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 !؟ آلودشرم چشمان یا ، مانده یپاس چه شب از

 شما، با زمانمیب من

 زود؟ ای هان است رید

 

 من_یایلعـــــــــــــــ_جذاب_رمان_شروع#

 

 �🖤�( یکوثرمحب)الیکا قلم به

@kosarmohebi_chnnles  

  �� گرفته قرار درش رمانا همه ورود یا شهیش نکیل که سندهینو یرسم کانال 

 

  خدا نام به 

*** 

 1پارت#

 

 

 .اومدم خودم به در یصدا با

 

 . بشه اشک از زیلبر هام چشم شد باعث که کردم احساس دلم ریز رو یقیعم درد. شدم جمع خودم یتو

 

 !نشه مال لگد نیا از شتریب غرورم بلکه دمیگز دندون به رو نمییپا لب

 

 .گرفتم ازش رو نگاهم انزجار با که شد رهیخ هام چشم یتو. زد زانو جلوم و اومد طرفم به بلند یها گام با

 

 :دیغر و چرخوند خودش طرف به رو سرم خشونت با و گرفت دستش یتو رو ام چونه

 

 .کن نگاه من به-

 

 :زدم لب. دیچک چشمم از لجوجانه یاشک قطره

 

 متنفرم ازت-

 



 .گذاشتم دهنم یرو رو دستم و دمیکش یغیج. زد بهم یمحکم یتودهن و رفت باال دستش

 

 .گذاشت هام لب یرو رو هاش لب انهیوحش و گذاشت کنار خشونت با رو دستم

 .دیبوس یم صانهیحر

 

 کارش از دست اون اما کنه؛ رهام تا دمیکوب یم اش نهیس قفسه به محکم. بشن کنده هام لب ممکنه آن هر کردم یم احساس

 !دیکشینم

 

 .دیکش عقب رو سرش و نشوند لبم ی گوشه آروم یا بوسه بار نیا آورد، کم نفس که یوقت

 

 :گفت کوتاه یمکث با

 

 ... متنفره من از که هیکس یسزا نیا_

 ..رفت و کرد پرت  وارید سمت به خشونت با منو که زدم زل چشماش تو فقط

 

  نمیچیم خودم دکورشم و سازمیم خودم یدستا با رو میزندگ کردمیم فکر روز کی

 

 .کنم یخوشبخت احساس قیعم شهیهم و باشم متفاوت همه با  کنم عوض رو میزندگ خواستیم دلم

 

 part_2......# داشتم نقشه واسش اهامیرو تو  میزندگ یبرا من که نبود یزیچ سرنوشت  نیا االن اما

 

 

 و گذشته به فکر بکنم، تونستم یم که یکار تنها خلوتم یتو. دادم تکون وار گهواره رو خودم و گرفتم هام دست یتو رو موهام

 .بود ندهیآ

 شد؛ نابود که یا ندهیآ

 .شکست مادرم از که یدل و شده برده پدرم از که ییآبرو

 

 .بود ستادهیا در چهارچوب یتو فرزام. شد پاره افکارم ی رشته در، یصدا دنیشن با. میگزد دندون به رو هام لب

 .کرد بلندم و گرفت رو بازوم ریز متیمال با انتظارم، برخالفم بار نیا و اومد طرفم به

 

 .شد خارج هام لب نیب از زیر یآه بشم؛ خم شدم مجبور د،یکش ریت که دلم ریز

 :اومد صداش

 



 خوبه؟ حالت-

 

 :دمیغر و دمیکش عقب رو خودم. بودم افتاده نفس نفس به

 

 .نزن دست من به-

 

 .بردم یخروج در طرف به و گرفت رو دستم هم باز و کرد نوازش موهامو آروم یلیخ خشونتم، به توجه یب

 

 ! یلعنت نمور و کیتار نیزم ریز نیا به دیارز یم بود، که جا هر اما ببره، منو کجا خواد یم دونستم ینم

 

 .کرد تیهدا داخلسمت به منو و کرد باز درو فرزام ، میدیرس یچوب در هی به میرفت باال ها پله از

 

 فرزام مثل یشخص که کردم تعجب! بودم اومده وجد به متیق گرون ینیتزئ لیوسا همه اون دنید از شدم، ساختمون وارد یوقت 

 . باشه قهیسل با نقدریا تونهیم چطور

 :وگفت زد صدا خدمتکاراشو از یکی فرزام 

 

 کنه استراحت کمی  کن کمکش و ببر اتاقش به رو ایلع ایب-

 :دمیغر تیعصبان با

 

 ام خانواده شیپ برم خوامیم من ؟یچ یعنی-

  

 :گفت بلند رفتیم یخروج در سمت به که یدرحال فرزام 

 

 !منم فقط هم تو ی خانواده و توئه ی خونه نجایا بعد به نیا از-

 

 فوق کار برام پله، همه اون از رفتن باال کرد؛ اتاق سمت به افتادن راه به مجبور منو و اومد سمتم به خدمتکار رفت، فرزام یوقت

 . بود یسخت العاده

 

 !شدم پرت اتاق داخل به بایتقر داد، کمرم به یهل و کرد باز رو ها اتاق از یکی در خدمتکار. کشوندم باال رو خودم یسخت به اما

 

 ...کرد خارج تنم از روح بایتقر که بود در یتو دیکل چرخش یصدا و شد بسته شدت با اتاق در سرم پشت
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 :زدم ادیوفر رفتم در سمت به زده شتاب

 

  ؟یکنیم قفل و در چرا کهیزن_

 

 :گفت زدیم موج ینگران صداش یتو

 

  رمیتقص یب من دادن دستور فرزام آقا خانم_

 

 که نداشت قانون مملکت مگه بره؛ شیپ قراره کجا تا هیقض نیا دونستمینم. نشستم در کنار دیناام خدمتکار حرف نیا ازگفتن بعد

  نفهمه؟ چکسیه و کنن یزندون نجایا منو

 کردم یم دایپ یراه هی دیبا

 

 یپ در یپ و محکم رو هام مشت شدم، یم خفه داشتم بایتقر درد از نکهیا با شدم، بلند جام از. یبدبخت نیا از یخالص یبرا راه هی

 :زدم داد و دمیکوب در به

 

 ..کنه باز درو نیا ادیب یکی_ 

 .ومدین ییصدا

 

 با و گرفتم دلم ریز رو دستم. شکست بغضم. نشن هم رد اتاق نیا یفرسخ صد از که کردن یم حساب فرزام از همه اونقدر

 .شد شب که کردم هیگر اونقدر. زدم هق بلند یصدا

 .اومدم بخودم در یصدا با

 .خورد گره بود ستادهیا در چهارچوب یتو که فرزام به نگاهم

 

 .اومد طرفم به کوتاه یها قدم با  فرزام  شدم، رهیخ نامعلوم  یا نقطه وبه گرفتم روازش نگاهم انزجار با 

 :گفت هم در یها اخم با بود، شده رهیخ بهم سرم یباال از که همونطور 

 

 بخور شام ایب_

 

 و نمیبش زیم هی سر باهاش دیگنج ینم ذهنمم یتو یحت کرد؛یم یدرخواست نیچن که بود کرده یفکر چه خودش شیپ دونستم ینم

 :زدم لب کنم، نگاهش نکهیا بدون! خورهیم اون که بخورم ییغذا همون از

 

 خورمینم_

 



 .بشه نیخشمگ شد باعث کار نیهم. دمیکش عقب رو دستم خشونت با و گرفت دستش یتو رو دستم. زد زانو جلوم

 

 چشم یتو زدم زل تنفر با و اوردمین خودم یرو به اما! دیکش سوت گوشم. دیکوب صورتم به یمحکم یلیس و رفت باال دستش

 .هاش

 :دیکش ادیفر صوتم یتو

 

 یدیفهم! منه حرف فقط حرف خونه نیا یتو. یبش سگ دیبا ،یش سگ گمیم یوقت. یبخور دیبا بخور، شام ایب گمیم بهت یوقت_

 گفتم؟ یچ

 

 :زد داد تر بلند که ندادم نشون یالعمل عکس

 

 ؟یدیفهم_
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 دادن تکون به.  نشه دار حهیجر نیا شترازیب غرورم که باشم مسلط خودم به کردم یسع  بود کردم، یته قالب بایتقر دادش از

 .شم بلند که کرد وادارم و گرفت دستش یتو رو لباسم ی قهی و شد تر کینزد. کردم اکتفا سرم

 

 . شدم جمع خودم یتو یکم و گفتم یآروم آخ د،یکش ریت که دلم ریز

 :دیغر اش شده دیکل یها دندون نیب از

 

 ؟یکنیم یباز نقش نقدریا چرا_

 نقش؟

 

 . نزدم یحرف و دادم رونیب رو نفسم ه؟یالک داشتم یخشن اون به ی رابطه از بعد من که ییدردا نیا کرد یم فکر واقعا

 !نبود بردار دست اون انگار اما

 

 زد زل بهم دیبار یم ازشون شیآت خشم، سر از ییها چشم همون با منتظر و داد بهم یتکون

. 

 :نبود نیسنگ بغض هی جز یزیچ صدام، یتو اما. بکشم غیج و بزنم داد خواست یم دلم

 

 ؟یگیم یچ یدار یفهمیم تو_

 



 ؟یلعنت یکرد چکار هست حواست 

 .کردیم نگاه فقط

 چیه بدون کرد؛ نگاهم گنگ.  زدم زل چشاش تو و آوردم باال سرمو. آورده میسرزندگ ییبال چه که نداشت خبر هم خودش دیشا 

 . شد خارج اتاق از یحرف

 

 فرزام. کنم سکوت شد باعث در یصدا که زدم هق اونقدر شدن؛ یجار اشکام. بود کرده سد رو دنیکش نفس راه ینیسنگ بغض

 . اومد سمتم به داشت دست به غذا ینیس که یحال در بود ستادهیا در چهاچوب نیب

 

 : زد صدام. نشست کنارم خودشم و گذاشت کنارم غذارو ینیس ،شدم رهیخ  یمعلوم  نا نقطه به و گرفتم ازش رومو

 

 .بخور غذاتو ایلع_

 

 دستش تو صورتمو کردم، سکوت همچنان من و کرد تکرار الودش خشم یصدا با بار چند  ندادم جوابشو

 : گفت و. زد یمحکم یدهن تو و گرفت 

 

 ..یبخور غذاتو یدار وقت ربع هی_
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 مشغول  اجبار به و گرفتم ازش رومو. نبود مهم من یبرا اما داشت، یجذاب و مردونه افهیق. زدم زل افشیق به نفرت با قهیدق چند

 . شدم خوردن غذا

 

 به یخاص ژست با و بود دهیکش دراز تخت یرو فرزام.  نداشتم خوردن غذا به یلیم اما نخوردم غذا شدیم روز دو بایتقر نکهیا با

 بود زده زل من خوردن غذا

 . 

 .بود گرفته خوابش دمیکش فرزام  یرو نگاهم. زدم پس رو غذا ینیس و دمیکش خوردن غذا از دست 

   

 براش دلم! دیرسیم نظر به مظلوم چه شدیم  خشن و وحشتناک یداریب یتو که یا افهیق همون کردم؛ نگاه اش چهره به شتریب

 .سوخت

 

 .شدم پرت  تخت یرو که دیکش  رو دستم و کرد باز رو چشمهاش ناگهان. دمیکش روش رو پتو و رفتم کنارش 

 

  چهیبپ بدنم کل یتو یقیعم درد شد باعث و کرد برخورد تخت لبه به کمرم 



 فرزام متعجب یها چشم متوجه که کردم،یم ناله درد از و بودم ولو تخت یرو نطوریهم یمدت دم؛ید خودم یچشا با رو مرگ

 .زد زل بهم یموذ لبخند هی با که دوختم چشم فرزام به خشم با و شدم بلند تخت یرو از. شدم

 

 بودو خورده تخت به که کمرمو نهیآ یتو کردم یسع و کندم لباسامو بود؛ اتاق گوشه یتو که حموم سمت به و گرفتم ازش رومو

 !نداشت دید که بود خورده ییجا یلعنت شدینم یول نمیبب

 

 هی به که بودم نرفته رونیب هنوز کردم دروباز و زدم صورتم به یآب دمیپوش لباسامو و برداشتم کمرم دنید یبرا تالش از دست

 .کردم برخورد سفت زیچ

 

 ....که کردم برخورد یچ به نمیبب تا آوردم باال سرمو همزمان و گذاشتم سرم یرو دستمو! گرفت درد سرم یلعنت
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 داخل به منو  خشونت وبا گرفت محکم رو کمرم دور.برد حموم سمت به و گرفت رو دستم فرزام. دادم رونیب حسرت با و نفسم

 .کرد پرت وان

 

 . دمیترس نفهمه که دادم نشونت رو غرورم چشمام با داد، کمرم به یفیخف زد،فشار زل بهم صشیحر اما جذاب یچشما با

 سمت به دستشو د،یبوسیم صانهیحر شد، کینزد  لبام به اروم اروم. نگفت یزیچ اما د،یچیپیم گوشش تو زدنام  نفس نفس یصدا

 دهن تا اما بزنم، داد کردم یسع کنم، رها  فرزام ورزشکار و یقو یها دست نیب از و خودم تونمینم که دونستمیم. گرفت لباسم

 : کرد زمزمه اروم گوشم در و گذاشت لبام یرو دستشو فرزام کردم باز

 

 . من عروسک ریبگ اروم_

 

 . بود تلخ کابوس هی مث فرزام بود پا به غوغا درونم و نگرفتم اروم اما کردم، سکوت  

 

 :کردم زمزمه لب ریز. دادیم نشون رو یاهیس چشمام خورد،یم بهم خودم از حالم شدم، حس یب بدنم

 

 . تونمینم من توروخدا، فرزام_

 

 ...و گرفت نفسم هوی بود، دهیفا یب کردم تقال هرچه. داد ادامه کارش به و گرفت ازم رو چشماش

 

 و دستم و اومد سمتم شیخون یچشما با اومدم، بهوش که دید تا فرزام کردم، احساس دلم ریز یدیشد درد کردم، باز کع و چشمام

 :وگفت. دیبوس

 

  ؟یبهتر من یایلع_



 

 ..شدم رهیخ ینامعلوم نقطه به و گرفتم ازش رومو انزجار با خورد،یم بهم زدنش حرف و خودش از حالم
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 بهش چشمام قیطر از نفرتمو تمام کردم یسع کنم، نگاش که شدم مجبور د،یکش خودش سمت به و گرفت چونمو دستش با

 : کرد صدام که. زدم زل بهش نفرت با. بفهمونم

  من؟ یایلع_

 : دیغر و اورد یفشار چونم به ندادم یجواب

 

  ؟یدیفهم. بده جوابمو کنم،یم صدات یوقت_

 

 کرد زمزمه گوشم در و ترشد کینزد فرزام کردم، اکتفا سرم دادن تکون به

 : 

 ! خوب یجا هی ببرمت خامیم_

 

 کردن هیگر به شروع و گرفتم ازش رومو حرفش به تفاوت یب. برم هم خوب یجا فرزام با تونمیم من مگه

. بود کرده پر اتاقو هقم هق یصدا. ندارم خانوادم از هم یخبر دادم، دست از شبه هی که عفتم و ایح بودم، بدبخت چقد. کردم 

 شدم، کارش نیا از مانع نشیس به دستام دنیکوب با اما ره،یبگ بغل منو که کرد یسع فرزام

 : کرد زمزمه گرفت، مشتش تو دستامو 

 .خوب یجا هی میبر که شو حاضر پاشو عروسک، نکن هیگر_

 

 : دمیغر و شدم بلند تخت از

 

  ؟یفهمیم خوره،یم بهم حالم ازت_ 

 

 :گفت و رفت اتاق یخروج در سمت به تفاوت یب یلیخ نکرد رییتغ حالتش

 

 . کن اماده خودتو گردم،یبرم تا_

 

 .زدم زار و نشستم نیزم یرو رفت، فرزام یوقت داشت، یخاص حالت هی اخرش نگاه

 



 تا رفتم کمدا سمت به کردم خشک سشوار با موهامو گرفتم، مختصر دوش هی و رفتم حموم سمت به شدم،اروم تا زدم هق اونقدر

 . بودم متنفر فرزام از و نداشتم یخوب حال نکهیا با. کنم دایپ دنیپوش یبرا یمناسب لباس

 

 یسنت طرحه با یکت یمانتو هی خورد بهش چشمم که یزیچ نیاول. کنم انتخاب مناسب لباس هی کردم یسع کردم، باز که و کمد در

 داره، یخوب ینما  دمیسف پوست یرو که دونستمیم بود، روشن یها رنگ و

 

 خوب خودمو کباری خودم وضع و سر به نسبت یتفاوت یب ها مدت از بعد. کردم تنم و برداشتم روشن شال شلوارو زود یلیخ 

 .  دمیدیم

 خورد؟ یم من درد چه به شیآرا اما بود، شده دهیچ مرتب شیارا لوازم عالمه هی نهیا یجلو زیم یرو

 

 .آورده سرم ییبال چه بفهمه تا چشماش یتو زدمیم زل ام دهیپر رنگ و حال یب صورت با مدام دیبا

 

 .اومد یم کارم چه به صورت ییبایز بود، رفته من یزندگ از ییبایز
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 قیعم نفس هی باشم، اروم کردم یسع. نداره یریگ میتصم قدرت نیا شترازیب  من ی اشفته ذهن دونستمیم حرفا نیا ی همه با

 . بود قصر هی مث فرزام ی خونه ومدم،یم نییپا پله از. رفتم در سمت به و دمیکش

 ازم اهامویرو که بود کیتار زندان هی مثل من یبرا نجایا اما کنه یزندگ نجایا که بود یهردختر یارزو ،یچ همه از شده لیتکم

 .. گرفت

 

 : اومدم خودم به فرزام یباصدا

 

  جان؟ ایلع_

 

 .دیدرخشیم کیش یلیخ یمشک شلوار کت یتو شیورزشکار و تنومند کلیه. زدم زل وبهش برگشتم سمتش به

 

 داشت، یوپرپشت یمشک یموها 

 .کردیم یینما خود گردنش یرو که بود داده بهشون  یخاص حالت 

 

 : گفت و اورد در بشیج از ادکلن هی اومد، سمتم به. کرد یبررس کلمویه تمام باتعجب 

 

 ! میبد بو هی دو هر دارم دوست_

 



 : دیوغر شد کمینزد. انداختم نییپا وسرمو کردم گرد عقب باخشم یتینارضا نشونه به

 

 . کن گوش حرفم به پس! ینیبب صدمه خامینم ،یایب راه باهام که بهتره_

 

 :وگفت زد، زل چشمام به ستاد،یا خروج هنگام. میرفت الیو یخروج در سمت به گرفت و دستم

 

 !یکن فراموش رو وگذشته! یبخند امشب دارم دوست_

 

 یزیچ فرزامم رفتم، بود اطیح ی گوشه که نیماش سمت به و جوابشوندادم بخند؟ بگه بهم نجوریا تونستیم چطور واقعا هه،

 .نگفت

 

 .شدیم پخش اروم کیموز هی. کردیم یرانندگ اروم یلیخ م،ینشست نیماش داخل هردو 

 

 من دیبا چرا االن شد، خراب سرم یرو ها غصه تمام ، چشاش تو زدم زل منم زد، زل چشام تو گذاشت، دستم یرو دستشو 

 گرم ی خانواده یبرا دلم.  باشم نجایا

 .....شدمیم باخبر حالشون از حداقل شدیم کاش. نبود ازشون یخبر چرا ، بود شده تنگ میمیوصم 

#part_9 

 

 

 نیماش یجلو ساعت به ینگاه بود، شلوغ ابونایخ. سوختیم خودم ییتنها یبرا دلم.بود دهیفا یب زایچ نیا به کردن فکر یول

 : اومدم خودم به فرزام یصدا با. میبود شهر وسط بایتقر کرد،یم یرانندگ اروم یلیخ فرزام انداختم،

 . دادم قولشو که ییجا همون م،یرسیم گهید کمی_

 

 : گفت و زد زل بهم اخم با ندادم، جوابشو

 

  ست؟ین گرسنت تو_

 

 :دادم جوابشو ومد،یم چاه ته از که یباصدا

 

 !نه_

 

  ستاد،یا حرکت از نیماش. بود دهیفا یب یول کنه، جبران رو گذشته کنهیم یسع داره دونستمیم نشد، وبدل رد نمونیب یحرف گهید 

 : وگفت اومد سمتم به شدم، ادهیپ منم اون همراه شد ادهیپ نیماش از فرزام موند،یم تاالر به هیشب شتریب که بود بزرگ سالن هی

 . باشه داشته یخوب انیپا امشب که دوارمیام دارم، مهم قراره هی_



 

 .میشد داخل باهم و رسوند بهم خودشو فرزامم کردم، حرکت سالن داخل سمت به حرفاش به توجه یب

 .بود شده ییبایز یچراغون بودن کرده پر رو سالن رونیب محوطه دور تا دور یرنگارنگ و بزرگ یچراغا 

 . بود کرده پر مدل نیاخر یها نیماش اطرافشو که بود سالن نیهم یرو روبه هم طبقه ستیب ساختمون هی 

 :وگفت داد دستش نویماش چهییسو فرزام. اومد سمتمون به کرد، در دم مامور به اشاره هی فرزام

 .نگیپارک ببر نویماش_

 

 :گفت محترمانه یلیخ و داد تکون یسر هم در دم مامور

 

 .هستن شما منتظر همه. راد یاقا نیاومد خوش یلیخ_

 

 :گفت من روبه و

 

 . خرسندم تونیاشنا ن،ازیاومد خوش_

 

 . رفت و داد دست احترام ی نشانه به و

 

 .ومتشخص کیش یادما از بود پر سالن شد، پهن یبزرگ و قرمز فرش هی. شد باز سالن در

 دادم، جوابشونو لبخند با منم دادند، دست بهم  اومدند، سمتمون به ما دنید با  بودند  ستادهیا بایزوزیتم خانم دوتا سالن ی درگوشه 

 .گفتند امد خوش و گذاشتن احترام فرزام به رو

 

 یبو که رز یها گل به ومبهوت مات( ستین اوال اون مثل خندت ویخندیم نیفرز فرزاد) اهنگه. پرکرد رو سالن کیموز یصدا

 مورد نقدیا و کنه،یم معاشرت ییادما نیوباچن ادیم ییجاها نیچن فرزام که کردم تعجب. شدم بودن پرکرده رو سالن  عطرشون

 . رهیگیم قرار احترام

 

 

 :کرد صدام فرزام که بودم فکرا نیهم یتو

 

 ! باال ی طبقه میبر دیبا!جان ایلع_

 ..رفت یاهیس چشام هوی اما برگشتم، سمتش به

 

 :  وگفت گرفت کمرمو دور فرزام

 



  ؟یخوب_

 

 :کرد صدام. فشرد رو۱۰ طبقه دکمه فرزام م،یرفت اسانسور سمت به. دادم تکون سرمو خوبم، نشونه به

  

 . بگذره خوش بهت خوامیم امشبو ؟یکن باز اخماتو شهیم ایلع_

 

 اروم و گرفت چونمو. زدیم موج اش چهره تو یخاص یرحمیب اما بود، مهربون نگاهش زدم، زل چشماش به ندادم، جوابشو

 .دیبوس لبمو گوشه

 

 .....شد اسانسورباز
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 هی شد،ینم باورم کرد، تیهدا یورود در سمت به و گرفت دستاش نیب کمرمو لبخند با فرزام شد، درباز. میشد دهم طبقه وارد

 هستم نجایا چرا دونستمینم که بیغر و بیعج یهم دور

 . 

 : اومد استقبال به یخاص  ژیپرست با در دم مامور. بود پهن سالن وسط رنگ سبز  بزرگ فرش هی شد، باز سالن در

 

 .منتظرند ها مهمان راد، یاقا نیهست نجایا که افتخاره باعث_

 

 نیا پشت تونهیم یک کردمیم فکر خودم با غذا، از  شده نییتز یزهایم از بود پر سالن م،یشد وارد. داد دست بهش لبخند با فرزام

 .باشه تدارکات

 

 که ییکسا با فرزام م،یشدیم رد سالن وسط از.  بودند اومده یخانوادگ همه که بود معلوم مهم و متشخص ادما از پربود سالن  

 بودند ستادهیا

 

 : گفت و کرد اشاره افراد از یکی به فرزام ، میدیرس سالن ته به بایتقر کرد،یم یپرس احوال 

 

 شام  بصرف کن جمع رو همه_

 

 . رفت و داد تکون سر بله نشونه به

 کرد تمیهدا زیم پشت به یخاص غرور با فرزام

 یا سرمه وشلوار کت که افتاد، یکلیه و بلند قد پسر هی به چشمم  ها اون همه نیب ومدن،یم زیم سمت به مهمونا دسته دسته. 

 بود دهیپوش



 تعجب ومدن،یم زیم سمت به و کردیم صحبت بود کنارش که انسالیم یمرد هی با لبخند با و 

 اون  بود، یواقع یعنی بود، رفته باال بدجور قلبم ضربان و  بودم افتاده نفس نفس به. شدینم باورم شدم، خودیب خود از کردم، 

 : زد زل بهم فرزام شدم، بلند عیسر لباسم کردن درست بهونه به. دمیدیم خواب ای بود ارمان

 

  زم؟یعز شده یزیچ_

 

 .کرد ترک رو زیم و دادم تکون سر نه نشانه به بود، اومده بند زبونم کنم، صحبت تونستمینم
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 دیخندیزدومیم حرف کنارش  انسالیم مرد با ارمان شد، دهیکش زیم سمت به نگاهم. کردم ترک زویم

 کرد،یم خفم داشت بغضم. رفتمیم جلو سالن یتو فقط بزنم پلک ای بزنم حرف نکهیا بدون ها، وونهید مثل!  نمیبیم خواب دارم.  

   ت؟یوضع نیا تو االن چرا اخه

 

 . وفتهیب برام دیبا اتفاق همه نیا که شدم مرتکب یگناه چه من مگه

 

 :گفت و اومد سمتم به فرزام.  شد بلند جاش از شدو محو بود لبش یرو که یلبخند من دنیباد برگردوند، سرشو ارمان

 

  ؟یریم کجا یدار شدهیچ! ایلع_

 

 به شروع اشکام و اوردم نییپا سرمو گرفت، شدت به دستمو مچ دویرس بهم فرزام. دمییدو یخروج در طرف به و ندادم جوابشو

 . کرد دنیبار

 

 :دیغر. رمیبگ باال سرمو شدم مجبور گرفت چونمو 

 

  شده؟یچ گمیم! یلعنت زنمیم حرف تو با دارم_

 

 .. افتادم و رفت یاهیس چشام

 . دیکش ادیفر و گرفت کمرمو فرزام افتادن موقع که ادمهی فقط

 

 !ایلع_

 

 بود ستادهیا تختم کنار خانم هی کردم، نگاه دورم به. بودم تخت یرو اتاق هی یتو کردم باز که چشامو



 یب کرد، وارد بدنم به یبیعج درد دستم یتو سرم! نجامیا االن من که شدهیچ. بود یدست فیک هی با کار مشغول من به پشت و 

 :گفت و اومد سمتم به شناختمینم که یخانم.  ختمیر اشک صدا

  

  زم؟یعز یبهتر_

 

 . شدم رهیخ بهش بغض با

  داد،یم بهم یخوب حس مهربونش صورت. داشت تن به یاب وشلوار کت هیو داشت، یا افتاده جا صورت با یا قهوه یموها

 کرد چک رو وسرمم اورد باال دستشو. دمید اونو قبالهم که کردم احساس

. 

 ! یباش خودت مراقب شتریب دیبا_

 

 . کرد نابود  رو ساختم که یعشق گذشته یاتفاقا و خاطرات همه گذشت،یم از برق مثل یچ همه

 :زدم داد اریاخت یب شد، بلند هقم هق

 

 ! برسه دادم به یکی بمونم، نجایا تونمینم من_

 

 : گفت و گرفت محکم هامو شونه اومد، سمتم به. زد زل بهم باتعجب

 

 .کنمیم کمکت من بزن حرف  شه،بامنیم بدتر حالت االن! دختر باش اروم_
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 . بود قرار یب دلم

 یجلو دستام با تخت، یرو نشستم. بود دهیفا یب اما کنه، اروم منو کردیم یسع بودم، شده رهیخ بهش کردمیم هیگر که همونطور

 : شد وارد سالن یمامورا از یکی. زدم هق بلند یباصدا و گرفتم صورتمو

  دکتر؟ خانم افتاده یاتفاق_

 

 : گفت و رفت سمتش به دکتر خانم

 !نه_

 

 . رفت و داد تکون یسر مامور

 :اومد سمتم به

 



 ! باش راحت من با مهساس من اسم. کنمیم کمکت من دختر، باش اروم! سیه_

 

 نشست کرد، چک سرمم داد، دستم به و ختیر برام اب وانیل هی. بودم خسته یچ همه از بود، شده اشک از سیخ صورتم تمام

 : گفت و کنارم

 

 !یکن اعتماد من به یتونیم_

 

 :دیکش اغوش به سرمو و گرفت ازم وانویل خوردم، و بود داده دستم به که رو یاب وانیل

 

 ! بزن حرف یشد اروم هروقت_

 

 :گرفت دستاش نیب دستمو زدم، زل بهش بودم، شده اروم کردن، دردودل به داشتم ازین تیوضع اون تو

 

 .کنم کمکت کنمیم مویسع تمام اعتمادکن بهم_

  

 .دمیکش یقیعم آه

 

 : گفت نگران و اومد سمتم به. ندادم ادامه  فرزام باورود

 

  ؟یخوب ایلع_

 

  د،یرسیم نظر به شهیهم از تر نگران دل ندادم، جوابشو

 :گفت یحال یب یباصدا

 

  ؟یبزار تنها مارو شهیم مهسا_

 

 گفت یا باشه یتینارضا با مهسا

 

 رونیب داشت نهیس از  قلبم شد، کینزد بهم فرزام. رفت و زد لبخند بهم بمونه، که کردم التماس بهش چشمام با و زدم زل بهش. 

 . زدیم

 کرد، نوازش موهامو د،یکش صورتم به یدست کرد، بغلم تر محکم اما بکشم رونیب بغلش از خودمو کردم یسع کرد، بغلم محکم

 :داشت نگه محکم سرمو  دستش دوتا با چرخوندم، سرمو

 



  ؟یناراحت ازم! کن نگاه بمن_

 . بزنم میحرف تونستمیم مگه دادم؟یم دیبا یجواب چه

 

 بودن، شده فیکث لباساش و بود  ختهیر بهم موهاش  نشستم، تخت یرو تفاوت یب شد، بلند و دیبوس لبامو محکم و زد مهیخ روم

 داشت یجذاب چهره حال نیا با بازم یول

 

 .نجایجزا ییهرجا برم، خواستمیم فقط من. خوردینم من بدرد تشیجذاب یول. 
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 :زد ادیفر کردو باز اتاقو پنجره مهیسراس اومد، بند نفسم

 

 . کن اماده نویماش_  

 

 :زدم ادیفر! کنم سکوت تونستمینم گهید شد، بلند غمیج ید،صدایکش دستمو تخت یرو از شدت با اومد، سمتم به خشم با

 

 . شد کنده دستم ،یوحش یآها_

 

 :گفتم یبلند یصدا با و کردم مقاومت نباریا گوشم، یتو بزنه که کرد بلند دستشو

 

 . شدم خسته گهید! یعوض بزن بزن، اره_

 

 هق هق یصدا د،یکش یخروج در سمت به و گرفت دستمو اورد، نییپا دستشو تفاوت یب. زدم هق بلند یصدا وبا دیترک بغضم

 .بود کرده پر رو سالن هام هیگر

 

 : زدم ادیفر. دیکش محکم دستمو م،یدیرس که سالن یانتها به

 

 ؟یکنیم چکار یدار ،یعوض یهو_

 

 بود ستادهیا در کنار مامورا از یکی. میرفت نیماش سمت به. نزد یحرف

 . 

 :گفت یاروم لحن با فرزام روبه شد کینزد مامور. نشست فرمون پشت خودشم داد، هلم داخل به بایتقر و کرد باز رو درجلو

 



   خوبه؟ حالتون راد جناب_

 

 .کرد حرکت و اورد باال رو شهیش توجه یب فرزام

 

 .زدم هیتک یصندل به محکم داشت، یادیز یلیخ سرعت
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 کرد، یخال گاز پدال یرو خشمشو تمام و نکرد توجه نگاهم به کرد،یم یرانندگ یبیعج باخشم. زدم زل بهش

 

 شدم، پرت جلو به که یجور کرد ترمز فرزام د،یکش ریآژ و د،یچیپ جلومون  یسیپل نیماش. میبود بزرگراه وسط 

 

 .زد شهیش به و اومد سمتمون به سیپل مامور کردم، جمع خودمو اما 

 :زد زل سیپل مامور به تفاوت یب یلیخ داد، نییپا رو شهیش فرزام 

 

 ؟یکیتار نیا یتو اونم! محترم یاقا هیرانندگ طرز چه نیا_

 

 :گفت من به رو و اومد ما نیماش سمت به سیپل مامور. کرد دایپ ادامه بحثشون یا قهیدق ده. شد ادهیپ فرزام

 

 دارن؟ ینسبت چه خانم_

 

 :سیپل مامور روبه و انداخت بهم ینگاه فرزام

 

 !همسرمه_

 

 : زدم ادیفر اریاخت یب خوره،یم بهم داره حالم کردم حس. نبود یزیچ فرزام یامابرا. بود شده ینیسنگ مهیجر نکهیا مثل

 

 ! بده حالم! سایوا_

 

 دراوردو حرکت به نویماش تیعصبان با. زدنیم بوق سرمون پشت ینایماش همه. کرد ترمز بزرگراه وسط مهیسراس فرزام

 :اومد سمتم به اب یبطر هی با فرزام. نشستم نیزم یرو انداختم، نییپا خودمو کردم، باز درو. کنارزد

 



 ؟یخوب_

  

 :گرفت سمتم به ابو یبطر ندادم، جوابشو

 

 !شه بهتر حالت بخور_

 

 :دیپاش صورتم به اب قطره چند و گرفت ابو یبطر فرزام خورد، بهم حالم بازم اما خوردم، اب کمی

 

 !دکتر میبر پاشو_

 

 .کرد بغلم زدو زانو جلوم فرزام.زدم زل معلوم نا نقطه هی به داشتم، یبد حال بزنم، یحرف تونستمینم. گرفتم ازش رومو حال یب
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 :گفتم شدیم نیتام یانرژ کدوم با دونمینم که ییصدا مونده ته با بودم فرزام یدستا رو اومدم که خودم به

 

  نییپا بزارم_

 

 .کرد نگاه چشام گذاشتم،تو نیماش یصندل یرو حرفم به توجه یب فرزام

 

 همه شد، سوار خودشم و بست کمربندمو گرفت ازم چشم حرف یب هیثان چند بعد و چشماش به دوختم سردمو و حس یب یچشما 

 .نباشه کار در یشدن داریب گهید کاش یا و برد خوابم محابا یب که اروم اونقدر. بود اروم یچ

 :گفت گوشم تو اروم گرفتمو دستش از و گل اومد، سمتم به عاشقشم که رز گل از یگل دسته با سرسبز باغ یتو فرزام.. 

 

 !من یزندگ دارم دوست_

 

 .دراد یخشک از لبام تا خوردم اب وانیل هی بردمو دست زیم کنار پارچ به دمیپر خواب از دفعه هی 

 

 .مونهیم یباق یکیتار تو ابد تا من یزندگ بود خواب هی فقط نایا همه هه بودم خوشحال چقدر بود مهربون چقدر

 .نکرد دارمیب چرا برده خوابم نیماش تو بود،حتما گذشته ۲ از انداختم ساعت به ینگاه

 

 که کردم فک بش چقدر دونمینم بخوابم، زاشتینم من خوبه حال و ارومش یصدا اون و فرزام فکر اما بخوابم دوباره کردم یسع

 .شد بسته چشام کم کم
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...... 

 

 !؟یکن کاریچ دختر نیا با یخوایم_

 

 .کنمیم رو کار باهاش منم کنمیم کاریچ شده دهیخر عروسک با هه:فرزام

 

 بخواب رو خودم دوباره حضورشون. شدن متوجه با بودن ستادهیا اتاق در دم یقامت خوش پسر و فرزان کردم باز رو هام چشم

 .زدم

 

 !مگه؟ کرده کارت یچ طفلک یا وونهید یلیخ فرزام:پسره

 

 .زد یدار صدا پوزخند فرزام

 

 .خونم سگ مثل براش بندمیم قالده یحت خواست دلم کنمیم باهاش بخواد دلم یهرکار دادم رو پولش من نداره یربط من به_

 

 پوف تو دست از امان:پسره

 

  شهیم داریب االن میبر بهتره بهنام گهید شو خفه اه_

 

 واقعا داره فرزام و آورده رو بهم یخوش کردم فکر نیبب و بدبخت من هه دادم رو هام اشک زشیر ی اجازه در شدن بسته با

 !!!شهیم عاشقم

 

 

 هی شده بسته سگ با ارزشم که رمیحق و چارهیب چقدر زدیم زنگ ذهنم یتو هیثان هر در ستمین شیب ییکاال هی من که موضوع نیا

 .گرفت شدت هام اندازست،اشک

 

 !!بشه؟؟ دهیخر وانیح ای لهیوس هی مثل تا فرش یرایم ریز نیا مثل یکی عرش رو دیبا هی چرا کرمت قربون خداااا یا

 

 



 هی یها ازین یفدا من یها جنسهم دیبا چقدر میشد دهیآفر فیضع چرا میباش فیضع نقدریا دیبا چرا ومدیم بدم تمیجنس از خودم از

 بشن گرگ مشت

 

 .... یزندگ نیا به لعنت
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 !نبود؟ ادیز فرزام نظر از سگ من یبرا یادیز اتاق نیا زدم یپوزخند ستادمیا یاشراف اتاق یقد نهیآ یتو شدم بلند جام از

 

 

 کنهیم دادیب توش یدیناام که دهیخشک یها لب و بسته خی یها چشم با دختر نیا بودم یک واقعا من

 !کاال؟ ای برده کی ای بود سرزنده ییتنها اوج تو که یشاد دختر ای نهییآ یتو 

 

 ...هـــه

 

 !کردم؟یم یزندگ یک واسه کردمیم یزندگ یچ واسه بود کرده مرگ یهوا بیعج دلم

 

 !بترسم؟ مرگ از که داشتم یچ نحس ییبایز نیا جز ایدن دار از من داشتم ارزش یک یبرا من

 

 .نبود االن جهنم عذاب از تر دردناک مطمئنا اونورش عذاب باشه بزار گناه یخودکش اگر

 

 .کنم تحمل تونستمینم من نه نداشتم، رو یخوار و مشقت نیا طاقت گهید

 

 بیعج دیسف و یآب یها یکاش یبزرگ حموم دیچرخ حموم دورتادور نگاهم حموم در کردن باز با رفتم حموم سمت یتعلل بدون

 ...زد برق روحم یب یها چشم حموم ی گوشه غیت دنید با بود کرد شیبایز
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 اعماق تو زخم سوزش دمیکش رو غیت یترس و فکر بدون دادیم مرگ از ندا غیت یسرما گذاشتم رگم یرو رو غیت رفتم کشینزد

 .شد سرخ من خون از حموم دیسف کف و کرد نفوذ وجودم

 

 دادم سر یا قهقهه وار وونهید

 



  رهیم یساخت که یها گرگ و جهنم از داره اتیلع نیبب خدا دهیم جون داره بردت نیبب فرزام آقا+

 

 شد شتریب ضعف و درد اوج تو قهقهه

 

 !فـرزام؟ گهید نیبب نیایب+

 

 

 ......مطلق یکیتار و سکوت و شدن ظاهر جلوم مبهم مرد دو فقط دیچرخ سرم یارویدن شد تار هام چشم دمیکش که یغیج با

 

 

 فرزام       

 

 .گشتم صدا منبع دنبال و چرخوندم بر دور به رو سرم کردم حس که یغیج یباصدا

 

 ؟؟یدینشن یغیج تو بهنام_

 

 :گفت خوردیم شیمشک ی نوشابه از داشت که طور همون

 

 داش واال نه:بهنام

 

 !بود من یایلع یصدا صدا دوختن چشم باال به اسمم دنیشن با

 

 .کردیم نگاهم دیترد با باشه دهیشن یسر نیا انگار هم بهنام

 رفتم سمت حموم از ینور دنید با میکرد باز رو در میدیدو اتاقش سمت مهیسراس هردو

 

 ....بود کرده یخودکش اون دادیم جون داشت من یایلع دمیدیم یچ
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 .بود نهفته ام گردونه یها بغض و درد تمام توش که دمیکش یاه

 

........ 

 



 در یحس یب و یهوشیب اوج در نبود که یشوخ کردیم گرم پنجه و دست مرگ با داشت دیچیپ جوشن یب جسم در یبد سوز

 خواستیم رو سارا با رو هیبق گذاشتن سرکار و کودکانه یها طنتیش دلش بود کرده را مادرش اغوش یهوا دلش ناخوداگاهش

 

 بود؟ شده چه 

 دام به را خواهرش مواد یمثقال بخاطر که یبرادر ای بود کرده خودش ایا بود کرده فرزام یها دست ریاس را خودش چگونه 

 !انداخت؟

 

 ...یرحم یب دست از امان یعدالت یب دست از امان

 

 .پراندیم یدختر هر سر از هوش تنومندش کلیه بود شد اش گردونه و جذاب چهره مات دید  رو فرزام که بار نیاول یبرا

 

 و محبت شیبرا ایر یب یکس خواستیم قلبش بود دهینچش را اش داشته برادر رتیغ و پدر مهر طعم تاکنون گرید بود دختر

 ...کند خرج رتیغ
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 فرزام

 

 

 .کندم ها شهیش پشت یایلع  از دل هام شونه یرو یدست کردن حس با

 

 .کرد جاخوش گلوم تو یا مردونه بغض بود زده زل بهم نگران و برادرانه که یخاکستر یها چشم دنید با

 

 !کنه؟یم هیگر مرد مگه مغرور و بودم مرد من یول خواستیم هیگر دلم بیعج 

 

 :گفت گوشم ریز آروم و کرد بغلم محکم دید رو من وضع یوقت بهنام

 

 باشه خدا به دتیام شهیم خوب باش آروم داداش کنمیم درکت_

 

 هم یها حرف که یدونیم بود آوردنش بدست واسه ها نیا که دیشاهد خدا و تو یول کردم بد باهاش درسته رمیمیم من رهیبم اگه_

 .بود یالک زدمیم که

 

 دونمیم_



 

 .کردیم یباز غرورم با داشت بد یلعنت نیا شد شتریب بغضم فشار

 

 !کرد؟ یخودکش که بود متنفر ازم و بودم بد باهاش نقدریا واقعا_

 

 !دادیم جواب دیبا چرا دونمیم رو سوالم جواب یوقت داشت حق نگفت یزیچ نباریا

 

 .کردیم بهتر رو حالم دیشا بستم رو هام چشم و گذاشتم ام یشونیپ یرو رو دستم مینشست یصندل یرو گهید باهم

 

..... 

 

 یکنیم ضعف وگرنه بخور یزیچ هی پاشو داداش:بهنام

 

 .زدم رونیب مارستانیب از اسمم کردن صدا به توجه یب و زدم پس رو بود جلوم که ییغذا ظرف

 

 .نبود مهم برام یچیه گهید کردمیم یرانندگ انهیوحش

 

 .تونستمینم گهید یول کردم تحمل امیلع بدون رو یاند و  روز ستیب من 

 

 که بهتر پس خوامینم رو یزندگ نیا و چمیه عشقم بدون من بزدلم هی یاحمد فرزام من باختم رو دلم یاحمد فرزام من اره 

 .....رمیبم
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 .زدمیم پس داشتن رو غرورم کردن به قصد که شیها اشک راستم دست با

 

 :بزنم لب تونستم فقط و کردم برقرار رو تماس لیموبا یصدا با

 

 بگو_

 

 عیسر مارستانیب برگرد عیسر یهست یگور کدوم فرزام الو:بهنام



 

 .شد دگرگون حالم

 

 !!!!شده؟یچ_

 

 خداحافظ عیسر فقط ایب:بهنام

 

 .کردم کج مارستانیب به نامعلومم مقصد از رو راهم یتعلل بدون. کرد قطع بعد

 

........ 

 

 .شدیم تر کینزد مرگ به داشت انگار بود بد حالش

 

 دلش که بود یکس نیاول نبود یشوخ شود دور فرزام از خواستینم برود خواستینم اش ناخودآگاه ریضم در االن یانگار اما

 .آورد در لرزه به را

 

 برگشت و رفتن نیب داشت جنگ سر هم باز یانگار اما کردنیم وارد چک شده بودن باالسرش پرستار و دکتر

 

 :دیکشیم ادیفر بود کرده دورش معشوقش از یحصار چون که یها شهیش پشت از فرزام

 

 !ستمین منم وگرنه یبمون دیبا تو نرووو یمن یایلع تو کنمیم خواهش نرررو ایلع_

 

 .داشتن کردنش آروم به یسع که یانسالیم مرد و بهنام و ها نگهبان و پرستار

 

 شیها ناله و ادیفر یرو نداشت یریتاث یویه اما

 

 .دوخت توریمان به چشم شد وارد که یشوک نیآخر با

 

 :کردیم زمزمه  لب ریز

 !یلعنت نشو صاف_

 

 .نشدند صاف که بود سوخته عاشق یها دل نیا یبرا دلشان دیشا ای بودند شده کن گوش حرف یانگار هاهم خط

 



 

 :گفت اند کرده نامش به رو آسمان و نیزم انگار زمان آن در که یفرزام هیرو و آمد رونیب اتاق از دکتر

 

 !..رفته شیپ مرز نیا تا یخودکش نیا واسه که بهیعج یلیخ گذشت ریبخ خداروشکر:دکتر
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 .شد دور آنجا از یسر دادن تکان با بعد

 

 !!!!اورد؟ در پا از اورا که یروح یها مشکالت از یا بشکه ای بود ساده یخودکش کی فقط ایآ

 

 غرق رو مارستانیب  یخوشحال از فرزام، و شه منتقل بخش به ایلع بود قرار و بود رفتن از برگشت که بود معلوم  نطوریا

 .بود کرده  ینیریش

 

 ایلع

 

 

 .شد صورتم شدن جمع باعث دیسف المپ نور کردم باز رو هام چشم

 

 !!کردم؟یم کاریچ نجایا من هستم مارستانیب شم متوجه شد باعث بود کرده جیپ رو صداقت دکتر که یپرستار فیظر یصدا

 

 گشاد تعجب فطرت از هام چشم خوابه و داده هیتک وارید به رو سرش که فرزام دنید با چرخوندم بودم که یاتاق دور به رو نگاهم

 .کرد جاخوش هام لب رو یپوزخند حس ام یخودکش لیدل نکهیا  یآور ادی با اما شد تر

 

 گفتم یبلند آه که دیچیپ بدنم تو یدرد کمیکوچ حرکت با اما شم بلند جام از کردم یسع

 

  بود دوخته چشم بهم متعجب و نگرون دیپر خواب از فرزام من آخ یصدا با

 

 !!!بود؟ فرزام نیا

 

 یها چشم نامرتب یها شیر با یمرد نهیا واقعا االن بود جذاب و پوش خوش شهیهم و دیباریم غرور شیها چشم از که یفرزام

 بود افتاده شیشونیپ یرو نامرتب و شلخته که ییموها یمعمول کامال لباس با زدیم موج یخستگ و یخواب یب توش که

 



 :زد لب گونه نجوا گوشم ریز آروم بودم شده خشک من اما دیکش آغوش در رو من محکم باشه اومده خودش به انگار

 !توله شد تنگ برات دلم_

 

 .کرد حس رو گنگ ناب حس هی و غم یشاد و یخستگ شدیم صداش یتو شدم مسخ صداش لحن با

 

 

 ...بود بخش لذت برام ها صدا نیا مخلوط چرا نمدونم اما
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 :گفت و شد داخل یطونیش لبخند با پرستار شد جدا ازم فرزام یکس اهم اهم یصدا با

 

 .نباشم مزاحم که برم فعال نتیمعا واسه ادیب دکتر بگم برم من خوبه حالت یانگار خانوم ایلع سالم_

 

 !!کرد؟ نیهمچ چرا نیا وا زد رونیب اتاق از عیسر بعد

 

 :فرزام

 !یبش دیسف و سرخ خادینم کوچولو خانوم الشیخیب_

 

 هام چشم به زد زل و اورد باال رو سرم اروم انگشتش با که انداختم نییپا رو سرم خجالت با

 

 !شمیم ذوب شیشکالت نگاه تو دارم چرا رفت کجا تنفرم شدم نیهمچ چرا یلعنت 

 

 :فرزام

 ازم رو نگاهت ندزدش دهع_

 

 :داد ادامه که نزدم یحرف

 !دم؟یکش یچ من یدونیم یقهر باهام یزنینم حرف باهام چرا_

 

 ! زدم یخودکش به دست تو بخاطر بگم شد بدتر گندم یزندگ یعوض یتو بخاطر شعوریب بگم که کردم باز دهن

 .گرفتم خون خفه دکتر اومدن با اما

 



 .کردیم ام نهیمعا دقت با که بود یانسالیم  مرد دکتر

 

 !؟یندار که یدرد دخترم خب_

 

 :زدم لب یسخت به

 نه_

 

 :دکتر

 یبش مرخص روز دو بعد یتونیم یندار یمشکل یانگار که من دنید با خب_

 

 .کرد تشکر دکتر از نشدم الل واقعا شد متوجه که فرزام

 

 .بودم متنفر مارستانیب یهوا و حال از شهیهم رمیم مارستانیب نیا از زودتر که دمیکش یاسودگ سر از یهوف

 

 :گفت رفتیم در سمت که طور همون فرزام

 !یبد رو مسخرت کار نیا جواب یباش اماده دیبا بعد روز دو کنمیم تیحال خانوم باشه

  

  رفته که دیفهم شدیم در شدن بسته یصدا با برگردوندم رو روم و کردم نثارش ییبابا برو

 .نبود من واسه دشیتول ظاهر نیا انگار نه اما شده عوض کردمیم فکر که بگو رو احمق من

 

 ..هههههه

 

 .اومد حالم  سراغ باز  بود هام یبدبخت قیرف که یشگیهم بغض باز و

 

 .بود ضرر برام که مرامش به لعنت

 

 !کنه نابود رو من سرنوشت و ایدن نیا و بغض نیا و فرزام خدا

 

 فرزام

 

 ......... 
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 .کردیم میعصب شتریب نیا و بود نزده یحرف من با هنوز ایلع یول. گذشت باد و برق مثل دوروز

 

 !بود شده الغر چقدر انداختم پاش تا سر به ینگاه اومد رونیب و دیپوش یسخت به رو لباسش

 

 .ادیم پشتم داره دیفهم شدیم هاش قدم یصدا از کردم حرکت نیماش سمت به برگردوندم طرفش از رو روم عیسر اما

 .کردم حرکت نشست یصندل یرو دمید یوقت شدم سوناتا سوار

 

 پررو که کردم جمعش عیسر اما رهیبگ خندم شد باعث گفت،که یشیاخ و داد رونیب رو نفسش میزد رونیب مارستانیب از یوقت

 !نشه

 

 .کردیم نگاه رونیب به ذوق با کردمیم نگاهش یچشم ریز

 

 مین ای و بزنه باهام یحرف یحت بخاطرش نبود حاظر که داشت یتیجذاب چه انشیپا یب یشلوغ و دود از یا مه با تهران مگه 

 !!ام؟ یارزون ینگاه

 

 !؟یشد ریحق همه نیا یک فرزام یه نشست لبام رو یپوزخند

 

 :گفتم سکوت نیا از کالفه

 

 ؟یبگ یزیچ یخواینم_

 

 !؟یزیچ چه+

 

 :دادم ادامه زنهیم حرف باهام داره نکهیا از خوشحال

 

 روزت؟ چند خراب حال اون تو یدید یچ_

 

 بود ام یخودکش لیدل که یکار از مونیپش رو من یحت گنگه برام که برگردم شد باعث یحس هی اما ستین ادمی درست دونمینم+

 هه

 

 .نداد هاش زدن شین به ادامه گهید دید رو من حال هم اون شد ابروهام ونیم یکور ی گره باعث حرفش

 



  نداشتم وجدان عذاب حس بهتر

 . وجدان عذاب و فرزام کرد متحول رو من بیعج ایلع یخودکش نیا هه

 

 .بردم داخل رو نیماش و کرد باز رو در دیسع عمو میدیرس امارت به یوقت

 

 !شد بلند نهادم از اه فرزانه دنید با اما میشد داخل باهم بعد 

 

 !!!دادم؟یم یچ رو جوابش حاال

 محکم و یسنگ وجود به که بودن ایلع و اون فقط ایدن یتو

 !داشتن نفوذ من

 

........ 
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 ایلع

 

 .شد گشاد هام چشم بود ستادهیوا در دم که یپوش کیش که یزن دنید با  میشد عمارت وارد فرزام با

 

 !فیظر یکلیه با اما بود فرزام هیشب صورتش بیترک و  هاش چشم بود دوخته چشم فرزام به یخاص ی جذبه و اخم با زن

 

 :فرزام

 !اتاقت تو برو ایلع_

 

 .نخوردم یتکون

 

 از شدیم که یمهربون با و کرد دراز طرفم به رو دستش و اومد کمینزد داد لبخند هی به رو جاش اخمش انداخت بهم ینگاه زن 

 :گفت شد متوجه لحنش

 فرزام ی بزرگه خواهر ام فرزانه من یخوب یگل سالم_

 

 :گفتم فشردم دستم تو رو دستش

 

 امیلع منم خوشبختم یلیخ ممنونم سالم+



 

 :گفت و وسط دیپر ییدمپا مثل فرزام بزنه یحرف خواست تا

 

 اتاقت تو برو ایلع... یشد خوشبخت دنشید از هم تو دونهیم خوب_

 

 ....فر یول+

 

 :فرزام

  اتاقت تو گمشو_

 

 

 هم باز کردم پرت ام ییکذا اتاق تو رو خودم رفتم، باال ها پله از  یحرف بدون بعد یوحش ی پسره شد یاشک هام چشم ادشیفر با

 زدم هق

 

 .بود نیهم بودم بلد که یکار تنها یانگار 

 

 

 فرزام

 

 .کردم بار خودم به فوش تا هزار دلم تو ادیم نگاهش یایدر از که شیها اشک دنید با

 

 .کردم ناراحتش باز یلعنت اه

 

 :فرزانه

 !وونه؟ید بود یکار چه نیا_

 

 :زدم لب و زدم یچنگ ام مو تو کالفه

 

 ندارم عصاب شو المیخیب مامان روح به_

 

 .نشست اونم که کردم پرت مبل یرو رو خودم بعد

 

 :فرزانه



 شنومیم_

 

 !رو؟ یچ_

 

 دونمیم منم و یدونیم خودت که همون+

 

 !ته؟یحال فرزانه لهیتعط مخم من_

 

  نده لیتحو من به رو اتیچرند نیا+

 

 !دمیکش یپوف

 

 یبدون یخوایم رو یچ بگو خب_

 

 .شد قبلش حالت از تر یجد

 

 رو ایلع ی هیقض+

 

 ! کشمتیم بهنام

 

 گفته بهنام حتما_

 

 ...باش نداشته کار یها زیچ اون به تو+
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 :زدم ادیفر

 

 !!د؟؟یفهمیم من واسه ایلع دمیم انجام بخوام یهرکار هاااا چه شما به_

 

 :دیکش ادیفر اون دنیترسیم صدام اخم از که هیبق خالف بر



 

 !شیبخر که لستیوس مگه هیشوخ دختر هی یزندگ مگه احمق ی پسره یکنیم غلط تو+

 

 !من عاشق دل از دونستیم چه اون زدم یپوزخند

 

 .بشه بحث ایلع ی درباره ندارم دوست یول واجبه احترامت یخواهرم فرزانه_

 

 :دادم ادامه و تر نییپا آوردم رو صدام بعد

 .کنه تر بد رو حالش ما یها حرف خوامینم ستین خوب حالش اون_

 

 .شد دور ازم یا غره چشم با داشت قبول رو حرفم یانگار اونم

 

 .ومدیم هاش هیگر یصدا در پشت از رفتم ایلع اتاق سمت منم

 

 !گهید شدم شیها یباز لوس و کارهاش نیا عاشق منم شد، حک لبام رو محو یلبخند. بود لوس دختر نیا چقدر

 

 

 .کردم بغلش آوردم باال بود کرده فرو بالشت یتو که رو سرش کردم باز رو در

 

 .کردیم هیگر فقط و نکرد اومدن رونیب یبرا ییتقال کردمیم فکر که یزیچ برخالف 

 

 : زدم لب و زدم رنگش ییطال یموها رو یا بوسه

 

 .بود اشتباه کارم دونمیم زمیعز نکن هیگر_

 

 نزد یحرف

 

 ...امیلع_

 

 .نزد یحرف هم باز اما شد کم اش هیگر شدت

 

 !بسه هیگر خانوم لوس_



 

 .دیکوب ستبرم ی نهیس به یمشت

 

 !یزنیم حرف بچه فسقل با یدار مگه+

 

 :گفتم طونیش و زدم یا قهقهه حرفش با

 

 گهید اره_

 

....... 
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 .شد یجد و کرد پاک رو هاش اشک اومد رونیب بغلم از بعد و کرد نگاهم یچپچپک 

 

 فرزام+

 

 :زدم لب ناخودآگاه

 

 جان؟_

 

 .شد قبلش هیشب دوباره اما شد متعجب نگاهش حالت

 

 !ه؟یچ من فیتکل+

 

 باشه؟ یچ یدار دوست_

 

 :گفت مکث با

 

  ندارم یاریاخت که من هه+

 

 !یدار چرا_



 

 .زد برق هاش چشم

 

 !!ه؟یچ+

 

 !یباش من شیپ ای یباش بامن_

 

 :گفت و رفت توهم هاش اخم

 که رو امییدارا تنها بشه رفتار باهام وونیح مثل یدیخر(داداشش)رضایعل از رو من چون خوامینم من زنمیم حرف یجد دارم_

 !!!؟یخوایم یچ باز ازم یگرفت

 

 !شد تر پرنگ اخمم

 

 !شه؟ رفتار باهات وونیح هیشب قرار گفته یک_

 

 یزدیم حرف بهنام دوستت با یداشت که یوقت تو+

 

 ٬شدم بلند تخت یرو از

 

 !!احمق؟ یکرد یخودکش کسشرا نیا واسه پس_

 

 !دیلرز هاش چشم ادمیفر وحشت از

 

 ....خس ط..فق ن...م+

 

 !هاااااااا؟ یچ تو_

 

 .شدن جمع در دور فرزانه و خدمتکارا من یها ادیفر بخاطر

 

 !من عصاب رو برن دادن هم. دست به دست همه نگار اه ااه

 

 کارتون سر نیگمش هاااا_

 



 

 .شدن محو هیثان صدم عرض در ترس با

 

 ایلع_

 

 

 !کردمیم نگاه شیگر یوحش به ترس با

 

 .بود شده وانهید نگار ا دمیلرز خدمتکارا به ادشیفر با

 

 !اومدم در خس خس به که گرفت هاش پنچه. ونیم رو گردنم بودمش دهیند نطوریا حاال تا 

 

 :دیغر شدش دیکل یها دندون هیال

 

 !!!!!!؟ییییدیفهم یباش من شیپ ابد تا دیبا تو کشمتیم خودم شه تکرار گهید کباری فقط گهید کباری یعل یوال به ایلع_

 

 

 !...بودم شده کبود کنم فکر بود دهیبر نفسم
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 فرزام شد خفه کن ولش_

 

 .رفت رونیب اتاق از برداشت رو هاش دست

 

 .داشت کردنم اروم به یسع و نجاتم ی فرشته فرزانه و کردمیم سرفه منم

 

 .داد خوردم وبه شد کمینزد داشت دست به یاب وانیل

 

 .شدم اروم یکم اب خوردن بعد

 

 :گفت و کرد بغلم بهتره حالم دید یوقت

 



 .یشد تیاذ یلیخ دونمیم دلم زیعز باش اروم_

 

 : دمیکش یاه

 

 بده حالم+

 

 !یکن دل و درد یخوایم: فرزانه

 

 بشنوه؟ هست یکس یلیخ اهوم:ایلع

 

 :فرزانه

 بگو_

 

 داداش به شهیش مثقال هی با شدن تبادل تا یکودک یها یگرسنگ از مامانم ی خسته یها دست از پدر مرگ از گفتم و گفتم گفتم منم

 .شدم غرق اش خواهرانه اغوش تو که االن و ام یخودکش تا فرزام تجاوز و رتمیغ یب

 

 :فرزانه

 که کنم کمکت و بخوام عذر فرزام واسه ازت تونمیم اما دمینچش رو دردت تاحاال چون گفتم دورغ کنمیم درکت بگم دونمیم_

 .باشه خوب تیزندگ

 

 زدم یپوزخند

 

 !شهیم مگه فرزام یکارا با_

 

 :فرزانه

  عاشقته اون_

 

 !؟ینطوریا:ایلع

 

 :فرزانه

 گند به رو شیزندگ غرور و مغروره وونهید اون داره ات نگه تجاوزش با خواستیم اون بده دستت از که ترسهیم ترسه،یم اون_

 .دیکش

 



 هه_

 

 بمون باهاش:فرزانه

 

 !؟یییچ:ایلع

 

 :فرزانه

 !یکن ادمش یتونیم تو بمون باهاش_

 

........ 

 

 بنفش شلوار و میتون هی با رو چرکم راهنیپ و شستم رو صورتم دست یفور. شدم بلند جام از هام چشم به دیخورش نور خوردن با

 .رهیبگ رنگ روحم یب ی چهره تا کردم یمیمال شیارا بستم یعصب دم رو موهام کردم، عوض

 

 !ستمین فیضع فهماندمیم همه به دیبا ساختمیم رو میزندگ خودم دیبا من غم لز بودم شده خسته گهید

 

 .بکشم شیات به رو فرزام تونمیم توانم و ییبایز با من ادیم بر دستم از یهرکار پس امیلع من اره

 

 .دیکشیم رخ به رو خودش بیعج که یزنانگ قدرت حس گنگ حس هی داشتم یبیعج حس امروز

 

 .رمیگیم انتقام هم رتیغ یب داداش اون از من

 

 .رمیگیم انتقام ایدن از من

 

 .......باش منتظرم ایدن یاها
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 .کردیم دگرگون رو حالم فرزانه یها حرف از بیعج شبید یانگار

 

 .کرد خرج برام شبید که هاش خواهرانه  محبت از بودم ممنون یلیخ

 

 .رفتم رونیب یاشراف اتاق از

 



 !نمیبنش کرد اشاره و زد یپهن لبخند من دنید با بود نشسته صبحونه زیم پشت فرزانه 

 

 .نداشتم خبر خودم داشتم ضعف چقدر شدم ام صبحونه خوردن مشغول منم

 

 .باشم تر خوشحال شد باعث نیا و نداشتن فیتشر خان فرزام ابجوش یکتر اون خداروشکر

 

 ! شو اماده یخور تو صبحونه جون ایلع:فرزانه

 

 :گفتم کنجکاونه خوردم ام ییچا از یپ قل

 

 !کجا؟_

 

 !دیخر میبر خوامیم:فرزانه

 

 ...اجا که فرزام یول

 

 :فرزانه

 !بزنه حرف من حرف رو کنهیم غلط اون دختر نباشه کارت تو_

 

 :گفتم و دمیخند

 

 جذبه جوون_

 

 ! دیخند هم اون

 

 یم یزندگ گرجستان تو و گرفته طالق ازشوهرش که بود هم یدوسال بود تر بزرگ فرزام از  سال پنج بود یخوب یلیخ زن

 .کرد

 

 !کنه خفه رو فرزام تونستیم که بود اش جذبه ومدیم خوشم که یزیچ از یول

 

 .بود مهربون یلیخ داداشش برخالف بعد

 

 



 !بشم دیخر ی اماده گرفتم میتصم منم شد پاره افکارم ی رشته فرزانه شدن بلند با

 

 .شه عوض حالم رونیب بدم دیشا مارستانیب و یکوفت عمارت نیا تو دیپوس دلم

 

...... 

 

 .زد تاول پام فرزانههههه یواقع

 

 :فرزانه

 واال دمیند نقو نق نقدریا دختر اه_

 

 .شد گشاد هام چشم

 

 غرغرو یگیم بخورم ینداد هم اب   هی میکشانیم اونجا و نجایا رو من غروبه شش تا ظهر دوازده ساعت از ام نقو نق من+

 !!!!اممممم؟

 

 

 :فرزانه

 توهم حاال خب_

 

 !ینخورد رو من تا شاپ یکاف میبر گفت و دیخند که کردم نگاهش یک چپ

 

 فرزام

 

 وارید به بکوبم رو ام کله خواستیم دلم گهید طرف هی از ایلع و طرف هی از پروژه نیا بودم ها پرورده یبرس حال در

 

 .شدم روروبه بهنام باز شین با که برداشتم زیم یرو از رو سرم در شدن باز با

 

 !لعنت معرکه خرمگس بر یا

 

 :بهنام

 یاخالق گند کوه سالم به_
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 .گزاشتم کارم زیم یرو سرمو حرفش ب تفاوت یب

 :گفت دیفهم صداش از شدیم که یطنتیش با و برداشت زویم یرو ییچا اومد سمتم

 

 مثال؟ یریمد تو ببند شرکتو نیا در المصب_

 :اوردم باال سرمو

 .ندارم حوصله حالو بهنام الیخیب_

 

 !ایلع شهیپ رفته حوصلت حالو+

 

 ..ختیریم بهم منو بدتر نکارشیا.بود اخاموشیلع شماره برداشتم مویگوش.گرفتم ازش رومو

 

 .گرفتم رو فرزانه شماره

 

 فرزانه

 

 !فرزامه ایلع_

 :وگفت کرد بهم رو ترس با ایلع

 !یرفت اجازه بدون چرا گهیم االن نگو بهش یزیچ یآج یوا_

 : گفتم و زدم زل بهش یخاص باغرور

 .بامن اون دختر نباشه کارت-

 

   خاموشه؟ چرا ایلع یگوش ن؟یهست یگور کدوم الو_

 

 :گفتم  باارامش و گرفتم دستاشو.دیلرزیم بخودش ترس از کردم ایلع به ینگاه

 

 ! رونیب اومدم داداشم زن با مگ؟ شدهیچ حاال_

 :زد داد بایتقر فرزام

 ؟یچ_

 

 .کرد قطع رو یگوش و. میگردیبرم گهید ساعت مین کنه عوض  یحال هی گفتم بود گرفته ایلع+



 

 .بود فرزانه کنه میتسل فرزامو تونستیم که یکس تنها

 

 :گفت باخنده فرزانه

 

 !نداره ترس اصال که فرزامم. دیترس دینبا مردا از یترسیم ازش نکنه دختر هیچ_

 

 ...کس چیه ندارم کسو چیه من بزنم ادیفر خواستمیم که یاونقد بود گرفته دلم

 

 : گفت طنتیش با دارم اضطراب که دید فرزانه

 

 .زد یچشمک و شتمیپ من نباش ناراحت باتواما خوشگله خانم_

 .میشد نیماش سوار

 !داشتم یبیعج دلشوره زد درو موتیر فرزانه که میبود عمارت کینزد

 

 ......میشد عمارت وارد
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 .داشتم استرس یلیکنم،خ کنترل خودمو کردم یسع

 

 .شد میدلگرم باعث کارش نیگرفت،ا دستمو فرزانه

 :گفت طنتیباش اومدو استقبالمون بود،به ستادهیا در یروبرو بهنام

 !نباش نگران خستس کمی فقط_

 

 .بود داده لم کاناپه یرو خسته افهیق با فرزام

 :زد ادیفر بایتقر من، روبه. بلندشد زدو گره اخماشو فرزانه منو دنید با

  ؟یکرد خاموش تویگوش چرا ن؟یبود یگور کدوم_

 : گفت تیعصبان با و جلورفت فرزانه

 ! کنه عوض یحال هی تا بردمش. کرد نگاه وارارویدرود نیا ازبس دیپوس نکرده، که خالف! نییپا اریب صداتو_

 !بگه میزیچ فرزانه باوجود تونستیم مگه.نگفت یزیچ فرزام

 : گفت تر اروم یلحن با و اومد سمتم به فرزانه

 . کن استراحت اتاقت برو یشد خسته رمیعز_



 .بود شده اروم انداختم بهش ینگاه مین یچشم ریز رفتم، اتاقم سمتم به کنم نگاه فرزام به نکهیا بدون

 

 ..اومد در شدن باز یصدا که بودم داده لم تخت یرو

 .شدم بلند هوا یب. بود شب کی یکاینزد کردم نگاه ساعت به

 

 کردم؟ دارتیب_

 

 !بودم داریب نه_

 

 فرزام

 

 .دمیکش دراز تخت یرو کنارش و رفتم سمش به. بودم دلتنگش. کنم بغلش خواستیم دلم_

 !نگفت یچیه کردو نگاه بهم یخاص عشوه با

 . داشت فرق دورم یدخترا ی همه با ایلع.کردیم وونمید تشیجذاب

 

 .گذاشت نمیس یرو سرشو خودش نباریا کنه مقاومت نکهیا بدونه کردم بغلش

 .کردم نوازش اروم و کردم فرو موهاش یتو دستمو

 

 .دراوردم لباساشو.زدم مهیخ روش بگم یزیچ نکهیا بدون. بردیم لذت اونم نکهیا مثله. بود بسته چشماشو

 

 نکهیا از بودم خوشحال و کرد کمیتحر شتریب نکارشیا رفت موهام نیب دستش داشتم ازین بهش! گذاشتم لباش یرو هامو لب

 !کنهیم میهمراه

 

 .میکن تجربه آرامشو نیا میداشت حق بود جهنم مثل که مدت نیا بعد هردومون دیشا

 

 . بست چشاشو زده خجالت.زدم زل توچشماش

 :کردم زمزمه گوشش ریز و نشوندم شیشونیپ یرو یاروم بوسه

 !...چشماتم عاشق من.نکن غیدر من از چشاتو_
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  ایلع

 



 .. هه داشت؟ دوست منو فرزام ینی! چشاش به زدم زل زده تعجب

 

  بمن؟ یزد زل نطوریا چرا_

 

 . گرفتم ازش رومو بدم جوابشو نکهیا بدون

 .کرد بغلم تر محکم که بکشم عقب خواستم و. گفتم یاخ لب ریز.گرفت بدندون لبامو و گرفت چونمو

 ..زد زل چشمام ب بودو گرفته قرار هم یمواز هردومون تن

 : گفت یاروم لحن با. کردم حلقه گردنش دور دستمو 

  ایلع_

 

 جانم+

 

 !یمن مال تو_

 

  کاشتم گونش یرو یکوتاه ی بوسه! کنم خراب یالک یفکرا با رو امشب خواستمینم. شدم لذت در غرق

 .....و کرد لباسام دراوردن به شروع و دیبوس گردنمو نرم

 

*** 

 

 .کردیم درد یلیخ دلم دم،یچیپ یم بخودم درد از

 نکرده تجربش حاال تا که یحس داشتم، یبیعج حس هی. بود ینیریش شب چه بردم، موهاش یتو دستمو. بود خواب هنوز فرزام

 ! بودم

 

 :گفت ینگران با شدو داریب فرزام. گفتم لب ریز یاخ. دیرکشیت دلم

 

 ..کنهیم درد تییشده؟جایچ_

 

 .برم حموم که برداشتم لباسامو کمد از و کردم جدا ازش خودمو. گفتم لب ریز یاروم نه

 

 :بود زده زل بهم فرزام

 

 ؟یریبگ دوش یبر یخوایم_ 

 



 آره+

 

 .اومدم رونیب و گرفتم یدوش عیسر. کردمیم یخستگ احساس بودو شده کوفته بدنم

 .بود دهیخواب  فرزام شدم تخت کینزد

 ..شدم جمع خودم یتو و دمیخواب کنارش تخت یرو آروم

 

 .شدم داریب خواب از  تلفن یباصدا

 

 :برداشتم ویگوش

 الو_

 

 .یبا زمیعز گردمیبرم ظهر داشتم کار ییجا من!یخواب یم چقد خانم تنبل پاشو+

 

 .کرد قطع بده بمن کردن صحبت اجازه نکیا بدون.داشت میانرژ چه یصبح اول ،بود فرزانه

 .کردم نگاه بخودم نهیآ یتو.  بود شده بهتر دردم دل. شدم بلند تخت یرو از

 

 ..کردیم درد دلم ریز هنوزم رفتویم جیگ سرم

 

 ..نبود خونه یکس نکهیا مثلهه رفتم نییپا بودو گرسنم سخت

 

 . بود اماده صبحانه زیم.رفتم آشپزخونه سمت

 ....کردم تشکر صبحانه زیم بابت و دادم لبخند با جوابشو. کرد سالم بهم شد وارد در از خدمتکارا از یکی. شدم خوردن مشغول
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 در که یها یبد ی همه با فرزام.بچشم رو یخوشبخت طعم تونستمیم گهید دیشا داشتم، یخوب احساس. بود شده بهتر حالم یحساب

 .داشتم دوسش کنم هیتک بهش تونستمیم که بود یکس تنها اما کرد حقم

 :بود فرزانه اومد، در یصدا. زدم رونیب اشپزخانه از

 !بهت خوشگذشته یلیخ شبید انگار ریبخ ظهرت خانم، سالم_

 : گفتم و دمیکش خجالت ازحرفش

 .کاردارم کمی!اتاقم رمیم من_

 .رفتم اتاقم سمت به عجله با

 .کردم تنم یا قهوه کرم دامن و تاب هیو رفتم لباسام کمد سراغ به.برسم بخودم یحساب نباریا خواستیم دلم



 ..ختمیر ام برهنه یها شونه یرو مرتب موهامو و کردم هم یمختصر شیآرا

 

 ..بودم کرده رییتغ یحساب

 

 :گفت و اومد سمتم به خدمتکارا از یکی. بود خلوت خونه

 ن؟یندار الزم یزیچ خانم_

 .کردم تشکر ازش ییرو خوش با 

 

 ..بودم داده لم ونیزیتلو یجلو کاناپه یرو شدیم ظهر دو یکاینزد ساعت

 

 ! بودم نگران بیعج زدیم شور دلم چرا دونمینم

 .برگشتم سمتش به فرزانه یصدا با

 :گفت طنتیش با

 !یکردینم رو و یبود خوشگل!طونیش باخودش کرده کاریچ نیبب خانوم به به_

 :گفتم اخم با

 !ییتنها از گرفت ؟دلمیرفت کجا باز_

 :دیبوس  گونم و کرد بغلم

 !بودم افتاده عقب یکارا از یسر هی ریدرگ زمیعز_

 

 ست؟ین یخبر فرزام از چرا-

 

 .خبرم یب ازش صبح از منم دونمینم+

 ؟یخورد ناهار ولشکن و فرزام

 !نه_

 از. میزدیم گپ باهم و مینشست. کنم دور رو بد یوفکرا باشم مسلط خودم به کردم یسع میخورد ناهار یشوخ یانرژ یکل با 

 .رهیم گهید روز چند نمیا و رفتن خارج به اش بچه و همسر و خانوادشه عاشق نکهیا. گفت شیزندگ

 

 بره خواستیم نکهیا از. کنم هیتک بهش تونستمیم که بود یکس فرزانه..داشدهیپ برام اعتماد قابل فرد هی مدت هی بعد کردمیم احساس

 .زدم لبخند و اوردمین خودم یرو به یول.شدم ناراحت بذاره تنهام و

 .بپرم جا از شد باعث در موتیر یصدا

 

 :زد قهقه بلند یصدا با فرزانه

 !هست منتظرم چه جان یا_



 

 ..بشه محو لبخندم شد باعث شیعصب و رفته توهم افهیق.کرد دروباز فرزام..رفتم در یجلو و دمیخند

 

 !شد رد کنارم از من به توجه بدون یول. کردم سالم

 

 .گرفت دلم! شد یخال دلم ته

 :گفتم یناراحت با و رفتم سمتش به

 

 خوبه؟ حالت شدهیچ فرزام_

 

 نه_

 

 :اومد سمتش ب فرزانه

  ؟یخوب فرزام_

 .رفت اتاقش سمت به دادو تکون نه به اشاره سرشو

 :داد جواب حوصله یب.خورد زنگ شیگوش

 بگو_

 

 !بست محکم اتاقو در که رفتم سمتش به. کرد قطع و یگوش و زد ادیفر هوی

 

 .میزد زل بهم واج و هاج فرزانه منو 

 

 ! شد یچ کردمیم فکر یچ.کردیم سخت برام رو دنیکش نفس راه ییعجب بغض

 .شد یجار اشکام ناخوداگاه

 !...بردم پناه اتاقم به سرعت به و زدم پسش. اومد جلو فرزانه
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 ..فرزام با شاد و خوب یزندگ هی به شدمیم دواریام داشتم احمق من

 بود گرفته حرصم خودم توجه و شیمحل یب از مرگ حد به ست،ین شتریب یروان هی اون اما

 ....دمیکش یا خفه غیج باشتو تو دمیکوب سرمو

 



 „""" فرزام"" "

 

 یلعنت اه بود خراب اعصابم یحساب

 زودتر هرچه دیبا دمیکش موهام یتو یعصب یدست.. باشه تیشکا نیا ریگیپ خواستم و زدم زنگ لمیوک به و برداشتم رو یگوش

 ارنیب درش چنگم از مبادا که کردمیم عقد رو ایلع

 به یلعنت.. دادینم ازدواج نیا به تن  گهید وگرنه بردیم ییبو ایقضا نیا از دینبا ایلع رهیبگ ازم منو یایلع بخواد که یدست کنمیم قلم

 بستم چشمامو تیعصبان با فرستادمو مادرش

 بود کرده تیشکا دخترش فروختن و نیدزد جرم به ایلع داداش و ازمن ایلع مادر

 دادمیم دستش از شهیهم یبرا و دادیم شهادت هیقض یراست به دیرسیم ایلع گوش به خبر اگه

 کنه تیشکا تجاوز جرم به تونستیم یحت

 ..بود شده قرمز تیعصبان از چشمام... کردم گاهم هیتک دستمو و ختمیر نیزم یرو شدت با زویم یرو لیوسا و زدم یا نعره

 : گفت ومدهین در از و شد وارد فرزانه و خورد در به یا تقه

 

 ..ایدیم شیفرار ،یرونیم خودت از بدتر چاررویب دختره ینجوریا هان؟ یکرد تو که بود یرفتار چه نیا فرزام_

 

 سوخت وجودم عمق تا و زخمام یرو شد ینمک فرزانه یحرفا

 :دمیکش داد فرزانه سر

 

 شو دور چشمم یجلو از رون،یب گمشو فرزانه_

 

 دیلرز خودش به و کرد نگاهم نگران و دهیترس فرزانه بار نیاول یبرا

 :.. زدم داد دوباره

 

 !!!رونیب هان فرزانه؟ یکر مگه_ 

 ...شد خارج و بست درو نگران و دهیترس فرزانه

 فرشته نیا نبود..... دمیکش موهاش به یدست.. بود دهیخواب ها فرشته مثل.... ایلع اتاق تو رفتم کردمو عوض یعصب لباسامو

 .بودم شده ضشیمر یبدجور... باشه میزندگ بزرگ عذاب تونستیم
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 ..کرد باز آروم حالشویب کبودو یچشما

 

 ..بود شده قرمز چشماش خون مثله

 : زد صدام بغض با. گذاشتم نمیس یرو سرشو.کردم بغلش



 

 فرزام_

 

 فرزام جونه-

 

 !شدم خسته گهید+

 

 .شهیم درست زیچ همه. بده فرصت بهم-

 

 ..شدمیم محکوم جوره همه من بودو دادگاهم هفته نیا یتو نداشتم یفرصت شد تند نفسام

 

 ..نکردم که یکارا چه اوردنش دست  به بخاطر که بدونه دینبا اره بفهمه دینبا ایلع کردمیم تکرار باخودم

 

 ..کنم تتیاذ خوامینم من امنه من شهیپ جات تو که وونهید بفهمونم بهت یچجور

 

 ..زدم زل چشماش یتو قهیدق چند یبرا

 .بود کننده وونهید نداشتنش حسرت

 

 !نه؟ مگه یمن ماله تو ایلع-

 .کردیم یخال قلبمو ته ایلع سکوت

 ..من_

 

 !رنیبگ من از تورو ذارمینم. کنمینم عوض ایدن با تورو من ایلع_

 .کردم بغلش محکم

 .دارم دوستش واقعا من نداشت یمعنا غرورم گهید ختیریم اشکام اریاخت یب

 

 ..نشست روبروم شدو بلند

 .گرفت دستمو انزجار با

 

 ..من فرزام_

 

 ..کردم قطع حرفشو



 

 ..دادم قورت بغضمو نباریبمونه،ا خوادینم که بشنوم خواستینم دلم

 

 .بده فرصت بهم فقط دمیم قول بهت یراحت من شهیپ تو_

 ...گفت بهم رهیبگ من از تورو نکهیا یبرا برادرت

 ..شد بلند هقش هق یصدا

 

 گفت؟ یچ..ی..چ..یچ_

 

 !فشردم نمیس رو محکم سرشو و کردم بغلش

 

 ..بود خفه هقش هق یصدا که یجور بستم نفسشو راه بکشه نفس که کردیم تقال

 

 :گفتم آروم

 ..کنهیم دق وگرنه نهیبب تورو خوادیم مادرت گفت اون_

 

 ...دیکوبیم نمیس ب محکم

 

 ..توروخدا فرزام ؟یفهمیم! رهیمیم اون ضهیمر مامانم برم خوامیم من من_

 

 . زدم داد سرش هوا یب

 

 ..یبر  زارمینم من و یمونیم من شهیپ نجایا تو! نکن هیگر-

 

 ..ششیپ ببر منو خودت اصال.برم بزار فرزام+

 

 :گفتم رلبیز باخودم

 .کرده تیشکا ازم مادرت یلعنت یشیم ییهوا_

 !شد شتریب هقش هق

 .گفتم بهش کردم یاشتباه چه

 .رفتم در سمت ب و دراوردمش آغوشم از اریاخت یب

 



 ..بود برداشته خونرو کل هقش هق.اومد دنبالم و شد بلند

 ..کردم قفل پشت از درو و رفتم رونیب عیسر

 

 !رنیبگ من تورواز ذارمینم.شهیم همون بگم من که یهرچ-

 

 ..زدیم زجه دویکوبیم در به

 

 ..نبود خونه چکسیه افتادم در پشت حالیب کرد نابودم هاش هیگر یصدا

 

 ..بود رفته فرزانه یحت

 

 .بزنم ادیفر خواستیم دلم. بودم یعصب

 

 ..نمشیباربب هی فقط بزار..رهیمیم مامانم کن باز درو توروخدا فرزام+

 

 .. ختمیریم اشک  اریاخت یب و گزاشتم در یرو سرمو

 

 !..خواستمیم رو ایلع فقط من بشهنابود غرورم نداشت یتیاهم برام
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 ..باشه خودم چنگ تو شهیهم یبرا تا کردمیم جا اش شناسنامه تو و اسمم عایسر دیبا اره.. کردمیم عقدش دیبا

 

 تو نجایا صبح فردا تا و کنه دایپ کن گوش حرف و اعتماد قابل عاقد هی برام خواستم ازش و میمیقد دوسته حسام به زدم زنگ

 ..باشه من عمارت

 شد؟؟یم مگه اما بخوابم کردم یسع و رفتم اتاقم یتو

 ..شد خفه صداش بعد یکم.. دیکشیم خط داغونم عصباب یرو داشت ایلع ی هیگر یها زجه یصدا

 رفتم یخبریب یایدن به و افتاد هم یرو یخواب یب از چشمام

 

 به توجه یب و گرفتم آشپزخونه تو خدمتکار از رو صبونه صورتم و دست شستن از بعد و شدم داریب خواب از یکرخت با صبح

 .شتافتم ایلع اتاق سمت به مشتاقش نگاه

 



 ساعت دو تا داشتم، یخاص شوق و استرس.. بود صبح7 ساعت انداختم، بودم کرده فراموش شبید که ساعتم به ینگاه راه یتو

 بهتر؟ نیا از یچ و شهیم من یشرع زن قانونا و رسما ایلع گهید

 

 ..بود شده پهن تخت یرو هیگر از کرده پف صورت با ایلع.. شدم وارد و انداختم ایلع در یتو و قفل

 ..نگاهم تو خورد گره نگاهش شدو بلند جا از زده وحشت و عیسر که دادم تکونش

 

 : گفتم که کرد نگاهم مظلوم و نشست جاش یتو 

 ؟؟؟؟؟ینیبب مامانتو یخواینم مگه ا،یلع شیه_

 : گفتم بهش داد تکون شوق با سرشو

 ...نتتیبب خوادیم دلش یبدجور مادرتم چون یخوایم که معلومه خب_

 : دادم ادامه یبدجنس با و

 ...تو یدور از افتاده مارستانیب تخت رو خدا بنده_

 ابر مثل بزنه پلک نکهیا بدون.. اومد در لرزه به دستاش و شد خشک نگاهش نم،یبب و العملشعکس تا صورتش یتو زدم زل و

 من آوردنش دست به یبرا کردم؟یم کاریچ اما. دستاش لرزش و دردآلود نگاه نیا از ومدیم درد قلبم نکهیا با.. دیچک اشکاش بهار

 هه بکشم آدم شده یحت.. کنمیم یکار همه

 : کرد التماس و زد چنگ دستمو

 ده،ید زخم است سالخورده مامانم نکن من با نکارویا کنمیم التماس کنمیم خواهش مامانم، شیپ برم بذار قرآن ترو فرزام فرزام،_

 ششیپ برم بزار اما کنمیم یبگ یهرکار شکنهیم و کمرش ییآبرو یب از ترس و من یدور داغ کنهیم مرگش دق داداشم یرفتارا

 .رمیگ یم شیآت دارم یلعنت برم بزار ایلع جون فرزام

 یجلو و کردم درست یا لقمه منتظرش نگاه به توجه یب دادمو نشون متفکر خودمو چشمام تو زد زل یاشک یچشما با مظلوم

 .گذاشت دهنش یتو و گرفت دستم از رو لقمه که کردم نگاهش اخم با و منتظر گرفتم، دهنش

 

 : گفتم و زدم یلبخند

 !اما.. سازمیم براش یراحت و شیاسا از پر و دقدقه یب یزندگ هی یحت مامانت، شیپ برمتیم خب یلیخ_

 یب ینطوریا خوامینم ،یرسیم خودت به و یپوشیم یروشن رنگ و خوشگل لباس ن،ییپا میریم االن نیهم! داره شرط ایلع اما 

 و عقد خطبه و میبر تو منو منتظر عاقد االن نیهم! باشه مونیزندگ روز نیبهتر قراره امروز نمتیبب رفته رو و رنگ و حال

 ..بخونه

 

 ایلع

 

 نیا از فرار یبرا ندارم ینجات راه چیه یاونجور اما کنه؟؟؟ عقد منو خواستیم.. بست خی رگام تو خون عاقد کلمه دنیشن با

 ..عمارت

 ..جاست نیهم فاجعه عمق و ندارم هم یا گهید چاره

 یرفتارا و مشکالت بار ریز که خسته و ضیمر مادر هی جز نداشتم، یا هیسرما و پول چیه که بودم خورده دست دختر هی من 

 .شدیم خورد داشت بود میمفنگ یبابا لنگه که رتمیغ یب برادر ستیناشا

 



 من که کنهینم باور یکس ام هرزه دختر هی نظرشون به جامعه نیا یتو من بده نجات غول نیا دست از منو شدیم موفق اگه یحت

 ...ده؟یم گوش و من حرف یک... شدم تیاذ دم،ید آزار و شده تجاوز

 یرسوا و کنه باز سر مبادا که دادم قورت گلومو یتو بغض دادمو تکون یسر دیلرزیم یپناه یب از وجودم تمام نکهیا با پس 

 .کنه عالمم

 

 فرزام

 

 

 

 ..خوندیم من یبرا رو خطبه داشت عاقد و میبود نشسته عقد سفره سر.. گرفتم ازش رو بله راحت انقدر که شدینم باورم

 لم؟یوک بنده ایا اورم؟یب در ییرضا ایلع خانم دائم عقد به شمارا لمیوک بنده ایا راد فرزام یآقا جناب_

 

 ..دیبوس و دومون هر یرو زدو دست برامون شوق و شور با فرزانه که دادم یبلند بله رسا یصدا با

 از بعد..  نداشت من از رو ایلع گرفتن توان یچیه حاال شدینم پاک چهرم از لبخند شد من مال شهیهم یبرا ایلع یراحت نیا به

 . رفت حال از دستام نیب که بودم ایلع جونیب جسم شاهد اما  دمشیبوس قیعم فرزانه وجود به توجه یب و رفتم جلو عاقد رفتن

 .شه تموم دکتر نهیمعا تا زدمیم دور رو مارستانیب یرو راه 

 

 : گفت و اومد رونیب دکتر بالخره

 ..حساسه یلیخ شونیروح طیشرا دیکن وارد بهش استرس کمتر دیکن یسع اما.. بارداره خانومتون راد یآقا گمیم کیتبر_

 

 ا؟یلع و من ی بچه بچه؟!! من یخدا یوا.. بود مونده باز دهنم

 .دمیکش آغوش به و دکتر و دمیخند یخوشحال از مستانه

#part_37 

 ایلع

 

 ..کردم باز و رمقم یب و حال یب یچشما

 اتاق رونیب از یا خنده قهقهه و بودم مارستانیب دیسف اتاق یتو کردم باز دوباره و بستم محکم و چشمام.. زد و چشمم یدیشد نور

 شدم دستم یتو سرم متوجه تازه و زد یسوز دستم که شدم بلند جام از عیسر ومدیم

 

 همه و دهیکش آغوش به رو یدکتر که دمید رو یفرزام و کردم باز و اتاق در و اوردم درش یاروم به دستم از توجه یب

 ...حرکاتشن محو پرستارها

 

 داره؟ دوستم انقدر یعنی عقدمونه؟ بخاطر خوشحاله؟ انقدر چرا

 !مرد نیا است وونهید کرده؟ بغل و دکتر چرا پس



 ..چشمام تو زد حلقه اشک و افتاد مامانم به ادمی... کنه ریبخ نیا با و من آخرت خدا

 :زدم صداش

 ..فرزام_

 اتاق تو اومد و کرد ول و دکتر.. زد یلبخند و طرفم برگردند سرشو عیسر

 بود گردش در شکمم و من صورت نیب چشماش مدام ذوق با

 ؟یچ یعنی! شد گرد چشمام

 : گفت یربط چیه و  مقدمه یب فرزام 

 من ههیشب بود پسر باشه تو ههیشب شد دختر اگه بچمون خوادیم دلم ایلع_

 

 : گفتم و زدم اش احمقانه افکار به یپوزخند

 دقم یخوایم مامانم؟ شیپ یبریم منو یک.. دارشم بچه ها حاال حاال ندارم قصدم اد،ینم خوشم بچه از من! بچه؟ تا کو حاال اوه_

 ؟یبد

 

 ...بزنه کتکم داشتم انتظار یحت که رفت هم تو چنان فرزام یاخما

 : دیغر

 ایلع بده جواب هان؟؟؟؟ باشه من از که یا بچه ای ادینم خوشت بچه از_

 

 گفتم دلم تو

 "دیندار مردا شما از چکدومیه ،یندار محبتم اقتیل یحت تو باشم داشته یا بچه یروان تو از خوادینم دلم اصال"

 :گفتم پس  نداشتم و گفتنش بلند جرعت اما

 شم دار بچه خوادینم دلم کمه سنم کال من آخه؟؟؟ زدم یحرف نیهمچ یک من فرزام؟ ویچ همه یریگیم خودت به چرا بابا یا_

 ؟؟؟یدیکش شیپ تو که بود یبحث چه نیا اصال... ارمیب بچه بتونم که ستین خوب یاونقدر حالم هنوز منم ادهیز فنگش و دنگ بچه

 ندارم؟ خبر خودم و دارم بچه نکنه

 

 و لباسات حاالم دارم نظر ریز و زیچ همه من  فهممینم خرم نکن فک.. دوپهلوئه حرفات همه!  ایلع یشد دراز زبون یلیخ:فرزام

 میدار دیخر یکل کن عجله.. یشد مرخص میبر بپوش

 

  نشست صورتش یرو یقیعم لبخند و

 :گفتم

 پرپر چشمت جلو دارم من ادیم دلت چطور! مثال مامانم شیپ میبر میخواستیم ؟یکرد مسخره منو فرزام ازدواج؟ دیخر د؟یخر_

 ..که شمیم

 بود نمونده یزیچ خشنش یخو اون از بودو شده بیعج امروز زد یتر یانرژ پر لبخند فرزام

 

 ضمن در.. میدیم بهش خوبم خبر دوتا مامانت دنید میریم شبم بپوش و لباسات تو:فرزام



 

 ..!دهیند یزایچ حق به! عجبا طنت؟یش و یوحش فرزام..! کرد نگام طنتیش با

 

 "یشد دار بچه هم یکرد ازدواج هم روز هی تو اخانومیلع مبارک شدنت مامان"

 ...رفت رونیب و دیخند قاه قاه و

 ...من یخدا ؟?شم؟یم مادر دارم من! شدم منجمد اما من

 بود؟ یافتضاح چه وسط نیا گهید نیا

 ..کنهیم نابود رو بچه نیا اش انهیوحش یخو نیا با فرزام

 شه؟یم بزرگ داره من بدن تو زنده یکوچولو موجود هی االن یعنی.. کردم نوازش گذاشتمو شکمم یرو دستمو

 ...کن ولش آه...... ام بچه که بد چه

 دلم قهیدودق نیهم تو خخ.. گذاشتم شکمم یرو دستمو دوباره... ادیب فرزام تا نشستم تخت یرو و دمیپوش لباسامو زدمو یلبخند

 براش کردن صحبت به کردم شروع دلم تو بود شده تنگ براش

 

 فرزام

 

 ! شدم مواجه العادهخارق صحنه هی با اما شدم بود توش ایلع یاتاق وارد

 کردیم زمزمه لب ریز و کردیم نوازش و شکمش چشمش تو زده حلقه اشک و قیعم لبخند با ایلع

 ... بود راحت یلیخ رهیم بچه صدقه قربون داره نکهیا حدس

 لبخند براش عشق با یطور االن اما.. کاشتم شکمش تو زور به که یا بچه باشه، داشته دوست رو بچه اون ایلع شدینم باورم

 .. بود آور تعجب خودم یبرا که شد خارج لبام نیب از یآه و.... زد چنگ قلبم به حسادت که زدیم

 ...نکرد حس منم حضور اصال که بود بچه با صحبت غرق اونقدر
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 ..باشه العاده خارق حس هی من یبرا تونستیم نیا

 

 .نبود فیتوص قابل یحت که یاونقدر

 ..زدم صداش و رفتم کینزد

 

 .میکاردار یلیخ که پاشو!جونش مامان گهید بسه-

 .زدم بهش طنتیش با یچشمک هی آخرشم

 

 ..گرفتم دستم یتو دستشو شدو بلند عیسر



 

 ایلع

 ..داشتم فرق خودم شهیهم با من گهید حاال از..میشد خارج مارستانیب از فرزام دست یتو دست

 

 ..بود ساخته برام فرزام که یا بچه مادر..شدم مادر

 

 ..اومدن سمتمون ب بود صورتشون یرو پهنا به که یا خنده با بهنام و فرزانه میدیرس در دم

 

 :زدیم حرف غیج با کردو بغلم فرزانه

 

 ..خوشحالم چقدر که یدونینم..زدلمیعز گمیم کیتبر..یاله من برم قربونش یوا_

 

 ..گفت کیتبر اومدو سمتم بهنامم

 ..شدینم محو صورتش از خنده انداختم ینگاه مین فرزام ب

 

 :گفت اوردو شکمم یرو اروم دستشو فرزانه

 !خودت مثله..کوچولو جوجه نیا بشه ناز چقد_

 ..میدیخند بلند یباصدا هردومون

 ..میرفت عمارت سمت ب

 

 .شدن عمارت وارد سرمون پشت ام فرزانه بهنامو

 .بود تر مرتب زویتم شهیهم از خونه 

 .شدم باخبر اومدن از رترید یول بودم بچه نیا مادر من..خودم بجز داشتن خبر همه که انگار

 

 ..کردیم تماشا لذت با وفرزام زدمیم حرف باهمه لبخند با منم..گفتن کیتبر بهمون و اومدن جلو یباخوشرو همه خدمتکارا

 

 بهنام

 .گردمیبرم یزود نیبرس کاراتون ب شمام..دارم کار کمی خونه برم من..زیعز بروبکس-

 .میکرد یخداحافظ بهنام با همه

 ..کرد بدرقش در دم تا فرزام

 

 ..نمیبب چشماش یتو رو یخاص شعف تونستمیم بود خوشحال یلیخ فرزانه



 

 :اومد کنارم

 ..یلیگیج اون واسه میکن دیخر یکل دیبا!یبش سرحال ریبگ دوش هی یخانم پاشو_

 

 ..کردیم ذوق من یبرا بیعج یول..داشت بچه دوتا که خودش..گرفت خندم حرکاتش از

 

 ..زدم قهقه بلند یصدا با

 !دادیم ریتغ رو هممون ندهیا که یا بچه یبرا بودم خوشحال. دیخندیم بامن فرزانه

 

 .کردیم نگاه بهم مبهوت ماتو که دمید  فرزام

 .خونس پخش خندهام یصدا که منم نیا باشه نشده باورش که انگار

 

 :گفت اروم فرزانه

 ..فعال  برسم کارام به برم منم گهید خوب_

 

 ..شد کمینزد بود زده زل بهم که یهمونجور فرزام

 .کردیم ییخودنما یبدجور دستش کی دویسف یدندونا که دیخندیم نیهمچ

 

 فرزام

 !؟یکن استراحت کمی یخواینم_

 

 .دادم جواب اکراه با

 ؟یچ مامانم پس فرزام-

 

 خب؟ یبد بهم قول هی دیبا فقط..ششیپ برمتیم امشب_

 

 .قبول باشه یهرچ باشه-

 

 .گرفت خندش حرفم نیا از

 

 ..بردمتیم زودتر یشیم خوشحال نقدریا مادرت دنید با که دونستمیم اگه.بکنم یهرکار تیخوشحال واسه حاضرم من ایلع-

 



 .فرزام

 فقط نهینب مادرشو ایلع که کردم یهرکار من.زدمیم حرفارو نیا یچجور که بودم مونده هم خودم..کرد سکوت حرفم نیا از ایلع

 ...بود دادنش دست از ترس بخاطر صرفا

 

 ..میبود اماده مون هرسه ایلع و فرزانه منو بودو شده شب

 

 ..دمیخند و میگفت و میبود زده گپ یکل امروز

 

 .نهیبب مادرشو ایلع بود قرار امشب

 ..بود داده انجام بهنام هارو یهماهنگ تمام

 

 رو؟ بچه اون ایهست؟ ادشی منو اصال مادرشه آغوش یتو که یوقت ای.کنم نگاه مادرش یچشما یتو تونسمیم چطور

 

 ..شدیم میحسود بچه اون ب محبتش به یحت که یاونقد.بودم داشتنش دوس ضیمر نقدیا چرا

 

 ..رفت رونیب عمارت از همه از زودتر ایلع

 ..برگردوندم خودم سمت ب گرفتمو محکم کمرشو و دمیدو دنبالش

 

 ..یباش اروم کنمیم خواهش ازت!ستین خوب برات اصال یروح فشار که گفت دکتر زمیعز ایلع_

 .ادیب ایبدن سالم دیبا بچمون

 

 .داد جواب انزجار با

 .باشه_

 

 .یایب راه باهام توام نکهیا شرط به.کنم درست مامانت یبرا مفرح و یعال یزندگ هی دمیم قول بهت من گفتم اروم

 

 ..داد تکون سرشو قبول نشونه به

 

 .گزاشتم شیشونیپ یرو یاروم بوسه

 

 ..بودن منتظر بهنام نیماش یتو در دم بهنام و فرزانه میرفتیم در سمت به

 

 ..ادیب شیپ یچ قراره که دونستمینم خودمم



 ....میشد سوار و دمیکش یقیعم نفس
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 ..کرده هماهنگ ایلع مادر با که بود گفته بهم بهنام

 

 

 .بود شده رهیخ جلو به..بزنه حرف بامن یا کلمه نکهیا بدونه مبهوت و مات ایلع

 ..گذرهیم فکرش یتو یچ که دمیفهمیم االن خواستیم دلم

 

 اجان؟یلع: _زدم صداش یآروم لحن با

 

 .برگردوند سمتم به نگاهشو

 

 بله؟_

 

 !نرها ادتی قولت-

 

 .باشه گفت برگردوندو سرشو

 .بود نیهم بخاطر نشمیسنگ سکوت کنهیم خفش داره بغض که بفهمم تونستمیم

 

 .میدیرس یمیقد محله هی به میکرد یط بود که ینیسنگ و یسخت هر با رویمس

 !نبود ایلع خونه که نجایا اه

 

 .اومد رونیب عجله با ایلع شدم ادهیپ

 :گفتم اروم

 .زمیعز کن صبر_

 

 ایب بهنام-

 

 .شد ادهیپ بهنام



 داداش؟ جونم_

 

 !ستین خونشون نجایا یکرد مسخره کردم زمزمه گوشش در

 

. دادند ازدست اموالشونم نموندتمام محله اون یتو براشون آبرو که ها چارهیب نیا اتفاقات اون بعد یخبر یب جا همه از داداش_

 .تنهاست نجایا مادرش االنم نجایا اومدن

 

 ..انداختم نییپا سرمو و بکوبم وارید ب سرمو خواستیم دلم خجالت از

 

 .کردنیم پچ پچ باهم فرزانه اویلع

 ..زد شونم یرو بهنام

 

 .زنمیم صدات شد ازین اگه فرزام این داخل تو فقط.هستم من!نباش نگران_

 :گفتم کردمو هم تو اخمامو

 ؟یچ ینی شهیم مگه_

 

 که ینیا از یچ همه نزار.فرزام کن گوش شده که بارمی واسه حرفم به دوننیم اشونیبدبخت باعث تورو نایا بابا..دیخند اروم بهنام

 .بشه بدتر هست

 

 .فشردم بهم دندونامو باخشم

 

 .کردم مشت دستمو و برگدوندم رومو

 

 !یچ همه به یزد گند تو یلعنت بهنامه با حق کردمیم تکرار باخودم

 

 .رفتن کردو ارومم کمی ارومش لحن و یدلدار با بهنام

 

 ایلع

 

 ..زدمیم نفس نفس میشد در کینزد

 ..یکرد نرم پنجه و دست یزایچ چه با من بعد که رمیبم..من چارهیب مامان

 

 !یبر خوبمون محله اون از یشد مجبور یحت که یاونقد



 

 ..دراورد صدا ب درو زنگ فرزانه

 

 ..دیکش طول یا هیثان چند

 :دمیشن رو زن هی ریپ و خسته یصدا

 

 اومدم_

 

 :زدم ادیفر.کنم کنترل خودمو نتونستم گهید.زدم هیگر ریز هوا یب

 !مامان_

 

 بود؟ من مامان نیا.شدینم باورم اصال.شد باز در

 

 .بود افتاده گود رچشماشیز..بود چروک و نیچ از پر صورتش تمام و  سرداشت به دهیپوش یدیسف چادر

 ..کردم مرگ یآرزو وجودم تمام با لحظه بوداون شده دیسف موهاش تمام

 

 .کردم پرت بغلش تو خودمویحرف چیه بدون

 :کردیم هق هق بلند یباصدا

 ؟یکجابود مادر،تو کردم دق..بشم چشمات یفدا..برم قربونت یاله_

 

 ..میافتاد نیزم یرو در یجلو دوتامون.کردیم نوازش صورتمو

 

 ..کردنیم هیگر ما یپا پابه صحنه نیا دنید با بهنام و فرزانه

 

 ..دمیکشیم دست مامانم صورت به

 ؟یشد نقدشکستهیا چرا  رهیبم اتیلع یاله رمیبم برات من یاله..مامان_

 

 ..زدم زجه تونستمیم تا گزاشتمو نشیس یرو سرمو

 

 .بود شده گم هم یتو هردومون یها هیگر یصدا

 .میش بلند کردن کمک فرزانه با اومدو رونیب خونمون از انسالیم زن هی

 . بود زده زل بهم اونم داشتمیبرنم چشم مامانم از میرفت خونه داخل



 

 .بود سکوت در غرق جا همه

 

 :گفت بهنام و فرزانه به رو مامانم

 .نیاومد خوش_

 

 ..بود نرفته ادشی شیمهربون بازم بدش حاله نیا با

 

 .کردن تشکر یخوشرو با بهنام و فرزانه

 

 :کردم بوسه غرق مادرمو

 

 !باشم خودت شیپ همش!باشم شتیپ روزا اون مث خوادیم دلم مامان_

 .کنم هیگر بودم دور ازت که ییها هیثان تمام اندازه به و بمونم کنارت..خوادیم دلم

 

 :گفت مهربونش بالحن

  کرده؟ تتیاذ!یشد الغر چقد!مامان عروسک_

 

 :دادم قورت بغضمو

 

 .خوشبختم باهاش من.داره دوست یلیخ منو.هیخوب ادم اون!مامان نه_

 

 ...کرد شتریب شویگر شدت حرفم نیا

 

. .... 
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 آشپزخونه از حرف یب فرزام

 ...زد رونیب

 

... 



 سرش شب یها مهین تا بود گفته... بود نگشته بر و بود رفته که بود وقت یلیخ فرزام. بودم دهیکش دراز تخت یرو حالیب و کسل

 ..شلوغه

 

 .شد باز شدت به اتاق درب که بودم فکر یتو

 

 ..نشستم جام یتو و دمیکش یگوشخراش غیج

 

 .شد دارد زلزله مثل فرزانه

 

 :فرزانه

 خودمه، عروس بشه دختر اگه خانوم ایلع باشما گفته براش، رمیبم من که یاله چطوره؟ عمش عشق ین ین مامان سالم غیج_

 ..ارمیم ایدن به براش کوچولو دختر هی ضرر جهنمو شد پسرم

 

 :کردم پرت فرزانه سمت به و بالشتم و دمیخند

 

 !یا وونهید تو فرررزانه_

 

 : گفت و انداخت تخت یرو کنارم و خودش و کرد یا خنده فرزانه

 

 یوارید چهار نیا تو میدیپوک بابا، رونیب میبر ایب پاشو ایلع_

 

 ...فرزام خب... زهیچ اما، ام،_

 

 :دیپر حرفم وسط فرزانه

 

 !گرفتم اجازتو اون از_

 

 :دمیخند یخوشحال با

 

 ..میبر بزن پس ؟؟؟یجد_

 

... 

 ..میدیخر شکمم تو ین ین یبرا یآب و یصورت یکوچولو لباس چندتا و میگشت پاساژا یتو شام موقع تا



 

 ! دختره بچه کنهیم فک چرا دونمینم حاال! خودشه عروس گفتیم و رفتیم اش صدقه قربون مدام فرزانه

 .... 

 ... میداد سفارش وغذا مینشست زیم سر دم،یشد یکیش رستوران وارد

 

 من، مبهوت چشمان مقابل و داد بهم رمزشو شماره و کارتشو فرزانه.. خورد زنگ فرزانه لیموبا هوی بخندمون و بگو وسط

 ! رفت و شد نشیماش سوار

 

 .کنهیم پا به امتیق بفهمه فرزام اگه یوا رفت؟ و گذاشت تنها منو چطور.. بود مونده باز دهنم

 

 دوباره کرد وادارم و دیچیپ مشامم یتو غذا آور اشتها و خوش یبو اوردن، رو غذاها لحظه همون اما برم، که پاشدم زیم سر از

 .نمیبش جام سر

 

 .. نشست زمیم سر یکس کردم حس که خوردمیم غذامو سرعت به داشتم

 

 

 فرزام

 

 ... بود کرده رزرو زیم توش یاحمد یاقا که یرستوران داخل میرفت و میشد ادهیپ نیماش از

 ... باال طبقه سمت کردن مونییراهنما کراستی

 .. میداد سفارش و مینشست زیسرم

 .. بودم ایلع فکر تو من اما بود، خودش کار به سرش یهرکس

 .میایم ایلع با حتنا یبعد بار باشه خوب غذاش اگه بود یخوب رستوران

 

 ... کردم نگاه اطرافمو و گردوندم یسر

 زده رونیب شال از جذابش و براق یموها... بود نشسته یجوان پسر یرو روبه ییموطال دختر... انداختم نییپا طبقه به هم یچشم

 ..بود ایلع مثل اندامش و موهاش اما دمیدینم رو اش افهیق بود،

  

 ! نمیبیم ایلع هیشب زویچ همه رمیم هرجا پوف

 

 .زد خشکم بود تهینش نییپا طبقه که یدختر افهیق دنید با اما برگردونم سرمو اومدم

  

 ...من اطالع بدون! شب موقع نیا نجا؟یا ایلع



 

 ..   اومده شیپ یمشکل باردارم زن یبرا گفتم کردمو احمد از یسرسر تشکر.. شده قرمز تیعصبان از صورتم کردمیم حس

 ......رسوندم زیم اون سر باال سرعت با خودمو
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 ..باشه من یایلع نیا که کنم باور تونستمینم هنوزم

 .شدم زیم کینزد

 ..دیپر جاش از برق امثیلع.دمیکوب زیم یرو و مشتم

 

 ..فرزام..فر..ف_

 

 :دمیکشیم عربده فقط و بودم انداخته سرم یتو صدامو

 

 !شهیم بزرگ داره نکبتت وجود تو منه بچه اون فیکث آشغال ببند فتویکث دهن_

 

 ایلع

 

 ..کنهیم اشتباه داره کنم ثابت بهش یچجور حاال..ایخدا بود یتیبیمص چه گهید نیا..بود کرده خی تنم تمام

 

 ..اومدم بخودم فرزام محکم یلیس با سوخت لبم ی گوشه کردم احساس لحظه هی

 

 .جداکنن آرمان از و فرزام کردنیم یسع و بودن شده بلند رستوران تمام. داد پرت هوا تو موشک مثله زویم

 

 .کن ولم راد یاقا ییکنیم اشتباه ییدار.زدیم ادیفر باالتماس آرمان

 

 .کردیکارمینجاچیا روز وقت نیا فرزام اصال.بودم شده جیگ و رفتیم جیگ سرم

 

 ..یموندیم تو اگه یلعنت ی فرزانه

 

 .شدن داخل رستوران ینگهبان بالباس دونفر

 ..زدیوم ارمان خوردیتام زدویم کنار ومدیم سمتش که یهرکس فرزام



 

 ..کشمتیم خودم..کشمتیم!ها؟ یکردیم یغلط چه  یداشت یدونیم چیه!حرومزاده اشغال_

 

 ..بود خون غرقه سروصورتش تمام بودو گزاشته نیزم یرو سرشو ارمان...کردن جداشون ازهم زحمت هزار با نگهبانا

 

 ..بزنم حرف یحت تونستمینم کردمیم نگاه فقط

 

 .اومد بودسمتم شده سرخ خشم از که یا افهیباق فرزام

 

 ..دیکشیم در سمت ب منو برده هی مثله گرفتو قموی

 

 ینی انتیخ دمیادمی بهت من؟ به اونم انتیخ خونه تو بندمتیم سگ مث بعد ب نیا از.یلعنت ایب راه رزه.ه ی دختره کنمیم ادمت_

 ..یچ

 

 ..زدمیم غیج هیگر با دادمیم فشار دستشو

 

 ..یکنیم فک اشتباه یدار فرزام قسم مامان بجون_

 

 . زدم زجه

 

 . بود شده کر انگار فرزام اما

 

 ..دمیشنیم دوروبرمو یصداها

 

 .کن اقاولش_

 ؟یدار چارهیب دختر نیا با کاریچ

 

 ..گرفته مچشو کرده انتیخ بهش طرف بابا+

 

 ..یدیکش گند به رستورانو بده خسارت سایوا اقا زدیم داد سالن ته از یکی

 

 :دیغر باخشم برگشت فرزام

 



 ...رو خونه هرزه نیا کن جمعش جلوت ندازمیم سگ مث خسارتتو_

 

 ..عقب یصندل یرو داد پرتم کردو باز نویماش درو

 .کردم نگاه بهش باالتماس

 

 !فرزام_

 

 ..شو خفه_

 

 !لعنت آرمان تو به لعنت.فرزانه بهت لعنت.شدیم نابود داشت میزندگ بمونم ساکت تونستمینم

 

 ..بافرزانه فقط من..من یکنیم اشتباه یدار بخدا فرزام_

 

 :دیغر دوباره

 ..دمید دمیدیم دیبا که و یزیچ اون یشوعوض خفه گفتم بهت_ 

 

 !شهیم یچ یعنی ایخدا..افتاد شماره ب نفسام

 

 !منفجربشه نیماش موتور ممکنه هرلحظه کردمیم فک که رفتیم باسرعت یبحد..میبود عمارت کینزد

 

 ..کنم تموم تورو کار اول نهیا واسه فقط اومدم کردم ولش اگع زارمیم راحت خودتو مثله اشغال اون نکن فک_

 .سراغش رمیم

 

 .بود تنم یتو یبد ضعف احساس

 ..میدیرس عمارت ب

 

 ..دمیکشیم یباال اتاق سمت ب بودو گرفته و مانتوم قهی عمارت داخل تا

 

 .نیزم یرو داد پرتم انهیوحش میدیرس که اتاق ب

 

 . دیکوب بهم محکم درو

 .شد خراب سرم رو ایدن خوابوند گوشم تو که یلیس با



 

 !کنمیم ادمت حاال_

 

.. 
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 .بود سیخ صورتم تمام زدم زل بهش التماس با

 

 ..من. بدم حیتوض برات بزار..فرزام_

 

 .دنیکش عربده ب کرد شروع

 ...سرم یتو شدیم پخش صداش..بودم گرفته محکم گوشامو که اونقد

 

 کنم؟ اخفتی یشیم خفه_

 

 :گفتم باانزجار و گرفتم بازوهاشو بلندشم کردم یسع

 

 ..کن گوش بهم توروخدا_

 

 .نیزم یرو داد پرتم تر انهیوحش نباریا

 ..دمیکش یفیخف غیج درد از

 

 .گزاشتم بود گرفته درد یلیخ که پهلوم یرو دستمو

 

 :دیکشیم ادیفر توجه یب فرزام

 

 ؟!ها نشیبیم که چندوقته بگو!یعوض بزن حرف_

 

 ..دادم قورت باصدا دهنمو اب ترس از اومد سمتم بامشت

 

 ..دادمیم جون داشتم لگدهاش مشتو ریز..دیکوب بازوم ب مشتشو



 

 ..کردم حلقه شکمم دور دستمو

 

 !بچم.کن ولم_

 

 ..گرفت فاصله ازم جمله نیا باگفتن

 

 :دیغر

 

 !ستین تو بچه اون شو خفه_

 !یریم یکنیم گم گورتو بعدشم..یاریب ایدن ب سالم بچمو که یتاوقت یمونیم خونه نیا تو!منه ی بچه

 

 .بود دراورده صدا ب وجودمو بند بند درد

 :گفتم باناله

 ..نکردم یکار من یول..یول_ 

 

 .بلندشد هقم هق یصدا

 .رفت رونیب زدو پام ب لگدشو نیاخر فرزام

 !زهیبر رونیب سرم از که االنه مغزم تمام کردمیم احساس که دیکوب بهم درو یجور یول نکرد قفل اتاقو در نباریا 

 

 ..یشاهد خودت تو نکردم یکار من!یگناه چه به ایخدا

 ..اگه یچ باشه شده شیطور بچم اگه

 

 ..نداشتم بلندشدن ینا یحت و بودم افتاده اتاق گوشه.کردنیم درد یلیخ پهلوهام شدمیم ونهید داشتم

 

 .دادمیم خبر فرزانه ب دیبا

 

 .....دمیکش بود تخت طرف اون که تلفن سمت زحمت باهزار خودمو
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 ....رفتم هوش از و دیچرخ سرم دور ایدن دیرس تلفن میس به که دستم

 



• .........• .........• .... 

 

 ..کردم باز اروم چشمامو

 زد و چشمم یدیشد نور

 

 دمید رو اطرافم بهتر کرد عادت چشمم که یکم

 

 !بودم شده یبستر مارستانیب یتو معلوم قرار از

 

 !متنفرم مارستانیب از اوففف

 

 ..دادم دست از تختا نیهم از یکی یرو زمویعز یبابا

 

 ...!شد آب دلم و زدم زار براش ها نجایهم

 

 کرد یدیشد و بد سوزش دلم ریز اما شدم زیخ مین جام یتو

 

 :دمیکش یدردناک و بلند غیج

 

 ..اخ...کمک یا یا_

 

 شد وارد متورمش و سرخ یچشما با فرزام و شد باز شدت به در

 

 ..شد انینما یاشک یچشما با فرزانه قامت هم سرش پشت
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 ...بشم کش دراز کرد کمک و رسوند بهم عیسر رو خودش و زد کنار رو فرزام فرزانه،

 

 :زدم هق

 

 !!!دارم؟ درد انقدر چرا شده؟ چم فرزانه_

 



 انداخت ینگاه فرزام به ترس و استرس با و دیپر رنگش فرزانه

 

 ...گفتینم یچیه و بود برده فرو  اش قهی یتو رو سرش کالفه فرزام

 

 !بودم شده کالفه گهید

 

 ندارم؟ خبر خودم و رمیمیم دارم نکنه مرگمه؟ چه نمیبب بزن حرف فرزانه،_

 

 ..نداشت دادن جواب قصد که انگار فرزانه

 

 :زدم غیج نفرت و حرص با و فرزام سمت به کردم رو

 

 حالش چطوره؟؟ حالش بچم.... بچم.... بچ... ب.... چمه؟؟؟ دارم؟ یمرض چه مرگمه؟ چه بگو تو فطرت پست رحم   یب_

 ؟؟!خوبه

 

 ...کرد ترک منو اتاق سرعت به  یکالم ای اشاره چیه یب ،ییصدا چیه یب فرزام

 

 : اومد حرف به فرزانه که بودم بهت یتو هنوز

 

 نیا رتیتقد ام تو.... آدمه ر  یتقد از یجزئ اما ناگوار هرچند که وفتهیم یبد یاتفاقا هی اوقات یگاه یدونیم... خب... ایلع: فرزانه

 .....بود نیهم سرنوشتش و ریتقد.... نمونیب ادیب که نبود قسمت هم بچه اون.. بود
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 برگشتم فرزانه سمت به بهت با.. ستادیا لحظه کی یبرا زمان

 

 ... بود افتاده لکنت به زبونم و بود اومده در لرزه به پام دستو

 

 شده چش بچم... کنمیم دق دارم...! بچم بود؟ یچ... یچ منظورت... منظو.. نمیبب بزن حرف درست.. ؟یگیم یدار یچ فرزانه_

 هان؟؟؟؟؟

 

 ...کنه ارومم کرد یسع د گذاشت ام شونه یرو ،یدلسوز و یمهربون با رو هاش دست فرزانه

 



 ...!نبود بشو اروم گهید ایلع اما

 

 گمینم بهت یچیه وگرنه.... برم قربونت باش اروم ا،یلع باش اروم:  فرزانه

 

 بشم زدنم حرف مانع تا گرفتم گاز رو زبونم.. دیتاب دلم یتو یدیام نور

 

 بشنو صدامو ایخدا.. باشه سالم بچم کنمیم نذر ایخدا

 .. دارم دوستش چقدر یدونیم خودت.. 

 ...شدم وابسته بهش

 

 :زد زب یمشهود ی  کالفگ با و دیکش یقیعم نفس فرزانه

 

 ...ک دونستینم فرزام.... کن حاللم ذاشتمیم تنهات دینبا متاسفم.. بود من ریتقص...شرمندتم بخدا.. ایلع شد سقط بچه:

 

 ..!! دمیشنینم یچیه گهید د،یکش سوت سرم

 

 ...ختنیر به کردن شروع کهیچ کهیچ اشکام

 

 ...خواستیم مرگ یا ذره دلم

 شه؟؟یم تموم من یعذابا یک پس

 شه؟یم تموم پناهت یب یایلع درداس یک.. اااایخدا

 

 ...دیچرخ و دیچرخ ایدن و رفت یاهیس چشام

 

 ...مطلق یاهیس دوباره و

#part_57 

Va #part_58 

 "" "" فرزام

 

 بود کرده افت شدت به فشارش بود، شده یبستر مارستانیب اتاق یتو

 

 ..کردیم یقرار یب قلبم



 ؟یچ نخواد منو و شه داریب اگه

 

 ...من یخدا

 ...بدم بهش حیتوض اجازه نکهیا بدون تونستم چطور من

 

 فکر بدون

 

 بزنمش؟ اونقدر.. منطق بدون

 

 ...شد بلند ناله یصدا

 ...بشنوم و نامفهومش زمزمه تا کردم کینزد صورتش به سرمو 

 

 نه بچم نه نه،: ایلع

 تروخدا.. تروو.. ت دارم، اونو اونو فقط من نبرش، نه، بچم تروخدا:

 

 ... خودمو بچه یعوض من ،یلعنت من گرفت، بغضم

 ..  و تنم پاره

 .. کشتم و ام گوشه جگر

 

 .. ام احمقانه تعصبات بخاطر

 

 کنم؟ سر چطور وجدان عذاب نیا با من ایخدا

 

 ..دمیپر جام از کبارهی به ایلع دردناک غیج با که بودم غرق قمیعم فکر یتو

 

 "" "" " ایلع

 

 ..کردمیم هیگر و زدمیم غیج

 ستبر ی نهیس یرو شدم بلند یناخونا با

 

 ...نداختمیم چنگ

 ..متنفرم ازش



 

 باشم خوشحال تونمینم چوقتیه گهید که کنمیم احساس

 .....کنم یشاد و 

 ..بود حرام من به یخوش 
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 .. شد حلقه دورم فرزام یدستا

 

 .. زدمشیم جونم یب یدستا با

 

 یتو وجودمون به توجه یب

 

 :زدم داد مارستان،یب 

 

 چقدر؟ ؟؟؟؟یک تا ظلم اااایخدا_

 دارههه؟؟؟؟ کشش چقدر اتیلع مگه

 

 .. بچه اون وجود به بود خوش دلم

  گرمش وجود به

  

 ... کنم بوش کنم، بغلش خواستیم دلم

 کننننه لعنتت خدا فرزام

 

  یلعنت بخشمتتتتینم 

 

 .. کرد بغلم فقط حرف یب فرزام

 

  آغوشش تو کردم رها خودمو جون یب

 

 ..داشتم ازین

  

 .. گرم نگاه هی آغوش، هی مرد، هی گاه، کهیت هی به



 

 :زدم لب فرزام بغل یتو اروم و تیمظلوم با

 

 فرزااام_

 

  فرزام؟ دله جونه: فرزام

 

 ...دلم،دلم رم،یمیم دارم کنمیم احساس_
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 :زدم لب فرزام بغل یتو اروم و تیمظلوم با

 

 فرزااام_

 

  فرزام؟ دله جونه: فرزام

 

 ... دلم،دلم رم،یمیم دارم کنمیم احساس_

 

 نتونستم و گرفت اوج ام هیگر هق هق

 

 ...کنم کامل و ام جمله ی ادامه 

  

 احساس فرزام یقو یها بازو نیب

 

 .. داشتم ترس و ضعف 

 

 ..امیب رونیب آغوشش از خواستینم دلم اما

 

 ..خواستیم و بابام گرم آغوش دلم

  

 ! بابا برات شده تنگ دلم چقدر



 

 با یبردیم هم رو اتیلع کاشیا

 

 ..خودت 

#part_61  

 

 

 شدم رهیخ شستیم و اطیح داشت که مادرم به و بودم نشسته یصندل یرو

 

 شدمیم اب شتریب روز به روز من و گذشتیم نحس روز اون از هفته کی

 

 بشه راتییتغ خوش دست انقدر میزندگ کردمینم فکر چوقتیه دیشا

. 

 بشم فروخته برادرم دست به

 

 داره ایپارانو که بشم یکس زن

 

 ..بندازم پاهاش و دست ریز و بچم

 رو تنم ی پاره

 بهش بستمیم دل داشتم من

 

 داشتم قبولش اما نبودم عاشقش 

 ام بچه پدر عنوان به

 همسرم

 گاهم هیتک

  شدم، زده مردا ی همه از گهید.. امانشد

 بودم عقده از پر ی  رستانیدب بچه هی که یوقت اونم کرد، ولم شکل نیبدتر به که یعوض ارمان از اون

 

 کرد کمکم ابونیخ یتو بار نیاول یبرا که رو یروز هست ادمی

 

 شد ریدرگ باهاشون اون و بودن شده مزاحمم پسر چندتا

#part_62 



 

 اون و بودن شده مزاحمم پسر چندتا

 

 شد ریدرگ باهاشون 

 

 بستم، دل بهش ینوجوان اوج یتو

 

 شد؟ یچ اما.. شدم دوست باهاش 

  

 ..!دمید دوستم نیتر یمیصم با دست یتو دست اونو

 

 شدم خورد... شکستم یبدجور

 

 کرد رفتار یدست عروسک هی مثل باهام.. شکوند منو فرزام حاالم

 

 کرد ام حامله

 

 کشت خودش یدستا با رو بچمون و شکست و دلم

 

 رمیبگ طالق دیبا.. ببخشمش تونمینم من

 

 ..؟یچطور اما

#part_63 

 ..بده طالقم یراحت نیا به فرزام محاله

 

 بذار پام یجلو یراه هی خودت ایخدا

 

 ... محتاجتم یبدجور

 

 شدم اطیح وارد و شدم بلند جا از مامان یها زدن صدا با

 

 



 "" "" آرش"" "

 

 قرمز ییچشما و افتاده نییپا یسر با

 

 رفتمیم راه ابونیخ یتو 

 

 شد خیم نگاهم و آوردم باال رو سرم

 

 خنده با که دانشجو جوون چند یرو 

 

 شدن رد کنارم از یشاد و 

 

 نداشت ییمعنا چیه یزندگ روزها نیا

 

 یلعنت ادیاعت نیا از بودم، شده خسته

 

 ها شدن زده پس نیا از

 

 کرد،ینم حساب آدم رو من چکسیه

 

 وونیح من   ،یلعنت من   

 

 خدا..فروختم و تنم ی پاره خواهرمو،

 

 نبخشه منو 

 

 ی ایدن یرو به چشمم تازه انگار

 

 تیواقع داشتم و بود شده باز اطرافم 

 

 دمیدیم هارو 

 



 یتو بودم، یکس خودم یبرا یروز منم

 

 بود خودم کار   به سرم و خوندمیم درس دانشگاه 

 

 ... کرد نابودم کرد، خوارم که ناباب قیرف از اَمان اما

 

 که دمیدیم یمنجالب یتو رو خودم

 

 خواستیم ریش دل اون از شدن خارج 

#part_64 

 

 سمت به رو سرم و دمیکش یآه

 

 کردم بلند آسمون 

 

 فقط شکر، و معرفتت میکر اوس_

 

 برام کن یفرج هی خودت ،ینذاشت تنهام که ییتو 

 

 بودم غرق افکارم یتو که همونطور

 

 کرد برخورد یخانم شونه به ام شونه 

 

 افتاد نیزم یرو خانم اون یگوش و 

 

  شدن جدا اون از یگوش یپشت جلد و یباتر

 

  گذاشتم یگوش ی  باتر یرو رو دستم و شدم خم شرمنده

 

  نشست دستم یرو یگرم دست همزمان

 

 نگاه به خورد گره و اومد باال نگاهم



 

 رهیخ که ، ییبایز دختر ی  دیخورش 

 

 کردیم نگاهم 

 

 و برداشتم رو دستم دستپاچه و هول

 

 کردم یخواه عذر شرمنده 

#part_65 

 

 و برداشتم رو دستم دستپاچه و هول

 

 کردم یخواه عذر شرمنده 

 

 ی" بود من از اشتباه نداره یبیع" دختر

 

 شد رد کنارم از یجذاب لبخند با و گفت 

 

 مدهوش عطر یبو بعد یقیدقا تا

 

 استشمام مکان همون از اش کننده 

 شدیم 

 

 جام سر جیگ و منگ هنوز من و

 

 اون از که یریمس به و بودم سادهیوا 

 

 کردمیم نگاه کرد عبور 

 

 اون و جذاب لبخند اون شدیم مگه

 

 ...برد؟ ادی از رو رایگ و گرم نگاه 



#part_66 

 

 دیلرزیم نهیس یتو قلبم

 

 بود دهینلرز یکس یبرا چوقت،یه مه یقلب

 

 ...چرا دونمینم نمشیبب بازم خواستیم دلم

 

 ..شدم رفتن راه مشغول دوباره و دمیکش یآه

 

 „"" ""  فرزام"" "" "" 

 

 

 رو بالشتش و دمیکش دراز تخت یرو

 

 کردم بو هزارم بار یبرا 

 

 ..وقته چند نیا تو شدم دلتنگش چقدر

 

 گرمش حضور دلتنگ

 

 زاللش و یآب یچشما

 

 تنگ من یبرا دلت یعنی معرفت یب

 

 یگذاشت است هفته کی که نشده 

 

 ..؟؟ نامرد یرفت 

#part_67 

 

 تنگ من یبرا دلت یعنی معرفت یب

 



 .. ؟؟ نامرد یرفت یگذاشت است هفته کی که نشده 

 

 ا؟یلع یببخش منو شهیم یچ

 

 ..تونمینم ایلع بدون من نداره، دهیفا

 

 شده طاق طاقتم ارمش،یب برم دیبا 

 

 و زدم چنگ زیم یرو از رو میگوش

 

 برداشتم 

 

 به رو خودم عیسر و بلند یها قدم با

 

 و نشستم ُرل پشت رسوندم، نیماش 

 

 افتادم راه 

 

 در بعد قهیدق یا خورده و چهل

 

 بودم خونشون 

 

 ..یچ ای جلو برم که بودم مردد

 

 ببخشه؟؟؟ منو که بهش بگم یکنم؟چ کاریچ

 

 شدم ادهیپ نیماش از و کردم جزم و عزمم

 

 شدم منتظر و دمیکوب رو خونه  در  

 

 کردم حس ا،یلع گفتن" هیک" یصدا با

 



 اومد بند نفسم که 

 

 یتو ایلع شون  یپر چهره و شد باز در

 

 ..شد دایپ در چوب چهار 

#part_68 

 

 به ینگاه یدستپاچگ و تعجب با

 

 انداخت قرارم یب یچشما 

 

 اما کردم دراز صورتش سمت دستمو

 

 دیکش عقب عیسر رو خودش 

 

 نشست صورتم یرو غم غبار  

 ..ترسهیم ازم من، به لعنت

 

 "" " ایلع"" "

 

 نشستم و کردم خوش جا مامانم کنار باترس

 

 کردیم براندازم اش رهیخ نگاه با مدام

 

 و دادم قورت ترس با دهنمو اب

 

 انداختم مامانم نگران یچشما به ینگاه 

 

 کنه صحبت باهاش طالق راجب مامان که شد نیبرا قرار

 

 خر   از کرد اصرار یکل که هرچند

 



 ارمین زبون به و طالق اسم و نییپا امیب طونیش 

 

 هر و نحسه، طالق گفتیم مامانم

 

 ارهیم در لرزه به و نیزم طالق 

 

 من که یوقت داشت یتیاهم چه اما

 

 و تنگم یها شب مونس تنمو، پاره 

 

 .....مرد، نیا یپا و دست ریز 

#part_69 

 

 من که یوقت داشت یتیاهم چه اما

 

 و تنگم یها شب مونس تنمو، پاره 

 

 دادم؟ دست از رحمانهیب مرد، نیا یپا و دست ریز 

 

 ..کرد زدن حرف به شروع هیتمان با و آروم مامان

 

 رفتیم فرو هم یتو شتریب لحظه هر فرزام یاخما

 

 وحشتناک دوباره جذابش ی چهره

 

 منو که ییوقتا همه مثل بود، شده 

 

 شدیم یشیات چهرش و زدیم 

 

 باعث قرمزش، و ترسناک نگاه ی گلوله

 

 بشه جمع چشمام یتو اشک شد 



 

 رومه به رو که یمرد نیا از دمیترسیم من

 

 کنهیم رفتار یجور هی روز هر که یکس

 

 از یکم که ییصدا و حرص با فرزام

 

 : دیغر  چشم بود شده بلندتر معمول حد 

 

 من که نهیبب خواب ایلع مگه: فرزام

 

 یتو نمیشیم من حاالم بدم، طالقش 

 

 تا داره وقت قهیدق ده نم،یماش 

 

 یتو ادیب و کن   جمع و لشیوسا 

 

 .... یخوشگذرون و یمهمون بسه. مونیزندگ خونه سر   میبر که نیماش 

#part_70 

 

 کنه یکار هی تا شدم رهیخ مامانم به دهیپر یرنگ با

 

 کرد زمزمه لب ریز یا استغفرهللا مامان

 

 بگه ذکر سخت مواقع داشت عادت

 

 هی ایلع بزار حداقل پسرم فرزام:  مامان

 

 بخوابه، خشمش تا بمونه نجایا مدت 

 

 از تنش پاره شکسته، دلش اونم 

 



 تو کن، درکش کمی رفته دستش 

 

 ..کن یبزرگ تو ،یبزرگ ییآقا 

 

 کنمیم دق شیدور از دارم من جان مامان اما: دینال فرزام

 

 ..کرد ستیا یا هیثان یبرا نمیس یتو قلبم

 گفت مامانم یجلو مغرور فرزام واقعا 

 

 !!کنه؟؟؟؟یم دق من ی  دور از داره 

 

 ..انداختم مامانم صورت به ینگاه

 

 بود نشسته خشکش یها لب یرو ینیریش خند لب

 

 و شد داغون یلیخ مامان بابا، از بعد

 

 داغونتر به هم افتاد که یاتفاقات نیا 

 

 کرد کمک شدنش 

 

 !کنم؟؟؟ مخالفت و بشکونم و مامان دل تونستمیچطورم

 ...شده خوشحال انقدر که یوقت

#part_71 

 

 برم فرزام با خواستیم دلم کمی خودمم چرا، دروغ

 

 بودم کرده عادت رشیمتغ یرفتارا به مدت نیا یتو

 

 منتظر   و مشتاق یچشما به ینگاه

 

 سرخش یچشما با انداختم، فرزام 



 

 ..برگردم که کردیم خواهش انگار 

 

 !دمش؟؟یبخشیم چطور اما...!.. یا گهید دختر هر مثل! .. نگاهش نیا   اعترافش نیا یبرا دیلرز دلم

 

 :زدم لب یناراحت با

 

 کنم جمع و لمیوسا رمیم.. خب یلیخ_

 

 رفتم اتاق به متعجبشون یچشما یجلو و

 

 و کردم جمع رو لمیوسا بغض و هیگر با

 

 ختمیر رنگم یاب ساک یتو 

 

 "" " آرش"" "

 

 و گرفتم ونمیقل از رو کام نیآخر

 

 قامیرف یها پرت و چرت به همزمان 

 ..دادم یم گوش 

#part_72 

 

 "" " آرش"" "

 

 و گرفتم ونمیقل از رو کام نیآخر

 

 قامیرف یها پرت و چرت به همزمان 

 

 دادمیم گوش 

 

 : گفتم و قمیرف یعل دست دادم رو ونیقل



 

 شهیم بد داره حالم خونه، رمیم_

 

 میفول فعال ما خونه، برو: یعل

 

 خنده ریز زدن هیبق با و

 

 باهاشون و کردم یا خنده تک

 

 یتو هامو دست..کردم یخداحافظ 

 

 سوار و بردم فرو میمیقد کت بیج 

 

 یلیخ که شدم داغونم و درب دیپرا 

 

 بود دهیند چشم به کارواش رنگ بود وقت 

 

 .....افتادم راه و زدم استارت

#part_73 

 

 رادیا صداش اما کردم روشن رو ضبط

 

 کرد یمتالش رو اعصابم بدتر و داشت 

 

 داشتم.. کردم قعطش حرص با

 

 بودم خمار.. دادمیم دست از طاقتمو 

 

 ومدیم بر ازم یکار هر االن 

 

 کردم مشت دستامو کردم ترمز و دمیرس قرمز چراغ پشت

3...2...1 



 

 گاز یرو که پامو.. شد سبز چراغ و

 

 و شد باز نیماش ی  پشت درب گذاشتم 

 

 کرد قفل درود و داخل کرد پرت خودشو یکس 

 

 هیثان چند عرض در اتفاقات نیا همه

 

 برگشتم عقب به یعصب داد، رخ 

 

 ستمین کش مسافر رونیب بپر یه_

 

 یصندل ریز از یا زنانه و فیضع یصدا

 

 !!! بود شده میقا نکهیا مثل اومد، 

 

 ..لطفاااا دیبرسون منو ییجا هی تا د،ینکن رونیب منو تروخدا اقا:

#part_74 

 

 که بود یبغض و نیغمگ لحنش اونقدر

 

 تیخر هرچند کنم، ولش ومدین دلم 

 

 بود آشنا برام صدا انگار اما بود محض 

. 

. 

 چپ سمت دمیچیپ دوم راه چهار بعد

 

 :زدم ترمز و شدم یا کوچه وارد و 

 

 باال دیایب خانوم یه_



 

 اومد باال کم کم رنگ سبز شال با یزیر کلیه

 

 برد، ماتم آشناش صورت   دنید با

 

 اشک از بود پر لبالب شیدیخورش و خوشگل یچشما 

 

 " "" "ایلع"" "" "

 

 شدم فرزام با مشترکم اتاق   وارد

 

 بود اشک از پر چشمام 

 

 دمیدیم چیه فرزام برابر در رو خودم.. شکست مقاومتم وار  ید زود چه

 

 ..افتاد اتاق گوشه به نگاهم

 

 خوردم کتک فرزام از  که ییهمونجا

 ... مرد بچم که ییجا همون

 

 هیگر ریز زدم بلند و شکست بغضم

 

 ....شد وارد هراسون فرزام و شد باز در

#part_75 

 

  کرد زمزمه گوشم در و کرد بغلم محکم د،ییدو سمتم به

 

 من، یآب چشم یایلع خانومم،:  فرزام

 

  رهیگیم شیآت دلم یلعنت نکن هیگر سوزناک ینجوریا 

 

 ومدیم بدم ازش



 کردم شیعضالن بدن نثار و مشتام

 

  زدمیم غیج بلند و بودم شده وونهید

 

 متنفرم، ازت متنفرم، ازت یعوض_

 

 ازت خدا شمیم بدتر دارم هرروز 

 

 که ییبالها یاله نگذره آرش از خدا نگذره، 

 

 ادیب سرتون بدترش نیآورد سرم 

 

 ..ُمررررد ایلع اایلعنت نیکرد وونمید 

 

 ...دیکرد خاکش شما ستین ییایلع گهید 

#part_76 

 

 .. زدمیم هق مظلومانه و بلند

 

 ..نکردم تجربه من که ییزایچ چه

  

 نخوردم که کتکا چه

 

 فرود نیزم یرو و رفت لیتحل توانم

 

 :کردم زمزمه فرزام چشم یتو چشم نذار یحال با اومدم، 

 

 زدم، خودمو رگ که من هان؟؟ رمیبم ینذاشت چرا_

 چرا دمیخر جون به جهنمو که من 

 

  اره؟ اده؟؟؟یز برام مرگم چراا، ینذاشت 

 



 یفرق اما بود، نیغمگ فرزام یچشما

 

 سن یتو که بودم یا پشتوانه یب و تنها دختر   من کرد،ینم حالم به 

 

 ..رمیمیم ذره ذره دارم کنمیم احساس یسالگ20 

#part_77 

 

 ""فرزام

 

 .. بود خواب بغلم یتو حالش یب بدن

  یزار و هیگر یکل از بعد قیعم خواب هی

 

  دمیکش روش رو پتو و گذاشتمش تخت یرو

 .. گذشته سال به دیکش پر ذهنم

  دمید رو ایلع بار نیاول یبرا که یروز

 

 " "" گذشته"" "

 

 زدم رونیب خونه از فرزانه، با دمیشد یدعوا از بعد

 .. یکس به بده دل خواستینم و نبود کن گوش حرف اصال فرزانه

 کنه تیاذ یکس هاشو بچه خواستینم خودش قول به

  بود ختهیر هم به یحساب شرکت یکتابا حساب هم یطرف از و بودم فشار تحت محمد یها اصرار بخاطر یطرف از

  بود مهم برام یلیخ اش خواسته و بود خواهرم فرزانه هم یطرف از اما رمیبگ اش دهیناد تونستمینم بود بزرگترم برادر   مثل محمد

 

 حال به تا رو هم احترام و شناسمشیم ی  عمر که محمد از بهتر یکس چه و کردیم ازدواج دیبا و بود جوون هم اون حال هر به

  م؟؟؟ینذاشت پا ریز

 

 ! سرد اریبس یبس هوا و بود ماه ید اواسط

 دنییدویم سو ان و سو نیا به بارون از فرار حال در ابونیخ یها عابر ی همه و دیباریم یدیشد بارون

#part_78 

 

 کردم تماشا رو مردم زیخ و جست یا گوشه و کردم ترمز



 

 کردیم کر رو مردم گوش اش خنده قهقهه و زدیم قدم بارون ریز یپسر با که افتاد یبور مو دختر به چشمم اونها نیب

 

 بهیغر دختر اون ی  دنید و جذاب ی چهره به دوختم چشم

 رونیب اش مقنعه پشت از یبلند و ییطال یموها ه،یرنگ چه داد صیتشخ شدینم فاصله نیا از که یرنگ خوش و درشت یچشما

 دیچکیم ازش اب و بود زده

 

 بود گذاشته شینما به رو تراشش خوش اندام هاش لباس یسیخ

 گفتم خودم با

 "!!!!بود من مال   کاشیا هیداشتن دوست و خوشگل چقدر یوا"

 

  گفتم و دمیکوب خودم دهن یتو بعد

 

 " ؟یگیم یدار یچ فرزام شو خفه" 

 

 دیخندیم پاش به پا بود کنارش که یپسر دختره، به دوختم چشم دوباره و

 ..کردم یحسود یا لحظه

 باشم؟ داشته عاشقانه یزندگ هیبشم؟ عاشق ؟یکس به بدم دل تونمینم من چرا

 

 بده قرار ریتاث تحت منو امثال و بگرده ینطوریا دختر نیا داده اجازه که کردم نامزد ای شوهر نیا رت  یغ نثار یفهش دلم یتو

 

 نرفت که نرفت ادمی از چوقتیه دختر اون یبایز ی چهره اون اما رفتن، و شدن رد کنارم از ها اون

 شدمیم منتظر و ابونیخ همون یتو رفتمیم اش دوباره دنید دیام به روز هر بود، دختر اون ریدرگ ذهنم مدتها تا

 

 ..نمشیبب بتونم دیشا
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 نشد که نشد اما

 بود کرده جادوم نگاه هی با انگار ، گشتمیم دنبالش چشمم با یا پرکنده مرغ مثل ماه سه تا

 

 داره شوهر که شدم یزن ر  یدرگ انقدر که ومدیم بدم خودم از



 دمشید یناباور کمال در بودم کرده پارک ابونیخ همون یتو دنشید دیام به دوباره که روز هی زمستون اواخر

 

 کردیم هیگر ریز به سر و مظلومانه

 دمید انتظار مدتها از بعد رو یزیعز یآشنا کردم یم احساس برد، ادی از رو دنیتپ یا لحظه قلبم

 

 رفتم دنبالش و نکردم تلف رو وقت نباریا

.. 

 پدر هی عنوان به بود شده حک یمرد نام پارچه یرو و بود شده دهیکش اون در سر یرو یاهیس ی پارچه که شد یا خونه وارد

 بود نیا یبرا هم اش هیگر هق هق البد براش، سوخت دلم

  آوردم در رو آمارش و شدم ادهیپ نیماش از خونه، داخل رفتنش از بعد

 داره مادر و برادر هی فقط نداره، ینامزد و نکرده ازدواج دمیفهم یوقت شدم زده ذوق چقدر

 

 "" "" "" 

 

  برداشتم خاطرات دیتجد از دست و دادم تکون یسر

  دور از دنشید لحظه هی دیام  به کردمیم پارک کوچشون سر هروز منتظر، و دلداده که ییروزا

 به رو ایلع مواد و پول شنهادیپ با و شدم کار به دست خودم برده ادی از رو یمردونگ و رتیغ و شده معتاد برادرش دمیفهم یوقت

 آوردم دست

 

 کنم یزندگ ایلع بدون که خوامینم و تونمینم من کارم، نیا از شمینم مونیپش چوقتیه

  نداره دوستم که دونمیم چون  کنمیم یبدرفتار باهاش یگاه

 .. باشه متنفر نداره حق اما متنفره، ازم االن یحت

 باشه عاشقم دیبا نداره، حق

 ....کنم؟ کاریچ اون بدون من
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 فشردمش اغوشم یتو و دمیکش دراز کنارش و زدم کنار رو افکارم

 ..معتادم بهش مواد مثل منه، ی  داشتن دوست عروسک ایلع

  بخوابم کردم یسع و بستم و چشمام اما نبود، خواب وقت و بود عصر دم تازه

 

 



 "" " آرش"" 

 

  نجاست؟یهم_

 

  بده رتیخ خدا یمرد یلیخ آقا ممنونم یلیخ اره اره،: دختر

 

 : گفتم ناخودآگاه رفت رهیدستگ سمت دستش

 

 ! نیکن صبر_

 

 ! برگشت سمتم به متعجب دختر

 

 خانوم دینگفت من به رو اسمتون_

 

  زد یمحجوب لبخند دختر

 

  شما؟ و ستارست، اسمم: دختر

 

 خانوم ستاره هستم ارش آرش،_

 

  آرش آقا ممنونم بازم: ستاره

 

 :شد لبهام مهمون یابی کم لبخند

 

 ... بود فهیوض کنمیم خواهش_

 

  باشم داشته رو شما تلفن شماره تونمیم من دیببخش: ستاره

 

 ....0919 دیکن ادداشتی البته_

 

 خداحافظ ممنونم یلیخ: ستاره

 



 ! دارید دیام به_

 

 . شد ادهیپ و زد یلبخند

 بود چشمام یتو یخاص برق و لبهام یرو یعریض لبخند افتادم، راه و کردم روشن رو نیماش

 

 دادیم ازارم نیا و کردیم درد یخمار بخاطر عضالتم هنوز گرچه
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 "" "" ایلع

 

 کردم ینگاه شدم شیارا صورت به نهییآ یجلو

 !عروسکم هی واقعا دمیشا شدم، عروسکا ههیشب هه

 ..فرزام عروسک  

 داد لمیتحو مهربون ظاهر به یلبخند و شد اتاق وارد دشیکش اتو شلوار و کت با فرزام

 !متنفرم شیظاهر یایمهربون نیا از

 

 زم؟؟یعز یحاضر: فرزام

 

 دادم تکون اره یمعن به یسر جاش به و نگفتم یزیچ

 !کن گوش حرف و یکوک عروسک   هی مثل   درست افتادم، راه سرش پشت و شدم بلند جا از

 

 م؟یریم میدار کجا دونمینم یحت هه نشستم، نیماش یتو

 اجبار همه نیا از تلخم سرنوشت از گرفته دلم.. ناراحتم و افسرده شدت به روزا نیا

 

 شده زهر کاممون به یزندگ میداد دست از رو بابام یوقت از

 ...آرش از اون

 ...مامان از اون

 !من اسارت   بگم بهتره ای!من یزندگ وضع از نمیا

 شکست دوباره میشگیهم بغض و  شد خارج گلوم از یآه

 هیگر تا حساس خودم یچشما اما بود اب ضد بودم کرده استفاده که یشیآرا لوازم نکهیا با ، کنم کنترل رو خودم کردم یسع

 .کردیم َوَرم و شدیم قرمز عیسر کردمیم



 بودن فیضع بسه بشه ام هیگر متوجه یکس خواستمینم

 سرحال و شاد شهیهم دختر   همون  امیلع من

 شدم بزرگ و خوردم غصه ،  دمیکش درد فقط.. همونم هنوزم بود، کردن یزندگ عاشق که یهمون

 

 !باشم یقو دیبا من نه،یبب منو شکست   دینبا فرزام
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 زد بوق دوتا فرزام و کرد توقف مجلل یالیو هی یجلو نیماش

 شد باز یمرد دست   به سرعت به در

 کرد پارک نایماش هیبق کنارش و داخل برد رو نیماش فرزام

 بود یخوشگل یالیو. شدم ادهیپ و کردم باز نویماش در

 !سرخوش مردم  ! هه ومدیم  اطیح یتو تا آهنگ بلند یصدا

 

 دمیکش رونیب قدرتمندش و مردونه یدستا از رو دستم انزجار با گرفت، دستمو و اومد سمتم فرزام

 داد یمحکم فشار   و گرفت مشتش یتو دستمو زور به و کرد یاخم

 

 هی ی سکه آشناها و دوستا یجلو ادینم خوشم چیه.. کنار بذار رو یلجباز و بگذرون خوش آدم ی بچه مثل   امشب ایلع:  فرزام

 ؟یاوک یکن پولم

 

 کردم سکوت و زدم یپوزخند

 کن تماشا و کن صبر!!!! فرزام آقا کنمیم یتالف امشب

 

 ...شمینم تو محبوبه ی  دست عروسک   من اد،یب جا حالت که بکنم ازت یخی رو سنگ چنان

 ایلعـــــــــــــــ#
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 دنیرقصیم و دنیلولیم هم یتو همه نباریا یقبل یمهمون برخالف خورد، صورتم به گرم یهوا سالن به ورود با

 

 هه! بودن ها آقازاده از یکی کدوم ی بچه ستین معلوم و بودن دهیپوش یآنچنان یها لباس همه

 

  نطوریهم هم فرزام کت بردن، و گرفتن ازم رو گرمم یمانتو و فیک خدمه

  مینشست یزیم سر دست یتو دست



 :کردم سوال یا رفته وا و شل لحن با و انداختم فرزام به یروحیب نگاه

 

  مثال؟ کنم کاریچ منو یاورد نجایا_

 

 : کرد نگاهم متعجب فرزام

 

  ادیب جا حالت و یبگذرون خوش! معلومه خب: فرزام

 

 شد لبهام مهمون یا مسخره پوزخند

 :دمیتوپ بهش طعنه و شین با

 

 متاسفم کنه؟ خوب منو داغون   حال   تونهیم خورهیم تو امثال و تو درده به فقط که یا مسخره یایمهمون نیا یکنیم فک تو واقعا_ 

  واقعا

 

 شد من ی رهیخ یعصبان ینگاه با و کرد یاخم فرزام

 

 داره یحد منم صبر باشه ادتی ،یکنیم کالفم گرفتنات افهیق و زدن حرف لحن نیا با یدار گهید ایلع: فرزام

 

 بود شده گذاشته زیم یرو که شدم یا خوشمزه   ینیریش خوردن مشغول الیخیب و انداختم باال رو ابروم یتا کی

 بودن بش و خوش و تکاپو در که یتیجمع به دوختم چشم و

 

 ومدیم جالب یلیخ نظرم به و داشتم ها پولدار بچه ی  آنچنان یها یمهمون از که ییایرو خالف بر

 .نداشت یتیجذاب چیه مسخره ی  مهمون نیا 

 ایلعـــــــــــــــ#
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 گردوندم چشم تیجمع نیب

 شدم خکوبیم ییآشنا چهره دنید با

 کنه؟یم کاریچ نجایا پست    یعوض نیا من یخدا نه نه نه

 شد نهیک و نفرت از پر وجودم سرتاسر

 رفت دست از خودخواه پست   نیا بخاطر من ی بچه



 

 شده سرخ بود پا به دلم یتو که یا غلغله و تیعصبان شدت از صورتم که دونستمیم شد، مشت هام دست

 

 شد فرزام نگاه قفل نگاهم و اومدم رونیب هپروت عالم از صورتم یجلو یدست شدن دراز با

 

 بود بشیج یتو یخاص ژست با گشید دست و بود کرده دراز سمتم به رو دستش هی یجذاب لبخند با

 

 زدم پس رو دستش حوصله یب

 

 برقص گهید یکی با برو ستین خوش حالم کن ولم_

 

 دیغر اش شده دیکل یها دندون نیب از فرزام

 

 ...اریب باال منو سگ   یرو اون کم بمونم مهربون بزار ا،یلع پاشو:  فرزام

 ایلعـــــــــــــــ#
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 .گذاشتم دستش یتو رو دستم ناچار به

 

 یکم اهنگ نرم حرکت با و گذاشتم هاش شونه یرو دستامو فقط کنم کاریچ دیبا دونستمینم قایدق کرد، حلقه کمرم دور رو دستش

 .دادمیم تکون رو خودم

 

 .بود متضاد من انجماد و یسرد با تنش یداغ

 

 بود، نمونیب یکوتاه ی فاصله

 .بشم آرمان چشم یتو چشم مبادا که بودم گرفته نییپا رو سرم

 

 بشه، خودش بینص اورد من سر که ییبالها که یاله.. رذل فطرت   پست

 

 .داشت فرق یکینیا اما کنم نینفر رو یکس که ستمین یادم



 

 .بود بچم سر نبود، من سر بحث نباریا

 

 ......براش بودم دهیچ برنامه چقدر که آخ

 

 نکشه، یسخت من مثل کنه، یزندگ خوشبخت و شاد خواستمیم

 .نشد که فیح.. یهع اما باشه پسر داشتم دوست شتریب

 .دونست ادیز من سر از هم و کیکوچ یدلخوش نیهم ایدن 

 

 یداغ و کشدار یها نفس احساس با

 

 .اومدم بیرون الیخ و فکر عالم از گردنم کنار 

 

 :کرد زمزمه گوشم کنار فرزام

 

 !یکنیم وونهید منو تو کنم کنترل تو کنار و خودم تونمینم ا،یلع_

 

 :کردم وارد ستبرش نهیس به یفشار لیم یب

 

 !کن ولم فرزام_

 ایلعـــــــــــــــ#
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 : دینال فرزام

 

  ؟یالش کدوم بخاطر! هان ؟یزنیم پس منو چرا چرا؟_

 

 !وونهید ی  دیپارانوئ هی ،یا وونهید تو اه، کن بس فرزام_

 

 .دمیکش عقب رو خوردم و دادم هولش توانم تمام با

 



 .گذشتم کنارش از بلند یها گام با و کردم چشماش نثار نفرت و غم از پر ینگاه

 

 بود نییپا سرم که همونطور

 افتاد دستم یرو و دهیچک چشمم از اشک قطره نیاول

 ...قطره نیدوم

 ...یسوم

 ...و

 

 کردم پرت یکیتار اتاق داخل رو خودم و بردم پناه بزرگ خونه نیا یباال طبقه به

 زدم هق بلند یصدا با از و کردم آزاد رو صدام

 .شدم مچاله خودم یتو و کردم جمع شکمم یتو رو پاهام

 

 .دمیپر جا از و دمیکش یا خفه غیج نشست َچپم ی   شونه یرو که یدست با

 

 لبالب یچشما اون با یکیتار اون یتو

 

 بردم باال رو نگاهم اشک از پر 

 

 :گفت یا پسرانه یصدا

 

 !که بخورمت خوامینم! بابا باش اروم یه

 

 ؟یهست یخر کدوم گهید تو_

 

 :دمیغر و کردم پاک رو اشکام و دمیکش چشمم یرو محکم دست با

 

 هااان؟_

 

 !؟یکنیم کاریچ من اتاق یتو و یهست یک که بپرسم تو از دیبا من اما! دیببخش بابا، خب یلیخ_

 ایلعـــــــــــــــ#
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 .دییگرا یقرمز به رنگم و شد گرد چشمام

 

 .انداختم هام گونه به یچنگ افتادمو پته تته به

 

 :بگم تونستم فقط

 !یوا_

 

 .اومد سمتم به و کرد یبلند ی خنده پسر

 

 .شد روشن اتاق یفضا و زد رو سرم یباال برق دیکل

 

 .انداختم نییپا رو سرم مظلومانه و کردم زمزمه یدیببخش" زده خجالت نمیبب تونستمیم بهتر رو پسر جذاب ی چهره حاال

 

 .شد دراز سمتمبه ناشناس پسره دست

 

 .شدم بلند جا از کمکش به و گذاشتم گرمش یدستا یتو سردمو یدستا

 

 طلبکار؟ خانوم   هیچ اسمت: پسر

 

 ایلع_

 

 !ینکن هیگر ینطوریا اگه البته! برازندته! ییبایز اسم چه_

 

 بدم قورت رو ام خنده تا دمیگز رو لبم

 با خورد در به یا تقه لحظه همون

 

 .شد خیس تنم یموها باشه فرزام در پشت شخص نکنه نکهیا فکر 

 

 .رفت باال شدت به خونم نیآدرنال

 ایلعـــــــــــــــ#
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 .داشتیبرم گام در سمت به داشت الیخیب که انداختم بهیپسرغر سمت به رو نگاهم زده هول

 

 .بشم مانعش تا برداشتم گام سمتش به  ترس و استرس با

 

 !کردیم خاکم زنده زنده دیدیم جوون پسر به با اتاق نیا تو تنها و من فرزام اگه

 

 پسره یرو شدم پرت و خورد چیپ پام ینکبت ی لحظه همون یتو اما شدم، رفتنش جلوتر مانع و گرفتم رو بازوش دستم با

 ..افتادم اش نهیس یرو منم شد، نیزم پخش و داد دست از رو تعادلش شده شوکه اونم

 

 

 فرزام 

 

 !نبود که نبود اما گشتم ایلع دنبال هارو اتاق تمام

 

 بود مونده اتاق تا چند فقط

 نکرد باز درو یکس اما زدم در به یا تقه اتاق، در دم

 .کردم باز درو ستین داخل یکس نکهیا الیخ به

 

 

 ایلع

 

 .دوختم فرزام غضبناک   یچشما به رو نگاهم بود شده گشاد وحشت و ترس از که ییچشما با

 

 .بلندشدم کردیم نگاه مارو متعجب که پسر ی نهیس یرو از سرعت به

 

 تیعصبان اوج یعنی نیوا شدیم تر کبود لحظه به لحظه فرزام رنگ

 

 :کردم زمزمه ومدیم رونیب ام حنجره از زور به که ییصدا با

 

 ...یم اشتباه! دمیم حیتوض فرزام_



 

 ..کرد ریگ گلوم یتو فرزام وحشتناک ی نعره با حرفم ی ادامه

 ایلعـــــــــــــــ#
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 :  فرزام

 .کثافت زمیریم خونتو ایلع یعل یوال به ها؟؟؟ یخورد یگه چه هرزه چموش   ی دختره تو! تو_

 

 ؟یدار کارشیچ آقا؟ یگیم یچ هوو:پسر

 

 .کردینم احساس یدرد انگار که بود یعصبان اونقدر شد، ریدرگ باهاش و سمتش برد ورشی فرزام

 

 :دمیکش بازوشو و سمتش دمییدو

 

 !کن ولش یروان باتوم.. مردمو جوون یکشت یلعنت نکن فرزام،_

 

 .شد بلند چارهیب پسره جون مهین جسم یرو از و عقب داد هولم فرزام

 

 :زدم صدا و اسمش و دادم قورت رو دهنم اب دهیترس بود، زده رونیب اش قهیشق و گردن رگ

 

 ...تو که ستین.. ینجوریا اصال.. اص ن،یبب..بب فرزام،.. فر.. ف_

 

 : فرزام

 ..خونه میگردیبرم کن تنت صاحبتو یب یمانتو اون.. شو خفه ا،یلع شو خفه_

 فیکث ی هرزه... بزنن زار حالت به آسمون یمرغا که ایلع ارمیب سرت ییبال

 

 انداخت پام یجلو یتف و

 .فرستادمیم لعنت اهمیس بخت به دلم یتو و کردمیم هیگر صدا یب

 

 کنم؟ تحمل و یسخت و زجر بخاطرش انقدر دیبا که شدم مرتکب یگناه چه مگه برگشته بخت من   اخه

 



 بودم افتاده سکسکه به ترس از

 : دمینال

 

 گرفته.. گ... خدمتکار مانتومو_

 

 برگشت عیسر و رفت رونیب یا لحظه شده مشت یدستا با حرف یب فرزام

 صورتم یتو کرد پرت مانتومو

 

 .انداختم هوشیب ی برگشته بخت پسره به ینگاه شرم و یناراحت با

 

 !سوخته دهن و نخورده اش تیحکا شد تمونیحکا

 

 کردم، تن مانتومو فرزام مرگبار   نگاه ریز

 ..نمینب رو فردا دیخورش طلوع و بدم جون پاش و دست ریز دمیترسیم

 ایلعـــــــــــــــ#
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 برداشتم قدم فرزام سمت به اروم اروم و کردم پسر اون هوشیب کریپ نثار ی" دیببخش" لب ریز

 

ش مثل و گرفت بزرگش یدستا نیب رو بازوم یمتیمال چیه بدون رسوند، بهم رو خودش حرص با فرزام  خودش دنبال منو ک 

 دیکش

 

 ختمیریم اشک زیر هی و بود اومده بند نفسم ترس از

 کنه؟یم اشتباه داره کنم ثابت فرزام به چطور من

 ...نداد قبال که همونطور دهینم گوش من حرف به  اون

 دیبخش شدت پاهام و دست لرزش به دورمون نچندان گذشته به فکر

 

 میزد بیرون ساختمون از

 ... 

 ..نشست راننده یصندل یرو  خشم با خودش و کرد پرتم نیماش یصندل یرو شدت به فرزام

 



 دادیم فشار گاز پدال یرو شدت به پاشو 

 بود آورسرسام سرعتمون

 عاقبتش به توجه یب میکرد رد رو قرمز چراغ چندتا یحت

 

 !.....رفتمیم ایدن از یرانندگ سانحه هی با فرزام یلگدا و مشت ریز مردن یبجا دیشا معلوم کجا از
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....... 

 

 دمیکش یگوشخراش غیج و دیپر سرم از برق خوابوند گوشم یتو وجود تمام با فرزام که یمحکم یلیس با

 

 بود اول یلیس از بدتر مراتب به یبعد یها یلیس

 کنه ولم خواستمیم و زدمیم غیج دل ته از

 

 دیشنینم منو یالتماسا و ها ناله یصدا و بود شده کر که انگار اما

 

 کرد پرتم و دیکش رو موهام

 

 دیچیپ کمرم یتو یوحشتناک درد و کرد برخورد تخت ی لبه به محکم کمرم

 

 !بکشم غیج نتونستم یحت اومد، بند نفسم درد شدت از

 

 فرزام دست امیب خودم به نکهیا از قبل

 

 کرد اش پاره وسط از و نشست لباسم ی قهی یرو 

 

 ریت کمرم سوخت،یم هام گونه ، نداشتم خودم از دفاع یبرا یتوان

 

 فرزام ی رحمانه یب ی ضربه هر با بدنم یرو شده جادیا یها یکبود و دیکشیم 



 

 سوختیم استخون تا

 

 : کرد زمزمه گوشم در و گرفت گاز محکم و برد فرو گردنم یتو سرشو فرزام

 

 ..هان؟؟؟ ینگفت خودم به چرا خواستیم دلت اگه ،یلعنت ی هرزه دمیم نشون بهت:  فرزام

 ایلعـــــــــــــــ#
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 : زد داد

 

 هااان؟_

 

 .بود بغض و تنفر از پر... نگاهش صداش،

 :اومدم حرف به یسخت به

 

 .بدم حیتوض بزار یکنیم اشتباه مامانم جون به فرزام_

 

 :ببندم رو چشمام کرد مجبورم صورتم تو فرزام ی نعره

 

 از! یعوض کثافت ؟؟یکن ترم وونهید یخوایم بغلش؟؟ تو یدیپر یچطور یبد حیتوض یخوایم ها؟؟ یبد حیتوض رو یچ:  فرزام

 باشه  تو بهشت ایدن اون جهنم  ...... یکن مرگ یآرزو کنمیم یکار! ایلع کنمیم مونتیپش بودن زنده

 

 

 ..روم زد مهیخ و نیزم یرو کرد پرتم

 

.......... 

 آرش

 

 کردم نگاهش یفتگیش با

 !!شدیم بایز دیخندیم یوقت چقدر



 

 نیطبع شوخ چقدر شما، دست از آرش آقا یوا:  ستاره

 

 خنده ریز زد دوباره و

 دیخندیم نمک با یلیخ

 

 !بود کننده وونهید گونش چال
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 .کردم شیهمراه و افتادم خنده به منم بانمکش ی خنده از

 

 .میشد خوردن مشغول اومد که غذامون

 

 .بودم کرده دایپ آبرومندانه کار هی که بود یروز چند

  

 . رونیب میبر شام کردم دعوت ستاره از اومد دستم پول نکهیا محض به امروز و کردمیم یشاگرد نجار هی شیپ

 !کرد قبول تعجب کمال در اونم

 .. بود کرده مشغول رو فکرم بدجور کوتاه زمان مدت نیهم یتو! شدم  یشاد غرق من و 

 

 ! شدن   خورد حال در یخمار از استخونام و  دمینکش وقته یلیخ رفتیم ادمی که شدمیم افکارم غرق اونقدر یگاه

 

 

 ..گذاشتم دهنم یتو و گرفتم دهیکوب از یا لقمه

 

  د؟؟یکنیم یزندگ تنها چرا شما اما پرسم،یم که دیببخش:  ستاره

  

 .فرستادنش نییپا یبرا شدم نوشابه دامن به دست و کرد ریگ گلوم یتو لقمه د،یپرس ستاره که یسوال با 

 

 د؟یخوب ارش اقا بده مرگم خدا یوا:  ستاره



 

 یمرس خوبم خدانکنه،_

 

 ..پروند سرم از برق و نشست دستم یرو داغش دست

 

 .کردم بلند سرمو
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 دید شدیم رو یخاص ی  نگران چشماش یتو

 

 روش به یبخش نانیاطم لبخند

 

 گرفتم دستم یتو دلهره با رو دستش و دمیپاش 

 

 کنه ول و دستم و گوشم ریز بزنه داشتم انتظار هرلحضه

 

 فشرد رو دستم یلرزون لبخند با اونم اما

 

 رفت جلوتر و جلو ناخودآگاه صورتم

 

 شد متوقف لبهاش یسانت کی یتو لبهام

 

 کردم؟؟؟یم یغلط چه داشتم من

 نداشتم و پاک ی فرشته نیا اقتیل معتاد من   

 

 عقب رو خودم بتونم نکهیا از قبل

 

 گذاشت لبهام یرو حرکت یب لبهاشو ستاره 

 

 کردیم یقرار یب ام نهیس یتو ام جنبه یب قلب



 

 ..نبودم خوددار چوقتیه من

 

 ...فشرد لبهام به شتریب لبهاشو و گرفت قرار سرش پشت من ی اجازه بدون میلعنت دست  

 ایلعـــــــــــــــ#
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 .بگذرم ازش تونستمینم زدم، ایدر به و دلم

 

 

 نداشتم احساس یدختر به نسبت چوقتیه من

 .دیکشیم ادیفر رو ستاره اسم بدنم یادیبن یهاسلول تک تک حاال یول 

 

 شدم؟؟؟ وونهید انقدر کم مدت نیا یتو چطور 

 

 !دمشیبوس ینرم به

 

 بایز یلیخ یلیخ یلیخ یایرو هی بود، ایرو هی مثل

 

......... 

 

  ایلع

 

 .دمیپر خواب از یخفگ احساس با

 

 .بود شده حلقه گردنم دور فرزام دست

 

 بود من تحمل حد از شتریب دستش وزن 

 .شدمیم خفه داشتم و

 

 .زدم یغلت جام یتو و زدم پس رو دستش یسخت به



 

 همان چشمم یتو اشک شدن جمع و همانا زدن غلت

 .کردمیم سوزش احساس شدت به دلم ریز بود کوفته بدنم تمام

 

 .بود قوز باال قوز گهید که هم بدنم یرو یها یکبود

 

 نداشتم زدن غیج ای کردن هق هق جرعت

 .بود عمرم شب نیبدتر شبید 

 

 ....کنه دهندش عذاب و یقو یمشتا و کمربند مهمون و بدنم و تن دوباره و شه داریب خواب از فرزام ام هیگر یصدا با دمیترسیم

 ایلعـــــــــــــــ#
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 ..بود من اقبال   و بخت از نمیا

 .خودم ییتنها و یبخت اهیس از ختمیر اشک صدا یب

 

 :بود سازگار االنم حال با یبدجور که افتادم جمله هی ادی

 

 شدیم کاش"#

 ! ُمرد یساعت یبرا

 یفهمیم که است وقت آن

 کندیم دق نبودنت از یکس چه

 ... ذوق یکس چه و

 =(خواهدیم ُمردن یساعت دلم

 

 

 .خواستیم یدور دلم... خواستیم مردن دلم االن منم

 

 .دهینم طالق منو چوقتیه فرزام معلومه که نطوریا...! کنم فرار و بردارم و مامانم شدیم کاشیا

 

 !کنم فرار تونستمیم دیشا معلوم؟ کجا از! کرد روشن رو دلم یکیکوچ ی شعله یدیناام و یکیتار نیع در



 

 فرار تونمیم که ییجا تا و رمیبگ و مامانم دست داره یبیع چه پس کنم، ازدواج خوامینم چوقتیه متنفرم مردا ی همه از که من

 کنم؟

 

 .بود خورده مشامش به یآزاد یبو که انگار گرفت اروم دلم یاذره فکر نیا با

 

 اورد حجوم سمتم به همزمان یبیعج احساسات

 ..و استرس جان،یه د،یام ترس،

 

 شم؟ راحت روان و روح گر   شکنجه نیا دست از تونستمیم یعنی

 

 !...دمشیدینم چوقتیه گهید اگه شدیم خوب چه 
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 .....رفتم فرو یقیعم خواب به دوباره الیخ و فکر هزار با

 

 ..... 

 

 فرزام

 

 !انتکارمیخ عشق   ش  یپ خونه، به رفتن یبرا شمردمیم رو ها هیثان و بودم نشسته کنفرانس اتاق یتو کالفه

 

 ومدمینم شرکت تونستم،یم اگه و بود خراب حالم یلیخ

 !      داشت یادیز سود رفتیم شیپ خوب اگه و میداشت مهم کنفرانس هی امروز اما

 

..... 

 

 .بود برداشته رو خونه یسبز قرمه یبو بستم، درو و شدم ییرایپذ وارد

 

 .بود فیرد زیچ همه انداختم، خونه دور ینگاه

 



 ..یآشپز درحال آشپزهم و لیوسا یآور جمع مشغول خدمتکارا

 

 .نشستم مبل یرو و زدم صدا رو خدمتکار جوان   دختر فاطمه،

 

 .انداختم ثشیخب و مضطرب ی افهیق به یقیعم نگاه شد دایپ اش سروکله که دینکش یطول

 

 !بود یخوب نیخبرچ شهیهم

 

 

  نبودم؟ من یوقت گذشت یچ نم،یبب بگو خب_

 

 .شدیم حضورم متوجه هردفعه چون کنم یفضول دختر اون کار یتو یلیخ نتونستم و دمینفهم یادیز زیچ راد یآقا واال:  فاطمه

 اوم.... اما بیرون گمشم که زد داد سرم بار نیآخر یحت

 

 

 : زدم لب و کردم نگاهش موشکافانه و مشکوک

 

  اما؟؟؟_

 

 اقا دمیفهم یزیچ هی:  فاطمه

 

 ..؟یچ_
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 : گفت قبل از تر اروم و اومد تر کینزد یقدم فاطمه

 

 هی اما.. نداختمیم ینگاه در کنار از قه،یدق هرچند و بودم سادهیوا فالگوش نیزم کردن   پاک ی بهونه به اتاق، در پشت:  فاطمه

 !نباشه راست دوارمیام که دمیشن یزیچ

 



 !شدم نگران

 

 !!گفته؟؟ یچ ایلع مگه

 

 !یلعنت بنال د   ؟یدیشن یچ ؟یچ_

 

 !گفتیم زایچ نیا و فرار راجب کرد،یم صحبت تلفن با داشت که دمیشن اقا:  فاطمه

 

 فرار؟ و ایلع! موند باز تعجب از دهنم

 

 مامانش؟ ی خونه کنه؟ فرار خوادیم کجا! چرته هه

 کنه؟ فرار خوادیم یک با اما.. نهیبیم عذابشو بکنه، بخواد یهرغلط

 

 .شدم یبرزخ دوباره و اومد جوش باره کی به خونم کثافت پسره اون همراه   ایلع فرار به کردن فکر از
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 !فرار! غلطا چه هه

 ....رسوندم ایلع خواب اتاق در به رو خودم ، بلند یها گام با و شدم بلند مبل یرو از

 !فرزام گنیم من به.. طرفه یک با کنمیم شیحال

 

 "" "" آرش"" "" 

 

 : برداشتم رو یگوش لبخند همون با و زدم یلبخند م،یگوش یرو ستاره ی شماره دنید با

 

 سالم_

 

 ....سالم_

 

 زم؟یعز یخوب_



 

 ...ادیز نه_

 

 .افتاد جونم به خوره مثل ینگران

 

 کرد؟ تتیاذ باز بابات شده؟یچ ستاره_

 

 رمیبم که کاشیا.... بده یلیخ حالم داده، ازدواجمو قول   دوباره بابام... آرش_

 

 ...زدم موهام به یچنگ یعصب

 

  ان؟یب قرار   موقع چه ؟یهان؟؟ک خوانیم جونت از یچ چرا؟! دوباره_

 

  داده بابام زن برادر   با ازدواجمو قول   ده،یم عذابم انقدر که داره من با یدشمن چه بابام دونمینم بخدا دونمینم_

 

 ان؟یب خوانیم یک بگو... زمیعز که کنهینم دوا ازمون یدرد هیگر ستاره، نکن هیگر_
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 : گفت هیگر با و دیکش باال رو دماغش ستاره

 

 .کنم ازدواج عطا با کننیم مجبورم ندم، بله جواب اگه گفتن نادره و بابام امشب،_

 

 ....ترسمیم من آرش 

 

 .... بهت دمیم قول ستاره کنمیم دایپ براش حل، راه هی_

 

  خدافظ فعال برم، دیبا... دیبا من... من:

 

  لطفا.. نکن هیگر... خداحافظ_

 



 .یبا.. باشه_

 

 نداشت، حد که بودم یعصب یقدر به  کرد قطع رو یگوش و

 

 !متنفره؟ ازش و نداره دوست دخترش که یکس به بده خودشو دختر پدر هی دیبا چرا 

 

  ؟!نداره دل دخترت مگه ؟؟؟؟یلعنت چرا

 

 یفروخت پول به ناموستو خواهرتو، ا،یلع یرحمیب با توم! یکرد کارو نیهم توم" گفت سرم یتو یصدا

 .." یتر پست تو ،یتر فیکث تو یلعنت

 

  که بود نجایا بخش نیتر دردناک..درسته که کنه لعنتم خدا... درسته

 .فروختم یا غهیص ای ازدواج مدرک گونه چیه بدون رو ایلع من.. ندادم شوهر زور به رو ایلع من

 

 !یلعنت منه وون،یح من

 رهیگیم دامنو ایلع آه. مکافاته داره ایدن گنیم که راسته
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 """ایلع""""

 

 .شد انینما در درگاه یتو فرزام بلند قامت و شد باز شدت به اتاق در

 

 ..سادمیوا جام سر خیس و دادم قورت صدا با دهنمو آب

 

 ..کرد القا بهم رو یبد حس بود، کرده خوش جا لبش ی گوشه که یشخندین

 

 : گفت شخندین باهمون و اومد سمتم به

 

  ؟!خط؟ هفت مار   یخورد سالمتو_

 



 

 ! سالم.... سس.. س_

 

 خانوم؟ شازده خبرا چه! سالم کیعل_

 

 !یچیه_

 

 .انداخت چشمام به ینگاه قیعم و رهیخ

 

 .انداختم نییپا سرمو و دمیجو لبمو

 

 .ذارهینم زندم گهید که است اونموقع و بخونه زویچ همه نگاهم یتو از دمیترسیم 

 

 .دمیکش یراحت نفس نامحسوس... کرد گرد عقب و سادیوا میقدم کی یتو
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 : کرد زمزمه یترسناک و اروم لحن با صورتم یسانت کی یتو و برگشت سمتم به دوباره نور سرعت به اما

 

 الیخ کنمیم داتیپ و کشمیم بو سگ مثل یبر که هرجا... جسدت فقط...کن فرو گوشت تو... رونیب رهیم خونه نیا از تو جسد_

 فیکث ی هرزه یخوریم سرم پشت یا اضافه یگُها چه یدار فهممینم نکن

 

 .دیچرخ سرم دور ایدن

 ؟!دیفهم یچطور

 .کنهیم چالم نجایهم و کشهیم منو فرزام تمومه کارم گهید گفتم خودم با

 

 .رفت رونیب در از بلند یها قدم با و گرفت بازوم از کردنم تفهیم یبرا یزیر شگونین انتظارم برخالف اما

 

 ! نزده منو شدینم باورم

 .اومد قفل یتو دیکل چرخش یصدا

 



 ندارم و اسارت نیا تحمل گهیا؟دیخدا فرارکنم یچطور من حاال!!! کرد قفل درو

 ؟یکن خالصم یکشینم چرا

 

 ...دادم دست از بچمو خوردم کتک سگ مثل نکرده گناه یسزا به بار هی

 

 .شم یمغز ضربه ای کنم سکته فرزام یپاها دستو ریز دیبا البد بدم؟ امو نکرده گناه تاوان دیبا نبارمیا
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 ... 

 

 .نداشتم یدسترس چجایه به... بود کرده قطع خوابمو اتاق تلفن

 

 !بذارم تونستممینم.. نذاشتم رونیب پامو یوارید چهار نیا از که دوروزبود

 

 .بود قفل شهیهم در

 نیهم.. رفتیم و اوردیم غذا و اب برام ومدیم یخدمتکار فقط

 

 ...رفتیم و کردیم هیتخل من ی چارهیب بدن یرو خودشو ومد،یم فرزام هاهم شب

 

 ...عذاب و زجر هرروز درد، هرروز ، بود شده طاق طاقتم

 !بود نیهم فرزام با یزندگ

 ...مردیم درون از داشت ایلع

 ؟یچطور اخه اما... دادمیم نجات خودمو دیبا

 

... 

 .شد داشیپ غذا ینیس با زهیم زهیر و مپل تپل خدمتکار و شد باز اتاق در معمول طبق ظهر12:30 ساعت

 

 .زد یلبخند و گذاشت جلوم رو غدا ینیس

 

 خانوم ریبخ ظهر: خدمتکار

 



 .داشتم نگهش و گرفتم دستشو عیسر شد زده ذهنم یتو که یا جرقه با اما بره خواست

 

 : دیپرس تعجب با و برگشت

 

 خانوم؟ شده یزیچ_

 

 ..یبکن برام یکار هی خوامیم_

 

 د؟یخوایم یچ دییبفرما.. حتما_

 

 :دمینال نبود خودم دست کنترلش که یبغض و عجز با

 

 مامانم به بزنم زنگ هی بده، بهم لتویموبا_

 

 :زد لب یناراحت با خدمتکار

 

 .میبد لیموبا شما به میندار حق که گفتن مهندس یآقا خانوم اما_
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 ...افتادم زانو یرو و کردم ول و دستش

 هام گونه یرو دیچک دوباره اشکام

 .... کردمیم هق هق مظلومانه

 .بودم ختهیر خودم یتو و زیچ همه که بود روز چند

 

 ...شدمیم هیتخل دیبا نداشتم تحمل گهید

 :گفتم هیگر با

 

 .....بده شرفتونویب و یعوض مهندس اون یجزا خدا... داره برش نیزم رو از خدا_

 

 :گفتم دل ته از و نمیس یرو دمیکوب محکم



 

 انشاال نهینب ریخ... کنه رشیاس و رهیبگ ازش ناشویتر زیعز... رهیبگ ازش و حقم خدا یاله_

 

 دروغ همه نیا ریز... افترا و تهمت همه نیا ریز شدمیم له داشتم.. نبود خودم دست.. کردمیم هیگر و زدم یم ادیفر بلند یصدا با

 ..ظلم همه نیا ، تظاهر و

 

 زد زانو وکنارم اومد زن

 .گرفت دستمو و صورتش تو دیکوب یکی

 

 (تروخدا) خدا تُن عا نکن هیگر زجانیعز خانم؟؟ شدیچ_

 

 خانوم کنمیم دق دارم اخه؟؟؟؟ من خونه پر دل از یدونیم یچ_

 

 .کرد بغلم اطیاحت با و دیبوس سرمو زن

 .کردم هیگر نشیس یرو و کردم ولو اغوشش یتو و خودم

 

 ...کردم رونشونیب من اما اومدن دنبالش هیبق بار چند

 ..شدم اش رهیخ غم با و برداشتم نشیس یرو از سرمو شدم اروم که یکم

 

 : گفت و گرفت تپلش و نرم یدستا یتو دستمو

 

 جان؟ دختر ینیغمگ انقدر چرا... شدم استخدام نجایا ی  روز چند تازه کرمانشاهم اهل... خانوم اس معصومه اسمم_

 

 .کردم تشیاذ و شدم چارهیب زن   نیا وقت مزاحم چقدر.. انداختم نییپا شرم با و سرم و کردم پاک اشکامو

 

 خانوم معصومه خونه دلم_

 

 ...بایز و سالم باال، و قد نیا به تو زم؟یعز چرا_

 

 ام؟ یزندان نجایا من دیدینفهم یعنی_

 

 :دیگز لب و انداخت نییپا رو سرش

 



 چرا؟ اما... شدم متوجه ییزایچ هی چرا، دروغ واال_

 

 ...کردم فیتعر براش بغض با رو ماجرا تمام
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 !خدمتکارا از یکی کلیه شدن انینما و اتاقم در شدن دهیکوب با شد برابر صحبتم شدن تموم

 

 :دیتوپ معصومه به تشر با خدمتکار

 

 ادتی نکهیا مثل! یاوردین فیتشر فرستادم دنبالت بار صد احمق؟ یاینم چرا یداد انجام و کارت! هان؟؟ معصومه تو ییکجا_

 ! یریگیم پول براش و یکلفت نجایا رفته

 

 شعوریب ادب   یب ی کهیزن ؟!!کنهیم صحبت بد انقدر چرا.. کردم اخم

 .انداخت نییپا رو سرش شرمنده معصومه

 

 بلند جاش از و نگفت یچیه معصومه اما بده ستین بلد کردنم سالم و زدن در که یادب یب زن   نیا به تپل جواب هی بودم منتظر

 .شد

 

 .شدم یعصب و شد گرد چشمام

 

  ؟یکس ی  شخص اتاق تو یاین گاو مثل اجازه یب و یکن صحبت درست خودت از تر بزرگ با ندادن ادتی مگه! یهو_

 

 .منم ستین فرزام آقا یوقت خونه نیا ی کاره همه ؟یگیم یچ تو! هرزه ی دختره بابا برو:زن

 ! پلشت ی هرزه کردنینم تیزندون اتاق نیا تو یبود ادم اگه توم 

 

 .کردم مشت دستامو تیعصبان از و شد قرمز رنگم

 

 :انداختم سرم یرو صدامو و سمتش کردم حمله و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم

 

 .یا عقده ی کهیزن بفهم دهنتو حرف آبادته جدو هفت هرزه!! ؟یخورد یگه چه_

 



 .دمیکش تونستمیم تا و انداختم موهاش نیب یچنگ

 

 . نکردم یتوجه اشمیبددهن و ها فحش به

 

 !....کنه جدامون هم از کرد یسع و گرفت دستمو سمتم، اومد معصومه
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 .انداختم چنگ دهن بد ی کهیزن اون صورت   سرو به دوباره و دمیکش معصومه دست از شدت به دستمو

 

 !دادیم بهم یخوب حس دادش و غیج یصدا

 

 .رفتم عقب و دمیپر جا از یداد یصدا با که دمیکشیم موهاشو داشتم همچنان

 

 !نجا؟؟یا خبره چه:  فرزام

 

 : اومد حرف به کهیزن اون ، بگم یزیچ خواستم تا

 

 !کنه خفم خواستیم کرد حمله بهم اونم.. گرفتم جلوشو من کنه فرار خواستیم چموش ی دختره نیا فرزام آقا_

 

 !موند باز حرفا نیا از دهنم

 کنم؟؟ فرار خواستم یک من

 

 ....من گهیم دروغ فرزام_

 

 .شد بسته دهنم شد صورتم چپ سمت مهمون   که یمحکم یلیس با

 

 .کردیم گز گز یلیس یجا و سوختیم لبم گوشه

 

 .شد یجار گونم یرو اشکام و کرد باز سر بغضم ناخواسته

 

 هرزه اشغل   هی.. ،یکمتر اشغال هی از من یبرا تو ایلع یکن حیتوج خودتو نکن یسع انقدر:  فرزام



 

 کسم؟ یب و بدبخت انقدر من چرا چرا؟ ایخدا چرا.. گرفت اوج هقم هق

 شش؟یپ یبرینم منو چرا شده تنگ بابام برا دلم

 

 ..خانوم اقا، اما:  معصومه

 

 : زد ادیفر حرص با فرزام

 

 !...کنمیم اخراجت وگرنه شو خفه تو_

 ایلعـــــــــــــــ#

 

#part_107 

 

 ...فرزام به زدم زل نهیک با

 ...رفت رونیب اتاق از تهیعفر اون و معصومه همراه یکش عربده یکم از بعد و کرد نگاهم حرص با یکم

 

 ...اونه ریتقص نایا ی همه انگار که کردیم نگاهم یشرمندگ با یجور چارهیب ی معصومه

 

 

 مرور و کردم مرور و لحظات خودم یبرا و کردم هیگر تونستمیم تا و دمیکش دراز تخت یرو ،یپاتخت یرو یغذا به توجه یب

 . کردم

 

 کم و شد نیسنگ هام پلک که یاونقدر

 ...رفتم خواب به کم

 

 

 

 .دمیپر خواب از منگ و جیگ ،یدست محکم یها تکون با

 

 .شدم بلند جام از و شدم اریهوش عیسر معصومه، ی دهیترس ی چهره دنید با..  شد شفاف کم کم چشمم یجلو ریتصاو

 

 !معصومه؟_



 

 .بود من ریتقص همش ببخش منو خدا به تورا... اتاقتون تو اومدم یواشکی من... مم... من... خانوم ایلع اره_

 

 رونیب اتاق از و دییدو عیسر" برم دیبا" گفتن با بگم یزیچ بتونم نکهیا از قبل و گذاشت دستم یتو یزیچ عیسر و گرفت دستمو

 .رفت

 

 .انداختم دستم یتو ءیش به ینگاه بهت با

 

 .روش شارژ کارت هیبا ساده یاینوک ل،یموبا هی

 

 .دادن بهم رو ایدن انگار که شدم زده ذوق چنان

 

 .رفتم معصومه ی صدقه قربون بار هزار دلم یتو

 

 گرفتم رو خونه تلفن ی شماره و کردم وارد عیسر و شارژ

 

 ....بده جواب رو تلفن و باشه خونه مامانم کردمیم خدا خدا فقط
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 "" "" آرش"" "" 

 

 ...شد تماشام مشغول شوق و زد بهم ینیغمگ لبخند مامان

 

 ..کردمیم کار نجار اون شیپ همچنان بودمو کرده ترک که بود روز چهار

 

 .تیحالل یبرا مامان شیپ اومدم

 .نرم مواد سمت چوقتیه گهید که خوردم قسم براش... بخشهیم منو و استیدر دلش دونستمیم

 

 .. رهیگیم دلم... نکن نگاهم نیغمگ انقدر جان مامان_

 .ارمیب عروس برات خوامیم باش خوشحال

 



 ..کرد پاک رو چشمش ی گوشه اشک   دستش با و کرد یا خنده مامان

 

 دنمید به کاشیا... ی  بد تیوضع تو که انگار قرارشم یب... نزده زنگ بهم وقته یلیخ.. کرده و خواهرت یهوا دلم پسرم: مامان

 .ادیب

 

 .رفت هم یتو اخمام ایلع یادآوری با

 

 ..زدیم شدن گور و گم و فرار از حرف و گرفت تماس باهام شیپ روز چند

 

 .بود زده زنگ بهم خونه تلفن با چون... هیچ هیقض نگفت کامال اما

 

 .چوندیپیم منو و دادیم یجواب هی نفر هی هربار زدم زنگ خونشون به بار هزار بعد به روز اون از

 

 .بخشهینم  رو ومن کنهینم حاللم عمر آخر تا میکن فرار نکنم کمک اگه که بود خورده قسم ایلع

 

 

 .رفتم تلفن سمت به لنگان لنگ و  دمیپر ظهر خواب از خونه تلفن زنگ یصدا با

 

 ... :برداشتم رو یگوش.. بود ناشناس شماره

 

  الو؟_

 

 ! مامان؟ الو؟_

 

 :گفتم تعجب با و دیپر سرم از خواب ایلع یآشنا یصدا دنیشن با

 

 ! آرش دل   زهیعز جوشهیم سرکه رویس مثل روزه چند دلم خواهرجانم؟؟ ییکجا برم قربونت یاله ؟ییتو ایلع_

 

 :هیگر ریز زد بلند یصدا با دفعه کی و کرد سکوت هیثان چند ایلع

 

 ! داداش... دا_

 

  داداش؟ جان  _



 

 ؟اره ؟یکرد ترک ارش.. ارر... ا... سابق آرش همون یشد دوباره_

 

 ..یآبج پشتتم جوره همه خودم ؟یکن فرار یخوایم چرا چته؟ بگو تروخدا.. ایلع برات کنم جبران خوامیم... کوچولو یآبج اره_
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 : گفت بغض با ایلع

 

 آرش؟؟ یگیم راست:

 

 ..دیبخش منو مامان، یحت... گمیم راست... ایلع اره_

 

 !!نه؟؟ مگه یکن یم کمکم... کمک! ارش.. ار:

 

 ات نقشه... کن فیتعر برام حوصله با رو زیچ همه حاال.. منه ریتقص همش کنه، لعنت منو خدا.. کنم یم کمک که معلومه_

 ?ه؟یچ

 

........ 

 

 "  "" "" "فرزام"" "" "

 

 ...ومدمیم و رفتمیم اتاق یتو کالفه

 

 دیکشیم منو یوونگید مرز تا و ومدیم چشمم یجلو مدام التماسش از پر و یاب یچشما

 

 کردیم ینیسنگ معدم سر بودم خورده ناهار یبرا که یچرب یغذا

 .....ارمیب باال که شدیم کاشیا

 

 انداختم نیزم یرو و کندم شدت به رهنمیپ یرو از رو میا سرمه کراوات  

 



 .بخوابم یساعت کردم یسع و انداختم تخت یرو رو خودم ده،یکش اتو شلوار و کت همون با
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 دمیکش ام کرده پف یچشما به یدست.. شدم داریب خواب از ساعت زنگ یصدا با

 

 !داشت یتیاهم چه اما.. بود شده نابود کل به شلوارم و کت

 ...نییپا رفتم و زدم صورتم به یاب کردم عوض رو لباسام عیسر

 

 :زدم داد همونجا از فشردم، رو ام قهیشق و نشستم کاناپه یرو

 

 فاااااطمه... فاطمه_

 

 رسوند بهم خودشو و اومد رونیب آشپزخونه از نفس نفس با فاطمه

 

 فرزام؟ اقا جونم: فاطمه

 

... برهینم غذا براش گهید هم معصومه زن   اون... بره یکس نه ادیب یکس نه.. ییبپا رو ایلع اتاق یچشم چهار خوامیم ، نیبب_

 دمیم بهت یخوب پول.. توئه گردن   تشیمسئول.. ببر خودت

 

 گفت ی" چشم" لبخند با عیسر و زد یبرق چشماش

 

 :کردم زمزمه صورتش کینزد شده زیر یچشما با و شدم بلند

 

 ...نمیبیم تو چشم از بشه یهرچ فاطمه کن جمع خوب و حواست_

 

 مراقبشم نگهبان مثل خودم... فرزام اقا تخت التونیخ:  فاطمه

 

 

 !...نیافر_

 



 گرفتم جلوش و اوردم در یتومن5اسکناس یا دسته

 

 ...شروع یبرا مزدت دست نمیا_

 

 : گفت اما زد برق چشماش

 

 ه؟یکار چه نیا اقا یوا_

 

 :گفتم حوصله یب

 

 ....کارت سر   برو و ریبگ_
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....... 

  انداختم ینگاه ساعتم به بار نیهزارم یبرا و دادم لم یصندل یرو

 

  ره؟ینم جلو چرا یلعنت ساعت نیا

 

 کردم سرم حائل رو هام دست و خوردم ام شده سرد ی قوه از یقلپ

 

 نبود درک قابل من یبرا یحوصلگ یب و یدلنگران از حجم نیا

 

 شدم ضیمر دیشا رمقم؟ یب و حوصله یب انقدر چرا

 پوف

.... 

 

 "" ""  ایلع"" "" 

 

 .دمیرقصیم خودم یبرا داشتم ها مدت از بعد یسرخوش با

 .دادم یم قرار تمسخر مورد رو فرزام دلم یتو و 

 



 .شمیم خالص زندان نیا از هاش، ییزورگو ی همه و فرزام دست از صبح فردا شدینم باورم

 

 .شمیپ ادیم مامان همراه بعدا خودشم و آزاد ونیپانس تو مشهد فرستهیم منو گفتیم آرش

 

 .بود شده یک عاشق دونمینم اما شده عاشق گفتیم آرش

 .داشته ریخ قدمش دختره نیا یگفتن مامان ی  قول به.. بگذره ریخ به دوارمیام 

 .سالمتن و خوشحال که شدم خوشحال یلیخ.. ادیب خودش به آرش شده باعث آرش، یزندگ به ورودش با

 

 .ببخشمش تونستمینم و بودم نیچرک دل هم آرش از هنوزم هرچند

 

 ! ؟یچ گشتیبرم مواد و ادیاعت سمت به دوباره اگه

 

 .ببخشمش راحت تونستمینم پس ها، عذاب نیا تحمل نبود راحت

 .دمشیبخشیم کامل و شدیم درست کردیم ثابت بهم رو خودش اگر زمان گذر با اما

 

 ........نبودم یتوز نهیک آدم من
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 .نبودم یدوز نهیک آدم من

 ..برادرم از گرفتن دل به نهیک اونم

. 

 .رفتیم ازم عرق شُرشُر که بودم دهیرقص انقدر

 

 .شدم حموم یراه یاریبس یشاداب احساس با و دادم سر یبلند ی خنده.. بودم شده الزم حموم

 

 ...دادیم بهم یخوب حس تنم یرو ، خنک آب ختنیر احساس

...... 

 

 " ""فرزام"" "

 

 . کردیم ارومم ایلع با بودن بزنم، ایلع اتاق   به یسر گرفتم میتصم لباسام ضیتعو از بعد



 

 .کردمیم حس وضوح به رو وجودش ارامش قلبم با اما کردمیم انکار عقلم با

 

 ..فیح

 

 .اومد در اب از زرد تو اونم که فیح

 

 ...امیدوروبر ی همه مثل   شد

 

 ..هرزه هی

 

 کنمیم ادمش من اما

 اقبالش و بخت به زد پا پشت و نداشت رو  خوب یزندگ هی اقتیل خودش خورده، که یگه از شهیم مونیپش

 

 داشتن رو آرزوش همه که بدم رو ییزندگ بهش خواستمیم

 ..باشه هیبق ترسناک   یالگو که سازمیم براش یزندگ االن اما

 

.... 

 

 ومدیم حموم داخل از آب   یصدا

 !وندمیپیم بهش منم بهتر چه هه

 

 .باشم داشته باهاش حموم یتو خشن، ی رابطه هی ادینم بدم

 .....هه
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 .بازشد در ی گوشه بعد یکم دم،یکوب در به محکم رفتمو حموم در سمت به اوردم، در رو لباسام

 

 .خورد زیل پاش و کرد هول شوک شدت از دویکش یغیج برهنه یایلع انداختم، داخل عیسر رو خودم و ندادم مهلت



 

 بغلم تو دمشیکش انداختمو کمرش دور دستمو بشه نیزم پخش نکهیا از قبل

 

 .یکینزد همه نیا از گرفتم گر بود، کرده ترش یخواستن شهیهم از صورتش یرو آب   قطرات

 

 .رسوندمیم جنون مرز به داشت دشیسف پوست ینرم

 عاشقانه و گرم... ببوسمش عشق با خواستیم دلم 

 

 .دیچرخیم اطراف طیمح و صورتم یرو سرگردانش نگاه و کردیم نگاهم شوکه هنوز

 

 دنشیبوس به کردم شروع اروم و نرم و دادم دست از و طاقتم

 ...عشق با

 .....بخش ارامش لذت   هی با

 

 .کرد نوازش رو بدنش جز به جز هام دست.. زدینم پسم قبل مثل اما کردینم یهمراه

 

 ..بدنش یرو صورتش، یرو

 .کردم بارونش بوسه

 .بود بسته چشماشو فقط و.گفتینم یچیه هم ایلع 

 

 ..بود شده گم اب شر شر یصدا نیب  هامون زدن نفس نفس کردم حبسش وارید و خودم نیب

 

 .بردم فرو گردنش یگود یتو رو سرم و چسبوندم بهش تونستمیم تا رو خودم

 

 .کرد محروم ازش منو شهیهم ایلع که یزیچ خواست،یم اروم ی رابطه هی دلم امشب

 

 ..نهیبب هم رو من نخواست چوقتیه
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 .نشست نمیس یرو و اومد باال ایلع یدستا



 .کردیم جادو منو ایلع دم،یفهمینم اطراف یایدن از یچیه که بودم نوازشش نازو ریدرگ اونقدر من اما داد، هولم حالیب دستاش، با 

 

 " "" ""ایلع"" "" "

 

 .دیکوبیم نمیس ی وارهید به رو خودش صانهیحر قلبم

 

 .بزنه رونیب زنمیس ی قفسه حصار از زدیم بال بال قفس یتو یا پرنده مثل 

 

 خواد؟یم مرده من   جون   از یچ یلعنت نیا کنه؟یم رفتار فیلط و نرم من با انقدر چرا امشب فرزام

 

 کنه؟ ثابت ویچ خوادیم

 

 .کنم عادت نشیدروغ یکردنا نوازش نازو به ندارم حق...رمیم دارم من دارم، نگه نیا از شتریب خودمو تونستمینم

 

 .بکاره قلبم یتو خوش ی خاطره هی رفتن دَم تونهینم اون

 

 ..اجبار و ستم و بود ظلم همش.. دمیند یخوش مرد نیا با من

 

 .بود خواهد نیهم هم ندهیآ و نطورهیهم االنم

 

 .کردیم میعصب کیکوچ یفضا نیا و اب شرشر یصدا رفت عقب یگام یمجبور که دادم، هولش تر محکم نباریا

 

 ....چسبوند بهم رو خودش دوباره حرف یب و دوخت بهم رو سرخش و یطوفان نگاه
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 : زدم داد و بستم رو چشمام دادم، هولش عقب به حرص با

 

 این کمینزد کثافت متنفرم ازت_

 

 .برگشت خودش یواقع ی پوسته به کم کم بعد و کرد نگاهم یجیگ و بهت با هیثان چند فرزام



 

 .شد یم ظاهر کنارم.. شیپ یها شب که یوحش و خشن   ادم همون

 

 .دیکوب سر پشت وارید به رو سرم و زد چنگ بلندم یموها به انهیوحش و یعصب

 .بگم یزیچ نتونستم یکیکوچ" یآ" جز و شد تار دمید و شدم حالیب که بود ادیز یقدر به ضربه قدرت

 

 .دیکش بیرون حموم از خودش دنبال منو خشونت  وبا بست رو آب ریش

 

 .زد مهیخ روم و کرد پرتم تخت یرو یتند به

 

 .برداشت الشم آشو بدن سر از دست که بود شب یها مهین

 .رفت رونیب اتاق از و کرد ولم حالیب همونطور سخت ی رابطه چند از بعد 

 

 .دارم ییرها ی اجازه اشکام به و کردم جمع شکمم یتو پاهامو

 

 .دمیچیپیم خودم به درد از  مدام و بخوابم نتونستم دیشد درد از صبح تا
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 . دمیکش رونیب تخت ریز از رو کمیکوچ ساک و کردم تن رو لباسام یوحشتناک درد و یکرخت با که بود صبح9 بایتقر ساعت

 

 .بود فرار یبرا تیموقع نیبهتر االن میکرد آرش و من که یزیر برنامه طبق

 

 ... بودن یآشپز و کار به مشغول هم خدمه و نبود خونه یتو فرزام از یخبر چون

 

 .نبود من به حواسش یکس

 

 .باش اماده و امیم دارم که فرستادم جیمس آرش به و کردم قفل داخل از رو اتاق در

 

 .منتظرمه ابونیخ سر موتور، هی با گفت و داد جواب عیسر اونم

  

 .کردم باز رو اتاق ی پنجره اروم و خواستم کمک خدا از دلم یتو



 

 .بود سخت بودم رمق یب و آشوالش که یمن یبرا همونشم اما نبود ادیز یلیخ ارتفاع

 

 .نبود یکس خوشبختانه انداختم اطیح به ینگاه اول و سادمیوا پنجره ی لبه انیگو هللا بسم

 

 .شدم زنیاو پنجره ن  ییپا محافظ   ی لهیم از وحشت و لرز و ترس هزار با خودم بعد و کردم پرت اول رو ساکم

 

 .گفتم دلم یتو ییخدا ای و بستم و چشمام

 

 .مرد نیا از شمیم راحت شهیهم یبرا ای وفته،یم برام یاتفاق ای... کباری ونمیش کباری مرگ
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 .سپردم شانس به رو خودم و کردم ول رو هام دست یا شجاعانه عمل یط

 

 ..شدم نیزم پخش و کنه تحمل رو وزنم نتونست پاهام اد،یز نسبتا ارتفاع بخاطر و اومدم فرود پام قوزک یرو شدت با

 

 .ادیب در ازم ییصدا مبادا که دمیکوب دهنم یرو محکم رو دستم و کردم خفه گلو یتو رو ادمیفر

 

 بخوابه دردشون تا دادم فشار محکم و گرفتم دستام دوتا یتو رو پاهام قوزک

 .دمییپایم رو برم دورو و گرفتمیم گاز رو لبم مدام

 

 .کشوندم اطیح وار  ید سمت به رو خودم و ستادمیا پام یرو یسخت به گذشت قرن دو من یبرا که قهیدق دو از بعد

 

 .ختیریم رو خونم فرزام و وفتادمیم ریگ مطمئنا رفتمیم در از اگه

 

 .بندازم ابونیخ یتو و سمت، نیا رو خودم و برم باال وارید از تونستم بود که یمشقت هر به

 

 .بود دهیبر رو امونم شبید یها یکبود یجا درد  

 

 ! ساختمیم یروز دیشا سوختمویم دیبا نبود یا چاره اما.. گرفتنیم درد خوردمیم که یتکون هر ای قدم هر با

 



 .دادیم تکون دست برام کوچه سر که دمییدو ارش سمت به لنگون یپا با

 

 کینزد ارهیب و موتور رسهینم ذهنش به االغ کهیمرت

 

 رم؟یم راه سخت من نهیبینم واقعا

 ....رسوندم بهش رو خودم یسخت به
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 گرفتم جا موتور تَرک   یرو عیسر و حرف یب کرد، روشن رو موتور زدو استارت دمیرس بهش تا

 کردم حلقه آرش کمر دور هامو دست و

 

 بستم ترس از رو چشمام من افتاد،و راه ادیز سرعت با ع،یسر موتور

 ............. 

 

 ...ستادیا شدم دهیدزد توش که یقبل ساختمون   همون یجلو موتور

 بود شکمم یتو پسرم ای دختر اومدم نجایا که یقبل بار گذاشتم، شکمم یرو و دستم ناخودآگاه

 

 دنیبار یهوا چشمام مرورش هربار با که تلخ اونقدر داشت یتلخ یتراژد من یزندگ چقدر بست، نقش چشمام یتو اشک ی حلقه

 ساختیم یکیکوچ یها باریجو صورتم یرو اشکام و گرفتیم

 

 داد تکونم ینگران با ارش

 

 برم؟؟؟ قربونت یاله اخه یکرد بغض چرا شدیچ جانم، یآبج ایلع: آرش

 

 کردنیم نگاهمون وزغ مثل مه یمردم و یعموم طیمح به توجه یب دوختم، نگرانش و براق یچشما به رو نگاهم یناراحت با

 ...کردم شروع رو هام هیگر سوزناک و گذاشتم آرش ی نهیس ی  رو رو سرم

 

 کرد تمیهدا ساختمون درب سمت به همزمان و کرد حلقه کمرم دور رو دستش و گفت یا هللا اال اله ال کالفه ارش

 

 : دمینال داشت کردنم خفه در یسع که یبغض با



 

 که شاالیا... گرفت و جونش و نکرد رحم خودشم ی بچه به یحت یلعنت اون ادته؟؟؟؟ی بودم حامله نجا،یا میآورد که قبل بار ارش_

 .....سرش برابرش دو اورد سرم که بال یهرچ و داد خوراکم به غم یهرچ

 

 ......شد بغض گلوم یتو صحبتم ی ادامه و گرفت اوج هقم هق
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 کرد یصبور ارش وَ  زدم هق گفتمو مدام من ریمس طول در و میرفت باال رو ها پله ارش با

 

 ..داخل  برم کرد کمکم و انداخت دیکل میدیرس که دوم طبقه به

 یقبل بار به نسبت بود شده مرتب و زیتم منتها بود همون خونه یداخل ونیدکوراس 

 

 ... گذاشتم دلم یرو رو دستم و نشستم کاناپه یرو حالیب

 دمیکش عذاب فرزام یپا و دست ریز و خوردم کتک یکل و  نرفته زبونم یرو یچیه شبید از! داشت حقم کردیم درد یکم

 

 نداشت یفیتعر که ممیروح حال و بودم کرده تحمل فشار و استرس یکل اون از ی  جدا

 

 .. دمیکش دراز کاناپه یرو و کندم سرم از رو شالم

 

 و وحشت با و دمیپر خواب از دهیترس و مهیسراس ارش،  یها زدن صدا بلند   یصدا با که رفتمیم خواب به داشتم بعد قهیدق چند

 ... کردیم نگاهم اضطراب با که زدم زل بهش شده گرد یچشما

 

 : بگم و بزنم لب تونستم فقط

 

 ده؟؟؟؟.. شیچ... یچ... چ_

 

  پاشو میشد بدبخت که پاشو ایلع:ارش

 

 اومد کلمه هی فقط ذهنم یتو

 

 !!!!!!!"فرزام"



..... 
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 سادمیوا جام سر خیس و دادم قورت یسخت روبه دهنم اب

 

 بود؟ فرزام ؟؟؟؟!!!اره.... فرزامه نکنه.... یوا..... قلللللللللبم یوا.... ارش_

 

 : گفتم خودم به خطاب بلند یصدا با و کردم گره هم یتو دستامو ترس با

 

 ..یوا ذارهیم نمیس یرو و سرم گهید نباریا..... کنهینم ولت یریم هرجا دوئهیم دنبالت یبدبخت رسما... ایلع یشد بدبخت_

 

 !ارمیب باال که بود کینزد و.. گرفتم تهوع حالت ترس و دلهره شدت از 

 

 ...کرد یم نگاه من به شده گرد یچشما با و بود سادهیوا خانه وسط همچنان ارش

 :..زدم داد سرش شونیپر و یعصب

 

 !! ؟؟؟؟؟یشد خشک چرا تو! .... کشهیم منو چته؟؟ هاااا هیچ_

 

  خنده ریز زد یپق اومدو خودش به من دادیب و داد با آرش

؟ حاال که داده فرزام به منو آدرس آرش خود   نکنه... نه یوا... زدم زل بهش تعجب با   خوشحال 

 ... نه دوباره... ندارم گهید نویا طاقت ایخدا نه

 

 دیبوس سرمو یرو و کرد بغلم محکم و اومد سمتم به خندش ونیم آرش

 

 ..بچگونت یکارا نیا یبرا بود شده تنگ دلم چقدر... من ی بامزه بشه فدات داداش یاله:  ارش

 

 : کرد زمزمه گوشم در و داد فشارگ خودش به تر محکم

 

 ....پشتتم. کوه مثل خودم... ببرتت خودش با زور به دوباره بخواد ای کنه دایپ تورو تونهینم فرزام هستم من تا نترس:

 



 : گفتم تعجب با بودم شده قفل بغلش یتو که همونطور.. گرفت اروم سرم، داخل مرج و حرج و دمیکش یا آسوده نفس

 

 !!!ارش؟؟؟؟؟؟ میشد بدبخت چرا پس_

 

 پوووف... نجایا ادیم داره ستاره: آرش

 

 'شد گردتر چشمام

 

 !!!.....ه؟؟؟؟؟؟؟یک گهید ستاره_
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 ادیب حرف به خودش تا دوختم چشم بهش منتظر و شده زیر یچشما با..کرد جدا خودش از منو و دیکش سرش به یدست آرش

 

 !دارم دوسش که هیدختر همون ستاره اوف... همون بگم چطور.... اوم.... زیچ خب...خ:  آرش

 

 خنده ریز زدم یپق و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم.. کرد رها رو اش شده حبس نفس بعد و

 

 ...دلمممم یوا یشیم دیسف و سرخ ساله14 یدخترا مثل آرش یوا_

 

 شد وا خنده به هم آرش یلبها کم کم... بود برداشته رو خونه کل ام خنده قهقهه و بودم گرفته دلم به دستمو

 

 ...پروند جا از جفتمونو اپارتمان در شدن دهیکوب یصدا دمیخندیم مستانه که همونطور

 :زدم لب ارش به رو

 

 ستارست؟ یعنی_ 

 

 !نداره نوییپا در دیکل که ستاره کنمینم فکر! دونمینم:

 

 ..ایارین در یباز عیضا بود فرزام اگه ارش شم،یم میقا رمیم من.درو کن وا برو حاال_

 



 : گفت اروم و داد و پشتم به یکیکوچ هول یحدص ارش

 

 !ایخوردیم ناخون فرزام اومدن ترس از یداشت شیپ قهیدق دو تا شو میقا بدو یوجب مین برو:

 

 ..بستم و در و اتاق یتو دمیپر یزود و کردم سکوت اما بدم رو جوابش خواستیم دلم

 ایلعـــــــــــــــ#

 

#part_122 

 

 ناخونم دنییجو به کردم شروع جانیه و استرس از

 ..یچیه..... نبود معلوم یچیه اما انداختم رونیب به ینگاه در ی گوشه از یکنجکاو با

 

 " "" "" "آرش"" "" "

 

 ..داد تعجب به رو خودش یجا اضطراب ام خونه صاحب یسولو  خانم دنید با کردم، باز استرس با درو

 

 ...یلعنت اه اه کنه؟؟یم کاریچ نجایا یسولو خانوم روز وقت نیا

 

 ..یسولو خانوم سالم_

 

 !!؟یخوب.. جان پسر سالم:

 

  امرتون؟ ممنون_

 

 ..  کرد یبرس مو موبه زویچ همه و اورد خونه داخل یفضول با رو سرش

 .....     بسته پشت از رو فضوال ی همه دست گهید زن نیا..کردم نگاه بهش تعجب با

 

 !بخوابم برم من دیندار یامر اگه یسولو خانوم=

 

 نامزدت؟؟ ای زنته؟ کجاست؟؟؟ بود باهات که یدختر اون... پسر کن صبر.. نه نه نه: 

 

 :کرد زمزمه اروم ییصدا با و زد صورتش یتو یکی



 

 ....کاااارا نیا زشته پسر دخترته؟؟؟؟ دوست نکرده ییخدا نکنه ای: 

 ایلعـــــــــــــــ#
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 دمیکش یپوف کالفه

 

 بود خواهرم دیگیم شما که یخانم اون که بگم دیبا سوتفاهم رفع محض! د؟؟؟؟یبپرس نویا نیاومد نجایا یسولو خانوم_

 

 ..نمشیبب ادیب کن صداش! بود خوشگل چقدر زمیعز یوا:  یسولو

 

 ..دهیخواب_

 

 ..کن دارشیب:

 

 : گفتم بهش خطاب یتند لحن با شدیم طاق طاقتم زن نیا ییپرو از داشت گهید

 

 !!!!برم؟ من دیبد مهلت شهیم.. ششیپ برم دیبا من.ستین مسائد شیروح اوضاع خواهرم یسولو خانوم_

 

  گفتن با و گردوند خونه یتو یچشم دوباره فضولش افهیق اون با یسولو

 

 "مالقاتش امیم شب باشه:"

 

 : کردم باز درو اخم با و گفتم یلعنت دوباره در یصدا با اما بزنم صدا رو ایلع که کردم باز دهن و دمیکش یا آسوده نفس.. رفت

 

 ...شم یسولو خانوم_

 

 ...بود شده خوشگل چقدر..شدم اش شده شیارا صورت محو و دیماس دهنم یتو حرف ستاره متعجب ی افهیق دنید با

 ایلعـــــــــــــــ#
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 ..شد بسته و باز دهنم یماه مثل



 

 !سالم.. س_

 

 دیکش خونه داخل یسرک و زد یخوشگل لبخند ستاره

 

 !داخل؟ یکن دعوتم یخواینم.. سالم:

 

 ...ایب تو ایب نه که چرا اره...ار اره... ا.. ع_

 

 دنیخند به کرد شروع بلند بلند ستاره که یاونقدر کردم، انیب رو کلماتم زده هول

 با معاشرت و اداب رسم اصال.. خاروندم رو سرم خجالت با و کردم خودم نثار ی" کنن ات عرضه یب سر بر خاک" دل یتو

  نبودم بلد رو ها خانم

  گذاشته من میحر به پا که بود یدختر تنها ستاره مامانم، و ایلع از بعد

 : گفتم و کردم اشاره کاناپه به دستم با

 

 کنم آشنات نفر هی با خوامیم.. گردم یم بر االن نیبش نجایهم_

 

  خواب اتاق سمت به کردم تند قدم عیسر و ندادم بهش دادن جواب مهلت

 

  کردم باز ضرب کی رو اتاق در یتند به و هوا یب

 پرت اتاق داخل رو خودم تعجب و ترس با و کردم باز کامل درو.. دیکش یبلند غیج ایلع که بودم نکرده باز درو کامل هنوز

 شدم رو به رو ایلع ی زده وحشت صورت با که. کردم

 

 .....؟؟یزد غیج چرا شدد؟؟؟یچ یجیا ایلع_
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 " "" ""ایلع"" "" "

 

 !ارش کردن   باز در نیا با کردمیم غش داشتم رسما.... دادم تکون یچیه یمعنا به یسر و کردم آزاد رو ام شده حبس نفس

 

 ...دمیترس ستین یزیچ_

 



 !اومده ستاره ایب...میوندیترس باشه،: ارش

 

 .دادن گنالیس به کرد شروع میکنجکاو یها شاخک ستاره اسم دنیشن با

 !!نمشیبب زودتر خواستیم دلم

 

 .................• ...........• 

 .. کردم خوش جا ستاره کنار بشقاب، و وهیم اوردن از بعد

 .. بود یمهربون و خونگرم دختر یلیخ اومد خوشم ازش.. میشد آشنا باهم یکم

 

 ..نمشیبب و کنم صحبت باهاش شتریب خواستیم دلم یلیخ وگرنه رفتمیم داشتم که فیح

 ...فرزام بهت لعنت

 !.....فرزام کردن لعنت شده منم یها روز نیا کار اوووف

 ایلعـــــــــــــــ#
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 ...نینفر و لعن نیهم جز ادینم بر دستم از یکار گهید

............،...... 

 ....مشهدم یتو االن و شدم راحت بالخره شدینم باورم.. بود صبح شیم و گرگ.. میشد ادهیپ اتوبوس از ارش با دست تو دست

 

 صورتشو چپ طرف و شدم بلند پام نوک یرو برگردوندم، ارش طرف به سرمو! چوقتیه... رسهینم بهم فرزام دست گهید

 ..دمیبوس

 

 فشرد رو بود دستش یتو که دستم دویپاش روم به یمهربون لبخند ارش

 

 ..نبود دلم یتو دل... میکرد حرکت گفتیم آرش که یونیپانس سمت   به و میشد یتاکس سوار

 ...دلشوره... یدلنگران... یشاد.. غم.. بود شده یقاط حسام ی همه

 

 ....دنیبار یبرا بودم تلنگر هی منتظر

 ...غم از نه

 ...یشاد از نه

 ¡!!... جفتشون از

 ایلعـــــــــــــــ#
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 ..ستادیا بلند ساختمون هی کنار ،یتاکس

 ("ازاد خوابگاه) هیمهد ی دخترانه خوابگاه" بود زده ساختمون سردر  

 انداختم ارش به ینگاه استرس با

 

 م؟؟؟یبمون منتظر نجایا چند تا دیبا! صبحه5 ساعت ارش_

 

 ..کرد حلقه شونم دور دستشو و زد یا کننده دلگرم لبخند ارش

 

 ست؟ین که سردت.. کننیم باز درو گهید ساعت کی نباش نگران داداش یکوچولو:  آرش

 

 نشده سرد یلیخ هوا هنوز... یلیخ نه_

 

 ...خوبه:

 

 ..گرفت جلوم و دراورد پول دسته هی و بشیج یتو برد دست

 بهش زدم زل تعجب با

 

 !ارش؟ هیچ گهید نیا_

 

 بفرستم شتریب برات فروختم که نویماش دمیم قول. . کمه دیببخش:

 

 زدم پس دستشو

 

 ؟؟یبفروش نویماش یخوایم مگه وونه؟؟؟ید هیچ نکارایا_

 

... حقتون در کنم ینامرد گهید خوامینم...بدم پسش دیبا.. خداست بنده مامان یطالها پول.. بفروشمش دیبا آره... ایلع فمهیوظ:

 ...ببخش منو..یشد تیاذ همه از شتریب تو.. کوچولو خواهر کنم جبران خوامیم
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 بود آورده سرش ییبال مواد داشتم، رو برادرانش یایمهربون نیا حسرت بود وقت یلیخ نبود خودم دست... کردم بغض ناخواسته

 ..نبود شیحال یچیه که

 !فروخت خودشو خواهر که یکس.. یالابال عالف   هی به بود کرده لشیتبد... محبت نه عشق، نه ناموس، نه

 ..کردم دور خودم از رو یمنف افکار و کردم سکوت دادم، هیتک ارش یبازو به رو سرم

 

 ..گرفت خودش به ییرو و رنگ شهر و شد روشن هوا که نگذشت یخیل

 ..میشد منتظر هم کنار و زد ونویپانس زنگ ارش

 

.... 

 

 "" "" فرزام"" "" 

 

 !!!هاااان؟؟؟؟؟؟؟؟ دیداد غذا بهش یچطور حاال تا صبح از پس ده؟؟ینم جواب اصال که یچ یعنی_

 

 ... :اومد حرف به لکنت با فاطمه بالخره

 

 جواب و نکنه غلطا نیا از گهید تا براش نبردم ناهار قصد از منم نکرد باز درو بردم صبحانه صبح بخدا دونم ینم من آقا: فاطمه

 ...اما بده منو

 

 یتو یبلند و رفت در دستم از نمیخشمگ یصدا کنترل.. اورد در لرزه به رو وجودم سراسر خشم و تیعصبان شد، مشت دستام

 .. :زدم داد تلفن یگوش

 

 خونه برسم خنگ، ی گوساله یکنیم فیتکل نییتع ایلع برا یخوریم گه تو احممقق ی  پت پا ی کهیزن بدون مرده خودتو فاطمه_

 حرومزاده ارمیم در پدرتو

 

 .....زدم چنگ فمیک به و دمیکوب زیم یرو حرص با رو یگوش
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 به دیر دیبا حتما آدمه، کرده فکر زدم روش به لبخند تا دو.. رسمیم حسابش به رو پرو ی کهیزن نیا خوردیم خونمو خون

 !ادیب دستشون کار حساب تا کلشونیه

 

 ..بود شده روشن هوا.. نیماش سمت به کردم تند قدم و برداشتم زیم یرو از هم رو شدم خاموش یگوش



 ...زدن یگند چه نیبب برد، خوابم شرکت تو یخستگ از رو شبید هی

 

 ..افتادم راه و کردم روشن رو نیماش عیسر

 ..زد حموم تو رگشو که یبار اون مثل.. باشه اورده خودش سر   ییبال ایلع مبادا که داشتم استرس مدام

 

 ...رهیبم خوامینم دارم، دوسش دلم ته بازم اما کرده که یکار همه نیا با

 

•........••..•....•.......... 

 

 ..کرد ثبت وتریکامپ یتو رو اسمم و گرفت ارش از رو مدارک و پول زن

 !بودم چارهیب االن وگرنه! گذاشتم جا مامان خونه یتو نمیجن مرگ از بعد و میاصل شناسنامه که بود خوب چقدر

 

 نکهیا شرط به دادن، یزیم ریز و یباز یپارت یکل با سر اخر ادیب شوهرت دیبا گفتنیم و کردنینم قبول بودنم متاهل بخاطر

 ...کردن قبول ادینم شیپ یمشکل بده نیتضم ارش

 

• .......• ........ 

 اورده خوابگاه ی آشپزخونه از که یاب ی کاسه و دادم تکون یدست براش.. شد یتاکس سوار و نشوند سرم یرو یا بوسه ارش

 ..ختمیر سرش پشت بودم

 

 .....بود شده تنگ ارش و مامانم تهران، یبرا دلم حاال نیهم از

 ایلعـــــــــــــــ#
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 باهاشون هنوز که داشتم یاتاق هم تا چهار و بود دوم ی طبقه اتاقم.. شدم ساختمون بعد و خوابگاه اطیح وارد سرخورده و مغموم

 ..داشتن فیتشر ناز خواب یتو االن همه چون بودم نشده اشنا

 

 ..دمیکش دراز بود شده داده اختصاص من به که یتخت یرو آوردمو در یاروم به رو مانتوم شالو.. بستم و در و شدم اتاق وارد

 

 ..  بود نبرده خوابم ترس از اتوبوس یتو شب

 یآلودگ خواب و یخستگ از دیرس بالشت یرو سرم تا نیهم یبرا ره،یگیم راهتو یجلو و ادیم فرزام گفتیم ییصدا هی مدام

 .برد خوابم ریالس عیسر

 

 ...ترسناک یها کابوس از پر خواب هی.

 ..داشتینم بر سرم از دست هم خواب یتو یحت فرزام یی  والیه روح



 

 شهیهم یبرا و بزنم خطش نوشته هی مثل میزندگ یتو از شدیم کاشیا.... بود ترس و عذاب از سرشار من یبرا  بشر نیا وجود

 ...کنم محوش
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 کردم پرت همونطور رو دستم و خاروندم رو سرم بسته یچشما با خوردم، یغلت جام یتو و دمیکش یا ازهیخم

 

 ااااخخخخ+

 

 شدم زیخ مین جا یتو و کردم باز رو چشمام نور سرعت به یکس گفتن اخ یصدا دنیشن با

 

 شدمو خشک جام سر و شد گرد سادنیوا سرم یباال که یدختر  چهار دنید با آلودمخواب یچشما

 

 بودم جیگ هم هنوز و بود دهینپر سرم از خواب کامال..دمیکش یا خفه غیج

 

 د؟یلیعزرائ.! نیحس ای دددد؟؟یهست یک شما_

 

 ...دنیخند به کردن شروع بلند بلند دخترا

 

• ........• .........• ...... 

 "بعد هفته کی"

 

 :زدم لب تلفن یگوش یتو

 

 ! کنما گم راهمو نرم من کجاست؟  ادرسش قایدق نایم_

 

 :دیکش یا کالفه پوف یگوش پشت از نایم

 

 یشد گم مرگت لش اگه قه،یعت نترس یشینم گمم ق  یدق ادرس.!گهید برو کن گم گورتو ر،یبگ آژانس گمیم یکرد وونمید ایلع: نایم

 دنبالت امیم خودم

 

 یزشت و ادب یب یلیخ یلیخ نایم_



 

 ؟یزد  مملکت سر به یگل چه یادب با و خوشگل تو حاال:

 

 ..دنیخند بلند بلند به کردم شروع و دادم تکون و سرم تاسف با

 

 ؟یاریم در کجات از رو حرفا نیا نایم یوا_

 

 ...عشقم شلوارم تو از:

 

 گمشو ، ییایح یب یلیخ_

 

 : گفت یلودگ با و کرد یا خنده تک نایم

 

 !!!!!خانوم ایلع یافتاد راه که نمیبیم نه،:

 

 کن یپرچونگ کم یکرد تموم و شارژم.. ریبم ناااااا،خفهیم_

 

 !ییایلع کن خوشحالم یخداحافظ هی با! اهیس روت گهیم گید به گید:

 

 ...ناااییییم_

 ایلعـــــــــــــــ#
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 : گفت و کرد ینچ نچ نایم

 

 یشیم خراب سرم رو کنمیم که یغلط هر کنم؟ کاریچ خب:

 

 برم خوامیم کن قطع_

 

 !!بللالااااخره:

 

 ناایم_



 

 اه اصال خدافظ نا،یم مارو زهر:

 

 !اعصاب یب ی دختره.. کرده قطع نایم که کرد ام متوجه و دیچیپ گوشم یتو بوق، یصدا

 

 ...انداختم شرکت آدرس به ینگاه هزارم بار یبرا و زدم رونیب خوابگاه از کردم، یخدافظ هابچه و شبنم از

 

 ادماش ای فرزام دهینم اجازه که داده نانیاطم بهم ارش... کامله آرامش در زیچ همه و گذرهیم اومدنم نجایا از هفته کی درست

 ..کنن دامیپ

 

 ..گشتیم من از ییپا رد   دنبال   رو تهران وجب به وجب داشت فرزام ، بود معلوم که نطوریا

 !نشن یآفتاب برا دورو نیا فعال مامان و ارش بود اط،قراریاحت محض

 

 ..انیب دنمید به اونا ای بشم خارج گاهمیمخف از دینبا اصال من و شده وونهید فرزام گفتیم ارش

 

 !.....شدم یم زنده و مردمیم بارها زدیم صدا رو اسمم یکس هربار مدت نیا یتو
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 .....• .........• .........• 

 

 !بود ابهت با بگم تونمیم تنها.. انداختم روم به رو یمهندس شرکت به ینگاه و شدم ادهیپ یتاکس از

 

 ..بود کرده ادداشتی توش رو قیدق ادرس نا،یم که یکاغذ سمت شد دهیکش نگاهم دوباره

 !.پنجم ی طبقه رفتمیم دیبا

 .. شدم آمد و رفت پر و کیش ساختمون   وارد

 ....دمیرس پنجم طبقه به بالخره یمعطل قهیدق دو از بعد و کردم یط رو شدیم یمنته آسانسور  به که یریمس

 

 ..کردنیم قبولم کاشیا... خوردیم منو انهیمور مثل درون از داشت استرس و اضطراب

 

 رسوندم بود پیتا مشغول و بود نشسته زیم پشت که یخانم به رو خودم و زدم کنار رو یمنف افکار

 



 ..سالم_

 

 د؟ییبفرما سالم:

 

 ..کار یبرا... داشتم مصاحبه وقت   من دیببخش_

 

 ...یاومد که یملک یاقا به دمیم اطالع االن زمیعز باشه.. یکن مصاحبه یاومد مرجان ینیگزیجا یبرا شما اهان:

 

 خانوم شمیم ممنون_

.. 
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 مرد مییراهنما دمینفهم هاش گفته از یزیچ استرس شدت از من که سش،یرئ با یهماهنگ از بعد و برداشت رو تلفن یگوش زن،

 .. برم که

 

 کنهیم تییراهنما یشد قبول اگر بعد رنیگیم تست ازت شونیا اونجاست یملک یآقا اتاق.. چپ دست راهرو، یانتها برو زمیعز:

 .. یبر کجا که

 

 کردم زمزمه لب ریز یانشالله و دمیمال هم به دستامو

 

 .. فعال خانوم ممنون_

 

 یباش موفق خدانگهدار:

 

 ...خواستم کمک خددا از بار هزار دلم یتو.. گرفتم شیپ در و بود گفته که یراه و زدم یلبخند

 

 ..بفرسته پول من برا مدام هم و برسه خودش مامانو به هم تونستینم که چارهیب ارش.. شغلم نیا ازمند  ین چقدر دونستیم خودش

 

 ..کردم وارد در به یا تقه و گفتم ییخدا با

 ..گفت ی" دییبفرما"در پشت ازیکلفت و رایگ یصدا

 



 ...شدم وارد و کردم باز درو ی رهیدستگ

 

 ....کردیم نگاه رو من موشکافانه چشماش با و بود نشسته یبزرگ بایتقر زیم پشت یجذاب و جوان مرد
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 شدم اتاق وارد اضطراب با

 

 ..سالم_

 

 ..دینیبش دییبفرما ن،یاومد خوس! سالم: مرد

 

 ممنون_

 

 ..دستم یانگشتا با کردن یباز به کردم شروع و نشستم یصندل هی یرو ریز به سر و ارام

 

 از دییبفرما حاال.. دیباش شونیا یمنش قرار   دیباشه داشته رو الزم تیصالح اگر شما... یهانیک یآقا معاول هستم، یملک: مرد

 دیبگ هاتون ییتوانا و التیتحص و خودتون

 

 ....:کردم جمع جا کی رو نفسم به اعتماد تمام

 

 دارم یانسان پلم  ید و هستم ییرضا ایلع_

 

 تاهل؟ تیوضع: یملک

 

 !مجرد_

 

 !شدم زده شگفت بودم داده که یجواب از هم خودم

 

  مهمه یلیخ نیا د؟یکن پیتا عیسر و روان دیتونیم شما خب:

 



 ..کردمیم پیتا ارش ی  میقد وتریکامپ با عیسر و تند یلیخ من! شکفت گلم از گل

  

  گهید که هست یطوالن مدت هرچند

 :بودم دست تند هنوزم نظرم به اما نکردم پیتا یمطلب ای مقاله

 

 نیباش مطمئن حتما، بله بله_

..... 
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 .. میریگیم تماس باهاتون دیبش دییتا اگر د،یباش منتظر و دیبر دییبفرما! .. خوبه یلیخ باشه خوب هم زبانتون اگر خوبه خب:

 

 اجازتون با رمیم گهید من... فهممیم رو زایچ یلیخ و بلدم رو یدیکل کلمات خوبه زبانم_

 

  دییبفرما.. خوبه بله:

 

 افتاد جونم به استرس دوباره و دیخواب پفم ،یملک ی مسخره لحن و یخداحافظ نیا و خشک رفتار نیا از

 

 ..اومدم رونیب اتاق از یخشک یخداحافظ از بعد و کردم یتشکر 

 

 !کردنینم قبولم عمرا

 

 نیهمچ به برسه چه بشم تونمینم هم داغون شرکت هی ی  منش یحت داشتم من که ینییپا یلیتحص مدرک و افتضاح مصاحبه نیا با 

 !!!!یشرکت

 

 ¡! افتخار یبرا یزیچ ای ندارم، کردن فیتعر یبرا یزیچ چیه

 

 غرق و بود نییپا سرم که همونطور

 

 کرد برخورد یمحکم ستون ای جسم به چپم ی شونه بودم فکر 

 



 ....روشدم به رو پیخوشت مرد   هی با تعجب کمال در و برگشتم عقب به درد از شده مچاله یصورت با و گفتم یبلند یا
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 :خورد گره هم یتو اخمام یحرص و یعصب

 

 د؟؟؟؟یکور ای ؟؟؟ داره یمشکل چشماتون محترم یآقا_

 

 انداخت من به ینگاه و ستادیا جاش سر تعجب با مرد

 

 ؟؟؟.دیاورد در یباز کور چرا خودتون بود لمیموبا یپ حواسم د؟یگیم یچ خانوم:

 

 سوسول ی بچه پسر.. کردم مشت دستمو و شدم قرمز حرص از

 

 ... چندش شیاا.. خرن مردم نکن فک_

 

 ...کردم رها باز یدهن با همونجا هم مرد اون رفتم، و دمیکش راهمو  و زدم یپوزخند.. تکوندم رو شونم یمسخرگ با و

 

 گرفتم شیپ در ونویپانس راه   و شدم اتوبوس سوار ابونیخ سر

 

• ..........• ...........• ........ 

 

 بردم پتو ریز حرص با و سرم

 

 خستم بخوابم، نیبذار مادرتون جون نایم ق،یشقا_

 

 :اومد جواب به و کرد ینچ نچ نایم

 

 داره کار باهات تلفن بابا استغفرهللا،... الیگودز االغ، اخه َکر، اخه َپ، پَ  ی دختره اخه: 

 

 فشردم متکا به یالیخیب با سرمو



 

 جهنم به_

 

 : داد جواب  حرص با قیشقا

 

 !یکن یم رد و کار و یشد مونیپش که گمیم یبش شرکتش یمنش یخوایم که یاون معاون ،یملک یآقا به رمیم منم باشه:

 

 خوردم یغلت جام یتو و دمیکش یا ازهیخم

 

 ....بگ برو_

 

 !!!!شدم بلند جام از فشنگ مثل هوی

 

 ...یوا اومدم نههههه_

 

 ..رسوندم یهمگان تلفن به خودمو وال و هول با و زدم کنار رو پتو دستپاچه

 

 .......بشم نیزم پخش بود کینزد و خوردم یسکندر بار نیچند راه یتو گرچه 
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 دمیقاپ یبغل اتاق دختر   رخساره دست   یتو از تلفنو ی  گوش و دمیرس تلفن به مشقت هزار با

 

 الو؟؟_

 

 ؟ییرضا خانوم.. سالم:

 

 سالم.. هستم خودم بله_

 

 هست که خاطرتون هستم یملک خانوم؟ نیهست خوب:

 

 البته بله.. د؟یخوب شما ممنونم یلیخ_



 

 دیتونیم.. کردن دییتا شمارو یهانیک یآقا.. میکرد مطالعه و دیگذاشت ارمونیاخت در شما که یمدارک و مصاحبه ما که بگم خواستم:

  ن؟یندار من با یا گهید امر.. سرکار دیایب یشیآزما دوهفته مدت به ظهر از بعد امروز از

 

 ..دمیپر باال جام یتو و گرفتم گاز لبمو زده ذوق

 

  خدانگهدار..  ممنون نه.... امیم حتما..! حتما...حتما بله_

 

  خوش روز:

 

 .! گمیم دارم یچ دمیفهمینم جانیه و یخوشحال شدت از

 

 کردم پرت نایم اغوش یتو رو خودم ذوق با و گذاشتم جاش سر رو یگوش

 .. صورتش کردن یتف و دنیبوس به کردم شروع و ،

 

 !کردننننن قبولم نایم یوااا_

 

 ....دیکش صورتش به ضیغ با رو دستش.. کردم جدام خودش از چندش با نایم

 

  ؟؟؟؟!!!!انصافه؟ نیا بشم؟؟ یمال تف دیبا من سرکار یبر یگمش یخوایم تو! خانوم چندش یکرد میتف آب... ایلع یبش خفه: نایم

 

 شروع سالن یتو یها بچه همه من بند پشت و شدم منفجر خنده از که دینکش یطول... دییگرا یقرمز به رنگم و شد گرد چشمام

  دنیخند به کردن

 !بود یا لوده و طونیش دختر   عجب نایم.. 

 

 !بودم یا یجد. و اروم تیشخص یدارا شهیهم که من برعکس

 ...دمیکشیم خجالت عیسر  و
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 ...بگذره تر زود زمان تا میشد صحبت مشغول امیاتاق هم یناز و قیشقا و نایم با

 

 ..برم که شدم آماده  و گرفتم دوش رفتم خوردم، که ناهارمو



 

 شدم یهانیک شرکت یراه و زدم رونیب ونیپانس از بودکه قهیدق ستیب و دو ساعت

.......• ......•..... 

 

 دمیرس شرکت سیرئ اتاق در به یروزید خانوم همون ییراهنما با

 

 ......... شدم وارد و دمیکش یقیعم نفس"  داخل دییبفرما" گفتیم که یمرد یصدا دنیشن  با.. زدم در به یا تقه

 

 اوردم باال یآروم به رو بود ام قهی یتو که سرم

 

 ... سالم_

 

 ! من بر یوا! شناختمش عیسر.. انداخت پام سرتا به یمغرور نگاه زیم پشت یآشنا مرد

 !!!!!!! سیروزید مرد همون که نیا

 

 ...انداختم ینگاه یهانیک یآقا همون ای مرد به شده گرد یچشما با و دادم قورت یسخت به رو دهنم اب

 

 !کردینم استخدامم عمرا
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 ...کردم برخورد یزیچ به محکم و دمیپر عقب سرم پشت از یاهم یصدا با

 

 ...شدم یعصبان ی لهیت دوتا چشم تو چشم و برگشتم عقب به تعجب با

 رفتم جلوتر قدم چند و کردم جدا عیسر خودمو

 

 ن  یهم داداش:  یهانیک

 

 داد تکون یسر اخم با و انداخت پام تا سر به ینگاه مرد

 

 خانوم؟ دیخورد سالمتونو: مرد



 

 بود؟ یک گهید نیا.. بردم فرو هم یتو دستامو افتادمو پته تته به

 

 !سالم.. س_

 

 !اعصاب یب دراز   زبون سالم:  یهانیک

 

 رفت یهانیک سمت به من به توجه یب دادو تکون برام یسر مرد

 کرد بلندش جاش از مرغ مثل گرفتو رو بازوش

 

 !نینش من یجا سر گفتم دفعه صد مهران: مرد

 

 : گفت و زد شخندین من به طعنه با... نشست زیم یجلو یها یصندل یرو و اومد حرف یب و کرد یا خنده مهران

 

 !گهید نیبش ایب برده؟ ماتت هیچ:

 

 سادمیوا جا هی حرف یب و خشک که است قهیدق جند ها افتاده عقب مثل دمیفهم تازه اش طعنه با

 

 نشستم یصندل نیتر کینزد  یرو افتاده نییپا یسر با و شدم سرخ خجالت از

 

 یباش من یمنش قرار   شما کمیکوچ برادر یهانیک مهران  هم شونیا و هستم یهانیک من یشد متوجه که همونطور خانوم خب:مرد

 بزن امضا و بخون رو ها فرم نیا

 

........• ........ 
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 .. نشستم بود شده داده اختصاص بهم که یزیم سر ذوق با

 

 کردم روشن رو وترویکامپ س  یک و گذاشتم زیم یرو فمویک

 



 ......شدم پیتا مشغول و گذاشتم جلوم و بود داده بهم مهران که ییها برگه

 

• .......• .......• .........• ..........• 

 

 بودم کرده عادت یحساب کارم و امیاتاق هم به مدت نیا یتو و گذرهیم مشهد به اومدنم از ماه کی

 

 ... رمیم بیرون اطیاحت با ترسمویم هنوزم ماه کی گذشت از بعد. بود فرزام یبرا ینگران و استرس مشکلم تنها

 

 ..خواستم کمک ازش و رضا امام حرم رفتم یبار سه دو

 

 .....گرفتیم اروم دلم یکم کردمیم دل دردو رفتمویم که هربار

 ... 

 

 !بودم یهانیک برادران امروز یقرارا یبرا  یزیر برنامه مشغول و بودم نشسته زمیم سر شهیهم مثل

 

 !یهانیک برادران! افتادم خنده به فکرم از خودم
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 ... وفتهیم دیجمش بجز یفالن برادران ی  سوپر ادی ادهی ادم

 

 میبخند ماهم دیبگ هست یدار خنده زیچ خانوم ایلع:

 

 ...کن خورد اعصاب کهیمرت... کردم اخم سرعت به و دیکش پر لبم از خنده مهران ی نََکره یصدا دنیشن با

 :کردم نگاش و کردم بلند سرمو

 

 ...افتادم جوک هی ادهی نه_

 

 کن فیتعر منم برا خب! اهان:

 

 : شد خم سرم یرو و انداخت باال ابروشو هی چون دیشن انگار.. کردم نثارش ییپرو لب ریز

 



 ؟یگفت یزیچ:

 

 ...اره_

 

 ؟یچ خب:

 

 بودم حرفا نیا از تر یخجالت من اما.. پرو بگم خواستیم دلم

 

 ..بود یشخص یچیه_

 

 یغذاخور  تو میبخور ناهار میبر ایب پاشو! خب یلیخ:

 

• .........• .........• ...... 

 

 "" " فرزام"" "" 

 

 بشه دایپ اش کله سرو تا دادمیم کیکش مادرش ی خونه در ماه کی نیا هرروز   مثل

 رفته؟ یگورستون کدوم یلعنت نیا پس! نداشت رو ییجا مادرش خونه جز که اون

 

 :کردم زمزمه لب ریز و زدم فرمون به یمحکم مشت حرص با

 

 ی دختره ینیبینم آسمونو و دیخورش رنگ گهید کنم داتیپ اگه... یبش دایپ خودت بهتره پس کنم،یم داتیپ بالخره که من ایلع" 

 "پست ی حرومزاده

... 
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 گذشتیم سخت بیعج ایلع یب یروزا.. دادم هیتک نیماش یصندل به سرمو یعصب

 

 ..دهیم ارامش نحسشم وجود

 ومدینم در آب از خراب زن هی اونم کاش یا.. نبود هیبق مثل ایلع کاشیا 

 بودم بسته دل بهش یلعنت منه



 

 داشتم؟؟؟ کم یچ من مگه ومد؟ین شوهرشم که یمن سراغ چرا بود یکار کثافت دنبال اگه

 

 ..کردم؟ینم نشیتام من که بود نیا دردش

  نذاشتم کم براش یزیچ چیه من اما 

 

 شدیم نییپا و باال مدام بغض بخاطر گلوم بکیس

 

 ....کنه انکار نویا داشت یسع یسخت به مغزم بودو شده تنگ براش دلم

 

 ..شونیمیقد ی خونه سمت افتادم راه و زدم استارت

 

  درش، پشت قبال که یا خونه همون. 

 ..دمیکشیم اومدنشو انتظار نیماش یتو
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 ..داغونم اعصاب یرو دیکشیم خط یچاوش یصدا

  

 .. کنه خیانت بهت یبست دل بهش هاست مدت که یکس.. همسرت ت،یزندگ عشق سخته یلیخ

 

 ..بزنه پست مدام باشه، متنفر ازت

 

 نذاره جا خودش از ینشون و کنه فرار دستت از

 

 ...ادینم مادرشم ی خونه یحت که شده بیغ یناموس یب کدوم با یندون یحت

 

 ...اومدم خودم به تازه نیماش دیشد برخورد یصدا با نشدمو مییجلو نیماش متوجه که بودم شده غرق افکارم یتو اونقدر

 

 " "" "ایلع"" "

 

 . بودم نگران دل انقدر چرا دونمینم.. بود شده بد حالم دلشوره و استرس از



 

  کردم پرت زیم یرو هارو برگه کالفه و دمیکش موهام به مقنعه ریز از یدست

 

 کردیم درد انگشتام بودم کرده پیتا که انقدر

 

  خانوم؟ ایلع:

 

 ...شدم سرم یباال مهران حضور متوجه و کردم باز رو چشمام یکس زبان از اسمم دنیشن با
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 ؟یهانیک یآقا بله_

 

 ییپرو کمال با و انداخت باال ییابرو

 

 نشست زمیم یرو اومد 

 

 ..مهران بگو باش راحت من با ؟!!یهانیک یآقا:

 

 انداختم شونم یرو رو فمیک و شدم بلند میصندل یرو از و دمیکش یپوف کالفه

 

 خوش روز برم دیبا من اجازه با... راحتم ینطوریهم اما ممنون یلیخ_

 

 سمیوا کرد مجبورم و دیکش و مانتوم نیاست اما گذشتم کنارش از و دمیکش راهمو وَ 

 

 ..نداشتم شیآسا من پسر نیا یها یفضول و ها مزاحمت دست از مدت نیا یتو کردم، نگاهش طلبکارانه و برگشتم

 

  بگم تونستمینم میزیچ اما

 

 میزنیم زیشاند یابونایخ یتو هم یَگشت هی رسونمتیم من ایب یریم کجا:

 



  کنهیم تر دراز مشیگل از پاشو داره یلیخ گهید بشر نیا چرخوندم، حدقه یتو چشمامو

 

 بفهمونم بهش حدشو دیبا بسه سکوت.... کنهیم ترش پرو اشیگستاخ برابر در من سکوت
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 یخوب احساس خودم با شما یراحت و ها دخالت نیا از اصال من دینش یمیصم من با انقدر بهتره اما ممنون یلیخ یهانیک یاقا_

 ندارم

 

 کرد ول مانتومو نیاست و دیکش هم در اخماشو

 

 باشه؟ یخوایم تو که شهیم یهمون بعدش بگم بهت خوامیم که هست ییزایچ قبلش اما.. یبگ تو یهرچ باشه: 

 

 ..کردم نگاهش یبدگمان و شک با

 

 ..حرفتو بگو خب_

 

 ییجا یا کافه هی میبر ایب شهینم نجایا:

 

 .....یبزن حرفتو یتونیم نجامیهم ادینم من به ایباز سوسول نیا بگو نجایهم_

 

 سوسولم بچه من شما ی گفته به چون بگم یزیچ نجایا تونمینم من میبر ایب.. که خورمتینم ایلع! بابا یا:

 

 : گفتم خودم با دلم تو

 

 .. هیچ نون لقمه هی یبرا کندن جون هیچ یگرسنگ هیچ رنج و درد یدونیم چه تو.. درد یب مرفه"

 

 حرفتو یعاد طیمح هی یتو یتونینم که انقدر یاومد بار سوسول و یشد بزرگ قو پر تو اول روز از.هیچ شدن فروخته کاال مثل

 یبزن

 

 ..." یهع یبزن حرف َشانت خور در و کیش یجا هی یتو دیبا 

 



  برگردم دیبا عیسر اما امیم خب یلیخ_

 

 !یکن امر تو یهرچ خوشگل دختره باشه:

 

 ....راحته همه با یادیز.. ومدینم خوشم چیه گفتنش خوشگل دختر تلفظ لفظ از
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 ..بگذرونم وقت مهران با ومدینم خوشم چیه هم یطرف از و چرا دونمینم اما بودم دلنگران یطرف از

 

 بود هرز یکم نگاهش و زننده رفتارش و اخالق باشیز ی افهیق برخالف نبود یداشتن دوست ادم

 

 باشم حوصله یب و پژمرده  من تا بودن داده هم دست به دست نایا ی همه

 

 ...شدم آسانسور سوار و افتادم راه مهران سر پشت ناچارا

 

......• ........• ......• ...... 

 

 که باشم ییدخترا با دارم دوست اد،ینم خوشم نییپا سطح یدخترا از چوقتیه من.. اوم... من.. شد یچطور دونمینم ایلع نیبب:

 ....رسنویم خودشون به مدام

 

 فقط مگه ن؟؟؟؟ییپا سطح دختر   که یچ یعنی.. یزنیم بهم حالمو مضخرفت افکار با یدار واقعا مطلب؟؟ اصل سر یبر شهیم_

 ؟!باشه ابله تونهیم  آدم هی چقدر آدمن؟؟؟ شهر باال یدخترا

 

 ..نبودن آقازاده یعوض نیا مثل که همه. یعوض ی مرتیکه بودم، دهیرس جوش ی نقطه به

 

 .. فرزام به رحمت صد

 ...نزد سرم یتو بودنمو متوسط سطح از ای پول، بخاطر شدنم فروخته وقت چیه بودنش زاده آقا وجود با حداقل

 

 .... ک رو یکس چوقتیه 

 

 ... شعور   و منطق یب هیوحش وون  یح هی اونم فرزام؟؟؟؟؟ یخوب!!! گم؟؟؟؟یم دارم یچ من اه

 



 .....ادیم خوشت باش مطمئن بزنم حرفمو بذار باشه.. ارین جوش ایلع خب یلیخ:
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 ..شهیم رمید داره.بگو ویدار که یحرف هر تر زود_

 

 هی خوامیم... بودنت ساده وجود یحت یهست یجذاب و لوند دختر.. اومده خوشم ازت من ایلع... مطلب اصل سر برم بزار خب: 

  کنمیم نتیتام جوره همه من.. ه؟یچ نظرت هوم... میباش باهم یمدت

 

 .. شدم بلند جام از و دمیکوب زیم رو محکم مشتمو

 .. حیوق ی پسره

 

 ... خدافظ دیبد بهش یا حانهیوق شنهادیپ چنین و...یهانیک جناب دیکن دایپ خودتون شان خور در دختر هی دیبر بهتره_

 

 ... زدم بیرون نحس ی کافه اون از یتند به و گذشتم کنارش از 

 

  ادینم خوشم نییپا سطح یدخترا از گهیم منو به زده زل وقاحت تمام با

 ..یعوض..اومده خوشم تو از اما

 

  کنم ستیا شدم مجبور دستم شدن دهیکش با

 

 ... بود دهیکش دستمو که یکس سمت برگشتم درهم یاخما با

 

 ... من ؟؟؟یهانیک یآقا جونم از دیخوا یم یچ گهید_

 

 زدمو من که ییحرفا نیا رو کافه نیا و امروز لطفا... دمیفهم خودم ادینم خوشت من از شما قبول باشه خب یلیخ خانوم ایلع: 

 ... باشم نداشته کارت به یکار دمیم قول و امینم سمتتون منم... کن فراموش بلکل

 

 خدانگهدارتون کردم فراموش من خب یلیخ پوف_

 

 برسونمت بده اجازه کنم باور یخوایم اگه:

 

 ... گ یهانیک یاقا_



 

 .. یمشخص ر  یمس هی تا فقط:

 

 .....باشه اَه_
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 ...برداره سرم از دست تا شدم نشیماش سوار

 

 کوچه هی تو دیچیپ نیماش که میبود نکرده رد شتریب ابونویخ چند هنوز افتاد راه یآروم به نیماش

 

 ...کردم وحشت لحظه هی ستادیا خونه هی در یجلو نیماش یوقت اما بزنه بُر ونیم خوادیم کردم فکر اول

 

 ..میریم بعد دارم برش گذاشتم جا یا لهیوس هی میپدر ی خونه برم اجازتون با لحظه هی خانوم ایلع:

 

 ...نیوفتیب زحمت به ستین الزم برم تونمیم خودم من ممنون نه_

 

 دیکنیم نیتوه من شعور به دیدار.. دیکن صبر لحظه هی خانوم ایلع یه:

 

 .... گرفتم اروم جام سر و شدم قرمز حرص از

 ...ینداشت شانس وقت چیه بیچاره یایلع آه

 

 بود یادب یب تینها اما نمیبش نیماش یتو خواستم...داخل برد و نیماش و زد و موتیر

 

 ...شدم ادهیپ و کردم باز رو نیماش در

 

 ..نکن تعارف ایلع تو ایب: 

 

 ...ستادمیا منتظر و دادم هیتک نیماش به

 

 ..مونمیم نجایهم من ممنون نه_

 



 نتتیبب شهیم خوشحال مادرم ایب:

 

 :دمیتوپ بهش یتند لحن با

 

 مونمیم منتظر نجایهم که گفتم_

 

 ..میکرد یریگ عجب اوف..داخل رفت و انداخت باال یا شونه

 

 ...کردیم حمل یسخت به هارو باشگاه مخصوص یورزش ی دوچرخه هی داشت.. شد دایپ یورود در یتو قامتش بعد قهیدق چند

 :زد صدام که کردم نگاش تعجب با

 

 نهیسنگ یلیخ ؟یکن کمکم یایب شهیم ایلع:

 

 اومدم باشه باشه_

 

 ،.رونیب ارتشیب ییرایپذ یورود در از کردم کمکش گرفتمو رو یآهن دوچرخه ی گوشه هی و سمتش دمییدو

 

 گرفت درد کمرم نیزم بزارش قهیدق هی اخ: 

 

 زدم کمرم به دستمو هی گذاشتمو نیزم رو دوچرخه اروم

 

 ...گیم_

 

 دمیکش یبلند غیج شدو فراموشم حرفم ی ادامه یآغوش یتو شدن پرت و دستم شدن دهیکش با

 

 ..بست درو و خونه داخل دیکش محکم منو مهران

 

 ... دیکوب سرم پشت وارید به محکم منو

 کردم نگاهش بود شده گشاد ترس از  که ییچشما با

 

 ؟؟یکن یم کاریچ یدار... دا_

.... 
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 ؟؟یکنیم کاریچ یدار... دا_

 

 دستش از ییرها یبرا من یها تقال به توجه یب و چسبوند بهم خودشو

 

 :برد گوشم ی الله کنار لبهاشو 

 

 ..کنمینم باور که ادیم بدت نگو:

 

 ...... زدیم گنجشک هی مثل قلبم  ترس از

 

 :کردم نگاهش یناباور با و دادم قورت ترس با دهنمو اب

 

 نزن من به تویعنکبوت یدستا برم کن ولم ه؟؟یچ منظورت_

 

 یبر بفرستمت یراض دمیم قول.. زمیعز یش خفه بهتره ستین خوشگل اصال حرفات خوشگلت کلیه و صورت خالف بر ایلع:

 

 ایلعـــــــــــــــ# ..برد فرو گردنم یتو رو سرش دویکش سرم از شالمو عیسر و
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 ..اومد جلو مانتوم یها دکمه کردن باز یبرا شیعنکبوت و بزرگ یها دست

 

 نشیس به جونم یب یها مشت دنیکوب و زدن لگد به کردم شروع و دمیکش یبلند غیج

 

 خانواده یب ی حرومزاده کننن ولم کـــــــــــــــثافت بردار سرم از دست کثافت اشغال  _

 

 ..اتاق سمت دنمیکش به کرد شروع و زد گوشم یتو یمحکم یلیس

 

 ..بود افتاده رعشه به بدنم و دیلرزیم ترس از پام و دست



 

 ...مردمیم من دیفهمیم فرزام اگه... ترس و بود ترس وجودم تمام

 

 یخروج در سمت به کردم فرار دمویکش دستش از دستمو کردم، جمع رو توانم تمام

 

 ..بده نجاتم و نهیبب هم منو بار نیاول یبرا دیشا تا زدمیم صدا رو خدا مدام دلم یتو

 

 یرو محکم و شد دهیکش مانتوم در یقدم کی در ی  قدم کی یتو درست

 

 کرد برخورد هال کف کیسرام به ام چانه و افتادم نیزم 
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 ... کردیم درد زانومم و بود شده زخم و بودم گرفته گاز رو زبونم ام چانه محکم برخورد و ییهوی افتادن   بخاطر

 

 :زدم زار درد با و زدم عق... زد بهم حالمو دهنم یتو خون یشور

 

 ..ستمین اهلش من بخدا مهران اقا. کن ولم یپرستیم که یهرک به ترو_

 

 اه.. نباش لوس انقدر ایلع بسه:

 

 ....دادم تکون راست و چپ به سرمو و دمیکش عقب نیزم یرو و خودم

 

 ...قفل مغزم و بود کرده خی تنم 

 

 یـــــــــــــــیندار حق.. حق... نزن من به... ب دستاتو.. د  ... دست... د... رزل اشغال  .. کن ولم... و... ولم_ 

 

 ...دمیلرزیم و زدمیم غیج

  

 .....دیرسیم نظر به دهیترس یکم و بود رفته هم یتو مهران ی افهیق که بودم شده یشکل چه دونمینم
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 ..شده وارید گچ مثل رنگت اروم گهید بسه.. ایلع باش اروم:

 

 ..دیکش وار نوازش گونم یرو دستشو زدو زانو کنارم

 

 ..دمیلرز نامحسوس و شد قطع یا لحظه یبرا نفسم

 

 ..دادم دست از دنویکش نفس ییتوانا و گرفت شدت لرزشم 

 ..شد تار دمید و رفت یاهیس چشمام 

 

 . دمیشنیم مهرانو نگران   یصدا

 کردمیم حس رو امیب خودم به تا زدیم گوشم به که یآروم یها یلیس

 

 ..رفتم هوش از و اوردم کم نفس نکهیا تا.. بدم نشون یالعملعکس چیه تونستمینم اما

 

 ...امین هوش به گهید چوقتیه دیشا گفتم خودم با آخر ی لحظه
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 .........• .........• .......• 

 "" آرش"" 

 

 :دمیتوپ بهش تیعصبان با

 

 ستین مربوط خانوادم و من به داداشتونم مشکالت ، کجاست میدونینم ما... نه خانوم فرزانه نه_

 

 نهیبب رو ایلع اگه مطمئنم من.. استیلع اونم ادشهی اسم هی فقط ارهینم خاطر به رو یزیچ چیه اون کنمیم خواهش آرش آقا: 

 ...مهیوخ یلیخ فرزام تیوضع کنمیم خواهش... لطفا... گردهیبرم خاطراتش

 

 ........سمج   انقدر چرا زن نیا..   دمیکش موهام  نیماب  دستمو  یعصب و خسته

 



 تمام به یعوض هی من دارم قبول... داد یفرار رو ایلع.. وونستید هی برادرتون باشم راست رو باهات بزار ن،یبب خانوم فرزانه_

 ...شدم عوض گهید اما.....نامرد هی دست   سپردم مواد بخاطر ناموسمو دلمو زیعز خواهرمو، که.معنام

 

 ..دییسا بهم و دندوناش و کرد عوض. رنگ خشم از فرزانه

 

 شد رهیخ من به یزخم ببر هی مثل و داد تکون هوا یتو وار دیتهد رو اش اشاره انگشت

 

  داره و داشته دوست رو ایلع واقعا اون یکن نیتوه من برادر به یندار حق تو.. نامحترم یآقا نیبب: 

 

 :گفتم کننده قانع و تر اروم یلحن با و زدم پس رو انگشتش

 

 کتک شما دروغ و یانگار سهل بخاطر ایلع نرفته که ادتونی!! شما بخاطر دیکش زجر چقدر ایلع که باشه ادتی خانوم فرزانه_

 قهیدق کی فقط....... ایلع یجا بزار خودتو سخته چقدر یدونیم. یدار بچه خودت تو.. شد سقط بچش شما بخاطر....    خورد

 ؟یکردیم کاریچ یبود ایلع یجا اگه کن فکر
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 :دیکش شیروسر به یدست و خورد یتکون جاش یتو قرار یب فرزانه

 

 به جونم که دارم بچه دوتا خودم من.. باشه سخت تونهیم چقدر بچه دادن دست از دونمیم منم بوده، گناه یب ایلع دونمیم منم: 

 ...بستست جونشون

 

 بهتون وقت چیه کجاست ایلع بدونم اگه یحت دادیم جون برادرت یپا و دست ریز داشت من خواهر ؟؟یگیم یچ پس خب_ 

 در.. بشه تموم امیلع یکابوسا بذار.. ارین ایلع از یاسم ،یبرگردون برادرتونو حافظه که ینباش نیا دنبال بهتره شمام.... گمینم

 ..کن یخواهر حقش

 

 دیناد برادرمو تونمینم هم یطرف از و درسته یطرف از حرفات بگم یچ دونمینم!! ...  یبگ یخواینم یول کجاست یدونیم پس:

 !!!!شدم جیگ واقعا! رمیبگ

 

 ...فشردم و گرفتم دستشو برادرانه

 

 رفتن یبرا باشه در هی نیا دیشا.. شهیم قبل مثل دوباره فرزام تیوضع ،یدونیم خوب خودتم. یآبج ستنین خوشبخت باهم اونا_

 !بهتر یفردا به

 

 ....شدم رهیخ فرزانه به نانیاطم با زدمو حرفامو
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...• ........• .......• ...... 

 

 "" ایلع"

 

  ؟!بود یبتیمص چه گهید نیا.. شدم رهیخ دکتر به یاشک یچشما با

 ! شدم؟ یغش یعنی

 

 ... رزل کثافت   کنه لعنتت خدا.. حرومزاده مهران  

 

 ..! کنه فتح جسممو نتونست شیعنکبوت یدستا سالممو که شکر خدارو اوف

 

  شده؟؟؟ چم من...م.. مگه.... دکتر_

 

 به تا نیبد جواب صادقانه.... بود خواهم مارانمیب دار نگه راز و دکترم هی من دیباش راست رو من با ز،یعز ییرضا خانوم  نیبب:

 ؟ینوجوان ای یکودک در کرده؟ تتونیاذ یمرد ن؟یداشت تجاوز ی تجربه حال

 

 ..داشتم که معلومه.. شد هم در چهرم

 

 ..اور درد یها رابطه و کتک مدام هم اون از بعد و کرد برقرار رابطه بامن شکل نیبدتر به بار نیاول فرزام 

 

 !باشه؟ داشته  تونهیم یربط چه رفتم هوش از و شد تنگ نفسم من داره؟ یربط چه اصال... خب_

 

 بچه و دخترا.. ی  روان یماریب کی مردان یایفوب ای یهراس مرد که بگم ینطوریا دیبزار!.. نیداشت یتلخ تجربه نیهمچ پس: 

 متوجه خودشون نکهیا  بدون  مرور به شهیم تجاوز شکل نیبدتر به بهشون و رنیگیم قرار مرد کی آزار و تیاذ مورد که ییها

 شمارو که یشخص بخش، مسئول و پرستار به شما ی گفته طبق.. کننیم دایپ هراس یجنس رابطه از و شنیم زیگر مرد بشن

 درسته؟ نیرفت هوش از نیشد دیشد ترس و شوک دچار شما و داشته شمارو به یدراز دست قصد اورده
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 دادم تکون سر اضطراب با

 



 ....ینم من زد گولم... اره_

 

 راحت شونیا با. شتونیپ فرستمیم رو یقنبر خانوم و رمیم من..   دارم قبول رو شما حرف من نیکن اثبات ستین الزم.. هیکاف:

 خوش روز برم دیبا من اجازه با.. کننیم کمکتون و دنیم حیتوض تر واضح د،یهست رو به رو یچ با قایدق گنیم بهتون. دیباش

 

 ..ریبخ روز یمرس.. م.. دکتر یآقا ممنونم_

 

 

 !یزیگر مرد! ایفوب.. رفتم فکر یتو دوباره دکتر رفتن از بعد.. 

 

 ...سوخت پناهم یب خوده یبرا دلم که دمیکش یظیغل آه

 

 ...دادیم ازارم ینحو به یهرکس.. داشتم یناهموار یزندگ عجب

 

 یریبگ ازشون ظلمارو نیا تقاص   که شهیم تو نوبت میروز هی نداره بیع.. بیچاره ی ایلع.... یهع

 

 ....رمیگیم پس حقمو کنمیم دفاع خودم از ازادم گهید من... ستین دور یلیخ روز اون

 ایلعـــــــــــــــ#

 

#part_158 

 

 ... شد دایپ یقنبر دکتر ی کله سرو که بود نگذشته یساعت

 

 ...تاشیاذ و ازار و فرزام تجاوز از کردم فیتعر براش رو میزندگ از یادیز بخش من و میکرد صحبت باهم یکل

 

 ..سپرد گوش هام حرف ی همه به و کرد مییراهنما یآروم به

 

 ...بودم شده سبک یلیخ بودم زده حرفامو که حاال

 

 ...بودم متشکر یقنبر خانوم از هیقض نیا بابت چقدر و.. کردمینم حس رو یقبل فشار اون

 

 ...کردم تیشکا مهران از و یآگاه اداره رفتم سرمم شدن تموم بعد



 

 ..ذاشتمیم دستش کف حقشو دیبا 

 باشم دیجد کار هی فکر به باید شدم کاریب کارم از آه

 

 

 " "" ""فرزام"" "" "

 

 کردم نگاه خواهرمه داشت ادعا که یزن ی هیگر از شده سرخ ی چهره به یکنجکاو با

 

 ...دادیم ازارم یبدجور ختیریم گونش یرو گوله گوله که ییاشکا نیا اما! نداشتم بخاطر ازش یچیه یلعنت آه
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 ! :بگه بهم یزیچ خواستیم انگار کرد، نگاهم مظلومانه.. کردم، پاک و گونش یرو یاشکا و بردم دست

 

  خواهر؟ یینجو لبتو ی گوشه انقدر و یبزن زبونته تک که رو یحرف اون شهیم_

 

 ! شد گچ یدیسف به رنگش و شد گرد سرعت به چشماش

 

 ! دیببخش زدم؟ یبد حرف شده؟ یزیچ یابج_

 

 ... یقبل ن  یب زیر و دقت با آدم همون هنوزم اخه کردم، تعجب لحظه هی فقط... نه.. نن... ن:

 

 ..دمیکاو رو صورتش کنجکاوانه

 ... نداشت من به یشباهت چیه

 

 .. باشه داشته تونستینم من ی رهیت یچشما و برنز پوست با یاشتراک ی نقطه چیه روشنش یچشما و دیسف پوست

 

 ... رفت ادمی بود؟ یچ اسمت_ 

 

 .. شد اشک از زیلبر چشماش و دیلرز فکش دوباره وضوح به

 



 !!!ومدمیم تنگ به داشتم کودکانش یها العمل عکس و یباز لوس همه نیا از گهید

 

 ..!میآورد بارش لوس من یحت ای و مادرم و پدر چقدر ستین معلوم

 :دمینال بهش رو کالفه و دمیکش نمدارم یموها نیب ما یدست

 

 ... پوووف گهید نکن هیگر بابا یا_

 

  بغض با و دیکش باال رو شینیب

 .. گفت یچشم

 

 سالشه8 نینازن.. مهبد   و نینازن پسرمم و دختر اسم.. بود کرده انتخاب هم مثل اسمامونو  امرزمونیب خدا مادر...اسممه... فرزانه:

 دارن دوست یلیخ تورو.... اونا. سالشه14 مهبد یول
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 ..یجذاب و یمیصم ی خانواده نیچن داشتن از رفت قنج دلم

 

 سالمه؟ چند من... ام... یول پرسمیم تو از که باشه دار خنده دیشا فرزانه_

 

 : گفت و زد ینیغمگ لبخند فرزانه

 

 ..سال31:

 

 ؟!انینم دنمید ستن؟ین چرا کجان؟ بچم زنو پس کردم اگه ؟ نکردم ازدواج_

 

 ..شد یبارون فرزانه نگاه   دوباره

 .ستین درست جا نیا یزیچ هی 

 کنه؟؟یم هیگر انقدر چرا 

 

 اومد خودش به عیسر که کردم نگاهش شده ریز یچشما با

 



 یداد طالق همسرتو: 

 

 اه گهید باش عیسر فرزانه دارم؟؟؟ ام بچه گرفته؟ طالق چرا چرا؟_
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 ..بدونم گذشتم راجب زودتر هرچه داشتم دوست

 

 ادیب در دهنش از یحساب و درست حرف کلوم دو تا کردیم یروان رو آدم فرزانه اما

 

 ..یندار..نه.. .خب.. زیچ آم:

 

 !شدم مشکوک قبل از شتریب

 ........کردیم یمخف ازم داشت رو یزیچ مطمئنا 

 !دمیکش هم در رو اخمام

 

 ..نمشیبب خوامیم شده؟ جدا ازم چرا همسرم اصال ؟یبگ من به یخواینم رو یچ چرا؟.. یگفت دیترد و شک با_

 

 . شد کبود لبهاش و دییگرا یزرد به رنگش

 بود دهیترس و مشکوک یادیز بزرگتر، خواهر   نیا

 

 ...چون:

 

 !چون؟؟؟؟_

 

 ...تو خب پوووف: 

 

 :زدم ادیفر باشم داشته خودم از یاریاخت نکهیا بدون شانیپر و یعصب

 

 ..یزیریم بهم اعصابمو یدار بگو زودباش ؟؟یچ من ؟؟یچ_

 ایلعـــــــــــــــ#



 

#part_162 

 

 .. زد خشکم ناباورانه زدم که یادیفر از بعد

 ؟؟!بودم طاقت یب و یعصب انقدر یچ یبرا

 

 نزن داد گمیم االن باشه..با داداش... دادا_

 

 ..انداختم بهش ینگاه یشرمندگ با و دمیکش صورتم یرو یدست

 

 ..دادم دست از کنترلمو لحظه کی خوامیم معذرت من نداره، یبیع_

 

 انداخت نییپا رو سرش و شد خارج فرزانه یها لب نیب از یظیغل آه

 

 ایخدا یوا... ک خودتو ی بچه... ام.... خودتو بچه تو...ت: 

 

 کردم؟ کاریچ بچم با من مگه.. کردم نگاهش نگران و متعجب

 

 .......شدیم رد سرم  از یترسناک و گوناگون یها فکر گذشتیم فرزانه آور زجر سکوت از که هیثان هر
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 ...بود شده یطوالن یادیز فرزانه سکوت

 :شد باز هیگال به زبونم و رفت لیتحل رفته رفته صبرم

 

 بگو رو یدونیم یهرچ زودتر نده عذابم بدونم، زویچ همه که حقمه! ؟؟؟یبگ یخواینم فرزانه_

 

 انداخت جانسوزن و مصمم ی چهره به ینگاه دودل فرزانه

 

 ....تو فرزام: 

 

 فرزانه؟ یچ من_



 

 گرفت طالق نیهم یبرا زنتم و بشه سقط بچت یشد باعث تو:

 

 کنم؟ یکار نیهمچ دیبا چرا چرا؟؟؟.. شدم خشک همونطور به ناباور و مبهوت

 

 ؟یعنی خواستمینم بچه ؟یچطور چرا؟_ 

 

 ...یخواستیم رو بچه نه:

 

 ...کردم مشت دستمو دوباره سردرگم و یعصب

 :دمیغر شدم چفت یدندونا نیازب و دمییسا بهم دندونامو حرص با

 

 دارم بده حیتوض درست رو زیچ همه ؟؟یکنیم استخاره اول نکنه ای؟یبزن حرف کلوم کی تا بدم صدقه دیبا نکن میروان.. فرزانه_

 یسردرگم و یفراموش از رمیمیم
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 ...... خورد تکون یکم جاش سر دویچیپ هم یتو هاشو دست استرس با فرزانه

 

 فرزام کنم ناراحتت خوامینم: 

 

 کنم؟؟ سقط دیبا بچمو چرا شد؟یچ بگو حاال.. کنهیم ناراحتم شتریب ادیم سرم داخل جورواجور یفکرا مدام نکهیا_

 

 هاش گونه یرو شد یجار دوباره اشکاش.... دنیلرز و دنیلرز به کرد شروع فرزانه فک

 

 یشد یعصبان تو... تو.. گفتم دروغ یول یداد اجازه تو گفتم رونیب بردم رو ایلع من.. یلعنت من  ... فرزام بود من ریتقص همش: 

 ....و شیبود دهید تو بودم گذاشته تنها رو ایلع من چون... یدیفهم یوقت

 

 بکشه؟؟؟ نجایا به کار که ؟یهرچ ای بشم یعصبان کنم؟؟؟ محدود زنمو دیبا من چرا... نمیبب صبرکن کن صبر_
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 ***** ایلع*

 دمیغر و کردم علم قد روش به رو نهیس به دست  

 

 ... هان ادشمیخیب تونمیم چطئر کردیم یدراز دست من به...من به داشت شما برادر نه نه نه.. که گفتم_  

 

 ... انداخت بهم ینگاه ترش ییرو و یتند با و دیکش هم در دوباره اخماشو

 

 .......بود بس دنیترس گهید..  بدم بروز خواستمینم اما دمیترسیم ازش

 

 .=گفت حال نیع در و شد عاجزم ی چهره رسد مشغول مشکافانانه 

 

 شهیم ینطوریا/  هان؟ کنه کمکت تونهیم یلیخ بنظرم ؟!یببر حالشو عمرت اخر تا که!!! ..؟؟؟.یچ بدم بهت خوب مبلغ  هی اگه:.

 ..بود گفتن من از یکنیم ضرر یبدجور یبد دست از رو فرصت نیا اگه ضمن در... برد.برد

 ...بشه کم داداشم سر از مو هی دمینم اجازه شده یقیطر هر به منم باش مطمئن ادینم رتیگ گهید یپول نیهمچ
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 ...!بگذرم حقم از خواستیم من از تمام یشرم یب با.. کردم نگاهش ناباور و مبهوت

 

 سوار و دادم تکون دست یتاکس نیاول یبرا و ابونیخ سمت کردم تند قدم یحرف چیه یب و دادم تکون یسر براش تاسف یرو از

 ....کنم تیشکا و برم تا شدم

 

 ...........• ......• ......• 

 

 :دمیغر بود نشسته زیم پشت که یستوات به رو یعصب

 

 همسرمم از مرده پدرم ام؟یب بر خودم پس از تونمینم خودم زنم هی چون داره؟؟ پدرم و همسر به یربط چه ؟؟؟!آقا یچ یعنی_

 نیبد رو نامه تیشکا حاال.. شمیم جدا دارم

 

 : زد گره هم به زیم یرو هاشو دست و دیکش یپوف مرد

 



 حال هر به میریبگ تماس باهاش که سیبنو برامون و همسرت شماره شمام.  دمیم بهتون رو نامه تیشکا من پس خانوم، باشه:

 ..ارتیاخت صاحب و همسرته هنوز

 

 !کنم بارون فهش رو مرد   بود ممکن هرآن تیعصبان و حرص زور   از

 

 باشم داشته کنارم مردو هی ی هیسا دیبا حقوقم و حق گرفتن یبرا من که یا جامعه به لعنت

 

 ...برم مسافرت ای برم رونیب خونه از پدر شوهرو ی اجازه یب نتونم

 

 ...نابرابره زشیچ همه که ییجا..... باشم نداشته رو طالق حق.. بخونم درس شوهرم ی اجازه یب نتونم
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 ...رونیب زدم و گفتم یلعنت حرص با لب ریز

 

 نداره؟ یبیع ادیب برادرم اگه کردمیم سوال کاشیا گفتم خودم با دمیرس که در دم به

 

 بغل یتو و شد دهیکش پشت از فمیک که بودم برنداشته شتریب قدم چند  اما گرفتم شیپ و داخل راه  دوباره و گفتم خودم به یاحمق

 فرو یکس

 ...رفتم 

 

  برگشتم عقب به و دمیکش عقب خودمو عیسر تعجب با

 

  نبود من کن   ول چرا آدم نیا... شد هم در اخمام یهانیک مهران بزرگ   برادر دیدن با

 

 .. کردم نگاهش یحرص و زدم کمرم به دستمو طلبکارانه

 

 .. بود شده خورد اعصابم امروز یکاف ی اندازه به

 بود ساخته نیخشمگ ببر هی ساکت و یخجالت من   از که ریش خاک   و خورد اونقدر

 

 ؟یهانیک یآقا نیخوایم جونم از یچ گهید_
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 : گفت و ستادیا جلوم نهیس به دست

 

 دمویم من که یپول مبلغ اگه.. یکنیم یزندگ یدولت ریغ خوابگاه هی یتو دونمیم... کنم گوشزد بهت شنهادمویپ گهید کباری اومدم:

 مهران.. کن فکر شنهادمیپ رو گهید باری... یبکن تویزندگ راحت و یریبگ خونه هی خودت یبرا یتونیم ینکن تیشکا و یکن قبول

 وفتهیم اتفاقات نیا دونستهینم! بترسونتت خواسته و اومده خوشش تو از فقط که گفت و مون  یپش کارش از خودشم

 

 وهیم یآقا عباس ب دَره جسممو و کنه پاره تنم یتو لباسامو بود تالش در که میا گرسنه گرگ اون البد هه.. زدم یپوزخند دلم یتو

 !بود فروش

 

 : گفت و اومد حرف به من از زودتر اما بدم بهش یشکن دندون جواب و کنم باز و دهنم خواستم

 

 دمیم یشنهادیپ نیهمچ دارم بشه باز بازداشتگاه و یکالنتر به داداشم یپا خوامینم چون فقط! کن فکر بهش توم.. رمیم گهید من: 

 من..  میکنیم تیثیح اعاده ما و ستین بند جا چیه به دستت اونموقع.. امین هم تو طرف و رمیبگ دان کار لیوک هی تونمیم وگرنه

 کنمیم رفتار باهات یا گهید طوره یبد کشش یبخوا بازم اگه اما.......... کردم یخواه معذرت ازت مهران کار بخاطر هم قبال

 ..خوش روز. ییرضا خانوم

 ایلعـــــــــــــــ#

 

#part_169 

 

 داشتم یخراب حال چه دونستیم خدا فقط..کردم فرو دستم یتو ناخونامو و دمیگز لبمو

 

 !کنن مالیپا تورو حق مقامشون و پول بخاطر درد یب پولدار   آدم عده هی اما باشه تو با حق سخته چقدر

 

 بکشم درد پر آه هی که بود نیا بکنم تونستمیم من که یکار تنها و شدیم خارج دمید از شتریب هرلحضه باالش مدل نیماش با یهانیک

 رفته ازش که یریمس به بشم رهیخ و

 

 !رهیبگ ازشون حقمو خدا که کنم دعا دلم یتو و

 .....فرزام از ،یهانیک یبرادرا از

 

 ...کنه خوردم لگد مشتو ریز و کنه بارم ادیم در دهنش از یهرچ تا گردهیم دنبالم داره چقدر االن دونهیم خدا! فرزام آه

 

 .....کردم فرار دستش از و نداشتم خودم اثبات یبرا یمدرک چارهیب من چون چرا؟

 ایلعـــــــــــــــ#



#part_170 

 

 ...... بود نزده زنگ معرفتم یب آرش..بودم نگرفته یاحوال و حال و نداشتم تهران از یخبر که بود وقت یلیخ یراست

 

 اوردم در مویگوش و نشستم اتوبوس ستگاهیا یها یصندل یرو آرش و مامان از یپرس احوال و اطالعات گرفتن فکر با

 

 ..رونیب رفتیم ستاره با ای بود خونه ای معموال ها موقع نیا.. برداره رو یگوش تا شدم منتظر و گرفتم و آرش ی شماره

 

 :دیچیپ گوشم یتو آرش یصدا بوق چند خوردن از بعد

 

 !ایلع الو؟:

 

 : گفتم لبخند همون با.. بود شده تنگ براشون ولم چقدر.. نشست لبم یرو یلبخند

 

 ؟ییکجا چخبرا؟! من معرفت یب ی بزرگه داداش سالم_

 

.. خوب یجا هی ببرمشون و کنم اشنا باهم رو ستاره مامانو خوامیم نمیماش یتو منم... ستین یخبر یسالمت یمرس زدلمیعز سالم:

 داشتم کارت خودمم یزد زنگ شد خوب. برات دارم خوب خبر هی اما... ایلع هیخال یلیخ یلیخ جات

 ایلعـــــــــــــــ#

#part_171 

 

 !.هیچ خوبش خبر بدونم شدم کنجکاو

 !!یوا کنه یخاستگار ستاره از خوادیم دیشا

 

 :. گفتم شوق و شور همون با و شدم زده ذوق فکرا نیا با

 

 ؟!نمیبب بگو شده؟یچ_

 

 ! کرده تصادف فرزام:

 

 ...سادیوا قلبم کردم حس یا لحظه که گفت مقدمه یب انقدر

 ...آورد هجوم سمتم به دلشوره و ینگران



 

 !!!!!!!کردیم داغونم وجدان عذاب ومدیم فرزام سر ییبال من بخاطر اگه.. شمیپ ی قهیدق چند یحرفا از شدم مونیپش

 

 :زدم لب یسخت به تلفن یدهن یتو دیلرزیم که ییصدا با

 

 !!زندس؟؟؟... ز... زن چطوره؟؟ حالش... حالش االن... ال_

 

 شده وارید گچ مثل رنگم االن دونستمیم.. شد یجار لبام یرو کلمات تا شدم زنده مردمو

 

 !!زد؟؟ یم حرف ازش ارش که بود یخوب خبر اون نیا

 !!دم؟ینفهم من که بود شده دل سنگ انقدر یک من برادر

 من_یایلعـــــــــــــــ#

 

#part_172 

 

 ؟!!نبود مهم ارش یبرا یعنی

 

 ...لرزوند تنمو یگوش پشت از آرش ی خنده یصدا

 

 هم ییتو وفتهیب ادشی یک دوباره ستین معلوم داده دست از شو حافظه.. گرفت ازش حقتو خدا یشد آزاد ابد تا گلم خواهر ایلع: 

 در که رو یظلم و اشتباه کنمیم جبران.. شده که هرطور.. ازش میریگیم طالقتو.. میکرد یط باهم فرزانه و من! یدار وجود

 خدا خودمون شیپ تهران یبرگرد که دنبالت امیم بشه باز بالم و دست که نیهم زود، ی  زود به...  کوچولو خواهر کردم حقت

 .....واست زنهیم شور دلش و دلتنگته مامان چقدر دونهیم

 

 ... بودم گذشته غرق من اما... گفت و گفت یه آرش

 

 ... شدنیم رد نیغمگ یینمایس لمیف هی مثل چشمم یجلو از دونه دونه خاطرات

 

 ....میزندگ یتنها یایلع سرگذشت

 

 ..نزدم دَم و دادم جون هاش شکنجه ریز که یشب نیآخر تا دمید فرزامو بار نیاول یبرا که یروز از

 

 باشم بد خواستمینم من! نباشم خوشحال تونستمینم



 

 ...نبود خودم دست نیا اما بشم خوشحال یکس دنید بیآس از خواستمینم 

 

 اومدم خودم به یگوش فون  یآ پشت ارش بلند یصدا و چشمام هم   سر پشت بارش با

 

 خودم یبرا مبهوت و ساکت که قستیدق چند دمیفهم و 

 

 ...زمیریم اشک مظلومانه شده، لیتحم روحم و جسم به که ییها یتلخ و 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

 

#part_173 

 

 .. انداختم فمیک ته و کردم قطع رو یگوش مامان، با یکوتاه صحبت از بعد

 

 ...ادیب اتوبوس تا شدم منتظر پس رمیبگ یتاکس تونستمینم بود، نمونده برام یادیز پول

 

• ....• ....• .... 

 

 اتاقمون سمت بردم حجوم و برداشتم بود فرستاده براش قیشقا مادر که رو ،یترش از یا کاسه

 

 : دمیپر داخل و کردم باز و در

 

 جونش مامان و قیشقا جون به میکن دعا میبخور!!! یا یترش چه اونم.. آوردم یترش_ 

 

 

 .. گذاشت نفرمون چهار ک  یکوچ ی سفره سر و گرفت دستم از رو کاسه و داد لمیتحو یلبخند قیشقا

 

 در رو معدم هوار دادو یصدا بود، انداخته تابه داخل نصفه که یدرشت یها گوجه اون با ، بود کرده سرخ الیل که یمرغ تخم

 ... اورد

 

 .... گرفتم هیبق به توجه بدون رو لقمه نیاول و گذاشتم کنار و تعارف

 



 بود کرده ام گرسنه و خراب، حال، بدجور امروز، یعصب یها فشار

 

  مشکالت، نیا از یخالص و آرش و مامانم شیپ رفتن تهران فکر با گرچه

 .... بود کرده روشن دلمو ته

 

 .. ندادم یتیاهم اما بود گرفته دلم ته یکم

 

 کردم؟؟؟؟؟یم غرق رو خودم مشکالت از یا اهچالهیس یتو دیبا یک تا

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

 

#part_174 

 

 ....ببرم لذت ذمیلذ یغذا از کردم یسع و شدم داغونم و درب یزندگ الیخیب

 

 ..کردم تشکر الیل از و دمیکش سر دوغ یوانیل شدم که ریس بایتقر

 

 .. شهیهم مثل!! نداشتم اشتها اما بخورم خواستیم دلم هنوزم

 

 ...بخورم تونمیم که اونقدر نتونستم چوقتیه... بود معدم یشگیهم عادت  نیا

 

 ..موندینم یباق برام خوردن یبرا یلیم و دادمیم دست از اشتهامو بشم ریس کامل نکهیا از قبل

 

 ... زدن زنگ به کرد شروع میگوش گذاشتم هم یرو چشم تا اما کنم استراحت کمی تا دمیکش دراز تختم یرو

 

 ...گذاشتم پام یرو برداشتمو سرم یباال از فمویک.. شدم زیمخین جام یتو ناچار به و دمیکش یا کالفه پوف

 

 .شب؟؟ موقع نیا بود یک گهید  نیا.... کردیم ادیز استرسمو و خوردیم زنگ وقفه بدون یگوش

 

 ..گذاشتم گوشم در رو یگوش زدیم زنگ بهم که یهمراه ی شماره به کردن نگاه بدون و کردم دایپ فمیک ته از رو یگوش بالخره

 

 ...دادم دست از رو توانم و دیچرخ سرم دور ایدن بود خط پشت که یکس یها حرف دنیشن با



 

 ...اتاق کف یها کیسرام یرو شد پخش و افتاد دستم از یبد یصدا  با یگوش

 

 ..برگشت سمتم به دونه به دونه ها بچه نگران یها نگاه

 

 ...رفتم حال از و شد شب از تر کیتار چشمم یجلو ی ایدن بپرسم یسوال ازم بتونن نکهیا از قبل اما 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

 

#part_175 

 

 شدم زیمخین جام یتو و اومدم بهوش ها زده جن مثل صورتم یرو یعیما ی  خنک حس با

 

 ..داد فشارم سفت و کرد بغلم یحرف چیه بدون ینگران با نایم

 

 .... اطالعات پردازش به  کرد شروع مغزم کم کم

 

 ....خورد سرم یتو نیسنگ ی وزنه هی مثل قتیحق 

 

 ....بود خون زمونه یها یباز دست از که یدب و بود شده یجار هام گونه یرو که بود اشک قطرات ببام خودم به تا

 

 : گفتم هیگر با و زدم نایم پشت به یچنگ

 

 چرااا اون؟؟ چرا اخه....نااایادمیب راه منم با خوادیم ایدن نیا یک.... .کرده تصادف..بزرگم داداش نایم... داداشم نایم.. ناایم_

 ...ااایخدا

 

 : دمیکش غیج

 

 چـــــــــــــــرررررراااا_

 

 ...صورتم و َسر یتو دستام دنیکوب به کردم شروع و دمیکش رونیب نایم آغوش از خودمو

 

 ....نبودم یشدن اروم من اما کنن ارومم کردنیم یسع ها بچه



 

 باشم؟ اروم دیبا چرا اصال بشم؟؟ اروم چطور.. کماست تو برادرم

 

 اومده پناهش یب و تنها ی ایلع َسر بَر چه ن  یبب و برسه یسر باال اون گوش به خستم یصدامگ که بلند اونقدر... بکشم غیج خوامیم

 

 کردم؟یم یغلط چه من ومدیم سرش ییبال اگه... آرش یبرا کردم یم هیگر خون

 

 ..بونش به میبود کرده خوش دل تازه مامان منو

 

 ...اهشیس ی گذشته جبران یبرا اش وقفه یب یها تالش و دلش ته از یتایحما به 

 

 متوجه هاشونو حرف از کلمه کی یحت من اما دادنیم میدلدار و بودن گرفته و دورم همشون.... زهرا ق،یشقا نا،یم ال،یل

 ...شدمینم

 

 ...کردمیم هیگر و کردمیم هیگر و کردمیم هیگر فقط

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_176 

 

 رسوندم تهران به رو خودم اتوبوس نیاول با شب، اون یفردا

 

 ...ستاره و مامان شیپ مارستانیب رفتم وقت اتالف بدون و 

 

 ....بود بدتر منم از روزشون و حال و کردنیم هیگر بهار ابر مثل ها یطفلک

 

 ...کردیم افتخار بهش و داشت دوست یلیخ و ارشو هم یبچگ از مامان! مامان مخصوصا

 

 ..شکست کمرش و شد شکسته دل یبدجور مامان  یباز قیرف و مواد سراغ رفت و کرد پشت ما به آرش یوقت

 

 ...انداختم ینگاه هم نوا یب ی ستاره به بود شده ملتهب و سرخ هیگر از مه ییچشما با

 

 : گفتم بعض و هیگر با

 



 من داداش.... من داداش... دا شهیم خوب حالش ارش نینباش نگران.. هستم من  ببر مامانمم.خونه برو یتیاذ تو اگه جان ستاره_

 شهیم داریب خودش میندار  و شیدور طاقت ما که دونهیم اون.... اون.. دونمیم من شهینم میتسل ایراحت نیا به..هیقو یلیخ

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_177 

 

 ..کرد نییپا و باال نه ی نصونه به رو سرش مظلومانه ستاره

 

 هستم من... االن تا شبید از کرده هالک خودشو ببر جانم مادر خونه برو تو یراه ی خسته تو.. باشم دیبا من.. جان ایلع نه: 

 فعال

 

 :گفتم تحکم با و مردم اخم

 

 ....ب دیبر دیپاش شما خوبم من ستاره_

 

 :صحبتم ونیم دیپر

 

 کی و بمونم شبم خوادیم دلم گرچه... هستم شب تا من دیبر مادر و تو بهتره.. مارستانیب اومدم و شدم متوجه ظهر یطرفا من:

 ...دنینم من به رو اجازه نیا برادرم و  بابام اما... ندم دست از هم رو هیثان

 

 ...داشت دوستش ما مثل درست.. بود ارش عاشق اونم..ستاره یطفلک

 

 ...کردم نوازش بازوشو و زدم نشیغمگ و گرفته صورت به یتلبخند

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_178 

 

 ...فشرد هم به رو هاش پلک محکم و بست نانیاطم ی نشونه به چشماشو و داد لمیتحو یتلخند اونم

 

 شیپ در رو خروج ریمس نداشت هیگر یبرا یینا گهید که مامان همراه و میکرد یحافظ خوا ستاره از وقت اتالف بدون

 ....میگرفت

 

 ...زد صدام یکس کردم احساس که شدمیم رد یپرستار ستگاهیا کنار از مامان با داشتم

 

 ..کرد نگاهم تعجب با مامان که.. ستادمیا جام سر و کردم درنگ یا لحظه

 



 !شدم متعجب میستیبا که کنهیم اشاره راهرو ته از و  ادیم سمتم به متانت با که یدکتر دنید با و برگشتم عقب به

 

 دییسایم تو اون چرکشو یرختا داشت یکی انگار و زدیم شور دلم ته

 

 .. :گفت و کرد رسد مارو چشماش یباال از دیرس  مامان و من به دکتر بالخره فرسا طاقت ی قهیدق چند از بعد

 

 م؟یکن صحبت خلوت در لحظه چند شهیم داشتم یمهم امر دیببخش ریبخ وقتتون ییرضا خانوم_

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_179 

 

 ... کنه، حفظ رو خودش ارامش و نهیبش مارستانیب یها یصندل یرو قهیدق چند خواستم ازش و انداختم مامان به ینگاه

 

 مامان حال ی  خوب از شدن مطمئن از بعد

 ...  کردم حرکت بود شده ریدا ما از یمتر پنجاه ی فاصله با که یاتاق سمت به دکتر سر پشت 

 

 !بشنوه مامان نخواست که بگه خواستیم آرش تیوضع راجب یبد زیچ البد

 

 ....... وفتهین ارش یبرا  یبد اتفاق کردم دعا و. خواستم کمک خدا از دل ته از 

 

  نشستم شییرو  روبه یصندل یرو دکتر تعارف با و شدم اتاق وارد لرزون یپا و دست با

 

 ...گهید هم به انگشتام و ها دست دنیچیپ به کردم شروع و

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_180 

 

 .....زد چونش ریز رو دستش و نشست چرخدارش یصندل یرو یاروم به دکتر

 

  بود گرفته سکوت ی روزه خوبم شانس از انگار اما کنه باز دهن تا زدم زل بهش ینگران با

 

  بود شده تلنبار زشیم یرو که ییها کاغذ به ای کرد یم نگاه من به ای که

 



 له له دلشوره و ینگران از دارن خانوادش و افتاده براش بد اتفاق هی که ی  ا برگشته بخت کدوم ی پرونده هرکدوم دونستیم خدا و

 ......زننیم

 

  که بود کردن فکر مشغول نطوریهم

 ':اومد حرف به دکتر بالخره

 

 بیآس.. میبد دست از شونویا ممکن   لحظه هر یول بگم نویا ندارم دوست! ستین خوب چیه برادرتون تیوضع ییرضا خانوم:

 مرگ احتمال سرشون قیعم یها یشکستگ بخاطر.. کنندست نگران اریبس که شده وارد سرشون ی جمجمه و نخاع به یدیشد

 داشته رو نخاع قطع یآمادگ دیبا اومدنشونم بهوش از بعد یحت..ادهیز یلیخ یلیخ ینبات یزندگ حالت به رفتن فرو ای و یمغز

 یچ با که بدم اطالع بهتون حتما دونمیم الزم اما کنمیم منتقل بهتون رو یمیعظ شوک و زنمیم حرف رک که متاسفم.. دیباش

 ...سخت عمل هی.. هیسکیر و مشکل یکم البته که دارم براتون خوبم خبر کی اما... میطرف
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 ... شد خی یسرد به و افتاد لرزش از لرزونم یها دست

 

 ؟ دادیم اطالع من به تشیوضع ی باره در رحمانهیب نقدریا دکتر که بود من برادر نیا

 

 !زمیعز برادر! آرش.... من یخدا... زدمینم هم پلک و بودم نشسته یصندل یرو مبهوت و مات همونطور

 ....نبود بتیمص نیا قیال اون

 

 :دمینال شده خشک یلبها به دکترو اخر ی جمله به کردم خوش دل

 

 به خدا از بعد دمونیام... خونه برگرده دوباره سالمت و سالم برادرم فقط میکنیم دیبگ یکار هر... تروخدا دکتر؟ یعمل چه_

 کنمیم الزمه هرکار نینکن دیام نا و دمونیام... شماست

 

 ....انداخت لرزونم و حالیب ی چهره به یزیبرانگ ترحم و دلسوزانه نگاه دکتر

 

 ....شدیم یخال سرم یرو میعظ شوک کی با لحظه هر که رو یقیعم یبدبخت و یشوم حجم کردیم حس دیشا 

 

 یهرکار ما نینباش نگران.. نیکن هیهد برادرتون زن و مادر به رو آرامش دیبا شما. نیکن حفظ خودتونو ارامش ییرضا خانوم:

 مهمون هفته کی یبرا اعصاب و مغز جراح یصالح دکتر... میدیم انجام برادرتون یبهبود یبرا ادیی بر دستمون از که

 !نستیهز مشکل فقط.. شدن درمون دستشون به یادیز یضایمر... ماست مارستانیب
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 :زدم لب بغض و هیگر با

 

  بمونه زنده برادرم فقط.. کنمیم جورش عمل؟ نیا ی نهیهز چقدره_

 

 هم ید ی مهیب....  نیبش براتون دیشا یا خورده و ونیلیم سه دیباش داشته دفترچه اگه اما تومن ونیلیم ستیب بایتقر دفترچه بدون:

 دیریبگ پس ازشون نیتونیم و مبلغ درصد پنجاه عمل از بعد نیباش داشته اگر

 

...• .....• .....• .....• ... 

 

 . نشستم اتوبوس ستگاهیا یتو و ابونیخ سر رفتم هیهمسا دست دادنش امانت مامانو حال از شدن مطمئن از بعد

 

 . شدنیم رد کنارم و گوشه از که ییها عابر به زدم زل زده ماتم

 ام گونه یرو شد یآبشار اشکام همونجا که بودم درمونده و خسته اونقدر

 

 !کنم؟ جور خواستمیم کجا از رو پول تومن ونیلیم ستیب حاال

 ! نداشتم  یتاکس پول هم آمدم رفتو یبرا که یعاجز من   یبرا نبود یپول َکم 

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_183 

 

 گرفتم دستم رو فمیک یمعطل یب کرد خطور ذهنم به که یفکر با

 ...گرفتم یتاکس زده ایدر به دل و 

 

 ..نبود مهم یچیه گهید.. بخوام کمک و نمشونیبب بتونم فقط کردمیم دعا دلم یتو مدام

 

 ....بمونم خفا یتو و بجنگم بخاطرش بخوام که موندینم یا یزندگ دادمیم دست از و آرش اگه 

 

 ....بمونه دلم به برادرم حق در کردن یکوتاه حسرت یروز فردا نکهیا تا رمیبم ذره ذره و بدم جون شکنجه ریز که بهتر همون

 



 ... بود من ریتقص اتفاقات نیا همه... ستین مهم گهید! بشه بشه، خوادیم که یهرچ

 

 بود وارنگ و رنگ یادما و تردد از پر که یشلوغ یابونایخ به زدم زل پنجره از و دادم راننده به ادرسو
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• ....• ....• ... 

 ... انداختم اطراف به ینگاه نیماش توقف با

 ...یلعنت ی خونه نیا یتو دمیکش عذاب چقدر کنمینم فراموش چوقتیه! بودم متنفر ازش که ییجا به دم،یرس بالخره

 

 "" "" "" فرزام"" "" "" 

 

 دمیکش سر یا دفعه کی رو همش و گرفتم چیهو آب وانیل هی و زدم برق به رو یریگ وهیم اب خورد، یاعصاب با

 

 !که واقعا نداشت؟ خدمتکار چرا مسخره ی خونه نیا

 اه یقانون یب چقدر! کنه اخراج منو ی خونه یخدمتکارا ی همه دیبا چرا فرزانه فهممینم

 

 ...برداشتم قدم آشپزخونه سمت به دوباره و زدم درو ریتصو به کردن نگاه بدون یعصب فونیآ زنگ یصدا با

 

 ! ببره دیکل همراهش بود رفته ادشی فراموشکار ی فرزانه بازم البد

 ! ایدن اونور هاش بچه و بود ایدن نوریا خودش داشت هم حق گرچه

 ... بود ریدرگ یادیز فکرش

 

 !کردینم که کردینم قبول برسه شیزندگ به بره و خوبه من حال گفتمیم هرچقدر

 .. کردیم میعصبان شهیهم که داشت یریگیپ و لجباز تیشخص 

 

 ادی به گذشتمون از رو یا خاطره چیه نکهیا وجود با یحت زهیعز برام و دارم دوستش یلیخ یلیخ کردمیم حس دلم ته ییجا اما

 اوردمینم

 

 جینتا نمیبب تا فرزانه سمت کردم تند قدم و انداختم نکیس یتو رو جیهو آب فیکث وان  یل ییرایپذ در خوردن هم به یصدا دنیشن با

 ....شدیچ شمیآزما
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 :زدم داد کردمیم حرکت یورود سمت به که همونطور

 

 ....زود چه جواب؟ شدیچ فرزانه_

 

 !" خوشگله چقدر! واو" گفتم دلم یتو.. دیخشک گلوم یتو ییموطال دختر هی دنید با حرفم ی ادامه

 شدم رشیخ کرده هنگ ها وونهید مثل همونجور و

 

 ..کردیم نگاهم بود دایهو لرزشش هم فاصله نیهم از که یمردمک و تعجب با اونم

 

ش یچشما   ....کردمیم یکینزد احساس ناخودآگاه.. دادیم بدش حال از نشون تَر 

  

 بودم کینزد بهش و شناسمشیم وقته یلیخ انگار!! ... بود آشنا برام چقدر

 

 :گفتم و کردم باز لب بالخره

 

 یکن یمعرف شهیم! ییآشنا چقدر شما اوردمین بخاطر.... است فرزانه کردم فکر من دیببخش سالم_
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 : زد لب دیلرزیم بغض زور از که ییآشنا یصدا با

 

 !ایلع... لع.. ل:

 

 !بوده ایلع دمید شناسنامه یتو که رو زنم اسم اومد ادمی هوی! آشناست اسم نیا چقدر! ایلع.. ستادیا لحظه هی زمان

 !من یخدا یوا باشه؟ ایلع همون نیا نکنه... نکنه

 : گرفتم محکم بازوشو و رسوندم بهش و خودم عیسر زده بهت

 

 دیبا کجا ومدینم ادمی منم یکنیم یزندگ کجا و ییکجا نگفت فرزانه.. بگو و راستش دمید شناسنامم تو اسمتو اره؟ یمن زن ایلع تو_

 !شده هک ام شناسنامه تو اسمت هنوز اما یگرفت طالق گهیم فرزانه هان؟ یستین چرا تو...بگردم دنبالت



 

 دمیغریم بهش ام شده دیکل یدندونا نیب از داشتم هم سر پشت همونطور

 

 دیلرز دلم ختیریم آبشار مثل چشمش گوشه از که چشماش یتو شده جمع اشک دنید با اما 

 !کردم بد بهش من که هییایلع همون ایلع نیا نداشتم شک حاال
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 ..... دمیکش سرم به یدست و کردم ولش اروم براش؟ بلرزونم دل دیبا چرا وگرنه

 کرد؟یم نمیخشمگ و یعصب انقدر دادیم دست بهم هروقت که بود یچ یآن یها جنون نیا

 

 کوتاه یلیخ..گذشت موشک سرعت به چشمم یجلو از کوتاه صحنه هی لحظه هی یبرا

 !دیخندیم بارون ریز داشت  و بود ایلع شک یب که یدختر.. 

 

 !شد ها یخال از پر ذهنم و شد قطع عیسر صحنه اما

 

 ..کردیم هیگر و بود نشسته نیزم یرو رمق یب... انداختم بهش ینگاه کردم بلند سر

 رسوندم؟ بیآس بچمون به من چرا بپرسم ازش تونستمیم دیشا دادینم یحساب و درست جواب بهم فرزانه که حاال

 ...گذاشتم شونش یرو رو دستم و نشستم سر یها کیسرام یرو کنارش و رفتم سمتش به اروم

 

 !!!!بدم فشارش و رمشیبگ بغل یتو داشتم دوست! داد تکونم و گذشت و بدنم از برق جریان که انگار بدنش با دستم تماس از

 

 !کنم یکار ترسهیم گهینم یزیچ و ستین راست رو من با فرزانه نیهم یبرا! دارم دوستش من هم هنوز پس
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 " "" "ایلع"" "" "

 

  من رفتار نیا با خب بودم؟ تابلو انقدر چرا گفتم؟ اسممو چرا. کنن من سر بر خاک..زدمیم زار و بودم نشسته نیزم یرو هیگر با

 !رکهیز یلیخ اون.. فهمهیم مطمئن



 

 نبود هم طفلک ی معصومه یحت.. نبود فاطمه کهیزن اون و فضول یخدمتکارا از یخبر و بود کور سوتو خونه که بود جالب

 ... کرد کمکم یلیخ باشه خوب حالش شاالیا! دونهیم خدا اومده بسرش یچ من رفتن از بعد

 

 بود بس گهید ضعف و یخور یتوسر کردمیم یکار دیبا.. برگشتم عقب به غم با و دمیلرز  خودم به شونم یرو یدست نشستن با

 

 باشه لرزش بدون و یجد ابهت، پر داشتم یسع ییصدا با.. زدم پس و دستش و شدم بلند جا از شدت به ییهوی میتصم کی یتو

 : گفتم

 

 کن صداش... صد اون دنبال اومدم من... من کجاست؟ فرزانه... فر_

 

 .... اومد جلو قدم هی و نشست لبش یرو یلبخند

 .... میسر پشت وارید به خوردم که رفتم عقب اونقدر و دادم قورت صدا با دهنمو بزاق دهیترس

 . دمیترس شتریب من و شد تر ضیعر لبخندش

 ! دمیدینم من اما بودن مهربون چشماش.. دمیلرز خودم به شتریب من و شد تر کینزد یقدم

 

 ...  نموند نمونیب فاصله یسانت از شتریب که اومد کینزد اونقدر

 .. انداختم نگاهش یتو نگاهمو کردم بلند سرمو

 ......زد خشکم زده شک و دمیکش یا خفه غیج کرد که یکار با که میشد رهیخ بهم حرف یب هیثان چند تا
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 !کرد بغلم محکم دفعه کی

 !دلم تو ختیر بدنش لمس با ایدن اور دلشوره بدو یها حس تمام 

 

 : کرد زمزمه گوشم در اروم که برونمش، خودم از کردم یسع و گرفتم گارد عیسر

 

 یچیه.. دارم ازشین رو رهیگیم سرچشمه تو از که رو یآرامش نیا.. دارم ازشین اما چرا دونمینم ستین خودم دست باش اروم:

 !بمون بغلم تو کمی اما دیببخش دارم بهت یبیعج کشش اما.. ایلع ادینم ادمی ازت

 

 !داشت فرق یقبل فرزام با چقدر فرزام نیا! بودم شده خشک

 !!هاش گذاشتن احترام نیا بود یداشتن دوست چقدر 

 



 نکرد برخورد تند باهام! شیرسم و یشرع زن دنیکش آغوش به بخاطر یخواه معذرت

 

 ..شد محو دور یها افق یتو و دیکش پر استرسم از یمین که بود دلسوزانه و اروم صداش اونقدر

 

 ..بود؟یم مهربون من با انقدر هم قبال فرزام اگه شدیم یچ
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 ...... کردم بغض دفعه کی آرش یخون ی چهره ی دوباره ی  آور ادی به با

 شد بلند فرزام آغوش یتو ام هیگر یها یها و شکست بغضم که دینکش یطول

 

 : گرفت بازومو و کرد جدام خودش از زده وحشت و عیسر فرزام

 

 کردم؟ ناراحتت من خوامیم معذرت... نکن هیگر... یوا دیببخش شد؟یچ:

 

 ... دادم ادامه زدنم زار و کردن هیگر به و ندادم یجواب

 ...سرم پشت وارید به دیکوب محکم رو مشتش و شد یعصب شدت به انگار لحظه کی

 

 بود شده قرمز تیعصبان از شیا قهوه یچشما!قبل مثل! بود یطوفان بازم چهرش.. کردم نگاهش بغض با دمویپر جا از دهیترس

 

 ؟یشد کنده سر مرغ مثل هوی  که شدهیچ.ستین خوش حالم ؟یکنیم یعصبان منو چرا شدهیچ بگو خب:

 

 ..رمیبگ کمک فرزانه از خواستمیم... خواستمیم کرده تصادف... تص من بخاطر.. مارستانهیب تو... تو... شمدادا... دا_
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 ..دادم جون بار هزار که بودم من لحظه اون یتو..بست چشماشو یا لحظه یبرا و شد هم در هاش اخم

 ...بکنم یکار هر بودم حاظر کردنیم کمکم اگه

 !جونم از.... خودم از گذشتن یحت! یهرکار

 



 ؟یخواینم کمک من از چرا: 

 

 ...بود اروم و گنگ نگاهش اون اما... کردم نگاهش دهیترس

 

 ..بود آور تعجب براش من لرزش و ترس نیا حتما  

 ..آورده سرم ییبالها چه ومدینم ادشی که بحالش خوش 

 

 ..موندیم ذهنم یتو ابد تا ریتصاو اون.. ارمین ادی به منم شدیم کاش یا

 ..ها زبون زخم.. رحمانه یب و لیدل یب یها کتک اون 

 ..کنم فراموش تک به تک رو همه

 

 : کردم نگاه بهش صداش دنیشن با

 

 رو من با کس چیه ن؟یکنیم یمحف ویچ نیدار فرزانه و تو ؟.ستمین همسرت من مگه ؟یخواینم کمک من از چرا! ینداد جوابمو:

 ؟یخواینم کمک من از چرا... بده و جوابم.. شدم جیگ واقعا من! ستین راست
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 ..دمیلرزیم افتاده ریگ شمال قطب یسرما یتو که یآدم هی مثل داشتم.! بدم و جوابش یچ بودم مونده

 

 ینیبب منو.. خواستمینم فقط.. فقط. فَ  من.... من.. من... ممم... م_

 

 ..دمیکش یراحت نفس نامحسوس شد تموم ام جمله یوقت اما کنم یهج هم رو کلمه چند اون تونستم چطور دونمینم

 

 !باشه ریگ نفس و سخت تونهیم چقدر فرزام با کردن صحبت ای دادن پس جواب بودم کرده فراموش

 

 !کردیم فکر داشت انگار.. بود گنگ و حس از یخال االنش نگاه.. انداخت یم آدم دل به وحشت و رعب راشیگ و نافذ نگاه

 

 .. بدم جواب بهشون بشم مجبور دیشا که یسواالت راجب کنم فکر و ببرم  رو استفاده تینها اومده دست به زمان از کردم یسع

 فکر از و کردم عوض رنگ فرزام یجد و مصمم یصدا با که بودم شدن غرق حال در و کردمیم شنا انهیناش داشتم تفکراتم یتو

 :اومدم رونیب

 



 ..بگو رو راستش! یکنیم یمخف من از رو یزیچ هی یدار تو: 
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 !مامانم جون به... یچیه بخدا.ب_

 

 ..بود تر ترسناک هم اجنه از برام مشکوکش و دار معنا یها نگاه. نگفت یزیچ و کرد نگاهم مشکوک

 ..ومدمینم کاش یا.. بودم افتاده خوردن زیچ به

 

 خداحافظ یکن یکمک من به یتونینم شما شدم مزاحم دیببخش رمیم گهید من.. من_

 

 کردنم دنبال هوس مبادا که داشتمیم بر بلند هامو قدم.. رفتم رونیب و دمیکش درو ی رهیدستگ سرعت به و نشدم شیخداحافظ منتظر

 بزنه سرش به

 

 بعد یا هیثان اما بشه المیخیب بودم دواریام دمیشندیم سرم پشت قدماشو یصدا.. بود میزندگ یروزا نیبدتر از یکی امروز شک یب

 برگردوندم خودش سمت به شدت به و شد رشیاس دستم مچ

 

 بود کننده وونهید ادکلنش یبو.. زد خشکم همونطور.. شدم پرت آغوشش یتو و دادم دست از رو تعادلم
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 و زدیم سرش به شدن قهوه هوس یگاه گه که شیمشک یچشما یتو شد قفل نگاهم و اوردم باال رو سرم استرس و خجالت با

 .. کردیم عوض رنگ

 

 ! بودمیم راست رو دیبا که خودم با

   بود شده تنگ مشیقد یپوست ریز یها محبت.. شیعضالن و سفت بدن نیا اش، نهیک یب و صاف نگاه نیا یبرا دلم

 ... خوردم ضربه بارها مرد نیا از من.... کردینم عوض رو  یزیچ نیا اما

 ! خوردم میبدجور

 . دمیکش رونیب آغوشش از و خودم و دادم هلش عقب به انزجار حس با

 

 داد آزار همه از شتریب منو که یکس اما بود ارش زیچ همه مقصر.. کردیم خفم داشت گلوم یتو ی نزده یها حرف و ها عقده

 ...... بود فرزام فقط و فقط



 

 ... نکرد اما بسازه برام آروم و یعاد یزندگ هی! کنه عاشقم کنه، ام دلبسته راحت یلیخ تونستیم

 بود دنمیکوب و کردن یزندان کرد که یکار تنها
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 . اومدم رونیب آغوشش از یاروم به

 :زدم لب دوستانه نچندان یلحن با و انداختم نییپا رو سرم.. 

 

 شده؟ یزیچ_

 

 ! :کنم نگاهش که نکردم بلند سر

 

 !داره شرط گرچه! کنم کمکت خوامیم:

 

 برد فرو گرمکنش بیج داخل یخاص ژست با رو دستش و کرد تر رو لبش..چشماش تو زدم زل و کردم بلند سر متعجب

 

 !!یبگ بهم خوامیم که رو ییزایچ همه و یباش راست رو باهام کمک یاضا در خوامیم: 

 

 ؟یبدون یخوایم یچ_

 

 ترس و نفرت نیا ؟یکنیم نگاه من به ترس با چرا م؟یبد دست از بچمونو شدم باعث و زدم کتکت من چرا ؟یکرد ترکم چرا:

 من عوض در.. یبد جواب حوصله با چراهامو ی همه خوامیم ساکته؟ فرزانه چرا ره؟یگیم نشعت کجا از چشمات یتو قیعم

 اما چرا دونمینم مشکوکن همه مبهمه زیچ همه.. ارهیم درم پا از داره ها ندونستن نیا کن باور.. کنمیم برات یبخوا که یهرکار

 !یتر کینزد من به همه از تو گهیم بهم یحس

 

 االن.. کن کمک بهم فقط گمیم باشه... یچیه.... ط... ط دیبا.. دیبا اما... اما دمیم حیتوض برات رو زیچ همه... همه! باشه.. ب_

 ستین خوب حالش مامانم. خونه برم دیبا
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 :دیکش خونه سمت به و گرفت دستمو

 



 بشم حاضر بمون منتظر داخل ایب رسونمتیم خودم:

 

! مشکالت نیا از فرار یبرا بود یپرداز دهیا حال در شدت به عقلم! بگم که نداشتم هم یزیچ.. نگفتم یزیچ و شدم قدمش هم 

 گفتم؟یم رو قتیحق فرزام به دیبا چطور

 

 یبرد و یکشوند منو خودت که یا یمهمون یتو پسر هی یرو یاتفاق طور به یوقت منو تو بگم کردم؟ فرار دستت از بگم بهش

 ؟یکرد کبودم و اهیس ،یدید افتادم

 

 کنه باور محاله! است گذشته فرزام همون فرزام اما ارهین ادی به یزیچ و باشه کرده فراموش دیشا

...... 

 :زدم زل دکتر به التماس با

 

 د؟یدیم انجام یک رو دیگفت که یعمل نیا هست؟ یدیام دکتر یآقا_

 

 شصت تونسته بایتقر عمل نیا یببر باال رو تحملت دیبا اما سخته دونمیم..! زمیعز بدم نیتضم بهت تونمینم من خانوم دختر: 

 برگردونه یزندگ به رو یمغز ضربه یمارایب از درصد
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 سمتش به متعجب فرزام طرف از دستم شدن فشرده با. دادم لیتحو دکتر ی خسته صورت به یلبخند و گفتم یا خداکنه دلم یتو

 !انداختم بابا ییابرو و برگشتم

 

  دمیپرس تشیوضع و ارش راجب گهید سوال تا چند و برگشتم دکتر سمت به دوباره و نگفتم یزیچ

 ! شهیم شتریب شترویب فرزام یانگشتا فشار کردمیم حس گذشتیم که هیثان هر

 ! ومدیم و رفتیم نفسم درد از که یطور

 

 ..شد دور ما از و گفت یا اجازه با دکتر ،..بخش از ،ینجف دکتر اسم زدن صدا با 

  انداختم شدمون قفل یدستا به ینگاه متعجب و برگشتم فرزام سمت به دوباره و کردم ازاد رو ام شده حبس نفس

 

 !!!!! یشکنیم دستمو یشده؟دار یزیچ_

 

 برداشت یچشم جنگ از دست ابهت پر و خشن ی غره چشم نیچند از بعد بالخره! بودن کرده بغل گرویهمد شدت به هاش اخم

 :اومد حرف به و



 

 !صورتش اونطرف و نطرفیا یبکار بوسم تا دو و بغلش یبپر بود مونده کم هان؟ بود دکتره با کردن صحبت وضع چه نیا:

 

 ؟؟؟؟؟!!!!!بود آورده کجاش از گهید و نیا!! زد خشکم همونطور زده بهت

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_195 

 

 : کردم زمزمه اروم یزدگ بهت همون با

 

 گفتم؟ یچ من مگه فرزام؟ یگیم یدار یچ_

 

 ..داشت نگه صورتم یسانت کی رو صورتش و کرد لیما سمتم به رو خودش

 : دیغر شدنش دیکل فک نیب از و دییسا به حرص با دندوناشو 

 

 ...ومدیم...ومدیم دیترسینم من وجود از کردیم نگاهت یفتگیش با دکتره هان؟ ا؟یلع یبکن بود مونده کاریچ گهید: 

 

 : کرد مشت رو دستش یوعصب کرد قطع رو حرفش

 

 طونیش بر لعنت پوووووف:  

 

 !خورمینم تکون و  بودم ستادهیا جام سر خیس شده خشک همچنان من اما.. دیکش  و برد مجعدش یموها نیب رو ازادش دست

 

 شد؟ یعصبان انقدر چرا! نکردم یا زننده ای جلف حرکت که من

 

 ...من فرزام_ 

 

 :دیپر حرفم ونیم یعصب

 

 که کنم یکار ای بگم یزیچ ترسمیم! کنمیم کاریچ ایگم،یم یچ دارم دونمینم ستین خوش حالم کردم یقاط! لطفا.. ایلع نگو یچیه: 

 نباش یچیه نگران و بمون نجایهم تو.. صندوق رمیم من.. شم مونیپش بعدا

 



 ......شد دور ازم و کرد تند قدم
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 .. نشستم کنارم ی  صندل یرو یاروم به و انداختم باال یا شونه

 

 ...نشم شناخته مقصر من اون یتو که کنم اماده یداستان فرزام یبرا ذهنم یتو کردم یسع و دادم هیتک سرم پشت وارید به سرمو

 

 بده من به رو حق و کنه کمکم که داشتم رو فرزانه من الاقل که بود یباق شکرش یجا

 ! باشم آرش و مامان مراقبت و تهران امیب خواستمیم یچطور االن کردینم کمکم و گرفتینم رو دهنش یجلو فرزانه اگه دونمینم 

 

.....•......•......•.... 

 " "" فرزام"" "

 

 .. کردیم کر و فلک گوش هرهرکرکرش و بود پرستار تا چند با زدن الس مشغول که ینجف دکتر به زدم زل قاتال مثل

 ! دادیم لشیتحو لبخند و کردیم یدلبر ایلع یبرا یحق چه به فیکث چشم ی کهیمرت.. دمییسا هم به حرص با دندونامو

 

 کننینم رحم دارم بچه و دار شوهر زن به! شناسمیم رو ییآدما طور نیا جنس من

 

 !شده دکتر اومده چطور موندم

 !شدم ناراحت و یعصب انقدر  دکتر اون و ایلع ن،یب ز  یآم محبت نگاه و لبخند هی با که بود آور تعجب خودمم یبرا

 

 ...بود تنها ژهیو یهامراقبت بخش یتو ایلع.. برداشتم دکتر به کردن نگاه از دست و دمیکش یا کالفه پوف
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 ...ششیپ رفتمیم باید

 یسانت کی یتو بودو گرفته رو ایلع دست که یمرد دنیباد اما رسوندم ژهیو یهامراقبت بخش به بهش رو خودم و کردم تند پا

 ..نکردم حس یزیچ چیه دیشد تیعصبان و یعصب یها سلول حجوم بجز و رفت یا لحظه یبرا نفسم بود ستادهیا صورتش

 دمییسا بهم دندونامو و شد مشت ناخودآگاه دستم

 

 " "" "ایلع"" "" "



 ..ارمان خوردن تکون حال در و یگوشت یلبها به دوختم چشم مضطرب و دهیترس

 ... زنهیم حرف یچ راجب داره که زدمیم حدس اما دمیفهمینم صحبتاش از یچیه

 

 ی سکته هی به ای  وونهید منو داشت قصد واقعا خدا کرد؟یم کاریچ نجایا گهید جون یبال نیا.. فرستادم افتضاحم شانس به یلعنت

 !کنه مهمون فیخف

 

 دادم هولش عقب به گمید دست با و دمیکش رونیب دستش از دستمو

 

 همون... اشغال  نمتیبیم رمیم هرجا نکهیا از متنفرم...  یمرد من یبرا تو دارم دوستش عاشقانه و دارم شوهر من ارمان_ 

 یزندگ تو پاتو چوقتیه و گمشو چشمم جلو از و کن یلطف هی حاالم... یافتاد چشمم از یختیر هم رو میمیصم دوست با که یوقت

 ..یدیند که انگار یدید منو هرجا. نکن من
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 : دییسا بهم دندون حرص با

 

! ؟یدیفهم نداشتم یا برنامه چیه عنترت دوست اون با من گمیم..ستین تیحال تو نکهیا مثل یول گفتم بهت خوش زبون با ا،یلع: 

 به چقدر دونهیم خدا ؟!یستین یقبل آفتاب ی پنجه دختر   اون گهید خودتم یکرد فراموش.. ش  یپ وقت یلیخ مال بوده یا رابطه اگرم

 هه یداد حال احمقت و یالش شوهر اون

 

 دادمیم فشار بهم دندونامو و دمیلرزیم حرص از.. خوابوندم گوشش در یمحکم یلیس و رمیبگ و خودم یجلو نتونستم

 

 یاریب زبون به اسمشو یحت یندار حق ؟!کثافت هان ؟!یدیفهم یزنیم حرف شوهرم منو راجب یخوریم گه حرومزاده یتو_

 ضیمر اشهیع

 

 اما شدم منتظر و بستم ترس با چشمامو اومد نییپا که دستش دهنم تو بکوبه که برد باال دستشو بود نشسته خون به که ییچشما با

 فتادین یاتفاق

 

 ....بود دهیچسب و ارمان دست   سخت و سفت که افتاد یعصب و یعصبان فرزام   به چشمم و کردم بار اروم چشمامو

 

 ...بکنه راجبم یاشتباه فکر دمیترسیم... کردم نگاهش و شدم خشک زده بهت

 ..دمیکش یبلند غیج و اومدم خودم به زد ارمان دهن یتو که یمحکم مشت با
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 ..کنن جداشون هم از شدن موفق قهیدق چند از بعد و اومدن سمتمون بهت با پرستارا و دکترا

 

 دمیلرزیم استرس از  و ختمیریم اشک فقط من نیب نیا در

 ..خوردیم منو داشت خوره مثل یلعنت ترس

 

 ...نداره من با یدخل ارمان و کنهیم اشتباه که کنم یحال و فرزام چطور دونستمینم 

 

 رد کنارمون از که ییپرستارا و فرزام و موندم من و شد فرستاده رونیب بخش از دکترا و مارستانیب حراست دست به ارمان

 کردنیم پچ پچ هم گوش در و شدنیم

 

 :کرد حلقه گردنم دور و دستش یاروم به و اومد کنارم فرزام اما داشتم رو یحرف هر ،یهراتفاق وقوع یآمادگ

 

 کثافت.. زمیبر دهنش یتو دندوناشو تا کن خبرم شد رد تیصدمتر از ای شد مزاحمت یعوض نیا گهید باری اگه ایلع: 

 نیهمچ تا کردمیم شیسالخ نجایهن که بود موقع اون... ادیب فرود صورتت رو دستش بود یکاف فقط قسم قرآن به.. حرومزاده

 ناموس یب ی مرتیکه... بشن برداشته نیزم رو از ییننگا

 

 ...فرزام یعصب و درهم چهره به زدم زل باز دهن با
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 ؟!یخرک رتیغ همون با بود فکر یب فرزام همون واقعا نیا

 ؟!موندیم ینطوریهم فرزام شدیم یچ... بشم بود کرده خوش جا لبم رو که یگرم لبخند مانع تونستمینم

 

 ...فرزام صورت به زدم زل لبخند همون با است قهیدق چند دمید اومدم که خودم به

 گرفتم فاصله یدیبخش گفتن با ازش..  دمیگز لب و دمیدزد نگاهمو کنهیم نگاهم رهیخ رهیخ داره شدم متوجه تا

 

 !....شیدیند تاحاال انگار!! بهش یزد زل ها وونهید مثل ؟!هیچ گهید ایباز لوده نیا! ایلع سرت تو خاک

 

 !دادم خودمو جواب خودم

 ...!هرزه مقصر   شدمیم من یطیشرا نیهمچ تو شهیهم.. رو شیمنطق یرو نیا بودم دهیند! معلومه خب

 

 که بود یزیچ اون از تر دلچسب یلیخ یلیخ برام بود ننداخته من گردن راتویتقص ی همه و بود نکرده یبد فکر راجبم نکهیا

 .. کردمیم فکرشو



 

 ...کردمیم شنا افکارم یتو و بود نشسته یصندل یرو اروم

 شده حلقه شونم دور دستاش شدم متوجه شونم شدن گرم با
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 نشست کنارم اروم و نداد نشون یالعمل عکس اما کردم نگاهش یسوال و برگشتم

 

 !!کرد حلقه کامال شونم دور بدتر دستشو و نداد یزحمت خودش به نداختمیم بهش که یچپ چپ ینگاها وجود با

 

 !کرده کمکت اون نه گفتیم دلم هی بزنمش پس خواست یم دلم هی 

 ...داده انجام و اش فهیوض جهنم به خب گفتمیم خودم با دوباره

 

 : زد صدا اسممو کالفه فرزام که کرد پیدا ادامه اونقدر یریدرگ نیا و بودم ریدرگ خودم با کال

 

 ؟یناراحت که گفته یزیچ کرده؟ یکار امیب من نکهیا از قبل یعوض اون ؟یساکت انقدر چرا ا؟یلع: 

 

 : چشماش تو زدم زل و کردم بلند سر

 

 !نیهم... ر  یدرگ و مشغول ذهنم یکمی... کمی... نکرد یکار نه.. نه_ 

 

 من..بگو بهم هوم؟ یکنیم نگاهشون و انگشتات به یشد رهیخ است قهیدق چند که کرده انقدر ریدرگ فکرتو یچ بدونم خوامیم: 

 ندارم شک.... دارم بهت نسبت یخاص تعلق احساس.... یناب و جذاب برام یلیخ تو دارم دوست رو باشه تو راجع که یزیهرچ

 داشتم دوستت یلیخ مشترکمون یزندگ یتو قبال
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 درد احساس بهم همشون.. فرزام یاخما از وحشت... لرزام و ترس.. اومد ادمی خاطراتمون تمام.. زدم زل نیزم به دوباره 

 :زدم لب کرده بغض.. حقارت حس   داد،یم

 

 !ینداشت چوقتیه فرزام ینداشت دوست منو اصال تو نه_ 



 

 :گرفت دستش یتو دستامو زد، زانو پام یجلو و شد بلند متعجب

 

 شهیم فشرده نمیس یتو قلبم انگار یکنیم بغض ینطوریا یوقت ؟یکرد بغض چرا کردم؟ کارتیچ من ایلع: 

 

 .. نداشت وجود مقاومت یبرا یمن گهید.. دیچک گونم یرو اشکم و نکردم تحمل

 خانواده و پدر محبت یتو شهیهم که ،ییرضا آقا نیحس لوس   دختر یبرا بود شده آوار سرم یرو که یا دفعه کی یها درد نیا

 ....بود ادیز یلیخ بودن نداده بهش دنیکش یسخت ی اجازه اش خانواده و بود غرق اش

 

 که یقلب و فرزام با یزندگ سر اخر و.. انداخت کار از پاهامو یپول یب.. کرد خوردم ارش تیوضع.. کرد فیضع منو بابا مرگ

 بود نداشته تنم یتو یجون شدن کهیهزارت توسطش

 

 با و زدم زل نشیغمگ یچشما یتو.. اومدم رونیب الیخ و فکر عالم از توسطش اشکام گرفتن و گونم یرو فرزام دست نشستن با

 ........ادیب درد به دلم شیآور ادی هربار با که بودن بد اونقدر رفتاراش کردم شیحال مظلومانه نگاهم

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_203 

 

 یرو اونقدر همه و همه بغضام دالم، و درد حاال و گرفتم خون خفه فقط من شد یهرچ..میدرموندگ و سکوت نیا از بود خون دلم

 بود شده عقده از یکوه برام حاال که بود شده تلنبار هم

 

 صورتم یرو رو دستش یلجباز با دوباره و وستنیپ بهم قبل مثل دوباره اخماش... گرفتم فاصله ازش و دمیکش عقب و صورتم

 گذاشت

 

  ایلع کنمیم یقاط دارم گهید... بگو: 

 

  بگم؟ ویچ_

 

... زویچ همه... گمیم دارم دوباره ایلع.. بگو برام زویچ همه مو به مو.. مونییاشنا اول روز از دونمینم که یهرچ.. زویچ همه:

 .... رو یچیه ننداز قلم از رو یچیه

 

 بده حالش کنم یپرستار مامانم از برم دیبا االن من اما_

 

 خبر بهمون افتاد که یاتفاق هر و باشه داداشت مواظب که دادم دستش ام یزیچ هی دادم نجایا جریپ به و تلفنم شماره! میریم باهم: 

 پاشو نزن داداشتم جوش پس... بده

 



 ...رمیبگ دستشو تا کرد دراز سمتم به دستشو و شد بلند ازجاش من از تر زود خودش و

 من_یایلعـــــــــــــــ#
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 یرو اونقدر همه و همه بغضام دالم، و درد حاال و گرفتم خون خفه فقط من شد یهرچ..میدرموندگ و سکوت نیا از بود خون دلم

 بود شده عقده از یکوه برام حاال که بود شده تلنبار هم

 

 صورتم یرو رو دستش یلجباز با دوباره و وستنیپ بهم قبل مثل دوباره اخماش... گرفتم فاصله ازش و دمیکش عقب و صورتم

 گذاشت

 

  ایلع کنمیم یقاط دارم گهید... بگو: 

 

  بگم؟ ویچ_

 

... زویچ همه... گمیم دارم دوباره ایلع.. بگو برام زویچ همه مو به مو.. مونییاشنا اول روز از دونمینم که یهرچ.. زویچ همه:

 .... رو یچیه ننداز قلم از رو یچیه

 

 بده حالش کنم یپرستار مامانم از برم دیبا االن من اما_

 

 خبر بهمون افتاد که یاتفاق هر و باشه داداشت مواظب که دادم دستش ام یزیچ هی دادم نجایا جریپ به و تلفنم شماره! میریم باهم: 

 پاشو نزن داداشتم جوش پس... بده

 

 ...رمیبگ دستشو تا کرد دراز سمتم به دستشو و شد بلند ازجاش من از تر زود خودش و

 من_یایلعـــــــــــــــ#
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 ....شدم بلند جام از خودم اش شده دراز دست به توجه یب و گذاشتم کنار رو یدودل

 

..... 

 و زدم رونیب اتاق از هاش نفس تمیر کردن چک بعد و کردم مرتب مامان یرو و نازک مالفه

 

 اصال  .... کنم شروع کجا از دونستمینم و فشردمیم هم یتو دستمو یانگشتا مدام.. نشستم نیزم یرو فرزام یرو روبه اروم

 بگم؟ یچطور

 



 :دیغر یخشن لحن با و شد زیلبر صبرش که شد یطوالن سکوتم اونقدر

 

 ..یکن یعصبان منو تا یدیم طولش عمد یرو از یدار کنم یم احساس... منتظرم وقته یلیخ: 

 

 :زدم لب متعجب و کردم بلند و سرم زده هول

 

 کنم شروع کجا از دونمینم فقط..بخدا نه! نه... نن_

 

 ...میدید همو که یاول روز از: 

 

 ....ییکذا ی شنبه کی همون به برگشتم و کردم تر زبونم با لبمو

 ...بدم مامان به مهراسا شرکت یتو استخدامم خبر تا اومدم خونه به ها مدت از بعد خندون و شاد که  یروز 

 

 ..بدم انجام سمویرئ یکارا و باشم ساده یمنش هی اونجا بود قرار

 و شدم پام ریز فرش ی رهیخ

 ...کردن فیتعر آهسته آهسته به کردم شروع و کردم باز دهنمو قفل

 

 به دستاتو غرور با که دمید خونمون در یجلو تورو بدم مامانم به شدنمو استخدام خبر تا خونه برگشتم که روز هی... روز هی_ 

 بود یروز نیاول روز اون!"... پیخوشت چه واو" گفتم خودم با لحظه اون... هه.. زنهیم برق کتیش شلوار و کت و یزد نتیس

 .....اما! دمتید که

 

 ....دارد ادامه#

 من_یایلعـــــــــــــــ#
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 :گرفتم لبم ی گوشه از یگاز و کردم مکث یکم

 

 یگذاشت برادرم دست کف یریگ چشم مبلغ چشمم یجلو که بود روز همون و دمتید دوباره هفته کی از بعد.. نشد شیاخر اما_

 .....تو... تو.. یبرد خونت به کشون کشون خودت با منو یناباور کمال در و

 

 !داشت و درد همون.. برگشتم زمان همون به دوباره انگار گذشته تلخ خاطرات فیتعر با..شد ریسراز گونم یرو اشکم

 :دادم ادامه دوباره فرزام ی زده رونیب حدقه از یچشما یجلو و کردم پاک مانتوم نیآست با صورتمو یاشکا

 



 از یکرد یکار یکردیم برخورد کاال هی مثل ارزش، یب ی لهیوس هی مثل من با.. اومد بدم ازت.. یکرد تجاوز بهم تو_ 

 !....فرزام بشم ریس یزندگ از.... یزندگ

 

 دید صورتش یتو رو تعجب و یآشفتگ جز یزیچ شدینم... صورتش به زدم زل و اوردم باال مویاشک یچشما

 

 ...بود گرفته سرش به رو دستش و ومدیم نظر به یعصب و درهم اش افهیق

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#
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 :دادم ادامه دوباره بهش توجه یب 

 

 قبولم چوقتیه... یزد مخالف ساز تو اما.. یلیخ... فرزام کردم یسع یلیخ من! موندم زنده متاسفانه اما.. زدم رگ بار هی_ 

 ... شدم حامله نکهیا تا! یزدیم فقط.... فقط... بدم حیتوض بهت یدادینم اجازه ومدیم شیپ یمشکل یوقت یحت..ینداشت

 

 !نمیبب تونستمیم که بود یپارادوکس نیتر نیغمگ بود شده ریسراز چشمم ی گوشه از که یاشک با تلخم لبخند

 

 !بدم ادامه تونستمینم گهید.. نمیبب متعجبشو یچشما ای العمل عکس که نکردم بلند سر

 شدیم حس رحمم یتو ناجور شیخال یجا کردیم فکر ام رفته دست از نیجن به که هربار

 

 بردم پناه اتاقم به و شدم بلند جام از عیسر شد بلند که ام هیگر هق هق

 هام زانو یرو خوردم سر در پشت و دمیکوب هم به محکم درو

 

 "" " فرزام"" "" 

 

 !نبود ممکن نه نه! تونستمینم

  ؟ ایخدا دختر نیا با کردم کاریچ من

 ؟!حرفاشو کنم باور
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 ..نشناسه رو خودش ادم که سخته یلیخ.. غلط یچ درسته یچ دونستمینم... داشتم یبد حس

 



 ...ببره ادی از رو اش گذشته

 بود شده واردش که یاتاق در دم کشوندم و کردن بلندم جا از اریاخت بدون پاهام

 

 :زدم در به یا تقه بجاش و برداشتم و دستم اما نشست در رهیدستگ یرو دستم

 

 رون؟یب یایب شهیم.. ایلع_

 

 که بود یمرض چه نیا دونمینم دادمیم دست از کنترلمو دوباره داشتم.. نگفت یزیچ بازم زدم در اروم دوباره ومدین ییصدا

 بودم دچارش

 

 ......... کردم باز درو اروم و دمیکش قیعم نفس تا چند.. نداختمیم راه ادیفر و داد و دادمیم دست از کنترلمو عیسر

 

 خورد تکون دلم یتو یزیچ دیلرزیم نامحسوس هاش شونه و بود گذاشته هاش زانو یرو رو سرش مظلومانه که ایلع دنید با

 ..نشستم کنارش اروم و گرفتم دیناد مویقلب ی زلزله

 من_یایلعـــــــــــــــ#
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 :زدم صداش یاروم به و کردم باز دهنمو

 

 ...ایلع_

 

 ...بغلم یتو کشوندمش و انداختم شونش دور دستمو.. شد جمع خودش یتو شتریب و نداد یجواب

 

 ....دیترسیم ازم انگار بود شده شتریب لرزشش 

 

 ؟یلعنت یآورد چارهیب دختر نیا سر ییبال چه. پسر کنه لعنتت خدا

 

 کردنیم میروان رسما داشتن هاش هیگر! بود خورد خودم دست از اعصابم ایدن کی ی اندازه به

 

 یزیچ که هیگر با نیبب.. ! کنم یم خواهش...خانوم میکن صحبت یمطق باهم ایب... نکن هیگر.... توم با.... جان ایلع... ایلع_

 شهینم درست

 



 یکرد بد یلیخ اخه... اخه ادینم بند اشکام.... اشکام.. ستین خودم دست....دست   وفتهیم که ادمی... ادمی.... فرزام تونمینم... ینم:

 ...یلیخ... فرزام

 

 ..فرستادم آبادم و جد هفت و خودم به یلعنت دوباره

 

 مرگ یآرزو مدام دارم یکرد خون دلمو.. گهید نکن هیگر جدت ترو بابا شه؟یم حل..خوردم گوه بگم...کردم غلط بگم من_

 ...دادمیم جون حافظه، یبجا تصادف اون یتو کاشیا! کنمیم

 من_یایلعـــــــــــــــ#
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 ..:ام نداشته اعصاب یرو دیکش خط دارش خش و فیضع یصدا

 

 ...یکس عذاب ای مرگ به ستمین یراض من نزن حرفو نیا: 

 

 شه؟یم دایپ کجا یا فرشته نیهمچ...!!!!کردم ناراحتش انقدر  که من سر یتو خاک.. زدم یشخندین

 

 دیشا است؟ فرشته یدونیم کجا از یندار خاطر به یزیچ که تو ریبگ اروم... پسر شینیبیم که هیاول روز تو فرزام" زد بینه عقلم

 " کنهیم یباز نقش

 

 عکس و رفتار از نیا! یقو یلیخ یلیخ... بود یقو بهش حسم.! کنم فکر دادیم که یاحتماالت به بود ممکن محال   اما گفتیم عقلم

 ...بود مشخص ناخودآگاهم یها العمل

 

 نیا بهیعج برام که یزیچ تنها کرده، مشغول ذهنمو که یزیچ تنها االن اما کردم بد بودم، بد دونمیم.. فهمم یم... من نیبب... ایلع_

 ......امروز...  توعه به نسبت دیشد کشش احساس

 

 : دادم ادامه و شدم چشم تو چشم باهاش اوردم، باال رو سرم کردم، تر زبونم با لبمو

 

 شک که یجذاب برام و یکرد جذب منو اونقدر تو... تو اما توم با که یروز نیاول..! نمتیبیم واقع در که ی  روز نیاول امروز_ 

 .بدم آزارت تونستم یروز کنمیم
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 ...گرفت خودش به رنجش رنگ نگاهش 



 

 ...بردمیم لذت فشردنش از! دادم فشارش خودم به شتریب 

 

 !!!....بشه حل من جسم یتو که بدم فشارش اونقدر داشتم دوست

 

 :گفتم صورتش یسانت صدم   کی یتو و گرفتم دست به دوباره رو کالمم ی رفته دست از ی رشته

 

 جوری... جوری نیا دمیشا.. کنم خواهش هی خوامیم اما..... اما دهیم ازارم نیا...زمیعز ارمینم ادی به یزیچ من. نشو دلخور_ 

 ....ادیب حساب به شنهادیپ

 

 "'" ایلع"" "" 

 

 ... حرفاش دنیشن یبرا شد گوش وجودم ی همه

 ؟!دیرسیم نظر به یداشتن دوست و خوب انقدر امروز چرا

 : کرد تر رو لبش دوباره

 

 با االن نیهم از اما مضخرفه... شم جدا ازت ندارم دوست... مشترکمون ی  زندگ سر.. خودم شیپ یایب... یایب من با خوامیم ایلع: 

 ...که است مسخره پووف... دهیم ازارم تیخال یجا تصور تعجب کمال

 

 :دمیپر حرفش ونیم

 

 !...داشتم تو به نسبت حسو نیهم منم روزی! کنمیم درکت... ؟ید یم تیاهم بهم انقدر که_
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 ... چشماش یتو دوختم چشم پروا یب و گذاشتم کنار و خجالت

 .. ترس از شدم خسته

 

 !شه؟یم کم یزیچ ییجا از مگه خودم تو زمینر باری ارم،یب زبون به دلمو حرف و باشم شجاع باری

 

 به بودم دهیکش زجر دستات ریز بودمت، دهید تازه.. یبود مهم اما یدادیم عذاب نکهیا با! بودم شده خونت وارد تازه یوقت_

 هی بودم دواریام اما نداشتم دوست دادمیم تیاهم بهت بود مهم برام زتیچ همه کردنت، محبت رفتارات، اما نکرده گناه خاطر



... یدیند منو چوقتیه تو یول فرزام دادم وفق رفتارات با طت،یشرا با خودت، با خودمو.... خودمو من...باشم داشته یروز

 ... برم خواستمیم فقط ،ینبود مهم گهید بعدش بود، مسخره برام شهیهم هات عالقه ابراز نمیهم بخاطر

 

 و ختمیر صدام یتو رو هام عقده بغضام، حرصم،... بود خوب همونم اما نبود تند ادیز کالمم شین بود، رفته هم یتو اش افهیق

 :.. دادم ادامه

 

 بهت یخوایم االن.... قراره چه از هیقض بدم حیتوض یبزار نکهیا بدون... یکشت بودو خودت خون از که یا بچه بچمونو، تو_ 

 زندون؟ اون یتو برگردم کنم؟ نظر صرف درخواستم از یخوایم کنم؟ اعتماد

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#
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 :زد لب عاجزانه و دیپر کالمم ونیم

 

 ...تو گذشته ها گذشته... کنهیم فرق زیچ همه االن ایلع اما: 

 

 :زدم غیج دمیلرزیم گنجشک مثل که یحال در و اومدم رونیب اغوشش از تیعصبان با

 

 که یوقت ،یسالگ ستیب  یتو... کردم سکوت و مردم... فرزام شدم تلف من.. نگذشته یچیه.... نگذشته نـــــــــــــــه فرزام نه_ 

 ها گذشته...خونت یتو شدم متحرک ی مرده هی... مرد روحم کردمیم یشاداب و نشاط احساس یزمان هر از شتریب دیبا

 ... ییییعوض منه با داغش مونهینم جا گذشته یتو مرد شکمم یتو که یا بچه...نگذشته

 

 کردن هیگر به کردم شروع قبل از بدتر و گذاشتم زانوم یرو رو سرم... بود بسته گلومو راه بغض

 

 ....نیسنگ ی وزنه نیا دست از بشم راحت خواستمیم... کردیم ینیسنگ نمیس یرو یزمان هر از شتریب گذشته داغ

 

 به دست اجبار به و دمید و فرزام ها مدت از بعد...انتظارشه در یچ دونستیم خدا بودو مارستانیب ی گوشه االن من برادر

 .بود نمونده یتحمل گهید... شدم دامنش

 

 ..بشم هیتخل خواستمیم فقط

 

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_214 



 

 ...یکرد داغون و درب مونویزندگ  یزد..آرش تو دست از امان آه

 ... کنم نتینفر تونمینم یحت که من به لعنت 

 

 ..ومدینم در خودش از ییصدا اما فشردنیم و بودن گرفته بر در صانهیحر و سفت منو فرزام یدستا

 

 که التماسا و ها هیگر چه نزدم، دستش ریز که ییها زجه چه آورده، سرم به بالها چه ادینم ادشی که اون باشه نطوریا دمیبا هه 

 ....نکردم

 ..متنفرم ازش

 

 گرفت، و چشمم یجلو خون لحظه هی

 ... شد تکرار برام دوباره ها لحظه همون انگار 

 شدم نیمال و نیخون پاش و دست ریز دوباره

 

 گرفتم، قرار تعرضش مورد دوباره

 .... زدم غیج دوباره 

 ....کردم ناله

 

 و زدم پس کردم یم حس خودم در که یبیعج قدرت با رو فرزام یناگهان و یزیغر طور به.

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_215 

 

 : دمیکش هیگر با همراه یبلند غیج

 

  چراا؟؟؟ اخه ؟؟یییذارینم راحتم چرا.. رممممیبم خودم درد به کن ولم.. زهیانگ نفرت برام وجودت.. فرزام نزن من به دستاتو_

 ........ 

 .... بعد ماه کی

 

 ... کردمیم دهنش وارد زور به رو سوپ از پر ی  غذاخور قاشق و بودم نشسته ارش تخت   کنار

 

 :زد لب معترضانه و برگردوند صورتشو کنان غرغر

 



 بفهمم.. من خواهر شدم خوب.. اه گهید بسه.. خورهیم بهم مار زهر و کوفت و استراحت و ازسوپ داره حالم.. ایلع گهید بسه: 

 بابا یوارید چهار نیا تو دادم جون بخوره کلم به یباد هی رونیب برم خوامیم... لطفا

 

 رو سوپ از شده پر قاشق داشتم یسع که یحال در و دمیکش هم یتو اخمامو

 : گفتم زمیبر حلقومش یتو شده که یقیطر هر به 

 

 نزن غر انقدرم بخور سوپتو... داداشم مطلق استراحت ماه کی گفت دکتر. نگذشته صتیترخ از شتریب هفته سه هنوز_ 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

 

#part_216 

 

 .. کرد باز دهنشو دویکش یپوف کالفه

 

 کردم یخال حلقش یتو سوپو و بردم فرو دهنش یتو قاشقو عیسر خواسته خدا از 

 

 !یداشتن دوست برادر هی یشد حاال_

 

 :کردم نگاهش متعجب یا لحظه مه یطور دیکش هم یتو شدت به رو اخماش و کرد ترش رو

 

 هوم؟ بزنم؟ باال نیآست برات یش خوب زودتر خوامیم فکرتم به بده ؟یکرد اخم حاال شدهیچ_ 

 

 ،یمن بر و دور همش. یاورد در شورشو گهید تو ایلع: 

 .. نشده قطع که پام دستو دهید ضرب سرم کردم تصادف بزار وقت خودت برا کممی 

 ..بخورم غذامو خودم یدینم دستم قاشقم هی

 خورده و ماه کی نیا تو.. بنداز کلتیه به نگاه هی.. جان خواهر یشد روح هیشب یکرد یمشک که موهاتم. برس خودت به کممی 

 ... یکرد کم لویک سه کم کم   یا

 

 ...دمیکش یآه حسرت با و انداختم نییپا باغم سرمو

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

 

#part_217 

 



 ...نشست زیخ مین جاش یتو و زد یمهربون لبخند میناراحت دنید با

 :بزنم زل بهش کرد مجبورم و گذاشت صورتم طرف دو دستاشو 

 

 یزیچ تنها. یکن ریدرگ من یازهاین با رو خودت همش خوامینم اما ،یباش برم دورو تو ادینم بدم که من.. گلم یابج.. جان ایلع: 

 .. توئه یخوشحال کنهیم خوب منو حال که

 ..مسئولم تو به نسبت من.. یمهم یلیخ یلیخ یلیخ من یبرا تو

 .. گهید نهیهم یبرا بزرگ برادر 

 .. ارنیب ابرو به خم نذاره.. باشه ترش کیکوچ برادر و خواهر محافظ که

 

 کرد یجار صورتم یرو و اشک امواج صداش یتو بغض

 

 ...شدیم حس گرمش نگاه یتو حرکاتش، تک تک یتو ها، حرف تک تک یتو یمونیپش و حسرت

 

 : زدم لب و کردم باز هم از رو ام شده خشک یلبها

 

 داداش سرگردونم یلیخ من_ 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

 

#part_218 

 

 : گرفت خودش به ینگران رنگ نگاهش

 

 ا؟یلع شده یزیچ چرا؟: 

 

 دادم تکون نه ی نشونه به سرمو و کردم پاک بودو ختهیر گونم یرو که یاشک قطره اروم

 

 ایلع بگو راستشو نجا؟یا بود اومده دوباره فرزام نکنه: 

 

 ..دوختم دستام به نگاهمو و دمیگز لب

 

 .زهیبر بهم روانش و اعصاب و بشه ملعون اون گاه یب و گاه یها مزاحمت متوجه ومدینم خوشم چیه 

 



 !بود من از تر زرنگ شهیهم ارش اما

 

 گفت؟یم یچ اره؟ اومده دوباره پس: 

 

 : گفت و دیپر کالمم ومنیم تیجد با اما کنم انکار که کردم باز دهن

 

 ...گذرهیم یچ خواهرم بر دورو داره نمیبب وفتمیم راه شمیم پا خودم وگرنه ایلع بگو و قتیحق فقط: 

 

 ؟؟؟؟!!!!! آخه یبود فرستاده یکار چه دنبال منو زکات و استیس پخش موقع ایخدا آه

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_219 

 

 : زدم لب افتاده یسر با یمجبور

 

 دمشید گشتمیم بر دیخر از یوقت.. خونه در بود اومده_ 

 

 گفت؟ یچ خب: 

 

 ...گهید شهیهم مثل خزعبالت مشت هی_ 

 

 ه؟یچ حسابش حرف: 

 

 خوامیم من که بشه یاون تا بدم فرصت بهش. کنم یزندگ باهاش مدت هی گهیم... ازم خوادیم فرصت_

 

 ...کرد نوازش دستامو آرش نوازشگر   یدستا

 

 ؟یدار یاحساس چه ه؟یچ خودت دل حرف: 

 

 : چشماش تو زدم زل و کردم بلند سر و دمیچیپ بهم استرس با دستامو

 

 احترام بهم کنهیم صحبت باهام یمهربون با هرروز خوبه یلیخ االن اون.. آرش ترسمیم ازش من.... من... ام.... راستش_ 

 .....اما... ادینم بدم فرزام نیا از من... کرد کمکم تو درمان یبرا یکل... ذارهیم



 

 : کرد نگاهم خشم یکم و یکنجکاو با و رفت هم در اش افهیق

 

 !!...ایلع یبود نگفته من به رو نایا از چکدومیه تو ؟؟؟؟؟یچ اما: 

 

 و.... و خونه اون به برگردم خوادیم دلم یگاه... زهیریم بهم فکرمو فقط... آرش بذارم انتیجر در بخوام که بود فتادهین یاتفاق_

  ؟یچ بود قبال که بشه یهمون دوباره اگه.... آرش ارهیب بدست و اش حافظه که یروز از ترسمیم اما باشم اونجا دوباره خب

 خوادیم ارامش فقط دلم... ندارم یکار کتک و دعوا و مجادله یبرا یتوان گهید نباریا من

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_220 

 

 ' کرد وارد دستم به یفشار ارش

 

 .. ستمین و نبودم باهوش چوقتیه من.. کوچولو خواهر:  

 کردن حتینص تو میاستعداد و کنه کمکت تا کنم فیتعر برات که ندارم تجربه من... نبودم برات یعاقل و کامل برادر که ببخش

 .. ندارم

 ازش... بوده تو عاشق یحالت هر در فرزام که نهیا اونم دونم،یم رو یزیچ هی یدونیم اما.... هیچ غلط و هیچ درست دونمینم منم

 ...بودم اون از بدتر یحت چیه نداشتم اون از یکم دست خودمم... شمینم اش انهیوحش و بد رفتار منکر و متنفرم

 !...معنا تمام به یعوض هی 

 که یخودت فقط....یدار دوست که بکن رو یکار... برو قلبت دنبال.... مامان... من...میهست پشتت ما یریبگ که یمیتصم هر 

 یکن باز خودت یبرا رو یدیجد در و یریبگ میتصم یتونیم

 

....... 

 ...دونمیم کردمیم نابود یدست یدست رو خودم داشتم... انداختم نهیا داخل دهیپر رنگ یایلع به ینگاه دوباره

 

 اتیاخالق گذاشتن کنار شرط به باشه اون مثل برام تونستینم چکسیه د؟یرسیم فرزام یپا به یک.. خواستمیم نویا قلبم ته از اما

 ...بدش

 

 بدم فرصت هی بهش... کنم سکیر فرزام سر خواستمیم

 کنم درستش و بدم انجامش خوامیم بازم باشه رابطه نیا یبهبود به دیام درصدم کی اگه یحت

 

 .... خودش ی اراده و خواست شرطه به رهیپذ اصالح یادم هر

 



  کردم زمزمه رفتمیم فرزام نیماش سمت به که همونطور لب ریز و رونیب زدم در از

 

 "! فرزام ینکن مونمیپش دوارمیام" 

.. 

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_221 

 

 :اومد قدم سمتم  به یدل ته از لبخند با و شد ادهیپ نیماش از عیسر من دنید با فرزام

 

 ؟یخوب.. ایلع سالم: 

 

 :زدم لب کنم نگاهش نکهیا بدون و کردم توقف روش روبه

 

 ...ممنون خوبم_

 

 یبد زدن حرف فرصت بهم و یکن صحبت باهام یشد حاضر بالخره نکهیا از خوشحالم چقدر یدونینم:

 

 ادیب دستش کار حساب تا گرفتمیم سخت بهش االن نیهم از دیبا.. شدم رد کنارش از و نگفتم یزیچ

 

 ..بشه رفتار باهام میقد مفلوک و زبون و سر یب ی ایلع مثل خوامینم چوقتیه گهید

 

 ...گرفتن دستمو فرزام بزرگ یدستا شد کینزد نیماش در رهیدستگ به که دستم

 

 ...شم سوار خواست ازم ی" دییبفرما"  با و کرد باز برام و نیماش در خودش و زد یلبخند

 

 بود دیجد برام هاش یباز جنتلمن نیا

 گذاشتناش احترام نیا از که ینیریش حس قیتزر مانع نتونستم و

 بشم شدیم یجار رگام تو خودم به 

 

 ....فیلط و مهربون کرد؟یم رفتار باهام نطوریهم اولم از اگه شدیم یچ

 ...نگرده بر اش حافظه چوقتیه کردم آرزو قلبم ته



 

 ... بشه عوض خواستمینم..  بود گرفته جا دلم تو مهرش یبدجور عاشق و مهربون فرزام نیا

 

 .......است گذشته هرز دست و منطق یب فرزام همون که انگار نه انگار

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

#part_222 

 

 ..داشتم تیامن احساس کردیم دنبالم و بود سرم پشت اش هیسا شهیهم که ییروزا

 

 بده انجام خونمونو از خارج به مربوط یکارا ای باشه من مواظب ومدیم و گذشتیم شیزندگ کارو از

 

 .. میبخر هارو دارو اون دیبا باشه داشته خبر روحمونم ما نکهیا بدون گرفتیم خودش و ارش یها دارو

  

 کردیم سوال دکتر از و رفتیم ما از قبل انگار

 

 ...کردیم نگاهش عشق با همش مامانم

 

 ....نداشت معنا وجودش یتو نفرت و نهیک بود یپاک دل یلیخ زن مامانم 

 

 کنم تحملش کردیم مجبورم و داخل کردیم دعوتش ما از یسوال دنیپرس بدون نیهم یبرا 

 

 ...بود یعاد یمدت تا برام وجودش یحت... بود راهم یجلو مدام که خودشم

 

 ....دروازه یکی و شد در گوشش هی یول.. بپلکه برم دورو نداره حق بگم و کنم دعوا باهاش گرفتم میتصم اما

 

 داشتم رو محبتش ی عقده بدونم خودم نکهیا بدون منم

 ..بدم بهش دوباره فرصت هی که نجامیا.... نجامیا هم حاال و... ومدیم خوشم دهیم و دادیم بهم که یتیاهم از

 

#part_223 

 

 .. اومدم خودم به نیماش یشکونا تکون با



 انداختم کردیم یرانندگ تیجد با که فرزام به ینگاه یچشم ریز. میبود شده خارج کوچه از

 

 فرزام؟ میریم میدار کجا_ 

 

 شم متوصل زور به تو مخالف صورت در و بدم انجام و دارم برنامه براش که یکار راحت تونمیم که ییجا هی: 

 

 متنفرم کلمه نیا از!! زور.... شیجد یچشما تو زدم زل و کردم بلند سر متعجب

 

 :کردم فوران فشان شیات مثل

 

 بشو عوض تو شدم مونیپش امینم جا چیه تو با من.. شم ادهیپ خوامیم کنار بزن.. یکن مجبور منو یبخوا که یهست یک تو مگه_

 کناررررر بززنن یستین

 

 ..خورد یبد تکون نیماش که دمیکش دستشو

 ترمز رو زد ابونیخ گوشه و گرفت دست به دوباره نویماش کنترل عیسر فرزام اما 

 

 ؟یکرد یقاط هوی چرا کنم تتیاذ کمی خواستمیم باهات کردم یشوخ ا؟یلع هیچ ایباز بچه نیا: 

 

 

 ..رمیبگ اشکمو زشیر یجلو زدمیم زور و بودم انداخته نییپا سرمو

 َمشکته دم اشکت خدا ی شهیهم ایلع کنه لعنتت خدا اوف 

 

 باال ارمیب سرمو کرد مجبورم و نشست چونم ریز فرزام گرم یدستا

 :چشمام به زد زل اخم با

 

 ؟یکرد بغض واقعا ایلع:

 

 کردم نگاهش اشم از پر لبالب یچشما با و دمیبرچ لب

  شد لباش مهمون روزا نیا تموم مثل یا سابقه کم و مهربون لبخند

 

 یبد فرصت بهم هیکاف نگم زور بهت....نشم قبال مثل چوقتیه دمیم قول.. باهات کردم یشوخ... من خوشگل چشم: 

 

 دادم تکون باشه ی نشونه به سرمو یاروم به و کردم نگاهش شک با



 گذاشت میشونیپ یرو و لباش و کرد خم روم خودشو

 

 ......هوسش از یعار ی بوسه اون داشت یداشتن دوست و گس طعم که اخ... دیبوس و میشونیپ حس با و قیعم

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

 

#part_224 

 

 !!بدم دوباره فرصت هی بهش خوامیم بگم بهش چطور بودم مونده... نشستم روش به رو و دمیکش عقب رو یصندل استرس با

 

 !عیسر چقدر... اومد سفارش گرفتن یبرا رستوران شخدمتیپ کنم ینیچ مقدمه و کنم باز دهن اومدم تا

 

 بکنه دیبا کاریچ فهمهیم بگو تیدست باال به.. راد فرزام.. هستم راد:  فرزام

 

 ...شد دور و گفت یچشم عیسر گارسون... فرزام صورت به زدم زل متعجب

 

 فرزام_

 

 جانم؟: 

 

 .نا؟یا و فهمهیم خودش نکهیا از بود یچ منظورت_ 

 

 ....ستین مهم ادیز... کن صبر کمی: 

 

 کردم قبول چرا و چون یب دعوتتو نیهم بخاطر مهمه یخیل یخیل... بگم بهت یزیچ هی خواستمیم من.... خب_

 

 باشه؟ یکن صبر فعال بهترع اما... بخوام یزیچ ازت و بگم بهت خواستمیم و مهم یلیخ زیچ هی منم... زدمیم حدس خودم:

 

 !!!!!!چرا_

 

 ام گرسنه یلیخ من چون دیشا: 

 



 ...گرفت چشمام از نگاهشو و زد یچشمک و

 

 من_یایلعـــــــــــــــ#

 

#part_225 

 

 شد گذاشته زیم یرو یبزرگ کیک که بودم خودم یهوا و حال تو.. شدم میمچ ساعت با رفتن ور مشغول کالفه

 

 مشغول سرعت به که ییگارسونا به زدم زل نداشتن وزغ یچشما با یفرق تعجب زور از که ییچشما با کردم بلند سر متعجب

 بودن زمونیم دنیچ

 

 م؟؟یندار خبر خودمونم که میداد سفارش یک رو یخوردن نهمهیا ما! دیآورد اشتباه نکهیا مثل اقا دیببخش_ 

 

 دادن سفارش اقاتون زهیم نیهم مال سفارش خانوم+

 

 فرزام سمت برگردوندم رو متعجب

 

 !فرزام_

 

 زد زانو پام یجلو و شد بلند جاش از و زد یمرموز لبخند

 ... ارمیب در شاخ تعجب زور از بود مونده کم گهید

 

 شدن دور یضیعر لبخند با گارسونا

 : گفتم حرص با و آوردم نییپا صدامو

 

 ...رهیم ابرومون پاشو نشستنه؟؟؟؟ یجا نجایا ؟یشد وونهید فرزام_ 
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 گرفت دستمو و کرد بلند تونستیم تا صداشو من به توجه یب



 

  آورد رونیب یمخمل جعبه هی شلوارش یپشت بیج یتو از

 

 : کردن صحبت به کرد شروع نبود ادیفر به شباهت یب که ییصدا با و

 

 .....  مبارک تولدت... دلم زیعز یسالگ دو و ستیب به یگذاشت پا امروز ،ینیزم ی فرشته... من ی ایلع: 

 من با!! بگذرون وونهید عاشق نیا با رو عمرت یمابق... دارم عاجزانه درخواست هی ازت یداشتن دوست روز نیا یتو

 ؟؟؟؟؟یمونیم

 

 منه؟؟؟ تولد امروز دهیفهم چطور اون... بود تازه برام اتفاقات نیا...آورد حجوم چشمام به اشک ناخودآگاه

 

 ...بودن زده زل بهمون حسادت یگاه و ذوق با رستوران داخل مردم همه

 !!! عاشقانه و. خالص!موندن یبرا خواسته هی ای یخاستگار هی... نداشتم حرکتو نیا انتظار اصال

 

 ...گفتم یدار خش ی" اره"  بغض با هام هیگر ونیم.... هیگر ریز زدم هوی و آوردن حجوم سمتم به احساساتم تموم
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 .... خوب حس از شدم پر من و کرد بغلم محکم همه یجلو تعارف یب فرزام

 ....افتاد سال نیا یتو که بود یاتفاق نیتر قشنگ دیشا فرزام تصادف

 

 ...گرفتم سر از رو هیگر و کردم یمخف نشیس یتو سرمو

 رمیبگ دست به احساساتمو کنترل دیبا که یاونطور نتونستم چوقتیه 

 

 ....... 

 ...کردیم نگاه من خوردن کیک به یضیعر لبخند با و بود نشسته روم روبه

 

 :آوردم زبون به و بود کرده ریدرگ  ذهنمو که یسوال و کردم نگاهش یچشم ریز

 

  ؟یدیپرس یک از! یکن قیتحق یبر کردمینم فکر... بودم کرده فراموش خودم یحت ؟؟ تولدمه امروز یشد متوجه چطور_ 



 

 .... دادم دستش و ختمیر اب براش زده وحشت... کرد ریگ گلوش تو کیک و دیپر هوی رنگش

 

 دیکش سر و گرفت وانویل دستپاچه
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 :دمیپرس ینگران با

 

  مگه؟ دمیپرس یبد ؟سؤالیکرد هول چرا االن؟ یخوب_ 

 

. شمینم کرده ام دستپاچه که االنم خوب حال منکر البته... رفت تو یحرفا یپ حواسم لحظه هی.. کنم هول چرا هول؟.. خوبم... خ: 

 یریم یزاریم همه یجبو و یکنیم ام عیضا کردم فکر! یکن قبول کردمینم فکر

 

 : گفتم و اوردین طاقت دلم دوباره... انداختم نییپا وسرمو زدم یتلخند

 

 ..!دارم دوست و فرزام نیا_ 

 

 ناراحته یزیچ از ای رهیدرگ خودش با کردمیم حس چرا دونمینم... نشست لبش یرو یحال یب لبخند

 

 !بود دودل یحرف زدن ای یکار انجام یبرا انگار

 : دمیپرس یکنجکاو با دوباره و ندم بها احساساتم به کردم یسع

 

 تولدمه؟ یدیفهم کجا از!.... ینگفت_ 

 

 ...شد جمع لبخندش هوی که بپرسم یسوال نطوریا دوباره نداشت توقع انگار

 :. گفت یاروم به و کرد تر زبونشو یکم 

 

 ....از... از راستش.... راستش: 

 

 کجا؟؟؟؟ از_

 



 و دمید بودو.... و بود شده ذکر همسر عنوان به مشخصاتت و اسمت توش که یا ورقه یاتفاق.... یاتفاق!!.... ام  شناسنامه یتو:  

 افتاد تولدت خیتار به چشمم

 

 ..لبم ی گوشه یکیکوچ لبخند با کردم نگاهش فقط و نگفتم یزیچ
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 ..بود شده برداشته دوشم یرو از یبزرگ بار ییجورا کی

 

 !کرد راحت برام کارو اون اما بدم فرصت بهش خوامیم بگم بهش چطور داشتم استرس مدام 

 

.............. 

 

 گرفتن راحت من کردن چیپ سوال از بعد مامان و آرش... خوردم یتکون جام یتو و.. شدم جمع خودم یتو اضطراب با

 .... دنیخواب

 

 !فرزام خودمو ی خونه.... خونه اون به گشتمیبرم دوباره دیبا فردا

 ...وفتهیب یبد اتفاق بود قرار که انگار زدیم شور دلم ته

 

 شهینم قبل بار مثل نباریا دادم دیام خودم به و دادم ربطش دوباره شروع یبرا استرسم به

 

 ...برنگرده اش حافظه چوقتیه کاشیا فقط... گذشته ی کله یب فرزام اون با داره فرق فرزام نباریا

 

 خودم از هارو گمان و شک و ها ینگران دل ها، دلشوره تموم اخرم... کردم دینبا و دیبا و کردم فکر خودم با صبح یدما دم تا

 کردم نگاه اتفاقات به مثبت دید از و کردم دور

 

 ..... کردمیم فکر رشیاخ اتیاخالق و فرزام راجب شتریب کمی کاشیا اما

 

 ...نداشتم خبر اون از چیه و کردمیم گذشته از بدتر یکابوس گرفتار رو خودم داشتم 

 

 .....دمیخوابینم کاشیا که بودم دهیخواب تخت یالیخ با بجاش
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 ... کردم باز چشمامو میگوش ی برهیو یصدا با

 !!!فرزام از پاسخ یب تماس چهارده

 

 ..بود فرستاده جمیمس چندتا

 

 :کردم باز جارویمس عیسر

 

 "؟؟؟ییکجا ایلع سالم"

 

 "؟یدینم جوابمو که یشد مونیپش نکنه"

 

 " ؟؟؟؟یدیخواب" 

 

 "اونجا امیم دارم"

 

 ... اومد در صدا به خونه زنگ اخر جیمس متن کردن تموم با همزمان

 !بود خودش

 

 ...کردم باز درو و اطیح یتو دمییدو آشفته وضع همون با

 

 !خوردش شدینم هم عسل َمن هی با و بود رفته هم یتو شدت به اش افهیق

 

 کرد ریگ گلوش یتو حرف من دنید با که بگه یزیچ تا کرد باز دهن

 دنیخند زیر زیر به کرد شروع جاش به و 

 

 :کردم نگاهش آلودم خواب یچشما با متعجب

 

 ...؟؟یدید دلقک شده؟یچ_
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 ....داخل اومد تعارف بدون و داد تکون ینف ی نشونه به سرشو

 

 ...شدم خونه وارد سرش پشت و بستم یحوصلگ یب با درو

 

 بود شده سلب ازم ها برنامه راجب کردن فکر و تیموقع صیتشخ قدرت و ومدیم خوابم شدت به

 

 ...اتاقم سمت بردم حجوم راست کی و انداختم نییپا سرمو

 بودن خواب اونام البد ومدینم در هم آرش و مامان از ییصدا

 

 ....بستم چشمامو و کردم پرت تشکم یرو خودمو

 ...کنم فکر تونستمینم یزیچ به مطلق یاهیس و خواب بجز نبودم ایدن نیا یتو اصال انگار 

 

 ....کردم باز چشمامو یعنق بد با... شد گرم کنارم و داد هول راست سمت به منو یدست

 بود کرده اشغال تشکمو نصف فرزام

 

 اهه گهید بخواب ریبگ بنداز خودت برا تشک الف برو ؟یبخواب نجایا یاومد_

 

 بخوابم خوابالوم زن شیپ خوامیم: 

 

 ...کنم بحث باهاش بخوام که ومدیم خوابم حرفا نیا از شتریب

 شدم پهن تشک یرو دوباره الیخیب پس 

 

 ..گردنم یتو کرد فرو سرشو و دیچیپ بدنم دور مار مثل دستاش

 

 نکردم دایپ اعتراض وقت چشمام شدن گرم با اما شدیم مورم مور نفساش برخورد از
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.... 



 

 .. گذشتیم فرزام و من ییایرو یزندگ ی دوباره شروع از هفته چهار

 

 نداختیم شک یتو منو بیعج اوقات یگاه که فرزام ضینق و ضد یرفتارا وجود با

 بود شده حاکم میزندگ یتو ینسب ارامش اما 

 

 ..شدم خونه وارد یاروم به و انداختم در یتو و دیکل

 

 ....چشمش از دور کنم یکار زیتم کمی خونه برم منم ادینم حاالها حاال فرزام گفتم اما بمونم مامانم خونه شب تا بود قرار 

 

 ومدیم در اب از یخوب شب دیبا گذشته سال خالف بر امشب بودم کرده دیخر یکل و بود مونیاجبار هرچند عقد   سالگرد امروز

 

 

 فرزام با مشترکم اتاق سمت کردم تند قدم و گذاشتم آشپزخونه یتو دارویخر
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 کردم محکم موهامو کش و اوردم در ضیغ با سرم از شالمو گذاشتم هم یرو درو و شدم اتاق وارد

 دمیشن رو یکس صحبت یصدا کردم حس

 

  بود باز یکم در ی گوشه کردم زیت گوشامو و در سمت برداشتم قدم دیترد و شک با

 

 شد صحبت مشغول و ستادیا اتاق در یجلو دست به یگوش فرزام تعجب کمال در که کنم باز کامل درو خواستم

 

 ی  کنجکاو حس دهنش از اسمم دنیشن با اما خونه برگشته چرا روز موقع نیا کنم سوال ازش و رونیب برم خواستم متعجب

 افتاد جوش و جنب به سرکشم

 

 :حرفاش به سپردم گوش یدیپل ی خنده و یفضول با و گرفتم سنگر در پشت واشی

 

 ....نه: فرزام

 



 +.... خط پشت شخص

 

 .....یبگ بهش یزیچ یندار حق تو کنمیم تکرار هزارم بار یبرا دارم بفهمه یزیچ ستین قرار ایلع:  فرزام

 

 +..... شخص

 

 بمیغر َمن ننه پس یبود شاهد خودت تو کردم یم دق داشتم رفتنش بخاطر من م،یریگیم ازش فرارشو تقاص اره که معلومه:

 ارین در یباز

 

 +.......شخص

 

 رمشیبگ لگد و مشت ریز ستین قرار گهید نباریا نباش نگران نه.. هه: 

 

 +.... شخص

 

 ستمین عاشقش گهید... رسمیم میزندگ به چشمش یجلو بعدم کنمیم عاشقش... کرد باهام خودش که کنمیم و یکار همون! معلومه: 

 

 

 +.... شخص

 

 

 بهتره توم شرکت برم کنم گم گورمو بعدم بردارم مدارکمو خوامیم خونه اومدم... نکن خورد منو اعصاب فرزانه ستممممین گفتم: 

 ازت گذرمینم وگرنه یبدوز سفت دهنتو چاک
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 ...رفت کحا و گفت یچ دمینفهم گهید

 

 زده زانو یناراحت فرط از درمونده و دیام نا که اومدم خودم به یوقت فقط 

 بودم گرفته دستم کنم چه کنم چه ی کاسه و بودم 

 

 ...بود ینامرد ته ته نیا



 

 ...چرخوندم اتاق دور نگاهمو

 به کردنم مکان نقل یفردا که یا دونفره عکس یرو کردم قفل 

 

 باشه دوباره شروع نیا آور ادی تا میانداخت باهم هیآتل یتو نجایا 

 

 ختمیریم اشک فقط عکس به رهیخ... نبود یشدن خشک چشمام البیس

 

 :زدم لب عکس به رو ختمیزیم اشک میزندگ ی شده خشک نهال یپا به که یحال در و کردم باز لب

 

 ...رهیگیم ازت خدا رو شکسته دل حق فرزام، اقا نبود رسمش نیا_

 ..... یبد میباز اومد دلت چطور نامرد ؟یریبگ انتقام که برام یکرد یباز نقش اول از

 ..تو نه منم باشه طلبکار دیبا که یکس
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..... 

 ... شد راست تنم به مو فرزام گفتن ایلع ا،یلع بلند  یصدا دنیشن با

 

 ....ییشو دست یتو دمییدو و کردم پهن اتاق کف و بودم دهیخر که ییلباسا و پاشدم عیسر

 

 ....انداختم سرخم یچشما به ینگاه نهیا یتو از و زدم صورتم به یخی اب عیسر

 

 ؟یخوایم منو شدن خورد تو فرزام اقا باشه 

 

 کردم اعتماد بستم، دل بهت داشتم، دوست... کنمیم تظاهر عشقت به... کنمیم تظاهر برات منم

 

 یخوایم تو که شد یهمون... شکست دلم... یکرد لهم اما

 ... زارمیب ازت االن

 اسم اون فیح  یحت که یکشیم دکی اسمشو فقط یمردونگ از

 



 .... گذشت سر از که اب.. هه.. ادیب سرم که گهید مونده یچ.. یکنیم کاریچ نمیبب تا کنمیم عمل ات نقشه طبق

 وجب کی چه

 وجب صد چه

 

 ..دمیپاش صورتم به اب گعید یمشت و زدم بهش دلم یتو حرفارو نیا

 اومدم رونیب ییشو دست از و نشوندم لبم کنج یلبخند 

 

 :شد سبز مقابلم اخم با

 

 ...یرفت وقته یلیخ گفت مامانت خونتون رفتم ؟یدادینم تلفنامو جواب چرا ؟یبود کجا: 

 

 : کردم نگاش ینیدروغ ارامش   با

 

 ه؟یروز چه امروز رفته ادتی یعنی_ 

 

 بده منو سوال جواب..  یچ که مثال ه؟یروز چه:

 

 فراموش اما هیروز چه که گفتم بهت شیپ روز چند ازدواجمونه سالگرد امروز یناسالمت بودم دیخر.. فرزام یاحساس یب یلیخ_

 .. یکرد

 شمیم مواجه تو زیسوپرا با خونه امیب یوقت کردم فکر که باش منو

 

 ...دلم کنترل بود سخت... شدم اتاق کف از لباسام کردن جمع مشغول حرف یب و دمیبرچ لب

 

 صورتش یرو یروز چند کمیبار یانگشتا یجا که کنم مهمونش یابدار یلیس چنان و شم خراب سرش یرو  داشتم دوست

 بمونه
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 دیبوس و شونم هیظاهر دونستمیم حاال که یمهربون با و شد حلقه کمرم دور دستش که دینکش قهیدق به

 

 .. کرد میهمراه آشپزخونه تا و خواست معذرت ازم

 داد سفارش رونیب از شامو



 

 بپزم، کیک مضخرفم ازدواج سالگرد یبرا یخوشحال با که بودم اومده هه

 حرص انیطغ یتو ینیزم بیس مثل خودم اما کنم درست غذا 

 شدم سرخ غذا یبجا تمیوعصبان 

 

 گذرهیم یچ ایلع ینوایب دل یتو دونستیم خدا اما... بخندم روش به و کنم ظاهر حفظ کردم یسع شب اخر تا

 

........ 

 

 دمیدزد سرمو و دمیکش یغیج... سمتم به کرد پرت بشقابو

 

 :دیکش عربده و ختیر بهم رو سفره

 

 بود یکرد درست تو که اشغال نیا از بهتر خوردمیم کوفت بود؟؟؟ یچ یمار زهر نیا: 

 

 ....کرد پرواز اتاقش سمت به بلند یها گام با و شد بلند یصندل یرو از

 نداشتم و زجر همه نیا تحمل و تاب گهید

 

 بودن خوب به کردم تظاهر اما شدم خورد یواقع یمعنا به که یروز.. گذرهیم نحس روز اون از ماه چهار

 

 ..نرفت دندونم ریز طعمش چوقتیه که یخوشبخت به
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 کردن رییتغ اروم اروم به کرد شروع روز اون از بعد فرزام 

 

 نداشت قبول منو کار چیه که هم حاال و ییگو زور شد بعدش داد،یم ریگ بهم اول

 

 بده عذابم تا بود یا بهانه دنبال فقط اون یول نداشت یمشکل اصال من ی مهیق خورشت

 

 ....شدیم موفق هم شهیهم

 



 

 شنگه علم هرشب فرزام.... بودم ساکنش تنها من فقط حاال که یمشترک اتاق   به بردم پناه و کردم زیتم رو آشپزخونه یناراحت با

 دیخوابینم شمیپ و کردیم پا به یا

 

  آوردمیم باال افتضاح یزندگ نیا بخاطر داشتم گهید... بود داده انتقال هم رو لشیوسا یحت

 

 زدیم سرم به یکش خود فکر مدام ساله شونزده پونزده یدخترا مثل دایجد

 

 کردمیم گرم خودمو سر کنم خالص و بکشم خودمو که ومدیم ذهنم یتو تا اما

 

 دردام مونس بود شده و کردیم رشد داشت شکمم تو معصومم طفل هی که حاال مخصوصا

 

 نگفتم یکس به خودم... نداشت خبر وجودش از چکسیه

 .... دمیترسیم

 ؟یچ گرفتیم ازم بچمو انتقام یبرا اگه... داشتم وحشت فرزام از

 

 آوردیم در چنگم از یرحم یب با گناهمو یب ی بچه و دادیم طالقم

 

 پام و دست یب و کیکوچ یلیخ یلیخ باهاش مقابله یبرا دمیفهم حاال اما باهاش کنم مقابله خواستمیم.. کنم کاریچ دونستمینم
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 یبرگشت بهش و یخورد رو تظاهراتش گول راحت چه.. ساده یایلع

 

 " "" "فرزام"" "" "

 

 لعنت خودمو بار هزار وفتمیم اشکت از پر و ییایدر یچشــما اون ادهی که هرشب... ایلع اخ.. فشردم رو ام قهیشق یناراحت با

 کنمیم

 

 ....برگشتن کهیت کهیت به کرد شروع ام حافظه ایلع به دادن شنهادیپ از قبل روز چند

 

 کنم دعوا... کنم یمحل کم.. بدم عذابش بعد کنم اش وابسته... کنم عاشقش کردم یسع انتقام یبرا



 

 ایخدا کنم تحمل تونمینم نیا از شتریب... ادینم بر من از کار نیا اما... بدم عذابش داد عذابم اون که همونطور

 

 :بده جواب تا شدم منتظر و گرفتم تماس ام کننده تیحما شهیهم اری و دوست بهنام با برداشتم، لمویمبا و چیسو یخستگ با

 

  الو؟: 

 

 جان بهنام سالم_

 

  ؟یخوب.. زیعز فرزام داداش سالم:

 

  ؟یبش ات درمونده ق  یرف صبور   سنگ کمی یدار طشویشرا داداش... ممنون_

 

 رسونمیم و خودم عیسر بده آدرس... برادر بخواه جون تو:

 

 .... کردم اس ام اس و ادرس بهش یلبخند با

  دادم ادامه میرانندگ به سرعت با زدم، رونیب خونه از شده نیماش سوار

 دمیرس نظر مورد محل به قهیدق پنج از بعد

 

  شدم ادهیپ و داشتم نگه من، تا بود تر کینزد بهنام ی خونه به که یپارک کنار

 

 دهیم تکون دست برام و نشسته یصندل یرو که دمشید دور از

. 

. 
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... 

 بود رفته فرو یقیعم خواب به دستش یتو یکیکوچ ی برگه با... شدم ایلع اتاق وارد اروم

 

 ..دمیکش نرمش یموها یرو دستمو

 یمشک یها شمیابر نیا به زدن دست از خودمو بودم کرده محروم که بود وقت یلیخ 



 

 ... ومدیم بهش یلیخ اما خواستیم رو خودش ییطال یموها دلم و دادیم عذابم رنگشون نکهیا با

 

 بود شده معلوم و کرده رشد موهاش ییطال ی شهیر که حاال مخصوصا

 

 .. بود بهنام با حق... بود شده تر یخواستن یزمان هر از

 کنهیم غش دم هر و لرزهیم دلش چشمش یتو اشک شدن حلقه با که ستین شهیپ عاشق  فرزام کار   دادنش عذاب و ایلع از گذشتن

 اداش و ناز یبرا

 

 تشیاذ و آزار از کشمیم دست بعد کنمیم تشیاذ گهید کمی.. گهید کم  ی فقط

 شه میزندگ زن   که یشرط به. براش خوب شوهر هی شمیم

 

 ... ثشیخب بان زندان منو و دونهیم خونه نیا یزندان رو خودش که یکس نه

 

 ..رو دمیکش رابطه نیا یتو من که یعذاب کنه حس هم ایلع بذار
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 کردم بازش یکنجکاو با و دمیکش رو دستش یتو ی شده مچاله ی برگه

 ....!یسونوگراف عکس

 

 یزد گند که بازم فرزام اه... ایلع خواب در غرق ی چهره به زدم زل و کردم بلند سر متعجب

 

 کردم کاریچ من... ایخدا... است حامله من ی ایلع.... گذاشتم شکمش یرو و بردم نازکش یپتو ریز اروم دستمو

 

 ...انتقام یب انتقام.... کنم تموم فویکث یباز نیا االن نیهم دیبا.... دادم عذاب و ام حامله زن

 ....دمینم دست از بچمو گهید باری

 

 ....کردمینم دادنش عذاب به شروع چوقتیه دونستمیم اگه... کرده یمخف ازم چرا رو یمهم مسئله نیهمچ بگه دیبا ایلع اما

 



 گفتمیم بهش کاست و کم یب قتویحق
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 .... اتاقم سمت بردم حجوم و کنم یصبور خواستم

 ینگاه یسونوگراف ی صفحه عکس به کباری قهیدق هرچند و کردمیم یط بد حال و استرس با و اتاق عرض و طول مدام

 نداختمیم

 

 

 ...نبود کار در یارامش اما. زدم قدم تمام ساعت سه

 ...ومدینم خستم یچشما به خواب یحت 

 

 کنه طلوع شهیهم از رترید  افتاب تا بودن کرده یکی به دست که هم ساعت یعقربا

 

 " "" ""ایلع"" "" "

 

 و نشستم جام سر خیس عیسر مغزم شدن اریهوش با.... دادیم تکونم داشت یاروم به فرزام... کردم باز چشمامو یدست تکون با

 انداختم ساعت به ییگذرا و عیسر نگاه

 

 فرزام سمت برگشتم متعجب!!!! قهیدق چهار و ستیب و شش

 

 شده؟؟؟ یزیچ_ 

 

 نذاشتم هم یرو پلک االن تا شبید از باهات زدن حرف یبرا کنم صبر نیا از شتریب تونستمینم: 

 

 کرد یم دییتا حرفشو صحت چشماش نییپا یگود و سرخ یچشما

 

 وجودم تار تار یتو کرد رخنه ینگران

 بده عذابم و کنه پا به یقشقرق بود اومده هم باز البد

 

 اعصابم شتریب هرچه کردن خراب و خودیب یها یریگ بهانه گرفتن از بشه منصرف دیشا کردم نگاهش التماس با



 

. 
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 چرا؟؟:

 

 :دمیپرس تعجب با

 

 چرا؟؟ یچ_

 

 ؟یباردار ینگفت بهم چرا:

 

 ؟؟؟!!باردار... بب.... ب_

 

 د؟یفهم کجا از اون... کرد سستم دستام لرزش

 

 ؟ینگفت بهم تر زود چرا.... یباردار دونمیم ایلع... اره: 

 

 

 بهش لعنت شده؟ مهربون باهام بچه بخاطر یعنی... روحم سوهان شد ماه چند نیا از بعد مشیمال لحن

 

 بودم ختهیر خودم تو که رو یزیهرچ گفتم و کردم باز دهنمو... ایدر به زدم دل و کردم ول و دلم اسب افسار

 

 به تلفن پشت دمیشن روز اوم ن؟؟؟یا از شتریب ؟یکن نابودم تا شیریبگ ازم یخوایم ؟یریبگ انتقام ازم باهاش تا گفتم؟یم چرا_ 

 ....یگفت یچ فرزانه

 یزندگ هوی شد؟یچ اما.... بدم بیترت و شاد ی دونفره جشن هی بساط و کنم زیتم رو خونه تا اومدم دیام هزار با که یروز همون

 دادم دل و خوردم بتویفر دمیفهم که روز همون از تخت التیخ.. یلعنت یبدزد ازم بچمو اگه گذرمینم ازت.... سرم رو شد آوار

 ...نداشتم راحت خواب دلت به
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 .....دیکش آغوش به رنجورمو بدن و نشست کنارم اروم بجاش. روم به نشد تند اما داشتم تند برخورد انتظار

 

 ...بردن پناه خودش به خودش از سخته.... ادیز یلیخ یلیخ... داشتم اجیاحت بهش... خوردمینم جم! مدتها از بعد

 

 ....دردمه نیتر بزرگ خودشم اما روحم ارامش شد خودش

 :زدم لب گوشش کنار

 

 ؟!نبود نیهم هدفت مگه! یکنینم دعوا ؟یزنینم داد چرا_

 

 متاسفم من: 

 

 نه؟ مگه بوده خوب میسوار ؟یکن خرم دوباره یخوایم اره؟ هاته نقشه همون از یکی نمیا_

 

  رمیبگ رفتنتو انتقام خواستمیم.... ایلع آوردم دست به و ام حافظه بزارم قرار تو با نکهیا از قبل روز چند من: 

 

 : زدم هق

 

  ینکرد باورم چوقتیه ،یبود خودت مقصرش_ 

 

  ستین یچیه گهید.. دارم باورت االن: 

 

  یداد بمیفر... یداد دست از شانستو... فرزام رهید یلیخ یلیخ اما_ 

 

 میکنیم درستش: 

 

  برسونه؟؟ بهم مارو... بذاره هم کنار دوباره رو دوتا ما تونهیم یچ ؟یچطور_

 

 ... نشست شکمم یرو اروم دستش

 :کرد زمزمه و چسبوند گوشم به لبشو

 

 رسونهیم بهم مارو اون... من یایلع کوچولو، نیا_ 

 



 

 /انیپا/

 یراض باشم تونسته دوارمیام.. دیرس انیپا به هاش ینیریش و ها یتلخ ی همه با ایلع.... زمیعز همراهان و دوستان سالم .

 ... دارم نگهتون

 ...دیداد یدواریام بهم و دیبود همراهم که همتون از ممنون.. کنم القا بهتون رو دلخواه حس بتونم تا کردم رو خودم تالش من

 دادیم شهیهم رو الزم یروین و زهیانگ من به قشنگتون یها ام یپ

 

 ��دارم دوست قلب میصم از رو همتون

💝💙 

 ..راد یمحب کوثر ️☔

 

 داد میخواه ادامه ییتنها به رو یلوفرآبین و شنیم پاک کانال از ندهیا دوروز یط ایلع رمان یها پارت: ن پ

 دمیم ریز چنل تو جوابتونو دیبد ناشناس نیدار ینظر ای نقد اگر

@kosarMohEbi_privet 

 �� چنل نیا ویب تو ناشناس امیپ نکیل

 

 �� من یها کانال تمام نکیل

 

@kosarmohebi_chnnles 

 

 دارد یقانون گردیپ آن فروش و یدزد و یبردار یپک و باشدیم یاختصاص کد یدارا رمان نیا


