر زندگی به فرهاد وجود...فرهاد میذارن اسمشو و میشن فرزندی صاحب رضا و مرجان بعد چندماه.دننمیش

 یابدن دختری و میشه باردار ناباوری کمال در هم شهال که بود سالش سالش دو فرهاد...بود بخشیده گرمی خانواده

 دست از جونشو تصادف یه توی مرجان که میرفت پیش خوبی به داشت چی همه...میذارن سارا اسمشو که میاره

 خواهر زهرا...نمیداد اهمیتی هم فرهاد به حتی دیگه..بود داغونتر همه از رضا...کرد شوکه رو همه مرگش...میده

 از رضا کم کم...داشت رو فرزانه و بود کرده ازواج اونوقع خودشم...میزد سر بهشون پدرش چشم از دور گاهی رضا

 مابازم برمیگشت عادیش روال به داشت زندگی...کنه فرهاد وقف زندگیشو کرد سعی و اومد بیرون شوک اون

 از که میدن خبر سارا پدر یعنی...وحدت آقای به مرجان مرگ از بعد سال دو...زد خیمه زندگیشون روی تاریكی
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 رضا اینكه دوجو با...زده دزدی این به دست رضا که گفتن تحقیق از بعد...نداشت سابقه...شده دزدی کارخونه

 دیر...انگشتش اثر...بود جامونده گاوصندق روی رضا عینک...بود برعلیهش شواهد همه اما میكرد کتمان

 میشد رضا عذاب باعث که چیزی...میكرد کتمان کارخونه از رو خروجش نگهبانم البته که خونه به برگشتنش

 و کرده سكته رضا که...که دادن خبر صبح روز یه...رضاست کارخونه دزد که بود کرده باور هم مهدی که اینبود

 !!!کرده تموم درجا

 هق هب. و گرفت صورتم جلوی دستامو...شكست بغضم و بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه پدرم مرگ یادآوری با

 از دستامو میكرد سعی که همونطور...شد بلند زانوم روی از علی...بود سخت برام تحملش هم هنوز...افتادم هق

 گفتم برداره صورتم یرو

 میكنی؟؟ گریه چرا فرهاد...فرهاد-

 :گفتم و انداختم آغوشش توی خودمو

 چرااا...میرفت؟ باید من بابای چرا...کنم؟ فراموش نمیتونم چرا...علی میترکه داره دلم-

 ندارم طاقتشو من میدونی که تو...فرهاد نكن گریه...شم فدا الهی-

 :گفتم خیس صورت نهمو با و اومدم بیرون آغوشش از

 خودش پیش منو زهرا شوهرعمه موقع همون...پدر بی هم شدم مادر بی هم سالگی ده توی...ساالری فرهاد...من-

 هخون از کارشون این خاطر به هم اونا...گرفت برام خودش نام به هم شناسنامه حتی...کردن قبول فرزندی به و برد

 خودش پیش منو و کنه جدا خودش از برادرشو یادگار تنها داوم نمی دلش عمه اما بودن شده طرد پدربزگ

 قضا زا که شدم نامی سارا عاشق من...سال پونزده بعد...حاال و...میشد بیشتر سارا پدر به نسبت هرروز نفرتم...برد

 بابام مرگ باعث سارا بابای...دودلم؟ چرا که فهممیدید...علی فهمیدی حاال...دراومده آب از کودکیم دوران دوست

 ...میشم دیوونه دارم...موندم کنم؟؟؟واقعا ازدواج دخترش با برم و بشم بیخیال میتونم چطور حاال...شد

 :گفت و گذاشت شونم روی رو دستش علی

 بشم شدنت آروم باعث نمیتونم بازم بگم چی هر میدونم...فرهاد متاسفم-

 کنم؟ ازدواج سارا با نتونم میدی حق بهم حاال-

 بوده؟ کی کارخونه اصلی دزد نشد مشخص آخر راستی...میشدم دودل بودم تو جای منم اگه شاید....نمیدونم-

 ایتششك از هم بعد و رفته مالقاتش به وحدت آقای بابام فوت قبل روز یه گفتن ما به فقط...نشد معلوم هیچوقت-

 نداشت شنیدنشو تحمل بابام که گذشت بینشون حرفی چه نشد معلوم اما بشه آزاد بود قرار رضا...گذشته

 کجاس؟؟ االن اون...چی؟ پدربزرگت-
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 دهنش ازش خبری امروزم به تا...آمریكا رفت همیشه برای بابام فوت بعد میگه مامان که اونطور یعنی...نمیدونم-

 :گفت و گرفت دستمو علی

 و ودیب دوست بهترین من یبرا همیشه تو که کنی باور میخواد دلم اما...فرهاد بودی گفته بهم زودتر رو اینا کاش-

 هستی

 :گفتم و فشردم دستشو

 تو ادش روحیه و سرزندگی...میشد محدود چاردیواری یه به زندگیم شاید نمیشدم آشنا تو با اتفاقا اون از بعد اگه-

 برگردوند زندگی به منو دوباره

 شادمهره؟؟؟ سارا فامیلی االن چرا میگم راستی...من نوکرتم-

 شناسناممه توی شوهرعمم فامیلی که من مثه...کردن وضشع البد...نمبدونم-

 بزرگتری ازش سال سه که ماست؟تو همكالس سارا چطوری اینكه و-

 اطرخ به بدم دور درس از اتفاقا این خاطر به من سال یه بعدشم...داشتیم سربازی دوسال ما رفته یادت اینكه مثه-

 شدیمه همكالس حاال همین

 ؟؟بسوزه؟ پدرش از تو نفرت آتیش تو باید...میشه؟ چی سارا کنی؟تكلیف چیكار میخوای حاال...توء با حق...آره-

 از...کنم فراموش نمیتونم هم رو پدرمم مرگ ولی دوریش از میشم دیوونه دارم...نمیكشم؟ عذاب من میكنی فكر-

 سخته برام گیری متصمی...طرف یه نفرت طرفه یه عشق...بدیه دودلی...واقعیه گناهكار سارا بابای من نظر

 ...تو راستی-

 :گفت و شد وارد چای سینی با فرزانه...موند کاره نیمه حرفش در صدای با

 آوردم اینجا رو چاییها منم نیومدین پایین بیاین بودم منتظر-

 :گفت سینی به اشاره با علی

 فنجون؟ تا سه چرا-

 دیگه نفریم سه اینكه برای-

 بشینی؟؟ اینجا میخوای هم تو مگه-

 تنها خودم شدم خسته...آره-

 کوچولو گذشته خوابت وقت نمیبینی مگه....بخواب برو-
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 :گفت و کرد اخمی فرزانه

 نمیدم جوابتو فرهاد خاطر به فقط-

 چیزی بزرگتری به احترام یه...قدیم دخترای دخترم...بده جواب بیا نه-

 :گفتم و زدم لبخندی

 پریدید؟؟؟ هم به شما باز-

 !شوهرش دل از بدبخت...حاضرجوابه چقدر خواهرت این که نمیدونی آخه-

 :گفتم و انداختم علی به معناداری نگاه و خندیدم

 !شوهرش از بدبخت...واقعا آره-

 :گفت بود بیخبر من منظور از که فرزانه

 خوشبخت یا بشه بدبخت بخواد که نمیاد شوهری دیگه تو حمایتای و  تعریفا این با...داداش دردنكنه دستت-

 :گفت بهش خنده با لیع

 بده نجات تو دست از رو خانواده این فداکارانه که میشه پیدا یكی باالخره...چرا-

 :گفت و شد بلند بود شده عصبانی واقعا که فرزانه

  تو دست از سنگینترم اتاقم تو برم اصال...علی بترکی-

 :گفتم علی به رو رفتنش با...رفت بیرون اتاق از فوری و شد بلند بعد

 میكنی؟ اذیتش اینقدر مریضی مگه پسر-

 نه؟ شد ناراحت میگم...نیست خودم دست بخدا-

 اتاقش؟؟ رفت نمیبینی...نشد نه-

 :گفت و کرد پوفی

 کن خیر به ختم خانوم این با منو عاقبت خدا ای-

 بخوابه ناراحت شب نمیاد دلم...دربیار دلش از برو-

 :گفت و شد بلند

 بگید شما هرچی...چشم-
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 کنی عصبانیش باز نری-

 هست حواسم نترس نه-

 راهی یه خودت خدایا...میكرد دیوونم داشت سارا فكر...شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی علی رفتن با

 ...بكشم عذاب این از بیشتر نذار...بذار روم پیش

 رو تصمیمی هر اجازه داشت حضور و میكرد زندگی توش سارا که شهری...بشم دور اینجا از مدت یه میخواستم

 سارا به شو طعنه مشترک زندگی در بعدها و بگیرم تصمیم احساس سر از نمیخواستم...میگرفت ازم

 ...کنم فراموش دل ته از پدرشو خطای و بپذیرم دل و جون با اونو میخواستم...بزنم

 ربیشت...بشم کسی زاحمم نمخیواستم...رفتم هتل به بابامرتضی خواهرزاده یعنی پسرعمم اصرارهای رغم علی

 هک بود روز ده...بودم شده جدا سارا از که بود روز ده...کنم فكر تنهایی توی میخواستم...میدادم ترجیح رو تنهایی

 فسن داشتم فقط من...میكردم نه،زندمانی که زندگانی داشتم قشنگش صورت دیدن بدون...صداش شنیدن بدون

 دور ازش مدت این بودم آورده طاقت چطور...بودم زنده فقط...ای انگیزه هیچ بدون...ای اراده هیچ بدون میكشیدم

 خودم زشت بگو تو"میگفت حرص و اخم با اون و میزدم صداش "زشت اردک جوجه"شوخی به که وقتی...باشم

 خدایا...شد تنگ نفسم...بست حلقه چشمام توی اشک خاطراتمون یادآوری با...."قشنگم میدونم که

 به نفسم...کنم زندگی اون بدون بیارم طاقت نمیتونم...بكشم نفس نیست سارا که هوایی توی ونمنمیت...نمیتونم

 باخبر رو دنیا همه و بزنم داد خوشی از میخواست دلم داره دوسم گفت بهم که باری اولین...بود بند نفسش

 اهدانشگ توی بعدها و رمبگذ ازش میتونم چطور پس...زندگیمم زیبایی الهه بوسیدن و بوییدن تشنه من...کنم

 ابرشبر در و میره باهاش دینم و دل ببینمش لحظه یه فقط اگه میدونستم که منی...باشم اعتنا بی بهش نسبت

 ...میشم عاشق فرهاد همون بازم

 و دمخو یاد...بود گوشم توی ها بچه بازیگوشی صدای...بودم شدم خیره ای نقطه به و بودم نشسته رود زاینده کنار

 نم از سال سه اینكه با...بود شیطون خیلی بچگیهاش...میگفت راست...اذیتامون...بچگیهامون یاد...افتادم سارا

 داشتنی دوست برام بچگی همون از...کنم ناراحتش نمیومد دلم یعنی....نمیشدم حریفش ولی بود کوچیكتر

 نشسته چشمام تو اشک...نبودم نصیب بی میریخت بقیه غذاهای توی که هندیهایی فلفل اون از از منم...بود

 بری یادم از که کردم سفر"میگفت که بود شعر این مصداق درست من درد...من؟؟ با کردی چه تو سارا آخ...بود

 من یاد از کرد،نرفت پرم و بال بی یه بودن تو از دور نمیشه،غم کم ندیدن با عاشق یه عشق نمیشه،آخه دیدم

 ومن قلب و ذهن میتونست که بود مرگ فقط...سارا کردن فراموش بود امیخ خیال چه..."کرد عاشقترم سفر عشق

 ...کنه پاک سارا یاد از

 با...برم دوستاش از یكی عروسی به همراهشون شب که بود گرفته قول ازم محسن...برگردم هتل به تا شدم بلند

 قدم ومآر و گذاشتم جیبم توی هامودست...بگم نه نتونستم اصرارهاش برابر در اما نداشتم حوصله اصال اینكه وجود
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 سارا هک بودم امیدوار...برگردم تهران به فرصت اولین در داشتم تصمیم...هزارجا فكرم و بود پایین به نگام...میزدم

 ...نكنه شک عشقم به و کنه قبولم قبل مثل بازم

 افتادن از جلوگیری برای که بودم شده هول اونقدر...کردم برخورد کسی به که بودم خودم تو چقدر نمیدونم

 :زدم صدا ناباور لب زیر...اومد بند نفسم لحظه یه...زد خشكم آوردم باال که رو سرم...گرفتم دستشو هردوتامون

 ...سارا-

 گتن براش دلم چقدر که فهمیدم تازه دیدنش با...بود شده خیره بهم متعجب نداشت من از کمی دست که هم سارا

 و ریخت پایین چشماش از اشک...کنم فراموشش میتونم که بودم زده گول رو خودم مدت این چقدر و شده

 رو خودش و کرد تقالیی سارا...بودن دنیا شكنجه بدترین برام اشكاش...افتاد پایین اشكاش با منم قلب همزمان

 اچر...نبود؟ مهم براش من دیدن یعنی...بودم رفتارش مات...گذشت کنارم از بزنه حرفی اینكه بدون...کرد جدا ازم

 دبای هیچم اون بدون بودم فهمیده که حاال بودمش دیده که حاال...میدادم دست از رو فرصت نباید...کرد؟ رو اینكار

 این...دلتنگی این...دوری این خاطر به منو...ببخشه منو میخواستم ازش و افتادم می پاش به باید...میرفتم دنبالش

 :گفتم ایستادم که مقابلش...رفتم تشسم به و کردم تند پا...ببخشه اشكها

 میكنی؟؟ فرار ازم که کردم چیكار مگه-

 سارا به من عشق...شدم متنفر خودم از قرمزش چشمای دیدن با...شد خیره بهم خیسش صورت و عصبانیت با

 میشه؟؟ معشوق چشمای بارش باعث همش که عشقیه چه این...ناراحتی؟ از گریه؟غیر از غیر بود داده چی

 :گفتم نادمی لحن با

 اما...اما کشیدی عذاب مدت این تو میدونم...شدم ناراحتیت باعث میدونم...هستی عصبانی دستم از...میدونم-

 چقدر نمببی ندیدنت با...ازت دوری با میخواستم...نكشیدم درد کم منم...نه...گذشت؟ سخت تو به فقط میكنی فكر

 میفهمی...عاشقتم چون نمیتونم...کنم فراموشت ونمنمیت دیدم...نیستم نباشی فهمیدم که میخوامت

 عاشقتم...سارا؟

 :گفتم که بگذره کنارم  از خواست بازم حرف این با سارا

 کنی؟؟ فراموش منو میتونی تو...چی؟ تو-

 :گفت ای گرفته صدای با و برگشت سمتم به بعد لحظه چند...ایستاد

 و خودت فكر به...خودتی دل فكر به فقط...خودخواهی تو چون...نیست...نه...مهمه؟ مگه...فرهاد؟ مهمه برات مگه-

 گرفته جون تو عشق با که قلبی نه احساسم نه من نه...نداشتیم ارزشی هیچ برات من حتی هیچكس...خودت دل

 حرف خودم با نشدی حاضر اما نه یا کنی فراموش منو میتونی ببینی خودت قول به تا اومدی...بود

 کنارش نخواستی هروقت و باشه پیشت خواست دلت هروقت که نیست تو دست بازیچه من قلب...فرهاد...بزنی
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 برای...فرهاد میكنم فراموشت من...نداره داشتنو دوست لیاقت نباشه قائل ارزش من برای که کسی...بذاری؟

 خودخواه مغرورو موالیی فرهاد میكنم فراموشت همیشه

 دستش به نگاهم لحظه یه...بزنه بهم حرفو این سارا نمیشد باورم...میزد قلبم به که بود تیری مثل حرفش هر

 :گفتم امیدوارانه...شد روشن دلم توی امیدی کورسوی بودم داده بهش که ای حلقه دیدن با...افتاد

 معلومه انگشتته توی که ای حلقه اون از...میكنی فراموش منو حتما تو...آره-

 ارسو بیام خودم به اینكه از قبل و کرد پرت سمتم و درآورد دستش از رو حلقه میكرد نگاه بهم که همونطور سارا

 قلب با...کردم؟ چیكار من خدایا...برداشتم زمین روی از رو حلقه و شدم خم...شد دور اونجا از و شد تاکسی اولین

 کنه؟ قبول دوباره منو که میكردم راضیش باید چطوری...کردم؟ چیكار دختر این

 التماسش باید...میشد تموم چی همه باید امروز همین...گرفتم رو شمارش و درآوردم یبمج توی از گوشیمو

 جواب میشدم ناامید داشتم که وقتی گرفتم شمارشو چندباری...ببخشه خودخواهیهام خاطر به منو که میكردم

 ...:من مهربون بشم فدات...نشست لبم روی لبخندی...داد

 سارا...الو؟-

 برنمیداری؟؟ سرم از دست چرا...چیه؟-

 شم؟ بیخیالت چطوری...منی عشق تو...داری؟ توقعی چه ازم...عزیزم...سارا-

 !شدی چندروز این که همونجوری-

 توروخدا...میگذشت تو یاد به عمرم از هرلحظه...گذشت؟ تو به کردن فكر بدون چندروز این کردی فكر واقعا-

 من...بدم نشون بهت خودمو تا بده بهم دیگه فرصت یه...ببخش سراپاتقصیرو عاشق این میكنم خواهش...سارا

 نمیتونم خدا به...کنم زندگی نمیتونم تو بدون

 دختر این دل که فرهاد نگذره ازت خدا...میكنه گریه داره بود مشخص...شنیدم تندشو نفسهای صدای چندلحظه

 :کردی خون رو

 خانومم؟؟؟...سارا-

-... 

 !!!من زشت اردک جوجه نكن گریه-

 :نشستم نیمكت اولین روی کالفه...میشدم دیوونه داشتم...شد بلند هقش هق صدای حرفم این اب

 میشم دیوونه دارم...دختر بزن حرف...ساراخانوم-
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 فرهاااد-

 عشقم؟ جونم...خانوم؟ جونم...جونم؟-

 ...خیلی...انصافی بی خیلی-

 ...سارا نكن داغونم...خب؟ نكن گریه تو ولی...احمق...خودخواه...انصاف بی من...بگی تو چی هر اصال-

 فرهاد-

 زندگیم؟ جانم-

 :گفت آروم

 !!!شده تنگ برات دلم خیلی-

 :گفتم و خندیدم...ممنونتم خدایا...خدا آخ

 میشم دیوونه دارم...ندارم طاقت دیگه بخدا...دنبالت بیام کجایی بگو سارا...خانومی همینطور منم-

 پرپر داشت دیدنش برای دلم...رفتم و گرفتم دربست معطلی بدون داد بهم هستش که رو جایی آدرس وقتی

 هم مقابل...اومد سمتم به دیدنم با...رفتم سمتش به...دیدم آپارتمان یه کنار رو سارا رسیدم وقتی...میشد

 قشنگش نگاههای این با که نبودم مطمئن نبودیم خیابون توی اگه...بودیم هم چشمای توی خیره و ایستادیم

 :گفتم و گرفتم دستم توی دستشو همیشه از بیقرارتر...نیارم سرش بالیی

 زندگیم نبض عاشقتم-

 :گفت و زد لبخندی هم سارا

 همینطور منم-

 خانومم؟؟؟ بریم کجا...خب-

 بگه آقامون هرجا...نمیدونم-

 :گفتم و گرفتم سمتش به اشارمو انگشت...نكنم بغلش محكم تا کردم کنترل خودمو خیلی

 !میكنم چیكار ببین تا بیا عشوه هدیگ بار یه-

 روی...رفتیم اونجا هم همراه...بود سرسبزی پارک مسكونی مجتمع روبروی...گرفت محكمتر دستمو و خندید

 :گفتم و کردم نزدیكتر بهش خودمو...نشستیم کنارهم نیمكت

 سارا؟؟؟ بخشیدی منو-
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 :گفت و کرد نگام سارا

 ازم مدت اینهمه دیدم وقتی...نمیخوای منو دیگه تو که کنم باور دبو سخت...فرهاد بودم دلگیر ازت فقط من-

 شدم دیوونه نگرفتی سراغی

 خوشبختیت برای هرکاری میخورم قسم...بشه چشمات مهمون اشک نمیذارم هیچوقت دیگه...سارا ببخش منو-

 بكنم

 فرهاد خوشبختم من باشی تو که همین-

 :گفتم و کردم نوازش دستشو

 اصفهان؟ اومدی شد میكنی؟چی چیكار اینجا تو راستی...مرسی-

 زنگ بهم وقتی.داشتیم هم با خوبی رابطه تقریبا که دبیرستانمه دوران دوستای از یكی عروسی امشب راستش-

 لكهب بیام گفتم خودم با میشم کالفه دارم بیخبریت از دیدم وقتی خب اما بیام نمیخواستم اول کرد دعوتم و زد

 هستم بابام دوست خونه االنم...کنم راموشتف شده که شبم یه برای

 دعوتی؟ عروسی امشب یعنی...جدی؟-

 آره-

 پسرعممه دوست داماد...دعوتم عروسی امشب منم آخه جالبه-

 بیای باهام بخوام ازت میخواستم.شد حیف....واقعا؟-

 :گفتم و زدم لبخندی

 اگه میترسم ناراحته ازم هتل رفتم خونشون جای اینكه از آخه...کرد اصرار بهم خیلی محسن ولی خدامه از من-

 شه دلگیر ازم کال دیگه نكنم همراهیش امشب

 ...نداره اشكالی-

 تهران؟ برگردیم میدین افتخار کی...ساراخانوم خب-

 :گفت و خندید

 بهتر زودتر هرچی-

 برسی؟؟؟ من به زودتر میخوای...اِ؟-

 :گفت و زد بازوم به مشتی
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 آخه ریدا نفس به اعتماد تو چقدر-

 نهایت سارا کنار در بودن...میداد نشون بهم رو زندگی خوب روی داشت بازم خدا...افتادیم خنده به هردو بعد

 ...رسونده زندگیم آرزوی تنها به منو خدا که بودم خوشحال قلبم ته از و  بود آرزوم

*** 

 سارا

 هم به بازم اون و من که نمیشد باورم هم هنوز...کنه مالقات پدرم با میخواست فرهاد...بودیم خونه راه تو

 و بودیم هم خیره هردومون بود اونجا که فرهاد دیدن با رسیدم تاالر به که وقتی.افتادم عروسی شب یاد...رسیدیم

 شده دعوت جشن یه به هردومون...دیدیم رو همدیگه بازم...جالبی تصادف عجب...افتادیم خنده به بلند بعد

 عنوان به پسرعمش به منو وقتی.بخورم تكون نمیداد اجازه و  بود نشسته کنارم هادفر رو ساعت تمام...بودیم

 ...دادن بهم رو دنیا که انگار کرد معرفی نامزدش

 اقیاتف چه که بودم گفته بهش قبل از...خونس بابا میدونستم...شدیم وارد و کردم باز رو در رسیدیم که خونه به

 با...دبو نشسته همونجا بابا شدیم سالن وارد وقتی...بود قدیمیش دوست پسر دیدن منتظر صبرانه بی و افتاده

 ور فرهاد دست بابا...ایستاد مقابلش...رفت بابا سمت به بعد و انداخت من به نگاهی فرهاد...شد بلند دیدنمون

 :گفت لرزونی صدای با و گرفت

 رشپس عنوان به هم تو میخوام ازت...شیدهبخ منو که گفت رفتم مالقاتش به وقتی...میبینم رو رضا دارم انگار-

 ببخشی منو

 :گفت و گرفتش بغلش تو و شد مانع بابا که ببوسه بابامو دست خواست...شد خم فرهاد

 کن فراموش من به نسبت رو نفرتت میكنم خواهش...بود من دوست بهترین اون...بود بزرگی مرد پدرت-

 دست به رو سارا من که االنه مهم...ندارم قلبم توی ای نهکی دیگه من...عمو نكنید اینطوری میكنم خواهش-

 آوردم

 :گفتم و رفتم جلو

 خب؟؟ اتاقم میرم من میزنید حرفاتونو شما تا-

 سالن به وقتی...کردم عوض رو لباسام فوری و بردم اتاق به رو چمدونم...نشست مبل روی و داد تكون سری فرهاد

 :پرسید ازش فرهاد نشستم که بابا کنار...بود چیده رو پذیرایی وسایل خانوم منیره برگشتم

 بپرسم؟؟ سوالی یه میشه...عمو-

 عمو بپرس-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 07فروزان  |تا انتهای راه 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

126 

 

 دگفتی بهش چی بابا مالقات رفتید که آخری روز شما...نشد؟ معلوم هیچوقت چرا...بود؟ کی کارخونه اصلی دزد-

 نیاورد؟؟ طاقت که

 سری...میفهمید باید...بدونه که بود فرهاد حق این...گیرهب اجازه ازم میخواست که انگار...انداخت من به نگاهی بابا

 :گفت و کشید عمیقی نفس بابا.کردم قالب هم توی دستامو و دادم تكون

 ارشرفت...افتاد گریه به که شده چی پرسیدم ازش...پیشم اومد نگهبان روز یه که بودم سرقت جریان درگیر هنوز-

 ابعذ میگفت...گفت جریانو که شده چی پرسیدم...ببخش منو ردمک اشتباه آقا میگفت همش...بود عجیب برام

 چندنفر گفت...بشه دزدی کارخونه از که شده باعث اون که گفت...برنمیداره سرش از دست هم لحظه یه وجدان

 ...بیفته رضا گردن دزدی این گناه که کردن سازی صحنه طوری اونام...داده راهشونو کارخونه توی و اومدن اونجا

 :گفت متعجب هادفر

 میذاشتن؟ بابام گردن گناهشو باید چرا...چرا؟ اما-

 بود کرده رو کار  این ای دیگه کس دستور به اون-

 کی؟؟؟ دستور به-

 :گفت و کرد مكثی بابا

 !!!پدربزرگت-

 نمم...نشه باورش داشت حق...میكرد نگاه بابا به شده گرد چشمایی با...کنم بلند رو سرم شد باعث فرهاد سكوت

 ...:کردم تعجب همینقدر شنیدم بابا از رو حقیقت که وقتی

 پدربزرگم؟؟...پ-

 دید وقتی اما میشه پشیمون خودش ازدواجش بعد رضا میكرد فكر...نداشت رو رضا پیشرفت طاقت اون...آره-

 که فتگ نبود که پشیمون کار این از رفتم پدربزرگت پیش وقتی...کنه تحمل نتونست میشه قبل از موفقتر داره

 نمیتونست...شد دیوونه گفتم رو حقیقت و رفتم  رضا مالقات به وقتی...بوده عمدی هم مادرت مرگ حتی...حتی

 قول ماز...بود خودش شدن زندانی از وحشتناکتر براش بود شده فوت باباش توسط مرجان اینكه حقیقت...کنه باور

 ...که بشه آزاد روز ونهم فردای بود قرار...نزنم حرفی کسی به هیچوقت که گرفت

 اعثب اینكه از همیشه...ببینه رو ریختنش اشک کسی نمیخواد میدونستم...گرفت صورتش جلوی رو دستش بابا

 از صورتش...بود کرده مشت دستاشو...افتاد فرهاد به نگاهم...میكشید عذاب بره زندان به  عمورضا بود شده

 ...بود سخت...داشت حق...بود شده قرمز عصبانیت

 :گفت و گذاشت فرهاد شونه روی رو دستش بابا
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 ...پسرم نده عذاب خودتو-

 :گفت ای گرفته صدای با فرهاد

 رچقد...بابام خدا آخ...بكنه؟ ما زندگی با کاری همچین تونست چطور مرد اون...عمو؟ بشم بیخیال میتونم چطور-

 ...خدایا...کنه تحمل نتونست که بود سخت براش خبر این شنیدن

 داشص آروم...رفتم سمتش به و شدم بلند...نداشتم طاقت...گرفت ناراحتیش از دلم...گرفت دستاش بین رو سرش

 :گفتم و زدم

 باش آروم توروخدا...فرهاد میكنم خواهش-

 ...:شد رو و زیر اشكاش دیدن با دلم...کرد نگاهم خیسش چشمای با و کرد سربلند فرهاد

 چطور رپد یه...نمیكنه؟ فكر هیچی به دیگه میفته آدم جون به وقتی که یهچ کینه این...سارا میكنم سكته دارم-

 چطور؟؟؟...بكنه؟ کاری همچین خودش پسر با میتونه

 مهم...گذشته دیگه گذشته خودت قول به...میدی عذاب خودتو فقط اینطوری اما...داری حق...سخته...میدونم-

 میكشم عذاب منم اینطوری...کردیم پیدا رو همدیگه سال اینهمه بعد تو و من اینكه...امروزه

 استخو وقتی بعد ساعت یه.بیاد کنار موضوع این با تا میبره زمان میدونستم...نزد حرفی و داد تكون سری فرهاد

 طاقت هدیگ گفت...بیان خواستگاری برای رسما تا میكنه صحبت خانوادش با امشب همین که گفت بره خونشون به

 ...بشه روشن تكلیفمون زود خیلی میخواد و هندار رو دیگه اتفاق یه

 صندالی...کردم مرتب سرم روی رو سفیدم شال...بودم پوشیده روشنی آبی شلوار کت...ایستادم آینه جلوی

 منفس هیجان از...میزد تند قلبم...بیان خواستگاری برای بود قرار امشب...زدم بیرون اتاق از و پوشیدم سفیدمو

 ریس و خندید رفتارم دیدن با بابا...شدم بلند مبل روی از استرس با شنیدم رو زنگ  صدای وقتی...بود اومده بند

 بقال هم تو استرس از ودستامو گذاشتم جلو قدمی..ایستاد منتظر سالن در کنار و زد رو آیفون دکمه...داد تكون

 با فرزانه...فرزانه و  مامان اون از بعد...شد وارد عمومرتضی اول...آوردم باال رو سرم صداشون شنیدن با...کردم

 :گفت و کرد بغلم محكم دیدنم

 برم قربونت شدی خوشكل چه...شدی خودم زنداداش باالخره وااای-

 :گفتم و زدم لبخندی

 عزیزم مرسی-
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 شنگشق لبخند با...اومد سمتم به کرد احوالپرسی بابا با وقتی...دوختم سر پشت به نگاهمو فرهاد صدای شنیدن با

 یدهپوش سفید یكدست تیپ...بكشم تیغش شش و صاف صورت روی دستمو داشتم دوست چقدر...رفت عفض دلم

 :گفت و گرفت سمتم به رو قرمز رز گل دسته...بود

 خانوم ناقابله-

 :گفتم و زدم لبخندی

 مرسی-

 ستاید این با من هوگرن میداد انجام خانوم منیره رو پذیرایی کارای که بود خوب...رفتیم پذیرایی سالن به هم کنار

 میزد حرف من با دری هر از هم فرزانه...میزدن حرف هم با مرتضی عمو و بابا...میشدم آبروریزی باعث فقط لرزونم

 و بیقرار من مثل اونم میدونستم...نشه؟ کشیده فرهاد سمت به تا کنم کنترل نگاهمو میتونستم من مگه اما

 ردنهک فراموش کل به میكردم فكر داشتم کم کم...کشیدم راحتی سنف کشوند ما به رو بحث عمو وقتی...دلتنگه

 :گفت بابا به رو عمو...اومدن خواستگاری برای که

 ما امشبم...شده ساراجان خاطرخواه بدجور ما آقافرهاد این میدونید خودتون که همونطور...شادمهر آقای خب-

 بذاریم هم دست تو رو جوون تا دو این دست تا شدیم مزاحم

 :گفت لبخندی با اباب

 جورایی یه خواستگاری این البته...بذارم فرهاد مثل بالیاقتی جوون دست دخترمو که افتخاره باعث من برای-

 !!!کنن آشنا هم با رو ما اومدن حاال زدن حرفاشونو همه خودشون که جوون دوتا این...فرمالیتس

 :گفت مامان.بندازم پایین رو سرم و بشم سرخ التخج از شد موجب البته که شد همه خنده باعث بابا شوخ لحن

 ...مهمه فرهاد خوشبختی فقط من برای-

 :گفت ناراحتی با بعد

 !!کافیه برام خوشبخته رضا یادگاری بدونم که همین-

 :گفت مرتضی عمو...شد غم از پر هم فرهاد نگاه...کردن سكوت همه چندلحظه حرفش این با

 عدب شااهلل ان تا بشه خوونده محرمیت صیغه یه جوون دو این بین فعال هستید راضی شمام اگه شادمهر آقای پس-

 موافقید؟ شما...بگیریم هم با رو وعروسیشون عقد که دانشگاه از

 خودتون دختر مثل هم سارا...ندارم حرفی من-

 متشكرم خیلی-
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 تو...بشیم محرم هم با قراره نمیشد باورم...کشیدم کنار خودمو...بشینه مبل روی کنارم خواست فرهاد از عمو

 فرهاد از مامان صیغه خووندن از بعد...خوند رو بینمون صیغه عمو خود...میسوختم داشتم دوبارش آغوش حسرت

 رو...بود خودش حلقه همون...کشید بیرون ای جعبه جیبش از فرهاد...بندازه دستم توی رو نامزدی حلقه خواست

 :گفت پدرم به

 ؟عمو؟ میفرمایید اجازه-

 :گفت و زد لبخندی بابا

 بشید خوشبخت که شاهلل ان...میكنم خواهش-

 :تگف گوشم کنار آروم و انداخت بهم نگاهی...انداخت انگشتم توی دوباره رو حلقه و کرد بلند دستمو آروم فرهاد

 خانومم دارم دوستت-

 دستم به قشنگی و ریفظ دستبندی هم مامان...زدن دست برامون همه...انداختم پایین رو سرم زده خجالت

 اتاقم سمت به بابا اجازه با بعد دقیقه چند...شده سرخ صورتم میدونستم...بود پایین سرم هنوز...بست

 هب که همین...بست رو در فرهاد...شدیم اتاق وارد وقتی...کنم نگاه فرهاد صورت تو نمیتونستم هم هنوز...رفتیم

 یشترب خودمو و کردم حلقه کمرش دور دستامو...نشست لبم یرو لبخندی...رفتم فرو آغوشش تو برگشتم سمتش

 :گفت گوشم کنار و آورد پایین رو سرش فرهاد...کردم نزدیک بهش

 من؟؟ دادن جون سر کردی عهد کی با...دختر میبره سرم از هوش داره عشقت بوی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 شده تموم چی همه نمیشه باورم...درمیارم بال خوشی از دارم...فرهاد خوشحالم خیلی-

 :گفت و زد لبخندی...کرد جدا آغوشش از منو فرهاد

 ...نفسم خوشحالم منم-

 جانهی از...میشنیدم قلبمو صدای...نبود مانعی هیچ دیگه بار این...اومد جلو صورتش میكرد نگاه بهم که همونطور

 ظهچندلح و بیفته هم روی چشمام شد اعثب خورد صورتم به که فرهاد نفسهای هرم...میكوبید سینم به وار دیوانه

 فریاد و کوبید عشق...ایستاد زمان...ایستاد قلبم...اومد بند نفسم...نشست لبم روی که بود لبهایی شیرینی بعد

 خودمو...شد حلقه گردنش دور و اومدن باال اختیار بی دستام...زندگیت؟ عشق با آغوشی هم داشت لذتی چه...زد

 میدونستم که داشت عطشی از نشون فرهاد داغ و تند های بوسه...کردم همراهیش و چسبوندم بهش بیشتر

 کرده مزه بهم تازه هاش بوسه شیرین طعم...بشم جدا ازش نمیخواست دلم...بوده دلش توی وقته خیلی

 روف نمگرد توی سرشو و کرد باز شالمو گره...رفت شالم سمت به اینبار و شد باز کمرم دور از فرهاد دستای...بود

 آورده بند نفسمو میزد گردنم به که ریزی های بوسه...بود شده قلقلكم باعث گردنم روی نفسهاش...برد
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 ازم خودشو فرهاد که گذشت چقدر نمیدونم...میكردم ضعف احساس...بودن شده داغ و تند نفسهاش...بود

 :گفت تبدار چشمایی با و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش...میرفت باالپایین بسرعت ش سینه...کرد

 عاشقتم...دختر کردی دیوونم...سارا دیوونتم-

 :گفتم و زدم لبش روی کوتاهی بوسه

 عاشقتم....فرهاد عاشقتم منم-

 ...عاشقیش شیرین طعم و فرهاد و بودم من دوباره

 فرهاد ماا بودن رفته اینا مامان که میشد ساعتی نیم...بود فرهاد سینه روی سرم و بودم نشسته تخت روی 

 ...شد من شدن داغ و بقیه خنده باعث البته که...برمیگرده بعدا خودش که بود گفته بهشون

 آرامشی چه...بود شده آروم وجودم همه...بیفته هم روی چشمام بود شده باعث موهام روی فرهاد دستای نوازش

 خندونش صورت به نگاهی...دمکر بلند رو سرم...بود بند نفسهاش به وجودم که زندگیم مرد تن گرمای داشت

 :گفتم و انداختم

 ؟موهام؟ تو بكشی دست و بشینی که بود همین واسه انداختی خجالت به منو و بمونی میخوای گفتی اینقدر-

 :گفت خاصی لحن با و زد باری شیطنت لبخند فرهاد

 بدم؟؟ انجامش میخوای...بلدم هم ای دیگه کارای...عزیییزم-

 :گفتم و کردم قایم سینش توی رو سرم ارهدوب حرفش از گرفته گر

 میكشم خجالت من نكن اینطوری...فرهااااد-

 :گفت و خندید

 اوکی؟؟؟...ای بنده خانوم االن از شما....نداشتیمااا خجالت-

 :گفتم و زدم لبخندی

 میكنه؟؟؟ هوایی منو حد این تا که داره چی مالكیت میم این...فرهاد میزنی صدا "خانومم" منو که اینم عاشق-

 :گفت و زد موهام روی ای بوسه...شد کشیده کمرم دور قبل از محكمتر دستاش

 مال تقلب میبینم وقتی...تویی امیدش فكرش قلبش بدونی وقتی...توء مال یكی بدونی وقتی سارا خوبیه حس-

 کردن ازدواج مخالف همیشه اگه من...دستامه تو دنیا تمام انگار میبری لذت کنارم بودن از میبینم وقتی...منه

 کسی با که دارم نیاز...دارم حس...آدمم یه منم...نه...نداشتم احساس قلبم توی که نبود این خاطر به بودم
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 بعد بشم عاشق اول میخواستم...کنم تجربه عشقو خودم میخواستم ولی باشه باهام جوره همه که کسی...باشم

 ...خالصانه و پاک عشق یه...کنم ازدواج

 :داد ادامه مهربونی لبخند با و کرد جدا ودشخ از منو

 زندگی قبل از بهتر تا میده انگیزه بهم کلی میخوای منو هم تو میدونم و میتپه برات قلبم که...هستی تو که االن-

 برای خوشیش برای میشه باعث که هست کسی میدونم چون...دارم انگیزه زندگی ادامه واسه میدونم چون...کنم

 من همیش باعث اینا...میكنی تكیه من به و منتظرمی خونه توی که هستی تو میدونم چون...نمک تالش لبخندش

 !!!میكنم زندگی دارم کنم احساس...واقعیم مرد یه کنم احساس واقعا

 :گفتم آروم و کردم صورتش قاب دستامو

 ریخت برهم ها فرضیه همه و آمدی...ورزید نخواهم عشق کسی به بودم گفته-

 :کردم زمزمه گوشش کنار و زدم لبش به ای بوسه...بردم جلو رو صورتم

 ...من زندگی مرد دارم دوستت-

 :گفت و فرستاد گوشم پشت به رو موهام...داد  جواب تر طوالنی رو م بوسه فرهاد

 !!نیستی خوشكل کم هم تو...خودمونیمااااا-

 :گفتم و خندیدم حرفش این با

 زشتم؟؟؟ اردک جوجه من یکرد فكر جدی جدی نكنه...توروخدا نه-

 :گفت و خندید

 !!!داری خاصی چهره که کردم اعتراف خودم پیش دیدمت که هم روزی اولین همون من...برم قربونت نه-

 جدی؟-

 دیدیم؟ همو که باری اولین یادته...بله-

 !!نمک جدا سرت زا موهاتو میخواست دلم اونموقع یعنی...کنی جمع کتابامو ندادی زحمت خودت به جنابعالی...بله-

 زوم روم وحشیتو چشمای و کردی درازی زبون دیدم وقتی ولی کنم کمكت میخواستم...هااا خطرناکی...اوه اوه-

 طرفم کسی بد با که فهمیدم...شدم پشیمون کردی

 بكنم؟ تشكرم ازت میخواستی نكنه...کردی؟ فكر چی پس-

 :گفت میكرد نوازش رو گونم که همونطور
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 التماس بهت شدنم بخشیده برای که میرسه روزی یه گفتی بهم بار یه یادته...خانومی هن...شم فدات نه-

 غروری برابرت در که فهمیدم شدم عاشقت وقتی ولی خندیدم حرفت این به خیلی روز اون...میكنم؟؟

 نم خونه ومخان تو که روزیم منتظر االن از...کنی قبولم و ببخشی منو تا کنم التماست باید که فهمیدم...ندارم

 میشی

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...منتظرم منم-

 دانشگاه دیدم اومدم که خودم به...نكردم حس رو گذرشون اصال که گذشت زود اونقدر عید و دانشگاه روزای

 عالما همه به رو نامزدیمون خبر لطیفی استاد کالس سر فرهاد جدید ترم روز اولین...برگشتم خونه به و شده تموم

 رایکا پیگیر فرهاد مدت این تو...گفتن تبریک بهمون بعد و بودن شنیدنش مات همه اول خودش قول هب که کرد

 روز و کرد دعوت ناهار به رو هممون مطبش افتتاح روز...کنه اندازی راه رو مطبش بود تونسته و بود مطبش

 هم اب زودتر که میخواد بیقرار نهمیز زنگ بهم وقتی و شده همیشه از تابتر بی جدیدا...زد رقم برامون رو قشنگی

 قتشو به...بخند حاال"میگه و میشه کالفه هام خنده برابر در اون و میگیره خندم طاقتیش بی این از...کنیم ازدواج

 خونه به زود خیلی میخواد دلم و ترم بیتاب و مشتاقتر خودم من که نمیدونست..."میكنم تالفی هاتو خنده

 اب رفتن سقف یک زیر بودم مطمئن...بشم خونش خانوم زود خیلی میخواستم ودشخ قول به...بریم مشترکمون

 ...روزم اون منتظر بینهایت من و میزنه رقم برام رو زیادی های عاشقانه فرهاد

*** 

 فرهاد

 رو پرونده...شد وارد بعدی کننده مراجعه و شد زده اتاق در که بودم ها پرونده از یكی بررسی مشغول مطبم توی

 موچشم غلیظش آرایش چیزی هر از زودتر..دوختم چشم بود نشسته مقابلم صندلی روی که دختری به و شتمگذا

 ازب شالش...میكردم خفگی احساس اون جای به من که بود تنگ اونقدر و  بود کرده تنش قرمز کوتاه مانتوی..میزد

 :گفتم و دادم تكیه صندلی به...بود گذاشته نمایش به رو رنگش طالیی موهای و بود روسرش روی شده

 بفرمایید...درخدمتم من-

 :گفت میكرد بازی کیفش بند با درحالیكه

 پیرزنهای شكل شدم که بیمارم اونقدر روحی لحاظ از ولی دوسالمه و بیست...مهشیده من اسم...دکتر آقای-

 ساله شصت

 چیه؟ مشكلت-
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 یرگ آرایشم به...میدن گیر تیپم به...نمیكنن درک منو...بیام کنار باهاشون نمیتونم اصال...خانوادمه مشكلم-

 تحمل نمیتونم دیگه...خوابیدن قرص با شب هر...بحث شب هر...دعوا شب هر...میای کی با میری کجا..میدن

 ..کنم خالص زندگی این از خودمو که افتادم فكر این به چندباری...کنم

 قبول خانوادت که میخوای رو زندگی چطور تو..چیه؟ کردن زندگی امروزی از تو منظور...خانوم مهشید ببینم-

 نمیكنن؟

 معنا تمام به امل...قدیمی همش حرفاشون فكراشون...عصرن کدوم مال نیست معلوم اونا...اونا-

 ...:بودم متعجب واقعا گستاخیش از

 برآورده یتوانای شاید...مادرتن و پدر باشه که هرچی...بزنه حرفی همچین خانوادش راجب آدم نیست درست-

 ندارن نیازهاتو کردن

 کنی عمل خواستنشون و میل به که میكنن خرج وقتی پولشونو ولی دارن...چرا-

 میخوای؟؟؟ چی زندگی از تو...نگفتی-

 اباب...ندادن رفتن اجازه بهم بود گرفته مهمونی دوستام از یكی پیش چندوقت همین...زیادیه؟ چیز این...آزادی-

 کردن محدود منو...نرو کجا برو کجا بگن بهم هی نداره دوست...کنم جوونی دارم دوست...جوونم منم

 نمیكنی؟ فكر مثبتش های جنبه به کمم یه چرا...محدودیت؟ یعنی اینا میكنی فكر چرا-

 داره؟؟؟ هم مثبتی جنبه مگه-

 اونم...هستن یندتآ نگران اینكه حساب به بذار...محبت...دلسوزی حساب به بذار رو رفتارها این...نداره؟ چرا-

 کرد اعتماد کی هر به نمیشه و اومده پایین اعتمادها ای دوره این توی

 کنی درک منو باید...جوونی خودتم شما اخه-

 ات میدادن نشون حساسیت رفتارام به نسبت منم خانواده...میزنم بهت رو حرفا این دارم جوونم منم چون اتفاقا-

 آزاد و باشه مهمونیها توی همش آدم که اینه به کردن جوونی همگ...نشم غافل درست مسیر از وقت یه

 بدن نشون آدم به رو درست راه باید که چیه؟اونان فرزند تربیت توی خانواده نقش پس...بگرده؟

 کفش یه تو کرده پا بابام تازگیها...میگی اینو رسیدی چی همه به خودت چون شما...میزنی؟ حرفایی چه...آقا ای-

 کنی ازدواج برات اومده که خواستگاری ینا ا باید که

 بدیه؟؟ پسر-

 نوم اگه...سختگیر و مستبد...بابامه عین اونم...داره فرق هم با دنیامون اصال...هاس بسته یقه اون از...میدونم چه-

 میرسه حسابمو ببینه وضع و سر این با
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 شدی؟؟ نامزد مگه-

 تا...گرفت درد فک اوففف...نمیكنم حسابش آدم اونو من وگرنه منه کاره همه میكنه فكر که اونه...که معلومه نه-

 نه؟؟ شدید خسته...بودم نزده حرف اینقدر حاال

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...نمیشم خسته شنیدن دردودل از هیچوقت من-

 بیام؟؟ دیدنت به بازم میتونم راستی...ممنون-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 دمتمدرخ من داشتی مشكلی هروقت-

 :گفت و کرد تعللی

 چی؟؟؟ نباشه مشكلی اگه حاال....اومممم-

 :گفتم و زدم رفتارش این به پوزخندی دلم تو

 باشی نداشته مشكلی هیچوقت امیدارم-

 :گفت و شد بلند

 امروز بابت ممنونم-

 خانوم میكنم خواهش-

 هی که انگار...تصنعیه ارشرفت میكردم حس".بود عجیبی دختر چه"گفتم خودم با رفت بیرون اتاق از وقتی

 بعدی فرن به و انداختم باال ای شونه..بشم بیخیال کردم سعی...نداشتم خوبی حس...باشه شده دیكته بهش حرفایی

 .دادم ورود اجازه

 :گفت و شد اتاق وارد فرزانه لحظه چند..شنیدم رو در زنگ صدای که بودم اتاقم توی شب

 دنهاوم علی خانواده...پایین بیا فرهاد-

 :گفتم متعجب

 عمواینا؟...چی؟؟-

 بیا...بخدا آره-
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 از عدب...خانواده با اونم بیاد اینجا به بیخبر علی نداشت سابقه...رفتم پایین و کردم عوض لباسامو رفتنش با

 امشب چقدر...رفت باال ابروم ناخودآگاه تیپش دیدنش با...نشستم علی روبروی گویی آمد خوش و احوالپرسی

 رسیده خودشم به چه...بود پوشیده شلوار کت...نمیكرد ناپرهیزیا این از که اون...بود دهش اتوکشیده

 عیدب علی از واقعا که بود شرمی یه چشماش ته...کرد نگام و کرد بلند رو سرش که کرد حس نگاهمو سنگینی...بود

 :گفت بابا به رو عمو...بود

 شده کالم یه ما پسر شازده این ولی میدادیم اطالع شما به بایست می میدونم...شرمندم واقعا من موالیی آقای-

 برسیم شما خدمت االن همین باید گفت و بود

 :گفت نبود متعجب سرزدشون حضور از کم که هم بابا

 خودتونه منزل...محبی جناب میكنم خواهش-

 خواست ازمون که هشد بیطاقت ما علی اینقدر ولی داره خودشو آداب مراسما جور این که میدونم...حقیقتش-

 کنم عرض رو مطلب اصل و بیایم اینجا امشب همین

 مطلب؟؟ اصل-

 کنید قبول خودتون غالمی به رو ما علی باشید راضی اگه میخواستم...بله-

 پایین رو سرش و بود کرده قالب هم توی رو دستاش کالفه که چرخید علی سمت به سرم حرف این شنیدن با

 به بار این...بزنه حرفی من به حداقل نمیتونست...خواستگاری اومده شده پا کاره یه...چل و خل پسره...انداخت

 اومده خواستگاریش به علی که نمیشد باورش حتما....بود شده قرمز شرم از صورتش که دوختم چشم فرزانه

 :میگفت که شنیدم بابامو صدای...باشه

 بگم چی باید نمیدونم من که زدید حرف مقدمه بی اونقدر شما... محبی جناب واال-

 میشدیم مزاحمتون بیخبر و میومدیم راه آقا این دل به نباید...بودیم ما مقصر...دارید حق-

 هک نمیكردم تصور کنید قبول خب ولی شدس تایید من نظر از جان علی...چیه؟ حرفا این...میكنم خواهش نه نه-

 باشه خواستگاری اومدن از شما نیت

 :اومد حرف به علی مادر بار این

 که شمام...نداره کم خانومی از چیزی ماشاهلل...بشه عروسمون جان فرزانه که خدامونه از ما بخواین رو راستش-

 اید شده شناخته ما برای
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 به شتموانگ شد بلند علی که وقتی...برن اتاقش به علی با که گفت فرزانه به باالخره بابا معلوم تعارفات از بعد

 زیرلب و کرد خم برام رو سرش کمی اونم البته که میرسم حسابتو یعنی که دادم تكون براش تهدید نشونه

 "چاکریم خیلی"گفت

 تماس دچن که شدم متوجه که کردم نگاه گوشیمو هستن هم با صحبت مشغول بزرگترا که دیدم وقتی اونا رفتن با

 سارا برای و رفتم پیامها لیست توی خیالبی...بودم نشده متوجه و بود سایلنت گوشیم...دارم ناشناس شماره یه از

 نیتلف رو خواستگاری این خبر میخواستم...داد رو جوابم عاشقانه پیام یه فرستادن با اونم که و فرستادم پیام

 رستد هم اتاق به رفتنم...هستم اضافه اونجا میكردم حس...بود رفته سر حوصلم...نمیشد فعال البته که بدم بهش

 رفتم اسمش روی همینم خاطر به...کنم اذیت رو علی که زد سرم به لحظه یه...میشد محسوب یاحترام بی و نبود

 کلی االن میدونستم...زدم زنگ بهش دوباره بعد لحظه چند...کردم قطع داد جواب که وقتی...گرفتم شمارشو و

 واسش و زدم خندیلب "میگیرماااا میشی؟حالتو مزاحم داری آزار"که فرستاد پیام واسم...کرده بارم فحش

 "کنماااا پشیمون رو فرزانه نكن کاری...بزنی؟ حرفی برادرزنت به داری جرات"فرستادم

 "دراومد صدام من اگه گوشم تو بزن بیا بگم،اصال نازکتر گل از تو به بكنم غلط من"داد جواب دوباره

 فرزانه با کلی باید حاال میدونستم...کنم اذیتش این از بیشتر نمیومد دلم...گذاشتم جیبم توی رو گوشی و خندیدم

 کنه باور رو عالقش تا بزنه حرف

 یخوب نتایج به که بود معلوم فرزانه قرمز صورت و علی بازشده نیش از...اومدن پایین هردوشون بعد ساعت یک

 بابام هرچی"گفت بودم دیده ازش کم که خجالتی با فرزانه پرسید رو فرزانه نظر علی مامان وقتی...رسیدن

 همونشب...کرد اعالم خودشو رضایت "مبارکه"گفتن با میدونست دخترشو دل حرف انگار که هم بابا..."بگه

 ...بمونن نامزد فعال شد قرار و کرد فرزانه دست ای حلقه مادرش

 :گفت و شد بلند دیدنم با بود کشیده دراز تخت روی...رفتم فرزانه اتاق به مهمونی از بعد

 داداش؟؟ شده چیزی-

 :گفتم و نشستم ارشکن

 خواهرجون؟؟؟ حالی چه در-

 :گفت و زد لبخندی

 زدمی رو حرف اون و بود نشسته روبروم که کسی اون اینكه تصور...گذشت چطور امشب نمیدونم اصال...نمیدونم-

 میكرد متعجبم خیلی بود علی

 بخوای کردن فكر فرصت میتونستی داشتی تردید اگه-

 ...یعنی..اوممم...خب...نه-
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 :گفتم و گرفتم ستشود

 داری؟؟؟ دوسش هم تو-

 :گفتم و بوسیدم رو صورتش...داد تكون سرشو آروم

 نداشتیم؟ خبر و بود گیر دلش ما وروجک پس-

 :گفت آروم و زد لبخندی

 احساس کنارش هیچوقت آدم...بامزس هم...قلبه خوش هم مهربونه هم...خوبیه خیلی پسر علی...علی...فرهاد-

 ...بود روبروم ای دیگه کس انگار...داشت  فرق میدیدمش همیشه که اونی با امشب اصال...نمیكنه ناراحتی

 !سپردم کسی خوب دست خواهرمو دونه یه که خوشحالم...دارم کامل اطمینان بهش منم...خوبیه پسر علی...آره-

 :گفتم میرفتم بیرون اتاق از که همونطور و شدم بلند

 !!!من خواهرگلی باشی خوش-

 زنگ سارا به امشب بابت بهش گفتن بدوبیراه کلی و علی به زدن زنگ از بعد کشیدم دراز که ختت روی

 :گفتم داد جواب که وقتی...بیداره هنوز میدونستم...زدم

 گللللل خانوم سارا سالااام-

 :پیچید گوشی توی شادش صدای

 عجببب چه...من آقای سالم-

 :گفتم و زدم لبخندی

 عزیزم؟ خوبی-

 میشم خوب تو صدای با شمنبا خوبم-

 هاااا نیومده هندونه فصل ساراخانوم-

 خبر؟ چه...نشو لوس...اِ-

 سارا؟؟ بود اینجا کی امشب بزن حدس-

 کی؟؟...نمیدونم...اونجا؟-

 اینا علی-
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 بود؟؟؟ عجیبی چیز خیلی علی اومدن االن...علی؟-

 بودن اومده محترم خانواده با اینبار...دِ نه دِ-

 ؟خانواده؟؟ با-

 خیر امر برای...بله-

 :گفت و کرد مكثی

 فرزانه؟؟ واسه یعنی...یعنی-

 نشون فعال همینم خاطر به داده مثبت جواب و بوده گیر علی پیش دلش هم فرزانه معلوم قرار از...خانوم بله-

 بعد تا کردن

 :گفت و کشید خوشی از جیغی سارا

 باشه داشته دوست رو فرزانه علی نمیكردم فكر اصال من...اخودمونیم...فرزانه...عزیزم...نمیشه باورم...وای وای-

 نامرد هک اینه جالب حاال...خواستگاری بیاد دانشگامون از بعد بود قرار...میخواستش بود وقت خیلی علی...بابا چرا-

 بودن اومده بیخبر امشب...بود نگفته منم به حتی

 !!!علی به ایول-

 میكنی؟؟؟ پیدا کجا من خواستگاری از تر عاشقانه خواستگاری یعلی؟؟جنابعال به ایول چی یعنی االن-

 :گفت و خندید

 شد؟؟؟ خوب...تكن کاراتم تكی،همه خودت تو...عزیییزم-

 نیست بد ای-

 :گفت آروم

 آقافرهاد؟؟؟-

 :گفتم خودش از آرومتر و کشیدم دراز پهلو به

 آقافرهاد؟؟؟ جون-

 شده؟؟؟ تنگ برات دلم چقدر میدونی-

 :گفتم و مزد لبخندی
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 خانومی بیشتر من-

 بزنی؟؟ من به سری یه نمیخوای نكرده خدایی-

 دیدنت میام سر یه حتما فردا تونستم اگه...بود شلوغ خیلی سرم چندروز این بخدا...برم قربونت میام-

 هشد برعكس من شانس...ببینن نامزداشونو میخواست دلشون همش پسرا بوده تا واال...تونستی اگهههه تازه-

 انگار

 :گفتم و کردم دلخورش لحن به ای خنده

 نداری؟؟ من با کاری...خانومم خریدارم نازتم-

 باش خودت مراقب...نه-

 عزیزم خوش شبت...همینطور هم تو-

 بخیر شب...دارم دوستت-

 بهش حتما باید فردا...شده تنگ براش دلم چقدر کردم حس تازه باهاش زدن حرف از بعد...کرد قطع رو گوشی بعد

 اوکنجك...کیه نمیدونستم...بود گرفته تماس ناشناس شماره همون بازم...انداختم گوشیم به نگاهی...میزدم سر

 که آخر لحظه...برنمیداشت کسی...گرفتم رو شمارش...زده زنگ همه این که داشته واجبی کار حتما...بودم شده

 :شنیدم خط اونور از نازکی صدای کنم قطع رو گوشی میخواستم

 و؟ال-

 بودید گرفته تماس من شماره با شما-

 نمیشناسی؟؟ منو...بله-

 بشناسم؟؟؟ باید-

 مهشیدم من-

 :گفتم و کردم فكر

 نمیارم جا به-

 دارم مشكل خانوادم با گفتم...مطبت بودم اومده پیش چندروز-

 :گفتم کیه اومد یادم وقتی...آوردم فشار ذهنم به کمی

 داشتی؟؟ کاری من با...خب-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 07فروزان  |تا انتهای راه 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

141 

 

 آره...اوممم-

 مطب بیای میتونی فردا-

 خودته راجب...راجب...نداره مشكلم به ربطی کارم...نه نه-

 :گفتم و شدم بلند تخت روی از

 بله؟؟؟-

 ...من فرهاد ببینم...اوممممم-

 !!باشم شده صمیمی باهات ینقدر نمیاد یادم-

 که روزی اون از اصال...میشم دیوونه مدار...اَهههههه..نمیدونم...یعنی...اومده خوشم ازت من...من...شدم من اما-

 نیومده چشمم به خواب دیدمت

 :گفتم میشنیدم که حرفایی از عصبانی

 میگی؟؟ چی میفهمی هیچ-

 ...من فرهاد-

 !!!دارم زن بنده اطالعت دیدن؟؟محض بار یه تو...اومده؟ خوشت من از...نگو هیچی-

 :گفت و کرد مكثی

 داری؟؟؟ زن-

 خب؟؟؟ نشی من مزاحم دیگه بهتره هم جنابعالی...رمدا دوسش هم خیلی...بله-

 ....من اما-

 مبه حرفایی همچین بخواد اینكه از غیر میكردم فكر چیزی هر به...کردم پرت عسلی روی و کردم قطع رو گوشی

 بزنه

 اقشات به که خواست ازم عمو...رفته خرید به که گفت عمو اما رفتم خونشون به سارا به دادن اطالع بدون عصر

 :گفت و نشست مقابلم نشستم صندلی روی وقتی...برم

 بهت اولش ازدواج راجب که میدونم...برگشته زندگی به دخترم شدی سارا زندگی وارد که وقتی از...جان فرهاد-

 اما بزنم حرفی شهال حرف روی نمیتونستم شاید...نمیدونم...نپرسیدم هم رو نظرش حتی من موقع اون...گفته
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 زندگی به سخت خیلی...شد داغون سارا کرد باهاش سینا که رفتاری و افتاد سارا برای فاقاات اون وقتی

 توام مدیون امروزشو خوب حال من...برگشت

 :گفتم و زدم لبخندی

 و عشق تجربه هیچ سارا از قبل من میدونید...خب...من...باارزشه خیلی من برای هم سارا...عمو؟ چیه حرفا این-

 ...چی یعنی زندگی میفهمم دارم تازه سارا کنار در اما تمنداش داشتنی دوست

 :گفت و زد لبخندی عمو

 یدباش نداشته هم از پنهونی چیز بهتره نمیكنی فكر...جان فرهاد اما خوشبختید هم کنار هردوتون که خوشحالم-

 :گفتم حرفش این از متعجب

 عمو نكردم پنهون سارا از رو هیچی من اما-

 :گفت و رفت پنجره سمت به...شد بلند صندلی روی از

 !!!کردی اهدا سارا به خودتو کلیه تو که میدونم من-

 :گفتم و شدم بلند

 چی؟؟؟؟...چ-

 :گفت و برگشت سمتم به

 ینكها بدون نمیتونستم من اما بمونه پنهون کارت این میخوای بود گفته دکترت یعنی...نمیدونی که میدونم-

 میكنم فكر حاالم...داری سارا به حسی یه فهمیدم موقع همون از...بدم عمل اجازه هستش کی اهداکننده بفهمم

 باشی بهتر بگی بهش اگه

 بدونه سارا که نداره دلیلی من نظر به...عمو اما-

 تعهدی هنوز که وقتی اونم دادی  بهش رو وجودت از عضوی که بودی تو این که بدونه نباید عموجان؟؟؟چرا چرا-

 !!!دادی کلیه بهش تو که بدونه بذار...نبوده؟ بینتون

 که فهمیدم سارا اشک از خیس صورت دیدن با...شد کشیده عقب به هردومون نگاه اتاق در شدن باز صدای با

 اتاقش سمت به هق هق با بعد و انداخت بهم نگاهی نشدم؟؟؟سارا متوجه که اومد کی...شنیده صدامونو

 روی مودست...نشستم تختش روی...میكرد گریه بلند صدای با و دبو کشیده دراز تختش روی...رفتم دنبالش...رفت

 :گفتم و گذاشتم شونش

 کنی؟؟؟ استقبال ازم گریه با که رسمشه...ببینم رو تو اومدم من...ساراخانوم-
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 :گفت کنه نگام اینكه بدون سارا

 نگفتی؟؟ بهم چرا...فرهاد چرا-

 ...نبود مهم چون-

 :گفت و نشست تخت روی...برگشت سمتم به

 هب همه از تر دیر که بود همینم خاطر به نكنه...نكنه...کردی؟؟ حقم در کارو این تو نگفتی چرا...بود من برای اما-

 بود؟؟ همین خاطر آره؟؟؟به اومدی مالقاتم

 :گفتم و دادم تكون سری

 آره-

 :گفت و زد سینم به مشتی گریه با

 !!میگفتی بهم باید..بدی خیلی-

 :گفتم و گذاشتم م سینه روی رو سرش...کشوندمش خودم متس به و گرفتم دستشو

 تداش نیازی چه بعدشم...بودم کرده فراموش موضوعو این کل به بخدا...میخوام معذرت...برم قربونت نكن گریه-

  بگم؟ بهت

 :گفت و کرد نگام

 ؟؟بدم؟ خوبیتو همه این جواب چطوری من...من...فرهاد؟ میكنی خودت مدیون منو اینقدر چرا-

 :گفتم و زدم ای بوسه اشكش رد روی...زدم لبخندی

 خوانب جونمم من...نیست چیزی که کلیه...کنه ثابت عشقشو تا میكنه کاری هر عاشق یه...سارا عاشقم فقط من-

 بدم نشون خودم به حداقل عاشقیمو که بود من نوبت اونموقع...بكشی نفس تو تا...باشی تو تا میدم

 میشه؟؟؟ من عاشقی نوبت کی پس-

 :گفتم و بوسیدمش دوباره

 زتا هیچی دیگه من...باش من برای فقط تو...میكنی جبران رو اینا تمام بودنت با...بشی خونم خانوم که وقتی-

 نمیخوام

 :گفت و گذاشت شونم روی رو سرش...کرد حلقه دورم دستاشو سارا

 بمون برام همیشه...فرهاد هستی که مرسی-
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 ...زیزمع توام برای ابد تا من-

 :گفتم و کردم جداش آغوشم از

 دادی تحویلم آبغوره همش...بیرون ببرم خانوممو اومدم خوشه دلم-

 :گفت و خندید

 بیای؟؟ میخوای نگفتی بهم چرا تو اصال-

 یه دها؟؟؟نبای نگفتی من به چرا خرید بری میخواستی که جنابعالی بعدشم...کنم غافلگیرت خواستم سرم خیر-

 تی؟؟میگرف ای اجازه

 ...خب ببخشید-

 نیست کار در بخششی بعد دفعه-

 :گفت و بوسید رو صورتم...زد لبخندی

 عزیزم چشم-

 بخورم کنارهمسرم در رو امشب شام میخوام که شو آماده...بشور صورتتو پاشو حاالم-

 :گفت میرفت اتاقش بهداشتی سرویس طرف به که همونطور...اومد پایین تخت روی از و خندید

 کنم؟؟؟ عوض لباس من تا بیرون بری ینمیخوا-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 برم؟؟؟؟...نمیدونم-

 بریخ شدم منتظرش ساعتی نیم...رفتم بیرون اتاقش از و شدم بلند...کرد پرت سمتم به رو شالش و کرد ای خنده

 خودش به آینه جلوی تداش و  بود پوشیده رو لباساش...کردم باز رو اتاقش در آروم همینم خاطر به...نشد

 :گفتم و کردم بغلش پشت از...زد بهم لبخندی آینه توی از دیدنم با...رفتم سمتش به...میرسید

 !! کنی خوشكل واسم خودتو نمیخواد...گذشت پل از خرت دیگه که تو بابا-

 :گفت و برگشت سمتم به

 ...آقا خوشكلم خودم من-

 لعنت منكرش بر...بله بله-

 بشی؟؟؟ اتاقم وارد داد اجازه بهت کی اصال ببینم-
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 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 بگیرم؟؟؟ اجازه باید خانومم اتاقم به شدن وارد واسه نمیكنم فكر-

 :گفت ای شده باز نیش با حرفم این با

 !!!خانومت بشه فدات-

 ...خدانكنه-

 بارون...رفتیم رستوران به اول...بود بارونی هوا کمی و بود بهار اواخر...زدیم بیرون خونه از سارا شدن آماده از بعد

 شدم مجبور اونقدرکه زد زنگ بهم مهشید بازم شام موقع...بود بعید واقعا فصل این تو...میگرفت شدت داشت

 وجود به سارا بود مونده همین فقط...میكردم برخورد باهاش ای دیگه جور یه باید انگار...کنم خاموش رو گوشیم

 هببر پی کسی همچین

 :گفت سارا نشستیم ماشین توی که وقتی شام بعد

 باشه؟؟؟...فرهاد خونه نریم االن-

 بارون؟؟ این تو خانومم بریم کجا-

 خونه برم ندارم دوست...بچرخیم خیابون تو...نمیدونم-

 شماست امر امر امشب...خانومم باشه-

 :شد پخش ماشین فضای توی شادی آهنگ...برد ماشین پخش سمت به رو دستش و خندید

  عزیزه خاطرت تو"

   همیشه من برای

  تازه هستی که وقتی

  میشه خونه خونه این

  احساسمو تموم

  کردم فاش تو پیش

  بوده تو خاطر به

  کردم تالش هرچی

 کنارم هرشب میخوام
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  شی ها قصه راهی

  تا میكنم کاری هر

  باشی نداشته کم تو

 هستی که موقعی از

  دیگم یكی انگار من 

  کن رو و زیر موچشا

  میگم راست بفهمی

 راهه تو خوشبختی دنیا یه

  هردوتامون سراغ میاد 

  بودم دیده روزو این خواب من

  بارون زیر باهم تو و من

 راهه تو خوشبختی دنیا یه

  هردوتامون سراغ میاد 

  بودم دیده روزو این خواب من

 "بارون زیر باهم تو و من

 :زدم داد و بردم بیرون دستمو...کشیدم پایین رو ماشین شیشه....مگذاشت گاز روی پامو هیجان با

 ...خداااااا مرسی...راهه تو خوشختی دنیااااا یه-

 :بود چسبیده بهش ترانه بدجوری اونم انگار...بود برده بیرون دستشو من مثه که دوختم سارا به نگاهمو

  بهم بگیره سخت"

  زندگی این هرچقدر

 تو که میشه همون باز

  بگی گوشم توی 

  واسم تو نیستی کم
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 میكشم نفس رو تو

  ارزوهام همه از 

  میكشم دست تو پیش

  بهم بگیره سخت

  زندگی این هرچقدر

 تو که میشه همون باز

  بگی گوشم توی 

  واسم تو نیستی کم

 میكشم نفس رو تو

  ارزوهام همه از 

 میكشم دست تو پیش

 راهه تو خوشبختی دنیا یه

  ردوتامونه سراغ میاد 

  بودم دیده روزو این خواب من

  بارون زیر باهم تو و من

 راهه تو خوشبختی دنیا یه

  هردوتامون سراغ میاد 

  بودم دیده روزو این خواب من

 بارون زیر باهم تو و من

 راهه تو خوشبختی دنیا یه

  هردوتامون سراغ میاد 

  بودم دیده روزو این خواب من

  بارون زیر باهم تو و من
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 راهه تو خوشبختی دنیا یه

  هردوتامون سراغ میاد 

  بودم دیده روزو این خواب من

 " بارون زیر باهم تو و من

 ((ابراهیمی میثم-خوشبختی دنیا یه))

 یرونب ماشین از..نبود توش هیچكس بارون خاطر به که بود خلوتی خیابون...کردم متوقف خیابون کنار رو ماشین

 :گفتم بلند صدای با دوباره بارون زیر و کردم زبا هم از دستامو...اومدم

 خداااا مررررسی....عاشقتمممممم خدایا-

 :زد داد و کرد خالی هیجانشو من همپای هم سارا

 خدااااا مدیونتم خوشبختیمو دنیا یه-

 حس رو هوا سرمای میداد اجازه عشقمون گرمای مگه اما...بودیم شده خیس سرتاپا...انداختیم هم به نگاهی

 و میچرخید بود کرده باز هم از دستاشو که همونطور هم سارا...بود گرفته خندم بازیمون دیوونه این کنیم؟؟؟از

 :گفتم آروم و انداختم بهش نگاهی...میداد دوباره جون بهم هاش خنده...میخندید

 مهربون خدای ممنونم-

 چیكار باید نمیدونستم...بودم شده کالفه رفتارش از...داشت ادامه مهشید مزاحمتای که بود ای هفته یک

 من میكرد فكر...بود؟ کرده فكر چی خودش با دختر این...مینداخت خنده به منو واقعا عاشقانش پیامای...کنم

 ...بلغزه؟ پام اینجوری که النفسم ضعیف اینقدر

 :گفتم و دادم جواب رو گوشی عصبانی...زد زنگ بهم بازم که برمیگشتم کارم محل از عصر

 بردار؟ سرم از دست نگفتم همگ-

 ...:بود خودش...انداختم شماره به ای دوباره نگاه...شنیدم گریه صدای

 فرهاد؟؟...الو؟-

 دختر؟ کنم حالیت زبونی چه به...برنمیداری؟ سرم از دست چرا-

 میكشم خودمو بخدا...میكشم خودمو نیای اگه...بیا فرهاد-

 :گفتم متعجب
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 شدی؟؟ دیوونه...تو؟ میگی چی-

 میارم خودم سر بالیی یه نیای بخدا...شدم تو دیوونه...شدم دیوونه...آره-

 :گفتم و کردم پارک خیابون کنار رو ماشین

 االن؟ کجایی-

 میای؟؟...آره دنبالم میای...خونمونم در جلوی من...من-

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی کالفه

 بده آدرسو-

 خودش سر بالیی واقعا میترسیدم اما نه یا درسته کارم دونستمنمی...داد بهم رو خونه آدرس خوشحالی با

 سرعت هب دیدنم با...بود ایستاده کوچه سر...بشه زندگیم و من بیخیال بلكه تا بزنم حرف باهاش میخواستم...بیاره

 :گفتم کنم روشن رو ماشین اینكه بدون...نشست جلو و اومد سمتم به

 چیه؟؟ حسابت حرف بگو حاال-

 :گفت و دز لبخندی

 تو؟؟؟ دیدن از مهمتر چی...فرهاد-

 :گفتم و کردم اخمی

 دارم دوست خیلی زنمم...دارم زن من بگم بهت باید چندبار...میگم؟ چی من نمیفهمی چرا...دختر کن بس-

 نیست مهم برام چیزا این که دام دوستت اونقدر من...باش داشته خب-

 :گفتم و بردم باال صدامو

 دخترایی از من چون...چرا؟ میدونی نداشتم نظری تو به من نبود زندگیم توی هم کسی اگه یحت...مهمه من برای-

 نداری؟؟؟ غرور ذره یه تو دختر...متنفرم میچسبونن پسرا به خودشونو که

 میخوام رو تو من...ندارم نه-

 میخوره هم به رفتارات این از داره حالم...دیگه کن بس-

 :گفت ناراحت و کرده بغض

 عاشقتم؟ اینكه خاطر به فقط....چرا؟-

 ...نی من اما-
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 هنگ چندلحظه تا...گذاشت لبهام روی لبهاشو و اومد سمتم به مهشید که بود نشده خارج دهنم از حرفم هنوز

 :گفتم عصبانیت با و زدم داد...دادم هولش عقب به و اومدم خودم کرد؟؟؟به غلطی چه این...بودم کرده

 پایین گمشو...نیاوردم سرت بالیی یه تا پایین برو...احمق؟ هدختر میكنی داری غلطی چه-

 ...فرهاد-

 ...پایین گمشو...فرهاد و زهرمار-

 حد به رو گستاخی دختر این...شدم دور اونجا از بسرعت و کردم روشن رو ماشین...شد پیاده ماشین از گریه با

 سیک میشه مگه آخه...کنم درک رو دختر این رفتار نمیتونستم اصال...میفهمید؟ سارا اگه...من خدای...بود رسونده

 ...بیاد؟ خوشش کسی از سرعت این به

 زا میذاشتم قرار باهاش وقتی...میداد درمیون یكی تلفنامو جوب...بود شده سرد باهام سرا رفتار که بود چندروزی

 هرچقدر...میشدم پشیمون ماومدن از که میكرد رفتار سرد اونقدر میرفتم دیدنش به وقتی...میزد باز سر اومدن

 هم یطرف از سارا رفتار طرفی از...میشدم دیوونه داشتم دیگه...نمیگفت چیزی میپرسیدم رفتارشو این دلیل ازش

 ...بودن ریخته هم به اعصابمو مهشید پیامهای و تلفنها

 :گفتم و شدم بلند صندلی روی از عصبانیت کننده،با مراجعه آخرین شدن وارد با

 میكنی؟؟ چیكار اینجا تو-

 :گفت و اومد جلو مهشید

 میكنی؟؟ اعتنایی بی بهم چرا...کنم تحمل دوریتو نمیتونم...فرهاد ندارم طاقت دیگه-

 :گفتم و بردم باال دستمو

 ...برو اینجا از...دیگه بسه-

 کنم فراموشت نمیتونم من اما-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 درنیار رو پیشه عاشق آدمای ادای توروخدا-

 عاشقتم واقعا چیه؟؟؟من ادا-

 پا روی پا...نشست کارم میز روی...بود پیچیده اتاق توی تندش عطر بوی...اومد سمتم به و شد بلند

 :گفت آروم و خمارکرد رو پرآرایشش چشمای...انداخت

 !!!بذارم اختیارت در وجودمو حاضرم-
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 :گفت و کرد نزدیک بهم صورتشو...؟بزنه حرفی همچین میتونست بود؟؟چطور دیوونه دختر این...من خدای

 با من فرق مگه... بدم بهت رو لذتها بهترین میتونم من... تو اختیار در...تو پیش...اینجام من...دکتر نكن فكر-

 چیه؟؟؟ نامزدت

 :گفتم عصبانیت با و کشیدم عقب خودمو

 چیزی...میشه سرش حیا و شرم...داره شخصیت...داره غرور اون که اینه من نامزد با تو فرق...بیرون برو اینجا از-

 نیست تو وجود تو ذرش که

 بلند آروم دستشو...بود زده هم به رو حالم میخورد صورتم به که داغش نفسهای...روبروم درست...ایستاد مقابلم

 :گفت گرانه عشوه و گذاشت صورتم روی...کرد

 میكنی سعی چرا...آمادم من...هستی؟ چی رمنتظ...کنن مقاومت دخترا ما برابر در نمیتونن پسرا میدونم من-

 ...خودتو

 لحظه همچین تو درست اونم...میكرد؟؟؟ چیكار اینجا سارا....خدا واااای...برگشتیم عقب به دو هر در شدن باز با

 هل ور مهشید...رفت بیرون اتاق از عصبانیت با میبارید اشكاش درحالیكه بعد موند ما مات چندلحظه تا سارا...ای؟

 تظرمن نمیتونستم...میدادم توضیح براش باید...بره اینجوری میذاشتمش نباید...رفتم دنبالش بسرعت و دمدا

 لعنتی....نبودش سارا رسیدم پایین به وقتی اما...رفتم پایین ها پله از همینم خاطر به بشم آسانسور اومدن

 خانوم به رو...نبودش...رفتم اتاق متس به و برگشتم مطب به عصبانیت شد؟؟؟با اینجوری چرا خدایا...لعنتی

 :گفتم مطب منشی سعیدی

 رفت؟؟ کجا خانوم این-

 :گفت بود ترسیده و متعجب رفتارم از که اون

 رفت اونم شما رفتن از بعد...میدونم..ن-

 یه یحت نمیخواستم..میرفتم سارا پیش باید...رفتم بیرون مطب از و کردم جمع رو وسایلم....برگشتم اتاقم توی

 من میدونه که خودش...بكنه فكری همچین نداشت حق...کردم خیانت بهش من که کنه فكر این به هم لحظه

 !!!کن کمكم خدایا...دارم دوسش دار دیوانه

*** 

 سارا
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 دروغی عكسا میكردم فكر هم درصد یه اگه...ممكنه چطور آخه...نمیشد باورم...میسوخت گریه شدت از چشمام

 وسهب با منو همیشه که لبهایی با تونستی چطور...تونستی چطور فرهاد آخ...لحظه اون وت خودشون دیدن با هستن

 بكنی؟؟؟ باهام کاری همچین تونستی ببوسی؟؟؟چطور اونو میكردی دیوونه هات

 :گفتم برگردم عقب به اینكه بدون در شدن باز با

 نیاد؟؟؟ اتاق توی کسی نگفتم مگه-

 خانومم سالم-

 سراغم مختلفی حسهای...برگشتم سمتش به فرهاد صدای شنیدن با

 فراموش بود ای دیگه خطای هر...ببخشمش نمیتونستم...نه...عصبانیت...ناراحتی...نفرت...خشم...دلتنگی...اومد

 :گفتم عصبانیت با...نبود بخشش قابل کارش...نه اینو اما میكردم

 اینجا؟ اومدی چی برای-

 :گفت و اومد سمتم به

 بدم توضیح برات چیو همه باید من سارا-

 ندارم حرفات شنیدن به ای عالقه من ولی-

 میكنی فكر تو که نیست چیزی اون جریان-

 بكنی توجیه میخوای چطور دیدم خودم چشمای با که رو چیزی-

 :گفت و کرد پرت تخت روی رو کیفش

 میكردی؟ چیكار اونجا تو اصال-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !!!شدم ماش بازی عشق مزاحم که ببخشید-

 :زد داد عصبانیت با چون...برخورد بهش خیلی حرفم این

 بكنی فكرایی همچین من راجب میتونی چطور...سارا بسه-

 :رفت باال اون مثل منم صدای
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 تماداع بهت چشمام مثل چون...باشه داشته حقیقت نمیكردم فكر چون...نزنم بهت حرفی تا گرفتم خودمو خیلی-

 به مکن تكیه بهش میخواستم عمر آخر تا که مردی...زندگیم مرد که نمیكردم فكر هم هلحظ یه حتی چون...داشتم

 ...من به...من

 هگری بلند و گرفتم صورتم جلوی دستامو و نشستم تخت روی...بگیرم اشكامو ریزش جلوی نتونستم دیگه

 :گفت و زد زانو جلوم فرهاد...کردم

 بدم؟؟ توضیح برات نمیذاری چرا...بود من بیمار فقط خانوم اون...میكنی فكر اشتباه داری خدا به...سارا-

 برووووو...ببینمت نمیخوام دیگه...برو اینجا از...بسه....فرهاد بسه-

 سارا؟ میكنی اینطوری چرا آخه-

 :گفتم عصبانیت با و کردم نگاش

 !!!کنه خیانت بهم دنیامه  همه که کسی روزی یه نمیكردم فكر هیچوقت اینكه برای-

 :گفت جبمتع

 منه؟؟ به منظورت...خیانت؟...چی؟-

 :گفتم و شدم بلند

 نیستم طلب تنوع تو مثل که من...هست؟ من زندگی توی هم ای دیگه مرد تو از غیر مگه...تو بله-

 :گفت و فشرد دستش توی محكم بازومو فرهاد

 ..اون با من میكنی فكر تو...چی؟ یعنی طلب تنوع...میگی؟ چی هست معلوم هیچ-

 :گفتم و کردم قطع فشوحر

 مطمئنم....نمیكنم فكر-

 منه بیمار فقط دختر اون بگم بهت زبونی چه به بابا-

 :زدم داد

 هاااا؟؟؟ میبوسی رو اونا حاال تا کی میكنی؟؟؟از ماشینت سوار بیماراتو تو حاال تا کی از...بیمار؟-

 :گفت ناباور

 گفتی؟؟؟ چی تو...تو-

 نه؟؟؟ میدونم وچی همه من نمیشه باورت...چیه؟-
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 پاکت و شد خم آروم فرهاد...کردم پرت طرفش به درآوردم رو عكسا پاکت میز کشوی توی از...رفتم میزم طرف به

 آتیش افتادم می که بوسشون یاد...میشدم دیوونه داشتم...شد قبل از متعجبتر عكسا دیدن با...کرد باز رو

 :گفت و انداخت زمین روی رو عكسا فرهاد...میگرفتم

 ...مهشید با من...آره-

 !!!داره هم قشنگی اسم چه...مهشید؟-

 سارا دیگه بسه-

 :زدم فریاد بغض و خشم با

 که رخداروشك...مهشیدخانومت همون با برو...ببینمت نمیخوام دیگه...توجیه اینقدر دیگه بسه...فرهاد کن بس تو-

 برووو...شناختمت زود خیلی

 :رفت باال صداش من از تر خشمگین هم فرهاد

 عالقمونو و عشق عكس تا چهار دیدن با زود...داشتی؟ من به که اعتمادی بود این...سارا نكنه درد دستت-

 ...داری اطمینان بهم چقدر که دادی نشون خوب...آفرین...کردی؟ فراموش

 :داد ادامه میرفت عقب که همونطور

 ینا اونوقت...باش مطمئن...کنه خراب دگیمونوزن میخواد یكی میكنم ثابت بهت...دروغه اینا میكنم ثابت یهت-

 امیدوارم...نه یا داری منو به کردن نگاه روی کردم ثابت بهت حقیقتو وقتی...میشی اشتباهت متوجه که تویی

 ببخشمت بتوونم

 من چرا...نمیومد باال نفسم...خوردم سر زمین روی رفتنش با...رفت بیرون اتاق از و برداشت رو کیفش بعد

 ایوب صبر من...کن تمومش خدای...میشد باالپایین زندگیم اینقدر چرا...ببینم؟ رو خوشبختی ستمنمیتون

 ...ندارم خدا به...ندارم

 عكسا یاد وقتی هم طرفی از بودم دیدنش تشنه طرفی از...بودم بیخبر فرهاد از که بود روز سه

 ایدنب میگفت...بود گرفته رو فرهاد طرف عجبمت کمال در و بود فهمیده رو قضیه بابا...میشدم دیوونه افتادم می

 تحمل دارم رو عذابی چه من نمیدونست...شكسته غرورم من که نمیدونست اما...میكردم قضاوت زود اینقدر

 ...میكنم

 جواب زد زنگ دوم بار برای وقتی...بودم دودل..کنم چیكار باید نمیدونستم...زد زنگ بهم فرهاد که بود چهارم روز

 ...:دادم

 داری چیه؟چیكارم-
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 باش منتظرم...خونتون میام دارم من...کنم التماست نزدم زنگ...نترس-

 ندارم تو دیدن به ای عالقه من-

 :گفت بلندتر

 تهگرف زندگیم توی رو تو جای میكنی فكر که میام کسی با دارم...تنها نه البته میام دارم...سارا نكن دیوونم-

 ...:اون؟ با...چی؟...شدم شوکه

 کنی؟ روش در رو شدی؟؟؟میخوای شجاع...جدا؟-

 ...میكنم ثابت حقیقتو که بهت بودم گفته...شنیدنیه خیلی حرفاش...آره-

 مداشت...شدم منتظر سالن توی و رفتم بیرون اتاق از...بود شده چی یعنی...چی؟ یعنی...کرد قطع رو گوشی بعد

 که دختری دیدن با...بود شده چم نمیدونم...گرفتم استرس داد رو اومدنشون خبر منیره وقتی...میشدم دیوونه

 جلو فرهاد...بود ساده خیلی قبل برخالف تیپش...اومد سراغم به تنفر حس دوباره شد خونه وارد فرهاد کنار

 :گفت و کرد ای اشاره مهشید به...اومد

 هنوز من که زد حرفایی...کردم پیداش مكافات هزار به...باهاشم من میكنی فكر تو که همونیه...خانوم این-

 بشنوی بهتره هم تو...کنم باور نمیتونم

 :داد ادامه مهشید به رو بعد

 کاست و کم بی...بگو میدونی هرچی-

 :گفت لرزونی صدای با و کرد قالب هم توی دستاشو...نشست زمین روی همونجا بود افتاده گریه به که مهشید

 کسی دست سفته و چک کلی بابام...خرابه زندگیم وضع...همریم واقعیم اسم...نیست مهشید اسمم من خانوم-

 دق مامانم زندان میرفت بابام اگه...زندان بندازن بابامو میخواستن....میریخت هم به داشت زندگیمون...داشت

 افتادم پاش به...طلبكاره اون گفتن...بود باهاشون هم مسنی آقای یه گرفتن جلبشو حكم که روزی...میكرد

 یترضا بكنم براش میخواد که رو کاری اگه گفت بهم که شد چی نمیدونم...بده فرصت بابام به دمکر التماسش

 ونقدرا باید گفت...کسی زندگی تو بری باید گفت بهم...کردم قبول بود مهم واسم بابا آزادی فقط که منم...میده

 بشمط توی شوهرتونو بار اولین...برسم وضعم و سر به تا داد بهم پول کلی...بشه عاشقت که بشی نزدیک بهش

 همیشه...نمیذاشت محل من به آقافرهاد میكردم کاری هر...کردم باز رو صحبت سر الكی بهونه یه با...دیدم

 نقش اینطوری داشتم وقتی میسوختم خودم خدا به...میفهمیدم خدا به...نمیفهمی؟ چرا دارم زن خودم من میگفت

 آدرس یه به رو اون تهدید با و زدم زنگ بهش...دادم ادامه بازم افتادم می بابام یاد وقتی ولی میكردم بازی

 موناز داره آقا های نوچه از یكی میدونستم نشستم که ماشین توی...اونجاس خونمون بودم گفته الكی...کشوندم

 کارم این با شوهرت...بود من تقصیر هم بوسه اون...اون...خانوم بود ساختگی دیدی که چی هر...میگیره عكس

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 07فروزان  |تا انتهای راه 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

155 

 

 ازمب...کنی شک بهش تو تا بود کافی عكسه همون...نبود مهم برام...بیرون کرد پرتم که شد عصبانی ازم اونقدر

 با رو ما و اومدی تو موقع همون...زد پس منو بازم شوهرت...اومدی اتفاقی هم تو که روزی همون...دیدنش اومدم

 جدا هم از شما شدم باعث من...نمیكنه ولم وجدان عذاب ولی...ولی شده آزاد بابام االن که درسته...دیدی هم

 بشین

 :گفت و زد زانو جلوش...رفت فرهاد سمت به و شد بلند

 کن حاللم عزیزت جون...بگذر ازم توروخدا آقا-

 فكر اهاشتب من یعنی...بود؟ ساختگی اونا همه یعنی...یعنی...میشنیدم چی...نمیشد باورم...ایستاد می داشت قلبم

 :گفت مریم به رو و زد من به پوزخندی...افتاد فرهاد به نگام...شد اشک خیس کی صورتم نفهمیدم...میكردم

 داری؟؟ ازش آدرسی-

 ...ندارم ازش آدرسی هیچ...خدا به نه-

 برو شو بلند...خب خیله-

 :گفت بودم مات و گیج هنوز که من به رو شد بلند مریم

 دوست خیلی هم رو شما...پاکیه پسر خیلی اون...نده دستش از...نبدو شوهرتو قدر...ببخش منو هم شما خانوم-

 داره

 :گفت فرهاد به بار این کردم؟مریم نابود زندگیمو چطوری...کردم؟ چه من خدیا

 کن حاللم...کردم رو کار این که ببخش منو آقا-

 :گفت و زد پوزخندی بازم فرهاد

 !!!دارن اعتماد بهم چقدر اطرافیانم بفهمم دیش باعث بازم باشه بوده اشتباه کارت که هم چقدر هر-

 قدراین فرهاد چشمای چرا...خدا نه...نشه بلند م گریه صدای تا گرفتم دهنم جلوی دستمو...شكستم حرفش این با

 ...سرده؟

 :گفت سردش و یخی نگاه همون با...اومد جلو و داد خودش به تكونی مریم،فرهاد رفتن با

 !!!بود پدربزرگم...میزد حرف ازش که مردی اون-

 اون یعنی...بود؟ برگشته یعنی...نداشت میشد؟؟؟امكان مگه...پدربزرگش؟...شدم خیره بهش شده گرد چشمایی با

 :گفتم آروم و رفتم جلوتر...بودم کرده چیكار من...بود نكرده رحم ما زندگی به که بود

 ...فرهاد-
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 :گفت و آورد باال دستشو اون اما

 توقع تو از اما...اما نبود مهم برام میكردن باور دنیا همه اگه...شكستی منو تو...نگو یچیه...سارا نگو هیچی-

 ...نباید میكردی باور نباید تو...نداشتم

 :گفتم آلود بغض

 ...توروخدا فرهاد-

 :گفت و کشید عقب رو خودش

 شد خوب...شناختیم موه ازدواجمون قبل شد خوب...میگی راست تو...دارم تردید زندگی این ادامه به دیگه-

 نمیتونم...سارا ببخشمت نمیتونم االن...نداری اعتماد من به تو که فهمیدم

 اشكام...شدم خیره نامعلومی نقطه به...نشستم زمین روی سست بدنی با رفتنش با...زد بیرون خونه از بسرعت بعد

 منو داشت حق...داشت حق...بود شكسته من از دلش...راحتی همین به...رفت...میومدن پایین اراده بی

 ...داشت حق...نبخشه

 :تگف و گرفت دستمو...اومد سمتم به بازم چشمای دیدن با بابا...دیدم بیمارستان توی خودمو کردم باز که چشم

 دخترم؟؟؟ خوبی-

 :گفتم ای گرفته صدای با

 شده؟ چی بابا-

 ...گریه گریه همش...کردی سحب اتاق تو خودتو روزه سه...بود افتاده فشارت...بابا نیست چیزی-

 :گفتم بابا به بغض با...بست حلقه چشمام تو اشک دوباره

 ردهک فراموشم میدونم...کرده فراموش منو اون...کنم زندگی فرهاد بدون نمیتونم من بابا...میمیرم دارم...بابایی-

 ایدب خودتم...کردی قضاوت زود که بودی تو این...دیدنش؟ نمیری چرا...نمیشه درست چیزی که گریه با...باباجان-

 بیاد کوتاه دربرابرتو چقدر...داره غرور اونم...دربیاری دلش از بری

 چی؟؟ نبخشه منو اگه-

 داری عالقه بهش چقدر که کنی ثابت بهش باید...بكنی تالشتو همه باید داری دوسش اگه-

 هرکاری...ببخشه منو اون تا میكنم هرکاری من-
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 چه من...بود بابا با حق...برسونه فرهادینا خونه به منو خواستم بابا از...شدیم ماشین وارس سرم شدن تموم از بعد

 و رسوند منو بابا وقتی...آوردم درمی دلش از باید خودمم کردم دلخورش که بود من این...داشتم فرهاد از توقعی

 :شنیدم رو عمو صدای بعد چندلحظه...زدم رو آیفون و  کشیدم عمیقی نفس رفت

 کیه؟-

 عمو منم-

 ساراجان؟؟ تویی-

 کنید باز میشه...بله-

 بیا...بابا بیاتو-

 :گفت و اومد طرفم به دیدنم با...بود ایستاده منتظرم در جلوی مامان...شدم وارد آروم کرد باز که رو در

 ساراجان؟ شده چی-

 سردی هم فاصله همون از اما میكرد نگاه بهم و بود ایستاده پنجره کنار...کردم فرهاد اتاق پنجره به نگاهی

 :گفتم مامان به رو...میكردم حس نگاهشو

 !!!کشی منت اومدم-

 :گفت و زد لبخندی مامان

 که ما ولی برخورده بهش...جوونه...مامان نشو ناراحت زد بهت حرفی اگه...پیشش برو...برو...عزیزم اومدی خوش-

 بخر نازشو...میكنه ناز داره فعال...داره دوست رو تو چقدر میدونیم

 :گفتم و زدم لبخندی

 ببخشه خودشه؟باید دست مگه اصال...نمیرم اینجا از نبخشه منو تا-

 :گفت و خندید مامان

 میكنی چه ببینم برو...اراده این به آفرین-

 یعل همراه فرزانه که بود گفته مامان...رفتم فرهاد اتاق سمت به عمو با احوالپرسی از بعد...شدیم خونه وارد هم با

 ایستاده پنجره کنار هم هنوز فرهاد...کردم باز آروم رو در و کردم تازه نفسی...ایستادم در پشت...رفتن بیرون

 :گفتم آروم و رفتم جلو...بود

 آقافرهاد سالم-
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 :گفت برگرده سمتم به اینكه بدون فرهاد

 بشی اتاقم وارد باشم داده اجازه بهت نمیاد یادم-

 :گفتم و ایستادم یشچندقدم توی...رفتم جلوتر

 !!!بگیرم اجازه کسی از باید نامزدم اتاق به شدن وارد واسه نمیكنم فكر-

 رومآ...ببخشه منو باید اول...بزنه پسم میترسیدم اما...میزد پر آغوشش واسه داشت دلم...برگشت سمتم به آروم

 :گفتم و گرفتم دستشو

 میكنم خواهش...ببخش منو فرهاد...ولی نمیكنه کم ناراحتیت از چیزی بازم...بازم بگم هرچی میدونم-

 :گفت و زد پوزخندی

 من...نداشت اعتماد بهم زنم که بودم من...شدم خورد همه جلوی که بودم من این چون...راحته گفتنش...ببخشم؟-

 ...که بودم من...کنم دفاع خودم از بده اجازه اینكه بدون میزد خیانت انگ بهم زنم که بودم

 از شده مات فرهاد....گذاشتم لبهاش روی لبهامو کنه تموم حرفاشو اینكه از قبل و رفتم جلو...شدم بیطاقت

 کردم وادارش و کردم حلقه گردنش دور محكم دستامو...کردم نزدیک بهش بیشتر خودمو...زد خشكش حرکتم

 حس این از یتونستمم چطور من...بودم بیقرارش و دلتنگ...میبوسیدمش عجیبی ولع با...بشه خم سمتم به کمی

 لبم روی من از محكمتر و کرد حلقه کمرم دور دستاشو اومد خودش به که بعد چندلحظه فرهاد...بگذرم شیرین

 و رفت عقب به فرهاد که اونقدر چسبوندم بهش تقریبا خودمو میشه آب داره یخش اینكه از زده ذوق...میزد بوسه

 از میک دست فرهادم...بودم تشنه هنوزم...بكشم عقب نمیخواستم اما بودم آورده کم نفس...چسبید پنجره لبه به

 کرده دیوونم میخورد تكون کمرم روی که فرهاد دستهای....بود شده داغ و تند هردومون نفسهای...نداشت من

 فرهاد خمار چشمای به نگاهی...میكشیدم نفس تندتند...کشیدم عقب خودمو که گذشت چقدر نمیدونم...بود

 :گفتم و زدم لبخندی...انداختم

 بگذری؟؟؟ من از نمیتونی هم تو دیدی-

 :گفت و کرد حلقه دورم محكم دستاشو...کشید بغلش تو منو و گرفت دستمو...داد تكون سری فرهاد

 فهمیدی؟؟؟...سارا تو نه من نه بدی عذابم اینجوری دیگه بار یه خدا به-

 :گفتم و خندیدم

 خدا به کردم غلط...چشم چشم-

 دیدنم؟؟ بیای بودم منتظر چقدر میدونی-

 :گفتم و کردم نگاش
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 ودمب بیمارستان اینجا بیام اینكه از قبل...میكرد دیوونم داشت نمیبخشی منو که این فكر...میكشیدم خجالت-

 :پرسید نگران

 چرا؟؟ بیمارستان-

 دز حرف باهام...بیمارستان بردم بابا و شد بد حالم بودم کرده گریه بس از چندروز این...میمردم داشتم دوریت از-

 میومدم زودتر میبخشیم زود اینقدر میدونستم اگه...ببخشی منو بخوام ازت و بیام باید گفت و

 :گفت و زد لبخندی

 منی جون نفسم؟؟؟تو بشم تو بیخیال میتونم من مگه-

 :گفتم و گذاشتم گونش روی دستمو

 ...هم تو-

 :گفت و بوسید گونمو

 میمونی؟؟؟ شب-

 :گفتم هزد خجالت

 بمونم؟؟؟...نمیدونم-

 :گفت و خندید

 میدونی بهتر خودت جوابشو که نپرس من از رو چیزی-

 :داد ادامه و زد چشمكی بعد

 !!خدامه از من که میدونی-

 بگه آقامون هرچی...باشه-

 :گفت و بوسیدم دوباره

 آقاتون بشه فدات-

 روی ای بوسه...گذاشت کمرم دور دستاشو...نشوند پاهاش روی و گرفت دستمو...نشست و رفت تختش سمت به

 :گفت و زد گردنم

 هباش اعتماد بی بهش عشقش که نیست این از بدتر مرد یه برای هیچی...سارا نكن شک من به هیچوقت دیگه-
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 :گفتم و گذاشتم گردنش دور دستامو

 بگیره میخواد منو جای خترد اون...دختر اون اینكه فكر از...نداشتم خوبی حال اصال موقع اون...میخوام معذرت-

 ...میمردم داشتم

 کن فرو گوشت توی اینو...دختر نمیشه تو من برای هیچكس-

 :گفتم و زدم لبخندی

 !!نشه عاشقش کسی باشه حواست باید هی...دیگه همینه داشتنم خوشكل شوهر دردسر...آقا فداییتم-

 :گفت و خندید

 !!!من اردک جوجه داره دردسر خوشكلم خانوم یه داشتن-

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی

 !!!اردک جوجه نگو من به

 ببخشید چشم-

 :گفتم و گذاشتم شونش روی سرم

 فرهاد-

 جاااان؟؟؟-

 کردی؟؟ پیداش کجا از مهشیدو...میگم-

 :گفت و کرد پوفی

 شده ناامید...بگردم رو کجا باید نمیدونستم...بودم اون دنبال فقط و بودم زده کارم از چندروز این-

 توی خودم مخالف سمت قرمز چراغ پشت روز یه...نیست چیزی اون و من بین کنم ثابت بهت میخواستم...بودم

 فرار میخواست دیدنم با.. رفتم دنبالش چطوری نفهمیدم...داشت فرق خیلی سرووضعش...دیدمش پارک

 اونقدر...برگردونم رو تو تا کنه کمكم دادم قسمش...میره دستم از داره زنم گفتم بهش...بمونه کردم التماسش...کنه

 که بعدشم...نداشته راحت خواب وجدان عذاب از خودش هم مدت این میگفت...شد راضی تا کردم تمنا و خواهش

 میدونی بهتر خودت

 میدونه؟؟ رو پدربزرگت قضیه هم مامان-

 خونش رفتیم هم با دیروز...میدونه...آره-
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 :گفتم و کردم بلند رو سرم متعجب

 خونش؟؟ رفتید...چی؟-

 :گفت و داد تكون سری

 مامان...نداشت ازش خبری هیچكس آمریكا به رفتنش از بعد که گفتم...داشت ازش قدیمی آدرس یه مامان...آره-

 مرگ...شد رد چشمام جلوی از گذشته تمام دیدنش با...باشه اونجا شاید و نفروخته قدیمشو خونه گفت

 پشیمون پسرش مرگ از اصال...نبود پشیمون اصال اون سارا میشه باورت...کرد ما درحق که کاری...پدرم...مادرم

 رو کردن زندگی لیاقت منم حتی گفت...بود مردن حقش که میكرد خطاب لیاقت بی آدم یه رو رضا...نبود

 لمظ همه حق در که گفت و کرد گریه کلی مامان...باشه ای کینه حد این تا که کنم باور نمیتونستم اصال...ندارم

 یچوقته که بگم بهش تونستم فقط منم...باشه داشته سنگدلی این به پدری نمیكرده فكر هرگز که گفت...کرده

 ارک...غصس از پر دلش تو...میخنده نبین مامانو...بدی پس تقاص دنیا همین توی که میكنم آرزو...نمیگذرم ازت

  خیلی...بود سخت خیلی براش پدرش

 :گفتم و بوسیدم رو صورتش

 که اونی میپاشید هم از ما زندگی اگه...باهمیم ما که اینه مهم...شده تموم چی همه...فرهاد نكن فكر بهش یگهد-

 ای بخشنده اینقدر تو که فرهاد خوشحالم خیلی...میدادم دست از رو واقعی مرد یه که بودم من بود اصلی بازنده

 :گفت و زد لبخندی

 ا؟؟سار...عاشقم زیادی فقط...نیستم بخشنده-

 سارا؟؟ جووون-

 کنیم ازدواج هم با ماه آخر تا هستی راضی هم تو اگه میخوام یعنی...دارم تصمیم من...اومممم...من-

 :گفتم متعجب

 زود؟؟ اینقدر چرا-

 کنترل خودمو دارم چقدر بغلمی تو که االن همین نامزدیم؟؟میدونی هم با چندوقته میدونی...زود؟-

 نداری؟ نیاز من با بودن به.. باشی؟ من با نداری زندگیمون؟؟دوست و خونه سر بریم نمیخوای تو...میكنم؟؟تو

 :گفت و آورد باال چونمو فرهاد اما...انداختم پایین رو سرم حرفش از گرفته گر

 زندگیمون توی مد و جزر همه این از...میخوام دلتو حرف...برگردونی رو و بكشی خجالت که نزدم رو حرفا این من-

 باشی؟ داشته آرامش نمیخوای...؟نشدی خسته

 ...خب من...من-
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 به هک نیست اجباری هیچ...میكنم صبر بازم نداری آمادگیشو هنوز بدونم اگه باش مطمئن...سارا بزن دلتو حرف-

 باشی بیتاب و بیقرار من اندازه به هم تو میخوام...باشی من با دلت ته از میخوام من...کنی قبول من خاطر

 :گفتم و گذاشتم شونش ویر رو سرم آروم

 خورهب رقم تو با هام عاشقانه قراره اینكه تصور...شدم شوکه کم یه فقط...بیطاقتم تو اندازه به منم...فرهاد هستم-

 !میاره هیجان به رو وجودم رگ به رگ

 :گفت گوشم وکنار کرد حلقه دروم محكمتر دستاشو فرهاد

 قَبِلتُ؟؟ خانوم عروس-

 :گفتم و زدم رضایت و یجانه و شوق سر از لبخندی

 ...قَبِلتُ-

 نای به خوبیش...میرفتیم بیرون خرید برای فرهاد هم همراه روزا اکثر...بودن اومده هیجان به ما تصمیم این از همه

 آماده رو خونه وسایل که داشتیم بیشتری فرصت ما و  بود افتاده علی گردن عروسی کارای بیشتر که بود

 دنبال بازار توی در به در من و  بود داده بهمون عروسی کادوی عنوان به آپارتمانهاشو زا واحد یه عمو...کنیم

 ماا بودن اضافی فرهاد نظر از خیلیها که هرچند...بچینم باهاشون رو آروزهامو خونه بتونم که بودم وسایل بهترین

 مهیجان میشدیم نزدیكتر وسیعر روز به که قدر هرچه...داشتم هیجان خیلی...باشه تكمیل خونم میخواستم من

 و بود هشد قبل از حیاتر بی کردیم محضر توی پیش چندروز که دائمی عقد از بعد فرهاد که مخصوصا میشد بیشتر

 اینكه فكر از...داشتم هیجان باهاش بودن برای هم میكشیدم خجالت هم...میشد داغ تنم همه که میزد حرفایی

 ...میشدم همیشه از تر بیتاب و میشدم دیوونه بشه صبح فرهاد کنار در شبهام قراره

 قرار هک اتاقی...نشست دلم به بیشتر خوابمون اتاق بیشتر همه از...شد تموم خونه چیدمان عروسی از قبل هفته یه

 ...باشه ما های عاشقانه شاهد بود

 کرده کالفم دیگه که اونقدر...میزد زنگ بهم مدام فرهاد ارایشگاه توی...نمیشناختم پا از سر عروسی روز

 یرز صبح از...نداشتم اون از کمی دست منم...کنه چیكار باید نمیدونه و داره زیادی استرس و هیجان میگفت...بود

 کرده تغییر خیلی...انداختم خودم به نگاهی شد تموم کارم وقتی...نداشتم جون دیگه و بودم آرایشگاه دست

 ور بزرگ دسته یه جلو از و بود کرده زیتونی موهامو...میداد نشون کمتر رو سنم صورتم روی صورتی آرایش...بودم

 سرم روی هم برقی و پرزرق سفید تاج و  بود کرده جمع سرم موهاموهمباالی پشت...بود فرستاده چپم سمت به

 رو لباس کت فرهاد اومدن شنیدن با...بود تور تمام دامنش و بود دکلته سفید لباسم...بود گذاشته

 ویجل فرهاد کفشهای...بود پایین سرم...رفتم آرایشگاه خروجی در سمت به آروم...بودم گرفته استرس...پوشیدم

 زیبا و جذاب دامادی لباس توی چقدر من زندگی مرد...شدم خیره بهش و آوردم باال رو سرم آروم...بود چشمم
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 ور آرامش که ای خنده...شد باز خنده به لبهاش  کم کم...نمیگرفت ازم نگاه اونم...رفت ضعف براش دلم...بود شده

 :گفت و گرفت سمتم به رو گل دسته...اومد جلو فرهاد...کرد تزریق تنم تمام به

 دنیا بانوی زیباترین به عشق با تقدیم-

 بعد...بوسید رو پیشونیم و شد خم سمت به کمی فرهاد...گرفتم ازش رو گل دسته و بردم جلو آروم رو دستم

 فیلم لحظات تمام از داشت معمول طبق که هم فیلمبردار خانوم...رفتیم ماشین سمت به مآرو و گرفت رو دستم

 میدونستم و بودم راضیتر اینجوری خودمم...بودیم گرفته جدا رو عروسی جشن فرهاد خود خواسته به...میگرفت

 لحظهچند تا دیدم باز سیلبا با بار اولین برای فرهاد وقتی...رفتیم آتلیه به اول...میشم معذب باشه مختلط اگه

 داغش دستای...گرفت آتیش وجودم که بود سوزنده نگاهش اونقدر...میزد فریاد رو خواستن چشماش...شد ماتم

 رهادف تاالر توی...بودم برده بیقراریش به پی هم فرهاد تند نفسهای از...میكرد خراب حالمو میخورد صورتم به که

 جدا زنونه سالن از زور به و درآورد رو مهمونا صدای که جایی تا...آورد درنمی دستش توی از دستمو هم لحظه یه

 میگفت و میگرفت بهونه ها بچه مثل...نبینمت نمیارم طاقت اونور برم میگفت...بود گرفته خندم رفتارش از...کردن

 انمهیج از کمی قلالا اینجوری...برد رقص پیست به و گرفت دستمو فرهاد،فرزانه رفتن با...بذارم تنهات نمیخوام

 ناال کاش میگفتم خودم با همش...میشد بیشتر استرسم میشدیم نزدیک آخرشب به که هرچقدر...میشد خالی

 شبام...افتاد تپش به قلبم بیاد داماد قراره که گفت جی دی مسئول که وقتی...بود شده تموم چی همه و بود فردا

 بدجور امشب که بود کرده تهدیدم االن تا قبل شب زا کلی که مخصوصا میكشیدم خجالت ازش تعجب درکمال

 بامش نمیشد باورش حتی که تجربس بی اونقدر خودش قول به...میكنه شوخی میدونستم...بگیره حالمو قراره

 سمتم به فرهاد...کنن خالی رو رقص  پیست که خواست بقیه از جی دی فرهاد اومدن با...باشه دامادیش شب

 توی که بودن نورها رقص فقط و شد تاریک باره یه سالن...برد سالن وسط و گرفت دستش توی دستمو...اومد

 اهنگ با...گذاشتم گردنش دور و کرد بلند دستامو منم...کرد حلقه کمرم دور دستاشو فرهاد...میخوردن صورتمون

 هک نكنم نگاه شیطنتش از پر چشمای به میكردم سعی...میخوردم تكون بغلش توی آروم شد پخش که آرومی

 :میخووند گوشم کنار لب زیر هم فرهاد میشد پخش ترانه که همونطور...نبودم موفق هم زیاد البته

 شده بیشتر خیلی بهت عالقم"

 شده قشنگتر روزگارم حاال

 من حال منی با تو که اونوقت از

 شده بهتر خیلی خودت میبینی

 شده بیشتر خیلی بهت عالقم

 کنی درکم نمیتوونی میدونم

 من عشق نره یادت اینو ولی
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 "کنی ترکم روزی اگه میمیرم

 گوشم به رو صورتش ترانه دوباره صدای با..."عزیزم دارم دوستت"گفت لب زیر میكرد نگام که همونطور فرهاد

 :پیچید گوشم توی قشنگش صدای دوباره و کرد نزدیک

 کنم فكر تو به لحظه لحظه میخوام"

 بشه راهم سد کسی نمیخوام

 بیاد پیشم تو جز یکس نمیخوام

 بشه گاهم تكیه کسی تو جز به

 کنم فكر تو به لحظه لحظه میخوام

 بشه راهم سد کسی نمیخوام

 بیاد پیشم تو جز کسی نمیخوام

 بشه گاهم تكیه کسی تو جز به

  چشات برای میمیرم که منم

 هات خنده واسه میمیرم که منم

 بشم عاشق اینم از بیشتر میخوام

 باهات بمونم بتونم کن کمک

  چشات برای میمیرم که منم

 هات خنده واسه میمیرم که منم

 بشم عاشق اینم از بیشتر میخوام

 باهات بمونم بتونم کن کمک

 شده بیشتر خیلی بهت عالقم

 شده قشنگتر روزگارم حاال

 من حال منی با تو که اونوقت

 شده بهتر خیلی خودت میبینی
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 "...شده بیشتر خیلی بهت عالقم

 ((طالبزاده ادعم-عالقه))

 مه فرهاد صورت میشد بیشتر نور که همونطور...شد روشن سالن فضای کم کم  که میرسید انتها به داشت ترانه

 و شد بسته هیجان از چشمام...گرفت نشونه لبهامو فرهاد لبهای صدا شدن قطع با همزمان و میشد نزدیكتر بهم

 ازم خودشو گرفت ازم عمیقی بوسه فرهاد که وقتی...میرسید گوشم به بقیه دستای و جیغ صدای فقط

 "خانومم عاشقتم"میگفت لب زیر که دیدم قشنگشو لبخند کردم باز که چشمامو...گرفت

 تنها پدرمو امشب از که افتادم فكر این به تازه کردن بدرقمون خونه تا یک درجه فامیالی که وقتی شب آخر

 از...اومد سمتم به بابام همه از اول کنیم خداحافظی بقیه با ات ایستادیم مجتمع ورودی در کنار وقتی...میذارم

 بابا...انداختم بغلش توی خودمو و شیكست بغضم شد نزدیكم وقتی...میفهمیدم رو ناراحتیش خوبی به چشماش

 آروم و چسبوندم بهش بیشتر خودمو...گذاشت سرم روی دستاشو و کرد بغلم محكم فقط بزنه حرفی اینكه بدون

 :گفتم

 بابااا...برات بودم بدی دختر اگه ببخش منو بابا...بابایی میشه تنگ برات دلم-

 ریهگ صدای با و بوسید رو صورتم...کرد جدا آغوشش از منو بابا...بگیرم گریمو جلوی نمیتونستم میكردم هرکاری

 :گفت ای

 برم قربونت نكن گریه...بابا نكن گریه-

 :گفت آروم و گذاشت شونم روی دستشو...ایستاد کنارم...اومد سمتمون به فرهاد

 ...باش آروم عزیزم-

 :گفت و گذاشت فرهاد شونه روی دستشو بابا

 بسپارم دستت زندگیمو جواهر که داشتی اینو لیاقت میدونم...فرهاد میخوام ازت دخترمو خوشبختی فقط من-

 میكنم تالشمو همه...عمو باشه راحت خیالتون-

 :گفت من به رو اول...اومد علی همه از آخر...اومدن جلو تبریک خداحافظی برای همه

 ختهس کنی،میدونم تحمل منو عتیقه رفیق این سال صدوبیست تا بتوونی میكنم دعا...میگم تبریک ساراخانوم-

 میكنم دعا برات من ولی

 :گفت و ایستاد فرهاد مقابل...گرفت خندمون حرفش از همه

 مرغا یقاط رفتی هم تو باالخره...آقافرهاد خب-
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 :گفت و کرد نگاش دوباره...بوسید رو صورتش و جلورفت

 حتما بزنی قدیمم رفقای به سری یه...مكه حاجی حاجی نری-

 :گفت و بوسیدش باز

 ...آخر حرف...داداش نكن فراموشمون-

 :وگفت کرد بغلش بار این

 رفیق بشی خوشبخت امیدوارم-

 :گفت و بوسیدش هم فرهاد

 میكنم تالفی عروسیت اشاهلل ان...داداش مرسی-

 شاهلل ان-

 آسانسور توی...بود گذشته دو از ساعت...رفتیم آسانسور سمت به آروم و گرفت دستمو همه،فرهاد رفتن با

 درک هم فرهاد الاقل که بودم خوشحال...نداشتم رو بهش کردن نگاه توان اما میكردم حس نگاهشو سنگینی

 :گفت و زد لبخندی...ایستاد مقابلم فرهاد شدیم که خونه وارد...نمیزنه حرفی و میكنه

 شد تموم چی همه باالخره-

 از رپ اتاق تمام...کشیدم شوق سر از جیغی اتاق دیدن با...رفتیم خواب اتاق سمت به اینبار و گرفت دستمو دوباره

 کوچیكی نور چراغ،رقص جای به...بودن کرده پهن رو رزقرمز گلبرگهای هم تختخواب روی حتی...بود رز گلهای

 :گفتم و زدم اتاق توی چرخی...رفتم جلو...بود کرده زیبا دوبرابر رو اتاق فضای که بود روشن اتاق توی

 فرهاد شده قشنگ اینجا چقدر-

 :گفت و اومد جلو

 بود علی گردن زحمتش-

 میكنیم تالفی عروسیش واسه-

 بخورم غذا حسابی و ستدر نتونستم اصال...گرسنمه چقدر بدونه اگه سارا وای...شاهلل ان آره-

 :گفتم و گذاشتم صورتش روی دستمو

 کنم؟؟ درست برات چیزی یه میخوای...عزیزم-

 ...میخورم سردستی چیز یه خودم من...کنی کار نباید که شما...عزیییزم نه-
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 :گفتم و نشستم آرایش میز صندلی روی...شدم بلند

 فرهاد میشم دیوونه آرایش این دست از دارم-

 :گفت و ادایست پشتم

 ...بگیر دوشی یه برو کن باز موهاتو کنم کمكت کن صبر-

 :گفت باری شیطنت لحن با بعد

 !!تعطیله خواب امشب که میدونی...میپره خوابتم اینجوری-

 آروم موهامو و کرد ای خنده فرهاد...شده قرمز صورتم کل میدونستم...انداختم پایین سرمو حرفش از گرفته گر

 :گفت و برداشت راحتیشو اسلب بعد...کرد باز

 کن صدام خواستی چیزی...میكنم استفاده راهرو توی حمام از من-

 زیپ هک بود این به خوبیش باز...درآوردم تنم از لباسمو و شدم بلند فوری...کردم آزاد شدمو حبس نفس رفتنش با

 تاقا توی حمام وارد و برداشتم ولموح...کنه کمكم بخوام فرهاد از که داشتم رو این روی مگه وگرنه بود بغل لباسم

 موهامو...اومدم بیرون حموم از کردم تنم حولمو...شدم خالص صورتم و مو آرایش شر از تا زدم شامپو کلی...شدم

 تداش جیغی قرمز رنگ که رو کوتاهم دامن و تاپ شدن رنگ به رنگ کلی با...کردم تنم لباسامو و کشیدم سشوار

 کلیپس با رو موهام...زدم لبم روی رژقرمزی و کشیدم قلم بودن شده همیشه از کوتاهتر که ابروهام توی...پوشیدم

 :گفتم که میذاشت سینک توی رو فنجون داشت...بود آشپزخونه توی فرهاد...رفتم بیرون اتاق از و بستم

 نباشی خسته-

 دراونق..میكرد الپایینبا اسكن مثل رو بدنم کل نگاهش...شد صورتم مات...برگشت سمتم به صدام شنیدن با

 هک شدم خم...رفتم جلو...اومد خودش به شكستنش صدای با و افتاد دستش از فنجون که بود شده پرت حواسش

 داغی متوجه که بشه من مانع که گرفت دستمو..شد کردنشون جمع مشغول من از زودتر که کنم جمع رو ها خرده

 ...داشت من حس مثل درست حسی اونم انگار...شدم تنش

 باهاش بودن برای رو خودم باید زود یا دیر میدونستم...اومد سمتم به آروم آشپزخونه کردن مرتب از بعد فرهاد

 دز لبخندی...ایستاد مقابلم فرهاد...داشتم هم استرس خواستن این کنار در اما میخواستم خودمم...میكردم آماده

 :گفت گوشم کنار آروم و

 !!!ومیخان شدیم تنها تو و من آخرش-

 :گفتم و گذاشتم گردنش دور دستمو...کرد بلندم زمین روی از و انداخت زانوهام زیر دست و شد خم بعد

 فرهاد میگیره درد کمرت-
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 :گفت و خندید

 خانومم نیست حالیم چیزا این که داغم اینقدر االن من-

 ادفره...نبینم آمیزشو طنتشی های خنده تا کردم قایم سینش توی سرمو...امشب داشت منو جون قصد پسر این

 روی بودم کشیده دراز که همونطور...گذاشت تخت روی آروم منو و رفت تخت سمت به...کرد باز رو اتاق در پاش با

 :گفت آروم میچرخید صورتم روی نگاهش...شد خم صورتم

 نفسم؟؟ میترسی ازمن چرا-

 نمیترسم من...م-

 منم...خرابه؟ تو حال فقط کردی فكر...داری هیجان...داری رساست هم تو چیه؟؟میدونم برای لرزیدنا این پس-

 میشم دیوونه دارم منم...داغونم

 :کرد زمزمه و برد گردنم سمت لبهاشو

 !!!میزنه له له بودن تو با برای وجودم همه...عشقم سراومده طاقتم-

 :گفت و گذاشت کمرم دور دستاشو...میكرد فریاد خواستنش هم صداش از حتی

 اون...اراس بگو نمیتونی اگه...بدم آزارت ناخواسته میترسم...بزنم دست بهت میترسم حتی من که پاکی قدراون تو-

 ...باشی من با اجبار به نخوام که هستم مرد قدر

 :گفتم کرده بغض و زدم حلقه گردنش دور دستامو...نشست چشمام توی اشک مهربونیش و درک اینهمه از

 !!نكن بدعادتم...ندارم عادت خوبی همه این به من...نباش مهربون ینقدرا...فرهاد نباش خوب اینقدر-

 :گفت و شد خیره بهم...کرد بلند رو سرش

 برای جونمو...بشه چشمات مهمون اشک هیچوقت نمیذارم بعد به امشب از...نفسم میریزم پات به رو دنیا-

 میدم خندیدنت

 :گفتم و زدم لبخندی

 زیاد یخیل...فرهاد دارم دوستت خیلی-

 نخوای و باشی عشقت با میشه مگه...بودم بیقرار منم...میخواستم منم...آورد پایین رو سرش آروم و زد لبخندی

 مگه اصال...بگذری؟ کنارش از و ببینی نگاش توی رو عشق و نیاز اینهمه میشه مگه...بشی؟ یكی باهاش که

 میشد؟؟؟ مگه...میتونستم؟

 ...رفت لباسش های دکمه سمت به و اومد باال  اختیار بی ستهامد نشست لبهام روی که فرهاد لبهای
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 دوازده...دوختم چشم ساعت به و شدم بلند تخت روی از...افتاد فرهاد خالی جای به نگاهم کردم باز که چشمامو

 بی و شد گرم وجودم همه دیشب یادآوری و خودم وضعیت دیدن با...بودم خوابیده اینهمه من یعنی اووووه...بود

 رامب بارها میدونستم که شبی...زد رقم رو بینظیری شب من برای فرهاد دیشب...نشست لبم روی لبخندی اختیار

 خندم افتاد تاپم که چشمم...کردم جمع زمین روی از لباسامو و اومدم پایین تخت از...شد خواهد تكرار

 لباسم سر بالیی همچین بایدم داشت یشبد فرهاد که عطشی اون با...نبود استفاده قابل دیگه ظاهرا...گرفت

 روی رو سفیدرنگی کوتاه سارافان اومدم اتاق به دوباره وقتی...گرفتم دوش و رفتم حمام سمت به آروم...میومد

 راونقد بود کوتاه و تنگ...پوشیدم رو فرهاد انتخابی لباس موهام کردن خشک از بعد و زدم لبخندی...دیدم تخت

 از و کردم هم مختصری آرایش...کردم شونه موهامو و ایستادم آینه جلوی...بود مشخص زیرش از داروندارم که

 آماده رو ناهار صبحانه جای به بود بهتر که هرچند....بود صبحانه میز کردن آماده مشغول فرهاد...شدم خارج اتاق

 هم زهنو...انداختم ایینپ سرمو لبخندش دیدن با...برگشت سمتم به پاهام صدای با شدم نزدیكش وقتی...میكرد

 شکنند دیوونه لبخند با و گرفت باال رو سرم...اومد سمتم به آروم فرهاد...میكشیدم خجالت ازش دیشب خاطر به

 :گفت

 خانومم بخیر مشترکمون صبح اولین-

 :گفتم و دادم تكون سری آروم

 بخیر صبح-

 :گفت و زد لبم روی کوتاهی بوسه...شد خم

 کنن؟ میل صبحانه بنده با میدن افتخار بانو-

 آشپزخونه توی میز سمت به...گذاشتم بود شده دراز سمتم به که دستش توی رو دستم و زدم لبخندی

 :گفت و نشست مقابلم صندلی روی فرهاد خود نشستم روش...کشید عقب برام رو صندلی...رفتیم

 خانومی؟؟ خوبی-

 :گفتم و دادم تكون سری

 مرسی...خوبم-

 :گفت و گرفت سمتم به ای لقمه

 بفرمایید-

 :گفت گرفتم دستش از که رو لقمه
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 معذرت...عزیزم نزدی حرفی من خاطر به میدونم...شدی اذیت خیلی دیشب کنم فكر خب...اووممم...دیشب بابت-

 میخوام

 :گفتم آروم و زدم ای شرمگینانه لبخند

 !!!دبو دوطرفه بود که لذتی هر...هر باش مطمئن...خوبم خدا به...فرهاد نه-

 :گفت مهربونی با و گذاشت دستم روی دستشو

 هاااا میاد بهت خیلی سفید راستی...نفسم بشم فدات-

 :گفتم و زدم چشمكی

 !!!آقامونه سلیقه-

 :گفت و خندید

 هااا بدی پس تاوان باید واسم میای عشوه اینجوری ببین...بشه قربونت آقاتون-

 :گفتم و فشردم بود دستم روی هنوز که دستشو

 !!!پاداشه...عزیزم نیست تاوان تو با ودنب-

 :گفت آرومی به و شد خم سمتم به کمی

 !!!خانومی میخوامت خیلی-

 کنارم...رفتیم پذیرایی سالن سمت به کرد جمع رو میز خودش و داد خوردم به زور به فرهاد که ای صبحانه از بعد

 :گفتم نشست که

 نزده زنگ کسی که فرهاد عجیبه-

 :گفت و گرفت بغلش توی و کشوند خودش سمت به منو...کرد حلقه نمشو دور رو دستش

 نخواستن ایم خسته ماها میدونستن خب اینكه و شام برای منتظرمونه شب گفت...من به زد زنگ مامان صبحی-

 بشن مزاحم وقت یه

  بیام نیست روم من وااای-

 :گفت و خندید بلند

 ایه صحنه ما جلوی هنوزه که هنوز...میبینی؟ منو بابای همین...میكشی خجالت اینقدر که کردیم جرم مگه بابا-

 !!!گرفتن؟ زن به چه منو وگرنه کرد بدر راه از منو که بود بابا اصال...میسازه هیجده باالی
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 :گفتم و زدم بازوش به مشتی...انداختم شیطونش چهره به نگاهی

 آره؟؟؟ شدی بدر راه از که-

 :گفت و بوسید رو صورتم محكم و خندید

 دختر خدا به نفسمی-

 :گفتم و گذاشتم شونش روی رو سرم

 فرهاد؟؟؟-

 جااااااان؟؟؟-

 میكردی؟؟ فكرم میكرد معرفی بهت مامان که دخترایی اون به تو...اومممم...میگم-

 :گفت و گرفت دستش توی دستمو

 خانومم؟؟ کرد گل حسودیت-

 پرسیدم همینجوری...نخیر-

 نبودم ازدواج فكر تو اصال من...کنم فكر بهشون اینكه به برسه چه نمیدیدم رو اونا اصال من...شم فدات نه-

 شد؟؟ عوض نظرت یهو که شد چی پس-

 :گفت مهربونی با و کرد جدا خودش از منو

 تو یاد به روزم و شب و شدم عاشقت دیدم اومدم خودم به وقتی...نمیاره طاقت تو بدون قلبم دیدم اینكه برای-

 هتب دلمو حرف همینم خاطر به بری دستم از تو بشه باعث موندنم ساکت وقت یه ببینم ستمنمیتون...میگذره

 خانوم میخوامت خیلی...منه مال قلبش که کردم ازدواج کسی با که میكنم خداروشكر االن و...زدم

 :گفتم و زدم لبخندی

 عزیزم بیشتر من-

 یگهد دنیای به منو و نشست لبهام روی که بود اشلبه شیرینی بازم و شد بسته چشمام اومد جلو که فرهاد صورت

 ...برد ای

*** 

 لذت و خوشی غرق...میكردم حس وجودم تمام با رو خوشبختی دوماه این توی...میگذشت ازدواجمون از ماهی دو

 مطب از وقتی اینكه وجود با...داشتم داشتنشو آرزوی همیشه من که بود کسی همون درست فرهاد...بودم
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 و دلبسته بهش مدت این توی چقدر که میدونست و نمیگذشت من با بودن از هیچوقت اما بود تهخس برمیگشت

 ...میشه تنگ براش دلم هست خوابم اتاق توی که وقتی حتی و هستم وابسته

 به داره اونم میدیدم اینكه از و بود عزیز برام خواهر مثل...بودیم هم فرزانه عروسی مراسم درگیر مدت این تو

 شخصیتی با و  خوب پسر چقدر میدونستم که علی مثل کسی با اونم..بودم خوشحال واقعا میرسه تیخوشبخ

 ریهگ بابام برای چقدر که افتادم خودم یاد میكرد گریه فرهاد بغل توی فرزانه که وقتی عروسیشون شب...هستش

 روی رو سرش و بود کرده بغل ممحك رو فرهاد،فرزانه...کنه خوب حالمو بود تونسته قشنگ چقدر فرهاد و میكردم

 روی ای بوسه شد جدا ازش که وقتی...کنه آرومش تا میزنه حرف باهاش آروم داره میدونستم...بود گذاشته سرش

 رمزق ناراحتی و بغض از صورتش...رفت ماشین سمت به بندازه نگاهی نیم حتی علی به اینكه بدون و زد پیونیش

 :گفتم بود شده زوم فرهاد رفتن مسیر تو چشماش یناراحت با که علی به رو...بود شده

 عزیزه براش فرزانه چقدر که میدونی...نباش ناراحت فرهاد از-

 :گفت آروم و داد تكون سری

 باقیه شكرش جای نزده کتكم فصل یه که همین...میدونم...آره-

 دوارامی فقط...شد شتربی گریش فقط البته که کنم آرومش کمی کردم سعی و کردم بغلش و رفتم فرزانه سمت

 ماشین سمت به خداحافظی از بعد.کنه آروم رو خانواده به وابسته دختر این حرفاش با بتوونه علی بودم

 پشت...بود بسته رو چشماش و بود داده تكیه پشتی به رو سرش و بود نشسته جلو صندلی روی فرهاد...رفتم

 االن میدونستم چون کنم سكوت دادم ترجیح...رفتم نهخو سمت به بزنم بهش حرفی اینكه بدون و نشستم فرمون

 ...بزنه حرف نمیتونه

 وسفیدم خواب لباس و گرفتم دوشی منم...کشید دراز تخت روی و کرد عوض لباساشو فرهاد رسیدیم خونه وقتی

 ارشکن...داشت دوست بیشتر اون هم میومد خودم به هم چون بودن سفید لباسام اکثر فرهاد خاطر به...پوشیدم

 :گفتم آروم و نشستم تخت روی

 فرهاد؟؟ خوبی-

 :گفتم و گرفتم دستشو اومد پایین چشماش از که اشكی قطره دیدن با

 عزیزم؟؟؟ شده چی-

 :گفت و داد تكون سری فرهاد

 اصال...بزنم هم به رو عروسی میخواستم بار چند حتی میشه باورت...سارا گذشت سخت برام خیلی امشب-

 خودمون خونه ببرمش و بگیرم دستشو میخواست دلم میكرد گریه فرزانه وقتی...ودب شده چم نمیدونم

 :گفتم و دادم فشار دستشو
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 هک هم فرزانه...میكنه خوشبختش و داره رو فرزانه لیاقت علی باش مطمئن ولی...ناراحتی چی از میدونم...عزیزم-

 ...علیه عاشق

 :گفتم کنم خارج ناراحتی این از رو فرهاد که طوری ای مندانه گله لحن با بعد

 محال به دلش کسی ندیدم کردم گریه عروسیم شب منم...شدی غیرتی واسش اینقدر که فرزانه خوشبحال واال-

 !!بسوزه

 :گفت و زد لبخندی...انداخت بهم نگاهی فرهاد

 میشدم دیوونه هات گریه از داشتم خودم که من...انصاف؟ بی نكردم کاری من-

 :گفتم و خندیدم

 !!!ایسته می قلبم نگو...من خدای وووی-

 زدی؟؟ حرف فرزانه با...با اومممم...سارا میگم-

 :گفتم و خندیدم...چیه به منظورش میدونستم

 دیگه گذاشتن روزا همین برای رو مشاوره کالسای بعدشم...راحت خیالت زدم حرف...مهربون برادر بله-

 ترسونن می آدمو فقط...نمیخورن بدرد که کالسا-

 :گفتم باری شیطنت لحن با

 !!!واال دارید ترسم-

 :گفت و شد خم سمتم به...زد لبخندی

 هست؟؟؟ حواست...شدیاااا شیطون خیلی امشب-

 :گفتم و کشیدم سمتش به خودمو

 !!!دیگه میخواد شیطونی دلش شیطون آدم-

 :گفت و خندید بلند...زدم بهش چشكمی بعد

 ...برم ونتقرب میخواد شیطونی دلت بگو اول از خب-

 :گفتم و کشیدم دراز تخت روی

 !!!بشم عمل وارد خودم بود مونده کم دیگه نگرفتی بگم بهت خواستم غیرمستقیم بس از واال-
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 :گفت و چرخید سمتم به

 بیاد بدش که کیه-

 :گفتم و بستم چشمامو

 میاد خوابم خیلی میبینم میكنم فكرشو که حاال-

 :گفت گوشم کنار و کشوند خودش سمت به منو...گذاشت کمرم دور دستشو

 ...!نیست فراری راه عزیزم متاسفم-

 ...بست دهنمو لبهاش با بكنم اعتراضی اینكه از قبل و

*** 

 به وقتی...میگذشت زندگیم مرد تنها فرهاد کنار در که روزهایی...میگذشتن هم پی از زندگیم خوش روزهای

 رامب فرهاد که جایی به...برسم اینجا به روزی که نمیكردم متصورش حتی میكردم فكر دانشگاه دوران و ها گذشته

 نداشته رو دوریش طاقت و باشن بند نفسهاش به نفسهام که جایی تا...بشه بزرگ و مقدس اندازه این تا

 بولق میترسیدم...بذارم درمیون فرهاد با چطوری باید نمیدونستم که بودم گرفته تصمیمی یه بود مدتی...باشم

 ...میكردم استفاده زنانم های حربه از کردنش راضی برای باید بتهال...نكنه

 شستهن تلویزیون روبروی نفره سه مبل روی فرهاد...رفتم پذیرایی سالن سمت به و گرفتم دست به رو چای سینی

 :تمگف و نشستم پاش روی...رفتم سمتش به...گذاشتم میز روی رو سینی...بود ورزشی خبر تماشای مشغول و بود

 من؟؟؟ آقایی احوال-

 :گفت و کرد حلقه دورم دستاشو...زد لبخندی

 شما آقایی فداییته-

 ...نكنه خدا-

 سارا؟؟ خوبی-

 :گفتم و دادم تكون سری

 چطور؟؟؟ آره-

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 هست طوریت یه میكنم حس...همینطوری-
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 ...ولی نشده که طوری...اومممم-

 :انداخت باال ابرویی

 ؟ولی؟؟-

 :گفتم و گرفتم دستشو...نشستم کنارش و شدم بلند پاش روی از

 فرهاد؟؟؟-

 جاااان؟؟؟-

 هستی؟؟؟ راضی زندگیمون از تو...تو فرهاد-

 :گفت خنده با و فشرد دستمو فرهاد

 من خانومه نمیشه باورم گاهی که غرقم تو با خوشی توی اونقدر االن من...هستم راضی که معلومه-

 میشنوم اینو که خوشحالم-

 بود؟؟ چی برای سوالت این حاال-

 گرفتم تصمیمی یه من راستش-

 تصمیمی؟؟؟ چه-

 !!!شیم دار بچه میخواد دلم...میخواد دلم من...من-

 باال ابرویی...بیارم باال رو سرم آروم شد باعث فرهاد سكوت...بود رفته فرو م یقه تا سرم زدم حرفو این وقتی

 :گفتم و دادم خودم به جراتی...میكرد نگام پرسشگرانه و بود انداخته

 فرهاد؟؟ هستی راضی تو-

 :گفت و چرخید تلویزیون سمت به فرهاد

 !!!نه-

 نه؟؟؟-

 ...نه-

 چرا؟؟ آخه-

 :شد خیره بهم دوباره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 07فروزان  |تا انتهای راه 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

176 

 

 بچه زودی این به میاد خوشت...کردیم ازدواج که ماهه شش تازه سارا؟؟؟ما شدنه دار بچه وقت چه االن...چرا؟؟-

 پایینه خیلی شدن دار بچه برای سنت هنوز جنابعالی...بعدشم...بگیره؟؟؟ آسایشمونو و بینمون بیاد

 :گفتم مندانه گله

 پایینه؟؟ بچه واسه حاال بود خوب سنم ازدواج واسه چطور-

 داره؟؟ ربطی چه-

 دیدمتن هنوز خونه میای تا که هم تو...هستم تنها خودم خونه توی...شدم خسته من...من فرهاد...داره ربط-

 ...مطب برمیگردی دوباره

 نمیكنی فكر شدن شاغل به فعال گفتی خودت میدم انجام رو مطبت کارای خودم نگفتم مگه عزیزم خب-

 بربیام پسش از میتونم کن باور فرهاد...داره فرق بچه موضوع ولی...کنم کار نمیخوام من...میگم االنم-

 :گفت و شد بلند کالفه فرهاد

 راحتیم؟؟؟ خودمون واسه بده...سارا نزن بچه از حرفی عالف...گفتم که همین-

 :ایستادم مقابلش و شدم بلند

 شیرینی بچه من نظر به تازه...بذاره؟ زندگیمون توی تاثیری چه بچه وجود قراره مگه...فرهاد؟ حرفیه چه این-

 زندگیه

 ندارم رو نظر این من اما-

 مقابلش دوباره...میبست رو پیراهنش های دکمه داشت...مرفت دنبالش بشه آماده تا رفت اتاق سمت به وقتی

 :گفتم مصمم و ایستادم

 بچه و کردن ازدواج سن همین تو همشون من دوستای...شدم خسته تنهایی از من...میكنی؟ مخالفت چرا...فرهاد-

 شدن دار

 :گفت میپوشید رو لباساش که همونطور فرهاد

 بخوایم که زوده خیلی فعال منم نظر از...اونا نه ماست زندگی این...دارم؟ دوستات به چیكار من...سارا بسه-

 !!کنیم داری بچه و بچه درگیر رو خودمون

 ...فرهاد اما-

 :گفت عصبانی و کالفه فرهاد
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 دارمن خیال آینده یكسال تا حداقل من...کن تموم بحثو این دیگه...نه یعنی نه گفتم...سارا دیگه بسه...اَههههههه-

 تنهایی کردن پر برای باش دیگه کار یه فكر به هم تو...بزنم هم به بچه وجود با رو خودمون خلوت و بشم پدر

 !!!هات

 فكر...بود گرفته بغضم اختیار بی...نشستم تخت روی رفت بیرون اتاق از و برداشت میز روی از رو کیفش وقتی

 و داره عالقه بچه به دیگه مردهای مهه مثل اونم میكردم فكر...باشه حرفش پای سخت و سفت اینقدر نمیكردم

 این شدید مخالف و بود کالم یكه آقا حرف اما باشه کار این به راغب خودم مثل که بود این بیشتر تصورم

 کی نفهمیدم...میكنم راضیت چطور ببین...سارا میگن من به...خودته؟ دست مگه...آقافرهاد کردی فكر...قضیه

 حتی...میگرفت گریم تلنگر یه با و بودم شده حساس قبل از بیشتر بودم کرده دواجاز وقتی از...وامد پایین اشكام

 در سعی و میكرد درکم همیشه که بود صبور خیلی فرهاد خداییش و میگرفت حرصم اخالقم این از گاهی خودمم

 ...داشت کردنم آروم

 چراغ حتی...بودم نزده بیرون اتاق زا بود رفته مطب به فرهاد که عصری از...شنیدم رو در صدای که بود نه ساعت

 که رو چراغ...کرد باز آروم رو اتاق در فرهاد...بودم نشسته تخت روی تاریكی توی و بودم نكرده روشن هم رو اتاق

 :گفت حالت اون توی من دیدن با کرد روشن

 نشستی؟؟؟ تاریكی توی چرا...بیداری؟...سالم-

 رو قدمهاش صدای...چرخوندم اتاق پنجره سمت به سرمو بدم جوابشو یا بندازم بهش نگاهی اینكه بدون

 :گفت بود صورتم خیره که همونطور...کرد نگاه چشمام به و شد خم سمتم به...ایستاد مقابلم...شنیدم

 کردی؟؟ گریه چرا-

 ادرهف که بگیرم ازش نگاهمو دوباره خواستم...میشدن تابلو چشمام میریختم اشكم قطره دو که بود این من بدی

 :گفت و گرفت دستش توی چونمو

 کردی؟ گریه که شده چی پرسیدم-

 :گفتم ای گرفته صدای با

 مهمه؟؟؟ برات مگه-

 :گفت متعجب

 سارا؟؟؟ چیه حرفا این-

 :گفتم و زدم کنار دستشو

 هااان؟؟؟ باشم داشته همسر اجازه باید کردنمم گریه واسه نكنه...کنم گریه خواست دلم...هیچی-
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 :تگف و کرد اخمی

 میزنی؟؟ که چیه حرفا این...شدی؟ دیوونه-

 :گفت و رفت باال کمی صداش...کرد عصبیش سكوتم

 اینجا؟؟؟ اومده زده؟کسی زنگ کسی...شده؟ چت میگم...سارا بده منو جواب-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 همش که ن؟؟منها بكنه ناراحتم بخواد که دارم کیو من میشن؟؟؟اصال ناراحتیم باعث دیگران میكنی فكر چرا-

 خودم و خودمم همش...خونم توی تنها

 :گفت بعد لحظه چند...میكرد تحلیل تجزیه خودش پیش حرفامو داشت که انگار...کرد مكثی

 سارا؟؟ عصرمونی؟؟؟آره بحث فكر تو هنوز تو نكنه...ببینم-

 میكنه؟؟؟ هم فرقی برات-

 :گفت و داد تكون سری

 من چون...نیست خوبی نقشه خانوم سارا اما...کنن راضی منو تا کردنه صاباعت خانوم...میزدم حدس باید...همون-

  نكنی اذیت خودتو بهتره پس...نیستم بشو راضی

 نمیدید؟؟؟ چشمامو توی میكشم؟؟؟غم نقشه دارم میكرد فكر واقعا...گرفت گریم دوباره حرفش این با

 :گفت و اومد سمتم به کالفه

 ارزششو اصال...شده؟ ما بین ناراحتی باعث جوری چه نیومده هنوز بچه این ببین...آخه؟ میكنی گریه چی برای-

 خون؟؟ منو دل و کنی بارونی چشماتو خاطرش به تو داره

 :داد ادامه و گرفت دستمو

 هبچ با سرت اونقدر بعدها...نداری سنی هنوز تو بابا...میگم خودت خاطر به من خدا به...نكن گریه برم قربونت-

 خستت تنهایی میگی...چی؟ که افتادی فكر به االن همین از...میخوری تنهاییهامونو این حسرت که میشه گرم

 باشه؟؟...هان؟سارا شه پر وقتت کل که اونقدر کن ثبتنام کالس کلی فردا از...میكنه؟باشه

 :شدم خیره بهش اشكیم چشمای با و کردم بلند زانوهام روی از رو سرم

 بپوسم و بمونم خونه همین تو بذار نمیدی اهمیت من دل و من حرف هب تو وقتی...نمیخوام...نخیر-

 :گفت عصبی
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 شدی؟ بچه...سارا-

 :گفتم و بردم باال صدامو

 اول باید...کردی ازدواج بچه یه با خودت تو...کنیم؟ چیكار میخوایم بچه ما...میگی راست تو اصال...بچم من آره-

 کنی بزرگ اونو

 :گفت و کشید موهاش به دستی کالفه فرهاد

 هان؟؟؟ بشیم دار بچه زودی این به ما اصراری چه تو نمیدونم من آخه...دختر این دست از اکبر اهلل-

 :گفتم و کردم پاک رو صورتم

 علی...خواهرتو...داشتی خانوادتو تو...بودم من بوده تنها عمرش همیشه که اونی چون...نكنی درک منو بایدم-

 از اون...شدم جدا تو از که بچگیم از اون...چی؟؟ من اما دارن دوستت دلشون ته از که هست اطرافت ادم کلی...رو

 که بابام از اون...کرد تنهاترم همیشه از که مادرم مرگ از اون...گرفت ازم رو جوونیم لذت و خوشی همه که سینا

 من...من...خودم و بودم دمخو...همدمی نه آشنایی نه دوستی نه...بودم تنها خونه توی من و  بود سفر توی اکثرا

 میشه باعث بچه وجود میكنی فكر چرا...خوشبختم تو با من فرهاد...چی یعنی خوشبختی میفهمم دارم تازه

 كهاین تصور...میره ضعف براشون دلم میبینمشون وقتی...وقتی...هام بچه عاشق من شه؟؟فرهاد مختل زندگیمون

 برام و ندارم سنی هنوز خودم من که اینی فكر به فقط تو...تو وقتاون میكنه دیوونم بگیرم بغلم توی رو تو بچه

 حرفشو دیگه منم نمیخوای تو که حاال...باشه...نمیكنه درک منو هیچكس...فرهاد نمیكنی درک منو تو...زوده

 ...نمیزنم

 توی منو...کشید خودش سمت به و گرفت دستمو فرهاد که برم بیرون اتاق از خواستم و شدم بلند تخت روی از

 :گفت بود کرده حلقه کمرم دور دستاشو محكم که همونطور و گرفت بغلش

 گرنهو کنی درگیر خودتو فعال تو نمیخواستم فقط من...کنم ناراحتت نمیخواستم...کوچولو خانوم میخوام معذرت-

 مادر میخواد دلت عاواق تو اگه...اگه...بگی تو چی هر...باشه...خانومم کنم ناراحتت اینجوری نداشتم قصد خدا به

 !!!ندارم حرفی من بشی

 :گفتم و کردم نگاش...برداشتم سینش روی از رو سرم حرف این شنیدن از ناباور

 میگی؟؟ راست-

 :گفت و زد لبخندی

 !!من اردک جوجه چیه دروغم...آره-

 :گفتم و انداختم بغلش توی خودمو دوباره رضایتش از زده ذوق
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 عشقم مرسی...فرهاد مرسی وای وای-

 :گفت و بوسید رو صورتم فرهاد

 قطف تو قلب توی...بخوای من از بیشتر رو نیومده هنوز که فسقلی اون اگه حالت به وای...سارا حالت به وااای فقط-

 فهمیدی؟؟...باشم باید من

 :گفتم و زدم لبهاش روی محكمی بوسه و شدم بلند پنجه روی...خندیدم

 زندگیم؟؟ بگیره قلبم تو جاتو تونهمی کی...منی نفس...منی عشق که تو-

 هاااا حسودم شدت به من که بگم االن از...بدونی که گفتم حال هر به-

 برم قربونت میخرم حسادتتم-

 !!!خانومی بدی ناقابل شام یه بنده به نمیخوای حاال...خدانكنه-

 شام؟؟؟-

 :گفت و زد لبخندی

 ...میخورن شبها مردم که غذایی یه...شام بله-

 :گفتم و مخندید

 شد؟؟ چی دیدی...فرهاد وااای-

 :گفت و داد تكون سری

 ...دیدم بله-

 چیو؟؟-

 بگی؟؟ همینو نمیخواستی مگه...رو غذا از خالی آشپزخونه-

 توروخدا ببخشید...آره-

 !!!کرده پرت حواستو چطوری نیومده بچه این ببین-

 :گفتم زده ذوق

 !!!برم قربونش وووی-

 :گفتم وریف که کرد بهم اخمی فرهاد
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 !!چیه بچه...برم تو قربون...نه نه-

 :گفت میخندید که همونطور و خندید بلند صحبتم لحن به فرهاد

 جیبمو باید نگو...خانومم دستپخت واسه بودم زده صابون دلمو...بیرون بریم شو آماده حاالم...سارا تو دست از-

 !!!بیداد داد ای...کنم خالی

 فرهاد تهدیدای و شوخیها با شامو...کرده قبول فرهاد که نمیشد باورم هنوز...دمکر عوض لباسمو فوری و خندیدم

 تا دمکر کنترل خودمو خیلی میزد رو حرفا این وقتی...بشه کم نباید ای ذره بهش عالقم اینكه به تهدید...خوردیم

 ...نكنم بارونش بوسه همه جلوی

 فرهاد...کشیدم دراز تخت روی فرهاد کنار و شستم رو صورتم و دست لباس تعویض بعد برگشتیم خونه به وقتی

 با دش باعث که زدم روش به لبخندی...برگشت سمتم به نگاهم سنگینی از...بود گذاشته چشماش روی رو دستش

 :بگه باری شیطنت لحن

 میخوای؟؟؟ بچه ازم امشب همین نكنه...چیه؟؟؟-

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی حرفش از زده خجالت

 !!!دفرهاااا-

 :گفت و خندید

 بدیم آزمایش چندتا آزمایشگاه بریم باید اول بعدشم...ساراخانوم گذشته شدن سرخ و خجالت از ما کار دیگه-

 شدن دار بچه برای مشكلی که کرد تایید دکتر اگه...بشم مطمئن هردومون جسمی سالمت از اول میخوام...بعد

 اوکی؟؟؟...خااانوم هستم خدمتتون در بنده اونوقت نداریم

 :گفتم و خندیدم

 کی؟؟؟ شما....حاضرم من-

 :گفت و خندید بلند اونم

 خب؟؟؟ آزمایشا از بعد منتها حاضرم حاضر منم-

 :گفتم و بوسیدم محكم رو صورتش

 !!بگی تو هرچی...نفسم چشم...شم فدات چشم-

 :گفت و کشید بغلش تو منو...کرد دراز سمتم به دستشو

 بابا رفت شدم خرت...بری صدقه قربون الكی نمیخواد دیگه-
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 !!!سرورم جونت از دور وااای-

 !!!نه یا بغلت تو بندازم بچه یه االن همین و بشم آزمایش بیخیال کنی کاری میتونی ببینم-

 :گفتم آروم و زدم لبخندی

 !!!خدامه از که من-

 کن شیطونی کم...بچه بخواب بگیر-

 :گفتم و زدم بازوش روی ای بوسه

 ...عاشقتم-

 ...فشرد خودش به قبل از محكمتر منو که دستی حلقه و بود فرهاد سكوت جوابم هک

*** 

 دلم توی دل...بیاد جوابها گرفتن برای فرهاد خود بود شده قرار...رفتیم آزمایش برای فرهاد همراه بعد چندروز

 به فقط فرهاد...دممیش متعجب شوق و عالقه اینهمه از گاهی خودمم که اونقدر داشتم زیادی اشتیاق...نبود

 هم شوخیهاش از...دختر؟؟ یا میخوای پسر ازم ساراخانوم میگفت همش...میذاشت سرم به سر و میخندید رفتارام

 فرهاد اما مهربون و باشه مرد باباش مثل که میخوام پسر میگفتم من...میكشیدم خجالت هم میگرفت خندم

 ینا به راضی دلش ته از هم فرهاد میدیدم اینكه از...باشه جذاب و شیطون مامانش مثل تا بشه دختر باید میگفت

 منداشتی هم ای رابطه هم با که بود مدتی البته...شدم خوشحال خیلی نبوده من اصرارهای خاطر به فقط و شده کار

 گیرمب خودمو جلوی نتوونم میترسم میكنی جدیدا تو که شیطنتهایی این با میگفت...بود فرهاد خود خواست این و

 احترام نظرش به منم...کنیم صبر آزمایشات جواب شدن حاضر تا داشت اصرار خیلی...بدم دستت کار و

 ...بود کافی بود داده رضایت کار اصل به که همین...میذاشتم

 دعوت خونه به رو همه تا شد ای بهونه فرهاد تولد...بودیم نشده جمع هم دور خانوادگی که بود وقت خیلی

 و بود ازدواجمون از بعد مشترک تولد اولین این...نكنه یادآوری بهش رو تولدش چكسهی شد قرار...کنم

 نرفت از بعد...بودم داده سفارش رو کیكی و بودم خریده رو تولدش کادوی قبل روز...کنم غافلگیرش میخواستم

 ندتاچ فقط کنم تزیین زیاد رو خونه نمیخواستم...بیاد خونمون به کمک برای تا زدم زنگ فرزانه به مطب به فرهاد

 هم زهرا مامانم و عمو و بابام...کردیم اماده هم رو غذاها...چسبوندیم سقف به و گذاشتیم سالن توی بادکنک

 بهم فرهاد که درسته...کردم عوض رو لباسم و رفتم اتاق به فرهاد اومدن از قبل...اومد نفر آخرین هم علی...اومدن

 معذب خودم اما باشم نداشته حجاب جلوش اگه نیست مهم براش و نهمیدو برادرش مثل رو علی بود گفته

 پام هم رو ضخیمم ساپورت.کردم تن سفیدمو کوتاه دامن و کت...باشه پوشیده لباسم کردم سعی...بودم

 چشم خط وقتی میگفت همیشه فرهاد...دادم انجام صورتم روی مختصری آرایش و نشستم آینه جلوی...کردم
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 ساتن روسری...کشیدم ضخیمتر و پررنگتر رو پلكم پشت چشم خط فكر این با....میكنن نمدیوو چشمات میكشی

 بیرون اتاق از...بود نمونده فرهاد اومدن به چیزی...انداختم ساعت به نگاهی...زدم سرم روی هم رو مشكیم و سفید

 رو هستیم ما که سمتی روراه کردن روشن با نتونه فرهاد که کرد خاموش کال رو راهرو سمت فیوز علی...رفتم

 اومد رقب کلید اومدن باالپایین صدای...شنیدم رو در شدن باز صدای بعد لحظه چند...ایستادم فرزانه کنار...ببینه

 :میزد صدا اسممو که فرهاد بعد و

 نیستی؟؟؟ جان سارا...سارا-

 هگرب دعای با گفتن قدیم از ماا بكشم خجالت بقیه جلوی که نزنه صدام طوری وقت یه میكردم دعا...اومد جلوتر

 :گفت میومد جلو که میاد؟؟همونطور...نمیاد بارون سیاه

 نفسم؟؟ آره؟؟؟کجایی گرفته بازیت...خانومی؟؟-

 بسه...میخورد تكون شدت به هاش شونه و بود برده فرو بازوم توی رو سرش فرزانه...شد داغ صورتم همه وااای

 :فرهاد دیگه

 ...عزی...ازم؟؟؟ساراخانوم؟ میخوای چی کنی؟؟؟دیگه خر منو تا کردی اعتصاب باز نكنه ببینم...گل؟ خانوم-

 شده گرد تعجب از چشماش...خشكید دهنش توی حرف دید رو ما و کرد روشن رو سالن توی چراغ که همین

 خودش به که فرهاد...رفتم سمتش به آروم...افتادن خنده به بلند صدای با دیدنش با همه...بود زده خشكش...بود

 :گفتم لبخند با و ایستادم مقابلش...انداخت پایین رو سرش بود شده قرمز خجالت از صورتش و بود اومده

 عزیزم مبارک تولدت-

 :گفت و زد کمرنگی لبخند بود قرمز صورتش هنوزم که فرهاد

 نه؟؟؟ شدم ضایع خیلی...خانومی مرسی-

 :گفتم و گرفتم دستشو

 زمین تو برم شم آب بود مونده کم فقط نه-

 به باسشل تعویض برای گفتن تبریک رو تولدش متلک و خنده با همه وقتی...رفتیم بقیه سمت به هم با و خندیدم

 :گفت و کشید صورتش به دستی...شدم وارد سرش پشت...رفت اتاق

 !!!میبرد وشرفم تنهایی علی وگرنه نزدم ای دیگه حرفای شد خوب وای...میشم آب خجالت از دارم...سارا وااای-

 :گفتم و خندیدم

 !!!دیگه رفتی زنت صدقه قربون...نزدی که بدی حرف...نداره عیبی-
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 :گفت و کشید رو لپم

 رفت یادم خداییش...تولد بخاطر مرسی زندگیم-

 بیا کن عوض لباستو زود االنم...ماشاهلل شلوغه سرت که بس...بره یادت بایدم-

 جیگرررر حلقم تو تیپت...راستی...باشه-

 :گفتم و زدم بازوش به مشتی و خندیدم

 بیا زود...دیوونه-

 ککی فرزانه...افتادن خنده به همه کارش این با که...گذاشت سرش روی رو تولد کاله اجبار به فرهاد،علی اومدن با

 فرهاد...بود روشن کیک روی وشش بیست عدد...بودیم نشسته هم کنار فرهاد و من...گذاشت میز روی رو تولد

 فوت شمعو و کرد باز چشماشو چندلحظه از بعد...بست چشماشو و زد لبخندی...گرفت دستش توی ودستم

 از...درمیاورد ادا اهنگ با خودش و بود گذاشته رو بود کودکان مخصوص که مبارک تولدت ترانه علی...کرد

 گرفتم سمتش به رو تولدم کادوی که موقعی...بود شده اشک پر چشمام که بودم خندیده اونقدر لودگیهاش

 :گفت و زد لبخندی

 ...عزیزم مرسی-

 :گفت و خندید علی...بندازم پایین رو سرم شد باعث که زد م گونه روی ای بوسه بعد

 ...تو چقدر ذلیلی زن اوفففف-

 :گفت و کرد پرت سمتش به رو تولد کاله فرهاد

 بگماااا فرزانه واسه دانشگاه خاطرات از نذار...بابا برو-

 :گفت میخندید هم نوزه که علی

 !!!ذلیلی زن تو میگه که اونی شه الل...داری تفاهم خانومت با چقدر تو آخ آخ-

 و داشت گردی صفحه که بود گرونقیمتی مارک ساعت...کرد باز کادومو فرهاد...شد جمع خنده باعث بازم که

 ساعتای که میكردم دقت هم اهدانشگ دوران توی حتی...ساعته عاشق فرهاد که میدونستم...بود اصل چرم بندش

 نكهای از بعد...بوسید رو صورتم قبل از محكمتر اینبار و خندید کادوش دیدن با...میبست دستش روی مختلفی

 که میخورد فرهاد به نگاهم میز چیدن حین...چیدیم رو شام میز وفرزانه  مادر کمک به دادن کادوهاشونو هم بقیه

 نگاههای معنای میكردم حس و بودم دلتنگش شدید...بود زده لک باهاش ودنب برای دلم...بود شده صورتم میخ

 ...نیست این از غیر چیزی هم فرهاد
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 خونه همه مامان و فرزانه که خداروشكر باز...میكردم خفگی احساس...کردم عوض رو لباسم فوری مهمونا رفتن با

 هنوز فرهاد...رفتم سالن به دوباره و پوشیدم رو قرمزم کوتاه سارافان...نداشتم کاری و کردن مرتب کمكم رو

 وهامم توی دستاشو...ایستاد مقابلم...میزد برق نگاهش...اومد سمتم به و شد بلند دیدنم با...بود نشسته همونجا

 از بعد...گرفت فرا رو وجودم قشنگی گرمای...گذاشت لبهام روی لبهاشو آروم و شد خم سمتم به کمی...برد فرو

 و کردم نزدیكتر بهش خودمو...میداد دست بهم بودن بكر حس میدیدم محبت ازش وقتی هم نوزه مدت اینهمه

 بند سمت به رو دستاش از یكی دید رو العملم عكس فرهاد وقتی...دادم پاسخ رو هاش بوسه فرهاد از تر تشنه

 :گفتم آروم و کشیدم عقب رو خودم...برد لباسم

 ...آزمایشا-

 :گفت و زد لبخندی زشپرازنیا و خمار چشمای با

 دوریت از میمیرم دارم...آزمایشه هرچی بابای گور-

 زما فرهاد...رفتیم سالن توی کاناپه سمت به اروم بود چسبیده هم به لبهامون که وهمونطور بوسیدم دوباره بعد

 میكرد زیرورو رو قلبم که قشنگی لبخند با...شد خیز نیم صورتم روی...خوابوند کاناپه روی منو آروم...شد جدا

 :گفت گوشم کنار آروم

 بمون باهام ابد تا...سارا دارم دوستت خیلی-

 :گفتم خودش از آرومتر خواستنمون و عاشقی دلپذیر حس از سرخوش

 زندگی انتهای تا...فرهاد باهاتم ابد تا-

 ...فتادا هم روی خودکار چشمام نفسهاش گرم حس با....آورد جلو رو صورتش و زد لبخندی دوباره فرهاد

*** 

 من چون شاید نمیدونم...نمیزد حرف باهام زیاد...میومد خونه به دیر گاهی... بود کالفه فرهاد که بود چندوقتی

 میكردم سوال ازش هرچقدرم...بودم ناراحت و متعجب رفتارش این از حاال بودم دیده رو توجهش و محبت همیشه

 خودشو طوری یه میشدم پیشقدم خودم وقتی حتی و داشتیمن ای رابطه هم با که بود وقت خیلی...نمیزد حرفی

 بودن هاومد دیدنمون به که خانوادگیم دوستای از یكی رفتن از بعد شب یه...میشدم دیوونه داشتم...میكشید کنار

 سمت به نگران و شده هول...زد صدا اسممو بلندی صدای با که بودم آشپزخونه توی...زد داد سرم بار اولین برای

 :گفتم و رفتم سمتش به...بود گرفته دستش توی لباسهاشو از یكی...رفتم قاتا

 میزنی؟؟ داد فرهاد؟چرا شده چی-

 :گفت عصبانیت با
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 هاان؟؟ دارم نیازش فردا برای نگفتم مگه...کن؟ اتو برام لباسو این نگفتم من مگه-

 ...شد فراموشم...ببخشید خب-

 مگه؟؟؟ نیست حالیت همین؟؟؟حرف...شد فراموشم...ببخشید-

 :گفتم رفتارش از متعجب

 میكنی؟؟ اینطوری چرا...فرهاد؟ شده چت تو-

 :گفت فریاد با

 تالال به لی لی اینهمه منه تقصیر...کنم؟ یادآوریت باید من همش...بدی؟ انجام نیستی بلد هم رو ساده کار یه-

 ...گذاشتم

 اینطوری داشت حاال نگفت من به نازکتر گل از که دیفرها...کیه؟ میزنه رو حرفا این داره که کسی این...من خدای

 :گفتم رفتارش از کرده بغض...میكرد گله ازم و میزد داد سرم

 رفت یادم فقط من...کردم؟ چیكار من مگه...فرهاد؟ میكنی اینطوری چرا-

 :گفت و کرد پرت اتاق کف رو لباس

 بغلت توی رو بچه مهمونی اول از...بده مانجا وظایفتو کنی بازی بشینی دوستت دختر با همش اینكه جای-

 لتد تو همیشه برای باید داشتنو بچه آرزوی بدونی بهتره پس...آره؟ داری دوست بچه خیلی...چی؟ که چسبوندی

 فهمیدی؟؟؟...خانوم باشی داشته

 هشب فقط...میگفت؟ داشت چی این...میمونه؟ دلم تو که چی یعنی...شدم خیره بهش زد که حرفی از شده مات

 :گفتم و رفتم طفش به آروم...گفت؟ چی خدایا...بزنم پلک نمیتونستم حتی...کردم نگاه

 میزنی؟؟ که چیه حرفا این...فرهاد؟ چیه منظورت...گفتی؟ چی تو...تو-

 :گفت و زد پوزخندی

 که اههم یه...میفهمی؟ گرفتم که ماهه یه رو آزمایشا اون جواب...بزنم بهت میخوام که ماهه یه رو حرفا این-

 جنابعالیه از مشكل و بشیم دار بچه نمیتونیم ما فهمیدم

 :گفتم گریه با افتاد گونم روی که اشكام

 ...میگی دروغ میدونم...میكنی اذیت منو داری...میگی دروغ-

  :گفت و رفت پنجره سمت به
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 محضه حقیقت...نیست دروغ..نه-

 فرهاد شده اشتباه شاید...شاید-

 :رفت باال صداش دوباره

 میفهمی؟؟؟ بشم پدر نمیتونم تو مشكل خاطر به فقط من...نشده اشتباه-

 ...:شده؟ متوقف زمان نمیگذره؟چرا شب این چرا خدایا...بود شده بلند هقم هق

 منه از مشكل که حاال خب...خب-

 !!هست که-

 شده عوض راینقد فرهاد چرا خدایا...شد دوخته رحمش بی و سرد چشمای به آلودم اشک نگاه حرفش این ب

 ...:نمیشناختم؟ آدمو این دیگه چرا...بود؟

 بكنیم؟؟ باید چیكار یعنی...کنی؟ چیكار میخوای پس...پس-

 گرفت تصمیمو وقته خیلی من-

 میكنی؟؟؟ قبول منو...منو...کنی؟ چیكار میخوای خب...خب-

 :گفت تمام سنگدلی با و گذاشت جیب توی دستاشو

 نمیكنم قبول...نه که معلومه-

 ...:کن بیدار خواب این از منو خدایا...کن تموم عذابو این خدایا...خدایا نه...شدنه متالشی حال در کردم اساحس

 فرهاد؟ میشه چی عشقمون پس...نمیخوای؟ منو...منو واقعا یعنی...یعنی-

 یه...کنم محروم شدن پدر از خودمو عاشقی و عشق خاطر به نمیتونم من...میكنه حل رو چی همه زمان گذر-

 میكنیم فراموش رو چی همه بشیم جدا هم از که مدت

 :گفتم گریه با و گرفتم دستم توی دستاشو...رفتم سمتش به

 هی حتما....شده اشتباهی حتما...بدیم آزمایش بریم دوباره...ندارم رو تو از دوری طاقت من...فرهاد نمیتونم من اما-

 ...هست راهی

 :گفت عصبانیت با و کشید بیرون دستم توی از دستشو

 اربرد سرم از دست...خسته...میفهمی؟...سارا شدم خسته...کنی گریه بلدی فقط میشه چیزی هر تا...دیگه بسه-

 !!!نكن رو کار این من با میكنم خواهش...توروخدا فرهاد-
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 :گفت میرفت بیرون اتاق از که همونطور فرهاد اما

 !!!نكن کوچیک خودتو...التماسات با این از بیشتر-

 همه ناای میدونم...خوابه اینا خدا نه...نمیشد باورم...افتادم گریه به بلند صدای با...خوردم سر زمین روی رفتنش  با

 ااین مطمئنم...نیست بیوفا اینقدر من فرهاد...میشم بیدار فرهاد نوازشهای با همیشه مثل فرداصبح من...خوابه

 ...خوابه همش

*** 

 فرهاد

 قرمز صورت به و گذاشتم صورتم روی دستمو...افتادم مبل روی که محكم اونقدر...زد سیلی بهم بابا بار اولین برای

 :دوختم چشم خشمش از شده

 گفتی بهش که بود چی چرندیات هااا؟؟؟این زدی سارا به که بود حرفایی چه این-

 بود حقیقت همش اونا...بابا-

 تویی این...بشی؟ جدا سارا از داشت شدنش حل به دامی میشه که مشكلی خاطر به میخوای تو یعنی...حقیقت؟-

 بدی؟؟ طالق رو عشقت بچه خاطر به میخوای حاال میدای جونتو سارا خاطر به که تویی...فرهاد؟

 بدم طالق میخوام...آره آره-

 :زد داد

 بكنی؟؟ فكر موضوع این به حتی میدی اجازه خودت به چطور...احمق پسره شو خفه-

 :گفتم و شدم  بلند

 خودتون احترام ولی....درست منید بزرگتر...بگیرم تصمیم براش خودم بدید اجازه پس...خودمه زندگی...بابا-

 نگهدارید

 ای زنت دنبال میری آدم بچه مثل یا...میگم چی ببین کن گوش...ایستی می که منم جلوی...خوبه خیلی...خوبه-

 نمیاری رو ما اسم دیگه

 :گفتم و دادم خودم به جراتی

 کنم زندگی سارا با نمیخوام دیگه نم-

 :بشه بلند بابا صدای دوباره تا بود کافی حرف این گفتن
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 طالق خودم من...مردیم ما همه کن فكر...بذاری من خونه توی پاتو نداری حق دیگه...نیستی من پسر دیگه تو-

 نداری دخترو اون لیاقت تو...میگیرم ازت رو سارا

 ...بابا-

 وت به لعنت...فرهاد تو به لعنت...نرفته رضا به چیزت هیچ تو...ببینم ریختتو نمیخوام یگهد...زهرمار و بابا-

 موها به دستی کالفه...نشستم زمین روی بیحالی با...کوبید هم به محكم رو در و رفت بیرون خونه از بعد

 مدار تو بدون تنها منه...راسا سارا آخ...میگذره چی دلم ته میدونی خودت...بكنم؟ باید چیكار من خدایا...کشیدم

 ...میبوسم عكساتو همه صبح تا شبا و نیستی میپوسم،تو غصه از

 جرات...مینداخت یادش منو خونه جای جای...گذشت صدسال برام که ای هفته دو...گذشت سارا رفتن از هفته دو

 گریه...ممیخوابید بود چسبیده شلباسها به که تنش بوی با که بود هفته دو...بذارم خوابمون اتاق توی پامو نداشتم

 ...نمیشدم دیوونت هیچوقت کاش...سارا نمشدم عاشقت هیچوقت کاش...بیخودم روز و حال به میكردم

 وقتی...میداد بهم زدن حرف اجازه حداقل اما بود ناراحت و متعجب بود افتاده که اتفاقی هم از علی اینكه وجود با

 :گفتم اومد دیدنم به مدتها بعد که

 اینجا؟؟؟ اومدی چرا تو...شدم طرد موالیی خانواده از من...بزنه سر من به نداره حق کس هیچ-

 :گفت ناراحتی با علی

 یكی روزم و شب خدا به...بكشی سختی اینهمه که کنم تحمل نمیتونم...رفیقتم من...پسر نگو چرت-

 باشه افتاده زندگیت برای اتفاقی همچین که نیست کردنی باور برام آخه...آخه...شده

 نیست خودم فكر به کسی دیگه که گفتم...بدونی رفتارمو دلیل اومدی هم تو پس...آهاااان-

 ...سارا با تو آینده...آیندت و تو فكر به...توییم فكر به همه ما...تومیزنی؟ که چیه حرفا این...فرهاد کن بس-

 :شدم حرفاش ادامه مانع و کرد بلند دستشو

 !باشه داشته ادامه نمیتونست بیشتر همینجا تا ما زندگی...نمیرسه جا هیچ به هم با راسا و من آینده...علی

 :گفت زده بهت

 شدی عوض که وقته خیلی توئ...نه...میشناسمت؟ ساله اینهمه که هستی آدمی همون واقعا تو...فرهاااد-

 :گفتم عصبانیت با و شدم بلند

 هاشبا نمیتونم دیگه که وقته خیلی...بشین متوجه نمیخواین چرا...ندارم سارا به ای عالقه هیچ دیگه من...علی-

 !!بردارین سرم از دست و بفهمین اینو...کنم زندگی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 07فروزان  |تا انتهای راه 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

191 

 

 ...فرهاد-

 عوض نظرم من...ندی هدر رو وقتت بهتره کنی منصرف تصمیمم از منو تا اینجا اومدی اگه...علی کن گوش-

 !!!نمیشه

 :گفت و شد بلند بود من رفتار بهت توی هنوز که علی

 ازش آدمی همچین سالم شونزده رفیق نشد باورم...نشد باورم من اما شدی عوض خیلی  بود گفته سارا-

 خجالت خودت از اونوقت...آوردی سرش بالیی چه ببین برو...ببین رو سارا برو بار یه فقط...بار یه...دربیاد

 که روزی از بترس...شكوندی اون قلب تو که ادفره نره یادت اینو...کردی داغونش...فرهاد شده داغون...میكشی

 چی میفهمی...باشه رفته سارا دل از مهرت که روزی از بترس...نداشته ای فایده پشیمونیت و بشی پشیمون

 نمیاوردی سرش رو بال این که میشد سرت عاطفه و عشق اگه تو...نمیفهمی...نه...میگم؟

 :گفتم کالفه

 بقل این حاال.  سنگدلم من...احساسم بی من...میگی راست تو...آره...نصیحت اینهمه از شدم خسته...دیگه بسه-

 ولمقب هیچكسم حرف و کنه بیرون اونو میخواد...بگیره فاصله داشت دوسش زمانی یه که کسی از میخواد سنگی

 بذار تمراح و برو...باشم تنها میخوام...برو اینجا از حاالم...آخر حرف...علی منه آخر حرف این...نمیكنه

 :گفت میرفت واحد در سمت به که همونطور و داد تكون تاسف روی از سری علی

 ذشتهگ به...بندازی گذشتت به نگاهی یه بهتره بگم بهت اومدم فقط...کنم عوض رو تصمیمت تا اینجا نیومم من-

 !!!میشی شدنت عوض متوجه خودتم اونوقت...داشتی سارا به که عشقی از پر

 ستنششك با...کردم پرت دیوار سمت به عصبانیت وبا کردم بلند رو میز روی گلدون...شكست مبغض علی رفتن با

 از...بود پر همه از دلم...گرفتم دستام بین رو سرم و نشستم زمین روی...شنیدم خودمو شكستن صدای کردم حس

 ...همه

*** 

 صادق...بدم نشون العملی عكس چه باید نمیدونستم شنیدنش با که داد بهم خبری مامان گیرودار همین تو

 از قبل میخواست حاال و بود مرگ بستر در بودم نكشیده یدک به اسمشم حتی هرگز من که مردی...ساالری

 هک کارایی حاللیت؟؟؟؟مگه...نشست لبم روی پوزخندی زد حرفو این مامان وقتی...بگیره حاللیت من از مردنش

 بودن؟؟ بخشش قابل بود کرده درحقم اون

 مستخدمش رسیدنم با...شدنه جمع خونش توی همه میگفت...شدم دیدنش به راضی باالخره مامان های گریه با

 این ایاخد...شكست قلبم...شد سست پام و دست سارا دیدن با...رفتم باال ها پله از آروم...هستن باال طبقه که گفت
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 گرفته سیاهی هاله رو چشماش زیر..ه؟شد الغر اینقدر چرا...ریختس؟ هم به اینقدر چرا پس...منه؟ سارای

 لعنت...فرهاد تو به لعنت...بود

 سری...میداد اجازه نبایدم...داشت حق...شد مانع و گرفت دستشو بابا که بیاد سمتم به که شد بلند دیدنم با سارا

 از...خوردم جا تتخ روی دیدنش با...رفتم اتاق سمت به آروم..گرفتم سارا از نگاهمو بود سختی هر به و دادم تكون

 همه که میدونستم و بود باز اتاق در...ایستادم مقابلش..بود نمونده باقی هیچی مغرور و باصالبت مرد اون

 :صدامومیشنون

 رو آدما زندگی هنوزهم میتونی تو که بده نشون همه به و شو بلند...شو بلند...ساالری خان صادق نده بد خدا-

 شو بلند...کنی خراب

 :گفت بود دوخته بهم رو بیروحش و غمگین نگاه درحالیكه اام خان صداق

 کن حاللم...کردم بدی خیلی درحقت من...من...ببخش منو...فرهاد-

 :بردم باال صدامو و زدم پوزخندی

 هگفت بهت...نمیبخشمت...نه...بخشیدنه؟ قابل مگه تو مثه آدمی...کرد؟ حالل رو تو میشه مگه...تورو؟...حالل؟-

 !!نمیگذرم ازت...گذرمنمی ازت بودم

 بدم جون راحت آخری دم این بذار...نشكون..منو دل...میمیرم دارم من...فرهاد-

 کوتاه بخاطرش و پسرته اون نگفت بهت کسی شكستی رو رضا دل که موقع اون...داری؟ هم دلی تو مگه...دل؟-

 گیزند تو...بشه؟ بزرگ مادر یب چطوری کوچیكش بچه نگفت بهت کسی کردی جوونمرگ مادرمو که اوموقع...بیا؟

 !نكردی رحم خودتم پسر به حتی که بودی مغروری مرد تو...نداشتی رو ما خوشی دیدن طاقت...کردی خراب رو ما

 پس تقاص دارم...دارم که میبینی...می...کردم اشتباه من...منی نوه...منی خون و گوشت از تو...تو-

 ببخشی منو میخوام تو از فقط...فقط...میدم

 :گفتم عصبانیت با

 کی واقعا تو نمیدونم حتی من...بشم سیاهپوش برات که اینه من مثل ای نوه از تو سهم تنها-

 و کینه با عمر یه من شدی باعث تو....لعنتی نیستی من هیچی تو...بودی پدررضا فقط تو...نه...پدربزرگم؟...هستی؟

 رحم هیچكس به که تو به لعنت...گرفتی زمونا خودتو پسر و من خوشبختی تو...بشم بزرگ حسرت و عقده

 ...نمیكنی

 داغون حالم...میومد مامان های گریه صدای هم سالن توی از...بود اشک غرق صورتش کردم نگاه بهش وقتی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس...بود شده خیس خودم صورت کی نفهمیدم...بود
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 من ببخشه تورو باید اونیكه اما...بخشیدمت...گذشتم کردی حقم در که بدیهایی از من...گذشتم من...باشه-

 خودتو میتونی خودت...چی؟ خودت اما...بخشیدمت من...خاکه زیر ساله شونزده که کسیه...نیستم

 منم یزندگ به حتی تو...برگردونی؟ بهش رو رضا جوونی میتوونی...بیای؟ کنار وجدانت عذاب با میتونی...ببخشی؟

 !!!بگذره ازت هم خدا امیدوارم...گذشتم اما نكردی رحم

 خاطر به...بود؟ کی خاطر به واقعا هاشون گریه...شدم مواجه همه خیس چشمای با رفتم بیرون اتاق از وقتی

 من؟؟؟ تنهایی یا ساالری صادق  درموندگی

 حرف هم با هم کلمه یک حتی...ببینم رو سارا بهونه این به تونستم اینمدت توی کرد فوت خان صادق وقتی

 دلم...نیارم طاقت میترسیدم...کنم نگاه بهش نداشتمم جرات....میگذشتیم هم کنار از آروم خیلی...نزدیم

 ...کنه صدام دیگه بار یه فقط تا بدم جونمو بودم حاضر...میزد پرپر گفتنش "فرهاد"برای

 نبود...بودم برده رو سیگار به بودم شده تنها که ازوقتی...زدم پكی سیگارم به و بودم کشیده دراز کاناپه روی شب

 زندگیمو...خوشبختیمو...عقلمو...بود گرفته ازم رو چیزا خیلی سارا

 رو وقتی...نداشتم دادنم جواب حوصله که بود گرفته حالم اونقدر...میداد آزارم بدجور تلفن گوشخراش صدای

 ...بود عجیب برام واقعا مدت اینهمه از بعد اون تماس...برد ماتم سارا صدای شنیدن با افتاد پیغامگیر

 حرفاش به و نشستم تلفن نزدیک...بودم آورده سرش من که بود بالیی چه این...بود گرفته صداش چقدر...خدایا

 :میریختم اشک اون همپای من و میگفت سارا...دادم گوش

 اردک جوجه...کردی؟ فراموشم زودی این به یا میاد یادت...سارا منم...عزیزم سالم...فرهاد سالم...الو؟-

 سراغی ازت وقت چند این اگه...میكنه دیوونم داره دوریت...فرهاد...میشنوی صدامو داری که میدونم...زشتت

 قطال درخواست و برم میخواد ازم هرروز...بزنم زنگ بهت حتی نباید که بود داده قسمم...بود عمو خاطر به نگرفتم

 من نننمیدو که اونا آخه...شه پشیمون فرهاد خود تا بمونی باید میگن...دیدنت بیام نمیذارن...نمیتونم من اما...بدم

 یبینیم االنم اگه...اگه...درمیاره پا از منو داره دوریت...بیدارم صبح تا شبا ندارن خبر که اونا...بنده نفست به نفسم

 یرونب خونه از میخوام فتمگ بهش فقط کجام که نداره خبر بابا...زدم بیرون خونه از بود این خاطر به زدم زنگ بهت

 هدیگ بار یه میخواد دلم...ببینمت تا بیا توروخدا...خونم روبروی پارک توی االن من فرهاد...شه باز دلم تا بزنم

 فرهاد توروخدا...کنی بغلم دیگه بار یه..ببینمت

 :بود من قدمی چند توی سارا...میشد کنده جا از داشت قلبم...میكرد گریه فقط چندلحظه

 دوستت هنوزم من اما نمیخوای منو دیگه تو اینكه وجود با...دارم دوستت خیلی...دارم دوستت...رهادف-

 فرهاد بیا...بكشه انتظار این از بیشتر قلبم نذار...پایین بیا سارا جان...دارم

 بیرون خونه زا فوری و شدم بودم؟؟؟بلند کرده چه سارا با من...میخورد هم به خودم از داشت حالم...کرد قطع بعد

 از بعد که اتاقمون پنجره به...بود دوخته چشم باال به و بود نشسته خیابون سمت نیمكتهای از یكی روی...زدم
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 وحیر حال...نمیومد باال نفسم...نمیزد قلبم...برداشتم قدم سمتش به آهسته...نذاشتم پا توش دیگه سارا رفتن

 زا تحملمو سارا احساسات مقابل در..سارا درمقابل تا بشم مسلط خودم به کردم سعی...خراب خیلی...داشتم خرابی

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس...ندم دست

 میكنی؟؟ چیكار اینجا-

 تداش نفسهاش گرمای...میگرفت منو نفس و میریخت پایین چشماش از اشک...شد خیره وبهم کرد بلند رو سرش

 به اما مکن نگاه میكردم زندگی عشقشون به که رو چشمایی ابد تا...کنم نگاش ابد تا میخواست دلم...میزد آتیشم

 :گفتم و گرفتم ازش نگاه سرعت

 میرم من نداری حرفی اگه-

 :گفت آروم و کرد پاک اشكاشو...داد تكون سری

 انصاف بی آخه...شده داغون زندگیم...میكشم نفس دارم فقط االنش همین...میمیرم تو بدون من...من...فرهاد-

 پدرشدن حق تو که میدونم...بگذری؟ من از خاطرش به حاضزی که مهمه برات اینقدر بچه وجود یعنی...یعنی

 محروم دیدنت از عمر آخر تا دارم که ضعفی خاطر به باید...میشه؟ چی من دل تكلیف...چی؟ من پس اما...اما داری

 ...سخته خدا به...فرهاد سخته...بشم؟

 زما جونمو داشت هاش گریه...میباختم خودمو داشتم...افتاد گریه به صدا با و گرفت صورتش جلوی دستاشو بعد

 :میگرفت

 اما...اما بریزم اشک قطره یه نمیدادی اجازه حتی...میكردی آرومم که بودی تو این بودم ناراحت وقتی همیشه-

 نكن جدا دتخو از منو میكنم خواهش...بمونم کنارت بده اجازه...فرهاد...مردم برات انگارواقعا...نه حاال

 اب نمیتونیم ما...زدم بقیه و تو به حرفامو قبال من...بزنی؟ رو حرفا این که اینجا اومدی شب وقت این...سارا بسه-

 کنم زندگی تو با نمیتونم دیگه من یعنی...کنیم زندگی هم

 :گفت میكرد گریه صدا با که همونطور و شد  بلند سارا

 اام...دادی رو خوشبختی قول من به تو...بود؟ کجا پایانش نقطه...بودیم ردهک شروع تازه رو زندگیمون ما...فرهاد-

 میكنی نابودم داری

 :گفت و گذاشت م سینه روی رو سرش...اومد سمتم به آروم بعد

 ...هبود خواب یه اینا همه که ببینم و شم بیدار خواب از روز یه میكنم دعا...شه تموم کابوس این میكنم دعا همش-

 :گفتم و کردم مشت دستامو...رو فرشته این نكنم حل بغلم توی تا احساسم به کردن غلبه بود سخت چقدر

 نیست که میبینی اما-
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 :گفت و کرد بلند رو سرش

 عمرم آخر تا...ابد تا...فرهاد دارم دوستت همیشه-

 :گفتم خودم قلب تپشهای و سارا عاشق چشمای به تفاوت بی-اما من

 دیروقته...خونه برو-

 هاااادفر-

 برو گفتم-

 :گفت هق هق با و گذاشت دهنش جلوی دستشو

  خیلی....فرهاد بیرحمی خیلی-

 منو چرا...نمیگیری؟ جونمو چرا خدایا...شد محو چشمم جلوی از زود خیلی و رفت ماشینش سمت به بسرعت بعد

 ...ندارم...ارمند ایوب صبر من...نمیكنی؟ تموم امتحاناتو چرا خدایا....میكنی؟ خالص زندگی این از

*** 

 اومد سرم به میترسیدم که چیزی اون از باالخره...میكردم زندگی نبودش سارا که هوایی توی داشتم که بود یكماه

 تهپیوس حقیقت که حاال اما بودم منتظرش همیشه...برید نفسم دادگاه احضاریه دیدن با...داد طالق تقاضای سارا و

 ...نداشتم رو سارا از  جدایی قدرت من...نمیتونستم من...بودن گرفته رو انگارجونم بود

 :شنیدم خط سمت اون از رو خانومی صدای دادنم جواب با...بود ناشناس شمارش...خورد زنگ گوشیم که بود عصر

 موالیی؟ الو؟آقای-

 شما؟؟...بله-

 دارید؟ نسبتی چه شادمهر خانوم با شما-

 :گفتم بودم متعجب سارا اسم شنیدن از درحالیكه

 شوهرشم من...من-

 بیاد...بیمارستان به لطفا پس-

 :گفتم نگران و شده هول

 شده؟ چی بگید توروخدا چرا؟خانوم...بیمارستان؟-

 نباشید نگران...نشده چیزی-
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 میرسونم خودمو االن همین من-

 نمدیوو باشه اومده سرش بالیی اینكه تصور از...رفتم بیمارستان سمت به و شدم آماده چطور نفهمیدم

 صندلی روی...نداشتن تحمل زانوهام دیگه...اومد درد به قلبم دیدنش با رفتم تختش سمت به وقتی...میكرد

 :گفتم و گرفتم دستشو...دوختم چشم خیسش صورت به و نشستم کنارش

 اومده؟؟ سرت بالیی چه...نفسم؟ شده چی-

 :بود خون سرخی به چشماش...میكرد نگام فقط

 سارا بگو چیزی یه...اینجا رسیدم تا رسید لبم به نمجو...بزن حرف خدا تورو-

 کردن چک براسی پرستارش وقتی...یخی و سرد و گنگ...بود ناآشنا برام که نگاهی...میكرد نگام فقط اون اما

 :گفتم نگرانی با اومد سرمش

 شده؟؟؟ چی خانم-

 :گفت و زد لبخندی

 یراست...زدیم زنگ شما به همسرتون خواسته به...ااینج رسوندش خانومی یه...کردن ضعف کم یه...نیست چیزی-

 بوده همسرتون مال که گفتن...دادن خانوم همون آزماشات این

 باالخره پس...شد سیاه چشمام جلوی دنیا کردم نگاه محتویاتش به وقتی...رفت و داد دستم به رو آزمایشا

 :گفتم آروم و انداختم بهش فهمید؟نگاهی

 بشی جهمتو روزی یه میكردم فكر-

 :گفت بود شكسته رو سكوتش طلسم باالخره که سارا

 خسته دستم از واقعا اگه....زندگیمون به...من به...کردی بدی خیلی...کردی؟ کاری همچین من با چرا...فرهاد؟ چرا-

 منو نشدن دار بچه چرا...کردی؟ بهونه رو بچه چرا...میگفتی بهم بود کننده کسل برات وجودم اگه....بودی شده

 ندارم؟؟ مشكلی میفهمم و میدم آزمایش میرم باالخره من نكردی فكر...کردی؟ بهون

 :گفتم و گرفتم پایین ورو سرم

 فهمیدم بودم گرفته رو آزمایشا جواب که روزی...بدونی رو واقعیت تو نمیخواستم من...من...سارا ببخش منو-

 !!!منه از مشكل...مشكل و بشیم دار بچه نمیتونیم که فهمیدم...

 ...:شد دوخته سارا مبهوت چشمای به نگاهم که  کردم بلند رو سرم
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 تمداش...بشیم دار بچه نمیتونستیم واقعا ما...زندگیمی همه که تو؟؟؟تویی من؟؟؟از...باشم؟ شده خسته تو از من-

 اام بگم تبه رو حقیقت میخواستم...بودم سردرگم...داری عالقه ها بچه به چقدر تو میدونستم...میشدم دیوونه

 به وت نمیخواستم من اما...میمونی پام به بفهمی رو حقیقت اگه که داری معرفت اونقدر میدونستم......نتونستم

 رو حق این کنارت در من وجود اما بشی مادر که داشتی حق تو...بشی محروم مادرشدن حس از ابد تا من خاطر

 مگفت...گفتم دروغ بهت همینم خاطر به...بكنی من شقع فدای آرزوهاتو نمیخواستم...میگرفت ازت همیشه برای

 ببخش منو بگم میتونم فقط...بگم چی نمیدونم من...من سارا...بشیم جدا راحتتر بلكه تا داری مشكل تو

 :گفت میریخت اشكاش که همونطور سارا

 رو؟؟؟ چی...بودنتو؟ داکارف...بزرگواریتو؟...کنی؟ ثابت چیو میخواستی کارت این با...تونستی؟ چطور...فرهاد؟ چرا-

 :گفت و شد مانع که بگیرم دستشو خواستم

 حق رد خیلی تو...ببینمت نمیخوام هیچوقت دیگه...فرهاد ببینمت نمیخوام دیگه...برو اینجا از...نزن دست من به-

 برو اینجا از...فرهاد شكستی قلبمو تو...زندگیمون و من حق در...کردی ظلم من

 بزنم حرف بده فرصت بهم...سارا میكنم خواهش-

 :برد باال کمی صداشو

 خودت از زیاد عالقه سر از بگی میخوای...کردی؟ کارو این من خاطر به بگی میخوای...بگی؟ میخوای چی-

 تو...فرهاد برو...برو حاال...باگذشت و فداکار آدم ممنونم...قهرمان ممنونم ازت...ممنونم ازت...خب خیله...گذشتی؟

 ...برو اینجا از...کردی خورد شخصیتمو...شكستی غرورمو

 :گفتم رفتنم از قبل اما شدم بلند ناامیدانه...کشید صورتش روی رو پتو گریه با بعد

 بی عمتن این از داری مادرشدنو توانایی اینكه وجود با تو ببینم نمیتونستم من...داشتم دوستت همیشه من...سارا-

 تبه رو حقیقت بیام میخواستم خدا به...کنم تحمل و ببینم اتچشم توی رو حسرت نمیتونستم...بشی بهره

 ...شكستم رو دلت که ببخش...ببخش منو سارا...بمونی باهام که بیفتم پات به میخواستم...بگم

 زندگیم به سارا بازم کن کمكم کنم؟خدایا راضیش چطوری...کنم؟ چیكار خدایا...شكست بغضم ماشین توی

 کنم زندگی تونمنمی اون بدون من...برگرده

*** 

 اینقدر اینكه از جورایی یه و بدن دلداری بهم داشتن سعی هرکدوم بودن فهمیده رو حقیقت خانوادم که وقتی از

 رو سارا فقط من...نبود مهم من برای اینا از هیچكدوم اما بودن ناراحت بودن کرده قضاوت راجبم زود

 باشه کنارم در اون میخواستم فقط...میخواستم
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 :گفت نشستیم سالن توی وقتی...داد راه خونش به منو تعجب کمال در رفتم شادمهر آقای خونه به وقتی شب

 سارا؟؟؟ دنبال اومدی-

 :گفتم آروم و دادم تكون سری

 کنه قبول منو اگه البته...عمو بله-

 زندگی دمنمیكر فكر...شدم ناراحت دستت از خیلی بشی جدا سارا از میخوای بچه خاطر به فهمیدم وقتی-

 وقت یه میترسید...شد مانع سارا اما بزنم حرف باهات بیام میخواستم چندباری...بپاشه هم از اینطوری شما قشنگ

 ...پسرم بگم چی نمیدونم...بشی ناراحت تو که بزنم حرفی

 !!!م زده خجالت واقعا من...عمو خدا به شرمندم-

 بوده سارا خود خاطر به کردی که کاری هر تو...پسرم باشه شرمنده دشمنت-

 دلگیره ازم...نمیده تلفنامو جواب....ببینه منو نمیخواد اون اما-

 پنهون ازش رو مهمی این به موضوع نمیخواست...بگی بهش رو واقعیت تو داشت توقع...بده حق بهش-

 بیاد کنار موضوع این با تا بده فرصت بهش...کنی

 :گفتم و دادم تكون سری

 بگیرم ازش حقو این نباید من...بشه مادر که داره حق سارا...دارم ازش زیادی عتوق من...شماست با حق-

 سادگی به بشه که نیست ای مسئله داشتن دوست این...داره دوست تورو هم سارا...نبود این منظورم پسرم نه-

 گذشت ازش

 ببینمش؟؟ برم میتونم...میتونم-

 برو...پسرم البته-

 اقعاو میترسیدم...نه یا هست دیدنش برای مناسبی وقت االن نمیدونستم...رفتم اتاقش سمت به آروم و شدم بلند

 باشه شده متنفر ازم

 :گفت بكنه نگام اینكه بدون...بود نشسته تختش روی سارا...شدم اتاقش وارد

 ببینمت نمیخوام دیگه نگفتم مگه...اینجا؟ اومدی چی  برای-

 :گفتم و رفتم جلو

 میزدم حرف باهات دبای...میومدم باید من اما-
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 بشنوم چیزی نمیخوام من ولی-

 سارا میكنم خواهش-

 :گفت عصبانیت با و شد بلند

 ندادی اهمیتی هیچ تو اما...کردم؟ التماس بهت چقدر...کردم؟ خواهش ازش چقدر من رفته یادت...خواهش؟-

 کنم نفرمت خودم از رو تو میخواستم...بودم مجبور اونموقع من...من میدونی خودت که تو-

 فرهاد متنفرم ازت...متنفرم ازت االن من...شدی موفق-

 ...:دختر این با میكردم چه من خدایا

 سارا کنم باور که نخواه من از-

 و مغرور فرهاد دیگه که رسیدم نتیجه این به خودم که اینه مهم...نیست مهم برام اصال تو نكردن یا کردن باور-

 !!!نمیخوام رو خودخواه

 مهیچكدو که بفهمم میتونستم نگاهش ته...ایستادم مقابلش...رفتم جلو...داشت حق میگفت چی هر...داشت حق

 و بود اومده پیش مهشید جریان که وقتی مثل درست...دلگیره ازم فقط میدونستم...نیست دلش ته از حرفاش از

 :گفتم و گرفتم دستاشو...بود شده قدم پیش آشتی برای اون

 برای هک سختیهایی خاطر به...عشقمون حرمت به برگرد...کنم زندگی نمیتونم تو بدون من...دبرگر خدا تورو..سارا-

 و برگرد...نزن م سینه به رد دست...میمیرم دارم خدا به...میشم دیوونه دوریت از دارم من...کشیدیم هم به رسیدن

 ...بمون کنارم و سرم بذار منت...بزن بهم رو بودنت سرکوفت همیشه

 وبیخ به چونشو لرزش...چرخوند مخالفم سمت به رو سرش بكشه بیرون دستاشو یا بزنه حرفی اینكه نبدو سارا

 :گفتم و کردم فرو گردنش توی رو سرم...بردم جلو رو صورتم...شدم امیدوار دیدم رو سارا سكوت وقتی...میدیدم

 !!!من اردک جوجه کنم زندگی عشقت به بذار و بیا...سارا بنده بودنت به نفسهام-

 بغلم توی محكم و کردم حلقه دورش دستامو ش گریه از تاب بی...افتاد گریه به و شد شكسته بغضش حرفم این با

 حلقه دورم و کرد بلند بودن آویزون کنارم که رو دستاش میكرد گریه بغلم توی که همونطور سارا...گرفتمش

 :گفتم و زدم سرش روی ای بوسه...دلگیره اونم...دلتنگه اونم میدونستم...کرد

 میمونی باهام که بگو فقط...سارا میكنم نوکریتو عمر آخر تا خدا به-

 :گفت و کرد نگاه بهم خیسش چشمای با...کرد بلند رو سرش سارا

 !!!ببخشمت نمیتونم فعال...شكسته ازت دلم...فرهاد برگردم که نخواه ازم االن-
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 :گفتم و زدم گونش روی ای بوسه

 با که میدونم...میمونم اومدنت منتظر عمرم آخر تا بدون اما میرم...بخوای تو هرچی...گیب تو هرچی...باشه-

 مفهومی و معنا هیچ تو بدون زندگیم که بدون اینو...بود خودت خاطر به فقط اما...اما شكستم دلتو خودخواهیام

 هندار دوریتو طاقت این از بیشتر دیگه من قلب...بمونم منتظر خیلی نذار...نداره

 ای بوسه دور از...میكرد نگاه من به هنوز اونم...کردم باز رو در...رفتم در سمت به و کردم باز دورش از دستامو بعد

 :گفتم و فرستادم براش

 زیاد خیلی...خانومم دارم دوستت خیلی-

*** 

 اراس اگه وقت یه که بود گوشیم به نگاهم همش که بود هفته یک...بودم سارا اومدن انتظار چشم که بود هفته یک

 کمتر ذهنم اینكه برای...نبود اومدنش از خبری و میمردم انتظار از داشتم من...دریغ اما...بشم متوجه زد زنگ بهم

 سارا خالی جای دیدن با کمتر تا برمیگشتم خونه به دیر شبها...میكردم مطب سرگرم رو خودم همش کنه فكر

 ...ببینم عذاب

 وارد و درآوردم آروم کفشهامو...بود پایین سرم...کردم باز رو در و چرخوندم قفل توی رو کلید ناامید و خسته

 شده چیده مرتب چیزش همه...میزد برق تمیزی از...زد خشكم خونه دیدن با اومد باال که نگاهم...شدم خونه

 هچ اینجا...دبو پیچیده خونه تمام توی غذا بوی...بودن سبد توی شده شسته آشپزخونه توی ظرفای تمام...بود

 اب که سارا دیدن با...شد کشیده آشپزخونه کنار راهروی به نگاهم اتاقها از یكی در صدای شدن باز بود؟؟؟با خبر

 خشكم اج سر...بود؟ برگشته یعنی...یعنی...نمیشد باورم...برد ماتم بود ایستاده مقابلم کوتاهی سفیدقرمز لباس

 و زد لبخندی سارا...ایستادم دوباره و گذاشتم جلو قدمی...رویاس یكردمم فكر...بخورم تكون نمیتونستم...بود زده

 حلقه کمرش دور محكم دستامو و اومدم خودم به...انداخت بغلم توی رو خودش و اومد سمتم به سرعت به

 ودستاش و میخندید سارا...میچرخوندمش ناباوری و خوشی از...گذاشت کمرم دور و آورد باال پاهاشو سارا...کردم

 :گفتم و کردم صورتش قاب دستامو...گذاشتمش اُپن روی آروم...ایستادم...میكرد حلقه گردنم دور محكمتر

 برگشتی نمیشه باورم...سارا نمیشه باروم-

 :گفت خنده با سارا

 هااان؟؟؟ کنی باور تا گوشت توی بزنم یكی میخوای اصال...عزیزم بشه باورت-

 دلم...مبود بوسیدنش تشنه...گذاشتم لبهاش روی محكم لبهامو ؟بیطاقتکنم مقاومت برابرش در میتونستم مگه

 همو خاصی ولع با...کرد همراهیم من از تر دیوانه لحظه چند بعد هم سارا...بود شده تنگ لبهاش طعم برای
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 ینهمها بعد...بود هزار روی قلبم ضربان...نداشتیم توجهی میاد بند داره نفسمون اینكه به هیچكدوم و میبوسیدیم

 ...بودن حقم کمترین ها بوسه این بودم عاشقش که کسی از دوری

 :گفتم و چسبوندم پیشونیش به رو پیشونیم...کردم جدا ازش خودمو که گذشت چقدر نمیدونم

 ببخش منو...سارا ببخش منو-

 :گفت و گذاشت گونم روی رو دستش سارا

 بگذرم؟؟ دارم دوسش اینهمه که سیک از میتونم من مگه...فرهاد بود گرفته ازت دلم فقط من-

 :گفتم و بوسیدمش دوباره...اومد پایین اشكام و شكست  بود گلوم توی دیدنش لحظه از که بغضی

 بیای؟؟ کنار موضوع این با میتونی...بشی بچه صاحب کنارم نمیتونی هیچوقت تو...سارا-

 :گفت و کرد پاک رو صورتم دست پشت با سارا

 !!!میكنه گریه کوچولوها مثه داره و ایستاده روم به رو...دارم هبچ یه االنشم همین من-

 :گفتم و زدم لبخندی حرفش این از

 زیاد خیلی...سارا دارم دوستت خیلی-

 عزیزم دارم دوستت منم-

 سارایی؟؟؟-

 سارایی؟؟ جاااان-

 بمونی؟؟ باهام حاضری چرا...برگشتی؟ چرا-

 کردم بهت که اعتمادی بی اون وجود با...کردی پوشی چشم بودم کرده پیش سالها من که عقدی از تو...فرهاد-

 خاطر به همش اینا خودت قول به...کردی کاری همچین من خاطر به اینبارم...شدی بخشیدنم به حاضر بازم

 کنم؟؟؟ ثابت بهت عاشقیمو تا بود من نوبت نمیكنی فكر حاال...بود عشقمون

 :گفتم و زدم لبخندی

 ؟؟نمیشی پشیمون مطمئنی-

 که زمانی تا...فرهاد همیم با ابد تا ما...دارم ایمان بینمون عالقه و عشق به که اندازه همون به...مطمئن مطمئن-

 !!میتپه قلبهامون
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 و اومد باال سارا دستای...میكرد بیداد توش داشتن دوست و عشق که چشمایی...شد دوخته هم به چشمهامون

 :گفت گوشم کنار...آورد جلو رو سرش...کرد خودش محبوس رو گردنم دوباره

 ...من مرد انتظارمونه در خوشبختی-

 ...گذاشت لبهام روی لبهاشو بعد و

 هک وسارا  من زمانیكه...میده رو عاشقا مزد خدا که گرفتیم یاد و کردیم زندگی کنارهم عشق با سارا اومدن از بعد

 ما که شد باعث خودش رحمت با و گذاشت منت ما به خدا بودیم جوونی اوج در زندگیمه بهانه و وجود همه امروز

 ...عاشقاست همه عاشق خدا که کردیم باور و گرفتیم یاد و بچشیم شدنو ومادر پدر شیرین طعم

  پایان

 07فروزان:شما ارادتمند...همیشگیتون همراهی از سپاس با

 (51/4/51)تاریخ

 (62/3/44)تایپ و بازنویسی تاریخ
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