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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

 به نام خدا                      

 انتها  یرمان عشق ب 

 ازفاطمه بامداد یگریاثرد

 

 شد  میآب یمهمون چشما شهیکه هم  ییشروع کرد به طعنه زدن به من واشکا  ییهرروز زن دا مثل

 کنه؟یسالش چراگورشو گم نم۱۸ گهید میوما بکش نیخرج ا دیبا یآخه تا ک -

 بفهمه   دیخودش با رونیبهش بگم بگم گمشو ب  یخانوم من چ -

   ییوزن دا ییدا  یحرف ها دنیشن  با

 هق زدم یبابا و مامان وبه قلبم فشردم با دلخور  عکس

   رمیمن بم  یچرا تو اون تصادف نذاشت دیمامان سنگدل چرا تنهام گذاشت معرفتیب  یبابا

ازم   ییودا  ییکه زندا یروز نی بمونم واسه همچکه من زنده  یمامان چرا خودتو روم انداخت  هان
 خسته باشن 

تولدم   نی که نحس تر یشمال تولد میتولدم قراربود بر ی برگرد بازم اون صحنه تصادف که برا ییبابا
  یدیچرا حقمو نم یشنو یخداااااا صدامو م شمیسال دارم مثل شمع آب م۵آخ که  میسالگ۱۳بود تولد 

 خدااااا  خواد یقمو ممرگ حقه من االن ح یگیمگه نم

http://www.romankade.com/
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کرده بود لباسامو برداشتمو باهق هق رفتم داخل حموم ودروقفل کردم رفتم جلو    سی بالشتمو خ  اشکام
بود موهامو  یمامان افتادم مامان چشماش آب ادیرنگ  چشمام  دنیچشمام قرمز شده بود باد نهیآ

بودم و   ردهبود نگاه کردم وهق زدم به خاطر بابا موهامو  کوتاه نک شیبود بابا عاشق بلند ییکه طال
 تا*" بود لخت لخت   شیاالن بلند

 مییبا یز ا یدن نیتو ا مییتوپر تنها دارا  کلیبا ه  ۱۶۶کمرنگم قدم  یو صورت  یقلوه ا یلبا دمیسف  پوست
  یفکر هی دی اتاقم با رفتم تو  رونیآروم شدم رفتم ب  نکهیبود و بس با هق هق خودمو شستم وبعد از ا

 بگردم دنبال کار   دیبکنم از فردا با

رفتم جلو  عیصبح شد سر۷ساعت که کردمیم دایکار پ  هی شدیم یکه چ  کردمی فکر م نیصبح به ا تا
که هردوتا تازانوم وبود   یقهوه ا هیو یمانتو مشک هیکه داشتم نگاه کردم  ییکمدم و به دوتا مانتو

  ردمساده سرم ک موی مشک یو روسر دمیپوش  میخ ی یوبرداشتم وبا شلوار ل میمانتو مشک شهیمثل هم
   ادین  رونی جمع کردم که ب  پسی موهام وباکل

 جلوم   دیپر شهیکه مثل هم رونی اتاق زدم ب از

 کجا -

 به سرم بخوره  ییهوا هی رونی ب  رمیم

ماساژ   ینه به جاش رفت یگفت  ریبگ  ادی یشگریبرو آرا رینگ پلمیچقدر گفتم د یکن  یولگرد یفقط بلد-
 میپول کالس داد یفقط الک  یخورد  یچه گه یگرفت ادی

و   یکه بگ ییهرجا رونینگاه کردم ورفتم طرف کفشمو پام کردم واز خونه زدم ب یاشک یچشما با
 توجه امو جلب کرد   یکه به مطب روانپزشک کردمیداشتم مغازه ها رو نگاه م هی گشتم اما کو کار با گر

 شهیکار استقبال م نیکه با ا ییاز جاها یکیکه   گفتیم مونیمرب ادمهی رفتمیکالس م  یوقت
 روانشناسان رفتم داخل 

 سالم کردم   یمنش به

 برم داخل   تونمیم

 د یوقت دار-
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 صحبت کنم سرشو تکون داد یمسئله کار هیدرباره  شونیاومدم با ا نه

 د یبفرمائ-

 داخل   رفتم

 مرد مسن بود  هی

 سالم

 د یسالم بفرمائ-

 رو بهش گفتم  نجایاومدن به ا لیبا دل  شغلمو

   رمیگ یداشتم باهتون تماس م یاگه کار دیشماره تماس بد هیباشه -

 رون ی امو دادم واومدم ب شماره

 رفتم خونه    یخستگ با

 یی دا شیرفتم پ شهیمثل هم میدعوت یمهمون  دمیفهم که

   امیمن ن شه یجونم م ییدا سالم

 زد  یلبخند

 گلم  یهرجور راحت-

 کنم یالتماست م ایشه خدا دای کار پ شهیم یعنی ایرفتم تو اتاقم خدا یمرس

 کردم  هیخودم گر یرفتن ومن به حال بدبخت   بالخره

قدم  هیبا گر رونی مثل هرروز ب کردیقلبمو له م ییزندا ینشد و طعنه ها  یخبر چیماه گذشت و ه  کی
ساده امو برداشتم   ای نوک یزنگ خورد حوصله نداشتم اصال اما دست بردار نبود گوش  میکه گوش زدمیم

 وجواب دادم 

   یسالم خانوم پنآه-
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 گفتم یلرزون یصدا با

  دیخودم هستم بفرمائ  بله

 هستم یق یمن دکتر  توف-

 ختم امرتون  گفتم بله شنا عیسر جانی ه با

   امطبیکارمهم باهات دارم ب هی-

 گفت   عیسر نمی باد یمنش دمیساعت رس میقطع کردم ورفتم طرف مطب و بالخره وبعد ن عیسر

 وقته منتظرتون هستن    یلیخ  دیبفرمائ-

 سالم کردم  یلرزون یداخل با صدا رفتم

پرخاشگر   یلی ساله اشه خ۲۸استاد دانشگاه که  هی خوادیجرئت م کمی گمیکه م یزیچ  نیا نیسالم بش-
 دانشگاه تهران   یاستاد معمار یف یبه نام رهام شر

 آرامش بخش   یل یکه ماساژ خ یدونیم

  یاگه قبول کن شهیم  یبد عصب یل یحرف خ  نیکه با کوچکتر یخشن و عصب  یپسر به حد نیا یول
 چیکه ه دمیمن بهت تعهد م   تیمن خانواده اش آلمانن اما از نظر ا دهیموندن هم م یبهت جا برا
 هیخب نظرت چ   کنهینم یاسواستفاده

 کنم یترس لب زدم قبول م  با

 خوبه ونیمل ۵ یحقوقت ماه-

 سرتکون دادم  یخوشحال با

 ی ایکه بهش بگم تو قراره ب می باهم بر ای خب پس ب-

   میرنگش شد یلندکروزمشک  نی دادم وباهم سوار ماش سرتکون

 کرد وحرکت
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 ی مشک  یعمارت با سنگ ها هیکاخ  ایخونه ست   نیشد ا یباورم نم  میدیرب رس هی بعد

 داره   یتیانتخاب رنگش معلومه چه شخص از

بود وبه   اطیح  یمجنون تنها درختا دیب  یخوشگل درختها اطشیچقدر ح ییوا میوارد خونه شد باهم
 استخر وسطش  

  زی داشتم خونه ارو آنال کردیبود آدم خوف  م  یپرده  ها مشک  یخونه حت ل یداخل کل وسا میرفت
 بود  اهیکل  خونه س یچرم مشک  یمخمل مشک یمباال کردمیم

 پسرتوجه امو جلب کرد  هیخشن  یصدا

  دیسالم دکتر خوش اومد -

پوست   یمشک  یچشما یموهاش مشک کنهیچه قدر اخمو آدم سکته م یییبرگشتم طرفش وا عیسر
 ازش  دمیترس یازش م  یلیبود اما خ  یلیخ  تشیجذاب ییبا یز  یقلوه ا یبرنزه لبا

 تموم شد سالم  دزدنتونیاگه د-

 شدم   آب

 د یبفرمائ-

 کرد ی کردم با ترس نشستم دکتر بهم نگاه م یگفت که قالب ته   یانقدر جد نارویا همه

 همون ماساژور هستن   شونیخب دکتر ا-

 د یخواب ندار  یمشکل جا دیالبته   شما گفت کنهیم  یزندگ نجا یبه بعد ا نیبله ازا-

 خانوادش   ستین  یبله مشکل-

 اونا کم شه  ی از سربار خوادی م کنهیم  یزندگ   شییپدرومادرش فوت کردن وبا دا-

 دمیدادش از جام پر  یبا حرفاش که با صدا ختی ر یگوله گوله م اشکام
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  یعزا گرفت  ینجوریکه ا یهانننننن خب اونا مردن  تو که نمرد یکن یم هیگر ینجوریا یچته واسه چ-
 جمع کن خودتو  

 که داددوم وکه زد روح ازتنم خارج شد  کردمی از حدقه در اومده نگاش م یباچشما

 ییییییییی د یفهم-

 بغض وترس سرتکون دادم  با

 گفت   یخوبه ا که

 نجا یا ای جمع کن از فردا ب لتو یخب پس برو وسا-

 رو گذاشت کنارم  یساله ا هیدادم که دکتر قرداد  سرتکون

 امضاکن -

 امضا کردن  یف ی شر یآقا-

 امضا کردم  عیسر

 دنبالت راننده امو آدرس خونتون وبگو  فرستمیم یای خب پس از فردا م-

 کرد ادداشتیگفتم که با اخم  عیسر

  کیشتم همش چهارتا توندکتر منو رسوند ورفت رفتم داخل اتاقم و کوله امو بردا میدکتر برگشت با
برداشتم عکس   مویروسر ویبا شلوار جذب دوتا شال مشک ینفت یآب یقهوه ا یسورمه ا یداشتم مشک

 یی زن دا شیبابا مامان برداشتم ورفتم پ

 ییدا زن

 هانن باز چه مرگته -

 برگشت طرفم یبرم با خوشحال خوامیبگم م اومدم

 ی کجا ک-
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  دنیموندن هم م یکار کنم اونجا بهم جاخونه  هیبغض گفتم فردا قراره تو  با

 خداروشکر باشه برو  -

  خوندی خوشحال شد دخترشون که خارج داشت درس م ییاز زن دا شتریب  دیفهم  یوقت ییدا

 کردم ی ارزش بودنم فکر م یبه ب نیغمگ

 بغلم کرد  ییدا دیرس  یلحظه خدافظ  بالخره

 یی دا یموفق باش -

دنبالم  یف یکه از طرف شر یآمده ا یب  نی باهام دست داد ومن سوار ماش ییجون زندا ییدا یمرس
 فرستاده بود شدم وبا هق هق دست تکون دادم 

  ستمیخودم وا یروپا  دیشد حاال با تموم

با ترس    کنهی که آدم سکته م یو انقدر عصب   نهیبیم لمینشسته وداره ف دمیرفتم داخل که د میدیرس
 گوشم  ری خوابوند ز  یاومد طرفم با کمال ناباورسالم کردم که از جاش پاشد و

 نم یبی م لمیدارم ف ین یبی احمق مگه نم -

 وسط یا یقاشق نشسته م مثل

آروم   یلیخ  یاراده روون بود بادستام پاک کردم وبا صدا یاشکامو که ب شیلیس یگذاشتم جا دستمو
 گفتم

 مزاحم باشم  خواستمینم خوامیمعذرت م  د یببخش

 درهم بهم زل زد  یاخما با

 داد گفت  با

 نشونش بده    یاتاق پنآه ای ب نیشه -
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مگه من  ختی اتاق اشکام ر دنیاتاق درو  که باز کردم باد هیاومد ومنو برد طرف  زهی م زیخانوم ر هی
  سیسرو یمشک یواریکاغذد   یاتاق بزرگ با تخت ومبل و پرده حت هی یمشک یمردم که همه چ

 داشت 

 نهار   دیتاق بفرمائ ا ضی خب خانوم بعد تعو-

 ندارم  ل ی دادم من م سرتکون

 اما خانوم -

 نه هلنا اسمم   خانوم

 ا ی هلنا جان ب-

 نه

 رفت   یبا ناراحت 

 کنم یعوض کردم بعد از ظهر کارم و شروع م  لباسامو

 که زد سنگ کوب کردم  یکرده بودم که با داد هیسوخت انقدر گر یم چشمام

   رونی ب  ایگمشو ب یهلناااااااپناه ادیغلط کرده وقت نهارنم -

   ختی اشکام ر رگوشمیخوابوند ز گهید یکیبا خشم اومد سمتم و دمیکه د  رونی استرس رفتم ب با

 شد بهم رهی با اخم خ که

   زی سرم ایب-

 باشه تکون دادم که رفت   یبه معن  سرمو

قاشق و که خوردم   نیکباب گوشت برداشتم اول کهی و چندتا ت ختمیبرنج ر کمی زی بغض نشستم سر م با
قاشق سنگ شد وموند تو   نیانگار قلبم چندتا ترک برداشت بغضمو با خوردن دوغ فرو خوردم دوم 

شدم   لندو قاشق رها کردم از جام ب  اوردمیطاقت ن گهید  یگلوم اما باز ادامه دادم اما سر قاشق پنجم
 د یکه دوباره دادکش
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 غذاتو بخور  نیبش-

   کنمیکارم و شروع م  امیبخوابم بعد م کمی  رمیشدم ممنون م ری س تونمینم

 دنیبا د دارشدم یدر ب یتکون داد ومن رفتم تو اتاق به زور قرص آرامبخش خوابم برد باصدا سرشو
 ساعت زدم تو سرم  

   دیبفرمائ 

 خانوم آقا منتظرتونن  -

 خشکوخشنش لب زد  یسمت اتاقش درو زدم که باصدابرداشتم ورفتم   مویروسر عیاالن سر امیم باشه

 تو   ایب-

 داخل  رفتم

 بود دهیبا ترس رفتم کنارش که به پشت دراز کش  دنی*"قلبم بوم بوم شروع کرد به کوب  دنشیباد

حوصله   شهیبهم فهموند که حالش خوب و داره آروم م  قشیعم ینفس ها یساعت صدا  می*" بعد ن
 شروع کردم به خوندن  نیم سر رفت به خاطر هم 

بدونه واسه اون که قلب  خوامی واون خوابه نم  سمینو یهست تو قلبم که هرشب واسه اون م یکی
پراز   سی نامه که خ هی وونهیدل د نیخودکار دوباره شده همدم  ا هیکاغذ هیتاب و  یهمه ب نیمن ا

سکوتم اخم   دنیساکت شدم که با د ع یخواستم ادامه بدم که برگشت سر خونهیاونو نم  یاشک وکس 
 د کر

 ادامه بده-

 خدا  یییوا  ییییچ

منظمش بهم فهموند که  ینفسا قهیبعد پنج د زدیکردم به خوندن چشماش وبستو لبخند م شروع
 دستامو شستم ورفتم رفتم تو اتاقم  رونیاز جام بلند شدم واز اتاق زدم ب  دهیخواب
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  دمیکه رهام و با صورت قرمز د دمیپرت شدن در پر یبابا مامان تنگ شده بود با صدا یلم براد چقدر
 داد یگرفت باال ودستشوگذاشت رو گلوم و فشار م قهیاومد سمتم ومنو وتو از 

 گفت یو م دادیاما نگار براش مهم نبود چون فقط فشاز م زدمیدستو پا م شدمیخفه م داشتم

هاننننننننن انقدر بلند داد زد که حس کردم کر شدم   یبا اجازه ک  رونیب یاز تو اتاقم اومد یواسه چ -
وهمچنان فشار   کردیشدم که با تعجب نگام م  رهی به زنده بودن نداشتم با لبخند بهش خ یدیام گهید
 کنه یداره برام م یمحبت یچ دونستینم دادگلومویم

 شد   کیبسته شدوهمه جا تار چشمام

 شتونیپ  امیدارم م  یمامان ییشکرت بابا ایخدا

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

   سی رهام کنارم وصورتش خ دمیحس سوزش دستم چشمامو باز کردم که د  با

 لب زدم  آروم

 آقا  دیخوب

 دم ینش وشن گرد یکه صدا دیسرش چرخ یصدام جور با

 شد  رهی قرمز بهم خ یچشما با

 خوابوند تو گوشم    یکی

 یییی دیفهم یباش   هوشی چندروز ب  کی فشار کوچ هیکه با  یباش  فیانقدر ضع دینبا  یوزدم تا بدون نیا-

 کتک خوردم  هیدوباره  دارنشدمیب هنوز

 کنه ی دردم یل یدادم دستمو گذاشتم رو گلوم آخ خ  سرتکون

  یدرددار هیچ-

 ی لیخ  آرههههه



 انتها   ی عشق ب 

12 
 

 برات  ارنی حوله گرم ب  گمیاالن م-

 با حوله اومد حوله آرو گرفت و گذاشت رو گلوم    نیشه

 سرکارت   یایبعدازظهر م-

  خوادیماساژ م نیطاقت ندارم ازجام پاشم بعدا یتکون دادم من حت یسرشو با درموندگ  رحمی ب چقدر

 بود خودمو رسوندم  به تختش و مشغول شدم یباهربدبخت 

 بخون برام  -

 کردم به خوندن آهنگ بهزاد پگس   شروع

 عاشق  دهیعطروبرات خر نیازاون فاصله اون که ا یدیم  یخوب یبو چه

 که دستمو گرفت  خوندمیم ینجوریهم

 سرم وماساژ بده  -

 موهاش بردم آروم مشغول نوازش شدم    یال دستمو

 دارشمیتا ب یستیم یها وا  یری خوابم که برد  نم-

 باشه 

 خوبه -

 شدم  هیمنم آروم مشغول گر دنش یخواب  با

 نیکنم واسه هم دارشیب ومدیبرداشتم دلم نم  ویاپلش گوش یرفتم طرف گوش  یگوش  یبا صدا نکهیا تا
 جواب دادم

 بله

 د یپسر به گوشم رس هی یصدا
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 به به سالم خانوم خانوما شما -

 هستم یف یشر یمن از خدمه آقا  سالم

 ی خودت چطور  یخب خانوم سیُاه -

قطع   ستی ن  یاگه امر دیکه تماس گرفت دمیبهشون اطالع م  دارشدنیخوابن ب   یف یشر یآقا د یببخش
 کنم

 ن یاسم من شاه یراست  یخودت چطور الیخ یرهام ب-

    خدانگهدار

م که باال  با ترس به رها نی خواستم بذارم سر جاش که پرت شدن رو زم ویکردم پسره الدنگ گوش قطع
 شدم   رهی سرم بود خ

   یدست زد موی گوش یبه چه اجازه ا-

 چونه لرزون گفتم  با

 به خدا  نیهم ی نش  داریخواستم ب یم

 شعور  ی ب یُگه خورد-

 د یببخش

 شدم با پاش زد تو معده ام رهی سوختن دلم به عاملش خ با

 زد  شتری از درد گفتم که ب یآخ

 کمکم کن   ایبودم خدا  ومدهین  نجایا  چوقتی تموم لباسم پرخون بود کاش ه گهید

سبز   یچشما  دیپوست سف  یقهوه ا  یپسر با موها هی رو بزنه که در باز شد و یضربه بعد  خواست
 اومد و با داد گفت 

   شینزن نامرد کشت-
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 طرفم بغلم کرد دستشو برد  تو موهام  اومد

 خون داد زد  دنید با

 شکسته سرش  نیحس  ای-

 یخورد یگه چه

 پشت تلفن هاننن یخورد یتو چه گه  نیشاه  

 کرده بود هاننن    کارتیدلت اومد مگه چ شیبه توچه چرا زد -

 بغل کرد رو تخت گذاشت   منو

 ع یزنگ بزن دکتر سر-

 کرد و رفت    یچی سرمو باند پ دکتر

 سرم  آخ

 کنه   یدرد م ی لیجانم جانم سرت خ-

  اهوممممم

 دستت بشکنه رهام -

 کرد ی فقط نگام م رهام

 استراحت کنه   کمیبذار   رونی برو ب-

 گرفتم که زل ز عیبره  دستشو سر دینه  رهام نبا یییوا

 تو چشمام با چشمام  ازش خواستم نره اما رفت!!!!! د

 آدم سنگدل اشکام روون شد  نیا چقدر

 گلم  یکن یم هیچرا گر-
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 دروغ گفتم به

  ترسمیم

سگ   نیوبه ا یخوب نیدختر به ا هیخره که  یقیبزنتت پسرا االغ آخه مگه توف ذارمینترس نم-
 داده  شنهادیپ

 با تعجب نگاش  کردم که پشت دستمو نوازش کرد   دونهیکارمنو م  یعنی یییچ

   دونمیهم داره م یخوشگل یخانوم کوچولو ماساژور قهار والبته صدا دونمیم-

 بغض کردم   باز

 تند  دستمو بوس کرد که

 بغض نکن دردتوسرم  -

   کنمی من گناه م یعنی

خب  گهید یاالغ نیدکتر به آدم محرم خب تو هم پزشک ا گنیم یدینه خانوم کوچولو مگه نشن-
 حاالم استراحت کن 

 رون ی دادم که ازاتاق رفت ب سرتکون

 ماه بعد  پنج

به  نهیمختلف نوش جون کردم تو آ یکتک به بهانه ها هیوهرروز   نجایکه اومدم ا شهیم یماه پنج
 خودم نگاه کردم گوشه لبم پاره شده بود 

 کرد  یازم خواستگار نی شاه نکهیفقط واسه ا یچ واسه

 شدم  ره ی شدن در اتاقم به قامت چهارشونش خ باباز

 نگفتم  یچ چیه و
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که بابامامان باال   یسک  ستی رتونی تقص  یشده *" تو که خوب با عشوه هات دوست منو رام کرد یچ-
  گهید شهی م نیسرش نباشه هم

 دم یشکستن غروروقلبمو شن یجمله صدا نیا دنیشن  با

 گهیجلوش از همون شب که سرمو شکوند د ختمیری اشک نم گهیبه من گفت *"د نیمن ا یخدا
 نکردم بغضم نکردم  هیجلوش گر

  ی پوش یدختر سالم لباس م هیخونه ومثل  یتوکارا  یکنی کمک م نیبه شه یریدارم م  یامشب مهمون-
 مهمونم کرد  دهیکش هیترشدو  یبهش زدم که عصب  یپوزخند

زد تو دلم که ازدرد احساس کردم نفسم    یشد مشت محکم  یزل زدم بهش که انگار بدتر عصب فقط
 باز نگاش کردم که کمربندشو درآورد شروع کرد به زدن  یعاد یل یرفت اما خ

 تاقم پرشد زد که خون کف ا  انقدر

 گفت   یبلند یباصدا

 ورفت  یبخور خوادیدلت م یهرگروه  یساعت فرصت دار میتا ن  نیشه  شی پ یری م عیسر-

 طاقت ندارم   گهید  یشنوینابودشد نابود!!!!!!خدا صدامو  م قلبم

 یوروسر یبا شلوار جذب مشک   یمشک  ک یبود رفتم حموم و خودمو شستم و تون یهر سخت  با
 گهیزدم د یرژ بادمجون  هیسرکردم  به خودم نگاه کردم لبم کبود شده بود زخمش به اجبار  مویمشک

 معلوم نبود زخمش  

  ن یشه شیدو رفتم پ  با

 اشکاش روون شد دنمیجون باد  نیکنم شه کاریچ

 ی ریچرا نم  یشیشکنجه م  یدختر تودار-

 ندارم   ییجا نکهیخوردم واسه ا بغضمو

 کنم؟    کاری چ خب
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 کن  نیو تزئ برو غذاهار-

  یپختن بلد کیمن بگو ک به

 آره

 خوشگل هم درست کن   کیک هیپس -

  یشکالت کی قالب قلبو برداشتم و پودر ک  کیکردن غذاها بعد رفتم سراغ ک نیشروع کردم به تزئ چشم
رب برش داشتم از قالب درش   هیتو ظرف گذاشتم تو فر بعد   ختمیمخلوط کردم و بعد ر کیوبامواد ک

خوشگل    یلیخ  یطرف توت فرنگ هیطرفش و گردو زدم  هیکلشو پوشوندم و  یآوردم با خامه شکالت
 دمیشن  نوی شه یکه صدا ختمی ر ای عسل رو گردوها وتوت فرنگ کمیشد 

 خدا چقدر خوب شد یوا-

 کنم  کاریچ گهید خب

 ژله درست کن -

   باشه

 گهیوچندتا د خچالیگذاشتم تو  ختمی ب  گل برداشتم و تو ظرف رقال هیکردم و  یقاط  یوبابستن  ژله
 هم درست کردم  

 کردم و تمام  نشییو گردو پودر شده تز یماه  لیدرست کردم وبا پاست ایژله به شکل در هی

 ن یازا نمیا خب

  گهید

 ها   وهیم-

 جون  نی دارم شه ینظر هی من

 ی چ-
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 چطوره؟  میهم بذار یخور وهی ظرف م  هی میدرست کرده و آماده کن وهیم یدست شی چندتا پ گمیم

 ی عال  -

کردم و تو   نیی تز  ییبای همه آرو به ز  یموز توت فرنگ بیس  یویکردم به درست کردن پرتغال و ک شروع
   خچالیوگذاشتم گذاشتم تو   دمی و بعدروش سلفن کش  دمیچ ی دست شیهرپ

 دمیهم چ وهیظرف م هی

 لباس وبپوش   نیخب االن ا-

 کدوم 

  نیا-

   یبا دامن کوتاه شطرنج یسورمها  یبلوز کراوات هی

 موهات بلنده   یبدون ساپورت بپوش راست-

 آره

 ال که تو اتاقت گذاشتم باز بذار  هیخوبه پس همه ارو شونه کن وبا -

  چشم

 ادیم رونی کنم پام ب کاریتنم کبود چ ایخدا دمیتو اتاق لباس هارو پوش رفتم

   ایلحظه ب هیانوم خ  نیشه

 جانم -

 کمربند کبودشده  یجا پاهام

 توصورتش   زد

 ی اجازه بده با ساپورت بپوش گمیبه آقا م رمی دردتوسرم من م-
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 ی مرس

 رب اومد هی بعد

 باساپورت کلفت بپوش -

 وباتل به عقب فرستادمشون   دمیموهامو برس کش دمیپوش یساپورت کلفت مشک چشم

 رون یکردم ورفتم ب دیوتمد رژم

 خوند  یا هیآ دنمیباد  نیشه

 ا یخوشگل  یلیخ  یچشم نخور-

 ی مرس

زد که سرمو انداختم   یچشمک دنمیباد   نیوبردم شاه کیشربت برد منم ک  نیمهمونا اومدن شه بالخره
   نییپا

 اووووو پسرا منو ترسوند  یگذاشتم که صدا زی وروم کیک

 ی پخت  یک یک  یجون چ  نیشه ولیا-

 کار دخترم -

   نمشیب ینم  یک-

 هلنا  -

 خانوم   نیآفر-

 ممنون

 نگاه کردن که رهام جلو همونا پاشد اومد طرفم یهارو بردم که پسرا با لبخند چندش وهیم بااجازه

 شن روت  رهینه که خ ادی خوشت م هیچ-
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 گوه ها نخور  نیتو خونه من از ا  یواست ول  هیعاد یپدر مادر ی*"ب هیتو خب

 شدن  رهیدوستاش با اخم به رهام خ یگفت همه  یییچ

 مشروبش وشکوندمش وگذاشتم روشاهرگ گردنم یرفتم طرف جا تونمینم گهید

 زدم   غیج  هیگر با

 با ترس داد زد نیبه همشون نگاه کردم شاه ستمیفقط پدرمادرم منو تنها گذاشتن من هرزه ن من

 دلم توروخدا بذار کنار  زی گه خورد اونو بذار کنار خطرداره عز -

  نهههه

 چرا یپنج ماه همش آزارم داد نیتو ا چرا

 کرد ی نگام م دهیرهام با صورت رنگ پر کنمی امشب تمومش م نی هم یتو خدا ندار مگه

 ناراحت نشو*" نیبش هیچ

  نیو بعد فواره خون شاه دیرو گردنم سوزش شد دمیآرو محکم کش شهیش دمیبر گهیو بابا د مامان
   ادیخواست ب 

 جلو 

 جلو  ادین  چکسیزدم بمون سرجات تا فرونکردم تو قلبم ه   غیج

 شهیداد زد توروخدا االن حالت بد م هیبا گر نیشاه

 رو گردنم برداشتم وبردم سمت قلبم که رهام داد زد از

 نکن نکن غلط کردم نکن   -

م با  طرف  د ییکه داشتم فرو کردم تو قلبم افتادم که رهام دو ییروین  نیبا آخر رفت یم ی اهیس چشمام
 زدم  غیج  شدیکه از گلوم خارج م ییصدا  نیآخر

 من به
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 بغلم کرد نی *"من شاه ینشو مگه مگه نگفت کینزد

 ار ی حرف نزن توروخدا طاقت ب-

 وگرفتم   ن یشاه دست

شده باحرف هم آرومم خون باال آوردم رو لباساش که زد تو    یمدت حت نیتوا نکهیا نکهیبابت ا یمرس
 سرش  

 حرف نزن د احمق زنگ بزن اورژانس  -

   چوقتی نبودم ه یفقط فقط سرفه وخون بدون که من دختر بد نی شاه  یمرس یکرد     

 بسته شدو داد رهام که گفت  چشمام

 دم یبود که شن  یزیچ  نیغلط کردم آخر خداااااااااا

 تمام   و

 ☆رهام☆

   یل یآروم بودم خ یلیخ   خوندیو آروم م دادیکه هلنا اومد و ماساژم م یوقت از

وهرروز با کتک  زدنش قصد داشتم   دهیم  رمییدختر کوچولو داره تغ هیقبول کنم که  خواستمینم اما
که اون لباس فرم تنش بود دلم براش ضعف رفت اما   دنشینداره امشب باد یریبهش بفهمونم که تاث

 نگاربار بهش گفتم*" ا نیدوم یکردن داغ کردم وبهش گفتم *"امروز برا فیها ازش تعر  بچه یوقت
  یعن یبست   خی که کرد احساس کردم خون تو رگام  ی*"با کار یدنینوش یخوردشد که رفت سمت جا

 کردم  یخدا من چه غلط  یو تموم کنه وا شی زندگ  خواستیانقدر حرفم بد بود که م

خواست بره طرفش که    نینداشت وشاهرگشو زد شاه یا دهیکرد آرومش کنه اما فا  یسع نیشاه
چه  دمیفهم  یواقع یکه کرد به معنا یکه با کار کردمی تو قلبش داشتم سکته م کنهی کرد فروم دیتهد
 خوردم   یگه

 اومد قهیبغلش کرد ودادزد که به خودم اومدم زنگ زدم اورژانس بعد پنج دق نیشاه
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  یل ینجاتش بده اون خ  ایخدا گفتیتو سرش وم زدیکه م دمید ونیو گر نیکه شاه نمارستایب رفتم
 جوون  

 امو گرفت   قه یاومد طرفم  دنمیباد

  کشمتیخدا م  یبه خداوند  رمیگ یخودم حکم اعدام تو م ادی سرش ب ییبال هیاگه   کشمتی به خدا م-
احتمال زنده موندنش   گنیم گهی م یچ یدون یم  رمیگیخودم حکم اعدام تو م ادی سرش ب ییبال هیاگه 

خواهر   هیو داشتم که  یداره احساس کس ازین  یحام هیحس کردم به  دمشیکه د  یدرصد  ازوقت ۱۰
   کشمتیخودم م ادی سرش ب ییبال هیاگه  کشمتیخدا م  یداشتم که گمش کردم به خداوند چولوکو

 اومد   دکتر

  یزیتا اومدم چ دیکدومتون از بستگانش دیبرگه آرو امضا کن  نیای ب میخداروشکر بهش خون وصل کرد-
 بگم محسن گفت  

 من برادرشم  -

ساعت شده بود   شی بود بردنش اتاق عمل ش  دهیجون آوردنش چقدر مظلوم خواب  یکردو هلنا ب امضا
 طرف دکتر   دییدو نی رب گذشت که دکتر اومد شاه هیازش نبود  یو هنوز خبر

   ارهیدووم ن نکهیا ای ادی داره که بهوش ب یبه بدن خودش بستگ نیا بود اما  زیآم  تیعمل موفق -
 توکلتون به خدا  

عکس پدرمادرش قلبم فشرده  دن یطاقت ندارم که اونجا بمونم رفتم خونه رفتم تو اتاقش باد گهید
بگذره من   شیمن باعث شدم از زندگ اینسبت دادم خدا یکردم من بهش چ   کاری شد من باهاش چ

 لعنت  به من  

 دم یکرد بالشتش وبغل گرفتم وخواب قیعطر تنش آرامش بهم تزر یبو دمیدراز کش  روتختش

 ☆رهام☆

   هوشیهفتس که تو کما ب  هیامروز که بگذره  مارستانیب رفتمی م هرروز



 انتها   ی عشق ب 

23 
 

 نیحاضرم جلو همه پاش و ببوسم به خودت قسم که ا ادی فقط بهوش ب کنمی من خواهش م یخدا
 کنم یکارو م 

 دنیاتفاقام  اشکام پاک کردم با د نیصورت به رنگ گچش قلبم درد گرفت من باعث ا دنید با
   نجاستیا دمیمدت هرلحظه که اومدم د نیبود تعجب کردم تو ا  دهیکه صورت و لباساش ژول نیشاه

 بودم دهیاون بودم وروتخت خواب  یدا خواستم کاش من جانگام کرد که از خ یجور دیمنو د تا

با ورود به  نمیروز وحال بب  نیکه سرش آوردم وتوا ییهرروز زود برگشتم چون طاقت نداشتم بال مثل
خونه چون به   امیب  عتریهرچه سر  خواستیپنج ماه بود که دلم م ادمهیخونه با غم به خونه نگاه کردم 

  همن تاز ای ببخش وبرش گردون کنارم خدا ایخدا دادیدست م بهم   یبی آرامش عج  دنشیمحض د
از عذاب وجدان رفتم طرف    رم یمی کنم اگه برنگرده من م  کاری درد چ نیکردم حاال با ا یم رییداشتم تغ

 روز ازش عکس گرفتم  هیکه بفهمه  نیبدون ا میگوش

 غلط کردم   ایبود خدا رهی ساکت نشسته بود وبه آسمون خ یلیخ

••••••••••••••••• 

 ماه بعد سه

 ☆ هلنا☆

هاننن   یچرا پسم زد ایاومد خدا ادمی یهمه چ تمیموقع دنیباد دارشدمیقلبم ب هیتو ناح یادی بادردز
 چرا 

مانتو  دمیلباسا کجا برم رفتم طرف کمد که د نیبا ا ایاز جام پاشدم لباسام کجاست خدا عیسر
 دنیباد  رونی بود تنم کردم آروم رفتم ب یاهربدبخت هست خداروشکر کردم و لباساموب میشلوارمشک 

  یل یپدر مادرش حفظش کن خواب بود خ یبرا ایپسر مرد بود خدا نیاشکام روون شد چقدر ا نیشاه
   رونی زدم ب مارستانیاز ب  یعاد  یلیازکنارش ردشدم و خ ومآر

به   دیبا ی شناسنامه ومدارکم چ  یآره ول ییبرم خونه دا دیکنم با کاری چ یپول  چیحاال بدون ه ایخدا
 از اون نامرد  رهی بگم بره بگ ییدا

  ییدربست گرفتم ورفتم خونه دا هی
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 نگام کرد  یمن با نگران دنیدرو باز کرد باد ییزنگ خونه آرو زدم که دا دمیاالن پول وم دیصبر کن آقا

 ی کن یوحساب م  نیپول ماش ییدا

 داخل به دروغ گفتم  میرفت رفت نیو حساب کردو ماش پول

برم توروخدا برو ازش حقوق  ذارهیصاحب کارم نم   نیا یکردم ول  دایکار فوق العادت پ هی یییدا
 ازت اگه سراغ منو گرفت بگو رفت فقط بگو رفت  ری ومدارکمو بگ

 ی چرا انقدر الغرشد ییباشه دا-

 فقط برو  خوبم

 ☆رهام☆

 طرف اف اف   دمییزنگ خونه دو  یصدا با

 نکنه رفت نه نه امکان نداره   یزدم تو سرم وا  نیشاه دنیباد

   نجاستیرهام ا-

 ؟؟؟  یک

 هلنا -

 بهوش اومده   مگه

 آره -

 توسرش    دیکوب ستین   نجایا نه

 کجا رفته  ی عن یبدبخت شروع کردم به زدن خودم  مثل

 نکنن   تشیاذ ایخدا

باز کردم اومد  دیبا ترد یا بهیمرد غر دنیباداف اف منو به وجد آورد   یساعت بعد دوباره صدا هی
 داخل
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 د یکارداشت یبا ک  بله

 کرد یکار م  نجایا یسالم هلنا پناه-

 رفت  نفسم

  بله

 والبته حقوقش   دیمدارکشو بد-

 کجاست؟؟ 

 رفت -

 کجا کجا رفت   ختیر یهر دلم

 رفت  -

 مدارکو وحقوق شو دادم که مرده رفت  هیتو سرمون با گر می محکم زد نیشاه منو

 امو گرفت   قهی نیشاه

 آدم  گنیآخه به توهم م یفی چرا انقدر کث-

 بود  یک  نیبه نظرت ا نیشاه

 دونم یچم-

 دنبالش   میورفت  دمییدنبالش با اخم سرتکون داد ودو میبر ایب

شکرت   ایخدا  زدیتند تند م   یاونم سر پا قلبم از خوشحال دنشیخونه کوچولو در زد که با د هیتو  رفت
  شیی پس اومده خونه دا

   شییاون دا نیشاه

 ولش کن  -
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 من تازه بهش عادت کردم  تونمیمن نم نیشاه

 کما  شیسه ماه فرستاد نی به خاطر هم-

  توروخدا

سرانگشتت  یحت گهید کباریاگه  یول میشد الشیخیچند وقت بگذره تا حس کنه ب  هی دیاالن نه با-
 کشمت ی کتک زدنش بخوره بهش به قرآن م یبرا

 گم فقط برگرده   یاز کل بهش کمتر نم  گهیتکون دادم من اگه برگرده د سرمو

 ☆ هلنا☆

رهن   ایخونه اجاره    هیگفتن قصد داشتم  ینم   یزیبهم چ گهیبودم و د ییهفته بود که خونه دا هی
   یجا برم کارگر هیکنم تا بتونم 

 حقوق پنج ماهم بود   ونیلیم ۲۵

 صدام زد  ییکه زن دا کردمی و چک کردم داشتم موهامو جمع م حقوقم

 ا یهلنا ب -

 یی زن دا جان

 صدام کرد،  ییگرفت خواستم برگردم که دا یدیکه رو مبل نشسته بودن قلبم درد شد  ییکسا دنید با

 کارت دارن  نی بش  ایهلنا بابا جان ب  -

   ییاجباروبغض نشستم کنار دا به

 بهم زد  یلبخند آرامش بخش نیهشا

 تو گوشم صداش  اکو شد *"... ینفر بعد  دنیجواب لبخندشو دادم اما باد منم

 زدم نههههههههههه   غی گذاشتم رو سرم و ج دستمو

 صدام کرد،  یبا نگران  ییدا
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 با بغض لب زدم آره   یهلنا خوب -

 نگاش نکنم   گهیکردم د یسع

 صداش لرز به تنم انداخت   که

 دوباره برگرده سر کارش سرمو به شدت تکون دادم  یول کنمیقبول م یتیبا هرشرط ومز  دیبگ  یهرچ-

  نه

 شه  شتری حقوقش ب دیخب با-

 هشت ماه  نیبارسربزنه نه مثل ا هیبهمون هرچندوقت  ادی ب دیاجازه بد و

 چشم چشم قبول-

  لتو یدخترم جمع کن وسا ستی ن یپس مشکل -

 لحظه هم برگردم   هی یحت خوادیدلم نم گهیمن د ایخدا

چمدونمو ازم گرفت  و   عیسر نیجمع کردم رفتم دم در که شاه  المویوسا هیبغض بلند شدم وبا گر با
 وباز کرد برام سوار شدم  نیعذابم درماش   یبان

   یآج یهلنا خوب-

 شدم   رهی خ  نیشاه به

 ستمی اصال خوب ن نه

 ی *" بزن ییایح  یدنبالم هانن که باز بهم انگ ب  یرهام گفتم چرا اومد روبه

*"* 

 نگو گه خوردم گه خوردم غلط کردم ببخش -

 بگه گه خوردم    نداختیهمه آرو به گه خوردن م شهیکه هم شدینم  باورم
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 نگفتم   یزیچ

 خونه دوباره اشکام روون شد  دنیباد میدیرس

 من که گفتم گه خوردم غلط هم کردم  دارویاون مروار زی نر-

 که زد تو سرش  هیگر ری بودن همه جا بلند زدم ز یمشک دنیداخل باد میرفت باهم

 با خودت  ینجورینکن نکن ا-

 زندان  هیشب  ترسمیم  یمشک یرو دوست دوست ندارم همه چ نجایجا ا نیا

 اومد طرفم  ترسمیم

 کنارم و بغلم کرد نشست

 گهیباشه فقط د یهرجور که تو دوست دار کنمینترس عوضش م یواتو بخ ی باشه آروم باش هرچ-
 نکن  هیگر

 زل زدم بهش  یناراحت با

 نگام نکن دردت توسر م باشه  ینجوریا-

 دم یرفتم تو اتاقم وخواب  دمیفهم یدادم اصال فازش ونم  سرتکون

 رون ی ورفتم از اتاق ب دمیپوش  میسورمه ا کینگرانشم از جام پاشدم تون  گفتی که م نیشاه یصدا با

   دنیکش یق یهردوتاشون نفس عم دنمید با

 اومد طرفم نیشاه

 به بعد خونه من  نیاز ا  می بر  ایب یخوای م یآبج -

 بود که بهم گفت ...*" یهمون نیبود نگاه کردم ا دهیرهام که رنگش پر به

ه زدن تو سرش انقدر  حرفم رهام شروع کرد ب  نی*"آره با ا یبهم بگ نیبغض گفتم که تو هم مثل ا با
 طرفش   دمیی دو شکنهیکه حس کردم االن م زدی محکم م
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 گرفتم  دستاشو

 لب زد  هیبسه با گر بسه

 کردم توببخش  تی منو من خر  یکنم که ببخش  کاریچ-

 لرزون نگاش کردم  یلبا با

 دم یبخش

 باشه   نیخب پس نرو خونه شاه-

   باشه

 با لبخند نگام کرد نیشاه

  شمیپ  یاینم  یعنی-

 یداداش نه

 گلم  یآج یباشه هر جور راحت -

 شدم    رهیرهام خ به

 ی دیم رییدکور  خونه آرو تغ یگفت

 سرتکون داد  یخوشحال با

 بله گفتم سر حرفمم هستم-

 همشم  گل رز   میگل بکار ی کل دیبا میکنی شروع م  اطی پس اول از ح خب

 داد  سرتکون

   کنهی بهم کمک م یک

  کنمی خودم بهت کمک م-
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 تعجب نگاش کردم   با

   ادیبهم نم  هیچ-

 جواب دادم صادقانه

 کنمیباهات کار نم ترسمیمن م ییاخمو یل یتو خ نه

  ینشم حاال چ یعصب گهیاخمو نباشم ود دمیقول م-

 باشه قبول ینجوریاگه ا خب

 منم هستم-

 خوبه 

   دیریبگ یالزم واسه گل کار لیوسا دیبر پس

 گمیم  نیاالن به شوهر شه-

   رهیبگ

 آورد آقا رحمت  دیقرمز سف یرنگارنگ رز صورت یساعت گال  هیبعد  باشه

 د یدستکش دستتون کن خب

بعد چند  می اشون گذاشتن مشغول قلمه زدن گلها شد نهی اطاعت روس یدستاشون به معنا هردوشون
 پر  گل شد  اطیساعت کل ح 

 خدا چقدر خوشگل شد  یوا

 قسمت فقط نذاشتم گل بزنن   هی

 باشه  نجایکه تاب خوشگل ا  نهیمرحله بعد ا خب

 چشم-
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 خوشگل اومد وتو جاش محکمش کرد  دیتاب سف هیساعت با میبعد ن نیخاله شه  شوهر

 کارش تموم شد حاال داخل اول ازهمه اتاق خودت آقا رهام نجایا خب

 ه یآتل یبر دیبا

 رفت باال   ابروهاش

 چرا اونوقت -

 عکس خودت باشه  خوامی پرده اتاقت م واسه

 باال   دیپر ابروهاشون

 دادم ینظر بد هیچ وا

 اتفاقا محشر  -

 پس واسه اتاق خودت عکس خودت واسه اتاق من عکس خودم خب

 باشه تکون داد  یوبه معن سرش

   دیومبل سف دیسف یبا تخت آب  دیوسف  یاتاق خوابت آب  رنگ

 من بنفش   اتاق

 د یاتاقام رنگ سف هیبق

  یمبل کرم فرش سورمه ا یقهوه ا  دیحال سف پرده

 انجام بدن   نارویهمه ا گمیباشه فردا م-

  یفقط کارا نی خونه هم بامن باشه شاه یبه جز ماساژ شما تو کارا خوامیم گهید زیچ هیآهان  خوبه
 رو انجام بده  یضرور

 تنها سخته واست -
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 رم ی گیخسته شدم ازش کمک م اگه

 ی تو بخوا یباشه هرچ -

 مامان و بابا   شی برم پ  خواستیم دلم

 د یبغض بهش نگاه کردم که تا بغضمو د با

 گفت  یرفته ا  لیتحل یصدا با

 هلناااااا -

 برم سرمزار بابامامانم دلم براشون تنگ شده  خوادیم دلم

که سرمو بزارم روش ودردو   نهیس هیشونه  هیداشتم به   ازیچون ن دمیطرفم بغلم کرد عقب نکش اومد
 دل کنم

 کردم یهق م هق

 داخل موهام فرو کرد دستشو

 تو  یکردم باهات چرا انقدر خوب یرحم ی منم باعث عذابت شدم منم ب -

 آروم باش گلم آروم باش   ششششیه

 گرفته گفتم  یباصدا

 سرخاکشون   میبریم

   میآره برو لباساتو عوض کن بر-

 باشه 

 منتظر  دمیکه د رونیورفتم ب  دمیپوش میامروز مرده بودن لباس مشک نی تو اتاقم انگار هم  رفتم

 م یطرفش بر رفتم
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 م یبر-

 بود یهمه مشک لباسش

 با تمام قدرتم زدم توصورتم دمیسنگ براشون ود یوقت میورفت دی دست گل خر هی سرراه

فتم تو که ر یتوان چیتوتنم نمونده بود ه ییانرژ چیه گهیزدم هق هق کردم وصداشون  کردم د  غیج
 نفر  هیآغوش 

 کرده  هیآوردم باال نگاش کردم چشماش قرمز بود معلوم گر  سرمو

 اش  نهیروس  زدم

 کشه یخدا منو نم  چرا

 اشکاش   ختیچشماش پرشد از اشک ور باحرفم

 سکوت کنه   امیباز وونهیمثل تو جلو د یحالم و خوب کنه ک  یک یرینگو اگه تو بم -

 نگو باشه  نویا گهید رمی میمنم م یری حق باخودش تو بم یوقت

 سرتکون 

  دادم

 ی سبک شد گهید میبر-

  میآورد نکهیبابت ا  یمرس آره

   کنمی خواهش م-

 خونه میرفت باهم

     میدرست کن  ییامشب شام دوتا یایم خب

 آخه ستمی من بلد ن-
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 کن  کمکم

 باشه  -

   یخوبه مواد ماکارون  یآهان ماکارون  میدرست کن یعوض کردم رفتم تو آشپزخونه خب چ  لباسامو

 و خورد کن  ازیپ تو

 گفت  یدادومشغول شد اشکاش ودماغ قرمزش خندمو درآورد که با تخس  سرتکون

 یخند یم یواسه چ  نمیبب ستایِاوا-

 آخه یباحال شد  یلیخ

   طونیش یا-

 میخورد یخودرست کردم وبا شو  یماکارون  بالخره

 و خواستم زدم تو اتاقم که صدام کرد،  ظرفاروشستم

 هلنا  -

 بله

 کارت دارم    ایب-

 ه یکنارش چ رفتم

 ی بکن یخوایکارم ی چ شهیقراردادمون تموم م گهیچهارماه د-

 رم ی که تموم شد م وقتم

 رفت تو هم   اخماش 

 گذرهیبهت بدم نجایچرا مگه ا-

 یبه من ندار میازین  یشیخوب م یدار گهیفکرکنم د یول نه
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 گفتم یزیچ نی من همچ-

 نه

 میبرا سه سال قرارداد ببند ا یدارم ب ازیپس بهت ن-

 آخه

 آخه   یآخه ب  -

 ...*" یقول بده بهم نگ یول  باشه

 من غلط بکنم بهت بگم *"-

   باشه

 امضا کن برگه آرو   یپ-

 کردم   امضا

 ر ی به خ شب

 ی ماساژم بد شهیم-

 حتما  آره

 شونه هاش   دنیطرفش شروع کردم به مال رفتم

 ی بلند گفت صدا شی آخ هیپشتش که  بعد

 بود  نی اف بلندشدرفتم دروبازکردم شاه اف

 گفت  نیمشغول کارم شدم که شاه دوباره

 کنه ی وبرطرف م  شی زنش ماساژور شبا خستگ کنهی م فیخوش به حال شوهرش ک-

   دم یرهام وشن  یحرص یکه صدا  نییانداختم پا سرمو



 انتها   ی عشق ب 

36 
 

 تو آخه  یچه قدر بامزه ا-

 گن یبله همه بهم م-

 خستم   یلیبرم بخوابم خ گهیمن د خب

 بهم زد   یلبخند

 ی برو خسته نباش -

  ممنون

 تو اتاق وبشمارسه خوابم برد  رفتم

   رونی طرف درواز اتاق زدم ب دمییدو عیسر دارشدمیب  نیشه  غیج  یبا صدا صبح

 فش نشستم کنارش وسرش وبغل کردم طر دمییرهام که صورتش غرق خون بود دو  دنیباد

 خوش حالتش و نوازش کردم   یو موها هیگر ر یز زدم

 شده رهام  یچ

 خوبم قربونت برم نگران نباش -

 دم یکش یبلند  غیج

 بال هاروسرت آورده  نیا یک بگو

 مسئله نکن  نیا ر یتو تو خودتو درگ-

   رهاممممممممممممم

 هلنا اصرارنکن -

 زنگ بزن اورژانس  نیشه

 خودت زخمم و پانسمان کن    خوادینه نم-
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 دکتر  میبر دی با ادیخون م تی نیب نه

   ارتشی که بند ب  اریب  یچ هیخوبم هلنا اصرار نکن فقط برو -

 خونو بند آوردم   یدادم وبا پنبه برگشتم و باهربدبخت  سرتکون

 ساعت بمونه   هی دی تموم شد حاال با خب

 برو حموم  بعد

 نم چشم  ممنو-

 ندارم  یباهات کار گهیبرگشتم تو اتاقم باشه نگو آقا رهام منم د خواهش

 سردوخشک رفتم کنارش   یلیرهام منو به خودم آورد خ  یصدا

 بله

 دیخر  میری فردا با هم م یراست  دیسنگ تموم بذار  نیبا شه میدار یدورهم هیآخرهفته  یراست-

 خوبه وکباب وبا برنج ساده چهیپلو با ماه یباقال یتکون دادم ورفتم تو اتاق واسه مهمون  سرمو

   یژله بستن دسر

 ها دارم برنامه  خب

 میتخم مرغ درست کردمو باهم خورد سیشام رفتم سوس موقع

خوابه آروم صورتش ونوازش کردم و از اتاق زدم   دمی فهم یمشغول ماساژ بدنش شدم وقت کنارش
   رونیب

رفتم   عیآمادم پاشدم سر گفتیوم کردیرهام که صدام م یصبح با صدا دم یتو اتاقم وخواب رفتم
 بعد لباسامو تنم کردم  ییدستشو

 ر ی سالم صبح به خ رونیب رفتم

   میسالم بر-
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 م یبر

   دیوشال سف  د یگرفتم با شلوار سف ریحر  یکالباس  کیتون هیداخل پاساژ  میرفت باهم

 میو برگشت میدی خر  دیسف شرتیوت یرهام شلوارمشک  واسه

 زنگ خورد جواب داد شی که گوش میراه بود تو

 بله-

 خب گفتم باشهههههه    لی باشه خ یییییییییچ

 شده  یچ رهام

 دهنتو ببند -

 نگفتم یزیقولش چ ریشکست زد ز قلبم

 ومد یبه نظر م یعصب   یلیخ چون

 تو اتاقم ودروقفل کردم  رفتم

 زنگ خورد  میش که گو دمیکش دراز

 کردم شماره ناشناس بود باترس برداشتم نگاه

 بله

 ی هلنا باش دیسالم شما با-

 دم یتاحاال صداشم نشن  یمن حت یوقت شناسهیمرد از کجا منو م هیگرفتم  استرس

 خودم هستم امرتون بله

 سگ کوچولو فقط گوش کن  ینگ یزیبهتره به صاحبت چ -

 بامن بود  نیا
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 بد  یلیخ  نهیبی بکشه کنار وگرنه بدم یباز نیکه از ا یکن یبهتره که صاحب پردلو جرئتت و راض-

   دیبه من زنگ زد چرا

مگه نه دفعه  یدید روزی نمونه از شاهکارام د هیوکه گفتم بکن  یکار کنهیچون فعال حرف توروقبول م-
 نشی بی بعد تو اتاق عمل م

 چرا

 نکن  ی فوضول یادیز-

 زنم یبهت زنگ م  بازم

 ققق قققبوق 

 بدون در زدن رفتم داخل  رونی رفتم ب دمییبود دو یک گهید نیا ایخدا

 طرفش دمییدو  کردیبا تعجب بهم نگاه م رهام

هست به   ی از هرچ رونی پاتو  بکش ب یتو خطر یدونیم  یدون یم یکن ی م کاریچ  یتوروخدا تودار رهام
 زنه ی م بیتو آس

   یگیم یچ-

تو   دیدفعه با نیکردگفت اگه نتو نم تورو منصرف کنم ا  دمیزنگ زد وتهد  یکیاالن   نینکن هم حاشا
 توروخدا   نمتیبب مارستانیب

 هلنا دخالت نکن وبرو تو اتاقت -

 ی به حرفم گوش کن یتو قول داد رمینم

 ا یفقط کوتاه ب دمیبهت م  یبخوا  یهرچ رشیز نزن

 رونیخفه شو برو ب -

   رونی زدم ب هیگر با
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 بوق برداشت  نی وگرفتم با اول  نیرفتم تو اتاقم شماره شاه ادیداره سرش م  یچه بالئ  ایخدا

 جانم  -

 یتو سر حرفت هست سالم

 کدوم -

 واسه تو کار کنم  امیب که

 آره صددرصد چطور -

 دنبالم  ای ب پس

 االن نیچشم هم-

 قطع کردم   ویگوش

 دنیمو باز کردم و مشغول چچمدون دمیتوجه امو جلب کرد صداشو  که شن  یکس  یدر زدنا یصدا که
 لباسام شدم 

 داد زد که

 یزنگ زد یالمصبو به ک نیباز کن ا  ایب-

 هلنااااااااا

 یصدا  هیاف اف بلند شد وبعد چند ثان یکه صدا دمیپوش  یجمع کردم مانتو شلوار مشک   لباسامو
تو   دمیدرو باز کردم که با چهره قرمز رهام روبه رو شدم پر عیسر دمیبا رهام وشن  نیشاه  یاحوال پرس

 ن یبغل شاه 

 ی آج میبر-

 تکون دادم که چمدونمو تو دستش گرفت  یسر

 که رهام داد زد  میوفتیراه ب میخواست
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 یریم  یهلناااا کجا  دار-

 طرفش   برگشتم

 نباشم  یچ چیکه شاهد ه رمیم

 سمتم منو بغل کرد اومد

 ی ریم  یکنارم دار یاالن بمون نکهیا یبه جا یِدلعنت-

 کنار  برو

 اون مرده افتادم دیتهد ادیکه  رونیو خواستم از در خونه برم ب  نی طرف شاه رفتم

رومبل نشسته داره  دمینگفت رفتم داخل که د یزیو چ دیخند  دیشدم ببخش  مونیمن پش  نیشاه
 کشهی م  گاریس

 وازش گرفتم که صورتم سوخت   گاریطرفش س رفتم

 منو زد  دوباره

 گمشو برو   یبر  یخواست یمگه نم-

 دم ید یو عصب  نیشد برگشتم که شاه دهینفر کش هیتوسط  دستم

 ش ی نزن یکثافت تو قول داد-

 برو   نیگرفتم من خوبم شاه دستشو

 آشغال و   نیولش کن ا  یچ یعنی-

 تموم دارم  مهی کارن هی زنمی بهت زنگ م مونمی م نجایمن فعال ا نه

 هلنااااااااااا-

 دم یبرو االن بهت خبر م کنمی م خواهش
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 داد  سرتکون

 منتظرم -

 باشه 

 یشد برگشتم که دستش و گذاشت جا  دهیخواستم برم  تو اتاقم که دستم توسطش کش بارفتنش
   شیلیس

 کرد   ونوازش

 لعنت به من چطور دلم اومد بزنمت دستم بشکنه -

 کن  ولم

 بمون یبر  زارمی نه نم-  

   دمیکش رونی کن خودمو از آغوشش ب ولم

 تو اتاقم   رفتم

 دستاش روصورتم بود  یجا

 دا یبرم سراغ خر دیبا

 که اومد جلوم  دمیپوش لباسامو

 ی ریکجا م -

 وبروکنار  رم ی وبگ میکه سفارش داد یلیبرم وسا خوامیم

کم کن از حقوقم من  یخوایبگم فسق هرچقدر م دیبابت اون قرداد با  ستمی ن  تی من زندان بعدشم
 رم یم گهیچهارماه د

  دمیدرهمش فهم  یاز اخما نویشد و ا  یعصب باز

   رونی خونه زدم ب از
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 که پرده  هارو سفارش داده بودم  یطرف مغازه ا رفتم

 بود  آماده

 گرفتم   لیگرفتم تختارو هم تحو لیمبال رو تحو یرفتم طرف مبل فروش کنهی نصبش م ادی م گفت

 فرستادم خونه  نیباماش 

 گرفتم ورفتم خونه  لیکه بود و تحو یزی فرشاوهرچ

 کار بودن کارگرا  مشغول

 چقدرمونده  خب

 فقط اتاق شما -

 ومبالرو   دینیبعد فرشو تخت بچ  دیکن یواریپس اونجارم کاغذد خب

 خره تموم شد  ساعتها کار باال  بعد

 وخوب   بایز خواستمی جور که م همون

   خداروشکر

 حساب کردم ورفتن  پولشون

  کنن ی خونه تعجب م نی دنایهمه باد آخرهفته

 تو اتاقم عکسم چه خوشگل بود   رفتم

 خخخخ 

 اتاق بازشد  در

 اومد طرفم که خودمو جمع کردم   انیقامت رهام نما و

 کرد  بغلم
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 وداددستم یجعبه قرمز رنگ و

 ی منت کش هیهد نیا دییبفرما-

 زدم    پوزخند

 ی کنیبازشنم -

 سامسونگ نوت   یگوش  دنیبازش کردم با د یحس  چیه بدون

 هنگ کردم  واقعا

 بروز ندادم برگشتم طرفش انگار منتظر بود بپرم بغلش  یول

 من  یول

  یدیزحمت کش  ممنون

 د یخواب  بادش

 حقته

 داد ورفت  سرتکون

 عاشقتم ایخدا

 خونه  نترنتیروشن کردم وصل شدم به ا یگوش

 کردن ی م فیبچه ها ازش تعر شهیآهنگ مهراب و دانلود کردم هم چندتا

 بود صداش با آهنگاش اشکام روون شد یعال  واقعا

 در اتاقم دوباره باز شد رهام بود   که

 دهنمو بستم یبهش بدم ول  یفحش درست حساب هی خواستیم دلم

 یدیگوش م  یدار هیچ نیا-
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 اخم بهش نگاه کردم  با

 ی گوش کن  زاروی چ نیا دینبا یفی تو ظر هیچ نیدختر ا-

 زدم   پوزخند

   یف یشر یآقا یمن  کارهیچ تو

 دوست پسرم  ای یبرادرم  یمادرم یم پدر

گوش نکنم من فقط خدمتکارتم تو فقط صاب   یگوش کنم چ یچ  یکنیم نییکه برام تع  یمن کارهیچ
 رون ی ب دیکمتر بفرمائ نه  شتریکارم نه ب

 کردم با خشونت بغلم کرد  یطرفم که از ترس قالب ته  اومد

 بهت ثابت کنم ازترس فقط سرتکون دادم  ای ییدیمن همه کارتم فهم-

   ایکن ی چرت و پرتا گوش م نیاز ا نمینب گهید-

  میبگرد  کمی  میبر میدار ی پاشو فرداشب مهمون حاالم

 ام یجاهم نم چیه  چیه خوامینم

 به لبم خوردیو آورد جلو انقدر که نفساش م  صورتش

 تکرار کن  یگفت  یچ-

 ام یترس لب زدم باشه برو االن م با

 رون ی تکون داد و رفت ب سرشو

 شدم  دنیمشغول لباس پوش هیگر با

 اومد داخل که

 طرفم خدارو شکر فقط مانتوم مونده بودبپوشم  اومد
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 هانننننن ی کنی م هیچرا گر-

   یچ یه

 گرفت  بازوهامو

 جواب سوالمو بده -

 د یببخش

  نیو شلوار ج یقهوه ا شرتیت هی دمیکه د رونیآماده شدم ورفتم ب عیسر رونی نگفت ورفت ب یزیچ
 تنش   یقهوه ا

 بود  یمانتوم به قهوه ا منم

 رفتم سمتش   الیخ  یب

 سرشو آورد باال  میبر

 آخه یچرا انقدر مظلوم -

 گرفت  بغضم

و تو   چکسیکه ه یچقدر خاک برسر یمنو بگ یبزن شی آت  یخوایحرفا م نیگفتم باا یلرزون یصدا با
  یبه رخم بکش یخوای آره م شیداره بهت بگه *"وتو ساده ببخش نویحق ا یهرکس یبگ  یندار ایدن نیا

 نستم  یآرو فرو نکردم تو قلبم که االن کنارت وا شهیمحکم تر ش کمیچرا 

   یموفق شد باشه

 زدم   دست

 که همه شکستنش   وی منو کس  یشکوند شهی امروزم مثل هم نیآفر

  خوادی سوزوندن من هنر نم خوادیبدون شکستن من هنرنم  نویا فقط

 کاروبکنه نیراحت ا  تونهیم یهرکس
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  یبود یکس  نیآخر نیتو اول گمیم  کیبهت تبر یول یکه خوردم کرده نبود یکس نی روش تو اول توهم
  یراض یاومد یدنبالم ول یومدینگفته بود کاش نم یزیچ  نیبهم چن چکسیکه بهم گفت *"تا حاال ه

 ی منتظرمرگم  دونمی م میبه خودکش ینشد

نه کمربندتو وا کن   ای اهللیماه نوش جان کردم بزن ۸معروفت وکه  یلیبزن اون س یهست  یمنتظرچ
   رمیم یدردا من نم نی ا ریز شهیوبااون کتکم بزن بزن من مثل هم

 دفعه پام سوخت   هیکه  گفتمیوبه سره م کردمینم  نگاش

 منو   یتونست منو ببوسه پا ینشست ک  یشدم ک  رهیپام خ  به

 غلط کردم گه خوردم توروخدا آروم باش -

 کنارش  نشستم

   میببر یخواستی من خوبم کجا م پاشو

 خوب  یجا هی-

 میبر خب

 نما یس میرفت

 دم یبابامامان تنهام گذاشتن نخند یوقته ازوقت  یلیخ  دمیاما من اصال نخند میدید یکمد لمیف هی

 کافه   میرفت  نمایس بعد

 ی خوریم  یخب چ-

  قهوه

 دوتا قهوه لطفا -

 قهوه هارو آوردن قهیچند د بعد

 کردم به خوردن  شروع
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 ی کنارم باش  خوامیهلنا تو فرداشب کنارم باش خب نرو تو اتاقت م-

   باشه

 خونه ومن مشغول کارام شدم  میاومد

 رهام 

 انم ج-

 شم یم یحال هی جانم  گهیم یوقت چرا

 نکن  نیتو بدتر ازا یشو هلنا وضع زندگ خفه

 ی کباب بخر یگوشت برا دیبا رهام

   خرمیفردا م-

 هم بخر   چهی ماه یراست

 د یچندنفرهست یراست

 نفر با خودم ۷- 

 باشه   آهان

 درست کردن ژله شدم  مشغول

با گردو تو قالب    یلیوان  کیخوب درست کنم ک کیک هی د یبا کیها که تموم شد رفتم سراغ مداد ک ژله
 ساعت آماده شد  میگرد گذاشتم و تو فرگذاشتم بعد ن

  سیروش و اسمارت   ختمیشکالت آب شده رو ر فیپوشوندمش و بعد با ق دیداشتم با خامه سف برش
  خچالیروش و گذاشتمش تو  ختمی ر یرنگ یها

   رونی اومدم ب  رفاروشستمظ 

 شروع کردم به جاروزدن خونه  خب



 انتها   ی عشق ب 

49 
 

 باالخره بعد سه ساعت تموم شد   مردمیداشتم م گهید

   یری حاال گردگ خب

 راحت شد  المیبرق افتاد خ  یحساب یوقت

   کنمیم فیفقط غذا ها مونده که فردا رد گهید خب

 به بالش خوابم برد    دهیتو اتاقم ونرس رفتم

 رون یرفتم ب   عیسر دارشدمیب  میگوش یبا صدا صبح

خوب شستمشون ودم گذاشتمش وبعد   نکهیها و بعد ا  چهیکرده رفتم طرف ماه  دیبعله خر دمید که
رنده شده و   ازی پ موی پلو ها گوشتو تومواد کباب آب ل  یپلو بعد دم گذاشتن باقال  یرفتم سراغ باقال 

 بکشم  خیغذا بخورن کباب به س خوانی تا همون موقع که م نمک و فلفل خوابوندم 

 ساده هم دم گذاشتم  برنج

 ساالد   حاال

خوب  نکهیبعد از ا  ونزیخورد کردم بعد گردو کشمش اضافه کردم وبعد سس ما  یدوخاللیسف کلم
 وساالد کاهو درست کردم   خچالیمخلوطش کردم گذاشتم تو

 آماده بود یهمه چ خب

 هم درست کنم   یخونگ  ین یریش هیم  من که وقت دار خب

 یزدی  کیکردم به درست کردن ک شروع

 شد   یعال گهیظرف پر درست کردم خب د هی

   دمیها رم چ وهیم

موهامو با   رونی غذا گرفتم خوب خودمو برق انداختم اومدم ب یسمت اتاقم ورفتم حموم بو دمییدو
  ختمیور  دمیو موهامو برس کش دمیو پوش دمیوبا شلوار سف یکالباس کیحوله خشک کردم بعد تون
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مل  یخط چشم به ر هیکوچولو داشتم که شامل  شیآرا فی ک هیرژ بزنم رفتم سراغ کوله ام   هی دیخب با
 بود  یو زرشک یورژ صورت 

  دمیخط چشم هم کش هی دمیبرداشتم و به لبم کش  مویصورت رژ

 رون یخوبه  شال و شل روسرم انداختم ورفتم ب  خب

 نگاه ازش گرفتم  عیفرد روبه روم نفسم بند اومد چقدر جذابه سر دنیباد

 اومد طرفم  که

  یشدم ازت اما انگار اون الک  یازت عصب یل یازش خ یکرد یازم خواست بگم خواستگار نیشاه یوقت-
 هلنا اون تورومثل یگفته بود فقط واسه شوخ نویا

 مثل خواهرش دوست داره  ونمدیم

 اد یز یل یدوسش دارم خ  منم

 ان یبرو کنار االن مهمونا م حاال

 اف اف وبازشدن در  یصدا

 گشید یاومد بهم لبخندزد منم بهش لبخند زدم وبعد دوستا  نیشاه

 وبردم براشون رهام  ختمی تو آشپزخونه و شربت ر رفتم

 با لبخند برداشت   م

 از دوستاش  یکی نگاش کردمو رفتم طرف  یعاد

 برداشت  شربت

 خوشبختم   تیی از آشنا انمی ممنون من ک-

   یسراغ بعد رفتم

 هنوز روم بود  انیک نگاه
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 اصال  ادیاصال ازش خوشم نم یوا

   الیخ یطرفش زل زدبه چشمام و چشمک زد  فعال ب برگشتم

 دم گوشم لب زد یرفتم نشستم کنار رهام که با لحن ترسناک  ییرایپذ بعد

 ی شد انی ک رهیچرا خ -

 د یلرز یترس بدنم م از

 گفتم  یلرزون یصدا با

 ن یهم دمشید ییکردم جا فکر

 ن یکارا باشه هیبق یخور یخب از جات تکون نم  لیخ-

 سرتکون دادم  فقط

 که وحشت کردم  کردینگام م رهیشام انقدر خ  موقع

 کنم کاریچ  دیبامن  ایخدا

 غذا خوردم  کمیاجبار به

 از جام بلند شدم  تونستنیحرف بزنن که انگار با حضور من نم  یدرباره موضوع  خواستنیشام م  بعد

   کنهیسرم دردم کمی من  دیشب خوش ببخش  رمیم من

 ن یبش-      

   خوامینم

 ن یبش-

 اجبار نشستم  به
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قاچاق   کردمیکه فکر م  یشترازاونیخطرناکن ب  یلیکه دربارش بهتون گفتم خ یگروه نیبچه ها ا-
 کشن   یراحت آدم م   یلیخ  شی کیانسان 

 چه خبره   نجایبه تنم افتاد ا  لرز

 ی هلنا خوب-

 دادم   سرتکون

 د یبازم هست دیری بم تی مامور نیتوا یحت  دیداره شا یادیخطر ز  اتی عمل  نیا دینیبب -

   رمی اگه بم یتا آخرش هستم حت من

 گفتن   نیخدا نکنه واسه هم  یوا

 خودش   آره

 کمک کن  ایخدا

 باشه سی رهام پل شدینم  باورم

 کمک کن بهش  ایخدا  کردمیفکرشم نم  اصال

 مهمونا خواستم برم  تو اتاقم که از پشت بغلم کرد  بارفتن

 طرفش  برگشتم

 باهات حرف بزنم  خوامی م ایهلنا ب -

 کنارش نشستم   رفتم

 ی مخف سیپل هی سمی من پل میهستم من استاد دانشگاهم اما کار اصل یفی من رهام شر-

 ی مون یم  کنارم

 دادم  سرتکون
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 باهام باشه   ایتو هم ب  راز یش  میفردا قراره بر -

 باشه 

 کنارم یکه هست یمرس-

   ریبه خ  شبت

 تو اتاقم   رفتم

 خواب

 ☆رهام☆

  ن یشدم چرا شدم خشن تر  یبدونه بهش گفتم اما نگفتم چرا عصب دیبا هیچ می بهش بگم کاراصل  دیبا
 یباز نیهم  یاز همکارام نفسم بود که تو یک یسمتم نگفتم گالره  ادیجرئت نداره ب   چکسیکه ه یآدم

 کشمی سه سال که دارم زجرم شیآشغاال کشتنش سه سال پ نیمرد هم

   شیواستگاربرم خ  تی مامور نیبعد ا  قراربود

بفهمه چرا احساس   خوادیچرا دلم نم وفتهیبرام م   یداره چه اتفاق ایو هلنا رفت تو اتاقش خدا نگفتم
 خب بده رهیچرا برام مهم که م رهیم شمی اگه بفهمه از پ کنمیم

 شد نکنه اگه بفهمه بره   یدلم خال   تو

 شکنم یاگه بره دوباره م امیمن تازه دارم بامرگ گالره کنارم شمیداغون م من

 ادی سرم م یداره چه بالئ ایخدا

گرفتم وبعد موهامو وبستم مانتو   یدوش حساب  هیرفتم حموم   عیسر دارشدمیب  میگوش یبا صدا صبح
 رون یبالباسامو برداشتم رفتم ب  فمویسرکردم ک  مویوشال مشک یشلوار مشک 

 سالم کردم  آروم

 ی دیپوش یچرا مشک ری م صبح بخسال-
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 بهم  دهیم آرامش

 رفت تو هم  اخماش 

 تو مگه چند سالته که -

 میبر کنمی م خواهش

   میشد سشیجنس   نیسوارماش میتکون داد رفت سرشوبااخم

 تو  دیاز سفرندارم به ام یمن خاطره خوب  ایخدا

 الیو هیبه  میدیحرکت کرد و بعد چندساعت رس  نیماش

حرف    دمیکه اون شب د ییجز همونا  چکسی خوب گوش کن با ه میومدی ن حی هلنا ما واسه تفر-
   یکه بامن   یگ ینم یهست یتو ک  دیازت پرس یخب هرکس  یزنینم

  باشهههههه

 یچ واسه

   یوفت یچون چون اگه بفهمن خودت تو خطر  م -

 بهت کمک کنم رهام  خوامیمن م اما

 نههههههههههه -

 کردم کر شدم  زد که حس   یداد چنان

چم  دونمی بهش کمک کنم نم  دیاتاق انتخاب کردم و رفتم داخل من با  هیداخل خونه  میبغض رفت با
 کمکش کنم  دیبا یشده ول

 میهمه اومدن غذا درست کردم وخورد نکهیاز ا بعد

 هلنا -

  بله
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   تیمامور نیا سی رئ نجایا ادیب  سیی امشب قراره ر-

 رون ی ب   یایاتاقت نم از

 جلودوستاش کنفم کرد با درد سرتکون دادم  بازم

 وفتهیب  یامشب قراره چه اتفاق نمیرفتم تو اتاقم و منتظر بودم بب 

   سیسالم رئ -

 رهام  یصدا دنیشن  با

 باز کردم  یکم  درو

 باهاتون حرف بزنم  یزیچ هیدرمورد  دیبا  نیای سالم بچه ها ب-

 کنار هم   نشستن

رو با برنامه    بای دختر ز هیبهتره  دمیکش یهوس بازه ومن نقشه ا یل یباند خ نیا سیی که ر  دیدونیم-
 ارهیاونجا تا برامون اطالعات ب  میبفرست

 ی مثال ک-

 یودرنظرندار یرهام تو کس  دونمینم-

 س ی نه رئ-

 بهش کمک کنم  د یکه هستم چرا نگفت من هستم من با من

 کنه ی کمک م  شونیریبه روند دستگ  یل یکار خ نیبچه ها ا-

 برم    دیکه درانتظارمه فکرنکردم با یزیحرف اصال به چ نیا دنیشن  با

 من چنان قرمز شد که ترسم صدبرابر شد  دنیاسترس رفتم تو سالن رهام باد با

 سالم کردم  یلرزون یصدا با
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 سرشو آورد باال  سی رئ

 یهست یسالم دخترم تو ک-

 به عنوان مامور برم تو گروه اونا  کنمی من قبول م من

 اهلنااااااااا-

 رهام ساکت باش -

 ی ریبم دیشا  یدونیم دخترم

 ترسونهیزدم منو از مرگ م  یتلخ  لبخند

  هه

 تکون دادم  سرمو

 د یکن یقبولم  م سیی ر دونمیم

 نههههههه -

 رهامممممم -

 آره  یکن  یو قبول م زی خودت همه چ اگه

 لبخند نگاش کردم  با

 آماده ام من

 کبود شده بود تی رهام از عصبان-

 الزمو بهت بگم  یتا کارا  ای خب پس تو بامن ب-

 رون ی ورفتم ب دمیدادم رفتم طرف اتاقم لباسامو پوش سرتکون

 س یرئ میبر



 انتها   ی عشق ب 

57 
 

 با غم نگام کرد رهام

 یای هلنا تو از پسش برنم-

 غم نگاش کردم   با

 ی ن یبی منو نم گهید رمیم یم امی برن اگه

 ی دیازم د یحاللم کن هرچ  خدافظ

 پس زدم  اشکامو

 شدم   س یرئ   ایسوار پرش رفتم

 تو مرکز  میرفت

بهت   ابیرد  هیکه بفهمن  یرفتار کن  یطور دینبا میزاریتو موها و پشت گوشت کارم  ابیرد هیما  نیبب -
 خودش     ای  یبچسبون گاردیاز باد یکیکه تو به  میدیم

 یآماده ا خب

 دادم  سرتکون

 وتومو و پشت گوشم چسبوندم  ابیرد

 تنم کردن  یساده ا یلباسا

 وبگو   ششیبرو پ  کنهی که براش دخترجور م یآدرس اون زن نیا-

   یطرف کام از

 باشه 

 خونه کوچولو  هیمنو رسوندن به  نیباماش 

 زدم  در
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 بد اومد   یل ی خ یزن با لباسا هی که

 ی کار دار یباک-

 فرستاده یکام منو

 اومدرولبش  یلبخندپتوپهن 

 میآمادت کنم بر ایبفرست ب  یک ی  گفتیخداتورورسوند سامان کالفه ام کرده بود انقدر م-

 گرفت طرفم ذاشتی م شی کوتاه قرمز که همه تنم و به نما یدادم به لباس بند سرتکون

   خوامینم نویمن ا نه

 ی پس چ-

 م یلباس دارم فقط بر خودم

 حله  -

طرف در زن    میرفت کردیرهام فقط مدلش فرق م بزرگ مثل کاخ خود   یلیخونه خ هی میرفت  نشیباماش 
 زنگ وزد 

    هیک-

 دهیمنم ها-

 تو   ایب-

 بازشد   در

 داخل  میپرگل و درخت رفت اطشی چقدر خوشگل ح یوا

 شده  دهیچ  قهیچه باسل خونه

 واریبه د دمیدفعه چسب هیسوال بپرسم که  خواستم
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 قلبم روهزار بود  ازترس

   مونهیعروسک  م هیچقدر کوچولو وخوشگل شب نیا دهیها-

 رو گونه ام  دیو نوازش وار  کش انگشتش

 هیخانوم خانوما اسمت چ-

 گفته بود بگم شبنم   سییر

 گفتم  یلرزون یصدا با

 شبنم 

 بغلم کرد  محکم

 خوام ی من رهاممو م  ایغلط کردم خدا ایخدا

 کنم یبفهمه تو موهاش فرو کردم فکرکرد دارم نوازشش م  نکهیبود آروم بدون ا بمیکه تو ج  یاب یرد

 ی چقدر بدم گورتو گم کن خوامیعروسک وم نیمن ا دهیها-

 ده تومن-

 برات گمشو  زمی ر یم-

 گرفت  دستمو

   مینی بش ای عسلم ب  ایب-

 چندسالته

-۱۸ 

 جونم  یا-

 شد یدفعه جد هی
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 ی تاحاال چندجارفت-

 خوردم   بغضمو

اشکامو به خاطر دروغام روون   نجایباخت اونم منو فرستاد ا  یجا آقا پدرم پدرم *"کردمنو به کام چیه
 شد

 با آرامش  یلبخند خاص  با

 پاک کرد  اشکامو

 کرد  بغلم

 باشه باشه، آروم باش  ششیه-

 ی مونیبه بعد تا آخر عمر مال من م نیازا

 نگاش کردم  سیخ  یچشما با

   یسامان  یبه بعد سوگول  نیازا-

 اتاقمون وبهت نشون بدم  میبر ای ب خب

 کثافط رذل خورد ی همه شهوتش بهم م نیداشت از ا حالم

 اتاق   هیوبر د تو  من

   ییدونفره طال تخت

  ادی خوشت م-

 طرفش   دمییتکون دادم به لحظه فکر کردم رهام کنارم دو سرمو

 کرد  بغلم

 زم یشده عز یچ-
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 د ینبا کردمی خودمو براش لوس م  دیبا ترسمیمن م من

 کنه  یبهم دست دراز ذاشتمیم

     یازچ-

 دروغ گفتم به

که ازت استفاده کنن   ییباز اشکام روون شد ادامه دادم جا  نکهیجا که بعد ا هی فرستمت ی گفت م یکام
 وبعد مثل آشغال پرتت کنن  

 مظلومم بهش نگاه کردم   ی اشک یمنو بندازن دور با چشما خوادیدلم نم من

 د یکارو بکن  نیهم  دیخوا  یم شما

 نوازش کرد صورتمو

کنن  هیکشم گر  یم یگفته من قراره فقط ازت استفاده کنم خودم اون کام یمعلومه که نه عسلم ک-
  تتیاذ خوامی نم یوباورکن   ینکن هی کنم که تو گر کاریخب بگو چ ستیچشما ن نی ا فیح  شیه شیه

 کنم

 خوبه  کنمی ات م غهیص  دمیفهم آهان

  کارکردمیخدا من چ یوا

 ☆رهام☆

  وفتهیبراش ب یاتفاق  یکنم نکنه اتفاق کاری حاال من چ ا یخدا ای ن رونی چنگ زدم مگه نگفتم ب موهامو

 نهههههههه  یوا یخدا من تحمل ندارم اگه اگه ازش سواستفاده کنه وا نه

 تو سرم   زمی بر یمن چه گل من

 ☆ هلنا☆

 باز نگاش کردم که اخم کرد بابغض
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 شمیم یعصب  گهیبغض نکن د-

 کنم  کاری خودت بگو چ خب

 ترس گفتم با

 بگم

 زد ییلبخند دندون نما-

 بگو   زمیآره عز-

   ینداشته باش  یبهم کار شهیم شهیم

 توروخدا

 واسم ارزش قائل   ایتو دن  یکیحس کنم   بزار

 کنمینوش جان م  ی کتک حساب هیاالن  دادینشون م اخماش 

 آروم دستمو فشرد یول

 غم گفت  با

 مثل تو کنارم باشه بعد من ازت بگذرم  ییکه هلو شمیم نهوویکنم من د کاری پس من چ-

 بشم  نیقراره بدبختر ازا یعن ی ایخدا  دیترک بغضم

 باش   نجایندارم پس به عنوان خدمه  مخصوصم ا یباشه باشه، باهات کار -

 بهت اتاقتو نشون بدم  میبر ای باهات ندارم ب یآروم باش من کار شششیه

 واقعا ازم گذشت   یعنی ایخدا

  یدیفهم  دهیبفهمه مخصوصا ها ی کس دیفقط نبا-

 دادم   سرتکون
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 کنه یم  ریینظرم تغ  یبمون  نجایا گهیلحظه د هیکه اگه  میبر  ایب-

 بهم نشون داد  یاتاق آب هیرفتم که  عیسر

 ادی خوشت م-

 ی ل یخ آره

   یدوست دخترم باش  خوادی دلم م یول مینباش یباهم از نظر جسم   یصدام کن باشه گفت-

 زدم   یخند لرزون لب

   یسامان چشمممم

 شام بخور   ایقربون صدا کردنت لباساتو عوض کن ب -

 چشم

 یی چشم نه باشه آقا-

 ییدادم باشه آقا  سرتکون

 منتظرتم  -

رفتم تو   رونی موهامو بستم و رفتم ب دمیپوش یبا شلوار جذب مشک یمشک  کی تون هی رونی ب  رفت
 که اشاره کرد برم کنارش   یسالن غذاخور

 کنارش نشستم   رفتم

 یخانوم من چرا مشک  -

 ن ییانداختم پا سرمو

 انگشت شصتش چونمو گرفت باال  با

 ی دیجواب نم-
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 لباس لباس ندارم  آخه

 دیگونه امو کش دیخند  عیاخماش رفت تو هم اما سر-

 راحت نباش  بخر نا یدوست دار یهرچ دیخر میری خودمون فردا م-

 شام بخور  حاال

 مرغ برداشتم وخوردم  کمی

 شده بود مرغمو که نصفشو خورده بودم با چنگال گذاشتم تو بشقابم   رهی لذت بهم خ با

 وخورد  مویچنگالمو برداشت و مرغ دهن  عیسر

   تی اوممم چه خوشمزه ست دهن-

  یییا هیک گهید  نیهنگ کردم ا واقعا

 میوباالخره خورد شام

   نمتیبیفردا م یبرو بخواب گلم خسته ا-

 دادم طرف اتاقم دروبازکردم ورفتم داخل درو آروم قفل کردم  سرتکون

 دم یوخواب

خواب بود رفتم طرف   رونیدست و صورت رفتم ب یبعدشستشو  دارشدمیب  یزودتر از هرکس صبح
 تنه لخت خواب بود  میاتاقش طاق باز با ن

 که مهربون پس چرا خالف کار   نیا ن یا ای کنارش خدا رفتم

 دفعه پرت شدم  تو بغلش   هی

 بغلت کنم باشه خوامینترس فقط م شششیه-

 سرتکون دادم یبدبخت با
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 که ولم کرد مردمیداشتم م گهید دادیفشارم م محکم

 چشماشوواکرد 

 ی خوب یسالم خانوم-

  اهوم

 د یپوش شرتی ت هیبعد اومد  ییرفت دستشو  امیبرم االن م-

   میصبحونه بخور  میبر-

 میصبحونه خورد  میرفت میبر

 میبپوش بر دی خر میخب قراربود بر-

 برام  دیو کفش خر  فیمانتو ولباس ک یطرف پاساژ کل می رفت  دمویپوش لباسامو

 خونه  میورفت میخورد کیهردو است میغذا بخور میخب بر-

 بود و سبز بود تنم کردم   دهیکه خر  ییها کیاز تون یک یتو اتاقم  رفتم

   ییرای رژ قرمز به لبام زدم و رفتم تو پذ کمیبود  شیپر لوازم آرا زی روم

   کنهینشسته وداره فکر م  دمید که

 دستاشو از هم باز کرد   دیمنو د تا

 به اجبار رفتم تو بغلش   منم

 

 دختر  یباهوش یل یخ-

•••••••••• 

   ییقراره بره جا دمی خنده امشب فهم  یم گهیمثل قبل سامان باهام م  نجامیماه که ا سه
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 تو بخواب امی م ریامشب د یخانوم -

 مراقب خودت باش   باشه

 چشممم-

 دم یوبعدازشام خواب دمید لمیف کم یرفتنش  الی خیزد منم ب پی ت یرسم   یلیخ

 نکهیا نیبه مسببش نگاه کردم چشمام اندازه کاسه شد ا یوقت  دارشدمیشدن موهام ب دهیبا کش صبح
 نگاش کردم که پوزخندزدبهم  هیسامان با گر

 از امشب شهیکه بابات توروفروخته باشه معلوم م  یگی*"به من دروغ م طهیسل-

 زدم   غی تو بازوم فرو کرد، ج انگشتاشو

 ی بزن   غیمونده حاال ج -

 درباره کاراش  دمیفهم  زاازش یچ  یلیسه  ماه خ نیتموم تنم وگرفت تو ا  ترس

   ترسمینجاتم بده من م ای رهام ب ترسمیمن م ییاتاق وا هی با خشم برد طرف  منو

 داره یبه من چه عواقب  انتی خ  دمیبهت نشون م-

 دستو پاهامو بست   یصندل هیاتاق ونشوندرو هیبرد داخل  منو

 اونم با درد  رمی قراره بم دمیفهم

 بزنم دحرف بزن  بیبهت آس  ادی حرف بزن تا شروع نکردم دلم نم -

 و توپام خاموش کرد    گاریسوختم س کمیروشن کرد و آورد نزد یگارینگفتم که س یزیچ

 کردم هینزدم فقط گر  غیج

 دفعه تو کتفم خاموش کرد  نیا دوباره

 حرف بزن بنفشه -



 انتها   ی عشق ب 

67 
 

 ارم ی کمکم کن که طاقت ب ایخدا

 دمیباشه بهت نشون م  یگینم-

که ادامه داد  دمیازدردکش  یغی ج وفروکرد تو انگشتم  خیکه م ستادیبرداشت قلبم از ترس ا خیم هی
 کردم ی وفقط خداروصدام  دمیچی پیازدرد مثل مار به خودم م

 حرف بزن نذار بدتر کنم شکنجه اتو -

 یخب خودت خواست  لیخ

   لهیوس هیفاصله گرفت و رفت طرف  ازم

   ارمی وصل بهش فقط از خدا خواستم طاقت ب یمایس دنیباد هیچ گهید نیا

 حرف بزن -

داد انگار فلج شدم هم تنم هم مغزم بارها و بارها تکرارکرد بار آخر انقدر   یکی بهم شوک الکتر یوقت
 از خونم قرمز شده بود نیخون باال آوردم که تموم زم

 حرف بزن -

 توانم بهش نگاه کردم   نیآخر با

 مطلق   یک یتار وبعد

 ☆رهام☆

 انقدر اطالعات از قرارا مکان وزمانشو چقدر دلم براش تنگ شده بود  شدینم  رمباو 

 مبتال شدم عاشقش شدم  یبه چه درد  دمیفهم  حاال

 بهش نگاه کردم   دهیترس نیشاه  نیحس  ای یصدا با

      ارهیاون طاقت نداره دووم نم  سیی ر یوا-

 نه امکان نداره درباره عشق من حرف بزنه  زنهی حرف م  یدرباره ک  یک
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 شده   یچ نیشاه

   کنهیاالن سامان داره شکنجه اش م یکم تو عذابش داد-

 که راتا بود  اون

  هیجاسوسش اونم بهش گفته هلنا ک  شیرفته پ شبید-

 خوام یپنج تن هلنا رو از خودت م ای

 ااایخدا  میکارکنیچ-

 ☆ هلنا☆

 آخ کمرم  رمیم یبعد م هیثان هی کردمی شکنجه شده بودم که حس م انقدر

  یبگو از طرف ک کنمی هفته ست دارم زجرکشت م کیحرف بزن دختر   یهلنا واقع یشبنم خانوم قالب -
 ندارم فقط تو بگو یباهات کار گهیبه خدا د یهست

 بهش نگاه کردم   فقط

 ی کن ی م نمیتر از ا یعصب یبفهم که دار یلعنت-

 گفتم یرفته ا  لیتحل یصدا با

   کننیهم نم وونیح هیبا یکه حت یهرکار یکرد یخواست  یتو که هرکار بکن

 تودلت مونده بکن   گهید یهرچ سامان

 هلنااااا-

 کرد به زدن تو سرم   شروع

 رهام نجاتم بده خوامیفقط رهامم و م  خوامینم یچ چیه گهید

 حرف بزن  -
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 زد که کم کم چشمام تار شد   انقدر

 ☆رهام☆

   یری گیازم م خوامی چرا هرکس ومن م ایخدا  کشهیداره زجرم  دونمیهفته ست که م هی

 رهام آروم باش  -

 آروم باشم  چطور

  یاورد یوسرش ن نیهه هه مگه خودت بدتر از ا-

    اری ونگران بودن و درن یناراحت  یادا یالک  پس

 خون و حس کردم  یکه گرم واریبه د دم یسرمو کوب محکم

 کردم به جنون رسوندمش   تشیاذ  زی همه چ یمن ب آره

 کردم  کاریمن من آشغال باعشقم چ وونمیآره من ح ری رفت تودهن ش نیهم واسه

 جز من باشه  یمال کس خواستمیآره نم یکرد یازش خواستگار یوقت نیچرا زدمش شاه یدونیم

 ی باشه رهام آروم باش سر تو شکوند-

  ادیبذارب می داداش فقط دعا کن براش دلم براش کباب لعنت به ماکه گفت ادیبرنم  یاز دست کس یکار
 حال وهواش عوض شه من خدا منو بکشه  کمی رازیش

 

مثل هلنا گفتم *"شروع کردم   یبه دختر پاک ینه منو خدا بکشه من بهش گفتم *"  من به چه حق تو
 خودم   نهیدم روس به ز

 کردی م شویقرار یب قلبم

 خودتو ینزن نزن کشت -

   یفهیبغلش کنم نازش کنم  م خوادیدلم م خوام ی راحت شم من فقط هلنامو م  رمیبم  بذار
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 پستم یلی راحت نشستم من خ  نجایبعد من ا شهیداره االن شکنجه م  اون

   زنهیمعصومش تنگ شده اخ خدا دلم براش پرم  یدلم واسه اون چشما نیشاه

 غلط کردم برش گردون بهم  خدااااااا

 ☆ هلنا☆

   دارشدمیب  یدیبا سوزش شد  آخ

 کنه ی دردم سرم

 حرف بزن  -

   یکن یچرا تمومش نم  هه

 چون چون -

 باشه   یعذابم بد یخوایم  دمیفهم نگو

 من قراره آخر شب برم کانادا  -

   دمیورمدست یتا اون موقع حرف نزن اگه

 بکشنت 

 به سالمت   برو

 یدنده  ا هیچرا انقدر-

   یرهام رهام و حفظ کن از هرخطر  ایآخر کارم خدا نی ندادم پس ا جوابشو

 دم یسامان فهم شیکه اومدم پ ینفسم شده ازهمون روز کنمی حس م ایخدا

 کن   کمکش

 نه یبستم که اشکامو نب چشمام
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 بار آخر اومد طرفم   یشدو سامان برا شب

   یهلنا بگو تا بفرستمت بر-

 ی خرخودت

   کشمتینم  یکشتمت ول گمیم سییبه ر  یفی کشت تو تو ح دی تو رو نبا ادینه دلم نم-

 اور ی

 بله قربان -

 پرتش کن نکشش برگرد  ابونی ب هیببرش تو -

 چشم-

  نیآخر  یکس ید ب بعد پرتم کردن  و  من ازدر ابونیب  هیکردن وبردن طرف   نیبه زور سوارماش منو
 کردم یم یسپر میزندگ یلحظه ها

 از شدت ضعف چشمام بسته شد  نکهیا تا

 ☆رهام☆

 اومد طرفم هیو گر یبا خوشحال  نیکه شاه شدمیم وونهید داشتم

 رهام  -

 شده   یچ یچ

  ابونیب ه یتو نیکرده مکانش تو قزو  رییهلنا جاش تغ -

 کشته باشنش   نینکنه شاه کنهی کارمیچ ابونی من تو ب  یهلنا ابونی چرا ب دمیجام پر از

 سوخت  صورتم

   مشیار ی ب عی سر میخفه شو خدانکنه پاشو گمشو بر-
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 میبر میبر

 طرف ادرس   میرفت میدییدو

 م یدیرس  بالخره

 دم یجنازه د هیکه   میزدیدورم میداشت

 دمیکش داد

 ع یسر ستایوا

 شده  یچ  -

 کنم خودش  فکر

 جون طرف  یطرف جسم ب  دمیی شدم دو ادهی پ عیسر

 ناخوناش قلبم سوخت   دنیقلبم مچاله شد تمام بدنش غرق خون بود دستشو گرفتم باد دنشیباد

 ن یکردم وبردمش تو ماش بغلش

 یامام رضا هلنا خواهر ای -

 ده یداره جون م نیشاه مارستانی برو ب فقط

   رهی بم  دینه نبا-

 بچه ها چه خبر  از

 کل باندوگرفتن  وتو فرودگاه گرفتن سشییخداروشکر سامان و ر -

 دم یهلنا روبوس  یخون گونه

 یاوردیبالبودسر من م   یچرا هلنا چرا من نه هرچ  ایخدا دید بیهلنا آس یباز نیتو ا فقط

 بادو بردمش داخل   مارستانیب  میدیرس یوقت
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 بردنش تو اتاق عمل   پرستارا

 طرفش   دمییساعت اومد دو هیبعد  دکتر

 چطوره دکتر  حالش

 قابل درمان اما فقط نایبود همه ا انهی زخم وحش یو تمام بدنش جا میکرد هیسرش شکسته بود بخ -

 ی فقط چ-

باعث شده مغز قسمت اعصاب و   نیوصل شده ا ادیبا قدرت ز  یک یکه بهش شوک الکتر نهیمهم ا-
ا آخر عمر فلج  هم ت  دیبتونه راه بره  و شا دیشا  یوتراپیزیبا کمک ف  یمدت هیبعد   دیمختل کنه البته شا

 شه

 غرورم برام مهم  نبود   گهیوازته دل زار زدم د  نیحرف دکتر نشستم روزم با

 هلنا فلج شد من باعث شدم   ایخدا

 ☆ هلنا☆

اما   رمیبهم دادن خواستم دستشو بگ اروی رهام کنارم انگار دن دنیکه با د  دارشدمیدرد از خواب ب با
 لحظه دستمو تکون بدم  هی یبرا ینتونستم حت

 شد دستمو گرفت  داریکه رهام ب   دمیاز ترس کش یغیج

   شششیه  نجامیمن ا یآروم باش خانوم ششیجانم جان ه-

 گفتم  هیگر با

 چ.چرا  خورهیدستو پام تکون نم رهام

 بگم آخه  یچ-

 من که سالم بودم  یچ یعنی

   نمیروزونب   نیا رمی من بم یاله-
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 سرم اومده ییچه بال رهام

 یفلج فلج شد  دیمدت با  هی یبرا  یشیخوب م-

  دم یاز ته دل کش یغیج

 ازدست دادم  ممیکه داشتمم سالمت یزی مامان حاال تنها چ بابا

   یندار  ازیبه من ن گهیتو تو د رهام

 من  شیپ یگرد یتو برم  یچ یعنی-

 کجاست  نیشاه  یترحم کن خوامینم نه

 ی خوشگلم جان کارم داشت  یسالم آج -

 تو  شی پ امی که خوب شم ب  یتا وقت یپرروام ول یل یخ  دونمیم شهیم آآره

 شه یچرا نم-

 مدت نابود شدم بسه نیتو ا شمیپ  اینرو ب  کنمی هلنا التماست  م-

 ی ش  یم  تیتو اذ آخه

 خونه باشه گلم  ایتو ب شمیم  تی اذ یتو کنارم نباش-

 شمیبهت وابسته  م  شتریب  ینجوریمحبت نکن من من عاشقت که هستم ا بهم

 بغض سرتکون دادم   با

 باشه 

 قربونت برم بغض نکن  یاله-

   دیروز مرخص شدنم رس  بالخره

 دست خوش  یازم گرفت نم یدست وپارو  داشتم ا نیفقط هم یکنیم کاری باهام چ یدار ایخدا
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   نیکه بغلم کرد گذاشتم تو ماش کردمی به رهام نگاه م هیگر با

 باهق هق گفتم  نیتو ماش نشست

   دررفتن

   ایک-

 بال رو سرم آوردن  نیکه ا ییهمونا

 م یآره همشون گرفت-

 ام شدت گرفت   هیگر

 شهیم فینکن چشمات ضع هیگر-

 شمینداره فلج که هستم کورم م یب یع

 خدانکنه -

 کرده   یهست سر من خال  ییخداهربال

 باشه باشه، آروم باش   ششیه-

 و نسبت داد بهم گفت هرزههههه  یکه تو داد  یسامانم بهم لقب یهه هه آروم راست هه

 یییییی چ-

 شده یواسم عاد گهید یخب تو که بهم گفت  یناراحت شد چرا

 من گه  خوردم با کل خاندانم -

 خونه خستم میبر

 چشمم -

 خونه رهام بغلم کرد وبر د تواتاقم   میدیرس
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 رو تنهام بذار ب ممنون

 اما-

 واگر نداره اما

 برووووووووووووووووووو 

 کردم  هیشدم گر  رشیدرگ ا ی که تازگ یو عشق  یکس  یبه حال ب بارفتنش

 عمارت باختم ومن چقدر مظلومم خداااااااااااااا  نیقلبمم به مرد ا یندارم حت یچ چیه گهید

   هیتاصبح گر شب

نه با   زنمی تا آسمون فرق کرده حرف م نیم که زمکه اومدم خونه ونه با رها  شهیم یهفته ا سه
که دارم  یکه ولم نکنه  آخه اما کس خوامی فقط ازش م کنمیاز خدا هم گله نم گهید یحت  چکسیه

 خداست  

 و درد ودل  هیگر باز

 ☆رهام☆

دارم داغون  زهیر  یفقط اشک م زنهیحرف نم   خورهیغذا درست درمون نم  کنهی نگامم نم یحت گهید
  شمیم

 کنم خدا  کاریچ

 به خاطر اون حرفم بهم جواب رد بده  ترسم یکه دوسش دارم م یعن یبهش بگم  دیبا

 ووووووووووونه ید شمیم ووووونهیخدا دارم د یوا

 تو اتاق   دمییهق هقش دو یصدا با

 شده   فیانقدر ضع چرا

   ادیب  یقیتوف دی با شهینم  ینجوریا نه
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 نجا یا

 برداشتم   مویگوش

 نجا یا  ایجان ب  یقیتوف سالم

 ساعت اومد   مین بعد

  سالم

  ی سالم رهام خان خوب -

 هلنا نه  ی آره ول من

 چرااااا-

 ی فهم  ی م ایب

 چشماش گود رفته بود  ر ی ز هیگر شهیداخل اتاق هلنا مثل هم بردمش

 شدبراش   شیر دلم

 رهام  یدختر آورد نیسر ا ییچه بال-

 بود ام  هی هام نشون از گر شونه

 نامرد یچه سرش آورد-

 فقط نگاش کرد   یق یطرف توف برگشت

 دخترم حرف بزن -

 نگفت فقط اشکاش روون شد  یچیه

 دفعه صداش کرد  هی

 ی ق یتوف یآقا-
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 جانم  -

 تا خوب شم توروخدا نیمعلول شگاهیمنو ببر آسا-

 مزاحمشم   نجایگفت مگه من ا یچ نیا

  گهیم  ونیداره هذ ستیحالش خوب ن  یقیتوف نه

 منو ببر  یقیتوروخدا آقا توف -

 هاننن  یبر یخوایتو سرم هلنا چرا م زدم

   رمیم-

 برا  ای ب یقی توف یبر یحق ندار نه

 دخترم   امیمن م-

 زنگ زد س یرئ بارفتنش

 جواب دادم   یلرزون یصدا با

  بله

 باهاش حرف بزنم  امیب خوامیرهام هلنا خوبه م-

 د یخوبه بفرمائ  آره

 ساعت اومد   مین بعد

 کجاست  -

 اتاق   تو

 داخل اتاق  میرفت

 یشد   ینجوریهلنا چرا ا -
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 س ی خوبم رئ-

 د یکار دونفره دار هیزود خوب شو که  -

 چشم-

   سی رئ

 ی دفعه تو کنارش  ن یدختر استعدادش وداره بعدشم ا نیرهام ا-

 آخه

 آخه نداره  -

 چشم

 س یرئ   بارفتن

 تونست راه بره  یوتراپ یزیبالخره علنا با چند جلسه ف نکهیطاقت فرسا گذشت تاا یلیوروزا خ  شب

 شدم   رهی خ  بهش

 ی خوب

 آره  -

 شکر  خدارو

  شهیشروع م  تمونیآخرهفته مامور از

 بگذرون    ریبه خ  ایخدا

 میتنمون کرد یتا لباس چرم مشک هردو

 ☆ هلنا☆

 با کمک رهام تونستم راه برم    بالخره
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 تاست ی مامور نیهم دهیم جانی ه میکه به زندگ یزیتنها چ  تی مامور دوباره

من   میخواهربرادر باش هی گاردیدفعه به عنوان باد نیقرار بود ا میتنمون کرد یلباس چرم مشک  هردو
 پسر   گاردیدختر رهام باد  گاردیباد

 دوتان   نیباند بزرگ موادمخدر دارن که سردستش ا هیدوتا  نیا

 باشه  یاسم من چ رهام

 نرگس -

 ار یپس اسم تو هم کام باشه

 م یباشه بر-

   میبر

 طرف کاخشون   می رفت میشد  نیسوارماش

 ی رحم یهمه ب  نیبگم از ا یخونه ها دارن بعد من چ  نیازا نا یراحت ا چقدر

 ی هلنا خوب-

 شو  ادهیپ آره

چه باحال هردوتا   یهم وا یکپ  یکل یپسر دختر قدبلند وه  هی دنیداخل باد میداد و باهم رفت سرتکون
  نایا شدیخوشگل بودن اصال باورم نم یلی خ یوا دیپوست سف  یقهوه ا یبود موها یچشماشون عسل 

که  ستادمیسر جام ا دهیطرفم ترس دییمن دو دنیباند بزرگ موادمخدر باشن دختر باد  هی سییر
 لم کرد  بغ حکمم

 ی تو چه ناز یییوا-

 یجان آروم خواهر انایک  -

 ناز   یلیخ  انیک  تونمینم   یوا-
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 کنم  یبرو کنار منم باهاش احوال پرس دونمیم-

 چشمممم -

 برق زد وبا عشوه رفت طرف رهام  هوچشماشی رفت کناربعد   یبالوس

 اره یپت  طهیتک تک موهاشو بکنم دختره سل خواستیم دلم

 سالم خانوم  -

 هستم یدیشه نرگس

 هستم ی ان یک  انیگاد بله خوشبختم بانو منم ک یاوما-

 دستشو به طرفم دراز کرد  خوشبختم

 رهام واون عجوزه که گرم خنده بودن قلبم شکست با حرص پنهان دستمو گذاشتم تو دستش دنید با

 با انگشت شصتش مشغول نوازش دستم شد که

 نرگس   یدار یفی چه پوست نرم  و لط-

   یییییا

 زدم  یکمرنگ  لبخند

   دیشما لطف دار بله

 جان بامن راحت باش  یا-

  یداداش-

 جانم -

 واسه من باشه نیا شهیم-

 به من اشاره کرد  بادستش
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 واسه تو نمیا-

 سرتکون داد   ییبا لبخنددندون نما انیک

 کرد ی رهام نگاه کردم خونسرد نگاه م به

 ه یراض چرا

   کثافت

 بگه میخواهر یباشه هرچ -

 ی نجوریداشتم که بهم محبت کنه ا  یکی کاش منم  آخ

 پس من ببرم جاشو نشونش بدم -

 برو -

 طرف من  برگشت

 اتاقتو نشونت بدم   میبر  ایب-

 بغض همراهش رفتم با

   یاتاق قرمز مشک هیباز موند  ییبایوکه باز کردم دهنم از اون همه امکانات وز دراتاق

 ادی خوشت م-

 رفش ذوق برگشتم ط با

 سرداد  یخنده بلند  ییییلیخ

   نجایا اوردمتی زودتر م دونستمیجان م یا -

 ی مرس

 عوض شه  دینظرتون شا ایشمام  گاردیمن باد یراست
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   ی گاردمینه بابا چرا عوض شه خودت باد-

 ی باهام باش دیاز فردا همه جا با یراست

 د ییزا گاوم

   اههههه

 چشم

 باهات کاردارم   ایلباساتو عوض کن ب-

 چشم

کاخ  هیعمارت  نیا باست یچه ز  یوا رونی ورفتم ب  دم یساده خودمو پوش  یلباسا  عیسر بارفتنش
  خورهیم  یچی مارپ یدوبلکس که گوشه پله ها

 یشاد یخونه بو  نیا یهمه چ  بای کار شده دکورش حرف نداره ساده و ز بایز  یخونه بالوستر ها کل
 مردم لعنت به ذات خرابشون یده با پول بدبخت کردن جووناش  دهیخر یبا چ یشاد نیاما ا دهیم

 دونه دونه اتاقارو بگردم  دیمن از کجا بدونم کجاست با حاال

 د یبه گوشم رس انی منفورک یدروبازکنم که صدا نیاول خواستم

 نجام ینرگس من ا-

 نگاه کردم طبقه باال بود رفتم باال    بهش

 ن یبش  ایب-

 نشستم یچرم  رومبل

 چه نرم   یوا

 یای همه جا باهام ب یتونیم رمی سفرم یل یخانوم کوچولو من خ نیبب -

 دهنمو قورت دادم آب
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 تونم یبله م-

 زد   یلبخند

 ید یفهم یهست زیو مراقب همه چ یای تو باغ کرج دارم باهام م یجلسه ضرور هیخوبه فردا -

 بله

 شادبپوش    یبهت گوش زد کنم رنگها  دیخوبه االن با-

   یگاه کردم ولبااخم  بهش ن -

 من

 ی لباس ندار یتوچ-

 د یحرص سرتکون دادم که خند با

   میکاریالبته آخرهفته که ب دیخر دی باهم بر گمیم انایبه ک-

  چشم

 به خودت برس -

 ا ی خوادیم گاردیباد ستیاالغ معلوم ن  مردک

 رذل   شرفیب  یدخترواسه حلقه به دوش ای

 ی دیفهم  ادی مدل تو خوشم نم ینرگس خانوم من از دخترا یدیشن-

با درد   شهی واسه تو خوشگل کنم اما مثل هم دیبا یواسه چ  شرفیبکوبم تو دهنش ب خواستیم دلم
اصال من گه خوردم   یزندگ نیا ایدن  نیاز سرطان بدترن ا نایازجنس سرطان زدم آره سرطان ا یلبخند

 قبول کردم 

 رشدهید یول

 نمتا یخوب فردا ترگل ورگل بب دختر  نیآفر-
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 خنده   ریتو دلم بهش دادم که بلند زدم ز  یفحش چنان

 تودهنم الل شم به حق پنج تن دمیدفعه به خودم اومدم محکم کوب هی

وگرنه زودتر بهت   ادی خوشت م دونستمیجان بخند نم  یخوشت اومد ا یخند یم یجوون به چ -
 گفت یم

 جان فقط بخند  جان

 که نفسم گرفت  دمی دست خودم نبود انقدر خند گهید ازحرکاتش

 آب داد دستم وانیل هیکنارم  اومد

 بخور ازخنده ضعف کرد-

 تو یخوش خنده ا چقدر

 دمیوازش گرفتم وسر کش آب

 جان تشنت بود جوووووون لباش و  یا-

 رفت       نییباخنده از پله ها پا عیگفته که سر یچ  دیپاشدم که انگار فهم عیحرفش سر نیباا

 ورهام اومد    انایک یخنده ها  یکه صدا کردمی پسره کثافت تو ذهنم داشتم کفنش م      

 بود دهیتاحاال جلومن نخند خندهی م یچقدر خوشگل صداش وقت  یوا

 پرکرده  یعمارت لعنت نیشد که خنده هاش ا  زیانقدر براش عز  یعنیروون شد   اشکام

 ی من بدبخت کرد بیبود نص یچ ن یتو عشقم شانس ندارم ا ایهه هه خدا هه

 عاشقشم بعد اون  من

 فکرکردم   یتو سرم چ خاک

 که منو دوست داره  نیا
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 من و دوست نداره   چوقتیه اون

 رفتم تو اتاقم در و قفل کردم   هیگر با

   شیکه پر لوازم آرا  نجامیبه خودم برسم خب ا دیبا

   رمی دوش بگ هی اول

خط چشم  هیخب  ختمی گرفتم وبعد موهامو خشک کردم وبعد آزاد دورم ر یدوش حساب   هیو رفتم
  کیبه لبم زدم تون  یرژ عناب  هیکردم و  یوتو موژه هام خال  ملی و ر دمیکلفت پشت چشمام کش

   دمیپوش مویمشک

 شدم   خوب

 عطر بزنم  هی

 نظرمو جلب کرد  میو مال ن یریش ی لیعطر خ  هیهمه آرو بوکردم  زیروم  یعطرا از

رفتم کنار   ی بالوند کننیم یدارن پاستور باز یسه نفر دمیکه د رونی دوش گرفتم و ازاتاق زدم ب باعطر
 ان یک

 دیسوت کش هی دنمیباد انیک

 کنارش اشاره کرد  به

 با ناز نشستم کنارش که سرشو آورد کنار گوشم   یلیخ منم

   گاردمیجونم چه هلو شده باد -

 دم به بازوش مشت آروم ز هیخنده  با

 گفت  یجووون بلند که

  دیدی انارومیبه رهام نگاه کردم اصال انگار حواسش نبود فقط ک  ناخداگاه

 دم ینشون م بهت
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 خان با اخم نگام کرد   انیک

 خان اولش وبردار جوجه-

   جانننننن

 د یخر  میخودت باهام بر شهیم شهیم

 به چشم  یا-

 شرط داره   اما

  یچ

 که آخر ماه   یمهمون هی یایباهام ب دیبا-

 ام یم

 د یکش لپمو

   دیشما بگ  یخانوم کوچولو پس هرچ یفدا-

  ی پسره عوض شششیا

 نگاش کردم    یبند میلبخند ن  با

 ی باز منم

   یباشه سرچ-

 ی تو بگ  یهرچ دونمینم سر

  کنمی من بوست م یرولپم اگه تو برد  یشون   یخب اگه من بردم شما به بوس م-

 به صورتش نگاه کردم   باتعجب

   کنمیکارو م نی پس هم نهی بینم  نهیمنو بب  دیکه با یبا خودم گفتم اون  یول
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 خب  -

 قبوله

 کنه  یبامن پاستور باز خوادی خانومکوچولو م نیا دیبچها آماده ا-

 ی چه عال یوا -

   میکرد شروع

   کردمی م یهرکار

 اون بوسم کنه نه من دیبا

 به لطف خدا بردم  بالخره

 صدر بازبود ینش اندازه غار علده انایک

 انی بردت  ک  یچجور-

   دیخندیم ینگاه کردم که با خوشحال  انیک به

 نداره  یچجور گهیبرد  د گهید-

 کنم ی شرط وجلو همه اجرا م حاال

 رون ی ب ادی امو بدره وب نهیقرار بود س نکهی طرفم قلبم مثل ا اومد

 د یگلوم بوس  دیتر چونه امو بوس نییدفعه گونه ام سوخت اومد پا هیلبخند نگام کرد و با

 چه خبره پسره کثافط   نجایدونه ا هیگفت  نیا یوا

 کردم خونسرد باشم  یسع

 از شرط  نمیا-

 شدم  رهیخ  اناورهامیک به
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 رهام   کنهینگام  م یچرا اونجور واااااا

   وللش

 ممکنه یعنی

 نفهم   بفهم خوادیتورونم  چوقتیاون ه نهههههههه

 جام بلندشدم ورفتم تواتاقم از

کاپشن چرم وشلوارچرم بود تنم کرد موهامو  هیلباس که  عیبه حرکتش فکرکردم صبح سر  تاصبح
 زدم  ی محکم بستم وبه رژ زرشک

   رونی اتاق زدم ب واز

 ی روسر بدون

  یرفتم تو سالن غذاخور الی خیب

 نشستم انی زدم ورفتم کنار ک یهمه لبخند کوتاه دنیباد

 سالم

 میبر یسالم خانوم  کوچولو آماده ا-

 م یبر

  میسوار شد یمشک یبوگات هی  نشیطرف ماش  میرفت

 

 طرف باغ کرج  میرفت

 م یدیرس باالخره

   یدنج یچه جا اهو
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 م یشد ادهیپ باهم

 داخل  امیب ایبمونم   نجایمن ا انیک خب

 داخل  ایب-

 شد  یگنده اشون ته دلم خال  یگاردایکه نشسته بودن واون باد  یپسرا  دنیداخل باد میرفت باهم

 ی دیترس هیچ-

 ی از چ وا

 گاردایباد نیاز ا-

 م یبابا بر نه

 سالم به جمع کردم  هیمغرور  یلیخ

 با لبخند جواب دادن وهمه

 چه ناز  دتیدوست دختر جد  انیک-

 کنم که  یخواستم خودم و معرف گهیم یچ نیا

  دمهگارینه بابا باد-

   فهی ح نینه بابا ا یگیم یییییییچ-

 خورد ی آدما بهم م نی حالم داشت از ا گهید

 نگاش کردم  یباچندش 

 میحرف بزن یخب بچه ها قرار بود درباره مهمون -

 کرده آخرهفته ست  ر یی آره فقط زمانش تغ-

 ار یهلو رم ب  نیمن ا توروجون
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 به من نگاه کرد و لبخند زد  انیک

 باشه بابا -

 ولیا -

  ست ین  یخب االن کار-

 میرنگ لباس بپوش  هیمدل و هیچرا قرار شد همه رفقا  -

 خب -

 خب به جمالت لباستوفرستادم عمارت -

 خوبه -

 ها یاریخانوم خوشگله آرو ب  نینره ا ادتیفقط  م یندار یکار گهید خب

 باشههه -

 نرگس  میبر

 م یدادم ورفت سرتکون

 کرد  یدست  شی پ انیبزنم که ک یخواستم حرف   نیتوماش

 پرنسس  یاوک  یعادت کن دیبا  نیخود منم همچن نیمدل نیمن ا  ینرگس دوستا نیبب -

 اخم سرتکون دادم   با

 اخماتو واکن گوش بده به من -

 که همه به انتخاب من حسادت کنن یآخرهفته چنان بدرخش  خوامیم

 دم ینفهم  منظورشو

 ی چه انتخاب به
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 ی فهم یبعدا م-

 تکون دادم یسرمو با گنگ سرمو

 واسه آخرهفته  دیخر  میبر  دیخب االن با-

 آهنگ پخش شد    هیاخم سرتکون دادم که راه افتاد و با

که   یدونی م یبدونن که بهم دل بست  ایهمه دن خوامیم  یبدونن که تو بامن هست  ایهمه دن خوامیم
 تو رو تنها   ذارمیکه نم  یدونیدوست دارم من م رهیجاتو بگ ونهتیدل من به تو بسته است نم شهیهم

 کرد یآروم زمزمه م خودشم

 بود خود به خود لبخند رولبام آورد   یقشنگ و شاد آهنگ

   میدیرس  بالخره

   میشد ادهیپ  نیماش از

 داخل پاساژ  میرفت

   یلخت  یل یخ ایکوتاه بود  ایلباسا  ی همه

سرب که تا زانو   نیگرد با آست قهی یا روزهی ف یآب رهنیپ هیدفعه چشمم  هیشده بودم که  دیناام گهید
 وگرفتم انیدست ک  عیکار شده بود چشمم وگرفت سر ف یظر یبود وبا سنگها

 ان یک

 جون -

 ست یخوشگل ن  نیا

   ستین دهیپوش یادیز یول  هیاوممممم عال-

 اخم برگشتم طرفش  با

 خودمو بزارم تودسترس    خوادیدلت م هیچ
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 برو پرو کن  هیعال  نیمن غلط بکنم هم-

 غرغر رفتم داخل ولباس وپرو کردم   با

 باز کردم که نظرش وبگه  درو

   دارانهینه ها نگاه خر یاونم نگاه خال کردی فقط نگاه م یمنتظر جواب بودم ول چطوره؟

 باال دیدومتر  پر انننیک باتوبودم

 ی عا.. عال-

   دارمی موبر نیپس هم  خب

  دمی خر  یجوراب شلوار هی

 خوام ینم یزیچ گهیمن د خب

 چندتا مانتو بخر -

بلند  ی مانتو زرشک هیبرداشتم  یکت  یمانتو کالباس هیبرداشتم   یبادمجون  یمانتو کت هیاجبار  به
 مو دوست داشتم  یشنل   یمانتو زرشک شتریازهمه ب دمیبرداشتم وهمه آرو پوش 

 آرو حساب کرد  همه

 م یخب بر-

 خندن  یو م دوئهیم انای رهام دنبال ک دم یخونه که تا درخونه آرو بازکرد د  میرفت میبر

 دل ازته

 گلومو گرفت  یبد بغض

 دختره  نیالس زدن با ا ای  تی اومده مامور ستی معلوم ن یعوض  پسره

 پسر خوشش اومد   هیبالخره از  انای که ک نمیبی خوب م-



 انتها   ی عشق ب 

94 
 

  هیچ  نظرتو

 پرسه  یسوال چرا ازمن م نیا یعوض

 ان یبهم م می لیجان خ   انیآره ک بگم

 پوزخند گفتم با

 فکرکنم آره

 میبخور یچ هیداخل  میبر الی خیخب ب -

   میبر

 داخل عمارت   میرفت

 تو اتاقم لباساموعوض کردم و رفتم  رفتم

 نشستم  انیو کنار ک یتو سالن غذاخور رفتم

   نجایا ادیم شگرینرگس آخرهفته آرا-

 دادم  سرتکون

   یرنگ لباست چه رنگ یراست

 یسورمه ا-

 گرفتمیم یکاش منم رنگ لباسم وسورمه ا آهان

 لباس هم رنگ من بخر  هی میری بعدازظهر باهم م یخب اگه دوست دار-

 باشه 

 اومدن   انایرهام و ک دمیکه د میشدیبلند م می خوردن غذا داشت بعد

   یچه اومدن یول
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   رهام

 من  رهام

رهام   نهیهم دستاشودور گردن رهام حلقه کرده بود و سرش رو س  انای رو بغل کرده بود و ک  انای ک رهام
 بود

  سوختم

 بدسوختم   یلیسوختم خ  بدم

 همه متوجه سوختنم شدن  کردمی م احساس

 سوختن قلبم انقدر بلند بود که احساس کردم خاکسترشدم   یبو

  اوردمیخودم ن یبه رو اما

 وازجام پاشدم  دمیدرد خند با

 لباس بخرم  میبر  یک انیک

   نجایا ایفعال ب-

 روپاش زد   بادست

   یچ یعنی

 نمیبرم روپاش بش  یعنی

 روبروتو    ینیب ی برو مگه نم یدار دیبهت هلناکه بازترد لعنت

 تم طرفش  لبخند رف با

 زد روپاش   دوباره

  کنهیتر م  صی رو حر  یناز هر مرد کمی ابرو باال انداختم  یول
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 کنارش که لباش و جلو داد نشستم

 اززور استفاده کنم دیبا ای ستیحرف گوش کن ن -

 باال انداختم   طنتیبا ش   ابرومو

 زورتو نشون بده قهرمان  خب

 کرد وتو به آن منو روپاش نشوند و دستاشو دورم حلقه کرد  یطون ی ش خنده

 آهان حاال خوب شد -

 ست  وانهید واقعا

   رمی اگه بم یگذرم حت یازت م گهید منم

 اش  نهیچسبوندم به س سرمو

 جون خانوم کوچولو جات خوبه یا-

 زمزمه کردم  یگوشش وباحالت اغوا کننده ا کیبردم نزد سرمو

   استی دن یجا نی بهتر   یعال هیعال جام

   نجاستیبه بعد جات هم  نیپس از ا-

 که کمرمو نوازش کرد   دمیخند

 رها کردم تو آغوشش   خودمو

بهت   یجز بدبخت   یو حس یباش گهید یک یتو آغوش  ویباش ی واسه آدم سخته که عاشق کس  یلیخ
 دست نده

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییی لیخ

 الدی برج م میخب شب بر-
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 نگاش کردم   جانی ه با

 واقعا

 آره واقعا -

 کنسرت اموبند  میبر شهیم پس

 آره چرانشه -

 دوست دارم  یلیخ یوا

 جون یا-

 جان   یسرطان ا درد

 بپوشم یمن امشب چ خب

 پوشم چطوره؟ یم ی زرشکشرت   یتو بپوش منم ت  یتو مانتو زرشک میباهم سط کن   ایاوممم ب-

 یییی عال

 جوووووووون  آخ

 وونهیخخخخخ د-

 ام ونهیمن د وا

 کردم    یجان ناراحت نشو شوخ یا-

  باشهه

 بخوابم تاشب  کمیبرم تو اتاقم  پس

 برو -

 جام پاشدم رفتم داخل اتاقم  از
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 جلو دهنم گرفتم و خودمو پرت کردم رو تخت  دستامو

   کارکنمیدرد چ نیمن با ا  ایخدا

 من   جلو

 خدا یوا

 که خوابم برد کردم   هیگر انقدر

   دارشدمیتو موهام ب ینوازش دست باحس

 کنارم نشسته انیک دمیچشمام و باز کردم د یوقت

 رفته   ادتی  رونیب میبر  میخوایم یدارش یب یخوا یخانوم خانوما نم -

 نشستم سر جام  عیسر

 شد  یخسته بودم خوابم طوالن  دیببخش   میبر آره

 م یاشکال نداره عروسک بپوش بر-

 آماده شم یاگه اجازه بد چشم

 تو بپوش  ی شنل   ینره مانتو زرشک  ادتی رم   یپس من م-

 چشم

 لبخند از اتاق رفت   با

وهمه آرو باز   دمیموهامو برس کش دمیمو پوش یشنل  یومانتو زرشک دمیپوش مویشلوار مشک  منم
خط چشم کلفت پشت   هیگذاشتم شال و شل روسرم انداختم کرم پودر برداشتم وبه صورتم زدم 

 میگونه مال هی دمیمات به لبم کش یرژ زرشک  هیکردم و  یوتو موژه هام خال مل یو ر  دمیچشمام کش
  کیکوچ یدست فیسپردم به خودت ک  ویچ اهمهینگاه کردم خدا نهیقرمز به گونه هام زدم وخودمو تو آ

سط کرده    انایهمه منتظر بودن رهام وک  رونی سطش برداشتم ورفتم ب یبا کفش پاشنه اخم مرغ ی ورن



 انتها   ی عشق ب 

99 
 

  امیکنار ب هیقض  نیبا ا دیبا گهید پشونی قشنگ بودت یلیوخ یبود رهام مشک  دهی پوش  دیسف انایبودن ک
 بهم زدودستمو تو دستش گرفت  یکه لبخند بزرگ  انیرفتم طرف ک

  گهید میخب بر-

   میشد انی قرمز ک  ینیسوار المبوروگ  همه

 من جلو نشستم اون دوتام عقب انیخواست ک  به

داخل  م یورفت میشد ادهیپ نیواز ماش  میدیرس  نکهینزد تا ا یکس حرف چیه الدی به برج م  دنیرس تا
 حلقه کردم که چشاش برق زد   انی برج دستمو دور بازو ک

 میدوم نشست فی داخل سالن ورد میرفت

 ورهام کنارهم    انای کنارهم ک انیک منو

 اومده باشم کنسرت اموبند   شهیخدا باورم نم یمردم به سن نگاه کردم وا  غیسوت و ج یصدا با

 آروم باش بست  یومحکم فشار دادم که چشماشو به معن انی و ک دست

 لبخند به اجراشون نگاه کردم   با

لحظه کنارم منو   هی یکه تو نباش  نیخوب فکر ا دونستمیکه دروغ بودن همه حرفات م دونستمیم
      ترسوندیم

 تخت  التی خونه تو خ نیرفت منو آرومم با خودم تنها توا ادتیزود همه حرفاوقول وقرارات از  دهیچ

  ادتیکنارتوچه  باشم چه نباشمانگارمنو  ستی من ن از  یمن حرف  یتو ب یباش ییمگه هرجا دونستمیم
   ستین

باشم  یاگه رفتن دونمیم ستیانگار دل تو بامن ن یهستم دوست دارم ول  ادتیهنوزم که هنوز به  من
   ستیتو دادم به خدا کم ن یکه به پا یعشق ستیمننظرم ن  یکس

 شدم   دهیکش  انیدفعه تو بغل ک هیشد که   یچ دونمینم

 دیرو گونه هام کش دستشو
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   زم یآروم باش عز-

 لرزون سر تکون دادم یبالبا

 م یاز سالن خارج شد انی دست تو دست ک میتموم شدن کنسرت ازجاهامون بلند شد  بعد

 ان یک

 جونم  -

 برام  یخری کنن م یم فیتعر نجایا یها یاز بستن همه

"* 

 گفتم  ینم کاش

 بهم نگاه کرد    بالذت

   میبخور یبستن میبر نیایرهام ب  انای ک  یخانوم خرمی برات م یبخوا یچشم هرچ-

 میبر یآخ جون رهام  یوا-

 وارد کافه شدن  ازماجلوتر

 تو کافه  میدستمو فشارداد و باهم آروم رفت انیک

 ورهام کنارهم نشستن    انای کنارهم ک انیک منو

   یمعمول افهی پسرجوون با ق هیخدمت اومد   شیپ که

 کرد  یکوتاه  میتعظ

 د یبه کافه ما امرکن دیخوش اومد یل یسالم خ-

 نگاه کردم  انیبه ک من

 خوام یبا روکش طال م یمن بستن  انیک
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 با روکش طال  یچشم قربونت  برم دوتا بستن -

 نطور یماهم هم-

  آه

 رب باسفارشااومد  هیخدمت رفت وبعد  شیپ

 گذاشت رفت  زی م یبا روکش طال رو رو یبستن

 شروع کردم به خوردن    بالذت

  رهی شده بهم وبا لذت بهم خ رهیخ  انی ک دمیخوردم سرمو آوردم باال که د قهیمو تو پنج دق ی بستن کل
 شده 

 درحال الس زدن اناهامیوک  رهام

 آروم گفتم  یدلبر با

 من بخورم  یدیم یخوریاگه نم یچرا نخورد ی انیک

 بهم گفت  یلبخند خاص  با

 م یخوریباهم  م-

   دمیفهم ینم  منظورشو

 وگذاشت وسط   یظرف بستن  که

 گهیبخور د-

 کرد وبا لذت خورد اشاره کرد که منم مشغول شم یخودش وپرازبستن قاشق

تند تند پشت   میکردم از طرف دست نخوردش  انگار مسابقه گذاشته بود یاجبار قاشقمو پرازبستن به
   یبستن   یجا هیبه  دیکه قاشق  هر دومون رس خوردمی م یسرهم بستن

 م یکنینصفش م-
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 کرد ونصف خودش و خورد  نضفش

 خوردم  منم

 چه قدر عذاب آور بود یوا

 تموم شد   خداروشکر

 خدمت وصدا کرد  شی پ انیک

 خدمت اومد  شیپ

 جانم  -

 صورت حساب  -

 خدمت با صورت حساب اومد  شیپ

 د یبفرمائ-

 دیمبلغ صورت حساب برق از چشمام پر  دنیباد

 و هشتصد  ونیلیدوم

   رونی ب میکارتشو درآورد و حساب کرد واز کافه زد یعاد یلیخ  انیک

 گرفت  دستمو

 زل زدم   بهش

 بود که تو عمرم خوردم  یبستن  نیبهتر نیا-

 زدم   یمصنوع لبخند

 فشار دادم دستشو

   انیک  یشد چرا انقدر خوب لی تبد قتیکه به حق نیر ی ش یای رو هیمن  یبرا
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 دور کمرم حلقه کرد  دستشو

 ی کن یام م وونهید ینرگس دار ی کنی م م وونهید یدار-

 تو گوشم  استیدن یصدا  نیقلبش منفور تر یاش صدا نهیچسبوندم به س سرمو

 انیک دهی بهم م  یآرامش وصف نشدن  هیقلبت  یصدا

 آورد باال تو چشمام زل زد به قلبش اشاره کرد   سرشو

   کنهی م یقرار یتو ب دنیواسه د نمیا -

 گم با دخترا دوست نبودم ینم یکنی م کاریچ می بامنو زندگ  ینرگس دار شهیآروم م  نمتیبیم

که به تو دارم تاحاال نسبت به   ی حس نیا گمیدارم ازته قلبم م نویشمار با دخترا بودم اما ا  یب  یلیخ
 کس نداشتم  چیه

 نگفتم   یچ چیبالبخندبهش نگاه کردم و ه  فیرذل کث  خربابات

 خدا چه قدر من بدبختم یگونه ام سوخت وا  که

 میبر انایرهام ک  گهیخب د-

 عمارت   میورفت  میشد ن یوسوار ماش رونیب میبرج زد از

عوض کردم موهامو برس   یصورت کیتون   هیبا گفتم ورفتم داخل اتاق لباسامو ری شب به خ عیسر
  ینفسا  یکه با حس گرما شدی وهمه آرو باز گذاشتم ورفتم تو تخت داشت چشمام گرم م دمیکش
اش فشار   نهیرو صورتم نشوندم وبادستم به س یرهام اخم  دنیبا د دمیوحشت زده از خواب پر یکس

 اومد سمتم شتریو ب دیمترم عقب نکش یایم هیآوردن اما 

 آره   یلومون بد یخوای م یشد وونهید رهام

 گفتم یبا لبخند مسخره ا  گذرهی داره بهت خوش م  یلی فکر کنم خ  شششیه-

 فهمم یم  یتازه دارم طعم خوشبخت آره
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 قرمز شد  تی از عصبان  صورتش

 تو تو  -

"* 

 

 

 

 راحت باش بگو   

   میینجایا یواسه چ یتو انگار فراموش کرد -

  گهیم یکداره به  یهه ک هه

   یوفت یتو دردسر م نهیبب انایک  رونی تخت حاالم از اتاق من برو ب التی فراموش نکردم خ  من

 که  به اون دل بسته  اناستی کمتر از ک یکردم مگه من چ هیتا صبح گر رونیاتاق رفت ب  از

 دمیدور کمرم از جام پر  یبا حلقه شدن دست صبح

   کنهیم هی شده خانوممم گر یچ-

 دهیفهم  یعنی یوا

 چشماش زل زدم   به

 ان یک  دمیترس یلیخ شبید

 نوازش کرد   موهامو

   یچرا خانوم-

   دمیبد د خواب
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 دست لباس همرنگ من بخر  هی میتموم شد پاشو بر یدیفدات بشم خواب د یاله-

  یو بعد شستن دست و صورتم مانتو بادمجون ییطرف دستشو دمییدو عی بارفتنش منم سر باشه
 رونیواز اتاق زدم ب  یرژ بادمجون  هیشال سرم کردم وبا  هیو دمیپوش  مویکت

 بغلم کرد  عیزل زده بود به در اتاقم با اومدنم سر  انیک

 نازت قرمز شده  یچشما-

 عشوه لبخند زدم   با

  ی تونیکن اگه م  خوبش

 زد  یقشنگ  لبخند

 کنم یچشم بانو االن خوبش م-

 که چشمام افتاد  روهم   کترینزد  اومد

 دفعه لباشو گذاشت رو چشمام  هی

 ازم فاصله گرفت   قهیوبعد چندد دیبوس  یدر پ یوپ

 روصورتش هست   یلبخند پت و پهن دمیباز کردم که د  چشمامو

 خوب شد -

 سر تکون دادم  نیغمگ دمیفهمی که فقط خودم م ینی لبخند غمگ با

 کنه؟ی درد نم گهیخوب شد د آره

 م یقربونت برم خب بر یاله -

 م یبر

 پاساژ  میورفت می شد نیسوار ماش  باهم
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 مغازه چشمام برق زد نیاول دنیروز قبل باد  برخالف

کار شده    فیظر یکار شده بود وبا سنگها  یکه باالتنه با پارچه خاص یدلبر قهی  یسورمه ا رهنیپ هی
 ناز بود  یل یبود وخ ری بود از کمر تا زانو که دامنش بود از حر

 فشار دادم که به لباس نگاه کرد  انیک دست

   یش  یلباس ستاره مهمون نیفکرکنم باا-

 داخل  میبهش زدم وباهم رفت  یپرناز لبخند

 چندش بود  ی لیپسر خ  هی فروشنده

   دیجانم خوش اومد-

 درخواست  مو بهش گفتم   بااخم

 سرتاپامو نگاه کرد   یزی ه یلیبا نگاه خ  که

 فکرکنم اندازه شما باشه  یمانکن ول زیاون کار فقط همون سا-

 نگفتم که لباس از آن مانکن درآورد  یچ چیه

  یل یرو پاهام بندنبودم لباس کامل اندازه م بود خ یاز خوشحال  دمیدستم رفتم تو پرو ولباس پوش  وداد
  یوبا لحن لوس دمیخشکش زد خند  دنمیروبه روم قرارگرفت وبا د انیدر وباز کردم که ک ومدیبهم م
 گفتم 

 چطورشدم 

 وبا لذت بهت نگاه کنم یستی دوست دارم تو لباس عروس کنارم وا یلیخ  یمثل فرشته ها شد-

مردمو بدبخت   یازجوونا  یکه کل  یپسر هیمن همسر  گهیم یچ نیخدا ا یتو تنم خشک شد وا خون
 کرده بشم 

   هرگززززززز
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 کنه ی فکر م یشد خانوممم به چ یچ-

 بهش نگاه کردم   یلبخند تصنع  با

 محکم بغلم کرد که

 مال خود خودم  یتو مال من-

 افتادم  ی ری چه گ ایبابا خدا  برو

   رونیتو دستم از اتاق پرو رفتم ب رهنی اتاق وبستم ولباسامو عوض کردم وبا پ در

 لباسو گرفتم سمتش  انی سمت ک رفتم

 زد و ورفت طرف فروشنده ولباسو حساب کرد  ی وپرشوق لبخندگرم

   انیلباسو تو جعبه اش گذاشت وداد دست ک فروشنده

  یو کفش فروش  فیطرف مغازه  ک میرفت  رونی ب میبا لبخند اومد طرفم دستمو گرفت واز مغازه زد انیک
بود انتخاب کردم پاشنه   نی روش داشت وپرنگ ونیپاپ هیمخمل که  یو کفش سورمه ا فیسط ک هی

 بود   ییوطال یکفش ده سانت 

  دمشیگفتم وخر زمویسا

 بابت لباسم ازت ممنونم انیک میبر خب

 خونه  میبر یقربونت خانوم -

   ومدیم  تاریگ یداخل صدا میفتعمارت ر میورفت میشد  نیماش سوار

 د ینگاه کردم که ابروهاش و باال انداخت منو سمت صدا کش انی به ک باتعجب

 گهیقلبم انقدر خورد شده بود که د  خوندی رهام که با لبخند آهنگ نفس نفس اموبند و م دنیباد
 چسبوندنشم ندارم   ییتوانا

 بغلم کرد  انیک
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کنم قلبم احساسم نسبت به مرد روبه روم که داره  هیکه بغلم کرده تک  نیبه ا  دیکه با دمیفهم ومن
 بکشم  ارهیدرم  یجنتلمن باز گهید یکیواسه 

 به مرد ظالم روبه روم کردم ورو ازشون گرفتم یپرآبم لبخند  یچشما با

   تاریاز گ ادی خوشت م-

 نگاه کردم   انیلبخند به ک  با

  آره

 تو اتاق من برات بزنم  میبر ایپس ب -

 دادن سرم قبول کردم  باتکون

 تو اتاقش   میرفت

  یمختلف بود اتاقش کپ یخودش توژستا یگرفته همه اتاق از عکسا ییخوشگل اتاقش چه ژستا چه
 اتاق من  

 قرمز  یمشک

 روتخت  میگرفت و و نشست دستمو

 اتاق و دادم به تو  نیجفت داره من جفت ا هی یعمارت هراتاق  نیتوا دونسیم-

 بهش زدم  یپرناز لبخند

   یمرس

 اش   نهیوگذاشتم روس سرم

 فرو کرد تو موهام وشروع کرد به  نوازش کردن موهام  دستشو

 چقدر موهات نرم مثل پنبه  -

 خودم فکر کردم  یپراز بدبخت یبستم به زندگ  چشمامو
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 شد  سیاز اشکام خ  انیک شرت  یدفعه حس کردم ت هیشد که   یچ دونمینم

 سرمو باال آورد بادستش

 ینگاه کرد و با ناراحت بهم

 کرد  زمزمه

   یکن یم هیخانوم من چرا گر-

 نگاش کردم   بابغض

 بابام عاشق موهام بود   انیک

 واسه مامان و بابام تنگ شده دلم

 آروم باش   زمیباشه عز-

 بزن  تاریگ برام

 چشم-

 زدن  تاریوبالبخند شروع کرد به گ تارشیجاش بلند شد و رفت طرف گ از

   کردی ونجوام زدی تارمیگ

 گذرم   یعاشق شدم و ازت نم  گهید ی ول دونمیکه عاشقت شدم نم شدیچ دونمینم

   یوجودم مهین یگمشده من مهیتو همون ن تو

 نتپه  گهیود  وفتهیقلبم از کار ب خواستمی فقط از خدا م من

  دیتموم شدن آهنگ اومد کنارم وگونه امو بوس بعد

 دوست دارم پرنسسم-

"* 
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من نفسم قطع شه   یلحظه کنارم نباش هی ترسمینرگس م یفهم یم یکن یوابسته م م یدار یل یخ-
  دونمیمنو عاشق کرد م تیمعصوم ن یهم دونمیم یهست یپاک معصوم یلی که تو دختر خ دونمیم
 برخوردت باپسرا   دنتی از رفتارت پوش  نویا یومذهب  یاعتقاد یلیخ

 دشدم یبه لجن کش یدادن زندگ  رییواسه تغ یفرشته ا هیهمه بهم فهموند که تو  همه

تا آخرش وجدان   گهیم یچ نمی بزار بب نهیاونم خسته شده آره هم یعنی گهیم یداره چ نیمن ا یخدا
 سرکش من 

  یقو یلیکردم نه خ  دایو بهشون اعتقاد پومن فقط با اومدن ت یکه تو اعتقاد دار یزینرگس به هرچ-
 ی مون یکنارم م   یکنینرگس کمکم م  کنمی حس م روییتغ نویو ا داکردمیاعتقاد پ  یول

   یییییییواااااااااااااااااااااااااا

 خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ازم بر   یشد هرکار ریدستگ نکهیکه بعد ا دمیقول م یبهش بزنم ول یحرف   دیبهش بگم نبا  یمن چ حاال
 براش بکنم   ادیم

 نگاش کردم   بابغض

 کنمی و دارم صبر م  اقتتیبغض نکن فدات شم من من هروقت تونستم خودمو قانع کنم که ل -

 بهش زدم یپردرد لبخند

 ی کن ی کمکم م-

 همراه با اشک لب زدم   بالبخند

 کمکت کنم  یچجور

 بده نماز بخونم ادیبهم -

 ست ی بلد ن  یعنیبه صورتش نگاه کردم  باتعجب

 ستم یآره من تو عمرم نماز نخوندم وبلد ن -
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 زدم   لبخند

 س یتو سرو میبر ایب   یریبگ ادی یخوایکه م نیمهم ا ستین مهم

 کردم   تی بلند ن یبا صدا خودم

 بهش گفتم فقط نگاه کن قبلش

 ر ی بگ ادی وخوب

 وضو مو گرفتم  بعد

 شد  رهی جورخاص بهم خ هیبالبخند و انیک

 کنار  رفتم

 حاال نوبت توئه   خب

 انجام داد  ینقص چ یکرد وهمه حرکات منو بدون ه این  بالبخند

  رون ی ب میزد  سیسرو از

 نه ا ی دتوخونهیدار سجاده

 داد  سرتکون

 سجاده و مهر درآورد شیآرا زی از داخل کشو م-

 برام همسرم   یکی من  یبرا  یکیپدر بزرگم بهم داد   نویا-

 سجاده آرو تو دست خودش گرفت  یکیآرو گرفت سمتم دادن  سجاده

 دم یقبله خونه آرو فهم میباگوش

   رم یبگ  یاز ک زارنایپسرا نم  زارنیچادر بزارم فقط دخترا چادر م  دیهارو پهن کردم با سجاده

 اونوسرنکرده چوقتیچادر داره که مامان بهش داده ه هی انایفکرکنم ک -
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   شیری م بگبرا شهیم

 برات  خرمیوم میر یفرصت م  نیبله سرورم شما امر بفرما در اول-

 اومد   ی گل گل یچادر صورت  هیرب اومد با هیبعد   رونیرفت ب  ازاتاق

 خانومم  دییبفرما-

 الیخ یکلمه نداشتم ب نیهم به ا یاما حس  ومدیبدم نم  گهیلفظش د از

 کردم باخدا حرف زدن وپدرو سرم کردن  شروع

 ر یکمکش کن دستش وبگ  ادیبه سمتت ب  خوادی حاال که م  یگناه کار ول یل یخ  دونمیم ایخدا 

   روزمینمازد یظهر قضا یکردم نماز چهار رکعت  تی کردم به اذان گفتن بعد اقامه بستم ون شروع

 سجده  کردم به خوندن حمدوسوره وبعد رکوع رفتم ذکروگفتم وبعد شروع

رکعت قبل وتکرار کردم بعد سجده تشهد گفتم ورکعت   یدر رکعت دوم قنوت خوندم و دوباره کارا  بعد
 اربعه آرو خوندم  حاتی سوم با تسب

 کارو تکرار کردم وبعد سجده تشعد و سالم نمازمو تموم کردم  نیآخر در رکعت آخرهم هم ودر

 بالبخند نشست کنارم     انیک

 گمقبول باشه خانوم قشن -

 سرتکون دادم  بالبخند

 حق باشه   قبول

 ی گرفت  ادی خب

 سرتکون داد یلحن بامزه ا با

 چادر   نیباا یخوشگل شد یل یخ-
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 ی بهش زدم مرس یپرناز لبخند

روکه تو دو رکعت اولم گفتم وبگو بعد مثل من  ییبخون ذکرا ینماز دورکعت  هیپاشو نوبت توئه تو  حاال
 تشهد وسالم بگو  

 قربت اهلل   خوانم ینمازتم دورکعت نماز صبح قضا م  تین

وخوند ورفت   دیبم مردونه اش اذان گفت واقامه بست وبعد حمد وتوح  یتکون داد وبا صدا سرشو
  د یشمرده حمد وتوحرکوع ذکر وگفت ورفت سجده بعد دوتا سجده رکعت دوم شروع کرد و شمرده 

 وخوند و قنوت خوند بعد رکوع و سجده و بعد تشهد وسالم گفت وبا ذکر ان اهلل  

 مثل من تموم کرد   نمازشو

 بهش نگاه کردم  بالبخند

 باشه  قبول

 من نی ری قبول حق خانوم ش-

 هاروجمع کردم  سجاده

 روتخت  مینشست وباهم

 ان یک

 ان ی جان ک-

 هم تو جشن هست   انایک

 ست ی ون دعوت نا زمی نه عز-

 خودمو ناراحت نشون دادم  یالک

 شده خانوممم   یچ-

 نشه   ناراحت
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 قراره برن خوش بگذرونن  انیآخرهفته رهام وک ینگران نباش خانوم -

 نطور یزدم که ا  پوزخند

 بگذره بهشون   خوش

 خوش بگذره خانومم شتر یبه تو ب  دمیقول م-

 زدم     یگرم لبخند

   گذرهیهمه جا با وجود تو خوش م  گذرهیخوش م معلومه

وبااشتها بدون درنظر   دمیخودم کش  یبرا  یوازماکارون یسالن غذاخور میسرداد وباهم رفت یبلند خنده
 غذامو با لذت واشتهاخوردم   چکسیگرفتن ه

   یدوست دار یل یخ  یماکارون یخانوم -

 تند تند پلک زدم   زدی برق م یکه خوشحال ییچشما با

 بودن  رهی ورهام با لبخند بهم خ  انایدار ک ی،*" وا دیدستمو گرفت و پشت دستمو بوس که

 اونا شدم به خوردن غذام ادامه دادم  الی خیب

 غذامو کامل خوردم از جام بلند شدم  نکهیا بعد

   شمیپ ایب   یاگه خواست یغذاتو خورد اطیتو ح   رمیمن م انی بود ک یعال  واقعا

 از جاش پاشد واومد کنارم   عیسر

 م یشدم بر  ریمن س-

 دست بزرگ وگرمش شد  ریاس دستم

 آدمو به  یلیپرگل و درخت خ اطیتو ح  میورفت میاز سالن خارج شد باهم

   ارهیم وجد
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 میآهنگ وبخون  نیباهم ا ای ب انیک

 میبخون -

   امیلحظه با نبودنت کنار ب هیکه من  نشد

سرد سرنوشت منو واسه   یبخوام دست تو رو ازم گرفت دستا ای دن نیاز ا یزینشد که جز بودن تو چ-
 من نفس بکش  یوتو جا رمی میتو م

 ادامه دادم  یلرزون یصدا با

  یخودمم نم یبعدازتو حت  دیتو از چشم من د یخال  یجا  ایدن  نیا دینفهم چکسی از تو حالم و ه بعد
 گفتنشم سخت واسم   نیمنو ا شی پ یستی شناسم تو ن

 دیتو از چشم من د  یخال یجا ای دن نیا دینفهم  چکسی بعد از تو حالم و ه میلب زد میشد رهی خ بهم
 گفتنشم سخت واسم   نیمنو ا شیپ  یست یشناسم تو ن یخودمم نم یبعدازتو حت 

  دیامو بوس گونه

 بغلم کرد   محکم

 ه فاصله بنداز نمونیب یچ   چیه  ذارمیدوست دارم نم-

 بالبخندگفتم 

 سرتکون داد میبد ادامه

 کردم  شروع

تخت چندروزه که حال من بده به قلب عاشق   الی سخت منو تنهام گذشت با خ یتو روزا نموندورفت
   ومدهین ی من خوش

دوسم داره  گفتیکه م یچند تا عکسش افتاده پهلوم رفت اون  هیبازم بغض تو گلوم آخه  شکسته
   زارهی تنهام نم گفتیهمون که م
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به خاطرم که داد زدم   اری ازش اون روز آخر ام ادتوذهنمی خاطرم هیو همش  نمی شیگوشه از اتاق م هی-
 بمون به خاطرم 

 ا ی یبهش بگم برگرد خوادیدلم م ایکه تنهام گذاشت تو سخت   نیکه رفت باا نیباا

فراموشش کنم   یخ خواستمیجا به بعد م  هیگلومو خود به خود از  گرهیم یبغض  هی وفتمویم ادشی
به فکر به برگردنش نباش فقط به فکر    یکن ول هیدل زده شده ازت گر گهیاون د گنینشدهمه بهم م

 برگردنش نباش فقط   

 تو ذهنم همش  ادیخاطره م هیو همش  نمیشی سه گوشه از اتاق م -

 ا یبهش بگم برگرد ب خوادیدلم م ایتنهام گذاشت تو سخت نکهیرفت باا  نکهیباا

 شدم  الیخ یاما ب میتا صبح آهنگ بخون خواستیم دلم

 رو تاب  مینشست

 بغلم کرد ومن سرمو گذاشتم رو شونه هاش   انیک

 آروم شروع کرد به خوندن واون

اسمشم روش با  که  یاون روز ستی گرفتم آخه دل تو مثل قلب آدما ن ادیمن باتو عاشق بودن زود -
عطر تورواحساس کردم من واسه تو از  ستمیتو ن  ستیزنیبه اندازه تو واسه م عز یروز عشق کس

  وکهروز   نی ا ایب  رمی گیکادو م دنتیمن واسه هرروز د ایداره دن  یچه بهونه قشنگ رمیگینفس م  میزندگ
روز وکه   نیا  ایب  میآرو تنها نذار  گهیموقع همد چیبمونه ه نیقرارمون ا میباهم بذار یقرار هیروز عشق 
 م یآرو تنها نذار گهیموقع همد چیبمونه ه نیقرارمون ا میباهم بذار یقرار هیروزعشق 

 چشمام زل زد  به

 میکه همو تنها نذار میقراربذار ایب-

  خوادیدلم نم ایخدا

 توبغلش   دیغم نگاش کردم وسرتکون دادم که سرمو کش با
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 شد سرمو گرفتم باال  سیخ  سرم

 چشه نیا نیا ایخدا

 خودم روون شد    یرو گونه اشو اشکاشو با کف دستم پاک کردم اشکا دمیکش دستمو

 دلم براش سوخت   یلیخ

 تو موهاش بردم و آروم مشغول نوازش موهاش شدم  دستامو

 

 کن   یازحاال درست زندگ الیخ یب یکه کرد یهرکار ادیخوشم م یقو یمن از مردا انیک

 باشه 

   میشونیچسبوند به پ شویشونیپ

 درست کنم    ویهمه چ یاگه تو کنارم باش  دمیباشه فقط کنارم باش من قول م-

 باشه تکون دادم  یمعن به

 جشن ها  گهیتو دوروز د میبر  یخب خانوم-

رفتم   ریشب به خ هیداخل سالن ومن با میبه نشونه آره تکون دادم بالبخند ودست تو دست رفت  سرمو
 تو اتاقم 

 دم یابوس دصبح ک تا

 خدا دخترم خودتو نجات بده برو فقط برو   یوا  گفتیتو سرش وم زدی همش م بابا

 چرا بابا  گفتمیم هیبا گر منم

 برو تا نکشتنت  گفتیم نویجواب ا وفقط

 در انتظارمه یچ یعنی ایاز جام بلند شدم وهق زدم خدا  یبلند غیج  با
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*" اومد داخل هق هق ام اوج گرفت وخودمو انیدر اتاقم به سرعت باز شد و ک دمیکه کش یغیج  با
   انیانداختم بغل ک

 بود   شیمثل آت  دستاش

 دور کمرم حلقه کرد  دستاشو

  دمیکش یا گهید غیاش فرو کردم ج  نهیتو س سرمو

   دنیتنم شروع کرد به لرز تمام

 کردم یاز ترس سکته م داشتم

 ردو گذاشت و رو تخت منو مثل پرکاه بلند ک انیک

 صدام کرد،   یمضطرب یخودشم اومد روتخت نشست منو تو بغلش گرفت باصدا و

 نرگس نرگس   -

 ی لرزی خدا نرگس چرا م یوا

 آروم آروم باش خانوم خوشگلم   نجامیمن ا شیه شیه

 دمیلرز ی م دیمن مثل ب یول

 بودم ونشیداشت با حرفاش آرومم کنه اما من فقط به فکر حرف باباوصورت گر یسع انیک

 دفعه شروع کردم به زدن خودم   هی

 دست خودم نبود   اصال

 تو سرم   زدمیبا دستم م محکم

 خودمو زدم که بدنم به ذوق ذوق افتاد  انقدر

 یدستا شیه وقومردون یتونست نهادم کنه اما بالخره منو پرت کرد روتخت با دستا  ینم  انیک
 باال سرم گرفت با پاهاش پاهامو چفت پاهاش کرد   فمویظر
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   خوامیخدااااااااا نرگسمو از خودت م-

 شد یدفعه چ هیآخه  انی باش نفس ک  آروم

 صداش زدم    ومدیکه از ته گلوم درم ییبغض و صدا با

 ان یک

 شده   یجانم عمرم بگو بگو چ انی جون ک-

   ترسمیم  یلیخ ترسم یم ترسمیمن من از مرگ م ترسمیم انیک

 خود مرگ نه هااااااا از

   رمی تنها بم ترسمی م ترسمیمن م انیک ترسمیمردن م ییتنها از

 شد   سی حرفام صورتش خ با

 واقعا دوستم داره  یعنی

 معلومه  آره

 صورتم آورد   کیو نزد صورتش

  رم ی میهمون لحظه م ستمی من زنده ن یری اگه تو بم دمیبهت قول م-

 قلبش اشاره کرد   به

 اگه زنده  م    تپه یتوم دنیفقط به خاطر د نیا ینیب یم نویا-

 موقع مرگ   یبدون من حت یریجا نم  چیخانوممم تو ه   نیکنم فقط واسه هم ی اگه دارم مبارزه م      

 به مرگ فکر نکن باشه  چوقتیه گهید

 ان ی عشق ک باشه

 ان یک  یهست باشه
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 ان یک  یزندگ باشه

 

 دوسش داشته باشم نه نکهینه ا شمیدارم بهش وابسته م کنهیدابسته ام م داره

 تنهام  نذار     ایخدا شمیدارم بدبخت م یعنی نیوا شمیدارم بهش وابسته م اما

 گونه ام سوخت    

 بوسه پرحرارت   هی

   یم یتو زندگ-

 عشقم   یخوب

 جواب دادم   یفی ضع یصدا با

 خوبم  آره

 تو سالن صبحانه بخور    ایپاشو دست وصورتت و بشور ب-

 دادم   سرتکون

 زد  رونی از اتاق  ب که

 دوش آب سرد   هی رمی دوش بگ دیبا

 دوش   ر ی رفتم تو حموم آب و باز کردم ورفتم ز عیسر

 بست   خیآب خون تو تنم  یبه تنم نشست از سرد  لرز

 عادت کردم   قهیبعداز دو د یول

 روون شد    اشکام
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 وفتهین ی رهام اتفاق  یبرا نکهیخواهش دارم ا هیازت  رم یاگه قراره بم  ایخدا کهیمرگم نزد یعنی ایخدا
 کشه ینفس م  نهیکه سالم باشه  مهم ا نیمهم ا ستیکه دوسم نداره مهم ن دونمیم دونمیم

 و نجات بده   انی خودت ک ایخدا

   نیآم

شرت وشلوار قرمز موهامو نم دار     یت  دمیلباس قرمز براق پوش رونیزدم از حموم زدم ب   یلرزون لبخند
 بستم   یدم اسب

 نشستم  انی ک شیرفتم پ  رونی اتاق زدم ب واز

 باشه عشقم  تی عاف-

 زدم    لبخند

 اگه من تورو نداشتم   انی ک یمرس

   کردم ی م کاریچ

 کنم یوتجربه م یفعال که با اومدن تو من دارم زندگ-

 اش  اومد رو گونه یلبخند پت و پهن  انیک  یزی برام عز  یلیخ

 سوخت   یزده بودم گلوم م غی ج انقدر

 شد یبرداشتم ازش بخار بلند م روی پراز ش وانیل

 دم یجرعه ازش خوردم بعد تا آخر سرکش هی

ورهام   انا ینداشتم از جام بلند شدم که ک  زیرنگارنگ روم یها یوخوراک  لیاز وسا کی چیبه ه یلیم
 خورد بهم    انایقدمو که برداشتم ک  نی اومدن تو سالن اول

 ن یو نتونستم تعادلمو حفظ کنم باسر افتادم زم  رفتی م جیگ سرم

 واز هوش رفتم دمیکش یخفه ا  غیج یزی چ یبه شدت درد گرفت باحس گرما سرم
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................... 

   دمیرو تار د  انای چشمامو باز کردم که صورت ک یآروم ال یدختر هیگر یباصدا

  دم یدفعه شفاف وصورتش و د نیستم ودوباره باز کردم او ب چشمام

 بگم  یسرم باعث شد آخ بلند هیتو ناح  یدیبلند کردم که درد شد سرمو

 لبخندو آورد رولبام  انیگرفته ک یصدا که

 جانم خانومم جانم  -

   دیبوس یدر پ  یگرفت وپ دستمو

 بهش زدم    یجون  یب  لبخند

 گرفتم ودستشو

 دم یترس یل یخ-

ومن  شهی وابسته م  یلیپسر داره خ نیگفتم که بغضش شکست واقعا هنگ کردم ا یآروم  د یببخش
   خوامینم نویا

   شدمیخونواده آشنا م نیداشته باشم کاش از اول با ا ویکیانگاردوست دارم منم  یول

   کاش

 و اشکاش وپاک کردم  دمیرو صورتش کش  دستمو

 گفتم  یفی ضع یصدا با

 من خوبم خوبم   انیک

 باش    آروم

 چشمم -
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 زدن  رونی از اتاق ب انایو ک  رهام

 شروع کرد   انیک

 استراحت کن   کمی ینرگس خانوم -

   ییآقا باشه

   ییبارم بود که بهش گفتم آقا نیاول نیا

 خوشحال بود که منم خوشحال شدم   انقدر

 تو مگه نه ییهستم که آقا  یفدات بشم خانومم آره من تنها مرد  یاله-

   دیزد نه اما زبونم به دروغ چرخ ادیفر دلم

  آره

   دیگرفت و پشت دستمو بوس دستمو

چشمام و باز کردم   دارشدمیاز خواب ب یاستراحت کردم که با حس *"کس کمی منم  رونی اتاق زدب واز
 بهش زدم   یجون   یوکاسه تو دستش لبخند ب انیک دنیباد

   انیک

 سوپ بخور   کمی جون دلم خانوم پاشو  انی جان ک-

 ی گیبخوام نه نم یچ هی انیک

 تو جون بخواه اگه من گفتم نه-

   امیمنم باهات جشن ب فردا

 داد یف یبرق زدودستمو فشار خف  چشماش

 ی استراحت کن  یخوایخانومم نم -
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 باال انداختم باناز گفتم   یبا تخس  ابروهامو

 آقامو ازم ندزدن   رنی جامو نگ  هویبا آقام باشم  خوامیم رمی نخ

 سرداد یبلند و مستانه ا خنده

 باشه خوشگلم  -

 سرم شکست  انیک

  ستین  ینگران  یشدواالن جا ی که خداروشکر ضد عفون دیقسمتش ضرب د  هینه خداروشکر فقط -
 حاالم دهنتو وا کن  

 ی سوپ خوشمزه آرو بخور نیکل ا دیبا

 ندارم   لیم انی ک نههههههه

 گفت  یکردو*"جلو داو وبا حالت بامزه ا  یبامزه ا اخم

 جونم شوما دوباره تکرار کن حرف تو  -

 خانوما    خانوم

 خودش    نیدادم جلو ع لبامو

   یکن دیمنو تهد ادیم دلت

   یمنو بزن یخوایم

  ییخانوم قلبتو آله آقا  منو

 د یکش اومد خند لباش

 وقربون صدقه ام رفت  دیخند

 بال  یکردیرو نم یبود  نیری خانومم تو انقدر ش رمیمن واسه حرف زدنت بم  یاله-
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  یل یجز مرگ من طاقت مرگشو ندارم من من خ یزیشد نه هرچ یته قلبم خال   رمشی بم  یگفتن اله با
 دوست   هیبه عنوان   یییییییییییلیدوسش دارم خ 

  دیشا دیشا کنهی که خنده رولباش اومد کنارم داره خودشو تو دلم جام دمید گهید یک یرهام با  یازوقت
 دارم  نیقیموضوع  نیه اعاشقش نشم اما دوسش دارم وب چوقتیه

 فروکش کرد وپکر شد  شی نشست روصورتم که خوشحال ی ظیغل  یلیخ اخم

 صدام کرد،  زونی آو یولبا  یناراحت با

 نرگس  -

 ندادم جواب

 و جواب ندادنم  یمحل  یملتمسانه ترشد و معلوم بود کالفه ست از ب  لحنش

 یدیجواب نم  میزندگ لینرگسم خانوممم عشقم نفسم دل-

   شیبود از ترس از دست دادن واقع  یکه واقع ینگاه کردم با بغض   بهش

 زدم    لب

  چرا

  یپس پس دوستم ندار یتنهام بذار یخوایتو هم م چرا

 یییییییییییییییییییییییییییییییییی ندار

 گفت  وارفته

ازهمه با تو آرومم  شتریب  زیگفته دوست ندارم من از همه چ  یگفته هان ک یدردت به جونم ک-
   پرستمتیعاشقتم م

 چونه لرزون گفتم  ای

 رم یبم  یاله  یچرا گفت  پس
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   دیگرفت و پشت سر هم  دستمو بوس دستمو

 پرنسسم  دیببخش-

 بغض سرتکون دادم   با

 ها ینگ گهید

 چشم-

 میسوپتو بخور و بخواب که فردا ازصبح کاردار حاال

   ییآقا باشه

 که نداد رمی سوپ و ازش بگ یکاسه حاو خواستم

 دم یخودم به عشقم به خانومم سوپ م- 

   نیبه ا یدل لبخندازته

 زدم   یمهربون  همه

 سوپمو خوردم کلشو  انیک یتکون دادن سرموافقتمو اعالم کردم وبا دستا با

 عمرمو خوردم اما بغض کردم  یغذا ن یبهتر

 مردم رهام   هیمن عاشقش نبودم من فقط عاشق  من

   ستمیخوب ن ستمیدرد چه کنم مبخوام تظاهر کنم خوبم اما ن نیکنم بااچه  ایخدا

 خدااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 نگاه کردم  انی به ک  یپرازدرد بالبخند

   دنمینفس کش لیدل  ریشب به خ -

 *" دیدستمو بوس دیام وبوس گونه
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"* 

 با اخم و غم ازجاش پاشو  یموضوع  ادآوردنیبه  با

   یمت یبه هر ق  یمتیبه هر ق یمن نرگس تو مال -

 لبخند از اتاق رفت   با

 دم یخواب منم

   دارشدمیاز خواب ب انیک یبا صدا زدنا صبح

 رون ی ورفتم ب صورتموشستم

وخودمو تو آغوش گرمش   دمییکه دستاشو از هم باز کرده بود و منتظرم بود رفتم دو انیطرف ک رفتم
 جادادم  

  دمی عطرتنشو بوکش قیعم

   ستیعطر موردعالقه من ن نیا نیا نه

تنشو   زدی م ادیتموم تنم فر کردمیحسش م  یکه وقت نیری عاشق عطرتن رهامم همون عطر ش من
 ومن از اون موحبت محروم بودم  خوادیم

 ست   بهیبرام غر بی عطر تلخ عج نیا حاال

 اش فشردم   نه یبه س شتریندادم سرمو ب  تیبهش اهم  یول

   یدیدلت واسه آقات تنگ نشده که انقدر خواب یشما تو خواب ناز  یخانومم ظهر شدا ول-

 گفت   یغم خاص  هیتو با آقا

   یمتی بفهمم به هر ق دیبا کنهیکه داره نابودم م  هیچ هیغم تو صداش چ نیا لیدل ایخدا

 ی دیجواب مو نم-
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اهام خوب وبا احترام برخورد  که انقدر ب یهست یمرد ن یبدون تو اول یل یدوست دارم خ یلیخ  انیک
 یییی ل یخ یزی برام عز یلیکرده تو خ 

  میصبحونه بخور میخب بر ی خود من  یتو جون من -

   میبر

 م یتو سالن صبحانه خورد میرفت باهم

   انیک رهی خ  یخنده و نگاه ها با

مردمهربون   یاز ناراحت  شمیو من دارم داغون م  برهیرنج م یموضوع هیداره از  کنمیکه حس م  ی انیک
 کنارم  

 خوردن صبحانه   بعد

 اومد داخل سالن   یخانوم  به

 د یکارم داشت امیب   دیسالم آقا گفته بود-

 آره  نیسالم کاتر-

 من اشاره کرد  به

   ری نفس گ ی ستاره امشب باشه تک و خواستن خوامیم-

  رهیکه نفسم و بگ یطور

 چشم آقا-

   جام بلند شدم ورفتم رفتم تو اتاق از

 رونی اومدم ب یخونگ یلباسا  دمیگرفتم وبعد پوش یدوش حساب هی

 منتظرم   نیکآتر دمید که

 خوشبختم من نرگسم سالم
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  د یپوش یکدوم لباسو م  دییبفرمآ زمی سالم عز-

  دمشیپوش نیدرآوردم وبا کمک کاتر بامویوز یطرف کمد لباسام و کاور لباس سورمه ا رفتم

  نهیجلو آ  یرو صندل نشستم

  ونیو موهامو شن فیظر یها رهیبا گ دویموهام شد وبعد اتوکش دنیمشغول سشوار کش نیکاتر
تاج کوچولو پر   هی ختی ر یطرف چتر هیکرد بعد سه ساعت طاقت فرسا اومد جلوم موهامو  یپرنسس 

 روموهام جاخوش کرد دی سف  فیظر یها نینگ

 ت ولم کرد صورتم بالخره بعد دو ساع  یکار رو یسراغ صورتم بعد کل اومد

 ن یپاشو خودتو بب  زمیخب عز -

 نگاه کردم  نهیترس و لرز از جام پاشدمو خودمو تو آ با

   رمنیست تصو نهیکه تو آ نیازتعجب باز موند ا دهنم

 داد هیبهم روح یلی خ  نیشدم وا ری جذاب ونفس گ شدینم  باورم

خط چشم کلفت پشت چشمام    ومدیبه صورتم م یل یبرداشته بود که خ یطونی کوتاه وش  ابروهامو
کرده بود   یوتو موژه هام خال  ملیتر کرده بود ر ری وخط چشم نازک تو چشمم چشمامو پاچه گ

   دیکشیبه رخ م شتریو ب   شیوبلند

 نبود   ادیپودر به رنگ پوستم که ز کرم

   یکمرنگ آجر یکرده بود صورتمو گونه ها یخواستن و

 مات   یرژ سرخ آب با

 دم  خدا چه قدر خوب ش یوا

 زد ی برگشتم که لبخند نیبه طرف کاتر   تیرضا با

   یتو دل برو شد شتری لباس ب  نیوا شیآرا ن یباا  یتو خودت ماه-
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  ممنونم

 دلم  ز ی عز ستیتشکر الزم ن -

 ناخوناتو اتو بزنم  نیبش

قسمتش وپوشوندناخونام    هی ییطال یلیوبعد با الک اکل  دیبه ناخونام کش یکه الک سورمه ا نشستم
 شد   بایز

 ی خب آماده ا-

 دادیغروب ونشون م۷شدم ساعت  رهیساعت روبه روبه روخ به

   رونی از اتاق زدم ب یو کفش مو برداشتم با خوشحال  فیک

 حالم گرفته شد   انی ک  دنیند با

 اما نتمیب یباشه که م ینفر نیاول  خواستیم دلم

و   یبا اون کت وشلوار مشک انی ک دنیدور کمرم باترس برگشتم طرفش اما با د یحلقه شدن دست با
 نفسم رفت   شی بایازز یمشک رهنیپ

  ادی م چقدربهش

   یرسون یتو امشب منو به جنون م-

 کردم گفتم ینازدار خنده

 نشه  رمونید

 ی خانوم میبر-

جشن تو   میرار بود برکه ق یخونه ا  هیطرف  میرفت میشد  انیک یمشک  یمازرات نیسوار ماش  باهم
 فرحزاد

 م یدیرس  بالخره
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 دروبرام باز کرد   انیک

 خب   یتو دوست دخترم کننی همه فکر م یگاردمی بدونه تو باد دیکس نبا چینرگس امشب ه-

 سرتکون دادم یوبا ناراحت  نییانداختم پا سرمو

 کجاست  گهید  نجایدختر پسرا با اون وضع بد حالم بد شد ا دنیداخل با د میرفت

 ازم دور نشو  -

 .. باشه با

 میگفت کنارهم نشست یا خوبه

 ی کن ی نم یمعرف  انیبه سالم آقا ک -

 نامزدم نرگس  -

 گفتم   یلب ریز سالم

 اومده رتیگ یا کهی جووون عجب ت-

 ودش فشارداد  محکم بغلم کرد ومن به خ انیکه ک نییخجالت سرمو انداختم پا با

   نیدرست حرف بزن رامت -

 ی فهم یمنظورمو که م ینی بیدهنتو بفهم وگرنه بدم حرف

 کردم ینم  شیکاش انقدر آرا دادمیگوش م گفتیم یبلند  یکه باخشم وصدا  انیک یبه حرفا باترس

 دردسرسازم   شهیمنو بکشه که هم خدا

   ایروش تعصب دار  یلیخ  نکهیمثل ا انیک-

 نه   ای  یفهم یآره چون زنمه ناموسمه م-

 لرز به قلبم نشست   باحرفش
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گفت بهتره دهنمو ببندمو دم نزنم   یچ  نیا دمیکه من نفهم میعقد کرد یزنش شدم ک یمن ک  زنش
   نهیآره هم

 د یعقد کرد یک-

 پنجشنبه قبل   گمیتو م یواسه کم کردن رو  یتوروسننه ول-

 بود گاردمیباد  تااونموقع

و برامون   ی مهمون نیتموم شد گورتو گم کن که ا تی حاالزنمه خانوم خونمه حاال اگه چشم چرون یول
 یزهر کرد

 مبارک باشه بانو  -

 راستش والبته  یدرباره شغلت بهش گفت انیک یراست

 وباترس بهم نگاه کرد    دیچشم دوختم به وضوح رنگش پر انیک به

 که اثر ترسش بود گفت  یلرزون یصدا با

 بهش   گمیم گمیم-

   یدروغ گفت   یاول کار تیزندگ  کی بد بوده به شر  یلیآ آ کارت خ یپس نگفت-

 زد یم یدیرنگش به سف  انیک

 دونم ینگرانش بودم من که کارشو م  من

 براش داداش گمیبذارمن م-

 برم سراصل مطلب    عیسر ای نمی شروع کنم مقدمه بچ خب

 بود بهم  ختهی اعصابم رور واقعا

 ما خالف کار   انینرگس ک نیبب -

 دار و پول دار  هیپا ی حال دادن به بچه ها هیچ   یدونیم خالفش
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 واضح بگم   بزار

 باند مواد مخدر وداره    نیبزرگتر انیک

  دیلرز یکه م  ییزل زدم وباصدا  انیچرا انقدر ناراحت شدم به صورت ک دونمیمن که م ختیر قلبم
 انی اسمش وصدا کرد ک

 دم یگلوش فهم  بکی شدن س نییاز باال پا نویشد معلوم بود بغض داره ا رهی خ بهم

 گفت  دیلرزیکه م ییباصدا

 انی جانم جان ک-

 تو دستم گرفتم  دستشو

 لب زدم  یسرد بود سرد سرد با نگران دستاش

 مردمن  یسرد چراانقدر

 

 ی بخش یتو تو منو م -

"* 

باشم  شتی اگه پ  یچون بهم گفت  ستیشغلت برام مهم ن  خوامیتمومش کن من خودتو م شششیه
 پس تمومش کن  یکن ی انتخاب م یکنیراه درست کنه فکر م 

 نی تمام وجودم و پرکرد برگشتم طرف رامت خشم

 شدم سمتش   براق

   یدوئنیمن و همسرم موش م یتوزندگ   یکن ی م خودیبه اصطالح محترم ب  یشما آقا و

 ی دیباشه فهم  بارآخرت

 شد  رفهمی باشه به خودش ومن ربط داره ش یمن هرکاره ا همسر
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 بود که رنگ ازصورت خندونش بپره ابروهاش از فرط تعجب بپره باال  نینوبت رامت حاال

 دلم خنک شد  آهان

کنم  جبران   دینازک تر از گل بهم نگفته خب منم با انیمدت ک نیتو ا  یبذارم ول انی که از کار ک درسته
 گهید

 لبخند و آورد رولبام  نیلرزون رامت یصدا

 دخالت کردم  دیببخش-

 جواب دادم یکردم وبالحن ترسناک وسرد اخم

 د یوببر فتونیتکرار نشه حاالم تشر گهید

 رفت    نییانداخت پا سرش

 کرد  ریگرم وآرومش آرامش وتو دلم سراز  یمنو بغل کرد وصدا  یمحکم تر از هر وقت انیک

 دمیکار بردارم قول م نیدست از ا دمیعاشقتم وقول م-

 شد   قیعم لبخندم

 شدم   رهی خ  بهش

 قول؟؟؟؟؟

 قول قول مردونه -

 اش فشردم   نهیبه س سرمو

 عاشقتم پرنسسم -

 اش فاصله دادم نهیازس سرمو

 م یرقصی نم انیک
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 کرد یقشنگ خنده

 خوادیدل خانومم رقص م-

 وناز گفتم   یبالوس

   بعلهههههههههههههههه

 واز جاش بلند شد واومد روبه روم  دیخند

 د یدیدوررقص با بنده ارو م هیافتخار-

 آورد جلو   دستشو

 دستم تو دست که دوباره گرماش برگشته بود گذاشتم  دستمو

   دم یافتخارم بعله

 وسط  میاز جام پاشدمو رفت بالبخند

 آهنگ شاد و باحال پخش شد  هی

 میشروع کرد ما

 *"  رهیگیبغلم م  نهیبیم  عی منو سر هیبال مال ک ن ی*" ا هیچ یچ اسمت

 

   زدمیچشمک م  انیوبه ک دمیچرخ  یم

 دیآروم رقص شدینم نیتند بود به خاطر هم آهنگ

   دادمیتکون م دستامو

 تموم شد   قهیبعد چندد آهنگ

 میهم قرارگرفت ی هم روبه رو انیک منو
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 شد  یپل آهنگ

منو دل تنهامه واسه تو  یدل خوش امهیکه بودنش رو   یتو همون  امهیکه خواستنش دن  یهمون تو
 جون من باهاتم  یتاپا زم یهمه چ ییهنوزم تو  یجونم اتمیدن وونهید  رمی م یهرجابر رمی میم

 یجور هیجز تو عشقم دل منو چشمات برده  رهی می نم یواسه کس  رهیتو دلم گ شی پ رهیتو دلم م واسه
 قلبم  یبه سر من آورده وا یکه برات مرده چ

  دادمشیو مخاطب قرارم کردمی توچشماش نگاه م خوندمیوم دم یرقصیم    

 شد  یرقص دونفره پل یآهنگ برا هیتموم شد و آهنگ

 روشونه هاش گذاشتم  دستامو

 روپهلوم گذاشت  دستاشو

   میخوردیآهنگ تکون م هماهنگ

 دم یعشق و به وضوح د  توچشماش

 من فقط دوسش دارم به عنوان دوست فقط یول

 حسم به رقصم ادامه دادم  الی خیب

   یان ی پا یتو لحظه ها که

   میشونیچسبوند به پ شویشونیپ

 لب زد  آروم

 عاشقتم -

 شتر یزدم من ب  لب

 گفتم بازم  دروغ

   دیبوس  مویشونیمونده بودتاآهنگ تموم شه که پ چندلحظه
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 به خودم لعنت گفتم   شتر یب ومن

 گفتم چون عاشقش کردم   لعنت

 ظلم کردم منم

 به من ظلم کرد   رهام

 ظلم کردم   انیبه ک منم

 بارهام ندارم منم کاراونو تکرار کردم  یفرق من

 بهش نگاه کردم که آهنگ تموم شد   یتلخ بالبخند

 دست زدن همه

   انیتو دست ک  تدس

   زی م هیسمت  میرفت

 بود  ی دنیپراز نوش  که

 پسر *"نگاه کردم   به

 بخوره  انینکنه ک ایخدا

 محکم فشار دادم دستشو

 بهم نگاه کرد  که

 شده  یزی جانم چ-

   نایاز ا ینخور ییآقا انیک

 چرا نفسم-

 توروخدا نخور   ترسمیم
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 من جان من   مرگ

 رفت تو هم   اخماش 

 مرگ   یگفت  یچ-

 چرا؟؟؟؟؟ 

  کنمیخواهش م  انیک

 لبخندزد

 مست شم  خورمی چشم انقدرنم-

   هیگر ریو زدم ز ارم ینتونستم طاقت ب  گهید

 گفت  یشونیاشکام باچهره پر دنیباد

 خورم  یخورم به خدا نم  یغلط کردم نم-

 تکون دادم   سرمو

 میبر میبر

 باشه خانومم   دارویاون مروار زی فقط نر میریحاالم م نیهم میری باشه خوشگلم م-

 بغض سرتکون دادم   با

 بغض نکن فدات شم  -

 *" یخوریم  یچ انیک-

 کردم   ینگاه م  انیترس به ک  با

 نجاتم بده نجات  ایخدا

 حال کنه گهید یک ی پس بذار با یآبج   یباهاش باش یده تومست ی شد داداش خانومت اجازه نم یچ-
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 ترس زبونم بنداومده بود از

 بود  مده

 و گرفت طرفم و گفت   چیبهم نگاه کرد و سوئ انیک

 ارن ی حالم بد شد برو بچه ها منو م یدینرگس تو اگه د هیفکر خوب-

 شدم   رهی پر بهش خ  یبا چشما فقط

 فروخت   یالکل  یدنیمنو به چندتا نوش انمیهه هه ک هه

 ندارههههههههههههههه  دوسم

*"کرد و    یدنیوپراز نوش  السشی ازشون فاصله گرفتم که گ دی*" کرد وسرکشیدن ینوشوپراز  السشیگ
*" کردن بهم زدن و یدن یوپراز نوش الساشونیدختر اومد کنارش وباهم گ هیکه  دیاشکم چک دیسرکش

  دنی سرکش یباخنده خوش 

 نشستم وبغضم وخوردم   یروصندل

   ختی ری واون دخترم براش عشوه م  خوردی م یالکل  یها یدن یپشت سر هم نوش نجوریهم انیک

 قلبم شکست   دوباره

 کنمی بهت نگاهم نم گهید انیک

  دمیم قول

 اون دختر رو دستاش بلند کرد وباخنده بردش تواتاق   انیک دمیجام پاشدم که د از

 من  یخدا

کردم   یو زدم احساس خطر م  ی نشستم تو وقفل مرکز عیوسر نیرفتم سمت ماش  رونیزدم ب  الیو از
   رونی زدم ب الیوروشن کردم وپامو گذاشتم رو گاز واز و نیماش  عیسر
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  رهی و م  شکنهی دلمو م رسهی م یکردم چقدر من سادم که هرک هیهق ام اوج گرفت به حال خودم گر هق
 عمارت بوق زدم که در باز شد و رفتم داخل    دمیبابغض واشک رس

ه کنم رفتم تو اتاقم ودرو قفل کردم خودمو پرت کردم رو تخت وبه حال  نگا یچ چیکه به ه نیا بدون
 کردم   هیکردم تاصبح گر هیخودم گر

 صبح خوابم برد۸ ساعت

 دارشدم یب زدیکه اسمم و صدا م انی نگران ک یفقط باصدا دم یچقدر خواب  دونمینم

 گلومو گرفت   یبد بغض

 کردم یوتجربه م یمنو فروخت من تازه داشتم خوشبخت  چرا

   رونیاز ظاهر چشمام مطمئنم شدم از اتاق زدم ب نکهی بعد ا سی توجه به صداها آروم رفتم سرو یب

 دمیطرفم که بغلم کنه اما من خودمو عقب کش دییدو  دنمیباد انیک

 خودم قول دادم  به

 بهم چشم دوخت   ینگاه دلخور با

   دمیصداشو شن  بالخره

 ی کن  یم ینجوریچرا ا ینرگس خانوم -

 بهش زدم    یپوزخند

 شده   یچ یپرس  یازم م  تازه

 خوش گذشت   شبید

  یقولت زد ریاما ز یخوریکه نم یدختره تو بهم قول داد بااون

 وجه   چیبه ه ستمیتموم شد من من خانوم تو ن  نمونیب یچ همه

   شبیاز د یدون یم یتو تو چ  ی زنیحرف م  ینرگس تو از چ-
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   هیاون دختر ک یدونیاصال م اصال

 قربونت برم   یدونیازمن م یچرا نه نگفتم توچ یدونیم

 شدم   تیاذ یل یخ شبیبغلم که د ای ب هانن

 رفت   نیازب  هامیافتاد توجونم همه دلخور ترس

 بغلش   دمییدو

 چشه  ایبغل پراز بغض خدا هیکرد  بغلم

 گفتم آروم

 شده  یچ یگیبهم م انیک

 به من زد  یلبخند

 ی درباره موضوع مهم میباهم حرف بزن  دینرگس با-

   یشد چه موضوع یدلم خال ته

 ومنو برد تو اتاقش   دیکش دستمو

 در بازشد  هیکرد رفت طرف کتابخونه ش چرخوندش که  دروقفل

توبغلش خودش نشست رو   دیدروبست ومنو کش یومنو برد تو همون اتاق مخف دیکش دستمو
 ی صندل

 وتو موهام فرو کرد،   دستش

   یهلناست هلنا پناه  ت یاسم واقع دونمیم-  

 تعجب نگاش کردم   با

   دهیاز کجا  فهم نویا یچ  یعنی یعنی
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 بدبخت شدم دوباره شکنجه   یوا

 هلنا آخرش مرگ   نترس

  ی ورهام باش  انایکه شاهد ردز عقد ک یکه چ یزنده بمون  یخوایم  بهتر

 لب زدم   یالی خی باب

 یچ که

  یزدی باهام حرف م اتتی تو فقط به خاطر نقشه و عمل  یعمون اول عاشقت شدم ولمن از -

 ی دارم هر کار یفهمیمن عاشقتم م هلنا

 م یساده ارو شروع کن یزندگ هی خوام یکنار تو باشم م خوامیم  ویلعنت یزندگ  نی تمومش کنم ا کنمیم 

 ام گرفت   هیگر

 ی ل یپستم خ یل یخ من

   یصبر کن دیهلنا با-

 ی تون یم صبر

 زدم    لبخند

 هستم تا آخرش   آره

  چوقت ی ه یزاری پس قول بده بهم که تنهام نم-

 شد یکاش اونشب تموم نم       

 بهش قول دادم اونشب

 شروع شد   امونی اونروز بدبخت یفردا از

 به شدت باهم دشمن شدن   انایوک  انیک
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 به خاطر من از خواهرش گذشت  انیک

   خوادیاز عشقم بگذرم چون اون منو نم دیمنم با پس

 خواددددددددددددددددددددددددددددینم

   انیو من کنار ک اناستیکنار ک  رهام

 کردم یشرکت نم   تیمامور ن یتو ا چوقتی ه کاش

 کاششششششششششششششششششش

 حالش بده   انیاز صبح ک  امروز

 طرفش   رفتم

 شده   یچ انیک

 طرفم حالت نگاه کردنش منو به جنون رسوند انقدر تو چشماش حسرت بود که قلبم گرفت   برگشت

 کنه ی کار من و آلوده نم  نیکه توا یاما گفت تازمان میعقد کن   ایبعداونشب بهش گفتم ب من

 نگاه کردم    بهش

 شده مرد من  یچ

 بود لب زد   دایکه تو صداش پ یوبا بغض  دی روصورتم کش دستاشو

 تموم شه   امروز قراره-

 تموم شه یباز نیا شهیم یعنی میمال هم ش شهیم  یعن یهلنا  شهیم یعنی

   دمیخند فقط

 ی هر جابر امیم منم

 زد   یلبخند
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 باشه خانومم -

  می شد نیسوار ماش  باهم

 انا یک دیسمت عمارت جد میرفت

 م یدیساعت طاقت فرسا رس میاز ن بعد

 نگاه کرد  انیباخشم به منو ک  انایک

 ی داره که ازمن ازخواهرت گذشت  یچ  یدختر پاپت نیوبرگردبهم ا  ایب  یداداش انیک-

 داد زد  یعصب  انیک

 خفه شو آشغال درمورد عشق درست حرف بزن  -

 ازش گذشتم  انیکه همون شب به خاطر خودش به خاطر ک یرهام صدا زد کس یعصب   انایک

 قبل اما   شترازیب  یدارم حت  دوسش

 گذرم که خوشبخت شه  یپس ازش م خوادی اون منو نم ستمیخودخواه ن گهید

 فقط قلبم بهم اخطار داد که دنشیباد

 حواسم و جمع کنم دیبا

 آرو  هیقض نیتموم کنه ا ستیرهام حاضر ن-

 تمومش کن   انیک

 زود باش   یکن ی تمومش م  یگفت  نجایا امی بار ب نی آخر مونیبه حرمت خواهر برادر یگفت  انایک-

 ی باشه  خودت خواست-

   دمیکش  غیاسلحه صداخفه کن درآوردومن ج هی بشیدفعه از ج هی

 برادر کنمی االن تمومش م-
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 کنم که رهام منو گرفت   یخواستم کار انی آرو گرفت سمت ک اسلحه

 نتونستم از دستش خالص شم   کردمیکه م ییبا تمام تالشا ومن

 دیخند یبلند یباصدا  انایک

 بسه تالش نکن  -

 وبا تمام وجودم صداش کردم  انیک

 اشک بود  سیطرفم صورتش خ برگشت

 طرف حسابتون منم نه اون دیولش کن-

   یستیخفه شو  تو داداش من ن-

  کردم ینگاه م رهیشد منم بهش خ  رهی فقط با اشک وبغض بهم خ انیک

 گفت  عیاما سر نیافتاد روزم  انی ک دمیکش  یغیکه ج انی وبا پا زد توکمر ک انی اومد طرف ک انایک

 خوبم نترس به خدا خوبم یخوبم هلنا خانوم-

 هردو   میکردیم هیگر

 زدم  یبلند غی ج  تشین  دنیاز فهم انیو اسلحه آرو گذاشت رو قلب ک دیخند  انایک

 توروخدا نه نه

 منو بزن   

   نکارویا نکن

   دیخند

   کشمشیداد م حی چون برادرم توروبه من ترج کنمیم-

   کردیفقط با لبخند نگام م انیک
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 هق هق  من

 زد   لب

 نمی بار صورت خوشگلت وبدون اشک بب  نینکن بزار واسه آخر هیگر-

 تورو ندارم  ینکن من ارزش اشکا هیگرفتم  قسم گر ادی که نمازشو از تو  ییهمون خدا توربه

 هق هق صداش زدم  با

 من عاشق تو نبودم انیک

 کنم یبهش فکر نم  گهیبه خدا که د یول

 تورو دوست دارم  من

 وگفتم   راستش

 برادر و تمام   هیبرام شد  رهام

 نفسمه   انی دوستشنام برام تموم شد حاال ک باوجودتمام 

   رشی ازم نگ ایخدا

 زد   لبخند

 که برات تموم شده  دونمیم دونمیم-

   ستمین قشیمن ال زیاشکات نر قربون

 باشه    زینر

 التماس کرد  انیاسلحه آرو فشارداد که ک انایک

 بار آخر بغلش کنم  یبه حرمت همون روزا که برادرت بودم بزار  برا انایک توروخدا

 توروخدا  توروخدا
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 وگرفت وبلندش کرد وبا اسلحه که روسرش بود اومد طرفم  انی دست ک انایک

 بروعقب رهام برو -

 م یهمه زندگ میرفت عقب من پرواز کردم تو آغوش همه زندگ رهام

 کرد بوم کرد منو از خودش جدا کرد دستشو گذاشت رو صورتم اشکامو پاک کرد  بغلم

 اش  نه یچسبوند به س سرمو

 فکر نکن باشه   یچ جیبه ه-

 نگاه کردم    بهش

  رمی میکن من بدون تو م   یکار هیتوروخدا  انیک

 گذاشت رو لبم دستشو

 بزار تموم شه هلنا   ششششیه-

 نه نه توروخدا نه  نه

   میمنو تو ماش ستیقسمت ن-

   انیک

 وبه حالت اولش درآورد  انیمارو از هم جدا کرد ودوباره ک انایرفت هوا ک غمیج

 انی کن باهاش ک یخدافظ گهیخب د-

 بخندم    گفتیوباچشماش م  زدیفقط لبخند م  انیک

 کمکم کن   ایخدا

 بره   شمیاز پ نذار

 دیخند انینشون گرفت و ک انویاومد کنارم قلب ک  انایک
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 گفت عاشقتم هلنا  یبلند یصدا  وبا

 من همانا  یوتقال  غیهمانا و ج کی شل یوصدا

 طرفش   دمییصدام کرد دو  یجون میبا ن انیک

 بغل گرفتم خون باال آورد سرشو

 مشت خون   هی.......ادامه بده بدون.......سرفه و تی..نکن..به..به زندگ هیگر-

 ..بدون دوست دارم عاشقتم 

 کردم   تتینباشم منو ببخش اگه اذ گهیاگه د یحت

 به دستم زد یجون  یبوسه ب  شی خون  یگرفت وبالبا دستمو

 خ...خدا......خداحافظ ........ع.....عشق.......عشق من -

 زدم که احساس کردم روح از تنم جدا شد  یغ یوبستو  من چنان ج چشماش

 ن یافتاد زم  انایکه ک دمیکش یا گهی د غیج  یریت  یصدا با

 وکشت   خودش

 وگرفتم    انینابودشدم دست سرد ک من

قلبش   یصدا گهید دیتپینم گهیپرخونش گذاشتم د نهینداشت سرمو روس  یگرم گهیگرم نبود د گهید
 دم یشن یونم

 تو گوشم  استیدن یصدا نیقلبش منفور تر یگفتم صدا یزمان هی ادمهی

 آخ خداااااا شمیصدا آروم م نیا  دنیگه خوردم غلط کردم من با شن گمیم االن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 من  چرا
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 ااااااااااااا  چرا

   دادمیبغل کردم وبه خودم فشارش م  انیک

   کنمی نه نه نه من باور نم نه

  میوتجربه کنم آرامش و تجربه کنم زندگ یتونم خوش   یکه بهم فهموند منم م یمن نمرده کس انیک
 نمرده 

  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یآ

 کمرم شکست  خدا

 خودمو پرت کردم بغلش  سی ر دنیدرباز شد وبا د یبد یصدا با

 هق کردم  هق

   رمیم یم انیمن بدون ک سییر  ارهی بهش بگو طاقت ب  سییر

 دخترم ما  شششیه-

 میکرد یم ری باندودستگ میاما خب داشت میمومدیزودتر م   کمی کاش  میمتاسف ما

   دونستیم  انیک  سییزدم ر زجه

 دونست یو م  یهمه چ ویچ همه

 آخ خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  مردمی من م کاش

 دخترم آروم  دونمیم دونمیم-

   رونی بغلش اومدم ب از

   رمیبم خوامیم من

 گرفتم وروقلبم گذاشتم  انایآرو از دست ک اسلحه
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 مطلق  یاهی از پشت چنان زد تو کمرم که سست شدن وافتادم وبعد س  یکی که

 تو صورتم خورد یدیکه باز کردم نورشد چشمامو

 گهید انیبود که ک  نیاصال سوزشش برام مهم نبودمهم ا دمیاز جام بلند شدم وِسرموازدستم کش عیسر
 اتفاقم نیا یکشه ومن باعث وبان  ینفس نم

   خوامشینم گهید ستادهیکنار رهام ا دمیود سیی که ر رونیب رفتم

 سمتشون  رفتم

 سردادم یا

  دیکرد خاکش

 برگشت طرفم    سییر

کار   دونمیم نکهیبعد باا یباش  دینه به خدا تو سرد خونه ست نذاشتم خاکش کنن گفتم حتما با-
 نکردم   یدرست

 تو چه کنم یحاال من ب  انمیک  یهق کردم رفت هق

 جنازه عییتش یبرا  یآماده ش دیخب با-

   یجنازه ک عییتش

 جنازه من امروز  عییخودمن آره تش  خودم

 بود   دهیکه آروم وبالبخند خواب دمی وتوکفن د  انیک یبهشت زهرا آخ وقت میرفت

 ترازعشق اولم بود  زی برام عز یل یکه خ یسوختم خاکش کردن نرو منو عشق منو آره عشقم عشق آخ

 به خاطر من به خاطر وجود من  ورفت

  غیج مختی نگاه کردم و هق هق ام اوج گرفت اشک ر  ختنیری که روش م یکنارش وبه خاک نشستم
 زدم  
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 زدم    غیخاک کنن که ج  انیرو کنار ک  انایک خواستن

  نهههههههههه

   دیآشغال وکنارمرد من خاک نکن نیا

   شهیم تیعشقم اذ نه

 َمردم داشت خاک کردن  زمی عز انی با ک یادیکه فاصله ز  گهیمحل د ه یرو   انای خاطر من ک به

 داغ چه کنم نیحاال من باا خدا

  د یکردم که بارون بار هیخود صبح کنار َمردم موندم وبراش نماز وحشت خوندم و چنان گر  تا

 انم یبلند شروع کرد به حرف زدن باک یباصدا بعدنماز 

  یعشقم جات خوبه فدات شم راحت ییآقا انیک

   پاشو ان یخوب برام بگو ک یپاشو بغلم کن پاشو ازروزا کنمی دق م تی پاشو که دارم از دور انیک آخ

 کردم  ناله

 ها   یهواش وداشته باش خدا

 باشه   مونیاگه واقعا پش ی بخشی م یاما تو خودت گفت کارکردهی که چ دونمیم دونمیم

   ایری بهش سخت نگ  ایخدا ببخش

   باشه

 ها  یتنهاست تنهاش نذار عشقم

خدا گه خوردم خدا آخ آخ آخ آخ  شوندارم یبزار کنارش باشم من طاقت دور ششیمنم ببر پ خدااااااا
 ی کردی االن تمومش م نیخدا کاش هم 

 مراقبش باش   خدا
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 نکنه  تشیاذ انایتا اون زمان حواست بهش باشه ها ک  امیهرروز م منم

 کردم   هیصبح گفتم و گر۱۰خود  تا

 ورهام رفتم خونه   سییزور ر با

 خوام ینجارونمیمن ا بهی خونه  برام غر نیا نیا

    خوامیآدم کنارم ونم نیا گهید

 آخ آخ آخ آخ خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خوامیم  انمویک من

 بهم برش گردون  ایخدا نهی سنگ یلی برام خ انیداغ ک  میسوزند سوختم

 که خودمو متعجب کرد به رهام نگاه  کردم  یسرد با

   انیببر خونه ک منو

 بگه که  یزی اومد چ رهام

 زدم    غیج

   کنمی خواهش م  سییر

 بهم زد ین یلبخند غمگ سییر

 برو   ستین یحرف  یخوایحاال که خودت اونجا رو م می بهت پاداش بد میخواستیباشه دخترم ما م -

   سیی ر ممنون

  د یلطفا منو برسون پس

 سر تکون داد باغم

 که برگشتم سمتش ادیخواست ب  رهام

 کجا؟ 
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   یکه تنها نباش  امیب  خوامیم-

 به حرفش زدم  یپوزخند

 روشنه  نمتیبب   خوامینم

 خاطره ازش داشتم   یسمت همون عمارت که کل میرفت  رونیب  میاز خونه زد سییبار 

 رم یواسش بم   یاله دمید نجای ا انویخدا من  ک آخ

 به عمارت   میدیرس

 که باز کرد   درو

 همون روز اول افتادم  ادی

 از جلو چشمام گذشت   لمیمثل ف  خاطرات

   دمیود  انیک انگار

 خودش   آره

 تنش بود    یخدا خودش نشست رودوزانوش همون لباس اون روز لعنت به

  نی طرفش اما نبود من خوردم زم دمییوازهم باز کرد  ومن دو دستشو

   ییکجا انیک آخ

 عشقم   یخانومم نگفت  یروزه که بهم نگفت هی دمتیروزه ند هیکه  رمی خوشگلت بم یواسه چشما یاله

 کنم  کاریمن بدون تو چ انیک آخ

 دخترم تمومش کن  - 

 هق از جام پاشدم  باهق

 نگاه کردم    سییر به



 انتها   ی عشق ب 

154 
 

 رفت   یکرد وقربون صدقه ام م یبود اشکامو پاک م   نجای ا انیاگه االن ک سییر

 من انقدر بدبختم   چرا

 چرااااااا

 تنها باشم   خوامیم دیبر لطفا

 تکون داد و رفت   رشوس

 مراقب خودت باش   -

     ختیر  ل ی اشکام مثل س دوباره

 گفت مراقب خودت باش   یم انی ک انیک

 خدافظ

 اون روز که اتاق مو نشون داد اومد جلو چشمام   اد یداخل باورودم  رفتم

 عطرش   زخم قلبمو باز کرد    یدرو که باز کردم بو انیپله هارفتم باال رفتم طرف اتاق ک  از

   انیک آخ

 بدون تو چه کنم  حاال

 اش باشه  نه یطرف تختش خودمو پرت کردم رو تخت سرمو به بالشت فشردم انگار که سرم روس  رفتم

 دم یآرومم کرد ومن ناخودآگاه خواب  انی عطر ک یبو دمیکش بو

 رو موهام از جام بلند شدم    یحس نوازش دست با

   انیک دنیباد

 شد  یجار  لیمثل س اشکام

   یپس پس چرا رفت ینداشت یعاشق  یبازم خواب و توهم چرا مگه ادعا انیک
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   یمن تو کجارفت یمرد زندگ مردمن

   ارهین  ادتی خاطره ت منو  ای دن هیزدم  دیکجابا

 وبادستش پاک کرد   اشکام

 ست یدستش گرم به جون خودم حسش کردم دروغ ن دی و رولبم کش انگشتش

 دلم سالم خانومم  زی سالم عز-

   دمتیسرخاکم د یاونطور یر دلم گرفت وقتچقد  یدونیم

  میقشنگم منو تو مال هم نبود هلنا

  یاریآدمو از پادرم هیکارات  نیبا ا  یدار یدونیم

 ام اوج گرفت   هیگر

  ستمی ن قشیمن ال دارویاون مروار زی نر شششیه-

 خودتو داغونم نکن  یداره من جام خوبه  فراموشم نکن ول  اج یرهام بهت احت  هلنا

 به صورتش به صداش جون سپردم  فقط

 آغوشت تنگ شده   ی دلم برا انیکن ک بغلم

 ودستاشو از هم باز کرد  لبخندزد

 پرت کردم تو آغوشش   خودمو

 نرو توروخدا  انیک

   شششیه-

 خوامی اونو نم گهید یکنم باورکن کاریچ توروخدا

 دنت ید امیصبر کن خانومم بازهم م  یصبر کن دیهلنا با-



 انتها   ی عشق ب 

156 
 

   دیام و بوس گونه

   نمتی بی خدافظ بازم م-

   دارشدمیاز خواب ب یبلند غیج  با

   یینجایا انی ک انیک

 دوباره خودمو پرت کردم رو تخت وهق زدم    تیآوردن واقع ادی  بابا

  یبغلم کرد انیک

 جاش خوبه   ایخدا

 که خوبه بگو که خوبه  بگو

 جام پاشدم ورفتم تو آشپزخونه   از

 به جونم انداخت  شی غذا پختنمون آت ادی

 ورفتم خونه  دمیحلوا وخرما خر لیوسا یرفتم سوپرمارکت وکل هیگر

 کردم به پختن حلوا شروع

 تموم دردوغمم خوندم  وبا

بخوام دست تورو ازم   ایدن نیاز ا  یزینشد که جز بودن تو چ  امیلحظه با نبودنت کنار ب هیکه من  نشد
کس   چیوتو واسه من نفس بکش بعدازتو حالمو ه  رمیم یسرد سرنوشت منو واسه تو م یگرفت دستا

ش  یپ یست یشناسم تو ن یخودمم نم یبعداز تو حت  دیتو از چشم من د  یخال  یجا ای دن نیا دینفهم
 گفتنشم سخت واسم   نیمنو ا

 ودرد خوندم  باغم

 کنم  هیگر تونمیگرفته آسمون نم دلم
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  شهیمن اومده آخ داره باورم م نهیکوه غصه ها روس یشکفه کنم انگار تونمیازخودم نم شمیم شکنجه
  ومدهیخنده به ن ومدهی خنده به ما ن

 عمر که دربه درم   هی یکس  یازخودتم خسته ترم  توروزگار ب تونمیگرفته آسمون نم دلم

 عمر که دربه درم   هی یکس یخسته ترم توروزگار ب گرفته آسمون از خودتم  دلم

کوله بارشب بسم دلم گرفته آسمون  هیزدنت  شیقفسم من واسه آت یکه تو گهی نفسم  م یصدا یحت
 یعقربه ها رنیگ یم یخورده کمتر گله کن منو به باز هیروزگار  نیمن وحوصله کن نگو که از ا کمی

 لحظه به لحظه لعنتم کنهیم میتقو یساعتم برگه 

لحظه تو   هی نیزم یآدم شکسته تر آها هی رهیلحظه تو نفس نزن نچرخ که آروم بگ  هی نیزم یآها
 آدم شکسته تر  هی رهینفس نزن نچرخ که آروم بگ

 هق هق ام اوج گرفت   خوندم

   خوندیبود االن همرام م  نجایا انیک اگه

 را  و با خرما رفتم بهشت زه ختمی ر  سیهارو تو د حلوا

 رو خاکش گر گرفتم   یپارچه مشک  دنیباد

 حق من نبود نبوددددددددددد نیا خدااااا

 پس زدم وبه همه حلوا وخرمادادم بعد تموم شدن حلوا و خرما  اشکامو

 گذاشتم رو خاک  سرمو

 که  گذرهیسخت نم ییمردمن تنها سالم

 بدون داغونم داغون  فقط

 لحظه هارو برام ساخت  نیکه بعد بابا  مامانم بهتر یبود یتنهام تو تنها کس   یلیخ

 عمرم  یدوست دارم به اندازه تموم سالها انیک
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  یمنظور خاص  نکهیا ایاز تو     یفکرکردنم ودور ادیز لی دل رکنمی تعب یخوابوچ ن یا انیدارم  ک  دوست
   یحرفا داشت  نیازا

 تنگ شده   تیعسل یدلم برا چشما  انیک آخ

 خدا تموم کن  آخ

 خودت    شیمنم ببر پ  انیک آخ

 خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 روخاک پاشدم   از

 جیگ ب یسرم عج   رونی با هق هق از بهشت زهرا اومدم ب  امیشب دوباره  م یم ول  ری من م انیک
   رفتیم

   کنمیمن دق م ایخونه، خدا رفتم

 

 برگرد  انیک

 ن یرفت  وخوردم  زم  جیگ سرم

 صدا زدم  هیزدم واسمش وباگر  غیج

 چرا من  خدا

برداشتم بابغض  رفتم سوارش شدم اشکامو پاک کردم   شوی مشک یمازرات چیطرف اتاقش سوئ دمییدو
گرفته   بیسرمو روفرمون گذاشتم دلم عج  کردمی وحس م انیک یدستا یروفرمون جا دمیدستمو کش

  دهیکه بوس یهمش جلو چشمام دستمو آوردم باال همون دست چند لحظه قبل از مرگش  انیلبخند ک 
 بود..*"

 کافه  هیرفتم طرف   یادی وروشن کردم وباسرعت ز نی خدا چرا تنها شدم دوباره ماش یچرا رفت انیک
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آروم شم ازته دل  تونمیم نجایداشت پول  دادم ورفتم طرف تپه ا یتپه شکل  نهی زم هیبود و یچوب کافه
 صداش زدم  

 ان یک

 درصد ازدردم کم شده  هی  کردمیکه حس م  انقدر

 دم یشن یوم انیک یاونجا موندم دوباره برگشتم خونه همه جاصدا  گهید کمی   نکهیبعدازا

 ☆رهام☆

منم   کنهیفکر م دارهیدختره نکبتم که دست ازسرم نکبتم برنم نیا شهیمن  هلنا داره وابست م یخدا
  یپسره هم که معلوم واقعا به هلنا حس نیا شهیداره وابسته م یجد یخرم اماهلناجدمثل خودش  

   داکردهیپ

   رهیهلناروازم بگ یکس  ذارمینم

 کنم خداکمکم کن   کاری اگه خودش خودهلنا منوپس بزنه چ  یول

اومد   یاما وقت  یجشن چه قدر نازشده بود ومن چقدر عصب  شنیبهم وابسته م شتریدارن ب هرروز
قلبم گرفت   کردی م هیکه داشت گر دمیرفت تو اتاقش وصداشو شن   یخونه اونم تنها تعجب  کردم وقت

 معلوم  یپسره عوض 

 شده تا  ینجوریخورده که هلنا ا یچه گه  ستین

 کرد وبعد صداش قطع شد   هیگر صبح

 به صداکردن هلنا خان اومد وشروع کرد انیک  بالخره

  نیتراز ا یجد  هیقض دمیفهم  ختی بهم ر یاونجور لنیتموم شد وک نمونیب یهلنا گفت همه چ یوقت
باهلنا   چوقتی باحرفاش هلنامو اروم کرد وبعد بغلش کرد به خودم لعنت فرستادم ه  یحرفهاست وقت

 کنهن ایعالقه مندش کنه خدا تونستیپسره نم نیاالن  ا دیدیرفتار نکردم اگه ازمن محبت م  ینجوریا
 شدن دیناپد قهیکارو نکن بعدازچندد نینه ا یری ازم بگ یخوایهلنا روم 

 شدن دشمن    انایوک  انیروزک  بعداون
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 رفت و منم باالجبار همراهش رفتم  نجایازا انایوک

 نجا یا ادیگفت ب  انیبه ک انای ک بعدازچندهفته

 همراه هلنا اومد  انیک

بگذره   شیبه خاطرهلنا ازهمه چ شدیکرد منم باورم نم  یفکر نم  انای خالفشو ک یکه تموم کنه زندگ  اومد
به برگشتن  یدیام چیکه ه دیفهم  یبتونه برادرشوبرگردونه وقت   دیشروع کرد به حرف زدن شا  انایک
که   قراریهلنا چقدر ب دمیدیم  رمی اسلحه وگرفت سمت برادرش به من گفت هلنا روبگ ستین انیک
که من بهش غبطه خوردم تنها خواسته اش از  کنهیچنان باعشق به هلنا نگاه م  انینجات بده وک انویک
  انیوک  انیولش کرد وهلنا رفت توبغل ک انایک یبود که ولش کنه وقت نیبارش ا  نیآخر یبرا  انایک

 نویهلنا ا یقراریچقدر زمان ازدست دادم ب دمیکرد هلنارو آروم کنه من فهم یم عشقش سع باتمو 
   دمیگلوله ارو   شن  کیشل یصدا  یکرد وقت دییتا

  نیهلنا روصداکرد وهلنا واونو تو بغلش گرفت وآخر یوقت دمیو درحال جون دادن د  انیک یوقت 
زد که   غیج  یغیچشماش وبستو هلناچنان  ج  انیک یچقدر عاشقش وقت دمیفهم دیو شن انیک  یحرفا

ن  یروزم  انایک  یوقت  یگلوله اومد نفسم بند اومد ول کیشل یبار صدا نیدوم یبرا یقلبم مچاله شد وقت
 دمی کش  یافتاد نفس راحت

توبغلش حس کردم رفت تو   دیدوپر ید سی ر یوقت  کردی وناله م ختیری با تموم حسش اشک م هلنا
بود   انی جنازه ک  عیینگران تش مارستان یب  یروسرم آوار شد وقت ای از هوش رفت دن یپدرش وقت بغل 
تواو ن عمارت خواستم مخالفت کنم که   رهیگفت م یکرد وقت هیگر یجنازه اونطور  عییموقع تش یوقت
مثل.  ختمی فرور ستیگفت الزم ن  یخی یخواستم باهاش برم وبا چشما یوقت تونه یگفت م سییباز ر

 رم یم یم امنیدخدایدی هلنااصال منو نم  نکهیا

نکنه به خاطر      کنمی داخل موهام کردم اگه فکرکنه دارم مسخره اش م ویچ دی با شهینم  ینجوریا نه
 یمن منو رد کنه وا تیمن به خاطر اون خر یگذشته به خاطر اون اتفاقابه خاطر اون اون حماقت ها

د بگم یحرف بزنم با   سییبار  دی خودت کمکم کن با ایخدا   زمیتو سرم بر یخدا اون موقع من چه گل
غرورم خدا  یمهم تر حت یزیبرام ارزشمند تر از هرچ یزیله شدن غرورم هلما از هرچ متی به ق یحت

  انیمثل ک  یک ی یهلنا بودم وقت  یدل ببنده  منم جا انی که به ک کردمیم  تشیانقدر اذ  دیلعنتم کنه نبا
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زد وبا   غ یج  یوقت شهیحرف هلن تو سرم اکو م شدمی بهش وابسته م  دیورز  یصادقانه بهم عشق م
 تورو دوست و عشق  اومد کنار گذاشتم  گهیگفت به خدا د انیبه ک هیگر

که فرشته  م یخالقم سگ نیبوده که عشقش وکنارش گذاشته لعنت به من لعنت به ا  یاون ک ای خدا
  یشغل لعنت به من وانتخابم آخه شغل انتخاب کردم عشق اولم اونجور نیوپروندم لعنت به ا میزندگ

 ذارممممممممم یتکرار شه نم یاتفاق قبل ذارمینم گهینه د ینجوریهلنا عشقم ا

 ☆رهام☆

  سییبوق  برداشت سالم   ر   نی با اول سوگرفتمییبرداشتم شماره ر مویگوش  سییر   شیبرم پ  دیبا
 باهاتون  صحبت کنم  یموضوع  مهم  یدرباره  خواستمیم

 دفتر  ایسالم  باشه ب-

  امیاالن  م چشمم

 عوض کردم ورفتم به سمت دفتر  عیسر لباسامو

 ورفتم داخل  دمی رب  رس  یبعد  بالخره

 س ییر سالم

   نیسالم بش-

  دیکمکم کن شمیدفعه نابود م نیاون خاطره تلخ تکرار شه من ا خوامینم  خوامیمن  هلنا وم سی رئ
 س ییر

قرار داره   رهام درکش  کن االن وقت   یاالن تو  وضع بد یبهش فرصت بد دی با یرهام  ول  دونمیم-
 عذاب   یباعث  وبان  دمیشن  یمدت تو حال خودش  باشه راست هی بزار   ستیابراز عالقه ن 

    یهاش

 گفتن نداشتم  یبرا یحرف  نییانداختم پا سرمو
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شدم کمکم  کن   مونیپش مونمی ازدست دادم حاال مثل سگ پش تامویمن خاک توسر تمام موقع اره
   رمی میمن بدون هلنا م سییر

رهام نه تو   یکه بده تو کما تو آدم یمسبب شد نیآره واسه هم یبهش زد یانگ هرزگ  نیواسه هم-
اون دختر   زی همه چ یهرزه کثافت ب یاون از برگ گل پاک تر  بعد تو بهش گفت شرفیب  یستیآدم ن

 فقط اومده بود کارکنه  

 برام غرورم مهم نبود فقط هلنا مهم   گهیشکست و هق هق ام اوج گرفت د بغضم

   یکن یم  هیگر یرهام تو تو دار-

 دوماه بگذره بعد  یکی االن نه بزار  یول  باشه

 که   رمی میمن م گهیتا دوماه د ایخدا

 ورفتم سمت بهشت زهرا    نیونشستم نشستم تو ماش رون ی واجبار سرتکون دادم واز دفتر زدم ب بادرد

   انیسر خاک ک رفتم

   قیرف سالم

کنم   کاریتو بگو چ انیکردم ک  تشیاما من فقط اذ یخوشحالش کن  یخوش به حالت تو تونست انیک
 تابت   یچقدر ب یدون ینم یکاش زنده بود انیک

 کنم   کاریمن چ انیبهم بگو ک   رهیگ یک  شیدلش پ  انیک آخ

 هق ام اوج گرفت وبا ناله از جام پاشدم ورفتم خونه  هق

 ☆ هلنا☆

 تن کردم   یدست لباس مشک هیعوض کردم دوباره   لباسامو

 بودمش   دهیخر  انیکه با ک یکه چشمم خورد به همون لباس سورمه ا کردمیشالمو سرم  داشتم

 کاش واقعا بودم   یکرد واما ا یکه اونشب منو به عنوان زنش معرف همون
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 مال من نشد  انیچرا چرا ک سوزمیم نیاز ا دارم

 چرا   خدا

 بهشت زهرا شدم  یسکوت خونه اروشکست و من با حس تنفرازخودم راه شهیهق ام مثل هم هق

   انیک  شیپ  دمیشب بود رس ۱۰:۳۰  ساعت

 شدم  رهیخ  شدیصورت نازش م دنیبودن ومانع د ختهی که روش ر یکنارش وبه خاک نشستم

 اومدم کنارت باشم شتیاومدم بازم پ یخوب   ییآقا سالم

   یاول د امروز

   نجایا ستین  سردت

   یکنیاشکامو پاک نم  یدیجواب خانومتو نم  انیک

  گهی نازم کن پاشو د انیک

 چرا انقدر خاک روسرت هانننن   دنتی سوختم از ند انیک آخ

 ها من کنارتم باشه   ینترس  ی انیک

 رو پارچه روخاکش گذاشتم سرمو

 م یآهنگ وبخون نیباهم ا ایب

 کن که تنها بشم  یخداحافظ 

 بسه تو قلب تو جاسم  برام

  یبغض تکرار نیبسه ا گهید

 تو یقبل رفتم دوسم دار بگو

 راحت  بکن  گهیراه برو د  خودت
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 بکن  انتیلبت خبه ق ستین یکس

 ی ریآخر م    یستیکه مال من ن تو

 ی اری پس بهونه چرا م گهید

 واسه ما بهتره  یخداحافظ 

 برهیو م  یباز نیآخر دلت

 حال من بدبشه  بروفکرنکن

 عادت بشه   هیوقتش گر گهید

 کن دستم روبشه  یخداحافظ 

 ترسو بشه  ییتنها یتو دلم

 مثل من  ویباز  نیکن ا تمومش

 نزن  یحرف  یجز خداحافظ  به

 ی بش یدوراه  ری اس یخواست تو

 ی بش ی وقتشه تنها راه گهید

 تو جدا ازهمه  رمنویمس

 حقمه  یول شمیم بروتنها

 کن بدون هراس   یخداحافظ 

 عشق ما اشتباهس    یدونیم خودت

  شهیکن داره شب م یخداحافظ 

 عادت بشه   یواسه ما دور دیبا
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 واسه ما بهتره  یخداحافظ 

 اسه ما بهتره و یخداحافظ 

  برهیوم  یباز نیآخر دلت

 فکر نکن حال من بد بشه  برو

 عادت بشه   هیوقتشه گر گهید

 کن دستم روبشه  یخداحافظ 

 ترسو بشه  ییتنها یتو دلم

 مثل من   ویباز  نیکن ا تمومش

 نزن  یحرف  یجز خداحافظ  به

  یخوایم نوی توهم انیک آخ

 من نه   یول

   خوامیتوروم  من

 کمکم کن  خدااااااا

 از هم باز کردم   دستامو

 وبغل کردم وخاکش بغل کردم  انیک  نکهیمثل ا و

 بستم چشمامو

 چشمم وباز کردم  یخانوم یباصدازدنا

 کجام  من

 اومدم بهشت زهرا   شبیاومد د ادمی تازه
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 جام پاشدم   از

   کردیتنم درد م تمام

 بود   ستادهیکنارم ا یانسال ی خانوم م هی

 نازش گفت  یزدوباصدا  ی نگاه کردم که لبخند خوشگل  بهش

 مادر نگرانن شدم   یدخترم خوب  -

 بود   لتیفام

 د یدوباره جوش اشکام

  سالم

 نه

 شوهرت بود  -

 قلبم هزار برابر شد  غم

 نه

 از لبش رفت واونم بغض کرده بهم نگاه کرد  لبخند

 ی دوسش داشت-

 هق ام اوج گرفت   هق

 داشته باشم خودمو پرت کردم تو آغوشش  رورفتارم   یتعادل نکهیا وبدون

 کرد واونم بغضش شکست   بغلم

 باشه مادر  -

   یکن سبک ش هیباش گر  آروم
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 درخت وباال آوردم  هیطرف  دمییازش جدا شدم ودو ارنیکردم که احساس کردم دارم باال م  هیگر انقدر

 شدم   ینجوریا ینخورده بودم واز گرسنگ   یچ چیتا حاال ه روزید

 ودور دهنمو پاک کردم  دستمال

 همون خانوم  طرف

 مادر  یخوب -

 اشکام روون شد   باز

   ستمیخوب ن نه

 دم یدوروزه که رفته وصداش و نشن دمشیند گهیکه رفته ود  دوروز

  شمیم وونهید دارم

 برگرده   دیبهش بگ شما

 حرف شمارو قبول کنه    دیشا توروخدا

 و اشکامو پاک کرد   دیرو گونه ام کش دستشو

 قبول کن   نویا گردهیبرنم گهید دهیخواب  نجایکه ا یدخترم اون-

 مرده  اون

 روصورتم زدم

 امکان نداره   نههههههه

   نیهم کنهیم  یفقط داره باهام شوخ انیک

   دونمیم گردهیبرم

 بهش بگو   شما
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   یپاشو تا همه بفهمن تنهام نذاشت انیک

   پاشو

 بخور  یزیچ هیاستراحت کن  کمی میبر ایبرات مادر ب رمی بم  یاله-

   امی جا نم  چیبمونم ه انیک  شی پ خوامیمن م نه

   دیبر

 بهم نگاه کرد و بعد رفت  فقط

 زدم خدا   زار

 چه کنم یدور نیباا من

 بگو دوست دارم   گهی بار د هیتوروخدا  انیک

 بگو خانومم توروخدا   توروخدابازبهم

 ی زاری وتنهام نم یعاشقم یتوکه گفت نامرد

   یهمه اون حرفا چرا رفت  شدیچ پس

 جوابمو بده   خداااااا

 تو سرم   زدم

  خداااااااا

 زدم تو سرم    دوباره

 هق هق   وبا

 و صدا کردم  انیک

 تو سرم وصداش زدم  زدم
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 جوابمو نداد   اما

 بار  ن یهزارم ینداد ومن شکستم برا جوابمو

 وگله صدازدم   یروخاک واسمش با دلتنگ دمیکش دستمو

 ازش خواستم برگرده اما  ختمیر اشک

 جوابمو نداد   اما

 رفت و افتادم  جیاز جام پاشم که سرم گ خواستم

   نیزم  رو

 خورد به قاب عکسش   سرم

   یگرم عیحس ما با

   لبخندزدم

 تموم شه  شهیم  یعنی ایخدا

 مطلق  یاه یفکرا کم کم چشمام تارشد و س نیا با

 ☆ هلنا☆

توچشمام باعث شد دوباره چشمامو بستم  یدیدستم چشمامو باز کردم که نورشدتو  یسوزش  باحس
 دوباره باز کردم  

واقعا زنده ام    یعنی ایکه نمردم دوباره اشکام  روون شد خدا دم یفهم مارستانمی که تو ب  نیا دنیبافهم 
 انی ک شی ونرفتم پ

 شدم  وونهید

 با تموم حرصم از دستم کمرم که خون از جاش روون شد برام مهم نبود   ُسرمو

 جام پاشدم لباسام تنم بود  از
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 پرستار جلوم و گرفت  رونی اتاق که زدم ب از

 شدم   رهیدرهم بهش خ  یبااخما

  یتوکه نامزدتتو دق داد  یبهوش اومد یخانوم -

 گمیم ی دارم چ دمینفهم اصال

 منو آورده یپدر یکدوم ب  ی فهم ی خروارها خاک م  رینامزد من ز یگیچرت م یشو بابا دار خفه

 پرستار هم رفت تو هم  یاخما

  وانهی درست صحبت کن د-

 اش  نهیروس  زدم

با ارباب رجوت درست حرف   دیکه با یفهمی م ستییر شی رفتم پ  یجدوآبادت کثافت االن وقت وانهید
 ی بزن 

 منو آورده یک نمیدهنتو واکن بب قبلش

 اوناها اونجاست  یگردیم  تو دنبال شر-

 که خودش ونامزد من جازده بود   یطرف اون مرد رفتم

 کردم   اخم

 که زر اضافه زده نامزد من  یهست یتو کدوم خر نمیباال بب ری سر تو بگ یهوو

 نیا ستادیکه آوردباال قلبم وا سرشو

 که رهام   نیا

   کنهی م کاری چ نجایا

 دی که عاشقش شدم اما اون اصال منو ند یمرد



 انتها   ی عشق ب 

171 
 

 فهممی نم  نجایاالن ا حاال

 بهم نگاه کرد دستمو گرفت  ینگران  با

 با خودت  یکرد کاری هلنا چ-

   رونیب  دمیدستم از دستش کش دستمو

 دهیعذابم م انیدستمو گرفت چهره ناراحت ک یوقت

 هنوز عاشقش باشم  دیشا

متعهدم  انیاما من به ک رهینم  ادتیاز  چوقتیعشق اول ه گنیعشقم و همه م نیمرد اول  نیا خب
 کرد متعهدم   هیکه خالصانه عشق وبهم هد یاسمش تو شناسنامه م نباشه اما من به کسان دیشا

 عاشقشم 

 که بهم زد دوست دارم  ییهنوز رهامو باهمه حرفاوخاطره ها یول

 ندارم   یاعتراض گهیومن د نه عاشقشم اما خب سرنوشت ما باهم نبود دوست

   انیازت بگذرم به خاطر ک دیبا

   یبه من دست زد یکرد خودیب تو

 صدام زد   ناباور

 هلناااااااا-

 شده   یخرا  نیا سیرئ  شی برم پ دیوقت حرف زدن باتوروندارم با فعال

 دیآورد یپرستار و از کدوم جهنم  نیا بگم

 شهیسرش نم  احترام

 اخماش رفت تو هم    
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 گفته  یمگه چ-

 گفتم یدلخور با

 وانهید گهیم بهم

 ام  وانهیمن د رهام

 د یترک بغضم

 داشتم  ازین یک ی کرد مقاومت نکردم به نوازش محبت  بغلم

 بهترازرهام  یک

 اگه عاشقم نباشه  یحت

 آروم باش گلم  شیه-

   ارمیکرده پدرشو االن در م غلط

 ذوق بهش نگاه کردم  با

   ی گیم راست

 ذوق من اونم ذوق کرد از

 باهم  میخنده ت بشم بر یآره فدا -

 آقارهامت   کنهی چکار م نی بب

 بغض بهش نگاه کردم  با

 وجه  چیشم به ه کی به رهام نزد  دینبا من

 نمی شیم نجایبرو من ا تو

 باشه گلم -
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 از بابت رهام راحت شد   المی خ یوقت

 رون ی زدم ب مارستانیجام پاشدم واز ب  از

 دربست گرفتم ورفتم عمارت   هی

 مانتوم م بود دروباز کردم ورفتم داخل  بیتو ج  دیکل

 عاشقانه اش  یحرفا  دیچیتو گوشم پ انیک یصدا

 ذره شده هی دلم براش  انیک  شیبپوشم ودوباره برم پ  زیبرم حموم لباس تم دیبا

 برداشتم ورفتم حموم  یدست لباس مشک   هیرفتم تو اتاقم  عیسر

 دوش   ریسرد وباز کردم و رفتم ز آب

 زدن و دوست داشتم   خی  نیا یزدم ول  خی یواقع یمعنا به

 موهامو خشک کردم  میلباسامو پوشد رونی خودمو شستم رفتم ب یحساب  نکهیا بعد

 رونیاز عمارت زدم ب  یبا شلوار وشال مشک دمیبلند پوش  یپالتو مشک هی

 بهشت زهرا  رفتم

 ان یکنار ک  رفتم

   یخوب یان یک سالم

 شت یپ اومدم

   رهی گ یآروم نم  دلم

   شنومیاون خونه صدات و م یهرجا

 شم یپ ای ب انیک

 تو خوابم دلم واسه صورت خوشگلت تنگ شده  ایب
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  آه

 انقدر خوب بود انیک-

 به طرف صدا چرخاندم  سرمو

 ه باز اومد دنبالم ک نیا

 خوامت ی برو نم  یدم به من وصل هیشب  چرا

   برووووووو

 ی دوست دار یلیخ  انوی هلنا ک-

 د یجوش   اشکام

 بگم آره تونستمیم کاش

 میشد همه زندگ یدوسم ندار دمیکه فهم  یوقت از

 تفاوت باشم  ینسبت به تو ب تونمیباز نم اما

 دل حرف بزنم  نیدهنمو وا کنم واز ا تونستمیم کاش

 گفت  دیونبا  قتیازحق یبخش  اما

 ی لیدوسش دارم خ یل یخ آره

 شد   نیغمگ چشماش

 افتاده رفت  یها وباشونه

   دمیفهمینم  حالشو

 مهم نبود  برام

 برام مهم مهمههههههههه  گمیم دروغ
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 طرفش  دم ییجام پاشدم ودو از

 رهام 

 سمتم  برگشت

 اشک   سیخدا چشماش قرمز شده بود وصورتش خ یوا

 جان رهام -

 نرو 

 حرفم با ذوق بهم نگاه کرد  نیا با

 باشه  -

 جلوتر راه افتادم  ازش

 افتادم انیرو خاک ک  ودوباره

   شتیپ امیمن م گهیچندروز د  انیک

   باشه

 اون موقع تحمل کن  تا

  باشهه

 دارم مردمن   دوست

 کنارتم   شهیواسه هم گهید چندروز

 کردم   یکه رهام زد قالب ته یداد با

 طرفش   برگشتم

 هامو گرفت   شونه
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   ییییییییییییییگفت ییییییچ-

 وندار م  چکسی ه ایدن نیچرا زنده بمونم هاننننن من تو ا دمیجون م دارم

 وباهق هق ادامه دادم وازدهنم در رفت   دیام لرز چونه

  ارم ینتونستم دل عشقم و به دست ب  یحت من

 ی دونی من م یاز زندگ یچ تو

  یعنی دنیجمله عاشقانه از اون شن  هیحسرت   یدونیم ی چ یعن یحسرت آغوشش و داشتن   یدونیم
 یچ

   یدونی من م یاز زندگ یچ تو

 رفت دوسم نداشت فقط ادعا داشت   شمیاز پ گهید انمی پر ک یلیخ دلم

 وبادستم پاک کردم   اشکام

 گمیچرت م انی که دارم درباره ک دونستمیم خودمم

   ینسبت به من واقع انی ک حس

 مطمئنم 

 تورو  نهی بی که انقدر خر نم  یشرفیلعنت به اون ب-

 بهش نگاه کردم   بابهت

 لحظه خنده ام گرفت   هی

 خودش فحش داد   به

 به غم داد   خنده جاشو عی سر یول

 دوسم نداره  اون
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   یییییییییهع

 بغض بهش نگاه کردم  با

 چرا  رمیم یچرا من نم رهام

 نشم داریب گهیخواب که د هیبخوابم  خوادیدلم م منم

   انیک  شیبرم پ خوادیدلم م نمیبابا مامانم و بب  خوادیم دلم

 هلنا من من  -

 دم یوشن سیرئ   یعصب یکه صدا کردمی نگاش م  یتعجب و گنگ با

 طرف صدا  برگشتم

 تو بغلش خودمو انداختم  مییدو دمیانگار بابارود سیرئ  دنیباد

  سالم

 سالم دخترم  -

 رم یکه من حقمه بم دیبگ  بهش

 خواستمیوارد خونه ش شدم اما من فقط م گاردیباد هیکردم من به عنوان  انتی خ انی آشغال به ک من
   ارمیازش اطالعات به دست ب

 بدم آره  یل یخ من

 رم ی می من م یپس ک  سیرئ رمیبم  خوامیم

خودتو   ینجوریا دیپس نبا دتتیدوست داره وبخش  انیک   یدونیتو که م ینجوریدختر نگو ا ششیه-
 یاریاز پا درب 

   انیک  ش یبرم پ  خوامیزنده باشم م خوادیدلم نم من

   کردمیهق م هق



 انتها   ی عشق ب 

178 
 

 هلنا بسه  یبسه کورشد-

   ینکن هیقدر گر مرده بودم که تو ان انی ک یمن جا کاش

 که رهام زد   یباحرف

 بست    خیتو تنم  خون

 ندارم مویزندگ  یآدما نیزتر ی از عز گهید یک یخدا نه طاقت مرگ    یوا

 طرف رهام  دمییدو رونیاومدم ب سی آغوش رئ از

 ستادم یروش ا روبه

 شد که زدم تو گوشش    یچ دونمینم

 هق هق گفتم با

 ید یحرف و نزن فهم  نیا گهیوقت د چی..هچیه

 اش وگرفتم   قهی

   یییییییدیفهم

 رو گونه اش بود  دستش

   کردی با تعجب بهم نگاه م و

   یییدیدوباره تکرار کردم فهم  یبلند غیج  با

 به خودش اومد که سرشو تکون داد  انگار

 جون کنارم افتاد   یب دستام

   دنییتوانم شروع کردم به دو نیآخر با

   رونی مزار زدم ب از
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   نیوگفتن مقصدم سوار ماش  نیماش  ستادنیشد دست تکون دادم وبا ا یکه رد م ینی ماش نیاول یبرا
 شدم     

 ختمیحرکت کردو من به حال خودم اشک ر  نیماش

   انیچهلم ک امروز

چهل   دمیچهل روز که صدام نکرده چهل روز بغلم نکرده چهل روز چشماش وند  دمشیروز که ند چهل
 روز!!!!!!!!

   کنمیو تموم م  یهمه چ امروز

   وینکبت یزندگ نیا کنمی م تمومش

دوش   هیبلند شکست باهق هق رفتم  یرولبم اومد وبعد بغضم باصدا یکار لبخند  نیفکر به ا با
   ادیخوشش ب  انیباشم که ک   زیتم  خوامیگرفتم م یحساب 

 زدم   یخودم پوزخند دنیبه خودم نگاه کردم باد نهیآ جلو

   زنهیم  یدیرنگ لبم به سف زنهی م یچشمام گود رفته زنگ صورتم به زرد ریز

و انگار که خودش   دمیچسبونده بودم برداشتم دستمو رو صورتش کش نهی که رو آ انیعکس ک به
 شدم   رهیاشو بوسه زدم وبه چشماش خکردم چشم کیکنارمه عکس وبه *"نزد 

 م یزندگ یدلم برات تنگه اندازه تموم سالها  انیک آخ

 شدم  رهیدفعه گونشو بوسه زدم وبه چشماش خ  نیا

 شد بغضم شکست   ری سراز اشکم

سرم آورده امروز روز   یینبودت چه بال نینگاه کن هلنا خوشگل چه به روزش اومده بب  ییآقا انیک
 تو ندارم   یطاقت دور دمیبر گهیوصال منو تو من د

 !!!!!!!شهههههیهم  یبرا میمال هم شهیهم یامروز منو تو برا از



 انتها   ی عشق ب 

180 
 

رفتم طرف   رونی از خونه زدم ب  دمیپوش  موی با شلوار وشال مشک  یباال سرم بستم مانتو مشک موهامو
 داروخونه  

 داخل   رفتم

  سالم

 سالم جانم امرتون  -

   خوامیمتو خونه ما موش اومده مرگ موش   د یببخش

بدون تماس   دیبا  دیزیمرگ موش وتو ظرف بر یبادست پودر حاو دیفقط نبا ارمیباشه االن براتون م-
 دی دست تو ظرف قراربد

 ممنون

 مرگ موش وگرفتم و پولشو حساب کردم بسته

  رون ی داروخانه زدم ب واز

 دم یآب خر یبطر   هیسوپر مارکت و رفتم

 گرفتم تا بهشت زهرا ودربست

وهم خوشحال   گذرهیچهل روز م انیبود هم ناراحت بودم چون از مرگ ک  یباهم قاط   واشکم  لبخند
  میبودم چون از امروز کنار هم

   انمیشدم و پول حساب کردم رفتم طرف سنگ قبر ک  ادهیپ  نی از ماش میدیراننده که گفت رس  یباصدا

 هق ام بلند شد خودمو انداختم روقبرش   هق

 م یمردمن سالم عشقم سالم زندگ سالم

 جات خوبه   یخوب

  ی خوشحال ین یبی نم منو
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   کنمی دارم دق م منکه

   شتیپ امیوم کنمیاالن تمومش م ن یبهت بگم هم اومدم

 پر آب   یتو بطر ختمیو باز کردم بسته مرگ موش وباز کردم ر  فمیک

 وبستم و تکونش دادم یبطر در

 که مخلوط شد   خوب

 باز کردم  درشو

 شت یپ امیم االن

 انم یک  شتیپ امیم

 باز کردم   ویدربطر

"* 

 شد ختهیهمه محتوا آب ر ی با هول  دادن کس اما

 رهام قلبم گرفت   دنیبرگشتم طرفش که باد تی باعصبانت

   دهیپوش یمشک اونم

 دادزدم   تی باعصبان

 هانننننن  یداریرا دست از سرم برنم  شعوریب

 تو بغلش  دیکش منو

 فشارم داد  محکم

 هانننننن  یکردیم یچه غلط  یتو تو داشت-

 تو چه به
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 نگاه کرد  بهم

 دوست داره قلبمو بکنه   دمیدیم

 فقط محکم بغلم کرد  اما

   یافتاد یبه فکر خودکش یتو غلط کرد-

   یهان پس من چ یلعنت یمن چ پس

   کردمی تو شک بودم فقط نگاش م نکهیومن مثل اخودش   نهی زدروس

   یفهم ی عاشقتم م یمن لعنت-

   یتو تو همه وجودم شد یکن ی نابودم م یقسم که دار انی خاک ک به

 یبر شمیاز پ یخوایم حاال

 سخت بود امکان نداره رهام منو بخواد  یل یحرفاش برام خ  هضم

 شهیمگه م نه

 نه نه نه  نه

 گمیبه خدا دروغ نم -

 زدم  پسش

 منو به خودش فشرد  شتریب که

 بدون تو بمونم تونمینم گهیبامن بمون من من د کنمیهلنا خواهش م -

ودوست دارم رهام به   انیچرا حاال که ک نهی بیداره منو م انیچرا حاال که ک ریچرا انقدر د خدااااااااااااا
 عشقش نسبت به من اعتراف کرد 

 چراااآااا
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  انی نگاه کردم ک انیقبر ک  سنگ به

  کارکنمی چ دیبا من

  کنمی تو تورو ناراحت نم یول  دونمیم  ارمیسر خودم م ییکه چه بال دونمیم کنمینه من بهت پشت نم نه
 ازخودم  

   رونی بغلش اومدم ب از

 نگاه کردم برو رهام بروووو   بهش

   یگفت یبهم م  یلعنت تی مامور نی اگه قبل ا یییل یخ رهید یل یحرفا خ نیا واسه

   انمیپرت کردم رو سنگ قبر ک  خودمو

 مال اون شم  خوادیباهاش باشه م خوادیازخانوم تو م نیبب انیک آخ

 گهیکرد درحقم د یکرد اون اون نامرد ر یاون منو تحق یمن عاشقش بودم ول  ان یبزنش پاشو ک پاشو
   خوامشینم

 طرفش   برگشتم

  خوامتی نم گهید یفهمیم  خوامتینم گهید رهام
 خوامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتینم

 افتاده رفت  یوبا شونه  ها هیگر  ری زد ز یبلند یصدا با

طرفه ست زار زدم سر مزار   هی کردم ی که تا امروز فکرم ی ومن به حال عشق از دست رفتم عشق   رفت
   انیک

 کنارش بزارم  شهیهم یم وبرادلم نگه دار یجا هیسخت کمکم کرد عشقش و یکه تو روزا ی انیک

 تو بگو بهم تو بگو  کارکنمی حالت من چ  انیک آخ

 هق هق رفتم خونه  با
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 تراز قبل شدم  داغون

 خدااااااااااااا آخ

 باوحشت به عقب نگاه کردم   یمردونه  ا یحوصله نشستم رو مبل  که با صدا یب

 آدم روبه روم چهارتا شد   دنیباد چشمام

   کنهیم  کاری چ نجایا نیا نیا

 مگه نگفتم خوامش ینگفتم نم مگه

 بغض بهش نگاه کردم  با

 گرمش گرفت  یکردمو تودستا  خی یطرفم دستا اومد

که عاشقتم واسه به دست آوردنت   کنمی بهت ثابت م کنمی ولت  نم گهیهم د یتو اگه منو بکش -
 کنم ی م یهرکار

من هلنا دوباره   دیو فهم  یخوشبخت  یمعن  انیکه با ک  یهمون انمیرهام من مال ک  خوامتینم گهید من
 کس شدم دوباره آواره شدم   یب

 *" بردیمنو دوست نداره اگه دوسم داشتم منو م خدا

 نههههههههه 

 دستام  محکم هلش دادم  با

 تو تنم بود  روی ظه چقدر ناون لح دونمینم

 رفت عقب   که

 خوابوندم توگوشش   یکی

 ی شیم  کینزد گهید یباشه که به مال کس  یبارآخر

 ی دیفهم
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   دمیعکسش وبغل گرفتم بوس انیتوجه بهش ازپله هارفتم باال رفتم تو اتاق ک یب

 ان یک

 خواستمی خدامن نم به

 رنداشتمی خدا من تقص به

 تو بالشت فرو کردم سرمو

 گرم شد وخواب مهمون چشمام شد  چشمام

 شدم  داریروموهام از خواب ب یدست باحس

 رهام اخم کردم  دنیباد

 دیوگونه امو بوس دیخند که

 شده رهام   یاشک چ  سیرهام صورتش خ  دمیشد باتعجب نگاش کردم که د  سی دفعه صورتم خ هی

 کنم  یاومدم ازت خدافظ زدلمی عز-

 که قلب تورو داره انیکردم رنجوندمت خوش به حال ک تتیکه اذ ببخش

 بودم  رخاکی اون ز یمن جا کاش

 پاک کردم  اشکاشو

 بشه  تی زیچ هیاگه توهم  رمی میرهام نگو منو م  نگو

 گفتم یمن من چ یدفعه جلو دهنمو گرفتم خدا هی

 خودمو تو آغوش پهن وامنش پنهون کردم  تونمینم گهید

 من من دوست دارم  رهام

 سرمو باال آورد بادستش
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 ی چ-

 به خاطرمن مرد  انیک ونمیمد انی به ک یدوست دارم عاشقتم ول آره

   تونمینم من

"* 

   هیراض انمیهلنا من عاشقتم به خدا ک-

 د یدوباره جوش اشکام

 کارکنم یچ  انیک ایخدا

 هلنا  -

 بود  انیک یصدا

 خودش بود یخدا صدا به

 دمیکه صورت خندونشو د برگشتم

 بغل رهام دراومدم رفتم سمتش  از

 ی خوب انیک سالم

"* 

   یخوب زدلمیسالم خوشگلم سالم عز-

 یدرست وگرفت  میخوشحالم که تصم یل یخ هلنا

 چشماش زل زدم  به

   خوامی نه من توروم انیک نه

 داره  اجیرهام به کمکت احت  یول دونمیم یخوایمنو م دونمیهلنا م-
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 ی چ یعنی

 سوال نپرس فقط باهاش همراه شو -

 پس باهاش همراه شو  یخوایکه منو م دونمیشناسم م  یاز قلبت خبر دارم تو رو م من

 یخوایتو منو م دونمیداره من م اجی همراهش شو رهام بهت احت شدیتو گوشم اکو م انیک یصدا
 داره  ازیپس همراش شو اون به کمکت ن

به خاطر    دیداره پس با اجیرهام به کمک من احت گهیم  انیکه ک وفتهی قراره ب  یچه اتفاق یعنی ایخدا
 کمکش کنم  دیکه شده قبولش کنم با انمیک

 هلنا -

 طرف رهام  برگشتم

   جانم

 ندارم  تویطاقت دور گهی د یشیخوشبختت کنم مال من م دمیقول م-

   انیبغض برگشتم طرف عکس ک با

  نجا یعکس االن خودش ا نیا یقاب عکس نبود کاش به جا نیلبخندرو لباش بود کاش ا شهیهم مثل
هلنا عشق منه فقط مال منه رهام   نینه ا  گفتیوبه رهام م ستادیم یکنارم وا ومدیبود زنده بود م

 فتم هلنارو فراموش کن چون فقط مال منه رفتم طرف عکس واونوتودستم گر

 دم یواررو گونه اش کش دستمونوازش

 که قدر ندونستم  ییدلم برات تنگ شده  واسه روزا یلیخ

 دارم  دیبازم ترد  یباهاش همراه شو ول  یخودت بهم گفت انیک

 ازم  یاره چون تو خواست گهیقلبم م ینه ول گهیم عقلم

 کارکنمی من چ حاال



 انتها   ی عشق ب 

188 
 

 فرصت بده   هیبهم  کنمیهلنا خواهش م -

 گرفتم شی رهام ات یباصدا

 به خاطر جوابه منه  نایانقدر صداش خسته وناراحته وهمه ا نمیبب تونمینم

 داره  ازی بخاطر رهام قبول کنم چون به کمکم ن انیبه خاطر ک  دیبا

 طرفش  برگشتم

 زدم   لب

 کنم ی قبول م باشه

 د یروگونه ام چک یاشک درشت  قطره

 و چشمام زل زد رهام اومد کنارمو با سرانگشتش اونوپاک کرد ت که

 ی زیبر دارویمروار نیا گهینزارم د دمیقول م-

 حرفش زخم دلم بازشد  نیباا

اون  یزینر گهید کنمی م یکار گه یمن ارزشش وندارم حاال رهام م دارویاون مروار زینر گفتیم انیک
 دارو یمروار

 خسته  یلیخستم خ خداااااااا

 بغلم کرد  محکم

 عاشقتم -

 چقدر دردتوشه دمیفهمیلبخند که فقط خودم م   هینشست  لبخندرولبم

بغض   یخاک نبود من االن جا ری ز انی نبود ک نیوضعمون ا چکدومیه  گفتیزودتر بهم م اگه
  ریبه خاطر من رفت ز  انی ک کنهی فرق م یاما حاال همه چ دمیخوشحال بودم چون به عشقم رس

  خروارهاخاک من باعث شدم مننن لعنت به من لعنت به زنده بودنم
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 طاقت ندارم  گهیخداااا د  اخخخ

   ینکن باشه خانوم هیگر  گهیهلنا جون من د-

 تکون دادم که دستمو گرفت  سرمو

 خونه  میخب برو لباساتو جمع کن برگرد-

 مخالفت کنم   خواستم

 گهیندارم د تویطاقت دور گهیاون خونه بدون تو مثل جهنمه مثل قفسه د ار ی نه ن کنمی خواهش م-
طاقت ندارم چهل روزه که شبوروز ندارم خواب وخوراکم شده فکرکردن به تو به صورت توبه چشمات  

 هلنا تمومش کن وبرگرد خونه 

از کمدش برداشتم اول  انویک  یمشک یحرفش سرموبه نشونه باشه تکون دادم وکوله ورزش دنیشن  با
شتم بعد همه  عطروادکوالنشو شده بودوبردا دهیچ زش ی رو م انیک  یکه عکسا ییازهمه همه قابها

قرمزشو برداشتم وگذاشتم و  شرتیدوس داشتم ت یلیکه خ  شرتشویت هیتو کوله بعد  دمیبرداشتم چ
 یکوله ارو بستم از رو تخت بلند شدم به رهام که با چشما پیخودمو گذاشتم وز یمانتو وشلوارا دبع

 زل زدم  کردی پراشک بهم نگاه م

 رهام 

 جان رهام -

 یاورد نیماش

 چطور  یاره خانوم-

 ارم یبالشت ب خوامیم

 باشه گلم -

رهام شدم کوله  یمشک  ین یالمبوروگ نی وسوارماش رونی ب میبرداشتمو بابغض ازخونه زد انویک  بالشت
 گهی د نکهیازا دیترکینگاهو به خونه انداختم دلم داشت ازغصه م نیوبالشتو گذاشتم عقب اخر
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داشتم  یشدن بود به معناواقع یقلبم درحال متالش کشمیخونه نفس نم   نیتوا نمیب ینجارونم یا
 انیازنبود ک  شدمیدمنابو

 شدم  نیروقلبم فشاردادم وسوارماش  دستمو

 وروشن کرد  نیشدن ماش نیسوارماش  رهامم

  دیبالبخند برام دست تکون داد وسرشو تکون داد بغضم ترک دمیود  انیحرکت کرد ک  نیماش نکهیهم
 کردم  هیگر یها یوبلند ها

 نکن  هیگر گهیبسه خانومم بسه به خدا داغون شدما بسه عشقم بسه نفسم د-

 بهش نگاه کردم   سیخ  یچشما با

 رهام 

 جان رهام -

   انیسرخاک ک یمنو ببر شهیم

 بهم نگاه کرد  باغم

 باشه گلم یباشه خانوم -

 بهشت زهرا   میدیرب رس هیبعد  

سنگ قبرش که عکسش روش هک شده بود  دنیباد انیسرخاک ک  میدسته گل رز قرمز گرفتم رفت هی
 خودمو رو قبر انداختم وباهق هق اسمشوصداکردم    یبا دلتنگ

 زنهیدلم برات پرم انیروسنگ قبر ک   دیبدون من بدون من حالت خوبه اشکم چک  یخوب انیک سالم
تو هم به  انیم بخواب بهت قول دادم سرش هستم کارو نمتی بب شهیکه نم فی ح  دنتیبارد هیواسه 

 خوش قول باش دلم برا خنده هات تنگ شده واسه صدازدنات   شهیقولت وفاکن باشه مثل هم

 یخونه ا گهید ستمیتو خونه تو ن  گهیبهت بگم ازامشب د نجایاومدم ا انیک شهیم یداره متالش قلبم
تموم شدنش    کردمی که فکرم ییتنگه واسه همه روزا یدلم واسه همه چ نمیب ینم مویخاطره دار یکه کل
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  یکنارم رتمکنا  نکهیچقدر قدرندونستم قدرا فهممیچقدر اشتباه کردم حاال م فهممی بهتره اما حاال م
خاطراتت صدازدنات محبتات همه  شهیهم یول  نجاباشهیجسمت ا  دیشا انیک ی سازیوباهام خاطره م

تا اون روز با   انیک  شتیپ امی ببندمو ب شهیهم یکه چشمامو برا یظه اتا لح مونهیم ادمیوهمه 
  شمیدوباره ت م دنیومنتظر د کنمی سرم یادگارگذاشتیکه برام به  یخاطرات

   یکن ی که قولتو فراموش نم مطمئنم

  یبامن ندار یکار گهیخب د 

 وبلند شدم  یاپ یبارپ  نیچند دمیفعال خدافظ سنگ قبرو بوس شت یپ  امیبازم م من

 شدم رهی اشک بود خ سیرهام که صورتش خ  به

 طرفش  رفتم

 وبا دستم اشکاشوپاک کردم  دمیکش سشیروصورت خ  دستمو

 نکن   نیاشکاتو ندارم منو داغون ترازا دنینکن رهام طاقت د هیگر

 روش نشوند  یگرفت *" وبوسه اروم دستمو

 میحاال بر  یتو بگ  یچشم هرچ-

 م یبر اره

تنگ شده  نجایخونه چقدر دلم واسه ا  میورفت میشد نی وسوار ماش میخارج شد از بهشت زهرا باهم
 بود اهسته قدم برداشتم

 ادیز  یلیخ  ادیجارو گشتم دلتنگ بودم ز وهمه

 م ینهاربخور ایخانومم برو لباساتو عوض کن ب -

به  یباشه تکون دادم کوله وبالشتمو برداشتمو رفتم طرف اتاقم با دلتنگ یطرفش سرمو به معن برگشتم
که  یشرت یچرا نشد همون ت  دونمی نم یعوض کنم ول یمشک یاتاق نگاه کردم خواستم لباسامو با لباسا

 موهاموشونه زدم بستم  دمیپوش میبود وبرداشتم باشلوارکتون مشک  انیمال ک
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 شد اومد طرفم دستاشو رو شونه ام گذاشت  رهی ه بهم خشوک دنمیرهام باد رونی زدم ب ازاتاق

 کنه ی م کاری تن تو چ انهی لباس ک  نیا نیهلنا ا-

 تنم کردم  نیواسه هم دهیلباس بهم ارامش م نیا

 تکون داد سرشو

 نهار  میبر ایباشه گلم ب -

 مینشست  یوکنارهم رو صندل  میگرفت وباهم وارد اشپزخونه شد دستمو

 دمی غذا براخودم کش کمی ی رنگارنگ بعد مدتها اشتهام واشد کباب چنجه و سلطان   زیم دنید با
 دم یومشغول شدم وبعد مدتها تونستم غذابخورم کل غذامو خوردم وبا لذت دوغموسرکش

 خوشمزه بود   یلی خ رشدمی س شیاخ

 بالبخند بهم نگاه کرد  رهام

 نوش جونت نفسم نوش جونت  -

 زشدن یغول جمع کردن مغذاشو تموم  کرد و خدمه مش خودشم

 میبگرد میامشب بر یهلنا دوس دار-

 لبخند بهش نگاه کردم با

 بام تهران  میبر اره

 بام تهران  میریامشب م یباشع خانوم-

 بگم؟ یچ هی شهیم هلنا

 بگو

 به بعد کنارمن بخواب  نیازا-
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 تعجب وترس نگاش کردم  با

 ن یفقط کنارم بخواب هم -

 داره   یبی باخودم گفتم چه ع هویبگم نه که  خواستمیم

 زل زدم   بهش

 ی حدخودتو بدون یدیم قول

 داد سرشوتکون

 نیفقط کنارم بخواب هم میعقدنکرد یاره حتما تاوقت -

 دادم  سرموتکون

 قبوله باشه

 دیامو بوس گونه

 فدات بشم من -

 خدانکنه 

 میبگرد میبعد بر میشب سرحال باش  میاستراحت کن  کمی میاول بر ایخب ب -

که رهامم اومد منو تو   دمیروتخت دراز کش  میتکون دادمو باهم وارد اتاقش شد دیینشونه تا به  سرمو
 وتوگوشم اروم گفت  نشیسرمو گذاشت رو س دیبغلش کش

 بخواب نازم بخواب عشقم-

 رهام به خواب رفتم ینجوا ها با

 دم یبعدمدتها راحت خواب  دمیخواب  بعدمدتها

صورت رهام که غرق اشک وداره موهامو  دنیموهام چشمامو اروم بازکردم باد یرو ینوازش دست با
 کنهیواروم زمزمه م  یواهنگ کنهی نازم
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 تهیخستگ بونیسا تهیزندگ یتو یک

 تموم حسشو نشون داده به تو گرفته قلبتو  یک

 تحملم کمه نگو که حقمه توروخدانرو  من

کنن حسودمو بخندن به   الیبانبودنت وجودمو بزار همه خ یعاشقونه باتوبودمو سوزوند یعمر من
 دل کندن  قیاز غم دقا ره ی گیسابِق دلش م هیشب  یکه عاشِق هنوزهمونجور یحال وروز مرد

 میشون یرو پ ختیسرخورد ور اشکاش

 ادامه داد باز

تارمن توچشم توواشه تب نکن که   کنارمن چشم یایحاضرم هنوزم چشم به جاده ها بدوزم تاکه ب من
 خوادیاوال شه قلب عاشقم م هیشب  میدرست مثل قد میتا دوباره زندگ رمیدستتو بگ یکاشک  رمی میمن م

 تو جاشه  یتو دستا ادیب گهیبار د هی

کنن حسودمو بخندن به  الیبانبودنت وجودمو بزارهمه خ یعاشقونه باتوبودمو سوزوند یعمر من
 ازغم دل کندن  رهیگیسابقه دلش م هیشب  یکه عاشقه هنوز مثل همونجور یحال وروز مرد

مسبب   یعن یبرا غم صداش اشک رو گونه هاش  رمی صداش غم داشت که قلبم فشرده شد بم انقدر
 منم  نایهمه ا

 کرده بود   سی صورت منم خ   یاشکا

  نمی مو ببرها یاشکا یمتیق چی به ه  خواستینم دلم

کن   یکن بتونم رهامو اروم کنم کار یکمکم کن من و نجات بده راه درستو بهم نشون بده کار ایخدا
 ر یوبعد جونمو بگ نمیبب نویکن فقط اون لحظه که هردوشون ازم راض  یباشه کار یازم راض انیک

 ن یهم فقط

 کمکم کن  ایخدا

 کنم ی االن شروع م نیازهم
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 چشمامو بازکردم  کامل

 از اشک رهام گذاشتم و شروع کردم به پاک کردن اشکاش   سیروگونه خ ودستمو

 لب زدم  اروم

 هیواسه توجونمم بدم دلم  دمیدیروز توخوابمم نم  هی کمیاگه نگات کنم  شمیعاشقت نم کردمی م الیخ
دلت واسه  شورمیبغض وازچشمام م یری م یکرده باغرورم که مثل بچه هام تازتو دورم که وقت یکار

 نهیهم شهی عاشقت م ریکه عاشقته د یاون  شهیهم ستی تون  ریتقص دونمیم شهی لحظه مال من نم هی
با خودت نباشه    یگیحس دلهره که م هیعشق  نهیشکنجه اوره هم گذرهیازت نم  برهی عشق خوابت نم

 بهتره 

 کردم ی اشو  باانگشتام نوازش م گونه

 لحظه س  هی  نیا کردمیم الیه

کرده باغرورم که   یکار هیمونده توچشمات که برده خواب ازسرم دلم  یجور هیاگه برم دلم  شهیم تموم
 شهیلحظه واسه من نم هیدلت  شورمیبغض وازچشمام م یری م یمثل بچه هام تاازتودورم که وقت

ازت   برهیعشق خوابت نم  نهیهم شهیم  رعاشقتیکه مال قلبته د یاون شهیهم ست یرتون ی تقص دونمیم
 شکنجه اوره گذرهیازت نم برهی عشق خوابت نم نهیشکنجه اوره هم هگذرینم

 باخودت نباشه بهتره  یگیحس دلهره که م هیعشق  نهیهم

 نکن رهام   هیلب زدم گر اروم

رهام همون روزارو همون  خوامینبود من همون رهامو م فیانقدر ضع شناختمیکه من م یرهام
رهام    نیداره من ا ازیگاه ن هی تک هیکه خودش به  یرهام  نیکرد نه ا هیبهش تک شدیکه م یرهام
اشک تو   گهیمثل همون روزا شو همون رهام د ایپس به خودت ب  خوامیرهام قبل وم  خوامیونم

   کردی نم ه یگر شناختمیکه من م  یرهام  نمیچشمات نب

   خوامیمن همون رهامو م کردینم  بغض

همون رهامو سرمو از رو بالشت بلند کردم *" حالش بهتره ازش فاصله گرفتم وروتخت   یفهمیم
 نهینشستم ورهامم مجبور کردم روتخت بش 
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 دوطرف صورتش گذاشتم دستامو

 کردم یکف دستم صورتش وکامل پاک کردم واروم نوازشش م  با

 دستاشو گذاشت رودستام دستامو ازصورتش جداکرد *"  رهام

 از دستام باال اوردم  یک یسرشو با زدی به پشت دستامو م یدرپ  یپ یها بوسه

 شد  یبام تهران پس چ یامشب منو ببر یخواستینم مگه

 بهم نگاه کرد  بالبخند

 که نده هیتو جون بخواه ماه من توجون بخواه ک-

 نگاه کردم   بالبخندبهش

 اونجارو کرده  یدلم هوا  یکه کل میبدو حاضرشومنم حاضرشم بر پس

 لب زد  بالبخند

 به چشم بانو  یا-

 رو تخت پاشد   از

خارج شدم    سیمربوطه ومسواک زدن از سرو یبعدازانجام کارا سیازجام بلند شدم رفتم سرو منم
  ستادمیا نهیا یروبه رو نهیورفتم طرف ا

 ازادانه دورم رهاشد  مییطال یموهامو باز کردم موها کش

 موهام شدم   دنیوبرداشتم ومشغول برس کش   برس

 بستم یدم اسب موهامو

 خوش رنگم نگاه کردم  یاب یچشما به

   زدیتوش موج م غم
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 غصه خوردم بسه  یهرچ

خط چشم نازک پشت چشمم  هیبرداشتم گرم پودروبه صورتم زدم   شمویارا فی امو برداشتم وک کوله
 دم یبرداشتم به لبام کش فیک برق لب از هیوتوموژه هام غرق کردم  ملی ور دمیکش

  مویشال مشک  دمیپوش یزانوم بود با شلوار جذب مشک ری که تا ز مویکردم مانتو بادمجون  ریی تغ چقدر
 سرم کردم 

 خوب شدم  اوم

 رون یطرف در که برم ب برگشتم

 رهام لبخند رولبم نشست  دنیباد

 ش بسته بودموهاشو باالداده بود ساعت مارکشو به دست دیبا شلوار سف یمشک  شرتیت

هم عشق تو  یتو چشما میبغلش بالبخند زل زد  دمیطرفش که دستاشو ازهم باز کرد پر دمییدو
 چشماش راحت مشخص بود  

"* 

 

 حال لب زدم   وباهمون

 خر..اب.. شد  شمی..نه ارا...وی..د

 خراب شد( شمیارا ونهی)د

 برام چشمک زد بالبخند

   یخوشمزه ا یل یخ-

 بهش نگاه کردم بالبخند

 نشوندم *"  شیشون یرو پ یوبوسه کوتاه  ستامینوک پام وا رو
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 طرفش   برگشتم

   کردیروصورتش منم خوشحال م  لبخند

 گذاشتم تو دستش  دستمو

 به دستام داد یفشار بالبخند

 دیبار ی م شی دستاش ات از

 مثل کوره داغ بود دستاش

 میقرمزش شد یآئود نیوسوارماش  رویب میکه رولب هردومون بود از خونه  زد  یبالبخند

 میازخونه خارج شد  کامل

 دستشو دراز کرد وضبطو روشن کرد  رهام

 ی رقص یپروانه وارم ینقص  یب  دمیشن

 میامددرتقویمثل تون   دمیشن  ییایدن  شیکل ارا ییبایز دمیشن  یترسینم یازعاشق  یچرخیدورشمع م به
من   ریهمه غ دنیلحظه ند هی  یهمه گفتن توحت دنی کش  ییبای ز یهمه ازتوعکس شهزاده  یشمس

 دنیبود مانند د یک  دنیشن دنیفقط وصف حال توراشن 

 عشق یا یعشق پردردسر یا یبریم دل

 عشق بابرق نگاه تو جانم گره خورد  یا یبریعشق  دل م یا یتوعقل ازسرم برد صورتگر احساس

 کردیبالبخند بهم نگاه م رهام

 میشد ادهیپ  نیوپارک کرد وباهم از ماش نیماش می دیساعت رس  مین بعد

  نجایچقد ارامش ا دید شدیکه کل تهران وم ییجا میگرمش گرفت وباهم همقدم رفت یتودسا دستامو
 ده یبهم م  یحس خوب
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 شدم  رهی به رهام خ بالبخند

مامان بابام تنگ شده دلم  یازم گرفتشون دلم برا  ریکه تقد  ییگذشته دردناکم فکر کردم به کسا به
 تنگ شده   انیک یبرا

 مراقب همشون باش  ایبردم به طرف اسمون خدا سرمو

چشماتو رومن نبند رهامو ازم   ایخدا  دیکه دارم تو رهام   یی که کنارمه باش حاال تنها کسا یمرد مراقب
 ر ینگ

 کنم ی م التماست

 کرد ی م  یقرار یب  یل یخ قلبم

 خودمو رهامو سپردم به خودت  ایخدا

 رهام 

 صدام چشماشو از روبه رو گرفت وبه چشمام زل زد  دنیشن  با

 جون رهام جونم خانومم-

 لفظ خانومم بهش زدم  دنیازشن یلبخند

 خوادی م یدلم بستن من

 د یخند

 کردی دوبرابر م تشو یکه جذاب یا خنده

 زد   یبامزه ا چشمک

 ام یم  رمیگیخوشمزه م  یدوتا بستن رمیچشم خانومم االن م-

 کنارش  رفتم

 ام یم منم
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 هیراه رفتن  قهید۵باشه تکون داد باهاش همراه شدم وبالخره بعد  یزد سرشو به معن یلبخند
 میدیسوپرمارکت د

 برداشتم  یگز یداخلش دوتا بستن میرفت

 بسته لواشک هیودوتا پفک و پسیچهارتا چ با

 طرف رهام  رفتم

 هیکاف  نایهم اومم

داد دستم وباهم  ارویخوراک سهیدادم دستش باخنده مشغول حساب کردن شد وبعد ک  ارویخوراک 
  میمشغول خوردنشون شد میو بازکرد امونیبستن مینشست نیهردو کنارهم روزم  ل یهمون جا قب میرفت

 و باز کردم  مشغول خوردنش شدم  ینمک  پسیچ  یبستن بعد

 م یخورد  اروی کل خوراک یوشوخ   باخنده

 رم حلقه شد رهام دور کم  دست

 شده رهام  یچشم دوختم چ  بهش

 م یبخور یزیچ هیرستوران   میبر-

 سرتکون دادم یخوشحال با

 دمی روشکمم کش ودستمو

 لب زدم یبامزه ا وباحالت

   دمیبرات سفارش م یخواست  یخوب هرچ  یجا هی  برمتیاالن م اریطاقت ب  گهید کمیجان  شکم

 منو به خودش فشار داد دیبلند خند  یباصدا رهام

 م یخودم پاشو بر  طونکی ش-
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 میشد  ادهیپ  نیبا رهام از ماش  کیرستوران ش هیبه   میدیرب  رس هیبعد  می شد نیسوارماش  باهم
 طرف رستوران میودستمو تو دستاش گذاشتم رفت

   یمشک پونیوپا  یمشک قهیوجل دیسف رهنیپ  یبود با شلوار مشک ستادهیساله کنار درا ۲۰پسر  هی

 کرد  یکوتاه میما تعظ دنیباد

 کارت حضورتون لطفا  نیخوش اومد یل یسالم خ-

 پولش دراورد  فیاز ک  یک یکه رهام کارت کوچ  کردمیگرد به حرفاش گوش م  یباچشما

 خدمه گرفت   وسمت

 کرد  یدوباره ا میکارت تعظ  دنیباد پسر

   دییبفرما-

وقرمز چرم   یمشک  یایگرد و صندل  یزایم  کیش  یلیخ ی رستوران بانما میرهام وارد رستوران شد منو
 دونفره وچهارنفره 

 گوشه رستورانو که دونفره بود انتخاب کرد  یزایاز م  یکی  رهام

 قرمز نشستم رهامم یروصندل

 نشست   یمشک یمن رو صندل  یرو روبه

 زمون یهمون پسره اومد طرف م هیشب گهیخدمه د هی

 د یسالم خوش اومد-

 رو گرفت طرفمون   منو

 رو باز کردم   منو

 توجه امو جلب کرد یسوخار مرغ

 به گارسون کردم  رو
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 ونوشابه لطفا   ینیزم  بیبا س یسوخار مرغ

 سرشو تکون داد گارسون

 رهام نگاه کرد  وبه

 نطور یمنم هم-

 ازمون دورشد  گارسون

 میشد رهیبه هم خ  بالبخند

 رده شد رب سفارشامون و اوردن وشام در ارامش خو  هی بعد

 گذاشت   زیروم  ی تومن۱۰۰تا ۴ رهام

که  یپسر بچه ا دیکه باد میبش  نیسوار ماش می خواست روی ب میگرفت واز رستوران زد ودستمو
   زدی باخواهرش حرف م

 خرم یم یزی چ هیاالن برات  یاج-

 به رهام نگاه کردم  یاشک  یاون دوتا بچه معصوم با چشما دنیکباب شد باد دلم

 رهام 

 جانم خانومم -

 براشون غذا بخر بهشون پول بده   برو

 باشه خانومم پس تو برو کنارشون تا من براشون غذابخرم -

 من منتظرم  باشه

 فرداشونم داشته باشن  یبخر برا  ادتریز

 چشممم سرورم -
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 بود  دهیرنگشون پر  یکه از گرسنگ یطرف دختر پسر دمییدو

 ها   بچه

 صدام برگشتن طرفم  با

 ن یکنیکارمی چ ابونیموقع شب تو خ  نیبچه ها ا ن یخوب

 سالم خاله جون -

 دختر خوشگل  سالم

 گشنمه یلیخ  میغذابخور میندار یماهم پول ضه یخاله مامانمون مر-

 ساکت شو  نیری ش-

 به پسر کوچولو روبه روم  یلبخند

 زدم  

 به من اقا   یگینم اسپتو

 باشماخوشبختم ییازاشنا انمیمن شا-

 بهش زدم  یلبخند

 نطور یهم منم

   مین یبش نیتو ماش  میبر نیای ب خب

 کردمشون نیوگرفتم سوار ماش دستاشون

 نشستم کنارشون خودمم

 غذا برگشت   ی حاو یک یپالست سهیک  هیرب رهام با  هی بعد

 ن ی تو ماش ونشست
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 ن یسالم بچه ها خوب -

 ن یشماخوب یسالم عمومرس-

 منم خوبم عروسک خانوم -

 عرض شد اقا  سالم

 سالم عمو  -

 خرت وپرت بخرم  کمی سمت فروشگاه  میرهام بر خب

 چشم بانو -

  ی ا رهی فروشگاه زنج هیبه   میدیرب رس هیبعداز

 کمک    نیایب  نیش ادهی پ خب

 بامنو رهام وارد فروشگاه شدن  یحرف  چیبدون ه  هردوشون

 برنج برداشتم سهیطرف قسمت برنج دوتا ک رفتم

 تو سبد چرخدار  گذاشتم

عدس نخود برداشتم رفتم طرف قفسه    ایبرداشتم لپه لوب   یتا روغن  بزرگ سرخ کردن۴تا رب برداشتم ۴
 گوشت ومرغ 

بسته تخم مرغ   هی ربرداشتمی تا پن۳تا مرغ درسته برداشتم ۵بسته گوشت چرخکرده برداشتم  دوتا
 برداشتم  

 تم ساده برداشتم خامه وعسل مربا برداش ریکاکائو ش  ریش

 تو سبد گذاشتم گوجه برداشتم  ازی پ ین یزم  بیپراز س  سهیدوتا ک ازیپ  ینیزم ب یطرف قفسه س رفتم

 طرف رهام   ورفتم

 نگهدار  نارویبردارم ا یخوراک  کمی رهام من برم  خب
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 گرفتم  انویکوچولو اقا شا نیری ش دست

 نیدوس دار یبچه ها چ خب

 داشت یبرنم یچ ی ه انیشا یول داشتیتا برم۳ دیدیکه م یازهرچ  نیری ش  نیبردار

 گهیبردارد انیشا

 خوادینم-

 حرف بزرگترت حرف نزن   رو

 انتخاب کن  عیسر

نگاه کردم که   نیری طرف رهام به ش میوپفک ولواشک  رفت پسی چ وهیابم کی سبد پراز ک هی بالخره
شده دستشو گرفتم وبه   رهی به عروسک نوزاد خ دمیاصال حواسش به ما نبود نگاهشو دنبال کردم که د

 رهام کردم 

  میایاالن م میدار یکار هی نیری منو ش رهام

 باشه -

 شده دهیچ  یطرف عروسکا میرفت

 ی خانوم کدومو دوس دار  نیری ش خب

 بود وبرداشت   دهی پوش  یعروسک نوزاد پسر که لباس اب  همون

 برداشتم  یازهمون بارنگ لباس صورت  گهید ی کیوبرداشتم   عروسک

 عروسک دختر موبلند برداشتم  هی

 برداشتم  انیاقاشا  یبرا  یکنترل نیماش هی

 میبر خب

 طرف صندوق رهام مشغول حساب کردن بود میگرفتمو رفت نویری ش دست
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 رو صندوق گذاشتم نوی عروسکاوماش

   نیتو صندوق عقب ماش  میحساب شده به کمک رهام برد ال یرب همه وسا هی بعد

 خونه متونی برسون دیگیبچه ها ادرس خونتون و م خب

 بامن من بالخره ادرس خونشونو گفت  انیشا

 کوچه بن بست   هیبه   میدیساعت رس هی بعد

 میشد اده یپ  نیاجبار ازماش به

 می دنبال بچه ها رفت وبه

 ارو که باز کردن قلبم فشرده شد  درخونه

 خونه خرابه   هی

 کنن یم  یزندگ نجا یا یخدا چجور یوا

 رون ی اومد ب دهیخانوم جوون اما رنگ پر هیگفت که  ااهللی رهام

 د یکاردار یباک دییسالم بفرما -

 ن یخوب  سالم

 میجان هست  انیوشا نیریش  یما دوستا د یببخش

 ان یکه شا  یل یوسا نیکمک کن  نی ایب شهیاگه م د یببخش

 داخل میاریب  دنویخر نیری وش

 چشماش پرشد ازاشک لی وسا دنیباشک همراهمون اومد باد خانومه

 طرفمون  برگشت

 قبول کن  نارویا تونمیخانوم من نم -
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 دن یناروخریا انیشا نی ری خود ش یواسه چ وا

 بهش اشاره کردم که جلو بچه ها مخالفت نکنه  باچشمک

   میکه غذاها بود وداخل خونه گذاشت کی پالست نیاخر نکهیبعدا

 کردم  صداش

 نجا یا  نیایلحظه م هی خانوم

 جانم -

 نیگیم اسمتون

 م یشاد-

 جون من  هلنام وهمسرم رهام  یشاد

   نی بشه شماره کارتتون لطف کن اگه

 ی چ یبرا-

 ی شیلطف کن بعدا متوجه م شما

 ..........دیکن ادداشتی-

 کردم  رهی ذخ میکارتو تو گوش  شماره

 م یکنی م زی واسه دوتا کوچولو ها برات وار یمبلغ کم هیهرماه  زمیعز

 شم ینکن که ناراحت م مخالفت

 برو بابچه ها شام بخور  فعال

 خدافز  میش یمزاحمتون م بازم

 بهتون بده   نیخوایم  یخدا هرچ-
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 همراهتون خدابه

 میشد  نیسوارماش بالبخند

 رهام  یمرس

 نکردم بانو  یکار-

 شد یبه خونه لبخند ازرولبم جدانم  دنیتاموقع رس میکه کرد یاز کار یباخوشحال

 ی ُمردم ازخستگ یازمبال انداختم وااا یکی حال خودمو رو  یب  میخونه شد وارد

 اومدکنارم نشستو منو توبغلش گرفت  رهامو

 اش وچشمامو بستم نهیروس رموگذاشتمس

 رهام ازش فاصله گرفتم  یگوش  یبا صدا که

 جواب داد تی کرد وباجد یاخم  یاسم روگوش دنیباد رهام

 سالم  سی جانم رئ-

-...... 

 شه ینه نم-

-..... 

 س یاما رئ -

-..... 

 ی اعلی  میقدمتون روچشم منتظرتون-

 شدم   رهیوکه قطع کرد به رهام خ  یگوش

 رهام 
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 جونم خانومم -

 باهات   کارداشتی چ سی رئ

قبول نکرد که   ینباش  اتی هرچقدر اصرار کردم که تو توعمل میدونفره دار تیمامور هی نجایا ادیداره م-
 نکرد 

 شدم   رهیبه رهام خ  بابغض

   زدیتوخواب بهم م  انی که ک یبا حرفا یول

 به خودم اومدم  عیسر

 مباش  اتیمن خودمم دوس دارم تو عمل  هیچه حرف نیا

 اما-

 همه جا کنارت باشم  خوامینداره رهام من م اماواگر

 باشه 

 باشه تکون داد یبه معن  سرشو

 تنم کردم وشالمم روسرم مرتب کردم  یمشک  کیتون هیرفتم تو اتاق  عیسر

   رونی ب ورفتم

 تواشپزخونه و قهوه دم کردم  رفتم

 اف اف اومد  یصدا  که

 پس اومد  س ی سالم رهام بارئ بعد

 ستادمیاز اشپزخونه خارج شدم رفتم کنار رهام ا عیسر

 نیخوش اومد سی رئ سالم
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 سالم دخترم ممنون -

 خدمتتون رسمی االن م دییبفرما

وشکر کنارش گذاشتم ورفتم کنارشون اول به  ری داخل اشپزخونه سه تافنجون وپرازقهوه کردم با ش رفتم
 وتعارف کردم  سی رئ

 بردم طرف رهام وخودمم کنارش نشستم  بعد

 بهتون بگم دتونیجد  تی که درباره مامور نجایخب بچه هااومدم ا-

 ی خطرناک تراز قبل یخطرناکه حت یمثل قبل  تیمامور نیا

 سهرابه  ران یاسلحه توا یقاچاقچ نی بزرگتر کنهیقاچاق اسلحه م یریدرباره سهراب ام تیمامور نیا

 ییطال یباموها یچشم اب یسالشه اما عاشق دخترا ۴۵

 صورت رهام قرمز شد   سیرئ نیباا

 ساله بشم  ۴۵مرد  هیمعشوقه  دیبا پس

 خدا صبر بده بهم هووف

 هیو ادی همون شب سهراب م یری م میگیکه م یتو مکان   یفروش یاز دخترا  یک یهلنا تو به عنوان -
 توروانتخاب کنه یکن یکار دیتو با خرهیدخترم

 د یخوب حواستون وجمع کن  دیبا یسهراب استخدام شد دیجد گاردیتوبه عنوان باد رهام

 کنه  یبه هلنا دست دراز دمیخشنه وشا  یلیخ  سهراب

 کنه   یبهم دست دراز  ینفسم قطع شد چ سیحرف رئ  نیباا

 ذارم ینداره نه نم  امکان

   تونمیمن نم  سی رئ

 هلنا تو -
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   دیبشه لطفا درک کن یمن طاقت ندارم بهم دست دراز سی رئ

 خاکه  ریبه خاطر من ز  انیکه نرفته ک ادتونی

 رهام نگاه کنمو بگم   یتو چشما  یچجور من

 ستمیدخترن گهیکه د بگم

 کردم تیمامور هی ی*" فدا یای بگم دن یچجور

 من تحملشو ندارم  سی رئ تونمینم من

  یایبال دن نیا ارهی سر خودش ب یی بال نیهمچ دمیه نمشه من اجاز  یاگه خودشم راض یحت  سیرئ -
 س ی رئ کنهی هردومون ونابود م

  یاریازش اطالعات به دست ب  ی بادختر سهراب دوست ش دیپس با-

 بزار  یتوچشمات لنز مشک  یتوجه سهراب جلب نکن نکهیا یبرا

 دمی کش یکالفه ا هوووف

 س  هیبهتراز قبل  نیا

 س یرئ  قبوله

   دیخوب استراحت کن اتیکه اماده تون کنم واسع عمل امیخب من فردا م-

 خدافظ  تافردا

 بلند شد ازخونه خارج شد  ازجاش

 کردیباغم فراوون نگام م رهام

 رهام 

 جان رهام -
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 گذره یم ری بخ  یهمه چ نبارمینباش توکل به خدا ا نگران

 ی نگرانت نباشم چجور یچجور-

   دیدیتورونم  سی رئ رونیب  یومدیکاش ازاتاقت نم یکاش به حرفم گوش کرده بود هلنا

 گرفت   بغضم

 زنده بود  انیاالن ک سی رئ شی پ رفتمیاگه من نم  گفتیراست م رهام

 خطرناک   تیمامور هیمجبور نبودم دوباره برم  االن

 لحظه شه هیخطرناک واسه  هه

 کردم  خداااا من چقدر احمقم چرا انقدر حماقت یوااا

 اومد طرفم عیرهام نگا کردم که سر  یتوچشما بابغض

 نش یتو بغل امنش سرمو گذاشتم روس  دیکش منو

 من اشتباه کردم خانومم بغض نکن فدات شم باشه نفسم دیببخش ششیه-

 دش یسف شرتیرو ت رختیگوله گوله م اشکام

 باال  ارمیورتمو بجداکردبا انگشت شصتش چونمو گرفت مجبورم کردص نشیدستاش سرمو از روس با

 به چشماش نگاه کردم   یوقت

"* 

 

 نگاه کرد  بهم

 ی بمونه هراتفاق ادتی  نویا خوامتیمن م  وفتهیب  میهلنا هراتفاق-

 تاابد   یتومال من  یغصه بخور  یتنها ش زارمی نباش تازنده م نم یچ یه نگران
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 خستم  یکه کل میبخواب میبر

 باشه تکون دادم  یبه معن سرمو

 *"بهم نگاه کرد وچشمک زد  میبه طرف اتاق خواب حرکت گرد باهم

 م یبپر بغلم بخواب-

 ماساژت بدم  خوامیم

 روتخت  بخواب

 چشم سرورم -

   دیدراز کش روتخت

   دمی*"خوابش برده اروم روتخت دراز کش

 دم یبه رهام خواب پشت

 د یگرمش دورم حلقه شد ومنو تو بغلش کش یدستا که

 وچشمام گرم خواب شد نشیگذاشتم روس سرمو

 *"اروم تو گوشم نجواگونه گفت 

  ایشکرت خدا ایوجود نداره عشقم توبغلمه وجودش باعث ارامشمه خدا ایخوشبخت ترازمن تودن-
 هلناروبه خودت سپردم مراقبش باش  

 چشمامو بازکردم   اروم

"* 

 دوسش دارم یلی خ یل یبرام افتادمراقب رهام باش من خ میهراتفاق ایخدا

 نش ی روس دمیکش یدست م  بالبخند
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 لب زد یطون ی ش یباصدا که

 ها شهی نکن واسه ت گرون تموم م یطون ی خانوم ش-

 باناز لب زدم  دمیخند

   ادی+دلت م

 خورمت ینکن وگرنه م طنتی اومم چه جورم ش -

 کردم  یپرناز خنده

   یتونی+نم

 تونمیم-

 ی تونی+نچ نم

 دم یباشه االن بهت نشون م-

 بود  رشدهیازدستش دربرم د تااومدم

 *" بالبخند بهم نگاه کرد

 تونمیم کنمیاالن بهت ثابت م  تونم یمن نم گهیحاال د-

 ی تونی+نچ نم

 ا یشی م مونیهلنا بعد پش -

 اد ی ازت برنم یچکاری مطمئنم ه یشم وقت مونیپش ی+واسه چ

 داد لمیتحو   یطنتی پرازش لبخند

 خانوم خوشگلم   یباشه خودت خواست-

"* 
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 +رهام بسه 

 تونمیبهت ثابت کنم م خوامیم تونمینم  ینچ مگه نگفت-

 م یستیمنو تو هنوز بهم +محرم ن ی تون یرهام م  دمی+فهم

 هلنا -

 +جونم

 ی شیزنم م-

 شدم رهیبهش خ   بابهت

 یییی +چ

 ی کن یبامن ازدواج م -

 +رهام من کجا توکجا 

   یکن یج مازدوا  نونگوبامنیهلنا ا-

 رهام  ترسمی+م

 ی ازچ-

 ی بش  مونیپش نکهی+ازا

 من غلط بکنم - 

 نوی+عه نگو ا

 من عاشقتم هلنا  انباشهیدن خوامی به جون خودت که م-

 ننداز  نیزم  رومو
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   یبهم دروغ نگ  چوقتیه یدیم قول

 دم یقول م-

 کنم ی +باشه قبول م

 میکن ی عقدم میریعاشقتم به موالامروز م -

 م یبد شیازما  دیرهام با شهی+نم

 م یتااخرهفته بهمون فرصت بده خوش باش میبگ سمیبه رئ  دیبا  دمیم بشوی ترت  میدیم یفور شیازما-

 دادم  بالبخندسرتکون

 باهاشون صحبت کنم دی با تیی خونه دا میبر دی پاشو لباساتوبپوش با-

 +باشه

 پاشو بال خانوم -

 مربوطه مسواک زدن  یبعد ازانجام کارا  سیوتخم از جام پاشدمو رفتم سرو بااخم

 رون ی ب اومدم

 طرف کمد لباسا  رفتم

 حولم رفتم حموم رویبرداشتم بالباس ز  یباشلوارمشک یطوس  شرتیت هی

   رونیخودمو برق انداختم اومدم ب یحساب  نکهیبعدا

 توش بود کمترغم  میاب  یرنگ وروم بازشده بود چشما نهیجلو ا رفتم

 باحوله خشک کردم  موهامو

 بستم  یکش دم اسبدار بود با  نم

 پشت چشمام  دمیخط چشم کش هی
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 به لبام زدم  ییرژ قرمز البالو هی

 روگردنم متمرکز شدم روگردنم یخون مردگ  دنیباد هوی

 بزرگ روگردنم بود خون مرده شده بود اخمام رفت  توهم  رهیدا هی

 ه شد  دورکمرم حلق  یازپشت دست هوی که

   دادیمنو به خودش فشار م محکم

 لب زدم  بااعتراض

 +رهام 

 جونم عشقم -

 طرز جواب دادنش خفه شدم  نیباا کامال

 خوشگلم حرفتو بزن -

 ن ی+گردنمو بب

 کارام  نیکارا چون من عاشق ا  نیبه ا یعادت کن  دیبا گهیجوون چه خوب د-

 دم یکش  یغیج  باحرص

 +رهامممممممممممم

   میخب بدو لباس بپوش بر  لیخ-

   تییخونه دا  میبعد بر میبد شیستاد ازما شگاهیازما میبر  دیاول با میکاردار یکل

 +باشع 

   یتنم کردم باشلوارجذب مشک مو ینفت یمانتو اب  عیسر

 سرم کردم  یاب شال



 انتها   ی عشق ب 

218 
 

 برداشتم   فمویک

 من امادم  می+بر

 بااخم اومدطرفم  رهتم

 تعجب بهش زل زده بودم  با

"* 

 

 رفته بودهم خندم گرفته بود حرصم گ هم

 انهیتازه عروساباشم  هیشب  دیرهام خو مثال تازه عروسما با یا وونهی+د

 ی دیفهم  یوبزن ییرژا  نجوریواسه من ا یتوفقط حق دار-

 خواستم اعتراض کنم تا

"* 

 

 رژمو خوب پاک کرد ازم جداشد بااخم بهش نگاه کردم   نکهیبعدا

 داد لمیتحو یچشمک

 بادستمال مرطوب رژپخش شده را *"پاک کردمو برگشتم طرف رهام  نهی طرف ا رفتم

 +حاال خوبه جناب 

 ه یعال-

   رونی ب مینثارش کردم وباهم ازاتاق زد ییپررو

 ن سوارشدم بازکرد برام وم شوی مشک یمازرات نادریازماش ی کی سمت  میرفت
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 رونیب میسوارشد وازخونه زد خودشم

  میبه طرف اسانسورحرکت کرد  میطبقه ستاد شد۲۰ستاد بارهام وارد ساختمون  میدیرب رس هی بعد
 میدراسانسوربازشد منو رهام باهم وارداسانسورشد قهیدکمه اسانسورفشاردادم بعد دود

که گرفتم   یمیدراسانسوربازشه داشتم به تصم م یوفشارداد وتوسکوت منتظربود۵دکمه  رهام
 که رهام دستمو گرفت  کردمیفکرم 

 م یخانومم بر-

 نگاه کردم   بالبخندبهش

 می+بر

 م یوار سالن شد باهم

 به احترام رهام بلندشدن همه

 اومدسمتمون یدخترچادر هی

 ی فی شر یسالم اقا-

 کجاس  سیسالم رئ -

 داخل اتاقشون منتظرتونن-

 خب   لیخ-

  یدرچرم قهوه ا  هیبه  مید یرس قهیبعد چندد میرفت  سیفشاردادوباهم به سمت اتاق رئ  دستمو

 اروم در زد رهام

   میوارد اتاق شد سی رئ  دییبفرما یباصدا

 س یسالم رئ -

 د ینی سالم بنش-
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 س ی +سالم رئ

 راحت باش   نیسالم دخترم بش-

 نشستم یمشک  یچرم یها  یروصندل  کناررهام

بزرگ مربع شکل   زی م هی یمشک یها یصندل   دبودیاتاق سف یوارایساده بود رنگ کل د یلی خ اتاق
 ی قهوه ا یچوب

 مت؟ یازتصم یخب رهام تومطمئن-

 س یبله رئ -

 ی گفت ویبهش درباره گالره همه چ-

 کردم ینگاه م  سی اسم گالره باتعجب به رهام ورئ دنیباشن 

 دکرینگام م  یبانگران  رهام

 رهام  شدهی+چ

 ی موضوع ترکم نکن نیهلنا قول بده به خاطرا -

 شنومی+م

  شیبه سه سال پ گردهیبرم یچون همه چ نهیتوروبب سی رئ   دیچرا انقدرمخالف بودم که نبا یدون یم-
 نفسم بود نفسم   شیبرم خواستگار  یلعنت تی ازهمکارام اسمش گالره بود قراربود بعد اون مامور یکی

 گالره ارو کشتن گالره مرد  تی توهمون مامور اما

 حالموبهترکنه  تونهیماساژورم هیبهم گفت   یقیکه توف دمیسال که عذاب کش سه

سه  نیخشن مثل ا  یلیدخترکوچولو روبه روم دلم براش ضعف رفت اما خ  دنیگذاشتم باد  قرارمالقات
 کنارم   ادیسال باهاش رفتار کردم قرارشد ب
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انکارکنم وان  خواستیخوب شده بود واقعا ارامش داشتم اما همش دلم م واقعا حالم  بعدچندوقت
 یگوش نکرد  اامایکه گفتم ن تی بعدهم مامور یکن   یکاراحمقانه اروکردم که باعث شد خودکش

 ی ترکم نکن شهیم خوامتیم یل ی عاشقتم خ یامیبه جون تو که همه دن هلنا

 

بااشک   دهیبراش چقدر عذاب کش رمی بم دهیعذاب کش ی ل یپس رهامم خ  کردمی به رهام نگاه م  بابهت
 ولبخندنگاش کردم 

 د یاشکام به وضوح پر دنیسرخورد روگونه هام رنگ رهم باد اشکام

 نکن هیهلنا مرگ من گر-

 بلندشدم جلوش زانو زدم   ازجام

 چرا  یدیمرگت بشه توچراانقدرعذاب کش شی هلنات پ  یاله یدیکش  ی+رهام توچقدر سخت

 س یطرف رئ  برگشتم

 شترازقبل یب خوامیمن رهامو م سی رئ

 بالبخندبهمون نگاه کرد سی رئ

  دیجواب فرداآمادس تااخر هفتع خوش بگذرون رنی بگ شی ازتون ازما انیتواتاق تاب  دیمبارکه  باشه بر-
 ت ی مامور دیبعدبر

 مو یگفت یچشم

 که گفتن  یورفتم طرف اتاق  رونیب میازاتاق زد  بالبخندبارهام

 د یرسی مهربون به نظرم یلیساله اومدطرفمون خ ۴۰خانوم  هی

 بهم نگاه کرد   بارامش

 ن یبش ر یهم پ یبشه انشاال به پا  وونتیبه به پس رهام خان حق داشته د-
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 بزن باال نتویگلم است خب

 

 خون ازم گرفت  یمانتو زدم باال سوزن سورنگ رفت داخل رگم ومقدار نی است یخونسرد باکمال

 کرد یسوزن گذاشتم رهام باتعجب نگام م  یاارو محکم ج پنبه

 هی+چ

 ی ترس یتو ازامپول نم -

 که تومامورت نوش جون کردم  یی+نه چون دردش کمتراز کتکا

  ربغلموگرفتویرهام ز رفتیم جی سرم گ میاز رهام هم خون گرفتنو باهم ازستاد خارج شد نکهیا بعد
 نمی بش نی کمک کردتوماش

  یحاو سهیک هیبا  قهیکه روبه روستاد بود بعدچنددق یرفت طرف سوپرمارکت   خودش
  یباعشق محبت لبخندخوشگل  نیوپفک نشست توماش پسیچ  یوکل  یشکالت کی رکاکائووکی دوتاش

 داد لمیتحو

 داددستم کیرکاکائوهاروباکیاز ش یکی

  یبخورعشقم ضعف کرد -

 بهش زدم یپرناز لبخند

 هام حالم کامال خوب شده بود یخوردن شدم بعد تموم شدن خوراک  ومشغول

 حالت خوبه خوشگلم-

 زدم   یاروم لبخند

 +اره خوبم نگران نباش 

 حرکت کرد  ییوروشن کرد وبه طرف خونه دا نیزدو ماش یلبخندخوشگل 
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 وروشن کرد نیماش  ظبط

 )اهنگ همدم(

 فقط دوست داشتن محضه سی ن عادت  یدون یهرلحظه خودت م شهیوامادلم تنگ م یهست  کنارم

  ییجا یوقت تنهانر هی رمیگیدستاتو م امیبام چقدرسرده م گمیم رم یگیبهونه هامو م وبازمیهست  کنارم
عشقم توفکربودنت باهم   نیفقط توفکرا رمیگیدلشوره م یدرهم بر نجاتادمی ازا رمیم یم ییکه ازتنها
که  ییاازکارام روز رهی گیدلت م ییوقتا هیکه  دونمی شم م یبرم سرگرم کار  یمن باش ش یمحال پ

توهم ازبس من   یاگاه یدلتنگ نیانگارازا یدوست دارم توهم مثل من یلیخ  گمیم  ستیحواسم ن
 یخودازار  ییجورا هی یخودازار ییجورا هی یخوایوم

 شدم   رهی رخ رهام خ مین به

 عاشقشم   من

 کنارم بود انیکه ک ییرفتم به روزا هوی

 حلقه زد توچشمام اشک

 تنگ شده  یل یبراش خ دلم

 نزار بهش سخت بگذره ایخدا

 دونم یم  ینی بیمنو م یتو دار دونمیم انیک

  رنباشیتوروخدا دلگ یبستم ول  اتیکردم من چشمامو روخوب  انتیمن بهت خ  یحقم دار  یدلخور ازم
   یودبودم کاش توزنده ب یلعنت یاون خاکا ری تو من ز  یکاش جا انیازم حاللم کن ک 

   یقولت عمل کرد توبه

 ی رفت یکاش نم یرفتی کاش نم یمن ُمردم تو زودترازمن رفت   ینیبب   یستیاونروز زنده ن یبهم گفت  ادتهی

 تف توروحش   انایبه ک  لعنت

 ازم گرفت   انموی ازش نگذراون ک ایخدا
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 کنه خواهرش نذاشت   ریی تغ  خواستیم  انیک ری سخت نگ انیقسم به ک تی توروبه بزرگ ایخدا

 کنو بگذرازگناهش  یتو بزرگ خدا

 کرده بود    سی صورتمو خ  اشکام

 رهام برگشتم طرفش  یباصدا

 خوشگلم یکن یم هیشده چراگر  یهلنا چ-

 تنگ شده انی+دلم واسه ک

 وضوح چهره رهام ناراحت شد  به

 سرخاکش یبری +رهام منو م

 نکن باشه خانومم   هیسرخاکش فقط االن گر برمتی بعدم تییخونه دا میچشم اول بر-

   لبخندزدم

 رهام   ی+باشه مرس

 فدات خوشگلم-

   نایا ییدم درخونه دا میدیساعت رس  میبعدن

 رفتم طرف درخونه شون میشد ادهی پ نی ازماش باهم

 خونه ارو زدم   زنگ

 توخونه  دیچ یپ  ییزندا یصدا

 هیک-

 یی+منم زندا

 یسالم گلم خوش اومد-
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 بازشد   کیت یدرباصدا

 گلش من گلش بودم هه

 بکشم   یبدبخت نهمی که باعث شد ا یهمون

 قورت دادم  بغضمو

 ی خانوم  شدهیچ-

 تو  میبر یچی+ه

 میوارخونه شد باهم

 سرش بود یچاد ییزندا

 طرفم منو بغل کرد اومد

 یخوش اومد  زمی سالم عز-

 ن یشماخوب  ییزندا ی+مرس

 شکر خدا  میماهم خوب  یتوکه خوب -

 ن یسالم خوب -

 داخل  نییسالم پسرم بفرما-

 م یخونه شد وارد

 کرده بود  ریی تغ ینبودهمه چ شهیهم مثل

 شده بود  یوکرم  یها قهوه ا پرده

 شده بود یخونه کرم   فرش

 بودن   یبادمجون مبال
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جلودستو پاشون گرفته بودم تامن رفتم خونه ارو به کل عوض کردن مطمئنم  نجا یپس فقط من ا هه
 من نجس شده توخونش بمونه  یبادستا لشی وسا خوادیگفته نم ییبه دا ییزن دا

 مجبوره چون االن یزدم ول   یپوزخند

 مین یبش  زشی عز یمبال یرو  میقراره بر قایدق

 ی کنیفکرم یهلنا به چ-

 دمی دست کش  الیازفکروخ 

 م ینیبش میفعال بر  گمی+بعدبهت م

 م یبر-

 م ینشست یدونفره بادمجون  رومبل

 شربت البالو   ینیس هیرب اومد با  هیرفت داخل اشپزخونه بعد  ییزندا

 ی کوفت کن  سیپدرمادر حقت ن  یب  یتو زایچ نیازا  گفتیقبال بهم م ادمهی

 اره یخودش برام م االن

 رحمه   ی ب اتیچقدر دن  ایخدا

 بتو گرفت طرف رهام  شر  ینیس اومدسمتمون

 رولبش نشست   یاز شربت خورد لبخند یبرداشت وجرعه ا یوانی بالبخند ل رهام

 ی مرس-

 نوش جونتون، هلناجان بردارگلم کنمی خواهش م-

 ز یشربتو برداشتم اما بهش لب نزدم گذاشتمش روم   وانیل یبالبخندساختگ

 کجاس  ییدا یی+زندا



 انتها   ی عشق ب 

227 
 

 ی چطور کارش دار ادیم گهیساعت د هیسرکار  شهیمثل هم-

  می باش   نجای+اره پس تااون موقع اگه اشکال نداشته باشه منو اقارهام ا

 قدمتون سرچشم هیچه حرف نیا-

اب دستته  گهیبهش م زنهی زنگ م ییبلند شد رفت سمت اشپزخونه مطمئنم داره به دا ازجاش
 دوباره اومده دهیخونه هلنا ورپر  ایب  نیبزارزم

 رهام دستم وگرفت   ییزندا  بارفتن

 هلنا -

 سمتش برگشتم

 +جانم

 اقا رهام  ی چرا گفت-

 اره ی پشتم حرف درب ترسمیاخه م میدار یفک کنه منو تو باهم سروسر  ییزندا  خوامیچون نم-

 باشه خوشگلم -

 دستمو ازتودست رهام دراوردم ییزندا دنیباد

 خونه  ادیم گهیرب د ه یبود گفت تا  تییدا-

 یی زندا ی+لطف کرد

 زم ی نکردم عز یکار-

 اومد  ییرب زندا هیبعد   بالخره

 میرهام ازجامون بلندشد منو

 د یسالم خوش اومد-
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 د یخسته نباش  یمرس یی+سالم دا

 قربونت گلم -

 اقارهام  دیاومد خوش

 سالم ممنون  -

 د ین یبش  دییبفرما-

 نشست روبه رومون ییکه دا مینشست  سرجامون

 م یباهاتون صحبت کن  یمطلب مهم مزاحمتون شدم تا درباره ی واال اقا پناه-

 دم یگوش م  دییجانم بفرما-

 کنم یهلنا خانوم ازتون خواستگار خوامیمن م-

 

 بود یدن ید ییزندا افهیق

 زد  یخودشو جمع وجورکرد ولبخند عیسر ییدا

 داره  یهلنا چه وضع دیدون یاقا رهام شماکه م-

 س ی برام مهم ن-

 دیکن یقبول م یمنو به داماد دییهلنا  میچون شماغ رمیبرام مهمه اومدم ازشمااجازه بگ خودش

 واال نظر هلنا مهمه-

 ه؟یدخترم نظرت چ  هلنا

 لب زدم   بااسترس

 ندارم  یاقارهام واقعا منو دوس داره منم دوسش دارم من مشکل  یی+دا
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 پس مبارک باشه انشاال-

 رسومات  هیدرباره بق  فقط

   میریگیخودمون مراسم نم میصم منو هلنا با ت-

 م یشیخونه ما خوشحال م ن یایلطفا ب میکن یشما فردا عقد م  بااجزه

 م یایمبارک باشه انشاال چشم حتما م-

 ممنون پس تا فردا خدافظ-

 خدانگهدارتون-

 میازجامون بلند شد  باهم

 د یدونی+خدافظ فردا منتظرتونم ادرس خونه اروهم که م

 دونم یاره دخترم م -

 رونیب  میدادمو بارهام ازخونه زد سرتکون

 ن یداخل ماش  مینشست

 دیکش  یق ینفس عم رهام

 گذشت  ریبخ  یخداروشکر همه چ-

 دادم  بالبخندسرتکون

 گذشت  ری اره خداروشکر بخ-

 انی سرخاک ک میخب بر-

 توگلوم نشست  بازبغض

 وبه خودت سپردم    انیک ایخدا
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 سرتکون دادم  بابغض

 به حرکت دراومد  نیماش

  میدی رس  قهیدق ستیب بعد

 ان یشدم رفتم سمت قبر ک ادهیپ  نیازماش

 خت یسنگ قبرش که عکسش روش حک شده بود اشکام روصورتم ر دنیباد

 دم یدستمو روسنگ سرد گذاشتم بابغض ولشک نال نشستم

همه  یبگ  ین یکنارم بش یایکاش ب  نجایا یش یکه نم تیجات خوبه حالت خوبه اذ   یخوب انی+سالم ک
 نترس عشقم  یخواب بگ هیخواب بوده  هیفقط  یچ

 مثل همون روزا  یکنارتم نازم کن من

دلت   یبهم گفت ادتهی یست یاما دامادم تون شمیاره دارم عروس م شمیدارم عروس م ینیبب   ییکجا انیک
 گهید  یکی ه مال عشقت دار ی نیبب   ییحاال کجا ادتهی  ین یتولباس عروس منو کنارخودت بب خوادیم
 جزتوبشم پاشو توروخدا پاشو   یمن مال کس یزاریپاشو پاشو بگو نم شهیم

 وسنگ قبرو بغل گرفتم  دم یسنگ قبر دارزکش  رو

 عکسش  یگذاشتم رو سرمو

 دم یهق نال باهق

 نبود   نیقرارماا ینجابخوابیقرار نبود ا یقرارنبود تنهام بزار معرفتیب

 اهنگ وزمزه کردم  نیا ناخوداگاه

وعطرتنت مونده هنوز   یستیباورت که عاشقت منم ن شهی نم  زنمیطاقتم به عشق تو منم که پرسه م یب
 تنم  یرو

دست   زارهی م یعکسات هنوزتوگوشمه صداتوحرفات توفکرمه ک یپا قهیهردق  مینی شیم بعدازتو
موندم  یساختم کجا باهات خاطره   یعمر  یبه توبستس بگو توام حالمو دار  دتیتودستات فقط ام
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  رنداشتیتاث  یکردم تونموند یبار هرکار نیاهنگ برسه به گوش تو ا نیهم کنمیم یکار یقرار یتوب
 اصرار همه  نیا

قلبم نره ازدست تمام حرفاموازته دل گفتم به  یتوبرگرد دیشا رسی من هرروزبه سمت درخ یچشما
باهات خاطره ساختم  یعمر یتوبستس بگو توهم حالمو دار دبهیفقط ام وفتمی من نگاه بنداز نزارکه ب

 صرار همه ا  نینداشت ا ریتاث یکردم تونموند ینبارهرکاریاهنگ برسه به گوش توا نیهم کنمی م یکار

 نداشت  یهقم تموم هق

 من دارم هی شتچه سرنو نیا خدااا

 از رو قبر بلند شدم  اروم

 خوندم براش  یشدم وفاتحه ا رهی سنگ قبر خ به

منو   ینکن   تیخودتو اذ انتمیقول بده بخاطر خ یبرم قول بده مراقب خودت هست دیمن با انیک
   نمتی که دوباره بب یدروزیبه ام ادیز   یلیدوست دارم خ  یل یبدون خ   نویببخش وا

   یاعلی

 طرفش    دمییاشک بود دو  سی رهام که صورتش خ  دنیکه برم باد برگشتم

 باز کرد خودمو تواغوش امنش رها کردم دستاشو

 قول بده یری می قول بده بدون من نم یکنیترکم نم  انی+رهام قول بده تو مثل ک

 پرازبغضش نابودم کرد  یخودش فشاردادصدا شتربهیب منو

من طاقت   رمی باهم بم  دیهلنا منو تو با رمیم یتونم من بدون دمیقول م رمیجا نم  چیمن بدون تو ه-
 توروندارم  یاشکا دنید

 عشق من  دمیبهت قول م میری هردوباهم بم دینبودنتو هم ندارم پس با  وطاقت

 م؟؟؟ یبر حاال

 می+بر
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 اومدم ودستمو تو دست رهام گذاشتم  رونیب  ازبغلش

 نفسم رفت   انیصورت خندون ک دنیباد  انیبار برگشتم طرف سنگ قبر ک نیاخر یبرا

 شده بود  رهیبهم خ  بالبخند

 دست تکون داد برام

 اروم کرد قرارمویرهام اشاره کرد صداش دل ب به

 گلم   یدلم خوشبخت ش  زیهلنا برو عز-

فدات بشم   نکن ت یخودتو اذ  یکن ی وم کاردرستیتودار ستمیبدون من ازت دلخورن  نویعشقم ا  برو
عاشقتم  امتیبدون من تا ق  نوینکن من ارزش اشکاتو ندارم برو رهام منتظرته خوشگلم ا هیانقدر گر

 ی برو خوشبخت ش 

 یخبر یول  زدمی مولکول هوا دست وپام هی ینفس بکشم داشتم برا تونستمینم زنهیکردم قلبم نم حس
 رهام بغلم کرد  نی ازهوانبود افتادم روزم

 بودم   رهی خ انیبه کاما من فقط  زدیدادم

 کنارم نشست شروع کرد به مشت زدن روقلبم دطرفمییدو

 ی ریبم  دینه هلنا تونبا یبرگرد دینه هلنا توبا-

 به نفس نفس افتاده بودم  دم یکش ینفسم باال اومد به شدت نفس م  ختی که روصورتم ر اشکش

 کردم ی نگاه م انیک به

   نمتیب یدوست دارم خدافظ بازم م  یلیمن خ  زدلمی هلنا مراقب خودت باش عز-

 چشمام محو شد  ازجلو

 حالیب

 تو بغل رهام اشکام روون شد  ال
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 خورد یوتکون م دادیمحکم منو به خودش فشار م رهام

هلنامو بهم  اشکرتیخدا  اشکرتیخداااا تااخرعمرنوکرتم خدا انوکرتمیشکرت خدا  ایخدا یوا-
 ی برگردوند

 نفسم خانومم حالت خوبه  عشقم

 لب زدم  مودیکه انگاراز ته چاه م یی باصدا

 +خوبم رهام نگران نباش 

 رهام 

 م یجان زندگ-

 راه برم   تونمی+منو بغل کن نم 

 برات   رمی بم  یاله-

  چشم

 خودشم سوارشد   نیبغل کرد وگذاشت تو ماش منو

 ی هلنا هلنا خوب -

 کنه ی+خوبم فقط قلبم قلبم دردم

 دکتر تااونموقع چشماتو ببندبخواب برمتیاالن م-

 گرفتم به حرف رهام گوش کنم وبخوابم چشمامو بستمو به خواب فرورفتم میتصم

............... 

 بازکردم  یچشما یکس یتکون دادنا باحس

 میدیشو رس  ادهی خوشگلم پ-
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 کجاس  گهید نجایدوروبرم نگاه کردم ا  به

 پناه متخصص قلب وعروق   ینیساختمو مطب دکتر حس  یخورد به تابلو رو چشمم

 رهام نگاه کردم  به

 ست یبه دکتر ن  ازی +رهام ن

 ی اون لحظه چقدرحالت بدشده بود حس کردم واقعا رفت  یدونیحرف نزن نم  ششیه-

 شدم  ادهیپ  نیباشه تکون دادم وازماش  یبه معن سرمو

 م یاومد کنارم وباهم وارد مطب شد رهامم

 م یمطب نشست  یها یروصندل کنارهم

 شلوغ بود  یلیخ  مطب

مهربون به  یل یمرد مسن بود که خ هیدکتر  میدوساعت نوبتمون شد با رهام وارد اتاق دکتر شد بعد
 د یرسی نظر م

 سالم کردم  اروم

 د ییسالم بفرما -

 که رهام شروع کردبه حرف زدن  میرهام کنارهم نشست  منو

  نیدفعه خانومم افتاد روزم هی  میگشتیبرم میاز دوستان داشت یکی سرخاک   میدکترامروز رفت یاقا-
 دنیشروع کرد به نفس کش هوی ینفس بکشه ول  تونستیکردم نم یم یصورتش کبودشد هرکار

 نگرانشم  یلیدکتر من خ  یاقا

 ورد کردن خانومتون   فیسکته خف هیفکرکنم  یکه شما زد ییحرفا نیباا-

  نیهم دی اریجوابشو برام ب  دنیطبقه دوم براتون انجام م  دیبر سمینویم یفور ش یبراشون ازما االن
  دهی االن جوابشو بهتون م
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 سرشو تکون داد رهام

 طبقه دوم   میگرفت وباهم رفت دستمو

 خون گرفت  کمی اتاق ازم  هیخانوم اومد طرفم منو برد تو هی

 د یحاظره صبرکن گهیساعت د  میجوابش ن دمیخب االن جوابشو بهتون م-

 توسالن  یها یروصندل میرهام نشست  منو

 گذاشتم روشونه هاش  سرمو

 بهش داد  یفی تودستش گرفت وفشارخف دستمو

 *"اروم گفت: 

 نفس رهام  یخوب -

 +خوبم رهام نگران نباش 

 قربونت برم من  -

 همون خانوم اومد طرفمون  بالخره

 جوابش حاظره  دییبفرما-

 تو اتاق دکتر   میرهام ودوباره برگشت شوداددستیازما جواب

 میداد به دکتروکنارهم نشست شیجواب ازما رهام

   شدهیدکتر چ یاقا-

   دیبوده االنم حالش خوبه نگران نباش فیسکته خف  هیهمونطورکه گفتم -

 رهلم نگاه کردم ناراحت بود   به

 م ینشست ن یوتوماش میازمطب خارج شد  باهم
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 وشکست   نیسرشو گذاشت رو فرمون هق هقش سکوت ماش  رهام

 صداش کردم  بابغض

 +رهام!!!

 شد  رهی باال اورد وبه من خ عی سر سرشو

 جان رهام -

 من حالم خوبه  یی نکن اقا هی+گر

 دوست دارم یلیهلنا خ -

 +منم دوست دارم حاال پاک کن اشکاتو 

 چشم بانو  -

 اشکاشو پاک کرد  بادستاش

 کارا    هیدنبال بق میریاالن م-

 باشه تکون دادم  یبه معن سرمو

 ستادیوا نی ماش یپاساژ طالفروش هی یجلو  قهیدق ستیت کردبعدب حرک   نیماش

 م یدستمو دور بازوش حلقه کردمو بالبخند وارد پاساژ شد میشد ادهی پ نی ازماش باهم

  میاز مغازه هاشد یک یوارد

 بالبخند سالم کرد   فروشنده

 بهتون بکنم  تونمیم  یچه کمک دیسالم خوش اومد-

 انگشترنشون  نطوریوهم میخواستیعقد م  یانگشترسط برا ریسالم روز بخ -

 ی درچه سبک -
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 به من نگاه کرد  رهام

 لطفا  انی +برل

 چشم-

انگشترانفسم گرفت   ییبایکه بازکرد ازز زگذاشتدرشویجعبه مخمل بزرگ قرمز وروم قهیچنددق بعد
کارشده بود  انیرل ب  زی ر ینایتا نصف ازنگ دکهیانگشتر طال سف  هیبالخره  یسخت بودول یل یانتخاب خ
 داشت چشممو گرفت انگشتروبرداشتمو انداختم تو دستم انیبزرگ برل  نی نگ هیوسطش 

 خوشگل بودبه فروشنده اشاره کردم   یلیخ

 انگشتر نی+سط حلقه هم

 چشم-

 تفاوت داشت  هیانگشترتودستم بود فقط  هیبه طرفم گرفت کامل شب  ویانگشتر

 کارشده بود  زیر یناینبود به جاش نگ   یوسط انگشتر قبل نیاز نگ یاثر

 ن یخوایحلقه هم م نی خب سط مردونه هم-

 بله-

سط مردونه انگشتروبه رهام داد رهام انگشترداخل دستش کرد انگشتر تودستامو   فروشنده
 د یدرخشیم

 میداریبرم نویهم-

 بگه یا گهیزدی چ خواست

 صداش کردم  که

 +رهام 

 ی جونم زندگ-



 انتها   ی عشق ب 

238 
 

  هیاف ک نای+هم

 اما-

 هیناکافی+من طال دوس ندارم رهام پس فقط هم

 رد نکن   ویزی چ هیپس فقط -

  ینایقلب کوچولو که با نگ هیکه  دی سف فیظر دیگردنبندطالسف هی ن یتریاز پشت و رونیرفت ب  ازمغازه
 ز یظرطف کارشده بود به فروشنده نشون داد  فروشنده گردنبند برداشتو گذاشت روم 

 وارد مغازه شد  رهام

 میداریبرم نمیا-

 مبارکتون باشه -

 م یشد نی وسوار ماش میاومد رونیدادم بعد حساب کردن بارهام از مغازه ب  بالبخندسرتکون

 مبارکت باشه عروسکم-

 یی اقا ی+مرس

 پاساژ لباس  هیبه  میدیساعت رس  میوروشن کرد بعداز ن نیماش

 م یلباس بخر میشو بر ادهیپ-

 میوارد پاساژ شد میشد ادهیپ  بالبخند

ساده بود  یل یبود وخ دهیتازانو بود کامال پوش شیکه بلند  ییقرمز البالو رهنیپ هیگشتن  یبعدکل 
 نظرمو جلب کرد 

 ن یبب نوی+رهام ا

 لباسچشماش برق زد ولبخندرولبش پررنگ تر شد  دنیانگشتم  ودنبال کرد باد ری مس رهام

 قشنگه یل یخ-
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 داخل بپوشمش  می+بر

 دلم  زیعز میبر-

 میوارد مغازه شد باهم

 به فروشنده لباس مدنظرمو نشون دادم فروشنده لباسوبرام اورد وارد اتاق پرو شدم  بالبخند

دراتاق وباز   ومدیبهم م  یلیشدم لباس  توتنم خ  رهیودم خبه خ نهیموهامو بازکردم توا دمیپوش لباسو
 زد  ی لبخند خوشگل دنمیکردم رهام باد

 ه یعال-

 دارم یبرم  نوی+هم

 باشه گلم -

 عوض کردمو لباسوبرداشتمو از اتاق خارج شدم    لباسامو

  میبه طرف فروشنده رفت بارهام

 میلباس به فروشنده داد ولباس حساب کرد وباهم از مغازه خارج شد رهام

 وکفش  ف یطرف مغازه ک  میرفت

 بود توجه امو جلب کرد   یمشک  ینایپراز نگ  یبزرگ  ونیکه روش پاپ یوکفش مشک فیسط ک هی

 میباهم به طرف پاساژ کتو شلوارا رفت  مویدیوکفش خر فیداخل و ک  میرفت

 وانتخاب کردمو رهام پرو کرد  یمشک  ونیز وپاپقرم رهنی باپ یشلوار مشک  کتو

 تولباس محشرشده بود  واقعا

 میدیخر همونو

 س یخب خانومم گشنت ن -
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 اد یز  یلی+خ

 رستوران خوب  هی میپس بزن بر-

  میباهم وارد رستوران شد مویپاساژ حرکت کرد یبه طرف رستوران روبه رو باهم

 میمخصوص بامخلفات سفارش داد ینی زم بیمخصوص باس تزایپ هردو

 م یساعت سفارشامونو اوردن ومشغول خوردن شد مین بعد

 خوردم یحساب  نکهیبعدا

 دم یازخوردن کش دست

  نی وسوارماش نی طرف ماش میرهام پول غذاها روحساب کردوباهم قدم زنان رفت میبلندشد ازجامون
  میشد

 خونه   میدیرس قهیدق۴۵به طرف خونه حرکت کرد وبعد  یباخوشحال  رهام

به سمت اتاق خوابمون حرکت کردمو باهم   میمستق میبرداشتمو بارهام وارد خونه شد دارویخر خسته
 میوارد اتاق خواب شد

 حال خودمو پرت کردم روتخت  یب

 امروز پدرم دراومد هووف

 بابامامان افتادم ادیدفعه  هی

 گرفت  بغضم

  یزینترس چ یبگ یبد یبه دخترت دلدار  ییکجا یمامان ینیعروس شدن دخترتو بب   ییکجا ییبابا
 س ین

 سپارمش یمراقب دخترم باش به توم یبه رهام بگ  یدست منو رهامو تودستهم بذار ییکجا ییبابا

 کرد   سی صورتمو خ  اشکام



 انتها   ی عشق ب 

241 
 

 دورم حلقه شد  یدفعه دست هی که

 طرفش  برگشتم

 بااخم لب زد  رهام

 ی کنیم هیگر یبازدار-

 نشیبه س سرموچسبوندم

 +دلم ولسه بابامامانم تنگ شده دوس داشتم بابامامانم کنارم بودن

 کردم یهق م هق

 سرمو اورد باال  رهام

 زل زد  توچشمام

 بچه یباکل  کننی م یخوشبخت  یبرات ارزو ننتی بیهلنا پدرمادرت دارن م -

 رخنده ی ز وزد

 به بازوش زدم  ی اروم مشت

 +پررو 

 دوتا پسردوتا دختر  خوامیتا بچه م۴واال من عاشق بچه م من -

 تاااااااا۴گردشد  چشمام

 کمه  ی لیتازه خ هیچ-

 رهام   ییپررو یلی+خ

 ی قربونت لطف دار-

 وونهی+د
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 تو  یم کرد وونهید-

 +خخخ 

 جون عسلم توفقط بخند-

 م یعوض کن بخواب پاشولباستو

 شلوار  شرتویت هیتکون دادمو لباسامو با سرمو

 دم یشو خواب نهیعوض کردمو رفتم توبغلش محکم منو بغل کرد سرمو گذاشتم روس  یاسی وار

 

 

 

 دم یاروم چشمامو بهم مال  یاهنگ بازمزمه

 دادم  منتظرگوش

لحظه کنارم منو  هی یتو نباش  نکهیخوب فکرا دونستمیکه دروغ بودن همه حرفات م دونستمیم
  التی خونه تو خ  نیرفت منو رومن باخودم تنها توا ادتی چقده زود همه حرفاقولو قرارات از  ترسوندیم

 تخت 

کنارتو چه باشم چه نباشم منوانگار   سی ازمن ن یحرف گهیمن د یتوب یباش ییاگه هرجا دونستمیم
بوده که دلت زده شد   یگناهم چ  دونمیعاشقت هستم نم  مایمن هنوزم که هنوزه مثل قد سی ن ادتی

که   یعشق  سی منتظرم ن یباشم کس  یاگه رفتن دونمیم  سیانگار دل توبامن ن  یازمن دوست دارم ول
باشم  یاگه رفتن  دونمیم سیانگار دل تو بامن ن یدوست دارم ول سیتومن دادم بخداکم کن یپابه 
 س ی تو من دادم بخداکم ن یکه به پا یعشق سی منتظرم ن یکس

 *"   کردی ز کردم به سمت رهام که اروم توگوشم نجوا مکامل با چشمامو

 دم یپراز ارامشش وشن یصدا
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 نکن*" یطونیخوشگلم ش -

  یخارج شدم جلو  سیمربوطه ازسرو یبعدازانجام کارا س یاومدم رفتم سرو رونی واز بغلش ب دمیخند
 ستادمیا نهیا

 توش نبود   یغم  چیه میاب یچشما

موهامو بازکردم بابرس موهامو برس   کنهی دادمیغم توچشمام ب یدیفهمیتام یکرد ی دقت م یلیخ  دیبا
 دم یکش

 سرم جمع کردم وبرگشتم طرف رهام  یباال موهامو

 کرد ی بهم نگاه م بالبخند

 میبخور  یزیچ هی میبر-

 می+بر

 م یوارد اشپزخونه شد می ازاتاق خارج شد باهم

 ختمی ر  ریش  وانیبرداشتم دوتا ل خچالیازداخل  روی ش  خچالیسمت  رفتم

 کردم   یداخل ظرف خال یشکالت  تیسکویبازکردم ب   نتویدرکاب

 روهم کنار ظرف گذاشتم کناررهام نشستم  یشکالت  یکایک

 میباهم عصرونه مون خورد هردو

 شب بود۸نگاه کردم ساعت میساعت توگوش به

 شبه ۸+ساعت 

 خب -

 م ی+خب شام ندار

 دم یسفارش م -
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 +نچچچچچ 

 ی چ یعنی-

 م یخودمون شام درست کن  یعنی+ 

 باشه -

 +خب اماده شو

 خوشمزه شدم یمواد کتلتو اماده کردم مشغول سرخ کردن کتلتا عیسر

 دم یشام وچ زیوقارچ سرخ کردم و م ین ی زم بی کنارش س بعد

 به به-

 +نوش جونت 

 ی بود که توعمرم خوردم چقدر لذت داره کنارعشقت غذا بخور  ییغذا نیبهتر میغذامون خورد باهم

نشسته  یو  یت  یدرست کردم وباشکالت بردم طرف رهام که جلو کسیشستن ظرفا دوتا کافه م بعد
 ز یگذاشتم روم وانارویبود ل

 رفتم توبغلش  لی دستاشوازهم بازکرد واشاره کرد برم توبغلش منم باکمال م رهام

 روشونه ش بود  سرم

 درحال پخش بود  شهینم شی عشق حرف حال لمیف

 خوب که کنارهمن چقدر

 بود یصحنه قشنگ  یلیخ

 هلنا عاشقتم-

 شدم  رهی خ  توچشماش
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 +منم عاشقتم

تواتاق خواب  میشب رفت۲بالخره ساعت  دنید لم یف  یبعدازکل میخورد مونو یوباهم کاف دیخند
 دم یوتوبغلش خواب 

  دمیچشمامو بازکردم که صورت خندون رهام وجلوچشمام د دارشدمیب برهام ازخوا یباصدازدنا صبح
 خنده رهام لبخندرولبام اومد دنیازد

 خوابالود صداش زدم  یباصدا

 شده رهام  ی+چ

 نداره  یمشکل چی ه شمونیجواب ازما-

 دم یکش  یازخوشحال  یغیج

 بغلش  دمیپر

 تموم شد   دنمونیخند نکهیبعدا دنیشروع کرد خند  یبلند یباصدا رهامم

مربوطه لباساموبرداشتمو رفتم حموم   یبعد انجام کارا سی ازبغلش دراومدمو رفتم طرف سرو عیسر
 خودمو شستم  یحساب  ادی ز یباخوشحال

 ساعت ازحموم دراومدم  میبعدن

 یکل موها نهیبا شلوارسطش بود تنم کردم سشوار وبه برق زدمو جلو ا یصورت   شرتیت هیکه  لباسامو
 خشک کردم پرپشت وبلندمو 

 زدم رو سرم  یتل ساده مشک  هیوقتمو گرفت موهامو دورم رها کردم  قهیدق۲۰ که

 رهام داخل اشپزخونه بود  رونی زدم ب ازاتاق

 زد  یمن لبخندمهربون  دنیداخل اشپزخونه باد رفتم

 باشه عروسکم تی عاف-
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 لب زدم  باخجالت

 ی +مرس

 میکاردار  یکل شگاهیبرسونمت ارا میانهاربخوریب-

ازرهام   رشدمی س نکهیکباب چنجه خوردم بعدا کمینشستم  زکناررهامیپشت م یحرف چیه بدون
عوض کردم شال    دیباشلوارسف   رجلوبازی حر  دیمانتو سف هیرفتم تواتاقم لباسامو با  عیتشکرکردمو سر

 سرم کردم  دیسف

 روح شدم   هیشب خخ

 زدم  مات به لبم یرژ صورت  هی ادی درب یروح یصورتم از ب  نکهیا واسه

  یاب شرتیت هیبود  ستادهیرهام اماده جلوم ا رونی وکفشم برداشتمو ازاتاق زدم ب  فیلباسمو باک کاور
 موهاشو ساده زده بود باال  یباشلوار کتون مشک یاسمون

 خوشگلم  میبر-

 می+بر

 م یازخونه خارج شد مویقرمز رهام شد یوارد مازرات باهم

 پرنسس  شگاهیبه ارا میدیرس  قهیدق۴۵ بعداز

 کردم قرارشد کارم که تموم بشه بهش زنگ بزنم  یشدم از رهام خدافظ  ادهیپ  نیماش از

چهره    یل یسالش باشه کردم خ۴۰ خوردیبه خانوم روبه روم که م  یسالم اروم شگاهیداخل ارا رفتم
 داشت بالبخندجواب سالممو داد یمهربون

 خب گلم لباستو عوض کن -

 میکاردار یل یتنت کن که خ لباستو

 زدم مانتومو دراوردم   لبخند
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اول  شگریمخصوص نشستم ارا ی پام کردم رفتم روصندل  مویمشک  یتنم کردمو جوراب شلوار رهنمویپ
 تحمل کردم  یصورتمو وکس کرد دردش طاقت فرسابود ول 

 کردن صورتم  میبرداشت وشروع کرد به گر  ابروهامو

 موهام دنیساعت کارصورتم تموم شد شروع کرد به سشوارکش۲بعداز

 ساعت بالخره کار موهامم تموم شد۳کردن بعد  ونیوشروع کرد به شن   دیموهامو اتو کش بعد

 ن ی بب نهیخب گلم پاشو خودتو توا-

  یقد نهیازجام بلندشدم ورفتم جلو ا بالبخندواسترس

 بودم واقعا من   نیخودم دهنم بازموند ازتعجب ا دنیباد

  دهیکش یبرداشته بود پشت چشمام خط چشم کلفت  ی طون ی به صورتم زده بود ابروهامو ش یکم  کرم
 یگونه ها دادیبلندمو بلندتر نشون م یموژه ها یلیاکل  ملیبه چشمام زده بود ر یخاکستر هیبود سا

 مات به لبم زده بود   ییکمرنگ به رنگ سرخ ورژلب البالو

 شدم  بایز واقعا

 کرده بود   یپرنسس  ونیشن موهامو

 گلم یماه شد-

 برگشتم طرفش بالبخند

   ی+مرس

 کنم ی خواهش م-

 کنم می+چقد تقد

 حساب شده -
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که صورتم معلوم نباشه کفشمو پام کردمو   دمیجلو کش  یل یزدمو مانتو مو تنم کردم شالمو خ یلبخند
 دستم گرفتم  فمویک

 روشن کردم شماره رهام وگرفتم  مویگوش

  ایرهام تو خطره خدا  گفتیبهم م  یحس هیگرفتم  یدل شوره بد دادیجواب نم ی کس یول  خوردیم بوق
 یی رهامو حفظ کن ازهربال کنمی خواهش م

 جواب نداد  یبوق کس بوق

 د یری لطفا بعد تماس بگ باشدیگفت مشترک موردنظردردسترس نم   یخانوم  یصدا  نکهیتاا

 قطع کردمو دوباره زنگ زدم  ویگوش

 جواب نداد  یکس اما

 کردم ی کامال خطروحس م گهیبار بارهام تماس گرفتم اما جواب نداد د نیدهم یبرا

 وگرفتم   نیشاه  شماره

 جواب داد یگرفته ا یتا بوق باصدا۵ بعد

 بله-

 ستاد یازتپش ا قلبم

 لب زدم   بااسترس

 یازرهام خبرندار نی+شاه

 دیحرفم بغضش ترک نیباا

 خودت به دادم برس  نیحس  اامامی

 گفتم غیباج 

 حرف بزن مرگ من حرف بزن   نیشده شاه ی+چ
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 جواب داد دیلرزیکه م ییباصدا

 هلنا رهامو گروگان گرفتن-

 رفت  نفسم

 لب زدم   یرفته ا  لیتحل یباصدا

 ی+چرا واسه چ

 گهیمحموله هاشو ازکشور خارج کنه م خوادیگرفتن رهام م باگروگان دونهیوم یهمه چ یری سهراب ام-
 ......قبول نکنه رهامو س یاگه رئ

 کرد  شیهق مردونش دلمو ر هق

 دم یکش یبلند  غیج

   ی+رهامو چ

  کشه یرهامو...رهامو م -

 کنمیاروا ارواش م  گهیم

 خودت کمکم کن  نیحس  اامام ی ن،یحس  اامامی

 ازدستم افتاد  یگوش

 اومد طرفم یبا نگران شگریارا

 زم ی عز شدهیچ-

 بود تابغضم بشکنه  یکاف نیهم انگار

 شکست  شگاهیهقم سکوت ارا هق

 جلو پام بزار  یراه هی ایخدا
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 برگشت   شگریکه ارا رونیبزنم ب  شگاهیبرم خونه اومدم از ارا دیبا

 از طرف داماد اومدن گنیم زمی عز-

فرستاده دنبال   ویهام من االن جونش توخطره کمشکوک شدم ازطرف رهام اومدن امکان نداره ر کمی
 من

 کردم  شگرحرکت یدنبال ارا به

فوق العاده  شیارا یبه رنگ شراب  یدختر همسن وسال من باموها هیبازشد و شگاهیدر ارا بالخره
 دنیبود از د ستادهیغوال ا هیپسر شب هیپرتز شده کنار یولبا  یعمل  ی نیب یدرشت قهوه ا یچشما ظیغل

 پسره ودختره چندشم شد

 بشم  رهیدختره باعث شد توچشماش خ  یصدا که

 رهام منتظرته  میکاردار  یکه کل  میبر  ایگلم ب یهلنا باش  دیتو با میماازطرف رهام جان اومد-

 پس منم ظاهرمو حفظ کردم لبخند زدم  ناستیا شیمطمئن بودم رهام پ کردمیبهش نگاه م باترس

 می+بر

شدن منم عقب نشستم توطول راه اصال   یسانتافه مشک نیماش هیوار همراه شدم که س باهاشون
 دم یهمون دختره اروشن یساعت صدا میبعد ن  نکهی بهشون نگاه نکردم تاا

 م یدیشو رس ادهیپ-

 شدم   ادهیپ  نیازماش بانزجار

 واقعا فوق العاده بود  نیعمارت روبه روم بازمونده بود ا یبایازز دهنم

 شده بود  لی تشک یقهوه ا یعمارت ازسنگا یرون ی ب ینما

 !!!!ادیز  یلیاونم خ دمیترسیمن ازش م ی خوشگل بود ول   یلیخ

 ترسوند  یل یدختره دم گوشم منو خ یصدا
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 داخل داخل قشنگتره  میابریب-

 به ناچار بااون اشغاال همراه شدم  یجمع شد از طرز حرف زدنش ول صورتمو

 بود  بایواقعا ز دمیدیم یچ یوااااا

 استخربود  اطیشده بود گوشه ح دهیپوش  زهیکه باسنگ ر ی بزرگ اطیح

 وجودداشت  یالله ورز ازهررنگ یپربود گال دمجنونیب  یدرختا

 داخل  میبر یدیاگه پسند-

 ارم یروش باال ب  خواستیدختر مقابلم نگاه کردم دلم م به

 !یعقده ا نکبت

  میوارد خونه شد باهم

 دوبلکس بود   خونه

 دیرس یداشت که به طبقه باال م چیمارپ یبزرگ ومجلل بود پله ها یل یاول خ طبقه

  دیفرش سف یمخمل قهوه ا یبود بامبال یقهوه ا د یخونه همه سف ونیقشنگ بود دکوراس یلیخ
 دستباف اشپزخونه بزرگ سمت راست بود  

 چشم از دکور خونه گرفتم بالخره

 س یرئ شیپ می اگه کارت تموم شد بر-

 ضربان قلبم رفت روهزار  سی اسم رئ دنیباشن 

 رفتم دنبالش   دیلرزیکه م ییپاها با

 وسط سالن بود  یبزرگ زیکرم وم  یسلطنت  یکه مبال میسالن شد هی وارد

بود   یپرپشتش که جوگندم یبود موها ستادهیبه پشت ا یباکت شلوار مشک  ی کلی مرد قدبلند وه هی
 کردی م ییخودنما  یلیخ
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 بود اون مرد که پشت کرده بود برگشت  ستادهیناردخترک ااون مردترسناک که ک یباصدا

 مش یآورد سیرئ -

صورت گرد پوست   یقلوه ا یلبا یدرشت عسل  ینگاه کردم چشما سی رئ گفتنیکه م یچهره کس  به
 اد یز یل یخ دمیترسیازش م یبود ول بای شدم ز رهیخ  دیسف

 اروم حرکت کردواومدسمتم زی روگونش افتاد ازپشت م یبهم زد که چال  یلبخند

 روبه روم هنوز لبخندرولبش بود   دیشد تا رس کی ونزد  کینزد بهم

   دمیصداشو شن  بالخره

 به به پس بالخره پرنسس اقا رهام اومد -

 شد بغضم گرفت  کهی اسم رهام قلبم هزارت دنیباشن 

 لب زدم یلرزون یباصدا

 +رهام کجاست 

 بلند بشهخندش  یشد صدا باعث

 خوادی جان دلت اقاتو م یا-

 نگاش کردم  بابغض

 دادزد

 +بغض نکن 

 که زد نفسم رفت  یازداد

 سرتکون دادم  باترس

وگرنه   مونهی عشقت زنده م چیکه ه یاگه قبول کرد میبکن یمعامله ا هیقراره باهم  نجاستیعشقت ا-
 کنم یم کهی ت کهی وبدنشو ت   برمی جلو چشمات سرشو م
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 روکمرم نشست   یکه زد لرز توتنم افتاد عرق سرد یباحرف

 لب زدم  باترس

 ی تاولش کن کارکنمیچ دی+با

 گم یبهت م مین یبش  ایب-

 نشست  یسلطنت  یازمبال یک یکرد به راه رفتن رو شروع

 اشاره کرد که منم برم کنارش با ترس رفتم سمتش وروبه روش نشستم بهم

 م یمن ک یدون یم-

عشقت به دستورمن   یمعشوقه قبل یدونیم رانیاسلحه ا یچاق چ قا نیبزرگتر میری سهراب ام من
 کشته شد 

 ه یوونیچه ح گهید نیا  ایاز حرفاش به شمارش افتاده بود خدا نفسم

 چرا کشتمش  یدون یم-

  رهیداررفت عشق تو باعث شد برادرم بم  یجلوچشمام باال رشهی عشقت باعث شدبرادرمن دستگ چون
 دارو   ی قاچاقچ یری ام لیسه

  نکهیمرگ کنه وموفق بودم تاا  یکنم هرلحظه ارزو ی تو برادرمتو نابود کرد قسم خوردم کار عشق
 دمی ولذت بردم سه سال د  دمیسه سال داغون شدنش ذره ذره اب شدنشود داشدیسروکله توپ 

 سوخت و لذت بردم ازسوختنش  یچجور

زقبل خوشحال تر  سرحال ترا  یحت  یبااومدن تو عوض شد کم کم شد همون رهام قبل  یهمه چ یول
 وسرزنده تر ازقبل  

 تو باندمن   نیایقراره ب دونستمیم خوب

 من زودتر دست به کارشدم   یول

 ازجونش بگذرم   شهیواما معامله منوتو که باعث م خب
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 ر یبگ می گوش کن وتصم خوب

 عشقته  یمرگ وزندگ یری گیکه توم ی میتصم

 ازت تاازجونش بگذرم خوامی م یبزاربگم چ خب

 امروز  نیهم  یکنیبامن ازدواج م تو

  کهیوخودم ت برمی جلو چشمات سرشوم یواگه قبول نکن   شیتابرگرده به کاروزندگ کنمی ازادش م ومن
 ی تا فکراتوبکن  یزمان دار قهی دق۱۰خب  نکاروبکنمیدارم که بالذت ا نهیانقدرازش ک کنمی ش م  کهیت

 د مارک لوکسش نگاه کر یساعت مشک به

 االن شروع شد  نی خب وقتت ازهم-

 

  یول شهیم  یرحم وترسناکه پس رهام چ   یکه انقدرب یساله روبه روم مرد ۴۵من ازدواج بامرد  یخدا
پس  وفتهیاتفاق ن نیا یول رمی من حاظرم بم رهی میجلو چشمام م   انیاگه قبول نکنم رهامم مثل ک

 بخاطرخودش ازخودش بگذرم  دی با ستیبه فکر ن یازین

   دیلرزیصدام نم گهی زدم توچشماش د زل

 +قبوله

 تعجب ولبخندنگام کرد با

 سرداد یبزرگ شد وخنده بلندوشاد لبخندش

 ی گرفت  یدرست میتصم نیآفر-

 ی من انجام بد لیخالف م یکار چیه یتونیکه نم یالزمه بدون  فقط

 ازکجا اوردم جواب دادم  دونمیکه نم  یباسرد

 دونمی+م
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  کشمیوگرنه من خودمو م  یخطبه عقد خونده شد ازادش کن  نکهیبعدازا دیبا فقط

 د یزد که ته قلبم لرز یلبخندبزرگ 

 ستم یمیبزنم روش وا یمن اگه حرف -

 خوام ینومیازمرگ براش بدتره ومن هم نیهم  یتوزن من بش  یوقت شهیخوردم رهام

 برام مهمتره  شیروح وروانش ازمرگ جسم  مرگ

 

 مرداشغاله   نیاخه چراانقدرا خدااا

 عشق   نیمردن ا یمهمتره حت یزیمن زنده موندن رهام برام ازهرچ ایخدا

 توچشمام حلقه زد  اشک

 من  یمرد مغرورومهربون دوست داشتن شهیبرات تنگ م دلم

 مرده متحرک  هیودم انگارمرده بودم چشماموبازکردم اروم شده ب دمیکش  یقیبستم نفس عم چشمامو

 شهیخطبه خونده م ی+خب ک

 شب -

 ییی شاد

 س یبله رئ -

 دی شب امادش کن  یبرا-

 س ی چشم رئ-

 طرفم به اجبارباهاش حرکت کردم  اومد

 م یشد یاس ی اتاق بزرگ  هی وارد
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 حموم  دیخب خانوم بر-

 که اشاره کردرفتم ینگفتم به سمت در یزیچ

 یا  ندهیبزرگ بودو ازهرشو  یلیتوحموم بود حموم خ   یوان بزرگ مشک هیحموم شدم  وارد
 وجودداشت 

 دراوردم موهامو بازکرد لباسامو

 اما حاال  میقراربود منو رهتم االن کنارهم باش  ختنی شروع کرد به ر  اشکام

شامپوموردنظروبرداشتم بعدشستن خودم اروم   زیم یرو  یدوش اب گرم رفتم واز شامپوها ریز هیباگر
 وبازکردم در

 در  یبردم ال سرمو

 +حوله 

 گرفت سمتم *" لباس تنم کردم.. یتازه ا  یصورت حوله

 *" دمیمارک لباسافهم دنی*" طرفم باد 

 داددستم  یشلوار بادمجون  شرتیت

 لباساروتنم کردم  عیسر

 خارج شدم   ازحموم

 ی روصندل  دینیخب خانوم بش-

 موردنظرش نشستم یروصندل

   دیوهام بعداز خشک کردن موهام موهامو اتوکشم دنیکرد به سشوارکش شروع

 سمت صورتم  اومد

 روصورتم کارکرد که خوابم گرفت  انقدر
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 ساعت دست ازسرصورتم برداشت رفت طرف موهام  ۳ بعد

 ساعت کارموهامم تموم شد ۲بعداز دیکش انقدرموهامو

 لباستونو تنتون کنم  دیخب خانوم بلندش -

 ستادم یبلندشدم ولخت جلوش ا  ازجام

  ستادی روبه روم قلبم وا  دیلباس عروس سف دنیباد

 هیسمیمرد ساد نیمن ا یخدا

 بشکنه    خوادرهامیواقعا م اون

  یبود کل یا گهیبود اگه هروقت د با یز  یلینگاه کردم خ  یرنگ داخل دست شاد   دیلباس عروس سف به
  یدلبر قهیلباس عروس با شدمی داشتم خفه م ادیزحاال ازبغض   یول نوبپوشمیکه قراره ا  کردم ی ذوق م
کمرش  یکارشده بود تا رو یف یظر ینایپوشوندوازنگی ازسرشونه هاموم  یفقط کم  نشیکه است

 توربود  زکمرکلشبعدا

 تنم کردم  یوبه سخت  لباس 

 لباس تنم بود بالخره

   شترشدیخودم بغضم ب   دنیباد نهیجلو ا رفتم

 بهش نبود  یازیکه اصال ن یپشت چشمام موژه مصنوع یدود هیروصورتم بود سا  یبایز میگر

  یقهوه ا یکرده بود گونه ها نیشترسنگیکه موژه هاروروچشمم ب یملیر

 ره ی قرمز ت غی ج رژ

  روزیچشمم به گردنبند قلبم که د هوی خوردیحالم ازخودم بهم م  یول ومدیبه صورتم م شیارا یلیخ
 رهام توگردنم بست افتاد دستمو روگردنبندگذاشتم

 منو ببخش من مجبورم به خاطر تو بخاطرزنده بودنت ازت بگذرم منو ببخش  رهام
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  سیبود وبابل ختهیروصورتم ر  یشده بود وجلو کم ونیشن  ییموهام نگاه کردم موهام مدل اروپا به
 شده بود

 کاش  یا رم یبم  شداالنیچه خوشگل شدم کاش م هه

   سی رئ ش یپ  میبر  دیخانوم با-

 بهش نگاه کردم یباسرد

 لب زدم  یسرد بالحن

 می+بر

 میوارد اتاق شد میدیبالخره رس رفتمی باون لباس وکفشا راه م یسخت به

 اومدطرفم

 ی شد یعال -

 بهش نگاه کردم  فقط

 زد  یلبخندچندش

 بود  دهیپوش  دیسف رهنیباپ یشلوار مشک  کت

 ره یکاش بشه االن بم خورهی ازش بهم م المخوردح ی بهم م شییبا ی ازز حالم

 اومدطرفم

 عاقدمنتظرمونه میبر-

 م یگرفت وباهم ازپله هاباالرفت دستمو

 شده بود چشمام گردشد   دهیکه چ یسفره عقد دنیباد

 کثافت پست  دهیاشغال چه به خودشم رس مردک
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   میمخصوص نشست یها یروصندل  باهم

 دمی صداش ودوباره شن که

 برو عاقدوصداکن موریت-

 س ی چشم رئ-

 رب  هیبعد

 اومد نشست وبابسم اهلل شروع کرد به خوندن خطبه عقد  عاقد

 اوردن  یدفعه رهامو باکت شلوار وصورت زخم  هیزودترتموم بشه که   خواستیدلم م فقط

 ستاد یمن شوکه سرجاش ا دنیباد رهام

 گذلشت وناباور لب زد  دستشوروقلبش

 هلنااا-

 ی کنی کارمیاشغال چ نیسرسفره عقدکنارا نجایتو تو ا عشقم

 نگاش کردم  بابغض

 لحظه عاقد گفت  نیهم

 یریداماد سهراب ام یشمارو به عقد دائم دیدهیبنده وکالت م  ابهیا یعروس خانوم هلنا پناه-
 لم یوک ادرمیدرب

 کرده بود بابغض وناله وار لب زدم  سیاشک صورتشو خ  رهام

 +بله!!

 بله ارو گفت   سهرابم

 روزانوهاش افتاد  رهام
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 د یکش عربده

 کن رراحتمی خداااااا جونمو بگ  وندارمیکی  نیخداااااااا نههههههه من طاقت ا-

 صورتمو طرف خودش برگردوند   سهراب

 سرشو جلو اورد و گونه امو بوسه زد اروم

 رهام قلبمو سوزوند  داد

 نههههه هلنا مال منه فقط مال منه-

 بهش نگاه کرد  سهراب

   یازاد یبر  یتونیم-

 ازجاش بلندشه تونستیانگارنم خوردیرهام ازجاش تکون نم یول

 بازنم تنها باشم خوامی م رونی باتوام گمشو ازخونه من برو ب-

 سرشو اورد باال به چشمام زل زد  رهام

 وار گفت  ناله

 هلنا دوست دارم -

 اش بلند شد وباکمر خم شده رفت ازج  یسخت به

 !!!!! رفت

شدم   یسالم وزندس غرق خوش نکه یشدم عشقم رفت ومن ازا رهی بودخ امیکه تمام دن یرفتن مرد به
روز   نی باشه امابدتر میروززندگ  نیامروز قرابود بهتر کردیچندلحظه بغض داشت خفه م م  یامابرا
 پناهم یشدخداچرافقط بگوچرا من انقدربدبخت وب  میزندگ

داخل گلوم  دبغضیکشی رمیقلبم ت  سوختیم ومدچشمامیازش درنم  ی امااشک سوختیم چشمام
به   ایخدا هیچه امتحان گهید نیا ای که حاال شوهرمه خدا یمردعوض  نیا یقصدداشت رسوام کنه جلو
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بالسرم اومد    نیکه دوباره ا شدمیتازه داشتم سرپام  انیطاقت ندارم بعد مرگ ک گهیخودت قسم د
کن به  رراحتمیجونمو بگ  خوامینم  یخوشبخت  امنیوتجربه کنم خدا یقراره منم خوش یپس ک  ایخدا

من   ایخدا  یشنویصدامو م ایندارم خدا بتوی بالومص نهمهیطاقت ا گهید کشمینم گهیخودت قسم که د
 اد یموضوع کنارب  نیکه داغون شدم حداقل مراقب رهام باش کمک کن باا

 کنم یم  خداالتماست

  یکه دستم توسط کس کردمیشده بودمو خداروالتماس م رهی که ازش رفته بود خ یبه راه ینجوریهم
 شد دهیکش

 طرفش  برگشتم

 سهراب وپوزخندمسخره ش حالت تهوع بهم دست داد دنیباد

 وبهت بگم  ییزایچ هیدی با مین یبش میبر ای ردنت باگه تموم شدنگاه ک-

 نشست منم روبه روش نشستم یتکون دادمو پشت سرش حرک کردم رومبل مخمل قهوه ا سرمو

بارهام کثافت توخونه بوده  یادی که مدت ز یدختر نکهی هلنا من دخترم دوسال ازتو بزرگتره ومن ازا-
  لیدل هیفقط وفقط  زارمی که ازرهام متنفرم ازتوهم ب ینگاش کنم من به اندازه ا رهی گیعوقم م یارو حت 

 دهینشون م توخدمه بهت اتاق دمی خوب شکستنشو د یل یداشت که توروعقد کردم انتقام ازرهام که خ 
  یل یوگرنه خ یایب  رونی ازاتاقت ب  یحق ندار  یمن ردبش  یازده متر یکه بهت نگفتم حق ندار یتاوقت
 حاالم گورتوگم کن بروتواتاقت   یشیم هیبدتنب 

 

 وون یح  هی ستیمرد انسان ن نیا اایخدا

 ندااا-

 س یبله رئ -

 ببرش تواتاقش -

 س ی چشم رئ-
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 بلندشدم   ازجام

 هیچه اتاق نیاتاق اشکم دراومد ا دنیوبازکرد باد یسمت اتاقم حرکت کردم دراتاق  باندابه

 تخت زواردررفته توش بود  هیکه  یاتاق دوازده متر هی

 باشه   سیگوشه اتاق بود که حدس زدم سرو کمیدرکوچ هی

 پهن بود  نیرنگو رورفته کف زم چهیقال هی

 اتاق  منو زجربدن  نیباا  خواستنیمثال م هه

 د یدیعنوان فهم چیه دبهیاتاق خارج بش نیدازایخانوم شماحق ندار-

 کردم  باپوزخندنگاش

 +اره فقط لباس ندارم 

 لباس هست  یمدمقدارتواون ک-

 رفت ودرو بست اما قفل نکرد  رونی دادم که ازاتاق ب سدرتکون

  دیسف یمشک  کیکه کنار تخت بود درشوبازکردم همش سه تاتون  یسمت کمدرنگ ورورفته ا رفتم
 ی وقرمزداخلش بود بادوتا شلوارجذب مشک

اما کهنه بود   زبودیتم  زیکنم رفتم طرف تخت وروش نشستم تم ینجازندگ یبه بعدا نیپس قراره ازا هه
 بازکردم  یلباس عروسمو دراوردم موهاموبابدبخت یبه سخت

 ییوحموم باهم بوداول دستشو ییشدم دستشو  سی سمت همون درگوشه اتاق رفتم وارد سرو به
  یحساب  نکهیبعدا ردوشی اب بازکردم ورفتم ز ر ی وحموم وارد حموم شدم ش خوردیدرم هیبعد

  یکیداخل ساک پالست دکهیسف  کیحوله کوچ هیرفتم سمت کمد رونیخودموشستم ازحموم زدم ب
برام گذاشته بودن  یرسبزواب ی کردم خودموخشک کردم دودست لباس ز بازبودبرداشتم وحوله ارو  

 کردم  موتنمیوشلوارمشک  یمشک ک ی تون دمیلباسمو پوش

 ساده ساده
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 هه هه هه

 دم یدرازکش  روتخت

 دراتاق بازشد  که

 داددستم  فموی داخل وک ندااومد

  دباتنهایخواست دیشا ارمیبراتون ب   ی وگفت گوش  مکارتودراوردیس سی رئ فتونیداخل ک تونویخانوم گوش-
 د یخلوت کن کمیهمدمتون 

 برداشتم فمی ازک موی باشه تکون دادم که ازاتاق رفت گوش  یبه معن سرمو

 روشن کردم   مویگوش

 بازکردم  مویچندتاعکس ازرهام که باهم گرفته بود یتوگالر رفتم

 باش  امراقبشیخدا

  شتیپ  امیب تونمینم گهید انی قلبم دوباره دردگرفت ک انیعکس ک دنیباد یرفت روعکس بعد دستم
بود که ازش حرف   یزیاون چ نیپس ا  انیچسبوندم ک  نم یعکسشو به س ختنی اشکام شروع کرد به ر

 ازدارهی که رهام بهم ن یزدیم

 کارکنم ی دردچ نیمن باا انیک

 کنه  تیمنو اذ  تونستینم  یسهراب عوض نیا یاگه توبود  انیک  یول کرد چرامنو

 ی بریچرا منوباخودت نم انیک

 خت ی ریم  اشکام

 کردم   یاهنگ مهراب پل یقیتوموس رفتم

شوربود  کردنینشد نگامون م میچرافقط مادوتا کم اورد اس یدن نیرابطه تو ا  ایدن هیو ایدن هی
 هیازاشکام   رهیبگ میصاحبو گفتم اگه گر  ینشکن دل ب مانیخوردت ا  نیگفتم زم میچشاشون مابداورد

کرد  یعس یل یباشم اخه خ ینتونستم پسرسربه راه دیپاشم بگ ری ز دخاکیابو به مادرم بگ رهی گیشهرو م
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  یروز هی برمیم  رخاکی کنه واسم عکستو باجنازم ز هیجداشم درده مادرم گر دیکه شرمنده با دیبمونم بگ
  اینشد دن  یکی خونه ارومن  دیواست خونه بزرگ بخرم نازتو اون خر  خواستمی گمبدکبود م نیا یتو

 راه ته ههنوز چشم ب داریعاشق شب ب نیا ادارمکافاتیدن  اسیادن یدن یک یمال  ینخواست باش 

نمونده جز چندنخ ماربرو ردمنو  یچ یوب هگذشت ازاون خاطرات خ نمونی ب یچ  یلعنت ار یب  ادتی
رو کل   خوامتیانقدرم  بیشهرغر نیا یتو یگم شد کشمی ماربرو م میهنوزمثل قد گارمیس یرازبویبگ

قطره اشک ققنوس مثل  دیام نیکارهرروزه مثل اخر گهیمردن وزنده شدن د کشمیشهر ساطور م 
 یای توب ینی پیری ت شی نیبب  بوسهی بچشو م یمردن فرزند جفت پلکا  دنید لحظهکه  یمادر

 نیا خورهیمن که گفتم  چشمم اب نم هیهان چ ین یبی نم  یتوبگ  یکن یعمرعاشق  هی میزندگ یتو یا
  خورمیاب نم گهیمن د یبه موال دلم بوش  کنمیباهات حال نم  گهیبه موال که د برهی چاقودسته خودشونم

 ی نی پیری ت  شینی بب  ینیری نوع ش چیه کنهی نم ن یریکاممو ش گهید

 بسته شد وخوابم برد  چشمام

 ☆رهام☆

 نهیازا شگاهیکردم وخودم حرکت کردم  طرف ارا ادهی پ  شگاهیکه چقدر خوشحالم هلنارودم ارا یوا
وعوض کردم به   نیرماشیمس کاردارهی باهام چ دبفهممیبودبا ددنبالمیلندکروزسف نی ماش هی نیجلوماش 

 ترمز زدم   دجلومیچ یپ ن یموزیل نیماش هیطرف ستادحرکت کردم که 

 اومدن طرفم یکلی شدم دوتا مرد قدبلنو ه ادهیپ  نیازماش

 بهم دنیدادم که بالخره رس هی تک   نیبه درماش بااخم

 ش ی فرما-

 ی ایدباماب یبا-

 کردم یوپوزخندنگاش م  بااخم

 ی چ یاونوقت برا-

 ا یدنبالمون ب  رهیبم  یخوای چون جون عشقت توخطره اگه نم-
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 پررنگترشد  پوزخندم

 گنیچرتوپرت م  یچ نایا  شگاسیتوارا هلنااالن

 عشقم کجاس االن-

 خوب  یجا هیببرنش  فرستمی م یکن یلجباز یاگه بخوا یول شگاهیفعال ارا-

 امی خب م  لیتوهم خ دمی اخماموکش کاردارنیچ نابامن یکرداخه ا یازحرفاشون ته دلموخال  کمی
 ام یخودم م نیباماش 

 اد یخب ارمان باهات م  لیخ-

مردنشست پشت فرمون منم درکمک راننده ارو بازکردمونشستم  یکیدادم که اون  سرموتکون
 ن یموزی ل نیحرکت کردپشت سرماش ن یماش  یادیباسرعت ز

 ستادنی همون دوتامردکنارم ا  شدم ادهیعمارت به اجبارپ هیدم در میدیساعت رس میبعدن  میرفتیم
به عمارت نگا انداختم اگه االن  می واردعمارت شد عیمشخص سر شی رونیب یبود ازنما  ییبای عمارت ز

  اردهلنااالن حالش چطوره کجاس باهم و یعنیخدا یگال وا نیا دنیکردبادیذوق م  یکل نجابودیهلناا
  نیایکه گفت ب یمرد یازهمون مردا درزدباصدا یکی میبه سمت چپ عمارت حرکت کرد  میعمارت شد

 یِ ریکه سهراب ام نیمردروبه روم نفسم رفت ا دنیباد میداخل وارداتاق شد

 نجا یبودمنوبکشونه ا نانقشهیهمه ا پس

 رولبش اومد   یلبخند

 ی پس بالخره اومد-

 ی ف یشر رهام

 درد فراموشت نشه نیا  چوقتی ه یچ یازدرد به خودت بپ  کنمی م یکار

 شدم  رهی بهش خ بااخم

 شه یواونوقته که سرنوشتت مثل برادرت م  کننی م داتیپ ی بکن یکه هرکار یدونی م یکارکن ی چ یخوایم-
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 بود ستادهی اومد طرفم حاال درست روبه روم ا نهیبش شی شونیروپ   یظیبوداخم غل  یحرف کاف نیهم

ترشد   ی وگونه م زد باپوزخندنگاش کردم که جرر  یمحکم یل یباالدرکمال تعجب من س دستشواورد
 دادزد

 دش یارمان اردالن بزن-

  نیاول ستادی اومدروبه روم ا یکیمنو محکم نگه داشت واون  شونیکیدوتا نره غول اومدن سمتم  اون
  یلیخ  شدزورشینم یمشت وروگونه م فروداومدخواستم خودمو ازدست اون کثافت خالص کنم ول

  نمیلحظه حس کردم کورشدم امابعددوباره تونستم صورتشوبب هیدوم خورد توچشمم  ادبودمشتیز
 توصورتم  زدی بوکس مشت م سهیمثل ک

نحس   یشده بودکه صدا یکل صورتم خون شدیخالص شم امانم یازدست اون عوض  کردمیتقال م من
 دم یسهرابو شن

 بسه فعال-

 اومدطرفم

 دارم  زی سوپرا هیبرات -

 به هلنا شهی م افتادمطمئنم مربوط م حرفش لرز توتن نیازا

 تنهانقطه ضعفم هلناس  ومن

 اشغال کشته شد نیگالره به دستورا دونمیم من

 طاقت مرگ هلناروندارم  گهیخدانه د یوااا

 تابعد   دشیفعال ببر-

 باتخت زواردررفته یدوازده متر کی اتاق کوچ هیاجباراون دوتامنوبردن داخل  به

 مونه یم ی مثل سگدون  نجایا هه
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پله ارو که رفتم  نیوبردن طرف پله هامجبورشدم برم باال اخر رونی بردن ب  بعدچندساعتمنوازاتاق
دخترروبه روم که   دنیحرکت کردم باد  عیگوشم خوردسر خوندبهیعاقد که داشت خطبه عقدم یباالصدا

 مثل فرشته ها شده بودوکنارسهراب نشسته بود خون توتنم خشک شد

  کنهیکارم یچ یعوض   نیمن کنارا عشق

 زدم هلناااا  لب

 ی کنی کارمیاشغال چ نیعقدکنارا نجاسرسفرهیتو توا عشقم

 لحظه عاقد گفت  همون

 اورم یدرب یری د سهراب امداما یعقددائم  دشماروبهیدهی بنده وکالت م ابهیا یخانوم هلناپناه  عروس

 کرده بود  سی صورتمو خ اشک

 ناله وارلب زدبله!!!! دیلرزیکه ازشدت بغض م ییباصدا

 من مال سهراب شد جلوچشمام  یلحظه نزدهلنا  هی قلبم

 وندارمیکی  نیبله دادروزانوهامافتادم عربدهزدم خدااااانههه من طاقت ا یباخوشحال  سهرابم
لحظه سهراب صورت هلناروسمت خودش برگردوندسرشوبردجلوگونه  نیکن هم رراحتمیخداجونموبگ

 رفت  دنفسمیهلناروبوس

 نهههههههه هلنامال من فقط مال منه دادزدم

 بهم نگاه کرد  سهراب

 ی ازاد یبر  یتونیم-

 تکون نخوردم   ازجام

 گفت  دوباره

 بازنم تنهاباشم   خوامی م رونی باتوام گمشوازخونه من بروب-
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 گرفت  شی حرفش ات  نیباا قلبم

 من تنهاباشه  خوادباعشقیم

 عشقم زل زدم ناله وارگفتم یباالتوچشما   سرمواوردم

 هلنادوست دارم -

 رفتم  نییازجام بلندشدم وباکمرخم شده ازپله پا یسخت به

  نمیازاون عمارت خارج شدم به ماش یداددستمو  من باحال داغون نمویماش چی اومد جلوم سوئ ارمان
 دم یکه رس

 طرف عمارت   برگشتم

 کرد سیدوباره صورتموخ  اشکام

 عاشقتم امتیعشق من تاق  خدافظ

وروشن کردمو رفتم طرف بهشت زهرا   نیماش ختیریاراده روصورتم م یکه ب  ییواشکا نهیک بابغض
بهش   دمیبالخره رس انیخم شده رفتم سمت قبر ک  یشدم با کمر ادهی پ نیازماش دمیرب رس هیبعد

 به سنگ قبرمقابلم چشم دوختم  نینشستم رو زم

نفس   گهید  یبعدا وقت دیازته دل خند شیتوزندگ  یاومد یاومدم باهات حرف بزنم از وقت انیک سالم
 دوست داره  یل یکه خ یکرده تو انقدر بهش محبت کرد ناشوباتوتجربهیاول  دمیفهم  یدیکش ینم

 شداما بددلشوشکستم  عاشقم

 یدیمدت کش نیتوا یچه عذاب فهممی حاال م انیرابه کاما حاال زن سه شدیداشت مال من م انیک
چقدر بهت   دونمیم یمنو هلنا بود یمطمئنم که توناظرتموم لحظه ها یول  متی نیبب  میمانتون  دیشا

کرد   نکاروباهامیتوبگو چراا انیخاکسترشدم ک انی بله گفت ک  یگرفتم وقت شی ات انی سخت گذشت ک
من چرا انقدربدبختم   انیک دمیدیکه تونگاش بود بهم فهموند مجبوربود ازنگاهش عشق م یبغض  انیک

 س یکنارمن ن  گهیهلنا د انی بود انتخاب کردم ک یچه شغل  نیخدامنو لعنت کنه ا

  میدیبه هلنانرس   چکدوممونی ماه انیک
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 پاک کردمو ازجام بلندشدم   اشکامو

 داداش حاللم کن  خدافظ

 دم یساعت رس میشدم وبه طرف ستاد حرکت کردم بعدن نیمدم وسوارماش او  رونی زهرا ب ازبهشت

 وارد ستاد شدم  یشدمو باحال زار ادهیپ  نیازماش

 شدم  نیدرزدن وارد اتاق شاه بدون

 من دهنش ازتعجب بازموند  دنیباد

 نگرانش حالمو بدتر کرد  یروزانوهام افتادم نگران اومد طرفم صدا که

 شدولت کردن  یرهام داداش خداروشکر حالت خوبه چ-

 هیرگریز زدم

 بابهت لب زد  کردیباتعجب بهم نگاه م نیشاه

 شدهیرهام چ -

 هلنا زن اون کثافت شد  نیشاه-

 بابهت وناباورلب زد دیپر  نیاز صورت شاه  رنگ

 ازدواج کرد مگه قرارنبود زن توشه  یباک-

قراره عشقم جلوچشمام به سهراب    کردمی فکرنم یکوفت منو بردن تو اون عمارت  یزن سهراب شد وقت-
  دیجلوچشمام سهراب هلناروبوس  نیبله بگه شاه

 کارکنم یدردچ نیمن باا نیشاه

 ازکنارم بلندشدوداد زد نی هوشاهی

 رهام جون هلنا درخطره  یوااا-
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 بود تا نفسم بره جونش درخطره   یکلمه کاف هی نیهم

 چر...ا چرا -

 تو رو گروگان گرفتن  یرهام وقت-

که به من زنگ زد منم بهش گفتم توروگروگان   یهلناچقدباهات تماس گرفت اماتوجواب نداد دونمینم
 گرفتن

 اون اتفاقا افتاده بعدش

گفته که  ی زیهلنا به خواست خودش اونکارونکرده رهام مطمئنم اون سهراب اشغال به هلناچ رهام
 میدونیونم  نیقاهمیکنه ودق یتونسته هلناروراض

به دخترخودش رحم   یحت  یشکیپدرمادر به ه یاون سهراب ب  رهی جونش توخطره هلنا ممکن بم رهام
 خدا به دادمون برس  ینداره چه برسه به هلنا وااا

 م یکارکنی دچیحاال با  نیهشا-

 داشت یقدم برم کالفه

 دونمیخودمم نم دونمینم-

اون  یکه توبراش ساخت  یاون از خونواده خودش اون اززندگ ادی سر هلنا م بت ی بالومص  یهرچ چرا
نابودشد   انی کنه که  بامرگ ک یزندگ  کمیباعث شد انیوسط ک نیکه سرش اومدا یی وبالها تایازمامور

  قدرح یدخترچه گناه  نیبالسرش اومد ا نیدوباره خودشوجمع وجورکنه ا کمی تااومد یبه معنا واقع
   دهیخداکرده انقدر داره تاوان پس م

 دلم براش کبابه کمکش کن حداقل توتنهاش نذار  خدااا

 م یدیازجامون پر سی رئ یباورود ناگهان  هی گر ریز میزد هردومون

 تا نگران نگامون کرد مادو ت یوضع  دنیباد سی رئ

 شده بچه ها  یچ-
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 هلنا هلنا باسهراب ازدواج کرده  سیرئ -

 ی اخه واسه چ یچ-

 کارکرده نیمجبوربه ا یزیچ  هیمطمئنم اون سهراب اشغال هلنا رو با من

 دی روصورتش ودادکش دی کوب نیشاه هویکه  میکردی فکرم میداشت همه

 ن یحس اامامی-

 بهش نگاه کردم  باترس

 ن یشده شاه یچ-

 ه یرگریزدز  دوباره

که سهراب باهامون داشت   یبهم زنگ زد گفتم بهش توروگروگان گرفتن باتوجه به تماس یرهام وقت-
 که زد منم به هلنا همونو گفتم یوحرف 

 شرف یگفته بود اون ب یواسترس لب زدم  مگه چ بادلهره

 هلنا گفتم  نوبهیمن همه ا فرستهیشده تو برامون م  کهیت  کهی تگفت  کنهیبهم گفت که تورو  ِاروا ِاروا م-

 که حس کردم حنجره م زخم شد دمیکش یدادبلند

 نکنه هلنا به خاطرمن  نینههههههه شاه-

 امکان نداره نیخدا ا نه

مشت زدم   واریبه د شتریجلو کوبوندم درددستم مهم نبود دوباره باقدرت ب  واریمحکم رود مشتمو
 ه دستم ِسرشده بود وکبوداونقدرمشت زدم ک

 مشتم بود یجا  قینسبتاعم  یتو رفتگ هینگاه کردم  وارید به

 تودستش گرفت  ی دست یبانگران  نیشاه

 یرهام دستت وداغون کرد یکارکردیبادستت چ  یاعلی-
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 به جهنم -

 ن یکنه شاه  تشینکنه اذ یوا نکاروکردهیبخاطر من ا هلنا

 کردن  هیشروع کرد به گر نیحرفم شاه  نیبا

 نداشت   یغروربرامون معن  چکدوممونی ه امروز

 یاخه چرا خودتوفداکرد هلنا

   یبود که تو خودتوفداکن  نیبهترازا مردمیبه جهنم من م خب

 داکنم یپ ی راه  هیکمکم کن  خدا

 ♡هلنا♡

 دم یکش ینداکالفه هوف بلند دنیبازشدن در چشمامو بازکردم باد یباصدا

 شدهی+چ

 الزمتون شد دیاوردم شا یشارژر وهنذفر هی براتون-

 سرتکون دادم یبخوشحال 

 ی کن ی نکارومی+چراا

تاحداقل   ارمیب  یشارژروهنذفر  هیغم بشنوه گفت برات  کیموز یخوادصدای خان گفت نم سهراب
 ی سرگرم باش  ت یباگوش

 سرتکون دادم یباناراحت

 رون ی گذاشت کنارم ازاتاق رفت ب وی شارژروهنذفر اومدجلو

به   مویکنارتخت وصل کردم وگوش  زی شارژرو به پر عیبه شارژ سر زدمشیم دینگاه کردم با  میگوش به
 شارژ زدم 

 کردم یمهراب وپل  اهنگ
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حال خراب عشقت   هیکمرشکسته  هی ییتنها  ینیب یم یهمه دورت جمعن ول  ی توخونواده باش  سخته
  نییباشه ما پا مهیجر برهیم یمادرم خداواست چ  یواسه اشکا  دونمینم ییسرپا بهی عج یول  رهیم

 کرداینم هی گر چوقتیکه ه میمن اون مهیباشه خدامون کر ادتی نویبگو فقط ا یخوای م یهرچ یشهر
  خوامتینم یگفت  میقشنگه عاشق که شد تمیبامن بز یکرد یذاتت توباز نیا یتف تو  ینی بی اشکامو م

  رسمیکه بهت نم  دونستمیزورخودم م  یحت یخوش بود یه کنارمن بودعکس منو بردتواون روزا ک هی
 ادتاگور یارزوهام باهام م دونستمیم

 ختنی شروع کرد به ر  اشکام

 رهامو داشته باش  یهوا ایخدا

  انی برات تنگ شده ک دلم

   ادیز  یلیخ

  شمیپ  یایب  کاش

 تودستش اومد طرفم  ینیندا متعجب نگاش کردم که باس  دنیباز شد باد بازدراتاق

 غذا پوزخندزدم  دنیباد

 رون ی غذاروداددستمو ازاتاق زد ب ین ی س یحرف چیه بدون

 مه ینگاه انداختم برنج وبا خورشت مورد عالقه من ق ین یداخل س به

 اصال اشتها نداشتم اما

 تونستمیبود نگاه کردم قاشق اول که داخل دهنم گذاشتم ازبغض نم ینیکاسه سوپ که تو س  به
 قورتش بدم 

 اجبارچندقاشق از سوپ خوردم   به

 کنارتخت  کیکوچ زی وگذاشتم رو م  ینیوس

 داشد یتوحال خودم بودم که بازم سروکله نداپ یساعت مین
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 ظرف غذا که دست نخورده بود تعجب کرد  دنید با

 دینخورد  یچی خانوم چراه-

 ندارم   لی+م

 رفت    رونی غذا ازاتاق ب ینی حرف باس بدون

روتخت    دیناام نجایاما ا خواستی سجاده وچادرم هیاتاق بمونم دلم  نیتوا یتاک  دیخدا من با هوف
 نشستم

 باتعجب نگاش کردم  یسن خانوم م دیدراتاق بازشد باد هویشدم که   رهیخ  واریدرود به

 نجا یاایب-

 رفتم سمتش باپوزخندبهم نگاه کرد عیسر

 ششیپ یگفته بر سیرئ -

 بگم که اومدطرفم یزیبغض وترس خواستم چ با

 لباستو عوض کن عیسر-

 +چرا

 گمیچون من م-

 رفت تو هم  اخمام

 وبازکردو دادزد  دراتاق

 ندااا -

 بله خانوم -

 ار یلباساشوب -
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 جعبه بزرگ اومد داخل اتاق جعبه ارو روتخت گذاشت  هی تکون دادو با ینداسر

 طرف جعبه ودرشو بازکردم  رفتم

 هی شدیهام معلوم م  نهیداشت که خط س یباز قهی دیرس ی بود تارونم م یلباس دکلته قرمز که بند هی
 روکمرش داشت  یمشک  ونیپاپ

 تنت کن یهست یمنتظرچ -

 کردم خجالت اور عوض    رهنیبااون پ   لباسمو

 ختمی موهامو شونه زدم ودورم ر نهیبازکردم بابرس کنار ا موهامو

 پاشنه بلندمو پام کردم  یمشک کفش

 طرف همون زنه برگشتم

 زد  یپوزخند دنمیباد

 م یبر ایخوبه ب -

 باهاش همراه شدم   یمخالفت چیه بدون

سهراب   دنیبا د  میتاپله باالرفت ست یاز ب  میوبه سمت طبقه باال حرکت کرد می ازاتاق خارج شد باهم
 ماربروش کنج لبش بود گاریمبل نشسته بودس یکه رو

*"و   گرشویمن چشماش برق زد ازجاش بلندشدواومد طرفم س دنیباد میلرزون طرفش رفت یباپاها
 بهت زده *" یجلوچشما

رو کتف دستم خاموش کرد قلبم    گارشویپشتم وس روشن کردرفت یا گهیگاردیکرد س یبلند خنده
 لمیخواروذل   نیشترازایتابغض نکن تا اشکام ب  دمیلب گز کردیمرددرحقم م  نیکه ا  یازظلم سوختیم

 شد رهی نکنه باتعجب بهم خ

 عذابت ندم  گهیتاد یکن ی پس چراالتماس نم-

 زدم  یک یترس وبغض لبخندکوچ  یجا به
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 سمت دستش بردم  دستمو

 رحمانه سوزند *"بوسه *"رودستش زدم  یکه تنموب  یرفتم همون دستتودستم گ دستشو

 دستشو ول کردم به صورت متعجب واروم شدش نگاه کردم  بعدچندلحظه

 یهست یچجورادم گهیتو د-

 گرفتم وبردم سمت مبل  دستشو

 ماکان بند وزمزمه کردم  یرومبل شروع کردم به ماساژ دادن گردنش واروم اهنگ خدا  نشست

همه پسم  یچه زود وقت یدورم نبود دستمو گرفت میچکس ی کمبود ه زاداشتمیچ ی لیحالم بدبود خ یوقت
دستتو   ایجونمو گفتم خداخودت ب  یریبگ خواستمیزدن شروع کردم قدم زدن توخلوقت خودم بودم م

 شونشهر انقده پس زدن من و که ازهم  یتو یادما نیباهم ا  نینجوریهام اروم بشم چراا بزارروشونه
بزارروشونه هام اروم بشم  ادستتویبشم خداخودت ب  رهی کردن ت یدوربشم مثل اب زالل بودم کار

تو شهرانقده پس زدن منو که ازهمشون دوربشم مثل اب زالل بودم   یادما نی باهام ا نینجوریچراا
 بشم  رهیدن ت کر یکار

قبل من   ییتوتنها یحت  رمتیبغل بگ  ینوازشم کن یایبارب ی یهام غمه خستم من ازهمه کاشک  روشونه
بزارروشونه هام اروم بشم  اودستتویخداخودت ب  یزاری بازم مرام تو که منو تنهام نم ییاونجا
شهر انقده پس زدن منو تاازهمشون دوربشم مثل اب زالل بودم   یتو یادما نی باهام ا نینجوریچراا
 بشم  رهیکردن ت  یکار

 دادم یوشونه هاش اروم ماساژ م گردن

 کرد ینم  یمخالفت  چیه

 اروم بود بیوعج رد

 دست از کاربرداشتم بالخره

 نم یگرفتومجبورشدم کنارش بش دستمو

 ی پس ماساژم بلد-
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 سرتکون دادم فقط

 قت تواتا یبر یتون یخوبه م-

 به سمت اتاقم رفتم من

 کرد یدردم یلیسرموتوبالشت فروکردم وهق هقم اوج گرفت گردنوکتفم خ  و

بازشدن در به درنگاه   دنیزده بودم که باشن  وارزلیحوصله ودرمونده به د یاهنگ گوش کردن ب تاشب
 کردم 

 خوادی م یچ یعنیخدا یبود وا سهراب

 طرفمو نشست کنارم  اومد

  یمنو توباهم مشکل دفکرکننیاونام با نجایا انی اومدم بهت بگم امشب دخترم ودست پسرش باهم م-
   میندلر

 زارم یزندت نم  نمی بب یزیاگه ازت چ کنهی امادت م ادیندام

 بهش نگاه کردم  فقط

 رون ی واز اتاق زد ب دی کش یپوف کالفه ا که

 اومد داخل ندا

 حمام دیبر دیخانوم پاش-

 تم داخل حموم وخودمو شستمرف  یحرف چیه بدون

 نهیجلوا  ررفتمی اومدم خودموباحوله خشک کردم بالباس ز رونی حموم ب از

  یدیسف  یکه تاول زده بود وداخلش کم  یسوخت یکتف وگردنم قلبم مچاله شد جا یزخم رو دنیباد
 بود

 نکنه چرک کرده  یوا
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 ا یخدا کارکنمی چ حاال

 لباسو بدم بهتون  دیخانوم برگرد-

 گرد داشت  قهیبود و  یسرب وتور یبلند که اشتن یمشک رهنی پ هیطرفش  برگشتم

 دباال یلباس ونداکش پی ز دمیکامال ساده ساده بود لباس واگرفتم وپوش لباس 

 خت ینشوند وباسشوارموهامو خشک کرد بااتوموهامو صاف کرد وازاددورم ر  منوروتخت

 صورتم   اومدطرف

 کن شمیارا میمال یلی+خ

 چشم-

 دمید نهیساعت خودمو توا میصورتم شد بعدن شیارا مشغول

محو قهوه   یپشت چشمام زده بود گونه ها  یدود هیبود سا دهیپشت چشمام کش   یچشم کلفت خط
 به لبم زده بود  یشیورژ قرمز ات  یا

 خوبه -

 +اره فقط رژلبم پررنگه کمش کن 

 دهیبه صورتتون م یرژ جلوه قشنگ نیا شی ارا نیباا-

 سکوت کردم  یعصب   باحالت

 دم یوپوشیورن یپاشنه بلند مشک  کفش

 به همراه نداخارج شدم  ازاتاق

 بادرزدن وارد اتاق شدم  میسمت اتاق سهراب حرکت کرد به

 د یکشی گارمینشسته بود وس یروصندل سهراب
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 ازجاش بلند شداومد طرفم دنمیباد

 قلبم رفت روهزار  ضربان

 شش یهلنااروم باش ه شی تنموبسوزونه ه  گارشیدوباره باس نکنه

 ستاد یروبه روم ا اومد

 دخترم وعشقش منتظرماهستن میبر یخوب شد-

که دخترت دوست پسرشو   یهست یخاک توسرت عشق دخترم چجورپدر رتیغ  ینکبت االغ ب ششیا
 خونه  ارهیم

 توتنم نشست   یفی لرز خفحرف باهاش همقدم شدم دستمو گرفت  بدون

 خوردیازخودم بهم م  حالم

شده بود وکف سالن بدون فرش    نییبزرگ تز یسالن بالوسترا میدیرس  یبه سالن بزرگ ومجلل  بالخره
 بود 

 شده بود  دهیچ یسورمه ا یسلطنت  یبه رنگ چوب مبال یباپارکتا

 دختروپسرجوان نشسته بودن  هی

 میسمتشون حرکت کرد به

 بهشون  میدیرس  بالخره

 یچشما  یصورت الغرواستخون  ظیفوق العاده غل شی وارا  یشده طوس تیال یها یدختر باموها هی
 یالغر  یل یازمن بلندتربود وبدن خ کمیبرجسته قدش  یپرتز شده وگونه ها یبا لبا  یدرشت عسل

 خالل دندون  هیتنش بود شب   یگردن  یکوتاه شکالت  رهنی پ هیداشت  

  یقلم ینیب یقهوه ا یبادم ی باچشما  دیرسی وبلند تاشونه هاش م رهیت یقهوه ا یباموها یپسر
 توپر   بایتقر  یکلیوه یقلوه ا یوپر لبا  دهیوصورت کش 

 یسورمه ا نیوشلوار ج  یاسپرت قهوه ا باکت
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 کردیدختره کنارش باخشم وتنفربه من نگاه م  کردامایبه ما نگاه م بالبخند

 زدم  یک یکوچ  لبخند

 دیخوش اومد سالم بچه ها-

   یسالم پاپا مرس-

  دیسالم سهراب خان خوب -

 ممنون بچه ها  -

 تودستش فشارداد دستمو

 همسرم هلناس شونیا-

 گاد سالم عرض شد پرنسس  یاوما-

 پسر شوخ روبه روم نگاه انداختم به

 دیباشما خوش اومد  ییخوشوقتم ازاشنا  یلی+سالم خ

 بانو  نیهمچن -

 زم ی+سالم عز

 کثافت  ستمیتون  زی من عز-

 کردم لبخندبزنم یدرد چشمامو بستم سع با

 د ینیبچه ها بش-

 نشستن  کنارهم

 میسهرابم کنارهم نشست منو

 چه خبرا بچه ها سوگل چه خبر  -
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 می بهتون بگ  ویزیچ هی میواال پدرمنو بابک اومد -

 شنوم یم-

  لیمشترک تشک  یزندگ هیباهم  م یتونیکه که نم میدیرس  جهینت نیواال سهراب خان منو سوگل به ا-
 میبد

 سهراب منو ترسوند  داد

 چرااونوقت -

  یمهمه که همسرم منو دوست داشته باشه سوگل فقط منو برا ینداره وبرا یسوگل به من عالقه ا-
 تحمل کنم تونمینم گهید  خوادومنی م یسرگرم

 گهی سوگل بابک راست م-

 تمام لب زد ییبا پررو سوگل

 تنها نبودن باهاش هستم  یاره پاپا من دوسش ندارم فقط برا-

 باعث شد ناخوداگاه دستشو فشار بدم داددوم

 نگفته بودم؟؟؟؟؟  یبد  یوبازیکس یسوگل بهت گفته بودم حق ندار-

 هاننننننن 

  لرزهیخونه م کردی م حس

 نشده یزیحاالم که چ  خوامشی پاپا خب خب نم-

 گل بادو خودمو بهش رسوندمازجاش بلند شد ورفت طرف سو  سهراب

طرفشون  دمییازجاش بلند شد سهراب دستشو برد باال وخولست بزنه توگوش سوگول دو سوگل
 طرف صورتم سوخت  هی هویکه   ستادمیوا نشویب

 من تعجب کردناباورلب زد  دنیچشماشو باز کرد باد سهراب
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 هلناااا-

 نگاش کردم  خمی یباچشما

 ش کنم هیتنب دیبروکنار با-

 گرفتم دستشو

 خودتو کنترل کن   کنمیپس خواهش م شهیحل نم یزی کارچ نی+سهراب باا

 سرتکون داد ونشست سرجاش منم کنرش نشستم  یعصب

 ندادم  تی اهم کردیجورخاص نگام م هی سوگول

به من نگاه  ینجوریکرده بود پسره االغ خوبه سهراب بهش گفته بود من زنشم اون ا میبابک کفر نگاه
 کردم یم

 ی زی چ کردمیسوگل نگاه کردم حس م به

 نگرانش زل زدم  ینگران سوگول به چشما یگوشم روون شده حتما توهم زدم باصدا از

 شده  یزیشده سوگل جان چ یزی+چ

 طرفم دستشو گذاشت رو موهام  اومد

 ادیه ازگوشت خون مهلنا دار-

 شدم  رهی به دست پرخون سوگل خ  بابهت

   ستین یزی+چ

 که زده بودم  یتوجه به حرف یب

 طرف پدرش رفت  به

 یکارکردیباهلنا چ  نیبابا بب-
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 بااخم برگشت طرفم سهراب

 من بابهت لب زد  دنیباد

 شده   یموهات خون-

 گذاشتم روگوشم دستمو

 و پرکرده بود شد به دستم نگاه کردم خون دستم سیخ دستم

 دستمو گرفت به زور منو ازجام بلند کرد  سوگل

با تخت دونفره  یمتر۱۰۰واقعا اتاق محشربود اتاق   یصورت  دیدرشو بازکرد دکور سف یطرف اتاق  دییدو
  یشمی ابر چهی قال هیعروسک   یباکل  یصورت  یواریکاغذد دیسف  شیوکمد ارا  زیوسطش م  یصورت 
 بود  نی کف زم یفانتز

 درمجزا گوشه اتاق بود  دوتا

 روتخت   نیبش-

 حرفش گوش کردمو نشستم رو تخت چقدر نرم بود  به

اغشته کردو به گوشم زد  نیوباندوپنبه اومدطرفم نشست کنارم پنبه ارو به بتاد  نیوبتاد لیگاز استر با
 رو گوشم گذاشت وچسب زد  لیگاز استر قهیتحمل کردم بعد چندد ی سوزش حس کردم ول 

 ی شد ینجوریتوبخاطر من ا دیببخش-

 شدم  رهیخ  نشیچهره غمگ به

 نداره   یبی+ع

 یمن ازدواج کرد یچرا چرابا بابا شهیباهات سردباشم نم کنمی م یهرکار-

 تو گلوم نشست  بغض

 مجبورشدم  خواستمی+من نم
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 بدونم چرا  خوامیم-

 ان یبراش گفتم ازگذشته تا عشقم نسبت به رهام ومرگ ک  ویچ همه

 می کردیم هیهردوگر حاال

 تو  یدیکش یچقد سخت-

 پاک کردم  اشکامو

 رم ی+کاش بم 

 کنه   تتیاذ ذارم ینم گهیخدانکنه د-

 ا یپاشو برو توحموم سرتو بشورب  حاالم

دستم داد  یا حوله رونی حرف رفتم داخل حموم سرمو شستم وتنمو بااب گرم شستم واومدم ب یب
 دم یدستم داد لباسو پوش  یبلوز شلوار اب  ه یخودمو خشک کردم 

 گوشمو پانسمان کرد   دوباره

 باپدرم صحبت کنم  دیبا  میبر  ایب-

 شه  یعصب ترسمی+م

 م یبر  ایب-

 همراه سوگول رفتم باترس

تو سهراب   ایب  یدراروم ضربه زد باصدا یسوگل چند بار رو میبه طرف اتاق سهراب حرکت کرد باهم
 م یهردووارد اتاق شد

 ن یخوایم یچ-

 اتاق خوب به هلنا بده  هیبابا -

 مسئله دخالت نکن   نیتوا-
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  ی کنی گناهو نابودم یدختر ب  هی یدار گهید یکی از نهیباش تو بخاطر ک  یمنطق کمی کنمیبابا خواهش م -
   دینبود رحمیدر ب اما شما انق دیدیشما کارخالف انجام م  دیبابا شا

 تورو ازت گرفت  یاون عمو-

 ارهام یهلنا -

بار بلکه  هیاونم نه  یعشقشو ازش گرفت یکرد اروباهاشی کاردن نیوسخت تر  نیتوکه بدتر پدرمن
 کرد ی انتقام باشما م ینکاروبرایعموا وفتادیشمام یبرا ینکرده اتفاق  یپدر اگه خدا ستین یدوبار!!کاف 

 بسه سوگل -

به   کنمیپس خواهش م رهیگیم  یحق بنده مظلومشو چجور  یدونیم یپدر توکه به خدا اعتقاد دار-
 ا یخودت ب 

 

 ازجاش بلندشد اومد طرف من  سهراب

که محکم زدتوکمرم باضعف   دمی چی پ  یازدرد به خودم م دیموهامو تودستش گرفت ومحکم کش  هوی
 ن یافتادم روزم 

 رفت بال نفسم  سیچوب ب دنی طرف کمدش باد رفت

 ومدی ازش برنم یاما کار زدیم  غیبال کتکم زد سوگل ج سی ب  یفلز لهیرحمانه باچوب م یطرفم وب  اومد

 توانم لب زدم  نیبااخر

 خدااا

 شد   کیرفت وبعد همه جا تار ی اهیس چشمام

 

 سوزش دستم چشمامو بازکردم  باحس
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 کنارم بود  سوگل

 ی بالخره بهوش اومد-

 گرفت  یزدم که لبم درد وحشتناک   یجون  یلبخندب

 یبش ینجوریهلنا منو ببخش من باعث شدم توا-

 نه تکون دادم یبه معن سرمو

 م یاتاق خوب بهت بد هی هلنا پدرموافقت کرد-

 خواد ی+نم

 هلناااا-

باهم دوست   شهیباعث عذابت باشم م  خوامیمن نم نوبدونیفقط ا خوامی+سوگل من اتاق خوب نم
 م یباش

 اره  زمی اره عز-

 ی خوب باش یجا هی یخوایچرانم  هلنا

 وبگذرونم  میزندگ یاخرا  نیا خوامیفقط م  خوامینم یچی+من ه

 ی شد وونهیهلنا د-

 ظلم  نهمهیرای ز رمی می+دارم م

 خدابزرگه-

 بزرگه سپردم به خودش   یلیمن خ ی+اره خدا

   یخواینم  یزیچ-

 +فقط منو ببراتاق خودم
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 اخه-

 کنمی+خواهش م

 باشه -

 دم یدوتا ازخدمه منو به اتاق خودم بردن روتخت کهنه م دراز کش  باکمک

 خت ی ریروصورتم م  اشکام

 هیاب و وانیل هیکاسه سوپ و هی ینیاومدکنارم نشست داخل س  ینیس هیبازشد وسوگل با  دراتاق
 بسته قرص ژلوفن بود 

 س ینکن واسه ت خوب ن  هیهلنا گر-

 سوگل   الی خی+ب

 یغذابخور دیبا نمیپاشوبب -

 به صورت سوگل نگاه کرد  ابغضهلناب

 بخوابم  خوام یسرم قرص بده بخورم م شترازیقلبم ب کنه ی +سوگل سرم دردم

 حال هلنا بدجورگرفته بودبابغض لب زد نیدلش ازا سوگل

 اول غذا بعد قرص -

 باشه   ستمیگرسنه ن خوامی+مرگ من سوگل قرصوبده غذانم

 ر یهووف باشه بگ -

 جرعه اب قرصو فرودادم  هیگرفتم و تو دهنم گذاشتم با عیگرفت طرفم سر قرصوکه

 دوباره روبالشت گذاشتم سرمو

  یک سی ناراحتت کنم حاللم کن معلوم ن  خوامی ِدِقت بخدامن اصال نم نهی+سوگل ببخش که شدم ا
 حاللم کن رمی بدون عذاب وجدان بم خوامیم رمی بم
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 کرد ی ق مفر کردی که فکرم یزیدختربااون چ نیقلبش فشرده شد ا سوگل

 سوخت یهلنا بدم یمظلوم نهمهیدفاع قلبش ازا یب مظلوم

 کردم  تت یمن اذ یحالل کن دمنویتوبا ستمی هلنا من ازت دلخورن-

 ی بکن کاربرامی شهیمردم م ی+سوگل فقط وقت

   ستادیا دنیلحظه ازتپ کیسوگل  قلب

   زدی حرف م نگونهیبود که ا دهیبه ته خط رس  نگارواقعایدخترا ن یا کردیم ت یوص  هلنا

 سمج روگونه ش نشست  اشک

 جواب داد دیلرزیکه م ییباصدا

 حرفا   نیهلنانزن ازا-

 سوگل  کنمی+خواهش م

 با..باشه بگو -

مهم   شی که ازخودش وزندگ  یزی نکرد بگو چ انتیبهش خ چوقتیمردم به رهام بگو هلناه ی+وقت
دوسش دارم بهش بگوحاللم کنه من درحقش   یلیتوبود بهش بگو خ  دنیتربود زنده بودن ونفس کش

 به وهلل به خاطرخودش بود   یبدکردم ول 

بساز که همه   یزندگ هیکه گالره رفت نشم بهش بگو هلناگفت  یبهش بگو بعدمن مثل زمان  سوگل
خطرناکه بهش بگو منو فراموش نکنه اما    یلیچون خ رونیکار برو ب  نیحسرتشو بخورن بهش بگو ازا

 ا ی ب یمراسمش توکه تنهاکسش یونداره پس برا  یشکیخودشو داغون نکنه بهش بگو هلنا ه  ادمنیبا

 تونبود   قیبهش بگو هلنا ال 

 خودش بهش بگو  ودراخرمثل

 ی اعلی
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 ازاتاق خارج شد به اتاق خودپناه برد  عیهلنابسته شد وسوگل سر یچشما

 د یاتاق وپرکردنال ینهان کرد وهق هق ش فضارادربالشت پ   سرش

 کرد   تی من اون واقعا وص یخدا-

 رهینکنه واقعا بم   ستیواقعا حالش خوب ن اون

 

 

 کارکنمی چ دونستمینم یاخ که چقدر گشنمه وا دارشدمیضعفه ب ازدل

 دراتاق بازشد وسوگل اومد داخل  که

 مادمازل  یدارشدیبه بالخره ب-

 ل خوب شده +اره دستت دردنکنه سرم کام 

 س ی گرسنت ن-

 گشنمه سوگل یلی+اخ خ

 ارم ی االن برات غذام-

  زی م یو رو  ینیبزرگ برگشت کنارم روتخت نشست وس  ی نیس هیرب با هیازاتاق خارج شد وبعد سوگل
 کنارتخت گذاشت  کیکوچ

شده  دهیچ  ینیاب داخل س وانیل ه یبشقاب برنج و کباب گوشت ماست ونوشابه و هیکاسه سوپ با هی
 بود

به اجبار کاسه سوپو برداشتم نصفشو خوردم   رفتینداشتم اما دلم بدجورضعف م چکدومی به ه یلیم
 دمی حرکت کلشو سرکش هی نوشابه *"وبا وانیمعدم اروم شده بود کاسه ارو سرجاش گذاشتم ول

 نگاه کردم  به سوگل  بعدچندلحظه
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 رشدم ی +دستت دردنکنه س

 ینخورد یچ یتوکه ه یول-

 جاندارم  گهی+د

   یکنیم یخودکش  یهلنا عمال دار-

 کردم اما جواب نداد شیوقت پ ی لیخ  ی+خودکش

 خودخدا تمومش کنه  مونمیمنتظرم  کنمینم  نکاروتکراریپس دوباره ا د

 هلنا تحمل کن باشه -

 ندارم   نی جزهم ی+چاره ا

 روزگار   نیتف توا یهع-

 یندار یبه بابک حس یسوگل مطمئن  الی خی+ب

نگات کرد من دلم  یجور هی یبابا گفت توهمسرش  یوقت  یبهش ندارم چون*" حت یحس  چیاره ه-
 ازدواج کنم  یادم نیباهمچ  خوادینم

 +توکل به خدا 

 ی نماز بخون  یتو بلد-

 چادر وسجاده داشته باشم نمازبخونم  هی +اخ انقدردوس دارم 

 سجاده و چادرشو به من داد  رهیبم  نکهیمادرم قبل ازا ارمیرات مب-

 ی از خودتو مادرت برام بگ کمی شهی+م

 ها  هیاره فقط طوالن-

 س ی ن ی+مشکل
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باشه  یبابا قاچاقچ   کری فکر نم چوقت ی باپدرم ازدواج کرد ه یبود وقت  یخونواده مذهب هیمادرمن از-
 ماه بودم مامانم بخاطر من موند ۶من   دیکه فهم میوقت

  رخاکیسالش بود که رفت ز۳۰من همش   چارهی من مادرب یسالگ ۵سرطان معده گرفت تو  مامانم
  دیمامان فهم یوقت  یکرد که مامانم مرد حت تی باباس اون انقدر مامانمو اذ شی مسبب اصل نایوهمه ا

داد قبل مامانم جلو  حی ه مرگ وترجباپول حروم درمان بش خواستیبه بابا نگفت چون نم ضهیمر
بود راه بابامو ادامه ندم بهم گفت چادروسجاده   نیحرفاش به من ا  نیمثل شمع اب شداخر مچشما

 من بعدمن مال توئه  

   نیدارم چادرسجاده مامانمه فقط هم یادگاریکه ازش  یزی تنها چ هلنا

 

  یدی+پس توهم کم درد نکش

 نه به اندازه تو  -

   مشاریبرم برات ب -

 با ساک مخصوص اومد داخل   قهی د۲۰غذا ازاتاق خارج شد بعد  ین یبا س سوگل

 نشست   کنارم

 توعه یبه بعد برا نیمامانم که ازا یادگاریاز  نمیا-

 ستمین  قشیمادرته من ال یادگاری نی+نه سوگل ا

 تره  یراض   یلیبدمش مامانم خ  ی کنی بهتره به توکه ازش استفاده م کنمیمن که ازش استفاده نم-

 ی +مرس

 مادرمم دعاکن ینداشت فقط برا  یقابل -

 +حتما 

 بگم که دراتاق باز شد  یزیچ خواستم
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 اومد داخل  وندا

 خانوم پدرتون منتظرتونن-

 ازجاش بلند شد  سوگل

 م یخب بر  لیخ-

 ازاتاق خارج شدن  باهم

 جمع کردموشروع کردم به خوندن اهنگ موردعالقم  پاهاموتوخودم

که له  یموقع رفتنات احساس یب  نیخسته شدم ازا گهی الزمه واسه همه شکستنام بسه د هیگال کمی
 ماله خودت   ونهید یکن یم

 یونگیصحبت د هیبارفتنات به حاش  مویزندگ یبریغصه خوردت توم یازش بدجور یگذریکه م یکس
 الزمه  هیگال  کمیحال خراب  نیا  یکنم جلو همه برا هیاراده باز گر  یندار که ب هیصحبت تونباش   سین

 ستادی قلبم وا دم یکه شن ییباصدا  یصورتم غرق اشک شد ول یک  دونمینم

واسع تواسونه نه من بذارمجازات کنم به جرم   یبکنم اشکامو توسرم نزن  گذشتن اون عاشق  هیبذارگال-
صحبت   هی به حاش  موبارفتنتیزندگ یری بی برات توم رهیمی که م یاون کس  شیپ  یبمون   دیبا اتیمرامیب
 هیگال کمی حال خراب  نیا یجلو همه برا هکنمی اراده باز گر ینذارکه ب  هیصحبت تونباش  سین یونگید

 الزمه

 شدم  رهی بهت به روبه روم خ با

 لب زدم  نابور

 یی تو انیک

 وامد کنارم نشست  دیخند

 ی سالم عشقم خوب -

 کردم   بغض
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 +به نظرت خوبم 

 عشقم بغض نکن دردت توسرم -

وقته   یلیهلنا خ  یکن ی اونقدر که تصورشم نم ادیز  یلیتابته خ یب  یلیبدون رهام خ  نویباش هلنا ا یقو
داشته چون قبال داغون شده هلنا   یبدرفتار یدیکمتر اگه د یلیعشق من نسبت به رهام خ   دمیفهم
  یلیاما عشق دومم خ یعشقم نی تو اول  پرستمتیاما من عاشقانه م ست یهم نبوده ونتو با رمنویتقد
 تره یقو

 نگاه کردم انیبه ک  بابهت

 لب زدم   ختیری که م ییبااشکا

 ه ی+عشق دومت ک

 عشق دومم خداست  -

 عاشقشم   من

 رولبم نشست   لبخند

 شنومی م نوی+خوشحالم که ا

 مراقب خودت باش   انیک

 تو از خدا بخواه حواسش به رهام باش  یکتری خدا نزد توبه

 یشی داغون م یهلنا توخودت دار یچشم بانو ول -

  ستمی+من مهم ن

 هلناا -

نجات بدم کاش   شویخوشحالم تونستم زندگ  یلیداره خ ازیرهام بهم ن  یگفت ادتهی انیک الی خی+ب
 کرد ی م کیتو به من شل یخواهرتوهم بجا



 انتها   ی عشق ب 

294 
 

 دم یرو همون لحظه بخش انایمن ک-

 بخشمش یتااخرعمرم نممن  ی+ول

  وونهید-

 دوست دارم  یلی+خ

 خدا کنارته   یستیتو تنها ن وفتهیکه ب مینشوهراتفاق   دیدوست دارم ازرحمت خداناام یل یمنم خ-

 لبخندزدم 

 +توکل به خدا 

 پاشو نماز بخون باخدا خلوت کن  -

 +چشم

 ی بامن ندار یمن برم کار گهیخب د-

 +مراقب خودت باش برام دعا کن 

 چشم -

 ی اعلی

 چشمام محو شدم ازته دل زجه زدم  ازجلو

 رفتم  سیجام بلند شدموبه سمت سرو از

 مسواک زدم وبعد وضوگرفتم  اول

   یسجاده بزرگ صورت هیخارج شدم سجاده ارو از داخل ساک دراوردم   سیازسرو

   یصورت  یبا گال دیسف یگل گل چادر

 د یسف ومقنعه
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   دمیقبله خونه ارو فهم  میرو سرم کردم بعد چادروسرم کردم باگوشا مقنه

اشکام   اوردمیکه به زبون م یکردم مشغول خوندن نمازشدم باهر کلمه ا تیبستم اذان گفتم ن اقامه
نماز مغرب وعشاروخوندم وبعداز تشهد روسجاده   بیترت  نیرکوع رفتم وبعد سجده به هم ختیریم

 نشستم

 باالگرفتم  سرمو

رهامو   یهوا  ایخوبه ازت ممنونم خدا  انیازت ممنونم که حال ک ایاومدم باهات حرف بزنم خدا ایخدا
بهم تحمل بده تابتونم   ایروح مامان بابامو درارامش قراربده خدا ایتنهاش نذار خدا ای داشته باش خدا

 تنهام نذار  ایخدا امی کناربوضع  نیباا

 رومهرگذاشتمو هق هقم شروع شد  سرمو

 شد که چشمام بسته شد   یچ دونمینم

 دارشدم یب یدادن کس باتکون

 دم یروسجاده خواب دمیبه خودم که اومدم د کردیدردم یوگردنم حساب   کمرم

 کردیبالبخندنگام م دمیبلندشدم که سوگل ود  ازجام

 شده سوگل  یزی+چ

 قبول باشه-

   ی+مرس

 ارومرتب توساکش گذاشتم کنارتختم گذاشتم روتختم نشستم چادروسجاده

 هلنا -

 +بله

 اخرهفته قراره  -
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 کردم یباترس بهش نگاه م 

 راستش بابا گفت بهت بگم  می ریبگ  یمهمون هیقراره -

 گفت 

 گفت سوگل  ی+چ

 ی باش   یگفت به عنوان دوست من تومهمون  یزنش ی نگ یشک یگفت به ه-

 +باشه

 ناراحت نباش باشه -

 دونهی+بابات منو کسرشانش م

 اره یسرت ب  ییبال ترسمیمن م وفتیکثافت رذل توباهاش درن هیمن  یهلنا بابا-

 م یلباس بخر رونیب می اجازه داد بامن بر فردا

 ام ی+من نم

 اما-

 رفتنوندارم  رونی+خودت برام انتخاب کن حال ب 

 باشه گلم -

 ی +مرس

 ر یخب شبت بخ -

 ر ی +شب تو هم بخ

 چشمامو بستم دمو یتخت درازکش یرفت منم رو رونیب  ازاتاق

 دارشدم یتوصورتم ب یدیشد بانور
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 سهراب سنگ کوب کردم  دنیباد

 هه یدیچته ترس-

 ر ی+صبح بخ 

 پاشو باهات کاردارم  -

 خدمتتون رسمی+چشم اماده شم م

 خوبه من تواتاقم منتظرتمم -

لباسم  دنیربه گرفتم بعد ازپوش  هیدوش  هیشدمو   سیواشک ازجام بلندشدم داخل سرو بابغض
تنم بود بدون  یقرمز باشلوار جذب مشک  کیبستم به خودم نگاه کردم تون  یدم اسب  سیموهامو خ

 به طرف اتاق سهراب رفتم  یحس چیه

 (  رفتمی م دی)کاش همراه سوگل به خر

 داخل وارد اتاق شدم  ای ب دنیشن  با

 اومدطرفم دنمیباد سهراب

 دیو باز کردومحکم موهامو کش موهام

 کرد ی درد م یبه طرز وحشتناک  سرم

 دختره *"حواستو خوب جمع کن *" نیبب -

 کنم ی ذره نابودت م ذره

 شجاعت ازکجا اوردم که باپوزخند لب زدم  نیا دونمیلحظه نم هی

 لمردک رذ یخوریم ی+مثال چه گوه

 که تو صورتم خورد نفسم ازدرد رفت  یشدن حرفم همانا مشت محکم تموم

 با پوزخندبهش نگاه کردم  یول
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 قدربود  ن ی+هه زورت فقط هم

به کمرم زد که   یبا پاش لگد محکم  دیچی زد که به گوه خوردن افتادم *"دور دستش پ یداد چنان
ادامه دادضربه  ی ضربه ش به صورتم خورد ازدرد قلبم نزد ول نیپرت شدم دستشو اورد باال اول  نیروزم 

 دادمی رو شکم پهلو هام باپاش  *"داشتم جون م یدوم روکمرم ضربه بعد 

 مطلق منو دربرگرفت  یک یبه سرم خورد ازدرد سگگ کمربند چشمام تارشو وتار یبعد ضربه

 

 

 سوخت یاب روصورتم نفسم رفت صورتم بدم دنیپاش با

 شکنجه   لیوسا  یاتاق باکل هی هیچجور اتاق گهید  نجایخودم نگاه کردم از ترس نفسم رفت ا به

کرده   زونیمنو به دار او  نکهیحرکت کنم مثل ا توستمینم نطور یبسته بودن وپاهام هم   ریبه زنج  دستامو
محکم به دستو پاهام بسته شده بود هنوز   یرایج طناب دور گردنم باشه زن نکهیا یباشن فقط به جا

 توبهت بودم که سهراب وارد اتاق شد

 زد یمن پوزخند دنیباد

 ارم یپدرتو درم یکنیم یبرامن بلبل زبون  گهیحاال د-

 ی اشغال عوض یکن ی+توغلط م

 کاسه خون بود گردنش بادکرده بود صورتش قرمز بود  چشماش

 خودمو به خودت سپردم  اخدای

لرز به تنم   خی مختلف اون طرف تر تخت پراز م یشکنجه بود شالقا لیکه پر ازوسا یزیطرف م رفت
 انداخت 

  زدی م یاز گرما به سرخ  خی بود س کی گاز کوچ یرو خی س هیطرف تر  اون

 سرد روتنم نشسته بود  عرق
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 برام  هیرهام سالم باشه کاف  هیبرام کاف نیزدم هم  یبا فکر ازادبودن رهام لبخند تلخ یول

 شالق نسبتا بزرگ بود قلبم فشرده شد  هیسهراب که دستش  دنیباد

 کرد یترسناک  خنده

 *"  دمیوآشغال و بهت نشون م  یعوض-

 حرفش نفرت تو دلم پر شد بانفرت زل زدم توصورتش   نیباا

 حرکت کرد  سمتم

  زنهیقلبم کندم کردمی م دحسیحبس شد شالق واروم رو پشتم کش نمینفسم تو س ستادیکه وا پشتم
 ازترس 

 نزنم *" غی ج نکهیا یروپشتم نفسم رفت برا قیباسوزش عوم هوی

رحم    یاما ب دادمیوتودستم محکم فشار م  ریزنج  ادیشالق وپرقدرت رو کمرم فرود اومد از درد ز  دوباره
ست نفسم به شمارش افتاده بود اما اون تند وپر قدرت ضربه هاش رو کمرم  ترازقبل شالق رو کمرم نش

 کرد یخنده بلند  ستادیکه اومد روبه روم وا دادمیداشتم جون م گهید زدیم

 گوه خوردن عواقب داره -

 نگاش کردم  فقط

 ز یرفت طرف م  که

  ستادیدوباره اومد طرفم پشتم وا ردمی وترس نگاش م  ینمک دون تو دستش با تعج دنیباد

سهراب نمکو رو   دیچی تو اتاق پ غمیتحمل نکردم ج گهیانداختن د شیکردم تمام تنم و تو ات حس
 از سوزش پشتم درحال جون دادن بودم  ختیری زخمام م

  کردمیومن حس م شدیازاد کنم اما نم رای خودمو از اون زنج کردمی م یوسع زدمیم  غیتمام توانم ج  با
 شه یروح ازتنم جدام

 زدم  غیتوانم ج  نیاخر با
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 کمکم کن  ایخدا

 مطلق  یاهیس بعد

  سوختیمثل قبل بود کمرم چنان م تمیکمرم چشمامو بازکردم هنوزوضع قیاب وسوزش عم یباسرد
 سوزوندنش   کردمی که حس م

 سوخته شدنم نبود  کمتراز

 توانم باال بردم   نیتهوع گرفتم سرمو با اخر دیکشی گارمیسهراب که س دنیباد

 وبه خودت سپردم  نیا ایخدا

 کاراشو خودت بده تقاص

 کردیباپوزخند نگام م سهراب

که  ییلحظه کمکت کنه خدا هی ستیکه حاضرن یزنی حرف م  ییهمش باخدا یهه توام مثل اون االغ-
  یباش  میتی سال باعث شد  نهمهیکه ا ییهمون خدا ختهی اما اون تورومثل تف دورر یبهش اعتماد دار

خداگرمه هه واقعا   نیباز دلت به هم کنهی نگاه م تتیاالنم فقط داره به وضع  یکه حت ییخدا نیهم
 ی ابلح

   نیداشتم جز ا و یزیهرچ تحمل

  یلیتنها بودم درسته خ شهیمن حرف بزنه اره درسته هم یدرباره خدا ینجوری مرد حق نداشت ا نیا
کردم   یزندگ رهی گیمسبب دردام م ی ازادما نارویخدا تقاص همه ا نکهیا دیبال سرم اومده اما من به ام

 کرد ی داشت زر زر م یلیمرد خ  نیوا

 زدم   غیج

  یفهم یکه نم یببره تو انقدر خر فش یاسم خدارو به زبون کث  یحت  دیمثل تو نبا ی+خفه شو *" اشغال 
 مسائلو   نیا

 اومد طرفم یعصب  باصورت
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 دم یاالن بهت نشون م-

 بازکرد پاهامم بازکردبه من نگاه کرد  دستامو

 نشوند   یچوب یصندل  هیگرفتو منو رو دستمو

 کارکنهیچ  خوادیفقط منتظر بودم م نطوریبه باطناب بست پاهام هم دستامو

 ه یمرد واقعا روان نیدار شوکه نگاش کردم ا   خیچوب م دنیباد شی کنار  زیرفت طرف م 

تا ته توبازوم رفت   خا یچوبو بردباال محکم روبازوم فرود اورد م ستادیروبه روم وا  اومد طرفم باچوب
 بود  یلباسم خون  نیرحم چوب ازبازوم جدا کرد تمام اشت یبرگشت ب  ی نفسم رفت وبه سخت

   سوختیم  بیتا اخر توگردنم بود عج خیدفعه چوبو رو گردنم فرود اورد م نیوا دیخند

 توجه به حالم چوب دراوردو رو پهلوهام فروداورد بدون

 توجه به جون دادنم چوبو روشکمم فرود اورد  یغرق خون بود ب  چوب

 برد سمت رون پام باتمام قدرت چوب رورونم زد  چوب

 سوخت یبه شدت م پاهام

 ازدرد  دادمیرو هدف قرار دادومن واقعا جون م یبعد  یازرون پام جدا کرد ورون پا چوبو

 از بدنم جداکرد و چوب

 داد زد دینگاه کردخند بهم

 شهالاااااا-

 من خشک شد   دنیاومد تواتاق باد یبازشد زن مسن  دراتاق

 داد دوم سهراب بلندشد که

 ببرش حموم بعد ببرش اتاقش بهش غذانده -
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 چشم-

 بهم نگاه کرد یاومد طرفمو دستو پاهامو بازکرد بازومو گرفت که نفسم رفت بانگران شهال

 گفتم  دهیبر دهیبر

 +ب..ه...م د...س..ت ن....ز..ن

 )بهم دست نزن( 

 تکون داد  سرشو

  دهیکف اتاق که از خون پوش دن یباد  دمیبالخره به اتاقم رس دادمیجون م داشتمیکه برم   یباهرقدم
 س ی با جون کندن رفتم توسرو  یشمارش افتاد ولشده بود نفسام به 

 اب  ریاب وباز کردم رفتم ز دوش

 تمام بدنموپر کرد  ی تحمل رقابلی غ سوزش

 موهامو شستم یحال یوبا ب  زدمینفس م نفس

   زدیخون حالمو بهم م  یحموم پرخون بود بو کف

  رونیکردم واومدم ب  یزور تنمو ابکش به

 هیگر  ری زد ز دنمیشهالباد 

 برات  رمی بم  یاله-

 شکست  بغضم

 نکن   هیجان دخترم گر-

 کنه ی خودش کمکت م خدا

 نکرد  نکارویا شیبازن قبل  یحت چوقتیه
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 لباس بپوش  ایب

اماکمرم    دمیوروتخت دراز کش د یپوش  رهنویبود پ  یگشاد زرد که نخ یل یخ رهنی رفتم سمت پ بادرد
  دهیبازم سوزش پهلوهام گردنم امونمو بر دمیگرفت که نفسم رفت به اجبار روشکمم خواب  یچنان درد

 بود اما قابل تحمل تربود

 دم یزوزه کش یومثل گرگ زخم  ختمیتا خود صبح ازدرد اشک ر بردیخوابم نم  ازدرد

 شدم هوشی ازدرد ب بالخره

   دارشدمیدر ب یباصدا

 شهال روتخت نشستم دنیباد

 از لبام خارج شد یدردناک واه

 حموم   یبر  دیبا یول  یدرددار یلیخ   دونمیبرات م  رمی بم-

که رفتم زخمام دوباره بازشد وخون لخته لخته کف حموم پرشد به   رابی بلندشدمو رفتم حموم ز بادرد
   رفتیم جیزور خودمو شستم سرم گ

 شک کردم ازحموم خارج شدم شهال حوله امو داد وباجبار فقط موهامو خ  بالخره

 اومد طرفم  شهال

 شه یبعد عفونت وارد خونت م کنهیدختر اگه زخمت پانسمان نشه چرک م نیامام حس ای-

 س ی+مهم ن

 دستم داد یکوتاه ینفت  یاب  رهنیدرشو بازکرد و پ  دیرفت طرف جعبه سف هیباگر

 دم یلباسو پوش بادرد

 وتحمل کنم  ینجورلباسیا تونستمیزخمام دردداشت ونم واقعا

 دستم داد یمشک  یکفش پاشنه تخم مرغ ختی همه ارو دورم ر دیموهامو برس کش شهال
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 پام کردم  کفشارو

   ختیریواشک م  کردیشهال مدام ناله م میبه سمت سالن رقص حرکت کرد یحال   یب باتموم

 !!!!!!!!!ادیز ی ل یاونم خ دمیترسیتو دلم بود م یب یعج   ترس

 می دیبه سالن رس   بالخره

 قلبم گرفت  کردیم هیسوگل که گر دنیسالن که شدم با د  وارد

 زد  غی من ج دنیباد

 نداره   ویکی نیببرش شهال تروخدا ببرش اون طاقت ا نجایازا-

 ادم دورمو بود  یکل کردمیتعجب وترس نگاش م با

 اخمام رفت توهم زدیسهراب که لبخندم دنیباد

 *" یبالخره اومد-

 حرفارو اززبون سهراب بشنوم وندارم   نیا نکهیچرا تحمل ا دونمینم

 زدم   غیج

"* 

  غی که منو همراه موهام بلند کرد ج یطور دیسمتم وموهامو تودستش گرفت محکم کش بادواومد
 درد اوربود  یلیخ   نیوا شدیم یسوگل وهمهمه اطرافم مهم نبود مغزم داشت متالش

 درباره مادرم درست صحبت کن  ی*" عوض

 بابا ولش کن -

 توخفه شو -

 تروخدا بابا ولش کن -
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 کنم ی باشه ولش م-

 کرد   منوول

   نی افتادم زم باصورت

 ع یپاشو سر-

 شهره از جام بلند شدم  باکمک

 گفت  تی فاصله گرفت روبه جمع ازم

 ن یخوب گوش کن-

 ه یفی عشق رهام شر  نیب یکه م یدختر نیا

 ه یحاال وقت تالف  میکه هممون ازش زخم خورد یرهامهمون

 هیوقت تالف  اره

بکشم    غیگلوله باعث شد ج یاسلحه اونو گرفت به طرف لوستربرد صدا گارداشیاز باد یک یطرف  رفت
 رفت ی جلو چشمام رژه م انی صحنه مرگ ک

 سهراب نفسم حبس شد  دنیباد

 انتخاب کن  ویکی  ذارمیکه جلوت م  یدوتا مورد نیازب-

 ی کن ی وپارس م یزن ی م سیمهمونارول  نیا یکفش همه -1

 انتخاب کن  یریمها راه   شهیش نیروا-2

  سیاشغالشو ل یکفش مهمونا  خواستیکثافت ازم م  زدیم رونیدود ازسرم ب   کردمیحس م   ازحرص
 بزنم وپارس کنم مگه من سگم؟؟؟؟

 حرص لب زدم  با

 ی+دوم
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 دنیخند همه

 دیخندیم هیمثل بق سهراب

 ره یها راه م شهیبه خواست خودش روش  زیعز  یخب مهمونا  لیخ-

 که قراره راه بره  ییجا  دیبنداز دیبردار شهیش  هیشما هرکدوم  واما

 سرتکون دادن یباخوشحال  همه

 شوکه شدم  دیخندیکه م انیک دنیمن باد اما

   یایازپسش برب دیهلنا من منتظرتما تو با-

 شکست یم داشتیبرم یا شهیش  یبطر هرکس

 درشت بود  یها شهیسالن پراز خورده ش کف

 خب شروع کن -

 باال بردم  سرمو

 لب زدم  یبلند یباصدا

 سپارم یهمه شونو به تو م ای+خدا

 ازپام دراوردم   کفشامو

 شد  یبلند پل  یباصدا اهنگ

 تند کردم  قدمامو

 هیگر تونمیرفت ازدردش نفسم رفت دلم گرفته اسمون نم شهیش  نیاهنگ پام رواول یباصدا همزمان
اومده اخ داره باورم   نهدمنیکوه غصه ها روس یوه کنم انگارشک تونمیازخودم نم شمیکنم شکنجه م

 ومده یخنده به مان ومدهیخنده به مان شهیم

 دوم وکه برداشتم درد تا مغزاستخونم نفوذ کرد  قدم
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عمر که دربه درم دلم گرفته اسمون  هی یکس  یگرفته اسمون ازخودتم خسته ترم تو روزگار ب دلم
 عمرکه دربه درم  هی یکس  یازخودتم خسته ترم تو روزگار ب

  زدیاشک بود وداد م سی که صورتش خ انیک دنیوبرداشتم باد یبعد قدم

تو دستم  شهیش  دمیها دراز کش شهیروش نی خوردم زم  وردمیطاقت ن گهیوبرداشتم اما د یبعد قدم
 کردیم هیوگر زدیدادم انیوک  دنویخندیبلندترشد همه م انیرفت دادک 

 وبرداشتم یم بلند شدمو قدم بعدازجا انیک  یصورت اشک  دنیباد

 درحال پخش وصف حال من بود  اهنگ

کوله بار شب بسم دلم گرفته  هیزدنت  شیقفسم من واسه ات یکه تو گنی نفسام م یصدا یحت
  یعقربه ها رنیگیم  یخورده کمتر گله کن منو به باز هیادما  نیمنو حوصله کن نگو که ازا کمیاسمون 

لحظه تونفس نزن نچرچ تا اروم   هی نیزم یلحظه به لحظه لعنتم اها کنهیم میتقو یساعتم  برگه 
 ادم شکسته تر  هی رهیبگ

ها همه ارو ترسونده بود  شهی ش یاما خون رو کردمی حس نم  یدرد چیسر شده بود ه پاهم گهید
 وهمه تعجب کرده بودن چطور سرپام 

 اخرو برداشتم وتو بغل کبان فرو رفتم  قدم

 ی کشیدر عذاب معشق من تو چرا انق-

  شهینم  بتیارامش نص  کمی چرا

 کشهیچرا انقدر هلنام عذاب م ایخدا

 بگم وچشمام بسته شد   یچیه نتونستم

ها  شهیدکتر باسرم بود مشغول دراوردن ش هیتو پام چشمامو باز کردم رو تخت خودم بودمو  یدرد با
 حرفام   نیبوداما من پوست کلفت ترازا ادیازپام بود دردش ز

 ستادیکرد رفت بارفتن دکتر سهراب باال سرم وا یچ ی ساعت کارش تموم شد پاهام باندپ مین بعد
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 هنوز باهات کاردارم کوچولو-

 ی حس کن   شتریحالت بهترشه تادردوب  کمیصبر کنم   کمی دیفعال با اما

 رفت  رونیب  ازاتاق

 

 هفته بعد  کی

  کردم یم شونیضدعفون ینداشت زخمام چرک کرده بود من بابدبخت  یچکاریهفته باهام ه کی نیتوا
   کردی قلبم درد م

 نشسته بودمو به کنج اتاق زل زده بودم روتخت

 ! انیبا ک یحت  زدمی حرف نم ی شکیترشده بودم وباه افسرده

براش مهم نبود دلم واسه رهام به اندازه  چکسیمرده متحرکم که ه هیزنده نبودم من  گهید من
 روسرم تنگ شده  یموها

 از طرف رهام  خوادیم میشون یبوسه روپ هیدلم  خوادینوازش م دلم

 قابل وقوع  ریغ گهید نایهمه ا اما

 کنن یم میهمراه شهیمثل هم اشکام

لقب  واقعا شمیبا صداش اروم م   بیومن عج شهی م یبخوابم پل   یمهراب از صبح تا وقت یاهنگا
  هیمسکن براش لقب خوب 

 شترشدیمهراب اشکام ب  قهیبا اهنگ شق همزمان

  نینکنه که نفر نیقسم دادم خاکو که زجه هامو تاخودخدابرسونه دعاکن مادرم نفر یجور هی امشب
دعا   یبه پا کرد یشیچه ات نهیس نیا یتو یدیند ویچیعاشق تو بودم ه سوزونوی بکنه تا هفت نسلو م 

   ینامرد  یل یتو خ میاز حق نگذر یوفتین ادمی گهیکن د

 بخشمت ی نم چوقتیه
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شبا   نیا ییکجا یکنارش اروم بخواب ییدردونه قلبم الال  ییالال ییبخونم الال یینشد واست الال نشد
  یخوب بخواب ییالال یقیهنوز واسه مهراب مثل گل شقا یپونه ورازق یگال یی کردم الال هیچقدر گر
  دیخورش   دعاکردمرگامو نزنم  نکهیاز ترس ا ییچه شبا یی دوباره الال ییالهه هه دوباره ال ییروتن اقا

تامادرمن نباشه  رمی عمرشما باشه م یخاکه بقا یهرچ  گنیهمه م کیوفرداشه مامان اونروز نزد ادیب
مرده پرست شدن سرشون سالمت  یقسمت جماعت بدجور یبزارپا  ااصالیکنارب  یطور هیحرمت  یب

 ازخودم    رمی دلگ یول

 کردم یهق م هق

زدم   غی دستام انقدرت نیوبب  گاروی س خورمیم ی ه خورمی م یاعصاب ه  یمن ب  نیپراز قرص بب مشتام
شده کورشده اشکام   سی انقدر خ گاروچشمامیس برمیبد م برمی شاهرگ م ندفعهیجانداره به مرگ تو ا

  هگوشت تن واکرد ادیخون م  غیت  نیانقدربدزدم ا نباریا گارویکرده س ایارو در ادخونهیم لیمثه س
واروم    گار یس یوشربتو قرص وعاشق   یلیس گاروسرنگیوس  ونیهمش قل یداغون ترازمن ن  گاریس

من بود که ولم کرد   یخدا  گارومادرمنیس یکنار شعر وعطر رازق یمی زار هیترازمرگ برنج سنگ قبر وگر
 دستو پازدم  یگوه دون نیا یتو

 دراتاق باز شد ندا با ظرف غذا اومد طرفم دیکشی رمی ت قلبم

 تا قاشق از سوپمو خوردم ۴ فقط

 حرف غذارو برد   بدون

 شهال منتظر نگاش کردم  دنیباد

 ی شد فیبرات چرا انقدر ضع رمی بم  یاله-

 سهراب شیپ میبر  دیلباس بپوش با ایب

 دادمو ازجام بلندشدم  سرموتکون

 بلند دستم داد یاقوت یبنفش  رهنیپ هی

 خت ی ودورم ر دیموهامو برس کش دمیوپوش  لباس 
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درزد باگفتن   شهیشهال مثل هم  م یوباشهال به اتاق سهراب رفت دمیوپوش  یورن  ی سانت۱۰پاشنه  یکفشا
 تو   نیایب

 م یاتاق شد وارد

 من لبخندزد دنیباد سهراب

 طرفم اومد

 باهات کاردارم   نیبش  ایب-

 مبل نشستم نی رواول

 روم نشست پاشو روپاش انداخت  روبه

 دنش یازشن یسوزیرهت بگم مطمئنم م یزی چ هی خوامیم-

 نگاش کردم کالفه شد فقط

 درباره رهامه -

  شیشدم ومنتظرشدم حرفشو بزنه اما انگارعصب  الی خینداشتم پس ب یا گهید ی واقعا تحمل بال گهید
 کردم 

 فرستادم لمیشکنجه ت براش ف یازتمام لحظه ها-

 نگاش کردم   فقط

 د ید لیرهام منو انقدر خواروذل  نکهیتودلم چقدر دلم گرفت ازا  دونستیخدام فقط

 فشارش چند بود  دید  لمارویف  یوقت یدون یم-

پس فقط   کنهیم  تیسهراب متوجه شه چون مطمئنم رهامو اذ خواستمینگران رهام بودم اما نم واقعا
 ماجرارو  هی بق  صبر کردم تا بفهمم

 د یکشیتوموهاش دست م کالفه
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اون دوس آشغالش نجاتش   مردامایم مارتانیبود ب دهی رتررس ید قهیدق۵بود اگه  شی ش ری فشارش ز-
 داد

 دست ازسرش برنداشته بود یاون قول داده بود بارهام کارنداشته باشه ول  اد یز  یلیبودم خ   یعصب

 خودت بهم ارامش بده  ایخدا

 ی ستیون یانگار واقعا عاشقش نبود-

 بهتر   چه

 بلندشدم   ازجام

 زنم یکجا دارم باهات حرف م-

 رو گونه م نشست  یمحمک  یلیکه س دید یتو نگاه چ دونمینگاه کردم نم  بهش

 نگاش کردم که دستمو گرفتو منو برد سمت اتاق شکنجه ش   فقط

 دنیرد کشد یحت  یچ یمهم نبود ه یچ یبرام ه گهید

 حرکت منو پرت کرد روتخت   هیبرد وبا خیبه سمت تخت پراز م منو

   سوختیتو پشتم فرو رفته بود وم خا یدرد نفسم رفت م  از

 حالت چطوره...*"-

 نگاش کردم  فقط

 برداشت اومد طرفم   یبزرگ شالق

اروم   سوختیداخل بدنم فرو بره تمام بدنم م  شتریب یخایرو گردنم زد باعث شده م شالق
 دنیدر یشده بود برا  یوان یشه انگار واقعا ح شتریب تشیبود تا عصبان  یکاف نی خداروصداکردم وهم

 من

 که نفسام به شمارش افتاده بود تخت پرخون بود ومن بازم خداروصداکردم زدی شالق م چنان
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 منو از روتخت بلندکردم عمق وجودم از درد سوخت  ینرمش  چیه بدون

 پاره شده بود   لباسم

 دستگاه تودستش چشمامو بستم  دنیبرد به اجبار نشستم باد یسمت  صندل  منو

 خودمو سپردم به تو ایخدا

 حرکت وارد بازوم شد درد تا مغزاستخونم رفت  هیداشت که با یبود سوزن کلفت یترسناک دستگاه

 هیمن  ومدیباال م  ین کرد وسوزن شروع کرد به سوراخ کردن دستم نفسم به سختدستگاه وروش  دکمه
 تجربه کردم   ای دن  نینمونه جهنمو توا

از بازوم دراورد من به بازوم که  یشده سوزن وبه راحت  جادهیحفره بزرگ ا هی توبازوم  کردمی م حس
 خودم سوخت  ینگاه کردم دلم برا

 سوراخ بزرگ روبازوم بود  هی

 رخون بود پ بازوم

 د یکش یروحشتناکیقلبم ت ختیریکه اشک م انیک دنیباد

 دادزد  دیلرزیکه م ییبا صدا اومدطرفم

داره باکارش   کشهیخدا غلط کردم خدا هلنامو داره م  یسرت اورده وا ییمن چه بال یهلناااا هلنا-
 کشهی عشقموم

 ناراحت بودم   انیچرااما ازک دونمینم

 عشقت   شی برو پ  یستیعاشق من ن یگفت ادمهی انی+ک

 سوزنتت ی ببند وگرنه واقعا م شهیهم یچشماتو برا اریطاقت ن  اری هلنا من غلط کردم طاقت ن-

 زدم   لبخند

   سیرهام زندس حال من مهم ن نهیحال تو خوبه مهم ا نهیمهم ا سی+مهم ن
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 من  یهلنا-

 چرا انقدر عذاب سهمته میزندگ

 +مراقب رهام باش  

 هلنااا-

 ی ه مراقبش+قول بد

 یباشه باشه اماخودت چ-

 مراقب خودتم باش  ستی+من مهم ن

 هلنا -

مثل   یچی ه گهینه االنم برو د یگفت  یاریخودت ب شیفقط برو اونموقع که ازت خواستم منو پ انی+ک
 برو   سی قبل ن

 افتاده رفت  یها باشونه

 

 سرشو بلندکرد  دمیکش یقی نفس عم  هویشدم  رهی خ  زدی م مشت م نهیسهراب که به س دنیباد

 ی فکرکردم مرد-

 سرخ شده بود اومد طرفم یکه رو گاز بود از شدت داغ یخ یطرف س رفت

 زدم  غیگوشت سوخته تودماغم پرشد باتمام توانم ج   یاورد باال گذاشت روشاهرگ گردنم بو خویس

 اخداااااااای+ 

 ند  مو خی ازگوشت گردنم کنده شد روس یاز گردنم برداشت پوست وقسمت خویرحم س یب

   زدمیبال بال م ازدرد
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 نفسم از ترس به خس خس افتاده بود زی روم یرفت طرف اسپر سهراب

 روگردنم حس کردم   یتحمل رقابلیگردنم گرفت وفشارداد سوزش غ یوباز کرد رو زخم سوختگ یدراسپر

  گرفتنیانگار جونمو داشتن م زدمی م غی ج چنان

 کردم یهق م هق

 دادزدم

 ن یاحسی+ 

تورو به   یشنویاخ خدااااااا صداموم ارمیکمکم کن طاقت ب کنهیم میکمکم کن داره سالخ  نیاحسی
 قسم ازش نگذر  نتیحس

 نگاه کردم   بهش

 منتظرباش  دهیخدا دودمانتو به باد م کشمی اهمو م نی اول سهراب

 باال گرفتم  سرمو

 سپردم به تو  ونویح نیا خدا

 چشمام روهم افتاد   دمینفهم  یزیچ گهید

 ☆رهام☆

 شمیهلنا برگرده پ خواستمی چند وقت خواب نداشتم غذام فقط ِسرم بود فقط م نیتوا

 داغون بود مثل من  نیشاه

 تاب هلنا بود    یلحظه اروم نبود ب  هیامان از دست دلم  یول

 عمرم براش تنگه  یبه اندازه ساال دلم

 حوصله رفتم ستاد  ی ب  دمویپوش یوشلوارمشک  شرتیهروز ت مثل
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 تاب ترازقبل بشه  یبود تا قلبم ب  ی کاف نیمضطرب بودن وهم سیورئ  نی که شدم شاه وارداتاق

 دادزدم

 شده  یچ-

 د یطرفم منو توبغلش کش  د ییدو نیشاه

 رهام ؛رهام اروم باش -

 دمیدومو کش داد

 واسه عشقم واسه نفسم  یاتفاق هی دونمیم یاروم باشم وقت یچجور-

 قلبم اشاره کردم  به

 قلبم افتاده واسه

 بگو تا نمردم  نیشده شاه یچ بگو

 بگم بهت  نیبش-

 نشستم  یصندل یرو   نیاجبار کنار شاه به

 شنوم یم-

 میاز طرف سهراب دار امیپ هی-

 اسم سهراب تمام تنم ازحرص به لرزه دراومد دنیباشن 

 ش ی بق-

 فرستاده  لمیبرامون ف-

 گرفتم  یبد استرس

 ی لمیچه ف-
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 د یچ یهق هق مردونش تو اتاق پ نیکلمه شاه نیباا

 به هلنا شهیهست مربوط م یهرچ اابوالفضل ی

 د یلرزیم صدام

 سرش اورده  ییشده چه بال یچ-

 کرد  کیکل یلم یدستم رو فازجاش بلند شد لب تاپ و اورد داد  نیشاه

 هلنا نفسم رفت   دنیباد

 دستو پاشو بستن  چرا

واست اشکام باقدرت   رمیوعشقم فقط سکوت کرده بود بم زدی رحمانه عشقمو شالق م یب  سهراب
 رخت یم

 نفسم رفت  ختیسهراب که نمکو رو زخم کمر هلنا ر دنیباد

 من ازدرداز حال رفت  یهلنا دیخندیو اون م دیچ یپ یاز درد مثل مار به خودش م عشقم

 اب روش بهوش اومد  ختنی بار

 باال گرفت   سرشو

 واسه غم صدات   رمینازش چرا انقدر غم داره بم یصدا

 سپردمش به تو  ایگفت خدا باناله

 پوزخند زد ولب زد سهراب

که   ییلحظه کمکت کنه خدا هی ستی که حاضر ن یزنی حرف م  ییهمش باخدا یتوام مثل اون االغ هه
  یباش  میتی سال باعث شد  نهمهیکه ا ییهمون خدا ختهی اما اون تورومثل تف دورر یبهش اعتماد دار

خداگرمه هه واقعا   نیبازدلت به هم کنهی نگاه م تتیاالنم فقط داره به وضع  یکه حت ییخدا نیهم
 ی ابلح
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   دیچ یهق مردونم تو اتاق پ هق

   یکنی نابودش م یتو اشغال دار یکن ی م کاریباعشق من چ  یازت نگذره سهراب تو دار خدا

 هلنا شوکه م کرد  غیج

  یفهمیکه نم  یببره تو انقدر خر  فشی اسم خدارو به زبون کث یحت  دیمثل تو نبا یخفه شو *"اشغال-
 مسائلو  نیا

 اخه یبرات چراانقدرمظلوم  رمیبم   کردی حالشم ازخدا دفاع م نیمن توا یهلنا

   ینشوندو بست به صندل یچوب ی به طرف هلنا رفت دستو پاشو باز کرد واونو رو صندل  یعصب سهراب

  کرد ی فقط نگاش م هلنا

قسمت   هی بود به جز  خی برداشت تمام چوب پرازم یدار  خی رفت چوب م شیکنار زی به طرف م سهراب
 که سهراب تو دستش گرفت  

 هلنا فروبرد  یبرد باال روبازو چوب

 ستاد یوا قلبم

 بود   یلبسش کامال خون  نیاست دینفس کش  ینفس بکشه به سخت تونستینم هلنا

   دیسهراب خند یول

 تااخر تو گوشت گردن هلنا رفت   خایهلنا دراورد وتو گردنش فرو برد م یاز بازو چوب

 مچاله شد   قلبم

 توجه چوب ازش جدا کرد و توپهلوش فرو کرد  یب  سهراب

 توجه چوب وروشکم هلنا فروداورد  یق خون بود اما سهراب ب غر چوب

 رون پاش فروکرد   یوبرداشت رو چوب

  دادی داشت جون م عشقم
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 دادزد دیخندیسرخوش م  سهراب

 شهال -

 زن مسن وارد اتاق شد هی

 به شهال دستور داد هلنارو ببره حموم گفت بهش غذا نده  سهراب

 باهق هق گفت  نیتموم شد که شاه  لمیف

 ی نیبب  یخوایبازم هست م -

 رفت   نفسم

 اره تکون دادم یمعن سرموبه

 ☆رهام☆

 پخش شد   یبعد لمیف

 مثل سهراب   فیکث یسالن رقص بودن پراز ادما هی یتو

 تنش بود  ینفت  یکوتاه اب  رهنیپ هی هلنا

 هلنا لب زد دنیباد سهراب

 *"  یاومد بالخره

 گرفتم شیگرفت از حرفاش ات قلبم

 زد  غی ج هلنا

-"* 

 بلند کرد  نیمنو باموهاش از زم  یبه سمت هلنا رفت  هلنا بادو

 همهه مهمونا بلندشد   دیکش یبلند  غی سهراب ج دختر
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 سهراب بلندشد  داد

 درباره مادرمن درست صحبت کن  ی*"عوض-

 د یکش غیج  هیسهراب با گر دختر

 بابا ولش کن -

 به دخترش گفت    ییخفه شو سهراب

 دخترش التماس کرد که

 روخدا ولش کن بابا ت -

 کنم ی باپوزخند گفت باشه ولش م سهراب

 ول کرد   هلنارو

   شدیم یدلشت قلبم متالش نیمن باصورت خورد زم عشق

 ع یگفت پاشو سر یرحم  یباب سهراب

 به کمک اون زنه از جاش بلند شد   هلنا

 کرد لب زد  تی روبه مع سهراب

که هممون ازش زخم  یهمون رهام هیف یعشق رهام شر  نینیب یکه م یدختر  نیا نیگوش کن  خوب
 ه یاره وقت تالف  هیحاال وقت تالف  میخورد

 اسلحه اونو برداشت   گارداشیازباد یک یطرف  رفت

 ندارم  نوینکنه عشقمو بکشه نه خدا طاقت ا رونیم بزنه ب  نهیاز س خواست یم قلبم

 یا شهیکه ازالماس ش ییبایکرد لوستر ز کیبرعکس تصورم اسلحه ارو به سمت لوستر گرفت وشل یول
 شد   ختهیکف سالن ر ری بود خورد وخاکه ش

   دیکش یبلند غی ج هلنا
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 کردم ی ارومش م کردمیاونجا بودم بغلش م کاش

 نشستم  نجایبعدمن ا شهیعشقم داره پرپر م خورم یم یمن به چه درد ایخدا

 لب زد  سهراب

 انتخاب کن  ویک ی ذارمیکه جلوت م یدوتا مورد نیب-

 ی کن ی وپارس م  یزنی م سی مهمونارو ل نیا یکفش همه 1

 شد  کهی خورد وهزارت واریپرت کردم گلدون به د زی گلدون روم دمیکش یجمله داد بلند نیا دنیباشن 

   رمی گیمظلوممو ازت م یانتقام هلنا ینزارم زنده بمون  خورمیقسم م زی همه چ یب  کثافت

 بست  خیکه زد خون توتنم  یبعد باحرف

 رممکنی غ نیها راه بره ا شه یکه رو ش یچ یعنی

 انتخاب کرد  ویهلنا دوم اما

 نه امکان نداره  نه

 از درد  رهی میم عشقم

 نکاروکردن یها پرت کنن همه ا شهیمشروباشون به طرف ش یروبه مهمونا گفت بطر سهراب

 د هلنا کفششو دراور  یول

 شد   یپل اهنگ

 از کف پاش کامال ردشد تااخر توپاش رفت   شهیقدمو که برداشت ش نیمن اول ی هلنا

شده بود اما هلنا شروع کرد به راه رفتن قدم چهارمو که    ونیدرم یک یازدرد رفت منم نفسام  نفسش
 شد    نیپخش زم اوردیطاقت ن  گهیبرداشت د

 وخوشگلش رفت  فی ظر یتو دستا شهیها باشه ش شهیش یخون هلنا رو شهینم  باورم
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 که توش بود  یاز بغض  سوختیم گلوم

 

  جیسرم گ  گرفتیم یتند تند برداشت باهرقدم قلبم درد وحشتناک ویبعد یاز جاش بلند شد قدما یول
 هوش شد  یوب  نیقدمو برداشت افتاد روزم نیبالخره اخر رفتیم

تو قلبم حس    یدرد وحشتناک ومد ینفسم بال نم از بغض  شدمیداشتم خفه م  دمیروگلوم کش دستمو
 چشمام بسته شد  نیافتادم رو زم یاز روصندل  هوی کردمیم

 شدم   داریحس سوزش تو دستم ب با

 ی ازش دار یحال هلنام چطوره خبر  نیاروم لب زدم شاه کردیم هی که گر  نیشاه دنیباد

سرشو باال اورد که حس کردم گردنش رگ به رگ شد چشماش کاسه خون بود   یصدام جور دنیباشن 
 جواب داد دیلرزیکه م ییباصدا

 یرهام خداروشکر که برگشت-

 کجا برگشتم یچ یعنی کردمی تعجب نگاش م با

 ن یشاه  یگیم یچ-

 یدیکه د ییلمایرهام اونروز ف  ادینم ادتی-

 بود تک تک لحظه ها رو    ادمیکردم  بغض

 زدم  داد بابغض

 نرفتم که برگردم  ییبه برگشتن من داره من جا  یچه ربط نایا ادمهی ادمهی-

و   ادیب نیی پا  تی هوش بیبهت وارد شده بود باعث شده بود ضر یشوک یهفتس تو کما بود هیتو -
 ی توکما خداروشکر که بهوش اومد یبر

 کشم یدارم راحت نفس م رتی غ یمن ب کننیم  یعشقمو دارن سالخ نیشاه دهیچه فا-
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 میهلنارونجات بد میداکنیپ یراه دی رهام زود خوب شو با-

 شهیمگه م-

 ی اریبدست ب تویسالما دیاول تو با یاره ول-

 براتون نفرستادن یلمیف گهید ی باشه من خوبم راست-

 دم یدادکش نییسرشو انداخت پا نیشاه

 جواب منو بده -

 ی شیفقط داغون ترم دنشونیباد-

  نمی بب خوامیم-

 نه-

 کشمی خودموم ای یدینشون م ابهمی  نیشاه-

   ارمیباشه باشه بزار برم لب تاپمو ب -

 ی نیب یوگرنه من ونم  یینجایا گهیرب د  هیمنتظرم -

 باشهههههه -

  یچقدر دلم برا هیخال  نمی سرش روس یرفت دلم برا هلناکوچولوم تنگ شده اخ که چقدر جا  رونی در ب از
 حرف زدنش تنگه دناشیخند

 به همراه لب تاپش اومد   نیشاه  بالخره

 ی ن یبب یخوایم  یاز لب تاپ رهام مطمئن نمیا-

 نم یبب   خوامیاره م-

 خب   لیخ-
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 شدم  رهی کرد لب تاپ وازش گرفتم بهش خ کیل یک لمیف یرو

 به اتاق شکنجه رفت  یاقوتیبنفش  رهنی پ هیبا هلنا

حرکت هلنارو پرت کرد روتخت ضربان قلبم رفت   هیهل داد وبا خی هلنارو به سمت تخت پرازم سهراب
 توپشتش فرورفت  خا یروهزار م

 گرفتم شیسهراب ات باحرف

"* 

  خایتو تخت فرورفت که م شتری برداشت باتمام قدرت روگردنش فرود اورد هلنا از درد ب یبزرگ شالق
 وارد بدنش شد  شتریب

 خداروصداکرد اروم

 آورد  یشالقو روبدنش فرود م   یدرپ  یتوجه به هلنا پ   یشد ب یعصب سهراب

 خداروصداکرد  هلنابازم

 نرمش هلنارو ازروتخت بلند کرد  چیبدون  ه سهراب

 لباسش پاره شده بود  تمام

 کرده بود  س یصورتموخ  اشکام

 برد   یبه سمت صندل   هلنارو

 نشست  یروصندل  هلنا

  هیدستگاه با سوزن کلفت که با هی هیچ گهید نیا اخدایرفت    دستگاه تو دست سهراب نفسم  دنیباد
هلنا کرد دکمه کنار دستگاه وزد وروشن کرد سوزن شروع کرد به سوراخ کردن دست  یحرکت وارد بازو

 هلنا 

 نفس بکشه   تونستیازدردنم  هلنا
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 هلنا هق هقم شروع شد یوبزرگ تو بازو   قیسوراخ نسبتا عم هی دنیباد

 از داخل سوراخ روبازوش  دراومد  یپرخون بود دستگاه به راحت بازوش

  یروحشتناک ی از درد قلبم ت مردیعشق من داشت م یول زدیهلنا کبود شد سهراب رو قلبش مشت م  هوی
 تا بالخره هلنا دوباره برگشت  دیکشیم

 لب زد   باپوزخند

 ی فکر کردم مرد-

 رم یگی معصوممو ازت م یناانتقام هل  خورمیم قسم

 سرخ شده بود   یکه رو گاز بود از شدت داغ یخ یطرف س رفت

 گذاشت روشاهرگ گردنش  خیتمام س  یرحم یبرد طرف هلنا باب  خیس

 زد  غی باتمام توانش ج هلنا

 اخداااااای-

  خی وازگردنش برداشت پوست وگوشت هلنا باس خیرحمانه س  یتوجه به درد هلنا ب یسهراب ب  یول
 دم یجداشد و من مرگ وجلو چشمام د

زد  یکرد و به گردنش اسپر  کیبدن رفت وانو به زخم گردن هلنا نزد ی به طرف اسپر سهراب
 چقدر دردناکه  دونستمیم

  شه یانگار لحظه اخر زندگ زدی م غیچنان ج  هلنا

 د یهق نال باهق

 ن یاحس ی-

 خوب نفس بکشم  تونستمی تموم شد من نفسم نامنظم شده بود نم  لمیف

   کردیکنارم بود وهق هق م نیشاه
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 کرد یهق هق م منم

 خوام یهلنامو ازخودت م ایخدا

 ♡هلنا♡

  دارشدمیگردنم ب  باسوزش

   ختنیخودم روتخت اتاق خودم اشکام شروع کرد به ر دنیباد

 خودت کمکم کن   رمیم یطاقت ندارم دارم م گهید ایخدا

 پانسمان گردنم قلبم گرفت  دنیباد ستادمیا نهیا یجام بلندشدم رفتم روبه برو از

داد واروم   رونی پانسمان روبازوم نفسمو لرزون ب دنی واز تنم دراوردم باد دیگشاد سف  رهنی پ عیسر
 پانسمان باز کردم  

  شده از خون اهیبود وحاال کامال س قیبازون که عم یسوراخ رو دنیباد

 شرف یب نیسرم اورده ا ییچه بال ایتهوع گرفتم خدا  حالت

 درست نفس بکشم تونستمیبغض اندازه گردو تو گلوم بود نم هیبنداومده بود به جاش   اشکام

 قصد خفه کردن منو داشت  یلعنت  بغض

   ین یبی منو م ایخدا

 به جرم عاشق شدن   شمیمن به کدوم گناه مجازات م ایخدا

تمومش   ایخدا  خوادیم یخواب دائم هیچشمامو بازنکنم دلم  گهید دمیخواب  یوقت  خوادیدلم م ایخدا
 نکبتو   یزندگ  نیکن ا

  خورهیازخودم بهم م  حالم

   شهیمنم باورم نم نهیدختر افسرده والغر توا نیتن پراززخم ا نیا

 صورتم الغر شده   ستیصورتم پرن گهیرفته د یق یچشمام گودعم ینداره پا یصورتم بامرده ها فرق رنگ
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 اندامم نگاه کردم به

 چوب خشک  هیاستخون شدم شدم  هیشب

که  یازمن  رهی گیگناه انتقام م ی که ازمن ب یمرد یشکنجه ها ری مهمتر قلبو روحم نابود شده ز ازهمه
 زنده باشم  خوامینم گهید  انی ک شی مامان بابام منو ببر پ شی منو ببر پ ا ی فقط عاشق شدم خدا

   کردمیم یبا اون وضع زندگ ییدا ی توهمون خونه  کاش

  رفتمینم رون ی از خونشون ب یول رنجوند ی بودنم منو م میت یبخاطر  نداختیم کهی بهم ت ییباز زندا کاش
 رهام    شیپ رفتمی کاش نم

  شدم یعاشقش نم کاش

نسبت به  انایوتنفر ک   انیمنو انتخاب نکنه کاش باعث مرگ ک سیتا رئ  رونی ب  رفتمیاز اتاق نم  کاش
 من نبودم  انیک

 کاش من نبودم  خدا

 فقط درد وغم  یمن قسمتم از زندگ   یعنی خدا

 تحمل ندارم   گهیتمومش کن من د گهیبستمه د گه یکه هست د یهرچ

 کن   کمکم

   ارمی شکنجه ها طاقت ب نیا ریصبر بده بتونم ز  خدابهم

 کردم به تو   خداتوکل

   رمیم  سیبه طرف سرو رمی گیفاصله م نهیا از

 تو حموم   رمیم  شمویم سی سرو وارد

 وباز کردم  دوش

 دوش   ریز رفتم
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 اب تامغز استخونم نفوذ کرد   یحالمو خوب کنه سرما دیشا خی اب

ابو بستم دوش  خوردی که دندونام از سرما بهم م ستادمیاب وا ری سرمارودوس دارم انقدر ز نیا یول
 از درد  سوختی بادرد بدنمو باصابون شستم تمام بدنم م

 کار شستشو تموم شد  بالخره

 باحوله خودمو خشک کردم   رونیاومدم ب  سیسو از

 وبدون شلوار تنم کردم   دیسف رهنیپ همون

 زدم  ینیسوگل لبخند غمگ  دنیکه دراتاق باز شد باد دمیدراز کش روتخت

 +سالم سوگل خانوم حالت چطوره 

 منو ازخودش جداکرد وبهم زل زد یازدرد گفتم بانگران  یطرفم منو محکم بغل کرد که اخ  دییدو

 هلنا حالت خوبه  شدیچ یوا-

 +خوبم 

 رحم باشه   یچطور دلش اومد انقدر ب-

 از خودت چخبر   سی مهم ن الی خی+ب

دوهفته   یعن یماه  نیقراره اخرهم یو اورد ول که سرت ییعقب افتاده به خاطر بال  یفعال مهمون یچ یه-
 برگزار بشه  یمهمون گهید

 ی دی+لباس که خر

فردا  م یلباس بخر میزدم قراره فردا باهم بر شیکه باهات کرد هردوتاشو ات  یبه خاطر کار  یاره ول-
 باشه  ایحتما بامن ب 

 ام ی+باشه م

 ده یهلنا رنگت پر س یحالت خوب ن-



 انتها   ی عشق ب 

328 
 

 سوگل  کنهیتنم درد م یپاهام پشتم بازوم گردنم همه  کنهی+خوبم فقط تمام تنم درد م

 برات   رمی بم-

 سوگل   یوفت یکن بخاطر من تو دردسرن  ی+خدانکنه سع

 هلنا   یگیم یچ-

 اره ی سرت ب ییبخاطر من بال خوامی+نم

 بزنم  ششیزنده زنده ات خوادیدلم م-

 اون پدرته  وونهی+د

دختر افسرده وپرخاشگر بشم    هیاون باعث شد من  ره یازش متنفرم هلنا اون باعث شد مامانم بم -
 من اونه یمقصرتمام بدبودنا

 دونمیم زمی عز دونمی+م

 نشم  داریب گهیچشمامو ببندم د خوادیدلم م سوگل

 خدانکنه-

 +خداکنه 

 طاقت ندارم سوگل  گهید بخدا

   زنهیروز ارامش پرم هیدرد بکشم من دلم واسه  دیچقدر با  گهیوباز زندم د  نجایا دمیجون م دارم

 رم یبخواب منم م دهیپر  یلیبرات هلنا رنگت خ  رمی بم-

 ر ی +باشه شب بخ

 دم یسوگل چشمامو بستمو خواب  بارفتن

 ☆سوگل☆
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 اومدم بادوو وارداتاقم شدم بغضم شکست وهق هقم بلند شد  رونی که ب ازاتاق

که  یشده دوباره داره اتفاق  فیانقدر الغرو ضع دمشیکه اون روز د هیهلنا همون دختر شهینم  باورم
  شهیبرامامانم افتاده جلوچشمام تکرار م

رونجات بدم به  تا هلنا داکنمیپ  یراه هی دیخواست انجام بده با  یبابا هرکار  ذارمینم گهیمن د یول
 !!!یمتیهرق

 سمت قاب عکس مامانم قاب عکسو برداشتمو به صورت خوشگلش نگاه کردم   رفتم

 برام دعا کن بتوتم هلنارونجات بوم  مامان

 وچشمام گرم شد  دمی روتخت درازکش خودم

 

 

 دارشدم ی ندا ازخواب ب یباصدا

 داخل  امیخانوم اجازه هست ب-

 دورگه شده به خاطر خواب داد زدم   یباصدا

 تو  ایب

 اتاق شد  وارد

 زدم یا گهیخشم دادد با

 تو  یگیم یچ-

که قرار    یمزون لباس دیبعد بر  دیکن  لیم یزیچ هیخانوم ساعت دوبعدازظهره اومدم صداتون کنم -
  دیدار
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 شد شتریب  تمیلباس عصبان دیخر اداوردنی بابه

 ازجام بلند شدم و رفتم طرف در حموم دروبازکردمو داخل شدم عیسر

  یاب توتنم نشست ول  یازسرد یفی دوش لرز خف  ریرفتم ز  یمتیمال چیاب سردوباز کردم بدون ه دوش
 کم کم عادت کردم خودمو خوب برق انداختم ازحموم خارج شدم 

ک کردم همونجور لخت به داددستم باحوله خوب خودمو خش مویحوله اب عی سر نجابودیهنوز ا ندا
برداشتم  یق یقا قهی ینارنج شرتیو ت یرنگ با شلوارمشک یطرف کمد لباسام رفتم لباس *" نخود

 نشستم  شمیزارایم یروبه رو یروصندل  دمیوپوش

 لب زدم  یبداخالق  با

 موهامو سشوار بکش  ایب یهوو-

 چشم خانوم -

خط چشم کلفت   هیبعد خشک شدن موهام  دیطرفم سشواروروشن کردوموهامو سشوارکش اومد
 بنفش رولبم زدم   غی ج  یلیرژ خ هی  دمیپشت چشمام کش 

 اد یخوشم م یل یرژخ نیازا  ومدیکبود به نظرم لبام

 هه

  یاروم رودر ضربه زدم اما جواب  دم یرس قهیوبه طرف اتاق هلنا حرکت کردم بعد دود رونی زدم ب ازاتاق
افتاده بود  نیهلنا که روزم  دنیدراتاق وبازکردم باد  دمی نشن  یجواب ینداد دوباره کارمو تکرار کردم ول 

هق   ختیریطرفش کنارش نشستم ازدهنش کف م دمییودو  دمیکش یبلند غیج  دادیوداشت جون م
 زدم   غی ج  کردمیهق م

 کنم  کاریچ ندا

 طرفم دستاشو گرفت   دییدو

   ختیریم  رونی اصال تو حال خودش نبود فقط کف ازدهنش ب هلنا
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 برو بابامو صدا کن -

 چشم خانوم -

 رفت  رونیازاتاق ب  بادوو

   خورهیبهم م شیخونسرد نیخونسرد بود حالم ازا  شهیبابابا وارد اتاق شد مثل هم قهیپنج دق بعد

 شده یهلناتواون وضع داد زد چ دنیباد

 یپرسی ازمن مشده حاال  ینجوریا یتو باعث شد-

 اد یخفه شو سوگل ندا به دکتربگو ب-

 چشم-

 طرف هلنا   اومد

 د یفهم یفاجعه ارو زمان  عمق

چشماش رفت و   یاه یکف ازدهنش خارج شد کامال س یاد یکه مقدارز نیدفعه همزمان با ا هیهلنا که
موند با بسته شدن چشماش بازشدن  یباق ینجوریبود وهم  دنیچشماش قابل د یدیفقط سف

 نکرد  ریی تغ یزی دوبارش چ

 هقم اتاق پر کرده بود هق

خم شد وبغلش کرد روتخت خوابوندش دست   عیهلناتواون وضع سر دنیدکتروارد اتاق شد باد که
 گذاشت  یدیهلنارو محکم باطناب به تخت بست تو دهنش دستمال لوله شده سف یوپا

 لب زدم  غیبود باج مونده  یهلنا همونجور یچشما

 شده  ینجوریچشماش چرا ا دکتر

 ه یمشکل چشماش چ قایدق نمی تابب ادی بهوش ب دیبا-

 خودت کمکش کن  ادیسر چشماش ن  ییبال ایبراش خدا رمی بم
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 م یدستوردکتر همه ازاتاق خارج شد به

  شدمیم وونهید داشتم

 ماربرو مخصوصش *" شهیسمت اتاق بابا حرکت کردم بدون درزدن وارد اتاق شدم مثل هم  به

 من اونم بدون درزدن اخماش رفت توهم دنیباد

 داخل هاننننننننننننننننن  یای که بدون درزدن م لسیطو نجایچته مگه ا-

 بروز نداد یول  دمیترس کمی

توباعث    یمنو هلناو مامانم یا ی تمام بدبختشه توباعث  یهلنا اونجور یبرات متاسفم تو باعث شد-
 بخشمت ینم  چوقتیکه ه یاشغال  هیتو  یمن  یمیتی

 بود ستادهیروبه روم وا قایدق

 ی خورد یچه گوه-

کنه سرطان داره ومرگو به زنده بودن کنارتو   یمامان ازت مخف یبهت برخورد اره توباعث شد هیهه چ-
 دی نجس  ییای رو یزندگ  نیبده چون تو ا  حیترج 

 دستش روگونم باعث شد صورتم به سمت راست خم شه  ینیادامه بدم که سنگ خواستم

 شدم  رهیزده دستمو روصورتم گذاشتم توچشماش خ  بهت

 تا نزدم گردنتو نشکوندم  رونی گمشوازاتاقم ب یاقتی ل یبود توهم ب اقتیل  یمادرت ب-

 تف کف پاش انداختم وبه سرعت ازاتاق خارج شدم  هی کردم  باپوزخندنگاش

   هیک  اقتیل  یب  دمینشون م بهت

 و به فکر نقشم بودم که خوابم برد دمیشدم روتخت درازکش وارداتاقم

 ☆سوگل☆
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اومد که هلنا حالش خوب نبود   ادمیدفعه  هیشدم   رهیباوحشت به دراتاق بسته خ  دارشدمیب بادادبابا
حرکت ازاتاق خارج شدم باوحشت به اتاق هلنا که   هیطرف دروبا دمییودو ن ییپا  دمیازتخت پر
 زهرا  احضرتی دمیکش  غی شدم بلند ج رهیمتخصص و گوش به فرمان بابا بود خ یپرازدکترا

دکتر که صبح   دنیمصرفو کنار زدم ووارد اتاق شدم باد یب یطرف اتاق وهمه اون کله گنده ها دمییدو
 شدهیچ  دمیاومده بود دادکش

 طرفم چشماش قرمز بود  برگشت

 کرده   هیچرا گر وا

 زمان نکنه هلنا    اامامیهلنا که چشماش بسته بود نفسم رفت  دنیباد

 ست یحقش ن   نیا کنمیخدا نه خواهش م  یوا

 ست ین چارهی دختر ب نیحق ا نیا

 دم یهق هق نال  ونیشکست م بغضم

 مرد -

 د یلرز لباش

 زدم روسرم   محکم

 جلو چشمام مرد   چارمیب مثل مامان  چاره ی ب یخدا هلنا یوا

 افتادم  روزانوهام

 شدم به صورت دکتر  رهی وخ

 زدم  غی دورگه شده بود ج هیکه از گر ییصدا با

 حرف بزن  یگینم  یچ یچرا ه-

 نم یکنارتخت بش  یطرفم دستاشو دورشونه هام حلقه کردومنو مجبور کرد روصندل  اومد
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 لب زد دیلرزیکه م ییزانو زد اشکاش روصورتش روون شد باصدا کنارپام

 کردن و ...... یتشنج بد شونیا ی....... ول  یمتاسفم ول -

 هق هق افتاد  به

  زدیم ونی درم یک ی نفسم

 حرف بزن   یوچ-

 ازدست دادن  شونو یینای و ب-

   دمیدارم جون م کردمی حس م  سوختیجمله داغ شد قلبم م نیا دنیازشن گوشام

 نه یب ینم شیخوشگل اب  یاون چشما گهید یعنیازدست داده  شویینایب اهلن

 زدم   غیج

 امکان نداره  ن ینهههههههههههههه ا-

  یک ستی ومعلوم ن هیعصب یینای ناب نیا رمی گیازشون م  یشاتیمن ازصبح تاحاال دارم ازما دیاروم باش -
  گردهیبرم

 برگرده  دوارمی ام یعنی گردهیبرم یول

   یاخه چجور-

  دونمینم-

 ستادم یگرفتم ازجام بلند شدم روبه روش ا شی بابا ات دنیباد

 انتقامتو  جهینت  ینی بب یاومد-

 زدم  دست

 بود حاال حالت خوبه   یبراوو عال-



 انتها   ی عشق ب 

335 
 

 خدا ازت نگذره   یراحت بخواب  یلحظه نتون هی  یازامشب حت دوارمیان

 خفه شو -

 هه-

 زارومثلیچ ی لیکه خ دونمی برم م نجایکنم هلنا ازا  یکار هی دیگرفتم با موی تصم  رونی زدم ب ازاتاق
 منفعته یریبسه جلو ضرروهروقت بگ گهید یازدست داده ول شیینا یب

 امروز   نیکنم اره ازهم  دشروعیامروز با  نیتواتاقم ازهم رفتم

  دمیشال سف هیهمرنگش برداشتم  یشلوار لوله تفنگ ه یتنگ با یمانتو کوتاه کت هیبازکردم  درکمدمو
 اشتم  برد

خط چشم کلفت ودنباله دار پشت   هیمات به لبم زدم  یصورت   غیرژ ج هی نهیرفتم جلو ا  دمیلباساروپوش
 کردم  ملی مو برداشتمو موژه هامو غرق ر یلی چشمام خط چشم اکل 

 رونیبرداشتمو ازاتاق زدم ب نموی ماش چیسوئ  ویبرداشتم گوش موی مشک کیکوچ  یدست فیک خوبه

 طرف اتاقش حرکت کردم  به

 رودر ضربه زدم  اروم

 تو   ایب-

 لبخندزد  دنم یاتاق شدم باد وارد

 ی بری م فیکجا تشر-

   یاومدم باهات صحبت کنم واسه امشب وقت دار رونی ب  رمیم-

 خوبه 9ساعت -

 پس تااون موقع  هیعال-

 رون ی زدم ب ازاتاق
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 ت  بزرگ خونه شدم خاطرات منو مامان جلو چشمام رژه رف  اطی ح وارد

 دم ییدویدنبال هم م ر یبخ ادشی

 بود  یخوب  یروزا چه

 یا دهی فا نایا گهید یتنگ شده ول  یلیخ دنشیاز گوشه چشمم فرود اومد دلم واسه د یاشک قطره
 نداره 

 حرکت کردم داخلش نشستم  دمیسف ینیالمبوروگ نیسمت ماش به

 کنمی ازحاال شروع م  خب

 زدمو ازخونه خرج شدم    استارت

  نیلبخند زدم شمارشو گرفتم بااول ندا ی ندارم بافکر به ل یفی از رهام شر یحاال کجا برم من که ادرس اومم
 بوق برداشت 

 جانم خانوم -

 ی شگیوسردهم  یسوگل عصب بازشدم

 خونه نیهلنارو اورد شگاهیاز کدوم ارا-

 هیچ شگاهیاومم ارا-

 دم یکش یبلند داد

  شیدنبالش اورد یرفت  یکه قرار بود عروس رهام شه ول هیمنظورم همون روز فهمهی شترازتومیخر ب-
 خونه

 پرنسس بود فکر کنم شیاهان سالن ارا-

  دمیکش یا گهیدادد

 مثه ادم بگو کدوم بود یفکرکن ییییییچ-
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 مطمئنم پرنسس بود -

 کنم ی کارمی که چ یدونی م یکلمه حرف زد هیدرباره تماس امروز  یخوبه اگه بفهمم به کس-

 ب...بله-

 خوبه -

 کنم   دایوپ شگاهی ارا دیقطع کردم خب حاال با یخدافظ بدون

دنبال   گشتمیساعت بود که مثل خنگا داشتم م میوروشن کردم ومشغول گشتن بودم ن نیماش
  شگاهیارا

 بوق زدم برگشت طرفم  یخانوم جوون دنیباد

 طرفم  ادیاشاره کردم ب  بهش

 طرفم اومد

 د یشناسیپرنسس م شیشما سالن ارا  دیببخش سالم خانوم-

 جوون بهم لبخندزد دخترک

 راهه   نیرب باماش   هیسالم بعله حدود -

 دیادرسشو بد شهیاومم م-

رب  هیحرکت کردم بعد  شیادرسو ازش گرفتم بالبخند ازش تشکر کردم وبه طرف سالن ارا نکهیا بعد
 شدم واردسالن شدم  اده یپ نی ازماش بای سالن بزرگ وز هیبه  دمیرس

 داشت  یسالش باشه لبخندزدم چهره مهربون ۴۰ خوردیخانوم روبه روم که م دنیباد

 سوال داشتم  هیمزاحمتون شدم  دیسالم ببخش-

 اومد طرفم بالبخند

 د ییجانم بفرما دیسالم خوش اومد-
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  کاپی تا م نجایاومد ا یفی رهام شر یعروس خانوم از طرف اقا هی شیچندوقت پ ادتونیواال -
 د یانجام بد ونشویوشن

بعدشم دونفراومدن اونو  ومدین ی ف یشر یدختره هرچقدرمنتظرمونده اقا چارهی ب  ادمهیبله بله خوب -
 باخودشون بردن 

 تکون دادم  سرمو

 د یوندار یف ی شر یشما شماره اقا-

 داشته باشم چطور  کنمیاومم فکرم -

 گمیهمسرشوم  ستیحال هلنا خوب ن دیاگه امکانش هست شماره اشو لطف کن -

 واال-

 که شهینم

 کنم ی خواهش م-

 دیلحظه صبر کن  هیباشه -

 سرتکون دادم  بالبخند

 گفت  قهیبرداشت بعد چندد شویروبه رورفتو گوش  زیطرف م  به

 د یکن ادداشتی-

 جبران کنم لبخندزدمو لب زدم  نکهیا یروپام بند نبودم برا  یارو بهم گفت ازخوشحال شماره

 کنم  کوری ناخونامو مان  خوامیم-

 د ین یبش  دییبفرما-

شده   یعال  ییطال یمشک کوریگردوبلندم با مان یدستم نگاه کردم ناخونا یساعت به انگشتا کی بعد
از اونجا دور شدم  به کافه   عیبود بالبخند تشکرکردمو بعد پرداخت دستمزدش از سالن خارج شدم سر
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 مورفت  میشگیزهم ینگاه کردم بالبخند وارد کافه شدم به طرف م  امی تنها م شهیکه هم میشگیهم
 نشستم

 به طرفم اومد  شخدمتیپ

 قهوه تلخ باشکالت تلخ  شهیهم مثل

 دکمه اتصالو فشاردادم  دمویکش  قینفس عم هیبرداشتم  موی خدمت گوش شی رفتن پ بعد

 سه تا بوق برداشت  بعد

 د ییبله بفرما -

 چقدر غم توصداش هست  یول نی چه قدر دلنش  صداش

 دم یالو گفتنش ازفکردست کش یباصدا

 الو الو-

 دم یکش یق یعم  نفس

 درست تماس گرفتم  یفی شر یسالم اقا-

 دییبله خودم هستم بفرما -

 انهی یهلنا رونجات بد یخوایم-

 یدار ی من خبر یتو از هلنا-

 کرد ی مطمئنم بغض داشت خفه ش م دیلرزیم صداش

چون   ایتنها ب  گمینم گمیکه م یادرس نیبه ا ای ب ینجاتش بد خوادیاره من ازش خبردارم اگه دلت م-
خودته ادرسو برات    لیحاال م رهیم  نیتنها راهتم ازب  سی با اوردن پل  یدونیم  یاگه خودت عاقل باش

   یباش نجایا گهیساعت د میبهتره تان  کنمی م امکیپ

 ادرس وبفرست -
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 کردم  امکی قطع کردم وادرس کافه ارو براش پ ویگوش

 خدمت سفارشم اورد ورفت  شیپ

شد    ریازچشمام سراز یبود قطره اشک ندیبرام خوشا یل یمزه تلخش خ  دمینفس سرکش هیداغ  قهوه
 ذارم یهلنام تباه شه نم  ذارمیتباه شدنم  میمنکه زندگ

 دادیبهم ارامش م شی تلخ  خوردمیدونه به دونه م شکالتامو

 نستونیو هی زگذاشتمیروم مویی برداشتم فندک طال  فمی از ک نستونی و گاریبازکردم بسته س   فمویک
 زدم  ششیبرداشتم کنج لبم گذاشتم و بافندک ات

 دادم رونیزدم دودشو ازدماغم ب   گاریبه س  یمحمک پک

 دومو محکم تر زدم  پک

من  ااوردنی کرده باشم که حداقل مامان از به دن میتوزندگ کارخوبیقبل مرگم حداقل  خوادیم دلم
 نباشه  مونیپش

 ینگاه کردم بعد مامان ارامشم شد ه گارمیس به

 تموم شد  گارمیس هیبعدچندثان

 سررفته بود  یحساب   حوصلم

  ادی خدمت اشاره زدم ب  شیپ به

 اومد   بالفاصله

 د یداشت یامر-

 اب پرتقال  هی یشکالت  کیمعجون باک هی-

 چشم-

 روشن کردم   یا گهیگاردیس بارفتنش
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 وشروع کردم  قیعم یپکا

 سفارشامو اورد قهیپنج دق بعد

  کیمامان عاشق ک شدیم کهیرتقلبم هزا  خوردمیکه معجون وم  یکردم به خوردن با هر قاشق شروع
 ومعجون بود عاشق اب پرتقال بود  یشکالت 

حرکت کل    هیبا  کردی وخورده بودم بغض داشت خفه م م  کیبه خودم اومدم همه معجون و ک یوقت
 اب پرتقال خوردم 

حرکت   سی وقت داشتم ازجام بلندشدم به سمت سرو گهید قهینگاه انداختم پنج دق میساعت گوش به
برداشتمو به دهنم  فمی مرتب بودخوشبوکننده ارواز ک یبه خودم نگاه کردم همه چ نهیا یکردم روبه رو

  گاهن زوی رفتم سرجام نشستمو روم عی وقت دارم سر قهیخارج شدم هنوز دودق سی زدم خوب شد ازسرو
 بود  زشدهیکردم تم 

  یلبخند  یف یزنگ خورد به شماره نگاه کردم رهام شر م یوارد شد گوش  یکلیه  مرد هیباز شد  درکافه
 زدمو اتصال وزدم 

 بله-

 یی االن وارد کافه شدم شما کجا نیمن هم-

 قطع کردم  وی بلند شدمو براش دست تکون دادم سرشو تکون داد گوش  ازجام

 گود رفته رچشماشی ز چرا یداره ول ی نشستم که بالخره روبه روم قرارگرفت چه چهره جذاب سرجام

 صداش ازفکردراومدم  دنیباشن 

 د یکارداری بامن چ  دیهست یسالم شما ک-

   لبخندزدم

 تا بگم دین یسالم بش-

 روبه روم نشست   یروصندل
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 خب -

 بهت کمک کنم   خوامیمن دختر سهرابم م یف یشر یاقا نیبب -

 باورکنم دیاونوقت با-

 بخاطر هلناست   کنمیم یبدون من هرکار نویفقط ا یباور نکن  یتونیم-

 هلنا  چارهیهلنا بغضم گرفت ب  اداوردنی بابه

 حالش خوبه-

 ترشد  قی رهام بغضم عم  نیباا

 ست ینه اصال خوب ن -

 شده   یچراچ-

 هلنا..هلنا امروز تشنج کرد -

 کردم  دسنکوبیکه رهام کش یباداد

 ی تشنج واسه چ-

 فقط  دونمینم-

 خت یاشک ازچشمام رقطره  هیتحملم تموم شدو  گهید

 ییی فقط چ-

 براش افتاده  یاتفاق  هیفقط -

 شدهی....چ یچ-

 چشماش..چشماش -

 د یچ یهقم توکافه پ هق



 انتها   ی عشق ب 

343 
 

 سرچشماش اومده  یی؛چه بال یچشماش چ -

 ازدست داده شویینایب-

 دفعه رنگ صورت رهام کبود شد  هی

راحت   یل یش انگاراصال براش مهم نبود من کنارشم خ   نهیروقلبش گذاشت ومحکم زد روس دستشو
 کردن هیشروع کرد به گر

 کرد یمردونه ش دل سنگو اب م یهقا هق

 افتادم هیبه گر منم

   کردیهاش ناله م هیگر ونیم

 یوا نهی بی نم گهیخوشگلش د یخدا چشماش چشما  یوا یعذاب بکش دیبا  یبرات هلنا تاک   رمی بم-
 خدااااااااااااااااا

 دم صداموصاف کنم  کر یسع 

 ی نجاتش بد یخوایم-

 شد   رهیبهم خ  سشیبه خون نشسته وخ یحرفم سرشو باالاورد باچشما نیباا

 ی چجور-

 تو باندما درسته دیایب  تی مامور یفکرکنم تو هلنا قراربود برا-

 ی خب که چ-

من همه   یکن  اتیعمل نیخودتو وارد ا  ستیتو قرار ن  یروکمک من حساب کن  یتون یخب م-
  رشیباهمکارت دستگ یتا بتون  کنمی سهراب جمع م هیکه بتونم مدرکو سند عل ییتاجا  دمیکاراروانجام م

 زودت  دیفقط با یکن

 چون باوضع هلناممکن سهراب بکشتش  میکن یکاری  زودتر
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 م یکارکنیچ-

 ی خونه شد نیبگن گوشه نش دیداغونه با تی وحال روح یکرد یجابگن خودکش دهمهیبا-

 خب -

 ..........کاذبوبده بعد........ یخوش  نیپس بهش ا نهیاب دوست داره نابودشدنتو ببسهر-

 نقشمون   یاجرا یخارج شدم قرارمنو رهام واسه اخرهفته برا ازکافه

 شدم به طرف خونه حرکت کردم   نیسوارماش

 

 

 

 

 

 

 ☆رهام☆

کردم   یوپل   یلعنت لمیمرخص شدم تواتقم نشسته بودمو دوباره اون ف یلعنت  مارستانیدوروز ازب  بعد
 نگاه کردم  میبلندشد به گوش میگوش یکه صدا دمیدیوم لمیداشتم اون ف

 جواب دادم  یحوصلگ یناشناس بود باب  شماره

 د ییبله بفرما -

 کردی صداموگوش م انگار

 الو الو-
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 د یچیپ  یداخل گوش صداش

 رفتم درست تماس گ یفی شر یسالم اقا-

 دییبله خودم هستم بفرما -

 انهی یهلنارونجات بد یخوایم-

 دی لرزیاسم هلناقلبم سوخت صدام  م دنیشن  با

 یمن خبردار یتوازهلنا-

چون اگه  ا یتنها ب گمیکه م یادرس نیبه ا ای ب ینجاتش بد خوادیاره من ازش خبردارم اگه دلت م-
  امکی خودته ادرسو برات پ لیحاال م رهیم  نیتنها راهتم ازب سیبااوردن پل  یدونیم یخودت عاقل باش 

 ی نجاباش یا  گهیساعت د میبهتره تان کنمیم

 ادرسوبفرس -

 کافه بود   هیبرام اومد ادرس  امکی پ هیقطع کرد وبعدچندثان ویگوش

به طرف   ادیشدم وباسرعت ز م یمشک یائود نیسوار ماش رونی ازجام بلندشدمو ازستاد زدم ب عیسر
   یکافه کامال به شکل امروز هیبه کافه   دمیساعت رس میرکت کردم بعد ن کافه ح

 جواب داد عیکافه شدم شمارشو گرفتم که سر وارد

 بله-

 یی االن وارد کافه شدم شما کجا نیمن هم-

 ستادمیدختر الغر برام دست تکون داد ه سمتش رفتم روبه روش ا هی

 د یکارداری بامن چ  دیهست یسالم شما ک-

 به روم زد  یلبخند

 تابگم دین یسالم بش-
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 روبه روش نشستم ومنتظر لب زدم   یروصندل

 خب -

 بهت کمک کنم  خوامیمن دختر سهرابم م یف یشر یاقا نیبب -

سهراب   نیدارن ا ینقشه ا هیبه من کمک کنه حتما  خوادی چشمام گشاد شد دختر سهراب م ازتعجب
  گهیم یچ نمی بب دیاشغال فعال با

 زدم   لب

 باورکنم دیاونوقت با-

 نگاه کرد جسوربهم

 بخاطر هلناست  کنمیم یبدون من هرکار نویفقط ا یباور نکن  یتونیم-

 اوردن اسم هلنا قلبم سوخت حسرت تو کل وجودم رخنه کرد با

 لب زدم  بابغض

 حالش خوبه-

 مثل من بغض کرد اونم

   ستینه اصال خوب ن -

حسم بهم دروغ   چوقتیسرش اومده ه ییبال هی کردمی براش افتاده حس م ی رفت نکنه اتفاق نفسم
 بااسترس لب زدم گهینم

 شده یچرا چ-

 هلنا...هلنا امروز تشنج کرد -

 تشنج عشق من تشنج کرده چرااخه  ییییچ

 دمیکش داد
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 ی تشنج واسه چ-

 فقط   دونمینم-

 ش اومده سر  یینفسم رفت نکنه واقعا بال  ختی که از چشمش ر یقطره اشک  دنیباد

 یییی فقط چ-

 براش افتاده یاتفاق  هیفقط -

 شدهی...چیچ-

 چشماش ...چشماش -

 سر چشماش اومده  ییچه بال شدهیچشماش چ بیغر اامامی

 هقش سکوت کافه ارو شکست   هق

 نگاش کردم  یبانگران 

 سرچشماش اومده  ییچه بال یچشماش چ -

 ازدست داده شویینایب-

 یسر چشما ییگفت چه بال یدختر چ  نیا ومدیکردم خون تو تنم خشک شد نفسم باال نم حس
 نازنفسم اومده 

 کردن  هیشروع کردم به گر نمی گذاشتم روقلبم محکم زدم روس دستمو

 کردم یهق م هق

 افتاد هیبه گر اونم

 کردم یم ناله

 یوا نهی بی نم گهیخوشگلش د یخدا چشماش چشما  یوا یعذاب بکش دیبا  یبرات هلنا تاک   رمی بم-
 خدااااااااااااااااااااا
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 من و مجبورکرد بهش نگاه کنم صداش

   ینجاتش بد یخوایم-

 حرفش بهش زل زدم   نیباا

   یچجور-

 توباندما  دیای ب تی مامور یفکرکنم توهلناقراربود برا-

 به خودم مسلط شدم    عی سر دونستیازکجام نیبازموند ا دهنم

 ی ه چخب ک-

من همه کارارو انجام   یکن  اتیعمل نیخودتو وارد ا ستی توقرارن  یروکمک من حساب کن  یتون یخب م-
فقط   یکن رش یباهمکارت  دستگ ی تابتون کنمی سهراب جمع م هیکه بتونم مدرکو سند عل ییتاجا دمیم
 چون باوضع هلنا سهراب ممکن بکشنش   میکن یکاری زودتر دیبا

 م یکارکنیچ-

 ی خونه شد نیگوشه نش دبگنیداغونه با ت ی روح وحالیکرد یجابگن خودکش دهمهیبا-

 خب -

 کاذبوبده بعد.......  یخوش  نیپس بهش ا نهیسهراب دوست داره نابودشدنتو بب-

 زنگ زدم  نیرفت به شاه  رونیکه ب ازکافه

 شد  یالو داداش جانم چ-

 که بهت گفتم من منتظرتم   یهمون ادرس ایب  نیشاه-

 داداش اومدم  یاوک-

 خدمت اشاره زدم  شی قطع کردم به پ ویگوش

 ستادیا زیاومد وکنارم زیخدمت به سمت م شیپ
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 جانم امرتون -

 لب زدم  بابغض

 ظرف شکالت تلخ    هی تلخ با  یوانیقهوه ل هی-

 گهید شیقشنگ اب یعشقم که حاال چشما یگذاشتم برا ز ی داد ازم فاصله گرفت سرمو روم سرشوتکون
  ختمیاشک ر  دیند یزیبه جز غم چ ایدن نیکه از ا چارمیواسه عشق ب ختمی اشک ر دیدینم یچیه

من رنگش    دنیبهش نگاه کردم باد سی برداشتم با صورت خ زی سرمو از م نی شاه  یصدا دنیباشن 
 لرزون گفت  یباصدا دیپر

 شده رهام ی.........چ یچ-

 نه یروبه رو اشاره زدم بش  یبه صندل بابغض

 نشست وباهول لب زد  یکه کامال از صورتش اشکاربود روصندل یترس ودلهره ا با

   کنمیبگو رهام دارم سکته م-

 ختن یاشکام دوباره ازچشمم روگونم ر نوییانداختم پا سرمو

 لرزون لب زدم  یباصدا

 ت شدم بدبخ   نیشاه-

 گفتو باناله گفت  ییازهرای نیگفتم شاه  نویتاا

 شده   یتوروخدا بگو چ-

 هلنا...... نیشاه-

 ؟؟؟؟؟ یهلنا چ-

 هلنا تشنج -

 کرده
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 ییییییی چ-

 کامل ازدست بده  شویینا یتشنج باعث شده ب   نیا نیشاه-

 باعث شدهمه سرا به طرف ما بچرخه نیشاه داد

 خدمت اومد طرفمون شیپ

 شده  یزیچ-

 شد  یلحظه عصب  هیدوستم  خوام یعذرت م نه من م-

 نداره لطفا تکرار نشه یبی ع-

 باشه تکون دادم  یبه معن سرمو

 باعث شد بغض منم بشکنه  ن یهق هق شاه یصدا

 لرزون لب زدم  یباصدا

 بهش اعتماد کنم  تونمیهلنا رونجات بده من نم  خوادیدختره به من گفت م  نیا نیشاه-

 نگام کرد  س یباصورت خ  نیشاه

   مینجات بد  یهلنارو ازاون سگ دون میتالش کن  دیرهام با میاعتماد کن میمجبور-

 من   چارهیب یکوچولو یابج  چارهی ب یهلنا

 ه یواقعا هدفش چ نمیتانقشه اشو بهت بگه تابب  منتظربمون

 باشه موافقم -

 م یپس پاشو بر-

 میاز کافه خرج شد زیبعد حساب کردن م مویاز جامون بلند شد یناراحت با

 ♡هلنا♡
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چشمامو بستمو دوباره باز   دمیند  یچی تو چشمام اروم چشمامو باز کردم اما ه یادیدرد ز بااحساس
  دم یطاقت از تخت پر یمن چم شده ب یمطلق باتعجب به چشمام دست زدم وا یاهیکردم اما بازم س 

  دیچ ی بغضم شکست وهق هقم  تواتاق پ نمیب یرونم یزیاما من که چ نهیطرف ا دمییدو نییپا

 نشستم نیرو زم  دمویکش یبلند غی ج  واریحرکت کنم که سرم خورد به د خواستم

 دم یسوگل وشن  یدراتاق باز شد صدا هوی که

 شدهیهلنا ؛قربونت برم چ-

 دم ینال دهیبر  دهینفس نفس بر با

 نمی بیا .....رو...... نم......ج چیسو..سوگل ...چرا ......من ه-

 ( نمیب یجارو نم  چی)سوگل چرامن ه

 باهمون وضع گفت   دیلرزیسوگل م یصدا 

   ستین یچ یهلنا جونم ه-

 دم یکش  غیج

 !!!!!!!!!اهیس  اهیس کهی چرا همه جا تار نمیبب  تونمیجا رونم   چیپس چرا ه-

  زهیخب ..........خب ........چ-

 دم یهق نال باهق

 سرم اومده سوگل  ییچه بال-

 کردم رفتم تو بغلش حس

 وباهق هق لب زد دیبوس  روسرمو

 ی بگمم.......تو ......تو تشنج کرد  یهلنا تو.........تو اوممممم چجور-

 لب زدم  بابهت
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 تشنج -

 د ینال هیباگر

 یودار یافتاد نی روزم دمیاومدم داخل د یصبح اومدم دم دراتاقت  درزدم بازنکرد  یاره تشنج کرد-
   ادیزدم به نداگفتم به بابا بگه ب  غی ج یاریکف باال م یدار دمید کتیاومدم نزد یچی پیخودت م به 

دکتر دستو پاتو بست تو دهنت دستمال گذاشت قبل ازاومدن  ارنی گفت دکتر ب دیتورود یوقت  بابا
  یای بهوش ب دیگفت با یشد ینجوریچراا دمیدکتراومد ازش پرس  یشدوقت دیدکتر کامال چشمات سف 

  توینایب  یمدت هی یتشنج باعث شده برا نیحالت بهترشد گفت ا نکهیبده بعد ا  صیتا بتونه تشخ 
 ی بد تازدس

 

 شد یجمله توسرم اکوم  نیکرشدم فقط ا انگار

 ی ازدست بد توینایب

 ی بد توازدستینایب

 دمیکش  غیروگوشام گذاشتمو ازته دل ج دستمو

 دادم   موازدستیینایب شهیهم یاما برام مهم نبود من برا سوختیم گلوم

 من ؛من کور شدم  یخدا

  زدمیفقط خودمو م تونستیمهارکنه امانم کردمنویم یسع  هیگر غیکردم به زدن خودم سوگل باج شروع
 نبود  یزیموضوع کم چ نی ا زدمیازته دل زجه م

 ازدست دادم با سوختن صورتم خشک شدم باداد سهراب تنم به لرزه افتاد  مویینا یب من

 چه خبرههههههههههههههههههه  نجایا-

 لب زدم  غیباج 
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من ......من  یلعنتت کنه توباعث شد بازم مونده خدا ای  یاالن خوشحال  یانتقامتو گرفت یراحت شد-
 کور شم 

 خودم کباب بود  یارو از سرگرفتم دلم برا هیگر

 ی عذاب بکشم تا راحتم کن گهیبکشم چقدر د  دیچقدر با گهید ایخدا

 دادم دنیبه اشکام اجازه بار واریدادم به د هیتک  سرمو

 رم ی فقط منتظرم بم گهیبرام مهم نبود من د یچیه گهید

 شدم   هوشی شد که ب  یچ دونمینم

 ♡هلنا♡

مطلق بغض نشست توگلوم اروم زمزمه   یاه یتو موهام اروم چشمامو بازکردم اما بازم س یدست باحس
 کردم 

اگه   رهیگیوقتاهم دلت م  یبعض ی شیدمیوقتاناام یبعض رهی جلونم یخوایکه توم یاونجور یزندگ اگه
مثل همه  خدابزرگه خدابزرگه  کنهی نفرکمه خداداره امتحانت م هی تیغمه توزندگ یلیتودلت خ 

 خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه بزرگه

شدتمام   اشکستهی خداهواتو داره دلت خسته شد یشب توهرساعت مهیشبا ن   یتوناراحت یتوهرحالت
لشکرغم اومددرست روبه روت   هی  تستادتورو یوا ایدن نیدرابه روت بسته شدخداهواتوداره اگه کل ا

اگه دورت   ستی ن یخواستیاونجورکه تو م  یچیموقع به ارزوت خداروصداکن اگه ه چیه یدینرس
خداروصداکن خدابزرگه خدابزرگه   ستی ن یخداکار ناواسهیبدون ا ستی ن یواریسقف ود چیه

 خدابزرگه خدابزرگه خدابزرگه بزرگه

 ا ارامش لب زدم شعر اروم شدم سرمو گرفتم باال ب نیباا

 سپردم به خودت به خود خودت  ویندارم همه چ یمنم حرف  یخوایم ی نجوریاگه تو ا ایخدا-

 اروم شدم اروم اروم  کردمی م حس

   هیک نمی در منتظرشدم بب یباصدا
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 سوگل لبخندرولبم نشست  یباصدا

 دم یکردم کنارم نشست دستامو گرفت صداشو شن حس

 هلنا حالت چطوره-

 زدم   بالبخندلب

 ی خوبم سوگل خوبم نگران من نباش توچطور-

 منم خوبم برات غذا اوردم -

   یمرس-

 خب دهنتو واکن -

 بهم داد یخامه حس خوب   رویدهنمو واکردم که قاشق وتودهنم حس کردم طعم سوپ ش  اروم

 کامل غذامو به کمک سوگل خوردم لب زدم  نکهیبعدا

 سوگل-

 جانم -

 مراقب خودت باش  یل یخ-

 نخور باشه  وی چیچشم هلنا غصه ه-

 باشه -

 رم یمن م گهیخب د-

 باشه گلم برو مراقب خودت باش  -

 فعال   زمیباشه عز-

 کردم  یبرداشتم واهنگ مهراب وپل  مویتودستم گوش م یسوگل دستمو دراز کردم باحس گوش بارفتن
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 تلخ مهراب قتیحق

وقتا دردروت سواره که  یگلوم بعض نیچرابغض توا ادی ازت گذاشتم جلوروم بندنم  یادگاریعکس  هی
نرو به خدا   خونهیبعدمن واسه تواواز م یک گهیخونه د ادلم ینداره عشقم قد دن یا دهیفا یکن  میهرکار

 شهیهم فظروشاهرگ کم مونده برم خداحا غوگذاشتمیت  سوزونهیم اتوی کنم هرقطره اشکم دن هیاگه گر
  دیکجاکش ن یبب  اباماوفانکردیقلبم دن دونهی یکی درمون دلم خداحافظ همه خاطرات خوبم خداحافظ 

 توبپره ازسرم خداحافظ خاطرات قرار اولم  یکردم هوا ی سع  یلیدخ ییدو یکیباهمه راه اومد واسه ما

نکن فقط روز اخرمه عشقم  هیزشته گر ننتی بیمنکن دارن  هیحجله گر  برنتیدارن م ینکن  وقت هیگر
پشت  شهیهم  ستمیرفتم دورن ت یتلخه که اززندگ  قتی حق  نیمرگ بدون تو خودش اخربهشته ا نیا

 نامه ارو نبستم  نیباشه اخرا ادتیشه   دیاشکات نشستم خدابه همراهت بختت سف

 هقم سکوت اتاق وشکست   هق

 مراقب رهامم باش نذار حالش بدشه  ایخدا

 ☆سوگل☆

 نقشه خوب بکشم   هی دیرفتم تواتاقم اوممم خب با یحرف  چیخونه بدون ه دمیساعت رس میاز ن بعد

  نیطرف حموم لباسامو دراوردم ورفتم داخل اب سردوباز کردم به رهام وهلنا فکرکردم اگه اخر رفتم
 دددددددیبهم برسونمشون با د یعمرمم باشه با یروزا

که خرس داشت با   یمشک شرتی ت  هیفکراخودمو شستمو ازحموم خارج شدم  نی بامرگم باهم یحت
 نداوارد اتاق شد  عیزنگ کنارتختو فشار دادم سر دمیجذب پوش یشلوارمشک 

 بله خانوم -

  ادی بگو ب  شگرمیبرو به ارا-

 چشم -

 بود وارد اتاق شد  یکه خانوم تپل ومهربون شگرمیارا قهیازچنددق بعد

 سالم خانوم -
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 کن  یجان موهامو فندوق ایم یسالم ک-

 چشم -

 ساعت گفت برم بشورم  میرنگارو خوب مخلوط کرد موهامو رنگ گذاشت بعد ن  نکهیطرفم بعدا اومد

 به موهام نگاه کردم خوب شده بود  نهیتو ا رون ی کردم اومدم ب یموهامو ابکش عیسر منم

  دیهمه موهامو سشوارکش یروصندل نشستم

 شده رنگش  یعال اوممم

 کن   زیکه تو کمده رو صورتم انجام بده موهامم فرر میاسیبالباس  شی ارا هی ایمی خب ک-

 چشم-

برام   یف یبود خط چشم ظر دهیکش ینگاه کردم ابروهامو مداد قهوه ا نهیساعت به خودم توا هی بعداز
کمرنگ زده    یکرده بود بهگونه هام رژ گونه صورت چشمامو قشنگ ملیبا ر یبود موژه مصنوع دهیکش

 مات رولبم بود  یاسیرژ  هیبود و

بود   یسی انگل قهی رهنمیپ قهی دمیکوتاه بود پوش رهنی پ هیکه   مویاسیازجام بلندشدم لباس  بالبخند
 بلند   نیاست

 ساعت موهامم اماده شد   میبعدن یهمرنگشو پام کردمو نشستم روصندل یکفشا کیوش ساده

   خوبم

 ازاتاق خارج شدم وبه طرف اتاقش حرکت کردم   بالبخند

 در زدم یو بالبخند ظاهر دم یکش قینفس عم  هی  ستادمیدراتاق ا پشت

 وارد اتاق شدم  دسهرابییبابفرما

کنارهم   ستادمو ینقشه م کنارش ا یازاجرا یلبخندزدو اومد کنارم منم بالبخند حاک دنمیباد سهراب
 م یهانشست یروصندل
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 بالخره زبون بازکرد  که

   شنومیخب م-

 ی ری انتقام خوب ازش بگ هی یخوایالبته اگه م میش  کیبه رهام نزد کمی بابا بهتره -

 ازتعجب رفت باال  ابروهاش

 لب زد یوناباور باتعجب

 بسشه ی گفت یمگه نم یگینومیا  یاونوقت تو واسه چ-

 نشست  پوزخندرولبم

 من که مادرندارم  دیکنم شما بهم افتخارکن یکاری دی من با ختهیبابا اون  روح وروان شمارو بهم ر-

 گرفت   بغضم

 ادامه دادم بابغض

پاک شه   نهیک  نیکه دلتون ازا یانتقام هی دیریبهتون کمک کنم ازش انتقام بگ خوامیشمارودارم م   یول-
 ه یحاال نظرتون چ

 د یبرق زدبالبخندپرس چشماش

 میش  کیبهش نزد  یچجور-

 چطوره   می کشینقشه خوب م هیچطوره بعد  شیاوضاع کاروزندگ  کنهی کارمیداره چ میبفهم دیاول با-

به اجبارمنم بغلش کردم درگوشم لب  یچشمک بهش زدم که بغلم کرد حس انزجاربهم دست دادول هی
 زدم

 کنه یم  یبفهمم داره چه غلط د یبا دمیم  بشویترت  یگی اره تو درست م هیعال-

 نگاش کردم وسرمو به نشونه مثبت تکون دادم  روزیپ  بالبخند

 نمت یبیخب دخترم برام شام م-
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 دادمو ازاتاق خارج شدم  سرتکون

مخصوص  یبرم سراغ گوش  د یبا ستیامن ن یگوش  نیا میاتاق خودم شدمو رفتم طرف گوش وارد
 خودم 

  ویشماره رهاموس عینوت خوشگل بود برداشتم سر هیکه   مویوش چمدون بزرگ گ  هیطرف کمدم از  رفتم
 زدم امکی کردمو بهش پ

 منم سوگل دختر سهراب کارتو شروع کن  اقارهام

 کردم   میتو بالشتم قا وی فرستادمو گوش  امکویپ

  زی ونشستم روم یازاتاق خارج شدم رفتم طرف سالن غذاخور دمویپوش یا  رهی ش کی دامن ش بلوز
 بالخره اومد به احترامش بلندشدم 

 میشد  ینشست باهم مشغول خوردن کنتاک  کنارم

 رفت تواتاقش  میغذامونو خورد نکهیبعدا

اشک   سی صورت خ  دنیوخامه برداشتم وبه سمت اتاق هلنارفتم باورودم باد ر ی ظرف سوپ ش هی منم
 برم تااخرش!!!!!!!!!! یباز نیول دادم تااخر اهلنا به خودم ق

 رفتم کنارش   بالبخند

 دم یپرس  دستاشوگرفتم

 هلنا حالت چطوره-

 زد  ییکوچولو لبخند

 ی خوبم سوگل خوبم نگران من نباش توچطور-

کردم به خودم   یسع دمیرهام قول م شی پ یبر ای زور نی به هم دمینگران نباشم هلنا بهت قول م هه
 م مسلط باشم لب زد

 منم خوبم برات غذااوردم-
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   یمرس-

 خب دهنتو واکن -

 کامل غذاشو خورد صدام زد  نکهیاروم غذاشو بهش دادم بعدا اروم

 سوگل  -

 جانم -

 مراقب خودت باش  یل یخ-

 گفتم  نوینه امکان نداره پس چرا ا دهیفهم  یزی گفت نکنه چ نویشد چراا یدلم خال ته

 کردم اروم باشم وجواب دادم یسع

 نخورباشه  وی چیچشم هلنا غصه ه-

 باشه -

   رم یمن م گهیخب د-

 باشه گلن مراقب خودت باش  -

 فعال  زمیباشه عز-

 ظرفارو دادم به نداوخودم رفتم تواتاقم  رونی زدم ب ازاتاق

کردم که نوشته باز  ویاول  امیاز رهام لبخندزدمو پ امکیپ5 دنیبرداشتم باد مویطرف بالشتو گوش  رفتم
 نیخب ممنون که خبرداد لیبود)سالم خ 

 )حال هلناچطوره یدوم  امیپ

 ن یدیسوم )چراجواب نم امیپ

  مین یهمو بب یچهارم )ک  امیپ
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 ر ی باهام تماس بگ  عیاخر)لطفا سر امیپ

 نمت یب یم5کردم فردا بام تهران ساعت   پی کردم وتا شی عجول  نیازا یا خنده

 کردم  وارسال

 ☆سوگل☆

رولبم نشست دکمه  ینیشماره رهام لبخند غمگ دنی روشن شد باد میکه گوش دمیدرازکش  روتخت
 جواب دادم میشگیاتصالو زدم بالحن سردهم

 بله-

 سالم زنگ زدم بدون حال هلنا چطوره -

 ی سوالو بدون نیفک کنم جواب ا-

 کرد هیگر یل یخ-

 اددددی ز یل یاره خ-

 براش    رمی بم-

 نمت ی بی م 5فردا ساعت -

   امیم  قمیا من بارف فقط فرد-

 لب زدم  میبالحن قبل  کنهیبهم اعتمادنم ایزود نیبه ا دونستمیم پوزخندزدم

 اد ی ب ستین  یمشکل-

 پس تافردا خدافظ -

 خدانگهدار -

 کردمو به سقف زل زدم  تماسوقطع
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 شدکه خوابم برد   یچ دونمینم

 دارشدم یازخواب ب میگوش  یباصدا

 جواب دادم  یشماره رهام بابدخلق دنینگاه کردم باد میگوش به

 هه یباز چ -

 نفسش اومد یازطرز حرف زدنم جاخورد که چندلحظه فقط صدا انگار

 ترازقبل دادزدم   یعصب

 قطع کنم  یحرف بزن  یخواینم-

 انگاربدموقع زنگ زدم  دیسالم ببخش-

 که شده حرفتو بزن  هیکار گهید-

  دیر ی عکس از هلنا بگ هی شهیخواستم بگم اگه م-

 لب زدم یدلش تنگ شده واسه هلنا بالحن اروم چارهی قلبم به درد اومد ب دیازسرم پر خواب

 باشه  -

   یمرس-

 فعال-

 بعدازظهره هووووففففففففف2نگاه کردم هوووف ساعت  میکردم به ساعت گوش  وقطعیگوش

اب به  یدوش تنم از سرد ریراست رفتم حموم اب سردوبازکردمو رفتم ز هیاز جام بلندشدمو  یعصب
 لرزه افتاد  

باحوله   رونیکردمو از حموم زدم ب  یموهامو شستم خودمو ابکش نکهیکم کم عادت کردم بعدا یول
تنگ تنم کردم   دیسف قهیوجل ی مشک  شرتیت  هیبا  یشلوار دم پاگشاد مشک  ه یخودمو خشک کردم 

 خوبه  دمیخط چشم نازک پشت چشمام کش هیو دمیرژ قرمز براق به لبم کش هی  ستادمیا نهیا یروبه رو
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هلنا که  دنیرفتم طرف اتاق هلنا باد رونی برداشتمو ازاتاق زدم ب مویگوش ختمی ازاد دورم ر موهامو
برداشتمو چندتا عکس از   مویغم خاص سرشو کج کرده بود زل زدم گوش هیبود وبا شونیموهاش پر

 گرفتم همون حالتش 

 کردم صدام نلرزه بابغض لب زدم  یسع

 ی سالم هلناخانوم خوب -

 صاف نشست  عیسر

 خوبم -

 وتمام   نیهم

   رونی تواتاق بمونمواز اتاق زدم ب نتونستم

 یطرف سالن غذاخور رفتم

 نشستم  یزدمو روصندل  ینهار لبخند خوشحال  زامادهیم دنیباد

 پرش کردم   ره یباسس هزارجز ختمی براخودم ر  ایالزان کمی

شلوار کرم   هیبا یمانتو شکالت  هیخوشمزه امو خوردم رفتم تو اتاقم  یغذا نکهیبه به بعدا اوممم
 روشن زدم   یرژقهوه ا هیبرداشتم کل موهامو بااتو صاف کردم رژمو پاک کردمو 

رودر   یسهراب به اروم رفتم طرف اتاق رونی برداشتم از اتاق زدم ب موی گوش چیسوئ فوی ک نیازا نمیا خب
 وارد اتاق شدم  شیشگیهم یباصدا  دمیکوب

 که از فکر نقشم رولبم نشست بهش نگاه کردمو گفتم یمن بالبخنداومد طرفم با لبخند دنیباد

 اقا رهام پرس وجوکنم نیدرباره ا کمی بابامن دارم -

 رسهیمنم اخرهفته کل اطالعات درباره ش به دستم م یکنیم یخوب کار-

 دادم  بیکه من برات ترت یهه البته اون اطالعات پوزخندزدم
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 دادمو لب زدم  سرتکون

 پس من برم -

 برو دخترم -

   رونیشدمو ازخونه زدم ب  نمیدختر باپوزخنداز اتاق خارج شدم سوارماش  هه

کردم حرکت کردم  نوپارکیماش  نکهیداز ابع دمیرب رس هیطرف بام تهران حرکت کردم بعد  به
   دنیکل تهران قابل د نجاینشستم ازا مکتای از ن یک یرو قهیدق5بعد

 بود 3نگاه کردم ساعت   میگوش به

 زود اومدم   هوووف

  دمویبزرگ خر  یشکالت یبستن هیمعجون بزرگ با هیرفتم  ی فروش یبلندشدمو به طرف بستن   ازجام
قاشق معجون انقدر خوردم   هی خوردمیم  یقاشق بستن هیخوردن  برگشتم سرجام با ولع شروع کردم به

  یبودم از جام بلندشدمو دوباره رفتم طرف بستن رنشدهی من هنوز از طعمشون س یکه تموم شدول 
برگشتم سرجام    دمویخر میبستن جیاب هو هی دمیازهرکدوم دوتاخر یکی یبه جا  ندفعهیا یش فرو

پسر  هی دنیکنارم نشست باد  یکینصفشو خورده بودم که حس کردم   بایوشروع کردم به خوردن تقر
 که موهاشوبسته بود خنده م گرفت  یالغرمردن

 دم یدخترونه اشو شن یصدا هیبعدچندثان  کردیبهم نگاه م یمزخرف بالبخند

 تو  یدار ییخوشگل خانوم چه اشتها-

 ازرونرفت وادامه داد ی نگاش کردم ول باااخم

 جوون قربون اخمت برم-

 باالرفت  شی از پررو ابروهام 

برداشتمو بعدخوردن  جمویاب هو وانیهمه اشوخوردم ل نکهیبه خوردنم ادامه دادم بعدا الی خیب
 که دوباره صداش رو اعصابم خط انداخت  دمیسرکش  جوی اب هو شیبستن
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 سفارش بدم  یخوای م یزیچ-

 واقعا کفرم دراومد باحرص لب زدم  گهید

 کنم اخفتی یش یخفه م-

 گردشده نگام کردولب زد  یچشما با

 ی کنیخفه م م   یچجور-

 سرتوببرن  دمیم-

 نگام کرد  باتعجب

 ست ی مثه تو ن ییواسه دخترکوچول یخوب یشوخ -

 کنم ی خب االن بهت ثابت م  لیخ-

بلندشدم رفتم پشت سرش فندکمو برداشتمو روشنش کردمو گرفتم طرف موهاش موهاش    ازجام
 گرفت   شیات

 برگشت طرفم وگفت   یازجاش بلندشد عصب هوبادادی

 ی خورد یدختره *" تو توچه گوه-

 گفت  یبه من چ نیا

 ....*"  گفت

 دم ی*" اروبهش نشون م االن

 د یپریم نیی باالپا

 روسرش   ختیدراوردمو ر فمی اب ازک یباپوزخندبطر

 وسط پاش باپام محکم زدم   ادی روبه روش تابه خودش ب رفتم
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 رخنده یوضعش زد ز  دنیفروش اومد طرفمون باد یزد که بستن یداد چنان

 اون پسره یول  دمیخند منم

 د یچی پ یافتاده بود مثه مار دورخودش م  نیازدردروزم

 به حال وروزش زدمو لب زدم   یپوزخند

 بود    کشینمونه کوچ هیفقط  نیه هانخور اگو نیازا گهید-

 تفاوت ردشدمو سرجام نشستم   یب  ازکنارش

 برداشتمو روشن کردم   فمی ازتوک مویگوش

 رولبم نشست  ی ساعت لبخند دنیباد

 رب به پنج  هی 

 باشم  لکسیر یل یکردم خ یسع

 نیغمگ  یبه زندگ  کردمویسمت راستم انداختم وزمزمه وار اهنگ زمزمه م یسمت چپمو روپا  یپام
  ینجوریعشق اولش وکه سهراب کشت عشق دومشم که ازش ا  سوختیرهام فکرکردم دلم براش م

اما   کنهیسهراب نابودم م دونستمیبشه م ینقشه چ نی گرفت مثل روز برام روشن بود که قراره اخرا
از سهراب انتقام   خوادیفقط دلم م ستی نابودشدن خودم مهم ن نمک یونابودش م مونمیکارنمیمنم ب

گناه   یخودم که تباه شد به خاطر هلنا که ب  ندهیپرپر شد بخاطرا یبخاطر مادرم که توجوون   رمیبگ
قرار  گهیفرق کرده د هیقض گهید ندفعهیا یدردوبالشد وبخاطررهام که دوبار خوردشد ول  نهمهیگرفتارا

 برنده منم فقط من  نباریباشه ا یباز نی سهراب برنده ا ستین

بهش نگاه کردم چقدر   دیناخوداگاه شونم پر ییمردونه اشنا یصدا دنیافکارم غرق بودم که باشن  تو
نابودش کرده   ی نجوریغم عشق هلنا ا  دیعشق ود شدیتوچشماش م  ومدیدرمونده وافسرده به نظرم م

  امابود  بای بهش نگاه کردم ز یعاد یل یبود نگاه کردم خ ستاده یبه دوستش که کنارش ا فهممیخوب م
 سردلب زدم  یل یبرام اصال مهم نبود خ

 د ینیبش-
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 نشستن  ی حرف   چیه هردوبدون

 زدم  لب

 مارستانی ب یبر دیچندروزبا یبه صحنه ساز  یکه بهت بگم شروع کن نجایخب رهام امروزاومدم ا-
  یباشه جور دداغونیبا  تی حال روح یمارستان یب  یت بخوره به علت خودکش پرونده یوتو یش  یبستر

  زنمیمن توروگول م نکهیوا یشیم وونه ید یسهراب فکرکنه دار دیخودت با یکه همه باورشون بشه حت
سهراب    یمنم برا نیح نیتوا میروش ضربه بزن  نیبهت ازهم میخوایوما م  یشیدلبسته م توبهمو

 کنن  هیاسمون به حالش گر یکه مرغا کنمی م یبرنامه هادارم کار

 وتو 

 ن یشاه-

 ی کمکمون کن  دیتوهم با  نیشاه-

   کنمی م نیبگ  یهرکار-

 خوبه -

 م یکنی امروز شروع م نیازهم پس

   دیکن  یاوک ویوهمه چ یباش مارستانیدتوبیبا فردا

 حله -

 فعال رمیم گهیمن د خب

 خونه  یبه سو  شیشدمو پ نی سوارماش لکسیر یل یبلندشدمو ازکنارشون رد شدم خ  ازجام

که مادرم مرد   یخونه ا نیتوهم کنم ی م یخونه نحس پوزخند رولبم نشست سهراب کار نیبه ا باورود
شدم واردخونه شدم بدون توجه به اطرافم به طرف اتاقم رفتم وارد اتاق   ادهیپ  نی ازماش یریتوهم بم

 شدم 

 سهراب   شی وبعدرفتن پ  یدوش حساب هیمه ازه اول
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اب نفسم   یاماده کردمو به طرف حمام رفتم واردحمام شدم ودوش اب سردوبازکردم ازسرد لباسامو
  یاب کی تون  هیشد بعدازشستن خودم ازحموم خارج شدمو لباسامو که  یرفت اما کم کم برام عاد

ازاتاق خارج شدم به طرف   یشیارا  چیبدون ه دمویبود روتن کردم موهامو سشوارکش  یباشلوارمشک
نحسش  یکه صدا دمیبدون درزدن واردنشدم اروم به درکوب نباریا یاتاق سهراب حرکت کردم ول

   دمیروشن 

 اتو یب-

 زدم  یشدم ولبخند اجبار وارداتاق

 سالم بابا -

 شد یسالم دخترم چ-

 به دست اوردم  یاطالعات کل  هی-

 نگام کرد  جانی باه

 دم یبهش خند تودلم

 ی کارکردی چ نمیبگو بب-

 بهم دست دادامابه اجبارلبخندزدم وباهاش همراه شدم  ی دیدستمو گرفت حس انزجارشد اومدطرفمو

  مینشست یروصندل کنارهم

 نگاه کردمو شروع کردم  توچشماش

که بهم گفت   دمیباهاش قرارگذاشتم ازحالو روز رهام پرس داکردم یپ قشویرف  یباهزارتا بدبخت -
 ه یربست مارستانیتوب

 دستموفشردوگفت  یباخوشحال

 چراا-

 کرده  یخودکش -
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 برق زد  ی ازخوشحال چشماش

 واقعا -

 دادم  سرتکون

 حالش چطوره  نمیبب  هیکه بستر یمارستانی ب دبرمیاره فردابا-

 اره حتمابرو  -

 رم استراحت کنم  یخب من فعال م-

 یخسته شد یل یخ  زمی بروعز-

 رون ی ازاتاق زدم ب یبالبخندمزخرف

 وکالفه وارداتاق شدم وخودمو پرت کردم روتخت   یعصب

 فرورفتم یقیبستم وبه خواب عم چشمامو

 دارشدم یازخواب ب میگوش  یباصدا

 وصل کردم  عیشماره ناشناس سر دنیباد

 بله-

 امادس یبدم همه چ مارستانویزنگ زدم ادرس ب  نمی سالم من شاه-

 خوبه خب ادرس  -

 ادرس قطع کردم  بعدگفتن

 ولبم نشست از نقشم ر یلبخند

برم   دیخارج شدم با  سیرفتم  بعدازشستن دست وصورتم ازسرو سیبلندشدم به طرف سرو  ازجام
 هلنا  شیپ
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 ازاتاق خارج شدم وبه طرف اتاقش رفتم عیسر

 حقش نبود  نیسوخت ا  یم  یلیبه اتاقش بغض به گلوم هجوم اورد دلم براش خ دنیبارس 

نازش   یهلنا که روتخت نشسته بود وموها دنیبازکردم باد یکردم اروم باشم دراتاق رو به اروم یسع
 وارداتاقش شده چون  سرشواروزانوهاش برداشت  یدکسی بود قلبم فشرده شد انگارفهم ختهیدورش ر

 قشنگش گفت  یباصدا

 یی سوگل تو-

 زم ی اره عز-

 اکنارم یسوگل ب-

تنش بود االن  پیک یوقت هیکه  ییالغرشده لباسا یلیطرفش رفتم وبغلش کردم حس کردم خ  به
 گشادشده بود یل یبراش خ

 جانم -

 ی کنی م یکار هیسوگل برام -

 دمی باشه انجام م یهرچ-

 اتاقم  ادی بگو ب  شگرتیبه ارا-

 چرا -

 وبابغض گفت  دی موهاش دست کش  به

 کوتاهشون کنم خوامیم-

 بدجوررفت توهم  اخمام

 تودست وپامه  یل یخ-

 لب زدم  تی باعصبان
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 یوانجام بد یکار نیهمچ دم یهلنا بهت اجازه نم-

 سوگل-

 رفته پدرمادرت عاشق موهات بودن ادتیهلنا -

 چقدرموهاتودوس داشت  انیرفته ک  ادتیرفته رهام عاشق موهات بود  ادتی

 ارم یاسمتو نم یحت گهیوگرنه د  یاریسرشون ب ییبال یندار حق

 باشه -

 شد یتوبغلم فشارش دادم واروم اشکام جار محکم

 لب زدم  اروم

تحمل   دیبا  یصبرکن   دیتوفقط با شه یدرست م یهلنا همه چ دمیبهت قول م شهیدرست م  یهمه چ-
   یکن

 خسته م خسته تونمینم گهید-

 نم یمثل توهمه جاروبب  خوادیم دام

   نمیبی ونم یچ یه یاه یجزس گهیوحشتناکه که د برام

 کنم ی درکت م-

 حرف زد که خوابش برد  اونقدر

 رون ی روتخت خوابوندمشو ازاتاق زدم ب اروم

   شتریاز هلنام ب یبدبود حت حالم

 دارشدم یدرب یکردم که خوابم برد باصدا هیشد انقدر گر یجار  لیوارداتاقم شدم اشکام مثل س بابغض

 دادزدم  یعصب
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 هیچ-

 یی دجایدبریسهراب خان گفت صداتون کنم با دخانومیببخش-

رفتم   سی به طرف سرو عیبود سر9نگاه کردم ساعت  می مگه ساعت چنده به گوش دمیازجام پر عیسر
تنم   دمویسف  شرتیو ت  دیبرداشتم شلوارسف  رهی ت یمانتو جلوباز بلند طوس هیمربوطه  یوبعدانجام کارا

 دمیبه لبم کش یرژ صورت  هیوسط موهام انداختم   یکردم شال طوس

 برداشتمو ازاتاق خارج شدم   نمویماش  چیسو ویگوش

 طرف اتاق سهراب رفتم به

 واردشدم  درزدم

 رم یدارم م گهیسالم من د-

 برودخترم -

 دادم وازاتاق خارج شدم  سرتکون

 دم یرس مارستانیساعت به ب میبعدن  رونی زدم ب ازخونه

 شدم  مارستانیپارک کردم واردب نویماش

 نجاست یا  یف یکرده بود نگاه کردم رهام شر شی که خودشو غرق درارا یرفتم به دختر رشیطرف پذ به

 انداخت ولب زد  ینگاه کوتاه بهم

 لحظه  هی-

 گفت  قهیبعدازچنددق

 ست یبله اماحالشون اصال خوب ن-

 چرا  -

 کردن یخودکش شونیا-
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 االن کجاست -

 سمت راست 233 اتاق

 ممنون -

 کردم  داشیکه گفته بود رفتم بالخره پ یطرف اتاق به

 رهام تواون وضع شوکه نگاش کردم  دنیوارد  اتاق شدم باد دمویچندضربه به درکوب  اروم

 رهام باشه   نیا شدینم  باورم

 روح نگام کرد  یب  یلیگردنش کبود شده بود خ زد ی م یاهی به س رنگش

 نجا یا یاومد یتو واسه چ-

 شده  یشکل  نیچراا

 تپل اومد داخل بالبخند لب زد  رمردیپ ه یدراتاق بازشدو  هویکه  کردمینگاش م   بابهت

 سالم رهام جان امروزحالت چطوره -

 من نگاه کردوگفت  به

   یکن ی م تیبه خونوادت بگم که چقدر اذ دیبرات مهمون اومده پسر خودتوجمع وجورکن با-

 نگاه کردمو لب زدم  بهش

 نییشما   ددکتررهامیببخش

 بله-

 باهاتون صحبت کنم  تونمیم-

 ش کنم  نهیدمعایبه من فرصت بد دیچندلحظه با هیحتما فقط -

 منتظرم رونی باشه من ب-
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 رون ی زدم ب ازاتاق

 رب اومد بهش نگاه کردم که اشاره کرددنبالش برم  هیبعدحدود

 به اتاقش  میدیرس میچندتااتاقوردکرد نکهیحرکت کردم بعدا دنبالش

 خودش واردشد منم پشت سرش   اول

 نشستم ومنتظربه دهنش زل زدم که بالخره دهن واکرد  زشیبه م  یصندل  نیتر رونزدزک

 دیباهاش دار یشماچه نسبت-

 براش افتاده  یدکترچه اتفاق  یبهم نداره اقا یحس  چیمن دوسش دارم اما خب اون ه-

 ش یقلب  یماری ب نطور یکه کرده وهم ی بخاطرخودکش هینجابستریرهام دوماه که ا-

 کرده یخودکش   یباچ-

 بود کارش تموم بود دهیرس رتردوستشید قهیدق هیخودشودارزده اگه -

 رفت   نفسم

که براش   یزده باسرنگ  یهم چندباردست به خودکش مارستانیتوب  یاون حت  ستی اصال حالش خوب ن-
  یلیکرده وتوسطل کنارتخت انداخته امپول هوا زده اماخب انگارخداخ قیهمکارتزر یتیامپول تقو

  شیپ ینطوریبراش بکن اگه هم  یفکر هیدخترم  میونجاتش داد میدیدوسش داشت که مازود فهم
 باشن   شترمراقبشیها تااونجا ب  یروان شگاهیاسا میکن یبره قطعا منتقلش م 

 نمی بب شویپرونده پزشک شهیم-

 بله حتما  -

 ببرم   شوی پرونده پزشک خوامیم-

 د ینسخه ازش وبهم بد هی لطفا

 باشه  -
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 وبهم داد  یساعت پرونده پزشک مین  دبعدازحدو

 دکتر   یممنون اقا-

 فقط نجاتش بده  -

 کنمیموم یچشم تمام سع-

 ی موفق باش -

 ی مرس-

 حرکت کردم   مارستانیب  یخارج شدم وبه طرف درب خروج ازاتاق

 شدم   نمی خارج شدمو وارد ماش  مارستانیازب باسرعت

واردخونه شدم   دمییطرف خونه دو  نوبازکردمبهی به خونه درماش دنیطرف خونه حرکت کردم بارس به
 به طرف اتاق سهراب حرکت کردم بدون درزدن وارداتاق شدم  یکردم اروم باشم باارامش ساختگ یسع

 لبخندزدوگفت  دنمیباد سهراب

 چخبرا یسالم خوش اومد-

 زدمو لب زدم  یخوشحال   لبخند

   ی_اول مژدگان

 حاال بگو   دمیم یبخوا ی_هرچ

 ی ری بم خوادیگفتم فقط دلم م تودلم

 گفتم  لبخندزدمو

 م یکردی که فکرم هیزی_رهام داغون ترازاون چ

 _چطورمگه 



 انتها   ی عشق ب 

375 
 

  دهیونجاتش م رسهی سرم نیشاه قشیکه از قضا رف زنهیخودشودارم  کنهیم یخودکش   شی_دوماه پ
امپول  بار که پرستار براش ه یو دارهیاتفاق بازم رهام دست برنم  نیبعدازا  مارستانیبرتش ب یوم

زنه که اگه  یاندازه بااون امپول هوابه رگش م یوسرنگ وتوسطل اشغال کنارتخت م زنهی م یتیتقو
 مرده بود   دنیفهم ینم تاراپرس

 هم داره   یرهام مشکل قلب نایازا جدا

 چشماش ستاره بارون بود  یچهره سهراب نگاه کردم ازخوشحال به

 لبخندزدمو گفتم  منم

  ادیوضع درب نیکنم که ازا یبده ازمن خواست کار یل ی_تازه بادکترش صحبت کردم گفت حالش خ
  یکپ هیهم برات دارم ازپزشکش خواستم  گهیخبرد هیها تازه بابا  یروان مارستانی ب فرستنشی وگرنه م

 از پرونده اشو بهم بده 

   شروع به خوندن کرد عیکه باذوق وشوق سر زگذاشتمیرهامو روم  پرونده

 اضافه شد   شیبه شاد ینجوریکه ا دید ی تو پرونده چ دونمینم

 بهم نگاه کرد وگفت  بالبخند

 باخودش صحبت کنم دی قرار بذاربرامون با هی_بادکترش صحبت کن 

 با پزشکش صحبت کنه   دیاعتمادنداره وخودش با چکسیبه ه دونستمیم

 سرتکون دادم وازاتاق خارج شدم  ی حرف   چیبدون ه پس

 سهراب  یِ مهم و ِسر یال یفا داکردنیشروع کنم پ مویدکاراصل ی اتاق خودم شدم حاال با وارد

 جواب دادم   عی زنگ خورد سر میگوش هویکه   کردمیموضوع فکر م  نیبه ا داشتم

فقط   میکن یپدرتون وهک م  یتیامن تیسا میتماس گرفتم بگم مادار نمی_سالم سوگل خانوم من شاه
 میبرخوردکرد یمشکل جد هیبا

 ی _چ
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به   میتونینم میگذاشتن وماتا اثرانگشتشون ونداشته باش لهاشونیاثرانگشت روفا یتیرمزامن شونی_ا
 می داکنیپ یدسترس الیفا

 _خب  

 ه یعال دیاری اثرانگشت و به دست ب یبهانه ا هیبه  دی_شمااگه بتون 

 کنم ی مومی _باشه سع

 ممنون  یل ی_خ

 پووف  رمیاثرانگشتشو بگ یکردم حاال چجور وقطعیگوش

 خسته بودم که تا سرمو روبالشت گذاشتم خوابم برد  اونقدر

 تو  ایلب زدم ب  تیباجد دارشدمیدرب یباصدا

 سهراب لبخندزدم وازجام بلندشدم که کنارم نشست  دنیباد

  نکارویاگه ا یول هیدایخواسته ز دونمیم یوانجام بد گمی که من م ویکار نیا خوامی _سوگل جان ازت م
 کنم یبرات فراهم م یبخوا   یهرچ یانجام بد

 نگاه کردمو لب زدم  بهش

   ی_چ

 ش یو بعدبکش یرهامو به خودت وابسته کن   دی_تو با

 م حبس شد  نهیکه زد توس  یازحرف نفسم

 مردسنگدله نیشدم چقدر سنگدله ا رهی چشماش خ به

 کنم ی _باشه فقط به خاطرطما قبول م

 زد ولب زد  ی قی بوسه عم  مویشونیپ

 _تااخرعمرممنونتم 
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به شکل   ینی زم ب یمرغ سرخ شده با س کمی میوکنار هم نشست میرفت رونیشام ب   یباهم برا لبخندزنون
 سرخ شده برداشتم ومشغول خوردن شدم  پسیچ

 به اتاقم برگشتم  ریشب بخ   هیشام با بعدازخوردن

شال   یمانتوشلوار کرم رنگ دنیازجام بلندشدم و باپوش  قهیدق7:30ه هدفم فکرکردم ساعت ب  تاصبح
پشت چشمام   یخط چشم گربه ا هیو  دمیبه لبام کش  یرژ قهوه ا هیبه تن کردم  یوکفش قهوه ا

  دنیرفتم بارس  مارستانی وازاتاق خارج شدم وبه سرعت ازخونه خارج شدم با سرعت به طرف ب دمیکش
باهاش    روزیرفتم که د  یشدم وبه طرف همون پرستار مارستانی شدم وارد ب ادهیپ عی سر مارستانیببه 

 صحبت کردم 

 کاردارم   یف یبادکتر رهام شر  دی_سالم خسته نباش

 _چندلحظه لطفا 

 دوبرداشت ولب ز یگوش

 چشم چشم یروزی اومدن بله همون خانوم د یفی شر  ی_سالم دکتر اشنااقا

 من نگاه کردولب زد  به

 تواتاقشون هستن  دیی_بفرما

 _ممنون  

لبخندزدوازجاش   دنمیدکتر واردشدم باد دییطرف اتاقش رفتم بعد  چند ضربه اروم به درزدم بابفرما  به
 بلندشد 

 نشست وبالحن مودب سالم کردم  لبخندرولبم

   دی_سالم خسته نباش

 د ینی بش دیی_سالم دخترم ممنون بفرما 

 تربود نشستم  کیازهمه نزد زشیکه به م  یصندل  نی دادمو اول سرتکون
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 ازدست من ساخته س  ی_خب چه کار

شام امشب دعوت   یوازحال وروز رهام باخبرشن من اومدم ازشمابرا  نیشماروبب خوانی _واال پدرمن م
 کنم

 بهم زد وگفت  یلبخند

صحبت   نیچون واقعا رهام به ا امیچشم امشب م  یشلوغه ول مارستانیواقعا سرم توب  نکهی_باا
 داره  اجیاحت

 بهش زدم وادرس وبراش نوشتم یلبخند

 میشب منتظرتون ۷_شب ساعت

 _باشه 

 سربه رهام بزنم  هی دی_اگه اجازه بد

 د یی_بفرما

 _ممنون 

پسربرام   نیلبخند زدم چقدر چهره ا نیشاه دنیخارج شدم وبه طرف اتاق رهام رفتم باد ازاتاق
باشم وارد اتاق   شهیافکاروپس بزنم ومثل هم نیکردم ا یمرداسع هیبود برعکس چهره بق  یخواستن

 برگشت طرفم  عیسر نیشدم که شاه

 _سالم سوگل خانوم  

 الش چطوره _سالم ح

 که داغونه دینی بی_م

 بشه  دیبا شهی_خوب م

 رهام نگاه کردم به طرفش رفتم ودستاشو تودستم گرفتم به
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 ی فهم یم  یباش یقو  دیباش مرد توبا ی_قو

 د یقطره اشک ازچشمش روگونه ش چک  هیحرفم  نیباا

 توگلوش باعث شد بغض کنم بغض

 گفت  یفی ضع یباصدا

 رم یکن بم  یکار هی کنمی _خواهش م

 رودهنش گذاشتم و توگوشش لب زدم  دستمو

 شهی باش مثل هم  یقو شهیدرست م  ی_همه چ

 زدم و ازاتاق خارج شدم  یلبخندزورک 

به طرف اتاق سهراب رفتم اروم   دمیبه خونه رس نکهیخارج شدم و به طرف خونه رفتم هم مارستانیازب
 وواردشدم سهراب بهم نگاه کرد که لب زدم دمیرودرکوب 

   نجایا ادیب۷شامدعوت کردم امشب ساعت  ی_دکتر و برا

 زد وگفت  یبزرگ   لبخند

 حال اون اشغول چطوره   هی_عال

 _داغون

 _بهتر 

 دادم ولب زدم  سرتکون

   رم ی_من م

 _باشه برواستراحت کن 

وارتوخودش    نیالغروافسرده که جن   یخارج شدم وبه طرف اتاق هلنا رفتم وارداتاق که شدم هلنا ازاتاق
 هوابشکنه و اروم اروم اشکام روون شن یجمع شده بود باعث شد بغضم ب
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 گفت  یلرزون یوارد اتاق شده که با صدا  یکس دیانگارفهم 

 یی _سوگل تو

 به طرفش وبغلش کردم  دمییدو

 نوازش کردم ولب زدمو  شمش یمثل ابر یموها

 خودمم  زدلمی _اره عز

 شمی پ یای _چراانقدر کم م

 کردمو لب زدم نوازشش

 کارمهمم  هیری_درگ

 باز چه خبرشده ی_چه کار

 وفته یب  ستیقرارن ی_نترس اتفاق بد

 ترسم ی_سوگل من م

   ی_ازچ

 طوفان توراهه هی گهیبهم م یحس هی_

 تونترس خب  ین قربا هیداره فقط   یقربان  هیطوفان فقط  نی_نترس ا

   یکارکنی چ یخوای_سوگل م

 نرسه  یبی بهت اس دمیبهت قول م ی_نپرس ول 

 من نگران توام ستمی_من نگران خودم ن 

   ییتوعه مهم تو یواسه ازدست دادن ندارم مهم زندگ یزی_نگران من نباش من چ

 ی وفتینکن که به خطرب  یبه خاطرمن کار کنمی _سوگل خواهش م
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 روموهاش   دیچک اشکام

 بابام بهت ظلم کرده   نمیب یم ینجوریا یوقت شهیدلم خون م یدونیم  یازحس من چ  توچه

 که خطرداشته کنمینم ی_نگران نباش هلنا کار

 واسم  باشه

 _سوگل 

 _جانم 

 _دوست دارم 

 منم دوست دارم  زدلمی_منم عز

 ن یبرسونم فقط هم کمکم کن بتونم هلناروبه رهام  ایش نابودشدم خدا هیازگر هیرگریزدز توبغلم

 نکن   هیبسه گر گهی_خب د

 برم   دیبا منم

 _مراقب خودت باش 

 نطور ی_چشم توهم هم

 ستادمیاب سردا ردوشیاتاق هلنا خارج شدم وارداتاق خودم شدم به طرف حموم رفتم و ز  از
چشمام گرم   دمیو روتخت درازکش  دمیموهامو سشوارکش دمیدوش گرفتم لباسامو پوش نکهیبعدازا

 دم یشدوخواب 

شدم   سیاومدم وداخل سرو نییازتخت پا دارشدمیخدمه که واسه نهارصدام کردن ب یباصدا
خط چشم پشت   هیخارج شدم باحوله صورتمو خشک کردم   سیبعدازشستن دست وصورتم، از سرو

جذب    رتش یت هیموهامو بازگذاشتم لباسم  دمیبه لبم کش  یصورت میرژ مال هی می رژ مال دمیچشمم کش
شدم سهراب مثل  یبود بالخند از اتاق خارج شدم وارد سالن غذاخور یمشک ذببا شلوارج یصورت 
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  مهیهم ق یو کم  دمیبرنج کش یبه روش زدمو کناش نشستم کم یاول ازهمه حاضربود لبخند شهیهم
 که سهراب روبه خدمه لب زد می ومشغول خوردن شد

 میدار ژهیمهمون و  یکن  ی_امشب چندنوع غذادرست م

 _چشم

 من نگاه کرد ولب زد به

 درست کنه ی _به نظرت چ

گردو  ارویباماست و خ  ،ی،قورمه سبز چهیپلو وماه  ی_زرشک پلو، کباب گوشت ،فسنجون ،باقال
 دوغ ونوشابه ،یکاهو وماست بوران  ،ساالدیرازیوکشمش،ساالد فصل ،ساال ش

 ی دی_شن

 _بله چشم

 شتم غذابه اتاقم برگ بعدازخوردن

  یوجوراب شلوار یمشک  یرسارافونی کرمبا ز یقرمز قهوه ا ی سارافون چهارخونه مشک هیامشب  یبرا
 یکرم ضدافتاب رنگ پوستم زدم خط چشم گربه ا یقرارگرفتم کم نهیوجلو ا دمیلباسامو پوش یمشک

  یرشکبه گونه هام زدم رژ ز موی کردم رژگونه اجر  یرو تو موژه هام خال  ملیر دم، یپشت چشمام کش 
 شدم   یبالبخند به خودم نگاه کردم عال دمیرو به لبام کش عمیما مات

روموهام زدم    فیدار ظر نینگ  یتل مشک هی ختمی باز دورم ر  دمیروبرداشتم وموهامو کامل اتوکش اتومو
 عطرمحبوبمو برداشتم و باهاش دوش گرفتم  

 رب به هفت بود  ه یساعت نگاه کردم  به

 دم یخارج شدم که سهراب ود ازاتاق

 ی_اماده ا

 _بله مثل شما 
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اف   یصدا قهی دق ستی بعداز ب میاماده بود کنارهم نشست  یهمه چ میرفت  همانی به طرف سالن م  باهم
 ازخدمه دروباز کرد  یکی اف بلندشد و

 اومدن یاطلس ی_سهراب خان اقا

 م یندشدسرتکون داد که بااومدن پزشک رهام به نشونه ادب ازجامون بل سهراب

 زدم  لب

 ن یخوش اومد یل ی_سالم دکتر خ

 بهم نگاه کردولب زد بالبخند

 ممنون  یل ی_سالم خ

 طرف سهراب رفت وباهاش دست داد به

 دستمو درازکردم وباهاش دست دادم  ستادیمن ا یِ جلو

 کنارهم نشستن یو اطلس  سهراب

 روبه روشون نشستم که سهراب گفت  منم

 اشربت ی،یقهوه ،چا یدار لی م یجان چ ی_ اطلس

 زدوگفت  ییبای لبخند ز یاطلس

 زحمت   ی_قهوه ب

 بود لب زد  ستادهی که کنارش ا یلبخند زدوروبه خدمه ا سهراب

 ار ی تاقهوه ب۳_

 _چشم

فنجون قهوه هااومد اول ازهمه به طرف سهراب گرفت سهراب   یحاو ین یخدمه باس قهیدق بعدازپنج
 راخرمن ود یسرتکون داد وفنجونشوبرداشت بعدهم اطلس 
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به طعم  توجهیمثل زهر کاممو تلخ کردب  میازش روخوردم درست مثل زندگ  یقهوه *" کم  فنجون
 دم یازاردهنده ش همه شرو سرکش

 سهراب لب زد  که

 جان چندتاسوال دارم ی_اطلس

   دیی_بفرما

 حالش چطوره   یفی _رهام شر

 زد  دولبی کش یق یاه عم یاطلس

کرده خودشو   یدوماه گذشته هم خودکش یکرده وط ی بار سکته قلب هی ستی _رهام حالش خوب ن 
انجام دادن  اتییکه براش تزر ی باسرنگ مارستانیبعدشم داخل ب مردیدارزده اگه دوستش نبود م

 داغونه  شی حال روح مردیم شدنی امپول هوا به رگش زده اگه همکارامتوجه نم

 دادیولوم  یکرد لبخندنزنه اما برق چشم هاش همه چ یسع سهراب

 _واقعا متاسفم  

   ادی سرش ب ییبال دینذار  دیبهش کمک کن کنمی _خواهش م

 م یدیانجام م میکه بتون ی_منو دخترم هرکار

کنارهم  یسهراب و اطلس  میرفت ی به طرف سالن غذاخور یصرف شام ماروصداکردن همگ یبرا خدمه
ومشغول خوردن شدم سهراب    دمیخودم کباب کش یبرا   ینشستم کمنشستن من هم روبه روشون 

 میبعدازخوردن غذا دوباره به سالن مهمان برگشت دنیخودشون  فسنجون کش  یهم برا یواطلس

 ؟؟ ی_اقا

 _سهراب  

 د یکمکش کن کنمی_سهراب خان خواهش م

 که کاراشو انجام بده  فرستمی ازفردا دخترمو م کنمی م موی _باشه سع
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 ممنونم  یل ی_خ

 خواهش وتشکر رفت   یشب کنارمون موند وبعد باکل۱۲تاساعت  یاطلس

 سهراب بهم نگاه کرو گفت   بارفتنش

 ه ی_برنامه ت چ

 کنارش نشستم  میزدم وبه اتاقش اشاره کردم هردووارد اتاقش شد یق یعم  لبخند

 نشستمو لب زدم کنارش

خونه ش ازاونجا کارم    میبر یرهامو م نیباشاه  کنمیم  صیو ترخ و ورهام یاطلس  شی پ رمی_فردا م
 شهیشروع م

 _خوبه  

 از اتاقش خارج شدم ریزدمو باشب بخ یلبخند

بلندشدم و به   دادیونشون م8:30ساعت که دنیباد دم یاتاقم برگشتم ومثل ارشب تاصبح نخواب  به
وشال   د یسف  دباشلواریسف شرتیوت  یمانتو طوس هیمربوطه  یرفتم بعدازانجام کارا سی طرف سرو

 مارستانیبرق لب به لبم زدمو ازخونه خارج شدم باسرعت به سمت ب هی دم یبرداشتم پوش دیسف
 گفت   عی سر دنمیشدم به طرف همون پرستار رفتم باد  مارستانی واردب دمیرب رس هیبعد  محرکت کرد

 _دکترمنتظرتونه

 لبخندزد و  گفت  دنمیووارد شدم باد دمیرفتم به درکوب یدادم و به طرف اتاق اطلس  سرتکون

  یخوش اومد یل ی_سالم خ

 _سالم ممنون  

 شش یپ یبر  یتونی_م

 ی _مرس
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 دنمیکنارش بودباد نیشاه شهیخارج شدمو به طرف اتاق رهام رفتم وارداتاق که شدم مثل هم ازاتاق
 گفت  عیسر

 ن ی_سالم خوب 

 سرتکون دادم ولب زدم  فقط

 خونه مشیبری وانجام بده م صشیترخ  ی_کارا

 _باشه 

 خارج شد به طرف رهام رفتم ولب زدم  ازاتاق

 کنمی_فقط اجازه بده کنارت باشم خواهش م 

وتو  یکی سهراب  دونستمی خوب م  دیروگونم چک   یشیبااخم نگام کرد که قطره اشک نما رهام
 جمع باشه    یلیخ دحواسمیپس با گمیم یکچ  کنمی کارمی تابفهمه چ رکردهی اج مارستانیب

 دادم ادامه

 بفهم که من دوست دارم   کنمی _رهام خواهش م

 کنه  ینقش باز دیبا دونستینگاه کرد انگاراونم م بهم

   نمتیبب   خوامینم رونیبروب   یرومخم یل ی_خ

 حرفش مثال شروع کردم به التماس  نیباا

 دوست دارم فقط بزار کنارت باشم گمینم گهیباشه باشه غلط کردم د کنمی_رهام توروخدا خواهش م

 وارداتاق شد  نینگفت لبخند زدم که شاه یزینگام کروچ  بااخم

  صش یازترخ  نمی_خب ا

   امیتاب  ستای وا مارستانی داخل ب ارمیم نی ماش رم ی_من م
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داخل که   دمییپارک کردم دو مارستانیب  یخروج یو حرکت دادمو جلو نیماش رونی ب  دمییدو عیسر
 دست دمید

 ازدستاشو من گرفتم که محکم پسم زد  یک یرفتم کنارشون  عیسر دمید نی رهام وتودست شاه 

 کرده نگاش کردم که  گفت  بغض

 _حدخودتو بدون 

  نمیشد وشاه نیسوارماش  اطی بااحت  میخارج شد مارستانیازب  ستادمیدادم وفقط کنارش ا سرتکون
 خارج شدم ولب زدم  مارستانی ازمحوطه ب عیکنارش نشست منم سر 

 _خب ادرس وبگو 

 به خونه ش  میدیساعت رس میادرسو گفت و من به طرف خونه رهام رفتم بعدازن نیشاه

 دوارم ی کنن ام ینجازندگ یقراره هلناورهام ا یعنیلبخندرولبم نشست  هیکه معلوم چه کاخ رونی ازب

شه  ادهیپ نی به رهام کمک کرد ازماش نیوپارک کردم شاه ن یکردم افکارمو پس بزنم ماش یسع
 ادیغم م یبو  نجایازهم میدرخونه اروباز کردوارد شد

 باهاشون واردخونه شدم چقدر سوت وکوره همراه

 یهع

 ازاتاقابرد  یکیرهامو به طرف   نیشاه

 یهمه چ  نجاکهیوبازکردم خب ا  خچالیرکردم به خودم مسلط باشم به طرف اشپزخونه رفتم د یسع
 هست مانتومودراوردم 

دراوردم  خچالیاز چهیبسته ماه هی چهیبخوره مثل ماه یزمقویچ هی دی درست کنم با یحاالچ
کوچولو   ازیپ هیاروداخل قابلمه گذاشتم  ورواجاق گذاشتم درشو گذاشتم  چهیتوقابلمه پراب کردم وماه

نمک   بر هیپوست کندم و انداختم تو قابلمه فلفل دلمه هم حلقه حلقه کردم وتوقابلمه گذاشتم بعداز
 زدم ودراخر رب اضاف کردم در قابلمه ارو گذاشتم تابپزه   نیدارچ ی وفلفل وکم
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 پاک کردم ودم گذاشتم برنج

 نهیبراش سوپ درست کنم اره هم  دینخوره با چهیماه دیخب شا یچقدر خسته شدم ول  هوووف

رواجاق گذاشتم  ختمیبسته مرغ  توقابلمه انداختم واب ر هیسوپ واماده کردم  یمواد الزم برا عیسر
خورد کردم    ینی رو نگ  جیزدم ومرغ کامالپخت هو نیبه  مرغ  نمک وزردچوبه وفلفل ودارچ هنکیبعدازا

  ازوقارچی وپ جیبرداشتم اول هو  خچالیسوپ هم از یقارچ هم خورد کردم سبز  نطوری هم  ازهمیپ
رواضافه کردم چندتا قاشق رب هم اضافه کردم ودرشو   یبعد جو رواضافه کردم ودراخر سبز ختمیور

 اه  شهیحاال خوبه همه ش نما ششیدرحال هالک شدن بودم ا یاز خستگگذاشتم 

بود خاموش   دهیکامال پخته بود برنج روهم که دم کش چهیماه قهیدق۴۵خب الزمه بعدحدودا یول
 کردم 

 هم اماده بود  سوپ

با دوغ   چهی ظرف ماه  هیبشقاب برنج و هی ختمیکاسه سوپ ر هی عیبود سر۲:۳۰ساعت نگاه کردم    به
  کردمیرهام وبغل گرفته بود حس م  نیکنارش به طرف اتاق رهام رفتم ودرزدم وارداتاق شدم شاه

 واقعا حالش بدبود  کردبلکهی نم ی رهام نقش باز  ستیواقعا حال رهام خوب ن 

 لبخندزدوگفت  دنمیباد نیشاه

 _رهام نهارتم اماده شد 

 دادم ورومبل تک نفره نشستم  ن یغذاروبه شاه ینیس

 لب زد  نیشاه

 چه یماه ا ی سوپ  یخوریم ی_چ

 گفت  نینگاه کرد که شاه چهیسوپ وبرداشت وتانصفه خورد به ظرف ماه ظرف

 براش  دهیزحمت کش  یلیبخورخ  نمیازا کمی_

   دیبرداشت وبابرنج مشغول شد چندتاقاشق خورد وازخوردن دست کش چهیازماه  یحرف کم نیباا
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 دوغ خورد لبخندزدم و لب زدم  یکم

 _نوش جونت 

 غذاروبرداشتم وازاتاق خارج شدم  ظرف

غذام خوش   میومشغول شد دمیهردومون غذاکش یوارداشپزخونه شد برا  ن یشاه  قهیبعدازچنددق
 طعم شده بود 

 گذاشتم وبه طرف اتاق رهام رفتم  نیفارو توماشتشکر کرد ظر ن ی غذا شاه بعدخوردن

  ستیرهام که ماربرو رولبش بود اخم کردم واسه قلبش خوب ن  دنیدرزدن واردشدم باد بدون
 سم بود  گاربراشیواقعا سکته کرده بود وس دمیکه فهم ییازاونجا

ت توهم  اخمام ازدردوحشتناکش رف  چوندیگرفتم که دستم وپ گاروازدستشیبه طرفش رفتم وس  یعصب
 که بالخره ول کرد  

 ست ی که بهت مربوط ن  ینکن توکار یفوضول گهی_د

 ازخونه خارج شدم   یحرف   چیاز اتاق خارج شدم و بدون ه اخمو

 به خونه برگشتم نیباماش 

 لب زد وانیوارد خونه شدم خدمتکارمخصوص سهراب ک کنهیهم

 _خانوم سهراب خان منتظرتونن 

 تکون دادم وبدون درزدن وارداتاق شدم  سرمو

 بااخم و لبخندنگام کرد   دنمیباد

 _سوگل چخبر 

کردم دلشو به  یخونه ش براش غذادرست کردم وسع  مشیبرد ن یشاه قشی_مرخصش کردم بارف
 سرسخته  یل یخ  یول  ارمی دست ب
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 بکن تااعتمادکنه  یتون یم یهرکار  کنهی _اره زود اعتمادنم

 کنم ی م موی_سع

برم بوشهردوروزه به کارت ادامه  یقراردادکار هی یمن قراره امشب برا یراست ی_خب فکرکنم خسته ا 
 شب پروازدارم   گردمیبرم   یول ییجا رمیبود االن م میبده باهم درتماس خواه

 استراحت کنم  رمی _باشه پس فعال من م

 _برو 

 خارج شدم   ازاتاق

لباسامو تن کردم    یدوش حساب هیعداز شدم ب سی خودم شدم وبدون مکث واردسرو  وارداتاق
 وازحموم خارج شدم موهامو باحوله خشک کردم که دراتاقم بازشد  

 رم ی _سوگل من دارم م

 الزمش دارم  دیرهامو کجاگذاشت  ی_باشه فقط پرونده پزشک

 _تو اتاقمه بروبردار 

 _ممنون 

 وانیش رفتم که کازرفتنش مطمئن شدم به طرف اتاق نکهیدادو ازاتاق خارج شد بعدازا سرتکون
 جلومو گرفت 

 _کجا  

 کردم  باپوزخندنگاش

 ی ازم سوال کن یستی ن ی_درحد

 وارداتاقشون نشن چکسی _سهراب خان گفتن ه

 _من به خودشون گفتم زنگ بزن بپرس 
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 شماره سهراب وگرفت بعدازچندتابوق برداشت  عیسر

 _بله

 انهیاجازه بدم  کارکنمیوارد اتاقتون بشن چ خوانی دخترتون م سی _رئ

 نداشته باش  ی_خودم بهش گفتم بره تواتاقم کار

 _چشم

 کرد وکنارفت  وقطعیگوش

 ازکنارش گذشتم ووارد اتاق شدم  یعصب

پرونده   نی تمام ا ادمهیپرونده هست   نیبرداشتم اثرانگشتش روا زشیرهامو از داخل کشو م  پرونده
پرونده اروبرداشتم وازاتاق خارج شدم   عی بادستاش لمس کرد وخوند بالبخندسر  یکی  یکی اروبادقت 

 ردشدم ولب زدم   وانیازبغل ک

 بمونه  ادتی که حرفام  یانیدرجر یکشی نفس نم گهیلحظه د هیمن اگه بخوام  وفتی_بامن درن

 زگذاشتمی کاور گذاشتم وروم هیازش فاصله گرفتم وبه اتاقم برگشتم پرونده ارو داخل  باپوزخند
 وبه خواب رفتم  دمیروتخت درازکش عی سر یازخستگ

 دمش یناباور چشماموبازکردم که کنارم د دارشدمیسهراب ب یباصدا

 متعجبم لبخندزدودستمو گرفت  یچشما دنیباد

 س   گهیساعت د کیکنم پروازم  ی_اومدم ازت خداحافظ 

 زدم  ینشستم ولبخند مصنوع روتخت

 وراههت یخوب  یکه اتفاقا دیوسالم برگرد دی _مراقب خودتون باش 

 نمی خودم بب یتاروزمرگ رهام وباچشما  گردمی_حتما سالم بدم

 رم یمن م گهید خب
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 به سالمت   دی_بر

 بهش زدم  یبلندشدوبالبخنداز اتاقم خارج شد پوزخند ازجاش

 اشغال پست  یتمام اعمال زشتت  برس یبه ججزا دوارمیسهراب ام خورهیازت بهم م حالم

غذابرام گرم کنن   یشدم به خدمه دستوردادم کمکردم ظاهرمو حفظ کنم ازاتاق خارج   یسع
به   ۷بعدازخوردن عدس پلو خوشمزه به اتاقم برگشتم تاخود صبح به نقشم فکرکردم صبح ساعت

دکمه اف اف    دمیساعت رس م یهمراه پرونده  ازخونه خارج شدم به طرف خونه رهام رفتم بعدازن
 دنیبازشد وارد عمارت بزرگ رهام شدم وبه سرعت واردخونه شدم باد هیعدازچندثانوفشردم که در ب

 به طرفش رفتم ولب زدم  تفاوتیب  نیشاه

 _سالم حال رهام چطوره

 ست ی_خوب ن

 بشه  دیبا شهی_خوب م

 اروبه طرفش گرفتم  پرونده

   یخواستیکه م یزیهمون چ نمی_ا

 برق زدوگفت  چشماش

 _ممنون  

  خچالیدر دیدم کش یچا قهیسازروبه برق زدم بعدازچنددق یچادادم و وارداشپزخونه شدم  سرتکون
ظرف خامه   ختمی کردم داخل ظرف ر مرودرستیتاتخم مرغ برداشتم  وباکره ن ۴وبازکردم و 

نون تازه   ،ی چا یر،فنجون ی ش یوانی اب پرتقال،ل  وانیل هی،  ،حلوا،گردو،شکریا رخامهی ،عسل،مربا،کره ،پن
 ینفس کالفه ا  نیشاه دنیرج شدم وارد اتاق رهام شدم بادوازاشپزخونه خا  دمیچ ین یروس سنگگ

 مگه نگفت دنبال اثرانگشت سهرابه پس چرانرفته اههههه  دمیکش

 باشم  الیخ یکردم ب یسع

 کردمو لب زدم  کردنگاهیگذاشتم وبه رهام اخمو که بااخم نگام م زکنارتختیصبحانه ارو روم   ظرف
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 برات صبحونه اماده کردم بخور   ررهام ی _ سالم صبح بخ

 لب زد  بااخم

 نجا یا یای _چراهرروز م

 نگاه کردم ولب زدم  بهش

نپرس چون  یچی ه یومدیباخودت کنارن ی،تاوقتینی بی جزخودت م یزی_مگه برات مهمه ؟مگه توچ
 دم یجوابتونم 

  نیکه تو خونه دورب دونستمیخوب م کنهیکنترل م نجورویسهراب ا  دونستمیخارج شدم خوب م ازاتاق
 باشه دخترخودشم یمن زرنگ ترازاونم هرچ یکارگذاشته هه ول

درست کردم بعداز دم   اپلوینهار لوب  یشدم برا یو وارداشپزخونه شدم مشغول اشپز پوزخندزدم
درحال مردن بودم تاحاال انقدرکارنکرده بودم   یدرست کردم ازخستگ هیشام الو ی پلو، برا ایگذاشت لوب 

 پووف  

کردم به اشپزخونه برگشتم برنج کامال  زی کامل خونه اروتم نکهیخونه شدم بعدازا زکردنیتم مشغول
 پخته بود اماده

 رب به سه هیساعت نگاه کرد  به

 دم یگذشت که نفهم  یگردشد ک  چشمام

  ینیوپارچ دوغ کنارش باس وانیل هی دمیکش اپلویظرف لوب هی ختمیر  اری ظرف ماست وخ هی عیسر
 غذا وارداتاق شدم که رهام اخمترازقبل نگام کرد لبخندزدم وگفتم یحاو

 اخمو خان  ی_خوب 

 نگفت   یزیچ

 گذاشتم وازاتاق خارج شدم  غذاشوجلوش

 هانشست   یاز صندل  یکی هم به دنبالم اومد رو نیشاه
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 نده اروبرداشت ورفت منم نشستم بعدازخوردن غذاتشکر کرد پرو دمویغذاکش

 باشم یکردم عاد یسع یبودحرصم گرفت ول  شترغذاشونخوردهی اتاق رهام برگشتم ب به

 گذاشتم به اتاقش برگشتم وکنارش نشستم  نیظرفو به اشپزخونه بردم و توماش  الی خیب

 ن یهم یست یفقط کمکت کنم روپات وا خوامی _رهام م

 بهم اعتماد کن  کنمی م خواهش

 رمی م میاضاف یبازم حس کرد یمدت هیبعداز اگه

 سکوت کرد که لب زدم  فقط

 بزنم البته بااجازت  انوی پ کمیبرات  خوامی_م

 گوشه اتاقش رفتم وشروع کردم به نواختن  انویطرف پ به

 رو شروع کردم به نواختن  گانهیمحسن  اهنگ

 بسته لب زدم یوچشما وبابغض

 که تورو   کاش

 ره یازم نگ سرنوشت

  رهی بم دلم قبل رفتنت  ترسهیم

 تورو   ارنیم  ادمیخاطره هات  اگه

 ازتوخاطره هام نرو الاقل

 زنهیمثه من واسه توقلب شکسته ش م یک

 واسه تو مثل منه یک اخه

 دل من فقط به بودنت خوشه  بمون
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 کشهی فکررفتنت م منو

 تو   یهام تباه ب  لحظه

 تونمیتونم   یب اهی س میزندگ

 اوردم یخودم ن یبه رو یزدول شی قلبمو ات ی مردونه ا هیگر یادامه بدم که صدا خواستم

 دادم  ادامه

 که تورو  کاش

 ره یازم نگ سرنوشت

 گفت  یلرزون یباصدا

 تورو  ارنی م ادمیاگه خاطره هات  رهیدلم بعدرفتنت بم  ترسهی_م

 ازتوخاطره هام نرو  الاقل

 وارد اتاق شد  نی هق هردومون اتاق وپرکرده بود که شاه هق

 شدهی_چ

 خودم مسلط شدم ولب زدم   به عیسر

 رم یم گهیمن د یچ ی_ه

 _باشه 

 _خدافظ 

حرکت کردم   یادی شدم باسرعت ز نیبه سرعت خارج شدم ازخونه خارج شدم و سوارماش ازاتاق
  خواستیبه اتاقم رفتم دلم م  یحرف چیواردخونه شدم بدون ه دمیباالخره رس قهیوبعدازچنددق

 بود هلناورهام کنارهم باشن نه دورازهم  نیماجراتموم بشه ارزوم ا نیزودترا

 دد یبا دبشهیبا
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 کرد ی موضوعات فکرکردم دردم  نیازبس به ا سرم

 روتخت پرت کردم وچشمام رو بستم  خودمو

 سرعت چشمام گرم خواب شد  به

 روبرداشتم میچشم بازکردم وگوش میگوش  یباصدا

 دورگه ازخواب جواب دادم یباصدا

 _بله

 ن ی_سالم منم شاه

 _بگو  

 م یداکنیپ یدسترس میپدرتون تونست  ی_بالخره به مدارک وقراردادها

 بشه  نکارتمومیدای_خوبه هرچه زودتربا

 _انشاال

 _رهام چطوره  

 _خوبه 

 _باشه فعال 

 ساعته گرفتم میدوش ن  هیوقطع کردم به طرف حموم رفتم و یگوش

 

 

................. 

 گذشت ی ماجرام نیازا چهارماه
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اونقدر از سهراب مدرک جمع کرده بودن که  رفتی م شیطبق نقشه پ  خواستمیهمونجورکه م  یچ همه
 بود    یاعدامش حتم

 نطوربود یرهام وابسته من شده وعاشقمه البته درظاهرم هم کردی اون احمق فکرم یول

 نشست  پوزخندرولبم

 نطورفکرکنهیبذارهم

 دست از فکرکردن برداشتم  بااومدنش

 دخترم  یوب _خ

 رهام وابسته شده حاال وقت انتقام بابا  می_عال

 م یدست به کارش دیبا

 _خب 

 میکن یم  زشی وسوپرا  نجایا میکن ی_امشب دعوتش م

 الزمه انجام بده ی_هرکار

 _باشه 

 بوق برداشت   نیسرعت به اتاقم برگشتم و بارهام تماس گرفتم بعداول به

 _جانم سوگل 

 رهامم  ی_خوب 

 _خوبم عشقم 

 شام  یخونه ما برا یوت_امشب دع

 _چشم
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 نمت ی بی_م

 ی اعلی_

  یهمه چ شهیتموم م یرولبم نشست پس امشب همه چ یازته دل لبخند

بابرخورد اب سرد به  ستادمیا ردوشیازروتختم بلندشدم به طرف حموم رفتم اب سردوبازکردم وز عیسر
 ساعت ازحموم خارج شدم   میکم کم عادت کردم بعدحدود ن  یلحظه نفسم رفت ول  هیتنم 

 هیکوتاه قرمزم روبرداشتم  یها رهن ی ازپ یکی ستادمیوجلو کمدم ا دمیپوش یوشلوار کرم رنگ  کیتون
 بود وساده ساده بود روانتخاب کردم   یمچ  ناشیکه است یقیقا قهیلباس قرمز 

 وارداتاق شد قهیزنگ زدم بعدپنج دق شگرمیارا به

 نم خانوم _جا

 کن   تیالی_موهامو ها

 شروع کنم  یروصندل  دینی_چشم بش

 نشستم که شروع کرد بعد دوساعت گفت  یروصندل

 د یسرتون وبشور دی_بر

ربه گرفتم واز حموم خارج شدم باحوله خودمو خشک   هیدوش  هیدادم و وارد حموم شدم  سرتکون
 نشستم ولب زدم  یروصندل  دمیقرمزم وپوش راهنیکردم و پ 

 ز ی قشنگ روصورتم انجام بده موهامم صاف کن وبر شیارا هی_

 _چشم

 سه ساعت ورب بالخره اماده شدم   بعد

 بلندشدم    ازجام

  خواستمی که م یهمونجور
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 رژقرمزم توچشم بود   یزیشترازهرچیب صورتم  شیصاف صاف بود وارا موهام

 _خوشتون اومد 

 _خوبه 

 خارج شدم وبه طرف اتاق هلنا رفتم   ازاتاق

 همونجورکه گفتم  دمیهلنارو د باورودم

براش انجام دادن به طرفش رفتم وکنارش   یمحشر ش یتنش کرده بودن وارا یبلند یگلبه لباس 
 نشستم

 یی _سوگل تو

 زدلمی _اره عز

 وفتهیب  یخاص_امشب قراره اتفاق 

 خوب یل یخ ی_اره اتفاقا

 ی _چه اتفاق

 ی فهمی_خودت م 

 وگفتم لبخندزدم

 رم ی_فعال من م

 خارج شدم وبه طرف اتاق سهراب رفتم درزدم و واردشدم  ازاتاق

 چشماش برق زد دنمیباد

 ی_به به چه خوشگل شد 

 خوشحالم    یلی_بابا خ 
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 شتر ی_من ب

 شهیتموم م ی_امشب همه چ

 _اره

 ازخدمه گفت   یکیکه  میازاتاق خارج شد لبخندزنون

 اقارهام اومدن  سی _رئ

 سالن مهمان ها   یکرد شونیی_راهنما

 _بله منتظرشمان 

 که رهام منتظره  می_خوبه، دخترم بر

 م ی_بر

 رهام که مثل قبل شده بود لبخندزدم وبه طرفش رفتم   دنیباد میبه طرف سالن رفت  باهم

 وگفت   زد یلبخندجذاب دنمیباد اونم

 عشقم  ی_خوب 

 ی _خوبم توخوب 

 وخوب نباشم   یتوباش شهی_مگه م

 که رهام روبه سهراب گفت  میکردم وکنارهم نشست بالبخندنگاش

من واقعا بدون سوگل  دیبکنم که شمااون اتفاق وفراموش کن یبگم حاضرم هرکار خوامی_من امشب م
 انجام بدم   دیشمابگ یکنم حاضرم هرکار یزندگ تونمینم

 کنم ی فکرم_دربارش 

 رهام   میدار زیسوپرا هیبرات  خب
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 به حالت سوال نگاهم کردکه لبخند زدم  رهام

 زدم  ولب

  ی_رهام توواقعا منو دوس دار

 ی _توشک دار

 ی_تاچه حددوسش دار

 _اونقدر که  

 یکن ی کارمی دادم چ یبوده وتوروباز ینابازیهمه ا  ی_اونقدرکه اگه بفهم 

 بهت زده نگاهم کردکه ادامه دادم  رهام

 نه یکردی فکرنم هی_چ

 سوگل  ستی ن یقشنگ ی_شوخ 

 بود  یتمام اون اتفاقا الک  کنمی نم یمن باهات شوخ  ی_ول

 ی باربشکن  نیسوم یش نقشه بود تا برا همه

 _لعنت بهت سوگل 

 لعنت 

 وگفت   ستادیطرفم که سهراب جلوش ا ادیب  خواست

 ارم دی_بهت گفته بودم دست ازسرت برنم

 روزانوهاش افتاد وازته دل زجه زد  رهام

 چرا من  ای_خدا
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من بارها توروکشتم اما نه باطناب دار بلکه   یتواونوازم گرفت یکه توبابرادرم کرد هیهاتاوان  کار نی_ا
 مرگت   یبرا  ریت  نیاخر نمیا یکه دوسشون داشت ییباکسا

 ی ایبه خودت ب  یبتون گهیفکرنکنم د رهام

 رفت   یحرف چیاشک به من و سهراب نگاه کرد وبدون ه سی با صورت خ رهام

 سهراب با عشق بغلم کرد و لب زد  بارفتنش

 ی_سوگل تومنو به ارزوم رسوند

 ازخدمه  باعث شد شونه هام بپره   یک ی  غی ج یحرفشو ادامه بده که صدا خواست

  یازچه قراره ول  هیقض  دمیهمف شتربودیمردکه ازسهراب سنش ب هیوچندتا مرد مسلح و  نیشاه دنیباد
 بازم حفظ ظاهرکردم 

 لب بازکرد  سهراب

 خبره نجاچهی_ا

 که ازسهراب بزرگتر بود لب زد  یمرد همون

  یری _سهراب ام

 گفت  یعاد سهراب

   دیکارداری_خودم هستم توخونه من چ

 د ی_شما به خاطر قاچاق اسلحه بازداشت

 د یاما بازم با جسارت پرس  دمیسهراب ود یوضوح لرزش دستا  به

   دیادعا  دار نیا یهم برا ی_مدرک

 با پوزخندنگاش کرد وگفت  مرد

  شهیبدون مدرک واردعمل م ی_به نظرتون اداره اگاه
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 حکم بازداشت و بهش نشون بده   نیشاه

   سی_چشم رئ

   امیحس درب  نیکردم ازا یتواون لحظه حس ارامش کردم سع  هویکنارم   نی شاه بااومدن

حکم بازداشت وبه طرف سهراب گرفت سهراب با دقت مشغوا خوندن حکم شده بعد   نیشاه
 چندلحظه باپوزخند سربلندکرد ولب زد 

 بهتون کمک کرد  ی_ک

 بگه که جسورلب زدم  یخواست چبز سی رئ

 _من

 نگاهم کردبالبخند لب زدم ی بابهت وناباور سهراب

 ی ازدخترت رودست بخور یانتظارنداشت هی_چ

 یکارکردی _توچ

اروم وباعشق کنار پدرومادرم وازم   یزندگ   هیفرصت  یتومادرم وازم گرفت  یکه توبامامانم کرد یار_ک
 خودت    نیمنم ازت انتقام گرفتم ع یکرد لیاشغال تبد هیومن وبه  یگرفت

 همه راحتن   ینداره تواگه نباش  دهیبودن توفا زنده

 گفت  باداد

*** 

 زدم ولب زدم   پوزخند

 ی اگه من اشغال توباعثش یتوباعثش فمی _القاب خودت وبه من نسبت نده اگه من کث

 ی فهمی قبل من خودتو سرزنش کن م پس

 کشمت یم
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 _من وازمرگ نترسون 

 دراورد وبه طرفم گرفت  دیکلت سف  هی بشیبه حرفم ادامه بدم که ازج  خواستم

 داد زد  رهام

 کارخودتو سخت ترنکن  نی_بذارش زم

 ونفرتش لب زد باتمام خشم سهراب

 _توخفه شو اشغال 

 ارو به طرفم گرفت  اسلحه

 وبا لبخند لب زدم دونستمی سهراب م میتصم دونستمیداستان م نینگاهش کردم من اخر ا فقط

 اون ماشه ارو فشاربده  یهست ی _منتظرچ

 گرفت وگفت  رهیجلوشه بگ  خواستیکه م نیارو به طرف شاه اسلحه

  دمیماشه اروفشارم دیبش کمی _هرکدومتون نزد

 لب زد  سی رئ

 عقب   دیای_ب

 داد زد  نیشاه

 عقب   ای _سوگل ب

 تکون نخوردم    ازجام

 شد واسلحه ارو روسرم گذاشت ولب زد   کیبهم نزد سهراب

 توسرته ینقشه ا هیکه تو   دمیفهمی م دی_با

 داره یبه سهراب چه عواقب انتیخ  یفهم ی م حاال
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 لب زدم  باارامش

 _بزن 

   دیچیبلند اسلحه تو خونه پ یارو فشار داد وصدا ماشه

 افتادم  نیرو زم   بالبخند

 ☆هلنا☆

  غی باعث شد ج کیشل یاومدم که صدا یم  نییکمک ندا ازاتاقم خارج شدم و داشتم پله هارو پا به
 رو پله نمیلحظه بش هیبره و  جیبزنم وسرم گ  یبلند

 بازکردم رو دوطرف سرم گذاشتم بادردچشمام روفشار دادم و دستم

صورت ندا رو هم  نمی بب تونستمیروم زای چ یل یخ  ینبود واضح نبود ول اهیس یهمه چ گهید شدیباورنم
 دفعه واضح تربود  نی چشمام روبستم دوباره بازکردم ا دمیدیکدرم

 دم یدیسوم شفاف شفاف م دفعه

 دم ییاومد دو ک یشل یکه صدا ییوبه طرف جا بنی پا دمییسرعت ازپله ها دو  به

 طرف سالن مهمان رفتم  به

بودن به طرفم  ستادهیکه چندتامرد که پشت به من ا  دمیکش یبلند  غیپارکت غرق خون ج دنیباد
 برگشتن

وکنارش نشستم و سرغرق خونش رو توبغل گرفتم   دمییبه اونا به طرف سوگل  غرق خون دو توجهی ب
 و باهق هق لب زدم 

 تنهام نذار  گهیوروخدا تودباخودت سوگل ت یکارکردیچ ی_سوگل ،سوگل،خواهر

وبغض سربلندکردم که صورت مثل ماهش جلوم قرارگرفت    یمدت بادلتنگ نهمهی صداش بعدا دنیباشن 
 دم یبعدازمدتها صداشو شن 

 ی نیب ی_هلنا ،هلنا توم
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 هق هق لب زدم  با

   نمتیبیرهام من م نمتیب ی_اره م

 توروخدا بگو که دروغه بگو که سوگل نمرده رهام

 سهراب زد و کشون کشون بردش   یبانفرت دستبند به دستا  نیکه شاه زدمیم  غیج

 با هق هق گفتم سیرئ  دنیباد

 س ی _رئ

 نشست ومنو بغل کرد   کنارم

 یوفت یتوانقدر تودردسرب  م ی_جانم ،جانم دخترم،ماروببخش ماباعث شد

   مردی م  دیسوگل نبا سی _رئ

 شد  ینجوریا اچر چرا

 یبر یخونه لعنت نیازا دیفعال با میکنی م فیمفصله بعدا برات تعر یلیاش خ  هی_قض

 کنه ینم تمیسهراب اذ  گهید یعنی_

 با عشق و بغض نگام کرد وگفت  رهام

 ره ی توروازمن بگ چکسیه ذارمینم گهیهلنا د رهی توروازمن بگ یکس  ذارمینم گهی_من د

 د یلرزیم تنم

 من چارهی ،سوگل ب سوگل

که رهام به زور منو   دادمیجونشو توبغلم گرفتم وباخودم تکون م  یمن جسم ب چارهیب  خواهرکوچولو
 برد  رونی ازسوگل جداکرد وبه زور ازاون خونه ب

 شدم  ش یاموه مشک  یب سوار
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   نینشست توماش عیهم سر خودش

 واردخونه شد عی سر امبوالنس

 زدم  زار

 مرده گهی_سوگل د

   شششیاروم باش ه  ششی_ه

 کرد ادحرکتیز  باسرعت

 ز ی به همون عمارت همون عمارت خاطره انگ میدیکردن رس هیساعت گر میبعدازن

 که توش عاشق شدم   یعمارت همون

 شد به طرفم اومد و منو بغل کرد    ادهیپ نی وخاموش کردازماش نیکرد وماش  اطی وارد ح نیماش رهام

 طاقت راه رفتن نداشتم واقعا

 دم یبوکش  قیاش چسبوندم وعم نهی وبه س سرم

 لب زد که

 وبه خودم فشارت بدم  رمتی توبغلم بگ نکهیدلم واست تنگ شده بود واسه ا می_جانم جانم زندگ

 من توبغل رهام باشم   شدینم  باورم

 رونی ادبی سهراب اگه ب یول

 م یخونه شد وارد

 که رهام بااخم گفت   دیترک یخونه بغضم ازدلتنگ دنیباد

 ا یکن هیگر نم ینب گهید شششی_ه

 نشوند وخودشم کنارم نشست ومن وبغل گرفت که باترس لب زدم  منورومبل
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 کشه ی_رهام ،رهام سهراب من وم

 اش فشارداد ولب زد  نهی که سرمو روس  دمیلرزیرهام م توبغل

 نهیب ی کارشو م یاون اشغالم سزا رهی توروازم بگ تونهینم  چکسی ه شی_ه

 ترسم یم _من

 نترس  یچ  چی_تامن کنارتم ازه

 و باال گرفتم وتوچشماش زل زدم  سرم

 _رهام  

 _جانم 

 _دوست دارم 

 _من عاشقتم  

 ش فشردم وچشمام روبستم نهی بس سرمو

 روگرفت ولب زد  دستم

 _پاشو ببرمت تواتاقت 

 میبلندشدم به کمک رهام به طرف اتاقم رفت یحال ی ب با

 به اتاقم بالبخند گفت  بعدازورودم

 ی گردیزود برم یل ی_خ

 اتاق خودش اشاره کرد به

 _به اونجا 

 رفت  رونیب  ازاتاق
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 وارد حموم شدم دوش اب سرد وبازکردم  بادوو

 ازاون زندان ازادشده باشم  شدیوزارزدم باورم نم دیبغضم ترک ستادمیا ردوشیز

 هق هقم اوج گرفت   ستیزنده ن گهیسوگل که د بافکربه

 کردم وخودم وشستم باالخره ازحموم خارج شدم  هیساعت تمام توحموم گر کی

 سمیخ  یتنم کردم وموها یشلوار مشک   کیامو برداشتم وخودمو خشک کردم تونکمد حوله  از
 روازادگذاشتم 

 خوابم برد   عیسر یلیروروتخت پرت کردم وخ خودم

موهام روبستم وازاتاق خارج شدم    به زورازجام بلندشدم کرد ی دردم یلیسرم خ دارشدمیرهام ب  یباصدا
 رهام که پشت درمنتظرم بود لبخندزدم دنیباد

 عشقم  ی_خوب 

 دادم که لب زد سرتکون

 منتظرمونه  سی _رئ

 به طرفم گرفت  دستشو

 م یمکث دستمو تودستش گذاشتم و باهم به طرف هال رفت یب که

 لبخند زد وگفت  دنمونیباد سی رئ

 هلنا  ی_خوب 

 سرتکون دادم  بابغض

 شد یسوگل چ سی _رئ

 مش ی_قراره فردا به خاک بسپار

 روون شد که گفت   اشکام
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 دی روززحمت کش نیا یبرا   یلی_هلنا سوگل خ 

  شهیماه اعدام م نیتااخرهم  سهراب

طالقت رو   یکارا میبود اتیمدت که باسوگل توعمل  نیما توهم یعذاب نکش نیشترازا یتوب نکهیا یوبرا
 میدرست کرد

 اشاره کرد  کنارخودش

 روجلوم گذاشت  ینشستم که برگه ا کنارش

 نوامضاکنی_ا

 برگه نگاه کردم برگه طالق بود  به

 درنگ امضا کردم  یذره ا بدون

 لبخندزدوگفت  که

 یست یزن اون اشغال ن گهیتموم شد تود گهی_د

 رم یم گهیمن د خب

 مراقب هلنا باش  رهام

 باعشق نگاهم کردو سرتکون داد رهام

 ازخونه خارج شد سی رئ

 منو توبغلش گرفت وگفت  رهام

 ی چ چیفکرنکن به ه یچیبه ه گهی_د

 روشونه اش گذاشتم و چشمام روبستم تاصبح من ورهام بهم نگاه کردم  سرمو

 یلباس وبرا نیا شدیباورم نم دمیپوش   یشال مشک یمانتو شلوار مشک هیبااشک  سی باتماس رئ صبح
 سوگل بپوشم 
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 که رهام وارداتاق شد  رشدی سراز اشکام

 کرد وگفت  بغلم

 نکن  هیگر شششی_ه

 هق هق لب زدم دبایجسدسوگل بغضم ترک دنیباد میوبه بهشت زهرا رفت  میخارج شد ازخونه

 ی من کرد یچراخودت وفدا ینکاروکرد ی_سوگل چراا

 زدم یم هق

 لب زدم  نیشاه  دنیباد دمیشن یناله مردونه ا  یصدا که

 ن ینکن شاه هی_گر

 بالسراون اومد  نیبهش بگم دوسش دارم چرا چرا ا تی مامور نی بعدا خواستمی_هلنا م

 میوزار زد میبغل کرد همو

 اومد  یزده بودم که صدام درنم  غیسوگل وخاک کردن انقدر ج  باالخره

 کنار خاکش افتادم که رهام گفت  حالیب

 ی اشب  ینجوریتوا ستین ی_هلنا بخدا سوگل راض 

 رم ی می_رهام دارم م

 خدانکنه  ششی_ه

 م یبر پاشو

 زور منو بلند کرد  به

 لب زدم  که

 ان ی ک شیپ  می_بر
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 خودمو روقبرش پرت کردم ولب زدم  یبادلتنگ میرفت  انیدادوباهم به طرف خاک ک  سرتکون

 برام دعاکن   ان یبازم اومدم ک  یدی،منم هلنا د انی_سالم ک

 ی لیتنگ شده خ یل یبرات خ دلم

 بلندشدم  دم یقبرشو بوس روسنگ

 رهام نگاه کردم ولب زدم  به

 م ی_ بر

 میازبهشت زهراخارج شد باهم

 رحمانه همسرش    یخوشحالم به خاطرمرگ ب رسهیاعمالش م  یکه سهراب به سزا هیروز  امروز

   دمیپوش یا رهی ت یبابغض مانتو قهوه ا  دیسوگل چونه م لرز نطورمرگیوهم

 اماده شدم یشیارا چیه بدون

 رهام وارداتاقم شد  که

 رشد ید می_بر

 م یدادم و ازخونه خارج شد بالبخندسرتکون

 م یدیساعت رس  میبعدن  میسرعت به طرف محل اعدام رفت به

دستش   دمیترس  دیخودم به رهام فشردم رهام فهم  دهیاونقدر اروم وترسناک بود که ترس میشد واردکه
 رو دورکمرم حلقه کرد وبغلم کرد 

 توگوشم لب زد  واروم

 اروم باش  زدلمی عز شششی_ه

 م یبه طرف محل موردنظررفت باهم
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چوبه دار تنم شروع   دنیاروم شدم اما باد کمیبود  ستادهیا سیکه کناررئ  نی وشاه سیرئ  دنیباد
   دنیکردبه لرز

 د یمالیرهام ونو تواغوشش گرفت کمرم وم که

نگاهمون کرد که سرباز   تی ما باعصبان دنیدستبندبه دست واردشد باد یه همراه سربازسهراب ب که
 اون به طرف چوبه داربرد

 حکم لب زد  یرفت سرباز طناب دورگردنش انداخت که ماموراجرا  یصندل یاجارباال به

 بزن  یدار ی_اگه حرف 

 به منو رهام نگاه کردوگفت  بانفرت

راه رو انتخاب    نیبود بازم هم یاگه  فرصت دوباره ا ستمیحت نکه سرت اوردم نارا یی_هرگزازبالها
 ستمین مونی پش  چوقتیه کردمیم

 روبست    چشماش

 د یکشی نفس نم گهیسهراب د قهیوبعدچند دق دیکش رپاشیرواز ز  یسرباز صندل  که

   دیلرزیتنم م تمام

اب دبه طرفم گرفت   یبطر عیشدم رهام سر   نیازاونجا خارج شدم وسوارماش نیرهام وشاه باکمک
 گفت  یبانگران 

 بخورهلنا  کمیبخور توروخدا  کمی_

 اروم شده بودم  کمی اب خوردم  یخاطر رهام کم به

 گفت  سی رئ که

 فکر کنه  یزیبه چ گهی_ببرش خونه ونذارد

 س ی_چشم رئ
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 به سالمت   دی_بر

 شد وحرکت کرد   نیسوارماش رهام

 هفته بعد  کی

 صورتم شد  شیمشغول ارا شگریعروس وتنم کردم که ارا  دیسف لباس 

 چهارساعت لب زد بعد

 یبلند ش   یتون ی_گلم م

 ستادمیا نهیا یبلندشدم وربه رو   ازجام

 برسه  یروز  نیچن کردمی خودم لبخندرولب خودم نشست هرگزفکرنم دنمیباد

جلب توجه    شی رژ صورتکه فقط  م یمال یلیخ  شیگرد ارا  قهیخودم نگاه کردم لباس عروس ساده با به
 شده بود ختهیشده دورم ر فی وموهام ازاد و کردیم

 روموهام قرار داشت  یف یظر یپرنسس تاج

 لب زد شگریبازم به خودم نگاه کنم که ارا خواستم

 اقاداماد منتظره زمی _عز

 وبه طرف درب رفتم دمیدادم وشنلم رو پوش سرتکون

لبخند رولبم  یمشک ونیوپاپ  دیسف  رهنی باپ یرهام تواون کت شلوارمشک  دنیروبازکردم باد درب
 نشست 

کرده بود موهاش روبه طرف باال زده بود که چندتاتار   غی ت شی خوشگل شده بود صورتش روش چقدر
  کردیروچند برابر م تشیافتاد بود وجذاب شیشون یروپ

 و به طرفم گرفت ولب زدر  دیکه رهام زودتر به خودش اومد وگل رز سف میبود هردومحوهم

 میزندگ یبه فرشته  می_تقد
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 دسته گل وازش گرفتم  باعشق

حرکت کرد به  یکه با شاد میشد  نیواردماش  میرفت دشیسف سیگرفت وباهم به طرف جنس  دستمو
  یمختلف یوبه رستورعکاس ژستا میشد هیباهم وارداتل هیبه اتل  میدیرب رس ه یبعد میرفت هیطرف اتل 

داد وبه طرف باغ تاالر   یبالخره بعدسه ساعت عکاس اجازه مرخص دیکه چندساعت طول کش میگرفت
 میرفت

 زدن یکه بالبخند برامون دست م دمیود ییوزندا ییباورودمون دا

 پدرمادر رهام  سیورئ  نیشاه

 شدم  ادهی پ نیاستقبالمون اومده بودن به کمک رهام ازماش  یبرا همه

 میوبه خوش امدگفت میبه طرف مهمونا رفت وباهم

 م یاتاق عقد شد وارد

 شروع کرد میکه عاقد بابسم اهلل الرحمن الرح می باعشق بهم زل زد میرهام کنارهم تشست منو

 ازخوندن خطبه عقد گفت  بعد

 اورم یدرب  یفی شمارو به عقد رهام شر دیدهیبنده وکالت م  ابهیا ی_عروس خانوم هلنا پناه

 وگفت   زدیبالبخندبرام دست م ستادهیکنارم ا انی کردم ک حس

 ی خندیخوشحالم ،خوشحالم که باالخره توم  یلی_هلناخ 

  اورمیدرب  یف یشمارابه عقددائم اقاداماد رهام شر دیدهیبنده وکالت م  ابهیباردوم عروس خانوم ا ی_برا
 لم یوک

 ولب زد دیخندی م  یسوگل  باخوشحال 

 د یکنارهم خوشبخت بش کنمیارزو م براتون شدیدمی_باالخره همون شد وه با

 اورم یدرب یفی شمارا به عقد دائم اقادامادرهام شر لمیاوکیباراخرا ی_عروس خانوم برا



 انتها   ی عشق ب 

416 
 

 لب زدم  دیلرزی که م ییدستمو فشار دادکه باصدا رهام

 بله  مییودا ستنینجان ی_بااجازه پدرومادرم که ا

 زدن یدست م همه

 ا رو دادرهام بله  بعدازمن

 برگزار شد  یبه خوب  یعروس  ومراسم

 ساعت باالخره جشن تموم شد   نیبعدازچند

به طرفمون اومد وروبه رهام لب    ییکه دا میستادیساعت کنلرعمارت ا میبعدازن میطرف عمارت رفت به
 زد

 سپارم یهلناروبه توم  ی_رهام من نتونستم خوب ازش محافظت کنم توقول بده خوب مراقبش باش

 روتودست رهام گذاشت  دستم

 باعشق لب زد  مرها

 زنده م کنارش باشم  یتاوقت  دمی_قول م

 م یو وارد خونه شد می کرد یخداحافظ باهمه

 که حاال خونه منو رهام بود یا خونه

 چشمام روبستم که دست  رهام دورم حلقه شد ومنو بغل کرد بالذت

 اتاق چشمام گردشد  دنیبه طرف اتاقمون رفت باد یرهام باشاد  میشد واردخونه

 قرمز بود  ی ازگلبرگ هاپر روتخت

 باعشق نگاهم کرد رهام

 بعدچشمام *"  دیروبوس  میشونیکه اول پ  مینشست هردوروتخت
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 و گفت   دیتواغوش کش منو

 _تاابد عاشقتم.*"

......... 
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