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 به اجیواحت شهیم زیالیكه د استیدختري به اسم پر هیرمان:داستان درمورد  هخالص

 ..داره هیكل

 داره كه باعث شده دوتا برادر كه ازقضا پسر عموهاي ريیچشم گ يیبایدختر ز نیا

 ... هستن عاشق اون بشن ایپر

 ..شهیم ایكه كدوم داوطلب عشق پر دینیبب دیبخون دیبا ولي

 .....گرم بود ليیختي رو گذروندم هواا خخدا چه روز س واااااي

 ...امیدااارم از پا در م گهیدکتر اون دکتر رفتم د نیشدم از بس ا خسته

 !دمیزندگي بر نیاز ا گهیتحمل داشته باشه؟ من که د تونهیادم چقدر م هی مگه

 ...گذرونمیعمرمو دارم م هیروزا نیکننده تر خسته

  راحتم کني ريیگیسري جونمو نم هیجون...چراا  خدااااا

 3صفحه  

 ...حتيکشمیاز همه خجالت م گهیلعنتي ،د مارستانیب نیا امیب دیبا شهیکي هم تا

 باعث خجالت اون خانواده ام کنمیام...احساس م خونواده

 ..رونیباهاشون برم ب کشمیم خجالت

 ...باهاشون برم مهموني هاي خوانوادگي کشمیخجالت م حتي

 ...کننیم مهمه بهم ترح کنمیم احساس

 چرخهیدراز بکشم و به خونم که تو دستگاه م امیدستگاه ساعت هاااا ب نیا ریکي ز تا

 ...کنم نگاه

 چون شمیم زیالیدارم د ادیوقتي به  از

 ...وندبزننیپ هیبهم کل توننیدارم دکتراا نم ابتید

 !پس بزنه تیممکن کل گنیم



 

 نیا امیم ونیروز در م کیهر روز  من

 ..کشمیساعت تموم دراز م ?ي..لعنت مارستانیب

 کنه هیبره و خونمو تصف نیاز ب ادیتو بدنم به وجود م هیسمي که به خاطر نبودن کل تا

 نیخسته کننده هست که بخوااي ا ليیخ

  ..زندگي کني جوري
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 رهیداره به هدر م نجاااایوقت و عمرم ا نصف

 و قشنگم به خاطر فیهاي ظر دست

 زیالیهمون دستگاه د قیگذاشتن..زشت شدن ..چون از طرکه تو دستم  دستگاهي

 شمیم

 کي؟؟یاز دستام خوشگله..اما اون  کيی

 ...خاطر اون دستگاه رگ هاش باد کرده به

 ?پارت

 ...اومدم خونه مارستانیگذشت از ب میي زندگ گهیمثل روزاي د امروزم

 جوني گهیه خونه درفتم تا برسم ب ادهیشدم از سر کوچه تا خونه پ ادهیکه پ ازتاکسي

 ...نمونده بود واسم

 بهم دست داد زنگ ديیشده بود ،تا برسم خونه ضعف شد فیضع ليیخ بدنم

 ...دیچیپ فونیتو آ ساااایرو زدم که صداي پر خونه

 ه؟؟ی: کسایپر

  !درو باز کن ااایپر منم

 5صفحه  



 

 فتم چندباز شد...همون که خودمو به پله هاا رسوندم از حال ر  کيیبا صداي ت در

 اومد باالي سرم..وبا چهره ي که ناراحتي و نگراني توش سایکه پر دیاي نکش هیثان

 گفت زدیم موج

 چي شد خواهري... حالت خوبه عشق اجي..قربونت برم ای:واااي خداي من پرسایپر

 ريیبدم بخوري جوون بگ زيیچ هیتو خونه، پاشو  میبر ایب نینش نجایا

 ...لند کردو با خودش به خونه برداروم دست منو گرفت وب سایپر

 ?پارت

 اديیطبقه بود پله هاي ز هی خونمون

 ...میدیشي به خاطر همون زود به در ورودي خونه رس تیکه بخواي اذ نداشت

 مبلي که بود نیکتریکرد ...روي نزد تمیخواهرم آروم منو به سمت مبل ها هدا سایپر

 نشستم

 برگشت و کنارم دنيیونوش وهیپر از م نيیس هیبه سمت اشپز خونه رفت وبا  سایپر

 نشست

 بود رو نيیکه داخل س جيیهو اب

  ...رسهیبهم م ليیخ سایپر امیم زیالیو به سمت من گرفت هر وقت که از د برداشت

 6صفحه  

 ازش گرفتم...وقتي خوردم انگاار جون جویکم جوني ازش تشکر کردم و اب هو باصداي

 اي گرفتم تازه

 گفتم کندیبراي من پوست م بیحالي که سدر  سایبه پر رو

 انگاار ستیمامان کجاست؟؟ن ساای: پرایپر

 ...مامان هم رفتنجااایا انی:ارره..امروز زن عمو مهري زنگ زد گفت براي شام مسایپر



 

 خرت و پرت واسه خونه بخرره کمي

 ...وقته رفته االناست که برگرده ليیخ

 اه ...اصال من حوصله انیدارن م نایروزي هم اکنم چه  کاری... خداااااا...حاال چواااي

 ...مینداار اديیز لیما فام ناااااایخودمم نداارم چه برسه به ا ي

 ليیحادثه تصادف از دست داده...خ هیتک فرزند هستش و پدر مادرش رو تو  مادرم

 ..زهیانگ غم

 تهسخته که خانوادتو نداش ليیخ زاارمیوقت هااا من خودمو جاي مادرم م بعضي

 ......اونم تک و تنهاااباشي

  !ضهیاز دختراشم از قضاا مر کيیهمسرت و بچه هات باشن...که  تیدلخوش وتنهاا

 7صفحه  

 ...دوست دارمشمیکه باعث ناراحتي مادرم هستم از خودم متنفرر م نیاز ا شهیهم

 ...تحمل کرد دیبا ستیولي چاره اي ن نمشیخوشحال بب شهیهم

 دوسشون دارم ليیعمو وعمه دارم که خ هیاز سمت پدري  باز خدارو شکر که ولي

 ... کنهیخونه ي ما زندگي م کینزد عمو

 رید ليیخ نی..وبخاطر همکنهیزندگي م رازیعمه ام به خاطر شغل شوهرش تو ش اما

 زننیتند تند به ما سر م نای... عمونایولي بر عکس عمه ا مینیبیم گرویهمد رید

 امیبه خودم م سایصدااي پر با

 کنمی.... معلومه هواست کجاست دو ساعته دارم صداات مااااای:پرسایپر

 ...:ببخش خواهري فکر کنم باز تو افق محو شده بودمایپر

 لبخند قشنگي زد و گفت سااایحرف من پر نیباا

 سر حال باشي انیم ناااای: پاشو برو استراحت کن تا وقتي عموسایپر



 

 ...با اونشمیدست بچه هاي عمو سرحال م: نترس من استراحت هم نکنم از ایپر

  شیکبریا پسراي

 8صفحه  

 چشم غره ي ساایحرف من ،پر نیا بعد

 :اي به من رفت و گفت جانانه

 قدر نیها ا چارهی:خب وااالا ...بسایپر

 ...زنيیحرف م نجوريیباز ا رنی،از سرو کولت باال م کننیم مهربوني

 ...دمیاز حرفي که زدم خجالت کش خودم

 ... کننیاز خوبي و شاد کردن من کاري نم ریها به غ چارهیب گهیراست م سایپر

 :نگاه کردم و گفتم سایپر به

 من چقدر عمو و زن بچه اش دونيی: شوخي کردم پري !هر کي ندونه تو که مایپر

 دارم دوست

 اومدم کسلم زیالیفقط چون از د االن

 ...ومدنیفرداا که سر حال ترم م زاشتنیم کاش

 گفت طنتینگاهي بهم کرد و با ش سایپر

 به بعد هر نی: چشم خواهري از اسایپر

 با جنابعالي گمیخونمون م ادیخواست ب کي

  ! کنه هماهنگ

 9صفحه  

 از جلوي چشم من عیحرف سر نیا بعد

 نگاه شیشد ومن به جاي خال دور



 

 بود طونيیخواهر ماهم ش نی...اکردمیم

 بکشه نیاز دست ا خوادیچي م دینامزدش سع چارهیخودشاااا...ب واسه

 ...به اتاقم برم تا کمي استراحت کنم ایگرفتم تا قبل از اومدن عمون میتصم

 ...خستگي تموم به سمت اتاق خواب خودم رفتم با

 رو با لباس خونگي رونمیلباسهاي ب عیوارد اتاقم شدم سر وقتي

 ...دمیکردم و باالفاصله روي تخت دراز کش عوض

 ...کي خوابم برد دمیکه اصال نفهمخسته بودم  انقدر

 الي پلکهامو باز کردم وبا کردیاحساس دست کسي که موهام رو اروم نوازش م با

 ...مواجه شدم سایخندون پر صورت

 چقدر دونيیم چی...هرسنیم نااای...االن عمون گهی: تنبل خانوم ! پاشو دسایپر

 گفتم بسپار به ومدیکنه دلش ن دارتی!مامان اومد تو اتاقت خواست ب ديیخواب

  ...خودم

 10صفحه  

 دست لباس خوشگل هیاماده شو  پاشو

 خودم اماده ات کنم؟ هیبپوش...اصال نظرت چ هم

 بخوابم گهید کمیتو روخدا ....بزار  سااای:اي بابا... پرایپر

 ... ديیچقدر خواب دونيیم چی: ه سایپر

 دیمحکم از رو من کشحرف پتو رو  نیبخواابه...بعد ا نقدریدختر ا ستین خوب

 اي گهیچاره ي د نکهی..مثل ااوففففف

 ...پااا داره هیمرغ خانوم  نداارم

 : پاشو تا تو دست و صورتتوسایپر



 

 ... کنمیمنم از کمد برات لباس انتخاب م بشوري

 از رو تخت ادیکاري از دستم بر نم دمید

 رونیو ب بهداشتي رفتم ابي به دست و صورتم زدم سیشدم وبه سمت سرو بلند

 اومدم

 کردیکردم که منتظر رو تخت نشسته بود و به من نگاه م سایبه پر نگاهي

  ه؟؟؟ی: هااان چایپر

 11صفحه  

 !!!!!منو بزن ای: چه خبره...بسایپر

 زنيیم هیچه حرف نی: من غلط بکنم خواهري اایپر

 دوبا حالتي ناراحت از رو تخت بلند شد وبه سمت من اوم سایحرف من پر نیا بعد

 کرد وگفت زونیدور گردن من او دستاشو

 امشب خواهر کوچولومو خودم اماده کنم حرفي داري؟؟؟ خواامی: من مسایپر

 جون قربونت برم اجي ...من حوصله ي خودمم ندارم چه برسه به سای: اخه پرسایپر

 ..کاراااا نیا

 گفت سایبگم که پر زيیچ خواستمیم

 شاداب ليیسن خ نیو ات دی...توباایمگه پر شهی: چي مسایپر

 نیکدوم از ا چیبخندي...ولي ه تونيیکني...به خودت برسي...تا م طونيی...شباشي

 کنيیرو نم کارا

 میناراحت نکنم تصم نیاز ا شتریخواهرمو ب نکهیچشماش نگاه کردم ...براي ا تو

 ....شهی...شاد نمزااایچ نیکار رو بکنم...هر چند دل من با ا نیا گرفتم

 که هنوز منو تو اغوشش داشت گفتم سااایبه پر رو



 

 ؟؟؟ سازيیتحفه چي م نیاز ا نمیبب ای:قبوله ...بایپر

  حرف من خوشحال شده بود گفت نیکه از ا سایپر

 12صفحه  

 جور هلو بپر توگلو نی...شما هم دیییداري خانوم خانوماااا....نفرما اری:اختسایپر

 ....دیبکن شمیکه ارا نیچه برسه به ا نیدار فیتشر

 لپ تابم رفتم تا زیبه نشانه ي تاسف براش تکون دادم وبه سمت صندلي کنار م سري

 .....کنه راااایمنو آرا و خانوم

 ...دسته اي از جلوي موهامو رو جدااا کرد سایکه نشستم پر زمیصندلي م روي

 ي موهام رو شروع به بافتن کرد هیبق و

 ...زدیمحرف  زیر هی بافتیطور که موهاي منو م نیهم

 :خوش به حالت !!!چه موهاي قشنگي داري!!!چقدر بلنده!!!خوش بحال شوهرسایپر

 ....ندتیا

 گفت محکم زدم به پاشو گفتم نویا وقتي

 ازدواج کنه ..دلت خوشه هاااااا ضیمر هیبا  ادی: بروو باباااااا...کي مایپر

 کسي سراغنامزدت هستن که عاشق ،دلخسته تو باشن... دیکردي همه مثل سع فکر

 مطمعن باشششش رهیگینم منو

 13صفحه  

 عصباني شد وبا لحن تندي گفت سایپر

 هستن ضیمر ایهمه ادم تو دن نی..ا نهییاعتماد به نفست پا نقدریچراااا ا ای:پرسایپر

 ...شیکی! تو هم درست

 هم ديیهم خودتو عذاب م نقدریچرااا ا دهیقول مامان خداا درد داده درمونشم م به



 

 ...مارو

 گهیو م کنهیلحنشو آرومتر م نهیبیوقتي سکوت منو م سایپر

 يیبایکه از ز مونيیالماس م کهیت هی!خواهر خوشگلم تو مثل  زمی: عزسایپر

 ....درخشهیم

 رسهیروزي م هیمطمعن باش  نمیا ایمشکلي نداري...پر چیه کلیو ه افهیاز نظر ق تو

 ....شيیتو خوب م که

 ...اهريدارم خو مانیبه اون روز ا من

 بغض گلمو گرفت دوست داشتم زار بزنم ولي فقط تو خودم سایحرف هاي پر با

 نگفتم زيیچ ختمویر

 تموم شد نگاهي به من کرد وبا ذوق گفت سایساعت که کار پر مین بعداز

 شیپ رمی: واااااااي..... پري ...چه خوشگل شدي...الحق که کارم درسته...من مسایپر

 .. رونیب اید بپوش بتو هم لباساتو زو مامان

  رفت رونیبعد چشمکي به من زد واز اتاق ب و

 14صفحه  

 ..دوست دارم دونموی کيیخواهر  نیکه چقدرا کردمیفکر م نیومن به ا 

 ? 

 اي که روبروي تختم نهیرفت از روي صندلي بلند شدم و به سمت آ سایپر نکهیا بعد

 ...رفتم بود

 مالي هم نبودم)چه اعتماد به سقفي به خودم کردم به قول معروف بد نگاهي

 ...(خخخ

 کرده بودم ریینکرده بودم ولي کلي تغ اديیز شیارا نکهیا با



 

 شدم بودم رهیچقدر به خودم خ دونمینم

 به خودم اومدم و دست از کناکش خودم برداشتم سایپر غويیج غیبا صداي ج که

 ايیري عروس در مسرت مگه دا ریکجا موندي...خ گهید ای...بااااااای: پرسایپر

 شد ریجو گ دیخانواده ي عمو رو د نی...باز ااوففففف

 آبروي من نیاز ا شتریرفتم تا خانوم ب يیرایزدم و به سمت پذ رونیاز اتاق ب عیسر

 ...نبرده

 همگي مشغول حرف زدن بودن ، و کسي اومدن منو به دمیرس يیرایکه به پذ نیهم

  ..متوجه نشد يیرایپذ

 15صفحه  

 ...دختر هیدوست داشتم عمو دوتا پسر داشت  ليیخ نارویي عمو هخانواد

 شرکت نه چندان هیمهندسي داشت و  سانسهیبود که فوق ل ایعمو بزرگم برد پسر

 ...کردیکه خودش اداره م بزرگ

 ...مغرور و خود خواااه بود ليیاز چشم نمونه خ ودور

 (ششششییی) ا دادیکل ادمي بود که جواب سالم ادمو به زور م در

 به نظر مي طونیتخس و ش ليی...بهزاد برادر کوچکتربود که خ ایبر عکس برد ولي

 ....رفتاراش بچه گونه بود شهی...همدیرس

 خوندیدرس م يیغذا عیصنا سانسیکه همچنان در دانشگاه براي گرفتن ل نیوا

 م نداشتفرقي واس چیه ساااایو مهربوني بود با پر بایدختر ز ليی....باران..... خواما

 مثل خواهرم دوست داشتم واونو

 ....امیصداي عمو به خودم م با

 ? 



 

 : سالم عمو جون..خوبي دخترم عمو

  ....میتا تموم نشد نیبش ایکه مارو خوردي عمو... ب تو

 16صفحه  

 ....ولپام گل انداختن دمیحرف عمو حسابي خجالت کش نیا با

 ...بمو دادنزور سالم ارومي دادم که همه با لبخند جوا به

 که گفت دمیصداي بهزاد رو شن نمیبش خواستمیکه م نیهم

 !!!!!!زیعز يیایدختر عموي گرام بنده....پري در نیبش نجااایا ای:ببهزاد

 از حد پرو و گستاخ بود شیبهزاد حرصم گرفته بود ب يیهمه پرو نیا از

 نفره اي که چاره اي نداشتم به سمت مبل دو گهیي نگاه ها به سمت من بود..د همه

 .... نشسته بود رفتم بهزاد

 زيیو باران افتاد که با هم خنده ي ر سایکه... چشمم به پر نمیبش خواستمیم

 ......چشم غره اي بهشون رفتم که هر دوشون ساکت شدنکردنیم

 سرشو سیبهزاد جوري که کسي هواسش به ما ن شگيیاز احوال پرسي هاي هم بعد

 گوشم اورد و اروم گفت سمت

 ...ديیبه خودت رس نقدریکه ا میاومد تی: خانوم خانوماااا....مگه خواستگار بهزاد

 ....کنهیباز داره نگام م شیبا ن دمیبه سمتش برگشتم که د عیحرف بهزاد سر نیا با

 بگم که اون زودتر به حرف زيیچ خواستمیم کردمیچشم هاي گرد شده نگاش م با

  ...اومد

 17صفحه  

 ....لپات گل انداختن ديی! از ذوقت مارو هم که دگمیدروغ ممگه  ه؟؟ی: چبهزاد

 ... با لحني ستیوگرنه ولکن ن رمیبگ نویحال ا دیشدم...نه من با رهیحرص بهش خ با



 

 گفتم زدیتوش موج م تیعصبان که

 يیی: نکنه فکر کردي داماد هم توایپر

 !يیای: من ...!چه اعتماد به سقفي داري...پري در بهزاد

 ? 

 حرف اضافه نزنه گهیاي کردم تا د گهیاون حرفي که بهزاد زد صورتمو سمت داز  بعد

 اصال حوصلشو نداشتم ..ولي اون ولکن نبود ...اروم گفت چون

 دختره هیخواستگاري تو... اونم  امی: مگه من مغز خررررر...خوردم ب بهزاد

 !!!!ختیریب

 رعت به سمتش برگشتم وباواقعااااااا حرصمو دراورده بود طاقتم تموم شد به س گهید

 دلخوري گفتم تمام

 اي گهیجنابعالي رو ندارم بهتره با کس د هايی:من حوصله ي شوخي و دلقک بازایپر

 ...صحبت بشي هم

  حرف بلند شدم که گفت نیاز زدن ا بعد
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 من بخوااام باهات هم ستيی، تو که عددي ن زیعز يیای: اخه پري!پري دربهزاد

 ...بشم صحبت

 .. چشماش نگاه کردم و با پوزخند گفتم تو

 جذرتو کالیراد ریز زاشتمی... چون اگه عددي بودي مستيی..تو عددي ن ررررری: نخایپر

 !!!پسر عمو جان گرفتمیم

 .....حالشو گرفتم شیاخ

 به سمت آشپزخونه برم که صداشو از خواستمیبالفاصله رومو ازش گرفتم م بعد



 

 که گفت دمیسرم شن پشت

 يیای:بودي حااالاااااا...پري دردبهزا

 متنفرمممممم کنهیصدا م نجوريیکه اسم قشنگ منو ا نی...من از ا وااااااااي

 ...وقت ادم بشه چیه نینکنم ا فکر

 سمتش چشم غره اي بهش رفتم که خندشو قورت داد...وبعد راهي اشپز برگشتم

 ....شدم خونه

 رو به خودم احساس ایبرد نیداخل آشپز خونه بشم نگاه سنگ خواستمیم وقتي

 ...کردم

  به سمتش و لبخندي بهش زدم که اصال توجهي نکرد برگشتم
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 رسهیپسر مغرور و از خود راضي به نظر م نی...چقدر اشششششیا

 افتاده...نکبت لیاز دماغه ف انگاااار

 ? 

 درانق ختیریم يیکه داشت براي مهمونا چا دمیآشپزخونه شدم مامان رو د داخل

 ... خودش غرق بود که اصال متوجه حضور من نشد تو

 ...ناراحته زيیکه از چ دیفهم شدیراحتي م به

 از چي؟؟؟؟ ولي

 سرفه ي مصلحتي هی نیبخاطر هم دیصداش کردم که اصال صداي منو نشن اروم

 ...ختیرو، رو دستش ر يیکردم که هول شد و چا بلندي

 .. به سمتش رفتم عیگفت...سر فيیآي خف هی و

 من شد ری: مامان جونم چي شد ...ببخش همش تقصایپر



 

  جمع شده بود گفت يیچا ختنیبا چهري اي که از سوزش دستش بخاطر ر مامان

 20صفحه  

 نیروز با ا هیکارا نکن...اخر  نیبزرگ شدي از ا گهیبه تو بگم که د دی: چقدر بامامان

 !!!ديیمن سکته م کارات

 به خاطر دیمن شماا رو صدا کردم ولي متوجه نشد دیور کن: خداا نکنه مامان ...باایپر

 اون کارو کردم نیهم

 ...مهربوني به خودش گرفت و گفت هیافیکه انگار حرفو باور کرده بود ق مامان

 بارم من تو افق محو هیگفتم  شيیهمه تو، تو افق محو م نی: خب حااال ااا...امامان

 ....اون سمت ريیم کنمیاون ور چه خبره ؟که تا ولت م نمیبب بشم

 که با کردمیلحن شوخ مامان حسابي تعجب کرده بودم و با دهني باز نگاش م نیا از

 به خودم اومدم صداش

 : چه خبرته دختر ....ببند اون دهنوو تا حلقت معلومه.....ابروي هر چي دخترهمامان

 بردي

 ..میدیحرف مامان هر دو با هم خند نیا با

 ي حق به جانبي وارد اشپزخونه شد هیافیبا ق سایپر کدفعهی که

 !ادیهم م يیرایکه صداتون تا پذ دیخندی: مامان!!! چه خبرتونه؟ انقدر بلند مسایپر

 من و مامان به میخندیبه اون و پسراي خوشگلش م کنهیزن عمو مهري فکر م االن

  .....دیخندیم زیر زیکه داشت ر میدیرو د سایوبعد پر مینگاهي کرد هم
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 از بازوش گرفت و گفت شگونيین مامان

 اريیدر م دتی...تو خود ور پرارهیحرفااا در ن نی: خب وااالاا...زن عموتم از امامان



 

 ....نیاریرو ب وهیها و م يیشماهم چا يییرایپذ رمیدارم م من

 ? 

 يیانداختم که با چهري اي در هم جا سایرفت نگاهي به پر يیرایبه سمت پذ مامان

 ....دادیگرفته بود رو مالش م شگونیامان نکه م رو

 ...زدیلب هي غر م ریساله ز ?-?ام گرفته بود ...مثل بچه هاي  خنده

 گفتم ساایرو به پر طانيیلبخند ش با

 ...نداره خواهري کتک مامان گله...هر کي نخوره خوله بيی: عایپر

 به سمتم هجوم اورد که گفتم دفعهیحرف من  نیا با

 !م خواهري..ببخش: غلط کردایپر

  :شد و گفت مونیمحکم تو سرم بزنه ، پش دونهی خواستیکه م سایپر
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 دفعه زود گفتي غلط کردم کاري باهات ندارم..ولي دفعه ي بعد ازت نی: چون اسایپر

 .....بودي دینبودن صد در صد شه نجااایا نای...مطمعن باش االن اگه عموگذرمینم

 ... خوشحال بودم ليیداشتم خ ساروین و شاد مثل پرکه خواهري مهربو نیا از

 سعي شهیراحتر بودم هم سایدوست داشتم ولي با پر ليیبرادرم پرهام رو خ درسته

 ...تیبا کاراش منو بخندونه...حتي تو عصبان کردیم

 بهش زدم و گفتم لبخندي

 ...: باشه خواهري هر چي تو بگيایپر

 ومدهین در نتا صداي ماما میببر نارویا ایب حاال

 میرفت يیرایو به سمت پذ میرو برداشت وهیو م يیچا سایپر با

 ... رو يیها رو تعارف کرد و من چا وهیم سایپر



 

 رو برداشت و گفت يیکه با لبخند چا دیدادم نوبت به بهزاد رس يیبه همه چا وقتي

 :دستتون درد نکنه عروس خانومبهزاد

 پاش زدم که اخ ارومي گفت و از درد محکم به دونهیبهش کردم ...با پام  اخمي

  ... جمع شد صورتش
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 رو تعارف کردم..که اقا حتي زحمت نداد سرشو بلند کنه با يیچا ایبه سمت برد بعد

 ! نداارم لی: ممنون! م ایخشکي گفت برد لحن

 رو پاش تا اقا حالش جاا زیرو بر يیچا گهیم طونهی....پسره از خود راضي...ش اوففف

 ادیب

 و ایگذاشتم و روبروي برد زیرو ،رو م يیچا نيیافکار خودم خنده ام گرفته بود س نیا از

 نشستم بهزاد

 (...تحفه ان....بخداااا جا نبودااااا ليیحاال خ)

 ? 

 ...دوتااا برادر بود نیمبل نشسته بودم ولي تمام حواسم به ا رو

 با هم فرق داشتن ...نه به اون ليیخ

 باهاش حرف بزنه...نه به بهزاد که دیترسیغده و مغرور بود که ادم م نقدریکه ا ایبرد

 ....رقصدیبازبود... ونزده واسه خودش م ششیي خدا ن شهیهم

 .....فکرااا بودم که زنگ خونه به صداا در اومد نیتوهم

  ...دیگفت فکر کنم باباست با پرهامو سع رفتیبا خوشحالي که از صورتش نم سایپر
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 ...شد ناااایرفت درو باز کرد و جلوي در منتظر ورود بابا فونیبه سمت ا عیسر



 

 ....ودر اخر پرهام دیاز همه بابا وارد خونه شد بعد اقا سع اول

 ....پرهام با لبخند جوابشو دادن دویسالمي کرد که بابا و سع سایپر

 ....دیچیشادپرهاام تو خونه پ هیاز چند لحظه صدا بعد

 :گفت سایبه پر رو

 ...اينستاديیوا نجااای: به به ....خدا شانس بده ....احتمالن به خاطر ما که اپرهام

 ...هم چشم انتظار من باشه کيی شهیکي م خدااا

 ...طور حرف زدن پرهام خنده شون گرفته بود نیاز ا همه

 از همونجااا گفت مامان

 خودم برات چشم خونه اي...نترس نیمامان.تو چشم و چراغ ا هیچه حرف نی: ا مامان

 ...کنمیم دایپ انتظار

 خواهرا که بخاري بلند نیتو به فکر ما باشي ...از ا نکهی: نوکرتم مامان...مگه اپرهام

 شهینم

 وبا همه دنیرس يیرایبه وسط پذ دیکه بابابه همراه پرهام و سع میدیخند همگي

  ...پرسي کردن احوال
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 ...رفتم و خودمو محکم تو آغوش بابا پرت کردماز جام بلند شدم به سمت بابا  عیسر

 ...: سالم بابا جونمایپر

 با مهربوني بوسه اي به سرم زد و گفت بابا

 ...نشدي بابا تیدخترم حالت چه طوره؟ امروز که اذ سالم

 ....حرف بابا بغض کردم نیا با

 نااااایبدونه...حتي عمو کشمیم زیالینداشتم کسي از دردي که بخاطر د دوست



 

 من با خبر بودن ولي اجازه نداده بودم که تابه حال ضيیمر نیکه همه از ا نیا با

 .....نهیشدن منو بب زیالید کیاز نزد کسي

 قورت دادم و به صورت بابا نگاه کردم و گفتم بغضم

 : نه بابا جونم ...همه چي خوبهایپر

 شده گفت نیفضا سنگ دیکه د پرهام

 شهیغل بابا بپري !!!پس سهم داداشي چي مفقط بلدي ب کهی: اجي کوچ پرهام

  .... کم جوني زدم و لبخند
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 ? 

 که پرهام دستاشو باز کرد و منو تو آغوش مردونش رونیاز بغل بابا اومدم ب آروم

 .....گرفت

 ماچ ابدار ازگونش کردم که هیمنو به خودش فشرد ... سرمو بلند کردم و  محکم

 .....گهینکن د میمالدر اومد ...اه ...تف  صداش

 که پشت سر ما بود گفت ایبرد

 نظرو داري؟؟؟ نیاي هم باشه هم گهی: اگه کس دایبرد

 ...کرد سیخودشو خ چارهیچنان بهش نگاه کرد که فکر کنم ب پرهام

 ...بودن نگاهشون به مااا بود يیرایکه تو پذ يیي کسا همه

 ..کردنیلبخند مارو نگاه م وبا

 ...تر از همشون بود نینگبهزاد س اویبرد نگاه

 :با تخسي گفت ساایپر که

 میمیتی:خدااا شانس بده انگار ما بچه سایپر



 

 خنده ي بلندي کرد و گفت پرهام

 اون شی: حسودي نکن خواهري ....تو خودت صاحب داري ...برو پپرهام

  برگشت و چشمکي بهش زد دیبه سمت سع بعد
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 ......واسه خودشاااااابودااااا. يیداداش ما هم پرو نیا

 دارن کيیشرکت نچندان کوچ هیهستن و  ميیصم ليیو پرهام دوستاي خ دیسع

 ...کننیبا هم اداره ش م که

 ...کسي رو به جز ما نداشت همه ي خانوادشو تو زلزله ي بم از دست داده بود دیسع

 ...اونجااا نموند گهیاز اون اتفاق د بعد

 اومد و تو دانشگاه با پرهام اشنا شد که از اون به بعدبه تهران  لمیادامه ي تحص براي

 ..واسه هم شدن ميیصم دوستاي

 ...امیم رونیاز فکر ب دیصداي سع با

 صاحب دونهی!!!اون خودش م نیبه خانوم من دار کاری: اقاااااااا پرهام !!!شما چ دیسع

 نجوريیه ا..خانوم من کنیدار فیخورده پرو تشر هیشما  ستی.. الزم به ذکر نداره

 ..لپاش گل انداخته نی...بب ستین

 بود موضوع رو دهیخجالت کش دیحرف هاي پرهام و سع نیکه حسابي از ا سایپر

 کرد وگفت عوض

 به سمت آشپزخونه رفت عیشامو آماده کنم و سر زی: من برن مسایپر

 اومدم و گفتم رونیبغل پرهام ب از

  شد بلند دی: بهتره منم برم کمکش که صداي سعایپر
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 امیتامنم ب سای: وا دیسع

 بعد با تاسف سري براش تکون داد لیزن ذل نقدری: اخه ادم اپرهام

 ..من که بي صبراانهمینیبیخوب شما رو هم م هی: نترس اقا پرهام... اون روزادیسع

 منتظرم

 ...ستیکار ن نیبه خودت زحمت نده چون من ادم ا خوديی: پس ب پرهام

 ? 

 ...که اون وسط بهزاد گفت دنیخندیدو نفر م نیه کل کل اداشتن ب همه

 !؟؟؟هاااان دهی: اخه کي به تو زن مبهزاد

 !!زیچ هیمنو بگي  باز

 از ترس آب دهنشو به زور قورت داد و چارهیکه ب دیي سرها به سمت بهزاد چرخ همه

 ..گفت

 ز گشنگيا میمرد نیشام بد دییخوای: خب حااالااااا....شوخي کردم ...نم بهزاد

 ...دوره زمونه نی: امون از دست بچه هاي اعمو

  ....برو کمک خواهرت ایجون پر عمو
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 ..زدیلب همش غر م ریکه داشت ز میدیرو د سایپر دمیداخل آشپزخونه شد دیسع با

 رو سایبه سمتش رفت واز پشت سر پر ستین سایکه متوجه شد هواس پر دیسع

 : چه خبرته زهرسایو به طرفش برگشت... پر دیترس سای.... پرهویکرد.. که  بغل

 !!!!شدم ترک

 ... دی: خانومي منم هاااا....سعدیسع

 نمیبیکه دارم م ستمی: خودم کور نسایپر



 

 دیمن با زنهیخان داداشتون گند م شهی...همارمی: ببخش! خواستم از دلت در بدیسع

 ...بکشم جورشو

 ... زدو گفت طانيیلبخند ش بعد

 تو بازه...االن دست هیبه رو شهیم نمردم که آغوش من هم: خوددیسع

 ...خونه ي خودمون اونوقت میبسته ست بزاار بر بالم

 سرفه کردم که به خودش اومد و ادامه ي حرفشو خورد هی

 ...هااااااانجااامی: بابا من اایپر

 م؟یکن کاری: خب چ دیسع

 ...ستیبد ن نیمراعات کن کمی!  چيی: ه ایپر

 ....ایتو چه بچه فضول...خانوم خودمه..ماله خودمه...دوسش دارم اصال ب : به دیسع

 لبخندي بهش زد سااایبوس کرد که پر سایسرشو خم کرد و محکم از صورت پر بعد

 داشت خوشحال بودم ...با لبخند گفتم سایبه پر دیهمه عشقي که سع نیاز ا واقعا

  ...کارا بکن نیپرهام از ا شی:جرئت داري پایپر
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 ....کنمیحسابش نم زادی: من اصال پرهامو جز ادم دیسع

 حواسش نبود تعادلشو از دیبه عقب هولش داد وچون سع درویبه شدت سع سایپر

 ... داد و کمي به عقب رفت دست

 : هووي ....هواست هست با داداشمي هاااا....من روش حساسمسایپر

 .. : ببخش خوشگلم ...غلط کردمدیسع

 ..چلغوز نیه او چه ب من

 ادامه نداد گهیچشم غره اي بهش رفت که اونم د ایپر



 

 خطاب لیزن ذل دوی... بماند که چقدر همه سعمیدیشام رو چ زیم دیو سع سایپر با

 ..دندیو کلي بهش خند کردند

 تمیاذ ایدر ارامش کامل خورده شد فقط هر از گاهي نگاه هاي بهزاد و برد شام

 ..کردیم

 دمینمي فهماز نگاهشون  چيیه

 ...میقصد رفتن کردن... با همشون خداحافظي کرد ایاز چند ساعتي عمون بعد

  ...دمیخستگي تمام به سمت اتاقم رفتم و با همون لباسها خواب با

 31صفحه  

 ? 

 بودم بازهم دهیکه زود خواب نیاز خواب بلند شدم با ا میبا صداي زنگ گوش صبح

 ومدیم خوابم

 میبغل تخت دنباله گوش هیته بود با دستم رو عسلجور که چشمام بس نیهم

 ...گشتمیم

 کردم صداش رو مخم بود داشیباالخره پ شیاخ

 خروس بي نیا نمیاز چشمامو به زحمت باز کردم تا بب کيیرو برداشتم و  گوشي

 ...هیک محل

 اول صبحي کجاست که به من زنگ سایتعجب کردم مگه پر سایاسم پر دنید با

 ....زده

 وي تخت نشستم و گوشي رو جواب دادمر عیسر

 يیکجا سای: الووووو ...پرایپر

 ....از تعجعب شاخ در اورده بودم گهیومددیاون ور صداي خنده ي مامان و بابا م از



 

 نگفتن زيیکجااا رفتن که به من چ نایا عنيی

 ...شروع کرد به حرف زدن سایپر ومدیکه صداها م همنجور

  ..ری: سالم اجي ! صبح بخسایپر

 32صفحه  

 ه؟یصداها چ نی...ا نیی:سالم معلومه شما کجاایپر

 تو شیجا پ نی...همجااای: هسایخنده ي بلندي کرد پر سایپر

 دییکجا گمیگرفته ...م تیاول صبحي شوخ سای: عهههههه...پرایپر

 ?? : اوال سر من داد نزن... دوما کجا اوله صبحه...ساعتسایپر

 ...پس چرااا بازم خوابمدمیمن انقدر خواب عنيی.. شد شتریگفتن ساعت تعجبم ب با

 ادیم

 پشت تلفن به خودم اومدم سایپر غیصداي ج با

 ... ای...باتوام ....از هپروت در بااااااااای: پرسایپر

 صبحونتو بخور نییپا ایب

 دیی: مگه شما خونه اایپر

 گفتم میکجااا باش خواستيی: پس مسایپر

 از خواب نازت دل بکني نجوريیا دی... شاشيینم داریکنم ب دارتیب امیحضوري ب اگه

 ...گوشي رو قطع کردم...دختره ي عیسر

  ...ارهیهمه انرژي رو از کجااا م نیا دونمینم من

 33صفحه  

 اتاقم رفتم تا دست و صورتمو سیبود به سمت سرو دهیخواب از سرم پر گهیکه د من

 ... بشورم



 

 دمیکش فیخف غیج هیافتاد  نهیکه چشمم به ا نیهم

 ... صورتم پخش شده بود شیارا تمام

 من سکته دنیکنه..وگرنه با د داریتا منو ب ومدیبه اتاقم ن شکيیکه ه خوبه

 )خخخخخ(کردیم

 اومدم رونیو صورتمو شستم ب دست

 ... دمیتاب قرمز و شلوارمشکي پوش هیکه عوض نکرده بودم با  شبمید لباسهاي

 .زخونه شدمسمت در اتاقم رفتم وراهي آشپ به

 19 پارت

 خورنیدارن صبحونه م لکسیر ليیبلهههه.. همه خ دمیآشپز خونه شدم د داخل

 ...و شروع کردم به خوردن زیي گفتم نشستم پاي م ریبخ صبح

  ....نشسته بود يیرایاز ترسش زود صبحونشو خورده بود و داخل پذ سایپر

 34صفحه  

 ....ا طب قرار دادمرو مخ سایداخل اشپزخونه با صداي بلند پر از

 دونمیطلبت ....من که م کيیزدي... میخانوم کجا ج سای: پرایپر

 )خخخخخخخ(ديیترس

 دیکاري نکرد چیولي شما هنوز ه هیعروس گهی: خب دخترم حق با اونه...هفته ي دبابا

 داخل اشپزخونه شد و گفت سایپر

 : فکر کنم بدهکارم شدم!!!!!نههههه سایپر

 ..عروسي دیخر ادیام باهام ب دونهی کيیواهر باش که خواستم خ منو

 مظلوم کردم و گفتم افمویق

 دوست داري...خواهري نقدریمنو ا عنيی: ایپر



 

 ...گفتمینبود نم دی: په نه په.... عمه مو دوست دارم اگه اصرار سع سایپر

 ...رسهیم دیهم زود باش صبحونتو بخور برو اماده شو که االن سع حاال

 !!!!گفته باشم امیم دیخوشگلم ...فقط به خاطر سع: باشه اجي ایپر

 چنان با اخم نگاه کرد که به گوه خوردن افتادم...وبعد با اخم از آشپزخونه سایپر

 رفت رونیب

  ... حق با اونه زارمیلب فوشي نثار خودم کردم که چراا سر به سرش م ریز

 35صفحه  

 گرفتم کمي از پرهام میم تصمداشت اجیلباس براي خودم کمي به پول احت دیخر براي

 رمیبگ پول

 ..زود تموم کردم و به سمت اتاق پرهام رفتم صبحونمو

 ...اومد رونیدر بزنم پرهام با کت شلوار خوش دوختي ب خواستمیکه م نیهم

 يیخوشگل بود از اون دسته پسرها ليیداداشم خ يیخدا کردمیجور نگاش م نیهم

 ..که همه ي دخترا ارزوشو داشتن بود

 لبخند بهش سالم دادم که گفت با

 ديی: باز چي شده...چه نقشه اي واسم کشپرهام

 ... شدم چشمامو مظلوم کردم کینزد بهش

 ......قرض ديیبهم م دیواسه ي خر خواستمیپول م کمی: داداشي ایپر

 ....اره گهی: قرض الپس نده د پرهام

 زميیاج سرمي...عز: عه داداشي تو که بد جنس نبودي خب تو داداشمي...ت ایپر

 که کالفه گفت دادمیادامه م نجوریهم داشتم

 هر زمی: باشه بابااااا.... باشه !!!مخمو خوردي اول صبحي... برو از تو کشوي م پرهام



 

  بردار خوايیم چقدر

 36صفحه  

 يییایداداش دن نیو گفتم تو بهتر دمیذوق دستامو بهم کوب با

 ..شده رمیبرو کنار که من د زیزبون نر نقدریخوب ..ا لهی: خ پرهام

 خوديیصورتشو کج کرد و گفت پرهام : بوس منو بده برم من ب نییسرشو اورد پا بعد

 دمیکسي پول نم به

 ماچ رو گونش گذاشتم که گفت هی عیخوشحال بودم سر چون

 !شد رمیبار مثل ادم بوس کنه !برو کنار کلي د هی: اه ه ه .... نشد  پرهام

 شد نجوريیچرااا ا نی...ا رفتنش نگاه کردم به

 اي باال انداختم داخل اتاق پرهام شدم از کشو مقداري پول برداشتم و به اتاق شونه

 ...اماده بشم دیرفتم تا براي خر خودم

 20 پارت

 مانتوي جلو باز هی...از روش دمیساروفوني مشکي با شلوار مشکي پوش ریز هی عیسر

 .....طوسي هم تنم کردم ساده

 نداشتم فقط کمي برق لب زدم شیراي ا حوصله

  ... دیبه سوي خر شیرو برداشتم.... پ فمیرو سر کردم وک رمیمشکي حر شال

 37صفحه  

 حس خاصي هیخواهرمه...  هیکه عروس نیخوشحال بودم از ا ليیخ راستش

 ...داشتم

 ...باشم نیبهتر شیتو عروس خواستمیم

 وبه ستادهیورودي منتظر من اکه جلوي در  دمیرو د سایپر دمیرس يییرایپذ به



 

 کنهینگاه م ساعتش

 می: من اماده ام برایشدم و گفتم پر کیحواسش به من نبود بهش نزد اصال

 بلند کردو گفت سرشو

 ...وقته منتظره ليیخ دیکه سع میکردي بدو بر ری: چقدر دسایپر

 ....شده بود و منتظر ما بود ادهیپ نیاز ماش دیسع میاومد رونیهم از خونه ب با

 ...میوبه سمت پاساژ رفت میشد دیسع نیاز سالم و احوال پرسي سوار ماش بعد

 ...رو جلوي پاساژ بزرگي نگه داشت نیماش دیسع نیم ??بعد از  باالخره

 ... همگي حسابي خسته میکرد دامونویاز کلي گشتن تو پاساژ باالخره تمام خر بعد

 شنهادیدر اومده بود به پ بعد ظهر بود... صداي شکممون ?ساعت  میبود شده

 میرفت کیرستوران ش هیبه  دیسع

 رو دیمارو به در خونه رسوند و کمک کرد تا بسته هاي خر دیسع میناهار خورد وقتي

  ...میداخل خونه ببر به

 38صفحه  

 همگي از میرو به باباو مامان و پرهام نشون داد دهایهمه ي خر سایمن و پر شب

 ... مده بودانتخابمون خوششون او حسن

 که پرهام گفت کردمیبا ذوق به لباسم نگاه م داشتم

 روز خوايیم نکهیکارو...مثل ا نیمن!!!! خواهر من ....نکن ا زی: آبجي من!!!! عزپرهام

 .... پسراي مردم رو به کشتن بدي ....بابا گناه دارن عروسي

 اونجا با چند نفر سر شاخ شم؟؟؟ هااان دیبا من

 واقعاااااا دونمیکرد.. من نم دنیرف با صداي بلندي شروع به خندح نیاز گفتن ا بعد

 ... حرف خنده داشت نیا کجاي



 

 آرومي به بازوي مردونش زدم و گفتم مشت

 نوبره.. پرهام : مگه تيیخوش غر نی: به به !!! به به !!! واقعا که ....داداش به اایپر

 جنابعالي گاردیبزنم تا بادهمه ي دختراي مجلس رو  دیاونجا ق دی! من باگمیم دروغ

 ...بشم

 حرفي بزنم که بابا گفت خواستمیم

 نکن برو دخترم امروز خسته شدي ...برو بخواب تی: ععهههه...پرهام دخترمو اذبابا

 وهیشب بود بعداز خوردن م ?به بابا گفتم ..نگاهي به ساعت کردم ساعت  چشمي

  ...استراحت کنم به همه گفتم و به سمت اتاقم رفتم تا کمي ريیبخ شب

 39صفحه  

 ....کردیم وونمیفردا د زیالید فکر

 در اتاق به صدا در اومد دمیوارد اتاق شده بودم که د تازه

 : بله ؟؟ایپر

 : اجازه هست خواهري پرهام

 ..دیی:بفرماایپر

 ...وارد اتاقم شد پرهام

 زمی: خواب بودي عز پرهام

 : نه خواب کجا بود ، کاري داشتي؟؟ ایپر

 .. با آژانس نرو باشه زیالید برمتیبگم فردا آماده باش خودم م خواستمی: مامپره

 ...واست تو به کارات برس شهیزحمت م رمی: نه داداشي خودم مایپر

 داداشي بده برم ریبوس، شب بخ ایحاال هم ب برمی: نه بابا چه زحمتي خودم مپرهام

 ... بخوابم



 

 .. بووووس آبدار نمیا ایه چشششششم ب.... آرررههه گهی: از اون ابدارا د ایپر

 با خنده دستشو رو صورتش گذاشت و گفت پرهام

 رونی...خنده اي کردو به سرعت از اتاق بندتیشوهر آ چارهی: از دست تو!! ب پرهام

 رفت

 ... پلي کردم میآهنگ از گوش هیو  دمیاز رفتن پرهام رو تخت دراز کش بعد

  ....شد به خواب رفتم نیچشمام سنگ پلک هامو بستم که بعد از مدتي آروم

 40صفحه  

 ? 

 ...شدم داریب شدیم دهیبا نوازش دستي که آروم به موهام کش صبح

 مامان که بغل تختم نشسته بود لبخندي بهش زدم و گفتم دنید با

 ری: سالم مامان جونم صبح بخایپر

 ... ریبگي ظهر به خ دیدختر گلم ...البته با ری: صبح بخمامان

 !زمیعز ديیخواب خوب

 : اره مامان جون ایپر

 گفتم دمیمالیاز رو بالش برداشتم و روي تخت نشستم درحالي که چشمامو م سرمو

 ؟ ستی: کسي خونه ن ایپر

 رفت دنبال کارت عروسي...پرهام هم با دیکه اول صبح با سع سای!پر زمی:نه عزمامان

 ....رفتن سر کار بابات

 .... خودم و خودت مونهیم

 صبحونتو رمیآبي به دست و صورتت بزني منم م هیپاشو که لنگه ظهره...تا  ماالن

  ... کنم آماده



 

 41صفحه  

 ....امیمنم االن م دی: چشم ماماني شما برایپر

 اتاقم رفتم و دست و صورتم شستم و سیکه مامان رفت به سمت سرو نیاز ا بعد

 ...اومدم رونیب

 .... پزخونه رفتماي هم به موهام زدم و به سمت آش شونه

 .. صبحونه ي مفصل برام آماده کرده بود هیطبق معمول  مامان

 ....که مي خواستم صندلي رو به عقب بکشم ...زنگ خونه به صداا دراومد نیهم

 موقع روز؟ نیباشه ا تونهی: کي ممامان

 زیالی: نگران نشو مامان!پرهامه اومده من ببره د پري

 ح که با عجله رفت؟: مگه اون کار نداشت صبمامان

 ..دنبالم ادیقبل خواب گفت که خودش م شبی.... د دونمی: نمایپر

 : اهان...باشه مامان

 بلند شد که مامان رفت تا درو باز کنه فونیي صداي زنگ آ دوباره

 ...کرد رمیآشنا از پشت سرغافل گ يیحال خوردن صبحونه بودم که صدا در

  ...صبح عالي متعالي...زیعز يیای: سالم بر پري در بهزاد

 42صفحه  

 هر کسي رو داشتم اال....بهزاد انتظار

 ....لب بهش دادم ریسالمي ز کردمیبهش نگاه م نطورکهیهم

 خوشحال نشدي دنمی: فکر کنم از د بهزاد

 ...فقط تعجعب کردم...براااهیچه حرف نی: نه ا ایپر

 مامان نزاشت که حرفمو بزنم صداي



 

 اومدي؟؟ نورااایموقع روز ا نیعجب ا:خب بهزاد جان چه  مامان

 زیالیرو با خودم ببرم د ای: راستش زن عمو اومدم پربهزاد

 عصباني شدم نهیبب طیببره تو اون شرا زیالیبهزاد من رو به د نکهیفکر ا با

 ...دنبالم ادی...پرهام قراره ب ايی: الزم نکرده ...مگه من ازت خواستم بایپر

 دمیم حیتوض نیاگه اجازه بدجان ...  ای: بله پر بهزاد

 روشو سمت مامان کردو گفت بعد

 : راستش زنگ زده بودم به پرهام تا حالشو بپرسم که بهم گفت تو شرکت کاري بهزاد

  ...ببره که نتونسته زیالیرو به د ایاومده..وقرار بوده پر شیپ براش

 43صفحه  

 نشگاه ندااارم نگران نباشخواست که اگه کاري ندارم من ببرم منم گفتم امروز دا ازم

 ...زیالید برشیم خودم

 ? 

 بده رتیببر...خدا خ گهیکه بهزاد حرفاشو زد مامان گفت مامان : باشه د نیاز ا بعد

 ...پسرم

 ...اعصابم خوردشده بود گهید

 داد؟؟یخبري به من م هی دیاز دست پرهام ناراحت بودم نبا حسابي

 که بهش گفتم اگه کار داري خودم...من برهیگفت خودش منو م شبیپس د چرا

 ...رمیم

 به زحمت ازيی...نامیبا شما نم يیبلند شدم و گفتم من جا زیاز رو م تیعصبان با

 !!!ستین جنابعالي

 گفت لکسیر ليیخ بهزاد



 

 !!زیعز يیای:چه زحمتي پري دربهزاد

 ....کنيیکه کنار من باشي کلي به من رحمت م شما

  .....گفته زکي نیبهزاد به سنگ پاي قزو نیکه ا دونستمیچاره اي نداشتم م گهید

 44صفحه  

 حرص بهش نگاه کردم و گفتم با

 ...میبر امیرحمت تامن آماده شم ب هیباش آقا نجااای:پس ا ایپر

 ..: چشششششسم شما امر کن بانوي منبهزاد

 .....گستاخه نیکه چقدر ا واااي

 ....پرهامو به فوش گرفته بودملب  ریاومدم تابرم آماده شم ز رونیآشپزخونه ب از

 .....خونه دارم واسش ادیشب ب بزار

 يییرایبرداشتمو به پذ مویدست فیلباسام رو عوض کردم...ک عیسر دمیاتاقم رس به

 رفتم

 به بهزاد گفتم رو

 میبر ای: خب من آماده ام ب ایپر

 : بلهههه ...بفرماااا بهزاد

 ... میفتر  اطیاز خداحافظي از مامان به سمت در ح بعد

 ...برم رونیرو باز کرد وبا سراشاره اي به من کرد تا ب اطیدر ح بهزاد

  ...بهش کردم پوزخندي زدم نگاهي

 45صفحه  

 ....کارا هم بلد بود نیاز ا عنيی

 .... رو کمي عقب تر از خونه پارک کرده بود نیماش بهزاد



 

 ليیخ ناشونیشما نیخوبي داشتن...برا هم ليیبه نسبت ما وضع مالي خ نایعمو

 ...بود کیش

 درو باز کنم که بهزاد مثل جنتلمن خواستمیمازارتي بهزاد رفتم م نیسمت ماش به

 ....درو برام باز کرد واقعي

 ... چش شده؟؟؟؟کنهیم نجوريیچرااا امروز ا نیبهش کردم... ا نگاهي

 .....نیبود تو ماش دهیچیخاصي پ هیبو هیکه شدم  نیماش داخل

 کردم و گفتم سمت بهزاد رومو

 ... خبري بوده؟؟نتیماش دهیخوبي م هی: چه بوایپر

 ....نتیعطرو خالي کردي تو ماش کال

 !!!!.... نکنه دوست دخترتو سوار کرده بوديکلک

 ....دهی: نه بخداااا....دوست دخترم کجااا بود....کي اصال به من پا م بهزاد

  خخ(...)خخخخخگمینم زيیخوب نترس من به عموچ لهی: خایپر

 46صفحه  

 ? 

 ....... دختر عمووترسونيیسمت من کردو گفت بهزاد: بچه م بهزادسرشو

 رو روشن کردتا به نیمنتظر جوابي از طرف من باشه بالفاصله ماش نکهی...بدون ابعد

 ...بره مارستانیب سمت

 ...افتاد که چه خاکي به سرم شده ادمی تازه

 .....دوست نداارم بهم ترحم کنه کنه؟؟؟یم کاری....چنهیبهزاد اونجوري منو بب اگه

 ...ه ه ..لعنت بهت پرهااام اه

 ...نگاه کردم رونیدادم و به ب هیتک شهیبه سمت ش سرمو



 

 ولي توجهي بهش نکردم با صداي بهزاد از کردمیبهزاد رو احساس م نیسنگ نگاه

 ...دمیدست کش رونیکردن به ب نگاه

 ... گيیم مسوال بپرسم راستشو به هی ای: پر بهزاد

 : تا چي باشه؟؟ایپر

 ...گيیدروغم م عنيی:  بهزاد

  بپرسي؟ خوايیچي م نمی: نه خب بگو ببایپر
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 .... تا بپرسهارهیداره به خودش فشار م ليیکردم که خ احساس

 !!تو ،تاحاال عاشق شدي ای: پر بهزاد

 د؟یچه سوالي بود !!! پرس نیتعجب بهش نگاه کردم...ا با

 گفتمبهش  رو

 چنده؟ لوی: چه عشقي.. چه کشکي...عشق کایپر

 عشق هست...اونم عشق به خداا هیفقط  ایاصال به عشق اعتقاد ندارم...تودن من

 ... نگاش کردم و گفتم طنتیش با

 ....از االن دلم داره براشهی: نکنه عاشق شدي بهزاد؟؟؟اون دختر بدبخت کایپر

 ...سوزهیم

 دمیپرس دمینلب گفت که نش ریز زيیچ بهزاد

 ....گفتي بهزاد زيی: چایپر

 ...آررره عنيی: نههههه.... بهزاد

 کنه؟؟یم نجوريیچراا ا نیا

 با کالفگي گفت کنمیمنتظر نگاهش م دیوقتي د بهزاد



 

 کاري تونمیهم دوسش دارم...ولي فعال نم ليی:راستش اره....عاشق شدم..خبهزاد

  ......هنوز زودهکنم

 48صفحه  

 ...تعجب داشت هیحرفا اززبون بهزاد جا نیا دنیبودم شن تعجب کرده ليیخ

 گفتم زدیکه خنده توش موج م يیصدا با

 : واقعا عاشق شدي بهزاد؟؟ایپر

 )خخخخ(مونهیجااا ثابت م هیتو دلت  اصال

 ........ بهزاد عاشق شدن تو چقدر خنده دارهوااااي

 ..شنیچي م تیرنگ هیاون دوست دخترا پس

 ون همه دختر بازي کردي بهزاد؟؟؟با احساسات ا چرااا

 ...ستمیماه که با کسي ن ?دوست دختر ندارم...االن  گهیبه خدااااا من د ای:پربهزاد

 ....باور کن پري ستمیبهزاد قبل ن گهید من

 )خخخخ(شه؟؟یاصال داشته باشي مگه چي م کنيیم هی: خب حاال چرااا گر ایپر

 ....اررره گهیآدم شدي د گهیاالن د بعدشم

 ...گهیآدم نبودم د عنيی: دستت درد نکنه دختر عمو...بهزاد

 ...بگي پس چي بودم شهیم

 نفر کات کردي....من هی...ولي خوب کاري کردي با همه بخاطر گهی: خب نبودي دایپر

 ...خوشم اومد که

  سري فکر کنم واقعا عاشق شدي نیا
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 ? 



 

 ...بهزاد گمیم کی: بهت تبرایپر

 ..زاريیي نگرفتم فکر کردم داري سر به سرم ماولش جد راستش

 ...که واقعا عاشق شدي نمیبیدارم م ولي

 ...میآشنا بش شتریمنتظرم که بهم نشونش بدي تا با هم ب فقط

 ..میدیشو که رس ادهیخوب ...حاال قبل آشنا شدن پ لهی: خ بهزاد

 زودچه  شدی...باورم نمدمیرو د مارستانیبه سمت راستم کردم که ب نگاهي

 ... میبود دهیرس

 ...شد ادهیپ نیبهزاد هم از ماش دمیشدم که د ادهیلب تشکري از بهزاد کردم و پ ریز

 : کجااااا؟؟؟ ایپر

 تو؟؟ ايیب خوايی: نکنه تو هم م ایپر

 ...مگه شهی: آره خوب...چي م بهزاد

 ....دق نکني میتا از دور نمیساعت کنارت بش ? نیا امیب خوامیم

  .کردمیداشتم سکته م نهیساعتو کنار من بش ? نیا ادیب خواستید مکه بهزا نیا از

 50صفحه  

 ....سعي کردم صدام باال نره ولي فکر کنم موفق نبودم ليیشدم خ کینزد بهش

 ...جا شم لطف کردي منو اوردي نیبهزاد تاهم نی: ببایپر

 ...که بري خوامیبه موندن تو ندارم...ازت م ازيین من

 بوده که امروز با شمیچند سال کسي پ نیفکر کردم مگه تو ا شیچند سال پ به

 ....بهزاد بخوام دق کنم نبودن

 به بهزاد کردم و گفتم پشت

 ...رمیندارم....برو بزار به درد خودم بم ازيین تی:بروبهزاد! من به دلسوزایپر



 

 تند حرف بزنم دست خودم نبود اصال ازترحم کسي نقدرینداشتم با بهزاد ا دوست

 ....ومدیبه خودم خوشم نم تنسب

 ....باهاش بد حرف زدم نقدریا نیخاطر هم به

 ومنو ادیبگه منو اوردي درست .... دستت درد نکنه...ولي دوست ندارم ب ستین کيی

 ...نهیدستگاه هاي لعنتي بب نیا ریز

 کارش خراب کرد..به سرعت از کنار بهزاد دور شدم نی....حال خوشمو با ااههههه

 ... ستمیصداي بلندي منو مخاطب قرار دادکه باعث شد بابا  بهزاد

 خوشحالي ليیدنبالت...االن خ امیب تونمینم گهیکردي رفتي تو من د ه؟فکری:چبهزاد

  ...خانوم!!! شما امانتي دست من ریمنو از سرت وااا کردي.... نخ که
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 با چند قدم بلند خودشو به من رسوندوگفت بعد

 پامون علف سبز ریتو تا ز میبر ای..حاال ب بخشمیرو م دفعه نی: ابهزاد

 ..)خخخخ(نشده

 بفهمم تونستمیچشماش نگاه کردم....نگاه خاصي داشت....ولي نم به

.... 

 ... اي نداشتم گهیچاره ي د نکهیا مثل

 .رهی....من حرفي ندارم ...ولي حوصله ي خودت سر مای: باشه بایپر

 زیالیوبه بخش د میشد مارستانی.باهم داخل باز خدا خواسته قبول کرد .. اونم

 ....میرفت

 به خاطر اومدن دیبشم...شا زیالید خوامیبارم بود که م نیگرفته بودم انگار اول استرس

 بود...اوفففف بهزاد



 

 پرستاري به سمتم اومدو گفت نیم ??از  بعد

 .......نوبت شماست نیی: خانوم رادمهر بفرما پرستار

 شدمیم زیالیدم اروم از رو صندلي بلند شدم وبه سمت اتاقي که دبه بهزاد کر  نگاهي

  ....رفتم

 52صفحه  

 ? 

 دستگاه ها رو بهم وصل کرد و مارستانیاز پرستارهاي خوب ب کيی ميیکر خانوم

 ...رفت

 ...کردمینگاه م دیچرخیفکر بودم .. به خونم که تو دستگاه م تو

 ......د که بهزاد وارد اتاق شدشدنم نگذشته بو زیالیاز د قهیچند دق هنوز

 ....سمتم اومد و رو صندلي کنار تختم نشست به

 بود با دقت بهش نگاه کردم که دستش رو داخل مشمبا کرد يیدستش مشمبا تو

 ....اي دراورد وهیتوش اب م واز

 ..پري ريیبخور تاجون بگ ای:ب بهزاد

 : ممنون...دستت درد نکنه پري

 زمی: نوش جونت عزبهزاد

 ...کاراش هم از رو ترحم نبود شتریبهزاد مهربون بود ب قعاوا

  حرص خورده بودم نهیبب تیوضع نیبهزاد منو تو ا نکهیبابت ا چقدر
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... 

 ...امیم رونیصداي بهزاد از تو فکر ب با



 

 کنمی...من هر کاري مشيیبه منم بگي چطور تو افق محو م شهی: پري م بهزاد

 ....تونمینم

 ..شهیم میبهت حسود نمیبیرو م وقت تو هر

 ....قوي داشته باشه تیذهن دیادم چقدر با اخه

 ...تا منو شاد کنه کنهیمعلوم بود که داره هر کاري م میصداي بلندي خند با

 وقت حسودي چی: نه بهزاد هایپر

 ...کنهی... فکر کردن ادمو داغون م ستیخوبي ن هی....چون جانکن

 که دستمو باال اوردم از درد نیرو بخورم هم وهیب مبلند کردم تا کمي از ا سرمو

 ...جمع شد صورتم

 دیاز رو صندلي پا شد و با نگراني پرس هوی بهزاد

 ... بعد بهکنمیپرستارو صداا م رمی: چي شد پري..!!!.دردت اومد!!!... االن م بهزاد

 ....از اتاق دورشد سرعت

 دن که موقع بلند کردن کميدستم که دستگاه داشت سوزني بهش وصل کرده بو اون

  ....کنه زيیدستم خارج شد و باعث شدکمي خونر از
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 داخل شدو گفت ميیخانوم کر قهیاز چند دق بعد

 ... کردي دختر کاری: چميیکر خانوم

 ..بار با خودت همراه اوردي هااااا هی

 . خواستمکردي.. مونیاز اومدنش پش نمیا چارهیب ديیاالن خودتو به کشتن م نمیبب

 بگم که بهزاد کالفه گفت زيیچ

 دیمن شد....نبا رینشده که ....همش تقص زيی: خانوم پرستار تو رو خدااا چ بهزاد



 

 کردمیپرت م هواسشو

 زيیدوباره خونر گهیکرد واز رو سوزن چسبي زد تا د زیدستمو تم ميیکر خانوم

 ...نکنه

 رو به بهزاد گفت بعد

 .وفتهیم ليیخ زيیالید هیمارایاتفاق ها واسه ب نی..از ا. دی: نگران نباش ميیکر خانوم

 ...از گفتن حرفش از اتاق خارج شد بعد

 ... رسدیبه نظر م مونیناراحت و پش ليیبه بهزاد کردم خ نگاهي

 ? 

  زبون بهزاد از
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 ... عصباني بودم ليیدست خودم خ از

 تشیي خدااااذ شهیمامروز کمکش کنم ،لعنت به من ....که ه خواستمیم مثال

 ..کنمیم

 ....همه درد بکشه نیبخواد ا ایپر کردمیفکر نم اصال

 ....جلوي خودمو گرفتم تااز احساساتم با خبر نشه ليیخ

 دختر حساسي بود دوست نداشتم طوري رفتار کنم که احساس کنه بهش ترحم ایپر

 ...کنمیم

 تو زندگي نقدریکه ا دونستمیا نمغافل بودم ....واقع ایخداا .....که چقدر از پر واااااي

 کشهیم عذاب

 واقعا ایبگذروني....پر نجوريیعمرو وقتت رو ا يیسخته، بخوا ليیکه خ کيیمن  براي

 ....محکمي بوده دختر



 

 چند سال نذاشته کسي همراهش نیحق داشته که تو ا نمیبیم کنمیکه فکر م حاال

 ... ادیب

 ...واقعا...سخته دستگاه ها نیا ریکست ز نیزتریعز دنید چون

  ...ااااایدختر معصومي مثل پر اونم

 56صفحه  

 دختر رو نیبهش کردم و تو چشماش زل زدم ....وااااااااي که چقدر من ا نگاهي

 ...دارم دوست

 کنمیاحساس م نهیشیدخترم ...وقتي کنارم م نیبگم که عاشق ا تونمیجرئت م به

 ...ارمیکم م نفس

 ....و بهش زل بزنم نمیساعت هاا بش خوادیدارم دلم مدوست  ليیرو خ ایبا پر بودن

 ... البته حق داشت منشدیبهش گفتم که عاشق شدم باورش نم نیتو ماش وقتي

 ...خودم کلي دوست دختر داشتم براي

 ....زدم شونویهمگ دیبه خاطر اون ق ولي

 .....فتمیم شیماه پ ? ادی

 ليیاومده بود خ زیالیمعمول از د طبق ااایو پر میرفته بود ایبه خونه ي عمون وقتي

 ...شده بود مظلوم

 ...سالمي دادو رفت مونیبه همگ زدیم ادیکه درد رو فر يیچشمها با

 .... زدیاحساس کردم نفس کم اوردم ...قلبم تند تند م ایاز رفتن پر بعد

 چشمهاي مظلومش ادیحاالتي که بهم دست داده بود تعجب کرده بودم....  نیا از

 ..فتادمیم

 ...دادیهمون حاالت بهم دست م دمشیاون بعد هر وقت م از



 

  ...کردمیقبول داشتم که عاشقش شدم ولي انکارش م خودم

 57صفحه  

 بردمیکارم لذت م نی...واز ازاشتمیسربه سرش م شهیهم نیهم بخاطر

 ...خواستیم اروی...همه ي وجودم پر تونستمینم گهید ولي

 توچشماي خوشگلش زل بزنم و بگم که چقدر تو دستم رمیدستشو بگ خوادیم دلم

 ...عاشقشم

 ....دوست دارم که هر چه زودتر مال خودم کنم...فقط ماله خودم چقدر

 ....کنهیمنو داغون م گهیکنار کسه د ایبودن پر فکر

 ....فتهیدختر خودخواه شدم...دوست نداارم نگاه کسي بهش ب نیدر برابر ا چقدر

 ...که هر چه زودتر بهش برسم خوامیخدا م ....از ته دل از کشمیم اهي

 ...شمیماله من شه تا آخر عمرم غالمش م ایجون اگه پر خدااا

 .....خدااا جون نوکرتم

 ? 

 ایپر 

 ...کنهیداره به چي فکر م ستیشده بودم معلوم ن رهیبهزاد خ به

  ... که از من بدتره نیچه جوري رفته توفکر ! ا نیبب

 58صفحه  

 ...توافق رنیبده چه جوري م ادیبهم  گهیمبه من  اونوقت

 کنم؟ی...دوساعته دارم صداش مکنهیداره به چي فکر م عنيی

 :هي...هي....بهزاد...بهههههههزاااادایپر

 : هااااان بهزاد



 

 کنمی!!!رفتي تو هپروت .... دو ساعته دارم صدات م يیی: با توام معلومه کجا ایپر

 ..واسه شاگردي امیشما ب شیپ دیبا من

 بود گفت طنتیکه پر از ش يیخنده اي کردو با چشما بهزاد

 ...رو ندارم يیتو، تو قلبت...من که جا شیجا پ نیهم زمیجا عز چی: هبهزاد

 غره اي رفتم و گفتم چشم

 خوب ....کم پرت و پال بگووو لهی: خایپر

 !!! گهی؟راست گفتم د هی: مگه چ بهزاد

 مونده تا تموم شه ليیخ ایپر راستي

 ...ادی...االناست که دکتر رضوان بزهیالیآخر د گهی: نه دایپر

 دیکه انگار تعجب کرده باشه پرس بهزاد

 اومده؟؟ شی: دکتر براي چي !!!مگه مشکلي پبهزاد
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 .... خداااا بچم خول شد رفت اي

 ...ادی: براي چکاب مایپر

 زمی: اهان باشه عز بهزاد

 نیا دونستمی....اي خدااا... اگه مرهیره از دست معمو خبر نداره که بچه اش دا چارهیب

 ه؟؟یک دختر

 ...فکرااا بودم که دکتر رضوان وارد اتاقم شد نیهم تو

 !دی: سالم دکتر خسته نباش ایپر

 آقاي دکتر ستمی: ممنون ..بد ن ای...حالت خوبه پرزززززیعز ايی: سالم پر دکتر

 ...نگاهي به منو بهزاد کردو گفت دکتر



 

 ....خبر خوشي بدم هیبهت  خواامیم ستيیب حاال که بد ن: خ دکتر

 ....شي تاخوشحال

 ...منو خوشحال کنه تونستیچه خبري بود که م عنيیشده بودم  جیگ

 شده بودم که گفت رهیالتماس به دکتر خ با

 به يیدکتري معروف و سرشناس بنام دکتر رضا شیجان چند وقت پ ای:پردکتر

  ...ما معرفي شده مارستانیب

 60صفحه  

 ...شده رانیعازم ا هیهستش... و از ترک هیجراحان کل نیاز بهتر کيی شونیا

 هست رو ابتیبه همراه قند )پانکرانس ( که مربوط به د هیکل وندیعمل پ هیترک تو

 ...دهیم انجام

 ...انجام شده تیعمل کرده با موفق هیرو که تو ترک يیضایمر تعداد

 ..ه تابه مردم خودمون خدمت کنهبه کشور خودمون بر گشت االنم

 هیبزارم که هر وقت کل تیخبر خوب رو به تو بدم وتو رودر اولو نیخواستم ا منم

 ش از کار افتاده هیداره وهم کل ابتیکه هم د رانیفرد تو ا نیتو رو به عنوان اول داشدیپ

 ...کنم معرفي

 ....خودت و خانوادت تیالبته با رضا میبراي عمل اقدام کن تا

 ? 

 ..... کردمینگاه م شیخال هیکه دکتر رفت به جا نیاز ا بعد

 ..هاي دکتر شک بزرگي رو بهم وارد کرده بود حرف

 ....شدیباورم نم اصال

  !!!قرار بود من خوب شم عنيی)
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 ...شدمینم زیالید گهید عنيی

 ...من تموم شده بود دنیزجر کش گهید عنيی

 (...دستگاه ها دراز بکشم نیا ریز امیبقرار نبود ساعت ها  گهید عنيی

 ...دردتا آخر عمرم با من هست نیا کردمیفکر م شهیهم

 .. فتمیم سایپر شیحرف هاي چند روز پ ادی

 ...من به اون روزشيیروزي خوب م هی...من مطمعنم تو  اایپر ديی: چرا ناامسایپر

 دارم.....خواهري مانیا

 ... شمام جمع شده بودحاله اي از اشک تو چ ادیخوشحالي ز از

 ....بشه دااایروزي برسه که درمون دردم پ هی کردمیفکر نم اصال

 ...شده بودم دیناام گهیآخري هاااا د نیا

 .....خدا جون ممنونم ازت وااااي

 ..کنم کاریخوشحال بودم که نمي دونستم چ انقدر

 صورتش هیجزاهر لحظه ممکن بود ا ادیبه بهزاد کردم که اونم از خوشحالي ز نگاهي

 ....بشه متالشي

 الي موهاي پرپشتش کردو با ناباوري گفت دستاشو

  ....ديی.... شناااااااای: واااي پربهزاد

 62صفحه  

 ....شهیباورم نم اصال

 ....خدا جون نوکرتم به موال اي

 .....ستمی...بگو که خواب نااااایپر



 

 ...بود قتیحق نیع نایکه همه ي ا بگو

 ..... ليیخ ایم پرواست خوشحال ليیخ

 ....میچه زودتر به خانواده هامون خبر بد دهریبا

 ... از منم خوشحال تر بود نیا کردمیتعجب به بهزاد نگاه م با

 ...رهیاحساسات خودشو بگ هیجلو تونستیام گرفته بود اصال نم خنده

 نییبهت زده ي من ،به سمتم اومد و کمک کرد از تخت پا هیافیتوجه به ق بدون

 ....مایب

 ...میخارج شد مارستانیخوشحالي تمام با بهزاد از ب با

 ....تو دلم نبوددد دل

 ...خبرخوشو هر چه زودتر به مامانو بابا بگم نیا خواستمیم

 و باال نییدستگاه پخش رو روشن کرد و بعد از پا عیسر میبهزاد که شد نیماش سوار

 ...کرد دااایچند ترک اهنگ شادي رو پ کردن

  .... روشن کرد و به سمت خونه روند رو نیماش

 63صفحه  

 بااهنگ شادي که گذاشته بود شروع روندیرو به سمت خونه م نیطور که ماش نیهم

 ....کرد دنیرقص به

 خوشحاله؟؟؟ نقدریا عنيی کنه؟؟؟یم نجوريیچراااا ا نی:وااااا....اایپر

 ال اون دختري که....واقعااا پسر شادي بود خوش به حدمیخندیبه حرکاتش م داشتم

 ...دوسش داره ليیعاشقشه...مطمعنم خ بهزاد

 ...خنده اي بود که از ته دلم دوست داشتم نیاول نیاز مدت هااا ا بعد

 ??پارت



 

 ...شد ادهیپ نیاز ماش عینگه داشت... سر ابونيیرو، رو ترمز زدو کنار خ نیماش بهزاد

 ....زنهیمشکوک م ليیکجا رفت ....امروزخ دونمینم

 ... وجذاب بود پیخوش ت ليیخ يیخدا کردمیرفتنش نگاه م به

 ... مثل پرهااام ورزشکاري بود کلشیه

 ...توپرتر داشت کليینسبت به پرهام و بهزاد قدي بلند و ه ایبرد ولي

 ....فرقي با برادرم نداشت مثل پرهام دوسش دارم چیه بهزاد

  ..فتمیم نیحرف بهزاد تو ماش ادی

 64صفحه  

 کاري تونمیهم دوسش دارم...فعال نم ليیتش آره ....عاشقش شدم...خ: راسبهزاد

 ......هنوز زودهکنم

 ...دارم کمکش کنم...تا به عشقش برسه دوست

 براي حرف زدن نداشتم...امروز پر از انرژي يیو نا شدمیم زیالیکه د يیعکس روزها بر

 ....بودم

 ...کجااا موند نی....اوففف ...پس اامیم رونیفکر ب از

 بود برگشت دهیکه خر نيیریبا جعبه ي ش نیم ??بعد از  بهزاد

 ...ديی:وااااي دستتت درد نکنه بهزاد چرا زحمت کشایپر

 ارزش داره ایدن هیکه تو خوشحال باشي براي من  نی! همزمی: چه زحمتي عز بهزاد

 زیعز يیییایدر پري

 ....صدا کرد نجوريیکه باز اسم منو ا نیباباااا...ا اي

 ....کنهیصدا م نجوريیچرااا هي اسم منو ا ادیمن بدم م دونهیکه م اون

 برگردوندم نیي ماش شهیکردم و صورتمو سمت ش اخمي



 

  گفتیکه م دمیبهزاد اروم چي گفت که فقط آخرشو شن دونمینم

 65صفحه  

 :.......دوست دارمبهزاد

 گفت زدیکه خنده توش موج م يیصدا با

 ......شوخي کردم: خب حااالا....قهر نکن.بهزاد

 گفت گردمیبه سمتش برنم دیکه د بهزاد

 !! دلم ببخش زی:عزبهزاد

 !!! خوشحال باشي ....چون امروز روز تو دیهم اخماتو باز کن که امروز با حاال

 اخمي که داشتم به سمتش برگشتم با

 م؟ینجوری: بهزاد چراااا ما اایپر

 ...مییخرخره ي همو بجو مییخوایبد که م ليیخ گاهي

 ..میلطف کن گهیبه همد میخواهیانقدر هم خوب که م گاهي

 چراااااا؟؟؟

 ...اون هم اخم قشنگي کردو گفت دیوقتي اخم منو د بهزاد

 ...)خخخخخخ(میهست وونهیدوتامونم د دیشا دونمینم بهزاد

 فرقي برام نداري...به اندازه ي پرهاام چی: ولي خوبه که هستي توبا پرهام هایپر

 ...دارم دوستت

  ...کردم از حرفي که زدم جاااا خورد احساس

 66صفحه  

 ??پارت

 بهزاد



 

 ...کنم کاریچ دیخوشحال بودم نمي دونستم با ليیخ

 ...دکتر اون حرف ها رو زد وقتي

 ....رو محکم بغل کنم ایپر خواستمیم ادیخوشحالي ز از

 ...بود دهیقلب منو شن هیصدا دی...شاکردمیروشکر م خدا

 ...حق داشت واقعا از خود بي خود شده بودم کردیه من نگاه مبا تعجب ب ایپر

 وونمیاونو ماله خودم کنم د تونمیو م شهیهر چه زودتر خوب م ایپر نکهیا فکر

 ...کردیم

 ...میبر نی...کمکش کردم تا باهم به سمت ماش میاومد رونیب مارستانیب از

 ...گرفتمیکه جون تازه اي م...انگار دمیدیرو بعد از مدت هاا م ایصورت شاد پر وقتي

 خنده هاي قشنگشو با نیاهنگ شادي گذاشتم تا جواب ا میکه شد نیماش سوار

  ...کردن خودم بدم شاد

 67صفحه  

 ...بردمیلذت م دنشیمن چقدراز خند دویخندیبه کاراي من م کلي

 .....میخبرو به خانواده هامون بد نیکه ا کنهیاونم مثل من لحظه شماري م مطمعنم

 ...میگرفتم دست خالي به خونه نر میتصم

 ابونیفروشي که اون سمت خ نيیریشدم وبه سمت ش ادهیرو نگه داشتم و پ نیماش

 ...رفتم بود

 ....کردمیرو از پشت سر به خودم احساس م ایپر نیسنگ نگاه

 ...دمیخر نيیریداخل مغازه شدم و ش عیسر

 ... رو منتظر بزاارم اینداشتم پر دوست

 بابت ایشدم پر نیکه سوار ماش نیرفتم هم نیبلند به سمت ماش يیاقدم ه با



 

 ....ازم تشکر کرد نيیریش دنیخر

 ... داشتم سربه سرش بزارم دوست

 ....خورهیحرص م کنمیصدام يیایاسمشو پري در نکهیاز ا دونستمیم

 ....شدیجذاب م ليیمن حرص خوردنشو دوست داشتم....چون صورتش خ ولي

 .... ... با ناراحتي و اخم صورتشو از من برگردونديییایري دربهش گفتم پ وقتي

  ...کنم که دوسش دارم کارینداشتم.... چ شویبي محل طاقت

 68صفحه  

 گفتم بهش

 : خب حاال ..قهر نکن...شوخي کردم بهزاد

 ....توجهي نکرد من همه ي قهر کردن و بچه بازي هاشو دوست داشتم ولي

 ...رمایگرفتم از دلش در ب میتصم

 ...دلم ببخش.. اخاماتو باز کن که امروز روز تو زی: عزبهزاد

 با مزه شده بود به زور جلوي خنده مو با اخم ليیبا اخم به سمتم برگشت خ وقتي

 ....الکي گرفته بودم کردن

 ....م؟ینجوریگفت که چررا ا بهم

 مهربون ...گاهي هم باهاشذاشتمیرفتاراي من که گاهي سربه رش م نیکنم از ا فکر

 کالفه شده بود کردمیبرخوردم

 .....اون از دل من خبر نداشت ولي

 ...میا ووونهیدوتامونم د دیشا دونمیدر جوابش اخم کمرنگي کردمو گفتم...نم فقط

 ...باالفاصله با حرفي که زد حسابي شوکه شدم ولي

  ??پارت



 

 69صفحه  

 .....تادسیبا صداي وحشتناکي ا نیزدم که ماش نیرو ترمز ماش محکم

 ...میباعث شد هر دومون به سمت جلو پرت بش و

 با صداي که از ترس بلند شده بود گفت ایپر

 ...بهزاد؟؟؟ معلومه هواست کجاست کنيیم کاری: چایپر

 ....مونده بود به کشتنمون بدي کم

 ......شدمیازحرفاش متوجه نم زيیولي من چ زدیحرف م کسرهی ایپر

 ....مشده بود رهیروبه روم خ وبه

 ...منو به اندازه ي پرهاام دوست داره ایپر عنيی

 ....حاضرم جونمو واسش بدمپرستمشیمن بهزاد!!!!کسي که با تمام وجود م عنيی

 واسش؟؟؟ مونمیپرهام م مثل

 ...شهینه.....اصال باورم نم نه

 .....کنهیکه داره باهام شوخي م دونمیداشته باشه...م قتیحق تونهینم نیا

 که نطورهیاونم سربه سرم بزاره..... اره هم کنمیم تشیهي اذ نکهیر ابخاط خوادیم

 ....گمیم من

  ....امیشده بودم به خودم م کیها که باعث تراف نیصداي بوق بلند ماش با

 70صفحه  

 ....امیو به حرکت در م کنمیرو روشن م نیماش

 ...ستیهواسم به رانندگي ن اصال

 ....که دوباره باهاش حرف بزنم ترسمیم

 ...شدم رهیبا اخم به روبه روم خ فقط



 

 ... کنهیبا صداي آرومي صداام م ایپر

 : بهزاد...حالت خوبه؟؟؟؟ایپر

 ....نداشتم باحال خرابم حاله خوش اونو خراب کنم دوست

 !!خوبم زمی: اره عزبهزاد

 کردي؟؟ نجوريیا کدفعهی: پس چررا ایپر

 ....هیادیز هیگلم از خوشحال ستین زيی: چ بهزاد

 داد و اروم چشماشو هیاي نثارم کرد و سرشو به سمت صندلي تک وونهید هی ایپر

 ....بست

 ...بود يیبایسمتش برگشتم واقعااا دختر ز به

 ...رسدیمظلوم به نظر م ليیخ

  ....که قبال باهاشون بودم کلي فرق داشت يیهمه ي دخترها با

 71صفحه  

 ...نمیاي بب گهیاونو کنار کس د تونستمینم من

 ....به نفسش بسته بود نفسم

 ....نبودم چيیبدون اون ه من

 !!!!!چکسیه ای شدیماله خودم م ای

 ....شدم رهیگرفتم و به روبرم خ ایاز پر نگاهمو

 ... تو فکر بودم بدجور

 ....خبرهیتا به االن از احساسي که بهش دارم ب ایپر عنيی

 ...کنمیشق خودم مجوري بشه...من اونو عا نیا زارمینه....من نم ولي

 !!گهیدختره احساساتي هستش اون به عشق من نه نم ای....پر اره



 

 ...نکنه تمیاذ نیاز ا شتریافکار ب نیرو به شدت تکون دادم تا ا سرم

 ...میدیرس نااایا سایکي جلوي در خونه ي پر دمینفهم اصال

 ? 

 ایپر

  .... شوکه شده بودفرقي برام نداري حسابي  چیبه بهزاد گفتم با پرهام، ه وقتي

 72صفحه  

 ...میترمز کرد که باعث شد هر دومون به جلو پرت بش محکم

 .... بودم دهیترس ليیخ

 !!!............بهزاد کنيیم کاری: چایبه سمتش برگشتم پر تیبا عصبان عیسر

 ....شده بود رهیاون با اخم به روبروش خ ولي

 کمي آروم کردم وبهش گفتم صدامو

 ..شدي نجوريیچرا تو امروز ا : بهزادایپر

 ....هیعاد ریي کارات غ همه

 به منم بگو چت شده؟؟ خب

 ....هواسش به من نبود اصال

 ....زدمینه انگار که با اون حرف م انگار

 ....بهزاد به خودش اومد کدفعهی نایصداي بوق بلند ماش با

 ....دیرسیناراحت به نظر م ليیخ

 ...مگه من حرف بدي زده بودم خب

 ...شده بودم جیگ

 ....اوردمیاز کاراش سر در نم اصال



 

 انقدر تو خودش بود که اصال بندمیشده بود شرط م رهیاخم به روبه روش خ با

  ..به رانندگي نبود هواسش

 73صفحه  

 خندون و پر انرژي شهیداشتم هم ادیاز وقتي به  نمیبب نجوريیبهزاد ا تونستمینم

 ..دمید

 صداش کردم آروم

 زاد ؟حالت خوبه؟؟: بهایپر

 چهره اي گرفته به سمتم برگشت و گفت خوبم با

 ...جوري شد چشماش پر از غم بود هی دلم

 که جواب سر باال بهم داد دمیهمه ناراحتي رو ازش پرس نیا لیدل

 ... من اصالباورم نشد ولي

 ...ناراحت شده زيیدونستم که از چ مي

 ....بخوابمگرفتم کمي  میتصم گفتینم زيیکه به من چ اون

 ....بود اديیخونه فاصله ي ز تا

 ...کردیم تیبهزاد منو اذ نیروبسته بود ولي راحت نبودم نگاه سنگ چشمام

 ....کي به آغوش خواب رفتم دونمینم

 ...شدم دارینفر از خواب ب هیتکون هاي  با

  ....میدیخانوم ....خانوم خانومااااا پاشو که رس ای: پربهزاد

 74صفحه  

 بهزاد دیواي من کي خوابم برد...ببخش:  ایپر

 ....حسابي خسته شده بودي ديی: نه گلم ...خوب شد که خواببهزاد



 

 ...شدم ادهیپ نیزدم و از ماش لبخندي

 ....شه ولي نشد ادهیشدم تا بهزاد هم پ منتظر

 !خونه ايیمگه نم شي؟ینم ادهی: چرا پایبهزاد گفتم پر روبه

 مرسي من برم گهی: نه دبهزاد

 ...امیم نایبا، بابا نيیشب واسه شب نش يول

 .... : باشه هر جور راحتي بابت امروز ازت ممنونمایپر

 !!!!امی....خودم دوست داشتم که بهیچه حرف نیا زمی:نه عز بهزاد

 ......: در هر صورت بازم لطف کردي خداحافظایپر

 : خداحافظ بهزاد

 ....بهزاد حرکت کنه نیتا ماش ستادمیعقب تر ا کمي

 رد شدن از کنارم دستشو به معني خداحافظي تکون دادو به سرعت ازم دور موقع

 ..شد

  ...اي باال انداختم و به سمت در خونمون رفتم شونه

 75صفحه  

 ....دیچیپ فونیتو آ سایخونه رو زدم که صداي پر زنگ

 ه؟؟؟؟ی:کسایپر

 : منم پري درو باز کنایپر زدیم ادیکه خوشحالي رو فر يیصدا با

 با چند لحظه نیصداي شاد من تعجب کرده بود بخاطر هم نیازا سایپر فکرکنم

 ....درو باز کرد مکث

 شدم اطیاي کردم و وارد ح خنده

 .....بلند به سمت در ورودي خونه رفتم يیقدم ها با



 

 ??پارت

 ...ي درو فشار دادم وداخل خونه شدم رهیدستگ دمیدر ورودي خونه که رس به

 ....دادم يیالم بلند باالتمام انرژي س با

 ن؟یی: ساالاااام بر اهل خوونه....کجا ایپر

 که رو مبل نشسته بودند سایو پر مامان

 ....کردنیمن حسابي جا خوردن و با تعجب نگاهم م دنید با

  ......کنننینگاه م نجوريیچرااا ا نااایاي از ته دل کردم ا خنده

 76صفحه  

 ...وندمچند قدم بلند خودمو بهشون رس با

 د؟؟؟یکنینگام م نجوريی: چرااا اایپر

 .... :چي شده خواهريسایپر

 ....شدي نجوريیافتاده؟؟؟؟ چرااا ا اتفاقي

 !نقدرخوشحالي؟؟ی...چي شده که اکنمی: دخترم بگو چي شده دارم سکته م مامان

 .... گلومو گرفت بغض

 ...بود دهید ریمنو ناراحت و گوشه گ شهیمادرم حق داشت هم چارهیب

 ....کافي بود گهید اما

 ...دنیهمه رنج و عذاب کش نیا گهیبود د بس

 ...کردمیو شادي م میخندیم دیبه بعد با نیا از

 باشادي گفتم کردنیکه منتظر نگاهم م ایمامان و پر روبه

 ...: خبرررر که بلههههه...اونم چه خبررررريایپر

 ...کنيیم تمونیدخترم....چرا اذ گهی: بگو د مامان



 

 ...منتظرشون بزارم نیاز ا شترینداشتم ب ستدو

 ....نشستم سایسمت مبل رفتم و روبروي مامان و پر به

  .....چشم به دهن من دوخته بودن هردوشون

 77صفحه  

 ....کردن حرفهاي دکتر فیکردم به تعر شروع

 هر دو به سمتم اومدن و منو تو آغوش سایکردن کل ماجراا مامان و پر فیاز تعر بعد

 ....فتنگر 

 .....ختنیریاشک م ادیدوشون از خوشحالي ز هر

 ....گرفته بود میي اونااا گر هیبا گر منم

 ....بود نیسنگ ليیخ جو

 حاله اي از اشک که تو چشماش جمع شده بود رو با پشت دستش پس زد مامان

 وگفت

 .... شکرت ای: خدامامان

 ....هزار مرتبه شکرت ایخدا

 .... شهیباورم نم اصال

 ...قرار دختر منم خوب شه نيعی

 ...قراره تموم شه امیسختي هاي پر عنيی

 ...شکرت ای... واااي خدازنهینم نیانسول گهید عنيی

 ...میختیریاشک م ادیخوشحال بودم هر دو از خوشحالي ز ليیخوشحالي مامان خ از

 شده نیسنگ ليیجو خ دیکه د سایپر

 ...مین خوشحال باشاال دیچي ؟مابا هیبرا هی: عه مامان گرسایپر



 

  خوشحالم برات ليیخ ایپر وااااي

 78صفحه  

 با بد جنسي گفت بعد

 از قدم خوش بهزاد بود) خخخخخخ( نمی: فکر کنم اسایپر

 ...:جااااااان ....قدم خوش بهزادایپر

 بگه که مامان زودتر به حرف اومد زيیچ خواستیم سایپر

 ..میریامروز جشن بگ دی: بامامان

 ....بات و پرهام خبر بدمبرم به با من

 ? 

 .....به مامان کردم که به سمت گوشي تلفن رفت وشماره ي بابا رو گرفت نگاهي

 ... شروع به حرف زدن کرد ادیز جانيیه با

 که از رو رهیشماره ي پرهام رو بگ خواستیکه از باباخداحافظي کرد م نیاز ا بعد

 بلند شدم مبل

 ....م کمي تو اتاقم استراحت کنماگه کاري نداري من بر  سای: پرایپر

  ...برو... تو خسته اي زمی: نه عزسایپر
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 ...میکنیو مامان همه ي کارارو م من

 ....شدم به سمت اتاق خوابم رفتم بلند

 دست پرهام حسابي ناراحت بودم از

 .....رهیاز صبح بهم زنگ نزد تا ازم خبري بگ چرا

 منو لوس کرده بود و من پر توقع ليیبود که خ نیابه خاطر  دیانتظار نداشتم شا ازش



 

 .....بودم شده

 ...رمیدوش بگ هیگرفتم که اول  میخسته بودم ولي تصم ليیخ

 ....اومدم رونیگرفتمو زود ب يیدوش سر پا هیبرداشتم و به سمت حموم رفتم  حولمو

 شلوار قرمز که عکس باب اسفنجي روش بود برداشتمو زیدست بول هیکمدم  از

 ....دمیپوش

 بود دهی( برام خرا،بهزادیلباس رو باران)خواهر برد نیا ریبخ ادشی

 .....)خخخخ(ديیخر نویسربه سرش گذاشته بودم که مگه من بچه ام....ا کلي

 ....خوردیحرص م اونم

 کنيیفکرارو م نیسالته ...بازم بچه اي که ا ??تو هنوز  گفتیم

  ...ب کننده زدمکمي مرطو هیبا سشوار خشک کردم و  موهامو
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 ....موهاي باز به سمت تختم رفتم وخودمو روش پرت کردم با

 ....رمیکمي آرامش بگ  خواستمیم

 ....خواستیچراا دلم کسي رو م دونمینم

 ....شدیمن م کیلحظه هام شر نیکه تو بهتر کسي

 ....ایشد سمت برد دهیفکرم کش ناخوادگاه

 ...مغرور بود يلیخوبي که داشت خ هیافیعکس ق بر

 ...که قراره منم خوب شم بدونم نیرو نسبت به ا ایداشتم عکس العمل برد دوست

 ...با کالفگي توي موهام کردم دستامو

 کنم؟؟؟یفکر م ایچرااا دارم به برد من

 !!!!خوب نشم ایبه اون چه که قراره من خوب بشم  اصال



 

 ....کردیاي فکر نم گهیکس د چیاز خودش به ه ریانقدر خودخواه بود که به غ ایبرد

 ...نشد داایپ هیاصال براي من کل دیخوشه...شا ليیمن خ دل

 ....نشه دلم به درد اومد دایزودي ها برام پ نیبه ا هیکه کل نیفکر ا با

 ....موضوع فکر نکرده بودم نیخوشحال بودم که اصال به ا انقدر

  ....بستم چشمامو
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 بخونم سیي  هینداشتم از االن آ دوست

 کمي گوش دادن به اهنگ اروممم دیکنار تختم برداشتم شا هیاز رو عسل مویگوش

 ....کردیم

 ......پلي کردم میرو از گوش آهنگي

 ? 

 کردمیطور که اهنگ گوش م نیهم

 ....رسدیبه گوشم م يیرایبلندي از پذ صداهاي

 ....رو قطع کردمو سرمو از روبالش برداشتم میگوش اهنگ

 ....که در اتاقم با صداي وحشتناکي باز شد امیب نییاز تخت پا خواستمیم

 ....بود ستادهیبا چشماني پر از اشک جلوي در اتاقم ا پرهام

 .....فقط نگاهش به من بود کردیحرکتي نم چیه

 دمیبا نگراني پرس کنهیحرکتي نم دمیوقتي د کردمیتعجب نگاهش م با

 : داداشي....چي شده؟؟؟ایپر

  ...ه به خودش اومده بودکه تاز  انگار
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 ....قدم هاي بلند به سمتم اومد و محکم منو تو آغوشش گرفت با

 ....شکنهیکه گفتم االن استخونام م دادیمحکم فشارم م انقدر

 .... دلم ...خواهر خوشگلم...جون داداشي زیعز اااای: پرپرهام

 ....گهیچي م مامان

 ...شمیم وونهیدارم د بخداا

 ..اره تو خوب بشيقر  عنيی

 هیکه منو تو آغوشش گرفته بود سرشو رو شونه ام گذاشته بود و گر نجوريیهم

 ...کردیم

 ...هاي پرهام بغض بدي گلومو گرفت هیگر بخاطر

 روي گمیهمه جا هواسش به من بوده به جرئت م شهیعاشق داداشم بودم هم من

 ...سایحساس بود تا پر ليیخ من

 وقت من دختر شادي نبودم و اون با توجه اش به من چیه نکهیبه خاطر ا دیشا

 .....رو جبران کنه نیا خواستیم

 ...نمیبب نجوريیپرهامو ا نیاز ا شتریب تونستمینم

 پشت کمر پرهام گذاشتم وگفتم دستمو

 ....کنهینم هی: عههههههه داداااااشي...خجالت بکش مرد که گرایپر

  حرف من سرشو از رو شونم برداشت با

 83ه صفح 

 ا؟؟؟یپر دونيی: تو نمپرهام

 چه نجایاز شرکت تا ا دمیشدم اصال نفهم وونهیمامان بهم زنگ زدگفت کال د وقتي

 ...اومدم طوري



 

 امروز افتادم اخم تصنعي کردم و گفتم ادی هویگفتن اسم شرکت  با

 زیالید بريینگفتي که خودت منو م شبی: اصال من باهات قهرم...مگه دایپر

 دنبالم؟؟؟ مديویچراا ن پس

 امیاومده بود که نتونستم ب شیکاري خارج از شهر برام پ هی زمیعز دی: ببخشپرهام

 ... دنبالت

 .... ادیبرم بهزاد بهم زنگ زد که بهش گفتم اون ب نکهیاز ا قبل

 ...اونجاا هم انتن نداشتم بهت زنگ بزنم حتي

 ...صبح تو فکرت بودم از

 ....مروزش افتادمرفتاراي ا ادیبردن اسم بهزاد  با

 ..اش کرده بود وونهیاون دختره کال د عشق

 ... پسر عموم همه ي هواسش کال به اون پرته چارهیب

 ...کمکش کنه تونهیبه باران بگم اون م دیبا

 اومدم و روبه پرهام گفتم رونیفکر بهزاد ب از

 !!: ولي من رو قولت حساب کرده بودمایپر

  ...به من قول الکي ندي گهیتا د زنمیباهات حرف نم االنم
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 شد طونیش نگاهش

 بامن حرف بزني؟؟؟ يیخوای: که نم پرهام

 ..کي از رو تخت بلندم کرد دمینفهم کدفعهیکه  بردمینه....باال م هیبه معن ابروهامو

 رهیگی...کمرت درد مفتمیپرهام االن م نی: بزارم زمایپر

 ...: اخه جوجوي من تو که وزني نداريپرهام



 

 ....رفت يییرایو داد من به سمت پذ غیاتاقو با پاش باز کرد و بدون توجه به ج در

 ??پارت

 ...برد يیرایمنو به داخل پذ پرهام

 ....کرده بودم زونیدستامو دور گردنش آو وفتمین نکهیترس ا از

 ....کردنیو بابا روي مبل نشسته بودن و با هم صحبت م مامان

 ..... اا خوردنما حسابي ج دنیبا د هردوشون

 رو به پرهام گفت بابا

 !!!فتهیاالن م نیپرهام بزارش زم کنيیم کاری: چبابا

 !!!!!نیبزارم زم وووووونهی: دایپر

 با بدجنسي نگاهم کرد پرهام

 !!!!: نوچ نوچپرهام

  ...کرد به چرخوندن من شروع
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 ...چرخوند که حالم بد شد اونقدر

 ...انهی بخشيی: داداشي رو م پرهام

 .... بخشمتی: آره آره آره.... م ایپر

 ...رهیم جیسرم داره گ ن،یزم حاالبزارم

 ....رفتیم جیگذاشت سرم حسابي گ نیبالفاصله منو روي زم پرهام

 !!!!!اي پرهااااااام وونهید ليی: خایپر

 ....قهر نکني تیبا داداش گهی: قابل تورو نداشت خواهري تا تو باشي د پرهام

 دیشدو منو تو آغوشش گرفت وروي گونمو بوس کمینزد بابا



 

 دهیبود که تا حاال شن میخبر خوش زندگ نیخوشحالم برات بهتر ليی: دخترم خ بابا

 ....بودم

 ...بگه که زنگ خونه به صدا دراومد زيیچ خواستیم مامان

 ..................رفت پرهام: بله؟ فونیبه سمت آ پرهام

 داخل نییبفرما

 ...مهمونات اومدن : مامانپرهام

  : مگه کي رو دعوت کردي مامان؟؟؟ایپر
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 جشن هیکامل خوب شدي  نکهیرو دعوت کردم بعد ازا نای: دخترم فقط عمومامان

 ...میکنیاونوقت همه رو دعوت م میریگیم بزرگ

 لحظه استرس کل وجودمو گرفت هی

 ....نمیرو بب ایبرد خواستمیبارم بود که م نیاول انگار

 ....ایبود اه ه ه.... لعنت بهت برد ایبه خاطر عکس العمل برد دیاش

 !!!توهم مثل بهزاد بودي کاش

 .... وارد خونه شدن نایفکرا بودم که عمو نیهم تو

 ....وزن عمواحوال پرسي گرمي کردم وبماند که چقدر ابراز خوشحالي کردن باعمو

 باورم ااایبود گفت باران: پردر حالي که نمه اي از اشک تو چشماش جمع شده  باران

 ...داره قتی...اومدم از زبون خودت بشنوم... بگوو که حقشهینم

 ....میتوآغوش گرفته بود گرویبه معني آره تکون دادم وبه سمتش رفتم همد سرمو

 اومدم و خنده اي به بهزاد رونیآغوش باران ب ره؟؟؟؟ازیبگ لیهم مارو تحو کيی: بهزاد

 ...کردم



 

 روبه سمتم گرفت نيیریي شجعبه  بهزاد

 ....جا گذاشته بودي نی: بفرمااا خانوم...تو ماش بهزاد

 نمي افتاد دستت درد ادمی گفتيیباور کن اگه االنم نم دی: وااي بهزاد ببخشایپر

 ...نکنه

  خانومي کنمی: خواهش مبهزاد
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 ... نبود ایبه پشت سر بهزاد کردم خبري از برد نگاهي

 ومده؟؟؟؟یکو ؟؟؟ ن ای: پس بردایپر

 ... امیمنم م نیاومده بود گفت شما بر شی: کاري واسش پ بهزاد

 ..:اهان باشه ایپر

 ....رفتن منیبه سمت نش همگي

 ? 

 ...دل تو دلم نبود مینشسته بود يیرایتو پذ همگي

 اد؟؟؟یب نایچه کاري داشته که نتونسته با ا ایبرد عنيی

 ....بود ایبرد شیپولي تمام حواس من  زدنیحرف م همه

 .... لحظه به خودم تشر زدم هی

 ؟ چت شده؟؟؟ ایپر چته

 ...کنيیچي داري به اون فکر م واسه

 !!!يیتوا کنهیکه فکر نم زيیبه تنها چ اون

 ....خرد شده بود اعصابم

 ....از تاسف براي خودم تکون دادم سري



 

  !!!فکرهاي مزخرف نکنم گهید تا
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 بهزاد به سمتش برگشتم هیصداي زنگ گوش با

 .... کردیگوشي رو تو دستش گرفته بودوبا اخم بهش نگاه م بهزاد

 ...زدیو بهزاد هم رد تماس م گرفتیکي پشت خط بود که هي تماس م دونمینم

 .... رفت اطیعذرخواهي بلند شد وبه سمت ح با

 نشه صلوات)خخخخخ( وونهی...پسر عمومون داوففففف

 خونمون به صداا در اومدزنگ  قهیاز چند دق بعد

 ....رو جواب داد فونیرفت ا پرهام

 : کي بود پرهام؟ایباشه به پرهام گفتم پر ایکه نکنه برد ادیحول ز از

 ... سایو پر دیبا تعجب نگاهم کردو گفت پرهام : سع پرهام

 داخل خونه شدن و باهمه سالم واحوال پرسي سایوپر دیلحظه بعد سع چند

 ....کردن

 بعد از عروسي توش زندگي کنن دیذوق و شوق از خونه اي که قراربود با سعبا  سایپر

 .....زدیباران حرف م براي

  !!!!تابلو بازي دراورده بودم ليیخ دی...شاکردیبد نگاهم م ليیخ پرهاام
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 !!!اریروب دهیکه بهزاد خر نيیری: دخترم برو شمامان

 .....شدمیه پرهام ذوب منگا ریبده مامان داشتم ز رتیخدا خ اوففف

 جان ایکه دوباره زنگ خونه به صدا در اومد زن عمو : پر رفتمیسمت آشپزخونه م به

 ...درو باز کن استیبرد



 

 .....کرد خیتنم  کل

 ....شدم نجوريیچرااا من ا ایخداااا

 رفتم ودرو فونیکسي متوجه حال من نباشه با دستهاي لرزون به سمت ا نکهیا براي

 .....بازکردم

 ....کت و شلوار خوش دوخت وارد خونه شد هیبا  اینگذشته بود که برد هیثان چند

 ...بشر چقدر خوشگل بود نیا ایخدا

 چشماش خمار به نظر شهیهم شدیاي داشت که باعث م دهیوابروي کش چشم

 ...برسه

 ..خوشگل باال داده بود ليیخ موهاشم

 ...به خودم اومدم ایصداي برد با

 !خانوم...حالتون خوبه ایر: سالم پایبرد

 ..نیممنون...شما خوب ليی...سالم!!!! حواسم نبود!!خ نی: ببخش ایپر

  ....قابل شما رو نداره دیییگلي که تو دستش داشت رو به سمت من گرفت بفرما ایبرد
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 ...بلد بود مهربوني کنه نمیا عنيی ایخدا

 ممنون ليی:خایو ازش گرفتم.... پربود ر دهیدراز کردم وگلي که براي من خر دستمو

 دیدیزحمت کش...

 ...به مناسبت خبر خوشتون بود کنمی: خواهش م ایبرد

 داخل امیب نیاگه اجازه بد حاال

 ...دمیبراي خودت خر گفتيیحاال م شدیه ه ..از خود راضي ..چي م اه

 ..داخل نیی: بله بفرماایپر



 

 ??پارت

 .....دمیبو کش قیکردم و عم مینیب کیبود نزد دهیواسم خر ایکه برد يیگلها

 و جذاب بود ناخداگاه پیخوشت شهیافتادم مثل هم ایچهره ي برد ادیلحظه  هی

 ....روي لبم نشست لبخندي

 ...دمیکه صداي بهزاد رو شن کردمیبو م گالرو

 )خخخخخ(میدیدخترو د نیخنده ي ا موی: اي خداااا ...نمردبهزاد

  !!!!!!شد داشیجا پدوباره از ک نیبابا.... ا ااااي

 91صفحه  

 : باز تو خوشمزه گي کردي بهزاد؟ایپر

 : اونوقت به چي؟؟ایشد پر می: نه خانوم خوشگله...فقط حسودبهزاد

 ...جوري لبخند قشنگي بزني نیکه باعث شده تو ا زيی: به اون چبهزاد

 بهزاد بدونه نکهیلحظه از فکر ا هی

 .....شد هستش گونه هام سرخ ایلبخند من برد باعث

 نمت؟یشدي .... بب نجوريی: چي شدي توووو... چراااا ابهزاد

 ...کرد تمیگل ها اذ نیگرده ي ا چيی: هایپر

 به گل هاي تو دستم کرد نگاهي

 ...دهیقشنگي خر هیکه گال نمیبیست م قهیخوش سل ليیپرهام خ يی: خدابهزاد

 !!!!!دهیپرهام نخر ناروی: ولي اایپر

 ؟ده؟؟؟ی:پس کي خربهزاد

 !!!!دهیواسم خر ایبرد ناروی: اایپر

 ....هیبق شیپ میبر دییاي نداري بفرما گهیاگه سوال د حاال



 

 ....که باز رفت تو فکر نیخداااااا..... ا اي

  ..گهید میبر ای: عههه داداشي بایپر
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 دیکه چهار ستون بدنم لرز دیدادکش ادیبا فر چنان

 ششي: به من نگوووو دااادااااشش بهزاد

 چه کاري بود که بهزاد کرد؟ نیوچند قدم به عقب رفتم ا دمیبلند بهزاد ترس ادیفر از

 ....شده بودم رهیناباوري بهش خ با

 به داخل آشپز خونه اومده بودن يیرایبلند بهزاد از پذ ادیبه خاطر فر همگي

 !!!!کردنیتعجب به ما نگاه م وبا

 چه خبره؟ نجای: ا پرهام

 بشه و بعد باقدم هاي بلند ازکنار همه رد شد نجوريیا خواستمینم دی: ببخشبهزاد

 نمیبب سااایبهزاد...وا ريیعمو: کجااا م زن

 ....دمیبهزاد توجهي نکرد ومن فقط صداي بسته شدن درو شن ولي

 دونستمینم زيیولي من چ پرسدنیبهزاد رو از من م ادیفر لیشون دل همه

 !!!!نداشتم که بگم وجوابي

 ....ببره نیجو به وجود اومده رو از ب ردکیسعي م دیسع

 ....کردن خیها  يی..... چاگهید نیاریرو ب نيیریش نی: اي بابا.... ادیسع

  کرد( نجوريیبهزاد تو شک بودم....)چرااا ا لیبي دل ادیبه خاطر فر هنوز
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 دوننیجووونن خودشون م ناااای...امیبر نیای: ب بابا

 .....رفتن يیرایه قسمت پذاز پرهام ب ریبه غ همگي



 

 ....ااااای: چي شد پر پرهام

 گفتي که بهزاد عصباني شد براااي چي رفت؟؟؟؟؟ چي

 ....هیبق شهیپ مینگفتم فقط گفتم داداشي بر زيی: بخدا داداشي من چ ایپر

 ..دیکش ادیعصباني شد فر کدفعهی

 ....نیهم فقط

 مونیبگه که انگار پش زيیچ خواستیم کردیشده اي نگاهم م زیبا چشمهاي ر پرهام

 ..شد

 ....هیبق شیپ میبر ای: بهتر بهش فکر نکني ب پرهام

 میي مهمونااا رفت هیبق شیپرهام پ با

 .....رفته بود بهزاد

 بره شمونیاز دستش ناراحت بودم ولي دوست نداشتم از پ درسته

 ....خواستیم حیرومن بود انگار اونم از من توض ایبرد نگاه

  حاله خوش امشبم خراب شد کار بهزاد با
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 ? 

 ....مبل دونفره اي نشستم که باران بسمتم اومد و کنارم نشست روي

 ....ناراحته زيیمشخص بود که از چ کامال

 بهزاد چش شده بود ایگفت : پر باران

 ....ناراحت شده ليیخ زيیچ هیاز  کردحتماینم نجوريیوقت ا چیه داداشم

 عصباني هوینگفتم فقط وقتي بهش گفتم) داداشي(  بدي بهش زی: من چ ایپر

 ....شد



 

 نظرت من حرف بدي زدم؟؟؟ به

 بلندي گفت باران: چي ؟؟؟تو بهش گفتي داداش؟؟؟ بایباصداي تقر باران

 به هی...اگه حرف بدنیکنیم نجوريیتر... شماچرا ا واشی: چه خبرته باران ....  ایپر

 !!!!تا بدونم دیبگ منم

 .....ولي زمی: نه عز باران

 ....ولش کن چيی: ولي چي ؟؟؟؟ باران : هایپر

 هیکه بهزاد  دمیولي امروز فهم انهی کنمیکار درستي م دونمیباران من نم نی: بب ایپر

  ....دوست داره ليیخ نفرو
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 ..... عاشقش شده نکهیا عنيی

 ...تا به عشقش برسه میبهش کمک کن دیمابا

 ....ر بهزاد همون دختره باشهرفتا رییتغ لیکنم دل فکر

 ....کنه تشیبهزاد رو مثل پرهام دوسش دارم ودوست ندارم کسي بخواد اذ من

 ....شدیچهره اش گرفته تر م زدمیحرف هارو به باران م نیا وقتي

 ....تموم شده بود نیسنگ ليیحرف هاي من براش خ انگار

 !!! دونمیباران : نم م؟؟؟یکن کاری: باران به نظرت چایپر

 ....حساب باز کنه تونهیبهزاد رو کمک من م ولي

 ....زمزمه کرد که اصال متوجه نشدم زيیلب چ ریز باران

 .....همن نهیبرادر جفتشون ع خواهر

 !!!!.... خانوممسای: پر دیسع

 ...اریب نيیریپاشو ش تو



 

 ....رنیگینم لمونیتحو چکدونیکه ه نایا

 !!! عروسي کم بخور کی: کارد بخوره تو اون شکمت نزد سایپر

 : از من گفتن بودسایپر شمیدو روز چاق نم نی: نترس توا دیسع

  ....برگشت نيیریش سیاز رو مبل بلند شد وبه سمت آشپزخونه رفت و با د سایپر
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 که داشتم برنداشتم ابتيیتعارف کرد ولي من بخاطر د نيیریهمه ش به

... 

 ...بود دهیخر نيیریش با چه ذوقي چارهیبهزاد افتادم ب ادی

 ... خوردن داره هاااا نيیریش نیخانوم ا ای: پرایبرد

 ...نزدم نی...هنوزم انسول رهیممنون ولي من قند خونم باالم ليی: خایپر

 حرف عمو گفت نیگفتن ا با

 کنيیم داایدرد نجات پ نیاز ا شهیم دایپ هیکه هر چه زودتر برات کل شاللهی: ا عمو

 ....عمو

 دن؟؟؟؟ینگفت کي عمل رو انجام م دکتر حاال

 ..کننیبشه زود تر براي عمل اقدام م داایي سالم پ هیکل هی: چرا عمو....هر وقت  ایپر

 ...خواهرت هیبعد عروس مونهی: پس اون موقع م عمو

 : اره عمو جون ایپر

 نشستن قصد رفتن کردن....باهمشون خداحافظي نایاز چند ساعتي که عمو بعد

 ..اتاق خوابم رفتمبه سمت  کردمو

  ....و به خواب برم رمیاهنگي رو پلي کردم تا ارامش بگ میشگیعادت هم مثل
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 ? 

 بهزاد

 .... به سمت خونه خودمون روندم عیرو به خونه رسوندم سر ایکه پر نیاز ا بعد

 ....دیکشیچي م ایپر چارهیب

 ....نهیهم شیزندگ ونیروز در م هیساله تموم  چند

 ....ن به جاي اون خسته شدمم امروز

 ...گرفتم کمي استراحت کنم میکسي خونه نبودتصم نکهیخونه شدم مثل ا وارد

 ي عوض کردن لباسام رو نداشتم حوصله

 ....کت اسپرتمو دراوردم وبا همون لباسا خودمو روتخت انداختم فقط

 ...نگذشته بود که چشمام گرم شد قهیدق چند

 ...شدمدار یصداي گوشي از خواب ب با

 ...سرمو از رو بالش برداشتم وبه صفحه ي گوشي نگاه کردم کالفه

 اخمام رفت توهم نیاسم نازن دنیباد

 ....بهم زنگ نزنه گهیکه به اون گفته بودم د من

 به کسي به تونستمینم گهیبا همه ي دوست دخترام بهم زده بودم د ایخاطر پر به

  ....فکر کنم ایپر جز
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 ...دست بردار نبود کيی نیبودم ولي ا دهیبر میاز زندگ ونوشیگیهم پاي

 ....دادمیبچه سوسولو م نیجوااب ا دیبا

 ....گوشم بردم بهزاد: الووو کیي اتصال رو زدم وگوشي رو نزد دکمه

 ....: سالم بهي نینازن



 

 : عه ...هاپو نشو نیصدانکن نازن نجوريی: زهر مار بهي صدبارنگفتم منو ا بهزاد

 شقمع گهید

 : خفه شو....مگه نگفتم بهم زنگ نزنبهزاد

 کنيیم نجوريی: بهزاد چرا ا نینازن

 شي؟یبگم غلط کردم راضي م خوامیمعذرت م من

 ....گورتو از زندگي من گم کني نکهیا کنهیکه منو راضي م زيی: نه تنها چ بهزاد

 ...گهید شمیپ ای: بهزاد ب نینازن

 ...بهت بد نگذره دمیم قول

 ...خوامیراي گذشته هم ازت معذرت مرفتا بابت

 منو به لجن بکشه ازش متنفر شیبا عشوه هاي خرک خواستیکه دوباره م نیا از

 .شدمیم

 ایبه من زنگ بزني  گهیبار د هیاگه  گمیبار که بهت م نیبراي آخر نینازن نی: بببهزاد

  ...کنن هیکه مرغاي آسمون به حالت گر ارمیبه سرت م يیراه من سبز بشي بال جلوي
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 ...نمینب میشمارتو تو صفحه ي گوش گهید

 ...گوشي رو قطع کردم ومحکم به سمت تخت پرت کردم بالفاصله

 ...دمیدستامو الي موهام کش کالفه

 ...شده بود کیسمت پنجره ي اتاقم نگاه کردم هوا تار به

 ...رمیدوش بگ هیبرم  نییکه پا نیگرفتم قبل از ا میتصم

 ...تم و داخل حموم شدمبرداش حولمو

 ...اوردیدوش با اب سرد حالمو جااا م هی دیشا



 

 ...شدیدرونم کمتر م شیو من ات خوردیسرد به بدنم م اب

 ....دمیلباس پوش عیاومدم وسر رونیاز حموم ب نیم ??از  بعد

 .... به سمت در اتاقم رفتم سیرو نداشتم با موهاي خ دنیي سشوار کش حوصله

 ? 

 ..مامان و بابا اومده بودن نکهیاومدم مثل ا نییپا عیپله ها سر از

  ...دادمیخبر خوبو بهشون م نیا دیبا

 100صفحه  

 کردن حرف هاي فیکه سالم و احوال پرسي کردم شروع کردم به تعر نیاز ا بعد

 ...دکتر

 .... به همشون گفتم حسابي شوکه شده بودن وقتي

 ...شدیکه اصال باورش نم باران

 !!!خانوم کوچولوووي منرمیداداشي بهزاد : نخ کنيیخي که نم: شو باران

 که پراز اشک بودگفت يیبا چشمها مامان

 ...دختر هر چه زودتر خوب بشه نیبهزاد خدا کنه که ا شهی: باورم نممامان

 ..... رهیگیم شیدلم آت نمشیبیهر وقت که م بخدا

 کردیلسوزي مرو مثل دخترش دوست داشت و براش د ایکه مادرم پر نیا از

 ....شدیم ختهیشوقي توي دلم ر هی

 همگي به دیو گفت بابا: با اوردیبود طاقت ن دهیبه خاطر خبر خوشي که شن بابا

 ..میبر اونجااا

 ....نیشماهم آماده بش رمیگیدوش م هیمن  تا

 ....به سمت گوشي تلفن رفت تا اومدن مارو به زن عمو خبر بده مامان



 

 دادمیهم خبر م ایبه برد دیبا

  .... بدم امیگرفتم بهش پ میزنگ زدم ولي جوابي نداد تصم ایگوشي برد به
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 حسابي به دیبه سمت اتاق خودم رفتم تا آماده بشم.... با ایدادن به برد امیاز پ بعد

 .....امیب ایتا به چشم پر دمیرسیم خودم

 ... افتادم ایحرف پر ادیلحظه  هی ومدمیاز پله ها باال م وقتي

 ....فرقي برام نداري مثل داداشم دوست دارم چی: توبا پرهام هایپر

 ...نشست میشونیاخمي روي پ ناخواسته

 ....بشه نجوريیا دینبا نه

 ...نهیبب شیمنو به چشم مرد زندگ دیبا اون

 ...نمیاي بب گهیازش بگذرم واونوکنار کس د تونمینم من

 ....کشمیم شیبه آت شویزندگ رهیاز من دستاشو بگ ریهرکسي به غ چون

 ...خبر نداره ایجز باران کسي ازاحساس من به پر به

 ....تونستمیبگم ولي من نم ایباران ازم خواسته بود که همه چي رو به پر بارها

 .... با گفتنم حالش بد بشه دمیترسیم

 ...دادمیخودمو بهش نشون م دیخوب بشه با ایاالن که قرار بود پر ولي

 ....وبهشون حالت دادم دمیو سشوار کشاول موهام عیسر

 دوش هیو با ادکلنم  دمیمشکي پوش نیلباس مشکي جذب به همراه ج هی بعد

  .... گرفتم حسابي
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 .....رو تنم کردم ديیکت تک پوش سف ودرآخر



 

 ...به خودم کردم خوب شده بودم نگاهي

 ....ن بودناومدم همگي آماده شده بودندومنتظر م رونیاز اتاق ب عیسر

 ...خودم برم نیگرفتم با ماش میتصم

 ....خودشون شدن وجلوتر از من حرکت کردن نیهم سوار ماش نایباباا

 ....افتاد نیبشم نگاهم به پشت صندلي ماش نمیسوار ماش خواستمیکه م نیهم

 ....بودم پشت صندلي جا مونده بود دهیخر ایکه بابت خبر خوش پر نيیریش

 ...ابت هواس پرتي هردومون نشستاي روي لبم ب خنده

 ....گل بخرم ایگرفتم براي پر میتصم

 ....دیبابا هم رس نیکه هم زمان با من ماش دمیرس نایدر عمو هیجلو نیم ??از بعد

 Forwarded from ??BAHAR ?? []??پارت 

 شدم همزمان سه تا کله سمت من ادهیپ نیاز ماش نيیریبا دست گل و ش وقتي

  ..دیچرخ
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 ...موفق نبود ادیخودشو گرفته بودتا نخنده ولي ز هیجلو ليیخ باران

 ....کردنیومامان مشکوک نگاهم م بابا

 پامون ریکه ز دییخوایببرم گفتم بهزاد: نم نیجو به وجود اومده رو از ب نیا نکهیا براي

 ...سبز بشه علف

 ....نیتاصبح منو نگاه کن نجوريیهم دییخوایم

 ..گهید دیزنگوبزن

 ....چشم غره اي بهم رفت وزنگ خونه رو فشار داد مامان

 ...در خونه باز شد دینکش هیثان به



 

 ور کلي دلم واسش تنگ نیبعد ظهر به ا نیاز هم نمیرو زود بب ایداشتم پر دوست

 ....بود شده

 ...بودن سادهیي عمو همه جلوي در به استقبالون وا خانواده

 ...ي گرمي کردبا مامان و بابا احوال پرس ایپر

 ....حواسش به من نبود اصال

 ....کردنیم هیبغل کرده بودن و گر گرویباران همد با

 ...نداشتم شویبي محل طاقت

 ....رهیبگ لیهم مارو تحو کيی گفتم

  ....اي کرد که تو دلم کلي قربون صدقه اش رفتم خنده
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 جا گذاشته نیتو ماش دییرو به دستش دادم و گفتم بفرما نيیریگلو با ش دست

 ...دیبود

 ...دیاون دسته گلو ند ولي

 که جا گذاشتم.... از کم فتادینم ادمی گفتيیلبخندي زدو گفت تو االنم نم فقط

 ....اوردمیدلم به درداومد ولي به روي خودم ن شیتوجه

 ...میروي مبل ها نشست همگي

 تیاذ ليیخ زیالیدبراش حتما تو  رمیرنگ به صورت نداره بم ایچرا پر دونمینم

 ....شده

 زنگ خورد میفکرا بودم که گوش نیتوهم

 ....حسابي قاطي کردم میتو گوش نیدوباره اسم نازن دنیباد

 ...حرفها بود نیولي اون سمج تر از ا زدمیرد تماس م زدیکه زنگ م هربار



 

 ... رفتم اطیشدم ولي با عذرخواهي به سمت ح اینگاه پر متوجه

 .....روبدم ير یکبیا نیجواب ا تا

 .... شدم اطیح داخل

 ....خوردیزنگ م کسرهی میگوش

 ادیحرف بزنه سرش فر نیاجازه بدم نازن نکهیدکمه ي اتصالو زدم بدون ا تیعصبان با

  ....دمیکش
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 .....يییییییی: مگه بهت نگفتم به من زنگ نزن لعنتبهزاد

 فتگ دهیکه مشخص بود حسابي..... ترس يیبا صدا نینازن

 ....نمیحتما تورو بب دیبهزاد ولي من با دی: ببخشنینازن

 ....نمینحستو بب ختیر خوادی: ولي من دلم نم بهزاد

 گمیباره که بهت م نیآخر براي

 .....دوست ندارم مزاحم زندگي من بشي کنمیدارم ازدواج م من

 ......يیییییییییدیفهم

 .....ش کر شدگفتم که مطمعنم گوش ادیآخر رو چنان با فر ديیفهم

 .....حقش بود گوشي رو با حرص قطع کردم .....لعنتي ولي

 ? 

 ... کنهی...حال خوش امروزم رو داره با کاراش خراب م شیي سر دختره

  ....عصباني بود ليیچهرم خ رفتمیطوري که به سمت خونه م نیهم

 106صفحه  

 ....د خونه شدموبالفاصله وار  دمیکش قیوچندتا نفس عم ستادمیدر ورودي ا جلوي



 

 ...نبود ایکردم خبري از پر يیرایبه پذ نگاهي

 .....هم اومده بود ایبرد

 ...شدم وبهش سالم کردم کشینزد

 کردي بهزاد پی:سالم خوشتایبرد

 کو؟؟؟؟ ایپس پر دمیاي کردم و رو به باران با لب خوني پرس خنده

 ....چشم وابرو اشاره اي به آشپزخونه کرد با

 ...وداخل آشپزخونه شدمبهش زدم  چشمکي

 ....دیکشیبو م قیدسته گلي رو تو دستش گرفته بود وعم ایپر

 ... شده بودم رهیخ باشیرخ ز میکه به ن نطوريیهم

 زدیخوشگلي م لبخنداي

 .... شد میلحظه حسود هی

 از حسادتم به خنده هاش گفتم لپاش گل انداخت ) اوخي( وقتي

 .....ردم دسته گل منهدسته گل توي دستش نگاه کردم فکر ک به

  ...نبود ولي
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 ست قهیخوش سل ليیاي به دسته گل توي دستش کردم و گفتم پرهام خ اشاره

 دهیکه گالي قشنگي خر نمیبیم

 ....لحظه پکر شدم هیواسم اورده  ایگفت برد وقتي

 م؟؟یداداش ما هم جنتلمني بوده واسه خودش ما خبر نداشت نی....اههه

 بودم ایتو فکر کاراي برد طور که همون

 :گفت ایپر



 

 ....گهید میبر ایداداشي ب عهههههه

 .....روم ختنیسطل آب جوش ر هیانگار  ایحرف پر نیا با

 ....گفتم : به من نگوووووو داداشي تیداغ کردم با عصبان حسابي

 .... وچندقدمي به عقب رفت دیداد من ترس با

 ....بود که حسابي جا خورده معلوم

 ......من به آشپزخونه اومدن ادیحال همه به خاطر فر ندرهمو

 ...کردنیتعجب نگاه م وبا

 چه خبره؟؟؟ نجااایا د؟؟؟؟یبا تعجبي که تو صورتش معلوم بود پرس پرهام

 ...بشه نجوريیا خواستمینم دیناباوري رو به جمع گفتم: ببخش با

  ...قدم هاي بلند از کنار همه گذشتم وبا
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 ....نیرسوندم و خودمو پرت کردم تو ماش نیدمو به ماشخو عیسر

 ....خاک بر سرمن وااااي

 ....کردم نیهمچ چرا

 نشون بدم؟؟؟ درست اون روزي که ایخودمو تو چشم پر خواستمیجوري م نیا

 بود؟؟ خوشحال

 ...کردم ...وااي خدااا جون خراب کردم خراب

 بهت بهزادزدم اه ه ه ه.....لعنت  ادیکسم فر نیتر زیعز سر

 ....کنهی....اصاالااااا....بهم توجهي نمگهید حاال

 ...پل هاي پشت سرم رو با دستاي خودم خراب کردم تموم

 دفعه به خودم اومدم هی



 

 ??ها از اونجا دور شدم.... پارت کیالست غیرو روشن کردم وبا ج نیماش

 .....رمیکجااا دارم م دونستمینم روندمیرو م نیماش اديیسرعت ز با

 ...خودمو خالي کنم خواستمیم فقط

 ....دمیکوب نیخشم چند تا ضربه ي محکم رو فرمون ماش از

 .....درد گرفت ولي مهم نبود دستم

  ...که نگرانم شدند دونستمیبلند شد م میزنگ گوش صداي

 109صفحه  

 ...توجهي بهش نکردم ولي

 از رو تیاناعصابم خرد شده بود گوشي رو با عصب گهیباري زنگ خورد د چند

 ...برداشتم نیماش داشبورت

 ....کنه رونیبخوام که گورشو از زندگي ب نیخدا من به چه زبوني از ا ااااااي

 .....دارهیدست از سر من برنم چرا

 عصباني بودم ليیخ

 ....ایاز کارم با پر اون

 ...که دست بردارم نبود شیسر نیاز ا نمیا

 ...کنمکه حرصمو روش خالي  نیبهتر از نازن کي

 خواستمیگوشم کردم م کیرو نزد گوشي

 ...نذاشت حرفي بزنم نینازن زیکنم که صداي التماس آم دادیدادو ب سرش

 ...گفت: بهزاد توروخدا قطع نکن من تو رو دوست دارم کردیم هیدرحالي که گر نینازن

 ...کنيیم نجوريیا چرا

 ...گيیهر چي تو ماگه حرف هاي منو قبول نکردي اونوقت  میباهم حرف بزن ایب



 

 به من خوادیکنه چه حرفي م نیآخه ا دادمیفشار م نیمحکم رو فرمون ماش دستمو

  ...بزنه
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 ....شبي که من اصال حوصلشو ندارم اونم

 ...دمیکه سر عشقم داد کش شبي

 ...شمیپ ای: بهزاد تو روخدا بنیمنو به خودم آورد نازن نینازن صداي

 ....مزاحمت نشم گهید دمیخدا قول م به

 ...ایبارو ب هی نیا فقط

 ...فقط حرفامو باهات بزنم اونوقت هر جا خواستي برو من

 ...بگم زيینتونستم چ گهیالتماس تو صداش بود که د اونقدر

 : بود گفتم ادیفر هیشب شتریبلند که ب يیصدا با

 ....حالله من بدي اونوقته که خونت لیچرت و پرت تحو امیاگه ب نیبه حالت نازن واي

 ....هم زود آدرسو برام بفرست حاال

 ....روقطع کردم ومحکم رو داشپورت پرتش کردم گوشي

 ..... شدم ادهیپ نیحرص پامو رو ترمز زدم از ماش با

 .....دمیدادم وکالفه دستامو به موهام کش هیتک نیماش به

 ...شد نجوريیامشب چرا ا ایخدا

 ....نهیاش بباصرار داره منو به چشم داد ایپر چرا

  ..امینم ایمن چي کم دارم که به چشم پر مگه
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 ....دوسش دارم ليیکه اونو خ من



 

 ....خدااا کمکم کن اي

 .....اومد میلحظه صداي اس ام اس گوش نیهم تو

 ...امیکه م گفتمینم نیاصال به نازن کاش

 .....ي دختره

 ....دم به سمت آدرس رفتمش نیاي نداشتم باحالي خراب سوار ماش گهیي د چاره

 ? 

 ....دمیداده بود رس امیپ نیجلوي دري که نازن نیم ??از  بعد

 .....بود دیبا نماي سف کیساختمون ش هی

 .....از ساختمون برداشتم و زنگ خونه رو فشار دادم چشم

 .....حرفي بزنه درو برام باز کرد نکهیا بدون

 ....خونه رفتم نگیسمت پارک به

 اومد نییسور رو زدم که پاي آسان دکمه

  ....رو زدم ??داخل آسانسور انداختم وطبقه ي  خودمو
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 ...لحظه اي چشمامو روي هم گذاشتم براي

 .....رو از خودم رنجونده باشم ایکه من پر شدیباورم نم هنوزم

 ...ناراحته ليیکه از دستم خ مطمعنم

 ...به من وابسته بشه اونقدر بهش مهربوني کنم که اونم خواستمیم من

 .....زدم همه چي رو خراب کردم...لعنت بهت بهزاااد ولي

 ....اومدم رونیآسانسور چشمامو باز کردم و ب ستادنیا با

 ....حرف بزنم نیجدي با نازن ليیخ خواستمیم



 

 ...قدم هاي محکم خودمو به در رسوندم با

 ...م کردمصورت هیکه زنگ واحدشونو بزنم اخمي رو چاشن نیاز ا قبل

 ....واحد رو زدم در

 .....افتضاح درو برام باز کرد پیت هیبا  نینازن دینکش هیثان به

 ...شدیظاهر م نجوريیجلوي من ا ميیحر چیوقتي بدون ه شدمیمتنفر م ازش

  ....خوردیخفه کرده بود حالم داشت ازش بهم م شیخودشو با آرا کلي
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 ....بخندي زد که با اخم جوابشو دادمي چندشش سالم کرد ول هیافیق با

 ....برخورد کنم نجوريیکه توقع نداشت باهاش ا انگار

 ....تعارف کنه خودم داخل خونه شدم نکهیا بدون

 دادم هیروي مبل پرت کردم و سرمو بهش تک خودمو

 ...به سمت آشپزخونه رفت نینازن

 ...برگشت دنيیاز چند لحظه با شربت و نوش بعد

 ....خودمو روي مبل جابه جا کردم ادیه سمتم مب دمید وقتي

 ....که با چشم غره نگاهش کردم نهیکنارم بش ادیب خواستیم

 ...با چهره اي گرفته روي مبل روبه روي من نشست اونم

 .....باهاش راحت بودم شهیبرام مهم نبود وهم زایچ نیقبال ا درسته

 .....رو نداشتم میشکه دوباره با هم با نیعالقه اي به ا چیاالن ه اما

 !!!!!!شنومیاخم به چشماش نگاه کردم و گفتم : خب م با

 بخوري بعد با دنيینوش هیکه حسابي جا خورده بود گفت: بهزاد بهتره اول  نینازن

  ...میحرف بزن هم
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 ....گفتیداشت شرو..ور ...م گهید

 ومدمین نجااایردن او گفتم : من براي خو دمیموهام کش هیال تیبا عصبان دستامو

 ....چه زدوتر زرتو بزن که وقت ندارم هر

 ....دهیچشماش معلوم بود که حسابي از رفتاراي من ترس از

 ....زنگ خورد میحرفي بزنه که گوش خواستیم

 از کتم در اوردم مویرومو ازش گرفتم و گوش باحرص

 .....بود ایي برد شماره

 ....مبدونه که چرا اونجوري کرد خواستیم حتما

 .....بدم حیهمه چي رو توض نینازن شیاالن پ تونستمیمن نم ولي

 ...همون رد تماس زدم و گوشي رو خاموش کردم بخاطر

 .....کنهیبا پوزخند نگام م دمیبرگشتم که د نیسمت نازن به

 ? 

 نفر داري منو از خودت هیکه گفت:به خاطر اون  دمیپوزخندشو پرس لینگاهم دل با

  ..رونيیم
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 ....من باشي شیتا پ زديیبهونه اي زنگ م هیرفته هر روز به  ادتی نکهیا مثل

 ...من اشتباه کردم درست بهزاد

 ست کارهیچ ستیدختره ي عوضي که معلوم ن هیتو حق نداري منو به خاطر  ولي

 ....بزاري تنهام

 ....دمینفهم زيیچ گهید



 

 ایدر مورد عشقم پر نینازن وقتي

 ....کرد نیبودم پاک تر بود توه دهیاز هر دختري که دتا به االن  که

 ي جانانه اي خرج صورتش کردم.... اونقدر محکم زدم دهیبهش رسوندم و کش خودمو

 ....جاي انگشتام روي صورتش موند دویطرفي چرخ هیصورتش به  که

 درحالي که دستشو رو صورتش گذاشته بود گفت : واقعا واست متاسفم نینازن

 ....بهزاد

 ....کنيینفر دست روي من بلند م هیبدبخت شدي که داري به خاطر اون  ليیخ

 .... به نفس نفس افتاده بودم تیعصبان از

 اگه نیشو محکم گرفتم و گفتم : بب چونه

 .....نفره هینزدم داغونت کنم فقط به خاطر همون  االن

  ....بچرخوني فتیاسمشو روي اون زبون کث گهیبار د هیبه حالت اگه  واي
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 ....کشوندي نجااایبگي که منو تا ا خواستيیچي م نمیفقط زرتو بزن بب االنم

 خواستمیدرحالي که حاله اي از اشک تو چشماش جمع شده بود گفت : م نینازن

 بگم من با بابا حرف زدم بهت

 ...با ازدواج من وتو مشکلي نداره وحاضر شده کارخونشو به نامت کنه اون

 ...دوست دارم ليیتو رو خ من بهزاد

 ....به خاطر تو بابامو راضي کردم که کارخونشو به نامت کنه فقط

 ....شرط خودت بود ستین ادتی

 به بابات دیگفتم اگه منو دوست داري با نیروزي افتادم که به نازن ادی گفتیم راست

 ....کارخونشو به نام من کنه بگي



 

 نیوقت همچ چیکه باباش ه دونستمیم نداشتم اجيیاحت چیمن به پول اون ه ولي

 ....کنهینم کاري

 .....دست از سرمن برداره اون شرطو گذاشته بودم نکهیبه خاطر ا فقط

 ....کار شده بود نیاز شانس گند من باباش راضي به ا حاالهم

 هی کنمیکرد وگفت: بهزاد خواهش م کیتو فکرم خودشو بهم نزد دیوقتي د نینازن

 ... گذشته هاا ادیبه بمون  نجایا امشبو

 .... توي چشماش کردم نگاهي

  ....خواستن بود پراز
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 ....دستاشو دور گردنم انداخت و فاصله شو باهم کم کرد دمیجوابي نم دید وقتي

 ...آرومت کنم تونمیچرا امشب داغوني ولي من م دونمی: بهزاد نمنینازن

 ..بموني شمیکه امشبو پ خوامیم ازت

 .....دیحرفو زد روي پاهاش بلند شد وگونمو بوس نیا وقتي

 وسط نبود باهاش همکاري ایاگه پاي پر دیعکس العملي نشون ندادم شا چیه

 ....کردمیم

 ....حرفها بود نیاون سمج تر از ا ولي

 ? 

 : قولنی.... نازندیبه عقب هولش بدم که دستشو باال اورد وروي لبهام کش خواستمیم

 ....گذرهامشب بهت خوش ب دمیم

 ...عشق بازي کني تونيیتا صبح م رمیگیگاردي واسه ي تو نم چیه امشب

 .....بود نیحق با نازن دیشا دونمینم



 

 ....کردیاز ناراحتي امشبم کم م نیکمي بودن با نازن دیشا

  .... چشماش نگاه کردم توي
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 ....منو از توي چشمام خوند لبخندي روي لبش نشست تیرضا وقتي

 ....باز کرد رهنمویباال اورد و دکمه هاي پ تشودس

 .....به خودم چسبوندم نویپشت کمرش گذاشتم ونازن دستمو

 ...خوردیرو صورتم م نینفس هاي نازن حرم

 .....داغ کرده بودم ليیخ

 جلوي چشمام ایچهره ي پر کدفعهیببوسم که  نویاوردم تا لبهاي نازن نییپا سرمو

 .....شد ظاهر

 ...مامو گرفتجلوي چش خون

 ...شدت به عقب هولش دادم به

 ...از خونه خارج شدم عیبستم وسر رهنمویهاي پ دکمه

 ....رسوندمو سوارش شدم نیبه ماش خودمو

 باد کرده بود سرمو روي فرمون تیکه از عصبان يیپراز خون و رگها يیچشمها با

 ....گذاشتم نیماش

 ....نفس کم اوردم کردمیم احساس

  ؟؟؟ کردم کاریچ من
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 ...کردمیم انتیداشتم به عشقم خ من

 ...کنم انتیخ امیبه پر خواستمی....منه عوضي مآره



 

 کوبوندم که باعث شد زخمي بشه نیخشم سرمو چند بار محکم رو فرمون ماش با

 ....ادیب وخون

 ...کردمیم مونيیاحساس پش ليیخ

 ... دمینال باعجز

 ا؟؟؟یپر چرا

 ....فتمیروز ب نیاکاري کردي که به  چرا

 ... نيیبیمنو دوست نداري چرا عشق منو نم چرا

 ...ااایکه همه ي دخترها آرزوشونه با من باشن...چرا پر درحالي

 ....عاشقتم ليیمن که خ نيیبیگفتم :چرا منو به چشم داداشت م بابغض

 ...برادره هیاز  شتریتا االن متوجه نشدي که دوست داشتن من ب عنيی

 ....دیونم چکروي گ اشکي

 ....کشمیمن پا پس نم ولي

 ....ایپر جنگمیبرات م من

 .... توفقط مال خودمي جنگمیم ایي دن باهمه

 ? .... داغون آهنگي رو پلي کردم وبه سمت خونه راه افتادم باحالي

  ایپر
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 .... گذرهیم يیدو روزه از اون روز کذا االن

 دوروز از بهزاد خبري نشده ؟؟ نیا تو

 از دستش ناراحت نشدم ولي وقتي خبري ازم نگرفت حسابي دلخور ادیکه ز درسته

 ......شدم



 

 ... توقعي نداشتم نیهمچ هیدلمو شکوند ازش  ليیخ

 ... کردم کاریمن بهش چ مگه

 ...بود که بهش گفتم داداشي نیمن ا گناه

 نامربوط بهش گفتم... واقعا برام جاي تعجب داشت ایحرف زشت  مگه

.... 

 نمشی.... اگه ببکنهیشده حرصشو سر من خالي م گهید کيیعاشق دل خسته  آقا

 ... دمیبهش محل نم گهید

 ... رادمنش ایپر گنیمنم م به

 ...ارمیرو من جا م کيیکن آقا بهزاد حال تو صبر

 ... حال من خوشه زد تو ذوقم .... پسره کله خر رررر دید تا

  .... ده شدطوري که توي فکر بودم در اتاقم ز  نیهم
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 .... : بفرما داخلایپر

 ..خواهري کرديیم کاری: چ سایپر

 ... اي واسه فردا آماده

 لباسم بود که اونم پرهام زحمتشو دونهی، کار خاصي نداشتم ،  زمی: آره عز ایپر

 ... گرفت يیاز خوش شو دیکش

 میلمون بردنبا ادیم دیآماده باش که سع 9: پس واسه فردا صبح ساعت  سایپر

 .... شگاهیآرا

 .... به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم يیهوی...  زدیحرف م سایطوري که پر همون

 .... بغضي که ته صدام بود گفتم با



 

 .... شهیبرات تنگ م ليیدوست دارم دلم خ ليی، خواهر گلم ، خ پري

 الکي خودتو ناراحت نکن ونهیمنو از آغوشش جدا کرد گفت: د سایپر

.... 

 ... سفر قندهار رمیدارم م مگه

 عروسي هر شب کنار شمام بعد

 ..... رهیتنها تو خونه ي خودم حوصله ام سر م من

 .... میپاشو زود بخواب که فردا کلي کار دار االنم

  .... بوس خوشگل رو گونش کاشتم هیطور که بغلش کرده بودم  نی: همایپر
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 .... حالت خنده دار گفتم وبا

 واسه فردا شب که استرس نداري ..)خخخخخ( پري

 .....: زهر مارسایپر

 وقته از استرس در اومدم ليیبخواب به فکر استرس منم نباش ... من خ ریبگ

 ( خخخخ)...

 آرومي گفت ریشب بخ سای... پر دمیمي خند سایطوري که داشتم به حرف پر نیهم

 .... رفت

 جمع کمیکوچ فیبرداشتم و داخل ک ازمویمورد ن لیبه سمت کمدم رفتم وسا منم

 ...کرد

 ...معطل نشه ادیز ادیم دیفردا که سع تا

 .... استرس دارم خدا جون ليیي فردا خ واسه

 .... ادیخوشش م نهیمنو بب ایبرد عنيی



 

 .... بابا خل شدم رفت اي

 .. سمت تخت خواب خودمو پرت کردم روش رفتم

 ....رفتمبه خواب  کردمیطوري که به فردا فکر م نیهم

 ? 
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 ....بلندشدم ومدیم يیرایبا صداهاي بلندي که از پذ صبح

 ....به ساعت کردم نگاهي

 .... صبحه ??ساعت  واااااي

 ....مینکرده امروز کلي کار دار داریمنو ب سایچرا پر پس

 ...خواهرمه هیعروس ناسالمتي

 ....رونیاز اتاق اومدم ب دست و صورتمو بشورم نکهیرو از روم کنار زدم وبدون ا پتو

 ...کنننیهمه نگام م دمیکسي نبود سرمو چرخوندم سمت آشپزخونه که د يیرایپذ تو

 ....دهیچشون شده اول صبحي پرهام که داره درسته منو قورت م نایبابا....ا ااااي

 ....دی؟؟؟خوشگل ند هیانداختم تو سرم گفتم : هااا چ صدامو

 حرصم در اومده بود گهی.دهمه از خنده منفجر شدن .. هوی

 ...رو به من گفت: خودتو ناراحت نکن اجي پرهام

 ...میدیتو رو خوشگل ند درسته

 ....بغل داداشي ایبدو ب ولي

 ...آب به دست و صورتت بزن هیحداقل  ايیب نکهیقبل ا ولي

  ....میکه من وسواس دونيیم
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 ...خوشمزه گي پرهام حرصم گرفته بود نیا از

 ...داداش ما نیدل خجسته اي داشت ا چه

 ...بهزاد افتادم ادیداداش  گفتم

 .. ستیازش خبري ن چرا

 ....ارمیحسابي حالشو جا م نمشیتو عروسي بب امشب

 ... نه.....گناه داره داداشم ولي

 ....عاشق شده چارهیب

 ...ازش بد گفتم شبید چقدر

 خخخخ(...)خارمیتا از دلش درب کنمیحتما بوسش م دمشید اگه

 ...فکر خنده ام گرفت نیلحظه از ا هی

 ...خورهیعشقش بوسش کنم کلي حرص م هیجلو اگه

 کاري که با من کرد...)خخخخ( هیتالف نمیا

 ....: خوشگل که نبودي ...خولم شدي رفتدیسع

 ....خوريیتکونم نم ساديیاونجا وا دوساعته

 ...خنديیواسه خودتم م داري

. 

  ....میصبحونتو بخور که بر ایر ببرو دست و صورتتو بشو بابا
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 ....شده رمونید ليیخ نجوريیهم

 ...ادامه نده گهیرفتم که د دیچشم غره ي توپل به سع هی

 .)خخخخ(دیترس لیبدبخت خواهر زن ذل اونم



 

 ...شارژ بودم ليیامروز خ يیخدا

 ... رفتم يیرایپذ هیبهداشت سیازشون گرفتم به سمت سرو نگاهمو

 ....لحظه سکته ناقصو زدم هیکه شدم  يیتشودس داخل

 .... ها حق داشتن اونجوري نگاهم کنن چارهیب

 بود...)خخخخ( سادهیسمتي رفته بودو شاخ وا هیکدوم از موهام  هر

 ....اومدم رونیب عیدست و صورتمو شستم و سر زود

 ? 

 ...آشپزخونه شدم داخل

 ...نشسته بودن مشغول صبحونه خوردن بودن همگي

 .... بود لکسیر ليیکه خ سایپر

  ...اونه هینه انگار که عروس انگار
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 ..به جاش اضطراب گرفته بودم من

 ....کردیرو نگاه م سایشو به اوپن داده بود وپر هیبدبختم تک دیسع

 ...شدیکه آدم دلش واسش کباب م کردیجوري نگاش م هی

 ...گهیبابا ماله خودته د خب

 ...شهیت مرسما ماله خود امشب

 ..نخورش اونجوري

 ...کارا بلده نیهم از ا ایبرد عنيیگذاشتم  دیرو جاي سع ایلحظه برد هی

 شدم...)خخخ( زیمن امروز ه چقدر

 ..ختهیشوقي توي دلم ر هیبه خوب شدنم هست  ديیکه ام دمیوقتي فهم از



 

 ...کنم طنتیدارم ش دوست

 ...تو وجودم کم بود شهیکه هم زيیچ

 ....امیبه خودم م صداي مامان با

 ي؟؟ییدخترم معلومه کجا ای: پر مامان

 ....گهیصبحونتو بخور د زود

 ...سادنیبنده خداها بخاطر تو وا نیا

 عیکنم چند لقمه صبحونه خوردم وسر تشونیاذ نیاز ا شتریدوست نداشتم ب گهید

  ...آشپزخونه به داخل اتاقم رفتم از
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 براي عروسي آماده کرده بودم رو شبیکه د ليیلباسامو عوض کردم و وسا زود

 ...اومدم نییپا عیو سر برداشتم

 :پرهام گفت چرخوندمیچشم م يیرایکه توي پذ نجوريینبودن هم سایو پر دیسع

 ...شده رید ليی...تو هم زود برو که خ نیتو ماش رفتن

 ...نکن شیآرا اديیاي گفتم و خواستم که از در برم پرهام دوباره گفت : فقط ز باشه

 ...نمتینب گهیشب د ترسمیم

 ....)خخخخ(گمیخودت م بخاطر

 : گفتم دارهیبرنم اشیدست از شوخ طيیپرهام تحت هر شرا نیاز دست ا واي

 ....نکرده پرهام تو حواست به خودت باشه الزم

 ....بزني پیت نکهیخوشگلي واي به حاله ا شمیجور نیهم تو

 ...سوزهیواسه ي دختراي مجلس م دلم

 ...اومدم رونیدرو باز کردم و ب عیگفتمو سر نویا



 

 ...شیاخ

  ..رفتم اطیکردم و به سمت در ح تیاي از سر رضا خنده
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 ...منتظر من نشسته بودن نیتوي ماش دیوسع سایپر

 ..رو باز کردم و نشستم نیپشتي ماش در

 ديومیم گهیساعت د هی مونديیکردو گفت : م نیسرشو سمت عقب ماش سایپر

 :نگاهي کردو گفت نهیاز آ دیبگم که سع زيیچ خواستم

 ......حاال شما هر کاري دوست داري بکنشهیخانوم نوبت ما هم م ایپر

 ...ادیاون باجاناق بنده ب بزار

 ...میایاز خجالتتون درم ماهم

 ? 

 ...حرص به هر دوشون نگاه کردم با

 ....کردن من تیبه اذ کننیشروع م ننیبیتا منو م نایا

 جوره آشتي چیچون اگه قهر کنم برم ه دیادامه ند گهیبهتره که د دی: آقا سع گفتم

 ...کنمینم

 : لبخندي زدو گفت طنتیبا ش دیسع

  ...کنيیکارت چقدر مارو خوشحال م نیبا ا ایپر دونيینم
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 زد که دیمشت محکمي رو به بازوي سفت سع ایبشم پر ادهیپ نیخواستم از ماش تا

 ...هم آخش دراومد چارهیب اون

 ...گفت: چشمم روشن بعد



 

 .....ادیمن ن هیآبج که

 ..... تو خوشحال بشي تا

 :زود گفت چارهیبزنه که ب دیمحکم تو سر سع گهید دونهی خواستیم

 ....کردم خوشگلم غلط

 ..چي تو بگي هر

 ...امیمنم نم ادین ایاگه پر اصال

 .....هم جور کرده بودام گرفته بود خدا خوب درو تخته رو با  خنده

 ... دمیند لکسيیر نیصداي بلندي گفتم : من عروس دوماد به ا با

 ....گهید نیوفتیراه ب دیآقا سع بابا

 با صداي بلند من ساکت شدن....) جونم جذبه( هردوشون

 روند.... تو وسطاي راه شگاهیرو روشن کرد و به سمت آرا نیبالفاصله ماش دیسع

 ...کردیلبخوني م سایاشته بود واونو براي پراهنگ شادي رو گذ دیسع

  ....بودم دهیواي خداااا....چقدر خند اي
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 ...بود سایعاشق پر دیسع يییخدا

 ....دوست داشتنش بي حدو مرز بود واقعا

 ....بود دیهم مثل سع ایبرد کاش

 ...باهاش حرف بزنه دیاون اونقدر مغرور بود که آدم حتي مترس ولي

 ....کلش به چي خورده بود که واسم گل اورده بود دونمیم نمروز  اون

 ....دهیکاري بع نیهمچ ایآدم خشکي مثل برد از

 ....لحظه توي فکر رفتم هی



 

 .....ادیتنها به جشن م ایامشب برد عنيی

 اره؟؟؟؟یدوست دخترشم م ای

 نیاچه برسه به  رهیاصال سمت دختر جماعت نم ایبرد ادمهیکه من  يیتا اونجا ولي

 ....باهاش دوست بشه که

 ...کسو قبول نداره چیبشر اونقدر خودخواه هستش که ه نیا

 ...امیب ایامشب کلي به خودم برسم تا به چشم برد دیبا

 ...تونمینم گهیولي د کردمیاول از احساسم بهش انکار م دیشا

 ....دوست دارم ليیرو خ ایبرد من

  ...باشم نیکه براش بهتر خوامیم
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 ...)خخخ(شکنمیغولو م نیمن شاخه ا باالخره

 ...از فکر در اومدم میدیکه گفت رس دیصداي سع با

 .... میشد ادهیپ نیاز ماش سایپر وبا

 ...میرفت شگاهیکرد به سمت آرا سایکه کلي سفارش به پر دیاز خداحافظي از سع بعد

 ? 

 .....میشد شگاهیداخل آرا سایپر با

 ...کوبوندیم نیبود و پاشو هي روي زم روي صندلي نشسته خانومي

 .....کردیساعتش نگاه م وبه

 ....که زود سرشو باال اورد و ما رو نگاه کرد میسالم داد بهش

 زود ليیکه خ دیکنیکردوگفت: فکر نم ظيیچشمش به ما افتاد اخمي غل وقتي

 ...دیاومد



 

 بکنم؟؟؟ تونمیم کاریزمان کم چ نیبه نظرتون من تو ا نیکرد ریدوساعته که د االن

 شمیچي م هیباالخره  نیکه انگار نه انگار با اونه گفت: خودتونو ناراحت نکن سایپر

  ....گهید
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 ...میواسه گر نیایب نیآماده ش عیسري از تاسف تکون دادو گفت : سر خانومه

 ....میبه قسمتي که براي مکاپ بود رفت سایپر با

 سایرشروع کرد به درست کردن پ خانومه

 ........از شاگرداشم براي درست کردن من دست به کار شد کيیو

 .... کارش تموم شد میبود شگریدست آرا ریاز دوساعتي که ز بعد

 ...عقب برگشت وبه

 .... داره تیکه کامال از کارش رضا خوندمیچشماش م از

 ....نمیرفتم تا خودمو بب نهیسمت آ به

 .... ایخدا واااي

 ..ودمخوشگل شده ب چقدر

 آزاد روي شونه ام شویدرست کرده بود وبق ونینیخوشگل ش ليیموهامو خ باالي

 ...بود ختهیر

 ...هم کرده بود تیال شیآرا هی

 ....کارش حرف نداره يیخدا

 :که خانومه نذاشت و گفت نمیرو بب سایپر میخواستیم

 .... بهتره نجوريیاول لباسشو بپوشه بعد ....ا بزار

  .... ه ه اه



 

 133ه صفح 

 .....بد اخالقه ليیخ

 ....جمع کردم لمویازش گرفتم ووسا رومو

 منو به سایکه صداي پر گفتمیم راهی)بد اخالق( بدو ب شگرهیآرا نیلب به ا ریز داشتم

 ...اورد خودم

 ا؟؟؟ی: چه طور شدم پرسایپر

 ....دمیدونه فرشته جلوم د هیباال اوردم که  سرمو

 ....خوشگل شده بود ليیخ سایپر

 ...کش شده بود دیبگم که حسابي سع نجوريیا عنيی

 :رفت تو مخم شگرهیآرا نیکه بوسش کنم بازم صداي ا خواستمیجلوش م دمیپر

 ....شهیخواهرتون خراب م شیآرا کني؟؟؟یم کاریچ زمیعز

 ...نه االن نیبعد مجلس خواهرتونو بچلون بهتر

 ....نی...از دست ااوففففف

 ..... دیخندیم زیر زین رداشت به حرص خوردن م سامیپر

 ....زده شد شگاهیبگم که زنگ آرا زيیچ خواستمیم

 ....شد شگاهیداخل آرا دیسع قهیاز چند دق بعد

  ...جذاب شده بود چقدر
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 ....افتاد خنده ي خوشگلي کردو به سمتش رفت سایچشمش به پر وقتي

 دیرو بوس سایپر شونيیدادو سرشو خم کرد پ سایگل توي دستش رو به پر دست

 ...کشي زد دیهم لبخند سع سایپر



 

 خوردن...)خخخخ( ارویشرمو ح ناااای... اواااااااااي

 ...نگاهم کردن طنتیبه سمت من برگشتن و با ش سایو پر دیسع

 .... نگفتم بهت ایگفت: راستي پر سایپر

 ....حسابي پسر کش شدي توهم

 .....بازم من بلند فکر کرده بودم واي

 ....رفتن رونیب شگاهیخنده اي کردن و بعداز خداحافظي از آرا دوشون هر

 ....دنبالم ادیشد که اونا برن و من هم منتظر پرهام باشم تا ب قرار

 ? 

 ....که رفتن به سمت لباسام رفتم تا قبل از اومدن پرهام آماده بشم سایپر دویسع

  .... دمیلباسمو پوش عیسر
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 نبود به خاطر ازيین گهیبلند بود چون د نیلباسم آست که نیبودم از ا خوشحال

 ... توي دستم خجالت بکشم دستگاه

 هیداشت رو تنم کردم و يیمانتوي زرشکي که کال منجوق دوزي طال هیروي لباسم  از

 ....دمیمشکي پوش ریمشکي با شال حر نیج

 .....زده شد شگاهیروي صندلي نشسته بودم که زنگ آرا منتظر

 ...پرهامو منتظر نزارم نیاز ا شتریشدم تا ب بلند عیسر

 ....دمیرو د ایپرهام چهري برد هیکه درو باز کردم به جا نیهم

 ....خداااا ....باز پرهام بد قولي کرد اي

 ...بهش کردم نگاهي

 دادیخوب نشون م ليیشو خ نهیبود که عضله هاي س دهیجذب پوش دیسف رهنیپ هی



 

 .... 

 مشکي تنش کرده نیج هیرو داشت با  ديیي سفکت مشکي هم که خط ها هی

 ....بود

 ......قشنگ درست کرده بود ليیمدل خ هی موهاشم

  ....شده بود ریجذاب و نفس گ ليیخ
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 ژست هیاونم داره با  دمیلحظه به خودم اومدم د هی کردمیجوري که نگاهش م نیهم

 ......کنهینگاهم م خاصي

 ...دینگاهش دلم لرز از

 ....کردیچشماش تمام اجزاي صورتمو کناکش م با

 .....دمیخجالت کش ليیخ ایي برد رهینگاه خ نیا از

 خانوم ایسرفه ي مصلحتي کردم که به خودش اومدو گفت : سالم پر هی

 .... : سالمایپر

 ...پرهام شمارو به دردسر انداخته نیباز ا شرمنده

 .... : نه چه زحمتيایبرد

 ... دنبالتون امیت من بشلوغ بود ازم خواس سرش

 .....میهم اگه کارتون تموم شده بهتره که بر حاال

 ....میبر میتونیوقته تموم شده من آماده ام م ليی: اره کارم خایپر

 ...میرفت سشیجنس نیبه سمت ماش ایبرد با

 .....دیچیپ مینیکه شدم بوي ادکلنش تو ب نشیماش سوار

  ... مدیبوي ادکلنش رو نفس کش قیبار عم چند
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 ...شد وبه سمت باغي که عروسي اونجا بود روند نشیسوار ماش ایبرد

 ....فقط نگاهش به جلو بود زدیحرف نم اصال

 ....کردیبود که جذاب ترش م شیشونیاخمي روي پ هی شهیهم

 ..... ي از خود راضي پسره

 ......نگفت چيیه

 !!!!!که چقدر خوشگل شدي نگفت

 .... خوردید با حرفاش مغز آدمو ماالن بهزاد بو اگه

 ....تا اونجا منو ببره خوادیم نجوريیهم نیا نکهیمثل ا نه

 ....دیببر نجوريیکه تا اونجا منو ا دیخوایسمتش کردم و گفتم نم رومو

 ه؟؟؟ی: منظورتون چ دیکه متوجه حرف من نشده بود پرس ایبرد

 ....دهیبع ایاز آدم باهوشي مثل برد اووف

 نشیدستمو سمت پخش ماش خواستیه با نگاهش از من جواب مک نجوريیهم

 ....واهنگ رو پلي کردم بردم

  ....بود چيیولي بهتر از ه دیرسیآهنگاش به آهنگهاي شاد بهزاد نم درسته
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 ...انگار تازه متوجه منظورم شده بود دیوقتي کارمو د ایبرد

 .....وختگوشه ي لبش نشست و نگاهشو به سمت جلو د لبخندي

 ...میدید نمیخنده ي ا مویخدا نمرد اي

 ...تا اونجا حرفي نزدم گهید

 ...زدیکه اصال حرف نم اونم



 

 ....کردیو نگاهم م گشتیهر از گاهي به سمتم برم فقط

 ...میدیبه باغ بزرگي رس نیم ??از  بعد

 ? 

 .....شدم ادهیپ ایبرد کیش نیماش از

 به سمت باغ برم يیتنها خواستمیم

 :با اخمي که روي صورتش بود گفت ایردب که

 !!!!میکن با هم بر صبر

 .......خب مثل آدم بگههینجوریچرا ا نیا

 ..ازش ترسهیآدم م کنهیم اخم

  .....دادمیاصال محلش نم زدیحرف م نجوريیاي باهام ا گهیکس د اگه
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 !!!امیکوتاه م ایکه چرا در برابر برد دونمینم ولي

 ....که خودشو بهم رسوند وبا هم به سمت باغ رفتم بهش کردم نگاهي

 ....بزرگي بود ليیخ باغ

 ......هیمهمون اومده بود اونقدر شلوغ بود که اصال معلوم نبود کي به ک کلي

 ...میفتیشونه به شونه ي هم راه م ایبابرد

 ...بود ایبه برد حواسم

 ....بود دهیورز کلشیه چقدر

 ...و جذاب بود پیخوشت شهیهم مثل

 ......کيیمحکم خوردم به  دفعهیکه  کردمیبهش نگاه م نجوريیهم

 ....دراومد وآخم



 

 ....روي صورتم گذاشتم وچشمامو بستم دستمو

 .....دردم اومده بود ليیخ

 ....باز کردم چشمهامو

 کنم که بهزاد رو جلوي دادیبال رو سر من اورده دادو ب نیسر اون کسي که ا خواستمیم

  ...دمید چشمم
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 ... اوخي

 .......شده نجوريیچرا ا نیا

 ......الغر شده چقدر

 ....براش سوخت دلم

 ....بهش بگم که اون زودتر به حرف اومد زيیچ خواستمیم

 ....: سالم خانوم خوشگلهبهزاد

 ....ديیگندگي رو ند نیحواست کجاست؟؟؟ منه به ا معلومه

 ... شدي درست خوشگل

 ....ور اون ور باشه نیه احواست ب ستیقرار ن ولي

 ...خورده جنبه شو داشته باش هی

 ...داشتیدست از شوخي هاي بي مزه اش برنم نجاهمیدراومده بود ا حرصم

 ....دمی: من تو رو ندگفتم

 ..... کرديیحواستو جمع م دیتوبا ديیکه منو د تو

 ...به عروسي زدي داغونم کردي دهینرس

 ...و روبه بهزاد گفت : کم چرت و پرت بگوو نذاشت ایبگه که برد زيیچ خواستیم



 

 کجاست؟؟؟ پرهام

  ...امیپسر عمه ست منم دارم از اونجااا م مانیپ شی: پبهزادگفت
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 ...کلي ذوق کردم مانیاسم پ دنیباشن

 ...هم بود امیپسر عمم بود هم بازي بچگ نکهیاز ا ریبه غ مانیپ

 ....هوامو داشت شهیهم نمایپ کردیم تیموقع که بهزاد منو اذ اون

 .....اومده مانمیبهزاد؟؟؟؟؟ پ گيیروبه بهزاد گفتم: راست م باخوشحالي

 !!!ششیمنو ببري پ شهیم االن

 لبخند روي لبش نشست ودستشو روي چشمم هی دیوقتي خوشحالي منو د بهزاد

 ...بانوووو لیوگفت: با کمال م گذاشت

 نداشت ایکمي از برددست  پيیبهش کردم بهزاد هم از خوش ت نگاهي

... 

 به من بگي ...نه؟؟؟؟ زيیچ هی دیازش گرفتم و گفتم : تواالن با نگاهمو

 ....داد، قهر کردن، خبري نگرفتن ش،یکه گفتم: چند روز پ زدیم جیهم گ چارهیب اون

 بگم؟؟؟؟ بازم

 ? 

 .....اون حرف رو زدم وقتي

  ..کردیباشه نگاهم م مونیپش زيیکه از چ انگار
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 ...شد کیرو کم کرد وبهم نزد نمونیچند قدم بلند فاصله ي ب با

 ....چشماش نگاه کردم توي



 

 ....پر از غم بود چشماش

 ....نبود شهیمثل هم نگاهش

 ...کردیتموم اجزاي صورتمو نگاه م باحسرت

 ....تا حرفي بزنه ارهیداره به خودش فشار م ليیکردم خ احساس

 ..نزد ولي

 ...ایپر خوامیون شب ازت معذرت مگفت : بابت ا فقط

 ...اونجوري بشه خواستمینم

 ..... نمیبب فیبهزاد رو ضع نیاز ا شتریتونستم ب نمي

 ......ستمیبهزاد فکر کنه از دستش ناراحت ن نکهیا براي

 ....ماچ آبدار از گونش کردم هیکردم و  کیخودمو بهش نزد دمیاونو بخش و

 ....کننیبا چشم هاي گردشده نگاهم م ایبرد بهزاد و دمیبه خودم اومدم د وقتي

 : بلند شده بود گفت بایکه تقر يیبود رو به بهزاد با صدا ختهیکه حسابي بهم ر ایبرد

 ...نیایشما هم ب مانیپ شیپ رمیدارم م من

  ....از اونجا دور شد عیگفت وسر نویا
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 ....گهید دمیکرد خب بابا داداشمو بوس نجوريیچرا ا ایبرد

 صداي شاد بهزاد باعث شد که به سمتش دفعهیکه  کردمیبه رفتنش نگاه م داشتم

 .....برگردم

 .....: به به چه بوسه ايبهزاد

 .....اره؟؟؟تیخواستگار امیمنو خر کني که ب نجوريیا خوايیم

 .....تو دل ما جااا داري شمینجورینترس خانوم خوشگله شما هم ولي



 

 که دهیخانوم خوشگلي مثل شما بع هیکه گفت از  کردمیباز بهش نگاه م بادهن

 ....اونجوري باز بزاره دهنشو

 ....دهیخدااااچقدر باحرفاش حرصم م واي

 ....سوژه ي آقاااااا شمیم کنمیکه من م هرکاري

 ...که توي مجلس تنهاش بزاري ستیگفتم : تو برو به عشقت برس خوب ن بهش

 .....سم بهش هستتمام گفت: نترس خودم هوا يیبا پرو اونم

 .....هم کم حسودي کن شما

 محکم کوبوندم رو پاش که با کمال دونهیشدم و با پاشنه ي کفشم  کینزد بهش

 :گفت يیپرو

  ...کوستیچه از دوست رسد ن هر
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 ...ساکت شدم الیگودز نیدر برابر ا گهید من

 ...جوابي داشت که بگه هی نیا گفتمیهرچي من م چون

 :برم که گفت خواستمیمو ازش گرفتم وبهش پشت کردم ماخم رو با

 ...مانیپ شهینگفتي ببرمت پ مگه

 ...میتا با هم بر سایوا

 ....نمیبب مانویکه از دستش دلخور بودم ولي دوست داشتم پ نیا با

 ...سمتش برگشتم ولي حرفي نزدم به

 ...با چند قدم بلند به سمتم اومد گمینم زيیچ دیکه د بهزاد

 ....گرفت ومنو به سمت مهمونا برد دستمو

 ? 



 

 ....داغ بود ليیبهزاد دستمو توي دستاي مردونش گرفت ،دستش خ وقتي

  ....هواسش به اطراف هم بود کشوندیکه منو به دنبال خودش م همونجور
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 کار چي بود؟؟؟ ولي اونقدر دستمو محکم گرفته بود که هر نیمنظورش از ا دونمینم

 .....رنیمنو از دستش بگ خوانیم کردیر مفک دیدیم کي

 !!!!هاااا شهیم ريیترم بگ واشیدرد گرفته بود گفتم : بهزاد  ليیخ دستم

 ...اون توجهي به حرف من نکردو به راهش ادامه داد ولي

 ...میرفت زيیبه سمت م میرد شد تیاون همه جمع ونیبا بهزاد از م نکهیاز ا بعد

 .... رفتیو کول پرهام باال م که داشت از سر دمیرو د مانیپ

 ...گفتینم زيیبدبختم چ اون

 ....چشمشون به ما افتاد میدیرس زشونیکه کنار م نیهم

 ..لحظه نگاهشون به دست من که توي دست بهزاد بود افتاد هیبراي  ایو برد پرهام

 ......دمیکش رونیدستمو از دست بهزاد ب کنهینگاه م ایبرد دمید وقتي

 ....اي کنه گهیر موردم فکر دنداشتم د دوست

 .... دیدیپشتش به مابود و اصال مارو نم مانیپ

 .....به سمتش رفتم و از پشت دستامو روي چشماش گذاشتم آروم

 ....جا خورده بود انگاري

 .....عفهی؟؟؟ من قلبم ض هیک نی:توروخدا بگمانیپ

  ...هاااااا رمیم رمیمیم شمیجوني ناکام م اول
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 ....فرشته پشتته دونهی ستین والیگفت: نترس ه مپرها



 

 وقتي چشمش به من افتاد دیبه سمتم چرخ عیسر مانیحرفو زد پ نیپرهام ا وقتي

 ....منو تو آغوشش گرفت محکم

 ...هنوزم آدم نشدي مانیگفتم : پ بهش

 ....کنيیمثل دخترااا رفتار م بازم

 هاااا ستیقدر احساساتم خوب ن نیا بابا

 : محکم زد تو سرم گفت دونهیحرفو زدم خودشو ازم جدا کردو  نیا وقتي

 ... زنيیحرفو م نیتو هم هنوز آدم نشدي که ا پس

 ...چسبونيیعنگ دختر بودنو به من م نجوريیا ادیمن بدم م دونيینم مگه

 شده؟؟؟ نجوريیام گرفته بود امروز چرا ا خنده

 ....زد تو سرم کيیهم  کيی نیزد دماغمو داغون کرد ا کيیداخل مجلس نشدم  هنوز

 کنه)خخخ( ریبه بعد رو به خ نیاز ا خدا

 :گفت دیوقتي خنده ي منو د مانیپ

 !!! کنم کار ساز نبوده فکر

  ....دستشو گرفت و گفت: زدي نزدي ایبزنه توسرم که برد گهید دونهی خواستیم
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 ....مثال داماده دیسع شیپ رمیکه گفت: من دارم م کردمینگاه م ایتعجب به برد با

 ....نیایهر چه زودتر ب شماهم

 .....پوزخند معناداري زدورفت هی شدیداشت از کنارم رد م وقتي

 ? 

 نشم صلوات...)خخخ( وونهیامشب د نایخدا من از دست ا اي

 .... از بهزاد اون



 

 .....آقااااا نیاز ا نمیا

 ....دهیرفتارا بع نیا ایاز برد واقعا

 ... دیخندیم زیر زیدوختم که داشت ر مانیرفتم وبه پگ ایاز برد نگاهمو

 ....کردیخوشمزگي م کرديیمثل بهزاد ول م نمیدر اومده بود ا حرصم

 ....گذاشته بود ریتاث نمیبا بهزاد رو ا نيیهمنش اثرات

 و مشت محکمي رو به بازوي دیعجز به پرهام نگاه کردم که انگار از نگاهم فهم با

 ...شو خوردزد که اونم خند مانیپ

 ....دلم خنک شد شیآخ

  ن؟؟یدیگفتم: کي رس مانیپ روبه
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 .... شی: دوساعت پمانیپ

 گشتیدربه در دنباله تو م مامانم

 .....تنگ شده بود ليیاسم عمه کلي ذوق کردم دلم براش خ دنیباشن

 ....تا لباسامو عوض کنم رفتمیم دیبا دمیعمه رو مي د نکهیاز ا قبل

 .... نیکه اومد نیشحالم از ا: خوگفتم

 .... نمیعمه رو بب امیتنگ شده من برم لباسامو عوض کنم بعد ب ليیبراي عمه خ دلم

 ......باغ شلوغهامیتا باهات ب سای: وابهزاد

 ....شما برو هواست به عشقت باشه رمیخودم م ری: نخ ایپر

 ....هر سه شون دور شدم شیاز پ عیبهزاد حرفي بزنه سر نزاشتم

 ....دمیها رو باال رفتم وبه اتاقي رس پله

 ...مانتوي تنم رو دراوردم عیکردم وسر دروباز



 

 .....رفتم و نگاهي به خودم کردم خوب بودم نهییسمت ا به

 ....دمیدیرو م دیو سع سایاول پر دیاومدم با رونیازاتاق ب عیسر

 .....اومدم وبه سمت باغ رفتم نییپله ها پا از

 دنی.... چقدر از دزدنیر هم نشسته بودن وبا عشق باهم حرف مکنا سایو پر دیسع

  بردمیصحنه لذت م نیا
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 ....خوشحال بود خنده از رو لباش نمي افتاد ليیکه خ دیسع

 باهاش شوخي کنم)خخخخ( گفتیم طونهیش

 ....گفتم کیبهشون رسوندم و بهشون تبر خودمو

 ....د شد رفتبلن سایاز کنار پر دیسع قهیاز چند دق بعد

 ....بغضي به سمتم برگشت هینشستم که با  سایپر شیپ رفتم

 : خواهرم تو اون حالت منم بغض کردم گفتم دنید با

 ..شدي نیچرا همچ سای...پرعههههه

 ...بود خی ليیگرفتم خ دستاشو

 ...نگران شدم گهید

 .....شدي نجوريیخواهري بهم بگو چرا ا خب

 ..... اضطراب دارم ليیراستش خنگاهي بهم کردو گفت :  سایپر

 .....کنمیاز ترس سکته م دارم

 ...بدونه زيیاز ترسم چ دیسع خوامینم

 که اشک از چشمام دمیانقدرخند دمیاز خنده ترک هوی سایحرف پر نیا دنیشن با

 ...دراومد



 

 :دستمو پس زدو گفت کردیکه با بدجنسي نگاهم م سایپر

 .....شهیشما هم منوبت  میکردیباش با کي دردو دل م منو

  ....خوابهیشتري که در خونه ي همه م نیا
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 ....سمتمون انیبچه ها دارن م دمیخنده که د ریحرفش زدم ز نیبا ا دوباره

 ? 

 ....به سمتمون به زور جلوي خندمو گرفتم انیبچه ها دارن م دمیکه د وقتي

 .....ساینکشتت پر خدا

 ......بغض کرده رهیما م شیره از پدا نکهیبه خاطر ا دیکردم شا فکر

 .....بوده گهید زیچ هیخانوم بغضش واسه  نگو

 )خخخخ(دیسع چارهیب

 ....ساکت شدم ایجور که به زور جلوي خندمو گرفته بودم با صداي جدي برد نیهم

 ....دیخندیبلند م نقدریا ستیخانوم خوب ن ای: پرایبرد

 ......گمیخاطر خودتون م به

 ...که در حال رقص بودن دوخت تيینگاهشو به سمت جمع حرف نیاز ا بعد

 ....تعصبي هم شد؟؟؟؟چیکردم...اخمو بود که ه کاری....مگه من چوااااا

  ....رمیگیاز کسي اجازه نم دنمیتشر بهش گفتم : من براي خند با
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 حرفو زدم با اخم به سمتم برگشت که از ترس آب دهنمو به زور قورت نیا وقتي

 ....دمدا

 ....دیشیاون وقت متوجه منظورم م دینگاه به اطرافتون بنداز هیگفت: اگه  ایبرد



 

 تعصبي نقدریآقاي مغرور ا نیچي باعث شده که ا نمیبه اطرافم کردم تا بب نگاهي

 ....بشن

 که حسابي مشروب خورده بودن وتوي حاله دمیکه چرخوندم چند تا پسر رو د سرمو

 ..... نبودن خودشون

 ...دنیخندیهرسه شون به سمت من بود که با لبخندي چندش به من م نگاه

 ..... شده بود ایبهزاد هم تازه متوجه حرف برد انگار

 .....خواستم حرفي بزنم بهزاد به سمت همون پسرا رفت تا

 ....فتهیم فتهیب دی...االن اون اتفاق که نباکارکنمیخدا ...حاال چ واااي

 .... غلط کردن افتاده بودم به

 ....که نتونستن رنیمي خواستن جلوي بهزاد رو بگ ایو برد پرهام

  ....شد ریاونا شد و باهاشون سخت درگ کینزد بهزاد
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 ..... همه جمع شدهدادیم کیو فوشاي رک زدیداشت به قصد کشت اونارو م عنيی

 ...... بودن

 ....رهیبهزاد رو بگ هیجلو تونستیکس نم چیه

 ...رحم نکرد واونو به سمتي حولش داد دهمیرفت که به سعبه طرفش  دیسع

 ...بدي شده بود ليیخ اوضاع

 ....کردیبغلش کرده بودو آرومش م دیکه سع کردیم هیگر سایپر

 ....خودم لعنت فرستادم به

 .....دونستمیمقصر م خودمو

 بلند بهزاد ادهايیولي بعضي ها به خاطر فر میفاصله داشت ليیبا مهمونا خ دیشا



 

 .....کردنیشده بودن و نگاهمون م کمونینزد

 ....شب خواهرمو خراب کردم نی...بهتر واااااي

 ...به سمت بهزاد رفتم ستیکس کاري ساخته ن چیاز دست ه دمید

 .....کردم که جوابمو نداد صداش

 .....زدیرو با مشت و لگد م پسره

 ....کنشدم واز پشت بغلش کردم و گفتم بهزاد جون من تمومش  کشینزد

  ....کنمیم خواهش
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 .....وبه سمت من برگشت دیوقتي متوجه من شد از پسره دست کش بهزاد

 ? 

 .....زدینفس نفس م تیاز شدت عصبان بهزاد

 .....پر از خون بود چشماش

 ......گردنش متورم شده بود رگ

 ....بودم دهیند نجوريیوقت بهزاد رو ا چیه

 .....جمع رو پراکنده کنه کردیسعي مکه تازه اومده بود  مانیپ

 از مستي در اومده بودن وبا ادیتا پسري که بهزاد زده بود، بخاطر کتک هاي ز ? هر

 .....شدنیخراب داشتن از کنار ما رد م حالي

 کارت رو بد پس نیا هیرو کرد به بهزاد و گفت: تالف شدینفري که داشت رد م نیاخر

 ....منتظرم بااااااش ديیم

 دستامو دور کمرش حلقه کردم که عیبه سمتش هجوم ببره که سر خواستیم بهزاد

 : گفت ادیفر با



 

 ... به چاااااااااک بزن

  ....حرکتي نکرد چیه گهیود
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 .... دیکه بهزاد رو بغل کرده بودم احساس کردم بدنش لرز نجوريیهم

 ...بود ادیز تیاز عصبان دیشا دونمینم

 .....ز دست بهزاد شاکي شده بودنحسابي ا ایوبرد پرهام

 .......به سمت ما اومدن شونیهمگ

 .... اومدم رونیبغل بهزاد ب از

 :بگم که پرهام گفت زيیچ ایبه برد خواستمیم

 .....کنيیداري چه غلطي م معلومه

 ...آدم به کشتن بدي نجایمونده بود ا کم

 ....تعجب به پرهام نگاه کردم با

 ... شدینم باورم

 ....زدیبا من حرف م نجوريیام بود که اپره نیا

 ....همه آدم نیا شهیپ اونم

 .... رفتاري نداشتم نیپر ا ز اشک شد از پرهام انتظار همچ چشمام

 : با حرص به سمتم اومد وشونه هامو محکم تکون دادگفت دمیجواب نم دید وقتي

  دي؟؟؟؟یتوام چرا جواب نم با
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 :هاي بلندش به اون پسرا گرفته بود گفت ادیبه خاطر فرگرفته که  يیبا صدا بهزاد

 ...نداره ريیتقص ایپر



 

 ....الشخور بودن اونا

 .... به بهزاد کردم و با چشمام ازش تشکر کردم نگاهي

 ...من کاري نکردم درسته

 ..کردیاونجوري شر م دیبهزاد هم نبا ولي

 .....هر دومون بود ریتقص دیشا

 ...ه خودم اوردمامان و بابا منو ب صداي

 ..... : خدامرگم بده مامان

 چه خبره؟؟؟؟ نجایا شده؟؟؟یچ

 ....دست هاي پرهام رو پس زدم وخودمو توي بغل مامان انداختم عیسر

 .... حرف بزنم تونستمیگرفت...نم میکه مامان رو بغل کردم گر نیهم

 .....دیپرس ایرفت وماجرا رو از برد ایبرد شیکه تازه اومده بود پ عمو

 ي محکمي به دهیکش هیبه سمت بهزاد رفت و  دیعمو همه چي رو فهم وقتي

 ...نیییهم سرشو انداخت پا چارهیزد که اون ب صورتش

 :که بلند شده بود رو به بهزاد گفت يیبا صدا عمو

  آررررره؟؟؟ دونه؟؟؟؟یچاله م نجاینظرت ا به
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 !!!!از جلوي چشمام گمشو

 با صداي بلندي گفت:بابا بایرفتاري رو از پدرش نداشت تقر نیهم انتظار چن ایبرد

 د؟؟؟یکنیم کاریچ

 ...رفتاري رو نداشتم نیاز عمو انتظار چن اصال

 ... به بهزاد نگاه کردم بادلسوزي



 

 ....من بود ریچي تقص همه

 ....بخاطر من دعوا کرد بهزاد

 .....از کنار ما دور شد عیبه من کرد وسر نيینگاه غمگ بهزاد

 ......و پرهام هم به دنبال بهزاد رفتن ایردب

 ? 

 بخاطر من خودشو به دردسر چارهیگرفته شده بود اون ب ليیرفتن بهزاد حالم خ با

 .....بود انداخته

 .....ومدیتمام به عمو نگاه کردم که داشت به سمتمون م هیدراومدم وبا دلخور ازفکر

 ...دروهم صدا کر  سایو پر دیشد سع کیبهمون نزد وقتي

  ....شدن کیي گرفته اي بهمون نزد هیافیبا ق سایو پر دیسع
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 .....که عمو حرف بزنه نیاز ا قبل

 جو به وجود اومده معذرت نیرو محکم بغل کردم و با بغض ازش بخاطر ا سایپر

 .....کردم خواهي

 :و گفت دیدستشو پشت کمرم کش سایپر

 .....زمیناراحت نکن عز خودتو

 ....نداشتي ريیتوتقص

 ....رو داشتم سایکه خواهري مثل پر کردمیمهربوني بهش کردم ،خدا رو شکر م نگاه

 :گفت سایو پر دیرو کرد سمت سع عمو

 ....کنمیجون من از طرف بهزاد از شما معذرت خواهي م عمو

 .....کلش باد داره اون



 

 .....نشیببخش شما

 !!!شادي گفت : خب عمو يیبا صدا دیسع

 .....دنیمهمونا که نفهم شتریي شده؟؟؟ بمگه چ حاال

 ..میستین ریهم از بهزاد دلگ ما

. 

 :زدو گفت سایبا شونه ش به شونه ي پر بعد

  ...نه خانومم مگه
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 ....هیمهمون هیوسطا تازه

 ...ما مونده رقص

 ...کردینگاه م دیبا عشق به سع سایپر

 .....دکر یبرخورد نم نجوريیاي بود ا گهیاگه کس د دیشا

 از کنار ما دور نایکرد که عموتشکري کرد و با بابا دییرو تا دیهم حرفهاي سع سایپر

 ....شدن

 .....عروس و داماد رو براي رقص دونفره صدا زد ارکستر

 ....رقص رفتن گاهیرو گرفت وبا هم به سمت جا سایدست پر دیسع

 ....کردمیبه خواهرم نگاه م باعشق

 ....دنیرقصیقشنگ وهماهنگ م ليیخ

 ....دستشو از پشت گذاشت رو شونم کيیفکرا بودم که  نیهم تو

 ...دمیکش فیخف غیج هیو دمیلحظه ترس هی

 .....دستشو گذاشت رو دهنم گفت: چه خبرته؟؟؟آرومتر عیسر



 

 ...مانهیدادم که پ صیصداش تشخ از

 .....دمیو عمه رو د مانیحرص به سمتش برگشتم که پ با

  ....دمو پرت کردم بغل عمه و کلي قربون صدقه ش رفتمخو عیسر اديیذوق ز با
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 :با اشکي که توي چشماش جمع شده بود گفت عمه

 دلم شم؟؟؟یپ ومديیچرا ن گردم؟؟؟یاز کي تو مجلس دارم دنبالت م دونيیم دخترم

 ....ذره شده بود هی برات

 :اي به گونه ي نرم عمم زدم و گفتم بوسه

 !!! عمه جون دیببخش

 .....نتونستم گهیاومد د شیمشکلي پ هیمنتها  شتونیپ امیب خواستمیم خداب

 .... : اشکالي نداره دخترمعمه

 .... گفتیم يیزایچ هیبابات  ایپر راستي

 .....قراره تو رو عمل کنن که هر چه زودتر خوب بشي گفتیم

 بابات راسته عمه جون؟؟؟ حرفهاي

 اشکي توي چشماش جمع ادیخوشحالي زکردم که از  دییسرم حرفهاي عمه رو تا با

 .....دیودوباره منو به آغوش کش شد

 ? 

 ......به سمتون اومدن سایو پر دیکه سع میعمه گرم صحبت کردن بود با

 .....دمیقشنگ رقص ایبغلمو گفت : پر دیذوقي پر هیبا  سایپر

  ...نیهر دوتاتون عالي بود زمی: اره عزایپر
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 ...دنیباران هم رس ا،ویبگه که پرهام ، برد زيیچ خواستیم سایپر

 ....صورتم کردم هینگاهم به پرهام افتاد اخمي رو چاشن وقتي

 ....ستادیرو کنار زد و روبروي من ا ایبرد دیوقتي اخم منو د پرهام

 خانوم خوشگلي با پرهام قهر کرده؟؟؟؟ هیکه  نمیبی: م پرهام

 هیداداشت جلو نیکردو گفت: اگه ا کیبهم نزد شتریندادم که خودشو ب جوابشو

 نه؟؟؟؟؟ ای بخشيیبگه غلط کرده شما اونو م همه

 ....اي کردم گهیبهش جوابي ندادم و سرمو سمت د دوباره

 ...!!!!!!که کالفه شده بود گفت : نه پرهام

 ...... بچرخونمت خوادیدوباره دلت م نکهیا مثل

 منو ببخشي ....اررررره تا

 ....ه پرهام اونقدر منو دور خودش چرخوند که حالم بد شداونروز افتادم ک ادی

 : دوباره حالم بد بشه فورا سرمو سمتش کردم و گفتم نکهیترس ا از

 .... بخشمیم

 ...شرطي هیبه  ولي

  گفت :هر شرطي باشه نگفته قبول زدیکه از خوشحالي چشماش برق م پرهام
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 ....ااااااایگفتم خودت خواست طنتیباش

 !!!! ترسونيی: بچه م رهامپ

 .....شرطت رو بگو

 با من برقصي...)خخخخ( دیبد جنسي گفتم :با با

 کلي دیرقصیم دیدیو هر کي ر و که م ادیخوشش نم دنیکه پرهام از رقص دونستمیم



 

 ...کردیم مسخرش

 بشه.....)خخخ( هیشرط رو گذاشتم تا پرهام حسابي تنب نیا خودم

 بگه که نذاشتم زيیچ خواستیشرط ،م نیاز ا ریبه غ انتظار هر چي رو داشت پرهام

 ..گفتم : مردو حرفش و

 ....گفتي نگفته قبول خودت

 ...نزن رشیز حاالهم

 .....کردینگاهش به پرهام بود وبا لبخند قشنگي نگاهش م باران

 ....نه ای کنهیکارو م نیبدونه پرهام ا خواستیکنم اونم م فکر

 بهش زيیو به سمت ارکستر رفت و چ دیوفي کشچاره اي نداره پ دیکه د پرهام

 ....گفت

  ...به سمت من اومد و دستشو دراز کردو گفت: بفرما مات مازل خانوم بعد
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 ....اي کردم ودستمو تو دست پرهام گذاشتم خنده

 .... گمیم تیگفت : از االن بهت تسل ایکه برد میرفتیم میداشت

 اي به سمتش برگشتم و چشم غره عیسر

 .....و لبخند خوشگلي زد اوردیرفتم که اونم کم ن بهش

 !!!شهیچقدر خواستني م دنيیبشر خند نیا ایخدا واااي

 ....... بودم دهیولي کلي بهش خند دمیرقصیپرهام م با

 ....ي مهمونا چشمشون رو به ما دوخته بودن همه

 ....بلد نبود اصال

 .....دخترا نگاهشون به پرهام بود تا به من شتریب



 

 ......کردیلبش هر چي فوش بود که نثاره من م ریز اونم

 ...بهزاد خالي بود جاي

 ...کردیبود کلي سوژه درست م اگه

  ??پارت
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 دمیکه با پرهام رقص نیاز ا بعد

 .....که چشمم به بهزاد خورد نمیبرم بش خواستمیم

 .....گرفته بود ليیخ چهرش

 ....به سمت من بود نگاهش

 ....رو گذاشت تيیکه ارکستر اهنگ ال کردمیبهزاد رو نگاه م تمداش

 .....جوونا درخواست رقص کرد واز

 .....رقص اومدن گاهیمهمونا زوج به زوج شدن و به جا همه

 ......رقص داد شنهادیاز پشت بهم پ يیکه صدا شدیمن م کیداشت نزد بهزاد

 ...دمیرو د ایسمت صدا برگشتم که برد به

 ....به من درخواست رقص بده ایبرد شدی.. اصال باورم نم. واااااي

 :دستشو به سمت من دراز کرد و گفت کنمیحرکتي نم دیوقتي د ایبرد

 .......بانوي مننیدیم افتخار

 .....که خنده ي خوشگلي کردو گفت : منتظرم کردمیباز نگاش م بادهن

 ....شهدرخواستي ب نیهمچ ایاز آدم مغروري مثل برد کردمینم فکرشم

  ....کنم کاریچ دونستمینم میکه از خوشحال من
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 ...کردم که دستشو دورکمرم انداخت کیقلبي ضربان گرفته خودمو بهش نزد با

 ....دستمو گرفت گشیدست د وبا

 .....ي پهنش گذاشتم نهیهم دست چپم رو روي س من

 ....خوشحال بودم ليیبدنمون خ کيیفاصله ي نزد نیا از

 .....نگاهش به من بود ایبرد

 ...کردیمسخ شده ها نگاهم م مثل

 صداي قلبشو حس تونستمیش گذاشته بودم به راحتي م نهیکه روي س دستمو

 ....کنم

 .....باال رفته بود ليیقلبش خ ضربان

 ..میدوتامون نفس کم اورده بود هر

 ...اونم صداي قلب منو بشنوه و ابروم بره دمیترسیم

 ....شده بود رهیمام اجزاي صورتم خبا لذت به ت ایبرد

 ...معذب بودم ليیخ رشینگاه خ نیا از

  ...اي کردم تا تو چشماش نگاه نکم گهیسمت د سرمو
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 همون نی... ااااي خدا....ارقصنیکه با هم م دمیکه چرخوندم پرهام و باران رو د سرمو

 ...کردیثار من موکلي فوش ن دیرقصیبا من م شیپ قهینبود که چند دق پرهام

 ....بازه ششین رقصهیکه داره با باران م االن

 ....چشمکي زد و نگاهشو به باران دوخت دیپرهام نگاه منو د وقتي

 .....نثار پرهام کردم يیدلم پرو تو

 محکم خورد بهمون که باعث شد از هم جدا کيی میرقصدیم ایکه با برد نجوریهم



 

 ....میبش

 ..هواسم نبود دیکه با کالفگي گفت: ببخش دمید که چرخوندم بهزاد رو سرمو

 .....گهیبهش زدم و گفتم : اشکالي نداره!!! هواست نبود د لبخندي

 ....دور شد اینزاشت ادامه ي حرفو بزنم با چهره اي گرفته از کنار منو برد بهزاد

 ....کردمیرفتنش نگاه م به

 ........دونمینم

 ...عادي شده بود ریغ ليیفتاراش خ، ر  زدمیدر مورد بهزاد م يیحس ها هی

 ...محکم تکون دادم تا فکرهاي اشتباهي نکنم سرمو

  ...بود رفت ستادهیکه اون ور باغ ا مانیهم ازمن معذرت خواهي کرد وبه سمت پ ایبرد
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 رو به سایو پر دیاز کلي رقص و شادي عروسي تموم شد و اخر مجلس سع بعد

 .... میبرد خونشون

 ... میدیکوفته به خونه رس و خسته

 ....سختي بود ليیخ شب

 ....داشتم زیالیبود که فردا هم د نجایا بدبختي

 دست و صورتمو شستم و خودمو رو عیو زود لباسامو عوض کردم سر دمیاتاقم رس به

 ....پرت کردم تخت

 ....افتادم اینگاه برد ادیلحظه  هی

 ...گوشه ي لبم نشست لبخندي

 پلي کردم و دراز میاهنگي رو از گوش هی عیفکر کنم سر زيیم به چدوست نداشت گهید

 .....دمیکش



 

 ...که تو آغوش خواب رفتم دمینفهم قهیا ز چند دق بعد

 ? 

 ایبرد

 ... چقدر سبک شدم شیآخ

  ... ماه بود حموم نرفته بودم هیکه  انگار
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 ه ي عروسي انتخابواس کیلباس ش هیحموم که در اومدم رفتم سراغ کمدم تا  از

 ... کنم

 ...که در اتاقم به صدا دراومد کردمیبه تن داشتم به داخل کمدم نگاه م حوله

 ه؟؟ی: ک ایبرد

 ... : من هستم داداشباران

 ....: چند لحظه صبر کن باران ایبرد

 ... لباس مناسب بپوشم بزار

 ... شلوارک طوسي برداشتم و تنم کردم هیاز کشو  نیهمون ح تو

 ... داخل ایب

 .... : با اجازه باران

 بابا داداش تو که هنوز آماده نشدي ؟؟؟ اي

 .... آخه میساعت همه منتظر تو هست سه

 : بهزاد آماده شده مگه ؟؟؟ ایبرد

 .... پرهام شی: کجاي کاري بهزاد از بعداز ظهر رفته پباران

  ....رفت نیکاري داشته باشن بخاطر هم دیشا گفت
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 ... باران : باش پس ما امیم گهیساعت د می..منم تا ن دیخوب شما بر ليی: خ ایبرد

 ...... فعال ایخودت ب نیتو هم با ماش میریم

 ... : باش .... فعالایبرد

 .... رفتن باران به سمت کمد برگشتم بعداز

 چشم به کت مشکي که خط هاي زدمیطوري که رگال لباس هارو کنار م نیهم

 ....... دداشت افتا ديیسف

 ... مشکي برداشتم نیج هیو  دیبلوز سف هیبا  بعد

 .... لباسم موهام رو به صورت خامه اي حالت دادم دنیپوش بعداز

 .... دوش حسابي گرفتم هیآخر با ادکلنم  ودر

 .... نگاه کردم نهیطوري که به آ نیهم

 .....لبخندي رو لبم اومد تیسر رضا از

 ..... شدم پیخوشت چه

 ..... گرفتم نهی....)خخخخ( چشم از آهیلیخ افتنیخترا پشتم راه ند امروز

 ....همه چي اوکي بود خوب،

 نیهارو بستم به سمت پسر خوشگلم رفتم ....)خخخخ( بابا همون ماش در

 ... گهید گمیم خوشگلمو

  ....براي خودش عروووووووسکي
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 ... خوشگلم شدم نیماش سوار

 ... به سوي عروسي شیپ



 

 .... رو پارک کردم و داخل باغ شدم نیورودي باغ ماش دم

 ومدنیکه داشتن به سمتم م دمیو بهزاد رو د مانیکه داخل شدم پ نیهم

.... 

 آخه چند وقت بود مانیهاشون سالم و احوال پرسي گرمي کردم مخصوصا با پ با

 ... بودمش دهیند

 ....دا کردبودم ....پرهام منو ص مانیطوري که گرم صحبت با پ نیهم

 .....سمتش رفتم به

 کردي ونهی.... داداش چه کردي ...همه رو د پیخوشت ايی: سالم آقا بردپرهام

 ( خخخخ)...

 ... اي نشدي هااااااا کهی: نظر لطفته داداش ...خودت هم کم تایبرد

 ....بودکه زحمتي داشتم برات نیکردن ا فی: راستي هدفم از تعر پرهام

 .... کنيینم فیاز آدم تعر تو الکي گمی: مایبرد

  !حرف حساب؟؟؟ شنومیم خوب
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 ...اگه ایدنبال پر شگاهیبابا ، با من کار داره .... قرار بود برم آرا نکهی: حرفم ا پرهام

 ... بري دنبالش ستین زحمت

 .... اي نداري گهیخوب امر د ليی: خایبرد

 ... جبران کنم داداش تیعروس شاللهی: نه ، ا پرهام

 ... کنمی: خواهش م ایبرد

 ... شده ریمن برم که حسابي د پس

 ...اس کن زود ... فعال میرو به گوش شگاهیآدرس ارا فقط



 

 هزارتا فوش نثارش کردم شدمیطوري که داشتم از پرهام دور م نیهم

... 

 ... بلند شد میکه شدم صداي اس ام اس گوش نمیماش سوار

 ... باز کردم آدرس رو خوندم اس

 ...شگاهیبه سمت آرا فتمر 

 ? 

 ... شدم ادهیپ نیاز ماش دمیرس شگاهیبه آرا وقتي

  ....سمت در زنگ رو زدم رفتم
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 .... در باز شد قهیچنددق بعداز

 ... جلوي در ظاهر شد ایطوري که نگاهم به در بود پر نیهم

 ...بود ایپر نیا شدینم باورم

 .... ... چقدر خوشگل شده بوداووووووه

 داشت تمام اجزاي صورتشو ناخواسته ريیچشم گ يیبایزل زده بودم ، ز بهش

 .... .... نه واقعا محشر شده بود نمیداشتم بب دوست

 ....دادمیدختري محل نم چی!!که تا به امروز به ه ایبرد من

 ..دیقلبم لرز هویدختر  نیا دنیچي شده که باد دونمینم امروز

 .... م اومدمدفعه با صداي سرفه به خود هی

 .... چقدر تابلو نگاه کردي ایخاااااک بر سرت برد واي

 ... تابلو نشم سرم رو آروم تکون دادم و سالمي بهش کردم شتریب نکهیا براي

 ...پرهام شمارو به دردسر انداخته نیجوابمو داد گفت شرمنده بازم ا وقتي



 

 ... :نه بابا چه زحمتي گفتم

 ... امیب شلوغ بود ازم خواست تامن سرش

  ...میبر دیهم اگه کاري ندار حاال
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 .... و به سمت باغ حرکت کردم مینشست نیماش داخل

 .... بودم ایتو فکر پر کردمیکه به جلو نگاه م درحالي

 ... خوشگل شده چقدر

 .... شهیاز وقتي دکتر بهش گفته خوب م کنمیم احساس

 ... تر شده سرحال

 .... طوري رفتار کنه نیا شهیخوبه که هم چقدر

 قوي شده کنمیبود ولي االن احساس م فیبي حال وضع ليیقبال خ آخه

... 

 .... بودم ایطوري که تو فکر پر نیهم

 ؟؟ دیببر نجوريیتا اونجا ا خوادیدفعه گفت منو که نم هی

 ..... .... نکنه هیلحظه از حرفي که زد شک شدم ....وا منظورش چ هی

 ؟؟؟؟ هینظورتون چبهش کردم گفتم : م رو

 ... جوابش بودم که خم شد سمت پخش منتظر

 .... رو پلي کرد آهنگي

 ...منظورش آهنگ بود چقدر خنگ بودم آهان

  ... دور نموند ایدختر کشي بهش زدم که از چشم پر لبخند
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 ... رد بدل نشد نمونیتا جلو در باغ حرفي ب گهید

 .... ردمکیشو نگاه م بایرخ ز میگاهي ن فقط

 ...دیکه چقدر دوست داشتني به نظر مي رس واي

 ....حواسم بهش باشه که کسي چپ بهش نگاه نکنه دیتو عروسي با امشب

 .....من گمیخدااا ...چي دارم م اي

 ..شدم نجوريیا چرا

 ... رو گوشه اي پارک کردم نیماش میدیبه باغ رس وقتي

 شد تا سمت باغ بره که گفتم ادهیپ نیبدون توجه به من از ماش اینگه داشتم پر وقتي

 ... 

 .. میلحظه صبر کن باهم بر چند

 ... با قدم هاي بلند خودمو بهش رسوندم بعد

 ? 

  .......میداشتیطوري که شونه به شونه هم قدم برم نیهم
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 ...دزدکي نگاهي انداختم ایپر به

 مییایم امی...چقدر به هم مهه

 ...دیرسیي من مقدش تا سر شونه ها ایپر

 ....با بهزاد به هم برخورد کردن ایخودم بودم که پر الیخ تو

 .........برادرمناه

 .....کنيیم کاریچ

 تو هواست کجاست؟؟؟ ستیحواسش ن ایپر



 

 ...و شروع کردن به کل کل کردن دیسرشو بلند کرد بهزاد رو د ایکه پر نیهم

 :گفتم کنهیم تیو اذر ایو پر زارهیداره سربه سرش م ليیبهزاد خ دمید

 ..چرت و پرت بگوووو کم

 ...کلي ذوق کرد ایگفت که پر ایبه پر مانیاز اومدن پ بهزاد

 ...چراااا دروغ

 ...ذوق کرده بود ته دلم ناراحت شدم مانیبه خاطر اومدن پ نطوریا نکهیا از

 ....براش مهم باشه مانیپ دیبا چرا

 ....کي بود مانیپ مگه

 صحنه ي رو به روم حسابي تعجب دنیکه با د خوردمیخودم داشتم حرص م با

  ....کردم
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 واسم قابل ای... اصال کار پردیرو نوک پاهاش بلند شد و آروم گونه ي بهزاد رو بوس ایپر

 ....نبود هضم

 ....کردمیچشمهاي گرد شده نگاشون م با

 .........ال اله هلالدختررررررره

 ...ترکشون کردم دیسع شیپ رمیم نکهیا گفتن اکارش حسابي داغ کردم ب نیا با

 که بهزاد داشت واسه دمیرفتم تا جلوي چشمشون نباشم از دور م زيیسمت م به

 ...کردیخوشمزگي م ایپر

 ....وردیکلي مسخره بازي در م دیدیداداش ما هر جا دختر م نیا

 ....تیرنگ هیبگه برو بچسب به دوست دخترا ستین کيی

 ....همه ي دخترها فرق داره که با ای....پر نه



 

 اهیبود که بخواد زاغ س دیکاري بع نیهمچ ایلحظه به خودم خنده م گرفت از برد هی

 ....بزنه چوب

 رو گرفت وبا خودش به سمت بچه ها ایکه بهزاد دست پر کردمینگاهشون م داشتم

 ...بردیم

 گاردیباد هی که کلي ادم نشسته بودن ولي مثل بردیشلوغ م زهايیرو از سمت م ایپر

  ....بهش بود ،حواسش
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 .... کردیبهزاد هم هر از گاهي کارهاي خرکي م نیا

 ..... چشم برداشتم ونگاهي به اطرافم کردم ازشون

 .....بودن ستادهیو پرهام اون ور باغ ا مانیپ

 ....کردم کیبهشون نزد خودمو

 ...کردیم تیداشت پرهامو اذ مانیپ

 که پرهام با کالفکي به سمت من برگشت و کردیي مباهاش شوخي دست همش

 :گفت

 .... داداش ای: برد پرهام

 رو اوردي؟؟؟ ایپر

 .....وقته ليی: اره !!!خایبرد

 ....: دمت گرم داداش پرهام

 ....نمشیبیکو ؟؟؟چرا نم پس

 ...انیبه جلوم کردم و گفتم : اوناهاش دارن م نگاهي

 ...لحظه اخم کرد هیچرا  دونمینگاهي به جلو کرد ولي نم پرهام



 

  ....نگاه کردم ومدیکه دست تو دست با بهزاد م ایاز پرهام گرفتم وبه پر صورتمو
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 ....رهیرو بگ ایچرا دوست نداشتم کسي دست پر دونمینم

 !!!!برادرم بهزاد حتي

 ? 

 ...زود دستشو از دست بهزاد جدا کرد دیي منو به دستش د رهیوقتي نگاه خ ایپر

 ...دیو بهزاد بود واونا رو نمي د ایپشتش به پر مانیپ

 ...لبخند خوشگلي زد و جلو اومد ایپر

 ...گذاشت مانیرو چشمهاي پ دستاشو

 ....هم امروز محبتش گل کرده ایپر نیبابا....ا اي

 ....کاري کنم تونستمیدلخور شدم ولي نم ازش

 ....دهیترس که گفتیکه حسابي جا خورده بود همش داشت مزخرف م مانیپ

 ....فرشته پشتته دونهی ستین والیپرهام گفت : نترس ه که

 ...رو محکم بغل کرد ایبه سمتش برگشت و پر عیسر مانیحرف پ نیا بعد

  ....نصفش کنم مانویبزنم پ گهیم طونهیه ه ...ش اه

 178صفحه  

 ....گنیچي دارن م شدمیاونقدر داغون بود که اصال متوجه نم اعصابم

 ..کوبوند ایمحکم تو سر پر دونهی مانیکه پ دمیار دب هی فقط

 ... کلي فوش بهش دادم تودلم

 رو زد ...)چلغوز( ایي چي پر برا

 بزنه که دستشو گهید دونهیفکرا بودم که دوباره دستشو بلند کرد خواست  نیتوهم



 

 :گرفتم و گفتم محکم

 ...نزدي زدي

 م هاي گرده شده اي نگاهماز کارم تعجب کرده بود چون با چش ایپر نکهیا مثل

 ..کردیم

 .....شدیبامزه م نجوريیا چقدر

 ... اونجا بمونم گهیکه د نخواستم

 ...خوردشده بود ایاندازه ي کافي اعصابم با کاراي پر به

 ...نیایشماهم هر چه زودتر ب دیسع شیپ رمی: من دارم م گفتم

 د به خاطر کاراي مسخرشپوزخن هیرد بشم  ایاز کنار پر خواستمیگفتم و وقتي م نویا

 ....زدم

  ....کردمیرو از پشت سر به خودم احساس م اینگاه پر نيیسنگ
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 ...... رفتمیم دیسع شیپ دیبا ولي

 : چقدر خوشگل بودگفتنیکه م دمیصداي چند تا دخترو شن زهایردشدن از م موقع

 ...شیدید

 ....داشت کليیاي بود چه ه کهی: اره عجب تدومي

 ...دنیر دو باهم خنده بعد

 ....خنده ام گرفته بود منم

 شدم و گفتم دختر است مونیبگم که پش زيیبرگردم سمتشون چ خواستمیم

 ??......گرید

 ....گفتم کیرفتم وبه هر دوشون تبر دیسع شیپ



 

 ...خوشحال بود ليیکه خ دیسع

 ...دیرقصیم نزده

 يیا اون همه پروب دیبهش گفتم که سع زيیکردم و چ دیگوش سع کینزد سرمو

 ....سرخ شد صورتش

 ... با مشت به بازوم بزنه که خواستیم

 ....اي کردم وتنهاشون گذاشتم خنده

 ....گشتمیم ایگوشه ي باغ رفتم با نگاهم دنبال پر به

  .....دختر خوشگلي افتاد هیلحظه چشمم از دور به  هی
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 ....استیکه شد متوجه شدم پر کترینزد

 ....لباس خواستني شده بود نیچقدر تو امن  خدااي

 ضربان قلب من هم باال داشتیبر م سایو پر دیبه سمت سع ایهر قدمي که پر با

 ....بود گرفته

 ? 

 ...رفت سایو پر دیخانومانه به سمت سع ایپر

 ...خوردیبه چشم م شییبایدور هم ز نیازهم

 .....زدنیداشتن در مورد چي حرف م دونمینم

 اونا بلند شد وبه سمت من اومد.... فورا سرمو شیاز پ دیسع قهیقاز چند د بعد

 ...تابلو نشم دیسع شیاي کردم تا پ گهید سمت

 ...منو صدا کرد که به سمتش برگشتم دیسع

 سادي؟؟؟یتنها وا نجای: داداش چرا ادیسع



 

 ....شترهیور باغ، صفاش ب نیکردمو گفتم : راستش ا کیسرفه کوچ هی

 :زدو گفت طانيیمو باور نکرده بود لبخند شکه انگار حرف دیسع

 صفا داره؟؟؟ اری دنید ایباغ صفا داره؟؟؟  دنید
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 ...اشاره کرد ایو پر سایبا ابروش به سمت پر بعد

 تو گلوم و به سرفه دیلحظه اب دهنم پر هیجا خوردم  دیهمه گستاخي سع نیا از

 ..افتادم

 ..ش کوبوند تا سرفه م قطع بشهدستشو پشت کمرم برد وچند بار به اونم

 ....تو در هیبه اون گستاخ نیگفت : ا بعد

 ..تو گوشم گفتي که

 ...کردمیکه به خاطر سرفه قرمز شده بود نگاهش م يیچشم ها با

 ....بگم که چشمم به چند تا جوون مست افتاد زيیچ خواستمیم

 ..دنیخندیم زيیداشتن به چ که

 ....دیخندیافتاد که داشت با صداي بلندي م ایرنگاهشونو که گرفتم چشمم به پ رد

 خون جلوي چشمامو کننیفکري م اچهیکه اونا االن در مورد پر نیلحظه از ا هی

 ...گرفت

 .....هم خودشو به من رسوند دیکه سع رفتمیقدم هاي بلند به سمتش م با

 ...شدند کمونیما پرهام و بهزادوباران هم نزد دنیرس با

  :کنترل کنم گفتم کردمیسعي م ليیکه خ يیصدا با
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 ....گمی....بخاطر خودتون مدیخندیبلند م نقدریا ستیخانوم خوب ن ایپر



 

 ...اي کردم گهیاعصابي داغون صورتمو سمت د با

 ..کرد شتریب تمویاعصبان ایصداي پر که

 ...رمیگیاز کسي اجازه نم دنمی: من براي خندایپر

 نگاه به اطرافتون هیگفتم :اگه  دیترس دمیخودم فهم با اخم بهش نگاه کردم که چنان

 ....نیشیاونوقت متوجه منظورم م دیبنداز

 دهیکه سرشو چرخوند نگاهش به اون سه تا جوون افتاد انگار خودش هم فهم ایپر

 .... دهیکه کار درستي نکرده که بلند بلند خند بود

 ... به سمت اونا رفت دفعهیچي شد که  دونمیکه تازه متوجه شده بود نم بهزاد

 ....حرفها بود نیکه فرزتر از ا میریجلوشو بگ میپرهام خواست با

 ....هر سه شونو به مشت و لگد گرفته بود تیعصبان با

 ....رفتاري کنه نیآدمي مثل بهزاد همچ شدیباورم نم اصال

 ? 

  ...بهزاد رو از اونا جدا کنه که بهزاد اونو به سمتي هولش داد خواستیم دیسع
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 ...شبي بود عجب

 ....شده بود زيیاز دست بهزاد شاکي شده بودم که باعث آبرو ر حسابي

 ....که بهزاد تعصبي شه گفتمیاونجوري م دیمن بود نبا ریتقص دیشا

 .....ناموسمون بود باالخره

 ... بهزاد رو کنترل کنه تونستیکس نم چیه

 ...رمیکه برادرش بودم نتونستم جلوشو بگ من

 از کنارمون رد شد وخودشو به بهزاد رسوند واز پشت بهزاد رو بغل کرد ایلحظه پر هی



 

 .... 

 ...برگشت ایوبه سمت پر دیچي شد که بهزاد دست از دعوا کش دونمینم

 ...بودم دهیحالي ند نیوقت بهزاد رو تو چن چیداغون بود ، ه تیاش از عصبان چهره

 ...آدم منطقي بود ولي االن شهیهم بهزاد

 ......کردیرو دور م تیجمع مانیپ

 ..شده بود رهیبا غضب به بهزاد خ پرهامم

  ...منم دست کمي از پرهام نداشتم خود
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 دوباره به خواستیکردن که بهزاد م دیجوونا که کتک خورده بودن بهزاد رو تهد اون

 .....دستاشو دور کمر بهزاد حلقه کرد ایبره که پر سمتشون

 ...کاراش دق بده نیمنو با ا خوادیامشب م ایپر نیفکر کنم ا...اوففف

 ...که اوناهم رفتن دیبلندي کش ادیفر بهزاد

 .....هنوز بهزاد رو بغل کرده بود ایپر

 ....میاخم با پرهام به سمتشون رفت با

 ....دستاشو از دور کمر بهزاد باز کرد دیوقتي مارو د که

 ...زدیحرف م ایبا پر تیبا عصبان پرهام

 ....ایتعجب کرده بودم چه برسه به پر ليیخودم خ من

 زيیرو مثل چشماش دوسش داشت و از گل نازک تر بهش چ ایپر شهیپرهام هم اخه

 ....گفتینم

 به سمتش رفت و محکم شونه هاشو دهیعکس العملي نشون نم چیه ایپر دید وقتي

 ...داد تکون



 

 کاري تونستمیبي شاکي شدم ولي نماونم تو اون جمع حسا ایبرخورد پرهام با پر از

 ....کنم

 :رو کرد سمت پرهامو گفت دهیجوابي نم ایپر دیکه د بهزاد

  ...نداره ريیتقص ایپر
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 ...الشخور بودن اونا

 ... دنینگران رس يیعمو و عمو هم با چهره ها زن

 ...به سمتشون رفت و زن عمو رو بغل کرد هیبا اشک و گر ایپر

 ....اوردیاش دلمو به درد مه هیگر چقدر

 که با اخم به دمیتوبود.... از دور بابا رو د ری....لعنتتتتت همش تقصایبهت برد لعنت

 ...ومدیم سمتمون

 ...کردم فیمن شد ومن همه چي رو براش تعر کینزد بالفاصله

 ...بهزاد رفت شیاز کنار من ردشد و پ تیبا عصبان بابا

 ...ي محکمي رو به صورت بهزاد زد دهیکش چي شد که بابا دمیلحظه نفهم هی

 ....شده نجوريیچرا ا امشب

 ...انتظار نداشتم ازبابا

 ....بابا دیکنیم کاریصداي بلندي گفتم چ با

 ? 

 ....بشه رینداشتم برادرم تحق دوست

  ....کردو رفت ایکه داغون شده بود نگاه گرفته اي به پر بهزاد
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 ....کنمینم کاراي بهزاد رو درک اصال

 ....شدیوقت در مورد کسي تعصبي نم چیه اون

 نمیبب نجوريینداشتم بهزاد رو ا طاقت

 ....میتا باهاش حرف بزن میپرهام به دنبالش رفت با

 ...میکن داشیپ میاز جلوي چشمامون دور شد که نتونست عیاون اونقدر سر ولي

 که آهسته به سمت دمیرو د مانیکه پ گشتمیاعصابي خورد شده دنبال بچه ها م با

 ...رفتیم ایپر

 ....گل کرده شیاوضاع خوشمزگ نیتو ا نمیخدا ا اي

 وبعد دستشو جلوي دهنش دیترس ایپر هویگذاشت که  ایرو شونه ي پر دستشو

 ...گذاشت

 که چقدر با عشق عمه رو بغل کرده بود کردمیدور داشتم نگاهش م از

..... 

 خخخ(عمه بودم)خ دونهی نیخودم عاشق هم من

 ....دنیبه سمتشون رفتم که بچه ها هم رس نمشیدوست نداشتم از دور بب گهید

 ...که نگاهش به پرهام افتاد اخمي کرد ایپر

  ....ولي اون جوابي نداد ارهیبه سمتش رفت تا از دلش درب پرهام
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 ....خانوم قهر کردناوخخي

 ....شرط هی برگشت وگفت قبوله به هویپرهام چي گفت که  دونمینم

 )خخخخ(کنهیدلم کلي قربون صدقش رفتم که چه زود آشتي م تو

 .... به زور جلوي خندمو گرفتم دمیشطرشو شن وقتي



 

 ....دیخندیبه باران کردم که اونم داشت م نگاهي

 ....حواسش به من نبود اصال

 ...رقص رفتن گاهیباالخره کالفه شد و شرطشو قبول کرد وباهم به جا پرهام

 ??....دیرقصیبا من م ایبه پرهام حسودي کردم کاش پر تودلم

 دید ایکه وقتي پر گمیم تیموقع رفتنشون به شوخي گفتم از االن بهت تسل فقط

 ...بهم کرد که منم با لبخند جوابشو دادم اخمي

 ...بودم دهیخند ایبه رقص پرهام با پر کلي

 رودرخواست تيیگ الرقصشون تموم شد به سمت ارکستر رفتم و اهن نکهیاز ا بعد

 ...دادم

  ....کنم رشیبه من نبود پشت سرش رفتم تا غافلگ احواسشیپر
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 ... رقص دادم که فکرکنم جاخورد شنهادیپ بهش

 ....بودم دهیدختري نرقص چیمن تا حاال با ه چون

 ...لحظه اي بود نیاون هم منتظر چن انگار

 ....لبخند بهش گفتم منتظرم که دستمو گرفت با

 وفتهیم يیاتفاقا هیشد ضربان قلبم باال گرفت مطمعن بودم که داره  کمینزد وقتي

 .....خوبي داشتم ليیخ احساس

 ... خوردینفسش به گردنم م وقتي

 .....شدمیم وونهید

 ....که من عاشقش شدم گمیجرئت م به

 ...نگاه نکرده بودم چقدر چشماش خوشگل بود ایحاال با دقت به پر تا



 

 ...خوردیتو چشم م شتریب شیلوه اق لبهاي

 ....)الهي(دیخجالت کش چارهینگاش کردم که ب رهیاونقدرخ

 .....محکم خوردبهمون کيیرو بغل کرده بودم  ایکه پر نجوریهم

 ....که گفت هواسش نبوده دمیکه چرخوندم بهزاد رو د سرمو

 ....بگه که زود از اون جا دور شد زيیچ خواستیم ایپر

 ....رفتم مانیپ شیمعذرت خواهي کردم و پ ایتمومدشده بود از پراهنگ هم  گهید

  ...دلمو اونجا جا گذاشتم واومدم ولي
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 .... که نبود نمیرو بب ایپر خواستیمجلس بود دلم م هیآخرا گهید

 .....رو به خونشون برده بودن دیو سع سایپر

 ....رفتم ادهیپ نمیا ماشباغ رو ت ریکردم و مس بمیحالي گرفته دستامو توي ج با

 ....شدیبراي لحظه اي از جلوي چشمام دور نم ایچهره ي پر اصال

 به سمت اتاقم رفتم وبعد از عوض کردن لباسام خودمو رو تخت دمیخونه که رس به

 ....کردم پرت

 .......با کلي فکرهاي خوب به خواب رفتم و

 ? 

 ایپر

 ....از خواب بلند شدم میصداي زنگ گوش با

 ...بودم دهیخواب ریبخاطر عروسي د شبیداشتم بازم بخوابم آخه د ستدو

 کسلي سرمو از رو متکا برداشتم و رو تختم نشستم..... نگاهي به اتاقم با

  .....انداختم
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 ....افتادم شبید ادیلحظه  هی

 ....ایهاي برد نگاه

 ....دونفرمون رقص

 .....بخوره گهیامون رو صورت همدنفس شدیکه باعث م کمونینزد ليیي خ فاصله

 .....شدیباورم نم هنوزم

 .... داره يیحس ها هیهم به من  ایبرد کنمیم احساس

 قلبشو به راحتي هیوقتي تو بغلش بودم صدا دمیاز صداي قلبش فهم نویا چون

 ....میشندیم

 ....باال رفته بود ليیقلبش خ ضربان

 .....ختیلم رشوقي توي د هیاون لحظه ها  اداوردنیبه  با

 کردمیتو ذهنم مرور م شبویکه تو فکر رفته بودم و اتفاقاي د نجوریهم

..... 

 ....دارم زیالیافتاد که امروز د ادمی هوی

 ...و پتو رو از روي خودم کنار زدم دمیرو سرم کوب محکم

  ....اتاقم رفتم و زود دست و صورتمو شستم سیبه سرو عیسر
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 : پس چرا مامان گفتمیبا خودم م کردمیبا حوله خشک م که صورتمو نجوریهم

 !!!!!شده رمینکرده کلي د دارمیب

 ...دمییلباسامو پوش عیسر دمویفکرم دست کش از

 رونیبرداشتم واز اتاق ب مویدست فیک نیکردن نداشتم بخاطر هم شیي آرا حوصله



 

 .....اومدم

 ....نبود چکسیکه شدم ه يیرایپذ داخل

 ......کجا موندن نای....پس اوااااا

 ن؟؟؟؟ییپا انیموقع همه واسه صبحونه خوردن نم نیا مگه

 .....تعجب داخل آشپزخونه شدم با

 .....شده بود دهیصبحونه چ زیم روي

 ....گوشه ي لبم نشست لبخندي

 ....به فکر من بود طيیدر هر شرا شهیهم مامان

 ....افتاد لخچایچشمم به نوشته ي روي  نمیتا بش دمیرو عقب کش صندلي

 ه؟؟؟یچ نمیرفتم تا بب خچالیطرف  به

 .....: سالم دختر گلممامان

 .....زمیعز ریبخ صبحت

  ....نکردم تا خوب بخوابي دارتیب خودم

 192صفحه  

 ...میصبحونه برد سایشدي منو بابات براي پر داریکه تازه از خواب ب دونمیم

 ....بري صبحونتو بخور زیالید نکهیهم قبل از ا تو

 ..خوندم دلم گرفت خچالوینوشته روي  وقتي

 ......از مامان نه

 ......برم مارستانیبه ب دیولي با رفتمیخواهرم م شیپ دیامروز با نکهیا از

 دونه؟؟؟یدرد خالص بشم خدا م نیاز ا خوامیه ه ه ه .....کي م اه

 ....با دکترم حرف بزنم دیبا امروز



 

 .....براي خوردنش نداشتم ليیم گهیکردم د زیبه صبحونه ي روي م نگاهي

 ....شده بود رمید نجوريیهم

 ...زدم رونیسردخوردم و از خونه ب ریش وانیل هی عیسر

 ? 

  ....دمیرس مارستانیبا آژانس به ب نیم ??از  بعد

 193صفحه  

 ....سوده رفتم زیالیکه شدم به بخش د مارستانیب داخل

 ....سالم و احوال پرسي کردم ختنشنایمنو م شترشونیبا پرستارا که ب ریمس تو

 ....شناختنیاومده بودم رفته بودم که همه منو م نقدریچند سال ا نیتو ا گهید

 ...من بشه زیالیصندلي انتظار نشستم تا نوبت د رو

 ....لحظه توي فکر رفتم هی

 شدم؟؟؟یواقعا من خوب م عنيی

 ....داشت ديایسختي بودو سختي هاي ز ليیعمل به گفته ي دکتر عمل خ نیا

 ...کني سکیکه بخواي ر دیمي ارز ولي

 .....طاقتم تموم شده بود گهید من

 .... آره منشدمیخوب م ایبخاطر عشقم به برد دیاگه بخاطر خودمم نبود با حتي

 .....خرمیعملو به جون م نیو تموم سختي هاي ا شمیم خوب

 ...اورد رونیپرستار منو از فکر ب صداي

 ....نوبت شماست دییرادمهر بفرما خانوم

  .... رفتم زیالیشل به سمت اتاق د يیقدم ها با
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 که پرستار باالي سرم اومد و سرنگي رو داخل دستگاه تو دمیتخت دراز کش روي

 ...کرد دستم

 ....کردمیشده بودم که دردي رو احساس نم زیالید نقدریا گهید

 ....کالفه بشم شدیباعث م موندمیم نجایکه ا اديیساعت هاي ز فقط

 ...از دست بره میشدم باعث شد کلي انرژ زیالیکه چهار ساعت تموم د نیاز ا بعد

 ..دیکش رونیداخل اتاقم اومد و سرنگ رو از داخل دستگاه توي دستم ب پرستار

 ....صداي کم جوني ازش تشکر کردم و منتظر دکتر شدم با

 ...ومدیاي صبر کردم که دکتر ن قهیدق چند

 :که همون پرستار داخل اتاق شد گفت امیب نییاز تخت پا تمخواسیم

 ....دکتر تو اتاقشون منتظر شما هستن زمیعز

 ....اومدم وبه سمت اتاق دکتر رفتم نییبي حالي از رو تخت پا با

 ....دمیرو طي کردم وبه اتاق دکتر رس مارستانیراهروي ب ریمس

 ....ه کنمپشت در اتاق دکتر موندم تا نفسي تاز  هیثان چند

  دستمو باال اوردم و در اتاق رو زدم اروم
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 دییصداي دکتر بلند شد که گفت : بفرما دینکش هیبه ثان که

 .....داخل اتاق شدم دهیرنگي پر با

 ...بد بود نقدریشدم چرا حالم ا زیالیسري که د نیا دونمینم

 بلند شد وبه زشیت مکه دکتر متوجه ي حال بدم شده بود از روي صندلي پش انگار

 ....من اومد سمت

 اومده؟؟؟؟ شیدخترم حالت خوبه؟؟؟ مشکلي پ ای: پر دینگراني پرس با



 

 !!!بده نقدریسري چرا حالم ا نیآقاي دکتر ا دونمیصداي کم جوني گفتم : نم با

 .....رفت و دستگاه فشار سنج رو اورد زشیبه سمت م عیسر دکتر

 ...شد رهیهم خفشارم رو گرفت با نگراني ب وقتي

 ....رفت و پرستاري رو گرفت زشیبه سمت تلفن روي م بعد

 ??پارت

 .... که به پرستار چي گفت دمینفهم

  ....بشي تیتقو دیفشارت افتاده با زمیبه سمت من اومد و گفت عز فقط
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 ......صبح افتادم ادی

 .....نخوردم زيیاز صبح چ من

 .....بود که افت فشار کنم شده بودم باعث شده زیالید وچون

 قلبي ستیا شدیخطرناک بود چون باعث م ليیخ شدیم زیالیبراي کسي که د نیوا

 ...کنه

 ....اومدم رونیصداي در اتاق دکتر از فکر ب با

 :من شد و با مهربوني نگاهي به من کرد گفت کیپر از آب قند نزد وانيیبا ل پرستار

 ! زمیعز بخور

 ...شهیم بخوري فشارت درست نویا

 ....رو ازش گرفتم و تشکري کردم وانیل

 ...لبم بردم و کمي از اون رو خوردم که دکتر گفت همشو بخور کیرو نزد وانیل

 ...ولي حداقل نصفش رو خوردم تونستمینم نکهیا با

 ....رفت رونیتشکري از پرستار کرد که اون هم از اتاق ب دکتر



 

  ....شدم آب قند رو خوردم کمي بهتر نکهیاز ا بعد
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 ....باهام صحبت کنه خوادیحالم بهتر شده گفت که م دیوقتي که د دکتر

 .....تکون دادم و منتظر حرف هاي دکتر شدم سرمو

 ..... زمیعز ايیپر نی:ببدکتر

 خودشو تونهینم چکسیو ه ديیکش اديیچند سال سختي هاي ز نیکه تو ا دونمیم

 .... تو بزاره هیاي جا لحظه

 مسئله نیکه تو هم از ا خواستیآدم محکم و قوي رو م ماريیبا ب دنیجنگ چون

 ....ستيیجدان

 ....محکمي بودي و هستي ليیخ تودختر

 ....شده عفیض ليیشدي ، بدنت خ زیالیکه د يیبگم به خاطر سالها دیبا ولي

 .....از دست بده زیالیشده که بدن تو مقاومتشو تو د وباعث

 براي تو تونهیزنگ خطر م هی نیوا ستیبراي تو خوب نافت فشارها اصال  نیهم

 .....باشه

 .....زنمیراحت باهات حرف م نجوريیببخش که ا منو

 دونمیانگار مثل پتک )نم گفتیشده بودم و هر چي که م رهیاضطراب به دکتر خ با

 ......تو سرم خوردینه( م اینوشتم  درست

 که من عمل کنم نیشما اونروز نگفت دکتر مگه هی: آخه آقا دمیصداي لرزوني پرس با

 شم؟؟؟؟یم خوب
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 ن؟؟؟؟یگیبه من م نیدار هیچ نایاالن ا پس



 

 :لبخند بي جوني زد و گفت دکتر

 ...... دخترم بله

 .....وفتهیعمل ن نیب اديیحرف رو زدم ولي به شرطي که فاصله ي ز نیمن ا درسته

 هیکه براي تو کل نیخبري از ا چیخودم سفارش تو رو به همه کردم ولي فعال ه من

 ....ستیتو بخوره ن هیبشه که به گروه خون دایپ

 هست که فقط از همون گروه خوني ما يیگروه خوني تو از اون دسته خون ها چون

 ...میعمل رو انجام بد میتونیم

 .....دمینفهم چيیه گهید

 ....دیچرخیدور سرم م اتاق

 ....کلي خوشحال شدن شمیقتي گفتم خوب مپدر ومادرم افتادم که اون روز و ادی

 ....دلمو به درد اورد ایبرد ادی

 ....نگرانم شد و اومد کنارم نشست دیوقتي حال بد منو د دکتر

 ? 
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 :مهربوني به من کرد وگفت دکترنگاه

 حرف ها رو به تو زدم.... چون تو، تا االن نیا حیصر نقدریجان !من متاسفم که ا ایپر

 ..ادینداده بودي که کسي همراه تو ب اجازه

 ....خبرو به خودت بدم نیهم مجبور شدم که ا من

 ....بشي دینا ام دیاون گذشته تو از االن نبا از

 ....کنمیتو م هیهمه ي تالشمو واسه بهبود من

 !!!!!.قوي باشي شهیمثل هم دیبا تو



 

 ....دمیاز حرفهاي دکتر رو نمي فهم چيیه

 ....سوختیمادرم مدلم براي پدر و  فقط

 ...کردیبد شده بود که داشت عجله م ليیخ طمیکه دکتر گفت حتما شرا اونجور

 به تو شیصداي دکتر به خودم اومدم: اگه توي خانوادتون کسي باشه که گروه خون با

 ....میهر چه زودتر کاراي عمل رو انجام بد میتونیما م بخوره

 ....زنگ خورد میحرفشو ادامه بده که گوش خواستیم دکتر

 ...انداختم میبه صفحه ي گوش نگاهي

 بغض گلمو شدیخاموش روشن م م،یاسم مادرم که توي صفحه ي گوش دنیباد

  ....گرفت
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 ....به خانواده ام چطوري خبر بدم حاال

 .... انداختم فمیرو رد تماس زدم و داخل ک گوشي

 ....ناراحتشون کنم تونستمینم

 ....خونه رفتمیم دیبا

 ...زدمیرو در رو باهاشون حرف م دیبا

 ....بود نیراه هم نیبهتر اره

 :که حسابي از رفتار من تعجب کرده بود گفت دکتر

 ...بشه دایپ هیهر چه زودتر برات کل دیفقط با شيیمن مطمعنم که تو خوب م ایپر

 ....حرفهاي دکتر تکون دادم واز روي صندلي بلند شدم دییرو واسه ي تا سرم

 دمیسمت دکتر کردمو گفتم: آقاي دکتر من به خانواده ام اطالع م مورو

.... 



 

 ...به من بخوره شونیفکر نمي کنم که گروه خون ولي

 .....رو کرده بود نکاریقبال پدرم ا چون

 ....زندگي ندارم نیبه ا ديیام گهید من

 ...حرفو زدم حاله اي ازاشک توي چشمام جمع شد نیا وقتي

 ....م منبود الیخوش خ چه

  ...بدبختي هام تموم شده گهیکه د کردمیم فکر
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 ..ليیزود باور بودم خ لي،یخ ولي

 ....نهیرو از دکتر گرفتم تا بغ ض توي گلوم و اشک توي چشمام رو نب نگاهم

 ....ستمیي در اتاقش رفتم که صداي دکتر باعث شد با رهیسمت دستگ به

 ....از دست نده رو دتیام کنمیخواهش م ای: پردکتر

 .... خانواده، دوست،آشنا به

 ....خبر بده خورهیبه تو م شیگروه خون کنيیهر کسي که فکر م به

 .....از تالشت برندار دست

 !!!!!مطمعن باش نویهم هواتو دارم ا من

 نیگفتم: دکتر شما چي دار دیلرزیلبهاي لرزون که به خاطر بغ ض توي گلوم م با

 .....نیگیم

 به من بده؟؟؟ شویکل شهیحاضر م کي

 ......کنهینم نکارویاز خانواده ام که کسي ا ریغ به

 .....باشه که مرگ مغزي شده باشه يیبنده خدا هیمال  نکهیا مگه

  ....نه ایاونم از شانس من به گروه خوني من بخوره  که
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 دنیرنج کشسال ها اونقدر درد و  نیمن خودم بچه اي ندارم ولي تو ا ای: پردکتر

 .....عذاب بکشي نیاز ا شتریب خواستیکه دلم نم دمیرو د تو

 ...شيیمطمعنم که تو هر چه زودتر خوب م من

 ...شهیم دایپ هیکل وبرات

 ....به خدا باشه دتیام

 ....کنمینم غیدرصد واسه بهبودي تو باشه من اونو از تو در هیاگه  حتي

 دادیم دیکه بهم ام يیخاطر حرف ها مهربوني بهش کردم و با چشمام ازش به نگاه

 .....کردم تشکر

 .....اومدم رونیدکتر خداحافظي کردم واز اتاق ب از

 ? 

 ...دمیبه جلوي در خونه رس دهیرنگي پر با

 ....گرفته بود هوا

 ...داشت دنیکه قصد بار انگار

 .....ام زییعاشق فصل پا من

 ....به خرج بدماحساساتمو  تونمیاالن چون حال خوبي ندارم نم ولي

  .... خونه رو زدم زنگ
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 ....ولي کسي درخونه رو باز نکرد ستادمیلحظه ا چند

 ....باز شد کيیدوباره زنگ رو فشار بدم که در با ت خواستمیم

 ... خونه شدم اطیح داخل



 

 ....هر جون کندني بود با قدم هاي آهسته خودمو به در ورودي رسوندم با

 اومده رونیافتاد ،انگارکه اونا هم تازه از ب نااایم چشمم به مامانکه داخل شد نیهم

 ...تنشون بود رونیچون لباس ب بودن

 من خنده از دنیپشتش به من بود با روي خندون به سمت من برگشت که با د بابا

 ....لباش افتاد رو

 :خودشو به من رسوند وگفت زود

 شده دخترم ؟؟؟؟ چي

 ده؟؟؟یرنگت پر چرا

 ....ادیرف کافي بود، تا مامان با اضطراب به طرف من بح نیهم

 ....نمیمنو تو آغوش مادرونش گرفت و کمکم کرد تا روي مبل بش 

 با اخمي که روي صورتش داشت روي مبل رو به روم نشست و نگاهشو به من بابا

 ....دوخت

  ??...بگم نااایخدااا...حاال چه جوري به ا ااااي
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 ....برگشت وهیآبم وانیزخونه رفت و با لبه آشپ مامان

 ...بخور حالت خوب بشه نوی: قربونت برم امامان

 حرفو زد بغ ض توي گلوم شکست و اشکام خود به خود صورتمو نیمامان ا وقتي

 ....کرد سیخ

 ....چي شده نکهیا دنیحال من با نگراني شروع کرد به پرس دنیبا د مامان

 ....ومدکنارم نشستاز روي مبل بلند شد و ا بابا

 .....بگي چي شده خوايی: دخترم نمبابا



 

 ...هاتو ندارم هینکن طاقت گر هیگر دخترم

 .....دیحرفو زد صداش لرز نیا وقتي

 .... عاشق بابام بودم من

 ..کردمیخودمو واسش لوس م شهیهم

 ....نگرانشون کنم نیاز ا شتریاالن دوست نداشتم ب ولي

 .... کردن فیپاک کردمو شروع کردم به تعر صورتمو با پشت دستم اشکهاي

 ...بد شده بود ليیحالم خ زیالیامروز تو د راستش

  ....ستیاصال براي تو خوب ن نیوقتي فشارمو گرفت گفت ا دکتر
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 ...بزنن وندیپ هیهر چه زودتر به تو کل دیکه با گفت

 ...ادامه بدي تونيینم گهید نجوريیا وگرنه

 ...دمیرو د زدیردم چهره ي مامان و بابا که ناراحتي توش موج مکه بلند ک سرمو

 ....دارن ريیها چه تقص چارهیب نیخداااا...ا اااي

 گفت: دخترم من خودم اون سري براي دیلرزیکه از شدت ناراحتي م يیبا صدا بابا

 .....داوطلب شدم اما وندیپ

 ....زنگ نزاشت که بابا حرفشو ادامه بده صداي

 ...رفت و جواب داد فونیسمت آ به

 .....: کي بود آقا محمود؟؟؟؟ بابا: پرهامه با بهزاد ا ومدن مامان

 برادر عشقم خودمو شیاسم بهزاد زود خودمو روي مبل جابه جا کردم تا پ دنیشن با

 ...نشون ندم فیضع

 ...خونه باز شد وپرهام با بهزاد داخل خونه شدن در



 

 ? 

  .....به ما افتاد که داخل خونه شدن ،چشمشون نیهم
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 ..با قدم هاي اهسته به سمتمون اومد بهزاد

 ...حرکتي نکرد چیپرهام ه ولي

 : بود نگاهي به مامان کردو گفت ستادهیدر حالي که جلوي در ا پرهام

 شده مامان؟؟؟ زيیچه خبره؟؟؟ چ نجاایا

 ....تو درو ببند ایپرهام ب ستین زيی: چ مامان

 ....ستادیر خونه رو بست وکنار بهزاد اد دیبا ترد پرهام

 ...رفت سالم کنم ادمی نی:ببخشبهزاد

 ....کلي نگران شدم دمیشما رو اونجوري د چون

 .....نیجوري بود هیهمتون  اخه

 :رو کرد سمت منو گفت بعد

 .... خانوم خوشگله سالم

 .....زمیعز خوبي

 ده؟؟؟یرنگت پر چرا

 .....توجه بهزاد خوشم اومد از

 .....جوري بود نیهم هشیهم

  .... خدااا اي
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 ....داداش مهربونمم نیعاشق ا من



 

 : مهربوني بهش زدم وگفتم لبخند

 ....ستین زيیچ

 ...اومدم زیالیاز د تازه

 ....خاطر اونه به

 ....که حرفمو باور نکرد انگار

 ....شد رهیکه نگرانم شده بود اومد روبه روي مبل من نشست و تو چشمام خ بهزاد

 :کرد سمت پرهامو گفت رو

 ...دکترررر مشیببر ایب ستیخوب ن ادیز ایمعلومه حال پر پرهام

 .....: نه بهزاد جانبابا

 ......ستین شیزیچ

 .....افت فشار داشته بخاطره اونه زیالیتو د امروز

 :شده باشه گفت ختهیتو چشماش ر ایکه انگار غم دن بهزاد

 د؟؟؟؟یفرستیمل نمرو واسه ع ایخب چراا پر عمو

 .....بشه بعد دایي مناسب پ هیکل هی ایواسه پر دی: اخه پسرم اول بابابا

 ....نه ایبخوره  شیاونم به گروه خون تازه

  ....شدیتر م دهیبهزاد رنگش پر زدیحرفارو م نیبابا داشت ا وقتي
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 .......بد بود ليیخودم که حالم خ من

 ...دیکالفه دستشو الي موهاش کشو نییسرشو انداخت پا بهزاد

 مویشونیاورد و آروم پ نییبود سرشو پا ستاهیکه حاال اومده بود وکنار ما ا پرهام

 ....دیبوس



 

 ....تعجب کردم و سرمو باال گرفتم هویکار پرهام  نیازا

 ...لبخند خوشگلي که داشت گفت: نگران نباش خواهري من پشتتم با

 : رو به بهزاد کردو گفت لبخندشو با لبخند دادم که جواب

 ....تا حالش بهتر بشه رونیب میرو ببر ایامروز پر چطوره

 ? 

 ....ستادیکه انگار از خداش باشه ازرو مبل بلند شد وکنار پرهام ا بهزاد

 : روي شونه ي پرهام گذاشتو گفت دستشو

 ....فکرو کردي نیمن داداش بهتر جان

  ...نایبه بچه ها تا اوناهم ب زنمیزنگ م االن
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 .....گنیچي دارن م نایا

 ....حوصله ي خودممم ندارم من

 ....رونیبرسه برم ب چه

 ....،بهزاد شروع کرد به حرف زدن با گوشي امیبگم که من نم خواستمیم

 ه؟؟؟یپشت خط ک دونستمینم زدیداشت حرف م وقتي

 :لحظه ي آخر گفت فقط

 ...ارررریباران رو هم با خودت ب ا،یبرد

 ....دمیدرست شن ایخدا اايوا

 ....لحظه خوشحال شدم هی ایاوردن اسم برد با

 ....حال بدمو خوب کنه نیا تونستیم ایبرد دنید دیشا

 ... : گلمبهزاد



 

 ....رونیب میشو آماده شو که بر بلند

 .... من شد و دستشو جلوي من گرفت کینزد پرهام

 ...: بلند شو خواهري پرهام

  ...غمي نداري چیري هنباش تا منو دا نگران
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 ...گرفتمو بلند شدم و با قدم هاي اروم به اتاقم رفتم دستشو

 مانتوي آبي نفتي با هیبودم رو دراوردم و  دهیرفتن پوش زیالیکه موقع د يیلباسا عیسر

 .....دمیسرمه اي پوش نیج هی

 ..نشم هدیبي روح د نقدریکنم فقط کمي برق لب زدم تا ا شینداشتم آرا دوست

 ...اومدم رونیب فیرو هم سرم کردم و بدون ک میآبي آسمون شال

 ( خب حوصله نداشتم بردارم)

 ....بودن و منتظر من بودن ستادهیوپرهام سر پا ا بهزاد

 آدم هیوقتي نگاهش به من افتاد چشماش برق زد و به شوخي گفت: حاال شب بهزاد

 ...شدي

 ...... بود اون وضع چي

 ??گات کنهن دیترسیم آدم

 .....اوفففف

 ...چشم غره به بهزاد نگاه کردم با

 ..... داشتیبرنم اشیدست از شوخ طيیهر شرا تو

 شیچشمکي بهم زد و راه خروجي رو پ يیبا کمال پرو دیچشم غره ي منو د وقتي

 ...گرفت



 

  ....دهیهنوز نرفتم داره منو با کاراش دق م نیخداا...ا اي
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 ....دادم برسه اونجاااا به خدا

 .....میپرهام شدم و با هم شونه به شونه از خونه خارج شد کینزد

 ....میبر نیماش هیپرهام بشم که بهزاد گفت همگي با  نیسوار ماش خواستمیم

 ....شد نیشونه اي باال انداخت و سوار ماش پرهام

 .....رو باز کردم و نشستم نیهم در عقب ماش من

 به سوي شهر بازي شیگفت: پ زدیتوش موج م که شادي يیبا صدا بهزاد

 ? 

 ....اسم شهر بازي باتعجب به بهزاد نگاه کردم دنیشن با

 ....ولي از نظر عقالني هنوز کودک درونش فعال بود ده،یفقط قد کش بهزاد

 !!!کنهیم طنتیکني صبح تا شب ش ولش

 اره؟؟؟یهمه انرژي رو از کجاا م نیموندم ا من

 ي نهینگاهمو احساس کردو از ا هینیگاهش کردم که سنگدونم چقدر بهش ن نمي

 ....شد رهیبهم خ نیماش
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 نگاه ابونیکردم و به مردم داخل خ نیي ماش گهینگاه کرد که صورتمو سمت د اونقدر

 ....کردم

 :سرشو به عقب برگردوند و گفت پرهام

 .....خواهري بهتري



 

 ...زميیعز

 .....شهیعوض م تیي روحاونجا کل میریاالن م سااایوا

 ...بهزاد زنگ خورد هیاز پرهام کردم که گوش تشکري

 : بله؟جانم داداش بهزاد

 !!!نیایشما هم ب میما راه افتاد باشه

 !!!مینیبیم گرویاونجا همد پس

 :قطع کردو رو به پرهام گفت تلفنو

 .....نیایبود گفت من بارانو برداشتم شما هم ب ایبرد

 هی دونمیگفت ولي نتونستم متوجه بشم... نم زيیلب چ ریم زکردم که پرها احساس

 ...زنمیدر مورد پرهام و باران م يیها حدس

 زن داداش دار بشم خبر ندارم....)خخخخ( خوامیم دیشا

 :گفتم ارمیلج پرهامو در ب نکهیخاطر ا به

  اد؟؟؟؟یباران هم م مگه
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 بهزاد زود سرشو برگردوندلحظه به عقب برگشتن ولي  هیواسه  هردوتاشون

 ....شلوغ بود ليیجاده خ چون

 :با اخم قشنگي که رو صورتش داشت گفت پرهام

 ....ادیجان مگه مشکلي هست باران هم ب ایپر خب

 : گفتم ارمیحرصشو در ب نکهیا براي

 ....زنهیحرف م ادیولي ز ستیمشکلي ن نه

 ...تو مخم رهیم صداش



 

 ....ومدیامروز نم کاش

 عنيیوبا سر به بهزاد اشاره اي کرد که  کردیچشم هاي گرد شده نگاهم مبا  پرهام

 .....کنم مراعات

 ....گهیکه اون به خاطر خودش م دونستمیمن م ولي

 ??...... داداشمون عاشق شدهيییاوخ

 ..رهیترفند لو م نیعاشق با کوچکتر آدم

 :ام زدو گفتکه انگار متوجه اشاره ي پرهام شده بود مشتي به بازوي پره بهزاد

 .... گهید گهیراست م خب

 ...خورهیمغزمو م رمیخونه م منم

 .....رهیبگ نویا ادیب خوادیموندم کدوم آدم چلغوزي م من

  ....ومدیبه پرهام، خونش در نم زديیکارد م گهید
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 ....از بهزاد گرفت نگاهشو

 ....لبي چه حرفي زد ریز دونمینم ولي

 ??...که فوش بود مطمعنم

 .......ارمینتونستم طاقت ب گهید

 ...دنیصداي بلند شروع کردم به خند با

 : گفت زدیکه خنده توش موج م يیبا صدا بهزاد

 .....بهزاد قربونت بره الهي

 .....فدات بشه بهزاد

 ....زمیعز خنديیخوشگل م چه



 

 ....ساکت شد چارهیپس گردني محکمي بهش زد که ب دونهی پرهام

 :ذاشت و گفتپشت گردنش گ دستشو

 مگه چي گفتم؟؟؟ خوب

 ....کردیبهش سوخت مثل بچه ها رفتار م دلم

 ...گيیچرت م ادیگفت: چون داري ز پرهام

  ...برد و اهنگي رو پلي کرد نیو دستشو به سمت پخش ماش دیپوفي کش بهزاد
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 ??پارت

 ... کردنیو پرهام هم زمان آهنگي رو با هم لب خوني م بهزاد

 ... شاد بودن و لبخند به لب داشتن شهیب بود که همخو چقدر

 ... زدمیو لبخند م کردمیبه کارشون نگاه م داشتم

 ...میدیبه شهر بازي بزرگي رس نیم ??از  بعد

 .... رو نگه داشت نیماش بهزاد

 ... دنیهم به همراه باران سر رس ایمابرد دنیزمان با رس هم

 ...دی... دلم لرز ایبرد دنید با

 ... بود ریکه بي نظ اواقع

 ..... چه ژست خاصي داشت ومدیباران رو گرفته بود و داشت به سمت ما م دست

 ....خدااااا

 ... دیاون اخمي که چاشني صورتش کرده بود فوق العاده جذاب تر به نظر مي رس با

 .... ما شدن با هممون احوال پرسي کردن کیکه نزد نیهم

 :به سمتم اومدو گفت باران



 

  .....خوشحالم که اومدي ليیخ
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 ....گزرهیخوش م ليیکه بهمون خ مطمعنم

 !!!! میواسه ي حرفهاي باران تکون دادم و گفتم: بهتره بر سري

 ... میسمت شهر بازي راه افتاد به

 ...راهش رو به سمت من کج کردو قدم به قدم من اومد ایبرد

 .... خانم حالتون خوبه ای: پر ایبرد

 ... که بهم توجه کرده بود خوش حال شدم نیز ا: اایپر

 .... قند آب کردن لویک لویتو دلم ک انگار

 ...قشنگي رو بهش گفتم : ممنون ..خوبم بالبخند

 ... : خوب خداروشکر ایبرد

 ....دیرسیآشفته به نظر م ليیشده بودم چهرتون خ نگرانتون

 نیه خستم فقط همخورد هیبودم،  زیالی: نه نگراني نداره ، امروز دایپر

.... 

 .... : ..... اهانایبرد

  نصبت به من داشت خوشم اومده بود اینگراني که برد نیتو دلم از ا چقدر
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 .... حال هواي خودم بودم که با صداي بهزاد به خودم اومدم تو

 سورتمه طیلی؟؟ ب نیسوار ش نی؟؟؟ چي دوست دار دیتوجه کن زانی: خوب عزبهزاد

 که خودمو به خوامینم شمی... پرهام : نه آقا من سوار نم نیهست هی.... پا رمیبگ

 ..... بدم داداش من کشتن



 

 ...توهم سوارشو ایب گذرهیخوش م ليیدست جمعي خ کنمی: پرهام خواهش م باران

 کرده بود ....)خخخخ( ریپرهام تو چه مخمصه اي گ چارهیب

 .... دادیت محالت تهوع بهش دس شدیم نیاگه سوار ا داداشم

 ..شدیسوار سورتمه م دیاي نداشت با گهیبه باران کردانگار چاره ي د نگاهي

 ....رهیبگ طیشده بود، قرار شد که بهزاد براي همه مون بل میتسل گهیهم که د ایبرد

 .... ومدنیخالي ... چرا اونا ن سایو پر دیگفت : جاي سع ایرفتن بهزاد برد با

 ....دمیل اونارو ند: من خودمم امروز اصاایپر

 ....میمزاحمشون نباش شونهیگفت: اره بابا، بزار اول زندگ طنتیبا ش پرهام

 به دست به سمتمون اومد طیبگم که بهزاد بل زيیپرهام چ يیپرو نیبه ا خواستمیم

 ... 
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 ..میو به سمت سورتمه رفت میراه افتاد همگي

 ? 

 ....شتماسترس دا ليی،خ میسوار سورتمه شد وقتي

 ....خدا جون ....عجب غلطي کردم واااي

 .....نشه نیکنه که حالم بدتر از ا خدا

 ....نزدم دنمیحرفي از ترس ارمیکم ن ایبرد شیپ نکهیا براي

 .....شروع به حرکت کردن کرد سورتمه

 ....تموم وجودمو گرفته بود ترس

 ....سوختیم گهیزده بودم که گلوم د غیج اونقدر

 ....نداختیداد همش از خودش عکس م رویاون گهم تو  بهزاد



 

 ه؟؟؟یک گهید نیا ایخدا وااااي

 ...رهیگیداره از خودش سلفي م کسرهیآقا  نیاونوقت ا میکنیاز ترس سکته م میدار ما

 ....هم که مثل من بود باران

  ...دیکشیم غیبند داشت ج هیبسته بود و  چشماشو
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 ....هم که انگار نه انگار ایبرد

 ....نشسته بود لکسیر ليیخ

 ...رفتمیکرده بودم که داشتم از حال م غیج غیاونقدر ج گهید

 ....سورتمه رو نگه داشتن نیح نیهم تو

 شدم.... اونقدر حالم بد بود ادهیاي که بهم دست داده بود پ جهیبي حالي و سر گ با

 .....نگو که

 ......کرده بودن خی دستام

 ...چي بود که مارو سوار کردي نیلعنتت کنه بهزاد ا خدا

 ......میاومد نییهمگي پا وقتي

 ...کس هواسش به من نبود چیه

 ....خودشو بهم رسوند دیبه سمت من برگشت و وقتي حالمو د ایلحظه برد هی

 حالت خوبه؟؟؟ ا؟؟؟ی: چي شد پرایبرد

 ....ه بودجوابشو بدم من مثال اومده بودم که حالم بهتر بشه ولي بدتر شد تونستمینم

 ..... به چهرش نگاه کنم تونستمینم رفتیم جیگ ليیخ سرم

 ایکه برد ن،یبخورم زم خواستمیم دفعهی

  ....دیدور کمرم انداخت و منو توي بغلش کش دستشو
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 ....بودم ایشک کار برد تو

 ..ش بود نهیروي قفسه ي س سرم

 ...دمیشنیقلبشو به راحتي م صداي

 ...بود ایصداي دن نیقلبش بهتر صداي

 ...ضربان قلبش آروم گرفته بودم با

 ...دمیکشیخجالت م ليیکه تو بغلش بودم خ نیا از

 حال همه ي بچه ها متوجه حال بد من شدن و همگي به سمتم هجوم توهمون

 ...اوردن

 ..: چي شد خواهري پرهام

 ....حالت خوبه؟؟؟ غلط کردم خانومي زمیعز ای: پربهزاد

 ...دمن ش ریتقص همش

 ...نداشتي ريی: چرت نگوو بهزاد تو تقص پرهام

 ...بود ایولي من تمام هواسم به آغوش گرم برد زدنیحرف م اونا

 .....بخررر وهیفشارش افتاده برو از دکه ي روبه رو براش آبم ای: بهزاد، پر باران

 از عیدست پاچه شده بود، نزاشت که باران حرفشو کامل بزنه سر ليیکه خ بهزاد

  .... ما دور شد ارکن
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 ....نگرانم شده بودن ليیها خ بچه

 ...بغل من تو خسته شدي ادیکردو گفت: بزار ب ایمنو برد کیخودشو نزد پرهام

 !!!!گفت : نه خسته نشدم تیتمام جد ابایبرد



 

 .....که وزني ندارره ایپر

 ? 

 طور حرف زدنااا نیجور کارا و ا نیا

 ...بود دیبع ایآدمي مثل برد از

 درست نبود به خاطر بچه گهی، ولي د امیب رونیکه دوست نداشتم از بغلش ب نیا با

 ....تو بغلش بمونم نیاز ا شتریب ها

 !!!نمیبش خواامیسرمو باال گرفتم و گفتم : م نیخاطر هم به

 ....و خودش هم کنارم نشست نمیاز صندلي ها بش کيیکمکم کرد تا روي  ایبرد

 ....فتم تا کمي ارومتر بشمبا دستام گر  سرمو

  ....قابل هضم بود ریبرام غ ایبرد کاراي
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 ...اي رو به سمتم گرفت وهیفکرا بودم که بهزاد آب م نیتوهم

 ....ازش کردم و کمي از اون رو خوردم تشکري

 : که حالمو جااا اورده بود گفتم وهیاز خوردن آب م بعد

 ... حالم خوبه دیها باور کن بچه

 ....دینگران من نباش نقدریا

 ....نیو خوش بگذرون نیریبگ طیواسه ي خودتون بل دیبر االنم

 ??کنمیواز دور شما رو تماشاتون م نمیشیجا رو صندلي م نیهم هم من

 ....ها با حرف من موافقت کردن بچه

 :گفت تیبا تمام جد ایبگه که برد زيیچ خواستیم بهزاد

 ...ررررینگ طیبراي من هم بل بهزاد



 

 ... هی: چپرهام

 داداش؟؟؟ ديیتو هم ترس نکنه

 .... : نه بابا چه ترسيایبرد

 !!!تنهاا نمونه ایتا پر مونمیم ایپر شیپ من

 ..... : آرهبهزاد

  ...داداش کنيیکاري م خوب

 223صفحه  

 ....: باشه بابا ایباشه! دست تو امانت!!!! برد زیعز يیایپري در نیحواست به ا فقط

 ...دنگ بهش هست شیش هواسم خودم

 ....شد قیزد انگار تو تمام رگ هاي بدنم عشق تزر ایحرفي که برد با

 ...بمونه ممنونش شدم شمیپ خواستیکه م نیبابت ا چقدر

 ....ها که مطمعن شدن حالم خوب شده از کنارمون دور شدن بچه

 .... اای:پرایبرد

 خوب شد؟؟ حالت

 ...:بله خوبم ایپر

 ......ندي وگرنهکه کنارم مو ممنونم

 سسسسسیییی:ه ایبرد

 ....دم که نزاشت ادامه ي حرفمو بزنم کریتشکر م ایاز برد داشتم

 انگشت اشاره دستشو روي لبم گذاشت با

 ....سیآروم گفت: ه و

 ...شدم ایلحظه مات کار برد هی



 

 کنه؟؟یم کاریپسره ي مغرور داره چ نیا

  شده؟؟؟ نجوريیچرا از اون شب مهموني به بعد، ا نیا ااایخدا
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 ...که شروع کرد به حرف زدن کردمیبهش نگاه م نجوریهم

 ...ااایپر نی: ببایبرد

 .....حرف ها رو بهت بزنم نیکه بخوام ا ستیاالن وقتش ن دونمیم

 ....حرف رو توي دلم نگه دارم نیواقعا برام سخته که بخوام ا گهید ولي

 دختري چیوقت به ه چیردم که هک دایپ يیدختر حس ها هیمن به  راستش

 ...نداشتم

 حرف ها رو نیکه بخواد ا دهیخودت بگي از پسر مغروري مثل من بع شیپ دیشا

 ....بزنه

 ...دوسش دارم ایدن هیاون دخترو اندازه ي  ولي

 مغرور تونمینم امهیهر کسي که مغرور باشم براي اون شخص که تمام دن براي

 ....باشم

 ? 

 شده رهیقرمز شده بود بهش خ تیي من با چهره اي که از عصبانول زدیحرف م ایبرد

  ...بودم
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 حرف گهیدختر د هینشسته جلوي من داره از عشقش به  کشه،یهم نم خجالت

 ....زنهیم

 .....داره يیحس ها هیهم به من  ایبرد کردمیبودم که فکر م الیخوش خ چه



 

 ایبهش بگم که برد زيیچ خواستمیم

 پشت سرش کرد و دوباره سرشو به سمت من برگردوند...... خودشو بهمبه  نگاهي

 :کردو گفت کینزد

 !!!!!!بگم اون دختري که من عاشقش شدم االن رو به روي من نشسته خوامیم ایپر

 ....که چه حسي نسبت به من داره دونمینم نمیوا

 ....مکنیم شوینوکر امیمطمعن باشه که اگه با من باشه تا آخر دن نویا ولي

 .....خوااامیازت جواب نم االن

 ....تا اخر شب وقت داري که بهم خبر بدي گيیمنو قبول داري و به عشقم نه نم اگه

 اگه جوابت مثبت بود من کل عشقمو بهت مونمیبي صبرانه منتظر جواب تو م من

 ....دمیم هیهد

 .....که اصال بهش فکر نکني اونقدري

 زده بود بهش رونیکه از حدقه ب يیش رو زد با چشماتموم حرفا ایکه برد نیاز ا بعد

  ...کردمیم نگاه
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 .....زدیحرفها رو م نیبود که ا ایبرد نیا شدینم باورم

 ....کنه انیآدمي باشه که بخواد احساساتشو زود ب نیهمچ ایبرد کردمینم فکر

 ....خوشحال شده بودم ليیخ

 ...نبودم عمرم به اندازه ي امروز خوشحال توتمام

 .....ممنونتم ایخدا واااي

 ...و بي جواب نزاشتي ديیصداي قلب من عاشق رو هم شن باالخره

 ....به خودم اومدم ایحالو هواي خودم بودم که با صداي برد تو



 

 !!! زمی: عزایبرد

 ..... ها اومدن بچه

 .....بگم زيیچ تونمینم گهید من

 عاشقي کنم و عشقمو بهت نشون که بهم فرصت بده تا بتونم کنمیخواهش م ولي

 ...بدم

 :گفت طنتیبا ش دمیعکس العملي از خودم نشون نم چی،ه دید ایکه برد وقتي

 ....ایشک در ب از

 ...رهیآبرومون م فهمنیبچه ها م االن

  ....حرفش لبخندي به روش زدم و خودمو روي صندلي جمع جور کردم نیا با
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 رستوران هیبه  ایبرد شنهادیوبه پ میدور هم جمع شد اومدن بچه ها دوباره همه با

 ...میرفت کیش

 ..میشام حسابي با خستگي تموم راهي خونه شد هیاز خوردن  بعد

 بهزاد نیسوار ماش میخواستیپرهام م با

 ....رو به بهزاد گفت : تو باران رو با خودت ببر ایکه برد میبش

 ....رسونمیاه مروهم سر ر  ایکار دارم پرهامو با پر يیجا من

 بگه که زيیچ خواستیمخالفتي قبول کرد ولي لحظه ي اخر م چیهم بدون ه بهزاد

 ....شد مونیپش انگار

 ..... میخداحافظي کرد گهیهمد از

 ...میرفت ایبرد نیو بهزاد با هم رفتن و ما هم به سمت ماش باران

 ? 



 

 ... میشد نشیکه سوار ماش نیهم

 نگاهشو به من نهیپلي کرد و از آ نشیش ماشاهنگي رو از دستگاه پخ ایبرد

 ....دوخت

  ....شده بود رهیخ رونیبرگردوند و نگاهي به پرهام انداخت که به ب سرشو
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 ....به تو میلحظه به عقب برگشت و با لب خوني گفت : تقد هی براي

 ....کردمیتعجب م ليیخ میدیرو م ایرفتاراي برد نیوقتي ا واقعا

 عاشق شتریکاراش منو ب نیبا ا خه،وليیکوه  ایکه برد کردمیفکر م شهیهم اخه

 ...کردیم خودش

 ...کردیم طنتیهمه ش نیکلي واسش ذوق کردم که ا تودلم

 .....همش نگاهش به من بود نهیاهنگ تموم بشه از ا تا

 ....میاالن که تصادف کن گفتمیکه من م کردیاونقدر نگاه م عنيی

 ...میشد ادهیرو جلوي در خونه رسوند و با پرهام پ ما ایبرد نیم ??از  بعد

 گفت ادوليیکه به خونه ب میتعارف کرد بهش

 ...شهیمزاحم م گهیروز د هیوقته  ریکار داره و د چون

 ...خداحافظي کردو جلوتر از من راهي خونه شد پرهام

 :از رفتن پرهام مطمعن شد چشمک قشنگي رو حواله ي من کردو گفت وقتي

 ...جوابت هستم بانوووي منمنتظر  من

  ...به روش زدم وپشت سر پرهام راه افتادم لبخندي
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 ....به درخونه برسم هنوز حرکتي نکرده بود تا



 

 ... شد نشیسمتش برگشتم که دستي برام تکون داد و سوار ماش به

 ...بلند از اون جا دور شد کاافیت هی وبا

 ........دماي باال انداختم و وارد خونه ش شونه

 ...بودن دهیمامانو بابا خواب نکهیبود مثل ا کیجا تار همه

 ...،خاموش شد دینکش هیچراغ اتاق پرهام روشن بود که اونم به ثان فقط

 به سمت اتاق خودم رفتم ادیخستگي ز با

 ...لباسامو عوض کنم خودمو روي تخت پرت کردم نکهیبدون ا و

 .....کردمیفکر م ایحرف هاي برد به

 آشنا شترباهمیتا ب میفرصت بود که دور از چشم همه باهم باش هی نیا دیاش

 ...میبش

 چیبرام ه بهیغر هیوبا  رسدیپسر مغرور به نظر م هیبرام  ا،یبرد شیچند وقت پ تا

 ....نداشت فرقي

 ...زدیبا من حرف نم شتریسالم و احوال پرسي ب هیوقت به جز  چیه اخه

 کرده بودم نظرم در موردش عوض شده دایپ يیحس ها هیاز وقتي که بهش  ولي

  ...بود
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 ....میتا بهم فرصت بد میمدت باهم باش هیکه  گمیم بهش

 .....بودن نطوریهم هم سایو پر دیسع

 ...مدت باهم دوست بودن هیبا هم ازدواج کنن  نکهیاز ا قبل

 ...دم زدممحکم به سر خو دونهیو  دمیبلندي کش نیه هی سایگفتن اسم پر با

 ...اونقدر فکرم مشغول بود که نتونستم به خواهرم زنگ بزنم و حالشو بپرسم امروز



 

 ...شب بود ??به ساعت کردم...ساعت  نگاهي

 .....وقت بود که بخوام بهش زنگ بزنم رید ليیخ

 ...زنگ بزنم هیگرفتم که فردا اول وقت بهش  میتصم

 ..بلند شد میفکرااا بودم که صداي گوش نیهم تو

 ? 

 روي صفحه ي گوشي ایاسم برد دنیهجوم بردم وبا د میبه سمت گوش فورا

 ...شروع کرد به تند تند زدن قلبم

  .....جوابشو بدم تونستمینم
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 ....دیلرزی،دستاي منم م خوردیکه زنگ م نجوریهم

 ........باالخره بعد از چند بار زنگ خوردن تماس قطع شداوفففففف

 :و سر خودم زدم و گفتممحکم ت دونهی

 ....ایسنگ قبرتو بشورم پر آي

 ....مدت باهاش دوست بشي هی خوايیبدي اونوقت م تونيیجواب تلفنشو نم تو

 (....گهیکنم نتونستم جوابشو بدم د کاریخب چ)

 ...بلند شد میگوش امکیبودم که صداي پ ریخودم درگ با

 ....:سالم عشق بي همتاي منایبرد

 ...صبر کنم تونمینم نیاز ا شتریب من

 جوابتو هر چه زودتر بهم بگي؟؟؟ شهیم

 : خنده اي از ته دل کردم و با خودم گفتم امکیخوندن پ با

 !!!!ایآقا برد رینخ



 

 ....دمیجوابتونو نم االن

  ....عجله دارم ليیکه من خ کنهیبا خودش فکر م اونطوري
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 بمونه توي خماري...)خخخخخخ( بزار

 رهیوبه سقف اتاقم خ دمیکه از روي لبام نمي افتاد رو تختم دراز کشلبخندي  با

 ...شدم

 ....خوبي در انتظارم بود روزهاي

 ....بشه دایخوب واسم پ هیکل هیتا  شدمیمنتظر م دیبا فقط

 ..خواستمینم چيیاز خدا ه گهید اونوقت

 ....شد و به آغوش خواب رفتم نیکي پلکام سنگ دونمیفکر کردم که نم اونقده

 ...شدم داریب خوردیتوي چشمم م میکه مستق دیبا تابش نور خورش صبح

 ....جلوي چشمام گرفتم دستامو

 ...کردیم تمیاذ ليینورش خ آخه

 افتاد که پرده ي اتاقمو توي دستاش سایخورده که اطرافمو نگاه کردم چشمم به پر هی

 ...دیخندیم زیر زیبود و داشت ر گرفته

 ....بوده دهیور پر نیکار ا پس

 :بلند گفتم بایتقر يیصدا با

 ...تو روخداا نگاه

  بدترم شده...)خخخ( چیولي آدم نشد که ه شهیآدم م میشوهر بد نویا میگفت ما
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 پرده رو ول کرد و به سمت من هجوم اورد و خودشو محکم سایحرف پر نیگفتن ا با



 

 ....من پرت کرد روي

 .....آي آي....پاشو گنده بک آي

 ....شبه عوض شدي هیچي به خوردت داده که  دیسع

 ...داده بودم لیخواهرمو سالم تحو من

 : دسته اي از موهامو توي دستش گرفتو گفت سایپر

 ...نمیبب مویریکبیخواهر ا نیا امیخاک تو سر من که دلم واست سوخت گفتم ب عنيی

 ....دهیمن م لیخانوم داره چرت و پرت تحو اونوقت

 ...و خودمو روي تخت جابه جا کردم دمیکش رونیو از توي دستش بزور موهام به

 ...که انگار ناراحت شده بود با اخم بهم زل زده بود سایپر

 ...اومد و به سمت در اتاقم رفت نییبهش بگم که از رو تخت پا زيیچ خواستمیم

 ....دو خودمو بهش رسوندم واز پشت بغلش کردم با

 ...: غلط کردم خواهري گفتم

 ...ذره شده بود هیدلم واست  خداب

  ...حالم اونقدر بد بود که نتونستم بهت زنگ بزنم روزید
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 ..بهت زنگ بزنم خواستمیکن امروز م باور

 ...حلقه دستامو باز کردو به سمتم برگشت سایپر

 :روي صورتم گذاشتو گفت دستشو

 ...زمیعز دونمیم

 ....همه چي رو بهم گفته مامان

 ...شمیوقت از تو دلخور نم چیه من



 

 ...دیسرشو جلو اورد وآروم گونمو بوس بعد

 ....جواب بوسه شو با بوسه بدم که به عقب هولم داد خواستمیم

 ...کارش تعجب کردم نیا از

 ..و لباست برس افتی: اول برو به اون قسایپر

 لبو لوچتو بمال صورت مردم)خخخخ( ایب بعد

 :گفت بستیدرو م به سمت در رفت و درحالي که بعد

 که زدي.... )الفرارخخخخ( يیحرفها هیتالف نمیا

 ? 
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 ....بهداشتي اتاقم رفتم سیو با حرص به سمت سرو دمیکش پوفي

 ...اومدم رونیلباسامو عوض کردم واز اتاق ب عیکه صورتمو شستم سر نیاز ا بعد

 ...ومدیم يیرایاز پذ اديیز صداهاي

 ...زننیهمگي رو مبل نشستن ودارن حرف م دمیدشدم  کیخورده که نزد هی

 ...دادم که همشون جواب سالمو دادن يیبلند باال سالم

 ..کردینگاهم م طنتینشسته بود وبا ش دیافتاد که کنار سع سایبه پر چشمم

 ....از تاسف براش تکون دادم وبه سمت آشپزخونه رفتم سري

 : که به پرهام گفت دمیمامانو از پشت شن صداي

 ...شيیجمعه ها تنبل م نقدریتو چرا ا دونمیتو هم برو صبحونتو بخور من نم اشوپ

 ...چشمي گفت و پشت سر من داخل آشپزخونه شد پرهام

 ...میو صبحونه رو خورد مینشست زیپشت م باهم

 دادیهمه رو م دهیپرهام نجو نیولي ا خوردم،یکه به زور چند لقمه م من



 

 ...)خخخخ(نییپا

  ...خوبي مونده نیبه ا کلشیچه طوري که ه خوره،یم نقدهیه اک نیموندم ا من
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 ... ساعته بهش زل زدي هیکه  نيیبیم زيی: به نظرت توي صورت من چپرهام

 ...خوب زهیچ هیبه روش زدم و گفتم : آره  لبخندي

 که جا خورده بودگفت : مثال چي؟؟؟ پرهام

 ...بارانه هیشب ليیدختر که خ هیفتم : گ طنتیبه صورتش انداختم و با ش قيیدق نگاه

 تو گلوش و شروع کرد به سرفه دیپر يیچا هویحرف رو بزنم  نیتوقع نداشت که ا چون

 ...کردن

 آب رو تا وانیل هیرفت و  يیظرفشو نکیاز روي صندلي بلند شد و به سمت س عیسر

 ...دیسر کش آخر

 که شبین چه خبررر... دجو ایکه گفت : راستي از برد دمیخندیم زیر زیر داشتم

 ...کردیداشت دلبري م ليیخ

 ....من مثل لبمو قرمز شدم نباریا

 ..شهیم کیو چشمامم کوچ شهیصورتم قرمز م کشمیوقتي خجالت م دونمیم خودم

 ...داره دنید افمیجور موقع ها ق نیا

  :که پرهام به سمتم اومد و دستشو روي شونم گذاشتو گفت نییانداختم پا سرمو
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 ...تابلو بود ليیخ ایبرد شبید

 ...کردمیدور داشتم نگاتون م از

 .....گردنشو بشکونم امیب خواستمیم



 

 ....نظرم کلي عوض شد دمیوقتي لبخند خواهر کوچولومو د ولي

 ...هیپسر خوب ایبرد

 ...که بخواد با دختري باشه دمیند من

 ...نهیسانتي تو بش هیحتي تو  زاشتمینم وگرنه

 : سرشو به سمتم خم کردو گفت گمینم زيیچ دید وقتي

 ..نوش جونت خوردي

 )خخخ(رونیهستشو بنداز ب حاال

 :سرعت سرمو باال اوردم که چشمکي زدو گفت به

 ...بکش زمیم زحمت

 ..رفت رونیاز آشپزخونه ب وبعد

 ? 

 .... نیپامو کوبوندم رو زم محکم

  ...ادیمونده بود اشکم در ب کم
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 ...رهیگیحالتو م شتریشوخي کني طرف ب کيیبا  خوايیا مخدا ت اي

 ....از پرهام نمیا سایاز پر اون

 ...ادهیکه دست باالي دست ز خالصه

 ...پرهامم عجب الرجي بوده هاااا نیا ولي

 ...شدنیبودن کلي تعصبي م گهیداداشاي د اگه

 ....آقا انگار نه انگار نیا ولي

 ....کرده رهیباران گ شیکه اونم دلش پ نیبه خاطر ا دیشا



 

 ...بهم نگفته زيیکه چ شناسهیرو م ایبرد دمیاشای

 داره...)خخخ( دنیکلي د افشیق دهیهمه چي رو د شبیبفهمه که پرهام د ایبرد اگه

 ... فکر لبخندي زدم و از روي صندلي بلند شدم نیا با

 ...رفتم هیبق شیجمع کردم و پ عیصبحونه رو سر زیم

 ...زدنیم نشسته بودن و داشتن با هم حرف مه شیو پرهام پ دیسع

 ....بغل بابام نشستم رفتم

 ....تو فکر بود ليیخ

  ...زدینقطه زل زده بود و پلکم نم هی به
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 ... به درد اومد دلم

 ...تو خودش بود که اصال متوجه حضور من نشد نقدریشده بود که بابا ا چي

 : روي دستش گذاشتمو گفتم دستمو

 ....حالتون خوبه ونيباباج

 : که تازه به خودش اومده باشه گفت انگار

 دلم...خوبم زیعز آره

 ...نیتو فکر نقدهی: پس چرا اایپر

 ورم حساب کتابام جور در نیخورده کاراي شرکت عقب افتاده، از ا هی: دخترم بابا

 .....به خاطر اونه که تو فکرم ادینم

 ...ودکه مطمعن بودم حرف هاي بابا دروغ ب من

 ....وردیوقت مسائل کار رو به خونه نم چیبابا ه چون

 ...ومدیو خونه م زاشتیرو پشت در م رونیقول خودش مشکالت ب به



 

 :باورم نشده لبخندي به روم زد و دستمو آروم فشار داد گفت دیکه د وقتي

 ...نگران نباش دخترم تو

  ...چي خوبه همه
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 ...نشده ریبه مامان گفت :پاشو خانوم....تا دبهش زدم که رو  جونيیب لبخند

 ...هم بالفاصله از رو مبل بلند شد و به اتاقشون رفت تا آماده بشه مامان

 ن؟؟؟یبر نییخوایبابا گفتم: مگه کجا م به

 ..از دوستام مارو به باغشون که تو لواسون هست دعوت کرده کيی: بابا

 ...ايیب تونيیدوست داري تو هم م اگه

 ...اشتم برمد دوست

 ...دادمیرو م ایجواب برد دیبا ولي

 .... نی: نه بابا شما برایپر

 .....بگذره بهتون خوش

 اومد وگفت : پاشو آقا محمود من آماده رونیسري تکون داد که مامان از اتاق ب بابا

 ...ام

 ....از روي مبل بلند شد و کتشو تنش کرد بابا

 ...رفتن رونیخداحافظي کردن و از خونه ب مونیهمگ از

 ...رو گرفتم و به سمت مبل دونفره اي بردم سایدست پر نایاز رفتن مامان بعد

  ...دستم شکست واشیکه تعجب کرده بود گفت :  سایپر
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 ....که منتظر نگاهم کرد میهم رو مبل نشست با



 

 ...دنیدیو پرهام کردم که داشتن تي وي م دیبر گردوندم نگاهي به سع سرمو

 : گفتم ستیمطمعن شدم که هواسشون به ما ن يوقت

 ....شنومیمنتظرم م خوب

 ? 

 ....کردیبهم نگاه م جيیبا گ سایپر

 ....چه جوري گذروندي گمیم تویتو سرش زدم و گفتم: جذاب، شب عروس دونهی

 .....به سمتمون برگشتن دیکه پرهام و سع دیبلندي کش نیه هی سایپر

 ...دستتو گذاشتي رو سرت چرا زم؟؟؟یشده عز زيی: چ دیسع

 : دستشو از رو سرش برداشتو گفت سایپر

 ... ستین زيیچ

 ....گهید استیپر

 ..گل کرده شیشوخ بازم

 :با بدجنسي نگاهي به من کردو گفت پرهام

  ...من شیپ ادیدوست داره شوخي کنه ب ایپر اگه
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 ....حرف هاي صبح پرهام افتادم ادی

 ...بزنه ایي از بردکه دوباره حرف دمیترس

 : گفتم عیخاطر همون سر به

 ....داداشي منو چه به شوخي نه

 ...گندش کرده ليیخ سایپر

 ...چشم غره ي حسابي بهش رفتم هیکردمو  سایرومو سمت پر بعد



 

 :سرشو سمت من آورد و گفت دیخندیم زیر زیکه داشت ر سایپر

 ...خورهینکني که به سنت نم يیسواال گهیتو باشي د تا

 میرمستقیبهش کردمو گفتم : خوبه خودت داشتي اون شب همه چي رو غ اخمي

 !!!!گفتيیم بهم

 ....شدم بهیچي شده که من غر االن

 ....خورهیحرفا به سنم نم نیوا

 بلبل زبوني من تعجب کرده بود ،داشت با دهني باز منو نیکه حسابي از ا سایپر

 ....کردیم نگاه

 ....بامزه شده بود ليیخ چهرش

  ....خودمو گرفته بودم تا نخندم هیزور جلو به
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 :بدجنسي بهش گفتم با

 !!!گمی؟؟؟مگه دروغ م هیچ خب

 سخت ليیدر حقت خواهري کنم و بهت بگم اگه اون شب بهت خ خواستمیم منم

 ...ناراحت نکني ادیخودتو ز گذشته

 ....)خخخخ(شهیمرور زمان همه چي درست م به

 صداي دفعهیحرفي رو نداشت به سمتم هجوم اورد که  نینکه انتظار چ سایپر

 ...بلند شد میگوش امکیپ

 ...روش افتاده بود اینگاه کردم که اسم برد میرو کنار زدم و به صفحه ي گوش سایپر

 ...کردکه اخمي بهش کردم واز رو مبل بلند شدم میسرشو سمت گوش سایپر

 ....حاال نی: کجا بشسایپر



 

 ...ااااااااحرف بزنم خواستمیم

 ...به اتاقم رفتم گردمیبر م نکهیگفتن ا با

 .... اضطراب داشتم ليیخ

 ...دمیکش قیگذاشتم و چند تا نفس عم نمیرو روي قفسه ي س گوشي

 ..باز کردم امکشویکه آروم شدم پ کمي

  ....: کافي شاپ روبروي شرکت ایبرد
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 ....منتظرتم ? ساعت

 ....شدمدلخور  ليیخ امشیپ نیا از

 .....ستمیمن مغرور ن گفتیمثال م نیا

 ..دعوتم کرد نجوريیچرا بهم زنگ نزد و منو ا پس

 ..بعد ظهر بود ?به ساعت کردم  نگاهي

 .....از دستش عصباني بودم ليیخ

 ....خودش چي فکر کرده شیپ

 !!!!!پاش علف سبز بشه ریتا آقا ز رمیسر قرار نم منم

 ....دعوت کنن)مغرور( دیخانوم رو چطور با هیبه بعد بدونه  نیاز ا دیبا

 ? 

 ... عصابي داغون روي تختم نشستم با

 ??.. کنهیعادي رفتار م ریغ شهیي مغرور ، خودخواه، هم پسره

 ....رهیگیخشک بودنش حرصم م نیاز ا چقدر

 ... ای.... اه ... اه ....لعنت بهت برداه



 

  .... چجوري فکر منو مشغول خودش کرده نیبب
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 .... خدا اي

 نه ؟؟؟ ایبرم  عنيیکنم ؟؟  کاریچ حاال

 ... رمینم نه

 ......ایپر گنیمن م به

 ... کنمیکارو م نینرفتنم بهتر با

 .... تالفي کاري که باهام کرد نمیا

 ...بچه ها رفتم شیروي تخت بلند شدم و پ از

 ...فوتبال بودن دنیو پرهام مشغول د دیسع

 ...نفره اي نشستمرو مبل دو  سایپر کنار

 داد؟؟ امیگفت : کي بود بهت پ تینگاهي به من کرد و با جد سایپر

 :دست پاچگي رو بهش گفتم با

 .....نبود کسي

 ....چرا بود عنيی

 ... که الهه بود نهیبابا منظورم ا اي

 ....باهاش آشنا شدم تازه

 ...شهیم زیالیکه د شهیهم چند وقتي م الهه

  ... میعوض کن يیحالو هوا هیتا  میبر رونیم بداده بود که با ه امکیپ
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 .... : آهان سایپر



 

 ... مونيیي خدا خونه م شهیهم گه،یبرو د خوب

 .... میریم میهم دار دیمنو سع گيیبخاطر ما م اگه

 .... تو خونه کار دارم کلي

 ...: باشهایپر

 ...شهیچي م نمیبب حاال

 ..رمیحوصله داشتم م اگه

 ....خداحافظي کردن و رفتن سایو پر دیسع نیم ??از  بعد

 .....به ساعت انداختم نگاهي

 ... نمونده بود 5تا  زيیچ

 ....که نرم ومدین دلم

 ؟؟؟ هیچ ایبرد نیحرف حساب ا نمیگرفتم برم تا بب میلحظه تصم هی

 ...زدم و زود خودمو به اتاقم رسوندم لبخندي

 ....گرفتم يیدوش سر پا هی عیسر

 دهیخوب د ایبرد شیخوب بزنم تا پ پیت هیگرفتم که  میتصم رونیم باومد وقتي

  ??.....بشم
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 ... لباسام رو باز کردم کمد

 مانتوي طوسي هیچشمم به  زدمیکنار م کيی کيیطوري که رگال مانتوها رو  نیهم

 .. باز افتاد جلو

 ... مشکي هم برداشتم نیمشکي با ج ریشال حر هی

 ... آ فتابي هم برداشتم نکیرو به همراه ع کمیکوچ فیک دمیو پوشلباس ها ر وقتي



 

 ..... برق لب به لبهام زدم کمي

 ...ادکلن رو هم روي خودم خالي کردم و

 .... اومدم خبري از پرهام نبود رونیاز اتاق ب عیسر

 ....زدم رونیاي باال انداختم و از خونه ب شونه

 ند کردم که فورا نگه داشتدست بل شدیبه تاکسي که رد م ابانیخ سر

... 

 .... تاکسي شدم و آدرس رو گفتم سوار

 نمیرو بب ایبرد خواستمیبار بود که م نیاسترس داشتم انگار اول چقدر

... 

  ......اوردم ونگاهي به ساعتش کردم رونیب فمیرو از ک میگوش
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 اومده و منتظر منه؟؟ ایپنج بود حتما االن برد ساعت

 ... هواي خودم بودم که تاکسي نگه داشتحالو  تو

 .... شدم ادهیپ نیرو حساب کردم و زود از ماش هیکرا

 ....رد کردم و خودمو جلوي در کافي شاپ رسوندم ابانویخ 

 ... بلهههه دمیکه د زدمیم دیداخل کافه رو د رونیب از

 ... دهیهنوز نرس آقا

 ... بود حرصم گرفته بود ومدهیکه هنوز ن نیاز ا چقدر

 ? 

 ... چهره ي درهم و عصباني به سمت شرکت برگشتم با

 ...رو به فوش بکشم که چشمم بهش خورد ایلب برد ریز خواستمیم



 

 .. ومدیداشت به سمتم م شیشگیهم تیبا جذاب ایبرد

 ....که توي دلم کلي قربون صدقش رفتم دیدور لبخند قشنگي رو به صورتم پاش از

  .... شد کمینزد وقتي

 249صفحه  

 ... جان ای: سالم پر ایبرد

 ... که معطل شدي شرمنده

 ....: سالم نه بابا ایپر

 ... ،هنوز داخل نرفتم دمیتازه رس منم

 .....تکون دادو لبخند دختر کشي بهم زد سري

 ......میداخل کافه شد باهم

 ... میصندلي رفت زیجاي دنج و قشنگي رو انتخاب کرد و با هم به سمت م هی ایبرد

 : وگفت دیصندلي رو برام عقب کش ایبرد نمیبش خواستمیحالي که م در

 .....بانوي من بفرما

 ...لب تشکري کردم ونشستم ریز

 .. گارسون رو صدا زد و دوتا قهوه ي تلخ سفارش داد ایکه نشستم برد نیهم

 ...مغرور چقدر

 !!!! که چي دوست دارم دیاز من نظر نپرس اصال

 ... به خودم اومدم کرد ایسرفه اي که برد با

 .... ایپر نی: ببایبرد

  ....شروع کنم دیکه از کجا با دونمینم من
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 نظرت نسبت به من سرد و بي تفاوت دیحرف ها شا نیبا گفتن ا دونمیم نکهیا با

 ... بشه

 ....همه ي حرفهام وشرطهام رو بهت بگم دیبا ولي

 ي من بزاري من تا آخرش پاي اونمطمئن باش که تو هم ،هر شرطي رو برا نمیا و

 ...مونمیم شرط

 ....تموم وجودمو گرفته بود اديیاسترس ز زدیم ایکه برد يیحرف ها با

 بگه؟؟؟ خوادیچي م عنيیجون  خدا

 بزاره؟؟؟ خوادیشرطي م چه

 ...شرط هاش خاک بر سري باشه نکنه

 شدم رفت )خخخخخ( ونهید

 ه؟؟ی: خوب منظورتون چایپر

 ..ادامه ي حرفش رو بزنه خواستیم ایکه برد درحالي

 ... گذاشت و بعد رفت زیشد و قهوه ها رو روي م کمونینزد گارسون

 ... : بخور تا سرد نشده ایبرد

  .. : ممنون عالقه اي به قهوه ي تلخ ندارم ... نوووووش جانایپر
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 ... حرفي که زدم حسابي جا خورد با

 ... اوردیبه روي خودش ن ولي

 قهوه رو برداشت و با اخمي که روي صورتش بود آروم شروع کرد به خوردن نوایل

 ...قهوه

 ....که قهوشوخورد شروع کرد به ادامه ي صحبتش نیا بعداز



 

 پسر و اون نیوقت خودتو تو بغل ا چیکه ه نهیشرط من ا نیمهتر ایپر نی: ببایبرد

 ... نندازي پسر

 ... نيیهمه رو به چشم برادرت نب نکهیا عنيی

 ... ادیخوشم نم چیحرکت ه نیولي من از ا نيیتو اونا رو به چشم برادرت بب دیشا

 ... دوست ندارم باهاشون دست بدي حتي

 ... شهیخالصه م نیحرف هاو شرط هاي من تو ا تمام

 ... کنمیم تویشرط منو قبول کني تا آخر عمر نوکر نیا اگه

 خوامیاالن ازت جواب م نیمهم براي فکر کردن نداري من ه اديیضمن وقت ز در

 ...... 

  .... ندارم مثل اون روزمنتظرباشم دوست
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 ..... ای: واقعا که برد ایپر

 خودت چه فکري کردي ؟؟؟ شیپ تو

 اون جا بدم ؟؟ نویکردي من از اون دخترا هستم که خودمو تو آغوش ا فکر

 ..... متاسفم براي طرز فکرت واقعاااا

 .... جان ...تو بد برداشت کردي ای. پر: نه نه ...ایبرد

 ... آدم خود خواهي هستم من

 ... رهیندارم جز خودم کسي دست عشقمو بگ دوست

 ....کنهیم ونهیکسي بهت نظر داشته باشه منو د نکهیا فکر

 ... مردم هی من

 .. کنيیبهزاد رو بوس م نمیسخته که بب واقعا



 

 .... کنيیرو بغل م مانیپ ای

 ...ااااایکن پر درکم

 .... ي آخر حرفش اونقدر با التماس بود که دلم براش ضعف کرد ااااایپر

 اوردمیمرد خودخواه رو دوست داشتم ودر برابرش کم م نیمن ا چقدر

... 
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 ? 

 : گفتم کردیکه منتظر نگاهم م ایبرد

 .. کنمیقبول م باشه

 ... منم براي تو شرط دارم ولي

 ...عشقم : نگفته شرطت قبوله ایبرد

 :بهش زدم و گفتم لبخندي

 ... ريیاي رو نگ گهیدختر د چیکه تا آخر عمر به جز دست من دست ه نهیمن ا شرط

 ...صادق باشي تا آخرش شهیهم میکنیتوي رابطه اي که شروع م نکهیوا

 ... دمیبهت قول م ای: مطمئن باش پرایبرد

 :گفت زدیکه از خوشحالي چشماش برق م ایبرد

 .... زمیعز ایپر

 ....خانمم شمیکه بهم وارد کردي دارم خفه م جانيیه نیا از

 ....میتازه کن يیهوا هیپارک روبه رو، تا  میبر پاشو

 ... : باشه هر جور راحتيایپر

 میو از اون فضاي به اصطالح خفه خارج شد میبه سمت در خروجي کافه رفت ایبرد با



 

 ... 
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 : وتوي چشمام نگاه کرد گفت دیبه سمت من چرخ ایدبر  میاومد رونیاز کافه ب وقتي

 ...واقعا ازت ممنونم زمیعز

 ........حتي عملتسادمیوا زیبگم که من پاي همه چ خوامیم

 ..که هر چه زودتر خوب بشي منتظرم

 مشکلي نداشت و از عالقه چیمن ه ماريیبا ب ایکه برد نیخوشحال بودم از ا ليیخ

 ...شدیکه بهم داشت کم نم اي

 !ممنون که به فکرمي واقعا ازت ممنونم ليیگفتم :خ روبهش

 ....میکه بر بهتره

 ... میکرد و با هم قدم به قدم به سمت پارک راهي شد دییسر حرفم رو تا با

 ... کردمینگاه م ایگوشه ي چشمم داشتم به برد از

 ... و جذاب بود پیپسر خوش ت نیچقدر ا ایخدا

 خانم منو خوردي ایکردو گفت: پر رمینگاهش غافلگ با کردمیطوري که نگاش م نیهم

 ... ....اي بابا ایکرد تموم

 (خخخخ)

 ...انداختم نییخجالت سرمو پا با

 ... لپام گل انداختن شهیکردم مثل هم احساس

  .... جلوي راهم قرار گرفت وآروم دستشو به سمت چونم بردو سرمو باال گرفت ایبرد
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 ...که خانمم از خجالت لپاش گل انداخته نمیبیداختو گفت : مچشمام نگاهي ان توي



 

 ..بشم دنتیخجالت کش نی....فداي االهي

 ....بعد شروع کرد به قه قه زدن و

 ...دنیاون مشت آرومي به بازوش زدم و شروع کردم به خند دنیهم با خند من

 ... بود نیخنده هاش قشنگ و دل نش چقدر

 ...بوددد جذابش کرده ليیرو گونش خ چال

 ... بخنده ایکه برد ومدیم شیکم پ ليیخ آخه

 ....بودم کلي ذوق زده شده بودم دهیکه خنده ي قشنگشو د االنم

 .... میبه راهمون ادامه داد میدیحسابي بعد از مدت ها خند نکهیاز ا بعد

 دستمو محکم توي دستاي مردونش گرفتو به لبهاش ایکه برد میزدیقدم م میداشت

 ... و بوسه ي آرومي رو، روي دستم زد کرد کینزد

 .....شدم رهیو به روبه روم خ ستادمیلحظه از حرکت ا هی

 ... بودم ایشک کار برد تو

 کرد؟؟؟ کاریاالن چ نیخدا جون ا واي

  ... باشه دهیپسره مغرور دست منو بوس نیا شهیباورم نم اصال
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 .... قند آب شد ولیک لویزد تو دلم ک ایبوسه اي که برد نیا با

 :قشنگي روي لبم اومد که گفت لبخند

 ... هستش میروز زندگ نیامروز بهتر ای: پرایبرد

 چرا ؟؟ دونيیم

 ...هستم میفرد زندگ نیزتریعز شیامروز پ چون

 ...کنمیاحساس آرامش م ستادهیامروز با بودن دختري که کنارم ا چون



 

 ... دادم باشیبموبه خاطر چشماي زقل امهیدختر که همه ي دن نیامروز بخاطر ا چون

 ... کنارم باشي شهیقول بده ...بهم ...قول بده که هم ایپر

 :رو بهش گفتم نیچرخوندم وبا لبخندي دلنش ایرو به سمت برد سرم

 ... جان ایبرد دمیم قول

 .....تا اخرش باهات هستم من

 90 پارت

  ... میبود که تو پارک بود نیم 30 حدود
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 .. راحت تر از قبل بودم ایکوتاه چقدر با برد میتا نیا توي

 ... ایو چقدر خوش گذشت ... اون هم در کنار برد دمیباهم خند چقدر

 : گفتم ایبه برد رو

 .. شده رمید گهیمن د ایبرد

 ...شهیکلي نگران م ستمیکه ن نهیخونه بب ادیبرم االن پرهام ب دیبا

 ... شدمیمپارک بلند  مکتیحالي که از روي ن در

 ... رسونمتیعشقم خودم م سایگفت: وا ایبرد

 میبه سمت شرکت رفت ایبه همراه برد بعد

 ...خوشگلش برگشت نیو با ماش نگیبه سرعت رفت داخل پارک ایبرد

 .. رو نگه داشت تا من سوار بشم نیماش

 .. شدم نیداخل ماش وقتي

 ..بود دهیچیپ نیداخل ماش ایخوش برد عطر

  .. هام فرستادم هیوي خوش عطر رو به رتمام وجود ب با



 

 258صفحه  

 بستني زيییهواي پا نی، تو ا میرو به من گفت : خانمم موافقي بستني بخور ایبرد

 ....ها چسبهیم

 ...واسم بخري فيیکه بستني ق خورمیبهش گفتم ، به شرطي م رو

 ..: چششششششم ،شما امر کن بانوایبرد

 ...سمت مغازه رفت شد به ادهیبا لبخند قشنگي پ بعد

 .... بود نیریبرام ش ایاز لحن ....بانو گفتن... اونم از زبون برد چقدر

 ... همش دوست داشتم نگاش کنم زدیحرف م وقتي

 ... بپرم همش بغلش کنم ای

 .... نکهیا ای

 شدم....خخخخخ زیخاک به سرم چقدر ه واي

 ...ظاهر شدبستني به دست جلو روم  ایحال هواي خودم بودم که برد تو

 .. براي عشقم فيیبستني ق نمی: خوب اایبرد

 .. زمینوش جونت عز بخور

 .... بشه بچسبه به جونت گوشت

 خخخخخخخ

 .... میدیحرفش کلي خند نیا با
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 .... به خوردن بستني میشروع کرد بعد

 ... بگم که تونمیجرات م به



 

 ..... خوردم بستني بود که تو عمرم نیمزه تر خووووووووووووش

 خوردمیبود ودر کنارش با لذت م دهیواسم خر ایبود که برد نیبخاطر ا دیشا دونمینم

 .... 

 ... رو متوقف کرد نیماش ابانیسر خ ایبرد نیم20 بعداز

 ....میدی: خوب رس ایبرد

 ...بگه زيیچ خواستیبهش انداختم انگار م نگاهي

 ....که حرفشو بزنه خواستمیچشمام ازش م با

 : گفت دویکش قيیعم نفس

 ..سخته که بخوام ازت دور باشم ليیخ ایپر

 ...نشم تیاذ تیهر چه زودتر تو رو مال خودم کنم تا از دور خوامیم من

 :بهش زدم و گفتم لبخندي

 بشه ... بعد دایپ هیکل هیکه هر چه زودتر برام  میمنتظر باش دیفقط با زمیعز چشم

 .... میبزار انیرخوب شدم خانواده هارو در ج نکهیا از

  ...: خدا کنه ...تو کلت به خدا باشه خانممایبرد
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 ... برم گهی: من دایپر

 ... مواظب خودت باش زمی: باش عزایبرد

 ...طور آقا نی: چشششششم ، شما هم هم ایپر

 ...شدم به سمت خونه راهي شدم ادهیپ نیخدا حافظي کردم از ماش نکهیاز ا بعد

 شدم يیکندن از عشقم برام سخت بود ولي مجبور به جداکه دل  نیا با

... 



 

 ... موندي بود ادیو به  نیریامروز برام روز ش چقدر

 ...ومدیهمش لبخند به لبم م ایعادي برد ریآوري کارهاي غ ادیخدا با  اي

 ...امیبس مغرور بوده تااالنم واقعا تو شک کار برد از

 ... جلو در دمیفکرا بودم که رس نیهم تو

 ...باز شد کيیدر رو زدم که در با صداي ت زنگ

 ....از پله ها باال رفتم و به سرعت کفش هامو از پام در اوردمو داخل خونه شدم زود

  91 پارت
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 ... که داخل شدم نیهم

 ...که درحال آب خوردنه دمید پرهام

 ...بر داداش گلم سالم

 .... ت داره... عه....عه.... پرهام واقعا جاي خجالعه

 ... کشيیپارچ آب سر م سین خوب

 ؟؟ ديیمامان دور د چشم

 ??....که واقعااااااا

 :گفت زاشتیم خچالیبغل  نتیکه پرهام پارچ رو روي کاب درحالي

 ...سالم خواهر گرام کی: عل پرهام

 ... خودت چي خواهر جووون شما

 .... دي،یمامان و بابا رو دور د چشم

 برده بودي، فیتشر کجا

 ...کنهیم کاریخونه، چ دنیخانم االن رس ایشده و پر کیمامان بدونه هوا تار اگه



 

 در ضمن مگه من میزدیتو پاساژ ها قدم م می: اي بابا مگه کجا بودم با الهه، داشتایپر

 .... ام بچه

  ....کو داتیخواهر گلم پس خر گيی: اي بابا تو که راست مایبرد
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 ... رمیم خدا االن لو ای: ایپر

 .... گمیدورغ م فهمهیهرکول م نیاالن ا رونیرفتم ب يیاز عمري تنها بعد

 من قهی، از سل میکرد دینداشتم ، واسه الهه خر ديیداداش جون من که خر خوب

 هاشو من پسند کردم دیخر شتریب نیبخاطر هم ومدیم خوشش

.... 

 ....نطوری: اهااااااان ..... پس که اپرهام

 .... خر خودتي نکهیا عنيیکه اهااااان گفت ...  نطوریا: پرهام ایپر

 ؟؟؟ دیفهم عنيی

 که لباس هامو عوض کنم بعد واسه داداش گلم غذا آماده رمیداداش گلم من م باش

 ....کنم

 که داداش جونت چقدر پاستا دوس داره ..پس دونيیخواهر گل ... م نی: ببپرهام

 ....بکش که پاستا هاي تو خوردن داره زحمتشو

 ..... تا به اتاقم برم کردمیم کيیطوري که پله هارو دوتا  نی: همایپر

 ....حرف پرهام وسط پله ها خشکم زد ..... پااااااااااااااستا با

 .....بکشه گاريیب خوادیاومدن منو به خونه سوژه کرده م ریخدا حاال د اي

 ..آقا پرهام شهیبابا نوبت توام م اي

 داداش دونهی کنم،یپاستا هم درست م زمیشششششم عزصداي بلند گفتم : چش با



 

  .... که میندار شتریب
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 .. به سمت اتاق رفتم در باز کردم بعد

 شلوارک به همراه تاب خودش به تن کردم هیمانتو شلوار از تنم در آوردم بعد  فوري

 .... 

 ... سرعت از اتاق خارج شدم به سمت آشپز خونه رفتم به

 ... بود 8:30گاهي کردم .ساعت ن به

 .... کافي براي درست کردن پاستارو داشتم وقت

 .... کردم به آشپزي شروع

 دمیکردم و غذا هارو کش نییتز زیغذا رو پختم حسابي م نکهیاز ا بعد

... 

 ...شروع کردم به صدا کردن پرهام بعد

 ....د از دهن افتادسرد ش گهید ای..... آقا پرهام ...دادشي .... غذا آماده شد ب پرهام

 .... : باش بابا اومدم خونه رو چرا گذاشتي رو سرت پرهام

 .... دهنش از تعجب باز مونده بود زیم دنیپرهام اومد با د وقتي

 ... کردي ونهیبه .... چه کردي ...عالم د به

  ... خواهر جان عنيیها بلد بودي  يیکارا و هنر نما نیاز ا تو
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 ....ه .... بفرما بخور که حسابي برات در نبود مامان سنگ تموم گذاشتم: بلههههایپر

 ..... به خوردن غذا میبا بسم هلال شروع کرد بعد

 میو ظرف هارو شست میجمع کرد زیبه همراه پرهام م میته غذارو دراورد نکهیا بعداز



 

 .... 

 .... بودن امدهیو بابا هم که هنوز ن مامان

 گذرونده بودم به خواب ایآوري لحظه هاي خوبي که با برد ادی سمت اتاقم رفتم وبا به

 .. رفتم

 92 پارت

 .... گذرهیدوهفته اي م ایدوستي منو برد از

 ... میشد ميیباهم صم ليیدوهفته خ نیا توي

 ... گذرونمیم ایوقتمو با برد شتریب

 .... برم خوامیم زیالیکه د يیها وقت

 .... رسونهیمنو م خودش

 ... نمیبیتش که بهزاد رو نموقتي هس چند

  ... براي داداشم تنگ شده دلم
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 ... توي شهر بازي بود مشیدیباري که د نیآخر

 .....ستیخبري ازش ن چیه

 ...سرش با کي گرم کرده سین معلوم

 خودشو بپرسه يیایکه حتي بهم زنگ نزده حال پري در شهیوقتي م چند

... 

 ...معلومه که عاشق شده واقعا

 دختري که بهزاد عاشقش شده مطمئنا دختر خوب و خوش شانسي هستش که اون

 ....داداش بهزاد ما رو برده نیا دل



 

 ..... اي بندازم کهیت هیبهش  نمیامشب بهزاد رو که بعداز چند وقت مي ب دیبا ولي

 به من بي توجي نکنه....) خخخخ( نقدهیاون باشه ا تا

 شام میبر میخوایه عشقم خوشگل کنم که مپاشم آماده بشم و خودمو واس االنم

 ......نایعمو خونه

 ..دوش حسابي گرفتم هی اول

 ... از حموم در اومدم کمي مرطوب کننده به صورتم زدم نکهیا بعد

  ....کرمي و شال کرمي برداشتم نیبه همراه ج دیمانتوي بلند سف هیشب  واسه
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 ... شستمیم نهیکه جلوي آ درحالي

 .... رو به برق زدم تا موهاي بلندمو خشک کنم سشوار

 .... خشک کردن مو هام اتو مو رو به برق زدم تا کل موهام رو لخت کنم بعداز

 ... کار موهام تمام شد نکهیاز ا بعد

 .... کردن شیکردم به کمي آرا شروع

 .....روي صورتم انجام دادم میمال ليیخ شیآرا هی

 ..... س هاملبا دنیشروع کردم به پوش بعد

 ... زدمیجوري که روي لباس هام عطر م نیهم

 ... رفته باشه ادمیاز  زيینگاه کردم که مبادا چ نهیبه آ قیدق

 رژلب قرمز رو فمیکه احساس کردم رو صورتم کمه رژ لب بود ... از توي ک زيیچ تنها

 .... دمیو روي لبهام کش دراوردم

 ...االن بهتر شد آهان

 .... حاال قشنگ شدم خوب



 

 ...بوس خوشگل واسه ي خودم فرستادم هی کردمینگاه م نهیجوري که به آ نیهم

 ....اومد رونیاومدم که همزمان با من پرهام هم از اتاق ب رونیاتاق ب از

 ... به .... آقا پرهام ...چه کردي به

  ..هیشدي داداشي ...خبرررررر پیت خوش
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 ... هستم خواهر گلم پیخوشتخدا  شهی: اي بابا من که همپرهام

 : اون که بله ....بر منکرش لعنت...خخخخخایپر

 ... کرد دنیخنده ي من پرهام هم شروع به خند با

 .... میراهي شد يیرایبه سمت پذ يیدوتا بعد

 ...میبر گهید دی: خوب آماده امامان

 ...: بلهههه میو پرهام هم زمان گفت من

 ....ادیجان .. بابا کو پس نم مامان

 .. میما قرار با پرهام بر ادیاون از شرکت م زمی: عزمامان

 ... : آهان باشه ایپر

 ... دیابیب دیشما هم درها رو قفل کن ارمیدر ب اطیاز ح نوی: خوب تا ماش پرهام

 نیوبعد به همراه مامان به سمت ماش دمیسمت جا کفشي رفتم کفش هامو پوش به

 ..میرفت پرهام

  93 پارت
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 ... میدیرس نایجلو در عمو نیم 30از  بعد

 ... میشد ادهیرو گوشه اي پارک کرد و همگي پ نیماش پرهام



 

 نای... خونه عمومیدر باز شد وداخل خونه شد دینکش هیکه به ثان میدر و زد زنگ

 ... محشر بود واقعا

 ... دیمرتب به نظر مي رس قیدق زیچ همه

 ... صداي زن عمو بخودم اومدم با

 ... داخل دییای... ب نیآمد خوش

 ... طبق معمول خودشو از دور پرت کرد بغل من باران

 .... ای: ساالاااام .... چطوري پرباران

 ...دلم برات تنگ شده بود زمیعز

 ...دمتیکه ند شهیوقتي م چند

 ... دلم برات تنگ شده بود زمیطور عز نی: منم همایپر

 ... میفتر  منیحالو احوال پرسي به سمت نش بعداز

 ...میباران روي مبل دونفره اي نشست با

  ... چه خبرا باران جان خوب
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 ... که همهي حواسش پي پرهام بود باران

 ...کردنیلبخند به هم نگاه م وبا

 ...آرنجم به پهلوي باران زدم وگفتم : هي .... باتوام با

 کجاست؟؟ حواست

 ... با آخ کوتاهي که از درد گفته بود باران

 ... جان متوجه حرفت نشدم ایچي گفتي پر جانم

 ... حرف خاصي نداشتم گفتم چيیه



 

 ... کو پس هیبق

 ...ه ری.. رفته دوش بگ دهیتازه از سرکار رس ای: بردباران

 ... ادیم گهید قهیدق ستیهم تا ب بهزاد

 ...ادیهم که شرکته گفته با عمو م بابا

 ... باشه آهان

 ... به خودم اومدم ایان در حال حرف زدن بودم با صداي بردطوري که با ، بار  نیهم

 نی: سالم ...خوش آمدایبرد

 .... شروع کرد با پرهام و مامان دست دادن بعد

  ... نیخوش اومد ليیسمت من اومد به آرومي دستمو فشار داد گفت : خ وقتي
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 ...لبخند قشنگي گفتم : ممنون با

 به سمت پرهام رفت و روي دیباریکه سرتا پا غرور م شگيیبه همان ژست هم بعد

 ...تک نفره کنار پرهام نشست مبل

 ...نداختینگاهي به من م میدرست روبه روي من نشسته بود و هراز گاهي ن ایبرد

 ... نگاهاي عاشقانه اش رو دوست داشتم نیا چقدر

 قیجودم تزربه و بيیانگار آرامش عج کردیبا اون چشماي قشنگش بهم نگاه م وقتي

 ....کردیم

 ایب ایبرداشتم... باران: پر ایصداي باران به خودم اومدم دست از نگاه کردن به برد با

 ....اتاق من میبر

 ه؟؟؟یچ نظرت

 ... کنار برم ....ولي مجبور بودم ایبرد دیدوست نداشتم از د نکهیا با



 

 ...میبه باران گفتم باشه پس پاشو باهم بر رو

 .. میباال رفت باران به طبقه با

 ... بود ایباران روبه روي اتاق برد اتاق

  برم و تو اتاقش فضولي کنم )خخخخ ( ایدوست داشتم به سمت اتاق برد چقدر
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 ... تونستمیکه نم فیح ولي

 ... دیفهمیم باران

 .... طوري که باران در اتاقشو باز کرد گفت : بفرما نیهم

 ... خوشم اومد ليیاتاق باران که شدم خ داخل

 ... دیو آراسته به نظر مي رس زیمعمول تم طبق

 ??مامانت ای کنيیم زیخودت تم شهیاتاقت رو هم يی: باران خداایپر

 .....: خخخخباران

 خونه هرکي مسئول اتاق خودشه حتي پسرها هم خودشون اتاقشونو نیتوي ا ونهید

 ....کننیم مرتب

 !!!...: واقعااااااایپر

 94 پارت

 ... : آره پس چي فکر کردينبارا

 ... هیآدم حساس شناسيیکه م مامانمو

 .... جز خودش کسي رو قبول نداره که تو کارهاش کمک کنه به

  .... کنهیبابام بهش گفته بزار خدمت کار براي خونه استخدام کنم ولي قبول نم بارها
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 دگيیبه کاراي خونش رس تونهی: آره خوب زن عمو هنوز جونه.... خودش وقتي مایپر

 به خدمه و هشم داره ...)خخخخ( اجیچه احت کنه

 ... : آره بابا باران

 ....میتا باهم بخور ارمیب دنيیمن برم دوتا نوش نجایا نیجان تو بش ایپر راستي

 چطوره؟؟؟

 ...زمی: زحمت نکش عزایپر

 ..امی: چه زحمتي ...االن مباران

 اي داشت قهیانداختم واقعا اتاق قشنگ و باسل به اتاقش قيیرفتن باران نگاه دق با

 ... 

 .....روي صندلي بلند شدم ودر اتاقو باز کردم از

 ..... انداختم رونیبه ب نگاهي

 ... نییرفته بود طبقه پا باران

 ....شد دهیکش ایبه در اتاق برد نگاهم

 ... روي کنجکاوي به سمت اتاقش رفتم از

 بازه... از حس کنجکاوي مهیکه در اتاقش ن دمیم ددرو باز کن خواستمیحالي که م در

 ....باز کردم و داخل اتاقش شدم شتریآروم الي درو ب ادیز

  ... بود کیبه نسبت تار اتاق
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 ...برق ميگشتم که کسي دستشو ازپشت روي شونم گذاشت دیدنبال کل داشتم

 ...لوي دهنمو گرفتبار با دستش ج نیبلند بکشم که ا غیج هی خواستمیترس م از

 ... ای.... چه خبرته ...منم برد سسسسسیه



 

 ...اسمش آرامشي توي دلم نشست دنیشن با

 نزني خوشگل خانم غیج گهیدستشو از روي دهنم برداشتو گفت: د آروم

.... 

 .....باشه

 ... نجایگفتن حرفش لبخندي زدمو گفتم تو کي اومدي ا با

 : خوووبایپر کني؟؟یم کاریچ نجاینشون بدم تو ا : اومدم کتاب ببرم تا به پرهامایبرد

 ... بزنم دیاتاق عشقمو د اومدم

 ... نطوری: آهان پس که ا ایبرد

 ...ديیاتاق نترس نیاومدن به ا از

 ... دبترسمی: نه واسه چي باایپر

 ...زدیبرق م کيیتو تار چشماش

 ...خاصي بهم داشت نگاه

  ... خدا عجب غلطي کردم اي
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 ... شده طونیچقدر ش نیا

 : گفت ومدیدرحالي که به سمت من م ایبرد

 ...چقدر خوشگل شدي امشب خانمم

 ... رفتمیمن به عقب م امدیطوري که جلو م نیهم

 .. خدااااا ... خودت کمک کن ای

 انداخت ... با دستش آروم روي گونم رو نوازش ریجلو اومد که منو کنج اتاق گ اونقدر

 :گفت کردو



 

 ...هیجادو چشمات

 ...پر از خواستنم نمتیبیدفعه که م هر

 .... زدیحرکتش قلبم تند تند م نیا با

 ...سردي روي تمام بدنم نشسته بود عرق

 :گفتم دیکه از استرس ميلرز يیصدا با

 ...ممنون از نظرت...

 : جوري که با چشماي خوشگلش به چشمام زل زده بود آروم گفت نیهم ایبرد

 .... پر رنگه ليیت خروژ لب کنيینم فکر

 ... گفتم : نه... نه ادیز جانیرفته از ه لیصداي تحل با

  ...اورد که من فورا چشمامو بستم نییسرشو پا ایبرد
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 ...لحظه گرمي لباهاشو رو لبام حس کردم هی

 .... دیبوسیآروم و با عشق م ليیخ

 ...دادیحرکتي بهم نم چیاجازه ي ه اصال

 ... بودم ایتو شک کاربرد من

 ...بند اومده بود نفسم

 ...زدیمثل گنجشک م قلبم

 ..دیبوسیکه دست بردار نبود با ولع لبهامو م ایبرد

 : ا ش گذاشتم و به عقب هلش دادم گفتم نهیروي س دستمو

 ... کنيیم کاری...چووووونهید

 ... کردمیتمام نگاهي بهم انداختو گفت : داشتم رژ لبتو پاک م يیبا پرو ایبرد



 

 ...به سرعت از اتاق خارج شد بعد

 ... اومدم و به اتاق باران رفتم رونیمن هم به سرعت از اتاق ب ایرفتن برد با

 .... دمیکش قيیرو تخت باران انداختم و نفس عم خودمو

 ...بودم دهیرو به فوش کش ایلب برد ریز

 .... ووووونستید هی اون

  ...کرد نکارویا چرا
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 ... بهام گذاشتم...کمي ورم کرده بودروي ل دستمو

 ...تا کمي ورمش بخوابه دادمیدستمو روي لبهام فشار م کف

 ? 

 ... اتاق باران رفتم نهیرو تخت بلند شدم به سمت آ تز

 ... اوردم و روي لبهام زدم رونیب کمیدستي کوچ فیلبمو از ک رژ

 ... بفهمه زيیمبادا کسي چ تا

 ..دم که باران اومد داخلبو ستادهیقدي وا نهییآ هیجلو

 ... باران: اي واي نجایهسش که منو کاشتي ا قهیدق 20تو کجا موندي ...االن  پس

 ...زمیعز شرمنده

 ... مامان گفت واسه ي اونا هم درست کنم ارمیشربت ب نییکه رفتم پا نیهم بخدا

 ... دیخورده طول کش هیهمون  بخاطر

 .. نداره ..فداي سرت بيی: عایپر

 ... میشربتمون رو بخور نیبش ای: حاال ب باران

  ... :باشه ایپر
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 .... با صداي بهزاد به خودم اومدم خوردمیطوري که داشتم شربتو م نیهم

 .... خودم يیای: ساالااااام بر پري دربهزاد

 .... عجب بانو چه

 ...دیرنجه فرمود قدم

 ... زیخوب کم زبون بر ليی: خایپر

 ؟؟خودت چطوري  تو

 ... آقا بهزاد يیدایکم پ ستيین

 ...وجود نداره يیایزنگي نه اسي اصال انگار پري در نه

 ... دستت دلخورم از

 گهیصورتمو بر گردوندم سمت د نداختمیم کهیجوري که بهش ت نیهم

... 

 ... خوب حاال قهر نکن ليی: خبهزاد

 .... سرم شلوغ بود وقت نداشتم زيیجون خودت که برام عز به

 مجبورم گهیراه د هیجوري به قهر کردنت ادامه بدي از  نیاگه بخواي هم ایپر نیبب

 ....کنم هااااا آشتي

 کني؟؟ کاریچ خوايی: مثال مایپر

 حالت متفکري به خودش گرفت گفت : مثال از راه پرهام اقدام به آشتي بهزاد

  ....)خخخخ (کنمیم
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 رو سرت ريیط دوس ندارم مثل پرهام بگفق کنمیخوووووب .... آشتي م ليی: خایپر



 

 ... بهزاد به سمتم اومد و با دست کردمیوگرنههههه عمرااااا ... آشتي م بچرخوني،

 : مردونش دستمو گرفتو گفت هاي

 .... زمیعز ممنون

 ... میرفت نییبه طبقه ي پا کردیصداي زنمو که براي شام صدا م با

 .. رفتم نییبه پا وقتي

 ... مده بودنو بابا هم او عمو

 ... سمت هردوشون رفتم وسالمو احوال پرسي گرمي کردم به

 ... نمیبب نیعمو جان کنار من بش ایرو بهم گفت ب عمو

 ...هم با لبخند که روي صورتم بود به سمت عمو رفتم و کنارش نشستم من

 ... خورد که با اخم نگاهم مي کرد ایچشمم به برد نمیبش خواستمیکه م درحالي

 ... وفتهیانداختم که چشمم بهش ن نییپا سرمو

 ....هم اخم کرده پسره ي پرو چقدر

 ...هیکردم اعصبان دیدوباره رژ مو تمد نکهیا حتمااز

 ...مطمئنم آره

  .... اخم کرده نقدهیکه ا نیا بخاطر
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 بهداشتي سیعمو معذرت خواهي کردم واز کنارش بلند شدم و به سمت سرو از

 ... رفتم

 ... و رژ لبمو پاک کردم ستادمیوا نهیداخل شدم روبه روي آ وقتي

 ... گهیکنم عاشقشم د کاریچ خوب

 .... لحظه اخمش رو هم ندارم هیتحمل  حتي



 

 ... جمع شدن زیهمه دور م دمیرفتم که د يیرایدل کندم و به پذ نهیآ از

 ...آرومي رفتم کنار پرهام نشستم به

 .... شروع کرده بودن به خوردن غذا همه

 .... که خواستم بشقاب رو بردارم غذا بکشم نیهم

 ... من براتون غذا بکشم دیخانم بشقابو بد ایبا لبخند بهم نگاه کرد گفت : پر ایبرد

 ...رسهینم دستتون

 :گرفتمو گفتم ایخجالت بشقاب رو به سمت برد با

 .. ندارم لیم ادیز دیزیبي زحمت کم غذا بر فقط

  ..گفت : چشمبا لبخند قشنگي  ایبرد
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 ... بکشم دیدار لیخانم ...چي م ایغذابکشه گفت : پر خواستیدرحالي که م ایبرد

 د؟؟یدار لی... مرغ شکم پر....باقالي پلو ...کدومو م فسنجون

 : نگاهي انداختموگفتم بهش

 ... زحمت فسنجون بي

 :وبه سمت من گرفت گفت دیداخل بشقاب غذا کش کمي

 ... ..نوش جاندییبفرما

 .. لبي تشکري ازش کردم ریز

 ... شروع کردم به خوردن غذا و

 ... خوبي داشت ليیزنمو دست پخت خ میحق نگذر از

 ...بود دهیبابت امشب کلي زحمت کش واقعا



 

 ... میرو جمع کرد زیخوردن غذا به همراه باران م بعداز

 روي مبل دونفره اي وبا باران میرفت يیرایکارمون تموم شد به سمت پذ وقتي

 ...مینشست

 : با حالت مهربوني گفت ایبرد نمیبش خواستمیکه م نیهم

  ...نیخانم حسابي تو زحمت افتاد ایدرد نکنه پر دستتون
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 :گفت ایخواستم حرفي بزنم بهزاد با حالت پوزخند رو به برد تا

 ... ست بهیخونه غر نیتو ا ایانگار پر گي،یم نیهمچ داداش

 !!!!!کرده؟؟؟ کوه که نکنده کاریانگار چ الحا

 ...کردیبهش نگاه م ظيیبا اخم غل ایبرد

 ...توقعي نداشتم نیبهزاد همچ از

 ....تندي برخورد نکرده بود نیبه ا ایحاال با برد تا

 کردیبا اخم بهمون نگاه م دیکشیبرام غذا م ایموقع شام هم که برد اصال

... 

 ... غذا نخورد ادیهم ز اصال

 ...چش شده ستین معلوم

 : به بهزاد کردمو گفتم رو

 ..... بهزاد جان ممنون

 .... نیمنو باران فرقي نمي زار نیو ب نیدونیکه منو عضوي از خانوادتون م نیا از

 .. کنمیبا حالت جدي گفت : خواهش م بهزاد

  .....میاز کمي نشستن قصد رفتن کرد بعد
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 ... میها رفت نیبه سمت ماشو  میهمگي خداحافظي کرد از

 ..خودشون اومدن نیبا ماش نایپرهام شدم و بابا نیسوار ماش من

 هاي خلوت ابانیکردم وبه خ نیي ماش شهیشدم سرمو سمت ش نیسوار ماش وقتي

 ... کردمینگاه م شب

 ... افتادم ایبوسه ي برد ادی

 ..دیمنو بوس رانهیغافل گ چقدر

 ..تمکاري نداش نیازش توقع همچ اصال

 ....لذت بردم ليیولي از بوسه ش خ اوردمیکه به روش ن نیباا

 ...اومدم رونیاز فکر ب نیفکر بودم که با صداي پخش ماش تو

 ...خوندیبودچقدر هم قشنگ م گانهیمحسن  صداي

 ... کردیهم با آهنگ لب خوني م پرهام

 ....باران حسابي شارژ شده بود دنیبود که پرهامم امشب با د معلوم

  ...... تفلي داداشم هم عاشق شدهخيآ
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 ...نیجووون.... کاشکي همه ي عاشق هارو بهم برسوني ... آم خدا

 ... میدیبه خونه رس نیم 30 بعداز

 ....از پله ها باال رفتم وخودمو به اتاق رسوندم بدو

 خواب به آغوش باز ایو با فکر به برد دمیاز در آوردن لباس هام به سمت تخت پر بعد

 ... رفتم
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 ...چشمامو به سختي باز کردم دینور خورش میبا تابش مستق صبح

 ...پرده اتاقم رو بندازم ...اي بابا ... اوووف شبیرفته بود د ادمی.... اه

 ... سختي از تخت بلند شدم و کشو قوسي به بدنم دادم به

 ...بهداشتي رفتم تاآبي به دست صورتم بزنم سیسمت سرو به

 ...رفتم و موهاي بلندمو شونه زدم نهیشستن دستو صورتم به سمت آ بعداز

 ... اومدم وبه آشپز خونه رفتم رونیاتاق ب از

 ...کسي خونه نبود انگار

 ...دوباره کجا رفتن ستین معلوم

  ...مامان... مامان....مامااااااااااان 
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 افتاد زیروي مچشمم به کاغذ  زدمیطوري که مامان رو صدا م نیهم

... 

 ...از طرف مامانه دمیروبرداشتم که د کاغذ

 .....دی: من رفتم براي خرمامان

 ...شرکت بابا ، باهاش کار دارم رمیبرگشتن م موقع

 ...خودت باش مواظب

 .... سیکه ن نمیبابا ا اي

 ... گهید شهیهم خبري ندارم ..اونم سر گرم زندگ سایکه از پر شهیروزي م چند

 مثل اون روز حالم بد دمیترسینه ي مفصل واسه ي خودم خوردم آخه مصبحو هی

 ....شه

 ...برم يیتنها ادیه ه ....چقدر سختم م اه



 

 ... برده رسونده ...حسابي تنبل ولوس شدم ایمدت برد نیبس تو ا از

 ... کردم زوجمعیاز خوردن صبحونه م بعد

 ...آماده بشم زیالیاتاقم رفتم تا براي رفتن به د به

  ..بلند شد میگوش امکیکه داخل اتاقم شدم صداي پ نیهم
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 ....برداشتم زیبهش انداختم واز روي م نگاهي

 :بود ایاز سمت برد امکیمعمول پ طبق

 ... خانمم ری: صبح بخایبرد

 ... سر کوچه منتظرتم گهید نیم 5آماده باش که تا  فوري

 ... دونستیم گهید رفتمیم زیالیدکه  يیپسر ماه بود خودش روزا نیچقدر ا آخي

 .... ممنون که به فکرمي ریدادم: سالم عشقم صبح شما هم بخ امیپ بهش

... 

 ... دمیبه سمت کمد رفتم ولباس هامو پوش امکیاز ارسال کردن پ بعد

 برق لب زدم به لب هام و کمي ادکلن زدم بعد به هیکردن نداشتم  شیي آرا حوصله

 ... کردمو به سمت سر کوچه رفتم درهاي خونه رو قفل سرعت

 ... که با سرعت جلوي پام ترمز کرد دمیرو د ایبرد نیماش دمیبه سر کوچه رس وقتي

 ... و دستمو روي قلبم گذاشتم دمیبلند ي کش نیه هیترس  از

 اورده بود و رونیب نیماش شهیسرشو از ش دمیاخم ساختگي بهش نگاه کردم که د با

 ...کردیبد جنسي بهم نگاه م با

 :کوبوندم که خنده ي بلندي کرد و گفت نشیماش کیحرص پامو محکم به الست با

  ... خانمم نزن
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 ...شهیشوهر خودت ور شکسته م نجوريیا

 ... امیشد من اصال باهات نم نجوريیواسش لوس کردم گفتم : حاال که ا خودمو

 ...رفتم ادهیرو پ ریبهش کردم ومس پشت

 ... جوابشو نمي دادم کردیصدام م چقدر از پشت هر

 ...شد ادهیرو نگه داشت و ازش پ نیماش دفعهی دمیام گرفته بود که د خنده

 ... حرفي بزنه دست منو گرفت نکهیقدم هاي بلند خودشو بهم رسوند وبدون ا با

 ... دیخودش کش وبا

 ثل پسر... چقدر منمیدرو برام باز کرد و مجبور م کرد که بش دیکه رس نشیماش به

 ....خخخخ کردیهاي تخس رفتار م بچه

 ... زود سوار شد و بال فاصله حرکت کرد خودشم

 ? 

 ... صدام کرد که با اخم به سمتش برگشتم زنمیحرفي نم دیکه د ایبرد

 ..... : خانممایبرد

 ...خدا اونجوري نگام نکن ترو

 بهت نگاه کنه ترسهیاندازه ي کافي چشمات بزرگ هستن... آدم م به
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.... 

 (خخخخخ)

 کوبوندم که نشیبا مشتم چند بار به س نیحرفش حرصم گرفت بخاطر هم نیا از

 ...نگفت زيیچ



 

 دستمو دفعهیدستمو عقب بکشم که  خواستمیکه خوب خودمو خالي کردم م وقتي

 ...کرد کیوبه لبهاش نزد گرفت

 ...دیدونه دونه انگشتامو بوس آروم

 ...دمیکشکارش حسابي خجالت  نیا از

 :که گفت دمیدستمو کش زود

 ... الهي

 ....دیخجالت کش خانوممم

 ...هیخجالت نقدهیخانمم بشم که ا فداي

 ... که بهم زدي يیمشت ها هیتالف نمیا

 ....بگم زيیچ تونستمیانداخته بودم نم نییپا سرمو

 ...دوباره صدام کرد که بله ي ارومي گفتم ایبرد

 ... کشيی: خانمم از چي خجالت م ایبرد

 ...بشه دنتیفداي خجالت کش ایبرد

  ... يییییمال خودم گهید تو
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 با لبخندي که داشت نگاهشو از من گرفت و به ایچشم غره بهش رفتم که برد هی

 ... دوخت جلو

 .....گذاشت نیبرد واهنگ بي کالمي رو توي ماش نیسمت پخش ماش دستشو

 ....قشنگ وآرامش بخش بود ليیخ اهنگش

 ...میدادیو به آهنگ گوش م میسکوت کرده بود هردومون

 ....نگه داشت مارستانیرو جلوي ب نیماش ایبرد قهیاز چند دق بعد



 

 ...میرفت مارستانیو داخل ب میشد ادهیپ نیهم از ماش با

 ....هم با من داخل اتاق شد ایمن شد که برد زیالید نوبت

 ...من بود شیساعت تموم پ ? ایبرد

 ....زدیم ندهیو حرف از آ کردیدت همش با من شوخي مم نیا تو

 دفعه در اتاق باز شد و دکتر با پرستار باالي سرم هیکه  ادیبودم تا پرستار ب منتظر

 ....اومدن

 ...با حالت متشخصي با دکتر سالم و احوالپرسي کرد ایبرد

 که نیاز ارفت.... دکتر بعد  رونیهم کاراي مربوط به من رو انجام داد و ب پرستار

  :حالم شد نگاهي بهم انداخت گفت ايیجو
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 ...چه جوري بهت بگم دونمینم ایپر

 ...بهم دست داد دیدلهره ي شد هیگفت  نویدکتر ا وقتي

 به عنيیکه متوجه حالم شده بود دستمو گرفت وفشار آرومي بهش داد که  ایبرد

 ...مسلط باش خودت

 ...دکتر دوختمگرفتم وبه دهن  ایاز برد نگاهمو

 !!!!شدي نجوريینگفتم چرا ا زيی: دخترم من که هنوز چدکتر

 تیشده که به گروه خون دایپ هیکل هیاالن خوشحال باشي چون برات  دیبا تو

 ...خورهیم

 ...شدم رهینقطه خ هیلحظه خشکم زد وبه  هیحرف دکتر  نیا با

 ...دستشو جلوي صورتم تکون داد که به خودم اومدم بهزاد

 ...کرد سیاشک صورتمو خ دینکش هیثان به



 

 :با بغضي که از صداش معلوم بود گفت دکتر

 .....اشک بسه گهید دخترم

 ...که بهت قول داده بودم من

  ...میمنتظر بمون نیاز ا شتریب دینبا داشدهیبرات پ هیکل نیخدارو شکر کن که ا االنم
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 میهر چه زودتر براي عمل اقدام کن دیبا

 ? 

 ....کنم کاریدچیکه با دونستمینم اقعاو

 از دست داده بودم دمویکه ام درحالي

 ....رو بهم نشون داده بود دشیروشني توي دلم نبود خدا نور ام چیوه

 ...رفت رونیکه اونم ب میاز دکتر کرد تشکري

 دستمو تو دستش گرفت و با قدم هاي آروم از امیب نییکمکم کرد تا از تخت پا ایبرد

 ....میخارج شد تانمارسیب

 ...انداختم نیرو برام باز کرد که خودمو رو صندلي ماش نیدر ماش زود

 ...از اونجااا حرکت کرد باالفاصله

 ...خوشحال بودم ایبابت برد چقدر

 ....خوشحال بود ليیرخ جذابش نگاهي انداختم خ مین به

 ...بودم دهیند نجوريیرو ا ایبه حال برد تا

 ...کرد رمیکه با نگاهش غافل گ کردمینگاه م ایبا لذت به برد داشتم

  :برگردونم که گفت نیي ماش شهیسرمو سمت ش خواستمیم
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 ...واست خوشحالم ليیخ ایپر

 ...شهیم دایپ هیمطمعن بودم که واست کل من

 ...میبه روزاي خوبمون فکر کن دیفقط با االنم

 سختي بکشي ادیکه ز زارمیکه پا به پات هستم و نم دمیبهت قول م من

.... 

 ....دمیبهت قول م نویا

 .... خدا وااي

 ...زدیچقدر قشنگ حرف م ایبرد

 ...ختیریشوقي رو توي دلم م هی حرفاش

 ....زنگ خورد شیبه حرفاش ادامه بده که گوش خواستیم ایبرد

 .... :سالمایبرد

 ....ممنون ليیخ

 ....تو راهم بله

 .....هم باهامه ایپر

 .... چشم

 ....میشیمزاحم م احتم

 بپرسم که کي بود زودتر از من به حرف اومدو خواستمیگوشي رو قطع کرد م ایبرد

  :گفت
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 ...بود سایپر

 ....، مارو هم دعوت کرده دیامشب تولد سع نکهیا مثل



 

 ....دمیرو به فوش کش سایدلم پر تو

 ...ي احمق دختره

 ....منو واسه ي تولدت دعوت کردهداشتم اونوقت  زیالیکه من امروز د دونهیم

 ...کنم کاریخدااا...حاال چ اي

 ...خنده ي بلندي کرد که به خودم اومدم ایبرد

 ....آبروم رفت وااي

 ...بازم بلند فکر کرده بودم حتما

 ...ريیچرا با خودت درگ خانومم

 ...ديیبدبختي رو به فوش کش کدوم

 ...نگفتم چيیه گهیخجالت د از

 ...کنهیخودش چي فکر م شیپ ایبرد االن

 رفتار کنم...)خخخخ( نیخورده سنگ هیگرفتم تا خونه  میتصم

 ....شد ادهیپ نیجلوي در ترمز زد و زود از ماش ایچقدر گذشت که برد دونمینم

  .... دور زد و به سمت من اومد نویماش
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 ...بشم ادهیبرام باز کرد و کمکم کرد تا پ درو

 ...ومدیخوشم متوجهش  نیاز ا چقدر

 )آره جون عمت دمیکشیماچ آبدار رو گونش بزارم ولي خجالت م هیداشتم  دوست

 (خخخخخ

 ???پارت

 ...که من زنگ خونه رو زدم میدر خونه شد کینزد ایبرد با



 

 ...چقدر منتظر موندم که کسي درو برام باز کنه باز نکرد هر

 ...زنگو فشاردادم که بازم خبري نشد دوباره

 ...سامیروي پاهام وا تونستمینم ادیصباني شده بودم، از ضعف زاع حسابي

 شرکت.... پس چرا هنوز رهیاز اونجا هم م دیخر رهیکه صبح گفته بود م مامان

 !!!!برنگشته

 ..... امیم زیالیمن از د دونهینم مگه

 کنم؟؟؟ کاری.اه.اه....حاال چاه

 ...کجا رفتن ستین معلوم

  گن؟؟؟؟ینم زيیبه من چ چرا
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 :که متوجه ي حالم شده بود گفت ایبرد

 ... ستنیاومده که ن شیکاري واسشون پ حتما

 !!!!نگران نباش زنمیزنگ م االن

 ..رو دراورد شیشلوارش کرد و گوش بیداخل ج دستشو

 زد؟؟؟یداشت به کي زنگ م دونمینم

 ...که شروع کرد به صحبت کردن کردمینگاش م منتظر

 : سالم پرهامایبرد

 پییییی: سالم خوشت رهامپ

 پرهام : چلغوز مگه من چي گفتم ؟؟ گمااای: بس کن ...باز شروع کردي....مایبرد

 ...ببندم ای بنديی: پرهام مایبرد

 خوب بابا..هاپو نشو ...کار داشتي؟؟؟ لهی: خ پرهام



 

 ....ستیاوردم ولي کسي خونه ن زیالیرو از د ایمن پر راستش

 ااان،؟؟کجا نایزن عمو  دونيینم تو

  ....مامان نی:اي بابا...از دست ا پرهام
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 خواستهیبهش زنگ زد گفت م سایشرکت اومده بود با بابا کار داشت که پر امروز

 ....درست کنه زده دستشو سوزونده کیک دیتولد سع واسه

 ...هم زود خداحافظي کرد رفت مامان

 ...بگه ایرفته به پر ادشیخاطر اون که  به

 ....خوب لهی: خ ایبرد

 ....رو ببرم خونمون ایکنم؟؟ پر کاریمن چ االن

 ... : نه داداشپرهام

 ...میگرم ببر خونه ي خواهر دمت

 ...: باشه ...کاري نداري...فعال پرهام : نه..... فداي تو ایبرد

 نهیگذاشت و دست به س بشیکه تماس رو قطع کرد گوشي رو داخل ج نیاز ا بعد

 ...کردیم نگاهم

 شدي( زیباز تو ه ای..عجب ژستي داشت ....)خاک تو سرت پرفففففاو

 ...پرهام چي گفت؟؟؟میکن کاریزوم کرده روم گفتم : خوب االن چ ایبرد دمید وقتي

 .....دستشو سوزونده زن عمو هم رفته اونجااا سایپر نکهی: مثل ا ایبرد

 ....: چي ....چي شده ایپر

 ....تو سرم...دختره ي بي عرضه خاک

  ....تز بدي خوايیم کنيیغلط م ستيیبگه تو که بلد ن ستین کيی
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 ....کردیبا دهني باز نگام م ایبرد

 ...شهیم مونیبا من ازدواج کنه پش خوادیکه م نی...ا وه...خاک تو سرم االن از ا اوه

 ...باشم نیکمي سنگ خواستمیم مثال

 ...انداختمو، از کنارش رد شدم نییپا سرمو

 ...دمیشندیخندهداشو از پشت م صداي

 ...خندهیهمش م کنيیول م نمی..ه.. ااه

 (شیییهمون مغرور بمونه)ا کاش

 ?? 

 ...هم پشت سرم اومد ایرسوندم که برد نیخودمو به ماش زود

 ...رو روشن کرد و راه افتاد نیبالفاصله ماش مینشست وقتي

 ..راهي نبود نایا سایخونه ي پر تا

 ...میدیرس نیم 5همون سر  بخاطر

 ..ایگفتم : دستت درد نکنه برد عینگاش کنم به خاطر همون سر تونستمینم

 ...که به زحمت افتادي ببخش

 ....نمتیبیم شب

  ...گفتم که خودمم کوپ کردم عیجمله هامو سر اونقد
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 به دیدستمو گرفت و کش ایبردم تا باز کنم که، برد نیدستمو سمت در ماش زود

 ....خودش سمت

 ..کارو کرد پرت شدم تو بغلش نیاي ا دفعهی چون



 

 ...بود نشیروي س سرم

 با چشماي خوشگلش نگام دمیروش گذاشتمو سرمو کمي باال تر گرفتم که د دستمو

 ....کنهیم

 .......خاک تو سرمواااي

 ...کنهیچه جوري نگام م نیبب

 ...هم مثل اون شب کاراي خاک بر سري بکنه نجایا نکنه

 آورد و بوسه ي نییسرشو پا دفعهیشده بودم که  رهیبه صورتش چه جوري خ دونمینم

 :رو، روي لبهام زد و گفت آرومي

 ...خداحافظي کني نجوريیوقت ا چیدوست ندارم ه اصال

 ...عاشقتم من

 ....عشقمو ببوسم خوامیم

 ...نکن غیوقت خودتو ازم در چیه

  ..حسابي گرمم شد ایبوسه ي برد با
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 لو ندم کمي ازش فاصله گرفتم و با گفتن خداحافظ از نیاز ا شتریخودمو ب نکهیا براي

 ...شدم ادهیپ نیماش

 ...رسوندم نایا سایبه در خونه ي پر خودمو

 ...کنهیحرکتي نم چیکه تا من داخل خونه نشم از اونجااا ه دونستمیم

 ...از کرددرو برام ب سایپشت سرمو نگاه کنم زنگ درو زدم که پر نکهیا بدون

 ... انداختم و درو بستم اطیخودمو تو ح عیسر

 بلند از اونجا دور کافیت هیاومد، که با  ایبرد نیبه در دادم که صداي ماش مویتک



 

 ...شد

 ....دادم رونیبا شدت ب نفسمو

 ....چي شد کردمیفکر م ایچي درمورد برد من

 ...نهکیکارا نم نیوقت از ا چیاز بس مغروره ه کردمیفکر م شهیهم

 ..)خخخخخخ(بوسهیاالن اگه ولش کني زرت و زرت منو م ولي

 ....هینجوریاز االن ا نیا

 ...کنم کاریچ خوامینعره غول م نیبع د عروسي از دست ا ستین معلوم

  ...نعره غول گفته بودم خنده ام گرفت ایکه به برد نیا از
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 ...زاشتیزندم نم دیفهمیم اگه

 .....به خودم اومدم دیکه با صداي سع دمیخندیم زدمیف مبا خودم حر  نجوریهم

 .....: واقعا کهدیسع

 ...شيیبه روز داري بدتر م روز

 ...متاسفم واست

 ....میفکري برات بکن هیهرچه زودتر  دیبا

 ...در جدا شدم و خودمو بهش رسوندم از

 ...کردیبا لبخند بهم نگاه م نهیبود ودست به س سادهیپله ها وا جلوي

 ...زارنیخدااا....چرا همه سر به سرم م يا

 : که دستاشو به سمت باال برد و گفت کردمیبا اخم بهش نگاش م نجوريیهم

 ...رحم کن شفاش بده شیخودت به جون ایخدا

 ...محکم روي پاش زدم که آخش رو هوا رفت دونهیطاقتم تموم شد با کفشم  گهید



 

 ..با دستش گرفتو عصباني بهم نگاه کرد پاشو

 پوزخندي بهش زدم و از کنارش نیکاري که کردم رو بکنه بخاطر هم هیتالف دمیترس

  (چارهیشدم......)خخخخ ب رد
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 ... قشنگ بود ليیخونه شدم خونشون خ داخل

 ...بود دیخونه آبي ،سف ونیدکوراس کال

 ..دادیبه آدم آرامش خاصي م خونشون

 ... دمینگاه کردن به خونه دست کش از

 ...نبود يیرایکسي تو پذ ارانگ

 ... ومدیاز توي آشپزخونه م سایمامان و پر صداي

 ..به نسبت بهتر شده بود حالم

 ...شدمیم تیکمتر اذ ایدوهفته با وجود برد نی،کال تو ا دونمینم

 زدم و داخل حاليیلوس کنم، کمي خودمو به ب نایخودمو واسه ي مامان نکهیا براي

 ...شدم آشپزخونه

 ?? 

 من بلند دنیکنار هم نشسته بودن و مشغول حرف زدن بودن ، که با د شونهردو

 ....و به سمتم اومدن شدن

 ...: خدا مرگم بده چي شده دخترم مامان

 ....نجااایا نیبش ای...بایب

 :با بغض گفت سایپر

  .....بازم حالت بد شده اجي
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 ....واست رمیبم الهي

 ...ارمیواست ب خوريیم زيیچ

 ...نمیناهار خوري بش زیدستمو گرفت وکمکم کرد رو صندلي م مانما

 ...م گرفته بود ولي به زور جلوي خودمو نگه داشته بودم خنده

 ....نیدیخورده آب بهم م هی: خوبم مامان ...فقط ایپر

 ...ي خنک کرد وهیرو پر از آب م وانيیرفت و ل خچالیزود به طرف  سایپر

 ...چشمم ظاهر شد دجلويیکه خواستم بخورم سع نیرو ازش گرفتم ،هم وانیل

 ........خدااااوااي

 ...رهیم نایمامان شیآبروم پ رمیلو م االن

 :گفت دیرو سر پا د نایوقتي مامان دیسع

 چه خبره؟؟؟ نجایشده؟؟؟ ا چي

 ....حالش بد شده زیالیتو د ایبازم پر دی: سعسایپر

 پرسي؟؟؟یرنگ به رو نداره چرااا م نيیبینم

 ....نگه زيیکه چ کردمیزده بود همش خدا خدا م رونیچشاش از حدقه ب دیسع

  ....حرفا بود نیاون بدجنس تر از ا ولي
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 ....بد شده بود...آررررره زیالیحالش تو د ایشد و گفت: پس پر کینزد بهم

 : تعجب کرده بود گفت دیکه از رفتار سع سایپر

 !!!!دیسع گيیم چي

 ...زنيیحرف م جورينیبا خواهرم ا چرا



 

 :دوخت گفت سایپوزخندي بهم زد و نگاهشو به پر دیبگم که سع زيیچ خواستمیم

 ....حالش بد باشه ایفکر نکنم پر وااااال

 ....از منو شما سالمتره اون

 ...زور داره نقدهیا ضيیکدوم آدم مر وگرنه

 .... نشون داد سایپاشو باال اورد و به مامانو پر بعد

 ...پاش قرمز شده بود چارهیهي بهش انداختم ب.. نگاوااااي

 .....لحظه دلم به حالش سوخت هی

 ...کردنیکه با چشم غره نگاهم م دمیکه باال گرفتم سه جفت چشمو د سرمو

 ...کردم يیدهنمو به زور قورت دادم و خنده ي مصنو آب

 !!! ومدیخونش در نم زديیکه کارد م سایپر

  : گفتم عیکه سر چند تا فوش نثارم کنه خواستشیم
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 .... غلط کردم باشه

 ...خبر خوش واستون دارم هی ولي

 ....چهره دادو نگاه منتظرشو بهم دوخت رییتغ سایلحظه پر هی

 ...سه شون سکوت کرده بودن و منتظر حرف زدن من بودن هر

 ...داشت دنیهاشون واقعااااا د افهیق

 : سرفه ي مصلحتي کردم و گفتم هی

 رفته بودم بعد از تموم شدنش، دکتر باالي سرم اومد و گفت زیالیامروز که د راستش

 بهم شمیمرگ مغزي هست که گروه خون هیشده که واسه  دایپ هیکل هیبرام  که

 ....خورهیم



 

 مورد نظر رو انجام بدن و خودمو واسه ي عمل شايیمنتظر باشم تا آزما دیبا االنم

 ...کنم آماده

 ....بهشون انداختم قيیزدم نگاه دق حرفامو نکهیاز ا بعد

 ...شون انگار خشکشون زده بود هرسه

 ....ها حق داشتن چارهیب

 ....بودم نایخودم بدتر از ا من

 ...صداي بلند صداشون کردم که به خودشون اومدن با

  ...کردن هیخودشونو تو بغلم انداختن و تا تونستن گر سایو پر مامان
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 ...ي خوشحالي بود هیگر ه،یگر نیا البته

 ....به زور جلوي خودشو نگه داشته بود دیسع

 از عیبه خاطر همون سر زهیگوشه ي چشمم جمع شده بود که اجازه نداد بر اشکي

 ..رفت رونیب آشپزخونه

 ?? 

 .... خوشحال بودم ليیکه خودم خ من

 ..میکردیم هیدگرینبا گهید

 ...هاشون افتاد افهیلحظه چشمم به ق هیرو از خودم جدا کردم که  سایو پر مامان

 ...خنده ریزدم ز پقي

 ...چشماشون پوف کرده بود ریکرده بودن ز هیبس گر از

 ....قرمز شده بود دماغشونم

 ....بامزه شده بودن ليیخ



 

 ...کردنیبا تعجب بهم نگاه م هردوشون

 ي ما خنده داره؟؟؟ هیگر خندي،ی، دخترم واسه چي م ای: پرمامان

  ...لش کن مامان، بزار خوش باشه: وسایپر
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 ...بخنده شهیکنه که هم خدا

 :نگاه مهربوني به خواهرم انداختمو گفتم دمیکلي خند نکهیا بعد

 هاي شما بخندم هیاگه بخوام به گر رمیبم

 ....دیبامزه شد ليیآخه خ دمیبه صوراتتون خند من

 نیدي..)خخخخخ( با اخودتو خوشگل کر  ده،حسابيیکه امشبم تولده سع ستین

 ...ستادیا يیرایقدي پذ نهیرفت و جلوي آ رونیبدو از آشپزخونه ب سایمن پر حرف

 ..داشت دید يیرایآشپزخونه به پذ از

 نگاهش به من دیسع دفعهیکه  دیکشیدستشو روي چشماش و صورتش م داشت

 ....افتاد

 رشو خمکرد ، از پشت بغلش کرد و س سایپر کیبهم زد و خودشو نزد چشمکي

 ...دیآروم روي گونشو بوس کردطرفش،

 : نگاهشو سمت من کرد و با لب خوني گفت بعد

 .... خودمه عشق

 ....خوامشیجوره م همه

 .....اوردمیتعجب داشتم شاخ در م از

 ....مامان اون ور نشسته بود خوبه

  ....پرو بودن نااااایا چقدر
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 ...کشي بهش زد دیبرگشت و لبخند سع شده بود به طرفش دیکه متوجه سع سایپر

 ??....کردنیکاراي خاک بر سري م کردمینگاه م گهیخورده د هی اگه

 ...پوزخند نگاهمو ازشون گرفتم هیبهشون گفتم و با  يیلب پرو ریز

 ....شده بود و لبخند به لب داشت رهینقطه خ هیکه به  دمیرو د مامان

 .... خوشحال بودم چقدر

 ...غصه خورده بود ليیه خاطر من خمادرم، ب چارهیب

 .... رو دستش گذاشتم که متوجه من شد دستمو

 نمیبیم نجوريیآرومي به دستش دادم و گفتم : مامان خوشحالم که شمارو ا فشار

 ...نیبرام دعا کن دیبا فقط

 :لبخند مهربوني زد و گفت مامان

 .....دا....توکل به خادیمن که به جز دعا ،کاري از دستم برنم دخترم

 ...تو رو سپردم به خودش من

 ...بهش زدم قيیحرف مامان دستشو باال اوردم و بوسه ي عم نیا با

 خورده استراحت کنم تا واسه ي شب هیگرفتم  میاز حرف زدن با مامان تصم بعد

  ...باشم سرحال
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 رونیاستراحت کنم از آشپزخونه ب رمیم نکهیرو صندلي بلند شدم وبا گفتن ا از

 ....اومدم

 ....هم اومدن سایو پر دیبرم سع رونیب خواستمیکه م نیهم

 .... کردمیحالت خاصي نگاهشون م هی با



 

 ا؟؟؟یپر ريیگفت: کجاااا.....م سایاز جلوشون رد بشم که پر خواستمیم

 ....برم کمي استراحت کنم واسه ي شب خوامی: مایپر

 ....هاااااا میوقت ندار ای: پر سایپر

 ...آماده بشي خوايیکي م خوابيیمتو  پس

 ...نگران نباش از جلوشون رد شدم و خودمو به اتاق مهمان رسوندم نکهیگفتن ا با

 ... گفتم نیي خواهرم تحس قهیکه باز کردم واقعااا به سل درو

 ...مشکي بود د،یسف الشیقشنگي بود کل وسا ليیخ اتاق

 دراوردم و خودمو رو تخت عیزدن اتاق شدم ،مانتو و شالم رو سر دید الیخیب

 ...انداختم

 .....دمینفهم چيیه گهیچشام گرم شد و د قهیچند د بعد

 ?? 
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 ...خواب ناز بودم که در با صداي وحشتناکي باز شد تو

 ...و صاف روي تختم نشستم دمیترس هوی

 ...کردم دایرو پ تمیخورده نگاه کردن به اطراف، تازه موقع هیاز  بعد

 ...کردیبود و منو نگاه م سادهیوا نهیکه با بد جنسي دست به س دمیو در پرهام

 ....حرص از رو تخت بلند شدم و خودمو بهش رسوندم با

 :کوبوندم گفتم نشیو با دوتا دستم محکم روي س سادمیروش وا روبه

 ...چته معلوم

 شدي؟؟؟؟؟ وونهید

 ..متر هم تکون نخورد ليیم هیحتي  دیکن باور



 

 ...نگووووووو گهیه دهاشو ک خنده

 ....رو مخم بود حسابي

 ...کشيیگفتم : پرهام تو خجالت نم ارمیحرصشو در ب نکهیا براي

 ....کشوري نیمهندس ا مثال

 ....بچه اي کنهیهر کي ندونه فکر م کنيیجوري برخورد م هی

  :گفت دیرو کش نمیدستشو سمت صورتم اورد وب لکسیر ليیخ پرهام
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 م؟؟یدسا دل ندارما مهن مگه

 اون موقع من سر به سر کي بزاررم؟؟؟ خوب

 ...کنننیم تیهمه منو اذ نیخدا...چرا ا ااي

 ..ارمیهم با حرفاش ، منم االن لجشو در م دهیکه منو ، هم با کاراش حرص م حاال

 ...بهش زدمو گفتم : دوست داري که سر به سر کسي بزاري پوزخندي

 ....آررررررهه

 : گفتم تیکرد که با تمام جد دییاسرش حرفمو ت با

 ...سر به سر باران جونت بزارررر برو

 ...حوصلتو ندارم من

 ...نشستم وترمیکامپ زیاز کنارش رفتم و رو صندلي م بعد

 ...دستامو الي موهام کردم کالفه

 ...دمیي پرهامو باالي سرم د هیبود که سا نییپا سرم

 ...خواهري ببخش ای: پرپرهام

 ....استم باهات شوخي کرده باشمفقط خو بخدا



 

 غلط کردم خوبه؟؟؟ اصال

 منم تند نکهیگرفته بود.... مثل ا ليیکه خ دمیکه بلند کردم چهره ي پرهامو د سرمو

  ...بودم رفته
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 ...و از روي صندلي بلند شدم دمیکش پوفي

 ... دور گردنش انداختمو گفتم : ببخش داداشي دستامو

 ...ف نزدمباهات خوب حر  منم

 ...ااااایپر گيی: چي م پرهام

 ...منو بزن ایاصال ب تو

 ....من حرفي زدم اگه

 ...چه ذوقي کردم دونيیشده نم دایپ هیکن وقتي مامان بهم گفت واست کل باور

 : شدو گفت طونیش بعد

 ... خالي کردم نجوريیخودمو ا گهید

 ....هم ناراحت نباش تو

 :به روش زدم و گفتم لبخندي

 .....باشه

 ...دوست دارم ليیکنم که خ کاریچ

 ....از دور گردنش باز کردم و به سمت تخت رفتم دستامو

 ...ااااایلکسیر ليیپرهام گفت: خانوم خ نمیکه خواستم بش نیهم

 ...امشب تولده مثال

 ...آماده بشي خوايینم تو



 

 ....رفته بود ادمیاصال  واااي

  ....اوفففف
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 .....لباسي ندارم نجایکنم؟؟؟ من ا کاریحاال چ پرهام

 ...امیمنو ببري خونه آماده بشم ب تونيیم

 ...: آره پرهام

 !!!!که نه چرا

 ...جون بخواه خواهري شما

 داداش نیگفتم : مرسي داداشي....تو بهتر دمویذوق دستامو محکم بهم کوب از

 ....يیایدن

 ....انمی: بله....بله...درجرپرهام

 ...بودم وونهید شیپ قهیچند د نیهم

 ... گهی: عه پرهام بدجنس نشو د ایپر

 ...که ازت معذرت خواستم من

 ...: باشه بابا پرهام

 ....که ببرمت....خودمم خونه کار دارم ایزود آماده شو ب نییپا رمیدارم م من

 ....رفتم نییپا دمیلباسامو پوش عیرفت و من سر پرهام

 ....نگفت زيیکه اونم چ گردمیو با پرهام برم شمیآماده م رمیمامان خبر دادم که م به
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 ... همراه پرهام به سمت خونه رفتم به



 

 ...میدیبه خونه رس نیم 10از  بعد

 ... فوري به سمت اتاقم رفتم دمیکه به خونه رس نیهم

 .....رمیبگ يیدوش سرپا هیشده بود فوري به سمت حموم رفتم تا  رید حسابي

 .... دمیاومدم و لباس هامو پوش رونیدوش حسابي از حموم ب هیاز  بعد

 ... بافت قشنگ به موهاي بلندم زدم هیموهامو با سشوار خشک کردم ودراخر  فوري

 ... رو صورتم انجام دادم میموال شیآرا هی بعد

 ام رو برداشتم کیدستي کوچ فینگاه کردم ...به نظر که خوب بودم ، فوري ک نهیآ به

 .... اق پرهام رفتمسمت ات به

 .... زدم با اجازه اي که پرهام داد داخل اتاق شدم در

 .... وارد شدنم چشمام چهارتا شد با

 ... بود دهیحسابي به خودش رس پرهام

  .... زدیبرق م دشیهاشو زده بود و حسابي صورت سف شیر
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 ...گ زده بوداسپرت قشن پیت هیقشنگ باال داده بود و  ليیبه حالت خ موهاشم

 ..... زدم و گفتم : بابا آقا پرهام چه کردي سوتي

 حالک نشه صلوات ... خخخخ دنتیباران با د امشب

 ... که پرهام گفت : صلواااااااااات دمیخندیصداي بلند م با

 ... میدیهر دوتامون خند بعد

 که امشب تو مجلس به میبا حالتي که خنده رو لبهاش بود گفت : بزن بر پرهام

 .... خواهر جان ادیما دوتا کشته ومرده ز خاطر

 ...میرفت سایبه همراه هم به سمت خونه پر بعد



 

 ... باز شد کيیزنگ خونه رو زدم که در باصداي ت میشد ادهیپ نیاز ماش وقتي

 ... میداخل خونه بش میخواستیکه م نیهم

 :پشت صداي باران به گوشم خورد که گفت از

 ... خوشگله در نبند خانم

 ... خانواده ي عمو حسابي خوشحال شدم دنیکه با د برگشتم

 تو مییایتعارف کني ب خوايیبا لبخندي که رو لب داشت گفت : نم باران

.... 

 تو دیی... بفرما نیخودم اومدم خنده اي کردم گفتم: سالم خوش امد به

... 
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 .... میخل خونه شدو به اتفاق هم دا میاحوال پرسي کرد نایخانواده ي عموم با

 ... مینشست میرفت منیبه سمت نش همه

 ... کردینگاهم م نیبود که با تحس ایهمش به برد چشمم

 ... لبخندي به صورت جذابش زدم هیاز چشم بق دور

 چه خبرا ؟؟ يیایرو به هم گفت خوب پري در بهزاد

 ...شماست آقاي عاشق شیتمام گفتم : خبرا پ يیپرو با

 ... وقتي عاشق شدي ما رو فراموش کردي ...از يیدایپ کم

 ريیمن نم ادیخندهاي کرد به سمتم خم شد به آرومي گفت : شما تا ابد از  بهزاد

 ... چرا ...چون تو مغزم هک شدي دونيیم...

 ... گيیحرف بهزاد حسابي جا خوردم گفتم : باش تو که راست م با

 با حالت جدي نگاهمون خورد که اینگاهي کردم که چشمم به برد هیسمت بق به



 

 ... کردیم

 ..اوردمیو به روي خودم ن دمینگاهش ترس از
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 و گفتمیو همراه با جمع م دادمینشون م الیخیهمون حال که خودمو ب توي

 ... دمیخندیم

 ... به دست اومد و همگي شروع به خوندن ....تولد تولد تولدت مبارک کیک سایپر

 ... فوت کنه کیآرزو ک هیخواست که با  دیگذاشت واز سع زیروي م کیک سایپر بعد

 آرزو تو دلش شمع هارو فوت هیزد و چشماشو بست وبا  سایهم لبخندي به پر دیسع

 ... کرد

 ... خوش حال شدم سایبا خوشحالي پر چقدر

 ... کردیاحساس خوشبختي م دیخوب بود که با سع چقدر

 .... میو خوشبخت کنار هم زندگي کن میهم بهم برس ایهر چه زودتر منو برد کاش
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 ..... میزد غیهمگي باهم دست سوت ج کیفوت کردن ک بعداز

 .... بهزاد و پرهام بودن زدیم غیتنها کسي که سوت و ج البته

 که پسر بچه هاي کردیفکر م دیدیاي م بهیهر آدم غر کردنیدوتا م نیکه ا يیکارا با

  .....ساله هستن شیو ش پنج

 316حه صف 

 و هرازگاهي با حرف هاشون مجلس از شدیبا بودن بهزاد وپرهام مجلس گرم م ليیخ

 ...رفتیرو هوا م خنده



 

 :کرد گفت ایروبه برد دیوباز کردن کادوها سع کیاز خوردن ک بعد

 ... دهن بخوني هیبرام  خوادیدلم م امشب

 ... با ناباوري گفت : اصال شوخي قشنگي نبود ایبرد

 ... رو نمي رفت گفت: کامال جدي گفتمکه از  دیسع

 .. بزني و بخوني تاریامشب برامون گ دیبا

 : گفت کنمینگاهش م اقیبا اشت دینگاهي به من انداخت وقتي د ایبرد

 ... خونمیم سیحرفي ن باش

 ..گرفت ایآورد و به سمت برد تاریبه سرعت گ دیسع

 ... روع به خوندن کردگرفت ش شگيیژست خاص هم نکهیگرفت بعد ازا تاریگ ایبرد

 ... نداختینگاهي به من م میو هراز گاهي ن خوندیبا صداي خوبي که داشت م ایبرد

 ... خوندیقشنگ با احساس م چقدر

 خانم که به ایبه پر کنمیم میآهنگ تقد نیآهنگ تموم شد گفت : ا نکهیا بعداز

  ...باعث خوشحالي همه مونه هیقض نیوا ارهیسالمتي کاملش بدست م زودي
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 همگي شروع به دست زدن کردن وبا لبخندي که رو لبهاي همه بود به من ابراز بعد

 ....کردنیم خوشحالي

 .. خوش گذشت ليیخوبي بود ...خ ليیکه شب خ واقعا

 به همراه چندتا از دیشب بود که بهزاد روبه عمو گفت : آقا جون اگه اجازه بد آخر

 ...برم خوامیم شیبه ک دوستام

 م؟؟یبا حرف بهزاد تعجب کرد همگي

 برم مدتي تو خوامینامه دانشگاه م انیبا منومن گفت : خوب راستش واسه پا بهزاد



 

 ...نامه تموم بشه انیپا قاتیبمونم تا تحق شیک

 ... دیاگه شما اجازه بد البته

 با لبخند قشنگي گفت : برو پسرم من که مشکلي ندارم .... برو تا درس دانشگاه عمو

 ... مشغول به کاراي شرکت بشي ایشرکت وردسته برد ايیتموم کني ب لکهب

 ..بود گفت : نوکرتم به موال آقا جون دایپ افشیبا خوشحالي که از ق بهزاد

 پسر زرنگ دروغ سر هم کنه با عشقش بره گردش نیمونده بودم تو فکر نکنه ا من

 .... 

 ... به بهزاد آروم گفتم: خوش بگذره آقاي عاشق رو

 ... دعام کن که به مشکل بر نخورم اینگاه کرد گفت: پر قیبه صورتم دق بهزاد

  .... کن چون قلب تو پاکه دعا
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 .. شدم مونیپروندن بهش پش کهیحرفي که زد از ت با

 ..رهیم شیکه کارات خوب پ شاهلالیبه روش زدم گفتم : ا لبخندي

 به خونه هامون دیدد به سعمج کیخوش گذشت همگي بعداز تبر ليیشب خ اون

 .... میرفت

 ?? 

 ایبرد

 .....هفته بعد کی

 ...گذرهیرو داده م هیشدن کل دایهفته از روزي که دکتر بهمون خبر پ کی االن

 و قرار شده که فردا میانجام داد ایرو با پر شیمدت ،تموم کاراي مربوط به آزما نیا توي

 ...عمل بشه ایپر



 

 ....تموم وجودمو گرفته اديیزواسش نگرانم ،استرس  ليیخ

 .....جراحي بره غیت ریز ایکه پر ارمیطاقت ب تونمینم اصال

 محکم نشون بدم ایپر شیخودمو پ دیبا

 ..ادیم نییپا ليیخ شیاگه نگراني منو نسبت به خودش بدونه، روح وگرنه

  ....نهیبکنم هم ایبراي پر تونمیکاري که م نی...بهترآره
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 ...کنمیعشقم دعا مواسه ي  من

 ....ستمیمطمعنن منم ن فتهیاگه اتفاقي واسش ب چون

 ....همه کس منه ایپر

 تا خوب بشه و اونو هر چه زودتر از پدر مادرش خواستگاري مونمیمنتظرش م من

 ....کنم

 ...تا کسي بهش چشم نداشته باشه کنمیخوب شد اونو ماله خودم م نکهیا بعد

 گرفته بودم بس فکر کرده بودم سردرد از

 ...بشم داریگرفتم کمي استراحت کنم تا فردا صبح زود، ب میتصم

 از فکر تونستمیلحظه هم نم هیشلوارم کردمو از پله ها باال رفتم  بیتوي ج دستامو

 ...امیب رونیب فردا

 ....نگاهي به ساعت انداختم دمیطبقه ي باال که رس به

 ...شب بود ? ساعت

 ...شدم رهیاتاق بهزاد خ از ساعت گرفتمو به نگاهمو

 ...کجااا گذاشته رفته تیوضع نیتو ا ستیي کله خرررر...معلوم ن پسره

 تنها طیشرا نیدلم واسش تنگ شده بود ولي انتظار نداشتم که ما رو تو ا نکهیا با



 

  ...بزاره
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 ...گرهیچند روز همش سراغشو از من م نیدوسش داره و تو ا ليیکه خ ایپر مخصوصا

 ...تر شده بود ادیگذاشتمو کمي مالش دادم، سردردم ز قمیروي شق دستامو

 ...داخل اتاقم شدم دمویکش پوفي

 باز کردم واونو گوشه اي رهنمویخودمو به تخت برسونم دکمه هاي پ نکهیاز ا قبل

 ....کردم پرت

 ...پوشم رو هم در اوردم و خودمو رو تخت انداختم ریز

 ....شدم رهیوبه سقف اتاق خ دمیباز روي تخت دراز کش طاق

 ...از هر دو طرف باز کردم دستامو

 ...بود شمیکاش االن پ خواستیرو م ایدلم االن پر چقدر

 ...انداختم رشیاتاق گ نیاونروزي افتادم که توي هم ادی

 ...دوست دارم دنشویخجالت کش چقدر

 ...رمیکلي تو دلم قربون صدقش م رمیگیازش م اریاخت وقتي

 ...از خود بي خود شدم دمیبار طعم لباشو چش نیسه ي اولوا وقتي

 ...کردمیتا صبح ولش نم ذاشتیم ایپر اگه

  ...عوض کنم زيیچ چیبوسه اي بود که حاضر نبودم با ه نیتر نیریهاش ش بوسه
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 ...دهیدلم گواهي بدي م نقدریچرااا ا دونمیداغونم ...نم ليیاالن خ من

 : گفتم دمیکوب میشونیبا کف دستم به پ محکم

 .... ایشو برد خفه



 

 ...چرت و پرت بگووو کم

 ...فکراي مزخرف رو از ذهنت دور کني نیا بهتره

 ....داشتیافکار دست از سر من برنم نیا نکهیا مثل

 ...حرف بزنم تا دلم آروم بشه ایکمي با پر بهتره

 ?? 

 دوتا قرص مسکن رمیتماس بگ ایکه با پر نیروي تخت بلند شدم، قبل از ا از

 ....انداختم

 ..کرده بودم رو گرفتم وینفسم س می،که توي گوش ایرو برداشتم و شماره ي پر گوشي

 !!!!تا بوق خورد که برنداشت چند

 ...شدمیم دیداشتم نا ام گهید

 ....خواب بوده و من مزاحمش شدم دیشا

  ...دیچیتوي گوشي پ ایپر فیگوشي رو قطع کنم که صداي ضع خواستمیم
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 ای: سالم بردایپر

 ....: سالم نفسم ، حالت خوبه ایبرد

 فه؟؟یضع نقدیشده؟؟؟چرا صدات ا چي

 .....چي بگه دونستیپشت تلفن مکث کرد انگار نم کمي

 : رو توي دستم جابه جا کردمو گفتم گوشي

 ...اومده شیمشکلي پ عشقم

 ..گهیبه من بگو د خوب

 ....اونجااااا امیب خوايیم



 

 ...خوبم ...نگران نباش زمی: نه عز ایپر

 ...: پس بهم بگو چته ایبرد

 ....حق دارم بدونم من

 : کمي من و من کرد گفت هی

 برام خوانیخوشحالم م نکهیاضطر اب دارم ، با ا ليیواسه ي فردا خ ایبرد راستش

 ...ترسمیچرا کمي م دونمیبزنن ولي نم وندیپ

 .....هم مثله منه ای...پس پروااااااي

 ....از اون نگرانم شتریخدا حاال چي بهش بگم ، من که خودم ب يا

 : رو باال ببرم گفتم ایي پر هیروح نکهیا براي

 نیخانوممم! شما اظطراب ندار رینخ
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 ...دیکنیخودتونو واسه ي من لوس م نیدار فقط

 ...خرمیاشکالي نداره من خودم نازتونو م ولي

 .... خنده اي کردم بعد

 ...خورهیداره اونور حرص م ایکه االن پر ستمدونیم

 ....دمیشنینفساي بلندش رو از پشت گوشي م صداي

 ...آرومش کني نجوريیا خواستيیحرف زدنت مثال م نیبا ا ایتو سرت برد خاک

 ...کردي شیکه بدتر عصبان تو

 : گفتم ادینم يیصدا دمید وقتي

 ....خانومم ببخش

 ...که انگار موفق نبودم کمي بخندونمت خواستمیفقط م عشقم



 

 ..خوب شد که زنگ زدي ای: نه برد ایپر

 کمي خواستیولي دلم م دمتیواست تنگ شده بود درست که بعد ظهر د دلم

 ...حرف بزنم باهات

 ......خانومم دلش واسه ي من تنگ شده بودالهي

 ..پس دل به دل راه داره منم دلم واست تنگ شده بود که بهت زنگ زدم زمیعز

  ....واسم دعا کن ای: برد ایپر
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 ....تنگ شده دنتیاالن دلم واسه ي ند نیهم از

 ....بهش بگم دیچي با دونستمیبغض کردم نم ایحرف پر نیبا ا حسابي

 ...عادي حرف بزنم تا متوجه ي لرزش صدام نشه ليیکردم خ سعي

 ..میفرصت بود نیوقته که منتظر ا ليیما خ ایپر نیبب

 نی، من مطمعنم تو هم از ا شهیعمل روش انجام م نیکه ا ستيیفري نن نیاول تو

 ...ايیم رونیسربلند ب عمل

 ،فکر نکن که واسه ي منم آسونه که ازت دور باشم ولي چاره کنمیواست دعا م منم

 ... میاي ندار گهید ي

 .... میراه بر نیتا اخر ا دیبا ما

 فکر و چیازش خواستم که بدون هحرف زدم انگاري آروم شده بود  ایکه با پر کمي

 ...ادین شیبخوابه تا فردا مشکلي پ اضطرابي

 ....دمیگوشي رو ، روي تخت انداختم و خودم هم دراز کش ایاز حرف زدن با پر بعد

 ...رمیبودم ولي چشمامو محکم بستم تا کمي آرامش بگ ایکه خودم بدتر از پر نیا با

  ...دمینفهم زيیچ گهیخواب رفتم و د چقدر تو اون حالت موندم که به دونمینم
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 ?? 

 ...از خواب بلند شدم خوردیبا ضربه هاي آرومي که به در اتاقم م صبح

 ...بود کیتار مهیاتاق کمي ن نیکامال روشن نشده بود به خاطر هم هوا

 رو به زور باز نگه داشته بودم ، با صداي بمي که به خاطر خواب گرفته بود چشمام

 ...نیی: بله بفرما گفتم

 ..در اتاقم رو باز کرد و داخل شد مامان

 ...خودمو روي تخت جابه جا کردم و سالم دادم کمي

 .... مارستانیب میبر دیبلند شو،با گهی: سالم مادر د مامان

 ...میدست تنهان ....بهتره که ماهم اونجا باش نایعموت االن

 به سمت شمیاالن آماده م نکهیتن اکردم و با گف دییحرف هاي مامان رو تا باسرم

 ...اتاقم رفتم سیسرو

 ..رفت تا آماده بشه نییهم پا مامان

 چشمام ریبودم ز دهیخواب ریشب د نکهیبه خودم کردم بخاطر ا نهیتوي آ نگاهي

 ....پوف کرده بود حسابي

  ...اومدم رونیو زود ب دمیاز نگاه کردن به خودم کش دست
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 ...دم....و دستبند چرمو به دستم بستماسپرت ز  پیت هی

 .جلوي چشمم اومد ایلحظه چشماي پر هی

 .....ااااای...پرآخخخخخ

 ....فدات بشم عشقم الهي



 

 ...حالت بشه عشقم نیفداي ا ایکه االن پر از اظطرابي، برد دونمیم

 ...فقط عشقمو بهم سالم برگردون خوامیازت نم زيیخدا چ اي

 ....نشه دهیرو برداشتم وبه چشمام زدم تا پفش د نکمیکالفه بودم ع حسابي

 ...اومدم نییازپله ها پا عیاتاقم رو بستم و سر در

 ...و بابا آماده شده بودن و رو مبل نشسته بودن مامان

 به بابا دادم که جوابمو داد و هردوشون از رو مبل بلند شدن وبه سمت سالمي

 ...در رفتن خروجي

 غويیج غیدرو ببندم صداي ج خواستمیکه م نی.همسر اونا راه افتادم .. پشت

 ....دمیرو شن باران

 ... نی: داداش تو رو خدا نر باران

 ...منم اومدم دیکن صبر

  ...ادیب خوادیواسه چي م گهید نیبابا ا اي
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 :گفتم تیتموم جد با

 ... گهید میریم میکجاااا، ما دار گهید تو

 ..میدیت خبر مبمون خونه اگه خبري شد به توهم

 .. تند برخورد کردم ليیلحظه اشک تو چشماش جمع شد ، فکرکنم باهاش خ هی

 ...میکه گفتم : باشه خودتو لوس نکن زود باش بر کردیچشماي خوشگلش نگام م با

 ..رسوند نای: مرسي داداش ...عاشقتم...و بعد منو کنار زد و خودشو به مامانباران

 ...بود..ولي عقلش مثل بچه ها بود دهیکشلحظه خندم گرفت...فقط قد  هی

 شدم و همگي سوار کینزد نمیصورتم کرده بودم به ماش هیاخمي که چاشن با



 

 ...میشد

 ....نشستن نیپشت ماش ایجلو نشست و مامانو پر بابا

 ...بود نیبدي توي ماش ليیخ سکوت

 ....زدیکس حرف نم چیه

 ....جو رو دوست نداشتم نیا اصال

 ..گفتیلب همش ذکر م ریبه مامان انداختم که ز نگاهي نهیآ از

  ..سوزوندنیاونقد مظلوم بود که همه واسش دل م ایخدااااا...پر اي

 328صفحه  

 ...زنهیشور م نقدیچرا دلم ا دونمینم

 ...بود نجااایکاش بهزادم االن ا اي

 ...رو خوشحال کنه ایپر تونهیراحت م اون

 شیکه الکي ک گذرونهیدوم دختري داره خوش مکه االن با ک ستیچلغوز معلوم ن ولي

 ...بهونه کرده رو

 ...چه جوري رانندگي کردم دمیاونقده فکر کردم که اصال نفهم.

 ... دمید مارستانیخودمو جلوي ب فقط

 ?? 

 ...ومدنیهم پشت سرم م هیو بق کردمیاز جلو حرکت م من

 ...میراحي رفتو بعد از پرس و جو کردن به طبقه ي ج میشد مارستانیب داخل

 ...توي سالن نبود کسي

 رونیاز اتاق ب هیلحظه زن عمو با حالت گر هیکه  گشتمیم نایچشام دنبال عمو با

 ...اومد



 

  ...لحظه ها زانوهام شل شدن هیزن عمو تو اون حال  دنید با
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 ي هی،روح دنینشون م ایجلوي پر نجوريیکه از االن دارن خودشونو ا نایخدااا ...ا ااي

 ....ارنیم نییرو که پا عشقم

 ... میمحکم نشون بد ایپر شیخودمونو پ دی..بازارمیمن نم نه

 ..داره ریتاث ليیقبل عمل خ هیسخته...ولي روح ليیکه واسه خودمم خ درسته

 شیزن عمو رفتن و کلي دلدار شیمامان و بابا به همراه باران پ امیبه خودم ب تا

 ...دادن

 ...رفتم ششونیم و با ظاهري آروم پبه صورتم داد تيیجد

 ...به زن عمو دادم که اشکاي صورتشو پاک کردو جوابمو داد سالمي

 ....زن عمو چهرش پر از نگراني بود چارهیب

 : مهربوني بهش زدمو گفتم لبخند

 نهیي شما رو بب هیروح نیا ایولي اگه پر دینگران ليیخ ایکه واسه پر دونمیعمو م زن

 ...نییپا ادیي خودشم م هیروح

 عمل سربلند نیاز ا ایکه پر نی..باور کننینشون بد نیبهتره خودتون رو خوش ب پس

 ..ادیم رونیب

  ..خودمم قبول نداشتم زدمیکه به زن عمو م يیها حرف
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 عمل سخت روش انجام نیبود که ا رانینفر تو ا نیاول ایبود که پر نیبه خاطر ا دیشا

 ...شدیم

 و از کنارشون گذشتم که پشت سر من اونا هم داخل اتاق دمیکش قيیعم نفس



 

 ...شدن

 لحظه هیبود  دهیافتاد که اون لباس سبز عمل رو پوش ایخداا ...تا چشمم به پر اي

 ...تلخ گز خرمالو رو توي دهنم حس کردم طعم

 ... خشک شد دهنم

 ...اشکي توي چشمام جمع شد نمه

 ...ي خودشو کنترل کنهعمو حق داشت ،که نتونسته بود جلو زن

 ..کردمیعشقم تو اون لباس داشتم سکته م دنیکه با د من

 .. سالم محکمي دادمزهینشه...و رو صورتم نر دهیبا غرور باال اوردم تا اشکم د سرمو

 ...همشون به سمتم برگشتن که

 .. جواب سالمم رو به گرمي دادن سایو پر دیسع

 ....بودن ستادهیم کنارش ابود و عمو و پرها دهیرو تخت خواب ایپر

 ...بهم افتاد چشماش از خوشحالي برق زد اینگاه پر تا

  ...فداي چشمات بشه ..عشقم ای..برداخخخخ
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 ...کردمیم شیاگه پرهامو عمو نبودن حسابي بوس کار مطمعنن

 ...شدم و با پرهام و عمو دست دادم کشونینزد

 ...ي دستام گذاشتتو فشویبردم که دست ظر ایسمت پر دستمو

 ...بود خی...دستاش رمیبم الهي

 ....شدم نگرانش

 ایبپرسم که چند تا پرستار و دکتر داخل اتاق شدن.. تا نگاه پر لشویدل خواستمیم

 ..دیافتاد رنگ صورتش به کلي پر بهشون



 

 ..حال عشقم نیبکنم واسه ا تونمیم کاریخداا..من چ ااي

 ..جراحي نره غیت ریروز زتا ام شدمیم ضیمن مر ایجااي پر کاش

 رو به ایو بعداز کاراي مورد نظر آماده شدن تا پر دنیرس ایبا پرستارا به تخت پر دکتر

 ...عمل ببرن اتاق

 ... خدا من که هنوز با عشقم حرف نزده بودم اي

 ...دمیرس ریبه من که د لعنت

 فرصت قهیکردم که متوجه ي حالم شد و ازشون چند دق ایبا عجزي به پر نگاه

  ...خواست
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 ?? 

 تونستمیرفتن... نم رونیبا پرستارا از اتاق ب نیند ادطولشیز نکهیبا گفتن ا دکتر

 ..دمیکشیاز همه از پرهام خجالت م شتریحرف بزنم ، ب نایعمو جلوي

 رونیاز اتاق ب شونیکه متوجه حال من شد با سر به همه اشاره کرد که همگ پرهام

 ...رفتن

 ... تختش کردم کیتاق خالي شد خودمو نزدکه ا وقتي

 ...زدم قشیرو روي شق قيیاوردم و بوسه ي عم نییپا سرمو

 عکس العملي نشون نداد، فقط لبخند چیکار من جا خورده بود ه نیانگار با ا اکهیپر

 ...جوني زد کم

 المیور خ نیمن ا ريیتوي دستم گرفتو گفتم : خانومم فکر نکن داري م دستشو

 ررری..نخ. راحته

 ...که تو کنارم باشي شهیاون موقع دلم آروم م من



 

 بهتره با دلي قرص به اتاق عمل بري، اگه من برات مهمم ومنو دوست داري االنم

 ... عشقم باش مواظب

  ....منتظرت هستم من
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 ...نمه اشکي توي چشمام جمع شده بود زدمیحرفا رو م نیا وقتي

 روي تخت جابه جا شد و خودشو محکم دفعهی دیو دکه اشک توي چشمام ر ایپر

 ...بغلم پرت کرد توي

 ....رو هوا مونده بود دستام

 ..کردمیبودم و گرماي بدنشو کامال حس م کیبهش نزد نقدریباري بود که ا نیاول نیا

 ...اوردم و دور کمرش حلقه کردم نییپا دستامو

 ...کردیم هیشت گرمن دا ايیکه پر دادیم نیشونه هاش نشون از ا لرزش

 ...صحنه ي سختي بود ليیخ

 کاري واسش چیه تونستيیبود عشقت با مرگ دست و پنجه نرم کنه و تو نم قرار

 ...بکني

 ...دستم پشت کمرشو نوازش کردم و بهش دلداري دادم با

 ...به من دلداري بده خواستیتو اون لحظه م کيی ولي

 قرمز شده بود نگاه هیبه خاطر گررو از خودم جدا کردم و توي چشماش که  ایپر

 ...گردم

 : گفتم ارمیحال درش ب نیاز ا نکهیا واسه

  ....ایچه وضعشه پر نی..اه..اه...ااه
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 ...با هم قاطي شده تینیاشک چشمو ب تمام

 ...خودتو جمع کن پاشو

 ... لحظه جا جورد و جدي شد هیحرف من  نیا با

 ....کوبوند که خنده ي بلندي کردم نمیمشت کرد و محکم روي س دستشو

 ...نوازش بود تا مشت شتریبه من زد ب ایاي که پر ضربه

 ...که پرهام در اتاق رو باز کرد کردمیبا عشق بهش نگاه م نجوریهم

 ..فاصله گرفتم ایاومدن پرهام کمي از پر با

 نمن بود نشو کینزد ایکه پر نیعکس العملي به ا چیبود که پرهام ه نجایا جالب

 ...نداد

 ...بشه رینزار د زمیخواهري دکترا منتظر تو هستن، عز ای: پر پرهام

 ...داخل انی: چشم داداش بگو ب ایپر

 ..لبخندي زد و پرستار رو صدا زد پرهام

 ...نهیرو تخت بش ایدوباره داخل اتاق شدن وکمک کردن پر همشون

  ... بردن رونیرو از اتاق ب ایبا چندتا پرستار پر بعد
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 ... بدي بود باران که خودشو به زور نگه داشته بود ليیي خ لحظه

 : شد و دستشو به ارومي فشرد گفت کشینزد

 ... زمینباش عز نگران

 ...شيیخوب م تو

 .ريیبگ دهیهمه آدم رو ناد نیا تونيینم تو

 ...ایمطمعن باش پر نویا میکنیواست دعا م هممون



 

 ..را اونو از جلوي چشماي ما دورش کردنلبخند خوشگلي زد که پرستا ایپر

 : بلندي گفت بایبا صداي تقر عمو

 ...میمنتظرت هست مونیهمگ دخترم

 ..يی... تو رو سپردم به اون باالبروووو

 ..بودن ختهیبهم ر ليیکه خ سایعمو و پر زن

 ...زدیضربان قلبم کندتر م گرفت،یاز من م ایهر فاصله اي که پر با

 ...رو داخل اتاق عمل بردن ایرستارا اجازه ندادن و پررفتم که پ دنبالشون

 ?? 

  .....گذشتیرو به اتاق عمل برده بودن م ایساعت تموم، از زماني که پر چهار
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 ....حرکتي نکرده بودم چیمدت اصاالز جلوي در اتاق عمل، ه نیا توي

 ...کردیمن تو اتاق عمل بود و داشت با مرگ دست و پنجه نرم م عشق

 ...نداختیو نگاهي به ساعت م زدیکالفه بود، همش سالن رو قدم م ليیهم خ پرهام

 ..میگرفته بود ليیخ ههمون

 ...میزدیکدوم حرفي نم چیه

 ...و زن عمو همش در حال ذکر گفتن بودن مامان

 ...دادیم شیانداخته بود و دلدار سایدستشو دور شونه ي پر دهمیسع

 ....ود و چشمش به در اتاق عمل بودگوشه کز کرده ب هیهم  باران

 ...... خدااا اي

 ...نگران نفسم ان،یهمه آدم نگرانه پر نیا

 .... سالم بهم برش گردوني خوامیخدا ازت م اي



 

 ...خوااامیعشقمو از خودت م من

 ...فتهیکه اتفاقي واسش ب نزار

 و زنمیم هیخودم هر سال ماه محرم تک رون،یب ادیدر ب نیسالم از ا امیاگه پر بخدا

  ..(دمی...)قول مکنمیرو م نیآقام امام حس هینوکر
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 ...کردیبودم پاهام درد م ستادهیداغون بودم از بس سر پا ا ليیخ

 ...کردمیهر دردي رو تحمل م ایمن به خاطر پر ولي

 : شد و گفت کمینزد دیرو د تمیکه وضع پرهام

 .....نیبش ایب داداش

 ...شيیم تیخودت اذ نجوريیا که نگراني ، ولي دونمیم

 ...راحتررررم نجوريیکم جوني زدمو گفتم: نه پرهام ؛ ا لبخند

 ...دیکش قيیدستشو روي شونم گذاشت و نفس عم پرهام

 ....لحظه نگام کرد چند

 ...پر از درد بود چشماش

 ...اون نگاه ها رو درک کنم تونستمیپر از معنااا بود، ولي من االن نم نگاهش

 اومد و رونیبگه که در اتاق عمل باز شد وپرستاري با عجله ب زيیچ خواستیم پرهام

 ....پرستاري رفت ستگاهیسمت ا به

 ....با تمام فرزي از کنارمون ردشد رمیاومدم جلوشو بگ تا

 ...میشده بود جیمون گ همه

 کلي پرستار و دکتر داخل اتاق عمل دینرس قهیکردن که به د چیچند تا دکتر رو پ اسم

  ...نشد
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 ...ادیکم مونده بود اشکم جلوي همه در ب گهید

 ....همه دکتر رفتن تووووو نیچي شده که ا عنيیخدا ....  اااااي

 کندتر قهی..نفسم تنگ شده بود...ضربان قلبم هر دقدنیلرزیخود به خود م دستام

 ...زدیم

 ...بزنم ادیداشتم فر دوست

 هم برام سخت بود.... دستمو سمت دنیکشبود که حتي نفس  نجایبدبختي ا ولي

 ....ي لباسم بردم و دکمه هاشو باز کردم قهی

 ....شدمیداشتم خفه م گهیمعناي واقعي د به

 ..حالت خوبه؟؟؟اااایبود دستشو رو شونم گذاشتو گفت : برد ستادهیکنارم ا دیسع

 ...لعنتي ستمیبزنم نههههههههه خوب ن ادیفر خواستمیم

 ....داشتم که نخوام سرش داد بزنمخودمو نگه  ليیخ

 ...اومد رونیجور تو حال خودم بودم که دکتر از اتاق عمل ب همون

 ..میبه سرعت به سمت دکتر رفت مونیهمگ

 چطور بود؟؟؟ حالش خوبه؟؟؟ ایچي شد آقاي دکترر؟؟؟ عمل پر دمیعجز پرس با
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 : نگاه مهربوني بهمون کردو گفت دکتر

 ...بود تیخوبه ،عمل با موفق ایاله پرخدارو شکر ح بله

 ...همه دکتر و پرستار واسه ي چي بود نیپس ا دمیپرس

 ستیا ایعمل پر نیرو بهتون داده، ح ایبهتون بگم که خدا دوباره پر دیگفت: با دکتر

 ...گردهیما برم ادیکه با تالش هاي ز کنهیم قلبي



 

 ... حرفي که دکتر زد قلبم فشرده شد با

 ...،که اون حال به من دست داده بود رفتیداشت م من ايیپر پس

 ...لبخندي بهم زد و گفت : نگران نباش جوون حالش خوبه دکتر

 منتقلش ژهیو به مراقبت هاي و ادیبمونه تا بهوش ب کاوريیچند ساعت تو ر دیبا االنم

 ..میکن

 ...ادیحرف کافي بود تا زن عمو اشکش در ب نیهم

 ..دیلرزیهاي عمو م شونه

 ...ختنیریاشک شوق م ههم

 ...کس کنترلي روي رفتارش نداشت چیه

 بد حال تو ضیمر هیمن  نیازش سوالي بپرسه که گفت: ببخش خواستیم پرهام

 ...برم دیعمل دارم ، با اتاق

  ..حرف از کنار ما دور شد نیگفتن ا با
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 ?? 

 ..دمیکش قيیاز رفتن دکتر، نفس عم بعد

 .....بودم دهیخبري بود که توي عمرم شن نیبهتر ایخوب پر حال

 ...نمیرو بب ایتا پر کردمیشماري م لحظه

 : رفتم که پرهام گفت مارستانیبه سمت خروجي ب ادیخوشحالي ز از

 ؟؟؟ کجااا

 ...خارج شدم مارستانیاز ب گردمیاالن بر م نکهیگفتن ا با

 غازه که شدم ازفروشي رفتم.... داخل م نيیریشدم و به سمت ش نمیسوار ماش عیسر



 

 ...مدل برداشتم هیکدوم  هر

 ...بدم نيیریش ایرو بابت خوب شدن پر مارستانیداشتم کل ب دوست

 (کار شاخي نکردم گه،یکنم عشقم بود د کاریخوب چ )

 گذاشتم و خودم هم پشت نیها رو با کمک شاگرد مغازه، داخل ماش نيیریي ش همه

 ...نشستم فرمون

  ...رو هم بهش بدم ایگ بزنم و خبر خوب شدن پرگرفتم به بهزاد زن میتصم
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 (زدیاون که به ما زنگ نم)

 ...ي بهزاد رو گرفتم که برنداشت شماره

 ....ومدیاز اون ور خط ن يیصدا چیگرفتم که بازم ه دوباره

 ..شدمیداشتم نگران م گهید

 .....دادیرو جواب م شیبود گوش طيیتو هر شرا بهزاد

 .... دخورد ش اعصابم

 ..لحظه زنگ خورد هیرو ، محکم روي داشبورت پرت کردم که  گوشي

 ..شماره ي بهزاد دمیگوشي رو برداشتم که د عیسر

 .. دکمه ي اتصال رو زدم زود

 ...بگم زيیبهش بتوپم که صداي گرفته ي بهزاد نذاشت که چ خواستمیم

 ..اااای: الووو...برد بهزاد

 ... : جانم داداشایبرد

 حالت خوبه؟؟؟ چرا صدات گرفته ؟؟؟شده ، چي

 خوردم کمي رونیکه غذاي ب میرفته بود رونیخوبم ، با بچه ها ب ستین زيی: چ بهزاد



 

 .... شدم مسموم

 ...: آخه من به تو چي بگم ایبرد

  ...کله شقي پسررر نقدهیچرا ا اخه
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 ...فکر گشتن زده به سرت طیشرا نیا تو

 ...ير یگیهم که از ما نم خبري

 تو چته؟؟؟ معلومه

 چطوره؟؟؟ اایچرت و پرت بگي، حال پر خوادی: خب حاال نمبهزاد

 ...کردي ایاز پر اديی: چه عجب  ایبرد

 ...بي معرفتي ليیخ

 ...کردیحساب باز م گهیجور د هیرو تو  اون

 اونوقت جنابعالي با دوستان گرفت،یچند روز که نبودي همش خبرتو از من م نیا تو

 ...و حااالعشق نیرفت

 لحظه صداي نفس هیفقط  گفتینم چيیه زدمیحرف ها رو بهش م نیا وقتي

 ...دمیرو شن قشیعم

 ...دیچیدختر توي گوشي پ هیلحظه صداي نازک  هیبگم که  زيیچ خواستمیم

 ارم؟؟یالزم داري ب زيی: بهزاد چدختر

 ...... درست حدس زده بودم آقا با دوست دخترشون رفتن مسافرتبلهههههه

 ...جواب تمام سوالهامو با صداي دختره گرفتم خودم

 چطوره؟؟ ای، حال پر ایگوشي رو قطع کنم که بهزاد گفت : نگفتي برد خواستمیم
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 گوشي رو قطع کردم و محکم رو ستیحالش خوبه و جاي نگراني ن نکهیگفتن ا با

 ...پرتش کردم داشپورت

 ...رفتم ستانمار یرو روشن کردم و به سمت ب نیماش عیسر

 ها رو نيیریتا ش ادیبه پرهام زنگ زدم که به کمکم ب دمیکه رس مارستانیوردوي ب به

 ....میببر مارستانیب داخل

 ....وقتي اومد حسابي از کارم تعجب کرد پرهام

 ....میرفت هیبق شی، پ نيیریاز پخش کردن ش بعد

 ..خودم حس کردمپرهام رو به  نیکه نگاه سنگ ومدمیپرهام دوشا دوش هم م با

 ?? 

 نگام فيیبا اخم ظر دمیو به سمتش برگشتم که د ستادمیلحظه از حرکت ا هی

 ..کنهیم

 !!!برام جالبه ليیخ ه؟؟یچ دونيیکه گفت : م دمینگاه کردنشو پرس لیدل ازش

 : چي جالبه؟؟؟ایبرد

 .... بودم دهیند نجوريیکه من تا حاال تو رو ا نی: ا پرهام

  ....امروز کلي فرق داشت ايیبرد نیبا ا شناختمیکه من ممغروري  ايیبرد اون
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 ...بهم شک کرده بود نجوريیچقدر تابلو رفتار کرده بودم که پرهام ا دونمینم

 ...پرهام اایزنیمنحرف نکنم گفتم : حرفااا م نیاز ا شتریفکرشو ب نکهیا براي

 دختر عموم تو دنیم، با دتا به حال به کسي بدي نکرده بود، من هم آدم ایپر خوب

 نیبا ا ایبودکه حالم بد بشه... اه..اه...اه..گندت بزنن برد عيیخوب طب طیشرا اون

 ...دادنت جواب



 

 ...بود که حرفمو باور نکرده معلوم

 ..کردیکرده بود و با دقت بهم نگاه م زیچشماشو ر پرهام

 )خخخ(شهیاالن کاراگاه گجت م نمیخداا...ا اي

 ازش فاصله اریبه خودت فشار ن ادیز نکهیگذاشتمو با گفتن ا روي شونش دستمو

 ...که تو سالن بودن رفتم نایو به سمت عمو گرفتم

 ...ولي توجهي بهش نکردم دمیشنیقدم هاي پرهام رو از پشت سر م صداي

 توي دیو با هوشهیگرفتم که گفتن هنوز ب ایخبري از پر دمیکه رس نایعمو شیپ

 .....بمونه کاوريیر

  ..به سمتمون اومد ستاريپر 
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 بهوش ضتونیهر وقت مر دیبمون نجایلزومي نداره که شما ا گهی،د نی: ببخش پرستار

 ...میکنیخودمون خبرتون م اومد

 بمونه؟؟؟ دیزاریهمراه هم نم عنيی:  پرهام

 ...نفر ، از کنارمون رد شد هیچرا فقط  نکهیگفتن ا با

 ....خسته شده بودن ليیکردم ، خ نایبه عمو نگاهي

 بمونم، ایپر شیتامن امشب پ دیخونه وکمي استراحت کن دیشما بر نکهیگفتن ا با

 ....جاا خوردن حسابي

 ...میمونیم ششیولي ما خودمون پ ایممنون برد ليیگفت: خ سایپر

 ...دیدیزحمت کش ليیتا االن خ شماهم

 نفر بزارن هیاز  شتریبوده ، ولي فکر نکنم ب فمی، وظ سایپر کنمی: خواهش مایبرد

 ...بمونه نجااایا



 

 ..دیبمون نجاایکه تنها ا ستیدرست ن شماهم

 !!! بگه که پرهام گفت :اشکالي نداره زيیچ خواستشیم سایپر

 ...امیبمونه تا فردا خودم ب نجااایامشب رو ا ایبرد

  !!!شهیعوض نم زيیچ نجایبا موندن ما ا رسونمیشما رو تا خونه م منم
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 ...قدر دانه اي به پرهام انداختم و با بازو بسته کردن چشمام ازش تشکر کردم نگاه

 ....رفتن رونیب مارستانیاز کمي موندن همگي از ب بعد

 ... نزاري خبریي آخر زن عمو گفت: پسرم مارو ب لحظه

 ...بهوش اومد بهمون خبر بده ایپر

 ...راحت التونیخ دیرروي چشمم گذاشتمو گفتم : چشم زن عمو ، شما ب دستمو

 ...توش بود انداختم ایرفتن همشون روي صندلي نشستم و چشم به اتاقي که پر با

 ...اوردن رونیرو از اتاق ب ایچقدر گذشته بود که پر دونمینم

 ...از جام بلند شدم و به طرفش رفتم عیسر

 ....رهیواست بم ایبه صورتش انداختم،الهي برد نگاهي

 ...کرده بود کل بدنش باد کرده بود که نيیعمل سنگ بخاطر

 ...زدیم ديیبه سف صورتش

 ومده؟؟؟ی: چرا چشماش بسته ست ؟؟مگه بهوش ندمیدکتر پرس از

  ...دهی: چرا بهوش اومده به خاطر اثرات دارو هستش که خوابدکتر
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 ...باالفاصله اونو به سمت اتاقي بردن بعد

 .... هم پشت سرشون رفتم من



 

 ژهیبخش مراقبت هاي و نجایداخل اتاق بشم که اجازه ندادن و گفتن که ا خواستمیم

 ....بمونه نجایچند روز ا ضتونیمر دیبا ن،یداخل بش نیتونیشما نم ست

 ... در اتاق رو بستن بعد

 دراوردم و به پرهام بمیرو از توي ج میروي صندلي نشستم و گوش ديیتموم ناام با

 ...چند روز تحت نظر باشه دیولي با بهوش اومده، ایدادم که پر خبر

 ... توش بود انداختم ایاز حرف زدن با پرهام نگاهم رو به اتاقي که پر بعد

 ...به اتاقش نگاه کردم که همون جا رو صندلي خوابم برد اونقد

 ?? 

 ...شدم داریب دیکشیکه داشت، سالن رو طي م مارستانیبا صداي کارگر ب صبح

 ...بدنم درد گرفته بود کل

 ..پرستاري رفتم ستگاهیقوسي به بدنم دادم و به سمت ا کشو

 ..پرستار به سمتم اومد هی سادمیکه وا کميیاونجاا نبود..  کسي

  ...ازکنارم رد بشه که جلوشو گرفتم خواستیم
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 ...نیسیلحظه وا هی کنمی: خانوم پرستار خواهش مایبرد

 دییبفرما زمیگفت : جاااانم عزنگاهي بهم کرد و با لبخند چندشش  پرستار

 جواب هینبود  ایاگه به خاطر پر دیباور کن ومد،یخوشم نم چی..اه..از نگاه کردنش هاه

 ....دادمیم شیعشوه هاي خرک نیشکن واسه ي ا دندون

 دکتر خاااانومم رو خوامیمن م نیگفتم : ببخش کردیکه منتظر نگام م پرستار

 ..؟؟؟نمشونیبب دی...کجا بانمیبب

 ..اي به کلش نزنه گهید زهیکردم تا، چ دیاز قصد رو اسم خانومم تاک ودمخ



 

 دکتر دیصب کن دیحرف من حسابي بادش خالي شده بود گفت : با نیکه با ا انگار

 ...ادیم ?? ساعت

 ..از کنارم رد شد ظیاي ازش بپرسم با اخم غل گهینزاشت سوال د اصال

 ...کرد نیچرا همچ نیبابا...ا ااي

 ...بود حقش ولي

 خودم صاحب دارم....)خخخخ( من

 کالفگي به سمت صندلي رفتم و روبه روي اتاق عشقم نشستم.... کمي سردرد با

 ...نخورده بودم چيیه روزیاز د ادیم ادمیکه  يیاونجا داشتم،تا

  ... ستیمهم ن ولي
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 ...نخورده چيیه روزیمنم از د ايیپر االن

 ...براش رمیبم الهي

 ...خودم بودم که دستي روي شونم قرار گرفت توحال

 بلند بشم که نزاشت و خودشم کنارم خواستمیم دم،یکه بلند کردم پرهام رو د سرمو

 ...نشست

 ...شده بود رهیخ ایو به اتاق پر کردینگاهم نم اصال

 ...دهیرو د ایکه گفت :دکتر پر کردمیبهش نگاه م نجوریهم

 نهیاز رو صندلي بلند شدم و دست به س ادیب ??عت نه هنوز...قراره سا نکهیگفتن ا با

 ...دادم هیتک وارید به

 ...ستادیکار من پرهام هم بلندشد و روبه روي من ا نیا با

 ...میهم قد بود بایتقر



 

 از کجا شروع کنم؟؟؟ دیواقعااا با دونمیشلوارش کردو گفت : نم بیتوي ج دستاشو

 از کجاا شروع دیبزنه که ندونه باکردم آخه پرهام چه حرفي داشت به من  تعجب

 ...کنه

  ...که شروع کرد به حرف زدن کردمینگاهش م منتظر
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 ... حتي عشق خواهرمدمی، من اونشب توي پارک همه چي رو د ایبرد نی: بب پرهام

 ...دمینسبت به تو د روهم

 بي ليیبود که من خ نیبموني به خاطر ا نجایگذاشتم تو ا شبیاگه د فکرنکن

 ...نههههرگم

 ..بموني ششیخواهرم تو رو دوست داشت اجازه دادم که پ چون

 ... حساسم ليیخ ایروپر من

 ....ساااایاز پر شتری..حتي بآرررره

 چراا؟؟؟ دونيیم

 ...شده بودم رهیبهش خ فيیبا اخم ظر نجوریهم

 ...تسین نجوريیا سای...ولي پرخورهی..زود گول مهیدختره ساد ليیاون خ نکهیا واسه

 ..دوسش دارم شتریاز کل خانوادم ب گمیخودم اونقد دوسش دارم که به جرئت م من

 بود نیبشي فقط به خاطر ا کیمطمعن باش که اگه اجازه دادم به خواهرم نزد نمیوا

 ..شناختمیکامال تو رو م که

 ...ترکش کني ای تیواااي به حالت اگه بخواي اذ ولي

 ....زنمیو مر ليیبرادري و فام دیکه ق اونوقت

  ..بهت وابسته بشه نیاز ا شتریب ایبهتره که خودت فکراتو بکني و نزاري که پر حاال
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 (زارمیبشي و اون زماني که وابستت شده ولش کني..)زندت نم الشیخیاگه ب چون

 ?? 

 ....که پرهام زده بود حسابي جا خورده بودم يیحرفها از

 .....بدونه ایي منو پر در مورد رابطه زيیچ کردمینم فکر

 گردنشو زدیحرف م نجوريیبود ،اگه کسي راجب خواهر من ا لکسیر ليیخ يیخدا

 ...شکوندمیم

 ...که جواب حرفاشو بدم کردینگاهم م منتظر

 ...دادمیبرادر تعصبي م نیجواب دندون شکن واسه ي ا هی دیبا

 : رو چاشني صورتم کردمو گفتم اخمي

 که بخوام ستمیمن اهل دختر بازي ن شناسي،یاز همه م پرهام، خودت منوبهتر نیبب

 ....رو بازي بدم ایپر

 متيیق چیو به ه امیبگم که من عاشق پر دیولي با کشمیازت خجالت م نکهیا با

 ...اونو از دست بدم ستمین حاضر

 وکمي که حالش روبه راه ادیب رونیب مارستانیب نیهرچه زودتر ازا ایمنتظرم که پر من

  ...از شما خواستگاري کنماونو  شد
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 (نیالبته اگه قبولم داشته باش)

 انداختم که پرهام با دستش چند تا ضربه به شونم زدو نییحرف سرمو پا نیا بعد

 :گفت

 که به خواهرم دادمیوقت بهت اجازه نم چیه شناختمت،یقبولت نداشتم و نم اگه



 

 ..مطمعن باش نویبشي، ا کینزد

 ایلحظه چشمم، به دکتر افتاد که به سمت اتاق پر هیر کردم که نگاهم ازش تشک با

 ...رفتیم

 ..پرهامو کنار زدم و به سمتش رفتم فوري

 ...هم با من، هم قدم شد و خودشو بما رسوند پرهام

 ....لحظه هیآقاي دکتر  نی: ببخش ایبرد

 .دکتر بدون توجه به ما داخل اتاق شد ولي

 کي بودن؟؟ گهید نای..اه...ااه

 ...کننیبه احساسات آدم توجه نم اصال

 ..اومد رونیدکتر از اتاق ب نیم ??که بعد از  میبود ستادهیپرهام پشت در ا با

 چه طوره ، چند ایحال پر ن،یبه ما بگ زيیچ هی کنمی: آقاي دکتر ،خواهش م پرهام

  ..تحت مراقبت باشه دیبا روز
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 واسه ژهیمراقبتهاي و نیجوون ا نی: بب کردو گفت دشیدستشو توي روپوش سف دکتر

 ..الزمه ليیخ ایپر

 که ما از نیبمونه ، هم نجایچندروزي رو ا دیداشته ،با نیدوتا عمل سنگ ایپر

 ...میکنیاونو به بخش منتقلش م میمطمعن شد سالمتش

 ...ستیجاي نگراني ن اصالنم

 ...نمکی...خواهش م نمشیواسه چند لحظه بب شهی: آقاي دکتر نم ایبرد

 ......ورود افراد ممنوعهرآقای: نخ دکتر

 ..دیکنیکمکي نم چیه نجایچون با موندنتون ا دیبهتره بر شماهم



 

 که حرفشو زد از کنار ما دور شد...)چه بد اخالق ( دکتر

 نیتا هم مونمیم ایپر شیبهتره بري خونه، من پ ا،یبرد گهی: دکتر راست م پرهام

 ....ديیزحمت کش ليیخ جاشم

 ...نکني تیکه پرهام گفت: بهتره خودتو اذ دمیدستامو محکم توي موهام کش هکالف

 ششیبشي ،تو برو خونه من پ تیاذ نجوريیهم دوست نداره تو ا ایمطمعنم پر من

 ...مونمیم

 حسابي از رمیدوشي بگ هیخونه تا  رفتمیم دیاي نداشتم با گهیچاره ي د نکهیا مثل

  ....خوردیحالم بهم م خودم
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 ...خارج شدم مارستانیاز کمي حرف زدن با پرهام ازش خداحافظي کردم و از ب بعد

 ... به اتاقم رفتم ولباسام رو از تنم دراوردم دمیکه به خونه رس نیهم

 ...دوش آب سرد نگه داشتم ریحموم شدم وخودمو ز داخل

 ...دمیکه حالم بهتر شد حوله به تن به سمت تختم رفتم و همون جوري خواب کمي

 ?? 

 ....روز بعد پنج

 ....گذشتیرو عمل کرده بودن م ایروز ،از روزي که پر ? امروز

 چيیبه ه لیالغر شده بودم ،اصال م ليیبودم ، خ دهیرو ند ایمدت که پر نیا توي

 ...نداشتم

 نفس ایکه پر يیولي جا نمشیبب زاشتنی، درسته که نم زدمیروز بهش سر م هر

 ...راي من داشتحکم آرامش رو ب دیکشیم

 ...کردنیم دییرو هر چه زودتر تا ایکه ،کامال از عملش راضي بودن و بهبودي پر دکترا



 

  ...میشندیخبري بود که م نیبراي من بهتر نیوا
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 ....خوشحال بودم ليیرو به بخش منتقل کنن، خ ایبود امروز به گفته ي دکترا پر قرار

 ..اومدم مارستانی، زود به ب دارشدمیکه از خواب ب ن،صبحیخاطر هم به

 ...هم اونجاا بودن نایشدم خانواده ي عمو مارستانیوارد ب وقتي

 ..شدم و سالمي بهشون دادم کشونیگرفته بودم نزد ایدست گلي که واسه پر با

 ...نگاه به دست گل توي دستم کردو لبخندي رو بهم زد هینگاه به من و  هی پرهام

 ...مسئله راحت کنار اومده بود نیپرهام با اخوشحال بودم که  چقدر

 ...با معرفت بود، اندازه ي بهزاد دوسش داشتم ليیخ

 ... لحظه اخم کردم هیاوردن اسم بهزاد  با

 ....واسش بي ارزش باشه نقدیا ایپر کردمیکافي بود دستم بهش برسه ، فکر نم فقط

 چي شده دونمیولي االن نم رفت،یباال م ایهمش از سر وکول پر کرديیرو، ول م بهزاد

 ...سرد شده نجوريیا دفعهی که

 ...اون روزي که باهاش حرف زدم خبري ازش ندارم از

 ..رفته بود ادمیبودم که بهزاد به کل  ایپر ریدرگ اونقد

  ...اومدم رونیب الیاز فکرو خ خوردیضربه هاي دست کسي که به شونم م با
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 ...کردیکه با بد جنسي نگام م مدیرو د دیکه چرخوندم سع سرمو

 شد و اروم جوري که خودم بشنوم کمیتکون دادن سرم ازش جواب خواستم که نزد با

 : گفت

 رو هم ول ایکه خدا خوب درو تخته رو با هم جور کرده، پر نمیبیبه..به به..... م به



 

 ...تو هپروت رهیمثل تو م کني

 اخمي بهش کردم که فکر کنمحرف بزنه ،  نجوريینداشتم در موردمون ا دوست

 ...کرد سیخودشو خ چارهیب

 ...عمو رو صندلي نشستم شیازش گرفتم و رفتم پ نگاهمو

 ...نمیرو بب ایدرحال حرف زدن بودن ولي من دل تو دلم نبود تا پر همشون

 ...گشتیو بر م رفتیم ویهم ،همش سمت اتاق آي س پرهام

 ...زنگ خورد میلحظه گوش هی

 ...شماره ي بابا بود دمیدرش اوردم که د از توي کتم زود

 ...انیدارن م مارستانیاز اون ور سالن ب دمیجوابشو رو بدم که د خواستمیم

  ....خدا اااي
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 از خبرینگفتم، اونقد خوشحال بودم که ب زيیچ نایبه ا ومدمیکه صبح داشتم م من

 ..بارون بشم کهیاالنه که ت رون،یزدم ب خونه

 شدن و با همه سالم و احوال کمونیکه تازه چشمشون به ما افتاده بود نزد نایا بابا

 ...کردن پرسي

 داااادي؟؟یخبر به ما م هی دیاخم پدرانه کردو گفت : تو نبا هی دینوبت به من رس تا

 ....رفت بهتون خبر بدم شرمنده ادمیآقاجون ،اونقد هول بودم که  دیببخش

 ...ندلي نشستمانداختم و روي ص نییپا وبعدسرمو

 : که گفت دمیرو شن سایلحظه صداي پر هیچقدر تو اون حال گذشت که  دونمینم

 ...رو آوردن ااااایپر

 تا خبرتون نیسیوا رونی...ولي گفتن براي چند لحظه بمیبه سمتش رفت هممون



 

 ...میکن

 ...)لعنتي(کننیم تمونیاذ نقدیا نااااچرایخدااا ... ا اااي

 ...ستادمیا دیو کنار سع دمیکش پوفي

 درسته که نیند ادطولشیز کنمیبعد پرستار اومد و گفت : خواهش م قهید چند

 ...استراحت کنه ضیمر دیبخش ولي با مشیاورد

  ..داخل نیبر کيی کيی دیلطف کن االنم
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 ?? 

 ...که اول از همه زن عمو داخل اتاق شد میکرد دییحرف پرستار رو تا هممون

 .....کردمیلحظه شماري م دنشیواسه د کردیرو صدا م ایجودم پربند بند و تموم

 ...رفتمیبي ادبي نبود خودم اول ازهمه م نایجلوي عمو اگه

 ..صبر کنم تا همه برن بعد دیبا ولي

 داخل اتاق بشم که خواستمینوبت من و پرهام بود، م دنیرو د ایهمه پر نکهیاز ا بعد

 ...رووووگفت بزار اول من برم بعد تو ب پرهام

 ...زد و داخل اتاق شد چشمکي

 ..زارهیکرده همش داره با کاراش سر به سرم م داینقطه ضعف منو پ نمیا چلغوز،

 ...اومد رونیپرهام لبخند به لب از اتاق ب دمیکه د ستادمیجلوي در اتاق ا نیم ??

 ..بودن کسي هواسش به ما نبود ستادهیاون ور ا ناییي خودم و عمو خانواده

 واسش جانی..هااااینکن طونيیش ادیداخل اتاق بشم که پرهام گفت : ز استمخویم

 ....که تهی..حالستین خوب

 ...بهش زدم و گل رو توي دستم جا به جا کردمو داخل اتاق شدم لبخندي



 

  ..افتاد قلبم شروع کرد به تند تند زدن ایچشم به پر تا
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 ...رهیحالت بم نیواسه ا ایخدااا ...برد اي

 ...شده فیچقدر ضع امیپر

 سمت پنجره بود متوجه اومدن من نشده بود صورتش

 ..قدم هاي آروم به سمتش رفتم که سرشو از پنجره گرفت و بهم نگاه کرد با

 ..بهش رسوندم عیچشمم به چشماي خوشگلش افتاد خودمو سر وقتي

 ...خم کردم و بوسه ي آرومي رو ، روي لبهاي خشکش زدم سرمو

 ..پر از اشک شده بود ایباال اوردم چشماي پر که سرمو

 ...دادیبغض گلمو فشار م شدمیم ونهیداشتم د دمیرو تو اون حال د ایپر وقتي

 : گفتم ختیاشکي از گوشه ي چشمم ر نم

 ....میهم شیواسه چي؟؟ ما که االن پ هیخانومم ، گر سالم

 ه به طرفش خمدوبار  شد،یم ختهیاشک بود که روي صورتش ر نجوریهم ایپر ولي

 ...بشه سیکه باعث شد لبام خ دمیو روي گونشو بوس شدم

 نکن، اگه بدوني با هر قطره اشکي هیگر زمیدستشو توي دستم گرفتمو گفتم : عز بعد

 ...کرديینم هیوقت گر چیاون وقت ه شمیمن چه جوري داغون م زيیریم که

 ...شروع کرد به حرف زدن فيیصداي ضع با

 وونمینتونسته بودم رو قولم بمونم داشت د نکهی...فکر ارفتمیاشتم ممن د ای: برد ایپر

  ...کردیم
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 حرفا رو بهت زده؟؟؟ نیکي ا خانومم



 

 .. خوب خوشگلمدمی: امروز خودم از زبون چند تا پرستار که باالي سرم بودن شن ایپر

 ....، بد قولم نشدي ، منم کنارتم يینجایکه ا االن

 فکر کردي تو رو تنهااا رفتمین حال به تو دست داده بود منم داشتم مکن وقتي او باور

 ..ذاشتمیم

 ... خدا نکنه دوباره اشکش دراومد نکهیگفتن ا با

 ...ایکه باهاش حرف زدم هم خودم آروم شدم هم پر کميی

 مارستانیهفته از ب هیو بعد از  مونهینم مارستانیب ادیبهم گفته بود که ز دکتر

 ..شدیم مرخص

 چون اضطراب اصال واسش خوب نبود، باعث کردیاز خودش مراقب م دیبا ليیخ ولي

 ...پس بزنه هیزبونم الل کل شدیم

 رو آروم کردم پرستار داخل اتاق شد و گفت که وقت مالقات تموم ایکه پر نیاز ا بعد

 ...شده

 ...اصال دوست نداشتم برم ولي مجبور بودم نکهیا با

 اایپر شیرفتم که زن عمو گفت امشب پ رونیاحافظي کردم بخد ایاز پر نکهیاز ا بعد

  ..مونهیم
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 ...که زاشتنیولي نم موندمیم ششینبود خودم شب پ يیاگه پرو دیکن باور

 ...میخارج شد مارستانیواز ب میاز زن عمو خداحافظي کرد همگي

 .. بهتر بود ليیخ گهیحالم نسبت به روزاي د امروز

 ...واب آروم بکنمخ هیداشتم  دوست

 خودمو به اتاقم رسوندم و با همون لباسا خودم رو ، رو تخت دمیکه به خونه رس نیهم



 

 ...انداختم

 ... خسته بودم که زود چشام گرم شددددد اونقد

 ?? 

 ایپر 

 ...میبستر مارستانیب نیکه تو ا شهیروزي م ? امروز

 ...بهتر شده گهیبه نسبت روزهاي د حالم

 ....ا موندن خسته شده بودم دوست داشتم هر چه زودتر به خونه برمج نیاز ا گهید

 مثل آدماي تونستمیرو بهم داده بود و من م میکه دوباره سالمت کردمیرو شکر م خدا

  ...زندگي کنم عادي
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 ...شدمیامروز مرخص م ادیکه دکتر بهم گفته بود، به احتمال ز روزید

 ...اومدن، اال بهزاد نمیدیچند روز همه به د نیا توي

 اون دختره، اونقد براش مهم بود که عنيیبراش بي ارزش باشم،  نقدریا کردمینم فکر

 ...حال تنها گذاشت نیتوي ا منو

 .همش الکي بود ذاشتیو سربه سرم م گفتیکه بهم م يیایاون همه پري در پس

 ..گرفتمیم ایحال من همش ،سراغشو از برد نیا با

 ...زنگ بزنه هیمدت  نیاحداقل توي  نکرد

 ....زنمیعنوان باهاش حرف نم چیبه ه نمشیبب اگه

 ...فکر بهزاد بودم که باصداي در به خودم اومدم تو

 ...شد تا سرم دستم رو عوض کنه کمینزد پرستاري

 بهم انداخت و گفت : شما ازدواج قيیحال عوض کردن سرم بود که نگاه دق در



 

 د؟؟؟یکرد

 ...ااا خوردمج شیهویسوال  نیا از

 که گفت : منظوري نداشتم ،آخه اون روز اون آقا گفت که شما کردمینگاه م بهش

  ...نیهست خانومش
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 : کدوم آقا؟؟ایپر

 ...رهیمالقات ، وآخر از همه هم م ادیکه هر روز م يی: همون آقا پرستار

 ...حرف لبخندي گوشه ي لبم نشست نیا دنیشن با

 و کلي ومدیم رفتنیکه همه م نیبعد از ا ومد،یهر روز مالقاتم م ای! بردگفتیم راست

 ...رفتیصدقم م قربون

 ...زدیاز داشتنش خوشحال بودم ، همش حرفهاي خوب م چقدر

 واسه ي انیتا ب دهیقول داده بود کمي که حالم خوب بشه به خانوادش خبر م بهم

 ...خواستگاري

 ... به پرهامم همه چي رو گفته گفتیم حتي

 نگفته تو زيیکه دوست نداشتم پرهام بدونه، ولي وقتي گفت پرهام بهش چ نیا اب

 ...خوشحال شدم دلم

 ؟؟هواستون کجاست؟؟ نیصداي پرستار به خودم اومدم : نگفت با

 ایهستم  ایکرده بود که بدونه من خانوم برد دیکل نقدهیپرستار ا نیچرا ا دونمینم

 نه؟؟؟

  ..گفته نجوريیه بهش اک دونستهیم زيیچ هی ایبرد دیشا
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 ...خودمو رو تخت جمع جور کردمو گفتم : بلههه ...من خانومشون هستم کمي

 وبالفاصله از نیدستتون رو تکون ند ادیحرف من،اخمي کرد و گفت : بهتره ز نیا با

 ..رفت رونیب اتاق

 ...کرد نجوريیا هووویچرا  نی...اوااااا

 ...خانومشم گهیراست گفتم د خوب

 ??..چراا ناراحت شدي تو

 (خخخخ رنیشوهر آدم رو از دستش بگ خوانینگاه تو روخدا، تو روز روشن م)

 ...که مامان داخل اتاقم شد دمیخندیبه پرستاره م داشتم

 ...شده بود تیاذ ليیچند روز خ نیفداش بشم توي ا الهي

 بشهلبخند خودشو بهم رسوند و گفت : الهي مادر فداي اون لبخندات  با

.. 

 !!امروز حالت چطوره؟؟؟بهتري دخترم

 خونه ، هواي میسرحالي گفتم خوبم مامان ، ولي خسته شدم دوست دارم بر با

 ..کنهیداره خفم م مارستانیب

 ...کردیامروز دکتر مرخصم م کاشکي

 ?? 
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 مینیبب دیبهتر از خونست ، حاال با ليیموندن تو خ نجای،ا زمی: عجله نکن عز مامان

 !!!!گهیدکتر چي م امروز

 امیب رمیکه مامان گفت من برم صبحونتو بگ دمیکش قيیعم نفس

 ... بودم نجایرفت ولي من تو فکر رفتن از ا مامان



 

 ...نمیدکتر رو هر چه زودتر بب کردمیخدا م خدا

 ...صبح بود ?به ساعت انداختم ساعت  نگاهي

 ..گذشتی..حاال اصال زمان نماوفففف

 ...کردمیتا اون موقع صبر م دی، با ومدیم ??اعت س شهیهم دکتر

 .. واااااي... اونقده فکرممیدیلحظه مامان رو جلوي چشمم د هیبودم که  ریخودم درگ با

 ...بود که متوجه اومدن مامان نشده بودم ریدرگ

 ....که بهم بگه کم تو هپروت برو االنه

 ..بود دیانم بعنگفت واقعا تعجب کردم، از مام چيیه شهیبرعکس هم ولي

 خسته شدم اونقد گهی؟د هیبود خنده اي کرد و گفت : چ دهیخودش هم فهم انگار

 ...اریخل بازي در ب نجوريیگفتم کم ا بهت

  ...تو دستم مونيیآخر م تو
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 ...اي کردمو گفتم : عهههههه ..ماماااان خنده

 ...نه ای سپارمیي ممن تو رو دست کس نی، اصال بب زمیعز کنمیگفت : شوخي م که

 ریصبحونتو بخور د ایبگم که گفت: حاال ول کن مادر، ب زيیبهش چ خواستمیم

 ...دارو هاتو سر وقت بخوري دی..باشده

 ..و صبحونم رو کامل خوردم دمیرو تکون دادم و خودمو کمي جلو کش سرم

 ...شده 10 دمیکه گذشت نگاهي به ساعت کردم که د کمي

 ...ستی،دل تو دلم ن ادیکتر ب... االنه که دوااااي

 در اتاق باز هویکه قرصام رو بخورم که  ارهیرفت تا برام آب ب خچالیبه سمت  مامان

 ...و دکتر لبخند به لب وارد شد شد



 

 ...ما چطوره ايیگفت: حال پر دویدستشو روي سرم کش دیتختم که رس به

 ای شمیوز مرخص مامر نیبهش کردم و گفتم خوبم آقاي دکتر ، فقط بهم بگ سالمي

 نه؟؟؟

 از دست ما خسته شدي؟؟ نقدهیا عنيیلبخندي زدو گفت :  دکتر

 برم خونه، نیاجازه بد کنمیبمونم خواهش م نجایا گهیاقاي دکتر...دوست ندارم د نه

  ...جا مواظب خودم باشم نیاز ا شتریب دمیم قول
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 معمولي بودو ليیخونت خ نیکرات، میگرفت شیکه ازت آزما روزی: باشه دخترم ، د دکتر

 ...شهیبهتر م نمیکه تو حالت رو ز به روز از ا دهینشون م نیا

 بهم قول بدي که مواظب خودت دیبموني ،ولي با نجاایکه ا ستین ازيین گهید پس

 هم توي استراحت( هی..)هم توي تغذباشي

 ...بکنم بوس آبدار ازش هیخبر کم مونده بود بپرم بغل دکتر و  نیا دنیشن با

 جلوي خودمو به زور نگه داشته بودم...)خخخ( ولي

 ...خوشحال بود ليیکه خ مامانم

 رونیکه بهم کرد ازش تشکر کردم که از اتاق ب يیخورده سفارشها هیبعد از  دکتر

 ...رفت

 ...اعضاي صورتم در حال متالشي شدن بود ادیخوشحالي ز از

 ...رو انجام بده صی،کاراي ترخ ادیبه بابا زنگ بزنه تا ب رهیگفت م مامان

 ?? 

  .....که مامان به بابا زنگ زد اومد رو صندلي کنار من نشست نیاز ا بعد
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 میضیمر نیهمه سالها، با ا نیچقدر من توي ا کرد،یبا محبت مادرانه نگاهم م داشت

 ....کرده بودم تشونیاذ

 مثل آدم هاي عادي خواستمیمرو بدست اورده بودم ،و میخدارو شکر بهبود گهید ولي

 ...کنم زندگي

 ؟؟؟ ادیبه مامان کردمو گفتم: مامان بابا نگفت کي م نگاهي

 ...انی: چرا مادر بهش گفتم، گفت االن با پرهام م مامان

 ...خداااا.... اصال هر چقدر بگم خوشحال بودم بازم کم گفته بودم واااي

 ...شدم مونیلحظه پش هیکه  زدمیم ،داشتم بهش زنگ دادمیهم خبر م ایبه برد دیبا

 نیخبر بدم.... اخه تو ا ایاول خونه برم و کمي به خودم برسم بعد به برد خواستمیم

 واقعا وضع ام چندش آور شده ومدیبودم حسابي از خودم بدم م مارستانیکه ب مدت

 .... بود

 ....نهیبب تیوضع نیمنو تو ا اینداشتم دوباره برد دوست

 ..که بابا داخل اتاق شد میل حرف زدن بودمامان در حا با

 وارد شدنش لبخندي بهم زد گفت : دختر بابا چطوره؟ ؟ با

  ....شد و بوسه اي روي موهام زد کمونیبهش دادم که نزد سالمي
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 نی:سالم بابا ، خوب ایپر

 ..: تو خوب باشي دخترم منم خوبمبابا

 : پس پرهام کووو؟؟ ایپر

 ...ادیاالن م دهیرو انجام م صیي ترخ: داره کارابابا

 ....ماااایکه مامان گفت : آقا محمود ماهم هست زدمیبا بابا حرف م میداشت



 

 که بابا به سمت مامان رفت و دستشو دور میو بابا ،باهم خنده ي بلندي کرد من

 ....انداخت گرنش

 ....ببرم ، شما تاج سرمي ادیشما رو از  شهی: ببخش خانومم ، مگه مبابا

 .....کردمیعشق بهشون نگاه م با

 ...دیلبخندي به روش زد که بابا خم شد و روي گونشو بوس مامان

 ...مجرد نشسته هاااا نجایاي کردمو گفتم :عههههههه... بابا ا سرفه

 ....ساکت شدم گهیچشم غره اي بهم رفت که د مامان

 ...رفت رونیصداي زنگ گوشي بابا ، بابا با اجازه اي گفت و به ب با

 با صداي پرهام به خودم کردمیرو نگاه م رونیجوري که از پنجره ي کنار تختم ب نیهم

  ... اومدم
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 ... دل برادر،خوبي خوشي زیعز سالم

 ... دلت واسمون تنگ نشده نيیبیرو نم ما

 ... که حسابي دلم واست تنگ شده من

 :گفتم زدیحرف م زیر هیجوري که  نیهم

 گذاشتي رو سرت، صبر کن مارستانویه خبرته پرهام، ب........ چعه

.. 

 ...نه ای يیرو انجام داد صیسالم ....دوما خوبم ...سوم کاراي ترخ اوال

 .... باخنده اي که رو لبش بود گفت: بلهههههه پرنسس داداش پرهام

 ...میآماده شو که برررر حاال

 ...رفت رونیحرف، از اتاق ب نیاز گفتن ا وبعد



 

 ...به سمتم اومدوکمکم کرد تا لباسهام رو عوض کنم مامان

 دل تو دلم نبود دوست داشتم هرچه زودترخونه برم،آخه دلم براي اد،یخوشحالي ز از

 ... تنگ شده بود ليیخ اتاقم

 پرهام شدم نیسوار ماش اطیو با احت میخارج شد مارستانیاز گرفتن داروها از ب بعد

  ...میبه سمت خونه رفت و
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 122 پارت

 روگوشه اي پارک کرد و با کمک بابا از نیپرهام ماش میدیبه جلوي در خونه رس وقتي

 .... شدم ادهیپ نیماش

 ...به سمت در خونه رفت و درو برامون باز کرد عیسر مامان

 روبه روم چشمام داشت از تعجب در تیجمع دنیداخل خونه شدم با د وقتي

 .... ومدیم

 کردن؟؟یم کاریچ نجایا نایخدا ا اي

 که دستمو گرفته بود گفت: زشته خواهري چشاتو اونجوري نکن االن فکر پرهام

 ...اي وونهید کننیم

 ... تو شک بودم ادیکه حسابي از خوشحالي ز من

 ...اومده بودن همشون

 ...هم اومده بودن مانیعمه و پ حتي

 خواهري به خونه گفت: خوش اومدي دیبه سمتم اومد وآروم روي گونه مو بوس سایپر

 .... خودت ي

 رو بدست اوردي تیکه سالمت خوشحالم



 

 ..زمیزدمو گفتم : مرسي عز لبخندي

  ...دنیشدن و حالم رو پرس کمینزد کيی کيی
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 ...کردیلبخند جذاب نگاهم م هیبا  ایبرد

 .... دونستنیم همشون

 شده بودم...)خخخخخ( زیکنم نگو خودم سورپرا زیسوپرا نارویا خواستمیباش که م منو

 ...به اتاقم رفتم سای،وبا کمک باران و پر میاتفاق همه داخل خونه شد به

 رفتن ، لباسام رو از تنم در اوردم و به سمت حموم سایکه باران و پر نیاز ا بعد

 ....رفتم

 ...دیبهم چسب ليیدوش حسابي گرفتم که خ هیهمه مدت  نیا بعداز

 که حضور کسي رو کردمیدم با حوله صورتم رو خشک ماوم رونیکه از حموم ب نیهم

 ...پشت سرم احساس کردم از

 ....حسابي جا خوردم.. عه ایبرد دنیدست پاچگي به سمتش برگشتم که با د با

 .......عهعه

 ؟؟ کنيیم کاریتو، تو اتاق من چ وونهید

 .... دهیتا ما رو باهم ند ومدهیتا کسي ن رونیب برو

 گفت : نترس خوشگلم، درو قفل کردم در ضمن کردینگاهم م طنتیکه با ش ایبرد

 ...ستیکسي حواسش به ما ن خندنیو م گنیدور هم نشستن دارن م نییپا همه

  .... نمیتا خانمم رو چند لحظه بب شتیبهونه اي اومدم پ هیبه  منم
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 .... ایحرص گفتم: از دست تو برد با



 

 ...رونیزود برو ب کنمیم خواهش

 بود به سمتم اومد ودستش رو دور گردنم حلقه الیخیب ایکه انگار از همه ي دن ایبرد

 گفت: دلم برات دیکش قیو آروم سرش رو به سمت گردن فرو برد و نفس عم کرد

 ...شده بود نفسسسمم تنگ

 ...مدت اصال حالم خوب نبود نیا توي

 .... که زودتر مرخص بشي کردمیدعا دعا م همش

 :گرمم شده بود با التماس گفتم ایبرد کيینزد نیي از احساب گهیکه د من

 ...ااااایبرد کنمیم خواهش

 :گفت دیگردنم رو بوس ریبهتر از من نبود آروم ز کي،ینزد نیکه حال خودش از ا ایبرد

 ...شيیمني و مال خودم م شیکه االن پ نی، از ا ایخوشحالم برات پر ليیخ

 خوشگلتر سیگفت : چقدر با مو هاي خبلندمو گرفتو  سیبا دستش موهاي خ بعد

 ... شيیم

 زد و به مویشونیرو ،روي پ قيیسرشو به سمتم خم کردو بوسه ي عم دوباره

 ...رفت رونیاز اتاق ب سرعت

 هنوز حوله به تن دمیکاراش شده بودم به خودم که اومدم د جیحسابي گ ایرفتن برد با

  ....سادمیوا
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 و موهامو با سشوار خشک کردم وبه سمت تخت رفتم تا دمیلباس راحتي پوش فوري

 .... استراحت کنم کمي

 ...شب موقع شام سرحال باشم تا

 ....بهزاد نامرررررررد افتادم ادیلحظه  هی دمیرو تخت دراز کش وقتي



 

 .... بي معرفت بود حتي بهم زنگ نزد که حالمو بپرسه ليیخ

 ... ارررمیحسابي حالشو جاااا م شمیپ ادیب وقتي

 ..شد به خواب رفتم نیچشامم سنگ خوردمیطوري که از کار بهزاد حرص م نیهم

 123 پارت

 نوازش دستي رو موهام به آرومي الي پلکامو باز کردم که با چهره ي مهربون مامان با

 .... رو شدم روبه

 .... به مهربوني مامان زدم لبخندي

 جان ساعت چنده ؟؟ مامان

  ... شبه 7ب داشت گفت: تنبل خانم ساعتبا لبخندي که رو ل مامان
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 ... کمي مرتب کن سر وضعتو پاشو

 ...ننیداخل اتاق تا تورو بب انیب خوانیم همه

 ... گفتم: نه مامان جون بستمیطوري که موهاي بلندم رو م نیهم

 ... اتاق ادیکسي ب سیالزم ن يیرایپذ امیم خودم

 ...راحترم يیرایپذ تو

 ...زدلمیندي گفت : هر جور راحتي عزبا لبخ مامان

 ... کمک الزم نداري من برم به غذا ها سر بزنم اگه

 ... امیم گهید نیم10مامان جون شما برو به کارت برس منم تا  نه

 تیسارفون بلند کمي گشاد برداشتم که تا اذ هیرفتن مامان به سمت کمد رفتم  با

 ....نشم

 ...رفتم يیرایتم وبه سمت پذبرداشتم و روي سرم انداخ ديیسف شال



 

 توجه عمه به من جلب شد وبا مهربوني به مبل تک نفره يیرایوارد شدنم به پذ با

 ...نیکنارم بش ایاشاره کرد گفت : عمه به قربونت ، ب بقلش

 ... سمت مبل تک نفره رفتم و کنار عمه نشستم به

 قربونت شرمندهبا حاله ي اشکي که تو چشماش جمع شده بود گفت : عمه به  عمه

  .... دنتیبه د امینتونستم قبل عمل ب شدم
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 کني هیگر سیگفت: عه.... مامان خوب ن دیوقتي عمه رو با چشماي اشکي د مانیپ

 ... رو ناراحت کني ایپر

 ... مانهیکه حواسش پي ما بود گفت : آره عمه جان حق با پ ایبرد

 ... سیخوب ن ایگفته اصال استرس و ناراحتي واسه پر دکتر

 ... حرفش کلي ممنونش شدم نیکردم وبا چشمام بخاطر ا ایبرد روبه

 :که حسابي دست پاچه شده بود اشک چشماشو با روسري پاک کرد گفت عمه

 .... وقت هی.....نه ....عمه جان ناراحت نشي نه

 .... که خوشحالم من

 ... کار عمه به خنده افتادن نیبا ا همه

 ...زنگ خونه به صدا دراومد میدیخندیکه م درحالي

 دعوت کردي؟؟ ویروبه مامان گفت: خانم کس بابا

 ... با سر گفت: نه مامان

 رفت بعداز مکث کوتاهي با ذوق گفت: بهزاده... عمو با تعجب فونیبه سمت آ سایپر

 ...چه زود برگشته ادیب شی: اون که قرار بود آخر هفته از کگفت

 ... به من نگفته بود زيینداشتم آقاجون چبا سر گفت: بخدا خبر  ایبرد



 

 ....خودم تو کاراي بهزاد موندم من

 ... جمع جور کردم تا به بهزاد محل ندم خودمو

 ... روي صورتم جا دادم اخمي

  ... شده بودم رهیجوري که به گلهاي رو فرش خ نیهم
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 ... صداي بهزاد به خودم اومدم با

 :گفت شگيیبا ذوق هم دیال پرسي کرد وقتي به من رسهمه تک به تک سالم احو با

 ....زیعز يیایپري در ساالاااام

 حسابي جا دنشیاز گلهاي فرش گرفتم به چشماي بهزاد دوختم که با د چشمامو

 .... خوردم
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 روز افتادي بهزاد ؟؟ بهزاد که نگراني نی...سال..سالم...خوبي ...چي شده چرا به اس

 پرخوري کردم مسموم شیتو ک کمینشده بابا  چيی: هدوگفتیندبلند خ دید منو

 ... شدم

 چشماش گود ریالغر شده بود ز ليیجور که بهزاد گفت تعجب کردم آخه خ نیا ولي

 ...ازفتهیحال ب نیبه ا تیمسموم هیبود ...اصال باور کردني نبود که بخاطر  افتاده

 ... با مهربوني باهاش برخورد کردم دمویدست کش لجبازي

 زمیکنار عز خوامیرو به باران که کنار من نشسته بود گفت: پاشو او نور که م بهزاد

 ...نمیبش

 ...با لبخندي گفت: چشم داداشي باران

  ... مطمئن باشم که حالت خوبه ایکنارم نشست گفت: پر بهزاد
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 هي واسه خوبرا کردمیوقت فکر نم چیبهزاد ...ه میلبخندي رو بهش گفتم : عاااال با

 ... بشه دایپ شدنم

 نمتیبیکه سرحال م نیخوشحالم از ا ليیبا خنده اي که رولباش بود گفت: خ بهزاد

 .. 

 ... با حرصديیخانم حاال وقتشه که جواب بله رو بدي بهم تا نترش ایپر خوب

 کردم مشتي به بازوي مردونش زدم گفتم : خفه بهزاد...تا با ناخونام چشماتو نگاهش

 ...اوردمین در

 ... شدي دلم برات سوخت ضیتا االنم زنده اي برو خداتو شکر کن که مر اگه

 خفت المیحتي بهم زنگ نزدي ناراحت بودم وهرروز هزار بار تو خ نکهیاز ا وگرنه

 ...کردمیم

 ... ومن هم با خنده ي بهزاد به خنده افتادم دیخندیکه حسابي م بهزاد

 .... دمیواسه جبران کارم خر ریبگ نویرد گفت: ابا چشماش به دستش اشاره ک بهزاد

 ...دمیمخملي رو د کیجعبه ي کوچ هیکنجکاوي به دستش نگاه کردم که  با

 دي؟؟یخوشحالي گفتم : وااااااي بهزاد چرا زحمت کش با

  ...دمیبرات خر شیبا لبخند گفت: من که کاري نکردم بانو ...از ک بهزاد
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 سوغاتي که ایجاي جبران کارته  نیا حالت پوزخند گفت: اب ایحرفش برد نیا با

 ؟ ديیما چي خر دي؟واسهیخر

 گفت: شرمنده ایبا لبخند به من نگاه کرد گفت : هردوتاشون ....بعد رو به برد بهزاد

 .... کسي وقت نکردم سوغاتي بخرم به



 

 .....ارمیگرفتم تا از دلش درب يیایواسه پري در فقط

 .... حاال دهیچي خر مینیبا ذوق خاص گفت: باز کن بب اسیزدم که پر لبخندي

 ....با خنده گفت: چشم بازارحتما درآورده مانیپ

 ...میدیهمگي باهم خند بعد

 ..کردیافتاد که با اخم نگاهم م ایکه خنده ام تموم شد چشمم به برد نیهم

 ... که اخم کرد نیخدا باز ا ای

 ... جوابمو داد به روش لبخندي زدم که با همون اخم فوري

 ... بهزاد گفتم:ممنون روبه

 .... خوشگل خوشحال شدم ریپالک زنج هی دنیي کادو رو باز کردم که با د جعبه

 ....کردن نیي بهزاد رو تحس قهیسل دنیپالک رو د ریهمه زنج وقتي

 دویدستم کش رروازیبهزاد ناغافل زنج کردمیتو دستم نگاه م ریجوري که به زنج نیهم

 ... نمیتو گردنت بب شهیس دارم هم: دوگفت

  ...سرعت مبل دور زد از پشت دور گردنم انداخت وبه
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 ... و گفتم : ممنون دمیکاراي بهزاد حسابي خجالت کش با

 آماده کرده بودن و همه رو به صرف شام دعوت زرویبه همراه عمه و زنمو م مامان

 .... کردن
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 که بهزاد به سمتم اومد و برام نمیفتم تا روي صندلي بشر  زیآهستگي به سمت م با

 رو عقب نیصندلي سنگ نیگفت: مگه من مردم که بخواي ا دیرو عقب کش صندلي

 ... بکشي



 

 ... به آقا بهزاد بگي دیجور موارد با نیا تو

 ...صندلي که نشستم بهزاد هم کنار من نشست روي

 ... غذا بودن دنیدرحال کش همه

 ... برداشت و برام پراز غذا هاي متنوع کرد بشقابي بهزاد

 ... دیبشقاب پر ساالد کش هی برام

 ... گفتم : بهزاد به آدمي که کنارت نشسته دقت کردي يیپرو با

 ... برام ديیهمه غذا کش نیکه ا ستمین لیگور بابا

  ... همه رو بخوري دیگفت: حرف نباشه با کردیرو نگاه م زیدرحالي که روي م بهزاد
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 ... لطفا دیاریم وهیآب م ایخانم براي پر سایگفت: پر سایبا صداي بلند رو به پر بعد

 ....ها ....نوشابه براش ضررره ضهیمر مثال

 ...ارهیب وهیچشمي گفت : رفت تا برام آب م سایپر

 ....به بهزاد گفتم: با خونه خودمون که تعارف ندارم بهزااااد رو

 ...وردن ندارمبه غذا خ ليیاصال م من

 با اخم به سمتم برگشت گفت: اگه مثل بچه ي آدم نخوري مجبورم خودم با بهزاد

 ...بهت غذابدم ....پس لطفا بخور قاشق

 ... حرف بهزاد حسابي جا خوردم با

 ...دادیخودش به زور غذا به خوردم م خوردمیاگه غذا نم مطمئنن

 ... که خواستم شروع به خوردن غذا بکنم نیهم

 نای...لطفا از ا وهیبدست اومد کنارم و گفت: برات سوپ اوردم با آب م نيیس سایپر

 .. بخور



 

 ....ااااایکه حسابي خندش گرفته بود گفت : خدا شانس بده پر پرهام

  ... کننیم دگيیهر طرف بهت رس از
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 ...به جلو روم نگاهي انداختم ديیناام با

 ...بخوره خوادیمهمه غذا رو  نیخداااا ....کي ا اي

 .. کردم به خوردن سوپ شروع

 ...اخم کرده دمیانداختم که د ایبه برد يینگاه گذرا خوردمیجوري که م نیهم

 ...کنهیجور با غذاش داره بازي م نیوهم

 ... که حسابي اعصباني شده خدا به دادم برسه معلومه

 .... کردیکسي نبود مطمئنن خفه ام م اگه

 ... به خوردنم ادامه دادمانداختم و نییپا سرمو

 معذرت خواهي به سمت اتاقم هیکمي از غذا هارو خوردم بلند شدم با  نکهیاز ا بعد

 از حد شیاز حد بهزاد درامان باشم هم از اخم هاي ب شیتا هم از لطف ب رفتم

 ...اااایبرد

 که دمیرو شن ایاز پشت صداي برد رفتمیطوري که آهسته به سمت اتاق ام م نیهم

 ...کمکت امیصبر کن ب ای: پرگفت

 فوري دررو دمیکه به اتاق رس نیبه سمتم اومد و کمکم کرد تا اتاق برم ...هم بدو

 ...ندازيیوقت نم چیو ه کنيیرو از گردنت باز م ریحاال زنج نیگفت: هم بست

 ......از طرف بهزادهیادگاری هیاون  ایتو برد گيیتحکم گفتم:چي م با

  ....که گفتم نیلندي گفت: همبا صداي نسبتا ب ایبرد

 383صفحه  



 

 ادلطفایبه کسي بگو اتاق ن سیگفتم: حالم خوش ن رونیبره ب خواستیکه م نیهم

 ...بخوابم خوامیخسته ام م...

 ...حرفي ازاتاق خارج شد چینگاهه عصبي بهم انداخت و بدون ه ایبرد

 ...به خواب رفتم دمیاعصابي داغون رو تخت دراز کش با
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 بهزاد

 ...بعد دوماه

 ...خوب شده امیخدااا هزار مرتبه شکرت که حال پر اي

 ..دوست دارم جونمم واسش فدا کنم نمیبیرو سرحال م ایوقتي اونجوري پر اصال

 دونهیکه حسابي از دستم ناراحت بود که ازش خبري نگرفته بودم ، ولي خدا م درسته

 ...به خاطر خودش بود که

 ...خوب نبودخودمم اصال حالم  من

 بشه ، با پرهام به خونشون رفته بودم، دایپ هیکل ایواسه پر نکهیاون روز قبل از ا وقتي

  ..بد بود ليیکه حالش خ دمیرو د ایپر
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 ...ستیاصال براش خوب ن نیافت فشار داشته و ا زیالیگفت که تو د عمو

 ... اصال رنگ به رو نداشت ایروز پر اون

 ....بودم دهید نجوريیرستادم که حال عشقم رو اخودم لعنت ف به

 ...کاري بکنم هی ایگرفتم که واسه خوب شدن پر میجا تصم همون

 ...دادم حیروبهش توض زیرفتم و همه چ ایدکتر پر شیهمون روز، پ فرداي

 زيیچ گهید د،یمنو د تیحسابي از حرف هاي من جاا خورده بود، ولي وقتي جد دکتر



 

 ...نگفت

 ...برم تا کاراي مربوط به عمل رو انجام بده شیه فرداش واسه آزماشد ک قرار

 شیمشکلي پ شمیکه توي آزما کردمیبود...خدا خدا م کيیبا من  ایخوني پر گروه

 ...ادین

 به خودم زنگ زد و میکه دکتر مستق گذشتیدادم ،دو روز از اون روز م شیآزما وقتي

 ..رو بهم داد شیمثبت آزما جواب

 ...رفتیم شیکه همچي داشت درست پ نیل بودم از اخوشحا ليیخ

 حرفي ایمن به پر هیروز از دکتر خواهش کرده بودم که راجب دادن کل اون

  ....مورد بدونه نیدر ا زيیکسي چ خواستمینزنه،نم
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 مرگ هیاز طرف  هیکل نیو خانوادش بگه که ا ایازش خواسته بودم که به پر حتي

 ...هشیبهش اهدا م مغزي

 خبر دادم که واسه نایبه خانواده ي خودم و عمو دیتو شب تولد سع نیخاطر هم به

 ....رمیم شیچند روز به ک ي

 ولي زارم،یدارم تنهاش م تیوضع نیکه تو ا شهیاز دستم ناراحت م ایپر دونستمیم

 ...خاطر خودش بود به

 دمشیدرو خوشحال مي  ایپر هیشدن کل دایبه خاطر پ دیتو، تولد سع وقتي

 ...تونستمیمحکم بغلش کنم ولي نم خواستمیم

 ...بدن ایرو به پر میمنو عمل کنن و کل گهیروز د ?شده بود  قرار

 مشکلي ایتا موقع عمل واسه ي پر میدو روز جلوتر تو رو عمل کن دیگفته بود با دکتر

 ...که منم قبول کرده بودم ادین شیپ



 

 ...دمیر خوب خوابشب وقتي به خونه رفتم با هزار تا فک اون

 ...به هتل رفتم نایاون روز بعد از خداحافظي کردن از مامان فرداي

 نفهمه و کارا درست زيیموضوع چ نیتا کسي از ا موندمیچند روزي رو اونجااا م دیبا

 ....بره شیپ

 نشده بودم مونیمدت نه تنها از کارم پش نیپنج روز به سرعت گذشت، توي ا اون

  ..شدمیمحکمتر هم م ممیهر سري تو تصم بلکه
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 ..زنگ خورد میبودم که گوش دهیقبل از عمل رو تخت دراز کش شب

 ...دمیرو د نیبهش انداختم که شماره ي نحس نازن نگاهي

 ...شدم مونیلحظه پش هیپرت کنم که  واریگوشي رو به د تیاز اعصبان خواستمیم

 ...از عمل کمکم کنههمه چي رو بگم، تا بعد  نیگرفتم به نازن میتصم

 ...ي اتصال رو زدم و جوابش رو دادم دکمه

 ....نی: بله نازنبهزاد

 صدا کرده بودم جااا خورده بود داديیدادوب چیکه اسمش رو بدون ه نیاز ا نینازن

 ...زدیحرفي نم چیاصال ه چون

 ...لحظه دلم واسش سوخت هی

 ..هااانحرف نزني گوشي رو قطع کنم  خوايیاگه م نی: نازنبهزاد

 :لحظه هول شد و گفت هی

 بهم گفته بودي که بهت زنگ نزنم ، ولي به دونمینه بهزاد جاان ، حالت خوبه ؟؟م نه

 ..امیب رونیب تونمیبهزاد اصال از فکرت نم خدا

 ..داشتي کاریگفتم : خب ، بگو حاال چ دمویالي موهام کش دستمو



 

 حال خواستمی، بخدا من م وامخی: بهزاد بابت اون روز واقعا ازت معذرت م نینازن

  ...رو خوب کنم بدت

 387صفحه  
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 ...رفتیو رو مخم راه م زدیبند داشت حرف م هی نینازن

 نه؟؟ ای کنيیبا صداي کنترل شده اي گفتم : تموم م بایتقر

 ..و سکوت کرد گمینم گهیهول گفت : باشه...باشه..د با

 .......ن ای تونيیم ت،نمیبب خواامیگفتم م دمیسکوتش رو د وقتي

 بود گفت : آره...آره... حتما بهزاد جان ، چرا دایبا خوشحالي که از صداش پ نینازن

 !!!نه که

 خندم گرفت اصال نزاشت حتي حرفم رو کامل شیحاضرجواب نیلحظه به خاطر ا هی

 ..بزنم

 ..رسونهیآدرس هتل رو دادم که گفت االن خودشو م بهش

 ..دمیباسم رو از تنم در اوردم و رو تخت دراز کشاز قطع کردن گوشي ل بعد

 ..لحظه چشام گرم شد و به خواب رفتم هی

  ..شدم داریب کردنیضربه خوردن به در اتاقم که اسمم رو صدا م با

 388صفحه  

 : که گفت دمیاز خدمه ها رو د کيیجوري بدون لباس درو باز کردم که  همون

 ...دارنخانوم با شما کار  نیآقااا ا نیببخش

 ...دمیافتضاح د پیت هیرو با  نیکه چرخوندم نازن سرمو

 .... کردم و گفتم : بله مهمون من هستن اخمي



 

 ...اشاره اي کردم که داخل اتاق بشه نیبالفاصله با سرم به نازن وبعد

 ... از خدمه کردم و داخل اتاق شدم تشکري

 ...ودت برسيبه خ تونستيینم شتریب نیشدمو گفتم : از ا نهیبه س دست

 ...کاروکردم نیزدو گفت : به خدا بهزاد، واسه تو ا لبخندي

 ..: من کي از نقاشي کردن خوشم اومده بود که خودم خبر نداشتم بهزاد

 ...بگه که نزاشتم و روي تخت نشستم زيیچ خواستشیم

 ...کرد کیبه سمت تختم اومد و خودشو بهم نزد يیتموم پرو با

 ...کمي ازش فاصله گرفتمغره اي بهش رفتم و  چشم

 ....کار من حسابي حالش گرفته شده بود نیبا ا انگاري

  ....بود که شروع کردم به حرف زدن نییپا سرش
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 جز تو کسي رو نداشتم که ازش نکهیواسه ا يینجای، اگه االن ا نینازن نی: بببهزاد

 ....رمیبگ کمک

 ....به دهن من دوختسرشو باال گرفت و چشم  عیحرف من سر نیا با

 ...ومدیخوشم نم چینگاهش ه از

 ...کردم و دوباره شروع کردم به حرف زدن اخمي

 ام رو به کسي که عاشقشم اهدا کنم، ازم نپرس که هیقراره که فردا عمل بشم و کل من

 ...بدم حیواسه ي تو توض نمیبش تونمیچون نم کنمیکارو م نیدارم ا چرا

 ...دارم که حاضرم از خودمم بگذرم بدون اونقد دوسش نویا ولي

 و اگه هم شمیممنونت م ليیمن بموني و کمکم کني خ شیپ تونيیبعد عمل م اگه

 ...نه که



 

 ....هر چه زودتر رفع زحمت کني تونيیم

 ... که چشماش پر از اشک شد دینکش هیبه ثان نینازن

 ...نمرو درک ک نیاز اون بودم که بخوام االن نازن رحمتریب ليیمن خ ولي

  ...بود شیو سالمت ایوجود پر کردیکه منو خوشحال م زيیتنهاچ

 390صفحه  

 دست گهیکار نبود ولي وقتي با نگاه هاي من روبه رو شد د نیاصال راضي به ا نینازن

 ...کنهیو گفت که کمکم م دیتالش کش از

 تونيیساعتي رو باهاش حرف زدم که گفتم : ممنون که قبول کردي، االنم م مین حدود

 ...باشي نجاایخونه و فردا صبح ا بري

 نجاایمن امشب ا شهیبا لکنت گفت : نم..نمي..نم دییجویم نشوییکه لب پا نینازن

 ..میبر نجاایکه فردا باهم از ا بمونم

 ...بري گهیتحکم گفتم : نه...بهتره د با

 ..به سمت در اتاقم رفتم و بازش کردم بعد

 رو از رو صندلي فشین حرصش گرفته بود کهمه بي محلي م نیکه از ا نینازن

 ...رفت رونیب عیو سر برداشت

 ...دادم هیرفتنش درو بستم و با دستام به در تک با

 ...وبه سمت تختم رفتم دمیکش قیتا نفس عم چند

 ...رفتیولي فکر فردا همش تو ذهنم رژه م کردم،یو کمي استراحت م دمیخوابیم دیبا

 128کي چشام گرم شد و به خواب رفتم... پارت  دمیفکر کردم که نفهم اونقد

  ...گرفتم يیدوش سرپا هیاز خواب بلند شدم و  میصداي زنگ گوش با

 391صفحه  



 

 ..رسونهیخودشو م گهیساعت د میزنگ زدم که گفت تا ن نینازن به

 ...میمن نرفت نیبا ماش گهیاومد د نینازن وقتي

 ...میرفت تانمارسیو با هم به سمت ب میاون شد نیماش سوار

 ...کردیم تمیداشت اذ نینگاه هاي نازن نيیراه ، سنگ وسطاي

 : نگاهم کرد که اخر سر کالفه شدم و به سمتش برگشتمو گفتم اونقد

 نیی..بفرمابله

 ...نینیاالن کامل بب صورتمو

 ...بهتر باشه نجوريیکنم ا فکر

 !!!بزني دمید تونيیم راحتر

 ....: چته بد اخالقکه حرصش دراومده بود گفت  نینازن

 کنم؟؟؟یم کاریمن دارم چ مگه

 ..باشه تی،به کارت برس ، حواست به رانندگ چيیگفتم : ه دمویکش پوفي

 ...اي کردم گهیازش گرفتم وسمت د صورتمو

 ....بهت بهزاد لعنت

 ...ريیگیداري ، که هي پاچشو م کاریبدبخت چ نیبا ا تو

  ....تووو به دهیول کرده چسب شویکاري کرده زندگ بد

 392صفحه  

 ....تند حرف نزنم نیبا نازن گهیگرفتم که د میتصم

 ..فکر کردم ایبستم و به پر چشامو

 ..از االن دلم براش تنگ شده بود چقدر

 ...بره شیچند روز ، هر چه زودتر بگذره و همه چي درست پ نیکنه که ا خدا



 

 ...به خودم اومدم نیصداي نازن با

 ..میدی: بهزاد رس نینازن

 ....شدم ادهیپ نیبه اطراف کردم و از ماش نگاهي

 ...میشد مارستانیخودشو بهم رسوند وبا هم داخل ب نیکه نازن کردمیجلو حرکت م از

 قبل از عمل اونجاا دیاز انجام دادن کارهاي بستري، اتاقي رو بهم دادن که با بعد

 ...موندمیم

 ....رابي نداشتماظط چیولي من ه رسدینگران به نظر م ليیخ نینازن

 گهیساعت د میکه دکتر به اتاقم اومد و گفت تا ن میبود مارستانیساعتي رو توي ب3

 ..برنیبه اتاق عمل م منو

  ..پرستاري لباسي رو بهم داد که براي عمل بپوشم بعد

 393صفحه  

 حرفي چیبره تا لباسام رو عوض کنم که اونم بدون ه رونیاشاره اي کردم که ب نینازن به

 ...رفت رونیب

 ..اورد رونیبعد در اتاق رو آروم باز کرد و کلشو از الي در ب نیم5

 ...تووو امی: بهزاد ب نینازن

 ... يیگفتم تو االنم تو دمویلحظه خند هی

 ...لبخندي زد و خودشو به تختم رسوند نیخنده ي من نازن نیا با

 اون دختري که تودارم به  ليیگفت : بهزاد خ دویالي موهاي پر پشتم کش دستشو

 ...کنمیحسودي م کنيیکارو واسش م نیا داري

 اون دختره چقد واست نینبودي که بخواي به دختري محل بدي ، ولي بب توآدمي

 ...گذريیداره که تو حتي داري از جونتم واسش م ارزش



 

 ...چي داشت که شده بود شبو روز من ایپر نیا دونمینم گفتیراست م نینازن واقعا

 ....بودم اصال هواسش به من نبود ایهمه مدت که با پر نیا توي

 ..به عشق و دوست داشتن فکر کنه تونستیکه داشت، نم ضيیبه خاطر مر دیشا

  ...گفتیکه به عشق من نه نم دونستمیم شدیزودتر خوب م ایاگه پر ولي

 394صفحه  

 تاق بازشد ولحظه در ا هیبرده بودم که  ادیگذر زمان رو از  زدیحرف م نینازن وقتي

 ...داخل شد دکتر

 ...خورده حرف زدن باهام منو به سمت اتاق عمل بردن هیاز  بعد

 ..بهزاد کنمیلحظه ي اخر دستم رو گرفت و گفت : برات دعاااا م نینازن

 دور کردن و به اتاق عمل نیمنو از کنار نازن عینگاهم ازش تشکر کردم که سر با

 ...بردن

 چشام گرم شد و واشی واشی هوشيیبعد از انجام کار بداخل اتاق عمل شدم،  وقتي

 ...دمینفهم زيیچ گهید
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 ...از خواب بلند شدم دیچیپیدرد بدي که توي پهلوم م با

 ... ولي تاخواستیخشک شده بود ،اونقد عطش داشتم که دلم آب خنک م دهنم

 ...دوباره پهلوم رو گرفت ديیبه خودم تکون بدم درد شد اومدم

 ...شدم تمیبه اطراف کردم که تازه متوجه موقع هينگا

 ..که پرستاري داخل اتاقم شد رفتمیدرد کلنجار م با

  : اونقد با عجز بهش نگاه کردم که دلش واسم سوخت و گفت میدیتختم که رس به

 395صفحه  



 

 ..نییخوایم زيیآقاي رادمهر، چ نیبهتر

 ...بهم آب بده تونهیصداي کم جوني ازش آب خواستم که گفت نم با

 ...رفت رونیاز اتاق ب وبعد

 ..من ارزش داشت ايیدردا واسه پري در نیولي ا مردمیداشتم از درد م عنيی... واااي

 بودکه دوباره چشام گرم شد و به خواب ختهیپرستار داخل سرمم چي ر دونمینم

 ...رفتم

 ...بلند شدم زدیبا کسي حرف م تیصداي پرستار که با عصبان با

 ...رمی، به خدا زود م نمشیلحظه بب هیخداا فقط رو تو

 ن،ینیآقاي راد مهر رو بب نیتونی،شما نم ویآي سي  نجااایمن، ا زیعز شهی: نم پرستار

 ..نیمالقاتش کن نیتونیوقت به بخش منتقل شدن اون وقت م هر

 ..نهینازن هیکه دقت کردم متوجه شدم که صدا کمي

 ....دمیفهمیاز حرفاشون نم زيیچ گهیاونقد درد داشتم که د ولي

 کمي بهم آب کنمیگفتم : خواهش م عیکه داخل اتاق شد سر زدمیرو صدا م پرستار

  ....صداتون نکنم گهید دمی؛ قول م نیبد

 396صفحه  

 ...به سمتم اومد و دستمالي رو نمناک کرد و روي لبهاي خشکم گذاشت پرستار

 .. بهتر بود چيیاز ه بازم

 ...رفت رونیب ختیر زيیره داخل سرمم چدوبا نکهیاز ا بعد

 ..شد دهیکش ایاون همه دردي که داشتم بازم فکرم سمت پر با

 اضطراب ليیمطمعنم که واسه عمل خ کنه،یم کاریداره چ ایاالن پر دونستمینم

 ...داره



 

 گفتنینفسم ، اگه م ستین زيیدردا که واسه من چ نیفدات بشه عشقم، ا بهزاد

 ....دادمیمن م بده ایواسه پر جونتم

 فکر کردم که باالخره داروها بهم اثر کرد و به خواب رفتم تا کمتر درد ایبه پر اونقده

 ...بکشم

 ..به بخش منتقل کردن ویکه منو از آي سي  گذشتیروز از عملم م دو

 ...کردیم تمیحالم بهتر شده بود،ولي بازم درد پهلوم اذ کمي

 ...کردیداشت خفم م مارستانیب هواي

 تکون شمیلحظه هم از پ هی نیمدت که به بخش منتقل شده بودم نازن نیاتو

 ...دیرسیو حسابي بهم م خوردینم

  ...به هتل رفتم نیمرخص شدم و با نازن مارستانیخودم از ب تمیدرخواست و رضا به

 397صفحه  

 ...من عمل داشت ايیپر امروز

 صداي نیبا ا زدمینگ ماخه به هر کي ز  رمیازش خبري بگ تونستمیخدا حتي نم اي

 ...شدیمتوجه همه چي م فمیضع

 جواب بده که خواستیم نیبلند شد نازن میبودم که صداي گوش دهیتختم دراز کش رو

 ...اشاره اي که کردم گوشي رو به سمتم گرفت با

 ...جوابشو بدم تونستمیجاا خوردم ...نم میتوصفحه ي گوش ایاسم برد دنیباد

 ..شدیال بد من مزرنگ بود متوجه ح ایبرد

 مشکلي ای، نکنه واسه پر دمیلحظه ترس هیگرفت که جوابشو ندادم..ولي  دوبارتماس

 اومده باشه؟؟؟ شیپ

 زنگ زدم که همون اول متوجه حال بدم شد ، بعد از کمي ایبه برد عیفکر سر نیا با



 

 ...دیکه حسابي بهم توپ دمیرو پرس ایزدن باهاش حال پر حرف

 و از رفتمیم ششیخوب شدم پ نکهین مهم نبود خودم بعد از احرف ها اال نیا ولي

 .....وردمیدر م دلش
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  ....گذشتیروز از اون موقعي که منو عمل کرده بودن م 10

 398صفحه  

 گرفتم به پرهام زنگ بزنم که اونم میخبري نداشتم ، تصم ایمدت اصال از پر نیا تو

 ....بهتر شده ليیو حالشم خ کننیم مرخص مارستانیرو از ب ایامروز پر گفت

 حرف زد ، خوب حق داشت چون من نیسر سنگ ليیکردم پرهام باهام خ احساس

 ...همه مدت خبري ازشون نگرفته بودم نیا توي

 بودکه حال عشق من خوب شده بودو من نیواسه من مهم نبود ، مهم ا زایچ نیا ولي

 ...دمشیدیچه زودتر م هر

 بود تشکر کردم که خودش خداحافظي دهیابت زحماتي که کشب نیروز از نازن همون

 ...رفت کردو

 کرده بودم تشیاذ ليیهمه مدت خ نیدختر مهربوني بودمن توي ا واقعا

... 

 ...اي بخرم هیبود هد دهیگرفته بودم واسش، بابت زحماتي که کش میتصم

 ..رفت به حموم رفتم و با آب ولرم دوش گرفتم نیکه نازن نیاز ا بعد

 ...هاش کامال مشخص بود هیبخ هیحموم نگاهي به پهلوم انداختم که جا داخل

 ...کردمیزخم رو دوست داشتم و هر سري با جونو دل بهش نگاهش م نیمن ا ولي

 ..اومدم رونیو حوله به تن از حموم ب دمیاز نگاه کردن کش دست



 

 چشام ریز الغر شده بودم ؛ ليینگاهي به خودم انداختم، خ سادمیوا نهیآ جلوي

  ...گود افتاده بود حسابي

 399صفحه  

 همشون تیدردي نبود که بخوااام غصش رو بخورم، چون با کمي تقو نااایا ولي

 ..شدیم درست

 مرخص شده ایبعد ظهر بود، مطمعنن تا االن پر ?به ساعت کردم ؛ ساعت  نگاهي

 ...بود

 ... ساده زدم پیت هیو  دمیموهام رو سشوار کش عیسر

 بودم ضیچند روزي که مر نیه سمت در اتاقم رفتم واز هتل خارج شدم، توي اب بعد

 ...استفاده نکرده بودم نمیاز ماش اصال

 اوردم و به سمت بازار رفتم تا براي عشقم کادو بخرم تا از رونیب نگیرو از پارک نیماش

 ...ارمیبه خاطر نبودنم در ب کشیکوچ دل

 ....فروشي رفتم پاساژ که شدم سمت مغازه ي طال داخل

 ...چشمم رو گرفت ريیبه داخلش کردم که پالک زنج نگاهي

 ...دمیخر ایحرفي همون رو براي پر چیخوشم اومده بود بدون ه ليیکه خ خودم

 ...گرفتم براي اون هم طال بخرم میافتادم تصم نینازن ادیدراومدن از مغازه  موقع

 ..اومدم رونیباز پاساژ  عیرو انتخاب کردم و سر فيیظر دستبند

  ...شدم يیرایکادو رو توي دستم جابه جا کردم و وارد پذ دمیرس نایخونه ي عمو وقتي

 400صفحه  

 ... تا چشمم بهکردنیبهم نگاه م جيیهمشون احوال پرسي کردم که همشون با گ با

 ... افتاد لبخندي گوشه ي لبم نشست ایپر



 

 ...جاا خورده بود دنمیاز د حسابي

 بود، همش دوست داشتم سربه ایکه اون جااا بودم همش حواسم پي پراون مدتي  تو

 ... بزارم سرش

 تموم تو گردنش يیبودم رو بهش دادم و خودم با پرو دهیکه بهش خر يیکادو

 ....انداختم

 ...ارهیوقت از گردنش اونو در ن چیخواستم که ه ازش

 ...میو بعد همگي قصد رفتن کرد میساعتي رو اونجااا موند ? هی

 ...دمیشبي بود که با آرامش خواب نیشب بعد از مدت ها اول اون

**************************************** 

 ..شدیمن داشت بهتر و بهتر م ايیو حال پر گذشتیم نجوريیهم روزها

  ..گذرهیکه گفتم االن دو ماه از اون روزها م يیگفته ها طبق

 401صفحه  

 رو براي من ایگرفتم به خانواده ام خبر بدم تا پر میمطاقتم تموم شده بود،تص گهید

 ...خواستگاري کنن نایعمو از

 ....خبر رو بدم نیا ایبهتر دونستم اول از همه به برادرم برد ولي
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 ...زنگ زدم ایبه برد اديیشوق و ذوق ز با

 ...گوشي رو جواب داد ایبوقي که خورد برد نیاول

 ... داداش مغرور خودم : الوووو.. سالم بربهزاد

 .... داداش خوبي

 اونجااا ، کار واجب امیآهان بااااشه ،پس شرکت بمون دارم م ي؟؟؟یخبرا ؟؟؟ کجا چه



 

 ..دارم باهات

 .... مهمه ليیداداش، کارم خ آره

 ...نمتیقربونت برم... مي ب باش

 با و نیگوشي رو قطع کردم وانداختم رو داشپرت ماش ایاز حرف زدن با برد بعد

 ... از دانشگاه به سمت شرکت روندم ادیز جانیه

 زیکردم وخودمو به جلوي م کيیو پله هارو دوتا  دمیبه شرکت رس نیم 30بعداز

  ....رسوندم منشي

 402صفحه  

 ... من فوري از جاش بلند شد و عرض ادب کرد دنیبا د منشي

 ...به منشي گفتم : کسي داخل اتاق آقاي رادمهر هست رو

 ... داخل دی، اتفاقا منتظر شما بودن بفرمائ ریا لبخندمهربوني گفت: نخب منشي

 داخل شدم ایرفتمو دو تا تقه به در زدم وبا اجازه ي برد ایبه سمت در اتاق برد فوري

 ... 

 ... بلند شدو آغوش مردونش رو به روي من باز کرد زشیمن از پشت م دنیبا د ایبرد

 ...وشم گرفتمو گفتم: چطوري داداشسمتش رفتم و برادرم رو تو آغ به

 مامهم بوده که مجبور شده راه کهیواسه داداش کوچ نقدیبا لبخند گفت: چي ا ایبرد

 ... سر به داداشش بزنه هیکنه و  کج

 ...اريیذوق و شوق فراوان گفتم: اگه بگم که از خوشحالي بال در م با

 ...چي شده داداش نمیوگفت: جون دلم ،،،بگو بب دیخند ایبرد

 مرغا هیقاط کتیزل زدم و گفتم : قراره داداش کوچ ایتمام تو چشماي برد يیپرو با

 ...بشه



 

 واقعا تو هم آدم عنيیکردو گفت: نه بابا،  دنیبا صداي بلندي شروع به خند ایبرد

  ...بهزاد شدي

 403صفحه  

 :گفت ایانداختم که برد نییحرف سرمو پا نیگفتن ا با

 ...هااااا ستیزندگي بچه بازي نبهزاد ،داداش من،  نیبب

 شدم و چه اشتباهي کردم مونیبگي پش ايیدختري ازدواج کني بعد ب هیبري با  فردا

 ... 

 ...کردي بهزاد فکراتو

 وقته که فکرامو کردم االنم ليیگفتم: خ ایرو به برد تیباال اوردم و با تمام جد سرمو

 بابا بگم که تا آخر هفته برن خبر خوشو بهت بدم و بعد به مامان و نیکه ا اومدم

 ...خواستگاري واسم

 خوايیکه م نیخوشحالم از ا ليیبا لبخندي گفت : پس مبارکه داداش من ...خ ایبرد

 ..ريیسامون بگ سرو

 داداش کله خررر مارو نیا نیکه دل و د هیعروس خوشبخت ک نیا نمیبگو بب حاال

 .....برده

 ....اااایلب گفتم: ....پر ریزوبه آرومي  دمیخجالتي کش ایحرف برد با

 ... رو به رو شدم ایوقتي بلند کردم با چهره ي بهت زده ي برد سرمو

 ... شهیحرفم حسابي بهش شک وارد م نیبودم با ا مطمئن

 ............. ....همون شکي که بهش وارد شده بود گفت: تو چي گفتي بهزااااااد با

  ............اااااااااااااااااایپر

 404فحه ص 



 

 :تند تند تکون دادو گفت سرشو

 ...بهزاد انتخاب درستي رو نکردي نه

 ... دختر تازه خوب شده اون

 ....حساسي داره ليیي خ هیروح اون

 ... سیبا اون ..... اصال جاي باور ن تو

 ...بهزاد سین گهیمثل دختر اي د اون

 ..هر وقت نخواستي پسش بزني که

 ....کهپا ليیپاکه بهزاد .... خ اون

 .... کنمیاون بازي نکن .....خواهشششش م با

 خوامیداداش،،، من اون دختررو م نیگفتم: بب ایکنترل شده اي رو به برد تیاعصبان با

 ..... 

 ... دوسش دارم که نفسم به نفسش بسته اس اونقدر

 ... دوسش دارم که حاضرم براش جونمو بدم اونقدر

 اون هر چه نکهیو گفتم: نگاه کن .... من بخاطر ا به باال دادم راهنمویپ تیاعصبان با

 .... ام رو بهش دادم هیخوب بشه و اونو ماله خودم کنم کل زودتر

 ...دختره همه کسه منه اون

 .... ااااااااامیبغضي که ته صدام بود گفتم: من عااااشق پر با

  ... کردیبا تعجب به جاي زخمم نگاه م ایبرد زدمیکه م يیحرفا نیا با

 405صفحه  

 ....اي ....بهزاااااااااد وووونهیگفت: تو د ادیز ليیتعجب خ با

 چي کار کردي ...؟؟؟؟؟؟ تو



 

 ااامیي پر وووونهینمه اشکي که تو چشمام جمع شده بود گفتم: آره د با

.... 

 ... رونیبه سرعت از اتاق زدم ب وبعد

 .... رسوندمو نشستم توش نیبه ماش خودمو

 ..ها از اون جا دور شدم و به سمت خونه رفتم کیالست غیج وباصداي
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 ایبرد

 .... کردمینگاه م شیرفتن بهزاد به جاي خال با

 ...شدیباورم نم اصال

 ...بزرگي روبهم وارد کرده بود بهزادشوک

 ...شدیاي م گهیاز من مال کس د ریبه غ ایپر شدیمگه م آخه

  ...اصال امکان نداشت نی..نه..انه

 406صفحه  

 شیرو به چشم دوست دختراي رنگ ایکه بهزاد عاشق نشده ، چون اون پر مطمعنم

 ...زارهیمدتي که دلشو زدن اونو کنار م هیکه بعد از  کنهیم نگاه

 !!!زارمی....ولي من نمگمیطوره که من م نی...هم آررررره

 ....اعصابي داغون به سمت مبل چرمم رفتم و روش نشستم با

 ...شدیرم اکو محرفاي بهزاد تو س همش

 من عاشقششششششممممممم)

 (...رو بهش دادم که اونو هرچه زودتر ماله خودم کنم میحتي کل من

 حر ف بهزاد داغون شده بودم، نیا با



 

 ...بشه کینزد ایبه پر تونستیاز من کسي نم ریغ به

 با دمویاي بشه دستامو محکم الي موهام کش گهیمال کس د ایپر نکهیفکر ا با

 ....دمینعره کش تیاعصبان

 از عشقم نجوريیاز بهزاد جلوي خودم ا ریاي به غ گهیخودم نبود، اگه کس د دست

 ....زاشتمیزندش نم زدیم حرف

 ...همون حال در اتاقم باز شد و منشي داخل شد تو

 اومده؟؟ شیآقاي راد مهر ، مشکلي پ نیببخش

 رونیحرفي ب چیه بلند کردم و چنان با غضب بهش نگاه کردم که خودش بدون سرمو

  ....رفت

 407صفحه  

 ...اصال خوب نبود حالم

 شده باشه چي؟؟؟؟ ایواقعا بهزاد عاشق پر اگه

 لحظه بهم جنون دست داد، هیفکر  نیا با

 زدم که باعث شد با صداي زمیمشت کردم و ضربه ي محکمي رو به جلوي م دستمو

 ...بشکنه وحشتناکي

 م مطمعنم چشمام پر از خون شده بود و رگبه نفس نفس افتاده بود تیاعصبان از

 ...متورم شده بود گردنمم

 ...بود قتیحق نینداره، در حالي که ع تیواقع نیکه ا زدمیبه خودم تشر م همش

 .....عاشق شده بود بهزاد

 ...بهش داده بود شویبود که از خودش گذشته بود و کل عاشق

 .... ومدیداشت اشکم در م گهید



 

 برادرم ؟؟؟ چرا

 ...باهاش بجنگم تونمیشده که نم ایکسي عاشق پر راچ

 ...بود قمیدوست و رف نیاز برادرم بهتر ریکه به غ کسي

 ....رو چي بدم ایپر جواب

 ... بلند شد میبودم که صداي گوش ریخودم درگ با

  ....رفتم و گوشي رو برداشتم زمیافتاده به سمت م يیشونه ها با

 408صفحه  

 ...بود ایشماره ي پر واااي

 ....تونستمیجوابشو بدم، حداقل االن نم تونستمینم

 هیکه  کردمیتو دستم بود که باالخره قطع شد ، به گوشي تو دستم نگاه م گوشي

 ...بلند شد امکشیصداي پ لحظه

 ....استیاز طرفه پر امکیپ دمیگوشي رو باز کردم که د صفحه

 کار داري ، ولي دونمیتي، مبرنداش توی: سالم بر عشقولي خودم، زنگ زدم گوشایپر

 ...نررره دووووست دارم ادتیباشه عشقم... د،یخر میدنبالم بر ایاز کارت ب بعد

 ...بگذرم ایاز پر تونمیخدا مگه من م اي

 شه؟؟؟یوسط چي م نیبهزاد ا پس

 ...کارش حرفي رو واسه گفتن نزاشت نیکه از من عاشقتر بود، اون با ا اون
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 !!!!کردي با من کاریاد....چبهت بهزااا لعنت

  ...ستمیروي پاهام با تونستمی، اصال نم نمیبرم بش خواستمیم

 409صفحه  



 

 ...پر از خون شده میدستم و گوش دم،یپرت کردم که د زمیتو دستم رو، روي م هیگوش

 ...احساس نکرده بودم زیدردي رو با شکستن م چیبودم که ه ایبهزاد و پر ریدرگ اونقد

 نشستم و شماره ي منشي رو گرفتم که جعبه ي کمک هاي زمیپشت م صندلي روي

 ...ارهیرو ب هیاول

 سوالي بپرسه جعبه رو، نکهیمنشي با ترس وارد اتاقم شد و بدون ا قهیاز چند دق بعد

 ...رفت رونیگذاشت و ب زیم روي

 ...بدي خورده بود ليیبه دستم انداختم شکاف خ نگاهي

 ....زهینر نیاز ا شتریتا خونش ب دستم رو با باند بستم عیسر

 ... رفتمیم دیحوصله ي شرکت رو نداشتم ، با گهید

 ..برداشتم و از اتاق خارج شدم زیرو از روي م فمیک

 رونیبا قدم هاي محکم از شرکت ب الیمنشي شدم ولي بخ نینگاه هاي سنگ متوجه

 ..زدم

 م که باعث شد دردکه نشستم دستم رو، رو فرمون گذاشت نیشدم، هم نمیماش سوار

 ..رهیبگ ديیشد

  .......اه...لعنت بهت بهزادددداه
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 ..خواستینداشتم خونه برم ، دلم کمي آرامش م دوست

 ...بود شمیپ ایاالن پر کاش

 ...بدونم مقصدم کجاست راه افتادم نکهیرو روشن کردم و بدون ا نیماش

 ... شده بود کیربودم که هوا کامال تا ابوناایچقدر تو خ دونمینم

 ..شب بود ?به ساعت کردم ساعت  نگاهي



 

 ...که گرفته بودم راهي خونه شدم ديیسردرد شد با

 ..نبود يیرای، کسي تو پذ دمیبه خونه رس وقتي

 ..دیرسیاز توي آشپزخونه به گوشم م يیصداها

 ..خورنیهمشون دارن شام م دمیشدم د کتریکه نزد کمي

 ..خوردیداشت غذاشو مقحطي زاده  نیا نیکه ع بهزاد

 ...متوجه اومدن من نشده بود کسي

 ...دادم که همشون به سمت من برگشتن و جوابمو دادن سالمي

  دادي؟؟یرو چرا جواب نم تیگوش ي؟؟ی: سالم مادر جون؟؟ معلومه تو کجا مامان

 411صفحه  

 ...ستیگوشي ن دمیکتم کردم که د بیحرف، دستم رو توي ج نیگفتن ا با

 ..گذاشته بودمش زیار روي مب نیاخر

 ..برم دیرو چي بدم، بهم گفته بود که باهاش خر ای..حاال جواب پر وااي

 حسابي از دستم دمیکه جوابش رو نم دهیزنگ زده و بازم د میاالن به گوش مطمعنم

 ...شده...اه...اه ناراحت

 :فکر بودم که آقا جون گفت تو

 خوبه پسرم؟؟ حالت

 ایکه مامان گفت : اشکالي نداره پسرم... ب ستیخوب ن بگم نه...حالم خواستمیم

 ...کرد خیشامتو بخور که  حاال

 ...ندارم به سمت پله ها رفتم تا به اتاقم برم ليیم نکهیگفتن ا با

 نداره ، بيیکه به مامان گفت : مامان ع دمیشاد بهزاد رو از پشت سرم شن صداي

 چرا بدم دونمیحرفش نم نیکرد.... از ا رو بده به من... وبعد خنده ي بلندي ایبرد حق



 

 ...از پله ها باال اومدم و خودمو به اتاق رسوندم عی، سر اومد
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  .....تر شده بود دیشد سردردم

 412صفحه  

 سمتي پرت کردم و با همون لباسا روي تختم هیرو به  فمیبي حوصله بودم که ک اونقد

 ...نشستم

 ...شتم و صورتمو با دستام قاب گرفتمدستامو روي زانوهام گذا آرنج

 حتي وقتي چشمامو شد،یاز جلوي چشمام دور نم ایلحظه هم چشماي معصوم پر هی

 ...ومدیبازم جلوي چشمام م بستمیم

 به سقف اتاقم کردمیآوردم و در حالي که دکمه هاي لباسم رو باز م نییپا دستامو

 ...شده بودم رهیخ

 خوب فکرامو بکنم و جواب محکمي رو به بهزادتا  دادم،یبه خودم فرصت م دیبا

 ...بدم

 رفتم و گوشي و خطي که مدت ها ازش زمیرو تخت بلند شدم و به سمت کشوي م از

 ...رو روشن کردم کردمینم استفاده

 ازش استفاده گهید ليیخطم رو فقط بهزاد و خانواده ام داشتن که به دال نیا

 ...کردمینم

 ...دمیهمونجوري دمر روي تخت دراز کش رمایدر ب رهنمویپ نکهیا بدون

 ....زده بودم افتادم ایکه به پر يیبوسه ها ادی

  ...رو تجربه کنه ایاز خودم بود ن با پر ریکسي به غ ارمیطاقت ب تونستمینم من

 413صفحه  



 

 ...گمیرو به بهزاد م زی..فردا همه چ آررره

 ...میازدواج دادقول  گهیو به همد میعاشق هم هست ا،یکه منو پر گمیم

 .... به خواب رفتم گمیرو به بهزاد م زیفردا همه چ نکهیفکر ا با

 ...از خواب بلند شدم کشتیکه داشت خودشو م میبا صداي زنگ گوش صبح

 ...رفتمیبه شرکت م دیبه اطرافم انداختم با نگاهي

 ..عصر افتادم روزید ادیلحظه  هی امیب نییکه خواستم از تخت پا نیهم

 ...از جلوي چشام گذشت لمیف کیمثل  روزیتفاقات دا تموم

 ..و روي تخت نشستم دمیکش پوفي

 و دستم رو روي سرم دمیحوصله شرکت رو نداشتم ، دوباره رو تخت دراز کش اصال

 ..گذاشتم

 ..خوردیحرفهاي بهزاد مثل پتک تو سرم م همش

 ..زدمیبهزاد حرف م دباینداشتم بهش فکر کنم ، امروز با دوست

 ..که صداي در اتاقم دراومد دمیو به پهلو چرخ دمیرو، روي خودم کش پتو

 نیی: بله بفرما ایبرد

 414صفحه  

 ..داخل امیب تونمی: منم مادر م مامان

 ...سرم رو از رو بالش برداشتم و رو تخت نشستم دییبفرما نکهیگفتن ا با

 ..داخل اتاقم شد که بهش سالم دادم مامان

 ...بري شرکت خوايیشدي ، مگه نم داریب رید نقدیچرا ا: سالم پسرم ،  مامان

 ...: نه مامان جون ، امروز به خودم مرخصي دادم ایبرد

 ...: خوبه پسرم ، کاري خوبي کردي مامان



 

 ...، لبخندي زد و اومد کنارم نشست نیکارم داشت نکهیگفتن ا با

 که اونو از گفتیم د،ز یم ایراجب پر يیحرف ها هیبهزاد روزی، د ای: راستش برد مامان

 ...میواسش خواستگاري کن ناایعمو

 و دهنم خشک شد ولي مامان به دیلحظه رنگ از صورتم پر هیحرف،  نیا دنیشن با

 ..ادامه داد حرفش

 ، وقتي بهزاد گفت که دوسش داره ههمون خوشحال هیخوب ليیدختره خ ای، پر پسرم

 بهزاد داره منو به آرزومعروسم بشه و ایآرزوم بود که پر شهی، من هم میشد

  ....رسونهیم

 415صفحه  

 تنبل ليیتو خ نکهیکه اول دوست داشتم تو رو سرو سامون بدم ، ولي مثل ا درسته

 ...حرف ها هستي نیاز ا تر

 از حرفاش چيیشده بودم و ه رهیولي من به صورتش خ زدیحرف م مامان

 ...دمیفهمیرونم

 : اومدم که گفت تکون داد دستش جلوي صورتم به خودم با

 ...از االنت نمیا شبتیکجاست مادر، معلومه تو چته، اون از د حواست

 لبخند تصنعي زدم و گفتم نیبفهمه ، به خاطر هم زيینداشتم مادرم چ دوست

 ....مامان فقط کمي کسلم ستین میزیچ

 ...شک بدي بهم وارد شد هیبراي بهزاد چ اینظر تو راجب پر نکهیگفتن ا با

 ...هیدختره خوب ایتظرم بود که با تته پته گفتم : خ..خو..خوب..پرمن مامان

 به سمت رمیدوش بگ هی رمیم نکهیبالفاصله معذرت خواهي کردم و با گفتن ا وبعد

 ..بهداشتي رفتم سیسرو
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 ...دمیداخل حموم شدم ، کمي بعد صداي بسته شدن در اتاقم رو شن وقتي

  ...شدم که مامان رفته مطمعن

 416صفحه  

 ... دوش آب سرد رفتم ریرو دراوروم و ز لباسام

 ...کردیدرونم کم نم شیآب هم از آت خنکي

 دادم و چشمامو محکم بستم ، قطره هاي اب سرد مثل هیحموم تک واریبه د دستامو

 ...خوردیرو پوست بدنم م شالق

 ...اومدم رونیکه تو اون حالت بودم بعد از شستن خودم از حموم ب کمي

 ...حوله به تن روتختم نشستم نجوریهم

 عشق برادرم و خوشحالي خانواده ام رو نیا تونستمیبودم ، من نم ریخودم درگ با

 ...رمیبگ دهیناد

 .... بازي کني کيینامردي بود که بخواي با دل  هی نیا

 ...از من عاشق تر بود چون اون با جونش بازي کرده بود بهزاد

 محال بود که ازش شدیولي اگه وابسته م شدیبسته نموا زيیحاال حاال به چ اون

 ...بگذره

 ... دمیفهمیم ایاندازه ي عشق بهزاد رو به پر دیبا

 ...کنم مشیرو دو دستي تقد ایمحال بودکه پر کردیحرفاش قانعم نم اگه

  ...و به سمت کمد لباسام رفتم دمیاز فکر کردن کش دست

 417صفحه  

 نیانتخاب لباس وسواس نشون بدم، به خاطر همنداشتم مثل هر سري تو  حوصله



 

 ...دمیو شلواري که به چشم خورد پوش رهنیپ نیاول

 زدم و به رونیاز اتاق ب سیموهام رو سشوار بکشم با همون موهاي خ نکهیا بدون

 ...رفتم يیرایپذ

 ....نبود يیرایتو پذ کسي

 ر ؛؛؛همه شونماد ستیکه گفت : کسي خونه ن دمیمامان رو از پشت سرم شن صداي

 ...رونیخونه زدن ب از

 ...جمش کنم امیبرو صبحونت روبخور تا ب توهم

 مفصلي رو زیم شهیآرومي از مامان کردم و به آشپزخونه رفتم، مامان مثل هم تشکر

 ...نداشتم چکدومشونیبه ه ليیبود، ولي من االن م دهیچ برام

 ...اومدم رونیو از آشپزخونه ب دمیرو برداشتمو سر کش ریش وانیل فقط

 .... زدم رونیبهزاد ازش خداحافظي کردم و از خونه ب شیپ رمیم نکهیگفتن ا با

 ..اصال حواسم به رانندگي نبود ریکل مس تو

 ...نمیهر چه زودتر بهزاد رو بب کردمیخدا م خدا

 ...شدم ادهیرو دم دانشگاه نگه داشتم و ازش پ نیماش

  ..به اطراف انداختم کسي نبود نگاهي

 418صفحه  

 ...دانشگاه شدم و شماره ي بهزاد رو گرفتم اطیح داخل

 ...باري تماس گرفتم که برنداشت، حرصم گرفته بود دوسه

 ...از طرفه بهزاده دمیاومد که د میبه گوش امکيیلحظه پ هی

 ..: جانم ..داداشبهزاد

 ...تلفونتو جواب بدم تونمیداري ، من سر کالسم ، نم کاري



 

 اطیدادم که : آره کارت دارم ؛؛؛من تو ح امیبهش پ عیسر امکیاز خوندن پ بعد

 ...منتظرتم دانشگاه

 ...ادیبهزاد داره به سمتم م دمیدادنم نگذشته بود که د امیاز پ قهیدو د هنوز

 ..بود پیخوشگل و خوش ت ليیخ يیخدا

 ...دور دستي برام تکون داد ازهمون

 ...داد شد وسالم کیلبخندي که رو لبش بود بهم نزد با

 ....فتیبهش دادم وبهش پشت کردمو گفتم : راه ب سالمي

 ... کالس دارم ا؟؟،منیشده بود از پشت سرم گفت : کجااا برد جیکه گ بهزاد

  ..فتی..راه ب زنيیحرف م ادیکه کمي بلند شده بودم گفتم : ز يیصدا با

 419صفحه  

 خودم چي نیپس ماش؟؟  امیتو ب نیشدم که بهزاد گفت با ماش کینزد نمیماش به

 شه؟؟یم

 ...داريیبر م ايیهولش دادمو گفتم : بعدا م نیبراش باز کردم و به داخل ماش درو
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 ...میاز اون جاا دور شد عیشدم سر نیخودمم سوار ماش وقتي

 ..همش نگاهش به سمت من بود بهزاد

 ...اخم صورتم رو کم رنگ کنم تونستمینم کردمیکاري م هر

 حرف بزني؟؟ خوايینم ایگفت : برد زنمیحرفي نم دیکه د بهزاد

 ... ديیکش رونیواسه چي منواز دانشگاه ب خب

 ...گوشه اي نگه داشتم و به سمتش برگشتم هیرو  نیماش عیحرف بهزاد سر نیباا

 ...از کجاا شروع کنم دیبا دونستمی؛؛نم کردیمنتظر نگاهم م بهزاد



 

 ...ن به حرف اومدحرفي بزنم که خودش جلوتر از م خواستمیم

  ....خوريیکه داري حرصو جوش منو م دونمی، م ستمی؛؛من بچه ن ایبرد نی: بب بهزاد

 420صفحه  

 نيیراستو حس خوامیواسش ارزش قائلم ، م ایدن هیبه جون داداشم که اندازه ي  ولي

 ....اااامیبگم که من، واقعا عاشق پر بهت

 ....،نه گستیدختراي دبراي من مثل  ایندارم فکر کني که پر دوست

 ...ش نکردم سهیدختري مقا چیمن واقعا پاکه ،و من اونو تا به حال با ه ايیپر چون

 چون نبودن کنمیاونقده دوسش دارم که اگه به من جواب نه بده خودمو خالص م من

 ...ستیکمتر از مرگ ن زيیبراي من چ ایپر

 که آب تو دلش ارمز یمطمعن باش که من همه جوره حواسم بهش هست ونم نمیا

 ...بخوره تکون

 مینگراني هاي برادرانه ات ممنونم ؛؛ولي من رو هواا تصم نیتو هم به خاطر ا از

 ...که بخوام پا پس بکشم نگرفتم

 ایرو دوست دارم، ولي هر کاري کردم نتونستم به چشم پر ایچند ساله که پر من

 ...امیب

 ....ستمیموضوع خوشحال ن نیاز ا...ومن اصال نهیبیبرادر م هیمنو به چشم  اون

 کنه ولي االن که انیاحساساتشو ب تونهیکه نم ضهیمر ایپر دیشا گفتمیخودم م با

 ؛؛ رهیاونو از من بگ دهیاز راه نرس کيیدست رو دست بزارم تا  تونمیشده نم خوب

  ...اون روز روزه مرررررررگ منه چون

 421صفحه  

 ..کنمیهمه ي تالشمو واسه بدست اوردنش م من



 

 ...کردمیو من با دهن باز نگاش م زدیحرف م نجوريیهم بهزاد

 که يیرو دوست داشته باشه؛؛ چون تا اونجا ایپر نقدیکه بهزاد ا کردمیفکر نم اصال

 ....سربه سرش مي ذاشت کردویم تشیهمش اذ ومدیم ادمی من

 الهااا بروزشمردي از جنس بهزاد که حاال حا هیاعتراف بود؛ اعتراف  هیاالن  نیا ولي

 ...دادینم

 : بود که محکم سر شونم رو تکون دادو گفت دهیبهزاد تو چهره ام چي د دونمینم

 .....داداش ...حالت خوبه ایبرد

 : رو تکون دادم که لبخند خوشگلي زدو گفت سرم

 ...شيیخوشحال باشي برادرمن ؛؛داري زن داداش دار م دمیبا

 ...زدحرف بهزاد بغضي به گلوم چنگ  نیا با

 ام جون گهیطرف د هیوسط بود از  ایطرف عشقم پر هیکنم از کاریچ دیبا دونستمینم

 ..بهزاد برادرم

 انجام گفتیحرف هااا بود ،مطمعن بودم هر کاري که م نیواقعا کله شق تر از ا اون

 ....باالخره برادر خودم بود شناختمشی، چون خوب م دادیم

 مونهیگفتم : باشه ، پس حرفي نم رفته اي رو به بهزاد لیصداي تحل با

 422صفحه  

.... 

 اومده بودم باهات حرف بزنم که خودت همه چي رو گفتي؛ من

 ...برم شرکت خوامیشو که م ادهیلطف کن پ شهیاگه م االنم

 ...برسون يیجا هیکه جاا خورده بود گفت : خوب حداقل منو تا  بهزاد

 ...شد ادهیپ نیشرمنده کار واجب دارم از ماش نکهیگفتن ا با



 

 ....بلند از جلوش دور شدم کافیت هیشدن بهزاد با  ادهیپ با

 ...دادمیجواب عشقم رو چي م ومدیداشت در م اشکم

 ...شدیکه پرهام داده بودم چي م يیقول ها جواب

 زيیزدم که باعث شد دوباره دستم خونر نیحرص مشت محکمي به فرمون ماش با

 ...کنه

 شرکت چه طوري اومده بودم؛ فقط خودم رو جلوي در شرکت رو تا ریاون مس دونمینم

 ....دمید
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  ....زنهیکه منشي داره با تلفن حرف م دمیداخل شرکت شدم ،د وقتي

 423صفحه  

 ...نبود شیازش خواسته بودم که تلفن شرکت رو اشغال نکنه؛ ولي اصال حال صدبار

 ....زدیداشت حرف م زیر کیاومدن منو به شرکت متوجه نشده بود و  اصال

 بترسه و گوشي از هویکوبوندم که باعث شد  زیسمتش رفتم و محکم روي م به

 ...فتهیب دستش

 ...ترس از جاش بلند شد و سالم آرومي داد با

 ....بستم و سعي کردم اعصاب خودم رو کنترل کنم چشاممو

 : که آروم شدم گفتم کمي

 ...هااان دیکه تلفن شرکت رو اشغال نکنرضوي من چند بار از شماا خواستم  خانوم

 ..دمیپرسیمادرم بود ؛ داشتم حالش رو م نی..باور کن نی:ببخش رضوي

 دوست ندارم تکرار بشه؛ مفهومه؟؟؟ گهیکاري ندارم که کي بود ؛فقط د من

 ..لب چشمي گفت که از کنارش ردشدم و به اتاقم رفتم ریز



 

 ...چه بداخالق که گفت : دمیآرومش رو از پشت سرم شن صداي

 تند نقدهیوقت باهاشون ا چیتوجهي به حرفش نکردم ، چون حق داشت، من ه ولي

  ...نزده بودم حرف

 424صفحه  

 ..منشي شدم و در اتاقم رو بستم الیخیب

 ..بودم رفتم زیکه روي م میاز همه سراغ گوش اول

 س بيتما 10 دمیصفحشو باز کردم که د عیگوشي رو توي دستم گرفتم سر وقتي

 ...داشتم ایاز پر پاسخ

 ..آه از نهادم بلند شد ایاسم پر دنید با

 ...کردمیبهونه اي جور م هیو  زدمیبهش زنگ م دیبا

 ...بوق خورد جوابمو داد نیشماره شو گرفتم که دوم عیسر

 منو دوست گهیزنگ به من بزني ؛؛ د هی دیي،،نبای،،معلومه تو کجا ای: سالم بردایپر

 ...نداري

 ...ستهیکم مونده بود قلبم از حرکت با ایحرف هاي پر نیا با

 جوابتو بدم قانعش تونستمیاومده بود که نم شیبرام کاري پ نیببخش نکهیگفتن ا با

 ..که اونم زود باور کرد کردم،

 کيی میعشقم رو تقد تونستمیبودم...من چطور م شیپاکي و سادگ نیهم عاشق

 ....سش بند بودکنم در حالي که خودم نفسم به نف گهید

  ...اااایبه خودم اومدم که گفت : باشه برد ایلحظه با صداي پر هی

 425صفحه  

 ..نشده بودم ایاونقد تو فکر بودم که اصال متوجه حرف هاي پر من



 

 گهیبارد هی شهی..متوجه حرفت نشدم ، منی؛ ببخش زمیهول گفتم : جانم عز با

 ....بگي

 ....ای: از دست تو برد ایپر

 ..،دلم واست تنگ شده ومديین دیکه باهام خر روزمی؛ د نمتیبب ايیم گمیم

 ... خدااا..خودت به داد دلم برس ااي

 عشقش لحظه شماري نکنه؟؟؟؟ دنیآدم براي د شهیم مگه

 ..تا ازم سرد بشه کردمیکاري م هی دیبا نمشیبرم بب تونستمیمن نم ولي

 : مو گفتمکه واسه ي خودم سخت بود صداموکمي صاف کرد درحالي

 ..نمتیبب امیب تونمیکار دارم نم ليیجان ؛ امروز خ ایپر نه

 ....چهار ستون بدنم رو لرزوند دیکه پشت تلفن کش قيینفس عم صداي

 ...من مجبور بودم ولي

 ...کاري بکنم تونستمیدوراهي مونده بودم که نم نیب من

 ..زدمیبال بال م ایکه خودم داشتم براي پر درحالي

  ...سط نبودخودم و حرف

 426صفحه  

 ...کردیخانواده ام ، وجون بهزاد داشت با من بازي م هیوسط خوشحال نیا

 خداحافظي کوتاه گوشي رو قطع هیحرفي رو نداشت با  نیانگار ازم توقع چن اکهیپر

 ....کرد
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 ...حرف زده بودم از خودم بدم اومد نجوريیا ایکه با پر نیا از

 طرفي پرت هیبه  کشیپرت کردم که باعث شد هر ت واریم به دحرص گوشي رو محک با



 

 ...بشه

 .... لحظه به خودم تشر زدم هی

 ....براي بدست اوردن عشقت بجنگي دیتو هم با ااایبرد نه

 ...متيیبه چه ق اما

 ...از دست دادن برادرم متیق به

 انواده امخودخواه باشم، من از خودم به خاطر برادرم و خ تونستمی..نه. من نمنه

 ...گذشتمیم

 کردم؟؟؟یم کاریبا عشقم چ ولي

 کاریکه واسم ساخته بود چ يیزندگي کنم ، با خاطره ها تونستمیچطور م ادشی با

  کردم؟؟؟؟یم

 427صفحه  

 کوبوندم که باعث شد جاي واریباال اوردم و مشتم رو محکم چند بار روي د دستمو

 ...بمونه واریروي د انگشتام

 ..گذرمیم امهیکه همه ي دن ایمو گفتم آرررره...من از عشقم پرنعره زد ازدرد

 ...بود ایبه خاطر پر نایبراي اعصاب خودم کنترلي نداشتم ، همه ي ا گهید

 صورتم غرق اشک دمیو بغضم شکست ؛به خودم که اومدم د اوردمیطاقت ن گهید

 ....شده

 ...کني هیگر مرد باشي تا دی؛؛بعضي وقتا با کنهینم هیمرد گر هیگفته  کي

 ابونایراهي خ ادهیزدم و پ رونیخودمو حسابي خالي کردم از شرکت ب نکهیاز ا بعد

 ...شدم

 میکه قرار بود تو زندگ يیو به اتفاق ها رفتمیراه م ابونایروز تا نصفه شب تو خ اون



 

 ..کردمیفکر م فتهیب

 .... دمیفهمیخستگي رو نم اصال

 ...ادیه چطور کنار بمسئل نیبا ا ایقرار بود پر دونستمینم

 ..ستادمیجلوي در خونمون ا دمیخودم که اومدم د به

  ... شب بود ?به ساعت انداختم ، ساعت  نگاهي

 428صفحه  

 نیبودن ، به خاطر هم داریخبري از من نداشتن ب نکهیتا االن به خاطر ا مطمعنم

 ...دیچیپ فونیخونه رو زدم که صداي نگران مادرم تو آ زنگ

 ...تو که ما رو نصف عمر کردي پسرم ي؛؛؛یهي دورت بگردم مادر تو: المامان

 .....معلو

 ...نزاشتم که ادامه ي حرفشو بزنه نیحاال درو برام باز کن نکهیگفتن ا با

 ..افتاده به سمت خونه رفتم يیها باشونه

 ...حسابي تعجب کردن دنمیکه داخل شدم همشون به سمتم اومدن و از د نیهم

 ..شدي تو نجوريیرا ا: پسرم چبابا

 ...: داداشي چي شده باران

 ...بي خبر گذاشتي نقدی: مادر فدات بشه خوب بهمون بگو چي شده که ما رو ا مامان

 ...حرفي به سمت پله ها رفتم تا به اتاقم برم چیمن بدون ه ولي

 ..دیدستمو از پشت کش کيیپامو رو پله ها بزارم  خواستمیکه م نیهم

 ..کردیکه با اخم نگاهم م دمیاد رو دبرگشتم بهز  وقتي

 : چشماش زل زدم که گفت تو

  ....ایبي فکري برد ليیخ



 

 429صفحه  

 همه آدم نگران توهستن ؛ اونوقت جنابعالي بدون جواب دادن به نگراني ما ؛ سرتو نیا

 ..باال ريیداري م نییپا انداختي

 که خوامیا معذرت مکردمو گفتم :من از همه ي شم نایسمت مامان و بابا صورتمو

 ...اومده بود که خودم حلش کردم شیمشکلي پ هیکردم ؛ واسم  نگرانتون

 ...و از پله ها باال رفتم دمیکش رونیدستمو از دست بهزاد ب بعد

 ...دادم هیداخل اتاق انداختم وپشت در تک خودمو

 ... خودم رو گرفته بودم میتصم من

 .. رفتمیتا آخرش م دیبا

 ...بدي بودم ليیخ طیولي من تو شرا شدی؛؛ازم متنفر م ایرکه عشقم پ درست

 قدمهاي آروم به سمت تختم رفتم و با

 ...از دراوردن لباسام خودمو روش انداختم بعد

 ..شد و به خواب رفتم نیفکر کردم که چشام سنگ ایچقدر به پر دونمینم
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 ایپر

  ...کردمیفکر م اینشسته بودم و داشتم به برد وترمیکامپ زیصندلي م رو

 430صفحه  

 ...خاموشه شیگوش زنمیزنگ م ایکه به برد شهیهفته اي م کی االن

 ه؟؟؟یواسه چ شیهمه سرد نیا لیدل دونمینم

 هفته هی نیاالن تو ا دیپرسیو حالم رو م زدیکه هر روز چند بار بهم زنگ م يیایبرد

 ....خبري ازم نگرفته چیه



 

 رو نسبت به خودم ایبدي نکردم که بخوام برد ، من کار کنمیچقدر که فکر م هر

 ...برنجونم

 ..از اون شبي که بهزاد بهم سوغاتي گرفته بود اخالقش به کل عوض شده بود اصال

 ره؟؟؟یبگ هیمگه من از بهزادخواسته بودم که واسم هد خوب

 ...کردمیرو درک نم ایهمه تعصب برد نیا لیدل اصال

 ...باشه نیه برادر خودشم بدبب دیکه دوسم داره ولي نبا درسته

 و من اونو مثل پرهام دوستش ستین بهیکه بهزاد غر کردیخودش درک م دیبا اون

 ...دارم

 نهیبلند شدم و به سمت آ وترمیکامپ زیو از روي صندلي م دمیاز فکر کردن کش دست

 ...رفتم

  ..فتادبود ا دهیبه خودم انداختم که چشمم به گردنبدي که بهزاد واسم خر نگاهي

 431صفحه  

 ..بود قهیخوش سل شهیگردنبند خوشگلي بود، بهزاد هم واقعا

 اون همه آدم ، گردنبند رو توي گردنم شیپ يیاونشب افتادم که بهزاد با تمام پرو ادی

 ....ارمیاز توي گردنم در ن نویوقت ا چیو بدتر از همه سفارش کرد که ه انداخت

 ...بودم دهیالت کشاون روز با اون کار بهزاد خج چقدر

 به گرنبند توي ای، ولي هر دفعه که نگاه برد گذرهیکه از اون شب دو ما ه م درسته

 ....وردیولي به روي خودش نم شهیناراحت م ليیکه خ دمیدیمي افتاد، م گردنم

 دستم رو باال اوردم و گرنبند رو از توي گردنم دراوردم و داخل کشوي نیخاطر هم به

 ..انداختم زیم

 از طرف بهزاد بود، عشق خودم رو هیهد هیگردنبند که  هیبه خاطر  خواستمینم نم



 

 ...بکنم ناراحت

 ...کردمیم ناایزودتر از ا ليیخ دیکار رو با نی...اآررره

 گرفتم که امروز به شرکتش برم تا از میتنگ شده بود، تصم ليیخ ایواسه ي برد دلم

 ...رمیازش بگهمه نبودناش رو  نیو جواب ا امیدرب دلتنگي

 ..گرفتم يیدوش سرپا هیبه حموم رفتم و زود  عیسر

 کش زدم تا حسابي به چشم ایبرد پیت هیاومدم  رونیکه از حموم ب نیاز ا بعد

  ...)خخخخخ(امیب عشقم
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 ...نگاهي انداختم نهیآماده شدم به خودم توي آ وقتي

 .خخ(...خخ ایخوشگل شده بودم) الهي کوفتت بشم برد ليیخ

 ...زدم رونیاز خونه ب عیرو برداشتمو سر فمیخودم لبخندي زدم و ک به

 ...شدم ادهیپ ایآژانس گرفتم و جلوي شرکت برد هیي خودم از سر کوچه  واسه

 ...خودم رو مرتب کردم و داخل شرکت شدم کمي

 ....نوشتیرو م زيیبرگه چ هیکه داشت توي  دمیوارد شدم منشي رو د وقتي

 م و سالم آرومي بهش دادم که سرش رو بلند کرد و نگاهي به منسمتش رفت به

 ...انداخت

 ...من لبخندي زد و از جاش بلند شد دنید با

 ...دوسش داشتم ليیمهربوني بود، من که خ دختر

 بود، دهینه ، که انگار خودش فهم ایکسي هست  ایبپرسم که تو اتاق برد خواستمیم

 ...دمیپرسیرو ازش مسوال  نیهم ومدمیهر سري که م چون

 ستیتو اتاق آقاي رادمهر کسي ن ن؛؛یبپرس نیخوایچه سوالي م دونمی: بله م رضوي



 

  ...داخل نیببر فیتشر دیتونیم
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 ...رسوندم ایبهش زدم و خودمو به در اتاق برد لبخندي

 ...دمیرو شن ایو چند تقه به در زدم که صداي برد دمیکش قيیعم نفس

 ....داااااخل نی.بفرما: بله.. ایبرد

 140پارت

 ...درو باز کردم و داخل اتاق شدم آروم

 ...بود نییسرش پا ایبرد

 خواستمیکه زده بود جذابتر شده بود... م نکيیچقدر با ع کردم؛ینگاهش م داشتم

 ...گفت: بله امرتون ایبدم که برد سالم

 ....اتاقش شده کي داخل نهیلحظه خندم گرفت ؛اصال سرش رو بلند نکرد تا بب هی

 ...قدم هاي بلند خودمو بهش رسوندم که باعث شد سرش رو بلند کنه با

 زود اون ليیبرق زد ولي خ دنمیلحظه چشماش از د هیبهم خورد براي  اینگاه برد وقتي

 ...اخم عوض کرد هیرفت و جاشو با  نیچشما از ب برق

 ....اوردمینتعجب کردم ولي به روي خودم  ایناگهاني برد رییتغ نیا از

  .... زدم وبا صداي آرومي گفتم : سالم عشقم؛؛؛خوبي لبخندي
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 حتي به خودش زحمت نداد که جواب سالمم رو بده وفقط به تکون دادن ایبرد

 ....اکتفا کرد سرش

 از دست من ناراحت بود که نقدهیا عنيیدلم گرفت ،،خوب  شیهمه بي محل نیا از

 ...دادیجوابم رو م نجوريیا



 

 خاموش تویهفته رو کجاا بودي ؛چرا گوش هی نیبهم بگي ا شهیکردمو گفتم : م اخمي

 بودي؟؟؟ کرده

 .....کردینگاهم م نهیوفقط دست به س زدیحرفي نم چیه ایبرد ولي

 ، من کار گرفتيیشدمو ادامه دادم : بهم بگو چرا سراغي ازم نم رهیچشماش خ توي

 ....کرده بودم که خودم خبر نداشتم بدي

 بهت زنگ تونستمیاومده بود که نم شیجدي گفت : نه ؛ خوب مشکلي برام پ ليیخ

 ... بزنم

 ...شدمینگرانت نم نقدیتا ا داديیخبر م هی: خوب حداقل بهم  ایپر

 ....بدم حیبهت توض زویکه همه چ نمیبی: لزومي نم ایبرد

 ي داشتي؟؟؟؟کار  نجااا،یحرفش حسابي جا خوردم که گفت: برا چي اومدي ا نیا از

  ...تو منو فراموش کردي ، من که نکردم نمی: خوب اومده بودم عشقم رو بب ایپر
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 ...شلوغه ،، اصال وقت ندارم ليی: بهتره بري ؛ من امروز سرم خایبرد

 .....اوردمیاز دلش در م دیاز دستم دلخور بود با ليیخ نکهی...نه مثل ااوفففف

 .... کردم کیهش نزدخودمو ب دمویکش قيیعم نفس

 ایخجالتي روي پاهاي برد چیبدون ه نیکم شده بود،به خاطر هم ليیخ فاصلمون

 ....کردم زونیو دستامو از دور گردنش آو نشستم

 و فقط توي چشمام کردیحرکتي نم چیکارم جاا خورده ، ه نیکه حسابي از ا ایبرد

 ....شده بود رهیخ

 ....خوردیرو صورتم م ایگرم برد نفساي

 قدم بشم و لباي عشقم رو شیبار هم که شده بود خودم پ نیبراي اول خواستمیم



 

 .....ببوسم

 از روي عیمنو به عقب هول داد و خودش هم سر ایکه صورتمو جلو بردم برد نیهم

 ...بلند شد صندلي

 .ااااا؟؟؟؟یپر کنيیم کاری: چایبرد

 دور کمرم عیدستشو سرکه  فتمیکارو کرده بود کم مونده بود ب نیاي ا دفعهی چون

  ..و مانع از افتادنم شد انداخت
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 من بودم شدیناراحت م دیکارو کرد، اون که با نیبودم ، چرا با من ا ایشک کار برد تو

 .... 

 باهام برخورد نجوريیمن که ،اومده بودم ازش معذرت خواهي بکنم پس چرا ا خوب

 .....کردیم

 گذاشتم نشیامو باال آوردم و روي ستو بغلش بودم که دست نجوريیهم

..... 

 ......تمام قدرت به عقب هولش دادم که باعث شد کمي به عقب بره با

 ....رهیبگ مینشونم داده بود گر ایمونده بود با رفتاري که برد کم

 ...حرفي با اخم به سمت در رفتم چیه بدون

 ن در شد و منو بهبا دستش مانع باز شد ایدرو باز کنم برد خواستمیکه م نیهم

 ...خودش برگردوند سمت

 کوبوندم که دستمو رو هوا نشیحرص به سمتش برگشتم و با مشتم محکم روي س با

 ...رو بهش زد قيیو به سمت لبهاش برد و بوسه ي عم گرفت

 رفتارا چه نیمونده بودم ، ا ایتوي چشام جمع شده بود...واقعااا...تو کاراي برد اشک



 

 ؟؟بده؟ تونستیم معني

  ..که شروع کرد به حرف زدن کردمینگاهش م منتظر
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 ....بشه ، واقعا متاسفم نجوريیا خواستمی، من نم زمیعز دی: ببخشایبرد

 حیرفتاراشو بهم توض نیا لیدل خواستمیم خواستمینم شویمن معذرت خواه ولي

 .بده

 .... بکشه قيیپوزخندي بهش زدم که باعث شد نفس عم زنهیحرفي نم دمید وقتي

 حرفي کنار رفت و من هم از اتاق خارج چیبرم؛؛ بدون ه خوامیبرو کنار م نکهیگفتن ا با

 ...شدم
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 رفتم تا ابونیي خ گهیزدم و فوري به سمت د رونیسرعت از اون شرکت لعنتي ب به

 .... تاکسي بشم سوار

 شرکت نگاهي به ساختمان کردم؛؛؛یکه براي تاکسي دست بلند م نجوريیهم

 .... کنهینگاهم م شهیداره از پشت ش ایبرد دمیکه د انداختم

 نمه اشکي که توي چشمام جمع شده بود نگاهمو ازش گرفتم وفوري داخل تاکسي با

 ... نشستم

 ....نشستنم آدرس رو به راننده تاکسي دادم با

  .... کردم ختنیدادم و شروع به اشک ر هیتک نیماش شهیبه ش سرمو
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 .....نامرد ايیبرد

 ...بهت که با احساسات من بازي کردي لعنت



 

 ...چقدر ساده و احمق بودم که گول حرفاتو خورده بودم من

 باشه؛؛؛؛ ونیاي درم گهیدختر د هیپاي  نکنه

 ...دهیکه حتي جواب تلفناي منم نم شهیهفته اي م هی االن

 ... طوره نی...همآره

 ... د شدسر  نقدریاي ا دفعهیچي شدکه  وگرنه

 .. ادیعشقش بدش م دنیآدم عاشق از بوس مگه

 ... دنیواسه بوس شدیقدم م شیکه خودش پ شهیهم

 .... قدم شده بودم بدش اومده بود شیچون من پ نکنه

 ....کاراش شده بودم جیحسابي گ دونمینم

 رو خوب اینگاه هاي برد گهینبود من که د کيیحرف زبونش با حرف دلش  چرا

 ....شناختمیم

 ...با صداي راننده به خودم اومدم ختمیریجوري که آروم و بي صدا اشک م نیهم

  ...ادیاومده ؛کاري از دست ما برم شینکرده مشکلي پ يیخدا آبجي
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 دیناراحتي سري براش تکون دادم و گفتم: نه ممنون ...فقط چهار راه دوم نگه دار با

 ...شمیممنون م...

 ...رو حساب کردم به سمت خونه راه افتادم هیداشت که کراچهار راه دوم نگه  سر

 ...هامو تند تند پاک کردم که مبادا مامان متوجه حال خرابم بشه اشک

 ..باز شد کيیزنگ خونه رو زدم که در باصداي ت دمیکه به جلوي در رس نیهم

 ... به سمت خونه رفتم بدو

 اطرافمو نگاه کنم به سمت هنکیسالم کوتاه دادم وبدون ا هیکه داخل شدم  وقتي



 

 ...رفتم اتاقم

 چش بود؟؟ نیگفت: ا سایکه رو به پر دمیپرهام رو از پشت سرم شن صداي

 ...دادم هیدر روبستم و پشت در تک دمیاتاقم که رس به

 به هق هق بلند لیپشت در سر خوردم وبغضي که تو گلوم مونده بود شکست وتبد از

 .... شد

 و پرهام رو از پشت سایصداي نگران پر کردمیم هیلند گرجوري که با صداي ب نیهم

 ...دمیشنیم در

 ..... قربونت برم چي شده خواهري زمی... عز ااااای: پرسایپر

  ...دیلطفا تنهام بزااااااا ر ستین زيیهق هق بلند گفتم: چ با
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 ...اااایپرهام محکم به در زد و گفت: جااان مامان دررو باز کن پر نباریا

 :بلند شدم و دررو باز کردم که پرهام داخل شد و محکم بغلم کرد گفت آروم

 شده؟؟؟ زيیمرگت بشه خواهري؛؛؛ نگرانم کردي، چ شیپرهام پ الهي

 ...کرده بگو تا برم استخوناشو خورد کنم تیخواهر خوشگلم رو اذ کي

 ....اااااایبگو پر زيیچ هیبا صداي نسبتا بلندي گفت: تو رو خدا  سایپر

 :مانتو م پاک کردم و گفتم نیبا آست صورتمو

 ... ستین زيیچ

 نیحالش خوب نبود ،بخاطر ا چارهیرفته بودم که ب میزیالیاز دوست هاي د کيی شیپ

 ... شدم ناراحت

 .... گفت : مطمئني کردیکه چپ چپ نگاهم م پرهام

 ... لبخند تصنعي گفتم : آره بابا با



 

 برم لباس هامو عوض کنم و بعدشم کمي استراحت مخوایم دیهم اگه اجازه بد حاال

 ....دارم ديیشد ليیچون سردرد خ کنم

 ناراحت نکن ، انشاهلال ادی،خودتو ز زمیلبخند قشنگي زد و گفت: باشه عز سایپر

  ...شهیهرچه زودتر خوب م دوستتم
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 ...کردینگاهم م دیرفت ولي پرهام با شک و ترد رونیاز اتاق ب سایپر

 :بره که گفت رونیبهش بگم که اونم ب خواستمیم

 ...مشکلت جدي هست به داداشت بگو...بامن راحت باش ااا؛؛؛اگهیپر نیبب

 ......ممنون از کمکت داداشي سیپرهام مشکلي ن نه

 ... رفتن پرهام لباس هامو از تنم کندم وخودمو رو تخت پرت کردم با

 ... وم چنگ زدپلي کردم بغضي به گل میآهنگي که از گوش با

 ...کردن کردم هیتو بالش کردم وبا صداي خفه اي شروع به گر سرمو

 142 پارت

 .....روز بعد چند

 .....گذشتیاومده بودم م ایروز ؛ از اون روزي که از شرکت برد ? االن

 ....از جلوي چشمام دور نشده بود ایلحظه هم رفتاراي برد هیمدت،  نیا توي

  ....مبود ریبا خودم در گ همش
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 شیمنو پ تیانداختن اون گردنبد توي گردنم اونقد واسش مهم بود که شخص عنيی

 خورد کرد؟؟؟؟ خودش

 ....رفتاري داشته باشه نیآدمي نبود که بخواد با من همچ ایبرد



 

 ....همش الکي بود کردیاون همه عشقو عالقه و دوست داشتني که بهم ابراز م عنيی

 ....باور کنم نمتوی..نه... من نمنه

 ...کردیپر از عشق بود ولي زبو ن تلخش اون عشق رو پنهان م ایچشماي برد اونروز

 ...کنهیم وونمیاومده باشه داره د ایکسي به زندگي برد نکهیفکر ا همش

 ...ندارم نمیبب ایرو کنار برد گهید کيی نکهیطاقت ا من

 خبري از من نگرفته چیز هم هاونقد بي فکر بود، که حتي بعداز اون روز؛ هنو ایبرد

 ....بود

 ...سردرد گرفته بودم گهیفکر کرده بودم که د اونقد

 ....روز بود که غذاي درست و حسابي نخورده بودم چند

 بهم مشکوک شده بودن ؛ولي ليیمدت خ نیخانواده ام به خصوص پرهام تو ا همه

 ....بهشون نگفته بودم زيیچ من

  ...کي خوابم برد دمیکرده بودم که اصال نفهم هیگر ایرفتاراي برد نیاز ا اونقد
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 ...شدم داریاز خواب ب دیشب بود که از سردرد شد7 ساعت

 ....رفتم نهیوقوسي به بدنم دادم و از رو تخت بلند شدم و به سمت آ کش

 ...لحظه بغض کردم هیخودم  دنیو با د ستادمیا نهیروي آ روبه

 ... بدبخت ااااايیپر

 .. کردي هیهمه گر نیکي ا طربخا

 ...ناااااامرد هی بخاطر

 ...شده بودم فیخودم بدم اومد که انقدر ضع از

 ....بهداشتي رفتم تا آبي به دستو صورتم بزنم سیسمت سرو به



 

 ..رفتم يیرایاز شستن صورتم به سمت پذ بعد

 ...شدم با مامان روبه رو شدم يیرایداخل پذ وقتي

 ....مامان سالم

 :ي من انداخت و با نگراني گفت افهینگاه به ق هیبا تعجب  مامان

 ...مادر ساالاام

 شده؟؟؟ زيیچ

 ....چرا به چه روز افتاده افتیق

  ...ستین زيیچ دیمامان جونم نگران نباش نه
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 ....ضهیاز دوستام مر کيی

 ...بده ليیخدا حالش خ بنده

 ...ناراحتم دمیوقتي که اونو اونجوري د از

 (گفتمیقشنگ دروغ م گایقدر تازچ)

 به سمتم اومد وبغلم کردو آروم موهاي بلندم رو نوازش کرد و گفت: خدا مامان

 ... بده مادر ....توهم انقدر ناراحت نباش شفاشو

 غذا برام کمی شهیگشنمه ، م ليیاومدموگفتم : مامان جون خ رونیبغل مامان ب از

 ...تا بخورم دیزیبر

 ..حتما.....چرا که نه: آره مامانم مامان

 ... تا غذا برات بکشم زیسر م ایب

 ... رفتم تا کمي غذا بخورم زیسمت م به

 ... تلفن خونه زنگ خورد خوردمیحالي که غذا م در



 

 ... رفت تا جواب تلفن رو بده يیرایبه سمت پذ مامان

 قرص خواب هیرفتم تا  خچالیرو جمع کردم وبه سمت  زیکه غذام تموم شد م نیهم

 ... برم قیخواب عم هیبندازم تا هرچه زودتر به  آور

  ... متنفربودم داريیب از
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 از همه چي غافل دنیمي افتادم ولي با خواب ایبرد ادی موندمیم داریلحظه اي که ب هر

 ... شدمیم

 .. دمیرفتم که مامان رو بالبخند د يیرایسمت پذ به

 ...شده مامان جون زيیچ

 ....دیزدیکي حرف م با

 :با لبخند مهربوني به سمتم اومد ودستاي منو تو دستش گرفتو گفت مامان

 ....زن عموت بود زنگ زده بود دخترم

 ....: خوووووبایپر

 ...واسه خواستگاري انیواسه ي فرداشب اجازه خواست تا ب چيیه

 ؟؟ يیییییییصداي نسبتا بلندي گفتم: چ با

 ؛زشت بود اگه انیاجازه خواستن تا ب هیفقط  و گفت: چه خبرته مادر!!! دیخند مامان

 ... کردمینم قبول

 ... چینشده اگه راضي بودي که چه بهتر ...اگه هم راضي نبودي که ه زيیهم چ حاال

 ....میدیکه به زور تورو به کسي نم ما

  ... کردم دیحرفاي مامان به خودم اومدم و با سرم حرف هاي مامان رو تاک بعداز

 446صفحه  



 

 ...از کنارم گذشت به سمت آشپز خونه رفت مانما

 ...مي گفتم راهیبد ب ایتو دلم به برد رفتمیجوري که به اتاق م نیهم

 ...تختم نشستم وبه حرف هاي مامان فکر کردم روي

 ... نامرد ايیبرد

 کنه ..)خخخخ ( زیکارش منو سورپرا نیبا ا خواستهیم حتما

 .... خوشحال شدم چقدر

 ....خواستگاري ادیه عشقم بفردا قرار  عنيی

 .... خوادیمنو نم ایبرد کردمیخدا جون ...من چقدر ساده بودم که فکر م واااااااي

 تا از اومدن کردهیبازي م لمی...نگو آقا داشته ف ونهیاي در م گهیپاي کسه د نکهیا ای

 ....کنه ریخواستگاري منو غافل گ به
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 رفتم تا من هم به اندازه ي خود میه سمت گوشبودم ب ایجوري که تو فکر برد نیهم

 ...رمیحالش رو بگ ایبرد

 ... تموم شده نمونیبدم و بگم که همه چي ب امکیبهش پ خواستمیم

  ...باهام کرده بود رو تالفي کنم ایکاري که برد تونستمیم نجوريیا
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 ... امیبرداشتم و شروع کردن به نوشتن پ مویگوش

 ... شدم مونیلحظه پش هیبعدش براي  ولي

 .....دادیاس م ای زدیبهم زنگ م خواستیولش کن اگه خودش م اصال

 رو کنار عسلي تختم گذاشتم وبافکر خواستگاري مویدادن شدم وگوش امیپ الیخیب

 ....به خواب رفتم فردا



 

 که روي پاهام بود چشمام رو آروم باز کردم، که با زیچ هی نيیبا احساس سنگ صبح

 ...هام شاخ در آوردمپر  دنید

 : با صداي بلندي گفتم بایتقر

 ....پرهاااااام عههههههه

 ... شمیپاتو بکش کنار دارم خفه م توروخداا

 ....گفت: حقته... تا تو باشي که تا لنگ ظهر نخوابي دیخندیکه حسابي م پرهام

 ...داربشيیتا ب کردمیم دارتیب نجوريیا دیبا حتما

 ..ساعت چنده حاال؟؟؟؟اي کردمو گفتم: مگه  خنده

  .... بعد ظهره 2گفت:  شدیدر حالي که بلند م پرهام
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 ...تعجب گفتم: نه باباااااااا با

 ...با خنده گفت : آره باباااااا پرهام

 .... بي خبري ایاز دن ديیخرس خواب مثل

 ...برو غذا تو بخور پاشو

 ... ستیخورده به خودت برسي بد ن هی بعدشم

 که امشب خواستگار دمیکه چشمکي زدو گفت: شن کردمیبهش نگاهي م داشتم

 ... جوجو داري

 دیکشیشد و درحالي که لپمو م کمیانداختم که پرهام آروم نزد نییخجالت سرمو پا با

 ...لپات گل انداخته عروس خانم نمی: نبگفت

 ...به سرعت از اتاق خارج شد وبعد

 با نمک نقدیکه ا خوابهیب کجااا مپرهام هرش نیا دونمیبابا....من نم ااي



 

 ...)خخخخ(شده

 ...رفتم يیرایتکون دادم و بعد از شستن دستو صورتم به پذ سري

 ليیگرفتم که براي امشب خ میدوش حسابي گرفتم وتصم هیخوردن نهارم  بعداز

 ... باشم کیوش خاص

 ...ختمینشستم و موهامو به صورت چپ روي صورتم ر نهیآ جلوي

  ...دمیکردن لباس خوشگلي رو پوش شیرااز کمي آ بعد
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 ...از خودم خوشم اومده بود حسابي

 ...شده بودم کیش ليیسادگي خ نیروبه روم انداختم در ح نهیبه ا نگاهي

 ...ومدیبه رنگ پوستم م ليیبودم خ دهیشال صورتي که پوش مخصوصا

 ...تموم شدن کارم به سمت پنجره ي اتاقم رفتم بعداز

 سایاز پشت صداي پر کردمیبه کوچه خلوت نگاه م شهیجوري که از پشت ش نیهم

 .... کردي پیکه خوش ت نمیبیکه گفت: م دمیشن رو

 ... برگشتم و گفتم: واقعاااا به نظرت خوب شدم سایلبخند به سمت پر با

 که زود آماده شدي ؟؟ کنيیخندهاي کردو گفت: عااااالي شدي، ولي فک نم سایپر

 ....ستیزودم ن نمیعت اتاقم انداختم و گفتم: همچبه سا نگاهي

 خواهري واقعا برات ااایگفت: پر زدیدرحالي که چشماش از اشک برق م سایپر

 ... خوشحالم

 ....نمیخواهر کوچولوم روشادو خندون بب شهیکه هم دوارمیام

 .... به سمتم خم شد و بوسه ي آرومي رو ، روي گونه ام زد وبعد

  ... میرفت يیرایباهم به سمت پذ يیکردم ودوتااز خواهرم  تشکري
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 دلمي ...مااااه شدي زیزد و گفت: عز تیلبخندي از روي رضا دنمیبا د مامان

 ...دخترم

 .... از رو خوشحالي زدمو گفتم: ممنون مامان جون لبخندي

 د؟؟؟یخواینم کمک

 ...ستیکاري ن گهی: نه گلم دمامان

 ... مبل تک نفره اي نشستم رفتم و روي منیسمت نش به

 ... انداختم واریبه ساعت روي د نگاهي

 ....ساعت لعنتي هم قصد حرکت کردن رو نداشت نیبابا.... ا اي

 ....مونده بود 6روي  هنوز

 ... به گوشي توي دستم انداختم نگاهي

 ... نبود ایخبري از برد چیه

 .... ااااایپر گنیکني به منم م ریمنو غافل گ خواستيینامررردم اي

 ،تا دق کني ....)خخخخخ( دمیهفته جواب بله رو بهت نم هی تا

 صداي زنگ خونه به صدا در زدمیخودم لبخند م طانيیجوري که به فکرهاي ش نیهم

 .....اومد

  ..دنیرفت و بعداز جواب دادن گفت: بابا و سع فونیبه سمت آ سایپر
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 گفتم: پس پرهام کو؟؟ سایبه پر رو

 ...دارن فیاخم کمرنگي گفت: آقا هنوز حموم تشر با

 ...)خخخخ(رسهیکردمو گفتم: نکنه فکر کرده که داماد اونه داره به خودش م خندهاي
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 به خونه اومدن از روي مبل بلند شدم و به استقبال بابا و دیکه بابا و سع نیهم

 ...رفتم دیسع

 ...ا لبخند دادنهر دوشون سالم بلندي دادم که جوابمو ب روبه

 بهتون گمیم کیخانم تبر اااایرو گرفته بود گفت: پر سایکه همچنان دست پر دیسع

 .... 

 ...ستیمعلوم ن زيیدور از چشم بابا زدم و گفتم: اي بابا ...هنوز که چ لبخندي

 !!!!خنده اي کرد و گفت: از روي لبخندي که روي صورتته ، همه چي معلومه دیسع

 ...تابلو بودم نقدریم گفتم: واقعاااا... امو جمع کرد لبخند

 :که از پشت پرهام به کمرم زد و گفت زدمیحرف م دیبا سع داشتم

 کشته مرده ي شوهر کردن گنیبودمم حرفه...آبرو نزاشتي برامون... االن م تابلو

  ... )خخخخخ(بودي
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 .... دنیخوشمزگي پرهام همه شروع کردن به خند نیا با

 ....حال زنگ خونمون به صدا دراومد همون در

 :که پرهام دستمو گرفت و گفت رفتمیم فونیدست پاچگي به سمت آ با

 کجاااااا؟

 ....فونیبه سمت آ کنيیکه داري پرواز م میبرو اونور ... مگه ما بوق ایب

 ... به عقب برگشتم فوري

 ... تمام وجودمو گرفته بود استرس

 ... ي هول شده بودمکنم...کل کاریدارم چ دونستمینم



 

 ليیبهش نگاه کنم ،آخه خ ریدل س هیتا  نمیرو هرچه زودتر بب ایداشتم برد دوست

 ...براش تنگ شده بود دلم

 چند روز که بهم زنگ نزده بودتا حالمو بپرسه کلي دلتنگش شده نیتوي ا حتي

 ...بودم

 خوب جامنم حالش رو دیاتاق حرف بزن دیبر گنینداره شب موقعي که م بيیع ولي

 .... ارمیم

 خشکت نزنه نجایبراي استقبال، ا میبر ایگفت : ب سایفکرا بودم که پر نیهم تو

  ....زشته....
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 ...میبه سمت در رفت باهم

 شده بودم اول از همه عمو داخل شدو پشت سرش زنمو رهیجوري که به در خ نیهم

 ... وباران

 .... اد دسته گل به دست وارد خونه شدکه بهز  کردمیسالم و احوال پرسي م داشتم

 ... دست گل توي دسته بهزاد حسابي حرص خوردم دنید با

 ...ااااایبهت برد لعنت

 مغرور بود که حتي امشبم راضي اونقد

 گرفتن دست گل توي خواستگاري خودش هم نبود....)پسره ي غد( به

 ...با شمام بانووووفکر بودم که بهزاد دستش رو جلوي صورتم تکون داد و گفت:  تو

 ... میدیگل روبراي شما خر نیا

 ....شيیگفتم اول آخر عروس خانواده ي خودمون م ديید

 .... گل رو از بهزاد گرفتم ولبخندي زدمو گفتم: ممنون دست



 

 حسابي جا خوردم... انگار نه انگار دنشیداخل خونه شد که با د ایرفتن بهزاد برد با

 ... نهیدوماد ا که

 ...اومده ...هه پيیچه تبا  نیبب

  ...تر کرده بود پیخوش ت نیاز ا شتریکه ب بهزاد
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 ..گفت: سالم میشندیآروم؛ جوري که به سختي صداشو م ایبرد

 ... دییاخم و ناراحتي رو بهش گفتم : سالم ،خوش اومدي ... بفرما با

 ... میرفت يیرایبه سمت پذ باهم

 .... م به پهلوم زدو گفت: چه خوشگل شدي خانمباران نشستم که باران آرو کنار

 .... بهش زدم و آروم گفتم: خوشگل بودم پوزخندي

 ... دهیلبخندي زد وگفت: داداشم داره با نگاش قورتت م باران

 کن توروخدا....)خخخ( نگاش

 ...سرگرم گوشي بودکه تو دستشه ایبرد دمیسرم رو باال اوردم که د آروم

 ...دلم گرفت شیهمه بي توجه نیا از

 ... چطور شدم نهیبب کردتاینگاهمم نم حتي

 شما از نجایا میومدیبا ، بابا درحال حرف زدن بودن که زنمو گفت: اي بابا ما که ن عمو

 ..دیو کارخونه حرف بزن کار

 ... میدوتا جون حرف بزن نیتا درمورد زندگي ا میاومد ما

 ای...پر میستین بهیشما ،ما که غر دیخنده اي کرد و گفت: خانم چقدر عجله دار عمو

  ...مثل باران خودمونه هم

 455صفحه  



 

 مینیدوتا جون برن باهم حرف بزنن بعدما بش نیا دیاول با م،یکه حرف خاصي ندار ما

 ....میحرف بزن گهید زايیمورد چ در

 ... هم با حرف عمو سرش رو به معني آره تکون داد بابا

 دوتا نیا دیبودگفت: پس اگه اجازه بد ادیو ذوق زبا لبخندي که از روي شوق  زنمو

 ... برن تا حرفاشون رو باهم بزنن جون
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 :حرف زن عمو بابا لبخندي زد و گفت با

 ....زن داداش، اجازه ي ماهم دست شماست هیچه حرف نیا

 ، دیتو اتاق خودت حرف بزن دیجان مادر بر ایبا لبخن د مهربوني گفت : پر مامان

 ...ادرم پاشو

 با اجازه اي گفتم و از روي مبل بلند شدم که هم زمان با من بهزاد اد،یشوق وذوق ز با

 .... بلند شد هم

 ...حسابي اخم کرده و سرخ شده دمیانداختم که د اینگاه به برد هیتعجب  با

 .... کنهیبا لبخند نگاه م دمینگاهي به بهزاد انداختم که د دوباره

  ...خشکم زده بود حسابي

 456صفحه  

 چي ؟؟؟؟ عنيی

 !!!!واسه بهزااااااد اومدن خواستگاري نایعمو

 شه؟؟؟یچي م ایمنو برد نیعش ق ب پس

 :صداي اعصباني پرهام به خودم اومدم که با صداي نسبتا بلندي گفت با

 ...کن بهزاد رو يیخشکت زده ... راهنما چراااا



 

 ....عت به سمت اتاقم رفتمنگاه به چهرهي سرخ شده ي پرهام انداختم وبه سر  هی

 ... داخل اتاقم شدم ؛بغض بدي راه گلومو بسته بود وقتي

 ...کردمیخفگي م احساس

 رو جلوي اون همه آدم از خونه ایزور جلوي خودمو گرفته بودم تا داد نزنم و برد به

 ....نندازم رونیب

 .....لپ تابم نشست زیتختم نشستم که بهزاد هم روي صندلي م روي

 :رو به بهزاد کردمو گفتم کردیکم کم تار م دمویه اشکي که دنم با

 بهزاااااد؟ شنومیم خوب

 ...باشه تونهیاز ازدواج با من چي م زتیانگ

 :کمي بلند کردمو ادامه دادم صدامو

 حاال چي شده زد،یحرف م گهیدختر د هیاز عشقش نسبت به  روزیکه تا د بهزادي

 اومده خواستگاري من ؟؟؟ که
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 زود از اون دختر سرد شدي و اومدي سراغ من هااااااااااان؟؟؟؟ بهزاد که چه

 : به سمتم اومدو آروم گفت دیمنو د تیاعصبان

 سرکنه؛و بعد براي بدست بایدختر ز هیآدم شبو روزش رو با فکر کردن به  شهیم مگه

 ....همون دختر تالشي نکنه آوردن

 ...رات گفته بودم االن روبه روي من نشستهاون دختري که بارها ازش ب زم؛یعز ایپر

 ...بگذرم ایدختر لج باز رو دوست دارم که حاضرم بخاطرش از کل دن نیا اونقد

 ...فرصت بده هیبهم  کنمیخواهش م زمیعز ااایپر

 ...تا تورو باالخره عاشق خودم کنم کنمیباش هر کاري م مطمئن



 

 ... باور کن تو همه کسه مني ایپر

 ...اونجا براي من حکم بهشت رو داره کشيیتوش نفس م که تو ، يیجا

 ....کنمیفرصت بهم بده...خواهش م هی

 ... شک بزرگي بهم وارد شده بود زدیکه بهزاد م يیحرفها با

 ...جاي باور نبود اصال

 چي شد ؟؟ کردمیباش که چي فکر م منو

 زانو زد وآرامکرد و جلوي پام  کیبهم نزد شتریخودشو ب زنمیحرفي نم دیکه د بهزاد

  ...تو دستاي سردش گرفت دستمو

 458صفحه  

 جواب بله تو چطوري به استرس هی،به خاطر  ایلبخند مهربوني گفت: نگاه کن پر با

 .. افتادم

 ..کرده خیدستام چطوري  نیبب

 ....نشسته میشونیکن چطوري عرق سرد روي پ نگاه

 ه؟؟؟منه عاشق رو درک کن وهر چه زودتر بهم جواب بد حاله

 :به بهزادانداختم و با بي حالي سري تکون دادمو گفتم نگاهي

 ..دمیجواب عاقالنه اي م هیو بعد بهت  کنمی...فکرامو مباشه

 دستمو به سمت لبهاش برد و ادیحرف من بهزاد لبخندي زد و از خوش حالي ز نیا با

 .... اااااااایگفت: پر ادیي کوتاهي رو ، روي دستم زد و با شوق و ذوق ز بوسه

 ....به موال عااااااااااشقتم

 نااااااامرد افتادم وخود به خود اشکي از گوشه ي چشمم ايیبرد ادیحرف بهزاد  نیا با

 ... افتاد



 

 ادهیخوشگل از خوشحالي ز دايیمروار نیبا دستش اشکمو پاک کردو گفت: ا بهزاد

 مگه نه؟؟ گهید

 ...ودلحظه دلم براي بهزاد سوخت چه زود باور ب هی براي

  ....کردم دییچشماش نگاه کردمو با سرم حرفش رو تا توي

 459صفحه  

 بلند شد و گفت: اگه حرفي نداري شناختیسر از پا نم ادیکه از خوشحالي ز بهزاد

 ...که همه منتظر ما هستن میبر

 ...میبهتره که بر نجوريیدستشو به سمتم دراز کرد و دستم رو گرفتو گفت: ا بعد

 .. میرفت يیرایم با هم به سمت پذقدم به قد بعد
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 .....دیهمه ي نگاه ها به سمت منو بهزاد چرخ يیرایوارد شدن ما تو پذ با

 ....گره خورد ایکه باال گرفتم نگاهم تو نگاه برد سرمو

 ...شده بود رهیبا چشماي سرخ شده،به دستهاي منو بهزاد خ ایبرد

 ...دمیازنگاهش ترسکه  کردینگاهمون م ظیبا اخم غل اونقدر

 :عمو با لبخندي که داشت از روي مبل بلند شد و به سمت منو بهزاد اومد گفت زن

 د؟؟؟؟یدل من ،حرف هاتون رو زد زايیعز خوب

 :با عشق؛ نگاهي به من انداخت و گفت بهزاد

 ....مامان جون آره

  ...چند روزي روفکر کنه بعد جواب بده هیجان ،  ایشده پر قرار
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 رو میشونیحرف بهزاد خوشحال شد وبه سمت من خم شد و پ دنیعمو با شن زن



 

 :گفت دوبعدیبوس

 ...ريیدرستي بگ میکه تصم دوارمیجان ؛ ام ایخوشحالم پر ليیخ

 ليیکه مادرشم ازش خ ه؛منیخوب ليی؛ پس رخ شناسيیکه بهزاد منو م خودت

 ....میراض

 ...نه..به جون خود کنمیم فیرفکر نکني چون پسرمه خودمه دارم ازش تع حاال

 ....بهزاد

 ....و شروع کردن به دست زدن دنیحرف زن عمو بلند خند نیبا ا همه

 ....خداااا اي

 کردن؟؟؟ نجوريیچرا ا نایا

 ...که هنوز جواب قطعي رو ندادم من

 ...فکر کنم خوامیکه گفتم هنوز م من

 ...جدي گرفتن ليیرو خ هیقض نایکنم ا فکر

 و دمیکش رونیکارشون عصباني شدم و دستمو از توي دست بهزاد ب نیلحظه از ا هی

 ....سمت مبل تک نفره اي رفتم به

 بهزاد روي مبل دو نفره اي نشست وبه کنار خودش نمیبش خواستمیکه م نیهم

  :اي کردو گفت اشاره
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 ...زمیجااان...عز ایپر

 ....نیکنار خودم بش نجایا ایب

 .....واااي

 ...ومدیبهزاد داشت حرصم در م يیهمه پرو نیا از



 

 ....غره اي بهش رفتم که دوباره با ابروش به کنار خودش اشاره کرد چشم

 ...اجبار به خاطر جمع هم که شده بودرفتم و کنار بهزاد نشستم به

 افتاد که با صورت سرخ شده روبروم اینشستم؛ چشمم به برد ششیکه پ نیهم

 ...بود نشسته

 ....دمیفهمیراشو نمکا اصالمعني

 ....کامل گفتم تیاي بهش انداختمو با جد رهینگاه خ نیخاطر هم به

 اومده ؟؟؟ شیمشکلي براتون پ ایبرد آقا

 که انگار ؛توقع ای.. بردرسهیناراحت و عصبي به نظر م ليیخ افتونیق نیوقتي اومد از

 :گفتحرفي رو از طرف من نداشت حسابي جااا خورد و با ته ته پته  نیهمچ

 .. ستیطور ن نی... اصال ادیکنی..نه... فکر منه

 :نگاهي بهش انداختو گفت دیحرفش سع نیا با

  ...استیبا پر حق
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 اومده؟؟؟؟ شیمشکلي پ رسي؛یناراحت به نظر م ليیخ

 :کمي خودشو روي مبل جابه جا کردو گفت ایبرد

 ...راستش آره عنيی...نه

 ....ختهیه که تموم حساب کتابام بهم راومد شیشرکت مشکلي برام پ توي

 ...کنم کاریچ دیبا دونمیاد؛نمیجور در نم کنمیکاري م هر

 گهید زیچ هیواسه  شونیآقا به خاطر من ناراحته ،نگو نگران کردمیباش که فکر م منو

 ...بوده

 :نگاهم زل زدم بهش و با پوزخندي گفتم با



 

 ..نزاره ریرو رفتاراتون تاث نقدیا که کاراتون هر چه زودتر درست بشه تا دوارمیام

 رو نشییحرف من عصباني شدچون داشت با حرص لب پا نیکردم با ا احساس

 !!!!دییجو مي

 : گفت دیرو به سع اوردویطاقت ن گهید

 ......حق با توعهآره

 ...خسته ام ليی؛ خ ستیخوش ن ادیز حالم

 ...برم خوامیارم مکار د کمیمن  دیروشو سمت جمع کرد و گفت:اگه اجازه بد بعد

  ...میبر مییخوایانداختو گفت:نه پسرم برو....ماهم کم کم م اینگاهي به برد عمو
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 ...میزنیهر وقت جواب بله رو داد ؛ اون موقع حرفامون رو با عموت م ایپر

 ...سري تکون داد و با اجازه اي گفت و از روي مبل بلند شد ایبرد

 ایکه من به جاي برد کردین با غضب بهش نگاه مخداحافظي؛ پرهام چنا موقع

 ...دمیترس

 ....رو راه بنداز ایجان مادر؛ برد ایمامان رو بهم گفت : پر ایرفتن برد با

 ...حرف رو زده بود نیدلم کلي قربون صدقه ي مامان رفته بودم که ا تو

 ....حرف بزنم ایفرصت بود تا بتونم با برد نیبهتر نیا

 ...راه افتادم ایدم و پشت سر بردروي مبل بلندش از

 به سمتم برگشت و توي چشمام نگاهي انداختو ای؛برد میدیکه به جلوي در رس نیهم

 : گفت

 ....جاااان اااایبهت پر گمیم کیتبر

 ....هیپسره خوب بهزاد



 

 ...که خوشبخت بشي دوارمیام

 !!!!مبارک دتمیجد عشق

 بود تا کل صورتم از اشک پر حرفش کافي نیناراحت شدم ؛هم ليیحرفش خ نیا از

  ...بشه
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 يیییییبي معرفت ليیشدموگفتم :خ رهیچشماي پر از اشکم توي چشماش خ با

 .....ایبرد

 ...گفتینم چيیبود فقط سکوت کرده بودو ه دهیحال منو د نیکه ا ایبرد
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 ...دمیفهمیم شیقیاز نفسهاي عم نوید؛ایکشیکه سخت نفس م انگاري

 دستش رو باال اورد و با پشت دستش آروم روي گونم رو زنم؛یحرفي نم دید يوقت

 ....کرد نوازش

 : با صداي خدشه داري گفت بعد

 ... لعنتي زینر

 .... اون اشکارو زینر

 ...شمیم وونهید دارم

 ..کرديینم نکارویوقت ا چیه شمیبدوني چقدر داغون م اگه

 ...ي خودش هم پر از اشک شدچشما دینکش هیحرف رو زد به ثان نیا وقتي

 ....دیکشیعشقم تو اون حال داشت منو تا مرز جنون م دنید

 ...کردیشده بود و با حسرت به تمام اجزاي صورتم نگاه م رهیبهم خ نجوريیهم

  ...دمیفهمیولي من از نگاهش همه چي رو م زدیکه حرفي نم درسته
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 شد و مونیبگه که انگار پش زيیچ تخواسیاشاره ش رو به سمتم گرفت و م انگشت

 ...بهم پشت کرد وبا قدم هاي بلنداز خونه خارج شد عیسر

 ...کردیباهام م نکارویچرا داشت ا دونمی؛ نم کردمینگاه م ایتعجب به رفتن برد با

 اصرار نقدیپس چرا ا خوندم؛یعشق و دوست داشتن رو از توي چشماش م من

 ...عشق رو پنهون کنه نیا داشت

 شکست ودوباره اشک اوردیبودم ؛بغضي که به گلوم فشار م دهید ایحالي که از برد با

 ....کرد سیصورتم رو خ کل

 ...کردیکه گرمي اشکام هم آرومم نم کردمیم هیبا عجز گر اونقدر

 دوست نداشتم داخل خونه برم ؛ اصال

 ......دادینبود احساس خفگي بهم دست م ایبرد وقتي

 ....ضر دوست نداشتمجمع رو در حال حا اون

 ...کمي آروم شدم به نماي ساختمان نگاهي انداختم نکهیاز ا بعد

 ..درست نبود نجایموندنم تو ا ادیدوست نداشتم داخل خونه برم ولي ز نکهیا با

  ....پشتي داخل خونه شدم اطیرو بستم و از در ح رونیدر ب نیخاطر هم به
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 هداشتي رفتم تا آبي به دستو صورتم بزنم تاب سیقدم هاي سست به سمت سرو با

 ....کردنم نشه هیمتوجه گر کسي

 آب هم از التهاب درونم کم خنکي

 ...کردینم

 ..ي روبروم انداختم نهیبه آ نگاهي



 

 کنم؟؟؟ کاریچ دیبا دونمینم واقعا

 ...هنوز هم عاشقمه؛؛؛ من مطمعنم که هنوزم دوستم داره ایبرد دونمیم من

 ...کنهیبرادرش م میو منو دو دستي تقد کنهیشقش رو انکار مچرا داره ع ولي

 کنه؟؟؟یتالشي واسه ي به دست اوردن من براي خودش نم چیه چرا

 ...رمیاونقده چراها توذهنم بود که باعث شده بود سردرد بگ عنيی....اوفف

 ...رفتم و تو جاي خالي عشقم نشستم يیرایروبروم دل کندم و به سمت پذ نهیآ از

 ..که نشستم بهزاد از جاش بلند شد و اومد رو مبل کناري من نشست نیهم

 ....شده بودم رهیمن فقط به رو به روم خ کردوینگاهم م نجوريیهم

 که يیکردو با صدا کیسرشو بهم نزد دمیعکس العملي نشون نم چیه دید وقتي

  :گفت زدیتوش موج م خنده
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 ....فق محو شديدوست دارم بدونم چرا باز تو ا ليیخ

 ...خوريیباالخره عروس خودم شدي ؛؛پس غصه ي چي رو داري م گهیکه د تو
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 ادامه ندي بهزاد؟؟؟ شهیبه سمتمش برگردوندم و با بي حوصلگي گفتم : م سرمو

 : شده بود با لودگي گفت عیحرفم ضا نیکه انگار از ا بهزاد

 !!!حااالاااا.... اشکالي نداره باشه

 ...خرمیکن....نازتم خودم م ناز ...

 ...بهزاد نیاز دست ا وااي

 ..ي خدا واسه ي حرفام جواب داشت شهیهم

 ...شدم رهیپام خ ریو رومو ازش گرفتم و به گل هاي فرش ز دمیکش پوفي



 

 ...بعد از کمي حرف زدن و نشستن باالخره قصد رفتن کردن نایعمو

 ...م و به سمت اتاقم رفتمگفت ريیبا بي حوصلگي شب بخ نایاز رفتن عمو بعد

 گوشه اي پرت هیکه داخل اتاقم شدم با حرص لباسام رو از توي تنم دراوردم و  نیهم

  ....کردم
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 ....به من که امشب مثال خودم رو براي عشقم خوشگل کرده بودم لعنت

 خودمو روي تخت انداختم و آهنگي رو از توي دمیلباس راحتي پوش هی نکهیاز ا بعد

 ....پلي کردم میگوش

 ..آهنگ انگاري که واسه ي دل من خونده شده بود حرفاي

 ...ختمیریاز اعماق وجودم اشک م خوند؛یهر کلمه اي که م با

 ...کردیچشمام داشت زوق زوق م گهیکرده بودم که د هیگر اونقد

 .... فکر کردم ليیخودم خ با

 ...کردن بس بود هیگر گهید

 ....دونستمیرو م ایاي بردرفتار  نیا لیدل دیبا من

 رو از روي عسلي برداشتم وشروع کردم به نوشتن میروي تخت بلند شدمو گوش از

 :ایبراي برد امکیپ

 ...سالم عشقم)

 ...سرد شدي نجوريیاي ا دفعهیکه  ديیمدت چي از من د نی؛ توي ا دونمینم

 رفته؟؟؟ کجا خونديیو توي گوش من م زديیهمه عشقي که شب و روز ازش دم م اون

 بهم زل بزني نجوريیهم میباعث شده که تو از من بگذري و تو جشن خواستگار چي

  ...بگي کیتبر و
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 جوابي واسشون چیولي ه اد؛یکارات باعث شده که کلي چراها تو ذهنم ب نیي ا همه

 ..باشم نداشته

 فات وچرا ازم گذشتي در حالي که من تمام عشق رو توي تک تک حر  دونمینم من

 ...کنمیلمس م نگاهت

 ....دلم زیعز ایبرد

 درصد منو دوست داري؛ هیوار دوست دارم و اگه بدونم توهم حتي  وانهیهنوزم د من

 ...جنگمیبه خاطر تو م ایکه سهله؛ با کل دن بهزاد

 ...فرقي با آدم مرده ندارم چی؛ من ه میبا نبودن تو ؛توي زندگ چون

 ...نشده ری؛ هنوزم د عشقم

 عشقمون توي وجودت هست بخاطرش بجنگ ، من هم نیهنوزم شعله اي از ا اگه

 ...امیکه پا به پات ب دمیم قول

 ي چهیو دوست نداري که ادامه بدي پس بگو چراااا منووو باز ستیطور ن نیاگه ا ولي

 ...کردي خودت

 (......چراااااااااااا

 ...ارسال کردم ایدرو به بر  امیدکمه ي سند رو زدم و پ امکیاز نوشتن پ بعد

 ...استرس تموم وجودم رو گرفت امک؛یاز ارسال کردن پ بعد

  ...بودم ایاز طرف برد اميیبه دست منتظر پ گوشي
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 تا زدمیاومدم و کل اتاقم رو قدم م نییپا نیبه خاطر هم نمیروي تخت بش تونستمینم

 ...رمیبگ ایجوابي از برد هی



 

 ...قدم زدم که پاهام حسابي خسته شد کیتوي اون اتاق کوچ اونقدر

 ...جوابي نداده بود چیدوباره اي به گوشي توي دستم انداختم هنوز ه نگاه

 ....پاهاي خسته به سمت تختم رفتم و روش نشستم با
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 ... به ساعت اتاقم انداختم نگاهي

 ...گذشتیداده بودم م امیپ ایدو ساعت تموم از اون موقعي که به برد درست؛

 ..واقعا حرصم در اومده بود گهید

 ...دادم امیخودم لعنت فرستادم که چرا بهش پ به

 ...بي ارزش بودم که حتي جوابم رو نداد نقدهیا عنيی

 ...کارش بغض بدي به گلوم چنگ انداخت نیا از

  ...بودي دواریکه هنوز هم ام ایتو سرت پر خاک
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 ...ديیفهمیم ناااایزودتر از ا ليیخ دیگرمه ؛تو با گهید کيیسرش با  اون

 .... از اولشم مغرور بود ایبرد

 عالقه اي به من چیساده بودم که دوست داشتنشو باور کرده بودم ، اون ه چه

 ....نداشت

 ....ي دست خودش کرده بود چهیوسط؛ منو باز نیا فقط

 ومي روبه ر نهیکه روي تخت نشسته بودم ازهمون جا نگاهي به آ نجوريیهم

 ...انداختم

 ...خوردیاز خودم بهم م حالم

 پرت کردم؛ که باعث شد با صداي بدي نهیرو به سمت آ میتمام قدرت گوش با



 

 .....بشکنه

 ....مغرور ايیپر شمیساده رو شکستم واز امشب م ايیپر گهیکارم د نیا با

 :شروع کردم به حرف زدن هیگر با

 ....اااااااااایبهت برد لعنت

 .....رديمن بازي ک با

 !!!!تا منم باهات بازي کنم سااایوا پس

 کارم جواب دل نیتا با ا دمیمثل برادرم بود م روزیجواب بله رو ؛ به کسي که تا د منم

  ....رو بدم شکستنام
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 منو لتیکه تو؛ با کاراي بي دل نجوریکارم عذابت بدم ؛ هم نیداااااارم با ا دوست

 ...دادي عذاب

 ...که در با صداي بدي باز شد کردمیهاي خرد شده با نفرت نگاه م شهیبه ش داشتم

 ....با نگراني داخل اتاقم شد و خودشو بهم رسوند پرهام

 .....اااااای: چي شده پر پرهام

 رو شکستي؟؟؟ نهیاتفاقي افتاده؟؟؟؟ چرا آ چه

 ...ولي من اصال حوصلشو نداشتم زدیحرف م نجوريیهم پرهام

 ....؛ لطفا تنهااام بزار ستین زيیفتم : چحالت پوزخند گ با

 ...به سمت در اتاقم رفت و درو بست اومد کنارم روي تخت نشست پرهام

 ....کردي نکاروی؛چرا ا زمینگراني گفت : عز با

 ...اگه مشکلي هست به من بگووووو خوب

 ...کمکت کنم تونمیم من



 

 ...دنیرو نشن نهین آنشستن و صداي شکست اطیاوردي مامان بابا رفتن تو ح شانس

  !!!!!بغض به پرهام نگاه کردمو گفتم : پرهام من امشب شکستم با
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 امروز غرورم هزار نهیآ نیکردمو گفتم : مثل ا نیهاي زم شهیاي به خورده ش اشاره

 ....شد کهیت

 ...عوضي با من باااااازي کردددددد اون

 ....من

 ه آغوش پرهام پناه بردم و با هق هق شروعنتونستم ادامه ي حرفم رو بزنم ب گهید

 ...کردن هیبه گر کردم

 :که منو بغل کرده بود از الي دندوناي قفل شدش گفت نجوريیهم پرهام

 ....نگران نباش خواهري تو

 ...خودم مثل کوه پشتتم من

 ...رتمینکن ؛ اگه امشب گذاشتم راست راست راه بره بي غ فکر

 چیتا بدونه بازي کردن با خواهر من که با جونم ه ؛دمی...خودم جوابش رو منههههه

 ...داشته باشه تونهینداره ؛ چه عواقبي م فرقي

 .. بخواب تا کمي بتوني استراحت کني ریبگ االنم

 ...کردي تمام صورتت و چشمات سرخ شده هیبس گر از

 نداشته شیاوردمو گفتم: تو رو خدا پرهام کار رونیاز توي آغوش پرهام ب سرمو

 ....شبا

  ..دوسم نداره ستیبا بغض گفتم: خوب زور که ن بعد
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 ...میبش مونینکن که بعد هممون پش کاري

 ...: تو نگران نباش خواهر کوچولوم پرهام

 ..حرفي بخواب چیبدون ه ریبگ االنم

 هیکه بعد از گر يیموند کم کم چشام گرم شد و مثل بچه ها شمیکه پرهام پ کمي

 ......دمینفهم زيیچ گهیبه خواب رفتم و د برهیم خوابشون
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 پرهام

 ...بهش انداختم قيیبه خواب رفت نگاه دق ایپر نکهیاز ا بعد

 ...شده بود فیمدت ضع نیتوي ا چقدر

 ....نفهمه زيیموضوع چ نیکه کسي از ا کردیبا خودش سعي م همش

 ....من که بچه نبودم ولي

 .... اهرم بود خبر داشتمبا خو ایکه برد يیاز کل وقتها من

  ....بود؛ باخبر بودم ایسرد شدن عشقشون که همش از طرف برد نیاز ا حتي

 475صفحه  

 ....قراره تا کجا ادامه بده نمیبزنم تا بب ایحرفي به برد خواستمیخودم نم ولي

 باشه که با حال بد اون حال خودشم بد کيینفر اون قدر عاشق  هی شد؛یمگه م آخه

 ...بزنه زیهمه چ ریاي ز دفعهید و بع بشه

 کشیمحال بود بزارم خواهرم نزد شناختمشی، که اگه نم ایآدمي مثل برد اونم

 ....بشه

 زده ایکه به برد يیخواستگاري؛ از حرف ها انیب نایکه مامان گفت قراره عمو وقتي

 ...بودم مونیپش بودم



 

 ...وردم؛ بهزاد بلند شد کلي جااا خ ایوقتي امشب به جاي برد ولي

 ....جلو بزاره شیحرفاست که پا پ نیبي عرضه تر از ا ليیخ ایکه برد دمیفهم

 ...ومدی؛خونم در نم زديیکارش کارد م نیبا ا امشب

 ...کار رو با خواهرم کرده بود نیچه حقي ا به

 ...همه چي رو بهش گفته بودم مارستانیکه اون روز توي ب من

 ...نشو کشیکه، اگه قصدت بازي دادانه نزد گفتم

 ..شهیاونوقته که واسه تو گرون تموم م شیاگه وابستت بشه و تو نخواه چون

  .... و کاري نکنم سمیراست راست وا تونمیچطور م حاال

 476صفحه  

 ...اااایبهت برد لعنت

 ..کن؛ دستم بهت نرسه دعا

 ...گفته بودم حق نداري با خواهر من بازي کني بهت

 ؛ فقط به حرمت عموم بود که رونیدر بري ب نیه از ااگه گذاشتم امشب زند عنيی

 ..نگفتم زيیچ بهت

 ....ديیمنو بازي م خواهر

 ...ارمیبه سرت م يیفردا چه بال نیحاالبب

 ...پرهام گنیمن م به

 بشه وبعد بگه خوش کیبزارم هر کسي از راه برسه به خواهرم نزد تونمینم من

 ...اومددي

 ....دمیاست کشو يیچه نقشه ها نیصب کن بب فقط

 ...واز روي تخت بلند شدم دمیاز حرص خوردن کش دست



 

 ...ازش باقي نمونده بود زيیاي افتاد که حاال چ نهیبه آ چشمم

 ...جمع کنم نیها رو از روي زم شهیصدا؛؛ خورده ش نیکردم با کمتر سعي

  ....رفتم ایکارم تموم شد به باالي سر پر وقتي

 477صفحه  

 ...کرده بودکه چشماش تمام پوف کرده بود هی...اونقد گررهیمپرهام واست ب الهي

 ...اومدم رونیب ایحرص دستمو مشت کردم و به سرعت از اتاق پر از

 ...زنگ بزنم ایرو برداشتم تا به برد میداخل اتاقم شدم گوش وقتي

 ...ارمیتا فردا طاقت ب تونستمینم

 ...نگ خوردز  میگوش رمیرو بگ ایشماره ي برد خواستمیکه م نیهم

 ...شماره ي عشقم باران روش افتاده دمیکردم که د میبه صفحه ي گوش نگاهي

 دکمه ي اتصال رو نیپشت خط منتظرش بزارم به خاطر هم نیاز ا شتریب تونستمینم

 ...گوشم بردم کیو گوشي رو نزد زدم
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 ...دیی:جانم بفرما پرهام

 ... : الو سالم پرهام خوبيباران

 ... تو خوب باشي منم خوبم زمیالم ؛ممنون عز:س پرهام

 ...موقع شب مزاحمت شدم نیا دی: ببخشباران

 ..... زی:نه بابا عزپرهام

  ...هیچه حرف نیا

 478صفحه  

 .... مراحمي شهیهم شما



 

 کاري داشتي ؟؟؟؟ زمی:خوب عزپرهام

 رو شیبهش بگي گوش تونيیخاموشه ؛ تو م زنمیزنگ م ای: راستش به گوشي پرباران

 ....کنه ؛ باهاش کار دارم روشن

 ....تته وپته گفتم: عهههه با

 .... نکهیا عنيی....  راستش

 .... آهان

 .. کردیداشت لباسش رو عوض م ایاتاقم پر ومدمیکه داشتم م من

 ...تموم شده بود که زده بود شارژ شمیگوش شارژ

 ...وقته که خواب باشه ليیفکر کنم خ االنم

 ....بهت زنگ بزنه گمیمن بگو فردا اول صبح بهش مکار داري به  اگه

 ...خدااااا وااي

 .....همه دروغ رو سر هم کردم نیچه طوري ا دونمینم خودمم

 ....:نه آخهباران

 ...با خودش حرف بزنم خواستمیم

  ...ممنونم ازت باش

 479صفحه  

 ...زیعز کنمیم خواهش

 ...: خوب اگه حرفي نداري من خداحافظي کنمباران

 به خودم فشار اوردم تا حرف دلم رو بزنم ولي نتونستم وفقط ليیحرف باران خ نیا با

 :گفتم

 ...زنمی...ولي سر فرصت باهات کلي حرف مادهیز ليیکه ... راستش خ حرف



 

 ...ری: باشه ؛ پس شب بخباران

 ....زمیعز ریتوهم بخ شب

 ...دمیکش قيیکه گوشي رو قطع کردم نفس عم نیهم

 ...زدمیهرچه زودتر حرف دلم رو به باران م شدیخوب م چقدر

 ....خداا اي

 ...روزي منم عشقم رو به باران اعتراف کنم هی شهیم عنيی

 ....اونم نسبت به من حسي داره عنيی

 ...... زدمیلبخند م کردمیخودم به باران فکر م الیجوري که تو خ نیهم

 ... .... واقعا خول شدم رفتهه

  ...رمیبا خودم درگ ااانجایا ستادمیوا دوساعته

 480صفحه  

 ...)خخخخ(کنهیو عاشقي چه کارا که با آدم عاقل نم عشق

 ..عاقلم ليینه که االن خ حاال

 ...شاکي بودم ایمثال از دست برد من

 بهش زنگ بزنم و کلي حرف بارش کنم ولي وقتي باران زنگ زد همه چي خواستمیم

 ...به کل فراموش کردم رو

 ...دختره به داداشاي چلغوزش نرفته نیا هیچیه اصال

 ...و به سمت تخت رفتم و خودمو روش پرت کردم دمیکش پوفي

 ... افتادم ایپر ادیلحظه  هی

 ...خواهر کوچولوي من چارهیب

 ...پاکشو به کي باخته بود دل



 

 ...آدم از خود راضي و مغرور هی

 نداره بيی.. عبشه.. کیچقدر احمق بودم که گذاشتم به پري کوچولوي من نزد من

 ....ارمیکه رفتم شرکتش اون موقع حالش رو جا م فردا

 ....دهیمن مماس چقدرکره م هی فهمونمیم بهش

 ریبا احساس پاک خواهر من بازي کنه بعد بزنه ز ادی....فکر کرده شهر هرته بهههه

  .....چي همه
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 ...اااااایبزرگ دارم برات آقا برد زیسورپرا هی فردا

 .... کن ...حاال حاال هااااا باهات کار دارم صبر

 شد و پلکام افتاد رو هم نیچشمام سنگ کردمیکه داشتم به فردا فکر م نجوريیهم

 .... 

 ... شدم داریبا صداي مامان از خواب ب صبح

 بهداشتي رفتم تا آبي به دست صورتم سیوقوسي به بدنم دادم وبه سمت سرو کش

 ...بزنم

 ...رتم به سمت آشپز خونه رفتمشستن دستو صو بعداز

 داخل شدنم سالمي به همه دادم که از پشت دستي رو شونم نشست که باتعجب با

 ....دمید ارویعقب برگشتم که پر به

 ...داداشي ری: سالم صبح بخایپر

 پرنسس ریشما هم بخ بايیلبخند بهش نگاه کردمو وگفتم : سالم صبح ز با

 ...داداش

 ...نسسشدي پر  زیعجب سحر خ چه



 

 کنار باباش ادینکن ... بزار ب تیخنده اي کرد و گفت: عه... پرهام دختر گلمو اذ بابا

  ...صبحونش رو بخوره نهیبش

 482صفحه  

 ...بکنم تیناناز خانم شما رو اذ نیخنده گفتم: من غلط بکنم ا با

 ....میصبحونه مفصل خورد هیوبا هم  میصبحونه رفت زیبه سمت م ایبا پر بعد

 خوردن صبحونه از مامان تشکري کردم وبه سرعت به سمت اتاقم رفتم تا آماده ازبعد

 ....بشم

 که در اتاقم به صدا کردمیلباس مناسب داشتم موهامو درست م هی دنیپوش بعداز

 ...دراومد
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 ...دمیرو پشت در د ایسمت در رفتم و دررو باز کردم که پر به

 ...تو داداش امیاجازه هس ب با لبخند ي که داشت گفت : ایپر

 ...خواهري هیچه حرف نیبه صورت خوشگلش زدمو گفتم: ا لبخندي

 ...ي ماهم دست شماست اجازه

 ...دادااااااااش پرنسس

 ...کني فیازم تعر ادیز خوادیاخم قشنگي کردو گفت : حاال نم ایحرف من پر نیا با

  ....گيیم قهیپرنسساست که هر د هیکجاااام شب من

 483ه صفح 

 ... دییلودگي گفتم : نفرما با

 ....بگم بامیبه خواهر ز تونمیجمله اي که م نیکمتر نیا

 ...خوب لهی: خ ایپر



 

 ...توووو امیتا ب نوریا ایحاالب

 ..نگه داري نجایمنو ا خوايیتا شب م نکنه

 ..... پرنسس من دییعقب رفتمو گفتم : بفرما کمي

 ... . ودر اتاقو بستچشم غره اي رفت وداخل اتاق شد.. ایپر

 چي باعث شده بود که تو دونستمیتعجب نگاهي بهش انداختمو گفتم: اگه م با

 ...کردمیبشي ...از فضولي سکته نم داریاز خواب نازت دل بکني و کله سحر ب امروز

 ...... حق باتو داداش گيیانداختو گفت: راست م نییسرش رو پا ایپر

 ...کاري نداشته باش ایداااا با بردشدم که بهت بگم تو روخ داریب زود

 ...من مطمئنم شهیم مونیواز کارش پش برهیروز به اشتباهي که کرده پي م هی اون

 تو رو از دست نکهیزدمو گفتم: اون که صد در صد؛ از ا ایآرامش بخشي به پر لبخند

 ... شهیم مونیپش داده

 مردونه حرف بزنم باهاش مردو خوامینگران نباش باهاش کاري ندارم فقط م ولي

  ..نیفقط هم..
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 ...هم الکي به خودت استرس نده ....باشه گلم االنم

 ...شده اگه کاري نداري برم رمید گهید منم

 ...گفت: نه داداشي....مواظب خودت باش شگيیبا آرامش هم ایپر

 ....رمیبم الهي

 پاش ریهمه عشق رو ز نیه اک ایکه هنوز عاشقانه دوسش داره و اونم از برد ایاز پر نیا

 ...کرد له

 گفتم ایزدم و رو به پر ایو خم شدم آروم بوسه اي به گونه ي پر دمیکش قيیعم نفس



 

 .... کارت داره نکهیوقت کردي به باران از خونه زنگ بزن مثل ا :

 .. زدم رونیخداحافظي سرسري کردم و از خونه ب هی

 ...مرفت ایکه شدم به سمت شرکت برد نیماش سوار

 ...بزرگي داشتم زیسورپرا براش

 ... نگه داشتم ایجلوي در شرکت برد نیم 30از  بعد

 ....شدم و داخل شرکت رفتم ادهیپ نیسرعت از ماش به

 :گفتیتوجهي به صدا کردن هاي پي در پي منشي که م نکهیا بدون

  کنم،ی، خواهش م دیمحترم کجا؟؟؟ صبر کن آقاي

 485صفحه  

 وبدون در زدن داخل اتاق شدم و محکم درو بستم که در دمیرس ایدر اتاق برد به

 ...بدي بسته شد باصداي

 باشه داداش اول ریبا چشماي گرد شده نگاهي بهم انداخت و گفت: سالم....خ ایبرد

 ....صب

 خودم رو بهش رسوندم وبا مشتي که به طرفش عیکه سر زدیداشت حرف م ایبرد

 ...موند کردم جا خالي داد وحرفش نصفه پرت

 کتش رو توي چنگم گرفتمو گفتم: قبال بهت گفته هیقیرفتم و شیسمت صندل به

 ..تره زیبرام از همه کس عز ایپر بودم

 ... گفته بودم حق نداري با احساساتش بازي کني بهت

 ... گفته بودم از احساست مطمئن شو بعد برو سمتش بهت

 ....اااااااااایبودم بهت بردنگفته  ایرو بهش گفتم: گفته بودم  ادیبا فر بعد

 انداخت و گفت: گفته نییکه حسابي با رفتار من جا خورده بود سرش رو پا ایبرد



 

 ...بودي

 که باعث شد گوشه ي لبش پاره دمیحرفش مشت محکمي به دهنش کوب نیا با

 ...ادیو خون ب بشه

  که راه انداخته بودم يیادهایداد و فر با

 486صفحه  

 :گفتم دادید تا از کارمندا داخل اتاق شدن که با داد و ببه همراه چن منشي

 ...روووووونیب همهههههه

 ....رفتن رونیهمشون ب ایکدوم از جاشون تکون نخوردن که با اشاره ي برد چیه

 :گفتم کردیکه داشت با پشت دستش گوشه ي لبش رو پاک م ایبه برد رو

 ... آوردي شانس

 ...داغونت نکنم نیااز  شترینفر قول دادم که ب هی به

 ااایدورو بر پر گهیگفتم :د دیانگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتمو با حالت تهد بعد

 ...نمتینب

 ...کنن هیکه مرغ هاي آسمون به حالت گر کنمیکاري م هیسري  نیا وگرنه

 ...زاشتمیبه احترام عمو بود که کاري باهات نداشتم وگرنه زندت نم شبمید

 ...کردیانداخته بود و اصال نگاهم نم نییسرش رو پا ایبرد زدمیحرفارو م نیا وقتي

 ...حرفي بزنه شهیچه گندي زده که روش نم دونهیخودش هم م حتما

 ....اومدم رونیاز اتاق ب تیاز تاسف براش تکون دادم و بعد با اعصبان سري

 ...کردنیي کارمنداش توي سالن جمع شده بودن و داشتن منو نگاه م همه

  ...رسوندم نیزدم و خودم رو به ماش رونیاز شرکت ب شونیوجه به نگاه همگت بدون

 487صفحه  



 

 بلند به سمت شرکت کافیت هیرو روشن کردم و با  نیسوار شدم با حرص ماش وقتي

 ...رفتم خودم
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 بهزاد

 .....خدا اي

 ازدواج با من رفتم و قراره که اون در مورد ایکه ؛ به خواستگاري پر شهیباورم نم اصال

 .....بکنه فکر

 دواريیکلي جاي ام نیفکرامو بکنم و بعد جوابم رو بده ؛ ا خوامیکه گفته م نیهم

 ...ي من داره واسه

 زمیریفقط جواب بله رو به من بده ؛ اون موقعست که تمام عشقم رو به پاش م هیکاف

 ....کنمیعاشق خودم م واونو

 هنوز ایولي پر گذره؛یم میرفت شیواستگارهفته ست از روزي که به خ کیاالن  اما

 ...جوابي به من نداده چیه

 ....ترسمیبهش زنگ بزنم و جوابش رو بدونم که م خوامیرو ز که م دو

  ...که جوابش منفي باشه نیاز ا ترسمیم

 488صفحه  

 .....تا صبر کنم که خودش بهم خبر بده سیچاره اي ن پس

 ...اومدم رونیبو از اتاقم  دمیاز فکر کردن کش دست

 ...برخورد کردم نهیبه س نهیس ایکه با برد ومدمیم نییپا عیها رو سر پله

 ....انداخته بود که اصال حواسش به من نبود نییسرشو پا اونقد

 ...کلي تعجب کردم افشیق دنیکه محکم بهم خورد؛ سرش رو باال اورد که با د وقتي



 

 ...دیرسیه به نظر مشلخت ليیچشمامش تمام گود افتاده بود وخ ریز

 ...زخم شده بود هنوز جاش مونده بود شیهفته پ کیي لبش هم ؛که  گوشه

 پشتم شهینداشتم برادري که هم طاقت

 :دمیازش پرس عیسر نیبخاطر هم نمیبب نجوريیبود رو ا کتریهمه بهم نزد بودواز

 چي شده؟؟؟ ایبرد

 لومه که چند وقتهکه واسه ي خودت درست کردي؟؟؟ اصال مع هیچه سرو وضع نیا

 چت شده؟؟ تو

 :؛ لبخند کم جوني زدو گفت کردیشکست خورده ها نگاهم م نیکه مثل ا ایبرد

 .... ستین زيیچ

  ...شمیچند وقته که کسالت دارم ؛استراحت کنم خوب م هی
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 عیبهش بگم که خودتي ؛ که سر خواستمیحرفي که زد اصال قانع نشدم.... م نیا با

 ...زد و پله ها رو به سرعت باال رفتکنار  منو

 ...چشه نیبدونم ا دیدست روي دست بزارم ؛من با نجوريیا تونمی....من نمنهههه

 من هواشو دیي خدااا؛ هواي منو همه جاا داشته ؛ پس االنم با شهیکه هم يیایبرد

 ...باشم و دردش رو بدونم داشته

 ...ن خونه زنگ خوردبرم که تلف ایبرد شیتا پ دمیپاشنه ي پام چرخ رو

 ...رهیمامان داره به سمت تلفن م دمیاومدم که د نییپله آخري رو پا دوتا

 ...گرفتیضربان قلب من هم باال م خوردیچرا وقتي هر بار که تلفن زنگ م دونمینم

 ....مامان تلفن رو برداشت و جواب داد باالخره

 ....دیی: الوووو..بفرما مامان



 

 ....بچه ها خوبن مهناز جون....خوبي سالم

 ...میباشي ...ماهم همگي خوب سالمت

 ...زمیعز جانم

 .......الهي من فداش بشمممممميییییگی...راست م واقعااااااااا

 ....گمی...چشممم...باشه ...بهشون مچشممم

  ...خبر خوبو بهشون بدم نیمن برم که ا پس
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 ....میشی...چشم...مزاحم م باشه

 ....سون خداحافظهمه سالم بر  به

 بود گوشي رو دایقطع کرد؛ و با خوشحالي که از صورتش پ عیتلفن خونه رو سر مامان

 ...زنگ بزنه کيیبرداشت تا به  دوباره

 خودمو بهش رسوندم و تلفن رو از دستش گرفتم و سر زدمیم جیکه حسابي گ منم

 .....گذاشتم جاش
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 ....کردیبود با تعجب نگاهم م کارم جا خورده نیکه حسابي از ا مامان

 منتظر بمونم؛ با صداي که به خاطر اظطراب کمي نیاز ا شتریب تونستمینم گهید

 :دمیپرس د؛یلرزیم

 کي بود؟؟؟ مامان

 ...نیزدیبه کي زنگ م نیداشت

 کرد کیاز برق چشماش هم معلوم بود خودش رو بهم نزد شیکه خوشحال مامان

 ....توي آغوش مادرونش گرفت ومنو



 

  : که روي هوا مونده بود؛دور کمرش حلقه کردم و گفتم دستمو

 491صفحه  

 ...شمیچي شده...من که دارم سقط م نیبهم بگ نییخواینم

 : اومدو گفت رونیاز آغوشم ب عیحرف من؛ مامان سر نیا با

 ...گمیحرف زدي اصال نم نجوريیکه ا حاال

 ...گرفته بود شیاوضاع مامانم باز نیخدا ...تو ا اااي

 که؛ کي نیازتون ،حاال بگ خوامیخودمو مظلوم کردمو گفتم : خب ؛ معذرت م کمي

 ...بود

 جواب بله رو ای... بالخره پر شمیلبخند مهربوني زدو گفت : دااارم عروس دار م مامان

 ...داد

 واسه ي حرف زدن در مورد عقد و میعموت گفت که واسه ي فردا شب بر زن

 ....عروسي

 ...رف حسابي جااا خوردمح نیا دنیشن با

 انتخاب ندشیمنو قبول کرده باشه و منو به عنوان همسر آ ایکه پر شدیباورم نم اصال

 ....کنه

 فاصله ام رو با مامانم پر کردم و صورتم رو به سمتش خم کردمو گفتم : مامان عیسر

 ....ستمیتا بدونم خواب ن دیبزن ليیس هیبهم  کنمیم خواهش

 ؛ خواب زمیاورد و آروم صورتم رو نوازش کردوگفت : نه عز دستش رو باال مامان

  ....عروسه خودته ای... اول آخر ؛پرستيین
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 ...مامان رو بغل کردم و دور خودم چرخوندم عیحرف رو زد سر نیمامان ا وقتي



 

 ...نیکارم فوش نثارم کرد که منو بزار زم نیکه چقدر با ا بماند

 : ازباالي پله ها با صداي بلندي گفت ایدما بر  ادیسرو صداي ز از

 چه خبرره؟؟ نجااایا معلومه

 ....رفتم ایبرد شیگذاشتم و پ نیرو؛ روي زم مامان

 کله خري بهزاد ؛ ليیگفت : خ کردیکه داشت اومدن من رو از پله ها نگاه م ایبرد

 ....کنيیباهاش برخورد م نجوريیکمر داره ؛ اونوقت تو داري ا سکید مامان

 خوشحالم ليیمردونه بغلش کردمو گفتم : آخه خ عیبهش رسوندم و سر دموخو

 جواب بله رو بهم داد ؛ بهم حق بده که نتونم جلوي خودم رو ای؛ بالخره پر داداش

 ...رمیبگ

 .....شيیباش داري زن داداش دار م خوشحال

 ...دادیعکس العملي نشون نم چیه ایبرد زدمیحرف ها رو م نیا وقتي

 ....زنهیچشماش از نم اشک برق م دمیاومدم که د رونیببغلش  از

 دهیبودم اشکش رو ند دهیسن رس نیمغرور بود؛ من که تا به حال به ا نقدیا ایبرد

 ....بودم

  ...شده بود نجوريیبود که ا ادیکه از خوشحالي ز دونمیم
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 ذوق ليیخ رفتمیگیکه من داشتم سرو سامون م نیاز ا شناختم؛یرو خوب م ایبرد

 ....اشک خوشحالي بود نمیبود و ا کرده

 ...داداش مغرورم رو دوست دارم نیمن ا چقدر

 ..تو فکر رفته بودم که حسابي از وجودش غافل شده بودم ایکار برد نیبا ا اونقد

 که داشت برام آروزي خوشبختي دمیرو؛ روي شونم د ایلحظه دست برد هیبراي  فقط



 

 ...کردیم

 ....و به داخل اتاقش رفت دیکش قيیلحظه نفس عم هیکه تشکر کردم  ازش
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 ...گفتم و به اتاقم رفتم ریمن هم از همون باالي پله ها به مامان شب بخ ایرفتن برد با

 ....وااااي

 ....کنم کاریچ دونستمیخوشحال بودم که نم اونقد

 ....بردیمگه خوابم م حاال

 ليیروزا بابا خ نی... اشهیو اونم کلي خوشحال م هزنیاالن مامان به بابا زنگ م دونمیم

 ...ادهیحسابي کارشون ز ادیاز شرکت م رید

  ....رهیاز تنش م شیخبر کلي خستگ نیا دنیبا شن مطمعنم
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 به سمتم تختم رفتم و با همون لباسا دراز رفتیلبخندي که از روي لبام نم با

 ...دمیکش

 ...مام روبستمرو از هم باز کردم و چش دستام

 ...دمیداشتم به آرزوهام مي رس شدینم باورم

 ....آرزوم بود ایبا پر بودن

 ...بشم رهیو توي چشماش خ رمشیدوست داشتم ساعت ها توي بغلم بگ فقط

 اول از همه زيیقبل از هر چ شمیم داریوقتي که صبح از خواب ب خواستیم دلم

 ...نمیرو بب ایپر بايیي ز چهره

 ... روي پام بنشونمش و خودم بهش غذا بدم امیقتي از سر کار مداشتم و دوست

 ......داشته باشم کلي بهش عشق بدم خوامیتوي رابطه اي که باهاش م خوادیم دلم



 

 ...خوادیم دلم

 ....واااي خاک تو سرت بهزاد)

 پاشو خودتو جمع کن...اگه االن زني؛ینشده داري حرفاي خاک بر سري م چيیه هنوز

 (خوادیم گهید زايیچ ليیت خکنم دل ولت

  ...دمیلحظه خندم گرفت و با صداي بلند خند هیفکراي خودم واسه  نیا از
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 شدم رفت....)خخخخخ( خول

 موقع هیحواسم بهش باشه ؛ تا  ليیبعد از ازدواجمون خ دیاز شوخي گذشته ؛با ولي

 ...نشه ریدلگ زيیچ از

 ...کي خوابم برد دمیفتم که اصال نفهمبا خودم حرف زدم واز آرزوهام گ اونقد

 ..از خواب بلند شدم ومدیم نییکه از پا يیبا صداها صبح

 ... کردیگردنم درد م کمي

 ....حسابي چروک شدن دمیبه لباساي تنم انداختم که د نگاهي

 ..بوده ناایپس به خاطر ا دم؛یخوب نخواب شبیبگو چرا د پس

 لباس هیبعد از شستن دست و صورتم  از تاسف واسه ي خودم تکون دادم و سري

 ...رفتم نییو به پا دمیپوش مناسب

 ...که به همشون سالم دادم نشستم و با اشتها صبحونم رو کامل خوردم نیاز ا بعد

 ...زودتر از من به شرکت رفته بود نکهینشد ؛ مثل ا ایاز اومدن برد خبري

 ....گشتمیاز دانشگاه بر م شهیزودتر از هم دیبا امروز

 زدم تا به دانشگاه رونیاز خونه ب عیخداحافظي سرسري از مامان و بابا کردم و سر هی

  ...برم
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 ... نگاهي بهدمینفهم زيیداشتم که اصال از کالس چ جانیواسه امروز ه اونقد

 ... دادیبعد ظهر رو نشون م ?انداختم که  ساعتم

 ....ماز دوستام خداحافظي کردم و راهي خونه شد عیسر

 ....داخل خونه شدم هر چقدر مامان رو صدا زدم خبري نبود وقتي

 ..کجا گذاشتن رفتن ؛ مثال امروز روز مهمي براي منه ستیباباااا...معلوم ن اي

 دمیزنگ خورد نگاهي بهش انداختم که د میکه گوش زدمیخودم داشتم حرف م با

 ...ي مامان بود؛زود جواب دادم شماره

 ...سالم مامان: الوووو...بهزاد

 ...دمی...تازه رس خوبم

 ؟؟؟ دییکجا شما

 ....دااااااینکن ری...باشه از دست شمااااا؛ فقط دآهاااان

 ...با مامان حرف زدم و زود ازش خداحافظي کردم کمي

 اوضاع رفته نیباشن...تو ا نیدوست دارن بهتر شهیخانوماااا...هم نیاز دست ا امان

 دیخر گهی...پس د نیمن ؛ شما که اون همه لباس داربگه مادر  ستین کيی....دیخر

 واسه چي بود؟؟؟؟؟ رفتنتون

 که حسابي ازش ادی؛ نزاره آخر وقت ب ادیتا زود خونه ب زدمیهم زنگ م ایبه برد دیبا

 ....شمیم شاکي

  ...تا جواب بده دیطول کش ليیرو گرفتم که خ ایشماره ي برد عیسر
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 لحظه به خودم لعنت فرستادم که چرا هی دمیرو شن ایصداي خسته ي برد وقتي



 

 ....رفت برادرانه باهاش حرف بزنم و حرف دلش رو بدونم ادمی روزید

 ..منو به خودم اورد ایکه صداي برد زدمیبا خودم حرف م داشتم

 ....: الووووو..بهزاد....کوشيایبرد

 ...نجامممیداداش ...ببخش ا جانم

 ...: کار داشتي زنگ زديایبرد

 خونه؛ خودت که ايیکني و ب لیبگم امروز زود شرکتت رو تعط خواستمی...م آره

 ...میبر مییخوایامشب کجااا م دونيیم

 ...امیزود ب کنمی: آره ...باشه...سعي م ایبرد

 ...گوشي رو قطع کرد عیبهش بگم که سر زيیچ خواستمیم

 ...رو جلوي صورتم گرفتم و گفتم : خداحافظ گوشي

 ...زارنیاعصاب واسه آدم نم...اه...اه

 ... سادمیوا نجااایساعته ا کی دمیبه ساعت کردم که د نگاهي

 به سمت پله ها رفتم و زود داخل اتاقم شدم تا خودم رو واسه ي امشب آماده عیسر

  ....کنم

 498صفحه  
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 ایپر

 ....اظطراب دارم ليیخ امروز

 ..دارمذوقي ؛واسه ي امشب ن چیچرا اصال ه دونمینم

 ...کاري نکردم چیصبح که بلند شدم هنوز ه از

 ایرو تختم نشستمودارم به برد نجوريیولي من هم انیم نایعمو گهیساعت د کی تا



 

 ...کنمیم فکر

 در رو باز شمیدارم آماده م نکهیبار مامان اومده در رو زده ؛ولي با گفتن ا چند

 ...نکردم

 ....نمیا بشج نیهم تونستمینم نیاز ا شتریب گهید ولي

 ....کردمیخودم رو واسه ي امشب آماده م دیخاطر آبروي خانواده ام که شده بود با به

 ..سستي از روي تخت بلند شدم که دوباره در اتاقم به صدا در اومد با

 پرهام شهی؛چون هم ستیکه مامان ن دمیفهم خوردیکه به در م يیضربه ها از

 ...زدیدر م نجوريیا

 فتم و بازش کردم که پرهام خودشو داخل اتاق انداخت ودر رو همبه سمت در ر  فوري

  ...سرش بست پشت

 499صفحه  

 که فاصله اش رو با من کم کرد و منو تو آغوش برادرونش کردمینگاهش م داشتم

 ...گرفت

 ....کارش حسابي تعجب کردم نیا از

 و به عقباورد و کمي خودش ر رونیحرفي بهش بزنم که منو از آغوشش ب خواستمیم

 :گفت بردو

 داري آماده نکهیباهات حرف بزنم ولي با فکر ا امیب خوامیوقته که م ليیدلم؛ خ زیعز

 ...تا االن صبر کردم شيیم

 بهش زنگ بزنم و تونمیمن م کنهیم تتیاذ ایبدوني که اگه امشب؛ وجود برد خوامیم

 ...ادیبخوام که امشب ن ازش

 ..ناراحت بشه ومن عذاب بکشمخواهر کوچولوم  دنشیندارم با د دوست



 

 ...کنمیم کاریواست چ نيیبهم لب تر کني تا بب هیکاف فقط

 ...خدااا اااي

 ....و در همه حال هواي منو داره شهیداداش مهربونم بشم که هم نیمن فداي ا الهي

 امشب نباشه؛ چون امشب ایاجازه رو به خودم بدم که برد نیا تونستمیمن نم ولي

 ....نباشه ایکه اگه برد شدیبد م ليیخ نیادرش بود وامهمي براي بر  شب

 ولي شد؛یو کلي خاطره ها از جلوي چشممرد م شدمیناراحت م دنشیکه با د درسته

  ....بودناش که حتي اگه به خاطر من هم نبود راضي بودم نیبه هم من
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 ....وسش دارمو د کنمیفکر م ایپرهام فکر کنه که من هنوزم به برد زاشتمیم دینبا

 ...خوردیو غصه م شدیحال بد من مطمعنن ناراحت م دنیاون هم با د چون

 : زد و گفت مینیپرهام با دستش رو نوک ب دمیبودم که د ریبا خودم درگ اونقد

 ....زنمااااایدارم با شمااا حرف م نکهی...مثل ا پرنسسم

 : مهربوني بهش زدمو گفتم لبخند

 ..لحظه حواسم پرت شد هیباور کن  ....نی...داداشي ببخشعهههه

 کنم؟؟؟ کاریکه چ گيی: اشکالي نداره خوشگلم ؛ حاال بهم م پرهام

 کارم به خودم بد نینباشه ؛ چون با ا ایرو به تو بگم که برد نیا تونمیمن نم داداش

 ....اینه به برد کنمیم

 ترفتي و به قول خودت حسابي حالشو گرفتي از دست ششیاون روزم که پ حتي

 ...شدم دلخور

 ...نه ایکه بخوام از وجودش ناراحت باشم  کنمیفکر نم ایاصال به برد گهید من

 ....همون روز که اون منو پس زد همونجاا توي قلبم کشتمش من



 

 کرديیاومد ؛مثل قبلنا که باهاش خوب رفتار م ایکه اگه امشب برد خوامیازت م فقط

  .... بکني رفتار
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 رفتارم باعث شده که رو تو هم نیفکر کنه که از نبودنش ناراحتم و اندارم  دوست

 ...بزاره و تو هم باهاش بد برخورد کني ریتاث

 ...يیییییداداااااش باشه
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 :گفت کردیشده نگاهم م زیکه با چشم هاي ر پرهام

 امشب مهمون ماست ؛ کاري باهاش نکهیحرفت درست؛من به حرمت ا باشه

 ....ندارم

 .....تونمیازم نخواه که بشم مثل پرهام قبل؛چون واقعاااا نم ليو

 ......با خواهر من اون

 تا ادامه ي حرفش کردمیسکوت کرد ؛ منتظر نگاهش م دیحرفش که رس نجايیا به

 .... بزنه که به سمت در رفت رو

 ....که درکم کني دوارمیدرو باز کنه که به سمتم برگشت و گفت : فقط ام خواستیم

 ...رفت رونیاز اتاق ب عیحرف رو زد سر نیا نکهیا عدب

  با پرهام بود ؛ هر چي بود من ناموسش بودم و باهام بازي شده بود؛ حق
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 ...بي احترامي کنه ایدوست نداشتم که پرهام به برد میطرف هیاز  ولي

 (دوسش داشتم گه؛هنوزمیکنم عشقم بود د کاریخوب چ)

 .... تونستمیمغرور ؛ ولي نم ايیبودم که بشم پربه خودم قول داده  من



 

 شترمی؛بلکه ب شدیاز عشقم کم که نم کردمیبهش فکر م شتریکه ب هرچقدر

 ....شدیم

 ....اوفففففف

 که من نهیو بب ادی؛ االنا بود که مامان به اتاقم ب شدیدرست نم زيیفکر کردن من چ با

 ....کاري نکردم و آماده نشدم چیه هنوز

 يیدوش سرپا هیو به سمت حموم رفتم تا  دمیدست از فکر کردن کش نیهم بخاطر

 ..رمیبگ

 هیو  دمیموهام رو سشوار کش عیبود سر يیگربه شو هیشب شتریحموم؛ که ب هیاز  بعد

 ...زدم دیکال سف پیت

 .. حکم کفن رو براي من داشت دیلباس سف نیا

 نیاز ا شتریه لبم زدم تا ببرق لب ب کمیروي صورتم انجام ندادم؛ فقط  شيیآرا اصال

 ...نشم دهیروح د هیشب

 بود.... ولي االن چون قرار چيیبه ه چيیبودم؛ ه دهیسري که کلي به خودم رس اون

  ...ماله بهزاد بشم اصال عالقه اي به خوشگل کردن خودم نداشتم بود

 503صفحه  

 اشم چونمن ب زدیبهزاد ازش حرف م شهیاون دختري که هم کردمیوقت فکر نم چیه

 بهزاد کلي دوست دختر داشت و من به همه فکر اد؛یم ادمیکه من  يیاون جا تا

 اال...خودم کردمیم

 که اگه االن بهش جواب مثبت دادم فقط و فقط به خاطر لجبازي با دونمیم نمیوا

 ...بود ایبرد

 ...باشه ندارم میکه بهزاد مرد زندگ نیعالقه اي به ا چیمن ه وگرنه



 

 نکرده بودم شيیکه آرا نیرفتم و نگاهي به خودم انداختم ؛ با ا نهیسمت آ به

 ...دمیرسیمظلوم به نظر م ليیخ ولي

 دنید ایلحظه دلم به حال خودم سوخت ؛ امشب حال من و نگاه هاي برد هی

 ....داشت

 دستم رو باال اوردم و اشک چشمام رو عیاشکي که توي چشمام جمع شده بود سر با

 ....کردم پاک

 : دم گفتمخو به

 ....ایمحکم باشي پر دیتوبا

 زندگي تونيیبهش نشون بدي که بدون اون هم م دیولت نکرد؛ پس توهم با ایبرد مگه

 ...کني

  ..... ستیاصال برات مهم ن ایوانمود کن که برد نجوريیا حداقل

 504صفحه  

 (اااایپر تونيیانداختم وگفتم: )تو م نهی؛نگاه دوباره اي به خودم توي آ میتموم ناراحت با

 ...برم يیرایبعد با قدم هاي محکم به سمت در اتاقم رفتم تا به پذ و

 ...که در اتاقم رو بستم صداي زنگ خونمون دراومد نیهم

 ....ستادیمیباشن ؛ قلبم داشت وا نایعمو نکهیفکر ا با

 محکم باشي( خواستيیم نجوريیا ایخودم تشر زدم؛)پر به

 ...سالن غرق صدا شد قهیچند دق که بعد از دمیکش قيیعم نفس

 ...دیلرزیبراي استقبال برم ؛ پاهام داشت م ششونیپ تونستمینم

 هم اومده بود؟؟؟ ایبرد عنيی

 ....دیرسیبه گوشم م کردنیهمشون که داشتن احوال پرسي م صداي



 

 ...دنیپرسیداشتن منو م همشون

 ...عمو: پس عروس گلم کجاست زن

 ...زن عمو ادی: االن م پرهام

 بمونم به هر جون کندني بود راه افتادم و به نجاایا نیاز ا شتریصالح نبود که ب گهید

  .... رفتم يیرایپذ

 505صفحه  

 158 پارت

 ...دی؛همه ي سرهاااا به سمت من چرخ يیرایورود من به پذ با

 بود که داشت با لبخند جذاب منو نگاه اینفري که به چشمم خورد برد نیمن اول ولي

 .....کردیم

 ....خوشگل شده بود چقدر

 ....زده بود پیبود؛ امشب کلي ت دهیعکس اون سري که اصال به خودش نرس بر

 خوشحاله و حسابي به خودش نجوريیکه ا هیوصلت راض نیمعلومه که اونم از ا پس

 ...دهیرس

 با جواب مثبت دادنم به بهزاد کردمیبودم که فکر م الیخوش خ چقدر

 ...نبود الشمیخ نی؛ولي اون اصال ع ارمیبحرصش رو در  تونمی؛م

 که زن عمو به سمتم اومد و منو تو آغوشش گرفت و حسابي دمیاز ته دلم کش آهي

 ...کرد میاریآب

 ...خنده به لب داشتن اال منو پرهاام همشون

 ...دن گ حواسش به من بود شیش پرهام

 ...نمیام بشبه همشون دادم و بعد از احوال پرسي رفتم تا کنار پره سالمي



 

  ..بهزاد شیبرو پ نینش نجایپرهام گفت : خواهري ا نمیکه خواستم بش نیهم

 506صفحه  

 کارو نیغره اي به پرهام رفتم که با بازو بسته کردن چشماش ازم خواست تا ا چشم

 ....بکنم

 بهزاد که روي مبل دو نفره شیلب فوشي به پرهام دادم و ازش فاصله گرفتم و پ ریز

 ...بود رفتم نشسته اي

 .... کال باز شد ششیکه بهزاد ن دنینشستن من؛ مامان و زن عمو کل بلندي کش با

 .... خدااا اي

 ...شدمیراستي ؛داشتم زن بهزاد م راستي

 ...شدینشسته بودم اصال باورم نم ششیپ نجایکه ا االنم

 يدر حال متالش ادیکل صورتش از خوشحالي ز دمیبه بهزاد انداختم که د نگاهي

 ..شدنه

 ....خواستمیپسر خوشگل و جذابي بود؛ولي اوني نبود که من م بهزاد

 ...اون رو به عنوان همسرم قبول کنم و بهش عشق بورزم تونستمینم من

 ...االنم بهش جواب مثبت دادم ؛ فقط فقط ؛ از روي لجبازي بوددددد اگه

 نه ؛ ولي بهزاد براي مناي بود؛ آرزوش بود که با بهزاد ازدواج ک گهیهر دختره د دیشا

 ..... خواستمینبود که م اوني

 نیبازي بوده؛ من ا هی نااایکه همه ي ا گفتیو بهم م گشتیبرم ایاگه االنم برد حتي

 گشتمیبرم ایبرد شیو پ کردمیمسخره رو تموم م مراسم

 507صفحه  

... 



 

 ...حرفاااا بود نیبي بخارتر از ا ایبرد ولي

 با صداي بلندي که توجه همه رو جلب کرد اید که بردکس حرفي نزده بو چیه هنوز

 : گفت

 خوشحالم براتون ؛ ليیخانوم ؛ خ ایپر

 ....نیکه خوشبخت بش دوارمیدوست داره ؛ ام ليیشما رو خ بهزاد

 ...رو اونقد محکم گفت که حسابي جااا خوردم نیبش خوشبخت

 :جوابش رو بدم که پرهام زودتر گفت خواستمیم

 ...شهید خوشبخت مکه صد در ص اون

 ... داره گهید ايیلیبهزاد جنمشو از خ دونمیم چون

 ...خداااا ااي

 حرف بزنه چون ممکن بود همه به خصوص ایبا برد نجوريیپرهام ا زاشتمیم دینبا

 ....همه چي رو بفهمن بهزاد

 با صداي لرزوني ایبا دلي داغون و چهره اي مثال شاد بود؛ رو به برد نیخاطر هم به

 : گفتم

  ...نیکه شما هم خوشبخت بش دوارمیممنونم ازتون....ام ليیخ

 508صفحه  

 ....انداخت و به فکر فرو رفت نییکرد و سرش رو به پا فيیاخم ظر ایحرفم برد نیا با

 خواستتش؛یچرااا هنوزم دلم م دونمینم

 ...و ساعت ها باهاش حرف بزنم نمیبش ششیداشتم برم پ دوست

 ....خواستمینم چيیاز خدا ه گهیکنارم بود؛ اون موقع د این بردبه جاي بهزاد اال کاش

 گذشته بود که به درخواست مامان به سمت نایاز اومدن عمو نیم 10 حدود



 

 ...ارمیب يیرفتم تا چا آشپزخونه

 159 پارت

 سرش رو بلند کرد و لبخند مهربوني بهم دمیرس ایوقتي به برد يیگرفتن چا موقع

 ....زد

 تعارف يیبهزاد رفتم تا به اون هم چا شیپوزخند دادم و پ هیبا لبخندشو  جواب

 ....کنم

 رو از توي دستم نيیرو به سمت بهزاد گرفتم ؛ از روي مبل بلند شد و س يیچا وقتي

 ..نمیو بهم اشاره کرد که روي مبل بش گرفت

 : رو به سمت من گرفت و گفت يیگنگي روي مبل نشستم که چا با

 ....بانووووو

  ...و دستور بده نیبه بعد شما تاج سره بنده هستي؛شما فقط بش نیا از

 509صفحه  

 نییو سرم رو پا دمیحرکات و حرف هاي بهزاد کلي از جمع خجالت کش نیا با

 ....انداختم

 ...بماند که چقدر تو دلم فوش نثار بهزاد کردم حاال

 ول نمیاي بابا...ارو تموم کرد اومد و کنار من نشست...  شیبهزاد مسخره باز وقتي

 ......اهچسبوندیهمش خودش رو به من م کرديیم

 سر اصل مطلب میکه با صداي عمو که گفت بر خوردمیتو دلم کلي حرص م داشتم

 ....ختیدلم ر هوري

 ...دهنم رو به زور قورت دادم و چشمم رو به دهن عمو دوختم آب

 خونواده ي خودمون عروس ایخوشحالم که قراره پر ليی: خوب محمود جان ؛ خعمو



 

 ...کنهیفرقي واسم نم چیبدون که اصال با باران ه نمیوا بشه؛

 که حرف هاي تکراري ستین نیبه ا ازيیو ن میشناسیخوب م گرویتو همد منو

 ...میبزن

 که دخترتو خوشبخت کنه ، چون پسرم رو دمیاز طرف بهزاد بهت قول م من

 ....زنمیحرف ها رو بهت م نیکه دارم ا شناسمیم

 زدن و خدا رو شکر که گهیدوتا جووون حرف هاشون رو با هم د نیسري هم که ا اون

  ....مشکلي نداشتن چیه

 510صفحه  

 صحبت گهیو عقد و عروسي با هم د هیاگه اجازه بدي در مورد مهر خواستمیحاالم

 ...میبرسون گهیدوتا جوون رو به هم د نی؛تا هر چه زودتر ا میکن

 عرق سردي میشونیکرده بود و روي پ خیولي کل بدن من  زدیداشت حرف م عمو

 ....بود نشسته

 ...بود ایحالي که بهم دست داده بود برد نیا مسبب

 ...اصال رنگ به رو نداره دمینگاهي بهش انداختم که د نیخاطر هم به

 .... خواستیرو نم نیهم ایچشه؟؟ مگه برد گهید نی: ا دمیخودم پرس با

 ...داشته باشه تونهیني مرفتارا چه مع نیا پس

 رونیلحظه با صداي دست زدن جمع از اون حال ب هیکه  کردمیبهش نگاه م داشتم

 ...اومدم

 ... گفت کیعمو نگاهي به بهزاد کرد و بهش تبر زن

 .... گفتن گهیچي به همد نایمونده بودم که ا من

 ...شده بودم؛ که اصال حواسم بهشون نبود ایاونقده غرق برد چون



 

 : لحظه عمو گفت هیکه  کردمیبهشون نگاه م جيیبا گ تمداش

 بخونم تا تیي محرم غهیص هی نشونیتا موقع عروسي ب نیداداش؛ اگه اجازه بد خب

  ....و آمدشون مشکلي نداشته باشه رفت

 511صفحه  

 راحت باشن ؛ تا گهیماه با هم د هی نی؛ بزار تو ا هیعمو : آره ؛ اتفاقا فکر خوب زن

 ....ادین شیپ مشکلي

 ....؟؟؟؟يیییییبییچ

 ت؟؟؟یي محرم غهیص

 .....که انقدر زود حرفاشون رو زده بودن شدینم باورم

 شدن زوده ؛عمو اشاره اي به بهزاد کرد که غهیاومدم حرفي بزنم که حاال واسه ي ص تا

 ....کنه کیبهم نزد شتریب خودشو

 ...م کرد وکنارم نشستفرصتي بود ؛ فاصله اش رو با من ک نیکه منتظر همچ بهزاد

 ....خداااااااواااي

 داره با اخم دمیبا ناباوري به پرهام نگاه کردم که د کردم؛یداشتم سکته م گهید

 ....کنهیم نگاهم

 .... انداخته نیی؛ سرش رو پا دمینگاه کردم که د ایدادم و به برد ریینگاهم رو تغ عیسر

 ...از صورتش معلوم نبود چيیه اصال

 .....رو از دست دادم دمیکال ام گهید

  ...منو بهزاد اومدن شیو بابا از روي مبل بلند شدن و پ عمو

 512صفحه  

 بي رمقي به عمو انداختم که لبخند مهربوني بهم زد و شروع کردن به خوندن نگاه



 

 .....غهیص

 ...قلب من هم در حال شکستن بود خوندیهر کلمه اي که م با

 .....دمیشنیوشام مشکستنشو خودم داشتم با گ صداي

 ختهیرو خوند ؛سرم رو باال گرفتم که قطره هاي اشکم روي صورتم ر غهیعمو ص وقتي

 ...شد

 ....دستم رو باال اوردم و اشک صورتم رو پاک کردم تا کسي متوجه نشه عیسر

 ...حسي بهش نداشتم چیالکي الکي شدم زن بهزاد ؛ زن کسي که ه شدینم باورم

 ...نفر به خودم اومدم هیست زدن بلند خودم بودم که با د تو

 که با چشماي سرخ شده و رگ گردني که متورم دمیرو د ایرو که چرخوندم برد سرم

 ... زدیبود داشت محکم دست م شده

 بود که داشت حرصش رو خالي نیا هیشب شتریخوشحالي نبود...ب هیشب اصال

 ...کردیم

 ....گفتن بهمون کیتبر شروع کردن به دست زدن و ایبا دست زدن برد همه

 معذرت خواهي از خونه هیبا چهره اي درهم از روي مبل بلند شد و با  ایبرد ولي

  ....رفت رونیب

 513صفحه  

 160 پارت

 ایبرد

 ....کاري روندارم چیکه از صبح به شرکت اومدم؛ اصال حوصله ي ه امروز

 ...خواستم؛ تمام قردادهاي امروز رو کنسل کنه میاز منش حتي

 ...ایشده؛ فکر کردن به پر میریدرگ تمام



 

 ...شمیاز دوري عشقم ذره ذره آب م دارم

 ...شدینم ایوقت بهزاد عاشق پر چیه کاش

 ...دمیجنگیاي جاي بهزاد بود با تمام جونم واسه ي عشقم م گهیکس د اگه

 ...که سرنوشت با من و عشقم بازي کرد کارکنمیچ ولي

 ...مونهیتو دلم م ایحسرت پر شهیکه هم دونمیم نمیوا

 ...رسمیخودم هستم که اصال به خودم نم ریدرگ اونقد

 رونیبه خودم برسم از خونه ب نکهینبودم که محال بود بدون ا يیایهمون برد انگار

  ...امیب

 514صفحه  

 ...برداشتم و از روي صندلي بلند شدم زیرو از روي م سرم

 ایپر ادی کردمیرو که نگاه م بمونم؛ هر جا تونستمیجاا هم نم نیا گهید حتي

 ...فتادمیم

 ي خودش وونهیو با کاراي بچه گونش منو د ومدینم نجایکه ا يیموقع ها چه

 ...کردینم

 ...رفتیاز تنم در م میکل خستگ دمشیدیوقت که م هر

 ...حاال چي اما

 ..رو شکستم کشیبه شرکتم اومده بود ؛ دل کوچ ایبا تمام وقاحت اون روز که پر من

 ..رو پس زده بودم ؛ از خودم متنفر شدم ایپر نکهیاون روز بابت ا رچقد

 ...زدمیعاشقانه و با لذت بهش بوسه م شهیبا من بود؛ هم ایاون مدتي که پر تو

 خجالتي ليیکنه؛ ولي اون خ میهمراه دنیموقع بوس ایدوست داشتم که پر شهیهم

 ...حرف هااا بود نیاز ا تر



 

 شیپ خواستیبار م نیه بودم که خودش براي اولچقدر دلش رو شکست نیبب ولي

 ...بشه و منو ببوسه قدم

 بار اومد و روي پام نشست؛ ضربان قلبم داشت به شمارش مي نیبراي اول وقتي

  ....افتاد

 515صفحه  

 ...کرده بود وونمیعطر تنش د بوي

 نواو عیبهزاد افتادم و سر ادیلحظه  هیبشم ولي براي  مشیمونده بود که تسل کم

 ...زدم پسش

 در حق انتیخ هی نی؛ پس ا شدیداشت مال برادرم م گهیمال من نبود؛ د گهید ایپر

 ...بود بهزاد

 ....دونستینم نویکه ا ایپر ولي

 ....خودم خورد کرده بودم شیچي بود من اونو پ هر

 ... ناراحت شده بود ليیاز کارم خ نیخاطر هم به

 ...؛ من خودم داغون تر از اون بودم نبود که بد بود ایحال پر نیواقع ا در

 ..زنگ خورد میکه گوش کردمیبه گذشته ها فکر م نجوريیهم داشتم

 ...اوردم رونیسمت کتم که روي چوب لباسي بود رفتم و زود گوشي رو ب به

 ...ي بهزاد بود شماره

 ...بهش جواب مثبت داده بود ؛ خوشحال بود ایپر نکهیبابت ا چقدر

 هی شيیکه بهزاد گفت : خوشحال باش داري زن داداش دار م زرویچرا د دونمینم

 ...بغض کردم لحظه

  ...کردمیبار داشتم به بهزاد حسادت م نیاول براي



 

 516صفحه  

 ...تلفنش رو جواب بدم که گوشي قطع شد خواستمیم

 ؛ خودش دوباره تماس گرفت وازم خواست که امشب زود رمیاومدم شمارش رو بگ تا

 ..امیب

 ...تلفن رو قطع کردم امیزود ب کنمیسعي م نکهیا نباگفت

 161 پارت

 برم ولي مطمعن بودم که بهزاد ناراحت ناینداشتم امشب خونه ي عمو دوست

 ...شهیم

 رونیاز شرکت ب عیرو از روي چوب لباسي برداشتم و سر فمیکت و ک نیخاطر هم به

 ....زدم

 ...دادمپلي کردم و گوش  نیبرگشتن آهنگي رو توي ماش موقع

 ...که انگارحرفهاي د ل خود من بود خوندیقشنگ م اونقد

 ...آهنگ رو گوش دادم نین به خونه ؛چند باري آهنگ رو پلي کردم و هم دیرس تا

 ...رو پارک کردم و داخل خونه شدم نی؛ ماش دمیکه به جلوي در رس نیهم

  ...بازش کردم عیزنگ خونمون زده شد که سر دمیبه وسط سالن رس وقتي

 517صفحه  

 ...داخل خونه اومدن رونیو بابا به همراه باران از ب مامان

 ...دستشون بود لونیاومده بودن چون کلي نا دیکنم که از خر فکر

 ....مبل نشستم نیتر کیسردي بهشون دادم و روي نزد سالم

 ...کردیحال من رو درک نم شکيیخوشحال بودن؛ ه همشون

 ...رهیدوشي بگ هیشون رفت تا غر غر کنان به سمت اتاق بابا



 

 ...کردنیو باران با تمام ذوق لباساشون رو نگاه م مامان

 آماده میریم میجان ؛ ما دار ایي حواسم رو به اونا داده بودم که مامان گفت : برد همه

 ...بشه ری؛ تو هم پاشو پسرم ؛ نزار د میبش

 ....واسه ي مامان تکون دادم و از روي مبل بلند شدم سري

 ....قدم هاي شل به سمت پله ها رفتم با

 که دمیافتاد که اصال از مامان نپرس ادمیتازه  رفتمیجوري که از پله ها باال م نیهم

 کجاست؟؟؟ بهزاد

 ...نگاهي به اتاق بهزاد انداختم که درش بسته بود دم؛یبه اتاقم رس وقتي

  ...من و بهزاد درست روبه روي هم بود اتاق
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 ....و سرم رو بر گردوندم تا داخل اتاقم بشم دمیته دلم کش از آهي

 ...ستادمیداخل بشم با صداي بهزاد سرجام ا خواستمیکه م نیهم

 داداشت چطورشده؟؟؟؟ نیبب ای: سالم بر داداش خوش قول خودم؛؛؛بردبهزاد

 لحظه جااا خوردم ؛ چقدر خوشگل و هیبرگشتم و چشمم به بهزاد افتاد براي  وقتي

 ...شده بود پیت خوش

 ...چند ساعتي رو صرف خودش کرده بود هیبود که  معلوم

 ...بود دهیداشت رو پوش ديیبا کت و شلوار طوسي که خط هاي سف دیسف رهنیپ هی

 ...خوشگل درست کرده بود ليیکه خ موهاشم

 کیلبخند جذابي بهش زدم و خودم رو بهش نزد هیبهزاد تو اون وضع  دنید با

 ....کردم

 گفت: نگفتي؟؟؟چطور شدم؟؟؟ رفتیکه خنده از رو لباش نم بهزاد



 

 ...شدي پیخوشگل و خوشت شهیرو شونش گذاشتم وگفتم: مثل هم دستمو

 .... تشکري ازمن کردو گفت: ولي فکر نکنم به تو برسم بهزاد

 حرف نگاهي به من انداختو گفت : پس تو چرا هنوز آماده نشدي؟؟؟ نید ا بع

  ....برم آماده بشم به داخل اتاقم رفتم خوامیو م دمیستازه ر  نکهیگفتن ا با
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 رو کلمیتنم بود و ه پیکت و شلوار خوش دوخت که ک هیدوش گرفتم و  هی عیسر

 ...دمیپوش دادینشون م خوب

 نجوريیسري هم هم نیساده رفته بودم ا پینداشتم مثل اون سري که با ت دوست

 ....برم

 ....کنمیفکر کنه اصال به اون فکرنم ایکه پر دادمینشون م جوري هیخودم رو  دیبا من

 ...همشون آماده منتظر من هستن دمیرفتم که د نییپا عیآماده شدن سر بعداز

 کني؟؟؟یم کاریمعلومه دو ساعته داري چ ای: بردبهزاد

 (??انداخت کهی...)تشديیزود آماده م نقدیخواستگاري خودتم بود ا اگه

 ...فتهیدم که ساکت شه و راه بسرم بهش اشاره کر  با
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 ....میرفت نامونیو به سمت ماش میاومد رونیاز خونه ب همگي

 ...بابا اومدن نیو مامان و باران با ماش میخودمون رفت نیبهزاد با ماش منو

 ...دیبزرگ خر ليیدسته گل خ هیراه بهزاد نگه داشت و  وسط

  ...و به راهم ادامه دادم دمیه دلم کشخدااا...چقدر خوشحال بود...آهي از ت ااي
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 ...میدیرس نایاختالف جلوي در عمو نیبا چند م ههمون



 

 ...در باز شد دینکش هیکه به ثان میخونه رو زد زنگ

 ليیو به خودم قول دادم که خ دمیکه تو برم؛ دستي به کت و شلوارم کش نیاز ا قبل

 ...ون بدمرفتار کنم؛ و خودم رو مثال شاد نش عادي

 ...کردنیم يیبودن و بهمون خوش آمدگو ستادهیورود ما ؛ همگي جلوي در ا با

 ....سالم کوتاه اکتفا کرد هیپرهام فقط به  ولي

 ...خودم بود ریتقص دونستمیم خودم

 نیمنم بهتر از ا کردیرفتاري م نیهم؛ با باران ما همچ کيیاگه  دیبا پرهام بود؛شا حق

 ...رفتار کنم تونستمینم

 ...به اطراف انداختم نگاهي

 ...نبود ایاز پر خبري

 توي دستش گرفته بود که پرهام جلو اومد و دست گل نجوريیدست گل رو هم بهزاد

 ...از دستش گرفت رو

 ...کردم بهزاد کمي دلخورشد احساس

 ...میو نشست میتعارف عمو و زن عمو همگي به سمت مبل ها رفت با

  آشنااا اومد هیلحظه بوي عطر  هیکه  انداخته بودم نییرو پا سرم
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 دیلباس خوشگل سف هی دمیافتاد که د ایسرم رو بلند کردم که چشمم به پر عیسر

 بود دهیپوش

 ...بهم نگاه کرد رهیلبخندي زدم که خ دنشیبا د ناخواسته

 ...بود ؛ معلوم بود که اظطراب داره دهیخوشگل شده بود؛ ولي کمي رنگش پر چقدر

 گفتم و واسش آرزوي خوشبختي کردم که پرهام حسابي با حرفش کیتبر شبه



 

 ..رو گرفت حالم

 ؛ سعي فتادیبه من م ایهر سري که نگاه پر میاون دو ساعتي که اون جا بود تو

 ...که خودم رو شاد نشون بدم کردمیم

 ...که چقدر از تو داغون بودم دونهیخدا م ولي

 ...گرفتیم شیقلبم داشت آت دمیدیرو کنار بهزاد م ایبار که پر هر

 انداختم ؛ تا عشقم رو نییکنم سرم رو پا تیاذ نیاز ا شتریخودم رو ب خواستمینم

 ...نمینب گهید کيی کنار

 کاري بکني چیو تو نتوني ه رنیسخت بود که عشقت رو ازت بگ ليیخ

 انداختم ایخورده حرف زدن در مورد عقد و عروسي نگاهي به پر هیاز  بعد

 رنگ به رو نداشت ؛ مگه خودش بهزاد رو قبول نکرده بود ؛ پس چرا داشت اصال

  ...کردیرفتار م نجوريیا
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 ....بود ااایپر شیفکرو ذکرم پ تمام

 نشسته و بابا ایپر کیبهزاد نزد دمیلحظه د هیچه جوري گذشت که  دمینفهم اصال

 ....خونهیدوتا شون م نیب تیي محرم غهیص داره

 ....واااي

 ...شدیداشت همه چي تموم م گهید

 ..سوختمیدرون داشتم م از

 .. ..ومدیقلبم داشت از جاش در م شدیاي م گهیداشت ماله کسه د ایپر نکهیا فکر

 ....کنم کاریچ دونستمینم اصال

 ... کار انجام بشه نیبزنم و نزارم که ا ادیبا تمام وجود فر خواستمیم



 

 ...لمس روي مبل نشستم نجوريیهم دمیوقتي چهره ي شاد بهزاد رو د ولي

 شروع کردم به دست زدن ؛؛با ضربه هاي محکمي که به دستم غهیاز خوندن ص بعد

 ...کردمی؛ داشتم حرصم رو خالي م زدمیم

 نگاه ها مال من نیا گهیباور کنم که د تونستمی؛ نم کردیداشت نگاهم م ایپر

 ...ستین

 ...زدم رونیشدم و از خونه بمعذرت خواهي بلند  هیاز اون جا با  عیسر

 ...شدم و با سرعت از اونجااا دور شدم نیسوار ماش زود

  ...رو دوباره پلي کردم دادمیرو که موقع برگشتن از شرکت گوش م آهنگي
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 نیدستام رو محکم روي فرمون ماش تیواز اعصبان روندمیرو م نیتمام سرعت ماش با

 ...دمیکشیم ادیو از ته دل فر کوبوندمیم

 ...اوردمیطاقت ن گهید

 .شکست دفعهی اوردیکه تو گلوم فشار م بغضي

 ...: ......خداااااااا..... چراااااامندمیتموم قدرت نعره کش وبا

 .........بهزادچراااااااا

 .......رفت میرفت.....زندگ عشقم

 ....شدیم ختهیاشک منم به پهناي صورت ر خوندیهر کلمه اي که آهنگ م با

 ....دمیبودم؛ فقط خودم روي جلوي در خونه مون د تیچقدر تو اون وضع دونمینم

 ...شدم و به سمت خونه رفتم ادهیپ عیسر

 ....برنگشته بودن چکدومیه هنوز

 ... داخل اتاقم شدم وقتي



 

 ...دمیلرزیداشتم م تیاعصبان از

 کنم؟؟؟ کاریچ دونستمینم

 لباسام رو تو تیفتاد با تموم اعصبانانداختم ؛ تا چشمم به لباسام ا نهیبه آ نگاهي

  ...روبه روم زدم نهیپاره کردم و مشت محکمي به آ تنم
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 ومدیکردم و هر چي که جلوي دستم م نیهاي دروار رو پخش زم لیوسا کل

 ...شکستمیم

 ...دمیکردم که بي جون به سمت تختم رفتم و روش دراز کش ادیدادو فر اونقد

 ...جلوي چشمام اومد ایبستم ، پرکه چشمام رو  نیهم

 ...عوضي در حقش نامردي کردم من

 ...اونو از خودم رنجوندم من

 ...اونو پسش زدم من

 ....شد ختهیاشکي از گوشه ي چشمم ر دوباره

 ...شده بود ختهیبه کل بهم ر اتاق

 ....رو توي بالش کردم و سعي کردم کمي آروم باشم سرم

 ....نمیعشقم رو کنار برادرم بب تونستمیچه طوري م...من حاال تونستمیمگه م ولي

 ...سخت باشه نقدریا کردمینم فکر

 .....کردم ...لعنت به خودم خودم

 فشارم نکهیا ایاز دست رفته بود  میبود که انرژ ادمیهاي ز ادیاز دادو فر دونمینم

  .....دمینفهم چيیه گهیلحظه چشمام گرم شد و د هیبود؛ چون براي  افتاده

 525فحه ص 
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 ایپر

 ....گذرهیهفته م کیاون موقعي که با بهزاد نامزد شدم ؛  از

 ....اوردمی) نه( م میبر گفتیمدت به هر بهونه اي که بود؛هر جا که بهزاد م نیا تو

 ...رو نداشتم رونیکه باهاش برم ب نیعالقه اي به ا چیه اصال

 ...میعروسي بر دیاي خرتا باهم بر  اد؛یب نجایامروز قرار بود به ا ولي

 با بهزاد ازدواج کنم و با هم گه؛یهفته ي د 3که قراره  شدیمن هنوز هم باورم نم اما

 ...میسقف زندگي کن کی ریز

 تا باهم براي امیب رونینشسته و منتظره منه که از اتاق ب يیرایبهزاد اومده تو پذ االنم

 ...میکردن عروسي بر دیخر

 ؛تو دلم خدا خدا کردمیته بودم؛ با اظطراب به در نگاه مکه تو اتاق نشس نجوريیهم

 بودم... نگاهم به در بود که در اتاقم به الیخوش خ ليیکه بهزاد بره ؛ ولي خ کردمیم

 ..دراومد صدا

 کي نمیدر رفتم ؛ گوشم رو به در چسبوندم تا بب کیرو ي تخت بلند شدم و نزد از

  ...دره پشتت
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 درو باز شهیم ایگذاشتم صداي بهزاد اومد که گفت:منم پر که گوشم رو نیهم

 کني؟؟؟

 ... ختیصداي بهزاد هوري دلم ر دنیشن با

 ... بهزاد رو پشت در نگه دارم تونستمینم

 ...و در رو باز کردم دمیدستي به سرو وضعم کش عیسر نیخاطر هم به



 

 داده هیچوبه در تک به چار نهیکه دست به س دمیکه درو باز کردم ؛ بهزاد رو د نیهم

 ...کردیو داشت با لبخند منو نگاه م بود

 ..داخل؛ به سمت تختم رفتم و روش نشستم ادیبهش تعارف کنم ب نکهیا بدون

 تو قهیچند دق هی... کردمیانداختم و داشتم با انگشتاي دستم بازي م نییرو پا سرم

 ...حال موندم ولي سرم رو بلند نکردم همون

 ...ومدینم يیصدا چیه

 ...خنده روي لبم اومد هیلحظه بعد از مدت ها  هیکنم بهزاد رفته بود؛ واسه ي  فکر

 ...صحنه ي رو بروم فکر کنم سکته ي ناقص رو زدم دنیرو که بلند کردم با د سرم

 بود و با چشم هاي درشت شده ستادهیا نهیجلوي در؛ دست به س نجوريیهم بهزاد

  ...کردیم نگاهم
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 پام علف سبز ریداخل؛ ز امیتعارف کني ب خوايیزورکي بهش زدم که گفت : نم لبخند

 ...شد

 بودم؛ دهیکارم از بهزاد خجالت کش نیبابت ا چقدر

 امی.....اجازه هست باااااااایتو که ؛ با تحکم گفت :پر ایبهش بگم ب خواستمیم

 ... دااااااخل

 حواسم نبود )الکي( نیببخشتو... ایسرم رو تکون دادم و گفتم : آره بهزادب عیسر

 ...حرف من بهزاد داخل اتاق شد و در؛ رو هم پشت سرش بست با

 ...چرااا در رو بست نیخدااااا...ا اااای

 ..اومد و کنارم روي تخت نشست دمیدهنم رو به زور قورت دادم که د آب

 ....نشستن بهزاد تو کنارم؛ کمي ازش فاصله گرفتم با



 

 ...ناراحت شدکارم  نیکردم از ا احساس

 ...شد کیکرد و دوباره فاصله اش رو با من پر کرد و بهم نزد فيیاخم ظر چون

 و هي اون فاصله رفتمی؛هي من عقب م نیبه خاطر هم نهیبش شمینداشتم پ دوست

 ....کردیپر م رو

  ....که آخر من عصباني شدم و از روي تخت بلند شدم میکار رو کرد نیا اونقد

 528صفحه  
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 لپ تابم برم ؛ بهزاد هم بلند شد و روبروي من زیکه خواستم به طرف م نیهم

 ....ستادیا

 رفتارام نیا لیو داره با نگاهش دل ستادهیجلوم ا تیبا جد دمینگاه کردم که د بهش

 ...پرسهیاز من م رو

 ...زدمیحرفي نم چیو ه کردمیبهش نگاه م نجوريیهم

 :فتسکوت کردم که باالخره خودش گ اونقد

 .... کنيیبدونم چرا داري از من فرار م شهی؛ م ایپر

 ليی؛آخه خ نمیکم گرمم بود خواستم اون ور بش هی: من فرار نکردم فقط  ایپر

 )دروغگوآره جون عمت..(مییگرما

 :شد و گفت طونیحرف من بهزاد چشماش ش نیا با

 ...آرررهيیییی....پس تو هم گرماععهههههههه

 ....میکنینم تیاذ گرویهمد ادی؛ز میرخوبه باهم تفاهم دا پس

 ...بشر چقدر پرو بود نیخدا ...ا اااي

  ?? کردیکاراي خاک برسري م نجااایاالن ا نیهم کرديیم ولش
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 دست پا نیبهش پشت کنم که مثل ا خواستمیحرص به عقب هولش دادم و م از

 ت من روهم گرفتدس فتادیتعادلش رو از دست داد ووقتي داشت به عقب م ایچلفت

 ...دیبا خودش کش و

 .....بوووووومممممممم

 ...... خدااااا اي

 ....شکست دماغم

 ..ي بهزاد خورده بود نهیو دماغ من محکم به س میدومون روي تخت افتاده بود هر

 جلوي اهیلحظه دوتا چشم س هیجلوي دماغم گرفتم و سرم رو بلند کردم که  دستمو

 ....دمید چشمام

 ؛ چقدر چشماش خوشگل بود؛ آدم کردمیبه چشماي بهزاد نگاه م نجوريیهم داشتم

 ...کردیغرق م شیاهیتوي س رو

 : نگاه کردم که بهزاد دستشو جلوي صورتم تکون دادو با خنده گفت اونقد

 ....زززززیعز يیاااااایدر پري

 ....خوبه جاتون

 ...نیپاش نییخواینم

 بهزاد رو تخت دمینداختم که دنگاهي به خودمون ا عیحرف بهزاد سر نیا با

  ...دمیو منم روش خواب افتاده
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 ..لحظه ي سرخ شدم هیخجالت واسه ي  از

 دستش رو دور کمرم انداخت و گفت عیبلند بشم که بهزاد سر خواستمیم



 

: 

 .......خانوووم بودي حاال کجااااا

 جات بده؟؟؟ مگه

 ...دمیاش بردم و محکم کشحرفش عصباني شدم و دستمو به سمت موه نیا از

 ...: آي آي....رواني ول کن موهامووو بهزاد

 ....اااایکنیدستي دستي شوهر خودتو کچل م داري

 ...وردیچرا کم نم نیخداااا...ا اي

 گذاشتم و هر چي زور داشتم نشیبدجنسي بهش زدم و دو تا دستمو روي س لبخند

 .....فشار اوردم بهش

 نیگرفت و ا رشیچرخ زد و منو ز هی عیردش گرفت و سرد نکهیکار من مثل ا نیا با

 ...دیاون روي من خواب بار

 تمام وزنش رو؛ روي من ننداخته بود حالت چهار دست و پا بدن منو قفل کرده ولي

 ...بود

 هم نبود و الشیخ نیولي اون ع دم؛یخجالت کش ليیبهزاد؛ خ ادیي ز کینزد نیا از

 ...کردیعادي رفتار م ليیخ

  ..خوردیشده بود ونفساي گرمش ؛توي صورتم م رهیتوي چشمام خ ورينجیهم

 531صفحه  

 ...حال رو دوست نداشتم نیا اصال

 همیکارش تنب نیانگار که داشت با ا اورد؛یم نییسرش رو لحظه به لحظه پا بهزاد

 ....کردیم

 ....که فاصلش باهام کمتر شد گفتم : نههههههه نیهم



 

 ....گفتي ری...د زمیعز شهیو گفت : نماون لبخند بدجنسي زد  ولي

 ...کردمیکنم ؛ با چشماي گرد شده نگاهش م کاریچ دونستمینم

 بهزاد ؛ کنمیمظلوم کردمو گفتم : خواهش م تیخودم رو بي نها نیخاطر هم به

 ...نکن

 : از روم بلند شد و گفت عیگذاشته بود چون سر ریکه حرفم تاث انگار

 ...باش طنتاتیمواظب ش ؛ ستمیمهربون ن نقدیا شهیهم

 .....ایزود آماده شو ب نییپا رمیدارم م االنم

 ....شده رمونیاندازه ي کافي د به

 مثل بچه هاي حرف گوش کن؛ سرم رو واسش تکون دادم که لبخندي بهم زد عیسر

  ...رفت رونیاتاق ب واز

 532صفحه  

 165 پارت

 ....مت کمدم رفتماومدم و به س نییاز روي تخت پا عیرفتن بهزاد سر با

 .....اوفففف

 ..بهزاد عجب آدمي بودااااا نیا

 ??...پرو بود؛کم مونده بود بوسم کنه ليیخ

 ...هفته بود که نامزدش شده بودم؛ خدا بعد از عروسي به دادم برسه کیتازه  هنوز

 ?? ...بهزاد هر چي فوش بلد بودم دادم يیپرو نیدلم به ا تو

 شیمشکي زدم ...و بدون آرا پیت هی عی؛سر پوشمیم متوجه کنم چي دار  نکهیا بدون

 ...رفتم يیرایاومدم و به سمت پذ رونیاتاق ب از

 : بهم انداخت و با پوزخند گفت قيیشدم بهزاد نگاه دق يیرایکه وارد پذ نیهم



 

 ....ااااایپر

 ...ديیسر تا پا مشکي پوش چرا

 ...عروسي هاااا دیخر میریم میدار مثال

 : کم جوني بهش زدمو گفتماجبار لبخند  به

 ...من؛ تو چه لباسي راحت باشم نکهیمهم ا خوب

  ...برم عوض کنم تونمیم ادیراحتترم؛ اگه به دلت بد م نایبا ا من

 533صفحه  

 .....حرف من بهزاد به سمتم اومد و دستمو توي دستش گرفت نیا با

 : مهربوني بهم انداختو گفت تگاه

 ....زمینداره عز اشکالي

 ...شده رمونیکه حسابي د میمهمتره ؛ االنم بزن برررر زيیتو براي من از هر چ تيراح

 ...گرفته بود کمي معذب شدم نایکه دستمو جلوي مامان ا نیا از

 میدست تو دست هم ؛ از مامان خداحافظي کرد يیواسش تکون دادم و دوتا سري

 ...میشد دیراهي خر و

 ...میتوي راه بود نیم20 حدود

 ه چقدر توي راه بهزاد سرخوش بود و با آهنگي که گذاشته بود همش لبک بماند

 ...کردیم خوني

 ...شد میلحظه بهش حسود هی؛ کردمیبهش نگاه م داشتم

 ...بود خوشحال بود دهیکه به عشقش رس نیاز ا چقدر

 ....جوري که تو فکر بهزاد بودم سقلمه اي به پهلوم خورد نیهم

 :صباني شدم و با اخم بهش نگاه کردم که گفتکار بهزاد ع نیلحظه از ا هی



 

  ...منو بخوررررر ایخوب...ب ههههیچ

 534صفحه  

 ...متوجه نشدي کنمیدارم صدات م دوساعته

 ....تو خوردن داره هاااااااان هیبود گفتم : آخه چ میشونیاخمي که روي پ با

 حسابي سوژهچه حرفي بود که بهش زدي ...االن  نیا ااا؛یوااااي خاک تو سرت پر)

 (شيیم

 :گفت دویسرخوش خند بهزاد

 ...ااااااستینجوری....اععهههههههه

 ...؟؟؟هیکجام خوردن بگم

 ....خودم بود ریوااي ؛ تقص اي

 ...کردم نیي ماش گهیبهش گفتم و سرم رو سمت د يیلب پرو ریز

 گفته نشد؛ فقط صداي آهنگ بود نمونیحرفي ب گهی؛ د میموقعي که به پاساژ برس تا

 ....شکستیرو م نمونیسکو ت ب که

 ....کردمیداشتم فکر م ایکه با برد يیو من لحظه به لحظه به خاطره ها خوندیم آهنگ

 به سمت بهزاد عیتوي خودم بودم که دوباره با ضربه اي که به پهلوم خورد سر اونقد

  .... برگشتم

 535صفحه  

 میدستاشو به حالت تسلچهره ي عصبي من ؛ خنده ي بلندي کرد و  دنیبا د بهزاد

 :برد و گفت باال

 ...زمیعز شرمنده

 ...رفتار رو بکنم نیتو فکر بري ؛ مجبورم ا نجوريیوقت بخواي ا هر



 

 من باشه..)اعتماد به سقف( شیهمه ي فکرو ذهنت پ دیبا من هستي با وقتي

 ....شوووو ادهیزود باش پ االنم

 نیبراش تکون دادم و از ماش بهش گفتم و سري از تاسف يیدلم )نهههه( بابا توي

 ....شدم ادهیپ

 ....به سمتم اومد و دستمو توي دستاش گرفت نیبعد از قفل کردن ماش بهزاد

 ...بشه کیبهم نزد نقدیچرا دوست نداشتم ا دونمینم

 ....حسي بهش نداشتم چیه اصال

 ...میاز کمي قدم زدن؛با هم داخل پاساژ شد بعد
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 536صفحه  

 کردن دیذوقي واسه ي خر چی؛ ولي من ه میاعتي رو توي پاساژ گشتس کی حدود

 ...نداشتم

 ...کردمیبي تفاوت بهشون نگاه م ليیخ میگذشتیجلوي هر مغازه اي که م از

 چیه ومدمیم ایکه با برد يیکردن عالقه داشتم؛مخصوصا وقتا دیبه خر ليیخ قبلنا

 ...گشتمیدست خالي به خونه برنم وقت

 ....بابا ااااي

 ....ایبهت برد لعنت

 ....توعه رهیفکرم درگ همش

 : لحظه به خودن تشر زدمو گفتم هی

 ....ایبرد کوفت

 ...کني سشیبه اون نامرد فکر کني و همش اونو با بهزاد مقا گهینداري د حق



 

 ...که لنگه نداره هینامرد هی اون

 .... اون کني ریکه فکرتو درگ ستیاالن بهزاد شوهرته؛درست ن گهید

 ...بودم که با صداي خسته ي بهزاد به خودم اومدم ریخودم درگ اب

 ....ااااااای: پربهزاد

 ...میچرخیالکي م میرو نداري؛ همش دار زيیکردن چ دیقصد خر نکهیا مثل

  ....لحظه دلم به حالش سوخت هیبا بهزاد بود؛ حق

 537صفحه  

 ....نداشت ريیکه تقص اون

 و با خودش به سمت طال فروشي دیستمو کشد هویبهش بگم که  زيیچ خواستمیم

 ...برد

 با صاحب مغازه سالمو احوال پرسي گرمي کردو میکه داخل طال فروشي شد نیهم

 :گفت

 ... صاحب مغازهمینگاهي بهش بنداز هیتا  دیاریحلقه هاي ازدواجتون رو ب شهیم

 ....گفت و انواع حلقه ها رو برامون اورد چشمي

 :و گفت دیت من کشحلقه ها رو به سم بهزاد

 پسندي؟؟؟یانتخاب کن ؛ کدومو م زمیعز خوب

 جفت حلقه ي هیبه خرج بدم نگاهي به حلقه ها انداختم و  تيیحساس نکهیا بدون

 ....رو انتخاب کردم ساده

 چطوره؟؟؟ نیبه بهزاد گفتم : ا رو

 ..زمیعز هیزدو گفت : عاااااال تیلبخندي از سر رضا بهزاد

 ...اي قهیخوش سل ليیخ



 

  ( اي به خرج نداده بودم قهیکي بود؛ من که سل گهید نیاوووفففف....ا)

 538صفحه  

 ....میداریرو برم نایبه صاحب مغازه گفت : بي زحمت هم رو

 ....ي خو د بهزاد بود برداشتم قهیخوشگل هم که سل سیسرو هیاصرار بهزاد ؛  به

 دهامونیي خر هیت بقوبه سم میاومد رونیاز حساب کردن طالها از مغازه ب بعد

 ...میرفت

 ...میکرد دیو کلي خر میدوساعتي رو توي پاساژ گشت حدود

 ...خسته شده بودم حسابي

 رو به بهزاد کردمو گفتم نیبه خاطر هم د؛یخریبرام م ومدیهر چي که جلوش م بهزاد

 : 

 ....بهزاد گهید بسه

 ...ديیم خرهمه لباس ندارم ؛ تا االن هم کلي لباس برا نیبه ا ازيین من

 :خنده اي کردو گفت بهزاد

 ....ااااایپر ااااااایتنبل ليیخ

 چيیوگرنه که ه ديیچند تا دونه لباس رو هم به اصرار من خر نیحاال ا خوبه

 !!!! ديیخرینم

 ...کجاي کاري خانوومممم حاال

  ??....مونده دیقسمت مهم خر هنوز

 539صفحه  

 ....افتادهیاز قلم ن زيیچتعجب نگاهش کردمو گفتم : به نظر من  با

 !!!..ديیجز لباس عروس همه چي واسم خر به



 

 : نگاهم کردو گفت طنتیبا ش بهزاد

 ...بابااااا خوشگلم اي

 ...ديیکه هنوز لباس شب نخر تو

 ....االن گفته باشم دوست دارم هرشب برام لباس شب بپوشي از

 : چشماي گرد شده نگاهي بهش انداختمو گفتم با

 ??!!!ي؟؟؟؟نهههههههههیییییییییییچ

 ??قه قه اي سر دادو گفت: بلههههه بهزاد

 ...رومو ازش برگردوندم و از کنارش رد شدم باحرص

 : که گفت دمیرو از پشت سرم شن صداش

 ....ااااااایپر عههههههههه

 ....گهینکن د تیاذ

 مونوه میبر ایخوشگله ؛ ب ليیکه خ دمیلباس شب قرمز د هیچند تا مغازه باالتر  من

  ...میبخر

 540صفحه  

 تو واقعا عنيیو به سمتش برگشتمو با تعجب گفتم :  ستادمیلحظه سر جام ا هی

 نگاه کردي؟؟؟ بهش

 : خنده اي کرد و گفت بهزاد

 ...کجاي کاري خوشگلم حاال

 ??....تو رو هم توي اون لباس تصور کردم حتي

 ......پروووووو واااااااي

 ...بهزااااد يیییییپرو للللللليیتم : خمحکمي به بازوش زدمو گف مشت



 

 :دگفتیخندیدر حالي که م بهزاد

 ....زمیعز بله

 ...دونمیم خودم

 ...و به سمت مغازه برد دیدستمو کش بعد

 ....دیبه زور برام اون لباس شب قرمز رو خر دنیاز کلي خجالت کش بعد

 ...میو راهي شد میرفت نیبا هم به سمت ماش میرو کرد دامونیتموم خر نکهیاز ا بعد
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 541صفحه  

 که گوشي بهزاد زنگ میرفتیبه سمت خونه م میو داشت مینشسته بود نیماش تو

 ...خورد

 ....گوشي رو از روي داشبورت برداشت و نگاهي بهش انداخت عیسر

 ...لبخندي که روي صورتش اومده بود گفت: مامانه با

 ..دگوشي رو به سمت گوشش برد و جواب دا فوري

 .: جااانم مامانبهزاد

 ....قربونت برم سالم

 ...خونشون برمیرو م ایتموم شده ؛ االنم دارم پر میکرد دیخر آره

 ....واقعاااا..مامان جونخخخخخ

 ....نااااایدرد نکنه؛ حسابي تو زحمت افتاد دستتون

 ...گمیبهش م باش

 ...فدات شم خداحافظ نه

 : رومو به سمتش کردمو گفتمبهزاد گوشي رو قطع کرد  نکهیاز ا بعد



 

 شده؟؟؟ زيیچ

  :لبخند خوشگلي زد و گفت بهزاد

 542صفحه  

 ..؛ مامان بود ؛ شام گذاشته بود زمیعز نه

 ...خونمون ارمیعروس گلشم با خودم ب گفت

 ...حرف بهزاد انگار که راه تنفسم به کل بسته شد نیا با

 ....خداااا ااااي

 ....کنم کاریچ حاال

 ....برم اونجاااا ونمتیچطور م من

 ...هم اونجاااست ایکه عشقم برد يیجا اونم

 چي ؟؟؟؟ اونم

 ...عنوان عروس خونشون به

 ... واااي

 ..رو ندارم ایحال روبه رو شدن با برد اصال

 لبخند زورکي کنه؛یبهزاد داره مو شکافانه نگاهم م دمیلحظه به خودم اومدم که د هی

 : زدمو گفتم بهش

 ....درد نکنه دستش

 زن عموو؟؟ دهیزحمت کش چرا

 ...زيیتو واسه ي همه ي ما عز زم؛ی:چه زحمتي عزبهزاد

  ..که چقدر مامان و بابا دوست دارن دونيینم

 543صفحه  



 

 ....دوسشون دارم ليیخ نطور؛یآرومي سري واسش تکون دادم و گفتم :منم هم به

 نیي ماش شهیبه سمت شاظطرابي که به جونم افتاده بود؛ رومو ازش برگردوندم و  با

 ...کردم

 ....که همه ي آدماش در حال رفت و آمد بودن چشم دوختم ابونيیبه خ و

 ....اوفففف

 کنم؟؟؟ کاریچ دیبا حاال

 ...و بي تفاوت باشم نمیرو بب ایبرد تونستمیم مگه

 ...تونستمینشون بدم نم الیخیخودم رو بد و ب خواستمیچقدر که م هر

 ...میدیرس ناایي در خونه ي عموبه جلو نیاز چند م بعد

 ...میشدم و به سمت خونه رفت ادهیپ نیهمراه بهزاد از توي ماش به

 به سمت ما يیداخل شدن ما به خونه؛ زن عمو با ؛ باران براي خوش آمدگو با

 .....اومدن

 ...عمو گرم بغلم کردو گفت : خوش اومدي دختر گلم زن

  : تحرف زن عمو ؛ باران با خنده گف نیا با

 544صفحه  

 .......مامانعهههههه

 ....فقط منم دخترتون

 ....هااااااا شهیم میحسود داره

 تو رو ادیب خوادی؛ بدبخت اوني که م کنيیتو به چي حسودي نم دونمی: من نم بهزاد

 ...رهیبگ

 : مشتي به بازوي بهزاد زد و گفت باران



 

 .....که داداش واقعاااااااا

 ...کنيیاري م؛ داري از زنت طرفد االن

 ....: پس چي بهزاد

 ....ضمن ؛ شما هم نگووووو زنت در

 ...عشقممم بگو

 ??دمی؛ کمي خجالت کش زدیبي پروا حرف م نایجلوي زن عمو نقدیکه بهزاد ا نیا از

 چشم غره اي بهش رفت و به سمت من اومد و گرم بغلم کرد گفت:شوخي باران

 ...يییگلم ؛ خوش اومد کنمیم

 ....میرفت منیعمو همگي به سمت نشتعارف زن  با
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 545صفحه  

 ...بود دهیخورد که روي مبل دراز کش ایچشمم به برد نمیبش خواستمیکه م نیهم

 ما به آرومي از روي مبل بلند شد و با چهره اي ناراحت گفت: سالم دنیبا د ایبرد

 ...نیخوش اومد...

 :دستپاچه شدم و با تته پته گفتمبودم ؛ کمي  دهیرو اونجور د ایکه برد نیا از

 ...ممنون ليی...ساالام... خس

 وقت روز نیانداخت و گفت : چه عجب داداش ....ا ایبه برد قيینگاه دق بهزاد

 ...کردي لیرو تعط شرکتت

 ....:حالم خوش نبودایبرد

 ...سرماا خوردم نکهیا مثل

 ...گي نداشتمبا آژانس اومدم؛حوصله ي رانند ومدمیخودمم ن نیبا ماش تازه



 

 ...لحظه نگرانش شدم هی؛  ایاون حال برد دنید با

 ... تونستمیولي نم نمیبش ششیبرم پ خواستمیم

 خودم رو عروس اون فرض شهینباشم؛ هم ایروز مال برد هیکه  کردمیفکر نم اصال

 ....نه بهزاددد کردمیم

 ...کرد ایبرد کیکه بهزاد از جلوم رد شد و خودشو نزد کردمیبهش نگاه م داشتم

  : گذاشتو گفت ایبرد شونيیرو ؛ روي پ دستش

 546صفحه  

 ......؛ بلند شو تا ببرمت دکتر ستیخوش ن ادیحالت ز اگه

 با صداي خسته اي گفت : نه خوبم ؛ لزومي نداره؛ استراحت کنم خوب ایبرد

 ...شمیم

 :گفت دیسري واسش تکون داد و به سمت من چرخ بهزاد

 .....زمیعز خوب

 ...که حتما خسته شدي دونمیگشتي ؛ م ليیخ امروز

 ...میباال تو اتا ق من کمي استراحت کن میبر ایب

 ....انداختم نییو سرم رو پا دمیحرف بهزاد حسابي خجالت کش نیا با

 ...حرف ها بزنه نیاز ا ایبرد شینداشتم پ دوست

 ....راحت بودم ليیخ ایزماني من با برد هیچي بود؛  هر

 باال تا کمي استراحت دیبودکه زن عمو گفت : آره مادر؛ بر نییپاسرم  نجوريیهم

 ...کنمیموقع شام صداتون م د؛یکن

  ....حسابي صورتش سرخ شده دمیانداختم که د ایرو بلند کردم و نگاهي به برد سرم

 547صفحه  



 

 : بود و حسابي جذابش کرده بود رو به مامانش گفت شیشونیاخمي که روي پ با

 اتاقم؛ تا کمي استراحت کنم... لطفا واسه ي شام صداام رمیارم ممنم د مامان

 ...دینکن

 سوپ خوشمزه گذاشتم هیبا حالت لوسي گفت: عههههههه داداش ؛ واست  باران

 ...بخوري ايیب دیبا

 : گفت دویبه سمت باران رفت و لپشو کش ایبرد

 ....ااااامیخواهرر کوچولووو؛ م باش

 : شد و گفت کمیهزاد نزدکه ب کردمینگاهشون م داشتم

 ....بانوووو خوب

 ...گهید میماهم بر ایب

 ...که حسابي خسته ام من

 ....که اجازه بده حرفي بزنم دستم رو گرفت و به سمت پله هااا برد بدون

 رو هم از پشت سرم ایحضور باال اومدن برد رفتمیکه پله ها رو باال م نجوريیهم

 ....کردمیم احساس

 ...م واسش سوختلحظه دل هی واسه

 ....بود حالیب ليیخ

  ... نمشیبب تیدوست نداشتم تو اون وضع اصال
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 گفت:بفرماااااااا...بانووووووو کردیحالي که بهزاد در اتاقش رو برام باز م در

 داره با حالت عصبي نگاهمون ایبرد دمینگاهي به پشت سرم انداختم که د برگشتم

 ...کنهیم



 

 که رگ هاي شدیم دهیدستشو مشت کرده بود و به وضوح د تیشدت عصبان از

 ...حسابي باد کرده گردنش

 ...کردیم نجوريیچراااا داشت ا نی؛ا کردمیبا تعجب بهش نگاه م داشتم

 گرفتم و داخل اتاق شدم که ایرومو از برد دمیي بهزاد رو به خودم د رهینگاه خ وقتي

 ...ت قفل کردسر من بهزاد هم داخل شد و درو هم از پش پشت

 ایصداي بهم خوردن در اتاق برد رفتمیدر حالي که به سمت تخت بهزاد م 169 پارت

 ... شد بلند

 ...دیدر؛رو محکم بست که احساس کردم سقف خونه لرز اونقد

 ... .... خوبه؛ حقش بود هه

 ... ناراحت بشه بزار

 .....همون کاري رو باهاش بکنم که اون در حق من کرد خوامیم

 :شد و دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت کیفکر بودم که بهزاد از پشت بهم نزد تو

  ..باز که تو افق محو شدي خانمم
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 ... شدمیم تیاذ شدیم کیبي پروا بهم نزد نقدریبهزاد ؛ا نکهیا از

 :دستهاشو از دور کمرم باز کردمو گفتم آروم

 ... خسته ام ليیبهزاد ، خ کنمیم خواهش

 ...کمي استراحت کنم خواامیجازه بدي ما اگه

 :سردي من جا خورده بود گفت نیکه انگار از ا بهزاد

 در بري ؛ تو اول آخر مال تتیمسئول ریکه نمي توني از من فرار بکني واز ز شهیهم

 ....خودمي



 

 ...دیروکش مینیحرف چشمکي بهم زد وآرام با دوتا انگشتش نوک ب نیا بعد

 ....هزاد موندملحظه تو شک حرفاي ب هی

 ...پسش بزنم خواستمیبا بهزاد بود تا کي م حق

 .. شوهر من بود گهید اون

 .... به خواسته ي خودم به اون جواب مثبت داده بودم من

 ...کردم ولي بازم در قبالش مسئول بودم نکارویکه از رو لج و لجبازي ا درسته

  ..... اومدم شده بود به خودم دهیچیصداي آب حموم که توي اتاق پ با
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 .......بازم با رفتنم تو فکر ؛از اطرافم غافل شده بودماه

 .... ستیبهزاد ن دمیبه دور برم انداختم که د نگاهي

 ...رهیرفته بود دوش بگ حتما

 ... و مانتوم رو از توي تنم در اوردم دمیرو مناسب د فرصت

 ....شدم روش ولوو ادیسمت تخت بهزاد رفتم؛ واز خستگي ز به

 ....به خواب رفتم قهیچشمام رو بستم که کم کم گرم شد و بعد از چند دق آروم

 ...کنهیداره موهاي بلندم رو نوازش م کيیخواب ناز بودم که احساس کردم  توي

 شدم و به سرعت چشمام رو باز کردم که با چهره ي مهربون بهزاد اریلحظه هش هی

 ...رو شدم روبه

 :گفت کردیگونه ام رو نوازش م جوري که نیهم بهزاد

 ... بشي داریب خوايینم خانمم

 ...شامه هاااا موقع

 ...منتظر تو هستن همه



 

 بي حالي سرم رو از روي بالش برداشتم و کشو قوسي به بدنم دادم با

... 
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 برم موهام رو شونه کنم؛ از خوامیم نکهیتوجهي به بهزاد بکنم؛ با گفتن ا نکهیا بدون

 ... رفتم نهیاومدم و به سمت آ نییتخت پا روي

 ( ...شده بود ختهیبهم ر ليیآخه موهام خ )

 ...خواهشي بکنم هی شهیبهزاد جلوم رو گرفت وگفت: م هووویکه  رفتمیم داشتم

 شنوم؟؟یتعجب بهش نگاه کردمو گفتم: م با

 ...بدي موهاتو من شونه کنم بعد ببندمش شهیلبخندي زد و گفت: م بهزاد

 ... گهید بندمی......خودم مهیچه کاار نیحرفش خنده اي کردمو گفتم: ا نیا از

 ...ااااایپر کنمیبا نگاه مظلومي گفت: خواهششش م بهزاد

 .... حرفاش شدم و شونه رو به سمتش گرفتم مینگاهش تسل با

 تخت نشستم که بهزاد هم اومد پشت سرم نشست و با لطافت موهام رو شونه رو

 ...کرد

 که از الي دمیخندیمنم سر مست شده بودم و م زدیري که به موهام شونه مطو نیهم

 ...که به ما زل زده بود دمیرو د ایباز اتا ق بهزاد؛ برد مهین در

 ...تموم نشد زمیخودم اومدم وخودمو به اون راه زدمو گفتم: بهزااااد عز به

  ...بشنوه ایرو از قصد با صداي بلند و با نازو عشوه گفتم که برد بهزاد
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 :که حسابي تعجب کرده بود با خنده گفت بهزاد



 

 ...بهزاد فداي تو بشه آي

 ..تموم شد خانوممم گهید

 ....به سمتم خم شد و بوسه ي آرومي به روي موهام زد بعد

 اون صحنه عصباني شد و دنیبا د زد؛یم دیکه همچنان از الي در ما رو د ایبرد

 ...رفت يیرایو به سمت سالن پذ دیرو بهم کوبدر اتاقش  محکم

 : با صداي بهم خوردن در سرش رو بلند کرد و با تعجب گفت بهزاد

 ...ارمیمدت چش شده؛ اصال از کاراش سر در نم هی نی؛ا ستین معلوم

 : و رو به من گفت دیکش قيیاز اون حرفش نفس عم بعد

 ....زمیعز پاشو

 ... نهمه منتظر  ن؛ییپا میبر دیبا گهید

 ...اومدم نییواسش تکون دادم و از روي تخت پا سري

  ....میرفت يیرایو به سمت پذ میاومد رونیو با هم از اتاق ب دمیبه لباسام کش دستي
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 ....جمع شده بودن زیکه دور م دمی؛ همه رو د دمیرس نییکه به پا وقتي

 ميیصم ليیعمو هم خ عمو به سمتش رفتم و سالم گرمي بهش دادم ؛ که دنید با

 ..برخورد کرد باهام

 ...نمیاز عمو فاصله گرفتم که زن عمو بهم تعارف کرد که روي صندلي بش کمي

 و گفت دی؛ بهزاد صندلي رو برام به عقب کش نمیبش خواستمیکه م نیهم

 : 

 ......دلم زیعز نیبش

 .....دمیخجالت کش ليیکار بهزاد از عمو خ نیا با



 

 .. آب هم از روش نوش جان کرده بود وانیل هیخورده بود و رو  ایبهزاد ح نیا

 ??....هستن... اي بابا نجایهم ا گهیبه جز ما چند نفر د گهینم

 ...حرص نگاهي بهش انداختم که جوابم رو با لبخند داد با

 : خاطر جمع لبخند زورکي بهش زدم و روي صندلي نشستم و گفتم به

 .... ممنون

 گفت: خواهش دیکشیمن براي خودش صندلي رو به عقب م درحالي که کنار بهزاد

  ...بانوووو کنمیم
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 عمو لبخند مادرانه اي به بهزاد زد و گفت: مادر جان بهزاد؛ براي عروس گلمم غذا زن

 ... بکش

 ... با لبخندي که به لب داشت گفت: چشششم مادر جون بهزاد

 ...کشمیعروستون غذااا هم م برا

 ....واهجون بخ شما

 ... به زن عمو انداختم زيیتشکر آم نگاه

 که سرش رو دمیرو د ایطوري که نگاهم به زن عمو بود چشم گردوندم و برد نیهم

 ....کردیانداخته بود و داشت با غذاش بازي م نییپا

 و دیبشقاب پر از سوپ کش هی ایبه خرج داد و براي برد شویتمام خواهرانه گ باران

 :گفت

 ...بخور بعد بگووخواهرم بدهداداشي  ایب

 :کامل گفت تیبا جد شهینگاهي به باران انداخت و مثل هم ایبرد

 ....خوشگلم آخه



 

 ....کي گفتم خواهرم بده من

 ??داداشي شهیلبخند بدجنسي بهش زد وگفت : هم باران

 دستشو به سمت موهاي لخت باران برد و حسابي بهمشون ایحرفش ؛ برد نیا با

  ...لي عصباني شدکه اونم ک ختیر
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 که بهزاد دمیخندیو تو دلم م کردمیجوري داشتم به کاراي اون دوتا نگاه م نیهم

 :گفت بهم

 ... از دهن افتاد زمیتو بخور عز غذا

 لحظه خنده رو لبام هیبشقاب پر؛  دنیدستم انداختم که با د ریبه بشقاب ز نگاهي

 ....دیماس

 : به بهزاد کردمو گفتم رو

 ....همه غذا نبود بهزاد نیبه ا اجيی... ولي احت ونممن

 بشقاب کجاي د ل منو هی نیکه قاشق به دست آماده خورد ن غذا بود گفت: ا بهزاد

 ...آخه بانووو رهیگیرو م تو

 بشقاب غذا هیتعجب بهش نگاه کردم و به آرومي گفتم: مگه قراره با من تو  با

 ... بخوري

 :زد و گفت بهزادچشمکي

 .... بله

 ...میقاشق و چنگال غذا بخور هیبا  يیدوتا دیکجاي کاري با هنوز

 ??...ادیواقعا تحمل نداشتم ؛کم مونده بود اشکم درب گهید

  ..واسش مهم نبود چيیبشر ه نیا چرا
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 انداختن و مشغول خوردن نییهمه سراشون رو پا دمیبه جمع انداختم که د نگاهي

 .....هستن

 کردیهمچنان داشت با غذاش بازي م ایولي برد خوردنیاشتهااا غذا مداشتن با  همه

 ....نداختیبه منو بهزاد م رکيیز رینگاه ز میهي ن و

 ??...امروز به نظرم روز مزخرفي بود واقعا

 ... بخور اونو بخور نویا کردیاز حد بهزاد که هي تعارف م شیبا لطف ب مخصوصا

 گذاشته بود و هي با قاشق خودش بهم غذابچه هاي چند ساله جلوش  نیمثل ا منو

 ... دادیم

 ولي به خاطر جمع به روي خوردمیکه چقدر با کاراي بهزاد از تو حرص م بماند

 ....وردمینم مبارکم

 هیقاشق و چنگالش رو؛ توي بشقاب پرت کرد و با  ایانقدر بهم تعارف کرد که برد حتي

 ...رفت منیخشک وخالي به سمت نش تشکر

 ... د که حسابي از کاراي بهزاد عصبي شده بودبو معلوم

 و از ته دل خوشحال بودم بردمیدراومده بود لذت م ایحرص برد نکهیاز ا چقدر

 ??(خخخ)...

 و با هم به سمت میرو جمع کرد زیاز خوردن شام به کمک باران و زن عمو م بعد

  ...میرفت منینش
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 و بهزاد کنار هم نشسته بودن و داشتن با هم حرف ایدبر  م؛یدیرس يیرایبه پذ وقتي



 

 ...زدنیم

 ....هم نگاهش به سمت تي وي بود عمو

 ..میبود نشست ایباران؛ روي مبل دونفره اي که درست روبروي بهزاد و برد با

 ...شد وهیعمو هم کنار عمو نشست و مشغول پوست کندن م زن

 قرار بود شب عروسي بپوشه برام حرفدر مورد لباسي که  جانیداشت با کلي ه باران

 ....زدیم

 ...من کل حواسم رو به اون دو نفر داده بودم ولي

 شیشونیکه اونم با اخمي که روي پ گفتیم ایبهزاد داشت چي به برد دونمینم

 ...دادیبود داشت به حرفاش گوش م نشسته

 و مچم رو دنیهر دوشون به سمت من چرخ دفعهیتابلو بهشون نگاه کردم که  اونقد

 ...گرفتن

  ...دور نموند ایهول شدم و لبخندي بهش زدم که از نگاه برد عیبهزاد سر دنید با
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 شده بود؛ جواب لبخندمو داد و پشت بندش چشمکي فیکارم سر ک نیکه از ا بهزاد

 ...حواله ي من کرد رو

 .... خدااا اي

 ...عجب آدمي بوداااااا نیا

 )خخخخخ(واسه خودش رقصدیم نزده

 : که از روي مبل بلند شد و گفت دمیخندیتوي دلم بهش م داشتم

 دیبرم بخوابم ؛ فردا کلي کار دارم با خوامیمن م نی:مامان ؛ اگه با من کاري نداربهزاد

 ...ي کارا برم هیدنبال لباس عروس و بق ایپر با



 

 ...که امروز کلي خسته شدي دونمیعمو : نه پسرم ؛ برو بخواب ، م زن

 ....گفتنیچي داشتن م نای...اههههع

 که بخوابي منو ببري نیقبل از ا شهیرو به بهزاد کردمو گفتم :پس بهزاد م عیسر

 خونمون؟؟؟؟

 : گفت دیباریاز چشماش م طنتیکه ش بهزاد

 ... زمیعز نه

 ...خسته ام ليیکن خ باور

 مبر یتموم شد م دامونیخر نکهیبمون ؛ فردا بعد از ا نجااایامشب رو ا هی

 ...باشه؟؟؟خونتون
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 ... با تحکم گفتم : نه عیسر

 ..بمونم نجااایامشب ا تونمیممنون؛ من نم ليیخ

 ....کردنیداشتن با دقت بهمون نگاه م همه

 بود که بهزاد به سمتشون برگشت و بعد با اخم نگاه دوباره نینگاهاشون سنگ اونقد

 ...به من انداخت اي

 ....؛ حرف زده بودم کمي دلخور شده بود که رو حرفش نیاز ا انگار

 جااا نیلباش رو کمي تر کردو با تحکم گفت : گفتم که ؛ هم نیخاطر هم به

 ...مونيیم

 شیپ تونستمیبهم برخورد؛ ولي نم ليیکه دستوري باهام حرف زده بود خ نیا از

 ...باهاش تند حرف بزنم نایعمو

 ...موندیي سرش نمدونه مو هم تو هینبود ؛ شکيیاگه االن ه عنيی



 

 بودم که عمو هم از دستم دلخور شد؛مطمعنیبد م ليی؛ خ موندمیاگه امشبم نم ولي

 ....شهیم

 : که راضي نبودم با صداي آرومي بهش گفتم نیبا ا نیخاطر هم به

 ...مونمیم باشه

  ...لبخندي رو بهم زد کردیم روزيیحرف من احساس پ نیکه انگار با ا بهزاد
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 ؛ ومدیاصال خوشم نم زد؛یبخنداي بي موقعش که هر لحظه با نگاه کردن به من مل از

 ... نمیانداختم تا نب نییسرم رو پا نیخاطر هم به

 ...... میبلند شو بر اد؛یمن خوابم م اینگذشته بود که گفت : خوب پر هیچند ثان هنوز

 به کل جابه جاااسرم رو باال گرفتم که فکر کنم رگ هاي گردنم  عیحرفش سر نیا با

 ...)آخخخخ(شد

 ....که صورتم حسابي سرخ شد دمیحرفش خجالت کش نیاز ا اونقد

 که به سمتم اومد و دستم رو توي دستاش کردمیبهش نگاه م نجوريیهم داشتم

 ...ومجبورم کردکه بلندبشم گرفت

 ...حرفم رو خوردم ایبهش بگم که با صداي برد زيیچ خواستمیم

 ... برو بخواب ادیخواب نداره!!! تو اگه خوابت م ایپر دیشا: خوب بهزاد؛ ایبرد

 دوست داشته باشه با باران حرف بزنه؟؟؟ دیشا

 ..کردمیاون حرفها رو به بهزاد زده بود؛ با دهني باز بهش نگاه م ایکه برد نیا از

 ...من داشت دنیبه خواب کاریتعجب کنم : آخه اون چ ایبخندم  دیبا دونستمینم

 172 پارت
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 ....خسته ام ليی: نه داداش ؛من خودم خواااب دارم خ باران

 لبخند هیبه باران کرد و چشمکي رو بهش زد که اونم با  زيینگاه تشکر آم بهزاد

 ...رو داد جوابش

 ....خداااا ااي

 ...کرده بودمااااا ريیگ عجب

 يیهوا هیتا  اطیحتو  رمیدارم م نکهیبا گفتن ا رسدیکه حسابي داغون به نظر م ایبرد

 ...کنم از کنار مااا رد شد تازه

 منو به نایکوتاه به عمو ریشب بخ هی؛بهزاد دست من رو گرفت و با  ایرفتن برد با

 ..پله ها برد سمت

 جلوي در ایبرد دم؛یکه نگاهي به پشت سرم انداختم که د رفتمیاز پله ها باال م داشتم

 ...کنهیو داره ما رو نگاه م ستادهیا ورودي

 ...شده بودم جیبه کل گ اصال

 ...میکردیبهم نگاه م میدومون داشت هر

 ...فتمیبره و از روي پله هاا ب چیبهش نگاه کردم که کم مونده بود پام پ اونقد

  حواست کجاااست؟؟؟ زمی....عزااااایگفت: پر عیبهزاد سر که
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 ...میبه سمت اتاقش رفت م؛یبر ایب ستین زيیچ نکهیگفتن ا با

 گفتم : بهزاد عیوارد شدنم به اتاق ؛بهزاد دوباره در رو از پشت قفل کرد که سر با

 ...گرمههه ليیدرو باز بزار ؛ خ کنمیم خواهش

 ( ..بهش دروغ گفتم دوست نداشتم باهاش تنهااا باشم)

 :حرف من بهزاد به سمت پنجره رفت و کامل اونو بازش کرد وگفت نیا با



 

 ...بزار پنجره تا صبح باز بمونه خواايی؛ باز اگه مهواا که خوبه زمیعز

 ....خدااا اااي

 ....تنهااا بمونم نیقرار بود من تا صبح توي اتاق با ا عنيی

 دلم هر چي فوش بلد بودم به خودم دادم که چراا نتونسته بودم بگم امشب تو

 ....بمونم تونمینم

 اوردم رونیب فمیرو از توي ک گوشي عیزنگ خورد؛ سر میفکرااا بودم که گوش نیهم تو

 ...پرهامه دمید که

 نجااایکاري کنه که من امشب ا تونستیپرهام م دیلحظه خوشحال شدم شا هی

 ...نمونم

 و دیکش رونیگوشي رو از دستم ب عیبهش جواب بدم که بهزاد سر خواستمیم

  ...جوااب داد خودش
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 ...: الووووبهزاد

 ....نپرهاام..خوبم...ممنو سالم

 ...دیخر میبر نجااایفردا با هم از ا مونه؛قرارهیم نجااایا ایداداش؛ امشب پر آره

 ... روچشمم...سالم برسون باشه

 ...خداحافظ

 :با پرهام حرف زد گوشي رو به سمتم من گرفتو گفت نیبعد از ا بهزاد

 ...خواامیم معذرت

 ...اهاش حرف بزنمدنبالت ؛ مجبور شدم خودم ب ادیبگي ب خوايیکه م دونستمیم

 ....حرص گوشي رو ازش گرفتم و به سمت پنجره ي باز رفتم با



 

 ...ناراحت شدم ليیرفتار رو باهام کرده بود؛ خ نیکه ا نیا از

 ...بهزاد از پشت بغلم کرد هویکه  کردمینگاه م رونیبه ب داشتم

 .... لحظه عصباني شدم و چشمام رو محکم بستم هیکارش  نیا با

 ...وبه سمتش برگشتم دمیکش قيیعم نفس

 ...لحظه گرمي لباشو رو لبم احساس کردم هیبهش بگم که  زيیچ خواستمیم

  ...دیبوسیاورده بود و داشت با تموم لذت لبام رو م نییسرش رو پا بهزاد
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 شییهوی دنايیبا بوس شهیافتادم که هم ایبوسه هاي پر از عشق برد ادیاون لحظه  تو

 .....کردیم ریغافل گ منو

 ....اوردن اون لحظه ها چشمم پر از اشک شد ادیبه  با

 ....لحظه ها رو تجربه کنم نینداشتم با بهزاد ا دوست

 نفس کم گهی... ددیبوسیچشماش رو بسته بودوبا ولع لبام رو م نجوريیهم بهزاد

 .....لحظه حرصي شدم و به عقب هولش دادم هیبودم  اورده

 ...به عقب رفت و حسابي تعجب کرد کارم بهزاد کمي نیا با

 بهزاد خودش رو به من عیبمونم به سمت در رفتم که سر نجااایا تونستمینم گهید

 : و تند گفت رسوند

 .. اااایپر دیببخش

 ...ناراحتت کنم خواستمینم من

 ...ريیداري م کجااا

 .... ستادمیحرص به سمتش برگشتم و رو به روش ا با

 چيیولي اون ه زدمیم نشیي زور داشتم به سمشتم کردم و هر چ دستمو



 

 ....گفتینم

 خودمو حسابي خالي کردم ؛بهزاد محکم منو تو آغوشش گرفت که با هق هق وقتي

  ...کردن هیکردم به گر شروع

 565صفحه  

 :هام ناراحت و کالفه شده بود موهام رو نوازش کرد وگفت هیکه حسابي از گر بهزاد

 ...کردمیاون کارو م دینبا خواامیممن ازت معذرت  زمیعز اایپر

 ..شرمنده دیببخش

 .... لحظه دلم به حالش سوخت هی

 که کاري نکرده بود؛ خوب من زنش بودم...اون حق داشت زنش رو با عشق اون

 ...ببوسه

 تا من رو خوشحال کنه؛ ولي من اصال به چشمم کردیواسه ي من هر کاري م اون

 ..ومدینم

 ...کردمیفکر م ایهنوزم داشتم به بردبودکه  نیبه خاطر ا دیشا

 شدمو گفتم : مهم رهیبرداشتم و با چشماي اشکي بهش خ نشیرو از روي س سرم

 ...برم بخوابم خواامی؛ اگه اجازه بدي م ستین

 ..بهم انداخت و سري واسم تکون داد و منو به سمت تخت برد نيینگاه غمگ بهزاد

 جا رو نیراحت بخواب ؛ من هم الیبا خ زمیکه گفت : عز دمیتختش دراز کش رو

 ...خوابمیم نیزم

 : بهش بگم که لزومي نداره ؛ انگشتش رو ؛ روي لبم گذاشت و گفت خواستمیم

 ..نگوووو بخوااب چيی...فعال ه سیه

  ...ناراحت بودم ليیرفتار رو با بهزاد کرده بودم خ نیکه؛ ا نیا از



 

 566صفحه  

 .... رفتار رو با من توي شرکت کرده بود نیهم ایاون لحظه اي افتادم که برد ادی

 ...و چشمام رو بستم دمیاز ته دلم کش آهي

 ....اونقدر موهام رو نوازش کرد که کم کم چشمام گرم شد و به خوااب رفتم بهزاد
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 ایبرد

 ...کردمینگاه م رفتنیکه از پله ها باال م ایبه رفتن بهزاد و پر داشتم

 ...با بهزاد بخوابه عصبي شده بودم خواستیم ایکه پر نیچراا از ا دونمینم

 لحظه کفري هیکه نامو س برادرم بود فکر کنم ؛ ولي  ایکه حق نداشتم به پر نیا با

 .....اومدم رونیو از خونه ب شدم

 ... تا کمي آروم بشم دمیکش قيیط باغ شدم نفس عم ایداخل ح وقتي

 ....شدیداشت از تو فشرده م قلبم

 ...روي قلبم گذاشتم و لبام رو ازشدت درد گاز گرفتم رو ؛ دستم

 ..بود دهیبهزاد منو تا حد جنون کش امشب

  ...عصبي شده بودم کردیم ایکه به پر اديیز کيینزد از
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 روز خودم با عشقم بکنم ؛ امشب بهزاد داشت درست هیکه دوست داشتم  يیکارا

 ..کردیمن ؛ با غرورم بازي م جلوي

 ......اه..اهاه

 ...ایبهت برد لعنت

 افتاده يیزنه برادرته؛ توحق نداري بهش فکر بکني.... با شونه ها گهیاون د عوضي؛



 

 ....ط باغ بود رفتم و روش نشستم ایبه سمت تابي که اون ور ح بود

 ...دادم هیرو بلند کردم و دستام رو پشت گردنم قفل کردم و به تاب تک سرم

 ...ستاره اي توش نبود چیه به آسمون انداختم؛ نگاهي

 ...فکر کردم گهیچند روزه د به

 ...عروسي بود گهی...سه روز دههههه

 ....عشقم عروسي

 ...بمونم و خودم رو عذاب بدم نجااایواسه ي عروسي ا خواستمینم

 دوستش شتریعشقم تو اون لباس عروس کنار برادرم؛ کسي که از جونمم ب دنید

 ...واسم سخت بود داشتم

 ...دلخور شده بود ليیامشب از رفتنم به بهزاد گفته بودم خ وقتي

  ....نمیبرادرم رو بب دونهیناراحتي  تونستمینم
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 گرفتم سفرم رو براي چند روز به عقب بندازم و بعد از میتصم نیخاطر هم به

 ....برم رانیاز ا شهیبراي هم عروسي

 تعلقي به من چیاونجاا بود و هکه عشقم  يیبمونم ؛چون جا نجااایا تونستمینم

 ... حکم مرگ رو واسه ي من داشت نداشت

 .... ..سخت بودواقعااااا

 ...ترس داشتم گهیروز د3االن واسه ي  از

 ...شدن عشقم کيیاز مال  ترس

 ...از مردن آرزوهام ترس

 ...از عشقم شگيیاز خداحافظي هم ترس



 

 ...نکن تی...خودت رو اذ ایلحظه به خودم تشر زدمو گفتم : بسهههه برد هی

 اونو خوشبختش تونهی؛ خوب ؛بهزاد م خوايیخوشبختي عشقت رو نم مگه

 ......من مطمعنمکنه

 صحنه ي دنیاوردم که با د نییسرم رو پا کردمیفکر م گهیجور که به چند روز د نیهم

 ...برق سه فاز بهم وصل کرده باشن از رو تاب بلند شدم نکهیبه روم ؛مثل ا رو

  ....دمید دمیدیم دیکه نبا زيیچ
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 .... دیبوسیرو بغل کرده بود و داشت لباي عشقم رو م ایپر بهزاد

 ...کنم تیزمان شکا نویبکشم و از زم ادیفر خواستمیاون صحنه م دنید با

 پله هاا روباال عیبه سمت ساختمون رفتم و سر اریبي اخت هووویچي شد که  دونمینم

 ...رفتم

 ...بشه کینزد ایبهزاد؛ به پر نیاز ا شتریب خواستمینم

 ..ستادمیاز حرکت ا دمیکه به جلوي در اتاق رس نیهم

 ي در گذاشتم رهی؛ دستم رو باال اوردم و رو دستگ دیلرزیداشت دستام م تیاعصبان از

 ....به اتاقم رفتم عیشدم و سر مونیلحظه پش هی که

 ..زدمیداشتم اتاقم رو قدم م همش

 ....کنم کاریچ دیبا دونستمینم

 ...آروم قرار نداشتم چرا

 ....شده بود کیبرم بهزاد رو تا حد مرگ کتک بزنم که به عشقم نزد خواستمیم

 ....اااای...اه.... خفه شوووو برداه

 ...گيیداري م چي



 

 ....زنشه ااایپر

  ....تعصب مسخرت رو نیکن ا تموم
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 ل به سمت تختم رفتم و روشو با قدم هاي ش ستادمیلحظه از حرکت ا هی

 ....نشستم

 ...دمیاز اعماق وجودم کش آهي

 ..کردیم تمیداشت گلوم رو اذ نيیبغض سنگ هی

 ...همدمم شده بود گاریروزاا س نیخودم رو آروم کنم؛ ا خواستمیم

 آهنگي که به چشمم نیرو روشن کردم وگوشي رو از روي عسلي برداشتم واول گاریس

 ...پلي کردم خورد

 ....خوندن آهنگ به در بسته ي اتاقم نگاه کردم با

 ...کردیبود و داشت باهاش عشق بازي م گهید کيیدر بسته؛ عشقم کنار  نیا پشت

 ....داغونم کنه تونستیاون صحنه نم دنیبه اندازه ي د زیچ چیه

 ...گرفتیم شیو دل من آت خوندیم نجوريیهم آهنگ

 ....هصورتم پراز اشک شد دمیخودم که اومدم د به

 االن به خاطر عشقش زاشت؛یمغرور بود و به کسي محل نم شهیکه هم يیایبرد

 ...ختیریبه پهناي صورت اشک م داشت

  ...و سرم رو روي بالش گذاشتم دمیرو باالي تخت کش خودم
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 ...له شده بود ؛سرنوشت با من بازي کرده بود غرورم

 ...به کسي بگيدردت رو  تونستيیکه نم شدینم نیاز ا بدتر



 

 .....هوااا روشن شده دمیبودم که د ریبا خودم درگ اونقد

 ...بود ومدهیمونده بودم و خواب به چشمام ن داریتا االن ب من

 اومدم و از داخل کشو چند تا قرص خواب آور خوردم تا چند نییروي تخت پا از

 ...رو بخوابم ساعتي

 آرامش داشته باشم تونستمیخواب م؛ القل با  شدمیم تیاذ ليیبودم خ داریب وقتي

 ...و دستم رو روي سرم گذاشتم دمیاز انداختن قرص ؛ دوباره رو تخت دراز کش بعد

 ...کم خوابي سر درد گرفته بودم از

 ...فکر نکنم گهید چيیتا به ه دمیکش قيیعم نفس

 ...رو بستم و سعي کردم که بخوابم چشمام

 واشیز کنم ؛ تو همون حالت بودم که چشمام رو با نکهیساعتي بدون ا میحدودن

 ...چشمام گرم شد و به خواب رفتم واشی

  174 پارت

 572صفحه  

 ...بهزاد

 ... بعد از مدتها حسابي خوشحال و سرخوش بودم امروز

 ...برم دیبا عشقم به خر خواستمیباري بود که م نیاول نیا

 (??عروسي دی..خريیییاونم چ )

 کردن نداشت؛ ولي در عوض من کلي واسش ذوق دیه خرب ليیتما چیه ایکه پر درسته

 ...کردم دیو حسابي براش خر داشتم

 ناراحته ؛انگار که اصال دوست نداشت کنارمن زيیچ هیکه همش از  کردمیم احساس

 ...باشه



 

 بمونه ولي من به اجبار شمیوقتي هم که به خونمون اوردم ؛دوست نداشت پ حتي

 ...نگهش داشتم اونو

 ...خودم بمونه شیپ نجااایم شب رو اداشت دوست

 ... کنم ...زنم بود ....خخخخ کاریاي بابا خوب چ)

 گنیداشتم باهاش خلوت کنم از عشقم نسبت بهش بگم ... از اونا گذشته م دوست

 (??...گستید زیچ هیي نامزدي  دوره

 .. .کنهیازم فرار م کنمیچراا هر کاري م دونمیرو دوست دارم ولي نم ایپر ليیخ

  ...کشهیاز من خجالت م نکنه
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 ...طوره نی....اره مطمعنم که حتما هميییییاله

 بمونه حرف زده بودم؛ کمي دلخور شده نجاایا ایپر نکهیوقتي با پرهام براي ا امشب

 ....بود

 ...اوردمیاز دلش در م دیرو نداشتم ؛پس با شیناراحت طالقت

 تم؛ و دستامو از پشت دور کمرش حلقه کردمرفته بود رف ایسمت پنجره اي که پر به

 .... 

 .... لحظه نگاهم تو چشماي خوشگلش افتاد هیکه برگشت  وقتي

 ...شدمیبي ارداه م ااایدر مقابل پر رمیجلوي خودمو بگ تونستمینم گهید

 ....به سمتش خم کردم و لبام رو ؛ رو لباي عشقم گذاشتم سرمو

 ..بشم و اونو واسه ي خودم داشته باشم کینزد ایآرزوم بود که به پر شهیهم

 ...خوردمی؛ولي من داشتم با ولع لباش رو م کردینم میهمراه ایپر نکهیا با

 ...لحظه هم از کنارم دور بشه هیدوست نداشتم  اصال



 

 هیکه  بردمیعشقم م دنیلذت رو از بوس تیرو بسته بودم و داشتم نها چشمام

 ...شدم دهیبه عقب کش ایبا فشار دست پر لحظه

  ...هیعصب ليیخ ایپر دمیبه عقب هولم داد؛ به خودم اومدم که د وقتي
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 ...ناراحت شده بود ليیکارم خ نیاز ا نکهیا مثل

 ..عشقم رو با عشق ببوسم خواستمیکردنش رو نداشتم؛ م تیمن قصد اذ ولي

 خودم کنمنداشتم ازم فراري بشه؛ من به خودم قول داده بودم که اونو عاشق  دوست

 .... 

 احساس آرامش داشته نکهیمعذرت خواهي ازش کردم وبراي ا هیفوري  نیهم بخاطر

 !!!!!راحت بخوابه خوابم؛ینم ششیبهش گفتم که من امشب پ باشه

 ... از رفتارش ناراحت شده بودم؛ خوووووب اون زنم بود ليیخ ولي

 .بشم کی؛ دوست داشتم که بهش نزد دمیپرستیاونو با تمام عشق م من

 ...بشه تیکه دوست نداشتم به خاطر من اذ خواستمیاونقد خاطرشو م حتي

 متکا از روي تخت برداشتم و رو کف پارکت انداختم ؛و هید؛یخواب اایپر دمید وقتي

 ... دمیدراز کش همونجا

 ... به اون لحظه فکر کردم که حسابي مغزم داغ کرده بود انقدر

 که شدمیپهلو و اون پهلو م نیبودم همش ا دهیسفت اتاق خواب نهیرو زم چون

 ....خوابم ببره زاشتینم

  ...بردیبخوابم؛ حاال مگه خوابم م نیرو زم خواامیبابا عجب غلطي کردماااا گفتم م اي
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 شدم و متکا رو ؛ از روي پارکت برداشتم وآروم به سمت تختم رفتم و روش بلند



 

 ... نشستم

 خود به خود لبخندي روي لبم دمیواب ناز دچهرهي عشقم رو توي خ وقتي

 ....نشست

 ..شدیم دهیتوي خواب معصوم تر د چقدر

 با نور ماه که از پنجره ي باز اتاق به صورت گرد وخوشگلش مي افتاد مخصوصا

 ....کردیاونو تو دل بروش تر م حسابي

 ..... تو دلم کلي قربون صدقش رفتم بایصحنه ي ز نیا دنید با

 ... وآروم به سمتش خم شدم اوردمیطاقت ن گهید نیخاطر هم به

 ... دمیبو کش قیموهاش کردم و عم کینزد صورتمو

 ... بعد بوسه ي کوتاهي روي مو هاش زدم و

 ...بشه داریب ااایپر زاشتمیبا کارام م دینبا

 ...خوب به خواب رفتم ليیحس خ هیوبا  دمیکنارش روي تخت دراز کش آروم

 لذت رو تیجاي نرم گذاشتم و دارم توي خواب نها هیرم رو س نکهیبا احساس ا صبح

  لبخندي روي لبم نشست برم؛یم

 576صفحه  

 نفر از هیلحظه با صداي آخ ...آخ ... هیکه  دادمیاونو محکم تر به خودم فشار م همش

 ...دمیپر خواب

 و محکم بغلش اگذاشتمیي پر نهیسرم رو، روي س دمیچشمم رو باز کردم؛ د نکهیهم

 ... ردمک

 توي بغلم گرفته بودمش کلي ذوق کرده بودم؛ دوست نداشتم ازم نجوريیکه ا نیا از

 ...رهیبگ فاصله



 

 نگاهي بهم انداختو نیحرکت من؛ کلي تعجب کرده بود به خاطر هم نیاز ا چارهیب

 : راحتي شازده؟؟؟گفت

 تسف نهیهرکاري کردم نتونستم رو زم شبیجمع کردمو گفتم: شرمنده د لبخندمو

 .... بخوابم

 !!!!!شدم مجبور

 حاال از روي من بلند بشي دارم خفه شهیبهم انداختو گفت: م قيینگاه دق ایپر

 ...شمیم

 فوري خودمو جمع رمیدوست نداشتم ازش فاصله بگ نکهیتصنعي کردم و با ا اخم

 ...کردم جور

  :گفتم ومدمیم نییکه از روي تخت پا درحالي

 577صفحه  

 واسه ي میکه صبحونتو بخور بر ای؛تو هم زود آماده شووو ب نییپا رمیدارم م من

 ....دیخر

 ..رفتم نییسري واسم تکون داد و من بعد از شستن دست و صورتم به پا ایپر

 175 پارت

 طبق دمیاومدم و به سمت آشپز خونه رفتم که د نییپله ها رو پا عیسرخوشي سر با

 ... آماده ست زیم معمول

 ..به فکر ماست نقدریخوشگلم بگردم که ا من دور مامان الهي

 ...به خودم اومدم ایبودم که با صداي پر زیتنقالت روي م محو

 کجااان ؟؟ هی: پس بهزاد بقایپر

 ...يیانگار رفتن جا ست؛یبه روش زدمو گفتم : واال خبري ن لبخندي



 

 ...ولش کن بانوووو اونارو

 ...خوردت بدمصبحونه به  ریدل س هی خوامیکه م نجایا نیبش ایب

 :گفت عیسر ایحرف من پر نیا با

  ...تو رو خدا بهزاد نه

 578صفحه  

 .... دست دارم خودم

 ... رو دوباره اجرا کني شبیصحنه د خوادینم دلم

 ؛ فقط لبخند کم اوردمیحرفش حسابي حالم گرفته شدم ولي به روي خودم ن نیا با

 :بهش زدمو گفتم جوني

 ...زمیي عزخوشگلم ؛ هر جور راحت باشه

 ....نهیهم تعارف کردم که کنارم بش ایحرفم روي صندلي نشستم و به پر نیا بعد

 ...از من فاصله گرفت و رو بروي من نشست ایدر کمال ناباوري پر ولي

 ...از حسم با خبر نشه ایسعي کردم پر ليیخ

 از میشونیانگار موفق نبودم ؛ چون هر کاري کردم نتونستم اخمم رو ؛ از روي پ ولي

 ....ببرم نیب

 تعارف کنم مشغول خوردن ایبه پر شبیمثل د نکهیانداختم و بدون ا نییرو پا سرم

 ...شدم صبحونه

 بي تفاوت ليیخ دمیانداختم که د اینگاهي به پر میبود؛ن نییکه سرم پا نجوريیهم

 ....خورهیصبحونش رو م داره

 :گفتم ایپراز خوردن صبحونه از روي صندلي بلند شدم و رو به  بعد

  ...آماده بشم؛ توهم زود تر برو آماده شوو رمیدارم م من



 

 579صفحه  

 پله هارو عیاومدم و سر رونیبهم زده بود از آشپزخونه ب ایضد حالي که پر با

 ...دمیرفتم و به اتاقم رس باال

 اومدم وبه رونیبه خودم برسم از اتاق ب نکهیلباس هام رو عوض کردم و بدون ا فوري

 ...ستادهیسر پا ا ایپر دمیرفتم که د يیار یپذ

 حرفي پشت سرم راه چیکه اونم بدون ه فته؛یسرم اشاره اي بهش کردم تا راه ب با

 ..افتاد

 گذاشته بودم و حسابي توي نيی؛ من توي راه آهنگ غمگ میشد نیهم سوار ماش با

 ... رفته بودم فکر

 خانم ایپر میظرف غذا خورد هیتو  يیدوتا شبیکه د نیاز ا کردمیباش که فکر م منو

 ...بوده ..هه راضي

 ...کردمیاشتباه فکر م نگو

 ...دوسش دارم ليی؛من که خ کنهیازم فرار م نقدی...داره اچراااااا

 جوري که نیبشه... هم نجوريیا دیدوستم نداشته باشه؟؟ نههههه...نبا نکنه

 بودم ولي به روي ریگدل ایکردم و توي فکر رفته بودم ؛ حسابي از دست پر رانندگي

 ...اوردمینم عشقم

 لحظه هم از دستم ناراحت هی ستمیدوسش دارم راضي ن ليیکنم خ کاریخووووب چ)

  (بشه

 580صفحه  

 نیصداي آهنگي بود که از پخش ماش شکستیرو م نمونیکه سکوته ب زيیچ تنها

 ... شدیپخش م ،



 

 ... میدیبزرگي رس ليیپاساژ خ هیبه  ن؛یم 20 بعداز

 نیرو از خودم دور کنم و عشقم رو خوشحال کنم ؛ به خاطر هم میکردم ناراحت سعي

 ... میدیبا لبخند گفتم: خوووب خانمم رس ایبه پر رو

 ..شد ادهیرو باز کرد و پ نیبي تفاوت در ماش ليیخ ایپر

 ...اوردمیسر از کاراش در نم گهید واقعا

 .... دلم به درد اومده بود شیهمه بي توجه نیا از

 رفتاراااا براي چي بود؟ نیازش معذرت خواهي کرده بودم ؛ پس ا شبیمن که د خوب

 ...کنهیداره برام ناز م دی...شا دونمینم

 ....دونمی...نم دونمینم

 ....رفتم ااایشدم و به سمت پر ادهیپ نیحالي آشفته از ماش با
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  ....میاساژ رفتشدم؛ دستشو توي دستم گرفتم و با هم به سمت پ کشینزد وقتي

 581صفحه  

 ؛ نگاهي هم به لباس میزدیقدم م میجوري که دست توي دست هم؛ داشت نیهم

 ...مینداختیها م عروس

 قشنگ ليیافتاد که خ دهیو پوش کیش ليیلباس عروس خ هیلحظه چشمم به  هی

 ...بود

 ت؟؟چطوره به نظر  نیگفتم : خانمم ا اایاي به لباس عروس کردم و رو به پر اشاره

 : خشک گفت ليینگاهي به لباس عروس انداخت و خ ایپر

 چطوره؟؟ نمیتو؛ تن بزنم بب می....برخووبه

 ...میواسش تکون دادم و باهم داخل مغازه شد سري



 

 به شدیپسره نره غول که داشت از جلومون رد م هی م؛یکه داخل مغازه شد نیهم

 ...بخوره نیبا سر به زم ایمن طعنه زد؛که کم مونده بود پر ايیپر

 ...دستمو دور کمرش حلقه کردم و مانع از افتادنش شدم عیسر

 که نشد خوشگلم ...حالت خوبه؟؟ تیزینگراني رو بهش گفتم چ با

 کمیسري تکون داد و دستشو روي پهلوش گذاشتو گفت: نه خوبم بهزاد؛ فقط  ایپر

 ....درد گرفت پهلوم

 ااایکه پر يیمن زده بود ؛ اونم از جا يیایخداااا.... اون نامرد از پهلوي پري در ااي

 .... کرده بود عمل

  ...بردم ورشیلحظه خون جلوي چشمام رو گرفت و به سمت پسره  هی گهید

 582صفحه  

 ......مگه کوريارویرو گرفتم وبا صداي نسبتا بلندي گفتم: هوووووي  قشی عیسر

 :بود؛ دستشو روي دستم گذاشتو گفت الیخیکه انگار ب پسره

 دمشی....خوب ند کنيیحااالااا....چراااا صدات رو واسه ي من بلند م خوب

 ....گهههههید

 ...شهههیازش کم نم زيیبا لودگي گفت :نترس چ بعد

 : گفتم دمویمشت محکم رو صورتش کوب هی عیحرفش سر نیباا

 .... شوووو...عوضي خفه

 ...رووو فتیاون دهن کث ببند

 ...زاشتمیگرنه زندت نمنشده و شیزیدعاااا کن که چ برو

 ...بگه که با صداي بلندتري گفتم : حرف مفت نزن زيیچ خواستیم پسره

 ....انهههههی تهیحال



 

 ??کنمممممم تیحال ای

 ...بلندي گفتم که فکر کنم گوشاش کر شد ادیکنم آخر رو چنان با فر تیحال

 ....ي آدماي پاساژ دورمون جمع شده بودن همه

  : بود از گوشه ي کتم گرفت و با التماس گفت دهیکه حسابي ترس ایپر

 583صفحه  

 ...میبر ایبهزاد ولش کن ب کنمیم خواهش

 ي پسره رو ول کردم و رو بهش گفتم : گورتو کم کن ؛ بزن به چاااااک تا نفلت قهی

 ...نکردم

 ...زد میبود فوري از جلوي چشمام ج دهیکه حسابي ترس پسره

 عشقم ؛ تو خودتو ستین زيیکردمو گفتم : چ اایپررفتن پسره نگاه مهربوني به  با

 ...نکن ناراحت

 ...دوباره دستش رو گرفتم و داخل مغازه بردم بعد

 برداشت... ولي موقع دهیو پوش کیش ليیلباس عروس خ هی ااایانتخاب من پر با

 بود که حسابي ناراحتم کرده يیاز اون کارا نمی؛ ا نمینزاشت که توي تنش بب پروف

 ....بودم وردهیا به روي خودم نام بود

 خواستم تا براي منم ای؛ به اصرار خودم از پر میدیلباس عروس رو خر نکهیاز ا بعد

 ....و شلوار انتخاب کنه کت

 ؛ بازم به چشم من کردیانتخاب م نشمیخوشم اومده بود؛ اگه بد تر قشیاز سل ليیخ

 ....مهم بود ليیي من خ واسه نیبود؛ چون عشقم انتخابش کرده بود و ا نیباتریز

 رو به خونشون ای؛ پر کیرستورا ن ش هیاز کلي گشتن تو پاساژ و نهار خوردن تو  بعد

  ...بردم



 

 584صفحه  

 ازش خداحافظي کردم ؛ هر چند که اصال شیشونیبوسه ي ناغافل از روي پ هیبا  و

 ....نداشتم ولي باهاش خداحافظي کردم شویدور طاقت

 ...رمیعروسي رو واسش بگ نیودم که بهترخودم قول داده ب به

 طاقت تونستمیتا اون موقع ؛ چطور م دونستیکار داشتم ؛خدا م ليیدو روز خ نیا تو

 ...نمشیو نب ارمیب
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 .... ایپر

 ??..روز عروسي صبح

 ... شدم ... واسه ي امشب کلي استرس دارم داریصبح ب 8از ساعت  امروز

 میتا خود صبح حرف زد يیدوتا سای؛ همش با پر دمیهم که اصال نخواب شبید

 ... میکرد ودردودل

 هاي هیهمش وسط گر سایو پر میختیاشک ر گهیکه چقدر اون وسط؛ با هم د بماند

 ...نکنم هیتا گر خواستیمهاباش ازم م بي

 ...کنهینکن خواهري چشمات واسه ي فردا باد م هی: گرگفتیم همش

 ...کردیبه چي فکر ممن تو چه حالي بودم ؛ اون  ولي

  ... بودم میشبي بود که توي خونه ي پدر نیامشب؛ آخر من

 585صفحه  

 ....دمیعشق مي ورز ایشبي بود که تو دلم به برد نیآخر امشب

 بدي کرده بودم ؛ همش اونو از خودم ترد ليیتا به امروزشم ؛در حق بهزاد خ من

 ...کردمیم



 

 ...شدیاز امشب همه چي عوض م گهید ولي

 ... بهزاد هیزن قانوني و رسم شدمیامشب من م از

 ...رندیمیشبي بود که؛ تموم آرزوهاي دلم توي قلبم م امشب

 جون چقدر سخته که عشقت جلو چشمت باشه ولي واسه ي بدست آوردنت خدا

 ...تالشي نکنه چیه

 ؛ شديیم داریبلند ب ادیفر هیخواب بدي که با  هیخواب بود؛  هی ناااایهمه ي ا کااش

 گفتيیو م ديیکشیم قيینفس عم شديیم داریکه ب ووقتي

: 

 (...خواب بود هیآخش .. همش )

 ...داشت قتیحق ناااایمتاسفانه همه ي ا ولي

 .....شکنمیامشبم م من

 ...کنمیازدواج به خودم واحساسات پشت م نیامشب با ا من

  ....حرفا بغض بدي به گلوم چنگ زد نیگفتن ا با

 586صفحه  

 ذوقي واسش چیولي ه شهیدختري که امشب شب عروس هیم واسه ي کرد بغض

 ....دردناکه ليیواسش خ نجوريیو عروس شدن ا نداره

 ... به خودم اومدم سایبا صداي پر کردمیحالي که اش ک روي گونم رو پاک م در

 ....عروس خانوووم ریصبح بخ سالم

 ... ریخصبح توهم ب سااایبي جوني بهش زدمو گفتم: سالم پر لبخند

 نیشده ؛ پس ا 9اتاقم انداخت و گفت: ساعت  وارینگاهي به ساعت روي د سایپر

 ... دنبالمون ادیب خوادیدوماد کي م شاه



 

 بشه؛ تو برو صبحونت رو داشیپ گهیبهش گفتم : نگران نباش ؛ االناست که د رو

 ...امیمنم م بخور

 ...تمرف نهیاز روي تخت بلند شدم و به سمت آ سااایرفتن پر با

 ...شدینم دهیشادي تو صورتم د چیمدت الغر شده بودم ؛ اصال ه نیتوي ا چقدر

 ...کردیم کاریداشت چ ایاالن برد عنيی

 که واسم داشت يیو از آرزوها زدیکلي واسم حرف م مونیاز روز عروس شهیهم

 ...گفتیم

 ...االن چي ولي

 کجاست؟؟؟ ایبرد

 587صفحه  

 شم؟؟؟یدارم عروس کي م من

 اون شم؛یکه من امشب دارم عروس م ستین الشمیخ نیع ایطمعنم که بردم من

 .... برادرش کرد میو منو تقد دیپا پس کش خودش

 ....خوشحاله ليیمطمعنم که االن خ دمیکه ازش د يیرفتارا با

 ...رسهیو مغرور به نظر م الیبي خ ليیحال من رو نداره؛ اون خ اون

 کندم و به سمت حموم نهیناراحت دل از آ و با چهره اي دمیاز ته دلم کش آهي

 ...رفتم

 عیموهام رو خشک کنم سر نکهیاومدم وبدون ا رونیاز حموم ب ن؛یم 20از  بعد

 ...اومدم رونیو از اتاق ب دمیرو پوش لباسام

 ..ورودم به آشپزخونه به همشون سالم دادم با

 راي عروسي بهشبهزاد بهش زنگ زده بود که توي کا شبیاز پرهاام نبود؛ د خبري



 

 ...کنه که اونم از اول صبح رفته بود کمک

 ...نشستم و مشغول خوردن صبحونه شدم سایپر کنار

 ...میو منتظر بهزاد نشست میرفت يیرایبه سمت پذ سایخوردن صبحونه با پر بعداز
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 588صفحه  

 ...و مامان حسابي خسته شده بودن سایمدت واقعا پر نیا تو

 ...رفتنیخونه من م دمانیو چ هیروز ؛ دنبال جهز ها هر چارهیب

 ....کارااا نداشتم نیذوقي واسه ي ا چیکه خودم اصال ه من

 تا خونه ي دادمیبود؛ اون موقع به کسي اجازه نم ایاگه خونه ي عشقم با برد دیشا

 ....میدیچیهر جور که دوست داشتم م ایبا خود برد نه؛یرو بچ عشقمون

 ...ه با صداي زنگ خونه به خودم اومدمک دمیدلم آهي کش تو

 نیبر نیایدخترم ؛ بهزاد جلوي در منتظره ؛ ب ااایکه گفت : پر دمیمامان رو شن صداي

 ...نشده رید تا

 رونیخدا حافظي کوتاه از مامان از خونه ب هیو با  میاز روي مبل بلند شد سایپر با

 ..میزد

 نیجلوي ماش نهیکه دست به س مدیرو باز کردم ؛ بهزاد رو د رونیکه در ب نیهم

 ....کنهیبود و داره اومدن ما رو نگاه م ستادهیا خوشگلش

 (شده بود پیچقدر خوش ت)

  ...بهزاد رفتم نیانداختم و به سمت ماش نییرو پا سرم

 589صفحه  

 بهزاد؛ لبخند زورکي بهش زدمو گفتم دنی؛ سرم رو بلند کردم و باد دمیبهش رس وقتي



 

 ...زادساالم خوبي به :

 ..دل من زايیبا صداي شادي گفت :ساالاااام بر عز سااایمنو پر دنیبا د بهزاد

 : گفت دیخندیدر حالي که م سایپر

 ... نفره هیدلت فقط  زیرفته هااااا ؛عز ادتی نکهیبابا بهزاد جاان...مثل ا اي

 ...ااااایکي ...فقط پر اونم

 ??..امشب مخصوصاااا

 کفري شدم و نگاه چپي بهش انداختم؛ که با کماللحظه  هی ساایحرف پر نیا با

 ...رو باز کرد ششیچشمکي به من زد و دوباره ن يیپرو

 :اشاره کردو گفت نیبا دستش به ماش دیخندیکاراي ما م نیکه داشت به ا بهزاد

 ...خواامیحرص بخوري ؛ من امشب شما رو سالم م خوادیحاال نم خانومم

 ....شده رید ليیکه خ نینیبش نیتو ماش نیببر فیهم تشر حاال

 ...هیلیدق نکنم خ ناااایاگه من امشب از دست ا عنيی

 ...رو باز کردم و توش نشستم نیاخم نگاهي به بهزاد انداختم و با حرص در ماش با

 شگاهیشدن و با هم به سمت آرا نیوبهزاد هم سوارماش ساینشستن من پر با

  ....میرفت

 590صفحه  

 ...میشد شگاهیو داخل آرا میهزاد خداحافظي کرد؛ از ب میدیرس وقتي

 بود با لبخندي که داشت به شگاهیکه مسئول آرا يیخانم آقا شگاهیورودمون به آرا با

 : اومد و گفت سمتمون

 ...که شوهرت حسابي سفارشت رو کرده نیبش ایب زم؛یموقع اومدي عز به

 ور سالن بود رفتم و روشرو از توي تنم در اوردم و به سمت صندلي که اون  مانتوم



 

 ...نشستم

 ...باالي سرم اومد و شروع کرد به مکاپ صورتم يینشستن من خانوم آقا با

 نشست تا اون هم آماده بشه... بعد از حدود دو شگریدست شاگرد آرا ریهم ز سایپر

 ...که کار صورتم تموم شد ؛شروع کرد به درست کردن موهام ساعت

 ....خسته شده بودم حسابي

 ...رفتمیاز حال م شگریدست آرا ریکم کم داشتم ز گهید

 بدبخت ؛تو رو چه به عروس ايیکه پر زدمیدلم هي به جون خودم غر م تو

 ......اااههههشدن

 ....به خودم اومدم شگریافکار خودم غرق بودم که با صداي خانوم آرا تو

 هزار ماشااالااا واااي

  ...عروس خوشگلي چه

 591صفحه  

 ...ر شب به آقا دامادصبر بدهتا آخ خدا

 ....حرفش لبخند بي جوني بهش زدم و ازش تشکر کردم نیا با
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 ....دمیپوش شگریعروسم رو به کمک آرا لباس

 ....لباس عروس شوق ذوق داشتم نیا دنیقبال؛ واسه پوش چقدر

 ..لباس عروس ؛ حکم کفن رو براي من داشت نیامشب هم ولي

 ..حسي بهش نداشته باشي چینباشي و ه تیق مرد زندگسخته که ؛ عاش چقدر

 ؛بغض بدي به گلوم نهیخودم توي آ دنیرفتم که با د نهیبه سمت آ شگریاصرار آرا به

 ...زد چنگ



 

 تجربه ایلحظه ها رو با برد نیامشب واسه ي کي خوشگل کرده بودم؟؟ قرار بود ا من

 ي؟؟ییییی؛ امااا حااالااچ کنم

 ...بگذرون ریرو بخ امشب هیخدا خودت  اي

 ..تري به خودم انداختم قیو نگاه دق دمیاز فکر کردن کش دست

  ...کرده بودم رییتغ حسابي

 592صفحه  

 رو ؛ روي صورتم ميیمال شی؛آرا شگریآرا

 تاج ساده هیکرده بود و با گذاشتن  زیداده بود و همه ي موهام رو فر ر انجام

 ...رو چند برابر کرده بود شی؛قشنگ

 ..اونم رنگ رژ لبي بود که به لبهام زده بود ومد؛یخوشم نم زيیچ هی...فقط..از  فقط

 رژ پرنگي رو نیهمچ هی نکهیاز ا ایروزي برد هیرنگ قرمز رو دوست نداشتم ..چون  آره

 ...ومدیبدش م زدمیروي لبهام م ؛

 ..رنگ رژ استفاده کنم نیخودش از ا شیپ شهیداشت هم دوست

 ؛ يیخانوم آقا دیبرگشتم و گفتم : ببخش شگری؛به سمت آرا با اخم نیخاطر هم به

 ...ادیاصال خوشم نم دیاز رنگ رژ لبي که بهم زد من

 ...دیرژ کمرنگ تر بهم بزن هی لطفا

 ......با تعجب بهم نگاه کردو گفت: ولي شگریآرا

 کامل گفتم : لطفااااااااا تیکه ادامه ي حرفش رو بزنه با جد نزاشتم

 تیبا جد سایرنگ رژم رو پاک کنه که پر خواستیعکس العملي م چیههم بدون  اون

 :گفت

 ادیبهت م ليیرنگم خ نیهااااا... ا تهیامشب عروس نکهیمثل ا اا؛ی: لوس نشو پرسایپر



 

  ....تووووووو دونویاگه پاک کني من م عنيی ؛

 593صفحه  

 : شد و گفت طونیش بعد

 دوست دارن؛خدا امشب به دادرنگ رژ لب رو  نیضمن همه ي مردا اااا ا در

 ..بهزادبرسه

 بود؛ بهزاد که ساایناراحت نشدم ؛ حق با پر نباریبهم زد؛ ا سااایحرفي که پر نیا با

 ...کنم غیخودمو ازش در خواستمینکرده بود که من م گناهي

 بکنم خوامیکاري که م ري؛هرینم رونیجاااا هم از فکرم ب نیکه ا ایبهت برد لعنت

 ??ايیچشمام متو جلوي  همش

 ...به خودم اومدم سااایپر غويیج غیجوري که توي فکر بودم ؛ با صداي ج نیهم

 افتاده بود منو ادشی...خواهري چقدر مااااه شدي ) خخ..تازه ااااااای: واااااي پرسااایپر

 (نهیبب

 دی؛ تو هم حسابي خوشگل شدي ؛ سع زمیبه روش زدمو گفتم : مرسي عز لبخندي

 ات)خخخ(نشه صلوا کشته

 ....خنده ي بلندي کردو گفت : واقعاااااا سایپر

 ...داد لیکردم که اونم لبخندي بهم تحو دییسرم حرفش رو تا با

 اومد که گفت: آقا شگریصداي خانوم آرا میبهم زل زده بود سایکه با پر نجوريیهم

  ...اوردن فیتشر داماد

 594صفحه  

 حتي اون روز که لباس عروس رو پروف کرده بند دلم پاره شد؛ هوووویچراا ... دونمینم

 نزاشته بودم که منو تو اون لباس دمیکشیاز بهزاد خجالت م نکهیبه خاطر ا بودم



 

 .......امااااا...االننهیبب
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 دسته گل هیبه عقب برگشتم و نگاهي به در ورودي انداختم ؛که بهزاد رو با عیسر

 ..دمیکت و شلوار خوش دوخت د هیو  قرمز

 ...شده بود پیخوش ت چقدر

 بردار گفت : خوب لمیکه خانوم ف کردیلبخندي که روي لبهاش بود؛از دور نگاهم م با

 و آرومو کوتاه لبهاي دیجلو و دسته گل رو به عروس خانوم بد دیببر فیداماد تشر آقا

 ...بردار آه از نهادم بلند شد لمیحرف ف نی... با ادیخانوم رو ببوس عروس

 ...میرو کم داشت کيی نیهم

 شده بود به سمتم اومد و دست گلو به دستم داد و با فیکه حسابي خر ک بهزاد

 به سمتم خم شد و بوسه ي آرومي رو؛ روي زدیکه از خوشحالي برق م يیها چشم

 ...ماااه شدي ليیهام زدو گفت : عشق من عروس شدنت مبارک ؛ خ لب

 ...انداختم نییرو پا حرفش حسابي از خجالت سرخ شدم و سرم نیا با

  ...میخداحافظي کرد سایاز پر شگاهیخورده موندن تو آرا هیاز  بعد

 595صفحه  

 ...برد نیبردار ؛بهزاد دستمو گرفت و به سمت ماش لمیحرف هاي ف با

 : دمیازبهزاد پرس دیعروس حسابي شکه شدم ؛و با ترد نیماش دنید با

 گل زدي؟؟؟ استیبرد نیکه ماش نیا بهزاد

 :خنده اي کردو گفت زادبه

 ...رو بده نشیخوشگلتر بود؛ من ازش خواستم تا ماش ایبرد نی...ماشزمیعز آره

 ...که عشقمممم مینداار ایضمن منو برد در



 

 ..نمیبش نیرو باز کرد و کمکم کرد که توي ماش نیحرفش در ماش نیاز ا بعد

 رو ایخشبوي بردو عطر خاص و  دمیکش قيی؛ نفس عم ایبرد نینشستنم توي ماش با

 ...هام فرستادم هیر به

 ...ررریبخ ادشی

 ...لعنتي باهاش خاطره داشتم نیماش نیتو ا چقدر

 ...بود ومدهیخوشم ن چیرو گرفته بود ، ه ایبرد نیکه بهزاد ماش نیا از

 :نشست و با صداي شادي گفت نیداخل ماش بهزاد

 زاد چطورهههه؟؟؟دل بهزاد چطوره؟؟؟ همه کسه بهزاد چطوره؟؟ عشق به زیعز

 : سرخوش بودنش قبطه خوردم و با لبخند زورکي گفتم نیبهش کردم و به ا نگاهي

  ..؛ فقط کمي خسته شدم خوبم

 596صفحه  

 کرد و گفت : اشکال نداره خوشگلم؛ خودم آخر شب طنتیخنده اي از رو ش بهزاد

 ..عشقمم ارمیرو از تنت در م تیخستگ

 انداختم و با انگشت هاي دستم بازي نییسرم رو پا حرفش لپام گل انداخت و نیا از

 ...کردم

 :گفتم امیاز اون حالو هواا درب نکهیا براي

 روبرداره؟ سایبودتا پر ومدهیبا تو ن دیچرااا سع پس

 ...زدم گفت تو راهه زم؛زنگیبا مهربوني گفت:نگران نباش عز بهزاد

 ..... دمزل ز  رونیبه ب نیلب گفتم و از پنجره ي ماش ریز آهاني

 بود که بهزاد آهنگ رونیحواسم به ب تمام

 ..دنیدستمو تو دستش گرفتو شروع کرد به رقص هویگذاشت و  نیرو تو ماش شادي



 

 .....خوندیو با آهنگ م دادیآهنگ دستمو تکون م تمیبا ر همش

 ...دمیلحظه خندم گرفت و با صداي بلند خند هیکه  کردیم نکارویبامزه ا اونقد

 حال من خوشحال شده بوددستمو به سمت لبش برد و بوسه ي نیااز  بهزادکه

 : زد و گفت قيیعم

  ...جونم... تو فقط بخند عشقم ااااي

 597صفحه  

 خودش شروع کرد به نباریکه آهنگ تموم شد پخش رو خاموش کرد و ا نیاز ا بعد

 ...خوندن

 ...دیخندیو م خوندیآهنگ رو ورد زبونش کرده بود و هي اونو م همش

 ...........شب مراد است امشبستیچه شبي ا امشب

 ...اوردمیبا اون صداش رو مخم رفته بود؛ ولي به روش نم حسابي

 ..میدیرس هیبه جلوي در آتل نیم10از  بعد

 شو ادهیشد و درو برام باز کرد و با سرخوشي گفت : پ ادهیپ نیاز ماش عیسر بهزاد

 ...عشقمم

 .... مشد ادهیپ نیکمک بهزاد از ماش با

 ....اون لباس عروس؛ حسابي راه رفتن برام سخت شده بود با
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 ... کرد يیبردار مارو به داخل راهنما لمیف هیبه آتل دنمونیبا رس 

 ..میبه اتاقي که مخصوص عکس گرفتن بود رفت هیوردمون به آتل با

 تلفاز صدتا عکس تو ژست هاي مخ شیهم که دست بردار نبود ب لمبرداریف نیا

  ....گرفت ازمون



 

 598صفحه  

 ليیژست ها خ نیبهزاد از ا نکهیکه حسابي خسته شده بودم؛ ولي مثل ا من

 ....دادیبا شوق ذوق انجام م گفتیبردار م لمیاومده بود چون هرچي ف خوشش

 بگم که کال خاک بر نجوريیا عنيیژست ها رو خود بهزاد انتخاب کرده بود  تموم

 ....بود سري

 آروم باهاش ليیبردار رفت وخ لمیوم شدن ژست ها بهزاد به سمته خانم فتم بعداز

 .... زد حرف

 .... کنجکاو شدم ولي بعدش خودمو به بي تفاوتي زدم ليیخ اولش

 :به سمتم اومد و دستهامو تو دستش گرفتو گفت شگيیبا لبخند هم بهزاد

 .......مخصوصا چشماتااااایخوشگل شدي پر ليیخ

 ...شمیغافل م ایاز همه ي دن کنمینگاه مبه چشمات  وقتي

 ایدن هیازت  نایشدي ولي بابت همه ي ا تیخسته و اذ ليیکه امروز خ دونمیم

 ...ممنونم

 ...؛که همه منتظر ما هستن میبر گهیبهتره د االنم

 ....که بهزاد بهم زده بود حسابي بغض کرده بودم يیحرف ها با

  ...ادیالزم بود تا اشکم درب گهیتلنگر د هی

 599صفحه  

 ...لحظه دلم به حال بهزاد سوخت هی واسه

 ... چي بود آخه چارهیراستش گناه اون ب خوب

 .... نیمثل خود من عاشق بود فقط هم اونم

 ...زمیبه چهره ي بهزاد انداختم وبا مهربوني بهش گفتم: ممنون عز نگاهي



 

 غلم کرد و منو دور خودشکه به بهزاد گفتم ؛بهزاد محکم ب زمیدفعه با کلمه ي عز هی

 ....ااااایبا شادي گفت: عاااشقتم پر چرخوند

 منو ... آبرومو نیبزار زم وووونهیکار بهزاد ناخداگاه خنده اي کردم وگفتم : د نیا با

 ... بردي

 : گذاشت وبا لبخند گفت نیمنو رو زم عیسر بهزاد

 ...درسته خانومم نیا

 ... بخندي دیبا شهیهم

 ....هات بشه خوشگلم فداي خنده بهزاد

 رید میبر گهیحرف بهزاد لبخندي زدم و سرم رو براش تکون دادمو گفتم بسه د با

 ....شداااا

 میکه خواست نیباشه اي گفت و هم بهزاد

 نیا دنی... با د کردیکه با دهن باز نگاهمون م میدیبردار رو د لمیخانم ف میبرگرد

  شده ؟؟؟ زيیر گفت: چبردا لمیو رو به ف دیبهزاد خند دفعهی صحنه

 600صفحه  

 نقدریکه ا دمیبردار نگاهي به بهزاد انداخت وگفت: مثل شما عاشق واقعي ند لمیف

 ...دوست داشته باشه زنشو

 ..... مهیتموم زندگ ااااایبا لودگي نگاهي به من انداختو گفت: بلهههه...پر بهزاد

 ...حرف هاي بهزاد ناخوداگاه لبخندي روي لبم نشست از

 ...برم نیبه سمتم اومد و دستمو گرفت و کمکم کرد که به سمت ماش بعد

 بلند از اونجااا دور شد وبه کافیت هیبا  عیسوار شدن من بهزاد هم سوار شد و سر با

 ...باغ رفت سمت
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 ...به استقبالمون اومدن لیفام کايیما به جلوي باغ ؛ کلي از نزد دنیرس با

 ...شد وبه سمتم اومد و درو برام باز کرد ادهیپ نیاز ماش بهزاد

 و نقل تو دنیشدم که همه برامون دست زدن وکل کش ادهیپ نیکمک بهزاد از ماش به

 ...دنیپاش سرمون

 عروس گاهیبا هم به سمت جا میجنتلمنانه گرفته بود وداشت ليیدستمو خ بهزاد

 ...میرفتیم داماد

 گفتن وبرامون آرزوي خوشبختي کیبرشدن وبه منو بهزاد ت کمونینزد لیي فام همه

  ... کردن

 601صفحه  

 و باران افتاد که داشتن به ایچشمم به برد میکردیکه از مهمون ها تشکر م درحالي

 ...ومدنیم سمتمون

 ..لحظه دلم واسش قنج رفت هیخاص؛  پیتو اون ت ایبرد دنید با

 ...افتاد دلم به درد اومد شیمشک رهنیوقتي چشمم به پ ولي

 ..بود دهیامشب اونو تنش پوش ومدوليیاز لباس مشکي بدش م شهیهم ایردب

 (??دهیخدا جون چرا عشقم مشکي پوش)

 بغض بدي به گلوم چنگ زده هیبودم ؛  دهیرو اونجوري د ایکه برد نیچرا از ا دونمینم

 ...کردیداشت خفم م بودو

 ومحکم منو تو که باران با ذوق به سمتم اومد کردمینگاهشون م نجوريیهم داشتم

 :گرفتو با شادي گفت بغلش

 ... دل من زايی؛ عز ساالااام



 

 ...بهتوون گمیم کیتبر

 ... نیخوش بخت بش شهیکه کنار هم هم شاالیا

 به سمتون اومد ایبرد نباریلبخند کم جوني که روي لبم بود ازش تشکري کردم که ا با

 ... 

 602صفحه  

 بود به شونه ي شیشونیا اخمي که روي پبغل کردن وبعد ب گرویبا بهزاد همد اول

 ... داداش گمیم کیزد وگفت تبر بهزاد

 ...خودت هیعروس شاالی: مرسي داداش ابهزاد

 به خودش اومد و بعد عیکه سر دیرنگش پر ایحرف بهزاد احساس کردم برد نیا با

 ...به سمتم دراز کرد دستشو

 کیگفت : تبر دویم رو بوسبه سمتم خم شد و آروم روي گون هویاز دست دادن  بعد

 ...بهت زن داداش گمیم

 ...زدیکارش داشت تند تند م نیاز ا قلبم

 ...چرخهیداره دور سرم م ایدن کردمیم احساس

 ...ولي فکرکنم موفق نبودم زهیبه زور نگه داشته بودم تا اشکام نر خودمو

 ته کادوبس هیلحظه جلوي چشم  هینشه که  دهیانداختم تا اشکام د نییرو پا سرم

 ...دمید کیکوچ

 با لبخندي که روي لبش بود بسته کادو رو که ا؛یبرد دمیسرم رو باال اوردم که د عیسر

 ..خوشگل کادو شده بود رو به سمت من گرفته بود ليیخ

 ..که با صداي بهزاد به خودم اومدم کردمیمات بهش نگاه م نجوريیهم

  ...کادوت رو ریحواست کجااست ؛ بگ زمی: عزبهزاد



 

 603صفحه  

 تشکر کوتاه کادو رو ازش هیبه سمتش دراز کردم و با  دیلرزیکه حسابي م دستمو

 ...گرفتم

 عذر خواهي از کنارمون با قدم هاي بلند دور هیبهش بگم که با  زيیچ خواستمیم

 ...شد

 ... کم کم همه دورمون جمع شده بودن گهید

 دنیخندیم گفتنیرمون بودن وبا هم م. همه کنا مانی. باران .. پرهام . پ دی.سع سایپر

 ... 

 کردمیوسط فقط من بودم که از تو ناراحت بودم و ظاهر سازي م نیا

... 

 ...دمیکشیفضا رو تحمل کنم ؛ داشتم به سختي نفس م نیا تونستمینم اصال

 ..جاي آروم برم هیجمع دور بشم و به  نیداشتم از ا دوست

 افتاد ؛ که ایاي کردم که چشمم به برد گهیو سرم رو سمت د دمیاز ته دلم کش آهي

 مجاز ریهاي غ دنيینشسته بودو هي داشت پشت سرم هم نوش زيیروي م تنهاا

 ...خوردیم

 خنک موافقي دنيینوش هیکه بهزاد گفت:با  کردمینگاه م ایبه برد داشتم

 ..عشقممم

  .. ندارم لی.. من م زمیبه بهزاد انداختمو گفتم ..ممنون عز نگاهي

 604ه صفح 

 ؛بعد اروم زمیگفت..هر جور راحتي عز کردیجوري که با عشق نگاهم م نیهم بهزاد

 ... دیرو بوس میشونیکوتاه پ ليیوخ



 

 ... به بوسه هاي ناغافل بهزاد عادت کرده بودم گهید

 خوشگل ولوند به سمت منو ليیدختر خ هی کردمیجوري که به بهزاد نگاه م نیهم

 ... اومد بهزاد

 شد وبوسه اي رو ؛ روي گونه بهزاد زد و اروم دم گوشش زانین بهزاد اواز گرد اروم

 ... گفت زيیچ

 من کیکمي از دختره فاصله گرفت و نزد رسدیکه انگار عصباني به نظر م بهزاد

 ...شد

 .. دور کمرم حلقه کرد ورو به دختره گفت دستشو

 ...خانوم اااای. پر می.تمام هست میهمسرم . عشقم .نفسم .زندگ کنمیم معرفي

 دپرس شده بود دستش رو به سمت من دراز کرد وگفت ليیکه انگار خ دختره

 ... خانم ایپر خوشبختم

 ... هستم از دوستاي دانشگاه بهزاد جان نینازن منم

  ... حرف دختره سري واسش تکون دادم وابراز خوشبختي کردم با

 605صفحه  

 .. ومدیخوشم ن چیرده بود هراحت برخورد ک ليیبا بهزاد خ نکهیاز ا راستش

 که با کردمیکرده بود نگاه م جادیا جانیجمع شلوغ و همهمه اي که ارکستر با ه به

 ... بهزاد به خودم اومدم صداي

 راحته...کمي نجوریناراحت نشي ؛ اون با همه ا نیموقع از دست نازن هی عشقم

 ...کنهیفکر م امروزي

 ماد دارم ... اون دختر هم اصال برام مهمبه بهزاد کردمو گفتم ...من بهت اعت رو

 ... ستین



 

 ??????میکه قولشو داده بود هیپارت هد نمیا

 183 پارت

 که از مجلس گذشته بود بابا ومامان به همراه عمو و زن عمو به سمتمون اومدن کمي

 ... 

 من و نیگفتن بهمون ؛به حاج آقا اعالم کردن تا خطبه ي عقد رو ب کیبعد از تبر و

 ....بخونن ادبهز 

 ...شروع خطبه ي عقد؛عرق سردي کل بدنم رو گرفته بود با

  ... خوندمیانداخته بودم و داشتم قران م نییرو پا سرم

 606صفحه  

 ...شدیکه همه چي داشت تموم م شدینم باورم

 دورمون جمع شدن و دارن کمونینزد اليیهمه ي فام دمیرو که بلند کردم د سرم

 ..کننیه معقدمون رو نگا مراسم

 بودن ... پرهام با لبخندي که ستادهیکه کنار هم ا دمیو پرهام رو د ایاونااا برد نیب تو

 ...کردیصورتش بود داشت نگاهم م روي

 ...زدیکامل بهم زل زده بود و اصال پلک هم نم تیبا جد ایبرد ولي

 صورتش کرده بود هی؛چون با اون اخمي که چاشن دیفهم شدینم چيیچهرش ه از

 ...که کمي ازش بترسم شدیم اعثب

 برگرد؛ هنوزم ایبزنم و بگم که : توروخدااا برد ادیجااا فر نیدوست داشتم از هم چقدر

 ...نشده ررید

 ...بود الیخ هی نااایهمه ي ا ولي

 بودم که اصال ایآقا چند باري خطبه عقد رو خونده بود ؛ولي من اونقد غرق برد حاج



 

 ....نشده بودم چيیه متوجه

 :بود با صداي بهزاد به خودم اومدم ایکه نگاهم به برد نجوريیمه

 ..من منتظر توام هاااا خانومم

  .......خوشگلمگهیرو بده د بله

 607صفحه  

 دمیانداختم که د ایکه تو گلوم بود رو به زور قورت دادم و دوباره نگاهي به برد بغضي

 ...خندهیو م گهیدختر جلف انداخته و داره باهاش م هیدور کمر  دستشو

 ...توصورت دختره رفته بود قشنگ

 کارااا رو نیبود ؛ ولي االن در ملع عااام داشت ا دیبع ااااایرفتارا از برد نیا قبلنا

 ...کردیم

 از شترمیبود حرصم گرفته بود؛ حرص ب ایکه اون دختره کنار برد نیچرااا از ا دونمینم

 ...کردیبا لبخند نگاهش م ایبود که برد نیا

 ؛ اون جلوي کنمیلحظه به خودم لعنت کردم که چرااا دارم به اون عوضي فکر م هی

 ؛ اونوقت من ازش انتظار دارم که برگرده خندهیو م گهیمن داره با دختره م چشماي

 (ااایخاااک تو سرت پر عنيی)...

 : که به صورتم دادم رومو ازش برگردوندم که حاج آقااا گفت تيیجد با

 .... لمیوک

 رو بستم وبا صداي محکم و رسا گفتم : با اجازه ي پدر و مادرم و بزرگترااا مامچش

 ...بلههههه

 ...جواب بله ي من همه شروع به دست زدن کردن و سالن غرق صدااا شد با

 ...نبود ااایکه چرخوندم برد سرمو



 

  .. ...البد با دختره رفته بود عشق بازيههههه

 608صفحه  

 ...بهزاد هم جواب بله رو داده بود مدیخودم که اومدم د به

 ...بلههههه

 ....همچي تموم شده بود گهید

 ..رسما و قانونا زن بهزاد شده بودم من

 : صداي آرومي به خودم گفتم با

 ...اایپر گمیم کیتبر بهت

 .....عشقت؛ مرگ احساست؛ مرگ آرزوهات مبارک مرگ

 تم پاک کردم و به بهزاديبا دس عیشده بود رو سر ختهیکه گوشه ي چشمام ر اشکي

 ...لبخندي زدم کردیمشکوک نگاهم م که

 حلقه ها رو به سمتم گرفت و ازم خواست تا حلقه ها عیسر دیتا لبخند منو د بهزاد

 ...میتو دست هم کن رو

 ذوقي دستمو به سمت بهزاد دراز کردم که اونم دست سردم رو توي دست چیه بدون

 قیکنه دستمو عم هیتوجهي به بق نکهیه بدون اگرفت و بعد از انداختن حلق گرمش

 ...دیبوس

 ..مدت عادت کرده بودم نیکاراي بهزاد تو ا نیبه ا گهید

 .... عادي حلقه رو تو دست بهزاد انداختم ليیحرفي بزنم خ نکهیا بدون

  ....گفتن کیهمه دوباره شروع کردن به دست زدن و تبر که

 609صفحه  

 184پارت



 

 ....مجلس نگذشته بود؛ که کلي خسته شده بودمدو ساعتي از  هنوز

 نیبود ؛از بس که ا دهیخوري و عسل خوردنمون کش کیساعت مراسم ک هی فقط

 ..اوردیهمش مسخره بازي در م بهزاد

 ....جااي آروم برم هیمراسم مسخره تموم بشه و به  نیداشتم هر چه زودتر ا دوست

 ...گذشتیحاال مگه زمان م ولي

 دوستاش دورش جمع شده بودن و داشتن باهاش دمید انداختم که دبه بهزا نگاهي

 ...دنیرقصیم

 ...گرفتیحرصم م شدیبهزاد م زونیاونجوري آو نینازن نکهیا از

 ....ستیاصال برام مهم ن الیخیبه خودم گفتم : ب ولي

 لحظه حضور کسي رو از پشت سرم احساس هیکه نگاهم به جلو بود  نجوریهم

 ..کردم

 ...تو اون وضع کلي جااااا خوردم ایبرد دنیقب برگشتم که با دبه ع عیسر

  ..بس مشروب خورده بود ؛چشماش سرخ شده بود از

 610صفحه  

 ... تعادل نداشت اصال

 : گفت شدیم دهیروي تو خوردن مشروب کش ادهیکه به خاطر ز يیصدا با

 اااااایخوشگلللل شدي...پر يیییلیخ

 ....از رنگ رژت متنفرمممممممم ولي

 !!رفته هاااااااا ادمینکن  فکر

 ..ومدیاصال خوشم نم زدیباهام حرف م نجوريیکه ا نیا از

 ...ستیبود که حواسش سرجاااش ن معلوم



 

 جدي ليیشدو خ رهیکرد و توي چشمام خ کیاومدم حرفي بزنم خودشو بهم نزد تا

 : گفت

 ...خشيبابت رفتارهاي بدي که تا االن باهات داشتم منو بب خواامیم ازت

 ... کنمینکردم و نم انتیوقت به تو خ چیه من

 ....اي گهید زیچ هیهنوزم براي من  تو

 .. توي قلبم حک شده شهیبدون که اسم تو ؛ هم نمیوا

 .....دو شهیتو رو هم من

  :سکوت کرد که دوباره ادامه داد دیحرفش که رس نجاايیا به

 611صفحه  

 ...ارمصبح به آلمان پرواز د 4امشب ساعت  من

 که جونش به جون تو دونمیبهزاد فکر بکني؛م تیاز امشب به مرد زندگ خوامیم ازت

 ...نکن تشیکه دوسش داشته باش و اذ کنمیخواهش م بستست؛

 !!!که بهزاد بتونه خوشبختت کنه دوارمیام

 ..کردمیو من داشتم با تعجب نگاهش م زدیحرف م نجوريیهم ایبرد

 زيی...چون بهزاد چزنهیم ادیها رو از روي مستي ز حرف نیبودم که همه ي ا مطمعن

 ..به من نگفته بود اایرفتن برد از

 ...پر از غم بود داد؛چشماشیآزارم م ليیخ زيیچ هی ولي

 نیاونم؛ به خاطر هم ریکه فکر کنه هنوزم درگ کردمیجوري رفتار م دینبا ولي

 : صداي لرزوني گفتم با

 ..نه ایو رو ببخشم که بخواب ت کنمیاصال بهت فکر نم من

 ..بري بروووو خوايیهم هر جا که م تو



 

 دوستش دارم و مطمعنم که ليی؛ من بهزاد رو خ ستیبه گفتن تو هم ن ازيین

 ...کنهیم خوشبختم

 پلک زد تا من عیحرفم احساس کردم چشماش از اشک نمناک شد ولي سر نیا با

  ... نشم متوجه

 612صفحه  

 که نیباشو کمي تر کردو گفت :بااشه ..خوشحالم از اکه ل کردمیبهش نگاه م داشتم

 ...خوشبخت شد مونیکی القل

 بهم پشت کرد و باقدم هاي شل که به عیاجازه بده حرفي بزنم ؛ سر نکهیبدون ا بعد

 ...از کنارم دور شد داشتیتعادلش رو نگه م زور

 ...قلب من هم شروع کرد به تند تند زدن ایرفتن برد با

 ...کردمیرو گم م زيیچ هی گرفتیه ازم فاصله موقتي ک انگاري

 ....روي کنه ادهیتو خوردن مشروب ز نقدیبود که ا دیبع ایبرد از

 ..رفتاراا نداشت نیوقت از ا چی؛ ه ومدیم ادمیکه من  يیاونجا تا

 ...امشب تا حد مرگ مشروب خورده بود ولي
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 ستادهیکه ا دمیو جلوي چشمام دلحظه بهزاد ر هیکه  کردمیبه رفتنش نگاه م داشتم

 ... بود

 کرده بود و داشت ظيی؛ چون اخم غل دمیبار از بهزاد ترس نیچرااا براي اول دونمینم

  ..کردینگاهم م نهیبه س دست

 613صفحه  

 بود ؟؟؟؟ دهیرو شن ایحرفهاي منو برد عنيیخداا ... اااي



 

 ..شدم کیدهنم رو به زور قورت دادم و بهش نزد آب

 ...همه چي رو بهش بگم خواستمیبار دستشو توي دستم گرفتم و م نیولا براي

 ... کار من ؛بهزاد کمي تعجب کرد نیا با

 زمیعز دونمی..مسسسیاومدم حرفي بزنم دستشو روي لبم گذاشتو گفت : ه تا

 ..منه رهیتقص همش

 اونه؟؟ رهیچي تقص گفت؛یچي داشت م نیا

 خوشگلم ؛ به خداا من دیگفت : ببخشبغلم کردو  عیکه سر کردمینگاهش م منتظر

 ..نگفتم زيیامشب مهمونم بود بهش چ نکهیبه خاطر ا فقط

 کرده بود ...کي مهمونش بود؛ چي رو ببخشم؟؟ جیمنم گ نی....اوااي

 که باهام يیکه توي بغلش بودم گفت : باور کن ؛ همه ي اون دخترها نجوريیهم

 ...دعوت شده بودن نید نازنهمشون از طرف خو شناختمشون؛یمن نم دنیرقصیم

 ...که از دستم ناراحت شدي ولي شرمنده دونمیم

 ...آهااان

 ... متوجه ي حرفاش شده بودم تازه

 و دختراي اطرافش ناراحت شده نیکه من بخاطر وجود نازن کردیفکر م اون

  ...نبود نطوری....ولي اصال ابودم

 614صفحه  

 ...بود دهیرو نشن ایداز حرف هاي من و بر  زيیرو شکر که چ خدا

 : گفتم دمویکش قيیعم نفس

 هر جور راحتي و با هر کي که دوست داري ست؛یگفتم که بهزاد؛ برام مهم ن بهت

 ..برقصي تونيیم



 

 : و گفت دیکش رونیحرف من ناراحت شده بود ؛منو از بغلش ب نیکه انگاراز ا بهزاد

 که من با کي باشم؟؟ ستیبرات مهم ن عنيی

 نکهی؛ ولي واسه ي ا ستیکه اصال برام مهم ن کنهیخودش فکر م شیپاالن  دونمیم

 ..ولي من دوست ندارم توي کارات دخالت کنم زمینشکونم گفتم : چرااا عز دلشو

 بهم بگه که ارکستر درخواست زيیچ خواستیکرد و م زیکمي چشماشو ر بهزاد

 ...عروس و داماد رو داد رقص

 : و نگاهي بهم انداختو گفتکمي ازم فاصله گرفت  نیخاطر هم به

 ..میزنی؛ بعدااا باهم کلي حرف م میبر ای...حق با توعه...حاال بباشه

 مثل چند نکهیناراحت شده بود؛ بدون ا ليیکه بهش زده بودم انگار خ يیحرفها از

 ...ذوقي واسه ي عروسي داشته باشه ؛ دستمو گرفت و به وسط باغ برد شیپ ساعت

 .....خوندیرو م تيیو ال قشنگ ليیآهنگ خ ارکستر

 ..شده بود رهیمنو بغل کرده بودو فقط توي چشمام خ بهزاد

  ...پر از خواستن بود چشماش

 615صفحه  

 ..کردمیگذاشته بودم؛ قشنگ صداي قلبش رو احساس م نشیرو که؛ روي س دستم

 ...زدیتند م ليیقلبش خ ضربان

 ...راحت شدملحظه از بابت رفتاري که با بهزاد کرده بودم نا هی

 ..نکنم تشیاذ گهیجاا به خودم قول دادم که د نیهم از

 مراعات رفتارهاي بد من ليیواقعااا عاشقانه منو دوست داشت و تابه االن هم خ اون

 ...کرده بود رو

 ..کردم و لبخندي به صورتش زدم کیبهش نزد شتریخودمو ب نیخاطر هم به



 

 ..د محکم کمر منو گرفته بودبو ومدهیمن بدش ن کيینزد نیکه از ا بهزاد

 ...رنیکه منو از دستش بگ دیترسیم انگار

 ...کردنیدورمون جمع شده بودن و با کلي ذوق نگاهمون م همه

 ...دمیشنیاون وسط صداي بعضي هاشون رو قشنگ م تو

 ...: نگاه کن پسره چه خوشگله...خدا شانس بدهصدا

  ...ماهه ليی: نگو تو رو خدا؛ دختره خصدا

 616ه صفح 

 لحظه خندم گرفت و سرم رو به هی زدنیحرف م نجوريیکه داشتن در مورد ما ا نیا از

 ...چرخوندم سمتشون

 ژست خاصي هیکه با  دمیرو مشروب به دست د ایکه به سمتشون برگشتم برد نیهم

 .... کردیبود و داشت ما رو نگاه م ستادهیا

 اصال حال درست و نکهی..مثل ا خوردیچقدر مشروب م نیخدااا.. امشب ا ااي

 ....نداشت حسابي

 .. هم که اخم کرده بود؛ انگار دعواا داشت چقدر

 186 پارت

 :که بهزاد فشار آرومي به کمرم اورد و گفت کردمیتابلو بهش نگاه م اونقد

 ..حواست به من باشه کنيیکجااا داري نگاه م خوشگلم

 ..... من که تو بغل توعمزمیزع جااایلبخند گفتم : ه هیبه سمتش برگشتم و با  عیسر

 ..خورده کمتر منو به خودت فشار بده هی؛  کنمیضمن؛ من که از دستت فرار نم در

 :حرف من سرخوش شده بود با لودگي گفت نیکه از ا بهزاد

 .. دی...ببخشزمیعز چشممم



 

 ...جون بخواه شمااا

  ..مااااایشیآت ليیگفته باشم من خ ولي

 617صفحه  

 .. انداختم نییو سرم رو پا دمیاد خجالت کشحرف بهز  نیا از

 میشونیاورد و آروم از روي پ نییکه آهنگ تموم شد بهزاد سرشو پا نیاز ا بعد

 ..ااالااای: عروس دومادو ببوس خوننیهمه دارن با صداي بلند م دمید د؛کهیبوس

 ??...يییییچ

 .. بکنم نکارویکم داشتم که بخواام توي جمع ا کوی نیهم

 پرهام و باران به همراه بعضي از سا؛ی؛ پر دیسع مان؛یپ دمین برگشتم که دسمتشو به

 ..خوندنیرو م ااالاایمجلس داشتن با صداي بلند عروس دومادو ببوس  جووناي

 دستش رو؛ روي گونش يیازشون گرفتم و نگاهي به بهزاد انداختم که با تموم پرو رومو

 ..که ببوسمش کردیبود و بهم اشاره م گذاشته

 . اي نداشتم گهیچاره ي د نکهیا مثل

 آروم براي ليیي پهنش گذاشتم و روي نوک پام بلند شدم و خ نهیروي س دستمو

 ..دمیرو با کلي خجالت بوس میبار مرد زندگ نیاول

 منو تو بغلش گرفت و دور دفعهیباز شده بود؛  ششیکار من؛ کال ن نیکه با ا بهزاد

 ..چرخوند خودش

 ..رامون سوت و کف زدنکارش؛ همه ب نیا با

 ... خداااا ااي

 ??بودم دهیاز بهزاد سبکتر تو عمرم ند عنيی

  .مراسم رقص ماا تموم شد؛ ارکستر از همه جوونااا درخواست رقص کرد نکهیاز ا بعد



 

 618صفحه  

 .نگذشته بود که وسط پر از جووناي مجلس شده بود قهیدق کی هنوز

 چنان باران رو توي بغلش گرفته که هر کي پرهام؛ دمیبهشون انداختم که د نگاهي

 .زنشه کنهیفکر م ندونه

 (داداش ما هم خط قرمز رو رد کرده بود نیخخخ..ا)

 ..دیرقصیهم کلي دختر دور خودش جمع کرده بودو داشت باهاشون م مانیپ

 ..دنیرقصیو م کردنیعاشق معشوقااابهم نگاه م نیهم مثل ا سااایو پر دیسع

 .نبود ایخوندم خبري از بردچقدر که چشم چر  هر

 رفته بود وداشت مانی؛ حاال تو بغل پ دیخندیو م گفتیم ایدختري هم که با برد اون

 .ومدیجورررر دختراا بدم م نیچقدر از ا کرد؛یم لوندي

 .موقع صرف شام شده بود دنیکه همه رقص نیاز ا بعد

 ..برد گاهمونیتشکر از جمع؛ دست منو گرفت و به سمت جا هیبا  بهزاد

 ..کردیپاشنه بلند خسته شده بودم و پاهام داشت درد م هیبا اون کفشا حسابي

 از حد بهزاد خوردم ؛تشکري ازش کردم و با شیکه شام رو با لطفاي ب نیاز ا بعد

  ..ندارم کمي ازش فاصله گرفتم ليیم گهید نکهیا گفتن

 619صفحه  

 ..روبه طور کامل خوردکمال ناباوري بهزاد تمام غذاي خودش و غذاي من  در

 کنم خانومم کاریکه خنده اي کردو گفت: خب چ کردمیبا تعجب بهش نگاه م داشتم

 ....از االن گفته باشم من رو غذااام حساسماااادهیغذام ز ؛

 . بهزادشيیچاق نم خوريیم نقدهی: ولي من که دست پخت ندارم ؛خوبه اایپر

 خورمیشما به من کوفتم بدي من م ..در ضمنرماااایباشگاه م نکهیخانومم مثل ا:



 

 انداختم نییبهش زدم و سرم رو پا لبخندي

 اليیوفقط فام رفتنیآخراي مجلس شده بود؛ همه ي مهمونااا داشتن م گهید

 مونده بودن کمونینزد

 گفتن کیو زن عمو به سمتمون اومدن و دوباره بهمون تبر عمو

 زنیهمش آو سه؛یخودش وا رو پاي تونستینم گهیبود؛ د دهیکه انقد رقص سایپر

 .شده بود دیسع

 بابت امشب کلي سربه سرم د؛یدیبماند که چقدر؛ تا فرصت رو مناسب م حاال

 اوردیو حر ص من رو در م ذاشتیم

 کردنیبودن وداشتن برامون آرزوي خوشبختي م ستادهیا کمونیو مامان نزد بابا

 بشن و مارو به خونمون شوننایرفتن تا سوار ماش رونیساعت همه از باغ ب میاز ن بعد

  ببرن

 620صفحه  

 دستشو روي فرمون هیافتاد که  ای؛چشمم به برد میاومد رونیکه از باغ ب نیهم

 ليیآهنگ خ هیداده بود و  هیبه سرش تک گشمیگذاشته بود و دست د نیماش

 .ومدیم رونمیگذاشته بود که صداش تا ب نشیتوي ماش نیغمگ

 نمیبرد و کمکم کرد تا توش بش نمونیمنو به سمت ماشکه بهزاد  دمیاز دلم کش آهي

 شده بودم کلي استرس گرفته بودم ولي دوست نیهمون موقعي که سوار ماش از

 بدونه زيیکه بهزاد چ نداشتم

 زدیگذاشته بود و هي پشت سر هم بوق م نیآهنگ شادي رو توي ماش بهزاد

 از جلومون رد شد و با با سرعت نيیماش هیلحظه  هیکه  کردمیبهش نگاه م داشتم

 ستادیبلند روبه رومون ا کافیت هی



 

 ما همشون ترمز کردن ستادنیها با ا نیترمز کرد که همه ي ماش عیسر بهزاد

 رو سرو ته کرده بود و داشت نیکه ماش دمیرو د ایکه به جلو انداختم؛ برد قيیدق نگاه

 گذاشته نیماش صداي آهنگي که توي کردیاخم وچشماي پر از خون نگاهمون م با

 ...گوش خراش و کوبنده بود ليیخ بود

 ..بردیرو به سمت عقب م نیآهنگ هي آهسته ماش باصداي

 بود که اصال حا ل درست و حسابي نداره مشخص

 از عیکرد و سر ایاي نثار برد وونهید هیبهزاد  ومدیجوري که صداي آهنگ م نیهم

  .شد ادهیپ نیماش

 621صفحه  

 هاا کیالست غیرو چرخوند و با ج نیماش عیسر ایبرد دیرسیموقتي داشت بهش  ولي

 .اونجااا دور شد از
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 پرت کردگفت: پسره نیاومد و خودشو توي ماش نیبهزاد به سمت ماش ا؛یرفتن برد با

 ...کله خر رواني ...حسابي قاط زده ي

 ...رو از توي کتش دراورد شیاومدم حرفي بزنم ؛ گوش تا

 ..زدیزنگ م ایه بردکنم داشت ب فکر

 ..جواب نداد ایباري تماس گرفت که برد چند

 ...لحظه اعصابش خورد شد و گوشي رو ؛ به سمت داشبورت پرت کرد هی

 بهم دست داده بود؛ رو به بهزاد کردمو گفتم : واقعااا ایبرد دنیحال بدي که از د با

 که امشب پرواز داره؟؟ راسته

 دییود نگاهي به جلو و انداخت و با سر حرفم رو تاب شیشونیبا اخمي که روي پ بهزاد



 

 ...کرد

  ...شد کیجلوي چشمام تار ایحرف انگار دن نیا دنیشن با

 622صفحه  

 رفت؟؟یداشت کجااام ایبرد

 شهر نفس نیکه توي ا نیمنو عذاب بده ؛ من فقط به خاطر ا خواستیم چرا

 ... تا االن زنده مونده بودم دیکشیم

 کنم؟؟؟ کاریچ بره من ایبرد اگه

 رو ؛ توي ابونیکه حسابي خ نااایکه توي فکر بودم ؛ با صداي بوق ماش نجوريیهم

 ...گذاشته بودن به خودم اومدم سرشون

 گرفته شده بود؛ مشت محکمي به فرمون ایکه حسابي حالش از رفتاراي برد بهزاد

 ...زد و راه افتاد نیماش

 ..رو هم خاموش کردبردو اون  نیدستش رو به سمت پخش ماش عیسر

 ..ردو بدل نشد نمونیحرفي ب چیراه ه تو

 ..میخودمون غرق شده بود ايیولي ما تو دن زدن؛یپشت سرمون بوق م نایي ماش همه

 ..بره؛ از همه بدم اومده بود رانیاز ا خواستیم ایبودم برد دهیوقتي که شن از

 (حتي از خودم...بابت امشب)

 .. که راضي بودم من

 ..نخواستناش نیبه ا حتي

  ..ارمیرو طاقت ب ایدوري برد تونستمیحاال چطوري م ولي

 623صفحه  

 ...چشمام پر از اشک شده دمیخودم که اومدم د به



 

 ..با صداي خسته اي صدام کرد زنمیحرفي نم دیکه د بهزاد

 ..اشکم رو پاک کردم و گفتم : بله بهزاد عیسر

 ده بود رو از خودش دور کنه و جواون حال بدي که بهش دست دا کردیسعي م بهزاد

 ...وجود اومده رو عوض کنه به

 .. : خوشگلم ؛ ناراحت نباشبهزاد

 ...شده نجوريیکه ا شهیچند وقتي م هی ایبرد

 ..که حتي برادرشم تا االنم نتونستم دردش رو بفهمم من

 که ستیآدمي ن نیهمچ ایبوده وگرنه برد ادیهم از مستي ز ایرفتار امشب برد مطعنم

 ...با آبروي من بازي کنه بخواد

 ...نکن تی؛ خودتو اذ ستمیبهزاد؛ من ناراحت ن دونمیبهش انداختمو گفتم :م نگاهي

 ... ناراحت بودم ليیبود که خ نیا قتشیدروغ گفتم!! حق بهش

 ...بودم دهیخبري بود که توي عمرم شن نیبدتر ایبرد رفتن

  ..زده بود امشب تو مستي همه ي حرفهاي دلش رو به من اون

 624صفحه  

 ..که بهم زده بود راست بود؛ پس چرااا ترکم کرد يیهمه ي حرفها اگه

 پاش له کرد؟؟ ریو احساساتمون رو ز دیبراي عشقمون نجنگ چرااا

 ..با دلم بازي کرد خواستیحرفهاا بود؛ هر جور که م نینامردتر از ا اون

 ..از اون داغون شدم شتریوسط من بودم که ب نیا

 شده بودم که رهیچه جوري توي صورت بهزاد خ کردمیوقتي داشتم فکر م دونمینم

 ....تو ناراحت نباشرمیگیکارش م نیرو با ا ای: خوشگلم ؛ من خودم حاله بردگفت

 ..مرگ بهزاد بخند حاال
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 خوشحال ارهیناراحتي در ب نیتا من رو از ا کردیکه داشت به خاطر من تالش م نیا از

 : ا لبخند کم جوني گفتمو ب شدم

 حاله ای؛ من خودم متوجه شدم که برد میحرفي در موردش نزن گهی؛ بهتره د زدلمیعز

 ..و حسابي نداره درست

 ...: آي بهزاد فداي خانوم مهربونش بشهبهزاد

  ..دیدستشو به سمت صورتم اورد و آروم لپمو کش بعد

 625صفحه  

 آهنگ عیبرد و سر نیپخش ماش بهش زدم که دستشو دوباره به سمت لبخندي

 ..رو گذاشت شادي

 ...رفتار داده بود خندم گرفته بود رییاي تغ دفعهی نجوريیکه ا نیا از

 واسترس من زاشتیو بابت امشب کلي سربه سرم م زدیخود خونه همش حرف م تا

 ...کردیم شتریب رو

 ...میدیبه جلوي در خونه خودمون رس نیم 20از  بعد

 ...شدم ادهیپ نیماش کمک بهزاد از به

 ..همه دورمون جمع شدن دمیسرم رو باال گرفتم د وقتي

 به منو بهزاد کردن حتیاومدن وکلي نص شمونیوبابا به همراه عمو و زن عمو پ مامان

 ..رفتن و

 ...و اونا رو هم ناراحت کردم ختمیبماند که چقدر اشک ر حاال

 انداختنو کهیشدن و کلي بهم ت کیو باران بهم نزد سایپر نا؛یاز رفتن بابا بعد

 ...دنیخند



 

 ...زاشتنیو پرهام هم دور بهزاد رو گرفته بودن و حسابي داشتن سربه سرش م مانیپ

  ...؛ ولي خبري ازش نبود گشتمیم ایجمع پسرااا دنبال برد تو

 626صفحه  

 ...رفته بود خونه تا آماده بشه برررره عنيینگرانش بودم ؛  ليیخ

 ناراحت نباشه ولي من ناراحتي رو از توي چشماش کردیسعي م ليیخ امشب

 ..خوندمیم

 ..بشه نجوريیاون خودش خواسته بود که ا ولي

 ...به خودم اومدم سایفکر بودم که با صداي پر توي

 ...: خواهري اصال استرس نداشته باشاااااسایپر

 ......ندارم ؛ رررررررراسترسیچپي بهش انداختمو گفتم نخ نگاه

 حجب و هی؛ حداقل  میو گفت: عروسم عروساي قد دیبلند خند سایحرفم پر نیا با

 ...داشتن يیایح

 گهیکه بهزاد گفت: خووب خانومم بهتره که د دمیخندیم سایبه حرف هاي پر داشتم

 ... میبر

 ...میبهتره ما هم بر گهیخنده اي کردو گفت :آررره د دیسع

 : گفت دیخندیکه از اون بدتر م پرهام

 ?? له داري داداشعج ليیخ

 ?? کنيینم طونيیش ادیگفته باشمااا ؛ ز بهزاد

  ...چنان با اخم بهشون نگاه کرد که هردوتاشون خندشون رو قورت دادن بهزاد

 627صفحه  

 ...میتمام گفت : شما نگران ما نباش داداش؛ ما خودمون بلد يیبا پرو وبعد



 

 نکهیفت:ممنون دوستان از ادادو رو به جمع گ فيیدستمو به آرومي فشار خف وبعد

 ...لطف تک تکتون رو جبران کنم شاالیا د؛یهمراهي کرد مارو

 ....از حرفهاي بهزاد همگي برامون آرزوي خوشبختي کردن و رفتن بعد

 ...برد المونیرفتن همه؛ بهزاد دستم رو گرفت و به سمت و با

 ... و قشنگي حسابي تعجب کرده بودم يیبایخونه ي به اون ز دنیباد

 ...نگاهي بهم انداختو گفت : خوش اومدي عشقم به خونه ي خودت بهزاد

 رو انتخاب کردي کيیکم جوني بهش زدمو گفتم : بهزاد واقعا خونه ي ش لبخند

 .....ممنونم ازت...

 ... عشقم قابل تو رو نداره کنمی: خواهش م بهزاد

 ....املحظه احساس کردم رو هو هیبودم که  المونیتماشاي نماي و محو

 ....منو نیبزار زم کنيیم کاریچ وونهیداد گفتم: د با

 تو که میبر ایبا خنده گفت : حرف اضافه نباشه!!ب زدیکه حسابي شنگول م بهزاد

  ??باهات کار دارم ليیخ امشب

 628صفحه  

 ....حرفش اظطراب کل وجودم رو گرفت نیا با

 ...رمیدربرابر بهزاد گارد بگ تونستمینم گهید امشب

 کارم نیدستام رو؛دور گردنش حلقه کردم که انگار اونم از ا عیسر فتمین نکهیترس ا زا

 ...... اومده بود خوشش

 دایکه بهم گفت کل میدیکه توي بغل بهزاد بودم؛ به جلوي در ورودي رس نجوريیهم

 .. ارمیاز توي کتش درب رو

 ..رو بهش دادم که ازم خواست تا چشمام رو هم ببندم دایکل



 

 که نیذوقي واسش نداشتم؛ ولي بخاطر ا چیبودم ه دهیا به االن خونمون رو ندت من

 ...نشه چشمام رو بستم ناراحت

 ..میکه مطمعن شد چشمام بستست درو باز کردو باهم داخل خونه شد نیاز ا بعد

 ....گذاشت و ازم خواست تا چشمام رو باز کنم نیمنو روي زم آروم

 دهنم از تعجب باز کيیخونه ي به اون ش دنید که چشمام رو باز کردم از نیهم

 ...بود مونده

 شده دهیچ قهیسل نیاز سه رنگ قهوه اي وکرم بودو با بهتر ونشیخونه دکوراس کل

 ...بود

  ...بودن کلي تشکر کردم دهیو مامان کش سایکه پر يیدلم بابت زحمت ها تو

 629صفحه  
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 :بود گفت طنتیکه پر از ش يیچشم ها که بهزاد با زدمیم دیخونه رو د داشتم

 ..میبخواب میخسته ام بر ليیخانومم ؛خ خوب

 ...وااي

 ..کنم کاریچ حاال

 ............چطوري با بهزاد من

 :کردمو گفتم کیبهش نزد شتریکارش بشم؛ خودمو ب نیمانع از ا نکهیا براي

 گهیبا هم د میبر ؛ بعد زنمیم دی؛ منم خونه رو د ريیدوش بگ هی؛ تا تو  زمیعز خوب

 ...میبخواب

 رو تا بگم کلي از خجالت آب شدم ؛که اونم لبخندي بهم زد و میي با هم بخواب کلمه

 ...بوس کوتاه از روي گونم به سمت حموم اتاقمون رفت هیاز  بعد



 

 خودمو داخل اتاق مهمون انداختم و درو هم از پشت سرم قفل عیرفتن بهزادسر با

 ..کردم

 ....دمیکش قيیدادم و چشمام رو بستمو نفس عم هیپشت در تک به

  ...زدم دیخورده آروم شدم کمي از در فاصله گرفتم و کل اتاق رو د هیکه  نیازا بعد

 630صفحه  

 ...بود؛ فکر کنم اتاق کار بهزاد بود کيیش ليیخ اتاق

 ..و به سمت تخت رفتم دمیزدن اتاق کش دنیاز د دست

 ... دستام گرفتم نیروش نشستم و سرم رو ب آروم

 تا االن رفته بود؟؟ عنيیبود؛  ایبرد شیفکرم پ همش

 ...دمشیدیم گهیبار د هی کاش

 ...که صداي در اتاق بلند شد دمیاز ته دلم کش آهي

 ...دادیي در اتاق رو تکون م رهیهي دستگ کردویبا نگراني صدام م بهزاد

 از پشت قفل کردي؟؟شده ؛ چرا درو  زيی؛ حالت خوبه؛ چ زمیعز ااای: پربهزاد

 همه نیلحظه بابت کاري که باهاش کرده بودم به خودم لعنت فرستادم که چراا ا هی

 ...کنمیم تشیاذ

 از روي عی... سرتونستمیکه باهاش خوب باشم ولي نم دادمیبه خودم قول م همش

 ...بلند شدم تا درو واسش باز کنم تخت

 شلوارک کوتاه دست به هیوبا رهنیکه بدون پ دمیباز شدن در اتاق؛ بهزاد رو د با

  داشت ( کليیبود...)چه ه ستادهیجلوم ا نهیس

 631صفحه  

 و سرم دمیبودم ؛کمي ازش خجالت کش دهیکه بدن لخت بهزاد رو اونجوري د نیا از



 

 ..انداختم نییروپا

 ..شدو دستمو گرفتو به سمت اتاق خوابمون برد کیحرفي بهم نزد چیبدون ه بهزاد

 ...(کارت گور خودتو کندي نی... کارت ساختست ؛با ا ااایو سرت پروااي خاک ت)

 ...داخل اتاق شدم از قشنگي اتاق دهنم به کل باز مونده بود وقتي

 شده دهیخوشگل چ ليیو کرم قهوه اي بود که خ دیاتاق کال به رنگ سف ونیدکوراس

 ...بود

 زاد منو به سمتنشون ندم؛ که به جانيیخودمو ه نقدیبه خودم اومدم تا ا کمي

 ...نمیبرد و مجبورم کردکه روش بش تخت

 هینشستنم روي تخت چشمم به باالي تخت افتاد که عکس چشماي من که  با

 ...زده شده بود واریخودم توي گوشي انداخته بودم حاال تو قاب بزرگتري روي د زماني

 هیو آتلامروز ت ومدیخوشم م ليیعکست خ نیبه بهزاد کردم که گفت : ازا نگاهي

 ...برام بزرگ کنن نویتا ا خواستم

 ...چي گفته بود هی...تازه متوجه شده بودم که امروز به اون خانومه تو آتل آهان

 به دمیکشیازش خجالت م ليیرفتاري باهاش کرده بودم خ نیکه همچ نیا از

  ..انداختم که بهزاد شروع کرد به حرف زدن نییسرم رو پا نیخاطرهم

 632صفحه  

 ه؟؟؟یرفتارات چ نیا لیازت بپرسم دل شهیم ای:پردبهزا

 از خودم دوست دارم ؛حتي حاضرم به خاطر تو از جونمم بگذرم شتریکه تو رو ب من

 تو چي؟؟ ولي

 ...........که با توبا من نمیتشنه ي ا ليیفکر کردي من خ تو

 کهسرم رو باالگرفتم تا بهش بگم  عیسکوت کرد که سر دیحرفش که رس نجايیا به



 

 ...ستین کنهیجور که اون فکر م اون

 ليیزخم خ هیتا اومدم حرفي بزنم ؛ چشمم به پهلوي راستش افتاد که جاي  ولي

 ...روش بود بزرگي

 ..بهم پشت کرد عیو سر دیرنگش پر هوی دیتا نگاه منو د بهزاد

 که زود از روي تخت بلند شدم و خودمو بهش رسوندمو رفتیبه سمت در م داشت

 ...ستادمیا روش روبه
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 ...اي بود گهیدستاش رو ؛ روي پهلوش گذاشت و نگاهش به سمت د بهزاد

 ..کردیبهم نگاه نم اصال

  ..کردم و دستمو روي جاي زخمش گذاشتم کیبهش نزد شتریب خودمو

 633صفحه  

 ... زخمي بودکه من روي پهلوم داشتم هیشب ليیزخمي که روي پهلوش بود؛ خ نیا

 ..فاصله ام رو باهاش پر کردم عیبهزاد چند قدم به عقب رفت که من سر ؛نکارمیا با

 که حالي از اشک کردمیولي احساس م زد؛یحرفي نم چیکه ه کردمینگاهش م منتظر

 .زدیچشماش برق م توي

 ه؟؟؟یزخمه چ هیجا نیشدمو گفتم : بهزاد ا رهیبار خ نیچشماش براي اول توي

 ؛ قبال چاقو خورده بودم زمیعز چيیو گفت: ه حرف من کمي به لکنت افتاد نیا با

 ...مونده جااش

 نیهمچ هیخودش هم متوجه شده بودکه من حرفشو باور نکردم ؛چون اگه  انگار

 ...گفتنیبه ما م ناایافتاده بود حتما عمو اتفاقي

 ....کنجکاو شده بودم ليیخ



 

 : شدمو گفتم رهی؛ با التماس به بهزاد خ ومدیداشت اشکم در م گهید

 ..بگوو چي شده؟؟؟ ایپر جان

 ...بلندي سر من بکشه ادیحرفم کافي بود تا فر نیهم

 .....جوون خودتو قسم نخورررررر يیییی: لعنتبهزاد

  .. دادي که بهزاد سرم زده بودکمي جااا خورده بودم با

 634صفحه  

 رفتارش رو نیتا االن اونقد باهام با مهربوني برخوردکرده بود که طاقت ا چون

 ...نداشتم

 ...انداختم نییچشمام پر از اشک شد و سرم رو پا عیسر نیخاطر هم به

 ...بود مونیپش ليیرفتاري رو با من کرده بود خ نیهمچ هیکه  نیاز ا بهزاد

 ؛ دست خودم زمیعز دیمنو تو بغلش گرفتو گفت : ببخش عیسر نیهم بخاطر

 ...وقت جون خودتوو قسم نخور چی..خوشگلم هنبود

 (!!!!اایو به مرگ بهزاد ولي نگوو جوون پربگوو)

 شدم که دستشو باال رهیبرداشتم و با چشماي اشکي بهش خ نشیرو از روي س سرم

 ...اشکاي صورتم رو پاک کرد اوردو

 .. خوامیکه ازش جواااب م خوندیاز چشمام م انگار

 و شروع کرد به حرف دیکش قيیکمي ازم فاصله گرفت و نفس عم نیخاطر هم به

 ....دنز 

 ...شدیحال من بدترو بدتر م گفتیهر کلمه اي که بهزاد م با

 دوست داشته باشه که حتي حاضر نقدیباور کنم که بهزاد منو تا ا تونستمینم اصال

 ...به خاطر من تا پاي مرگ هم بره شده



 

  ...گفتیتموم حرفاش روبا نمه اشکي که توي چشماش جمع شده بودم بهزاد

 635صفحه  

 ...بهم نگفته بود زيیوقت چ چیرحق بهزاد بدي کرده بودم ولي اون هد ليیخ من

 ..طاقت حرفاش رو نداشتم گهید

 خودم رو توي بغلش انداختمو با عیسر نیها رو دونسته بودم ؛به خاطر هم دونستني

 .... کردن وهق زدن هیبلندشروع کردم به گر صداي

 ...رفتیو همش قربون صدقم م دکر یي من؛ بهزادآروم روي موهام رو نوازش م هیگر با

 .. واسه چي هیگفت: خوشگلم گر دیلرزیکه م يیصدا با

 حرف رو بهت نیوقت ا چیتا آخر عمرمم ه داديیکن اگه جون خودتو قسم نم باور

 ...بردمیراز رو با خودم به گور م نیو ا گفتمینم

 ونستمتیکاري بود که م نیکه کاري نکرده بودم فدا شدن براي عشقم کوچکتر من

 ...بکنم

 ...زنگ خورد شیگوش دفعهیکه تو بغل بهزاد بودم  نجوريیهم

 ..منو ازخودش جدا کنه خم شد و از رو عسلي گوشي رو برداشت نکهیا بدون

 : ساالام؛ معلومه تو کدوم گوري هستي؟بهزاد

 ...دستم بهت نرسه ...پسره ي کله خرر نکهیا مگه

  ...امیکه چي..صب کن تا ب خوب

 636صفحه  

 ي؟یمای......االن تو هواپيیییچ

 ...ایبرد دمیمزخرف تر از تو ند عنيی

 بهم زنگ بزن...باشه خداحافظ... من تموم ديیپس مواظب خودت باش رس باشه



 

 ...برام مهم نبود ایلحظه برد نیاز ا گهیبودم ؛ ولي د دهیرو شن مکالمشون

 عاشق واقعي من بهزاد بودکه ؛ کردمیفکر م ایکه به برد کردمیتا االن هم اشتباه م من

 ...جونش به خاطر من بازي کرده بود با

 داشتم رو توي دلم کشتم و قسم خوردم که به ایهرچي احساس به برد نجااایهم از

 ...فکر نکنم ایبه برد گهیبهزاد د جز

 : فکرا بودم که بهزاد فشار آرومي به کمرم اوردو گفت نیهم تو

 ...میبخواب میبر خوايی...نموقت شده هااا رید ليیخ خانومم

 حرفش لبخندي بهش زدم وسرم رو براش تکون دادم که دستشو پشت لباس نیا با

 ...دیکش نییپا پشویبرد و آروم ز عروسم

 بودم کمي ازش خجالت ستادهیلباسي جلوش ا چیبدون ه نجوريیکه ا نیا از

 ...دمیکشیم

 ...دستمو گرفت و منو به سمت تختمون برد نیخاطر هم به

 : و گفت دیکه بهزاد دستشو آروم روي بازوم کش میدوتامون روي تخت نشست هر

 ...هست خوشگلم اجازه

  ...لبخندي بهم زد و گفت : نوکرتم به مواالاااا دیسکوتم رو د وقتي

 637صفحه  

 زد و با صداي خدشه داري مهیآروم منو روي تخت خوابوند و خودش هم روم خ بعد

 :گفت

 ماله شهیواسه من؛ ازت ممنونم که اجازه دادي تو رو ، واسه هم نيیر..توبهتخانوممم

 ...کنم خودم

 .. لبام کرد دنیاورد و با تموم عشق شروع به بوس نییحرفش سرش رو پا نیا بعد



 

 کردم و شروع کردم شیبار همراه نیکه من هم براي اول کردیکارو م نیبا عشق ا اونقد

 ... لبهاش دنیبوس به

 و لبخندي به روم زد ستادیلحظه از حرکت ا هیکارم تعجب کرده بود  نیاکه از  بهزاد

 ...لب هام کرد دنیشروع به بوس شتریب اقیبا اشت نباریوا

 میدخترونگ ايیشب من با وجود بهزاد با تمام عشقي که بهم داد از دن اون

 ..اي شدم گهید ايیکردم و وارد دن خداحافظي
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 ?? اااایبرد

 ...که خواب وخوراک درست و حسابي نداشتم شدیفته اي مه هی االن

  ... رفته بود شیپ کردمیفکر م کهیتر از اون عیسر ليیخ زیچ همه

 638صفحه  

 ... روز عروس شدن عشقم بود امروز

 ... برادرم بهزاد کرده بودم میبود که من اونو دو دستي تقد روزي

 چیبه عشقم ه دنیي رس بي معرفت و بي عرضه بودم که حتي واسه ليیخ من

 .... نکرده بودم تالشي

 ..مردیامشب با خونده شدن اون خطبه ي عقد م ایمنو پر نیب عشق

 .... روز عروسي داداش بهزادم بود امروز،

 دمیکشیواسه عروسي داداشم کلي نقشه هاي خوب م شهیقبلنا هم ادمهی

.... 

 ذوقي واسه چیپوشم و همي  اهیس راهنیامشب واسه ي عروسي همون داداشم؛ پ ولي

 ....داماد شدنش ندارم ي



 

 .... ستیرنگي ن اهيیاالن تو زندگي من باالتر از س گه؛ید آره

 و گند بزنم به رمیامشب نتونم جلوي احساسات خودمو بگ نکهیاز ا ترسمیم چقدر

 ...عروسي نیا

  ... و استرس تو تمام وجودم رخنه کرده بود زدمیباغ هي قدم م جلوي

 639صفحه  

 ... کردمیفضاي آزاد باغ احساس خفگي م نیتو ا داشتم

 ...چراااا دروغ

 ...نمینداشتم عشقمو تو لباس عروس کنار داداشم بب دوست

 عروس از دور به گوشم خورد نیدر حال قدم زدن بودم که صداي بوق ماش همچنان

 .... 

 اشم وهم کرامروز رو،،هم کور ب هیعروس دوست داشتم  نیصداي بوق ماش دنیشن با

 ... 

 نقطه رفتم و روي صندلي نیتابلو نشم فوري داخل باغ شدم وبه دور تر نکهیا براي

 .....نشستم

 ..... به سرعت به جلوي در باغ رفتن لیفام کايینزد همه

 ....شدمیاز درون ذره ذره آب م داشتم

 به گلوم چنگ زد نيیوارد شدن عروس داماد به داخل باغ بغض سنگ با

.... 

 از جام بلند شدم و با قدم هاي سست راه افتادم که حضور باران رو کنارم ومآر

 .... کردم احساس

  ... میبر ایازم خواست تا باهم براي استقبال بهزاد و پر باران



 

 640صفحه  

 ...میعروس داماد رفت گاهیپاهاي لرزون به سمته جا با

 ...گفتم کیخشک بغلش کردم و بهش تبر ليیخ دمیبه بهزاد رس وقتي

 ...به سمت عشقم رفتم بعد

 ... لحظه نگاهم به چشماي قشنگش افتاد و از خود بي خود شدم هی

 ... خوشگل شده بود چقدر

 ...بار حسش کنم نیگرفتم براي آخر میلحظه تصم هی واسه

 ...دمیسمتش دست دراز کردم وگونه اش رو به آرومي بوس به

 ...توقف بشهتو اون لحظه م ایلحظه دوست داشتم دن هی

 کردیبوسه ي ناغافل من حسابي شکه شده بود و با بغض بهم نگاهم م نیبا ا ااایپر

 .... 

 ... طاقتم تموم شد گهید

 بودم رو از دهیواسه ي عشقم خر شیکه چند روز پ يیکردم و کادو بمیتوي ج دست

 ...در آوردم وبهش دادم بمیج

 ....بهت زنداداش گمیم کیبا بغضي که تو گلوم بود روبهش گفتم: تبر و

  ...به سرعت ازش فاصله گرفتم بعد

 641صفحه  

 برام سخت بود که کلمه ي زن داداش رو به عشقم خطاب کنم... به سمت چقدر

 اداوردنیمجاز ازبه  ریهاي غ دنيیگرفتم با خوردن نوش میها رفتم و تصم دنيینوش

 ...غافل بشم ایخاطراتمون با پر تمام

 ... خوردمیبود که م نيدیپشت نوش دنيینوش



 

 ... شدمیرو ، به خودم م ایمتوجه نگاه هاي پر همش

 ... کم کم موقع خونده شدن خطبه ي عقد شده بود گهید

 .... ازمنم بدتر بود ایمتوجه بودم که حال پر نمیداغون بودم؛ ا ليیخ

 دختر مشغول هیعوض نشه سر سفره ي عقد خودمو با  ایپر میتصم نکهیا براي

 ... کارم موفق شدم نیه انگار با اک کردم

 ....از درون مردم گهیجواب بله محکم از زبون عشقم؛ د دنیشن با

 .... مرده ي متحرک هی شدم

 ... کردم تیاذ ليیعشقمو خ من

 ... اونو شکستم من

 ....اااااااااایبهت برد لعنت

 ...ردمها رفتم و تا تونستم فقط خو دنيیبه سمت نوش ارمینتونستم تحمل ب گهید

  ...رفتیم اهيیقدر مست کرده بودم که چشمام داشت س اون

 642صفحه  

 ...شدیهمش از جلوي چشمام رد م ایپر خاطرات

 خوردیبه چشم م ليیانداختم که رنگ رژ قرمزش خ اااینگاه به پر هی

... 

 .... خاطراتش توي ذهنم تداعي شد دوباره

 ... نتونستم خودمو کنترل کنم گهید

 ....فرصت بود که باهاش حرف بزنم نیهزاد ؛بهترنبودن ب با

 ... سمتش رفتم و حرفهاي دلمو بهش گفتم به

 برم بهش گفتم که اونم با رانیاز ا شهیبراي هم خواستمیامشب هم م نکهیاز ا حتي



 

 ...که بهم داد داغونترم کرد يیها جواب

 دورمن فقط واسش آرزوي خوشبختي کردم و با قدم هاي سست از کنارش  ولي

 ..شدم
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 ...صندلي نشستم هیخراب به گوشه اي خلوت رفتم و روي  باحالي

  ...بودن انداختم کوبيیکه در حال رقص و پا تيیبه جمع نگاهي

 643صفحه  

 نیمن هر چه زودتر گورمو از ا شدویمسخره تموم م شینما نیهر چه زودتر ا کاش

 ... کردمیگم م جهنم

 ...عروس و داماد شده بودنوبت رقص  نیچند م بعداز

 ...شده بودم رهیچشماي سرخ شده به رقص دونفره شون خ با

 ... رو عروس خودم کنم نقشه ها داشتم ایروزي که من پر نیهمچ هیواسه ي؛  چقدر

 ... هم به سمت من برگشت و بهم زل زد ایلحظه پر هینگاهشون کردم که  اونقدر

 من نتونستم گهیببوسن که د گرویهمد خواستنیاز تموم شدن رقصشون م بعد

 ... بمونم اونجااا

 ....باغ رسوندم رونیکه در حال رقص بودن گذشتم و خودمو به ب يیجونها ونهیم از

 ... رو ، روشن کردم گاريیبا حالي خراب و آشفته س همونجا

 دهنده درد نی، انگار که تنها تسک زدمیم گاریبه س قيیعمق وجودم پک هاي عم از

 .... لعنتي بود گاریس نیهم قلبم

 ... حال خودم دست خودم نبود گهید

 .... دادیحس جنون به هم دست م دیرسیکم که به آخر شب م کم



 

 ...داشتم داد بزنم دوست

  ...بزنمو بگم ؛؛؛عشق منو با خودت نبر بهزاااااد ادیفر

 644صفحه  

 ....ودکرده ب ریدرد بزرگ شده بود و توي گلوم گ هیمثل  نایهمه ي ا ولي

 ... همه يگرفتنیازم م شهیداشتن عشقمو براي هم گهیمجلس بود که د آخراي

 .... عروس راه افتاده بودن نیدنبال ماش المونیفام

 شده بودم؛ چشمام حسابي سرخ شده بود و با قطره هاي اشکي که ونهیبه کل د گهید

 ...نمیکه همه جارو تار بب شدیباعث م شدیم ختهیگوشه ي چشمم ر از

 ... گذاشته بودم نیکننده اي رو توي ماش ونهیکوبنده و د آهنگ

 ...ومدینفسم باال نم گهید

 روسروته کردم و جلوي نیماش عیعروسشون گذشتم و سر نیاز جلوي ماش باسرعت

 ...رو بستم راهشون

 نداشتم بهزاد عشقمو ببره خونه ي خودش واونو مال خودش کنه دوست

.... 

 .. ،تار شده بود حسابي از اشک تار چشمام

 من نیشده بود و داشت به سمت ماش ادهیپ نیکه از ماش دمیدور بهزاد رو د از

 ... ومدیم

 شده بودم ؛ ولي دوست نداشتم بهزاد منو زيیحسابي باعث آبرو ر نکارمیبا ا دونمیم

  ..... بلند از اونجا دور شدم کافیت هیبا  نیبراي هم نهیبب سیچشماي خ با

 645صفحه  

 دمیکشیم يیها ال نیماش نیوبا سرعت ب دادمیگاز م نیجور بي هدف به ماش نیهم



 

 .... 

 ... خودمو به بام تهران رسوندم نیچند م بعداز

 ؛ پلي کردم و کردمیگوش م ادیروز ها ز نیرو در جا پارک کردم و آهنگي رو که ا نیماش

 ..کردم ادیرو هم تا آخر ز صداش

 ... هم با آهنگ شروع کردم به زمزمه کردن شروع آهنگ بغضي کردم و خودم با

 :و گفتم دمینعره کش تیهاي آهنگ بود که از اعصبان وسط

 ......نههههههههه

 .... ااااااایخدا

 ....میدیمنو عشقم بهم نرس چرااااا

 .....چرااااااااااااااااااا

 ....شهههههیم گهید کيیامشب مال  عشقم

 .... من يااااایمن ... چرااااااا پر چرااااااا

 .... ..... تو رو خدااااا بر گردااااااااااااایپر

 ااااااایکردم پر غلط

  ....کنمینم تتیاذ گهی....د من

 646صفحه  

 .... که کم کم بي حال شدم ختمیاشک ر دموینعره کش اونقدر

 .... کردم هیافتادم و دوباره گر نیدو زانو به زم با

 ....کردم براي عشقم که از دستم رفت هیگر

 ... داشتم شیکردم براي روزهاي بدي که در پ هیگر

 ...با عشق داداشش ازدواج کرده دونستیکردم براي داداشم بهزاد که نم هیگر



 

 ....کردمیزنداداش خطابش م دیبه بعد با نیکردم براي عشقم که از ا هیگر

 شهر نیو از همونجا به ا نیماش کیدادم به الست هیکردم که همون جا تک هیگر انقدر

 ...نگاه کردم لعنتي

 ... کندمیشهر و خاطره هاش دل م نیاز ا شهیواسه ي هم دیبا گهید

 ...به دور دستها رفتمیم دیبا

 و خودمو به پرواز شدمیکم کم بلند م دیپرواز داشتم با گهیبه سه ساعت د کینزد

 .... رسوندمیم

 ... روشن کردم نیسختي بلند شدم و ماش به

 عالقمو پلي کردم وبا چشماي اشکي به سمت خونه راه افتادم تا آهنگ مورد دوباره

  ....شهر برم نیاز ا شهیرو بردارم و واسه ي هم لمیوسا

 647صفحه  

 .... گرفتم به بهزادهم زنگ بزنم و ازش خداحافظي کنم میراه تصم توي

 ... کرده بودم تشیاذ ليیخ امروز

 وسط چي بود؟ نیون ااون داداش بهزااااد من بود؛ گناه ا باالخره

 جمع کردم با؛ المویوسا نکهیداخل خونه شدم وبعد از ا عی؛سر دمیکه رس نیهم

 ...میو بابابه سمت فرودگاه رفت مامان

 شده بودن و نیرفتن من ناراحت و غمگ نیها از ا چارهیبماند که چقدر ب حاال

 ... کار مانع بکنن نیمن رو از ا خواستنیم

 ....بودم رو گرفته میمن تصم ولي

 شهر نیاز عشقم و ا شهیشدم و براي هم مایاز خداحافظي ازشون سوار هواپ بعد

 ....کردم خداحافظي
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 ??ااایپر

 ..شدم داریاز خواب ب ديیبا احساس دل درد وکمر درد شد صبح

  .. سختي توي جام تکوني خوردم به

 648صفحه  

 شد وبا لبخندي که رو داریخواب ب تکون خوردن هاي من روي تخت؛ بهزاد فوري از با

 .. عشق من ریداشت گفت: سالم!صبح بخ لب

 :بهزاد با نگراني گفت دمیبهش گفتم که د ريیبي حالي صبح بخ با

 حالت خوبه ؟ زمیعز

 حاله اي از اشک ؛ که توي چشمام جمع شده بود گفتم : خوبم بهزاد؛فقط کمي با

 ..کنهیدرد م دلم

 کرد و منو توي بغلش گرفتو کیخودشو به من نزد عیحرف من بهزاد سر نیا با

 :گفت

 .. نهیوضع نب نیکه تو رو؛ توي ا رهیبهزاد برات بم الهي

 ..من شد ریخانومم همش تقص دیببخش

 ..زمیبه روبه روم کردم و با زبونم لبهامو کمي تر کردمو گفتم: خدا نکنه عز نگاهي

 نرم ليیش چرخوند و خدستشو روي صورتم گذاشت و منو به سمت خود بهزاد

 ..دیرو بوس میشونیپ وطوالني

 برات رمیمن م ريیدوش حسابي بگ هیشد و گفت: تا تو بري  رهیتوي چشمام خ بعد

 ..کنمیصبحونه ي مفصل آماده م هی

 ..چوندمیلب تشکري ازش کردم و مالفه اي رو از روي تخت برداشتم و دور خودم پ ریز



 

  ..و خودمو به حموم رسوندم اومدم نییخجالت از روي تخت پا با

 649صفحه  

 داخل حموم بشم بهزاد گفت:خانومم چرا خودتي ازمن خواستمیکه م نیهم

 ??دمشی..حاال انگار ند پوشونيیم

 ..غره اي بهش رفتم که خنده ي بلندي کرد و چشمکي بهم زد چشم

 بهش زدم وداخل حموم شدم و لبخندي

 ..دمیتوش دراز کش رو پر از آب ولرم کردم و به آرومي وان

 .. افتادم شبید ادیلحظه  هی

 بودم بهزاد بخاطر من از جونش گذشته بود حسم نسبت دهیفهم نکهیبعد از ا چقدر

 .. فرق کرده بود بهش

 .. بشم تی...اصال دوست نداشت لحظه اي رو اذ کردیمراعات منو م ليیخ شبید

 ..فکر بودم که در حموم به صدا دراومد تو

 .. تا بلندي گفتم: بلهصداي نسب با

 ..دمیمفصل برات چ زیم هیکه  ایزود از حموم درب زمیبا سرحالي گفت: عز بهزاد

 .. از حموم در اومدم نیم 10اي بهش گفتم وفوري بعداز  باشه

 موهام رو خشک بکنم به سمت نکهیو بدون ا دمیتاب وشلوارک قرمز پوش هی فوري

  ..خونه رفتم آشپز

 650صفحه  

 با لبخند به سمتم اومد و گفت : عشقم من حالش چطوره؟ بهتر دنمید با بهزاد

 شده؟

 .. ؛ کمي بهتر شدم زمیبهش زدمو گفتم : آره عز لبخندي



 

 وگفت : چرا موهاتو خشک دیو بلندم کش سیبا مهربوني دستي به موهاي خ بهزاد

 .. خوشگلم نکردي

 ..هااا شيیم ضیمر االن

 ... شهینم میزیلودگي گفتم : نترس بابا چ با

 .. حال خوب من مطمئن شده بود گفت: خوب پس خداروشکر نیکه از ا بهزاد

 ..گشنمه ليیکه من خ میصبحونمون رو بخور میبر ایب حاال

 ..صبحونه برد زیدست منو تو دستهاي مردونش گرفت و به سمته م بعد

 ..اااپا کد بانو بودي ه هیلبخندي زدمو گفتم: حسابي براي خودت  زیم دنید با

 (خخخخخ)

 ..نکن بانوووو طونيیو گفت : اول صبح ش دیسرخوش خند بهزاد

 ..تو رو ندارم طنتهايیمنو؛ من جنبه ي ش شناسيیکه خوب م خودت

  ..دمااایکاردستت م ديیوقت د هی

 651صفحه  

 و خودش روش نشست و بهم اشاره کرد دیرو عقب کش زیاز صندلي هاي م کيی بعد

 ..نمیبشمن هم روي پاهاش  که

 روز اولي داري نیاز هم کنيیفکر نم زمیچشماي گرد شده نگاهش کردمو گفتم: عز با

 ..کنيیلوسم م اديیز

 .. قهقه اي زد و گفت: قربون خانم خوشگلم بشم من بهزاد

 که خانمم خودشو برام نمیخودتو واسه ي من لوس کن؛ اصال من عاشق ا شهیهم تو

 ..کنه لوس

 ??کن که واسه ي شب الزم دارم تیو بخور و خودتو تقوصبحونت ر نیبش ایب حاال



 

 و مجبورم کرد دیدستم رو کش هویکه  کردمیبهزاد با دهني باز نگاه م يیبه پرو داشتم

 ..نمیروي پاهاش بش که

 و شروع به گرفتن لقمه دیکارش خنده اي کردم که فوري لبهام رو کوتاه بوس نیا از

 ??کرد

 ..دادیمي گرفت و هي به خوردم متند تند برام لقمه  نجوريیهم

 ..رو جمع کنم زیحسابي صبحونه رو خوردم از روي پاش بلند شدم تا م نکهیاز ا بعد

 دیوسف اهیخونه دست به س نیتوي ا نمیبا اخم ساختگي نگاهم کردو گفت: نب بهزاد

  ..فهیضع بزني

 652صفحه  

 کاراي خونه رو کي کردمو گفتم: پس دنیحرفش با صداي بلند شروع به خند نیا با

 بکنه آقاااا خوادیم

 ام کارهیچ نجایي ستبرش زد وگفت: پس من ا نهیبا دست روي س بهزاد

.. 

 ..دیدیبه بعد فقط دستور م نیاز ا شما

 مهربوني بهش انداختم وبا چشمام تشکري ازش کردم و بعد به سمت تي وي نگاه

 .. نمیبب لمیتا کمي ف رفتم

 ..هیبهزاد واقعا مرد زندگ کنمیساس مکه با بهزاد هستم اح االن

 .دوست داشتنش رو برام ثابت کرده بود واقعا

 ليیولي برعکس اون خ شهیسخت م ليیزندگي با بهزاد برام خ کردمیفکر م شهیهم

 ..قلب و مهربونه خوش

 ..حالو هواي خودم بودم که حضور بهزاد رو کنار خودم احساس کردم تو



 

 .. د سرشو روي پاهام گذاشتوبع دیروي مبل دراز کش بهزاد

 ..نکرده يیخدا سیخنده رو بهش گفتم : جات که بد ن با

 که من االن يیجا ایجاي دن نیلبخندي زدوگفت: خوشگلم خبر نداري بهتر بهزاد

  ..دمیخواب

 653صفحه  

 .. لحظه دلم واسش قنج رفت هی شیهمه مهربون نیا از

 که اونم لبخند مهربوني بهم دمیسبه سمتش خم شدم و آروم از روي گونش بو فوري

 ..زد

 ....مینشست ونیزیبا هم به تماشاي تلو يیدوتا وبعد
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 : که گفتم کردمینگاه م شدیمستندي که از تي وي پخش م لمیبا کسلي به ف داشتم

 ...بزن بره اونور هیچه کانال نیا بهزاد

 ...دومیاز بهزاد ن يیصدا چیهر چه قدر منتظر جواب شدم؛ ه ولي

 آروم چشماش رو بسته دم؛یاوردم ونگاهي بهش انداختم که د نییسرم رو پا عیسر

 ...و به خواب رفته بود بود

 ...الهي

 ...توي خواب معصوم بود چقدر

 ...سمت موهاش بردم وآروم نوازشش کردم دستموبه

 ... خوش حالت بود ليیخ موهاش

 چشماش رو باز دفعهی زدم که شیشونیسمتش خم شدم و بوسه ي آرومي به پ به

  ...کرد



 

 654صفحه  

 ( زهیچقدر ه نیا گهیواااااي آبروم رفت...االن م)

 ...ترس همون جوري؛ جلوي صورتش خشکم زده بود از

 ...بهم زد و آروم گردنم رو گرفت طانيیبهزاد لبخند ش دفعهی که

 کردي؟؟یم کاری: داشتي چبهزاد

 نمیبب خواستمیاوردم م نییورتمو پابخدا؛ ص چيیته ته پته..گفتم : ..هي..ه با

 انه؟؟؟ی ديیخواب

 ...نطوری: آهان...که ابهزاد

 ??خوادیم گهید زیچ هیفکر کردم دلت  من

 که منظورش رو گرفته بودم با حرص سرم رو باال اوردم و از روي مبل بلند شدم که من

 ??...ادیشد اونم سرش محکم به مبل بخوره و آخش درب باعث

 ..ستادمیا يیرایه گرفتم و رفتم وسط سالن پذازش فاصل عیسر

 دستشو روي سرش گذاشته بود؛ با اخم غضبناکي از روي مبل نجوريیکه هم بهزاد

 ...شد وداشت به سمت من اومد بلند

 !!! از دستم عصباني شده ليیچهرش معلوم بود که خ از

 .. خداا عجب کاري کردمااا اي

  ...بهزادم کله خرره نیا

 655صفحه  

 ...نشون بدم فیضع ششیخودمو پ دینبا ليو

 گفتم : نوش جونت آقا بهزاد؛ حقت تیدستامو روي پهلوم گذاشتمو با جد عیسر

 ..اريیپرو بازي در ن نقدیا گهیتا تو باشي د بود؛



 

 ...شدیم کیولي اون قدم به قدم داشت به من نزد زدمیداشتم حرف م من

 ....دیشنیاصال حرفام رو نم انگار

 حرکت بهش پشت کردم و بدو به سمت هیبا  عیاوضاع خرابه سر دمیدکه  وقتي

 ..رفتم اتاقم

 حرفهااا بود؛ زود خودشو به من رسوند و مانع از بسته نیزرنگتر از ا ليیبهزاد خ ولي

 ..درشد شدن

 کردم و دستامو دور کیبهش نزد اد؛خودمویکاري از دستم برنم گهیدم؛دیکه د وقتي

 ....حلقه کردم کمرش

 :گفتم تیمظلوم تیسرم رو باال گرفتم و با نها يکم

 ...من شد..ولي خوب توهم خوب حرف نزدي ریتقص د؛یببخش يیآقا باشه

 اگه بخوام رمیبرد و گفت: خانومم من بم نیرو از ب شیشونیحرفم بهزاد؛ اخم پ نیا با

 منو بزن اگه من حرفي ایشوخي بود؛ اصال تو ب هیتو اخم کنم ؛ باور کن همش  به

  ...زدم

 656صفحه  

 همش الکي تیاون همه عصبان عنيیاز رفتاراي بهزاد تعجب کرده بودم ؛ حسابي

 ...بود

 که دستشو باال آورد و کمي از موهام که جلوي کردمیبا تعجب بهش نگاه م داشتم

 :شده بود رو کنار زدو گفت ختهیر صورتم

 ..میبخواب میبر ايیم اد؛یخوابم م ليیمن خ خوشگلم

 ...گهیخوب برو بخواب د :ایپر

 ....ممممی: بخواب نه...بخواببهزاد



 

 ..خداا..عجب اشتباهي کرده بودمااا اي

 از کنارش رد شدم؛ که اونم پشت سر من امیباشه بزار برم آب بخورم ب نکهیگفتن ا با

 راه افتاد...)خخخ( فتن؛یکه دنبال مامانشون راه م يیاون جوجه ها مثل

 ....بودااا طونيیبهزادم عجب ش نیا

 ایپر از آب خنک خوردم ) خاک تو سرت پر وانیل هیرفتم و به زور  خچالیسمت  به

 (بودي اخه مجبور

  ...آب رو خوردم بهزاد به سمتم اومد و دستاشو دور کمرم حلقه کرد وقتي

 657صفحه  

 ؟؟ میشب بخواب شهیدهنم رو به زور قورت دادمو گفتم : نم آب

 : بودگفت گل کرده طنتشیکه ش بهزاد

 ??میخوابیخانومم شبم م خوب

 ...اوفففف

 ..پااا داشت هیول کن نبود؛ مرغ آقا  نکهیمثل ا نه

 دستشو به سمت پاهام برد و دفعهیکه  کردمیبا اخم ساختگي بهش نگاه م داشتم

 .بلند کرد نیاز روي زم منو

 : گفتمیو م دمیکوبیکه توي بغلش رفتم با مشتم محکم به کمرش م نیهم

 ...نیمنو بزار زم خوابمینم

 منو روي تخت خواستیتوي بغلش تکون خوردم که وقتي داخل اتاق شد؛ م اونقد

 ...)آي دستو پامیخورد و باهم به سمت تخت پرت شد چیپاش پ دفعهی بزاره

 (?? چلفتي

 ......آخخخخخخخخ



 

 ..له شدم گهید واي

 ...روم افتاده بود نشیبا اون وزن سنگ بهزاد

  ...داد بودگفتم : پاشو بهزاد خفه شدم هیشب شتریکه ب يیصدا با

 658صفحه  

 به دیخودته!!!!نبا رهیخانومم ؛همش تقص کارکنمیخنده اي کردو گفت : خب چ بهزاد

 ??خدمت کني شوهرت

 ...اومدم بهش حرفي بزنم صداي زنگ خونمون بلند شد تا

 ....رو به من داده بودن ایبا صداي زنگ؛ کل دن انگاري

 از تونيیاز روم بلند شدو گفت : شانس اوردي خوشگلم ؛ ولي شب نم عیرس بهزاد

 ...رفتارت حسابي ادبت کنم نیبابت ا دیدربري؛ با دستم

 ... کشهیپشت در؛داره خودشو م هیخوب بهزاد؛ برو درو باز کن؛ هر ک لهی: خ ایپر

 ...چشمک خوشگلي به من زد و از اتاق خارج شد بهزاد

 و فوري از روي تخت بلند شدم و به سمت دمیکش قيیمرفتن بهزاد نفس ع با

 ... رفتم يیرایپذ
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 ...شدم يیرایاومدم و وارد پذ نییپله ها رو پا عیسر

 کردیبود و بهزاد داشت بهش تعارف م ستادهیکه وسط سالن ا دمیورودم پرهام رو د با

 ..نهیروي مبل بش که

  ...کردم شیختمو حسابي بوس کاربه سمتش رفتم و خودمو توي بغلش اندا عیسر

 659صفحه  

 ..تو ازدواجم کردي هنوز آدم ایمنو به زور از خودش جدا کرد و گفت: اه...پر پرهام



 

 ... ...بابا چه خبرته چندشم شدنشوي

 ...: عه پرهام ؛ نگووو تو رو خدابهزاد

 ??..خودم منو بوسم کن شیپ ایخانومم ب اصال

 ..بهش زل زد شخندین هیخت که اونم با با اخم نگاهي بهش اندا پرهام

 حرف پرهام ناراحت شده بودم ؛ دستم رو با حرص به سمت صورتش بردم و جاي از

 :رو با کف دستم پاک کردمو گفتم بوسام

 ...چندشتون نشه گهی..دبفرمااا

 سرشو به سمت من خم کرد و بوسه اي به روي موهام زدو دیخندیم زیر زیکه ر پرهام

 ..ردم خواهري ؛ جان من ناراحت نباش: شوخي کگفت

 ..نهیمهربوني بهش زدم و تعارف کردم که روي مبل بش لبخند

 (...کردمیکنم دست خودم نبود زود با همه آشتي م کاریچ)

 ...که پرهام شروع کرد به حرف زدن میسه مون با هم روي مبل نشست هر

 ... مزاحمتون بشم خواستمی: راستش من نم پرهام

 که شهیاول صبحي حالش بد م سایکه پر ان؛یب نجاایبه ا سایکه مامان و پربود  قرار

  .....دکترررر برنشیم دیهم با سع اونا

 660صفحه  

 از روي مبل بلند شدم که باعث شد بهزادم هم زود عیسر دیحرفش که رس نجايیا به

 ...بشه بلند

 چطوره؟؟؟ ساحالشی: تو رو خدا پرهام بگو چي شده ؛ پر دمینگراني پرس با

 نشده خواهر زيیگفت : نترس چ طنتیبه نگراني من لبخند مهربوني زدوبا ش پرهام

 ...شيی؛ فقط داري خاله م گلم



 

 به سمت بهزاد برگشتم و محکم دفعهیخبر؛ اون قد ذوق کردم که  نیا دنیشن با

 ....بغلش کردم و ابراز خوشحالي کردم اونو

 :م جوري که من بشنوم گفتکه توي بغل بهزاد بودم ؛ آرو نجوريیهم

 ...شد میحسود خانومم

 ... خوامیبچه م منم

 .. دختررررر هیچي ؛ اونم

 ( رفتیگیچقد زود جو م نویا ایواااي خدا)

 پرهام رفتم و روي شیاومدم و نگاه حرصي بهش انداختمو پ رونیاز بغلش ب عیسر

 ...نشستم مبل

  :سرش رو باال اورد و گفتانداخته بود با نشستن من  نییکه سرش رو پا پرهام

 661صفحه  

 فرستاده بود که زيیچ هیمن برم ؛فقط مامان واست  گهیجان ؛ بهتره که د ایپر خوب

 ...تو آشپزخونه؛ حتما اونو بخور گذاشتم

 ...انداختم نییو سرم رو پا دمیخجالت کش ليیحرف پرهام خ نیا با

 ...شدمبه کل آب  گهیبا کاچي که واسم اورده بود؛ د مخصوصا

 بهتره نکهیو با گفتن ا دیکه متوجه ي خجالت من شده بود لپم رو آروم کش پرهام

 .... از روي مبل بلند شد برم

 بمون ؛ پرهام که کنمیرو بهش گفتم : نه پرهام تو رو خدا نرو؛ خواهش م عیسر

 چرا زمیعز ایحرفي بزنه که بهزاد گفت: پر خواستیم کرد؛یمشکوک نگاهم م ليیخ

 ... زنيیحرف م ياونجور 

 ...مونهیاگه دوست داشته باشه خودش م پرهام



 

 کردمیهر کاري م نیکارم با رفتن پرهام ساخته ست ؛ به خاطر هم دونستمیکه م من

 !!!پرهام بمونه تا

 گفت : نه خواهري دیخندیکه به خاطر حرف هاي منو بهزاد با صداي بلندي م پرهام

 ...برم گهیدارم ؛ بهتره که د کار

 صورتش رو به سمت بهزادکرد و با اخم گفت : چلغوز ...حواست به خواهرم بعد

 ...باشه

  ..تو دونمویمو از سرش کم بشه من م هی

 662صفحه  

 ...حتي نازش کنم ادیراحت پرهام ؛ من خودم از دلم نم التیبا لودگي گفت : خ بهزاد

 ?? 

 خداحافظي از خونمون هیلب نثارش کرد و با  ریبهزاد فوشي ز يیپرو نیبه ا پرهام

 ...رفت رونیب

 ز؛یعز يیایشد و گفت : خوب پري در کیبهم نزد طنتیرفتن پرهام بهزاد با ش با

 ...میبخواب میبر گهیکه د بهتره

 بغلم کرد و منو عیاي نداشتم لبخندي بهش زدم که اونم سر گهیچاره ي د نکهیا مثل

 ...سمت اتاقمون برد به

 ...زنگ خورد شیگوش دفعهی منو روي تخت گذاشت که آروم

 :رو برداشت و بهش جواب داد شیگوش عیسر

 ....میمامان جان؛ممنون خوب سالم

 ...هم خوبه ایپر

 مادر من.؟ چرا



 

 ..زنمی؛ من باهاش حرف م دیبچست؟ باشه نگران نباش اینداره که مگه برد ناراحتي

  ...باشه چشم ..خداحافظ د؛یدست خودشه ... شمانگران نباش مگه

 663صفحه  

 ایکه هر چي بود ؛ در مورد برد دونستمیدقت به مکالمشون گوش داده بودم ؛ م با

 ...بود
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 خودش چي فکر شیپ ایبرد نیا دونمیکه گفت: من نم کردمیبه بهزاد نگاه م منتظر

 ...مونده بیکشور غر هیکه همه ي ما رو ول کرده و رفته تک و تنهااا تو  کرده

 حرف بزنم ایبا برد خواستیحرف بزنه؛ ازم م تونستینم ادیز ناراحتي زمامان ا چارهیب

 ...برگرده رانیبه ا گهیبعد از چند هفته ي د تا

 ...حرفاست نیکله خرتر از ا ليیخودش رو گرفته و خ میاون تصم دونمیکه م من

 ...بهش زنگ بزنم و باهاش حرف بزنم دیبا ولي

 ...روع به گرفتن شماره کردحرف گوشي رو باال اورد وش نیاز ا بعد

 ...از کمي تالش کردن بالخره موفق شد و باهاش تماس گرفت بعد

 ...الووووو

 ...آقاي مغرور سالم

 !!!!.ستیحالم خوب ن نه

 ...دمیجویبودي خرخرت رو م نجاایساکت شو که اگه االن ا کيی تو

  گه؟؟یچي مي نفهم مگه قرار نبود واسه ي چند هفته بري؛ برگردي...مامان  پسره

 664صفحه  

 ..زنيیشو ؛ بچه گول م ساکت



 

 مي؟؟؟یتصم چه

 ..دستم بهت نرسه نکهیا مگه

 ...ما نموندي شیکه پ میبي ارزش بود نقدیما ا عنيی

 ...کارت همه رو داغون کردي نی...ولي بدون با اباشه

 ...مواظب خودت باش ليیمثل خودم لجبازي؛ ولي اونجااا خ دونمی...من که مباشه

 ..رسونهیهم سالم م ای..پر اشهب

 .. خودت باش مواظب

 ...خداحافظ

 توي شبیرفته ؛ چون د رانیاز ا شهیواسه ي هم ایبرد دونستمیکه خودم م من

 ...تموم حرفاش رو به من زده بود عروسي

 ..واسم مهم نبود گهیناراحت نشدم ؛چون د ادیز نیخاطر هم به

 دوست داشت و به خاطر من حاظر شده االن بهزاد رو داشتم که عاشقانه منو من

 چي؟؟؟ ایاز جونشم بگذره ..ولي برد بود

 نقطه اي هیبا اخم به  دمیو نگاهي به بهزاد انداختم که د دمیاز فکر کردن کش دست

  ...شده رهیخ

 665صفحه  

 ...نمیبب نجوريیشادبود رو ا شهینداشتم بهزادي که هم طاقت

 ...تمروي تخت بلند شدم و به سمتش رف از

 ایکه بخاطر برد دونمیم زمیکردمو گفتم : بهزاد عز زونیاز دور گردنش آو دستامو

 ؛ ستیهم که بچه ن ایولي خوب هر کسي مسئول کاراي خودشه... برد ناراحتي؛

 از تو بزرگتره ؛ پس بهتره که میسه سال هینا سالمتي  اد؛یاز پس خودش بر ب تونهیم



 

 ...نگرانش نباشي ادیز

 که به بهزاد زده بودم انگار کمي آروم شده بود ولي هنوز چشماش پر از يیحرفها با

 ...بود نگراني

 رو نوک پام بلند شدم و آروم روي چونش رو ارمیاز اون حالو هوا درش ب نکهیا براي

 ...دمیبوس

 من جنبه ندارم ؛ چرا دونيیکار من بهزاد لبخندي زد و گفت : اي بابا...تو که م نیا با

 ...کنيیم نکارویا

 ..کردم نکاروی؛ منم از قصد ا دونمیبهش زدمو گفتم : م لبخندي

 ...استینجوریحرف من خوشش اومده بود با لبخند گفت :عه ا نیکه انگار از ا بهزاد

 ..زد مهیبالفاصله با دستش منو به سمت تخت هول داد و خودش هم روم خ بعد

  : اب کردو گفتکه صورتمو با دستاش ق دمیخندیکارش م نیبه ا داشتم

 666صفحه  

 ه؟؟ینظرت در مورد بچه چ ایپر گمیم

 ..کنيیبچه بچه م ليیغره اي بهش رفتمو گفتم: چه خبرته؟ امروز خ چشم

 ..من عاشق بچه هاام ایپر دونيیخنده اي کرد و گفت:نم بهزاد

 ....اريیتا بچه ب ?برام  خوامیم

 ...گهیت دارم د...دوس هیکه گفت : خوب چ کردمیتعجب بهش نگاه م با

 !!!همشونم دختر باشن دیبا تازه

 ادیضمن چشاتم اونجوري نکن ؛ به اندازه ي کافي چشمات درشتن...اونجوري  در

 ......گا

 در برم؛ که رشیاز ز خواستمیلحظه عصباني شدم و م هی دیحرفش که رس نجايیا به



 

 ...کاري کردم نتونستم هر

 جااایتالش نکن...تامن نخوام ه ادینوممم زگفت : الهي ...خا دویاونم بلند خند که

 ...بري تونيینم

 اي گهیکاري بکنم اخمي کردم و صورتم رو سمت د تونمینم گهی؛ د دمیکه د وقتي

 ...برگردوندم

 آورد و هر نییبا دستش آروم صورتمو به سمت خودش چرخوند و سرش رو پا بهزاد

  ...و بعد گفت دیبوس قیچشمام رو عم دوتا

 667صفحه  

 ...زمیکردم عز شوخي

 ...کنمیگذر زمان رو حس نم فتهیهر بار که نگاهم به چشم هاي خوشگل تو م من

 ..بشم رهیدارم کل روز و شب رو فقط نگات کنم و توي چشمات خ دوست

 ..بود دلم واسش قنج رفت و لبخندي بهش زدم ختهیهمه زبوني که واسم ر نیا از

 !!!ي زدو گفت : اجازه هست خوشگلملبخند دیاونم وقتي خنده ي منو د که

 کردم که سرش رو به سمت گودي گردنم فرو برد و بوسه هاي دییسرم حرفش رو تا با

 .بهش زد نرمي

 ...شدیم شتریانگار عطشش ب زدیهر بوسه اي که م با

 که خمار شده يیکه توي اون حالت گذشت ؛ سرش رو باال گرفت و با چشم ها کمي

 :بودگفت

 تونمینم ایدن جايیه ديیواسه من؛ آرامشي که تو بهم م نيیبهترتو  شهیهم مثل

 ...کنم دایپ

 اورد و لبهاي گرمش رو ؛ نییکه دوباره سرش رو پا کردمیبا عشق بهش نگاه م داشتم



 

 ...کرد دنیلبهام گذاشت و با عشق شروع به بوس روي
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 668صفحه  

 رو از توي تنم دراورد و به مرهنیحرکت پ هیبا  کردیکه داشت بوسم م نجوريیهم

 ..اي پرت کرد گوشه

 :دستام روي صورتم گذاشتم که اونا رو زود کنار زد و گفت عیخجالت سر از

 شهینکن ، من دوست دارم خانومم هم تیاذ ادیبا من راحت باش ؛خودتو ز خانومم

 ..کنه میهمراه

 میمراهه شهیمن دوست دارم هم دي؛وليیکلي ازم خجالت کش شبمیکه د دمید

 ...شمیعصبي م ليیخ ستیدست خودم ن کنيینم می؛ وقتي همراه کني

 چشمي بهش گفتم که نیبشه به خاطر هم تینداشتم بهزاد بخاطر من اذ دوست

 لبهام کرد که منم با عشق باهاش دنیلبخندي زدو دوباره شروع به بوس اونم

 ..کردم شیهمراه

 .. میدوتامون به نفس نفس افتاده بود هر

 ي تخت انداخت و گفت گهیخودش رو سمت د زدیکه حسابي نفس نفس م دبهزا

 ..خانومم خوبي

 خسته شدم ليی؛ خ ادیخوابم م کمیو گفتم: آره ..بهترم ؛ فقط  دمیکش قيیعم نفس

 .روي موهام زد قیحرف من بهزاد به سمتم برگشت و بوسه اي عم نیا با

 تش رو هم دور کمرم حلقه کرددس کيیگردنم انداخت و اون  ریبعد دستش رو از ز و

 .. 

 669صفحه  



 

 ...با پاهاش پاهام رو قفل کرد و گفت : خوب بخواب خوشگلم ؛ منم خواب دارم و

 جااي نیامن تر کردمیاحساس م دادیبهم آرامش م ليیگرم بهزاد خ آغوش

 !!استیدن

 ..زدم و آروم چشمام رو بستم و به خواب رفتم تیاز روي رضا لبخندي

 ..از خواب بلند شدم کردیدستي که پلک هام رو اروم نوازش ماحساس  با

 اتاق کيیکه حسابي توي تار دمیرو د اهیکه چشمام رو باز کردم دوتا چشم س نیهم

 ..زدنیم برق

 ..کردیغرق م شیاهیخوشگل بود آدمو توي س ليیبهزاد خ چشمهاي

 کني؛یگاه مچرا اونجوري ن هیکه گفت خانوممم چ کردمینگاهش م نجوريیهم داشتم

 .بازم ادبت کنم خوايیم نکنه

 .. از رويدنیغره ي خفني بهش رفتم که با صداي بلند شروع کرد به خند چشم

 :که گفت کردمیاومدم و داشتم لباسام رو ؛ توي تنم مرتب م نییپا تخت

 شامي هیالقل  می؛ما که ناهار نخورد دیبه ما غذا بد دیخواهیخانوماااا..شما نم خانوم

 ...بده ماا به

 من دست پخت ندارم ؛درضمن مگه شما زمیاي کردمو گفتم: شرمنده عز خنده

  بزني حاال چي شده؟ دیو سف اهیخونه دست به س نیحق نداري توي ا نگفتي

 670صفحه  

 که آشپزخونه انتظارت رو گمیتو بود ...االن م ریبا لودگي گفت: اون موقع کارم گ بهزاد

 ...بفرماااااا کشهیم

 درست کنم که زيیبرم تا واسش چ رونیاز اتاق ب خواستمیي بهش کردم و مکج دهن

 ...ارنیغذا ب رونیاز ب زنمی: شوخي کردم خوشگلم؛ االن زنگ م گفت



 

 .....دوست دارم ليیکنم که خ کاریچ

 ...میاومد رونیبهش زدم و با هم از اتاق ب لبخندي

 که داخل نیفتم... همکه من به سمت آشپزخونه ر  دادیداشت سفارش غذا م بهزاد

 ...دمید نتیشدم ظرف کاچي رو؛ روي کاب آشپزخونه

 ..زنگ بزنم سایبه پر دیافتاده بود که با ادمی...تازه  وااي

 ..رو گرفتم سایرو از روي اوپن برداشتم و شماره ي پر میگوش عیسر

 گفتم؛ اونم کلي بابت کیو بابت بچه بهش تبر دمیحالش رو پرس نکهیاز ا بعد

 سربه سرم گذاشت و حرص من رو دراورد که من گوشي رو قطع کردم و کمي شبید

 ..کاچي رو خوردم از

 مامان زنگ زد و کلي قربون صدقم رفت و هي نباریکه ا خوردمیکاچي رو م داشتم

  دیپرسیرو م حالم

 671صفحه  

 که کنار اوپن دمیکه از مامان خداحافظي کردم بهزاد روغذا به دست د نیاز ا بعد

 ..بود ستادهیا

 رفتي غذا گرفتي؟ رونیتعجب گفتم :بهزاد تو کي ب با

 ادتیبا اخم ساختگي گفت : اونقد حواست به تلفنت بود که اصال منو به کل  بهزاد

 ..رفت

 غذاها کینرفتي و پ رونیکه ب دونمیآقا ..حواسم بهتون بود ..م رمیلوسي گفتم : نخ با

 ..اورده رو

 : از کجا مطمعني؟بهزاد

 ..نگووو ستيی: از اون شلوارک کوتاه و بدن لختت...دروغ بلد ن ایپر



 

 باهم میبر ایب ستیمن گشنم ن اااا؛اصالیشد طونیخنده اي کردو گفت : ش بهزاد

 .میبخواب

 .غره اي بهش رفتم که لبخندي زد و روي صندلي نشست چشم

 .رفتم و روي پاهاش نشستم يیبهم بگه؛ با تمام پرو نکهیبار بدون ا نیا

 جاش دونهیبه خانوم خودم که م نیو گفت: آفر دیلپم رو کش عیکارم بهزاد سر نیا با

 .کجاست

  .جلو وآروم آروم غذا رو به خوردم داد دیبهش زدم که غذاها رو کش لبخندي

 672صفحه  

 خوري؟یدهن پر گفتم : پس خودت چرا نم با

 ... خورمی: باشه خانومم م بهزاد

 .خورمیشدي منم م ریتو بخور ؛ بعد که س اول

 ..خورمینم گهیشدم ؛ د ریتحکم گفتم : باشه مرسي پس منم س با

 ..می: نه ولي دوست دارم باهام بخور ایشدي؟؟ پر ریزودي س نیبه ا عنيی: بهزاد

 حرف من خوشحال شده بود گفت: اي جونم واسه ي خانوم خودم ؛ نیکه از ا بهزاد

 ..که از خدامه من

 ..من کيی خوردیه خوردن غذا؛ دوتا بهزاد مب میباهم شروع کرد بعد

 ??دیچسب ليیخ میقاشق خورده بود هیچون با  شیخدا ولي

 ..میرفت يیرایو به سمت پذ میرو جمع کرد زیاز شام به کمک بهزاد م بعد

 ليیجان من خ ایخوب؛ بهزاد از روي مبل بلند شدو گفت : پر لمیف هی دنیازد بعد

 ..میاببخو میبر گهیام!بهتره د خسته

 بعد من ادارش کنم.. سري واسش تکون نیا دازیبا منه ؛با ایفردا کاراي شرکت برد از



 

 و با آرامش در کنار میو بعد از خاموش کردن تي وي به سمت اتاق خوابمون رفت دادم

  ...میدیخواب هم

 673صفحه  
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 .....سال بعد3

 کجاست منو اوردي؟ نجای: بهزاد اایپر

 لحظه حواسم پرت شد سر از هی؛ منم  ديیخانومم ؛ خودت که د نمدوی: نمبهزاد

 ...میدراورد نجایا

 !! میبر نجاایاز ا ایگرمه بهزاد..ب ليی:خ ایپر

 ... :باشه خانوميبهزاد

 !!خورده آب به من بده تشنمه هی حاال

 رفتم و کمي ازبطري ، آبي رو براش نیترسي که از اطرافم داشتم ؛به سمت ماش با

 ...ختمیر وانیل توي

 .....آبو بخور نیا ای:بهزاد ب ایپر

 !!!!!کنهیصدامون م کيیانگار داره  نم؛ی: باشه خانومم! بزار بببهزاد

 !!میبر نجایاز ا ای: ولش کن بهزاد؛ بایپر

 ...نرووو ترسمیم من

  ...رفتیتوجهي به حرف من بکنه داشت به سمت صدا م نکهیبدون ا بهزاد

 674صفحه  

 اي گهیکس د چیه نجایبود ؛ ا رینگاهي به اطرافم انداختم ؛همه جا پر از کونگراني  با

 ... خوردیاز ما به چشم نم ریغ به



 

 رفت؟؟؟یبهزاد داشت کجا م نیا پس

 ....: بهزاد با تو هستماااااااایپر

 ...سااایوا ري؟؟یداري م کجا

 ...ستیکه کسي ن نجایا

 داد گفتم:بهزااااد با توعم برگرددد منو حرصم گرفته بود با دادیکه جوابمو نم نیا از

 !!نیبب

 ... بود که نخواد جواب من رو بده دیبهزاد بع از

 لحظه از دستش عصباني شدم هی

 : کتش رو گرفتمو گفتم عیقدم هاي بلند خودمو بهش رسوندم و سر وبا

 !!!!ستمیبا تو ن مگه

 شیشگیه با اخم همک دمیرو د ایکه به سمتم برگشت به جاي بهزاد؛ برد نیهم ولي

 ....کردیبهم نگاهم م داشت

 ....که به اطرافم نگاه کردم خبري از بهزاد نبود هرچقدر

 ... بلندي بهزاد رو صداکردم ادیکتش رو ول کردم وبا فر عیسر

  ...بهزااااااااااااددددددددد

 675صفحه  

 لنديب نیه هیاز خواب بلند شدم و  عینفر؛ سر هیدست  دیتکون خوردناي شد با

 ...دمیکش

 ...ديیخواب د زمی:خوشگلم چي شد به تو؟ نترس عزبهزاد

 زدمیعرق شده بودم و نفس نفس م سیبد خ ليیکه به خاطر اون کابوس خ من

 ...نگاهي به بهزاد انداختم عیسر



 

 ؛ به سمت صورتش بردم وآروم روش گذاشتمو گفتم : تو حالت خوبه بهزاد؟ دستمو

 واب رو روشن کرده بود گفت:آره خانومم من خوبم؛ وليکه حاال چراغ اتاق خ بهزاد

 ??ستيیکنم تو خوب ن فکر

 شدي؟؟ نجوريیبهم بگي چرا ا شهیم

 لحظه به خاطر نبودن بهزاد؛ بغضي به گلوم چنگ زد که هیاوردن خوابم؛  ادیبه  با

 ...کردن کردم هیخودمو توي بغلش انداختمو با صداي بلند شروع به گر عیسر

 ..دادیو بهم دلداري م کردیستش آروم روي موهام رو نوازش مبا د بهزاد

 ...نکن تیاذ ادی: خانومم ؛ به مرگ بهزاد همش خواب بود؛ خودتو ز بهزاد

 از بغلش عیکه مرگ خودش رو قسم داده بود از دستش عصباني شدم و سر نیا از

 ...اومدم رونیب

 :د و گفتکه لبخند خوشگلي ز  کردمیچهره ي عصباني بهش نگاه م با

  ....به مرگ بهزاد گمینم گهید باشه

 676صفحه  

 ديیکلمه حساسي؛ ولي خوب خانومم باور کن هر چي که د نیکه روي ا دونمیم

 ...خواب بود هی همش

 دي؟؟یچه خوابي د نمیبه من بگو بب حاال

 کردن خوابم فیشروع به تعر هیحرفش اشک توي چشمام جمع شد و با گر نیا با

 ...کردم

 ...کردیبا لبخند داشت نگاهم م دبهزا

 واسه ي من نجوريیخواب داري ا هیمنو دوست داري که به خاطر  نقدیا عنيی: بهزاد

 ...زيیریم اشک



 

 دوست نداشته باشم...تو عشق مني ..عمر شهی: بهزاد ساکت شو ...مگه م ایپر

 ...رمیمی...جوون مني...من بدون تو ممني

 !!!من بودم نایهمه ي ا عنيیدم؛ : اي جونم واسه ي خانوم خوبهزاد

 .شدم رهیکردم وبا دقت به تمام اجزاي صورتش خ دییسرم حرفش رو تا با

 ترسي توي دلم رخنه کرده بود...)ترس از ؛ از دست دادنش( هی همش

 دستم رو به سمت خودش هوینگاه من چي تصور کرده بود که  نیبهزاد از ا دونمینم

  ..بشم که باعث شد توي بغلش پرت دیکش

 677صفحه  

 ؛ من که کنيیگفت: خوشگلم به چي نگاه م زدیکه خنده توش موج م يیصدا با

 ??ادبت کردم شبید

 ..لبهام کرد دنیآورد وبا عشق شروع به بوس نییحرف سرش رو پا نیا بعد

 ختهیاشک من هم خود به خودروي صورتم ر زدیهر بوسه اي که بهزاد بهم م با

 ...شدیم

 ...کرده بود سیت من و بهزاد رو خکل صور  اشکام

 که خمار شده بود کمي ازم فاصله گرفت وگفت: تو عشقو جون يیبا چشما بهزاد

 ...مني

 ....بکنم نکارویاگه بخوام ا رمیعشقشو تنهااا بزاره؟ بم تونهیآدم م مگه

 پر از آب وانیل هیجور که توي بغلش بودم به سمت عسلي برگشت وبرام  نیهم

 ..تم دادو به دس ختیر

 ...توي دستم انداختم وانیبه ل نگاهي

 ..آبي که بهزاد توي خواب از من خواسته بود افتادم ادیلحظه  هی
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  ...اوردن اون لحظه ها دوباره اشکي توي چشمام جمع شد ادیبه  با

 678صفحه  

 : کردو گفت فيیاخم ظر کردیکه حاال با نگراني منو نگاه م بهزاد

 !!!بخور....نترس بادمجون بم آفت نداره آبت رو زمیعز

 رو از دستم وانیبغضي که توي گلوم بود به زور کمي از آب رو خوردم که بهزاد ل با

 ...و روي عسلي گذاشت گرفت

 بوسه اي روي موهام زد کمي از من فاصله گرفت و از روي تخت بلند نکهیاز ا بعد

 ...شد

 بهزاد؟؟ ير یرو بهش گفتم : کجا داري م عیترس سر با

 ??..يی: با اجازت دستشوکردگفتیکه با تعجب نگاهم م بهزاد

 ...حرفش لبخندي روي لبم نشست و گفتم : باشه خوش بگذره نیلحظه از ا هی

 بود با بدجنسي گفت : عههه... خوب اگه دوست داشته دهیکه لبخند منو د بهزاد

 ??....ايیب تونيی؛ تو هم م باشي

 ...! دوستان به جااي ماااارمیخاي کردم و گفتم : ن خنده

 ... بخوابي ريیاخم تصنعي کردو گفت: خانومم بهتره بگ هی عیحرف من سر نیا با

 ......دمیکار دستت م تیبلبل زبون نیبابت ا وگرنه

 هیبرات  رمیمنم م ي؛یخواب ندارم؛تا تو بري دستشو گهیبهزاد جان من د رمی: نخ ایپر

  ....کنمیي مفصل آماده م صبحونه

 679صفحه  

 !!! : خانومم من که صبحونم رو خوردمبهزاد



 

 : کي خوردي؟؟ دمیتعجب پرس با

 ... آهان...تازهشیپ قهیچند دق نیدستشو به سمت لبهاش برد و گفت هم بهزاد

 ...ي منظورش شده بودم متوجه

 بهداشتي سیکه چشمکي به من زد ؛ و داخل سرو دمیخندیحرفش م نیبه ا داشتم

 ..شد اتاقمون

 .... بود نجوريیهم شهیهم

 تا به حال نشده بود که به روي من اخم کردم؛یسالي که باهاش زندگي م3 نیا توي

 ....با صداي بلندي با من حرف بزنه ای؛  کنه

 ...که من رو بخندونه کردیو با کاراش سعي م زدیبا عشق باهام حرف م شهیهم

 و عاشقانه دوستش داشتهبهش وابسته بشم  نقدریا کردمیوقت فکر نم چیه اصال

 ...باشم

 ...کردیتا خود صبح با مهربوني ازم پرستاري م شدمیم ضیکه مر يیموقع ها حتي

 ...آدم پر از عشقي بود؛ اونقد بهم عشق داد که بالخره منو عاشق خودش کرد بهزاد

  ....عوضش کنم ایاونو با کل دن ستمیمني که االن حاضر ن براي

 680صفحه  

 بهزاد منو نکهی؛ ترس از ا دمیترسیم ليیبودم خ دهیبابت خوابي که د ؛نیخاطر هم به

 ??.....بزاره وبره تنها

 به خودم اومدم و لبخندي گوشه ي لبم خوند؛یآوازي که بهزاد داشت توي حموم م با

 ..نشست

 ...حموم هم رفته بود نکهیا مثل

 آرومم يیتوفقط خانومم؛  رفتیصداي قشنگي نداشت ..هر وقت که حموم م اصال



 

 ...خوندیرو م جونم

 لبخند از روي تخت بلند شدم و به سمت در حموم رفتم و چند تا ضربه ي محکم با

 ...زدم بهش

 !!!: بهزاد چه خبرته ؟ خونه رو گذاشتي روي سرت ایپر

 ؛ واريیگفت: خانومم چار د يیدر حموم رو کامل باز کرد و با تمام پرو بهزاد

 ..)خخخ(رونیي بفرمااا ب...شما هم ناراحتاريیاخت

 ... حرفش ناراحت شدم نیچرا ازا دونمینم

 که انگار متوجه ي ناراحتي من شده بود؛ دستش رو به سمت صورتم اورد و بهزاد

 :چونم رو گرفتو گفت آروم

 ..خانومم اااااایپر

  ...کردمااا عشقم شوخي

 681صفحه  

 و با دیدستم رو کش عیربرم که س ششیاز پ خواستمیکم جوني بهش زدم و م لبخند

 ??..داخل حموم برد و درو بست خودش

 رفتم تا موهام رو سشوار بکشم که بهزاد در حالي که نهیبه تن به سمت آ حوله

 :گفت کردیرو با حوله خشک م موهاش

 ...خانومم بزار خودم برات بکشم نیبش

 ... ازش کردم و روي صندلي نشستم تشکري

 ... سشوار روي موهام دنیبا دقت شروع کرد به کش ليیخ

 : گفت دیکشیجوري که داشت موهام رو سشوار م نیهم

 ..خبر خوب بدم هیرفت بهت  ادمیکار بود که  ریاونقد فکرم درگ شبید ایپر راستي



 

 ... رفته بود ادمیموضوع رو  نیبه کل ا ادهیبس کاراي شرکت ز از

 : چه خبري؟ چه موضوعي؟ دمیپرس

 واسه ي ایرکت بودم ؛ مامان بهم زنگ زدوگفت قراره برد: بعد ظهر که توي شبهزاد

 ....برگرده رانیفردا به مدت دو هفته به ا پس

  ...ايیب تونيیفرودگاه؛اگه دوست داشتي توهم م میبر میخواهیهم فردا م ما

 682صفحه  

 ....شوکه شدم ليیحرفي که بهزاد زده خ نیا با

 : بهش انداختمو گفتم نهیاز توي آ نگاهي

 بارم هیچند سالي ام که رفته بود  نیرفته بودآلمان؛ توي ا شهیکه واسه ي هم ایدبر 

 گرده؟؟؟ینشده بود که بهتون سر بزنه..حاال چي شده که داره بر م هم

 سال برادرم رو 3خوشحالم ؛ بالخره بعد از  ليی؛ من که خ زمیعز دونمی: نمبهراد

 ...نمیبیم

 تونستمیلي چون به خاطر کاراي شرکت نم؛ و زدمیکه باهاش تلفني حرف م درسته

 ...ناراحت بودم ليیبرم خ ششیپ

 وقت چی؛ وگرنه ه گردهیمامان و باباست که داره برم هايیقراریفکر به خاطر ب االنم

 ..شهیدوتا نم ایبرد حرف

 ...بهش گفتم و توي فکر فرو رفتم آهاني

 برگشته؟ چرا

 چي رو ثابت کنه؟ خوادیکارش م نیبا ا مثال

 لحظه هیکه به اندازه ي تموم دلشکستنام ازش متنفررررم؛ دوست ندارم حتي  من

 ....نمشیبب



 

 گذشته هاي ادی دنشیبا د خوامیاالن زندگي خوبي دارم وعاشق شوهرمم ..نم من

  ....فتمیب تلخم

 683صفحه  

 برو يیخودت تنها شيیاومدمو گفتم : بهزاد جان ؛ اگه ناراحت نم رونیفکر ب از

 ...فرودگاه

 ...برم نایفردا رو خونه ي مامان خوامیم من
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 : حرف من بهزاد سشوار رو خاموش کردو با لودگي گفت نیا با

 اونجاا بموني؟ خوايیوقت خوشگلم؛ شب رو که نم اون

 (برهیبمونه)بدون تو خوابم نم يیزنم جا زارمیمن نم دونيیکه خوب م خودت

 بمونم پس تو هم با من نایخونه ي بابا ا ایتا آخر شب به خاطر برد خوامیم من

 !!!ايیم

 ...اي نداشتم گهیچاره ي د نکهیا مثل

 بود تشکري ازش دهیموهام رو سشوار کش نکهیباشه ي آرومي بهش گفتم و بابت ا هی

 ...؛و از روي صندلي بلند شدم کردم

 ز اتاقصبحونه رو آماده کنم ا رمیدارم م نکهیو با گفتن ا دمیلباسام رو پوش عیسر

 ...اومدم رونیب

  .. و با صداي نسبت بلندي بهزاد رو صدا کردم دمیصبحونه ي خوشگل چ زیم هی

 684صفحه  

 ..شد ریشرکتت د گهید ای؛ زود باش ب ايی: بهزااااد؛ دوماد که در نمایپر

 :که گفت ومدیم نییزده بود داشت از پله ها پا پیکه حسابي ت بهزاد



 

 ...ريیچه د خانومم

 ...شرکتمااا سیرئ تيناسالم

 ...دیکن لیصبحونتون رو م دییبفرما سیخوب آقاي رئ لهی: خایپر

 صندلي رو براي خودش عقب شد؛یوقت از روي لباش کم نم چیبا لبخندي که ه بهزاد

 ...و روش نشست دیکش

 ...هم به سمتش رفتم و روي پاهاش نشستم من

 ..نشستن من صداي داد بهزاد دراومد با

 عذاب نجوريی، چند ساله داري منو ا کشيی...خجالت نماااااایااااي پر: وااابهزاد

 ؛ ديیم

 :که دوباره گفت کردمیبا تعجب بهش نگاه م داشتم

 .. ااایچاق شد ليیخ خانومم

 ...خورده وزنت رفته باال هی

  ...به فکر من باش کممی

 685صفحه  

 از روي پاهاش خواستمیم عیکه بهزاد بهم زده بود اخمي کردم و سر يیحرفها نیا با

 :شم که محکم منو بغل کردو گفت بلند

 که دارم باهاش دهیچند سال هنوز نفهم نیخانوم خنگ خودم برم که توي ا قربون

 ...کنمیم شوخي

 ..بري خوايیمني؛ کجااا م هیضمن شماا بغل در

 عشقم؛ منم داشتم خودمو واسه ي تو دونمیبهش زدمو گفتم : خودم م لبخندي

 ...ردمکیم لوس



 

 ...: اي جونم ؛ واسه ي خانوم خودم بهزاد

 ..حرف شروع به گرفتن لقمه کرد نیگاز تو..وبعدا هیگاز من ؛  هیکه اونجوري شد  حاال

 مثل بچه شهیبار هم نشده بود که بدون من غذا بخوره؛ هم هیسال 3 نیا توي

 ...دادیبهم غذا م هاخودش

 معده ام ؛از درد چشمام رو دیش شدکه ازصبحونم رو خوردم ؛ با احساس سوز  کمی

 ...بستم

 انداخته بودو داشت صبحونش رو دو نییکه حواسش به من نبود؛ سرش رو پا بهزاد

 ..گرفتیو هي به من هم لقمه م خوردیم لپي

  ...بخورم تونستمینم گهیدرد معده ام د از
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 ندارم؛ تشکري ليیم گهید نکهیگذاشتم وبا گفتن ا زیجوري لقمه رو ؛ روي م همون

 ... ستادمیکردم و از روي پاهاش بلند شدم و کنار اوپن ا ازش

 بود با نگراني از روي صندلي بلند شد و به سمتم دهیکه چهره ي درهم من رو د بهزاد

 :گفت اومدو

 ..چت شد نفسم؟چرا صبحونت رو نخوردي ایپر

 ...معده ام سوزش کرد دفعهیچرا  دونمیبهزاد؛ نم چيی: ه ایپر

 !ببرمت دکتر خانومم خوايیم رم؛ی: الهي بمبهزاد

 ...شهیبگذره حالم خوب م گهید کمی زمی: نه عز ایپر

 ..تا حواسم بهت باشه مونمی: باشه پس من خونه مبهزاد

 سرکار؛ درضمن کم منو لوس کن آقاي بريیم فیالزم نکرده ؛ شما تشر ری: نخایپر

 ??...عاشق



 

 مواظب خودت ليیشده... خ رمیبرم؛ حسابي د گهی: باشه خانومم پس من دبهزاد

 ??واسه ي شب الزمت دارم باش

 ي ستبرش زدم که لبخندي نهیغره اي بهش رفتم و ضربه ي آرومي رو به س چشم

  ...زد بهم

 687صفحه  

 خداحافظي از خونه هیو با  دیبوس قیبعد بسمتم خم شد و دوتا چشمام رو عم و

 ...رفت رونیب

 ...رفتم يیرایرو جمع کردم و به پذ زیم عیرفتن بهزاد سر با

 ... شده بود شتریمعدم ب سوزش

 .... باال ارمیهر چي خوردم دارم م کردمیم احساس

 يیرایبهداشتي پذ سیبه سمت سرو عیاي توي دهنم ؛سر هیاحساس هجوم ما با

 ...و تا تونستم عق زدم رفتم

 ...نهبمو شمیبهزاد پ زاشتمیبد شده بود....کاش م ليیخ حالم

 ...بود دهیرنگم به کل پر دمیانداختم که د يیتوي دستشو نهیبه آ نگاهي

 ....مبل نشستم نیو دراومدم و روي اول يیبي حالي از توي دستشو با

 زنگ بزنم و کمي باهاش حرف بزنم تا بلکه حالم بهتر بشه سایگرفتم به پر میتصم

 .... 
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 ... ه گرفتن شمارهتلفن رو برداشتم و شروع کردم ب گوشي

  ....به گوشم خورد سایدوسه بار بوق خوردن باالخره صداي خندون پر بعداز
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 ...دیی: الو جانم بفرماسایپر

 ... خوبي خواهري ...چه خبرا زمی: سالم عزایپر

 ... عسل وروجک؛ پدرمون رو در آورده نی: فدات...چه خوبي بابااا؛ ا سایپر

 ... ونش بشه: الهي خالش قربایپر

 ...داري بچه رو بزار راحت بازي کنه کاریچ خوب

 ...ختهیندارم بخدا همه جارو بهم ر شی: االنم کارسایپر

 ...زمیتو چه خبرا عز الیخیب حاال

 .. خواهري منم تنها بودم توي خونه چيی: هایپر

 شده؟ زيی...چ حاليیشده ؟انگار ب نجوريی:صدات چرا اسایپر

 از صبح هر چي خوردم باال آوردم ؛فکر کنم ست؛یالم خوش نح سای:راستش پرایپر

 ...شدم مسموم

 ..اااای: مطمئني که مسموم شدي پرسایپر

 گي؟یبه ما نم طونیش هیییییخبرا نکنه

  ...: نه .. نه ایپر
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 ليیباشه ؛ حاال براي من و بهزاد خ زيیچ نیهمچ هیفکر نکنم  دونم؛ینم عنيی

 ...زوده

 ..زودي خواهر من: چه سایپر

 ..)خخخ(میماهم خاله شد دیشا ديیدکتر؛ خدارو چه د برو

 ... ووونهی: خخخخ...دایپر

 ..دکتر رمیاگه خوب نشدم حتما م اد؛یحاال بزار بهزاد ب باشه



 

 ... پس خبري شد بهم خبر بده ؛ من منتظرتم زمی: باش عزسایپر

 !خووووب لهی: خ ایپر

 خرابکاري نیاز ا شتریري؛ من برم؛ تا عسل ب: خوب اگه با من کاري ندا سایپر

 ...نکرده

 ...برو به کارت برس... خداحافظ زمی: نه عزایپر

 حرف زدم ؛ تلفن رو به گوشه اي از مبل پرت کردم و به فکر فرو سایبا پر نکهیاز ا بعد

 ...رفتم

 ...واقعا من حامله باشم و خودم خبري نداشته باشم نکنه

 ...میاریبچه ب گهیساله د5داده بود که بعد از  آخه بهزاد بهم قول ولي

 حرفش؟ ریآخر کار خودش رو کرده و زده ز نکنه
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 کار؟یچ خوايی: تو خودت بچه اي ؛ بچه رو مگفتیبهم م شهیکه هم اون

 لحظه از بابت هیو  دمیاگه حامله باشم ؛ دستم رو ؛ روي شکمم کش نکهیفکر ا با

 ...ندي گوشه ي لبم نشست؛ منم مادر بشم لبخ نکهیا

 .... انداختم يیرایکسلي نگاهي به ساعت پذ با

 ...دادیبعد ظهر رو نشون م ? ساعت

 ...برده بودم ادیکرده بودم که گذر زمان رو از  ریقد فکرم رو درگ اون

 ... شده بود شتریمعدم کمي ب سوزش

 غذاي هیي عشقم بي حالي از روي مبل بلند شدم وبه سمت آشپز خونه رفتم تا برا با

 ...بپزم خوب

 ...تموم عشق شروع کردم به پختن قرمه سبزي با



 

 که من براش يیعاشق قرمه سبزي بود؛ مخصوصا وقتا شهیبهزاد هم آخه

 ??...پختمیم

 به عیلحظه به خاطر بوي بد غذا ؛حالم بد شد وسر هیحال و هواي خودم بودم که  تو

 ....رفتم يیرایبهداشتي پذ سیسرو سمت

  ... تا تونستم عق زدم ارهدوب
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 ....جوني برام نمونده بود ؛با بي حالي به سمت آشپزخونه رفتم گهید

 ... هزار تا بدبختي بالخره تونستم اون غذا رو درست کردم با

 گرفتم به اتاقمون برم وکمي بخوابم تا بلکه میحوصله ي خودمم نداشتم؛ تصم گهید

 ...بهتر بشه حالم

 خودم غیوبا صداي ج دم؛یوحشتناک رو د ليیبودم که باز همون کابوس خخواب  توي

 .... دمیخواب پر از

 ..ترس به نفس نفس افتاده بودم از

 ...کل بدنم عرق سردي نشسته بود روي

 دم؟یدیچه خوابي بودن که من م نایا

 فته؟یاتفاقي واسه ي بهزاد ب خوادیم نکنه

 ؛ چرت ایدم زدم و گفتم: خفه شو پرمحکم توي سر خو دونهیفکر  نیتصور ا با

 ??نگوووو

 آب خچالیاومدم وبه سمت آشپزخونه رفتم تا کمي از  نییزور از روي تخت پا به

 ..بخورم

 ...؛ صداي باز شدن در به گوشم خورد خوردمیجور که داشتم آب م نیهم



 

  ..لبخندي از خوشحالي روي لبم نشست ناخداگاه
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 بهزاد دنیتم و با قدم هاي بلند به سمت سالن رفتم... با درو بس خچالیدر  فوري

 ....زدم وخودم رو بهش رسوند لبخندي

 ...خودم...خسته نباشي يیشدم و با سرحالي گفتم : سالم آقااااا زونیگردنش آو از

 گفت:ساالاام خانوم گل خودم ؛ تو هم خسته دیبوسیدر حالي که صورتم رو م بهزاد

 ...نباشي

 ??..من يیایچه بوهاي خوبي راه انداختي؛ پري دربه....  به

 ...معلوم که حسابي خودتو توي زحمت انداختي زمیعز

 ....: نه عشقم چه زحمتيایپر

 ....؛ غذا پختن که سهله کنمیواسه ي تو هر کاري م من
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 :و گفت دیدر حالي که لبخند جذابي روي صورتش بود آروم لپم رو کش بهزاد

 اول برسم خونه؛ بعد بلبل زبوني کن...خودت که خوب منو بزار خوشگلم

 ??...شناسيیم

 ؛ منم ريیدوش بگ هیهر چي تو بگي؛ تا تو بري  يیزدم و گفتم : باشه آقا لبخندي

  ..کنمیشام رو آماده م زیم رمیم
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 ..تشکري ازم کرد و به سمت اتاقمون رفت بهزاد

 ..دمیوشگل براي عشقم چخ زیم هیفاصله فوري  نیهم توي ا من

 ...اومد رونیبهزادبودم که حوله به سر از اتاق ب منتظر



 

 :اومد و گفت زیموهاي قشنگش رو با حوله خشک کرد به سمت م نکهیاز ا بعد

 ...کرده ووونهیکرده دل بهزاد د کاریپري خانوم چ نیبه...بب به

 :کرد و با خنده گفت دنیبا صداي بلند شروع به خند بعد

 ... يیایبرات پري در ممتاسف

 ...که پختي؛ بهتره شام خوردن امشبت به پاي خودت باشه يیغذا نیبا ا امشب

 ...باولع غذامو بخورم يیخودم تنها خوامیم من

 به من غذا بدي...اصال منم خوايینم عنيیي ناراحتي رو بهش گفتم: افهیق با

 ??خورمینم

 :بغل کرد وگفت حرف من بهزاد به سمتم اومد و محکم منو نیا با

 ... غلط بکنم که به عشقم غذا ندم من

  ...کنم بعد خودم بخورم ریشکم دختر کوچولوي خودمو س دیبغلم که اول با نیبش ایب
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 ...برد زیدستمو گرفت و به سمت م بعد

 ... نمیخودش روي صندلي نشست و بهم اشاره کرد که روي پاهاش بش اول

 تو رو ليیبهزاد خ نیا میم و روي پاهاش نشستم...)خودمونلبخند تشکري ازش کرد با

 (??کرده لوس

 ...و چند قاشق به خوردم داد ختیکمي غذا توي بشقاب ر بهزاد

 ... ومدیچرا بوي گوشت به مزاجم بد م دونمینم

 : دست قاشق رو به سمت عقب هل دادم و گفتم با

 .... بهزاد جان گهید نه

 .....ندا لیم گهید



 

 بهداشتي رفتم و تا سینستم ادامه ي حرفم رو بزنم؛ فوري به سمت سرونتو گهید

 ....باال اوردم تونستم

 :که کمي بلند شده بود گفت يیو با صدا زدیکه با نگراني در م بهزاد

 ...يیهویچت شد تو  نم؛یدرو باز کن بب خانوممم

 بهداشتي سیاز سرو حاليیبهزاد رو نگران کنم ؛ با ب نیاز ا شترینداشتم ب دوست

 .... خوبم زمیاومدم و گفتم:نگران نباش عز رونیب

  ??ات دهیگفت: آره معلومه از اون رنگ پر کردینگاهم م فيیکه حاال با اخم ظر بهزاد
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 : صداي کم جوني گفتم با

 ...بهزاد دونمینم

 ...شدم نجوريیکه ا شهیچند باري م هیصبح  از

 نیکتریده ؛ دستم رو گرفت و به سمت نزدکه حاال مشخص بود عصباني ش بهزاد

 : برد و گفت مبل

 ...دکتر میبر ارمی؛ تا برم لباساتو ب نجایهم نیبش زمیعز

 ...ببرمت دکتر...هاااان امیبودي ؛ چرا بهم زنگ نزدي تا ب نجوريیکه از صبح ا تو

 ...ااایبي فکري پر ليیخ

 فوري دستش رو گرفتمو حرف به من پشت کرد تا به سمت اتاقمون بره که نیا بعد

 : گفتم

 ...رمی.. فردا حتما مزمیعز ستیدکتر الزم ن االن

 ??باشه يیخبرا هی دیانداختم و با خجالت گفتم : شا نییسرم رو پا بعد

 رفتار من جاا خورده بود گفت : مثال چه خبري؟ نیکه از ا بهزاد



 

 حرف من نی... با اشيیداري بابا م دیرو باال اوردم و با تموم خجالت گفتم : شا سرم

 : با خوشحالي به سمتم اومد و محکم منو بغلم کردو گفت بهزاد

 ...اااااایپر گيیم راست

  ...منم بابا بشم شهههههههیم عنيی
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 : لبخند رو بهش گفتم با

 ...زمیکه نشه عز چرا

 ..... واسه ي بچمون شيیم ایباباي دن نیتو بهتر اتفاقا

 تا فردا گهیوشحالي سر دادو گفت: خوب خوشگلم ، من دقهقه اي از خ بهزاد

 ..؛ پاشو ببرمت دکتر ارمیطاقت ب تونمینم

 : بي حالي رو به بهزاد گفتم با

 ...دکتر میریشو ...گفتم که فردا م الیخی....بکنمیبهزاد...خواهش م نهههه

 توجهي به حرف هاي من بکنه ؛ ازم فاصله گرفت و به سمت نکهیبدون ا بهزاد

 ...رفت تاقمونا

 مانتو و شلوار و شالي که توي دستش بود ؛ به سمت من اومد و هیبا  نیم 5از  بعد

 .....دکتر می؛ زود باش لباساتو بپوش تا بر زمی: پاشوووو عزگفت

 و همون جا جلوي خودش توي تنم دمیلباس ها رو از تو دستش کش تیعصبان با

 ...کردیکه اونم با لبخند داشت نگاهم م کردم

 ...ستمین ایآقا بهزاد؛ گفته باشم من االن دکتر ب نیاخم رو بهش گفتم : بب با

 تا میایو م میریگیتست بارداري م هیاز داروخانه  میریمثل بچه ي آدم م االنم

  ....راحت بشه التونیخ جنابعالي



 

 697صفحه  
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 :سرخوش گفت د؛یخندیحرص خوردن من م نیحسابي به ا بهزادکه

 ...دیانو هر چي که شما بگب چشم

 ... همه حرف گوش بودنش توي دلم کلي قربون صدقش رفتم نیلحظه از ا هی

 ??... پسررررر نیآقا و ماه بود ا چقدرررر

 رونیباهم از خونه ب اوردیخورده مسخره بازي که بهزاد بابت بچه در م هیاز  بعد

 ...میتا به سمت داروخانه بر میشد نیو سوار ماش میاومد

 ... میدیبه داروخونه رس نیبعداز چند م بالخره

 نیچند لحظه توي ماش هیبا لبخندي که روي صورتش بود گفت: عشقم  بهزاد

 ... برگردم رمیتست بگ هیتا من برم  ن؛یبش

 ..شدو به سمت داروخونه رفت ادهیپ نیاز ماش عیاي بهش گفتم که سر باشه

 بابا بشه ؛خوشحال خواستیم نکهیا؛ چقدراز بابت  کردمیبه رفتنش نگاه م داشتم

 ..بود شده

 ابونیدادم و به خ هیتک نیي ماش شهیداخل شدن بهزاد به داروخونه؛ سرم رو به ش با

 ...نگاهي انداختم و به فکر فرو رفتم خلوت

  ...واقعا منم حامله باشم شهیم عنيی
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 ليیه ... آخه خکه وقتي تست گرفتم جوابش مثبت باش کردمیدلم خدا خدا م ته

 ...ثمره ي عشق داشته باشم هیداشتم بهزاد رو خوشحال کنم و ازش  دوست

 ... به خودم اومدم نیحال و هواي خودم بودم که با صداي بهم خوردن در ماش تو



 

 ...دمیتست که واست خر نیاز ا نمی: خوووووب خوشگلم؛ ابهزاد

 ده بکني؟.... اصال بلدي ازش استفا اااایپر میکن کاریچ حاال

 ....هااااا بهزاد زنيیاخم رو به بهزاد گفتم: حرف ها م با

 ازش استفاده کرد ؟؟ شهیداده که چطور م حیتوش توض خوب

 .....بانوووو میدستاش رو باال بردو گفت: من تسل میبا حالت تسل بهزاد

 ??...ستیفقط حرص نخور که واسه ي بچمون خوب ن شما

 :نداختمو گفتمچشماي گرد شده نگاهي بهش ا با

 !!!بهزاد؛ حالت خوشه گيیم چي

 .... اصال بچه اي در کار نباشه دیشا

 گفت: اگه دست من بوده پس بچه اي هم کردینگاهم م طنتیکه حاال با ش بهزاد

 ??داره وجود

 ....تعجب نگاهش کردمو گفتم: نههههههههه با

  ...با خنده گفت: آرهههههههه بهزاد
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 ...بهزاد يیپرووووو ليیبه بازوي سفتش زدمو و گفتم : خمشتم محکم  با

 .....دونمیقهقه اي زد و گفت: اي جونم؛ خودم م بهزاد

 ..مثل مامانش خوادیم طونیدختر خوشگلو ش هی دلم

 ...آقا گفته باشم ؛بچه مون پسررررره ریتخسي رو بهش گفتم: نه خ با

 رو ؛ روشن کرد و به سمت نیشبهزاد ما م؛یطوري که در حال کل کل کردن بود نیهم

 ...راه افتاد خونمون

 گيی؛ اصال هر چي که تو م زمیرو نگه داشت و گفت:باشه عز نیماش نیازچند م بعد



 

 شه؟یچي م مینیخونه بب میبر ایحاال ب ؛

 ... میو باهم به سمت خونه رفت میشد ادهیپ نیاز ماش يیدوتا

 لباس هام عیت اتاق خواب رفتم و سرکه بهزاد در خونه رو باز کرد؛ بدو به سم نیهم

 ...بهداشتي رفتم سیدرآوردم وبه سمت سرو رو

 ومدیجوجه ها داشت پشت سرم م نیا نیبهزاد هم ع رفتمیکه م هرجا

... 

 ...بهزاد هم پشت سرمه دمیبهداشتي بشم د سیداخل سرو خواستمیم وقتي

  ??ریبگ شیخودت آزما برو اون تو از ایتو به جاي من ب خوايیم زمیبهش گفتم: عز رو

 700صفحه  

 ..زمیکه حسابي هول شده بود گفت: هااااا.. نه تو برو عز بهزاد

 ??....مونمیمنتظرت م رونیب نیا من

 ...بهداشتي شدم سیبهش زدم و داخل سرو چشمکي

 که گذشت نگاهي به تست انداختم .. ولي خبري نبود ... بهزاد هم که نیم 5از  بعد

 ... کرده بود میحسابي کفر گهید

 شد؟یجواب تست چ زمیعز ای: پرگفتیو م دیکوبیپشت سرهم در رو م هي

 .. دوباره به تست انداختم نگاهي

 ...دمیکش فيیخف غیدوتا خط قرمز ج دنیکه با د شدمیم دیکم کم داشتم نا ام گهید

 ... دمیاومدم وبا خوشحالي توي بغل بهزاد پر رونیب يیاز توي دستشو غیج با

 آره؟ گهیجواب مثبته د زمیعز اااایکه حسابي از کارم شوکه شده بود گفت: پر بهزاد

 ?? 

 ...خنده گفتم : بلههههههه با



 

 ...بهت آقا بهزاد گمیم کیتبر

 ..تو بابا شدي زمیعز

  204 پارت

 701صفحه  

 .... گيیراست م ایحرفم به خودش اومد وبا خنده گفت: جان من پر نیبا ا بهزاد

 :کردم که سرش رو به سمت باال گرفت و با خوشحالي گفت دییتا سرم حرفش رو با

 ....جوووون نوکررررررتم خداااا

 :گفتیو م کردیو هي بوسم م چرخوندیبعد محکم منو بغل کرد و دور خودش م و

 ..... ااااااایپر عااااااشقتم

 رد ووابراز خوشحالي کرد؛منو رو دستهاش بلند ک دیمنو بوس ریدل س هیکه  نیا بعداز

 ....سمته اتاق خوابمون برد به

 ....دیمنو روي تخت گذاشت و خودشم هم اومد کنارم دراز کش آروم

 فسقلي بعداز تو؛ نیو گفت: امروز ا دینرم دستش رو؛ روي شکمم کش ليیخ بعد

 .....اي بود که از خدا گرفتم هیهد نیبهتر

 .... بود میروز زندگ نیامروز بهتر ا؛یخوشحالم پر ليیخ

 .... خوشحالم بهزاد جان ليی:منم خایپر

 ...بهت مامان کوچولو گمیم کیبه لبهام زد وگفت: تبر قيیبوسه ي عم بهزاد

 :بوس کوتاه رو شکمم زد و گفت هیآروم به سمتم خم شد ولباسمو داد باال و  بعد

 .....نکني هاااا خوووب تیاذ ادیکوچولوي بابا عشق منو ز دختر

  ......توي هم رهیه کالهمون ماالن گفته باشم وگرن از

 702صفحه  



 

 ??... بچه پسره تو هي بگو دختره گمیدلخوري روبه بهزاد گفتم: بهزاد من م با

 دختر هیدختر دوست دارم؛  ليیمن خ اااینگاهي به چشمام انداخت و گفت: پر بهزاد

 .... که مثل مامانش باشه خوشگل

 ،اصال هر چي که خدا خودش زمیعزبه مهربوني بهزاد زدمو گفتم : باشه  لبخندي

 !!!بدونه صالح

 دختر به هیحرف من بهزاد سرشو به سمته باال گرفت و گفت: اي خدا جون  نیا با

 ..... کنمیرو م شیبده؛ تا اخر عمرم خودم نوکر من

 ...زمیبخواب عز ریکار بهزاد خنده اي کردم و گفتم : بگ نیا با

 که بغل بهزاد ایجاي دن نیتوي امن تر ریبخ شب هیبوسه اي به سرم زد و با  بهزاد

 ..خواب رفتم بودبه

 ...شدم داریاز خواب ب میبا صداي زنگ گوش صبح

 ...رو از روي عسلي کنار تخت برداشتم لمیدستمو دراز کردم و موبا حاليیب با

 شماره ي باران حسابي تعجب کردم و دنیاز چشمام رو به زور باز کردم و با د کيی

 ...دیرم پراز س خواب

 ...کردمو جواب دادم کیگوشي رو به گوشم نزد فوري

  : الوووو...سالم باران جان...خوبي ایپر

 703صفحه  

 ....فدات شم خواب بودم نه

 ... .....شرمندهزمیعز واقعااااا

 خودمون رو گهیساعته د هیطرف ما از همشون معذرت خواهي کن و بگو تا  از

 ...میرسونیم



 

 .... سالم برسون به همه خداحافظقربونت برم.. نه

 : رو قطع کردم و به سرعت از جاام بلند شدم و با صداي بلند گفتم گوشي

 ....بهزاااااد...بلند شو آقاادا

 ....خونه ؛ تو هنوز خوابي دهیجونت رس داداش

 ??...دهیرس ااااایچشماش رو باز کردو گفت : چي؟برد عیحرف من بهزاد سر نیا با

 ..ریهش گفتم : اوال ظهرت بخلبخند رو ب با

 ... بلههههه دوما؛

 ..میستیکه ما ن دنیهمه رفته بودن فرودگاه د نکهیا مثل

 باران جان ؛خواسته که زشیخبري از مانشده ؛ از خانوم عز دهیهم که پرهام د وقتي

 ...ما زنگ بزنه به

  د؟یومدین ای: چرا استقبال بردگفتیهم به من م باران

 704صفحه  

 هر چه دیشده ؛ با رید ليیاالنم پاشو آماده شو که خ م؛یتم که خواب موندگف منم

 .... میبه اونجا بر زودتر

 تند حرف زدي؛ خودتم نقدیجان ا ایبعد از حرف هاي من با تعجب گفت : پر بهزاد

 ي حرفات شدي؟ متوجه

 ازبوس کوتاه  هیاومد و بعد از  نییاز روي تخت پا عیغره اي بهش رفتم که سر چشم

 ...رهیبگ يیدوش سرپا هیلپم به سمت حموم رفت تا  روي

 ... دست کاراش لبخندي زدم و به سمت آشپزخونه رفتم از

 ...میبخور نیآماده کردم تا توي ماش جیدوتا ساندو عیسر

 به سمت اتاقمون رفتم که همزمان با من بهزاد هم از جیاز آماده کردن ساندو بعد



 

 ...دراومد حموم

 ...زمیباشه عز تیبهش گفتم : عاف لبخند رو با

 گفت: مرسي عشقم... رو به بهزاد دیکشیبه سمتم اومد و درحالي که لپم رو م بهزاد

 : بهزااااادي گفتم

 م؟ی؛ امروزم لباسامون رو باهم ست کن شهیمثل هم شهیم

 با شهی؛ من که از خدامه هم زمیگفت : چرا که نه عز شیشگیبا لبخند هم بهزاد

  ...کنمست  خوشگلم

 705صفحه  

 بوس آبدار روي لپش زدم هیحرفش قند توي دلم آب شد و به سمتش رفتم و  نیا از

 ....خوشش اومده بود ليیانگار بهزاد هم خ که

 کت زرشکي براي هیلباس ست زرشکي براي خودم و  هیبه سمت کمد رفتم و  بعد

 ...برداشتم عشقم

 ...ودخوشم اومده ب ليیقشنگ بودن ؛ من که خ ليیخ

 205پارت

 شینشستم و شروع کردم به آرا شمیآرا زیها رو ، روي تخت گذاشتم و روي م لباس

 ...کردن

 هیروي صورتم انجام دادم و بعد جلوي موهام رو؛ روي صورتم  میمال ليیخ شیآرا هی

 ... ختمیر وري

 ... زمیکارم تموم شد رو به بهزاد گفتم: چطور شدم عز نکهیبعدازا

 ...عااااالي شدي خانمم شهیمهربوني بهم زد وگفت : مثل هملبخند  بهزاد

 داره؟ رادیجاي کارت ا هی فقط



 

  تعجب گفتم : کجاااا؟ با

 706صفحه  

 شد و با چشماش اشاره اي کیبود بهم نزد شیشونیکه روي پ فيیبا اخم ظر بهزاد

 :لبهام کردوگفت به

 ...رژ روي لبته رادتی؛ ا خانومم

 ..کنمیم ؛ من خودم درستش منگران نباش خوشگل ولي

 دنیداد و شروع به بوس هیتک واریاجازه ي حرفي به من بده ؛ منو به د نکهیبدون ا بعد

 ....هام کرد لب

 ...کردیولي اون داشت کار خودش رو م کوبوندمیم نشیدستم همش محکم توي س با

 شدکه توي اون حالت گذشت ازم فاصله گرفت و با لبخند گفت: حاال بهتر  کمي

 ....خانومم

 جوري بگم که کل رژم رو عنيیرفتم ؛  نهیحرص به عقب هولش دادم و به سمت آ با

 ....بود خورده

 خواستمیبدي بهزاد ؛ منم م ليیبهش انداختمو گفتم : خ نهیچشم غره نگاهي از آ با

 ??خوشگل کنم خودمو

 ... خوشگل هستي شمینجوریخانوممم؛ تو هم ری: نخبهزاد

 ...گهید زینه چ کنيیکردي ؛ فقط واسه ي من خوشگل م ضمن خوشگلم در

  ...بود نجوريیا شهیهم

 707صفحه  

 رژم رو با ایرو کم کنم  شمیآرا کردیمجبورم م ایکمي به خودم برسم ؛  خواستمیم تا

 ...کردیپاک م يیپرو تمام



 

 نشون بدم که بدون اون هم ایامروز به خودم برسم و به برد خواستمیمن م ولي

 ...هستم ختخوشب

 نهیکه اومدم رژ لب رو به لبهام بزنم ؛ چهره ي درهم بهزاد رو از توي آ نیهم ولي

 ....که نگاهشو از من گرفت وبه سمت لباساش رفت تا اونا رو بپوشه دمید

 ...بهزاد روکه همه ي عشقم من بود از خودم ناراحت کنم خواستمینم من

 ...و بستمرژ رو توي کشوي کمد انداختم و درش ر عیسر

 کار من لبخندي گوشه ي لبش نیبا ا کردیچشمي نگاهم م ریکه داشت ز بهزاد

 (??)...که من متوجه اش شدم نشست

 و میرفت نیو به سمت ماش میاومد رونیبا هم از خونه ب میآماده شد نکهیا بعداز

 .... میشد سوار

 ...رو خورد که درست کرده بودم به سمت بهزاد گرفتم که همش جيیراه ساندو توي

 ...بخورم تونستمیماله من تا نصفه مونده بود چون نم ولي

 من رو هم گرفت و با چیبخورم؛ ساندو تونمیقانع شد که من نم نکهیبعد از ا بهزاد

  ??...خورد اشتهاا

 708صفحه  

 ... میدیرس نایبه جلوي درخونه ي عمو نیم 20از  بعد

 ...میشد ادهیپ نیاز ماش عیسر هردومون

 ... بدي گرفته بودم ليیلحظه؛ استرس خ هیچرا  دونمینم

 ... حسابي سرد شده بودن دستام

 به سمتم اومد ودستمو توي دستش گرفتو عیوقتي متوجه ي حال بدم شد ؛ سر بهزاد

 نگراني گفت: عشقم حالت خوبه ؟؟ با



 

 حالت بدشده؟ روزیکردن؛ نکنه مثل د خیچرا  دستات

 خوبم نگران نباش ...بهتر که زمیزودمو گفتم : نه عزبخشي به بهزاد  نانیاطم لبخند

 ...داخل میبر

 شده بود ؛ فشار آرومي به دستم اورد و بعد با رهیدر حالي که توي چشمام خ بهزاد

 ..میشد نایعمو اطیوارد ح هم

 که جلوي در منتظر ما میدیپرهام و باران رو د نا؛یعمو اطیوارد شدنمون به ح با

 ..بودن ستادهیا

 دستشو دور کمر باران انداخته بود و با لبخند داشت به اومدن ما نگاه امپره

 ...کردیم

  :اي به پرهام انداخت و گفت کهی؛ بهزاد ت میبهشون برس نکهیاز ا قبل

 709صفحه  

 .. بغلش کردي نجوريیخبرته بابا ا چه

 !!..ماله خودتهکنهیکه نم فرار

 کارتون زشته بخدااااا..)خخخخ( نیا.. پس  نیو مال هم نیشما نامزد دوننیم همه

 داري بهزاد خان؟ نامزد خودمه کاریو گفت: تو چ دیخندیتمام م يیکه با پرو پرهام

 ... دارم دوست

 ??دنی..بعد شروع کرد به بلند خندستيین لینکه خودت زن زل حاال

 206 پارت

 از شماخوب بابا بسه؛ ب ليیهردوتا شون سري از تاسف تکون دادم و گفتم: خ براي

 ...نیدید گرویهمد دوتا

 ..میو باهاشون روبوسي کرد میبا بهزاد به سمت باران و پرهام رفت بعد



 

 ...دنیخندیو م نداختنیم کهیروبوسي به هم ت نیبماند که چقدر بابت ا حاال

 کرده می: زن منو نبوس ؛ خواهر منو نبوس..اه....حسابي کفرگفتیبه اون م نیا همش

 ...بودن

 غره ي خفن من هر دوتا شون ساکت شدن و بعد همگي داخل خونهچشم  بعداز

  ...میشد

 710صفحه  

 ...به مشامم خورد شگيیکه وارد خونه شدم بوي عطر آشناي هم نیهم

 ...هام فرستادم هیعطر رو به ر نیلحظه از عمق وجودم ا هی

 ....میدیکه بهزاد دستم رو گرفته بود به وسط سالن رس نجوريیهم

 ...تي وي بود دنیکه روي مبل نشسته بود و مشغول د دمیرود ایبرد

 ...رفت ایدست منو ول کرد و به سمت برد ادی؛از خوشحالي ز دنشیبا د بهزاد

 که انگار تازه متوجه ي ما شده بود از روي مبل بلند شد ؛ و با لبخند بهزاد رو ایبرد

 ...توي آغوشش گرفت مردونه

 ...شدنیدن که انگار داشتن توي هم حل مرو بغل کرده بو گهیجوري همد عنيی

 ... رفتمیهم آروم داشتم به سمتشون م من

 ...زدیهر قدمي که به جلو برمي داشتم؛ ضربان قلب هم داشت تندتر م با

 ... سه سال عوض شده بود نیتوي ا چقدر

 .... چهره اش نسبت به قبل کمي شکسته تر و الغرتر شده بود کردمیم احساس

 کردم با کیو بهزاد حسابي ابراز دلتنگي کردن ؛خودمو بهشون نزد ایکه برد وقتي

  :پاچگي روبهش گفتم دست

 711صفحه  



 

 ...: س...س....سالمایپر

 ...اومدي به خونت خوش

 :با غرور گفت شگيیهم ايیمثل برد دمیبودم که د ایجواب از برد منتظر

 ......ممنونسالم

 خشک و مغرور ايیبرد همون کردیسابق رفتار م ايیدرست مثل برد)

...) 

 ...توي فکر بودم که با صداي عمو و زن عمو به خودم اومدم ایرفتار برد نیا از

 ... عمو: سالم دختر گلم ؛ خوش اومدي زن

 : دخترم حواست کجاست؟عمو

 ... هر دوتاشون لبخندي بهشون زدم و به سمتشون رفتم دنید با

 ... دمیه صداي بهزاد رو شنک کردمیباهاشون حال و احوال پرسي م حسابي

 ......مثال منم مهمونم هاااا رهیبگ لیما رو تحو ادیهم ب کيی: اي بابا بهزاد

 که زن عمو به سمت بهزاد رفت واونو میدیحرفش با صداي بلند خند نیبه ا همگي

 ..آغوش مادرونش گرفت توي

  ...ايتو خودت صاحب خونه  ه؟یعمو: مامان فداي تو بشه پسرم ؛ مهمون چ زن

 712صفحه  

 نمیبیکنار هم م نجوريیکنم پسرم ؛ از بس خوشحالم که شما رو ا کاریچ خوب

 ..ذوق زده شدم حسابي

 ...بوسه ي به سر زن عمو زد و گفت : خدا نکنه مادر من؛من فداي تو بشم بهزاد

 ...ررریگفت : خدا نکنه بهزاد؛ زبونتو گاز بگ فيیعمو با اخم ظر زن

 ....گمینم گهیچشمم گذاشتو گفت: چشممم مامان جوون ددستشو روي  بهزاد



 

 ...به مواالاااا نوکرتم

 با لبخند می؛ هممون داشت ختیریزبوني که بهزاد داشت واسه ي زن عمو م نیا با

 ...میکردیم نگاهشون

 ...میتعارف زن عمو همگي به سمت مبل ها رفت با

 رفت و کنار اینه؛ به سمت بردتوجه اي به من بک نکهیبار؛ بدون ا نیبراي اول بهزاد

 ....روي مبل دو نفره اي نشست اون

 ..دلم به درداومد شیبي توجه نیچرا از ا دونمینم

 (بهزادم خوب تو رولوس کرده هااااا نیا ایپر )

 ...به پرهام و باران انداختم که کنار هم روي مبل دو نفره اي نشسته بودن نگاهي

  ...کردنیبه همه ي ما نگاه معمو و عمو هم داشتن با لبخند  زن

 713صفحه  

 ...نشسته بودم نایمن بودم که تنها روي مبل روبه روي بهزاد فقط

 و بهزاد هم با تموم دقت گوش زدیداشت با تموم مهربوني با برادرش حرف م ایبرد

 ...کردیم

 شربت از توي آشپزخونه اومد و نيیکه توي اون حال گذشت ؛ باران با س کمي

 ...ارف کردتع بهمون

 شربتشون رو برداشتن ولي وقتي به سمت من گرفت ؛ تشکري ازش ایو برد بهزاد

 ..ندارم لی؛ م زمیو گفتم : ممنون عز کردم

 ...حرف من بهزاد انگار تازه متوجه ي من شده بود نیا با

 ... به سمت من بود که ؛ با اخم رومو ازش گرفتم و به باران و پرهام نگاه کردم نگاهش

 بلند شد و ایبرد شیاز پ عیخودش هم متوجه ي رفتارش شده بود ؛ چون سر ارانگ



 

 ...کنار من نشست اومد

 .... کردمیرو کنارم احساس م حضورش

 ؛ دستشو دور کمرم انداخت و سرشو روي شونم گذاشتو دمیمحلش نم دیکه د وقتي

 :آروم گفت ليیخ

 بعضي از حرفاهاي استمخوی؛ به خدا حواسم بهت بود؛ فقط نم دی؛ ببخش خوشگلم

  ...رو بشنوي ایي من و برد برادرانه

 714صفحه  

 ...؟گمیچي م دونيیکه م خودت

 دمیرو د ایبگم چه حرفي که وقتي به سمتش برگشتم ؛ نگاه گرفته ي برد خواستمیم

 ...روي ما بود که

 ...اي کرد گهیاخم کرد و نگاهشو به سمت د هی عیمتوجه ي من شد سر ایبرد وقتي

 من بود؛ لبخندي زد و گفت : باشه هیسانت هیکه حاال قشنگ توي فاصله ي  هزادب

 ...گمیخودم بعدااا همه چي رو بهت م خوشگلم

 هیبود ؛لبخند کم جوني بهش زدم و  اینگاه گرفته ي برد ریکه همه ي فکرم درگ من

 ..به صدا دراومد نایي آرومي بهش گفتم ؛که زنگ خونه ي عمو باشه
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 ...رفت فونیاز روي مبل بلند شد و به سمت آ رهامپ

 پرهام ؟ هیکه گذشت بهزاد با صداي بلندي گفت :ک کميی

 ...هستن دنایبا سع نایبلند بشه گفت: بابا ا کردیدر حالي که به باران اشاره م پرهام

 نایبا اشاره ي پرهام بلند شد و با هم به جلوي ورودي در رفتن... از اومدن بابا ا باران

  ...ذوق کرده بودم ليیخ



 

 715صفحه  

 : بلند بشم که بهزاد آروم دم گوشم گفت عیسر خواستمیم

 تر؟ حواست به خودت باشه؟ واشیچه خبرته  خوشگلم

 ...شدیقند توي دلم آب م کردیهمه بهم توجه م نیکه ا نیا از

 ...شهینم میزیحواسم هست ؛ چ زمیبهش زدم و گفتم : نترس عز لبخندي

 ...میرفت نایمبل بلند شدم که بهزاد هم بلند شد و باهم به استقبال بابا ا روي از

 ...ومدنی؛زن عمو و عمو هم داشتن پشت سر ما م ایبرد

 میبه جلوي در برس میخواستیکه م نیهم

 ...ومدیکه داشت تاتي تاتي به سمت منو بهزاد م میدیرو د عسل

 بکنم که بهزاد اجازه نداد و بغلش خواستمیکلي ذوق زده شده بودم؛ م دنشید از

 ..بلندش کرد نیاونو از روي زم خودش

 ...دادیبه خرج م تیحساس ليیبهزاد هم خ نیا

 خنده هیبوس محکم روي لپ گوشتي عسل زدم که اونم  هینوک پام بلند شدم و  روي

 ...با مزه اي کرد ي

 ..زدیبه بهزاد انداختم که داشت با عشق با عسل حرف م نگاهي

  ...ومدیابا شدن بهش مب چقدر

 716صفحه  

 ...شهیم ایباباي دن نیمطمعن بودم که بهزاد بهتر من

 ...به سمت بهزاد بود که با صداي احوال پرسي ها به خودم اومدم نگاهم

 ...بابا فوري به سمتش رفتم و خودمو توي بغلش پرت کردم دنید با

 :بوسه ي آرومي روي موهام زد و با خنده گفت بابا



 

 کنهیدختر کوچولوي خودم برم که ازدواجم کرده ولي هنوزم مثل بچه ها رفتار م نقربو

 ... 

 نا سالمتي من خودم ه؟یحرف بابا اخم تصنعي کردم و گفتم : عه..بابا بچه چ نیا با

 ......ماد دارم

 دمیسکوت کردم و نگاهي به جمع انداختم که د عیسر دیجاي حرفم که رس نیا به

 ..کننیند منو نگاه مدارن با لبخ همشون

 ...توي جمع اعالم کرده بودم که من حامله ام يیخاک تو سرم با تمام پرو واااي

 من کرد و بعد از رو کیخودشو نزد سایکه پر کردمیبا خجالت نگاهشون م داشتم

 ...شهیگفت: الهي قربون خواهر خوشگلم برم که داره مامان م بوسي

  ...ره منو به آرزوم رسوندي؛ تو باالخ ایخوشحالم برات پر ليیخ

 717صفحه  

 نگاه چپي بهش دیکرد که سع دنیحرف با صداي بلند شروع به خند نیا بعد

 ...که اونم خندشو قورت داد انداخت

 خوشحال شده بودن و بهم ليیبودن حامله ام ؛ خ دهیکه فهم نیبعد از ا همشون

 ...گفتنیم کیتبر

 و همش قربون صدقه ام کردنیم میکارمامان و زن عمو که حسابي بوس  مخصوصا

 ...رفتنیم

 ..کردنیو بابا هم داشتن با لبخند به من و بهزاد نگاه م عمو

 که اونم کردنیو باهاش شوخي م زاشتنیهم ؛ همش سربه سر بهزاد م دیو سع پرهام

 ....دادیو جوابشون رو م دیخندیتمام م يیپرو با

 ..گفت کیهزادرفت و بهش تبرب شیخشک پ ليیبود که خ ایوسط فقط برد نیا



 

 ...حرفي به من نزد چیه اصال

 ....ستیاصال برام مهم ن الیخیرفتارش کمي دلخور شده بودم ولي ب نیاز ا راستش

 مینیبش میبر نیایگفت : ااي بابا...ب زدیکه خنده توش موج م يیبا صدا پرهام

 ...نیستادیا نجاااای....همتون دو ساعته اگهید

 ؛ خدا به داد اون روز برسه که بخواد به نیقده خوشحال نیا ومدهین ایبچه به دن هنوز

  !!!ادیب ایدن

 718صفحه  

 نای..ولي فکر کنم بچه ي ا گهیبود با خنده گفت: آره د ستادهیکه کنار بهزاد ا دیسع

 ...از بچه ي ما دوست داشته باشن شتریب رو

 اونم زود خندشو چشم غره ي خفني بهش رفت که هی سایپر دیحرف سع نیا با

 ....کرد جمع

 :گفت دیرو به سع دیخندیکه داشت با صداي بلندي م بهزاد

 عسل خانوم شما عشق نیدرضمن ا زني؛ی؛ پس چرا حرف م ترسيیکه از زنت م تو

 ...عموشه

 ...ستادیا ایبرد شیبوس محکم رو گونه ي عسل زد و رفت پ هی وبعد
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 ...د گفت : اي بابا ..مثال حرف زدماااااکه حسابي کفرش در اومده بو پرهام

 ??...مینیبش میبر رون؛یب نیایاز شک در ب بابا

 : گفت ایکه برد دنیحرف پرهام همه خند نیا با

 ....خبر هممون رو شک زده کرده نی: خوب حق دارن ؛ اایبرد

  : برگشت و با لودگي گفت ایبه سمت برد بهزاد
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 ؛ ماهم با بچمون کنيیاومدنت اونجوري ما رو شک زده م داداش من؛تو با گهید آره

 ....میکنیتو رو شک زده م نجوريیا

 ...رفت منیلبخند کم جوني بهش زدو جلوتر از ما به سمت نش ایبرد

 ...میو نشست میبا تعارف عمو و زن عمو به سمت مبل ها رفت همگي

 ....گذشته بود میساعت از زماني که اومده بود کی

 ...بودن گهیل حرف زدن با هم دمشغو همه

 شده و با کسي صحبت رهیبا اخم به تي وي خ دمیانداختم که د ایبه برد نگاهي

 ..کنهینم

 ...)مغرور (کردیمثل گذشته ها رفتار م چقدر

 داده بود و داشت با ایکه کنار من نشسته بود ؛ همه ي حواسش رو به برد بهزاد

 ...کردیبهش نگاه م نگراني

 صورتش تکون دادم و آروم گفتم : بهزادحواست کجاست؟ بهزاد که جلوي دستمو

 :به خودش اومده بود گفت تازه

 گفتي؟یم زيی؛ جانم چ زمیعز دیببخش

  شده؟ زيیزوم کردي ؛چ ایرو برد ليی.....ولي خزمیزدم و گفتم : نه عز لبخندي

 720صفحه  

 نمیبیم نجوريیرو ا ایوقتي برد ا؛یو گفت : راستش پر دیآهي از ته دل کش بهزاد

 ...رمیگیم شیآت

 همگي دیاي ق دفعهیچي بود که باعث شد  ایکه درد برد دمیتا به االن هم نفهم من

 ....بکنه بیکشور غر هیرو بزنه و خودش رو آواره ي  ما



 

 داشتم که برادرم هست و ديیام هیما بود همش  شیهمه سالي که پ نیا توي

 ....ااایخالي شده پر ليیه ؛ پشتم خپشتمه ؛ ولي از وقتي که رفت شهیهم

 ...حاال که برگشته ؛محاله که بزارم تنهامون بزاره ولي

 .. دارمیخودمون نگه م شیجوري که شده اون رو پ هر

 ؛ حاله اي از اشک توي چشماش جمع شده زدیحرفها رو م نیکه بهزاد داشت ا وقتي

 ...بود

 ...رو داشته باشم اقتشیبتونم ل بودم که دوارمیمهربوني داشت ام ليیقلب خ بهزاد

 دستم رو باال اوردم و اشک چشماش رو پاک کردم که بوسه اي به دستم زد و عیسر

 ...دکتر می: راستي خانومم ؛ بعد از ناهار آماده باش که با هم برگفت

 ...ولي امروز نه م؛یریدکترم م يیشدمو گفتم : باشه آقا رهیچشماش خ توي

  س کي؟با تعجب گفت : پ بهزاد

 721صفحه  

 خورده هی؛ هم من  نيیبرادرت رو بب تونيیهم تو م نجوريیا زم؛یعز میری: فردا م ایپر

 ...شهیبهتر م حالم

 کنم که ضربان کاریلبخند خوشگلي بهم زد و گفت : نوکررتم خانومي ؛ چ بهزاد

 ...قلبمي

 اقت بيمنو لوس کردي ؛ اونقد که ط ليیبهش زدم و گفتم : بهزاد تو خ لبخندي

 ...رو ندارم تیمحل

 دستم گهی؛ د زیمن کم زبون بر نيیری...شاااای: خانوممم از اون حرفااا زدبهزاد

 ??گناه دارم بستست

 همه روي ما زوم کردن و به زور دارن دم؛یبهش گفتم و رومو ازش گرفتم که د يیپرو هی



 

 ..رنیگیخنده هاشون رو م جلوي

 با زنمون دو کلمه حرف میتونی؛ نم هی: خب چلبخندي زد و گفت  دنشونیبا د بهزاد

 ...میبزن

 ...با اخم ساختگي گفت: چرااا داداش من ؛ ولي خواهشا خواهر ما رو نخوررر پرهام

 نییو سرش رو پا دیو عمو با اخم نگاهي به پرهام انداختن که اونم خجالت کش بابا

 ..رونیاش رو بنداز ب که بهزاد با خنده گفت: خوردي آقا پرهام ؛ حاال هسته انداخت

 باران کرد و مشغول کیلب فوشي به بهزاد داد و از قصد خودش رو نزد ریز پرهام

  ...کردن باهاش شد صحبت
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 از دوساعت صداي همه از گشنگي دراومده بود که زن عمو همه رو به ناهار بعد

 ...کرد دعوت

 .... گشنم شده بود ليیخ راستش

 که داشتم با اشتهااا به غذا نگاه ختیبراي خودمون غذا ربشقاب  هیتوي  بهزاد

 ..کردمیم

 و با کنهیچشمي داره به ما نگاه م ریز ایبرد دمیاول کمي آب بخورم که د خواستمیم

 ..کنهیبازي م غذاش

 بود که بهزاد قاشق رو به سمت دهنم گرفت تا اونو بخورم که دوباره ایبه برد نگاهم

 ...رفتم و دوباره تا تونستم باال اوردم سیي به سمت سروکرد و فور  تمیغذا اذ بوي

 ...کردیم تمیبد شده بود.. سوزش معده ام داشت اذ ليیخ حالم

 ..دیپرسیو حالم رو م زدیهمش به در ضربه م بهزاد

 چشماش پر از نگراني شد و کمکم دیاومدم که وقتي حالم رو د رونیو باز کردم و ب در



 

 ...که به سمت سالن برم کرد

 ..بودن و نگاهشون به سمت ما بود دهیهمه دست از غذا کش دمیبه سالن رس وقتي

 ..نگرانم شده بودن ليیخ سایو پر مامان

  ...معذرت خواهي از جمع منو به سمت پله ها برد تا به اتاقش ببره هیبا  بهزاد

 723صفحه  

 رم درازکمکم کرد که روي تخت بخوابم وخودش هم کنا دمیکه به اتاقش رس وقتي

 ...دیکش
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 دستش رو به سمت لباسم برد و کمي از اون رو باال داد و سرش رو آروم روي بهزاد

 ...گذاشت شکمم

 ... کردمیرو قشنگ حس م شدیم ختهیقطره هاي گرمي که ؛ روي شکمم ر احساس

 ...نگران کنم نیاز ا شترینداشتم بهزاد رو ب دوست

 ...م و آروم نوازشش کردمبه سمت موهاي پر پشتش برد دستمو

 ...زدیآروم داشت با بچمون حرف م بهزاد

 نکني؛ مگه نگفتم مامانت تی: دختر خوشگلم ؛ مگه قرار نبود ماماني رو اذبهزاد

 ..منه عشقه

 ...خنده ام گرفته بود زدیبا بچمون حرف م نجوريیکه بهزاد داشت ا نیا از

 و دیگرفت و خودش رو باال کش وقتي متوجه ي من شد؛ کمي از شکمم فاصله بهزاد

 که بچه دار زاشتمیوقت نم چی؛ ه شيیم تیاذ نقدیا دونستمیاگه م ای: پرگفت

  ..میبش

 724صفحه  



 

 میخوشحالم که دار ليیلبخند کم جوني بهش گفتم : نه بهزاد جان؛ من اتفاقا خ با

 .. نمیبیو ثمره ي عشقمون رو م میشیدار م بچه

 تجربه اي هستش که همه ي مادرها هی نین نباشي ؛ چون انگرا ادیهم بهتره که ز تو

 ...ستمین نجوريی؛ پس من تنها ا کننیماه تجربه م نیا توي

 با تخسي اخمي کردو گفت: نه.. من بهزاد

 میاالن بر نیبشه ؛ اصال پاشو هم تیکه خانومم اذ خوامی؛ من نم خواامینم نویا

 ...دکتر

 حرف ؛ حرف دیبا شهیکه هم زدیف مپسر بچه هاي تخس حر  نی...مثل االهي

 ...باشه خودشون

 و گفت دیلبهام رو بوس عیباشه اي بهش گفتم که سر ارمیاز نگراني درش ب نکهیا براي

 ...عاشقتم پري من :

 ...نییپا میپاشو لباساتو بپوش که با هم بر پس

 ..میرفت نییو با هم پا دمیکمک بهزاد لباسهام رو پوش به

 ...دیباریکه نگراني از چشماش م ایانم شده بودن ؛ مخصوصا بردهمه نگر  نکهیا مثل

 ایبه خصوص از برد شونیبهزاد از همگ با

 ...میخداحافظي به سمت در ورودي رفت هیو با  میخواهي کرد معذرت

  ...امیمنم ب خوايیکه گفت : بهزاد اگه کمکي م دمیرو شن ایپشت صداي نگران برد از
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 ..میممنون؛ در رو بست وبا هم ازخونه خارج شد ليینه خ نکهیابا گفتن  بهزاد

 تو ش؛یدکتر متخصص بردو بعد از انجام دادن آزما هی شیروز بهزاد منو پ اون

 ...بشم تیزیهمون دکتر و شیپرونده درست کرد که قرار شد هر ماه پ هیبرام  همونجا



 

 مراقب خودم ليیه خداشتم ازم خواسته بود ک فيیگفته ي دکتر چون جثه ي ضع به

 ..نگران کرده بود ليیموضوع بهزاد رو خ نیو ا باشم

 ...دنیپرسیو حالم رو م زدنیبماند که چقدر همه بهمون زنگ م حاال

 ...ولي براي من اصال مهم نبود دیبه بهزاد زنگ زد و حالم رو پرس ایبار هم برد هی حتي

 ..میدیشب بود که با هم به خونه رس ? ساعت

 ...مردمیخستگي داشتم م که از من

 ...صبح همش باال اورده بودم و حالم به مراتب بدتر شده بود از

 ...نداشتم چيیبه ه لیم اصال

 ...هم به خاطر من تا االن گشنه مونده بود چارهیب بهزاد

 ...بخوره زيیکه چ ومدیگفته ي خودش از دلش نم به

 ...شهب تیاذ نقدیمن دوست نداشتم بهزاد به خاطر من ا ولي

  ...براش درست کنم که دستم رو گرفت و به اتاق خوابمون برد زيیچ خواستمیم

 726صفحه  

 دکتر چي گفت ديیکرد که روي تخت بخوابم و گفت : خانومم ؛ خودت که د مجبورم

 ....؛ اول تو واسه ي من مهم هستي بعد بچه فتهیاتفاقي واسه ي تو ب خوامیمن نم ؛

 و دوست نداري؟بچمون ر عنيی:بهزاد ایپر

 ...: چرا خوشگلم اول تو ؛ بعد اون پدر سوخته بهزاد

 باباي بچم گي؛یاخم ساختگي گفتم : عهههه...حواست باشه هااا داري چي م با

 ...منه عشقمه

 باال اورد و با لبخند خوشگلش گفت: باشه بابا نزن میدستاشو به حالت تسل بهزاد

 .....خوبه هر ی...اصال بهزاد واسه تو و دخترش بممنو



 

 از عیو سر دیحرف بهزاد چنان با غضب بهش نگاه کردم که خودش فهم نیبا ا عنيی

 ...زد میج اتاق

 هیرفتن بهزاد چشمام رو بستم تا کمي استراحت کنم؛ از بس که خسته بودم به ثان با

 ...زود خوابم برد دینکش

 باز کردم کهآروم چشمام رو  شدیم دهیاحساس نوازش دستي که روي صورتم کش با

 ..دمیي خندون بهزاد رو د چهره

 ...بهش زدم و سرم رو از روي بالش برداشتم و روي تخت نشستم لبخندي

 غذا رو از روي عسلي برداشت و جلوي من گذاشت و نيینشستن من؛ بهزاد س با

  ...هم اومد کنار من روي تخت نشست خودش

 727صفحه  

 ..خوشگل درست کرده بود ليیت خامل هی دمیانداختم که د نيیبه س نگاهي

 ...از دستم بر اومد نیخانومي ؛ فقط ا گهید دیرو باال اوردم که گفت: ببخش سرم

 ...برام کرد کیازش کردم که شروع به گرفتن لقمه هاي کوچ تشکري

 که واسه ي بچمون داشت حرف يیو هي اون وسط از آرزوها دادیعشق بهم لقمه م با

 ..زدیم

 نیبه خاطر ا دیکه بهزاد برام پخته بود حالم رو بد نکرده بود؛ شا يیچرا غذا دونمینم

 ...که با حرفاش کل حواسم رو پرت کرده بود بود

 شام خوشمزه و کمي حرف زدن با بهزاد با هم روي تخت هیبعد از خوردن  اونشب

 ...روز هاي بهتر با آرامش چشمام رو بستم دیو من به ام میدیخواب
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 بهزاد



 

 ....ماه بعد ?

 ...شدم داریاز خواب ب عیسر دیکش ایبلندي که پر ادیبا فر صبح

 هیبهش اندختم که پتو رو توي خودش مچاله کرده بود و همش با اظطراب به  نگاهي

  ..شده بود رهیخ نقطه

 728صفحه  

 ...کردم و توي بغلم گرفتمش کیخودم رو بهش نزد عیاون حالش سر دنید با

 باري نیاول نیو محکم بازوهاي منو گرفته بود... ا دیلرزیودش ماز ترس به خ همش

 ...شدیم نجوريیا ایکه پر نبود

 ...شدیم داریبلند از خواب ب ادهايیو با فر دیدیکابوس م شهیهم

 دکتر هی شی؛ بارها ازش خواسته بودم که پ نمیبب نجوريیعشقم رو ا تونستمینم من

 ....دکر یمخالفت م شهیولي هم میبر روانپزشک

 ...شدیم تیداشت اذ ليیخ دیدیکه همش درمورد من م يیبه خاطر خواب ها ایپر

 ..بهم وابسته بشه و دوستم داشته باشه نقدیچند سال؛ ا نیتوي ا کردمینم فکر

 ...به سمت موهاش بردم و آروم نوازشش کردم تا کمي آروم بشه دستمو

 ...خوردیگرمش تند تند؛ توي صورتم م نفساي

 ...نمینب نجوريیرو ا ایولي پر رمیتم بمداش دوست

 شی؛ پ نجاااامیکه به خاطر خواب دو رگه شده بود گفتم : خوشگلم من ا يیصدا با

 ....بکنم نکارویبخوام ا رمیبم نکهی؛ مگه ا زارمی؛ باور کن من تنهات نم توعم

  .. شمیم وونهیبا بغض گفت: بهزاد دارم د دیلرزیم نجوريیکه داشت هم ایپر

 729حه صف 

 ....بهزادددد ترسمیم ليیخواب بود ولي خ هیکه همش  نیا با



 

 ...رمیمیتو منو تنهااا بزاري بري بخدا که من م اگه

 رو به سمت صورتش بردم وآروم گونش رو نوازش کردمو گفتم : الهي من فداي دستم

 ...منو دوست داري نقدیبشم که ا تو

 ..خواب بود هیه همش ؛ باور کن ک گمیخانوممم ؛ بازم دارم م ولي

 همه اظطراب نه براي تو خوبه نه براي نیفراموشش کني ؛ ا گهیکه تو هم د بهتره

 ...بچمون

 پتو رو از روي عیکه از حرف هاي من اروم شده بود کمي ازم فاصله گرفت و سر ایپر

 :کنار زدو گفت خودش

 ... ...چقدر گرمم شد بهزاداوووف

 ...کردیرو فراموش م زی؛ زود همه چ موندیخداااا ...مثل بچه هااا م ااي

 ...کردیم هیداشت گر شیي پ قهینه انگار که چند دق انگار

 ...باشه ادتی...اااایلبخند رو بهش گفتم : خانوممم بوس اول صبح منو بهم نداد با

  ..: ععهههه..بهزاد ؛ دلت خوشه ههااااا ایپر

 730صفحه  

 ؛ من که دستم شهیبد م ليیبوس ندي خ کنم؟ به من که کاری:خوب خانومم چبهزاد

 ??...ری؛ القل بوست رو ازم نگ بستست

 هیخنده اي کردم و با  دیکشیلب همه ي وجود من رو به فوش م ریکه داشت ز ایپر

 ...خوابوندمش و پاهاشو با پاهام قفل کردم حرکت

 ??کني؟بچموونیم کاریبا داد گفت : عههههه بهزادچ ایپر

 ...شهینم شیچیاگه دختره منه ؛ ه : نترس خانوممبهزاد

 ...نکن گفتم که بچه پسره می:بهزاد کفر ایپر



 

 دکتر بالخره میکه بر گهی:باشه خانومم حرص خوردن نداره که ؛تا چند ساعت دبهزاد

 ...پسره ایکه بچه دختره  شهیم معلوم

 و گفتم : نفس بابا...امروز دمیکش ایحرف؛ دستم رو آروم روي شکم پر نیا بعد

 .....ولي خواهشا دختر باشنمتیبیم

 ایشفا بده ؛ بچه هنوز بدن نویخودت ا ایگفت: خدا دیخندیم زیر زیکه داشت ر ایپر

 ...شد رفت وونهیشوهرم د زنه؛یداره باهاش حرف م ومدهین

 ام آره؟ وونهیبدجنسي نگاهش کردم و گفتم : که شفا بده منو آره؟ که من د با

 لحظه به هی؛ توي  اوردیدرم شتریحرص منو ب کردیم دییکه با سرش حرفم رو تا ایپر

  ...خم شدم و محکم گونش رو گاز گرفتم که آخش دراومد سمتش

 731صفحه  

 خواستیکه از درد چشماش رو بسته بود و دستش رو ؛روي گونش گذاشته بود م ایپر

 ....زدم میتخت منو بزنه که فوري از جلوش ج ریز يیدمپا با

 رفتم و دست و صورتم رو يیرایبهداشتي پذ سیاومدم ؛ به سرو ونریاز اتاق ب وقتي

 ...شستم

 به سمت اتاق کارم که حاال کردمیکه داشتم صورتم رو با حوله خشک م نجوریهم

 ...دخترم )نفس( شده بود رفتم اتاق

 ..هر روزم بود کار

 رمون حرفو با دخت ومدمیم نجایساعتي رو ا مین هیسر کار برم؛  نکهیها قبل از ا صبح

 ...زدمیم

 ..شده بودم وونهیبه کل د گفت؛یراست م ایپر

 ...کنم دست خودم نبود کاریخوب چ ولي



 

 تا دستاي کوچولوش رو ادیب ایداشتم هر چه زودتر زمان بگذره و نفسم به دن دوست

 ...رمیدستام بگ توي

 سبابو همش با ا ومدمی؛ توي اتاق نفس م دیخوابیزود م ایکه پر يیشبا شتریب حتي

 ...زدمیو لباساش حرف م اشیباز

 از اون دوست دارم شتریفکر بکنه؛ من بچمون رو ب ایکه پر کردمیکاري م دینبا ولي

  ...حسودي کنه وبهش

 732صفحه  

 ..براي من مهم بود ؛ بعد بچه ایاول از همه ؛ سالمتي پر چون
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 باز کردم و داخلشدر اتاق نفسم رو  زدمیکه با خودم داشتم حرف م نجوريیهم

 ...شدم

 ..مومدیاتاق م نیبوي خوبي از ا شهیهم

 ...هاي نفس که همه جاي اتاق پر شده بود انداختم لیبه وسا نگاهي

 هاي بچمون لیوسا دیو توي خر ادیخواسته بودم که ب ایمن از برد ریبخ ادشی

 ..کمک کنه ؛بهمون

 ...کار شده بود نیمن راضي به ا ادی؛ ولي با اصرارهاي ز ادیکه دوست نداشت ب نیا با

 .کردینگاه م ایبا تعجب به رفتاراي من و پر ایکه اون روز توي پاساژ؛ برد چقدر

 بچه دختر باشه نکهیدرمورد ا ایچند ماه ؛ حتي تا به االنم هم ؛ همش با پر نیا توي

 ...میدیخریدوتا م زيیو از هر چ میپسر ؛کلي با هم کل کل داشت ای

 ....که بچه دختره گفتیتوي قلبم بهم م يیندا هیرااا چ دونمینم ولي

  ... سمت کمد نفس رفتم و آروم درش رو باز کردم به



 

 733صفحه  

 بو قیگرفتم و عم مینیاز لباس هاش رو از توي چوب لباسي دراوردم و به سمت ب کيی

 ...دمیکش

 ...بوي بچه بودم عاشق

 ازش بچه داشته تونستمیود که االن مرو بهم داده ب ایکه خدا پر کردمیرو شکر م خدا

 ...باشم

 ؛ و حاظرم بازم به خاطرش از پرستمشیرو با جون دل م ایاالنم که االنه؛ پر من

 ..بگذرم جونمم

 که با دخترم حرف زدم و ابراز دلتنگي کردم لباس رو سر جاش گذاشتم؛ و به کمي

 ...در اتاق رفتم سمت

 ...دم و اتاق رو کامل نگاه کنمچراا دوست داشتم دوباره برگر  دونمینم

 که دل نی؛سرم رو چرخوندم و با لذت به همشون نگاه کردم... با ا نیخاطر هم به

 ..اومدم و درش رو بستم رونیاتاق برام سخت بود ولي زود ب نیاز ا کندن

 ...ومدیم يیصداها هیآشپزخونه  از

 ...دمید رو با اخم در حال آماده کردن صبحونه ایسمتش رفتم که پر به

  .....روي گونش حسابي سرخ شده بود واااي

 734صفحه  

 سونو گرافي نیبر نییخوایکردي ؛ االن که م کاریچ چارهیبا ب نیبهت بهزاد؛ بب لعنت

 کني؟ کاریچ خواايیتوي مردم م حاال

 ...شدم اااایپر کیدلم هر چي فوش بلد بودم به خودم دادم و نزد توي

 برگشت و خودش رو مشغول يیظرفشو نکیمت سمن فوري به س دنیبا د ایپر



 

 ...کرد وانیل شستن

 ...رو به سمت خودم برگردوندم ایآب رو بستم و پر ریدراز کردم و ش دستمو

 ...کردینگاهم نم اصال

 اي نگاه گهیداد و به جاي د رییاوردم که زود نگاهش رو تغ نییرو به سمتش پا سرم

 ...کرد

 ...شد رهیسرش رو باال اوردم که توي چشمام خچونش گذاشتم و  ریآروم ز دستمو

 وونهی؛ به کل د کردیبا اون چشماي خوشگلش بهم نگاهم م نجوريی...وقتي ا وااااي

 ... داشتمیجلوي خودم رو نگه م دیولي با شدم؛یم

 قیخم شدم و لبهام رو ؛ روي گونه ي سرخش گذاشتم و عم شتریسمتش ب به

 ....دمشیبوس

 ...خودت بود ریبخش ؛ خوب تقص: خوشگلم منو ببهزاد

 شهیم نجوريیا کني؛یي خودت م وونهیمنو د زيیریاونجوري زبون م وقتي

  ??شرمنده...

 735صفحه  

 چيیشده بود و ه رهیتوي چشمام خ نجوريیهم ایکه حرفام رو زدم پر وقتي

 ...گفتینم

 ...رمینتونستم جلوي خودم رو بگ گهید

 و؛ روي لبهاي گرمش گذاشتم و با لذت شروع بهرو از دست دادم و لبهام ر ارمیاخت

 ...کردم دنشیبوس

 که يیکمي از خودم جداش کردم و با چشمها دمیکه حسابي لبهاش رو بوس وقتي

 نه؟ ای بخشيیشده بود گفتم : حاال م خمار



 

 دوست ليیکنم که خ کاریگفت : باشه بهزاد جان ؛ چ زدیدر حالي که لبخند م ایپر

 ..دارم

 ...دوستم داشته باشي دمیبهش گفتم : با لودگي رو با

 ...بهش کمک کردم زیم دنیبزارم حرفي بزنه توي چ نکهیبدون ا بعد

 ...غذا ندم ایبارم نشده بود که به پر هیچند سال  نیا توي

 نهیروي پاهام بش ادیبودم که ب نیولي عاشق ا زاشتم؛یکه همش سربه سرش م درسته

 ....کنم من با عشق به غذا خوردنش نگاه و

 توي دلم کلي ذوق ره؛یهم نزاشته بودم که ازم فاصله بگ شیبا وجود حاملگ حتي

  ...که هر دوتاشون رو توي بغلم گرفته بودم کردمیم

 736صفحه  

 میصبحونمون رو خورد م؛یکه باهم داشت شگيیو کل کل هاي هم يیاز شوخي ها بعد

 ....میاده بشتا براي رفتن به سونوگرافي آم میبه اتاقمون رفت و

 212 پارت

 ...میو با هم از خونه خارج شد میست زد پیت هی ا؛یبه درخواست پر شهیهم مثل

 بدي به سراغم اومده ليیدلشوره ي خ هی؛ میاومد رونیچرا وقتي از خونه ب دونمینم

 ....بود

 دستش رو محکم توي هویکه  رفتمیم نیقدم به قدم به سمت ماش ایبا پر داشتم

 ... گرفتم دستم

 و نگاهي به ستادیلحظه از حرکت ا هیمن تعجب کرده بود  يیهویکار  نیکه از ا ایپر

 ....انداخت من

 ...قلبم خود به خود باال گرفته بود ضربان



 

 ..گذاشته بود ریروي من هم تاث ایهاي پر خواب

 ....لرزوندیرو نداشته باشم چهار ستون بدنم رو م ایپر نکهیاز ا ترس

 حال من نگران شده بود ؛ دستش رو باال اورد و روي صورتم گذاشتو نیکه از ا ایپر

 ؛ حالت خوبه؟ هووی؛ تو چت شد  زمی: بهزاد عز گفت

 737صفحه  

 ؛ میخودم رو جمع جور کردم و گفتم : آره عشقم خوبم ؛ فقط هر جا که رفت کمي

 ....باشه کنيی؛ ولم نم ريیگیمنو م دست

 من رو عصبي شتریب نیو ا زدیحرفي نم چیه و کردینگاهم م جيیداشت با گ ایپر

 : با صداي بلند تري گفتم بایتقر نی؛به خاطر هم کردیم

 نه؟ ای ديیفهم

 : صداي بلند من جااا خورده بود؛ تند تند سرش رو تکون داد و گفت نیکه از ا چارهیب

 ......خوبهخورمیجم نم شتیعشقم ؛ هر چي تو بگي ؛ اصال از پ باشه

 نیخوبه ؛فشار آرومي به دستش وارد کردم و با هم به سمت ماش نکهیگفتن ا با

 ..میو سوار شد میرفت

 ...دوست داشتم رو گذاشته بودم شهیراه آهنگي که هم توي

 ...افکار بد رو از خودم دور کنم نیا کردمیم سعي

 ...بود نیي ماش شهینشسته بود و صورتش سمت ش نیساکت توي ماش ایپر

 لحظه هیکنم ؛ دلم  کاریلندم ناراحت شده بود؛ ولي خوب چکه از صداي ب دونمیم

 ..بدي داده بود ليیخ گواهي

 ...زنده بمونم تونمینم گهیمن د فتهیدخترم ب ای ایاتفاقي واسه ي پر اگه

  ...رو بشنوم و باهام حرف بزنه ایداشتم صداي پر دوست



 

 738صفحه  

 ...بلند شد می؛ صداي زنگ گوش رمیدستش رو بگ خواستمیکه م نیهم

 ...هم به سمتم برگشته بود ایصداي زنگ ؛پر با

 ...بود ایشماره ي برد دمیبه صفحه ي گوشي انداختم که د نگاهي

 ...کردم و جواب دادم کیگوشي رو به گوشم نزد فوري

 ای: ساالم داداش بردبهزاد

 : سالم بهزاد جان؛ حالت چطوره؟ایبرد

 ...ولي اگه بخواي بري نههه : اگه تو بخواي بموني حالم خوبه ؛بهزاد

 چند ماهم نی: چرت نگوو ؛ بهزاد ...اایبرد

 ..صبر کردم ليیمامان که موندم،وگرنه تا االنم خ هايیزار هیخاطر تو و گر به

 ...حرف حرف خودته شهیکله شقي ؛ و هم دونمی....من که مای: باشه بردبهزاد

 ..نمتیبب امیب اینرو بزار بعداز دکتر پر فقط

 ؛ چش شده؟ ای: پ ..پرایبرد

 واشی واشی گهیسونو ؛ خوشحال باش ؛ د برمشی: نترس داداش من ؛ دارم مبهزاد

  ..شيیعمو م داري

 739صفحه  

 ...نمتیبب ایبرم ؛ فقط اگه تونستي زودتر ب دیبا گهی: باشه بهزاد ؛ من د ایبرد

 ...خداحافظ

 هوو؟یچشد  نیي چلغوز.... ا وونهی: دبهزاد

 ...شده بود رهیانداختم که به رو بروش خ ایکردم و نگاهي به پررو قطع  گوشي

 .......الهي...برجستگي شکمش قشنگ مشخص بود آخي



 

 ..به خودش اومد ایبه سمت شکمش بردم و آروم نوازشش کردم که پر دستمو

 بهش زدم و گفتم : خانومم من فداي تو و دخترمون بشم؛ بابت صداي لبخندي

 ...خوامیمعذرت م بلندمم

 گفت: نه بهزاد جان؛ من ازت ناراحت خوردیرو م نشییکه داشت تند تند لب پا ایپر

 ..............فقطنشدم

 : فقط چي خوشگلم ؟بهزاد

 اومده که ما شیمشکلي پ هی؛ نکنه واسه ي بچمون  زنهیچرا دلم شور م دونمی: نمایپر

 ....میدونینم

 ؛ همش فکراي بد به سراغمداشتم  بيیحس عج هیبودم  ایخودم بدتر از پر من

  ...ومدیم

 740صفحه  

 گفتم: خانومم ؛ من که گفتم ؛ اگه بچه ؛ بچه ي منه ارمیاز نگراني درش ب نکهیا براي

 ..شهینم شیچیه نترس

 ....نگفت زيیچ گهیکم نشده بود ولي سکوت کرد و د شیاز نگران نکهیبا ا ایپر

 ...میدیبه مطب دکتر رس گهید نیم 5از  بعد
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 ..رفتم ایشدم وبه سمت پر ادهیپ نیماش از

 ..میدومون دست تو دست به سمت مطب دکتر رفت هر

 ..مینیوردمون منشي لبخندي به ما زد و تعارف کرد که بش با

 ..ومدیچرااا از لبخندهاي منشي خوشم نم دونمینم

 از ومدی...)چقدر بدم مدادیآدم رو درسته قورت م نداختیم نییسرش رو پا ایپر تا



 

 (جور دختراا نیا

 ..کردم و مشغول حرف زدن باهاش شدم ایپر کینزد شتریرو ب خودم

 نیببر فیبهش برخورده بود با اخم گفت: آقاي رادمهر تشر ليیکه انگار خ دختره

  ..؛ دکتر منتظرتون هستن داخل

 741صفحه  

 ..میو به سمت اتاق دکتر رفت میگفته ي منشي هردومون بلند شد به

 ولي با زدن چند ضربه به در شدمیمنشي به خودم م نیي نگاه هاي سنگ همتوج

 ..داخل شدبعد من ایدر رو باز کردم که اول پر اتاق؛

 که جوابمون رو داد و با دستش اشاره کرد که روي میوردمون سالمي به دکتر داد با

 ..مینیبش صندلي

 ..شده بود شتریاظطرابش ب ایپر

 ..ه کمي به خودش مسلط باشهبه دستش دادم ک فشارآرومي

 ..خواست که واسه ي سونو آماده بشه ایاز پر هیبعد از انجام کارهاي اول دکتر

 نگاهي به من انداخت که با باز و بسته کردن چشمام ازش خواستم که بلند ایپر

 ..بشه

 ..اون تو رفته بود ایکه پر شدیاي م قهیدق 10 حدود

 ..دل تو دلم نبود گهید

 و از دکتر خواستم که اجازه بده تا من هم داخل اتاق بشم که اوردمین سر طاقت آخر

 ..قبول کرد اونم

 بود و صداي قلب بچمون دهیکه روي تخت خواب دمیرو د ایکه وارد اتاق شدم پر نیهم

  ..اون صحنه کلي ذوق کردم دنیاتاق رو برداشته بود؛ از د کل



 

 742صفحه  

 ..نگاهي انداختم دادیبچمون رو نشون م که عکس توريیجلو رفتم و به مان کمي

 دکتر؛ بچه دختره دخانومیخورده که بهش نگاه کردم رو به دکتر گفتم : ببخش هی

 آررره؟؟؟ گهید

 ..بهتون ؛بچه پسره گمیم کیمحکم گفت :نهههه.. تبر ليیخ دکتر

 ..بند دلم پاره شد هویحرف رو محکم زد که  نیا اونقد

 ..غ گفته بودحس هاي من همش بهم درو عنيی

 : گفتم نیپسر؛ به خاطر هم ایکه بچه دختر باشه  کردیبراي من فرقي نم گهید ولي

 ..ممنون خانوم دکتر ؛ مشکلي که نداشتن ليیخ

 ..طونهیش ليیمامانش خ نیلبخند گفت :نه ولي معلومه دخترتون ع دکتربا

 چي گفت؟؟ گفت دخترتون؟؟.؟ نیا ي؟؟؟؟یییییییچ

 خانومتون خواست که خوام؛یکه گفت: معذرت م کردمیه مبه دکتر نگا جيیگ با

 ..بگم نجوريیا

 ..رفت رونیکه دکتر ب کردمینگاه م ایچشم هاي گرد شده به پر با

 ..بچه ها اخم کرده نیمثل ا دمیشدم که د کینزد بهش

  ..دمیبوس قیروعم شیشونیو به سمتش خم شدم و پ دمیرو ؛روي سرش کش دستم

 743صفحه  

 !!با من بازي کني آررررررره.. صب کن تو خونه دارم واست خوايیال م: حابهزاد

 !بهزاد تو بردي خوامی: نمایپر

 ه؟یي بلندي کردم و گفتم : عشقم بردي چ خنده

 زیاز هر چ شیخورده جااا خوردم ؛ ولي سالمت هیبچه پسره؛  دمیوقتي شن درسته



 

 ..اي واسه ي من مهمتره گهید

 از شتریتو اونو ب ادیب ایبهزاد... اگه دخترمون به دن خواامیبا تخسي گفت : من نم ایپر

 ..کنيیبه من توجهي نم گهیدوست داري ؛ د من

 گفتم اول خانوممم شهیکارو بکنم ؛ هم نی: خانوممم من غلط بکنم که بخوام ابهزاد

 نفسم ؛بعد

 ..مثل بچه ها گفت : واقعااااا ایحرف من پر نیا با

 ..و گفتم : آره واقعاااا دمیو کشلپش ر دمیخندیکه م درحالي

 ..خوشحال بودم ليیبود خ میروز زندگ نیبهتر امروز

 ..هم از خوشحالي من خوشحال شده بود ایپر

 هاي پزشکي از مطب دکتر هیو بعد از توص ادیب نییکردم تا از روي تخت پا کمکش

  ..میاومد رونیب

 744صفحه  

 کار نیمانع از ا ایکه پر میون هم بگخبر خوب رو به خانواده هام نیداشتم ا دوست

 ..شد

 اونوقت به همشون میمهموني گرفت هی: االن نگووو بهزاد ؛ بزار وقتي که فردا شب  ایپر

 ....میدیخبر م اونجااا

 ..: باشه خانومم ؛ هر چي تو بگيبهزاد

 رستوران هیمنو خوشحال کرده هم به  نکهیخانومم رو به خاطر ا خوامیمن االن م ولي

 ..کنم دیدعوت کنم و هم کلي واسش خر کیش

 ..بهزاد ؛ من اون همه لباس دارم خوادی: نم ایپر
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 ..میرفت نیحرف نباشه دستش رو گرفتم و با هم به سمت ماش نکهیگفتن ا با

 ..ستادیکه قلبم به کل ا دیکش نيیه هی ایراه پر وسط

 اااا؟ی: چي شد پر بهزاد

 رفت جواب سونو گرافي رو ادمونیکه  میوشحال بودبهزاد؛ اونقد خ دی: ببخشایپر

 ..میریبگ

  !!!...منم گفتم حاال چت شدااای: از دست تو پربهزاد

 745صفحه  

 تا من برم جواب سونوگرافي رو از دکتر نیبش نی؛تو برو توي ماش زمینداره عز اشکالي

 ...امیب رمیبگ

 ...اااااای: باشه بهزاد؛ فقط زود برگرد ایپر

 ستادنیسر پا ا ادیکه ز نیبش نی؛ حاال برو توي ماش دمیو گفتم :قول م دمیکش لپشو

 ..ستیخوب ن واست

 ...رفت نیباشه اي گفت و به سمت ماش ایپر

 پله ها رو باال رفتم تا جواب سونو عینشست ؛ سر نیکه مطمعن شدم توي ماش وقتي

 ...رمیاز دکتر بگ رو

 ...اومدم رونیاز مطب ب از گرفتن جواب؛ تشکري از دکتر کردم و بعد

 اورده بود و داشت با لبخند منو نگاه رونیب نیکه سرش رو از توي ماش دمیرو د ایپر

 ...کردیم

 هویکه  رفتمیسونو رو ؛ روي هوا تکون دادم و داشتم با لبخند به سمتش م جواب

 رو به خودم احساس کردم که باعث شد روي هوااا پرت نيیضربه ي سنگ برخورد

 ...بشم



 

 که گفت : بهزااااااااااد موااااظب دمیرو شن ایبلند پر ادیلحظه صداي فر هی فقط

 ....باااااشششششش

  ...آسفالت برخورد کرده بودم نیمن با شدت ضربه ؛ محکم به زم ولي

 746صفحه  

 ...بدنم داغ شده بود کل

 ...کردمیخون رو؛ روي صورتم و سرم احساس م گرمي

 ...مومدیداشت بدو به سمت من م بود که ایبه سمت پر نگاهم

 ......کل دهنم پر از خون شده بودکردمیخفگي م احساس

 ...زدیهمش توي سر خودش م نیدورم جمع شده بودن...راننده ي ماش همه

 .... خواستمیرو م ایمن االن پر ولي

 ...خودش رو به من رسوند هیرو عقب زد و با گر تیجمع عیسر ایپر

 گفتیم هیو با گر ختیریرو ؛ روي من م نیشده روي زم تهخیبا دستاش خوناي ر هي

 بشه تیزیچ دی؛ تو نبا نمیبیمن االن دارم خواب م ستن؛یخوناي تو ن ناینه بهزاد؛ ا :

 ...بهزاد

 ...بگو زيیچ هی؛  ای: بهزاد تو رو خدا ؛ جان پرگفتیو م زدیخودش رو م هیگر با

 ..دهیخواب نجوريیا پاشو دخترمون از دستت ناراحته که باباش بهزاد

 ...ارررریجون نفست دوووم ب بهزاد

  ...خواستیاز همه کمک م ادیدادو فر با

 747صفحه  

 منو تنها بزاري هااااا؛ دیصورتم کردو گفت: بهزاد؛ عشقم ؛ تو نبا کیرو نزد سرش

 ....ديیفهم



 

 ...ها مو نداشتي هیهاااا....تو که طاقت گر کنمیم هیدارم گر بهزاد

 ...... بهزااااددکنهیم هیداره واست گر تیایدر پري بهزاد

 ..زاريیگفتم منو تنهاااا م ديید بهزاد

 ....کنيینم نکارویوقت ا چیخودت بهم قول دادي که ه صبح

 ...بهزااداریطاقت ب ایجااان پر بهزاد

 .....حرفي بزززززن هیرو خدا  تو

 دوست داشتم بلند يلیحرفي بزنم ؛ خ تونستمیمن نم کرد؛وليیهمش بي تابي م ایپر

 ...و آرومش کنم شم

 ؛قطره هاي اشک توي چشمام جمع شده بود و هر لحظه نفسم ایاون حال پر دنید با

 ...شدیو سختر م سخت

 ...گذرونمیکه دارم لحظه هاي آخر عمرم رو م شدینم باورم

  ...نمیودخترم رو بب ایپر تونستمینم گهید عنيی

 748صفحه  

 ....مممواااظظب خووودت واااایگفتم :پپپ..پرر شدیم دهیکه به زور شن يیصدا با

 .....مون...باااااشششدخترمو

 :بهزاااااااااااااااااااااااااااددددددددایپر

 زيیچ گهیبه کل به خاموشي مطلق رفتم و د گهیمن د دیکش ایبلندي که پر ادیفر با

 ..دمینفهم

 ???????????????????????? 
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 ...ایبرد



 

 ... برگشتم رانیکه به ا شهیماهي م 4 االن

 ...کرده ریتعق زایچ ليیچهارماه خ نیا توي

 چقدر کناره بهزاد خوشبخته و زندگي ایکه پر دمیمدت کم ؛با چشمام د نیا توي

 ... داره آرومي

 ... شکه شدم ليیبارداره خ دمیکه فهم وقتي

 ....بغض کردم دنشیچرا تنها خبري بود که با شن دروغ

 از ته دلم واسش خوشحال بودم و شدیکه برادرم بهزاد داشت پدر م نیا از فقط

  ..... گفتم کیتبر بهش

 749صفحه  

 .... بگم کیبابت بچه دار شدنش بهش تبر ایهر چقدر که کردم نتونستم به پر ولي

 ... تونستمیمگه م آخه

 .. کاري رو نداشتم و نخواهمم داشت نیهمچ هیمن جرأت  نه

 تو چشماي کسي که هنوزم عشقمه زل بزنم و مادر شدنش رو بهشبرم  شدیم مگه

 ... بگم کیتبر

 ... اشتباه بزرگي رو کرده بودم رانیبا اومدنم به ا من

 ایحرفام که بخوام بمونم و به زندگي عاشقانه ي پر نیتر از ا فیضع ليی....من خآرره

 ...عذاب بکشم دنشونیبهزاد نگاه کنم و روز به روز هم با د و

 .... زاري هاي مامان و دلتنگي هاي بي محباي بهزاد موندم هیکردم که با گر اشتباه

 ... ستیجا ن نیمن ا جاي

 .... هفته بر ميگشتم کیبعداز  دیاز همون اولم با من

 گرفتم که به بهزاد زنگ میتصم کردمیحالي که لباس هام رو توي چمدون جمع م در



 

 ....بزنم

 ... م وشماره ي بهزاد رو گرفتمرو از روي تخت برداشت گوشي

 ....نمشیتا بب ادیکه باهاش حرف زدم قرار شد که بعد از دکتر ب کمي

  ....چند سال بهزاد رو با کارام عذابش داده بودم نیتوي ا چقدر

 750صفحه  

 شهیبود؛ ولي من هم دهیرفتنم رو ازمن پرس يیهوی لیتوي خلوت برادرانمون دل بارها

 .... دادمیسرباال بهش م جواب

 ... حال بستن چمدونم بودم که مامان با بغض وارد اتاقم شد در

 ...به صورت مهربونش انداختم و لبخند کم جوني بهش زدم نگاهي

 :شد وبا نمه اشکي که تو چشماش جمع شده بود گفت کمینزد مامان

 زاريیچي کم داري که داري مارو تنها م نجایحاال نري؛خوب مگه ا شهینم پسرم

 .... ريیوم

 براي من زيیچ نجایمادر من؛ ا گيیبهش انداختم و توي دلم گفتم : راست م نگاهي

 ... اضافي هم هست زهایچ ليیبلکه خ ست؛ین کم

 کردم و توي کیآرومش کنم از روي تخت بلند شدم و خودم رو بهش نزد نکهیا براي

 امیولي بازم م رمیم زمن؛منیگرفتمو گفتم: مامان جون؛ ناراحتي نداره که عز بغلم

 ...زنمیسر م بهتون

 ؛مثل ایبرد گيیکمي ازم فاصله گرفت و با چشماي پر از اشک گفت: دروغ م مامان

 ... کنيیو پشت سرتم نگاه نم ريیسري م اون

  ...دنتونید امیکه زود زود به ب دمیبهش زدم و گفتم: نه مادر من؛قول م لبخندي

 751صفحه  



 

 حرف حرفه شهیکنم که هم کاریفت: باشه پسرم ؛ چاومد وگ رونیاز بغلم ب مامان

 امیبگو نره که با پرهام دارم م ایبه برد گفتیفقط باران االن زنگ زده بود م خودته؛

 ..نمشیبب

 دو ساعتي رو هی؛ هنوز  رمیبخشي بهش زدم و گفتم : نه ؛ فعال نم نانیاطم لبخند

 ..نمشیتا بب ادیدارم؛ قراره بهزاد هم ب وقت

 برات جمع لیوسا خوردهیخند مهربوني بهم زد و گفت: باشه پسرم؛ من لب مامان

 ..بزار توي چمدونت ارم؛یبرم اونارو هم ب کردم

 منم دیاریها رو ب لیوسا دیازش کردم وگفتم: ممنون مامان جون؛ تا شما بر تشکري

 ...کنمیساعتي رو استراحت م مین هی

 ...باشه اي گفت واز اتاق خارج شد مامان

 ... تن مامان نگاهي به چمدونم انداختمرف با

 ... چي آماده بود همه

 ....اااااایکم کم موقع رفتن بود آقا برد گهید

 ي حال و روز خودم سري از تاسف تکون دادم وبه سمت تخت رفتم و روش دراز واسه

 ...دمیکش

  ... بود زیاتاق برام خاطر انگ نیاتاق نگاهي انداختم؛ چقدر ا واریدر و د به

 752صفحه  
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 ...اتاق بود نیوسط هم دمیرو با عشق بوس ایباري که پر نیاول درست

 ... لحظه از دست خودم عصباني شدم هیآوري خاطرات گذشته ؛  ادی با

 ...کردمیاحمق؛هنوزم داشتم به ناموس برادرم فکر م من



 

 پاک میتذهن لعن نیاز ا زیرو محکم بستم و روي هم فشار دادم تا همه چ چشمام

 ...بشه

 ...به خودم اومدم میبودم که با صداي گوش ریخودم درگ با

 ...رو از روي بالش برداشتم و گوشي رو توي دستم گرفتم سرم

 ..لحظه شوکه شدم هیشماره ي بهزاد  دنید با

 افتاده باشه؟ ایبا من حرف زده بود؛ نکنه اتفاقي واسه ي پر شیساعت پ کیکه  نیا

 کردم و جواب کیدکمه ي اتصال رو زدم و گوشي رو به گوشم نزدفکر؛ فوري  نیا با

 :دادم

 ...:الووو جانم داداشيایبرد

 حسابي جاا بهیزن غر هیصداي  دنیجواب از طرف بهزاد بودم که با شن منتظر

  ..خوردم

 753صفحه  

 د؟یگوشي نسبتي دار نی؛ شما با صاحب ا دی:سالم آقا...ببخشزن

 دادم و با نگراني گفتم : بله گوشي برادرمه...شما؟؟؟دهنم رو به زور قورت  آب

 شماره اي بود که با برادرتون تماس گرفته شده بود و ما هم نیآخر نی: راستش ازن

 ...میکه به شما زنگ بزن میشد مجبور

 من کجاست؟ د؛برداریبلند شده بود گفتم: خانوم لطفا حرف بزن بایکه تقر يیصدا با

 ن؟یشما کي هست اصال

 ؛ برادر شما توي دمیخبرو بهتون م نیمتاسفم که دارم ا ليی:آقاي محترم خ زن

 خودتون رو ست؛لطفایکرده و حالشون اصال خوب ن ديیشد ليی؛ تصادف خ ابونیخ

 ..دیبرسون گمیکه م مارستانيیب نیا به



 

 ...روي سرم خرااب شد ایحرف انگار؛ کل دن نیا با

 ...رفتیم هيایو چشمام س دیچرخیداشت دور سرم م اتاق

 سر يیبه بهزادم چي شده بود؟ چه بال گفت؟یداشت چي م نیخداااا....ا ااااي

 اومده بود؟ داداشم

 ...ومدیاشکم داشت در م گهی؛ د نیامام حس ای

  ..رو ازش گرفتم مارستانیزور خودم رو جلوي خانومه نگه داشتم و آدرس ب به

 754صفحه  

 ...از روي تخت بلند شدم عیو سراز گرفتن آدرس گوشي رو قطع کردم  بعد

 که واسه ي کردمی؛ خدا خدا م دمیپوشیکه داشتم تند تند لباسام رو م نجوريیهم

 ..باشه فتادهیاتفاقي ن بهزاد

 ...زدیشور م ليیخ دلم

 باهاش نبوده؟ ایپر مگه

 کجاست ؟ نکنه اتفاقي براش افتاده باشه؟ ایپر اصال

 ...رمینبود سراغي ازش بگ ادمی چرا

 زدم و بعد از سوار رونیبه کسي اطالع بدم از خونه ب نکهیآماده شدم و بدون ا عیسر

 ...حرکت کردم مارستانیبلند به سمت ب کافیت هی؛ با  نیتوي ماش شدن

 ..کردمیراه با تموم سرعت رانندگي م توي

 ...رو گرفتم که اونم جوااب نداد ایباري گوشي پر چند

 ....دي واسشون افتاده بودمطمعن شده بودم که اتفاق ب گهید

 ...دمیرس مارستانیچه جوري به ب دمیکه اصال نفهم کردمیرانندگي م عیقد سر اون

 دهییرفتم... از بس دو مارستانیرو قفل کنم بدو به سمت ب نیدر ماش نکهیا بدون



 

  ...به نفس نفس افتاده بودم بودم

 755صفحه  

 خانوم مثل دیگفتم: ببخش دیلرزیمکه  يیپرستاري رفتم و با صدا ستگاهیبه ا عیسر

 .. نمشیبب خوامیاوردن..م نجااایبرادر من رو ا که

 ه؟ینگاهي به من انداخت و گفت: اسم برادرتون چ پرستار

 ..رو بهش گفتم: بهزاد راد مهر عیسر

 :به من انداخت و گفت نيیاسم بهزاد رادمهر نگاه غمگ دنیباشن پرستار

 ..دینیبب دیبر دیتونی.مهستن.123برادرتون تو اتاق  بله

 ..ومدیخوشم ن چیپرستار ه نینگاه غمگ از

 ..به سمت اتاق رفتم عیازش کردم و سر تشکري

 ...دمیشنیرو هم م ایپر ونی؛ صداي ناله و ش داشتمیهر قدمي که به سمت اتاق برم با

 ...کردینم میاریپاهام  گهید

 ..ي در اتاق رسوندمدادم و به زور خودم رو به جلو هیتک واریرو به د دستم

 ...دیکشیم شیوجودم رو داشت به آت ایهاي بلند پر هیگر صداي

 ...ستادمیروي در اتاق ا روبه

  ..و بهزاد اون تو نباشن ایکه وقتي در اتاق رو باز کردم ؛ پر کردمیخدا م خدا

 756صفحه  

 ي در بردم و درش رو باز رهیبه سمت دستگ دیلرزیرو که حسابي از ترس م دستم

 ...کردم

 .ختیریکه روي بهزاد افتاده بود و با تموم درد اشک م دمید ایبازشدن در؛ جسم پر با

 نداشت؛ کمرم شکست و دو زانو روي ستادنیپاهام طاقت ا گهیاون صحنه د دنید با



 

 ....افتادم نیزم

 ..که بلند بشه خواستیو از بهزاد م ختیریبي محابا اشک م ایپر

 ......بهزاااد: بهزاااد...بهزااادایپر

 ...بلند شو ایجون پر بهزاد

 ..تونمیمن بدون تو نم بهزاد

 ..يیایبازم بهم بگوو پري در پاشو

 ..بازم سربه سرم بزار پاشو

 ..کردم تتیببخش اگه اذ بهزاد

 ..ديیپس چرا االن راحت خواب برد؛یتو که بدون من خوابت نم بهزاد

 ه ؛ بعد ما رو تنهااا بزاريهمه صبر کردي که بدوني بچه دختر  نی؛ ا بهزاد

 ..مردي ليی..آرره..خبري

  ..کنم کاریما رو تنهااا بزاري؛ من بدون تو چ ومدیکه از دلت ن تو

 757صفحه  

 دست کي سپردي رفتي بهزاد؟ منو

 ..خواامیآره نفست رو بدون تو نم خواام؛یبچه رو بدون تو نم نیمن ا بهزاد

 ..اسه ي کي خودمو لوس کنمتو رفتي کي بهم غذا بده ؛ من و بهزاد

 ..کنه رمیغافلگ شیهوویهمش با بغل و بوس کردناي  کي

 برو جواب سونوگرافي رو گفتمی..جواب نفست رو چي بدم ؛ کاش اصال نمبهزاد

 ..رریبگ

 ..پاشو..بهزاااااد ای..جون پرگهیپاشو د بهزاد

 ..به زور بلند شدم و به سمتشون رفتم ایپر تابيیب دنید با



 

 217پارت

 ...لرزون خودم رو به تخت رسوندم يیو پاها دهیقامتي خم با

 ....به هر دوشون انداختم نگاهي

  ...کردیروي بهزاد افتاده بودو با دستش؛ کل صورت بهزاد رو نوازش م نجوريیهم ایپر

 758صفحه  

 برادرم رو از دست داده بودم... حالم اصال خوب دونهیکه  شدیهنوز هم باورم نم من

 ...نبود

 ...دادمیم دچيیمادرم رو با جواب

 ...بودم دهیبه جنون رس ایهاي پر هیاز گر گهید

 ...به سمت من برگشت عیمتوجه ي حضور من شد سر ایکه پر وقتي

 ...زدیکرده بود چشماش به سرخي م هیبس گر از

 بهزاااد چش شده؟ اااا؛یرو بهش گفتم : پر دیلرزیکه م يیبغض و صدا با

 ...نبود مگه با تو داداشم

 !!! دهیخواب نجااایا نجوريیکه ا ستیبهزاد ن نیا

 ...نمیبیبگو که دارم اشتباه م بهم

 ..حرفي از طرف من بود شروع کرد خودش رو به زدن نیهمچ هیکه منتظر  ایپر

 ...زدیو خودش رو م دیکشیداد م همش

 ودشونو داشتن اونو به زور با خ ختنیپرستارا توي اتاق ر ادشیصداي دادو فر با

  ..بردنیم

 759صفحه  

 بهزادم بمونمممممم؛ بهزاد شیپ ددددی: تو رو خداااااااا بزارگفتیم هیبا گر همش



 

 ....بمونه تونستیجا نم چیمن ه بدون

 ....دددددددیولممممم کن توروخداااااااا

 بردن رونیپرستارا بدون توجه بهش؛ اونو با خودشون از اتاق ب ولي

... 

 ...به جسم بي جون برادرم انداختم نگاهي ایرفتن پر با

 ...گرفت شیآت گرمیج زدیم ديیرنگ پوستش که به سف دنید با

 ...سمتش خم شدم و صورتش رو با دستام قاب گرفتم به

 ....دیلرزیداشت م ادیهام از غم ز شونه

 ...شدیم ختهیروي صورت بهزاد ر اشکام

 تو االن دي؛یخواااب نجااااایچرااااا اگفتم : دادااااش ؛ تو  دیلرزیم هیکه از گر يیصدا با

 ...زن و بچت باشي شیپ دیبا

 .. هم که شده پاشوو ایداداش ...به خاطر پر پاشو

 راه شدي بهزاد؟ مهین قیرف

  ...بودم دهیخواب نجااایمن االن به جاي تو ا کاش

 760صفحه  

 درد به جونم داداشي....بلند شووو بهزاد

 ب بچت رو چي بدم؟مادرمون رو چي بدم؟ جوا جواب

 .... دردم رو بهت نگفتم که رفتي داداااااااش بهزاد

 ....پشتم به کي گرم بشه داداااااااش گهیمن د بهزاد

 ...?? يییگفتم : بهزاد با رفتنت کمرم رو شکست ختمیریکه اشک م نجوريیهم

 ...رفت قمیداد روش افتادم و گفتم :ااااي خداااااااا....داداشم رفت .....رف با



 

 ....رفت دوستم

 ........پاشو مسخره ام کنکنهیم هیداداش مغرورت داره گر نیبهزادبب

 ...زودي ترکمون کردي نیبه ا چرا

 گفتم تو دم؟یبهزاد من به خاطر تو عقب کش ا؟یبود عشقت به پر نیا بهزاد

 ....مواظبشي

 ....جوري امانت داري کردي داداش نیا

 ...بهزااااااد بلندشووو

 سردش رو شونيیبهزاد بلند کردم و با صورت اشکي؛ پ جونیروي جسم ب رو از سرم

  ....دمیبوس

 761صفحه  

 ...همچي تموم شده بود گهید

 ...رفته بود شمونیاز پ شهیبراي هم بهزاد

 ...شد و غصه خورد تیبرم آلمان ؛اذ خواستمیکه من م نیاز بابت ا چقدر

 که من رو موندگار کنه؟ کردیسعي م ليیخ

 !تو بردي شهیهزاد بازم مثل همب ولي

 ...با رفتنت منو موندگار کردي و حرفت رو به کرسي نشوندي تو

 ... حساس بودي ليیخ ا؛یکه رو عشقت پر دونمیم

 ...ولي دست کسي ندي ريیبودي بم راضي

 ....زمیرو به پاي زن و بچت بر میکه زندگ دمیبهزاد بهت قول م ولي

 ...معصومش نگاه کردم و به چهره ي دمیازته دلم کش آهي

 به خانواده ام خبر دیبرادرم دست بکشم ولي با دونهیکه سخت بود از  نیا با



 

 ...دادمیم

 ...بود که کمرم رو شکسته بود نيیسنگ ليیبهزاد غم خ رفتن

  ...ستیبهزاد ن گهیبگم که د دیاصال چطور با دونستمینم

 762صفحه  

 :گفتم دمیکشیمالفه رو ؛ روي صورتش مدوباره اي بهش انداختم و درحالي که  نگاه

 ....من ؛ دوست من قیداداش من؛ رف امتیبه ق دارید

 ??...زدم رونیپر از اشک از اتاق ب يیو با چشما دمیروش کش مالفه
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 ??ایپر

 ..چشمام رو آروم باز کردم ديیو سردرد شد جهیاحساس سرگ با

 ....به اطرافم انداختم نگاهي

 از جلوي چشمم لمیف کیشدم ؛ همه ي اتفاق ها مثل  اریمي هوشک نکهیاز ا بعد

 ...گذشتن

 ...اوردن اون لحظه ها دوباره صورتم پر از اشک شد ادیبه  با

 ... مرگ بهزاد رو باور کنم تونستمینم

 ..کنهیوقت ترکم نم چیخودش بهم قول داده بود که ه اون

 حرفش؟ ریچرا زد ز پس

 خوب ليیگفتم : خدا چراا من...چرا بهزاد...اون که خعجز سرم رو باال اوردم و  با

  ....بود

 763صفحه  

 ....چرااااااااااااا ایخدا شیکه قلب مهربوني داشت...چرا ازم گرفت اون



 

 : دستم رو ؛ روي شکمم گذاشتم و گفتم ختمیریکه با درد اشک م نجوريیهم

 ...بودبابات  دیاون که توي اتاق صداي قلبت رو شن روزی؛ د ماماني

 ...بابات بود کردیکه داشت نگات م اون

 ....بابات بود کردیکه هر شب و هر روز نوازشت م اون

 ....شیندار گهید ولي

 ...نوازش هاش رو نداري گهید

 ...مهربوني هاش رو نداري گهید

 ....برات رمینفسسسسسسم......بم آخ

 ...تو دختر بودي خوشحال شده بود نکهیچقدر از بابت ا چارهیب

 ....رهیواسمون جشن بگ خواستشیم مثال

 ....بود جشنت بهزاد... تو که داغدارمون کردي نیا

  ..؛ آرومم کني ايیکه ب يیکجا بهزاد

 764صفحه  

 ...دمیاتاق شن رونیرو از ب اديیز ونیصداي دادو ش کردمیم قراريیکه ب نجوريیهم

 ..ماوردم و به سمت در رفت نییرو به زور از روي تخت پا خودم

 ...صحنه ي رو به روم به کل نابود شدم دنیکه در رو باز کردم ؛با د نیهم

 ...بردنیبهزاد رو؛ روي تخت گذاشته بودن و داشتن با خودشون م پرستارا

 ...کردنیم ونیوش هیعمو ؛ باران و مامان جلوي پرستارا رو گرفته بودن و همش گر زن

 (شدیکنه...)ولي مگه باران آروم مهمش سعي داشت باران رو آروم  هیبا گر سایپر

 ??.....بود شیعروس گهیلحظه دلم به حال باران سوخت...چند ماه د هی

 ...دیلرزیداشت م هیو عمو شونه هاشون از شدت گر بابا



 

 ...خم شده بود نیاز غم سنگ ایعمو و برد کمر

 هنشسته بودن و با دستاشون صورتشون رو گرفت نیو پرهام دو زانو روي زم دیسع

 ...کردنیم هیو گر بودن

 ...باور کنه تونستیکس نم چیه

 که يیافتاده بودن.. با قدم ها هیحا مااا به گر دنیکه اونجااا بودن با د يیي کسا همه

 ... خودم رو بهشون رسوندم شدیم دهیزور کش به

  ...بهزاد رو با خودشون ببرن زاشتمیم دینبا

 765صفحه  

 : پرستارا رو کنار زدم و با داد گفتم تیبا اعصبان دمیبهشون رس وقتي

 ....نشیبریکجااا م نیدار ااای...لعنت دددددیعشقمممم دست نزن به

 ....گفتم :اون بهزاد منهههه هیگر با

 .....دیبمونه... پس منم با خودتون ببر تونهیجا نم چیگفته بود که بدون من ه خودش

 ...ون گرفتنعمو و باران به سمتم اومدن و من رو توي آغوشش زن

 ..بهزاد ددددینکن هی...گر اااایبه عقب هولشون دادم و گفتم : لعنت تیاعصبان با

 ....شهیم ناراحت

 ..دینکن هیکدومتون رو نداشت؛ پس تو رو خدا گر چیطالقت اشک ه اون

 کردن سرخ شده بود به طرفم اومد و محکم من رو توي هیکه از گر يیبا چشما پرهام

 ...گرفت بغلش

 هیگر ره؛یحالت بم نینکن...پرهام واسه ا هی: خواهري ؛ دردت به جونم گر مپرها

 ...نکن

 ...برنیپرستارا دارن بهزاد رو با خودشون م دمیاز دردم بهش بگم که د خواستمیم



 

 ....کارو نکنن نیکه ا خواستمیازشون م ون؛یش ادیجلوشون رو گرفتم و با فر عیسر

  ...خراب بود ليیخ میروح اوضاع

 766فحه ص 

 ....آروممم کنه تونستینم شکيیه

 بزارم بهزاد رو با تونستمی؛ولي نم دمیچیي شکمم از درد به خودم مپ هیناح تو

 ...ببرن خودشون

 ... ها شده بودم وونهید مثل

 ...که روي صورتم فرود اومد به خودم اومدم نيیسنگ ليیکه باس دمیکش ادیفر اونقد

 ا؟یبرد کنيیم کاری: چ پرهام

 ...زده بود برگشتم ليیرو ؛ روي صورتم گذاشتم و به سمت کسي که س تمدس

 و رگ زدیچشماش به قرمزي م تیکه از اعصبان کردمینگاه م ایناباوري به برد با

 ...باد کرده بود گردنش

 ..به سمتم اومد و من رو ؛ روي صندلي نشوند سایبهم زد؛ پر ایکه برد ليیس با

 ...ختنیریمي اشک معمو و باران با صداي آرو زن

 ...؛ روي من بود و دستش رو محکم مشت کرده بود ایگرفته ي برد نگاه

 ...با بابا و عمو؛ بهزاد رو از جلوي چشماي ما دور کردن و به سرد خونه بردن پرستارا

  ....با حالي که داغون بود؛ پشت سر اونااا راه افتاد ورفت ایبرد

 767صفحه  

 بارم دست روي من بلند نکرده هیه بود بغض کردم ؛ بهزاد بهم زد ایکه برد ليیس با

 ...بود

 ...بمونم نجااایا تونستمینم گهیاز روي صندلي بلند شدم د سایکمک پر با



 

 ....ولي حال خودش داغون تر از اوناا بود دادی؛ زن عمو و باران رو دلداري م مامان

 تا میاومد رونیب مارستانیبکاراي بهزاد رو کردن همگي از  نکهیبعد از ا نایا بابا

 ...میرو براي مراسم خاک سپاري آماده کن خودمون
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 ...شده بودم رهیچشماي اشکي به سنگ قبري که جلوم بود خ با

 ...که از مرگ بهزاد گذشته بود شدیروزي م 3 االن

 ...بود و ما رو تنها گذاشته بود دهیخروارهااا خاک سرد؛ خواب ریمن ز بهزاد

 ....من هنوز هم رفتنش رو باور نکرده بودم ولي

 ...نخورده بودم چيیسه روز ه نیا توي

  هم بخورم؟ زيیبدون بهزاد چ شدیمگه م آخه
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 و گل هاي توي دستم رو پر پر کردم و روي سنگ قبرش دمیاز ته دلم کش آهي

 ...ختمیر

 ....دمیرو کنار گذاشتم وآروم به پهلو روي سنگ قبرش دراز کش فمیک

 : رو ؛روي اسمش به حرکت در اوردم و اسمش رو صدا کردم دستم

 ......بهزاااد...بهزاادبهزادد

 دي؟یجوابم رو نم کنمیچرا صدات م پس

 ...جونم...پس چرا االن ساکتي گفتيیبهزاد ؛ده بار بهم م گفتمیکه تا م تو

 ازم سرد شدي؟ نکنه

 ...نجاایا ديی؛نااامرددد ...خوب خواب ماااایخودمون ولي

 ...ديیاونوقت تو راحت گرفتي خواب م؛یو نفست تنها و بي کس من



 

 نقدی..پس چي شده که االن اومدیو تنگ بدت نم کیمگه ؛تو از جاي تار اصال

 ...شيینم داریشده و ب نیسنگ خوابت

 ؛ قطره هاي اشکم روي سنگ قبرش زدمیکه داشتم باهاش حرف م نجوريیهم

 ...شدیم ختهیر

  .....بودم رشقرایب ليیخ
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 ..گفتناش تنگ شده بود يیای؛پري در هاشیدلم براي خنده هاش وشوخ چقدر

 ...نکردم تشی....چقدر که من اذآخ

 که اول دوستش نداشتم ولي بعد از ازدواج اونقد بهم عشق داد که بالخره درسته

 ...عاشق خودش کرد منم

 ...اش بهم ثابت کرده بود هیکلواقعا عاشقم بود...اون عشقش رو با دادن  اون

 ....بودم ونشیچقدر مد من

 ......با رفتنش قلبم رو داغدارکرد دهیچه فا ولي

 ...رهیگیم شیقلبم آت فتمیروز آخر م ادی وقتي

 ... کردم تشیبچمون دختر بود اذ نکهیسر ا چقدر

 ..کردیانکار م شهیولي اون هم شه؛یبا وجود بچمون ازمن سرد م کردمیفکر م همش

 ...بلند شد میکه صداي گوش کردم؛یاشک و ناله داشتم با بهزاد دردو دل م با

 ..که نگرانم شدن دونستمیم

 ..کنم هیتوي خونه بمونم؛ و واسه ي عشقم گر تونستمیمن نم ولي

  ...دراوردم فمیرو از توي ک میروي سنگ قبر بلند شدم و گوش از
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 ...بود اسیبهش انداختم ؛ شماره ي پر نگاهي

 ....انیتا از نگراني درب دادمیجواب م دیبا

 ...گرفته جواب دادم يیي گوشي رو زدم و با صدا دکمه

 ..: الووو...بلهایپر

 گذاشتي رفتي ...همه خبری...بابا بيی....تو رو خدا کجاای: الووو ..سالم پرسایپر

 ...نگرانتن

 ...مگوشي رو قطع کرد امیم گهیساعت د هیتا  نکهیگفتن ا با

 ...وقت رفتن بود گهید

 ...سمت سنگ قبرش خم شدم و بوسه ي طوالني رو بهش زدم به

 ..شدیولي دلم آروم نم ومدمیهر روز م نکهیسخت بود که ازش دل بکنم...با ا ليیخ

 ...بلند شدم و نگاه دوباره اي به سنگ قبر انداختم نیروي زم از

 هیاز اونجاااا با گر عیگ زد و سرخونه ي ابدي عشقم بغض بدي به گلوم چن دنید با

  ...شدم دور
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 تاکسي هی عیاومده بودم... سر رونیب نیحوصله ي رانندگي نداشتم با ماش چون

 ...رفتم نایوبه سمت خونه ي عمو گرفتم

 ...داخل خونه شدم ؛کلي مهمون توي خونه بود وقتي

 ..کردیهاي زن عمو؛ دل آدم رو کباب م هیناله و گر صداي

 پله ها رو باال اومدم و خودم رو توي اتاق بهزاد عیبه کسي توجه کنم سر نکهیا بدون

 ...دادم هیو به در تک انداختم

 هام هیو بوي عطر بهزاد که هنوز هم توي اتاق مونده بود رو به ر دمیکش قيیعم نفس



 

 ...فرستادم

 ...مونده بودم نجااایسه روز رو ا نیوقتي که بهزاد رفته بود ؛ ا از

 ...که خونه ي خودمون برم زاشتنیعمو و مامان نم زن

 زده بود ؛ دلم ليیحرف نزده بودم...از وقتي بهم س ایچند روز اصال با برد نیي ا تو

 ...شکسته بود ازش

 ...بهزاد رفتم زیمو از در برداشتم و به سمت کشوي م هیتک

 و مونیعکساي عروسخواسته بودم که کل  سایمونده بودم؛ از پر نجایاول که ا شب

 ...؛که اونم واسم اورده بود ارهیبود رو از خونمون ب دهیکه بهزاد برام خر يیها هیهد

  ...اوردم و روي تخت نشستم رونیها رو از توي کشو ب هیو هد عکسا
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 ..عکس هاا دنیرو گذاشتم و شروع کردم به د کردیگوش م شهیکه بهزاد هم آهنگي

 ......کردمیو ناله م ختمیریز عکسااا بي محابا اشک مهر کدوم ا دنید با

 ...زاشتیسربه سرم نم هیکه اون روز توي آتل چقدر

 بود افتاد؛ از شدت دهیکه بهزاد بعد از عملم واسم خر ريیچشمم به پالک زنج وقتي

 ....بهم خفگي دست داد بغض

 سرنوشت رو براي نیرو با چشماي اشکي باال اوردم و از خدا گله کردم که چراا ا سرم

 ....نوشته بود من

 ....که همونجااا البه الي عکسا خوابم برد ختمیکردم و اشک ر هیگر اونقد
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 ایبرد

 ....روز بعد 40



 

 که در حال يیها نی؛از پنجره ي اتاق به ماش خوردمیحالي که کمي از قهوه ام رو م در

 ....شدن بودن نگاهي انداختم رد

  ...به آلمان برنگشته بودم گهید داز رفتن بهزا بعد
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 ...تنها بزارم نجااایرو ا ایخانواده ام و پر تونستمینم

 لحظه هم عشق هیولي دوست نداشتم  کرد؛یبرخورد م نیبا من سنگ ایکه پر نیا با

 ...رو تنهااا بزارم برادرم

 نه ي خودشونبه خو ایور؛ مامان و بابا نزاشته بودن که پر نیمرگ بهزاد به ا از

 ...برگرده

 خودشون نگه دارن و ازش مواظبت کنن؛ که شیبهزاد رو پ هايیادگاریداشتن  دوست

 ..مورد نگفته بود نیدر ا زيیهم قبول کرده بودو چ ایپر

 ...شده بود فیالغر و ضع ليیچند وقت ؛ خ نیتوي ا ایپر

 ...کردیبهزاد رو م قراريیبي تابي و ب ليیخ

 ..گشتیکه سرخ شده بود برم يیو با چشم ها رفتیکش مساعت ها سرخا هرروز

 ...حق داشت واقعا

 هاا شده وونهیمثل د ایدوست داشت ؛ و االنم که رفته بود؛ پر ليیاون رو خ بهزاد

 ...بود

 ...خوردیغذاي درست و حسابي نم اصال

  ...نگرانش بودم ليیخ
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 ...نه براي خودش خوب بود؛ نه براي بچش نیا



 

 کمي ازم کردمیزده بودم؛ احساس م ليیبهش س مارستانیاون روزي که توي ب از

 ...شده بود دلخور

 و آرومش اوردمیرو به خودش م ایجوري پر هی دیاي نداشتم؛ با گهیمن چاره ي د ولي

 ...کردمیم

 زده بودم ؛ولي هزار بار خودم رو بابت اون کار لعنت کرده ليیکه بهش س نیا با

 ....بودم

 ...و از پنجره ي اتاق فاصله گرفتم دمیته دلم کش از آهي

 ...که روي دراور بود گذاشتم و به سمت تختم رفتم نيیقهوه رو؛ توي س فنجون

 ...گرفته بودم ديیبس فکر کرده بودم ؛ سردرد شد از

 هام گذاشتم و کمي مالش قهیتخت نشستم و نوک انگشتام رو ؛ روي شق روي

 ...دادم

 ...شدمیخوابه؛ از خواب بلند م هیاتفاق ها  نیفکر کنم همه ي ا هنکیا دیبه ام هرروز

 ...بود قتیحق نیهمش ع ولي

  ...رفته بود شمونیاز پ شهیمن؛ براي هم قیمن ؛ دوست من ؛ رف برادر

 775صفحه  

 ...دلتنگش بودم ليیخ

 ...زودي ترکمون کنه نیبهزاد به ا کردمینم فکر

 و ایکه پر زاشتمیم دیزن و بچش مواظبت کنم ؛نبابه بهزاد قول داده بودم که از  من

 ...کمبودي رو حس کنن چیاش ه بچه

 که توي آلمان يیچند سال ؛ حتي موقع ها نیعشق اولم بود ؛ و توي ا ایپر نکهیا با

 تونستمیبهزاد نبود نم گهیلحظه هم فراموشش نکرده بودم ؛ ولي االن که د هی؛  بودم



 

 .... رهیکسي اون رو از دستم بگ بزارم

 ...فتهیتا ناموس برادرم دست کسي ن کردمیهمه ي تالشم رو م دیبا

 ...من هنوزم که هنوزه عاشقش بودم چون

 ...فکرااا بودم که صداي در اتاقم بلند شد نیهم توي

 ... روي تخت بلند شدم و به سمت در رفتم از

 ود و به پهنايب ستادهیکه با چشماي اشکي جلوم ا دمی؛ باز شدن در مادرم رو د با

 ...ختیریاشک م صورت

 ...شکسته شده بود ليی؛ بعد از مرگ بهزاد خ نمیبب نجوريینداشتم مادرم رو ا طاقت

  ....کردن کرد هیتوي بغلم گرفتمش که با صداي بلند شروع به گر عیسر
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 ....ممردی...دلم واسه ي بهزاد تنگ شده؛ کاش من به جاي اون ماااایگفت: برد هیگر با

 ن؛یبي تابي نکن نقدیا کنمیبغضي که توي گلوم بود گفتم : مادر من ؛ خواهش م با

 ...نیکن نجوريیبهزاد دوست نداره که شما ا نیکن باور

 گوشم رفته؛ بچش بي پدر شده گری؛ چطور بي تابي نکنم پسرم؛ ج ای: اخه برد مامان

 ....اشه هااااناونااا من چطوري حالم خوب ب دنیشده...با د ضیزنش مر ؛

 نخورده؟ مامان در حالي که زيیبازم چ ایمامان رو از خودم جدا کردم و گفتم : پر کمي

 نگرانشم ؛ اونا ليیمن خ ا؛یگفت: نه برد کردیصورتش رو با دستش پاک م اشکاي

 ..بشه ؛ من جواب بهزاد رو چي بدم زشونیچ هیهاي بهزادن ؛ اگه  امانتي

 مامان ؛ من خودم باهاش دیو گفتم : شما نگران نباشرو چاشني صورتم کردم  اخمي

 ... زنمیم حرف

 تو کنه؛یم قراريی؛ ولي همش ب میباهاش حرف زد ليیمدت خ نی: ما که توي ا مامان



 

 ...حرف هاي تو رو گوش کنه دیمادر ...شا برو

 ...رفت رونی...مامان از اتاقم بدیو نگران نباش دیشما بر نکهیگفتن ا با
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  ... ختمیرفتن مامان دستم رو الي موهاي پرپشتم کردم و کمي از موهام رو بهم ر اب
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 اونجا رو واسه ي خودش انتخاب کرده ایروزا پر نیگرفتم به اتاق بهزاد؛ که ا میتصم

 .... برم بود

 ... شدم رهیاتاقم روباز کردم وبه در روبه روم خ در

 ...م و آروم در زدمو به سمت در رفت دمیکش قيیعم نفس

 .... شدینم دهیاز توي اتاق شن يیصدا چیه

 ... شدم ایلحظه نگران پر هی

 ... راحت شد المیکناره پنجره خ ایپر دنیبدون وقفه در رو باز کردم که با د عیسر

 ... کردمیپشت نگاهش م از

 ...افکار خودش بود که حضور من رو توي اتاقش متوجه نشده بود ریدرگ اونقدر

 داديیجواب نم زدمیي مصلحتي کردم و با صداي آرومي بهش گفتم: چرا در م رفهس

 ااا؟یپر

 که انگار تازه به خودش اومده بود با چشماي اشکي به سمتم برگشت و نگاهي ایپر

 :من انداخت وگفت به

 !!!اجازه ي کي اومدي داخل با

 !!!!تنهام بزار لطفا

  .... واقعا تحمل رفتاراش رو نداشتم گهید من
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 ....کردیبلکه داشت در حق اون بچه هم کوتاهي م کردینه تنها به خودش ظلم م اون

 :قابل کنترل شده بود گفتم ریصداي بلندي که غ با

 ....ااااااایپر بسهههه

 ...رفتارهاتو نیکن ا تمومش

 !!!!میکه انگار مااز مرگ بهزاد خوشحال کنيیرفتار م نیهمچ

 ل من ؟؟هااان؟از حا فهميیچي م تو

 ...رمیگیم شیآت کنمیبه تو و اون بچه ي توي شکمت نگاه م وقتي

 و بغلش کنه وحسش کنه دارم ذره ذره نهیبرادرم حتي نتونست بچش رو بب نکهیا از

 ....شمیم آب

 از زن و بچه اش خوب شهیقول دادم که هم قم،یبه بهزاد ، به داداشم، به رف من

 ... کنم مواظبت

 .... ه در حق خودت بدي کن و نه اون بچهلطفا در ن پس

 برو ایمادر خوب ب هی...پس االنم مثل کنيیبا نخوردن غذا ؛داري به اون بچه ظلم م تو

  .... غذات رو بخور نییپا
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 بي ليیخ دمیانداختم که د ایو نگاهي به پر دمیکش قيیتمام شدن حرفام نفس عم با

 ...کنهیداره نگاهم م تفاوت

 چي گفتم؟ ديی..شناااایمتش رفتم و آروم تکونش دادم و گفتم : باتوام پرس به

 .... با صداي بلندي شروع به داد زدن بکنه ایحرکت من کافي بود تا پر نیهم

 ....: ولم کن .... به من دست نزززززززنایپر



 

 .... من يیاز تنها فهميی.... تو چي مخواممممینم

 ..... خوامین باباي بچه ام نمزندگي رو بدون عشقم ، بدو نیا من

 ... دادیسه سال بهزادم با عشق بهم غذا م نیا توي

 بدون بهزاد چه جوري غذا بخورم ؟ حاال

 :اورد و گفت نییکمي صداش رو پا د؛یلرزیداشت به خودش م ادیز تیاعصبان از

 .... به غذا خوردن ندارم ليیمن م رونیهم برو ب حاال

 ....ه ام دل بسوزنينکرده تو به من و بچ الزمم

 ....رونیب گمشووووووو

 زده بود حسابي از دستش عصباني شدم وبه سمت در اتاق ایکه پر يیحرف ها با

  ...رفتم
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 در حق اون بچه کوتاهي هاشیکاراش و لج باز نیاون داشت با ا شدینم نجوريیا

 ...کردیم

 رفتم وبه سمت آشپز نییپا پله ها رو عیاومدم؛ سر رونیکه از اتاق اومدم ب نیهم

 ... رفتم تا براش غذا ببرم خونه

 گذاشتم وبه نيیتوي س وهیآب م وانیل هیو  ختمیغذا توي بشقاب براش غذا ر کمي

 ... طبقه ي باال رفتم سمت

 ...در بزنم وارد اتاق شدم نکهی؛بدون ا دمیدر اتاق که رس به

 بغل کرده بود نشسته بود و که روي تخت در حالي که زانو هاش رو دمیرو د ایپر

 ....کردیآهنگ مورد عالقه ي بهزاد رو گوش م داشت

 ... اتاق رو بستم وبه سمتش رفتم و کنارش روي تخت نشستم در



 

 :کامل گفتم تیرو پر از غذا کردم و به سمت دهنش بردم وبا جد قاشق

 ...باز کن دهنتو

 ... بود که حسابي از کاراي من شوکه شده بود معلوم

 پوزخند نگاهم کرد و دستم رو به سمت عقب هل داد و گفت: چند بار بگم با

 !!!نميخورم

  .... رمیبزار به حال خودم بم رونیبرو ب پاشو
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 .....از سرم بردار دست

 .... ....غذاتو بخور لطفا اااااایعصبي و گفتم : بچه نشو پر حالت

 ... ادیبهزاد ب ادگاريیسر  يیندارم بال دوست

 ....بخاطر بچه ام که شده دوسه قاشق بخور پس
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 با داد گفت: چند بار بگم نميخورم....نمي شدیدرحالي که از روي تخت بلند م ایپر

 .......نمي خورم خورم

 ....شهینم تیحال زادیزبون آدم تو

 ....بزاااااااار تنهام

 ...تو اتا ق عشقم....هااااان ايیکي گفته تو ب اصال

 ....زنيیخلوته من و عشقم رو بهم م ااچرااا

 .....رونیب گمشوووووووو

  :پرت کردم ورو بهش گفتم نيیقاشق توي دستم رو توي س تیعصبان

 782صفحه  



 

 .... ديیعذاب م ایکارات بهزاد رو تو اون دن نی... تو داري با اایپر بسهههه

 ....بچه نشووووو کنمیم خواهش

 ....نفس بخاطر

 :بلندي گفت ادیمن عصباني شد وبا فر حرف نیبا ا ایپر

 ....رووووووووونیبرو ب گمشووو

 ....عشقم شیلباسام رو عوض کنم برم پ خوامیم

 برم ؛ دیآورد و نگاهي به برآمدگي شکمش کردوگفت: با نییصداش رو کمي پا بعد

 ...االن دلش براي من و نفسش تنگ شده عشقم

 از حرص دو رگه شده بود گفتم: پس که يیحرفي که زد بغض بدي کردم وبا صدا با

 ...برمتیشو خودم م آماده

 خودش رو به من رسوند وبا دستش مشت محکمي به تیحرف با اعصبان نیا گفتن

 ...ام زد که باعث شد ناخودآگاه کمي به سمت عقب برم نهیس

 :گفتیم ادیوداد فر تیوبا اعصبان زدیام م نهیمشتش محکم به س با

 .....داريیبرنم دست از سرم چراااااا

  ...به ترحم ودلسوزي تو نداااااارم ازيین من

 783صفحه  

 اعصباني شده بودم ؛سرم رو باال آوردم و نگاهي به سقف اتاق ليیدستش خ از

 ... انداختم

 ... زدیو با مشت محکم م زدیجوري واسه ي خودش داد م نیهم

 م ومحکم دستاش رواصال واسش خوب نبود؛دستام رو باال اورد ادیخوردن ز حرص

 ...گرفتم



 

 به دستاش وارد کرد وبا چشماي به خون نشسته نگاهش کردم و فيیخف فشار

 :گفتم

 .......فقط تو عصباني نشووو رمیمن م باشه

 جاي انگشتام روي دمیآروم شد ؛دستاش رو به آرومي ول کردم که د دمیکه د وقتي

 ....جا انداخته بود دشیسف پوست

 ...اومدم رونیاز اون؛ اونجا بمونم فوري از اتاق ب رشتینتونستم ب گهید

 ... کردم وبه سمت آشپز خونه رفتم کيیهارو تند تند دوتا  پله

 ...دمینفسه سر کش هیرو باز کردم وبطري آب رو برداشتم و خچالی در

 که با صداي مامان به خودم اومدم که با زدمینفس نفس م تیاز اعصبان داشتم

  :گفت ناراحتي

 784حه صف 

 !!!شد پسرم؟بازم غذا نخورد چي

 ... امینتونستم باال ب گهید ومد؛یم نییدادش تا پا صداي

 ...شهیحال خودمم بدتر م نمشیبیم تیتوي اون وضع وقتي

 ... داره از دوري بهزاد عذاب ميکشه ليیخ

 ... مهربوني به مامان انداختم و بغلش کردمو گفتم: نگران نباش مادر من نگاه

 ... ستیکدومون خوب ن چیه تیکه االن وضع دونمیم

 ...باردارم هست نکهیاز همه مون بدتره؛ مخصوصا ا ایحال پر ولي

 ...فتهیبهزاد ب ادگاريیندارم اتفاقي براي تنها  دوست

 ....وفتهیتا اتفاقي براش ن کنمیم مویهمه ي سع پس

 هم خوردن در بهبا صداي ب دادمیم شیحالي که مامان رو بغل کرده بودم و دلدار در



 

 ...اومدم خودم

 ....نگراني به مامان نگاه کردم و گفتم : رفت با

 .. خوب نبود مامان حالش

 ...برم دنبالش من

  ... رو به سرعت کنار زدم وبه سمت در ورودي رفتم مامان
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 ....بلههههه دمیرفتم که د اطیبه سمت ح بدو

 پامو تیبهزاد شده بودو رفته بود... با عصبان نیحال بدش باز سوار ماش نیبا ا اااایپر

 شلوارم کردم و ضربه اي به سنگ بیودستام رو توي ج دمیکوب نیبه زم محکم

 .... پام زدم....که به شدت به جلو پرت شد جلوي

 .... ي لج باز دخترررررره

 .... رفتم ایرفتم و توش نشستم وبه سرعت به دنبال پر نمیعجله به طرف ماش با

 .... ولي نبود گشتم؛یم ایپر نیدنبال ماش ابونیچشم توي خ با

 زدم وبا تمام سرعتي که داشتم به سمت نیحرص مشت محکمي به فرمون ماش با

 ... راه افتادم قبرستون

 ....شدم و به طرف سر خاک بهزاد رفتم ادهیپ نیفوري از ماش دمیکه رس وقتي

 هیبهزاد نشسته بود وبا صداي بلند گر که با حال خراب؛ سر مزار دمیرو د ایدور پر از

 ....کردیم

 تحمل کنم..... خودم رو به نیاز ا شترینتونستم ب گهید تیتوي اون وضع دنشید از

 ....کردن هینشستم وبي صدا شروع کردم به گر رشیدرخت رسوندم و ز هی کنار
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 ...کشدیاز دوري بهزاد عذاب م ایپر چقدر

 .... ومدیقلبم به درد م دمشیدیم تیوي اون وضعکه ت هربار

 .. رفتیم کيیکم کم هوا داشت رو به تار گهید

 خم شد وبوسه اي به مزار بهزاد زد. و با دمیکه د کردمینگاه م ایاز دور به پر داشتم

 ... رفت نشیبلند شد به سم ت ماش هیگر

 ابدي داداشم که از رفتنش مطمئن شدم ؛بلند شدم وخودم رو به خونه ي وقتي

 ...رسوندم

 پر ایچشماي اشکي به مزار بهزاد نگاه کردم که حاال با گل هاي رز قرمزي که پر با

 ....بود روي اون رو پوشنده بود پرکرده

 ... خروار ها خاک بود نشستم ریدستاي لرزون زانو زدم و کنار برادري که ز با

 ....رفته اي آروم گفتم : ساالام داداشي لیصداي تحل با

 !!!! تنگ شده ليی...دلم برات خ شتیمعرفت اومدم پ بي

 ...شهیذره ذره آب م تیداداشت داره از دور نيیکه بب يیکجا

 ... خواب بود هیمثل  نایهمه ي ا شدیداداش گلم؛ چي م بهزاد

  ... بي معرفت و سنگ دل نبودي نقدریکه ا تو

 787صفحه  

 .... رو نابود کردي ااااایبا رفتنت پر تو

 ...دهیکدوم مون گوش نم چیبه حرف ه اااایپر

 از ستيیدادي اون رو عاشق خودت کردي ؛ که االن وقتي ن ایبا عشقي که به پر تو

 ...ها شده وونهید هیمثل  تیدور



 

 تو ایدوري کردم .... چرااااا ، پر ای، داداش گلم، من بخاطر عشق پاک تو از پر بهزادم

 ??ااگذاشتي بي معرفت ....چرااا تنها

 ...رمیگیم شیمن آت کنهیم هیوقتي گر دونيیم

 ...زدمیو حرف م کردمیم هیتحمل کنم باصداي بلند گر تونستمینم گهید

 .... هوا نشده بودم کيیکرده بودم که متوجه ي تار هیگر اونقدر

 داداش ریلب گفتم : شبت بخ ریخم شدم و بوسه اي به سنگ قبر بهزاد زدم وز آروم

 .....آروم بخوابي گلم

 ....رفتمیم دیدل کندن ازش سخت بود ولي با نکهیا با

 رسوندم و سوارش شدم...و به نیکنار سنگ قبر بهزاد بلند شدم و خودم رو به ماش از

 ....خونه راه افتادم سمت

  زنگ در رو زدم که باران در رو برام باز کرد دمیبه خونه رس وقتي

 788صفحه  

.... 

 به سمتشون رفتم و حال و نایخانواده ي عمو دنیا دکه داخل خونه شدم ؛ب نیهم

 ....کردم احوالي

 ....زدنیحرفي نم چیبا ناراحتي روي مبل نشسته بودن و ه همشون

 ... ستین ایپر دمیچرخوندم که د چشم

 طبق معمول خودش رو توي اتاق بهزاد حبس کرده بود و حتما هم به کسي اجازه البد

 ... برن دنشیکه به د دادینم

 ....معذرت خواهي از همشون به سمت پله ها رفتم هینتونستم اونجا بمونم؛ با  گهید

 رو ایولي وقتي که پر ومدن؛یم ایپر دنیهر روز ؛ وق ت بي وقت به د نا؛یعمو چارهیب



 

 ...شدنینگرانش م ليیخ دنیدیم اونجوري

 ...باال اومدم وبه سمت اتاق بهزاد رفتم عیها رو سر پله

 لباس هاي بهزاد رو بغل کرده وبه خواب ایپر دمیرو باز کردم که دالي در،،  آروم

 .....رفته

 ...کار عادت کرده بود نیانگار به ا گهید

 و کلي باهاشون حرف کردیونوازششون م کردیشب لباس هاي بهزاد رو بغل م هر

  ... زدیم

 789صفحه  

 ... کردیم هیو گاهي هم گر دیخندیبا صداي بلند م گاهي

 ... نبود عيیش اصال طبروز  حال

 .... نگرانش بودم ليیخ

 ایروان پزشک ببرن که پر هی شیخواسته بودن که اون رو پ سایزن عمو و پر بارها

 ...نداختیراه م دادیداد ب شترینمي کرد و ب قبول

 ودر اتاق رو به آرومي بستم وبه سمت اتاق خواب دمیاز اعماق وجودم کش آهي

 ....رفتم خودم

 لباس هام رو عوض کنم خودم رو روي تخت پرت کردم نکهیا بدون

... 

 ... داشتم ديیشد سردرد

 ....قرص آرام بخش برداشتم وانداختم هیکشوي عسلي کنار تخت  از

 ... قرص بود هی نیهم کردیکه آرومم م زيیروزا تنها چ نیا

 ....خاطرات بهزادم به خواب رفتم ادیبستم وبه  چشمامو
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 ایپر

 ....ماه بعد3

 ...گردنبندي که توي دستم بود زل زده بودم به

 ... بهزاد رو دوست داشتم ادگاريی نیا چقدر

 .... شدم رهیاتاق خ واریرو از گردنبندي که توي دستم بود گرفتم وبه درو د نگاهم

 ... اتاق رو از عکساي بهزاد پر کرده بودم نیا واریدرو د کل

 ...بود دهیعکسا زحمت کش نیکردن اپرهام بابت ظاهر  چقدر

 .... داخل اتاق عشقم بشه ادیکه ب زاشتمیندرت کسي رو م به

 اتاق نیاتاق؛ تنها فقط ماله من و بهزادم بود که حاال منو بچه ي توي شکمم تو ا نیا

 ....میکردیم زندگي

 ... بهتر شده بود ليیحالم خ ش؛یبه دو ماه پ نسبت

 دیعشقم بهزاد بود؛ با ادگاريیچون اون  دم؛یرسینفسم ماز هر موقع به  شتریب االن

 ...شدمیاز خودم ؛ مواظب اون م شتریب

  ... بود دهیاز هم پاش میرفتن بهزاد کل زندگ با
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 .... دختر بچه اي بود که االن توي شکمم بود میزندگ لیتنها دل فقط

 ارهیدرب يیتنها نیو منو از ا ادیب ایدوست داشتم هرچه زودتر بدن چقدر

.... 

 ... که چه باباي مهربوني داشت گمیبهش م ادیب ایکه بدن وقتي



 

 شدو اون رو از ما گرفت شیکه بابات اونقدر مهربون بود که خدا حسود گمیم بهش

 .... 

 ... و نوازشش کردم دمیرو آروم روي شک م برآمده ام کش دستم

 ...اومدن نفس شوق و ذوق داشتم ایواسه ي بدن چقدر

 ... ومدیم شمیکه بهزاد دوباره پ انگار

 ...حالو هواي خودم بودم که در اتاقم به صدا دراومد تو

 ه؟؟یصداي نسبتا بلندي گفتم: ک با

 .... ادیتا به داخل اتاق ب خواستیزن عمو به گوشم خورد که ازم اجازه م صداي

 ... داخل دییمهربوني گفتم: بفرما با

  ... اخل اتاق شدعمو با اجازه اي گفت و د زن

 792صفحه  

 لبخند مهربوني زد و گفت: حالت چطوره مادر؟ دنمید با

 ... بي جوني زدمو گفتم: ممنون خوبم لبخند

 جان دلم گرفته مادر ؛حوصله داري ایعمو با لبخندي که روي لب داشت گفت: پر زن

 ....میقدمي بزن هیو میبر رونیهم ب با

 خورده کار دارم؛ خونه هینه ممنون زن عمو؛ من مهربوني بهش زدم وگفتم :  لبخند

 .....دی...شما بر مونمیم

 برم؛ ولي من هم حوصله نداشتم وهم رونیاصرار کرد که باهاش به ب ليیعمو خ زن

 ... راه رفتن برام مشکل شده بود نکهیا

 رفت رونیخداحافظي از من؛ از اتاق ب هی؛ با  امینم دیعمو که د زن

.... 



 

 ... از اتاق رفتم رونیجام بلند شدم وبه برفتنش از  با

 ...گشنم شده بود حسابي ضعف کرده بودم ليیخ

 هم ایحتي انگار برد ست؛یکسي خونه ن دمیاومدم که د نییآرومي از پله ها پا به

 ...نبود خونه

 ... نبود راحت بودم نکهیازا چقدر

  ....ومدمینم نییاصال پا شدیکه توي خونه م وقتي

 793صفحه  

 ....زدمیوبه زن عمو سر م ومدمیم نییوقتي که نبود هر از گاهي پا ليو

 برام کم نزاشته بودن زيی؛واقعا چ دنیرسیبهم م ليیمدت زن عمو و عمو خ نیا توي

 ... 

 براي وهیآب م وانیل هیرفتم و  خچالیکردم به سمته  ديیضعف شد نکهیاحساس ا با

 ...وخوردم ختمیر خودم

 ...گار که جون تازه اي گرفته بودمان وهیخوردن آب م با

 توي قابلمه کمي قرمه سبزي مونده بود دمیسمته اجاق گاز رفتم که د به

.... 

 .... نشستم که بخورم زیو اومدم پشت م ختمیتوي بشقاب کمي ر فوري

 ....غذا بغض بدي به گلوم چنگ زد دنیلحظه با د هیواسه  ولي

 ... بهزاد افتادم ادی دوباره

 .... چقدر قرمه سبزي رو دوست داشت ره؛یواست بم ایپر الهي

 هیبخورم ؛بشقاب رو به عقب هل دادم و شروع کردم به گر زيینتونستم چ گهید

  ...کردن
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 شکمم ریرو ز بيیاحساس دل درد عج کردمیم هیعشقم گر ادیطوري که به  نیهم

 ...کردم حس

 ...دمیکش فیخف غیج هیو  ارمیبود که نتونستم تحمل ب ادیاونقدر ز دردم

 سختي از روي صندلي بلند شدم تا خودم رو به تلفن خونه برسونم وبه پرهام زنگ به

 ... بزنم

 ...از دوسه قدم نتونستم راه برم شتریهر چقدر که کردم ب ولي

 ....دمیکه صداي باز شدن در رو شن کردمیم هیگر ادیداشتم از درد ز گهید

 ل خونه شده بود خوشحال شدم وبا صداي نسبتا بلنديکسي داخ نکهیلحظه از ا هی

 .....زدم گفتم : کمک داد

 ...دیخدا کمکممممممممم کن ترو

 ایکه با نگراني نگاهم کرد و گفت:  دمیرو ، روبه روم د ایدادي که زدم برد با

 .....ابوالفضل

 .........حالت خوبه اااااااایپر

 ....شده توچت
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  ....ایبرد

 795 صفحه 

 ..خاموش کردم گاريیزدم و ته مانده ي اون رو توي جا س گاریبه س قيیک عم پ

 ...کاري نکرده بودم چیکه ازصبح به شرکت اومده بودم ؛ ه امروز

 ...کاري رو نداشتم چیوقتي که بهزاد رفته بود دل و دماغ ه از



 

 و به عکسي گذاشتم زیکرده بودم سرم رو؛ روي م دایروزا پ نیکه ا ديیسردرد شد با

 ...شدم رهیخ میمن و بهزاد توي شمال با هم انداخته بود که

 ...ریبخ ادشی

 ..اون روز توي شمال بهزاد سربه سرم گذاشت چقدر

 کاري کرد هی؛ ولي اون روز بهزاد به اجبار  ومدیبدم م ليیشدن لباسام خ سیاز خ من

 ...بشم و داخل آب برم سیمن خ که

 ...ذشته اشکي گوشه ي چشمم جمع شداوردن خاطرات گ ادیبه  با

 ....خواستیآرامش م هیخسته بودم...دلم  ليیخ

 ....تنگ شده بود میدلم براي روز هاي خوبي که داشت چقدر

 ...باهام خوب شه ایپر خواستیم دلم

  ...کردیچند وقتي که خونه ي ما مونده بود؛ اصال توجهي به من نم نیاون توي ا ولي
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 ...کردیرفتار رو م نیبود هم ایاي هم جاي پر گهیکسي د هر دونمیم

 زیهمه چ ریز دفعهی کردم؛یهمش ادعاي عشق و عاشقي م ش؛یکه چند سال پ مني

 ..و اون رو ترکش کردم زدم

 من به خاطر برادرم که از من عاشق تر بود؛ازش دونستینم ایافسوس که پر ولي

 ..کرده بودم گذشت

 ...ه بودو با جونش بازي کرده بودشد ایداوطلب عشق پر بهزاد

 ...رمیاش بگ دهیهمه عشق بگذرم و اون رو ناد نیاز ا تونستمیچطور م من

 زندگي ایهمه سال با عشق پر نینموند؛ ولي من توي ا ایبا پر ادیکه بهزاد ز نیا با

 ....بودم کرده



 

 ....گذشتیکه باهاش داشتم از جلوي چشمام م يیروز خاطره ها هر

 ... عوض شده بود زیهمه چاالن  ولي

 ...سابق ايیبهزادي وجود داشت و نه پر نه

 دوست حرف دلم رو بهش بزنم و بگم که من االنم که االنه هنوز عاشقش ليیخ

 وقت اون رو از روي هوس انتخاب نکردم که بخوام از روي هوس ترکش چیو ه هستم

 ...کنم

  ...عشق پاک بود هیمن  عشق

 797صفحه  

 ..کنم کاریچ دیبا دونستمیبهزاد رفت بود نم االن که ولي

 بودنش رو هم نیبره و هم شمیاز پ شهیحرفهام براي هم نیبا گفتن ا دمیترسیم

 ...رهیبگ ازمن

 بلند کردم و نگاهي به ساعت اتاق زیاز فکر کردن برداشتم وسرم رو از روي م دست

 ...انداختم

 ...بعد ظهر بود ? ساعت

 ....نخورده بودم چيیصبح ه از

 ....گفتم به خونه برم و کمي استراحت کنم میتصم

 ...بلند شدم و به سمت چوب لباسي رفتم زمیروي صندلي پشت م از

 ...زدم رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیو ک کت

 از منشي خواستم که بعد از رفتن من شرکت رو دمیپوشیحالي که کتم رو م در

 ....کنه لیتعط

 ...شدم نمیدم و سوار ماشاوم رونیاز شرکت ب عیسر



 

 ...نمیرو بب ایداشتم زودتر به خونه برم و پر دوست

  ....به سمت خونه راه افتادم عیفکر سر نیا با

 798صفحه  

 ...دمیرس نیم15سر  نینبود به خاطر هم زيیي خونه با شرکت چ فاصله

 ...رو باز کردم که احساس کردم صداي داد کسي اومد اطیح در

 ...دمیاشتباه شن فکر کردم اولش

 که ازم دمیرو شن ایصداي داد پر دمیوقتي که کمي جلوتر رفتم و به در خونه رس ولي

 .... خواستیم کمک

 که وسط سالن افتاده بود و از درد به خودش دمیرو د ایدر رو باز کردم و پر عیسر

 ...دیچیپیم

 ...رو به سمتي پرت کردم و بدو به سمتش رفتم فمیعجله ک با

 تو چت شده...حالت خوبه؟ ایولفضل ...پراب ای

 ...شده بود مانشیحرف بزنه...فکر کنم وقت زا تونستینم دیکشیبس درد م از

 ...خونه نبود نکهیخبري ازش نبود ؛ مثل ا چیولي ه کردمیمامان رو صدا م ادیفر با

 ....کنم کاریچ دیبا دونستمینم

 حرکت از روي هیاختم و با پاهاش اند ریکردم و دستم رو ز کیرو بهش نزد خودم

 ....بلندش کردم نیزم

  ....ارهیکه طاقت ب خواستمیرو توي بغلم گرفته بودم ازش م ایحالي که پر در

 799صفحه  

 ...دیکشیاون با دستش محکم به لباسم چنگ زده بود و داشت درد م ولي

 ....نيیعشقت رو بب دنیسخت بود که درد کش ليیخ
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 ...گذاشتم نیرو پشت صندلي ماش ایاومدم و پر رونیب طایسرعت از ح به

 ...کردیو بهزاد رو صدا م دیکشیداد م همش

 ...صدا کردناش گرفت ؛ چون بهزادي نبود که کمکش کنه نیاز ا دلم

 ...فکر نکنم زایچ نیکردم خودم رو آروم کنم و به ا سعي

 ....وندمر مارستانیسرعت به سمت ب تیپشت فرمون نشستم و با نها عیسر

 رو توي بغلم ایشدم و دوباره پر ادهیپ نی؛ زود از ماش دمیرس مارستانیبه جلوي ب وقتي

 ...رفتم مارستانیو بدو به سمت ب گرفتم

 ....ومدیصداش در نم گهید ایپر

 ....بودم دهیترس ليیخ

  ..خواستمیازشون کمک م ادیبا داد و فر دمیپرستاري که رس ستگاهیا به

 800صفحه  

 ...رو ؛ روي تخت بزارم ایچند تا پرستار به سمتم اومدن و کمکم کردن که پر عیسر

 ...به سمت اتاقي بردن بعد

 نزاشتن گهیرو داخل بردن و د ای؛پر دنیسر اونا راه افتادم که وقتي به اتاق رس پشت

 ...من داخل اتاق بشم که

 و سالن رو قدم دمیداخل شدن اونا به اتاق ؛دستام رو با اظطراب الي موهام کش با

 ...زدم

 ..فتهیاتفاقي واسه ي خودش و بچه اش ب نکنه

 ..رو توي خونه تنها گذاشته بود ایمامان کجا رفته بود که پر پس

 ....لحظه از دست مامان عصباني شدم هی



 

 : اومد و گفت رونیواظطراب داشتم؛ دکتر از اتاق ب زدمیکه داشتم قدم م نجوريیهم

 ن؟یخانوم چه نسبتي دار نیآقا شما با ا نیببخش

 ...چي بگم دیبا دونستمینم

 ...که گفتم : برادر شوهرشون هستم کردیمنتظر نگاهم م دکتر

 که هر چه زودتر خودشون رو دیو بگ دیبه همسرشون زنگ بزن دی: پس لطف کندکتر

 ... ستین ادخوبیبرسونن که حال خانومشون و بچه شون ز مارستانیب به

  ....میدار اجیاحت شونیا تیبراي عمل به رضا ما

 801صفحه  

 حرف هاي دکتر بغض بدي کردم و گفتم : همسرشون فوت شده؛ شما هر دنیشن با

 هايیادگارینشه...اونااا تنهاا  شونیزی؛ فقط تو رو خدا چ دیبکن دییخوایکه م کاري

 ....هستن برادرم

 به سمت دیبد لیپرونده تشک دیشما بر نکهیسري تکون داد و با گفتن ا دکتر

 ...کرد چیپرستاري رفت و دکتر رو پ ستگاهیا

 ...دادم لیپرونده تشک ایپرستاري رفتم و براي پر ستگاهیبه ا عیسر

 .. بودم ستادهیدر اتاق ا جلوي

 ..که داخل اتاق بشم زاشتنیولي نم نمیرو بب ایدوست داشتم برم پر ليیخ

 ....شدیتا حالش بد نم ومدمیزودتر به خونه م کاش

 ...زنگ خورد میفکرا بودم که گوش نیهم توي

 ....شماره ي مامان بود دمیدرش اوردم که د بمیاز توي ج زود

 رو بهش دادم که گفت تا مارستانیدادم و آدرس ب حیرو واسه ي مامان توض زیچ همه

 ...رسونهیخودش رو م گهیساعت د مین



 

 ...اوردن رونیق برو از توي اتا ایکه پر دمیکه تلفن رو قطع کردم د نیاز ا بعد

  ...پرستارا رو گرفتم و نگاهي بهش انداختم جلوي

 802صفحه  

 ....بود دهیفرشته هااا خواب مثل

 رو از جلوي چشماي من دور ایکنار ؛ پر دی؛ آقا لطفا بر نکهیاز پرستارا با گفتن ا کيی

 ..و به اتاق عمل بردن کردن

 ق بردن و من هم پشت در اتاقرو داخل اتا ایپشت سرشون راه افتادم که پر عیسر

 ..ستادمیبه انتظار ا عمل

 ..فتهیکه اتفاقي واسشون ن کردمیخدا م خدا

 ؛ سایمامان ؛بابا ؛ زن و عمو ؛ عمو؛ پر دمیگذشته بود که د ایساعت از عمل پر مین

 ...دنیو باران ؛ پرهام ؛ رس دیسع

 ودش رو به منهمشون سالم و احوال پرسي کردم که مامان با چشماي اشکي خ با

 ...دیرو پرس ایکرد و حال پر کینزد

 حالش خوبه؛ به سمت صندلي رفت و شروع به صلوات دینگران نباش نکهیگفتن ا با

 ...کرد فرستادن

 ... دنیرسینگران به نظر م ليیو زن عمو خ سایپر

 ... شده بود فیضع ليیچند ماه خ نیتوي ا ایداشتن پر حق

 ...وزني نکرده بود ادی؛ ز خوردین کم غذا محامله بود ؛ ولي چو نکهیا با

  مارستان؟یرو اوردي ب ایشد وبا اخم گفت: تو پر کمیفکرا بودم که پرهام نزد نیهم توي

 803صفحه  

 خودم رو جمع جور کردم و محکم گفتم : آره من اوردم چطور؟ کمي



 

 ...دمیپرس نجوريی؛ هم چيی: ه خوردگفتیرو م نشییدر حالي که لب پا پرهام

 ...نشست نایبابا ا شیواسش تکون دادم که ازم فاصله گرفت و رفت پ سري

 ...دونهیآدم هوس باز م هیو من رو  نهیهنوزم که هنوزه پرهام از من دل چرک دونمیم

 اون رو دوست شهیمنه و من هم ايیبهش بگم که خواهرش دن تونستمیکاش م ولي

 ...و خواهم داشت داشتم

 به کسي ایاش به پر هیاز دادن کل زيیازم خواسته بود که چکنم که بهزاد  کاریچ ولي

 ...نگم زيیچ

 ...رو توي اتاق عمل برده بودن ایکه پر شدیدو ساعتي م حدود

 ...میهممون به کل نگران شده بود گهید

 در اتاق عمل باز شد و دکتر هویکه  دادمینگراني انگشتاي دستام رو محکم فشار م از

 ....اومد رونیب ازش

 و بچش ای: خانوم دکتر حال پر دمیکه من زود پرس میهمه مون جلوش رو گرفت عیسر

 چطوره؟

 بهتون ؛ خدارو شکر هم حال مادر خوبه هم گمیم کیلبخندي زد و گفت :تبر دکتر

  ..بچه حاله

 804صفحه  

 ...کنم کاریچ دیبا دونستمینم ادیخبر از خوشحالي ز نیا دنیشن با

 ...میهممون خوشحال بود عنيی

 ..خبري بود که بعد از مرگ بهزاد ما رو خوشحال کرده بود نیاول نیا

 پرهام رو ؛ روي خودم متوجه شدم نیکه نگاه سنگ کردمیتوي دلم کلي ذوق م داشتم

 .. 



 

 کیو بچه اش بهشون تبر ایپر هیتوجهي بهش نکردم و به همشون بابت سالمت ولي

 ..گفتم
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 ...ااایپر

 ....مااه بعد کی

 ... صورت گرد نفس زل زده بودم هب

 ...بود دهیبانمک خواب چقدر

 ..خوشحال بودم ليیاومده بود خ ایوقتي که به دن از

 ...برگشته بود شمیاومدنش انگار که بهزاد دوباره پ ایبه دن با

  ... نفس شده بود میزندگ لیدوستش داشتم ...االن تنها دل ليیخ

 805صفحه  

 ...شده بودم رهید بهش خبو دهیطوري که خواب نیهم

 ... اومده بود کمي تپل تر شده بود ایماهي که به دن هی نیا توي

 عشقم خوب مواظبت ادگاريیآخه دوست داشتم از  دم؛یبهش ميرس حسابي

 ....کنم

 ... کرده بود ریماه اوضاع روحي همه تعق هی نیا توي

 ...عمو و زن عمو مخصوصا

 ... نفس رو دوست داشتن چقدر

 ... زدیکه همش وقت و بي وقت به نفس سر م زنمو

 به حرف کردیو شروع م رسوندیخودش رو به نفس م دیهم که تا از سرکار مي رس عمو

 ... زدن



 

 ... ومدینفس م دنیساعته به د 24 ایوسط برد نیکه ا بماند

 ایبرادر زادت ن دنیبهش بگم که به د تونستمیعموش بود؛ من نم خوب

.... 

 ماه مثل گذشته ها شده بود ؛درست مثل زماني که عاشق هم هی نیتوي ا ایبرد

  ....میبود

 806صفحه  

 ( هه... چه مسخره ..البته من عاشقش بودم)

 ... در اومدم المیي نفس از فکر و خ هیگر با

 .. زمیجانم ...مامان قربونت بشه عز اي

 ... کن تو رو خدا چه لباشم جمع کرده نگاه

 ...بهزااااد بود هیشب درست

 ...بود دهیبابت خوشحال بودم که بچه ام به باباش کش نیاز ا چقدر

 ..... کرد هیاز روي تخت برداشتمش که با صداي بلندتري گر فوري

 .... بچه ام حسابي گشنه اش شده بود رمیبم الهي

 ... بدم ریروي تخت نشستم ولباسم رو دادم باال تا به نفسم ش عیسر

 ....شدیقند توي دلم آب م لویک لویک دنشیه با دمي خورد ک ریبا ولع ش انقدر

 ....دادم؛ توي بغلم شروع به نوازش کردنش کردم ریخوب بهش ش نکهیاز ا بعد

 گرفتم با نفس به سرخاک میلحظه تصم هیواسه ي  کردمیحالي که نوازشش م در

 ...برم بهزادم

  ....نهیداشتم بهزاد هم هر چه زودتر نفس رو بب دوست

 807صفحه  



 

 ..بهزاد برم دنیاومده بود؛ هنوز نتونسته بودم به د اینفس به دن نکهیبخاطر ا آخه

 ....و نفس رو آماده کردم دمیلباس هام رو پوش فوري

 ... توي بغلم گرفتمش وبه سمت در اتاق رفتم میکه آماده شد وقتي

 ....دکه با صداي عمو وسط پله ها خشکم ز  ومدمیم نییخوشحالي آروم از پله ها پا با

 و ازش مي خواست که با من ازدواج بکنه و کردیصحبت م ایداشت با برد عمو

 ....که مبادا نفس بي پدر بزرگ بشه رهینفسم رو به عهده بگ تیمسئول

 ..بودم ؛بغض بدي به گلوم چنگ زد دهیکه از زبون عمو شن يیحرف ها با

 ... حرفي رو نداشتم نیهمچ هیاز عمو توقع  اصال

 ... خونه بمونم نیلحظه هم توي ا هیحرفا  نیا دنیبا شن ستمتونینم گهید

 روزي با عشقم توش هیو و به خونه اي که  داشتمیهر چه زودتر نفس رو بر م دیبا

 ....رفتمیم کردمیم زندگي

 .. . کردمیخونه کم کم داشتم احساس خفگي م نیتوي ا گهید

 ... افتاد اینگاهم به چهره ي برد ناخودآگاه

 و هر از کردیسرد روي مبل نشسته بود و داشت به حرف هاي عمو گوش مخون ليیخ

  .....دادیعمو م لیلبخندي تحو گاهي

 808صفحه  

 . . رمینتونستم جلوي خودم رو بگ گهیصحنه د نیا دنید با

 :قدم هاي بلند خودم رو بهشون رسوندم و با چشماي اشکي به عمو زل زدم و گفتم با

 .... ممنون عمو جان ليیخ

 ..مدت بهتون زحمت دادم نیتوي ا حسابي

 ...خونه بمونم نیتوي ا تونمینم گهیمن د ولي



 

 ....برگردم خونه ي خودم خوامیم

 بهش گفتم : نفس من خودش مامان تینگاه کردم و با عصبان ایتو چشماي برد بعد

 هم پدري کنمی...من خودم در حقش هم مادري م داره

... 

 .. من حسابي شکه شده بودحرفاي  نیا دنیبا شن ایبرد

 ....... دخت اااایبا نگراني نگاهم کرد و گفت: پر عمو

 رونیاز خونه ب ونیبه ادامه ي حرفش گوش نکردم وبا سرعت با چشماي گر گهید

 ....زدم
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 809صفحه  

 گفت : برووووووو ایي آخر فقط صداي عمو به گوشم خورد که با داد رو به برد لحظه

 ...دنبالش

 رسوندم و ابانیبه سرعت با قدم هاي تند خودم رو به خ کردمیم هیکه گر درحالي

 ..... ستادمیاي ا گوشه

 نکهیاز ا غی؛ولي در کردمیواسش دست بلند م شدیکه از جلوم رد م نيیماش هر

 ....رو نگه داره نیماش شونیکی

 که برگشتم به خودم اومدم.... وقتي نيیحرصم گرفته بود که با صداي بوق ماش گهید

 ... روبه رو شدم ایبرد نیماش با

 .... ...لعنتياااه

 .... چي اومده بود دنبالم براي

 ...ازش ادیخوشم م ليیحاالخ



 

 :که گفت دادمیحالي که اخم کرده بودم توي دلم کلي بهش فوش م در

 .... سوار شو کنمیخواهش م ای: پر ایبرد

 که با کردمیاي دست بلند م گهیهاي د نیلجاجت رومو ازش گرفتم وبراي ماش با

 :دمیکه زد ترس دادي

  ...سوار شوووووو گمی؛ م ستمی: د .....لعنتي مگه با تو ن ایبرد

 810صفحه  

 ... دمیلحظه از دادي که زده بود جا خوردم و ترس هیي  واسه

 :وبا بي تفاوتي بهش نگاه کردمو گفتم اوردمیبه روم ن شهیمثل هم ولي

 .......م...ي...ا...من

 نیشد .... به سرعت ماش ادهیپ نیحسابي قاطي کرده بود از ماش گهیکه انگار د ایبرد

 :رو برام باز کرد و گفت نیدور زد وخودش رو بهم رسوند و از بازوم گرفتو در ماش رو

 .... آبرومون نرفته نیاز ا شتریتا ب نیبش نیبچه ي آدم برو توي ماش مثل

 ... روم گفتم: دستمو ووول کنبي تفاوتي بهش انداختم وا نگاه

 امروز ن؛یچشماي به خون نشسته به چشمام زل زد و گفت: باشه...فقط تو برو بش با

 ... حرفها دارم که برات بگم ليیخ

 ... تعلل کردم کمي

 نیوخودم رو توي ماش دمیکش رونیبعد دستم رو محکم از توي دستش ب ولي

 ...انداختم

 رو دور زد و سوار شد و پاشو روي پدال گاز نیسوار شدن من؛ خودش هم ماش با

 ... ها از اونجا دور شد کیالست غیو با ج گذاشت

 دهیحسابي خفه بود ... نگاهي به نفس که آروم توي بغلم خواب نیداخل ماش فضاي



 

 .... انداختم بود

  ...بابا نداشت دلم براش سوخت نکهیلحظه از ا هی

 811صفحه  

 ....شدیبي بابا م دیه بود که از االن بابچه؛ چه گناهي کرد نیا مگه

 ناخودآگاه به سمتش برگشتم و به دیکشیم ایکه برد قيیصداي نفس هاي عم با

 ....زل زدم صورتش

 ... مثل گذشته ها بود درست

 ...دیرسیو جذاب به نظر م پیقدر خوشت همون

 ...ااااایلحظه به خودم تشر زدمو و گفتم : خاک بر سرت کنن پر هی

 ... کرد تتیآقاي به ظاهر محترم چقدر اذ نیهم ستین ادتی

 هاي شلوغ ابونیکردم وبه خ نیرومو ازش گرفتم وبه سمت پنجره ي ماش فوري

 .... انداختم نگاهي

 ...به خودم اومدم ایحالو هواي خودم بودم که با صداي برد تو

 ...شووو ادهی...پ میدی: رس ایبرد

 ...میتوجه شدم کجااا اومده بودبه اطرافم انداختم که تازه م نگاهي

 بمونم با قدم هاي تند ایمنتظر برد نکهیشدم وبدون ا ادهیپ نیآرومي از توي ماش به

 ....رو به مزار عشقم رسوندم خودم

  ... گلهاي پرپر شده روي سنگ قبر لبخندي زدم دنید با
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 ...بهزاد اومده بود دنیزن عمو بازم امروز به د حتما

 وبا دمیکنار سنگ قبر بهزاد نشستم و دستم رو روي سنگش کش ن؛یوي زمر آروم



 

 ... گفتم بغض

 ... عشق من سالم

 ....يیآقا خوايینم مهمون

 ....شینیآوردم که بب دخترتو

 ...کن درست مثل خودته نگاش

 ...چقدر نازه باباش نیبب

 ...هیآروم ليیخ دختر

 ...هنوز هم توي گوششه هاااا حرفات

 ...نمي کنه تیش رو اذمامان اصال

 اومد و روبه روم ایکه برد دمی؛د کردمیم هیو گر زدمیجوري که با بهزاد حرف م نیهم

 .... نشست

 نفسم با ، باباش خوامیمن و نفس رو تنها بزاري ...م شهیکردم و گفتم : م نگاهش

 ..آشنا بشه شتریب

 سرد آشنا کني؟ سنگ قبر هیدخترتو با  خوايینگاهي بهم انداخت و گفت: م ایبرد

 ؟ ديیکارات بهزاد رو عذاب م نیداري با ا چراااااا

  بهزادي وجود نداره؟ گهیباور کني که د خوايینم چرا

 813صفحه  

 ؟؟ چرااااااااااااااااااااااااا

 ...گفتم : هي.... هي تیبهش انداختم و با عصبان نگاهي

 ... گيیباشه که چي داري م حواست

 ...نهیبی؛اون هر روز ما رو ممن هنوز هم هست  بهزاد



 

 ... شهیدلش واسه ي من و نفس تنگ م اون

 ...زارهیوقت تنهامون نم چیبهم گفته بود که ه خودش

 ....شنوهیاالنم داره حرفهاي مارو م اون

 ...حرفات قلب عشقم رو نشکون با

 :بالبخند گفت زدیدر حالي که گل هاي سنگ قبر رو کنار م ایبرد

 ... رو بشکونم زمیغلط بکنم بخوام قلب داداش عز....من  واقعااااا

 ... شنوهیحتما بهزاد حرف هاي مارو م گيیجوري م نیکه تو ا حاال
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 اورد و به نییحرف سرش رو پا نیا بعد

 اعترافي بهت هیزن و بچت  شیقبر بهزاد زل زد و گفت:داداشي اومدم پ سنگ

  ...بکنم

 814صفحه  

 ..سوال بزرگ شده بود هیتوي ذهنت برات  شهیبزنم که همرو بهت  يیحرفها اومدم

 بهت بگم که چرا سال هاي سال ازت دور شدم و نتونستم دردم رو بهت اومدم

 ....بگم

 ...همه ي جواب سواالتت رو بهت بدم اومدم

 ....داماد بشي خوايیروز اومدي بهم گفتي که م هی ادتهی

 ....وکلي سربه سرت گذاشتم حرفت خوشحال شدم نیا دنیچقدر از شن ادتهی

 ایعاشق کي شدي ؛با سرخوشي بهم گفتي که عاشق پر دمیوقتي که ازت پرس ادتهی

 ...شدي

 عاشق دختري شدي که همه ي زندگي دمیداداش... اون روز وقتي که از زبونت شن آره



 

 ...بود ؛شکه شدم برادرت

 ......داداش ادتهی...اااااایبهت گفتم چرا پر ادتهی بهزاد

 تو با نشون دادن زخم روي بدنت ضربه ي سکوتي شدي که مثل مهر خورد توي ليو

 ...دهنم

 ... داوطلب عشقش شدي و هزار قدم از من جلوتر بودي ا؛یات به پر هیبا دادن کل تو

  ...داشتي از جونتم گذشتي ایبخاطر عشقي که به پر تو

 815صفحه  

 ... ي بودي نه منبهزاد ....آره داداشم...تو اون عاشق واقع آره

 ... بودم امیبهزاد به جون نفست قسم، که من هم عاشق پر ولي

 ...داداش شناختيیکه منو خوب م تو

 ... دختري نبودم چیتاحاال با ه من

 ... ارمیدووم ب تونستمیعشق بود که بدون اون نم هیبرام  اااایپر ولي

 .... براي من حکم همه چي رو داشت بهزاد ایپر

 .... بود ...نفسم بود...همه کسم بود...عشقم بود میزندگ اون

 ؛و قرار بود که میعاشق هم بود ایگفتي ؛من و پر ایکه تو اون روز از عشقت به پر وقتي

 ...میهم ازدواج بکن با

 .....و آدم بده شدم دمی؛ عقب کش دمیوقتي که من از خود گذشتگي تو رو د ولي

 .... نتونستم اونجا بمونم هگیکه که تو اونو مال خودت کردي د روزي

 کردم .... اونقدر شبها تک و بیکشور غر هیرفتم وخودم رو آواره ي  شهیي هم واسه

 .... دمیرسیخودم به مرز جنون م يیکه از تنها موندمیتوي اونجا م تنها

 سوي گهیکردم که د هیو گر ختمیاشک ر ایاون چند سال اونقد از دوري پر توي



 

  .... ودرفته ب نیاز ب چشمام

 816صفحه  

 دي؟یرو فهم میداداش من؟ درد دور ديیرو فهم قتیحق حاال

 ... ونفست بشم ایي باال سر پر هیتا ازت اجازه بخوام که سا شتیهم اومدم پ حاال

 .... که نزارم آب توي دل جفتشون تکون بخوره دمیمردو مردونه بهت قول م داداش

 .... دم حسابي شکه شده بودمبو دهیشن ایکه از زبون برد يیحرف ها با

 ...شدم رهیناباوري بهش خ با

 راز دادن نیا عنيیبرام سخت بود ...  ليیزده بود خ ایکه برد يیتموم حرفها هضم

 دونست؟یهم م ایرو؛ برد هیکل

 .... منو پس زده بود نیبخاطر هم پس

 .... زده بود دلم براش سوخت ایکه برد يیلحظه از حرف ها هی

 ...ن سال ها ازش متنفر شده بودمتوي او چقدر

 ...بود دهیچقدر از دوري من عذاب کش چارهیب

 : با ناباوري گفتم میشده بود رهیخ گهیحالي که به همد در

 ...نداره قتیحق نایا ای.....بردنههههههههه

  ... بود قتیحق هی نی.... همش ع زمیلبخند مهربوني بهم زد و گفت : چرا عز ایبرد

 817صفحه  

 ...اااایکه به حرفام فکر بکني پر کنمیازت خواهش م نماال

 ...رمیبم تیمن از دور نزار

 ...اي بشي گهیتحمل ندارم که مال کسه د گهید بخدا

 ... رمیمیم تیاز دور گهیسري د نیکه ا مطمئنم



 

 ... جواب عاقالنه بده هینفس  جان

 ... ي پدر؛ بزرگ بشه هیبچه بدون سا نیکه ا نزار

 .... پدر خوبي براش باشم که دمیم قول

 بهم زده بود؛ نگاهي بهش انداختم و لبخند مهربوني بهش زدم ایکه برد يیحرف ها با

 ... 

 :لبخندم ، خنده اي از ته دل کرد و گفت دنیبا د ایبرد

 ....خانمي نوکرررررررررتم

 ....و مثل گذشته ها لپام گل انداخت دمیلحظه خجالت کش هیحرفش  نیا از

 شهیلب گفتم: با اجازه ي عشقم...که هم ریسنگ قبر عشقم کردم وآروم ز به نگاهي

  ....قلبم هست.. بلهههههه توي

 818صفحه  
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 ??...ااایپر

 .... سال بعد4

 ... بچه هااااا نیاز دست ا ایخدا واااااااي

 ..حسابي کفرم رو درآورده بودن گهید

 ... کنيیم تیماني رو اذ نیچقدر ا هگیصداي بلندي داد زدم و گفتم: نفس بسه د با

 ... بکنه هیگر گهیبهش بده نزار د خوادیچي م هر

 ...امشب مهمون دارم هااااا ناسالمتي

 اومد و گفت : ماماني بخدا من کاري به ماني ندارم رونیاز اتاق ب غیج غیبا ج نفس

 ... 



 

 ... کنه دارشیاونو از خواب ب خوادیو م زنهیهمش با دستش توي صورت بابا م ماني

 ..شهیهم تنبله بلند نم ایبرد بابا

 ... چقدر تنبل بود ا؛یبرد نیخداااا... از دست ا اي

  بود اخه سر ظهري؟ دنیوقته خواب االن
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 ...صحنه رو به روم حسابي خندم گرفت دنیبه سمت اتاق رفتم که با د تیعصبان با

 اون رو از خواستیو م زدیم ایبردبا اون دستاي کوچولوش تند تند به صورت  ماني

 .... کنه داریب خواب

 ... نشستم ایرو به تخت رسوندم و کنار برد خودم

 ... يیواست آقا رمیبلندي گفتم : الهي بم بایصداي تقر با

 ??...نداري شیبچه ها آسا نیلحظه هم از دست ا هی

 خانم حسابي ااااایچشمي نگاهم کرد و گفت: پر ریشده بود ز داریکه حاال ب ایبرد

 ... شدي هاااا طونیش

 ... خوادیبازم دلت بچه م نکنه

 نیباال بردم و گفتم : کي ...من....؟ من غلط بکنم با هم میرو به حالت تسل دستام

 ....بسازم تونمیوروجک نم دوتا

 توي بغلش پرت هویکه باعث شد  دیخنده اي کرد ودستم رو گرفتو محکم کش ایبرد

 ...بشم

  موهام رو نوازش کرد و گفت: باالخره کارات رو تموم کردي خانم لج باز ؟ مهربوني با

 820صفحه  

 هم خسته ليیکردم که بوسه اي به موهام زد و گفت: حتما خ دییسرم حرفش رو تا با



 

 ... شدي

 سفارش بدم ولي رونیرو درست کني بزار از ب زيیچ خوادیبهت گفتم نم صدبار

 ...نزاشتي

 ولي دوست داشتم خودم واسه ي زمیزدمو گفتم : مرسي عز شیبه مهربون لبخندي

 ... غذا درست کنم مهمونا

 بوس کوتاه روي لب هام زد هینگاهي به چشام انداخت و آروم  ایبرد

.... 

 ... ودستش رو؛ روي چشماش گذاشت دیبلندي کش نیه هیکارش نفس  نیا با

 ... میدیخند ایحرکتش حسابي من و برد نیا با

 ...دختر بابااااا نمیبغلم بب ایوشش رو به روي نفس باز کرد و گفت : بدو بآغ ایبرد

 و زدیلحظه چشمم به ماني افتاد که دست پا م هیحرفش کافي بود که  نیهم

 ...برسونه ایخودش رو زودتر از نفس به بغل برد خواستیم

 ... مجا داد ایکارش خنده اي کردم و ماني رو زودتر از نفس توي بغل برد نیا با

  ... کرد زونیآو ایخودش رو از گردن برد عیهم سر نفس

 821صفحه  

 هیکه خدا دوباره  کردمیبه هر سه تاشون انداختم چقدر خدا رو شکر م نگاهي

 ....خانواده اي رو بهم برگردونده بود نیهمچ

 ...خوشحال بود ليیما خ دنیکه االن بهزاد هم با د دونستمیم

 و باهاش کلي حرف میرفتیدو سه باري رو به مزار بهزاد م چند سال هر هفته نیا توي

 ....میزدیم

 وقت چیرفته بود؛ ولي من هنوزم که هنوزه دوستش داشتم و ه شمونیاز پ نکهیا با



 

 ...نبرده بودم ادیرو از  عشقش

 ... شده بودم ؛ تلفن خونه به صدا در اومد رهیجوري که به هرسه تاشون خ نیهم

 ...ا بلند شدم وبه سمت تلفن رفتم وگوشي رو جواب دادماز کنار بچه ه فوري

 ....دمیکه گوشي رو جواب دادم صداي شاد باران رو شن نیهم

 ..حالت خوبهههه اااااای: ساالااام پر باران

 ....زمی: سالم باران جان تو خوبي عزایپر

 .......شما چه خبرمیستی: اي...ماهم بد ن باران

 ...؛وضع اوضاع بارداري در چه حاله کنيیم کارای، تو چ می:فدات بشم ماهم خوبایپر

  ...سخته ليی: اووف...نگووو...خباران

 822صفحه  

 ....سخته ليیبارداري خ کنمیدرکت م زمی... واقعاعزگهی:خخخخخخ ، آره دایپر

 ...حالشون خوبه؟ کننیم کاری: نفس و ماني چ باران

 ..کننیبازي م ایبرد : آره اون دوتاهم خوبن دارن توي اتاق باایپر

 ....کمکت امیاگه کار داري ب گمی...م زمی: آهان ...باشه عز باران

 ... کاري ندارم همه ي کارا رو انجام دادم زمی: نه عزایپر

 ....رهیگیم رهیخودش م ایبچه ها مونده که اونم بعدازظهر برد کیک فقط

 ...حسابي به زحمت افتادي د؛یببخش گهی: باشه دباران

 ...ستی... زحمتي نهیچه حرف نیا زمینه عز:ایپر

 ...هم سالم برسون ای: باشه ..پس من برم...تو هم به کارات برس...به برد باران

 ... توهم به پرهام سالم برسون زمی: باشه عزایپر

 .. نداري فعال خداحافظ کاري



 

 ...نمتیبیم شب

  ... به سمت اتاق خواب رفتم عیرو قطع کردم وسر تلفن

 823صفحه  
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 ...دنیرسیهمه ي مهمونا م گهیتا دو ساعته د شدیم ریکم کم داشت د گهید

 دوش هی رمیمن دارم م زمیگفتم : عز ایو روبه برد ستادمیچارچوب در اتاق ا جلوي

 ... وبعدش آماده بشم رمیبگ يیسرپا

 ....شده رید ليیهم پاشو هم به خودت برس هم به بچه ها که خ تو

 ......خانم گلممم دیکرد و گفت:چشممم هر چي شما بگ نگاهم ایبرد

 ...ازش کردم و به سمت اتاق مهمان رفتم تا آماده بشم تشکري

 ... از حدود دو ساعت آماده شده بودم بعد

 چه برسه ننیو من رو بب انیدو ساعت حتي نزاشتم بودم که بچه ها به اتاق ب نیا توي

 ...ایبرد به

 ... بکنم زشیخوشگل کنم و سورپرا ایو واسه ي بردداشتم حسابي خودم ر دوست

 ... البته موفق هم شده بودم که

 ... ومدیروبه روم انداختم ؛چقدر موهام فر بهم م نهیبه ا نگاهي

  ...روي صورتم انجام داده بودم میمال ليیخ شیآرا هیمو هام رو فر کرده بودم و  کل

 824صفحه  

 ... اوکي بود زیچ همه

 .... عطر زدم تا خوشبو بشم به خودم کمي

 ... انداختم که صداي در اتاق بلند شد نهینگاهي به آ دوباره



 

 پشت در اتاق کلي خوشحال ایبرد دنیبه سمت در رفتم و بازش کردم که با د آروم

 ....شدم

 ...وقتي که به خودش اومد ؛ داخل اتاق شد و با کردیمات و مبهوت بهم نگاه م ایبرد

 ....پاش درو بست پشت

 ...توي کت وشلوار جذاب و دوست داشتني شده بود شهیمثل هم چقدر

 ... شد کیکه بهم نزد رفتمیدلم کلي قربون صدقه اش م توي

 بهش قيینوک موهام رو توي دستش گرفت وبه سمت لبهاش برد و بوسه ي عم آروم

 ... زد

 ...خوشگل شدي عشقمم ليیبا چشماش توي چشمام زل زد و آروم گفت: خ بعد

 ...دیبدون معطلي لبهاشو روي لب هام گذاشت وبا ولع بوس بعد

 که صداي زنگ خونه بلند کردمیکارش غرق لذت بودم وباهاش همراهي م نیا از

 ....شد

  ...به سختي ازم فاصله گرفت و گفت : فکر نکني کارم باهات تموم شده هاااا ایبرد

 825صفحه  

 .. حسابي باهات کار دارم شب

 ....رفت رونیدم ومشتي به بازوي مردونش زد که از اتاق باي کر  خنده

 ...اومدم رونی؛کمي خودم رو مرتب کردم و از اتاق ب ایرفتن برد با

 ....زودتر ازهمه اومده بودن نایسایو پر نایمامان

 ....سمتشون رفتم و با همشون روبوسي کردم به

 ...بزرگ شده بود ليیفداش بشم ...عسل خاله خ الهي

 ....به سمتش رفت و با هم شروع به حرف زدن کردن دیرو د ایتا برد دیسع



 

 ....بودن دهیهمه ي مهمونااا رس واشی واشی گهید

 ...خوشحال بودن ليیو زن عمو خ عمو

 ??...آب توي دلش تکون بخوره زاشتیو نم دیپلکیهمش دور ور زنش م پرهام

 ??....رو کم داشت زمیحضور بهزاد عز نجایا فقط

 ...تنگ شده بود اشیم براي حرفاش ...خنده اش...مسخره بازدل چقدر

 به سمتم اومد و دستش رو دور کمرم ایاوردن بهزاد بغضي کردم که برد ادیبه  با

  ...انداخت

 826صفحه  

 وقت خاطره هاي بهزاد از ذهنم پاک چیخوشبخت بودم ولي ه ایکه با برد درسته

 ...بود نشده

 ...ات غم داشته باشهچشم نمی: خانوممم ..نبایبرد

 ...رو به کمرم وارد کرد فيیبهش زدم که فشار خف لبخندي

 ...بهمون خوش گذشت ليیشب خ اون

 قشنگي رو خوند که همه براش ليیبه افتخار نفس و ماني آهنگ خ ایشام ؛برد بعد

 ...زدن دست

 ...خسته شده بودم گهیبس سرپا مونده بودم به کل د از

 بعد از رفتن ??وسط مهموني خوابشون برده بود.. ادیي زو ماني هم از خستگ نفس

 ...احساس کردم روي هوااا بلند شدم هویکه  رفتمیداشتم از پله ها باال م مهمونااا

 ا؟یبرد کنيیم کاریداد گفتم : چ با

 ...: حرف نباشه خانومم؛ تا االنم به زور صبر کردمایبرد

 تم که از پله ها باال اومد وداخلدستم رو دور گردنش انداخ فتمین نکهیترس ا از



 

 ...شد اتاقمون

  ....زد مهیمن رو ؛ روي تخت گذاشت و خودش هم روم خ آروم
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 بابت امشب ایشد و گفت: پر رهیتوي چشمام خ زدیبرق م طنتیکه از ش يیچشما با

 خورده هیامشب  خوامیکه خسته شدي ؛ ولي من م دونمیازت ممنونم...م ليیخ

 ...کنم طنتیش باهات

 وآروم دیکش نییبغل لباسم رو پا پیحرفش زدم که چشمکي زد و ز نیبه ا لبخندي

 ....کرد دنیهاش رو روي لبام گذاشت و با لذت شروع به بوس لب

 شیرو به سمت چراغ خواب بردم و خاموشش کردم و منم با عشق همراه دستم

 **************************************** ....کردم

 چند ماه تونسته نیکه توي ا دوارمیرمان داوطلب عشق تموم شد ؛ ام زیعز ستاندو

 ....میکرده باش جادیلحظات خوبي رو براي شما ا میباش

 رمان رو دنبال نیو ا دیبودکه صبور بود زانیبه همه ي شمااا عز گرید ميیتقد نیا

 ..دیکرد

 ...کنمیمروزهاي خوب و خوشي رو براي شما آرزو  هیو دوستم مرض من

 زیعز ميیو كر يیسپاس فراوان از خانم آقا با

 انیپا

 


