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.داد5اە از ازدحام جمع,ت ب,داد * کرد

.اما من نه ک> رو * د	دم و نه صدا�8 * ش6,دم

هاله ای از اشک راە د	دم روگرفته بود و تنها 	ه صدا

تو گوشم زنگ * زد؛صدا؛صداى بهروز بود که براى

د L MNو هیئت منصفه حرف م LSقا!

 �اهم بزرگ شد	م _
X

Yار! بهش گفتم من و تواز �چ	

�اهم.روزای ̂� ک> و رفیق ش\ای تنها�8 هم بود	م

�اهم. مدرسه * رفت,م و �اهم ترک تحص,ل کرد	م 

تو شادی وعزا.deازی رفت,م و �ا هم cار پ,دا کرد	م
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gک هم بود	م he حاال این انصافه که توهمه ی.رفیق و

دردات روتو دلت بgnزی و من فقط شاهد زجرکش,دنت

 
X

pاشم؟د نامرد �گودردت چ,ه و منو از این درموند�

	ه مرت\ه �غض فرازشکست و محyم �غلم.خالص کن

ە:کرد وdا گgnه نال,د MNبهروز، فرشته ی من دارە * م .

ە شدم  MNاصال نم,دو�ستم.مات و مبهوت بهش خ

سم �Nد ب	د ��م و�� �ا	فراز خودش ادامه.�� �ا

ما گذاشته.هم�شه * گفت eم درد * کنه:داد

بود	م �ای ته تغاری و لوس بود�ش که از زgردرس

خوندن در برە امااین اواخرد	گه نور چشماش هم

فراز(تا اینکه 	ه روز برد	مش دکc. �Nم شدە بود

و دک�N )هق هقش ب�ش�N شدو همونطور ادامه داد
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…گفت که 	ه تومورdدخ,م توeشه که ا�ه عمل �شه

L افتاد( Mراس�ش اشک) اینجا زارزد و دو زانو �ه زم�

L �شستم.توچشمای منم جمع شد Mروش روی زم�dرو

اینکه.خوب عملش * کن,م:ودستاش رو گرفتم وگفتم

فراز eى �ه عنوان ن�L تyان داد. گgnه ندارە .

عملش خ,� گرونه:اشکهاش رو�ا� کرد وگفت .

* گن 	ه پرفسوری اومدە ایران که 	ه عمل جرا�

اما ا��nول �اشه * شه راض�ش.د	گه رو انجام �دە

* گن فقط پول.کرد که فرشته روهم عمل کنه

.جراح�ش صد توم�L م�شه

صد م,لیون تومن؟�غض فراز: من زمزمه وار پرس,دم
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این اواخر د	گه ب�نا�8 اش رو هم:دوdارە شکست 

…از دست دادە

فقط.د	گه نه صدا�8 ش6,دم ونه گgnه ای د	دم

.صدم,لیون تومن پول تو ذهنم رژە * رفت

فکری روکه مدتها.یهوجرقه ای تو ذهنم روشن شد

تو ذهنم بود و روشو نداشتم تا ��م رو �ه زdون

!آوردم

ی رو د	دم که �Nه دخ	وس احمد اینا dفراز تو ات�

وضع �درش �د ن�ست اما! 	اد5ار امام دا�شجوئه

ە از اون خ�nوالست که اونور آب �Nزرگ دخdمادر

 * کنه، که سا  	ه �ار * آد اینجا،این
X

pزند

دفعه گ�gا	ه گردن¡ند جواهر همراە خودش آوردە و
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ە دادە و گفته �ه هیچ عنوان ،اونو از خودش �Nه دخ�

 
X

pاث خانواد MNجدا نکنه ، چون اون گردن¡ند م

!اونهاست

ە گردن¡ند رو �ه دوستاش �Nاحمد * گفت وق�� دخ

�شون * داد، اونم د	دە که 	ه سنگ سورمه ای �ه

اندازە ی 	ه کف دست داشت و �ه دوستاش *

حاال ا�ه مابتون,م! گفت جواهرش اصالق,مت ندارە

ە رو �Nدخ…

بهروز چرند نگو: فراز حرف منو قطع کرد وگفت  !

L فراز من همه ی جوانب: دوdارە ا¥ار کردم  Mبب�
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ە روزای پنجش6\ه تا هفت غروب! رو سنج,دم �Nدخ

cالس دارە و �عدش �ا شخ¨ * رە eخا�

حاال ا�ه ما بتون,م 	ه!ماشی6شم نم,ارە!مادرش

..…شخ¨ جور کن,م

بهروز این پول �ه: فراز دوdارە حرف منو قطع کرد 

من م,خوام خواهرمو عملش کنم!درد من نم,خورە  !

و �ا دلخورى خدا! پول حروم �ه چه دردم م,خورە 

.حافLª کرد و رفت

چند روز �عد از اون �ه �اش �شستم،اماجواب فراز

!	ه cلمه بود اونم نه

 دە روز، �عد اون روز بود که فراز خراب و
«
حدودا

داغون اومد پ�شم و گفت که قبول * کنه و رفت

6



¬شه ؛ اما پنجش6\ه اومد L¥که برای پنجش6\ه حا

* دو�ستم که.و گفت که وجدا�ش قبول ن کنه

نگ MNه زور ونdخاطر و L Mحرفو * زنه ،�ه هم� L Mهم�

ش * �ه خونمون کشوندمش وهمینطور که دلدا̄ر

وب �ه خوردش دادم h°ه پ,ک م	ت d he دادم ، �ه هواى!

!فهم,د خ,� عص\ا�L شد،اما یواش یواش گرم افتاد

اون اصال لب �ه ال±ل ن زد، اما اون روز حالش

مس�� !خراب�N ازاین بود که �فهمه �� * خورە 

L از 	ادش برە و توعالم مس��  MNاعث شد که همه چ�

راس ساعت شش.قبول کرد که همراە من ب,اد

.پرا	د آرش گرفتم و �ا فراز �ه سمت دا�ش�اە رفت,م
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!c جلوتر از دا�ش�اە فراز رو�,ادە کردم

ە گرفته �Nل از دخ	اdق\ل از اون عک> روکه �ا م�

بودمو �ه فراز �شون دادم و ازش خواستم تا همراە

فراز پ,ادە شد و. این دخ�N �ه سمت تا³> ب,اد

	ع�L وق�� دا�شجوها از. طبق نقشه عمل کرد

 �́ ون اومدن ،خودش رو قاµ �ا MNدا�ش�اە ب

ە �ه سمت �Nدورتر از دخ cدا�شجوها کرد و

ون آمدم وفgnاد MNب L Mخ,ا�ان اومد ومن هم از ماش�

همت دو نفر:زدم !!!!

ە همزمان دست �لند کردن و �Nدم فراز و دخ	د

ە عقب �Nهردوهمزمان سوارشدند،فراز جلو و دخ.

:	ه ·°ە د	گه هم خواست سوار ¶شه که من گفتم
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م جلوتر منتظرندو �Nمندە خانومم و دخ he داداش

دس�¹اچه شدە بودم و دست و �امو.حرکت کردم

5م کردە بودم !

�ه خودم گفتم!اما فراز مست تر از این حرفا بود

من که از روی هوی و هوس دزدی ن کنم،من

.این cار �خاطر دوستم انجام * دم

.………�ه خاطر برادرم �ه خاطر ا�سان�ت

L فکرها بودم که �ه خ,ا�ان مورد نظررس,د	م Mتو هم�.

ە گفتم �Nه �ه فراز ودخdب\خش,د * شه من برم تو:رو

ە زgاد �ه �Nم و مادرش؟دخ �Nاین خ,ابون دن\ال دخ

ی نگفت، L MNمزاجش خوش نیومد ، اما چون فراز چ
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اشyال ندارە:گ�gا دلش سوخت و گفت .

آقا شمااجازە: برای رفع شک رو �ه فراز گفتم 

* دین؟

تکو�L خورد و آروم.فراز ان�ار تازە �ه خودش اومد

از نظر منم اشyال ندارە:گفت .

من پ,چ,دم �ه خ,ابون فرº که پرندە هم تو اون پر

.ن زد

ە شک نکنه از اول ح�� 	ه ن�اە هم �Nبرای اینکه دخ

	ه لحظه: آخر خ,ا�ان فراز نا�هان گفت . بهش ننداختم

�ا خودم گفت حتما ·ش,مون. 	ه لحظه ترس,دم ! نگه دار

آقای رانندە 	ه لحظه:شدە که دوdارە فgnادش ش6,دم 
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�ا ترد	د زدم روی ترمز و او �ه تندی پ,ادە! نگه دار 

	ه لحظه.شدو e تو جوی آب انداخت و �اال آورد

نفس راح�� کش,دم و نا�هان جرقه ای تو ذهنم سوسو

ب\خش,داین آقا رو *:رو �ه دخ�N کردم و گفتم.زد 

؟ L Mشناس�

ە همونطور که �ه ·شت e فراز ن�اە * کرد، �Nدخ

نه و  مثل اینکه تو دا�ش�اە ما درس * خونن:گفت .

ون اومد MNچه ها بود وان�ار از دا�ش�اە ب� L Mچون ب�!

eی �ه عنوان تای,د تyان دادم و چندتا دستمال cاغذی

L پ,ادە شدم و در حال,که �ه سمت فراز Mگرفتم و از ماش�

* رفتم ،در جلو را¶ستم و دستمالو �ه دس�ش دادم

آقا شما حالتون خ�dه؟:وdلند گفتم
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فراز دستمال رو از من گرفت و eی �ه عنوان تای,د

حاال وق�شه عقب ¶شی�L و:آروم گفتم!تکون داد

.�ق,ه اش رو ¶س¹ار �ه من

.فراز هم �ا حا  نزار رفت و عقب �شست

L شدم و گفتم Mا�ه حالتون خوب ن�ست:سوار ماش�

فراز eش را�ه صند .شمارو �ه 	ه دک�N برسونم

�له،و  اول این خانوم برسون,د:تک,ه داد وگفت .

L خ,ابون من��,ادە.نه الزم ن�ست:دخ�N گفت Mهم�e

،من رفع زحمت * کنم L Mکن�.

چشم اجازە �دین ته این خ,ابون پ,ادتون:من فوری گفتم

اما: دخ�N آروم گفت .* کنم و  �ق,ه حرفشو نزد…
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ە شد MNازفرصت استفادە.و �ه چهرە ی مثل گچ فراز خ

ە اومد �ه خودش �Nاد کردم و تا دخgعت زe کردم

فراز: �جن\ه �ه 	ه خ,ابون پ,چ,دم و فgnاد زدم  !

اما فوری.هنوز حال ندار بود. فراز از جا جس�� زد 

گذاشت �Nچاقوی ضامن دارشو درآورد و رو پهلوی دخ

،cاری �ه cارت ندارgم: وگفت  h¼ا�ه خانوم خو̂� �ا !

.دخ�N مات و مبهوت �ه فراز و �عدش �ه من ن�اە کرد

L گچ دیوار سف,د شدە بود و ل½ش �ه کبودی Mرنگش ع�

وع کرد �ه لغ¾gدن he L Mد که یهو ماش� L MNم.

L پ,ادە شدم Mفوری ماش�نو نگه داشتم و از ماش�.

.از �دشا�س,مون 	Y از چرخهاش پنچر شدە بود
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جا�8 که ا�ستادە بودم جای مطمئ�L بود ق\ال رفته

	ه خرا�ه ·شت راە آهن!بودم و اونجارو د	دە بودم 

.که سال تا سال پرندە هم اونجا پر ن زد

تا من برم و برگردم تو مواظب این: روdه فراز گفتم 

ە �اش �Nطول!دخ �Nکساعت ب�ش	من  L L و برگش�� رف��

…نکش,د اما

د	گه صدا�8 �ه گوشم نرس,د .

.تمام وقایع اونروز جلوی چشمام ظاهر شد

س,د MNصدا�8 مثل زمزمه از راە دور �ه گوشم م!

eمو �لند کردم و �ه فراز ن�اە کردم که حاال جاى

وق�� بهروز: بهروز قرار گرفته بود و توضیح م,داد
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سونم چاقو رو �ه پهلوش �Nە رو ب �Nرفت برای اینکه دخ

 �ه ذهنت راە ندە: فشار دادم و گفتم 
X

Yه وقت زرن	

 Lحاال گردن¡ندتو در ب,ار �دش!که �خوای فرار ک�

�ه من !

ە �ا ترس مقنعه اش را کنار زد و گردن¡ندش �Nدخ

ون کش,د MNرو ب .

( صداش آروم�N شد،طورgکه قاLS ازش.مکث کرد

خواست �لندتر صح\ت کنه؛اما اون �از هم همونطور

ش ن�اهم رو جذب کرد:)ادامه داد گردن سف,د و �لو̄ر .

وق�� گردن¡ند رو �ه دستم م,داد،ن�اهم �ه دستای

ە شد MNاش خ\gف و زgnنفهم,دم �� شد که دس�ش.ظ

رو �ا گردن¡ند گرفتم !
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تا اون روز مرد و زن برام. مو �ه تنم سیخ شدە بود

ی نداشت  MNتنها زنهای زندگ,م مادرم و خواهرم.توف

ە دس�ش رو کش,د!نم,دونم �� شد.بودن �Nصدای.دخ

نفس نفس زد�ش ب�ش�N تحygnم م,کرد �خدا نفهم,دم…

مست و.�ه قرآن تو حال و هوای آد* نبودم !�� شد

.……ال	عقل بودم

!فراز �ه اینجاى حرفش که رس,د eم س,اÃ رفت

�ارالها من که بندە ی �دی:زgر لب �ا خودم نال,دم 

برات نبودم !

من هم تو 	Y.وق�� بهوش اومدم داد5اە تو تنفس بود 

از اتاقها بودم .
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مادرم گgnون �االeم �شسته بود و �درم eدرگgn\ان

.…!جلوی در اتاق ا�ستادە بود

فراز

ى که بهش تجاوز کردم �Nوق�� میون حرفهام دخ

ە شدم MNاز جاش �لند شد،سا³ت شدم و بهش خ.

ى گفت و L MNرلب چgە بود،ز MNهمونطور که �ه من خ

.از هوش رفت

دلم م,خواست،دستهام �از بود و میتو�ستم تو هوا

مش MNاما �شد.�گ !…

تو این ب�ست روز ش̂� ن�ست که �ه خوا�م نیومدە

…!�اشه
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روى صند  �شستم تا داد5اە از حالت تنفس در

.ب,اد

.از ک,فش درآورد و �ه دستم دادتا �ه فgnا �دم

پوزخند صدادار �درش رو اعصا�م بود؛و  مجبور

فgnا جع\ه رو گرفت و آروم زgر لب.بودم الل ¶شم

�ا اجازە �در و مادرم �له:گفت !…

ى.خط\ه ى عقد که تمام شد �Nمادرم دوتا جع\ه ى انگش

.�ه دستمون داد و �از هم پوزخند �درش �ه گوشم رس,د

.روم �شد تا حلقه رو در ب,ارم و �ه انگش�ش �کنم

اونم فقط جع\ه رو از دستم گرفت و روى �اهاش

.قرارداد

ون و eگردون MNم ح	م و موند	هارو امضا کرد �Nدف
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…!که حاال چyار �ا	د �کن,م

L روdه. اما �درش فکر همه جارو کردە بود  موقع رف��

چند وقت د	گه م,اى همینجا براى امضاى:من گفت

.…!طالقتون

!هه هه هم�شه از عرو¼ ام �� تو روgاهام م�ساختم…

…!و االن �� شد؟

L کردند و بردند و Mجلوى چشمهام زنمو سوار ماش�

!من فقط ن�اە کردم … Ĺ cارى از دستم برنمیومد؛حر

!هم نمیتو�ستم بزنم وق�� ناموسمو بردند

2.3K

4:31 PM

آە شبهای eد من

!خودم اینجام …!اما روحم �ه اون روز لعن�� برگشته…
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وع.وق�� مقنعه اشو کنار زد he حسگرهاى مردونه ام

.�ه چشمک زدن کردند

شو �شونه رفت .ن�اهم ناخودآÍاە گردن �لو̄ر

گردن¡ندرو که در م,اورد،	قه ى ل\اسش کنار رفت و

نفسم �ه شمارش افتاد.جناغ س�نه اش نما	ان شد .

.گردن¡ندرو که �ه دستم داد،دس�شو ول نکردم

.اون هم �ه نفس نفس افتاد

.…!من از e ن,از و اون از e ناز

آب ده6شو!(تورو قرآن �من cار نداشته �اش:نال,د

من)قورت داد و گفت من… م… �Nه دخ	!

.دس�شو گرفتم و اونو �ه سمت خودم کش,دم
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مقاومت کرد،اماانقدر ظgnف بود که �ا اونهمه مس�� 

!هم راحت درآغوش کش,دمش

ن�ام روى لبهاى.از ترس �ه نفس نفس افتادە بود

.eخ کوچولوش زوم شد

.هوس بوس,د�شون هوش از eم برد

تو �غلم محyم گرفتمش و �ا 	ه دستم چونه اشونگه

.داشتم

اما من فشارى �ه چونه اش.�از هم مقاومت م,کرد

لبهاشو �ه دهن گرفتم.آوردم و تا e سوزن شل کرد .

L�g لبهاش هنوز هم منو MNاد آورى ش	وااااااى که 

…!�ه وجد م,ارە

ک ب,چارە هر�� دست و �ا زد نتو�ست از میون �Nدخ
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!دستهاى من فرار کنه

روى صند  عقب درازش دادم و روى cمرش

د	گه ناله هاش ت\د	ل �ه جیغ و گgnه شدە.�شستم

.بود

�ا 	ه حرکت مقنعه اش رو درآوردم و دcمه هاى مانتو

.شو تو ت6ش �ارە کردم

!اوههههه … 	ه تاپ قرمز آل\الو�8 پوش,دە بود که..

در اثر تقال�8 که براى فرار کردن م,کرد،نصف ل\اس

کنار رفته بود و س�نه هاى �لورى اش از ل\اس زgرش

ون زدە بود MNب.

.دستهاى لرزونم رو �ه سم�ش دراز کردم
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!لعن��  … !م,دو�ستم گناهه …!اما چرا ادامه دادم؟…

dدرى جلوى س�نه هاش گرفت L¥ دستهاشو.

ە ى تن و MNارە خdدستهاشو از هم �از کردم و دو

.�دن �لورى اش شدم

د L MNک هنوز زار م �Nآقا:دخ! .…!آقا تو رو �خدا…

!تورو �ه ابولفضل رحم کن .…!تو رو قرآن…

!خدا	ا تقاص برام cمه … چطور �ا اونهمه گgnه و.

زارى تو�ستم خم شم و لبهامو روى تن داغ و برهنه اش

…!بزارم؟

.…!ت�L که �ا حرارÓش حرارت تن من رو هم �اال برد

�ا همه ى مس�� ام اما ثان,ه �ه ثان,ه ى اون لحظه

gن رو �ه 	اد دارم MNهاى شوم و ش.
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د و جیغ L MNاد مgnر دست و �اى من فgک ب,چارە ز �Nدخ

م,کش,د و من مثل 	ه حیوون درندە جاى جاى �د�شو

اشتم L MNا دهن و دندونام �شون م�.

جناغ س�نه و س�نه هاش جاى 5از و!!!تمام �د�ش

.فشار دستهام بود

.تاپ قرمزش تو ت6ش �ارە شدە بود

لبهام از روى س�نه هاش eخورد و روى شyم وcمر

ب,چارە مثل مار �ه خودش میÔ,چ,د.�ارgکش �شست

.و جیغ م,کش,د

.شلوارشو �ه زور از ت6ش درآوردم

.خدا	ا االن ح�� از 	اد آورى اون هم خجالت م,کشم

دست بردم و cمر ل\اس زgرش�dه!!!!چطور تو�ستم
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ک روى دستم �Nک دخgچنگ گرفتم که دست سف,د و �ار

تورو قرآن cارى ام نداشته!!!آقا تورو قرآن:�شست

!�اش … م �Nمن دخ! …!�ه حالم رحم کن…

دس�شو ·س زدم و cمر ل\اس زgر رو چنان کش,دم

،خودم هم احساس درد کردم �Nکه �ا جیغ �لند دخ.

.ل\اس زgرش رو تو ت6ش �ارە کردە بودم

.ن�اە هرزە ام رو تن و �دن لرزون دخ�N �ه رقص اومد

 L Mای�� Ãاال و 5ا� Ã5ا!….

!اوە ه ه ه  !	ه اندام زg\ا و دلچسب … … cمdnارgک. !…

!..�ا د	دن اندام �ه این زg\ا�8 ب�ش�N وسوسه شدم

…!سف,د و �لورى
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م و خجالت م,کنم he اد آورى آنهم احساس	ح�� از .

فقط.و  �ه و× ب,اد ندارم خودم چطور لخت شدم

ک مادر مردە رو قفل �Nادمه که دستهاى دخ	همینو 

کردم و لبهاشو �ه لب گرفتم و خودمو �ه 	ک\ارە واردش

.کردم

فgnاد دخ�N تو لبها و 5لوى من 5م شد و من لعن�� 

ى MNگرم رو میون �اهام �ا لذت ب�نظ L MNه چ	ان gnج

احساس م,کردم .

در حال جان دادن بود و من مثل 	ه حیوون در �Nدخ

!حال لذت بردن اما اوج لذتم شا	د �ه دە دق,قه…

.هم نکش,د

ک افتادم �Nوق�� روى دخ! هردومون نفس نفس…
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د	م L MNم.

 Lک ب,چارە از درد و سنگی� �Nمن از ه,جان و لذت و دخ

.…!وزن من

براى چند ثان,ه چشمهاى گgnون عس� دخ�N تو

چشمهام قفل شد و من تازە ان�ار �خودم اومدم که

!!!!چه غلª کردم

فراز

داد5اە حyم خودش رو اعالم کردو مh<6 اونو قرائت

.کرد

�ا�ا �ه p شوهرم م,دى که 	ه عمر من�ش رو

!eم �اشه؟ ؟… ش انداخ�� MNه ن�اە �ه مادر پ	!…

!خواهرشو د	دى؟ فت دس�شو گرفته… MNوق�� راە م
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…!بودند

…!ا�ه اون برە زندان p خرجشونو �دە

L پرت کرد Mمکهاى اول,ه رو روى زم�c درم جع\ه ى�.

!خفه شو … !خفه شو …!همشون برن �ه درک…

!همشون …!مگه ک> �ه من و تو هم فکر کرد؟…

ن MNهمشون برن �م! … !من خودم م,کشمش من…

.…!خودم ·°ە ى احمق رو م,کشم

ستم  n̄و من فقط گ! گgnه اى �ه تلe LÙنوشت…

…!شومم

فراز

اى cاش زودتر این. یواش یواش دارم دیوونه م�شم 
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̂� تyل,�L �ددرد	ه.شکنجه رو� رو تمومش م,کردند !

.…!�دتر از اون درد انتظارە

س و التهاب تمام شد و �Nه هفته ى پراز اس	و �االخرە 

.داد5اە برگزار شد

وق�� در �از شد و فgnا �ا �درش وارد شدچشمهام

.گرد شد

!خدا لعن�ش کنه 	ع�c Lار چه ک> میتو�ست…

!�اشه؟ .…!p میتو�ست اینهمه دلسنگ �اشه؟…

د L MNم Ãش کبود شدە بود و �ه س,اÓه سمت صور	.

وق�� راە.دست سمت راس�ش �اندپ,�Ù شدە بود

د L MNفت،شل م MNم.
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دستهام ناخودآÍاە مشت شد و �ا چشمها�8 پراز

ە شدم که او هم متقا�ال �ا نفر��  MNنفرت �ه �درش خ

.̂� حد وحÚ �من ن�اە م,کرد

قاLS ب,چارە هم مثل من هنگ کردە بود و براى

ە شدە بود و �عداز دقا	��  MNا خgnلحظا�� فقط �ه ف

eى �ه عنوان تاسف تکون داد وخطاب �ه فgnا

ا�ه فقط لب تر ک�c Lارى م,کنم ک> که:گفت

!�ا تو اینyارو کردە آروزى مرگ خودش رو �کنه

و فgnاى ب�نوا �ا چشمها�8 پر از اشک فقط g¾deر

.انداخت

لحظا�� �عد قاLS دوdارە فgnا رو فرا خوند و �عد

 MNا توضیح داد که ا�ه �عد از تغیgnاز اینکه براى ف
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راى مجدد داد5اە حرفش عوض ¶شه و نخواد �ا من

ازدواج کنه ،اقدام تامی�L تdnی�� براش لحاظ م�شه،

ە �ا من ازدواج کنه 	ا L¥ارە ازش سوال کردکه حاdدو

!نه

من خودم �ه شخصه.نفس تو س�نه ها ح½س شدە بود

.نفس هم نم,کش,دم

ە شد MNشو �لند کرد و �ا نفرت �من خe اgnاز!(ف

)…!eدى و تنفر تو ن�اهش خون تو رگهام یخ ¶ست

ە بود، �لند گفت MNمن!�له:واون همونطور که �من خ

م,خوام �ا این آقا ازدواج کنم !

gن cارخونه دار ام دى اف �ه زdون �Nبزرگ �Nدخ
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!!!!!!!!آورد که م,خواد �ا من ازدواج کنه؟

�درش آقاى رهنما از جاش �لند شد و �ه سم�ش

هجوم برد که دوتا deاز جلوشو گرفتند و نگهش

داش�ند و رهنما که متوجه شد زور دوتا جوون بهش

آقا:م,چdnه،c آروم گرفت و خطاب �ه قاLS گفت

م مخالفم �Nاصال من �ا ازدواج دخ!

اما:قاLS ن�اە پراز حرفشو �ه �در فgnا دوخت

تون ا	جاب م,کنه که شما �ه م,ل خود �Nمصلحت دخ

…!تون رضا	ت �دین

!اما من رضا	ت نم,دم_  جلو همتون هم م,�م این…

!·°رو خودم �ا دستهاى خودم م,کشم

قاe LSى �ه عنوان تاسف تکون داد و زgر ل̂� 
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ها�8 روگفت و در آخر ختم جلسه رو L MNچ h<6ه م�

L خوندند که من در ازاى آزادى براى ازدواج Mاینچن�

�ا فgnا �ه م\لغ قا�ل توجÝ جزاى نقدى و تحمل

dه هاى شالق محکوم شدم و �عداز قرائت L¥ همون

.حyم دوdارە ما رو �ه �ازداشت�اە برگردوندند

فراز

dه هاى شالق �د م�سوخت L¥ جاى.

L دراز کش,دم و ·شتم رو �ه سقفه Mخودم رو �ه زم�.

فردا روز عقدمونه و من همش تو این فکرم که همه

.اینهارو دارم خواب می¡ینم
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!نم,دونم چyار �ا	د انجام �دم آخه این چه وضع…

…!عروس,ه

!�ا	د دسته 5ل م,گرفتم؟ !p �ا	د برە دن\ال عروس؟…

!کجا �ا	د همو ب¡ی6,م؟ ساعت عقد رو چه ک>…

!بهشون اعالم م,کنه؟

م؟ MNد �گ	ا� ��! … !�� �ا	د بپوشم؟ �عدش �ا	د…

!چyارکنم؟ … ە چyار کنه؟ �Nدخ! … . MNا خودت �خ	خدا

…!�گذرون

دن �Nدش اومدجلوى در و �عد از س	صبح ن,ما �ا پرا

.سوئیچ اون �ه من خداحافLª کرد و رفت

اهن آ̂� پوش,دە بودم MNه پ	ا � Yکت و شلوار مش!

gم اما من روم MNمادرم ا¥ار داشت که دسته 5ل �گ
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L�g گرفت,م و �ه محLÚ .نم�شد MNه جع\ه ش	جاى اون �

.مورد نظر رفت,م

دق,قا مصادف �ا ما 	ه ̂� ام و شا¼ �ارک کرد و

!همه �اهم هم زمان پ,ادە شد	م

!خدا	ا قdnون اون عدالتت ن�اە پر از تمسخر رهنما…

.�ه من و خانوادە ام تا مغز استخونمو سوزوند

اما جز.مادر و خواهر ب,چارە ام آروم سالم کردند

.فgnا ه,چکدومشون جواب سال* ندادند

خدا	ا اى cاش منو م,کش�� اما انقدر خفت و خوارى

.…!�ه خانوادە ام نم,دادى

م �ه سمت فgnا رفت،اما مادر فgnا دس�ش رو MNمادر پ
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.گرفت و �ه سمت محLÚ کشوند

تازە متوجه شدم که فgnا 	ه مانتوى آ̂� �ا شال وشلوار

و چقدر �ا این ل\اس جذاب شدە بود!کرم پوش,دە !….

�ا ل\خند تلLÙ �ه سمت مادرم برگشت و �ه آرو*

.دس�� �اال آورد

مادرم �ا ذوق دس�شو �اال برد ومنهم دس�شو گرفتم و

بوسه اى روش �شوندم واجازە داد	م اول اونها وارد

.¶شن و �عد �ا فرشته و مادرم وارد شد	م

وق�� داخل ساختمون شد	م ، عاقد �ه آقاى رهنما

اشارە کرد که �ه عروس خانوم که معلوم بود �ه زور

L خودشون �شوندند،اجازە �دند پ�ش دامادش Mب�

.¶ش�نه و منهم �ا حفظ فاصله پ�شش �شستم
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وع �ه خواندن خط\ه ى عقد کرد he و عاقد.

وق�� براى �ار دوم اجازە خواست،مادرم 	ه جع\ه

2.4K

4:31 PM

آە شبهای eد من

این داد5اە �ا توجه �ه cل,ه اقارgر و مدلوالت پروندە

ومداقه در اثنای پروندە متهم رد	ف اول را �ه تحمل

محکوم و متهم رد	ف۶شش ماە ح½س تع¾gری درجه 

dه شالق و ۸۰دوم تحمل  L¥۹۹ه شالق منd L¥

فلذا!سال ح½س محکوم مینما	د ۵ح,ث الزنای �ه عنف و

!رای قطå است

مh<6 .دلم �ه حال اونهمه رفاقت بهروز ک\اب شد

.داد5اە در حال خوندن آخر حyم بود
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_  L Mو متهم� L Mاین داد5اە �ا مداقه در اظهارات طرف�

حyم را اعالم مینما	د و ظرف 	ک هفته �عد حyم �ه

دە �Nام ک,فری سyواحد اجرای اح…

هنوز قرائت حyم تمام �شدە بود که دخ�N از جاش

من �اهاش ازدواج م,کنم:�لند شد و گفت !….

.داد5اە چندثان,ه اى �ه سکوت فرو رفت

.ح�� قاLS و مh<6 هم متعجب شدند

�ا p ازدواج م,کنه؟.	ه سوال برام پ�ش اومدە بود !…

�ه دخ�N که متوجه شدم اسمش فgnاست ن�اە کردم

که �ا چشمهای اشY که تنفر و انزجار ازش می\ارgد،

ە شدە بود MNه من خ�.
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آقاى قاLS این آقا �ا	د �امن ازدواج:دوdارە محyم گفت

…!کنه

خفه شو:و �از هم سکوت که نا�هان �درش فgnاد زد !

ە ى احمق دیوانه شدە �Nم رو اجرا!دخyح LSآقاى قا

.کن,د

�ه وضع,ت من!نه آقاى قاLS :فgnا رو �ه قاLS گفت

ە �ا من ازدواج کنه؟:)و زار زد.(ن�اە کن,د L¥حا p !…

ى براى ·°ت ب,اى خواست�ارى من؟ L¥شما حا!…

.اشک تو چشمهام حلقه زد و g¾deر انداختم

.…!خدا	ا لعنت �من

!خفه شو احمق:�در دخ�N دوdارە فgnاد زد این 	ه…

بزار اجرا ¶شه.هزارم قصاص cارش ن�ست !…
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ام داد5اە:قاLS �ه حرف اومد �Nم لطفا اح �Nآقاى مح

 L Mرو داشته �اش�! �ا	د دوdارە �ه این ادعاى خانوم…

 ¶شه
X

pداد5اە رو �ه جلسه ى �عد موکول م,کن,م!رس,د .

.و دوdارە من و بهروز رو �ه زندان برگردوندند

.ل\خند تلLÙ گوشه ى لبهاى بهروز �شسته بود

ە ى من رو که د	د،ل\خندش مهdnون شد MNن�اە خ.

!خدا کنه بتونه �درشو راLS کنه

.و �از �ه ن�اە متعجب من برادرانه ل\خند زد

؟…چته؟
X

Yهن!…

.گیج و منگ بهش ن�اە کردم

ە �� گفت؟ �Nبهروز دخ
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.بهروز قهقهه زد

!برو که شا�ست آوردە خدا کنه بتونه �درشو…

.راLS کنه

(!و �ه فکر فرو رفت)

!منم همینطور … ؟.هضم نم,کردم �� Lع�	 !….

!!!!!م,خوام �ا این آقا ازدواج کنم؟ … �ا p؟. !…

!�ا من؟ … اما چرا؟. !…

خدا	ا مگه.�از هم �ا	د تا دە روز د	گه صN̂ کن,م

…!این روزهاى شکنجه و cابوس تموم م�شه؟

فgnا

.�ا ترس و لرز پ,ادە شدم

مادر ب,چارە ام هم �دتر از من 5اÃ �من ن�اە م,کرد
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.و 5اÃ �ه �درم

ە شدە MNاما �درم �ا ابروها�8 در هم فقط �ه جلوش خ

.بود

g¾deر �ه سمت �له ها رفتم.وق�� وارد سالن شد	م

.که فgnاد �در م,خک�dم کرد

!کجا؟

.�ا ترس و لرز eجام ا�ستادم

.مادرم هم مثل من سا³ت و صامت فقط ن�اە م,کرد

 اس�\دادى �االخرە رو
X

pعد از ب�ست و دوسال زند�

.حرفش حرف زدم

.سا³ت و مغموم �ه سم�ش برگشتم
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.همونطور �ا ابهت و جذ�ه �ه سمت من اومد

.اشک تو چشمهام حلقه زد

�ا چشمهاى خون\ارش �من ن�اە.وق�� �من رس,د

.کرد

نفس تو س�نه ام ح½س شدو از ترس eمو هم �لند

صداى دندون قروچه اش تنمو �ه لرز *.نم,کردم

.انداخت

	ک مرت\ه دس�ش رو �لند کرد وتو صورتم ک�d,د و

شدÓش �ه حدى بود که من �ا همون 	ه کش,دە روى

L پرت شدم Mزم�.

مادر ب,چارە ام جیغ کوتاÃ کش,د و �ه سمت من

اومد و دستمو گرفت و �لندم کرد و �ا د	دن صورتم
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.جیغ �لندترى کش,د

گوشم سوت م,کش,د.چشمهام جا�8 رو نم,د	د .

.�ا تعجب ن�اهش کردم

عنا	ت خان تورو:دس�شو کنار ابروم گذاشت و گفت

.�خدا 	ه �ارچه ب,ار

L .من دست رو ابروم گذاشتم Mانقد س,� اش سنگ�

.ودردنا� بود که درد ابرومو احساس نم,کردم

�درم eى �عنوان تاسف تکون داد و غرو لند کنان �ه

ە e فکر:سمت جع\ه cمکهاى اول,ه رفت  MNە ى خ �Nدخ

نم,گه مردم فرداى روز م,گن!من و آبروى منو نم,کنه

ە خودش هم دس�شون بودە و همه اینا �Nکه حتما دخ
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́� کردە!از رو ف,لمشون بودە ح,ا رو خوردە آبرو رو  !

.و مادرم منو روى م\ل �شوند

�درم �اندى رو دراورد و همونطور که روى اون بتادین

gخت،گفت MNم پ�ش وک,ل و م,گ,م که:مg MNفردام

.·ش,مون شدى

L انداختم و آروم گفتم Mمو �ای�e ارو:منyمن این

.نم,کنم

اینو!من کفنت رو هم دست اون نم,دم:�درم فgnاد زد

.توگوشت فرو کن

�ا�ا من د	گه اون:g¾geر انداختم و �غضم ترک,د

بزارgن برم.دخ�N �کر دست نخوردە اتون ن�ستم !

!خفه شو … مادرشو �ه عزاش.خفه شو دهنتو ب¡ند
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.می6شونم

!!!�ا�ا تورو �خدا

؟؟؟؟بزارم برى خونه اون �د�خت که تورو خدا ��

برى خونه ى.واس صدتومن پول همچینyارى رو کرد

!قاتلت؟ … !قاتل من؟ …!!!قاتل مادرت؟…

:و من زار زدم و اون دوdارە �ا فgnاد گفت

ە ى احمق �Nدخ MNد از!اینو خوب گوش �گ	ا�

!رو جنازە ى من رد¼h تا برى خونه ى اون حرومزادە

!مشyلت شوهر کردنه؟ 6gشو پ,دا… �Nفردا برات به L Mهم�

تو غصه ى اونو نخور.م,کنم !

دم �Nه کردم و گوش سgnى فقط گe ە MNو من �ا خ.

فراز
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L و ·شت �ه سقف Mتو خونه طبق معمول رو �ه زم�

جاى زخمهام هنوز تازە است.دراز کش,دم  !…

نم,دونم چرا فکرم ناخودآÍاە دور و ور فgnا پرواز

…!م,کنه

…!چقدر امروز زg\ا شدە بود

،حسگرهاى مردونه ام ب,دارشدند .�ه 	اد اون روز لعن��

L زgادى �ه 	ادم نموندە اما هنوز طعم MNا اینکه چ�

gن لبهاشو که آخرش د	گه نا�8 براى فgnاد زدن MNش

.نداشت و آروم ناله م,کرد،رو �ه 	اد دارم

	خردە خودمو اینور اونور کردم؛تا حال و هواى کث,ف

ە �Nم بe اون روز از!
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eمو تو �الش فرو بردم و فشار دادم تا شا	د فکر

ە و حسگرهاى ب,دار شدە ام �Nم بe و خ,ال مزخرف از

…!تحل,ل برن

L و MNاصال آدم ه Lا خودت منو م�شنا¼ و م,دو�	خدا

چرا االن �س½ت �ه فgnا اینهمه حس.چشم چرو�L ن�ستم

…!دارم،براى خودمم جاى تعجب دارە

L طعم را�طه رو �ا Mه دل,لش اینه که اول�	د 	نم,دونم شا

اون چش,دم و وgا شا	د چون اون االن ناموسم �ه حساب

!م�شه،اینطور بهش ن�اە م,کنم و فکر م,کنم اما �ه…

ارە L MNهر حال،فکر و خ,الش دو دق,قه راحتم نم!….

ى مثل صداى زنگ تلفن L MNه چ	خدارو شکر �االخرە 

همونطور دراز کش �ه سمت تلفن.حواسم رو پرت کرد
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الو؟:رفتم !…

الو؟:صداى ضع,�L از اون سمت تلفن نال,د !…

.مک�ç کردم؛نم,دونم الو گفت 	ا خ,ال کردم؛ش6,دم الو

!�فرمای,د

توروdخدا ب,ا و نجاتم �دە: صدا �ا گgnه همراە شد !

�ا ترد	د گفتم.چقدر این صدا آشنابود.سکوت کردم :

!شما؟

توروdخدا ب,ا نجاتم �دە.من فgnام !…

!وا … !تو؟: این �� م,گفت  ؟… …!تو کجا�8

…!خونه ى خودمون

؟ Lه م,ک�gnس چرا گ·!
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م MNچون دارم م,م!

…!چرا؟

 Lِد لعن�� ب,ا دن\الم تا خودت ب¡ی�!

!آدرس �دە

آروم�N از ق\ل آدرس رو گفت ؛ان�ار مدام ترس و دلهرە

ا�ه امروز:ى ک> رو داشت و در آخر اضافه کرد

ى MNر جنازە ام رو �گgد ز	دى؛فردا �اN̂منو از اینجا ن!

.و گوشیو قطع کرد

!!!!وا  … ؟. �� Lع�	! …!چرااینطور گgnه م,کرد؟…

!چرا گفت ب,ا دن\الم ؟ … نکنه برام تله گذاشته �اشن؟. !

آخه cم عقل تله بزارن: خودم در جواب خودم گفتم

!که �� ¶شه؟ ؟… L Lحه دار ک�gnثروتتو…عفتتو ج
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صاحب ¶شن 	ا توى �ه درد نخور رو �کشن

!خودشونو �ه زحمت بندازن �اشو برو دم در…

L چه خN̂ە Mخو�شون بب�!…

طبق معمول هم�شه 	ه زنگ �ه ن,ما زدم و ماشی6شو

.خواستم و بندە ى خدا 	ک رdــع �عد جلوى در خونه بود

.ساعت 	ه رdــع �ه هفت جلوى وgال�8 تو زعفران,ه ا�ستادم

هنوز دست روى زنگ نذاشته بودم که در �ازشد و واى

فgnا �ا صور�� س,اە و خون مردە در!!!!! خداى من

د، از خونه خارج شد L MNحال,که شل م.

از صورÓش 	ه �شون واس پ,دا کرد�ش هم نموندە

خدا لعن�شون کنه.بود !….
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!اصال متوجه �شدم که بهشون سالم کردم 	ا نه

	ه خانوم.هنگ کردم و فقط بر و بر ن�اهش م,کردم

مسن هم �ا گgnه همراÃ اش م,کرد که وق�� cمکش

L ¶شه،چمدو�شو �ا 	ه �ا³ت دستم داد Mکرد سوار ماش�

مادر مواظ½ش: واشکهاشو �ا� کرد و خطاب �من گفت 

!�اش L تو ترم,مش کن… …!خ,� دلشو شکس��

.من مات و مبهوت فقط e تکون دادم

!برو مادر:خانومه دوdارە گفت زودتر برو تا ک>…

…!نیومدە

 سوار
X

Yون �ا دس�¹اچ MNو من همونطور گیج و ح

L شدم و �ه eعت �ه راە افتادم Mماش�.
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از آینه ى عقب مدام چشمم روى فgnا بود که چشم

هاشو ¶سته بود و eشو �ه ·ش�� صند  تک,ه

متوجه * شدم که وق�� از روى دست.دادە بود

ە و �عدش MNانداز ها رد م�شم؛�ه آرو* لب 5از م,گ

فورى ل½شو ول م,کنه و 	ه آخ رgز هم �خاطر زخم ل½ش

.م,گه

!خدا	ا خوب مجازا�� برام در نظر گرف��  این…

ە �N³برام دردنا Lصحنه از هر شالق و زندا�!…

.eعتم رو cم�N کردم تا cم�N اذ	ت شه

.…!ب\خش,د خانوم

.چشمهاشو وانکرد اما ناله ى رgزى کرد
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!اومممممم … فgnا خانوم؟)دلم رو زدم �ه درgا( !…

اما من ادامه ى حرفمو گفتم.�از هم جواب نداد :

2.5K

1:09 PM

آە شبهای eد من

 Lب,مارستا�، Ãى ، درمون�ا �Nم دکgnب! 	ه…

…!جا که 	ه دارو بهت �دن؟

فقط منو �ه 	ه مسافر خونه.مزاحم نم�شم:آروم نال,د

 N̂ب!…

.ابروهام در هم شد و الل شدم

انتظار اینو که �گه واى عشقم.چه انتظارى داشتم

…!ممنون �ا�ت اینهمه لطفت؟

gن �Nک	سکوت پ�ش گرفتم و �ه این فکر کردم که نزد
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!ب,مارستان 	ا درمان�اە �ه آدرسمون کجا میتونه �اشه

روdروى درمان�اە ابولفضل نگه داشتم و در رو براش

!�از کردم و موندم تو دوراÃ که cمکش کنم 	ا نه

م MNاما �ا اینحال دستمو دراز کردم تا دس�ش رو �گ

که �ا اون حال خرا¶ش دستم رو چنان �ه شدت ·س

L خورد Mزد،که دستم �ه دیوارە ى ماش�.

توجه ب�ش از حد مردم �ه صورت فgnا عص̂� ام

م,کرد اما نم,دونم چرا ن�اهشون �ه من اینطور

.خصمانه بود و ح�� 	Y جلوى �ام تف انداخت

فgnا روى 	ک صند  �شست و من �ه صندوق رفتم و

ن�dت گرفتم و برگشتم که د	دم 	ه خانو* کنارش

�شسته و مشغول صح\ت بود و پوزخند تمسخdnر
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ى روى لبهاى فgnا �شسته بود L MNمن �ه آرو*.انگ

:نزد	کشون شدم تا حرفهاى اون خانوم رو ¶شنوم

تو رو تحت نظر سازمان.ع¾gزم من cمکت م,کنم

تو فقط جرأت داشته �اش و ازش شyا	ت! قرار م,دم 

!کن

این حرفها چ,ه؟! اع خانوم: من �ه حرف اومدم  !

آدم از دست ناموسش شyا	ت ب¡ینه اونوقت میون

 کنه؟
X

pاینهمه گرگ چطور زند!…

خانومه از جاى خودش �لند شد و دست �ه cمر زد

·س ¶ش�ن,م تا شما آقایون صورت طفل:و گفت

!معصوم ها رو �ه این حال و روز در ب,ارgن؟
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دست فgnا رو گرفتم و �ه آرو* �لندش.متعجب شدم

فت,م MNم �Nکردم و همونطور که �ه سمت مطب دک

!برو خدا روزgتو جاى د	ه حواله کنه:گفتم در رو زدم…

.و دوتا�8 وارد شد	م

ملت دیوانه شدند:زgرلب غر زدم !

دک�N �ه محض اینکه deلند کرد و فgnا رو د	د

از جاش �لند شد و �ه سمت فgnا اومد و دس�ش

رو گرفت و cمکش کرد روى تخت ¶ش�نه و �عد �من

ون:h°Ó زد MNبرو ب! !هروقت صدات کردم ب,ا داخل…

آقاى دک�N من شوهرشم:ابرو در هم کردم !…

ا�ه نبودى که خودم االن:دک�N پوزخندى زد و گفت

قلم دس�تو م�شکوندم که د	گه رو 	ه طفل معصوم
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 Lدست �لند نک�!

!اینا چشونه؟.چشمهام گرد شد … تو: رو �ه فgnا گفتم.

!بهشون �گو که cار من نبود

ون آقا:دک�N پوزخندى زد و گفت MNبرو ب !

�ه شدت مخالف! آقاى دکc �Nار �درمه:فgnا ب¾dون اومد

.ازدواج ماست

دک�N �ا تاسف eى تyان داد و مشغول معاینه

L عکس از پgnا.شد �عد از معاینه ى دقیق و گرف��

 د	دە
X

pد	ب د L¥ و 
X

Yخوش\ختانه فقط کوفت

م�شد که دک�N براش چندتا �ماد و داروى مسکن

.تج�gز کرد
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منو بN̂ 	ه مسافرخونه:تو راە برگشت بود	م که فgnا گفت !

.ابروهامو تو هم کردم

!من هنوز نمردم که تو م,خواى برى مسافرخونه

!نم,ام:نال,د ارم… L MNا توش نم� h¼تو خونه اى که تو �ا!

میN̂مت اونجا و خودم از خونه!�اشه:پوزخند زدم

 h¼ون تا تو اونجا راحت �ا MNم,ام ب! … و تا د	دم(

د	گه هم حرف �شنوم)دارە دهن �از م,کنه ،h°Ó زدم !

.اون ب,چارە هم سا³ت شد

ى رو جلوى در.وارد کوچه که شد	م  MNجمع,ت کث

.خونه د	دم

…!�خاطر حال �د مادرم روح از تنم پgnد

́� براش افتادە !نکنه اتفا eعتم رو زgاد کردم…
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L پ,ادە Mو پ�ش �اى جمع,ت ترمز زدم و از ماش�

L که خواستم �ه سمت خونه �دوم ، Mشدم و هم�

چشمم �ه ̂� ام و ى شا¼ �لند افتاد و همزمان

gن دزد:رهنما �ا دوتا جوون �ه سمتم دوgدند MNگ�

……!ناموس رو

.آقاى رهنما �ه سمت من دوgد و 	قه امو جمع کرد

!دزد ناموس مو از خونه ام… �Nدخ p ا اجازە�

!بردى؟ مو ازم �دزدى؟… �Nبهت اجازە داد دخ p!…

هرجا!دخ�N شما زن منه:دست روى دس�ش گذاشتم

 م,کنه.من ��م م,اد
X

pهرجام من هستم زند .
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نوچه هاش �ه سمت من اومدند و دستهامو گرفتند

چون زخم شالق خوب �شدە.و ·شتم قفل کردند

سوزشش �شون.بود نمیتو�ستم cارى انجام �دم

!م,داد همونطورى هم نصف زخمها �از شدند

پوفیوز: آقاى رهنما مش�� �ه شyمم زد و فgnاد زد !

!زنته؟ … !کدوم زن؟ ک> که تو خ,ابون بهش تجاوز…

!کردى شدە زنت؟ … امروز 	ا تو!!!!!رو سنگهاى ب,ابون

…!زندە م,مو�L 	ا من

اما من فgnاد زدم.دوستهام �ه سمتمون اومدند :

!جلو ن,این … !این آقا �در خانوممه م\ادا انگش�تون…

…!بهش �خورە

!خفه شو:رهنما مش�� �ه دهنم زد من �ا تو هیچ…

61



!�سب�� ندارم …  Lتو دزد ناموس م�..! �Nمتجاوز دخ

!من …!قاتل من و مادرش…

نزن �ا�ا:صداى فgnاد فgnا میون جمع,ت 5م شد

…!نز�ش

و �ه سمت ما دوgد و جلوى من ا�ستاد و دستهاشو

.از هم �از کرد

!تو رو �خدا نز�ش …  م,کنم
X

Y� هرجا �خواى!هر��

!م,ام  …!فقط نز�ش…

L افتادە بود و موهاى خرما�8  Mش �ای�e شالش از

.قشنگش تو هوا �خش شدە بود

حول و حوش صد نفر آدم اونجا بودند که همه �ه
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ە شدە بودند MNا خgnتم �اال زدە بود.ف MNدستهامو از.رگ غ

تو دستهاى اون دوتا لندهور دراوردم و شالشو رو

!نه: eش مرتب کردم �ه ق,مت مردنمم �اشه…

 L Mارم ناموسمو ازم جدا کن� L MNنم! !من متجاوزم…

!حق دارى … تو خوش\خت. �Nف م,دم دخ he اما قول

.کنم

رهنما �از �ه سمت من دوgد و مش�� حواله ى صورتم

¼ �Nاز �� من خوشش اومدە بود؟!!عل,ک و احوال

ازکنار من رد شد و �ه سمت اتاق خودش رفت .

تو االن درگMN م�L !زgاد بهش فکر نکن  !

�ه سم�ش برگشتم خدا	ا 	ع�L این دخ�N شفا پ,دا م,کنه؟

!من که اصال ام,د ندارم
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�ه سمت اتاق مادرم و فرشته برگشتم .

من رفتم!مامان  !…

وسط راە ا�ستاد و �ا نا�اورى �ه سمت من

کجا؟: ترد	د داشت ، اما پرس,د.برگشت  …

چرا براش سوال.من هم متعجب ن�اهش کردم 

!شد؟ … مغازە: جوا¶ش رو �ا تعجب دادم !

…مغازە ی کجا؟

م ceار  MNه مغازە ی.مغازە ى خودم !دارم م	

.مyان,Y دارم

�ه سمت من برگشت.آشyارا متوجه ی ترسش شدم .

·س من چyار کنم؟

قرار ن�ست cاری �ک�L : �ا تعجب ن�اهش کردم 
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م,مو�L پ�ش مامان و فرشته تا من ب,ام .

توp برم,گردی؟: ابروهاش ب�ش�N درهم شد …

معموال شب:ش,طنتم 5ل کرد و �ا �دج6> گفتم

برم,گردم .

شب؟: چشماش گرد شد و آب ده6شو قورت داد !!!

من تا اونموقع چyار کنم؟

!نم,دونم 	جوری خودتو eگرم کن

آخه من اینجا �� دارم خودمو eگرم:�احرص گفت 

نم�شه نری ceار؟:) و �عد �ه حالت زارى گفت(کنم 

�مونم خونه که �� ¶شه؟: �اش,طنت گفتم  توکه منو …

!تو اتاقت راە نم,دی
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د	گه ceار!رات �دم مشyلت حل م�شه:�ا غ,ض گفت 

ی؟ MNنم

م اما قول م,دم ظهر:دستهامو تو جی\م کردم و گفتم  MNم

…!ب,ام خونه ،اونم فقط �خاطر تو

مرت,که ی مزخرف:�احرص �ه سمت من اومد و فgnاد زد

؟ Lمنو مسخرە م,ک�

نم,دونم �� شد که 	ه مرت\ه زgر �اش خا  شد و

نزد	ک بود که �ا e �ه کف ح,اط �خورە که من تو هوا

…!گرفتمش

ە شد و من �ه لبهاش MNاون تو چشمهام خ!

!چقدر خوش فرم بودند

L : زgر ل̂� گفت  MNمرت,که ی ه !…
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اصال:و همونطور که از �غلم در میومد هلم دادوگفت

م!نم,خوام برگردی �Nی من راحت MNهمونجا �م !

1.7K

1:09 PM

آە شبهای eد من

L پرت شدم و همونطورى فgnاد زد Mکرد که روى زم�:

!خفه شو … م رو هم رو دوشت. �Nمن جنازە ى دخ

ارم L MNنم!….

فgnا فgnادى کش,د و �ه سمتم دوgد و کنارم زانو زد

L �لند کنه Mم کرد تا منو از روى زم�yمc اما نوچه هاى.و

رهنما �ه سمتمون اومدند و تا خواس�ند دس�شونو

�ه سمت پgnا دراز کنند من بهشون پgnدم .

L ا�ه فقط نوک انگش�تون Mخودتونو مردە فرض کن�
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.…!�ه ناموس من �خورە

gن ب,ار6gش:c مکث کردند که رهنما فgnاد زد MNگ� !

تا خواس�ند �ما نزد	ک ¶شن ، صداى آژgر �ل�س

خدا	ا شکرت.�لند شد !…

مامور ازمون خواست تا براى اداى توضیح همه

�ه ادارە ى آÍاÃ بgnم .

رهنما �ه فgnا ن�اە کرد و همینکه دس�ش رو دراز کرد

ە ، من مچ دست فgnا رو گرفتم و MNتا دس�ش رو �گ

.اونو �ه سمت خودم کشوندم و �ه س�نه ام چسبوندم

دندوناشو رو هم سای,د و �ا چشمهاى برز�L اش

ە شد MNا.�من خgnە شدم و ف MNمنم تو چشمهاش خ
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L کشوندم Mدر جلو رو �از کردم و.رو �ه سمت ماش�

.آروم و �ا مال	مت cمکش کردم تا سوار ¶شه

L انداخته بود و �ا گوشه ى شالش �ازى Mشو �ای�e

چشمهام که.منم زgر چش ن�اهش م,کردم.م,کرد

فت MNش م,خورد دلم ضعف مÓدلم م,خواست.�ه صور

دلم م,خواست براى.دست دراز کنم و نوازشش کنم

زخمهاش مرحم ¶شم ،اما چه کنم که مس½ب همه ى

.زخمها خودم بودم

Ĺ �شد اما �ه محض رس,دن.تا ادارە ى آÍاÃ حر

	ادت �اشه اون �درمه و ا�ه �خاطر:پgnا �ه حرف اومد

.…!cار تو نبود ما االن هیچ مش�y نداش�,م

خودم م,دو�ستم و قصد.�ا تأسف g¾deر انداختم
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.حرف زدن رو هم نداشتم

جناب eگرد �عد از ش6,دن همه ى حرفهاى ما خطاب

!خوب حاال شما �گو: �ه فgnا گفت م,خواى برى خونه…

…!ى �درت 	ا شوهرت؟

.نفس تو س�نه ى من و رهنما ح½س شد

شوهرم:فgnا رو �ه �درش کرد و آروم گفت !

!پوففففففف وق�� روشو �ه سمت �درش کرد…

.نفسم در نمیومد

آقاى رهنما: جناب eگرد خطاب �ه رهنما کرد و گفت

 L Lک� 
X

pن زندgد خوش\خت. بزار	دى شا	خدارو چه د
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!شدن و من و شما �شس�,م ح°Óشونو خورد	م

،!برم,گردە:رهنما پوزخندى زد !ا�ه دخ�N منه برم,گردە…

!خوب چه به�N :جناب eگرد گفت اونوقت خودش…

ى ن�ست MNادعاى طالق م,کنه و احت,اج �ه اینهمه درگ!

من هم ای6\ار رو گذشت.·س تا اونروز صN̂ کن,د

م,دم و  �ار �عد مجبور م�شم برخورد قانو�L �اهاتون

cار شما نزد	ک بود �اعث دعواى دسته جمå.�کنم

.…!تو خ,ابون ¶شه که جرمش خ,� سنگینه

ە MNرهنما سا³ت شد و �ا چشمها�8 خون\ار �ه من خ

ون اومد	م.شد MNم و ب	از جامون �لند شد .

L رهنما رو �ه فgnا گفت در خونه ى من:موقع رف��

و  اینو 	ادت �اشه �دون!هم�شه �ه روت �ازە
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م این �اشو تو!حضور این حروم زادە MNد من �م	ا �ا	

ە تا من قبولش کنم! خونه ى من بزار MNا این �م	 !

د، 	ا اون L MNگه اى این حرف رو �من م	ا�ه کس د

…!زندە م,موند 	ا من

ش و خودش خ,� �د کردم و �Nاما من در حق دخ

.االن بهش حق م,دم که �س½ت �من �د حرف بزنه

L انداختم و خودم رو �ه �ش6,دن زدم Mمو �ای�e.

زgر چش ن�اهش کردم.فgnا هم فقط eتکون داد .

هم �غض کردە بود و لب ورچ,دە بود ، هم اشک تو

.چشمهاش جمع شدە بود

خدا	ا 	ه توا�L �دە تا بتونم خوش\خ�ش کنم و از
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 درd,ام
X

pمند he این.

رهنما رفت و فgnا همچنان �ا چشمهاى اشY ن�اهش

م اما �ه شدت.م,کرد MNدست دراز کردم تا �ازوشو �گ

طورى که آخ خودش هم دراومد.دس�ش رو کش,د .

د و از اشک برق L MNا چشمها�8 که تنفر توش م�ج م�

د،رو �ه من گفت L MNم: L� L MNگه �ه من دست نم	د !

L رفت و صند  عقب �شست Mو �ه سمت ماش�.

L شدم و حرکت کردم Mاز آینه ى عقب.منم سوار ماش�

د	دم که چشمهاشو ¶ست و �ه ·ش�� صند  تک,ه

فکر کردم خواب,دە اما وق�� رس,د	م �لند شد و.داد

.صاف �شست و �عد �ه آرو* پ,ادە شد

فرشته درو که �از کرد از خوشحا  نم,دو�ست
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!چyار کنه مادرم هم �ا منقل اسÔند �ه سمتمون…

اما فgnا خ,� eد.اومد و فgnارو �ه آغوش گرفت

L جوا¶شو داد و �عد رو �من گفت Mکجا:و سنگ�

احت کنم؟ �Nمیتونم اس!

از این برخوردش خوشم نیومد اما مجبور بودم سکوت

و�8 هر. کنم heاما مادرم اصال ناراحت �شد و �ا خو

.چه تموم تر �ا دست اتاق منو بهش �شون داد

!�فرما _ …!فرشته خانوم رو بN̂ �ه اتاقش…

ل\خند تلLÙ روى. چقدر این زن بزرگ و �خشندە بود

.ل\م �شست وdا چشم فgnا رو دن\ال کردم

·س من هم �ه دن\الش رفتم.سا³ش دستم بود .
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ش �ه اتاق رنگ و رومو برگردوند L MNآم MNن�اە تحق.

.از خجالت و تحقMN مردم و دم نزدم

م:�ه آرو* گفتم MNمن شاممو م,خورم و م .

الزم ن�ست:اونم �ه آرو* جواب داد .

ها و حرف ش6,دنهاى امروز 	ادم رفت MNتموم تحق.

.فقط این جمله ملòه ى ذهنم شد

!!!!!!الزم ن�ست

…!	ع�L منو قبول کردە؟

ە شدم MNا چشمها�8 مشتاق بهش خ�.

تو خونتون اتاق زgاد: پوزخندى �من زد و گفت

	ک�شو انتخاب کن �خواب! دارgن !…

!اونا مال مستاجرهاس:پوزخندى زدم مال ما…
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L سه تاى اینورە Mهم�!…

تو همونها:مک�ç کرد و گفت.چشمهاش گرد شدە بود

!�خواب !فقططططط تو اتاق من ن\اش…

چپ چ�� بهش رفتم و

1.7K

1:09 PM

آە شبهای eد من

دلم.از اتاق خارج شدم

gن و خواست�L : م,خواست ��م MNفک کردى چقد ش

؟ !هس�� … وگرنه تو!�ا�ا من مست بودم نفهم,دم.

L ن�س��  Mانقدام دل6ش�! … ە ى خودش,فته. �Nدخ !….

دم L MNفتم ،�ا خودم غر م MNم L Mهمونطور که از �له ها �ای�:
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ە ى توه �Nدخ! … !چه توهم هم برش داشته … هه. !…

!ان�ار قرارە �از هم خN̂ى �اشه کور خوندى ا�ه فکر…

کردى �ا اون صورت درب و داغونت ک> �از هم سمتت

.…!ب,اد

اما مغزم ̂� ارادە در حال حال̂� کرد�ش بود !….

!اونو تجسم م,کرد 	ه اندام جذاب و سک> تو �غل…

!جاشو

!	ه cمر �ارgک …	ه �اَسـ… !استغفرهللا … خوب روتونو(

نم L MNکن,د اونور وق�� دارم راجع �ه ناموسم حرف م!)

 L Ĺ واس گف�� صورت معصوم و قشنگش که د	گه حر

!نداشت …!لوندى اش که د	گه تعgnف کرد�L نبود…
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ى برام مهم نبود،چرا این �Nا من که تا �حال دخ	خدا

!!!دخ�N شدە همه ى فکر و ذهنم … 	ه لحظه از خ,الم.

ە MNون نم MNب!…

!رفتم تو مطبخ … مادر ب,چارە ام.ل\خندى رو ل\م �شست

!سنگ تموم گذاشته بود ى… LN̂غ و سnزرشک �لو �ا م

!�لو �ا ماه,چه .از ·شت �غلش کردم و eشو بوس,دم…

cمک کن,د �ا فرشته سفرە:اونم دستهامو بوس,د و گفت

.رو پهن کن,د و خانومتو صدا کن شام �خورgم

!اوفففف …  cمت نکنه
X

pخدا از بزر! L چند… Mتو هم�

!دق,قه دلم براى اون خودش,فته ى توه تنگ شدە بود

ون و فرشته رو صدا کردم و �ا MNزودى از مطبخ زدم ب

cمک هم سفرە رو چ,د	م و من هم شام رو بهونه کردم
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دوتا تقه �ه در زدم و منتظر شدم.و �ه اتاق فgnا رفتم .

c مکث کردم و دوdارە درو زدم.جوا̂� �ش6,دم .

.�از هم جوا̂� نیومد

!نکنه؟.هول برم داشت … درو وا کردم و ̂� اجازە.

.واردشدم

.eشو تو متyا فرو کردە بود و زار زار گgnه م,کرد

L چهار زانو �شستم Mه سم�ش رفتم و کنارش روى زم��.

مد�� ن�اهش کردم .

…!نم,دو�ستم �� �ا	د ��م و چyارى انجام �دم

eشو �لند کرد.دستمو دراز کردم و شونه اشو گرفتم

اومدى:و ن�ام کرد و دوdارە روشو برگردوند و گفت
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؟ Lچیو ب¡ی�! … !ذل,ل شدن منو؟ … حاال هرى!د	دى؟. !…

�� م,گفتم؟. خجالت کش,دم  !…

شونه اشو گرفتم که اونو �ه سمت خودم برگردونم که

.فgnادش �ه هوا رفت

!آخخخخخ _ ففف… h°ولم کن ب�!….

آخ که دلم م,خواست تو این موقع,ت نبودم تا آدمش

اما هیهات.کنم !….

دم و دست رو cمرش گذاشتم h°دندون رو هم ف.

همه ى اینها تقصMN منه.من معذرت م,خوام _ !…

 انجام م,دم.هرcارى �خواى م,کنم
X

Y� تو فقط.هر��

…!�گو �� آرومت م,کنه؟

ە شد MNشو �لندکرد و �ا نفرت تو چشمهام خe:فقط
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!مرگ توئه که منو آروم م,کنه ى؟… MNم,م!….

ە شدم و زمزمه کردم  MNبراى تو: �ه چشمهاش خ

…!آرە

براى من اداى عاشقهارو:از جاش �لند شد و فgnاد زد

!	ادت رفته چجورى ازدواج کرد	م؟!در ن,ار ازدواج…

؟!!!!اج\ارى Lا این حرفها م,خواى چیو ثا�ت ک�� !…

!�� م,کفتم؟.فقط ن�اهش کردم مهرت تو دلم �شسته…

L م�شه؟ Mو دارە �ا خون من عج�!…

…!اینکه برام مه

چقدر برام خوشحال:پوزخندى زد و روشو برگردوند

!کنندە اس که براى متجاوزم مهم ام
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.ل\خند محوى �ه ل\م �شست و بهش ن�اە کردم

م,دو�L :برگشت �ه سمت من و �ا حرص ادامه داد

…!ا�ه توى لعن�� نبودى من االن اونور آب بودم؟

!فgnا: آÃ کش,دم  … !این eنوشت من و توئه م,دونم…

 تو اصال ارزش ندارە
X

pرابر زندdمن در 
X

pاما قول.زند

!م,دم برات شوهر خو̂� �اشم  که تو خونه ى…
X

pزند

اما سå م,کنم.�درت داش�� رو نمیتونم ¶سازم

!cمبودى نداشته �ا¼h و تو آسا�ش و راح�� بزارمت

L �ه دور و ورم ن�اە MNآم MNتحق Ãپوزخندى زد و �ا ن�ا

ە شد MNارە �من خdکرد و �عد دو.

دم و لبهامو روى هم سای,دم h°مشتم رو �ه هم ف:

واستا.م,دونم که ه,�Ù ندارم،اما خوش\ختت م,کنم
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!تماشا کن … Lارم ح°ت �ه دل �مو� L MNنم!…

!نم,خوام: �ا خشم گفت … Lنم,خوام تو خوش\ختم ک�.

ى ندارم L MNمن ح°ت �ه دل چ.

!پوففففف !م,دونم … … !م,دونم تو cمبودى تو…

 ات نداش�� 
X

pگه! زند	م,دونم بهت �د کردم اما االن د

!تموم شدە º و قانو�L من هس�� … he االن تو زن!

!!!که �� :چشمهاى خوش�لشو از هم درgد ب,ام…

!بهت خدمات �دم؟ .	قه اشو از هم �از کرد…

!ب,ا _ .…!ب,ا خدماتتو �گMN و برو…

�ا اینکه تموم وجودم.نم,خواستم ب¡ینم.رومو برگردوندم

د فقط 	ه ن�اە ازش م,خواد L MNداد م.
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من زنتم:صورتمو گرفت و �ه سمت خودش برگردوند !

º و قانو�L ات he زن!!! N̂ب,ا ف,ضتو ب !…

جناغ س�نه اش مثل صورÓش.الÝ م,مردم و نم,د	دم

.کبود شدە بود

�� داشتم ��م؟.فقط ن�اهش کردم !

فgnا

.ن�اە متأسفش روى س�نه هام زوم شدە بود

ە شد و گفت MNاش م,مردم: �ا ناراح�� �من خc !….

.ناخودآÍاە ل\م �ه پوزخندى �از شد

L انداخت و در حال,که از جاش �لند Mشو �ای�e

ە:* شد،گفت L¥شام حا! م,�م فرشته برات…
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…!ب,ارە

دلم نمیومد.بوى کرە و زعفرون تو cل خونه پ,چ,دە بود

.�ه اونهمه شور و شوق مادرش ̂� اعتنا�8 م,کردم

�ا سس�� از جام �لند شدم.گرسنه امم بود .

همه eدر گgn\ان بودند.وق�� در اتاق رو �از کردم .

ە شدند MNلند کردند و �ا تعجب �من خ� e یهو.

1.7K
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آە شبهای eد من

مادرش فورى از جاش �لند شد و �ا شوق و ذوق �ه

!واى ى ى ى دخ�N 5لم:سمت من اومد فک کردم …

…!خسته اى،م,خواستم غذا رو برات ب,ارم تو اتاق

اشyا  ندارە:خودم رو کشتم تا ل\خند cمجو�L بزنم  !
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روdروى فراز �شستم و ن�اە کوتاÃ �ه چشمهاى

.مشتاقش انداختم

فورى ¶شقاب برداشت و از هردوتا غذا برام رgخت

نوش جونت:و جلوم گذاشت و گفت !

¶شقاب رو برداشتم و غذارو.�دون اینکه جوا¶شو �دم 

.تو 	ه ¶شقاب د	گه cم کردم

ى �شد: مادرش گفت L MNزم این که چg¾خور جون.ع�

ى MNگ�!…

!غذام همینه

!مختÚ و مف,د فراز ¶شقاب منو گرفت و جلوى…

.خودش گذاشت
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واى که عجب دست �خ�� داشت.چندلقمه اى خوردم !

!مح°h بود اما ح,ف که خونه و آدمهاش برام غgn\ه…

.بودند

نتو�ستم ادامه �دم.دوdارە �غض �ه 5لوم �شست .

L همه اشون.دست کش,دم و آروم Óشکر کردم Mن�اە غمگ�

احت کن:مادرش آروم گفت.رو من �شست �Nبرو اس !

…!�ه فرشته م,�م ب,اد رو ت6ت �ماد �ماله

!نه! نه:فورى گفتم نم… L MNالزم ن�ست خودم م.

!هرجور راح�� ! �اشه مادر …  MNى.ش½ت �خ L MNچ

.احت,اج داش�� �گو برات ب,ارgم

ش¡تون �خMN .ممنون .

قرص هارو خوردم و پ,مادهارو روى.�ه اتاقم رفتم
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اهنمو درآوردم تا روى تنم بزنم که.صورتم زدم MNپ

.نا�هان در �از شد و فراز سی�L �ه دست وارد شد

ە شد و MNدە هنگ کرد و �ه من خ	ند �Nب,چارە ى دخ

اهنم روجلوى تنم گرفتم MNکش,دم و پ Ãمن جیغ کوتا.

خونه اتون در ندارە؟: �اعص\ان�ت غرزدم

مندە:ن�اهشو فورى برداشت he! دستم سی�L بود…

.نتو�ستم

�فرما.سی�L رو بزار !…

Ĺ .سی�L رو گذاشت و برگشت ان�ار براى زدن حر

فت MNلنجار مc این �ا و اون �ا م,کرد و �ا خودش.

؟:ب,حوصله ن�اهش کردم و گفتم
X

Y� ى م,خواى L MNچ
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!اوممممم: �ه تته پته افتاد … ە L MNچ! … براى �ماد زدن cمک.

.…!م,خواى؟

!آرە:پوزخندى زدم … !اونم از تو. من از تو cمک:و غgnدم …

م.نم,خوام MNح�� ا�ه قرارە �م! … حاال �فرما. !…

ماساژ درما�L !منتظر بود ��م آرە.ودرو براش نگه داشتم

وع کنه he رو! !ن�ست خ,� سا�قه ى خو̂� هم داشت…

.ن�اە ناراح�شو �من انداخت و �عد از چندثان,ه برداشت

!ش½ت �خMN : آروم زمزمه کرد ى احت,اج داش�� … L MNچ

.من اتاق �غ� ام

 L Mى �ای�e سکوت کردم و برو بر ن�اهش کردم و اون �ا

.انداخته از اتاق خارج شد

Ĺ کردم L و پو Mاهنم رو انداختم �ای� MNپ.
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.�اززز در �از شد و فراز وارد شد

.ای6\ار وق,حانه دست �ه cمر زدم و برو بر ن�اهش کردم

م eخ شد و g¾deر انداخت و گفت he ادم:از	

.رفت برات رختخوابتو پهن کنم

L پهن کرد Mو �ه سمت رختخواب رفت و اونو روى زم�.

�از هم �اeى.من همونطور دست �ه cمر ن�اهش کردم

L انداخته درحال خروج گفت Mمک:�ای�c ا�ه ….

cمک!نم,خوام :دندونهامو رو هم سای,دم و جوا¶شو دادم

شب خوش!نم,خوام !…

وق�� خارج شد �ه هر زحم�� بود در رو ·شت eش

�از هم 	اد.چفت کردم و روى رختخواب دراز کش,دم
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مادرو �درم اشک �ه چشمهام آورد و �از هم مثل

.شبهاى ق\ل �ا چشمهاى خ�س از اشک �ه خواب رفتم

فراز

!پوففففففف ون… MNە ى خودش,فته منو از اتاقم ب �Nدخ

�ا�ا آخه من از وق�� چشم �از کردم،تو اون.انداخت

حاال جاى د	گه خوا�م نمیN̂ە. اتاق خواب,دم !

.ش,طونه 	Y زد ·س گردنم

ە اینطور �Nو اصال واس دخ 
X

Y,تو که راست م

…!ب,قرار ن�س�� 

.لب و لوچه ام آوgزون شد

!خوب زنمه .…دوس�ش دارم…
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:̂� فرهنگ نزاشت حرف از دهنم درآد،فورى گفت

!هی�ی�,ععععع … !!!نزن این حرفو فراز آبرومونو…

!بردى 	Y ندونه فک م,کنه تو �ا انجام تمام مراحل…

خواست�ارى و �له برون و گروە خون و ازدواج کردى…

 h<¶که حاال اینطور ب�تا! �ا�ا برو �خواب که مثل…

…!مرداى زن دار دارى �ه حال خرا̂� م,ف�� 

.خندە ام گرفت

.…!!!!آخ که حرف دلمو زد

!م,خوامش …!�د م,خوامش…

خودم هم نم,دونم چجورgه که اینهمه بهش حس پ,دا

1.6K
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آە شبهای eد من

�ا اینکه نم,دونم.اما م,دونم که ب,قرارش شدم.کردم

!این ب,قرارى از چه نوع,ه …!اما �از هم ب,قرارشم…

ە شدم MNتو ح,اط لب حوص �شستم و �ه در اتاقش خ.

.چند دق,قه اى �شدە بود که برق خاموش شد

هنوز:�از هم �شستم؛اونقدرى که د	گه ش,طونم گفت

…!ناام,د �شدى؟

!چرا  … و از جام �لند شدم و �ا eى افتادە �ه اتاق.

ب,چارە از امشب �ا	د �ا مامان م,خواب,د.فرشته رفتم .

عطشم براى خواب,دن �ا اون.رختخواب رو که د	دم

!ب�ش�N شد و انقدر غلت خوردم تا خوا�م بN̂ە

�ه محض اینکه چشمهام گرم افتاد،صداى جیغ فgnا
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اصال متوجه �شدم چطور از جام.از خواب ب,دارم کرد

فتم، MNادمه که وق�� داشتم از �له ها �اال م	دم فقط gnپ

ى ن�ست:خطاب �ه مادرم و فرشته گفتم L MNن!چgnشما ب

 L Mخواب��!…

مجبور شدم درو هول.درو زدم،اما مرتب جیغ م,کش,د

.�دم و وارد شم

د و جیغ م,کش,د L MNتو خواب دست و �ا م.

�ه سم�ش رفتم و کنارش �شستم و تکو�ش دادم و

.ب,دارش کردم

!اوە اوە فکر کن خواب درا³وال ب¡ی�L و �عد ب,دار…

…!¼h ب¡ی�L �االى eت �شسته

محyم �غلش کردم و.منو د	د جیغ هاش �لندتر شد
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د	گه ل÷د هم.دست روى ده6ش گذاشتم اما �دتر شد

د L MNم.

.خدا	ا چyار کنم

صورÓشو روdروى خودم نگه.یهو 	ه فکرى �ه eم زد

فgnا من خ,� دوست دارم:داشتم و گفتم !…

و لبهاشو �ه دهن گرفتم و اجازە ندادم لب از لب �از و

اLS کنه �Nا اع	! … هرچند براى چند ثان,ه شوکه شد و.

اما من محyم نگه.�عدش �از 	ه مدت ل÷دپرو�L کرد

اش داشتم و انقدر حسم زندە بود که واقعا تو حس

رفتم و ناخودآÍاە چشمم ¶سته شد و �ه شدت

!بوس,دمش
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�عد چند.اونم �عد مد�� آروم گرفت و ̂� حرکت شد

دق,قه چشمهامو وا کردم و ن�اهش کردم که �ا چشمها�8 

ە شدە بود MNسوا  �من خ!

فgnا دوس�ت دارم:لب زدم .

دم h°شو �ه س�نه ام فe و.

.	ه مرت\ه زد زgر گgnه و منو محyم �غلم کرد

!من د	گه ه,چکس رو ندارم … )وزار زد.( 

!ه�ششششش … !من پ�شتم … اجازە.تو منو دارى

…!نم,دم ک> اذی�ت کنه

همونطور که موهاشو دور انگشت س\ا�ه ام لوله م,کردم و

.ولش م,کردم؛د	دم چشمهاش خمار شد

.�ه cارم ادامه دادم
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!خخخخ … لم خواب,د�شو.یواش یواش خوا¶ش برد

…!	ادگرفتم

L شد،روى Óشک درازش دادم و �االى Mخوا¶ش که سنگ�

ح�� �ا این صورت س,اە شدە هم.eش �شستم

!لوند و دل6ش�نه … فت. MNآخ که دلم براش ضعف م !…

کنارش �ا فاصله ى c دراز کش,دم و همچنان

ە بودم MNبهش خ.Y	 ه کنار,dآخ که چه احساس خ�

 h<که متعلق بتوئه دراز �ک! …!هر چند تورو نخواد…

!هرچند ازدواج اج\ارى بودە �اشه … خودمو آروم �ه.

.سم�ش کش,دم و آروم دستمو از زgر گرد�ش رد کردم

آخ که ح�� این تصاحب یواشY هم �ه دلم می6شست؛
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.…هرچند ا�ه ب,دار بود،دمار از روز5ارم در* آورد

…!اما �از هم لطف خودشو داشت

ە شدم تا خوا�م برد MNانقدر بهش خ! … و آخ که چه.

 L�g MNخواب ش!…

فgnا

آفتاب که �ه چشمم خورد ،چشم �از نکردم ،و  ل\م

.�ه ل\خند وا شد

L �ار �عد مدتها راحت وآروم Mنم,دونم چرا، اما براى اول�

.خواب,دم

تازە داشتم �ه فکرهام �ال و پر م,دادم که بوى عطر

.	Y رو تو نزد	Y ام اس�شمام کردم
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ى صورتم �Nاە �از شد و تو دوسان�� مÍهام ناخودآòل�

ج,Lå .	ه صورت مردونه د	دم که خ,� راحت خواب,دە بود

.کش,دم و از جام پgnدم

اون هم فgnادى زد واز جاش پgnد و کنار رختخواب

.�شست

…!چ,ه �� شدە؟

تو اینجا چyار:چشمهامو از هم درgدم و فgnاد زدم

؟ Lم,ک�!…

!من اینجا چ,yار م,کنم؟:eشو خاروند … و �ه اینور(

!آهان)و اونور ن�اە کرد … !د�شبو 	ادت رفت؟ cابوس…

!د	دى؟ … نم,دونم!من اومدم اینجا و �االى eت �شستم.
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p خوا�م بردە .

!د�شب؟.ابروهامو تو هم کردم 	خردە �مغزم فشار…

.آوردم

!هی�ی�یع … 	ادم افتاد. .

�الشت رو برداشتم و ق\ل اینکه �خودش ب,اد و از

!خودش دفاع کنه تو صورÓش ک�d,دم

…!تو چه غلª کردى؟

!اى �ا�ا … !مغزمو پوکوندى مثل اینکه 	ادت رفته…

!چطور جیغ جیغ م,کردى … خواستم آرومت کنم. !…

!!!!برو 5مشو … ون. MNاشو از اتاقم برو ب�! دفعه ى…

�عدى ا�ه مردم هم خ,ال ورت ندارە ،اجازە ندارى

.…!تو اتاق من �ا �ذارى
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!خ,له خب �ا�ا:ابرو درهم کرد و گفت حاال ان�ار ن�dرشو…

…!آوردە

فت ،زgر لب MNون م MNو در حال,که �ا عص\ان�ت از اتاق ب

	ادش رفت چجورى جیغ جیغ م,کرد: غر زد !…

دفعه ى �عد مردم هم e قN̂م ن,ا:کفرى شدم و گفتم !

.درو بهم ک�dوند و از اتاق خارج شد

دلم م,خواست �ا.انقدر عص̂� بودم که حد نداشت

از حرص روى Óشyم �شستم.cله تو صورÓش �ک�dم

1.7K
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آە شبهای eد من

ە شدم تا اینکه خواهرش براى MNو �ه در و دیوار خ

.ص\حانه صدام کرد
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فورى از جام �لند شدم و از اتاق.گرسنه ام شدە بود

ون اومدم MNا ابروها�8 در هم ل\ه ى حوض �شسته.ب�

.بود و 	ه دس�ش تو آب بود و مشغول �ازى بود

L اومدم Mمنم ابرو تو هم کردم و از �له ها �ای�.

.رفتم لب حوض �شستم و صورتمو شستم

فرشته:صداش �لند شد !

؟ h¼جانم دادا!

…!	ه حوله براى زنداداش ب,ار

!اوففففففف … این cلمه زنداداش رو طورى غل,ظ گفت که.

چقد من از cلمه.حرصم دراومد.از صد تا فحش �دتر بود

!زنداداش �دم میومد
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ە شدم و �ه فرشته که حوله رو �ه MNا غ,ض بهش خ�

اونم همونطور که ابروهاش.دستم داد ل\خندى زدم

تو هم بود از جاش �لند شد و چشمY �من زد و �ه

سمت اتاق مادرش رفت که من 	ه زgر �ا�8 براش

نفس تو.گرفتم و اونم �ا e �ه سمت �له ها eخورد

س�نه ام ح½س شد که خدارو شکر خودشو جمع و جور

!کرد و شق و رق شد و ا�ستاد و برگشت �ه سمت من

فgnا خانوم! �گرد تا �گرد	م !…

منم از حرص eمو چرخوندم و زdو�L براش دراوردم :

.…!اووووووووم

انقد تو فکر خودم غرق بودم که متوجه �شدم و ت�� 
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.�ه فرشته خوردم

فرشته برو بر ن�ام کردو �عد �ا تعجب �ه اتاق فgnا

ە شد MNخ.

ە شدم و �عدش MNمنهم هول و دس�¹اچه بهش خ

ان�ار دزدى کردە �اشم،�ه تته.�ه اتاق فgnا ن�اە کردم

ە شد و ل\خندى MNپته افتادم،فرشته �ا ش,طنت �من خ

چرا انقدە هو ؟!چ,ه خانداداش:زد و گفت !

چپ چ�� بهش رفتم و از کنارش رد شدم و �ه

.دس�شو�8 رفتم

وق�� e حوض دستهامو م�شستم،فرشته براى

.ص\حونه صداش کرد
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ون اومد MNانقد لف�ش دادم تا از اتاق ب.

�ه محض د	دن من چشم غرە اى �من رفت و

.e حوص اومد و آ̂� �ه دست و صورÓش زد

:محض ش,طنت فرشته رو صدا زدم و غل,ظ گفتم

!	ه حوله براى زنداداش ب,ار

!چشمهاش گردشد و پرە هاى بی�L اش �از شد

!اوففففف م تو �غلم و… MNچقد دلم م,خواست �گ

!�چلونمش از کنار حوض �لند شدم و چشمY بهش…

زدم و خواستم از کنارش ردشم که 	ه ·شت �ا بهم

L کنه که شا�س آوردم Mک بود منو �خش زم�	زد و نزد

!خودمو جمع و جور کردم

ە ى eتق �Nدخ! … !درست م,کنم … برگشتم �ه سم�ش و.
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�گرد تا �گرد	م فgnا خانوم:گفتم !…

.گرد�شو �ه رقص آورد و زdو�شو برام دراز کرد

…!استغفرهللا…آخ که دلم م,خواست زdو�شو �ه دهن

این ش,طون درون منم که د	گه دارە از خودم جلو

…!م,فته

!e سفرە �شستم و چشم �ه در دوختم تا وارد ¶شه

�ه محض اینکه وارد شد و چشمش �من افتادابروهاشو

.در هم کرد و کنار مادرم �شست

لیوان چا�8 رو �ه سم�ش گرفتم و شکر رو کنارش

اول 	ه چپ چ�� بهم رفت و �عد شکر رو کف.گذاشتم

.دس�ش رgخت و مزە کرد
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شکرە:مادرم �ا تعجب گفت !

.من ��� زدم زgر خندە

.انقدرام �چه ن�ستم اینطورى جN̂ان کنم__

.چشم غرە اى �من رفت و طبق معمول گرد�L زد

چندلقمه خوردە نخوردە Óشکر کرد و کنار رفت و cال

ون رفت MNاز اتاق ب.

ون رفت و �عد خطاب MNا از اتاق بgnکرد تا ف N̂مادرم ص

!مادر e¬°ش نزار: �من گفت !گناە دارە طفل معصوم…

!مامان .من که cارى اش ندارم…

تو هم درسته از e م,ل و رغ\ت! اون اینجا غgn\ه

 h¼اون از ما توقع دارە که!نبودە اما �ه هر حال شوهر

سå کن ب�ش�N هواشو داشته �ا¼h مادر!از تو ندارە !
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همزمان منم در تای,د حرف.صداى زنگ خونه �لند شد

مادرم eى تکون دادم و از جام �لند شدم و eشو

ون رفتم MNبوس,دم و از اتاق ب.

!اوە اوە …!سون,ا دخ�N همسا	مون بود…

cاسه ى آش تو دس�ش �ه فgnا که درو براش �از کردە

ە شدە بود MNبود خ.

.من از �االى �له ها سالم کردم

.سون,ا برگشت �ه سمت من و مات و مبهوت سالم کرد

این دخ�N چرا اینطور رنگش پgnدە؟!!!وا !…

فgnا همونطور که پوزخندى روى ل½ش �شسته بود،خطاب

!ع¾gزم:�ه من گفت ؟… Lنم,ک� Ĺ …!خانومو معر
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!اومممممم:�ه تته پته افتادم … سون,ا خانوم دخ�N آقاى.

 L !رج̂� همسا	ه ى روdرو�8 ما هس��

!اوە:فgnا ل\خندى از روى �دج6> زد و گفت !خوش\ختم…

اما �ه هرحال.البته موندە تا عروس,مون!منم هم° فرازم

!هم° �ه حساب م,ام د	گه

.و هرهر خندە ى ̂� نمY کرد

سون,ا g¾deر انداخت و cاسه ى آش رو �ه دست

L �ا چشمها�8 پر از اشک �من فgnا داد و موقع رف��

!!!!واا.ن�اە کرد و رفت … این چش شدە بود؟. !…

ا�ه صد:در رو که ¶ست برگشت �ه سمت من و گفت

سال م,خواب,دم فکرشو هم نم,کردم که موجود منفورى

!مث تو هم معشوقه داشته �اشه
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!این �� م,گه.چشمهام گرد شد ..!اون چش شدە بود…

؟
X

Y,م ��!…

ى کرد و گفت L MNرانگdnا:خندە ى تمسخ	واقعا نم,فه 

�L �ه نفه؟ L MNخودتو م! مگه م�شه دخ�N همسا	ه…

…!اینطور عاشق آدم �اشه و آدم نفهمه؟

�ه هذیون.تو حالت خوب ن�ست:برو بر ن�اهش کردم

…!گو�8 افتادى

واقعا ح,ف شد که تو:شونه �اال انداخت و گفت

م.نم,دو�س��  MNم,خواستم ازتون انتقام �گ !…

!!خدا	ا … !این دخ�N شدە منبع عقدە.  خودت مارو…

.…!ختم �خMN کن

	ع�L فgnا درست م,گفت؟سون,ا عاشق من شدە بود؟
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اما آخه ما �اهم را�طه ی آنچنا�L نداش�,م جز سالم و

!ای �ه چشم:�ا خندە گفتم م که برنگردم… MNم!

ون رفتم MNکردم و از خونه ب Lªو �لند خداحاف.

نم�شد گفت غرورم جgnحه دار شدە اما محض جN̂ان

کردن حرفشم که شدە ،ظهر رو دلم �ا گزاشتم و خونه

.نرفتم

ی اومدە که قصد مسافرت داشت و �Nه مش	غرو¬شم 

مجبور شدم تا دیروقت تو مغازە �مونم تا cارهاشو

ل L LNازدە شب �ه م	دل,ل  L Mرفع و رج�ع کنم و �ه هم�

وق�� درروزدم. د	گه جو�L تو تنم نموندە بود.رس,دم

در cمال تعجب فgnا درو �از کرد و تا منو د	د مش�� �ه

!خ,� نامردی:س�نم زد و �ا�gnه گفت و �ه سمت…
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!اتاقش دوgد

L میومد وق�� این صحنه رو Mمادرم که از �له ها �ای�

…!د	د، ل\خندی مهdnون صورÓشو پوشوند

من که از cار فgnا متعجب شدە بودم �ه ل\خند مادرم �ا

ت ن�اە کردم  MNمامان �� شدە؟: ح

ه,�Ù مادر دلش برات تنگ شدە:مادرم خند	د !

!وا … ¯ش م�شه L MNچ	مادر منم ! دل این برای من تنگ…

¶شه؟

ە MNفتم ،�ه اتاقش خ MNهمونطور که �ه سمت حوض م

	ع�L برم دن\الش؟.برقهاش خاموش بود.شدم

مادر نه ناهار خوردە نه:مادرم منو از دوراÃ دراورد
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احساس ب,ک> م,کنه!بهت گفتم اینجا غgn\ه. شام !

ای cاش امروز cار و ب,خ,ال م�شدی و ناهار میوندی

!خونه

ە؟ L¥ی از روی تاسف تکون دادم و گفتم غذا حاe!

.آرە ع¾gزم االن م,کشم بN̂ �اهم �خورgن

.سی�L غذا رو از مادر گرفتم و �ه اتاق فgnا رفتم

.فکر م,کردم االن در قفله اما در cمال تعجب �از بود

دورو �ا �ا �از کردم و وارد شدم .

!چرا برقا خاموشه؟

5م شو:دصدای گgnه آلودش از کنج اتاق �ه گوش رس,

ون MNب !

درست صح\ت کن: آروم گفتم .
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و پgnز برقو زدم .

خاموشش کن:چشاشو گرفت و فgnاد زد .

�دون توجه �ه حرفش سی�L رو وسط اتاق گذاشتم و

.سفرە رو پهن کردم

.شامتو �خور خاموشش کنم

!!!!کوفت نم,کنممممم

!نگفتم کوفت کن گفتم ب,ا شام �خور �فرما نوش…

.جان کن

نصفه ش̂� اومدە خونه م,خواد!ولم کن ! نم,خوام 

.شام �خورە

م؟ خوب فکر م,کردی MNمگه خودت نگف�� برم ،�م
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…!مردم

برو �مMN :�الشو �ه سمتم پرت کرد و گفت !…

!�از گفت !!!!�از برم؟…

منم م,ام:و از جام �لند شدم که �ا هول گفت .

.خندە ام گرفت و �ا صدای �لند خند	دم

ی دم L MNه این سمت و اون سم�ش ن�اە کرد و چون چ�

دلم م,خواد deه ت6ت: دس�ش ند	د�ا حرص گفت 

!نامرد )وزار زد(ن\اشه  .و e روی زانوش گذاشت…

�ه سم�ش.دلم �ه حال اینطور گgnه کرد�ش ک\اب شد

رفتم و کنارش �شستم .

آخه چرا �ا این حرفا هم خودتو ازار م,دی هم منو؟

و  احازە �دە برات! م,دونم !فgnا من در حقت ظلم کردم
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……!جN̂ان کنم

فgnا

م,خواى:ن�اە پراز کینه امو بهش دوختم و پوزخند زدم 

؟ Lان ک�N̂ج!

 رو ل½ش �شست وeى �عنوان تای,د
X

Yمرنc ل\خند

.تکون داد

پوزخندمو پررنگ�N کردم و ن�اهمو �ه دور اتاق

چطورى؟: چرخوندم !

چشمهای م�>h اش کدر شد و.متوجه کنا	ه ام شد

 از غم گرفت
X

Yرن.
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 :اونم متقا�ال پوزخندی زد و گفت
X

Y,تو درست م !

شما پولدارا همه ی خوش\خ�� رو تو پول می¡ی6,د و ما

!فقMN ب,چارە ها تو دل خوش … من اش�\اە کردم که.

فکر م,کردم میتونم جای پول دن,امو بهت �دم .

دن,ای تو چ,ه؟:�ا ل\خند کج مgnز دار پرس,دم

ە شد و �عد آÃ �لند MNمد�� در سکوت �ه چشمهام خ

دن,ای من قل\مه که تازگیها از خواب که ب,دار: کش,د

م�شه دوتاچشم عس� م,ان جلوش و شب وق�� دارە

و �عد! (م,خوا�ه �ا 	اد اون دوتا چشم م,خوا�ه

اون دن,امو زدم �ه نامت:)پوزخندی زد و گفت !

.…!می¡ی�L که چطور خوش\ختت م,کنه

.ن�اهش رو پوزخند من زوم شد
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!چه مهمل هاو چرند	ا��  �لند شد و از اتاق خارج…

.شد

.…!�ه سفرە اش ن�اە کردم، 	ه سفرە دونفرە

	ه را�طه عاشقانه �ا متجاوز زندگ,ت! هه هه  !….

اصال نفهم,دم �� شد،یهو �ه خودم اومدم که سفرە

تو دستم بود و اون روهم �ه سم�ش که �ا eو صداى

.من �ا هول و وال وارد اتاق شد پرت کردم

ن�اە ناراح�شو اول �ه من دوخت و �عدش �ه ظرف

.های شکسته و �خش شدە ی توی اتاق

وع �ه جمع کردن he خم شد و Ĺ ̂� هیچ حر

ظرفهاى شکسته و و غذاهاى �خش شدە روى
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.فرش کرد

ن�اە پر از انزجارمو بهش دوختم و روى ÓشY که

براى خوا�م پهن کردە بودم ، دراز کش,دم و بهش ·شت

.کردم

وق�� cارش.ن,م ساع�� طول کش,د تاøارش تموم شد

Ĺ المپ رو خاموش کرد و تموم شد �دون هیچ حر

 L MNهول برانگ Ãه س,ا	ه تنها�8 و gرفت و من موندم و!…

وع شد he ازهم ترسم�.

.انقدر تو تارYg �ه در و دیوار زل زدم تا خوا�م برد

 Lخواب,دم اما چه خواب,د�!

همه اش اضطراب!همه اش cابوس! همه اش ترس

.…!و دلهرە
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cابوس اینکه 	Y تو تارYg دن\الت م,کنه و تام,اد

ى �Nە از خواب می MNدس�ت رو �گ! و  ای6\ار…

.	Y �ه شدت تکونم داد و از خواب ب,دارم کرد

·س �دون اینکه چشم �ازکنم �ه!م,دو�ستم ک,ه

.آغوشش پناە بردم

اما االن حا* ام! درسته که بهم تجاوز کردە بود

از من درdرابر ترسم حما	ت م,کرد.شدە بود .

.و چقدر آغوشش گرم بود

gن مامن �Nبرای من ترس,دە از بوران آغوشش گرم

.دن,ا بود

نم,دونم تو گ
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آە شبهای eد من

و  صبح که.رمای ت6ش p خوا�م برد

.�لند شدم نبود

از جام �لند شدم و �ه.لب و لوچه ام آوgزون شد

.ح,اط رفتم

اما.کنار حوض �شستم و دست و صورتمو شستم

روش رو هم.هر�� منتظر شدم از فراز خN̂ى �شد

·س اونقدر اونجا �شستم تا.نداشتم که �ه دن\الش برم

ون اومد و �ه گر* سالم کرد MNفرشته از اتاق ب.

!سالم زنداداش …  MNفرما ص\حونه!ص\حت �خ� .

!اوففففففف .…!�از هم زنداداش…
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صN̂ م,کنم تا فراز ب,اد!ممنونم! سالم  .

.�ا تعجب ا�ستادو ن�ام کرد

خ,� وقته رفته!فراز رفته مغازە .

ە شدم MNمنم بهش خ.

p؟

!صبح خ,� زود

�از 	ه احساس گنگ و مبهم ترس و غgn̂� وجودمو

�ه ن�اە متعجب فرشته بزورل\خندى زدم و از. لرزوند

.کنارش رد شدم

!داداش گفت شب برم,گردە

.�غض هم بهش اضافه شد

�اشه:�دون اینکه ن�اهش کنم، گفتم .
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ص\حونه رو برام تو اتاق.و �ه سمت اتاق خوا�م رفتم

اما حوصله ى خوردن نداشتم.گرسنه ام بود.آوردند .

مادرش.موقع ظهر سی�L رو برداشتم و �ه ح,اط رفتم

ى نخوردى مادر؟:�ه سمتم اومد L MNچرا چ !

!م,لم نم,کشه .ممنون…

!·س ب,ا ناهار �خور

…ن )صداى زنگ حرفمو ناتموم گذاشت(

 �ه سمت در رفتم و درو وا³ردم
X

ùا ̂� حوصل�.

اون احساس.�ا د	دن فراز ان�ار تموم دن,ارو بهم دادن

ل\خند تلخ و مهdnو�L رو.ترس و مبهم 5م شد و رفت

.ل½ش �شست و آروم سالم کرد
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سالم:ن�اهمو گرفتم و خودمو کنار کش,دم .

مندە صبح cله ى: وارد شد و ن�اÃ �من انداخت  he

ى زنگ زد مجبور شدم برم �Nسحر مش!

L انداختم Mمو �ای�e :مهم ن�ست !

ص\حونه)�ه سمت حوض رفت!(براى من هست

خوردى؟

نه نخوردە!سالم خانداداش:عوض من فرشته جواب داد

!حاال خ�dه تو اومدى ناهارو م,خورە

فرازن�اە عاقل اندر سفیÝ �من انداخت و �ه فرشته

سفرە رو بزارgن تا ما ب,ا	م: گفت .

خونه رفت و من روى تخ�� که L �Nفرشته �ه سمت آش
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.تو ح,اط بود �شستم

.صورتت خوب شدە

و آÃ کش,دم! نم,دونم: دس�� �ه صورتم کش,دم .

�ه سمت حوض رفت و درحال,که مایع رو برم,داشت

چرا آە:گفت !…

دلم براى مادرم تنگ شدە:ن�اهمو �ه حوض آب دوختم !

همه اش تقصMN .فgnا من متاسفم:اونم آە کش,د و گفت

…!منه

در خونه زدە شد و من از جان �لند شدم و �ه سمت در

�له؟: رفتم و درو �از کردم  !

!�از کن,د
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.·شت در 	ه آقا همسن و سال فراز ا�ستادە بود

فراز �ا ابروهاى در هم �ه سمت من اومد و منو کنار

برو �اال: کش,د و گفت .

فراز.متعجب از حرکت 	ک\ارە اش از �له ها �اال رفتم

.هم اونقدر ا�ستاد تا من وارد اتاق شدم

در رو که �از.·شت پنجرە ا�ستادم و �ه فراز ن�اە کردم

کرد،	ه ·° هم قد و اندازە خودش وارد شد و �ه گر*

.سالم کرد اما فراز خ,� eد جوا¶شو داد

این ک,ه؟:�ا تعجب پرس,دم !

ون MNفرشته �ا تعجب کنار من ا�ستاد و از پنجرە �ه ب

!اع:ن�اە کرد … !محمدە …!مستاجرمونه…

!مستاجرتونه؟ …!	ه ·° مجرد؟…
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L .�ا �در و مادرشه.نه تنها ن�ست �در و مادرش رف��

معلوم ن�ست کدوم گورى بودە!محلشون سمت همدان !

خند	د و گفت.برگشتم �ه سم�ش و ن�اهش کردم :

…!	خردە �گذرە م�شنا¼ اش

اما فراز ̂� توجه �ه اون.مشغول صح\ت �ا فراز بود

سå داشت از زgر �ار صح\ت کردن �ا اون در برە

.و این cامال از رفتارش مشخص بود

ون برە، که MNفرشته شالش رو مرتب کردوخواست ب

ع¾gزم تو هم برو �ه شوهرت:مادرش خطاب �من گفت

!	ه حوله �دە

.ا�ه موقع د	گه اى بود اون روم �اال میومد
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حوله رو برداشتم و �ه.اما االن فضو  اجازە نداد

دن\ال فرشته خارج شدم که فراز ن�اهش �من افتاد و

.چشمهاش گرد شد

.محمد ·شت �من ا�ستادە بود

برو تو:ابروهاش در هم شد و گفت !

:و �ه محمد که م,خواست �ه سمت من برگردە گفت

خانوممه فک کردە رف�� .لطفا برنگرد !

ابروهام تو هم شد و �ا عص\ان�ت �ه اتاق. من یخ کردم

.برگشتم

L پرت کردم و �شستم Mحوله رو روى زم�.

مادرشوهرم که از این حرکت من تعجب کردە بود،

�� شدە؟! جانم ع¾gزم: متعجب پرس,د
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مامان شما:همزمان فراز وارد شد و �ا عص\ان�ت گفت

 .نم,دو�L که ما تو این خونه تنها ن�س�,م
X

Y� د بهش	ن\ا

e Lش کنه MNچ	!

.چشمهام گردشد

؟ ��!!!

e Lت ک�L ب,اى تو ح,اط MNچ	د 	تو این خونه �ا!

.از جام �لند شدم و س�نه �ه س�نه اش ا�ستادم

!اجارە ى اونجا چقدرە؟

منظور؟:ابروهاش گرە خورد !

 !اجارە اشو م,دم ردش کن
X

pمن اینطورى نمیتونم زند

.کنم
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نم�شه.تازە قرارداد ¶س�,م:لبهاشو روى هم فشارداد .

�عدش خودم ردش م,کنم.�ا	د 	ه مدت صN̂ کن,م .

!تو خونه اى که ناموس توشه ن\ا	د مرد مجرد �اشه

م,فه:چنان جبهه گرفتم که اصال نفهم,دم �� گفتم

؟ مگه من مشyل دارم؟
X

Y,م ��! محض اطالعتون…

!من تو عمرم هم 	ه بوى فرند نداشتم

ل\خندمحوى رو ل½ش �شست، اما �از ابروهاشو تو هم

.کرد

�ه مردم اعتماد ندارم.من �ه تو اعتماد دارم .

!همه اش 	ک,ه ا�ه منو �اور داشته �ا¼h این…

.…!حرفها همه اش چرت و پرته

ە ن�ام کرد MNدوست ندارم مردم تن و �دن ناموسمو:خ
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 L Lاین ایراد دارە؟!ب¡ی� !…

!از نظر تو نه و  از نظر من آرە

1.6K

4:44 PM

آە شبهای eد من

ە ن�اە کرد و MNدستهاشو مشت کرد و مد�� �من خ

:�عد درحال خارج شدن از اتاق گفت

 h¼ گه.ن¡ینم ̂� حجاب از اتاق خارج	وگرنه جورد

.�اهات برخورد م,کنم

انقد حرص خوردم که cامل متوجه �از و ¶سته شدن

.پرە هاى بی�L ام م�شدم

ون و چشمهام شدە بود cاسه MNد ب L MNاز گوشهام دود م

!ى خون
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.�ا	د حا  اش م,کردم

…!موهامو افشون کردم تو صورتم

دcمه ى ل\اسمو �از وgقه امو از هم جدا کردم و از

.اتاق خارج شدم

L �ا �مپ بود که چشمش فراز تو ح,اط مشغول ور رف��

……�من خورد

فراز

.�مپ لعن�� �از خراب شدە بود و آب گرم رو نم,کش,د

	ه آچار گرفتم و افتادم �جو�ش و همونطور که داشتم

�مپ رو آچارک>h م,کردم، صدای �از و ¶سته شدن
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deلند کردم و �ا د	دن فgnا مات موندم.در اومد .

!این چه cارى بود و منظورش �� بود؟ تواین دوروزە…

L رفتار کردە بود Mاما.که خونمون بود خ,� سادە و سنگ�

…االن �ا د	دن محمد مدل موهاشو عوض و کردە بود و

!ای وای بر من …	قه اش چرا اینطور �از شدە؟…

 Lع�	… ؟!	ع�L �ه خاطر محمد بودە.

!چشمام شد cاسه ی خون

تنها شا�سم این بود که محمد �ه بهانه ی خgnد نون از

ون رفته بود و گرنه 	ا من �ا	د زندە م,موندم MNخونه ب

!	ا فgnا

ن�اهم که �ه چا� س�نه اش خورد،اصال نفهم,دم خودمو

چجوری بهش رسوندم و دس�شو گرفتم و �ه سمت اتاق

133



خودش کشوندم و درو �از کردم و �ه داخل اتاق پرÓش

.کردم

L پرت شد Mگفت و روزم� Lآ�.

م,خوای چیو: درو ¶ستم و �ه سم�ش رفتم و غgnدم

؟ Lتم؟هان؟!ثا�ت ک� MNمن! اینکه من ̂� غ 
X

Y� م,خوای

!تو زندگ,ت هیچ نق>h ندارم؟

.�ا پوزخندى تلخ و چشما�8 پر از نفرت �من ن�اە کرد

کنارش زانو زدم و فکشو گرفتم و صورÓشو �اال آوردم

خ,� دلت م,خواد هر کس و نا³س تن و �د�L که

خوب ·س چرا خودم ن¡ینم؟!مال منه رو ب¡ینه؟ !

اما.دس�ش روی دستم �شست.دست بردم رو 	قه اش
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مگه نم,خواس�� داشته های:¶شدت ·س زدم و گفتم

!منو �ه حراج بزاری؟چرا خودم استفادە نکنم؟

و دوسمت 	قه اشو گرفتم و ¶شدت کش,دم و 	قه اشو

�ارە کردم .

ە موند MNن�اهم روی تن کبود شدە اش خ.

.دس�ش روی دستم �شست

.ن�اهم از روی س�نه هاش �ه سمت صورÓش �اال اومد

.نم,دونم چرا �ه نفس نفس افتادە بود

اما چشماش ترس,دە بود و 	ه قطرە اشک تو چشاش

د L MNم�ج م.

خودم هم م,دو�ستم اما الزم بود.زgادە روی کردە بودم .

ا�ه شل م,گرفتم این نقطه ضعف منو �ه عنوان ضعف
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.عل,ه خودم استفادە م,کرد

ە شدم MNبهش خ.

قطرە اشکش روی گونه اش چک,د و 	ک مرت\ه زgر

.گgnه زد

دست بردم سمت شونه هاش و خواستم.دلم زgر و رو شد

�کشمش تو �غلم اما �ه شدت منو ·س زد و خودشو عقب

ا�ه �ه من دست بز�L !�ه من دست نزن:کش,د و فgnاد زد

.خودمو م,کشم

.ابروهامو درهم کردم و ن�اهش کردم

L حال�ش کن,م MNه چ	م 	ارشم شدم.اومدyاز جام �لند.�ده

ون رفتم MNشدم و از اتاق ب.
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!�اچه ام,د و آرزو�8 اومدم خونه و �� شد

ە ی eتق اعصا�مو بهم رgخت �Nدخ .

ون اومد و صدام کرد MNداداش،: فرشته از اتاقشون ب

.زنداداش و صدا کن ب,این ناهار

!پوفففففف … �دون قهر و غضب هم ناهار نم,خورد،.

چه برسه �ه االن !

بزار توسی�L میN̂م تو اتاق،همونجا: بهش گفتم

!م,خورgم

.دە دق,قه �عد سی�L �دست وارد اتاق شدم

ە شدە بود MNگوشه ی اتاق �شسته بود و �ه گوشه ای خ.

L گذاشتم و درحال,که سفرە رو Mرو روی زم� Lسی�

�فرما ناهار:پهن م,کردم ، گفتم !
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م,خوام برم:�اچشمای برز�L اش ن�ام کرد و گفت

!خونمون

؟:مات و مبهوت ن�اش کردم ��

م,خوام برم خونمون:�ا حرص �من ن�اە کرد و گفت !

منظورت چ,ه؟:از جام �لند شدم و کنارش �شستم

* خوام:�اانزجار بهم ن�اە کرد و شمردە شمردە گفت

!برم خونمون

* خوای بری مهمو�L د	گه؟

آرە: ن�اهش از سنگ شد و �من دوخت  !…

االن زنگ * زنم! خوب اینطوری مش�y ندارە
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!ب,ا ناهار �خور…ب,ان دن\الت

م.الزم نکردە  MNخودم م !

میN̂مت ، اما اول ناهار! نه !

L حرفش ترد	د داشت که مک�ç کرد و گفت :ان�ار تو گف��

!ن دونم بر * گردم 	ا نه

؟: بر و بر ن�اهش کردم �� Lع�	

 کنم 	ا نه
X

pن دونم * تونم اینطور زند!

ە شد	م MNمد�� در سکوت بهم خ.

* خواستم تمام اجزای!اون �ا نفرت و من �ا عالقه

.صورÓشو تو خاطرم حفظ کنم

* تو�L بری و چند روزی روخونه ی مادرت

احت ک�L و برگردی  �Nقدمت روی جفت چشام!اس .
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gن نامال	مت راە کج �Nاما ا�ه قرارە هر �ار �ا کوچک

ک�L خونه ی مادرت همون به�N که برای هم�شه

 Lهمونجا �مو�.

فکر کردی بر *! نه:چشماشو از هم درgد و غgnد

البته اش�\اە. از اول هم اش�\اە کردم اومدم …گردم؟

حاالم .خواستم پ�ش مردم جلوە �دم شوهر کردم! که نه

 بهم ن خورد	م
X

pم * 5م از نظر موقع,ت خانواد MNم

	ه مدت �گذرە از e زdونها م,فتم. بهم زد	م .

ە شد MNدە اش �ه من خgو �ا ن�اە در.

.ا�ه درست گفته �اشه غم عالم �ه دلم �شست

.سا³ت و مغموم ن�اهش کردم
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�عدش خودم میN̂مت خونتون.. ناهارتو �خور .

.ن خورم

.تا نخوری ن برمت

نـ * خو رم

1.7K

4:44 PM

آە شبهای eد من

از خدام هم بود غذاشو نخورە تا! (·س ن رgم

(من نN̂مش

اما از شا�س خوب من �ه سمت سفرە رفت و ¶شقاب

.غذا رو گرفت و برای خودش غذا کش,د

ە شدم که MNرو �ه روش �شستم و �ا ل\خند بهش خ

ە MNا حرص غذا * خورد و ابروهای درهم �ه من خ�
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!ن�اە * کرد

دلم * خواست لحظات آخر 	ه دل سMN ن�اهش کنم،

.تا تموم اجزای صورÓش خوب تو خاطرم �مونه

ە ن�اە کرد و �عدش گرد�L �ه من MNلحظا�� �ه من خ

آدم ند	دی؟:زد و گفت

آدم که دوروdرم زgادە فرشته ند	دم:خندە ام گرفت .

ا�ششششش: ·شت چش نازک کرد و روشو برگردوند !

خندە ام. از این حرک�ش قهقه ای زدم اما زود دلم گرفت

ە شدم MNش خÓارە �ه صورdقطع شد و دو.

چ,ه؟:فgnا �ا تعÙ̂ ن�اهم کرد �ه �� اینطور زل …

..زدی؟

ه,�Ù :اÃ کش,دم !
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.خ�dه غذاتو �خور

ى خوردم تو �خور L MNچ	من تو مغازە .

م که. منم سMN شدم:دست از غذا کش,د و گفت MNم

.حا¥L شم

غم همه ی عالم �ه دلم �شست و سا³ت و مغموم سفرە

.رو جمع کردم

فgnا

ون رفت من چمدون رو MNغذا ب Lفراز که �ا سی�

.برداشتم و �ه سمت ح,اط رفتم

ون گذاشتم سون,ا رو د	دم که MNهمینکه �ا از در ب
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تو ح,اط کنار فرشته �شسته وهمون طور که هر و کر

ی �ا� * کنند LN̂کنند، دارند براى مادرشوهرم س *.

فوری ن�اهم �ه دن\ال فراز �ه جست و جو دراومد، اما

.خدا رو شکر تو ح,اط نبود

نف> از eراح�� کش,دم و همینکه خواستم

خونه L �Nعقب گرد کنم �ه سمت اتاق، فراز از آش

ون اومد و چشمش �ه من خورد MNب.

ن دونم چرا �ه عمد ل\خند دلفgn̂� �ه ل\م �شست و

.بهش ن�اە کردم

فراز اول �ا تعجب �ه من ن�اە کرد و �عد، اونم ل\خند

.�امحب�� بهم زد و �ه سمت �مپ رفت

.صدای سالم سون,ا ن�اهمو �ه سمت خودش کشوند
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L . ن�اهش کردم Mد و سنگ�e .ارە گفتdسالم:دو !

.�االج\ار جواب دادم

!سالم ع¾gزم

L �ا و فوری ن�اهمو �ه فراز دوختم که مشغول ور رف��

.�مپ بود

دوdارە �ه سون,ا ن�اە کردم که اونم �ا ح°ت �ه فراز

.ن�اە * کرد

�ه سمت فراز رفتم و کنارش ل\ه حوض �شستم و

ە شدم  MNفراز �ا تعجب �ه من ن�اە کرد. بهش خ .

.منم دوdارە اون ل\خند کذا�8 رو زدم

.اونقدر بر و بر بهش ن�اە کردم تا cارش تموم شد
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L �ار متوجه شدم که چه صورت برنزە ى Mواسه اول�

…!جذا̂� دارە

 h<کش,دە!.. چشمای م� Lک!.. بی�gلب های �ار …

!در cل خ,� خوش چهرە بود ب,خود نبود سون,ا …

.عاشقش شدە بود

cارش که تموم شد از جاش �لند شد و �عد از اینکه

�ا ل\خند ن�اهم کرد �ه سمت حوض رفت تا دس�شو

!¶شورە

مادرشوهرم �ه فرشته دستور داد برای فراز حوله ب,ارە و

فرشته هم که تو اتاق بود حوله رو �ه سمت سون,ا پرت

.کرد

سون,ا هم از جاش �لند شد و �ه سمت فراز اومد و
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متاسفانه چون حوض گرد بود از سمت د	گه اى �ه سمت

فراز اومد و در حا  که از خجالت eخ شدە بود حوله

.رو �ه دست فراز داد

فراز هم ل\خندی زد و �لند Óشکر کرد و همونطور �ا

ل\خند �ه سمت من برگشت و �ا د	دن ق,افه برز�L من

ل\خند رو ل½ش خشک شد و eی �ه عنوان �� شدە

�ا عص\ان�ت گردن زدم و �ه سمت اتاقمون. تکون داد

حرکت کردم .

.برم چمدونمو ب,ارم، برم

.�ه من چه که p ،p رو * خواد

داشتم چمدونمو �ه سمت در * کش,دم که فراز داخل
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.شد

�� شدە؟

!ه,�Ù : �ا عص\ان�ت ن�اهش کردم ی … L MNمگه قرارە چ

¶شه؟

یهو مهdnون:دسته ی چمدون رواز دستم کش,د و گفت

 h¼ * . h¼ * �̂حالت. یهو بر م,گردی عص

…خ�dه؟

اصûً دوست ندارم:�ا این حرفش منفجر شدم و گفتم

ە �اشو اینجا بزارە �Nاون دخ.

p؟:چشمای فراز گرد شد و گفت …سون,ا؟ …

چه خوب هم اسمشو �لدە! هه .

!خب همسا	مونه
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اون وقت چرا؟: �ا ش,طنت ن�اهم کرد و گفت …

�� چرا؟:گیج ن�اهش کردم …

…!چرا ن\ا	د ب,اد اینجا؟

…چون …چون

قدم قدم �ه سمتم اومد و منم یواش یواش �ه سمت

…دیوار رفتم تا اینکه �ه دیوار چس¡,دم

.اومد رو �ه روم ا�ستاد

ابرو درهم کردم و ن�اهم رو �ه سمت د	گه برگردوندم

!تا از دودو زدن چشمهام �ه ترس درونم �� نN̂ە

!خوب؟ … !منتظرم چرا ن\ا	د ب,اد اینجا؟…

L ن�اهش کردم.و پوزخندى زد MNمد�� در سکوت.ت
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ە شدم MNبهش خ.

!م,خواست منو عص̂� کنه ن\ا	د وا6³ش �شون…

!م,دادم !آخه اصال �من رªd نداشت … اما �ا…

نفس عم,�� کش,دم.اینحال نتو�ستم تحمل کنم

چرا �ا	د 	ه دخ�N مجرد ب,اد اینجا؟:و غر زدم

ە شد MNچشمهاش گرد شد و �ا خندە �من خ.

cامال معلوم بود که ش,طن�ش �ه ظاهرە اما من

چه لزو* دارە که:واقعا کفری شدم و ادامه دادم

	ه دخ�N مجرد تو 	ه خونه که ·° مجرد دارە ب,اد؟

فgnا من متاهلم:�ا همون تعجب قهقهه اى زد و گفت !

مجردم کجا بود؟
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!تا دوروز پ�ش که متاهل نبودی

آخ که دلم م,خواد:�ه خندە اش ادامه داد …

ە شد MNوسا³ت شد و �ه لبهام خ.

!دارم برات … ؟ Lت م,ک�	ه عمد جمعشون!منو اذ�

ە شدم MNکردم و بهش خ.

.ن�اهش روی لب هام زوم شدە بود

الù ادا در آوردم و گوشه ی ل\مو 5از گرفتم و فراز

.cامال معلوم بود ناخواسته ،آروم بهم نزد	ک شد

.نفسهاش نامنظم شدە بود

1.8K

4:44 PM

آە شبهای eد من

اما اون e جاش. منتظر موندم بهم نزد	ک ¶شه
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.ا�ستادە بود و فقط بهم ن�اە * کرد

.چشمامو مل مل کردم و بهش چشمک زدم

.	ه قدم �اق,موندە رو هم µ کرد و �ه سمتم اومد

از کجا اینهمه جرات آوردم رو ن دونم،اما �امو

�لند کردم و �ا زانوم چنان وسط �اشو �شونه رفتم که

.خودمم �ه همراهش احساس درد کردم

.تا cمر خم شد و دس�ش رو جلوی خودش گرفت

.از درد بود 	ا خشم eخ شدە بود و �ه eفه افتادە بود

منم �ا ل\خند فاتÙ عقب عقب رفتم و ن�اهش کردم

االن 	ه!.. 	ادت �اشه اون فgnای ̂� عرضه مرد

..!گرگ جاشو گرفته

ب,چارە 	ه مد�� رو �ه خودش پ,چ,د و �عد از جاش
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�لند شد و �ا ابروها�8 درهم �ه سمت چمدون اومد و تا

ە گفتم MNالزم: خواست دسته ی چمدون رو �ه دست �گ

.نکردە چمدونمو برداری، شب بر م,گردم

 توی چشماش سو سو زد و ل\خند
X

Yمرنc ه نور	

.محوی روی لب هاش �شست

دوdارە چشمامو مل مل کردم و �ه سم�ش رفتم که

د	گه سمتتم! من Óسل,مم: دستاشو �اال آوردو گفت

تو رو خدا ب,خ,ال ماشو. نم,ام !..

·شت چش نازک.خندە ام گرفت اما مثال قهر بودم

دم،غر زدم L MNە تو: کردم و در حال,که گردن م �Nتا اون دخ

.ح,اطه من تو ح,اط نم,ام
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ای6\ار جدى شد و گفت.ا�ستاد و بر و بر ن�اهم کرد :

…!فgnا اون طفل معصوم �ا تو چyار دارە؟

طفل معصوم؟: چشمام گرد شد !…

چه طرفداری اشم * کنه: و پوزخندی زدم !

.…!!!!!فgnا

چیهههههههه؟:ابروهامو درهم کردم و گفتم !!…

آخه تو ند	دە و �شناخته چه خصوم�� �ا اون طفل

�خدا خ,� دخ�N مهdnون و خانوم,ه؛! معصوم داری؟

… ا�ه ¶شناس�ش

این دها�� های گروگوری رو �ه من: �لند فgnاد زدم

!نچسبون  … منو چه �ه این �د�خت ب,چارە ها …

:انگشت اشارە اشو جلوی ده6ش گذاشت و گفت
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!ه�س …!فgnا تو رو �ه خدا …

ر �ار he 8ا این حرفش الل شدم و �ا چشمها��

.ن�اهش کردم

ون MNاونم �ا تاسف ن�اهم کرد و در حال,که از اتاق ب

حا¥L شو بN̂مت خونتون:* رفت، زgر لب گفت !

منو بN̂ی و برگردی:نم,دونم چرا اما فوری گفتم

..!خونه؟

چه طور؟: برگشت �ه سمت من و متعجب ن�اهم کرد !..

 �Ù,ار منو!.. هce هر وقت خواس�� بری Lع�	

…!بN̂ و �عدش ب,ا دن\الم

ە شد و �عد از اتاق خارج MNمد�� در سکوت �ه من خ
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.شد

ون رفتم و.دیوانه شدم  MNالفاصله �ه دن\الش ب�

اول از همه ن�اهم �ه دن\ال سون,ا تو ح,اط چرخ,د که

�ا عالقه ای آشyار �ه فراز ن�اە * کرد و وق�� متوجه

.اخم و تخم من شد فوری ن�اهشو گرفت

منم از روى عمد ابرو درهم کردم و �ه دن\ال فراز که

خونه رفت، راە افتادم L �Nه آش�.

فراز تو حال و هواى خودش از 	خچال �ارچ آب رو

.درآورد و �ه سمت من برگشت و �ا د	دن من م,خکوب شد

؟ Lار م,ک�y,ی * خوای؟!تو اینجا چ L MNچ !

!	ه لیوان آب
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همونطور متعجب لیوان برداشت و برام آب رgخت و �ه

ە ن�اە کرد MNه؟:دستم داد و بهم خdا حالت خ�gnف !

!خ�dم .…!چطور؟…

ه,�Ù :�ا eدر5 ن�اهم کرد و زgر لب زمزمه کرد !

مجبور شدم آب رو �ه زور قورت �دم و �عد صN̂ کردم

تا فراز �ارچ رو تو 	خچال بزارە و �عدش �ه اتفاق هم

ون اومد	م MNخونه ب L �Nاز آش.

فgnا رو * برم خونه مادرش و خودم! مامان

!* رم مغازە

ە موندە بود MNن�اە عاشق سون,ا روی صورت فراز خ.

عرو¼ ک,ه؟:ل\خند تلLÙ روی ل½ش �شست و گفت
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.همه سکوت کردند

ا�ه خدا:من هم ل\خند تلLÙ روی لب �شوندم و گفتم

…!�خواد ع,د

نم,دونم چرا و. همه �ا تعجب �ه سمت من برگش�ند

سå کردم بهش ح�� فکر نکنم که �ه سمت فراز رفتم و

تا:دستمو دور �ازوش حلقه کردم و خطاب �ه همه گفتم

.شب �ا اجازە

فرشته و مادرش �ا تعجب و سون,ا �ا ح°ت 	ه صدا

�ه سالمت:گفتند !…

L فراز �ه سون,ا ن�اە کرد و گفت �ه �در سالم:موقع رف��

L و خداحافظ Mبرسون�.

ون MNن�اە خصمانه ای بهش انداختم و وق�� از خونه ب
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خداحاف�c Lª ¶س: اومد	م دس�شو �ه شدت ·س زدم

…نبود؟ حتما �ا	د جدا هم خداحافLª * کردی؟

ت و در سکوت فقط ن�اهم کرد MNهنگ کردە بود.�ا ح !

L آوردە بود و جلوى در گذاشته و Mاز هم ن,ما ماش��

رفته بود .

L رو زد و من روی صند  جلو بغ Mماش� MNدزدگ

.کردە �شستم

 Ĺ انقد از اون حرک�ش ناراحت بودم که تا خونه حر

وق�� جلوی خونه نگه داشت، برگه ای رو �ه. نزدم

شمارە م�dا	ل منه داشته �اشش: دستم داد .

پوزخندی زدم و شمارە رو گرفتم و �ا 	ه خداحافظ از
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L پ,ادە شدم Mماش�.

.مواظب خودت �اش

هستم:پوزخندى رو ل\م �شست و کفرى کفتم !

.و درو بهم ک�d,دم

L دور بزنه ،زنگ خونه Mتو فاصله اى که رفت تا �ا ماش�

.رو زدم و در cمال تعجب متوجه شدم ک> خونه ن�ست

کنار من ا�ستاد و. �ه سم�ش برگشتم و ا�ستادم

ی؟:گفت MNچرا داخل نم ..

ک> خونه ن�ست: لب و لوچه آوgزون کردم !

.تو چشماش دو تا ستارە روشن شد

.جدى؟؟؟؟؟سوار شو تا بgnم

.…!کجا؟
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م,خوام بN̂مت بندازمت تو چاله!سوار شو !

؟ ��!…

!پوفففففف دخ�N سوار شو م,خوام بgnم ددر…

…!!!!دودور

.تازە دوروزە که �ا �ه خونه ی من گذاشته بود

اما غم همه ی عالم تو تنم �شست وق�� فgnا قصد کرد

!�ه خونه مادرش e بزنه

!نم,دونم چرا … MNد �خاطر اینکه این چند ماە اخ	شا

.فقط دارم �ه فgnا فکر م,کنم

 LN̂ر اون روز لعن�� جلوی چشمام سgمدام تص�

.م�شه
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ل cارهامو نداشتم.دست خودم نبود �Nخ,�.کن

.خواست�L بود

!م,دو�ستم cارم تجاوزە اما لذÓش کورم کردە…

!بود

gن MNاون اتفاق شوم �ا همه ی �دی و تلخ�ش ش

 من شد و فgnا شد تموم فکر
X

pن اتفاق زندgnت

!روح و ذهن و جسم من

وق�� د	دم �ه سمت من برگشته،نفسم بند اومد و منتظر

.بودم که �گه برای هم�شه خدافظ

ک> خونه ن�ست:اما اون �ا لب و لوچه ی آوgزون گفت .

.وای که ان�ار تموم خو¼h های دن,ارو �ه قل\م رgختند

L شد و بغ کردە Mا �ا ناراح�� سوار ماش�gnاما ف
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.�شست

́� که هم�شه �ا �چه ها تصم,م گرفتم بN̂مش �اتو

فت,م MNم.

	ه فضای eسLN̂ که 	ه جوی �ارgکه ی آ̂� از میو�ش

مرد صاحب سل,قه ای اونجا 	ه قهوە MNه پ	م,گذشت و 

خونه ی سن�� درست کردە بود که eدر ورود�ش رو

L کردە بود M�g¾ه صورت آس,اب �ادى ت�!…

�خاطر اینکه از اون حال و هوا در ب,ارمش ،گفتم :

ن,م و شب برت م,گردونم همینجا L MNه دور م	م g MNا مgnف !

!و  اون eتق تر از این حرفا بود

.م,دو�ستم که لب از لب �از نم,کنه
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.·س د	گه ه,�Ù نگفتم تا خودش س��رایز شه

L رو م�شد از ن�اە Mم تعجب و تحس�	وق�� رس,د

.فgnا Óشخ,ص داد

 eاغ داشته
X

Yفکرشو هم نم,کردجا�8 �ه این قشن

!�اشم

!واووو … dود h°مح! 	ه فضای طب,e åسLN̂ �ا 	ه…

!رودخونه ی کوچولو … !سا³ت و دنج �ا 	ه قهوە خونه…

!ی سن�� جذاب محو تماشای فضای سLN̂ اطراف…

L و Mاد فراز �لند شد و من میون زم�gnه مرت\ه ف	بودم که 

.هوا معلق شدم

.از ترس جیغ کش,دم و چشمهامو ¶ستم
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آروم چشمامو �از.اما ان�ار تو 	ه جای نرم فرود اومدم

ە شدم MNفراز خ h<اونم محو.کردم و تو چشمهای م�

.صورتم شدە بود

اما از صورت کبود شدە ی من �� موندە که اون

!اینطور محو تماشای من شدە

و. خودم معذب شدم و �ا خجالت g¾deر انداختم

L آوردم که متوجه شدم Mن�اهمو �ه سمت 5لوش �ای�

چطور تند تند آب ده6ش رو قورت م,دە و س�\کش و �اال

L م,کنه Mو �ای�!…

تکو�L �ه خودم دادم که �اعث شد فراز منو ول کنه و

.هردومون ن�اهامونو �ه سمت د	گه اى چرخوند	م
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 م,کردم
X

Yاحساس گرگرفت.

!اوە … رفتم برگردم �ه سمت قهوە خونه که.آت�ش گرفتم 

افتادم تو جو�8 که فراز منو گرفته بود و اجازە!!!شلپ 

.ندادە بود ب,افتم

فراز

ە ى دست و �ا چلف��  �Nدخ! �االخرە افتاد تو جوی…

L خورد MNآب و �د هم ل.

.قلب من 	Y که تکون خورد

.فوری پgnدم و از تو آب �لندش کردم

ە ی:زgر لب غر زدم.اوە آب خ,� eد بود �Nآخه دخ

deه هوا حواست کجاست؟
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L رفت,م که آقای نظام صاحب قهوە Mو �ه سمت ماش�

�� شدە فراز جان؟:خونه e رس,د

و ن�اە متعح½شو �ه صورت درب و داغون و e و وضع

!خ�س شدە ى فgnا دوخت

سالم آقای:جای فgnای ب,چارە من معذب شدم و گفتم

L حواسش نبود افتاد تو رودخونه.نظام خانومم هس�� !

چه ̂� e!!!ای �ا�ا:نظام ل\خندی همراە �ا تعجب زد

!!!وصدا؟ … L !م\ارک �اشه Mش� MNا�شا× �ه �ای هم پ .

بN̂ش ·شت cل\ه 	ه اتاق هست اونجا ل\اسشو عوض

ل\اس همراهتون هست؟. کنه 

نه: من گفتم .من و فgnا همزمان جواب داد	م  !
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آرە: فgnا

ن�اش کردم و اون در حال,که دندوناش از eما بهم

قرار بود برم خونه ی مادرم و 	ه دست:م,خورد؛گفت

.ل\اس همراهم بود

!اوفففففف … !خداروشکر عزا گرفته بودم که اینهمه…

.راە اومد	م و نتو�س�,م استفادە کن,م و �ا	د برگرد	م

فgnا رو �ه سمت cل\ه ·شت قهوە خونه بردم تا زودتر

.ل\اسشو عوض کنه

.د	گه صدای تق تق دندوناش �لند شدە بود

ل\استو درd,ار:cا·شنمو درآوردم و بهش دادم و گفتم

.و اینو روش بپوش تا من ب,ام

…!�ا اینکه اوا	ل بهمن بود اما هوا خوب بود
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…!خ,� خوب

L بودم þدی خودشو داشت و مطم�e ا این حال آب�

.که فgnا eما م,خورە

L رفتم و نا	لòس Mدر اتاق رو ¶ستم و �ه سمت ماش�

 Lå,ا رو برداشتم و برگشتم که صدای جgnل\اس ف

.ش6,دم

…!صدا، صدای فgnا بود

دم L MNدن کردم و وق�� رس,دم نفس نفس مgوع �ه دو he.

.اما صدای جیغ های فgnا قطع �شدە بود

در رو �ازکردم و 	ه جوون جلوی در د	دم که مات و

ە شدە بود MNا خgnمبهوت �ه ف!…
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!ای وای برمن فgnا ل\اسشو در اوردە بود و cا·شن منو…

.روش پوش,دە بود و زgر مالفه جا خوردە بود

خداروشکر جز 	ه مقدار از ت6ش جای د	گش مشخص

.نبود

.اما موهای قشنگش رو شونه هاش رgخته بود

چشماشو ¶سته بود و دس�ش رو گوشاش بود و �°ە

.جیغ م,کش,د

اینجا چه غلª:�ه سمت ·°ە هجوم بردم و گفتم

؟ Lم,ک�!

جوون درحال,که سå م,کرد 	قه اش.و 	قه اشو گرفتم

!ه,�Ù �خدا:رو از دستم جدا کنه ؛ زار زد من…

!نم,دو�ستم ک> اینجاس تا اومدم داخل این…
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وع �ه جیغ جیغ کرد he مندە داداش.خانوم he.اینجا

ب\خش,د نم,دو�ستم ک> اینجاس و در نزدە.اتاق منه

1.7K

10:18 AM

آە شبهای eد من

دهنم گرفت و روى ل\م گذاشت و چون د	د دهن

�خور خوب ¼h م,خوا	م!ع¾gزم:�از نم,کنم گفت

!نمیتونم اینطورى بN̂مت که.بgnم خونتون م,گن…

مونو مgnض �Nو دخ L Lمون �ذیرا�8 ک� �Nنتو�ست از دخ

.کردند

اما �ه 	اد. �خاطر خونه ى مادرم دهنمو آروم وا کردم

L̈ �ه 5لوم L مواقå �غ Mمحبتهاى مادرم تو چن�

.�شست و چشمهام پر از اشک شد
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·شت انگشتهاى فراز �ه گونه ام �شست و اروم

چندشم شد و ابروهام تو هم شد.نوازشم کرد .

صورتمو عقب کش,دم و اخم کردم .

ن�اە ناراح�ش رو صورتم �شست و لقمه �عدى رو

.�ه دهنم نزد	ک کرد

نم.�اشه L MNه بهت دست نم	این لقمه رو �خور.د

.تا بتونم بهت قرص �دم

لقمه رو بزور قورت دادم و لقمه �عدى رو �ه دهنم

.بردم

فراز دوتا دونه قرص رو �ه دستم داد و 	ه لیوان آب

رو �ه سمتم گرفت و �عد از کنار من �لند شدو در همون
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آفgnن دخ�N خوب:حال گفت !

فت که گو¼h اش زنگ خورد MNون م MNو �ه سمت ب

!احوال شما؟.سالم!جانم؟:و جواب داد .مر¼…

!نه … اى �ا�ا.محسن مغازە هست بgnن تا ب,ام !!!!….

	ه ل\خند.(آخه خانومم حالش زgاد مساعد ن�ست

L )رضا	ت رو ل½ش �شست و گفت Mچشم.سالمت �اش� !

حتما حتما.سå م,کنم خودمو زودتر برسونم !…

.خداحافظ

.گو¼h رو که گذاشت �ه سمتم برگشت

فgnا دک�N بgnم؟

ى:لب ورچ,دم و �ا ناراح�� ن�اهش کردم MNنه اما ا�ه م

!ceار منو بN̂ خونمون
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.�ه سمت من برگشت و �ا ناراح�� ن�ام کرد

م __ MNا حالت خوب ن�ست ، نمgnناراح�� نکن.ف !…

.لب ورچ,دم و ن�اهش کردم

ون رفت MNل\خندى زد و از اتاق ب Lو�dnا مه�.

1.7K

10:18 AM

آە شبهای eد من

وع �ه جیغ زدن heد	وارد شدم و این خانومم تا منو د

!کرد

…!خب خداروشکر ̂� منظور بود

ون: ولش کردم و �ا عص\ان�ت گفتم  MNبرو ب !

اما همینکه خواستم بهش دست.و �ه سمت فgnا رفتم
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 L وع �ه ل÷د انداخ�� he بزنم ، �ه شدت منو ·س زد و

.کرد و مدام جیغ م,کش,د

!فgnا … !فgnا … !ع¾gزم ع¾gزم…

ه�ششش ع¾gزم:�ا شدت کش,دمش تو �غلم و گفتم !…

!ه�شششششش !فgnا … … !قdnونت برم …!عشقم …

!ع¾gزم … !جانم ع¾gزم … !فgnا منم فراز … L Mگوش کن بب�

ى اجازە نم,دم h°¶ Lم,�م �ه ه,چکس؛�ه هیچ ب� ��

!اینو قول م,دم بهت.اذی�ت کنه …!آروم �اش ع¾gزم…

…!اروم �اش

اما هنوز همونطور مثل ب,د م,لرزgد و گgnه.سا³ت شد

خ,� طول کش,د تا تو�ستم �ا حرفهام c.م,کرد
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…!آرومش کنم

دلم �ه حالش سوخت و برای �ار هزارم خودمو لعنت

.کردم

!همه ی اینها تقصMN من گردن شکسته است من بهش…

…!�د کردم

وق�� آروم شد،eشو بوس,دم و دست دراز کردم و

.تون,ک و شلوار و �ه سمت خودمون کش,دم

.ع¾gزم ب,ا ل\استو عوض کن

.و اونو روی �اهام �شوندم

…نم,دونم eما ̂� حالش کردە بود 	ا اون ترس کذا�8 

که اجازە داد،cا·شن رو از ت6ش در ب,ارم و تون,کش رو

ت6ش کنم .
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و وق�� شلوارشو �ه دست گرفتم اونو از دستم کش,د و

خودم میپوشم: زgر لب زمزمه کرد .

.از جام �لند شدم و ·شت �ه اون و روdه پنجرە ا�ستادم

وای که حال آدم عوض م�شد وق�� ن�اە �ه اون جن�ل

!eسLN̂ م,کردی چقدر خوب م�شد �ا فgnا تو دل…

د	م و میتو�ستم ·شت L MNجن�ل دست تو دست هم قدم م

6gشو تو دهن MNک درخت خف�ش کنم و اون لبهاى ش	

م MNگ�! .…!زÃ خ,ال �اطل…

م بgnم:�ا صدای ارومش که گفت L¥ا. من حاgاز رو

�ا این صورت کبودش. در اومدم و �ه سم�ش برگشتم

.هم هر ل\ا¼ �ه تن م,کرد قشنگ و جذاب بود
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ى از لوندى اش cم نکردە بود L MNصورت کبودش چ!…

شالشو رو eش مرتب کردم و دوdارە cا·شنمو ت6ش

کردمو دستهامو دور شونه هاش حلقه کردم که

شونه هاشو تکون داد و خودشو از حلقه دستهام خارج

.کرد

ی نگفتم L MNچ! …!هنوز جا واسه 5ال	ه داشت…

حقش بود که از دستم ناراحت �اشه و حقم بود که

.ناراحت,اشو تحمل کنم

راهمونو �ه سمت قهوە خونه گرفتم که فgnا زgر لب

م�شه بgnم خونه؟:زمزمه کرد

حداقل 	ه: ای6\ار واقعا دل÷MN شدم و زار زدم 

ی �خورgم �عدش بgnم L MNچ.
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ە شد و eی �ه عنوان MNمن خ� Yا چشمای اش�

.تای,د تکون داد

مر¼ خانومم:�ا ذوق گفتم !…

.و ن�اە چپ چپ�شو �جونم خgnدم

�ه محض اینکه وارد سالن شد	م، صدای آøاردئون

وع �ه خوندن کرد he اقای نظام �لند شد که خودشم.

ە �ه حجله شاە داماد MNن مgدخندە برارgارy� د اللهgغنچه ب,ار

�له برونه 5ل میتکونه دسته �ه دسته دونه �ه دونه شاە

داماد

ل\خندی روی لبهای من �شست و �ه فgnا ن�اە کردم

که �ا تعجب �ه آقای نظام ن�اە م,کرد و یواش یواش 	ه
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.ل\خند محو روی لبهاش �شست

دست ·ش�ش گذاشتم و �ه سمت 	Y از تختها هلش

.دادم

خوب خانم:نظام آهنگ رو تموم کرد و کنارمون �شست

L !فراز Mه قدر!ا�شا× که خوش\خت ش�,dفراز �چه ی خ�

 L Mهمو �دون�!…

فgnا �ا ن�اÃ که هزاران حرف نگفته داشت فقط

.ن�اهش کرد و من معذب ل\خند زدم

هر �� م,خورgن سفارش �دین که: نظام ادامه داد

 L Mامشب رو مهمون من�!

هنوز جمله اش تموم �شدە بود که صدای جیغ ج,غوی

.تارا �لند شد

180



!اوهوووو p L اینجاست… Mبب�…

.دهنم �ه خندە وا شد و از جام �لند شدم

فgnا �ا تعجب اول �من و �عد �ه تارا ن�اە کرد و اونم

�ه طبع من �ه �االج\ار �لند شد .

…!سالم چطوری؟خو̂� 	ا نه؟

دستمو دراز کردم و.و دس�شو �ه سمت من دراز کرد

.�اهاش دست دادم

�عد ان�ار تازە فgnا رو د	دە �اشه �ا تعجب �ه فgnا

سالم:ن�اە کرد و �عد گفت

L �ه همه ى ما ن�اە کرد MNسوال برانگ Ãو �ا ن�ا.

فgnا خانوم،خانوم اقای فراز:آقای نظام �ا ل\خند گفت !
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نم,دونم چرا احساس کردم تارا �ه 	ک\ارە سا³ت شد

.و مات و مبهوت �ه فgnا ن�اە کرد

e ر ن�اە تارا معذب ل\خند زد وgای ب,چارە هم زgnف

وع �ه �ازی کرد he ر انداخت و �ا انگشتاشg¾ب.

م\ارک �اشه:تارا دقا	�� �عد �ه خودش اومد و گفت !

!اما چرا 	دفعه ای؟

	دفعه ای شد د	گه:�ه فgnا ن�اە کردم و گفتم !…

م\ارک �اشه:تارا دوdارە گفت !…

ممنون:فgnا آروم زمزمه کرد !…

آقای نظام خودش �ه سل,قه ی خودش غذامونو سفارش

.داد و �عد �ه بهونه ی از ما جدا شد

.تارا هم �درش رو بهونه کرد و مارو تنها گذاشت
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�ه محض دور شدن تارا فgnا پوزخندی زد و زgر لب

ە ی کبود �� : گفت  �Nاالن �ا خودش م,گه این دخ

…داشت که فراز اونو �من ترجیح داد؟

؟: �ا تعجب ن�اش کردم و �ا مکث پرس,دم  �� !

!ه,�Ù :پوزخندی زد و گفت مگه تو �� بودی که…

؟ اینهمه خاطرخواە داش��

ت پرس,دم  MN؟: �ازهم �ا ح �� !

.ن�اە عاقل اندر سه,�L �من انداخت و روشو برگردوند

1.9K

10:18 AM

آە شبهای eد من

؟
X

Y,ا �� داری مgnف!

منو �ا این صورت:�ه سمت من برگشت و �ا حرص گفت
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!کبود شدە این ور و اونور میN̂ی که �� ¶شه … 
X

Y�

؟ مگه من فرستادم!واس خودت خاطرخواە cم نداش��

!دن\الت؟ … خودت خواس�� .خودت کردی .

ت دهنم �ه حرف �از نم�شد MNک بود.از تعجب و ح	نزد

فgnا �� م,گفت؟.شاخ در ب,ارم

متوجه ی حرفاش!منظورش از زدن این حرفها �� بود؟

.نم�شدم

منظورت از زدن.فgnا من متوجه ی حرفات نم�شم

این حرفها چ,ه؟

م,خوام برم: ̂� قرار �ه سمت من برگشت و زار زد
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.خونه

شام �خورgم برم,گرد	م! �اشه  .

.فراز من حالم خوب ن�ست م,خوام االن برم

فتم جواب نظام رو. �ا عجز بهش ن�اە کردم MNا�ر م

!�� م,دادم؟

خودش امشب مهمونمون کردە بود و این 	ع�L نها	ت

ا* �Nاح �̂!…

Ĺ بزنم، تارا �ا 	ه اما ق\ل از اینکه لب �از کنم و حر

5ارسون د	گه eرس,د و 5ارسون غذا رو روی تخت

.چ,د

gخ��  MNه چا�8 برای خانومت م	فراز !…

.تارا بود که این حرف رو زد
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روشو �ه سمت د	گه ای. �ه سمت فgnا برگشتم 

.برگردوندە بود و �ه ما ن�اە نم,کرد

.�ه ناچار جواب دادم

.فgnا اهل چای و نوش,د�L ن�ست

ل\خند تلخ فgnا متوجه ام کرد که cامال برعکس گفتم و

.�ا ن�اە زارم بهش ن�اش کردم

L �فرمای,د ناهار خودش!تارا ل\خندى زد و �ا گف��

زحمت سفرە پهن کردن و �ه عهدە گرفت .

نظام سنگ تموم گذاشته بود و چند ن�ع غذا برامون

سفارش دادە بود و ح,ف که �خاطر ناراح�� فgnا

فت و گرنه غذاهاش معرکه بود MNنم L Mغذا از 5لوم �ای�.
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موقع شام آقای نظام هم �ه جمعمون اضافه شد و �ه

اتفاق هم شام خورد	م و هنوز سفرە جمع �شدە بود که

.¶ساط قلیون و چاى پهن شد

ە MNا برگشتم که �ا چهرە ای نزار �ه قلیون خgnه سمت ف�

.شدە بود

رد کردن اون هم در ق\ال!حاال چyار کنم ؟!ای خدا

.لطفشون درست نبود

�در و دخ�N هر کدوم 	ه قلیون رو.دو تا قلیون آوردند

وع �ه چاق کردن کردندو چون تارا he دست گرفتند و�

زودتر 	ه ن�,جه رس,د و شلنگ.زودتر دست �yار شد

.قلیون رو �ه سمت من گرفت

سنگی�L ن�اە فgnا رو حس م,کردم و ناخودآÍاە چشام
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�ه سم�ش برگشت که �ا ن�اە ناراح�ش �ه شلنگ قلیون

ە شدە بود MNتو دستم خ.

!خدا	ا … !چyار کنم؟ م ،فgnا ناراحت… MNگdشلنگ رو

م�شه !

م ؛ تارا MNا�ه هم نگ! چyار کنم ·س؟…

!اما کدوم برام ب�ش�N اهم,ت داشت؟ …!مسلما فgnا…

!�ا کدوم ب�ش�N تعارف داشتم؟ … !پوفففففف …!تارا…

ی خودم بودم که تارا شلنگ رو کف دستم MNمیون درگ

حاال خانومتو د	دی خودتو لوس نکن:گذاشت و غر زد .

فکر کردی 	ادمون رفته 	ه cارە تا اینجا میومدی برای

.قلیون های �ا�ا
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�ه ناچار ل\خندی زدم و شلنگ رو �ه سمت دهنم بردم و

.cامال متوجه جمع شدن چهرە ی فgnا شدم

حواسم نبود eی شو عوض کنم!ای وای .

.د	گه cار از cار گذشته بود

.آخ که اون قلیون زهرمارم شد

L �گذارم تارا Mچند تا �ک زدم و تا خواستم روز زم�

.اونو از دستم گرفت و �ه دهن برد

¯ش م�شه ها…اە L MNچ	م  �Nاین دخ!…

�ه سمت فgnا برگشتم که �ا چشمها�8 که �ه راح�� 

ە MNشخ,ص داد�ه تارا خÓ م�شد ناراح�� رو ازشون

.شدە بود

ناخودآÍاە دست دراز کردم و دستهای ظgnفشو تو
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دستاشو مشت کرد و c مقاومت کرد.دستم گرفتم .

!!!ا�ر تارا و �درش نبودند عکس العملش وحش�نا� بود

.اما االن مجبوری فقط دستاشو مشت کردە بود

خانومم:دس�شو تو دستام نوازش کردم و اروم گفتم

!ا�ه خسته ای بgnم

هر جور راح�� :ن�اە آزردە اش رو �من دوخت  !

سا³ت و مغموم �شسته بود و �ا انگشتای دس�ش

.�ازی م,کرد

.دلم �حال اینهمه صN̂ و سکوÓش م�سوخت

…!فgnا؟
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.eشو �اال اورد و �ا اخم ن�اهم کرد

ا�ه e!دلم م,خواست امروز بهت خوش �گذرە

سوزن م,دو�ستم اینطور اتفاقها�8 قرارە ب,فته

.قلم �ام رو م�شکوندم تا ن,ارمت

.پوزخندی زد و روشو برگردوند

L خاطر خواهات! مهم ن�ست  د	گه �ا	د �ه داش��

عادت کنم !

.ن�اە عاقل اندر سه,�L بهش انداختم

!خاطرخواە کدومه؟ ؟… Lچرا انقدر بزرگش م,ک�!

!این حرفهای مزخرف چه مع�L م,دە؟ حاال قرارە…

Ãمن ب,اد زمینه ی خاطر خوا 
X

pی تو زند �Nهر دخ

!داشته �اشه؟
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.�ه تندی �ه سمت من برگشت

م �Nه دخ	مردن واسه ام واج\ه ا�ه چشمهای!من 

	ک معشوقه رو از چشمهای 	ک آدم عادی Óشخ,ص

.ندم

حاال من مسئول چشمهای مردم هستم؟!پوفففف

تو و معشوقه هات ذرە ای برام! فراز ̂� خ,ال

انقد خودتو دست �اال نگMN .اهم,ت ندارgن !

 واس خودت؟
X

Y,ا �� مgnف!…

Ĺ ¶شنوم .د	گه نم,خوام حر

…!فgnا؟

.…فراززززززز

!خ,له خوب … !خ,له خوب .تمومش م,کنم…
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رفتم 	ه روز خوب و.و تا خونه cامال سکوت کرد	م

.…!!!قشنگ براش ¶سازم ب,چارە رو زهرش کردم

.وق�� �ه خونه رس,د	م همه چراغها خاموش بود

المپ رو روشن کردم.درو �از کردم و فgnا داخل شد .

�ا تعجب ن�اش کردم و.اما فgnا از کنارم جم نخورد

ش½ت �خMN ! برو �خواب: گفتم .

تو نم,خوا̂�؟:برگشت �ه سمت من و گفت …

.…چراااا

!·س ب,ا بgnم د	گه

	ه مرت\ه چش شدە بود.�ا تعجب بهش ن�اە کردم .

1.9K

10:18 AM
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آە شبهای eد من

صN̂ کن! �اشه  .

.پgnز برق رو زدم که دوdارە فgnا دستمو گرفت

…!فراز

جانم؟: تو تارYg ن�اهش کردم  !…

!چرا المپ رو خاموش کردى؟

.خوب ما هم�شه خاموش م,کن,م

م�شه از امشب روشن �اشه؟–

!اوە اوە … ش اینه MNگ! …Ygترس از تار!..

چرا که نه؟! البته

و روشن کردم و �عدش �اهم �ه سمت اتاق فgnا

رفت,م و من جلوى �له ها ا�ستادم
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ش½ت �خMN !!!! خوب !

تو نم,ای؟: برگشت �ه سمت من و گفت  !

تو اتاق تو؟: متعجب بهش ن�اە کردم 

ارgم.ب,ا.آرە:مک�ç کرد و گفت L MNشک اینور مÓ ه	

!برای تو

�� به�N از این؟.منتهای آرزوم بود.من از خدام بود !

اما اصال فکرشو نم,کردم �عد جgnانات امروز اصال

اجازە �دە �اهاش هم قدم ¶شم،چه برسه �ه هم

!اتاق شدن؛که اینم �از برم,گشت �ه اون ترس کذا�8 

.وارد اتاق شد	م

خودش �ه سمت Óشک رفت و 	ه Óشک اینور اتاق

.و 	ه Óشک اونور اتاق پهن کرد
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.و× همی6ش هم جای شکر داشت

�ا رضا	ت خاطر روى Óشک دراز کش,دم و دستهامو

.زgر eم قالب کردم

!فgnا؟

�له؟: آروم جواب داد

!از دستم دلخورى؟

نه ن�ستم:آÃ کش,د و گفت .

؟ Lمطمئ�!

آدم از ک> دلخور م�شه که براش! اوهوم

.اهم,ت داشته �اشه
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فgnا برام مهم ن�س که �ق,ه چه نظرى بهم دارن

ى نتو�سته �Nو  افتخارم اینه که جز تو هیچ دخ

.توجهمو �خودش جلب کنه

.	ه مرت\ه فgnا �ه خندە افتاد

Ygاونقدر بهش ن�اە کردم تا سا³ت شد و تو تار

ە شد MNاتاق �من خ.

تو عاشق.لطف کن اینو تو مغزت فرو کن! فراز

تو �من تجاوز کردى.من �شدى !!!

!حق �ا اون بود … من خ,�.cامال درست م,گفت

.عجله داشتم و زgادى ام,دوار بودم

!پوففففففف … . MNش½ت �خ !

 MNشب �خ!
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انقدر این پهلو و اون پهلو کردم تا خوا�م بN̂ە،اما

�ه محض گرم شدن چشمهام،صداى نفسهاى نامنظم

.فgnا از خواب ب,دارم کرد

از جام پgnدم و �ه سم�ش رفتم و اونو درآغوشم

.کش,دم

مثل شبهاى پ�ش ب,قرارى نکردو ل÷د ننداخت و

�لòه eشو روى س�نه ام گذاشت و.منو ·س نزد

.اشک رgخت

آروم �ا هم روى Óشک دراز کش,د	م و من اونقدر

ە شدم تا خوا¶ش برد MNه صورت لوندش خ�.

 Lه صورت گرد و استخو�	لفت!c ا ابروهاى کوتاە و�
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	ه لب قلوە اى! خرما�8 روى اون دوتا گوى عس� 

.زg\ا که هم�شه هوس بوسه رو �جون آدم * انداخت

ناخودآÍاە خم شدم و آروم و طوال�L بوسه اى روى

.پ�شو�L اش گذاشتم

.عکس العم� �شون نداد

ای6\ار Óش�gق شدم و رو جفت چشمهاشو بوس,دم

و همونطور که ، ن�اهم روى لبهاش زوم بود ، �ه

سم�شون رفتم .

اما دل.مکث و ترد	د مثل خورە وجودم رو م,خورد

.�ه درgا زدم و لبهامو روى لبهاش گذاشتم

.…!آروم و نرم

و اونقدر نگه داشتم تا خودش 	ه تکون خف,ف
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.خورد

آە که بوسه هاى یواشY چقدر �ه دل آدم م�ش�نه

…!و چقدر جذابن

ە MNفورى خودمو جمع و جور کردم و همونطور خ

.�ه صورت لوندش چشمهامو ¶ستم

فgnا

چشم هامو که �از کردم تو �غل فراز بودم و eم �ه

.س�نه ى فراز چس¡,دە بود

!هه هه از cابوسهاى خودش �ه خود واقå اش…

…!پناە بردم
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.غل�� خوردم و رومو برگردوندم

L خاطر.خوا�م پgnدە بود اما تموم تنم کرخت بود Mه هم��

.از جام �لند �شدم

چنددق,قه اى نگذشته بود که فراز تکو�L خورد و از

.خواب ب,دار شد

c مکث کرد و �عد دس�شو.فورى چشمهامو ¶ستم

.آروم و نامحسوس روى مهرە هاى cمرم �ه حرکت درآورد

وع �ه وا6³ش کرد he تنم مور مور شد و یواش یواش

.که من تکو�L �خودم دادم و فراز فورى دس�شو برداشت

تنم ب�ش از حد کرخت.اما دوdارە خودمو �ه خواب زدم

.بود و نا�8 واس تکون خوردن نداشتم

c �عد دوdارە. فراز eجاش �شست و مکث کرد
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�لòهام م,لرزgد ا�ه صورتمو م,د	د متوجه.رومن خم شد

.م�شد که من خواب ن�ستم و ب,دارم

متوجه مکث.اما اون آروم خم شد و eمو بوس,د

.کرد�ش شدم

د	گه ف,لم �ازى کردن فا	دە!!!! متوجه شد من ب,دارم

!ندارە چشمهامو وا کردم و خواستم برگردم �ه سم�ش…

Yه خن	ام �شست و آخ�ش  Lکه دس�ش رو پ�شو�

.خاS رو صورتم رو گرفت

اى!!!اینکه تب دارە:صداى زgر ل̂� اش خفه ام کرد

…!واى برمن

ون رفت MNد و �ه سمت بgnفورى از جاش پ.
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!آخ�شششش … کش و.متوجه �شد که من ب,دارم

قو¼ �ه �دن کوفته ام دادم و چشمهامو cامل �از

.کردم که فراز �ا 	ه سی�L وارد شد

!اع فgnا ب,دار شدى؟ … �لند شو.�لندشو ع¾gزم

L �خور تا 	ه قرص بهت �دم MNه چ	.

و سی�L ص\حانه رو روى Óشک گذاشت و خمرشد

.و ·شت cمرمو گرفت و �لندم کرد

.خودش کنارم �شست و منو تو �غل خودش تک,ه داد

سی�L رو توى �غلم گذاشت و خودش لقمه درست

!کردو �ه سمت دهنم گرفت

م,لم نم,کشه: رومو برگردوندم و گفتم  !..

دوتا لقمه �خور تا بتو�L .لقمه رو روى ل\م گذاشت
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.قرص �خورى

خودمو تکون دادم تا از �غلش درام.حالت ته�ع داشتم .

.اینطورى سلطه اش �من ب�ش�N بود

.اما محyم نگه ام داشت و غر زد

 �Nنکن دخ! … مجبورم نکن بN̂مت.انقد وول نخور

.دک�N که چهارتا آمپول �خورى

.سیخ eجام �شستم

ل\خندى �ه ل½ش �شست و دوdارە لقمه رو �ه سمت

.این اصال درست ن�ست که من خودخواە �اشم

.�االخرە اون از این راە نون در م,�ورد

م که اون �ه cارش نرسه؟ MNتا� م,خواستم جلوشو �گ

.�االخرە اون از این طgnق خnج خانوادە رو م,داد
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gن برگشت MNه ظرف ل,موش	در �از شد و �ا .

کنارم �شست و.ل\خند مهdnو�L هم روی لب داشت

دو سه تا ل,مو �خوری به�N م�>h :گفت .

!فراز؟

!جانم؟__

!برو مغازە

L !نه م مغازە.�چه ها هس�� MNمن فردا م .

!نه L امروز برو … Mهم�!

نم,خوام تنهات بزارم.نه فgnا حالت خوب ن�ست .

م دک�N برم,گردم MNفراز من �اهات م,ام م.

gات برس �Nار مشc توهم برو مغازە �ه
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ە موند و ابروهاش نامحسوس MNن�اهش روی صورتم خ

.توهم شد

؟ !تنها�8

…!ارە ·س �ا�؟

l �ا این حال! نه: ابروهاش cامل درهم شد و گفت

.خرا�ت تنها�8 اجازە نداری

�عدش اونوقت!اجازە نم,دی؟!جان؟:ابروهام �اال پgnد

…!شما؟

!فgnا:cالفه e تکون داد و گفت حالت خوب ن�ست…

چطور اجازە �دم تنها بری؟

.و ل,مو�8 رو که پوست گرفته بود�ه سمت من گرفت

محض اطالعت من:ل,مو رو از دس�ش گرفتم و گفتم

206



 کردم
X

pتو این ب�ست و دوسال خودم برای خودم زند.

.مادرم پرستار بود و تقgn\ا هیچ وقت خونه نبود

تنها بودم.eم شکست.دلم شکست.مgnض شدم

·س 	ه تب سادە نمیتونه.و خودم �ه خودم رس,دم

.منو از �ا در ب,ارە

·س �اهم:فراز از روی ناچاری eی تکون داد و گفت

نم و �عدش L MNی م �Nار مشc ه� e ه	م مغازە من g MNم

gم MNاهم م�.

.و از جاش �لند شد

همی6ش. در هر صور�� من تو خونه تنها نم,موندم

!خوب بود
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اما بزور حا¥L شدم و �ا.تو تنم نا�8 نموندە بود

.فراز از اتاق خارج شد	م

¯ش سون,ا اینجا بود!پوففف MNە ی س �Nاز این دخ� .

فتم اما تاچشمم �ه سون,ا MNراست راست راە م

خورد از عمد �ه فراز تک,ه دادم و خودمو تو �غلش

.ول کردم

.فراز متعجب از حرکت من،منو محyم نگه داشت

ە؟ MNت گیج مe!

:لب و لوچه ام و اوgزون کردم و �ا ناز و ادا گفتم

.نم,دونم چرا	ه مرت\ه اینطورشدم

_ حتما eم الز*! فشارت افتادە  !

زgر چش �ه سون,ا ن�اە م,کردم که �ا افسوس
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ە شدە بود MNو ح°ت �ه فراز خ.

.خودمو ب�ش�N �ه فراز چسبوندم

!نم,دونم،فقط م,دونم حالم خ,� �دە

م MNم� Ýال! … �Nم دکg MNاالن م!…

چقدر زود جوگMN م�شد.خندە ام گرفت .

خدا نکنه:ل\خند دلN̂ونه ای �ه لب اوردم و گفتم !…

 h¼م �اeصد و ب�ست سال اقای �اال.

فراز فکر کرد هذیون م,�م �ا چشمهای گرد شدە

ە شد MNمن خ�.

فراز
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!!!وا … ە چش شدە بود؟. �Nاین دخ

	ع�L 	ه تب سادە،آدم رو اینطور �ه هذیون گو�8 

مینداخت؟

L اومد	م Mامل تو �غلم گرفتمش و از �له ها �ائ�c.

.صدای سالم دوتادخ�N همزمان �لند شد

.e �لند کردم و سون,ا و فرشته رو کنارهم د	دم

!خخخ!دو هزاری ام جا افتاد ە ی eتق… �Nدخ!…

احوال شما؟.سالم !

.از عکس العمل فgnا خندە ام گرفت

ە رو ند	دە چه نقشه ای براش پ,ادە کرد �Nدخ!

!هه هه …!اینها p �ه ذه6ش رس,د خدا م,دونه…

 �Nبرای من که �د �شد!!! به .
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.	ه �غل مف�� مجا�L �دون منت هم افتاد	م

سون,ا �ا خجالت g¾deر انداخت و سالم کرد و

خدا �د ندە:�عد ن�اÃ �ه فgnا انداخت !

اما فgnا ̂� توجه �ه گفته ی اون �ه سمت در خرو̂� 

.رفت

!�د ن¡ی�L :من �ه جای اون جواب دادم فرشته جان…

.من زنداداش رو میN̂م دک�N و برم,گرد	م

ون اومد	م MNفرشته �اشه ای گفت و ما از خونه ب.

ون اومدن فgnا تنه اى �من زد و از من جدا MNه محض ب�

چه دلشم نم,اد معشوقه اش ̂� :شد و �ا پوزخند گفت

!جواب �مونه
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.تو سکوت بروdر ن�اهش کردم

5اە رفت,م MNشدم و �ه تعم L Mسوار ماش�.

.همونطور که خانوم صداقت زنگ زدە بود، منتطرم بود

اشyال.خانوم من 	ه ساع�� cار دارم:روdه فgnا گفتم

ە؟…ندارە؟ MNنم e حوصلت…

ە بود MNا همونطور که �ه صداقت و ماشی6ش خgnف

برو من همینجا منتظر م,مونم:گفت .

L پ,ادە شدم و �ه سمت صداقت رفتم Mاز ماش�.

.سالم عرض شد خانوم صداقت

شون تو صورÓشو کنار زد و عینک رو از روى n̄موهاى پ

حال شما.سالم از ماست آقا فراز:چشمهاش برداشت

چطورە؟

212



؟خوب مشyل چ,ه؟.ممنونم L M�dشما خ�

شما که نبودی بردمش دوسه جا!نم,دونم واال

5اە MNن.تعمN̂اری از پ�ش بc L نتو�س�� .

ماش�نمم �ه)و �عد هرهر خ,� ̂� نمک خند	د و گفت(

جز �ا شما ک> راە نم,اد!دست شما عادت کردە .

L 	ه ن�اە بندازم:ل\خندی زدم و گفتم Mوا�س� .

حدود 	ه ساعت �اهاش cار کردم و �ق,ه cارهارو �ه

دم و از خانوم صداقت خداحافLª کردم و �Nشا�رد س

L شدم Mسوار ماش�.

!خسته شدی ب\خش,د__

:فgnا �ا چشمهای برز�L �ه سمت من برگشت و گفت
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.من مزاحمت شدم تو ب\خش

ی شدە؟:�ه سم�ش برگشتم!جدی گفت 	ا متل� بود؟ L MNچ

ی نم�شه!نه:پوزخندی زد و گفت L MNتا وق�� من هستم چ

…!من ن\اشم شا	د

تب داشت اما نه در حد.دست روی پ�شون�ش گزاشتم

.هذیون گو�8 

 فgnا؟
X

Y,ه؟!�� مd؟!حالت خ�
X

Y,چرا هذیون م

.مثل �مب ساع�� منفجر شد

�� دی اف در سا	ت نا�س �انو

Site : Nicebanoo.iR

Telegram Channel : @nicebanoo_ir
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هذیون رو من م,�م 	ا اون زن,که؟

چه خN̂ە؟!فgnا ه�سس:دست روی بی�L ام گذاشتم  !

L رو �ه حرکت در آوردم Mوق�� از اونجا دور.و ماش�

p �� گفته؟چرا!حاال �گو �� شدە؟:شد	م،گفتم

تو 	دفعه ای اینطور شدی؟

L تو و خانوم صداقت چه:نفس عم,�� کش,د گفت Mب�

خgN̂ه؟که ماشی6شم مثل خودش �ه دستهای تو عادت

!دارە؟

 L Lجانن�!!!!! … خانوم صداقت �ه دستهای!!!!�� شد؟.

Ĺ رو زدە؟…من عادت دارە؟ L حر Mهمچ� p!

 واسه خودت؟p �ه دستهای من
X

Y,ا �� مgnف
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عادت دارە؟

!�ش6,دی چه سو�� داد؟…خانوم صداقت؟

؟ �� Lع�	ماشی6شم �ه دستهای تو عادت کردە؟

.…!!!	ع�L مثل خود من

ە د	گه ن�dرشه �ه خدا.چشمهام گرد شد �Nا�ا این دخ� !…

…!!!!فgnا؟

؟ Lا م,ک�gnا فgnف Ã مگه نگفت…چ,ه!…

 L̈ gnتو م �Nدخ! این حرفها رو از کجات در…

ی e راە من سLN̂ ¶شه �Nم,اری؟مگه قرارە هر دخ

…من عاشقش �اشم؟

؟!!! وا h<مگه من گفتم عاشق! من گفتم چه…
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را�طه ای ب�نتون هست که �ه دستهای تو عادت دارە؟

.چشمهام د	گه از حدقه در اومد

.cامال انگ اشغال بودن رو بهم داد

!فgnا  من انقد کث,فم که هر…
X

Y,داری م Lع�	

e p راە من سLN̂ شه من �اهاش در ارت\اطم؟

گفته ی صداقت مع�L جز ارت\اط:لبهاشو جمع کرد

L شما دوتا ندارە Mب�.

L :و �ا حرص اضافه کرد Mزن,که هرزە من و تو ماش�

!ند	د؟ …!آشغال که بهش م,گن…

!خدا	ا این p بود د	گه … فgnا:زار زدم !…

فgnا و مرض:�ا حرص برگشت �ه سمت من !

.بروdر ن�اش کردم
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خدا	ا االن برای اث\ات ̂� گناÃ ام کیو شاهد

م؟ MNگ�!…

L رو دور زدم و �ه سمت.یهو 	ه فکری �ه eم زد Mماش�

5اە رفتم MNتعم.

ی؟ MNکجا داری م

بgnم پ�ش صداقت ب¡ینم حرف حسا¶ش چ,ه؟

!اععععع …!نم,خواد…

ی هست L MNچ	ما  L Mب� 
X

Y,م که من.مگه تو نمgnب

.تمومش کنم خ,الت راحت ¶شه

!حاال الزم نکردە �ا د	دن من خودش دم خودشو…

.جمع کرد
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.کنار زدم و بروdر ن�اش کردم

.ابرو درهم کرد و دست �ه س�نه و بغ کردە �شست

!فgnا؟

.ابروهاشو �ه شدت توهم کرد

چ,ه؟

ع¾gزم منظورت از این cارا چ,ه؟

 �Ù,ه!…

L فgnا Mن خ\ط.من در حق تو ظلم کردم !بب�g �Nبزرگ

اما �اور کن �ه جون.زندگ,م رو در حق تو انجام دادم

خودت �ه جون خودم من �ه هیچ دخ�N و ز�L دست

نم L MNد �د.نزدم و نم	من تاحاال �ه ناموس هیچ کس �ه د

م,خوای تو �اور کن م,خوای �اور نکن.ن�اە نکردم .
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 من مادرم و فرشته و حاالم تو�8 
X

pمن �ه!تنها زن زند

…!هیچ کس نطر نداشتم و ندارم

.ان�ار 	yم نرم شد

فgnا من تنها ح>:دست روی �ازوش گذاشتم و گفتم

شم n̄گه داشتم تو بودی و اخ	د �Nه دخ	رو که �س½ت �ه 

�ه جون خودت که برام ع¾gزی قسم!تو�8  !

فgnا

مگه ما چند وقته �اهم,م که جون منو قسم!پوفففف

م,خورە؟

عاقل اندر سه,فه.بروdر ن�اهش کردم !…
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L خورد و �احالت زاری گفت Mچرا �اورم:ابروهاش چ�

؟ Lنم,ک�

تو ک> بودی که �ه گgnه های من توجه…چرا �کنم؟

چرا �ا	د �اورت کنم؟.نکردی و بهم تجاوز کردی

.فgnا قبول کن من مست بودم

هه:پوزخند زدم … تو ذات!م,گن مس�� و راس�� 

این که د	گه قا�ل انyار.کث,ف خودتو �شون دادی

ن�ست،هست؟

L رو Mچند ثان,ه در سکوت ن�اهم کرد و �عد ماش�

.دوdارە روشن و �ه حرکت در اورد

.eما خوردە بودم

از فراز.دک�N که حالمو د	د برام eم هم تج�gز کرد
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.خواستم تو خونه eم رو وصل کنم

فراز �ه دن\ال 	Y.وق�� برگش�,م سون,ا رفته بود

.رفت تا eم منو وصل کنه

س,دم �Nم میe از آمپول و L MNآمپول زن.مثل چ

هنوز نیومدە،مثل ب,د م,لرزgدم و وق�� دراز کش,دم

دلم از اینهمه ̂� ک> گرفت و 	ک قطرە اشک از

.کنار چشمام e خورد و روی گونه هام رgخت

فراز �ا 	ه خانوم مسن وارد شد و فوری کنار من

.�شست

خانوم محس�L اومدە eمتو وصل!فgnا ع¾gزم

.کنه
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و ن�اهش �ه قطرە اشک کنار صورتم افتاد و �ا انگشت

س\ا�ه اش قطرە اشک روی گونه ام و برداشت و روی

.لبهاش برد و بوس,د

دس�شو دراز کرد و دستمو گرفت و فشار نر* �ه

.دستم وارد کرد

.خانوم محس�L کنارم �شست و دست د	گه موگرفت

.�ا وحشت بهش ن�اە کردم

دست فراز رو چونه ام �شست و صورتمو �ه سمت

.خودش برگردوندو ل\خند مهdnو�شو �ه صورتم �اش,د

بهت گفتم چقدر: رو صورتم خم شد و اروم گفت 

دوس�ت دارم؟

م حضور خانم محس�L .آروم گفت he اما من از
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.تموم صورتم گر گرفت و لب �ه دندون گ¾gدم

.فراز آروم خند	د و نزد	ک تر شد

کوچ,که اما همه ی دن,ارو!�ه اندازە ی e کgN̂ت

…!�ه آت�ش م,کشه

!هه هه …!چه حرف مسخرە ای…

.پوزخندی روی ل\م �شست

چرا احساس م,کرد،دوست داشت6ش انقدر زgادە؟

…!اندازە e کgN̂ت؟

�ا خندە ی فراز ن�اهم جلب صورÓش شد و �ا تعحب

.ن�اهش کردم

ا�شا× زودتر:خانوم محس�L از جاش �لند شد و گفت
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 h¼ خوب!

!ای وای .eم رو وصل کرد و من اصال متوجه �شدم…

.منم خندە ام گرفت

�ا حرف چر�� که فراز زد،توجهم �ه جمله اش رفت و

.اصال نفهم,دم eم رو p وصل کرد

�اخندە ابروهامو درهم کردم و �ه فراز ن�اە کردم که

.�ا خندە �ه دن\ال خانوم محس�L رفت

�� دی اف در سا	ت نا�س �انو

Site : Nicebanoo.iR

Telegram Channel : @nicebanoo_ir

L داد Mد.من ل\اس دارم:ابروهاشو چ�gnالزم �ه خ

.ن�ست
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نgnم �ازار؟

ون MNم بgnجا که ¶شه حال و هوا عوض کرد.ب	 .

من ازت نخواستم تن منو:و �ه سمت من برگشت

 Lه تن کبود ن�اە نکن.تحمل ک�	گه �ه 	لطف کن د

.تا �دت ب,اد

لطفا فراموشش کن.فgnا من منظوری نداشتم .

کدومشو؟:�ا چشمهای اشY �ه سمت من برگشت !…

!تجاوزتورو … !کتکهای �ا�امو ن�اهای پر از تمسخر…

!همسا	ه هاتون �ه صورتمو !متل� های تورو؟…

!کدومشونو فراموش کنم؟
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�غشو فروداد و روشو برگردوند.اما اشک نgnخت .

م MNه شدت دستم رو.دست دراز کردم تا دس�شو �گ�

.·س زد

!عجب غلª کردم !اون چه چرت و پر�� بود گفتم…

__ مندە اتم he ا منgnمندە ترم نکن! ف he توروخدا .

د ، L MNتوش برق م Yا چشمها�8 که قطرە اش�

.پوزخندی زد و دوdارە رو برگردوند

L .�ه سمت �ازار رفتم Mماش�نو �ارک کردم و از ماش�

.پ,ادە شدم

�ه سم�ش.فgnا هم پ,ادە شد و کنار خ,ابون ا�ستاد

.رفتم و �اهم حرکت کرد	م

دستفروش ها دورتادور خ,ابون ¶ساط پهن کردە و

227



دستم رو دور فgnا حلقه وار نگه داشتم.�خش بودند

.اما جرات نداشتم بهش دست بزنم

ن�اە eد و ̂� تفاوÓش از این سمت �ه اون سمت

…!م,چرخ,د

…!ب,چارە گیج شدە بود

…!اون کجا خgnد م,کرد و من کجا آوردە بودمش

ش مدام روی دستفروش ها و آدم L MNن�اە چندش آم

…!های دوروور م,چرخ,د

موز MNنگه داشتم و دوتا ش h¼ه آ�میوە فرو	کنار 

گرفتم و �ه دست فgnا دادم و دوdارە راە افتاد	م که

کنارش.فgnا جلوی 	Y از دست فروشها ا�ستاد

228



ونه بود.ا�ستادم �Nهای دخ �Ù,فروش جاسوئ .

.	ه ل\خند قشنگ رو لبهاش �شسته بود

خم شدم و 	ه جاسوئ,�Ù خر¼ رو برداشتم و �ه

.سم�ش گرفتم

 �Ù,ه ل\خند قشنگ رو ل½ش �شسته بود و �ه جاسوئ	

.توی دستم �ا لذت ن�اە م,کرد

دست دراز کرد و جاسوئ,�Ù رو گرفت و ل\خندش

.پررنگ تر شد

�لند شدم پولشو حساب کردم و همینکه �ه سمت

فgnا برگشتم؛د	دم ابروهاش درهمه و �ه 	ه جوون

ە شدە که �ا ل\خند چند¼h ن�اهش م,کرد MNخ.

دس�شو گرفتم و تو �غل خودم کش,دمش ن�ش
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�ازشدە ی جوون �ا د	دن من ¶سته شد وروشو

کثافت:برگردوند که فgnا گفت !

·°ە داشت رد م�شد که دس�شو تو هوا گرفتم و

واستا ·°:گفت !…

چ,yار کرد؟:�ه سمت فgnا برگشتم !…

Ĺ :فgnا �ا چشمهای برز�L گفت غلط اضا !…

!نفهم,دم �� شد دستهام مشت شد و توصورت…

جوون پ,ادە شد و یهو �ه خودم اومدم که جوان رو

دم L MNتوی خ,ابون خوابوندە بودم و بهش مشت م.

.فgnا 	ه کنار ا�ستادە بود و گgnه م,کرد

از جام �لند شدم و فgnا رو تو �غلم گرفتم و �ه سمت
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.آ�میوە فرو¼h رفت,م

ع¾gزم �� م,خوری؟

 �Ù,م خونه!هgnفقط ب !

حداقل بgnم شام �خورgم.�اشه چشم .

بgnم خونه.نم,خوام .

!لعنت �ه اون جوون

نم,دونم چرا تا من م,ام 	خردە �ا این خوب ¶شم

نه تو پرو �المون L MNم,اد م Y	!…

!لعنت �ه این شا�س!اە … لعنت. !…..

نم,دم چرا تا من م,ام 	ه خودى �شون �دم همه

�� دست �ه دست هم م,دە تا گند بزنن �ه من و
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!شا�س من

اما!فgnا عالوە بر ناراحت بودن عص̂� هم بود

.…!نم,دونم چرا

L رو �ارک کردم وdا هم پ,ادە Mجلوى در خونه ماش�

.شد	م اما فgnا ·شت �من ا�ستاد

.cل,د گذاشتم و درو وا کردم و خودمو کنار کش,دم

.فgnا داخل شد و همونجا روeى رو از eش برداشت

!پوفففف همینکه �ه دن\الش وارد شدم،چشمم �ه…

محمد خورد که �ا چشمهاش داشت فgnارو قورت

.م,داد

!اوە فgnا اصال متوجه محمد �شد اما مگه این رگ…
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ت واموندە این حرفها حال�شه MNغ! �الفاصله �اد…

فgnا:کردو ناخواسته فgnاد زدم !…

فgnا �ا عص\ان�ت �ه سمت من برگشت و اونم �ا فgnاد

فgnا مرد:جوا�مو داد !…

!شالتو بزار eت

ن�اهم ناخودآÍاە �ه.فgnا مات و مبهوت ن�اهم کرد

شو eگرم درست L MNسمت محمد برگشت که ن�اە ه

فgnا �ه سم�ش برگشت و ابرو�8 در.کردن موتورش کرد

اشت؛گفت.هم کرد L MNش مe درحال,که شالش رو :

ى �ه نام 	اهللا وجود ندارە؟ L MNتو محل شما چ!

.محمد deلند کرد و �ا تعجب\ه فgnا ن�اە کرد

؟؟؟ L Mا من��
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1.7K

5:40 PM

آە شبهای eد من

مگه جز شما غgn\ه ى د	گه اى هم هست؟

واالع من بودم شما اومدى: محمد �من ن�اە کرد .

من کورم:فgnا �ا حرص �ه سم�ش رفت و گفت

؟منو د	دى �گو 	اهللا.تو که کور ن�س��  هس�� !…

محمد برو بر بهش ن�اە کرد و �عد درحال,که معلوم

بود �ه شدت جلوى خندە اشو گرفته،�ه من ن�اە کرد

چشم از این �ه �عد:و �ا ته خندە گفت !…

.اصال از خندە ی محمد خوشم نیومد

معلوم بود که از حرف پgnا خ,� خوشش اومدە و

ابروهامو درهم.خندە اش هم همینو �شون م,داد

234



تامن ب,ام.فgnا برو �اال:کردم و گفتم .

�ه سمت من برگشت و �ا چشمهای �ه خون �شسته اش

م:�ه من ن�اە کرد MNتو صدام کردی.دارم م .

L * ک�d,د؛ �ه سمت �له ها Mو درحال,که �اشو �ه زم�

.رفت

ل\ه ی حوض �شستم و زgر چش �ه محمد ن�اە

.کردم که هنوز اون ل\خند جلفش رو لبهاش بود

…!دلم م,خواست �ا صورت برم تو صورÓش

L محمد بود Mحوصله تنها ک> رو که نداشتم هم�.

.�لند شدم و �ه سمت اتاق مادرم رفتم

.فرشته مشغول درس خوندن بود
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.چشمم که بهش افتاد دلم ک\اب شد

…!�ا چه زحم�� سå م,کرد کتا¶ش رو �خونه

مندە ی بندە هاتم.خدا	ا پ�ش تو روس,اە بودم he حاال

.شدم

.کنارش �شستم و eشو بوس,دم

.�ا ل\خند eشو �لند کرد و �ه من ن�اە کرد

!سالم داداش خوش گذشت؟…

�د نبود: ل\خند تلLÙ روی لبهام �شست و گفتم .

وع �ه خوندن درسش کرد he ارەdل\خندى زد و دو.

وارد شد مادرم �ا 	ه سی�L چای .

!سالم مادر ·س فgnا کو؟…

م:فرشته �ا ذوق از جاش �لند شد و گفت MNمن م
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.صداش کنم

L بودم نم,اد þنم,خواد بری:�ه فرشته هم گفتم.مطم�

.نم,اد

حاال ی\ار صداش:اما فرشته �ه سمت در رفت و گفت

!کنم �دنم�شه

.هرجور راح�� اما م,دونم نم,اد

حاال ی\ار برم !

ون رفت MNو از اتاق ب.

خونه د	دمش ناراحت:مادرم روdه من گفت L �Nاز تو آش

بود،چش بود؟

L انداختم Mمو �ائ�e:دعوام شد Y	 تو خ,ابون �ا .

237



ی گفته بود:مادرم ل\خندی زد و گفت L MNا چgnه ف� .

�از 	ادم افتاد!اوفففف .

.ابروهام ناخودآÍاە درهم شد

ی گفت 	ا cاری کرد L MNگه.نم,دونم کثافت چ	د

نم�شه ناموستو تو خ,ابون بN̂ی،¶س که چشم نا�ا�

!تو خ,ابون رgخته

!خوب حاال مادر … !زشته  … �عدشم.اسMN که ن,اوردی

مگه م�شه جلوی چشم مردمو گرفت که �ه ناموس من

.ن�اە نکن,د

اما د	گه اجازە ندارە �دون من �اشو از.نم�شه!نه

ون بزارە MNخونه ب!

درdاز شد و مادرم که ده6ش تازە واسه حرف زدن �از
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ب,ا تو ع¾gزم:شدە بود سا³ت شدو �ا ل\خند گفت .

فgnا �ا اخم و تخم وارد.�ا تعجب �ه سمت در برگشتم

شد و بغ کردە کنار مادرم �شست .

L�g �ه سم�ش MNچای رو �ه همراە ش Lمادر سی�

L�g برداشت و MNه ش	ا همچنان اخمو gnگرفت و ف

.زgر لب Óشکر کرد

1.8K

5:40 PM

آە شبهای eد من

 MNهر �� انتظار کش,دم فراز نیومد ومنم تحت تاث

.eم و دارو خوا�م برد

از جام.�ا صدای جیغ و دادى از خواب ب,دار شدم

.پgnدم و �ه سمت ح,اط دوgدم
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 L Mای همسن و سال فرشته تو ح,اط �اال و �ائ� �Nدخ

gدند و جیغ م,کش,دند �Nمی.

همزمان �ا ورود من �ه ح,اط فراز هم وارد خونه شد

ا ن�اە کرد �Nو �ا تعجب �ه دخ.

همه geــــع خودشونو جمع و جور کردند و �ا هروکر

.روی تخت �شس�ند و ن�اهش کردند

چه خN̂ە؟:فراز �ه فرشته گفت !

عرو¼ معصومه اس:فرشته �ا ذوق گفت !…

ن�اە فراز �ه سمت من برگشت و ابروهاش توهم شد

فgnا حالت خ�dه؟: و �ه سمت من اومد 

آرە خ�dم:گیج و منگ ن�اهش کردم !
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·س این چ,ه؟: �ه من رس,دودستم رو گرفت 

!ای وای از جیغ و دادشون انقدر ترس,دم که…

eمم 	ادم رفت و از دستم در اومدە بود و ل\اسم رو

.خو�L کردە بود

تو:فراز �ا عص\ان�ت �ه سمت فرشته برگشت و گفت

نم,دو�L ما تو خونه مgnض دارgم؟اینهمه e و صدا

!برای چ,ه؟

�� !خدا مر5م �دە:مادرشوهرم �ه سمتم اومد و گفت

!شدە مادر؟

فراز آس�ینمو �اال زد و منو �ه سمت داخل هلم داد

cمe �Nوصدا کن,د فقط!ه,�Ù ن�ست:و غر زد .

.و درو ·شت eش ¶ست
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!	ع�L 	ه جیغ و داد تورو �ه این حال م,کشونه؟

آخه جیغ و دادشون برای �� بود؟

ە همسا	مونه!پوفففف �Nپنج! عرو¼ معصونه دخ

.ساله نامزدن

اینهمه غ>h �ازی دارە؟!واااا !…

دست.فراز دست برد و دcمه ی �االی ل\اسمو �از کرد

؟: رو دس�ش گذاشتم  Lار م,ک�y,چ

cارهای خوب خوب:مرموز خند	د .

برووو 5مشوووو:زدم رو دس�ش و هلش دادم !…

!وا:	ه قدم عقب رفت و دوdارە جلو اومد … !چرا؟ انقدە…

…!خ�dه
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فراز جیغ م,کشم:ابرو درهم کردم و عقب رفتم .

؟!آخه خنگ من:قهقهه زد Lتو چرا انقد کند ذه� !…

…!ل\استو در ب,ار 	ه �� د	ه بپوش

رومو برگردوندم تا خندە امو ن¡ینه.خندە ام گرفت !

ون MNبرو ب!

!خ,له خوب �ا�ا …  L Mو �ا خندە اضافه(�عدش ب,ا �ای�

سون,ام اومدە)کرد .

�ه سم�ش. دcمه هامو �از کردە بودم که این حرف و زد

.برگشتم

.نم,خواد بری

 L MNکثافت ه! .ن�اهش رو س�نه هام چرخ,د…

اهنم رو روی هم چسبوندم  MNچشماتو: فوری جلوی پ
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.درو¯ش کن

فراز

:خندە ام گرفت و �ا ش,طنت بهش ن�اە کردم و گفتم

ون تو اجازە نم,دی MNمن که م,خوام برم ب!

الزم: ابروهاشو توهم کرد و گرد�L بهم زد و گفت 

واستا تا خودم ب,ام!نکردە  .

!آخ جون … درو¬ستم و دستهامو.من از خدام بود

ە شدم MNشتم قالب کردم و �ه در تک,ه دادم و بهش خ·.

اە داری:اخ کرد و روشو برگردوند و زgر لب غgnد

�L روتو اونور کن L MNحالمو بهم م!…
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.چشم �لندی گفتم اما ن�اهم 	ه سانت هم تکون نخورد

؟:�ه سمتم برگشت و گفت Lنم,خوای روتو اونور ک�

!ای �ا�ا توهم ن�dرشو آوردی ها حاال خ�dه همه…

…!جات کبودە

!ه,ععع … Ĺ بود من زدم؟ !این چه حر چشمهای…

 از غم گرفت و نا�اور �من ن�اە
X

Yقشنگش اول رن

کرد و در عرض چند ثان,ه چنان ابری و طوفا�L شد

.که من واقعا ترس,دم

ون:از ال�الی دندونای cل,د شدە اش گفت MNبرو ب !…

…!زود

L فgnا من اصال منظوری:دستهامو �اال بردم Mبب�

.نداشتم
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�اشه من ·شت م,کنم:وچرخ,دم .

ون:دوdارە گفت MNبرو ب !…

�از حالت غش بهش دست داد!پوففف .

.فgnا من معذرت م,خوام حاال کوتاە ب,ا

ون اشارە.�ه سمتم اومد MNاز کرد و �ا دست �ه بdدرو

ون:کرد MNب !…

L �له Mون رفتم و روی اول� MNانداختم و ب L Mائ�� e

.�شستم

هنوز چند دق,قه نگذشته بود که در �از شد و از اتاق

ون اومد MNب.

ە MNای تو ح,اط خ �Nکنار من ا�ستاد و �ه هروکر دخ
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.شد

ا!فgnا جان:مادرم صداش زد �Nب,ا مادر ب,ا پ�ش دخ

L �� م,گن Mبب� L Mش�¶.

همینجا خ�dه:اما اون ل\خندی زد و کنار من �شست !

ا �ه شو�L گفت �Nاز دخ Y	:چه شوهر!اوە اوە

…!دوست

ە موند ودخ�N ب,چارە MNخ �Nا روی دخgnد فe ن�اە

.بزور 	ه ل\خند زد و روشو برگردوند

چقدر این ¶°h تخس و �د عنقه.خندە ام گرفت !…

؟:روشو �ه سمت من برگردوند و گفت چرا اینجا �شس�� !

ونم کردی!کجا ¶ش�نم:خند	دم MNاز اتاق که ب !…

ون MNم بgnلند شو ب�!
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م ماش�نو:از خدا خواسته از جام �لند شدم و گفتم MNم

.روشن کنم

کجا؟:مادرم گفت !…

gم برای فgnا ل\اس �خgnم:eخوش خند	دم MNم مgدار .

منم ب,ام؟:فرشته �ا ذوق �لند شد …

نخMN :موندم �� ��م که مادر �ه جای من جواب داد !…

L …الزم نکردە …!اینهمه دخ�N �خاطر من اینجا ن6شس��

داشتم از کنارش رد م�شدم.لب و لوچه اش آوgزون شد

فردا و ·س فردا زودتر م,ام:�غلش کردم و eشو بوس,دم

.و تو و زنداداش رو دوdارە میN̂م

.ل\خندى زg\ا روی لبهاش �شست
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�ه ن,ما زنگ زدم و ازش Óشکر کردم و خواستم آخرشب

دن\ال ماشی6ش ب,اد و در cمال خوش شا�> گفت

که تو جادە اس و هفته د	گه خونه م,ادو تا اون موقع

.ماشی6ش تو دستم �اشه

L مردم cار م,کرد Mامیون بود و روی ماش�c ن,ما شوفر.

.از خدا خواسته Óشکر کردم و قطع کردم

eخوش ل\خند زدم.فgnا دروdاز کرد و �شست :

…!سالاااام

عرو¼ p هست؟:·شت چش برام نازک کردو گفت

خوب حاال ما کجا بgnم؟بgnم!ک,ه؟.نم,دونم:خند	دم

…ل\اس �خgnم؟

خوش گذشت مادر؟
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!ای �ا�ا … ¯ش م�شه ها L MNچ	مادر منم ! االن وقت…

…!این سوال بود؟

!نه  … مگه آقا ·°تون م,گذارە.اصال خوش نگذشت

	ه جا �ه آدم خوش �گذرە؟

ابروهام توهم شد و از ال�الى دندونهاى cل,د شدە ام

	ع�L من بزارم هر کس و نا³> از راە: غgnدم

…!رس,د �ه ناموسم ناخنک بزنه

cاشY الل: فgnا چشماشو از هم درgد و گفت

دم تا مجبور �شم چرت و پرتهای L MNنم Ĺ م�شدم و حر

.�ق,ه رو هم ¶شنوم

!p اونجا تورو م�شناخت؟…چرت و پرت �ق,ه؟
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همونا:وق�� �ه حرف اومد،صداش از �غض م,لرزgد

L خ�dه حاال خودش که اونجا ا�ستادە بودن و م,گف��

ە چ,yارس.زدە س,اە و کبودش کردە �Nمعلوم ن�ست دخ

بهش م,خورە اینyارە �اشه.اصال .

د آخه نامردا مگه:و �ا صدای �لند زد زgر گgnه و نال,د

قرارە صورت هرp کبود �اشه اینyارە �اشه و شوهرش

L کتکش زدە �اشه Mخاطر هم��!

.ن�اە متاسفم روی صورت �ارون�ش �شست

.مادرم �ه سم�ش رفت و دستهاشو کش,د و �غلش کرد

م تا ن\اشم خفت و خواری تونو ب¡ینم_ MNم� Ýال.

.فgnا خودشو تو �غل مادرم رها کرد و �لند �لند زار زد

مادر �ا چشم روdه من و فرشته اشارە کرد تا از اتاق
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ون MNوصدا از اتاق بe �̂ خارج ش,م و ماهم اروم و

.رفت,م

چه!اوە:فرشته لب حوض �شست و دس�شو �ه آب زد

!eدە

eما م,خوری.خوب دست نزن بهش .

!چشم: ن�شش تا بنا�وش �از شد و گفت !!!داداش…

امروز حسن آقا اومدە بود دن\ال معصومه،�ه من گفت

؟ Lتو عروس�شون �خو� Lسم قبول م,ک� �Nکه ازت ب

حسن غلط کرد �ا:ن�اە عاقل اندر سه,�L بهش انداختم

!تو !من p تو عرو¼ ها خوندم دفعه ی دومم �اشه؟…

من که نگفتم اون گفت و:لب و لوچه اش آوgزون شد
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L انداخت و �ا ناراح�� .(خواهش کرد Mشو �ائ�e و

نمیتونن.آخه وضعشون اصال خوب ن�ست)اضافه کرد

d,ارن �Nارکس.

مگه ک> مجبورشون کردە ارکس�N ب,ارن!ن,ارن .

.�ا 	ه ض\ط و �اند پ�ش بN̂ن

L انداخت Mشو �ائ�e زون شد وgلب و لوچه اش آو.

 راسته cار
X

pگه خوانند	دلم نیومد ناراح�ش کنم،اما د

.من 	Y نبود

از جام �لند شدم و �ه اتاق خودم و فgnا رفتم و Óشک

.انداختم و دراز کش,دم

.تموم ذهنمو فgnا و گgnه هاش پر کردە بود

ای cاش این حرفهارو منم م�ش6,دم تا همونجا ده6شو
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…!5ل م,گرفتم،اما ح,ف

.میون فکرهام چشمام تازە گرم شدە بود

.میون خواب و ب,داری بودم که 	Y کنارم دراز کش,د

.فکر کردم فرشته است

!هم�شه همینطوری خودشو لوس م,کنه

�دون اینکه چشم �از کنم ل\خندی زدم و تو �غلم

.گرفتمش اما فرشته نبود

ە MNا خgnچشم �از کردم و �ه چشمهای متعحب ف

صورÓش نزد	ک صورتم بود.شدم .

فکر کردم:آب دهنمو قورت دادم وdــهش ن�اە کردم

.فرشته اس
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ە جواب داد MNاهوم:تو چشمهام خ !…

ن�اهم ناخودآÍاە �ه سمت لبهاش رفت و دوdارە �ه

ە شدم MNچشمهاش خ .

.نم,دونم چه ح> منو �ه سمت صورÓش کشوند

.̂� اخت,ار خم شدم و لبهامو �ه سمت لبهاش بردم

؟:اما اون خودشو عقب کش,د و غر زد Lار م,ک�y,چ

.cالفه از جام �لند شدم و �شستم

اصال حواسم نبود!ب\خش,د .

.و خواستم از جام �لند شم که دستمو گرفت

.�ه سم�ش برگشتم

ن�اهم کرد و منو �ه سمت خودش کش,د و من هم

.متعجب از حرک�ش تو �غلش افتادم
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خودمو نگه داشتم تا سنگی�L وزنم روش ن,فته وdا

.تعجب بهش ن�اە کردم

ە شد MNتوچشمام خ.

منتظر شدم خودش �ه سمتم ب,اد، و  نیومد وdا لحن

منتظر این ن\اش تا 	ه روزی �ا من:طل\yارانه ای گفت

 h¼االن بهت م,�م که ا�ه �ا اون همه م,ل.�ا L Mاینو هم�

 h¼واش�,اق ن,از �ه هم°داری �ه فکر �ا.

ابروهام ناخودآÍاە درهم شد .

خانوم توچه فکری بود وراجع �ه من چطور فکر م,کرد

ومن توچه فکردی بودم .

256



مچ دس�شو گرفتم و اونو �ه سمت.حاالن�dت من بود

	ه مرد..من 	ه مردم فgnا :خودم کشوندم وdا دادگفتم

�ا �c ن,از نمیتونم زنمو ب¡ینم وdــهش دست…

م,فه؟.نزنم 

فقط ن�اهم کرد وعقب رفت وdا چشمای عس� و زg\اش

.که االن ترسون بود �ه من ن�اە م,کرد

L خودم ودیوار.عص̂� تر شدە بودم  M�dچس¡,دم بهش و

لم دست خودم نبود.قفلش کردم �Nگه کن	ارهامو.دc ل �Nکن

!نداشتم …خ,� خواست�L بود…

اما لذت �ار ق\لش کورم کردە…م,دو�ستم cارم تجاوزە

… بود

�ه نفس نفس افتادە بود ومن همچنان ̂� توجه �ه اون
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بهش نزد	ک م�شدم .

اما زg\ای او  اش 	ادم.درسته االن صورÓش کبود بود 

مالح�ش هنوز هم از صورÓش.لوندی اش 	ادم بود.بود

.ب,داد م,کرد

د	گه ل\ام �ه لبهاش.ن�اهم روی ل\اش زوم شدە بود 

.رس,دە بود

.وای ان�ار اون لحظه دن,ا هم ا�ستادە بود

لبهام روی لبهاش قرار گرفت وچشمام �ه چشماش

ە شد MNخ.

.چرا چشمای قشنگش اشY بود

لبهام فقط روی لبهاش قرارگرفت هنوز طعمش رو
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نچش,دە بودم �الفاصله ازش جدا شدم وعقب رفتم .

از جام �لند شدم .

!وای خدا	ا … این چه cاری بود؟.دیونه شدە بودم  !!!

�ه سم�ش برگشتم .

.مثل 	ه گنج�شک ̂� �ال و�ر م,لرزgد

دلم �ه حالش سوخت .

چقدر ̂� رحم شدم من !..

…وای خدا	ا

�ه سم�ش رفتم ودستامو از هم �از کردم :

1.5K

12:01 PM

آە شبهای eد من

…!!!فgnا…فgnاع¾gزم منو ب\خش…فgnا
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�ه محض اینکه بهش نزد	ک شدم،دستاشو از هم

�ه من نزد	ک �شو:�از کرد ونفس نفس زنون گفت  …

..�ه من نزد	ک �شوووو

فgnا … فgnا. … فgnا غلط کردم.من اش�\اە کردم  .

L دستهاش پنهون کرد و زار زد Mشو ب�Óا صورgnه من:ف�

نزد	ک �شو …برو 5مشو… ون  MNگه!از اتاق من برو ب	د

… نم,خوام ب¡ینمت

موهای شق,قه مو کش,دم و از e اس�,صال بهش ن�اە

کردم .

خدا	ا چرا نم,کش,م راحت شم.زار زار گgnه م,کرد .

رفتم و کنارش �شستم .

توروخدا بهم ن�اە کن.�ه من ن�اە کن !فgnا ع¾gزم  .
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ون:�دون اینکه ن�ام کنه زار زد MNبرو ب برو…

ون MNب نم,خوام د	گه چشمم بهت ب,فته لعن�� … !!

فgnا نفه,دم … عشقت کور کردە بود…

اما �ه شدت ·سم زد وعقب رفت.ودستاشو گرفتم  .

!5مشو ..�ه من دست نزن  خدا³نه cاری رو که…

… تو �ا من کردی 	e Yخواهرت ب,ارە

چشمام �ه خون �شست .

منو 	اخواهر..؟!�� م,گفت ؟؟؟نفgnنم کرد.تنم یخ کرد

ب,چارە منو ؟

این د	گه �� م,گفت.اون که خدا کورش کرد !…
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خفه شووو:	ه دفعه فgnاد زدم  …

فgnای ب,چارە سه م�N از جاش پgnدوdا چشمای گgnو�ش

ە شد MNه من خ�.

هم شد �Nه اش ب�شgnب,چارە گ.

ا�ه منه لعن�� نبودم:دندونامو روی هم سای,دم وگفتم 

!تو االن اینجا نبودی منو نفgnن کن نه اون �د�ختو

د	گه الزم �ه نفgnن.اون �د�ختو خدا زدە کورش کردە

از اون �د�خت تر پ,دا نکردی؟خدا خودش.تو ن�ست 

… تو eش زدە

�ا	ادآوری فرشته ناخودآÍاە اشک توچشام جمع

دم که همونجا.شد h°ا·شت دستم چنان چشمامو ف�

.خشک شد
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 L Mون وسوار ماش� MNاز جام �لند شدم واز اتاق زدم ب

شدم و وgراژ دادم .

انقد رفتم که e از 	ه ب,ابون درآوردم !…

L زانو زدم.شب بود  Mپ,ادە شدم وروی زم� L Mاز ماش�

خدا	ا منو ب\خش:و همونجا زار زدم  خدا	ا…

نفه,دم خدا	ا نابود شدم… نابودترم نکن… … خدا	ا ا�ه.

د	گه تحمل ندارم.خودمو م,کشم .�ال�e 8 فرشته ب,اد 

خدااا	ا طعم حقارت رو.ب�ش�N از این تحقMN ¶شم 

خوار تر از اینم نکن.چش,دم  .

e روی سنگ ب,ابون گذاشتم وزار زدم .

.مد�� نگذشته بود که صدای گیتاری منو �ه خودم آورد
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شکنجه کن منو چون عاشق شکس�نم

خودت �کش منو �ذار جدا شم از تنم

شکنجه کن منو شه,د آخرت منم

فدای عشق تو تمام عمر بودنم

حقته شکنجه کردنم

من ̂� تو عاشق شکس�نم

خودت ن�اە کن چرا تو دن,ا

ە منم MNد از عشقت �م	ک> که �ا

L 	ه دن,است برای 	ک عمر �ه �ای تو �شس�نم Mهم�

 MNمون کنار من تقاصتو ازم �گ�

 MNن اسgnمون کنار من کنار آخ�

 MNمنو �کش و  برای عشقمون �م

فدای عشق تو تمام عمر بودنم

حقته شکنجه کردنم

من ̂� تو عاشق شکس�نم

خودت ن�اە کن چرا تو دن,ا

ە منم MNد از عشقت �م	ک> که �ا

L 	ه دن,است برای 	ک عمر �ه �ای تو �شس�نم Mهم�

L لòسوس شا¼ �لند کنار.eمو �لند کردم  Mه ماش�	

L من �ارک شدە بود Mماش� .
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.	ه جوون هم سن وسال خودم داشت م,خوند

L �شستم وگوش کردم Mازم جام �لند شدم وروی زم� .

چقد قشنگ م,خوند وچقد �ه دلم �شست .

L طرف Mه رد نوری که از ماش�dغل گرفتم وdزانوهامو ت�

جا گذاشته بود ن�اە کردم .

.آهنگش تموم شد اونم سا³ت شد

از جام �لندشدم وdدون اینکه ن�اهش کنم �ه سمت

.ماش�نم رفتم که دوdارە صدای آهنگش �لند شد

خ,� دلم گرفته ، از این همه جدا�8 

گذشت قد	ما حاال ، من کجا تو کجا�8 

ە MNخ,� گرف�س حالم ، همش دلم م,گ

ە MNنم ، تا نفسم �گ L MNاونقد قدم م

م �ه فکرتم ، فکرت برا دلم ¶سه MNهر جا م

م,خوام همش صدات کنم ، اسمت برام مقدسه
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 Lبری فراموشم ک� ، Lم ولم ک� MNم,م

 Lا ̂� کسیو انتظار ، منو هم آغوشم ک��

̂� من نرو تنهام نذار ، ̂� کس,مو 	ادم ن,ار

واسه تو دارە جون م,دە ، این دله تنگ و ̂� قرار

L اتاق ، هم�شه eد و سا³ته ̂� تو هوای ای��

دل پ�ش چشمای تو و ، پ�ش ن�اە �ا³ته

ا�ستادم وdــهش ن�اە کردم .

L م,خوند Mچقدر غمگ� …

.انقد ا�ستادم تا آهنگش تموم شد

چهرش تو تارYg معلوم نبود .

.فقط صدای دل6شی6ش بود که �ه دلم �شست

وق�� آهنگ تموم شد �ه سم�ش رفتم وdه cابوت

ە شدم MNخ L Mارە �ه نور ماش�dماشی6ش تک,ه دادم ودو .

فکر م,کردم فقط خودم �لدم آە وناله کنم !
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.پوزخند صدا دارش ن�اهمو �ه سم�ش کشوند

توهم تو این فکری که چون پولدارم �ا	د خوش\خت-

عالم �اشم ؟

.منم پورخند زدم

L آە وناله تون!نه Mشما پولدارا هر�� پولدار تر �اش�

ە که م\ادا ما فقMN ب,چارە ها چشمتون کن,م �Nب�ش .

قهقه ای زد ودس�ش رو روی شونه ام گذاشت .

من شا	انم .شا	ان فرهمند…

.چشمام گرد شد

ە شدم MNا تعجب بهش خdه سم�ش برگشتم و� .

!!!!!!!نههه

آرە:خند	د  …!
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آخه تو… … اینجا.  …

اومدم.دلم گرفته بود !�ا�ا ماهم آدم,م :دوdارە خند	د

.… 	ه د  وا کنم

.همونطور نا�اور ن�اهش کردم

گیتارشو روی صند  ماشی6ش گذاشت و اومد

ە MNخ L Mکنارم ا�ستاد و مثل من �ه رد نور ماش�

.شد

�د�خ�� هاتم مثل نداری.تا وق�� پول نداری

!هات کوچ,که اما وق�� پولدار شدی،مشyالت طوری…

L که ح�� پولتم نمیتونه برات cاری Lمرتو خم م,ک�c
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…!کنه

1.5K

12:01 PM

آە شبهای eد من

دلت!!!اما �عدش م�شه مزاحمت!!!اوا	ل جذا�ه 

م,خواد هیچ کس تورو �شناسه وتو واسه خودت

 h¼ا�… تو �گو.�از هم خدا روشکر من خوانندە ام 

اون �ازgگرای ب,چارە �� م,کشن ؟؟؟

�االخرە هرcاری مشyالت خودشو دارە:ل\خند زدم  …

 Lن خوانندە ایرا�gnتو که بزرگ ت! د	گه مشyالتت…

ە �Nاز همه ب�ش..

اوووە … چقدر مارو �اال میN̂ی؟.!

شمارمو 	ادداشت کردم و �ه دس�ش دادم .
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gفت ؟؟ he داداش اسم

!…کوچ,کت فراز

L آورد تا ب¡ینم و اینطور نوشت Mرو �ای� h¼گو :

!داداش فراز

ل\خندی زدم ودست روی شونه اش گذاشتم وcارت

این آدرس مغازە امه:وg¾gتمو دادم دس�ش وگفتم 

ە درخدمتتون هس�,م MNسل,قتون م,گ .

چقدر خوووب!اعععع  … حتما.اتفاقا cار دارم !

نم L MNم e فردا ·س فردا بهت .

خوشحال م�شم.قدمت روی چشم  .

 L Mکردم وسوار ماش� Lªعد دست دادن مجدد خداحاف�

شدم .
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.وق�� �ه خونه رس,دم ساعت دو ون,م بود

…!نم,دو�ستم �ه اتاق خودم برم 	انه

ە شدم  MNمد�� .روی تخت �شستم و �ه حوض آب خ

.که گذشت،صدای ناله های فgnا منو �ه خودم اورد

!خودم �ه اتاقش برم 	ا مادرمو صدا کنم .… اە…

!لعن��  … مامان: �ه سمت اتاق مادرم رفتم   …

مامان … !�اشووو . … فgnا دارە cابوس می¡ینه…

مادرم از جا �لند شد و �شست .

فراز کجا رف�� ؟تاحاال³جا بودی ؟

…مامان �اشو فgnا دارە cابوس می¡ینه. .

ی؟:مادرم از جا پgnدو گفت  MNخودت چرا نم

271



.و �ه سمت �له ها دوgد

منم دن\الش دوgدم و جلوی در اتاق ا�ستادم .

.فgnا د	گه جیغ م,کش,د

.مخصوصا �ا اتفاق امشب حالش �دترشدە بود

فراز:مادم د	گه حgnفش نم�شد وصدام زد … فراز. ….

…ب,ا تو مادر

از روی اج\ار وارد اتاق شدم وdه سمت فgnا دوgدم و

فرررgا:�غلش کردم  … فررررgا. … ع¾gزم. … قdnونت.

عشقمممم!برم  .… فررررgا…

دست انداختم.مرتب جیغ م,کش,د ول÷د * انداخت 

دور cمرش و اونو �ه سمت خودم کش,دم محyم �غلش

دم  h°زم:کردم �ه خودم فg¾ا عgفررر معذرت م,خوام… .
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فgnا منو ب\خش … اش�\اە کردم! خدا	ا  توروخدا…

.آروم �اش

یواش یواش آروم شد اما هنوز م,لرزgد .

همونطورکه �غلم بود! دلم خون بود از دست خودم 

دراز کش,د	م .

.اصال متوجه �شدم مادرم p از اتاق خارج شد

فgnا تو خواب و ب,داری eشو رو س�نم گذاشت و

.cم cم خوا¶ش برد

بوی.eمو تو موهاش فرو بردم و نفس کش,دم 

آروم روی موهاشو بوس,دم.شامپو �چه م,داد .

بودن درکنارش چه حس خو̂� بهم تزرgق م,کرد .
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.…ح> مثل حس آرامش آغوش مادر

د	گه اذی�ش نم,کنم … همینجا �ه خودم قول م,دم.  …

سå م,کنم حداقل آرام>h رو که ل,اق�ش رو دارە

بهش �دم .

هیچ کس تاب مقاومت در برابر عشق رو ندارە ح�� 

.… ا�ر قل½ش از سنگ �اشه

من تورو نرمت م,کنم و اونوقت عش�� رو بهت هد	ه

!م,دم که ل,اق�شو دارى …!من میتونم…

فgnا

طبق معمول هر روز چشمامو که �از کردم ت�dغل

فراز بودم .
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ی 	ادم نبود  L MNداری.از د�شب چ,dاما میون خواب و

.…زمزمه های عاشقونه فراز رو خوب 	ادمه

چشمام صورÓشو زgر ورو کرد .

�ا!	ه صورت برنزە �ا	ه لب و دهن وdی�L مناسب 

.چشمهای م�>h که زg\ا تgnن عضو صورÓش بود

…خوش ظاهر �د �اطن

تنها ح> که تو اون لحظه بهش داشتم حس تنفر

 بود
X

Yهم�ش.

gن آیندە موازم �Nحس انزجار �س½ت �ه ک> که به

.گرفت

…!!!اما دروغ چراا
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حس تنفری رو داشتم که فقط عقلم فرمون م,داد، �ا	د

.ازش داشته �اشم چون بهم �د کردە بود

دوس�ش! عاشقش نبود.قل\م �س½ت بهش نرم بود 

!فقط 	ه حس دلسوزی!نداشت  	ه حس خاص ؛مثل …

اینکه 	Y برات مهمه اما نم,خوای 	ا نمیتو�L �ه روش

.ب,اری

…عقلم فرمان م,داد �دت ب,اد و متنفر �اش

اماقل\م دستور م,داد ا�رچه �د کردە اما سå دارە

…جN̂ان کنه ·س تنفر معنا ندارە.. .

ی موندە بودم MNخودم هم میون این درگ .

اما وق�� خوب فکر م,کردم م,د	دم ا�ر قصد جN̂ان

..دارە �خاطر cارgه که کردە نه �خاطر خود من

276



… اون مجبورە دوستم داشته �اشه

!…امامن cاری نکردم وdا�ت cار اون مجبور �ه تحملشم

 ام cمبودی نداشتم اما االن همه ی
X

pمن توی زند

cمبود های دن,ا رو دارم … چه مادی چه معنوی.  …

اە … لعنت بهش. … ا�ه اون کثافت نبود من االن تو..

gن امyانات.خونه خودمون بودم  �Nتو به ….

…لعنتت لعنت �ه اون که تموم زندگ,مو ،روgاهامو،..!

..آرزو هامو نابود کرد

االن من پر از �غضم …پر از نفرت…پر از کینه…

·شت پنجرە اى که رو �ه ح,اطه ا�ستادم و دارم �اخودم

e احساسم �ه فراز م,جن�م .
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ون اومد و کش وقو¼ MNمحمد از اتاق خودشون ب

.�ه cمرش داد

من ·شت پردە های توری ا�ستادم ومحمد نمیتونه منو

..ب¡ینه

اما اون 	ه ن�اە �c �ه پنجرە های اتاق ما و

مادرشوهرم انداخت وdه سمت حوض رفت .

1.7K
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آە شبهای eد من

!�ه �� ن�اە م,ک�L ؟؟

.دستمو روی قل\م گذاشتم وجیغ کوتاÃ کش,دم

ترسوندمت:فراز ل\خند زد ..!

نه:�ا حرص �ه سم�ش برگشتم وغgnدم  اتفاقا…
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Ù\ص e بود برای Lفا�….

شالمو از کنارش برداشتم.�ه سمت Óشyم رفتم 

وeم گذاشتم ودست بردم سمت در اتاق که درو �از

کجا؟؟:کنم؛ فراز مچ دستمو گرفت وگفت !

اح: چپ چپ ن�اهش کردم �Nااجازتون مس� …!!!

!این وضå؟

	ه �لوز مردونه �ا 	ه.	ه ن�اÃ �ه eتا �ام انداختم 

.شالمم که eم بود…شلوار

!چه وضå ؟

ند	د�ش ؟؟.. محمد تو ح,اطه

ا�ستادم و دست �ه س�نه زدم .
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منظورت چ,ه ؟

دست تو جی½ش گذاشت و رو �ه روم ا�ستاد .

!… مانتو ت6ت کن

ون ؟؟؟:چشمام گرد شد  MNمگه م,خوام از خونه برم ب

…م,خوام برم دس�شو�8  �ا مانتو برم ؟. !…

اوهوم ..

�ا کف دستهام �ه س�نه اش ک�d,دم وهولش داد

L اینو 	ادت �اشه :و گفتم  Mمن زن تو ن�ستم!بب� !

من ناموس تو ن�ستم من مجبورم که دارم تحملت…

م,کنم ·س فکر نکن من معشوقه اتم و تو میتو�L بهم

من ل\اسم پوش,دە.دستور �دی که چ,yار کنم 	ا نکنم
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.است واحت,ا̂� ن�س مانتو تنم کنم ونم,کنم

اما دس�ش رو جلو اورد و دوdارە درو.ودرو �ازکردم 

¶ست .

فgnا �ا من لج نکن … اینجا نم�شه آزاد �گردی…

 L Lمردم همه فکرای ناجور م,ک�! … اینجا جنوب شهرە.  …

از نظر من ل\اسم.من �ا فکر مردم cاری ندارم 

حاالم ب,ا کنار تا من برم.پوش,دە است  .

ی روش بپوش!فgnا L MNه چ	 !!!!

!نههههه

خواهش م,کنم .

نه

L انداختم و زار زدم  Mمو �ای�e :ااgفررر …
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نههههه:اما من �ا تحyم گفتم  … حاالم ب,ا کنار تا.

دس�ش�gمو برم .

L انداخت Mشو �ای�eاز روی اج\ار کنار رفت و.

L �ا موتورش بود محمد طبق معمول مشغول ور رف�� .

L که �اصدای Mتوجه �ه اون از �له ها اومدم �ای� �̂

	ا هللا:�لند eفه کرد و گفت   ….

من متعجب �ه سمت در برگشتم وچون ک> رو

ل\خند �انمY زد وگفت.ند	دم �ه اون ن�اە کردم  :

!سالم عرض شد

!!!این مسخرە �ازgا چ,ه ؟؟

خانوم من �ه کدوم ساز شما:متعجب ن�ام کرد
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L شما رو د	دم 	ه اهن واهون Mبرقصم ؟خودتون گفت�

و 	اهللا ��م .

چپ چ�� بهش رفتم وdه سمت دس�شو�8 رفتم .

…!دفعه ى �عد 	ا اهن و اوهون کن 	ا 	اهللا

L .چشم :محمد خند	د وگفت  Mهر�� شما �گ� .

…ای خدااا ماتوخونمون چهار تا دس�شو�8 ..

.داش�,م که 	ک�ش مخصوص خودم بود

من متنفر بودم از اینکه ق\ل من ک> از دس�شو�8 

.که من م,خوام برم استفادە کنه

اما االن مجبورم �ا شش هفت نفر از 	ه دس�شو�8 

ک استفادە کن,م  �Nچشمامو ¶ستم و وارد شدم.مش .

cارمو که کردم �لند شدم ودر حال,که دستامو مثل 	ه
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ون اومدم وdا MNجسم نجس دوطرفم نگه داشتم ب

صور�� جمع شدە �ه سمت سنگ دس�شو�8 

کنار ح,اط رفتم .

.ن�اهم �ه جا صابو�L وجا ما	å کنار سنگ افتاد

 Mا!ای�ی�ی�	خدا … این چه مجازا�� بود. معلوم…

ن�س p و �ا³دوم دست �ه شMN دست زدە !!!…

L̈ تو 5لوم �شست وصورتم از ناراح�� جمع �غ

وق�� دستمو شستم وdرگشتم محمد رو روdه روی.شد

خودم د	دم که �اخندە �ه من ن�اە م,کنه وان�ار ف,لم

..… س�نما�8 می¡ینه وdا چه ه,جا�c Lارهامو دن\ال م,کنه

1.7K

12:01 PM
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آە شبهای eد من

.خندە ی تلLÙ روی لبهام �شست

مشyل ما �د�خت ب,چارە ها ماد	ه…اخه م,دو�L چ,ه؟

!و مشyل شما پولدارها رو� ما از ندارgمون �ه خدا…

پناە آورد	م و شما از دارا�8 تون از خدا روى بر

اینه که تفاوت مارو �شون م,دە!گردوندین !…

خدا م,دونه:eشو �ه سمت اسمون گرفت وگفت

!که من هیج وقت از 	اد نN̂دمش اما هیچ وقت هم…

!شونه هام از �ار مشyالت cم نبود من دل �شکستم…

 L من آزار نرسوندم اما اون �الها. اما دلمو شکس��

من خو̂� کردم اما �دی د	دم.eم اومد .

تو این حyمت خدا موندم من که cار �ه ک> نداشتم

285



چرا از همه ب�ش�N شکنجه م�شم؟

ە شدم MNن�اە اون خ MNآە کش,دم و �ه مس.

!خوش �حالت !حداقل پ�ش وجدان خودت راح�� …

از فقر و.اما من ح�� پ�ش خودمم راحت ن�ستم

�د�خ�� دست �ه دامن دزدی زدم که ناموس مردمو

االن ناموس مردم شدە شاهد.�ه حراج گذاشتم

زجرکش,دنای من و منم دارم از ذرە ذرە آب شدن

من �د کردم اما.خواهرم جلوی چشمهام دیوونه م�شم

L �د ند	دن روهم دارم می¡ینم.�د ند	دم Mعذاب هم� .

ە بود MNمو �لندکردم ن�اهش روی صورتم خe.

؟ Lنگو که تو همو�

.پوزخندی روی صورتم �شست و اون زمزمه کرد
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؟ Lهمو�!

ە شدم MNشد و بهش خ �Nپوزخندم عم,ق.

خ,� وحش�ناøم؟!آرە خودشم !…

.ن�اهش رو از روی صورتم برداشت

فقط صورتت بود.چشماتو �شون نم,دادن .

L خوش صورت �د �اطن رو Mخوب ن�اە کن!حاال بب� …

شما که:خند	د و دست روی شونه ام گذاشت و گفت

.�ه امر خMN ختم شدین

!ای cاش نم�شد	م ای cاش این عذاب وجدان…

.حداقل �ا کش,دن زجر 	yم cم م�شد

د و گفت  h°شونه هام رو ف : h<م زجر نم,کc االنم .
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.دوdارە مثل دخ�N �چه ها �غض کردم

خواهرمو.االن دارم زجر کش,دن �ق,ه رو می¡ینم

L دست گرفته و کتابهاشو �اال و Mمی¡ینم که ذرە ب�

L م,کنه Mناموس مردم رو می¡ینم که مرتب…�ای�

!ن�اە متعج½ش روی درودیوار خونمه ان�ار…

…هنوز تو خوا�ه !ان�ار دارە cابوس مب�نه ان�ار…

…!منتظرە که ازخواب،از این cابوس ب,دار ¶شه

ای cاش م,مردم و نبودم.ای cاش قصاص م�شدم …

.ای cاش عاشقش نم�شدم

!سکوت کرد	م هردوتامون .از سکوت دیوانه م�شدم…

.دلم م,خواست سوار ماش�نم ¶شم و برگردم
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اما همینکه خواستم قدم از قدم بردارم شا	ان �ه

.حرف اومد

…�ه عشق اون خوانندە شدم پوزخند زدو ادامه(

هفت سال!..رت\ه 	ک کنکور.من عاشق پزشY بودم)داد

دورە امو تو پنج سال و ن,م تموم کردم و ب�ست و چهار

وع کردم he دورە تخص¨ رو 
X

ùاز شا�س �دم.سال

پرستار بود.تو ب,مارستان �اهاش آشنا شدم .

…!استادمون جرا� داشت و مارفته بود	م ع,ادت

	ادم ن�ست استادم چجوری متوجه شدە بود که صدای

منم تا لب �از.من خ�dه و ازم خواست 	ه دهن �خونم

کردم در �از شد و من ح�� �دون اینکه متوجه ¶شم
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و �عد میون دست.	ه پنج دق,قه ای رو چهچهه زدم

ت MNزدن های دوستام چشمم خورد �ه اون خوش س

!�د �اطن اول �ه خاطر چهرە ام،موقعیتم ، تحص,التم…

.عاشقم شد و �عد ازم خواست cار صدامو ادامه �دم

فوق تخصص غدد �ه خاطر 	ه)خندە ای کرد و گفت(

خوانندە شدنم همانا و.عشق cاذب خوانندە شد

وع شهرتم همانا he! اما نم,دونم چرا جای من ،…

و یهو متوجه.اون ظرف,ت اینهمه شهرت رو نداشت

شدم �ا استاد موس,�� من رgخته روهم و تا ب,ام

L اونور آب !متوجه ¶شم رف�� از عاشق شدنم ناراحت…

!از ̂� ل,اق�� اون ناراحت ن�ستم.ن�ستم اون ارزش…

!عشق �ا� منو نداشت فقط از این ناراحتم که چرا…

290



!من؟ م ن�اە نا�ا�… �Nه دخ	که تو عمرم ح�� �ه  Lم�

!نداشتم … LSکه ح�� �درو مادرمم ازم نارا Lم�

!نبودن … سه MNکه آزارم �ه مورچه هم نم Lم�! چرا…

!مورد این آزما�ش خدا قرار گرفتم؟ من �د نکردم اما…

…!�د د	دم

.و آÃ �لند کش,د

خدارو شکر کن که مورد ظلم بودى و میتو�L از

 Lه ک�	ى.خدا 5ال L MNمنو �گو که جز مر5م نمیتونم چ

…!از خدا �خوام

ن�اهش کردم و اون گفت.خند	د :

 ما پولدارها �د�خ�� هامونم از شما
X

Y,راست م
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!راحت ترە حرفتو قبول کردم… .

دس�شو �ه سمتم دراز کرد.ل\خند تلLÙ رو ل\م �شست .

 h¼ه پولدار مرفه دوست �ا	ى �ا  L¥حا! �د�خ�� …

.هاى تو منو �ه رحمت خدا ام,دوار کرد

ا�ه �اعث ¶شه تو ابراز:ل\خندم عم,ق�N شد و گفتم

…!خوش\خ�� ک�L آرە

مگه م�شه ا�سان �ا¼h و:�غلم کرد و زgر گوشم گفت

 h¼گرون خوشحال �ا	از �د�خ�� د! دردمو تا �حال…

م,خوام واس.پ�ش خودم نگه داشتم واالن پ�ش تو گفتم

L �ار تو عمرم 	ه دوست داشته �اشم Mه دوست که.اول�	

…!واس خودم منو �خواد نه پولم

…!از کجا معلوم اون من �اشم؟

292



!از اونجا�8 که درد رو م�شنا¼ … Lتو نمیتو�

 h¼د �ا�! …!وگرنه فرق خوب و �د رو نم,دو�س�� …

حاال رف,ق,م؟؟؟

دم و گفتم h°رف,ق,م:دس�شو ف !…

شمارە:	ه cارت وg¾gت و م�dا	لشو �ه سمتم گرفت 

شمارە شخص�تم بزن تو گوش,م..!شخص,مه  .

ما که مثل شما پولداری سMN نم,کن,م:خندە ام گرفت  .

	ه شمارە دارgم �ا دە تا مخاطب !…

�خاطر پولداری دوتا خط ندارم: قهقهه ای زد و گفت !

�خاطر مزاحمت دوتا خط دارم .
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ما که این خاطرخواە ها!�ازهم خوش �ه حالتون 

رو هم ندارgم .

�له؟: �ا جد	ت ن�اهش کردم

�له؟:اونم جدی �ه من ن�اە کرد

؟ Lه �� اینطور ن�اە م,ک��!

.از جاش �لند شد

.خانوم شما اصال �ا وجود من مشyل دارgن

L �دهyارتون �شدم MNچ	من �اشم برم تا .

ابرو درهم کردم و �ه سمت �له ها رفتم که فراز رو

�ا ابروهای گرە خوردە و دست �ه س�نه جلوی در

.د	دم

.ابرودرهم کردم و تنه ای بهش زدم و رد شدم
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.·شت eم وارد شد و درو ¶ست

åچند دق,قه ای سکوت کرد و �عد در حال,که س

م,کرد،عص\انی�ش رو �شون ندە،صداشو صاف

د	گه �ا محمد cالم �ه cالم نم�>h :کرد و گفت .

ح�� ا�ه �ا چشمهاش دارە.جز برای سالم عل,ک

 
X

Y,ی نم L MNو چ L� L MNبهش نم Ĺ .قورتت م,دە حر

 
X

Y,خودم درس�ش م,کنم.�ه خودم م .

خودم شعور:دست �ه cمر زدم و �ا حرص گفتم

احت,اج �ه دفاع.دارم و شش م�N زdونم دارم

.توهم ندارم

د آخه ̂� :�ه سمتم اومد و رdروم ا�ستاد …
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د و گفت( h°ا)لبهاشو روی هم ف� Lاینجا نمیتو�

 Lدشون �س½ت �ه.ک> �حث ک�	اینجا مردم د

L گMN م,دە اینه که طرف مشyل MNک> که �ه همه چ

!دارە و 	جاش م,خارە میتو�L اینو تو ذهنت…

؟ Lفرو ک�!…

!وا:ابروهام درهم شد …این چرت و پرتها چ,ه؟…

 þهمینکه ش6,دی و �دون دفعه ی �عد اس�ثنا�

برات قائل نم�شم و هرطور که ل,اقتته �اهات برخورد

.م,کنم

اونوقت م�شه:دست �ه cمر زدم و �ه سم�ش رفتم

L ل,اقت من چ,ه؟ Mه زن هرزە و خراب که تو ب,ایون…�گ�	

؟ L Lخوابون6ش و بهش تجاوز ک��
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…�ه ناÍاە دس�ش �اال رفت و

فراز

…!هر cاری م,کنم که خوب برخورد کنم نم�شه

.خودش نم,خواد

ی نگفتم L MNفقط خواستم تا این محمد.من چ

…!̂� کس و cار تو خونه است 	yم مراعات کنه

.اینهمه دادوقال نداشت

وق�� راجع �ه خودش اونطور حرف زد،نتو�ستم

ل کنم و اصال نفهم,دم p دستم �Nخودمو کن

…�اال رفت و
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L آوردم مش�ش کردە بودم Mو وق�� �ای�!

	ع�L بزور جلوی خودمو گرفته بودم تا توی

…!صورÓش نزنم

فgnا �ا چشمهای گرد شدە و لبهای ورچ,دە شدە

ە �ه من ن�اە * کرد MNخ.

́� ازت:ناراحت و اف°دە گفتم فgnا من cار شا

نخواستم چرا دلت م,خواد �°ە �اهم �حث کن,م؟

چون: �غضشو قورت داد و تو صورتم براق شد

!چون ازت متنفرم.ازت �دم م,اد چون تو �اعث…

چون تو.شدی من توی این خونه ی لعن�� �اشم

…!	ادآور تموم �د�خ�� ها*

�ازم ��م؟)و �عد �ا صدای �لند گفت( !
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Ĺ !¶سمه!نه: رومو برگردوندم و گفتم �ه اندازە cا

L این حرفها س\ک م�>h �از.ش6,دم اما ا�ه �ا گف��

.هم م�شنوم

	ع�L �ه نظرتو:دور من گشت و روdروم قرار گرفت

L حرفهام س\ک م�شم؟ 	ع�L �ال�8 که eم…�ا گف��

L و غر زدن �ا� م�شه؟ …!اوردی �ا گف��

م چشمهامو گرفتم he د لعن�� تمومش کن:�ا !…

هر ثان,ه!هرروز!هرشب.من خودم عذاب م,کشم !…

!د	گه جا�8 برای تو نم,مونه … !تمومش کن تمومش…

…!کن

و دستهامو از روى چشمم برداشتم و �ه سم�ش
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م؟:رفتم و �ازوهاشوگرفتم MNدوست داری �م! ا�ه…

م؟ MN؟دوست داری �ا زجر �م h<م راحت م� MNم�…

م دلت خنک م�شه MNا�ه �ا زجر �م! م,خوای این…

!cار و �کنم؟

دستهاشو بزور �اال آورد و.و �ه شدت تکو�ش دادم

من مثل تو حیوون ن�ستم!نه:دستهامو ·س زد !…

!فقط دست از eم بردار …!منو �ه حال خودم بزار…

L برام cاف,ه!ن¡ینمت Mهم�! …!جلوی چشمم ن\اش…

…!اصال از این خونه برو

منو ن¡ی�L مشyلت حله؟:مد�� بروdر ن�اهش کردم !

_ اما.من از این خونه ی نکب�� نجات پ,دا نم,کنم!نه

حداقلش اینه که cابوس زندگ,مو دم �ه ساعت جلوی
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.چشمم نمی¡ینم

…!�اشه_

م تا تو cابوست تموم ¶شه MNمن از اینجا م!…

ون MNگه ای از خونه زدم ب	و �دون هیچ حرف د!…

فgnا

زgادی بهش سخت گرفتم ؛اما د	گه فا	دە نداشت .

ون رفت MNفراز �ه حالت قهر از خونه ب .

فت و د	گه برنم,گشت…�ه درک MNم Yاشc !

:هنوز رdــع ساعت نگذشته بود که فرشته صدام زد

زنداداش ب,داری ؟
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ون رفتم و گفتم  MNله ب,دارم:از اتاق ب� .

 L Mا�ه ب,داری ب,ا �ای� معصومه اومدە تا…

های �الششو 5لدوزی کنه MNمامان براش روگ!

!پوفففففف .عجب غلª کردم جوا¶شو دادم…

1.5K

4:04 PM

آە شبهای eد من

!فgnا … بزار فکر!م,دونم �د کردم اما تو ب\خش 

احازە �دە.کنم که خوش\خت تgnن مرد کرە ی زمینم

دوست دارم همه �ه.کنار تو خودمو خوش\خت ب¡ینم

!مثل امشب.ما غ\طه �خورن ای cاش ن�اە ح°ت…

دلم م,خواست این غ\طه خوردنها �ه.زدشونو م,د	دی

 واقع,مون �اشه
X

pا؟.زندgnف …

302



هوم؟

؟ h<منو می\خ

…خدا	ا �� ��م؟ نم,فهمه!.. این مسته االن !…

!��م نه که تکه بزر5م گوشمه ��م ارە که �ا	د 	ه…

وع کنم he شب عاشقونه رو.

تو �ه حالم رحم کن!خدا	ا !…

…فgnا؟

هوم؟

؟ h¼ گذشته رو ̂� خ,ال Lمیتو�

نه:از دهنم پgnد !…

Ygا واقعا تو تار	نم,دونم �ه فکرم رس,د 

.دندونهای ن�شش رو د	دم که �لندترشد
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!	اخدا …!این خوناشام هم بود من نم,دو�ستم…

1.4K

4:04 PM

آە شبهای eد من

.شما بgnن منم م,ام…�اشه

فرشته رفت وهنوز چند دق,قه نگذشته بود که صدای

.جیغ وصوت ودست �لند شد

…وااا این د	گه چه ص,غه ا	ه ؟؟؟!!!!!

.از جام �لند شدم و �ا کنجyاوی �ه اتاق اونها رفتم

دخ�N های همسا	ه جمع شدە بودند و بزن و �کوب

.راە انداخته بودند ومادرها مشغول 5لدوزی بودند

.من آروم سالم کردم وکنارشون �شستم

ناهار آ�گوشت داش�ند ومنم که از آ�گوشت متنفر
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نتو�ستم �خورم .

دوشب د	گه حنابندون بود وفرداى حنابندون عرو¼

.بود

.فقMN بودند اما چه جمع ̂� تyل�L داش�ند

غرو̂� خسته شدم و �دون اینکه �ه ک> ��م از جمع

جدا شدم و �ه اتاق خودم رفتم و دراز کش,دم ومد�� 

نگذشته بود که خوا�م برد .

وق�� از خواب ب,دار شب شدم،ن�اÃ �ه ساعت

دستم انداختم دە شب بود .

…امانیومدە بود آخر شب هم شد اما!!فراز نیومد

.�ازهم برنگشت
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شام هم آ�گوشت ناهار بود ،گرسنه ام بود؛ اما ̂� م,�

رو بهونه کردم و نخوردم .

فت، اما غذا نخوردم MNان�ار �اخود! دلم ضعف م

هم لج کردە بودم .

ە بودم MNروی تخت �شسته بودم و �ه حوض خ

.که درو زدند

دوازە ون,م بود.دوdارە ن�اÃ �ه ساعت انداختم  !

از جام پgnدم وdه سمت در رفتم که cل,د تو در

.چرخ,د و در �از شد

eجام ا�ستادم و �ا ذوق ن�اە کردم که محمد وارد

.شد

ە شدم MNر بهش خdر وdل\خندم جمع شد و .
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	ا هللا:�اخندە گفت   …

چشم غرە ای بهش رفتم و رومو برگردوندم .

سالم عرض شد: محمد �ا همون خندە گفت

سال* زgر لب گفتم وdه سمت تخت رفتم .

ون اومد MNا مادر اومد؟:مادر شوهرم از اتاق بgnف !

هنوز نیومد!نه :   ورچ,دم ..

سالم:محمد �ه سمت مادر شوهرم برگشت

 h¼سالم ·°م خسته ن\ا.

؟!ممنون مادر L Mمنتظر ک> هست�

دل نگرا�ش,م.فراز نیومدە هنوز  .

…اعععع م,خواین من برم دن\الش. .
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زنگ زدم گفت که تو مغازە cار دارە.نه ع¾gزم 

.هروقت تموم شد خودش م,اد

… ای cاش م,گفت برە دن\الش

…!فکرشو هم نم,کردم انقدر ̂� رحم �اشه

دمغ و̂� حوصله روی تخت �شستم وdه محمد ن�اە

L دست و صورÓش تو حوض کردم که در حال شس��

.بود

مادر برو:مادر شوهرم هم اومد کنارم �شست 

… �خواب

!.… خوا�م نمیN̂ە

تو بروdخواب. فراز می,اد .

منتظر م,مونم اومد م,خوا�م .
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!!�� م,گفتم ؟؟ سم �خوا�م تا ا�ه 	ه وقت… �Nمی

.… cابوس د	دم ک> ن\اشه ب,دارم کنه

اما ب,چارە.مادر شوهرم c پ�ش من �شست 

امروز �c خسته شدە بود وخوا¶ش گرفته بود .

شما بgnن �خواب,د:خودمو کشتم تا تو�ستم ��م  .

م تو اتاق MNم م�ش�نم �عد مy	 منم .

.اما�8 گفت و از جاش �لند شد

ب,چارە معلوم بود که �ه زور e �اش ا�ستادە .

ی گفت و رفت MNشب �خ .

منم 	ه ساع�� �شستم وdعدش خسته از جام �لند

خسته نبودم ؛اما مجبور بودم.شدم وdه اتاقم رفتم 
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دراز �کشم تا خوا�م بN̂ە !

c ه خودش داد و مجبورم کرد� Lا تکو�gnاما ف

عقب �شی�L کنم .

خ,� زgادە روی کردم.زgادی امم شدە بود  !…

c عقب �شی�L کردم .

محyم درآغوشش گرفتم و دراز کش,دم .

لعن��  … حسگر های مردونم �از �ه cار افتاد. .

اونوقت ح�� .خجالتم میومد ا�ه فgnا واقعا ب,دار بود

روم نم�شد تو چشمش ن�اە کنم .

شا�س آوردم که میون خواب و ب,داری بود .

خودمو جمع کردم و فgnا رو از خودم دور کردم تا
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رسوا �شم .

 خ,� زود خوا�م برد و واى ى که
X

Yدر اثر خست

L�g بود MNچه خواب ش .

�ا اینکه دیر خواب,دم ،صبح زودتر از فgnا از خواب

فوری ازجام پgnدم و �ه نونوا�8 رفتم.ب,دار شدم  .

c خgnد کردم و برگشتم .

چا�8 دم کردم و 	ه ص\حونه مش�� درست کردم .

 Lدن من وسی�	خونه شد و �ا د L �Nمادرم وارد آش

گفت.ص\حانه ل\خند مادرانه ای روی ل½ش �شست  :

 L Mش�¶ MNه �ای هم پ� Ýه!ال	اش در توانم بود c اى

مندم مادر.عرو¼ که در خورتونه برات م,گرفتم  he !!!!
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مادر این حرفو نزن:�غلش کردم و eشو بوس,دم  !

ە MNماهم پ�ش م 
X

pاالخرە زند� .

آرە مادر … ��gnاش میتو�س�,م �ه طc اما ای

ک ̂� نوا در ب,ارgم �Nاز دل این دخ .

مادر همه �� �ه ن�dت … من دلم روشنه. ا�شا×…

درست م�شه .

ع¾gزم بgnن ص\حونه:مادر سی�L رو �ه دستم داد 

�خورgن نوش جونتون .

خجالتم میومد اما پرو�8 کردم و سی�L رو برداشتم .

L گذاشتم وکنارش روی Óشک Mرو روی زم� Lسی�

�شستم وموهاشو نوازش کردم و از روی صورÓش

کنار زدم .
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…ع¾gزم…فgnا ی �خور.. L MNه چ	ب,دار شو   …

* دو�ستم دیروز غذای مادرم اینا رو ن�س6,دە و

 ضعف کردە
X

Yنوا از گرسن�dنخوردە و .

…فgnا ع¾gزم �لند شوو. .

سالم:فgnا آروم چشماشو �از کرد

سالم ع¾gزم … . MNص\حت �خ .

روى آرنجش �لند شد و �ه این ور و اون ور ن�اە

.کرد

چ�شدە ؟؟؟توp اومدی؟؟؟…

 ضعف
X

Yخور تا از گرسنdلند شو ص\حونت��

نکردی .
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ە شد MNص\حونه خ Lجاش �شست و �ه سی�e

.و آب ده6شو قورت داد

ل\خند زدم و سی�L رو برداشتم و تو �غلش گذاشتم

همینجوری م,خوری 	ا سفرە پهن کنم ؟؟:وگفتم 

سفرە بنداز:5لوشو صاف کرد  .

.�ا خوشحا  از جام �لندشدم و سفرە پهن کردم

L عاشقانه هامون بود Mاول� .

1.5K

4:04 PM

آە شبهای eد من

… 	ه سفرە دونفرە تو 	ه اتاق چهار دیواری کوچ,ک

…!اما چقدر خوب و زg\ا �ه دلم �شست
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.�ه فراز ن�اە کردم

!چرا �ا	د قدرشو م,دو�ستم؟ اون همه ى زندگ,مو ازم…

!گرفت !حاال �ا�د ازش Óشکر م,کردم؟…

!از این حرفش خوشم نیومد ان�ار م,خواست فراز…

!رو بهم غالب کنه  ام بود…
X

pدرصورت,که اون تو زند!

…!نخواستمش اما موند5ار شد

eى تکون دادم و �ه فراز ن�اە کردم که �ا ابروها�8 

ە شدە MNقص,دند،خ MNدر هم �ه کسا�8 که تو ح,اط م

!بود

.�ه شا	ان ن�اە کردم

دلم م,خواست ��م عینکش رو بردارە اما م,دو�ستم

…!ممکنه براش دردe ¶شه
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…!فراز

.�ه سمت من برگشت و دلخور گفت

جان؟

؟ ى نگف�� L MNچرا راجب آقاى فرهمند چ!

شا	ان جاى.فراز �ه شا	ان ن�اە کرد و تته پته افتاد

فراز تنها رف,قمه که �خاطر شهرتم:اون جواب داد

L 	ادش رفته.منو نم,خواد Mحتما �خاطر هم� !

.�ه فراز ن�اە کردم

آخه چه رªd دارە؟!!!وا !…

خوب؟. تازە آشنا شد	م:فراز �ه سمت من برگشت !

لب ور چ,دم!..چرا انقدر ̂� حوصله جواب م,دە؟ :
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pاو!

!اونم مثل من ن�اهش دلخور بود … !اما چرا؟ … Lع�	

…!�خاطر این دوروز بود؟

!چه انتظارى داشت؟ انتظار اینو که من ب�تا¶ش…

!¶شم؟

!برام مهم نبود ̂� توجه �ه ن�اە ناراح�ش �ه فرهمند…

L من و فراز در گردش بود.ن�اە کردم Mن�اە معذ¶ش ب� .

…!�فرمای,د ¶ش�ن,د جناب فرهمند

فرهمند ل\خندى زد و �شست و من هم چندتا صند 

!اونور تر �شستم L من و… Mفراز هم کنار صند  من ب�

.فرهمند �شست

ل رو ترک L LNمراسم حنابندون تموم شد و مهمانها م
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فرهمند آخgnن ک> بود که خونه رو ترک کرد و.کردند

موقع خداحافLª من و مادر براى جشن فرداشب

.دعوÓش کرد	م

وق�� خداحافLª کرد و رفت،فراز ابرو در هم کرد

Ĺ بزنه ، �ه اتاق خودمون رفت .و �دون اینکه حر

!هه … !هه …!عوض خوشامدگو�8 اش بود…

ى شدە؟:مادر شوهرم �من ن�اە کرد L MNم چ �Nدخ !…

!فراز از �� ناراحته 	ا دلخورە؟

L .من که نبودم.نم,دونم:ن�اهش کردم Mد �دون�	شما �ا !

ە شد MNفراز خ L .مادرشوهرم �ه رف��

!تا غرو̂� خوب بود .االن اینطور شد…
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!تو دلم گفتم از شا�س خوب منه ى �ه روى… L MNاما چ

 L �ه اتاق خودمون.ش¡تون �خMN :خودم ن,اوردم و �ا گف��

.رفتم

	ه Óشک دونفرە و روش دراز.فراز Óشک گذاشته بود

.کش,دە بود

.�ا	د ل\اس عوض م,کردم

میتو�ستم �االى.Óشک رو وسط خونه پهن کردە بود

·س �ه گوشه ى.eش گوشه ى اتاق عوض کنم

�ه فراز ن�اە کردم.اتاق رفتم و شلوارمو درآوردم .

مانتومم.̂� توجه �ه من همچنان دراز کش,دە بود

 L Mاهنمو از روى زم� MNدرآوردم و همینکه خواستم پ

بردارم فراز cالفه eجاش �شست و �ه سمت من
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.برگشت

اهنم رو جلوى تنم گرفتم MNروتو برگردون:پ! …!اە…

برو بر ن�ام کرد و �عد پوزخندى زد و دوdارە دراز

.کش,د

!وا … !چش شدە بود؟ …!برام مهم نبود…

.ل\اسمو پوش,دم و روى Óشک دراز کش,دم

کنجyاو بودم �دونم چشه،اما خسته تر از این حرفها

احت کنم �Nبودم و ترجیح م,دادم �خوا�م و اس!…

…!�از هم cابوس

…!�از هم اون خوابهاى لعن�� 

ان�ار �ه �ام.طبق معمول نا�8 براى دوg,دن نداشتم
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.وزنه وصل کردە بودند

س,دم MNدم نم L MNهر�� نفس نفس م.

س,د MNجیغ م,کش,دم اما صدام �ه جا�8 نم!…

آخرش که.د	گه قدم cم اوردە بودم و �ا ·س �شستم

چرا انقدر خودمو عذاب م,دادم؟.�ا	د Óسل,م م�شدم !

مثل هم�شه دس�� از غ,ب رس,د.همینکه کوتاە اومدم

اما امشب مثل هرشب.و منو �ه آغوش گرمش کشوند

امشب سکوت بود و 	ه.زمزمه هاى عاشقونه نداشت

…!آغوش که تو عالم خواب هم م,دو�ستم براى منه

تو رختخوا�م.دوdارە خوا�م برد و وق�� چشم �از کردم

!فراز نبود.eجام �شستم.تنها بودم .رفته بود…

ە شدم MNح,اط خ Lºشت پنجرە ا�ستادم و �ه شلو·.
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L رو نداشتم اما �ا د	دن فرهمند ون رف�� MNحوصله ى ب

که وارد ح,اط شد �ا ذوق وشوق ل\اس پوش,دم و از

ون رفتم MNاتاقم ب.

فرهمند �ا دوتا نوازندە اومدە بود و �ا مادر مشغول

من �ا ذوق �ه سم�شون رفتم و سالم! صح\ت بود

فرهمند همونطورکه �ا مادر صح\ت م,کرد.کردم

این شد که �ا خودم فکر کردم که:جوا�م رو داد

حداقل cارى که میتونم انجام �دم اینه که �ا اینyار

حاال هرجور خودتون!دل دوتا جوونم خوش م,کنم

!صالح م,دون,د

خMN از جوو�L ات:مادرشوهرم ذوق زدە جواب داد
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!ب¡ی�L مادر ا�شاءهللا �ا 	ه دست �دى و از هزار تا…

ى MNدست ·س �گ!…

انجام وظ,فه اس.cارى ن�ست.ممنون مادر !

!سالم

اما ن�اە.همه �ه سم�ش برگش�,م.صداى فراز بود

ە بود MNطعنه دار فراز فقط روى من خ.

1.6K

4:04 PM

آە شبهای eد من

!ح,ف …!اون موقع عقلم نرس,د…

از روی اج\ار eمو �لند کردم و تو چشمهاش

ە شدم MNخ.

!وای خدا مر5م �دە قصه… MNاین خودش نزدە م!…
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!االن چه فازی برداشته … �ا اون ل\خند مل,حش. !…

بروdر منو ن�اە م,کنه ومنتظرە منم مثل خودش

.ل\خندی از عشق و عالقه بهش بزنم

!فgnا؟

هوم؟

ع¾gزم 	ه ذرە ل\اتو کش ب,ار همه دارند ن�امون

.م,کنند

بروdر ن�اش کردم و ن�شمو تا ته کش آوردم و

.دندونامو �شو�ش دادم

خندە اش گرفت و درحال,که سå م,کرد جلوی

ە گفت MNت:خودشو �گ	ونت برم همون جدdnنخند ق

…!جزاب ترە
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.ن�شمو ¶ستم و چپ چپ ن�اش کردم

د h°د و منو �ه خودش ف	ای6\ار غش غش خند.

م و �کنم MNا دلم م,خواد دماغتو 5از �گgnآخ ف.

:چشم غرە ای بهش رفتم و گردن کج کردم

ی MNدوتا سوراخم م,خوای ازم �گ L Mهم�!…

gن ن\اش.خب چ,yارکنم_ MNس توهم انقدرش· .

خوب چ,yار:ای6\ار ن�شم واقå �از شد و گفتم

.کنم من cلهم �انمyم و نمک از e و روم می\ارە

د و �ه سمت صورتم اومد h°ه خودش ف� �Nمنو ب�ش:

همینجا جلوی مردم cار م,دم!فgnا انقدر مزە نgnز

…!دس�ت ها
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خودمو عقب کش,دم و چشمامو چپ کردم و ن�اهش

؟:کردم اینyارو کنم �� … Lدت م,اد ولم ک��!…

م!نه:فراز خند	د MNاینطوری هوس م,کنم ل¹اتم 5از �گ .

م �Nم تو.من حرف نزنم سنگینgnاینطوری پ�ش ب

 Lه لقمه ی چپ م,ک�	من .

ە شدم.فراز هرهر خند	د MNه خندە هاش خ� .

.چقدر قشنگ م�شد وق�� اینطور مظلوم م,خند	د

اصال �ه صورت مظلومش نمیومد که بتونه اونقدر ̂� 

…!رحم �اشه و در حق من ̂� رح کنه

.ای cاش طور د	گه ای �اهم آشنا م�شد	م

�ه طوری که اصال متوجه �شدم،.غرق در ل\خندش شدم

ع¾gزم:آهنگ p تموم شد و لبهای فراز تکون خورد
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…بgnم؟

.ا�ستادم و حواسم رو جمع کردم

خدای من!اوە !…

ب�ش�N از فراز دورواطراف,ان ما بودند که ذوق

.م,کردند

ە بودند MNن�ش همه �از بود و �ه ما خ.

زودی خودمو جمع و جور کردم که �ه eجام برگردم

وع کرد وسون,ا و فرشته he د و	ان آهنگ جد	که شا

.�ا جیغ وسط اومدند

فورى برگشتم و دست فراز و گرفتم اما فرشته
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زودتر از من دس�شو گرفته بود زشت بود ا�ه من

.م,کش,دمش

.·س �ه سمت فراز رفتم و فوری تو �غلش جا گرفتم

فراز cامال متوجه حرکتم شد و منو �ا خندە تو �غلش

.گرفت

وع آهنگ زg\ا�8 که شا	ان he خودمو آمادە کردم و �ا

وع �ه قر دادن کرد	م he م,خوند.

ە ن�اە کرد و �عد از مد��  MNفراز مد�� �ه من خ

وع he ان�ار متوجه ی خودش شد، ل\خندی زد و

.�ه دست زدن کرد و من همچنان براش قر دادم

ها cالس رقص رفته بودم و 	ه ن,مچه ادا�8  �Nق\ل

.داشتم
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.فراز ب,چارە هم محو رقص و ادای من شدە بود

	ه دور cامل �ا هر ادا�8 که �لد بودم رقص,دم وفراز

.رو محو خودم کردم تا اینکه آهنگ تموم شد

.فراز فوری دستمو گرفت و منو �ه سمت صند  ها برد

د	گه حق نداری برق¨ فهم,دی؟:و زgر گوشم گفت

د	گه اجازە نداری تو جمå.اون انقدم تو جو بودم

.که مرد هست برق¨

.ق,افه ی من ش¡,ه پوکر شدە بود و فقط ن�اش م,کردم

…!حالش خوب بود 	ا نبود؟

متوجه شدی:کنارم �شست و دستهاشو ·شتم حلقه کرد

د	گه �� گفتم؟
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.ابروهام درهم شد و رومو برگردوندم

ای cاش 	ه ک,ف تو دستم بود و میتو�ستم �ک�dونم

.تو صورÓش

…!فقط میتوستم ��م ح,ف

.د	گه تا آخر مجلس ازجام تکون نخوردم

چون اینطوری فراز هم کنار من!هرچند به�N بود

.�شسته بود

اما �ه هرحال ابروهامو ازهم وا.خ,الم راحت�N بود

.نکردم

عرو¼ تموم شد ونم�شه گفت �دگذشت چون

.احساس م,کردم بهم خوش هم گذشت

gت مهمونها رفتند و چند تای �اق,موندە �ه دن\ال çN³ا
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.عروس و دوماد �ه عروس کشون رفتند

فراز پ�شنهاد داد ما هم بgnم اما من خسته تر از

اینها بودم،�عد از Óشکر و خداحافLª �ا شا	ان

.خداحافª کردم و �ه اتاقمون رفتم

وق�� روdروی آئ�نه ا�ستادم و �ا دستمال مرطوب

صورتمو �ا� م,کردم، �ا خودم م,گفتم که ای cاش

…!صورتم زودتر خوب ¶شه

!چرا؟ نم,دونم؛اما دلم م,خواست زودتر همون…

.صورت قد	میو داشته �اشم

انقدر خسته بودم که وق�� �ه رختخواب رفتم زودی

.خوا�م برد
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اما �ا بوسه ای که روی پ�شو�L ام cاشته شد، از

.خواب پgnدم

ە شدە بود MNو�ش �ه من خdnفراز بود که �ا ل\خند مه.

اە:غرزدم .فراز خواب بودم…

.م,دونم

·س چرا ب,دارم کردی؟خوب واسه اینکه دلم

خe MNم زن ها.خواست !…

برو5مشو!اە:مش�� �ه شونه اش زدم …

.و دوdارە دراز کش,دم

اما چشمام �از بود و تو تارYg فراز و م,د	دم،

ە شدە بود MNکه �ه من خ.

.یواش یواش خم شد و روی صورتم اومد
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بوی ال±ل میومد!اوە !…

…!�ه 	ک\ارە تنم لرزgد

.	ه خاطرە ی �د تو ذهنم جون گرفت

فgnا:فراز �ه صورتم رس,دە بود !…

هوم؟: آب دهنمو قورت دادم و فقط تو�ستم ��م

.امشب خ,� قشنگ شدە بودی

.فقط آب دهن قورت م,دادم

1.6K

4:04 PM

آە شبهای eد من

!سالم

فراز
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وق�� چشمهام �ه فgnا افتاد؛شادی همه ی دن,ارو بهم

.تزرgق کردند

نم,دونم چرا اما دستهام ناخودآÍاە اون آهنگ رو

نواخت وغMN همون آهنگ که �ه افتخار فgnا زدم،

.اصال نفهم,دم �ق,ه رو �� زدم و شا	ان چطور خوند

چشمهام فقط فgnا رو دن\ال م,کرد و وق�� �ه اتاقمون

رفت، هول و دس�¹اچه ارگ رو �ه صاح½ش دادم و

.�ه دن\ال فgnا رفتم

عکس من که هر�� ذوق و شوق برای د	دن اون

داشتم،اون همه ی عواطف واحساساÓش رو برای

.شا	ان خnج کرد
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وق�� فgnااینقدر �ا عالقه �اهاش صح\ت م,کرد،برای

L �ار �ه 	ه فرد حسودی ام شد وارزو کردم cاش Mاول�

!من هم جای شا	ان بودم

ح�� شب موقع خواب,دن هم هنوز اون ل\خند کذا�8 

.که �ا د	دن شا	ان �ه لب آوردە بود،�ه ل½ش بود

و!خ,� زود خوا¶ش برد امامن تا صبح نخواب,دم 

وق�� ن,مه های شب مثل هم�شه cابوس د	د،اصال

ان�ار دلم.تما	ل نداشتم از خواب ب,دارش کنم

م,خواست تو رنÙ̂ که من �خاطر نادو�L خودم م,کشم

…!سه,مش کنم

�ا�ت �� .اونکه گناÃ نداشت.اما دلم طاقت ن,اورد

ها �ا من بود MNاز خواس�ش م,کردم وق�� همه ى تقص�!

335



Ĺ بزنم .�غلش کردم و آرومش کردم اما نتو�ستم حر

دلم انقدر حسودى اش شدە بود که عاشقونه ای براش

.نداشتم تازgرگوشش ��م

اما هر�� .خودم هم حس خودم رو متوجه نم�شدم

؟.که بود حسادت بود اما حسادت �ه �� …!نم,دونم…

…!آخه فgnا که cاری نکردە بود

شا	د دلم توجÝ روم,خواست که فgnا �ه شا	ان

.�شون م,داد

…!اما اینو هم م,دو�ستم شا	ان 	ه خوانندە اس

!	ه خوانندە ی مشهور اما من ک> ام که آرزوهای…

!فgnا رو نابود کردم …!واقعا چه توقعا�� داشتم؟…
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!اونقدر �ا دلم cلنجاررفتم که خوا�م برد �ا eو…

صداى همسا	ه ها از خواب ب,دار شدم و چون فgnا

م MNنون گرم دوست داشت رفتم تا نون گرم �گ.

وق�� برگشتم شا	ان �ا دوتا نوازندە اونجا بود .

 �́ تموم تنم یخ زد وق�� د	دم فgnا �ا چه ذوق و شو

…!�ه شا	ان ن�اە م,کنه

.شا	ان و مادر متوجه ی من شدند وسالم کردند

.اما من فقط ن�اهم ن�اە مشتاق فgnارو م,د	د

 L Mد و سنگ�e ا وق�� �ه من رس,دgnن�اە مشتاق ف

.شد و آروم و زgر لب جواب سالم منو داد

شا	ان اما گرم و پر مح\ت دس�شو �ه سمت من

خو̂�؟!سالم داداش:دراز کرد
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شما خو̂�؟.سالم قdnونت 

متوجه شدم.شا	ان دوتا از نوازندە هاشو آوردە بود

…!قض,ه از چه قرارە

مندە مون کردی:ل\خندی زدم و eتکون دادم he !…

.زحمتت شد

…!اتفاقا جمع صم,میتون �د �ه دلم �شست

مادرم �ه ص\حانه دعوÓش کرد اما قبول نکرد و

.خداحافLª کرد و رفت

L شا	ان ، فgnا دوdارە �ه اتاق خودمون �عد از رف��

.برگشت

…!واقعا تو دوقم خورد
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چون ح,اطمون شل�غ بود و همسا	ه ها دررفت و آمد

خانووووم:صداش کردم.بودند !…

�له؟:�ه سمتم برگشت

gف ب,ار اتاق مامان اینا ص\حونتو م,ل کن h°Ó.

نم,دونم از طرز ب,ان.ا�ستاد و بروdر �ه من ن�اە کرد

جمله ام یخ کرد 	ا اینکه گفتم ب,اد اون سمت ص\حونه

ە تو چشمهاش ن�اە کردم!�خورە MNاما منم خ .

ابروهاش نامحسوس درهم شد و �عد از چند ثان,ه

م.نم,خورم:مکث گفت MNس !…

·س �ه eدى.برام مهم بود اما نم,خواستم �شون �دم

!	ه چای م,خوری که:خودش جواب دادم … L Mب,ا هم�

…!ور خوب

339



و �ا تند کرد و.اونم نم,خورم!نه: اونم �ا لج\ازى گفت

.�ه اتاق خودمون رفت

 Lغرورم اجازە نم,داد،اما دلم طاقت ن,اورد و سی�

.ص\حونه رو مثل هرروز آمادە کردم وdه اتاقمون رفتم

روی Óشyمون دراز کش,دە بود وdا گو¼h اش ور

فت MNم.

!·ست داد؟

�ا�ات.گوش�تو م,�م:سوا  ن�ام کرد و من ادامه دادم 

بهت ·س داد؟

�ا�ام نگرفته.گو¼h �ه چه درد �ا�ام م,خورد!!! وا 

اونروز انقد عجله کردم جاش گذاشتم.بود .
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فgnا

ە ی خوش ترک,ب دارە �ه سمتمون �Nدم اون دخ	تاد

ە و MNدم تا م\ادا دست شوهرمو �گgnم,اد،ازجام پ

…!̂� شوهرم کنه

آخه من اصال فراز و دوست نداشتم،خودم هم حس

خودم رو درک نم,کردم؛این چه ح> بود که دوست

.نداشتم سون,ا دور و اطراف فراز �اشه

�ا �دج6> تمام دست فراز و گرفتم و �ه وسط

.ح,اط بردم و روdروش ا�ستادم

:شا	ان م,کروفن رو جلوى ده6ش گرفت و گفت

خوب خانومها آقایون �ه افتخار همه ی تازە عروس
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!دومادها 	ک کف مرتب … و میون سوت و جیغ(

حاال که همه تازە عروس دومادند 	ه:)مهمونها گفت

gم MNرقص دونفرە ی تانگو م.

.و �ا چشمهای خودم د	دم که �ه فراز چشمک زد

اما دلم خنک شد که.از cار شا	ان خندە ام گرفت

دلم م,خواست میتو�ستم.سون,ا مجبور شد برە ¶ش�نه

.براش زdون درd,ارم اما د	گه واقعا زشت بود

اصال دوست نداشتم اما چون م,دو�ستم نصف

ن�اهها �ه ماست،�ه سمت فراز رفتم ودست دور

.cمرش گذاشتم وgه دستمونو هم �ه هم قالب کرد	م

!ای خدا .عجب غلª کردم…
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االن �ا	د �ا عشق زل بزنم تو چشمهای فراز و ل\خند

.…!ملیح بزنم؟

 Mای�یی�! …!چه غلª بود من کردم…

ە MNاجازە م,دادم سون,ا ب,اد دس�شو �گ Yاشc

قص,د و �عد من MNو * آوردش وسط و �اهاش م

…!اخرشب چشماشو در م,اوردم

…!اون ک,فش ب�ش�N بود تا این

!فراز؟

جوووونم

..!حالت �دە ها

نه من عا  عال,م: �ا لحن کشداری * گه .

!دهه !حاال p م,خواد �ه این �فهمونه که حالش �دە؟…
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آب دهنم رو قورت. �ا بندای ل\اسم �ازی * کرد

.* دم

…!خدا	ا امشب رو خودت �ه خMN �گذرون

دوتا دستامو رو شو�ش * زارم و فشارش

L دراز �کشه Mامل رو زم�c دم تا *.

م  L MNروش ن,م خ! * خوام �لند ¶شم که دستام رو…

ە و * کشه سمت خودش MNگ *.

م که MNلندی * 5م و جلوی دهنم رو * گ� L Mه�

L د	گه ای ن�م MNچ.

فراز ولم کن بزار برم:آروم نجوا * کنم .

من تازە تو رو پ,دا کردم! کجا خانوم خوش�له؟ .
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و �عد ت,که ای از موهام رو که تو چشام افتادە

.بر * دارە و ·شت گوشم * فرسته

این حالش خ,� خرا�ه! 	ا خود خدا !

اروم �ا دستهام �ه سی6ش فشار م,ارم تا بتونم از

رو �د�ش �لند شم که دس�شو دور cمرم * ندازە و

.من رو �ه خودش فشار * دە

م MNل\م رو از ترس و دلهرە 5از م,گ! که دس�شو…

م,ارە و آروم ل\م رو از زgر دندونم در * آرە و �ا

نکن �ا اینا این cارو:همون لحن کشدار * گه !

 L !اینا صاحب دارن مال تو تنها که ن�س��

ا�ه حالش خوب بود * گفتم از این غلطاى زgادی

اما م,دونم ا�ه عص\ا�L اش کنم حساب و کتا�م! نکنه
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.�ا خود خود خود خداست

نفسهاش. چشماش خمارە و ل\اش eخ شدە

L * رە Mکشدارە و سی6ش �اال �ای�.

دس�شو آروم. آب دهنم رو �ا ترس و لرز قورت * دم

.انگشتاش رو روی cمرم * کشه

!تنم مور مور م�شه … 	ه ح>. چشمهامو * بندم

کچلم کردە! دیوونم کردە! خدا	ا این چه حس,ه؟. دارم !

……… �ازم حرکت انگشتای فراز و

اصال تما	� �ه این را�طه و نزد	Y که م,دونم نه

e فراز رو. آمادگ�شو و نه طاق�شو دارم؛ ندارم
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.آروم آروم عقب * کشم

 �ه cمرم * زنه و چشماشو رgز
X

Yفراز چن

ە * شه MNکنه و �ه چشهام خ *.

ە * شم MNدست فراز از رو. منم �ه چشمهاش خ

eشو جلو * آرە و پ�شون,مو. cمرم شل * شه

آروم * بوسه و منو e جام دراز * کنه وزgر

خانومم من مست نبودم بوی ال±ل مال:گوشم * گه

.زخم دستم بود

geــــع بر * گردم طرفش دن\ال اثری از زخم

.* گردم

وق�� * فهمم که. لب فراز �ه خندە کش * آد

�ه �� * خندە �ه سی6ش مشت * زنم و ·شتمو
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�ه من چه که دس�ت زخم شدە:بهش * کنم .

.دس�شو دورم * پ,چونه و منو تو �غلش * کشه

ى نم,�م L MNش رو تو گردن و موهام. سا³تم و چe

c ازش فاصله *. فرو * برە و نفس * کشه

م و cم cم �ه خواب * رم MNگ.

!دوdارە اون cابوس هر �� تقال * کنم ن تونم…

.از دس�ش فرار کنم

.تورو خدا نکن ولم کن تورو خدا

.تقال * کنم

.تکون * خورم

جیغ * کشم که یهو تو آغوش گرم 	Y فرو
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* رم !…

.cم cم گرم * شم و از اون فضا دور * شم

دلم تو. صدای نجوا های عاشقانه فراز * آد

ش برای صداش تند تند * زنه .همون خواب و ب,دا̄ر

Ãخودمو تو آغوشش 5م * کنم و چشام س,ا

.* رە و دوdارە * خوا�م

چقدر حس خ�d,ه که 	Y میون cابوسهات ¶شه ما	ه

…!دل÷ر*

!درسته cابوس می¡ینم اما میون همون cابوسها…

هم�شه منتظرم تا دستها�8 که 	ه روز قاتل روحم

…!شد، ب,اد و از خواب ب,دارم کنه

میون اونهمه eدى گرماى آغوشش منو تو خودم
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……!حل کنه

نم,دونم این انتظار و 	ا این گر* رو �� بنامم اما

!م,دونم حس خ�d,ه … L …!حس قشنگ دوست داش��

فراز

gن و �ه 	اد ماند�L بود MNشب ش! عجب �ه دلم…

.�شست

فgnا هم �ه �س½ت روزهاى گذشته خ,� نرم شدە

…!بود

!دعاهام داشت مستجاب م�شد صبح که چشمهامو…

�از کردم، وق�� صورت جذاب و قشنگ فgnارو روdروم
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.د	دم خ,� شارژ شدم

طبق معمول �ه خاطرش �لند شدم و رفتم براش نون

آخه خ,� دوست دارە.خاش خا¼h گرفتم !

درو که �از کردم د	دم فgnا لب حوض �شسته و دارە

.دست و صورÓشو * شورە

سالم خانوم خانوما:�ا ل\خند �ه سم�ش * رم .

سالم

ل\خند * زنه و �ا * شه �ا حوله ی تو دس�ش

.صورÓشو خشک * کنه

ە و حوله رو تو �غلم * ندازە و MNنون رو ازم * گ

ە،* گه MNخندە و در حال,که �ه سمت اتاقمون م *:

 L MNسحر خ h¼خسته ن\ا.
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* خندم و دستمو تو موهام فرو.و داخل م�شه

* کنم و اینور و اونور ن�اە * کنم تا م\ادا محمد

!بودە �اشه و عشق و عاش,مونو د	دە �اشه

یهو 	ادم م,فته که محمد دوروزە ن�ست و 5م و گور

حاال که ن�ست خ,الم راحت ترە!شدە  !…

* خوام وارد خونه ¶شم که صدای ظgnف سون,ا

سالم آقا فراز:از ·شت eم * آد .

وع شد he وای خدای من �از جنگ.

سالم؛ صبح �خMN :بر * گردم و �ا ل\خند * 5م .

eم درو ·شت eم ن½سته بودم MNخ!…

صبح شمام �خMN : سون,ا �ا ل\خند g¾deر انداخت !
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.�فرمای,د تو

ممنون! چشم 

ون و �ه محض اینکه مارو MNشو از اتاق م,ارە بe اgnف

.�اهم * ب�نه برز�L * شه

خدا	ا خودت �ه خMN �گذرون! اوە اوە اوە  .

دس�شو �ه cمر * زنه و چشماشو �ارgک * کنه و

نه و L MNم Lا جواب * دە و �من گرد�gnه سالم ف�

.* رە داخل اتاق

منم مثل هم�شه سی�L رو بر * دارم و �ه دن\الش وارد

!اتاق م�شم

1.6K

11:00 AM

آە شبهای eد من
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داشت ل\اسشو عوض * کرد ̂� توجه �ه من و

.راحت ل\اسشو پوش,د

cمر �ارgک! چقدر جذا�ه … �دن سف,د.  …  . N̂³هللا ا !

… چشماتو درو¯ش کن

سی�L رو که. �ا اخم ن�ام * کنه و روشو برم,گردونه

L * زارم، م,اد دست �ه cمر جلوم * ا�سته و Mزم�

.چپ چپ ن�ام * کنه

چته؟:* خندم !

قشنگ:دس�شو رو ل¹م * زارە و فشار * دە

!* خند	ا

.چشات قشنگ * ب�نه

م MNمرشو * گc اخ * کنه و م,خواد برە که من:
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!خانوم بندە ناراحته؟

نه L MNنم Ĺ خم م�شم و آروم گرد�شو میبوسم.حر

که فورى خودشو ازم جدا م,کنه و در حا  که

بهت رو دادم پر رو �شو:نفس نفس * زنه * گه !

�اشه خانوووووممممم:* خندم و * 5م !…

ی �گه که منÚف L MNه چ	بر * گردە * خواد 

.* شه

؟
X

Y� خواس�� * ��!

 e تکون م,دە و * گه
X

Yالفc ە سون,ا:�ا �Nاین دخ

 ندارە همش اینجا �السه؟
X

pخونه زند!

!اععع … * شنوە! زشته این چه حرف,ه؟! فgnا؟ .
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L م,ک�dه Mچرا همش * آد!¶شنوە �ه جهنم :�اشو �ه زم�

!اینجا؟

.خب دوست فرشته است

اە.من دوس ندارم! دوست فرشته اس که هست !

ش * رە یهو * کشمش تو �غلم و!دلم برا لج\ا̄ز

.eمو تو موهاش فرو * برم

!اووووممممم … چه بو�8 دارە. !

تند زدن. ممانعت نم,کنه و آروم تو �غلم م,مونه 

.قل½شو احساس * کنم

زود ازم جدا م�شه و روى.ان�ار یهو �خودش م,اد

وع �ه پهن کردن سفرە he م�ش�نه و دس�¹اچه L Mزم�

!م,کنه
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.از حجب و ح,اش قند تو دلم آب م,کنند

ون خونه اشون MNکه من از ب Ãا اون دم و دست�ا�

…!د	دم،واقعا آفgnن �ه این شMN �ا� که فgnا خورد

.�ا اونهمه مال و ثروت اصال اهل کN̂ و غرور نبود

خدا	ا بندە ی روس,اهتم اما �ه خاطر اینهمه،�خشش و

…!بزرگوارgت تورو شکر

ە م�شم MNا خgnکنار سفرە م�ش�نم و �ا ل\خند �ه ف.

ارە L MNزە و جلو روم مg MNان چای مyه است	برام .

…!مر¼ خانومم

امروز چه خN̂ە؟!فراز …
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 MNا�ا عقدە دارم:ەخندە ام م,گ� !…

…!حاال عقدە هات رو رومن جN̂ان نکن

نم L MNخا  کنم؟�ا�ا ش\م نه:قهقهه م p س روی· !…

!روزهم نه ارما… L MNه ب,ابون م� e دیوونه م�شم!…

ایی�M :چی�L �ه صورت و بی�L خوش�لش داد و گفت !

برو �� cارت.فراز حالمو �د کردی .

:ص\حونه خوردە نخوردە از جام �لند شدم

.خوب خانوم من برم

.eی تکون داد و ل\خندی بهش زدم

.چقدر دوست داشتم �ه همراە من تا جلوی در ب,اد

.اما خودمم م,دو�ستم روم زgاد شدە

.خداحافظ ع¾gزم
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�ه محض اینکه درو �از کردم،د	دم فرشته وسون,ا

.دن\ال هم کردند و جیغ و فgnادشون �ه هواست

�ه هوای جیغ و فgnاد اونها،منم ل\ه ی �له ا�ستادم و

.هرهر خند	دم

چه خN̂تونه؟

�ا خجالت eجاش.سون,ا ان�ار تازە �ه خودش اومد

ب\خش,د آقا فراز:ا�ستاد و g¾deر انداخت !…

.حواسمون نبود اصال

:فرشته از ·شت بهش نزد	ک شد که من فgnاد زدم

!سون,ا �دو

سون,ا وحشت زدە ·شت کرد و چون فرشته رو د	د
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ج,Lå کش,د و ناخواسته فرار کرد و فرشته �طری آب و

.تو هوا خا  کرد

.من قهقهه ای زدم

.سون,ا فرار کن

.	ه دفعه دستم کش,دە شد و �ه داخل اتاق پرت شدم

!ای وای بر من …!چشمهای ازرق شا* شو…

.�ا 	ه دس�ش درو ¶ست و �ه من نزد	ک شد

.مثل زنهای شوهردار ترس,دە بودم

دوطرف صورتمو گرفت!!! تا �ه خودم ب,ام و ��م جان

.و لبهاشو روی لبهام قرار داد

.من هنگ کردم و فقط بروdر ن�اهش م,کردم

وق�� �ه.چند ثان,ه طول کش,د تا �ه خودم ب,ام
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خودم اومدم،	ه دستم ·شت گرد�ش قفل شد و 	ه

دم h°ا رو �ه خودم فgnمرش و فc م دور�	دست د.

جامونو عوض کرد	م وفgnا رو �ه دیوار چسبوندم،

.و تمام صورÓشو غرق بوسه کردم

وی م,کردم h°پ� �Nشو داشتم و ب�شÓاش جراc ای.

!انقدر وح>h �ازی در اوردم که لبهای فgnا شد پرخون

.و �ه نفس نفس افتاد

..!ب,چارە ال�د �ا خودش فکر م,کرد عجب غلª کردم

اما وق�� روdروش قرار گرفتم و �ا دستهام صورÓش

L و جذا̂� رو صورÓش �شسته Mرو گرفتم،ل\خند دل6ش�

.بودو صورÓش از خجالت eخ شدە بود
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	ه مدت تو چشمهام ن�اە کرد و �عد eشو �ا

L انداخت Mخجالت �ای�.

فgnا اجازە م,دی من:منم خند	دم و دس�¹اچه گفتم

برم؟

برو �ه سالمت: آروم و زgر لب گفت !…

.درو که �از کردم �ه دن\الم اومد

!وای خدا	ا اری تو دامنم… L MNاز دهنم در نیومد م Lع�	!

…!خدا	ا شکرت

.فgnا روی �له ها ا�ستادو �ا ل\خند �درقه ام کرد

ون اومدم MNل ب L LNه ام,د خدا�8 گفتم واز م�.

خودمم هنوز تو هن�م!خدا	ا این چه cاری بود کردم؟ !…
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!ای �ا�ا !این سون,ا نم,خواد دست از eمون بردارە؟…

…!همه اش cاری م,کنه من �ه غلط کردن ب,فتم

دخc �Nله ی سحر شوهر خوش اخالق منو �ه خندە

 من
X

p میندازی و اینم انقدر قشنگ م,خندە،ن

…!حسود	م م�شه؟

!ای خدا این االن شب ب,اد،حتما از من م,خواد…

چه غلª کردم.	ه شب عاشقونه رو �اهاش e کنم !…

!البته �دمم نیومد …!هنوز هم ن\خش,دمش…اما…

…!پوفففف

L فکرا بودم که تلفنم زنگ خورد Mالو؟:تو هم� …

!سالم عسلم …عرو¼ خوش گذشت؟…
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.هم�شه �ه عرو¼

!سالم مامان .مر¼…

…!خو̂� ع¾gز مامان

1.5K

11:00 AM

آە شبهای eد من

قdnون خندە هات خانو*

ە و زودى ازم جدا MNک مرت\ه گونمو 5از * گ	عد �

…!* شه

م و لب و لوچه آوgزون م,کنم MNگونه مو �ه دست م,گ:

!ای�ی�ی�M فرااااااز … !آخ لعن��  ..!چرا 5ازم گرف�� ؟…

.اوی اوی

 �Ù,تازە خوشمم اومد!راس�ش دردم که نیومد؛ه !
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.حاالم دارم خودمو براش لوس * کنه

…اە حالم از خودم بهم خورد چه لوس. !…

ە و * گه  MNارە منو تو �غلش م,گdوا�سا االن:دو

.خ�¬ش * کنم

آآآخ ای نامرد: اما �از 	ه 5از د	گه از روش گرفت !…

ق\ل اینکه �خودش ب,اد و فرار.�ازوشو دم دست د	دم 

.کنه، geــــع 	ه 5از ناجوانمردانه ازش گرفتم و در رفتم

ووووو�gیی�M : جیغ م,کشم … چه خوب بود..  !

ە MNمن فرار م,کنم و فراز دن\الم م,دوئه و منو * گ.

ک م,کنم و ن�اش * کنم he ه یdnچشمهامو مثل گ.

زود برو ل\استو بپوش: م,خندە و چشمهامو میبوسه !

د	دی یهو 	ه لقمه ی! اینطوری هم منو ن�اە نکن 
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!چ¹ت کردما

.* خندم و از �غلش در * آم

.خوب حاال روتو اونور کن ل\اسامو بپوشم

!اى �ا�ااااا حاال �� م�شه من ن�اە کنم؟

.* ترسم ترش ک�L آقا

!زdو�شو در م,ارە و 	ه هورت م,کشه و میN̂ە داخل

6gش کنم تو ل\اساتو بپوش MNقول م,دم ش.

چپ چپ بهش ن�اە * کنم، که دستاشو �ه �شونه ی

.Óسل,م �اال * برە و روشو بر * گردونه

!عجب ادا و اصو  ە… MNخودم خندە ام م,گ!…

لختمو د	دە حاال واس 	ه شلوار پوش,دن چه غمزە ها
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!نم,ام 	ه مختÚ و مف,د آرا�ش * کنم و ک,فمو…

فراز بgnم: بر* دارم و * 5م !

.بgnم خانومم

ون * رgم و وق�� * ب�نم که سون,ا �ا MNاز اتاق ب

L ؛خودمو از �ازوی فراز فرشته رو تخت ح,اط �شس��

:آوgزون * کنم که اونم * خندە و آروم * گه

مارمول�

.ه,�Ù ن 5م و 	ه ل\خند دندون نما و دلN̂ونه * زنم

فرشته من و فgnا ناهارو:�ه اونا که * رس,م فراز * گه

ون م,خورgم MNب! …!�ه مامانم �گو…

خوش �گذرە داداش و زنداداش__  .

.…!�از گفت زنداداش
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L * ندازە و * گه Mشو �ای�e خوش �گذرە؛:سون,ا هم

خدا �ه همراتون

من جوا¶شو ن دم ،اما فرزاد گرم جوا¶شو م,دە

…!و براى اخم و تخم من هم 	ه بوس م,فرسته

1.6K

11:00 AM

آە شبهای eد من

.نه �از �شد ب,ا �ازش کن

.درو براش �از * کنم و خودم ·ش�ش قا	م * شم

!!!!Ã ن�اە نکن,ا

نه ن کنم

.و �لند * خندە

.* آد داخل و آب گرم رو �از * کنه و منتظر * مونه
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ە MNل حمومو * گc خار�.

نفس کش,دن برام سخت * شه و �خار آب روی �دنم

موهام از رط�dت خ�س * شه. * ش�نه .

ی �گه که �ا د	دن من شوکه L MNفراز بر * گردە چ

.* شه

برگردن. روتو برگردون فراز

!قل\م تند تند * زنه .ازش خجالت * کشم …

م MNم * آد.دستهامو جلوى تنم م,گy	ا؟:نزدgnه! ف	

؟ Lی ��م مسخرم ن ک� L MNچ!

ح�� رومم نم�شه تو چشمهاش ن�اە.سا³ت * مونم

.کنم
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من عاشقتم خانومم! فgnا؟ .

�ا دس�ش صورتمو �اال م,ارە.نفسهام �لند تر * شه

ە * شه MNمرم حلقه. و تو چشمام خc دس�شو دور

دس�ش که �ه. م,کنه و منو اروم �خودش نزد	ک م,کنه

!تنم م,خورە تموم تنم مور مور م�شه ن�اە تب دارش…

ە م�شه و اروم جلو م,اد و ل½شو گوشه MNتو چشمهام خ

.ی ل\م * زارە

وع �ه he م * کشه رو ل\م و آروم آرومc مc عد�

.بوس,دن * کنه

!منم غرق لذت م�شم … !خدا	ا چم شدە؟ چرا د	گ…

خدای من cمyم کن! ن تونم جلوش وا�ستم؟ .

چشمامو ¶ستم و دستمو دو طرف صورÓش گذاشتم و
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.همراه�ش * کنم

د	گه. دس�شو رو cمرم گذاشته و cمرمو ناز * کنه

ه6ش چنگ * زنم و �ا التماس MNم * ارم که �ه پc

.ن�اش * کنم

ل\اشو از ل\ام جدا * کنه و 5از کوچ,Y از چونه ام

ە و ازم جدا * شه و دس�� تو موهاش * MNگ *

.کشه

.قل\م تند و تند * زنه

ون * رە MNب 
X

Yالفc آبو ولرم * کنه و �عد �ا.

نه * تونم خودمو ازش جدا! خدا	اااا من چم شدە؟

!کنم ی بهش ��م… L MNنه * تونم چ! ….
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!�ه سون,ا حسود	م * شه دلم از این همه نزد	ک,م…

!راض,ه و خوشش * آد !واقعا چم شدە؟…

ون MNالفه خودمو * شورم وم,خوام ب,ام بc!

فراز:آروم صداش م,کنم !…

…!جون دلم

حوله رو م,دى؟؟؟

!آرە نفس … MNب,ا �گ.

حوله رو م,دە دستمو و از ·شت در دستمو �ا ش,طنت

نه L MNه بوسه روش م	ە و تندى  MNم,گ!…

دارم خودمو خشک م,کنم که می¡ینم دس�� از ·شت

…!در وارد م�شه و ل\اس زgرمو تو هوا م,چرخونه

ە هوا MNج,غم م!…
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.…!واى از خجال�� مردم

..…!فرازززززز

جووووون: از ·شت در آروم م,گه !!!!!……..

م MNرمو م,گgم و ل\اس ز �Nی�� :میd �Nخ,� بی! �اق�شو…

…!�دە

!از ·شت در صداى خندە ى قشنگش م,اد آخ که…

ە MNدلم واس خندە هاش ضعف م!…

!	ه لحظه واستا … !p بود این حرف رو زد؟ ش,طون…

!لعن��  … !برو رد cارت … !ک�ش .…!ک�ش…

فراز برو تو اتاق تا cار دستمون:از ·شت در م,�م
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.…!ندادى

ون و �ه اتاقمون رفتم MNفرازتو اتاقمون!از حمام اومدم ب

ە شدە بود MNشسته بود و �ا 5ل های قا  خ�.

.ازش خجالت * کش,دم

e �ه زgر داخل اتاق * رم و جلو آی�نه * ا�ستم و

لوسیون �دنمو تا اونجا�8 که تنم لخته و اجازە م,دە �ه

.eو تنم * زنم

کبودی هام محو شدند و ا�ه دقت ک�L زرد د	دە

* شن و �ا زدن کر* که از خونمون اوردم cامال محو

.شدند

حوله رو از eم وا م,کنم و موهامو تو هوا �خش م,کنم

موهای �لندم که خ�س. و تو آینه �ه خودم ن�اە * کنم
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!آب بودن صورتمو گرفته بودند

.Ã �ا�ا خودتو نخورgا صاحب دارە اینا

فرااااز؟:بر * گردم �ا تعجب ن�اهش * کنم !

!جونه دل فراز؟

؟
X

p * این چرت و پرتا چ,ه!

همینکه �ه طرفم * آد، لبهاشو!از جاش �لند م�شه

ە و MNمرمو * گc سه MNە و وق�� �من م MNه دندون م,گ�

ە * شه MNن�ام.�ا دقت �ه چشمام خ MNه مدت که س	

؟:م,کنه زgر لب م,گه �� Lع�	من صاحب اینا!  Lع�	

!ن�ستم؟

ە و �ا دست MNو �ا انگش�ش موهامو �ه �ازی * گ
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.د	گه اش گونمو نوازش * کنه

* شکنم دس�یو که! 	ع�L کس د	گ صاح½شونه؟

ی که مال منه دست بزنه L MNه چ�!

ل\مو. �ه cمرم چنگ انداخت. قند تو دلم آب * شد

م MN5از * گ.

چرا من جد	دا اینقد چندش! اە من چه مر5م شدە؟

!شدم؟ … لعن�� . …

.آروم و عمیق پ�شون,مو * بوسه

!خانو* �ه ما افتخار 	ه دور، دور دورو * دە؟

دیوونه ولم کن ب¡ینم:* خندم و �ه شو�ش * زنم .

1.7K

11:00 AM

آە شبهای eد من
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…�ا�ا خ�dه؟…شما خو̂�؟

اما 5ال	ه دارە چرا اون\اری که اومدی انقدر!خ�dه

ە.cم موندی MNە بهونه اتو م,گ°� !…

!الÝ �گردم_ .م,ام ع¾gز م,ام دوسه روی م,مونم…

…امروز و فردا؟

امروز و فردا نمیتونم!نه مامان .

!p م,ای؟ L من داشت؟… چرا اینقدر ا¥ار �ه رف��

ی شدە مامان جان؟ L MNچ…

_ !نههههه .همینطوری سوال کردم…

_ ́� افتادە،.�اشه م,ام اما ا�ه cاری دارgن 	ا اتفا

L االن ب,ام Mهم�.

_ ́� افتادە مامان جان.نه cاری دارgم نه اتفا !…
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…!اصال هروقت خواس�� ب,ا

�عد اینهمه سال م�شناختمش.داشت رد 5م م,کرد .

	ه چند روز د	گه.م,ام!حاال قهر نکن:خند	دم و گفتم

.م,ام

e االی�! .هروقت اومدی قدمت روی چشم…

!�ه �ا�ا سالم برسون__

نم,دونم این کینه و.تو هم �ه شوهرت سالم برسون

.کدورت p تموم م�شه

.آÃ کش,دم و ه,�Ù نگفتم

.خوب مادر جون خداحافظ

خداحافظ و قطع کردم:آروم گفتم .
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!	ع�L چش بود؟ چرا انقدر ا¥ار داشت برم…

!اونجا؟ .ا�ه حال �ا�ا �د م�شد مسلما بهم م,گفت…

ی بهم نگفت L MNاە.·س چرا چ! �از جیغ جیغ سون,ا…

ی �ارش کنم.دراومد L MNه چ	ش,طونه م,گه برم  .

…!لعنت �ه ش,طون

.رفتم ·شت پنجرە و �ا د	دن سون,ا 	اد فراز افتادم

ظهر �اچه رو�8 تو چشماش ن�اە کنم!ای وای .

L کردن MNمشغول تم Lسون,ا و فرشته �ا خندە و شو�

.ح,اط بودند

�د نبود منم 	ه دس�� �ه.ن�اÃ �ه اتاقم انداختم

.eوروش م,کش,دم

ون انداختم MNمو بe:فرشته جان !…
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سالم زنداداش:�ه سمت من برگشت !…

ی �ارش نکنم L MNدم تا چ h°دندونامو روی هم ف.

́� کجاست؟_ ع¾gزم جاروdر

؟:فرشته ا�ستاد و �ا تعجب ن�ام کرد �́ جاروdر …

من م,ام االن:سون,ا فوری گفت.و �ه تته پته افتاد

نم شما زحمت نکش L MNجارو م.

و دوgد و �ه سمت اتاق فرشته و مادرشوهرم رفت،

.و 	ه جاروی دس�� دست گرفت و برگشت

ە بودم MNمن همچنان متعجب بهش خ.

سم �Nارە:م,خواستم بd؟اما روم �شد دو �� �́ بر

.�خوام
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وع �ه جارو کش,دن he سون,ا فرز وارد اتاق شد و

.کرد،و من بروdر بهش ن�اە کردم

نم:فقط تو�ستم ��م L MNمن م .

نم:سون,ا �ا مح\ت ل\خند زد L MNشما �لد ن�س�� خودم م .

 �́ و در عرض چند دق,قه چنان جارو�8 زد که جاروdر

c Lاری نم,کرد Mهمچ�.

م MNاما نم,دونم حمام داش�ند.دلم م,خواست برم دوش �گ

…!	ا نه

 نکب�� بود.اعصا�م خراب شدە بود
X

pاین چه زند !…

روی تخت تو ح,اط �شستم

.ون�اهمو تو در و پنجرە ها�8 که تو ح,اط بود چرخوندم

غلط نکنم ح,اط بود.	ه در آه�L تو ح,اط بود .
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سون,ا و فرشته تو مطبخ مشغول �ه درست کردن

.ناهار بودند

.�ه سمت در آهن رفتم و بزور �ازش کردم.

 Mای�ی�! … !چه حمو* …!وای خدا…

 جواب کدوم اش�\اهم بود
X

pاین زند!…

	ک حموم 	ک در 	ک!من اینجا چطوری دوش م,گرفتم

…!که ه,�Ù نداشت

گgnه ام گرفته بود و همونطور بغ کردە �ه حموم

ن�اە م,کردم که زنگ درو زدند و فراز ·شت بندش

.وارد شد
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.درو¬ستم و چهرە امو �ه حالت طب,å برگردوندم

 ا	دە آل رو داشت
X

pه زند	هرک> ل,اقت .

 نکب�� نبود
X

pاین زند Úد �اعث ¶شم.اون مق	ن\ا

…!آە �کشه

سالم:�ه سمتم اومد.اما ان�ار خودش متوجه شد

…!خانووومم

م MNن چهرە ی ممکن رو �گgnکردم عادی ت åس:

خسته ن\ا¼h .سالم !…

…!حموم الز*؟

!اوممم .…اعععع…

تو نمیتو�L از این حموم استفادە ک�L :خند	د و گفت .

شو میN̂مت خونه ی دوستم L¥اونجا تازە ساخته!حا !…
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م,دو�ستم چقدر مغرورە و ا�ه هم م,خواد اینyارو �کنه

!�خاطر منه

اصال:·س ب�ش�N از این خجال�ش ندادم و گفتم

ناهارو م,خورgم و �عد همینحا. احت,ا� ن�ست

م MNی ندارم.م L MNفقط اب گرم �اشه.احت,اج �ه چ .

تعارف نکن:ل\خند تلLÙ زد و گفت .

م.نه تعارف نم,کنم �Nخونه راحت .

…!·س برو وسا	لها ت�d,ار تا ناهار �c موندە

چرا انقدر زود اومدی؟__ …

دلم برای خانومم تنگ شدە بود:�ا ش,طنت ن�ام کرد .

ای�M فراز انقدر چندش ن\اش:ق,افه امو جمع کردم .
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L ن,ما:قهقهه ای زد و گفت Mکردم اومدم تا ماش� Lشو�

حاال برو ل\استو بردار و ب,ا.رو بهش ·س �دم !…

.وسا	لهامو �ه اضافه ی حوله برداشتم و تو ح,اط ا�ستادم

من وسا	لهاتو نگه:فراز دستهاشو �ه سمتم دراز کرد

هر�� خواس�� صدام کن بهت م,دم.م,دارم .

!ای خدا ..!این چه وضعش بود اخه؟…

ی �ه روی خودم نیوردم L MNرفتم تو و ل\اسهامو.اما �از چ

و از ·شت در فراز و صدا کردم و �ه سمت شMN .درآوردم

.اب رفتم

!ای وای …!این چجور شMN آب,ه…

…!ای خدا چه خا� تو eم بgnزم؟

فراز؟:رفتم ·شت در و فراز و صدا کردم !
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!جونم؟

این شMN آب چجوری �از م�شه؟

__ دروا³ن ب,ام تو قلق دارە.ای وای اصال 	ادم رفته بود .

_ ؟ Mچی�! …!من لختم…

تو برو ·شت در.ن�ات نم,کنم_ !…

!ای خدا …!این چه cارgه…

�ا اون حماقت صبح من و وضع,ت االن من مگه م�شه

لش کرد؟ �Nاالن کن!…

ل کرد منو نم�شه جمعم کرد �Nاونو ¶شه کن!….

.	ه ذرە �ا شMN آب ور رفتم اما لعن�� �از شد�L نبود
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…!اصال نم�شد �ازش کرد

.…!اە لعنت �ه این شا�س مزخرف

.من خجالت * کشم من اینوضå �اشم و این ب,اد تو

!چ�شد فgnا �از شد 	ا ب,ام �از کنم؟

L دوس�شو �از * کنه برام تا ¶ش�نم Mدر ماش�.

!مگه ن خواس�� ماش�نو بهش ·س �دی؟

.چرا، و  خب تصم,م گرفتم بN̂مت دور دور _

.* خندم

خدا کنه ایندفعه د	گه خوش �گذرە و خاطرخواهات

.ن\اشن

توام خل!خاطر خواە چ,ه؟:اونم * خندە و * گه

ە؟ MNمنو * گ p شدی منو گرف�� وگرنه!
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خل خود�� ا�ششش:* خندم و * 5م

جوووون

gم �ه 	ه رستوران �س¡تا خوب MNم! 	ه ناهار عاشقونه…

و �ا �c خندە وشو�L رو در کنار هم م,خورgم و �عد

.دوdارە �ه راە * افته

پ,ادە شو: �عد مد�� دم س�نما نگه * دارە و * گه .

.…!س�نما؟

!آرە  …!هم�شه آرزوم بود �ا عشقم ب,ام س�نما…

اما فقط خند	دم و�,ادە شدم!م,خواستم ��م منم  .

gم MNم h¼ه طرف دکه ی �ل,ط فرو�.

!سالم آقا رضا چطوری؟

388



چند وقته از این ورا ن آی؟!�ه �ه آقا فراز 5ل  !

…!د	گه مشyالت ن زارن _

…!!!�چه پررو اینقد نخند …و �عد * خندە

؟ Lن ک� Ĺ برامون! فراز جان ا�شون رو معر

 �Nتعجب دارە تاحاال تورو �جز خواهرتو دوس�ش �ا دخ

.د	گه ای ند	دم

کدوووووووم؟! دوس�شششش؟ !

آقا رضا ا�شون خانومم فgnا خانومه

!!!�ه �ه آقا داماد !چه ̂� خN̂؟…

!یهو�8 شد د	گه !ا�شاءهللا عرو¼ جN̂ان م,کنم…

!خ,� خوش اومد	د!سالم خانوم  !�فرمای,د…

.امروز شمادوتا مهمون من,د
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�عد خوش و ¶ش �ه ا¥ار �دون �ل,ط مارو �ه داخل

.فرستاد

.لب و لوچه ام رو آوgزون کردم

برام خاطرخواە پ,دا کردى؟:فراز زgر گوشم گفت !

جناب فراز خان �ا فرشته و: چپ چپ ن�اهش کردم

کدوم دوس�ش اونوقت؟!! دوس�ش؟؟ !

سون,ا د	گه: * خندە و * گه !…

�ه خالت قهر رومو طرف پردە ی نما�ش * کنم که

دس�شو دور شونم * ندازە و منو �ه طرف خودش

eتو بزار رو شونه هام:* کشونه و زgر گوشم م,گه

…!مثال من و تو عاشق هم,م
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…!و هر هر م,خندە

زgر لب زهرمارى نثارش م,کنم و رومو �ه حالت قهر

…!م,گردونم

فgnا انقد و اون چشمهاى: دوdارە زgر گوشم م,گه

�ا انگشتهام درشون م,ارم.خوش�لتو برام گرد نکن

…!م,خورمشونا

 Mای�ی�! …!چندش…

نه و م,گه L MNعاشق چندش گفت6تم:قهقهه م! حاال مثل…

م MNه 5از ازت �گ	چه ى آدم صورتتو ب,ار جلو تا �!…

…!عجب �چه پرروg,ه

!فgnاعاشقتم:زgر گوشم زمزمه م,کنه ح�� تو فکرم…

هم نم,گنج,د که 	ه روزى �ا فرشته اى مثل تو ب,ام
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فgnا تو نها	ت آرزوى هر مردى و من از اینکه!س�نما

تورو در کنارم دارم احساس deلندى و افتخار

…!م,کنم

L چهارتا جمله خر ذوق م�شم و eمو رو شو�ش Mا هم��

ە م�شم MNزارم و �ه صفحه ى س�نما خ *!…

!ف,لم خو̂� بود !عاشقونه بود … مثل دق,قه هاى اون…

…!روز ما

.…!فراز مدام روى پ�شو�L و eم رو میبوس,د

وcم cم من میون محبتهاى ̂� درgغش غرق م�شدم

e Lنوش�� رو Mحتما خدا م,خواست که من همچ�

!داشته �اشم .…!·س چرا �ا تقدیر و قضا �جن�م؟…
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.دست �ه دست فراز از س�نما خارج * ش,م

 Mای�ی�ی�! هم�شه این عاشق و معشوقهارو تو خ,ابون…

ن،حالم MNدم اینطور �غل �ه �غل راە م	گه م,د	و هرجای د

حاال خودم دستم رو دور �ازوى فراز حلقه.�د م�شد

کردم و از قصد ن,م تنه ام رو �ه دستها و ·ش�ش

قصه.م,مالم که هوا�8 اش کنم MNکه نزدە م Lای� !…

L شد،ض\ط رو روشن کرد و حرکت Mوق�� سوار ماش�

!م,کنه

ە و �عدش صاف م�ش�نه و MNه مقدار �ا ض\ط ور م	

…!ن�ششو تا دندونهاى آخرش �از م,کنه

یهو صداى قشنگ آهنگ �لند م�شه و فراز هم �ا اون
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وع �ه خوندن م,کنه he صداى قشنگش!

میبوسم من ل\اتو

امشب تو ن�اهت من عشق و می¡ینم

ق¨ م,ام پ�شت م�ش�نم MNامن که م�

 عاشق تو
X

Y� م MNتمام آرزوم بود دستاتو �گ

م MNبرای تو �م

میبوسم من ل\اتو

می¡ندی تو چشاتو

عاشق این ح> م,دونم

تورو دارم کنارم تموم انتظارم

من این عشق و ازچشات م,خونم

برای �ا تو بودن من خدارو د	دم

دستامو گرف�� �ا تو عشقو د	دم

واسه شادی بندە لحضه هامو م,دم

امشب د	گه �ا تو �ه ارزوم رس,دم

.…میبوسم من ل\اتوووو

ى h°عجب صداى مح!…
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L جد	د دارم ازش کشف م,کنم MNه چgا هرروز	خدا!

؟ Lارو م,ک�c ا چرا این	خدا! … Lدارى بهم ثا�ت م,ک�

اض کردم �دون اینکه صبور �اشم؟ �Nم تو اعyکه �ه ح!…

آخه خدا منو د	دى و �ه اندازە ى وزنم برام �د�خ�� 

…!چ,دى؟

ە MNآهنگ که تموم شد،چند دق,قه تو چشمام خ

عاشقتم:* شه و زمزمه * کنه .

.یهو صدای بوق �لندى * آد و من جیغ * کشم

L تکون وحش�نا� * خورە و یهو متوقف Mماش�

.* شه

dدر دور خودم گرفتم و L¥ دوتا دستامو �ه حالت

چشمامو محyم رو هم گذاشته بودم .

395



!فgnا:صداى ترس,دە ى فراز رو م�ش6,دم خانومم…

خدا منو لعنت کنه! خو̂�؟ !…

ی! فgnا ع¾gزدلم؟)�ازومو گرفت و تکونم داد( L MNه چ	

!�گو … Lمردم از نگرا�…..

فراز؟: ترسون و لرزون چشمامو �از * کنم !

1.4K

3:51 PM

آە شبهای eد من

!خوب  … L من و فراز همد	گه رو م,خواس�,م!خوب Mگ�� .

L عاشق هم بود	م Mگ��.

!وای دل,ل �دتر از گناە من که جراÓش رو ندارم…

!تو داری بهش �گو

من م,�م!�اشه !…
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!نه:�در مداخله کرد … !نه ما م,گ,م و نه تو برای 	ه مدت…

 م,ک�L تا اوضاع �ه حالت عادی برگردە
X

pاینجا زند

.و �عد یواش یواش یهش �گ,م اوصاع از چه قرارە

�ا�ا:متعجب �ه �درم ن�اە کردم !…

L که گفتم برای 	ه مدت!�ا�ا ̂� �ا�ا Mهم�

ا�ه فgnان.اینجا هس�� تا فgnان موض�ع رو هضم کنه

L طالق MNامن هم نظر �اشه تو از اون ̂� همه چ�

ی MNم,گ.

�ا�ا:زgر لب گفتم !…

L که گفتم Mهم�!…

ە شدم MNو من �ا �غض �ه مادر خ.
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فت MNنم L Mنم,دونم چرا؟.غذا از 5لوم �ائ�! ترس از…

�ازگشت فgnان بود 	ا ناراح�� ترک فراز براى 	ه

…!مدت نامعلوم؟

…!دوس�ش نداشتم اما دلم نم,خواست ناراحت ¶شه

اصال متوجه ناراح�� ام نم�شدم اما نم,دونم چرا از

.اشتها افتادم

نظرم این بود دوسه روزی �مونم اما االن دلم م,خواست

L االن �ه خونه ام برگردم Mهم�.

فgnان p برم,گردە؟:�غضمو قورت دادم و پرس,دم …

تا چند روز د	گه: مادر �ا ناراح�� ن�ام کرد و گفت  !

منتها دقیق معلوم ن�ست p؟
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.eی تکون دادم و �ه غذا خوردنم ادامه دادم

 Lاما چه غذا خورد�! .کوفتم شد …

.مادرم همچنان �ا ناراح�� بهم ن�اە م,کرد

L �لند شدم MNمر¼ مامان:آخر نتو�ستم و از ·شت م .

.دس�ت درد نکنه

…!نوش جونت

فgnا:مادر �ه دن\الم اومد.�لند شدم و �ه اتاقم رفتم

…مادر؟

.جونم مامان جون

́� برات فgnان برگشت من بهش م,�م که چه اتفا

فقط صN̂کن تا ب,اد و 	ه مد�� جا ب,فته.افتاد !
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 من �ه فgnان
X

pآخه مامان ناراحت �شو اما زند

.رªd ندارە

اما شا	د 	ادت رفته �اشه فgnان! م,دونم ع¾gزم 

خ,� روی تو حساس بود و تو این همه سال وق�� 

L حرفش حال و احوال تو بود Mد اول� L MNزنگ م.

اصال �ه ام,د توئه که دارە برم,گردە ا�ه اینو ¶شنوە

…!داغون م�شه ومطمئ6نا من و �درتو زgر سوال میN̂ە

…مامان چند وقت م,مونه؟

ە:مادر آÃ کش,د و گفت MNگ� Lایرو� �Nه دخ	اومدە  .

ە خواست م,مونه نخواست برم,گردن �Nا�ه دخ.

!	ا خدا …!·س حاال حاالها موند5ارە…

مامان من شوهر دارم نمیتونم تنهاش بزارم و ب,ام
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.اینجا

:مادر ن�اە عاقل اندر سه,�L �ه من انداخت و گفت

!خ�dه حاال توام … اصال.شوهرم شوهرم م,کنه برامن

!ا�ه �خاطر اون ناراح�� �ه درک من فکر کردم واسه…

…!خودته که ناراح�� 

!وا چرا �ا	د واس خودم…مامان این چه حرف,ه؟…

…ناراحت �اشم؟

ه,�Ù .ه,�Ù ع¾gزم !…

صN̂ م,کن,م فgnان اومد:و �عد از جاش �لند شد و گفت

.یواش یواش جgnان و بهش م,گ,م

اما مامان حداقل �گ,د چقدر طول م\کشه تا �ه فراز
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.ب,چارە ��م

؟!ای �ا�ا Lمادر چرا انقدر بزرگش م,ک� …

!وا مامان __ … !مثال شوهرمه م… MNد ازش اجازە �گ	ا�.

مادر اول �ا تعجب ن�اهم کرد و �عد 	ه مرت\ه زد زgر

مامان: خندە و من �ا دلخوری ن�اهش م,کردم  .

…جونم مادر؟__ !ب\خش,د … مندە he! من اصال…

…!نمیتونم فکرشم �کنم فgnای من انقدر خانوم شدە

!ماشا× مادر …!ماشا×…

مامان من �ه eنوشت:کج خندی زدم و ن�اش کردم

L .خودم راLS ام Mاش�� LSشمام را .

1.4K

3:51 PM

آە شبهای eد من
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!جونم قشن�م؟ …!جون دلم نفسم…

ونه ام �Nه ش,طنت دخgnیهو �غضم * شکنه و تو عالم گ

ی�یی�M ش¡,ه این دخ�N لوسها خودمو تو
	
5ل م,کنه و ا

!�غلش پرت م,کنم فراز هم �غلم * کنه و نوازشم…

…!م,کنه و eو صورتمو غرق بوسه م,کنه

.اما خدا�8 اش حسا̂� ترس,دم

.واقعا �غض کردم و مثل ابر بهار گgnه * کنم

.فراز ·شتمو نوازش م,کنه تا آروم ¶شم

همه ى مردم! اروم �اش ع¾gزم! خانوم خوش�لم

.دارن عشق و عاشقیهامونو می¡ی6نااااا

!فورى e �لند م,کنم … !	ا خدا چه نما�>h �ه راە…

!انداخت,م براى مردم همه ا�ستادن و �ا هر و کر…
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.…!ن�اهمون م,کنند

نم L MNر لب غر مgگه:ز	خوب از اینجا برو د !…..

!فراز م,خندە و ماش�نو �ه حرکت در م,ارە cم cم که…

آروم * شم، فراز هم پ,اد * شه و از آ�میوە فروشب

ە و �ه من م,دە �خورم MNه آ�میوە * گ	.

!ب,ا فgnا اینو �خور تا حالت جا ب,اد

م و cم cم * خورم و یواش یواش MNآ�میوە رو م,گ

.حالم جا * آد

!ب\خش,د خانومم  …!ب\خش,د ع¾gزم…

س,م MNشب مe کنه و * 
X

pو �ه طرف خونه رانند

.خونه
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.فرشته و مادر شوهرم مشغول شام خوردن بودند

�ه ا¥ارشون ماهم کنارشون �شس�,م و شاممون رو

…!خورد	م وdعد شب �خMN گفت,م و �ه اتاقمون رفت,م

ە MNه دوش �گ	اما فراز زودتر از من رفت تا !

…!وق�� وارد اتاقمون شدم ،آب دهنمو قورت دادم

!خدا	ا ا�ه فراز فکر و خ,ال �ه eش بزنه چyار کنم؟

L̈ دارە …!�االخرە اونم مردە و 	ه غرا	

ى طلب کنه من چه خا� �ه eم L MNا�ه از من چ

م؟ MNگ�!…

.…!خدا	ا خودت ختم �خMN کن

.…!تنم م,خارgدها و  ترس هم داشتم

	ه تاپ و شلوارک تنم کردم و روى Óشک �شستم تا
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…!فراز ب,اد

…!فراز �ا حوله اى روى دوشش وارد شد

 L Mبرو بر اول �ه من و �عد ن�اهش از روى صورتم تا �ای�

تنم و روى �اهام اومد و هردومون همزمان آب دهنمونو

..…!قورت داد	م

!	ا خدا !این چرا اینطوری ن�ام * کنه … دارە …

سونه �Nمنو می! مگه خN̂ندارە من غ>h ام فوری…

..!بهم حالت غش دست م,دە

ە MNز مgnنه و �ه سمت پ L MNدس�¹اچه ل\خندی م

..!و المپ رو خاموش * کنه و م,اد کنارم م�ش�نه
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ی ن خوری برات ب,ارم؟ L MNا چgnف..

غذا زgاد خوردم! نه: روى Óشک دراز م,کشم

L شدم  Mخسته هم هستم! سنگ� !

منم همینطور: روی Óشک دراز * کشه و م,گه !…

دلم 	ه چای * خواد اما خسته تر از او�L ام

.که �لند ¶شم برم ب,ارم

* خندم و مش�� �ه �ازوی دراز شدە اش روی

ا�ه منظورت �ه منه که �ا	د تو دهنمم: متyا * زنم

!آب بgnزی .…!من نم,ارم …

فراز �ه سمت من برگشت و تو. و کنارش دراز کش,دم

ە شد MNه من خ� Ygتار.

چند ثان,ه مکث و. ل\خند جذا̂� رو ل\اش �شسته بود
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فgnا؟:�عد آروم صدام کرد !…

	ا خود خدا. آب دهنمو قورت دادم !..

..�له؟

…م�شه 	ه خواه>h ازت �کنم؟

ای cاش * تو�ستم ��م نه. آب دهنمو قورت دادم !…

؟ ��…

م�شه ب,ای اینجا؟:دس�شو �ه سمت من گرفت و گفت …

.…!و �ه �ازوش اشارە کرد

 Mوای�ی�! …  
L Mبرم اونجا که حسا�م �ا کرام ال±اتب�!…

و  	ه ¶سم هللا تو دلم * 5م و خودمو آروم * کشم

…!جلو
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�ه �ازوش که * رسم مک�ç * کنم و �عد آروم

…!eمو روی �ازوش * �ش�نه، برام جالب * شه

…!	yم سخته اما جال\ه

.آروم * خندم …تازە قلقل±مم م,اد

!ن�اە فراز تو تارYg اتاق روی صورتمه �ا 	ه ل\خند …

…!عمیق

..!فgnا

..�له؟

سه که من �دون اینکه ازت �خوام MNه روز م	 Lع�	

…ب,ای و تو �غلم �خوا̂�؟

ش�N در خواب ب�ند: حرف نداشته * خندم و * 5م

..!پ6\ه دانه
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منم دوس�ت دارم.. مر¼ ع¾gزم: اونم * خندە !

	ه cم روی �ازوش معذ�م. خم,ازە ای * کشم !…

L * کنم تا به�N ¶شه و �عد Mخردە جامو �اال و �ای�	

.ن�اهش * کنم

…!آروم * خندە

!هوم؟

ه,�Ù :همونطور که * خندە، eی تکون * دە !…

خسته تر از او�L ام که �خوام �ه cارها و خندە هاش

:دقیق ¶شم، چشمامو روی هم * زارم و م,�م

!�خواب …!داری یواش یواش �ه هذیون * ف��  …

…!�ا دست موهامو نواش * کنه
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!حسگرهام دارن فعال م�شن …!دارە م,اد سمتم …

…!بوی عطرش دارە م,اد

..!	ا ¶سم هللا

بوسه ی عم,�� روی پ�شو�L ام �شوند و!.. آخ�ش

خوب �خوا̂� !.. عشقم!ش½ت �خMN : آروم زمزمه کرد !…

!ای وای …!روی گونه امم بوس,د …

!وای وای رفته سمت ل\م و �ا اینکه چشمام ¶سته …

ە شدە MNاما م,دونم �ه لبهام خ!…

!	ا خدا ..!چشه این؟ …

…!بوسه ای گوشه ل\ام �شوند که نفسمو بند آورد

!آقا !اینطور نم�شه … وی کنه �د �ه … h°خواد پ��

..روز5ارش م,ارم

411



 برم تو
X

pه حرکت نا �جا کنه تا �ا کف گر	منتظرم تا 

…!صورÓش

وع * کنم he نه …شمارش معکوس رو! …!هشت …

!نه … !هشت … !هفت !ش�ش…

!ای �ا�ا این کجاست ·س؟ 	Y از چشمامو �از…

…!* کنم ب¡ینم این کجا موند؟

 Yاه! … !ای دل غافل  من منتظر �� بودم و این…

!االن اینجا چشماشو ¶سته و خواب,دە؟

 برم تو صورÓش
X

pم م,خواستم �ا کف گرe MNخ!…

اما از اینکه خواب,دە پنچر شدم و بر و بر ن�اهش
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…!م,کنم

!�ه افyارم م,خندم و اروم تو �غلش لم م,دم و م,خوا�م

1.6K

3:51 PM

آە شبهای eد من

ە شدە بود MNفراز روی تخت �شسته بود و �ه حوض خ.

L منو گرفته …!م,دو�ستم غصه ی رف��

فراز: ل\خندی زدم و کنارش �شستم  !…

�ه سمتم برگشت و �ا د	دن من ل\خند دندون نما�8 

فgnا:زد !…

و چون ن�اە منو روی خودش د	د،�ا همون ل\خند

مثل شبهای.تو د�شب 	ه cابوس کوچولو د	دى :گفت

.ق\ل حالت �د �شد

413



من فکر م,کردم چون خ,� خسته بودم…جدی؟

.اصال cابوس ند	دم

خدا منو لعنت: آÃ کش,د و از روی تخت �لند شد

فقط همینو میتونم ��م!کنه .

چرا؟: �ا تعجب ن�اهش کردم  …

.ای cاش م,مردم و عذاب تورو نم,د	دم

فراز:eجام ا�ستادم و �ه فراز ن�اە کردم !…

L �ه سمت در بود جونم؟:�ه سمتم برگشت.درحال رف��

!د ب,ا د	گه

فراز فکر م,ک�L علت: �اهاش همقدم شدم و گفتم

؟ cابوسهای من تو�8

؟:�ه من ن�اە کرد �� Lع�	
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ون MNدرو �از کرد و منتظر شد من برم ب!…

!از مامانت اینا خداحافLª نکردم

 L فرشته رو بردە دک�N . ن�س�� !…

L ن,ما خند	دم Mدن ماش�	ون اومدن از خونه و د MNاب�

L بندە خدارو ·س �دە:و گفتم Mفراز ماش� !…

امروز �عد بردن تو میN̂م:خودشم خند	د .

L �شستم و منتظر شدم Mو زد و من توی ماش� MNدزدگ

:تا خودشم ¶ش�نه و وق�� �شست توضیح دادم

ªdان تو رgnابوسهای ش\انه ی من �ه تو و جc فراز

هرچند Óشد	دش کرد اما �ه تو رªd نداشت.ندارە !

؟:فراز بروdر ن�ام کرد �� …
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.cابوسهای من مdnوط م�شه �ه فوت مادرم

مگه مادرت فوت کردە؟:فراز فقط ن�ام م,کرد

من خ,� کوچ,ک بودم.آرە .

 مامان؟
X

Y,س اون خانومه ک,ه که بهش م·!

…!زنعموم

زنعموت؟:فراز همونطور هاج و واج ن�اهم کرد …

شمارە ی منو:ل\خندی زدم و �حث رو عوض کردم

داری د	گه؟

از ترس �ار ق\ل یواشY وق�� خواب: خند	د و گفت

!بودی،گرفتم

.خند	دم

!دلم براش تنگ م�شد؟ … !نه …!تنگ نم�شد…
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…!هنوز انقدر �ه دلم ن6شسته بود

 نک\ت �ار
X

pداشتم خودمو قانع م,کردم �ه این زند!…

…!هنوز مهرش تو دلم جا�8 �از نکردە بود

.جلوی خونه �درم پ,ادە ام کرد

L بود Mدم و �ه.ن�اهش غمگ� h°درو¬ستم و زنگ رو ف

فراز زود م,ام:سمت فراز برگشتم .

.ل\خندی زد و eتکون داد

.درdاز شد و من دس�� تکون دادم و داخل شدم

�ازهم جمع گرم و.مادر و �در �ه استق\الم اومدند

…!صم, خانوادە

!منتها �در چرا این وقت روز خونه بود من نفهم,دم
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L�g �ه سمت حمام رفتم و MNو �عد ¥ف چای و ش

.دوش گرفتم

ای6\ار 	ه ساع�� توی وان لم دادم ومادر و �در هم

هر�� ا¥ارو صدام کردند فا	دە نداشت و تا حسا̂� 

ون نیومدم MNعقدە ى این چند مدت رو درنکردم ب.

آخه من �ا اینهمه امyانات تو اون خونه ى قد	 و

انه چه م,کردم؟ MNفق!……

 L MNون اومدم،مادرو�درم ·شت م MNوق�� ازحمام ب

ناهار خوری �شسته بودندو مادرم مثل هم�شه

.سنگ تموم گذاشته بود

.من کنار مادر �شستم و �ا اشتها مشغول شدم
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ە بود MNمو �لند کردم ن�اە هردو �ه من خe وق��.

…جونم؟_

ه,�Ù :هردو �ه خودشون اومدند !…

.من �ا تعجب ن�اهشون کردم

فgnا:مادر �ا عجز �ه �در ن�اە کرد و گفت !…

…جونم مامان؟

:مادر c من و من کرد و �عد 	ک نفس گفت

.فgnان دارە برم,گردە

جدی؟:ن�شم تا بنا�وش �از شد و گفتم  !

مثل مادر و �درم.و �عد یهو �ا 	اد فgnان تموم تنم یخ زد !

االن �ا	د ¼ سالش بودە �اشه.فgnان ·°عموم بود !
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 �Nهشت سال از من بزرگ!…

 انقدرحرفش خgnدار داشت که اسم
X

Yتو عالم �چ

.من رو هم اون انتخاب کردە بود

�ه شدت خودخواە بود و همه ی دن,ا روتو تÚف

.خودش م,د	د

مامان و �ا�ا خ,� ازش حساب میN̂دندو ح�� �ا اینکه

gن cارشون هم اول از اون �Nاینجا نبود براى کوچک

.اجازە م,گرفتند

ی که ازش پنهون شدە بود جgnان من و فراز L MNتنها چ

چون اون موقع برای 	ه ترفیع رت\ه ى cاری از آلمان.بود

�ه cانادا رفته بود و زنعمو م,خواست که در جgnان

…!cارهاى من ن\اشه
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س,دم اما نم,دونم �Nمنم ازش می 
X

Yتو عالم �چ

اون چرا �ا اون اخالق �دش منو هم�شه دوست

.داشت و هم�شه مثل 	ه برادر حا* من بود

منم �ا تموم ترسم اما دوس�ش داشتم ح�� وق�� 

شونزدە سالش بودو از ایران رفت 	ک هفته براش

.تب کردم

وایی�M که عج,ب دلم برای حساس�ت و مهdnون�ش

.تنگ شدە بود

́� برام نم,فتاد .ا�ه اون ایران بود هیچ وقت اتفا

…!این رو مطمئنم

مادر و �در �ه ل\خند من �ا تعجب ن�اە م,کردند،
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p م,اد؟:ل\خند کش اومدە ام رو جمع کردم !…

آخرماە؟: مادرم گفت …

!م\ارکه … h¼خو N̂وای که چه خ!…

فgnا:مامان �ه �ا�ا ن�اە کرد و گفت !…

جونم مامان؟

…فgnان رو 	ادته؟

!وا …!چرا �ا	د 	ادم برە؟ …مامان؟…

…	ادته چقدر سختگMN بود؟

آرە مامان 	ادمه!اوە !…

تو تموم این سالها همه ی حرفش این بود که

.چهارچش مواظب تو �اش,م تا خ> تو �ات نرە

شمام که همه ی حواستون �ه من بود!مر¼ مامان .
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.من واقعا ازت ممنونم

…!فgnا ما �ه فgnان نگفت,م که چه �ال�e 8 تو اومدە

اون e دن,ا.خوب کردین مامان �دونه که �� ¶شه

!زابراە م�شد

 رو ب¡ینه ،�� بهش
X

pحاال ب,اد و اون خونه زند

…�گ,م؟

L نداشتم Ĺ واسه گف�� …!سکوت کردم،حر

1.6K
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آە شبهای eد من

صبح که از خواب �لند شدم،طبق معمول فراز نبود

و صدای جیغ و داد این دخ�N سون,ا که هم�شه ى

.خدا اینجا �السه و فرشته * آد
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.تو جام غل�� زدم و از جام �لند شدن

L و خواب آلود چشامو کورمال کورمال تو ح,اط رف��

* مالوندم که خنY آب �اش,دە شدە برق سه فاز از

.eم پروند

جیغ �لندی کش,دم که 	ه لحظه ان�ار تموم صدا

.ها خفه شدند

چشامو �از کردم و د	دم سون,ا �ا دس�ش جلو

.ده6شو گرفته و ن�ام * کنه

.یهو صدای شل,ک خندە ی فرشته اومد

وای فgnا جون �خدا * خواستم رو فرشته بgnزم

جلو �خدا نفهم,دم چ�شد! شما یهو اومد	د !
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ون زد و geــــع �ه سمت حوض MNدود از گوشهام ب

رفتم و ق\ل اینکه سون,اى ترس,دە �خودش ب,اد

آب رو مشت کردم و �ه سمت سون,ا �اش,دم !…

وع he دم فرشته هم روم آب * �اشه و	که یهو د

�ه خند	دن * کنند و هردو رو من * �اشند و من

!هم ج,Lå کش,دم و روى اونها آب می¹اشم

!خ�س خ�س شد	م

خانوم منو تک و تنها:یهو صدای فراز از ·شتم اوند

!گMN اوردین؟

.و �ه طرفم اومد و تو �اچ,دن آب cمyم کنه

منم �ا خندە همراÃ اش کردم و 	ه جا که �لند شدم

L خورد MNتا موهامو از تو صورتم بردارم ، یهو �ام ل
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و تو �غل فراز افتادم و فراز هم نتو�ست خودشو

نگه دارە و �ا هم تو حوض پرت شد	م و من رو فراز

.که محyم cمرم رو گرفته بود تا صدمه ن¡ینم

�ه هم ن�اە * کرد	م که �ازم صدای خندە

فرشته و سون,ا �لند شد .

ماهم خند	د	م و �لند شد	م که فراز �غلم کرد و

gم MNو �اهم �ه اتاق م!

ل\استو زودتر:تو اتاق که رس,د	م ولم م,کنه و * گه

.عوض کن eما نخوری

ون 	ا روتو اونور کن! �اشه MNرو بdت� .
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مگه جاى د	گه هم: �ا ش,طنت * خندە و م,گه

دارى من ند	دە �اشم !…

خب د	دە �ا¼h :چپ چپ ن�اش * کنم و م,�م 

.مگه حاال �ا	د ح,ارو قورت �دم 	ه آ�م روش

:همونطور که چشمهاشو رgز م,کنه نزد	yم * آد

.اینyارارو نکن * خورمتا

چشمم �ه �ازو هاش. * خندم و �ه �ازوش * زنم

.* مونه

gا MNه 5ازش �گdحال * دە! خ,� خ� !

L * ندازم Mمو �ای�e ه فکر خودم * خندم و�.

!اما �از فکر ش,طا�L ولم نم,کنه … لبهامو تا ته کش.

م MNم,ارم و �ه سم�ش م.
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L .اونم �ا تعجب * ا�سته و ن�ام م,کنه Mم و ب� MNم

همونطور که ن�ام م,کنه،.�ازوهاش واس * ا�ستم

.دستهاشو دورم حلقه م,کنه و ن�ام م,کنه

..!خودمو لوس م,کنم و eمو �ه �ازوهاش م,مالم

eمو �ه �ازوش!اونم �ا ل\خند دارە ن�ام م,کنه

م,چسبونم و ن�اهش م,کنم و تا فراز �ه خودش

م و م,دوم �ه سمت در اما از MNب,اد 5ازش م,گ

ە و هر�� من جیغ MNشا�س �دم منو تو هوا م,گ

و داد م,کنم ولم نم,کنه و منو �ه سمت رختخوابها

میN̂ە و �ه اونا م,چسبونه و تا �خودم ب,ام لبهاشو

…!رو لبهام قرار م,دە
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من اول فقط �اخندە ن�اهش م,کردم اما وق�� 

دس�ش دور cمرم قرار گرفت ناخودآÍاە دستهام

…!صورÓشو قاب گرفت و منم عمیق بوس,دمش

نا�هان صداى ج,Lå م,اد و �ه دن\الش صداى دوgدن

…!سه چهارتا �ا

فراز �ه سمت در برم,گردە و �عد �ا خندە �ه من

…!ن�اە م,کنه

انقد جیغ جیغ کردى اون دوتا وروجک فکر کردن

…!دارم م,کشمت

خدا مر5م �دە:تو صورتم ک�d,دم !….

!خدا نکنه:فراز هر هر خند	دو از من جدا شد در…

.ب,ار ل\استو که منم شارژ ¶شم برم ص\حونه رو ب,ارم
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!روتو cم کن: �ه سم�ش برگشتم … !�چه پررو برو…

…!ص\حونه رو ب,ار

فراز �ا خندە و ش,طنت بهم ن�اە کردو در حال,که �ه

فت،خوند MNمیبوسم من ل\اتوووو میندى تو: سمت در م

عاشق این ح> م,دونم!چشاتو !…

اخ فgnا چقدر دوست: و ق\ل رفت6ش �ه سمتم برگشت

…!دارم شب عرو¼ ام اینو برات �خونم

.و من ن�شم تا بنا گوش �از شد

L فراز همراهم زنگ خورد �درم بود.�عد رف�� .

…!سالم �ا�ا

!سالم ع¾gز دلم !خو̂�؟…
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؟.خ�dم L M�dشما خ� !

این ورى نم,خواى ب,اى؟.ما هم خ�d,م !

!م,ام حتما

!دلمون برات تنگ شدە !زودتر ب,ا…

__ حتما م,ام!�اشه �ا�ا

.گو¼h رو که قطع کردم،فراز �ا خندە وارد شد

ى شدە؟:ن�اهش کردم L MNچ !…

عوض من فرشته و سون,ا:قهقهه آرو* زد و گفت

.خجالت کش,دن و تو هفت تا سوراخ پنهون شدن

شون نجات پ,دا کرد	م he ه چندروز از	ه تا dخ�.

!اى واى:لب �ه دندون گرفتم … من از خجال�� مردم. .

این چه غلª بود کرد	م؟)وحالت گgnه �خودم گرفتم( !
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کور شن د	ه تو اتاق تازە عروس:و فراز �ا خندە گفت

…!دوماد eک نکشن

..…!!!!فراز

p بهت زنگ زدە بود؟!جوووووووون !

!�ا�ا .گفت برم اونجا…

زود:ناخودآÍاە گفتم.لب و لوچه اش آوgزون شد

!برم,گردم

فgnا هرروز:ل\خندش عمیق شد و �ا عشق ن�ام کرد

م �Nاز روز ق\ل عاشق! ە… MNخدا هیچ وقت تو رو ازم نگ!…

L انداختم،�حث رو( Mمو �ای�e و چون من �ا خجالت

�عد ص\حونه حا¥L شو)عوض کرد،آە کش,د و گفت
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.…!میN̂مت

…!حاال ن�dت من بود بهش ل\خندى از e عشق بزنم

ص\حونه رو که خورد	م طبق معمول فرازسفرە رو

:جمع کرد و در حال,که از اتاق خارج * شد،گفت

سونمت MNشو م L¥حا!…

منم حا¥L شدم و ک,فمو گرفتم و �ه دن\الش وارد

.ح,اط شدم

L دوس�شو �از * کنه برام تا ¶ش�نم Mدر ماش�.

!مگه ن خواس�� ماش�نو بهش ·س �دی؟

.چرا، و  خب تصم,م گرفتم بN̂مت دور دور _

.* خندم
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خدا کنه ایندفعه د	گه خوش �گذرە و خاطرخواهات

.ن\اشن

توام خل!خاطر خواە چ,ه؟:اونم * خندە و * گه

ە؟ MNمنو * گ p شدی منو گرف�� وگرنه!

خل خود�� ا�ششش:* خندم و * 5م

جوووون

gم �ه 	ه رستوران �س¡تا خوب MNم! 	ه ناهار عاشقونه…

و �ا �c خندە وشو�L رو در کنار هم م,خورgم و �عد

.دوdارە �ه راە * افته

پ,ادە شو: �عد مد�� دم س�نما نگه * دارە و * گه .

.…!س�نما؟
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!آرە  …!هم�شه آرزوم بود �ا عشقم ب,ام س�نما…

اما فقط خند	دم و�,ادە شدم!م,خواستم ��م منم  .

gم MNم h¼ه طرف دکه ی �ل,ط فرو�.

!سالم آقا رضا چطوری؟

چند وقته از این ورا ن آی؟!�ه �ه آقا فراز 5ل  !

…!د	گه مشyالت ن زارن _

…!!!�چه پررو اینقد نخند …و �عد * خندە

؟ Lن ک� Ĺ برامون! فراز جان ا�شون رو معر

 �Nتعجب دارە تاحاال تورو �جز خواهرتو دوس�ش �ا دخ

.د	گه ای ند	دم

کدوووووووم؟! دوس�شششش؟ !

آقا رضا ا�شون خانومم فgnا خانومه
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!!!�ه �ه آقا داماد !چه ̂� خN̂؟…

!یهو�8 شد د	گه !ا�شاءهللا عرو¼ جN̂ان م,کنم…

!خ,� خوش اومد	د!سالم خانوم  !�فرمای,د…

.امروز شمادوتا مهمون من,د

�عد خوش و ¶ش �ه ا¥ار �دون �ل,ط مارو �ه داخل

.فرستاد

.لب و لوچه ام رو آوgزون کردم

برام خاطرخواە پ,دا کردى؟:فراز زgر گوشم گفت !

جناب فراز خان �ا فرشته و: چپ چپ ن�اهش کردم

کدوم دوس�ش اونوقت؟!! دوس�ش؟؟ !

سون,ا د	گه: * خندە و * گه !…
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�ه خالت قهر رومو طرف پردە ی نما�ش * کنم که

دس�شو دور شونم * ندازە و منو �ه طرف خودش

eتو بزار رو شونه هام:* کشونه و زgر گوشم م,گه

…!مثال من و تو عاشق هم,م

…!و هر هر م,خندە

زgر لب زهرمارى نثارش م,کنم و رومو �ه حالت قهر

…!م,گردونم

فgnا انقد و اون چشمهاى: دوdارە زgر گوشم م,گه

�ا انگشتهام درشون م,ارم.خوش�لتو برام گرد نکن

…!م,خورمشونا

 Mای�ی�! …!چندش…

نه و م,گه L MNعاشق چندش گفت6تم:قهقهه م! حاال مثل…
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م MNه 5از ازت �گ	چه ى آدم صورتتو ب,ار جلو تا �!…

…!عجب �چه پرروg,ه

!فgnاعاشقتم:زgر گوشم زمزمه م,کنه ح�� تو فکرم…

هم نم,گنج,د که 	ه روزى �ا فرشته اى مثل تو ب,ام

فgnا تو نها	ت آرزوى هر مردى و من از اینکه!س�نما

تورو در کنارم دارم احساس deلندى و افتخار

…!م,کنم

L چهارتا جمله خر ذوق م�شم و eمو رو شو�ش Mا هم��

ە م�شم MNزارم و �ه صفحه ى س�نما خ *!…

!ف,لم خو̂� بود !عاشقونه بود … مثل دق,قه هاى اون…

…!روز ما
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.…!فراز مدام روى پ�شو�L و eم رو میبوس,د

وcم cم من میون محبتهاى ̂� درgغش غرق م�شدم

e Lنوش�� رو Mحتما خدا م,خواست که من همچ�

!داشته �اشم .…!·س چرا �ا تقدیر و قضا �جن�م؟…

.دست �ه دست فراز از س�نما خارج * ش,م

 Mای�ی�ی�! هم�شه این عاشق و معشوقهارو تو خ,ابون…

ن،حالم MNدم اینطور �غل �ه �غل راە م	گه م,د	و هرجای د

حاال خودم دستم رو دور �ازوى فراز حلقه.�د م�شد

کردم و از قصد ن,م تنه ام رو �ه دستها و ·ش�ش

قصه.م,مالم که هوا�8 اش کنم MNکه نزدە م Lای� !…

L شد،ض\ط رو روشن کرد و حرکت Mوق�� سوار ماش�
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!م,کنه

ە و �عدش صاف م�ش�نه و MNه مقدار �ا ض\ط ور م	

…!ن�ششو تا دندونهاى آخرش �از م,کنه

یهو صداى قشنگ آهنگ �لند م�شه و فراز هم �ا اون

وع �ه خوندن م,کنه he صداى قشنگش!

میبوسم من ل\اتو

امشب تو ن�اهت من عشق و می¡ینم

ق¨ م,ام پ�شت م�ش�نم MNامن که م�

 عاشق تو
X

Y� م MNتمام آرزوم بود دستاتو �گ

م MNبرای تو �م

میبوسم من ل\اتو

می¡ندی تو چشاتو

عاشق این ح> م,دونم

تورو دارم کنارم تموم انتظارم

من این عشق و ازچشات م,خونم
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برای �ا تو بودن من خدارو د	دم

دستامو گرف�� �ا تو عشقو د	دم

واسه شادی بندە لحضه هامو م,دم

امشب د	گه �ا تو �ه ارزوم رس,دم

.…میبوسم من ل\اتوووو

ى h°عجب صداى مح!…

L جد	د دارم ازش کشف م,کنم MNه چgا هرروز	خدا!

؟ Lارو م,ک�c ا چرا این	خدا! … Lدارى بهم ثا�ت م,ک�

اض کردم �دون اینکه صبور �اشم؟ �Nم تو اعyکه �ه ح!…

آخه خدا منو د	دى و �ه اندازە ى وزنم برام �د�خ�� 

…!چ,دى؟

ە MNآهنگ که تموم شد،چند دق,قه تو چشمام خ

عاشقتم:* شه و زمزمه * کنه .

.یهو صدای بوق �لندى * آد و من جیغ * کشم
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L تکون وحش�نا� * خورە و یهو متوقف Mماش�

.* شه

dدر دور خودم گرفتم و L¥ دوتا دستامو �ه حالت

چشمامو محyم رو هم گذاشته بودم .

!فgnا:صداى ترس,دە ى فراز رو م�ش6,دم خانومم…

خدا منو لعنت کنه! خو̂�؟ !…

ی! فgnا ع¾gزدلم؟)�ازومو گرفت و تکونم داد( L MNه چ	

!�گو … Lمردم از نگرا�…..

فراز؟: ترسون و لرزون چشمامو �از * کنم !

1.4K

10:37 AM

آە شبهای eد من

!جونم قشن�م؟ …!جون دلم نفسم…
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ونه ام �Nه ش,طنت دخgnیهو �غضم * شکنه و تو عالم گ

ی�یی�M ش¡,ه این دخ�N لوسها خودمو تو
	
5ل م,کنه و ا

!�غلش پرت م,کنم فراز هم �غلم * کنه و نوازشم…

…!م,کنه و eو صورتمو غرق بوسه م,کنه

.اما خدا�8 اش حسا̂� ترس,دم

.واقعا �غض کردم و مثل ابر بهار گgnه * کنم

.فراز ·شتمو نوازش م,کنه تا آروم ¶شم

همه ى مردم! اروم �اش ع¾gزم! خانوم خوش�لم

.دارن عشق و عاشقیهامونو می¡ی6نااااا

!فورى e �لند م,کنم … !	ا خدا چه نما�>h �ه راە…

!انداخت,م براى مردم همه ا�ستادن و �ا هر و کر…
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.…!ن�اهمون م,کنند

نم L MNر لب غر مgگه:ز	خوب از اینجا برو د !…..

!فراز م,خندە و ماش�نو �ه حرکت در م,ارە cم cم که…

آروم * شم، فراز هم پ,اد * شه و از آ�میوە فروشب

ە و �ه من م,دە �خورم MNه آ�میوە * گ	.

!ب,ا فgnا اینو �خور تا حالت جا ب,اد

م و cم cم * خورم و یواش یواش MNآ�میوە رو م,گ

.حالم جا * آد

!ب\خش,د خانومم  …!ب\خش,د ع¾gزم…

س,م MNشب مe کنه و * 
X

pو �ه طرف خونه رانند

.خونه

.فرشته و مادر شوهرم مشغول شام خوردن بودند
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�ه ا¥ارشون ماهم کنارشون �شس�,م و شاممون رو

…!خورد	م وdعد شب �خMN گفت,م و �ه اتاقمون رفت,م

ە MNه دوش �گ	اما فراز زودتر از من رفت تا !

…!وق�� وارد اتاقمون شدم ،آب دهنمو قورت دادم

!خدا	ا ا�ه فراز فکر و خ,ال �ه eش بزنه چyار کنم؟

L̈ دارە …!�االخرە اونم مردە و 	ه غرا	

ى طلب کنه من چه خا� �ه eم L MNا�ه از من چ

م؟ MNگ�!…

.…!خدا	ا خودت ختم �خMN کن

.…!تنم م,خارgدها و  ترس هم داشتم

	ه تاپ و شلوارک تنم کردم و روى Óشک �شستم تا

445



…!فراز ب,اد

…!فراز �ا حوله اى روى دوشش وارد شد

 L Mبرو بر اول �ه من و �عد ن�اهش از روى صورتم تا �ای�

تنم و روى �اهام اومد و هردومون همزمان آب دهنمونو

..…!قورت داد	م

!	ا خدا !این چرا اینطوری ن�ام * کنه … دارە …

سونه �Nمنو می! مگه خN̂ندارە من غ>h ام فوری…

..!بهم حالت غش دست م,دە

ە MNز مgnنه و �ه سمت پ L MNدس�¹اچه ل\خندی م

..!و المپ رو خاموش * کنه و م,اد کنارم م�ش�نه

ی ن خوری برات ب,ارم؟ L MNا چgnف..
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غذا زgاد خوردم! نه: روى Óشک دراز م,کشم

L شدم  Mخسته هم هستم! سنگ� !

منم همینطور: روی Óشک دراز * کشه و م,گه !…

دلم 	ه چای * خواد اما خسته تر از او�L ام

.که �لند ¶شم برم ب,ارم

* خندم و مش�� �ه �ازوی دراز شدە اش روی

ا�ه منظورت �ه منه که �ا	د تو دهنمم: متyا * زنم

!آب بgnزی .…!من نم,ارم …

فراز �ه سمت من برگشت و تو. و کنارش دراز کش,دم

ە شد MNه من خ� Ygتار.

چند ثان,ه مکث و. ل\خند جذا̂� رو ل\اش �شسته بود
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فgnا؟:�عد آروم صدام کرد !…

	ا خود خدا. آب دهنمو قورت دادم !..

..�له؟

…م�شه 	ه خواه>h ازت �کنم؟

ای cاش * تو�ستم ��م نه. آب دهنمو قورت دادم !…

؟ ��…

م�شه ب,ای اینجا؟:دس�شو �ه سمت من گرفت و گفت …

.…!و �ه �ازوش اشارە کرد

 Mوای�ی�! …  
L Mبرم اونجا که حسا�م �ا کرام ال±اتب�!…

و  	ه ¶سم هللا تو دلم * 5م و خودمو آروم * کشم

…!جلو

�ه �ازوش که * رسم مک�ç * کنم و �عد آروم

448



…!eمو روی �ازوش * �ش�نه، برام جالب * شه

…!	yم سخته اما جال\ه

.آروم * خندم …تازە قلقل±مم م,اد

!ن�اە فراز تو تارYg اتاق روی صورتمه �ا 	ه ل\خند …

…!عمیق

..!فgnا

..�له؟

سه که من �دون اینکه ازت �خوام MNه روز م	 Lع�	

…ب,ای و تو �غلم �خوا̂�؟

ش�N در خواب ب�ند: حرف نداشته * خندم و * 5م

..!پ6\ه دانه
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منم دوس�ت دارم.. مر¼ ع¾gزم: اونم * خندە !

	ه cم روی �ازوش معذ�م. خم,ازە ای * کشم !…

L * کنم تا به�N ¶شه و �عد Mخردە جامو �اال و �ای�	

.ن�اهش * کنم

…!آروم * خندە

!هوم؟

ه,�Ù :همونطور که * خندە، eی تکون * دە !…

خسته تر از او�L ام که �خوام �ه cارها و خندە هاش

:دقیق ¶شم، چشمامو روی هم * زارم و م,�م

!�خواب …!داری یواش یواش �ه هذیون * ف��  …

…!�ا دست موهامو نواش * کنه

!حسگرهام دارن فعال م�شن …!دارە م,اد سمتم …
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…!بوی عطرش دارە م,اد

..!	ا ¶سم هللا

بوسه ی عم,�� روی پ�شو�L ام �شوند و!.. آخ�ش

خوب �خوا̂� !.. عشقم!ش½ت �خMN : آروم زمزمه کرد !…

!ای وای …!روی گونه امم بوس,د …

!وای وای رفته سمت ل\م و �ا اینکه چشمام ¶سته …

ە شدە MNاما م,دونم �ه لبهام خ!…

!	ا خدا ..!چشه این؟ …

…!بوسه ای گوشه ل\ام �شوند که نفسمو بند آورد

!آقا !اینطور نم�شه … وی کنه �د �ه … h°خواد پ��

..روز5ارش م,ارم
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 برم تو
X

pه حرکت نا �جا کنه تا �ا کف گر	منتظرم تا 

…!صورÓش

وع * کنم he نه …شمارش معکوس رو! …!هشت …

!نه … !هشت … !هفت !ش�ش…

!ای �ا�ا این کجاست ·س؟ 	Y از چشمامو �از…

…!* کنم ب¡ینم این کجا موند؟

 Yاه! … !ای دل غافل  من منتظر �� بودم و این…

!االن اینجا چشماشو ¶سته و خواب,دە؟

 برم تو صورÓش
X

pم م,خواستم �ا کف گرe MNخ!…

اما از اینکه خواب,دە پنچر شدم و بر و بر ن�اهش

…!م,کنم
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!�ه افyارم م,خندم و اروم تو �غلش لم م,دم و م,خوا�م

1.5K

10:37 AM

آە شبهای eد من

صبح که از خواب �لند شدم،طبق معمول فراز نبود

و صدای جیغ و داد این دخ�N سون,ا که هم�شه ى

.خدا اینجا �السه و فرشته * آد

.تو جام غل�� زدم و از جام �لند شدن

L و خواب آلود چشامو کورمال کورمال تو ح,اط رف��

* مالوندم که خنY آب �اش,دە شدە برق سه فاز از

.eم پروند

جیغ �لندی کش,دم که 	ه لحظه ان�ار تموم صدا

.ها خفه شدند
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چشامو �از کردم و د	دم سون,ا �ا دس�ش جلو

.ده6شو گرفته و ن�ام * کنه

.یهو صدای شل,ک خندە ی فرشته اومد

وای فgnا جون �خدا * خواستم رو فرشته بgnزم

جلو �خدا نفهم,دم چ�شد! شما یهو اومد	د !

ون زد و geــــع �ه سمت حوض MNدود از گوشهام ب

رفتم و ق\ل اینکه سون,اى ترس,دە �خودش ب,اد

آب رو مشت کردم و �ه سمت سون,ا �اش,دم !…

وع he دم فرشته هم روم آب * �اشه و	که یهو د

�ه خند	دن * کنند و هردو رو من * �اشند و من

!هم ج,Lå کش,دم و روى اونها آب می¹اشم
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!خ�س خ�س شد	م

خانوم منو تک و تنها:یهو صدای فراز از ·شتم اوند

!گMN اوردین؟

.و �ه طرفم اومد و تو �اچ,دن آب cمyم کنه

منم �ا خندە همراÃ اش کردم و 	ه جا که �لند شدم

L خورد MNتا موهامو از تو صورتم بردارم ، یهو �ام ل

و تو �غل فراز افتادم و فراز هم نتو�ست خودشو

نگه دارە و �ا هم تو حوض پرت شد	م و من رو فراز

.که محyم cمرم رو گرفته بود تا صدمه ن¡ینم

�ه هم ن�اە * کرد	م که �ازم صدای خندە

فرشته و سون,ا �لند شد .

ماهم خند	د	م و �لند شد	م که فراز �غلم کرد و
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gم MNو �اهم �ه اتاق م!

ل\استو زودتر:تو اتاق که رس,د	م ولم م,کنه و * گه

.عوض کن eما نخوری

ون 	ا روتو اونور کن! �اشه MNرو بdت� .

مگه جاى د	گه هم: �ا ش,طنت * خندە و م,گه

دارى من ند	دە �اشم !…

خب د	دە �ا¼h :چپ چپ ن�اش * کنم و م,�م 

.مگه حاال �ا	د ح,ارو قورت �دم 	ه آ�م روش

:همونطور که چشمهاشو رgز م,کنه نزد	yم * آد

.اینyارارو نکن * خورمتا
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چشمم �ه �ازو هاش. * خندم و �ه �ازوش * زنم

.* مونه

gا MNه 5ازش �گdحال * دە! خ,� خ� !

L * ندازم Mمو �ای�e ه فکر خودم * خندم و�.

!اما �از فکر ش,طا�L ولم نم,کنه … لبهامو تا ته کش.

م MNم,ارم و �ه سم�ش م.

L .اونم �ا تعجب * ا�سته و ن�ام م,کنه Mم و ب� MNم

همونطور که ن�ام م,کنه،.�ازوهاش واس * ا�ستم

.دستهاشو دورم حلقه م,کنه و ن�ام م,کنه

..!خودمو لوس م,کنم و eمو �ه �ازوهاش م,مالم

eمو �ه �ازوش!اونم �ا ل\خند دارە ن�ام م,کنه

م,چسبونم و ن�اهش م,کنم و تا فراز �ه خودش
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م و م,دوم �ه سمت در اما از MNب,اد 5ازش م,گ

ە و هر�� من جیغ MNشا�س �دم منو تو هوا م,گ

و داد م,کنم ولم نم,کنه و منو �ه سمت رختخوابها

میN̂ە و �ه اونا م,چسبونه و تا �خودم ب,ام لبهاشو

…!رو لبهام قرار م,دە

من اول فقط �اخندە ن�اهش م,کردم اما وق�� 

دس�ش دور cمرم قرار گرفت ناخودآÍاە دستهام

…!صورÓشو قاب گرفت و منم عمیق بوس,دمش

نا�هان صداى ج,Lå م,اد و �ه دن\الش صداى دوgدن

…!سه چهارتا �ا

فراز �ه سمت در برم,گردە و �عد �ا خندە �ه من
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…!ن�اە م,کنه

انقد جیغ جیغ کردى اون دوتا وروجک فکر کردن

…!دارم م,کشمت

خدا مر5م �دە:تو صورتم ک�d,دم !….

!خدا نکنه:فراز هر هر خند	دو از من جدا شد در…

.ب,ار ل\استو که منم شارژ ¶شم برم ص\حونه رو ب,ارم

!روتو cم کن: �ه سم�ش برگشتم … !�چه پررو برو…

…!ص\حونه رو ب,ار

فراز �ا خندە و ش,طنت بهم ن�اە کردو در حال,که �ه

فت،خوند MNمیبوسم من ل\اتوووو میندى تو: سمت در م

عاشق این ح> م,دونم!چشاتو !…

اخ فgnا چقدر دوست: و ق\ل رفت6ش �ه سمتم برگشت
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…!دارم شب عرو¼ ام اینو برات �خونم

.و من ن�شم تا بنا گوش �از شد

L فراز همراهم زنگ خورد �درم بود.�عد رف�� .

…!سالم �ا�ا

!سالم ع¾gز دلم !خو̂�؟…

؟.خ�dم L M�dشما خ� !

این ورى نم,خواى ب,اى؟.ما هم خ�d,م !

!م,ام حتما

!دلمون برات تنگ شدە !زودتر ب,ا…

__ حتما م,ام!�اشه �ا�ا

.گو¼h رو که قطع کردم،فراز �ا خندە وارد شد
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ى شدە؟:ن�اهش کردم L MNچ !…

عوض من فرشته و سون,ا:قهقهه آرو* زد و گفت

.خجالت کش,دن و تو هفت تا سوراخ پنهون شدن

شون نجات پ,دا کرد	م he ه چندروز از	ه تا dخ�.

!اى واى:لب �ه دندون گرفتم … من از خجال�� مردم. .

این چه غلª بود کرد	م؟)وحالت گgnه �خودم گرفتم( !

کور شن د	ه تو اتاق تازە عروس:و فراز �ا خندە گفت

…!دوماد eک نکشن

..…!!!!فراز

p بهت زنگ زدە بود؟!جوووووووون !

!�ا�ا .گفت برم اونجا…

زود:ناخودآÍاە گفتم.لب و لوچه اش آوgزون شد
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!برم,گردم

فgnا هرروز:ل\خندش عمیق شد و �ا عشق ن�ام کرد

م �Nاز روز ق\ل عاشق! ە… MNخدا هیچ وقت تو رو ازم نگ!…

L انداختم،�حث رو( Mمو �ای�e و چون من �ا خجالت

�عد ص\حونه حا¥L شو)عوض کرد،آە کش,د و گفت

.…!میN̂مت

…!حاال ن�dت من بود بهش ل\خندى از e عشق بزنم

ص\حونه رو که خورد	م طبق معمول فرازسفرە رو

:جمع کرد و در حال,که از اتاق خارج * شد،گفت

سونمت MNشو م L¥حا!…
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منم حا¥L شدم و ک,فمو گرفتم و �ه دن\الش وارد

.ح,اط شدم

1.6K

10:37 AM

آە شبهای eد من

ە شدە بود MNفراز روی تخت �شسته بود و �ه حوض خ.

L منو گرفته …!م,دو�ستم غصه ی رف��

فراز: ل\خندی زدم و کنارش �شستم  !…

�ه سمتم برگشت و �ا د	دن من ل\خند دندون نما�8 

فgnا:زد !…

و چون ن�اە منو روی خودش د	د،�ا همون ل\خند

مثل شبهای.تو د�شب 	ه cابوس کوچولو د	دى :گفت

.ق\ل حالت �د �شد
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من فکر م,کردم چون خ,� خسته بودم…جدی؟

.اصال cابوس ند	دم

خدا منو لعنت: آÃ کش,د و از روی تخت �لند شد

فقط همینو میتونم ��م!کنه .

چرا؟: �ا تعجب ن�اهش کردم  …

.ای cاش م,مردم و عذاب تورو نم,د	دم

فراز:eجام ا�ستادم و �ه فراز ن�اە کردم !…

L �ه سمت در بود جونم؟:�ه سمتم برگشت.درحال رف��

!د ب,ا د	گه

فراز فکر م,ک�L علت: �اهاش همقدم شدم و گفتم

؟ cابوسهای من تو�8

؟:�ه من ن�اە کرد �� Lع�	
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ون MNدرو �از کرد و منتظر شد من برم ب!…

!از مامانت اینا خداحافLª نکردم

 L فرشته رو بردە دک�N . ن�س�� !…

L ن,ما خند	دم Mدن ماش�	ون اومدن از خونه و د MNاب�

L بندە خدارو ·س �دە:و گفتم Mفراز ماش� !…

امروز �عد بردن تو میN̂م:خودشم خند	د .

L �شستم و منتظر شدم Mو زد و من توی ماش� MNدزدگ

:تا خودشم ¶ش�نه و وق�� �شست توضیح دادم

ªdان تو رgnابوسهای ش\انه ی من �ه تو و جc فراز

هرچند Óشد	دش کرد اما �ه تو رªd نداشت.ندارە !

؟:فراز بروdر ن�ام کرد �� …
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.cابوسهای من مdnوط م�شه �ه فوت مادرم

مگه مادرت فوت کردە؟:فراز فقط ن�ام م,کرد

من خ,� کوچ,ک بودم.آرە .

 مامان؟
X

Y,س اون خانومه ک,ه که بهش م·!

…!زنعموم

زنعموت؟:فراز همونطور هاج و واج ن�اهم کرد …

شمارە ی منو:ل\خندی زدم و �حث رو عوض کردم

داری د	گه؟

از ترس �ار ق\ل یواشY وق�� خواب: خند	د و گفت

!بودی،گرفتم

.خند	دم

!دلم براش تنگ م�شد؟ … !نه …!تنگ نم�شد…
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…!هنوز انقدر �ه دلم ن6شسته بود

 نک\ت �ار
X

pداشتم خودمو قانع م,کردم �ه این زند!…

…!هنوز مهرش تو دلم جا�8 �از نکردە بود

.جلوی خونه �درم پ,ادە ام کرد

L بود Mدم و �ه.ن�اهش غمگ� h°درو¬ستم و زنگ رو ف

فراز زود م,ام:سمت فراز برگشتم .

.ل\خندی زد و eتکون داد

.درdاز شد و من دس�� تکون دادم و داخل شدم

�ازهم جمع گرم و.مادر و �در �ه استق\الم اومدند

…!صم, خانوادە

!منتها �در چرا این وقت روز خونه بود من نفهم,دم
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L�g �ه سمت حمام رفتم و MNو �عد ¥ف چای و ش

.دوش گرفتم

ای6\ار 	ه ساع�� توی وان لم دادم ومادر و �در هم

هر�� ا¥ارو صدام کردند فا	دە نداشت و تا حسا̂� 

ون نیومدم MNعقدە ى این چند مدت رو درنکردم ب.

آخه من �ا اینهمه امyانات تو اون خونه ى قد	 و

انه چه م,کردم؟ MNفق!……

 L MNون اومدم،مادرو�درم ·شت م MNوق�� ازحمام ب

ناهار خوری �شسته بودندو مادرم مثل هم�شه

.سنگ تموم گذاشته بود

.من کنار مادر �شستم و �ا اشتها مشغول شدم
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ە بود MNمو �لند کردم ن�اە هردو �ه من خe وق��.

…جونم؟_

ه,�Ù :هردو �ه خودشون اومدند !…

.من �ا تعجب ن�اهشون کردم

فgnا:مادر �ا عجز �ه �در ن�اە کرد و گفت !…

…جونم مامان؟

:مادر c من و من کرد و �عد 	ک نفس گفت

.فgnان دارە برم,گردە

جدی؟:ن�شم تا بنا�وش �از شد و گفتم  !

مثل مادر و �درم.و �عد یهو �ا 	اد فgnان تموم تنم یخ زد !

االن �ا	د ¼ سالش بودە �اشه.فgnان ·°عموم بود !
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 �Nهشت سال از من بزرگ!…

 انقدرحرفش خgnدار داشت که اسم
X

Yتو عالم �چ

.من رو هم اون انتخاب کردە بود

�ه شدت خودخواە بود و همه ی دن,ا روتو تÚف

.خودش م,د	د

مامان و �ا�ا خ,� ازش حساب میN̂دندو ح�� �ا اینکه

gن cارشون هم اول از اون �Nاینجا نبود براى کوچک

.اجازە م,گرفتند

ی که ازش پنهون شدە بود جgnان من و فراز L MNتنها چ

چون اون موقع برای 	ه ترفیع رت\ه ى cاری از آلمان.بود

�ه cانادا رفته بود و زنعمو م,خواست که در جgnان

…!cارهاى من ن\اشه
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س,دم اما نم,دونم �Nمنم ازش می 
X

Yتو عالم �چ

اون چرا �ا اون اخالق �دش منو هم�شه دوست

.داشت و هم�شه مثل 	ه برادر حا* من بود

منم �ا تموم ترسم اما دوس�ش داشتم ح�� وق�� 

شونزدە سالش بودو از ایران رفت 	ک هفته براش

.تب کردم

وایی�M که عج,ب دلم برای حساس�ت و مهdnون�ش

.تنگ شدە بود

́� برام نم,فتاد .ا�ه اون ایران بود هیچ وقت اتفا

…!این رو مطمئنم

مادر و �در �ه ل\خند من �ا تعجب ن�اە م,کردند،
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p م,اد؟:ل\خند کش اومدە ام رو جمع کردم !…

آخرماە؟: مادرم گفت …

!م\ارکه … h¼خو N̂وای که چه خ!…

فgnا:مامان �ه �ا�ا ن�اە کرد و گفت !…

جونم مامان؟

…فgnان رو 	ادته؟

!وا …!چرا �ا	د 	ادم برە؟ …مامان؟…

…	ادته چقدر سختگMN بود؟

آرە مامان 	ادمه!اوە !…

تو تموم این سالها همه ی حرفش این بود که

.چهارچش مواظب تو �اش,م تا خ> تو �ات نرە

شمام که همه ی حواستون �ه من بود!مر¼ مامان .
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.من واقعا ازت ممنونم

…!فgnا ما �ه فgnان نگفت,م که چه �ال�e 8 تو اومدە

اون e دن,ا.خوب کردین مامان �دونه که �� ¶شه

!زابراە م�شد

 رو ب¡ینه ،�� بهش
X

pحاال ب,اد و اون خونه زند

…�گ,م؟

L نداشتم Ĺ واسه گف�� …!سکوت کردم،حر

1.8K

10:37 AM

آە شبهای eد من

!خوب  … L من و فراز همد	گه رو م,خواس�,م!خوب Mگ�� .

L عاشق هم بود	م Mگ��.

!وای دل,ل �دتر از گناە من که جراÓش رو ندارم…
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!تو داری بهش �گو

من م,�م!�اشه !…

!نه:�در مداخله کرد … !نه ما م,گ,م و نه تو برای 	ه مدت…

 م,ک�L تا اوضاع �ه حالت عادی برگردە
X

pاینجا زند

.و �عد یواش یواش یهش �گ,م اوصاع از چه قرارە

�ا�ا:متعجب �ه �درم ن�اە کردم !…

L که گفتم برای 	ه مدت!�ا�ا ̂� �ا�ا Mهم�

ا�ه فgnان.اینجا هس�� تا فgnان موض�ع رو هضم کنه

L طالق MNامن هم نظر �اشه تو از اون ̂� همه چ�

ی MNم,گ.

�ا�ا:زgر لب گفتم !…
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L که گفتم Mهم�!…

ە شدم MNو من �ا �غض �ه مادر خ.

فت MNنم L Mنم,دونم چرا؟.غذا از 5لوم �ائ�! ترس از…

�ازگشت فgnان بود 	ا ناراح�� ترک فراز براى 	ه

…!مدت نامعلوم؟

…!دوس�ش نداشتم اما دلم نم,خواست ناراحت ¶شه

اصال متوجه ناراح�� ام نم�شدم اما نم,دونم چرا از

.اشتها افتادم

نظرم این بود دوسه روزی �مونم اما االن دلم م,خواست

L االن �ه خونه ام برگردم Mهم�.

فgnان p برم,گردە؟:�غضمو قورت دادم و پرس,دم …
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تا چند روز د	گه: مادر �ا ناراح�� ن�ام کرد و گفت  !

منتها دقیق معلوم ن�ست p؟

.eی تکون دادم و �ه غذا خوردنم ادامه دادم

 Lاما چه غذا خورد�! .کوفتم شد …

.مادرم همچنان �ا ناراح�� بهم ن�اە م,کرد

L �لند شدم MNمر¼ مامان:آخر نتو�ستم و از ·شت م .

.دس�ت درد نکنه

…!نوش جونت

فgnا:مادر �ه دن\الم اومد.�لند شدم و �ه اتاقم رفتم

…مادر؟

.جونم مامان جون
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́� برات فgnان برگشت من بهش م,�م که چه اتفا

فقط صN̂کن تا ب,اد و 	ه مد�� جا ب,فته.افتاد !

 من �ه فgnان
X

pآخه مامان ناراحت �شو اما زند

.رªd ندارە

اما شا	د 	ادت رفته �اشه فgnان! م,دونم ع¾gزم 

خ,� روی تو حساس بود و تو این همه سال وق�� 

L حرفش حال و احوال تو بود Mد اول� L MNزنگ م.

اصال �ه ام,د توئه که دارە برم,گردە ا�ه اینو ¶شنوە

…!داغون م�شه ومطمئ6نا من و �درتو زgر سوال میN̂ە

…مامان چند وقت م,مونه؟

ە:مادر آÃ کش,د و گفت MNگ� Lایرو� �Nه دخ	اومدە  .

ە خواست م,مونه نخواست برم,گردن �Nا�ه دخ.
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!	ا خدا …!·س حاال حاالها موند5ارە…

مامان من شوهر دارم نمیتونم تنهاش بزارم و ب,ام

.اینجا

:مادر ن�اە عاقل اندر سه,�L �ه من انداخت و گفت

!خ�dه حاال توام … اصال.شوهرم شوهرم م,کنه برامن

!ا�ه �خاطر اون ناراح�� �ه درک من فکر کردم واسه…

…!خودته که ناراح�� 

!وا چرا �ا	د واس خودم…مامان این چه حرف,ه؟…

…ناراحت �اشم؟

ه,�Ù .ه,�Ù ع¾gزم !…

صN̂ م,کن,م فgnان اومد:و �عد از جاش �لند شد و گفت
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.یواش یواش جgnان و بهش م,گ,م

اما مامان حداقل �گ,د چقدر طول م\کشه تا �ه فراز

.ب,چارە ��م

؟!ای �ا�ا Lمادر چرا انقدر بزرگش م,ک� …

!وا مامان __ … !مثال شوهرمه م… MNد ازش اجازە �گ	ا�.

مادر اول �ا تعجب ن�اهم کرد و �عد 	ه مرت\ه زد زgر

مامان: خندە و من �ا دلخوری ن�اهش م,کردم  .

…جونم مادر؟__ !ب\خش,د … مندە he! من اصال…

…!نمیتونم فکرشم �کنم فgnای من انقدر خانوم شدە

!ماشا× مادر …!ماشا×…

مامان من �ه eنوشت:کج خندی زدم و ن�اش کردم

L .خودم راLS ام Mاش�� LSشمام را .
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فراز

 �́ �ه جواب تلفنم که زنگ خورد، اصال اش�,ا

.دادن نداشتم

شا�ردم گو¼h رو �ه دستم داد که ن�اهم �ه صفحه

.اش افتاد

…!فgnا؟

.اصال نفهم,دم چطور جواب دادم

مثل Óشنه ای که �ه آب رس,دە فقط �ه صداش گوش

.م,دادم و �ا گوش دلم صداشو * �لع,دم

!فgnا؟ …!ب,ام دن\الت؟…

.مکث کرد
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…!وای چقدر خوشحال بودم و منتظراینکه �گه آرە

�درم.اجازە �دە 	ه روز �مونم:اما آÃ کش,د و گفت

.دلش برام تنگ شدە

�اشه: ناچار و از روى اج\ار ل\خندى زدم و گفتم 

هرچقدر م,خوای �مون! ع¾gزم .

.البته خودمو کشتم تا این دوتا جمله رو تو�ستم ��م

خودت ب,ا.فردا م,ام خونه.همون 	ه روز ¶سه!نه

.دن\الم

ناهار؟:�ا خوشحا  پرس,دم !…

غروب ب,ا.نه �عد از ناهار .

برو کنار خانوادت خوش �اش.�اشه ع¾gزم .

خداحافظ.مر¼ .
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.خداحافظ ع¾gزم

تموم حس های دن,ا از تنم رفت.گو¼h رو که قطع کردم .

L انداختم و دوdارە �ه MNرو روی م h¼الفه و عص̂� گوc

.چال eو¯س برگشتم

.ان�ار تموم ام,دم برای برگشت �ه خونه فgnا بود

L �ه خونه نداشتم .حاال که نبود هیچ ح> برای رف��

ون و وgلون MNشا�ردام همه رفته بودندومن همینطور ح

تو مغازە e م,دوندم که 	Y دست روی شونه ام

.گذاشت

ذوق زدە �ه سم�ش.شا	ان بود.�ه سم�ش برگشتم

!سالم داداش:رفتم چطوری؟…
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.و همد	گه رو �غل کرد	م

!سالم �ه روی ̂� معرفتت ا�ه من خN̂ی ازت…

م،تو که ̂� معرفت تر از این حرفها�8  MNنگ!…

!فداتم  ام آشفته تراز این 5ال	ه هاس…
X

pواال زند

¯ش تو MNگه من م�شم س	وسامو�ش �دم دe خردە	!…

¯شم؟: خند	د و گفت MNمن االن س Lع�	

انقد چوب!شا	ان خ,� خاطرت ع¾gزە:قهقهه ای زدم

.ز�L نکن

.صدای زنگ تلفن من و �ه سمت گو¼h ام کشوند

!شا	د دوdارە فgnا �اشه

.اما نبود شمارە ی مامان بود

.سالم مامان
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د L MNم�ج م Lتو صداش نگرو�:

.سالم مادر هنوز برنگش�� 

!م,ام 	ه ذرە دیرتر چطور؟…

فقط فرشته 	yم eدرد! ه,�Ù مادر نگران ن\اش

.گرفته

�گو تحمل کنه.االن دارم م,ام!ای وای بر من .

:گو¼h رو گزاشتم تو جی\م و خطاب �ه شا	ان گفتم

�جنب که خواهرم مرد.خدا تورو برام رسوند .

.و �ه سمت کرکرە رفتم

:شا	انم مثل من هول کرد و �ا تعجب منو همراÃ کرد

!فراز حرف بزن ب¡ینم فرشته چش شدە؟…
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 L Mکش,دم و قفل کردم و سوار ماش� L Mکرکرە رو �ای�

همون eدرد لعن�� که �اعث شد دست:شا	ان شدم

gه.�ه دزدی بزنم و فgnای ب,چارە رو �د�خت کنم L MNه چ	

…!در حد م,گرن اما خ,� �دتر

؟ Lخوب چرا عملش نم,ک�

ە MNروش خdد،�ه رو	ن�اە عاقل اندر سه,فه منو که د

مندە فراز حواسم نبود:شد he .

خداروشکر که حداقل منو مثل 	Y از.مهم ن�ست

 Lو جدا از خودت نمی¡ی� Lدوست دارم.دوستات می¡ی�

.�ه چشمت هم�شه همینطور ب,ام

L �اش:دس�ش رو روی دستم قرار داد و گفت þمطم�
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!همینه … داداش! تو دوستم ن�س��  !…

ل بود	م L LNش رو.پنج دق,قه �عد مe طبق حدسم،فرشته

L دراز کش,دە بود Mه �ارچه ¶سته بود و دمر روی زم�	ا �.

خدا	ا کفر نم,�م و  ای cاش نبودم تا این روز رو

.ب¡ینم

کنارش �شستم و شونه هاشو گرفتم و �لندش کردم

L شا	ان رفت,م Mو �غلش کردم و �ه سمت ماش�.

L شا	ان رو د	دم،اما غرورم رو �ا �غضم MNن�اە ترحم ام

.قورت دادم و فرو بردم

gن eعت ممکن �ه �Nان درو برام ¶ست و �ا ب�ش	شا

.سمت ب,مارستان رفت
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دلم �ه حالش م�سوخت.فرشته فقط ناله م,کرد .

.اما cاری از دستم بر نمیومد

راە خ,� طوال�L شد،اما من انقدر تو �د�خ�� های

.خودم غرق بودم که متوجه �شدم

فقط زما�L متوجه شدم که شا	ان درو �از کرد و

آغوشش رو �ه سمت من و فرشته �از کرد وچون ن�اە

ون منو د	د گفت MNفراز فرشته خواهرمنم هست:ح .

م �Nه دک	دش �ه من.ضمن اینکه منم � !…

تم رو زgر �ام گزاشتم و فرشته رو �غلش دادم، MNغ

.و شا	ان �ه سمت سالن دوgد و منم �ه دن\الش رفتم

ی کردند وشا	ان غی½ش زد �Nفرشته رو تو اورژا�س ¶س

!و وق�� برگشت تو رو�وش ب,مارستان بود
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..!وای که چقدر جذاب�N شدە بود

 L¥فرشته حا e منو �ه است�شن برد وخودش �االی

شد و براش عکس و ازما�ش نوشت و دوdارە پ�ش من

فراز ب,ا بgnم اتاق من:برگشت .

.ا�ه م�شه پ�ش فرشته �اشم

__ ە!نه  �Nدورش خلوت �اشه به! …  �Nدردش بهe

…!م�شه

نم L MNسه.حرف نم �Nفقط پ�شش �اشم که ن !…

1.5K

10:08 AM

آە شبهای eد من

فقط آروم و �دون حرف!�اشه .

کنارش �شستم و در سکوت شاهد زجر کش,دن تک
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.خواهرم بودم

!تند و تند �غضمو قورت م,دادم تا اشکهام فرو نgnزە

مندە و روس,اە he زاشg¾ا هیچ بندە ای رو پ�ش ع	خدا

…!نکن

.من روس,اە خودت و بندە هات شدم

داشتم �ا خدای خودم راز و ن,از م,کردم که،دوتا

پرستار اومدند و فرشته رو روی وgلچر �شوندند،

و �ه سمت سی�� اسکن بردند و منم قدم شورgدە

دم L MNحال و مجنون وار تو سالن قدم م.

عکس و آزما�ش گرفته شد و فرشته رو ای6\ار �ه

.�خش منتقل کردند
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من اجازە نداشتم شب �مونم اما شا	ان گفت میتونم

.شب تو اتاقش �مونم

.جای خا  فgnا رو خ,� زgاد حس م,کردم

�ه شا	ان ن�اە کردم.فردا قرار cم�سیون گذاشته بودند .

�ه چهرە ی متفکر من ن�اە م,کرد و چون متوجه ن�اهم

غرق فکری؟:شد،ل\خندی زد

…!شا	ان این ب,مارستان �ا اینهمه دم و دست�اە

خوب؟

.من توانا�8 پرداخ�شو ندارم

س:شا	ان خند	د �Nب,مارستان مال داداشته!ن !…

.�ا تعجب ن�اهش کردم و شا	ان هرهر خند	د

…!نه
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.آرە ع¾gزم

؟ !�االخرە که �� ح�� ا�ه مال توهم �اشه �ا	د…

نم,دونم چطوری از ·سش بdn,ام.�اهات تصف,ه کنم .

!�عدشم دک�N دارە …!پرستار دارە…

.و �ا ناراح�� g¾deر انداختم

:شا	ان دس�ش رو روی شونه ام گزاشت و گفت

حاالم �اشو برو خونه فgnا!فراز ب,مارستان خودمه

!منتظرە

.خوش\ختانه خونه ن�ست

 �Nاعععع چه به! .·س �مون ور دل خودم…

.و ن�شش تا بنا�وش �از شد
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از فراز.نزد	ک ظهر بود اما فراز هنوز زنگ نزدە بود

د؟.عج,ب بود L MNدلم �ه!چطور طاقت آوردە بودو زنگ نم

.شورافتادە بوداما غرور لعن�� اجازە نم,داد زنگ بزنم

وق�� 	ه.ناهار و که خورد	م،دلم طاقت ن,اورد و زنگ زدم

.دور cامل زنگ خوردو جواب نداد واقعا هول برم داشت

دوdارە زنگ زدم و �عد از خوردن چهار پنج بوق 	ه

الو؟:غgn\ه جواب داد …

ب\خش,د فراز کجاست؟! سالم …

؟ L Mا خانوم شمای�gnف… !من شا	انم حالتون …

…چطورە؟

؟! اععع L Mشمای� … ؟! سالم L M�dم شما خ�dمن خ� !
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!ممنون

…فراز کجاست؟

…!واالع فراز رفته مادرشو برسونه

…ب\خش,د کجا؟

د�شب حال فرشته �ه هم!نم,دونم در جgnان,د 	ا نه

حالش ن,مه شب.خوردو ما �ه ب,مارستان رسوندی6ش

�دتر شد و ما e ص\Ù 	ه cم�سیون گذاش�,م که

!قرار شد فردا ظهر عمل ¶شه مادرفراز خ,�…

…!ناراح�� م,کرد من گفتم �ه خونه برش گردونه

خnج �ا ک,ه؟:مکث کردم …

́� دارە حاال؟:اونم مک�ç کرد و گفت چه فر !…
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برام سوال شدە بود چون م,دونم!همینطوری__

.فراز ندارە

خر̂� ندارە!ب,مارستان خودمه .

…!شا	ان خان

!جانم؟

همه �� رو!ه¾gنه ی ب,مارستان رو cامل حساب کن,د

!مو �ه مو من امشب م,ام و 	ا نقد حساب م,کنم …

…!	ا چک

!نه فgnا …من خودم…

…!شا	ان خان

…�له؟

فراز شوهرمه و من دوست ندارم زgر دین هیچ
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L که من دادم Mک> �مونه و این رو هم بهش نگ�.

L 	ه خMN پ,دا شد Mر دین.بهش �گ�gنم,خوام خودشو ز

من �دونه 	ا محب�ش ب�ش�N از اینها دامنگMN عذاب

!وجدان من ¶شه L 	ه خMN پ,دا شدە که �ه… Mبهش م,گ�

…!هیچ عنوان حا¥L ن�ست اسمش فاش ¶شه

L شما �دین!�اشه فgnا خانوم  Mهرچقدر خواست�

…�ق,ه اش

چقدر م�شه؟:حرفشو قطع کردم …

حدود هشتاد تومن:مک�ç کرد و �عد آروم گفت !…

قبوله؟.چک م,ارم براتون …

.فgnا خانم چ�ydاری نفرمای,د
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.مر¼ از لطفتون من شب م,ام اونوری

.در خدمت هس�,م__

.گو¼h رو گذاشتم و eاغ مادرم رفتم

!مامان؟

!جانم؟

تو حسا�ت پول هست؟

نقد دارم مادر چقدر م,خوای؟

.هشتاد تومن

چرا زودتر از اینها پول:�اتعجب ن�ام کرد و گفت

؟ …نخواس��

خند	دم و �غلش کردم.متوجه اش�\اهش شدم :

.مامان هشتاد م,لیون
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اما م,خوای چه cار؟.آرە مادر دارم:�ازهم تعجب کرد

!خواهر فراز ب,مارستانه …!رو �ه موت…

ا�ه عمل �شه تومور م,کشدش برای عملش م,خوام

·ستون م,دم!�دون اینکه �ا�ا خN̂دار ¶شه .

اصال احت,اج �ه:مادر ب,چارە ام eی تکون داد

·س دادن ن�ست،خمس و زcات احوال فgnان رو

م,دمش.م,خواستم �دم برای 	ه دخ�N جهاز �خرم

…!�ه تو

.از این حرف مامان �دم اومد؛اما مجبور بودم الل �اشم

سå م,کنم ·سش �دم تا بری جهاز!ممنون مادر
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.�خری

!نگو مادر … ە MNار خc!دارە؟ �́ چه فر برم دست…

…!چyمو ب,ارم

اما من م,خوام که این پولو ·س �دم و صد درصد

.م,دم

�ه ب,مارستان رفتم.چک رو از مادرم گرفتم .

L :جلوی �ذیرش جلومو گرفتند Mخانوم نمیتون,د وارد ش� !…

دک�N شا	ان فرهمند هس�ش؟

ا�شون وg¾gت ندارند:متعجب eش رو �لند کرد .

:ن�اە عاقل اندر سفیÝ بهش انداختم و گفتم

�ه من م,اد مgnض �اشم؟بهش زنگ بزن,د �گ,د

…!فgnا اومدە

498



؟:اونم متقا�ال بهم گردن کج کرد Lم ک�شو���

 
X

Y� ا.احت,اج ن�ست بهش �س½ت منوgnگو ف�

.خودش جواب م,دە

؟ L� L MNاش زنگ نم h¼چرا خودتون �ه گو…

م صداش م,ک�L 	ا �ا جیغ صداش �Nخانوم مح

کنم؟

1.5K

10:09 AM

آە شبهای eد من

مهلت �دین.خ,له خب خانوم !…

.دست �ه س�نه ا�ستادم و بروdر ن�اهش کردم

سالم:گو¼h رو برداشت �ه شا	ان زنگ زد و گفت

 �Nا!آقای دکgnه خانو* اومدن �ه نام ف	! �اشه…
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…!چشم

و �عد چشم هاشو تو cاسه چرخوند و خطاب �ه من

!�فرمای,د آخر سالن سمت چپ:گفت اتاق آقای…

 �Nدک.

ته سالن اتاقش بود!خ,� دلم م,خواست ��م خN̂ت

اما فقط �ه دادن چشم!و انقدر ادا در آوردی؟

.غرە ای ¶سندە کردم و �ه سمت اتاق شا	ان رفتم

دوتا تق �ه در زدم که درdاز شد و شا	ان خواست

.تا فوری داخل ¶شم

.متعجب ن�اهش کردم و وارد شدم

!فgnا … فقط خواستم.فراز اومدە و پ�ش فرشته است
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شما هرچقدر که میتو�L .��م همه �� رو اوp کردم

.تق\ل کن �ق,ه هم �ا خودم

L گزاشتم MNان.چک رو درآوردم و روی م	چشمهای شا

�ا د	دن م\لغ چک �از موند و برای دقا	�� سکوت

فgnا خدا واقعا �ه فراز لطف کرد:کرد و �عد گفت

.که میون اینهمه �د�خ�� تورو eراهش قرار داد

:ل\خند تلLÙ زدم و از جام �لند شدم

.م,خوام فرشته رو ب¡ینم

pم.اوgnب .

چقدر شا	ان تو رو�وش.درو �از کردم و منتظر شدم

!پزشY خوش�,پ تر بود …!�ه فکر خودم خند	دم…

…!برازندە ی صاحا¶ش �اشه
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واالع آقاى منم �دما  ن�ست فقط �ا	د 	خردە بهش

…!رس,د

.�ا شا	ان �ه ط\قه ی �اال رفت,م

.شا	ان در اتاق رو �از کرد و اجازە داد وارد شم

.اتاق تارgک تارgک بود وgه نور ضع,ف توش روشن بود

ق\ل اینکه وارد ¶شم شا	ان.دلم �ه حال فرشته سوخت

دستور داد که فقط جمله های 	ک cلمه ای ��م و منتظر

.جواب فرشته هم ن\اشم

فرشته روی تخت دراز کش,دە بود و فراز کنارش

.روی صند  �شسته بود وخوا¶ش بردە بود

ە MNخ Ygکنار فراز ا�ستادم و �ه صورت جذا¶ش تو تار
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.شدم

.دستمو دراز کردم و آروم صورÓش رو نوازش کردم

از جا پgnد و تو تارYg بهم ن�اە کرد و فوری دستمو

.گرفت

!ان�ار م,خواست �اور کنه خودمم

…!فgnا؟

جانم:آروم زمزمه کردم !…

؟ …!تو�8

اهوم: ل\خندی زدم و گفتم  .

فوری از جاش �لند شد و �ه سمت من اومد وgه �غل

.چند ثان,ه ای ازم گرفت و روى موهامو بوس,د
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…از کجا متوجه شدی؟__ ؟ مامان بهت! خونه رف��

!گفت؟

�ه گو¼h ات زنگ زدم شا	ان گفت!نه !…

دلم سوخت و �ا ناراح�� ن�اهش.فرشته تو خواب نال,د

.کردم

ە MNمک کنه شفا �گc ە ی طفل معصوم! خدا �Nدخ .

.فراز ل\خندى تلخ زد و آە کش,د

جلو رفتم و ناخودآÍاە خم شدم و پ�شو�L فرشته رو

.بوس,دم

نم,دونم چرا اما دلم �ه حال اونهمه مهر و محب�ش

…!م�سوخت
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…!خ,� �ا عاطفه بود

ون و �اهم MNم بgnه فراز ل\خندی زدم و اشارە کردم ب�

من امشب!فراز تو برو خونه: از اتاق خارج شد	م

.پ�ش فرشته م,مونم

فراز ل\خندی زد و �ه سمتم اومد و تو راهروی ب,مارستان

!مر¼ فgnا:در آغوشم کش,د …!مر¼ که هس�� …

ل\خند دلچس̂� روی لبهام �شست و زgر چش

پ�شو�L امو بوس,د و از من جدا شد.بهش ن�اە کردم .

!بروخونه … h¼خونه ی مادرت برو که خونه تنها ن\ا.

…!هروقت هم خواس�� ب,ای خN̂م کن ب,ام دن\الت

L دارم Mخودم ماش�.

فردا ·س.·س برو خوته ی مادرت!چه خوب!اععع
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…!فردا م,ام دن\الت

ی اصال؟ MNخونه نم!…

سه �Nفرشته از مح,ط ب,مارستان می! نمیتونم…

.تنهاش بزارم

من امشب هستم تو فردا.·س اجازە �دە منم �اشم

.ب,ا

.نه ع¾gزم خودم م,مونم

!عملش ک,ه؟

.ا�ه خدا �خواد فردا ظهر

1.5K

10:09 AM

آە شبهای eد من

)انگشتمو �ه سم�ش گرفتم.(من حتما م,ام.�اشه
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احت �Nی خونه اس MNفردا شب من م,مونم و تو م.

فgnا دلم برای �غلت تنگ شدە:ل\خند تلLÙ زد !…

.از خجالت eخ شدم و تته پته افتادم

!برو خونه:ل\خندش رو تکرار کرد و گفت �eا زgاد…

خ,� هم لطف کردی اومدی.موندی خسته شدی .

فردا هم تورو.فرشته ¶شنوە خ,� خوشحال م�شه

ە هیچ وقت لطفتو فراموش نم,کن,م MNب¡ینه ام,د م,گ.

ی احت,اج نداری؟.فردا ظهر اینجام:ل\خندی زدم L MNچ

__ !نه .�ازهم ممنون…

و جلو اومد و پ�شون,مو بوس,د و برای چند ثان,ه �غلم

.کرد

507



ون ب,مارستان رفتم MNکردم و �ه سمت ب Lªخداحاف.

 .	ه احسا¼ داشتم
X

Yه احساس مثل دلتن	 !…

!اما دلتنگش نبودم … !نم�شد که �اشم … �ه خونه.

.برگشتم

مامان و �ا�ا در حال شام خوردن بودند و �ا د	دن

.من �c ذوق کردند

 Ĺ مادر �ا چشم و ابرو اشارە کرد تا راجب پول حر

…!نزنم

!مادر ماهم چقدر سادە بود فکر م,کرد جراÓشو دارم…

Ĺ بزنم …!که حر

مادرم از فرشته پرس,د و من همه چیو بهش توضیح

.دادم
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�درم همچنان �ا اخم �ه حرفهامون گوش م,کرد و

.شامش رو م,خورد

.ح�� �س½ت �ه فرشته هم احساس دلرح نم,کرد

�د کینه ای از فراز �ه دل گرفته بود و �ه این زودی

!فراموش کن نبود خدا	ا خودت مهر فراز رو تو دلش…

…!بنداز

 من �اشه
X

pه عمر مرد زند	فراز قرار بود !…

فراز

وق�� فرشته رو برای آزما�شهای نها�8 بردند،تموم

دق,قا مثل همون ح>.اعضاى �دنم ̂� حس شد
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که �عد از بهوش اومدن کنار فgnا توروز تجاوز بهم

…!دست دادە بود

روی صند  تو سالن انتظار �شسته بودم و ب,صN̂انه

.منتظر اومدن فرشته بودم که فgnا از دور پ,داش شد

.ان�ار �ه تنم روح دم,دند و تنم زندە شد

.ناخودآÍاە از جام �لند شدم و �ه سم�ش رفتم

:وق�� دس�شو دراز کرد،دودس�� دس�ش رو گرفتم

.سالم ع¾gزم

!سالم  …فرشته کجاست؟…

.رفتند آزما�شهای آخری رو انجام �دند

ە و خMN پ�ش م,اد MNا�شا× که خ!…

فgnا!ا�شا× .
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�له؟:�ه سمت من برگشت و ن�اهم کرد

…!خ,� خ�dه که هس�� 

:ل\خند مهdnو�L زد و �ا دستهاش دستامو گرفت

من هم جز�þ از خانوادە ام.�ا	د �اشم .

.ن�شم تا بنا�وش �از شد و ان�ار دن,ا رو بهم دادند

…!خدا	ا شکرت �ه نعمتت

.فرشته رو آوردند و مستق,م �ه سمت اتاق عمل بردند

فرشته جان:کنارش ا�ستادم و دستهاشو گرفتم

…!من و فgnا اینجای,م تا تو برگردى

فرشته ل\خند ̂� رم�� �ه فرشته زد و eى تکون

فgnا هم مثل من ل\خند تلLÙ زد و خم شد و.داد
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برو و صحیح:بوسه اى روى موهاى فرشته زدو گفت

و سالم برگرد که زنداداشت م,خوادتو ح,اط خونه تون

…!تو مسا�قه ى پرتاب آب شکس�ت �دە

م براش MNم�! فرشته ى کوچولوى من ̂� رمق…

…!خند	د

فراز جان لطفا برگه های: شا	ان �ه ما نزد	ک شد

.عمل رو امضا کن

!�اشه چشم !شا	ان…

جونم داداش:شا	ان �ه من ن�اە کرد !…

 L Lعد خدا خونوادە ام همه کس م��! مواظب همه…

.کسم �اش

:شا	ان ل\خندی زد و دست روی شونه ام گذاشت
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L �اش.فرشته خواهر منم هست þمطم� !…

.و �ه سمت اتاق عمل رفت

�ازهم غم تموم عالم توی دلم �شست و روی صند 

.تو راهرو �شستم

فراز؟: فgnا کنارم �شست و دست روی شونه ام گذاشت

جون فراز؟:�ه سم�ش برگشتم …

فرشته خوب م�شه:ل\خند جذا̂� �ه روم زد و گفت !

!توcلت �ه خدا �اشه

دس�ش رو از روی شونه ام برداشتم و �ه لبهام

.نزد	ک کردم و بوس,دم

1.8K

10:09 AM

513



آە شبهای eد من

.ت�dرو من برات م,ارم

من چا�8 رو دم دادم و �ه.فراز �ه سمت حمام رفت

اتاق رفتم و ل\اسش رو برداشتم و �ه سمت حمام

فراز؟: رفتم …

فراز؟: دوdارە صداش کردم.جواب نداد !…

�لندتر صداش کردم.نگران شدم.�ازهم جواب نداد :

…!فراز

جانم؟:ان�ار صداش از ته چاە میومد

…!�ازکن دور ب¡ینم__

االن م,ام!خ�dم ع¾gزم__ .

…!فراز درو وا³ن__
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چشمهاش قرمز شدە. مد�� طول کش,د تا درو �از کرد

.بود و از شدت گgnه 	ه خط شدە بود

…!جونم فgnا؟__

…!دلم �ه حال اینهمه ̂� ک> شون سوخت

وق�� وارد شدم متوجه شدم.در و هل دادم و وارد شدم

که ای وای بر من !…

!من … !حمام … !فراز از خجالت نمیتو�ستم deلند…

…!کنم

!هی�,ععع ؟… …!ا�ه لخت �اشه ��

انگشت س\ا�ه ی فراز که روی گونه ام �شست deلند

.کردم

!خداروشکر .ل\اس زgر ت6ش بود…
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.لب 5از گرفتم و �ا خجالت �ه فراز ن�اە کردم

…احساس م,کردم صورتم گر گرفته و لپهام 5ل انداخته

خدا	ا این چشمهای خندون مهdnون مال همون کس,ه

!که اونطور ̂� رحمانه �ه من تجاوز کرد؟ �اورم…

..!نم�شه

!فgnا هرچقدر هم �ه زdون ��م دوس�ت دارم…

L اینهمه عش�� که �ه تو دارم �ازهم زdونم از گف��

…!قا¥ە

…!و من �ا خجالت چشمهامو ب¾gر انداختم که ای وای

L تنه اش Mافتاد �ه �ائ�! .فوری �ا هول eمو �اال آوردم…

!نم,دونم فراز متوجه شد 	ا نه …!اما نرم خند	د…
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ای وای که این خندە هاش چه م,کنه �ا روح و روان من

…!و چطور دلمو قلقل� م,دە

از خندە اش منم ل\خند �ه ل\م م�ش�نه و �ا عالقه بهش

.ن�اە م,کنم

صورÓش �خاطر �خار حمام خ�سه و موهاش روی

…!پ�شو�L اش رgخته

gزم MNاە دست دراز م,کنم و موهاشو �ه هم مÍناخودآ

و همینکه م,خوام دستمو �ه عقب �کشم،فراز مچ دستمو

ە و منو �ه سمت خودش م,کشه و �ه خودش MNم,گ

…!م,چسبونه

ە م�ش,م MNمن �ا خجالت و فراز �ا.تو چشمهای هم خ

.عشق
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…!ن�اهم �ه ل\خند دندون نماش * افته

2K

10:09 AM

آە شبهای eد من

…!تا تو پ�ش دلم قرصه

خانوم نازن�نم ک,فشو �از.و آÃ از e ح°ت کش,دم

وع �ه خوندن he در آورد و Y,ه مفاتیح کوچ	کرد و 

خدا	ا قسمت م,دم �ه دل شکسته ی فgnا،.آ	ه ای کرد

که دعاشو برآوردە ک�L و فرشته رو صحیح و سالم

 Lبهم برگردو�!…

مثل دیوونه ها.نم,دونم چرا عمل فرشته �ه درازا کش,د

دم L MNت ب,مارستان قدم مgا ام مثل من. تو سکورgnف

.cالفه اس
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ها �اهم خارج �Nاالخرە در اتاق عمل �از م�شه و دک�

سخت مشغول حرف زدن �ا همن.م�شن !….

چرا ن�ست؟!بی6شون دن\ال شا	ان م,گردم ن�ست …

دک�N :جلوی پرستاری که درو می½ست گرفتم و گفتم

فرهمند کجاست؟

.پرستار �ه ·شت eش ن�اە کرد و ن�اهشو دزد	د

فراز �ه دیوار تک,ه دادە بود و روی. eک کش,دم

.�اهاش �شسته بود و eشو تو دستهاش گرفته بود

شا	ان؟:فقط زمزمه کردم.تموم تنم ̂� حس شد …

شا	ان eشو �لند کرد و �ا چشمهای اشY �ه من

ە شد MNخ.
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فرشته؟:لب زدم !…

!فراز:�ا ·شمهای اشY ن�ام کرد منم �ه دیوار…

.تک,ه دادم و روی �ام eخوردم

فراز:فgnا �ه سمتم دوgد !…………

فgnا

e L خورد،اصال نفهم,دم چطوری Mوق�� فراز روی زم�

L تک,ه Mان رو هم روی زم�	دم و وق�� شاgه سم�ش دو�

دادە �ه دیوار د	دم دو دس�� تو eم زدم و فgnاد

شا	ان فرشته کو؟:زدم …

مندە ات:شا	ان �ه دستهاش تک,ه داد و گفت he فراز

!شدم …!�ه خدا رو س,اهتم…
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.رنگ فراز زرد و کبود شدە بود و چشمهاش ¶سته شد

شا	ان فرشته مرد؟:جیغ کش,دم …

	ع�L تا شا	ان eشو �ه عنوان نه �اال بN̂ە،

cما:شا	ان زمزمه کرد.نفس من cامل بند اومد !…

شا	ان کش�� مارو:�ه گgnه افتادم و زار زدم !…

فراز:و �ا دستم صورت فراز و گرفتم و گفتم !…

!فرشته زندە اس…ع¾gزم

فراز چهار زانو روی زانو �شست و �ا گgnه سجدە

.کرد

شا	ان کنارش �شست و دست روی شونه ی فراز

مندە اتم:گذاشت he داداش من! نم,دونم چرا…
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!اینقدر ضع,ف بود؟ همه ی همyارام از اینهمه…

؟.ضعفش تعجب کردند h<فراز منو می\خ !…

فراز همونطور که گgnه م,کرد،�لند شد و چهارزانو

.�شست

…!فقط �گو االن هم درد دارە 	ا نه؟

د	گه درد ندارە!نه:شا	ان اشک رgخت !…

ممنونم: فراز �ه سمت شا	ان برگشت و �غلش کرد

!شا	ان … !برادری کردی …!تا عمر دارم مدیونتم…

.شا	ان e روی شونه ی فراز گذاشت و گgnه کرد

!خدا	ا شکرت …!رو س,اهمون نکردی…

پروفسور رسو  �ه فراز ام,د داد که فرشته تا 	ک

هفته،دە روز د	گه �ه هوش م,اد،اما ا�ه نیومد �ا	د
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…!ام,د �ه خدا داشته �اش,م

 Ĺ ە بودو حر MNفراز فقط �ه ش�شه های اتاق فرشته خ

د L MNپرس,دم.نم �Nفرشته خ,� صدای:اما من از دک

م�شه فراز �اهاش حرف بزنه؟.فراز و دوست داشت !

خ,� خ�dه که 	ک محرک:دکe �Nی تکون داد و گفت

!داشته �اشه …!خ,� cمک م,کنه…

.و �عد �ه همراە شا	ان از ما دور شد

Ĺ که زد.خ,المون c راحت شدە بود اما فراز �ا حر

؟:دوdارە نگرانم کرد فgnا ا�ه �ه هوش ن,اد،�� !…

!فراز … !م,اد حتما توروخدا اینقدر ناام,د…

…!ن\اش
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م MNا ا�ه �ه هوش ن,اد من م,مgnف.

مطمئنم که �ه هوش. من ام,د دارم.ا�شا× که م,اد

.م,اد

ناخودآÍاە دستهاشوگرفتم و.فراز فقط e تکون داد

دم h°شو �اال آورد و ن�اهم کرد.فe .

ل\خند �ا محب�� روی لبهاش �شست و دستمو �اال برد

های.و آروم بوسه ای روش زد �Nدخ L Mنم,دونم چرا ع�

ترش,دە ی عقدە ای تا 	ه مح\ت ازش می¡ینم،دلم ضعف

ە MNم! … !چند سالم بود؟ …!ب�ست ودو سالم…

!!!زgاد نبودم … !بودم؟ … �ه نظر خودم که نبودم. !!!

اما.شب شدە بود و من واقعا خسته شدە بودم

دم L MNفراز مدام تو سالن قدم.�خاطر فراز حرف نم
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د و از ·شت ش�شه �ه فرشته ن�اە م,کرد L MNهنوز.م

من همونطور �ه فراز ن�اە.اجازە ی د	دن ندادە بودند

.م,کردم که چشمش �ه من افتاد

فgnا

.�ه خونه که رس,د	م چشمهاشو �از کرد

…!eم درد م,کنه

gم 	ه چا�8 برات دم م,کنم MNاالن م . h<م� �Nبه .

ک>h زد که دو رد	ف دندونهاش معلوم شد �Nل\خند دخ:

…!مر¼ که هس�� 

پوزخند �ه اینکه!ل\خند 	ا پوزخند؟.منم ل\خند زدم
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…!مجبورم �مونم

L رو �ارک کردم و �اهم وارد خونه شد	م Mماش�.

ە شد MNفراز روی تخت �شست و �ه حوض خ.

ی رو 5از گذاشتم و برگشتم �Nخونه رفتم و ک L �Nمن �ه آش.

_  MNه دوش �گ	فراز �اشو !…

ل\اسهامو:ل\خندی �ه من زد و از جاش �لند شد

م MNبرم,دارم م.

Saturday, May 19, 2018

1.7K

8:02 AM

آە شبهای eد من

# رمان آە شبهای eد من ۱۱_�ارت

فراز
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ە MNن�اهش که �ه لبهام م! ناخودآÍاە �ه سم�ش خم…

…!م�شم و روی بی�L اش رو میبوسم

!چقدر دل6ش�نه …!چقدر �ه دلم م�ش�نه…

!دوdارە �ا خجالت بهم ن�اە م,کنه ای خدا وق�� …

صورت 5ل گرفته اش رو می¡ینم دلم م,خواد 	ه لقمه

…!چرب و نرمش کنم

!اوففففف. ب�ش�N �ه خودم فشارش م,دم آت�ش درونم…

!فرو نم�ش�نه م ولبهامو… MNه دستم چونه اشو م,گ	ا �

ارم و �ا 	ه دست د	گه ام ت6شو محyم L MNروی لبهاش م

نم,دونم چرا عکس �ارهای ق\ل. �ه خودم فشار م,دم

…!دارە همراÃ ام م,کنه

اونو �ه دیوارە ی حمام * چسبونم و دوتا دستهامو
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.دور گردن و موهاش حلقه م,کنم

دستهای گرمش که روی تنم م�ش�نه، اش�,اقم رو چند

!برابر م,کنه .و تمام صورÓش رو بوسه �ارون م,کنم…

…!هردو �ه نفس نفس * افت,م

اش�,اقم برای بودن �ا اون دارە منو از درون ذوب

…!م,کنه

L �ارمون هم جا�8 غMN از اتاقمون Mاما نم,خوام که دوم�

…!�اشه

dا منو جذب کردە و دلشو ندارم تا ازش جدا LNه آه	مثل 

.شم

اما بزور 	ه تکون �ه خودم م,دم و �ه اج\ار ازش

528



.جدام�شم

!فکر کنم �ه ذهنم رس,دە که هنوز منتظرە و �ا…

.جداشدن من c دپرس شد

دوdارە جذ¶ش م�شم و اونو �ه دیوار م,چسبونم و

نم، L MNش کنار مÓدرحال,که موهاشو از روی صور

اینجا جاش ن�ست!ع¾gزم:�ا ش,طنت م,�م !…

!بزار بgnم �اال …!درست م,کن,م…

نه و روشو بر* گردونه L MN5مشو:مش�� �ه س�نه ام م !…

!ای جان:ل�شو م,کشم …!خانوم خجال�� خودم…

م و �ه خ,ال اینکه MNم و دوش م,گ MNر دوش مgو ز

فgnا رفته eمو م�شورم و برم,گردم که می¡ینم

هنوز ا�ستادە و بروdر ن�اهم م,کنه �ا ش,طنت
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نم ب,ا L MNنم و �ا چشمک بهش اشارە م L MNل\خندی م

…!زgر دوش

ە MNه قدم عقب م	ە و  MNلب �ه دندون م,گ!…

م و م,�م MNه قدم �ه سم�ش م	ش,طنتم 5ل م,کنه و :

…!ا�ه �دو�L چقدر دوش دونفرە م,چس\ه

همونطور که لبهاشو �ه دندون گرفته 	Y تو صورÓش

ە و تا من 	ه قدم �ه سم�ش رفتم MNنه و عقب عقب م L MNم

.در حمام رو �از کرد و �دو از حمام خارج شد

.قهقهه ای زدم ودوdارە �ه زgر دوش برگشتم

.وق�� cارم تمام شد صداش کردم و حوله خواستم

ش,طنتم 5ل کردە بود و مدام م,خواست deه eش
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!بزارە وق�� حوله رو از دس�ش گرفتم،دس�شو نوازش…

.کردم و �ه سمت خودم کش,دم

ض گفت �Nفراز:فوری دس�شو از دستم درآورد و مع !…

وق�� ل\اسمو �ه دستم داد غی½ش زد.قهقهه زدم .

ون اومدم MNل\اس رو پوش,دم و از حمام ب.

خونه �ا سی�L چای L �Nا از آشgnهمزمان �ا من ف

ون اومد MNای جاااانممم.ب !…

قا¥م.خدا	ا �ا چه زdو�L شکرت کنم !…

.روی تخت لم دادم و �ا لذت ن�اهش کردم

چشماتو:وق�� سی�L رو روdروم م,گذاشت زمزمه کرد

…!درو¯ش کن

!زنمه:خند	دم و گفتم … حرف,ه؟.اخت,ارشو دارم !…
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!�له که حرفه:ابرو درهم کرد و گفت دمتو کوتاە کن تا…

…!خودم نچ,دمش

تو ب,ا کوتاە کن:چشمY زدم و گفتم !…

مد�� بهم ن�اە کرد و 	ک مرت\ه رنگش شد eخ و سف,د

فراز:و لب �ه دندون گرفت  !…

…!جووون فراز؟

̂� ت�dnت:زgر لب زمزمه کرد !…

من برم ناهار درست کنم: و از جاش �لند شد  .

ون MNم بg MNنم,خواد م.

…!�لدم غذا درست کنما

!م,دونم خانووم:eخوش و ک,فور.خند	دم منتها…

532



ون غذا �خورم حرف,ه؟ MNم,خوام یروز رو �ا خانومم ب…

!نه واالع … ؟ Ĺ !چه حر …!خ,� هم خ�dه…

خونه برگشت L �Nارە �ه آشdرو گرفت و دو Lو سی�.

فgnا

ون گذاشته بودم MNخچال ب	رو که از  Lºداشتم مر

رو دوdارە داخل 	خچال م,گذاشتم که فراز صدام

فgnا؟:کرد !…

…�له؟

L االن بgnم و ا�ر نه که من Mا�ه گرسنه ای هم�

احت کنم �Nه ساعت اس	ه 	.

!نه … برو �خواب دوسه ساعت.گرسنه ام ن�ست
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gم MNگه م	د.

…!مر¼ ع¾gزم

فراز رفت و من لیوان چای رو شستم و �ه دن\الش �ه

.اتاقمون رفتم

.ÓشY انداخته بود و روش دراز کش,دە بود

	ه دس�ش زgر eش بود و 	ه دست د	گه اش

وق�� �ه حمام رفتم ل\اسم خ�س شدە.روی شyمش بود

از توی چمدونم ل\اس برداشتم و �لند شدم.بود .

.فراز غرق تو فکر خودش �ه سقف ن�اە م,کرد

همون گوشه ا�ستادم و شلوارامو درآوردم و عوضش

کردم و همینکه �لوزم رو در آوردم فراز �ه سمت من
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�ه نظرت:برگشت و گفت …

ە �ه من موند MNکه ن�اهش خ.

هنمو جلوی خودم نگه داشتم MNاعععع:من فوری پ !…

.روتو برگردون

…!فراز خند	د و روشو برگردوند

¼ �Nحاال �گو �� م,خواس�� ب.

بنظرت: فراز دوdارە �ه سمت من برگشت …

!اعععع .5مشو فراز…

ای �ا�ا:فراز خند	د و جلوی چشمش رو گرفت !…

م,خوام ��م بنظرت شا	ان اجازە م,دە فرشته رو

…ب,ارgم خونه؟

	ا تو خ�:ن�اە عاقل اندر سه,�L بهش انداختم
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 Lا ان�ار داری خاله �ازی م,ک�	. 
X

pمگه فرشته زند

…ن\ا�� دارە؟ !اون رفته تو cما اونهمه دم و…

!دست�اە بهش وصله ح�� فکرشم نکن که شا	ان …

…!این اجازە رو �دە

قرار بود: و ل\اسمو پوش,دم و کنار فراز �شستم

 Lاحت ک� �Nگه.اس	خواب د� !…

!�دون تو؟:خودشو کنار کش,د و گفت …!از محاالته…

…!ل\خندی روی ل\م �شست از اینهمه چا�لو¼

.و سمت د	گه ی Óشک دراز کش,دم

1.6K

8:02 AM

آە شبهای eد من

ە شد MNارە �ه سقف خdی:فراز دو L MNاالن تنها چ
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�عد از اون.که از خدا م,خوام سالم�� فرشته است

ی ازش نخوام L MNگه چ	قول م,دم د.

!حتما خوب م�شه فراز:آÃ کش,دم �ه خدا ام,د …

.داشته �اش

…!خند	د

.فgnا هیچ وقت خودمو انقدر �ه خدا نزد	ک ند	دم

!هیچ وقت …!و این هم همه اش �خاطر حضور توئه…

…!چشمهام گرد شد

ی بهش گفت؟ L MNان چ	شا Lع�	!…

…!ا�ه اینطورە چرا عکس العم� �شون نداد

�ه سمت من برگشت.وق�� ن�اە متعجب منو د	د
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فgnا تو �ا گذشت و بزرگ,ت خدارو �شونم:و گفت

!دادی … Lکفر نم,�م اما �عد خدا تو خدای م�!…

!اوە … !خداروشکر نزد	ک بود هر غلª کردم و…

…!نکردم ، همه رو توضیح �دم

که د	دم خودشو.ل\خند محوی زدم و ن�اهش کردم

�ه سمتم کش,د و دس�ش رو دراز کرد و �ه �ازوش

دلم برای اینطوری خواب,دنمون تنگ:اشارە کرد

!شد …م,ای؟…

.�ه سم�ش رفتم و معذب e روی �ازوش گذاشتم

فgnا انقدر تکون نخور قلقل±م م,اد:فراز خند	د !…

فراز خوشو �ه سمت.و من �ا خندە بهش ن�اە کردم

ە شد MNا صورتت آرام:من کش,د و �ه صورتم خgnف
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!�خش تgnن آرامش �خش منه ؟… …!م,دو�س��

چشمامو روی هم گذاشتم و �ه �شونه ی تای,د

eفرود آوردم و وق�� چشمهامو �از کردم صورت

…فراز تو دوسان�� صورتم بود

فراز

وق�� چشمهاشو �از کرد و منو انقدر نزد	ک �ه خودش

د	د،اول 	که خورد، اما فوری 	ه ل\خند جذاب جا	گ¾6gش

.شد و لب �ه دندون گرفت و g¾deر انداخت

ون و MNدندونهاش کش,دم ب L Mا شصتم ل½شو از ب��

لطفا �ا مال و اموال من ازاین شو�L ها نکن:گفتم .
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و پ�شو�L امو �ه پ�شو�L اش چسبوندم و بوسه ای

وی نکردم.روى بی�L اش گذاشتم h°عقب. اما پ�

�ا اینکه آرزوی ق\� ام بود،اما �ا·س کش,دم. �شستم

…!که فکر نکنه آدم سواستفادە گری ام

.فgnا چشمهاشو ¶سته بود و نفسهاش تند شد بود

نم,دونم اون هم منتظر بود 	ا از خجالت چشمهاشو

.¶سته بود

اما دوdارە بوسه ای روی پ�شو�L اش گذاشتم و

آروم چشمهاشو �از کرد.eمو کنار eش گذاشتم

.و وق�� صورتمو کنار صورÓش د	د ل\خندی زد

…!�خواب,م ع¾gزم

و چشمهامو ¶ستم تا اون دوتا چشمهای س,اە ت,له ای
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…!دیوانه ترم نکنه

ی فکر کنم L MNخسته تر از اون بودم که �خوام �ه چ.

.�ه محض اینکه چشمهامو ¶ستم خوا�م برد

.�ا صدای زنگ تلفن همراە فgnا از خواب ب,دار شدم

…!الو؟

__………..

!سالم مامان جان__ شما خو̂�؟…

__………….

!ماهم خ�d,م!مر¼ … !رفته تو cما!نه خ,�…

!ضع,ف بود ا ام,د دارن بهوش ب,اد، حاال ب¡ی6,م… �Nدک

…!تا خدا �� پ�ش م,ارە
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……………

!نهههه__ …آخه چرا انقدر زود؟… !ای �ا�ا آخه مامان…

!تو این موقع,ت؟ ؟… Lارم,ک�y,چ h¼شما جای من �ا!

…!خواهرشوهرم تو cماست

__…………..

اون عادت کردە جز.�ا�ا من �ه �ا�ا cاری ندارم

!فgnان �ه ک> توجه نکنه شم … �Nناسالم�� منم دخ!…

حداقلش اینه…شما �اهاش صح\ت کن �گو من نمیتونم

…تا فرشته �ه هوش ن,اد نمیتونم

………….

!حاال شما �اهاش صح\ت کن__ …!خ,له خب…

!�اشه!p م,خواد ب,اد؟ …فعال…سå م,کنم…
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Ĺ کرد .و گو¼h پرت کرد روی فرش و پو

!p بود؟

!هی�ی,عع: �ا ترس �ه سمت من برگشت p ب,دار…

!شدی؟

L االن:خندە ام گرفت Mهم�! …!p بود؟…

!پوففففف .مادرم…

!�� م,گفت؟

فgnان دارە از ان�ل�س برم,گردە:�کرشد و لب ورچ,د !…

فgnان؟:متعجب ن�اهم کرد !…

!·° نامادرى ام .…!·°عموم…

!اععععع__ … !�ه سالم��  … خوب برگردە،اینکه ناراحت.

543



شدن ندارە !…

این فgnان ·° زنعمومه:�لند شد و دمغ �شست و غر زد !

!	ع�L در واقع ·°عمومه هر�� من تخس و eتق و…

 �افهم و شعور وcماالت بود.لوس بودم
X

Yاین از �چ !

 همه
X

Yانقدر که مودب بود و �ه جا سخن م,گفت از �چ

طورgکه اسم منم از رو.رو حرفش حساب �از م,کردند

اسم خودش انتخاب کرد و ه,چکس هم حرف نزد و

اض نکرد �Nاع! هفت هشت سال پ�ش رفت ان�ل�س و…

االن هم دارە م,اد تا ازدواج کنه و دوdارە �ا خانومش

!برە حاالهم زنگ زدە که دارە برم,گردە و �ا�ا م,گه…

 L !چون جgnان من و بهش نگف�� من برگردم و 	ه مدت…

رو تو خونه ى اونا �مونم تا یواش یواش تورو بهش
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Ĺ کن,م ..……معر

.من همینطور مات و مبهوت بودم

…!اونوقت چرا؟__

L انداخت Mشو �ائ�e: N̂ان من خgnان از جgnآخه ف

اون خ,� روی من حساسه و هر وقت از من.ندارە

 L س,د مامان اینا بهش دروغ م,گف�� �Nدار!میN̂ا�ه خ

…!¶شه خون �ه �ا م�شه

ا�ه ک> این cار و �ا فرشته م,کرد،.�ه فکر فرو رفتم

!اول اون رو م,کشتم �عد خودم رو ·س فgnان حق…

…!داشت
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چند وقت؟:eی �ه عنوان تای,د �شون دادم و گفتم !…

نم,دونم،اما مامان: تو چشمهای فgnا ستارە ای برق زد

…!گفته هرچه geع�N بهش م,گ,م

!خ,له خب حاال ما چه cارى �ا	د �کن,م؟…

هروقت دارە م,اد من برم,گردم خونه:فgnا آÃ کش,د .

!پوفففف … !�اشه فقط خدا³نه مامان بتونه زودتر…

)و �عد خندە ای از e ناچاری م,کنم.(بهش �گه

.و اونم بتونه از گناە من �گذرە

…!ل\خند تلLÙ روی لبهای فgnا م�ش�نه

من انتخاب خودمو کردم.نگذرە هم مهم ن�ست .

م و �ه سمت خودم م,کشونمو تو �غلم MNدس�شو م,گ

1.8K
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8:02 AM

آە شبهای eد من

ا�ه ن\خشه انقدر:جاش م,دم و زgر گوشش م,�م

 LSم راc مc افتم �ه �اش و التماسش م,کنم تا *

!¶شه … !خانومم ناراحت ن\اشه �اشو �اشو بgnم 	ه…

 
X

Yم از گرسن	م که مردgجا ناهار �خور !…

م و �لندش م,کنم MNو دس�شو م,گ.

	ه ناهار دلچسب رو درکنار هم خورد	م و �عدش

�اهم �ه ب,مارستان رفت,م و فgnا و مادر �اهم �ه خونه

دلم پ�ش فgnا.برگش�ند و من اونجا موند5ار شدم

…!و خانوادە اش بود و جسمم پ�ش فرشته

فتند و م,خواس�ند که برای MNپرستارها میومدن و م

.فرشته آهنگ �خونم
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.شا	ان هم اومد و 	ه e �ه فgnا زد

فراز چ,yار کردی cل �خش من و ول کردندو �°ە از

�ا	د بN̂مت 	ه Óست صدا. صدای تو تعgnف م,کنند !…

توهم چقدر دلت خوشه:زهرخندی زدم !…

؟:کنارم �شست h¼تو چرا ناخو …

L و آسمون برام *:آÃ کش,دم و گفتم Mدارە از زم�

از جgnان ماهم خN̂ .داداش فgnا دارە بر م,گردە.�ارە

فgnا �ا	د برگردە خونه تا برای خان داداشش.ندارە

ح �دن و �عدش ا�شون اجازە �دن فgnا he غلط منو

.برگردە

و ا�ه اجازە ندە؟: شا	ان ابرو �اال داد و گفت !…
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�ه شا	ان ن�اە کردم.مکث کردم .

!اجازە م,دە …!فgnا زن عقدی منه…

…تو ا�ه بودی �ا اینهمه تمکن ما  اجازە م,دادی؟

…!سکوت کردم؛چون جوا�م نه بود

!فراز … اینطوری.ب,ا 	ه فکر درست حسا̂� �کن,م

…!ممکنه برادرش صدسال د	گه هم اجازە ندە

آخه چه فکری؟: �ا تاسف گفتم !…

فکر اینکه خودت رو خواست�ار 	ا چه م,دونم همyال¼

	ا معشوقه ی فgnا �شون �دی و یواش یواش تو دلش

 Lجا وا ک�!…

…!پوزخندی روی ل\م م�ش�نه

!آخه مگه �ه جا وا کردنه؟ … ؟ !�عدش �� آخرش…
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؟ !که ��  م,کنم…
X

pاالخرە متوجه م�شه من کجا زند�!

.…!اونوقت چ,yار کن,م؟

!اونو 	ه cارى اش م�شه کرد اما اینکه اول cار…

L �اش خونت رgخته þبودى و �� شد مطم� p گ,م تو�

 Lا رو هم بز�gnد ق,د ف	است و �ا! اما اینطورى شا	د…

…!	ه فر̂� شد

…!�ا تاسف e تکون دادم و �ه فکر فرو رفتم

.شا	ان �لند شد و دست روى شونه ام گذاشت

م حا¥L شم،تو هم حا¥L شو برسونمت MNم!…

…!شا	ان اجازە �دە پ�ش فرشته �مونم

شا	ان �اتاسف e تکون داد و دس�ش رو روى شونه
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!ام گذاشت وفشار مال	 بهش وارد کرد … من دست.

روى دس�ش گذاشتم و بهش ل\خند زدم و شا	ان

خداحافLª کرد و رفت و من موندم و 	ک دن,ا فکر و

..……!خ,ال

فgnا

فراز بود.ساعت دو صبح بود که تلفنم زنگ خورد !….

.قل\م تو دهنم اومد

!الو فراز؟

من هم از ترس نفسم.صداش ان�ار از ته چاە در میومد

.�اال نمیومد

…فgnا؟
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!�� شدە فراز؟ …!فرشته خ�dه؟…

!آرە خ�dه:آÃ کش,د و گفت اما 	ه �ار رفت و �ا…

ها برگشت �Nمک دکc.

!اوفففف … !خوب خداروشکر!ترس,دم االن حالش…

!چطورە؟ تو خودت چطوری خو̂�؟…

شما خ�d,د؟.هردومون �د ن�س�,م !مامان چطورە؟…

فردا صبح م,ارمش…بندە خدا �ا گgnه و زاری خواب,د

.دوdارە

اما دلم. فgnا امشب نمیتونم ب,ام:آÃ کش,د و گفت

…!پ�شته

فراز:ل\خندی روی لبهام �شست و �ا مهdnو�L گفتم

552



سم �Nاصال مهم ن�ست از تنها�8 نمی…

واسه خوا�ت نگرانم:احساس کردم اونم ل\خند زد .

!فراز e م�شه … م,خوای اصال. اصال اشyال ندارە

!من ب,ام اونجا؟

ع¾gزم قدر دن,ا م,خوامت:خند	د و آروم گفت  .

فراز خند	د و �عد از چند.eخ شدم و سکوت کردم

خوب ع¾gزم cاری نداری؟.من برم:ثان,ه گفت …

مراقب خودت �اش و ش½ت خوش!نه .

.ا�شا× که شب توهم خوش �اشه

اما �ا زنگ فراز فکر و خ,ا  شدم و تا.خوب بودم

 
X

Yد و هفت صبح از خستN̂هفت صبح از ترس خوا�م ن

اما �ه هرحال cابوس �ه eاغم اومد و.بیهوش شدم
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درست لحظه ای که قطع ام,د کردە بودم،	Y �لندم

.کرد و �ه آغوشم کش,د

…فgnا ع¾gزم !ع¾gزم ب,دارشو .من اومدم…

p اومدی؟!سالم: چشمهامو �از کردم و فراز رو د	دم

مامان:ل\خند مهdnو�ش cل صورÓش و پوشوند

تعجب کردم که چرا تنها اومدە.ا¥ار کرد اومدم !…

خوب شد اومدم حاال.نگو جنا�عا  خواب ناز بودی !

دی L MNد دست و �ا م	حاالم .وگرنه معلوم نبود تا� �ا

�لند شو صورتتو ¶شور تا 	ه ص\حونه!طوری ن�ست 

م.�اهم �خورgم MNه دوش �گ	م  MNمنم م .

چقدر خوب بود که فراز.شاد و شنگول �لند شدم
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…!برگشته بود

ی رو روی 5از �Nدست و صورتمو شستم و ک

.گذاشتم و �اال اومدم

ل\اسهای فراز رو از روی تخت برداشتم و ·شت در

فراز:ا�ستادم !…

م,خوای ب,ای تو؟!جون دل فراز؟ !

ل\استو آوردم!!!5مشوووو: خند	دم و ج,غم هوا رفت !…

صN̂ کن االن م,ام!آهان .

	اهللا:همون موقع محمد وارد شد !…

سالم:�ه سم�ش برگشتم .

؟ L M�dا خانوم خ�gnسالم ف!

!ممنون
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!فراز حمامه؟__

ی �ارش کنم L MNه چ	م,خواستم �خاطر فضو  اش 

هیچ جوا̂� دندون شکن�N از سکوت.اما سکوت کردم

.نبود

.�ا اینکه سکوت منو د	د �از �ه حرف اومد

…!فgnا خانوم تلفنتون دارە زنگ م,خورە

فgnا حوله:همزمان فراز در و �از کرد و گفت !…

.ل\اس و حوله رو �ه دست فراز دادم و دوgدم

.مادرم بود

.سالم مامان جان
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سالم ع¾gزم چطوری؟

1.9K

8:02 AM

آە شبهای eد من

؟�ا�ا چطورە؟.من خ�dم L M�dشما خ�

__ نم,خوای!ع¾gزم فgnان دارە برم,گردە.ماهم خ�d,م

…!ب,اى بgnم ل\اس �خری؟

!وا …!ل\اس چرا؟…

م,دو�L که هرp �عد چند سال برگردە،چندتا

ن MNبراش م,گ Lه ذرە.مهمو�	ا�ات م,گه ب,ا برو �

.خgnد کن

!اوە … !مامان ̂� خ,ال … !اونهمه ل\اس خب…

…!میپوشم 	ک�شو
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خودت م,دو�L فgnان اون موقع اینجا بود!فgnا جان

!چقدر رو این ل\اس حساس بود … ب,ا برو چند دست.

!	ه خردە �ه خودت برس.ل\اس �خر …!آرا�ش�اە برو…

!�اشه مامان … !�اشه م د	گه تا… MNمنتها همینجا م

ە ب,مارستان برم,گردە.اونجا ن,ام MNفراز هم م .

نم,خوام آالخون واالخو�ش کنم این روزهای آخری

.که �اهم هس�,م

…راس�� حال خواهرشوهرت چطورە؟

L !خ�dه Mبراش!اما براش دعا کن� L Mه �ا�ا هم �گ��

…!دعا کنه

…!فgnا مادر

جانم مامان جون__ !…
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!ع¾gزم خودت م,دو�L د	گه__ �درت �c پول �ه…

تو خانوادە!خN̂ن�ارا داد تا اسم و رسم ما فاش �شه

اینهارو م,دو�L د	گه.ک> از ازدواج تو خN̂ ندارە !…

!وا … حاال p!مامان االن چه وقت این حرفهاست؟

…!م,خواد ب,اد �گه؟

 �Ù,ه! فقط خواستم 	ادت ب,ارم که تو خونه ی…

 N̂ما تو هنوز مجردی و ک> از ازدواج شوم تو خ

.ندارە

!مامان همه ی اینهارو خودم م,دونم الزم �ه تکرار…

اصال من م�شم دخ�N شما و �ه فراز م,گ,م.ن�ست

.دوdارە ب,اد خواست�اری

559



نه:مادرم �ه ناÍاە فgnاد زد !…

!وا …!مامان چ,ه؟…

__ Lم,ک� Lا داری شو�gnف! 	ادت �اشه �درت فراز و…

…!ب¡ینه خو�ش گردن خودشه

چرا انقدر �ا�ا رو مسئله دارش!خ,له خب مامان

؟ Lم,ک�

ە ی سادە ی من �Nدخ! ا�ه �ا�ات فراز و ب¡ینه…

حرف �ارش م,کنه و اینطوری فgnان خN̂دار م�شه و ا�ه

…!فgnان �فهمه خون م�شه

!�اشه.�اشه مامان … حواسم نبود.حق �ا شماست .

سم MNد کنم و �ه خودم مgnم �ازار خ MNمن م.p انgnف

م,اد؟
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!آخرهفته این چند روز پ�ش شوهرت �اش وآخر…

.هفته برای 	ه مدت خداحافLª کن و برگرد

�ه �ا�ا سالم برسون و خداحافظ.�اشه.پوففف .

خداحافظ

گو¼h رو قطع کردم و لعن�� زgر لب گفتم و �ه سمت

فراز روdروم ا�ستادە بود.در برگشتم .

!هی�,ععع … ون؟ MNاومدی ب p!عاف,ت �اشه .

 h¼سالمت �ا! مادرت بود؟…

!آرە!اوففف … �از دوdارە مهمو�L .�ا	د برم خgnد

وع م�شه he ازی ها�! شون… he چند وقت بود که از
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.نجات پ,دا کردە بودم

احت کنم �Nه ذرە اس	د.gnم خg MNغروب �اهم م .

!نه فراز م… MNخودم �ا مامان م…

L �ا فراز خ,� خوب بود، اما �ا اینکه �ازار رف��

!نم,خواستم �ا خgnدهای من خا  ¶شه اون فعال…

.برای درمان فرشته �ه پول احت,اج داشت

gم!خوب چرا مامان؟ MNخودمون �اهم م .

gم.آخه مامان هم خgnد دارە MNاهم م� .

…!هرجور راح�� 

م ص\حونه رو ب,ارم MNخونه رفتم و.من م L �Nو �ه آش

وسا	ل ص\حونه رو که حا¥L کردە بودم آوردم و

.سفرە رو پهن کردم
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فراز؟:صداش کردم .فراز تو فکر بود !…

جونم؟:�ه من ن�اە کرد

؟ب,ا ص\حونه Lه �� فکر م,ک��.

فgnا مهمون,اتون:خودشو �ه سمت سفرە کش,د

چطورgه؟

	ع�L �� چطورgه؟.متوجه نم�شم مثل همه ی …

.مهمون,ا

؟ �� Lع�	توضیح م,دی مثل همه ی مهمون,ا …

gن؟ MNهتل؟ …سالن؟…تو خونه؟…کجا م,گ…

…مهمونها م,ان چyار؟

L ما همه ی فک و فام,ل.متوجه شدم!آهان Mبب�
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ارکست.تو �اغ صند  م,چی6,م.رو دعوت م,کن,م

دق,قا مثل عرو¼ بزن و برقص و.خN̂ م,کن,م

شام و ک,ک هم که د	گه رو.خوشحا  م,کن,م

!شاخشه … 
X

Yاما فام,لهای دورتر مهمونیهای خون

ند و شام و ناهار دعوت م,کنند MNم,گ.

سکوت کردە بود اما cامال معلوم. فراز ن�اهم کرد

نه L MNدارە و نم L Ĺ واسه گف�� ن�اهش کردم.بود که حر :

ی شدە؟ L MNفراز چ!

…نه__

ی شدە؟�� مغزت رو مشغول کردە؟ L MNه چ	چرا !…

!�گو ؟… Lچرا تعارف م,ک�!…

راس�ش م,خواستم �دونم شما تو این…اومم
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؟ L Mن؟…مجالس �� میپوش�g MNآرا�ش�اە م…

!اوە … !اوە �� شدند… MNآقامون غ.

اما بزور جلوی خودم رو گرفتم تا.خندە ام گرفت

.ب�ش�N ناراح�ش نکنم

واالع معموال �ا	د ل\اس مجل> بپوشن اما من

ت میپوشم �Nن اما من.هم�شه اس MNهمه آرا�ش�اە م

م MNدوست دارم. نم �Nرو ب�ش 
X

pساد .

چشمهاش درخش,د اما دوdارە خ,� زود �کر شد

شال و روeی:و لب و لوچه اش آوgزون شد

…هم که د	گه اونجا رسم ن�ست نه؟

م و زدم زgرخندە MNگه نتو�ستم جلوی خودم رو �گ	د:
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ها بورس ن�ست!نه L MNاونجا این چ .

اما نمیتو�ستم.ناراح�� تو ن�اهش ب,داد م,کرد

ی ��م L MNهاى فک و فام,لم برای عرو¼.چ �Nمن مثل دخ

 
X

pساد L Mبزک و دوزک نم,کردم اما دروغ چرا در ع�

.ش,ک و آراسته بودم و چادر چاقچور eم نم,کردم

فراز �عد از خوردن ص\حونه 	ه e �ه مغازە زد

فراز دوساعت.و من هم برای ناهار تدارک د	دم

.�عد برگشت

cامال معلوم بود که ناراحته.و �اهم ناهار خورد	م

.اما سå م,کرد ناراحت�شو بروز ندە

بندە خدا از همه cارهاى مغازە اش عقب افتادە

بود و �ا اینکه �ه پول هم محتاج بود اما�ه cارهاش
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س,د MNارە �ه مغازە رفت.نمdکیهاى. �عد از ناهار دو	نزد

غروب بود که �اهم �ه سمت ب,مارستان رفت,م،و فراز �ه

جای مادر جا	گ¾gن شد و من مادر رو �ه خونه رسوندم

و �عد تنها�8 �ه خgnد رفتم و ل\اسها�8 رو که احت,اج

داشتم خgnدم و برای فردا صبح پ�ش دوستم آرا�ش�اە

.ن�dت گرفتم

.شب رو �ه خونه ی خودمون رفتم

مادر و �در سخت مشغول تدارک برای برگشت

.فgnان بودند

منم ل\اسهامو تو cمد.سه روز د	گه برم,گشت

جا�جا کردمو cارهامو eوسامون دادم و �ه مادر تو
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.cارهای خونه cمک کردم

.فردا تو آرا�ش�اە رنگ موهامو 	ه درجه روشن�N کردم

دس�� �ه صورتم زدم و پ�ش دک�N پوست �ا³سازی

.صورتم رو انجام دادم

 eووضع خ,� اهم,ت م,داد
X

pان �ه رس,دgnف.

ش6,گ کردم n̄ی و ب MNرفتم و جرمگ Yش L �Nه دندون�.

س کردم تا حرف و غرى واسه همه cارهامو راست و ̄ر

L نداشته �اشه …!گف��

مادر �ا د	دن من �c قdnون صدقه ام رفت و برام اسÔند

دلم برای اینکه فراز منو �ا رنگ موی جد	د.دود کرد

.ب¡ینه ل� زدە بود

تو ذهنم وا6³شهاشو تجسم م,کردم و ب�تاب بودم
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…!تا ب¡ینمش

�ا	د cمکش م,کردم.اما مادرd,چارە ام c �cار داشت .

.تا شب موندم و همه ی cارهارو �اهم تمام کرد	م

.حاال همه �� آمادە ی �ذیرا�8 فgnان بود

L شدم .آخرشب بود که من دوش گرفتم و آمادە ی رف��

.ساعت نه و ن,م بود که تلفن زنگ خورد

الو؟:گو¼h رو برداشتم !

.سالم

…!سالم �فرمائ,د

…!فgnا؟

!�له__ …!�فرمائ,د؟…
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فgnانم__ !…

!فgnان؟:جیغ کش,دم … !سالم چطوری؟ ؟… …کجا�8

هنوز همونجام: خند	د و گفت .

!اعععع:خند	دم … !p م,ای؟ ؟… Lحرکت م,ک� p!

می¡ینمتون.·س فردا صبح اونجام .

…!قدمتون روی چشم

!زنگ زدم همینو ��م … و خداحافظ. .

.خداحافظ

گو¼h رو گذاشتم و �ا خوشحا  خN̂ اومدن فgnان

رو دادم و خداحافLª کردم و �ه خوته ی خودم

.برگشتم

ای cاش ق\ل از اینکه حرکت کنم.ک> خونه نبود
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دم L MNد ب,چارە ب,مارستان بودە.�ه فراز زنگ م	شا

ب,خود خواستم. و قصد برگشت �ه خونه رو نداشت

ش کنم MN÷ل,د انداختم درو وا³ردم و داخل.غافلc

.خونه شدم

ی رو روشن کردم و تو 	خچال ن�اە کردم �Nک.

هر کدومشون که امشب �ا	د م,موندند

دست �ه cار شدم.�االخرە احت,اج �ه شام داش�ند

ماøارو�L رو که روی.و شام ماøارو�L درست کردم

5از گذاشتم چای رو هم دم دادم و �ه سمت اتاق

.رفتم

رژ ل\م رو تو آئ�نه تمد	د.نم,دونم چرا منتظر فراز بودم
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کردمو موهامو برس کش,دم که در خونه �از و ¶سته

…!شد

فراز

فgnا خونه ی مادرش مشغول ته,ه و تدارک برگشت

L خاطر حوصله ام نم,گرفت �ه.داداشش بودند Mه هم��

.خونه برم

.	ه �ار بهش زنگ زدم اما انقدر دور و ورش شل�غ بود

�°ە ب,مارستان بودم، تا. د	گه روم �شد زنگ بزنم

االن که مادرم �ه ب,مارستان اومد و منو بزور �ه خونه

.برگردوند

.اصال عالقه ای �ه �ازگشت �ه خونه نداشتم
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اما مادر ا¥ار کرد تا برم و منم �خاطر دل مادرم

.کوتاە اومدم

.وق�� درو �از کردم، المپ روشن خونه متعج\م کرد

المپ اتاق ما بود که روشن بود. وارد خونه شدم .

.بوی ماøارو�L هم تو خونه پ,چ,دە بود

�ا تعجب �ه سمت اتاق رفتم و همزمان در اتاق �از

ون اومد MNشد و عشق قشن�م ب.

	ه مداد تو چشمش.رنگ موهاش عوض شدە بود

.کش,دە بود و 	ه رژ لب قرمز هم زدە بود

.وق�� منو د	د هول کرد و �لند سالم کرد

…!سالم قشن�م
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.و از �له ها �اال رفتم و دستهامو �ه روش �از کردم

فgnا �ا خجالت عقب �شست و  من ب�تاب �ه سمت

دم h°خودم کش,دمش و �ه خودم ف.

…!فgnا چقدر دلم برات تنگ شدە بود

L گفتم Mکش,دم و غمگ� Ãا این چندوقت رو �دون:آgnف

…!تو چطوری �گذرونم؟

من که برای هم�شه:مهdnون �ه سمتم اومد و گفت

م؛�عدشم من خودم زود همه ی ماجرارو واسه ی MNنم

فقط �ا	د 	ه مدت �گذرە.فgnان تعgnف م,کنم و برم,گردم .

من برم شام و ب,ارم:و از اتاق خارج شد و گفت .

دلم م,خواست.وای که عجب دست �خ�� داشت

�عد شام،�ا 	ه سی�L چای.انگشتهام هم �خورم
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فرشته چطورە؟:کنارم �شست …

!ه,�Ù : آÃ کش,دم و گفتم …!همونطورە…

L تو و مامان فراز ناراحت �شو اما اونجا �شس��

!ه,�Ù رو عوض نم,کنه خودتونو دارgن خسته…

 L Mم,کن�!…

اما طول م,کشه.�ا	د �ا دلمون راە ب,ا	م:آÃ کش,دم !…

…!خ,� هم طول م,کشه

دیر و زود دارە اما…ا�شا× که �ه هوش * آد

.سوخت و سوز ندارە

داداشت p * آد؟

·س فردا صبح اینجاست:امشب زنگ زدە بود گفت .
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__ !�ه سالم��  ی؟… MNم p تو

م MNهمون صبح م.

L برداشتم و ازجام �لند Mچای رو از روی زم� Lسی�

.شدم

1.7K

9:56 AM

آە شبهای eد من

از فردا غروب.فردا شب خواە ناخواە cار دارgن

 h¼مک دست �درو مادرتم �اc برو که.

مر¼:ل\خندی روی لبهاش �شست و گفت !…

خونه گذاشتم و �ه حمام رفتم L �Nرو تو آش Lسی�

آخ�ش احساس س\Y م,کردم.و 	ه دوش گرفتم .

فراز؟:داشتم دوش م,گرفتم که فgnا در زد …
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.جونم اومدم

ون MNحوله رو از دس�ش گرفتم و ل\اسمو پوش,دم و ب

.رفتم

Óشک رو پهن کرد.�ه اتاق رفتم.فgnا �ه اتاق برگشته بود

.و برق رو خاموش کردە بود

روی Óشک. نور تو ح,اط اتاق رو روشن کردە بود

ە شدم MNا خgnفکر م,کردم. �شستم و �ه صورت ف

!خوا�ه …!دلم م,خواست 	ه دل سMN ن�اش کنم…

اما در cمال تعجب �ه سمت من برگشت و ن�اهم

فراز ب,ا:کرد !…

فgnا
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ە شد MNم �شست و �ه من خyشÓ فراز روی.

نم,دونم چرا اما دلم م,خواست آخgnن ساعتهارو

.فقط �اهم �اش,م

فراز؟: آروم صداش کردم 

جونم؟: یهو ان�ار زندە شد و �ا ذوق جواب داد

!ب,ا دراز �کش خوب

L برداشت MNگرفت و �ه سمت من خ Lجو�

قهقهه ای زدم و گفتم.و فوری کنارم دراز کش,د :

چته خوب؟!از خدا خواسته بودی ها

فقط خواستم شو�L کنم!ه,�Ù �ا�ا:اونم خند	د

.�اهات
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فراز دلم برات تنگ م�شه:ل\خندی زدم و آروم گفتم !

!وای فgnا:آÃ کش,د و گفت L حرفت دلمو… Mا هم��

خ,� زودتر از او�L که.قرص کردی ناراحت ن\اش

…!فکرشو �ک�L تموم م�شه

آÃ کش,دم و خجالت رو کنار گذاشتم و خودمو

.تو �غل فراز جا³ردم و زgر5لوشو بوسه ای نرم گذاشتم

.فرار خند	د

!وای ی ی … !فgnا cاشY فgnان زودتر از این…

.میومد

�دج6س!5مشو: مش�� �ه س�نه اش زدم و گفتم !…

ای جوون:فراز گفت.و خم,ازە ى �لندى کش,دم !…

خسته ن\ا¼h خانومم.خسته ای!�خواب !…
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)و دوdارە خم,ازە کش,دم(خسته ن�ستم:ل\خندی زدم

م:فراز خند	د MNا من فردا جا�8 نمgnخواب. ف� MNگ� .

ل\خندی زدم و چشمهامو ¶ستم و انقدر خسته بودم

!که نم,دونم اول خواب,دم �عد چشمهامو ¶ستم 	ا نه

.برعکس

.صبح بود 	ا ظهر �ا نوازش دس�� از خواب ب,دار شدم

چشم �از کردم و چشمهام تو چشمهای سLN̂ م�>h اش

د L MNسالم عشقم:گرە خورد که �ه من ل\خند م .

 MNسالم صبح �خ! …ساعت چندە؟…

�لندشو ناهار و �خورgم: خند	د و پ�شون,مو بوس,د

ون 	ه دور بزن,م MNم بgnعد �اهم ب�.
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!�اشه .اما 	ه تک �ا تا ب,مارستان هم بgnم…

…!معلوم ن�ست د	گه p بتونم ب,ام د	دن فرشته

منم �لند شدم.eی تکون داد و از جاش �لند شد

L دست و صورت e سفرە �شستم .و �عد از شس��

فراز گرفته بود و این cامال از آههاى �� در �� اش

اما متاسفانه cاری از دستم برنمیومد!معلوم بود .

خودم هم ناراحت بودم اما چه cار م�شد کرد و چه

.…!cارى میتو�ستم انجام �دم؟

ون اومد	م MNم و �اهم ب	شد L¥عد از ص\حانه، حا�.

�ه قهوە خونه ای که �ار اول رفته بود	م؛رفت,م و برعکس

.�ار ق\ل خ,� هم خوش گذشت

�عد از اون �ه ب,مارستان رفت,م وفراز �ا مادرش جا �ه
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جا شدند و مادرش رو �ه خونه رسوندمو خودم �ه

.خونه ی خودمون رفتم

L آمادە ی �ازگشت فgnان بود MNهمه چ.

ساعت هشت. فردا ساعت 	ازدە صبح تو فرود5اە بود

.حا¥L شد	م و �ه سمت فرود5اە رفت,م

های �Nفام,لهامون هم اومدە بودند مخصوصا دخ çN³ا

!فام,ل

همه ان�ار �ه عرو¼ اومدە بودند.خندە ام گرفته بود !

!!!از ت�پ و ظاهرشون که د	گه ن�م … فشن مدی بود.

!واس خودش همه �ه قصد تور پهن کردن براى فgnان…

.…!اومدە بودند
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 Mایی�! … !فgnان اصال اون اخم و تخمهاش از…

فت MNادم نم	! … آخه رو چه حسا̂� ند	دە و �شناخته.

.…!اومدە بودند براى عرضه ى خودشون؟

 خوب �ه من �دە و 	ه عقل درست
X

pه زند	ا 	خدا

…!حسا̂� �ه این ترش,دە هاى فام,ل

فgnا

.پرواز �شست و فgnان تو سالن پرواز پ,داش شد

.همه �ا خوشحا  جیغ م,کش,دند و صداش م,کردند

دس�شو دور cمرم.مادرم که کنار من ا�ستادە بود

د h°زم:حلقه کرد و منو �ه خودش فg¾ا عgnف

	ادت نرە هر�� شد من تو و فgnان رو �ه 	ه اندازە
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 �Nدوست دارم و هر�� اتفاق هم افتاد تو �ازهم دخ

 Lمن م,مو�!…

�ا تعجب ن�اهش کردم منظورش از این حرفها �� 

…!بود؟

�ه هرحال. شا	د �ه قض,ه من و فراز اشارە م,کرد

ل\خندی زدم و منم دستمو دور cمرش حلقه کردم

چشمت روشن مامان خانوم:و گونه اش رو بوس,دم .

م:اون هم گونه ام رو بوس,د �Nچشم توهم روشن دخ .

ون اومد و ن�شش �ا د	دن MNان از سالن بgnف

من و مامان در کنار هم تا بنا�وش �از شد و تا قدم

�ه سمت ما برداشت، فک و فام,ل مثل مور و ملخ
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.�ه eوروش رgختند

مادر گgnه م,کرد و من �ا خجالت و ل\خند �ه فgnان

.ن�اە م,کردم

¼ �ا فک و فام,ل �Nو¼ و احوالdآخر تو�ست �عد رو

.�ه سمت ما ب,اد و �ا د	دن ما دستهاشو ازهم �از کرد

.مادر �ه آغوشش رفت و من �ا خجالت g¾deر انداختم

اما فgnان دستم رو گرفت و �ه همراە اینکه مادرو

درآغوش م,کش,د منو هم �ه سمت خودش کشوند

.و در آغوشش جای داد

قدش انقدر �لند بود که مادر تا eشونه اش بود و

eش رو روی س�نه ی فgnان گذاشته بود اما من eم

�ه چونه ی فgnان رس,دە بود و فgnان لبهاشو روی
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9:56 AM

آە شبهای eد من

·° دا�8 ام ساسان که تازە از راە رس,دە بود،�ا

:د	دن من دستهاشو از هم �از کرد و �لند گفت

مگه اینکه فgnان ب,اد ما تورو ب¡ی6,م!فgnا خانوم 5ل!�ه !

و همزمان �ه سمت من اومد که ق\ل از اینکه تو آغوش

اون فرو برم ، 	ه دس�� دورم حلقه شد و منو عقب

L :کش,د و بوسه ای روی eم گذاشت و گفت Mهم�

…!انقدرشم زgادیته

سالم:ساسان ا�ستاد و �ا خندە ن�اهمون کرد و گفت

…!داداش

فgnان منو عقب تر کش,د و خودش �ه سمت ساسان
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.رفت و همد	گه رو تو �غل کش,دند

خونه رفتم و سی�L چای رو از دست L �Nمن �ه سمت آش

.فgn\ا خانوم گرفتم و �ه سالن برگشتم

.فgnان و چندتا از آقایون مشغول صح\ت بودند

فgnا چند:�ا د	دن من دا�8 بهروز ل\خندی زد و گفت

مادرت!پ,دات نم�شه؟! کجاها�8 ؟.وقت بود نبودی

.هdnار 	ه بهونه * آورد

آب دهنمو قورت دادم و بزور.فgnان �ا ل\خند ن�اهم کرد

.ل\خند زدم

L شدە بود نمیتو�ستم زgاد Mدا�8 درسهام سنگ�

ون ب,ام MNب .
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سا دخ�N خاله.دا�8 همچنان منتظر ن�اهم کرد n̄پ

L �ه حرف اومد Mواالع ما �ا درسهای پزشک,مون: مه�

تو همه ی مهمونیها هس�,م حاال درسهای شما مگه

�� هست؟

Ĺ نداشتم بزنم.معذب بهش ن�اە کردم ساسان.حر

سا جون م�شه انقدر اون دوتا:دخالت کرد و گفت n̄پ

 Lما نز�e از!ترم پزشکیتو تو �c استاد پرستو

…دس�ت * نال,د

!ه,عععع … فgnان.دخ�N ب,چارە چقدر �د ضایع شد

ساسان خ,� �دە 	ه: خندە ی آرو* کرد و گفت

…!دک�N انقدر ̂� اعصاب �اشه ها
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سا انداخت و n̄ه پ� Ýساسان ن�اە عاقل اندر سفی

مر¼:چای رو از تو سی�L برداشت و �ه من ل\خند زد

…!5لم

�ا�ت دفاعش 	ه ل\خند �ت و پهن بهش زدم و سی�L رو

�ه سمت فgnان گرفتم که �ا ابروها�8 درهم بهم ن�اە

.م,کرد و همونطور اخمو چای رو برداشت

!وا !چش شد 	ه مرت\ه؟…

خونه برگردوندم L �Nرو �ه آش Lچای رو �خش کردم و سی�

.ودوdارە �ه سالن برگشتم

جشن ورود:ساسان خطاب �ه �درم داشت م,گفت

شازدە ک,ه؟
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ا�ه خدا �خواد فردا شب:�در گفت !…

نفر �عدی ک,ه؟.خوب ·س 	ه جشن افتاد	م !…

خونه ی ماست:دا�8 خند	د و گفت !…

آخ جون 	ه هفته:ساسان دستهاشو بهم ک�d,د و گفت

دی ̂� خوب ب,ارgن من نمیتونم.شام و ناهار افتاد	م

 قر �دماااا
X

Yا هر آهن�!…

.همه خند	دند و �ا�ا �ه من ن�اە کرد

دخ�N توچرا.من اصال حواسم �ه دی ̂� نبود

Ĺ نزدی؟ حر

�ا�ا من اصال تو cارها:من ل\خندی زدم و گفتم

مندە he مکتون نکردمc !…

�ا�ا مثل چند وقت اخMN ل\خند تلLÙ زد و دس�� 
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فدای eت:�ه eم کش,د و گفت !…

!ای �ا�ا: ساسان دوdارە �ه حرف اومد من �دون…

!دی ̂� نمیتونم برقصمااا L ساسان… Mعدا ن,این نگ��

	ه فکری �ه حالش �کن,د! توروخدا مجلسمونو گرم کن .

یهو 	ه فکری �ه eم زد و ̂� اخت,ار از جام �لند شدم

!من:و گفتم … من 	ه خوانندە ی خوب.من خN̂ م,کنم

.eاغ دارم

همه �ا تعجب �ه من ن�اە کردند و من �ه فgnان ل\خندی

گو¼h مو.زدم و �ه تاخت �ه سمت اتاق خوا�م رفتم

هنوز دوتا بوق.برداشتم و شمارە ی فراز رو گرفتم

جانم فgnا؟:نخوردە بود که جواب داد
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)احساس کردم گر گرفتم!(سالم

 ام
X

pسالم زند! … !سالم عمرم …!سالم عشقم…

چطوری؟:خند	دم …فرشته چطورە؟…

تو خو̂�؟!همونطورە:آÃ کش,د و گفت  داداشت …

.اومد چشمت روشن

!مر¼ … L زنگ زدم Mفردا جشن.راس�ش واسه هم�

میتو�L شا	ان رو راLS ک�L .دارgم و دی ̂� م,خوا	م

…!�اهم ب,این هم فال هم تماشا

خودت م,دو�L شا	ان تو مراسم:فراز مک�ç کرد و گفت

فکر نکنم قبول کنه!ها نم,خونه !…

س �Nه سوال ب	ا نه.	قبول م,کنه  L Mبب� .

!�اشه خودت خو̂�؟…
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مامان خ�dه؟!تو خو̂�؟!منم خ�dم …

همه خ�d,م و مال  ن�ست جز دوری:دوdارە آە کش,د

!تو

فراز نمیتونم زgاد حرف بزنم �ا شا	ان صح\ت:خند	دم

.کن خN̂م کن

cاشY قبول کنه:مک�ç کردم و گفتم !…

!بهش م,�م خدارو چه د	دى ..!اومد و قبول کرد…

.صداى فام,لهامون میومد که صدام م,کردند

!فراز … !زودتر جوابو �دە … !منتظرتم !خداحافظ…

!دوس�ت دارم عشقم !�ه ام,د د	دار…

https://t.me/joinchat/AAAAAE7oZM3nVlWX8hmXaA
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آە شبهای eد من

:موهام گذاشت و eم رو بوس,د و موهامو بو کش,د

!اومممم … Lهاتو استفادە م,ک� 
X

Yهنوز شامپوی �چ!…

.چقدر دلم برای این بوی تو تنگ شدە بود

فgnا کوچولوی من چقدر بزرگ:و پ�شو�L امو بوس,د

…!شدە

و �ا دستهاش منو �ه سمت عقب هل داد و دستمو

گرفت و منو چرخوندو دوdارە �ه آغوش خودش

خانوم کوچولومون:کشوند و ای6\ار محyم فشارم داد

.چقدر بزرگ شدە

.دوdارە بوسه ای روی گونه ام cاشت
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صدای �در �اعث شد مادر خودش رو کنار �کشه

و فgnان �ه سمت �در رفت و �ا �در هم روdو¼ کرد

و دوdارە �ه سمت ما برگشت و دست من رو گرفت

gت مهمونها �ه سمت خرو̂� سالن çN³و �ه همراە ا

.رفت,م

راس�ش من c معذب بودم و سå کردم خودمو

.عقب �کشم

اما فgnان دستم رو محyم گرفت وهمونطور که �ا

ە شدە بود،گفت MNا دو دق,قه از من:مح\ت بهم خgnف

.جدا ¶>h م�ش�نم همینجادو ساعت گgnه م,کنم

.·س از کنار من تکون نم,خوری

د h°و دس�ش رو دور من حلقه کرد ومنو �ه خودش ف.
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.هشت ساله دارم خاطرات �چگ,مونو دورە م,کنم

.د	گه طاقت ندارم

!وا … !این چرا اینقدر رئوف شدە؟ ق\ال ها انقدر رئوف…

…!نبود

حتما چون �عد از هشت سال برگشته روش نم�شه

وع کنه he ه محض اومدن غر غرهاشو�! …!خخخخ …

فراز

فgnا د�شب �ه خونه خودشون رفت �ا اینکه خودم

L االن تو Mل نبودم اما جای خا  اش از هم� L LNهم م

.eم چکش شدە بود
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تا صبح نفهم,دم چطوری e کردم و صبح ع� الطل�ع

ون زدم MNاز ب,مارستان ب.

L االن براش تنگ شدە بود Mحداقل.دلم از هم�

…!میتو�ستم از دور ب¡ینمش

	ه کت و شلوار سادە پوش,دە بود و 	ه روeی بزرگ

.eش انداخته بود

بندە ی عاS برات بودم اما 	ه حورى!خدا	ا شکرت

دلم م,خواست اونجا بودم و دستم رو.نص�\م کردی

cمرش حلقه م,کردم و �ه همه م,گفتم که این خانوم

!منه م\ادا ه,چکدومتون ن�اهتون بهش �اشه که…

!قلب منو �ه ت�ش بندازە

چون همه �ا فgnاد.فکرکنم فgnان بود که اومد
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اما خانوم. و خوشحا  �ه سم�ش هجوم بردند

.خجال�� من eجاش ا�ستاد

¼ �ا �ق,ه �ه سم�شون �Nان هم �عد از احوالgnف

.…!اومد و فgnا �ا خجالت خودشو عقب کش,د

!ای جان …!خانوم خودمه…

اما 	ه مرت\ه فgnان دس�شو �ه سم�ش دراز کرد

و اونو تو �غلش گرفت !….

dان قل\م ا�ستاد و فقط ن�اهشون کردم L¥.

وق�� فgnا رو گردوند و 	ه �ار د	گه �غلش کرد

.نتو�ستم �eا �ا�ستم و �ه دیوار تک,ه دادم

فgnا خجالت م,کش,د اما فgnان زgر گوشش
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L گفت و �اهم خند	دند MNه چ	ای من �ا خجالت.gnف

ە شدم.و فgnان �ا عشق MNان خgnمتعجب �ه ف .

.ن�اە فgnان �ه فgnا 	ه ن�اە عادی نبود

حس گرهای مردونه ام م,گفت این ن�اە �ا مح\ت

خوب در واقع اونها.ن�اە 	ه برادر �ه خواهر ن�ست

دلم �د �ه شور افتاد.خواهر و برادر هم نبودند .

اما من 	ه عضو ناخواسته.خ,الم از �ا�ت فgnا جمع بود

	ه عضو که ح�� ماهی�ش هم از د	د د	گران.بودم

.پنهون بود

…!چطوری خودمو ثا�ت م,کردم

L و اف°دە راە ب,مارستان و پ�ش گرفتم Mغمگ�.

.شا	ان �االی e فرشته ا�ستادە بود
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.سالم

د	دی اش؟!سالم جناب

!د	دم اما چه د	د�L .اهوم داداش جا�ش اومدە…

اما فکر نکنم واقعا داداشش)آÃ کش,دم و گفتم.(بود

.بودە �اشه

.شا	ان متعجب �ه من ن�اە کرد

	ع�L �� داداشش نبود؟

…ن�اهش �ه فgnا ن�اە 	ه برادر �ه خواهر نبود

ە �ه من ن�اە م,کرد MNان همونطور خ	شا.

.�از هم متوجه نم�شم

!نم,دونم م,دو�L 	ا نه .فgnان ·°عموی فgnاست…
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 L MNه را�طه ی مح\ت آم	دم و فهم,دم 	اینطور که من د

 �ه دل.خواهر برادری ن�ست
X

Yد از �چ	ه عشق که �ا	

.گرفته �اشه

ی!آهان �Nعد شما اینهارو از فاصله ی پونصدم�

متوجه شدین؟

!نه:ل\خندی زدم و گفتم …!از ن�اە فgnان…

فgnا

L و کنار �در �شست و من ومامان Mان جلوی ماش�gnف

ان�ار اومدە بود	م عروس برون.·شت �شس�,م !

L �ه دن\المون راە افتادند Mدە پونزدە تا ماش�.

L روdه ما کرد و در حال,که �ا فgnان �ه محض �شس��

601



فgnا چقدر دلم برات تنگ:ل\خند �ه من ن�اە م,کرد،گفت

چقدر بزرگ شدی!شدە بود !…

�ا�ا �ا ل\خند غمگین�M گفت.و من �ا خجالت ل\خند زدم :

.خانو* شدە واسه خودش

�ا	د �ه فکر شوهر داد�ش �اش,م: مادر هم گفت .

د	گه این حرف رو:فgnان روdه مادر اخ کرد و گفت

 L Mخانوم شد شوهر کنه؟!نزن� pد!مگه قرارە هر	ا �اgnف

درس �خونه و خانوم دک�N ¶شه �عد ا�ه دلش خواست

.میتونه شوهرکنه

من و مامان و �ا�ا �ه هم ن�اە کرد	م و فوری ن�اە هامونو

مادر ب,چارە توجیح کرد.از هم گرفت,م .
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؟!نه مرد خوب!	ا امروز 	ا فردا!اما �االخرە که ��

!پ,دا شد م,د	م برە

مگه:فgnان �ه سمت مادر برگشت و جدی و محyم گفت

ی خوب پ,دا شد �دین برە؟!ج6س
 ؟ �Nمش! مادر…

از شما �ع,دە.خواهش م,کنم د	گه این حرف رو نزن,د !

.مادر �ه من ن�اە کرد و سا³ت شد

.دس�ش رو گرفتم و c فشار دادم و ل\خندی بهش زدم

س ن�اهم کرد �Nزدە.ب,چارە �ا اس Ĺ د	گه تا خونه حر

�ه خونه که رس,د	م مهمونها مثل مور و ملخ eازgر.�شد

�ه اتاقم رفتم و 	ه تون,ک سادە پوش,دم و �ه سالن.شدند

.برگشتم

Monday, May 21, 2018
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1.8K

11:13 AM

آە شبهای eد من

# رمان آە شبهای eد من ۱۳_�ارت

خند	دم و گو¼h رو قطع کردم و درو �از کردم تا

ون برم که س�نه �ه س�نه ی فgnان شدم MNب.

�ا p صح\ت م,کردی؟:�ا ل\خند ن�اهم کرد.یخ کردم

ا�ه دقت ک�L اینجور.نفس تو س�نه ام ح½س شد

سه دو دق,قه ق\ل چه گف�� و ��  MNمواقع �ه ذهنت نم

!ش6,دی .من که cال تو هنگ بودم…

	ادم نمیومد �� گفتم و �� ش6,دم و فgnان کجاى

!حرفم رس,دە و ش6,دە؟ … !ای وای برمن �ه تته پته…

خوب خوب راس�ش داداش دوستم خ,� صدای:افتادم
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زنگ زدە بودم ب¡ینم میتونه ب,اد 	ا نه.خو̂� دارە .

.فgnان فقط ن�اهم کرد

…!	ا خدا صحبتهامونو �ش6,دە �اشه

!جواب �� شد؟

سه ا�ه وقت داشت م,اد �Nنم,دونم گفت می.

م,اد:همونطور که ن�اهم م,کرد گفت .

؟:�ا تعجب ن�اهش کردم �� !

…!چون تو گف�� م,اد

؟:دوdارە گفتم  �� !

ه,�Ù :پوف �لندى کرد و گفت !

.و �عد دستم رو گرفت و منو �ه دن\ال خودش کشوند
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�ه سالن رفت,م.خداروشکر از eم رد شد!منم پوففف .

ون کش,دم وگوشه ی سالن MNان بgnدستم رو از دست ف

هنوز رåd از اومدنمون نگذشته بود که.�شستم

دو دق,قه.گو¼h رو روی سا	لنت گذاشتم.فراز زنگ زد

فوری �ازکردم.�عد اسمس اومد .

.فgnا ع¾gزم ما فردا شب م,ا	م

 L Lای جان�! …!!!�از هم �ه مرام شا	ان…

ن�شم تا بنا�وش �ازشد و e �لند کردم که ن�اهم

�ا ل\خند محوی eشو �ه عنوان.�ه فgnان افتاد

قبول کرد:چ�شدە تکون داد و من �ا خندە زgرلب گفتم .

.ل\خند فgnان عمیق شد و روشو برگردوند

انقدر خوشحال شدە بودم که توجÝ �ه ل\خند سوال
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ش نکردم و رومو گرفتم L MNبرانگ.

.فوری فکر و ذهنم �ه این رفت که فردا �� بپوشم

مثل هم�شه.آخرشب �ا	د cمدم رو زgر و رو کنم

.�ا	د 	ه ل\اس ش,ک و خانومانه بپوشم

 روی.تا آخرشب مهمون اومد و رفت
X

Yگه از خست	د

.�ا بند نبود	م

ی MNن دسته ی مهمونها که رفتند من شب �خgnآخ

گفتم و �ه سمت اتاقم رفتم و هنوز eم �ه �الش

.نرس,دە بود که خوا�م برد

.�ا نوازش دس�� روی صورتم ازخواب ب,دار شدم

!اوفففف !فراز تورو �خدا بزار �خوا�م…
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؟!آدم اذ	ت نبودی Lت م,ک�	چرا اینقدر اذ …

!ول کن:ابرو درهم کردم و غلت زدم …!اە …

یهو د	دم 	ه دهن روی �ازوم قرار گرفت و تا دندونهاشو

.روی پوستم لمس کردم، فgnاد زنون ازجام پgnدم

.…………فر

…!چشمم �ه فgnان افتاد که �ا خندە ن�اهم م,کنه

…اوە خدا	ا !شکرت …!	ا شا�س…

�الشت رو برداشتم و توی صورÓش ک�d,دم و فgnان

.�ا خندە روی تخت دراز کش,د

!دخ�N چقدر م,خوا̂�  … !�لند شو همه رفتند…

ت نم,اد MNشوهر گ Lآرا�ش�اە، عقب م,مو�!…

608



:مش�� �ه �ازوش زدم و ̂� اخت,ار از دهنم پgnد

!5مشو …من خودم شوهر دارم…

!فgnان هم یخ کرد.خودم یخ کردم بروdر ن�اهم کرد و…

اصال از این مدل شو�L :�عد �ه شدت ابرو درهم کرد

ن¡ینم د	گه از این شو�L ها �ک�L .ها خوشم نم,اد !…

�لند شو برسونمت آرا�ش�اە:واز جاش �لند شد و گفت !

 h¼ق\لش ل\استو ب,ار ب¡ینم �� م,خوای بپو.

؟ …!برای ��

م,خوام خودم انتخاب:�ه سمتم برگشت و کفری گفت

کنم حرف,ه؟

…!م,دو�ستم ب�ش�N از 	ک روز نمیتونه خوب �مونه
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خودم:ابرو درهم کردم و مثل خودش تخس جواب دادم

.انقدر شعور دارم که �دونم �� �ا	د بپوشم �� نپوشم

!اوە!اوە.ن�اهم کرد عجب آت�>h از بی�L و گوشش…

نه L MNون م MNب!…

تو ا�ه شعور:�ه سمت من اومد و روdروم ا�ستاد

دی L MNدومندش.داش�� که اون حرف رو جلوی من نم

م,خوام ب¡ینم.من �ا شعور نداشته ی تو cاری ندارم

.�� میپو¼h که منم �اهات ست کنم

.دلم م,خواست �ک�dم تو س�نه ی س,کس �گ دارش

س,دم �Nاما چرا دورغ ؛ ح�� از فکر بهش هم می.

هوم؟:همونطور اخم کردە گفتم.بروdر ن�اهم کرد …

منتظرم: دست تو جی½ش کرد و گردن کج کرد .
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؟:دست �ه س�نه شدم منتظر �� !

.فgnا برو ل\است رو ب,ار ب¡ینم چه خN̂ە؟م,خوام برم

.هنوز تصم,م نگرفتم �� بپوشم

چند ثان,ه ن�اهم کرد و �عد eتکون داد و �ه سمت

ە MNمد رفت و درش رو �از کرد و مد�� �ه ل\اسها خc

شد و �عد دست برد و چندتاشونو زgرورو کردو �عد

:دوسه تاشو در آورد و روی تخت انداخت و گفت

…کدومش؟

	ه کت و دامن قرمز رنگ داشتم دست بردم و اونو

:از توى cمد برداشتم و در آوردم و روی تخت انداختم

…!این
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این؟:چشمهاش گرد شد …

چطور؟:دوdارە دست �ه س�نه شدم و گفتم …

:	ه �لوز و دامن مشY ل,مو�8 رو برداشت و گفت

 h¼و هم ش,ک.اینو میپو L Mهم سنگ� !

ە ن�اهش کردم MNە.همونطور خ MNاونم همونطور خ

.ن�اهم کرد

:از اتاق خارج شد و در حال خارج شدن گفت

.ل\استو بردار ب,ا بN̂مت آرا�ش�اە

م MNخودم م.

1.8K

11:13 AM

آە شبهای eد من

L ناهار �خور دیر شد.میN̂مت Mب,ا �ائ� .

612



ای وای من ساعت دوى.ن�اÃ �ه ساعت انداختم

…………!�عد از ظهر بود

	ه چای برای خانوم بgnز و:فgnان خطاب �ه فgn\ا گفت

!�عدش ناهارشونو ب,ار

ناهار نم,خورم!همون چای کفا	ت م,کنه:لب ورچ,دم .

م,خوای بری آرا�ش�اە:فgnان ابرو درهم کرد و گفت

 Lحداقل دو لقمه �خور.ضعف م,ک�! �دون ناهار …

.اجازە نم,دم بری

!پوفففف وع… he اش �ه من Ýاز این اومد و امر و ن�

.شد

ی نگفتم L MNدە نداشت.ابرو درهم کردم و چ	م,گفتم هم فا .
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.زور اون �ه من م,چdn,د

ناهار رو خودش برام آورد و درست مثل عزرائ,ل �االی

.eم ا�ستاد تا ناهارم رو �خورم

.مجبوری دوسه لقمه خوردم و �لند شدم

ن�اە عاقل اندر سفیÝ �ه من انداخت و ابروهاشو

ل\است روهم بردار:درهم کرد !…

L ¶شه که من �ه حرفش þم,دو�ستم فقط م,خواد مطم�

!عمل م,کنم 	ا نه … چشم:خ,� راحت و فرمانN̂دار گفتم .

 L¥ان انتخاب کرد برداشتم و حاgnل\ا¼ رو که ف

.شدم تا �ه آرا�ش�اە برم

فgnان وظ,فه ی رسوندن من رو �ه عهدە گرفت و وق�� 
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L شدم،ن�ا�c Ã �ه صورتم انداخت و Mسوار ماش�

مدل موهاتم شل�غ نم,ک�L .زgاد آرا�ش نم,ک�L :گفت

سادە و ش,ک L MNه چ	متوجه شدی؟! …

L جواب دادم Mد و سنگ�e له:مثل خودش� !…

Ĺ ب�نمون پ�ش نیومد وفgnان �عد تا آرا�ش�اە حر

.رسوندن من گفت که �ه دن\ال من م,اد

�ه آرا�شگر گفتم موهام رو سشوار �کشه و �ائی6ش رو

لول کنه و برای آرا�ش هم فقط چشمهامو س,اە کنه و

نگ قرمز بزنه heه رژ خو	! …!سادە و ش,ک…

ل\ا¼ رو که فgnان انتخاب کردە بود رو پوش,دم و

ساعت هفت عÚ بود که.آمادە ی اومدن فgnان شدم

.فgnان اومد
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L رو �از کردم و �شستم Mان �ا ل\خند. وق�� در ماش�gnف

سالم:رضایتمندی ن�اهم کرد و جواب سالمم رو گرم داد

…!ع¾gزم

هم تعجب کردم و هم از خجالت eخ شدم و e ب¾gر

.انداختم

 L Mت �ه من ن�اە م,کرد،ماش�	ان همونطور که �ا رضاgnف

	ه ساعت �عد خونه.رو روشن کرد و �ه حرکت درآورد

.بود	م

تا فgnان �ا اونها سالم و.مهمانها تک و توک اومدە بودند

¼ کنه،ج,م زدم و �ه اتاقم رفتم و فوری کت و �Nاحوال

کفش �اشنه �لند.دامن قرمزمو در آوردم و �ه تن کردم
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ون اومدم و �ه تاخت �ه MNهم �ام کردم و از اتاق ب Yمش

سمت �له ها رفتم تا فgnان رو تو cار انجام شدە قرار

.�دم

L �له ها س�نه �ه س�نه فgnان Mم �ائ�dاما از شا�س خ�

.شدم

اون هم همونطور.یخ کردم و فقط بروdر بهش ن�اە کردم

ە شدە بود،�ه سمتم قدم برداشت MNکه بهم خ.

نفس تو س�نه ام ح½س شدە بود و از هول نم,دو�ستم

…!چ,yار کنم

.روdروی من ا�ستاد و 	ه ن�اە �ه eتا�ام انداخت

L انداختم Mمو �ائ�e آب دهنمو قورت دادم و.

د	گه نفس هم نم,کش,دم.	ه قدم د	گه �ه سمتم برداشت .
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ی هم ارزش ندارە L MNم,دو�ستم حرفم برات ·ش!…

!اوففف …!خدا	ا �کش و راحتم کن…

…اما

!ن�اهش کردم ؟… ……!اما ��

ە MNمو �اال آوردم و تو چشمهاش خe ا ترس و لرز�

.شدم

منتظر بودم تا فقط دستور �دە ل\استو.لب ورچ,دە بودم

!عوض کن تا �ه گgnه ب,فتم و 	ه دل سMN گgnه کنم

!خ,� بهت م,اد L تا آسمون تغیMN کردی… Mزم�!…

ا�ه م,دو�ستم انقدر بهت م,اد ا¥ار نم,کردم تا اون
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 h¼ل\اسو بپو!…

.چشمهام گرد شد و فقط بروdر ن�اهش کردم

ە شد و دستهاشو دور MNشد و بهم خ �Nل\خندش عم,ق

.cمرم حلقه کرد و منو �ه سمت خودش کش,د

ە شدم MNمو �اال آوردم و �ا تعجب تو چشمهاش خe.

…فgnا؟

هوم؟:آب دهنمو قورت دادم و گفتم !…

…!!!چقدر بزرگ شدی خانوممممم

ە بود MNعد ن�اهش �ه سمت.اول �ه چشمهام خ�

.لبهام کش,دە شد و �ه لبهام ن�اە کرد

.من آب دهنمو قورت دادم و �ه چشمش ن�اە کردم

تو این چندسال هم�شه تورو تو ذهنم تصور م,کردم
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…!اما هیچ وقت نتو�ستم ب¡ینم که اینقدر خانم شدی

…!خ,� نامردی که 	دونه عکس هم برام ن فرستادی

ی �Nد و فشار ب�ش	ان هم خندgnل\خندی زدم که ف

.�ه cمرم آورد و منو ب�ش�N �ه خودش چسبوند

!فgnا خ,� مح°h شدی 	ه خانوم ا	دە آل و فوق…

.العادە

خواستم خودمو عقب �کشم اما محyم�N .معذب بودم

فgnا: نگه ام داشت و زgر لب �°ە م,گفت …فgnا…

!خدا	ا …!�ه حالم رحم کن…

ە شدە بود و زgر لب مدام اسمم رو �ه زdون MNه لبهام خ�

خدا	اااا.* آورد !!!!…..
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.صدای eفه ی ک> اونو �ه خودش آورد

:ن�اهش رو از لبهام گرفت و �ه ·شت eم ن�اە کرد

!جانم؟

…!م�شه 	ه سه راە �ه ما �دین

!هی,ععع .از ترس جرات نداشتم �ه اون ور ن�اە کنم…

ع¾gزم تو م,دو�L کجاست؟:فgnان �ه من ن�اە کرد و گفت

ە شدم MNا ترس �ه سمت فراز برگشتم و بهش خ�.

سالم: ل\خند تلLÙ رو ل½ش �شست و گفت .

سالم: مردم و زندە شدم تا گفتم .

L :فgnان اول �ه اون و �عد �ه من ن�اە کرد Mم�شناس�

…!همو؟

فراز �ه سمت ما اومد و دس�ش رو �ه سمت فgnان دراز
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.کرد

من و شا	ان خوانندە های افتخاری امش¡,م و

فراز هستم! از د	دنتون خوش\ختم  .

خوش\ختم: فgnان ل\خند کوتاÃ زد و دست داد .

L شما؟:فراز �ا مح\ت ن�اهم کرد M�dخ�

؟:آب دهنم رو قورت دادم و گفتم L M�dم شما خ�dخ�

	ه سه راÃ �ه من م,دین؟!ممنونم :گفت

خونه رفتم و L �Nفوری از جمعشون جدا شدم و �ه آش

�ه دیوارتک,ه دادم و دستم رو روی قل\م گذاشتم و نفس

!عمیق کش,دم تا لرزش دستهام متوقف ¶شه
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فgnا ازتون تعgnف م,کرد:صدای فgnان رو ش6,دم .

:و فراز آروم و محجوب من که در جوا¶ش �ا خندە گفت

از شا	ان تعgnف م,کرد؛آخه اون عاشق صدای!از من نه

…!شا	ان

!هی�,ععع … !�ه فgnان گفت من عاشق شا	انم فgnان…

ە MNا اون فکر ب,مارش االن فکرش �ه هزار جا م�!…

زودى سه راÃ رو از تو کشو در آوردم و �ه �ذیرا�8 

رفتم و �ه دست فراز دادم و فراز �عد 	ه Óشکdnه سمت

فت که مادرم وارد شد و �ا د	دن فراز مات MNدر م

…!موند

سالم مادر: فراز g¾deر انداخت و آروم گفت !

مادرم مات و مبهوت اول �ه اون و �عد �ه من و فgnان
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ن�اە کرد و �خاطر حضور فgnان مجبور شد و آروم

خوش اومدی.سالم مادر:گفت .

.فراز سالمت �ا¼h گفت و خارج شد

فgnا جان مادرd,ا �اال:مادر �ه سمت من اومد و گفت

فgnان جان شمام برو تو ح,اط.گردن¡ندمو برام ب¡ند !…

.مهمونهام اومدن

ون رفت MNی تکون داد و بe انgnمادر دستهامو. ف

́� که کنار راهرو بود و �ه گرفت و منو �ه سمت اتا

.مادرdزرگ خداب,امرزم اختصاص داشت هول داد

!دخ�N تو چ,yار کردی؟

؟!مامان!اععع Lچرا اینطوری م,ک� !…
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!وای فgnا … !وای ا�ه �درت فراز رو ب¡ینه خون �ه…

!ای وای.�ا م�شه … !ای وای م… MNم �گe چه خا� �ه.

س گرفتم �Nاە منم اسÍناخودآ.

!مامان!اععع …  Lچرا انقدر شلوغش م,ک�! حاال…

…!مگه �ا�ا �ه خوانندە دقت م,کنه؟

!p م,خواد این عقلت �ه cار ب,فته…فgnا فgnا

اومد و این.آخ دخ�N من از دست تو آخرش دق م,کنم

!و ب¡ینه … !وای … !وای … !چه آبرورgزی ¶شه !ای وای…

!ا�ه فgnان �فهمه که خون م�شه فgnا …!خون م�شه…

مامان: ابروهام توهم شد و دست مامان رو گرفتم !

!اینyارهارو نکن دلمو خون نکن … Lسو� �Nداری منو می!

!آخه �ا�ا از کجا م,خواد �فهمه؟ �ا�ا اصال تو مجلس…
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ون از مجلسه.رقص حا¥L نم�شه MNهم�شه ب! امشب…

…!هم همینطورە

ە ی احمق �Nد آخه دخ! …!امشب مجلس ·°شه…

…!مگه م�شه امشب ن\اشه

!تو حرص نخور!مامان جونم حاال پناە برخدا ا�ه…

	ه وقت چشم �ا�ا �ه فراز خورد ق\ل از اینکه cاری �کنه

ون MNه فراز م,�م از �اغ برە ب�!…

!اوفففف … !�اشه … !د	گه �� ��م؟ از دست…

.حماقت های تو آخرمن خودمو م,کشم

لب ورچ,دم و ن�اهش کردم که ابروهاشو برام درهم کرد

ون رفت MNو از اتاق ب.
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نم,دونم ا�ه مادر خود من هم بود همینyارو م,کرد 	ا

!نه …!سå م,کرد 	جوری گند cارمو بپوشونه…

ی که بود اینه که من تا�حال قصوری ازش L MNتنها چ

.ند	دە بودم

…!جز اینکه هم�شه در برابر فgnان و �درم کوتاە میومد

.من هم آروم و ناراحت �ه دن\الشون �ه سمت �اغ رفتم

L که خوانندە ی بزرگ Mوع شدە بود وهم� he مجلس

کشور افتخار دادە بود و م,خوند همون اول cار چنان

س �Nگرم شدە بود که نگو و ن!…

آروم �ه سمت �اغ رفتم و کنارى ا�ستادم که چشمهام

.�ه فgnان افتاد
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تازە متوجه شدم که فgnان کت قرمزى همرنگ من پوش,دە

…!بود

!خخخخ … !�دج6س �ا چشم و ابرو بهم اشارە کرد…

همونطور که سالم و عل,ک م,کردم و.که پ�شش برم

دستمو گرفت و منو.خوشامد م,گفتم،�ه سم�ش رفتم

کنار خودش کش,د و دستهاشو دورم حلقه کرد و روی

.موهامو بوس,د

معذب ل\خندی زدم و eمو �اال آوردم که چشمم تو

ل\خند مهdnو�L بهم زد و چشمY.چشم فراز افتاد

Óش ورم کردە،اما.حواله ام کرد MNم,دونم االن رگ غ

نه L MNخاطر دل من ل\خند م�!…
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شا	ان حسا̂� مجلس رو گرم کردە بود و جوونها

مگه م�شد خوانندە ی نا*.هم cمال لذت رو میN̂دند

…!کشور خوانندە �اشه و مجس گرم �شه

ساسان �ه سمتم اومد و در حال,که قر م,داد،دستم

.رو کرفت و منو �ه سمت خودش م,کش,د

ساسان ولم کن:خند	دم !…

ساسان اما دستم رو کش,د که د	دم فgnان هم دست

…!د	گه ام رو گرفته

ساسان ما خودمون م,ا	م تو برو__  !…

ساسان ایرو در هم کرد و دست فgnان رو گرفت و

فgnان ا�ه تو ·°عمو�8 من ·° دا�8 ام:گفت .

.·س انقدر برای من ادا در ن,ار
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و دستم رو از دست فgnان در آورد و منو �ه وسط

وع �ه ¶شکن زدن کرد.سالن برد he دستمو ول کرد و

ا جیغ کش,د و گفت �Nدخ L Mکیو آوردم وسط: و ع� L Mب¡ین� .

یهو همه ی ن�اە ها �ه سمت من برگشت و همه دور من

وع �ه سوت و جیغ کردند he حلقه زدند و.

من از ترس فراز و هول خودم اصال نم,دو�ستم چ,yار

کنم که د	دم فgnان وارد حلقه شد و دستمو گرفت و

وع �ه رقص,دن کرد he.

.شا	ان هم حسا̂� مجلس رو گرم کردە بود

	ه مقدار رقص,دم و �عد من خودمو از جمع جدا کردم

gخت.و 	ه گوشه ی �اغ �شستم MNوروم مe عرق از .
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.از ترس نمیتو�ستم تو چشمهای فراز ن�اە کنم

!پوفففف .اش�\اە کردم فراز رو دعوت کردم…

.از جام �لند شدم و �ه سمت دس�شو�8 ته �اغ رفتم

.دستمو شستم و 	ه ن�اە �ه eوصورتم انداختم

.خوب بودم

فتم که یهو دستم کش,دە شد و MNارە �ه سمت �اغ مdدو

ق\ل از اینکه حرک�� انجام �دم 	ا فgnادی بزنم �ه درخت

اما بوی.از شدت ترس تا چند ثان,ه جا�8 رو نم,د	دم

بوی عطر فراز بود.عطرشو م�شناختم .

!	ه عطر مال	م و ارزون ق,مت .اما �د �ه دلم �شسته بود…

 MNبوی عطرشو نفس کش,دم و همونطور که لبهام اس

لبهاش بود 	قه اش رو گرفتم و �ه سمت خودم کش,دم و
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اونم �ا دستهاش cمرم رو گرفت و �ه سمت خودش

.کشوند

انقدر گرم که هردو �ه نفس نفس.گرم همو * بوس,د	م

.افتاد	م

وق�� لبهاشو از روی لبهام برداشت نفسم بند اومدە بود

زgر لب زمزمه کرد.و �ا خجالت تو چشمهاش زل زدم :

نگت رو نم,خوردم!اوفففف heا ا�ه امشب رژ خوgnف

 L� L MNگه این رژ رو نم	تا خونه دوام ن آوردم،و د!…

جز تو خونه و اتاق خوا�مون!متوجه شدی؟ !…

!�از جوگMN شد!خخخ …!تو خونه و تو اتاق خوا�مون…

L انداختم Mمو �ائ�e اشه:و  ل\خندی زدم و� !…
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eمو �اال آورد و �ا دس�ش دور ل\مو �ا� کرد وdا عشق

تو جز جز صورتم ن�اە کرد و دوdارە منو �ه آغوش

عاشق!فgnا عاشقتم:کش,د و ای6\ار نرم لبهامو بوس,د !…

.و چند ثان,ه ای منو محyم تو �غل خودش نگه داشت

ی �شدە دلم برات 	ه ذرە شدە L MNا هنوز چgnف!…

فراز فقط 	خردە �ا	د صN̂ !همه �� درست م�شه__

خ,� زودتر از او�L که فکرشو �ک�L .کن,م .

ە شد MNخ L Mفراز ولم کرد و �ه درخت تک,ه داد و �ه زم�.

سم �Nاسم تو که م,اد دست و.نم,دونم چرا انقدر می

اصال ترسو نبودم اما تازگیها خ,� شدم!دلم * لرزە .

…!عشق تو منو ترسو کردە

…!فgnا
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!	ا خدا آب دهنم رو قورت دادم و �ه سمت فgnان…

جانم؟:برگشتم !

؟ !کجا�8 .یهو غی\ت زدە نگران شدم…

:فوری �ه سم�ش قدم برداشتم و کنارش ا�ستادم

…!رفته بودم دس�شو�8 

.فgnان 	ه مرت\ه ̂� هوا �غلم کرد و پ�شو�L امو بوس,د

.از تو �غلش �ه درخت ·شت eش ن�اە کردم

فراز خودش رو پنهون کردە بود و از ·شت درخت

.ن�اهمون م,کرد

اما دستم رو گرفت.زودی خودمو از فgnان جدا کردم

.و دستهاشو دور شونه ام حلقه کرد
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فgnا؟

�له؟:ن�اهش کردم !

ە شد MNرژت �ا� شدە:عمیق �ه صورتم خ !

.�ا هول دست روی لبهام گذاشتم

__ !اععع .اصال متوجه �شدم…

ب�ش�N :دست زgر چونه ام برد و eم رو �اال آورد و گفت

.خوردە شدە تا �ا� شدە

ون کش,دم MNمو از تو دس�ش بe:ولم کن! ای �ا�ا .

.و �ا ترس آب دهنمو قورت دادم

س داری؟:خند	د و گفت �Nا اسgnتموم رژت رو خوردی!ف .

!نه �ا�ا س چ,ه؟… �Nخوردم �ا�…اس L MNم L MNحتما چ
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.شدە

!آخه دور لبتم خوردی …ان�ار که…

�ا ترس ن�اهش.و 	ه ن�اە عمیق �ه صورتم انداخت

ل\خند محوی روی لبهاش بود و یواش یواش.کردم

.عم,ق�N شد و روشو �ه سمت مجلس کرد

…بgnم دیر شد

!و دستمو گرفت و �ه سمت مجلس کشوند

!وا … !این چشه؟ �ه �� فکر کرد که ن�شش تا…

بنا�وش �از شد؟

فراز هم �ه سمت تgnبون رفته بود و �ا شا	ان زgر

د L MNل̂� حرف م.
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cارگرها مشغول �ذیرا�8 بودند که شا	ان دستور داد

برقهارو خاموش کنند و تازە عروس دومادها برای رقص

!تانگو جلو ب,ان

فgnان �ه سمت.برقها خاموش شد و همه وسط رgختند

فgnا �لند شو:من اومد !…

؟ ��!

.�اشو �اهم برقص,م__

.وای فgnان من از این رقصها �لد ن�ستم ممنون

�لندشو ب¡ینم �لد ن�ستم:فgnان دستمو گرفت و کش,د

!چ,ه؟ تانگو که cاری ندارە تو �غلم �ا�ست من خودم…

قصم MNم.

.و منو �ه سمت سالن کشوند
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1.8K

10:15 AM

آە شبهای eد من

!فgnان تورو �ه خدا من اصال از این رقصها خوشم…

.نم,اد

اما زورش �ه من م,چdn,د و مجبور شدم تا وسط سالن

.�اهاش برم

وع he از نوازندە ها گرفت و Y	 ان گیتار رو از	شا

وع he ه زدن کرد و م,کروفون رو �ه فراز داد و فراز�

.�ه خوندن کرد

چ�شد چرا حست عوض شد

ای ب,خود L MNچ e یهو تنهام گذاش��

تو هیچ وقت مثل حرفات نبودی

�اشه من �د تو خو̂� 

638



و  حقم نبود که منو اینجور �کو̂� 

چ�شد �ه من احساست عادی شد

همه حرفهام تکراری شد

�گو عشقم آخه چ�شد؟

�ه سمت فراز برگشتم طبق معمول �ا ل\خند �ه من

.ن�اە م,کرد و م,خوند

فgnان دستمو گرفت و منو چرخوند و دوdارە �ه سمت

.خودش کشوند و �غلم کرد و دوdارە تکونم داد

L فکر کن �ه cارات Mه دفعه ¶ش�	

تهش من برم p م,مونه �اهات

ح,ف من و تو اون خاطرات

آخه مکه دلم �عد تو دل م�شه

آخه مگه رفتنت عادی م�شه

من عاشق تو تو عاشق 	Y د	گه

م و تو واسه 	Y د	گه MNمن واسه تو م,م!…

639



!وا.�ه فراز ن�اە کردم … !این �� م,گه؟ منظورش �ا…

قص,دم چشمم �ه!ک,ه؟�ه من م,گه؟ MNتموم مد�� که م

اصال نفهم,دم �� رقص,دم و چه کردم.فراز بود .

فراز درست:وق�� آهنگ تموم شد،فgnان زgر گوشم گفت

 Lا�	م,گفت تو عاشق شا!…

تو د	گه �� .گیج از آهنگ فراز �ه فgnان ن�اە کردم

؟
X

Y,م! …شا	ان ک,ه؟…

!هی�,ععع … !	ا خدا این فکر کرد من عاشق شا	ان…

…!شدم، که �°ە ن�اهم �ه سمت اونها بود

!	اخدا …!حاال ب,ا و درس�ش کن…
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.آب دهنم رو قورت دادم و بر و بر بهش ن�اە کردم

ل\خندی زد و �ا ·شت انگشتهاى �ارgک و کش,دە اش

چقد بزرگ و خانوم شدی: گونه ام رو نوازش کرد …

- من!اش�\اە م,ک�L !..نه فgnان!.. نهههههه .…من …

مرور زمان همه چیو!..اشyال ندارە: ل\خندی زد و گفت

..!ثا�ت * کنه

… اما اخه-

ل\خندی زد و دستم رو گرفت ومون �ه سمت جا�8 که

.فراز وشا	ان ا�ستادە بودند برد

.نفس تو س�نه ام ح½س شد

L اوند و روdروى ما ا�ستاد و �ا Mان از سن �ای�	شا

فgnان دست داد .
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L : فgnان ل\خندی زد و گفت Mم 5لو تر کن�y	 ب,این !

فراز جان: شا	ان ل\خندی زد و خطاب �ه فراز گف

 L Mداداش ب,ا �ای�.

فراز چشمY �ه من زد و از خدا خواسته زودى

L اومد Mای��.

فgnا خ,� شمارو: نا�هان فgnان خطاب �ه شا	ان گف

.دوست دارە

منم فgnارو: شا	ان ل\خند �ا محب�� �ه من زد و گفت

�ه چشم 	ه زن داداش خ,� دوست دارم و برام قا�ل

امه �Nاح…!

نفس تو س�نه ام ح½س شد و �ه فgnان ن�اە کردم که
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!�ا ل\خندى گنگ �ه شا	ان ن�اە * کرد

!مثل اینکه متوجه �شد … !پوفففف. …!خدارو شکر…

 Lه 5ارسون اشارە کرد تا چند تا نوش,د�	ان �ه gnف

ح�� فکرش:برامون ب,ارە و �عد خطاب �ه شا	ان گفت

gف h°Ó رو هم ن تو�ستم �کنم که شما امشب

·س معلومه که خاطر فgnا خ,� براتون.م,ارgن 

!..ع¾gزە

شا	ان ل\خندی زد و �دون اینکه �ه من ن�اە کنه

برای من مهمه اما نه �ه اندازە فراز: گفت وق�� …

L 	ع�L �ا	د بهشون چشم فgnا خانوم از فراز خواس��

.گفت

زgرچش �ه فراز ن�اە کردم که �ا ل\خند جذا̂� �ه

643



ە شدە بود MNمن خ.

ە بود که متوجه MNان خ	ان انقدر �ه شاgnخوش\ختانه ف

.ن�اە فراز �شد

شا	ان جان اجازە * دی 	ه روز د	گه غMN از

.امشب در خدمتتون �اش,م

cمال افتخارە!�اعث خرسندى منه!..البته چرا که نه

..که �ازهم در جوار شما �اش,م 

فgnان دس�ش رو درازکرد و �ا شا	ان و فراز دست

L �ذیرا�8 دستم رو MNداد و �عد از تعارف اونها �ه م

́� مهمونا رفت,م !گرفت و �ه طرف �ا

 L ن دونم چرا حس * کردم �ا در دست داش��
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دستهام * خواست �ه همه احساس مالò,ت

خودشو ثا�ت کنه ..!

اصال ازgن فکر خودم خوشم نیومد و سå کردم

ون �کشم اما ان�ار فgnان MNدستم رو از دس�ش ب

متوجه شد و دستم  رو محyم�N نگه داشت ..،

̂� قرارdه سمت فراز!..اعصا�مو خط خª کردە بود

برگشتم که چشمY حواله ام کرد .

ل\خندی روی ل\م �شست و e ب¾gر انداختم که �از

خ,� دوسش دارgا؟؟: صداش در گوشم اومد ..

و بر و بر ن�اش!!! اصال خشک شد.آب دهنم  چس¡,د 

.کردم

…	ع�L متوجه شد؟؟
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؟ Mکیی�

2K

10:15 AM

آە شبهای eد من

!شا	ان خان … h¼واقعا حق داش�� عاشقش �ا!

!منم ازش خوشم اومد …!خ,� جنتلمنه…

اخ!�ا ترس آب دهنم رو قورت دادم و e تکون دادم

!فرار خدا �yم چyارت کنه این چه چرت و پر�� بود…

!تح�gل این دیوونه دادى Ĺ هم �د �شد… !اما ازgه طر

میتو�ستم در حضور فgnان 	ه دل سMN فراز رو تماشا

…!کنم و اون ح�� متوجه �شه

.…!نم,دونم چرا وgار گرفتم که فقط �ه فراز ن�اە کنم

مادرو بهونه کردم و از فgnان جدا شدم و دور از جمع
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جوونها تو جمع بزر5ان فام,ل کنار مادرم �شستم و

!نامحسوس فراز رو تحت نظر گرفتم

دارم �ه این فکر م,کنم ا�ه فراز برام مهم ن�ست

!چرا دوست دارم �°ە ن�اهش کنم؟ چرا مدام…

 �Nن�اهم روى چشمهاشه تا ب�ینم روى کدوم دخ

!زوم شدە تا برم و خرخرە اشو �جوام

اما وق�� می¡ینم چشمهاش ب,قرار دن\ال منه؛	ه خلسه

gن �ه دلم م�ش�نه MNى ش! L و… 	ه حس زg\اى خواس��

.…!خواسته شدن

دلم م,خواد خودى �شون �دم تا منو ب¡ینه اما از ترس

…!ن�اههاى 5اە و ب,�اە فgnان نمیتونم
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�االخرە شام خوردە شد و مهمونها 	 Y	Y و دسته

..!جمå مجلس رو ترک کردند

فgnان هم �عد از اتمام مجلس دوdارە پ�ش شا	ان

رفت و براى پنج ش6\ه اون و فراز رو �ه وgالمون دعوت

L بودم که فراز از!کرد þخاطر موقع,ت فرشته مطم��

نه اما در cمال تعجب قبول کرد L MNاز م� e Lمهمو�.

شا	ان هم �خاطر حال رو� فراز �ا cمال م,ل قبول

!کرد .…!چقدر این ¶°h بزرگوار بود…

تارgک بود اما * شد برق خوشحا  رو تو چشمهاى

!فراز د	د از خوشحا  فراز من و شا	ان هم خوشحال…

!بود	م …!چرا انقدر برامون مهم بود؟…

وق�� فراز و شا	ان رفتند من هم زودتر از همه شب
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�خMN گفتم و �ه اتاقم رفتم و 	ه دوش گرفتم و eم

.…!�ه �الشت نرس,دە خوا�م برد

صبح �ا نوازش دس�� روى گونه هام از خواب ب,دار

…!شدم،اما �از هم �ه خ,ال فراز

.…!�ا ل\خند چشم �از کردم و ن�اهش کردم

!اععععع … !فgnاِن . .فورى از جام پgnدم…

!سالم … MNصبح �خ!

 
X

pسالم زند! … MNخ� Úع 
X

Y� د	گه �ا	اما د!

!اى واى …!ساعت چندە؟…

!و فورى موهامو �االى eم جمع کردم

�اشو 	ه دوش �گMN .�از دوست دارم!جمع نکن
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�عدشم �از بزار!همه اش شدە تافت و چسب مو !

!اە فgnان … !گرمه … !سخته …!نم,خوام…

�اشو برو دوش �گMN :چپ چ�� بهم رفت و گفت

.…!و �عدشم ل\اس امش¡تو ب,ار ب¡ینم

.همون که تو خواس�� رو امشب میپوشم

…!ارە خ�dه

م:انگشتمو تهد	دوار تکون دادم MNآرا�ش�اە هم نم !

!نرو:خند	د و گفت  اتفاقا خ,ال منم راحت ترە که…

!ک> �ا چشمهات قورتت نم,دە شمارە ى شا	ان رو…

!دارى؟

!نه:گیج ن�اهش کردم !چرا؟…

ساسان خواست که ا�ه قبول م,کنه،امشب اونجا
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..!هم �خونه

!هی�,ععععع … !نه �ا�ا زشته مردە رو Ã میندازgم…

!تو تعارف و رودر وا¼ …!من که روم نم�شه…

؟ L Mچطورى �ا هم در تماس�!…

!من �ا فراز در تماسم

چرا فراز؟:متفکر بهم ن�اە کرد و گفت !…

من که بهت گفتم فراز:آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

…!داداش دوستمه

!	ادم نم,اد … 	ا بود!·س چرا دوس�ت د�شب نبود؟

…!و تو آشنامون نکردى

!پوفففففف وع شد… he ازخواست�.
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!نه نبود … !دوستم جرا� داشت !االن تو cماست…

چرا؟:چشمهاى فgnان گرد شد !

	ه جرا� واس چشمهاش انجام داد و نم,دونم

!چرا�ه cما رفت و هنوز بهوش نیومد

!اى �ا�ا !·س زشته ا�ه دوdارە ازشون �خوا	م…

اتفاقا هم براى فکر خودش وهم.نه زشت ن�ست

…!براى درامدش خ�dه

!هی�ی�ییع …!لودادم…

اما فgnان خوش\ختانه متوجه �شد و همونطورکه

·س شمارە ى شا	ان:ان�ار فکرش درگMN بود،گفت

!رو ندارى؟

…!نه ندارم
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·س:ل\خند عم,�� روى لبهاش �شست و گفت

L میتونن Mخودت زحمت �کش و از فراز �خواە بب�

!ب,ان؟ …!من نتو�ستم �ا فراز را�طه برقرار کنم…

!خ,� سا³ت و محج�dه اصال بهش نم,اد تو cار…

 �اشه
X

pنوازند! مند جماعت خ,� پرروتر از… LNه

…!این حرفهان

!اوووفففففف حاال انقدر زرنگ �ازى در ب,ار تا…

…!�فه

!برو بر ن�اهش کردم L نداشتم… Ĺ واس گف�� …!حر

مثل اینکه خودش هم متوجه شد،چون ل\خندى

�لند شو ص\حونه اتو �خور �عد بهش زنگ:زد و گفت
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…!بزن

…!و دستمو گرفت و از جا �لندم کرد

�ا ̂� م,� تمام چند.دیرم بود تا ص\حونه رو �خورم

.لقمه رو خوردم و Óشکر کردم و از جام �لند شدم

فgnان و �در تو �ذیرا�8 �شسته بودند و صح\ت *

فوری ج,م زدم و �اال رفتم.کردند .

L بوق. همراهم رو برداشتم و �ه فراز زنگ زدم Mا اول��

.جواب داد

!جانم فgnا؟

!رو گو¼h �شسته بودی؟:خند	دم .سالم …

 
X

pچطوری؟!سالم زند !…
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!فراز وق�� گو¼h رو برم,داری اسم منو نN̂ شا	د…

.من ن\اشم

!راست گفت,ا!عه … !خوب شد 	ادآوری کردی … �اشه.

د	گه حواسم هست!چشم .

فgnا من تو عمرم دوست دخ�N :و �عد خندە ای کرد و گفت

م MNه حداقل اینطوری عقدە هامو م,گdازی نکردم خ��.

فراز من هم همینطور! دق,قا:من هم خند	دم !…

.و هرهر �اهم خند	د	م

…!چه خN̂ا خانومم؟

·°عموم زنگ!خوب شد 	ادآوری کردی!خخخ!آهان

زد و خواست ب¡ینه شا	ان میتونه امشب برای مجلس
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…!ب,اد؟

!اوممم …فgnا…

!جانم؟

2.1K

10:15 AM

آە شبهای eد من

اون\ار.واالع من روم نم�شه �از هم ازش تقاضا کنم

.هم مردم و زندە شدم تا گفتم

سم؟ �Nم,خوای خودم زنگ بزنم و ب! راس�ش �ا�ا…

سم ه¾gنه ی د�شب چقدر شدە؟ �Nان ب	هم گفت از شا!

سم �Nهان؟.اینو بهونه م,کنم و ازش می !

!فgnا زشت ن�ست؟

!از نظر من نه
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س فgnا جان!خوب �اشه �Nخودت ب !

!جانم؟__

ی نگفت؟___ L MNد�شب مادر چ!

__ !نه !چطور؟…

شا	ان از نور�رداز خواسته بود که:آÃ کش,د و گفت

.سمت مارو تارgک کنه تا ما زgاد تو د	د ن\اش,م

ی متوجه �شد L MNخداروشکر �درت چ!…

مادرم 	yم ترس داشت اما خداروشکر!نه خداروشکر__

…!�ا�ا اصال متوجه شما �شد

فgnا �ه شا	ان گف�� جواب رو �ه!خوب خداروشکر

…!من �دە

!�اشه !حال فرشته چطورە؟…
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 �Ù,ه! …!همونطوری…

�ه مامان سالم!ا�شاءهللا که زودتر بهوش م,اد

!برسون و شمارە ی شا	ان رو هم برام �فرست

سونم MNچشم توهم همینطور و خداحافظ.خانومیتو م !

گو¼h رو قطع کردم و منتظر شدم تا شمارە ی شا	ان

!رو �دە

انقدر فراز از خجالت گفت که وق�� م,خواستم �ه فراز

.زنگ بزنم معذب بودم

.اما �االخرە زدم

!جانم؟

…!سالم شا	ان خان
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!سالم زنداداش احوال شما؟…

؟چه م,کن,د �ا زحمتهای ما L M�dمر¼ شما خ�!…

!خند	د مندهای… LNه خندە ی جذاب که مختص ه	

.کشورە

رحمت 	ا زحمت؟واالع جمع جمع 5ل و �ل\ل و حوری

تا �اشه از این موه\ت های خدا دادی.و پری بود !…

عه ا�ه اینطورە امشب هم دارgم:من هرهر خند	دم .

منتها من نم,دو�ستم.اتفاقا شمارو هم خواستار شدند

…!جواب شما چ,ه؟

فgnا خانوم اومدی و �ا دل ما �سازی ها!عه !…

L م,ا	م Mاصال همه ی جشن هاتون رو ما �ه.حتما �گ�
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gم MNعهدە م,گ.

.ن دو�ستم شو�L م,کنه 	ا جدی صح\ت م,کنه

!شا	ان خان �ا�ت د�شب 	ک دن,ا ممنون �ا�ا…

خواست تا من چک رو تقد	متون کنم تا هرچقدر

 L Mمنتها من نم,دونم چک رو ب,ارم!م�شه خودتون بن�¯س�

…ب,مارسـ

…!فgnا جان

.حرفم رو قطع کردە بود

…!جانم؟

!چ�ydاری نفرمائ,د … Lشما زنداداش م�!…

م MNمن م,ام برای جشن زنداداشم دستمزد �گ Lع�	.
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!واقعا ممنون .دست شما درد نکنه واقعا…

 L Mان خان خواهشا ناراحت �ش�	آخه اینطور.شا

…نم�شه که

.�از حرفم رو قطع کرد

!فgnا جان … حاال طبق.د�شب مجلس خودمون بود

اتفاقات ناخوشایند ک> �س½ت مارو �اهم نم,دونه

اما امشب رو.اما �ه هرحال خودمون که م,دون,م

!چشم .امشب �ا دا�8 جان حساب م,کن,م…

واقعا * آین؟:ن�شم تا بنا�وش �از شد !

!ای �ا�ا �ه خاطر دل خودمم ن,ام �ه خاطر دل…

.داداشم حتما م,ام

!مر¼ … !لطف کردین …!	ک دن,ا ممنون…
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…!هم از طرف خودم هم از طرف فراز

و گو¼h رو قطع کردم و �ا خوشحا  �ه سمت در

.برگشتم که طبق معمول فgnان رو تو چارچوب در د	دم

!ه,عععع …!فgnان ترسوند	م…

!شا	ان خان بود؟

�له:آب دهنم رو قورت دادم !…

شمارە اشو نداش�� :کج خندی زد و گفت !…

!نه .اما زنگ زدم و از فراز گرفتم…

.خوب از فراز م,خواس�� که ازش �خواد __

!اوممم … روم �شد.فراز تو ب,مارستان پ�ش فرشته بود !…

برو دوش �گMN و حا¥L شو:چپ چ�� بهم رفت و گفت .
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.ما �ا	د زودتر از �ق,ه اونجا �اش,م

:چشم غرە ای بهش رفتم و قری �ه گردنم دادم

.چشم و �ه سمت حمام رفتم و داخل شدم

در حال ل\اس در آوردن pe کش,دم تا ب¡ینم فgnان

…!رفته 	ا نه

!که د	دم ای وای بر من فgnان �ه سمت گو¼h ام…

…!رفت

…فراز تو گو¼h ام هم°ی سیو شدە بود

قل\م از حرکت ا�ستاد و خودم رو �ه دیوارە ی حمام

.چسبوندم

!ا�ه ب¡ینه …!	ا من رو �ا	د مردە فرض کرد 	ا فراز رو…

!تنم مثل ب,د م,لرزgد آب دهنم رو قورت دادم و دوdارە…
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.eک کش,دم

!پوفففف …!خداروشکر رفته بود…

ون اومدم MNــــع دوش گرفتم و بge .ی امN̂دوشامdحوله ر

رو �ه تن کردم و �ه سمت گو¼h ام رفتم و اسم فراز

.رو از هم°ی �ه فراز تغMN دادم

L گذاشتم و برگشتم تا ل\اس بپوشم MNرو روی م h¼گو

…که

!ه,عععع … فgnان)ای6\ار جیغ کش,دم( !…

جووون:�ا خندە بهم ن�اە کرد !…

— !زهرمار !منظورت از این یهو�8 اومدن ها چ,ه؟…

چشمهاشو رgز کرد و �ه من ن�اە کرد و �ه سمتم قدم
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!فgnا:برداشت … h¼ت تو گوe چه لزو* دارە تو مرتب

…!�اشه

�ازش کن: و دست دراز کرد و گو¼h رو برداشت !…

.شصتم رو روی گو¼h گذاشتم و صفحه اش �از شد

�عدش �ه اسمس هام و.اول �ه م�س cال هام e زد

…!در آخر تل÷رامم رو �از کرد

ی ن�ست:و �عد گو¼h رو روی تخت گذاشت و گفت L MNچ .

؟ Lتو چک م,ک� h¼اما چرا تو �°ە گو

اوال اصال cار درس�� ن�ست:ابرو درهم کردم و گفتم

که آدم �خواد تو همه ی مسا	ل شخ¨ د	گران دخالت

دوما منتظر �� بودی؟	ا به�N ��م منتظر p.کنه

…بودی؟
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ە موند و دس�ش MNن�اهش رو موهای خ�س من خ

رو �اال آورد و 	ه شاخه از موهامو گرفت و �ه بی�L اش

من عاشق شامپوی �چه ای ام:نزد	ک کرد و زمزمه کرد

 Lکه تو ازش استفادە م,ک�!…

این �� م,گه؟!وا.تنم مورمور شد و نفسم کند شد !…

ە بهش ن�اە کردم MNل\خندی زد و �ا ·شت دست گونه.خ

چرا اینطوررفتار.مو �ه تنم سیخ شد.ام رو نوازش کرد

…!م,کنه؟

.آب دهنم رو قورت دادم و بهش ن�اە کردم

eم رو c عقب بردم اما �ا دو انگشت چونه ام

.رو گرفت و کشوند و چونه ام رو محyم نگه داشت
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از تصور حرکت �عدی اش مو �ه تنم.ترس,دە بودم

سیخ شدە بود و �ا چشمهای گرد شدە فقط بهش

.ن�اە م,کردم

ە شد MNدس�ش رو ول کرد و تو چشمهام خ.

…!فgnا؟

…!هوممم

…!چقدر خواست�L شدی؟

فgnان:آب دهنم رو قورت دادم .

!جونم؟

ون MNم�شه بری ب! .م,خوام ل\اس بپوشم…

…!مد�� بهم ن�اە کرد و �عد ��� زد زgر خندە
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ە MNە ی خ �Nدخ! … Lفقط �لدی ضدحال بز�!…

خوب بپوش p جلوتو گرفته؟

ی:ابرو درهم کردم و خودمو عقب کش,دم MNان مgnف

ون 	ا نه؟ MNب!

اوp: دستهاشو �ه �شونه ی Óسل,م �اال آورد و گفت !

ون تو ل\اس بپوش و  �عدش صدام کن MNم ب MNم!…

!مرت,که رو ب¡ینا چپ چ�� بهش رفتم و اون از اتاقم…

ون رفت MNب. L MNروی آئ�نه مdفوری ل\اس �ه تن کردم و رو

توالت �شستم و سشوار �ه دست گرفتم که فgnان �از

.وارد شد

L :�ا h°Ó گفتم Lااان6ن�gnف !…
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م,خوام cمکت کنم �ا�ا: �ا خندە �ه سمتم اومد و گفت !

و سشوار رو از دستم گرفت و �ه پgnز زد و برس گرد

وع �ه سشوار کرد he رو �ه دست گرفت و.

مثل آرا�شگرها موهام رو سشوار کش,د و �ا	ه ی

موهامو �ه سمت داخل برگردوند و جلوی موهامو

.�ه صورت کج تو صورتم رgخت

…!فgnا

از هLN دس�ش فقط مات و مبهوت ن�اهش کردم و

من آرا�شت کنم؟:اون ادامه داد !

خجالت:چشمهام گرد شد و 	ک\ارە از جام �لند شدم

ون!�کش MNبرو ب !…

فgnان قهقهه ای زد و �از دستهاشو �ه حالت Óسل,م �اال
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.آورد و از اتاق خارج شد

 L MNارش تمc ه ن�اە �ه خودم تو آئ�نه انداختم چقدر	

…!بود

!خخخ ا�ه فرازی در cار نبود اجازە م,دادم آرا�شم…

رو هم انجام �دە اما االن م,دو�ستم من متعلق �ه فرازمم

!و فراز هم ه,چوقت راLS نم�شه فgnان بهم دست بزنه

وع �ه آرا�ش کردم he گه �ه خودم انداختم و	ه ن�اە د	.

gن آرا�>h رو که میتو�ستم انجام �Nکردم مل,ح åس

شب از خود ̂� خود ¶شه n̄دم تا فراز �ازهم مثل پ�!…

!�ا 	ادآوری بوسه ی فراز گرمم شد چقدر اون بوسه …

�ه دلم �شست و چقدر دلم م,خواست دوdارە تکرار
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…!¶شه

ن�اە آخر رو �ه خودم انداختم و �ار د	گه جلوی موهام رو

.سشوار کش,دم و از جام �لند شدم

.ل\اسم رو تنم کردم و 	ه چnخ دور خودم زدم

زg\ا و تو دل برو.مح°h شدە بودم !…

!ب,چارە فرازم …!خخخ…

مانتو و روeی سات�L �ه دست گرفتم و خواستم از

	ک کت و شلوار.اتاق خارج شم که فgnان داخل شد

…!خرد 

…!لعن�� چقدر خوش ت�پ بود

!فgnا خانم!�ه �ه 	ادت �اشه امشب حق نداری از…

!کنار من تکون �خوری هر ک> هم ازت تقاضای…
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 Lون خوب و خوش ردش م,ک�dرقص و تانگو کرد �ه ز.

م رو از رو �کشم MNنم,خوام شمش.

!وا ی خوردی؟…این چرت و پرتها چ,ه؟… L MNچ…

1.9K

1:39 PM

آە شبهای eد من

!هنوز نه و  ا�ه ب¡ینم ک> �ه ناموس من ن�اە…

ی رو نفهمم L MNد دارە مجبور م�شم �خورم تا چ�!…

L �اشه MNه که حواست �ه همه چdخ�! …!ممنونم…

L رفت,م Mو دستم رو گرفت و �اهم از �له ها �ائ�.

نم,دونم چرا �در و مادرم �ا د	دن ما دست تو دست هم

.ل\خند عم,�� زدند و �ه هم ن�اە کردند

L من رفت,م Mخودش و ماهم �ا ماش� L Mدر �ا ماش��.
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.طبق گفته ی فgnان زودتر از همه رس,د	م

موقع واردشدن فgnان دستم رو تو دس�ش گرفت

حرفم 	ادت نرە:و زgر گوشم گفت !…

دوdارە تهد	د وار گفت.و من بر و بر ن�اهش کردم :

…!فgnا نک�he L �لند م�شه ها

متوجه:چشم غرە ای بهش رفتم و زgر لب غر زدم

.شدم

و همینکه ن�اهم رو گرفتم،چشمهام تو چشمهای

فراز گرە خورد که اول �ه ما و �عد �ه دست های گرە

ە شد MNخوردە ی ما خ…
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خواستم دستم رو از دست فgnان در ب,ارم اما فgnان

̂� توجه �ه تالش من دستم رو محyم�N گرفت و دور

.�ازوش حلقه کردو منو �ا خودش همقدم کرد

فراز خودش رو میون نوازندە ها پنهون کرد تا �درم

…!اون رو ن¡ینه

.فgnان �ه سمت شا	ان رفت و منو هم �ه دن\ال خودش کشوند

…!سالم شا	ان جان

!اع سالم:شا	ان �ه سمت ما برگشت !احوال شما؟…

ن�شم تا بنا�وش �از شد و �ه فراز ن�اە کردم اونم �ا

ە بود MNل\خند جذا¶ش �ه ما خ.

¼ �Nان و فراز �ه هم دست دادند و احوالgnان و ف	شا

.کردند
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 L Mک شد و �لند سالم کرد و هم�	ساسان هم �ه ما نزد

که دستهاشو �از کرد تا �ه دور من حلقه کنه،فgnان

چشم غرە ای بهش رفت و دستهاشو �ه دور من

.انداخت و منو �ه سمت خودش کش,د

.فراز پوزخندی زد و eشو �ا سازش گرم کرد

فgnان �عد خوشامد گو�8 دستم رو گرفت و �اهم �ه

.سمت �ق,ه ى مهمونها رفت,م

ە بود و ن�اە پر MNاما من ن�اهم روی فراز همچنان خ

ە موند MNاز حرف اون هم چند ثان,ه ای تو چشمهام خ.

د	گه داشتم عص̂� م�شدم هرcاری م,کردم

.نمیتو�ستم از میون دستهاش نجات پ,دا کنم
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فgnان داری عص̂� ام م,ک�L :زgر گوشش غر زدم .

؟ Lم�شه خواهش کنم دستم رو ول ک�!

دس�ش رو شل تر کرد که من cامل خودمو عقب

.کش,دم و ازش جدا شدم و چشم غرە ای بهش رفتم

 !واقعا اعصا�م رو خراب کردە بود
X

ùا ̂� حوصل�

از جمعشون جدا شدم و کنار دا�8 که گوشه اى

.از �اغ �شسته بود، �شستم

همه ى cارهاش از شدت! دا�8 جان ناراحت �شو

!دوست داشته

!پوففف دا�8 دو روزە اومدە دارە منو دیوونه…

!م,کنه … ¯ش بهم چس¡,دە MNس L Mع�! دو دق,قه…

676



!نمیتونم از دس�ش نفس �کشم

L راحت م�>h :دا�8 خند	د و گفت Mعقد ¶ش� .

…!هم خ,ال تو راحت م�شه و هم خاطر اون جمع

دا�8 :چشمهام گرد شد و آب دهنم رو قورت دادم !!!

این حرفها کجا بود؟! عقد چ,ه

!ای �ا�ا … تو ناف! خواهرم هنوز بهت نگفته؟

 Lا�gnدە ی فgnب! L اومدە ایران… Mان واسه هم�gnف

…!که تورو عقد کنه و �اهم برگردین اون ور آب

!تموم تنم یخ زد !دا�8 �� م,گفت؟…

دا�8 داری اش�\اە م,ک�L :بروdر ن�اهش کردم و گفتم !

!من؟ …!فgnان؟…
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!نه:و �عد دیوانه وار e تکون دادم و گفتم این…

!امyان ندارە

های!فgnا جان:دا�8 �ا ل\خند گفت �Nهمه ی دخ

اینم م,دو�L که د	گه.فام,ل آرزوی فgnان رو دارند

L فgnان که ە مگر �ه نخواس�� MNم,گ e این ازدواج

!اون هم الحمدهللا راض,ه

دهنم خشک شدە بود و ن تو�ستم آب دهنم رو

.قورت �دم

…من…نم,خوام…من…من…دا�8 …دا�8 

.دا�8 دستم رو تو دس�ش گرفت و حرفم رو قطع کرد

!فgnا جان … سن �Nهمه اولش می! … L Lهمه همی�!…

	ه چند مدت �گذرە و �ا فgnان ب�ش�N آشنا ¼h متوجه
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…!م�>h که چقدر ·° خ�d,ه

2K

1:39 PM

آە شبهای eد من

!فقط م,خواستم �ه خودم ثا�ت کنم مال منه

گرد�ش رو بوس,دم و ح�� �ه دهن گرفتم تا کبود کنم

.اما �ه زور جلوی خودم رو گرفتم

ج6س �لوزش.لبهام �ه سمت جناغ س�نه اش رفت

.خ,� نرم بود

!	قه اش رو کش,دم  L اومد و دار و… Mراحت �ائ�

.ندارش رو �ه نما�ش گذاشت

́� زد و لبهامو �ه دندون گرفتم و �ه فgnا چشمهام بر

.ن�اە کردم
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�غضش کنار رفته بود و ل\خند محوی روی لبهاش

.�شسته بود

!دا�8  … !دا�8  …!فgnان عال,ه از همه نظر ا	دە آله…

…!من فgnان رو نم,خوام…اما من نم,خوامش

!نفسم �اال ن اومد از جام �لند شدم و �ه سمت…

.خونه رفتم

هر �� عم,ق�N نفس م,کش,دم؛نفسم کندتر م�شد

.�ه دیوار تک,ه دادم و نفس کش,دم اما ن شد

.دست روی س�نه ام گذاشتم و نفس نفس زدم

دس�� روی شونه ام �شست و منو �ه سمت خودش

.برگردوند
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فراز

اما این.خدا	ا هر عذا̂� رو برام نازل ک�L نه نم,�م

!امتحانت خ,� سخته …!!!قبول کن…

.خدا	ا خودت م,دو�L من چقدر ناموس پرست بودم

تو عمر ب�ست و هشت ساله ام ح�� �ه 	ه دخ�N هم

.�ا د	دە ی �د ن�اە نکردم

همه ی دخ�N هاى مردم برام �ه چشم خواهر و مادرم

.بودند

L اش�\اە عمرم بود Mا اول�gnاش�\اە ف!…

!�د هم براش تقاص ·س دادم خواهرم 	ه گوشه ی …

ب,مارستان و مادرم تو خونه دارن عذاب منو تحمل
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!م,کنند و من از عذاب اونها در عذا�م م,دونم �ا�ت…

cارهای من، د	گرون تقاص نم�شن اما هردومون

م,دون,م که چقدر اونا برام ارزش دارند و نم,خوام دن,ا

…!�اشه وق�� هرکدومشون خم �ه ابرو * آرن

وق�� ن�اە عاشقونه ی فgnان �ه فgnا رو می¡ینم،دلم

م,خواد تموم دن,ا رو �ه هم بgnزم و �ه همه ��م که

!اون مال منه …!ک> بهش دست نزنه…

L این جمله مصادفه �ا از دست دادن فgnا …!اما گف��

gزە MNا این جمله تموم دن,ا �ه هم م�! …e اونم روی

!من م,دونم �درش و فgnان د	گه اجازە نم,دن ح�� …

…!من رنگ فgnا رو ب¡ینم
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ح�� ا�ه فgnا روdروی همه اشون �ا�سته و �گه که من

…!رو م,خواد که مطمئنم ن گه

خدا	ا م,دونم تقاص 	ک هزارم cارهامو هم ·س ندادم

…!اما اینطوری امتحانم نکن

!م,دونم cم * آرم  .من تحملش رو ندارم…

وق�� می¡ینم فgnان �ه عمر من اونطور چنگ * اندازە

و تو حصار دستهاش قفل م,کنه،قل\م م,خواد از

.س�نه ام درآد و هوا واسه نفس کش,دن cم * آرم

دلم م,خواد فgnاد.دلم م,خواد eم رو �ه دیوار �ک�dم

دلم م,خواد که ��م این دخ�N مال منه.بزنم !…

نم L MNاما فقط �غض م,کنم و تلخ ل\خند م.

مسار فgnا رو می¡ینم،�غضم رو he وق�� ن�اە ناراحت و
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نم تا ن�اە ناراحت و ابروهای L MNقورت م,دم و ل\خند م

تم ناراح�ش نکنه MNگرە خوردە از غ!…

dه ای از من خورد.خ,� ناراح�ش کردم L¥ س.�د·

.ن\ا	د ب�ش�N از این ناراح�ش کنم

ا�ه �ه �ای من �شست عاشقم نبود �ه خاطر حجب و

!ح,اش بود و گرنه اینهمه خاطرخواە حتما 	Y پ,دا…

م�شد �ای همه ی عیبهاش ¶ش�نه و اون رو از ته دل

.�خواد

.·س خودم رو جمع م,کنم تا ب�ش�N از این عذا¶ش ندم

نم,دونم 	ه آقای مسن �� بهش گفت که اونطورdه هم

شون و ناراحت از جمع جدا شد n̄خت و پgر.
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ه,چکس حواسش. ن�اهم geــــع تو جمع,ت چرخ,د

.بهش نبود

دم و �ا چشم و �Nاز �چه ها س Y	 فوری ارگ رو �ه

.ابرو �ه شا	ان اشارە کردم و �ه دن\ال فgnا رفتم

نور�رداز همه ی المپهارو خاموش کردە بود و سن cامال

ی ن د	د L MNک بود و ک> چgتار.

.جلوی در خونه فgnا حالش �د شد و �ه دیوار تک,ه داد

ن�اە رنج,دە و آزردە اش.دست روی شونه اش گذاشتم

�ه سمت من برگشت و �ه خاطر دل من ل\خند محوی

.زد

نم,دونم فکرم رس,د 	ا نه اما ان�ار خ,� سخت نفس
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.م,کش,د

دس�ش رو گرفتم و اون رو �ه سمت د	گه ی �اغ کشوندم

.و زgر 	ه درخت پناە گرفت,م

ە MNاغ تو چشمهاش خ� Ygروش ا�ستادم و تو تارdرو

.شدم

تارgک بود اما cامال معلوم بود که لبهاش �ه �غض

تو چشمهاش هم قطرە ی اشک برق * زد.�شسته بود .

فgnا؟

جونم؟:آروم جواب داد !…

خدا�8 اش از ته قل\م بود.ل\خند عم,�� زدم .

!!!!!!عشقم بهم گفته بود جونم
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!خ,� م,خوامت فgnا … !تموم عمر* اینو…

؟ Lم,دو�…

د L MNلبهاش از شدت �غض کج شدە بود ووق�� ل\خند م

د L MNان�ار بهم پوزخند م.

…م,دونم

.متوجه شدم مرد و زندە شد تا این cلمه رو بهم گفت

فgnا سخ�� هامون خ,� زود تموم م�شه و اونوقت __

.دوتا�8 مون م�ش�ن,م و �ه این روزها م,خند	م

منتظرم م,مو�L د	گه؟.	خردە صN̂ و سکوت م,خواد

L و آروم گفت Mله م,مونم:�ا همون ل\خند غمگ�� !…

بهش نزد	ک�N شدم و �ا ·شت دستم صورÓش رو نوازش

.کردم
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ە MNموهاش رو ·شت گوشش گذاشتم و �ه لبهاش خ

.شدم

.چشمهای اشY اش رو �ه 	قه ام دوخته بود

:ل\خند تلLÙ زدم و خواستم از اون حال و هوا در ب,ا	م

رژت رو همراهت آوردی؟

گنگ و گیج eش رو �اال آورد و �ه من ن�اە کرد که �ه

.سم�ش رفتم و لبهامو روی لبهاش گذاشتم

چند ثان,ه ای گیج ن�اهم کرد اما ان�ار یهو �ه خودش

.اومد

دستهاشو دور صورتم قاب گرفت و �ه شدت مشغول

.بوس,دنم شد
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.م,دو�ستم از عذاب وجداِن اما برام مهم نبود

برام این مهم بود که اون لحظه تو �غل خودمه و دارە

ارە L MNبرای من سنگ تموم م!…

.نفس cم آوردە بود	م اما ه,چکدوم کوتاە نمیومد	م

.5از رgزی �ه چونه اش زدم و �ه سمت گرد�ش رفتم

ل کنم اما.اینجا جاش نبود �Nمیتو�ستم خودم رو کن

.خودم نم,خواستم

م,خواستم �ه خودم و خودش ثا�ت کنم که تمامش مال

…!منه

!مهم نبود قرمز م�شه !مهم نبود ت6ش کبود م�شه…

.هم�شه ل\خندهاش منو �ه وجد * آورد
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ناخواسته دوdارە �ه سمت لبهاش کش,دە شدم و دوdارە

.لبهاش رو �ه دهن گرفتم

	قه ام رو تو مشتهاش.اون از من حgnص تر شدە بود

.گرفته بود و منو �ه سمت خودش م,کشوند

د	گه اخت,ارمون دست خودمون نبود ان�ار هردومون

.م,خواس�,م که مالò,ت خودمونو �س½ت �ه هم ثا�ت کن,م

ا�ه �ه خود شخص من بود که اصال دلم م,خواست

اما ح,ف.تو فgnا حل ¶شم و از جسمش eدر آرم !…

…!ح,ف که دست و �المون ¶سته بود

خدا	ا 	ع�L تو دن,ا ک> هست که �ه اندازە ی من

…!عشقش رو �خواد؟

.صدای قدم ها�8 مارو �ه خودمون آورد
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من فوری 	قه ی فgnا رو درست کردم و پ�شو�L اش رو

.بوس,دم

 Ĺ خوش\ختانه صدای �ا دور شد اما برای امشب cا

.بود

چون نمیتو�ستم حس خودخواÃ خودم رو قانع کنم

L جا cار دست جفتمون م,دادم Mا هم.و هم�gnن�اە ف

.ت\دار شدە بود

 و عذاب وجدان
X

pمند he e اما چه �ه درد که فقط از

…!بود و نه از e عشق

:دوdارە در آغوشش گرفتم و زgر گوشش نجوا کردم

فgnا * دو�L خاطرت چقدر برام ع¾gزە؟
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ب�ش�N از او�L که ¶شه:اون هم زgر گوشم لب زد

اد آدم د	گه ای رو دوست داشته �اشه L MNآدم…

قهقهه ی آرو* زدم و الله ی گوشش رو بوس,دم که

.آÃ کش,د و ناله ی رgزی کرد

دوdارە از خود ب,خود شدم اما ق\ل از اینکه cاری �کنم

.صدای فgnان و ساسان �ه گوش رس,د

…!�ا�ا م,گه که راجب شما دوتا �اهاش حرف زدە

م,دو�ستم اصال راLS �ه این ازدواج ن�ست!لعن��  …

چرت نگو سامان:و صدای فgnان که �ه دن\ال اون اومد !

دی L MNتو از کجا!آدم فکر م,کنه داری جز خودتو م

…م,دو�L راLS ن�ست؟نکنه اومدە �ه تو گفته؟

L فgnان Mبب�! … !حرف تو درست نیومدە و �ه من…
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اما قبول!نگفته که از وصلت �ا تو ناراحته 	ا خوشحال

L رفتار �ا منه Mس نم�شه!کن رفتاراون �ا تو دق,قا ع�·

…!گفت تورو هم دوست دارە

�L :صدای پوزخند فgnان اومد L MNداری این حرفهارو م

L ب,ای اون!که �ه خودت ام,دواری �دی؟ Mاال بری زم��

L�g خوردە ی منه و �ه نام منه MNمگه اینکه �خوای!ش

..!خون و خونgnزی ا	ل و ت\اری راە بندازی

…!و 	ا اینکه اون تورو نخواد

L �اش ا�ه منو رد کنه عاشق توهم نم�شه__ þمطم� !…

.ب,خود خودت رو ام,دوار نکن

پ,داش: صدای مادر اونارو از �حث منحرف کرد
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کجاست؟!کردین؟ !…

gم تو خونه:ساسان گفت MNم مgعمه دار! حتما اون…

.جاست

زgر چش �ه فgnا ن�اە کردم که دس�ش رو جلوی

Yده6ش گرفته بود و �ا چشمها�8 که قطرە ی اش

د �ه اونها ن�اە م,کرد L MNتوش م�ج م.

!·س قض,ه از این قرار بود این بود که فgnا اینطور…

…!�ه هم رgخته بود

L�g خوردە ی فgnان بود MNا شgnف!…

…!ب,چارە ال�د خودش هم خN̂ نداشت

 .دستهاشو گرفتم و تو دستهام گرە زدم
X

pمند he ا�
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…!e ب¾gر انداخت

مسار بود he عوض من اون.

دس�ش رو گرفتم و دستهامو دور �ازوش حلقه کردم،

:و اونو �ه سمت خودم کش,دم و زgر گوشش زمزمه کردم

!دارن روی عشق من �حث م,کنند نم,دونند که این…

!عشق خودش صاحاب دارە … و الù هرهر خند	دم و(

dه ف�L ¶شن)گفتم L¥ فهمن چه� !…

فgnا �ا �غض ل\خند زد و e روی شونه ام گذاشت

و �عد ان�ار تازە �ه 	اد آوردە �اشه دستم رو گرفت

.و �اهم از ·شت درختها �ه سمت ·شت �اغ رفتم

ە شد MNروم ا�ستاد و تو چشمهام خdفراز؟:اونجا رو !
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!جون فراز؟ …!عمر فراز؟…

́� که ب,فته من آد* ن�ستم که جدا L هر اتفا Mبب�

خوب؟.¶شم

!م,دونم ع¾gزم … !م,دونم قdnونت برم اصال…

.احت,ا̂� �ه این حرفها ن�ست

!چرا هست …  h¼ دارم م,�م که روشن! L من… Mبب�

!تو شناسامه ی توام ·س ه,چکس تا من و تو نخوا	م…

!نمیتونه مارو از هم جدا کنه !متوجه شدی؟…

:ل\خندی زدم و دستهامو دور صورÓش قاب گرفتم

ح�� ا�ه خودت هم نخواى من �ه اندازە ی جفتمون

!م,خوامت L �اش تورو از دست نم,دم… þو مطم�.

…!�ه هیچ عنوان
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.و پ�شو�L اش رو بوس,دم

صدای فgnاد فgnان مارو از هم جدا کرد و من ·شت

.دیوار پناە گرفتم و فgnا �ه سمت خونه رفت

!�له؟

نگرانت شد	م!کجا�8 تو ع¾gزم؟ .

اومدم قدم بزنم.حالم خوب ن�ست .

ی شدە؟!چرا قشن�م؟ L MNچ

ی ¶شه؟!نه L MNقرار بود چ !

!نه …!آخه کف�� حالت خوب ن�ست…

e! Lم درد م,کنه__ Mهم� !…

!خسته شدی__ … Lªو کردن زودتر خداحافe شام رو
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gم MNم,کن,م وم.

…!�اشه

2.1K

11:29 AM

آە شبهای eد من

!حاال ب,ا بgnم تو �اغ .همه خN̂ت رو م,گرفتند…

!د	گه صدای فgnا نیومد

.از ·شت خونه �ه سمت جا�8 که جمع,ت بود رفتم

احت و �Nم اس	ان آهنگ رو تموم کردە بود و تا	شا

.�ذیرا�8 رو اعالم کردە بود

وع کردە بود که من he رو 	نوازندە هم آهنگ مال

فرش,د جان:بهشون رس,دم !…

؟:فرش,د ن�اهم کرد و من گفتم L� L MNاون آهنگ رو م
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!چرا که نه:شا	ان فوری گفت … !فرش,د ب,ا کنار خودم…

…م�ش�نم

L کرد وع �ه نواخ�� he ن�اهم تو سالن �ه دن\ال.�شست و

.فgnا بود اما چون سن تارgک بود ه,�Ù تو چشم نبود

!اما �االخرە اونو پ,دا کردم میون �ازوهای فgnان…

.اسMN شدە بود

…!م,کروفون رو �ه دهنم نزد	ک کردم و خوندم

…!اصال اون لحظه برام مهم نبود که همه متوجه م�شند

…!اصال برام مهم نبود که �در فgnا ممکنه من رو ب¡ینه

اون لحظه فقط فgnا برام مهم بود که �فهمه تو دلم چه

…!خN̂ە
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حا¥L بودم تمام دن,ا رو هم براش �ه هم بgnزم در

.عوض اون رو کنار خودم داشته �اشم

ا�ه فgnا امشب مطمئنم م,کرد، همینجا �س¡تمون رو

.�اهم اعالم م,کردم

درست بود که بهم گفت �ه �ام م,مونه اما نگفت که

…!روdروی خانوادە اش هم �ه خاطر من * ا�سته 	ا نه

س,دم �Nمی! س,دم جار بزنم و اون نتونه در مقا�ل… �Nمی

…!اونها دووم ب,ارە

Ĺ زجرش.فgnا خ,� سخ�� کش,دە بود �ه اندازە ی cا

.دادە بودم

تو خونه ی من هم زجرکش م�شد اما چون صبور بود
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د L MNدم نم!…

!�ا اونهمه ثروت و مکنت تو cل\ه ى درو¯>h من…

د L MNم,کرد و دم نم 
X

pزند.

.·س ن\ا	د ب�ش�N از این ناراح�ش م,کردم

اون ارزش این رو داشت که 	ک عمر �ه �اش صبوری

.کنم

…!	ک عمر �ه �اش ¶سوزم و دم نزنم

اون همه ی عمر و جون من شدە بود !…

…!�ه درک که �ا نبود�ش 	ک جسم بودم که تÝ بود

	ک جسم که روح نداشت ، درک نداشت ،̂� عاطفه

…!بود

…!در عوض اون همه ی دار و ندار من تو دن,ا بود
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!م�شناختمش …!لرزش لبهاش رو م,د	دم…

تارgک بود اما من.�غض تو ن�اهش رو م�شناختم

دستهای �ه هم گرە خوردە اش رو م,د	دم که روی

…!لبهاش گذاشته بود تا ب�ش�N از این رسوا �شه

نگو نه �ه دلم نگو نه نم,خوام �ه این زودی برم

من اونم همونم همو�L که تا آخرش گفت * مونم

L خورم که تو وا�> Mپز م,دی �ه من که واسه تو �د زم� p دی �ه	دلمو دزد

اسمتو آوردم رو تو قسم خوردم م�L که از روز اولم اینجوری م,خواس�� 

دلم م,خواد داد بزنم اسمتو فgnاد بزنم تو کوچه ·س کوچه ی شهر عشِق تو رو جار بزنم

وق�� تو م,خندی م,خوام دلمو از جاش �کنم او�L که جون م,دە برات آرە منم آرە منم

دلم م,خواد پ�شه من �ا¼h تا ا�د تا جونم �گه برات

نمیتونم �مونم ̂� تو نگو نه نذار اشکه من درآد

دلم م,خواد پ�شه من �ا¼h تا ا�د تا جونم �گه برات

702



نمیتونم �مونم ̂� تو نگو نه نذار اشکه من درآد

دلم م,خواد داد بزنم اسمتو فgnاد بزنم تو کوچه ·س کوچه ی شهر عشِق تو رو جار بزنم

وق�� تو م,خندی م,خوام دلمو از جاش �کنم او�L که جون م,دە برات آرە منم آرە منم

دستم رو جلوی دهنم مشت کردم و �ه دندون گرفتم

م و اشyم eازgر �شه MNتا جلوی �غضم رو �گ!…

چشمهاش تو اون تارYg منو پ,دا کردە بود و دق,قا

ە شدە بود MNتو چشمهام خ.

اول ترسم گرفته بود که نکنه فgnان و �ا�ا متوجه ¶شن

اما انقدر تو ن�اهش غرق شدم که د	گه برام اهم,ت

.نداشت

دلم م,خواد داد بزنم اسمتو فgnاد بزنم تو:وق�� گفت
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…!کوچه ·س کوچه ی شهر عشق تو رو جار بزنم

…!قطرە ا ی اشک از چشمهام فرو چک,د

وق�� که تو م,خندی: در همون حال بهم ل\خند زد و گفت

م,خوام دلمو از جاش �کنم او�L که جون م,دە برات

.آرە منم آرە منم

نم,دونم �ا چه قدر�� .د	گه نتو�ستم طاقت ب,ارم

اما دستهای فgnان رو �ه شدت ·س زدم و �ه سمت

.خونه رفتم

!اشکهام تمام صورتم رو گرفته بود نم,دونم �ا چه …

جرا�� داشتم گgnه م,کردم و ا�ه 	Y منو م,د	د

.�� م,خواستم جواب �دم اما برام اهمی�� نداشت
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…!دلم از �غض پر شدە بود

…!خدا	ا این چه eنوش�� بود برام رقم زدی

!مامان … !االن �ا	د تو پ�شم * بودی االن…

.دستهام گرمای دستهای تورو م,خواست

!حما	ت تورو م,خواست .صدای فراز هنوز * اومد…

دلم م,خواد پ�ش من �ا¼h تا ا�د جونم �گه برات

.نمیتونم �مونم ̂� تو نه نگو نزار اشک من درآد

ون اومدم MNمانتومو �ه تن کردم و از خونه ب.

L شدم Mسوئیچ رو در آوردم و سوار ماش�.

…!خداروشکر ک> متوجه �شد

L �از شد Mکه خواستم حرکت کنم در ماش� L Mهم�.

.قل\م از جاش در اومد و �ا ترس �ه سم�ش برگشتم
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آرامش تموم دن,ا �ه قل\م eازgر شد وق�� فراز رو

برو:کنارم �شست و گفت.د	دم !…

L رو geــــع �ه حرکت در آوردم Mماش�.

از کوچه در اومد	م فراز دستمال cاغذی رو �ه سمتم

.گرفت

روم نم�شد تو چشمهاش ن�اە.اشکهامو �ا� کردم

.کنم و نم,کردم

.دس�ش که روی دستم �شست تموم تنم گر گرفت

.�ه سمت خونمون روندم

م!تو برو خونه:فراز آروم گفت MNه چشمهاش.من خودم م�

عشق.ن�اە کردم مساری …مح\ت… he! .ب,داد م,کرد…
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…!م,خوام بgnم خونمون د	گه

چشمهای پرسو�ش �ه.صدام از شدت �غض م,لرزgد

2.3K

11:29 AM

آە شبهای eد من

ە شد MNمن خ.

ی نگفتم و چون L MNزدم و چ LÙاما من ل\خند تل

نم ، گفت L MNد من حرف نم	ا؟:دgnف !…

ه�شش: انگشت �ارygم رو روی ب�ن,م گذاشتم !…

.و �ه ن�اە متعج½ش ل\خند زدم

.سکوت کرد اما سنگی�L ن�اهش رو حس م,کردم

ل برس,م L LNتو راە وقت.ساع�� طول کش,د تا �ه م

.پ,دا کردم تا �ه ترسم غالب ¶شم
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…!آب که از e من گذشت چه 	ک وجب چه صد وجب

ە �Nاینطور به!…

حداقل وق�� تو خونه ی خودمم متوجه م�شن و اینجا

.د	گه نمیتونن cاری انجام �دن و من در پناە فراز م,مونم

جلوی در خونه �ارک کردم گو¼h رو روی سا	لنت

ا�ر هم م,خوان ب,ان 	ک دفعه ای �اشه.گذاشتم !…

…!اونطوری تا اومد�شون �ا	د جوون مرگ ¶شم

L رو تو کوچه ی �ارgک بزور �ارک کردم و پ,ادە Mماش�

فراز هنوز نگران ن�اهم م,کرد.شدم .

ل\خندی بهش زدم و منتظر شدم تا پ,ادە ¶شه و اون

.�ا ترد	د پ,ادە شد

!خخخخ …!چه شوهر ذل,� شدە بودم ها…

708



…cال سه روز هم �دون اون دووم ن,اوردە بودم

…!فراز در و وا کرد و وارد خونه شدم

س داشت �Nعوض من اون اس! .اما مهم نبود…

.وارد خونه شدم و �ه سمت اتاقمون رفتم

خونه رفت L �Nل\اسهامو عوض کردم.فراز �ه سمت آش

و جلوی آئ�نه آرا�شم رو �ا� کردم و از e دوdارە

نگ زدم heه رژ قرمز خو	خط چشم کش,دم و .

.دقا	�� �عد فراز سی�L �ه دست وارد شد

…!دخ�N حداقل صN̂ م,کردی شام م,خوردی

L گذاشت و سفرە رو پهن کرد Mرو روی زم� Lو سی�.

اشتهام �ا د	دن.من فوری کنار سفرە �شستم
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.تخم مnغ های ر̂� �از شدە بود

!خخخ …!خدا	ا هرک> رو برای ل,اق�� آفgnدی…

من این تخم مnغ های ر̂� رو در کنار فراز سادە و

̂� آال�ش �ه اون جمع پر از رgا و تزوgر ترجیح

.م,دادم

فوری نون ت,که کردم و 	ه لقمه بزرگ درست کردم

و تو دهنم گذاشتم و دوتا خ,ارشور بgnدە شدە هم

.�االش قورت دادم

من هم بهش. فراز عاشقونه ن�اهم کرد و ل\خند زد

.ل\خند زدم

.دلم برای این تخم مnغ ر̂� هات تنگ شدە بود

…!�خور نوش جونت
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!اما فراز نخورد سش برای �� … �Nنم,دونم اینهمه اس

…!بود

لقمه ی آخر رو که �ه دهن گذاشتم همونجا کنار سفرە

.دراز کش,دم

…فراززززز

جونم؟:�ا مح\ت ن�اهم کرد …

.�خدا خسته ام وگرنه خودم جمع م,کردم

!اصال مهم ن�ست ع¾gزم …!قdnونت برم دراز �کش…

خونه L �Nدر عرض چند دق,قه سفرە رو جمع کرد و �ه آش

.برد و زودی برگشت و برام Óشک انداخت

فوری روی Óشک دراز کش,دم و دست و �امو از هم
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!�از کردم

آخ�ششش چقدر دلم برای این رختخوا�م تنگ

…شدە بود

من دلم:کنارش روی Óشک دراز کش,دم و آروم گفتم

.واسه خودت تنگ شدە بود

�اهاش رو �لند.ش,طون خند	د و غل�� زد و دمر شد

وع �ه تاب دادن کرد he کرد و.

؟:منم ش,طنتم 5ل کرد تو �� …

:گرد�شو کج کرد و موهاش روی صورÓش �خش شد

اصال!نهههه !…

L شدم و �ه سم�ش رفتم و دندونهام رو MNن,م خ
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چرا �دج6س؟:�شو�ش دادم !….

تو رو که همه اش م,د	دم:خند	د و �ه ·شت شد و گفت .

!من ن د	دمت:روش خ,مه زدم کجا بودی؟…

آخه از ما:گوشه ی ل½ش رو �ه دندون گرفت و گفت

ون بودند چشمتون مارو ن د	د �Nبه.

آرە اتفاقا 	ه:چهرە ی متفکری �ه خودم گرفتم و گفتم

ی د	دم اوفففف �Nهلو!دخ !…

p؟)چشمهای فgnا گرد شدو �ا c مکث گفت( !

ی بود موهاش رنگ کردە،	ه ل\اس ت6ش بود �Nه دخ	

�اقلوا!اوففف !…

خوب p؟)ابروهاش نامحسوس درهم شد و گفت( !
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!اوە … فک و فام,ل تو بودنا.حاال من چه م�شناسم

…فقط 	ادمه لبهاش قرمز بود !اوهههه چه قرمزی…

!هم بود …!قرمز انارى…

دلم نیومد ب�ش�N از این ناراح�ش کنم و ب�ش�N روی

.صورÓش خم شدم

L ماە شب چهاردە.	ه ل\اس قرمز پوش,دە بود Mع�

آخخخ. میون اون همه ·° و دخ�N * درخش,د !…

…!فgnا ا�ه �دو�L �� بودی

.و لبهام رو روی لبهاش گذاشتم

.مد�� �ا ل\خند ن�اهم کرد و �عد آروم همراÃ ام کرد

م MNگه نمیتو�ستم جلوی خودمو �گ	نم,خواستم هم.د

م MNزدە ها �ه جون لبهاش افتادم.�گ ªمثل قح
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.و تمام صورÓش رو بوسه �ارون کردم

ترد	د داشتم!دستهام که �ه دور شونه هاش حلقه شد

.اما چشمهای ت\دار فgnا خاطرم رو جمع کرد

.	قه اش رو کش,دم و eشونه اش رو بوس,دم

…!آروم آە کش,د

ە شد	م MNا؟:آروم گفتم.تو چشمهای هم خgnف !

!جونم؟

…اذی�ت م,کنم؟

نه:صورÓش از خجالت eخ شد و آروم گفت !…

eشونه اش. خم شدم و زgر 5لوش رو بوس,دم

!رو …!جناغ س�نه اش رو…
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!فgnا گر گرفته بود …!خودم �دتر از اون…

از شدت گرما احساس.نفسهام داغ و کشدار شدە بود

فgnا هم eخ شدە بود.م,کردم دارم م�سوزم !…

دم اما از ترس L MNز مgل ت6ش رو بوسه های رc

وی کنم h°نمیتو�ستم پ�.

دست فgnا که روی س�نه ام �شست ،ن�اهم تو ن�اهش

.غرق شد

دست برد و آروم دcمه های ل\اسم رو �از کرد و بوسه ی

.آرو* روی چونه ام گذاشت

نفسم د	گه �اال نیومد. دس�ش که روی س�نه ام �شست

.و �ه سمت لبهاش هجوم بردم و نفس اون روهم گرفتم
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س,دم اذی�ش.د	گه اخت,ار cارهام دست خودم نبود �Nمی

کنم اما این حس زg\ای 	Y شدن وسوسه ام م,کرد که

.ب�ش�N توش حل ¶شم

2.5K

11:29 AM

آە شبهای eد من

تر¼ که تو چشمهای فgnا بود،ترد	د �ه دلم م,yاشت

اما نم,خواستم ازش �گذرم فقط م,خواستم این دل

.لعن�� رو قانع کنم که تمام و cمال مال هم,م

ای6\ار از روی عقل و درا	ت بود.مردد بودم !…

!نم,خواستم اذ	ت ¶شه چشمهای ترسون فgnا …

دو د  مو ب�ش�N م,کرد اما وق�� دس�ش روی cمرم

L برد و �ه آرو* Mدم رو از ب�	شست ، شک و ترد�
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.بهش نزد	ک شدم

لبهاش از درد م,لرزgد.تو ن�اهش درد رو م,د	دم .

.مکث کردم و �ا ل\خند ن�اهش کردم

دلم.گرمای وجودش، وجودمو �ه آت�ش م,کشوند

م,خواست تمام آت�ش درونمو تخل,ه کنم اما ن�اە

.رنجورش از حرکت نگهم داشته بود

åناخن دستهاش رو �ازوم فشار * آورد اما س

…!م,کرد دردش رو �شون ندە

فراز؟

جان دلم؟

…!تمومش کن __
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!از e ذوق و دستورش.خند	دم …!خواست6ش …

!تواضع و فداøاری اش بوسه ی آرو* روی…

تمومت مال منه:پ�شو�L اش گذاشتم و گفتم !…

!م,دونم:ل\خند تلLÙ زد و گفت تمومم رو مال …

…!خودت کن

لبهام رو روی لبهاش گذاشتم و تموم وجودش رو مال

…خودم کردم

L �ارمون نبود Mاول�! اما ب�ش�N از �ار اول بهمون…

…!چس¡,د

!نه … !دروغ ن�م �ه من چس¡,د فgnا cلشو زجر…

…!کش,د

و من نامرد �ه خاطر دل خودم این ظلم رو در حقش
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…!کردم

خونه رفتم L �Nنف> تازە کردم و ازجام �لند شدم و �ه آش

dت درست کردم و برگشتم he ه	و .

.فgnا آروم از جاش �لند شد و �شست و �ه من ل\خند زد

dت رو �ه دس�ش دادم که ن�اهم he کنارش �شستم و

.……�ه رختخواب خو�L افتاد

ە شدم MNملحفه رو کنار زدم و �ه رختخواب خ.

…!فgnا؟

:�ا خجالت ملحفه رو دوdارە گذاشت و آروم گفت

ی ن�ست L MNچ!
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د L MNس این چ,ه؟: چشمهام از وحشت دو دو م· !

فراز ه,�Ù :د	گه ح�� تو صورتم هم ن�اە نم,کرد

…!ن�ست

 �Nم دکgnا �اشو بgnف! …نگرانم… cاش!ای وای …

!سه�:انگش�ش رو روی ل\م گذاشت …!منم خ�dم…

…!خ,� هم خ�dم

!مطمئ�L فgnا؟ … !خدا لعنتم کنه فکرشو هم …

 h<¶ ت	نم,کردم که اذ…

…فراززز !تمومش کن لطفا … Lداری معذ�م م,ک�!…

L انداخت و گفت Mش رو �ائ�e د ادامه اش:و	االن �ا

…!رو انجام �دی ها

�� دی اف در سا	ت نا�س �انو
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Site : Nicebanoo.iR

Telegram Channel : @nicebanoo_ir

�ه سم�ش.همونطور ن�اهش کردم و قهقهه ای زدم

رفتم و ق\ل از اینکه متوجه ¶شه اونو در آغوشش

.کش,دم و بوسه �ارو�ش کردم

صدای جیغ آرومش ب�ش�N �ه ذوقم * آورد و 5از

.آرو* از چونه اش گرفتم

 Mایی�! …فراز…

!جون فراز … !عمر فراز …!عشق فراز…

.فgnا �ا خجالت eش رو تو س�نه ی من مخ�L کرد

…!و آروم خند	د

.دراز کش,دم و �ا خودم اون رو هم خوابوندم
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!فgnا؟

…!�له

ی نداری؟…ع¾gزم مطمئ�L خو̂�؟ L MNاحت,اج �ه چ!

دک�N نgnم؟

!نه فراز … !نه .خ,الت راحت �اشه…

فقط خوا�م:و eش رو روی �ازوهام گذاشت و گفت

…!م,اد

!�خواب ع¾gزم … !�خواب قdnونت برم … 
X

pخواب زند�

…!ام

.ل\خندی زد و چشمهاش رو ¶ست

فgnا شبها�8 که cابوس م,د	دى p پ�شت بود؟
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همونطور که چشمهاش ¶سته بود ل\خند تلLÙ زد و

gدم:گفت �Nخودم از خواب می! مادرم انقدر ذوق…

…!·°ش رو داشت منو �ه مل از 	اد بردە بود

م:بوسه اى روى گونه اش cاشتم MNبرات �م Ýال !

!خدا نکنه:همونطور �ا چشمهاى ¶سته گفت !اعععع…

dه س�نه ام چسبوند �Nشو ب�شe و!….

ە شدم تا عمیق �ه خواب MNش خÓچند دق,قه ای �ه صور

.فرو رفت

نگرا�ش بودم اما نگرا�L عمیق ترم خانوادە ی فgnا

.بودند

!	ع�L االن متوجه شدند؟ … !ای وای ا�ه فgnان …

؟ ند!�فهمه �� MNا رو از من �گgnگه طاقت ندارم ف	د !
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…!خدا	ا خودت �ه حالم رحم کن

انقدر �ا خودم فکر و خ,ال کردم که دم دمهای صبح

�ا صدای فgnا �ه هوش اومدم.خوا�م برد .

!جانم مامان؟

……….

 MNسالم صبح �خ

……….

آرە من خونه ی فرازم

……….

؟__ Mهی�ی�! … !p؟ … !کجا؟ … چرا!وای!وای مامان

…!گذاش�� ب,اد؟
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!خ,له خب بهش �گو من حرکت کردم خودم دارم…

�گو که برگردە!م,ام !…

ع¾gزم:من eجام �شستم و گفتم.و از جاش پgnد

�� شدە؟

ی �گه که L MNه سمت من برگشت و لب �از کرد تا چ�

�ا د	دن �اال تنه ی برهنه ام؛ل\خندی روی لبهاش

سالم:�شست .

�ا سالمش 	ه خو¼h قشنگ روی دلم �شست و

.دستهامو �ه سم�ش �از کردم

!سالم خانوم قشنگ من … ب,ا.ص\حت �خMN ع¾gزم

…!اینجا ب¡ینم
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فوری تو �غلم خودشو ولو کرد و مثل 	ه گdnه خودش

…!رو �ه من چسبوند

gن تر از این حس هست؟که ع¾gزتgnن MNهیچ ح> ش

موجود زندگ,ت ت�dغلت وول �خورە وخودشو برات لوس

!کنه؟ !روى موها و پ�شو�L اش رو بوس,دم…

…فgnا p بود بهت زنگ زد؟

!مامان بود:لب و لوچه اش رو آوgزون کرد گفت…

L من رفتم خونه ی دوستم االن.د�شب �ه فgnان گف��

.اون دارە م,اد دن\الم

!ای �ا�ا !چ,yار کرد؟مامان �� گفت؟…

فوقش رفت آزgتا.گفتم �گو خودم دارم برم,گردم

…م,گه من برگشتم
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�اشم ص\حونه: �غلش کردم و گونه اش رو بوس,دم

…!درست کنم و �خوری و برسونمت

و ازجام �لند شدم و ل\اس پوش,دم و قصد خارج شدن

.داشتم که 	ادم اومد

!فgnا؟

جونم؟:ن�اهم کرد

!حالت خ�dه؟ … ؟. Lمطمئ� !

آرە خ�dم:�ا خجالت ل\خندی زد و گفت !…

!مر¼:ل\خندی زدم و گفتم …!�ا�ت همه �� …

!قdnو�ش برم �ا اینهمه خجالت eش رو �ا خجالت…

L انداخت Mائ��.
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	ه ص\حونه ی عاشقونه رو �اهم خورد	م و �عد �اهم

.حا¥L شد	م

…!موقع خداحافLª متوجه شدم دست دست م,کنه

.�ه سم�ش رفتم و در آغوشش کش,دم

…!فgnا

دلم برات تنگ:eشو تو س�نه ام فرو برد و گفت

…!م�شه

ارgم همو می¡ی6,م L MNخوب؟.�اهم قرار م

…!بوسه ای روی س�نه ام گذاشت

…!اهوم

و من هم پ�شو�L اش رو بوس,دم و �اهم از خونه

ون اومد	م MNب.
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L شد	م Mا.سوار ماش�gnمن ب,مارستان پ,ادە شدم و ف

.�ه خونه اشون رفت

L ازش خواستم ̂� خN̂م نگذارە و اون هم �ا موقع رف��

L فرصت بهت زنگ:ش,طنت چشمY زد و گفت Mدر اول�

نم L MNم!…

فgnا

قل\م از دهنم در اومد وق�� زنگ خونه رو زدم و فgnان

.جواب داد

�له؟

!�از کن
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.در ت,Y کرد و �از شد و من ترسون و لرزون وارد شدم

فgnان روی تراس ا�ستادە بود و �ه نردە ها تک,ه

دادە بود و درحال,که اخمهاش رو درهم کردە بود �ه من

.ن�اە م,کرد

.سالم…س…س

.eی تکون داد و �ا دست �ه در سالن اشارە کرد

.آب دهنمو قورت دادم و در و �از کردم و وارد شدم

حال و روز اون �دتر از من بود.مادر �ه استق\الم اومد .

�� شدە؟:�ا چشم و ابرو ازش پرس,دم !…

.و اونم �ا تاسف فقط برام e تکون داد

…!سالم مامان__

حالت چطورە؟!سالم ع¾gزم__

731



__ ؟!خ�dم L M�dشما خ� …

سه دل,ل رفتار__ �Nم�شه خودت �دون اینکه ک> ازت ب

.د�ش½ت رو توضیح �دی

صداش از ·شت من میومد.فgnان بود .

ل\م رو �ه دندون گرفتم و �ه مادر ن�اە کردم و �عد �ا

.تاثر �ه سمت فgnان برگشتم

.ابروهای گرە خوردە اش نفسم رو بند آوردە بود

 اش از 	ادم نرفته
X

ùهنوز �دد  های شونزدە سال!…

!اومممم__ .من یهو حالم �د شد…راس�ش…راس�ش…

L از.نخواستم شما رو �ه زحمت بندازم Mواسه هم�

ون اومدم MNمجلس ب.
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چرا �د شد؟

…!هومممم؟

!چرا حالت �د شد؟:شمردە شمردە گفت �� �اعث…

شد حال خانوم �ه هم �خورە؟

نم,دونم: آب دهنم رو قورت دادم و گفتم …همینطوری…

همینطوری؟: ابروهاش رو �اال داد و گفت …!�له…

 همینطوری حال 	Y بهم م,خورە
X

Y,امال درست مc

ون * آد MNکه �ه افتخار اونهاست ب Lو از جش�.

ی نگفت؟ L MNنزد و چ Ĺ �عد اح,انا ک> بهت حر

!د	گه آب ده�L برام نموندە بود هر �� قورت م,دادم …

.دهنم خشک تر م�شد

ا�ه لو * دادم تا هفته ی د	گه مجبورم * کردند
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.�ای سفرە عقد هم ب6ش�نم

!نه … Ĺ نزد !ک> بهم حر مگه قرار بود ک>…

Ĺ بزنه؟ …حر

.همونطور بروdر ن�اهم کرد

ی نگفت که ناراحتت کنه؟ L MNس ک> بهت چ·…

L �اشم؟ þمطم�!

؟:�ا عجز گفتم Lچرا انقدر سوال و جواب م,ک� !…

ی شدە که من ازش خN̂ ندارم؟ L MNچ

·س قبول داری: عاقل اندر سف,ه ن�اهم کرد و گفت

ی �شدە و تو ̂� جهت حالت خراب شدە؟ L MNچ…
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یهو.مگه خراب شدن حال دل,ل م,خواد:لب ورچ,دم 

.دلم گرفت

مادر گرد�L تکون دادو �ا تاسف.و �ه مادر ن�اە کردم

L انداخت Mش رو �ائ�e.

برو دوش �گMN :�ا عجز �ه فgnان ن�اە کردم واون گفت !…

…!نم,دونم چرا از د�شب تا �حال حموم نرف�� 

.e ب¾gر انداختم و �ه سمت �له ها رفتم

چرا وق�� رفتم جلوی خونه ی آزgتا داداشش اصال

L تو خN̂ نداشت؟ از رف��

eجام ا�ستادم و �ا ترس.رنگ از روم پgnد.قل\م ا�ستاد

.و لرز �ه سمت فgnان برگشتم

هوم؟
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چرا آرش تو رو ند	دە بود؟

…!آخه آرش اصصصال خونه نبود…آ…آ

!!!عجب…	ع�L وق�� اومد خونه هم تو رو ند	د؟

!نه ون نرفتم… MNآخه من ل\اس نداشتم از اتاق ب.

!اوهوم …آرە… !حق �ا توئه حاال برو ل\است رو…

.عوض کن

!پوففف … مثل دزد ها�8 که.نفسم د	گه �اال نمیومد

مچشون رو گرفته �اشند،·شت در پناە گرفتم و نفس

.عمیق کش,دم

!تموم تن و �دنم یخ زدە بود ها چطوری… �Nاین دخ

2.1K

9:04 AM
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آە شبهای eد من

!eقرار �ا دوست ·°هاشون حا¥L م�شن؟ من…

!خونه ی شوهرم رفتم تموم �دنم * لرزە چه!پوففف …

؟ …!دل و جرا��

.حالم که به�N شد،�ه حموم رفتم و تو وان دراز کش,دم

!آخ�ش … !چه احساس خو̂�  داشتم �ه تنم دست…

…م,کش,دم که ن�اهم �ه س�نه ام افتاد

!ای وای …!روی س�نه ام کبود شدە بود…

.لبهام �ه ل\خند �از شد و روی کبودی رو دست کش,دم

…!خداروشکر که زgر ل\اسمه وگرنه واوgال بود

ون اومدم MNاز جام �لند شدم و دوش گرفتم و ب.

فgnا جان:داشتم ل\اس میپوش,دم که مادر وارد شد !…
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د�شب وق�� تو غی\ت…مادر e �ه eش نزار خوب؟

نقطه �ه نقطه ی خونه و �اغ رو.زد فgnان دیوانه شد

.گشت و �عد شام خوردە و نخوردە �ه خونه اومد

تا صبح مثل دیوونه ها تو خونه راە رفت و �ه گو¼h ات

ا�ه از ترس آبرو نبود خونه ی تموم فک و فام,ل.زنگ زد

صبح ساعت نه بهش گفتم شا	د خونه ی.رو قرق م,کرد

آزgتا �ا¼h فوری حا¥L شد و اونجا اومد و وق�� د	د

ا�ه االن cاری �ه cارت.تو ن�س�� د	گه cامل دیوانه شد

!ندارە فقط �ه خاطراینکه خاطرت براش ع¾gزە

وگرنه االن من �ا	د eجنازە ات می6شستم و عزا

مادر تو رو �ه خدا امروز رو �اب دلش �اش و.م,گرفتم

.مراعات کن
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!وا مامان ؟… Lمامان چرا انقدر شلوغش م,ک�…

.�اشه حواسم هست

ی:مادر گونه ام رو بوس,د و گفت L MNه چ	سم  �Nآخه می

 h<¶ گه تو ناراحت�.

ناراحت نم�شم!نه مادر خ,الت راحت .

ون رفت MNزنگ خونه رو زدند و مادر برای استق\ال ب.

امروز قرار بود دا�8 و خاله ی مادر براى ناهار �ه

ل ما ب,اند L LNم.

�عد از اینکه موهامو سشوار کش,دم و حا¥L شدم

L رفتم Mه سالن �ائ��.
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ماشا× 	ه ا	ل بودند برای خودشون!اوە !…

¼ چهل نفری م�شدند اما من ه,چکدوم رو

همه �ه.جلو رفتم و �ه همه سالم کردم. نم�شناختم

¼ �Nافتخار من �لند شدند و �ازار سالم و احوال

هرچند ه,چکس رو نم�شناختم و اصال.راە افتاد

…!متوجه �شدم �ا p سالم عل,ک کردم

¼،ن�اهم �ه ابروهای درهم گرە خوردە �Nاحوال L Mدر ح�

ی فgnان افتاد،و چون متوجه شد ن�اهش م,کنم �ا

!چشم و ابرو ازم خواست پ�شش برم و ¶ش�نم

�له؟:لب �ه دندون گرفتم و �ه سم�ش رفتم و زgر لب گفتم

کنار خودم م�شی�L جم:اون هم زgر لب جواب داد

.نم,خوری
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.زgر لب چش گفتم و کنارش �شستم

ن�اە های زgر چش فک و فام,ل رو م,د	دم و خودم �ه

!حال خودم دل سوزوندم

مع�L ن�اهشون رو درک م,کردم اما انقدر جرات

 L Mمن خودم صاحب!نداشتم که ��م اینطورى ن�ام نکن�

.دارم

g¾deر انداختم و �ه دستهام ن�اە کردم که صدای

!چای ات رو �خور:فgnان رو زgر گوشم ش6,دم از هول…

.مهمونها ص\حونه هم نخوردی

و فنجون چای رو �ه اضافه ی 	ه ک,ک جلوم گذاشت و

�خور تا از دهن ن,فتادە:غر زد .
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فنجون چای رو �ه دست گرفتم و e �لند کردم و �ه

مهمونها ن�اە م,کردم که 	ک مرت\ه چشمم �ه 	ه ·°

جوون هم سن و سال فgnان خورد که �ا ن�اە متعج½ش

ە شدە بود MNبهم خ.

!چقدر چهرە اش برام آشنا بود منتها هر�� فکر…

…!م,کردم ذهنم �ه جا�8 قد نم,داد

اون �ه �شونه ی آشنا�e 8 تکون داد و من هم

مجبوری e تکون دادم و چاى ام رو �ه دهنم نزد	ک

کردم که 	ک مرت\ه �ه 	اد آوردم چرا انقدر چهرە اش

…!برام آشناست

!	اخدا پزشک،پزشY قانو�L بود که تو تمام داد5اە…

کت کردە بود he های من �عنوان شاهد!…
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�ام سوخت.فنجون چای از دستم افتاد و هزار ت,که شد

.اما در مقا�ل لرزش دلم ه,�Ù نبود

.نفسم �اال ن اومد و صدای اطراف,ان رو ن ش6,دم

L نبوت رو م,د	دم Mشاه� �Nفقط ن�اە تاسف �ار دک

.که �ا تاسف g¾deر انداخت

چطور �درو مادرم نوە ی دا�8 خودشون رو

.ن شناختند

.فgnان از جام �لندم کرد و �ه سمت 	Y از اتاقها برد

اصال حال خودم رو نم,فهم,دم.اما من تو هوا بودم .

.ان�ار 	ه �ار د	گه بهم تجاوز شدە بود
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!رفتم �ه همون روزها … !همون خاطرات کذا�8  همون…

…!روزهای شوم

منو روی تخت �شوند و دس�شو �ه سمت شلوارم برد

و خواست دcمه ی شلوار رو �از کنه که دس�ش رو �ه

وع �ه جیغ کش,دن کردم he شدت ·س زدم و.

د ده6ش رو L MNهر�� تکونم م,داد و اسمم رو صدا م

.م,د	دم که تکون م,خورە اما صداش رو نم�ش6,دم

کش,دە ای تو گوشم زد و اللم کرد که دک�N نبوت وارد

؟:شد و گفت Lار م,ک�c ان جان چهgnف !

ون:و فgnان رو از من جدا کرد و �ه همه گفت MNن بgnب !

گوشه ی تخت چم\اتمه زدم و �ه خودم لرزgدم

.و زgر لب گgnه کردم
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L اون سمت تخت �شست و گفت Mا گوش کن:شاه�gnف

…!هیچ کس قصد ندارە �ا تو cاری داشته �اشه

سونه MNهیچ کس بهت آس�ب نم! حاال منو!خوب؟ …

 L Mبب�!…

L فgnا:ن�اهش کردم Mبب�! L من و… Mه راز ب�	این اتفاق 

!تو … هیچ کس خN̂دار نم�شه ح�� فgnان؟!اوp؟ !

!متوجه شدی ع¾gزم؟

.�ا چشمهای اشY ن�اهش کردم و e تکون دادم

.آروم آروم �ه سمتم اومد و کنارم �شست

دس�ش رو �ه سمتم دراز کرد.	ه قرص تو دس�ش بود

.و قرص رو کف دستم گذاشت و لیوان رو �ه دستم داد
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2.3K

9:04 AM

آە شبهای eد من

…فgnان

L تو داری این:بروdر ن�اهم کرد و من ادامه دادم Mبب�

 Lه اتفاق سادە برای.مسئله رو خ,� بزرگش م,ک�	

من افتاد که از لحاظ رو� منو �ه هم رgخت اما اصال

دوست ندارم دوdارە �ا �ه 	اد آوردن و �ه زdون آورد�ش

!روح و روانم �ه هم بgnزە ح�� از فکر کردن بهش…

ا�ه ا¥ار داری برات…هم معذب و ناراحت م�شم

تعgnف م,کنم اما خودم �ه شخصه دوست ندارم �ه

.	اد ب,ارم

از من �ع,د بود!.. من اینهمه حرف زدم!اوفففف !
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!خودم هم تعجب کردم … اما هم�شه ترس آدم رو �ه.

…!زdون * آرە

…!واقعا من تو�ستم اینهمه حرف بزنم؟

بروdر ن�اهم کرد و از جاش �لند شد و کنار من روی

.تخت �شست

دست زgر چونه ام برد و.د	گه از ترس ن�اهش نم,کردم

.چونه ام رو �ه سمت خودش برگردوند

!فgnا؟

�له: �دون اینکه ن�اهش کنم گفتم !

́� افتاد؟ __ م,خوام �دونم چه اتفا

.ن�اهش کردم اما مغزم 	ه فلش �ک �ه اون روز زد
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فقط این رو �ه 	اد آوردم که جلوی دا�ش�اە منتظر

…!ماش�نم

ابروهام �ه شدت درهم شد و لب �ائ�نم رو �ه دندون

.گرفتم

نم,دونم از صورتم �� رو درgافت کرد که �الفاصله

!فgnا: �ازوهامو گرفت و �ه شدت تکونم داد !فgnا … �ه…

.من ن�اە کن

.چشمهای اشY ام رو بهش دوختم و فقط ن�اهش کردم

جلو اومد و منو محyم �غل کرد و eش رو روی شونه ام

!فgnا من معذرت م,خوام:گذاشت و گفت !فgnا ب\خش,د…

.و �عد �ازوهامو گرفت و منو عقب کش,د و ن�اهم کرد
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!فgnا ́� افتادە و �� برات پ�ش اومدە… نم,دونم چه اتفا

.اما اینو �دون من تا جا�8 که نفس برام بزارە �اهاتم

.تموم ام,دم تو�8 ·س توام تنها ام,دت من �اشم

فgnا م,خوام هر �� که اتفاق افتاد خوب 	ا!فهم,دی؟

 Lد فراموش ک��!…

!از این �ه �عد مهمه … !مهم منم مهم تو�8  من م,خوام…

gن هارو برای هم ¶سازgم �Nن خاطرە ها.بهg �Nبه !

 رو
X

pن اتفاق های زندg �Nبه! م,خوام روgا ¶سازم…

åای واقgه رو	برات ! م,خوام همه ی دن,ا رو �ه نامت…

…همه ی خو¼h های دن,ا رو �ه نامت بزنم …کنم

اجازە م,دی…فgnا این اجازە رو �ه من م,دی؟

!خوش\ختت کنم؟ !اجازە م,دی دن,امونو �اهم ¶سازgم؟…
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åفقط ن�اهش کردم و س Yو من �ا چشمهای اش

.کردم تو گgnه بهش ل\خند بزنم

ل\خند زد و �ا دستهاش اشکهام رو.اون هم ل\خند زد

.�ا� کرد

ن�اهم کرد و دوdارە منو در آغوش کش,د و زgر گوشم

فgnا دوست دارم:زمزمه کرد …!فgnا عاشقتم…

!	ا خدا … !اقرار هم کرد حاال چه خا� تو eم…

!بgnزم؟

.دلم �ه این خوش بود که حداقل �ه روی هم نم,ارgم

االن که �ه روم آورد چه خا� تو eم بgnزم؟

.و زار زار گgnه کردم
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اما فgnان خوش خ,ال من فکر کرد که من از ذوق ابراز

…!مح\ت اون هست که اینطور گgnه م,کنم

د و زمزمه م,کرد h°تا ا�د �ه �ات:منو �ه خودش م,ف

!م,مونم … !تا ا�د �اهم خواه,م موند دن,ا رو برات…

.بهشت م,کنم

فقط تو:و �عد من رو روdروی خودش نگه داشت و گفت

.……!مال من �اش

!فgnا؟

حالت خ�dه؟:ل\خندی بهم زد و گفت.ن�اهش کردم

:فقط �ه عنوان تائ,د eتکون دادم و اون ادامه داد

ون؟ MNب,ای ب Lمیتو�

از جاش �لند شد و!eی �ه عنوان ن�L تکون دادم 
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!قرص رو �خور و �خواب:گفت ون… MNم ب MNمن هم م!

نگران ن\اش این راز:ن�اە هراسونم رو که د	د،گفت

L خودمون م,مونه Mه مهر ب�� e ه صندوق	مثل !…

!خ,الت راحت

من هم قرص رو خوردم و روی تخت.و از اتاق خارج شد

.دراز کش,دم

ون MNک دق,قه از ذهنم ب	اد اون صحنه ی تجاوز 	

فت MNنم.

L خاطرە ی شو* رو از 	اد بN̂م؟ Mچطور همچ�!…

اون تموم زندگ,مو!چطور تو�ستم دوdارە �اهاش �اشم؟

!زgر سوال برد … 	ع�L بهش عادت!خام �� شدم؟
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!کردم؟ … !آرە بهش عادت کردم وگرنه اون همون…

!متجاوز ̂� رحم من بود همون که محب�ش رو…

.سخاوتمندانه تقد	م من کرد

 L MNه جمله ی مح\ت آم	که �عد از فوت مادرم محتاج  Lم�

…!د	گرون بودم

!نم,�م زنعموم �د بود …!اما مح\ت مادری ̂� رgا بود…

L محب�� ̂� نص�ب بودم و فراز دوdارە Mک عمر از همچ�	

.هموم مح\ت رو بهم تقد	م کرد

میون جنگ افyار خودم،خوا�م برد و �ا زمزمه ی حرفهای

.مادر و فgnان از خواب ب,دار شدم

!	ع�L �� من نم,دونم مادر من؟ مگه شما تو …
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!این چندسال همراهش نبودی؟ مگه من اونو �ه شما…

دە بودم؟حاال عالوە بر cابوسهای شبونه اش، �Nس�

تو روز هم cابوس * ب�نه؟اینطور از امانت من مراق\ت

…!کردی؟

�ه خدا فgnا:و صدای گgnه مادر میومد …�ه خدا…

ی ¶شنوم L MNمثل نور!نم,خوام چ 
X

Y� م,خوای

…چشمهات ازش مواظ\ت کردی؟ !کو؟ چرا اینطور…

!شدە؟ … مامان.من �ه سم�ش رفتم فقط جیغ م,کش,د

L !چه �ال�e 8ش اومدە؟ Mفقط اینو �گ� !…

!نفسم بند اومد … فراز رو.ا�ه مامان لب �از م,کرد

.�ا	د مردە تصور م,کردم
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!برام مهم بود؟ … !نه … !اصال اهمی�� نداشت اما…

!داشت …!چرا م,خواستم وانمود کنم اهمی�� ندارە؟…

…!ا�ه اهم,ت نداشت نفسم اینطور �ه لرزە ن افتاد

!ه,�Ù مادر … !ه,�Ù �شدە من اصال نم,دونم چرا…

اصال نفهم,دم.حالش انقدر خراب شد .

!مادر من … L Mگه ای نداشت�	فقط جز اون �چه ی د.

؟ Lد �دو�	ار م,کردی؟!چران\اy,س تو این چند سال چ· !

؟ h¼ه دوست خوب براش �ا	چرا نتو�س�� ! !مامان…

́� براش افتادە و �ه شما نگفته …!نکنه اتفا

؟این حرفها!ای وای مادر L� L MNچرا انقدر نفوس �د م

…!چ,ه؟اتفاق چ,ه

غل�� زدم و.د	گه داشت cار �ه جاهای �ارgک م,کش,د
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مادر �ا هول �ه سمت. مثال دارم از خواب ب,دار م�شم

!فgnا:من اومد و صدام کرد … !فgnا جان حالت خ�dه…

…!مادر؟

آرە مامان خ�dم: منم فوری چشمهامو �از کردم و گفتم .

�ا ن�اە عاقل اندر سفیÝ بهم ن�اە کرد و �ا چشم و ابرو

.�ه ·شت eش اشارە کرد

م مارو از ترس کش��  �Nخب خداروشکر دخ! �لند…

�لند شو که فgnان خ,� نگرانته! شو !…

!وا:eجام �شستم و گفتم … !چرا؟  سادە…
X

Yه سوخت	

.اینهمه آە و ناله ندارە

فgnان دست �ه س�نه روdروم ا�ستادە بود و بروdر
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.ن�اهم م,کرد

 زدم و g¾deر انداختم
X

Yل\خندی از روی دس�¹اچ.

!هوم؟

جان؟:e �لند کردم و ن�اهش کردم !

..……!منتظرم

!نفسم �اال نمیومد :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم…

!هوم؟

مادر:دس�ش رو آزاد کرد و تو جیبهاش قرار داد !…

جانم؟: مادر هم مثل من �ا هول و وال گفت

م�شه مارو تنها: �دون اینکه �ه مادر ن�اە کنه،گفت

بزاری؟
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مادر ب,چارە �ا عجز و ال�ه ن�اهم کرد و �عد �ا تاسف

.eتکون داد و از اتاق خارج شد

!لعن�� !اە .آب دهنم خشک شد و نمیتو�ستم قورت �دم…

.تو 5لوم احساس سوزش م,کردم

ون رفت فgnان روی م\ل تY که گوشه ی MNوق�� مادر ب

.اتاق بود �شست و �ه من ن�اە کرد

دم L MNمن هم از هول فقط ن�اهش کردم و مرتب ل\خند م.

…فgnا؟__

…�له؟__

!امروز حالت خراب شد �ه من �گو چرا حالت اون…

!وضع شد؟ ́� برات افتادە که تو �ه این حال… چه اتفا
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…!و روز افتادی

دس�ش رو �اال آورد و کف دس�ش رو.تا لب �از کردم

نم,خوام دل,ل و حرفها�8 :�ه سمت من گرفت و گفت

!¶شنوم که غMN قا�ل توجیح تو امروز جلوی پنجاە…

e ک دیوانه	ا از 	نفر آدم رفتاری رو �شون دادی که 

نه و 	ا از 	ک ب,مار رو�  L MNم! تو 	ک ب,مار رو�…

!ن�س��  ́� افتادە که ک> خN̂ ندارە… ·س 	ک اتفا

!و این دارە آزارات م,دە االن م�شی�L و cامل برای…

́� افتادە !من توضیح م,دی که چه اتفا �ا ذکر دقیق…

!جزئ,ات !نم,خوام چرند	ات ¶شنوم…

.بروdر ن�اهش کردم

!مرگ 	ک\ار شیون 	ک\ار .م,�م و خودم رو راحت م,کنم…
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ی پ,دا م,کنند و MNه درگ	ان gnآخرش اینه که فراز و ف…

!اوە …ح�� �ه �ق,ه اش نمیتونم فکر هم کنم…

!لعن�� !.. اوهههه …!چه آیندە وحش�نا�…

چشمهامو ¶ستم و �از کردم تا تصورش هم �ه ذهنم

لعن�� !.. نرسه و از خ,الم گgnزون ¶شه !…

Sunday, May 27, 2018

2.2K

11:32 AM

آە شبهای eد من

# رمان آە شبهای eد من ۱۸_�ارت

!مغرم هنگ کردە بود

نفس ن کش,دم آب دهنم رو ن تو�ستم قورت �دم

روحم �ه ملòوت اعال. اصال فقط جسمم اونجا بود
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.پیوسته بود

نم,دونم فgnان چه فکری کرد و چطوری خودش رو قانع

!کرد شا	د اینطور فکر م,کرد که من از اقرار اون…

شوکه شدم 	ا هنوز از 	ادآوری خاطرات دردناøم هن�م

فgnا ع¾gزم من و تو:که دوdارە در آغوشم کش,د و گفت

…!مال هم,م

!ای خدا … !من که �ه در5اهت گناÃ نکردم ·س چرا…

…!هر �� �د�خت,ه e من هوار م�شه

صدای �در که فgnان رو �ه اسم م,خوند �اعث شد که

ولم کنه و در حال,که e و وضعش رو درست م,کرد،

م و برم,گردم:گفت MNزم من مg¾احت کن ع �Nاس .
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�ه محض اینکه از اتاق خارج شد از جام �لند شدم

…!تا م\ادا دوdارە �ه اتاق برگردە

!�� میتو�ستم بهش ��م؟ خدا	ا دیوانه �شم چ,yار…

…!کنم؟

.e و وضعم رو درست کردم و از اتاق خارج شدم

.�در و فgnان مشغول �ه صح\ت بودند

.�دون اینکه eم رو �لند کنم سالم کردم و �شستم

سالم زgر ل̂� �در و سالم مهdnون و پر از مح\ت

…فgnان رو ش6,دم اما �از هم �ه هیچ کدوم ن�اە نکردم

.اصال حوصله ی خودم روهم نداشتم

فgnا جان؟: مادر هم �ه �ذیرا�8 اومد !..

جانم؟: e �لند کردم و ن�اش کردم
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L �خور نه ص\حونه خوردی ، نه نهار MNه چ	لند شو �

 Lضعف * ک�.

.�اشه 	ه دفعه شام * خورم

�لندشو �لند شو!کو حاال تا شام!اوە:فgnان دخالت کرد 

ی �خورgم  L MNه چ	مکث کرد و فکری( �اهم  c عدdو

ون:)کرد و �عد گفت MNم بgnلند شو ب� !* L MNه چ	هم 

ن,م L MNم هم دور مgخور.

ن�اە �در هم که کنارش �شسته.بهش ن�اە کردم 

اما.بود �ه من بود …

اما و ا�ر ندارgم �لند شو: فgnان از جاش �لند شد 

.�اهم بgnم
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�ه سمت من اومد و دستم رو گرفت و �لندم کرد

.و �ه سمت �له ها هول داد

.ناچار از �له ها �اال رفتم و وارد اتاق شدم

�ا ̂� م,� �ه c eمد رفتم و در cمد رو �از کردم و �ه

.دن\ال مانتو گشتم که صدای زنگ م�dا	ل رو ش6,دم

!فراز بود ان�ار �ه تنم روح دم,دند �ا ذوق گو¼h رو…

الو؟:برداشتم !…

.سالم ع¾gزم

سالم:ن�شم تا بنا�وش �از شد .

؟
X

pخو̂� زند!

!مر¼ تو خو̂�؟

نم عا  ام L MNب\خش,د که مزاحم شدم.�ا تو که حرف م .
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.آخه تو د	گه زنگ نزدی دلم �ه شور افتاد

�ا ن�ش �از برگشتم تا 	ه مانتو انتخاب کنم که فgnان

.رو تو چارچوب در د	دم و ه,ععع �لندی گفتم

�� شد؟:فgnان و فراز همزمان گفتند !…

فgnان منو ترسوندی:دست روی قل\م گذاشتم و گفتم !…

منو ب\خش ع¾gزم:فgnان �ه سمتم اومد و گفت .

…!ترسوندمت؟

و �ه گو¼h دستم ن�اە کرد و در ادامه ی حرفش

ک,ه؟:گفت !

من اول �ه اون و �عد �ه گو¼h ن�اە کردم؛زdونم از
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.ترس بند اومدە بود

…!الو؟…ا…ا

خواستم بهتون:صدای eد و متی6ش تو گو¼h پ,چ,د

gب هو¼h اش �اال L¥  م که حال فرشته همونه و��

!اومدە ها م,گن که امروز و فرداست که �ه هوش… �Nدک

خواستم این خN̂ خوب رو بهتون �دم.ب,اد .

اتاق تو سکوت محض بود و صدای فراز تو اتاق

.میÔ,چ,د

!ممنون:مک�ç کردم و گفتم خ,� لطف کردین که…

!این خN̂ خوب رو بهم داد	د …e من حتما بهتون

نم L MNم.

!خواهش .خداحافظ…
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.خداحافظ

p بود؟:فgnان �ا ل\خند �ه سمتم اومد

فراز:�ا شک و ترد	د و دود  جواب دادم !…

اعععع:اما برخالف انتظارم،ل\خندی زد و گفت !

!خواهرش �ه هوش اومدە …!م\ارکه…

هوش,اری اش �اال اومدە.�ه هوش نیومد!نه .

	ادم.�ه هر حال امروز و فرداست که �ه هوش ب,اد

حاالم حا¥L شو که بgnم.�اشه �ه ع,ادت هم بgnم 

ون MNب.

و از اتاق خارج شد و من �عد پوش,دن مانتو �ه دن\الش

ون رفتم MNاز خونه ب.
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L �شسته بود و �ا ل\خند �ه من ن�اە م,کرد Mتو ماش�.

.سوار شدم

خوب دوست داری کجا بgnم؟

́� ندارە برام هیچ فر .

L رو �ه حرکت در آورد Mی تکون دادو ماش�e.

فرشته تو کدوم ب,مارستانه؟

!بهش�� :�ا تعجب ن�اش کردم !چطور؟ …

ون MNم بgم اونجا و �عدش * رgر * e ه	اول .

* خواستم ��م نه اما نگفتم �ه خاطر د	دن فراز

Ĺ نزدم .حر

وق�� �ه ب,مارستان رس,د	م،شا	ان هم همزمان �ا ما

وارد شد .
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 L Mم و از ماش�	هامون رو در کنار هم �ارک کرد L Mماش�

.پ,ادە شد	م

!�ه �ه …!جناب آقای فرهمند…

:شا	ان �ه سمتمون اومد و فgnان رو در آغوش کش,د

!سالم داداش چطوری؟

تgN̂ک.سالم فgnا خانوم:وdعد روdه من کرد و گفت  !…

خداروشکر!مر¼ واقعا!..سالم:ل\خندی زدم و گفتم  !..

:شا	ان دس�ش رو �ه سمت سالن گرفت و گفت

gک ¶ش,م he م تو خوشحا  فراز همgnب!…

!�ه سالن رس,د	م  … فکر م,کنم که فgnان از قصد.
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دس�شو دور شونه ام حلقه کرد و من رو �ه خودش

.نزد	ک کرد

شونه ام رو تکون دادم و ابرو درهم کردم و اون �ا

.پررو�þ تمام دوdارە منو ب�ش�N �ه خودش نزد	ک کرد

.مثال �ه خ,ال خودش م,خواست �ه شا	ان نما�ش �دە

فgnان:آروم eم رو �ه گوشش نزد	ک کردم و گفتم !

؟!اینجا ایران Lمراعات ک� �Nخردە ب�ش	م�شه  !…

و خودمو c عقب کش,دم که صدای سالم فراز ما

.رو �ه خودمون آورد

ە MNچشمهام ستارە �ارون شد و �ا ذوق بهش خ

سالم:شدم !…

2.1K
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11:32 AM

آە شبهای eد من

فراز �ا فgnان و شا	ان دست داد و �ا ل\خند گر*

احوال خانوم؟:روdه من کرد !

!مر¼:ن�شم تا بنا�وش �از شد …!شماخو̂�؟…

!فرشته جان چطورە؟

خداروشکر: آÃ از e خوشحا  کش,د و گفت !…

…!هوش,اری اش �اال اومدە

:شا	ان دس�ش رو دور شونه ی فراز حلقه کرد و گفت

�ه ام,د خدا فرشته که �ه هوش اومد فراز جان 	ه شام

…!�ه همه ی ما م,دە

قدمتون �االی چشم:فراز من �ا سخاوت ل\خند زد !…

 �ا هم �ه سمت آی ¼ یو رفت,م
X

Yر. و همgفراز ز
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چش بهم ن�اە م,کرد و منم یواشY دور از چشم

.فgnان بهش چشمک زدم

وق�� رس,د	م فgnان �ا کنجyاوی ·شت پنجرە رفت و

.من �ه شا	ان اشارە کردم که �ا	د �اهم صح\ت کن,م

شا	ان نامحسوس e تکون داد و �ا اجازە اى گفت و

…!�ه سمت اتاق خودش رفت تا ل\اس عوض کنه

فgnان �ا فراز مشغول صح\ت بود که من یواشY ج,م

زدم وdه سمت اتاق شا	ان رفتم و در زدم و وارد شدم و

.�الفاصله cارتم رو در آوردم و فوری توضیح دادم

راس�ش من نم,دونم �ا�ت این چند روز چقدر ه¾gنه

این cارت من خدمت شما �اشه هر چقدر ه¾gنه!شدە
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…شد

cارت رو �ه من برگردوند و در حال,که �ه شدت ابرو در

فgnا خانوم 	ع�L من انقدر پ�ش شما:هم م,کرد،گفت

c Lاری رو �ا من م,کن,د؟ Mاعت\ار ندارم که همچ�!…

…م,دونم من ل,اقت دوس�� �ا فراز

آقا شا	ان خواهشا چوب cاری:حرفش رو قطع کردم

مندە ی شمام.نفرمائ,د he خو̂� که.من �ه شخصه

شما �ه من و فرازکرد	د،ه,چکس در حق برادر خودش

!نم,کنه ما 	ه عمر مدیون شما هس�,م و هر cاری از…

L این.دست ما بر* آد براتون انجام م,د	م Mاما لطف کن�

gن تا من عذاب وجدان نداشته �اشم MNارت رو �گc.

!فgnا جان عذاب وجدان چرا؟ تورو خدا اینطوری…
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حرف نزن ما هر کدوممون هر �� دارgم متعلق �ه

!همه gم که وضع,ت شما اینطور شدە… MNحاال گ!…

 Lک� 
X

Y\gnد که احساس غ	ن\ا! …٠

شا	ان خان:ل\خندی �ه این همه تواضع زدم و گفتم

 نم,کنم شما برای فراز برادرgن
X

Y\gnغ L Mاور کن��

منتها گفتم که نم,خوام جز خودم ک> تو ثوا¶ش

gک �اشه he.

L برداشت MNارت رو از روی مc ان ل\خندی زد و	شا:

!فgnا خ,� cله ش��  …!حرف حرف خودت �ا	د �اشه…

L حساب م,کنم Mن.�اشه من از روی هم�g �Nا تو بهgnف

774



.گ¾gنه ی ازدوا̂� هس�� که من eاغ دارم

خند	دم و در و �از کردم که ن�اهم �ه چهرە ی وار رفته

.ی فgnان افتاد که ·شت در بود

!شا	ان �� گفته بود؟.من خودم هم وا رفتم !	ا خدا…

.�ه سمت شا	ان برگشتم و آب دهنم رو قورت دادم

شا	ان ب,چارە از همه جا ̂� خN̂ ل\خندی زد و در

ی اش رو �ه تن م,کرد،گفت �Nحال,که رو�وش دک:

!فgnان …!	ع�e L خواهر عجب شا�> آوردی…

�فرمائ,د �انو:و �عد جلوی در ا�ستاد و گفت !…

!آخ آخ .فgnان همچنان ا�ستادە بود…

p گفته فgnا خواهر:�ا h°Ó �ه من ن�اÃ کرد و گفت

…!منه؟
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شا	ان eجاش ا�ستاد و چند لحظه ای �ه من ن�اە

ب\خش,د من در جgnان:کردو �عد خطاب �ه فgnان گفت

 شما ن�ستم منتها از روی اسمهاتون Óشخ,ص
X

pزند

…!دادم خواهر و برادرgن

 MNخ! … !ما دخ�N عمو ·° عمو�8 ام … و �عد(

همونا�8 که عقدشون رو خدا تو)پوزخندی زد و گفت

…!آسمونا قرار دادە

این حرفها مال عهد قاجار:شا	ان ل\خندی زد و گفت

!بود فت فکر و فرهنگ… h°االن دورە دورە ی پ�!…

شوهر و زن رو �ا	د خود طرف انتخاب کنه نه عقد

…!نوشته ی توی آسمونها
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!اوە … !اوە Ĺ �ه ذهنم… انقدر هول کردم که ح�� حر

س,د MNنم! …!خدا	ا من �� ��م که تمومش کنند؟…

هر �� �ه مغزم فشار * آوردم،ذهنم 	اری نم,کرد

Ĺ بزنم .حر

دی خو�ش در ن اومد و �ا L MNارد مc انgnه ف�

ە شدە بود MNان خ	ابروها�8 درهم �ه شا.

ارى L MNنم h<¶ ا عشق ک> بزرگ� 
X

Yوق�� از �چ

ە MNی جاتو �گ h°¶ Lهیچ ب�! عقد تو آسمونها بهونه…

برای عش�� که از �دو تولد وجود داشته.اس !…

اسم فgnا رو من از روی اسم خودم انتخاب کردم

�ه خاطر اینکه م,دو�ستم اول و آخر این اسم �ا	د �ه

…!نام خودم �اشه

777



شا	ان �ا چشمها�8 متعجب اول �ه من و �عد �ه فgnان

ن�اە کرد و همونطور که �ا ما قدم برم,داشت سکوت

.کرد

 L Mم رو �ائ�e من هم از ناراح�� سکوت کردم و

.انداختم

فgnان دست من رو کش,د و پنجه هامون رو درهم قفل

.کرد

س,دم �ا اون حرف �Nم,خواستم دستم رو �کشم اما می

.شا	ان بهونه ای �ه دست فgnان �دم

·س فقط آÃ کش,دم و ناراحت g¾deر انداختم،
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.تا �ه آی ¼ یو رس,د	م

ە شدە بود MNفراز ·شت پنجرە ا�ستادە بود و �ه فرشته خ.

�ا رس,دن ما �ه سمت ما برگشت و اول از همه چشمش

�ه دست من و فgnان افتاد و ابروهاش درهم شد و

شا	ان:فوری ن�اە از ما گرفت و �ه شا	ان ن�اە کرد

جان تا p �ا	د �ه هوش ب,اد؟

فت که �ا این حرف MNان �ه سمت در آی ¼ یو م	شا

فراز جان �ه هوش اومد�ش که:فرازا�ستاد و گفت

�اخداست اما ا�ه بتو�L تحgnکش ک�L خ,� زودتر

ها�8 …از اونچه که �خواد �ه هوش ب,اد L MNد از چ	ا�

که دوست داشت و خاطرە داشت، آدمها،وسا	لها،

 L Mآهنگها براش �گ�! این �ه �ه هوش اومد�ش خ,�…

779



…!cمک م,کنه

فراز ل\خندی زد و e تکون داد و شا	ان �ه سمت

2.2K

11:32 AM

آە شبهای eد من

فکرشو هم.آفgnن خوش�ل خانوم خودم:ل¹م رو کش,د

 h¼نم,کردم انقدر خانوم �ا! منتها واسه این پرس,دم…

.که ا�gnه وقت احت,اج ما  دارن ما cمکشون کن,م

…!�دون اینکه خودشون متوجه ¶شن

!خ,� ناراحت شدم …åاز اینکه فراز م,خواست و س

* کرد �ا تموم توا�ش غرور و شخص�ت خودش رو

!حفظ کنه،اما �از هم زgاد موفق نبود 	ع�L اصال…

!موفق نبود .……!ب,چارە فرازم…
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.آÃ کش,دم و سکوت کردم

خدا	ا م,دو�L ا�ه هم �ا فقر و نداری اش مشyل

اما االن نمیتونم و نم,خوام.داشتم،خودم رو قانع کردم

مندە �اشم he این موض�ع پ�ششون L .که �ا دو�س��

خودت درgا�م.خدا	ا از ̂� پناÃ �ه خودت پناە م,ارم !

تو فکر خودم غرق بودم که دوdارە دس�� روی �اهام

L من �شست و منو از جام پروند و �ه دن\ال 5ارد گرف��

.فgnان قهقهه ای زد و جیغ منو �ه هوا برد

…!فgnان؟

…!جوووون؟
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تو فقط 	ه �ار د	گه �ه من دست!زهرمار و جون__ 

L چه �ال�8 �ه eت م,ارم Mبزن بب�!…

عص\ا�L تم قشنگه:فgnان قهقهه ای زد و گفت !…

گردن کج کردم و رومو گرفتم و فgnان ض\ط رو روشن

.کرد و آهنگ مال	 گذاشت

حدود ن,م ساعت �عد �ه 	ه رستوران ش,ک و جد	د

.رس,د	م

فgnان تو که تازە:�ا تعجب �ه رستوران ن�اە کردم

!اومدی …!این و از کجا پ,دا کردی؟…

ب,ا بgnم:فgnان خند	د و �ادی �ه غ\غب انداخت و گفت

 L Mداخلش رو بب�.

!وای … e در وردی اش خ,� سادە.راست م,گفت
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اما وق�� واردش م�شدی،اتاق های cاه�� و.بود

فت و 	ه MNسن�� ساخته بودند، که �ا دوتا �له �اال م

L شدە Mسکو داشت که �ا نردە های چو̂� قهوە ای تزئ�

سه های سMN نصب بود و e در ورودی اتاقها ̄ر

کردە بودند و بوته ی کدوت6\ل از �االی

.در رشد کردە بود

ح�� قاب پنجرە های اتاق رو هم چو̂� ساخته بودند و

.دق,قا مثل خونه های سن�� شدە بود

داخل اتاق فرشهای قرمز و مخم� قد	 �ا ·ش�� 

L شدە بود و 	ه قلیون Mو مخدە هاى قرمز همرنگ تزئ�

گوشه ی اتاق گذاشته بودند که �ه محض �شس�نمون
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	ه آقا �ا ل\اسهای سن�� اومد و �ا آÓش گردنه زغا 

وع �ه چرخوند�ش کرد he روشن کرد و.

کنار اتاقها 	ه جوی �ارYg بود که �ه 	ه حفرە ی

کوچ,ک ختم م�شد و توش 	ه آس,اب نمادین گذاشته

.بودند

که 	Y از خدمه ها اومد و.محو تماشای اطرافم بودم

L سفارش شد و وق�� رفت،روdه فgnان کردم مشغول گرف��

فgnان خدا�8 اش اینجا رو از کجا پ,دا کردی؟:و گفتم

از فراز آدرس گرفتم:ل\خندی زد و گفت .

.تموم تنم یخ کرد و مات و مبهوت ن�اهش کردم

L̈ �ه 5لوم �شست و آÃ عمیق کش,دم و فgnان �غ

اتفاقا م,گفت م,خواست 	ه روز �ا زgدش:ادامه داد
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…ب,اد اینجا که ب,ماری فرشته امو�شون نداد

2.4K

11:32 AM

آە شبهای eد من

.آی ¼ یو رفت

من دستم رو از.فراز �ا ابروها�8 در هم تو فکر بود

ون کش,دم و �ه سمت فراز رفتم MNان بgnدست ف:

.فرشته صدای تورو خ,� دوست داشت

تورو هم دوست: فراز �دون اینکه �ه من ن�اە کنه،گفت 

…!داشت

و �عد ن�اÃ زgر چش �ه فgnان انداخت و گفت( )

.اتفاقا سون,ا رو هم خ,� دوست داشت

ی �ه دلم ن�ش زد L MNه چ	ک مرت\ه 	الفاصله ابروهام.�
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فردا که:درهم شد و فراز ̂� توجه �ه من ادامه داد

…دارم م,ام

الزم نکردە: حرفش رو قطع کردم و �ه تندی گفتم !…

فراز و فgnان هر دو �ه سمت من برگش�ند و من فوری

شما الزم ن�ست زحمت �ک>h :حرفم رو توجیح کردم

L ندارgن Mم شما ماش�	م دن\الش و �اهم م,ا MNمن فردا م

…!براتون سخته

فgnان ن�اە از من گرفت ،اما فراز همچنان �ا ن�اە 5ال	ه

.دارش �ه من ن�اە م,کرد

مزاحم!آقا فgnان تازە اومدن و شما eتون گرمه

gم MNم و م	سون,ا که از.شما نم�ش,م �ا تا³> م,ا
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…!خودمونه

�ا غ,ظ ن�اهش کردم و گفتم.حسا̂� کفری شدە بودم :

دارم م,ام سون,ا..،!من فردا م,ام که پ�ش فرشته �مونم 

دلتون م,خواد) �ا کنا	ه اضافه کردم.(رو هم * آرم

 L Mشما برش گردون�.

فgnان �ه سمت من.و گردن کج کردمو رومو ازش گرفتم

بgnم؟:برگشت و من گفتم

…!بgnم ع¾gزم

ون اومد و فgnان MNان از اتاق ب	شا L Mح� L Mدر هم�

!خوب آقا شا	ان: خطاب �ه اون گفت .ما بgnم…

شا	ان ل\خندی زد و �ا فgnان دست داد و فgnان خطاب
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پنج ش6\ه قرارمون e جاشه؟:�ه اون گفت !

شمام ن\ا¼h قرار eجاشه:شا	ان خند	د و گفت !…

فراز جان �ا شا	ان:فgnان �ه سمت فراز رفت

.منتظرتون,م

ا�ه تو�ستم �اشه چشم:فراز ل\خند محوی زد و گفت .

شا	ان دس�ش رو �ه دور شونه های فراز حلقه کرد

L .حتما م,ا	م:و گفت Mبرای دونفر ته,ه و تدارک ب¡ین� !

�اعث خوشحا  ماست:من خند	دم و فgnان گفت .

!من منتظرتون هستم �ا اجازە

من �ا شا	ان خداحافLª گر* کردم ،اما خطاب �ه

عوض اون من 5ال	ه.فراز خداحافLª کوتاÃ کردم
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.داشتم

L شدم،دلم طاقت ن,اورد Mه محض اینکه سوار ماش��

فردا صبح �ا:گو¼h در آوردم و �ه فراز اسمس دادم

.سون,ا جانتون برم,گردم

.و سند کردم

.ا�ه این ت,که رو ن انداختم دلم ت,که �ارە م�شد

خودم صبح دارم م,ام �ا:چند لحظه �عد جوا�م اومد

شما �ه فgnان جانتون برس,د.اون م,ام !

فgnان تا ظهر م,خوا�ه من خودم:دوdارە جواب دادم

!م,ام دن\ال جفتتون .البته ا�ه مزاحم ن�ستم…

سم من مزاحمتون:دوdارە جواب اومد �Nنه آخه من می

.�اشم
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!آە �له:دوdارە نوشتم L متوجه شدم که… Mاینطوری گفت�

gف ب,ارgن.مزاحمم h°Ó س خودتون· !…

!گفتم که مزاحمم!�له:جواب اومد .شما قبول نم,کردین…

…!�ه فgnان جانتون برس,د

آخ ح,ف که گوش�ش 	ازدە دو صفر بود،وگرنه 	ه

.صفحه ا	مو̂� عص\ان�ت براش م,فرستادم

!فراززززز:�ا حرص و عص\ان�ت نوشتم من م,ام …

…!!!!دن\التون

تو فقط دعا کن دستم بهت نرسه.و سند کردم !…

�ال�8 �ه روز5ارت م,ارم که �ه خاطر سون,ا خانوم

 Lمنو دک نک�!…
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!لعن��  … !لعن��  …!لعن�� …

ە MNرو تو ک,فم انداختم و کفری �ه جلوم خ h¼گو

.شدم

ی شدە؟ L MNچ…

کفری بهش ن�اە کردم و گفتم!فgnان بود که پرس,د :

ی ¶شه؟ L MNقرارە چ

!نه … !آخه ان�ار �ا 	Y دعوات شد م,�م ک>…

…!ناراحتت کردە

فوری مثل �مب منفجر شدم.ان�ار منتظر جرقه بودم

!فgnان اینجا ایرانه:و �ه تندی گفتم م�شه 	خردە…

 Lد نظر ک�	تو رفتار و کردارت تجد!…

ە ن�اهم کرد و �عد پوزخندی زد و گفت MNه مدت خ	:
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!�� شد؟ناراحت شد؟ …!5ال	ه کرد ازت؟…

�� گف�� :چشمهامو رgز کردم و گفتم !…

ه,�Ù :�ا ناراح�� روشو برگردوند و گفت !…

منظورت:از ال�ه الی دندون های cل,د شدە ام گفتم

!�� بود و �ه p بود؟

L فgnان:ن�اهش کردم Mخوب؟.ب,ا �اهم خوب �اش,م!بب�

ە توهم MNالمون مc ا�ه �خوای �ه طعنه هات ادامه �دی.

	ه ک> رو مغزم.من �ه دل,ل خاS ناراحت ن�ستم

!راە رفته … L عص̂� شدم Mا�ه توهم �خوای.واسه هم�

ە توهم MNالمون مc رو مغزم راە بری! …متوجه شدی؟…
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!اوە:لبهاشو جمع کرد و �ا خندە گفت !اوە … �له …

فgnا؟.د	گه حواسم رو جمع م,کنم.متوجه شدم !

.ن�اهش کردم و اونم ن�اە کوتاÃ بهم انداخت

!کجا �ا فرشته آشنا شدی؟

!اوە … �ا ترس آب دهنم رو قورت دادم.یخ کردم :

ە…اممم L MNامممم…چ… تو cالس زdان. .

!آهان … !متوجه شدم …!خانوادە ی خو̂� دارە…

من �Nاما مثل اینکه وضع ما  شون خوب!واقعا مح

نه؟.ن�س !

!سکوت کردم … 	ه دفعه ای همه �� رو براش!��م؟

مرگ 	ه �ار شیون هم 	ه �ار.تعgnف م,کنم !…

…راس�ش…راس�ش !آرە وضع ما  شون اصال…
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…!خوب ن�ست

مال� ا�سان�ت.خوب وضع ما  اصال مال� ن�ست__ .

!فهم و شعورە واالع وق�� �ه دستهای پ�نه ¶سته ی…

و می¡ینم h°فراز ن�اە م,کنم و ا�سانی�. MNدلم م,خواد فق

.�اشم اما شعور اون رو داشته �اشم

!پوفففف …!نم�شه من ی\ار مثل آدم ¶ش�نم حرف بزنم؟…

.فقط e تکون دادم و فgnان ادامه داد

!پول جرا� خواهرش خ,� زgادە شدە اینهمه رو…

از کجا آوردند؟

!نم,دونم:̂� حوصله جواب دادم �ه من…سوال نکردم…

نم,خواستم خجالت زدە اش کنم.رªd نداشت .
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وق�� درو �از کرد و منو ·شت در د	د از تعجب

.چشمهاش گرد شد

�اورش نم�شد این وقت ص\Ù من ·شت در �اشم و

این تعجب رو از چهرە ی وارفته اش م�شد Óشخ,ص

.داد

.سالم

سال* گفتم و درو هول دادم تا کنار برم و وارد شدم

مزاحم که ن�ستم:و �ه طعنه گفتم !…

هنوز تو هنگ بود و بروdر ن�اهم م,کرد که �ا این جمله ی

L �اش ا�ه cاری:من رو ترش کرد و ابرو درهم کرد þمطم�

…!داشتم در و برات �از نم,کردم

.و �ا ابروها�8 درهم �ه سمت �له ها رفت
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االن رو نم,�م �عدا که:من هم �ه دن\الش رفتم و گفتم

ی ب,مارستان رو م,�م MNم.

همونطور که در و �از م,کرد �ه سمت من برگشت و

ە ن�اهم کرد و داخل شد MNا�ه اینقدر �ه مزاحم بودنت:خ

!اعتقاد داری اصال برای �� اومدی؟

ابروهام درهم شد و لب ورچ,دم و بغ کردە ن�اهش کردم

ا�ه اینطورە �د:و گفتم …

!نفهم,دم �� شد فقط 	ک مرت\ه د	دم خم شد و دستم…

رو گرفت و منو �ه داخل کشوند و همزمان که منو �ه

دیوار�شت در م,چسبوند در رو هم �ه شدت ¶ست و ق\ل

ی رو �فهمم لبهاش رو روی لبهام L MNاز اینکه من ترس,دە چ
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قرار داد و من فقط �ا چشمهای گرد شدە بهش ن�اە

.م,کردم که �ه شدت مشغول بوس,دن من شد

چند ثان,ه ای طول کش,د تا �ه خودم اومدم و �عدش

من هم 	قه اش رو گرفتم و اونو �ه سمت خودم کشوندم

.و ̂� تاب تر از اون همراÃ اش کردم

!لعن��  هر�� ب�ش�N م,گذشت هردومون ̂� تاب تر…

.م�شد	م

 �Nشنه هر�� از وجود هم ب�شÓ درست مثل آدمهای

.م,چش,د	م Óشنه تر م�شد	م

.نفس cم آوردە بود	م اما از هم دست نم,کش,د	م

میون عشق �ازgــهامون فراز c عقب کش,د اما ان�ار

�ا این حرک�ش من جری تر شدم و cامل خودمو بهش
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.غالب کردم

از اینکه منو ·س زدە بود ناراحت شدە بودم و �ا اینکه

این نزد	Y رو از عمق وجودم خواستار بودم اما دلم

.م,خواست زودتر تمومش کنم

نم,خواستم �ه را�طه مون ادامه.غرورم رو خرد کردە بود

L کوتاە نیومدم .�دم اما نم,دونم چرا از این خواس��

.هم م,خواستم و هم نم,خواستم

ان�ار فراز هم متوجه شد چون اون هم سست شد و �ا

.ل\خندی عقب کش,د و �ه من ن�اە کرد

د و منتظر بود من هم �ا ل\خند ازش L MNاون ل\خند م

.استق\ال کنم
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اما من �ه شدت ابرو درهم کردم و تقgn\ا �ا دست �ه

س�نه اش زدم و هولش دادم و خواستم عقب گرد کنم که

فgnا؟:دوdارە مچ دستم رو گرفت و آروم گفت !

چ,ه؟: �ا h°Ó �ه سم�ش برگشتم و غر زدم … ��

م,خوای؟

فgnا؟:از این ¥احتم یخ کرد و لب زد

.ای6\ار د	گه حرف هم نزدم و فقط بهش ن�اە کردم

__ !�� شدە؟ �� �اعث شدە اعصا�ت اینطور �ه…

ا�ه �ا قض,ه دیروز مشyل داری من ح�� !هم بgnزە

.�ه سون,ا نگفتم

!ای وای �ا بردن اسم اون cل س�ستم عص̂� ام…
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.بهم خورد و جیغ کش,دم

__  N̂من ح�� �ه اون فکر هم!انقدر اسم اونو پ�ش من ن

.نم,کنم

…!فراز ب,چارە cال هنگ بود

فکر کردی تو p هس�� که من �خاطر تو �خوام

.�ه هر ننه قمری که از راە رس,د حسادت کنم

ە MNه سمتم اومد و خواست دستمو �گ�!

�ه من دست نزن:اما من �ه شدت ·سش زدم و گفتم !…

گفتم �ه من:دوdارە 	ه قدم برداشت که من جیغ کش,دم

…!دست نزن

.ب,چارە دل,ل رفتار منو درک نم,کرد
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د و �عد L MNفقط ن�اهم م,کرد و تا چند ثان,ه حرف هم نم

.ان�ار �ه خودش اومد

!فgnا �� شدە؟ …!�� اینطور عص̂� ات کردە؟…

Ĺ نزدم.من که cاری نکردم  �دونم.حر
X

Y� م�شه بهم

اش�\اهم �� بودە که اینطور داری �ازخواستم

؟ Lم,ک�!…

اما فقط c.c آروم شدم !…

گردن کج کردم و �ا شونه �ه شونه اش زدم و رفتم

گوشه ی اتاق چهار زانو �شستم و در حال,که �ه سمت

�ه اون.حا¥L شو بgnم:د	گه ای ن�اە م,کردم،گفتم

حوصله ندارم.سون,ا خانومتون هم �گ,د حا¥L ¶شه

.سه ساعت جلوی در �ا�ستم
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L برداشت و Mش رو از روی زم�Ó h°فراز خم شد و ت�

!الزم نکردە:گفت … !اون نم,خواد ب,اد تو هس�� …

…!cاف,ه

خودت الزم:از ال �ه الی دندون های cل,د شدە ام گفتم

 ب,اد!نکردە
X

Y,ی بهش م MNاالن م L Mنم,خوام که.هم�

فردا من ن�ستم �ه این بهونه بری دن\الش و �اهم �ا

L �ه ب,مارستان Mای پ,ادە کز کن��!…

Óش رو �ه تن م,کرد متعجب �ه من h°همونطور که ت�

ە شد و گفت MNا:خgnف! !چرا این طور م,ک�L تو…

.م,�م نم,خواد توهم �گو چشم

ابروهام رو �ه شدت درهم کردم و cاسه رو �ه دست
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.گرفتم

2.2K

12:58 PM

آە شبهای eد من

چرا �ا	د دوdارە فردا برم دن\الش؟

؟:پوزخندی زدم و گفتم Lار ک�y,چ! دله د	گه 	ه…

.وقت د	دی دلت خواست

تو چشمهام ن�اە.ان�ار اونم یواش یواش عص̂� م�شد

کیو خواست؟:کرد و کفری گفت …

ان�ار زgادە روی کردم فراز کفری گفت.سکوت کردم :

نگف�� دلم کیو خواست؟

فراز چهار دست و ما �ه سمت من اومد و منو در آغوش
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اون قدر دوست دارم و عاشقتم که!فgnا:کش,د و گفت

.جز اسم تو و صورت تو هیچ روgای د	گه ای ندارم

درسته تو ازم دوری اما من ه,چوقت تورو از خودم

چون فقط �ا 	اد و خاطرە ی تو دارم.دور نمی¡ینم

 م,کنم
X

pزند.

:و �عد بوسه ای روی پ�شو�L ام گذاشت و گفت

فgnا �اورت نم�شه االن که فهم,دم توهم همونقدر که

من م,خواستم و مشتاق بودم منو م,خواس�� و طالب

.بودی تو پوست خودم نم,گنجم

ای cاش همون لحظه:و �عد هرهر خند	د و گفت

.م,گف�� تا cارم رو تموم م,کردم

:من جیغ کوتاÃ کش,دم و �ه س�نه اش مشت زدم
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…!فراز

حاال ب,ا:بوسه ی د	گه ای روی گونه ام cاشت و گفت

.ص\حونه �خورgم و زودتر بgnم تا داداش جانت نیومد

!اە .�ا آوردن اسم فgnان حال خوشمونو خراب کرد…

�اهم کنار سفرە �شس�,م و دوdارە 	ه ص\حونه ی

عاشقانه رو خورد	م و �عد فراز حا¥L شد و �اهم از

ون اومد	م MNخونه ب.

اما ق\ل از اون 	ه عشق �ازی دو دق,قه ای کرد	م و �عد

.از هم دل کند	م

L م�شدم،گفتم Mدادی؟:وق�� سوار ماش� N̂ه سون,ا خ�

گفتم که نم,خوام ب,اد:̂� خ,ال جواب داد .
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 MNنخ! زنگ بزن بهش �گو ب,اد نم,خوام موقå که…

.من ن�ستم بهونه ای کنه و ب,اد

فgnا ع¾gزم ما:فراز جلوی خندە اش رو گرفت و گفت

p م من نمیتونم بهش ��مgکه اخت,ار مردم رو ندار

هروقت.ب,اد و p ن,اد …

L االن ب,اد: تقgn\ا جیغ کش,دم Mبهش �گو هم� .

فراز ای6\ار زgر خندە زد و دستهاش رو �ه حالت Óسل,م

.�اال آورد

L پ,ادە شد و �ه سمت خونه ی سون,ا رفت Mاز ماش�

و در زد و منتظر شد و وق�� سون,ا جلوی در اومد،

 L Mلمه ای �اهاش حرف زد و �عد �ه سمت ماش�c چند

.اومد
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م,اد؟: همچنان �ا ابروها�8 درهم ن�اهش کردم

گفت چند لحظه منتظر �اش,د!�له .

…!خ�dه

.فراز �ا مح\ت بهم ن�اە م,کرد،ن�اهش کردم

؟ Lچرا اینطور ن�ام م,ک�

ە…من طوری ن�ات نم,کنم MNدارم لحظه هامونو ذخ

…!م,کن,م واس وق�� که ن�س�� 

فراز اینقدر:صورتمو مچاله کردم …

فقط ن�اهش کردم و اون.دلم نیومد ��م چندش ن\اش

.ب,چارە هم خند	د

ون اومد و �ه ما ن�اە کرد MNسون,ا از تو خونه اشون ب
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.و �عد �ا ل\خند عم,�� �ه سمت ما اومد

.آخ که دلم م,خواست ل\خندش رو تو نطفه اش خفه کنم

فقط اینو!چرا اینقدر از این ¶°h �دم میومد رو نم,دونم؟

L رو تو درە پرت Mم,دو�ستم که ا�ه �ه من بود ماش�

ش نجات پ,دا کنم ؛ هر چند �ه مردن he م,کردم تا از

.خودم هم ختم م�شد

 من تموم
X

Y	م,دو�ستم زجر بودن سون,ا در همسا

 LSذه6ش رو م,خورە اما خودش رو زجر م,داد و را

.�ه عذاب ه,چکس نبود

!ارزش بود!اینها برای من حجت بود قدر بود و…

…!گوهر
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دوس�ش داشتم و برای خواست6ش هر cاری انجام

.م,دادم

وق�� جلوی در ب,مارستان رس,د	م؛سون,ا پ,ادە شد

L رو �ارک کن,م Mا �ا من اومد تا ماش�gnو ف.

L رو �ارک کردم و ل�ش رو کش,دم Mخانومم:ماش� !…

…!خ,� م,خوامت

ل\خند محوی روی لبهاش �شست و.فوری نرم شد

مواظب �اش:ل½ش رو جمع کرد و خودشو برام لوس کرد

زgاد ن�ش �از نک�L وگرنه مجبور م�شم cاری کنم

…!خواس�نت �ا خودت ب,اد جا�8 که عرب �L انداخت

!اوە:خندە ام گرفت … !اوە … !چه تهد	دی خوب حاال…
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ا�ه این اتفاق واس شما ب,فته ما چ,yار کن,م؟

من حواسم �ه دور و:ابروهاش دوdارە درهم شد و گفت

.اطرافم هست شما حواست ن�ست

خند	دم و دستهامو �ه دور شونه اش حلقه کردم و �ه

سون,ا جلوی در سالن ا�ستادە بود.سمت سالن رفت,م

.و �ا د	دن ما ل\خند محزو�L زد

دلم سوخت و ا�ه فgnا حساس نبود دستهامو بر

L دستم،فgnا رو * داشتم امام,دو�ستم �ا برداش��

·س �ه ناچار دستهامو از دورش گرفتم.ناراحت م,کنم

.و پنجه هامون رو توهم قفل کرد	م

.وارد سالن شد	م و �ه آی ¼ یو رفت,م

مادرم اونجا بود و �ا د	دن فgnا �ا ذوق از جاش �لند
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.شد و �ه سمت ما اومد

سون,ا ل\اس عوض کرد و وارد شد و ما �اهم ا�ستاد	م

.و مادر و فgnا مشغول صح\ت شدند

شا	ان بهم اسمس داد �ه پ�شش برم و من دستهامو

از فgnا جدا کردم که حرکت کنم که فgnان رو روdروی

.خودم د	دم

.قل\م از جاش در اومد و eجام خشyم زد

ە ن�اهمون م,کرد،جلو اومد MNان همونطور که خgnف.

.د	گه نفسم هم �اال نیومد

سالم فراز: فgnان دس�ش رو �ه سمت من دراز کرد

.جان
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!پوفففف  کش,دم و گفتم…
X

pآسود e نف> از:

!سالم فgnان جان .�اعث زحمتت م�ش,م هdnار…

!اصال این حرف رو نزن فرشته خواهر من هم…

.هست

ب\خش,د من برم پ�ش دک�N .لطف داری!مر¼ !…

2.5K

12:58 PM

آە شبهای eد من

.فgnا بزار برات توضیح �دم

همه ی دل,ل های دن,ا!�� رو توضیح �دی؟:فgnاد زدم

میتو�L منو توجیح ک�L که ن\ا	د �ه من…رو جمع کن

!فراز!شک م,کردی؟ … !�ه من شک کردی؟ !�ه من؟…

…!�ه فgnا؟
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فgnا ب\خش:زار زد …فgnا…

دلت م,خواد ب,ا:cامال معلوم بود تو رودروا¼ گفت !

حتما:منم ن�ش شل کردم و گفتم .

همزمان که تعجب کردە بود،ابروهاش رو هم درهم

.کرد

مطمئنم از این ناراحت شد که چون شا	ان هست و

.من عالقه �شون دادم و م,خوام برم

برای من فراز مهم بود.اما برام مهم نبود .

�ا اینکه ازش ناراحت بودم اما �از هم دلم م,خواست

.�ا اون ودر کنار اون �اشم

اصال از ذوق فردا متوجه �شدم ناهارم رو چطوری
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احت �ه سمت اتاق �Nخوردم و �عدش �ه بهونه ی اس

!خواب رفتم، اما �از هم از ذوق خوا�م نN̂د

ی تو MNه تغی	س تصم,م گرفتم �ه آرا�ش�اە برم و ·

.ظاهرم �دم

از آرا�شگر خواستم این.رنگ موهای خودم حنا�8 بود

�ار موهامو کن�L رنگ کنه و رنگ ابروهام رو هم دو

ە تر کردم MNعوض.درجه ت �c ه بند هم انداختم و	

.شدم

	ه مداد �ه چشمم کش,دم و 	ه رژ 5لبÝ زدم و �ه خونه

.اومدم

مادر و �در و.ساعت شش عÚ بود که وارد سالن شدم
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فgnان تو سالن �شسته بودند و مشغول �ه ¥ف چای

.بودند که من وارد شدم

�ا ل\خند بهشون سالم کردم و مادر و �در �ا ل\خند جوا�م

.رو دادند و مادر �ا ل\خند تgN̂ک گفت

ل\خندی زدم و جواب دادم که چشمم �ه فgnان افتاد که

غضب ن�اهم م,کرد MNکه مثل م.

!وا رفتم …!این چرا اینطوری ن�اهم م,کنه…

ابروهاشو درهم کرد و گفت.یخ کردە بهش ن�اە کردم :

؟
X

Y,ک مgN̂تا �حال شما انقدر!مادر بهش ت p از

…!روشن فکر و متمدن شدین؟

از جاش �لند شد و.همه وا رفتند و �ه اون ن�اە کردند

L غلª کردی؟:�ه سمت من اومد Mهمچ� p ا اجازە�
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هوم؟:جا خوردم !

!هوم و مرض …!دخ�N �چه رو چه �ه این غلطها…

اومدم فکر کردم موهات رنگ شدە �اشه اما �از خودم

نگو خانوم واقعا واس من خانوم شدە.رو گول زدم !

!هه !	خردە زود �ه این خانو* نرس,دی؟…

.آب دهنم رو قورت دادم و بهش ن�اە کردم

…!فgnان

!فgnان و زهرمار 5مشو تو اتاقت تا ب,ام �ه خدمتت…

…!برسم

…اە !لعن��  …!زهرمارم کرد…

اما ناراحت نبودم.لب ورچ,دم و �ه سمت �له ها رفتم
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ی خN̂ نداشت و عکس L MNآخه اون ب,چارە از چ

.العملش cامال طب,å بود

ل\اسم رو در آوردم و �ه حمام رفتم و 	ه دوش �eا�8 

!گرفتم

حوله ی رdدوشامN̂ی ام رو �ه تنم کردم و از حمام

ون اومدم MNب.

فgnان روی تخت �شسته بود و مثل شمر ذی الجوشن

ی بود.بهم ن�اە م,کرد L MNه چ	بهش ن�اە. تو دس�ش 

…!این د	گه �� بود؟ …کردم

.…!�لند شد و �ه سمتم اومد

…!سالم
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.از هولم فوری سالم کردم

همونطور که اخم کردە بود �ه سمتم اومد و 	ه جع\ه ی

�L �ه: مستط,ل شyل رو �ه سمتم گرفت L MNی م MNم,گ

…!موهات و اونارو �ه رنگ طب,å شون در م,اری

این چ,ه؟:گیج پرس,دم

!رنگ موئه .از مامان گرفتم…

نه:ابروهام �ه طرز ناخودآÍاە درهم شد و گفتم !…

فgnا:چشمهاش از cاسه در اومد !…

آخه این رنگ رو خ,� دوست دارم:لب ورچ,دم و گفتم .

رفتم:دستم رو گرفت و رنگ رو کف دستم ک�d,د و گفت

 نبود �ا خودم م,ای حمام
X

Yبرگشتم موهات این رن!…
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.آب دهنم رو قورت دادم و ن�اهش کردم

5اÃ اوقات حس.لعن�� �از اون روش �لند شدە بود

م,کنم،مادر هم از ·°ش حما	ت م,کنه وگرنه درسته

 N̂نداشت اما مادر که خ N̂ان من خgnان از جgnف

!داشت،چرا اصال گفت تو خونه رنگ دارە اونم رنگ…

ە MNت!…

ون رفت.حسا̂� کفری شدم MNان که از اتاق بgnف

 L Mدم و همونجا روی زم�,dک� L Mاهام رو روی زم��

ون و eگردون تو موهام چنگ زدم MNشستم و ح�.

!لعن��  … !زور گوی لعن��  …!حاال چyار کنم؟…

فتم که مادر وارد شد و MNلنجار مc داشتم �ا خودم

:eاس,مه �ه سمتم اومد و روdروم �شست و گفت
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!الÝ فدات شم مادر ؟… چرا �شس��

L گفتم MNه آم	ار کنم؟:5الyچ! …ªdمامان �ه من ر

!ندارە که اون از جgnان من خN̂ ندارە خودش…

…دارە cاری م,کنه که من بهش ��م که

مادرم پgnد و جلوی دهنم رو گرفت و �ا عجز و ال	ه

!فgnاجان الÝ قdnونت برم:گفت من مادر رو خا�…

!بر e نکن ا�ه فgnان �فهمه خون م�شه قdnونت…

!برم …الÝ من پ�ش مرگتون ¶شم که شماها انقدر…

خدا نکنه:�ا ناراح�� eمو تکون دادم و گفتم !…

مامان من عاشق این رن�م)و لب ورچ,دم( !…

ە:مادر �ه گgnه افتاد MNمادر برای اون دلت �م Ýال …
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!خدا نکنه:همونطور �ا لبهای آوgزون گفتم �اشه…

!چشم .رنگش م,کنم…

ستم n̄و تو دلم زار زدم و �ه این حالم گ.

.ا�ه مادر خودم بود صد درصد ازم حما	ت م,کرد

ا�ه مادرم بود اصال این اتفاق ها ن.آÃ کش,دم

افتاد چون اصال بهشت زهرا�8 وجود نداشت که من

.�ه خاطرش تا اونجا برم و برگردم

ون رفت و من �ا MNمادر رومو بوس,د و از اتاق ب

.چشمها�8 گgnون رنگ رو درست کردم

…!دست تنها بودم cاری از دستم برنمیومد

روdروی آئ�نه �شستم و �ه حال زار خودم گgnه م,کردم

.که در �از شد و فgnان وارد شد
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فوری سیخ eجام �شستم و اشکهامو �ا� کردم و

2.6K

12:58 PM

آە شبهای eد من

…!�فرمائ,د من برم خانوممو ب¡ینم

هنگ کردم.در حال حرکت بودم که این حرف رو زد .

جان؟:ا�ستادم و �ه سم�ش برگشتم …

ون:خند	د و گفت MNمن خواب بودم که این از تخت اومد ب .

…!برم ب¡ینم p اومد…ند	دم p رفت؟

�ه سمت فgnا برگشتم و بروdر �ه فgnا ن�اە کردم و

تخت؟:�عد دوdارە �ه فgnان ن�اە کردم !…

سالم ع¾gزم؟:فgnان خند	د و �ه سمت فgnا رفت !…

و من فقط ن�اهشون کردم که فgnا ̂� تفاوت و فgnان
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.�ا مح\ت بهم دست دادند

!از پ�ش فgnان اومد؟ …!فgnا؟…

:شا	ان ن�اە عاقل اندر سفیÝ بهم انداخت و گفت

!�ا مردن تو فgnا راحت م�شه؟ gم که اصال… MNگ

!آرە … ؟ !فgnا راحت ¶شه فرشته و مادرت �� این…

�لند شو �لند شو بgnم پ�ش �ق,ه!..حرفها از تو �ع,دە !…

.همچنان فکرم درگMN بود

؟ چ,yارم داش��

 �Ù,ه! راجب تو �ا 	Y از دوستهام صح\ت کردم…

…!م,خواست تو رو ب¡ینه و صداتو ¶شنوە

823



شا	ان:ن�اە عاقل اندر سفیÝ بهش انداختم و گفتم

!حالت خ�dه؟ …!من و صدام؟…

!آرە �ا�ا … Lدیروز خونمون بود ف,لم شب مهمو�

…!فgnان رو �شو�ش دادم �c خوشش اومد

!ول کن �ا�ا .مارو مسخرە ی دست مردم نکن…

سون,ا و فgnان ·شت.و �اهم از اتاق خارج شد	م

.در اتاق �شسته بودند و هردو g¾deر بودند

.شا	ان سالم کرد و هردوشون از جاشون �لند شدند

ون اومد و گفت MNا �ا ذوق از اتاق بgnلحظه ف L Mهم�:

انگشت دست راس�شم.�لòهاش رو چند �ار تکون داد

!همینطور

ون اومد MNا بgnان ل\خندی زد و وارد اتاق شد و ف	شا
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.و �ه سمت من اومد

دل÷MN بودم هنوز اما لبهام ناخودآÍاە �ه ل\خند محوی

فراز امروز و فرداست که �ه هوش ب,اد:�از شد .

…!ا�شا×

لعنت �ه این شا�س.فgnان نبود االن تو �غل خودم بود !…

زحمت:ن�اÃ �ه فgnان و سون,ا انداختم و گفتم

ممنونم!کش,دین تااینجا رو اومدین !…

ا�ه زحم�� نم�شه سون,ا:و �عد خطاب �ه فgnا گفتم

…!و مادرم رو �ه خونمون برسون

و�8 گفت heا �ا خوgnنه:ف! … !اصال ؟… !چه زحم��

بgnم؟:و �عد خطاب �ه اونها گفت
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مادرم c تعارف کرد اما من ازش خواستم که

!تعارف رو کنار بزارە اعصا�م �د �ه هم رgخته…

.بود و حوصله ی خودم رو هم نداشتم

.وق�� اونها رفتند منم ل\اس پوش,دم و �ه اتاق رفتم

روی لبهای شا	ان ل\خند بود اما اعصاب من اصال

.خوب نبود

ون اومدم و گو¼h رو �ه دست MNقرار از اتاق ب �̂

دم.گرفتم L MNد بهش زنگ م	ا� .

L خودش بود ·س فgnا تنها بود Mان �ا ماش�gnشمارە.ف

:گرفتم

!جانم؟

!فgnا؟
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.جونم ع¾gزم

تو شبها کجا م,خوا̂�؟

هوم؟: سکوت کرد دو �عد از چند دق,قه گفت !

!م,�م تو شبها کجا م,خوا̂�؟

!وا … تو خونه مون تو اتاقم تو تختم!حالت خ�dه؟ !…

�ا p؟:̂� قرار پرس,دم !

؟ ��!…

…!م,�م �ا p م,خوا̂�؟

!�� م,گفت؟ … !متوجه نم�شدم .دو �ار هم پرس,دم…

مکث کردم که سوالش رو تج¾gه.�از هم متوجه �شدم
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.و تحل,ل کنم که فgnادش �لند شد

!فgnا؟

ون و ترسون جواب دادم  MNله؟:ح�

م,�م شبها تو �ا p م,خوا̂�؟:اون هم فgnاد زد

!وا … !این چه سوال,ه خوب .من خودم تنهام,خوا�م…

	ع�L تو �ا فgnان نم,خوا̂�؟

؟:آروم گفتم �� !…

…تو د�شب �ا فgnان نخواب,دی؟

؟:حیغ کش,دم �� !

.فgnان م,گفت صبح ب,دار شدە تو توی تخت نبودی

؟ �� Lع�	این 

	ع�L تو.خوب من توی تخت نبودم:فgnاد کش,دم
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این 	ع�L اینکه من �ا اون توی.تخت خودم نبودم

فراز تو راجع �ه من �� فکر م,ک�L .	ه تخت بودم .

	ه سگ هرزە که هر p واسه اش استخوان انداخت

ە؟ MNفوری تو تخ�ش م!…

فgnا: صدای وا رفته اش رو ش6,دم …

…فgnا و

نم نتو�ستم و.الل شدم LN̂هر �� دهن �از کردم حرف

!لعنت �ه من:آخر نال,دم …!لعنت…

…!و گو¼h رو قطع کردم و زدم زgر گgnه

ن�اÃ �ه صفحه اش انداختم.گو¼h ام زنگ خورد !

گو¼h رو خاموش.دوdارە زنگ زد.جواب ندادم.فراز بود
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.کردم و روی صند  پرت کردم

تازە مادرش و سون,ا رو.دور و اطراف خونه اشون بودم

.پ,ادە کردە بودم و تو راە برگشت بودم که فراز زنگ زد

انقدر حالم �د شد که کناری زدم و e روی فرمون

ستم n̄م زار زار گdگذاشتم و �ه حال و روزخ�!

L فکر و Mزدە بود که همچ� e چه خ\ط و خطا�8 ازم

.خ,ا  �ه eش زدە بود

ن,م ساع�� e روی فرمون �ه حال �خت س,اهم

L پ,ادە شدم.نال,دم وdعد e �لند کردم Mاز ماش�

 L Mارە سوار ماش�dو آ̂� �ه دست و صورتم زدم و دو

.شدم و �ه سمت خونه رفتم

	Y رو جلوی در د	دم که �ه دیوار.تو کوچه که پ,چ,دم
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.تک,ه دادە و ا�ستادە

.از eعتم cم کردم و �ا دقت ن�اهش کردم

…!فراز بود

جلوی در نگه داشتم و کفری پ,ادە شد و �ه سم�ش

.رفتم

اینجا چه cار داری؟

:تک,ه اش رو از دیوار برداشت و روdروی من ا�ستاد

…!فgnا

بهت گفتم اینجا چه cار داری؟

دم �Nا خودمو �ه خودت س	خدا.

ە شدە بودم MNفقط �ا چشمهای گرد شدە �ه لبهاش خ.

اونم �ه خ,ال اینکه من مشتاقانه منتظر بوس,د�ش

.هستم �ا ل\خند جلو اومد
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!	ا خدا … نفس تو س�نه. فقط 	ه سانت فاصله داشت

ە شدم که نا�هان در �از شد MNح½س کردم و بهش خ

:و صدای مادر ·شت بند اون که 	ه مرت\ه گفت

…!ه,عععع

فgnان همونطور که �ه من ن�اە م,کرد خند	د و �ازوا�ش

.رو از دورم �از کرد و �ه سم�ش برگشت

.من که د	گه از خجالت eمو هم �لند نکردم

ی شدە؟ L MNجونم مامان چ!…

فgnان �در بهت اعتماد:مادر ابرو درهم کرد و گفت

اصال نم,خوام �ه اعتمادش خ,انت کنم و.کردە

 نتونم تو روش ن�اە کنم
X

pمند he اینجا.�عدش از

هم خارج از ایران ن�ست که هر cاری دلت �خواد

 Lک��! …  Låه ·° عاقل و �ال	تو هم ! لطف کن خودت…

.مراعات کن

فgnان �ا خندە دست تو جی½ش کرد و �ا خندە �ه سمت

مادر رفت و دس�ش رو دور �ازوهاش حلقه کرد و در

فتند چشمY �ه من زد و از MNون م MNحال,که �ا هم ب

ون رفتند MNاتاق ب.

!پوففف … !تموم تنم ̂� حس شد د	گه نمیتونم…

!اینطوری تو این خونه �مونم �ا	د 	ه فکری �ه…

…!حالش �کنم

.�ا	د هر�� زودتر ماجرا رو �ه فgnان �گ,م

!خدا	ا … !خدا	ا تو cمyم کن نه راە ·س دارم نه…
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.راە پ�ش

اما هر�� ب�ش�N .روی تختم چم\اتمه زدم و فکر کردم

س,دم MNه ن�,جه م� �Nمc موقع شام شد.فکر م,کردم

L صدام کرد Mە:و مادر از �ائ� L¥ا شام حاgnف !…

م نم,خورم:منم صدا e دادم MNمامان س .

فgnا م,ای:و ·شت بند من صدای فgnان �لند شد

L 	ا ب,ام �اال؟ Mائ��…

!اوە.فوری از جام پgnدم د	گه ن\ا	د �ا این تنها شد…

…!وگرنه دودمانمون رو �ه �اد م,دە

خونه رفتم L �Nدن من ل\خندی.�ه سمت آش	ان �ا دgnف

L کش,د Mزد و صند  کناری رو �ائ�.

ماشا× خانو*:�در ن�اÃ �ه من انداخت و گفت

…!شدی برای خودت

�در:من ل\خندی زدم اما فgnان ابرو درهم کرد و گفت

 L Mارش رو تائ,د نکن�c خواهشا!…

 :�در ل\خندی �ه فgnان زد و گفت
X

pتو که خارج زند

ها �ا	د برات عادی ¶شه L MNکردی این چ.

!نه �در:فgnان e تکون داد اصالت ه,چوقت عادی…

!نم�شه ا	ª �ا	د اصالت خودش رو… he آدم تو هر

…!حفظ کنه

فردا هم قرار دارgم:و �عد ن�اÃ �ه من انداخت و گفت

…وگرنه م,گفتم

!هی�,عع …!چرا زودتر �ه فکر خودم نرس,د؟…
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́� حرفش رو �ش6,دم چون فقط اسم فراز تو �ا

فت MNمغز و ذهنم یورتمه م.

من و فراز �شون م,د	م که عاشق هم شد	م و این رو

.�ه فgnان تفه,م م,کن,م

هرچند هنوز ازش.امشب �ا	د �ا فراز صح\ت کنم

و  �ه هر حال به�N از تحمل فgnان.دل÷MN بودم !…

انقدر ذوق زدە شدم که نفهم,دم شامم رو چجور خوردم

مسوا� زدم و قصد خواب,دن.و خودم�dه اتاق رسوندم

.داشتم که مادر وارد شد

…!دستم �ه دامنت…ع¾gزم…فgnا جانم

فgnا:من فقط ن�اهش کردم و اون ادامه داد م\ادا 	ه…

؟فgnان روزی که
X

Y� انgnان خودت رو �ه فgnوق�� ج

…!این ماجرا رو �فهمه من رو مردە تصور کن

!وا … !مامان خدا نکنه …!این جه حرف,ه آخه؟…

؟ Lشدە؟…چرا اینطور صح\ت م,ک� ��…

فgnا جانم:�ا دوتا دستهاش دستم رو گرفت و زار زد

!دستم �ه دامنت این ·°ە �ه هیچ ¥اµ مستق,م…

خودت رحم کن.ن�ست .

!مادر منظورت چ,ه؟من نم,فهمم االن از من �� …

م,خوای؟

cامال معلوم بود این دست.مد�� تو چشمهام ن�اە کرد

ی رو �گه اما روش نم�شه L MNو اون دست م,کنه تا چ.

834



از فراز طالق �گMN :اما �االخرە دل �ه درgا زد و گفت .

؟ ��!…

.فقط ن�اهش کردم و اون دوdارە تکرار کرد

 MNاز فراز طالق �گ.

؟__
X

Y,مامان �� م!

تو که عاشقش نبودی:cالفه دستهامو رها کرد و گفت

 Lگه مجبور.مجبور بودی تحملش ک�	ان دgnا اومدن ف�

!ن�س��  …  MNطالق �گ! gم برات ترم,م… MNاون وقت م…

نه: و چون چشمهای گرد شدە ی من رو د	د،گفت

اصال �عدش cل ماجرا رو �ا سا�سور ازدواج

·°م �c �ا درک و.تو براش تعgnف م,کن,م

!شعورە درک م,کنه و م,فهمه واز همه مهم�N عالقه…

!ای که �ه تو دارە �ه هیچ کس ندارە فgnا اون حتما…

ی.قبولت م,کنه MNاف,ه از فراز طالق �گc فقط

ە MNه �درتم م,گ,م برات شناسانه سف,د �گ�! اینطوری…

……نه سیخ م�سوزە و نه ک\اب

·س:�لندم کرد و در آغوشم گرفت و زgر گوشم گفت

ع¾gزم!این cابوس لعن�� p م,خواد تموم ¶شه؟ !…

!ب,دار شو … !همه اش cابوسه …!	ه خواب لعن�� …

!اما نه از cابوس.�از �ه گgnه افتادم از 	ادآوری…

مادرم حرفهای !…

ون ب,ام که محyم نگهم داشت MNخواستم از آغوشش ب.
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!فgnا ع¾gزم ؟… Lاز �� فرار م,ک�!…

و چونه ام رو �ا دست گرفت و �اال آورد و تو چشمهای

ە شد MNام خ Yا دس�ش اشکهامو �ا� کرد و �ا.اش�

.ل\خند بهم ن�اە کرد

!ع¾gزم من اینجام که همه ی خاطرە های �د رو از…

من دوس�ت دارم و مطمئنم میتونم این.ذهنت �ا� کنم

فgnا ع¾gزم �ه من اعتماد کن.cار رو �کنم !…

 L Mم �اال بود، اما چشمهامو ازش گرفتم و �ائ�e

.انداختم

فشاری �ه چونه ام.دس�ش هنوز زgر چونه ام بود

آورد و eم رو �االتر آورد �ه معنای اینکه �ه من

.ن�اە کن

.چشمهامو �از و ¶سته کردم و بهش ن�اە کردم

ل\خندش غل,ظ تر شد و �ا ل\خند وافری تو چشمهام

.ن�اە کرد

!فgnا …!ا�ه �دو�L خاطرت چقدر واسه ام ع¾gزە…

اون ور دن,امو

2.7K

2:38 PM

آە شبهای eد من

فقط �ه 	اد تو و اسم تو و خاطرات تو

ا�ه �دو�L چقدر دوس�ت دارم و م,خوامت.گذروندم
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 Lخودت تعجب م,ک�! … !فقط قبولم کن فقط �گو که…

!منو م,خوای … !	ه مهلت بهم �دە بزار �شونت �دم که…

فgnا بهم این فرصت رو م,دی؟.چقدر م,خوامت

فgnان؟:صداش کردم !

جووون:لبهاش رو غنچه کرد !…

…من…من

!واقعا نم,دو�ستم �� ��م مغزم از cار افتادە بود و…

!cال هنگ کردە بود … !لعن��  االن * �ا�ست چه…

.جوا̂� م,دادم

ە شدە MNان �ه لبهام خgnدم که ف	م,د Ygتو تار!…

	ه مرت\ه د	دم هلم داد روی تخت و من هم سست و ̂� 

…!�ا	ه فوری ولو شدم و اون هم روم خ,مه زد

!	ا خدا … !ف,لم هندی شد آخرش �ه ف,لمهای…

.آمygnا�8 ختم �شه شا�س آوردم

eش رو �ه سمتم آورد و روdروی صورتم قرار گرفت

ە شد و آروم آروم نزد	ک شد MNو �ه لبهام خ.

!االن که ن,مه ش\ه.اون\ار مادر نجاتم داد p نجاتم …

!م,دە؟

!	ا خدا …!خودت رحم کن…

…!من اینجا دستم �ه هیچ جا بند ن�ست

…!فgnان

!ه�سسسس  …!جونم عشقم…

…!چشمهام رو ¶ستم و 	ک\ارە خا  کردم
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فgnان من شوهر دارم:گفتم !

.صبح �ا صدای مادر از خواب ب,دار شدم

…!سالم مامان

!ب,دار شو!سالم ع¾gزم فgnان گفته �ا	د زودتر از…

 L Mمهمونهاتون اون جا �اش�.

.فوری eجام سیخ شدم و �شستم

االن م,ام.ای وای من اصال 	ادم رفته بود .

L رفتم Mشدم و �ه سالن �ائ� L¥اما �ه جز.جلدی حا

.مادر ک> اونجا نبود

چرا ن�ست؟!مامان ·س فgnان کو؟ !

__ L خgnد !�ا فرزانه رف�� .االناست که ب,ان…

!وا … فتم!چرا منو ب,دار نکرد؟ MNمن �اهاش م

…!خوب

.فرزانه برای خونه خgnد داشت آقاش هم نبود

م,گفت خودش هم.فgnان گفت خودش میÓN̂ش

…!م,خواد خgnد کنه

L �شستم و مشغول �ه ص\حونه بودم که MNشت م·

.مادر دوdارە صدام کرد

__ !فgnا مادر …!فgnان منتظرە…

فوری از جام �لند شدم و مانتو پوش,دم و وسا	ل و

.ک,فمو برداشتم و رفتم

.فرزانه هم �ا ما میومد تا از مهمونهامون �ذیرا�8 کنه

838



و�8 جوا�م رو داد و heان �ا خوgnسالم کردم و ف

.حرکت کرد

من هم از فرصت استفادە کردم و صند  رو

خوابوندم و خودم دراز کش,دم و خ,� زود خوا�م

.برد

فgnان.�ا نوازش دس�� روی گونه هام ب,دار شدم

!سالم وروجyم:�ا ل\خند ن�اهم م,کرد ب,دار شدی؟…

p رس,دە!eجام �شستم و �ه دور و ورم ن�اە کردم

!بود	م؟

 L Mان داخل شد و وق�� ماش�gnفرزانه در و �از کرد و ف

.رو �ارک کرد دوتا�8 پ,ادە شد	م

…!وای که دلم چقدر برای خونه �اغمون تنگ شدە بود

م 	ه دوری بزنم و:�ا ذوق رو �ه فgnان گفتم MNمن م

.برگردم

__ !دور �>h ها L دن\ال تو رو ندارم… .حوصله گش��

.خند	دم و دس�� تکون دادم و �ه داخل �اغ رفتم

�c برای خودم و دلم گشت زدم و در حال برگشت

L وارد شدند و �ه محض Mان �ا ماش�	بودم که فراز و شا

دس�� براش تکون دادم و اون هم. ورود فراز منو د	د

ى �ه شا	ان گفت و اونم نگه L MNدس�� تکون داد و چ

L پ,ادە شد Mداشت و فراز از ماش�.

وع �ه he اشارە زدم �ه دن\الم ب,اد و �عد �ا ش,طنت

دوgدن کردم و اون هم �ا ل\خند �ه دن\الم اومد و 	ه
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.جا بهم رس,د و خفتم کرد

!کجا خانوم کوچولو؟

چشمهامو مل مل کردم و �ا ش,طنت گوشه ی ل\م رو

.�ه دندون گرفتم و بهش ن�اە کردم

!ای جووون:ل\خندش عم,ق�N شد و گفت چشمهای…

 L Mخوش�لشو بب�!…

فgnا �ا�ت: و �عد محyم در آغوشم گرفت و گفت

!دیروز �خش,دی د	گه؟

:عطر ارزون ق,م�ش رو عمیق نفس کش,دم و گفتم

…!اوهوم

:روdروی هم قرار گرفت,م و اون ل\خندی بهم زد و گفت

!ممنونم …!	ک دن,ا ممنون…

ە شد و آروم آروم نزد	ک شد MNتو چشمهام خ.

فرازم؟:انگشت روی ل½ش گذاشتم و گفتم !

جون فراز؟:مست و خمار ن�اهم کرد !…

L من فکر کردم و د	دم اینطوری نم�شه Mبب�! هیچ…

کدومشون جرات ندارن را�طه ی من و تورو برای فgnان

gــــح کنند h°Ó.

از حال و هوای معاشقه در اومد و گنگ و سوا 

.ن�اهم کرد

!خوب؟

دیروز من فکر کردم که من و تو �شون �د	م که از هم
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در این صورت.خوشمون اومدە و مثال عاشق هم ¶ش,م

.خود فgnان عقب * ش�نه و کوتاە * آد

.فراز �ه فکر فرو رفت و دقا	�� سکوت کرد

فراز؟

جونم؟:e �لند کرد و ن�اهم کرد

!نظرت؟

خ�dه:آÃ کش,د و گفت !…

·س �ا	د یواش یواش قدم بردارgم که مثال دارgم

.عاشق هم م�ش,م

سم همون اول cار:دست تو جی½ش کرد و گفت �Nمی

ە و منو از د	دن تو محروم کنه MNجلومونو �گ!…

ل\خندی اطمینان �خش بهش زدم و دستم رو دور

دلت �ه من قرص �اشه:�ازوهاش حلقه کردم و گفتم

و …ح�� ا�ه اون اینyارو �کنه من که ازت نم,گذرم

�ه نظر من این تنها راە حل,ه که میتون,م انجام �د	م و

من �ه خودم ا	مان دارم.ذرە ای ام,د داشته �اش,م .

.میتونم از ·س فgnان بdn,ام

واقعا؟:�ا تعجب ن�اهم کرد و گفت

�له:ل\خندی زدم و گفتم !

اما آخه چطوری؟

فقط.تو دلشورە ی اونو نداشته �اش!او�ش �ا من
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اینو خوب �شون �دە که یواش یواش دارgم عاشق هم

.م�ش,م

دو تا �ازوهامو گرفت و منو �ه درخ�� چسبوند و تو

ە شد MNم�شه همه اش ف,لم ن\اشه:صورتم خ! 	ه…

مثال اونجاش که دارgم!جاها�8 اش واقع,ت �اشه؟

البته من که دیوونتم اما حاال که.عاشق هم م�ش,م

دارgم ف,لم �ازى م,کن,م خوب �ازی کنم تو واقعا

 h<¶ عاشقم! م�شه؟…

5مشو توام:خند	دم و مش�� �ه �ازوش زدم !…

ە شد MNدم که �ه لبهام خ	و د!…

L :�از �ا انگشت روی لبهاش گذاشتم و گفتم Mبب� !…

ە L MNان خ,� تgnف! من هم رنگ رژم ضایع اس ا�ر…

�ا� ¶شه زودتر از اونچه که فکرش رو �کن,م ما رو

·س 	خردە خودتو نگهدار.از هم جدا م,کنه !…

فgnا

شا	ان و فراز �ه تته پته افتادە بودند که فgnان �ه حرف

ماهم م,ا	م �اهم بgnم و مهمو�L امروز:اومد و گفت

هم موکول ¶شه �ه هفته ی آیندە که فرشته جان هم

فراز و شا	ان �عد از Ó �cشکر رفتند و ما.بتونه ب,اد

دلم. هم قرار شد �ه دن\ال اونها �ه ب,مارستان بgnم

م,خواست جرات داشتم و م,گفتم که دلم م,خواد �ا

…!اونها برم اما ح,ف
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من �ا فgnان �ه دن\الشون رفت,م و وق�� رس,د	م اونجا

فراز و سون,ا ·شت در آی ¼ یو ا�ستادە بودند و

.اختالط م,کردند

ناخودآÍاە ابروهام درهم شد و �ا اخم و تخم بهشون

فراز �ا د	دن ما �ا ذوق و شوق گفت.نزد	ک شد	م :

س,د �Nاومدین؟ فرشته خ,� احوالتو می!…

:همچنان که �ا ابروها�8 درهم ن�اهش م,کردم،گفتم

م پ�شش MNم!…

اما من انقدر.c تو ذوقش خورد و �ا تعجب ن�اهم کرد

کفری شدە بودم که د	گه ح�� ن�اهش هم نکردم و �ه

ون اومد و �ا MNان ب	سمت در آی ¼ یو رفتم که شا

اومدی؟ب,ا ل\استو عوض کن برو داخل: ل\خند گفت !…

سه؟ �Nاحوالتو می

ای6\ار �ا ذوق و شوق وارد شدم و �عد از تع�gض ل\اس

.داخل شدم

…!سالم ع¾gزم

.خ,� زرد شدە بود

خم شدم و پ�شو�L اش.اما ل\خند از لبهاش دور نم�شد

!اوە:رو بوس,دم … !اوە فرشته چه ·شمالو شدی؟…

هنوز عمه �شدم؟:ل\خندی زد و گفت …

؟.بروdر ن�اهش کردم ��! … !ه,ععع … !وای از…

…!خجال�� مردم؟

!اوە … !نه !االن؟…
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.فرشته آروم و cم جون خند	د

…!·س p؟

!ای وای … !االن نه … !خ,� زودە مثال ما نامزد	م…

…!خوب

!�اش …صN̂ م,کن,م…

.و �عد هردو خند	د	م

__ !ای جون دو تا عشق های من �ه �� م,خندند؟…

.ابرو درهم کردم و رومو گرفتم

.فرشته �ا همون عشق �ه فراز ن�اە کرد

…!�ه �چه ی شما دوتا__

وای که من از خجالت eخ و سف,د شدم و eمو

L انداختم Mائ��.

!ای جون:فراز خند	د و گفت حاال چرا �ه ناز ·° و…

من م,خندین؟ �Nچه �ه این خوش�� و خانو*!5ل دخ�

…!و آقا�8 

!اوە.فرشته �ا ناز cم جون خند	د … !اوە آت�شش رو…

L دو قلو هم م,خواد Mبب�!…

صدای سالم فgnان ن�اهمون رو �ه سمت اون

سالم:فرشته �ا تعجب بهش ن�اە کرد.کشوند !…

.خ,� خوشحالم که �ه هوش اومدین

مر¼:فرشته گنگ و مبهوت �ه فgnان ن�اە کرد !

آقا فgnان برادر فgnا جانن که:فراز �ه حرف اومد و گفت
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.تازە از مسافرت اومدن

:فرشته از همه جا ̂� خN̂ رو �ه من کرد و �ا ذوق گفت

!تgN̂ک م,�م زنداداش!اع برادرت از سفر اومدە؟…

من 	Y که یخ کردم و فقط �ا ن�ش �از و وار رفته اول

.�ه فرشته و �عد �ه فراز ن�اە کردم

فراز هم خندە اش گرفته بود و هم تعجب کردە بود و

چون ن�اە درموندە ی منو د	د،eفه ای کرد و

خوب خوب شو�L و خندە ¶سع:رو �ه فرشته گفت !…

 Lاحت ک� �Nد اس	گفته �ا �Nدک!…

من هم از هول خم شدم و گونه ی فرشته رو بوس,دم

ون اومدم MNکرد و �ه دن\ال.و ب Lªان هم خداحافgnف

.من اومد

ون MNگه از ترس روی دو�ام بند نبودم و وق�� ب	د

خب:اومدم،روdه مادر فراز و سون,ا کردم و گفتم

ا�شا× که صد و.خداروشکر فرشته �ه هوش اومد

ب�ست سال عمر �ا عزت داشته �اشه ماهم د	گه

.بgnم

و�8 رومو بوس,د و �عد از heمادر فراز �ا خو

ون اومد	م MNا اونها از ب,مارستان ب� Lªخداحاف.

فgnان cامال سکوت اخت,ار کردە بود و من هم از ترس

نم,دو�ستم �� �ا	د ��م؟مغزم cامل هنگ,دە بود و هر

…!�� بهش فشار * آوردم �ه جا�8 قد نم,داد

L شدم Mرو.وق�� سوار ماش� L Mان فرمون ماش�gnف
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ە شدە بود MNروش خdگرفته بود و �ه رو.

فgnان؟:آروم نال,دم

برای چند ثان,ه بهم ن�اە کرد و.ان�ار �ه خودش اومد

L رو �ه حرکت در آورد و Mزود ن�اهش رو گرفت و ماش�

چنان از �ارک در اومد که من �ا شدت �ه جلو رفتم و

.زودی خودم رو �ه عقب کش,دم

L شا¼ �لند 	ک°ە در حال وgراژ دادن Mا اون ماش��

وال�8 کش,دن بود و من از ترس صند  رو گرفته بودم

دم L MNنم Ĺ .اما حر

 کش,دم
X

pآسود e م نف> از	وق�� �ه خونه رس,د

اما وق�� در سالن رو �از کردم و �در و مادرو ند	دم

.تر¼ مبهم �ه دلم �شست

.خواستم �ه عقب برگردم که فgnان رو ·شت eم د	دم

ی �شدە L MNکش,دم و عقب گرد کردم و مثال چ Ãآ

.�ه سمت �له هارفتم که صداش eجام م,خک�dم کرد

…!�ا�ست__

2.8K

3:02 PM

آە شبهای eد من

.ا�ستادم و �ا ترد	د �ه سم�ش برگشتم

چرا:�ه دسته ی م\ل سلطن�� تو سالن تک,ه داد و گفت

Ĺ کرد؟ فراز من رو برادرت معر
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نم,دونم واالع:آب دهنم رو قورت دادم !…

…!�ا انگشت بهم اشارە کرد و �ه م\ل روdروش

�ا قدم ها�8 لرزون �ه سمت م\ل رفتم و روش

تMN آخر و اول زد؟.�شستم و g¾deر انداختم

L تو و فراز �� هست؟که فرشته بهت گفت__ Mب�

…!زنداداش؟

!د	گه نفسم در نمیومد �ا فgnادی که فgnان زد سه…

!د لعن�� حرف بزن:م�N از جام پgnدم L تو و فراز… Mب�

�� گذشته که وق�� فرشته بهت گفت زنداداش ن�ش

فراز اون طور �از شد؟

Ã…Ã… �Ù,ه!…

ازجاش �لند شد و �ه سمت من اومد و من از ترس �ه

.صند  چس¡,دم

.�ازوهامو گرفت و �لندم کرد د	گه مثل ب,د م,لرزgدم

__  ه,�Ù .این ه,�Ù رو برای من مع�L کن
X

Y,چرا م

…!و �عد فرشته تورو زنداداش خودش م,دونه؟

ن__ …!نم,دونم…ن…ن…

ە شد MNمو �اال آورد و تو چشمهام خe:چرا اونجا

!نگف�� من داداشت ن�ستم و ·°عموتم؟ … و دوdارە(

و نامزدت�تتت)فgnاد زد !…

!نامزدم؟ ە شدم و… MNت و ترس بهش خ MNا تعجب،ح�

نامزدم؟:زgر لب گفتم !…
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L�g خوردە ی:فgnاد کش,د MNتو ش Lمگه نم,دو�

؟ Lم�! …  Lتو �شون کردە ی م�! ؟… !اینو نم,دو�س��

!وا رفتم … !نه … ک> بهم! از کجا �ا	د م,دو�ستم؟

ی نگفته بود L MNچ.

!وای … !وای �ه حال من شه ی زنعموم کرد بود… …!̄ر

!اوە … �ا اینکه اینهمه.اینها هم اصالت کرد هارو دارند

ت خودش رو حفظ MNسال خارج بود اما اصالت و غ

…!کردە

!من �ه این �� ��م حاال؟ L غلط… Mا اینهمه رسم و آئ��

!راجب �شون کردە شون اشک از چشمهام جاری شد…

فgnان �ه خدا من نم,دو�ستم:�ه تته پته افتادم ک> �ه…

ی نگفت L MNمن چ.

ون اومد و گفت MN؟:چشمهاش از حدقه ب تو نم,دو�س�� !

نه �ه خدا:�ا گgnه گفتم !…

.منو ول کرد و �ا سس�� روی م\ل افتادم

�ه دیوارە ی کوتاÃ تک,ه.م\� که روش �شسته بودم

فgnان �ا آرنج.دادە بود که سالن رو از هال جدا م,کرد

�ه اون دیوار تک,ه داد و 	ک مرت\ه eش رو �ه دیوار

ک�d,د و وق�� �ه سمت من برگشت عالوە بر چشمهای �ه

.خون �شسته اش،پ�شو�L اش هم خو�L بود

دوdارە �ه سمت من اومد و 	قه ام رو گرفت و از جا

.�لندم کرد

�گو:و از ال �ه الی دندون های �ه هم سائ,دە اش گفت
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L شما دوتا �� گذشته؟ Mب�! ؟… L Mتا کجاها پ�ش رفت�!…

�گووو:و محyم تکونم داد !…

هیچ جا:�ا گgnه گفتم …!هیچ جا…

__ 
X

Y,داری دروغ م! ؟… …!د �گو لعن��

دروغ نم,�م__ …�اور کن دروغ نم,�م…

ە شد و �عد شالم MNونم خgnکرد و تو چشمهای گ çمک�

موهام تو صورتم �خش شد.رو از eم کش,د .

آنچنان محyم که زار زدم و �عد �ه سمت.فyم رو گرفت

خودش کش,د و لبهاش رو روی لبهام قرار داد و �ا تمام

آنچنان خشن که دندونهاش رو روی.خشونت بوس,د

L بودم االنهاست þلبهام احساس م,کردم و مطم�

…………که ل\م از جاش کندە ¶شه

�ا خشونت �ه جون لبهام افتادە بود و جوری میبوس,د

L بودم فردا þکه همه ی دردش رو حس م,کردم و مطم�

Ĺ بزنم!کبود م�شه !اما از ترس نمیتو�ستم حر ح�� …

ا�ه م,خواستم هم نمیتو�ستم چون دس�ش رو ·شت

.eم گذاشته بود و �ه خودش فشار م,داد

�عد از چند ثان,ه رهام کرد و تا رفتم نف> تازە کنم

د	دم دس�ش رو 	قه ام �شست و و تا ب,ام �ه خودم

.�جن\م دو سمت مانتومو گرفت و تو تنم �ارە کرد

!فgnان نه:ج,Lå کش,دم …تورو �ه خدا…

اما دستم رو �ه شدت ·س زد.و دس�ش رو گرفتم .
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.منو از اونجا هولم داد و روی م\ل سه نفرە پرت کرد

امروز تورو رسما �ه نام خودم م,کنم تا د	گه ک>

…!جرات نکنه �ه همه کس من چشم داشته �اشه

.من رو آرنجم �لند شدم و �ا �اهام خودم رو عقب کش,دم

!فgnان … !فgnان نه …فgnان…فgnان خواهش م,کنم…

اما اون ̂� توجه �ه من درحال,که �ا چشمهاش تموم

.تنم رو زgر و رو م,کرد �ه سمتم اومد

دس�ش که روی 	قه ام رفت دستم رو رو دس�ش گذاشتم

فgnان تورو �ه خدا:و زار زدم !…

اهنم رو گرفت و کش,د و MNدستم رو ·س زد و دو طرف پ

اهنم که �ارە شد دو طرفش رو گرفتم و �ه.من زار زدم MNپ

.هم چسبوندم

ە شد MNاما اون دستم رو گرفت و �ا لذت �ه من خ.

تورو �ه جون مامان قسم م,دم…فgnان تورو �ه خدا__

 Lکه ولم ک�!…

ە شدە بود.اما ان�ار کر شدە بود MNدس�ش.فقط �ه تنم خ

:که �ه سمت شلوارم رفت دوdارە دس�ش رو گرفتم ونال,دم

!فgnان … !فgnان تو رو �خدا .…فgnان…

دستم رو از روى دس�ش برداشت و �ا 	ه حرکت شلوارم

L کش,د Mراح�� .رو �ای� L Mچون شلوارم جذب بود �ه هم�

L اومدە بود Mدر نمیومد اما تا زانوهام �ای�.

�اهامو تو شyمم جمع کردو اون از موقع,ت استفادە

!کردو شلوارمو تو 	ه حرکت دراورد
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حاال ن,مه عgnان روdروش چم\اتمه زدە بودم و اون هم

ە شدە بود MNا لذت بهم خ�!……

ە شدن �ه من ک�ش رو در آورد و MNعد از چند ثان,ه خ�

.�ه سمت من اومد

چشمهام رو ¶ستم و eم رو روی زانوهام هام

!د	گه ناام,د شدە بودم.گذاشتم 	ک مرت\ه صحنه…

ە و مست فراز.ی ب,ابون �ه نظرم اومد MNن�اە خ

روی گردن لختم و �عد �ارە شدن مانتو و تاپ آل\الو�8 

…!لعن�� 

چشمهامو �ا دست فشار دادم تا اون خاطرە ى �د

!رو از دهنم �ا� کنم ى �ه دهنم… �Nاما �اشدت ب�ش

وع �ه جیغ زدن کردم he اەÍهجوم آوردند و ناخودآ.

تو گوشم زد.صدام کرد.فyمو گرفت.دستهامو گرفت .

Y	…انقدر جیغ کش,دم…اما من الل �شدم…دوتا

تا �االخرە �ه هوش اومدم و وق�� �ه هوش اومدم روی

!تخت ب,مارستان بودم … eم رو.همه جا سف,د بود.

ە شدم MNگردوندم و �ه در خ.

ک> اینجا ن�ست؟

دوdارە صدا.c مکث کردم و چون صدا�8 نیومد

!ب\خش,د:کردم !ک> اینجا ن�ست؟…

انقدر صدام آروم بود که خودم هم صدای خودم

�ا ناتوا�L از جام �لند شدم و eجام. رو �ش6,دم
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!چرا اینجا بودم؟.�شستم .�ه مغزم فشار آوردم…

!ه,ععع تازە �ه 	اد آوردم چه خN̂ شدە بود که در…

.�از شد وشا	ان و فgnان �اهم داخل شدند

چشمهای فgnان �ه خون �شسته بود و بی�L و لبهاش

.هم قرمز بود

اما چرا؟.cامال معلوم بود که گgnه کردە

�ه محض اینکه وارد شد و منو ب,دار د	د �ه سمتم

شا	ان دست.اومد اما چون من خودم رو عقب کش,دم

ون:روی �ازوش گذاشت و آروم گفت MNبرو ب !…

ون MNر بg¾de اون مستاصل �ه من ن�اە کرد و �عد

.رفت

فgnا جان حالت خ�dه؟:شا	ان �ه سمتم اومد و گفت !

…!اشکهام ̂� دل,ل فرو م,چک,د

.کنارم �شست و دستم رو گرفت

́� برات افتادە؟ سم چه اتفا �Nمیتونم ب

 Lی �ه عنوان ن�e تند تند اشکهام رو �ا� کردم و

فgnا ع¾gزم �ا	د �ه:شا	ان دوdارە گفت.تکون دادم

́� افتادە وگرنه نمیتونم cمکت کنم  چه اتفا
X

Y� تو.من

Óشنج کردە بودی و این در صور�� اتفاق * افته که

!	ه صحنه ی خ,� �د دوdار برات اتفاق ب,فته االن…

L خودمون م,مونه و ک> Mب� 
X

Y� هم ا�ه پ�ش من

!خN̂دار نم�شه ح�� فراز …!من بهت قول م,دم…

gختم eی �ه عنوان ن�L تکون MNهمونطور که اشک م
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.دادم

ە شد و �عد e تکون داد و از MNان مد�� بهم خ	شا

ا�ه خواس�� حرف بز�L خN̂م کن:جاش �لند شد .

 Lمک من حساب ک�c ه برادر روی	مثل  Lمیتو�.

L در �ه شدت �از شد و فراز eاس,مه Mح� L Mدر هم�

وارد شد و �ه دن\ال اون فgnان هم �ا چشمها�8 �ه

.خون �شسته داخل شد

فراز اول �ه شا	ان و �عد �ه من ن�اە کرد و جلو

فgnا �� شدە؟:اومد !…

�ه فgnان ن�اە کردم که �ا چشمهای برز�L �ه فراز

ە شدە بود و دوdارە �ه فراز ن�اە کردم که �ه من MNخ

ە ن�اە م,کرد MNخ.

.سالم__

!�� شدە؟:�ه سمتم اومد و گفت ؟… چرا اینجا�8

.حالم �د شد__

…!	ه مرت\ه؟__

دلشورە و نگرا�L از ظاهرش هم ه�gدا.ن�اهش کردم

.بود

…!�له__

:فgnان �ه سمت من اومد و کنار تختم ا�ستاد و گفت

gف آوردین از h°Ó خ,� ممنون که زحمت کش,دین و

…!دل نگرون�تون هم ممنون
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اما فراز.و اینطور و در cمال ادب عذر فراز رو خواست

چشمهاشو رgز کرد و �ه سمت من اومد و �ا نوک

چرا زgر گردنت:انگشت اشارە فyم رو �اال آورد و گفت

خون مردە اس؟زgر چش �ه فgnان ن�اە کردم که

ە شدە بود MNدستهاش رو مشت کردە بود و �ه ما خ.

…!نم,دونم__

3K

1:21 PM

آە شبهای eد من

.ابروهای فراز درهم شد و چشم غرە ای �ه من رفت

رو ت6ش خون مردگ,ه:و �عد رو �ه فgnان کرد و گفت

…	ا �ا .)و ادامه نداد!دستهای اینم مشت شد.(

́� افتادە؟ L چه اتفا Mم�شه �گ�

مگه قرار بود اتفاق خاS ب,فته؟:فgnان کفری گفت !

!شما چه ا¥ارى دارgن آخه؟

ە شدند و فراز از ال �ه الی MNتو چشمهای هم خ

ا�ه فgnا e سوزن:دندونهای cل,د شدە اش گفت

.برات اهم,ت داشت این سوال برای تو هم پ�ش میومد

فgnا ناموس منه و:فgnان �ه شدت رو ترش کرد و گفت

من خودم ب�ش�N از هرکس د	گه ای حواسم بهش

شما نگران فرشته جان �اش. هست !…

فراز �ا چشمها�8 �ه خون �شسته �ه من ن�اە کرد
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مطمئ�L االن خو̂�؟:و گفت !

از این همه دل نگرو�L دلم غنج رفت و eمو �ه

عنوان تائ,د فرو آوردم و اون �عد از 	ه ن�اە تهد	د

L من کنندە �ه فgnان eی تکون داد و �ا گف��

م MNکرد و رفت.م Lªخداحاف .

L اون فgnان پوزخندی زد و رو �ه من کرد و گفت :�ا رف��

!چه �ه خودشم گرفته راس�� راس�� �اورش شدە که…

!م,خواد �ا تو �س½ت پ,دا کنه مثل شوهرها احساس…

.دل نگرو�L م,کرد

ە شد و گفت MNدفعه ی �عدی �ا:و کفری �ه صورتم خ

نم L MNون خودش �اهاش حرف مdز!…

ە شدم که دوdارە MNکش,دم و �ه کف دستم خ Ãمن آ

.�ه حرف اومد

__ !م,خوام برم برای ترخ,صت gم خونه… MNم!…

�اشه__ !…

از اینهمه ضعف و حقارت.ترس مبه �ه دلم �شست

دلم م,خواست فراز امروز انقدر عرضه پ,دا.خسته شدم

…!م,کرد که �س¡تمون رو بهش �گه اما ه,�Ù نگفت

فgnان و شا	ان �ا هم برگش�ند و شا	ان �عد از

نص,حتهای فراوان حyم ترخ,صم رو داد و من مرخص

اما ق\ل از اون 	ه e �ه فرشته زدم و �عد �ه.شدم

.همراە فgnان �ه خونه رفتم
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L رو �ارک کرد من واقعا ترسم گرفت Mان ماش�gnوق�� ف

L پ,ادە م�شد،گفت Mپ,ادە:و اون در حال,که از ماش�

…!شو

�ا ترس و لرز پ,ادە شدم و وق�� از بودن مامان و �ا�ا

.ناام,د شدم تر¼ �ه جونم افتاد و رنگ از روم پgnد

م تو اتاقم:وق�� وارد سالن شد	م آروم گفتم MNمن م

احت کنم �Nاس.

__ !الزم نکردە L تا ب,ام… Mبرو روی م\ل ¶ش�!…

�ا نا ام,دی ن�اهش کردم و �عد �ه سمت سالن �ذیرا�8 

.رفتم

gن م\ل �ا سس�� ولو شدم �Nک	گه نا�8 تو.روی نزد	د

.تنم نموندە بود که �خوام از خودم دفاع کنم

dت �ه سمتم اومد he ه لیوان	چند دق,قه �عد �ا .

…!زنگ زدم �ه کN̂ی خانوم االن برامون غدا م,ارن__

ە شد MNی تکون دادم و اون کنارم �شست و بهم خe.

__ !فgnا …!�اشو ب,ا روی این سه نفرە…

نه مر¼ جام خ�dه__ .

بهت م,�م �اشو:�ا اخم و تخم گفت !…

از جام �لند شدم و �ه اونجا�8 که اون اشارە م,کرد،

.رفتم و �شستم

دراز �کش:دوdارە ن�اهم کرد و گفت !…

آب دهنم رو قورت دادم و دراز کش,دم و �ه فgnان
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ە شدم MNاومد و کنارم �شست و �ا ل\خند بهم.خ

ە شد MNخ.

دس�ش رو که �ه.منم �ا ترس و لرز بهش ن�اە کردم

سمتم آورد سه م�N از جام پgnدم و اون دستم و رو

فgnا الÝ من پ�ش مرگت ¶شم که اینطور:گرفت و گفت

!تورو ترسوندم … !ب\خش منو ؟… h<می\خ

تند و تند eمو �ه عنوان تائ,د تکون دادم و فgnان

فgnا:دستم رو �لند کرد و ·شت دستم رو بوس,د و گفت

!تو همه ی دار و ندار م�L .منو ب\خش … L برای داش��

!تو جونمم م,دم م ا�ه 	ه تار مو ازت cم… MNمن م,م

!¶شه …!فقط بهم �گو منو �خش,دی …

!نرم شدە بود … !خداروشکر eی تکون دادم و…

فgnان م,خوام فراموش کن,م �� ب�نمون گذشته:گفتم !

!البته: �ا ذوق و شوق e تکون داد و گفت چرا که…

…!نه

و دوdارە بوسه ای ·شت دستم گذاشت و آروم بوس,د و

!�عد اومد روی مچ دستم �عدش آروم �االتر رفت که …

.خداروشکر زنگ خونه رو زدند

!آخ�ش آب دهنم خشک شدە بود و نفسم �اال…

…!نمیومد

من فوری.فgnان �ه سمت اف اف رفت و در و �از کرد

.از eجام �لند شدم و �شستم

مامان اومد؟
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.نه ع¾gزم کN̂ی خانوم برامون غذا آورد

!خداروشکر .از جام �لند شدم و �ه سمت هال رفتم…

!چرا �لند شدی؟ میومدم همونجا �اهم غذا…

.م,خورد	م

L راحت ترم!نه MNم,ان؟.روی م p مامان اینا !

_ L �اغ دا�8 .اصال نم,ان من و توهم فردا صبح!رف��

gم MNم.

!آهان .�اشه…

 L MNگ برنج رو همینطوری روی م	خت و دgبرام سوپ ر

.گذاشت

گفتم م,خوا	م.کN̂ی خانوم م,خواست ب,اد ردش کردم

  .تنها �اش,م

!خدا مر5م �دە … ¯ش م�شه ها L MNچ	ار ندە.این امشب c

…!دستمون شا�س آورد	م

مقداری از س��م رو.eم رو �ه غذا خوردن گرم کردم

کجا؟:سوا  ن�اهم کرد.خوردم و از جام �لند شدم !

!خسته ام م �خوا�م… MNم.

!برو �خواب:آÃ کش,د و گفت … !خسته ای ش½ت…

 MNخ�!…

م,خواستم درو از داخل قفل کنم اما.تو اتاقم وارد شدم

س,دم جری ترش کنم �Nمی.

·س 	ه آ	ه الòر¼ خوندم و �خودم فوت کردم و روی

در اثر آرام\خش خ,� زودتر از او�L که.تخت رفتم
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فکرش رو م,کردم خواب,دم و اصال �ه 	اد ندارم دوdارە

…!دچار cابوس ش\انه شدم 	ا نه

:فقط وق�� ب,دار شدم که فgnان از خواب ب,دارم کرد

!ع¾gزم ساعت هشته و تا �اغ دا�8 اینا خ,� راهه

؟ h<ب,دار م�

	ه دوش چند.�ا سس�� و کرخ�� از جام �لند شدم

ل\اس مناسب پوش,دم و c �ه e و.دق,قه ای گرفتم

L رفتم فgnان �ا ن�اە Mوضعم رس,دم و وق�� �ائ�

:خgnدارانه ای بهم ن�اە کرد و گفت

…!ماشا× چه خانو*

!اە …!نم,دونم چرا اینهمه �اچه خواری بهش نمیومد…

اما فقط ل\خندی بهش زدم و g¾deر انداختم و سوار

.ماشی6ش شدم و اون حرکت کرد

انقدر تحت تاثMN قرص ها و داروها بودم که �از فوری

.خوا�م برد و وق�� که فgnان صدام کرد ب,دار شدم

…!ع¾gزم ب,دارشو رس,د	م

!ای وای من چرا انقدر خوش خواب شدم؟

ی ن�ست ع¾gزم �خاطر آرام\خش های دیروزە L MNچ!

سامان و زندا�8 �ا.eی تکون دادم و �اهم وارد شد	م

.ورود ما �ه استق\ال اومدند

…!خوش اومدین…سالم…سالم

�درم هم.و �عد روdو¼ �اهم �ه سمت سالن رفت,م
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.اونجا بود

�درم.�ا اونها هم سالم عل,ک کرد	م و دور هم �شس�,م

؟:c �ه چهرە ام دقیق شد L̈ gnا جان مgnف

!نه �ا�اجان:�ا تعجب ن�اهش کردم چطور؟رنگ و…

…!روت پgnدە

ی:سامان موشyافانه ن�اهم کرد و گفت L MNان�ار از چ

.ترس,دی رنگ چهرە ات مثل شوکه شدە هاست

 L Mومرو گندە.فکر م,کن�e مdاتفاقا خ� !

!ا�شا× که همینه:سامان ل\خندی زد و گفت همینم…

!�ا	د �اشه .ح,ف �5 مثل تو پژمردە �اشه…

…!خ,الت راحت…ن�ستم

سامان ل\خند �ا محب�� بهم زد و چای رو که خدمتyار

منم بهش ل\خند زدم.تعارف کرد برداشت .

 Lمو برگردوندم که چشمهام �ه چشمهای برز�e

	ا خدا.فgnان افتاد …

خدا	ا آخه آدم اینقدر ضع,ف و زdون م�شه که ح�� 

!نتونه از خودش دفاع کنه؟ �ا cار دیروز فgnان چرا…

سم؟ �Nد �ازهم ازش ب	ا�!…

خودم هم!چرا عادت کردم هم�شه من کوتاە ب,ام؟

.د	گه از ̂� زdو�L خودم خسته شدم

L انداختم و �ه کف دستم Mم رو �ا ناراح�� �ائ�e

ە شدم MNخ.
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همه مشغول �ه صح\ت شدە بودند و ک> حواسش

.�ه من نبود

از جام �لند شدم و �دون جلب توجه �ه سمت �اغ

.رفتم

 MNادش �خ	ه.من عاشق این �اغ دا�8 بودم!	چون 

.محوطه برای �ازی ما �چه ها درست کردە بود

�ه 	اد اون روزها �ه سمت اون محوطه رفتم و روی

.االøلنگ �شستم

فقط رنگش.چون خصوS بود همون طور موندە بود

.c کچل شدە بود

وع �ه االøلنگ �ازی شدم he کش,دم و Ãآ!…

 هام روی ل\م �شست
X

Yاد �چ	ه � LÙل\خند تل.

L اومدم و �ه سمت تاب Mلنگ �ائ�øکش,دم و از اال Ãآ

رفتم که سامان رو د	دم روی تاب �شسته و آروم آروم

.تاب م,خورە و �ا ل\خند �ه من ن�اە م,کنه

.ل\خندی زدم و کنارش روی 	ه تاب د	گه �شستم

!p اومدى؟__

فgnا؟__

�له؟:ن�اهش کردم

__ !خوشحال ن�س��  …Ù,ق\ل از هر توض L Mبب�!…

.شا	د �ه چشم تو من 	ه ·° دا�8 کنجyاو فضولم

چهار پنج ماهه شدی.اما قبول کن دوس�ت دارم

!مثل 	ه م,ت هر چند من سه ماÃ بود ند	دە…
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!بودمت اما خ,� وقته د	گه اون شور و فروغ رو تو…

2.2K

3:17 PM

آە شبهای eد من

اصال ان�ار تو.چشمهای گرد وهم�شه متعج\ت ند	دم

ان�ار روحت مردە و فقط. حضور نداری.�اغ ن�س�� 

!جسمته که حرکت م,کنه ا�ه مش�y هست من رو…

L اصال دوست ندارم این رو.�ه خودت محرم �دون Mبب�

!��م اما منو مثل برادرت �دون من خ,� ب�ش�N از…

…!او�L که فکر ک�L دوس�ت دارم و خاطرت رو م,خوام

ە شد و گفت MNان: و �عد تو چشمهام خgnم,دونم که ف

اما چرا مقا�ل خواسته ی خانوادە ات.رو دوست نداری

؟ ن ا�س��

آÃ کش,دم و ن�اهمو �ه کف �اغ انداختم که یواش

.یواش برگهای زرد درخت رو مهمون خودش م,کرد

�� ��م؟__

.�گو که دوس�ش نداری__

.دارم__

ی؟__ MN÷س از �� ناراحت و دل·

فقط �ه عنوان:e �لند کردم و تو چشمهاش ن�اە کردم

!	ه برادر

́� زد و ه,جان زدە گفت ·س چرا �ه: چشمهاش بر
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؟بهشون �گو که اونو دوس�ش نداری
X

Y,عمه و عمو نم!

ی غMN از اون,ه که L MNبهشون �گو برنامه ی زندگ,ت چ

�گو م,خوای �ه سل,قه ی خودت.اونا برات ساختند

 Lا اینها از نظر تو زشت و غلط حساب.ازدواج ک�gnف

…!م�شن اما در واقع رفتار اینهاست که زشت و غلطه

اینکه تو قرن ب�ست و 	ک �خوان مثل عهد دق,انوس

L واقعا زشت و کgnه Lگه �ک�	د Y	 و ناف بر �Nدخ!…

!برای خودت م,�م جلوشون �ا�ست نزار فردا روزی…

 گذاش�� ح°ت این روزها تو
X

ùکه �ا تو ¼ سال

دلت ¶ش�نه که ای cاش اون موقع که میتو�ستم

ما فقط 	ک\ار �ه دن,ا م,ا	م.جلوشون * ا�ستادم

 م,کن,م
X

pک\ار هم زند	س چرا اون رو �ه م,ل و.و ·

 کن,م؟
X

pگران زند	راست و درست تو…خواسته ی د

چشمهاشون ن�اە کن و �گو اونو نم,خوای

؟__ L� L MNداری جوش خودت رو م!…

ش6,دین که م,گن انقدر ترس,دم که از ترس خرا�yاری

.کردم

L من شد Mدق,قا ع�! �ا این ن�,جه که خودم رو بزور…

.نگهداشتم تا ل\اسم �ه طور cامل خ�س �شه

L اومدم و سیخ ا�ستادم و Mاز هول از روی تاپ �ائ�

ە شدم MNان خgnپر از کینه و کدورت بهم.�ه ف Ãن�ا

انداخت و پوزخندی زد و �عد �ه سمت سامان برگشت
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.و �ا قدم ها�8 آروم جلو اومد

L اومد و گفت Mعاشق که:سامان از روی تاپ �ائ�

�ا¼h د	گه خودت برای خودت مهم ن�س�� راح�� 

…!و آسا�ش طرف برات مهمه

؟:فgnان پوزخندی زد و گفت h<عاشق 
X

Y,داری م

دارم راجع �ه عشق:سامان هم پوزخندی زد و گفت

نم L MNتو حرف م.

L ن�اهش کرد و گفت MNان تgnمن عاشق ن�ستم اما:ف

ی که مال د	گرانه نظر داشته L MNعادت هم ندارم �ه چ

ناموس eم م�شه!م,فه �� م,�م؟.�اشم !…

ی مال: سامان �ا همون پوزخندش جواب داد L MNچ

…!ک> م�شه که پول دادە �اشه و خgnدە �اشه

L عشق بودە �اشه MNح�� اون چ! اما ما دارgم راجع…

ن,م که مال ن�ست L MNه ا�سان حرف م	ه هم.�ه 	ماe

!ن�ست فقط 	ه ا�سان 	ه ا�سان که حق انتخاب…

�در.تو اونو نخgnدی که مال خودت �اشه.م,خواد

مادرهاتون از e جهالت و نادو�L 	ه اش�\اÃ رو

 h<کردند که تو داری دن\اله روی اونا م�! …!�ا�ا…

!تو که خارج رفته ای درک کن که دارgم تو قرن…

 م,کن,م
X

pک زند	ب�ست و ! این رسم و رسوم چرت…

!و کهن رو بنداز دور بزارgن �ه سل,قه ی خودتون برای…

!خودتون هم° انتخاب کن,د …چرا �ا زور و…

گوش:فgnان 	قه اش رو گرفت و اونو �ه دیوار ک�dوند
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�yف �Nکن دک! من که م,دونم همه ی این جوش ها…

 L� L MNــهت ��م من آدامسم.رو برای خودت مdاما بزار

رو هم درم,ارم م,چسبونم �ه cالم و دوdارە استفادە

L که تو برش داری.اش م,کنم Mتف نم,کنم زم� !…

!چرت نگو مرت,که:سامان هلش داد و گفت دق,قا…

 L� L MNزر م Lمثل مردای چاله م,دو�! ح,ف اون…

 که تو رف�� 
X

Yفرن!…

دوست:فgnان مش�� حواله ی صورÓش کرد و گفت

اشتم االن ناموسمو دودس��  L MNتمو جا م MNداش�� غ

!تقد	م تو م,کردم؟

�ا مشت فgnان سامان دو قدم �ه عقب رفت و �عد 	ه

.مرت\ه �ه سم�ش هجوم آورد و �اهم دست �ه 	قه شدند

.از ترس الل شدە بودم و قادر �ه حرکت و حرف نبودم

�عد از چند ثان,ه �ه خودم اومدم و �ه سم�شون رفتم و

!فgnان:�ازوی فgnان و گرفتم … L Mتوروخدا ¶س کن�!…

ون کش,د گفت MNان �ازوش رو از دستم بgnس کن:ف¶ !…

ە ی هرزە �Nدخ! �°ە �ا	د از �غل این و اون جمعت…

.کنم

خفه شو:سامان دوdارە �ه سم�ش هجوم آورد و گفت

!آشغال … L� L MNا داری حرف مgnراجب ف!…

س,د.و دوdارە 5الوgز شدند MNا.زورم �ه ه,چکدوم نم�

دو �ه سمت سالن رفتم و دا�8 و �ا�ا رو صدا کردم و

.�ا گgnه ازشون خواستم اونارو از هم جدا کنند
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دا�8 و �ا�ا �ه سمت �ارک دوgدند و من �ا گgnه روی

.�له ها �شستم

؟:زندا�8 کنارم �شست و گفت Lع�	شدە  �� !…

�ح�شون e �� بود؟

.و من �ا گgnه فقط eم رو تو دستهام پنهون کردم

!دلم آرامش م,خواست  همون آرام>h که تو خونه…

انه ی فراز داشتم MNی فق.

صدای eز�ش های دا�8 رو که ش6,دم e �اال آوردم

و دوتاشونو د	دم که �ا e و صورت خو�L و لنگ

.لنگون �ه سمت ما * اومدند

مادرم �ا د	دن فgnان تو صورÓش زد و همونجا نقش

L شد Mدند جز من.زم�gهمه �ه سم�ش دو !…

!هه  e من اومد،غش…
X

pوق�� �ال�8 �ه اون بزر

حاال �ا د	دن e و صورت زخ ·°ش ضعف.نکرد

.کرد

!مامان ازم 5ال	ه نکن که قدر نم,دونم اما قبول کن…

ە MNهیچ کس جای تورو برای من نم,گ! ا�ه عشق و…

عالقه ی فgnان �ه من نبود زنعمو اونقدرهام برای من

.ارزش قائل نم�شد

فgnان مادرش رو �غل کرد و �ه سمت سالن برد و

	ه آب قند ب,ارgن:خطاب �ه زندا�8 گفت !…

Yل پزش	سامان هم �ه سمت اتاقش رفت و �ا وسا

.اش برگشت
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من سا³ت و آروم گوشه ای ا�ستادە بودم و بهشون

.ن�اە م,کردم

فgnان شونه های مامان رو ماساژ م,داد و سامان

.معاینه اش م,کرد

�اری ن�اە فgnان �ه چشمهای من افتاد و �ا ناراح�� 

.و کدورت چشم غرە ای بهم رفت و ن�اهش رو گرفت

.پوزخندی روی ل\م �شست و رومو ازشون گرفتم

خ,� دل خوش ازشون داشتم حاال برام ادا و اطوار

.هم * آد

اما خدا�8 اش از حق نگذرgم از وق�� که 	ادم * آد

Ĺ بود شMN مnغ رو.فgnان حا* و همراهم بود فقط cا

ی ها�8 که در حقم م,کرد اما MNخوام �ا همه ی سختگ�

.برام فراهم م,کرد

اشت L MNمبودی نمc تو اون چندسا  که ایران بود برام

…!چه از مح\ت و چه از لحاظ مادی

های فام,ل فقط �Nد ا�ه فراز نبود من هم مثل دخ	شا

.منتظراشارە ی اون * بودم

!اما االن من فقط متعلق �ه کس د	گه ام ن\ا	د ح�� …

…!�ه این موض�ع فکر کنم

آÃ �لند کش,دم و eمو �اال آوردم و �ه مامان ن�اە

نم,دونم چرا پوزخندی.کردم که مثال �ه هوش اومدە بود

.روی ل\م �شست که �ا ن�اە مواخذە گر �ا�ا روdرو شدم

L ن�اهش کردم MNه آم	من هم 5ال.
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اما زنت رو �ه من.تو �عد از مامان تنها پناهم بودی

…!ترجیح دادی

!هه … !هه …!اما زنت ·°ش رو �ه تو ترجیح م,دە…

!هå روز5ار …!عجب گردش جال̂� داری…

…!�عدش ·° این زن دن,اشو م,خواد �ا من ¶سازە

2.7K

3:17 PM

آە شبهای eد من

!اوففف .اصال حال و حوصله ی خودمم د	گه ندارم…

!ای cاش * شد از جمعشون جدا شد ای cاش…

.سامان �ه دن\الم نمیومد

!هر چند �ه قصد حما	ت و دلسوزی اما ای cاش…

.میتو�ستم تا غروب تنها �اشم

!البته مثال.مادر �ه هوش اومدە بود چون مثل �ل\ل …

وع �ه حرف زدن کردە بود و تو گgnه هردو تا ·° he

.هارو �ازخواست و مواخذە م,کرد

گو¼h مو برداشتم.د	گه از حوصله ام خارج شدە بود

.و �ازش کردم و خودمو �ا اون eگرم کردم

صفحه ی اسمسها رو �از کردم و �ا د	دن پ,ام فراز

.قند تو دلم آب کردند

__ ا�ه.فرشته رو �ه خونه آورد	م!فgnا جان سالم

ل در خدمتتون,م L LNم L Mدن هست�	ل �ه د	ما.
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تو چه م,دو�L دارە �ه من.کج خندی روی لبهام �شست

!�� م,گذرە

آخه:همونطور که �ه داخل دف�N ن�اە م,کردم،گفتم

چرا؟

ب,ا برو تو:دستم رو گرفت و همزمان وارد شد	م

 h<متوجه م�.

	ه آقا�8 ·شت لب تاپ �شسته.و �لند سالم کرد

.بود

__ �فرمائ,د.سالم عل,yم .

م,خواس�,م 	ه ص,غه:فgnان کنارش ا�ستاد و گفت

.ی محرم,ت �خون,م

عقد؟:حاج آقا eش رو �لند کرد و گفت

�له؟__

ە ان؟__ L MNخانوم دوش

چطور؟:فgnان �ا تعجب گفت

ە اجازە ی �در الزمه دارgن؟__ L MNبرای دوش

خMN اما راLS ان:فgnان پنچر شد .

حتما �ا	د خودشون حضور داشته �اشند 	ا__

 L Mبر اجازە ی ا�شون داشته �اش� Lالتنامه ی مب�cو.

!اوە 5لوم از ¶س خشک شدە بود �ه سوزش افتادە…

 کش,دم.بود
X

pآسود eاز Ãآ .

؟:فgnان مک�ç کرد و �عد آروم گفت موقت �� ص,غه…
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ی موقت؟

حاج آقا eش.آب دهنم �ه 5لوم افتاد و �ه eفه افتادم

رو �لند کرد واز ·شت عینک �ه چشمهای گرد شدە ی من

ن�اە کرد که از ترس چند�ار eم رو �ه عنوان ن�L تکون

.دادم و �عد �ه فgnان ن�اە کردم

ە ان جایزە که__ L MNواجب ن�ست اما چون خانوم دوش

.اجازە داشته �اشن وگرنه معص�ت �ه حساب م,اد

__ معصی�ش �ا من؟.مهم ن�ست

فgnان؟:دس�ش رو گرفتم و گفتم

ی �ه سمت من برگشت و گفت L MNا ن�اە ت�:Ã چ,ه

؟ Lان م,ک�gnان فgnف!…

من نم,خوام ص,غه:تموم ارادە امو جمع کردم تا ��م

.¶شم

تو غلط:�ا عص\ان�ت �ه سمت من برگشت و گفت

 Lمگه دست توئه؟!م,ک� …

اما من دوست ندارم:ابروهام درهم شد و آروم گفتم

.ص,غه ¶شم

در این صورت خود!·° جان:حاج آقا �ه حرف اومد

!عقد �اطل … !چه برسه �دون اجازە ی �در شما اول…

L �عد Mکن� LSعروس خانوم رو را…

فgnان دستم رو گرفت و منو �ه 	ه گوشه کشوند و

́� ب,فته که اسم روش:گفت فgnا نم,خوام ب�نمون اتفا

…!¶شه حروم
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اما تو داری: �ا �غض ن�اهش کردم و اون ادامه داد

.مجبورم م,ک�L تا �ا جN̂ این cار و انجام �دم

مگه ازدواج هم.دوست ندارم.نم,خوام:لب ورچ,دم

!زورgه؟

!فقط 	ه دل,ل ب,ار:�ازومو گرفت و فشار داد فقط…

Y	! … !نه … !بزار خودم ��م فقط �خاطر اون ·°ە ی…

!جعلق؟ !مگه نه؟…

p؟:چشمهام گرد شد !

L زنداداش؟__ …!همو�L که بهت م,گف��

�ا	د بهش م,گفتم.االن وق�ش بود .

__ !فgnان …  L Mبب�! از اینجا بgnم �اهم صح\ت کن,م…

خوب؟

!ه�شش:دست روی بی�L اش گذاشت نم,خوام…

 .ه,�Ù ¶شنوم
X

pاز من هر کس تو زند MNا ا�ه غgnف

!ات �اشه 	ا من �ا	د زندە �مونم 	ا اون !اوp؟…

�له:آب دهنم رو قورت دادم و گفتم !…

.دوdارە دستم رو کش,د و �ه سمت حاج آقا برد

__ L Mص,غه رو �خون� L Mلطف کن�!…

حاج آقا ن�اÃ �ه صورت آوgزون من انداخت و

شناسامه هاتون؟:گفت

حا̂� قصد اذ	ت:فgnان پوف cالفه ای کش,د و گفت

871



!�دون شناسامه �خون!داری ها .فقط حاللمون کن…

آت�شت:حاج آقا چشم غرە ای �ه فgnان رفت و گفت

!خ,� تندە جوون … شناسامه!اجازە ی �در و که نداری

دخ�N ب,چارە هم که وضعی�ش معلومه!که نداری !…

؟__ Lنم,خو� 
X

Y� م,خوای Lع�	

!نه:حاج آقا محyم گفت ا�ه حداقل عروس راLS بود…

ی و  اینطوری نه L MNه چ	!…

!�اشه__ …  Lگه.هرجور که صالح م,دو�	م جای د MNم

́� افتاد این رو �دون که L ما اتفا Mو  ا�ه �شد و ب�

…!فقط و فقط تقصMN شماست

L :حاج آقا �ا ل\خند مل,Ù ن�اهش کرد و گفت Mش�¶

L که ان�ار آت�شت خ,� تندە Mجوون ¶ش�!…

اسم و فام,لت رو �گو ب¡ینم:و �عد روdه من کرد و گفت !…

…!من فقط ن�اهش کردم �ا چشمهای گرد شدە

فgnان �ه جای من حرف زد و حاج آقا اسم و فام,لم

!رو تو cامپیوتر وارد کرد و �عد کد م� خواست

!نفس عم,�� کش,دم و �ا ¶سم اللÝ تو دلم گفتم

مک�ç کرد و �ه ما.	ه ن�اە دقیق �ه cامپیوترش انداخت

.ن�اە کرد و �عد دوdارە ن�اÃ �ه cامپیوترش انداخت

__ !ن شه !شمارە م� ات اش�\اهه…

.فوری جواب دادم

…!نم,دونم__

!گناهش �ای من:ن�اÃ �ه من کرد و گفت بgnن و…
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L فردا �ا شناسامه هاتون Mهرجور م,خواین �اهم �اش�

…!برگردین

فgnان کفری دست من رو گرفت و منو �ا خودش

ە ی احمق:کشوند و زgر لب غر زد �Nدخ! نم,دونم…

!چه مرگته …!تو این مد  نبودی…

و �عد میون راە تو �ا�رد �له ا�ستاد و منو �ه دیوار

و  هر�� هست این رو �دون تو:ک�dوند و گفت

 Lمال م�! Lه نام م��! ارم اسم کس د	گه ای… L MNنم

L �اش.روت ب,فته þاین رو مطم� .

دارە cم cم دیوانه م�شه.و من فقط e تکون دادم !…

سم MNدارم �ه حرف زنعمو م! ی �فهمه… L MNد چ	اون ن\ا!…

فقط در سکوت ن�اهش کردم و اون هم ان�ار �ا تهد	دش

خاطر جمع شد که منو حسا̂� ترسوندە، دوdارە دستم

L کشوند Mرو گرفت و منو �ه سمت ماش�.

L هم سکوت محض حyمفرما بود و من از درون Mتو ماش�

خون خونم رو م,خورد که �ا این وضع,ت این من چطور

.تو اون خونه دووم ب,ارم

…!خدا	ا خودت �ه فgnادم برس

وق�� �ه خونه رس,د	م نای پ,ادە شدن نداشتم اما از

ترس اینکه م\ادا پ�ش خودش فکر و خ,ا  �ه ذه6ش

برسه،�ه زور پ,ادە شدم و وق�� وارد خونه شد	م آروم

احت کنم:و زgر لب گفتم �Nمن م,خوام اس .
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اونم زgر لب �اشه ای گفت اما وق�� �ه �له ها رس,د	م،

gم محLÚ و 	ا!فکرهاتو �کن:�ا تحyم گفت MNا م	فردا 

L �اال Mه مامان و �ا�ا م,گ,م که زودتر برامون آست��

…!بزنند

فقط گوش دادم و �عد از تکون دادن eم از �له ها �اال

.رفتم

وق�� �ه اتاقم رس,دم در و از داخل قفل کردم و روی

.تختم �شستم

!خدا	ا … !تو پناهم �اش تو خونه ی خودم انقدر غgn\م…

!که �ه ک> چشم ام,د ندارم eمو �لند کردم و روdه…

.سقف اتاق کردم

!مامان …  MNدستمو �گ! نزار تو این �حبوهه حس کنم…

!که راە د	گه ای جز مرگ ندارم .دارم cم م,ارم…

L تو خودم جمع شدم Mروی تخت چم¹اتمه زدم و مثل جن�.

ستم n̄اشکهام تمام صورتم رو گرفته بودند و هر�� م,گ

.س\ک نم�شدم

از جام �لند شدم و قرص آرام\خ>h .�ه هق هق افتادم

ن�اهم.رو که شا	ان تج�gز کردە بود رو �ه دست گرفتم

�مونم و شاهد اینهمه.که روی جلد رفت مکث کردم

!اتفاق شوم �اشم ؟ … م و 	ه آە برای �ازموندە. MNم,م

ارم L MNها م.

L قرص رو که �از کردم ل\خند فراز رو �ه 	اد آوردم Mاول�

.و دستم لرزgد
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آخgnن پناÃ که �ا �ه 	اد.ان�ار تنها ام,دم شدە بود

!آوردن اسمش ل\خند روی لبهام م�ش�نه ح�� …

…!	ادآوری ل\خندش هم دلم رو قرص م,کنه

همون 	ه دونه رو �اال دادم و 	ه لیوان آب روش خوردم

.و دراز کش,دم

رفتم تو.گو¼h مو �از کردم و اسمسهارو در آوردم

!خلسه … سالم عشقم:زدم رو اسم فراز و نوشتم .

سالم:فوری جواب داد .

چطوری عشقم:دوdارە نوشتم .

فgnا؟:دوdارە فوری جواب داد

…!!!جون دلم عشقم

؟ …!خود��

!خودمم نفس.آرە فداÓشم .تو اتاقمم دروهم ¶ستم…

حالت خ�dه؟

.مر¼

!خوب ن�س�,اا .	ه زنگ بزن ب¡ینم…

.نمیتونم حرف بزنم

L شم þفقط �گو الو که مطم�.

الو؟:فوری جواب داد!شمارە اش رو گرفتم

فراز؟:آروم گفتم

!جون دلم؟:ان�ار جون گرفت …Ýونت برم الdnق!…

cاشY!چقدر دلم برا صدات تنگ شدە بود عشقم 

L د	گه م,خواستم MNه چ	فدات ¶شم خو̂�؟.از خدا  Ýال
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اهوم:آروم گفتم .

__  Lمن م,�م تو گوش کن.تو نم,خوای حرف بز�.Ýال

 ام.من قdnونت برم
X

pتموم زند! دلم برات 	ه رgزە…

3.1K

3:19 PM

آە شبهای eد من

!شدە ا�ه تو�س�� و وقت کردی �° ب,ا این وری…

!من فقط ب¡ینمت gن اطالع… MNا�ه از جاها�8 که م

دارى 	ه خN̂ �دی من م,ام تو راە هم که شدە

L برام cاف,ه Mا جان تموم چشم.می¡ینمت و هم�gnف

 تو هس�� 
X

pه.ام,د من برای ادامه ى زند	ادت نرە 	

گوشه ازدن,ا 	Y هست که شبهاشو �ه 	اد تو صبح

.و روزهاشو �ا خاطرات تو شب م,کنه

دلم برای د	دنت 	ه رgزە شدە اما خودم رو قانع م,کنم

…!�ه داش�نت

L که دارمت برای من cاف,ه Mهم�! تو تموم اون دعا�8 …

 L هس�� که خدا شامل حالم کردە و من �ه خاطر داش��

…فgnا تو…تو �ه خودم * �الم

�ا نوای آرام\خش فراز خواب,دم و وق�� �ه هوش اومدم

.که 	Y تند و تند �ه در م,ک�d,د

از جام پgnدم و ق\ل از اینکه درو وا کنم گو¼h مو پنهون
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فgnان �ا ابروها�8 درهم ·شت.کردم و �عد در و وا کردم

.در بود

!چرا در و قفل کردی؟ !چرا جواب نم,دی؟…

.ب\خش,د خواب بودم

ن�اÃ �ه صورت برافروخته ی من انداخت و آÃ از

 کش,د
X

pآسود e.

خو̂�؟

.خ�dم

…!ب,ا شام �خور

.چشم

ل\خند �ا محب�� زد و �ا ·شت دس�ش صورتم رو نوازش

.کرد

مک�ç کرد و.�ه طور نامحسوس خودم رو عقب کش,دم

L شام �خورgم:�عد گفت Mضعف.ب,ا �ائ� 
X

Yاز گرسن

 �Nکردی دخ!…

.�اشه چشم

.آفgnن

L رفت Mکردم تا برە و �عد.و خودش �ه سمت �ائ� N̂ص

دوdارە در و قفل کردم و فوری برگشتم و تموم

.اسمسها و تماسها رو �ا� کردم

.�عد اینکه خوا�م بردە بود،اسمس دادە بود

Y	 من و �دون که 
X

pخوب �خوا̂� تموم ام,د زند
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!هست �ه شوق د	دن تو ثان,ه هارم م�شمارە دوستدار…

…!ا�دی تو فراز

 L Mکش,دم و از جام �لند شدم و �ه سمت سالن �ائ� Ãآ

.رفتم

هفت.	ه ن�اە �ه ساعت کردم.ماور و �در رس,دە بودند

.شب بود

L رو م,چ,د که من e رس,دم MNار مyسالم:خدمت .

.مادر �ا مح\ت جوا�م رو داد و �در فقط ن�اهم کرد

منم ن�اهش کردم تو ن�اە جفتمون 	ک دن,ا حرف

!بود اما هر دو خ,� geــــع ن�اهمون رو از هم…

L این س,د	م که �ا گف�� �Nگرفت,م ان�ار هردو از این می

اما آخر تا �ه p؟.حرفها همو از دست �د	م !…

ە MNشستم و �ه ¶شقاب جلوی دستم خ� L MNشت م·

ک> کنارم �شست و من �ه هوای این که �درە،.شدم

ل\خندی بهم زد و.اما فgnان بود.e �لند کردم

!�ه مامان گفتم گرسنه ات شدە:گفت ناهار هم…

…!نخوردی

.ل\خند محوی زدم و فوری ن�اە ازش گرفتم

·س از.اصال م,لم �ه غذا نم,کش,د اما مجبور بودم

ترس فgnان چند لقمه ای رو خوردم و �عد �ه خاطر

ترس و اجتناب از پ�ش اومدن حرفهای احتما 

من آرام\خش خوردم خوا�م گرفته:Óشکر کردم و گفتم !

ب\خش,د که نمیتونم ¶ش�نم و �ه اتاقم رفتم و 	ه قرص
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عالم ̂� خN̂ی از این.د	گه برداشتم و خوردم

ە �Nعالم که فقط زورە به!…

احت کردم که راس ساعت هشت �Nاونقدر دیروز اس

.صبح از خواب ب,دار شدم

همه خواب بودند جز من و.آروم 	ه دور تو خونه زدم

!�در کت رفته بود و من… he درم که �ه�…

	ه ص\حونه ی مختÚ و مف,د.	ه فکری �ه eم زد

کت �در he خوردم و فوری ل\اس پوش,دم و �ه سمت

.رفتم

�ا�ا هست؟!سالم خانوم انعا*

�له �فرمائ,د.سالم خانوم .

ن�اە �درم �ا سوال.دو تا تقه �ه در زدم و وارد شدم

.روی من چرخ,د

.سالم ع¾gزم

.سالم

…!چه خN̂؟…اینجا…تو

دیروز تو راە:آÃ کش,دم و روی م\ل روdروش �شستم

برگشت فgnان منو �ه 	ه محLÚ خونه برد تا 	ه ص,غه

.ب�نمون �خونه

؟:چشمهای �در گرد شد �� !

فgnا

L بودە Mهم�شه هم�! …  MNتحق! تحقMN از همه ى اون…
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…!کسا�8 که ادعاى دوست داش�نم رو م,کردند

س,دم فراز چه کردە که من بهش �Nه روزى از خودم می	

!دل ¶ستم  … !دارم عل�ش رو م,فهمم فراز �اعث شدە…

L �ه خودم برسم Mق�	بود من �ه !…

فراز منو �ه این �اور رسوندە بود که من هم موجود	ت

!دارم … !من هم شخص�ت دارم من رو �خاطر خودم…

!* خواست �ا تموم وجودش عاشق ک> شدە بود…

 L …!که ه,�Ù نداشت جز 	ک تن خا  براى پیوس��

من �ا قبول فراز بهش لطف کردم اما اون لطف منو

L ک> الیق دوست!�ا عشق معاوضه کردە بود Mهمچ�

L نبود؟ .…!دوست داش��

…!وارد اتاقم شدم و درو بهم ک�d,دم

هنوز چنددق,قه اى نگذشته بود و من هنوز ل\اسم

رو در ن,اوردە بودم که در زدند و ·شت بندش مامان

.�ا 	ه سی�L چاى وارد شد

…!سالم مادر

!هیچ وقت از این لطف ها ن کرد مطمئنم دستور…

!فgnان بود

…!سالم مامان

…!کجا رف�� e ص\Ù؟

!ن�اهش کردم … !eد و عمیق  … 	خردە خودش رو. 

.جمع کرد و �ه زور ل\خند زد

ون بودم؟ MNب!
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ە �ه هوش اومد؟ �Nاون دخ!…

…!	Y دوروزى م�شه

!خوب خدارو شکر … !چشم مادرش روشن ب,ا…

L �خور MNچ	 L Mای��! .گرسنه ات شدە…

م MNس! .…!	ه دفعه ناهار م,خورم…

ون رفت MNنزد و از اتاق ب Ĺ !حر

دوdارە �عد از چند دق,قه در زدە شد و ای6\ار فgnان

.وارد شد

!خشک و سخت.ن�اهش کردم …!	خردە معذب بود…

ە بودم!اومد و روى تخت �شست MNهمچنان بهش خ !

ە L MNچ! …!م,ای بgnم د	دن فرشته؟…اممممم…

.ن�اهش کردم

…!چرا؟

…!مگه نگف�� �ه هوش اومدە؟

…!اومدە

!خوب ·س بgnم د	د�ش

!چرا؟

حالت خ�dه؟:مستاصل ن�اهم کرد !

.خ�dم

!خودت رف�� د	د�ش؟

!نه هنوز

؟ Lس چرا انقدر سوال * ک�·!

!براى تو چه اهمی�� دارە؟
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خوب براى من اهم,ت ندارە اما چون واس تو مهمه

�ه هر حال ما 	ه خانوادە ا	م!م,خوام که �ا هم بgnم !

 تکون دادم و گفتم
X

ùى از روى ̂� حوصلe:اشه�

!هروقت خواستم برم خN̂ت م,کنم

gم؟ MNامروز نم!

!چشه؟ …!چرا انقدر ا¥ار دارە؟…

خو̂�؟:�ه سم�ش برگشتم !

 ل\خندى زد و گفت
X

Yارە چطور؟:�ا دس�¹اچ !…

ە شدم MNد و عمیق بهش خe: ان�ار خوب ن�س�� !…

!نم,دونم .…!�اشه هروقت خواستم برم بهت م,�م…

!و �عد یهو 	ه فکرى �ه eم زد �ه سم�ش برگشتم…

ا�ه خ,� تما	ل:و �ه اون که �ه سمت در * رفت گفتم

gم MNدارى امروز م!…

�اشه:�ا ذوق و شوق �ه سمتم برگشت !…

�ا هجوم افyار ش,طا�L �ه ذهنم ل\خند محوى رو ل\م

…!�شست

 زنگ 	ا رو* روم
X

Yا زن	!…..

مامان__ !…

جانم؟__ !…

ى شدە؟__ L MNچ !

…!نه ع¾gزم__

؟__ Lمطمئ�! آخه فراز و خونوادە اش خ,� خوب …
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!�ه نظر م,ان !چرا شما خوشتون نم,اد…

__  !..نم,دونم
X

Yد �خاطر اینه که از لحظ فرهن	شا

…!�ه ما نم,خورن

؟
X

Yفرهن! … متعجب بهش!..مادر من و این حرفها؟

ە شدم MNاون هم هول و دس�¹اچه از جاش �لند!خ

!کجا م,خواین بgnن؟:شدو گفت … !بgnن د	گه ور…

2.5K

10:47 AM

آە شبهای eد من

…!دل من �شس�� که �� ¶شه

 L Mون اومدم و از �ای� MNخونه ب L �Nاز جام �لند شدم و از آش

ى؟:سالن فgnاد زدم L¥ا جان حاgnف !…

کجا؟:فgnا جواب داد !

…!نم,خوا	م بgnم؟__

!االن؟__ …!زود ن�ست؟…

تا برس,م 	Y دوساعت راهه__ !…

!�اشه__ …!االن حا¥L م�شم…

L اومد Mــــع �عد تر5ل ور5ل �ای�gک ر	و ! اما احساس…

!* کردم مادرم c دس�¹اچه است �ا اینکه تموم…

حواسش پ�ش ما بود اما خودش رو �ه cارش eگرم

!�شون * داد … خداحافLª کرد	م و خارج شد	م. !…

ل\خندى بهش زدم و درو براش �از کردم و اون هم �ا

883



…!مح\ت ل\خندى بهم زد

نم,دونم احساس * کردم 	ا واقعا اینطور بود که

!هروقت اس از اونها میومد اینطور مهdnون * شد

!خونه اشون ق,طgnه بود اما نم,دونم چرا فgnا زgاد…

!آدرس رو �لد نبود

؟__ !تا �خال خونه اشون نرف��

نه:مک�ç کرد و گفت !..

!ل\خندى روى ل\م �شست نم,دونم چرا از اینکه تا…

…!�حال خو�شون نرفته بود c خ,الم راحت شد

!	ه آ�ارتمان چند ط\قه که نم,دونم ط\قه ى چندم بود

تموم حواسم پ�ش فgnا بود که �ا اون ل\خند قشنگ

…!آرام\خشش �ه آسا�سور زل زدە بود

م MNاش میتو�ستم دس�ش رو �گc اى! …åه!…

…!وق�� زنگ زدم شا	ان درو وا³رد

!�ه �ه__ … !ب¡ی6,د p اینجاست … سالم عل,yم. !…

!�فرمای,د__ …!�فرمای,د داخل…

.و از جلوى در کنار رفت و ما داخل شد	م

__ !سالم L شما؟… M�dخ�!

__ ؟ L M�dممنونم شما ح�! p L اومدە… Mفراز ب,ا بب�!

ون اومد MNخونه ب L �Nو فراز از آش!

__ !سالاااااام …!خوش اومدین…

!�ه سم�ش رفتم و �ا هم دست داد	م و ما رو �ه…

.سمت �ذیرا�8 راهنما�8 کردند
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!�ه سم�ش رفتم و �ا هم دست داد	م و ما رو �ه…

.سمت �ذیرا�8 راهنما�8 کردند

؟__ L !مادر ن�س��

L : شا	ان گفت مجلس دعوت بودند اونجا رف�� !

ب\خش,د ما �دموقع مزاحم شد	م!�ه سالم��  !

L خ,� هم خوش اومدین Mاصال این حرف رو نزن�!

خونه رفتند L �Nو جف�شون �ه سمت آس!…

ە شدم MNان �شستم و �ه سالن خgnمن کنار ف!…

!	ه خونه ى تجمال��  اصال �ه رفتار سادە و ̂� …

تyلفشون نمیومد که تو خونه ای �ه این تجمالت

 کنند
X

pزند!…

…!کرد و cارشون 	خردە �ا حرف مادر من تناقض داشت

 * کردند و اونقدر
X

pخونه اى زند L Mتو همچ�

!متواضع بودند؟ !هرچند اونها دوستهاى فgnا بودند…

خوب ·س �ا	د رفتار کردارشون متواضع و ̂� تyلف

!�اشه چون معموال دوستها مثل همند وگرنه دوس�� …

́� ن موند .…!زgادى �ا

 Lشون �ا سی� Y	 ه دست وارد شدند و� Lهردو سی�

…!چاى و 	Y د	گه �ا میوە و پ�ش دس�� 

!ل\خندى روى لب جفتمون �شست

فرشته جون خ�dه؟:فgnا گفت !

!خ�dه:شا	ان جواب داد … !خداروشکر !االنم خواب,دە…
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چه عجب 	ادى از ما کردین؟!�لند شه م,اد خدمتتون !

از 	اد نرفته بودین:فgnا ل\خندى زد و گفت !…

اومد	م خN̂ نامزد	مون رو بهتون:و من �ه حرف اومدم

!�د	م … . L Mدو�س�,م شمام خوشحال * ش� * !….

…!سی�L تو دست فراز cامال تکون خورد

شا	ان که خم شدە بود میوە بردارە eجاش سیخ

ە شد MNشد و �ه ما خ! …!اول �ه من و �عد �ه فgnا…

…!·س حدسم درست بود

ی این میون درست ن�ست L MNه چ	!….

ە شدم و  اون MNان خgnمات و مبهوت �ه دهن ف

.�ا ل\خندى ملیح �ه من ن�اە م,کرد

.eم رو �لند کردم و �ه شا	ان و فراز ن�اە کردم

!فراز هم �ه دهن من و فgnان ن�اە م,کرد

شا	ان �ا تک eفه ای سå کرد خودش رو از اون

!اهه:شوک درd,ارە !واقعا؟ …اممممم… خ,�…

!خوشحالم کردین …!م\ارک…

!ممنونم:فgnان آروم خند	د و گفت راس�ش رو …

��م قرار بودد�شب 	ه ص,غه ی محرم,ت ب�نمون

.خوندە ¶شه که متاسفانه بنابر دال	� �شد

.چشمهای شا	ان د	گه از این حد �ازتر نم�شد

ە MNان خgnب,چارە الل شدە بود و فقط �ه دهان ف

.ن�اە م,کرد
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Ãاما فراز سا³ت و ̂� حرکت �ه من ن�اە کوتا

انداخت و �عد درحال,که دس�ش رو مشت * کرد

.g¾deر انداخت

فgnان:�ه خودم اومدم 5لو�8 صاف کردم و گفتم !

…من

L ن�اهم کرد که الل شدم MNچنان �ا چشمهاش ت.

L دارم؟ !جای خردە گرف�� … !نه هر ک> جای من…

بود�ا 	ه حساب eانگش�� متوجه م�شد اوضاع

…!چقدر وخ,مه

L ما ن�ست Mقراری ب� L Mان همچ�gnمیتو�ستم ��م ف

º و قانو�L منه he °و فراز هم! اما �عدش 	ا…

…!فgnان زندە م,موند 	ا فراز

شا	د االن دونفر بودند و زورشون �ه فgnان م,چdn,د

و  م,دو�ستم این حرف من فgnان رو �ه مرز جنون

سوند و �عدها �ال�8 	ا �ه e خودش و 	ا �ه MNم

.e فراز * آورد

.·س لب فرو ¶ستم و ه,�Ù نگفتم

اون ب,چارە �ا درک و شعورتر از این.فراز درcم م,کرد

اما روی اونجا موندن د	گه برام نموندە.حرفها بود

.بود

صدای.نمیتو�ستم e �لند کنم و �ه ک> ن�اە کنم

L �لند کرد MNسالم:سالم فرشته ن�اهم رو از روی م

…!زنداداش

887



فرار فوری �ه eفه افتاد و فرشته �ا د	دن فgnان

سالم فرشته:اما فgnان ل\خندی زد و گفت.یخ کرد

خو̂� شما؟!جان

فرشته درحال,که سå م,کرد خودش رو دوdارە �ه

!ای وای سالم:دست ب,ارە،سالم کرد ب\خش,د اصال…

.شمارو ند	دم

__ حالتون خ�dه؟.مهم ن�ست

__ !شکر ؟… L M�dشما خ�!…

.هم زمان �ه هم رس,د	م و اون محyم �غلم کرد

L خN̂ نامزدی مارو__ Mحتما شمام خوشحال م�ش�

…!¶شن�gن

فgnان؟:ای6\ار cالفه �ه سمت فgnان برگشتم و گفتم

!اع:اما فرشته ̂� توجه �ه من گفت !م\ارکه … �ا…

p؟

…!فgnا__

e ان ترمز زد و ا�ستاد که من �اgnوسط خ,ابون ف

؟:فgnاد زد. تو ش�شه رفتم و برگشتم �� گف��

L های ·شت eمون بوق رو �°ە کردند و اون Mماش�

!مجبور شد دوdارە حرکت کنه … ؟ !اما چه حرک�� من…

.�ه صند  چس¡,دم و نفسمو ح½س کردم

ل �Nقا�ل کن MNع�� غe پ,چ,د و �ا ºه فر	عت تو e ا�

.�ه راهش ادامه داد
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فgnان:زgر لب زمزمه کردم .

ه�شش:انگش�ش رو روی لبهاش گذاشت و گفت !…

!ه�شش …!تو حرف نزن…

ل.سکوت کردم و �ا ترس �ه صند  چس¡,دم L LNتا �ه م

جلوی در خونه که.برس,م من هزارdار مردم و زندە شدم

!ترمز زد من �از �ا e رفتم تو ش�شه پ,ادە شد و…

.ق\ل اینکه من بتونم تکون �خورم

ون MNب L Mدر و از سمت من �از کرد و منو ازماش�

…!کش,د

دس�ش رو روی زنگ خونه گذاشت و زنگ رو 	ک°ە

د h°جانم جانم:مادر ب,چارە �ا هول و وال جواب داد. ف

�� شدە ع¾gزم؟

.و در و �از کرد

فgnان دستهامو گرفت و منو �ه سمت سالن کشوند و

L پرت کرد Mوق�� در و �از کرد من رو روی کف زم�.

دست:مادر ب,چارە ج,Lå کش,د و �ه سمت من اومد

…!بهش بز�L من م,دونم و شما

 �ه صورÓش
X

Yجاش خشک شد و فقط چنe مادر

!خدا مر5م �دە:زد … آخه �� شدە؟. !

مکه شما:فgnان �ه سمت مادرش رفت و کفری گفت

رو توجیح نکردی که نامزد منه �Nو �ا انگشت!(این دخ

ناموس منه)س\ا�ه اش �ه س�نه اش زد و گفت !…

…!مال منه؟
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آخه تو �گو �� شدە:مادر تند و تند e تکون داد !…

…همینطوری نم�شه که آخه

؟:فgnان فgnاد زد گف�� 	ا نگف�� !…

3K

10:49 AM

آە شبهای eد من

خوب:مادر �ه تته پته افتاد …خوب…

:من e �لند کردم و تو صورت فgnان براق شدم و گفتم

!گفت ؟… خوب که ��

د.�ه سمت من برگشت h°دندونهاشو روی هم م,ف .

L زانو زد و از Mروم روی زم�dه سمتم هجوم آورد و رو�

�ه تو گفت؟:ال �ه الی دندونهای cل,د شدە اش گفت !…

Y	 و تو جلوی من دم از عشق Lه تو گفت که نامزد م��

؟ L� L MNگه م	د!

.صدای ه,عععع �لند مادر �ه گوش رس,د

فgnان:و �عد �ه سمت من اومد و کنار من زانو زد …

!ع¾gز مادر!فgnان جان L �� م,�م؟… Mبب� MNگوش �گ!

راس�ش وقت �شد که ما راجع �ه نامزدی شما �اهم

Ĺ بزن,م این دخ�N هنوز نم,دونه که نامزد توئه!حر !…

فgnان �ا چشمهای برز�L �ه مادرش ن�اە کرد و �عد

.از جاش �لند شد

L االن بهش م,فهمو�L که این دخ�N جز�þ از__ Mهم�
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…!اموال منه

و �ه سمت من برگشت و انگشت اشارە اش رو �ه

نه تنها جس �لòه رو�:سمت من گرفت و گفت

 Lهم مال م�! … !اینو تو اون cله ات فرو کن تموم تو…

!مال منه … !تموم تو ·س تموم تالشت رو م,ک�L تا…

 Lون ک� MNاز من رو از ذهن و قل\ت ب MNهرک> غ!…

متوجه شدی؟)و �عد فgnاد زد(

ە شدم MNبهش خ 
X

p MNمال خc و من هم در.

متوجه:و چون جوا̂� از من �ش6,د دوdارە فgnاد زد

شدی 	ا نه؟

کجا م,خوای بری؟:فgnان پgnد و مچ دستم رو گرفت

.هر سورا�L پنهون ¶>h پ,دات م,کنم

L )و رو �ه �درم کرد و گفت( Mه عاقد پ,دا³ن�	فردا  L Mهم�

L ما �خونه Mه ص,غه ب�	!…

مادر و �در اول هاج و واج �ه هم و �عد �ه فgnان ن�اە

.کردند

فgnان دستم رو کش,د و منو �ه آغوش گرفت و در

!گgnه نکن:حال,که اشکهام رو �ا� م,کرد،گفت !ه�س…

م,�م گgnه نکن)و �عد محyم و خشن گفت( !…

شالم رو از روی شونه هام برداشت و روی eم

.گذاشت و موهامو درست کرد

آفgnن دخ�N خوب:چشمهای اون هم پر اشک بود !…

:و �عد دستم رو گرفت و رو �ه �در و مادرم کرد و گفت
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gم حلقه �خgnم MNما م.

دستهامو کش,د. من و مادر و �در �ه هم ن�اە کرد	م

.اما من همراÃ اش نکردم و خودم رو عقب کش,دم

.�ه سمتم برگشت و ن�اهم کرد

من نم,ام:خشک و eد گفتم .

L شد اما 	دفعه eد شد و Mچشمهاش اول غمگ�

م,ای:ابروهاشو درهم کرد و محyم منو کش,د و گفت

 L� L MNحرف هم نم!…

همونطور که �ه زور.حgnف دستهاى پرزورش نم�شدم

شون �ا�ا و ن�اە نگرون n̄فتم �ه ن�اە پ MNه دن\الش م�

.مامان پوزخند زدم

L �شوند و خودش ·شت فرمون �شست Mمنو تو ماش�!

ە ن�اە کرد و �عد در حال,که �ه من MNمد�� �ه جلوش خ

L رو �ه حرکت در آورد Mکرد و ماش� Ĺ ن�اە * کرد پو

ی دوست �ا�ا نگه داشت MNو جلوی طال و جواهری ام.

خودت:�ه سمت در اومد و در و �از کرد و زgر لب غgnد

 h<دوست ندارم جلوی مردم.مثل �چه ی آدم پ,ادە م�

ت کنم MNتحق.

پ,ادە شدم وdه.درست م,گفت جای این حرکتها نبود

.همراهش وارد مغازە شدم

!�ه �ه … !سالاام … p L اینجاست Mبب�! خ,�…

…!خوش اومدین
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ی__ MNاحوال شما؟!سالم آقای ام !…

__ L Mسالمت �اش�! شما کجا اینجا کجا؟…

__ م MNهر جواهری رو که.اومدم برای خانومم حلقه �گ

…!دارgن ب,ارgن

احت,ا̂� �ه اینهمه بgnز و:من دهن �از کردم و نال,دم

…!ب¹اش ن�ست

چرا ع¾gزم تو �ا	د:اما فgnان �ا عشق ن�اهم کرد و گفت

 h¼ن هارو داشته �اg �Nبه.

و دستم رو گرفت و در حال,که �ا دستهاش انگشتم رو

د حلقه رو داخل انگشتم کرد h°م * فyمح.

!از درد اشک تو چشمهام جمع شد … L Mه تک نگ�	

…!برل,ان

ی چند؟ MNواقعا �ه دستم * اومد اما دل خوش س…

پوزخند تلLÙ روی لبهام �شست و �عد از حساب ق,مت

L شد	م Mم و سوار ماش�	اهم از مغازە خارج شد�.

خوب د	گه �� احت,اجه که �ا	د �خgnم؟__

ه,�Ù :ن�اهش کردم !…

L رو �ه حرکت در آورد Mچپ چ�� بهم رفت و ماش�.

.نزد	ک �اساژی متوقف شد

فgnان تو واقعا فکر م,ک�L من �اهات م,ام تا تو__

؟ Lد ک�gnبرام خ

ە MNه سمتم برگشت و مد�� در سکوت بهم خ� L MNتند و ت

L رو �ه حرکت در آورد و پرسون Mشد و �عد کفری ماش�
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.پرسون �ه دن\ال آدر¼ رفت

.و �ازهم جلوی 	ک محLÚ نگه داشت

�درم �ه سمتمون اومد و مادر �ه تته پته افتاد و

ه,ـ:�الòنت گفت …!ه,چY مادر…

دروغ نگو:را	ان �ه سم�ش برگشت و فgnاد زد !…

؟ Lشو� �Nم,خواى گندشو ب!  این…
X

Y� م,خواى

!هرزە نبود؟ ە هرزە ات �ا ک>… �Nدخ 
X

Y� م,خواى

.…!ن�ست؟

فgnان؟:�درم دس�ش رو گرفت و گفت !…

اینطورى:�ه سمت �درم رفت و 	قه اش رو گرفت

م,خواس�� از ناموس من مث چشمات مراق\ت

؟ Lک�! … !اینطورى؟ ناموس منو �ه p فروخ�� …

!هان؟ …!p از من ب�ش�N ازت م,خgnدش؟…

!�گو نامرد …!�گو چند فروخ�� اش؟…

…!�درم کش,دە اى تو گوشش خوابوند

	ک قدم عقب رفت اما دوdارە �ه سم�ش رفت و

…!	قه اش رو تو مشت جمع کرد

؟ !�گو زن منو چند فروخ�� �گو �ه p فروخ�� …

!اش؟

!و زار زد L �شست … Mو روى زم�!….

مگه نگفتم همه ى مالم واس شما اما این

!دخ�N مال من؟ … L زgادى ازتون. MNمن که چ
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!نخواستم این بود اون دخ�N �ا� و نجی̂� که…

!بهم وعدە * دادین؟ اون دخ�N چشم و گوش…

.…!¶سته؟

و �عد �ه سمت من برگشت و �ا چشمهاى �ه خون

�شسته بهم ن�اە کرد و �عد یهو �طرفم هجوم آورد

�گو اون:و موهامو تو دستهاش گرفت و فgnاد زد

…!ک,ه؟

ولش کن: �در �ه سم�ش اومد و دستهاشو گرفت

°·! …!p این مهمالتو تح�gلت دادە؟…

:�ا چشمهاى اشY �ه سمت �درم برگشت و گفت

…!ث½ت اسناد

حتما اش�\اە شدە:�در ب,چارە ام وا موند !….

!دستهاش c شل شد … cامال معلوم بود مردد.

…!شدە

…!حاال که فهم,دە بزار تموم ¶شه

دس�ش رو ·س زدم و اونم که دستهاش شل

شدە بود ولم کرد و از جام �لند شدم و تو صورÓش

!ارە:براق شدم و گفتم … من ازدواج کردم. !…

�ه سمت �در و مادرم برگشتم و فgnاد زدم( )

؟ L Mچرا ماست ما  اش م,کن�! … L Mچرا ن گ�

.…!من عاشق شدم؟

و دوdارە �ه سم�ش برگشتم و �ه اون که مات و

آرە من ازدواج کردم:مبهوت بهم ن�اە * کرد گفتم
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.…!�ا او�L که عاشقش شدم

یهو �ه سمتم هجوم اورد و دو دس�� موهامو

…!گرفت و �ه سمت خودش کشوند

موهامو ول کرد و 	قه امو گرفت و روdروى خودش

؟:نگه داشت و گفت !�� گف�� … �� �لغور کردى؟. !

!و کش,دە اى تو گوشم خوابوند

مادر و �در دوdارە �ه سمتمون اومدند و �درم دست

.…!را	ان رو گرفت و خواست از من جدا کنه

…!مادر هم منو از ·شت کش,د

اما فgnان هولشون دادو منو �ه س�نه ى خودش

چسبوند و eش رو روى eم گذاشت و فgnاد

L :زد Mولم کن�! … . L Mولم کن� !…

مادر و �در هاج و واج �ه رفتار و کردار عج,ب

…!اون ن�اە * کردند

د و روى h°م �ه آغوش خودش * فyمنو مح

.…!موهامو * بوس,د

…!دیوانه شدە بود

	ک مرت\ه منو از خودش جدا کرد و �ازوهامو

..…!گرفت و روdروى خودش نگه داشت

!ن�اهش کردم L و رنجور… Mغمگ�!…

!و �ا �ه داخل خونه گذاشتم بوى نو�8 وسا	ل…

!بی�L رو اذ	ت * کرد خونه جورى دکوراسیون…
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…!شدە بود که ان�ار براى 	ه عروس و دوماد چ,دند

L م\� که eراهم بود �شستم Mروى اول�!…

خونه رفت و قهوە جوش روdه L �Nان �ه سمت آشgnف

پgnز برق زد و �عد �ه دس�شو�8 رفت و دست و

!صورÓش روشست و برگشت و روdروى من �شست

2.6K

5:22 PM

آە شبهای eد من

…!�اشو برو 	ه آب �ه دست و صورتت بزن

!حوصله ى ن�اە کردن بهش رو نداشتم �دون…

ممنون راحتم:اینکه eم رو �اال ب,ارم،گفتم !…

مد�� بهم ن�اە کرد و �عد از جاش �لند شد و �ه

L رو زانوهاش Mروم روى زم�dسمت من اومد و رو

!فgnا؟:�شست و گفت …!م,دونم اذی�ت کردم…

!م,دونم ازم ناراح��  اما تو رو �خدا انقدر اذیتم …

!نکن ا�ه �دو�L خاطرت چقدر برام ع¾gزە خودت…

فgnان من خودم شوهر دارم:زدم زgر گgnه و نال,دم !

صداش از ال�الى دندونهاى cل,د شدە اش �ه گوش

!خفه شو:رس,د … !خفه شو گفتم !تو شوهر ندارى…

!بهت گفتم شوهرت منم … !همه کست منم …!کو؟…

!کجاست اون شوهرت؟ چرا تو این چند وقته من…

…!ند	دمش؟
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!فgnا ع¾gزم:و �عد اونم زار زد ..!�ه من مهلت �دە…

!بزار بهت �شون �دم که چقدر خاطرت رو م,خوام

!چقدر برام ع¾gزى خودم نمیتونم براى…من…من…

!اینهمه عشق حد و اندازە پ,دا کنم فقط مهلتم…

…!�دە

!و من زار زدم …!خدا	ا چرا ن فهمه؟…

!دستمو تو دس�ش گرفت و بوسه اى �ه ·ش�ش زد

ش کنم نامحسوس دستم �Nمن �دون اینکه حساس

ون کش,دم و اون هم ̂� توجه �ه MNرو از دس�ش ب

خونه رفت و L �Nمن از جاش �لند شد و �ه سمت آش

دوتا فنجون قهوە رgخت و 	ه تلفن �ه رستوران زد

ون MNخونه ب L �Nو سفارش دون�ع غذا رو داد و از آش

L �شست Mروم روى زم�dاومد و رو!

…!فgnا چاى درست کنم؟

!برو بر ن�اهش کردم L م�شم حالش… þدارم مطم�

!اصال مساعد ن�ست زنعمو حق داشت ازم * خواست…

!مراعاÓش رو �کنم !آÃ کش,دم…

!نه L خ�dه… Mهم�!…

!اوک__ .…!نوش جون…

ە شد MNو فنجون رو �ه دستم داد و �ا ل\خند بهم خ!

ە شدم و دوdارە آە کش,دم MNه قهوە ى تو فنجون خ�

…!آە نکش

اون هم �ا ل\خند �ه من ن�اە کرد!ن�اهش کردم !
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از جام �لند شدم و �ه دس�شو�8 رفتم و آ̂� �ه

.دست و صورتم زدم و برگشتم

از جاش �لند شد و �ه سمتم اومد و دس�ش رو

.دراز کرد و دcمه هاى مانتومو �از کرد

منو گردوند.آب دهنمو قورت دادم و ن�اهش کردم

…!تا دستهامو از مانتوم درd,ارم

و �عد �ه سمت رخت آوgز رفت و ل\اس رو آوgزون

.…!کرد و �ه سمتم اومد

؟ Lنم,خواى خونمونو ب¡ی�!….

فقط ن�اهش کردم و اون دستمو گرفت و منو �ه

خونه و سه تا اتاق خوابها�8  L �Nسالن �ذیرا�8 و آش

!که �ا چندتا �له از سالن جدا * شد راهنما�8 کرد

دوdارە ناخودآÍاە آە کش,دم و �ه دکوراسیون جال̂� 

!که خودش طnح همه جارو زدە بود ن�اە کردم

 
X

pخوش �حال اون ک> که تو این خونه زند

!* کنه .…!اما اینها �ه من چه رªd دارە؟…

gن اتاق �Nداشتم �ه تخت دونفرە اى که تو بزرگ

!بود ن�اە * کردم … 	ه تخت ن,م دایرە اى بزرگ. !..

طرحش خ,� جالب بود و جون * داد براى آد*

…!مثل من که انقدر �د م,خواب,دم

ل\خند تلLÙ روى ل\م �شست و عقب گرد کردم

.…!که زنگ درو زدند

…!آرام\خش دارى؟
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همونطور که �ه سمت در * رفت �ه من ن�اە کرد

نم,دونم �ه ن�اە �ه 	خچال بندازم ب¡ینم چه:و گفت

!خN̂ە؟

خونه اومد L �Nرفت و �ا غذا برگشت و �ه آش.

ى نبود L MNخچال چ	تو ! L چ,د و… MNغذا رو روى م

�ه سمت cاب�نت رفت و دوسه تا ¶شقاب و قاشق

!چن�ال آورد

!ب,ا ع¾gزم … غذاى مورد!چلوگوشت سفارش دادم

…!عالقه ات

م MNم,لم…س….

ى �ه من ن�اە کرد و اللم کرد L MNا ن�اە ت�!…

مجبورى روdروش �شستم و اون برام غذا کش,د و

وع �ه خوردن کردم he من هم! !اما فقط چند لقمه…

!�عدش دست کش,دم و عقب �شستم فgnان که…

همون چندلقمه رو هم نخورد و فقط �ا ل\خند �ه

ە بود MNمن خ!…

مر¼ �ا�ت شام:از جام �لند شدم و گفتم !…

جمعش

.…!کنم؟

L :اون هم از جاش �لند شد þار مطم�yه خدمت	تا 

مندە ات م�شم he م MNگ�! .…!خودم cمکت م,کنم…

…!خودم جمعش * کنم
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cمکت م,کنم__ !…

L رو جمع کرد	م و �عدش من MNمک هم مc و �ه

ون * رفتم،گفتم MNخونه ب L �Nدر حال,که از آش:

…!من خوا�م م,اد

احت کن �Nمن هم م,ام.برو تو اتاق اس !

!مکث کردم … !فکر اینجاشو نکردە بودم تو کدوم…

!اتاق برم؟

تمام آرزوها�8 رو که تو اینهمه سال �ا دل و روحم

پرورش دادم جلوى چشمهاى خودم دود شد و �ه هوا

.…!رفت

 لعن�� بهم م,خورە
X

pحالم از این زند!…

!خدا	ا ند	دى؟ ند	دى که تو اینهمه سال �ه احدى…

ن�اە �د ن�نداختم تا م\ادا ک> �ه ناموس من نظر

!نداشته �اشه؟ … !خدا	ا این جوا�م بود؟ … این جفا در.

!حق من روا بود؟ …!خدا	ا �� ��م و �� چارە کنم؟…

وق�� عاقد گفت که فgnا �ه ص,غه ى ک> دراومدە

L شدم þا مطم�gnاولش �اورم �شد اما �ا حرکت �عدى ف!

چشمهام جا�8 رو ن د	د وگوشهام!کور شدم و کر

ى رو ن ش6,د L MNفقط �ه این فکر * کردم که بهم!چ

!خ,انت شدە …!	ه خ,انت یزرگ از سمت خانوادە ام…

!واى واى واى وق�� �ه این فکر * کردم که چه…

e ر گوشش زمزمه هاى عاشقونهgک> �جاى من ز
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…!* دادە دلم م,خواست جفتمونو خالص کنم

!مرتب �ه این فکر * کردم که چطورى خودمونو �کشم

!برام مهم نبود که فgnا �ا ک> بود درسته جسمش …

برام مهم بود و دلم م,خواست مال� اول و آخر جسم و

ى که حائز اهم,ت بود این بود L MNروحش من �اشم اما چ

!که قل½ش cامل در تÚف من �اشه

gن آسی̂� بهش برسونم اما �Nدلم نم,خواست کوچک

نم,دونم چرا وق�� اسم و حرف ک> جز خودمو از

دهن فgnا م�ش6,دم دیوونه * شدم وم,خواستم تموم

…!هس�� رو �ه آت�ش �کشم

دق,قا روزى رو که فgnا �ه دن,ا اومد �ه 	اد دارم !…

L خاطر Mزنعمو سال,ان سال �چه اش ن شد و �ه هم�

…!عاشق من بود و �ه طور cل منو اون بزرگ کردە بود

	ه دخ�N فقMN و دها�� که �چه ى جارى اش رو مثل

…!�چه ى خودش دوست داشت و براش نفس نداشت

مادر منم 	ه دخ�N پولدار تهرو�L که از شوهر کردن

فقط آزادى �ه دست اومدە اش رو دوست داشت و

تموم eما	ه اش رو در اخت,ار �درم گذاشته بود و

 
X

pه �چه تو دام6ش انداخته بود و اونو �ای¡ند زند	

…!کردە بود و �ه eاغ دلخوشیهاى خودش رفته بود

 ام زنعمو رو مادر خودم
X

pتموم سالهاى اول,ه ى زند

* دو�ستم و الحق واالنصاف تا زندە بود هیچ وقت

ند	دم ب�نمون تفاو�� بزارە و شا	د ح�� منو ب�ش�N هم
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!دوست داشت … اما اون روزى که متوجه شد �اردارە و.

ە �Nه دخ	چه اش �! وق�� غم رو تو چشمهام د	د بهم…

گفت که * خواد برام 	ه عروسک ب,ارە که مال خودم

!�اشه و فقط خودم �اهاش �ازى کنم دق,قا اون روز…

!رو �خاطر دارم تازە از مدرسه برگشته بودم که…

وع شد و he زنعمو که بهش مامان * گفتم دردش

قرار شد �ه ب,مارستان ب�N̂ش و من گgnه * کردم و

نم,ذاشتم اونو بN̂ند و اون هم �ا تموم دردش �غلم کرد

ە عروسyمو برام ب,ارە:و گفت MNدارە م !….

و واقعا رفت و �ا 	ه عروسک برگشت و ازم حواست که

!اسمش رو من بزارم اسمش رو از روى اسم خودم…

!گذاشتم و �ه خاطر عشق �ه زنعمو عاشق عروسyم شدم

خودم �ا ش�شه اش بهش شMN * دادم و خودم بهش

!* رس,دم ح�� تو پوشک عوض کرد�ش هم �ه…

!زنعمو cمک * کردم �ا	د �ه اون �چه حسودى…

* کردم اما �خاطر مح\ت و عش�� که زنعموازم cم

اشت هیچ وقت نکردم L MNنم!…

هیچ وقت احساس نکردم برام جا	گ¾gن اومدە و �ه

.…!عکس �اورم شد که واقعا برام عروسک آوردند

 انقدر آروم و �ا وقار بود
X

Yاى من هم از همون �چgnف

…!که همون موقع منو ش,فته و عاشق خودش کرد

L �ارى رو که �ا دستهاى خودم بهش غذا Mهیچ وقت اول�

!دادم رو از 	اد نمیN̂م قاشق eال� رو پر کردم و تو…
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!ده6ش گذاشتم … و �چه کبود شد و خفه شد و نزد	ک.

ە MNبود �م!….

..،!مامانم �ا وحشت جیغ کش,د و محyم تو گوشم زد

ب,چارە ترس,دە بود که اینهمه سال دعا و دواى اونها

…!دود ¶شه و �ه فنا برە و مقÚش من بودە �اشم

زنعموم فgnا رو �غل کرد و وق�� راە نفسش �از شد

د و �عد �Nال� �ه دست مادرم سe اسه ىc اونو �ا

دست منو گرفت و �ا هم �ه �ارک e کوچه رفت,م تا

م,ادا من از فgnا خاطرە اى �د �ه ذهنم �مونه و اون

روز انقدر بهم خوش گذشت که واقعا برام 	ه روز

L شد MNخاطرە برانگ! … ا�ه 	ه عمرە عشق فgnا رو �ه.

دل دارم فقط �خاطر محبتهاى زنعمو بود که عاشقونه

2.6K

5:45 PM

آە شبهای eد من

س�,دم و هم�شه هم بهش م,گفتم �Nو دیوونه وار اونو می

که من بزرگ شدم م,خوام �ا تو ززدواج کنم و اون

هم�شه * خند	د و * گفت تو �ا	د �ا فgnا ازدواج

 Lک�!…

 من
X

pن خاطرە هاى زندgnاز �دت Y	 روز فوت اون

!بود Ĺ �ه خدا * گفتم اى cاش… در cمال ̂� انصا

!�ه جاى اون مادر خودم م,مرد ¶س که دوس�ش…
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.…!داشتم و عاشقش بودم

راس�ش تا اون روز اصال فgnا رو �ه چشم 	ک عشق

!و هم° ن�اە نم,کردم …!اون برام 	ک عروسک بود…

!	ک عروسک واس eگر* … !خانوم و خجال��  و…

درست مثل 	ه عروسک �ا لپهاى هم�شه eخ شدە از

!خجالت د و از من… �Nزنعمو ق\ل مرگش اونو �ه من س

…!خواست تا �ا تموم جون و روحم مواظ½ش �اشم

وق�� زنعمو فوت شد تنها 	اد5ارش تو �غل خودم بود

و �عد اون اجازە ندادم آفتاب و مهتاب رنگ و روش رو

…!ب¡ینه

شدم 	ک �ت پرست ب,مار که همه جارو �ا چشم رصد

دم تا م,ادا 	ک ن�اە نا�ا� روى لپهاى �5 عشق L MNم

!من �ش�نه L هم… د	گه آخرها فgnا رو از مدرسه رف��

L هم بهش ون رف�� MNازنگه داشته بودم و اجازە ى ب�

نم,دادم و عروسyم واقعا مثل 	ه عروسک سا³ت و

!صبور مطیع اوامر من بود درست مثل 	ه عروسک…

…!�ه دهن من ن�اە * کرد تا من دستور �دم

!اون هم دق,قا مثل من عاشق بود …åک عاشق واق	!

!اما لعنت �ه اون روز شوم …!لعنت �ه اون روز لعن�� …

…!لعنت �ه من که مس½ب اون اتفاق شوم بودم

وق�� �درم فوت کرد من و فgnا �ا هم نقشه چ,د	م و

مادرم و عموم رو �ه عقد هم در آورد	م و د	گه تمام
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!و cمال مال هم شد	م �ا اینکه فقط قل½ش برام مهم…

بود اما من ب,صN̂انه منتظر روزى بودم که جسمش رو

.…!هم تصاحب کنم و خداى شب و روز هم ¶ش,م

اون روز مثل همه روز معلم eخونه ى فgnا �ه خونمون

اومدە بود و چون 	ک خانوم بود من اونهارو �ا هم تنها

سال آخرم بود و امتحانهاى!گذاشتم و �ه مدرسه رفتم

…!آخر ترممون بود و من دوساع�� رو خونه نبودم

مادرم هم طبق معمول خونه نبود و �ا دوستهاش �ه

س رفته بودند …!	ه تور دە روزە �ه �ا̄ر

L خاطر cارم Mاون روز امتحان خ,� سادە بود و �ه هم�

ن,م ساعته تموم شد و وق�� �ه خونه اومدم �ه نظرم

!رس,د که صداى جیغ فgnارو ش6,دم

تند و �ا عجله �ه سمت اتاقش دوg,دم و وق�� درو �از

کردم معلم آشغالش رو د	دم که ده6ش رو گرفته و

…!ل\اسش رو �ارە کردە

!من مات و مبهوت شدم … !مگه 	ک زن؟. د	دە بودم…

رنگ و روى �5 فgnاى من از وق�� این زن,که بهش

س * کنه زرد و زار شدە؛�ا خودم فکر * کردم تد̄ر

که �خاطر اینکه از مدرسه درش آوردم ناراحته و ناراح�� 

L خاطر Mه مد�� خوب م�شه و �ه هم�	کنه و �عد  *

زgاد درdند احوالش نبودم اما تازە متوجه شدم که چرا

L دستم هم اینطور سا³ت و ترسو شدە و ح�� از گرف��
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  …!گgnزونه

چشمهام رو خون گرفت و �ه سمت اون زن,که هجوم بردم

… و

!کشتمش …!اون زن,که رو کشتم…

ک> رو که �ه اموال من چشم حرو* داشته �اشه رو

…!* کشم

!وق�� اون زن رو کشتم �ا چشمهاى �ه خون �شسته…

…!�ه سمت فgnا برگشتم و خودمو بهش رسوندم

L اون رو دارم خواست اون هم �ه خ,ال اینکه قصد کش��

از دستم فرار کنه اما من زودى اونو گرفتم و در آغوش

…!کش,دم

اول تکون نم,خورد و مثل جوجه * لرزgد اما �عدش

یواش یواش دس�ش دور cمرم حلقه شد و eش رو تو

وع �ه جیغ کش,دن کرد he س�نه ام فرو برد و �لند �لند!

انقدرى جیغ کش,د که عمو وق�� وارد خونه شد �ا ترس

و لرز �ه اتاقمون اومد و وق�� مارو در اون حال د	د فکر

ناجورى کرد و تا خواست وارد اتاق ¶شه چشمش �ه

.…!جسد اون زن خورد و e جاش م,خکوب شد

!خاطرە ى اون روز لعن�� شد cابوس cابوسهاى…

…!ش\انه ى فgnا

…!شد خاطرە ى فراموش �شد�L جفتمون

L دوdرابر د	ه اش از خانوادە ى اون زن کث,ف �ا گرف��

قصاص من در گذش�ند و من �عد از شسش�شوى
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م اون �ه خارج از کشور رفتم تا L MNنوتÔا و هیgnف Lذه�

…!فgnا راحت تر اون خاطرە ى �د رو فراموش کنه

اما زÃ هیهات و صد افسوس که منو هم �ه همراە

…!اون خاطرات �د فراموش کرد

!من هم جز اون خاطرە ى �د و فراموش شدە اش شدم

تو تمام این سالها �ا 	اد و خاطراÓش خودمو دلخوش

!کردم و روى دلم سنگ گذاشته بودم دم… L MNوق�� زنگ م

 ام �ا اون صح\ت ن کردم تا م\ادا
X

Yا تموم دلتن�

.…!خاطرش رو آزردە کردە �اشم

!فقط �ه پرس,دن احوالش قناعت * کردم تموم این…

!سالها اونو �ه دلم وعدە * دادم و قانعش * کردم

!حاال چطور جواب این واموندە رو �دم؟ اما دقیق…

ى این وسط درست نبود L MNک چ	که فکر * کنم ، !…

!مردى که فgnا رو ص,غه کردە بود چرا تو این چند…

!وقت پ,داش نبود؟ چرا eاغ معشوقه اش رو…

…!ن گرفت

!واقع,ت نداشت L این معشوقه ى… MNا هیچ چ	خدا

!خ,ا  واقع,ت نداشت … !دروغ بود !خدا	ا دروغ بود؟…

…!حتما همینه

فgnا �ه من عالقه نداشت مادرم اینها حgnفش ن

.…!شدند و مجبور شدند اینطورى وانمود کنند

!حتما همینه L لعب�� �ه مدت دو … Mاز همچ� p وگرنه
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!هفته * گذرە؟ … هیچ ک> وجود ندارە..،!نه !…

!ح�� ا�ه هم �اشه �ا	د جدا¶شند !فgnا مال منه…

…!�ه نام منه

ە شدم تا خوا¶ش برد MNانقدر بهش خ! �خاطر ترسش…

!نمیتو�ستم بهش نزد	ک ¶شم وق�� خوا¶ش برد نزد	ک…

…!شدم و ن�اهش کردم

!دقیق و جز �ه جز صورÓش رو 	ه طرە از موهاشو…

!گرفتم و دور انگشتهام پ,چوندم و �عدش آروم �ه…

…!لبهام نزد	کش کردم و بوس,دم

خدا	ا دارم از اینهمه نزد	Y و اونهمه دورى کردن

…!دیوونه م�شم

ە شدم که 	yمرت\ه متوجه شدم MNش خÓانقدر �ه صور

وع!ایروهاش در هم شد he ابوسهاى ش\انه اشc س·

!شد … !امروز خ,� اذی�ش کردە بودم … لعن�� . !…

دق,قا همون صحنه اى رو خواب می¡ینه که من �ه

م MNدم و * خواستم اونو �گ,gدن\الش دو!…

حافظه اش رو �ا� کردە بودند اما cابوس لعن�� اش

…!هیچ وقت ولش نم,کنه

همونطور که خواب بود �لندش کردم و اونو درآغوش

.…!کش,دم

!بوى عطر ت6ش دیوونه ام کردە بود لبهامو زgر گوشش…

!فgnا:گذاشتم و صداش کردم … !فgnا جان …!ع¾gزم…

!قdnونت برم … !ع¾gزم ب,دار شو !همه اش خوا�ه…
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 Lزم!..دارى خواب می¡ی�g¾اسو ع� !….

:زgر لب زمزمه کرد …از… فـ. … از. …

!نم,فهم,دم �� * گه فکش رو گرفتم و چند �ار…

.…!صورÓش رو تکون دادم

2.8K

3:50 PM

آە شبهای eد من

!فgnا …!فgnاى من…

!آروم گرفت و خودش رو تو �غلم مچاله کرد … لعنت �ه.

!من … !�از �اعث و �ا�L ترسش شدم مادرم *…

!گفت خ,� cم�N شدە اما از وق�� من اومدم این…

ى اضاف شدە �Nابوسها �ا شدت ب�شc!…

خدا	ا من �ا اینهمه عشق شدم �اعث و �ا�L آزار

…!رو� و جس عشقم؟

Ĺ اینهمه مyافات و �ال �ه زودى عقدش * کنم و تال

…!رو eش م,ارم

…!cارى م,کنم که همه ح°ت عشق اون رو �خورن

.…!جN̂ان م,کنم

فgnا

صبح وق�� از خواب ب,دار شدم ، در آغوش فgnان لم

دادە بودم و فgnان در حال,که �ه تا̂� تخت تک,ه دادە
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!بود خواب,دە بود �محض اینکه تکون خوردم،از جاش…

 �Nمyد و همونطور که چشمهاش ¶سته بود منو محgnپ

تو �غل خودش گرفت وdوسه اى �ه روى موهام زد و

صورتم رو نوازش کرد و �عد دستهاش روى �ازوم

…!�شست و �ازومو نوازش کرد و دوdارە �خواب رفت

هنوز حوله ت6ش بود اما قسم�� !ن�اÃ بهش انداختم

از حوله کنار رفته بود و e و تن من روى س�نه ى

!لخ�ش بود … !مومورم شدە بود و سختم بود خوب…

محyم تکو�L �ه خودم دادم!این حرکتها 	ع�L که �� 

…!و وانمود کردم تازە از خواب ب,دار شدم

.اون ب,چارە هم فورى از جاش پgnد

!ب,دار شدى ع¾gزم؟ … MNص\حت �خ!

سالم:eى تکون دادم و آروم گفتم !…

د�شب:�ا ·شت دس�ش صورتمو نوازش کرد و گفت

.…!خ,� اذ	ت شدى ب\خش,د

!وا … ؟ !چه اذی�� :�ا تعجب ن�اهش کردم و گفتم…

…خواهش

�ه. و از جام �لند شدم و �ه سمت دس�شو�8 رفتم

!دن\الم اومد

 MNه دوش �گ	ا gnف!…

!چرا؟: بهش ن�اە کردم … مگه بو)و خودمو بو کردم.(

!* دم؟

نه ع¾gزم اما د�شب خواب �د: قهقهه اى زد و گفت
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!د	دى و عرق کردى م,�م برو حمام که کرخ�� از…

…!ت6ت در برە

!آهان … !نه … !خ�dه …!احت,اج �ه دوش ندارم…

!من د	گه �ه این �د خوا̂� ها عادت کردم اونهام…

!همینطور … L Lکه ولم ن ک� L !اونهام �ه من خو گرف��

�اش ع¾gزم:فgnان ل\خندى محو �ه لب �شاند و گفت

م ص\حونه رو آمادە کنم!هرجور راح��  MNمن م !…

خونه رفت L �Nو �ه آش!…

راس�ش �ا اون حرفش 	yم!دست و صورتم رو شستم

!معذب شدم …!�ه سمت حموم رفتم و 	ه دوش گرفتم…

!اى واى … !حاال حوله و ل\اس رو چ,yار کنم؟ … Ĺ پو

ون آوردم که ·شت در حوله MNمو از حمام بe کردم و

…!اى رو آوgزون د	دم

ون اومدم MNل\خندى زدم و حوله رو برداشتم و ب!

اول ب,ا:فgnان �ا ل\ا¼ تو دس�ش وارد اتاق شد

!ص\حونه �خور و �عد اینهارو بپوش

Ĺ بزنم 	ا بتونم جوا̂� �دم دستم و ق\ل از اینکه من حر

L �شوند و �عد MNخونه کشوند و ·شت م L �Nرو گرفت و �ه آش

!اینکه برام چاى رgخت خودش هم روdروم �شست

من هم شک�nاش رو گرفتم و خودم رو مشغول کردم !

L بودم که eمو �اال آوردم و ن�اهم مشغول لقمه گرف��

ە شدە بود MNان افتاد که �ه چا� س�نه ام خgnه ن�اە ف�!

.فورى 	قه ام رو روى هم گذاشتم و کی�ش کردم
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gم ؟:فgnان ل\خند تلLÙ زد و گفت MNم p !…

…!کجا؟

!داد5اە …  LÚمح! هرجا�8 که اون ص,غه ى…

 L Lمسخرە رو فسخ ک�!…

!لقمه تو 5لوم پgnد و �ه eفه افتادم االن من �ه این…

…!که منو گرو گرفته �� ��م تا قانع ¶شه؟

 L Mا ارحم الراحم�	! ..…!خودت درgا�م…

فgnان

چشمهاش گرد شد و همونطور که eفه * کرد

!برو بر �ه من ن�اە کرد

من هم همونطور که �ه ·ش�ش * زدم eى �ه

!عنوان چ,ه تکون دادم و بهش ن�اە کردم

eى �عنوان ه,�Ù تکون داد و �ه جلوى خودش

ە شد MNخ!

!ل\خندى زدم و گونه اش رو نوازش کردم

متوجه شدم نامحسوس ابروهاش در هم شد و 

ى متوجه �شدم L MNوانمود کردم چ!…

…!p بgnم؟

�ا	د!متوجه �غضش شدم اما بروى خودم ن,اوردم

!قساوت �ه خnج * دادم �ا	د ک> که متعلق…

!�ه منه �ه من برگردە من عشق از دست رفته امو…
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!م,خوام !من م,خوام که فgnا دوdارە مال من �اشه…

!سکوت کرد و g¾deر فرو برد

!فgnا؟ کت �ا�ا و اونجا �ا… he مgnه نظرم ب�

…!وک,لش حرف بزن,م

!فgnان؟

نم,خوام:e �لند کرد و بهم ن�اە کرد !…

!حاال ن�dت من بود ایرو در هم کنم

L تو ن�ست !�ه خواس�� … !من م,خوام تو هم…

 Lد �ه حرف من گوش ک�	و �ا Lنامزد م�!…

…اما فgnان

L ن�اهش کردم MNر انداخت! تg¾de الل شد و .

…!ص\حونه اتو �خور بgnم

L �لند شدم و �ه �ذیرا�8 رفتم و تلفن MNو از ·شت م

.رو برداشتم

!الو؟ !آقاى افخ؟…

…!سالاااام جناب فgnان خان

 MNسالم روزتون �خ! �در راجع �ه فgnا �اهاتون…

…!صح\ت کرد؟

!�له جناب … !صح\ت کرد	م منتها مثل اینکه…

�درتون براى 	ک �ار هم که شدە پ�ش خود حساب

!شد و همون اول cار حق طالق رو گرفت من چندتا…

برگه رو �ه �در م,دم تا فgnا جان حق وcالت من رو

!امضاء کنند م… MNارش مc عد فردا �ه دن\ال�!
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!نه … !فردا دیرە …!من االن م,خوام ب,ام اونجا…

L امروز Mالت رو امضاء * کن,م و شما هم�cحق و

gف بgN̂ن h°Ó!…

!هرجور تما	ل دارgن … کتم he من تو! gف… h°Ó

!ب,ارgن در خدمتتون هستم

!فعال

خونه برگشتم L �Nرو گذاشتم و �ه سمت آش h¼گو.

Yا جلوى در ا�ستادە بود و �ا چشمها�8 اشgnف

!بهم ن�اە * کرد

!وق�� ̂� تا̂� هاش رو * د	دم، داغون * شدم

وق�� * د	دم انقدر دوس�ش دارە دلم م,خواست

.…!از توس�نه ام در ب,اد

!دلم �حال دلم * سوخت اینهمه سال صN̂ و…

…!تحمل هیچ �ه هیچ

!ل\است رو بپوش

!من دوس�ش دارم

…!دلم خودش رو �ه در و دیوار * زد تا �اال ب,اد

!تموم تنم e شد ا�ه �ه م\ل تک,ه ندادە بودم…

L م,خوردم Mحتما زم�! ابروهام در هم شد و فقط…

ە ن�اهش کردم MNخ!…

…!حا¥L شو

!فgnان رحم کن نزار اول جوو�L حyم مطلقه…

…!بهم �خورە
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!نم,خورە ارم ک> �فهمه… L MNنم!…

م__  MNمن نم,خوام طالق �گ! !من دوس�ش دارم…

L فgnا:کفرى �ه سم�ش قدم برداشتم و گفتم Mبب�

ا�ه دن\ال اسم و رسمش ن گردم چون دوس�ت

دارم و برام خ,� ع¾gزى م,خوام که �ا تو خوش

�اشم و نم,خوام که دستم �ه حو�ش آلودە ¶شه

اما ا�ه �خواى eتق �ازى درd,ارى اول اونو م,کشم

…!�عد خودمو و تورو

حاال:دس�ش رو گرفتم و �ه سمت �له ها کشوندم

.…!برو حا¥L شو

!دستهاش یخ بود احساس کردم �ه 	ک مردە…

!دست زدم وق�� هولش * دادم �ه صورÓش…

ە شدم MNخ! …!رنگش رنگ م,ت بود…

!�ا	د ¥dه شصتم رو �شو�ش * دادم اینطورى…

…!ازم حساب نمیN̂ە

فراز

…!دلم مثل سMN و eکه * جوش,د

!چرا فgnا بهم زنگ ن زد؟ چرا درک ن کرد که…

!نگرا�شم … !دارم از دلنگرو�L ·س م,فتم تموم…

!طول شب رو نخواب,دم و تو خونه راە رفتم

ا�ه �ال�8 �ه eش ب,اد اول اون فgnان رو * کشم

…!�عدش خودم رو
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!پوفففففففف !فgnا … !فgnا … … �Nکجا�8 تو دخ!…

م MNدارم از دلشورە م,م!…

ە بود MNسوا  بهم خ Ãان �ا ن�ا	شا!

!هوم؟

!چته؟

…!نگرا�شم

!ن\اش

خواهر ضایع منو ند	دى که چطور:cالفه گفتم

!سو�� داد؟ سم فgnان �ال�e 8ش ب,ارە… �Nمی!

ە شد و گفت MNرومون خdرو L MNفراز:متفکر �ه م !…

تت رو زgر سوال بN̂م 	ا ناراحتت کنم MNنم,خوام غ!

ارە خار �ه L MNان انقدر دوس�ش دارە که نمgnاما ف

…!�اش برە

L ن�اهش کردم و اون فورى دس�ش رو �ه عالمت MNت

L زgپ Óسل,م �اال برد و دس�ش رو �ه �شونه ¶س��

!ده6ش روى ل½ش کش,د

…!پوففففف cالفه اى کش,دم که تلفنم زنگ خورد

!از جام پgnدم و �ه صفحه اش ن�اە کردم شمارە ى…

!نا آشنا؟ … الو؟:فورى جواب دادم !

!سالم … 
.…ب\خش,د آقاى فراز

.…!�له خودمم �فرمای,د

کت سفMN زنگ * زنم he من از! آقاى صابر…

gف ب,ارgن h°Ó که بهتون ��م امروز L خواس��

917



کت he!

…!�ا�ت؟

!نم,دونم … ى نگفتند L MNچ! فقط خواس�ند تا…

 L Mق\ل از ظهر اینجا �اش�!

!بهشون �فرمای,د چشم

خداحافظ

گو¼h رو قطع کردم و �ه شا	ان که سوا  ن�اهم

کت �در فgnا بود:* کرد گفتم he از! … L منو خواس��

́� افتادە؟ !نکنه اتفا

!اععععع … !انقدر نفوس �د نزن حا¥L شو…

!بgnم

نه L MNدلم شور م! … م.تو نم,خواد ب,اى MNخودم م !

!ش,فت که ندارم … !�اهات م,ا	م خ,ال خودمم…

…!راحته

کت ترمز زد he چه ها�8 که.وق�� جلوىd �Nمثل دخ

براشون خواست�ار م,اد هول کردە بودم و دس�¹اچه

!شدە بودم

…!م,خواى من �اهات ب,ام؟

!امممممم …!نه…

کت رو ب,ام؟ he م,خواى تا!

L پ,ادە شدم و در همون حال گفتم Mاز ماش�:

3.2K
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edited

3:46 PM

آە شبهای eد من

!نه …نه … م MNتو هم برو خونه!.. خودم م !…

!نه !* ا�ستم تا ب,اى…

معطل * ¼h !تعارف نکن .

.برو وقت تلف نکن

L پ,ادە شدم و نفس عم,�� کش,دم و وارد Mاز ماش�

کت شدم he!

دهم پ,ادە شدم L MNاز آسا�سور �اال رفتم و ط\قه س!

زنگ رو زدم و 	ه خانوم که فکر کنم همون ک>

!بود که براى من تلفن زدە بود،درو �از کرد

!سالم ا�حر هستم

�فرمای,د آقاى صابر منتظرتونن.سالم !…

…!و کنار کش,د و اشارە �ه در بزرگ چو̂� کرد

نفسم رو تو س�نه ح½س کردم و در رو زدم و �ا

…!ش6,دن صداى �در فgnا وارد شدم

فراز

!خدا	ا !نم,دونم چرا مهرە ى cمرم 	ک\ارە تMN کش,د…

فورى خودم رو کنار کش,دم و ·شت ستون پنهون شدم

…!تا منو ن¡ینه

فgnان براش درو وا کرد و دس�ش رو گرفت و �ه داخل

…!کش,د
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!چرا رنگ و روش انقدر پgnدە است؟ نکنه اذی�ش…

!* کنند؟ … !مگه زنم ن�ست؟ مگه عقد کردە ام…

!ن�ست؟ … !·س از �� * ترسم؟ قدم برداشتم تا…

درسته زنته:�ه سم�شون برم که 	Y بهم نه,ب زد !

؟ ا�ه نتونه!..اما ا�ه نخواد رو خرفشون حرف بزنه،��

؟ Lار * ک�y,اون وقت چ! اون وقت د	گه ح�� �ه…

!نامت هم نم,مونه … !نکن این cارو L قضا… Mبزار بب�

.…!و قدر تو رو تا کجا پ�ش میN̂ند

…!�ا سست کردم و عقب �شستم

!فgnا و فgnان داخل آسا�سور شدند و �اال رفتند

ون رفتم MNکت ب he مر شکسته و خم,دە ازc من هم!

د و �ا د	دن من �ه سمت L MNکت قدم م he ان جلوى	شا

!پوفففففففف:من اومد و گفت دلم مثل سMN و eکه…

…!* جوش,د

:و �عد ن�اÃ �ه رنگ و روى پgnدە ى من انداخت و گفت

…!خو̂� فراز؟

L رفتم و داخلش Mى تکون دادم و �ه سمت ماش�e

فراز ا�ه:اون هم �شست و بهم ن�اە کرد.�شستم

فضو  نم,دو�L �گو �� شد؟

ە شدم و گفتم MNروم خdگفت طالقش �دە:�ه رو !

اونم �ه روdروش.بهش ن�ا کردم!صدا�8 ازش در نیومد

ە بود MNخ!

…!خوب؟
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میتونم؟:ن�اهش کردم !

!ن\ا	د بزارgم

!�ا کدوم قدرتم؟ … !ثروت 	ا ادمهام؟ �ا کدومشون…

!نزارم؟

لب تر!مگه من و تو دارgم؟:دست روى �ازوم گذاشت

gزم MNه �ات م� �� L Mکن بب�!

دم h°خ,� مردى اما نم�شه �ا:دس�ش رو گرفتم و ف

…!eما	ه ى 	Y د	گه ادعاى آدم,ت کرد

ون �د	م MNه ¼ دى برات ب	 L Mخردە تامل کن�	فراز 

!م�شه �اهاش 	ه cارا�8 کرد

!شا	ان تو رو خدا ̂� خ,ال:خندە ام گرفت منو چه �ه…

 
X

pخوانند! ؟… Lمسخرە * ک�!…

L رو �ه حرکت درآورد Mان ماش�	شا!

!بgnم ب¡ی6,م Óست صدات �� گفته؟

…!تو هم دلت خوشه ها

!دلم خوش ن�ست فرهادى م,گفت �ا	د �ه صدات…

…!ام,دوار بود

…!اونم دلش خوشه

!اون �ا ک> تعارف ندارە__  خوشش ن,اد م,گه…

!چرند بود Ĺ رو زدە �دون جقدر… L حر Mوق�� همچ�

L اورد و تعgnف کردە Mارت عا  بودە که خودشو �ای�c!

!حاال سنگ مفت و گنجشک مفت بgnم ب¡ی6,م چه…

.…!خN̂ە
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�� دی اف در سا	ت نا�س �انو

Site : Nicebanoo.iR

Telegram Channel : @nicebanoo_ir

فgnان

!د	گه خسته شدم  … !cم آوردم از هر راÃ * رفتم…

…!بهش ن رس,دم

!سوزش و درد eم در برابر قل\م ه,�Ù نبود خدا	ا…

…!چرا هرcار م,کنم نمیتونم جا�8 تو قل½ش �از کنم؟

ن�اهم که �ه چشمهاى اشY اش افتاد قل\م هزار

!برابر تMN کش,د

دس�ش رو گرفتم و تو �غلم کش,دم و لبهام رو روى

!eش قرار دادم و اروم بوس,دم

!دلعن�� �گو ک,ه؟ !من که cارى ات ندارم…

پورgا:مک�ç کرد و �عد �ه آرو* گفت !…

سم!قل\م تMN کش,د �Nمردم و زندە شدم تا تو�ستم ب :

…!دوس�ش دارى؟

!�از هم مکث کرد تا �ه حرف ب,اد نفسم بند اومد و…

!قل\م از cار ا�ستاد

!اولش نه …!و  �عدا آرە…
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!پوففففففف دست روى قفسه ى س�نه ام گذاشتم و…

�در و مادر ̂� رحم من �ا من چه کردند؟!آÃ کش,دم !

!چند ساله؟

  !چند ماهه

!ب�ش�N تMN کش,د احساس * کردم ن تونم نفس…

!�کشم وع کرد… he لعن�� �از!…

!چرا �ا�ت این چند ماە صN̂ نکردند؟ چرا اجازە دادند…

!فقط �ه خاطر چند ماە من نابود ¶شم؟

وع �ه ماساژ کردم he قفسه ى س�نه ام رو گرفتم و!

!ولش کردم و روى 	Y از م\لها ولو شدم

خواب,د�L از ج6س مرگ!دلم خواب,دن م,خواست !…

eم رو �ه تا̂� تک,ه دادم و فgnا �ا ترس �ه سمتم

.اومد

!فgnان؟ … !فgnان حالت خ�dه؟ تو رو �ه خدا حرف…

!بزن …!فgnان…

!خ�dم ع¾gزم:دس�ش رو گرفتم و گفتم …!خ�dم…

 �Nم دکgnلند شو ب�! …!تو رو �خدا…

خ�dم!..نه !…

اما لعن�� �اهام هم,ارى.و �ه زور eجام �شستم

!ن کرد

!ن�اە گgnو�ش رو من میخ بود

!آÃ کش,دم که دوdارە تMN کش,د دست روش گذاشتم…

فgnا امضاش کن:و دست فgnا رو هم گرفتم و زار زدم !
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دستمو دراز!�ا گgnه eى �ه عنوان تای,د تکون داد

!کردم و �غلش کردم وeش رو روى س�نه ام گذاشتم

!آە … !چقدر آروم شد … !تMN * کش,د اما cم cم…

…!داشت محو * شد

م,دو�ستم جواب این لعن�� فقط و فقط جسم و روح

!فgnاست …!اونه که میتونه آرومش کنه…

…!فgnا قول * دم خوش\ختت کنم

!تکون خوردن س�نه هاش رو متوجه * شدم اما…

!نم,خواستم �گذرم چند سال د	گه متوجه * شد…

…!که چرا انقدر ا¥ار * کردم

اون روزى رو که �ا تمام وجودش احساس خوش\خ�� 

…!کرد،متوجه * شه که چرا انقدر ا¥ار داشتم

!تو آغوشم لم دادە بود د	گه سا³ت شدە بود و…

!گgnه ن کرد !قلب لعن�� من هم آروم شدە بود…

…!نفس آسودە اى کش,دم

!تکو�L خوردم و eجام �شستم فgnا رو هم �شوندم…

و �ازوشو گرفتم وصورت قشنگش رو از رد اشکهاى

خشک شدە �ا� کردم و بوسه اى روى پ�شو�L اش

!�شوندم

 که چقدر
X

Y� ه روز �ه این روز �خندى و	قول م,دم 

سادە بودى که حا¥L نم�شدى از 	ه آدم هرجا�8 

!�گذرى …!اون روز جفتمون �ه امروز م,خند	م…

و �از بوسه اى �ه روى پ�شو�L اش زدم و �ه سخ�� 
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برم غذا سفارش �دم که ̂� :از جام �لند شدم و گفتم

…!شام نمون,م

!نم,خواد:5لوش رو صاف کرد و گفت L درست… MNچ	من 

…!* کنم

ى تو 	خچال داشته �اش,م L MNآخه فکر ن کنم چ!

من اینجارو طرا� کردم و دادم �ه دست دوستم تا

…!دکورش رو �چینه

م می¡ینم MNم! ها�8 بودە �اشه… L MNه چ	فکر کنم !…

خونه رفت L �Nو �ه سمت آش!…

فgnان

فورى از جام پgnدم و �لند شدم و �ه سمت سالن

!فgnا؟:دوgدم و �لند صدا زدم …!فgnا؟…

!اما جوا̂� �ش6,دم

خونه رفتم L �Nى جوش اومدە اى و نه!..اول �ه آش �Nنه ک

…!چاى دم دادە اى

�ه سمت دس�شو�8 و حموم یورش بردم اما اونجا هم

!نبود

L̈ �ه 5لوم �شست !�غ مثل �چه ها�8 که مادرشون…

رو 5م کردە �اشند،دست و دلم لرزgد و در حال,که �ه

e L خوردم Mدر تک,ه م,دادم روى زم�!

ى م,خواست ام,دوارم کنه L MNه چ	! شا	د رفته نون…

ە MNگ�! …!	ا اصال رفته پ,ادە روى…	ا…
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!نه:اما عقلم لجوجانه * گفت !اون از تو فرار کردە…

L شدم بر نم,گردە þمد�� که گذشت و پ,داش �شد،مطم�

…!و �ه زور از جام �لند شدم

.شمارە ى مامان رو گرفتم

!جونم ·°م؟

!فgnا اونجا اومدە؟

!نه !گفت م,اد اینجا؟…

!ص\Ù ب,دار سدم د	دم ن�ست

…!خوب شا	د جا�8 رفته مادر؟

!اون تو خونه ى من جا�8 رو ندارە برە نه جا�8 …

!نرفته …!فرار کردە…

؟ ��! … !فرار؟ !آخه چرا؟…

�ا�ا کجاست؟!تحت فشار گذاشتمش.اذی�ش کردم !

!خونه ا	م … !دارgم ص\حونه م,خورgم ب,ا اینجا…

…!منتظgnم

.چند دق,قه �عد جلوى در حونه بودم

�ه محض زدن زنگ در �از شد و وق�� وارد شدم مادر

�ه استق\الم اومد و �ه محض اینکه چشمش روى زخمم

خدا مر5م �دە:افتاد،�ا دست تو گونه اش زد و گفت !

!مادر چه �ال�8 �ه e خودت اوردى؟

و دس�ش رو �ه سمت پ�شو�L ام دراز کرد،اما من

!eمو عقب کش,دم و �ه سمت سالن رفتم

ف رو �دین h°آدرس خونه ى اون ب�!…
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منظورت:�در �ا د	دن من از جاش �لند شد و گفت

ف؟ h°کدوم ب�!

!سالم روى م\ل لم دادم و eمو �ه ·ش�� اش…

!چم,دونم:تک,ه دادم و گفتم !پورgا بود د	ه اسمش…

…!آذرس خونه اسو �دین

!پورgا؟ …!پورgا ک,ه د	گه؟…

!اون عوLS ناموس دزد که دل و ا	مون فgnا رو بردە

.…!همون شوهرش د	گه

مادر و �در ن�اە مشکوp �ه هم انداختند و �در �ا تته

ما آدر¼ ازش ندارgم:پته گفت !

؟:eجام سیخ شدم و �شستم و گفتم Lم,ک� Lشو� !

!و ابروهامو در هم کردم و بهشون ن�اە کردم ى… L MNه چ	

…!این وسط مشکوک بود

ما �ه این:مادرم �ه تته پته افتاد و �در �ه حرف اومد

!وصلت راLS نبود	م L خاطر �عد عقدشون… Mه هم��

…!د	گه اونهارو ند	د	م

 L Mخوب تحقیق که رفت�!….

نه:آÃ کش,د و گفت !…

؟ �� Lع�	! دین؟… �Nا رو چطور بهش سgnس ف·!

3.5K

8:00 AM

آە شبهای eد من
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	ه ·°ە ى ب,yار آسمون:�در g¾deر انداخت و گفت

!جل معلق … 
X

Yو فرهن 
X

pاز نظر خانوادە و مح,ط زند

خوب!زgر خط فقر … !خوب ما راLS نبود	م فgnا…

!خودش خواست و خودش �ه تنها�8 رفت وعقد کردند

!خوب ·س شما این وسط چ,yارە بودین؟ چرا…

؟ L Mجلوش رو نگرفت�! …!چرا اصال اجازە دادین؟…

اون اینطور * خواست و ما هم حgnفش ن

…!شد	م

!چرا منو خN̂ نکردین؟

آخر درست بود!�� بهت * گفت,م اون e دن,ا؟

 Lنم,خواس�,م دل مشغو  پ,دا ک�!….

تموم دل مشغو  من این دخ�N بود اون وقت *

؟ L Mنم,خواست� L Mگ�! … !خوب حاال آدر¼ …!ردى…

 Lشو��! جا�8 که عقد کردین رو مشخص کن,د…

!من برم دن\الش اش�\اە کردم اونو تحت فشار…

!گذاشتم … آدرس خونه اشون کجاست؟. !…

!مادرو �در �ا نگرا�L بهم ن�اە کردند چرا اینطور…

!* کنند؟ !	ه آدرس دادن اینهمه دل نگرو�L ندارە…

فgnان

!چرا اینطور دس�¹اچه �ه نظر * رسند؟ نکنه فgnا…

…!اصال شوهر نکردە؟

چرا اینطورى:eى �ه عنوان چ,ه تکون دادم و گفتم
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؟ L Mکن� *! … !	ه آدرس ازتون خواستم چرا انقدر…

؟ L Mدست دست * کن�!…

!مادر جان:مادرم �ه سمتم اومد و گفت �ا�ات خودش…

ە دن\ال فgnا MNم! … !تو نم,خواد برى سم اونجا… �Nمی

 h<¶ MNاهاشون در گ�! … !تو �مون خونه ە و… MNا�ا م�

!برم,گردە …!قول م,دم فgnارو ب,ارە…

الزم نکردە:�ا عص\ان�ت e تکون دادم و گفتم !…

م MNمنم �اهاش م! !م,دونم اون حgnف فgnا نم�شه…

…!من �ا	د برم

الÝ من:مادر �ه دست و �ام افتاد و �ا گgnه گفت

قول م,دم تا 	ه ساعت د	گه فgnا تو خونه!قdnونت برم

!�اشه م… MNاصال من خودمم �ا �درت م!…

خونه رفتم و 	ه cارد L �Nاز جام �لند شدم و �ه سمت آش

L برداشتم و �ه سالن اومد و cارد رو روى ر5م عمودى MNت

گذاشتم که مادرم فورى از حال رفت و روى م\ل ولو

L االن دن\الش نgnن همینجا خودمو:شد و گفت Mا�ه هم�

…!* کشم

�اشه:�در دستهاش رو �ه حالت Óسل,م �اال آورد و گفت

!�اشه …  L Mاون لعن�� رو بزار زم�! gم… MNا هم م�!…

حالت خ�dه:و �ه سمت مامان رفت و دس�ش رو گرفت

…!ع¾gزم؟

.مادرم ناله اى کرد و eى �ه عنوان تای,د فرود آورد

 L Mم تو ماش� MNمن م!…
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ون اومدم MNو از خونه ب!…

پنج دق,قه �عد هر دوشون �ا رنگ و رو�8 زرد و

L اومدند Mدس�¹اچه �ه سمت ماش�!

L رو �ه حرکت دراوردم Mماش�.

!کجا بgnم؟

جنوب:مادر و �در بهم ن�اە کردند و �در اروم گفت !

؟:�ه سم�شون برگشتم و گفتم �� !

جنوب شهرە خونه اشون:�در آÃ کش,د و گفت !…

!کجا؟

…!خزانه __

:پوزخندى زدم و 	yمرت\ه �ا صداى �لند فgnاد زدم

!خا� بر e من … !خاععععyyyyyyک … 	ع�L من.

…!اندازە اون طرف ارزش نداشتم؟

ب,چارە �در و مادرم سه م�N �ه هوا پgnدند و مادرم �ا

!خدا نکنه مادر:گgnه گفت … h<¶ صدو ب�ست ساله!

.…قسمت

!ه�سسسس:فgnاد زدم … !ه,�Ù نگو فgnا قسمت…

!من بود …!فقط مال من بود…

مادرم اشکهاش رو �ا� کرد و ادرم �ا تاسف eى

!تکون داد

!فقط اونها مقÚ بودند … !فقط اونها فgnا نفه…

 کرد!کرد
X

Yچ�! … !خا* کرد اونها ن\ا	د این اجازە…
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…!رو * دادند

 کردم تا �ه محله اشون رس,د	م
X

pدر سکوت رانند!

:تو 	ه کوچه تنگ و �ارgک وارد شد	م و �در آروم گفت

gم ا�ه نتو�س�,م راLS اش کن,م تو MNمن و مادرت م

…!ب,ا

…!م,خوام اون مرت,که رو ب¡ینم

!نه ع¾gزم:مادرم �ا ترس گفت نزار روشون تو روت…

!�از ¶شه .…!بزار ابهتت eجاش �اشه…

!فقط فgnا رو برام ب,ارgن:آÃ کش,دم و گفتم من…

…!ه,�Ù نم,خوام

L پ,ادە شدند و �ه Mکش,د و از ماش� Ãمادرم هم آ

…!سمت 	ه خونه رفتند

c وق�� در رو زدند در �از شد و هردوشون �عد از

…!مکث وارد شدند

!	ه دل * گفت �ه دن\الشون برم و 	ک دل * گفت نرم

ە �Nبزار �ه قول مامان!اما �ا خودم فکر کردم که نرم به

……!من تMN آخر �اشم

فgnا

.زنگ درو که زدند، فرشته �ه سمت در رفت و درو وا کرد

.�عد از چند لحظه من هم �ه دن\الش �ه ح,اط رفتم

……فرشته ک,ـ

ە شدم MNحرف روى لبهام خشک شد و �ه مادرو �درم خ.
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تنم �ه لرز اومد و e شدم و روى �له ولو شدم و

…!همونجا �شستم

مادرم لب �ه دندون گ¾gد و درو هول داد و �ا چشمهاى

فgnا جان؟؟؟؟:اشY داخل شد

دخ�N :�درم هم �ه دن\الش وارد شد و مادرم ادامه داد

!جان دستم �ه دامنت ب,ا و 	ه رح �ه حال من مادر…

…!کن

L̈ �ه 5لوم �شست مادرم.ابروهام در هم شد و �غ

L �له ها دستهاش رو �ه سمت Mه سمتم اومد و از �ای��

التماست:�اهام دراز کرد و از همونجا زار زد و گفت

ى ات رو م,کنم که �ه من مادر رحم…رو م,کنم L MNکن

 Lک�! �ه جوو�L خودش قسم داشت خودشو *…

!کشت … !ا�ه ن,اى این cارو م,کنه  ات…
X

pنزار زند

ش رو ب¡ی�L نه MNه آە من مادر گرە �خورە که نه تو خ�

…!اون

ون ن�اهش کردم MNار کنم؟.گیج و حy,ا چ	خدا !…

…!خودم هم تو cار خودم موندم

مامان …من…اما… !نم,ام !من سوهر دارم…

 دارم
X

pزند! …!نم,خوام ب,ام…

�درم در حال,که �ه سمت من قدم بر * داشت،از

�لند شو حا¥L شو:ال�الى دندونهاى cل,د شدە گفت

ا�ه دست!تا نیومدو اینجارو e شوهرت خراب نکرد

…!نجنبو�L خودش م,اد
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مگه آدرس اینجارو دارە؟:مات و مبهوت ن�اهش کردم !

..!جلوى در تو ماش�نه

 �ه گونه ام زدم و گفتم
X

Yچرا آدرس!خدا مر5م �دە:چن

…!اینجا رو دادین؟

زود حا¥L شو �ا هم از.اون خودش مارو آورد

سم دیر ¶شه و خودش ب,اد!..اینجا بgnم �Nمی! ا�ه…

L نم,کنم اونو Mخودش ب,اد و شوهرت رو ب¡ینه تضم�

…!زندە بزارە

L دوراÃ گMN کردم Mب�! … !برم !فراز رو از دست م,دم…

!نرم …!�از هم ممکنه فراز رو از دست �دم…

…!خدا	ا خودت رح �ه حالم �کن

�ا	د �ه اونها* گفتم.�ا	د منتظر * شدم تا فراز ب,اد

م ح�� ا�ه فgnان خودش رو �کشه اما MNمن �ا اونها نم

Yاز جام �لند شدم و �ه اتاق رفتم و �ا چشمهاى اش

…!ل\اسم رو پوش,دم و �ه دور و ورم ن�اە کردم

!نم,خواستم �ه خاطر دل خودم دونفرو �ه خطر بندازم

…!	Y شون مردن و اون 	Y اسارت

فتم MNد �ا اونها م	ا�! … gن cارە �Nبه L Mهم�! وداع آخرو…

ون اومدم MNانجام دادم و از اتاق ب!…

مادرشوهرم و فرسته �ا چشمها�8 اشY �ه من

!ن�اە * کردند :اونهارو در آغوش گرفتم و گفتم…

!برم,گردم … !دیر 	ا زود برم,گردم … L Mه فراز �گ��

…!منتظرم �اشه
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ون اومدم MNاز در خونه ب Lو �ا چشمهاى �ارو�.

�ا د	دن فgnان ·شت فرمون اشکهام خشک شدند و

…!قل\م �ه تاپ و توپ افتاد

L هولم داد و من هم �ه سمت Mدر �ه سمت ماش��

L حرکت کردم Mماش�.

…!نفسم �اال نمیومد

L شدم Mلبهام �ه هم قفل شدە بودند.وق�� سوار ماش�

Ĺ بزنم خودمو کشتم و �ه زور گفتم.و نمیتو�ستم حر :

!سالم

�دون اینکه بهم ن�اە کنه، eى تکون داد و منتظر

…!شد تا �درم سوار شه و �عدش حرکت کرد

ى رو Óشخ,ص داد L MNاز ظاهرش که ن شد چ!

!نه عص\ا�L و نه ناراحت اما م,دو�ستم االن…

دندونهاش تو ده6ش خرد شدە اند ¶س که اونهارو

…!روى هم فشاردادە

 فراز
X

Yا از دلتن	ه کنم gnنم,دو�ستم از ترس گ!…

…!ب,چارە برگردە و جاى خا  من رو ب¡ینه یخ م,کنه

م براى اون دل سادە و تنهاش MNم�!!!!!…….

فراز

�ا تموم ذوق و شوقم تمgnنها�8 رو که بهم گفته بودند

ل\خند رضا	ت.از cارم خ,� راLS بودند.انجام دادم

روى لبهاى شا	ان هم �شسته بود و وق�� cارم تموم
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م,کشمت ا�ه:شد منو درآغوش کش,د و زgرگوشم گفت

 h¼ رو دست من �لند!…

و من هرهر خند	دم و بوسه اى روى eشونه اش

!گذاشتم

…!من رو دست تو نم,ام تو روى e من جا دارى

ون اومد	م MNاون هم رومو بوس,د و �ا هم از استودیو ب.

!بgnم ناهار؟

!نه !فgnا اومدە و مامان حتما ناهار درست کردە…

…!بgnم خونه ى ما

2.7K

5:26 PM

آە شبهای eد من

!اوە اوە نامزد �ازى … نه مراحم نم�شم شما خوش.

L ان�ار من خوشم Mاش��!…

!5مشو …  Lابزرگها حرف * ز�	ا� L Mع�! منو زود…

…!برسون خونه ب¡ینم

!خند	دو رgموت رو زد و من سوار شدم

L فgnان از Mش¡,ه ماش� L Mه ماش�	م که 	کوچه بود e

ون اومد MNکوچه امون ب.

ش�شه هاش دودى.چشمهامو رgز کردم و دقت کردم

…!بود و داخلش قا�ل روgت نبود

�ه سمت شا	ان برگشتم که د	دم اون هنوز از آینه ى
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L ن�اە * کنه و چون رد شد،گفت Mعقب �ه اون ماش�:

!خدا �خMN �گذرونه …!فgnان بود…

!قل\م دیوونه وار �ه درو دیوار * ک�d,د دیرش بود تا…

L رو نگه دارە و در حال �ارک بود که پ,ادە Mان ماش�	شا

شدم و �ه سمت خونه دوg,دم و دست روى زنگ گذاشتم

که فرشته eاس,مه درو �از کرد و �ا د	دن چشمهاى

.…!�ارو�L اش درو هول دادم و وارد خونه شدم

!فgnا؟ …!فgnا؟…

ون اومد و �ا د	دن من MNمادر هم �ا هول و وال از اتاق ب

…!لب �ه دندون گ¾gد

!مامان … !فgnا کو؟ … دم �Nکجاست؟.زنمو �ه تو س !

مادر �ه سمتم اومد و در حال,که دستهاش رو دراز

!الÝ مادر �ه قdnون دلت برە:* کرد،گفت …Ýال

!من پ�شمرگت ¶شم و ن\اشم تا ب¡ینم دل شکس�� 

!مادرو �درش اومدن برد�ش اما فgnا قول داد زود…

…!برگردە بهم گفت �ه فراز �گو منتظرم �اشه

تنم ̂� .و eش رو روى س�نه ام گذاشت و زار زد

L ولو شدم Mحس شد و روى زم�!

شا	ان وارد شد و زgرل̂� چند تا جمله �ا فرشته حرف

.زد و �عد �ه سمت من اومد

!چته فراز؟ __ … !مگه �ار اول که رفته؟ دوdارە بر…

!م,گردە !این ادا و اطوار چ,ه؟…

!سالم مادر:و �ه مادرم ن�اە کرد و گفت مادر شما د	گه…
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…!چرا؟

آرە مادر برم,گردە:مادرم اشکهاشو �ا� کرد و گفت

…!خودش بهمون گفت که منتطرش �مون,م

م:دست روشونه ام گذاشت و گفت MNامروز و فردا م

!د	دن فgnان و 	ه eو گو¼h آب م,دم

!نههه:�ا وحشت deلند کردم و گفتم حاال که فgnان…

!مارو د	دە و شناخته اصال این cارو نکن اون cال…

…!ب,مارە ممکنه cار دس�ت �دە

!آرە ·°م:مادرم هم تای,د کرد … بزار خود فgnا از.

L من و شما فا	دە ندارە.·سشون بر ب,اد �ا	د.خواس��

!خود فgnا این رو �گه که دلش �ا ک,ه اون وقت واس…

…!خاطر دلش هرcارى رو * کنه

سم نتونه از ·س اونا بر:شا	ان آÃ کش,د و گفت �Nمی

اون دخ�N خ,� صبورە!..ب,اد و حgnف دلش ¶شه !

L دستهام پنهون Mمو ب�e ه 5لوم �شست و� L̈ �غ

  !کردم

الÝ پ�ش مرگ دل صبورت ¶شم که �ا�ت من اینهمه

 Lسخ�� رو تحمل * ک�!…

دل کوچ,ک تو کجا گنجا�ش و ظرف,ت اینهمه سخ�� 

…!رو دارە

فgnا

ل جرات e �لند کردن رو نداشتم L LNتا م!…
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وق�� �ه خونه رس,د	م،مادر و �در زودتر از ما پ,ادە

شدند و �ه محض اینکه خواستم من هم پ,ادە ¶شم

gم خونه ى: �ه حرف اومد و گفت MNما م L Mتو ¶ش�

!خودمون

!خدا	ااا … !من �ا این برم خونه اشون؟ ت,که بزر5م…

…!م�شه گوشم که

آÃ کش,دم و لب �ه دندون گ¾gدم و زgر چش �ه

ە شدە MNان خgnە شدم که �ه ف MNصورت نگرون مادر خ

…!بود

.فgnا دس�� تکون داد و خداحافLª کرد

�درم cامال خو�°د دس�ش رو �اال آورد و برامون دست

…!تکون داد و فgnا حرکت کرد

موقå که تو �ارکینگ �ارک کرد من از ترس eم رو

…!هم �اال نم,اوردم

اما در cمال تعجب در سمت من رو �از کرد و �ا

؟:تموم مهdnو�L اش گفت h¼ زم پ,ادە نg¾ع !

گردنم چنان �اال اومد که احساس کردم شکست و

.چشمهام از حدقه در اومد

عکس العملهاش!خدا	ااااا ب,مارى اش عود کردە هاااا

!هم قاµ �اµ شدە …!نزنه منو �کشه؟…

L پ,ادە شدم که دستم رو گرفت و تو پنجه Mاز ماش�

.هاى خودش قفل کرد و �ا هم �ا آسا�سور �اال رفت,م

!شدم توپ فوت\ال L اون… Mاین �ه زم� L Mمدام از زم�
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!�اس دادە م�شم م… MNد تصم,م خودمو �گ	ا�!…

 زنگ 	ا رو* روم
X

Yا زن	د ¶شم 	ا�! اینطورى فا	دە…

…!ندارە

درو �از کرد و دوتا�8 وارد خونه شد	م و طبق معمول

خونه رفت L �Nه سمت آش�.

نم غذا ب,ارن L MNزنگ م!

سکوت کردم و اون چاى ساز رو �ه برق زد و �عد از

خونه خارج شد L �Nاشو ل\است رو در ب,ار:آش� !…

…!راحتم

.�ا تعجب �ه من ن�اە کرد

…!گفتم �لند شو

�ه ناچار از جام �لند شدم و �ه سمت اتاق خواب

رفتم و هنوز �ام �ه اتاق نرس,دە بود که دستم �ه

شدت کش,دە شد و تا ب,ام �ه خودم �جن\م در �از

.شد و وارد اتاق شد	م و من روى تخت پرت شدم

اه6ش بود MNمه هاى پcمن از ترس.در حال �از کردن د

eجام سیخ �شستم و �ا چشمهاى �ا�ا قورى ام بهش

.…!ن�اە کردم

…!چ,yار م,کنه

اهن رو MNمه هاى پcمه ى اس�یهاشو �از کرد و �عد دcد

اهن رو ازشلوارش دراورد و من هم MNو درآخر ل\ه ى پ

چنان م,خکوب بهش ن�اە * کردم که قدم قدم �ه سمتم

ە ى من بود MNمیومد و خ!
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!فgnان؟

.زgر لب جوووون کشدارى گفت

!گفتم قاط زدە …!د	دى درست گفتم؟…

خواستم از جام �لند ¶شم که شونه هامو گرفت و روى

.تخت هولم داد

…!عقب عق̂� رفتم و �ه ل\ه ى تخت خوردم

!فgnان حالت خ�dه؟

ە ن�اهم م,کرد،پیواه6ش رو دراورد MNهمونطور که خ.

…!تو خو̂�؟__

اما مثل اینکه تو خوب ن�س�� .من خ�dم !…

اما دس�ش.خوش\ختانه زgرش رcا̂� �ه تن کردە بود

نفسم بند اومد.که �ه سمت cمر شلوارش رفت .

L کش,د که Mمه اش رو �از کرد و شلوارش رو �ای�cد

:من ج,Lå کش,دم و رومو اون سمت کردم و زار زدم

!فgnان تو رو �خدا … !فgnان غلط کردم �ه خدا د	گه…

!این غلطهارو نم,کنم فgnان تو رو �خدا ای6\ارو…

…!ب\خش

!صداش در نمیومد از ترسم جرات نم,کردم �ه سم�ش…

…!برگردم و ن�اهش کنم

خدا	ا اى cاش * گف�� حداقل �ا�ت �� اینطور

؟ Lازخواستم * ک��!……

.صدا�8 ازش در نیومد
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آروم آروم.خ,� گذشت و چون د	دم خN̂ى ن�ست

 �ه
X

Yدم که ل\اس خون	ان رو دgnلند کردم و ف� e

…!تن کردە و روdروم دست �ه س�نه ا�ستادە

!اە … !لعن��  …!لعنت �ه تو…

ى روى ل½ش �شسته بود و چون L MNل\خند ش,طنت آم

د	د من e �لند کردم و ن�اهش * کنم،چشمY بهم

!اوە اوە:زد و گفت … !حاال ناراحت �شو ا�شاءهللا…

…!�ار �عدى جN̂ان * شه

کفرى �الش�� برداشتم و براش پرت کردم که تو هوا

گرفت وygمرت\ه جدى شد و در حال,که �الشت رو روى

من هنوز از دس�ت ناراحتم:تخت * گذاشت،گفت !

!�ا خودم فکر کردم … ؟ �� Lع�	این جمله ! دمت رو…

 L Mچ��! !·س لب ورچ,دم و عقب �شستم…

چون ل\خندى زد و �ا.مثل اینکه متوجه ناراح�� ام شد

مح\ت کنارم �شست و دس�ش رو دراز کرد و موهاى

!فgnا:تو صورتم رو ·شت گوشم برد و گفت تموم چشم…

!ام,د من تو�8  !تو ن\ا¼h نم,خوام این دن,ا �اشه…

!ناام,دم نکن

!پوففففففف …!	Y �ه این �فهمونه من شوهر دارم…

!من اونو نم,خوام .…!!!خدا	ا…

eى تکون دادم و تا �از احساسا�� �شد و cار

!دستم نداد، از جام �لند شدم و �ه سمت سالن رفتم

چاى * خورى؟:اون هم �ه دن\الم اومد و گفت !…
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خونه رفت که L �Nى تکون دادم و اون �ه سمت آشe

2.7K

6:16 PM

آە شبهای eد من

.زنگ خونه �ه صدا در اومد

من �ه سمت آ	فون رفتم و گو¼h رو گرفتم که �ا د	دن

شما اینجا:صورت وک,ل �در تنم e شد و آروم گفتم

؟ L Mار * کن�y,چ!…

!سالم خانوم �در زنگ زد و از من خواست تا…

 L Mالتنامه رو براى شما ب,ارم تا امضا کن�cو!…

…آخه…اما

ون اومد MNخونه ب L �Nان از آشgnزم؟:فg¾ک,ه ع !

غرق تو فکر و خ,ال خودم �دون اینکه!اف اف رو زدم

وک,ل �در:ن�اهش کنم ، گفتم !…

!ا؟ …!خوب درو وا³ن ب,اد تو…

.هنوز حرفش تموم �شدە بود که زنگ درو زدند

�ه سمت در رفت و درو وا کرد و تعارف کرد تا آقاى

!افخ وارد ¶شن

!سالم

خونه رفتم L �Nر لب سال* گفتم و �ه آشgز!….

چاى دم دادم و دوdارە �ه �ذیرا�8 اومدم که آقاى

وک,ل صدام کرد و دوdارە ازم خواست تا وcالتنامه
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!رو امضا کنم

ە شدم MNدم بهش خe عزمم رو جزم کردم و �ا ت�اە.

من �ه شما گفتم کن طالق:روdروش �شستم و گفتم

م MNنم,گ!…

من هم م,دونم اما �در از من خواس�ند تا �ه

!اینجا ب,ام م و پوزش مرا �دیرا �اش,د… he!…

�ه فgnان ن�اە کردم که �ا ن�اە مادر مردە اى �ه من

احت,اج:ایروهام رو تو هم کردم و گفتم!ن�اە * کرد

�ه عذر خواÃ ن�ست فقط �ار �عدى بهش �گو من

ا�ه �خواد تحت فشارم بزارە!قصد جدا�8 ندارم

!cار دست خودم م,دم

ە شد MNان گرد شد و �ه من خgnب,چارە.چشمهاى ف

قصد:ن دو�ست �� �ا	د �گه اما آقاى وک,ل گفت

دخالت ندارم اما وق�� همه ى جمع �ه اتفاق آرا �ه

…!نظرى راى دادند حتما خgN̂ه

هیچ خN̂ى ن�ست جز اینکه شوهر �د�خت ب,چارە ى

L طرد شدە Mە و ندار و �خاطر هم� MNمن فق!…

فgnان پوزخندى زد و از جاش �لند شد و خطاب �ه

ای6\ار.آقاى افخ د	گه ا¥ار نکن,د:وک,ل گفت

!د	گه خودش �ا	د �ا پ�ش بزارە

ى �ه من کرد و �ه سمت اتاق رفت L MNه آم	و �عد ن�اە 5ال.

!	ا به�N ��م قهر کرد وک,ل هم دست از �ا دراز تر…

…!خداحافLª کرد و رفت
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..…!!!�از من موندم و فgnان و 	ه دن,ا ترس از اون

فgnان

ب�ش�N از این نمیتو�ستم شاهد از دست دادن غرورم

!�اشم اینکه �Y رو �خواى و ازش التماس عشق…

ک�L هیچ ایرادى ندارە اما اینکه طرفت 	Y د	گه رو

L گدا�8 مح\ت Mه تو و عشقت ترجیح �دە دق,قا ع��

…!* مونه

وع شد he لعن�� �از دردش! �ا همه دردهاش دوس�ش…

!داشتم …!	اد آور عشق کوچyم بود…

!روى تخت خم شدم و تو خودم مچاله شدم … آخر این.

…!دردش منو * کشه

دستم �ه قرصهام ن رس,د اما ناى �لند شدن رو هم

…!نداشتم

تلفن خونه زنگ خورد و �عد از چند تا بوق،صداى

…!نگران مادرم روى دست�اە پ,چ,د

!فgnان … !فgnان مادر؟ … ؟ !کجا�8 چرا �ه م�dا	لت…

!جواب نم,دى؟ … !مادر دلنگرانتم تو رو �خدا هروقت…

!د	دى و ش6,دى جوا�م رو �دە … !فgnا؟. مادر تو…

؟ !اونجا�8 … L Mان بزن بب�gnه ف� e ه	ا�ه اونجا�8 

!حالش خ�dه؟ … ە MNمادرش براش �م! L نفس… Mبب�

…!* کشه؟

ل\خند تلLÙ روى لبهام �شست و چشمهام cم cم
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.¶سته شد

لحظه هاى آخر در �ه شدت �از شد و دل,ل نفسهام

…!�ا رنگ و رو�8 پgnدە تو چار چوب در پ,داش شد

…!و چشمهام ¶سته شد

فgnا#

.زنعمو که این حرف رو زد،بند از بندم جدا کردند

!�ه سمت اتاق فgnان دوgدم و درو �از کردم

مادر ب,چارە حال �درش بهش الهام شدە بود که

د L MNاونطور زار م!…

وق�� درو �از کردم،ل\خند تلLÙ رو لبهاش �شسته بود

!و تا من �خودم ب,ام چشمهاش رو ¶ست

!براى 	ه لحظه قلب منم از cار افتاد

این مردى که االن روى تخت افتادە 	ک روزى عش�� 

…!بود که براش نفس نداشتم

!چرا 	ک روزى؟ L شش ماە پ�ش آرزوى… Mتا هم�

…!ش6,دن ح�� 	ک\ار صداش رو داشتم

هنوز هم دوس�ش دارم و برام ع¾gزە و ا�ه این تعهد

!نبود از خدام بود که ح�� ن�اÃ بهم بندازە اما…

…!ح,ف و صد افسوس

!نم,دو�ستم ح,yار کنم؟ زنگ بزنم �ه مامان و �ا�ا…

!	ا نه … !نه … !ن\ا	د بزنم گو¼h رو گرفتم و �ه…

اورژا�س زنگ زدم و تا اورژا�س ب,اد �ه هر مقدسا�� 

!بود چنگ زدم و هر�� سورە از حفظ بودم رو خوندم
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ى �االى eش اومد �Nم،دک	وق�� �ه ب,مارستان رس,د

L دیروز بهش:که �ا د	د�ش ابرو در هم کرد و گفت Mهم�

س مثل سمه برات �Nگفتم اس! …!�از امروز آورد�ش…

!·°ە ى احمق …!ب6gN̂ش آى ¼ یو…

و �عد ان�ار ن�اهش متوجه ى من شد و در حال,که

:عینکش رو روى چشمهاش جا�جا * کرد،گفت

…!فgnا؟

؟:�ا e تای,د کردم و گفتم L Mش� �Nشما دک !

!دوس�شم:eى تکون داد و گفت ؟… !·س فgnا تو�8

از دس�ش ندە:و ن�اÃ �ه eتا �ام انداخت و گفت

…!اون ا�ه االن اینجاست فقط �خاطر توئه

!قل½ش چشه؟

ە شد MNروى من خdکش,د و �ه دیوار رو Ãعد از اون:آ�

…!اتفاق لعن�� قل½ش د	گه قلب �شد

!کدوم اتفاق؟

́� که واس تو افتاد؟:�ا تعجب بهم ن�اە کرد همون اتفا !

.…!االن وقت خو̂� نبود اما �االخرە �ا	د م,فهم,دم

́� افتاد؟__ براى من چه اتفا !

چند لحظه گیج و مات ن�اهم کرد و �عد 	yمرت\ه رنگ

!نم,دونم:عوض کرد … !من خN̂ ندارم م,گن 	ه اتفاق…

!�د ؟… …!اما نم,گن ��

…!و �عد از من جدا سد و �ه سمت آى ¼ یو رفت

من هم �ه دن\الش قدم برداشتم و ·شت پنجرە هاى
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..…!ش�شه اى �ه انتظار �شستم

فgnا

!خدا	ا … !م,�م آرە؛غش * کنه م,�م نه؛ضعف…

!* کنه م راحت شم از دست همه اشون… MNم�!…

ون کردند و اونو زgر چادر MNها منو از اتاق ب �Nدک

ن بردند h MNا³س! .�ه مادر و �درم زنگ زدم…

!اوە … !�ا توپ پر اومدند مادر �ه محض د	دن من �ه…

من ·°م رو از تو:سمتم اومد و �ه س�نه ام زد و گفت

!م,خوام … من.ا�ه فقط 	ه تار مو از eش cم ¶شه

…!اونو از تو م,خوام

L انداختم Mم رو �ای�e درم.لب �ه دندون گرفتم و�

ع¾gزم:دس�ش رو گرفت و �ه سمت اتاق فgnان برد

…!انقدر ناراح�� نکن

!هه …  L Mهم�! …!ب�ش�N از این نمیتو�ست حرف بزنه…

!ک��6ش همینقدر بود … !�در من بود 	ا فgnان؟ ا�ه…

سنم �ه خاطرە هام قد نم,داد * گفتم حتما من �چه

…!ى e راÃ شون بودم

…!·شت در اتاق �شستم و اونها وارد شدند

ن�اهش نکردم.�عد از دقا	�� �درم از اتاق خارج شد !

.�ه سمت من اومد و کنارم �شست

ە ى احمق �Nدخ! �L �ه �خت خودت… L MNدارى ل÷د م!

اون موقع که جلز ولز * کردم اون اش�\اهو نک�L و
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اون زنعموت سا³ت بود واس خاطر این بود که از اول

!تو رو نم,خواست تو رو در شان ·° خودش ن…

!دو�ست اون از خداش بود که تو رو از e خودش…

!وا کنه من هم از ترس اون جرات ج,ک زدن نداشتم…

ا�ه االن هم د	دى رو تو زوم کردە و �ا ا¥ار این cارها

…!رو م,کنه چون د	دە ·°ش تو رو م,خواد کوتاە اومدە

�ا خودش * گفت که حتما تو ازدواج ک�L حال و

هوات از e ·°ش م,فته و وق�� د	د اینطور �شد

.…!�ه دست و �ا افتاد

وگرنه اون ازخداشه که دخ�N خاله هاى فgnان رو براش

!درست کنه … !حاال تو Ã قر و غمزە ب,ا ن�اە �ه …

!ف,لمش نکن eتو برگردو�L چنان زgرابتو بزنه که…

 Lر دس�ش فرار ک�gچطور از ز Lندو�!…

!�ا تعجب بهش ن�اە کردم �در من بود که اینطورى…

!راجع �ه ز�ش حرف * زد؟ …!خندە ام گرفت…

3.2K

5:30 PM

آە شبهای eد من

االن هم دعا کن که فgnان خوب شه و سالم�� شو

…!�ه دست ب,ارە وگرنه این زن ول �کن تو ن�ست

…!پوزخندى زدم و سکوت کردم

ون رفت MNدرم آە عم,�� کش,د و از جاش �لند شد و ب�!
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…!حتما رفت تا س,�ار �کشه

حدود ن,م ساع�� گذشت تا در �از شد و مادرم �ا

ون اومد و �ا عتاب گفت MNان ب,ا داخل:بgnف! فgnان…

.…!�ه هوش اومدە

فورى از جام �لند سدم و �ه سمت اتاق رفتم که فgnان

�ا حا  نزار دستهاش رو �ه سمتم دراز کرد و ل\خندى

زد و من هم �االج\ار ل\خند زدم و �ه سم�ش رفتم و

.دس�ش رو گرفتم و کنارش ا�ستادم

همونطور که بهم ل\خند * زد،خطاب �ه مادرش

مامان:گفت !…

جونم؟:زنعمو �ه سمتمون اومد و گفت !…

	ه جشن �گMN و تو اون نامزدى من و فgnا رو اعالم

…!کن

مادر �ا تعجب و نا�اورى اول �ه من و �عد �ه فgnان

…!ن�اە کرد

؟ ��! .…اما فgnا که…

�ا توجه �ه حرفهاى �در c خودم رو �ه سمت فgnا

ا�ه همون موقع که:جلو کش,دم و رو �ه زنعمو گفتم

�ا�ا جلز و ولز * کرد من ازدواج نکنم شما برام

توضیح * دادى االن احت,ا̂� �ه اینهمه �د�خ�� 

!کش,دن نبود … �ا�ا نم,دو�ست 	ا شک داشت 	ا روش.

L فgnان حسش Mن شد �گه اما شما که * دو�ست�

L و حرف Mد زودتر از اینها * گفت�	س½ت �ه من چ,ه �ا�
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…!* زدین

!اوە … !لعنت بر ذات خراب !کرمم رو رgختم آروم شدم…

رنگ از روى زنعمو پgnد و فgnان �ا تعجب �ه سمت

………… مادرش برگشت

…!زنعمو �ه تته پته افتاد

…آخـ آخه. … تو. …!تو اون ·°و م,خواس�� …

!اوە اوە و �ه سمت من گرفت… MNارە تdدو!…

!من مجبور شدم..،!نه مامان__  اینو شما که خوب…

 Lدو� *! .…!من �االج\ار ز�ش شدم…

!چرا اج\ار ع¾gزم؟:فgnان �ه من ن�اە کرد مگه تو اونو…

؟ …!نم,خواس��

االن د	گه وقت این حرفها:زنعمو حرفهارو قطع کرد

چرا �شس�,م ح°ت اون روزها رو م,خورgم!گذشته !

 خوب و خوش در کنار هم,م
X

Yمهم اینه که االن هم

…!و روزهاى خو̂� در انتطارمونه

من هم �ا ل\خند بهش ن�اە کردم.فgnان بهم ن�اە کرد .

د h°دستم رو آروم ف! همونطور که �ه من ن�اە * کرد…

مامان:گفت !…

…!جونم

!م�شه �ا�ا رو ب,ارى؟

!خخخخ …!�ه دن\ال نخود س,اە فرستادش…

�دون حرف از اتاق خارج شد و فgnان �ه محض
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خروجش دس�ش رو �ه سمتم گرفت و �ا دستهاش

فgnا هنوز �اورم نم�شه:صورتم رو قاب گرفت و گفت !

…!تو �ه من جواب مث\ت دادى؟

اوهوم:ل\خند تلLÙ زدم و گفتم !…

!معذب بودم.�ا شس�ش گونه هامو نوازش کرد من هنوز…

…!زن فراز بودم

!اى واى … !خدا	ا … !من چطورى �ه فراز ��م؟ خدا	ا…

…!چطور دلمو راLS کنم؟

!فgnان صدام کرد همزمان �درم هم �ا مادر وارد…

…!شدند

!سالم ·°م …!�ه هوش اومدى؟…

فgnان �ا ل\خند �ه سم�ش برگشت و خواست از جاش

!�لند ¶شه که درد امو�ش نداد

.من دست روى شونه اش گذاشتم

…!فgnان تو p اینهمه مgnض شدى؟

مادر پوزخندى زد و فgnان دستم رو گرفت و ̂� توجه

!�ا�ا: �ه حرف من خطاب �ه �در گفت ت… �Nاالخرە دخ�

…!راLS شد ¶شه تاج eم

́� زد و نا�اور اول �ه فgnان و �عد�ه چشمهاى �در بر

؟:من ن�اە کرد و گفت Lم,ک� Lشو� !

.من ل\خند تلLÙ زدم و �ا e تای,دش کردم

�در دستهاش رو از هم �از کرد و �ه سمتمون اومد و

:هردومونو �ا هم درآغوش کش,د و روى فgnان رو بوس,د
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!·°م رو سف,دم کردى L خ,الم… Mم ع� MNاالن ا�ه �م

…!ن�ست

L روز خو¼h حرف:فgnان هم روشو بوس,د Mچرا همچ�

؟ L Mن� L MNست سال!از مردن م�dو صد و h¼د �ا	سما �ا

 L Mتا هرچهارتا �چه هاى منو ب¡ین� L Mعمر کن�!…

م eخ شدم و مشت آرو* �ه فgnان زدم he از.

…!خند	د و دستم رو گرفت و بوسه اى �ه ·ش�ش زد

!	ع�L میتونم دوس�ش داشته �اشم؟ میتونم از فراز…

!دل �کنم؟ نم؟… L MNدن مgnچقدر راحت حرف از دل ب!…

…!این منم که انقدر عاشقانه فراز رو م,خواستم؟

�ا�ا شما و مامان ته,ه و تدارک 	ه مراسم بزرگ و

 L Mا شکوهو ب¡ین��! … Ĺ م,خوام ملòه ام رو �ه همه معر

…!کنم

.…!�در �ا ذوق ل\خند زد

!م\ارکه .…!م\ارک جفتتون…

فgnا

…!لبهاى فgnان از خندە جدا ن شد

!دلم �ه حالش * سوخت … !اى واى … !فراز؟ ·س اون…

؟ !ب,چارە �� ؟… …!خدا	اااا این دل ب,چارە ى من ��

…!	ع�L �ه این راح�� * تو�ستم ازش جدا ¶شم؟

L راح�� میتو�ستم خ,انت کنم؟ Mه هم�� Lع�	! اسمش…

…!خ,انت بود نه؟
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.آÃ کش,دم و ازجام �لند شدم

!مامان من میتونم برم خونه؟

فgnان و �درم که مشغول صح\ت بودند �ا این حرف

کجا؟:من �ه سمت من برگش�ند و فgnان گفت !…

م بر* گردم MNه دوش م,گ	م حونه  MNم….

احت کن…امممم �Nس �مون خونه اس·!…

تو اینجا cارى ندارى؟__ !

دس�ش رو �ه سمتم دراز کرد و من �االج\ار دس�ش رو

…!گرفتم

…!cار ندارم اما تو پ�شم �ا¼h خ,الم راحت ترە

م.�اشه MNس من نم· !…

!نه ع¾gزم برو__ احت کن… �Nه اس	تا مامان اینجاست !

…!�ه احتمال زgاد من هم تا شب مرخص م�شم

!از خدا خواسته بودم تا ·ش,مون �شدە و از حرفش…

…!برنگشته خداحافLª کردم وdه خونه رفتم

هنوز �ه خونه نرس,دە بودم که دینگ دینگ گو¼h ام

.�لند شد

وع �ه زدن کرد he ون.نم,دونم چرا دلم تاالپ و تولوپ MNب

.اوردم و �ازش کردم

؟.سالم هس�� !

فراز:فورى چشمم �ه اسم �االى صفحه رفت !….

!خدا	اااا.دست و دلم * لرزgد …!�� جواب �دم؟ …

جانم؟!..سالم :�ا دستها�8 لرزون نوشتم !
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…!خو̂� ع¾gزم؟

!ممنون تو خو̂�؟

!موقع,ت دارى همو ب¡ی6,م؟

م,خواستم.تنهام.اتفاقا دارم از ب,مارستان برم,گردم

م و ب,ام د	دنت MNدوش �گ!…

گو¼h ام �ه 	ک\ارە.هر�� منتظر شدم اسمس نیومد

.زنگ خورد

!الو؟

ب,مارستان چرا؟.سالم !

…!فgnان

…!چش شد؟

!قل½ش …!قل½ش ناراحته…

.مک�ç کرد

!چرا درد گرفت؟

!نم,خواستم ناراح�ش کنم …!حداقل ·شت تلفن…

اما مثل اینکه ب,مارى اش.من زgاد در جgnان ن�ستم

�ه گذشته بر م,گردە.مال االن ن�ست !…

!اهان …!خدا شفا �دە…

خوب تو چخN̂؟

!خN̂هاى خوب !p م,ای من ب¡ینمت؟…

!اتفاقا منم م,خواستم ب¡ینمت م… MNه دوش م,گ	االن 

…!و م,ام

…!�اشه منتظرم
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س.�ه حموم رفتم و 	ه دوش گرفتم �Nتموم تنم از اس

!̂� حس بود … !خدا	ا �� بهش ��م؟ چطورى براش…

…!توضیح �دم؟

برعکس �ارهاى ق\ل که �ا تموم م,ل و رغ\ت و �ا همه ى

…!دل و جونم * رفتم ای6\ار ان�ار �ه قتل اە * رفتم

وق�� ·شت در قرار.دست و دلم ن کش,د که برم

گرفتم و در زدم،تنم سست شدە بود و روى �اهام

…!نمیتو�ستم �ا�ستم

.زنگ درو زدم و فgnان درو وا³رد

́� زد و گفت !سالم ع¾gزم:چشمهاش بر !�فرما داخل…

.…!و خودش رو عقب کش,د

فراز

ە شدم که MNا خgnخودم رو عقب کش,دم و مشتاقانه �ه ف

!�ا ل\خند محوى وارد خونه شد

…!چطورى؟

!خ�dم …!تو چطورى؟…

توپ ت��م__  !…

چقدر مشکوک:ل\خند تلLÙ روى لبهاش �شست و گفت

؟ Lز� *! L که نزدى؟… MNم L MNچ!…

؟:�ا تعجب ن�اهش کردم L Lجاااان6ن� !!!

؟:تو صورتم زل زد توپ تو�� !…

تو که هس�� :خند	دم و دستهامو دورش حلقه کردم
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…!حالم خ,� خ�dه

eش رو کج کرد و نرم خند	د و دو رد	ف دندون هاى

سف,دش رو �ه نما�ش گذاشت که دلم براش ضعف

.رفت؛ اما نم,دونم چرا زود خودش رو جمع و جور کرد

دلم م,خواست از وضع,ت.ابروهامو تو هم کردم

سم اما نم,خواستم این چند ساع��  �Nخونه اشون ب

رو که �ا هم,م ¥ف ناراح�� و چه کنم و چه نکنم

…!کن,م

اما ابروهاى در هم و ن�اە متفکر فgnا رو که د	دم،

ى ته دلم خا  شد L MNه چ	!…

!فgnا خو̂�؟

اما ل\خندش انقدر مصنوº بود که خودش.ل\خند زد

.زود جمعش کرد

.خ�dم

ن�اÃ �ه اتاق.دس�ش رو گرفتم و روى تخت �شوندم

.محمد انداخت؛خاطر جمعش کردم

…!ن�ست

عزمم رو جزم کردم و.eى �ه عنوان تای,د تکون داد

از خونه اتون چخN̂؟:گفتم !

!عمیق و ترسنا�.سکوت کرد .فقط ن�اهش کردم…

قل\م �ه تاپ و توپ افتاد و چون.از ن�اهم فرار کرد

!فgnا؟:دوdارە پرس,دم.جواب نداد ى شدە؟… L MNاز چ�!

́� افتادە؟ !اتفا … Ĺ شدە؟ !حر …!چرا ب,مارستان؟…
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دوdارە فgnان:ل\خند غمگی�L روى لبهاش �شست و گفت

…!حالش بهم خورد

!حالش نگران کنندە اس؟

!آرە:آÃ کش,د و گفت … !اصال خوب ن�ست ام,د �ه…

 ندارە
X

pزند!…

!چرا قل\م اینطور تند و تند * زد؟ … !نه د… L MNاصال نم!

!نفس نمیتو�ستم �کشم … !الل شدە بودم. آب دهنم…

!خشک شدە بود .5لوم * سوخت…

خب؟:خودم کشتم تا گفتم !…

!ه,�Ù :متعجب ن�اهم کرد و گفت … L Mهم�!…

تو چخN̂؟:دوdارە گفت.فقط تو�ستم e تکون �دم !…

!امممممم …  N̂خ �̂! …!شا	ان ک6°ت گذاشته…

!اعععع؟ … !جدى؟ … !p؟ … !کجا؟ �گو �ل,ط ته,ه…

…!کن,م

…!شما که جز افتخارى ها هس�� 

!خند	د که �از دلم صعف رفت نم,دونم چرا دارم…

…!لحطه لحظه هاى �ا اون بودنو * �لعم

فراز__ !…

..!فgnا؟

�گو: من گفتم.خند	د	م.�ا هم همو صدا کرد	م !…

…!تو �گو

 
X

Y� دوست دارم تو زودتر!…

فراز:آÃ کش,د و گفت !!!
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!جونم؟

…!فgnان خ,� ب,مارە

…!خدا شفاش �دە

L انداخت Mشو �ای�e.

ها جوا�مون کردن �Nدک!…

جدى؟:متعجب شدم !…

…!اوهوم

…!خوب؟

L �ا	د ام,د �ه زندگ�شو �اال بgN̂م …!گف��

!م,دو�ستم �� م,خواد �گه م… MNد �م	م,دو�ستم �ا!…

!اما م,خواستم زودتر تمومش کنه و اون این cارو نم,کرد

خدا	ا احساس آدمها�8 رو داشتم که قرارە اعدام

!¶شن اما ب,صN̂انه منتظر بودم صند  رو از زgر…

!�ام �کشن …!انتظار چقدر سخته…

!فراز؟

!جوون؟:	ه نفس گفتم .و نفسم رو ح½س کردم…

…جدا ¶ش,م

!�ش6,دم … !ش6,دم؟ … !�� گفت؟ مات و مبهوت ن�اهش…

!کردم …  L Mش رو انداخت �ای�e! چون صدا�8 ازم در…

…!نیومد eش رو �لند کرد و �ه من ن�اە کرد

…!من همچنان مات و مبهوت ن�اهش * کردم

فراز؟:اشک تو چشمهاش جمع شد و زgر لب زمزمه کرد !

…!من فقط ن�اهش کردم
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فراز؟:دوdارە گفت !…

ون دادم MNنفسم رو ب.

؟ ��!….

ى �گو L MNچ	فراز تو رو �خدا !….

؟ …!�� گف��

.اشکهاش روى گونه هاش فروچک,د

…!فراز ما �ا	د از هم جدا ¶ش,م

؟ ��! … !کدوم �ا	د؟!!!!!�ا	ددددددد؟؟ !چرا �ا	د؟…

.و دستمو �ه سم�ش بردم و مچ دس�ش رو گرفتم

!!!!فgnا …  واس خودت؟.
X

p * ��! ما�ا	د از…

!هم جداش,م؟ …!کدوم �ا	د؟…

.�ازوهاشو گرفتم و �ه شدت تکو�ش دادم

!فgnا حرف بزن L �گو… MNچ	ا gnف!…

فgnا

فشار �ازوهاش که روى دستم ب�ش�N شد،آ�L زgر

فراززززز:لب گفتم و زار زدم …..

!حرف بزن فgnا … ؟ !این �� بود گف�� تو رو خدا…

…!دیوونه ام نکن

ە:زار زدم MNدارە م,م! … !جوا�مون کردن L �ا	د بهش… گف��

 اش برگردە
X

pجواب مث\ت �دم تا ام,د �ه زند!..

؟: تکونم داد و فgnاد زد !من �� ى �ه… MNام,د منو �گ

!اون ام,د �دى؟ ،خونه… Lچراغ خونه ى منو خاموش ک�
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؟ Lى اونو چهلچراغ ک�! …!اینو کدوم خدا گفته؟…

!کدوم پ,غمN̂ تای,د کردە؟ …!اصال p �ه تو گفته؟…

.ولم کرد و از جاش �لند شد

…!دست �ه cمر زد

م MNم� Ýال! … !cمرش صاف ن شد ان�ار شکسته…

…!بود

دس�ش رو روى ده6ش گذاشت و چند دق,قه اى رو رو

�ه حوض ا�ستاد و �عد 	ک\ارە �ه سمت من برگشت و

ون کن که:دوdارە �ازوهامو گرفت MNت بe این فکرو از

!من دست از e تو بردارم …!من تو رو ول نم,کنم…

…!من طالقت نم,دم

…!و من زار زار اشک رgختم

!فراز … ە MNان دارە م,مgnف! …!لطفا درcم کن…

درکت کنم و دست از e تو بردارم تا تو برى زن

؟ h<¶ اون مرت,که!…

…!فراز

!!!!!!فراز و زهرمار  ناموسمو…
X

Y,دارى بهم م

…!�دم �ه 	Y د	گه؟

…!فراز؟

!ب¡ند دهنتو د	گه هم اجازە ندارى �اتو از این…

ون بزارى MNخونه ب! �ذار هرp که م,خواد ب,اد…

!دن\الت … ون. MNگه اجازە نم,دم �اتو از خونه ام ب	د

…!بزارى
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دس�ش رو �ه سمت اتاق.من فقط گgnه * کردم

ى تو اتاقت و د	گه هم:گرفت و گفت MNاالن م L Mهم�

ى MNدون اجازە ى من جا�8 نم�! …!�لند شو…

.�ا دستهام صورتم رو پوشوندم

…!گفتم �لند شو

…!فراز

!د	گه فراز ندارgم …!فراز مرددد…

ـ
َ
.…گوش کن ف

!د	گه فراز ندارgم !نم,خوام �ه حرفهات کوش کنم…

!د	گه ه,�Ù برام مهم ن�ست !بزار �ا�ات دن\الت ب,اد…

!بهش م,�م که زنمو نم,دم بزار برن هرجا دلشون…

 L Lت ک�	اy!م,خوان ش	گه فرازى وجود ندارە که �خوادد

!بهشون �اج �دە … . Mن عروس�g �Nگه به	تا شش ماە د

gن جاى تهران برات �Nم و تو به MNقته برات م,گ	رو که ال

2.9K

1:37 PM

آە شبهای eد من

م MNخونه م,گ! برو �ه مادرت �گو هرجا دلش م,خواد…

هرجا که دلتون م,خواد!خودتم برو!خونه �شون کنه

 L Mخونه پ,دا کن�! gن هارو… �Nگه به	تا شش ماە د

م MNبرات م,گ!…

!فراز مگه من �خاطر ثروتت م,خوام برم؟ … مگه.
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…!�� داش�� که من اومدم؟

!م,دونم … h¼ن هارو داشته �اg �Nاما م,خوام به!

gن ها مال تو �اشه �Nم,خوام به! م,خوام احساس…

!کنم مردتم L �خاطر تو از جانم… Lم,خوام همه ب¡ی�

!هم * گذرم …!�خاطر تو همه cار م,کنم…

…!فراز

!نه … !نگو فراز … !فقط سا³ت شو اینو تو اون…

من!..مغزتم فرو کن …تو…از… !نم,گذرم حاال هم…

…!برو �اال تا زنگ بزنم مامان ب,اد غذا درست کنه

!فراز من �ا	د برم__  …!م,خوام برم ب,مارستان…

ه�سسسس:دس�ش رو روى بی�L اش گذاشت و گفت !

!سا³ت … !ب,مارستان نه !اون خودش �در و مادر دارە…

!تو تو خونه م,مو�L و �ه شوهرت * ر¼ اون هم…

…!خدا cمک * کنه و درمون م�شه

فراز من �ا	د:عزمم رو جزم کردم و آÃ کش,دم و گفتم

…!برم

من این اجازە!کجا؟:دستم رو گرفت.و از جام �لند شدم

…!رو نم,دم

و �ا هم �ه سمت �له ها رفت,م و در واقع منو �ه سمت

!�له ها کشوند ون کش,دم و… MNدستم رو از دست ب

!ولم کن:غgnدم مثل اینکه 	ادت رفته من حق طالق…

…!دارم

!eجاش خشک شد … !چشمهاش گرد شد ده6ش…
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!مثل ماÃ �از و ¶سته شد اما صدا�8 ازش در نیومد

دلم �حالش ک\اب شد وق�� �ا حالت زارى روى �له ها

.………!ولو شد و �شست

فراز#

!�� گفت؟ فgnا بود که اونطور مقا�ل من ا�ستادو…

…!�ا اون حرفش تو دهن من زد؟

!تو دهنم زد؟ … !نه مستق,م قل\م رو �شونه گرفت… !

!موفق هم بود …!دقیق وسطش رو سوراخ کرد…

…!د	گه نفسم �اال نمیومد

!لعنت بهش!..تموم تنم e شدە بود !لعنت �ه فgnان…

…!اون تازە عاشقم شدە بود

!عشقمون تازە نهال دادە بود اون عشقمونو نابود…

!کرد … !عشق تازە �ه �ار اومدمونو خزون شد و…

!خشکش کرد … !اى واى �ه دلم …!دلم �د م�سوزە…

�ا سس�� از جام �لند شدم!..دارم نابود م�شم !…

!دل اینو نداشتم �ه چشمهاش ن�اە کنم دست �ه…

نردە زدم تا از حهارتا �له �اال برم که د	دم ک>

…!زgر �غلم رو گفت و cمyم کرد

!ن�اهش نکردم چون ا�ه چشمهام بهش * افتاد…

!نمیتو�ستم ازش دل �کنم اون شدە بود چراغ و ام,د…

…!خونه ام

�ه دن\الم.درو که �از کردم منتظر بودم برە اما نرفت

963



…!وارد شد و درو ¶ست

	ه گوشه �شستم و 	ه �امو قائم.�از هم ن�اهش نکردم

.کردم ودستم رو روى زانوم تک,ه دادم

اومد و روdروم �شست .

…!ن�اهش نم,کردم تا نفس کش,دنم 	ادم نرە

سنگی�L ن�اهش رو.روdروم �شست و ن�اهم کرد

انگش�ش زgر چونه ام.حس م,کردم اما e �لند نکردم

…!�شست و فyم رو �اال آورد

…!چشم تو چشم شد	م

فراز؟:زdو�شو روى لبهاش کش,د و لب زد !…

!ن�اهش کردم و �عد ن�اهم روى…زوم روى لبهاش…

.چشمهاش e خورد

م MNدون رضای�ت نم�!…

!پوزخندى روى ل\م طاهر شد و دوdارە رومو گرفتم

بهم نزد	ک شد و eش رو روى زانو�8 که قائم بود

ە شد MNمن هم ن�اهش کردم که.تک,ه داد و بهم خ

نتو�ستم طاقت ب,ارم و ناخواسته خم شدم و لبهام

…!رو روى لبهاش گذاشتم

!ان�ار اون از من Óشنه تر بود �ه محض اینکه لبهام…

دستهاى طgnفش دور صورتم.روى لبهاش �شست 

…!قاب شد ومنو �ه سمت خودش کشوند

انقدر Óشنه بود	م که.ان�ار سالها از هم دور بود	م
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نفس cم آوردنمون تو�ست مارو از هم جدا کنه وگرنه

.همونجا تو هم حل م�شد	م

!دس�ش �ه موهام چنگ زد و منو ب�ش�N بهش چسبوند

…!اما cممون بود

دست بردم و مانتوشو.حداقل من ب�ش�N * خواستم

..!تو ت6ش ت,که کردم

…!صداى �ارە شدن دcمه ها روحمو آروم م,کرد

ن�اهم مثل 	ک گرگ گرسنه رو تن و �دن �لورى اش

م و ح,ا لب �ه دندون he رژە * رفت و اون هم �ا

L انداخته بود Mش رو �ای�e دە بود وg¾گ!….

ن�اهم که رو تن �لورى اش �شست دستم ناخودآÍاە

�ه سم�ش رفت و آروم درازش دادم و خودم روش

.…!خ,مه زدم

م,دو�ستم دارە �ا خودش فکر م,کنه ای6\ار آخgnن

gن �اشه اما من اینو �Nد برام به	دارمونه و ·س �ا	د

!نم,خواستم … gن. MNمن م,خواستم انقدر براش ش

!�اشم که ح�� ا�ه �خواد هم نتونه از من دست �کشه

لبهام رو ت\دار روى گونه اش گذاشتم و �ه سمت

!گرد�ش e دادم آە رgزى کش,د که �د حالمو خراب…

…!کرد و 5از رgزى از زgر 5لوش گرفتم

!امشب شب آخرمون بود �ا	د زg\اتgnن تارgــــخ رو…

!براش رقم * زدم اما انقدر Óشنه اش بودم که…

.…!فقط م,خواستم �ه وصالش برسم
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لبهام که روى پوست داغش کش,دە * شد ان�ار

…!آت�ش �ه جونم * �شست

ن�اهم که روى تا·ش افتاددست انداختم و تو ت6ش

.…!ت,که ت,که اش کردم و �ه جون تن و �د�ش افتادم

!5از * گرفتم … !* بوس,دم نوازش * کردم و…

…!5اÃ * ب�g,دم

..!صداى ناله هاى رgزش منو �ه eشوق * آورد

…!این �شون * دادهنوز هم مشتاق بودن �ا منه

دستم که �ه سمت بند ل\اسش رفت دست اون زودتر

روى دستم �شست و تقgn\ا خودش قفلش رو �از کرد

..!و �ا خجالت deه زgر انداخت

ە شدم MNمن چطور!ل\اس رو دراوردم و �ا دوق بهش خ

…!میتو�ستم از اینهمه ظرافت و زg\ا�8 �گذرم؟

!نه L از اینها cار من ن�ست… …!گذش��

نفهم,دم چطورى و �ا چه حا  �ه جون تن و �د�ش

…!افتادم که صداى جیغ فgnا �لند شدە بود

!د	گه eو صدامون برام ه,�Ù مهم نبود فقط این…

!مهم بود که فgnا �ا	د مال من * موند من ازاون…

اون �ا	د مال من و زر تصاحب من �اشه!ن گذرم !

این تن مال ک,ه؟:زgر گوشش زمزمه کردم !

ما:نفس نفس * زد .…!توههههه…هه…له…هه…

!نفست مال ک,ه؟

.…!توههههه…هه…له…هه…ما
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..!تا ا�د هم مال من م\مو�L ؟

__ !آرە فداÓشم !من فقط مال توام … !تا آخر عمر…

ان�ار تموم حس من منتظر ش6,دن این جمله بود

!تا eازgر ¶شه وق�� این جمله رو ش6,د از شوق…

.…!لgN̂ز شد و آروم گرفت

فgnا

L که آروم گرفت،کنارم دراز کش,د و منو تو �غلش Mهم�

!کش,د و eم رو روى س�نه هاش گذاشت

.�ا دستم روى س�نه اش خط و �شون * کش,دم

!فgnا؟

!جونم؟

!�ا	د از اینجا بgnم

کجا؟:مکث کردم و بهش ن�اە کردم !

L از MNه جا�8 که دست ک> بهمون نرسه تا همه چ	

…!آب ب,فته

…!آخه کجا بgnم؟

!نم,دونم …!اما ترج,حا 	ه جاى خ,� دورتر…

…آخه

.منتظر ن�اهم کرد

…آخه سک!فgnا اصال حالش خوب ن�ست نمیتونم ̄ر

…!کنم

ن\ا	د:دستمو گرفت و بوسه اى ·ش�ش �شوند و گفت

 Lسک ک� !e زندگ,مون ̄ر  که �ا خون و دل…
X

pزند
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 شد
X

pجفتمون زند!…

:آÃ کش,دم و eى �ه عنوان تای,د تکون دادم و گفتم

…همه ى اینهارو م,دونم و 

!و  ندارgم c Lارو * کرد	م… Mد از اول هم�	ا�!

!ا�ه جلوى چشمش ن\اش,م راحت تر فراموش م,کنه

تا اون موقع رgان هم حالش به�N !..اونوقت برم,گرد	م

…!* شه

!ا�ه �شد؟ ؟… …!ا�ه �دتر شد ��

ە شد MNکرد و بهم خ çمک�.

شون MN÷ه �اردارى ناخواسته غافل	اونوقت �ا 

!م,کن,م

ق\ل اینکه اونهارو غافل÷MN کن,م،خودم �ا ش6,دن این

هی�ی�,ععع:جمله چنان ترس,دم که هی�L کش,دم و گفتم !

؟ ��! … !حامله؟ … !من؟ …!نههههه…

س �ا�ا:خند	دو �ا ش,طنت گفت �Nن! …!االن که نه…

…�عدها ا�هههه الزم شد !خدارو چه د	دى؟ شا	د…

!داداشت راLS شد دست از e ما بردارە اون…

Ĺ از �چه ن�ست …!وقت د	گه حر

.آب دهنمو قورت دادم و e جام �شستم

!فراز ح�� حرفشم نزن L اال�ش منو… Mواقعا هم�

!�ا این حرفت ترسوندى …!چه برسه �ه اتفاقش…

مک�ç کرد و ابروهاش در هم شد و �ه سمت من بر

؟:گشت ��! ¼؟… �Nد از حامله شدن از من ب	چرا �ا!

968



سم �Nاز �اردارى می! … �́ تو 	ا کس د	گه چه فر

…!دارە

́� ندارgم؟ …!من 	ا کس د	گه فر

!وا؟ … !فراز حالت خوب ن�ستها چرا من هر�� …

؟ Lم,�م تو هرجور دلت م,خواد برداشت م,ک�! م,�م…

!من * ترسم نه �ه خاطر اینکه این �چه از توئه…

�لòه �ه خاطر اینکه هنوز خودمون تو وضع زندگ,مون

!موند	م تو این اوضاع و احوال �چه اوردن اش�\اهه…

 
دل,ل عدم تما	لم همینه وگرنه خودت هم م,دو�L !محض

ا�ه 	ه روزى قرار ¶شه �چه اى در cار �اشه منتهاى

…!آرزوم اینه که از تو �اشه

!فgnا؟:دستمو گرفت … !�ه حرفم گوش کن ا�ه من و تو…

!�چه ب,ارgم !همه ى اینها دست از eمون برم,دارن…

 کن,م
X

pاون وقت میتون,م واس خودمون زند! من هم…

gن مرقعیتهارو برات جور م,کنم �Nگه به	تا چند وقت د!

فقط…ا�ه تو �خواى میتون,م در برابرشون �ا�س�,م

!cاف,ه تو �خواى …فقط تو لب تر کن…

ە ى منو د	د،ل\خندش عمیق شد و MNو چون ن�اە خ

م,خواى از االن امتحان کن,م؟:�ا ش,طنت گفت !…

چشمهام گرد شد و مش�� �ه شونه اش زدم و خواستم

از زgر دس�ش فرار کنم که جس�� زد و منو تو �غلش

فgnا ب,ا 	ه �ار امتحان کن,م:گرفت و روم خ,مه زد !

 Lخدا �د نمی¡ی��!..
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!5مشوووو:�ه س�نه اش مشت زدم !من �چه نم,خوام…

:لبهاش رو �ه گونه ام چسبوند و زgر گوشم زمزمه کرد

!اما من م,خوام م,خوام که از عشقم 	ه �چه داشته…

�اشم که هروقت بهش ن�اە * کنم 	ادم ب,اد این

!ثمرە ى عشقمه … �Nه دخ	چقدر لذت �خشه  Lم,دو�

 h¼ه ·° کپ خودت داشته �ا	ش¡,ه عشقت و !

.و خم شد و زgر 5لومو بوس,د

!بزار 	ه �ار امتحان کن,م ا�ه �د بود سقطش…

 Lک� *!…

ە شدم که لبهاى ت\دارش روى MNدر سکوت بهش خ

جناغ س�نه ام �شست و ̂� ارادە آÃ کش,دم و

فراززززز:گفتم …..

اون هم همونطور که �ا چشمهاى خمارش تو چشمهام

ە شدە بود ، لب زد MNجوووون فراز:خ !…….

دس�ش روى س�� ل\اس زgرم بود که صداى زنگ

.متوقفش کرد

!ن�شم تا بنا�وش �از شد و اون هم �ا حندە �لند شد

L 	ه �چه ·س بندازgم …!ا�ه گذاش��

Óش رو �ه سم�ش پرت کردم و h°من �ا خجالت ت�

.فورى ل\اسم رو �ه تن کردم

داشتم موهامو * ¶ستم که صداى جیغ و داد

فورى از جام پgnدم و �ه سمت ح,اط دوgدم.ش6,دم .
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مادر من و مادر فراز تو ح,اط بودند و مادرم �ه �اى

مادرشوهرم افتادە بود و فراز دوتا دس�ش رو

!·شت eش گرە زدە بود و �ه مادرم ن�اە * کرد

�ه سمت مادرم دوgدم و اونو از روى �اى مادرشوهرم

!�لند کردم که �ه محض د	دن من �ه �اى من افتاد

!تو رو �ه همه ى مقدسات بهم رحم کن ب,ا و جان…

!منو �گMN و �چه امو بهم ب\خش اون دارە از دست…

ە MNم! … فgnا �ه..،!دوdارە منتقلش کردند آى ¼ یو

…!حال من مادر رحم کن

3.8K

5:36 PM

آە شبهای eد من

…!مامان �� شدە؟

…!�لندش کردم و cمکش کردم روى تخت ¶ش�نه

…!�درم هم g¾deر گوشه ى خونه ا�ستادە بود

فرشته لیوان آب قند رو �ه دستم داد و من اونو �ه لب

!مامان نزد	ک کردم

L تو من اونجا بودم:مامان دستمو ·س زد �عد از رف��

تا اینکه 	ه ساعت پ�ش یهو �ه eش زد که دلم براى

…!فgnا تنگ شدە زنگ بزن صداشو ¶شنوم

زgر چش �ه فراز ن�اە کردم که رگ گرد�ش �اال اومدە

و دس�ش رو مشت کردە بود و �ا چشمها�8 �ه خون
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د �ه h°شسته در حال,که دندونهاش رو روى هم م,ف�

…!مادرم ن�اە م,کرد

هر�� بهونه آوردم کوتاە نیومد و من مجبور شدم �ه

تو زنگ بزنم و چون جواب ندادى 	ه خونه زنگ زدم و

ون MNرو برداشت و گفت تو از خونه ب h¼رضوانه گو

!رف��  .…در جا حالش �د شد…

!تو رو قرآن:دوdارە �ه سمتم برگشت …pتو رو �ه هر

.…!* پرس�� ·°م رو از اون ب,مارستان درd,ار

.…!�ه فراز ن�اە کردم که حاال �ه من ن�اە * کرد

!مامان …!من نمیتونم…

فقط 	ه مدت رو:مادر دوdارە دستم رو گرفت و زار زد

!تحمل کن تا از ب,مارستان در ب,اد �عد اون هرcارى…

…!دوست دارى �کن

خوب مادر اینطورى دوdارە حالش خراب م�شه__  !…

…!من که نمیتونم �ا�ت هdnارش اونجا �اشم

L ن�اهم کرد و �ا حرص گفت MNغلط کردى:مادر تند و ت

!که امروز ام,دوارش کردى تو که نم,خواس�� اش…

…!چرا بهش ام,د دادى؟

L 	ه دونه 	اد5ارى:و دوdارە �ا گgnه نال,د Mچشمم هم�

…!رو دارە نزار ناام,د از در خونه ات برم

فgnا:�درم �ه سمتمون اومد و شونه هاش رو مال,د

gم خونه MNشو م L¥حا!..

…!�ا�ا من نم,ام
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__e ە MNە ى خ �Nدخ Lتو غلط * ک�! �لند شو…

!حا¥L شو تا تو دهنت نخوردە … تو �ه فgnان قول.

!ازدواج دادى …!�لند شو ب¡ینم…

زgر چش �ه فراز ن�اە کردم که �ا ایروها�8 در هم

ە شدە بود MNه من خ�!…

!�ا�ا من مجبور بودم فgnان حالش خ,� خراب…

!بود … !از ترسم اون حرف رو زدم چطور ممکنه که…

وق�� �ه عقد کس د	گه اى هستم بتونم �ا فgnان ازدواج

…!کنم؟

.�درم زgر �ازوم رو گرفت و �لندم کرد

!�لند شو ى ل\استو میپو¼h و �ا من م,اى… MNم!

…!من از جام �لند شدم

!cال اهل حزب �اد بودم هرور * وزgد من �اهاش…

…!هم جهت م�شدم

.فراز زgر �ازومو گرفت و منو �ه سمت خودش کش,د

ە MNخانوم من �دون اجازە ى من هیچ جا نم!…

!د	گه صبورى ¶سه من اجازە نم,دم خانوممو از…

 L Mجلوى چشمم دور کن�!…

�درم دندونهاش رو روى هم سای,د و �ه سمت فراز

.…!رفت

من و مادر فراز بی6شون قرار گرفت,م و من �درم رو

…!نگه داشتم و مادرش فراز رو نگه داشت
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فgnا همینجا پ�ش:فراز دستم رو کش,د و گفت

!شوهرش م,مونه خ,� مشyل دارgن زنگ بزن,م…

…!�ل�س ب,اد

من میN̂مش شما زنگ بزن:�درم دستم رو کش,د

…!�ل�س ب,اد برات ب,ارÓش

ون کش,دم و 	ه قدم MNدستهامو ازدست هردوشون ب

!عقب رفتم

!ولم کن,د … !نم,خوام ب,ام م… MNهیچ جا نم!…

…!دست از eم بردارgن

و �ه سمت اتاق دوgدم و صداى گgnه ى مادر رو �ه

!فgnا:دن\الم ش6,دم که صدام م,کرد …!رحم کن…

وارد اتاق شدم و درو �ه دن\ال خودم ¶ستم و ·شت در

…!�شستم و eمو رو زانوهام گذاشتم و گgnه کردم

�عد از دقا	�� صداى گgnه هاى مادر قطع شد وdه

L اونها در زدە 5مانم رفتند و لحظا�� �عد از رف��

شد و من c خودم رو عقب کش,دم وفراز وارد

…!شد

�دون حرف �ه سمت Óشک رفت و روش �شست و دس�ش

…!رو روى زانوش قائم کرد

!رفتند؟

…!آرە

؟:آÃ کش,دم که فراز ن�اهم کرد آخر که �� !…

؟.ن�اهش کردم !آخر که �� …!نم,فهمم �� * گه…
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تا p م,خواى پ�ش من اومدى:خودش �ه حرف اومد

…!�ه من دلدارى �دى و پ�ش اون رف�� �ه اون؟

!اوە … !·س �گو لح6ش eد شدە بود منظورش این…

…!بود

!نم,فهمم منظورت چ,ه؟

.…!درواقع متوجه شدم اما نم,خواستم توصیح �دم

!جوا̂� نداشتم که �دم … !درست * گفت اما خود…

خدا * دو�ست که ا�ه �ه فgnان اونو گفتم فقط

 رو تو اون �اال بN̂م
X

pخواستم ام,د �ه زند *!…

ا�ه:مد�� برو بر ن�اهم کرد و �عد از دقا	�� گفت

* خواى �ا من �مو�L قدمت روى چشم اما ا�ه نه

!برو … !دلت رو 	ه جهت کن  زنگ و 	ا رو*…
X

Yا زن	

!روم ا�ه دلت �ا منه ·س ¶سم هللا و ا�ه عذاب وجدان…

!دارى 	ا هللا فgnا من نمیتونم ب¡ینم ک> �ه ناموس…

!من نظر دارە … !خواهش م,کنم درcم کن ا�ه �ه…

من تعهد دارى و خودت رو هم° من م,دو�L چرا

!�ا	د �ه فgnان جواب مث\ت �دى؟ مگه تو قاموس شما…

L قانون هر عقدى ن�ست؟ Mتعهد اول�!…

فرازززز:زgر لب زمزمه کردم ….

!�اشه:دس�ش رو �ه عالمت سکوت �اال آورد من…

درکت م,کنم که تو �خاطر حال رو� �د فgnان

نخواس�� نا ام,دش ک�L اما قبول کن که براى

ا	ط سخته he من هم این! تا فردا صبح وقت دارى…
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 Lا�ه منو خواس�� �ا هم از اینجا!..فکرهاتو �ک�

gم و تا �ه مدت که ابها از آس,اب ب,فته اونجا MNم

…م,مون,م و ا�ه نخواس�� هم

!سکوت کرد و ن�اهم کرد !اشک تو چشمهام حلقه زد…

.…دلم م,خواست * گفت که منو از دست نم,دە اما

…!چقدر راحت اخت,ارم رو �ه دست خودم داد

حاال من موندم و 	ک دن,ا �التyل,�L و 	ه دل شکسته

.……!که انتظارش ب�ش�N از این چند تا جمله بود

فراز

…!ن\ا	د این رو * گفتم

دم �Nد اخت,ار تام رو �ه خودش * س	ن\ا!…

اشت و * رفت L MNد م	شا! ..!شا	د تنهام * ذاشت…

!�ا رفت6ش من م,مردم * شدم 	ک جسم �دون…

…!روح

!	ه مردە ى متحرک …!اما نمیتو�ستم جN̂ش کنم…

!اون �شون کردە ى فgnان بود شا	د ق\ل من 	ه…

عش�� بی6شون بود که اینطور فgnا رو �س½ت �ه اون

…!نرم و عاط�L �شون * دە

…!ن\ا	د جN̂ى در cار �اشه که �عد ها ·ش,مون ¶شه

دم تا هرجور که �Nد انعام اخت,ار رو �ه خودش م�س	ا�

…!طبق دل �خواە خودش بود رفتار * کرد

!از اول اش�\اە کردم ا¥ار کردم �ا	د همه ى این…
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 N̂جوانب رو برر¼ * کردم و �عد از اون بهش ج

…!* کردم

شب شدە بود و هردو مثل ماتم زدە ها eدرگgn\ان

…!و سا³ت بود	م

فرشته براى شام صدامون کرد اما ق\ل اینکه من

Ĺ بزنم،فgnا جواب داد م:حر MNمن س !…

ە شدم MNدر سکوت بهش خ!…

ە شد و �عد �ا ناراح�� ن�اهش MNاون هم بهم خ

…!رو گرفت

!پوووففففف �ا	د براش توضیح * دادم اما این…

اشت L MNغض لعن�� نم�!…

رختخواب گذاشتم و خودم روش دراز کش,دم.�لند شدم !

.اون هم اومد و �ا فاصله ازم دراز کش,د

تک تک العاد وجودم اونو صدا * کرد و دلم م,خواست

…!�ه سم�ش برگردم و �غلش کنم

ى رو براش MNار ن�,جه گc اما * دو�ستم �ا این

·س روى دلم سنگ گذاشتم و.سخت تر * کردم

…!اللش کردم

دلم طاقت ن,اورد و آروم!..�از هم مد�� گذشت

ا�ه دلت �ا منه که فردا خروس خون از اینجا:گفتم

gم MNاما ا�ه نه که.م  ….

!سکوت کردم … !زdونم ب�ش�N از این نچرخ,د همزمان…
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!�ا هم آە کش,د	م …!ب�ش�N از این جایز نبود…

ە شدم MNه سم�ش برگشتم و �ا ن�اهم بهش خ�!…

چشمهاش رو ¶سته بود اما * دو�ستم که خواب

!ن�ست

نه؟ L MNنم Ĺ !خدا	ا چرا حر … !حرک�� نم,کنه؟ نکنه…

…!بزارە برە

Ĺ رو که خودت زدى ى!حر MNچرا االن بهونه اشو م,گ !

ام �Nاجازە �دە خودش انتخاب کنه و تو هم بهش اح

!بزارى … Ĺ رنج کش,دە تو �ارى رو. �ه اندازە cا

…!دوشش ن\اش

من چطور تا صبح رو…خدا	ا �ا اینهمه فکر و خ,ال

…!e کنم؟

!ا�ه تنهام بزارە … !ا�ه ولم کنه !ا�ه �گه منو نم,خواد…

!خدا	ا … !خدا	ا …!چه کنم؟…

ون برم اما MNخواستم از جام �لند شم و از اتاق ب *

…!* دو�ستم اونو �د خوا¶ش * کنم

!·س ه,�Ù نگفتم دلم �د گرفته بود و �غض داشت…

…!خفه ام * کرد

!الل شدم و تو خودم رgختم .…!اما د	گه نتو�ستم…

!eجام �شستم �عد از مد�� از جام �لند شدم و…

واستا:�ه سمت در رفتم که صداى آهش رو ش6,دم

…!منم ب,ام

م,خرام برم پ,ادە روى:ا�ستادم اما �ه سم�ش برنگشتم !
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…!منم م,ام __

از اتاق خارج شدم و جلوى در ا�ستادم و اون �عد از

ون اومد MNاز خونه ب ��	دقا.

وع �ه قدم زدن کردم he! اون هم در کنارم راە…

…!میومد

چند دق,قه �عد بهم نزد	ک شد و دس�ش رو روى

ن,م ن�اÃ بهش انداختم.�ازوم گذاشت !…

!خدا	ا ·س زدن این cار من ن�ست دستم رو روى…

دم h°دس�ش گذاشتم و نرم ف.

!اوە … !دس�ش یخ بود دس�ش رو دور �ازوم پ,چ,دم…

…!و اونو �خودم چسبوندم

پ,ادە روى توى هواى ن,مه eد آخر تا¶ستون و اول

gن �اشه MNو طناز چقدر میتونه ش N̂ار دل	ه 	ا � L MNای�

 L Mو دل6ش�!…

دستهامو دورش حلقه کردم اما اون همچنان تو خودش

…!مچاله شدە بود

کت تY رو که روى تنم بود دراوردم و روى شونه هاش

انداختم و eم رو �ه eش چسبوندم و تو کوچه ·س

L شهر 	ه ب�ست دق,قه اى رو قدم زد	م Mکوچه هاى �ای�

!و �عد �ا هم برگش�,م … Lا سخ�	هیچ حرف  �̂!…

Ĺ بود و ¶س L که بود برام cا Mهرچند هم�!..

gن بود و 	ا براى 	ه MNش 
X

pه زند	آغاز e نم,دونم
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	ع�L �ا	ان را�طه امون!..خداحافLª اومدە بود !…

هر�� بود از تموم لحظات �اهم بودنمون لذت بردم

و هواى موهاش رو �جون خgnدم که شا	د این

…!آخgnن د	دارمون �اشه

 روى �ا بند.وارد خونه که شد	م
X

Yجفتمون از خست

!نبود	م .…!�ه رختخواب رفت,م…

احساس کردم.رو �ه سمت اون کردم و ن�اهش کردم

ە شدە MNه من خ� Ygاونم تو تار!…

شب �خMN :ل\خندى زدم و آروم گفتم !…

ى گفت و چشمهاش رو MNر ل̂� شب �خgاون هم ز

…!¶ست

دلم طعم اون لبهاى خوش طعمش رو م,خواست اما

!اجازە ندادم تا م\ادا روى احساسش �eوش بزارە

چشمهام �ا تمام قدرت �ا خواب * جنگ,دند تا م\ادا

…!صبح ب,دار ¶شم و اون ن\اشه

…!اما �االخرە خواب مغل�dم کرد و چشمهام ¶سته شد

!صبح خروس حون چشم �از کردم فورى �ه سم�ش…

…!برگشتم

L̈ �ه 5لوم چنگ زد …!قل\م از cار ا�ستاد و �غ

!نبود … !رفته بود. … !جاش eد بود ·س خ,�…

…!وقته رفته

…!·س پ,ادە روى د�شب آخgnن همراÃ مون بود

!اى دل غافل … !اى دل سادە ل�ح من �ه �� ام,د…
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؟ …!داش��

�ا دستهام شق,قه هامو گرفتم و محyم فشار دادم تا

ە �Nم بe صداى سوزنا� خوانندە از! وگرنه دیوونه…

.…!* شدم

L̈ �ه 5لوم �شست !�غ …!فرشته تو ح,اط بود…

صداى رادیو رو زgاد کردە بود و خوانندە ى لعن�� 

…!داشت م,خوند

اونم رفت دل من د	گه تمومش کن

اونم رفت زخ که خوردم و خ�¬ش کن

اون ا�ه عاشق ما بود پ�ش ما م,موند cم د	گه خواهش کن

من �ا گgnه چرا قرارە خا  شم

	ه عمرە مثل اسفندی رو آت�شم

چرا �اورت ن شه ای دل تنها رفته اون از پ�شم

دلم دلت شکسته آرە طاقت ب,ار که ما قرارە

هم�شه تو قفس �مو�L این رسم تلخ روز5ارە

درو وا کردم!از جام �لند شدم!نتو�ستم طاقت ب,ارم

………و �ا تمام توانم فgnاد زدم

…تمومشششششـ

…!فgnا �ا وحشت �ه سمت من برگشت

…!ب,چارە سه م�N از جاش پgnد

من مات و مبهوت بهش ن�اە کردم و دلم م,خواست

�ه سم�ش * رفتم و در آغوشش * گرفتم اما �ا
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شا	د �ا این cارم!خودم فکر کردم شا	د �خواد برە

…!معذ¶ش کنم

·س فقط ن�اهش کردم و زودى ن�اهمو گرفتم و �ه

…!اتاق برگشتم

!اما ن�شم تا بنا�وش �از شدە بود خواستم خودم رو…

وع �ه جمع کردن رختخواب کردم he گرم کنم ·سe!…

هنوز چند دق,قه اى نگذشته بود که فgnا ̂� eو

…!صدا وارد شد

…!بهش توجه نکردم

Ĺ بزنم و اون �گه م,خواد برە راس�ش * ترس,دم حر

…!و تو ذوقم �خورە

کنارم ا�ستاد و �الشتها رو برداشت و روى رختخواب

گوشه ى اتاق گذاشت و �عدش �ارچه ى سف,د روشو

…!مرتب کرد

…!د	گه cارى نموندە بود

موندە بودم که حرکت �عدى ام �� �اشه که دستمو

…!گرفت

…!قل\م �ه تاپ و توپ افتادو �ه سم�ش برگشتم

ل\خند روى لبهاش بهم اطمینان داد و آروم و زgر ل̂� 

p بgnم؟:گفت !…

واى که ان�ار 	ه سنگ رو از روى س�نه ام برداش�ند و

…!راە تنف> ام رو �از کردند

ن�شم تا بنا�وش �از شد و ق\ل اینکه �ه خودش ب,اد
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…!اونو تو �غلم گرفتم و حسا̂� مچاله اش کردم

د و روى س�نه امو h°اون هم �ا خندە منو �ه خودش ف

…!بوس,د

.روى eش رو بوس,دم و زودى از خودم جداش کردم

!زودى ص\حونه اتو �خور …!حرکت کن,م بgnم…

ل\خندى عمیق روى لبهاش �شست و eى تکون داد

ون رفت,م تا ص\حونه آمادە کن,م MNو �ا هم �ه سمت ب!

…!e سفرە ى ص\حونه مامان نگرون کنارمون �شست

!کجا م,خواین بgnن؟

gم خونه ى شما MNم.

!!!!!!دهات ما؟

!وا … !چرا انقدر تعجب؟ … !آرە هم امنه هم ک>…

…!نمیتونه پ,دامون کنه

اما اخه__  …!خونه اش قد	م,ه…

!معذب خند	دم و روى مادرم رو بوس,دم تو دلم گفتم…

gه مثل این خونه د	گه L MNه چ	! :اما در زdون گفتم…

 کن,م
X

pم اونجا زند	مامان ما که نم,خوا! gم… MNم

	ه مدت م,مون,م و آبها که از آس,اب افتاد دوdارە

!برم,گرد	م gم… MNم و مg MNه ام,د خدا عرو¼ م,گ�

…!e خونه زندگ,مون

!فgnاى ع¾gز و خانومم هم ل\خندى زد … �Nچقدر این دخ

!�ا فهم و cماالت بود اینهمه شعورش منو اینطور…

.…!عاشقش کردە بود
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مادر ب,چارە ام از روى اج\ار فقط e تکون داد و

ە شد MNه سفرە خ�!…

نگرا�L از e و ظاهرش پ,دا بود اما �خاطر دل ما

د L MNنم Ĺ …!حر

…!ل\خندى زدم و �غلش کردم

!eش رو تو س�نه ام گذاشت و عمیق نفس کش,د

:روى موهاى سف,دش رو بوس,دم و زgر گوشش گفتم

!مواظب فرشته �اش تا من برگردم !زودى برم,گردم…

!ل\خندى تلخ زد و قطرە اشک کنار چشمش رو �ا� کرد

…!بgnن �ه امون خدا

ون MNا رو گرفتم و از خونه بgnکش,دم و دست ف Ãآ

…!رفت,م

L شد	م و حرکت کرد	م Mسوار ماش�!…

هردومون انقدر غرق افyار خودمون بود	م که ان�ار

…!عالقه اى �ه حرف زدن نداش�,م

	ک دفعه اى �ه خودم اومدم و �ه سمت فgnا برگشتم

…!که د	دم eش رو �ه در تک,ه دادە و خواب,دە

!کنار زدم و صند  اش رو 	yم خوابوندم انقدر…

د�شب �ا خودش فکر و خ,ال کردە بود که خسته

…!هال� بود و �ه خواب عم,�� فرو رفته بود

!از رفتارش معلوم بود که �ه چه کنم و چه نکنم افتادە

نم,دونم این همراÃ اشو �اى دل رئوفش بزارم 	ا
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.…!!!!!!عشق

اما هر�� که بود االن �ا منه و این براى من غن,مت

…!بود

!صورت مثل 5لش رو نوازش کردم چقدر ظgnف و…

…!زg\ا بود

دوdارە �ه حرکت دراومدم و حدود 	ک ساعت و ن,م

�عد �ه روستاى مادرم اینها رس,د	م و جلوى خونه

…!�ارک کردم

رج\ع� ·° عموى مادرم مثل ج�L که مرشو آت�ش

�ا اون لهجه ى قشنگ روستا�8 !زدە �ا¼e h رس,د

!سالم فراز جان:اش گفت …!چه عجب…

L شا¼ و �عدش روى فgnا Mو ن�اهش روى ماش�

ە موند MNخ!…

!سالم عمو جان �ا خانومم اومد	م 	ه چند روز…

…!آب و هوا عوض کن,م

p ازدواج کردى؟!..�ه سالم�� !..اع !…

!نامزد	م …!ا�شاءهللا 	Y دوماهه د	گه…

!خوب �ه سالم��  … L Mش�¶ MNا�شاءهللا �ه �اى هم پ!

…!�ه خانومم م,�م ناهار درست کنه

!نه … !نه L م,خورgم… MNه چ	ما خودمون …

!برو �چه جان خجالت �کش م,�م ناهار درست…

!کنه براتون م,ارم … L Mشما �ه زحمت ن,فت�!…

L پ,ادە Mا هم از خواب ب,دار شدە بود و از ماش�gnف
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شد و �ا رج\ع� سالم و عل,ک کرد و من در خونه رو

…!�از کردم

¼ وارد خونه شد و �ا ل\خندى �Nا هم �عد احوالgnف

ە شد MNه �اغچه ى ح,اطمون خ�!…

L ¶شه MNد تم	خونه �ا! !خ,� وقته اینجا نیومد	م…

:eى تکون داد و شالش رو از eش دراورد و گفت

ش * کن,م L MNا هم تم�!…

!نه … !تو نه L روى سکو… Mم,کنم شما ¶ش� L MNخودم تم!

!فراز تعارف نکن ش * کن,م… L MNا هم تم�!…

L گو¼h اش زنگ خورد Mح� L Mدر هم�!…

رنگ از روش پgnد و �ا دستها�8 لرزون گو¼h رو گرفت

.…!و �ه صفحه اش ن�اە کرد و لب �ه دندون گ¾gد

.من �ه سم�ش رفتم و گو¼h رو از دس�ش گرفتم

…!شمارە ى مامان بود

!منتظر شدم تا قطع کنه وق�� هم که قطع کرد،…

میتو�L جواب �دى:گو¼h رو �ه دس�ش دادم و گفتم !

از دستم گرفت و خاموشش کرد و �عد ل\خندى بهم

…!زد

ناخودآÍاە ل\خندى روى لبهام �شست و �غلش کردم و

!گونه اشو بوس,دم اونم خودشو تو �غلم جا داد و مثل…

…!گdnه ها خودش رو بهم مال,د

 L Lاى جان6نن�! خدا	ا p �اورش م�شه تو این خونه ى…

کوچ,ک و قد	 عش�� �ه عظمت فgnا حضور داشته
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!�اشه ى �ه در5اهت کردم که منو… MNار خوب و خc چه

؟ …!الیق این عشق عظ,م دو�س��

!�ه هر حال ممنونم ازت … من قدر تو و این عشق عظ,م.

.…!رو م,دونم

L کرد	م MNتمام خونه رو تم!…

́� بود که �ه 	ک البته منظورم از تمام خونه دو در اتا

ى �Nه ح,اط ¼ چهل م	سکوى دراز متصل * شد و 

…!�ا صفا که دور تا دورش درخت بود و �اغچه

 L MNتو اتاقهاش هم جز فرش و ·ش�� و مخدە چ

…!د	گه اى نبود

براى ظهر هم همون آقا برامون غذا آورد و واقعا که

نم,دونم من زgاد گرسنه ام بود!چه غذاى خوشمزە اى

…!	ا غذاش زgاد خوشمزە بود

�عد ناهار هم دوdارە دست �ه مار شد	م و خوب که

L شد دست از cار کش,د	م که فراز �ه سمت �خارى MNتم

L �اهاش کرد وع �ه ور رف�� he رفت و!…

.متعجب ن�اهش کردم

…!فراز؟

…!جون دلم؟

هنوز هوا انقدرى eد �شدە که تو دارى �خارى

 Lروشن * ک�!…

Ĺ اش!خند	د از اون خندە ها که دورد	ف دندونهای صد
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…!نمایون * شد

!اینجا تا¶ستو�ش ش\خاش وحش�نا³ه چه برسه…

…!�ه االن

ى رو روى �Nو �االخرە �خارى اش روشن شد و فراز ک

* گذاشت و �ه سمتم اومد L MNخارى ه�!…

…!ب,ا �اال

…!فراز؟…امممم

.…!جونم؟

…!دارە؟…اینجا که ندارە…حمام

!آخخخخ … !اى cاش نم,گفتم معذب �ه این سمت و…

:اون سمت ن�اە کرد و �عد �ه جا�8 اشارە کرد و گفت

؟ Lاونجا رو می¡ی�! … !مثال حمامه منتها �ا	د آب گرم…

…کرد

!�ه جا�8 که اشارە * کرد ن�اە کردم من فکر…

…!* کردم ان\ارgه

…!نه آخه اینطورى که نم�شه

.ا�ه تو �دت ن,اد میتونم برات آب گرم کنم

!اوە نه … ە MNم e حوصله ات! … اینطورى خ,�.

…!سخته

…!م,خواى بgnم حمام عمو*؟

؟:�ا تعجب ن�اهش کردم �� !…

…!حمام عمو* نمرە هم دارە

!متوجه حرفش ن شدم … !حمام عمو*؟ … Lع�	
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زن و مرد نداشت!حما* که هرکس میتو�ست برە؟ !…

!هی�ی,ععععععع … وا. …!این �� * گه؟…

.سا³ت شدم و بهش ن�اە کردم

وع �ه توضیح he ان�ار متوجه ن�اە من شد چون

ە:دادن کرد �Nه جای,ه که ¼ چهل م	! وسطش…

خ¾gنه دارە و همه �ه طور عموم ازش استفادە

…!* کنند

چند تا اتاق �ک در 	ک هم دارە که ا�ه ک> از

عمو* خوشش نیومد میتونه از اونها استفادە

…!کنه

 Mای�ی�! !ح�� از فکرش هم مو �ه تنم سیخ * شد…

من حموم اتاق خودمم که * رفتم انقدر تف * انداختم

ون ب,ام MNتا ب! حاال ب,ام برم حمو* که روزى صد…

…!نفر ازش استفادە * کنند؟

ن�اهش که �ه صورت مچاله شدە ام خورد،خند	دو

م همینجا آب و حمام رو برات گرم کنم:گفت MNم !…

…!هروقت صدات کردم ب,ا

…!نه آخه اینطورى زحمتت م�شه

�ا	د این چند وقته رو.ع¾gزم تعارف رو بزار کنار

سخت �گذرون,م تا ا�شاءهللا �ه خونه ى خودمون بgnم

!و راحت کن,م �ا�ت سخ�� این چند وقت هم من…

…!پ�شاپ�ش عذر م,خوام

ل\خند تلLÙ روى لبهام �شست و حودم رو �ه آغوشش
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دم �Nس!…

روى موهامو بوس,د و از جاش �لند شد و �عد از

…!دقا	�� صدام کرد

…!وارد �ه اصطالح حمامشون شدم

…!	ه ان\ارى 	ک در 	ک که �ا س,مان تعمMN شدە بود

…!�ا د	گ آب جوش �خارى اش کردە بود

…!	ه د	گ کندە �ه اندازە ى نصف قد من

!واى …!من جلوى این �ا	د لخت شم؟…

…!خدا	اااااا روم نم�شه

وع he همینطور مستاصل ن�اهش م,کردم که خودش

.…!�ه دراوردن ل\اسش کرد

من که از خجال�� مردە بودم و eم رو هم �اال

!ن اوردم … �ه سمتم اومد و �ازوهامو گرفت و. 

…!آروم فشار داد

……!فgnا eتو �اال کن

فراز

!خدا	ا … ؟ Lم,خواى دیوونه ام ک�! شونم… n̄مجنون و پ

؟ Lه قلب چقدر گنجا�ش مهر و عاطفه و عشق!ک�	مگه 

؟ Lرو دارە که تو اینطور �ا قلب و احساس من * ک�!

!این دخe �Nاe ناز و ن,ازە مدام م,خوام مثل…

…!	ه ¼h ق,م�� �اهاش برخورد کنم اما نم�شه

ادا و اوطوارهاشو �ه جون �خرم و پرورشش �دم
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ارە L MNاما این حس خودخواهانه ى تمل±م نم!…

!فقط م,خواد اونو داشته �اشه … !لمس کنه تا �اور کنه…

..!مال منه

مندە �ه این ور اونور he دم اونطور دس�¹اچه و	وق�� د

اهنم رو دراوردم و �ه سم�ش رفتم MNآب. ن�اە م,کنه پ

تو د	گ گرم شدە بود و یواش یواش �خار همه جا رو

!گرفته بود .�ازوهاشو گرفتم و نرم فشار دادم…

…!فgnا eتو �اال کن

.�ا خجالت eش رو �اال آورد و ن�اهم کرد

واى که چشمهاى گرد و قشنگش چقدر دن,ارو تو

…!چشمم قشنگ و جذاب�N * کرد

منم بهش ل\خند زدم و e خم کردم و چشمهاش رو

.بوس,دم

ە شدە MNا لبهاى قلوە اى اش ل\خند �ه لب �ه من خ�

!بود که من �ای�نت رفتم و نرم روى ل½ش رو بوس,دم

!واى خدا	ا … !�از از خجالت eخ شد و �ازززز…

…!من دام خواست اینهمه خجال�ش رو e �کشم

اهش رو گرفتم و �ه سمت �اال MNمر پc دست بردم و

کش,دم که اون هم همراÃ ام کرد و دس�ش رو �اال

اه6ش رو از ت6ش دراوردم MNآورد و من پ.

تازە داشتم ذوق * کردم که چه عجب خانوم �ا من

…همراÃ کردە که د	دم !�عله خانوم دس�ش رو…

dدرى جلوى خودش گرفته ان�ار �ار اولم بود L¥
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…!اون انارهاى ساوە اش رو زgارت م,کردم

دست روى دس�ش گذاشتم و دستهاش رو �ه سمت

L کش,دم و دستم رو زgر فکش بردم و eشو �اال Mای��

…!اوردم و اون هم �ا خجالت بهم ن�اە کرد

…!فgnا؟

…!جونم؟

!مر¼ که هس�� 

نرم و جذاب.خند	د !…

L بودن منه__  Mها �خاطر هم�eهمه ى این درد !…

!م,دونم :آÃ کش,دم تو ل,اقتت ب�ش�N از اینه که…

.…من ال	قش �اشـ

ه�سسسسس:انگش�ش رو روى ل\م گذاشت و گفت  !

 من بودى
X

pن اتفاق زندg �Nتو قشنگ!…

L جمله اش چنان شاخ دراوردم که چشمهام L گف�� Mدر ح�

L خندە گفت Mگرد سد و اونو �ه خندە انداخت و ح�:

.…!�خدا جدى م,�م

نم,خواستم اونجا و تو اون مyان و زمان cارى انجام

!�دم … مندە اش بودم he Ĺ !�ه اندازە ى cا اما �ا…

این حرفش ان�ار دن,ارو بهم دادند و انقدر خوشحال

شدم که اصال متوجه �شدم چ,yار * کنم و وق�� 

همراÃ و اش�\اق اون رو هم د	دم ب�ش�N از پ�ش

دم و عجب حال �Nراغب شدم و خودمو �ه دست دل س

……!!!!!عجی̂� دارد این دلللللل
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�ا همه ى سخ�� که داشت اما �ا�ه �اى من اومد و

L �ه حال دلم �شست Mام کرد و دل6ش� Ãهمرا!…

 بود
X

Yاش این دم ها و غن,متها هم�شc اى! … ¶س.

که دلم ح°ت خورد خودش �ه حال خودش دل

!* سوزونه .……!ب,چارە دلم…

فgnا

هرجا که �اشه، �ه بود�ش دلخوشم !…

!�ا اون همه ى دن,ام قشنگه … !همه جا بهارە !ع,دە…

ە LN̂س! … !دل6ش�نه …!دلم م,خواد فقط �اهاش �اشم…

!جس … !رو� …  Lو�dز! هر…هرجا که هست…

!طورکه هست …!�ا اون دن,ام 	ه رنگ د	گه است…

L رو تو چشمهاش می¡ینم خودم وق�� اونهمه خواس��

دلم م,خواد میون اونهمه مح\ت.رو توش غرق م,کنم

…!ذوب ¶شم

!االن هم همینطور…نم,دونم چرا هdnار ضعف * کردم

از ·شت �غلم کرد و همونطور که نفس نفس * زد،

خو̂� ع¾gزم؟:زgر گوشم رو بوس,د و گفت !…

:نبودم اما eى �ه عنوان تای,د تکون دادم و گفتم

…!خ�dم

بوسه اى روى eشونه ام گذاشت و �ه سمت د	گ

االن آب م,ارم 	ه دوش �گMN و برو:رفت و گفت !…

	ه صند  فلزى اورد و من روش �شستم و تو Óش�� 
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روdروم آب رgخت و گرم و eدش کرد و �عد روم

…!رgخت

واى که تموم حسهاى �د دن,ا توم جمع شدە بود و

اما �خاطر.ان�ار داشتم خودمو گdnه شور م,کردم

!فراز لب از لب �از نکردم و خ �ه ابروهام ن,اوردم

آخgnم دور آب¹ا¼h رو که کردم، در حال,که دستهامو

حائل �دنم م,کردم از جام �لند شدم و فراز حوله رو

.�ه سمتم گرفت

ون برم MNحوله رو �ه دور خودم کش,دم و خواستم ب

کجا؟:که فراز هول و دس�¹اچه گفت !..

م تو خونه ل\اس میپوشم MNم!…

!اعع … !نه نم�شه …!همینجا بپوش ع¾gزم…

…!اینجا سخته آخه

ون هم eدە و هم ممکنه 	Y تن قشنگتو__ MNآخه ب

…!ب¡ینه

!پوففففف دلم * خواست eمو �ه دیوار �ک�dم…

اما �از �خاطر فراز کوتاە اومدم و سا³ت شدم وdه

ون اومدم MNهر سخ�� بود ل\اس رو پوش,دم و ب.

�ه سمت اتاق رفتم و چاى رو دم دادم که فراز هم

.وارد شد

ل\خندى بهم زد	م و اون �ه سمتم اومد و در آغوشم

.کش,د

بgnم �ازار 	yم براى خونه.چا�8 رو که خورد	م
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�االخرە م,خوا	م چند وقت اینجا �مون,م.خgnد کن,م !

ى قورى رفتم و 	ه چاى �Nل\خندى زدم و �ه سمت ک

..!قند پهلو براش رgختم

gن بود و دلم MNچقدر این ثان,ه ها و لحظه ها برام ش

.…!* خواست کش پ,دا کنه

�عد از خوردن چاى �ا هم �ه �ازار مح� رفت,م و

…!�عد �c گشت و خgnد �ه خونه برگش�,م

حس خانوم خونه بودن بهم دست دادە بود و چقدر

!این حس رو دوست داشتم … ح�� تو این ب,ابون.

.…!̂� آب و علف و تو این خونه ى وgرونه

!س�ب زمی�L هارو شستم و خالل کردم و eخ کردم

گوشت چnخ کردە رو هم تفت دادم و گوجه رgزهاى

…!مح� رو هم eخ کردم

…!فراز هم رفت و �ا دوتا نون برگشت

انه بود اما انقدر �ه دلم �شست MNشاممون ا�ر چه فق

…!که در حد ترک,دن خوردم

!نوش جونت:فرزز هم �اعشق ن�اهم * کرد ا�ه…

ە همینجا برات 	ه خونه MNنم e دونم حوصله ات�

L پ,دا م,کنم MNترو تم…

!و من فقط خند	دم من تو چه فکر و اون تو چه…

!فکرى …!ظرف شام رو فراز جمع کرد و برد…

 روش دراز
X

Yمن هم رختخواب پهن کردم و �ا خست

…!کش,دم
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.فراز وارد شد و کنارم �شست

…!اینجا زمستوناش چ,ه خدا م,دونه

اوف اوف یخ کردم:و کنارم دراز کش,د و �غلم کرد !

!آخ�شششش:و خودشو بهم چسبوند !	yم گرم شم…

و eشو تو موهام فرو برد که ج,غمو دراورد و در

!جووووون:حال,که * خند	د،زgر گوشم گفت عجب…

 Lå,ج! … منو 	اد خشونتم میندازە. !…

.…!و من �ا خندە �ا آرنج �ه پهلوش ک�d,دم

فgnا

!نرم و آروم و مردونه.اون هم خند	د چقدر خندە بهش…

!میومد … فراز؟:ن�اهش کردم و ناخودآÍاە از دهنم پgnد !

جونم؟:�ه سمتم برگشت و آروم زمزمه کرد !

!ب,ا �چه ب,ارgم اینطورى د	گه نمیتونن مارو از…

… !هم جدا کنند

…!�ا تعجب خند	د و ن�اهم کرد

…!فgnا

!پوفففففف …!خجالت کش,دم و e �ه زgر انداختم…

ه,چکس تا خودمون نخوا	م نمیتونه مارو از هم جدا

.…!کنه

:و بوسه اى روى پ�شو�L ام گذاشت و ادامه داد

فgnا منتهاى آرزومه که از تو �چه داشته �اشم اما

ها تو رو تو ل\اس �Nدلم م,خواد مثل همه ى دخ
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م الیق تو MNه عرو¼ برات �گ	عروس تصورت کنم و !

	ه خونه که ا�ه �ه اندازە ل,اقتت هم ن\اشه حداقل

 ات هم ن\اشه
X

pافکندe اعث�!…

ە و چون ن�اە کنجyاو MNت من بود خندە ام �گdحاال ن�

تا تو اینارو فراهم ک�L من:اونو د	دم �ا ته حندە گفتم

…!�ا	د �ا عصا برم ب,مارستان

!گفتم و ·ش,مون شدم فورى دس�¹اچه شدم و در…

صدد رفع و رجوعش براومدم و خواستم حرف بزنم

!نه:که فراز خند	د و گفت ا�ه خدا �خواد تا سال…

!د	گه این موقع همه ى اینها رو برات فراهم م,کنم

!م,خواى برى دزدى؟:�ا تعجب ن�اهش کردم آحه…

…!�ا دزدى هم این پول فراهم نم�شه

!نه:فراز قهقهه ى آرو* زد و گفت �ه cار eاغ…

…!کردم به�N از اون

من همینطور ن�اهش * کردم و چون ادامه نداد،

حتما e �ه eم * گذاشت.من هم ̂� خ,ال شدم !

دوست ندارم ازت حدا ¶شم!فراز:آÃ کش,دم و گفتم

ا�ه 	ه روزى 	ه جا�8 مجبور شدم 	ادت نرە که من

…!عاشقت بودم و هستم و خواهم بود

ه�ششش:دس�ش رو روى لبهام گذاشت و آروم گفت

́� برامون نم,فته !هیچ اتفا ما همینجا م,مون,م تا…

…!آبها از آس,اب ب,فته
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و :و �عد از جاش �لند شد و روم خ,مه زد و گفت

!راست گفت,ا محض اطمینان 	ه �چه ·س بندازgم…

فوقش شب عرو¼ پنهو�ش م,کن,م و 	ا.�د ن�ست

…!اصال �� م�شه �چه آدم تو عرو¼ آدم �اشه؟

…!خ,� هم قشنگ و جال\ه

من خند	دم و مش�� �ه شونه اش زدم و اون �ا خندە

gن و MNک خاطرە ى ش	روى صورتم خم شد و �از 

L رو براى جفتمون رقم زد Mدل�ش�!…

!صبح �ا صداى قوقول فوقول خروس ب,دار شدم

 L Mم چقدر دل6ش�gا�ه از جن\ه زود ب,دار کردنم �گذر

…!بود

!فراز نبود هوا 	yم eد شدە بود و زgر لحاف بودن…

.�ه آدم ک,ف * داد

ون.eمم زgر لحاف بردم که در �از شد MNمو بe یواش

.…آوردم

!فراز نون سن�� رو الى سفرە پ,چ,د

	ه مقدار خgnد کردە بود؛اونهارو جا�جا کرد و ل\اسش

…!رو دراورد و �ه سمت من اومد

…!خودمو زدم �ه خواب

آروم کنارم دراز کش,د و فکر کنم مد�� رو �ه من

وع �ه نوازش کرد he ە بود و �عد �ا انگشتهاش MNخ!

…!	ه �ار انگش�ش روى گونه ام موند و تکون نخورد

آروم 	Y از چشمهامو �از کردم و اونو د	دم که

998



ە شدە،eمو MNعمیق تو فکر رفته و �ه 5ل لحاف خ

تکون دادم و تا اون �خودش ب,اد انگش�ش رو 5از

…!گرفتم

فراز

انقدر تو افyار خودم غرق شدە بودم که نفهم,دم

p از خواب ب,دار شد و از غفلتم استفادە کرد و

.انگشتم رو 5از گرفت

…!آ�L گفتم و دستم رو کش,دم

ە ى ش,طون �Nدح! !ن�شش تا بنا�وش �از شدە بود…

…!�ه p فکر * کردى؟

جز تو کیو دارم که بهش:تو �غلم کش,دمش و گفتم

…!فکر کنم؟

مثل 	ه گdnه ى ملوس خودش رو بهم م,مالوند و ادا

…!در * اورد

آدمش که زgادە منتها تو �ه کدومشون فکر

!* کردى؟

5از آرو* از گونه اش گرفتم که ج,Lå کش,د و آخ

…!و اوخ کرد

 �Nز دخgnمزە ن! …Yتو همینطورى شم گوله نم

gزى دلم م,خواد درسته قورتت �دم MNمزە که م!…

!اعععع مزە نgnختم فقط گفتم �ه p فکر *…

…!ک�L که اینطور حواستو �ه خودش جلب کردە؟
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!ک> نبود داشتم �ه این فکر * کردم که…

…!تا چند وقت اینجا م,مون,م؟

!تا وق�� آبها از آس,اب ب,فته …Y	 فکر کنم

…!دوماÃ طول * کشه

 
X

pل ابتدا�8 زند	د وسا	خوب ·س ا�ه اینطورە �ا

!رو ب,ارgم اینجا … �ا	د بgnم 	ه eى وسا	ل �خgnم. !

چ,ه؟:�ا ذوق خند	د و منم �ا خندە ى اون خند	دم !

 �Ù,ه! gم e خونه… MNم مgاز اینکه واقعا دار

…!و زندگ,مون خوشحالم

!دخ�N تو چقدر هو ؟:دوdارە خند	دم  هنوز خ,�…

اینم که * بی�L !موندە که بgnم e خونه و زندگ,مون

احتته �Nدوماە اس Y	!اد ادی�ت نکنمgمنتها م,خوام ز !

م حوصله ات e نرە و ��م ب,ان حمام MNون �گg¾gه تل�	

 h¼اdnتا راحت ت L Lراس!رو درست ک� e فعال این دوتا

…cارهامَ  :)تلفنم زنگ خورد.( …!َ!ن…

از جام �لند شدم و �ا ابروها�8 در هم 	ه ن�اە �ه

…!صفحه ى م�dا	لم انداخت

اما �ا د	دن اسم شا	ان ل\خندى روى لبهام �شست

!سالم داداش:و جواب داد …!چطورى؟…

!سالم ع¾gز !تو چطورى؟…

!من خ�dم … !	ع�L ما خ�d,م …!تو چطورى؟…

!اعععع … خ,�!..خوش خN̂ �ا¼h ا�شاءهللا

!خوشحالم کردى … h¼حاال که اینطورە ·س �ا دلخو
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!ب�ش�N م,اى ؟… Lحرکت م,ک� p!

…امممم !من دماوندم. …!چطور؟…

!دماوند؟ … ·° مگه ما امروز تمgnن نداش�,م؟. !

…!و محyم روى پ�شو�L ام ک�d,دم

!اى واى … !اصال 	ادم رفت … !پوففففف  ا�ه…

!اینطورە �ا	د االن راە ب,فتم تا دوساعت د	گه اونجام

!نه د	گه … !اون فا	دە ندارە …  L Mمون خوش �اش��!

…!بزار 	ه �ارە فردا ب,ا

 �Nخوب خوب چه به! ·س فردا صبح همد	گه رو…

قdnونت داداشم!می¡ی6,م !

…!حاال اونجا چرا؟

!قض,ه دارە مفصل … ب¡ینمت برات م,�م. !…

ە MNا�شاءهللا که خ! …!�ه فgnا سالم برسون…

تو هم همینطور و خداحافظ!آقا�8 تو * رسونم !

p بود؟:وق�� گو¼h رو قطع کردم، پرس,د !…

…!شا	ان

!�� * گفت؟

!ه,�Ù �ا�ا امروز تمgnن داشت واسه ى کÓ°6ش…

گفت �اشه فردا!�ه من گفته بود اما من 	ادم رفته بود !

!چقدر �د شد !االن فکر * کنه از قصد نرف�� …

!نه �ا�اااا …!خودش منو * شناسه…

…!حاال دق,قا کÓ°6ش p هست؟

قرار بود 	Y دو هفته ى آیندە �اشه اما فکر
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…!* کنم 	Y دوهفته عقب�N فرستاد

!خوب خ�dه …!حاال چ,yار کن,م؟…

 �Ù,ه! اول 	ه ص\حونه ى توپ م,خورgم و �عد…

gم براى خونه خgnد م,کن,م و 	ه دور تو روستا MNم

…!* زن,م

ون رفت و منم MNا ذوق از جاش �لند شد و از اتاق ب�

.…!چاى رو دم دادم

!وق�� �ا فgnام زمان �ه eعت برق و �اد * گذرە

ان�ار عقdnه ها هم لج * کنند…اما وق�� فgnا ن�ست

ن و بر م,گردند MNمثل خاطرە هاى من م!….

فgnا#

روستا اونقدری کوچ,ک بود که ح�� �ا 	ک ساعت دور

 Lرورو ک�gزدن م�شد تموم محلش رو ز!..

منتهای مراتب انقدر جاهای قشنگ و جالب داشت

!که ه,چوقت آدم از گردش تو اون سMN نم�شد

L رو تو راە Mک ماش�	م که 	ما در حال برگشت بود

!د	د	م که خراب شدە بود

 L Mپ,ادە شد و �ه سمت اون رفت و ماش� L Mفراز از ماش�

رو درست کرد و و برگشت و �از ما �ه سمت خونه حرکت

کرد	م !

براى خونه �c خgnد هم کردە بود	م که 	ک احساس

!خو̂� بهم دست دادە بود احساس اینکه د	گه واسه…
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خودم خونه دارم و د	گه خانم خونه ى خودم شدم و

!هر �ار �ا این فکر ن�شم تا بنا�وش �از * شد

!و ان�ار دن,ا تو نظرم قشنگ تر و جذاب تر شدە بود

خونه صدو چهل!هرچند خونه امون cاخ ن,اوران نبود 

ی پونک ،زعفرون,ه ،سعادت آ�ادو �Nم … نبود …

	ه خونه بود توی 	ه روستا اما عشق توش جgnان

!داشت

نرس,دە �ه درخت

کوچه �اLº است که از خواب خدا

تر است LN̂س

!و در آن عشق �ه اندازە پرهای صداقت آ̂� است

L افyار بودم که فراز �ه سمت من برگشت Mتو هم�!..

 L Mات ماش� MNه تعم	ا �ه نظرت تا وق�� که اینجای,م gnف

!بزنم؟؟ روستا�8 های ب,چارە از cار و cاس̂� در…

…!م,ان و د	گه الزم ن�ست تا شهر برن

!خ,� عا  م�شه فراز:ل\خندی زدم گفتم eت هم…

گرم م�شه … h<ت م�	اذ �Nمc اینطوری!…

!فراز �ا مح\ت بهم ل\خندی زد و �ه خونه رفت,م

L که س�ب زمی�L ! غذا درست کردن �لد نبودم Mاما هم�

 تو دلم
X

Yه احساس قشن	و پ,از رو پوست * کندم 

!جوونه زدە بود

دلم * خواست این روزها ه,چوقت تموم �شه !…

!هرچند گذری و کوتاە بود …این خونه… این اجاق. 
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5ازی رو که �دون فر بود و فقط دو تا شعله داشت و

�ه ک�سول 5از وصل بود رو �ه اون خونه ای که cاب�نت

ام دی اف داشت و ج¾gرە ای وسط خونه داشت و 	ک

!5از تک شعله صفحه لم> روش بود ترجیح * دادم

 این
X

Yک رن	من عاشق این همه صفا و صم,م,ت و 

دن,ای فقر شدە بودم !…

 تو رفاە بزرگ شدە بودم االن این همه
X

Yکه از �چ Lم�

سخ�� اصال �ه چشمم نمیومد !…

چرا؟؟؟؟ چون عاشق شدە بودم چون چشمم عشق…

…!رو د	دە بود و لمس کردە بود

gختم که MNرو توی ماهیتا�ه م Lداشتم س�ب زمی�

صدای فراز �لند شد و من ترسون �ه سم�ش برگشتم

وا چته ؟:و گفتم !!

ع¾gزم اون د	گ ج6سش جورgه که:فراز خند	د و گفت

ا�ه روغن داغ �شه و س�ب زمی�L هارو توش بgnزی

!س�ب زمی�L ها �ه د	گ م,چس\ه و عذا�ت ب�ش�N م�شه

؟: �ا گ,Ù̂ ن�اهش کردم �� Lع�	 !

خودم رو کنار کش,دم س�ب زمی�L های خال  رو…

e ها زد و Lتو س�ب زمی� MNاز دستم گرفت و �ا کفگ

ماهیتا�ه رو برداشت و تو ماهیتا�ه رgخت و فوری

eش رو گذاشت و خودشو عقب کش,د و �ا هم

خند	د	م !

ا�ه!�ا	د اول اجازە �دی روغن خوب داغ ¶شه 
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 Lگ ها تفلون ندارن س�ب زمی�	اجازە ندی چون این د

L د	گه ای بهشون م,چس\ه MNا هرچ	!…

خند	دم و �ا تاسف eی تکون دادم و فراز �ا مح\ت

من رو در آغوش کش,د !…

فراز:�لد نبودم پ,از خالل کنم و �ا خجالت گفتم

؟ L Lچطوری خالل م,ک�!

رندە اش * کنند:فراز خند	د و گفت !…

خوب �لدی ها: خند	دم و گفتم !!!

زن cار نا�لد داشته �ا¼h :اون هم خند	د و گفت

ی MNاد �گ	مجبوری خودت !

�دج6> نکن:مش�� �ه �ازوش زدم و گفتم !

خند	د و آÃ کش,د و �ه من ن�اە کرد ن�اهش رنگ…

!غم گرفت

فgnا من واقعا متاسفم !

وع:منظورش رو گرفتم ل\خند زدم و گفتم he ِا فراز �از

!!!کردی

ل\خندی زد و من رو در آغوشش کش,د و در حا  که

قول م,دم برات جN̂ا�ش: روی موهام رو میبوس,د گفت

کنم !..

من هم خودمو تو �غلش جا کردم و زgر 5لوش رو بوس,دم

مطمئنم میتو�L :و گفتم و  فراز من همینطوری خوشم…

 آنچنا�L که تو تو نظرته ندارم
X

pاصال ن,از �ه زند دل…

آدم �ا	د خوش �اشه !که دل من �ا وجوود تو خوشه…
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م,دونم شا	د �اورت �شه اما لطفا �اورم کن !

تو تنها �اور من تو: فراز �ا ذوق ل\خندی زد و گفت

L هس��  Mاالن ش\ه هم!این کرە ى زم� 
X

Y� تو ح�� ا�ه

من قبول * کنم …  
X

Y,م,دونم �� م! و  دلم…

* خواد 	ه روزی ا�ه خواس�,م �چه ای وجود داشته

ا رو دلش �اشه L MNاشه ن خوام ح°ت خ,� چ� …

فgnا بهت قول م,دم خ,� زود این ح°ت هارو �ه

..…واقع,ت ت\د	ل کنم

فراز �عد از اینکه س�ب زمی�L هارو eخ کرد پ,از

رندە شدە رو توی ماهیتا�ه تفت داد و گوشت چnخ

کردە رو توش رgخت !

ی 	اد * گرفتم و واقعا L �Nه جورا�8 داشتم ازش آش	

ی اش واقعا عا  و فوق العادە بود!دست مgnزاد L �Nآش !

خخخخ برنج دم دادن رو اصال �لد نبودم اما از فراز

… 	اد گرفتم

خدا³نه فردا تا اون از تهران برگردە و ب,اد بتونم 	ه

غذای درست و حسا̂� درست کنم !

�عد از اینکه ناهار رو درست کرد	م فراز 	ه چا�8 

خوش رنگ �ا آب زالل روستا�8 برامون درست کرد و

!آورد و �ا هم �شس�,م و خورد	م

 MNا لحظه های شادمون رو ازمون نگ	خدا…

 فراز
X

pعاشق این لحظه ها سادە و پر از ه,جان زند
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بودم !

من هم�شه آرزوی این لحظه ها!خدا	ا * شنوی 	ا نه؟

رو داشتم !..

 اى بودم که هیچ cم و ک°ی نداشتم
X

pدرسته تو زند

اما 	ک جاها�8 رو من محتاج مح\ت بودم، محتاج عاطفه

محتاج دوس�ت دارم های �در مادر بودم اما هیچ نبود !

 ام رفت و
X

pهای زند h¼مادرم که رفت همه ی خو

 ام زgرورو شد
X

pهمه ى زند …

فgnان که بود خوب بود اما اونم �عد مادرم رفت و من

�از تنها شدم براى همینه که االن خ,� خ,� خ,�

قدر این لحظه هارو م,دونم !

 MNم رو از من نگdا دارم بهت م,�ما لحظه های خ�	خدا!

اون شب هم �ا خاطرە ى خوش �ا هم بودن درکنار فراز

ی شد و فردا صبح �دون اینکه من متوجه ¶شم و �Nس

زمان,که تو خواب ناز بودم فراز رفت !

وق�� ب,دار شدم نامه فدا	ت شوم اونو د	دم که گفته

بود ناهار درست نکن و �ا ناهار بر* گردم !

cارهای خونه رو µ 	ک ساعت انجام دادم و �عدش

تو �اغچه دور زدم و 	yم خودم رو eگرم کردم !…

	ه خوردە تو اتاق چرخ,دم و همه جا رو برر¼ کردم

وgه ذرە هم تو کوچه و خ,ابون گشتم و �ه �ازار مح�

که تو خ,ابونمون ¶ساط کردە بودند e زدم و �عد از

!ساع�� �ه خونه برگشتم
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نزد	ک های ظهر بود اما چون قرار بود ناهاری درست

نکنم �از ب,yار بودم !…

گو¼h ام رو که خاموش کردە بودم مرتب بهم چشمک

د تا روش6ش کنم L MNم!

تصم,م گرفتم 	ک لحظه روش6ش کنم و 	ک دوری توش

!بزنم و ا�ر شمارە ای زنگ زد geــــع خاموش کنم

گوشیو روشن کردم و چند دق,قه ای صN̂ کردم !…

ک> �ه من زنگ نزد !!!خداروشکر…

!وارد مسیج ها شدم  دوستهام بهم پ,ام دادە بودند…

فرشته پ,ام دادە بود و �ا�ا و مامان. و حرف زدە بودند

اما ن دونم چرا فgnان زنگ!هزار �ار زنگ زدە بودند

نزدە بود !

وارد تل÷رام شدم …!	ک �� ام از مامان اومدە بود…

!وق�� �� امش رو �از * کردم ̂� دل,ل دستم م,لرزgد

e چشمم �ه عکس افتاد و تنم سست شد و دستم!…

…!و گو¼h از دستم افتاد

L تمام 5لوم رو گرفته بود و Mک مشت سنگ�	غض مثل �

…!اصال متوجه �شدم p اشک هام روی گونه هام رgخت

!مامان 	ک عکس فرستادە بود

ن بود h MNان تو اتاق آی سیو وصل �ه دست�اە ا³سgnف

…!و زgرش نوشته بود فgnان سکته کرد

…!گgnه تموم اعضاى �دنم رو م,لرزوند
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!ن دو�ستم چ,yار کنم !�ه p زنگ بزنم؟ … �ه…

!�ه �ا�ا؟!..مامان؟ …!�ه فgnان؟…

!ام,دی جلوى چشم هام سوسو گرفت  �ا	د �ه فراز…

دم L MNزنگ م! L رو هم �ا… Mاما فراز رفته بود و ماش�

خودش بردە بود !

!خب �ا	د چ,yار کنم؟ … چطور خودم رو �ه فgnان.

!برسونم ؟ … م؟ MNار کنم؟!آژا�س �گy,د چ	وای خدا �ا !

فتم MNلنجار مc داشتم �ا خودم cال ذهنم خا  شدە…

ە شدە بودم در MNه �ه در خgnبود و همونطور که �ا گ

…!�از شد و فراز وارد خونه شد

!تو دس�ش غذا بود �ا د	دن صورت گgnون من تندی…

!�ه سمت من قدم برداشت و �ه سمت من اومد

!فgnا! حرف بزن! �� شدە؟!! فgnا؟ …فgnا __ کش�� …

́� افتادە؟! منو ؟ اتفا !

.…!ن�اهش �ه دستم افتاد و گو¼h رو تو دستم د	د

ابروهاش در هم شد و گو¼h رو از دستم گرفت و ن�اە

!�ه عک> که مامان برام فرستادە بود کرد

گو¼h رو �ه دستم داد و �ا دوتا دس�ش پ�شو�L اش

!رو گرفت و روشو �ه سمت در برگردوند

فراز تورو �خدا بgnم: �لند شدم و زار زدم  !

وسا	لت رو! �اشه ع¾gزم بgnم:�ه سمتم برگشت و گفت

… جمع کن تا بgnم

ن دونم چطور �ه شهر رس,د	م و اصال نفهم,دم راە دو
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ساعته چطور گذشت !

خدا	ا چقدر براى کسا�8 که تو غ�dnند و خN̂ �دی

سه زمان دیر م,گذرە تا �ه مقصد برسند MNبراشون م!…

 
X

pچون من تو راە تا برسم نفهم,دم کجام و چطور زند

نم L MNم Ĺ م و چ,yار * کنم و چه حر MNکنم و راە م *!

…!از اون لحظه های شوم ه,�Ù �ه 	ادم نم,ارم

!فgnان من سکته کردە بود ک> که 	ک روزی �ا تمام…

وجودم عاشقش بودم و ن دونم �ه کدوم دل,ل و �ه

کدوم گناە 	ک\ارە من رو ·س زدە بود !…

فقط این رو * دو�ستم که 	ک روزی من دیوانه وار

عاشقش بودم و 	ک روز صبح از خواب �لند شدم و

د	دم فgnان ن�ست !

حاال فgnان من تو آی سیو و روdه موت بود و از دست

…!من cاری برنمیومد

تموم اعضا و جوارح �دنم فgnان رو طلب * کرد !….

خدا	ا میون این همه احساس من موندم و 	ک دن,ای

پ�چ !

فgnان از 	ک سمت روى ذهن و ق\لم فشار * اورد

و فراز از این سمت !…

من تو دن,ای �ه این کوچ,Y ن دونم �ه کدوم سمت

……!رو ب,ارم که فردای روز ·ش,مو�L برام ن,ارە

…!خدا	ا چرا احساسم رو انقدر متضاد آفgnدی ؟
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e د رو	ا �ا خودت فکر کردى چرا انقدر �ال �ا	خدا

!من نازل م�شد ؟

!چرا من �ا	د �اسخگوی این همه �ال �اشم؟

خدا	ا فقط من بندە ای بودم که م�شد �ا این همه

م؟ MNگه ای نبود ؟! �د�خ�� خو �گ	هیچ آدم د Lع�	 !

!همه ی �د�خ�� هارو * خواس�� رو e من ب,اری؟

خدا	ا 5له ن کنم شyا	ت هم ندارم !فقط نجاتم �دە…

وق�� �ه ب,مارستان رس,دە بود	م هاج و واج e جام

�شسته بودم و �ه سالن ب,مارستان ن�اە * کردم که

…!چطور برم و فgnان رو ب¡ینم

توان روgارو�8 د	دن فgnان رو نداشتم !….

…!من ن تو�ستم فgnان رو �ا اون حال و روز ب¡ینم

L فکرها بودم که دست فراز رو دستم �شست و Mتو هم�

فgnا:آروم گفت تو �س½ت �ه…من و تو زن و شوهgnم…

این حق مسلم ماست که �ا!هیچ کس �اسخگو ن�س�� 

!هم �اش,م ·س �خاطر این خودت رو �ازخواست نکن

!خواستم ل\خند بزنم اما هرcاری کردم نتو�ستم

دم h°دست روی دس�ش گذاشتم و دس�ش رو ف!

فراز �ه سمتم اومد درو �از کرد و دستم رو گرفت و

L پ,ادە ام کرد Mاز ماش�! …

L م,خکوب شدە بود Mام �ه زم��! توان نداشتم قدم از…

!قدم بردارم

!هرچه سå م,کردم تنم �ه جلو حرکت ن کرد
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فراز دس�ش رو روی شونه هام گذاشت و �ه سمت

…!سالن ب,مارستان هولم داد

وق�� �ه سالن ب,مارستان رس,د	م پرستاری جلومون

… رو گرفت و گفت که اجازە ورود ندارgد

فراز پرستار رو کنار کش,د و �اهم حرف زدند و �عد

!�ه سمت من اومد و من رو �ه سمت آی سیو کشوند

!وارد سال�L شد	م که �ه آی سیو ختم م�شد

�ه محض ورودمون �در و مادرم رو د	د	م که ·شت در

!آی سیو روی صند  ها�شسته بودند

اول از همه �در چشمش �ه من خورد و �ه شدت از

!جاش �لند شد و �ه سمت ما اومد

�عد از �لند شدن �در مادر هم �ه سمت من برگشت

…!و �ا د	دن من فgnادی کش,د و گgnه e داد

�در �ا تموم خشمش �ه سمت من قدم برداشت و �ه

من نزد	ک شد و �ه محض اینکه �ه من رس,د فراز

خودش رو جلوی من انداخت و اجازە نداد �در

…!دس�ش رو �ه سمت من دراز کنه

و  �در هم 	قه ى فراز رو گرفت و اون رو �ه دیوار

چرا دست از e من و خانوادە ام:ک�dوند و گفت 

!برنم,داری؟ … !�� بهت �دم ؟. جون خودم رو بهت…

�دم دست از خانوادە ی من بر م,داری؟ تو داری cاری

…!* ک�L من خانوادە ام رو از دست �دم

فراز ب,چارە دست روی دست �در گذاشت
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شما * خوای من از حق مسلم و طب,å خودم__

!�گذرم؟ !من ن تونم این cارو کنم  … االن جای…

!این حرف ها ن�ست فgnا حالش خوب ن�ست اجازە…

…�د	د فgnان رو ب¡ینه

ن خوام ک> فgnان رو ب¡ینه: �در فgnاد زد  …

… مس½ب همه این اتفاقات شمای,د

اجازە �د	د فgnا فgnان رو ب¡ینه:فراز اخ کرد و گفت

اون �خاطر فgnاست که حالش خراب شدە !…

فgnا تو عشق فgnان بودی:مادر �ا ناله زار زد وگفت  …

!	ادت ن�ست؟ …تو هم 	ک روزى عاشق فgnان بودی…

چرا االن �ا قلب �چه ی مgnض و ب,مار من اینطور رفتار

؟ Lمرگ افتادە فقط �خاطر!* ک� �Nان ا�ه تو ¶سgnف

…توئه !چرا ن خوای �ا دل �چه من راە ب,ای؟ ا�ه…

!فgnان �ه ب,ماری قل̂� دچار شد فقط �خاطر توئه تو

اون �خاطر.اون �خاطر تو اون معلم لعن�� تو رو کشت

تو �ه زندان افتاد �خاطر تو از شهر و کشور خودش…

ا�ر تو و اون…درموندە شد و �ه کشور غgnب پناە برد

معلم لعن�� ات نبود	د ·° من االن تو شهر و کشور

..…خودش بود و االن �چه خودش رو تو �غل داشت

!توى لعن��  !�چه ی من رو �ه این حال و روز کشوندی…

تو �اعث شدی �چه من االن تو ¶س�N مرگ �اشه و شما

…!�ه ماە عسل بgnد
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�ا حرفهاى مادر تموم خاطرە هام �ه جلوى چشمهام

برگشت !….

لعن��  !ان�ار حرفهاش تلنگرى بود بر ح\اب خاطراتم…

ح\اب رو ترکوند و 	ک°ى خاطرات مزخرف �ه ذهنم

وع �ه رژە کردند he هجوم آورد و جلوى چشمهام!….

!�ا دستم eم رو گرفتم تا منفجر �شه اون معلم هم…

.…!ج6س �از لعن�� جلوى چشمهام اومدند

!م6شاøابوسهاى ش\انه ام رو �ه 	اد آوردم … تازە. 

!فهم,دم �� �ه e من گذشته و �� شدە؟

اون لحظه ای رو که فgnان روeى معلمم رو دور گرد�ش

گذاشت و داشت خفه اش * کرد cامال �ه ذهنم برگشت

L ف,لم جلوى چشمم اومد Mتموم اون لحظه ها ع�!…

اون روز شوم .…!اون روز دردنا�…

L م�L که مثل کشته شدن اون زن و درآغوش گرف��

ستم n̄ابر بهار م,گ!…

… خودش �ه �ل�س زنگ زد

L اون زن انقدر برام دردنا� نبود که �ل�س �ه کش��

د L MNان دس�بند مgnدست های ف!…

…!تازە متوجه شدم که چرا فgnان از ایران رفت؟

از درد جیغ * کش,دم … !جیغ … !جیغ …!جیغ…

…!اونها ذهنم رو شس�شو دادە بودند

.…!·س فgnان �خاطر خود من از پ�شم رفته بود

L مدتها �ا من تلف�L صح\ت ن کرد Mس �خاطر هم�·

1014



م�L که اینطور دیوانه واو اونو * خواستم و عاشقش

.…!بودم

�خاطر اینکه مثل خود من ن تو�ست دل �کنه و �ا

ش6,دن صدای من هوا�8 م�شد و بر * گشت !…

!از من گذشت تا عشقمون �ا	دار �مونه …اما من…

بهش شک کردم! من �ااین همه عشق چ,yار کردم؟ !

!�ه این همه عشق خ,انت کردە بودم اونو �ا ̂� …

.…!رح طردش کردم

؟ Lا چرا مرگ رو برام ن رسو�	خدا! …چرا ؟؟؟…

همه �ه سمتمون اومدە بودند و صدام * کردند اما

من دستم رو تو هوا تکون * دادم تا هرe p راهمه

رو کنار بزنم و فقط �ه سمت اتاق آی سیو رفتم و درو

�از کردم !…

فقط �ه سمت اتاق! اصال برام مهم نبود 5ان تنم نکردم

ن ا�ستادم h MNان رفتم و کنار دست�اە ا³سgnف دس�ش…

ون افتادە بود MNدس�ش رو تو دستم گرفتم و جلوش! ب

…!زانو زدم

ستم و زار n̄لب هام رو روی دس�ش گذاشتم و سخت گ

..………زدم

سته بودم که د	گه نا�8 برای ناله کردن و   n̄اونقدری گ

L نداشتم .اشY برای رgخ��

�ه دس�ش تک,ه دادم و �ه صورÓش ن�اە کردم و تموم  
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…!خاطرە های خوب و �دمون �ه 	ادم اومد

!ما �د نداش�,م!�دمون؟   …!ما فقط خوش بود	م…

مح\ت فgnان ،عشقش ،عالقه اش ،تموم توجهش مال  

!من بود … ی که تو این کرە ی خا� خوب و. L MNهرچ

های خ�dه مال اون بود L MNادآور چ	!…

ا�8 رو از 	اد بردم؟   L MNچ L Mچطور همچ�!…

L مغزم رو اینطور شس�شو �دند که ح��    چطور تو�س��

…!�ا د	د�ش هم اینها رو ب,اد ن آوردم

عذاب وجدان مثل همون �غض لعن�� 5لوم رو گرفته بود  

.…!و قصد اینو داشت خفه ام کنه

ە شدم MNه چشم های ¶سته اش خ�! چشمهام روى…

…!موهای خرما�8 رنگش چرخ,د  

انگشتهامو از روی صورÓش �ه سمت پ�شو�L اش

�ش�شnمو�ش ، رو مژە های پc کش,دم و روی ابروی

شش که چند روزە روی پوست سف,دش و روی ته ̄ر

…!اس دراومدە و زgر شدە بود دست کش,دم

L فgnات:زgر لب زمزمه کردم   Mان چشمهاتو وا کن بب�gnف

… اومدە

�لòهاش لرزgد … اما چشم هاش رو �از نکرد. !…

… �ا ذوق دوdارە صداش کردم اما �ه هوش نیومد

ە شدم MNسکوت کردم و �ه دست هاش خ !…

ن دونم چقدر گذشته بود که از بهوش اومد�ش قطع  

:ام,د کردم که پزشکش وارد شد و خطاب �ه من گفت
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…سالم فgnا خانم ؟

…!ن شناختم  

سالم_   !چرا بهوش نم,اد؟…

منتظر تو بود:خند	د و گفت   !…

من که اینجام چند ساعته_   !…

دوdارە ن�اهم کرد   حتما داشت �ا…دقیق و �ا دقت…

فت این عش�� که فgnان رو �ه این MNلنجار مc خودش

حال و روز انداخته این دخ�N سادە است که روdروی

!من ا�ستادە؟

تک تک و جز �ه جز صورتم رو ن�اە کرد و �عد ل\خند  

!مهdnو�L �ه من زد

منتظر تو بود تا بهوش ب,اد_   صN̂ کن… همونطور…

!که اون این چند روز رو صN̂ کرد

آÃ کش,دم  

حالش خ�dه؟__    !

�دون اینکه ن�اهم کنه همونطور که داشت پروندە اش  

ا�ر نمیومدی:رو زgرو رو * کرد و * خوند،گفت

!حالش وخ,م * شد ام,دی �ه زندە موند�ش نبود…

…!من اصال ام,د نداشتم

…!�ا تعجب ن�اهش کردم  

ی ممکنه ؟_   L MNچ L Mه!چطور همچ�	ت òممل �Nشما دک

؟ Lی رو �اور * ک� L MNچ L Mهمچ�!

من �ه معجزە ی عشق:ای6\ار بهم ن�اە کرد و خند	د  
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!ا	مان دارم  در واقع من �ه قدرت عشق اعتقاد دارم…

شمارو ن دونم اما عشق هر ناممک�L رو ممکن

…* کنه

!پوف cالفه ای کش,دم   .ن�اهم �ه سمت در رفت…

مامان و �ا�ا ·شت پنجرە ا�ستادە بودن دو �ه ما ن�اە  

.* کردند

!فراز نبود کجا رفته بود؟  

ن�اە کردم و eم رو اینو اونور کردم تا شا	د فرازو  

…!ب¡ینم اما نبود

اصال فکرم cار ن کرد   … کجا!�� شدە؟!کجاست؟

!رفته؟ ی بود… L MNفکرم خا  از هر چ!…

…!ان�ار اون تلنگر لعن�� ذهنم رو خا  کردە بود  

… �ه سمت فgnان برگشتم  

من اومدم ؟! فgnان؟: دوdارە زgر گوشش زمزمه کردم    !

…!چشماتو وا کن

!دک�N ن�ام کرد و ل\خند زد  

ن�اهش کردم. ل\خندش مع�L دار بود   !

احتماال منتظر:دوdارە ل\خندش رو تکرار کرد و گفت  

 Lبرای هم�شه پ�شش م,مو� 
X

Y� اینه که تو بهش…

ە شدم MNخ �Nدر سکو�� عمیق �ه دک !…

ت MNکه اج Lدلم * خواست بهش ��م برو �ه همو�

…!کردە �گو من خودم شوهر دارم

!اما ن دونم چرا نگفتم  تلنگر احساس متضادم…
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…!رو قلقل� * داد

L د	گه ای * کرد MNی رو مغلوب چ L MNک چ	ان�ار داشت 

…!که ن خواستم �ه زdون ب,ارم

ش * ترس,دم ح�� از 	ادآو̄ر !…

…!دوdارە ن�اهم �ه سمت فgnان برگشت

ن خوام ام,د واÃ بهت �دم! فgnان: زمزمه کردم !

 L Mچشم هات رو �از کن و من رو کنار خودت بب�!…

…!�ل� هاش م,لرزgد اما �از بهوش نیومد

دک�N ل\خند مال	 زد و دس�� روی کتف فgnان

فgnان این ادا و اطوار رو تمومش:گذاشت و گفت

!کن وdــهوش ب,ا … MNا خانم هماهنگ شو وق�شو نگ�!

اما فgnان �از هم همون حالت رو داشت !…

!دک�N �ا ل\خند �ه من ن�اە کرد

_  h¼د صبور �ا	ا�! همونطور که فgnان صبوری…

 h¼کرد صبور �ا!…

ون MNی تکون دادم و از جام �لند شدم و از اتاق بe

* خوای,د شما برو داخل:رفتم وخطاب �ه مامان گفتم

!متوجه شد منظورم ک,ه و چ,ه اما �ه روی خودش ن,اورد

ن�اە کوتاÃ �ه من انداخت و فوری ن�اهش رو ازم

گرفت و من �ه دن\ال فراز �ه سمت ح,اط رفتم !…

…!تموم ح,اط رو زgرو رو کردم تا پ,داش کنم

L فرو رفته بود Mه قطرە آب شدە بود تو دل زم�	اما ان�ار !

L فراز زgرورو کردم همه جای ب,مارستان رو �ه ام,د 	اف��
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�ه گو¼h اش زنگ زدم که اول 	ک صدای بوق اومد و

ک مورد نظر خاموش �Nعد هم صدای دست�اە مش�

* �اشد !…

صدای مزخرف زنه وق�� تو گوشم * پ,چ,د دلم

L �ک�dم؛اما االن الزمش Mخواست گوشیو �ه زم� *

… داشتم

�ا	د بر * گشتم و �ه دن\الش * رفتم ؛ اما �خاطر

… فgnان ن تو�ستم

االن تو ب,مارستان م,مونم وق�� بهوش اومد �دن\الش

م MNم

چرا خN̂ نداد؟!چرا ̂� خN̂ رفت؟! چرا فراز رفته بود؟ !

!فراز رو که پ,دا نکردم �ه سمت آی سیو برگشتم

ون اومدە بود و �ا �در گوشه ای MNمامان از آی سیو ب

!ا�ستادە و پچ پچ * کردند

�دون توجه �ه اون دوتا دوdارە �ه سمت آی سیو رفتم

!و وارد شدم و کنار فgnان �شستم

�ه صورÓش ن�اە کردم چقدر تو این چند روز صورÓش…

!الغر شدە بود

همونطور که �ه صورÓش ن�اە * کردم دستم رو دراز

!کردم و صورÓش رو نوازش کردم

احساس کردم وق�� صورÓش رو نوازش * کردم

…!صورÓش �ه سمت دست هام متما	ل شدە

فکر کردم که اش�\اە * کنم اما دقیق تر که ن�اە
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!کردم ان�ار صورÓش رو �ه دست هام م,مال,د

از آی سیو �ه سمت ا�ست�اە پرستاری رفتم و از

پرستار eاغ دک�N رو گرفتم

خانم ؟… L !آقای دک�N ن�س��

پرستار ن�اÃ �ه من انداخت و eش رو �ه برگه های

gف ندارن:روdروش گرم کرد و گفت h°Ó MNخ !

مgnض من دارە عکس العمل �شون م,دە

eش رو �اال آورد

ی امyان ندارە �ه این زودی L MNچ L Mه همچ�	 …

… * 5م دارە 	ه عکس العمل ها�8 �شون م,دە

.…صورÓش رو �ه سمت من خم کردە

ن�اهم کرد و گو¼h رو برداشت و شمارە ای رو

…!گرفت

آقای دک�N مثل اینکه ب,مارتون عکس العمل �شون_

.دادند

!و گو¼h رو گذاشت

!ای لعنت �ه تو تاحاال * گفت دک�N ن�ست

دک�N اومد و 	ک رåd معاینه کرد و ل\خندی �ه من

L : زد و گفت Mمنتظر �اش�  …

!	ع�L االناس که �ه هوش ب,اد؟

دک�N ل\خندی زد !

…!�عله امروز و فرداست که بهوش ب,اد

…ل\خندی زدم و از ته دل خداروشکر کردم
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و مادر و �درم �ا خوشحا  �ه سمت …دک�N رفت

!من اومدند

از جام �لند شدم و ق\ل از اینکه �ه خودم ب,ام مادر

منو �ه آغوش کش,د

فgnا ن دونم �ا چه زdو�L ازت Óشکر کنم __

و ن دونم �ا چه زdو�L ازت معذرت �خوام !…

من جون ·°م رو مدیون توام ام,دوارم منو…

 h<خاطر حرف ها�8 که زدم ب\خ�!…

!ل\خندی زدم ..…!مادر بود؛ حق هم داشت…

�عد از اون �ال�8 که �ه eش اومد واقعا حق داشت

!ل\خند تلLÙ زدم و eی تکون دادم

!�درم هم �ا ل\خند ن�اهم کرد … !هه L که خانو�ش… Mهم�

…!راLS شدە بود اون هم راLS بود

شب شدە بود و مادر ا¥ار کرد که من �ه خونه برم

اما برگشتم �ه خونه مثل دفعه ق\ل مساوی * شد �ا

L پ�ش فراز …وسوسه شدن من برای رف��

…!·س ترجیح دادم کنار فgnان تو آی سیو �مونم

کنارش روی صند  �شسته بودم و eم کنار دس�ش

…روی تخت بود

… انقدری خسته بودم که متوجه �شدم p خوا�م برد

�ا نواز¼h نرم و آروم دس�� روی صورتم از خواب

ب,دار شدم !
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منتظر این بودم که مامان 	ا �ا�ا �اشه اما ک>…

…!دوروdرمون نبود

e �لند کردم چشمان فgnان ن,مه �از بود و ل\خندی…

خسته روی لبهاش �شسته بود !…

!!!فgnااان …�ا ذوق ن�اهش کردم

د h°ل\خندی زد و �ل� هاش رو روی هم ف! �لند شدم…

�دون مراعات حالش �دون اینکه سنگی�L ام رو روش

بندازم روش خ,مه شدم و �غلش کردم و لبهام رو روی

گونه اش که حاال پر از موهای زdر شدە بود گذاشتم و

اون رو محyم بوس,دم و زنگ �االی eش رو زدم !…

ش وارد اتاق شدند �Nعد مادر و �در و دک� ��	دقا.

!فgnان من بهوش اومدە بود ضع,ف بود؛ اما خدارو…

Ĺ بود L برای ما cا Mشکر بهوش اومدە بود و هم�…

فراز#

!ن\ا	د ب,مارستان رو ترک * کردم  ن\ا	د هم°م…

اشتم L MNرو اونجا تنها م …

تم اجازە نداد که �مونم MNاما غ! ن تو�ستم �مونم…

 ام؛ک> که �ه
X

pو تماشا کنم هم°م؛عشق زند

ت دارم؛ کنار ک> که 	ک روزی قرار MNشدت روش غ

ە و �ا معشوقه اش MNبود جای االن من �اشه قرار �گ

…!و عشقش چه رفتاری * کنه

!ن تو�ستم �مونم و دلنگرا�L و محب�ش رو ب¡ینم
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ب,مارستان رو ترک کردم �ه سمت خونه راە افتادم !

!اما حالم خ,� خراب بود خراب�N از او�L که ¶شه…

…!فکرش رو کرد

!راە برگشت رو گرفتم  وون موندم که کجا برم… MNح

!که گو¼h ام زنگ خورد ن�اە �ه صفحه اش کردم…

شا	ان بود !…

نم,خواستم جواب بزم اما اون ان�ش و مو�س شبهاى

!تنها�8 ام بود ·س اتصال رو زدم… !…

…الو

؟ !سالاام فراز کجا�8

!ب,مارستان بودم

!ب,مارستان؟ !چرا اونجا؟…

دارم بر* گردم خونه

_ ́� افتادە؟! �گو چرا ب,مارستان؟ چه اتفا !

…فgnان سکته کردە

؟؟؟؟ فgnان سکته کردە؟ چرا؟؟؟! ��

ن دونم خN̂ ندارم فقط امروز وق�� که…

رس,دم خونه د	دم فgnا ¶شدت گgnه و ̂� تا̂� * کنه

رفت,م!!!وق�� ازش پرس,دم ش6,دم که فgnان سکته کردە

م خونه MNا االن اونجاست و من دارم مgnب,مارستان ف…

البته ا�ه حوصله اش رو!!!ب,ا اینجا ب¡ینم چه خN̂ە

…داری

ی که فکرش L MNان �دتر از اون چ	حالم �د خرا�ه شا
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 Lرو �ک�!

 �Nخب ·س چه به خونه نرو مستق,م ب,ا خونه ی…

من !

ن خوام ناراحتت کنم: آÃ کش,دم و گفتم !

حرف مفت نزن: شا	ان ·شت تلفن آÃ کش,د و گفت

من حالم خدا�8 خراب هست تو ن تو�L …ب,ا اینجا

 Lدترش ک�� !ب,ا منتظرتم…

گو¼h رو قطع کردم و �ه سمت خونه شا	ان حرکت

!کردم  … از خدام بود که اونجا �اشم…

 L Mحوصله سوال و جواب فرشته و ن�اە نگران و غمگ�

مادرم رو نداشتم !!!ترجیح م,دادم خونه شا	ان �مونم…

وق�� جلوى در رس,دم دستم رو زنگ نرفته در �از شد

…!و من از آسا�سور �اال رفتم

در آسا�سور که �از شد؛ شا	ان دل نگرون جلوی در

نگرا�L �ه وض�ح از چهرە اش مشخص…ا�ستادە بود

!بود

!!سالم �� شدە؟

ی �شدە:آÃ کش,دم و گفتم  L MNچ !…

کنار رفت و من وارد شدم

!آخه چرا فgnان سکته کردە؟__

هdnار که اسم سکته فgnان میومد ناخودآÍاە آÃ از

شا	ان سوالش رو �ازم تکرار کرد!دهنم در میومد .

_ �� شد که سکته کرد؟!فgnان چرا سکته کرد؟ !
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آÃ کش,دم

!فgnان ب,ماری قل̂� داشت

خوب اینو * دونم اما چرا سکته؟:�ا تعجب ن�اهم کرد !!

�خاطر اون اتفاق لعن�� که برای فgnا افتاد فgnان

رو �ه زندان * برند و چون �چه هفدە هجدە ساله بود

خ,� ناراح�� کردە همونجا دچار ب,ماری قل̂� شدە

 �Nا رو شس�شو دادند �ه گفته دکgnو وق�� مغز ف

فgnا؛ فgnان از جلوی چشم های فgnا 	ه مدت �ا	د دور

!* شد L فgnان �ه خارج از کشور رفت… Mخاطر هم��

و همونجا موند5ار شد و گ�gا �خاطر دوری و غdnت و

!غم ها�8 که داشت اون ب,ماری قل̂� اش عود کرد

!گو¼h فgnا خاموش بود وق�� من امروز پ�ش تو…

ە و گو¼h اش رو MNم e ا حوصله اشgاومدم گ�

روشن * کنه و �ه �� ا* که از طرف مادرش اومدە

بود ن�اە * کنه و * ب�نه که مادرش عک> از

فgnان براش فرستادە که فgnان سکته کردە و وق�� 

من رس,دم خونه فgnا خ,� ̂� تا̂� * کرد و ما

!همون موقع �ه سمت تهران برگش�,م

 L Mغمگ� Ãدە ای نگرون و ن�ا	کش,د و �ا د Ãان آ	شا

وق�� تو �ا فgnا ازدواج! فراز؟: �ه من ن�اە کرد و گفت

 Lد خودت رو برای هر موقعی�� آمادە ک�	کردى �ا!

اتفاقا من وق�� فgnان برگشت:آÃ کش,دم و گفتم
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ی MNو درگ L MNخودم رو برای هر جنگ ، جدال ،ست

!کشمکش ،غضب و غضب ک>h آمادە کردم  براى…

ى جزء ب,ماری L MNهر چ! م,دونم برگ برندە ی دست…

!فgnانه   داشت از…
X

Yاون خ,� مرد بود و مردون

این حdnه براى برگشت فgnا استفادە نکرد اما حاال

نه … !هیچ ام,دی �ه من ن�ست …!هنوز هم * جن�م…

L و زمان چنگ Mا �ه زم�gnف L هنوز هم برای داش��

…میندازم اما * دونم �ازی رو من �اختم

فgnا#

 
X

Y� ان بهوش اومدە بود و حالشgnف! …  
X

Yن! خوب…

!بود

احت �ه خونه �Nمادر از من خواست تا شب رو براى اس

برم؛منتهاى مراتب من قبول نکردم و گفتم همینجا م,مونم

اما مادر اخ �ه ابرو �شوند و �ا محب�� غMN قا�ل

دوست ندارم �عد از اینکه فgnان رو از:�اور گفت 

ی کنم  �Nب,مارستان آوردم،تورو اینجا ¶س! برام سخته…

.…!د	گه ن تونم ع¾gزانم رو اینجا ب¡ینم

!نف> از e خشم کش,دم … L بود دیروز منو. Mهم�

!قاتل ·°ش * دو�ست و حاال امروز شدم ع¾gزش؟

!چرا انقدر ما بندە ها بندە ى تزوgر و رgای,م؟

دم و وق��  h°چشم هام رو از روی حرص روی هم ف

که چشم هام رو �از کردم؛فgnان رو د	دم که �ا مح\ت
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ە شدە بود MNه من خ�!…

ل\خندی زدم وdه اون ن�اە کردم و چون ن�اە من رو

روی خودش د	د؛ دست ناتوا�ش رو �لند کرد و دوتا

از انگشتهام رو گرفت و آروم فشار داد و �ل� هاش

رو روی هم گذاشت و �ا چشم و ابرو از من خواست

!تا �ه حرف مادر گوش کنم

م: eی تکون دادم و گفتم  MNاشه م�

L شد !شب شدە بود و موقع رف��

خم شدم و پ�شو�L فgnان رو بوس,دم و زgر گوشش

زودتر خوب شو ما �ه تو احت,اج دارgم: زمزمه کردم  !

!هرچند تو دلم گفتم من �ه تو احت,اج دارم  در نبود…

…!تو توی این خونه ى لعن�� خ,� غgn\م

!واقعا دلم �ا بود�ش قرص بود وق�� از ب,مارستان …

…!خارج شدم؛ مستق,م راە خونه ی فراز رو پ�ش گرفتم

!من �ا	د فراز رو م,د	دم  منتهاى مراتب اول �ه شا	ان…

!زنگ زدم ن خواستم مامان 	ا فرشته رو ناراحت…

…!کنم ، شا	ان �عد از چندتا بوق جواب داد

…!سالم فgnا خانم

!سالم … شا	ان جان از فراز خN̂ دارgن؟. !

…!�له فgnا خانم من و فراز �ا هم,م_

مک�ç کرد ان�ار داشت تند و تند قدم برم,داشت… !

؟:�عد از چند ثان,ه آروم�N از پ�ش گفت فgnا خانم کجا�8 !

م د	دن فراز اما ن دونم کجا �ا	د برم_ MNدارم م !
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ب,ای,د خونه ما_ فراز اینجاست و منم امشب ش,فت…

!دارم  !حالش خ,� �دە  … اون االن �ه شما احت,اج…

ل ما که منم امشب ش,فتم خونه L LNد مgف ب,ارg h°Ó دارە

!تنها ن\اشه راس�ش رو �خوای,د نگران این بودم که…

چطور تنهاش بزارم حالش واقعا �دە و ب�ش�N از هر

…!ک> �ه شما احت,اج دارە

.…!آÃ کش,دم و eی تکون دادم

…!�اشه من دارم م,ام اونجا

گو¼h رو قطع کردم وسه رdــع �عد جلوی آ�ارتمان

شا	ان بودم !…

 L Mوق�� زنگ زدم ؛ خ,� طول کش,د تا جواب �دە �ه هم�

علت من گو¼h رو گرفتم و �از هم �ه شا	ان زنگ زدم !

الو

سالم فgnا خانم

نم ک> L MNب\خش,د من جلوی در خونتونم، اما در م

…!در رو �از ن کنه

نم فراز حمام 	ا دس�شو�8 �اشه من__  L MNحدس م

گفتم بهتون من ن�ستم فراز هست.اومدم ب,مارستان  !

نم L MNمن االن بهش زنگ م!

ق\ل از اینکه صحب�ش تموم ¶شه در �از شدە بود

ممنون خداحافظ!نه مر¼ درو �از کرد !…

گو¼h رو قطع کردم و وارد آ�ارتمان شدم !…
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L �ار بود برای د	دن فراز * رفتم Mان�ار اول�! قل\م تند…

س ناخون هام رو توی گوشت دستم �Nد و از اس L MNو تند م

…!فشار م,دادم

!مغزم �ا� شدە بود ی بود … L MNاز هرچ Ýذهنم ت!…

ح�� �ه این فکر * کردم که وق�� �ه فراز رس,دم

…!�� ��م

·شت در نفس عم,�� کش,دم و دستم رو روی زنگ

…!گذاشتم و ق\ل از اینکه زنگ بزنم در �از شد

!ن�اە فراز خا  تر از ن�اە من بود دقا	�� �ه هم…

سالم:ن�اە کرد	م و من گفتم  !…

eی تکون داد درو رو �از کرد و خودشو کنار کش,د

و همینکه در رو ·شت eم ¶ست من �ه شدت کش,دە

… شدم

فراز#

Ĺ از ش,فت بودن نزدە بود …!شا	ان حر

وع �ه ل\اس he که بهش شد pعد از تلفن مشکو�

فراز من 	ه عمل اورژا�> برام:پوش,دن کرد و گفت

پ�ش اومد وdا	د �ه ب,مارستان برم م وق�� … MNم

…برگشتم تورو اینجا ب¡ینم ها

!نه شا	ان … م خونه MNمن م! ن خوام تنها �اشم…

!راس�ش رو �خوای حالم خ,� �دە  از تنها�8 هم…

¶شدت واهمه دارم !

_ e L جات �ا�ا Mش�¶! !خودتو لوس نکن … از تنها�8  …
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سم  �Nمی! … !آرە  لولو * خواد ب,اد �خورتت… !…

e Lجات  Mش�¶! م دوساعته بر* گردم… MNمن م …

!فراز جا�8 نری ها من دلم پ�شت ن\اشه اینجا…

م,مو�L تا من برم و برگردم؛ نرم برگردم ب¡ینم تو

…!اینجا ن�س�� هاااا

�اشه تو برو من اینجا هستم تا:آÃ کش,دم و گفتم

…!برگردی

!خداحافLª کرد و رفت

̂� حال و حوصله روی م\ل دراز کش,دە بودم و آرنجم

رو روی چشم هام قائم کردە بودم که 	ک مرت\ه زنگ �ه

اینجا ک> �ا من cاری ندارە شا	ان…صدا دراومد

… هم خودش cل,د دارە؛·س �ا من ن�س�ند

!اما دوdارە زنگ رو زدند همونطور که دراز کش,دە بودم…

�ه آ	فون ن�اە کردم و از دور تص�gر 	ک دخ�N رو د	دم

!چقدر ش¡,ه فgnا بود …!حس کنجyاوی تحygnم کرد…

!از جام �لند شدم و �ه سمت در رفتم

تعجب کردم!فgnا بود داشت �ا تلفن صح\ت * کرد !

	ع�L اومدە شا	ان رو ب¡ینه ؟! نکنه �ا شا	ان cار دارە؟ !

درو زدم و ·شت در منتظر شدم و وق�� ز آسا�سور

ون اومد؛ ·شت در ا�ستاد و نفس عم,�� کش,د و MNب

!دس�ش رو که �ه سمت زنگ برد در رو �از کردم

.…!روdروم ا�ستادە بود

!سوال بود؟!تو چشم هاش نفهم,دم �� بود تعجب…
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!بود؟ … !خجالت بود ؟ … م بود؟ he! …!�� بود؟…

!خواهش بود؟ متوجه منظور ن�اهش �شدم … !….

!وق�� گفت سالم

Ĺ بزنم.eتکون دادم ح�� زdونم ن گشت حر !

.e تکون دادم و درو �از کردم و خودم رو کنار کش,دم

 اش مستم
X

Yه محض اینکه وارد شد،بوی عطر هم�ش�

!کرد … !مست شدم. نفهم,دم چطور 	قه اش رو گرفتم…

!و �ه سمت خودم کش,دم

شدم همون حیوو�L که اون…اصال متوجه �شدم

روز بهش تجاوز کرد !…

اونو �ه دیوار چسبوندم و eم رو توی 	قه اش بردم

و �ا تموم وجودم زgر 5لوش رو بوس,دم و �ه دهن گرفتم

دست رو 	قه اش گذاشتم و 	قه اش رو از دوطرف �ارە

!کردم  اصال هم برام مهم نبود مانت�g,ه که �اهاش…

ون برە MNاز این خونه ب Lک زما�	اومدە و قرارە !….

اصال برام مهم نبود؛ اینجا خونه خودم نبود و خونه ى

!شا	ان بود م… MNفقط * خواستم �ا ت6ش آروم �گ !…

فقط * خواستم �ا حس و لمس �د�ش آرامش دوdارە

�ه من برگردە !….

!!!	قه اش رو که �ارە کردم چشمهاش گرد شد از تعجب

اما برام مهم نبود من * خواستم مالò,ت خودم رو ثا�ت

…!کنم

چشم هام که �ه 	قه ی هفت ل\اسش و خط سی6ش افتاد
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́� زد !بر

ون کش,دم و خواستم 	قه MNمانتو رو از ت6ش ¶شدت ب

تا·ش رو هم �ارە کنم که دست روی دستم گذاشت و

L کش,د و خودش دست روی ل\اسش Mدستم رو آروم �ای�

گذاشت و تا من �ه خودم ب,ام خودش ل\اسش رو از ت6ش

درآورد !…

چشمم �ه ل\اس زgر مشY جذا¶ش که �ا تن سف,دش

متضاد شدە بود افتاد؛ فقط ن, از س�نه هاش رو

.…!پوشوندە بود

L کشوند؛ دستم ناخودآÍاە Mوق�� دستم رو �ه سمت �ای�

روی رون های خوش فرمش چرخ,د !…

اه6ش MNنوازش وار اونو نوازش کردم و �عد از اینکه پ

رو در آورد دستم ناخودآÍاە روی قزن قفل,ه ل\اس رفت !

انقد اعصا�م بهم رgخته بود که نتو�ستم �ازش کنم و �ه

شدت قزن قف� رو کش,دم که صدای فgnاد فgnا تو

.…!اتاق پ,چ,د

اما �از! خدا	ا هdnار * 5م اش�\اە کردم؛غلط کردم

!هم همون اش�\اە رو انجام م,دم

!مثل 	اLº ها وح>h و eکش شدە بودم صدای …

جیغ فgnا تو خونه پ,چ,د؛ اما من ان�ار �ا صدای

…!ج,غش ب�ش�N تحgnک شدم

�غلش کردم و اونو روی م\ل �غل �ذیرا�8 پرت کردم
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و خودم روش خ,مه زدم و لب هام رو روی لبهاش

گذاشتم و �ا حرص بوس,دم !….

e عد لبهام رو از روی لبهاش �ه سمت چونه اش�

دادم و 5از رgزی از چونه اش گرفتم و زdونم رو از

L گردن روى جناغ س�نه اش Mروی چونه اش تا �ای�

!e دادم !خودم هم حال خودم رو درک ن کردم…

فتم ان�ار Óشنه تر * شدم؛ MNپ�ش م �Nهر�� ب�ش

لب هام که روی جناغ س�نه اش �شست از حرص 5از

رgزی ازش گرفتم که جیغ آروم و آە مانند فgnا این

اجازە رو برای من صادر کرد که از رفتار خشنم �دش

 �Nم کش,د ب�شe که روی h¼نیومدە و از دست نواز

…!ترغی\م کرد که �ه cارم ادامه �دم

L تر اومدم و Mاشتم و �ای�c خط س�نه اش L Mبوسه ای ب�

..!زgر دلش رو بوس,دم که فgnا آە عم,�� کش,د

اصال نفهم,دم شلوارش رو چطور درآوردم و وق�� که

دوdارە روی فgnا خ,مه زدم؛ تو چشمهاى قشنگ س,اهش

L رو م,د	دم !ن,از و خواس��

ی رو از L MNکه تا چند لحظه پ�ش ن تو�ستم چ Lم�

ن�اهش �خونم االن م,د	دم که �ا تموم وجودش دارە

نه L MNاد مgnمنو ف!…

خودم از خوشحا  �ال درآوردم و دست هام رو

…!دورش حلقه زدم

فکر * کردم که فgnا از خوی وح>h گرى من خوشش
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…!نم,اد اما ان�ار �دش هم نیومدە بود

* خوام امشب 	ه �چه ب,ارم؟:زgر گوشش نجوا کردم !

!	ه �چه که من و تو رو تا ا�دالدهر �ه هم وصل کنه 	ه…

…!�چه که اجازە ندە ک> تورو از من جدا کنه

.ن�اە مشتاقش روی لب هام زوم شدە بود

؟
X

p * فراز تورو خدا جدی!…

.لب هاش رو بوس,دم و تو چشم هاش غرق شدم

L امشب �چه دار م�ش,م Mا ما هم�gnآرە ف !

.	ه خردە �کر شد و لب ورچ,د

؟ !اما فراز ا�ه �شه ��

.لب هاش رو بوس,دم و در گوشش زمزمه کردم

!انقدر آزما�ش * کن,م تا �االخرە 	Y درست ¶شه

و �عد eم رو �لند کردم تو چشم هاش ن�اە کردم و

ی؟:همونطور که نفس نفس * زدم؛گفتم L¥حا !

از خدامه �چه ی:�ا تموم اش�,اقش ل\خندی زد و گفت

…!تورو تو وجودم داشته �اشم

خند	دم و بوسه ای رو لب هاش گذاشتم و آخgnن

…!انرژی ام رو هم برای اون گذاشتم

انقدر عاشقش بودم؛ انقدر دوسش داشتم؛انقدر این

 داشت که ا�ر هزار �ار هم
X

pبرای من تاز �Nدخ

…!�اهاش میبودم خ,� زود ازش راLS * شدم

!این دخ�N نها	ت عشق بود؛نها	ت ظرافت بود … نها	ت.

…!زg\ا�8 بود
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…!اون ح�� �ا وجودش هم من رو راLS * کرد

آخgnن حرکتم رو که کردم روش دمر زدم و زgر گوشش

L پیوندی که برای �چه انجام داد	م م\ارکت: گفتم Mاول�

�اشه !…

خدا کنه ثمر �دە: و زgر گوشش خند	م و ادامه دادم !

eم رو �لند کردم و تو چشم های مشتاقش ن�اە کردم

؟:که گفت فراز ا�ه �شد �� !

حتما م�شه:خم شدم روی ل½ش رو بوس,دم و گفتم  !

!ا�ر �شد دوdارە؛ا�ر �شد دوdارە  انقد اینyار رو…

…!تکرار * کن,م تا �االخرە 	جا 	کدومش ¶شه

فراز#  

L روی تک تک اجزای صورتم   Mا ناراحت و سنگ�gnن�اە ف

… چرخ,د

گشت و گشت تا روی لب هام زوم شد و درحا  که

د روش رو برگردوند L MNل\خند م!

!ا¥اری نکرد   م,دو�ستم هنوز تو دلش و روى زdو�ش…

اما و ا�ر دارە؛اما چون عادت �ه مخالفت نداشت روی

!حرف خودش �افشاری نکرد

خدا	ا هر�� �ه صورت جذاب و لوندش ن�اە * کنم؛  

این دخ�N �� دارە که اینطور �ه دل آدم!سMN نم�شم 

!م�ش�نه  !هر�� �اهاش هستم �از ان�ار برام cمه …

…!ن دونم چرا این دخ�N این همه �ه دلم �شسته
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!�خاطر اش�\اÃ که در حقش کردم 	ا نه   … �Nاین دخ

…!واقعا دل6ش�نه

eش رو روی کتفم گذاشته بود و �ا نوک انگشت هاش  

!روی س�نه ام رو نوازش وار خط های فرLS م,کش,د

ح�� برخورد انگشت ها�ش هم منو �ه حس و وجد  

م,اورد و تموم رگ و �� �دنم رو �ه فgnاد م,اورد که

…!دوdارە اون رو طلب * کردند

منتهاى آرزوم بود که دوdارە �اهاش �اشم؛ و  اونقدر  

نح,ف و الغر بود که ن خواستم �ا دوdارە بودنم

!بهش آس�ب بزنم هرچند م,دو�ستم که اون هم �ه…

دوdارە بودنمون �ا هم اش�,اق دارە اما از جام �لند

شدم و فgnا رو نرم و آروم �غل کردم و روی م\ل سه

…!نفرە خوابوندم و از روى م\ل �لند شدم

کجا؟:روی آرنجش �لند شد و هول و دس�¹اچه گفت   !

ل\خندی بهش زدم که ن�اهم روی اون اندام سف,د و  

ش�شه ای رنگش افتاد که سå * کرد �ا ل\اس

ها�8 که دور و برش �خش شدە بودند تن و �دن

…!لخ�ش رو بپوشونه

م چا�8 ب,ارم: ل\خندی زدم MNم !

نه من:هول و دس�¹اچه e جاش �شست و گفت   

…!خودم م,ارم زحمت نکش

.ل\خندی زدم  
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م م,ارم!ع¾gزم ل\اس بپوش eدە  MNمن خودم م !

منتهاى آرزوم بود که همینطوری تو خونه ی من �گردە  

… اما خونه ی مردم بود

…!هرچند شا	ان �اشعور تر از این حرفها بود

اما ن خواستم تو خونه ی مردم �اشم و مردم رو  

!برای رفت و آمد معذب کنم

فgnا ل\اسش رو پوش,د و تا من چا�8 رو بgnزم و تو  

خونه اومد L �Nبزارم �ه آش Lسی�!

!ع¾gزم cمک ن خوای؟  

ی م,خوری برات ب,ارم:ل\خندی زدم L MNی! چ L MNه چ�

!احت,اج داری؟

نه مهمون که ن�ستم نه ممنون: متقا�ال ل\خندی زد

شام �� درست کنم؟: �ه من ن�اە کرد و ادامه داد !

ن,م م,ارن: خند	دم L MNزنگ م !

روdروی هم �شس�,م و! ل\خندی زد و سکوت کرد   

فنجون چای رو روdروش گذاشتم

فgnا تو فکری__    !!!

.e �لند کرد و �ه من ن�اە کرد

نه تو فکر ن�ستم__   !

فgnا ن خوام راجع �ه �چه معذ�ت کنم:قند برداشتم

و  من هنوز هم e حرف خودم هستم و تا ازدواج

…!نکرد	م �چه ای در cار نخواهد بود
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اما اون هول و دس�¹اچه دس�ش رو دراز کرد و دستم  

!رو گرفت

فراز من ازت خواستم ·س لطفا �ه خواسته ی من_  

ام بزار �Nمن این �چه رو * خوام نه �خاطر …اح

خودم و خودت �لòه �خاطر تداوم زندگ,مون که �ا	د

…این �چه وجود داشته �اشه

gت آقا	ان عاشق �چه اند؛اونم �چه ای که مال çN³ا

من هم منتهای!خودشون و از عشق خودشون �اشه 

آرزومه که فقط و فقط 	ه �چه از فgnا داشته �اشم و

…!این آرزوی قل̂� ام بود

منتهای مراتب ن خواستم خودخواە �اشم و اون رو

�ه دردe بندازم و ن خواستم برای اون حرف و حد	ث

…!درست کنم

Ĺ رنج کش,دە بود و من �ه اندازە cل   فgnا �ه اندازە cا

عمرش بهش آس�ب رسوندە بودم و اون رو �ه حرف و

حد	ث انداخته بودم؛ن خواستم ب�ش�N از این حرف

…!و حد	ث و رنج رو متحمل ¶شه

وق�� دست هام رو گرفت و اون حرف رو زد cل وجودم  

…!�ه پرواز در اومد

خدا	ا این دخ�N چقدر میتونه خوب و دست ن,افت�L و  

.…!	Y از آرزوهای محال 	ک نفر �اشه

من احساس م,کنم روز �ه روز ب�ش�N از پ�ش دیوونه اش  

م�شم و فکر اینکه 	ک روزی �خوام از دس�ش �دم؛ 

1039



…!دیوونه ام * کرد

ح�� فکرش رو هم ن تونم �کنم که اون رو از دس�ش  

…�دم

�دون اینکه �حث رو عوض کنم از جام �لند شدم و �ه  

سمت گو¼h ام رفتم و �ه شا	ان زنگ زدم تا از

!رستورا�شون برامون غذا �فرسته … و وق�� که �ه.

خونه برگشتم چا�8 ام eد شدە بود و فgnا L �Nآش

…!مشغول عوض کردن چا�8 من بود

ل\خندی زدم و کنارش �شستم و فنجون چا�8 ام رو  

…!روdروم گرفتم

ان�ار تو ن�اە فgnا 	ه حرف های نگفته بود 	ه سوالهای  

سم �Ndس,دە ای بود که من * خواستم ازش �خوام و �Nن

س,دم �Nاما راس�ش رو �خوا�م می !…

L حقایق دل خودم رو ¶شکنم * ترس,دم �ا خواس��

سم و کنجyاوی کنم   �Nا ن	سم  �Nو �ا خودم موندە بودم ب …

رم �اشه   L¥ م �هgاوyس,دم کنج �Nمی …

س,دم   �Nی ن L MNچ L Mی نگفت و �ا…برای هم� L MNاون هم چ

همون ن�اهش چا�ش رو eکش,د و �عد از جاش �لند

من برم �ذیرا�8 رو مرتب کنم ممکنه شا	ان e:شد

…!برسه

منم از جام �لند شدم  

نه شا	ان برن گردە__    … و �ا ش,طنت(فردا م,اد 

ما امشب تنهای,م)چشمY زد !

1040



هdnار دلم * خواست این دخ�N روdا تمام وجودم  

.حس کنم

االن �از هم این حس �ه eاغم اومدە بود و قلقل±م  

…!م,داد

مزدە ی اون he ا چرخ,د ن�اەgnن�اهم که �ه سمت ف

ە شد MNم و!�ه دست هاش خ	شاممون رو خوردە بود

.…!براى خواب آمادە * شد	م

.ل\خندی زدم و �ه کنارش و رو آرنجم دراز کش,دم  

فgnا؟__    !

جوووونم؟:بهم ن�اە کرد و آروم گفت !

برای �ا هم: ل\خندی زدم و صورÓش رو نوازش کردم  

 Lک� N̂د شش ماە ص	موندنمون فقط �ا! بنظر تو…

!شش ماە �ه راح�� م,گذرە؟

L شد و وق�� چشمهاش رو �اال آورد Mن�اهش غمگ�

!احساس کردم 	ه قطرە اشک تو چشم هاش جمع شد

ن دونم__    !

ى رو م,دو�ست و از من پنهون * کرد که L MNحتما چ

Yاینطور �کر شد وگرنه از ن دو�ستم قطرە اش

…!در نمیومد

کسل شدم و ن�اهش کردم ان�ار ن�اە من هم…

L شدە بود که اون ل\خندی زد و خودش رو Mغمگ�

.…!�ه سمت من کش,د

L �ار فgnا �ا من همراە شد Mار…برای اول�� L Mبرای اول�
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اون خم شد و لب هاش رو روی لب هام گذاشت وآروم

…!منو بوس,د

سم اینطور Óشنه   MNار �ه اون مdnن دونم چرا ه

هر�� ازش وجودش بهرە میN̂م اما �از …م�شم

اب نم�شم و عطشم ب�ش�N هم م�شه MNان�ار س!

فgnا آروم لب هاش رو روی لب هام گذاشت و منو  

!* بوس,د من هم دست هام رو دور صورÓش قاب…

کردم ولب هام رو روی لب هاش قفل کردم و اونو *

بوس,دم و همونطور اونو �ه سمت �الش�ش هل دادم و

!خودم روش خ,مه زدم

�ا ن�اە ازش اجازە گرفتم و چون ن�اە مشتاقش رو

د	دم که ان�ار اونم منو * خواست بوسه ام رو

…!عمیق تر کردم

دلم * خواست فgnا تو وجودم حل ¶شه و من تو  

!وجود فgnا حل ¶شم …!و  ح,ف که ن شد…

اونقدر همو بوس,د	م که احساس کردم جفتمون نفس

…!cم آورد	م

eم رو �لند کردم و �ا ل\خند �ه فgnا ن�اە کردم که اونم

!�ا ل\خند عم,�� ن�اهم کرد

�ا ن�اە ازش اجازە گرفتم و اون هم �ا �ازو ¶سته کردن  

…!چشمهاش اجازە رو صادر کرد

�ا اینکه دلم ن خواست اذ	ت ¶شه اما �از این دلم  

…!eکشم * خواست زودتر ثمرە عشمون رو ب¡ینه
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�ا	د از هرلحظه و هردق,قه �ا هم بودنمون استفادە

…!* کردم

اه6ش رفت که دس�ش رو روی دستم MNدستم روی پ

اهن من ن�ست:گذاشت و �ا خندە گفت MNاین پ !…

ی برای پوش,دن L MNگه چ	اهن توئه ا�ه �ارە ¶شه د MNپ

…!ندارgم

اه6ش رو از ت6ش MNو خودش از جاش �لند شد و پ

!درآورد و دوdارە �ه سمت من اومد

L برای من م,ارزgد   MNاز هرچ �Nهاش ب�ش L این خواس��

چرخ,دم و جاهامون رو عوض کرد	م و من روى م\ل  

دراز کش,دم و اون روی cمرم �شست و �ا خندە �ه

.…!من ن�اە کرد و منم بروش خند	دم

L بود   Mح�� ش,طنت هاش هم برای من دل6ش�!…

.روی صورتم خم شد لب هاش رو روی لب هام گذاشت  

…!ای6\ار دلم * خواست اون پ�ش قدم ¶شه  

ان�ار داشتم خودم رو قانع * کردم �ا پ�ش قدم  

شدن اون برای این را�طه دارە عالقه ی خودش رو

�شون م,دە و خ,ال من رو از �ا�ت اینکه جسم و

…!روحش �ه من تعلق دارە راحت * کنه

این �ه من �شون م,داد که اون �ا تموم وجود همونطور  

که من اونو * خوام اونم منو * خواد و این برای

L تو دن,ا �اارزش تر بود MNمن از هرچ!…
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L که من رو Mجاد را�طه ها مهم نبود و  هم�	ا

* خواست و خودش پ�ش قدم م�شد برام 	ه

…!دن,ا ارزش داشت

ن خواستم بهش فشار ب,ارم اما ن تو�ستم هم

.ازش دست �کشم

�ا تمام وجودم اونو * خواستم و وق�� کنارش دراز  

کش,دم،از ن�اە خسته اش احساس کردم 	خردە اذ	ت

شدە؛اما عشق تو ن�اهش ، مح\ت تو ن�اهش بهم *

گفت که ح�� ا�ه اذ	ت شدە این اذ	ت شدن رو دوست

…!داشته

زgاد هم زgادە روی:ل\خندی بهم زد و �ا خجالت گفت  

!نکن,م چند �ار را�طه درطول روز شا�س �ارداری…

L م,ارە Mرو �ای�!…

!و خودش ل\خند زد و �ا خجالت ن�اهش رو گرفت

ە ی دیوونه من �ه خودت:خند	دم و �غلش کردم  �Nدخ

اصال �ه �ارداری فکر نکردم!احت,اج دارم خ,� خ�…

 �Nدخ !

�عد از.�غلش کردم و eش رو روی س�نه ام گذاشت 

!فراز:چنددق,قه آÃ کش,دو گفت ؟… !ا�ر �شد ��

.ل\خندى زدم و روى موهاش رو بوس,دم

  

فgnا نه من مشyل دارم و نه تو م�شه حتما هم …

…م�شه !خودت رو ناراحت نکن L �اش * تون,م… Lمطم�
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!�چه ب,ارgم

چشم هاش رو…ل\خندی زد وروی س�نه ام رو بوس,د

انقدر امروز بهش فشار آوردە بودم خسته شدە.¶ست

 توی ن�اهش پ,دا بود
X

Yبود و این خست! و �ه محض…

…!اینکه چشم هاش رو ¶ست خواب,د

L شد اونو روی تخت   Mدم نفس هاش سنگ�	وق�� د

!گذاشتم و ازجام �لند شدم و ·شت پنجرە ا�ستادم

!خدا	ا میون این همه آدم چرا من؟ چرا من �ا	د…

چرا من �ا	د! عش�� �ه این عظمت رو درک * کردم؟

من! چرا من �ا	د اذی�ش * کردم؟! عاشق فgnا م�شدم؟

…!دوس�ش دارم ن تونم شاهد اذ	ت شد�ش �اشم

ن�اە غمگی6ش رو که امشب * خواست از من پنهون  

کنه رو متوجه شدم ؛اما خدا	ا �ه خدای�ت قسم من

…!قصد اذ	ت و آزارش رو ندارم

   Lم م,ک�cتو در تو م,دو�L من فقط * خوام که اون…

…!مال من �اشه

ن تونم ازت �خوام cاری ک�L که اون مال من  

…!�اشه

اما تورو �ه عظمتت قسم ا�ر قرارە 	ک روز فgnا�8   

وجود نداشته �اشه ن خوام من هم وجود داشته

…�اشم که از بودن اون در کنار کس د	گه رنج بN̂م

 N̂منو هم همراە �ا اون ب………….

1045



فراز#

!ن دونم p خوا�م برد  اما �ا نوازش دست های …

…!ظgnف و نرم فgnا از خواب ب,دار شدم

هنوز چشم �از نکردە،ل\خندی زدم و دست هام رو �از

.کردم و اون رو در آغوش کش,دم

 * شه وق�� �ا 	ار و دلN̂ت
X

Yوای که چه صبح قشن

 h<¶ از خواب ب,دار!..

از جام �لند شدم و فgnا رو هم �ا خودم از جاش �لند

ع¾gزم بgnم ص\حونه �خورgم؟:کردم و گفتم !

ە L¥ص\حونه حا

مر¼ ع¾gزم: صورÓش رو بوس,دم چقدر زود ب,دار…

!شدی؟

�کر شد وdــهم ن�اە!!!ای cاش این جمله رو ن گفتم

مامان ب,دارم کرد:کرد و ل\خند تلLÙ زد !…

دە شد h°م…قل\م درهم فc ک جورا�8 ان�ار نفس	

!آوردم  …!حتما اون رو خواسته بودند …

سم و خودش توضیح داد �Nاون هم منتظر �شد تا من ب

!ازم خواست که �ه ب,مارستان برم __

L من رو د	د گفت Mاما م,دو�ست: و چون ن�اە غمگ�

!من پ�ش توام

p * خوای بری؟:آÃ کش,دم و ل\خندی زدم !

م:ن�اهم کرد و ل\خند زد MNم مgص\حونه �خور !…

خونه �شسته بود	م L �Nتو آش ص\حونه رو در کنار هم…
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ع¾gزم * خوای تو: خورد	م و من خطاب �ه فgnا گفتم

…!برو 	ه دوش �گMN من سفرە رو جمع * کنم

ع¾gزم:�ا ل\خند معذب خند	د و گفت ل\اس من �ارە…

!شدە �ا	د برم خونه

خدا	ا چه غلط cارgا�8 من م,کنم خودم:خندە ام گرفت

…ن دونم

ب\خش,د معذرت * خوام:لب �ه دندون گرفتم و گفتم

این cارا رو تو ف,لم ها!نه اتفاقا جالب بود:خند	د و گفت

د	دە بودم …برای خودم که اتفاق افتاد برام جالب بود…

!اصال معذرت نخواە

!و دو تا�8 هر هر خند	د	م من �ا فgnا �اهم �ه خو�شون…

!رفت,م  دعا دعا * کردم �در و مادرش ن\اشند که خدا…

.…!روشکر صدامونو ش6,د و اونهام خونه نبودند

سک نکردم !فgnا ازم خواست وارد خونه ¶شم اما ̄ر

L �شستم و فgnا وارد خونه Mمن جلوی در خونه تو ماش�

ون اومد MNشدىحدودا ن,م ساعت �عد از خونه ب!…

تر5ل و رس,دە ح�� دوش هم گرفته بود؛ب,چارە �ا چه

…!عجله ای اینyارا رو انجام دادە بود

!ن�اهم روی صورÓش چرخ,د ن دونم چه حماق�� …

منتظر بودم 	ه رژ!بود که دوست داشتم زجر �کشم 

ل̂� 	ه خط چش 	ه مدادی رو چشم هاش ب¡ینم

!و غصه �خورم

ی رو صورÓش نبود L MNاما خداروشکر چ!…
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خانم من خانم تو از این حرفاست !!!

L رو �ه حرکت درآوردم Mشد و من ماش� L Mسوار ماش�

L فgnا د	گه اختصاS افتادە بود زgر �ای من Mماش� !…

L و خانم بود که اصال بروی خودش هم Mو چقدر مت�

نم,اورد و ح�� وق�� فgnا رو �ه ب,مارستان رسوندم

L پ,ادە شم دس�ش رو روی دستم Mو خواستم از ماش�

مندp گفت he �c فراز ا�ر قبولم داری:گذاشت و �ا

 Lبرو! و ا�ر من رو هم° خودت * دو� L Mا ماش��

L احت,ا̂� !�ه cارت برس Mمن تو ب,مارستان �ه ماش�

…!ندارم

ل\خندی زدم دس�ش رو گرفتم وdه سمت لب هام بردم

…!و بوس,دم

L احت,اج ندارم Mا جان �ه ماش�gnف! االن …

!هم * خوام برم استودیو تا شب اونجام  شا	ان…

cاری ندارم ع¾gزم!ض\ط صدا دارە ومن اونجا هستم  !

درسته …ا�ر cاری داشتم �اور کن که تعارف ن کردم

که eما	ه ى �درته و �درت راLS ن�ست که من ازش

ی که �ه نام توئه L MNاستفادە کنم اما چون �ه نام توئه هرچ

!مال منه

ل\خند عم,�� رو لب هاش �شست اونم دست منو…

* خواستم دستم رو �کشم!�ه سمت خودش کش,د

چون اصال در شا�ش نبود اما این ابراز محب�ش منو

!�ه e شوق م,اورد اجازە دادم تا ببوسه تا �اورم…
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…!¶شه اونم منو دوست دارە

از هم جدا شد	م و من �ه سمت استودیو رفتم وفgnا

…!وارد ب,مارستان شد

شا	ان مادر مردە * دو�ستم که د�شب رو ش,فت

نبود و �خاطر راح�� من اینyارو کرد اما �ه هرحال

!از طرف ب,مارستان مستق,م �ه استودیو اومدە بود

خدا م,دونه!چجوری * خواد صدا ض\ط کنه؟ !…

!وق�� وارد استودیو شدم شا	ان اونجا �شسته بود

سالم:ل\خندی زدم و سالم کردم

ل\خند مهdnو�L زد و �لند شد و دست هاش رو �از

:کرد و محyم همد	گرو در آغوش کش,د	م و اون گفت

!آمادە ای؟

�� رو آمادە ام؟: �ه سم�ش برگشتم و گفتم !

!برای ض\ط صدا رو د	گه

؟: ن�اهش کردم  ض\ط صدای �� !

 که دوتا�8 تمgnن * کرد	م
X

Yهمون آهن!

!مگه اون واسه ک6°تت نبود؟

ب,ا فراز اذ	ت نکن 	ع�L تو ن دو�L من همونروز

ون؟ MNو همون ساعت اونو * خوام �دم ب!

:�ا چشم های گرد شدە بهش ن�اە کردم و غر زدم

شا	ان … این چه cارgه …تورو خدا شو�L نکن…

…!من اصال تورو درک ن کنم …آخه

خند	د و دستم رو گرفت و منو �ه سمت اتاق ص\ط
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ب,ا اینجا انقدر ادا اطوار ن,ا:صدا برد !

… �ه سمت اتاق ض\ط صدا رفت,م

فgnـا#

وق�� وارد ب,مارستان شدم مادر و �درم ·شت در آى

!سیو ا�ستادە بودند

!جلو رفتم و سالم کردم

�درم �ا 	ه ل\خند محو �ه سمت من برگشت اما مادر �ا

e L �لند کرد و فقط e تکون داد MNه ام	ه ن�اە کنا	!

…!cامال معلوم بود که دارە بزور منو تحمل * کنه

cامال �ه این واقف بودم که این زن من رو ن خواد

فقط �ه خاطر فgnانه که دارە!�ا�ام درست * گفت 

…!منو تحمل * کنه

خدا	ا فgnان رو برام حفظ کن وگرنه اصال نم�شه این

…!زن رو تحمل کرد

…!من * شدم کوزت و اون م�شد زن �ا�ا

ون,د؟: خطاب �ه �درم گفتم MNا�ا چرا ب� !

ش اومدە  �Nدک! امروز ا�ه خدا �خواد �ه احتمال…

!زgاد اونو �ه �خش منتقل * کنند

!واقعا ذوق کردم و خوشحال شدم …!خداروشکر…

�ا�ا حالش خ�dه؟:�ا خوشحا  �ه سمت �درم برگشتم !

!خداروشکر خ�dه: �ا�ا ل\خندی زد صبح خN̂ت رو …

* گرفت دیر کردی … !گفتم خوا�ت رو eاغ دارە…
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مادر پوزخند صداداری زد امانه من نه �درم ه,چکدوم

…!بروی خودمون ن,اورد	م

من شوهر داشتم و اون ن\ا	د انتظار ب�ش از اندازە

!* داشت

ون اومد و �ه سمت من برگشت MNب �Nموقع دک L Mهم�!

!سالم فgnا خانم

سالم: ل\خندی زدم و گفتم

ە MNتو م,گN̂ب,ا برو تو که آقات خ,� خ…

!یخ کردم … !مو �ه تنم سیخ شد 	جوری شدم… !….

اما بروی خودم ن,اوردم و ل\خند مسخرە ای زدم و

�ه سمت اتاق آى ¼ بو رفتم !…

بهم �ا مح\ت ن�اە!وق�� وارد شدم فgnان ب,دار بود

دست ناتوا�ش رو �اال آوورد و من.کرد و ل\خند زد

پنجه هامون رو تو هم قفل کرد!دس�ش رو گرفتم

سالم ع¾gزم: و آروم گفت

سالم فgnان:ل\خندی زدم و کنارش �شستم حالت …

!خ�dه؟

تو که هس�� خ�dم: ل\خندی زد و گفت !…

نا خودآÍاە آÃ عمیق از!من هم بهش ل\خند زدم 

ته دل کش,دم که ابروهای فgnان 	خردە در هم شد

و من هم �ا این اشارە اش فوری خودم رو جمع و

من رو �ه �خش منتقل:ل\خندی زد و گفت.جور کردم
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 L Lک� * …

واااقعااا؟:این �ار واقعا �ا خوشحا  گفتم !

…!آرە خداروشکر

و هنوز ساع�� نگذشته بود که دوتا پرستار اومدند

…!و فgnان رو �ه �خش منتقل کردند

ش پ�شم اومد و گفت �Nدو روز تحمل کن,د �ه: دک Y	

gد e خونه زندگیتون MNام,د خدا م!..

ە �� * گه ؟ �Nا این دک	من �� * 5م ؟…خدا!

!اصال اینجا کجائه این چرا انقدر پ,له کردە که من…

!و �ا این �فرسته e خونه زندگ,مون؟

ی نگفتم L MNبهش * گفتم؟ …ل\خندی زدم و چ ��!

…!هر�� * گفتم تف e �اال بود

سکوت کردم و فgnان از سکوت من ل\خند تلLÙ روی

ن دونم این زن �� بهشون:لب هاش �شست و گفت

ها رو تو گوش L MNگفته که اینا دم �ه ساعت دارن این چ

!!!من * خونن

اصال مهم ن�ست تو خودت رو:ل\خندی زدم وگفتم

!ناراحت نکن

ا�ر: فشار آرو* �ه دست هام وارد کرد و گفت

!خسته ای برو خونه

…!نه من که تازە اومدم هستم فعال

ب�ش�N از اینکه من خسته ¶شم خودش خسته و cالفه

 L Mشم هم همچ� �Nم خونه و دکgnد که ب L MNبود و مدام غر م
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ی رو تج�gز ن کرد L MNچ !

فgnان جان:از ¶س غر زدە بود من cالفه شدم و گفتم

gم خونه MNدو روز تحمل کن صبوری کن ما هم م Y	 !…

!و چون د	د من cالفه شدم c کوتاە اومد

غروب شدە بود و من هم کتا̂� در دست گرفته بودم و

برای فgnان * خوندم !

فgnان هم در سکوت گوش * کرد که مادر وارد شد

…!و از من خواست تا �ه خونه برم و اون �مونه

�ه فgnان ن�اە کردم تا نظر اون رو هم �دونم و چون

!ل\خندش رو د	دم کوتاە اومدم و سکوت کردم

از جام �لند شدم و!..راس�ش خسته شدە بودم

پ�شو�L فgnان رو بوس,دم و خداحافLª کردم و

ون اومدم MNاز ب,مارستان ب!…

ون اومدنم �ه فراز زنگ زدم که صدای MNه محض ب�

سالاام ع¾gزم:ذوق زدە ی اون رو ش6,دم

؟:ل\خندی زدم وگفتم سالم کجا�8 !

…!من �ا شا	ان استودیومم

..!·س مزاحمت نم�شم

؟؟ !مزاحمت چ,ه دخ�N کجا�8

م خونه MNمن ب,مارستانم دارم م…

اوە تا حاال ب,مارستان بودی خسته ای ·س ب,ام

!دن\الت ؟

…!نه �گو کجا�8 من ب,ام دن\الت
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خند	د و آدرس رو داد و من �ه سمت آدر¼ که دادە

بود رفتم !

جلوى استودیو ا�ستادم منتظر شدم تا از استودیو

ون ب,اد MNب! … ون. MNان از استدیو ب	ه همراە شا�

پ,ادە شدم و! اومد و برای من دست تکون دادند

سالم عل,ک کرد	م و شا	ان cل,د خونه اش رو �ه

من امشب عمل دارم: سمت فراز گرفت و گفت

…!�ا	د ب,مارستان �مونم

!هرسه مون م,دو�س�,م که فقط دارە تعارف * کنه

·س فراز ابرو در هم کرد؛شا	ان لوس �ازی در ن,ار

د	گه دوتا اتاق خوا�ه تو توی اتاق خودت * خوا̂�  !…

مگه من �اهات تعارف:eی �ه عنوان ن�L تکون داد

منم م,ام خونتون مهمو�L و ! دارم ·° خونه خودته 

ب,مارستان ش,فت دارم !…

!ل\خندی زد و دست رو شونه فراز گذاشت

…تا فردا خداحافظ __

L رفت,م Mفراز ل\خندی زد و �ا من �ه سمت ماش�

5اهت �� شد؟!!! فراز MNتعم !…

د	گه چ,yار کنم؟؟؟..�چه ها دارن * گردون6ش 

…!ب�ش�N ازgن از دستم بر نم,اد

؟ !مامان؟! ·س خرجتون �� … ا�ه مش�y! فرشته

… هست و منو قا�ل * دو�L ن �خشم قرض م,دم

1054



!خداروشکر هست  انقدری هست…

آÃ کش,دم و سکوت کردم و �ازهم �ه سمت

!خونه ی شا	ان رفت,م

از اینکه م,دو�ستم!..راس�ش 	ه خردە معذب بودم 

�ه چه قصد و قرLS پ�ش فراز م,ام و فراز پ�ش

مندە he خودش چه فکری راجع بهم * کنه راس�ش

..!بودم

!اما خدای من شاهدە  ا�ه �ه د	دن فراز م,ام فقط…

�خاطر خودشه نه �خاطر �چه ای که قرارە 	ک روزی

… وجود داشته �اشه

فgnـا#

دست قشنگ تقدیر و eنوشت …!ا�ر م,�م قشنگ…

درسته که برای من روز5ار خو̂� پ�ش ن,اورد؛ درسته

!تا تو�ست هر �ال�8 داشت e من آورد منتهای…

!مراتب هر سازی تو�ست زد و منو �ا اون رقصوند

از این نظر م,�م قشنگ که ا�ر برای من خوب پ�ش

!نرفت اما هر�� تو چنته داشت برای من رو کردە بود

چهار روز گذشت و شب �ا فراز و روز رو �ا فgnان

 احساسم
X

Yگذروندم و من همچنان م,ان دو5ان

eگردان بودم !

L روز دک�N فgnان رو مرخص کرد و ما موقع Mچهارم�

!ظهر بود که از ب,مارستان مرخص و وارد خونه شد	م

تو کوچه امون ق,امت بود همه ی کسا�8 که تو چند…
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وقت اونهارو تو ب,مارستان ند	دە بودم االن تو خونمون

!جمع شدە بودند

بوی دود اسÔند و خوش غذا�8 که تو ح,اط ·ش�� 

…!طبخ * شد cل خونه رو برداشته بود

دا�þ گوسفندی رو جلوی �ای فgnان قdnو�L کرد

و خم شد و خون رو برداشت و �ه صورت فgnان

نزد	ک کرد که فgnان خودشو عقب کش,د و من رو

L دو ابروش بزن:جلو کش,د و �ه دا�þ گفت Mب�  …

دا�þ �ه جفتمون ن�اÃ کرد و ل\خندی زد و خون رو

L دو ابروی من �شوند Mب�!…

آÃ کش,دم و ل\خندی زدم و �اهم وارد خونه شد	م !…

!همه بودند و حضور داش�ند از کوچ,ک تا بزرگ… !…

…!براى خودش ق,ام�� بود

L مح,ª اصال حالب نبود Mان همچ�gnبرای ف!…

در تعجب این بودم چرا زنعمو که اینقدر مراعات حال

!فgnان رو * کرد االن اینطور ̂� مالحظه شدە بود؟

من �ه تنها�8 �ه فgnان cمک کردم وdا هم وارد اتاقش

فgnان همونطور که دست هاش رو دورم حلقه!شد	م

* خوام:کردە بود؛ روی پ�شو�L ام رو بوس,د و گفت

؟ Lم * ک�yمc برم حموم!

معذب بودم اما ناچار بودم ل\خندی زدم و �ه حموم…

c وان رو �از کردم و گذاشتم که تا آب MNرفتم و ش

مال	م ¶شه و �عد �ه eاغ فgnان اومدم و صداش کردم
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فgnان ع¾gزم ب,ا cمکت کنم ل\است رو در ب,اری __ !

ممنون ل\اسم رو خودم درم,ارم: ل\خند زد منتهاى…

مراتب تو پ�شم �اش تا شا	د تحمل گرمای �خار رو

..!نداشته �اشم

نه اونقدرهام گرمش نکردم:eی تکون دادم و گفتم

… و  �اشه چشم

فgnان وارد شد و ل\اسش رو درآورد و تو وان دراز کش,د

…!از ·شت در حموم مواظ½ش بودم

	ه دوش چند دق,قه ای گرفت وخداروشکر �ه سالمت

ون اومد MNاز حمام ب!…

حوله رو دور ت6ش پ,چ,دم و دس�ش رو گرفتم و روی

تخت �شست و من سشوار رو گرفتم موهاش رو �ه

…!آرو* سشوار کش,دم

eاغ cمد رفتم و 	ک ل\اس راح�� درآوردم اما فgnان

ا�ر م�شه 	ک ل\اس مجل> تر:eی تکون داد وگفت

…!بهم �دە

اهن MNه پ	ه شلوار خرد  و 	ا تعجب ن�اهش کردم و �

!ل,مو�8 رو �ا جل,قه اش درآوردم وdه دس�ش دادم

L بود که زنعمو وارد شد و �ه من گفت Mح� L Mدر هم�:

فgnا جان شمام برو 	ک دوش �گMN من �ه فgnان

…!cمک * کنم

واقعا…eى تکون دادم و �ه سمت اتاق خودم رفتم
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حموم الزم بودم !…

ون اومدم؛د	دم MNگرفتم و وق�� ب Úک دوش مخت	

؛خواهر مامان که اصال هم �ا من L Mخاله س,م� �Nدخ

را�طه ى خو̂� نداشت؛وارد اتاق شدە بود و ·شت

…!�ه من و روdه آینه ا�ستادە بود

�ا ورود من �ا اخم �ه سمت من برگشت و ل\ا¼ رو

L که این رو:�ه سمت من گرفت و گفت  زنعمو خواس��

 h¼بپو!..

اهن رو درآوردم MNپ !

ی رنگ بود که ا�ر مجل> MNاهن سادە ى ش MNه پ	

 هم نبود و 	ک ل\ا¼ بود که تو
X

Yهم نبود اما خون

 * شد پوش,د
X

pمجالس خانواد!…

این چ,ه؟: اون رو از دست ل,ال�رفتم و پرس,دم !

ن دونم:eد و �ا نفرت ن�اهم کرد خاله برای…

..!تو سفارش دادە بود و پروانه خانم دوخته بود

آخه ما! تعجب کردم االن چه مناسب�� داشت ؟ چرا؟

!که مجل> ن خوای,م بgnم

فقط eی تکون!اما حوصله سوال و جواب نداشتم 

ون رفت MNدادم و ل,ال از اتاق ب !…

ون رفت من �ه سمت آینه برگشتم و MNوق�� از اتاق ب

�ا تعجب ل\اس رو جلو خودم نگه داشتم !

هرcار * کردم دو دوتا چهارتای من ن خوند؛ و 

L گذاشتم و موهام رو سشوار Mا این حال ل\اس رو �ای��
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کش,دم وgک ل\اس سادە تر تنم کردم که همزمان �ا

…!ل\اس پوش,دن من مامان وارد اتاق شد

…!فgnا جااان

!جانم مامان؟

م�شه خواهش کنم اون ل\ا¼ که من برات دادم

؟ Lرو ت6ت ک� L !دوخ��

�اشه! االن؟:�ا تعجب ن�اهش کردم !اما چرا مامان؟…

!من متوجه نم�شم آخه مهمو�L که در cار ن�ست

آرە * دونم مهمو�L در:�ه من ن�اە کرد و ل\خند زد

 h<ار ن�ست و  تو بپوش که �عدا متوجه م�c!

ون رفت و من ل\اس رو MNاشه اى گفتم و اون از اتاق ب�

…!�ه تن کردم

ل\اسم رو که پوش,دم 	ه سشوار �ه موهام زدم موهام…

ون رفتم که MNرو روی شونه ام �از گذاشتم و اتاقم ب

!د	دم در اتاق فgnان �ازە eک کش,دم…

؟ !فgnان اینجا�8

!آرە ع¾gزم ب,ا تو __

وق�� وارد شدم �ه سخ�� از جاش �لند شد و �ا ل\خند

!�ه سمت من اومد 	ک ن�اە �ه eتا �ای من انداخت…

L سه رdــع داشت Mی رنگ که آست� MNاهن ش MNک پ	 !

�ا 	ه 	قه ی گرد؛ که روى cمرم حالت خمرە ای پ,دا

!* کرد و تا چهار سانت زgر زانو بود
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روی cمرش و دور 	قه اش �ا مروارgدهای درشت که

L شدە بود M�g¾معلوم بود اصله ت!…

	ک ن�اە خgnدارانه �ه eتا �ای من کرد و ل\خندی زد

و دس�ش رو �ه سمت موهام دراز کرد و موهام رو نوازش

کرد و 	ک سنجاق eی که تص�gر 	ک ماە رو داشت کنار

cاشY رژ:گوشم روی موهام نصب کرد و ل\خندی زد 

دی L MNمس,ه رو که من خ,� دوست دارم م!

!ل\خندی زدم … هیچ آرا�>h نداشتم…

من همینطوری:خند	دم و �ا همه اعتماد بنفسم گفتم

…!شم خوش�لم

خند	د 	ه خندە ی ملیح… صورتم رو �ا دست هاش…

تو زg\اتgnن دخ�N روی کرە ى زمی�L :قفل کرد و گفت  …

!وdعد بوسه ای روی پ�شو�L ام گذاشت

آرنجش رو �ه سمت گرفت و من هم �ا خندە دستم رو

ون رفت,م MNدور �ازوش حلقه کردم و �اهم از اتاق ب!

فت,م خواستم cمکش کنم MNم L Mوق�� که از �له ها �ای�

ع¾gزم حالم خ�dه:که گفت

L رفت,م Mو دس�ش رو �ه نردە تک,ه داد و �ه �ای�!

وق�� وارد سالن شد	م 	ک هو صدای جیغ و دست �لند

شد و مامان �ا ظرف اسÔند �ه سمت ما اومد واسÔند

..!رو دورمون گردوند و �عد تو ظرف اسÔند رgخت

ون و وgلون و مات و مبهوت رفتار اینا شدە بودم MNمن ح

دند ؟ L MNچرا دست م! … !چرا cل * کش,دند؟. … چرا.
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!جیغ * کش,دند؟

ابرو در هم کردم و �ه مامان و �ا�ا ن�اە کردم که �ا

ل\خند �ه من ن�اە * کردند و از همه مهم�N ن�ش

…!فgnان بود که �از شدە بود

…!من �ا تعجب �ه فgnان ن�اە کردم

دستم رو گرفت و �ا هم �ه سمت سالن رفت,م !

این دست و جیغ و سوت همینطور �اهامون بود و

·شت بندش 	ک صدای مزخرف موزgک پ,چ,د که

من خودم �ه شخصه ترس,دم و �ه سمت فgnان برگشتم

احت داری:گفتم �Nان تو احت,اج �ه اسgnف برم تذکر…

!�دم که cمش کنند؟

نه من اصال احت,اج �ه:اما فgnان ل\خندی زد و گفت

L که تو هس�� خ�dم Mاحت ندارم هم� �Nاس !…

!تعجب کردم خدا	ا ب,مارمونو تازە از ب,مارستان …

آورد	م؛چرا اینجا ان�ار جشن عروس,ه !…

	ه ن�اە �ه خودم انداختم 	ه ن�اە �ه ل\اس فgnان ل\اس…

…فgnان…خودم

ای6\ار دو دو تا چهار تام آدم رو �ه شک مینداخت که

قض,ه از چه قرارە �ا اینکه حدس زدە بودم در cمال…

…!نا�اورى قصد فرار داشتم

فgnان: �ه فgnان ن�اە کردم گفتم  !

جان دلم؟: فgnان �ه سمت من برگشت !

…!من اصال متوجه این جgnانات نم�شم __
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فgnان دستم رو �لند کرد و بوسه ای روش گذاشت و

متوجه م�>h : گفت !صN̂ کن…

موقع ناهار بود و اونها ¶ساط ناهار رو * چ,دند

و من همچنان کنار فgnان �شسته بودم و �ه رفت و

آمد اونها ن�اە * کردم !…

سفرە ی ناهار وق�� چ,دە شد همه رو �ه e سفرە ی

!ناهار دعوت کردند

L ناهار رفت,م و مشغول ناهار بود	م MNهمه �ه سمت م

که احساس کردم؛مهمان جد	د اومدە که همه �ه تyاپو

…!افتادند

وق�� در �از شد و فراز و شا	ان وارد شدند؛ �ه �ق,ه

cار ندارم وعکس العمل �ق,ه رو ند	دم اما من خودم �ا

د	دن فراز و شا	ان روح از تنم رفت !….

ت �ه ورود اونها ن�اە * کردم MNتنم سست شد و �ا ح …

فgnـا#  

اونها اینجا چ,yار * کردند؟! قض,ه از چه قرار بود؟   !

ا�ر ق\ال فراز تو مهمو�L هامون حصور داشت و بهم

رسوندە بود، �درم اونو �ارهای ق\ل هم د	دە بود اما

االن در حضور پنجاە شست تا مهمون این عکس العمل

؟!ها چ,ه 

من کنار فgnان استادە بودم و در سکوت �ه اونها ن�اە  

!* کردم
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فgnان �ا ورود اونها �ه سم�شون رفت و اونها رو در

آغوش کش,د و شا	ان و فراز همچنان �ه نما�ششون

ادامه دادند و وانمود * کردند که خN̂ی از ب,ماری

فgnان نداش�ند و فgnان 	ه مختÚ براشون توضیح

…!داد

ن�اە فراز برای چند ثان,ه �ا ل\خند روی صورت  

ت و تعجب روی MNح c آرا�ش من و �عد �ا �̂

!ل\اس من چرخ,د   …!خودم هم معذب شدە بودم…

مخصوصا که �ا اون موهای �از کنار فgnان ا�ستادە  

…!بودم

!اما فراز موقع,ت من رو درک * کرد موقع,ت…

L د	گه ای نبود MNما جز این چ 
X

pخانواد!…

فgnان فراز و شا	ان رو �ه ناهار دعوت کرد اما اونها

Óشکر کردند و گفتند که �ا	د برند و دم و دست�اە رو

!�چی6ند  ؟… �� Lع�	دم و دست�اە رو �چی6ند !

من همچنان �ه اونها ن�اە * کردم که اونها از خونه  

ون رفتند و ¶ساط ناهار ورچ,دە شد و من همچنان MNب

.،.!در فکر اتفاقا�� که در پ�ش رو بود

�عداظهر ساعت سه و ن,م چهار بود که صدای آهنگ

…!از توی �اغ ش6,دە شد

مامان فgnان ب,مارە:نگران و آشفته �ه مامان گفتم  …

!چرا مراعات حالش رو ن کن,د ؟
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مامان �ا اطمینان ل\خندی زد و گفت؛اتفاقا جشن ما  

* خوام 	ه جو�L �ه..،!�خاطر مراعات حال فgnانه 

ە L MNانگ 
X

pک خوردە برای زند	ان �دم تا �چه ام gnف

…!پ,دا کنه

!ن�اهش کردم  … !ن تو�ستم ��م نه  آخه �ه من…

… هم رªd نداشت

ی که برام مهم بود سالمت حال فgnان بود L MNتنها چ !

…!�ق,ه هیچ اهمی�� نداشت

:eی تکون دادم که فgnان �ه سمت من اومد و گفت  

!ع¾gزم بgnم تو �اغ؟ 

.ن�اهش کردم

فgnان اینجا از چه قرارە؟؟؟__ 

  __ h¼ * م تو �اغ متوجهgnب

:دستم رو کش,د 

فgnا؟؟؟__  

م�شه برای من 	Y از اون خط چشم: ن�اهش کردم

!های کش,دت بز�L �ا اون رژ مس,ه؟

خدا	ا من �ه این ¶°h �� ��م   !!!

c Lاری �کنم   Mخاطر دل فراز ن تونم همچ��!

اصال ب,مارgت همه حس و حال رو از من! فgnان _  

!گرفته لطفا درک کن

تو * تو�L �ا اون! فgnا من حالم cامال خ�dه __

خط چشم قشنگت �ا اون رژ لب خوش رنگت ام,د  
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 Lک� �Nرو تو من ب�ش!

Ĺ کش,دم و �ه سمت اتاق خوا�م رفتم و 	ه خط   پوو

چش که هم�شه دوست داشت؛خط چشم �لند و  

cلفت �ا 	ه رژلب م> �ه صورتم زدم !…

چشمهام گرد بود!..	ه ن�اە �ه خودم تو آینه انداختم 

!گردتر شد   رنگ عس� چشم هام ب�ش�N از ق\ل �ه…

!چشم میومد   L رفتم و فgnان �ا د	دن من … Mای��

ل\خندی زد و مامان 	ک کفش سف,د مجل> جلوی  

…!�ام گذاشت و گفت؛ بپوش  

فت,م �ا	د کفش �ه �ا * کردم   MNداش�,م �ه �اغ م

!کفش رو پوش,دم و �ه اتفاق فgnان وارد �اغ شد	م  

�ه محض اینکه وارد �اغ شد	م صدای سوت وساز و  

ون cار اونها MNآواز �لند شد و �از من ح …

ای6\ار ن�اهم فقط �ه فراز بود که �ا ل\خند تلLÙ �ه من

…!ن�اە * کرد

ساز زدند و رقص,دند و ما همچنان روی صند 

�شسته بود	م و �ه �ق,ه ن�اە * کرد	م !

خوش\ختانه حال فgnان خوب نبود و ن تو�ست وارد

…!صحنه ¶شه

وق�� ک,ک رو وارد مجلس کردند مامان �ا شا	ان

!صح\ت کرد و م,کروفون رو از شا	ان گرفت

حضار گرا* مهمون های ع¾gزم ،خواهر و__  

برادر و خواهر زادە و برادرزادە ها   دخ�N عمه…
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عمو همتون خوش اومد	د   �Nدخ! ازgنکه تو شادی…

gک بود	د واقعا ممنون و س¹اسگزارم   he امروزمون!

کت کنم واما he ام,دوارم بتونم من هم تو شادیتون

مهمو�L امروز �خاطdnرگشت فgnان ع¾gزم �ه زندگ,ه

ک> که قلب و روح و جون خانوادمون فقط �خاطر

حضور اون می�¹ه و نکته ی �عدی اینکه ·°م قصد

ازدواج دارە !…

من این جشن رو گرفتم تا شمارو هم تو شادی

کت کنم he عموی!هامون �Nان و دخgnمن ف °·

نازنی6ش فgnا µ 	ک جشن نامزدی که هفته ی د	گه

برگزار م�شه �ه عقد هم درم,ان و دوست دارم شما

هم تو شاد	مون حضور داشته �اش,د و ا�ر امروز

جش�L ب¹ا نکرد	م �خاطر این بودە که حال فgnان  

.… مساعد نبود  

این جشن خودمو�L رو فقط برای:مادر ادامه داد

عنوان کردن جشن نامزد�شون ب¹ا کرد	م و ا�شاءهللا

L دوستان و همراهان 	ه جشن بزرگ�N چند Mا هم��

gم MNگه * گ	وقت د!….

!من �ه طور cل شوکه شدە بودم  ح�� eم رو هم…

…!ن تو�ستم تکون �دم

خودمو کشتم تا چشم هام رو �لند کردم و من و فراز

چشم تو چشم هم شد	م !…

من شوکه شدە بودم فراز که جای خود داشت !…
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من شوکه �ه فراز ن�اە * کردم و فراز مثل هم�شه �ا

L و ل\خند تلخش �ه من ن�اە * کرد Mن�اە غمگ� !

چشم هام رو که اینطور متعجب د	د، �ل� هاش رو

!روی هم گذاشت و eش رو �ه معنای تای,د تکون داد

تموم تنم e شدە بود و ا�ر دست های فgnان نبود

L * خوردم Mه زم�� !…

!الل شدە بودم … !ه,�Ù ن تو�ستم ��م همه جلو …

…!میومدند و تgN̂ک * گفتند

شا	ان هم از همون ·شت تgnبون تYgN̂ گفت و

وع �ه خوندن کردە بود he!…

ی م�ش6,دم L MNدم و نه چ	ی م,د L MNاما من نه چ!…

فقط ن�اهم روی صورت فراز زوم بود و وق�� که

�درم و مادرم جلو اومدنن تا �ا من روdو¼ کنند

L �ا خودم رو عقب کش,دم و تو �غل فgnان Mبرای اول�

فرو بردم و رومو ازشون گرفتم !…

!ک> متوجه شد 	ا نه برام مهم ن�ست اما فgnان…

�ه وض�ح جا خورد و دست هاش رو دور cمرم حلقه

.کرد و بوسه ای رو پ�شو�L ام زد

اما من هنوز همونطور سست و ̂� ث\ات eجام

ا�ستادە بودم !…

�عد از تgN̂ک ها�8 که بهمون گفتند دوdارە مجلس

�ه افتخار:گرم شد و شا	ان م,کروفون رو �دست گفت 

..،!عروس و داماد ع¾gزمون
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…!همه کف مرتب زدند و فgnان دست منو کش,د

و ن تو�ستم قدم از قدم! راس�ش تنم راە ن رفت 

بردارم و ا�ر دست های پرصال�ت فgnان من رو ن

کش,د؛ن تو�ستم راە برم !…

تموم حس و جونم رفته بود و ن دو�ستم اون وسط

.…!چ,yار �ا	د کنم؟

فgnان ا�ستاد و منو روdروی خودش نگه داشت و

دستهام رو تو دس�ش گرفت؛ اما ن�اە من فقط روی

ن�اە فراز بود که e �ه زgر انداخته بود و اصال �ه

من ن�اە ن کرد !…

�ا شا	ان چند cلمه ای زgر ل̂� صح\ت کرد و �عد

وع he فراز م,کروفون رو �ه دست گرفت و وق��

کرد �ه خوندن همه دست و سوت و جیغ و هورا

!کش,دند !همه خوشحا  * کردند … همه فgnاد …

دند اما �ا هرcلمه ای که * خوند ان�ار ذرە ذرە L MNم

.…!روح رو از تن من جدا * کرد

م,دو�ستم، تو رو از دست م,دم

	ه روز این عکسارو �ه خودت ·س م,دم

م,دو�ستم، �ه خودم �د کردم

ا�ه آروم آروم، بهت عادت کردم

�گو �ا تو، ک,ه که دارە هواتو

 هاتو
X

Yە ا�ه ن¡ینه، تو و دیوون MNم,م

حاال که تو رو دارم، �گو م,مو�L کنارم
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	ه روزی می¡ی�L عشقم، دل تو رو �ه دست م,ارم

می¡ینم من، عشق و تو چشمات

ب,ا آرومم کن، �� شد اون حرفات

ما که �ا هم اینجا، دل �ه هم ¶س�,م

ما که قول داد	م تا، آخرش هس�,م

اشک تو چشم هام حلقه زدە بود روdروی فgnان…

ا�ستادە بودم و درحا  که سå * کردم بزور

!!ل\خندی روی لب هام ب6شونم �ه فراز ن�اە * کردم

صدای دست ،سوت،جیغ ،هورای دور و اطراف,انم

…!اجازە ن داد تا حال خراب من معلوم ¶شه

اما فgnا�L که روdروی من ا�ستادە بود متوجه شدە

ە شدە بود اما ن�اە MNه من خ� Lبود و �ا ل\خند غمگی�

… !غمگی6ش برای من چه فا	دە داشت؟

جلوی هم°م ،جلوی ک> که عقد دائمش بودم منو

نامزد 	Y د	گه اعالم کردە بودند

ت و تعصب فراز MNاری ندارم و  چه �ه روز غc ه دل�

!اومد ؟

ون موندم  MNح Y	 من! دورواطراف,انمون اونقدر…

غرق خوشحا  خودشون بودند که متوجه عروس و

داماد میون مجلس �شدە بودن که عروس �ا چشم

های �ه اشک �شسته بزور * خواست ل\خند بزنه و

داماد �ا ل\خند غمگی�L ا�ستادە بود و �ه عروس ن�اە

1069



…!* کرد

اونقدر زدند و خوندند و رقص,دند تا آهنگ تموم شد و

من �ا عجله �ه سمت صند  که مخصوص ما بود رفتم

و �شستم و فgnان �ه دن\الم اومد ..

چندی6\ار صدام کرد اما جواب ندادم من رفتم و

اون �دن\الم اومد و �ه صند  رس,د	م و �شس�,م !

�ا تمام قدرتم سå * کردم جلوی رgزش اشک

م �ه طوری که پ�شو�L و ب�ن,م �ه شدت MNهام رو �گ

* سوخت ؛از اینکه جلوی اشک هام رو گرفته بودم !

آهنگ تموم شدە بود و حضار دوdارە درخواست اجرای

اون آهنگ رو کردن که فراز دس�ش رو �ه عنوان ا�ست

L برد و تکون داد �ه معنای نه Mش رو �ای�e اال آورد و�

و 	ه قدم عقب رفت و ·شت ساز ا�ستاد !…

من که د	گه ح�� نتو�ستم e �لند کنم و �ه اون ن�اە

کنم !…

شا	ان دوdارە م,کروفون رو گرفت ومجلس رو �دست

وع شد he ارە ساز و آواز از اولdگرفت و دو !

اما من د	گه تا آخر مجلس eم رو �لند نکردم که

�ا فراز چشم تو چشم ¶ش,م !…

احت بود و 	ک آهنگ ال	ت گذاشته �Nموقع شام و اس

!بودند و شا	ان �ه سمت ما اومدە بود

فgnان �ه افتخارش از جاش �لند شد و �ا هم دست
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…دادند و روdو¼ کردند

فراز کجاست؟: فgnان eش رو �لند کرد و گفت !…

دارە سازهارو کوک م,کنه: شا	ان ل\خندی زد و گفت

!االن م,اد من اومدم تا 	ادم نرفته ��م که این هفته…

!ما 	ه ک6°ت دارgم !cارت دعوتهارو 	ادم رفت ب,ارم…

…!اما م,دم �ه 	ه آژا�س براتون ب,ارە

!چقدر عا __  … !حتما م,ا	م احت,اج �ه cارت دعوت…

!ن�ست …�ل,ط م,گ,ـ…

شما جز مهمونهاى:شا	ان لب �ه دندون گرفت و گفت

L اصال این حرف رو نزن,د Mافتخارى هست�!…

االن خود آقاى: و �ه ·شت e من ن�اە کرد و گفت

…!س��راستار م,اد؛شخصا دعوتتون م,کنه

اما من اصال توان روgارو�8 �ا فراز رو نداشتم؛ 	ه

قدم عقب رفتم و �دون اینکه فgnان متوجه ¶شه �ه

سمت سالن رفتم !…

…!حالت ته�ع امونم رو بgnدە بود

میونه ی راە راهمو �ه سمت دس�شو�8 کج کردم و

�از مثل �ار ق\ل 	Y جلوى دهنم رو گرفت و منو �ه

.…!عقب کش,د

س,دم و وق��  �Nاما برعکس �ار ق\ل ای6\ار اصال ن

·شت درخت پناە گرفت,م e �لند کردم و �ا چشم

…!های اشY �ه فراز ن�اە کردم

L داری کردە بودم ؛ پ,مونه ی صN̂م هر�� خ�¯ش��

1071



!پر شد و اشکهام فرو رgخت و تموم صورتم رو پر کرد

L �ه من ن�اە کرد Mغمگ� Ãفراز ل\خندی زد و �ا ن�ا

فgnا:و �ا ·شت دست هاش صورتم رو نوازش کرد !…

L این جمله از دهن فراز �ه هق هق افتادم و �ا گف��

خودم رو در آغوشش انداختم و eم رو روی

شونه هاش گذاشتم و زار زار �ه حال این eنوشت

ستم n̄شوم گ !….

اون هم مد�� من رو cامل در آغوشش گرفت و 

�عد از چند لحظه cمرم رو گرفت و روdروی خودش

فgnا تو از اول تا آخر مال م�L :قرار داد و گفت  …

 Lه نام م��! …  Lه اسم م��! من �ه هیچ عنوان تورو…

!از دست ن دم  … تم ا�ستادم L MNای همه چ�! این…

!روزهای سختمون هم تموم م�شه  من �ه تو ا	مان…

!دارم؛ تو �ه من ا	مان داری؟

�ا گgnه ن�اهش کردم و �ل� هام رو �ه �شونه ی تای,د

!�ازو ¶سته کردم اونقدر �غض داشتم که ن تو�ستم…

…!ح�� 	ه cلمه حرف بزنم

	ه مدت رو دندون e ج,گر بزار تا ب¡ی6,م! فgnا __ 

!خدا برامون �� پ�ش م,ارە … من دلم روشنه…

!م,دونم که منو تو �ه همد	گه بر * گرد	م فقط …

gم تو MNو سکوت پ�شه �گ N̂ک مد�� ص	د برای 	ا�

	ه مدت رو فقط! دلت �ا منه و منم تموم جونم �ا توئه 
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دندون e ج,گر بزار تا ب¡ی6,م قضا و قدر برامون

!�� پ�ش م,ارە؟

دوdارە �ه آغوشش پناە بردم و ای6\ار �لند �لند

ه�س:زار زدم طوری که فراز زgر گوشم گفت !

 Lبزار این راز! هی�ی�س !همه رو متوجه * ک�

…!e �ه مهر پ�ش خودمون �مونه

و من رو روdروی خودش قرار داد و لبهاش رو روى

پ�شو�L ام قرار داد و آروم بوسه اى روش گذاشت

و �عد روی چشم هام رو بوس,د و 	ک\ار د	گه محyم

منو در آغوش گرفت و همونطورکه �ه من ن�اە * کرد

L عقب عقب رفت و تو تارYg نا�د	د Mا ل\خند غمگ��

…!شد

L تو اون تارYg برق قطرە اشY رو تو موقع رف��

چشمهای سLN̂ �ش اش د	دم؛اما ل\خندش تا

دق,قه ی آخر روی لب هاش بود و این �شون از

 و اقتداراون داشت
X

Yمردون !…

 Lگه تا آخر مجلس هیچ رد و �شو�	فراز رفت و من د

L فراز ان�ار من هم مردم ازش ند	دم و �ا رف�� !

L و سا³ت؛ دق,قا مثل مادرمردە ها توی �اغ کنار Mغمگ�

…!همه ا�ستادە بودم؛اما اصال تو �اغ نبودم

…!تموم روح وجسمم اسم فراز رو �ه زdون م,اورد

ن�اە نگران فgnان مرتب روی من بود اما ن تو�ستم
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برای اون هم ابرو درهم کنم 	ا ناراح�� ام رو بهش

…!�شون �دم

حال رو� اش اصال مساعد این نبود که �خواد

.…!نگران حال من هم �اشه

دم L MNاز روی اج\ار مرتب بهش ل\خند م L Mخاطر هم��!

�االخرە مهمانها شام رو خوردند ورفع زحمت کردند

L اونها من دست فgnان رو گرفتم و cمکش کردم و �ا رف��

تا �ا هم �ه سمت سالن بgnم !…

مادر �ا خدمتyارها مشغول eوcله زدن بود که منو

فgnان وارد سالن شد	م و �ا ورود ما ل\خندی �ه ما زد

و در حال,که دستهاش رو از هم �از * کرد �ه سمت ما

!اومد  … اما من آشyارا خودم رو عقب کش,دم…

فgnان �از هم متوجه این حرکت من شد اما در

ی �ه روی خودش ن,اورد و فقط L MNمال متانت چc

د و �عد خطاب �ه مادر گفت؛ h°ف c دستم رو

احت کن,م �Nم که اسg MNم م	مادر ما خسته ا !…

و  مادر ̂� توجه �ه حرف اون جلو اومد و اون

رو �غل کرد و صورÓش رو بوس,د و گفت؛�ه سالمت

…شب هردوتون خوش

منظور ن�اە مزخرفش رو متوجه! ن�اهش کردم 

�شدم !…

�دون اینکه بروی خودم ب,ارم ابرو در هم کردم و �ا

هم �ه سمت ط\قه ی �اال رفت,م و وق�� �ه ط\قه ی �اال
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رس,د	م؛فgnان در اتاقش رو �از کرد و �ه من اشارە زد

من c معذب �ه فgnان ن�اە کردم ، ل\خندی زد و گفت ؛

… حواسم هست ب,ا تو__

…!و من �ا ترد	د قدم �ه داخل اتاق گذاشتم

فgnان روی تخ�ش �شست و دcمه ى 	قه ی �االش رو

…!�از کرد

L آرا�ش�ش �شستم و �ه MNمن هم روی صند  م

ە شدم MNدستهام خ !…

فgnا؟؟؟: فgnان �ه حرف اومد

e �لند کردم و بهش ن�اە کردم ؛�ه کنار خودش

…!روی تخت اشارە زد

 L Mب,ا اینجا ¶ش�!…

چه بهونه!خدا	ا �� ��م؟!خودم هم موندە بودم

ای ب,ارم ؟چطور توج,حش کنم؟ فgnان ل\خندی

…زد و �ه من ن�اە کرد

آب دهنم رو قورت دادم و �ه جا�8 که فgnان اشارە زد

…!ن�اە کردم

.…!روی تخت کنار خودش؟

خودت خMN پ�ش ب,ار! خداوند5ارا! خدا	ا !…

فgnا:وق�� ن�اە و مکث منو د	د ل\خندی زد !!!

ن�اهم رو از روی Óشک تخت کنارش �ه سمت صورÓش

بهم ن�اە کرد!گردوندم !…
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!چرا انقدر * تر¼؟

ن ترسم: آب دهنم قورت دادم   …

خند	د نرم و آروم !…

من همون فgnانمااااا! فgnا  !!

!ن دونم چرا ̂� دل,ل آÃ از س�نه کش,دم

.م,دونم

 Lگه ن دو�	نه د !ا�ه * دو�س�� و 	ادت بود…

!�ه تختم و Óشyم ن�اە ن کردی �ه را�طه ی پنج…

!سان�� ب�نمون ن�اە ن کردی … تو 	ادت نم,اد؟!فgnا

!من و تو ب�ست وچهاری تو خونه تنها بود	م 	ادت …

!نم,اد اینارو gن فرشته ی روی زمی�L و… �N³اما تو �ا

من �ه خودم اجازە ن دم �دون رضا	ت تو بهت دست

!بزنم ثان,ا من اینو * دونم که تو هنوز ص,غه ی…

اون مرت,که ای L �اش تا cارت 	ک°ە �شدە… þمطم�

ی تهد	دت ن کنه L MNاز جانب من هیچ چ! حاال ب,ا…

 L Mاینجا ¶ش�!…

آÃ کش,دم و ازجام �لند شدم و �ا خ,ال راحت کنار

!فgnان �شستم اما ن�م خ,ال راحت چون هنوز 	ک…

…!e سوزن ترس داشتم

!�ه من اطمینان کن! فgnا من 	ک روزی عشق تو…

بودم هنوز هم ن دونم هستم 	ا ن�ستم اما م,دونم …

!دوستم داری بهم اطمینان کن و بهم اعتماد کن و…

!بزار مثل قد	ما �ا هم �اش,م  حاال هم تا من دوش…
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م تو هم برو 	ه دوش �گMN و ب,ا MNگ�!

	ادم نمیومد اما �ا اطمینان cامل اون حرف هارو

…!* زد

!مثل عروسک کوp کوک شدم  از جام �لند شدم…

و �ه سمت اتاقم رفتم دوش گرفتم و سشوار کش,دم و

…!	ه ل\اس راح�� پوش,دم و �ه اتاق برگشتم

اون روی تخت �ه تاجش تک,ه دادە بود و داشت کتاب

* خوند وdا ورود من ل\خندی زد و �ه کنارش اشارە

…!کرد

م,دو�ستم فراز از این نزد	Y راLS ن�ست اما �ه قول

…!خودش تقدیر اینطوری پ�ش آوردە بود

* تو�ستم مخالفت کنم ��م نه من معذ�م من سختمه

!و تا زما�L که �ه نام کس د	گه ام این cارو ن کنم

اما �خاطر اطمینا�L که بهم دادە بود * دو�ستم هیچ

́� نم,فته اتفا !…

کنارش رفتم و روی تخت دراز کش,دم و eم رو روی

…!�الشت گذاشتم وdه سم�ش برگشتم

اون هم کنار من دراز کش,د و �ه سمت من برگشت و

!�ه من ن�اە کرد و خند	د  هامون…
X

Yچ� L Mدق,قا ع�!

 هامون:آÃ کش,د
X

Yاش * تو�ستم عشق �چc ای

رو دوdارە زندە کنم !…

 چقدر:ل\خندی زدم و گفتم
X

Yان ن دونم تو �چgnف

دوست داشتم و  االن اونقدری دوست دارم که ح�� 
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.،،!اندازە ای هم براش قائل ن�ستم

�ا این حرف من اونقدر خوشحال شدو شادی کرد که

وع �ه درخش,دن کرد he چشم هاش!…

 MNه جمله ی سادە انقدر اون روش تاثی	ن دو�ستم 

دارە و همونطور که دراز کش,دە بود دس�ش رو �ه سمتم

دراز کرد ومنو �غل کرد و �ه سمت خودش کش,د و بوسه

…!ای روی موهام گذاشت

آخ چقدر دلم واس این دوست دارمای تو تنگ شدە

!بود … !ع¾gزتgnنم … gنم �Nبه! … !همه کسم … عمرم. !…

…!جونم

و من خند	دم و eمو تو س�نه اش فرو بردم ونفس

…!عم,�� کش,دم

فت MNون نم MNاد فراز لحظه ای از ذهنم ب	!….

اما انقدر خسته بودم که همونطور eم رو س�نه ی

…!فgnان بود یواش یواش خوا�م برد

�از ن,مه های شب �ا cابو¼ که د	دم و �ا صدا زدن

های فgnان از خواب ب,دار شدم و خودم رو درآغوش

فgnان انداختم و eم رو تو س�نه اش پنهون کردم !

د	گه cارم از گgnه و زاری گذشته بود االن د	گه فقط

شدم دلم 	ه �غل * خواست وق�� از خواب ب,دار *

	ه آغوش گرم و امن که منو تو خودش پناە �دە و ترسم

.رو cم کنه
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…!فgnان روی موهام رو بوس,د و زgر گوشم زمزمه کرد

…!اونقدر زمزمه کرد تا دوdارە �ه خواب رفتم

ای6\ار وق�� که ب,دار شدم تک و تنها تو اتاق بودم !

!خواب خوب و گرم و دلچس̂� بود �دور از اینکه…

ش خوب بود L MNان خواب,دم همه چgnکنار ف!…

موهامو ¶ستم و از جام �لند شدم �لوز شلوار خوا�م

L رفتم Mرو عوض کردم و �ه سمت سالن �ای�!

L �شسته بودو ص\حونه * خورد MNان ·شت مgnف

ا تو چرا ب,دار شدی:�ا د	دن من �ا تعجب e �لند کرد

�ه این زودی؟؟

زودە؟ساعت چندە؟ ن دونم خوا�م:ل\خندی زدم و گفتم

…!تyم,ل شد

ون نیومدە بود که زنگ MNامل از دهنم بc هنوز این حرف

.خونه رو زدند

…!ن�اە کردم 	ه مرد غgn\ه بود

!درو �از کردم و خدمتyار رفت تا ب¡ینه ک,ه ؟

…!رفت و برگشت که 	ه �ا³ت تو دس�ش بود

چ,ه؟: ن�اهش کردم 

ن دونم 	ه آقا�8 �ه نام فرهمند این رو براتون

!فرستادند

ِا شا	ان برامون فرستادە cارت کÓ°6شه:فgnان گفت

!اع :ل\خند زدم … م\ارکه ب¡ینم! جدی ؟ !…

ن�اە کردم و تارgــــخ و ساع�ش رو از نظر گذروندم !
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gم؟:خوب موقå بود ل\خند زدم وگفتم MNم !

!چشم هاش رو �ه �شونه ی تای,د �ازو ¶سته کرد

gم __ MNحتما م!….

…!̂� اخت,ار ل\خندی روی لبهام �شست

چون قرار بود دوdارە فراز رو �ه 	ه بهونه ی د	گه ای

L برام 	ک دن,ا ارزش داشت Mب¡ینم و هم�!…

L �ه کجا رس,دە که برای د	دن!خدا	ا Mار مارو بب�c

…!شوهرم �ا	د ذوق کنم ؟

gن کردن لیوان چای ام MNم رو �ه شe خندە ام گرفت و

فgnا جان: گرم کردم که صدای فgnان �ه گوشم رس,د

gم؟ MNد ل\اس مgnامروز برای خ

�اشه من مش�y ندارم: ن�اهش کردم !

مک�ç کرد و �ه من ن�اە کرد مثل اینکه متوجه �شد

فgnا * خوای,م بgnم:من �� گفتم، دوdارە گفت

…!برای نامزد	مون ل\اس �خgnم

ت منو د	د،گفت MNمن متعجب ن�اهش کردم و وق�� ح:

منتها ق\ل از اون �ا	د بgnم جgnان ص,غه رو فسخش_

…!کن,م

…!ومن همچنان مات و مبهوت بهش ن�اە کرد

چون ن�اە مات و مبهوت منو د	د؛دست هام رو گرفت

!فgnا م,دونم سخته برات :وگفت … برای من هم..
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!همونقدر سخته  … !�اور کن  !اما خواهشا راە ب,ا…

!eی تکون دادم  نه آرە گفتم و نه نه… !…

…!فقط e تکون دادم

ص\حانه که زهرمارم شد و از جام �لند شدم و �ه

!اتاقم رفتم که دقا	�� �عد خدمتyارمون صدام کرد

gف h°Ó ش,د¶ L¥ان * گن حاgnا؟؟آقای فgnف

L بgnن پ�ش وک,ل Mخوای� * L Mد �ای�gN̂ب!..

کت �در رفت,م he ان �ه سمتgnشدم و �ا ف L¥حا .

وک,ل رو د	د	م امضا زدم و �ا هم برگش�,م !…

کت من 	ک he رگشت و توdتموم طول راە رفت و

مجسمه درحال حرکت بودم و فgnان هم چون در

!جgnان cامل بود نم,خواست منو �ه حرف ب,ارە

L فقط 	ک امضا Mمن حق طالق داشتم و �خاطر هم�

من و وک,ل مع الواسطه احت,اج بود که وک,ل �درم

این cار رو انجام م,داد و تو داد5اە حضور پ,دا

…!* کرد

ای cاش * تو�ستم 	ک جوری این خN̂ رو �ه فراز

برسونم تا خودش توی داد5اە حضور پ,دا * کرد

…!اما نه روشو داشتم نه دلش رو

من شدە بودم عروسک کوp خانوادە که فقط �خاطر

 L Mخودم م,گشتم و هم� L MNد از همه چ	ان �اgnحال �د ف

…!cارو هم کردم

فgnا حالت خ�dه؟:وق�� بر * گش�,م فgnان گفت
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…!متوجه منظورش شدم

امروزو فردا برای �ازار!نه حالم خوب ن�ست 

و خgnد رو مناسب حال من ندون !…

ی نگفت L MNگه چ	ان سکوت کرد و دgnف!

وق�� �ه خونه رس,د	م ̂� حال و حس تر از او�L بودم

…!که جا�8 ¶ش�نم

�ه سمت اتاقم رفتم و روی تخت دراز کش,دم اما دلم

گو¼h رو گرفتم و برای فراز نوشتم!طاقت ن,اورد :

من متاسفم_ !…

فgnا؟:geــــع جواب داد

جووونم؟

!حالت خ�dه؟

!�د ن�ستم

؟ چه خN̂ کجا�8

…!خونه ام

؟ Lچرا متاس�

اشک تو چشمهام جمع شد و قطرە قطرە روی گونه هام

…!چک,د

…!برای اتفاقا�� که قرارە برامون ب,فته

…!ای6\ار �الفاصله جوا¶ش نیومد

́� برامون بیوفته؟:�عد از چند دق,قه گفت قرارە چه اتفا

جوا̂� ندادم ن تو�ستم بهش ��م و  خودش دوdارە

اذی�ت کردن؟:نوشت
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!نه اذیتم ن کنند

…�اشه خ,الم راحت شد ́� که افتاد!فgnا هر اتفا

هر جgnا�L که پ�ش اومد جای تو برای هم�شه ی

هم�شه تو قلب من هست ودر خونه ی من �ه روی تو

چه امروز چه دە سال د	گه و چه هزار سال د	گه! �ازە

من �ه �ات * ش�نم تا هروقت که تو �خوای و! فgnا

 Lامر ک�!…

!هق هق * زدم من * خوام که تو:نوشتم …

، چه �ا من و چه �دون من h<¶ خوش\خت!…

چشم هام م,لرزgد و صفحه ی گو¼h رو ن د	د

هرکس د	گه ای هم �ه جای:اما �ا این حال نوشتم

من ب,اد من �ه تو حق * دم !…

فرستادم و �الفاصله جواب اومد

ە MNتا ا�دالدهر هیچ کس جای تورو برای من ن گ

در خونه و قلب من هم�شه بروی تو!..اینو 	ادت �اشه

…!�ازە

…!د	گه نتو�ستم جواب �دم

L گذاشتم و روی تخت دراز کش,دم MNرو کنار م h¼گو

و eم رو تو �الشت فرو بردم و اونقدر گgnه کردم که

…!میون گgnه خوا�م برد

ه,چوقت سا�قه نداشت تو روز cابوس ب¡ینم اما امروز

…!د	دم

اونقدر جیغ کش,دم که 5لوم * سوخت و �ا تکون
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دست فgnان از خواب ب,دار شدم !…

ن�اÃ �ه eو صورتم انداخت و دس�� �ه eو

!صورتم کش,د

تب داری؟

نه

…!تب داری تو

ون از اتاق رفت و دقا	��  MNه سمت بdفوری �لند شد و

…!�عد برگشت

مامان �ا 	ه قرص و لیوان �ه همراهش برگشت و اون

…!هم تای,د کرد که من تب دارم

�عد از اینکه قرص رو بهم داد؛دراز کش,دم و اونها

ون رفتند MNاز اتاق ب!

ن دونم چه قرS بود اما آرومم کرد و خواب,دم و

م,گن سه روز رو تو بیهو¼c hامل گذروندم !…

…!�دون اینکه خودم متوجه هم ¶شم

تو اون سه روز بهوش بودم اما متوجه ن شدم تو

کدوم زمان و مyانم !…

فقط �ه هوش میومدم و قرص و دارو م,خوردم و �ا

فتم و �عد از MNارە �ه خواب مdان دوgnف L Mن�اە غمگ�

…!سه روز �االخرە بهوش اومدم

!ت\م cم شد … !حالمم به�N شد اما حال رو� ام…

…!اصال مساعد نبود

وق�� بهوش اومدم ل\خند تلخ فgnان که کنارم روی
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ی بود که �ه چشمهام اومد L MNچ L Mتخت �شسته بود اول�!

!�ه چشم هاش ن�اە کردم eخ و متورم بود… !…

!ل\خندی زدم و خواستم از جام �لند شم

اذی�تون کردم !…

!�ا ·شت دس�ش گونم رو نوازش کرد

…!�ا خودخواÃ هام…من اذی�ت کردم

ل\خندی زدم و از جام �لند شدم !…

…!تموم تنم کرخت بود

م MNه دوش �گ	برم !…

L �خور و یرو MNچ	کن N̂نه ص!….

همونطور که �شسته بود خدمتyارو صدا کرد تا

خدمتyار هم برام سوپ آورد و من �ا!برام غذا ب,ارە

وع �ه خوردن کردم که فgnان خطاب �ه he �,م �̂

امروز روز ک6°ت شا	انه و شا	ان زنگ زد:من گفت

اما من گفتم حالت.که �ا خودشون �ه eصحنه بgnم

…!خوب ن�ست و ک6سلش کردم

.چشم هام ناخودآÍاە �اال اومد و �ه فgnان ن�اە کردم

!امروز؟مگه نگف�� پنج ش6\ه؟

ع¾gزم تو!خوب امروز پنج ش6\ه است:خند	د و گفت

…!سه روزە تو تب داش�� م�سوخ�� 

سه رووووز؟: �ا تعجب ن�اهش کردم !…

…!فgnان ل\خند تلLÙ زد
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.شا	ان رو رد کردم

!چرا ؟ن خوای,م بgnم؟

gم؟ MNمن �خاطر حال تو گفتم نه! م !…

بنظرت ک6°ت حالمون…و  من دوست دارم بgnم

رو عوض ن کنه؟

چرا: خند	د و گفت !!!

…!خواستم آخgnن د	دارم رو �ا فراز انجام �دم

Ãوق�� س��م رو خوردم از جام �لند شدم تو آینه ن�ا

…!�ه eو صورتم انداختم

…!eو صورتم چقدر رنگ و رو رفته شدە ؟

ون رفتم MNان ن�اە کردم و از اتاق بgnه ف�!…

�ه سمت تلفن رفتم و شمارە تلفن آرا�شگرمون رو

!گرفتم و زنگ زدم ازش خواستم تا �ه اونجا ب,اد

L رو ک6سل کردم و منتظر شدم آرا�شگر حموم رف��

اومد و ازش خواستم موهام رو رنگ کنه و 	ه صفا�8 

…!هم �ه e و صورتم �دە

L تا آسمون فرق Mروی آینه قرار گرفتم زم�dوق�� رو

…!کردە بودم

…!اشک تو چشام حلقه زد و �ه سمت حموم رفتم

ساعت چهار بود که ما �ه سمت سالن حرکت کرد	م

gن ل\اسم رو بپوشم و 	ه ته آرا�شم �Nکردم به åس

…!کردم
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gن جای �Nم به	م متوجه شد	وق�� وارد سالن شد

سالن رو �ه منو فgnان اختصاص دادند و درحا 

که دسته �5 ارک,دە دست من بود �ه جا	�اهمون

رفت,م و روی صند  هامون �شس�,م !…

́� نگذشته بود که شا	ان وارد شد و �عد از هنوز دقا

¼ و خوش آمدگو�8 �ه همه ی حضار گفت �Nاحوال:

م,دون,د که امشب شب ک6°ت من ن�ست و �ه افتخار

برادر ع¾gزم تو این ک6°ت حضور دارم و همراه�ش

!* کنم ون دادە و… MNآلبوم,ه که ب L Mزم اول�g¾برادر ع

ما خواس�,م این ابتyار رو �ه خnج �د	م که آهنگهاش

ون ب,اد MNش بÓ°6همراە �ا ک!…

ما امشب اول آهنگ هارو تقد	متون * کن,م وا�ه

شما خوشتون اومد،جلوی سالن ¼ دی هاش رو

!برای فروش گذاش�,م  هم ¼ دی امشب و هم ¼…

د	ه آهنگ ها و خ,� خوش آمد * 5م �ه دوتا مهمون

ع¾gز و وgژە ی من و فراز ع¾gزم که قدم رنجه کردن و �ا

روی چشم هامون گذاش�ند و �ا حال نامساعد ب,مارشون

gف آوردند h°Ó!زمونg¾ه افتخار خودتون و مهمون ع� !

وع �ه صح\ت کرد he ان	ارە شاdهمه دست زدند و دو!

* خوام آهنگ جد	د رو �ا ورود فراز �ه سالن __

وع کن,م he!…

وع شد و فراز �ا م,کروفون اومد و �ه he دست زدنها

محض اینکه وارد شد؛ن دونم میون اون همه جمع,ت
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چطور چشمش �ه من افتاد و در حال,که روdروم ا�ستاد

وع �ه خوندن کرد he تو چشمهام ن�اە کرد و!…

 Lروی لب هام �شست و �غض سنگی� LÙل\خند تل

روی 5لوم و قطرە اشY �ه چشم هام و من همونطور

ە �ه وجودش شدم MNخ!…

د و �ا کنا	ه م,خوند اما من همه تن L MNاون �ه من طعنه م

ە شدە بودم تا لحظه لحظه MNه اون خdچشم شدە بودم و

…!آخgnن د	دارمون رو تو ذهنم هک کنم

چطوری دیوونه بهت خوش م,گذرە ̂� من 	ا نه

چطوری تو�س�� ن\اشم تو بری ̂� رحم

�ا من چجوری تا کردی رها کردی منو �ا نامردی

 
X

Yچطوری دل کندی ول کردی منو �ا دلتن

ی MNچجوری روت م�شه اسمم ب,اد جا�8 نم

ی MNمن تو دستاشو �گ �̂ Lچجوری میتو�

	جوری �المو ¶س�� برام نموندە پرواز

چجوری فکر م,کردم که دل تو مثل درgاست

 h¼من تو �ا �̂ Lچجوری میتو�

 h¼از من جدا Lچجوری میتو�

چطور طاقت آوردی تو ̂� من

 تو ̂� رحم
X

Yچطور قلب سن

ی MNچجوری روت م�شه اسمم ب,اد جا�8 نم

ی MNمن تو دستاشو �گ �̂ Lچجوری میتو�

	جوری �المو ¶س�� برام نموندە پرواز

1088



چجوری فکر م,کردم که دل تو مثل درgاست

ە شدە بود و MNوق�� که * خوند تو چشم های من خ

من درحا  که �غض سخ�� �ه 5لوم �شسته بود،چشم

…!هام پر از اشک شدە بود

ن دونم چطور شد که دست فgnان روی دست هام

د h°شست و دستم رو ف�!

ە شدە MNاما من ̂� توجه �ه اون فقط �ه دهن فراز خ

…!بودم

ای cاش �دون فgnان میومدم تا * تو�ستم…ای خدا

…!اینجا¶ش�نم وزار بزنم

از شدت �غض ح�� نفس هام هم �اال نمیومد ومن

ن دو�ستم چ,yار کنم !

فقط ل\م رو �ه دندون گرفته بودم تا صدام در ن,اد و

Ĺ نزنم !حر

آهنگ که تموم شد همه �ا فgnاد وجیغ و دست و

سوت و هورا همراÃ اش کردند اما من فقط تو�ستم

�ه سخ�� ل\م رو کج کنم تا نما�ش ل\خند رو داشته

 بود که فراز و شا	ان
X

Yاشه،آهنگ �عدی همون آهن�

ی �Nشب عرو¼ من خوندە بودند و �ا استق\ال ب�ش

…!روdرو شد

وع کنه من از جای he آهنگ رو L Mق\ل از اینکه سوم�

خودم �لند شدم !…
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واقعا برام سخت بود تو اون سالن ¶ش�نم و آهنگ ها�8 

رو گوش کنم که برای من و �ه طعنه �ه من خوندە شدە

…!بود

ب�ش�N از این ن تو�ستم تحمل کنم ·س از جام �لند

م دس�شو�8 :شدم و خطاب �ه فgnان گفتم MNم !

فتم که صدای آهنگش رو MNون از سالن م MNو �ه سمت ب

!ش6,دم

پ�شم که ن�س�� وقت نم,گذرە

ە �Nغم و غصه تو قل\م از هم�شه ب�ش

 h¼زل * زنم �ه چشمات وق�� که �ا

ح�� �ل� ن زنم که ب�ش�N ب¡ینمت

دلم شکست از این همه ̂� تفاو�� 

جات تو قلب خستمه �ا اینکه ̂� وفا شدی

چرا تو هم مثه همه آدم �دا شدی

حاال که رفت�L شدی برو جا بزار منو

وق�� ترcم * ک�L فقط وا بزار درو

شا	د 	ه روزی رد شدی از اینجا د	دی حالمو

ون میومدم اشک تمام صورتم رو MNوق�� از سالن ب

گرفته بود و زار زار گgnه * کردم !…

�ه سمت دس�شو�8 رفتم و چند دق,قه ای رو توی

Y	 دس�شو�8 موندم و �حال خراب خودم زار زدم تا

!اومد و �ه در زد

صورتم رو شستم ودر دس�شو�8 رو �از کردم و خواستم

1090



ون ب,ام که فراز رو د	دم MNب! cالە گذاشته بود و 	قه اش…

اما من �ا چشم ¶سته و از!رو هم تا بی�L �اال دادە بود

…!رو عطر ت6ش هم اونو م�شناختم

دستم رو گرفت و منو �ه سمت ·شت سالن کشوند و 	ک

دری رو �از کرد و ق\ل از اینکه �ه خودم ب,ام وارد اون در

شد	م و در ·شت eمون قفل شد و فراز منو �ه شدت

…!درآغوش کش,د

من شوک شدە بودم اما �عد از چند ثان,ه �ه خودم اومدم

و اونو محyم در آغوش کش,دم و تو �غلش زار زدم !…

ن دو�ستم مراحل طالق تا کجا پ�ش رفته و آ	ا هنوز

ی L MNاز هرچ �Nا نه اما االن ب�ش	من �ه عقدش هستم 

…!اونرو * طلب,دم

گgnه هام تموم ن شد فراز دستم رو گرفت و منو �ه

عقب هل داد و روdروش نگه داشت و اشک هام رو �ا�

…!کرد

هر�� پ�ش ب,اد تو ع¾gز تgnن موجودی هس�� که__ 

!من تو زندگ,م دارم !·س برای من اشک نgnز … برای …

!خودت هم ناراحت ن\اش  !ما �الخرە �ه هم برم,گرد	م…

!دیرو زود دارە اما سوخت و سوز ندارە  حاال مثل 	ک…

 L Mخانم خوب صورتتو �ا� کن و برو تو سالن ¶ش� �Nدخ

که ا�ه این همه آدم اینجان همه �ه افتخار وجود توئه که

!اینجا هس�ند من این شب ب,اد موند�L و ع¾gز رو �ه…

!تو تقذ	م * کنم ع¾gزم فقط استفادە کن و �ه خودت…

1091



ب\ال که ا�ر 	ک ملت �خاطر من اینجا اومدن من �خاطر

تو اون �اال روى سن ا�ستادم و دارم برنامه اجرا *

کنم !

و �ه سمت در رفت,م و درو �از کرد و منو �ا دست هل

�دو که ·° عموت االن م,اد دن\الت: داد و گفت !

ل\خندی زدم ودر حا  که دست هامون �ه هم قفل بود

عقب عقب رفتم و تا لحظه ی آخر نوک انگشتامون

!همد	گرو لمس * کرد

وق�� ازش جدا شدم درحا  که تو چشم هام اشک حلقه

زدە بود �ه سمت سالن رفتم !…

چرا ن تو�ستم تو اون سالن فgnاد بزنم که ای�L که

عشق من؟!دارە �االی سن م,خونه شوهر منه؟ !…

آÃ کش,دم و دوdارە وارد سالن شدم !….

همزمان �ا من فراز هم �االی سن اومد وdا فرود آوردن

e منو تای,د کرد و �عد درحا  که �ه چشم هام ن�اە

ع¾gزان امشب ا�ر من اینجام و در خدمت:* کرد گفت

!شمام  !�خاطر 	ک ع¾g¾gه که واقعا برام قا�ل ستا�شه…

هیچ موجودی رو تو عمرم �ه این اندازە دوست نداشتم

…!ونخواهم داشت و تا ا�د قلب من �ه اون تعلق دارە

دلم * خواد همتون �ا 	ک دست و کف مرتب من و

عشقم رو همراÃ کن,د !….

!صدای جیغ و هورا �لند شد و �ه لب منم ل\خند �شست

1092



وع کرد he و فراز آهنگ �عدى رو!…

از تو چه پنهون که م,خوام همش تورو ن�اە کنم

اینم دلو خ,� ̂� هوا برای تو فدا کنم

م,خوام که راس�شو ��م تا از تو پنهون نمونه

ب�ش�N از اون که فکر ک�L دوست دارم عاشقونه

از تو چه پنهون که دلم �دجوری عاشقت شدە

�دجوری آوارە ی اون چشای خوش�لت شدە

از تو چه پنهون این روزا خواب و خ,ال من شدی

نم�شه عاشقت �شم ان�اری مال من شدی

فgnا#

…!ن دونم ک> متوجه شد 	ا نه

.…!نم,دونم این احساس من بود 	ا نه

…!و  فراز تموم مدت چشم هاش روی من زوم بود

 رو * خوند فقط تو چشم های
X

Yتموم مدت هر آهن

من ن�اە * کرد و * خوند !….

ا�ر 5ال	ه ای بود �ا من بود ا�ر ابراز عش�� بود �ا من

L د	گه ای بود MNبود و این برای من لذت �خش تر از هرچ

که اون هر�� دارە و ندارە برای من دارە و هر 5ال	ه و

.…!عشق و هر�� هست و ن�ست برای منه

	ک ملت برای شوهر من اومدە بودند و شوهر من روی

…سن بود فقط �خاطر من

 L 	ک لحظه خودم �ه این همه عشق و دوست داش��
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	ع�L ممکنه ازش:حسادت کردم و �ا خودم گفتم

L ب,اد و د	گه نخونه؛ �yارش Mخوام از روی سن �ای��

ادامه ندە �خاطر من؟

حتما همینyارو م,کنه:�عد خودم �ه خودم جواب دادم

چون ا�ر �ه قول خودش االن خوند�L هس همه �ه

ە �Nه زندگ,ه به	 L عشق و ام,د من و ساخ�� !….

L این حس 	ه حس خوب آرام �خ>h بهم از داش��

 تو رگ هام جgnان گرفت
X

pه حس آروم زند	ق و gتزر!

L̈ �ه 5لوم �شسته بود و لب هام بزور ا�ر تا االن �غ

�ه خندە ى کج وا * شد االن دو رد	ف دندون هام

.…!cامال در معرض نما�ش بود

 که برای من
X

Yمخصوصا �عد از اون آهنگ قشن

خوند و در تمام مدت چشم هاش �ه چشم های من

ە بود MNخ!…

وق�� ک6°ت تموم شد ناخودآÍاە ن�اهم �ه سمت

فgnان رفت و ل\خندی زدم اما د	دم اون �ا 	ک ن�اە

ە شدە MNروش خdه رو� LÙ	 د وe !…

!تازە �ه خودم اومدم اونقدر اول �غض داشتم که …

ی نبود L MNحواسم �ه هیچ چ!…

�عد از اون غرق عشق شدە بودم که �از هم متوجه

حضور فgnان �شدە بودم و تازە �ه خودم اومدە بودم

ە MNه سالن سن خ� LÙ	 د وe ان �ا ن�اەgnدم ف	که د

L از مردم Óشکر * کردند !شدە وشا	ان و فراز داش��
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ن دونم چرا دست دراز کردم و دست فgnان رو گرفتم

دم اما اون هیچ عکس العم� �شون نداد h°ف cو

فgnان؟:جلو رفتم و زمزمه کردم !

�ه سمت من برگشت و همونطور eد و 	LÙ ن�اهم

.کرد

حالت خ�dه؟

L االن:eی تکون داد و من گفتم Mا�ه حالت �دە هم�

…!بgnم

خ�dم:eی �ه عنوان ن�L تکون داد و زمزمه کرد

!اینطوری �شون نم,دی

L ن�اهم کرد MNم:تdخ�

…!ن دونم چرا احساس کردم صداش خشن شدە

بgnم؟:eی تکون دادم و گفتم

ی دست 5ل رو �ه فراز نم,دی؟ MNنم!

آخه:ن�اهش کردم …

همونطور خشک ن�اهم * کرد دستم رو گرفت و �لند

gم 5ل رو بهش م,د	م:شد و گفت MNا هم م�

سالن cم cم داشت خا  * شد و فراز وشا	ان �ه

!·شت سن رفته بودند

ما �ه سمت �له ها�8 که مdnوط �ه ·شت سالن * شد

!رفت,م که 	Y از محافظ های شا	ان جلومون رو گرفت

!سالم ب\خش,د �ا آقای شا	ان cار داشتم

شما فgnان هس�,د؟:همونطورن�اهمون * کرد گفت
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�له

!�فرمای,د داخل ،سفارش شمارو کردند

فgnان خودش رو کنار کش,د و من رد شدم و خودش

·شت e من اومد و �ا هم وارد سالن ·شت سن شد	م

که فراز و شا	ان تو 	Y از اتاق ها بودند و �ا ورود ما

.هردوشون �لند شدند و �ه سمت ما اومدند

L سالم و عل,ک و Mشکر کردند و ح�Ó خ,� گرم ازمون

¼ بود که فرشته و مادرش هم وارد شدند �Nاحوال!

¼ کرد	م و مادر فراز درحا  که تو �Nا هم احوال�

چشم هاش اشک حلقه زدە بود من رو درآغوش کش,د

و �عد از اون �ه سمت فراز رفت و فراز رو �ه آغوش

!کش,د فراز همونطور که مادرش رو �غل * کرد �ا…

!ل\خندی �ه من ن�اە کرد

من ل\خندی زدم و رومو برگردوندم که ن�اهم �ه ن�اە

!پر از طعنه و کدورت فgnان افتاد

بروی خودم ن,اوردم و رومو گرفتم �ه فرشته ن�اە کردم

که زgر چش �ه فgnان ن�اە * کرد و چون �چه تر

سه �Nان میgnامال �شون * داد که از فc از همه بود!

فرشته جون، eت چطورە؟: �ه سم�ش رفتم و گفتم 

خ�dه:ل\خندی زد

ی نداری؟ L MNچ �yخب درد نداری؟مش

نه و  هنوز همون تاری د	د رو دارم و دک�N گفته_

!�ا	د دوdارە عمل کنم
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 L Mحتما فراز اول� Lک� N̂ه مدت ص	ه dخ,� خ�

!ال��gش تو�8 

!نه: ل\خندی زد L ال��gش من �اشم… Mن خوام اول�

د h°ش:دستم رو �ه گر* ف�gاول� L Mدلم * خواد اول�

L خونه و �عد عروس�ش �اشه …!گرف��

من ن دونم چرا ن�شم تا بنا�وش �از شد و همونطور

د؛منم دس�ش رو �ه h°که اون دستم رو �ه گر* م,ف

دم اما �ا 	ادآوری اتفاق منو فgnان ن�شم h°گر* ف

ناخودآÍاە جمع شدو ابروهام درهم شد !

نکنه حاال که قرارە �جا�8 برسه �ه 	ک مقا* برسه

وgک خونه ای تو�سته جور کنه تا خواهر و مادرش

رو از اون فال³ت نجات �دە؛ 	Y پ,دا ¶شه که جای

ە MNمن رو �گ!

	Y مثل سون,ا که دیوانه وار عاشق فراز بود و

مخصوصا حاال که فراز 	ک خوانندە ی مشهور

…!ایرا�L شدە بود

هرچند شب اول کÓ°6ش بود اما بهرحال اون االن

شهرە تر ازgن حرفاست که �خوان �ه این فکر کنند

که روزی تو 	ک ب,ابو�L �ه دخ�N تجاوز کردە و

…مجبوری اونو �ه عقدش درآوردند

فgnا#

فرشته cامال متوجه ن�اە غرق در تفکر من شد؛دستم
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د و زgر گوشم گفت h°ا؟؟:رو فgnف

جون دلم؟؟:ن�اهش کردم

دلمون خ,� برات تنگ شدە __ !…

دخ�N من چند روزە پ�ش اونجا بودم:خندە ام گرفت !

،برای:ن�اهم کرد و گفت h¼ا�ه همه روزم پ�شمون �ا

Ĺ ن�ست ، و  هرجا هس�� ا�شا× خوش\خت ما cا

 h¼ا�!

غم تو دلم �شست و ن�اهم رو 	ه غم عظ,م درdر گرفت

د h°ارە دستم رو فdاما اینو �دون اون خونه:فرشته دو

…!اون اتاق و رختخواب فراز فقط و فقط جای توئه

ە MNه,چک> این اجازە رو ندارە جای تورو �گ!…

، h¼گه چهارتا �چه داشته �ا	ح�� ا�ر تو جای د

ما انقدر �ه اون ام,د م,مون,م تا �االخرە تو دوdارە

!�ه خونه ی ما برگردی … ن دونم خدا �� !فgnا

پ�ش م,ارە و  هر�� که پ�ش آورد قضا و قدرە

gن هارو برای �Nبهش اعتماد داشته �اش که اون به

منتÝ منه بندە نم,دونم �� !..منه بندە * خواد

م و �� �ه صالح MNه خ�!…

 : آÃ کش,دم 
X

p * آرە تو درست !…

!دخ�N چشم خوش�ل ما:گونه اش رو بوس,دم … درس.

!هاتو �خون  …!فراز �خاطر تو خ,� سخ�� کش,د…

�قول خودت ن دون,م �� پ�ش م,اد و تا کجا پ�ش

ە اما 	ادت �اشه فراز �خاطر تو این همه سخ�� رو MNم
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کش,د �خاطر تو منت من رو کش,د و �خاطر توئه که االن

اینجائه ،deلندش کن !…

	ه eو گردن.خند	د و eشو تو س�نه ام پنهون کرد

دک�N شدم:خند	د وgواشY گفت!از من کوتاە تر بود

نم L MNآمپولش م �Nیواش.

حتما همینطورە:خند	دم و پ�شو�L اش رو بوس,دم !

!و  خواهر شوهر �ازی در ن,ارgا منم آروم آمپول بزن

µ که نی�L خوش�ل برامون ب,اری:خند	د he اشه ،�ه�

.و هردومون �ه این شو�L 	ه ل\خند دردنا� زد	م

	ه زما�L 	ه روزی آرزوم این بود که از فراز �اردار

!¶شم …!االن �ا	د این آرزو رو �ه گور بN̂م…

ن�اهم �ه فgnان افتاد که �ا کنجyاوی �ه ما ن�اە

حالت ان�ار نامساعدە!بdnم؟: * کرد ل\خندی زدم !

بgnم:بزور ل\خندی زد و گفت

 Lªعد از آرزوی موفق,ت برای هردوی اونها خداحاف�

.کرد	م و �ه سمت ماش�نمون تو �ارکینگ رفت,م

ی بو بردە بود. فgnان cال فکری شدە بود L MNن دونم چ

	ا نه �ه هرحال سکوت کردە بود و در سکوت cامل

 * کرد
X

pرانند!…

موقع شام بود که �ه خونه رس,د	م مامان و �ا�ا ·شت

L �شسته بودند و مشغول ¥ف شام بودن که ما MNم

!وارد شد	م

من سالم کردم دس�شو�8 رفتم و صورتم رو شستم
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L �شستم MNمانتوم رو درآوردم و ·شت م .

نم,دونم چرا از د	دن فراز تو سالن 	ک شادی �دون

!وص�L رو دلم �شسته بود که هیچ دل,� هم نداشت

اما �ا این حال �شستم و مالقه ای سوپ برای خودم

ع¾gزم شام ن خوری؟:رgختم که مادر رو �ه فgnان کرد

حالم:فgnان که تازە از دس�شو�8 در اومدە بود گفت 

!زgاد مساعد ن�ست

.مادر �ا نگرا�L از جاش �لند شد

!چرا ک6°ت اذی�ت کرد؟__

من *:وdعد �ه سمت من برگشت و �ا 5ال	ه گفت

…خواستم که ��م نgnد

.…!وق�� این حرفش رو ش6,دم حرصم گرفت

وع کردە he االن مادرشوهر �ازی رو L Mاز هم� !

L :شونه �اال انداختم L عالقه ای �ه رف�� Mمن همچ�

!نداشتم فgnان خودش ا¥ار کرد

L بهم ن�اە کرد که 	ع�L ا�ه MNه آم	مادر همونطور،5ال

این ا¥ار * کرد تو ن\ا	د قبول * کردی !…

* خواست �گه:من قری �ه گردنم دادم و تو دلم گفتم

!!!نه مگه من مجبورش کردە بودم

اما ق\ل از اینکه من �ه حرف ب,ام فgnان کنارم �شست

مامان اصال رªd �ه رفتنم �ه اونجا ندارە cال:و گفت

ن خوام کشش �دین تمومش کن,د!حالم خوب ن�ست !
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…!وااای که دلم خنک شد

آخ آدم دە تا از این شوهرا داشته �اشه که ح�� 

حا¥L ن\اشند ماما�شون �ه خانومشون �گه �اال

!چشمت ابروئه

ن�شم تا بنا�وش �از شدە بود و �ا مح\ت �ه فgnان

ن�اە کردم که �ا ن�اە eد و 	LÙ اش �ه من ن�اە کرد

!و روشو برگردوند

…!منظور ن�اهش هم این بود که دور بر ندار

و  من دور ورداشته بودم که قند ون\ات بود که کرور

!کرور تو دلم آب * کردند

همونطور که داشتم از خودم ذوق در * کردم �در

خب �چه ها �ه سالم�� که cار طالق تموم شد: گفت

L کن,د Mحاال ب,ای,د جشن نامزدیتون رو تعی�…

ارن آدم پ�ش خودش شاد �اشه L MNپوووف حاال مگه م

!و �گه و �خندە؟

نن تو ذوق و احساسات آدم L MNفوری �ا تموم قوا م !…

deلند کردم و �ه فgnان ن�اە کردم که �ا ن�اە 5ال	ه

ش �ه من ن�اە * کرد L MNآم!….

متوجه ن�اهش شدم و بروی خودم ن,اوردم و �ه سمت

́� :�ا�ا برگشتم هروقت شما �خوای,د برای من هیچ فر

!ندارە

…!�ه قول فراز �ا	د Óسل,م تقدیر م�شدم

�عد اون سکوت کردم و �ه حرف های اونها گوش کردم
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خانوم * خوای شما 	ک:که �در خطاب �ه مادر گفت

روز رو مشخص کن,د و ما همون روز رو ته,ه و تدارک

…!ب¡ی6,م

فgnان دوdارە �ه! مادر مک�ç کرد و �ه فgnان ن�اە کرد

به�N ن�ست:من ن�اە کرد و خطاب �ه مادر و �در گفت

!صN̂ کن,م تا عدە ی فgnا �گذرە؟

:هردوشون سکوت کردند و  مادر �عد از مد�� گفت

gم �عد از اینکه جشن MNمون رو �گ	میتون,م جشن نامزد

رو گرفت,م و تموم شد؛غgn\ه که ن�س�,م �عدش عدە که

!تموم شد ص,غه ی محرم,ت شمارو * خون,م

L انداختم Mان �ه من ن�اە کرد و من ن�اە �ه زم�gnف

؟: که گفت
X

Y,تو �� م !

هر�� شما �گ,د: eم رو �لند کردم و گفتم !…

·س: فgnان eی تکون داد و خطاب �ه �درو مادر گفت

شما ته,ه وتدارcات نامزدی رو ب¡ی6,د و �ه ما هم �گ,د

…!که چه روزgه تا ما برای اون آمادە ¶ش,م

م\ارکه:مادر �ا ذوق و خوشحا  ل\خندی زد و گفت !

�در هم خوشحال بود و من بزور ل\خندی زدم و سکوت

!کردم

فgnان هم مثل من �ه اونها ن�اە کرد و eش رو �ه غذای

.روdروش گرم کرد

دم �ه eنوشت!د	گه Óسل,م قضا و قدر شدم �Nخودمو س
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!تا هرجا�8 که میتونه من رو پ�ش بN̂ە

.وق�� شام رو خوردم از جام �لند شدم

احت کنم؟ �Nتونم برم تو اتاقم اس *

من هم م,ام ،منم خ,� خسته ام:فgnان هم �لند شد

ی گفتند و ما �ه MNمامان و �ا�ا ل\خندی زدند و شب �خ

!سمت اتاقمون رفت,م

!راس�ش ازgنکه �ا من همراە شدە بود 	خردە معذب بودم

درسته �در مادرم منو م�شناختند ،منتهای مراتب حاال که

اسم نامزد	مون اومدە بود 	ک جورا�8 احساس معذب

…!بودن * کردم

تو اتاق خودت * خوا̂�؟:فgnان زgر لب زمزمه کرد !

�ه!* خواستم ��م آرە اما ب,اد حرف د�ش½ش افتادم

!سم�ش برگشتم

ل\اسمو عوض کنم!نه منو تو االن �ا هم دوس�,م

!بر* گردم

·س تو اتاق منتظرت هستم: ل\خند خسته ای زد  !

…من هم ل\خندی زدم و �ه اتاقم رفتم

فgnا#

…!	ه دوش eا�ا�8 گرفتم

!وق�� تموم شد تو آینه 	ه ن�اە �ه خودم کردم

همونطور که موهام رو سشوار * کش,دم �ا

…!خودم cلنجار رفتم

!برم؟ … !نرم؟ راس�ش اصال حوصله اش نبود که…
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برم؛ اما خدا�8 اش �ا	د گفت اون ش̂� که پ�شش

ام برخورد کرد و دق,قا درست �Nمال احcبودم در

L 	ک دوست Mگفت ع� *!…

ا* �ه حرفهاشه �Nوق�� بهش…ا�ر االن نرم ̂� اح

م! اعتماد دارم چرا نرم؟ MNس م· .

 پوش,دم و �ه سمت
X

Yه دست �لوز شلوار خون	

اتاقش رفتم و دو تقه �ه در زدم و وق��  وارد شدم

فgnان روی تخ�ش �شسته بود و 	ه مجله ی

!خار̂� رو مطالعه * کرد

… کنارش رفتم ن�اÃ �ه مجله اش کردم

ل بود L LNدکوراسیون م! … ل\خندی زدم و کنارش.

!�شستم … مجله اش رو �ه سمت من گرفت. :

ی از L MNچ L Mسه چهارتا از اینهارو مطالعه کن بب�

؟ h¼ * توش متوجه!

من متوجه ¶شم 	ا �شم �ه من:خند	دم و گفتم

آخه من که ن خوام خونه رو �چینم!رªd ندارە

من * خوام �چینم اما حداقل تو!آرە : خند	د

!نظر م,دی

من اصال عادت ندارم تو cار �ق,ه دخالت!نه �ا�ا __

!کنم

!خند	د و مجله رو �ه دستم داد و من ورق زدم

!خ,� جالب بود  … 
X

Yخ,� عکسهای قشن

من همونطور که ن�اە * کردم دس�ش!داشت 
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!روی دست هام �شست

deلند کردم و �ا ن�اÃ سوا  ن�اهش کردم

ە شدە بود MNه من خ� L Mکه �ا ل\خندی غمگ�:

فرشته و مادرش خ,� ب�ش از اندازە دوس�ت

!دارند

!نفس تو س�نه ام ح½س شد

ن دونم..  سå کردم �ه روی خودم ن,ارم اما

آب دهنم رو قورت دادم!چقدر موفق بودم :

Y	ال �ا هم خ,� را�طه خوب و نزدc آرە ما

�عد از این جgnانها د	گه �شد �ا هم!داش�,م

!�اش,م و  cلهم من خ,� �اهاشون خوب بودم

من منعت ن کنم از رفت و آمد:ل\خندی زد

ما خود من حوصله ای برای این! م,دونم

...!رفت و آمد ندارم
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ان�ار داشت �ا خودش cلنجار!...سکوت کرد

Ĺ رو بزنه اما ن تو�ست * رفت تا حر

دلم م,خواست cار رو 	ک°ە کنم ��م!�گه

؟
X

Y� ی * خوای L MNان جان �� شدە؟چgnف

سوا  و 	ا پرس>h داری؟

سه �Nنکه سوا  بgس,دم از �Nمنتهای مراتب می

و  من نتونم جواب �دم !...

ی تو سالن توجهش رو جلب L MNخواە ناخواە چ  

کردە بود که اون رو اینطور ̂� تاب و ̂� طاقت

کردە بود؛طوری که ابروهاش �ه شدت درهم بود

و ح�� حضور من درکنارش اون رو خوشحال
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ن کرد و فقط سå بیهودە * کرد خودش رو

åخوشحال �شون �دە؛ اما مثل من که همش س

* کردم �ا حرف هام خودم و گندم رو بپو شونم

اون هم موفق نبود و ن تو�ست ناراح�� خودش

!رو پنهون کنه

:آخرش هم طاقت ن,اورد و خطاب �ه من گفت

!را�طه ات �ا فراز چطور بود؟

ن�اهش کردم؛ اما ای6\ار سå نکردم اصال دروغ

L واقع,ت رو گفتم Mم ،ای6\ار ع���!

من از فراز اصال...اصال خوب نبود : ل\خندی زدم

!خوشم نمیومد ،من از فراز �ه شدت متنفر بودم

واقعا؟: چشم هاش گرد شد ! 

1107



!آÃ کش,دم ن�اهش کردم

!بهم م,اد دارم دروغ م,�م؟

L تعجب کردم  Mوق�� تو داری...نه �خاطر هم�

نه اما L MNمردمک چشمت دو دو م 
X

p * دروغ

�L 	ه حس نفرت L MNاالن که داری این حرف و م

واقå تو حرف و cالمت هست تو واقعا از اون

!�دت میومد؟

فراز شدە بود!آرە من خ,� ازش �دم میومد

!	ه مدت cابوس شب های من

چشم هاش از تعجب گرد شدە بود

__  L Mا من اصال تو مخ,لم ن گنجه همچ�gnف
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!!!حرفا�8 

�گنجه ،واقعا هم همینطور بود:خند	دم و گفتم

اون 	ه مدت شدە بود cابوس ش\ای من تا اینکه

یواش یواش تو�ست یخ من رو آب کنه ، خ,�

سå کرد را�طمون خوب کنه تا �االخرە من

!�س½ت بهش نرم شدم

چه لزو* داشت تورو:ابروهاش در هم شد

 !�س½ت �ه خودش نرم کنه؟

ب,ا ازgن قضا	ا دور ¶ش,م!فgnان:دس�ش رو گرفتم

ی که تو فکر و ذهنت L MNمن ن تونم راجب اونچ

ن تونم ��م چرا! م,چرخه �اسخگو �اشم 

* خواست اینyارو �کنه و  خ,� سå کرد

1109



...!تا اینyارو �کنه

.eی تکون داد و غرق تو فکر شد

من هم سکوت کردم و مثال �شون م,دادم دارم

مجله رو می¡ینم اما در واقع داشتم الù ورق

دم و تموم فکرو ذهنم دور فراز م,چرخ,د L MNم!

دست روی شونه هام گذاشت و منو �ه سمت

!خودش کشوند

ن�اهم پرس>h �ه روی صورÓش چرخ,د ول\خندی

!زد و دست هاش رو از هم �از کرد

من مات و مبهوت بهش ن�اە کردم که �ا ل\خندش

منتظر این بود که من �ه آغوشش برم !
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�ه آغوش رفت6ش زgاد برام مهم نبود اما عکس

!العم� که �عد از اون برام پ�ش میومد مهم بود

�ه سم�ش رفتم و خودم رو آروم تو �غلش انداختم

روی موهام رو. و eم رو روی شونه اش انداختم

بوس,د و صورتم رو �ه سمت خودش برگردوند و

!ل\خندی زد

سå کردم ن�اهش نکنم اما آروم زgر گوشم زمزمه

فgnا eتو �لند کن: کرد !

فgnا خ,�:eمو �لند کردم و �ه اون ن�اە کردم

!مشتاقم نامزد	مون هرچه زودتر برگزار ¶شه

Ĺ نزدم   ا�ه امروز پ�ش �ا�ا صحب�� نکردم و حر

�خاطر این بود که تو ناراحت �>h وگرنه ا�ه  
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L فردا شب جشن رو   Mه من بود م,گفتم هم��

   Lبرگزار کن,م تا همه �فهمند تو مال م�!...

....بزور ل\خندی محوی زدم و سکوت کردم  

من �ه وک,لمون گفتم که هر:�عد از 	ه مد�� گفت  

چه زودتر cارهای اداری اش رو �ا �ار�� تمومش

کنه تا حداقل تو جشن نامزد	مون تو �دون هیچ

مسئولی�� حضور داشته �ا¼h و   وک,ل گفته

که مراحل قانون�ش $ال �ا#د طبق روال µ ¶شه و

این cار cم�N از ب�ست روز امyان �ذیر ن�ست

مادرم!...اما من ن تونم تا اون موقع صN̂ کنم   

gم �عد از اون MNدرست م,گه جشن نامزدی رو م,گ

gم عقد * کن,م MNم!....
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eی تکون دادم و درحا  که �ه چشم هام ن�اە  

* کرد ل\خندی زد و �عد ن�اهش رو آروم �ه سمت

!لب هام گردوند

ە   MNقه ل\اسش خ	آب دهنم رو قورت دادم و فوری �ه 

لب هاش رو روی پ�شون,م گذاشت و من...شدم 

چشم هام رو ¶ستم اما �الفاصله �ا ترس �از کردم

تا م\ادا پ�ش خودش فکر و خ,ا  �کنه !!!

:فوری از جام �لند شدم و سیخ eجام �شستم و گفتم  

  

!فgnان؟

این خواسته ی!...ا�ر م�شه: ن�اهم کرد و من گفتم   

قل̂� منه تا زما�L که من �ه عقد اون آقا هستم 	ه
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خردە مراعات کن,م اینطوری خ,ال خودم هم راحت ترە

من د�شب بهت:فgnان ل\خندی زد و eی تکون داد  

منو تو االن فقط دوس�,م تا شب نامزد	مون!...گفتم

 h¼که تو قل̂� و رو� مال من �ا Lجسم!تا زما�

تو �درد من ن خورە ، من ¼ سال تو�ستم �دون

L �اش þکنم مطم� 
X

pجس �ه ک> زند 
X

Yوا¶ست

�عد از این هم * تونم من فقط دل و روحت رو

!* خوام مال من �اشه

!من ل\خندی زدم و دوdارە eم رو �ه مجله گرم کردم  

�از هم cابوس های ش\انه   ....

...�از هم ̂� تا̂� های من

و �از هم آغوش گرم و امن فgnان .....
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صبح وق�� از خواب �ا شدم فgnان طبق معمول تو  

!رختخواب نبود

 L Mلند شدم و ل\اسم رو عوض کردم و �ه سمت �ای��

خونه د	دم L �Nان رو اونجا تو آشgnرفتم و ف!

:سالم کردم ، �ا تموم ذوق و شوقش بهم ن�اە کرد  

  

!سالم خانومم ب,ا ص\حونه

خونه شد و �ا گر*   L �Nعد من مامان هم وارد آش�

خوب! سالم ،سالم ع¾gزم ب,دار شدی؟:سالم کرد

!خواب,دی؟

ممنون خ�dم: ل\خندی زدم  

�چه ها خاله زنگ زدە گفت که هفته ی د	گه ع,د__   
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gم خی,� MNم\عثه ا�ر جشن نامزدی رو اون روز �گ

!خ�dه

فgnان ل\خندی زد و eی �ه عنوان اینکه نطرت چ,ه  

!تکون داد

از نظر من ا³,ه__   

فgnان هم �ا ذوق و شوق �ه سمت مادرش برگشت  

مامان ما اوp ا	م شما هروقت برنامه رو گرفت,د__    !

·س ص\حونتون:مادرش خوشحال تر از جفتمون گفت  

وع کن,د �ه خgnد کردنو he دgnد �لند ش,د ب	که خورد

ی رو که فکر * کن,د برای 	ک جشن نامزدی L MNهرچ

!احت,اجه ته,ه تدارک ب¡ی6,د

چنان جشن عرو¼ ب¹ا کنم که تارgــــخ تو عمر خودش  
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!ند	دە �اشه

.من �ه زور سå کردم �ه این حرفش ل\خند بزنم  

هفته ی د	گه جشن نامزدی من بود   ... 

!�ا	د سå م,کردم �شون �دم که خ,� خوشحالم  

فgnان متوجه ن�اە حرفدار من شد و درحا  که

�ه من ن�اە * کرد دس�ش رو جلو آورد و دستم

د h°رو گرفت و ف.

وق�� ن�اش کردم چشم ابرو�8 �ه مع�L چ,ه تکون  

داد ل\خندی زدم وeی �ه عنوان ه,�Ù �اال بردم و

!مشغول ص\حانه ام شدم

ی فکر نکنم   L MNکردم �ه هیچ چ åس.
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دم تا ب¡ینم در این! خدا	ا    �Nمن خودم رو �ه دس�ت س

دایرە ی روز5ار �ه کدوم رنگ * خوای منو نقاش,م 

؟ Lک�!

اونقدری که فgnان موقع خgnد وسواس �ه خnج م,داد

من كه #ه خانوم بودم اینطور نبودم !

وق�� تو سالن مادام مارgا �شسته بود	م تا مدلینگ ها

�ا ل\اس نامزدی جلوی ما رژە برن ن�اە من eد و

	LÙ بود اما فgnان �ا ذوق وشوق درمورد ل\اس ها

اهن دcلته ن\ا��  MNک پ	آخر e صح\ت * کرد و

که از cمر مثل ل\اس عروسکها �ف داشت رو انتخاب

!کرد و من ابروهامو �ه �شونه تعجب �اال دادم

فgnان جشن نامزد	ه،چرا ل\اس عروس انتخاب
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!کردی؟

وع �ه صح\ت کرد he اgان مادام مارgnق\ل از ف!...

نه ع¾gزم اینا همه جد	دتdnن متد های جشن نامزد	ه_

و این ل\اس 	ه ل\اس فوق العادە ش,ک,ه من هنوز اون

 L Mاول� L Mرو برای نما�ش ارائه ندادم ا�ر �خوای�

...!و آخgnن مد  م�شه که تو �ازار اومدە

من �ا تعجب و 	ه مقدار ناراح�� �ه فgnان ن�اە کردم

که �ا ذوق و شوق �ه اون ل\اس دcلته ی کرم رنگ ن�اە

...!* کرد و منتظر جوا¶ش شد	م

.�ه سمت من برگشت

!خوشت اومد؟
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راس�ش رو �خوای نه:دلمو �ه در&ا زدم

!ن�اهم کرد و خند	د

L �ار و آخn&ن __ Mاما من خوشم اومد و برای اول�

نم زgر حرفت L MNم...مgN̂رو می L Mخانوم ما هم�

از تعجب شاخ درآوردم ،درحا  که سå * کردم

م MNان من اینو ن پوشم:جلوی خندە ی خودم رو �گgnف

ل\اس جشن...تو میپو¼h ع¾gزم : فgnان خند	د

نامزد	مونه و �ا	د مورد سل,قه و ·سند من �اشه،

 Lاجازە م,دم ل\اس منو تو انتخاب ک� .

خ,� خب �اشه دارgم برات:ابرو درهم کردم

�اهم �ه سمت فروش�اە ل\اس مردونه رفت,م !

از حق نگذرgم هر�� میپوش,د بهش میومد و نم�شد
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!برای فgnان ل\ا¼ رو انتخاب کرد که بهش ن,اد

ی!...نارنÙ̂ !...زرد!...آ̂� !...eخا̂� !..قرمز L MNهرچ

 Lتو�gو موهای ز 
X

Y؛ �خاطر چشم های رن h¼رو * پو

!رنگش هرکدوم تو ت6ش 	ک رgخ�� * شد

L بودم ح�� ا�ر رنگ صور�� 	ا eخا̂� رو þمن مطم�

براش امتحان * کرد	م �از هم تو اون جالب و قشنگ

!�ه نظر میومدند

L کوتاە اومدم و 	ک کت و شلوار ن\ا�� رو Mخاطر هم��

انتخاب کردم و الحق واالنصاف وق�� پوش,د؛من خودم

!تو دلم �ه شخصه گفتم

* L Mفت\ارک هللا احسن الخالق�*
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شدە بود h°واقعا مح !...

 L Ĺ برای گف�� واقعا زg\ا شدە بود و من د	گه حر

gم:نداشتم ل\خندی زدم و گفتم  MNرو م,گ L Mهم� ...

...!امشب شب نامزدی من بود

شب نامزدی ک> که چند ماە پ�ش �ه عقد کس

....!د	گه ای در اومد

جلوی چشم های شوهرم امشب قرار بود منو �ه نام

 !فgnان کنند

!روdروی آینه ا�ستادە بودم و �ه صورتم ن�اە * کردم

L موهام رو لول....	ه آرا�ش ملیح �ا موهای �از Mای��

کردە بودند و جلوی موهام رو �ه صورت کج جلوی

....!صورتم رgخته بودند �ا 	ه آرا�ش مال	م
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انقدر ل\اسم �ف داشت که خجالت * کش,دم آرا�ش

...!صورتم ب�ش�N از این ¶شه

شا	د م�شه گفت ل\اسم �س½ت �ه صورتم ب�ش�N جلوە

!داشت

!روdروی آینه ا�ستادە بودم و �ه خودم ن�اە * کردم

فتم که تلفنم �ه صدا MNلخت شدم و �ه سمت ل\اسم م

گوشیو برداشتم و در cمال تعجب شمارە ی!در اومد

!فرشته رو د	دم �ا تعجب گوشیو گرفتم

!�له؟

فgnا ؟: صدای فرشته از تو خ,ابون میومد

سالم!جونم ع¾gزم؟ !...
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؟ !خود��

!آرە ع¾gزم جونم ؟

فgnا فراز تصادف:صدای فرشته �ا گgnه همراە شد 

gم ب,مارستان  MNم مgد این!....کردە ما دار	نم,دونم �ا

اما �ه خودم این اجازە... خN̂ رو بهت م,دادم 	ا نه 

..!رو دادم زنگ بزنم

L و زمان �ه دور eم!...گو¼h از دستم افتاد Mزم�

...!چرخ,د و نفهم,دم کجام و چ,yار م,کنم

L انقدر متوجه شدم که تو تا³> �شستم و Mهم�

م و MNان رو * گ	دارم ·شت هم شمارە ی شا

 ...!�االخرە شا	ان جواب داد

�له؟: صدای خسته ی شا	ان رو ·شت تلفن ش6,دم !

1124



شا	ان فراز کو؟: فgnاد کش,دم  !....

.سکوت کرد و من دوdارە داد زدم

!شا	ان فراز من کو؟

برد�ش اتاق عمل: صداش ان�ار از ته چاە میومد !...

فقط �گو زندە است؟:جیغ کش,دم 

�له زندە است: شا	ان آÃ کش,د !

 �� L Mان تورو خدا �گو چش شدە ؟�ه من �گ�	شا

́� افتادە چطورە؟؟!شدە؟ چه اتفا

؟ کجا�8

دارم م,ام ب,مارستان اما فقط �ه من �گو چطورە؟

نم�شه ه,�Ù !...فgnا ب,ا اینجا:شا	ان آÃ کش,د
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!صح\ت کرد

dه مغزی شدە؟:فgnاد زدم  L¥

فgnا ه,�Ù معلوم:سکوت کرد و �عد از دقا	�� گفت

...!ن)ست فقط ب,ا اینجا

چون #ادمه توی!ن دونم �� پوش,دم �� نپوش,دم

اصال هم برام مهم نبود چطور!... آرا�ش�اە لخت بودم

...!بودم و چ,yار م,کردم

وق�� وارد ب,مارستان شدم ؛ eاس,مه �ه سمت آی

آرا�شم �خش شدە بود و موهام چطور بود!...سیو رفتم

L رو متوجه ن شدم MNو خودم چطور بودم ؛ هیچ چ!...

:فقط �ه سمت شا	ان وفرشته و مادرش دوg,دم وزار زدم

چرا فراز من اینطوری شد ؟!�� شد؟ !!!
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شا	ان روی صند  �شسته بود و eش رو توی

�ه سم�ش رفتم؛ دس�ش رو!...دستهاش گرفته بود

!گرفتم و �ه سمت خودم کش,دم

!تو �ه من �گو چرا فراز اینطوری شد ؟

چشم هاش �ه اشک �شسته بود و لب هاش �ه �غض

...!واشد

بهش گفتم تو امشب ن خوای!حالش خوب نبود

 !ب,ای اما اون ا¥ار داشت که حتما همراهمون ب,اد

�اندهارو!...هر�� من ا¥ار کردم اون قبول نکرد

ن,اوردە بودند و  این ا¥ار داشت که خودش برە

�اندهارو ب,ارە و هر�� من ا¥ار کردم نه قبول
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من زنگ زدم اما 	Y....دیر کرد!...نکرد و رفت 

گو¼h رو برداشت و گفت این آقا تصادف کردە وd,ای,د

و  ماشی6ش!...و د#گه ن دونم �� شد و �� �شد

..،!·شتک زدە بود و �ه eش آس�ب رسوندە

فت MNم گیج مe...! م رو گرفتم و روی صندe

....!�شستم و نم(دونم �� شد از هوش رفتم

وق�� �ه هوش اومدم؛نور چشم هام رواذ	ت * کرد

روی تخت ب,مارستان!...تو همون ب,مارستان بودم

....!دراز کش,دە بودم و �ه دستم eم وصل بود

...!eم رو برگردوندم

فgnان روی صند  کنار تختم �شسته بود و eش رو

!�ه صند  تک,ه دادە بود
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فgnان؟: آروم زمزمه کردم

!�الفاصله چشم هاش رو �از کرد

من از د	دن!... چشمهاش دو cاسه خون شدە بود

فوری از حاش �لند شد!...چشم هاش وحشت کردم

...!و �ه سمت من اومد

.�ا تعجب ن�اهش کردم

؟ Lار * ک�y,تو اینجا چ!

من چرا روی تختم ؟: و �عد �ه اتاق ن�اە کردم 

نا�هان �ا 	ادآوری فراز �ه شدت از جام �لند شدم؛

.طوری که eم تو دستم کش,دە شد

فgnان فوری �لند شد و شونه هام رو گرفت و غر زد
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دس�ت رو...تکون نخور!ه�سسس چ,yار م,ک�L ؟

!چرا اینطوری کردی چته تو؟

ولم کن:�ا دست �ه شونه هاش زدم و هولش دادم 

 ....!* خوام برم

.شونه هام رو گرفت و محyم تکونم داد

؟ Lداری م,ک� ªواسا ب¡ینم چه مرگته!چه غل !

فgnان:اشک از چشم هام eازgر شد و فgnاد زدم

ون ب¡ینم فراز �� شدە؟ MNولم کن * خوام برم ب!

cامال متوجه شدم؛دندوناش رو روی هم م�سای,د و

فراز خ�dه از اتاق عمل آورد�ش تو �خش: غر زد ! 

 !بزار برم ب¡ینم  __
X

Y,تو داری �ه من دروغ م !

L موقع در �از شد و شا	ان وارد شد Mهم�!

رو�وش پزشY ت6ش بود و �ا د	دن eو وضع من
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ب,مارستان رو!چه خN̂ە اینجا؟: اخ کرد و گفت

چرا روeتون گذاش�,د؟

!شا	ان:دست �ه دامن اون شدم تورو خدا �گو فراز…

!چشه؟ … ون!فراز �� شدە؟. MNفرازو از اتاق عمل ب

؟!آوردند

ون آورد�ش: eی تکون داد MNآرە ب

!چطورە بهوش اومدە؟

L شد Mارە غمگ�dنه بهوش نیومدە:ن�اهش دو !

چرا؟: فgnاد زدم

فراز رفته تو cما: �ا تاسف e تکون داد …

فgnادی کش,دم و روی تخت دراز کش,دم و ملحفه رو

!روی eم کش,دم

در ¶سته شدو 	Y خارج شد و 	Y!مد�� گذشت 

!کنارم �شست

فgnا؟:�عد از چند ثان,ه صداش �لند شد

!صدای شا	ان بود … ە:زار زدم MNان ا�ر فراز �م	شا

!من خودم رو م,کشم  !من در حقش خ,� �د کردم…

!ملحفه رو از روی صورتم کش,دم �لند شدم و ن�اهش…

شا	ان من خ,� ضع,فم: کردم و �شستم و گفتم !…

 Lی که فکرش رو ک� L MNضع,ف تر از اون چ! من…

نتو�ستم رو عش�� که مال خودمه �افشاری کنم و

درحا  که شوهر داشتم، داشتم 	ک جای د	گه شوهر

!* کردم  !م,دو�س�� این cار من سنگسار دارە؟…
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!م,دو�س�� این cار من جرمه؟

فgnا تو طالق گرف�� :شا	ان ل\خند تلLÙ زد !

!نه من طالق نگرفتم مراحل طالق من هنوز تyم,ل …

!�شدە من هنوز طالق نگرفتم اما داشتم �ه کس د	گه …

االن شوهر من تو cمائه ودل,ل مرگ اون!شوهر م,کردم

!منم  شا	ان من چطور تو چشم های مادرش ن�اە…

!کنم  … حاال!من �خاطر مادر و خواهرش ز�ش شدم 

چرا نتو�ستم از!..�خاطر من اون رو �ه ق\له افتادە

م MNان دلم * خواد �م	خودم و عشقم دفاع کنم ؟شا

!دلم * خواد تو این دن,ا ن\اشم دلم * خواد جای…

فراز من روی اون تخت دراز * کش,دم !…

شا	ان هم مثل من ناراحت شد و e �ه زgرانداخت و

!�ا چشم های �ه اشک �شسته �ه تخت ن�اە کرد

gب هوش�ش �� م,گه؟ L¥…بهوش م,اد؟

.چشم های اشک�ش رو �از کرد و �اال آورد

…!ا�ر تو کنارش �ا¼h بهوش م,اد

شا	ان منو:آÃ کش,دم و ل\ه ی تخت �شستم و گفتم

!بN̂ پ�شش

فgnا بزار حالت به�N :شا	ان دست روی دستم گذاشت

¶شه االن اجازە مالقات نداری تا �عداظهر !

شا	ان تورو خدا بزار ب¡ینمش بزار �اور کنم:زار زدم

.زندە است

شا	ان ن�اهم کرد و از جاش �لند شدو دس�ش رو �ه
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!سمتم دراز کرد

از حام �لند شدم و �ه همراهش �ه سمتدآی سیو رفت,م

وق�� �ه آی سیو رس,دم؛فgnان درحا  که دس�ش تو

ج,ب هاش بود ·شت در آی سیو ا�ستادە بود و �ه فراز

!ن�اە * کرد

وق�� صدای �ای مارو ش6,د روشو �ه سمت ما گردوند

…!چشم هاش دو cاسه خون بود

!اصال مردمکش از سف,دی چشش قا�ل Óشخ,ص نبود

من �دون اینکه بهش ن�اە کنم �ه سمت آی سیو رفتم و

�ه داخل ن�اە کردم و درحا  که دست هام روی ش�شه

فررررراز:بود eم رو �ه ش�شه تک,ه دادم و زار زدم !…

:شا	ان دست رو شونه ام گذاشت و زgر گوشم گفت

فgnا ا�ر سا³ت �>h �ه دستور رئ�س ب,مارستان

ون  MNح�� خودە پزشک این!مجبوری از اینجا بری ب

 h¼س سا³ت شو و فقط ن�اهش.ب,مارستان هم �ا·

…!کن

شا	ان اجازە �دە برم داخل:مچش رو کرفتم و زار زد

ب¡ینمش !

شا	ان eش رو �ه مع�L ن�L تکون داد و من زار زدم

!شا	ان بزار برم داخل اونو ب¡ینم

شا	ان دستم رو کرفت و محyم �ه سمت خودش کش,د

ە شد MNچونم رو �اال آورد و تو چشم هام خ!
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 L Mاالن میندازمت تو ماش� L Mهم� h<� ا�ر سا³ت

فgnان و ح�� ا�ر مردی هم اجازە نم,دم وارد

!ب,مارستانت کنه !·س سا³ت شو … … �Nمثل دخ

نم * خوا̂�  L MNه آرام\خش بهت م	خوب برو تو اتاقت 

ی پ�ش شوهرت MNو م,ای م h<عداظهر ب,دار م��!…

!سا³ت شدم gختم 	ه قدم عقب … MNهمونطور که اشک م

…!رفتم و �ه فgnان چس¡,دم

اشتم L MNدرحا  که دست هام رو روی شونه اش م

فgnان: eم رو روی س�نه اش گذاشتم و زار زدم

ە شدە بود MNان خ	که مات و مبهوت �ه دهن شا!

دس�ش که روی �ازوهام �شست از ¶س یخ بود �ازوم

اما خودم انقدر حالم خراب بود که!رو سوزوند

ت اون نکردم MNه تعجب وح� Ýتوج!

فgnان که همونطور مات و مبهوت �ه شا	ان ن�اە

* کرد،دست من رو گرفت و منو �ه سمت ن,مکت

ب,مارستان برد و من رو روش �شوند و من رو در

آغوش گرفت و eم رو روی شونه اش گذاشت !…

شا	ان مد�� رو �ا افسوس �ه من ن�اە کرد ودرحا 

که سå * کرد اشکش رو پنهون کنه ؛ از جلوی

.…!چشمهامون نا�د	د شد

فرشته و مادرش از دور نما	ان شدند ومن فورى از

!جام �لند شدم و �ه سمت مادرشوهرم رفتم
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دلم * خواست �ه دست و �اش ب,فتم تا شا	د از

اما انقدر حالم خراب بود که وق�� !گناە من �گذرە

فت MNم گیج مe ن�اە * کردم L Mه زم��!

وق�� �ه مادرشوهرم رس,دم دست هاش رو �از کرد

و من �ه آغوشش پناە بردم و اون هم منو تو �غلش

فgnا فرازت کو؟: گرفت و زgر گوشم زمزمه کرد

ە؟ MNا شوهرت کجاست؟چرا نم,اد دس�ت رو �گgnف

تو صداش ک�L اون جوا�ت!فgnا تو برو صداش کن 

!رو م,دە هیچ کس برای فراز من مقدس تر از تو…

!ن�ست فgnا من فرازم رو از تو * خوام… !…

انقدر حالم خراب بود که فgnان.و جفتمون زار زد	م 

دوdارە �ه سمتم اومد و دستم رو گرفت و من رو �ه

!سمت ن,مکت برد مادر هم کنارم �شست و دوdارە…

منو درآغوش گرفت و جفتمون �ه حال خرا�مون گgnه

…!کرد	م

�� از من!خدا	ا:مادر برای خودش زمزمه م,کرد

L برە؟ Mه آب خوش از 5لوم �ای�	اری  L MNدی که نم	د!

از همه مدل eم آوردی نه نگفتم هdnار فقط! خدا	ا

اما خودت م,دو�L آزما�ش فرزند!گفتم خدا	ا شکرت

!سخته  منو �ه این آزما�ش مبتال نکن که ن تونم…

مندە ات م�شم he صبور �اشم و! نمیتونم در مقا�ل…

هر�� شد گفتم شکرت!خدا	ا!این آزما�ش کوتاە ب,ام

!اما اینو ن 5م شکرت  … !م,�م چرا؟. … نزار روم. 
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تو روت �از ¶شه و �عد از این همه سال صبوری ازت

خودت م,دو�L چه بندە ی صبوری برات بودم!5ال	ه کنم

اما نزار ای6\ار �ه 5ال	ه �ه در5اهت ب,ارم که چرا �چه ام

 ی�,م شد!روی خوش ند	د
X

Yمارو �ه!از �چ 
X

pار زند�

دوش کش,دو �عد از این همه �ال و مص�\ت �چه ی من

سه MNه جا�8 م	سه! تازە دارە �ه  MNم h¼دارە �ه خو

L برە؟ Mاز 5لومون �ای� h¼د آب خو	چرا ن\ا!

خدا	ا هdnد�خ�� و �ال داری e من ب,ار اما �ا

!�چه های من cار نداشته �اش تو خودت د	دی…

…!من �ا cلف�� این �چه هارو بزرگ کردم

 cم سخ�� نکش,د بزار 	ک\ار
X

pاین �چه هم تو زند

 کنه 
X

pا دل خوش چند ص\ا� رو زند�! مگه من…

تعهد دادم تو�8 که منو بوجود آوردی تا آخر �د�خ�� 

م,دونم قضا قدرە اما نخواە از!م,دونم آزما�شته!�کشم 

من که صبور �اشم که ن تونم در برابر آزما�ش فرزند

…!صبوری کنم

ومن �ا ب¹ای اون زار زدم و تو دلم از خدا خواستم

زن درد!خدا	ا MNک �ارم که شدە صدای این پ	برای 

!کش,دە رو ¶شنو

�ه جفتمون رحم کن و فراز رو بهمون برگردون!خدا	ا !

ا�ر 	ک تار موی فراز از eش cم ¶شه م�L که انقدر

!ضع,ف و خوار و زdون بودم دن,ارو �ه آت�ش م,کشم
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تو ای6\ار فراز رو �ه من! غلط کردم کوتاە اومدم!خدا	ا

ب\خش ح�� ا�ر دن,ا رو بهم بgnزم من از فراز نم,گذرم

فgnان#

من مات و مبهوت حرف های اونها شدە بودم !….

دند 	ا من نم,فهم,دم L MNفار¼ حرف نم! ن دو�ستم…

و ¶شنوم؟ MNو �اور کنم و چطوری هضمش کنم؟! چ MNچ !

!!!!!شا	ان گفت شوهر؟ … فgnا گفت شوهر؟.. !…..

!مادر فراز * گفت شوهر

دند؟ L MNلمه حرف رو مc ه	چرا!!! چرا هرسه تاشون 

همه Óشون بنا �ه اتفاق جمع فراز رو شوهر فgnا

.…!م,دو�س�ند؟

!ن تونم هضمش کنم … هضمش برای من سنگینه. !

چرا وق�� * خوان اسم فراز رو �ا فgnا بN̂ند م,گن

.…!شوهر؟

همونطور که مات و مبهوت ن�اهشون * کردند،

آقا فgnان؟:فرشته کنارم ا�ستاد و زمزمه کرد

.…!�ه سم�ش برگشتم

چشم هاش اونقدر ابری بود که فقط دوتا خط ازش

Ĺ بزنم!موندە بود ن�اهش کردم �دون اینکه حر !….

ون؟__  MNم بgnمیتون,م ب !

!�ا تعجب ن�اهش کردم

!چرا من اصال ان�ار زdو�شون رو نم,فهمم؟ … درک.

!نم,کنم منظورشون چ,ه؟
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وق�� د	د من مات و مبهوت ن�اهش م,کنم؛دست روی

ون �اهم صح\ت:�ازوم گذاشت و گفت MNم بgnمیتون,م ب

!کن,م؟

ە شدم MNارە �ه خودش خdه دست هاش ن�اە کردم و دو�!

س,د MNقدش بزور تا �ازوهام م! e تکون دادم و …

ون کش,دم و دستم رو �ه سمت MNازوم رو از دس�ش ب�

.در ورودی سالن گرفتم

�ا هم �ه سمت در ورودی سالن رفت,م و وق�� از سالن

ون اومد	م 	ک سوز eدی �ه eم خورد که �ا وجود MNب

!اون همه eما اصال eدم نکرد

�ا هم!..مهم نبود. ,!اما فرشته خودش رو جمع کرد

!�ه سمت ن,مکت رفت,م و �شس�,م

وع �ه he ە شد و �عد از مد�� MNرمون خdفرشته �ه رو

	ه مدت بود که چشم هام هیچ جا�8 رو:صح\ت کرد

وضع مال,مون انقدر خراب بود که دلم نمیومد! نم,د	د

cلمات رو!..�ه برادرم ��م چشم هام جا�8 رو نمی¡ینه

!بزور م,خوندم  آخر 	ه روز دست 	Y از �چه های…

ی �ه ذهنم L MNه دفعه چ	دم و 	د L Mه ذرە ب�	کوچمون 

L رو از چنگش!رس,د Mبود ذرە ب� ùلcه هر دوز و�

L کتاب رو �خونم Mکردم �ا ذرە ب� * åدرآوردم و س

L �الس�,Y بود که عوض اینکه Mه ذرە ب�	ذرە بی6ش 

cلمات رو درشت تر کنه اونارو قلم\ه سلم\ه * کرد

ە و تار MNاما مهم نبود �د�خ�� این بود که اون هم ت
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…!شد و د	گه cال ن د	دم

�ه در ودیوار * خوردم و آدم ها رو ن د	دم !….

	ک روزی تو خ,ابون 	ک ·°ە رو ند	دم و �ا صورت

تو س�نه اش رفتم و نزد	ک بود ب,فتم که �غلم کرد و

وع �ه مسخرە کردن و ادا و he دوست های ·°ە

!اطوار درآوردن کردند

ن دو�ستم دق,قا روdروی مغازە ی فراز بود و اصال

نفهم,دم �� شد فقط صدای جیغ و داد م�ش6,دم !

فراز �ه سمتم اومد و کش,دە ای تو گوشم زد و فgnاد

؟ Lبرای من مهم نبود چون!زد کجا رو ن�اە * ک�

از قصد و �ه عمد نبود و وق�� وارد خونه هم شد	م

ی نگفتم �ا اینکه کش,دە ی �دی هم خوردم اما L MNچ

Ĺ نزدم تا اینکه فراز 	Y دو روز تو نخم رفت و حر

!�االخرە متوجه شد و منو �ه دک�N برد … L Mا اول�� �Nدک

معاینه متوجه شد که مشyل از چشم هام ن�ست �لòه

…مشyل از eمه L د	گه ای رو. MNسی�� اسکن و هرچ

ی انجام داد	م و متوجه شد	م که 	ه MNکه درنظر �گ

!غدە ای تو eمه که روی ب�نا�8 من تاثیMN گذاشته

L زدە بودن صد م,لیون Mپول جرا� رو حدودی تخم�!

برای ما�8 که شب برامون میومد اما نون شب نمیومد

…!صد م,لیون حyم خدارو داشت

من تو داد5اهشون نبودم مادرم هم اجازە ن داد

م فقط همینقدرش رو MNدر روند داد5اهشون قرار �گ
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م,دونم فراز اهل دزدی نبود ، اون فقط قصد داشت

گردن¡ند فgnا رو �دزدە اما چون قصد دزدی نداشت

و اون رو �ه زور بردە بودند مست و �ات,لش کردە

بودند و ن دونم �� شد و چطور شد که فراز �ه

فgnا تجاوز کرد و �ه قصاص محکوم شد اما چون

 کرد خانو* کرد و از گناهش گذشت
X

pا بزرgnف

فراز قصاص �شد و فgnا �ا وجود همه ی مخالفتهای

…خانوادە �ا فراز ازدواج کرد

 ان�ار همه تو 	ه حاله از
X

pب,مارستان �ه اون بزر

.…!مه فرو رفتند و eوصداها خواب,د

!اصال درک ن کردم داستان بود 	ا واقع,ت؟

چشم هام فقط فرشته رو م,د	د که مثل ابر بهاری

gخت MNاشک م !…

از چشم هاش! این دخ�N اشک هاش تمو* ندارە؟

ی نموندە L MNحز دو خط هیچ چ!…

�اورم نم�شد که این داستان واقع,ت بود 	ا تخ,ل 	ک

!�چه ی هجدە نوزدە ساله ؟

!همونطور بر و بر ن�اهش * کردم  … Ĺ هیچ حر

L نداشتم .…!برای گف��

…!مغزم هنگ کردە بود و cال ارور دادە بود

قفسه س�نه ام که تMN کش,د؛ دستم رو روی قل\م

.…!گذاشتم

فرشته �ه سمتم اومد که دستم رو �ه حالت ا�ست �ه
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!سم�ش گرفتم که �ه من نزد	ک �شه

دستم رو تو جی\م بردم جع\ه ی قرص رو برداشتم و

!فوری زgر زdونم گذاشتم اما دردش طاقت فرسا شد

نفسم بند اومد و احساس کردم نفس های آخر رو

..…………* کشم و د	گه هیچ

…!وق�� بهوش اومدم فgnا �االی eم �شسته بود

برعکس فرشته که هر�� گgnه * کرد تمو* نداشت

!این دخ�N چشمه ی اشکش cامل خشک شدە بود

این دخc �Nم �ال و مص�\ت تو زندگ�ش نکش,دە بود؛

ا�ر هم اشY وجود داشته �اشه خ,� جای تعجب

داشت !…

وق�� متوجه شد چشم هام �از شدە �ه سمت من اومد

ل\خند محوی روی لب هاش �شسته بود که احساس

…!* کردم تلخ تر از زهرمارە

روی صورتم خم شد که قطرە اشY از چشم هاش

من فقط �ه صورÓش ن�اە کردم!چک,د و روی پ�شون,م افتاد !…

من ازش دور شدم تا �ا د	دن من عذاب نکشه؛اما دور

شدن من از اون �اعث شد اوال منو از 	اد بN̂ە و �ال و

!مص�ب�� �دتر از اون 	ادآورى �د eش اومد

!حماقت تا چه حد؟!خدا	ا اصال تو فکرم هم خطور…

ح�� وق�� بهش فکر م,کنم مغزم تMN م,کشه!نم,کنه !

من این دخ�N رو �ه �دتgnن وضع ممکن از دست دادە

…!بودم
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…و  !مهم نبود …!مهم االن بود که اون مال من بود…

ک> که �ه �دتgnن وضع ممکن �ه عقد 	ه نفر!مال من؟

!د	گه دراومدە االن مال من بود؟

!آرە … !مال من بود … !مهم نبود تقاضای طالق دادە…

…!بود و حاال اون مال من بود

دست های اون هم مثل.دست هاش رو تو دستم گرفتم

دست های من eد بود؛اما مهم نبود؛ مهم این بود که

…!اون مال من بود

فgnان؟: زgر لب زمزمه کرد

منو ب\خش:ن�اهش کردم و زgر لب زمزمه کرد !

مهم این بود که اون مال من!�ازgچه شدە بودم؟مهم نبود

!بود

فقط ن�اهش کردم و اون دوdارە ادامه داد و زمزمه

…کرد

من ح�� ا�ر صداشو هم ن ش6,دم حرکت لبهاش

!رو متوجه م�شدم

!من ن تونم از فراز �گذرم __ فgnان من خ,�…

دوس�ت دارم اونقدری که حد و اندازە ای واسش

اما من زن فرازمم و ن تونم از فراز �گذرم!ن�ست

تو �ا ازدواج �ا من روح منو م,ک>h !..لطفا درcم کن

اجازە �دە من زن!و فقط جسم منو در اخت,ار داری

فراز �مونم !

؟:ابروهام درهم شد و زgر لب زمزمه کردم �� !…
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فgnان ح�� ا�ه:اون هم ابروهاشو درهم کرد وگفت

!فراز ه,چوقت بهوش ن,اد من ه,چوقت زن تو نم�شم

!اینو �ا	د خ,� پ�ش تر ازاینا م,گفتم  نم,دونم چرا…

!نمیتو�ستم ��م

فقط ن�اهش کردم ودوdارە قل\م تMN کش,د و از هوش

.رفتم

ای6\ار وق�� بهوش اومدم تو اتاق ¼ سیو بودم و

فgnا: زمزمه کردم!مادر کنارم �شسته بود !…

ون �شسته:مادر �ا چشم های �ه اشک �شسته گفت MNب

eی تکون دادم !

…!اصال برام قا�ل هضم نبود

ن دونم چرا هرcاری * کردم که این جgnانات رو

تو مغزم فرو کنم ن تو�ستم !…

…!اصال برام قا�ل هضم نبود

چه داستا�L رو تعgnف * کردند! اینها �� م,گفتند

!چرا من احساس م,کنم تو هوام؟ ی رو… L MNچرا هیچ چ

نم,فهمم؟

�ه فgnا �گو:دستم رو تکون دادم و مادرم اومد و گفتم

…!ب,اد داخل

مادرم رفت و چند دق,قه ای طول کش,د تا فgnا وارد

!شد و �ا قدمها�8 لرزون �ه سمتم اومد

.ل\خند محوی زد

__ دارgد قصه!دارgد �اهام �ازی م,کن,د؟!فgnا؟
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!تعgnف م,کن,د؟دارgد داستان تعgnف م,کن,د؟

.اشک تو چشم های فgnا حلقه زد و �ه من ن�اە کرد

فgnا �خاطر اینکه منو از e خودت وا ک�L این__

؟ L Mن� L MNحرفها رو م!...................

�ا	ان جلد اول

�� دی اف در سا	ت نا�س �انو

Site : Nicebanoo.iR

Telegram Channel : @nicebanoo_ir

.این رمان در آیندە در سا	ت و cانال نا�س �انو من�°h خواهد شد  2جلد 
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