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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 که مثل خواهرم دوستش داشتم ودارم ساراست  یدوست نیبهتر 

 ساراتوروخدابهم جواب وبگو -

 خوبه؟  ی حاال سکته کن گهیآزمون فقط اسمش کنکورد  هی  ی حاال خوبه توشاگرداول کالسمون بود ی باشه فاط ی وا-

 دوست دارم    یمن چقدردندونپزشک ی دونیآخه توکه م-

 ه یرشته سخت ی لیخ خونه ی باشه بابابه خداداداشم مثل خردرس م-

 فقط من دانشگاه تهران قبول بشم   ستیمهم ن-

  گهیم  یمعروفه ول   یلی دانشگاه تهران خ تهران خوبن درسته  یدانشگاه ها   یهمه   گه یداره دادشم م ی چه فرق یحاالفاط-

   دهیکردم سه ترم داره جون م  تیغلط کردم خر گهیداداش من مثل تو عشق دانشگاه تهران داشت حاالم کنن یاستاداپوست آدموم

 خونمون   ایب ی ارزش داره جوابو گرفت  ی ول-

 ت؟؟؟یبرم توسا  ی د یباشه چشم حاالاجازه م-

 هردوتامون  میشیقبول م شاهللیبروا-

 ی لندن ه  دبرم یبا گهیبابا م دکثافتیچون به خاطرحم کنه ینم  یمن فرق  یبرا-

 کنه   ی عروس  گهید یک یبه توداده خب با ی ری کثافتت چه گ  یپسرعمو ن یآخه ا-

 شم   رراحتیبم یاله-

 فعالا -

http://www.romankade.com/
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 بعدقطع -

که بخوام دانشگاه    ستمین یتی عکمکم کن من تووض ایبودخدا دشدهیصورتم مثل گچ سف  نه یکردن تماس رفتم سمت آ  بعدقطع

به زور   خواستیکه سارا هست خوش به حالش اون تونازونعمت بزرگ شده معلوم من بدبخت که باباپارسال م اشکرتیآزادبرم خدا

  ستم یصورتم خوشحال ن یخدادا ییبای ازداشتن ز چوقت ی ه داکردمی نجات پ گممامان فرنازخواهربزر  یشوهرم بده باالتماس ها

  یگوشت  یمشهورم لبا  یدبرفیتوخانواده به سف  دکهیپوست سف ک یوکوچ ی قلم ی نیگرفتارم کرده صورت گرد،ب ی لیچون خ

تاباسنم   بلندکهروشن که به مامان رفته و یصاف قهوه ا  ی بلندموها ی برجسته ومژه ها یدرشت گونه ها  یمشک  یوقرمزچشما

من   نیخداهمه توچه فکر یتپل مپل ه  کلیتوسط هم  یبلندم قد  ی خودم عاشق مو  ی سخته ول شینگهدار ی لیخداوک رسهیم

 تونم یمگه م  یبخوابم وا کم یام بهتره  افه یشدم به ق  ق یانگار خواستگاربرام اومده که انقدر دق م یتوچه فکر

 ** هیرگر یخداکمکم کن خودموروتخت پرت کردم سرمو توبالشت فروکردم زدم ز رم یمیم  دارم

  سیرفتم توسرو رونیازاتاق زدم ب  یحال  یشب بودباب م یساعت هشت ون دارشدمیب یشدم وقت  هوش یب نکه یکردم تاا ه یانقدرگر

 رون یودست وصورتمو شستم واومدم ب

 ی دبرفیسالم سف -

 حرفم افتاددنبالم   نیباا شیسرخونه زندگ برهیم ره یگ یشوهرش دستشو م نیا ی خدا ک یفرنازشروع نکن حال وحوصله ندارم ا-

 ی اصالاگه خوردم گفتم به بابا که بزاره درس بخون م یماه عقدکرد شیش  رتازه یکثافت منو ام-

  یاومد ازصدا فون ی زنگ آ یصدا ادکه یزبونمو براش درآوردمو رفتم تواتاقم درو قفل کردم که نتونه ب ی رش یبخور س  واش یخب -

 شده ی چ یعنی ایساراست خدا دمیفرنازفهم

  اابولفضلیمامان وفرناز بلندشد  غ یج یکه صدا  مردمیخدا طاقت ندارم خبربدبشنوم داشتم ازاسترس م یدوا یلرزیتنم م ازاسترس 

قبول نشم    یآخه گفته بود اگه سراسر کشه یمدد بابامنوم یاعلی دشدمیداشتم االن کالاناام  یبه قبول  ید یاگه ام  یعنی

شانس من دارم   نم یآخه خداا زنهیمه بادخترا مونمکل کی در اتشیزده خصوص مدختروبه  یکه واقعااحال هرچ دباپسردوستشیبا

ما   افه ینبودکه بخوادبه پوشش وق  یبابام آدم افتهیاتفاق ن ن یا یول رمیمعاف کن چون من حاضرم بم ت یمامور نیمنوازا ایخدا

  ی لیبادوستاورفت وآمدهاشون خ روابط درکل بابا د   یبشه ول نیکه بهمون توه  می نکرد ی کار چوقتی منوفرناز ه ی ول  رهیرادبگ یا

دلم قفل    ییآ  رمیمیدارم م ی وا  میکن داطاعتیاون بگه ما با یتوخونش وهرچ یی ها وگرنه زورگو  نه یزم نیخوب بودفقط دهم

که سارا    رونیزدم ب  ییروز افتادم ازدستشو نیا ادبه یز خوردازاسترس ی حالم مدام بهم م سیرفتم توسرو عی دروبازکردم وسر

 دبغلمیپر

 گفتم س..ا..ر..اقبول نشدم آره؟  نتبالک
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 ۱۰۰رتبه ات  شه یباورت م ی که دوست دار ی همون ی قبول شد  یفاط-

 بسه سارا یامکان نداره؟شوخ یچ-

   یداداشم یوگفتم توهم دانشگاه  قتی به خداحق-

 خداعاشقتم ی وا ی گ یم یجد -

 رونیب می لباس بپوش بر یفاط-

خط   ه یتوصورتم  ختمیر ی شال همرنگشوسرم کردم موهمامو چتر دمیپوش  مو یتواتاقم ومانتوگلبه م ی رفت ع یتواتاقم سر ایباشه ب-

  فموی دوستش داشتمو به مچ دستامو گردنم زدم وک ی لیبه لبم زدم عطرموکه خ مویورژصورت  کنهیرم یچشم که چشمامو پاچه گ

 برداشتم برگشتم سمت سارا 

 من آماده ام   م یخب بر-

 جون خانوم شماره بدم  -

   میابریخفه شوسارا ب-

 ی خانوم م یباشه بر-

 مزه!!!  ی لوس ب-

 سارا حرکت کرد  میشد  نیاموه سارا دم دربود سوارماش  یب نیماش   رونیب م یزد ازآپارتمان

 بام تهران؟ میبر  یموافق  یفاط ی وا-

 م یهوووم بر -

 جم ی درست حرف بزن عج  یدک -

 چشششششم-

 ؟ یقبول شد  یساراتوچ-

 بهت   گمیم-

 م یساراروگرفتم باهم مشغول قدم زدن شد  یددستایکل تهران ود شه یم نجایازا یوا  مید یساعت رس  میبعدن-
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 فاطمه!!!!!!!!! -

 جانم؟-

 بکنم؟ ی خواهش هی ازت  شه یم-

 باشه قبوله  ی توجون بخواه آره بگو هرچ-

 واقعاا؟ -

 خب معلومه زل زدتوچشمام  -

دانشگاه درس   ه ی بعدرفتنم حاالکه تو خوامی داداش دارم م ه یقط من ف ی دونیلندن توکه م  رمی م گهیچندوقت د ه یفاطمه من -

اون   یارباش یکنارسام خوامیازت م دونمی چون واقعااتورومثل خواهرم م  ی ول  هی ادیتوقع ز دونم یم یمثل من کنارش باش   نیخونیم

 شه؟؟؟؟ یم ی منو براش پرکن یجا ن تودرنبودم خوامی به من وابسته ست م یلیخ

 چشم من همه جوره هستم یبگم باشه خواهر ی هان آخه چ-

   ا یبه مناسبت رفتنم توهم ب رم یگ یم یمهمون  هی فردا  ی فاط یمرس -

 سارا  ینر شد یکاش م   یا ام یچشم حتماا م-

 ؟یفهمی نکنم م یعروس  د یاما باحم رمیفاطمه من حاضرم بم-

 بهش نداره ازدواج کنه   یحس چ یکه ه ی بهتره باکس رهیآدم بم کنم یدرکت م-

 مراقب داداشم باش  کنمیمن روتو حساب بازم  یفاط خب-

 خواهر تاآخرش کنارش هستم خوبه؟؟؟؟ ه ی دستم چشم مثل  سپارهیانگارداره بچه م ی هوو-

 ن یخونه که االن حتماا جشن دار م یبر ی فاط یمرس -

خونه ساراتافردا خدافظ رفتم داخل که محسن   می ورفت میشد  نیدخترسرمتکون دادمو سوارماش  نی ا الیحتماا چه خوش خ آره

 سالم  دمیشوهرفرناز ود

 به سالم خانوم دکتر مبارک باشه -

 ی داداش   یمرس -
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 کچولو..  ی فدات آبج-

 م یجشن کوچولو دار هی  ایبرولباساتوعوض کن ب یخسته نکن آج  مو یخب محسن آبج لیخ-

باش   الیخ نی!!!!آره به هم شه یکردم بابا بفهمه خوشحال معوض    یطرح ل کیتون  ه یممنونم ازشون فاصله گرفتم لباسامو با-

 یی خوشحال سالم بابا یلیکه خ دمیکه بابارود رون ی بدبخت ازاتاق زدم ب

   گم یم ک یسالم دخترم تبر-

شب   نیبودبهتر یخوب  یلیشب خ می کوچولو گرفته بودوجشن گرفت  یشکالت کیک  هی  یاالن سکته کنم ازخوشحال یوا

 !!!!!!!!!! میزندگ

 وجواب دادم بله؟  یگوش  دارشدمیگرفته که معلوم بودتازه ب یباصدا دارشدمیب م یگوش  یباصدا صبح

 منم سارا یسالم فاط-

 ؟یداشت  ی سالم ساراجونم کار-

 ی مثالاخواهرم ی ایب یخوا یظهرنم۱۲ساعت  یفاط-

 ست؟ ین ی ا گهی خب امرد امیم داالنیاِببخش-

 !!! کنمیها پوست سرتو م ی بخواب دوباره   یری نگ  یفاط  ستین یرعرضیخ-

 بااجازه  امیشده م۳باشه تابرم حموم لباس انتخاب کنم وبرسم ساعت -

 خدافظ -

  ع یسر رونیشونه کردم واومدم ب یخودمو شستم موهام بابدبخت یلباسام وبرداشتم ورفتم حموم حساب  عی کردم سر  وقطعیگوش 

درکمدلباسامو  ع یسر ی وا۱ساعت وقتمو گرفت ساعت  میکه ن  دمیرفتم تواتاقم وسشواروزدم به برق کل موهامو سشوار کش

تاکمرش کارشده   نهیوازس  پوشند یازبازوهاموم کم یفقط  ناش یوآست تداش   یدلبر   قهیکه   یدکلته صورت رهن یپ هی بازکردم و

پوشمش عادت   یجام ه یخداروشکر یبرام نگرفتن ه  ی که جشن دمی دم خر لباس وتولدخو  ن یکردم ا  دوتانتخابیرس یبودوتازانوم

  یلیزنه که توپاهات خیغرم شه یبه جزفرناز که هم رن یگ یرادنمیازخانواده هم ا چکسیبپوشم خداروشکر ه رهنیندارم ساپورت باپ

بابا   یبپوشم ول  رهنیبدون ساپورت پ ی نجور یداینبا ی قول خودش بلور  دوبهیچون پوست بدنم سف گهیکالام  کنهیجلب توجه م

  م یمانتو بادمجون ع یسر کنم یهمونجا م رمیم  ش یلباسموتوکاورش گذاشتم آرا  عی سر پوشمی راحت م الینداره منم باخ ی مشکل گهیم
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گذاشتم وساک لباس وبرداشتم کفش پاشنه   فم یتوک    مویندارم گوش  شیحوصله آرا دمیوپوش  رداشتم سرب بودوب نیکه آست

 ستاد یکه مامان اومدجلوم وا  رون یانداختم ازاتاق زدم ب  فمی داشتوبرداشتموعطرمو توک ونیپاپ ه یکه   مویرن و یسانت۱۰

 ،؟؟ یر یسالم فاطمه کجا م-

  عی سر رونیوازخونه زدم ب دمیپاشنه بلندموپوش  ی دارن فعالا ازش فاصله گرفتم کفش ها ناجشنیخونه ساراا رمیم ی سالم مامان-

پولو حساب کردمو رفتم سمت   دمیرس  ۳اایدق   یعنیساعت  ه یداشت بعد  ی ادیکه باخونه ما فاصله ز ییجا ه یرفتم زعفران ی تاکس هیبا

 زدوگفت  یمن لبخند  دن یاز خدمه هاشون دروباز کردباد یک یکه  م اف اف وزد نایساراا یبایعمارت ز

که    ییطال رهنیپ هی سمتم  د ییمارت شدم که سارا دوسارا خانوم منتظرتونن باهاش همراه شدموواردع د یسالم خانوم خوش اومد -

  یصورت  یگوشت  ی بااون لبا راترشدهیگ   شیخاکستر یتنش بود چقدر چشما ومد یسارام یبایبه صورت ز ی لیبودخ یق یقا قه ی

  باترشدهیز   سیو بابابل د یرس یکه تاشونه هاش م  شیمشک یموها باس ل  نیتوا  کنهیم ییچه خودنما دش یپوست سف باش یز

 ماه شده   کهیت ه یبودکالا 

 خانوم  یسالم فاط کیعل-

 چه کنم خب !!!!  یگرشد ی ج ی لیخ دآخهیاِسالم ببخش-

 باال  میابریب-

  م ید یخداشکرت بالخره رس  یه ره یپله هاباالم ن یازا یوقت کنه یآدم احساس غرور م م یباالرفت چیمارپ ی وباهم ازپله ها  دستموگرفت 

 داخل   م یبه اتاقش ورفت

   میکاردار  یلباستوعوض کن که کل یفاط-

خانوم که   هی اومد  قه ی د۲وبعد   رونیبستم که سارا ازاتاق رفت ب پشویقشنگمو تنم کردم وز رهنی چشم لباسمو عوض کردم پ-

 بود اومدتو  ده یبه خودش رس  یحساب

 تو  ی شروع کنم چقدرناز نیبش زمیسالم عز-

 کارکنم؟یسالم ممنون ساراچ-

   شگرمونهیآرا یفاط-

 که اشاره کرد  ی آهان نشستم روصندل-

 ی دار یخوشگل ی چه موها ی وا-
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 ممنونم -

 سوکمند یگ  گم یشهالجون من بهش م-

 شون؟ی داره کجا رنگ کرد  یبشه چه رنگ محشر ون یموهاشن نی بهتره ا باستیز ی لیواقعاا خ-

 به مامانم رفته  یع یرنگ موهام طب-

 آهان  -

 روموهام گذاشت ف یتاج ظر ه یساعت موهام کامالاآماده بودو میتحمل کردم بعدن  یادبودولیز یل یکرددردش خ ون یموهاموشن

 م یکنیم  شمیبه اصرارساراخانوم آرا یول ی هم عال شی البته بدون آرا ی شیم یهم عال تیال شیآرا هید یخب با-

  ی بارژصورت ی صورتگونه   کردرژیرمیکه چشماموپاچه گ یکردوخط چشم ی بلندم خال یکه توموژه ها  یملیبار ی خاکستر هیسا-

 دهنش بازموند  دنمیکارشوتموم کردبه اصرارساراازجام بلندشدم باد  عیما

 بدشدم ؟   یلیخ هیساراچ-

 ی لیامشب ندزدنت خ یمحشرشد  یزدوگفت فاط ی اومدکنارمو سوت-

 کشه یعذاب آورامشب منو م یکفاشا نیساراا ی منوبدزدن وا کارنیخفه بابا مردم ب -

 یگرشد یج یلیدرعوض خ ی ول-

حداقل صورت   اشکرتیخدا گهیخوب شده بودم ساراراست م یلیواقعااخ نه ی رفتم سمت آ نم ینه به اندازه تو بااجازه خودمو بب-

 نداشته هام سارادستموگرفت  ی همه  ی به جا بادارمیز

 همه اومدن  می خواهرمو بر ی خورد ی هوو-

 ون که مامان سارااومدکنارم نییپا م یهااومد  موازپلهیدست همو گرفت   میبر-

 ی خوش اومد  زمیسالم عز-

 سالم ممنون -

 مهمونا   شیپ م یابریب یفاط-

   میبر-
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 ازسارابپرسم د یبا ی خانودگ  ی مهمون نیمن ا یخدا ی سمت مهمونا وا میرفت

 ه؟ ی خونوادگ یمهمون نیساراا-

 ی آره فاط-

 ؟ یخل منو چرادعوت کرد  یآخه سارا  یوا  یا-

مشتاق قبول   ی لیکه تورم دعوت کنم خ  شنهاددادمیپ ی بابامامان خودشون وقت دونهیکل خونواده مام  نویوای توهم خواهر من یفاط-

 اربهتیدسامیکه من هستم با  یچندوقت  نیتوا یارباش یدکنارمنوسامیمامان چقدرتورودوست داره بعدشم توبا  یدون یکردن توکه م

 به جز من داره   یارخواهریبشه تامنم حس کنم سام کینزد

   یکشیبگم توکه منو آخرم  یساراچ-

 ی خدانکنه آج-

 نام یا ییعمه ها خاله هام و،زن عمو زن دا ش یپ میبر-

 خانوما  پ یکنار اک  می باهم رفت میبر-

 بلندکه همه بهش نگاه کردن گفت   یساراباصدا-

 دوستم که مثل خواهرنداشته ام دوستش دارم   ن یفاطمه بهتر-

 فرشته فاطمه است؟ ن یساراخاله جان ا ی وا-

   دونمیم باستی ز یل یبله خاله خ-

 دستموفشرد   یسالم خاله جون من فاطمه هستم دستموبردم جلو که به گرم -

 کنم   ت یم معرف گه ید  یخواهرا  اتابهیب زمیعز-

هه آره من   ه یواقعااعدد  کنهیآدم فکرم کنن یآدمونگاه م یجور  هی نایکردا م یفبه اجبارکنارش رفتم که باذوق وشوق به معر-

 بالخره سارانجاتم داد  شهیکه آب ونون نم یی بایبدونم ز یخودموکس  تونمینم چوقتیه

 نه؟ یمنتظرتوروبب یسام  اریسام شیپ م یبر یفاط-

 خداکمکم کن  یا  میبر-
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  دادکه یعضله هاش نشون م رسمی بلند که من به زوربه شونه هاش م یباقد  یتنسیف  یکلیپسره ه ی شی پ م یورفت سارادستموگرفت

  ی نیکم رنگ، ب یقهوه ا  ی گوشت ی پوست برنزه اش لبا شیدرشت خاکستر  یداره چشما یی بایروش کارکرده چه صورت ز یحساب

 رم یساراروبراش بگ  یدجایبا کیکوچ یقلم

 ختم باشما خوشب ییسالم من فاطمه دوست ساراجون هستم ازآشنا-

 اریکه سارازدبه بازوش وگفت جواب سالم واجب آقاسام کردینداد فقط بهم نگاه م  یاماجواب

 باشما خوشبختم   یی منم ازآشنا دسالمیببخش-

 کن تابتونم مثل ساراباهاش باشمومنوقبول کنه   اکمکیخدا-

 نم یشیباجازه م می خب من آدم پررو-

 جواب دادپس بهتره ادامه بدم تاباهام راحت باشه مثل سارامنوبدونه  هامیجاخل باز هیلبخندزدخب خداروشکر باحرفم

 ساراقهقه زدوگفت  نمیشینه من بازم م ی اگه بگ  انه ی نمیبش ساراجون

که   کارکنمیچ  کردمیداشتم فکرم میبودنشستم مبل سه نفره بود جا شد  دهیارچسبیکنارساراکه به سام ن یبش هیحرفاچ نیا یفاط-

 دمیشوشنباهام حرف بزنه که صدا

 صداتون کنم؟  ک یبه اسم کوچ تونم یم-

 کنم یصدام یلبخندزدم وگفتم حتماابامن راحت باش باجازه ت منم شماروداداش -

 چقدرخوشگل ترشد یی لبخندزدکه روگونه هاش چال رفت وا-

 فاطمه جان بامن راحت باش -

 نم یبیباشه من شمارومثل برادرنداشته ام م-

 کمکت کنم  کنم یم یقبول شدنت منم سع گم یم کیبهت تبر  ی خوبه راست یلیخ-

 ؟؟؟ یگ یراست م-

 آره حتماا-

 گردش  میباسارابر یاگه فرداوقتت آزادداداش -
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 م یشیآشنا م شترباهمیب ینجور یآره حتماا ا-

 ؟ یسالم ساراجون خوب-

 سالمممنون شهاب  -

 ؟ یکنینم ی معرف-

 دوستم  ن یفاطمه بهتر-

 سالم خانوم خوشبختم -

 دادم   لشیتحو یاجبار بهش نگاه کردموسالم سردوخشک به

 ن ید یافتخارم-

 سارا؟  هیکه نشنوه گفتم منظورش چ  ی سارانگاه کردموآروم طور  به

 برقص  اباهامیب  گهیم-

 د ییشما بفرما م یخوب ننده یپرروبهش نگاه کردمو گفتم نه ممنون من ب یغلط کرده پسره  -

 کرد   خکوبی منوم اریسام یبالخره گورشو گم کرد که صدا یالش پسره  کردمیسارانبوددهنشوخوردم لیفام  اگه

 من حساسم  دونهی م یعوض  یپسره   ی شهاب کثافتوچرادعوت کرد نیساراا-

 روش تعصب داره   یل یخ گهیموفق شدم چون سارام یحد  ه یاه پس تا-

 فاطمه  یدار ک یپسره روخدا زده باحرفم قهقه زدوگفت ال نیا یوللش داداش  دموگفتم یخند  یالک

 داش  ی شما لطف دار-

 یزنیحرف م ی چه قدرخوب الت-

 باحال یلیفاطمه خ ی د یدادش کجاشود-

 خنده دلشوگرفت  اراشدتیباحرفم سام فهیبهش نگاه کردموگفتم هزارباربهت گفتم درست حرف بزن ضع-

 کوچولو   یآبج یبانمک ی لیتوخ ی وا-
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 درخدمتم -

 خدمت ازماست  -

 اراومدکناروگفت یخواستم به آزانس زنگ بزنم که سام رمیسارامن م  دمیتموم شدلباسامو پوش  یشب ساعت ده مهمون  باالخره

 م یبر ی آماده ا-

 شم یمزاحم نم-

 رفت توهم   اخماش 

 خواهرمو شب تنها بزارم بره  رتمیغ یمن انقدرب   یعنی-

  ینایعمارت که چشمم به ماش  اطیتوح  می کردم ورفت  یوباپدرمادرشم خداحفظ  دمیصورت ساراروبوس  م یپس بر یداداش   یمرس -

 د ی،سفیقرمز ،مشک  یخوشگل افتادآءود 

 د یسف ،یقرمز،مشک  یبوگات

 قرمز   ،ی د،مشکی،سف لندکروز 

 ،قرمز   د ی،سف  ی،مشک سانتافه

   د،ی،قرمز، سف ی اموه مشک یب

   د ی،سف ی قرمز، مشک  یفرار

 دمیکه صداشوشن کردم ینگاه م نایدارن داشتم به ماش  نیچقدرماش  یوا

 ؟  میبر-

 وحرکت کردآدرسو بهش دادم   میشد  ش یلنکروزمشک  نیداداش سوارماش  م یآره بر-

 نگاه کرد وگفت   بهم

 برام سخته سارا بره لندن   یلیخ-

توهم قول بده    کنمیم  مویسع ی همه  یول  رم یگ یخواهرتونم ی جا چوقتی من ه دونمیدارم م یخواهش  ه یازت  یول  ی داداش  دونم یم-

 قبوله؟؟؟   یکنارم باش 
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باهات انس گرفتم چه برسه به اون که چهارسال کنار هم   یلیامشب خ نیآره ساراحق داشت انقدربهت وابسته باشه من هم-

 ن یدرس خوند 

 ستمی ن ی مهم ادآدمیساراخودش خوبه وگرنه من واقعااز یمرس -

   یهم مهم یلیتوخ هی چه حرف نیا-

 داداش ودارم  نیمثل توداره خداروشکر منم ا  یکه داداش  خورم یداداش به سارا قبطه م  یس مر-

 کوچولو   یمرس -

 شدم وبرگشتم سمتش وگفتم ادهیپ نیازماش  مید یرس   بالخره

 ی نیزم  یداداش رو  نیتوبهتر  یمرس 

 گلم  نمتی بیزد وگفت فردام  یچشمک-

 ی تافردا با-

 توخونه که مامان وبابا بهم نگاه کردن    رفتم

 سالم  -

 سالم فاطمه خوش گذشت؟-

 بود  ی آره مامان عال-

 بخوابم خسته ام  رمیم

 ر یبخ شب

 دم یتواتاقم ولباسامو عوض کردم وخواب  رفتم

 دارشدمیب م یگوش  یباصدا صبح

 بله؟؟؟ 

 م یبگرد میآماده شوبر یسالم فاط-
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 دنبالم؟؟   نیایم ی سالم سارا باشه ک-

   گهیساعت د مین-

 باش فعالا  هان

 که سارا زنگ زد الو جانم سارا؟  دم یزدم وخط چشم کش یشی رژقرمز آت دم یپوش  ینفت یمانتو آب  هی  عی سر سیسرو رفتم

 م یمنتظر نییاپایب یفاط-

 خدافظ  رونیب رمیسالم مامان باسارا م رون یازاتاق زدم ب عی سر اومدم

به رنگ چشماشون انقدر هولم کردن همه   یوساراخنده ام گرفت سط کرده بودن هردوتا خاکستر   یسام دن یباد رونیزدم ب ازخونه

 رفتم سمتشون  رون یموهام ازشالم زده ب ی

 سالم بچه ها-

 رون یب ی سالم موهاتوبده توچه خبره همه اشو داد-

 شد  ینطوریا نیهمکرد به خطر  دارمیموهامو بازکردم صبح ساراب یبابدبخت شبیهول شدم د ی داداش  هان

 خب بده تواالن  لیخ-

 چشم

 ؟یخوب سارا

 آره خوبم بده توتانکشتت-

   رونیب زنه ی کنم م ی من هرکار ادبلنده یبه خدا موهام ز  یوا

 بده فاطمه  ی ساراکش سردار-

 ندارم به کش   یازیمن کوتاه ن   ینه داداش موها-

 ؟ یکارکنیچ  ی خوایخب فاطمه حاال م -

  هی برداشتمو به فرناز زنگ زدم که باتشرگفت مرگ چ مویگوش  اره یبرام کش سرب گمیناراحت نشو االن به فرناز م یسام

 کش سر بناز برام   هی سرصبح؟فرنازازپنجره 
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 توروحت باشه  یا-

 ؟ یگرفتمو موهامو بستم خب حاالخوبه سام ع یاومددم پنجره وکش وانداخت سر قه ی د۵بعد  بالخره

 م یدبریآره سوارش -

 آهنگ بزار   یوحرکت کردکه گفتم سام میشد  نیارماش سو

 ؟ ی د یگوش م یچ-

 مهراب-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ یچ بادادگفت 

 دوننیبچه هام یسکته کردم خب من توفازغمم همه   ی گذاشتمو گفتم وا  دستموروقلبم

 ؟؟؟؟ یخورد یمگه شکست عشق ی خودکردیب ی لیتوخ-

 بابا ی خیجونم ب ی حاالوللش داش  دمیادکشیدردز ی نه ول-

 وتو   دونمیمن م ی گوش نده به واهلل اگه بفهمم بازگوش کرد آره ی م یفاطمه آهنگ مهراب افسردگ -

   آخه

 ؟؟؟ ید یآخه نداره فهم-

 م یباشه حاالبر-

به سرت   یتاحاالفکرخودکش  ده یعقل مهراب گوش م ی ب ی بفهم دختره  شم یسگ م گهیباهات حرف زدم دفعه د ی فاطمه جد -

 زده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 بره نیخرش باخودم گفتم ارزش نداره آخرتمم ازبآ ی ول  آره

 ی نی بیمنو م ی وآهنگ مهراب توش باشه اونوقت اون رو  نمیتوببیآخ خدامن فقط دوست دارم دفعه بعدگوش -

 پاک کن آهنگارو خوبه؟؟؟  میگوش   نیا ایب باشه

 م؟؟یآهان حاالشدحاالکجا بر-
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 نمایس  میبر

 ه؟؟؟؟ی آره موافقم سارانظرتوچ-

 موافقم -

   مین یعاشقانه بب لم یف یسام

 باشه-

عقب   یتاصندل  دسهیطاروخریاربلینفسم راپس بده خوبه منم اون وانتخاب کردم وسام لمی که ف دمی شن یکینماازیداخل س   میرفت

که پدرومادرش اصالادوسش    یدختر ی درباره  لم یوسط نشست من سمت راست نشستم ساراسمت چپ ف  اریسام می انتخاب کرد

صبح   زنهی توحموم وشاه رگشو م رهیم خوابن ی همه م ی وقت  شهیم موماما آخرش طاقتش ت کنه یتحمل م ی لینداشتن ودختره خ

  ن یا یانقدردردناک باشه چقدزندگ کردمیفکرنم ی ول دونستم یانومیبودمنم جر ده یود  لمیف نیمحسن ا  ننیبی جنازه اشوغرق خون م

من ازجاش  ه یرگ  یپسره که جلوتر نشسته بودباصدا ه یکه   هی رگری تحملم تموم شدوزدم ز گه یخداد یمن ه هی دختر شب

 بلندشداومدکنارم لبخند زدوگفت

 زم ینکن عز هی گر  لمی ف یجونم خانوم -

فکربدنکنه سارا   ایاش بزارم خدا نهیگرفتم سرموروس  م یتصمپسره ولم کنه   نیا نکهیا یکردبرا یبهم نگاه م یوحشتناک اربااخمیسام

بزرگش پنهون کردم که دستش روسرم نشست آروم   نه یکاروبکنم سرمو توس   نیا د یسرم با یداره فدا  ییجنبه باال ی لینه بابا خ

 توگوشم گفت 

 ؟؟؟ یخوب کردم یخفه اش م زد ی پسره حرف م نیا گهید کمیآروم باش من کنارتم اگه -

 ات   نهیگرفت سرمو گذاشتم روس   ددلمیباالآره خوبم ببخش سرموآوردم

 نکن ی معذرت خواه ی خوب کرد-

 دم یطعم داشتن برادروچش نیاول ی برا یداداش  یمرس 

 فدات گلم -

 کرده بودم سارااومدکنرم  ه یچشمام پف کرده بود ازبس گر رونیب  میازسالن زد ی تموم شدوقت لم یف  بالخره

 نه یبیتوبغلش ازت ممنونم اون تورومثل م رم یم  یادوقت یخوشش م یل یخ یسام یفاط-
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 سارا؟؟؟  یناراحت نشد  یعنی

   نه یکارت باعث شدواقعاامنوتورومثل هم بب نیاتفاقااا یچ  ینه برا-

 من اخم کرد   دنیاومدکنارمون باد یاربابستنیخداروشکرسام خب

 زارویچ نیا ی نیدختره چشماش پف کرده آخه زوربب نیبب-

 بخورم  موبدهیدبستنیجون ببخش یسام

 کوه   میر یآخرهفته م  ی راست م یبخوربر طونیاش یب-

 ترسم یکوه نه من م  یوا

 که کنارتم ستمیمن اونجاچغندرن-

 ها رم یمیوقت م  هی

 ی ر یبم یخفه شو من نمرده ام که توبخوا-

 ام یم باشه

 ی مرس   یارم سامدوست د ی بستن یل یخ یوا

 خواهش گلم -

 کردوگفت االن؟؟؟  اراخمیسارامن برم خونه سام یوا

 ده یخداجرم م ی فرناز وا لی وسا د یخر میبر د یآخه با آره

 غلط کرده -

 پدرروح وروانم ودرآوردن  کنن یم تیاذ یوا  یخونه حوصله دعواندارم به خدا ا  نیتوروخدا منو ببر یسام

   کننیم  تتیاذ-

 زنن یهمش غرم آره

 م یکنن بر تش یخواداذیدلم نم گه یراست م یفاط یسام-
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 آوردن مگه؟؟؟  ر یبرده گ ی چ یعنی-

 بده  یلیخ  نیا ارم یمن زودجوش م گمیم  نیبه خاطر هم ارم یجلوشون کم ب تونم یمن نم ی ول نی خوب ی خانواده ام آدما یسام

 شمال میباسارابر یقرارنزار  یی فرداجا ی بد  دقولیبا یول م یباشه بر-

 زنم یباهاشون حرف م گه ید  یهفته   ی ول  تونمیفرداکه نم یداداش  یسام ی وا-

 ی خونه ا ۱۰شب ساعت  میری صبح م گم یکه من م نیهم-

 !!!سارا

 مرگ من  گهیادیب یفاط-

 بهم نگاه کرد  تیارباعصبانیکه سام دمیقول نم  یتوروحت باشه ول یا

 ؟؟ید یفهم م یریفردا م  دونم یمن نم-

 خونه تامنو نکشتن میحاال بر باشه

 م یبر-

 خب بچه هاخدافظ  مید یساعت رس  میبعدن میشد  نیسوارماش 

 کشمیجوره کنارنم چینره چون ه ادت یفردا-

 شمال؟؟؟؟  میبر یدار  ی چه اصرار ی داداش ول باشه

بعدرفتن سارااون حس وبازم کنارخودم داشته   خوام یم  یشمال خواهربرادر  می ریم یی دوتا شهیکه منوسارا هم نیاصرارم به خاطرا-

 ؟؟ید یباشم فهم

که فرنازوکه   دم یرس  هیفعالا زنگ واحدمون زدم ومامان دروبرام بازکرددکمه آسانسوروزدم واردشدم بعدچندثان ام یچشم م آره

 رفتم کنارش  دمیدود یلرزیم تیازعبان

 شده؟؟؟   ی سالم چ-

 ست یحواست به من ن ید ولگر  یریسالم وزهر مار کثافت بادوستات م -

 درست حرف بزن به توچه اصالا؟؟  ی هوو
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 خفه شوکثافت -

 خوابوندتوگوشم که مامان کنارم  یکی

 هان  ش یزد یاواخاک توسرت فرناز * براچ -

 دکناریبر

 راحت شم رهیفاطمه بم  یاله گفتی که م  دمیفرناز وشن  یزدمو رفتم تواتاقم که صدا کنارشون

 بهش حمله کردم   رونیزدم ب ازاتاق

 ؟؟؟؟**  ی خورد ی گه چه

 باخواهرت درست حرف بزن هفت سال ازت بزرگتره  د یچشم سف  ی خفه شو دختره -

 بازم مامان طرف فرناز وگرفت  ایخدا

ام وخواستم ادامه بدم   نه یروس  دمیکوب  ین یبیکثافت وم نیتوکه فقط ا ی چرامنو بدبخت کرد  یخواستیمامان هان اگه منو نم هیچ

دستموروش گذاشتم که دستم   سوختی سرم به سمت راست برگشت لبم م ادبودکه یزدتوگوشم قدرتش انقدرز ی کی که مامان

مامان مثل   ی بود به هردوتاشون نگاه کردم خواستم برم تواتاقم که صدا ه که روصورتم به رقص دراومد   ییپرخون شد بااشک ها

 چاقورفت توقلبم  

 خب من فرنازمو دوست دارم نه تورو  خوامیآره معلوم تورونم-

لپ تاب وبرداشتم   عی کرده خداروشکرکه تولپ تاب دارم سر ارپاکیآهنگام کو؟؟سام یوا  ی برداشتم ا مو یرفتم تواتاقم گوش  عیسر

  ازتو کشو نویلبم بادکرده بوداشکاموماکردم بتاد نه یساعت گذشت که رفتم جلو آ هی  ختم یکردم باهاش اشک ر  یآهنگ مهراب وپل

 سرشد  قه ی د ه یگرفت اما بعد   یوبه لبم زدم سوزش بد  زبرداشتم یم ی

توروازدست بدم پس   خوام ی نم یکنم ول یخوادخودکشی خانواده چرااصالامنودوست ندارن آخه خدادلم م نیازدست ا امنوبکشیخدا

 دفعه بازشدمامان اومدجلو ه یکردم که در اتاق  ه یخودت نجاتم بده سرم دردگرفت انقدرگر

 ید ی انقدرخواهرتوعذاب م ادیخداروخوش نم رونیب میپاشوبر-

   نیتاعذاب نکشه شما بر ام یخب پس نم لیمن خ یک

 یاریپاشو تاانقدرنزدمت که خون باالب ی توغلط کرد-
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 ام یبازم بزن من نم یول  یجان توکه خوب زد  مامان

 پاشو کنمیفاطمه به خداخفه ات م-

  یکس  نکهیبه خاطر ا نه یبعد فکرفرداداغونم کردوبه اجباربلند شدم لباسمو عوض نکرده بودم رفتم جلوآ یخواستم نرم ول  اول

 که بهم پوزخندزد   دمیکه فرنازود رون یزدم وبابغض ازاتاق زدم ب   رهیت ی رژقهوه ا هی متوجه ورم لبم نشه 

به زوربغضموقورت دادم   دمیمحسن ود۲۰۶  نیماش که   رونیب م یاجبارپشت سرمامان وفرناز ازخونه زد  کردبهیداشت خفه ام م بغض

 بازرفتم سمت پنجره لبخندزدموگفتم ی کردم ول  هی گر د یفهمی چشمام که پف داشت م ی ول

 به آقامحسن سالم -

 ه؟ ی انگشت ک ی چراصورتت قرمز جا یسالم فاطمه جان خوب -

 زدم وگفتم  ی قلبم مچاله شدلبخند تصنع باحرفش

 زدم تودلش اونم زد توگوشم  بادوستم دعواکردم من محکم  یچ چیه

 دستش بشکنه  ی دار  یچه دوست وحش-

 شدم که فرناز مامان باخنده سوارشدن فرنازجلونشست مامان کنارمن   نیسوارماش  خدانکنه

رفتم   عی خونه سر م یدرفتیخر دکردوبعددوساعتیخر  یفرناز کل  یفروشگاه لوازم خونگ  ه ی م یربع رفت هی محسن راه افتادوبعد   بالخره

 رون ی که بابا اومدازاتاق زدم ب۱۰ادساعتیتواتاقم منتظرشدم باباب

 بابا سالم

 سالم صورتت چرا کبوده؟؟؟ -

 فردا باسارابرم شمال؟؟؟   ید یبابااجازه م ستیمهم ن-

 شمال چندروزه؟؟؟ -

 م یگردیشب برم۱۰ساعت  م یریم صبخ

 اد؟؟؟ یباهاتون م یخب آره بروبه جزساراکس-

 حساس  ش یروآبج  یل یخآخه  ادیداداشش م   آره
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 خطرناک  نطورفاطمهیکه ا-

 باهاتون حرف بزنم   یبابااگه وقت دار  نه

 رومبل   م ینیبش ایآره ب-

 رومبل نشستم وشروع کردم  کنارش 

  ی خوادکاری م ره یداداشش غمبادنگ   نکهیا ی لندن برا ره یم  گهیبه ساراوابسته است ساراچندوقت د یل یداداش سارا خ تشیباباواقع

 مثل خواهرش بدونه  نه یکنه اون منو مثل سارابب

 ب  ادتی یوچون به تواعتمادکامل دارم برو ول  ه ینطوریخب اگه ا-

 توجلدآدم  ره ی دفع م  هی  طانیمراقب باش چون ش   شهیهم اشه

 نید یحاالاجازه م چشم

 آره برو -

محبت   ی همه  یجا ن یکردوایبهم اعتمادم شهیبهش گفتم چون هم ستین ی باباآدم شکاک وبددل دونستمیخداروشکر چون م خب

 جواب داد  گه ید  یکیرفتم تواتاقم به سارازنگ زدم اما  گرفتینکرده اش روبرام م یها

 بله  -

 داداش منم فاطمه  سالم

 شون کنم  یراض امیابی ی ایشدم یسالم خب چ -

 کردم ساراکجاست؟؟ شون یراض ستین الزم

 کنارمن نشسته من خودم خواستم اول بفهمم -

 دنبالم؟؟؟  نیایساعت چندم  یباشه پس تافردا راست آهان

 م ی خونتون۸آماده باش چون راس ساعت ۸-

 باشه
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گرفته بود   ییتنها  نیازا کرددلمیبخورم چون بغض داشت خفه ام م  ی لینتونستم خ زشامیکردم ورفتم سرم  وخاموش یگوش 

 خدا خودت کمکم کن  دونه یداداش داشته باشم خدافقط سرنوشت آدمو م ه ینم سارابره تام دخداخواستهیشا

 دمیخواب ع یسر۸تابرم حموم لباس بپوشم شده  ۶کردم رو  میتنظ  مویتواتاقم ساعت گوش   رفتم

بستم   یدم اسب دم یربع رفتم تواتاقم موهامو سشوارکش ه یخودمو شستم وبعد  یرفتم حموم حساب عیسر  دارشدمیب میگوش  یباصدا

  یچاره ا  یول  ره یخداگونه ام کبود شده بود االن آبروم م  ی زدم وا یرژبادمجون هی و دمیپوش  مویمانتومشک  عیدسریکه تاکمرم رس 

که بابا    رونیدم بوازاتاق ز موبرداشتم یوهنزفر ی با گوش  فمو ی بودک قهید۷:۴۵به ساعت نگاه کردم که   دم یخط چشم کش ه ی ستین

 دم یصبحانه د ز یمامان سرم

 بابا بهم نگاه کردوگفت  رمیم گه یمن د سالم

 نجا یاایسالم ب-

 شد  رهیکنارش که بهم خ  بااجباررفتم

 زنه یوم  یبزرگ ن یآخه آدم بچه به ا ش یزد ی نطوریزن چراا-

 نخوره توهم ساکت شو یگه اضاف  خواستیم-

 پول داشته باش  کمی ایفاطمه ب-

لبخندزدم   دمی ود  ی که ساراوسام رون ی ازشون فاصله گرفتم وازخونه زدم ب رمی م گه یبابا من د یبهم دادمرس  یهزار ۵۰تراول   چهارتا

 رفتم کنارسارا عینشسته بود سر دش یسف  یبوگات نیتوماش  یخداروشکر سام

وباز کردم نشستم عقب ساراهم   نیدرماش   عی دادمنم سرنگوتاداداشت خون به پانکرده فقط سرشوتکون  یچ چیسارافعالا ه  سالم

 کنار من نشست

 یداداش  سالم

 ؟ یکوچولو خوب ر یسالم صبحت بخ-

 میعال

 ادجلو یب  تونیکیاه -

 سارابروتوروخدا 
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 باشه  -

 گه ید  وفتیراه ب  یجلو نشست خب سام رفت

 چشم  -

 که سارا برگشت طرفم   رونیزد ب نیربع نگه داشت ازماش  هی وروشن کردوبعد  نیماش 

 سرت آورده؟ یی بال نیهمچ یشده ک  ی فاطمه صورتت چ-

 دارم  ی وباهاش رودرواس  کشمیازش خجالت م کمینگو چون هنوزم  یزیچ د یند  یسارااگه سام زم یوخواهر عز مامان

 رممکنیغ نمینفهمه که ا میباهم دعاکن د یبا کنه یبفهمه که خون به پا م اریفاطمه سام ی وا-

  ی زیفعالا چ یگذاشتم تا سام شه یکه کبودشده بودروش  ی صورتمو همون طرف زم یتوسرم بر  یخاک ه ینگوتا من  ی زیوچحاالفعالات

 برگشت سمتم لبخندزدم تابغضم سربازنکنه  نیاومد توماش  فتاد ی که رو گونه هاش چال م ی خندون ی نفهمه بالبا

 گه ید یتیصفاس   ی اوکلیتاحالتون بدنشه نهارجاده چالوس وبعددر د یوبخور ک یروکیش  نیفعالا ا  د ییبفرما-

 وگفتم دست داداشم دردنکنه   دمیخند 

 گلم  فدات

برگشت   یکه سام  کردم یسرفه م  یشدوالک ی اشکام ازچشمام جار دتوگلومیپر کیک  نکهیمشغول شد که من به بهونه ا خودشم

 سمتم

 بدوسارا بروپشتشو بمال  شهیخدا داره خفه م یشد وا  یچ-

 ی خوب یفاط-

 ارگفت یکه سام دم یکش قینفس عم ه ی اشکامو پاک کردم و نی فقط هم کنهیقلبم دردم  آره

   یخوب شد -

   آره

 خداروشکر-

 بخوابم  خوامیم دمنیببخش
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 راحت بش -

 دادم یداشتم وگوش م یل یسامان جل یمهراب نداشتم ول   میتوگوشم انداختم توگوش  مو یهنزفر دنیبهانه خواب به

 دارشدمیساراب یخوابم برد باصدا نکهیتاا

 مید یشو رس  اده یپ ی خوب یفاط-

 وگفت  د یخند   اریسام دمیانقدر خواب یعنیاِ

 من جات هستم  یبرومرخص  یتوبه خرس گفت -

 اصالا من باهات قهرم ه ینطوریاِا

 نه جون من قهرنکن سارا غلط کرد -

 به من چه   یاِداداش خودت غلط کرد -

 میباباآشت باشه

 ۱۱ساعت  م یصبحونه بخور م یبر ن یش  ادهیپ نیآفر-

  ی تخته ا  یها  یرستوران که صندل هیتو    میرفت  م یرفتی م ارراهیشدم منوسارا پشت سر سام اده یپ نیباترس وصلوات ازماش  میبر

 زدبرگشتم طرفش  غی که سارا ج زد یتا م۲۰۰  شترازیرفت طرف گارسون تا صداش کنه قلبم ب اریکه سام م یگذاشته بودن نشست

 بااخم بهشون نگاه کردم  دمیدوتا پسرکه کنارمون نشستن ود که 

 زنه یمثل توروم  یگریبودنفهم آخه آدم دختر ج ی کرده چه وحش ینطور یصورتتو ا یک  یخانوم-

 د یشو کثافت گمش خفه 

 گفت   ی کیکه اون   نییسرمو انداختم پا اریسام دن یچه خبره باد نجایا-

 دلت اومد   شیزد ینجور یچراا ی لعنت-

 گشاد به من نگاه کردوگفت   یباچشما اریسام

 زدم   ویمن ک -
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 گه یناناز خانوم ود نیا-

 شعور یب ی خفه شو پسره -

 ولشون  ی داداش  اریبلندشدمورفتم کنار سام ازجام

 داداشت  -

 تا خفه تون نکردم   د یگم ش -

 رفتن   یحرف  چیودرک کردن چون بدون ه تیانگارموقع

 شده؟؟  ی فاطمه صورتت چ-

 که دادش گوشمو کرکرد   ستین مهم

 جواب منو بده  -

 گذاشت وگفت    یکبود   یجا دستشو

 بابات زده ؟آره -

 شو  الیخیپس ب  کنهیدرد نم   گهیزده توروخداامروز خراب نکن د م یآبج ی سام نه

 زنه یاون تورو م ی غلط کرده مگه تو پدر مادرندار تیآبج-

 مامانم پشتش   ی ولقورت دادم وگفتم نه   بغضمو

 برات بسازم دوتاازش درآد  ی خواهر ه یمن  نطوریکه ا-

 شکنجه کنن  شترینکن منوب  یکار  یتوروخداسام

 ی د یآخه المصب صورتتود-

 توروخدا تودرکم کن   آره

 م یصبحونه بخور نیحاالبش رمیگ یدفعه بعدحالشوبدم  ی عل ی دفعه به وال ن یفقط ا-

 قبوله؟  یوشاد باش   یاخم وتَخم نکن   گه یکه د خورم ی شرط م هی  به
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 !!! هیوحش  یلیخواهرت خ  ی باگذشت یل یخب توخ لیخ

 دم یخند  یلیخ 

 وگردوگذاشت کنارمون رفت  روخامهیوپن روعسلیگارسون تخم مرغ وش  که 

 خوام یم یی من چا ی به سام به

 اون زد توهم بزنش  یآخه دخترمگه تودست ندار  ربخوریقبلش ش   یباشه ول-

 شه یچون مامان وبابام پشتشن نم یول  کردم یکاروم ن یکه هم تونستم یم  اگه

 واقعاا ی دار  یعجب مادر  یعنی-

 خواستنیمنو دوست ندارن اصالامنونم اونا

 چطوره؟؟؟؟  رم یگ یتوروندارن اصالا تودانشگاه واسه ت خوابگاه م اقت یبابااونا ل یا-

 شنی مطمعنم خوشحالم م یعال-

 م ی رزرو کن  میوبردار فردابر  تیدنبالت مدارکت شناسنامه کار مل  امیپس فردام-

 باشه

 نیهمش حاال چرت وپرت بگ  رمیم گهیمن چندوقت د   گهیاَه بسه د -

 ختم ی مسافرت شماهارم بهم ر دسارامنیببخش

 نبودبه خدا نیمنظورم ا یفاط-

قورتش بدم   تونستمینم یبغض لعنت  نیباوجودا یوگردو گرفتم وگذاشتم دهنم ول  ر ین وپنلقمه نو ه ی اب یحاالصبحونه رودر دونمیم

 بهم زل زده بود  اریدادم سام رقورتش یتودهنم نگه ش داشتم باکمک ش   قهیوچندد

 ؟؟؟ یداداش   هیچ

 سفارش بدم گهید ز یچ هی  یدوست ندار ی خوریم ی نجوریچراا-

 ن یفقط هم ستمیصبحونه ن اداهلیمن ز نه



 پردردسر   یعاشق

27 
 

 ی شیازشرش راحت م گه یخونه شوهر د گه یخداروشکرخواهرت چندوقت د-

هستم   میفرنازآبج ونیحساب تاآخرعمرمد   نیباا ی ول  کنهیکه اصالامنوآدم حساب نم ی درصورت اردش یمامان هرروز بازورم ی ول  آره

 نجات داد  یازدواج اجبار ه یچون اون منواز

 به زور شوهرت بده  خواستیبابات م-

 آره 

 مامان وفرناز نذاشتن ی ول

   یدار  ی بیعجب خانواده عج-

 ا؟؟ یدر  میبر نیرشد یاگه شماهام س  گه ید خب

 ام یبرم حساب کنم ب د یآره موافقم بشن-

 بابغض بهم نگاه کردوگفت   ارسارایبارفتن سام باشه

 کنه؟؟ یدردم   یلیخ-

 باتوام حالم خوبه  یناراحت نباش من وقت ی کوچولو دردداره آج ی دردداشت االن  شبید  نه

 دوست دارم  ی لیخ یفاط-

 نطور یهم منم

 گه؟؟ ید م یبوق نجایما ا-

 ییشما تاج سرمنو سارا ه یچه حرف نیا

 ایدر  میبر د یخب پاش -

  میشد  نیوسوارماش   میبلند شد  ازجامون

ساحل   یآروم آروم بود ناخداگاه دلم خواست روماسه ها ایشدم ورفتم کناردر ادهیپ نیازماش  عیاسریدر دم یرس  قهید ستیبعدب

  لیتبد  نیتر نیآرامش به خشمگ  نیچون توع ی ترس یازش م یکن یم انگاهیبه در ی بشه وقت سینشستم مهم نبود لباسم خ نمیبش

 کنم وموفق شم  تحمل کمکم کن تابتونم  ایبلعه خدا ی وتوروم  شهیم
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 پاشو یفاط-

 ی اومد  یاِک

 ی کنیم  هی وگر  ایبه در یساعت زل زد  مین-

 کنه یم  ی بامن باز ی نجوریام که چراا اخستهیمن خوبم فقط ازدن 

سال ازخونواده ام جدا  ۱۰به مدت  شرفیآدم ب   هیخاطر دبه یبا یمشکالروندارم ول  نیازا چکدوم یدرسته من ه  یگ یم  یچ دونم یم-

 مونه یم ی جیمن مثل مرگ تدر  یبرا  نیشم وا

 ؟ یآیدوتابستونانمیمگه ع ه یچه حرف نیا

 خب بازم سخته  ی چراول-

 خونواده ت عاشقتن درسته  ی که همه   نیمهم ا میکه ازهم دورباش   ستین نیا مهم

 آره درسته  -

 ن یزنی بند حرف م هی رزنایبسه بابا مثل پ-

 دداداش یببخش

 ظهر۱ناهارساعت میدبریکردم پاش  یشوخ-

 م یبر

 میرفتیتامون کنار هم راه م هرسه

 میسوارش  قیبعدنهارقا نیایبچه ها م-

 ترسم یمن م  ی سام آخه

 گه یمن کنارتم د-

 ؟؟یگ یم ی خب سارا توچ لیخ

 موافقم -
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 میبعدنهاربخور ی سوار قیقا  میاول بر پس

 ؟؟؟ یگ یم یساراتوچ گه یباشه فاطمه راست م-

 باشه-

 سالم کرد  اریسال داشت سام ۵۵مردکه حدوداا  هی کنار   میرفت

 م یسوارش  م یخوای ما م یحاج-

 د یباشه سوارش  نیسالم پسرم خوش اومد -

 ترسمی چه برسه سوارشم سارا توروخدا من م رمی میخدا من هنوز سوارنشدم دارم ازترس م یوا

 ترس نداره که آخه  یفاط-

 توروحت سارا  یا

 اراومدکنارمیبودم که سام ستادهینشست من همونجا ا سارارفت

 گه یسوارشود-

 ترسمیطاقت ندارم م تونم یمن نم خوام یمعذرت م ی سام یوا

 وگفت   یموتور   ق یبهم نگاه کرددستموگرفتومنو به زور برد طرف قا بااخم

 یشی سوار م اخودت یبغلت کنم -

 من طاقت ندارم  یاعلی

 بگذره   دخوش یابرآخه شماه شهی م یمن شو چ   الیخیب یسام

بعدشم   رونیقلبم ازدهنم زدب ق یدفعه منوبغل کردوگذاشت توقا ه یشده که  ال یخینگاه کرددستموول کردخوشحال شدم ب بهم

 خودش سوارشدساراقهقه زدوگفت 

 ترسو  -

 کنارم بودنگاه کردموگفتم  ارکه یبه سام تیباعصبان ختی شو سارا قلبم ر خفه 
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 ؟؟؟ یبودکرد  ی چه کار ن یا وونهید

 رفته؟؟   ادت ی یمن گفتم دوراه دار -

 ترسم یمن م  ی دوایتودهنم ماس  ق یحرفم باراه افتادن قا ترسم یمن م بابا

 ق یبلند شدورفت لب قا ساراازجاش 

 دم یکش غیوج ی ناخداگاه خودموپرت کردم توبغل سام قیسرعت قا شی سکته نکنم صلوات با افزا من

 نجامیآروم باش من ا ششیه-

 خنده همون مرددراومد  یکم بغلش کرده بودم که صدانوازش کردانقدرمح سرمو

   ترسهینکن خب م تش یپسرم اذ-

 بدم  اادامهی برگردم

 برگردآقا -

 گوشم آوردوآروم گفت   کیسرشونزد

 نترس من کنارتم -

 کنمی من دارم سکته م ی سام یوا

 کرد  ی وحشتناک اخم

 ریکنارتم زبونتو گازبگ   گمیبارآخرت باشه م-

 برگشت قیقا  بالخره

 دوامدکنارم ییرفت وافتادم روماسه ها سارادو ج یشدم اما سرم گ ادهیپ عی سر ومن

 شدآخه  ی چ یخوب-

 ترسم یرفت چقدر گفتم من م  جیگ سرم

 سارابروکنار -
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 کولت کنم؟؟   ای یراه بر   یتونیم یشدخوب یچ

 شم یاالن پام ن یصبرکن کمی  نیگوش نکرد  ترسمینکش برادرچقدرگفتم من م  زحمت

 تابرگردم  نیبش یش خوادپاینم-

 ام یبمون کنارش تا ب سارا

 یباشه دادش -

 ی سوارش  ذاشتمینم دونستمیاگه م ده یرنگت پر یفاط

 شو مگه من بهت نگفتم  خفه 

 د یببخش-

 اراومدکنارموت ینترس خوبم که سام ستین مهم

 روبخور   وهیآب م نیا ایپاشوسارا ب-

 حالم بهترشد کم ی دمیآب پرتغالو ازدستش گرفتم وسر کش یمرس 

 ؟؟ یخوب-

 بهتره  ام یمن که بهت گفتم ن یول  ی سام یمرس   آره

 ده یرنگ وروت پر  مینهار بخور میپاشوبر ی شیم ی نطوریا دونستم یچه م یگ یم یالک کردم یمن خاک برسرفکرم-

 دستشو دور کمرم حلقه کرد  اری ازجام بلندشدم که سام میبر

 راه برم  تونم یخوبم م یسام

 وقت ازحال نرم   هی حرف نباشه تا خود رستورن دستش پشت کمرم حلقه کرده بود که  سیه-

 گارسون اومد  میونشست  میکه گوشه بود انتخاب کرد  زی م ه ی ع یسر مید یرس   بالخره

 ن؟؟ یدار لی م ی چ د یسالم خوش اومد -

 منوروداددست من وگفت انتخاب کن   اریسام-
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صفحه منونگاه کردم وجوجه کباب انتخاب کردم بعد منورودادم دست سارا ساراهم جوجه سفارش دادمنتظربودم  انتخاب   به

 وبدونم که بدون نگاه کردن گفت  یسام

 منم جوجه -

حساب کنم به   متشوخودمیق دبفهممیه بود باغذاروننوشت متیبود ق ر ی نظ ی گارسون به رستوران نگاه کردم واقعاا دنج وب بارفتن

 به سارانگاه کردم  ییبه بهونه دستشو  نیخاطر هم

 س یسرو رم یسارامن م-

 ادیسارا باهات ب  یخوا یم ست یحالت خوب ن-

 ساله نشسته بود  ۴۴مرد   هی بلند شدم ورفتم کنار صندوق که  یازصندل ام یخوبم االن م ی سام نه

 جوجه هاتون چنده  متیدقیسالم ببخش-

 تومن ۵۰۰د یبالبخند بهم نگاه کردوگفت سالم خوش اومد -

 تومن   ۵۰۰۰۰۰چراانقدرگرون   ارمیشاخ درب  االن

 سرجام که سارا درگوشم گفت  ارنشستمیساراوسام شیتشکرکردمو رفتم پ لبخندزدمو

   ی رب رفت  هی چه خبره  یفاط-

 که گارسون باسفارشامون اومد  داشتم مخندوندمشون  گهید د یادب خب کارم طول کش ی ب یا

 د ییبفرما-

 همه رو بخورم   نیمن ا یاعلیمن گذاشت  ی غذاردبرا نیاراولیسام

 ؟ یکنیفکرم ی به چ قهید  ۵ گهیفاطمه شروع کن د د یسارادستموکش

تودهنم   ی وونیقاشق اول وکه گذاشتم دهنم مزه کره ح  دبخورمیاربایبه خاطرساراسام ی نخورم ول تونستمیتوبخور کاش م  یچ چیه

به   دمینوشابه روبرداشتم سرکش وانی هشتاددرصدغذاموخوردم ل باایربع تقر ه یبودواشتهام بازشد بعد  ر ینظ یاحساس کردم واقعااب

   کننیودارن به من نگاه م  ی کل ظرفشون خال دمیکردم که د ارنگاهیسارا سام

 شده بچه ها؟؟  یزیچ
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 آره؟؟  ود یانگار غذاخوشت ن ی نه ول-

 ؟؟؟ یگ یم نو یبودچرا ا ی عال نه

 ؟؟؟ یپس چرا غذاتوکامل نخورد -

 نیفقط هم رشدمیس  خب

 بلندگارسون وصدا کرد  یارباصدایسام

 سمتمون  د ییدو گارسون

 بله آقا -

 رستورانو ببندم  نیا د یباشه هان حتماا با ی غذاتون عال نیطاها چند بار گفتم دقت کن -

   میخواینه آقا معذرت م-

 کنم یرستوران وروسرت خراب م  نیباشه ا ی ناراض یدرصدمشتر  هی برو به ناصربگو اگه -

   نیاریدرب  یکه خرباز  دم یپول نم من

 اروگرفتم یسام دست

 ولش کن    خورمیغذاموم هی توروخدامن بق  یسام -

 پس بخور -

  چشم

 کرد ینگاه م  اربالبخند یمونده امو خوردم که سام ی باق یکل غذا تندتند 

 ش یترکون  یچون م یگذاشتموگفتم وگفتم خدا به داد زنت برسه سام  دستمورودلم

 ترکم یدارم م  یوا

 انه؟ ی یرشد یواقعاا س -

 ی سوار  قیباورت شه مثل قا رمیدبمیحتماابا
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 ی نیبیاون رومو م ی د یبه موالاگه بفهمم دوباره گوش م یانقدر آهنگ مهراب گوش کرد  یزنیبارآخرت باشه حرف ازمرگ م-

 برات سخته   دن ینفس کش ی کشم بدون یم   یمن چ یبدون  ید ینکش ییخب تنهام توتاحاالتنها هی مثل بق  یکنیدمیچراانقدرمنوتهد 

 دوباره  ه یل گررفتم وکنارساح رونیب دمییبلندشدمودو یاجازه ندادم ازصندل  یبگه ول یزیچ خواست

 فهمه ی حالموم کنهی جز مهراب حالموخوب م یک

 گه یخدابسمه د یا

 کردم  ه یاش گذاشتم وگر نه یراحت شدوسرمو روس  المیارخیسام دنیمنو بغل کردبرگشتم سمتش باد ی کیکه   یلیبدبود خ حالم

 ی آهنگ رپ ومهراب گوش کن ی حق ندار گهی چون د  شهینم لیدل نیا ی نداشتم ول یدمنظوربد یببخش-

 کنم یپرم  مویتنها شمیمن فقط بااونا آروم م آخه

 ی ستیبه بعدمن کنارتم پس تنها ن نیازا-

 اش چسبوندم که دستشو آروم روکمرم گذاشت ونوازش کرد  نهیبه س  شتر یسرمو ب باشه

 ی اردادیمثل سام یشکرت که بهم داداش  ایخدا

   ۴ساعت م یوفتی راه ب د ی که با  میبگرد کمی م یخب بر-

 سارااومدکنارم  میبر باشه

 ؟یفاط  یخوب-

   میگرفت  ش یبعدراه تهران روپ ۷تا ساعت  مید یدرآوردم وخند   یمسخره باز  یکل  م یشد  نیخوبم سوارماش  آره

   یبابت همه چ یخوش گذشت مرس  یلیخ یسام

 ی کرد ه یاگری ید یاترس یفکرنکنم چون همه اش -

 روزعمرم بود   ن یباورکن بهتر ستینطورنیا

 کنم یجمعه توکوه جبران م شاهللیا-

   ترسمی من م یسام
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 من کنارتم  -

 م یریپس حله فقط ساعت چندم باشه

 صبح  ۶-

 باشه

 ۵پارک ساعت م یریفردام    یراست-

 ام یم باشه

 دم درخونه  مید یساعت رس  بعدسه

 یخوش گذشت مرس  یلیخ یسام

   یدوستم نیتوبهتر ساراعاشقتم

 انه ی ی ایم نمت یبیفردام یفاط-

 دختر  ام یم معلومه 

 یعنی

 ؟ یستیقهرن  یعنی-

 کنه یدخترخوب آدم باخواهروبرادراش قهرنم  نه

 ی قهرکن تیخواهر وحش دبااونیتوبا یآره ول -

 حاالبرم   یسام باشه

 برو خدافظ  -

 خونه روزدم رفتم توآسانسور   زنگ

 بابا سالم

 سالم خوش گذشت  -
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 بود  یعال

 زد؟ یخب خداروشکر پسره که مشکوک نم-

 ازخانواده ش معلوم   ن یا نهیبیمنم مثل خواهرش م ستین یراحت بابااون آدم فاسد آشغال التیخ

 ستیاعتمادکردن بهش اشتباه ن نیبه خاطرهم ی خانواده خوب نیآره ا-

 ی ندار یشمامشکل گه یباباحله د پس

 منم بهشون اعتماددارم    نیمعلوم که نه خونواده فرهمندخانواده خوب-

 راحت التیخ پس

 بااجازه   خورم یباباجون من خسته ام شام نم یمرس 

 بروبخواب دخترم -

 افتادم  یسام  ادحرفیتواتاقم که   رفتم

 رون یازاتاق رفتم ب عیسر

 !!!!!!بابا

 ؟  هیچ-

 برم خوابگاه؟ ی د یاجازه م باباشما

 شه؟ یخوابگاه مگه م-

 انه یبابا برم  آره

 ندارم   ی منم حرف  یاگه خودت راض-

 خوابگاه رم یم پس

 ؟ یزنیبهمون سرکه م-

 بابا حتماا  آره
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 شماره ساراروگرفتم  عی سر شمیزندان وشکنجه گاه راحت م نیجون از ا آخ

 ی جانم فاط-

 ثبت نام خوابگاه  میبگو من فردامنتظرشم بر  یسارا زنگ زدم بگم به سام سالم

 بدم؟؟  یاجازه دارم شماره تو به سام یاِقبول کردن باشه فاط-

 شم یمزاحم تونم ی ه گهیبده بهتر د واآره 

 دم یپس شمارتوم-

 خدافظ

 جواب دادم عی زنگ خوردسر می کردم که گوش   لباساموعوض

 د ییبفرما بله

   اریسالم منم سام-

 یداداش  سالم

 دنبالت    امیصبح م۸زنگ زدم بگم فردا ساعت-

 منتظرتم  باشه

 چطور خوابم برد  دمینفهم گهیبودد یکردم وبه امروز فکرکردم چه روزخوب  وقطعیگوش 

 دارشدمیب لیموبا یباصدا

 بله؟؟؟؟ 

 ؟ یفاطمه آماده ا-

 د یببخش شمی نه االن آماده م یسام سالم

 هامن منتظرتم  یمدارکتو جانذار  ستیمهم ن-

 به لبم زدم  یرژزرشک   هی خط چشم زدم و دمیموپوش یمانتوزرشک سیرفتم سرو عی وقطع کردسر  یگوش 
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 رون یگذاشتم ازاتاق رفتم ب فم یمدارکموتوک 

 بلندداشتنم عذابه  یخدامو  ی بودا رونیموهام همه اش ب دم یارومنتظردیکه سام  رونی ازخونه زدم ب رم یمن م سالم

 اومد سمتم ارباخشمیسام

 رون یموهات ب  یبازکه همه -

 تر  کی خدا حواسم نبوداومدنزد به

 جمعشون کن  عیسر-

 بلنده  یادیباورکن موهام ز یادسامیم  رونیبازب یبستم ول  یکش موهام وبازکردم دم اسب  عیسر باشه

 م یبر نیبازم کمتر ازقبل شدبش یول  دونم یم-

 که باخم بهم نگاه کرد  نم یخواستم عقب بش چشم

 عقب  یریجاهست چرام یوقت  نیاجلوبشیب-

 آخه 

   نیجلوبش ایآخه نداره ب-

 حرکت کرد  نیدرجلورو بازکردم ونشستم که ماش  باشه

 کارمون؟   کشهیطول م یلیخ یسام

 کارتموم   دببرمیفقط مدارکت با  یاوک ی نه همه چ-

 واقعااممنونم  آهان

 ام کرده  وونهیخونه ما چون ساراد میریبعدکارمون م یخواهش راست-

  امیم۵ساعت  یخونه ول دبرم ینه من با یوا

 دنبالت    میایپس مام-

 ابیعالادانشگاه ودرف باشه
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 خداشکرت   ی دانشگاه وا مید یرس   بالخره

 اومدکنارم  یسام قه یتواتاق که بعدچندد  میاررفتیکنارسام

 م یفاطمه تموم شدبر-

 ثبت نام شدم  یعنی

 م یآره بر-

   یداداش   یمرس   یوا

 ارلبخندزدوگفت یکه سام نیسمت ماش  میرفت

  یناراحت باش  نم ینب گهیفاطمه د-

 باشه

 به بعدهرلحظه کنارتم   نیازا-

 ی داداش   یکه هوامودار  یمرس 

 ید یمهراب گوش نم گه یخواهش گلم فقط قول بده که د-

 قول  باشه

 برگشت  ی شکالت یبادوتا بستن قه ی د  ۵شدوبعد  ادهینگه داشت پ نهیتامیو ه ی کنار  ی وسام  رونیب م یزد ازدانشگاه

 د ییبفرما-

 ی سام یمرس 

 بخورتاآب نشده -

 شروع کردم به خوردن  موگرفتم یبستن ع یمنم سر نیتوماش  نشست

 خوش مزه است یل یبه خ به

 نوش جونت -
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 پارک  م یریآماده شد م نکهیسارابعدا شیخونه پ برمت یدنبالت م امیم ۵ساعت

 خوابگاه چقدرشد  ه یشهر ی راست یمرس  باشه

 ست یمهم ن-

 تابهت بدم   دبدونمیبا چرامهم

 یزن یل جلوم مپو ادحرف یفاطمه سارا بهت نگفته من بدم م-

 شم یکه من شرمنده م ی نطوریا آخه

 آره؟  ی بازسگم کن یخوا یرتومینخ-

 ی مرد  ی لیبگم خ تونم یبگم فقط م ی چ آخه

   یبگو سام یدوست دارم راحت باهام حرف بزن ی راست میچاکر-

 جونم  یچشم سام باشه

 خونه  می وروشن کردورفت نیماش 

 ی تاساعت پنج با یمرس 

 یبا-

به واحدمون رفتم داخل خونه که مامان وتو   دم یرس  قهیسمت خونه وزنگ زدم که دروبرام بازکردورفتم توخونه بعدچند  رفتم

 رفتم توآشپزخونه    دمیآشپزخونه د

 خبر خوش!!!!!  ه ی ی مامان سالم

 شده؟؟؟  ی سالم چ-

 !!!!! ینیبینحس منوم خت یکم ر ی لیخوابگاه خ رم یم  یشیازشرم راحت م گه یسه ماه د ی مام نترس 

 تو  ی گ یم یچ-

 خوابگاه؟  ی بر ی خوایم ی واسه چ  آخه
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 صورتم اشاره کردموگفتم   به

 کبودم نکنه انگشتمورو لبم گذاشتم که دردگرفت چشمام وبستمو بعدچشماموبازکردم   ینطور یدخترت ا  گهیتاد

 لبم ورم نکنه   گهیتاد

 اد یم ش یپ یمساءل توهرخانواده ا  ن یدختر ا-

 کنن؟؟؟یم  یمحل  یببه بچه اشون  ی نجوریخانواده هاا ی  توهمه

 ن یرینمزارم منوبه سخره بگ  گهید نیتاعذابم بد  مونم ینجانمیا گه یوگرفتم د مم یبده مامان من تصم جواب

   گه یم یفاطمه چ نیاببیخدافرنازب ی وا-

 مامان دسمتییدو  رونیزدب فرنازازاتاقش

 ؟ یکارکرد ی دوباره چ-

 دادم که مامان گفت ل یکه بهم زده بودو بهش تحو یپوزخند 

 خوابگاه خوادبره یم-

 ی واسه چ  ییییییچ-

 خاطرتوومامان   به

 بودوموافقت کرد  ان یدرجر  شبیباباهم د نیتاخوب دلوقلوه بد   رمیم

 فاطمه  یشد  وونه ید-

  ختم یر  یاشتم وتانصف توبطرپرتقال وبرد  چیآبمو برداشتم سن یودرش وبازکردم بطر  خچالیتوجه به حرفش رفتم سمت  بدون

نفس نصفشو خوردم ورفتم تواتاقم   ه یوتکون دادم وکه شربتم آماده شددرشوباز کردمو  ی وبعد درشوبستم وسرجاش گذاشتم بطر

 فرنازباتشرگفتم   دمیهمکه دراتاقم بازشد ف  کردم یداشتم لباسموعوض م

 رون یب

 اموگرفت وگفت  کموشونهیاومدنزد-

 نکارونکن یفاطمه ا-
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 رون ینداره گمشوب ی توربط به

 کمتر  یل یخ نمتیتاکمتربب  رم یم نجایبزنمت ازا خوام ی نحستو ندارم نم افه یق  دنیتحمل د  گهید

 د یببخش گمیکه بهت زدم م ی لیاگه به خطرس -

 میازهم جداش  ی سه ماه دست ازسرم بردارتابانفرت کمتر نیا رون یهه به خودت زحمت نده وبروب هه

 فاطمه -

 فاطمه بدبخت ولش کن  نیا ره یبم یاله

اسم دلم گرفته آسمون   دشهروزبهیمهراب آهنگ سع  الیخیقول دادم پس ب   یمنم خواستم مهراب گوش بدم ول رون ی رفت ب ازاتاق

 وگذاشتم

 گرفته آسمون ازخودتم خسته ترم  دلم 

 عمرکه دربه درم  هی  یتوروزگارعاشق

 قفسم   ی که تو  گنیم نفسام یصدا یحت

  ین یریباجعبه ش  قه ی بعدچندد محسن لبخندزدمودروبراش بازکردم  دنی به صداراوم باد فون ی که آ  رونی ازاتاق ب اشکاموپاکردمورفتم 

 اومد 

 چه خبره  سالم

 خبرخوش  دم یسالم خونه روخر-

 خوردن داره  ی نیریش  نیپس  ا مبارکه 

 خبرخوش دارم   منم

 خوابگاه محسن بابهت بهم نگاه کرد  رم یم  دارم

 دختر  ی کجا آخه واسه چ-

   دونهیبرم باباهم م خوام یم

 نهاربده کوفت کنم ۳ساعت  مامان
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   نم یچیزوم یباشه االن م -

 دوست دارم   یاوووم به به ماکارون د یزنهاروچیم مامان

ازجام بلندشدم  ع یحموم سر دبرمیبودبا قه ی د۳:۵۵ دتوگلوم یاپربه ساعت که خوردغذ وتندتندخوردم چشمم دم یغذاموکش عیسر

موهامو    عی بودسر۴:۳۰رفتم تواتاقم ساعت رون یواومدم ب موهامو شستم یبابدبخترفتم تواتاقم لباساموبرداشتمورفتم حموم 

برداشتم   مویگوش  دمیموپوش یاس یشد مانتو ی خط چشم عال ه یبا یرژسرخ آب دم یوپوش  م یا روزهیف  کیباسشوارخشک کردم وتون

 رون یوازخونه زدم ب

 سرجمع کرده بودم رفتم کنارش  ره یدربودخداروشکرموهاموباگ ادمیسم

 سالم

 سالم سوارشو -

 کنه یم  شیداره آرا دمیرفتم تواتاق سارا که د ع یخونه شون بعدورودمون سر می ورفت سوارشدم

 ی گرام  قیسالم رف-

 من آماده ام   میبر  ی خوش اومد  یسالم فاط-

 ارمنتظربود یسام نییپا میوازپله ها رفت م یهمو گرفت دست

 یکنیاونجا حتمااشال سرت نم ی زنیم پ یت ی نطورینجاای ا هی چه وضع نیساراا-

 ی خب معلومه داداش -

   رمیمن م نیدعواکن ن یخوایاگه م گهید اِبسه

 نیسوارش  نیکه دست وبالم بسته ست بر فیح-

   می بنزش شد  نیسوارماش  باهم

 خودشم بااخم سوارشد  که 

 تو  ییاخم نکن چقدراخمو یسام نیبب

 بزنم  دقهقه یشمادوتابا افهیباق-
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 خوبه  پم یکه ت وامن

 آره بااون استغفراهلل  -

 ؟ یچ بااون

 شت یبااون آرا-

 سارا ی دار  نهیدردتوبگوآ خب

 اوهوم -

 نگاه کردم   اریچشمامم پاک کردم به ساملبمو پاک کردم و فم ی روگرفتم وبا دستمال مرطوب توک نه یبه من آ بده

 جناب برگشت سمتم پم یت  خوبه

 سارا توهم پاک کن ن یهان آفر-

 خوام ینم-

 توروحت  یا-

 اخماتوواکن  ستی ن ی خودمو به دستورشما اصالح کردم خب اگه مشکل من

 باشه-

 رسوندنم خونه ۸وساعت  میخوش گذروند  یکل  عتیپارک پل طب م یکردرفت  لبخندزدوحرکت

 گه یسه روزد ی عنیتاآخرهفته  خدافظ 

 توخونه محسن ومامان وفرنازباغم به من نگاه کردن حال ندارم غصه بخورم   رفتم

 م یوقت هست پس بخواب اددوساعتیتواتاقم تابابا ب  رفتم

   رونیبابارفتم ب یباصدا

 باباثبت نام کردم  سالم

 ی سالم به سالمت-
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 بابا  یمرس  

 تحملم تموم شد  گهیدرسکوت کامل سروشدد  شام

 بهم نگاه کرد  ن؟محسنیچراروزه سکوت گرفت گهید نیبگ  ی زیچ هیبابا

 ی خوابگاه ثبت نام کرد ی بدون مشورت رفت نکه یبه خاطرا-

 تواتاقم کارت دارم   ایبعد شام ب محسن

 وخوردم رفتم تواتاقم که محسن اومد تواتاقم  شامم

 شنوم یبگوم-

  ن یزنت ا گمیبهت م ی دونیبهت بهم نگاه کردپوزخندزدم ودستموروجاش گذاشتم پس نم ه؟بایک  یانگشتا ی جا نیا ی دونیتوم

 نکاروکرد یاون ا یرویکاروباهام کردمادرزنت هم به پ

   یییییچ-

 فهمهیآروم دادنزن بابام م  سیه

   ی گفت ی شده فاطمه چ ی چ بابااومدتواتاقم

 رفتنم وبهش گفتم  ل یفقط دل یچیه

 اد یازپس خودش برب تونه یترم محسن جان به نظرمن فاطمه مدخ ی خوب کرد-

 ستیامابابافاطمه تنهاباشه خوب ن -

 ست ین ینگران  ی خون گرم پس جا یلی فاطمه خ  مونهیحتماا تنهانم-

 مشینیادببیدبیپس حتماا هرجمعه با-

 دم یبعدش قول نم ینشده باشه چشم ول  نیکه درسام سنگ   یتاوقت محسن

 کنار  یکالا ماروبزار   یخوا یپس بگوم-

 شماهارودوست دارم   شه یمن هم  وونهینه د معلومه 
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 باش تادوستات  شترکنارما یسه ماه ب نیتوا یندارم ول ی کار گه یباشه من د-

که توهم باما    ی کنارشماهم باشم به شرط دم یقول م یباشم ول  دکنارش یبهش وابسته ام با یلیلندن من خ ره ی دوستم داره م اِخب

 یباش 

 

 ی خودم  یفاطمه من تورومثل خواهرم دوست دارم برام سخته که ازتودورباشم آخه توخواهرکوچولو   قبوله-

 ن یدرس بخونم هم رسرمیخ  رم یشوهرکه نکردم م واخب

 نکن   ت یخب بسه دختر انقدر محسن واذ لیخ-

 تا بابااومدکنارم وگفت   رونیازاتاق زدب محسن

   یتوبه آرامش برس  نکهیدوستت داشتم ودارم به خاطرا شه یمن هم  یول یفاطمه که توازماناراحت دونم یم-

 سربلندت کنم  دمیقول م ییبابا یمرس 

 فاطمه مراقب خودت باش -

 چشم

 رون یزدب ازاتاق

 وغربتم تموم شه  ییتنها  نیا ی روز هی که   نهیآرزوم ا سپارم یخودموبه توم امنیرشدخدایسراز اشکام

 دارشدمیمامان ب یباصدا  دمیوخواب چشماموبستم

 خبرشده  چه

 رون یازاتاق زدم ب انهیادیخودش بگه م د یبا یخدا ممنون ول ی وا-

 شده ؟  یچ مامان

 ای توهم ب گه یمشهدم رنیم گهی د ی هفته  گهیمادر سارازنگ زده م  یچ چیه یدارشد یاِب-

 من؟؟؟؟؟؟ 
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 مامان گرفتم  وازدستیگوش  وبده یآخ جون مامان گوش -

 خاله جون  الوسالم

 ؟؟؟؟؟  یخوب  زمیسالم عز-

 خاله  یمرس 

 ی توهم کنارمون باش  خوادیسفرما باساراست دلم م ن یآخر نیا اآخهیفاطمه جان توروخداهمراه ماب-

 مزاحمتون بشم  خوامینم خاله

 مشتاقم باتوسفر کنم   یلیره منم خودم خسارا چقدرنورودوست دا یدونیتوکه خوب م  هی مزاحم چ-

 ام یخاله اگه مامان موافق باشه منم م پس

 به مامانت وبده یخب گوش  لیخ-

 چشم

 دست مامان   ودادمیگوش 

 شهی آخه خانوم فرهمندمزاحم م-

 ن یریم گه ید ی هفته  ستین ی باشه حرف د ی دوست دار  ینطور یشماا اگه

 چندروزه 

 قربان شما خدانگهدار ادیم نیکل هفته باشه مطمعن باش  آهان

 برم  نید یواقعاااجازه م مامان

 کنم یراحت من باپدرت صحبت م المون یآره چون خودخانوم فرهمندهم همراهتون وخ-

 ی مامان یمرس 

 نمونده شتریدوروز ب  گهید  یچون تاهفته   نیبروچمدونتوبچ -

 جواب دادم  عی سر دمیشن مویگوش  یتواتاقم که صدا دمییچشم دو وهوی
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 بله 

 ی سالم خوب -

 مشهد  ی ایتوهم م  یراست م یعال یسام سالم

 ؟؟؟ ید یفهم یای ب دحتماایتوبا  امیکه م معلومه 

 ام یم چشم

 کوه  م یریخب پس فردام  لیخ-

 ال یخیکوه وب یسام

 بادوستام هماهنگ کردم  میدبریرباینخ-

 ترسمیمن م ی کرد یکاربد  اِخب

   یایدب یفاطمه با  گهیمن اونجام د-

 ها ییزورگو  ی لیتوخ  یخب ول لیخ

 خوبه مردوزورش  -

کردم آهان   وقطع یبزنه وگوش  ی مشهدخوش بگذره اجازه ندادم حرف  امیمثال من نم  یمن زورمو بهت نشون بدم برا ی خوایاِم

 ده یمن ماست چقدرکره م  هی گمیحاالبهت م

  م یباردهم گوش  ی م برالباسام شد  دنیتوجه چمدونمو برداشتمومشغول چ ی ب یسام ی شماره  دنی دوباره زنگ خوردباد  میگوش 

 وبرداشتم   یبه اجبارگوش  ست یول کن ن ی زنگ خوردوا

 بله 

 ی دادیبله مرَزبله وبالدختره چراجواب نم-

 ام یبهت گفتم نم چون

 هاروبزارکناریمسخره باز نیکنماایم وکنسلی به موالفاطمه همه چ-

   ستیزورکه ن  خوامینم
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 یفهمی االن اومدم خونتون م ی وقت-

 گفتم   عیسر باحرفش

 کنم  لموجمع یوسا ید یحاالاجازه م  امیخب بابام لیخ

 فوت کرد   نفسشوباحرص

 شه ینم نیتوروحت تاشماهامنوسکته ند  یا-

 آقا؟؟؟ شتره یزورش ب یحاالک خب

 ن یاریشما دختراپدردرم ی آره تولجباز-

 پسره پررو  گذرمیدفعه ازگناهت م ن یا خوبه

 زنما یم شیبه موالخودمو آت  ی ایفاطمه ن-

 ام یگفتم که م  ی کنیم توغلط 

 بپوشم آخه تاحاالکوه نرفتم  د یبا ی کوه چ ی برا یراست

 د یخر م یریدنبالت م   امیم-

 بگو  خوادبابافقط ینم

 ره یبگ  دلباس یدنبالت ساراهم با  امیم  گمیم-

   نیایخب االن م  لیخ

 م ی آره توراه-

 پس من برم آماده شم  خب

   رونه یدوباره همه موهات ب نم یبب ام یبرون-

ودستو صورتمو شستم ورفتم    سیرفتم سرو  عی سر دمیبهت نشون م شتر یزورت ب ی گ یقطع کردم حاالبه من م وی ب گوش خ لیخ

  ی چتر دمی موهامو برس کش عی سر کنهیم  ی خوب عشوه فروش  دتپلمیسرب بود دست سف  ناش یآست  دمیپوش  نمو یتواتاقم مانتو ج
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  یرژسرخ آب  هی کردم  ی توموژه هام خال ملی خط چشم وبه چشمام زدم بعد ر ختم یتوصورتم کلشو آزاددوطرف شونه هام ر  ختمیر

 ی اکل

من عاشقشم با عطرم دوش گرفتم   یول  غ ی ج یل یرژخ نیا دم یانقدرحرسم گرفته بودکه دوبار رولبم کش دمیبه لبم کش عی ما یل

 رون یبرداشتم وازاتاق زدم ب مویآهان حاالشدگوش   رونی بود ب خته یانداختم روسرم که همه موهام ر ی وشال صورت

 مامان

 جانم-

 د یخر رمیپول بده دارم م  کمی مامان

 گرد نگام کرد  یباچشما اوموکنارم

 تو  ی زد  یپی فاطمه چه ت-

 پول لطفاا  یمام  خوبه

 درآورد   یهزار  ۱۰۰تا۵پول  نمیا  ا یچشمت نزنن دخترب هیعال-

 ه یکاف-

 پول شمالم دارم بسه  یمام  آره

 زنگ خورد  میگوش  گه یدارم بسه د۹۰۰ خب

 ی سام اومدم

 رون یزدم ب ازخونه

 دمی وکنارسارامنتظرد اریسام که 

 کنارشون   رفتم

 سالم

 بهم نگاه کرد  بااخم

 ی عروس  یری م ی مگه دار هی چه وضع نیا-
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 رمیازتواجازه بگ  د یبا یدسامیببخش

 دجلویقدم اومدجلو شالموبازکردوکش  هی بودم  ی عصب ازدستش

 شدم  نیبزنم ازش فاصله گرفتم وسوارماش  پی دلم خواست ت  یکنیم کاریچ

 سارا سالم

 دختر   یگرشد یج یل یخ کشتتیم  اریفاطمه سام-

 ن یرایغ گربودمیج

 یپسرکش شد  پ یت نیاالن باا ی ول  نه

  نیدرانقدرمحکم بست که دلم براماش  نی نشست توماش وباز کردو  نیباخشم درماش  برهیفعالا خفه داداشت سرمون وم گه ید خب

 سانتافه خوشگلش سوخت

 قرمزشده بودورگ گردنش ورم کرده بود   تیچته برگشت سمتم صورتش ازعصبان یهو

 برات دستم بزنم هانننننن    ی وضع ازمن توقع دار نیباا-

 لرز توبدنم افتاد  انقدربلنددادزدکه 

 خب دوست دارم  چته

   یغلط کرد -

 رم یپس من م  اِخب

 وزد  نیوبازکنم که قفل ماش   نیدرماش  خواستم

 ستیسرجات اصالاحالم خوب ن نیبش-

 تو   یفکرد ی به درک چ خب

 کنم یتوروآدم م من-

 برم یآبروتوم زنمی م  غی وبازکن وگرنه ج نیباش درماش  الیخ نیبه هم هههه
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 وفت ی توهم دهنتو ببندوراه ب  اریفاطمه بس کن سام-

 کردم یم س یداشتم خودمو خ کنم یم  کرداعترافیمن نگاه م  باخشم به ارهمچنانیسام

 برداشتم  مویبالخره راه افتاد منم امروز رودنده لج بودم گوش  که 

 ی نت دار سارا

 تموم شده  نتم

 م یاگوش یآره ب-

 وبهش وصل شدم آهنگ ماتمکده، نشدمهراب ودان کردم   شوگرفتمیگوش 

 بلند شروع به خوندن کردم  یکردم وباصدا ی درآوردم پل  مویهنزفر

 زد  ی اردادوحشتناکیسام که 

   ی  ی  ید ی مهراب گوش م ی باز که دار-

 کنم یم خوب

 یکن یام م وونه ید  یبه خدادار -

 سمتم سارابرگشت

 فاطمه بس کن توروخدا-

   آخه

  ه یبه  مید یرب رس  هیتابعد   مینزد ی حرف گهیوگذاشتم کنار د  ی کردمو گوش  کردقبول یکه باترس به من نگاه م دم یچشماش ود ی وقت

 بزرگ یلیپاساژخ

 سمتم  د ییشدم که سارادو اده یحرف پ بدون

 ی رت یغ یاد یز یفاطمه توروخدا ببخش سام -

 کنم تو حرف نزن ناموساا   تش یاذ کمی  خوامیمنم فقط م ستین مهم
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 شه یم وونه ینده چون د ادادامهیز  یباشه ول-

 هارفت باال اربادوازپله یباال که سام م یپاساژرفت یازپله ها م یحاال بر حله

 تخته ش کمه ها  هی ساراداداشت

 ایتوروخدا کوتاه ب یفاط-

 بچسزونمش  خوامینچ م نچ

  هی فروشنده بود  بیپسرجلف وبدترک ه یازمغازه ها   یکیتو  م یبهش بدون توجه بهش دست ساراروگرفتم ورفت مید یرس   بالخره

 گرفتم خودموکنترل کردم وبه سارا نگاه کردم  به من وسارا که حالت تهوع  کرد ینگاه م یجور

   م یانخاب کن ایکوه الزم ب  یبرا یچ سارا

 د یاردستموکشیسمت لباساکه سام م یرفتی م میداشت

 ی د یآروم راه برو فهم-

 من نفهمم بروکنار  نچ

 خوبه نه  ی کاپشن صورت نیا سارا

 بپوشش یآره فاط-

 نیبد  زشونیلطفااسا آقا

 چشم کاپشن وداددستمو گفت-

 شه یتوتنت خوب م یل یخ مطمعنم

 خوردم خودم توش موندم  یچه گه نیخدا بب یا

 رون ی تواتاق پروکاپشن تنم کردم ورفتم ب  رفتم

 چطوره  سارا

 یعال-
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 شه یاخمالوبهم نگاه نکنه داره کاسه صبرم پرم ینطور یسارابه داداشت بگو ا دارم یبرش م پس

 ولش کن   یفاط-

 ی خب گفتم بدون لیخ

 جلوکاپشن وازم گرفت وبردحساب کرد  اراومد یسام رون یکاپشن ودستم گرفتم ورفتم ب   دمیتواتاق پرومانتوپوش   رفتم

 بسشه ولش کن االن پرپرشه ازحرص  گهید یآخ

 کش بخرم  ه ی یش یمغازه لوازم آرا ه ی میسارابر

   یمرس   یفاط ی وا-

 دمو یسرخر رهیکش وگ  هی  ی شیتومغازه لوازم آرا م یورفت  رون یب م یازمغازه زد خواهش

  م یشالوسرکردم ورفت ستین رون ی اصالاموهام ب گهیسرم جمع کردم آهان االن د یسرباال رهیبستم باگ  یموهاموباکش دم اسب عیسر

 دفعه لبخندزدواومدسمتمون   هی که  کرد یبااخم نگامون م به دست  ارساکیسام رون یب

 آهان حاال شد -

   ددارم یخر ی کل  میبر خب

 منورسوندن خونه باپنج تا ساک به دست بازور رفتم توخونه   م یرستوران ونهارخورد  می رفت ۳دساعتیخر یبعدکل

 من اومدم  سالم

 سالم چه خبره -

   دمیخر لشویکوه وسا  میدبریفردابا یچ چیه

 مبارکت باشه -

 یمرس 

 خوبن  یلیو ساراخ ی بودم سام ی نداده بودم ناراحت وعصب ال یبابت وسا یپول  چیه نکه یتواتاقم ازا  رفتم

 کوله شال گردن شلوارگرم کن   هیکاپشن   هی
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 بودم  دهیخر  ریپلو ه یو

 فرنازاومدتواتاقم 

 ی دوست دار  یلیفاطمه توساراروخ-

 رون یوبخواهرنداشتم دوست دارم بر  یاون وجا معلومه 

 من که خواهرتم  ی ول-

 ع یسر رون ی بروب م یفهمیومن تواصالا حال همو نم م یپدرمادر هی فقط ما از  یآره ول هههه

   رون یازاتاق زدب  بابغض

 بارمن خوردش کردم تابفهمه چقدردردداره   هی اون منو خوردکرد  شهیهم

 رفتم کنارش  ع یبابا اومد سر  نکهیوررفتم تاا م یباگوش  کمی شب بود  ۸شدم ساعت  داری ب ی خوابم برد وقت یازخستگ 

 بابا سالم

 سالم دخترم -

 برم مشهد  خوام یم بابامن

 ؟؟؟؟؟ یباک ؟ یک-

 سارا  باخونواده

 ان یپدرمادرشم م یعنی

 آره 

 برم بابا

 خوش بگذره  ارتیز ست ین یخب اگه مادرش وپدرش هست آره مشکل-

 دمیراحت خواب  الیبابا باخ یمرس 
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ودست وصورتمو شستم ورفتم تواتاقم    سیرفتم توسرو  عیبود سر۵:۳۰شدم  ساعت داریب  میساعت گوش  یباصدا صبح

  مویشلوار گرم کن مشک ع ینازبود وطرح قلب روش داشت سر یلیگردش خ قه ی بودم وتنم کردم  دهیخر روز یکه د مو یورصورتیپل

شال سط داشت سرم کردم و کل موهامو توش   موکهیصورت یپشمندارم کاله  ش یتنم کردم حوصله آرا مویوکاپشن صورت  دمیپوش 

 شهیچون کوه سرده وگرنه هوا توتابستون گرم آدم هالک م  دمی چ یجادادم وشالودورگردنم پ

 گفت اونجا سرده    روزید یسام

 آبموبرداشتم وزنگ زدم به سارا  یبطر  رون ی کولمو برداشتم ازاتاق زدم ب عیسر

 جانم-

 یی سارا کجا سالم

 نییپا  ایب م یونخونت ک یسالم نزد-

 هم داشت ییبایشال وکاله هم رنگش آرابش ز یشمیباپالتوسبز دمیکه سارارود  رون ی ازخونه زدم ب ی با حله

 به پرنسس  سالم

 شده ونه ید یسوارشو پختم سام یسالم فاط-

 گه یداداش تود  دونمیم چه

 سوارشدم  عیقرمزش دلموبردسر ی فرار نیماش 

 سالم

 سالم -

 زد   یمندانه ا تیطرفم ولبخند رضا برگشت

   یخوب-

 ی توخوب یمرس 

 بروبچ منتظرمااَن  میعال-

 م یپس بزن بر خب
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 کافه    هی  مید یرب رس  هیبعد  نکه یتاا م ید یوخند  مید ینشست وباهم حرف ساراکنارمن

   نیش  ادهیپ-

 م یبر انیب  یبه دوستات بگ  شهینم حاال

 داخل منتظرماهستن ناشونیکه ماش  ی نیبینه م-

 توروح دوستات یا

 اراومدکنارمون یسام شدنینفر م ستی پسر نشسته بودن ب  پ یاک هی  م یوکنار ساراقدم زنان وارد کافه شد  میشد  اده یاجبارپ به

 اونجان  میبر-

 م یریم  پیاک نیباا هان

 فابم هستن ی بله دوستا-

  نیماش  ادبرامیمن ازجنس مخالف خوشم نم  ستمیمن ن ی فتریخودت بادوستات م نجایا ی منوساراروکشوند  ی مگه مَرَزداشت خب

 نیشما هاخوش بگذرون رم یم ریبگ 

 آخه  ی کارداریچ نایخدا توبه ا یا-

 امینه من نم نایا ی ول  یبرام دار  یتوچه حکم دونمیباتوراحتم چون م ینیب یشازده اگه م نیبب

 دست بردار  ی توروخدافاط-

 یشناس یمنو م  ساراتوکه

 ا یجون من ب یول  دونم یم-

 خدامن چقدربدبختم  یا

 حله

 زنمیمن باهاشون حرف نم ی ول

   می خب بر لیخ-
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 م یبر

 چه برسه به بعدش  خورنیمنو سارارودارن م  نااالنیا یاعلیکنارشون   میرفت

 کن  ی مادمازالرومعرف ی خان خوش اومد  ی به سام-

 یالش  یبهش پسره   نم یبر االن

 خواهرم ساراودوستش فاطمه  نیسالم آر-

 رهیاصالابه درک بزارغمبادبگ  زنمیباهاش حرف نم گهیخب پس منم د  ل یخ شهیمن خواهرشم خب خرافتش م  واچرانگفت

 زد ودستشو آوردجلوبه دستش نگاه کردم باپوزخندگفتم  یاومدجلومو سرتاپاموبرندازکردلبخندچندش  نیآر

  ارتمومیسام یالف زدن دوستا قه ی د۱۰قب بردوباتعجب بهم نگاه کردبعدازدستشوع  دمیباشماخوشبختم خوب بهش ر ییازآشنا

 راه افتادوصدام کرد  ع یکه سر نیتوماش   میشدورفت

 ی کرد عشیضا ی فاطمه خوب کرد-

 ندادم حوصله شو نداشتم جوابشو

   ید یچراجواب نم-

 دادم   امیبرداشتم به ساراپ مویتودلم بهش گفتم وگوش  ییبروبابا

  امیروبه عنوان خواهر براش انتخاب کن مشهدباهاتون م گه ید ی کی رهیجوب نم هی من شو من آبم باداداشت تو الیخیب ساراجان

 ی با شمیاسمموصدانکنه چون سگ م گه یوماروبه سالمت به داداشتم بگو د  ریبعدش شماروبخ یچون قول دادم ول

 برگشت سمتم   عی وبراش فرستادم که سر امیپ

 ی چ یعن یفاطمه -

 ه بد  امیپ سیه

 نکارونکنیتوروخداا ی دادفاط امیپ

 دادم خفه بابا جواب

 ددستموگرفت ییشدم که سارادو ادهیپ  ع یبه کوه واقعاا هواسردبودسر  م ید ینگفت تارس  یز یچ گهید
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 خنگ ولش کن  یسام یفاط-

 کنم بفهم ی فداکار تونم ینم گهیفقط د  ستمیناراحت ن سارامن

 باشه توقهرنکن باهام  -

 ن یندارم هم ی باهاش کار گهیفقط د ستم یباداداشتم قهرن کنمیباتوقهرنم چوقتیه من

 دمی سرم شن ارپشتیسام یکه صدا  می کنارهم راه افتاد دستمو

 پسرا عقبن شما دوتاجلو  نیصبرکن-

 برگشتم سمتش  باخشم

 خواد یدلمون م  یچ که 

 نگام کردوگفت  طنتیباش -

 خورتت ی کنارم وگرنه موش م  ایب یترس یمگه نم-

   ی دار  فیمزه تشر یچقدرب

 م یبر ایولش کن ب یفاط-

اومد   ن یآر نکهیتاا مید یخند  یی باهم ودوتا  م یکرد یساراناراحت باشه شوخ خواستم ینم گه ید  میجلو بود  یلیخ م یساراراه افتاد میبر

 کنارمون 

 م یکنیاستراحت م کمیشماها  ن یدار ی بچه هاچه سرعت-

شدبرگشتم سمت طرف که   ده یباحرفم بازوم کش م ید یماادامه م نینیشماهابش میستیدرضمن ما خسته ن ن یریراه م ادکند یز شما

 نگاش کردم  تیباعصبان دمیارودیسام

 کن  ولم 

 فاطمه  نیبش ایب-
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دلم خنک    ش یکه بااخم بهم نگاه کردآخ  دمیکش  رونیفرهمند حاالم دستتوبکش دستموازدستش ب یخانوم درسته آقا  فاطمه

وجب    هی برات بپزم  ی آش  هی روم نداره   ی اریمگه نگفت دوست خواهرشم پس اخت  دمیامروز عذابش م هی نطوریکه اشداصالاحاال

 اومد کنارموگفت  قاش یازرف گه ید ی کیکه محمد  دمیروغن داشته باشه بافکرم خند 

 نید یچه عجب شماخند -

 فکر کردم وبالبخند بهش نگاه کردموآروم گفتم   اریبعدبه انتقام به سام ی خواستم توپرش ول اِاول

 ن یلیا هیشما  مییدوتا  قمی آخه من ورف-

 لبخندزد 

 سه تا  م یشیمن کنارت باشم م ی اگه افتخار بد  نییگفته شما هادوتا  یک-

 داره سرموتکون   فیومحمد ک  یسرکارگذاشتن سام ی ول  یپسرچشم آب  کنه یوآدم حساب م ن یا یبگم ک یچ

 دادم 

   ترسمی آقامحمد من م نیبب

 آقاشو حذف کن جوجو من کنارتم پس نترس -

 پسرا که کنارهم  بودن وسارا به سام  پیوازکنار اک  دنییشروع کردم به دو  میمحمد پس بزن بر  باشه

 محمدوبالحن دلبرانه صدازدم  ارو یاحمق سام یحرصش بدم پسره   نکه یا یبرا  میداده بود ردشد   هیارتکی

 گه یادیب محمد 

 ستایوا  یخانوماومدم -

  افه یبرخوردم سرمو آوردم باال که ق یعضله ا  کل یه هی که به   دمییدو یوم  شترکردم یسرعتموب ریمنو بگ   ایب ی تونیاگه م یزرنگ  نچ

 شونه هامو گرفت وگفت  دم یارودیسام یعصبان

 هاننن دادزد  یخند یپس حاال بامحمدم-

 منم مثل خودش دادزدم   که 

 تو هان؟؟؟؟  یمن کارهیچ یننم ینداره بروکناربابام ی توربط به
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 من همه کارتم -

 اد یبزار بادب بروکنار

 ادامه بده   ی دوست دار  کشمیبه خدامحمد م-

 بابغض جوابشو دادم  دم یترس  ازحرفش

 ولم کن زود باش   دم یادامه نم گه ید باشه

   دوگفت ی منو توبغلش گرفت که کالهم ازسرم افتاد روسرمو بوس  اما

 کنم یکوه وبه همه زهر م  نیوگرنه ا یازکنارم جم بخور  م یخوبه بر-

 حاال ولم کن  باشه

 اومدکنارم گردهیمحمد داره دنبالم م دم یکالهمو برداشتم وسرم کردم واشکامو پاک کردم و برگشتم که د  ختیریم اشکام

 ی کرد ه یشده چراگر یچ-

 خوردم پام زخم شد  نیزم  یچ چیه

 پشتم کولت کنم  ایب گه ید ی ستیدختر مراقب ن  یوا  یا-

 اومدکنارمون به محمد نگاه کردوگفت  اریممنون خواستم برم که سام نه

 اد یخودش م میبر-

   امیم  کنمیدادش گناه داره توبرو من کولش م-

 شد یم ده یکه به زور شن ییباصدا کردیبهم نگاه م یکردم که بااخم وحشتناک ارنگاهیسام به

 گفتم 

 من خوبم   یآقامحمد بروداداش  یمرس 

 وبازکردکه محمدصورتش قرمز شده بود  اراخمشیسام

 من منظورم کنارت بودن بود  ی داداشت ول یچ
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   یشده داداش منظورمو بدگرفت اشتباه

 اراومدکنارم یورفت سام نییپا سرشوانداخت

 رحاالبروکنا امیجانم چیباهات ه گهیتموم شدنه داش اشتب شدمن د  یفکرکرد  یگمشوعوض

 واسه همه  کنم یکوه وزهرم نیبه خداا یکن یتوغلط م-

 بخور   ی نخورد ی جهنم هرگه به

 باتو  دونمیمن م ی ازکنارم جم بخور-

زورکنارش قدم برداشتم وبعدکنارش نشستم محمدباغم بهم   دوبهیبزرگش گرفت خواستم پسش بزنم اما زورم نرس  یبازوموتودستا

ش پنهون کردم که اونم   نه یبودم رفتم توبغلش وبغضموشکستم وسرموتوس  یعصب  یازسام یلیخ  نکهینگاه کرد که ناخداگاه باا

 نییخودموبهش چسبوندم که سرشو آوردپا شتریب ی ول  شکنهیداره م نامکه احساس کردم استخو  ی سفت منو بغل کردطور

 وکنارگوشم گفت 

 نجام یآروم باش گلم من ا-

 اصالا دوسم نداره   ی دوسم داره مثل خواهرش ول کنه یغم دلم هزاربرابرشدچون اونم تظاهرم باحرفش

 گرفته آروم صداش زدم  یباصدا

 خونمون  یبر یمنو م یسام

 االن ؟؟؟ -

 ستیحالم خوب ن آره

   م یریباشه گلم االن م-

 ستیفاطمه حالش خوب ن ساراپاشو

 چرا ی وا-

   وفت یسوال نپرس راه ب -

 کردوبلندشدساراهم پشت سرمون بود   منوبغل
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 راه برم   تونم یم  نیمنو بزار زم یسام

 نه حرف ن -

 نه حرف نباشه-

 خونه تابعد  م یفقط خداکنه تحمل کنم بر  کنهیم ی نیسنگ  یغم هی افتادروقلبم  ارراه یوسام میشد  نینگفتم وسوارماش  یز یچ گهید

 کرد  ارصدامیسام

 فاطمه -

 ندادم  جواب

 دادزد  که 

 بود آخه جواب منوبده فاطمه  ی چه کار گه یخوردم کوه د یخداچه گه یا-

ندارم اگه   یباشماکار گهیفرهمند من بعدمشهدد  یخوب گوشاتو بازکن آقا گمیازدست همتون راحت شه االن م ره ی فاطمه بم یاله

 ؟؟؟؟ ید یفهم دم یبه من زنگ نزن چون جوابتونم گه ید ام یچون به مامانت قول دادم م یول  اومدمیورنبودم مشهدهم نممجب

 کاسه صبرم پرشده  گه یبه خداد ی توغلط کرد-

 ونگه دار؟؟؟  نی ماش  امیمن باشما نم فداسرم

 بس کن  یفاط-

 نگهدار گمیم  ییتو  شیوبان ادباعثیسرم م  یی هربال توصداتوببرکه

 سرجات وگرنه  نیبش-

 د یکش غ یوبازکردم که سارا ج  نینشون بده درماش  یتابتونه عکس العمل ی چ وگرنه

 یشد  وونه ید-

 کنم یبهش بگونگهداره وگرنه خودموپرت م آره

 ستادیکه دست تکون دادم وا ینیماش  نیاول ی شدم وبرا ادهیپ عیبالخره نگه داشت ومن سر که 
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 آقادربست

 خواهرم  نیبش-

 د یفقط زود تر بر یمرس 

 چشم  -

 شد  یسوارشدم وآدرسوبهش گفتم وتوراه اشکام ازصورتم جار عیسر

 افتاده  ی اتفاق ی آبج-

 فقط خبردارشدم سرطان دارم  نه

 کنارت شهینشو خداهم د یناام یواقعاامتاسفم ول -

 بازم دلم گرفته   دونمیم

 واقعا متاسفم  -

   ستین مهم

در وباز کرد اشکامو پاک کردمو و وارد    ع یشدم وزنگ خونه رو زدم که مامان سر ادهیوپول وبه راننده دادم و پ دمیرس  باالخره

 رفتم داخل    عیدم واحدمون سر دمیرس  قه یآسانسور شدم بعد پنج دق

   دمیو خواب دمیلباسامو باتاپ شلوارک سط عوض کردم وروتخت درازکش  عی بخوابم ورفتم تواتاقم سر رمیمامان من خستم م سالم

 وبرداشتم و خاموش کردم که مامان اومد تو اتاقم   ی بود گوش  ی نگاه کردم شماره سام می به صفحه گوش  دارشدمیب میگوش  یباصدا

 سارا ده بار زنگ زده    ید یفاطمه سه ساعت خواب-

   زنمی مامان بهش زنگ م خب

   دهیتوهم زنگ بزن بچه ترس  رم یپس من م-

 گفتم   قه ی وبرداشتم وبعد پنج دق  یگوش  یالک  رونیخب مامان ازاتاق زد ب لیخ

   ی خوبم سارا آره خواب بودم باشه فعال با سالم



 پردردسر   یعاشق

65 
 

 وبرداشتم وروشن کردم که بالفاصله زنگ خورد سارا بود   یگوش 

 دادم   جواب

 بله 

   ی تو خوب یسالم فاط-

   نم یو بب  یچون دوست ندارم سام ایخودت ب  نیمشهد توروخدا باماش   میری چطور سارا فردام آره

 یفاط

    ؟ یتو خاموش کرد یچرا گوش  ادخونتون یشده داره م وونهید اریتورو خدا سام یفاط-

 یچراگذاشت یوا

 خاموش راه افتاداالناست برسه  تیدگوش یکنم د کاریچ-

   ومدهیمن برم تان پس

 برو -

 به صدادراومدمامان بامن کار داره  فون ی که آ  رونیزدم ب ازاتاق

 رفت لباسام عوض کنم  ادم یچادرمامان وبرداشتم و سرم کردم آخه  عیسر

 حمله کرد بهم   اریچادرکامل بادستام از داخل گرفتم که سام رونیزدم ب ازخونه

   یلعنت یداد یچرا جواب نم-

   دمیجوابتو نم گفتم 

 من سکته کردم ازترس  ی لعنت-

 فرهمند   ی آقا یشدن خودنگران یب خب

 ی کنینکارومیچراا ی لعنت-

 مشهد   ام یهم منو عذاب نده من نم گهیگفتم پس برود بهت
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 توروخدا بس کن من غلط کردم خوب شد -

وار   وانه ی دنبالم قلبم د نیاین  امیمن نم  وویکردم قبول کردم مثل سارا کنارت باشم به سارا تیمن خودم خر یگ ینوم یا ی واسه چ  نه

   زدیم

 کنه   تمیاذ ارم یزارم سام  ینم گه ید ی ول

 بس کن توروخدا ببخش  -

 دمیخودموکنارکش عی سر سوزند یگرمش بدنم و م  یکرد دستا بغلم

   امیمن نم بسه

 رم یپس منم نم-

 خواستم برم توخونه که صدام زد   فداسرم

 مرگ من ببخش   ایفاطمه مرگ من ب-

  عیشد بهم سر رهیخ اریلحظه چادرم بازشد وسام ه یمنم برگشتم سمتش حواسم نبود   کنه یسمتش حاالکه التماس م برگشتم

 چادرم ودرست کردم ورفتم کنارش 

ارزش ندارم نه مثل امروز   چکس یبهم بگو تا بدونم واسه ه ی اگه به عنوان خواهر قبول ندار ی ستیصاف ن ادباهامیمن بدم م اریسام

 نو یبفهم ا

 دوستت دارم به خدا    شتریازسارا بمن غلط بکنم دروغ بگم واهلل -

 منم خواهرتم  ی چرا نگفت پس

 گمیبه بعد م ن یازا خوامیم معذرت

 ی آشت باشه

   ی خاموش کرد ویگوش   یفداتشم به خواندن گرفتموقت یاله

 وبگو که خوشحال شه   انیبه سارا جر ی انیبرو د یببخش

 دنبالت   ام یباشه  فردام-
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 ار یروهم ب سارا

 چشم-

 بال فعالا  یب چشمت

 درست شد رفتم آشپزخونه که مامان برگشت طرفم  یشکرت که همه چ  ایتوخونه خدا  رفتم

 شده   ی فاطمه چ-

 نه  ا ی امیم  نهیتا بب اروفرستاد یسارا سام یچ چیه

 ی دوست داره باهاش بر  یل یمعلوم خ د یپرس   یپشت تلفن م  نو یوا خب ا -

 که خوش بگذره مارم دعاکن  انشاءهلل

 حتما  چشم

 برم تواتاق باساراگپ بزنم  فعال

 تواتاقم به سارا زنگ زدم   رفتم

 جانم  -

 زد  غ یج ام یم یسالمت زنگ زدم بگم، فردا باتوسام جونم

 واقعا  -

 دردآره  یا

 عاشقتم    یمرس -

 د ینرس  یسام گمشو

 خوشحال  ی االن اومد فاط نیچرا هم-

 ی کنیس مالتما ی تظاهر کن دار سارا

 جون من ببخش   ی باشه توروخدا فاط-
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 اد یسارا بس کن م-

 ن یایساعت چند م نمت یبیامشب استراحت کن فردا م هی برو  یازخوشحال  رهینم ساراداداشت

 دنبالت م یایصبح م ۷ گه یم یسام-

 ی با حله

   شدم یم وونه ی بشکن زدم واقعا داشتم د  یوقطع کردم باخوشحال   یگوش 

 ششیصدام کرد، رفتم پ مامان

 وابسته نشو  اریبه سام ادیفاطمه  ز-

 دادشم خب  یگ یم ی چ وامامان

 آدم   ادسراغیدفعه م ه ی طانیش  ی دونیتو که م ی ول  آره

 چشم

 بده کوفت کنم   یز یچ هی طافت نداشتم گرسنه بودم مامان  گهید

   شه یغذا آماده م گهیربع د  هی روبخوریش  وانی ل نیا ایب-

 نیمهربون خوش به حال سارا کاش واقعااداداشم بود خب حاال هست هم یل یخ یسام دمیورومبل دراز کش دم یروسرکشیش  باشه

 ه یهست که مثل خواهرش منو دوست داره کاف یکیکه 

د  بع خوابمی بود تا پنج م۱غذامو خوردم رفتم تواتاقم ساعت  ع یدوست دارم سر چه یغداآماده شد به به زرشک پلو با ماه باالخره

   دم یوخواب دمیروتخت دراز کش دم یامو انجام م گه ید  یحموم بعد کارا رمیم

  ع یمنم سر نن یبیم لم یمامان وفرناز دارن ف دم یازاتاق که د رون ی رفتم ب  عیسر دم یچقدر خواب یوا  یبود ا ۷شدم ساعت داریب ی وقت

ساعت  رونیاومدم ب یخودمو شستم وقت ی برداشتم ورفتم حموم و حساب ی اما شلوارک سط زرشک ه یبرگشتم تو اتاقم لباسامو 

 چرا زوداومده  یدر خونه اومد فکر کنم باباست ول  ی که صدا ستم موهامو خشک کردم ب ع یبودسر قهی د۸:۲۲

   رون ی ب رفتم

 بابا جون   سالم
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 شهیدلم برات تنگ م  ی ستیهفته ن  ه یکنارت باشم آخه  شتر یامروز زود اومدم ب یسالم مرس -

   ارم یبراتون ب ی سوغات یکل  دمیقول م ی طور ول نیهم منم

 اریپول ب فیدخترگلم حتماا برام ک   یفدا-

 چشمممم

 ؟ یخوای م یشما چ مامان

   یچ یمن ه-

 گه یبگو د ی چ یعنی

 اریجانماز ب ی برام روسر-

  چشممممم

   یشما چ فرناز

 خوام ی شال  رژ لب انگشتر م ک یامممم خوب من تون-

 ارم؟ یب یبرات واسه آفات چ رم یگ یم باشه

 گه یخودش بهت م نجایادایداره م-

 ربع محسن اومد   ه یبعد  باشه

   یمحسن خوش اومد  سالم

 مارم دعاکن   ارتی خوش بگذره ز یسالم مرس -

 برات ارمیب ی حال بگو چ نیشما که تاج سر چشم

 فقط مراقب خودت باش   یچیه-

   گه ید اِبگو

 خب ساعت-
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  باشه

 بهم داد   ی هزار ۵۰دسته تراول  ه یسمتم  بابااومد 

 اد یز یلیخ بابا

 برو خوش بگذره    شه ینه دخترم الزمت م-

   ییبابا یمرس 

 در سکوت کامل خورده شد ومن به سرعت رفتم تو اتاقم به سارا زنگ زدم  شما

 جانم  -

   ی ساراچطور سالم

 ی کرد یچقدر خوش حال توباهاش آشت  ی سام یدونینم یفاط یعال-

 نکنه   ت یمنو اذ گهیساراحقش بود تاد خب

 تورو خدا تنها نزار یغلط کرده فاط-

 ات   قهیداداش عت نیخب تو هم باا لیخ

 خورد  شهیمن عسل نم  هیوبا یوگرنه سام ی خدا روشکر توهست گه یمامان م  یاست فاط قه ی واقعا عت-

 ربه اخمالو  گه داداشت مثل گ ی مامانت راست م خب

 کنارم   اریسام  کریرو اسپ یگوش  یفاط-

 ی وا  یا

 اخمالو   یگربه ست ک  یبده  سارا ک  و یگوش -

   کشه یاالن منو م یعل ای

 رفت  ادت یسالم -

 سالم  اِ
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 سالم پس من گربه اخمالوام آره -

 گه ید  ییراست گفتم همش اخمالو خب

 خنده اش دراومد  یصدا

 کردم یم ف یکم کم داشتم خودمو کث خداروشکر

 ی بهم اخمالو نگ   گهی خندم تاد یاز فردا همش م-

 یی تواخمالو رینخ

 کنمی به بعو اخمالو صدات م نیازا

   یبا  یبشاه بروبخواب تا فردا خواب نمون-

 یبا

 برداشتم وروتخت گذاشتم تاصبح خوابم نبرد  مویوقطع کردم ورفتم کمدمو باز کردم چادر عرب  یگوش 

سر کردم که کل موهام   یشالمو طور  دمی مانتوسبزمو پوش  عی بود سر ۶دوش گرفتم ساعت   ه یصبح نماز صبحمو خوندم ۵ ساعت

  فم ی توک مویپول وگوش  فی چادرمو سرکردم ک خوام ی نم شیبه دردم خورد چون کل موهام و جمع کردم آرا ی لیسر خ ره یپوشوند گ

 وگفت   د یبابا بغلم کرد و گونه امو بوس  دارنیهمه ب دمیدکه   رون یگذاشتم چمدونمو گرفتم واز اتاق زدم ب

 مراقب باش به خداسپردمت  -

 بغلم کرد وگفت مامان

 دلم مراقب خودت باش   زیعز-

 جونم   ی منو ببخش آج یفاط-

 دمتینکن من بخش ه ی گر فرناز

 خدافظ  رم یم  گهیمن د بااجازه

قرمز اومده   ی و سارا با آئود یاومده بودن سام ی مامان باباش با بنز مشک دم ید یکه سارا مامانش باباش کسان رون یخونه زدم ب از

 بودن رفتم کنار پدرمادر سارا 
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 خاله   سالم

 عموجون  سالم

 مزاحمتون شدم د یببخش

 ی تو تاج سرمون هی دخترگلم مزاحم چ  ادیدلم چقدر چادر بهت م ز یسالم عز-

 پدر مادرت  ی حرف ونزن ماهم جا نیم دخترم اسال-

 عمو جون   ن یلطف دار شما

 خداروشکر که سارا تورو داره    یهست ی خوب ی لیتودختر خ-

 عمو  یمرس 

 فاصله گرفتم ورفتم کنار سارا  ازشون

 گلم   ی ساراچطور سالم

   یسالم مرس -

 سالم -

 اخمالو  سالم

 من که اخم ندارم  -

 ی تواخمالو هست ستین مهم

 اد یبهت م ی لیخ اریچادر ب  شهیهم  یاز دست تو سوارشو راست-

 باشه   یا  گهیامر د چشم

 ست ین یعرض-

 ها اخمالو کنم یلهت م زنم یم نیبب

 نم یبزن بب -
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 دوباره دعوا  گهید  د یاِ بس کن-

 نا یخاله  ا نیتو ماش   میبر امیاخمالو خان نم نیسارا من همراه ا نترس 

 باز شروع شد غلط کردم سوار شو توروخدا یوا  یا-

   می باز دعوا کن خواد ی من دلم نم خوامینم

 بابا غلط کردم  -

 نیبش

 تو    د یبه ام ایخدا  می نشستم که باالخره راه افتاد بسم اهلل الرحمن الرح باشه

 کشمتینترس نم-

 د یاز توترس  یک

 اخمالو 

 آسمون صداکن  ه یاخمالو چ-

 نچ

 توروحت  یا-

 ادب  یب

 توروخدا ن یکن اِبس-

 ست  قه یخب سارا ناراحت نشو داداشت عت لیخ

 ی خاک ریتو ز-

   قهی چقدر ارزش داره آقا عت ی خاک ریز  یدونیم

 ی دون ینچ تو م-

 اهوم
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 قه ی برابر عت ده

 زبونمو درآوردم  اومدم

 چقدر زبونت دراز موش بخورتت-

 باال  زنهیبامن بحث نکن چون داره آمپرم م الی گودز

 خوام ینم-

 زدم وگفتم  غ یج ناخواسته

   شعوریب

 خنده  ریزد ز که 

 وگفت 

 ی هست غو یج غیاسم من اخمالو پس توهم ج -

 نگه دار تالهت کنم شعور یب یا

   ی از سه جا بشکن ترسم یتو م-

 پررو مثل تورو ادب کنم   ی آدمها  ینشونت بدم دوسال رفتم دفاع شخص بزن

 م ید یمشهد باهم مسابقه م   مید یباشه رس -

 برات حمله بزنم آقا د یبا حله

 م ین یبیباشه م-

 دستش بود صداش زدم  ش یوگذاشتم به سارا نگاه کردم که گوش   یکل کل باسام  یحوصله   گهید

 سارا

   یجانم آج-

 آهنگ گوش کردم  ی خسته شدم انقدر باهنزفر یهدفونتو آورد  سارا
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 دم یآره االن بهت م -

 ودرآورد،داددستم  دش یهدفون سف  فشی ک از

 روممو بزارم ایرمش هست  یمرس 

   ستینه رم ن -

  ک یشد روز عاشورا نزد یمهراب پل یکردم اعدام اد یرمم وتوهدفون انداختم صداشو تاآخرز  عیمهراب سر  یرمم پرآهنگ ها هورا

 دمیدوشنیهدفون تنم لرز ی زد که باوجود صدا ی داد اریکه سام  دادمیداشتم ادامه م هللاای  یغروب صار هلل عظمتت شکر چه بزرگ

   یچته روان  ی هوو

 ی مگه نگفتم مهراب گوش نده کر -

 نداره  یتو ربط به

 شکنم  یبه خدا اون هدفون وازوسط م-

 گلم  یقورت دادم و هدفون واز گوشم درآوردم رمو برداشتمو هدفون دادم دست سارا مرس  بغضم

وتوگوشم انداختم     ی انداختم و دوباره هنزفر میزدم رومو توگوش  ی نزد معلوم بود به خاطر من ناراحت پوزخند  یحرف

 صدا اخطارداد اجازه دادم وبدون خوندن باهاش رفتم توحس  ی که به خاطربلند  میوصداشوتاآخربلند کردم وبه گوش 

 کنارم نشست یک یدفعه احساس کردم  ه ی که 

 نگاش کردم  یظاهر ی با خونسرد د یبار یبود ازچشماش خون م ی نگاه کردم سام بهش

   ه؟ یچ هان

 مزخرفات وگوش نده هان  ن یگم ا  یمگه بهت نم-

 نداره ه ه ه ه  یتو ربط به

وقتش   گهی خوشگلم باخشم بهش نگاه کردم د  ی خداگوش   ی وا میگوش  رون یانداخت ب نیو ازم گرفت و از پنجره ماش  م یگوش -

 ی آورد  میبالروسر گوش  نیا ی ش قشنگ نثارش کنم کثافت به چه حقدوتا فح
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  یباشم چ  دآرومیشده با ری د گه ینکردد یکار چیاش ه  نهیبودم که کنترل خودموازدست دادم وبامشت زدم روس  ی انقدر عصب گهید

 کنم که فقط بگه گُه خوردم   یکار  ه یآروم باشم 

  ر یبودجونم بهش بسته بود خوردوخاک ش  ده یتولدم خر ی نوت خوشگلم که محسن پارسال برا  یوباز کردم گوش  نیدرماش 

مدل   هی اون ودارم که هرروز ت یفکرکرده منم موقع دکثافت یلرزیروآسفالت جاده بودبرش داشتم سوخته بود تمام بدنم از حرص م

 کن  تمومش  ی که فقط بگ  زونمتبچ  یجور هی  کنمیدستم باشه به خدا نابودت م  یگوش 

 دلم به حالش سوخت به خاطر اون لبخند زدم   دمیسارتر د یکه صورت اشک نیتو ماش   برگشتم

 خرم یم گهی د  یکینکن   هی سارا گر ی هوو

 که دارم جون ننه ام  ی با اون پول آره

 گرفته گفت   یبه خاطرسارامجبور شدم سارا بهم نگاه کردوباصدا ی ول

 رمیگ ی برات م یکی دخودم یببخش-

 ؟؟؟ یدار گاریلحظه حس جنون گرفتم ساراتوس  ه ینکن  ه ی خب گر لیخ

   یییچ-

 پسره روادب کنم  نیا د یبا یخودمم جا خوردم ول  ازحرفم

 حاال کشم یتوم  شیواخوبه پ-

 ارز به تنم انداخت صداش 

 ی گفت یچ-

 حرف ندارم    یروان یتو چه من باآدما  به

 وللش   یندار  ی چ چیاه توه یندار سارا

 ی کشیم گاریتو س  ی گفت یچ-

   یتو فوضول   آره

  کشمتی به خدا م-
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 زد  غیسمتم که سارا ج ادیب خواست

 بسه فاطمه توروخدا -

 بابابلف زدم دست بردارتاخواهرت نمرده  باشه

 شد  ره یخ بهم

 کنم یهم لهت  م یفقط الف زده باش  گهیبارآخرت باشه به موالبارد-

تعادل   یگفتم روان   یخراب کرد  مو یگوش  یروان  ید یفهم کنم یدلم بخوادم ی من هرکار نو یبفهم ا یستیکس من ن چ یآقا تو ه نیبب

 بود که به خاطر ساراکوتاه اومدم  ی بار نیآخر نی ا ام یکوتاه نم گه ید  ینداره ول 

 اومد  ی رفت دستم خون م  میشکسته گوش  شهیبهم نگاه کرد تودستم  ش  فقط 

 یییی بده آ سارادستمال

 شد   یچ-

 رفت تودستم   شه یبابام یچ چیه

 ایب-

 وازش  گرفتم ورودستم گذاشتم آخ آخ آخ آخ آخ آخ   دستمال

 دفعه اومد کنارم پسره پررو    هی

 دم یگرفت که با تمام توانم دستموازدستش کش دستمو

 نمیداره بزار بب ی زینفهم خونر-

 گمشو کثافت   برو

 د یدوباره گرفت خواستم کارقبلمو تکرار کنم که زورم نرس  دستمو

 که دوردوخت بودبست   شیزی با دستمال چ دستمو

 آروم گفت  یباصدا
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 د یببخش-

 وفت یفقط راه ب خفه 

 نگام کرد که بغضم گرفت باغم

 خت یریدادم و اشکام م  هیتک شه یبهش رفتم که سر جاش نشست وحرکت کرد چشمامو بستم وروش  یغره ا  چشم

 خسته ام...**...  گهید  گنیم زور  مکشم همه به ینم  گه یامام رضامنوبکش راحتم کن د ا یبودم  ومده ین کاش 

 م یصبحانه بخور م یفاطمه پاشوبر-

 ندارم سارا  ل یم من

 توروخدا   یفاط-

 حالم بده ولم کن به مامانت وبابات بگو فاطمه مُرد   سارا

 پاشووگرنه -

 کنم یمپس گمشو تنهام بزارسارا توهم برونترس فرارن گمی خونواده ات م اتوبهیگند کار  ی همه  ام یهان ب ی چ وگرنه

 ی باشه فاط-

 زد   غ یبگه که سارا ج یزیخواست چ اریسام

وگرنه خودم خفه ت   نییگمشو برو پا یکه توانقدرعذابش بد  اد یباهامون ب زاشتمینم دونستم یاگه م یاش کرد  ونهیولش کن د-

 کنم یم

 خدعوضت بده  یا

 گورشو  گم کرد رفت سارا بابغض باالخره

 کرد،  صدام

 م یفاطمه ببخش که عذابت داد -

 فه ی ضع ویبفهم ان یوگرنه تونفسم  رمیدختر من خوبم فقط ازاون دل گ  نه
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 باشه فعال -

 روازسر گرفتم   ه یشدمنم گر اده یپ نیدرماش 

 ازمسافرتم من کالپاقدمم بدشومم آره من شومم  نمیا

 کردم یخوب حس م نویبهم زل زد ا نیاومد اه چشمامو بستم که نشست تو ماش  اریساعت سام ینم بعد 

 بخور   نیا احداقلیفاطمه ب-

و لقمه رو   نییپنجره رو دادم پا شهیدادم ش  لشی تحو ی لقمه آورده کثافت چشماموبازکردم لقمه رو ازش گرفتم پوزخند  برام

 رون یانداختم ب

 داد زد  که 

 چرا ب  ی بامن قهر یلعنت  -

 ی زنیخودت ضربه م  ه

ازقرص  وبرداشتم خداروشکر مامان   ی کیمُسکن آرامبخش همره دارم تا موقع سردردبخورم  شه یهم فموبازکردمی نگفتم درک یزیچ

 د یکش اد یآب وبهم دادقرصو تو دهنم گذاشتم وباآب خوردم که دوباره فر  یبطر

 ی خوری قرص م ی باشم خال یلعنت  -

 کرد یکه از پنجره بهم نگاه م دمیرساراروشنماد  یصدا نکه یسکوت کردم تاا بازم

   یصبحونه بخور   یومد یچرا ن ی دخترم خوب-

 ن یفقط هم  شهیمن تو راه مسافرت غدابخورم حالم م خاله

 ی خوردیلقمه م ه یحداقل  ده یآخه دختررنگت پر-

   کنهیخوبم فقط سرم درد م ن یکن باور

 نگه داره  اربگویباشه پس هروقت گرسنه ت شدبه سام-

 چشم

 مامانشم رفت  نینشست تو ماش  سارا
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   ی خوب یفاط-

 نکن دوباره دادزد  دارمیبخوابم سارا توروخرا واسه نهار ب خوامیفقط م  آره

   یر یبم یخوا یم-

  شکنهیشد االن سرش وم تو سرش طاقتم تموم زنه یم  یه دمینگفتم که زد تو سرش باترس بهش نگاه کردم که د  یزیچ

 وباز کردم دستشو گرفتم بابغض گفتم   نیباز کردم ورفتم سمتش درماش  نیدرماش 

 رم یعذابم نده فقط بزا ربه حال خودم بم نیشترازایب بسه

 دستمو فشاردادوگفت -

 غلط کردم ببخش -

 وآروم لب زدم  دمیدستموپس کش  دکهیبوس  دستمو

 باشه

 دمینشستم وخواب نیتو ماش   رفتم

 دوباره سارا صدام زد  که 

 نهار  می فاطمه پاشو بر-

 بخوابم   خوامیصدام نکن م ساراگفتم

 فاطمه توروخدا -

 ولم کن   ی شیراحت م رمیسارابم

 افته  ی شو قندت م ادهیدپیفاطمه من که گفتم ببخش-

 تهوع گرفتم  هوحالتیزدم که  غ یج ن یکن ولممممم

 سمتم وپشتموماساژداد  د ییاردویعق  زدم سام داشدنیپ عیوسر

 کن خوبم  ولم 
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 بس کن توروخدا-

 رمیکن بزار به حال خودم بم یخوب

   دسمتمییسارادو

 فاطمه    یخوب-

   آره

 شکالت و بخور  نیا ایب

 حالم بده بفهم دست از سرم بردار  سارا

 دسمتمییجام بلند شدم که مامان سارادو از

 ی شد دخترم خوب  یچ-

 توراه غذا بخورم  تونم یفتم که نمخاله گ آره

 استراحت کنم  نیتو ماش  نیاش اگه اجازه بد  جهیدرنت نمی دادخوردم ا  کیطور ک سارابه

 رنگت مثل گچ شده  رم یبم ی آره برواله-

  ی نطوریا یچند بار رمیرس یس  کردم یحال خودمو پرت کردم واقعااحالم بد بود گرسنه نبودم بلکه احساس  م ی ول  نیتوماش   رفتم

خوابم   ی وا شه یحالم م ن یبعوض ا یدکتر گفت فشار عصب مارستانیشدم محسن منو برد ب هوش یباربعددعواب ن یشده بودم و آخر

 اومد   اریشدم سام داریب نیماش  ی ابود که با صد  شدهخواب تازه چشمان گرم  یبه سو  شیپ ادپسیم

 ی کنیحالمو نم تیرعا چرا

 د یکردم ببخش  دارنیاِ ب-

   یخ یاز قصد نکرده ب پس

 بخور   یز یچ هی فاطمه توروخدا -

 بفهم   رمیس 

 تو  ی کنیآخه چرا لج م-
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 ست ین یچ چ یخاطر ه به

 وو یراحتم بزار سارا فقط 

 اد یداره م -

 سارا اومد  قهید۳بعد 

 ی بهتر یفاط-

 خوبم  آره

 دکتر؟  م یبر ی خوای م یفاط-

 بخوابم   د یبابا خوبم فقط با نه

 ی خواب یچقدر م -

 رم یخوابمم از تو اجازه بگ  ی برا د یبا هیچ

   ی خوش خواب ی لیخ ی نه ول-

 نثارش کردم چشمامو بستم  ییایبروب

 دارشدمیسارا ب یکه باصدا  دمیچقدر خواب دونمینم

 م ید یپاشو رس  یفاط-

 حرم  میبر  نیخب اگه بچه ها حال دار یاِراست

 بعد  م یهتل استراحت کن می سرپرست فرمونم  بر  هی من -

 م یباشه بر خب

 هتل  م ید یرب رس   هی بعد 

 ه ی خوب یاز تماس معلوم چقدر جا  یوا

 ن؟ یجارزروکرد نجایساراا



 پردردسر   یعاشق

83 
 

 مال خودمون  نجا یا ینه فاط-

 جاننننننننننننننننننننننن 

   م یکنترل کردم آهان پس برخودمو   یآوردم ول ی شاه درم داشتم

از   یی حرم دوتا م یبر شه یبرم سارا اومد کنارم سارام د یمن االن با کنمیحرم و احساس م نجایازا ییشدم چه هوا ادهیپ نیازماش 

 م ی داره بر ی رو ادهیپ قهی دق۵ د ید  شهیحرم وم نجایا

   میبگم، بر  نا یباشه بزار به مامانم ا یاگه تو دوست دار -

 اد یهمراهمون  ب خوام ینگو نم یز یت چ قه ی بپر زووبگو به داداش عت پس

 چشمممممممممممممممم-

 وونه یتوهتل خب بروبخواب د اررفتیسام

 اومد  سارا

 م یبر یفاط -

  دنیبا د مید یباالخره رس  یکه بفهم یحال باش  دتواونیفقط با یب یحس غر خت یر ی اشکام خود به خود م می افتاد راه

 هق هق ام شدت گرفت  شییگنبدطال

 تو حرم  م یبر نیبش ینوبتمون شدبازرس  م یبر یفاط-

   میبر

 یخانوم خسته نباش  سالم

 ماهم دعاکن  ی برا شه یحاجتت برآورده م  شاهللیا ی قراریب نطور ی که ا یامام رضارودوست دار  یلیممنون معلومه خ زم یسالم عز -

   د یرس  ح یرده بود باالخره دستم به زرک سی داخل حرم اشکام شالمو خ  میباسارارفت یبعدبازرس  چشم

 آقل  سالم

کردم به   ارتی ز  یخوندم و حساب اران یز نکهیکشم کمکم کن بتونم موفق شم آقا کمکم کن بعد ا ینم گه یام کمکم کن د آقاخسته

 سارا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! می بود  نجایتاصبح ا شد یکاش م  رون یب  میهمراه ساراازحرم زد
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 میایآخرشب دوباره م  م یبر یفاط-

 ساعت چنده  یراست باشه

 هفت -

 دم یبه مامانم بگم، رس  توبدهیگوش  آهان

 ایفاطمه من شرمنده ام ب -

 شماره خونه، رو گرفتم زنگ زدم بعددوتا بوق برداشت عی سر وداددستمیگوش 

 بله  -

 مامان بود  یصدا

 دم یمامان من رس  سالم

 برو استراحت کن بعداازنگ بزن دخترم  ی سالم به سالمت-

 ی مامان فعال با  باشه

 دستش  ودادم یاگوش یقطع کردم ساراب  ویگوش 

 دستمو روقلبم گذاشتم  دجلومون یارپریسام میهتل تا وارد هتل شد  میرفت و

 چته تو  یوا

 ن یکن ی چرا حرف گوش نم مید یمگه نگفتم بعداام-

 ی کاره من  چیدادم شما ه  نیشماروتوماش جواب  منم

 من من -

 ی در قبال من ندار  یتی مسئول چ یه یدونیخودت م ی د ید ی توچ یچ

 م یبر یبسه فاط-

 حموم رمی واحدمون دروبازکردورفتم داخل سارا من خسته ام م م یسارا باآسانسوررفت میبر
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 ی نخورد  یچ چ یازصبن ه یفاط  یباشه ول-

 زهرمار کنم  ارهیب یزیچ  ه ی  میگ یم ام یبرم ب خورم یم

داشت برداشتم   د یگردنبند مروار   هی داشت و   رآستریبود وازز د یکه خر م یا روزه یف ی آب ک یباز کردم حوله بُرس تون چمدونمو

وموهامو و خشک کردم   دمیکردم ولباسام وپوش   ارتیشستم و غسل ز یبرداشتم ورفتم حموم خودمو حساب مویباساپورت مشک

 کرد یودم اسب بستم سارا داشت تمام م

 ی زنیدمیتاحال منود  ی از ک هی چ هوووو

 کنارم دستمو گرفت وگفت  اومد 

 ی د یسف یلیخوبه خ  کلتیه ی لیخ یفاط-

 ی ول کن اعصاب دار  یدختر نکبت خب که چ  خفه 

 رستوران  میبر

 باال  ارنیم  گمیم-

 بخورم   خوادتوسالنیدلم م  می بر نه

 پس بزارمانتوموبپوشم  باشه -

 میزدم بر یرژسرخ آب  ه یمنم  مانتوموبرداشتم و تنم کردم  باشه

 یفاط  میبر-

 توسالن  میورفت   رونیب م یزد ازاتاق

 خدمت بالبخندسالم کرد  شیپ ه ی که 

   نیسالم خوش اومد -

 ممنون   سالم

 بشقاب ساالد اومد  هیساراهم با زیم  هی مرغ برداشتم ورفتم سمت   کهیت هی و دمیبزنم کش کمیسمت غذاها  رفتم

 شدم  مشغول
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 ساالدشوخورد ساراهم

 تواتاقمون م یشدم نوشابه روخوردم وباهم رفت ریمن س  میسارابر

 خورم توهم تظاهر کن من غذانخوردم  ی شام نم گه یمن د سارا

 ی کن یخوب م یباشه فاط-

 خوام یم کم یسارا من  خب

 خواستم چشمامو ببندم که درزدن سارا درو باز کرد  م د یدراز کش روتخت 

 بخوره  یزیچ  ه یسارابلندش کن ببرمش -

 ولش کن خوره ینم-

 نخورده  ی چیاز صبح ه ی چ یعنی-

 ی کاف  یچرا خورده حرص خورده به اندازه  -

 م یبخواب میخوایبروم

 ساراتوروخدا من نگرانم -

 ی از نگران ریاه نه بابا نگران ولش کن بزار بم اه

 رون یبرو ب گم یم -

 بخوره   یز یچ ه یکن  ی خب راض لیخ-

 نه  ای اد یم نم یموبه شام بب گه یساعت د ه یباشه حاال برو و ادو یفکر نکنم بخوره ول -

 رب سارا هی بعد  رون ی رفت ب ازاتاق

 اومدکنارم 

 فاطمه خوب بود -

 حرم چشمامو بستم م یبر م یخوایکه م یتاوقت خوابم ی نگران نباشن من م بود با مامان وبابات بگو یعال
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 مامانش بلند شدم نشستم روتخت  دنیدرو باز کرد با د  د یدر سارا پر یبا صدا دارشدمیساعت بعدب۲

 اومد سمتم  که 

 م یشام بخور ن یبب ایدخترم ب-

 به خدا  رمیغذاخوردن س  شیدو ساعت پ حال

 میسارا پاشو بر ی خب اگه خورد-

 ی مام  میبر-

 که پشت در  یتو روح کس ی رب دوباره درزدن ا ه یبعد  رونیزدن ب ازاتاق

 دم یود یوبازک زدم صورت نگران سام  در

 هاننننن

 ی نخورد یچ  چیشام بخور از صبح ه ایب-

 از سرم بردار  دست

 ی کنیفشار م ن یفاطمه ا ا یمرگ من ب-

 کن  ولم 

 ایگُخوردم ب ؟ی کن ی المصب ضعف م-

 خوبم برو ولم کن دست ازسرش من بردار  من

   ی کنیآخه چرا لج م-

 ی خراب کرد مو یچرا گوش  یی توزورگو چون

 چقدر گفتم مهراب گوش نده   ایگُه خوردم ب -

 برادر   نوینداره بفهم ا ی به تو ربط دمیگوش م  خوادیم دلم 

 م یبر ایب-
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 نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه   نه

 رون یبرو ب امینم

 وارورفت یبه د  د یمحکم کوب مشتشو

 تا بهت نشون بدم  نیبش ی کن  تم یمثل خانواده ام اذ یتونیتوهم م  ی فکر کرد یچ ندازمتی به گُع خوردن م گفتم 

 ساعت سارا اومد  م یبعد ن بالخره

 د یبعدخر ارتیز م ی اول بر می بگرد م یبر یفاط-

 د یخر میهتل بعد بر  میایبعد ب ارتیز م یاول بر شه یم ی ول میبر

   یآره آج-

من   دن یبا د اریهم منتظرمونن سام دمیکه د  یی توال م یبه خودم نگاه کردم رژمو پاک کردمو رفت نهی چادرم وسرکردم تو آ عیسر

 سوارشدوراه افتاد   ی شدم که ساراهم اومد بعدش سام نشیباغم نگام کرد پوزخند زدم سوار ماش 

 کنم نخورم؟   عیضا ی گ خوا یشد سارا م اده ینگه داشت پ ی فروش   یبستن ی جلو ی ول

 گناه داره  ینه فاط-

 خب لیخ

 شکل همو داد دستم یاز سه تا بستن ی کیبرگشت  یلی وان  ی توت فرنگ  ی ؛باسه تاطعم شکالت ی ا وه یم  یسه تا بستن با

 کنم   ی بخور خواهش م-

 خب لیخ

 گرفت نخوردم  مو ینیخوردن بست یجلو م یفکر گوش  ی کنم ول تشیشتراذ یب ومد ی رو داد به سارا خودشممشغول شد دلم ن یکی

   گهیبخور د  -

 ندارم  لیم

 آخه چرا  -
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 حرم  میبر  وفت یدوست ندارم راه ب چون

 رم ی نم یتا نخور -

  کنمیوله م رتتیفاطمه امشب غ گنیبه من م کنم یم ل یتبد  ه یتو به گر  یه خوشحال راه افتاد خوشحال به اجبار خوردم ک  اوووووف

 داغون شد اونروز  چارهی ب  یبود ه نجایکاش محمد ا

 کردمو التماس کردم ازآقا   ه ی چشمان پف کرد انقدر گر میکرد ارت یبعد ز یدوباره بازرس  مید یره رس  بلخ

 کرده  هیقرمز اومد مطمئنمگر ی هم با چشما ار یسام میکه شد  نیماش  سوار

 سوزونمت یامشب م ی دلم براش سوخت ول ی لیخ یییآخ

 هتل  میبر

 منم موافقم   یسارا بهت نگفت اگه خسته ا   د یخر می بر میخواستیچرا م-

 چادرم وبزارم   م ینه نه نه نه نه نه نه بر نه

 نیخب بزار تو ماش -

 درمو بستم چا یاومدم دکمه ها کیبا تکن ستیتنم ن لباس 

 بابا باشه  یا-

 ستاد یافتاد جلوهتل وا راه

 نیایبود ب نیبد -

وتو موژه   ملی ر دمیخط چشم کش ه ی دمیپوش  مویمانتو گلبه ع یرفتم توهتل ورفتم تواتاق وسر  عیسر ام یسارا بمون من االن م باشه

انداختم سرم   مویشال صورت ختم یموهامو باز کردم روشونه هام ر دمی بود وبه لبم کش غ یکه ج  عیما  یکردم رژ صورت  یهام خال

سمتم خواست   اربرگشتیمنتظر بودن سوار شدم که سام رون یدروقفل کردم ورفتم ب  دمییعظمت به گردن موج دستم زدم ودو

 دفعه صورتش قرمز شد   هی بگه اما  یزیچ

 هتل  م یایب  یگفت نیپس به خاطرا-

 روفرمون بعد حرکت کردوجلوبازار رضا نگه داشت   د یدستشو مشت کردکوب  یکه چ  آره
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 شدم ساراهم اومد کنارم  ادهیپ نیازماش 

 ی زد  ی خفن پیچه ت یفاط -

   گهید نمیماا

 ی محشر شد -

 لحظه هنگ کردن ه یمن  دنیاومدن با د اریسام یبابا مامان

 به خودشون اومدن عی سر یوا

   انیباهم م ون یآقل می دخترا بر-

 خاله اومدکنارمو آروم گفت میبر

 یناز شد  یلیدخترم چشمت نزن خ-

 خاله  نیدار  لطف

 اون و نگاه کن  ی شد  گریج یل یواهلل خ-

  افه یروشنش ق  یقهوه ا  یبا اون چشما ستین  نجایمعلومه اهل ا دمی پسر و کنار دوستانش د هی به چشماش نگاه کردم که  ویک

به کنارم نگاه کردم که   کارکنم یخدا خاله روچ ی خند زدم که بهم چشمک زدوافکر لب ان یباشه ب یسن سام خورد یداشت م یباحال

  اریمطمئن شم سام نکه یا ی شده به من برا ره یخ دمیبودن منم بهش نگاه کردم که د ی ش که تو مغازه لباس فرو دمیسارا مامانشود

نگاه کن دادش   کنه یداره منو نگاه م   دمیبودکنارباباش نگاه کردم که د   ستادهیبه طرف مقابلم که قبالا ا کنهیبهم نگاه م

 شو  یرتیکوچولوغ

 بودن مغازه انگشتر و نقره جات بود رفتم داخل  ستادهیپس روا پ یکه همون اک  یسمت مغازه ا  رفتم

 خوام ی نقره م دانگشتریببخش سالم

 د یسالم بفرمائ-

  ینایفرناز انتخاب کردم که نگ  ی انگشتر برا ه یبروز ندادم و  ی کنارم ترسبدم ول دم یکه همون پسره رو د دمید یداشتم مدالشوم 

 که همون پسره جلوموگرفت   رونیدرست داشت حساب کردم خواستم برم ب

 رون ی برم ب خوامیبرقرار م د یببخش
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 ر یبگ  نوی قبلش ا یچشممممممم ول-

  ی صدا کارکنهیخوادچیبدبخت شدم مثالام یستادوا یازترس وا چوندقلبم یپ  اردستشویکه سام  رمیکاغذداددستم خواستم ازش بگ   هی

 دادش منوازفکردرآورد 

 ی مگه خودت ناموس ندار-

   یباهاش دار  یبه تو چه اصالاتو چه نسبت-

 کاره ست چ یه دونهی خفه شد پس خودشم م هه

 ی ول

 حکم که احساس کردم دستم شکستدفها دستمو گرفت انقدرم   هی

 دنبال خودش داد زد    د یولم کن منو کش  ییییآ

 ندازنیم  که یها بهت ت شرفیمعلومه اون ب  یمبا  یانسطور  ی وقت-

 ؟؟ یچ که 

 ادطرفتیب ی زارم کس ی تا من زندم نم  نویبفهم ا-

 هان؟؟؟؟  یمن  کارهیتوچ آخه

   ی در قبال من ندار  یتیمسئول  چ یه یدونیپس خودت م ی جوابشو ندار نمیمن ک  د یازت پرس  ی وقت چرا

 دهنشو ببند  -

 شه یم  یچ نبدنم

 ؟؟؟  ؟ یفهم ی م یکن یام م وونه ید ی فاطمه دار-

 ندارم توهم نداشته باش آق پسر  یمن باتوکار نچ

  نینزد فقط من وبرد توماش  یحرف

 دارم  د یخر یمن کل نیتوماش  ی منو آورد چرا
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 تسر جا نیتو سرم بش دبخوره یخر-

 شم که دراروقفل کرد   ادهیخواستم پ ت یبروبآ

 وضع  نی بازم با هم ام یفردا که م خب

 د یخر ی برا زارمینم  ی ایوضع ب نیبه خدا اگه باا-

 تورو سننه با اومدن ساراخفه شدم سوار شد   آخه

   ی چرا برگشت یفاط-

 بپرس  تیروان ازداداش 

 شده  یباز چ-

 از داداشت بپرس   نمدونم

 شده باز  یچ یسام-

 زل زده بودم بهش  ناموس یسارا ب-

   داد یبهش شماره م داشت

 بادکرد  رتت یمگه من گرفتم که توغ  یکه چ خب

   یبسه ول کن فاط-

 سارا  باشه

 افتاد  راه

 متعدد اومد کنارم و گفت   ی رفتم واحدمشترک منو سارا که سارا با نفس ها ع یسر م ید یرس  قهید۵بعد 

 روتوحساس تره  یچون توخوشگل ترازمن نه یب یمتوروهم مثل من دهیذاب ممنم ع  ی رتیغ ی ادیز ی ببخش سام-

   گه؟یاتاق د هی  یامشب تنها باشم تو بر  شهیسارا فقطم باشه

   امیصبح م  دمیباشه من م کنم ی درکت م-
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 سارا   یماه ی لیخ یمرس 

 فدات گلم  -

بود خودمو پرت کردم رو   ی که تاپش گردن دم یپوش  نویتو اتاق بدون توجه به مکان دروبستمو تاپ شلوارک سط سورمه ا  رفتم

 دم یخوابکولرباالسرمو روشن کردم  تخت و 

دوش   هی لباسامو برداشتم رفتم حموم  عی خاموش کردم سر عی گول وسرشدم دار یعضالت کمرم ازدرد ب یبااحساس گرفتگ  صبح

  ه ی نه یبستم رفتم جلوآ یوموهام و باسشوار  خشک کردم وبعد دم اسب دمیلباسامو پوش  ع یفتم که در تنم ساکت شد سرآب داغ گر

 ازآوردنم به مشهد پسرکثافت   کنمیم  مونیبه موال پش دمیرژقرمززدم وسط چشم کش

 تنم کردم که درزدن بله   مانتومو

   یمنم فاط-

 لبخند زد   دنیدرو باز کردم بار  اومدم

 بانو  میبر-

  زی زدم ورفتم کنار م  یبهم نگاه کرد پوزخند  د یبهم زل زدوباتهد  اریسام  دمیکه همه رود توسالنم یلحظه شالمو سرم کردم ورفت هی

 دمیشن ییکه صداخودم برداشتم   یربرایش 

 دخانومیببخش-

 پسر سبزه وبانمک  ه یسماش  برگشتم

 امرتون  بله

 د یبامن صبحانه بخور شهیم- 

 ییییی چ

 زدم  لبخند زاره یزنده اش نم ی سام یوا

 کنار ما  م یایب نیخوا ی من کنار خونواده ام هستم م د ینیبب

 اگه اشکال نداره   شمیممنون م -
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سرشوتکون آمدورفت کنارشان نشست منم رفتم   د ید یمنونم  یبهش نشون دادم خداروشکر که سام زیم داون یبر د یبفرمائ اصالنه 

نشسته بود خاله وساراکنارهم به اجبار   یسام  یبود پسره کناربابا یخال  یگاه کرد فقط کنار سامبا اخم بهم ن اریکنارشون که سام

 که در گوشم گفت کنارش نشستم  

 ست نجای هتلشون ا شبید پ یاز همون اک یکیپسره  نیا ی دونیم-

 توگلوم  د ینون وکره گرفتمو تو دهنم گذاشتم که باحرف پسره پر لقمه 

 دخترتون  یخواستگار م یایتهران ب میاومد   نکه یمن و خانواده ام بعدا نیاگه اجازه بد  ی حرفاول نیزود واسه ا  یلیخ دونم یدمیببخش-

 گفت ار یگم که سامب یزیخواستن چ  دنیخند   یقورت دادم که پدرومادر سام ریمن اشاره کردلقمه روبه زور ش  به

 نداره    طشو یفاطمه شرا-

 ؟؟؟؟؟ یچ

 که ادامه داد   میکروی با بهت بهش نگاه م همه

 د یازرواج کنم بفرمائ تونن ینم شونیا-

 و سرما تکون دادم وگفتم   دمیکه باورش شه خند   دبخندمیبهم نگاه کردبا پسره

 رم یمیم  گه یماه د ش یش  میض یمر من

 تمام کردوگفت   پسر باغم نیجز ا بگم  ی کرد خب چ ی ساماراخم وحشتناک باحرفام

   می کنیکنار هم درمانش م-

 بچه چه زود باور  یاله

 رفت  ینگفت وباسرشکستگ  یزیچ  هی جوابم منف خوامیخوام ازرواج کنم معذرت م یمن نم نه

 بهم مگه کردوگفت   اریسام

 هاننننن  رمیمیم گهیماه د شیکهش-

 ازدواج نداره  ط یتورو جمع کردچراشرا ی گند کار  گفت یم ی خب چ ی زنیسرش دادم ی حق بسه پسر به چه-

 پدر-
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 د یخر میبر د یکن بس

 که   ستیکن پسرم آدم ن اروول یدخترم سام  میبر-

 وندارم  یچ چیه ط یازدواج ندارم من اصالاشرا ط یمن شرا گه یراست م یسام خاله

- 

 خودت  ی راحت ی اصرارم  برا گمیبازم م ی ول  ستیاجبار ن ایبه بعد تو با ما ب ن یدخترم از ا-

 ؟؟؟؟؟ یگ یراست م عمو

 آره دخترم  -

 م یآماده شم بر رمیممنون پس م  یوا

 که جاش خوب بود  شیبابا پ-

 نداره   طشویشرا یچرا گفت یمثل امروز عذابش بد   خوامی نم رینخ-

 خب خب-

من فعال قصد دارم درس بخونم تابعدازجام بلند شدمو رفتم تواتاق   ستیازدواج کردن که هنرن گهیچون عمو راست گفت د  خب

  ختمیمو زدم شالمو برداشتم موهامو باز کردم روشونه هام ر ی اقوتیرژ لبمو  پاک کردم   ، رژ بنفش   دمیپوش  مویاس یخودم مانتو

 دم یکه خاله ر منتظر د  رون ی رفتم ب برداشتم و  فم یروسرم انداختم ک مویاس یشال 

 کجان   ه ی بق اِخاله

 منتظرمان   ی توالب لیمنتظرن سه نیتوماش  اریسارا سام-

 د یببخش اِ

 بابت صبح  خوامینه دخترم من ازت معذرت م -

 راست گفت   ی سام که خاله گفتم 
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تو مغازه   می شدم کنار خاله راه افتادم باهم رفت ادهیبازارپ مید یربع رس  ه یبعد  میشون شد  یبنز مشک نیبا هم سوار ماش  میبر حاال

  ک یواسه فرناز تون یتو مغازه لباس فروش   می واسه مامان گرفتم ورفت ریحر  یروسر  ه یفرناز گرفتم  یبرا  ی شال آب ه ی  یشال فروش 

 ساعت بخرم  هی من واسه محسن دامادمو  می خاله بر رهدا  ی گرفتم چون عشق آب یآب

 دخترم    میبر-

بابا   یپول برا  ف یک ه یرفتم و ف یوبعد مغازه ک  دمیمحسن برداشتم و خر ی ساعت برا هی  یتو مغازه ساعت فروش  م یرفت باهم

 دمیساراروشن یکه صدا  آدیتا ب  ستادمیگوشه وا ه ی داش یداشت خرن ی هنوز خاله تموم یهامو کردم ول د یبرداشتم خب خر

 کارت دارم   ایفاطمه ب-

 ولم کن  سارا

 توروخدا -

 بله امرتون   کنهیداره منو نگاه م  ستادهیو ا اریسام دمی خب باهاش رفتم که د لیخ

 نداشتم  یمن منظور بد -

 توروخدا  نیفقط ولم کن  دونمیم

 غلط کرد   یسام یفاط-

و   دم یدارم دستشو کش  ازیت ن قهیبه سل م یبر ی ایهردوتا راحت سارام ال یپس خ ستمیمن به خاطر اون پسر ناراحت ن دخترخوب

 بردم تو مغازه انگشتر  

 ی خوای انگشتر م یفاط-

 مردم فکر کنن ازدواج کردم  گه یبخرم که د خوام یم  آره

 ی چه فکر خوب ولیا-

 خواستمیآقا انگشتر م سالم

   نید سالم خوش اوم-

کار شده بودگرفت انگشتر وتو دستم   ف یظر یها ن یبود ودورتادورش نگ  فیکه ظر  یمختلف وگذاشت چشمم انگشتر  یمدال

 برم یوم نی خوشگل آقا ا یلیانداختم خ
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 هزارتومن ۱۵۰  متش یق هی عال یل ینقره اش خ نیا نیکرد ی انتخاب خوب-

 توروخدا بزار من بخرمش یفاط-

 واچرا

   یازم داشته باش  یادگاری هی  خوام یم-

   آخه

 آخه نداره  -

 حلقه ام  ی انداختمش توانگشت دست چپم جا عی خب انگشتروحساب کردم منم سر لیخ

   م یبر یفاط-

 بهم نگاه کرد  اریکنار سام  میرفت میبر

 بهت بگم  یز یچ ه ی د یجا من با هی  میخب اگه کارتون تموم شد بر-

 مثال کجا  میبر

 پاساژ یروبرو  نهیتامیو نیهم

 خب دست ساراروگرفتم  لیخ

 چشمش خورد به انگشترم که 

 دستت   ه یچ نیا-

 داداش ولش کن   میتو گرفت ی و حرف ها  هی به خاطر مزاحم نشون بق-

 از دست شما یه-

 به سارا اشاره کرد   نبار یکه ا یرو صندل م ینشست نیتامیتوو   میرفت

 جعبه درآورد  هی  فشیسارازک

- 
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 واسه تو   نیا یفاط-

 من  واسه

 آره -

 ه ی چ نیا ی خب که چ  ست یخوشحال شدم اما تظاهر کردم که اصال برام مهم ن یگوش  دن یروباز کردم باد جعبه

 د یهمون خر ن یع یکیخراب کرد واسه ت  تو یگوش   یفاطمه سام-

 ن؟؟؟؟؟ یگفتم برام بخر من

 د یمن اشتباه کردم ببخش ی نه ول-

 زدم وگفتم  ی لبخند گنده ا  ستمینتونستم تظاهر کنم خوشحال ن گهید

 یمرس 

 خواهش قابل تورونداره -

 شن ینگران م نایاالن مامان ا نیبچه ها پاش  خب

 ایبا ما ب یفاط  مینترس بهشون گفت-

   آخه

 کردم    یمن که معذرت خواه کنم یخواهش م-

 شد با اخم بهش نگاه کردم    امیکه دوباره چال گونش نما  دم یارودیکه لبخند سام  میسفارش بد  یباشه حاال چ خب

 توش  کنم یخودمو نگه دارم دستمو م اد یز تونمیمنم نم ده یچال گونه ت آدمو آزار م ی نخند  ی نطوریا شهیم

 دمیتحملم تموم شدازجام بلند شدم دستمو توچال گونش کردم آخش دراومد خند  گه یلبخند زد که د  شتریب ی و بدون گفتم 

 هشدار داده بودم داش  بهت

 یدختر گونه ام و سوراخ کرد -

 کردم  خوب
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 شه یم تیاذ  یل یچون خ نینقطه ضعفش هم یفاط ی دار  کیبا یفاط-

 دمیبلند گفتم هورا نقطه ضعف تو فهم یباصدا

 د یبلند خند  یباصدا

 ارینقطه ضعف من و به روم ن-

 ی گفتم بدون کنم یلپتو سوراخ م ی کن تم یاز خواهش گذشته بخواب اذ گهید  شهینم نچ

 ی خدا لعنت نکنه سارا چرا گفت یا-

 خوام یم  رموزمیش  خوامیم  یبراش درآوردم   بااعتراض گفتم بابا من بستن زبونمو

 چشمممممممممممممممممم  -

 سارا  یخور یم  یتوچ

 رموز یهم ش   ی هم بستن یمنم مثل فاط-

 باشن ی ها شکالت ی بستن رموزیسه تاش  یآقا سه تا بستن -

 ازمن  نیکنیچرا تقلب م  اِ

 بود  ی خب چون انتخاب خوب-

مو   یخوردم بعد بستن رموزمویهارو آورد اول ش  ی موند بستن مهیبا حرفم با اومدن سفارشا ن نیفقط هم  نیچون شما متقلب نه

 شروع به خوردن، کردم و همزمان گفتم 

 ها امروز مهمون من  بچه

 شه یهمون مرد آقا حساب ما چقدر م ش یپ رفتم

 تومن   ۵۰-

 خب منم بخورم سرم کاله نره    کننیبالبخند نگام م دم یتراول درآوردم ودادم برگشتم کنارشون که د هی

 ی چرا حساب کرد -
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 که   مرم یبار من شمارو مهمون کنم نم هی  نیشما منو مهمون کن د یکه نبا شهیهم ه یدلم خواست مشکل چون

 ن یکن  بتونی دست تو ج د ینبا اسارایمن هستم تو  ی نکن تاوقت ییفکرا  نیهمچ گه یبعدشم د یزنیبارآخرت باشه حرف ازمرگ م-

 شه یتکرار نم گه یدفعه روبخور د ه ی نیحاال ا باشه

 کنم دوباره انگشتم وتوچالش فروکردم   تشیاذ کمیوسوسه شدم   دومنیخند  دوباره 

 آخ آخ آخ آخ آخ  -

 ید یحرف گوش نم رخودت یدردت اومد خب تقص  یلیخ د یاِببخش

 ادته؟؟؟؟؟ی می قراربود مبارزه کن  یراست ی ا وونه یتود ی نه ول-

 ی آق سام دم یپارک نشونت م م یهتل بعد بر می بر معلومه 

 نمیشدنت و بب  ع یخوب ضا خوادیکه دلم م   میبد  ن یپس بخور-

 حالت  بدشه  ترسمیفن دارم م ه یآشنا دراد آخه من  ترسمیم  یادمطمئن یز 

 میشوباهم بر اده ینه بابا خانوم پ-

  شه یاگه باختم واسه هم دمیاگه من برنده شدم مهراب گوش م میشرط ببند  ایب ی باشه ول خواد ینچ نچ نچ نچ تودلت کتک م نچ

 کنار   زارمیم

مهراب گوش     گهیتو د م یاگه باخت ی ول نایباسارا و مامان ا  م یریم ش یسفر ک ه یباهم  ینه نه نه نه نه نه نه نه به جاش اگه تو برد -

 ید یمن

 خب قبوله  لیخ ش یآخه ک هانننننن

 م یپس بزن بر-

 آماده شم  رم یدوش بگ  رم یتواتاق سارا من م م یباسارا رفت ع یهتل سر می رفت میوسوار شد  م یازجامون بلنداد میبر

   یباشه فاط-
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رژ   هی خط چشم و ه یبستم  یدوش گرفتم موهامو خشک کردم ودم اسب ع ی سر میمو برداشتم باساپورت مشک یزرشک کیتون عیسر

با شلوار   د ی شرت سف یت  یسام دم یکه د  ی شالمو سرم کردم ورفتم تو الب دمیم که مثل کت بود پوش  ی زدم مانتو قهوه ا  یصورت

 کنارشون فتم ر  عی سر ستادهیسارام  کنارش و ا دهیپوش  یمشک

 من آمادم   میبر خب

   میبر-

  نیکمکم کن حال ا  ایخدا میشد  ادهیپ  عی سر ستادیاونم نبود ا چکسیپارک خلوت که به جز ما ه هی و کنار  مید ش  نیسوارماش 

 رمیپسروبگ 

با    دمیارومنتظردیکه سام  دمیچی راحت بودشالمو دور گردنم پ المیمانتو بود خ هی بلند بودوشب کشمیدرآوردم چون توم  مانتومو

 لبخند رفتم سمتش  

 ی اخمالو آماده ا خب

 آره جغ جغه -

 م یبردم جلووباهم دست داد پررودستمو

افتادم که کمرمو  گرفت ونذاشت از   ی داشتم م  نیحرکت منو روزم هیزدم که با  یش دوم نهیحرکت و زدم که خورد به س  نیاول و

 چوندم یفرصت  استفاده کردم ودستشو گرفتم پ

 ن یزم وزدمش 

 م یادامه بد  ای یازرورفت  خب

   یتو تو برد -

   شهیهم دلشون برآمون  تنگ م  نایچون مامانم ا گهیالبته ماه د نیافتاد ش یک  هی بهت گفتم حاال  هان

 چشممممممممممممم  -

 ی که نشد  تی بالحالت خوبه اذ یب چشمت

 یهست  ی قدر ف یحر ی لیخ ی نه ول-

   رم یهتل دوش بگ  م یصورتم غرق کرده بود بر گهید مینیماا
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 دیساراخواب ازچشمام پر  یکه باصدا  دمیدوش گرفتم وبعد خواب ع یهتل ومن سر می رفت میسوار شد  عی سر میبر-

 چتهسارا سکته کردم   یهو

 یدارش یتو ب م یمنتظر یمنو سام  ین تو خواب بود مامان بابا رفت ارت یز میپاشو بر-

 داشتم خسته شدم    یخب مبارزه سخت  یاِمرس 

 چادرمو سرکردم  موسرکردم یشال قهوه ا دمیپوش  مویآب به صورتم زدم مانتومشک هی  عیسر

 من آماد م  نیبب

 م یبر -

 دم یآخه محکم بابا کوب کنه یدرد م  نهاش یحتما س  ی منتظر ما بود آخ  شهیمثل هم ی توالب م یرفت باهم

 اش  نه یتوس 

 کنارش   رفتم

 که  ی دردندار ی خوب سالم

 ارت یز م ینه خوبم بر یسالم خانوم خوش خوا -

 بغلم کرد  اریکه سام ه ی گر ریام کردوزدم ز وونه یش د ییگنبد طال م ید یرس  یوقت   میبر

 آروم باش -

 نواز   بیامام رضارودوست دارم اون غر ی لیمن خ یسام

 گلم آروم باش  دونم یم-

 وگفت  د یکرد که سرمو بوس  س یاشکش سرمو خ کنهیم ه یاونم داره گر دم یشد سرموبلند کردم د  س یکردم رو سرم خ احساس 

 ا یکن ب ارتیبرو ز-

 چشمممممم

 خت یر  یاشکام م رون یب م یساعت به اصرار وزور سارا رفت میتوحرم بعدن  رفتم
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 تابش بودم  ی ب هنوز

 اومد سمتومون  اریسام

 چشمات پف کرده دختر  ی کرد ه یچفدر گر-

 دلم گرفته  یسام

 آره قربونت برم  -

 بغل کردونوازشم کرد  منو

 ار یدلت بشه سام  یفدا-

   یازمن دوست دار  شتر یتو فاطمه رو ب یشدسام میععععع بسه حسود -

 دوست داره   شتریب  یلیتوروخ اریسام ه یچه حرف نیسارا ا نه

 کردم بابا   یشوخ -

 توروحت  یا

 کرد یم  یتاب ی ب یلیقلبم خ د یشهر قشنگ رس  نیبود باالخره هفته مثل نور گذشت وقت وداع با ا ییشبها چه

 تهران   م یبه اجبار برگشت یوا

 مید یساعت هارس  بعد 

 ی خوش گذشت مرس  یلیخ یساراسام

 مال تو  ن یصبرکن ا-

 انراحتم توگردنم   عیبودسرf یسیگردنبند بلند باحرف انگل  هی  گرفتمش و بازش کردم اریجعبه کوچولو بودازدست سام هی

 خدافظ باچمدونم رفتم توخونه همه منتظرم بودن مامان بغلم کرد  یسام یمرس 

 ی سالم خوش اومد -

 ی مرس  سالم
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 بغلم کرد  بابا

 قبول    ارتتیدخترم ز  یخوب-

   ییبابا یمرس 

 صورتمو غرق بوسه کرد   فرناز

 جونم   ی سالم آج-

   سالم

 ربع نشستم ساعت محسن ودادم  هی  نکهی باهام دست داد بعد ا محسن

 اد یخوشت ب  دوارمیام

 خواهرکوچولو  یمرس -

 پول بابارودادم  فیک

 دم یو خواب دمیلباسامو عوض کردم وروتخت درازکش ع یفرناز و مامان ودادم ورفتم تواتاقم سر وسائل

   کنهیمامان گلوم درد م رون ی شدم واز اتاق زدم ب داریگلو درد ب بااحساس 

 نم یجلو بب ایچرا ب-

 شد مامان ییچ ستاد یکه قلبم و ا  د یکش  یغ یجلو که دستشو ورو سرم گذاشت وج رفتم

 ببرمت دکتر   د یبا ارم یصبرکن مانتو تو ب  یسوز یتو تب م ی دختر دار-

 خواد ینم

 وبفهم   نیا یسوز یم ی فاطمه دار-

 وگفت   د یبلند تر کش یغ یکه دکتر ج م یاجبار رفت به

 کرد یتشنج م نشیآورد ی تر م ر یساعت د ه یاگه -

 یییییییی چ
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 م یکار کن  یخانوم دکتر حاال چ ی وا-

 بشه  یسه روز بستر د یفقط با  یچ چیه-

 خوام ینم نه

   ی چ یعنی-

 بهتره؟   ره یآدم بگ  خوره یبهم م یزنگ   نیحالم ازا دمیسرمو آمپول بهم زدن خواب ی کل  یوا

 واهلل

 فرمانبردار شدم  یصدا با

 ی جونم خوب یآج-

 رم یباعث شد جنونم بگ  م یضیدادم انگار مر ل یبهش تحو یپوزخند 

 هان؟؟؟؟؟؟؟  ینی کفن شده منو بب  خواستیدلت م  هیچ

 سرخوردن    اشکاش 

 من عاشقتم    یگ یم  نویچرا ا-

 ادمه یرو   تیلینداشته باش هنوز درد س  ی به من کار گهیگمشو د   یکه خرم کن   ستمیشو من محسن ن خفه 

 د یببخش-

 خودمو نکشتم  نجایتا هم  رونیفقط برو ب خفه 

 که با اومدن پرستار خفه شدم  ختم یرفت منم اشک ر  یحرف چیه بدون

   ومده ین نیینکن هنوز تبت پا هی گلم گر-

 رم یبم ادین  نییزنده نمونم تبم پا شاهللیا

 مگه    یشد  وونهید ی جوون یل یدختر تو خ-

 اومد کنارم و منو بغل کرد  ی تا راحت ش  ی تاحاال هزار بار خودتو کشته بود  یمن بود یتوهم جا  آره
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که کنارم نبود    یبه عشق کس ی سال ول۵عشقم جلوچشمام تموم کرد افسرده شدم   دم یکش ادیآروم باش دخترک منم درد ز-

 دم یادامه م

 دبختم باز مونده بود جان من چه قدر ماها ب دهنم

 میباش  دمنتظرم یکرد با  شهیچه م ی خب آره ول -

 کشم   ینم گه ید ی باشه ول 

 حاالم  بخواب  یتحمل کن  د یبا -

   دارشدمیمامان ب  یبستم که باصدا چشمامو

 دختر   یخوب-

 خوبم  آره

 نجایا  ادیو گفتم داره م  انیفاطمه سارا زنگ زد منم بهش جر-

 مامان  ی چراگفت

  اریسامساعت سارا اومد اما با ۴بعد -

 کنه یم هی قرمز سارا چرا گر ی صورت سام چرا

 افتاده   یاتفاق هابچه 

   یچرا زودتر خبرمون نکرد  نیبدتر ازا-

 ستی بس کن حالم خوب ن یسام

 چقدر گفتم غذابخور -

 توروخداحوصله جحروبحث ندارم  ست یاون ن واسه

 باشه گلم آروم باش -

 کنارم ودستامو تو دستش گرفت   اومد 
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 خوبم نگران نباش  یسام

 شه یبعدمن نگران نباشم م   یمارستانیتو توب شه یمگه م-

 اومد کنارم و  یخانومم خوب یی بگم سارا یچ خب

 د یام و بوس  گونه 

 عشقم  یچرا انقدرداغ ی فاطمه جونم خوب-

 داغ برو کنار  -

 بعد محکم زد تو سرش  د یروصورتم کش دستشو

 پزشکن یبا دوستش ناسالمت  مارستانیب  ادیسارا زنگ بزن بگو ب ی وا-

 زن یدادش باعث شد اشکام بر  نیاستراحت کنم هم  د یفقط با خوبم

 باورت شه هانننننننننن  ی ریبم د یآره فقط حتما با-

  هی داره گر  د یباحرفام شونه هاش لرز یتو سرم دادنکش  گه یراحت شم که حداقل د رم یبم خواهد یوقته دلم م   یلینزن آره خ داد

 کنه یم

 کردم   غلط 

 سرت داد زدم  ینه من غلط کردم به چه حق -

 اکنارم یب ی سام ستین مهم

 اش  نهیکنارم سرمو بلند کردمو گذاشتم روس  اومد 

 سرت دادنزنم گه ید دم یقول م-

 ش یک ادته یقولت که  باشه

 م ی ریم آره تو خوب شو -

 زود خوب شم   خوامی م  نیپس منو تنها برتر باشه
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 مارستانیبرعکس ب نایسارا ا مارستانیسر دکتر منو منتقل کردن ب دادیدادوب کمیپدرشو دوستش اومدن وبعد  ی اصرار سام به

 رو دوست دارم  نجایبود مردم تو ا ک یش  یل یخ یقبل

 رم یبم خوام یکنارم بلند گفتم م  ینبود سام حواسم

   دمیتو نشن ی گفت یچ-

   یچ چیه

 ی کشم بس کن چرا انقدر عالقه به مرگ دار   یخودمو م ی حرف ازمرگ بزن گهیبار د ه یفاطمه اگه  -

 ندارم   چکس یه چون

 چغندرم   نجایخدا پس من ا یا-

ثل تو دارم  داداش خوب م  هی که حداقل  نی از ا ی لیام چون خ یبازم من راض یول   یچندلحظه کنارم ی فقط برا ی ول  یتو داداشم نه

 ام  یراض

 بدون  نو یا ی خانم خانوما شما تاج سربنده ا-

 دوست دارم   یلیداداش خوشملم خ  یوا

 ها  خورمتیحرف نزن م  ی نطوریجوجو ا-

 آقا    زنمی حرف م ینجوریواسه داداشم داداشم ا وا

 ه؟؟؟ یماه تولدت ک  یاحساس  ی لیفاطمه تو خ-

 یتو فاز غرورواخم ی لیچون خ هی جونم ماه تولد تو چ ی داداش  ی د  ۵  تولدم

 م ی د ۲۱که ن یفقط با فرق ا شهیباورت م  یماه تولدمنم د -

 ی بگم صددرصد تو  برادرم د یبا گهی د پسیچه شباهت ییییییی وا

 ی جوجو گشنه ت ن-

 نچ نچ   نچ

 خوبه ها یغذا بخور کمی-
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   خوامینم

 من پرستار مخصوص شمام یارت مگه دست تواِپدر من تورو دست من سپرده به عب-

 ترسمیمن م یکشیتو منو م ییوا

  د یگفتم که لپمو  کش نویبچگونه ا یباصدا خوام یمامانم و م من

 کار یچ یخوا یجام مامانتوم ن یجوجو من که ا-

 ی خوریمنو م یی تولولو

 واقعا پس جوجه آماده باش که االن قورتت بدم -

 ی بخور ادمنو یم  دلت

 لقمه ات کرده بودم  ه یوگرنه االن   تونمیآخ که نه نم-

 آقا   یتون  ی نم یزرنگ  اِ

 نشونت بدم؟؟؟  یخوا یم-

 نکاروبکنی ا یجرعت دار اوهومممممم

 جوجه    دم یاالن جرعتمو نشونت م-

 دیوباصدا بوس   حرفش صورتش و جلوآوردگونه ام و محکم نیبا

 نداره  یمنظور بد  دونستمیهم خوشحال شدم چون م  یل یدرعوض خ  ومد ین بدم

  دونم یمثل داداشم م یچون سام ی بودم ول دهیمحسن نبوس  یجلوبدو تاحاالحت اریب  یپس من چ یلوس کردم گفتم اِزرنگ  خودمو 

 گفتم   نویواقعا حالم کنارش خوبه ا

 خوام یخانوم خانوما  من واقعا بوس م-

 دارم  یبوست کنم انگار باهاش شوخ ایب خب

 باشه-
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 ستم ین ی حس خوب بهم داد  چون اصال آدم منحرف ه یاشوآورد جلو منم با تمام قدرتم بوسش کردم   گونه 

 جوجو  یکن یکه لپموم  ی بوسم  کن ینجور یدوبار ا-

 کردم مال داداشم به توچه   خوب

 ها بامن بحث نکن   ی کف کن  کنمیفاطمه انقدر بوست م-

 ی کرد دمیاالن باهات قهرم چون تهد  کنمیم

 آهوخوشگلم بشم قهر نکن غلط کردم  ی فدا یاله-

   بخشمتیم نیبخاطر هم یبه کار برد  ی صفت خوب

 ار یقربون اون دل مهربونت بشه سام یاله-

 م یرغم ندا میبرامون منو ساراتاتورو دار  ی نکنه بمون خدا

 ی چون توکنارم ستمیناراحت رفتن ساران گه ید  شهیفدات شم من فاطمه باورت م یاله-

 ی وازبودنم خوشحال   یدونیکه منو مثل سارا م خداروشکر

   شد یبدم یل یحالم خ ی آره خداروشکر اگه تو کنارم نبود-

ازش   ه یپشتت که مثل کوه مراقبت فقط کاف ی ودار ی کیخدا کنارت پس چه من باشم چه نه تو یط یبدون تو هر شرا نویا یسام

 ی بخوا

 آورد    یمن بود تاب نم  یلحظه هم جا  هی باوجود خدا طاقت آوردم وگرنه  من

 خوب   یلی شجاعتت خ یومقاوم یاحساس  ی لیتو خ دونم یم دونم ی م-

 شم یمرخص م  یک  یسام وفته یخونم  گردنت م شم یاالن ذوق  مرگ م یمرس 

 ی ستیات عفونت کرده دختر خوب چرا مراقب خودت ن  هی ر ی هست نجایفعال دوروز ا-

چش بود   مارستانیاون ب یجام راست نیسوخت االنم که ا ی شدم گلوم م  داریخوب بودم صبح که ب دمیباشم رس  یمراقب چ  یسام

 شازده   نجایا یمنو آورد 
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که   ه یمخصوص ر مارستانیببرتت ب خواستی بابا م ارمیبود انقدربدبودکه نتونستم طاقت ب  یماریخودش محل ب مارستانیاون ب -

 بد بود بابا موافقت کرد  یلیتره توهم که حالت خ ک ینزد نجایمن گفتم ا  یبهت برسه ول شتریب

   شهیخسته نم کنه یبابات انقدرکارم ی بدونم  چطور شه یم یسام

 سرزنده ست چون عاشق کارش   شهیحال هم نیباا یخارج از کشور ول ای کنه یم  تیزیداره و ایعمل  اتواتاقیدختر خوب بابام -

 سروکله زدن باتوسارا یبرا  یچون انرژ   دم یخوابیم  یکاریفقط زمان ب  گهیمن که بودم د  یول واقعا

 ی شیکار متمرکز م ه ی تو فقط رو ی عنیخب -

  ی بهم ترحم نکن چون از ترحم وبدقول چوقتیخواهش ازت دارم ه ه ی یچندتا کاروباهم انجام بدم سام ستم یمن ازاون دخترا ن  آره

 متنفرم 

 ی درباره من فکر کرد  ینجور یبهت ترحم نکردم چرا ا چوقتیمن ه-

 از رفتارت احساس کردم   من

 ؟؟؟ یچه رفتار یک-

 بهم برخورد  یل یثل خواهرتم خمنم م یاونروز جلودوستات نگفت ی ول یباهام خوب ی لیکه االن خ نیهم

 که بگم   د ینداشتم فقط تو دهنم نچرخ یبه خدا من منظور بد -

 زنم یم  شتینباشه چون اگه بفهمم خودم آت یدلسوز   یقول بده کارات از رو ی ول باشه

 زنم ی م شیبه من بگو خودم خودمو آت  ی د یهروقت د-

 ی بهم آب بد  شه یم خوام یجونم آب م یسام باشه

 ارم یآره موش موشکم االن برات م-

 وانی تول  ختیدرآوردر   وهیآب م هیو باز کرد    یکنارم خچالی در

 نه آب پرتقال  خوام ی آب م یسام

 ی بخور دمیبخور بعد بهت آبم م نویاول ا-

   خوامی آب م یآب پرتقال خوردم سام وانی ل ه یبه اجبار  باشه
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 ی بخور ارمیچشم االن م -

   وانی وپر کرد تو ل وبرداشت خچال یتو   یمعدن آب

 خوام ی بازم م یشد سام شتریعطشم ب  ینفس همشو خوردم ول  ه ی من

 خنک شدم ش یکل شو خوردم آخ  دمیکش  ریآب واز دستش گرفتم د ی که نزاشتم بطر زهیبر وان یبازم تول خواست

 ی خور یدختر تو چقدرآب م-

   یتشنه ام بود سام خب

 ی تو که هالک شد  ی گفت ی خب زودتر م-

 خوام یمسخره کن حاال برو م  خودتو 

 بخوابم 

 بودم وبعدمرخص شدم   مارستانیاون دوروز تو ب بعد 

 ی دخترم خوب-

 مامان خوبم   آره

   گه یم ی فاطمه سارا چ-

 مگه   گه یم  یچ وا

   ادیفاطمه هم با ما م شیک  میری باهم م گه یماه د  گهیم-

 شه یم م یخوش بگذرون کمیاون باخت قرارشد قبل از رفتنش  م یآره مامان سارا ومن شرط بست خب

هروقت فاطمه خواست   گهیبودم پدرش اومد به پدرت گفت مثل دخترم حواسم بهش هست پدرت م مارستانیکه تو ب  روزیآره د-

 نرو  ستیاگه حالت خوب ن  ی خودت چ  یارم ول ند  یمراقبشن منم مشکل شتر یبره مسافرت چون ازماهم ب تونه ی خانواده م نیباا

  خوامیم نیاالنم اجازه بد  رم یخاطرات وبسازم من باهاشون م نیکه سارا هست واسه اش بهتر یتا وقت خوام یمن خوبم م مامان

 پارک   م یزنگ بزنم بگم امشب همه باهم بر

   کنمیآره موافقم بگو شام با ما خودم درست م-
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 اد یمامان فرناز هم م باشه

 ؟؟؟؟؟ یندار یتو که مشکل انیره دخترم محسن وفرناز بآ-

 بوق برداشت ن یپس من برم رفتم تواتاقم شماره سارا رو گرفتم با اول نه

 جانم-

 ی پارک خانوادگ میباهم بر  نیمخواستم اگه امشب حوصله دار ی سارا خوب سالم

 آخ جون آره معلومه -

 بد به مامانت  و یگوش  پس

 چشمم  -

 دستت  یگوش 

 د یچیپ یمادر سارا توگوش  یصدا قه ی چند د بعد 

 سالم دخترم  -

   یپارک دسته جمع م یخاله جون مزاحم شدم بگم اگه امکانش هست امشب بر سالم

 موافقم -

 دنبالتون   میایدخترم ما م  -نمتونیبیتو پارک آب و آتش م۸خاله ساعت  پس

 م یکن  فیک  ی کل خوام ی امشب م م یایبا محسن دامادمون م ستین ازین

 م ییاونجا ۸ه پس من و بچه ها همسرم ساعت باش -

 ن یامشب دستپخت منو بخور خوامیم د یفقط خاله خواهشااغذا درست نکن باشه

 باشه زحمت غذاباشما میکنیم  ف یک ی واقعا پس امشب کل -

 خاله خدافظ  فعال

 خدافظ -
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 وکتلت در ست کنم  یسمبوسه ماکارون  خوام یامشب بامن م ی از اتاق مامان غذا رونیقطع کردم ورفتم ب  ویگوش 

 ؟؟؟ یدرست کن ی رس یم ۵دختر ساعت -

 د؟؟؟ یبرم خر ای می و دار لیمامان فقط وسا  آره

 سمبوسه درست کنه گفتم بزارفاطمه خوب شه بعد   خواستیم  شبیاتفاقاا فرناز د م یدار  ینه دخترم همه چ-

 مامان شما برواستراحت کن امشب بامن  پس

 باشه-

خوردکردم فلفل دلمه قرمز سبز   ینیپوست کندم  و نگ  ازیپ زردرآوردم یونه چهارتا بسته گوشت چرخ کرده از فرتو آشپزخ  رفتم

سرخ کردم بعدگوشتو اضافه   یوعسل ازیروشن کردم وپ  رشویز  ختمیرو،روگاز گذاشتم وروغن ر تابهیخوردکردم ماه ی نیوزردو نگ 

  ر یبود کامالنرم بود پن دهیبعد رفتم سراغ نون لواش تازه که بابا صبح خر کردم  ارواضافهه ی کردم تفت دادم در آخر فلفل دلمه ا

بزرگ   سیوبه حالت سه گوش درست کردم و سرخ کردم دوتا د  ختمیرور  تزا یپ رینون گذاشتم بعد پن ی رو برداشتم موادوال تزایپ

  ی ودرست کردم ماکارون  یدوباره مواد ماکارون   ختمیمواد وتو سمبوسه ر ی همه  یسمبوسه درست کردم بعد رفتم سراغ ماکارون 

کتلت هارم  درست   ع یوتخم مرغ سر ازیغذاآسون گوشت چرخ کرده وپ  نیا رم یمیم  یدارم ازخستگ   ی ودم کردم و حاال کتلت وا

  ت خاموش کردم تا وق رشوی هم آماده ست ز یخب ماکارون  دم یکردم وسلفون دوش کش  نیکتلت درست کردم تزئ  سیکردم دوتا د

کنم   اردرستیبا ماست وخ  ی رازیساالد ش  هی گذاشتم حال  ی نهار خور زی کم گرمش کنم ظرف  سمبوسه ها وکتلت رو م  هی رفتن 

  ارمیمدل ماست وخ  نیعاشق  ا ختم یکردم توش کشمش و گردو ر ارودرستیساالدودرست کردم بعد ماست وخ ع یسر شه یم یعال

  ع یبودسر۷ساعت هنگ کردم ساعت   دنیباد رون ی از آشپزخونه زدم ب  تمگذاشتم ظرف عدد شس خچالیساالدوماست تو  یظرفا

  ی مانتو آب  هی که قرارامشب بپوشم  یموهامو خشک کردم رفتم سراغ لباس  عی دوش گرفتم سر  هی رفتم تواتاقم لباسامو برداشتم و

  کمیبستم   یموهامو دم اسب   ردمومانتومو تنم ک دم یجذبمو پوش  د یشده برداشتم با شال همرنگش شلوار سف ی کار له یمل ی ا روزهیف

خوشم   کشمیمن خط چشم و داخل چشمم نم  دمیچشمم کش  یخط چشم باال هی  شیورفتم سراغ آرا  ختمی روصورتم ر یچتر

 مامان  رون یچه خوشمل شدم ازاتاق زدم ب ول یپررنگ زدم ا ی رژ صورت ه یکردم  یو تو چشمام خال   ملیر ادینم

 م یینجایماا  هیچ-

 غذا رو به محسن وفرناز داد  یبلندشدن مامان ظرفا   دنمیمحسن وفرناز کنار هم نشسته بودن باد گه ید  میبر خب

   ید یزحمت کش ی لیدخترم خ-

   میمحسن شد  نیسوار ماش  رون یب می وازش گرفتم کارخونه زد ی باباظرف ماکارون نه
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 شه یگرم م مینوشابه رو همون جا بگر میسس بخر د یمغازه با م یبر محسن

 چشم سرآشپز -

   م یوراه افتاد میگرفت  یتوسوپرمارکت وسس فلفل  می با محسن رفت به ید۵بعد 

 بابا کجاست  مامان

   گهی رب د ه ی اد یم ی اون با تاکس-

  دم یسارارود قه ی دم پارک بود ظرفارو برداشتم وراه افتادم بعد دود د یبا بنز سف شیمشک  یآئود  یسام  نیماش   مید یبالخره رس  آهان

   د ییدو دنمیباد

 سمتم   

 ی سالم آج-

 کجان  ه ی سارا بق سالم

 غرزد  ی که کل  ارینشستن سام هی بق-

 کنم   تشیاذ خوام ی کن امشب نم  ولش

 خداروشکر-

 کنار خونواده اش   می ودادم دستش وباهم رفت  یظرف ماکارون ریناروبگ یا ایب

 مسال

 همه از جاشون بلند شدن دنمیباد

 نیشرمنده ام نکن ن ینیبش توروخدا

 سالم جغ جغه  -

 اخمالو خان  سالم

 ها ی سام یشروع کرد  خودت
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 ی خب که چ-

 گرم یهمه نشستن حالتو م نکهیبعد ا یعنی

 باشه  -

 نشستن ی اومدن  وبعد احوال پرس  نا یمامان ا قه یبعدچندد

پسره   هی دفعه  ه ی دم ییدویداشتم م  نطوریادهم یداره دنبالم م  دمیکه د  دم ییپاشو نشونت بدم از جام بلند شدم ودو یآقا سام خب

دارم   واناتیح  ایتر اباالفضل من فوب  کیو اومد نزد  د یکه خند  دم یکش یبلند  غ یوزشت اومد طرفم ازترس ج اه یسگ بزرگ س  هیبا

 اومد کنارم  اریکه سام رفتم یداشتم از حال م گه ید  اروصداکردمیاالن سکته کنم با تمام توانم سام

 ده یشده چرا انقدر رنگ روت پر یچ-

 سگ رفت سمت پسر نیسگ باد یسام

 مردک   یکنیم  ت یاذ ی چ یبرا  کنهیداره سکته م  ین یبینم یتو مگه کور -

 بغلم  ادیب تونست یکنم به توچه م تش یاذ کم یخواست  ادلمیاوالدرست حرف بزن ثان-

 خفه شو کثافت  -

 برگشت سمتم ترسم یمن م می بر ایولش کن ب  یسمتش سام دم ییدو

 می ابریباشه گلم تو آروم باش ب-

 م یبر

 دم یلزیکه م دم یدورکمرم حلقه کرد انقدر ترس  دستشو

 جام  نیمن ا  یلرز یچرا م-

 کردم   تیتورم اذ د یببخش یسام

 جوجو هی چه حرف نیا ششیه-

 کردم یازترس سکته م یاومد  ی اگه نم یمرس 

 براهمه  م یبخر ی بستن می بر یا یباشه گلم م-
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 اهووووووم 

 م یپس بر-

 م یکنارشون نشست می همه وبعد رفت یبرا  م یگرفت ی بستن م یرفت باهم

 گرفتم   یمن باختم بستن -

 دن من فرناز شروع کرد به آزار دا دن یخند  ی بابا اومد بعد کل می خورد  ی م ی بستن م یداشت یکرد   دمونیپسرروسف نیآفر-

 اگه خوب نبود  گهی د  د یببخش د یامشب با ستیخوب ن   شیخواهر من آشپز-

 حرف خوشحال نشد به جز خودش  نیکس از ا چیه نییپا سرموانداختم

وباز کردم   امیروشن شد پ م یبرداشت چندلحظه بعد گوش  و یبه فرناز با اخم نگاه کرد وبعد به من نگاه کرد همون موقع گوش  تیسا

 بود  یسام

 بود  نوشته

 رم یگ یاالن حالشو م رم یگ یگفتم دفعه بعد حالشو م فاطمه

 اما اون به فرناز نگاه کرد وگفت  یکارونکن سام   نیدادم ا جواب

 ر یآدم سوء هاضمه بگ  ست یدسپخت ها که ن  نیمحسن خان دستپخت خانومتون چطوره؟ ازا-

 لبخند زدو گفت  محسن

 خوب    شیآشپز ی لینه خانومم خ -

 غذا درست نکرد  شونیپس چرا امشب ا-

  ه ی م یسفره روحاضر کرد ن یاگه بد بود پوست کله ام و بکن نینظر بد  د یوسط خب غذا رو بخور دمی پر رهیگ یکار داره باال م  دمید

 که فرناز گفت  خوردم یسمبوسه برداشتم داشتم م

 افتضاح   شه یمثل هم یفاط-

 گفت  یگلوم محاصره کرد که سام بغض

 ؟؟؟  نیواز دست داد   تونییواقعا چشا نکه یا ای د یکنیحسادت نم تون یشما به آبج اناایاح یکه من خوردم عال یی تا اونجا-
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 تحمل نکردم از جام بلند شدم ورفتم تااشکام آبرومونبرن    گهید

 ستادم یا ییآشنا یکه باصدا  ختیریم اشکام

 ستا یفاطمه وا -

 که ازم دفاع کرداومدکنارم  ی کس خودش 

 صورتم نگاه کرد بعد با دستش اشکامو پاک کرد  تو

 زارمی باهات راحتم ازفرناز ب یلینکن خوب حاشو گرفتم فاطمه برعکس تو که خ هی دختر گر-

 برو غذاتوبخور  ی سام دونمیم

 رم یگ یتو م ی اونجا من امشب حال آبج م یصورت تو بشور بر می بر می ریباهم م-

 منم موافقم   ی تونست باشه

 ی شکنجه اش کنم اونم از نوع روان  خوامی که امشب م م یپس بزن بر-

   ییییوا

 فرناز  بهم نگاه کرد و گفت ه یکنار بق  میرفت اریکنار آب سرد کن صورتمو شستم وباسام  می باهم رفت یسام ولیا

   یفاط  یکجا رفت-

 داشته فرناز خانوم   یکار خصوص  د یشا د یببخش-

 ؟؟؟؟یفرستاد  اروجلو یآقا سام ی زنیاومدحاالچرا خودت حرف نم شیااِاِ خب برام سوال پ-ِ

 کنن یفکر م ی چ ه یاالن بق کنه یآخه چرا درکم نم د یدلم لرز باحرفش

 بهتر جوابشو بدم بهش نگاه کردم   پس

 دارم؟؟؟؟   یخوب نیشد داداش به ا تیحسود هی جان خب داداشم وجلو فرستادم چ فرناز

 ؟؟؟؟ یه حرفا من محسن ودارم تو چمن وا چ-

 ی ودارم مگه نه سام ی منم داداش سام خب
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  نم یا می شیهر دومون ناراحت م نیتحمل کنم اگه ادامه بد   تونمیمثل فاطمه نم  ستین اد یآره گلم فرناز خانوم من تحملم ز-

 ام یمن کوتاه نم نیبدون

 داداش فاطمه  م یپس بچرخ تا بچرخ-

 باشه قبول -

 تمومش کن  گم یفرناز من پدرتم بهت م  گهید  د یبچه ها بس کن-

 فرستاد خودش الل مگه   اروجلو یآقا سام ی چ یشروع کردم فاطمه مقصر برا  اروفاطمه یوا بابا خوب آقاسام-

  نیفاطمه بودم ا یمن جا نیکنیباهاش رفتارم نطوریا نیاحترامتون نگه داشته واسه هم یادی فاطمه ز  ینه فرناز خانوم ول-

 هم بهش  احترام بزارن درسته محسن خان؟؟؟؟؟ هی به خودش احترام بزاره تا بق د یچون هرکس خودش با کردم یکارونم

 بگم  یاِخب چ-

 درسته فرناز خانوم   رینگو چون ممکنه فرناز خانوم حالتو بگ  یز یولش کن چ-

 کنم وگرنه   یاحترام ی ب خوادبهتون یمن دلم نم  اریآقا سام د ینیبب-

 ؟؟؟؟ یزنیمثل فاطمه منم م یوگرنه چ -

   یذهن لق  ی لیفاطمه خ  نیدونیشما ازکجا م یچ-

فکر   دم ید یمن وقت  یکرداصالاصورتشو نشون نده ول   یشمال فاطمه سع می رفت ی به گفتم فاطمه نداشت چون اونروز وقت یازین-

از نظرعقل سالم   نکاروکرده ی که ا یبگه کس نکه یا ی فاطمه برا دهیآدم سالم اون کار بع ه یکارکرده چون از   ن یا وونهید  هی کردم 

 کارکرده   نیا زش یگفت خواهرعز

 شما  د یگ یم  یچ ضم یمن من مر -

گفتن حرف حق تلخه درسته آقا   میاز قد  یول میاگه ناراحت شد  د ی ببخش زنم یرک حرف م کمیمن   نیناراحت شد  د یببخش-

 فرهاد؟؟؟ 

حاال مطمئنم هرجا   گه ید  میکارونکرد نیما تاحاالا ی وبافرناز بحث کرد  یکه توامشب بادخترم دفاع کرد  ینجور یبگم ا ی واهلل چ-

 د یکنیاون درامان چون شما اون طرف رسوا  م د یفاطمه باشماهاباش 

 د یشما لطف دار-
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 فرناز خانوم حالتون چطوره؟؟؟  خب

 از جاش بلند شد  اریبودباسوال سام ع یضا یل یخ نیه بود امنو خوشحال کرده بود که نگو فرناز بغض کرد  ارانقدریسام یحرفا

 ستیمحسن جان برو دنبال خانومت حالش خوب ن-

 ناراحت شد  ی لیمن تاحاالنکردم واقعا خ   ن یکه شما باهاش صحبت کرد ی نطوریا یول  دونم یم-

 بهتر شه  کم ی د یرو بچشه شا  کنهیکه با فاطمه م ی بار خودش هم طعم تلخ کار هیکارو کردم تا  نیخب آقا محسن ا-

 آرومش  کنم  کم یبااجاره برم  کنه یچون حتماخفه اش م سوزهیمن دلم واسه فاطمه م  یول د یشا-

 برو -

 کردم  ف یامشب ک شییخدا یمحسن گور خودمو کندم ول  باحرف

 ی باز یایم سارا

 ی چه باز ی باز یچ-

  میکه ماندار  خوادیالبته توپ م یوسط

 منو محسن تو سارا باهم قبوله؟  یباز منم  ام یم رم یگ یچرااالن م-

 بال یتوپ وال هی رب اومد با ه یاز جاش بلند شد بعد  ایب ر یبروبگ  باشه

 ی طال داداش  دستت

 کشه؟؟؟ یخواهش محسن کو هنوز داره ناز م-

   آره

 ارمشون یپس من برم ب-

از جام   عینشست منم ازترس سر یکه بالخره موفق شد فرناز با اخم وحشتناک  ارهیمحسن وفرناز وب   ی تا سام م یمنتظرنشست باشه

 بلند شدم

 ان یتا بچه ها ب   میبر ایساراب
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 م یبر-

 شما؟؟؟ ایماوسط   میمحسن اومدن خب بچه ها شروع کن  یسام  قهیبعد دود م یسارارو گرفتم ازشون فاصله گرفت دست

 دور ما  هیخب معلومه شماها بعد -

 شب ترسناک  ۱۲بچه ها ساعت  یول  م یکن  ناروکمی ا یرو ایپس سارا ب باشه

 نجایا

   میینجاینترس من محسن ا-

 تموم نفسم گرفته بود  گهیمن سارا د  دم ییدو  قهید باچهلیتقر  نیپس شروع کن باشه

   رم یمیها بسه دارم م بچه

 مارو   ی رو  ی خواستیچرا تو که م-

   یکن  کم

 بس کن حالم بده واقعا   یسام

 زدم یبا اخم اومدکنارمون من نفس نفس م فرناز

   رهیمیداره م  دهییدو قه ی خوب دود نیا د یبعد بگ  ایب-

  یک  ستیمهم ن گه ید  یتوروحت  که آبرو برام نذاشت ی انگار فرناز دشمن قسم خورده من ا شمیم وونهیخدا منو بکش دارم د  یوا

 سمتم د یاردوس یسام ن یدم زمپاهام  سست شد ومحکم خور  نجاستیا

 دفعه  ه ی شد  یچ -

   یسام خوبم

شما چقدر طاقت   می نیبب د یشما امتحان کن  خواستی دوءن م  یدارن  م  قهی فرناز خانوم جهت اطالع شما فاطمه وساراچهل د-

 نیدار

 تا بهتون ثابت کنم   نیقبوله پس بزن-

 باشه  -
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 زد   غی ربع ج هی بعد  د ییدویفرناز م  زدنیتوپ م  ارومحسنیسلم م ید یسارا کنار کش منو

 یی مُردم هالک شدم وا ی وا-

 که   دنیی فاطمه و سارا دوبرابر شما دو نیخسته شد  د ینیربع گذشته فرناز خانوم بب هی وا تآره -

 تونم ینم گه یبه من چه من د-

خداروشکر   م یکرد جمع الرویشب وسا۱نزد بالخره ساعت یگفتم بسه تمومش کنه اونم حرف  د یبگه که با ی زیخواست چ یسام

 محسن   نیتوصندوق ماش  میگذاشت  الرویغذاها همش خورد شده بود وسا هی فقط چهارتا سمبوسه مونده بودبق

 اگه بد گذشت بهتون  د یعمو بچه ها ببخش خاله

 خوش گذشت مگه نه هلن جان یلیدخترم امشب خ  هی چه حرف نیا-

 بود  ی درسته امشب عال-

 خداروشکر خدافظ  خب

 د ی که فرناز غر  نیتوماش  نشستم

 جلو  یفرستیوم  اریسام ی حرف بزن ی تون یخودت نم داکثافتیاون ورش  ناپ ارم یسر تو ب ییبال هی من -

 وفرناز به خدا حوصله تو ندارم خفه 

 ایباداداش جونت ب نییمن گمشو برو پا نیبه جهنم اصال ازماش  -

 بگه بغزمو قورت دادم و گفتم  یز ینگاه کردم محسن اومد چ کردن یمامان وبابا که بادهنباز بهش نگاه م به

 ام؟؟؟؟ یب نایباسارا ا ید یاجازه م بابا

 آره دخترم برو -

 شدم  ادهیوباز کردم وپ   نیدر ماش  عیسر

 نییرو داد پا  شهیکه پشت فرمون نشسته بود زدم به پنجره که ش  یرفتم رفتم سمت سام یسام یآئود  نیسمت ماش  رفتم

 جانم-
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 شمیآخه موقع اومدن بابا نبود له م امیمن باشماهاب شه یم یسام

 آره سوار شو  -

 شدم که ساراگفت سوار

 نیشد بازم دعوا کرد ی چ یفاط-

 لرزون جواب دادم  یباصدا

 اهووووووم 

 شروع کردحقش بزنم ناکارش  کنم  د یزم گُه خورش با دمیسر خوبه امشب بهش ر ره یدختره خ  یا-

من همش مزاحم    د یخونه واقعا ببخش نمی برو که من به خودم مسلط شم بعد برسون هی آروم تر از بق کم ی وفت یفقط راه ب ی سام نه

 ستین یفعال چاره ا  ی شمام ول

 دختر   ه یچه حرف یچشممممم ا -

 شوکه من گفتم  ۲ساعت   رفت یآروم م ی لیافتاد خ راه

 حاالگاز بده برم خونه   یرس م

 چشم  -

 منو رسوند دم در خونه  گه ید۵عرض   در

 فعالا خدافظ  یمرس 

 رون ی ب میر یبرو فردا استراحت کن پس فردا م-

  باشه

 همه منتظرمنن   دمیتو خونه که د  رفتم

 مینگران شد  ی کرد ر یدخترم د-

 وقتمون گذشت  میخورد  یبا بچه ها بودم بستن  ییبابا وا
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 باشه پس برو بخواب -

 ر یشب به خ چشم

 زدم  غ یبود که ج ادیجلوم بازومو گرفت انقدر فشارش ز د یبرم که فرناز پر خواستم

   ی دستم ولم کن عوض  یییییآ

 کنم یکثافت کجا من تا تورو نکشم ولت نم-

   یو به همه ثابت کن  تی ریگ ی وحش ی بزن تا خو آره

 نکبت  اتویمنم  یوحش-

  یپس تو وحش ی زدیتو تو مدرسه بچه هارم م  یرو ول ه یبق یچ چی بار من کتکت بزنم تو که حاال ه ه ی تو تا حاال شده معلومه 

 ی سگ بد  یتاصدا  زنمتیانقدر م ایبه در زنمیحاالم دستمو ول کن وگرنه امشب دلمو م

  کشمتی به خدا م-

 طرف  خودش  د یموهامو بکشه که محسن دستشو کش خواست

 فرناز بس کن -

 بهم  گهیم  یچ ن یمحسن بب-

 خب توکل کن-

 دم یبهت حق م یدار  یوحش  نیکه ازا  یالبته به خاطر وحشت یشیکیتوهم   ادیبدم م الی محسن انقدر از زن ذل نیبب

 نیخوردم زم د یادامه بدم که فرناز اومد سمتم وبا پاش زد توکمرم انقدر محکم که با خواستم

 کمرم آخ مُردم  یییآخ

 مارستان یکه محسن منو برد ب  دمیچیپ ی خودم م ازدردبه

 اومد کنارم   دکتر 

 خودم مچاله کرده بودم  ازدردتو
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   می ریازش عکس بگ  د یآقا با-

 زدو گفت   غیعکس ج بعد 

 زدتش کمرش مو برداشته  ی نطوریا یکدوم وحش -

 م یفاطمه بدبخت شد  ی ول-

 نداره من خوبم ی بیمحسن ع نه

 شم یدکتر خوب م خانوم

 نگام کرد وگفت  یبامهربون

 ی هفته استراحت کن هی و ی داروهاروبخور نیا د یفقط با زم یآره عز-

 نیمرخصم کن  شه یم پس

 ی که استراحت کن ن یآره به شرط ا-

  شیخود عوض ی صبح بود مامان بابا حت ۵خونه ساعت میداروهامو  گرفت رفت  ن یبالخره  منومرخص کرد دمیقول م  چشمانم

 نشسته بودن مامان اومد طرفم

   یخوب-

 دوماه هم بگذره  ن یآخ چقدر منتظرم ا نمیکمرم مو برداشته مامان حاال بازم بگو بمون بمونم که بکش  نه

 خاک تو سرم کمتر موبرداشته  یوا  یا-

 رفتم سمتش تو چشماش نگاه کردم گفتم   کرد یگفت فقط تمام م ی نم یچ یگاو بهم حمله کرد ه ه یآخه   آره

 ی د یفهم  یایطرفم ب ی وجه حق ندار چ یبه ه گهیکشم تا خود خدا قضاوت کنه د ی آهمو  االن م نیاول  فرناز

اذون رفتم وضوگرفتم  و نماز خوندم   یکردم باصدا ه یبه حال خودم گر کردیدرد م  یل یفاصله گرفتم ورفتم تواتاقم کمرم خ ازش 

 دمیبعدخواب

  نجایاز ا گهی من که دوماه د شیخوشبخت  ی آرزو ی منو کتک زد ول نکهیفرناز وبه تو سپردم باا ایشدم خدا داریب ردردازخواب باکم

داروهام بود برش داشتم ورو کمرم   کی کرم داخل پالست هی برداشتم  شم یآرا زی آخ کمرم داروهامو ازروم دمش یمن بخش  رمیم
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دست و صورتم وشستم خواستم برگردم تواتاقم    سیورفتم سرو   رونیاز اتاقم زدم ب ازور وحشتناک ب یل یآخ آخ آخ دردش خ دمیمال

 که مامان صدام زد 

 باهات کار دارم  ایفاطمه ب-

 آشپزخونه بود  یاجبار رفتم کنارش که تو  به

 مامان   بله

 باهات حرف دارم نیدخترم بش-

 جانم نشستم

  ی همه  میریبگ  شون یماه عروس  نیآخر هم  م یگرفت می ماهم تصم می کن کاریچ گه یبهم م هخت یفاطمه فرناز دو ماه باردار اعصابش ر-

   ستیخوب ن  شیببخشش حال روح مینی چ ی م ی بعد عروس  الشویوسا

 شم؟؟؟ یمن دارم خاله م  ی عنیو گفتم نه نه نه نه نه نه نه نه دروغ امکان نداره   کردمیباز به مامان نگاه م بادهن

 کنار  د ی کش  یزود خسته شد ازوسط  ی د یتوببخش ند  زم یآره عز-

  نیا زنه یمنو م شهیبخشمش  چرا منو زد خودش عشق  و حالش وکرده داره بچه دار م یبازم من نم ی خودم مسلط شدم ول به

 فقط ازم نخواه ببخشم و باهاش حرف بزنم اگه ببخشمم باهاش  کنم یتحملش م  ستیجام مهم ن نیدوماه ا  گهیمن د ستیانصاف ن

 بخوابم با اجازه   رمیم نه ک ی وجه حاالم کمرم درد م چیزنم به ه ی حرف نم

 کنه یفاطمه فرناز دق م-

طاقتم تموم شده درکم   گهیمن د  یول شهی راحت نم التونیتا منو نکشه  شما خ  دونمیکار ندارم م وونیح ه یجهنم مامان من با به

 ن یکن

   ی حرکت کن د یادنبایز  ارم یباشه برو بخواب نهارتوم-

  ام یاونا م د یبه خدا فقط به ام امیمنم نم  انیاونا ن  نیگفتم بدون  نی براشون کارت نگه دار کنمیدعوت م  نارویمن سارا ا مامان

با   می چون اون خواهر واقع شم یمن فقط ساقدوش سارا م کنم یکارونم نی چون من ا نیبعدشم بگم منو واسه ساقدوش انتخاب نکن

 نیفقط هم  ارهکه از نظرخون بامن فرق د  نیفرق ا

 لباس   د یخر م یباشه دعوتشون کن ماهم از خدامون فردابر-
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 ه یاش عال  قهیسل رم یباسارا م من

   لتهیباشه هرجور م-

 من  یوحش  یو دلم شاد شد مبارک باشه آج د یلبام خند  ی ن یتواتاقم بافکر ن   رفتم

 شدم   داریمامان ب یباصدا ۱ساعت دمیخواب

 غذا تو بخور  ایفاطمه ب-

  یدرد م یلیخوردم آخ آخ آخ آخ آخ کمرم خ ع یدست صورتمو شستم و برگشتم تواتاق زرشک پلو با مرغ به به سر ام یاالن م اِباشه

  رون یدوش آب داغ گرفتم آروم شدم اومدم ب   هی دوش آب گرم فکر کنم بهتر شه لباسامو برداشتم رفتم حموم  ه یکنه برم 

 سارارو کردبهش    ی دلم هوا۲:۳۰ساعت

 زنگ زدم  

 جانم-

 خونه امون  یا یب یتونیم ی ساراچطور سالم

 ام یباشه م ی خوب یسالم فاط-

 یبا

 بالخره اومد   ی ساعت انتظار پدرم و درآوردول میدراز بکشم ن کم ی ادیقطع کردم خب تا ب و یگوش  یبا

 سر جام نشستم ی خواستم از جام بلند شم که کمرم درد گرفت با آخ دنش یشد باد اتاقم باز در

 شده   یچ ی خوب یسالم فاط-

   نیابشیب ستیمهم ن  ادیفرناز زدتوکمرم رفتم دکتر گفت کمرم مو برداشته ز شب ید ی چ چیه سالم

 تو سرش و اومد کنارم   زد

 ست به خدا وونه ید ت یآبج ی وا-

   ش ین یبه خاطر ن آره

   ی ن ی ن یچ-
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به مامان گفتم به تو هم   نیایمرگ من ب  نی توهم با اخمالو خان وبابا مامانت دعوت  د یخر م یفردا بر یای گفتم ب  شیآخرماه عروس  آره

   رم یمنم نم  نیایاگه ن گمیم

 شه یخوشحال  م یبدونه کل یسام می ریحتماا فردا باهم م ام یمبارک معلومه م ی وا-

 شه نگو با ی زی فقط از کمرم بهش چ  آره

 باشه-

 ی چه خبر خوب خب

 ده یازت جدا شم منوآزار م د یبا گهیکه دو ماه  د  نیفاطمه فکر ا یآره ول -

 نطور یهم منم

 مثل خودت   مونمیقولم هستم کنارش م ی از بابا اخمالو خان راحت من پا التیخ ی ول

   ی فاط یمرس -

    گریج خواهش

 دنبالم اد یب ۱۲بعد خوردن عصرونه سارا رفت قرار شد فرداساعت۵تاساعت  می حرف زد کمی

فرناز اخمم رفت توهم    دنیکه در اتاق باز شد باد دم یخند  یقرار به خانواده امون بشه م  گهیکه قرار چندوقت د   یبافکر کس داشتم

 ی سع ی ول

 به خاطر بچه ش آروم باشم کردم 

   خوامیفاطمه معذرت م-

 دم یخب بخش لیخ

 بشه  یک   ی فاطمه توساقدوشم نش-

از دوستات   ی کیبه  کنه ینم ی اما اگر والتماسم هم منو راض یجلو همه منو بزن  خوادیبهتر من ساقدوشت نشم  چون دلم نم نیبب

 کنم یازدواج کنم سارا رو ساقدوشم م یزمان هی بگو مثل من که اگه 

 باشه-
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 دم یمنم مثل خرس دوباره خواب رون ی رفت ب ازاتاق

  ی که دارن کارت م دم یکه فرناز ومحسن د  رونیازاتاق زدم ب ع یسر دمیشب امروز فقط خواب ۹ساعت هنگ کردم ساعت  دنیباد

 سنینو

   سالم

 کمرت خوبه   یسالم فاطمه جان خوب -

 یاهاش مهربون باش فقط قول بده ب اد یبهت م ی لیخ یش یبابا م یمبارک دار   گمیم ک یبه لطف همسرتون تبر بله

 هستم آخه هردو شون نور چشم منن   زش ی چشمم حواسم به خودش و مامان عز یمرس -

 نازک کرد وگفت  یپشت چشم فرناز

 بجنب محسن-

 چشمم خانومم -

   زیگنده بودم یل یخ ومد یصورتمو شستم بعد رفتم کنارشون از مدل کارتشون خوشم ن  س یرفتم توسرو  عی سر میحالم بهم زد اَه

 که بابا اومد   دم یو چ شام

 سالم دخترا -

واسه شون مطمئنم اگه بچه من بود همه ناراحت بودن خب   ز یعز ومدهی شدهنوز ن می لحظه حسود هی عروسک تودست بابا  دنیباد

 بچه گونه گفتم  یلبخند زدم و باصدا  عی سر خوانیکه اونا منو نم  قتی حق هی نیا

 بابا بزرگ  سالم

 سالم بابا  -

روشن کردم زدم   ون یزیبعد شام من ظرف ها رو شستم بعد رفتم رومبل نشستم تلو م یشام خورد یبل همگ گذاشت روم عروسکو

همه دست   کردیتازه داشت شروع م کرد یم اپخش یکه اک  یزدم کانال میفرنازماهواره دار ی ها غی کانال ماهواره خداروشکر به لطف ج

ساعت  دم یرفتم تواتاقم تاصبح خوابم نبرد بعد نماز صبح خواب هی ا چکار  نیبد شد ا لم اَه اَه حا کردن یونگاه  م دنیاز کار کش

  عی دست و صورتم وشستم وبرگشتم تواتاقم سر ع یسر کنه یام م وونه یدرد کمر داره د نیاز جام بلند شدم ا ع یسر دارشدمیب۱۱

  یاس یبنفش از  ی آخر ی قرمز تازرشک یبعد  ی آب خ کم رنگ تا سر  یبرداشتم من عاشق سه رنگم صورت یمانتو کالباس   هیلباسامو با



 پردردسر   یعاشق

130 
 

رنگها   نیا شتری ب ی از همه رنگ مانتو داشته باشم ودارم ول کنمیم یالبته سع ن یرنگ  نیلباسام ا شتریب  ی اقوتیو بنفش   یتا بادمجون 

سر   هر یبا گ امو روسرم گذاشتم موه مویندارم شال کالباس  ش یحال آرا دم یجذبمو  پوش  د یشلوار سف ع یروچنددست لباس دارم سر

   رونیو برداشتم از اتاق زدم ب  فمی جمع کردم ک

 مامان پول بده برم  سالم

 بدم بهت   ایب-

 داددستم  یتاصدهزار۴کنارش   رفتم

 نه  ای ه یکاف-

 تومن دارم فعال۵۰۰خودمم  بسه

 بود حتما اومده   قه ی د۱۲:۵ میساعت گوش  رون یخونه زدم ب از

 رفتم کنارشون   د یخر میاخمالو اومد بر وونهیکنار سارا خنده ام گرفت د  اریسام دنیباد

 سالم

 سالم جغ جغه  -

 اخمالو خان  سالم

 یخوب سارا

 کمرت چطوره  ی توخوب  یآره آج-

 خاک رس توکلم   یا

   خوبم

 شده ی کمرش چ-

   یچ یه

 جواب منو بده  گمیم-

 گمیم  نیتو ماش  مینیبش
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 نیبشن-

 کشم یمن توروم سارا

 گفت  ع یکه سر میسوارشد 

 شنومی خب بگو م -

دکتر   مارستانیشدم محسن منو برد ب هوش یخونه با فرناز دعوام شدم اونم با پاش زدتوکمرم ب مید یرس  ی همون شب وقت یچ چیه

 گفت کمرم مو برداشته  

   زد یزدقلبم تند م اریکه سام  یباداد

 چته   یهووو 

 زده که کمرت مو برداشته   ی چطور یغلط کرده وحش-

 مهم   نیا شم یمن دارم خاله م ست یمهم ن یسام

 بچه نگه داره   خواد یم  یروان  نیغلط کرده ا ی خب که چ-

 تنها برم  رمیاگه نم رمیلباس بگ  د یمن با  وللش

 م یپابوس  ادیتا ب د ی خر رفتمیتوبودم نم یمن جا ی بخشنده ا یل یواقعا تو خ-

 ی ا نه یانقدر ک  یعنی یوا

 ستم یمثل تو هم انقدر مهربون ن یول  ستم ین ی ا نهیک-

 یمهربون  ی لینگو توهم خ دروغ

 باشه قبول  -

 ر یکه د میبر حاال

 پاساژ بزرگ   ه ی م یرفت  بالخره

 چطوره  نیسارا ا دمیدست سارا رو کش ی اقوتیدکلته بنفش    رهنیپ ه ی دن یکردم باد  روروی ماساژور و ز  یسارا کل  منو
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 کدوم  -

 گه ید ه ی اقوتیبنفش  

 ناز   یلیخ-

 وپر پف بود   ریومنجوق کار شده شده بود دامنش حر له ی اش مل نه یکوتاه که تا زانو بوداز گردن تا س  رهن یپ هی

 داخل مغازه   میرفت

 م ی خوایما اون کار بنفش نون م  د یببخش سالم

 خدمتون   دم یسالم االن م-

   گهیشب د  ه ی  الیخیب شد یم  دهیام د نهیاش انقدر بازبود که خط س  قه ی داشت  ی بد  ه یرفتم پرو کردم فقط  زمودادمنم یسا

 ن یبب ایکردم سارا ب  دروباز

 اومد 

 ی عال ییی وا-

 ارم یبرودرش ب رمیگ یوم نیهم پس

 وازم گرفت  رهنی اومد جلو پ اریسام رون ی لباس درآوردم ازاتاق زدم ب عیسر

   صبرکن

 ام یمن االن م نیشما هابر-

 حساب کنم  د یمن خودم با یسام

 اعصابم خوردهست  ی به اندازه کاف رون یبرو ب -

   آخه

 برو   ی د یتوپول د  رتم یغ ی مگه من ب یآخه چ -

   یخوای م  یساراتوچ زنه یچقدر توهم م نیا اینشو خدا یعصب باشه
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 خوام یسبزرو م رهنیپ نیمن ا یفاط-

 ی بلند ن اد یز ن یا کدوم

 من دوستش دارم  یفاط-

 بروبپوش   باشه

 حساب کرد  یالبته آقا سام دش یلباس خر دنیدپوش بع

  د یخر  یبعد کل  د یوشلوار کتآن سف  د یسف  رهن یپ هی بود با یتوتنش عال م یاسپورت انتخاب کرد یکت سورمه ا  ه ی  یسام واسه

 خونه  میرفت

 ر یوقت نگ  ییدنبالت جا  امیم  شگاهیآرا یفاط-

 چشم

 خدافظ

 خدافظ -

 بود که تو ساک بود دستام  پربود   فمیدستم کفش ک ه یتو خونه سالم لباسم توکاور بود    رفتم

 من اومدم   سالم

 ی د یسالم دخترم لباس خر-

   دم یخر آره

 مبارکت باشه  -

 یمرس 

 خورده بودم   تزایبودم نهار با بچه ها پ رون یساعت ب۷بود ۷تواتاقم ساعت   رفتم

   کنم یمن شام درست م مامان

 ز هوس کباب کرده به دختر فرنا-
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 فقط برنج ودم کن    رهیبگ  ادیخوادبیزنگ زدم م  بابات

دست صورتمو شستم ورفتم تو آشپزخونه برنج وآبکش   رون یعوض کردم ورفتم ب دم یرفتم تواتاقم لباسامو باتاپ شلوارک سف باشه

 ک 

 مامان ساالد درست کنم   ردم

 آره درست کن -

 دراومد آخ آخ آخ آخ آخ آخ کمرم   غیکه ج  ی نشستم رو صندل باشه

 توآشپزخونه   د ییدو مامان

 دختر    یخوب-

 ارزشم  یچرا انقدر براتون ب   ی کشتیتو منو م  کردمیکارو م  نیمامان اگه من بافرناز ا کنهینه درد م ییآ

 اون حامله است -

   نیکرد دایپ ی بهانه ا خوب

ودخترتون   زتان یکه شما بانوه عز امینم  تونمیتا م رمیم نجایاز ا گهی وضع تحمل کردم فقط دوماه د ن یا شهیمن که هم باشه

از جام بلند شدم ورفتم تواتاقم انقدر خسته بودم که   نیش  مونی که خودتون پش ام یانقدر کم ب دم یقول م نیخوشحال باش 

 دارشدمیبابا از خواب ب یخوابم برد باصدا ی ک دمینفهم

   رونیزدم ب ازاتاق

 بابا   سالم

 سالم ساعت خواب -

 خسته بودم خوابم برد د یببخش

 گرسنه امه  یلیکه خ  نیوبچ ز ینداره م یبیع-

 و آماده کردم   ز یآب به صورتم زدم و م ه ی  عیسر چشم

 شام که نشست  زیآوردسرم فیکه فرناز خانوم تشر  میشام نشست زیم سر



 پردردسر   یعاشق

135 
 

 بهم نگاه کرد وگفت  قهید۵بعد 

 خوره یبلندشو حالم ازت بهم م-

 پاشدم و رفتم تواتاقم که بابا اومد   م یمچاله شد از روصندل  قلبم

 یی تو  ارش یدخترم فرناز و-

 ستین ی زدم باشه بابا مشکل پوزخند 

   شه یم  تیچون روم وباز داره اذ امینم شیمنم عروس  فقط 

 میبگ  یبه مردم چ یشد  وونه ید-

 تصادف کردم رفتم توکماچطوره   نیبامن بگ  مردم 

 آخه  -

 نینَگ  یز یبه سارا خونواده اشم چ ن یاصرار نکن ن یبابا شما درکم کن امیآخه من نم ی ب آخه

 ی تو بخوا  یباشه هرچ-

  امیگفتم نم ی ارزشم چرا وقت یمن انقدر ب  ی عنی یپرواز کن  ی نگاه کردم بابامعلوم بود دوست دار ش یخال ی رفتن بابا به جا بعد 

 توجشن دخترتون شرکت کنم  یفقط به خاطر مردم دوست داشتن ی عنیبگم  یه مردم چب ی گفت

 تونم ینم گهیصبر بده د  ایخدا

ودست وصورتمو شستم    سیرفتم سرو عی سر مردمیداشتم م یاز گرسنگ  ستیمهم ن د یکردم چرا رفتم خر نیخودمو نفر تاصبح

 کردم خوردم  مرو یوباز کردم ودوتو اخم مرغ برداشتم ون خچالی در ع یرفتم تو آشپزخونه سر

 مردم یداشتم م شیآخ

 و سارا بگم  یکجا باشم بهتر به سام شیحاالشب عروس  خب

 بوق برداشت   نیورفتم با اول   یو برداشتم و شماره سام  میتواتاقم گوش   رفتم

 جانم  -

   یسام سالم
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 الم جغ جغه جانم س -

 نمتیبب  د یبا یدار  اخمالووقت

 ام یآره آماده شو االن م-

 فعال   پس

  ادیبهم م یل یخ ی مشک دمیو پوش  میو سرکردم شلوارجذب مشک میو شال مشک دم یپوش  مویوقطع کردم ورفتم مانتو مشک  یگوش 

   دمیپوش  یحوصلگ  یمن به خاطر ب  ی ول

 روشن شد  میگوش 

 بله 

 اونجام  گه یرب د ه یمن   -

 باشه

 ست ین رونیب گه یسر جمع کردم حاال خوبه د ره یبا گ ع یبود سر رونیهمه ب موهام

 رون یازخونه زدم ب  ع یسر میگوش  ی رب نشستم با صدا هی

 اومده بود رفتم سمتش    دش یلند کروز سف نیباماش 

 اخمالو خان   سالم

 سالم جغ جغه سوار شو -

 حرکت کرد  عینشستم جلو سوارشو وسر چشمم

 م ی جا خلوت حرف بزن هی  نیبب یسام

 پاتوق منو رفقام  م یریباشه االن م -

 مخصوص پسرا    کافه

 کافه   زیم نی اول میجز ما نبود نشست چکسی داخل ه م یرفت میشد  ادهیپ مید یرب رس  ه یبعد  باشه
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 فرناز نرم   ی گرفتم شب عروس  م یمن تصم یسام نیبب

   ی آخه واسه چ ی گ یم یچ-

 کنم   کاریتو بگو چ خورهیشام بهم گفت حالم ازت بهم م  زی سر م شبید

   شیبهت گفت خب به خاطر باردار نو یواقعا ا-

اونافقط به خاطر مردم دوست دارن   گنیم یگفت مردم چ   امیگفتم نم یوقت   شبید ی گ یم ی بابام و چ ینه نه نه نه نه نه نه سام نه

 من تصادف کردم تو کمام من گفتم به مردم بگن   خوامینم نویمن اونجا باشم من ا

 کنم  کاریچ

 ی شینم مونیپش یمطمئن  ش یک م یریم یشب قبل عروس  هی نطوریاگه ا -

 راز یش  م یرفت  یکاش م  ی سام یول ش یک م یریم گمیپس من م  شمینم مون یپش نه

   گهیماه د  ه ی ش یک راز یش  می ریباشه م-

   چطوره؟ 

 یداداش  ی مرس  هیعال

 ن یخوب یلیکنه تو سارا خ ی که درکم م یکس  نیدوست دارم تو اول یلیخ

 میرو بگ  هی سارا بهش قض شیپ می بر اینگو کوچولو حاال ب نویا-

 زنگ زدم خونه بعد دوتا بوق برداشت  دار یصبح بود االن مامان ب۹ساعت میبر باشه

 بله -

  نامیمامان زنگ زدم بگم، من باسارا ا سالم

 باشه مراقب خودت باش -

اش فرو   نهیاومد کنارم منم از فرصت استفاده کردم وسرمو توس  اریشدن سام ریدفعه اشکام سراز  هی وقطع کردم   یگوش  چشممم

 داشتم   ازیآغوش ن  نیدلم گرفته بود به ا ی لیکردم خ

   دونن یقدرتونم ی بگم آخه وقت یچ  نجامیآروم باش من ا-
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 اش فشار داد  نه یس  شتربه یش که روسرم بود بحرفم دست ن یراحت شم باا  رمی بم خوادیدلم گرفته دلم م   یلیخ یسام

   ی تو منو سارا رو دار هی چه حرف نیا شششششیه-

 کردم یاگه تو سارا نبدوست واقعا دق م آره

 کوچولو   میحاال که هست-

 بچه گونه گفتم آره من چوچولوام   یو باصدا  دمیاش مال نه یگربه به س  ه یمثل  سرمو

 ها   خورمتیحرف نزن م ی طور نیا-

 دوش دالم   خوب

 تا بعد  نیحرف بزن کمیسارا شیخونه پ می پاشو بر طونیش  یا-

 م یبر

 خواب غمبرک زده رفتم سمتش یصبح به جا۱۰خونه اشون سارا باتاپ نشسته بود ساعت میرفت

 بال خانوم   سالم

 یاومد  یک  نجایا یسالم فاط-

 برگردم  یناراحت

    ی نجابودیکردم کاش ا  االن آرزو نیبگم هم یچ  دونمینم ی نه بابا از خوشحال-

 راحت شم  رمیشد سارا واسه منم دعا کن دعاکن بم ریحرفش منم روتاپ نشستم اشکام سراز نیباا

 شده آخه   یچ-

 فرناز برم  ی عروس  خوام ینم من

 چرا-

   خوره یبهم گفت حالش ازم بهم م سارا

 ی موافق  رازیش  م یبر یی سه تا  می گرفت  میتصم یو سام من
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 یکنار خواهرت باش   یشب عروس  خوادیتو دلت نم  یآخ جون آره ول-

 نه  خواد یکه منو نم یخواهر

 پس من که از خدامه -

 خسته ام  دمیتواتاقت تا صبح نخواب میپاشو بر سارا

   ی آج م یبر -

 کنه سارا ی درد م  یل یروش آخ آخ آخ آخ کمرم خ دم یبود پر یتواتاق سارا تختش دونفره صورت   میباال رفت می پله ها رفت از

 ار یمانتو تو درب ی واسه ات ماساژ بدم فاط کم یپشت کن -

 تاپ تنم   ریاز ز سارا

 دمیشرت م ی خب من بهت ت-

 برام  تنگ سارا کمیشرت سبز درآورد داددستم  یت  هی کشو   هی کنار کند بزرگش از  رفت

 برات رمیشرت بگ  ی ت ی صبر کن برم از سام-

 خوبه  نینه نه نه نه نه نه هم نه

 باشه پس بخواب-

 کمرم   آخ

 پشت کن واسه ات ماساژ بدم  -

 بخواب  ایدردش قطع شد سارادخوب شد ب نکه یکردم اونم برام ماساژ داد تاا پشت

 اد ینم ی راحت بخواب  کس الیتو با خ  رمی نه من م-

 شدم ردای سارا از خواب ب یخوابم برد باصدا ی چطور دمینفهم باشه

 ظهردختر  ۱بلند شو ساعت -

 دم یچقدر خواب ی وا  ۱ هان
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   م یغذا بخور میپاشو بر-

 منتظرن  یو سام مامان

 مامانت مطب نرفته  سارا

 همش کنارم باشه خوادیمدت م نیا گه ینه م-

   گه یداره راحت د  سیخداروشکر تواتاقش سرو ام یاالن م یی باشه من برم دستشو آهان

واسه ات گشاد بود عمه ات آورده   یلیبده همون که خ کیتون هیودست وصورتمو شستم رفتم کنارش سارا   سیرفتم سرو عیسر

 بود برات 

 سورمه ازش وتنم کردم خداروشکر هم بلند بودهم اندازه   کی خودم نبدر باشه تون ادیچرا -

خونه انقدر بزرگ بود آدم   نیا دمید یم غذا خور و خاله رو تو سال اریکه سام  میاومد  نییواز پله ها پا  رونیب م یاز اتاق زد باسارا

 کنارشون   می فقط دوست داره توش بچرخه باسارا رفت

 مزاحمتون شدم    د یخاله ببخش سالم

 مینهار بخور  نیبش میهم خوشحال شد  ی لیخ ه یچه حرف نیا  یسالم دخترم خوش اومد -

 از جاش بلند شد اومد کنارم  اریکنار سارا که دوباره کمرم درد گرفت ازدردچشمامو بستم که سام نشستم

 شده باز   یچ ی خوب -

   کنهیکمرم درد م یچ چیه

 خوبم

 بدبخت ی توروحش وحش یا-

 نهار بخورم  خوامیولش کن م یسام

 از مرغ برداشتم  کم ی ختم یبرا خودم ر ر یکفگ  ه یبرنج برداشتم  سید

 بهم نگاه کرد   یهم مشغول بودن سام هی مشغول شدم بق و

   ه؟یچ
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 بکش واسه خودت -

 تپل هستم  یمن به اندازه کاف بسه

 وگفته بکش   ن یا یک-

 نشدم باشه  ریبزار بخورم اگه س  باشه

 به زور برات بکشم د یبا ی کس ینم-

 ترکم یدارم م  یوخوردم  وا  دمیبه زور بازم غذاکش یوا

 منو سارا ی امروز پا یاالن که بترکم خاله بااجازه تون ظرف ها گهیکه د  آخ

   کننیکار روم نی خدمه ا زم یعز ست ین یازین-

 نه  ای میماهم بلد  نینیبب نیامروز به اونا استراحت بد  هی خاله  دونمیم

 دن یاشو انجام م ه ی خودشون بق نیایب نیهروقت خسته شد  ی خب ول لیخ-

 آشپزخونه    یتو  ی نهار خور زی رو م  میبلند شدم وظرفارو به کمک سارا گذاشت یاز صنل  ن یکه اجازه داد  یمرس  چشم

   نیخسته نباش  سالم

 نیداشت  یسالم دخترم ممنون امر -

 نی کمک اگه اجازه بد   میاومد  نه

 دم یمن خودم انجام م   نیشیدخترم خسته م-

 ن یاستراحت کن کمیشما  میامروز ومن وسارابشور یظرفا   ن ید یمن عاشق کمک کردنم اجازه م ه یچه حرف نیا

 کنم   یری خونه روگرد  گ  کم ی رم یممنونم پس من م-

 نیبر باشهپس

 یی ظرف شو نکیرفتن خدمه رفتم پشت س  بعد 

   نیتو ماش  می بزار ی اگه دوست دار یفاط-
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 دوست دارم خودم بشورم    نه

 ره ی گ ی آخه کمرت درد م-

 سرت عشقم   یفدا

 آهنگ بزار  ه یسارا بفهمه سارا برو  د ینبا یکنه ول   ی درد م ی لیکردم به شستن ظرف ها واقعا کمرم خ  شروع

   رم یباشه االن م -

 شهروز گذاشت د یآهنگ از سع هی   

قفسه ام من واسه    یکه تو   گهینفسم م یصدا ی عمر که دربه درم حت هی  یگرفته آسمون از خودتم خسته ترم تو روزگار عاشق دلم 

  ی کمتر گله کن منو به باز  خوردهیآدما   نیمنو حوصله کن نگو که ازا  کم یکوله بار شب بسم دلم گرفته آسمون   هی زدنت  شیآت

  رهیلحظه تو نفس نزن نچرخ که آروم بگ  ه ی  نیزم یکنه لحظه به لحظه لعنتم آها ی م میتقو  یساعتم برگه  یعقربه ها رنیگ یم

 آدم شکسته تر   هی

 که بالخره ظرفا تموم شد   خوندمیآهنگ منم م مراهه

 سارا ساعت چنده   شیآخ

 ۲:۳۰ساعت -

 یی خودمون دوتا  می کوچولو درست کن  کیک  هی امروز  ی سارا اگه موافق خب

 ره یاستراحت کن کمرت درد نگ  کم ی یول  ه یعال ی وا-

 کالفه شدم ازدرد   سارا

 شه یهفته داروهاشو مصرف کنه خوب م هیفاطمه به بابام گفتم گفت بعد -

 ی داشتن هم بدبخت یکنه خواهر وحش خدا

 اعصابش نیبچه نگه داره باا خوادیم ی ست چطور وونهید  تیواقعا آبج-

 نترس  ره یوگرنه جونش برا بچه اش در م ی نطوریفقط بامن ودوستاش ا سارا

 م یستیکه چرا منو تو خواهر ن  خورم یبه خدا هرروز افسوس م ییه اونجاتو ک  فی پس فقط عقده زدن داره ح-



 پردردسر   یعاشق

143 
 

   ستیبودن که فقط به پدر و مادر ن ی آبج یحکمت حتما

   اریمرغ ب روتخمیو ش   کی ربع درد کمرم کمتر شد سارا پودر ک  هی بعد 

 چشمم  -

بعد   ختمیتخم مرغ وباهم مخلوط کردم بعد گردو اضافه کردم تو ظرف مخصوص که قلب بود ر  رویبا ش  یشکالت کیک  پودر

 گذاشتم تو فر  

 ریبگ  میساراتا

دو تا    ختمیپودر کاکائو ر  کمیپوشوندم بعد  یوبا خامه شکالت ک یکل ک  اریشد سارا خامه ب یآماده شد به به چ ک یربع ک  هی بعد 

   خچالیتو  میبزار د یوسطش گذاشتم خب حاال با یتوت فرنگ 

 شد  ی عال یفاط ی وا-

 نشستم آخ آخ آخ کمرم   یراحت ی از مبل ها ی کیبودرو ۳: ۱۵ساعت رونیب م یگذاشتم وازآشپزخونه زد خچال یو تو   کیک  ممنون

   ی خب زور ظرف ها رو بشور -

   کنهیکمرم به خاطر دست گل خواهرم درد م یسام

 یتوروحش خسته نباش  یا-

 م ینیبب یندار یجان یه لم یف ه ی  یراست یمرس 

 ان یبزنگم ب یندار یرفقاچرااگه تومشکل یمن که نه ول -

   انیبگو ب آره

 برداشت   شویگوش 

 خونه   نی ایسالم داداش آره بابروبچ ب-

 خدافظ  آره

 انیاالنا م خب

 م یمابر م یاگه مزاحم باشه
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 من به خاطر تو زنگ زدم  -

منصرف شدم خاک   شنهادم یداشت که از پ  ییصحنه ها هیه گذاشتن عاشقان  لمیف  هی اومدن محمدم بود  قاش یرب رف   هیبعد  باشه

 سارا رو صدا زدم  یی رایتوسرشون به بهونه پذ 

 م یاریوب  کیک  میبر ایب سارا

   یآج  میبر-

 تو آشپزخونه    میرفت

 دارن    فیاالغ تشر یل یداداشت خ  یسارا دوستا هی کارا چ نیاَه حالم بد شد ا اَه

 واقعا  -

شربت آلبالو به تعداد   ع یشربت درست کنم سر  ستایبا کارد  و چنگال سارا وا میبه تعدادبچه ها ظرف برداشت میو برداشت  کیک

 دست سارا  کیشربت دست من بود ظرف ک  ینیدرست کردم س 

 کنار بچه ها   م یرفت باهم

 کردن یهمه شون با دهن باز نگاه م ک یک دنیباد

 ی بود به ما نگفت ی زیچ  یتولد  یسام-

 ه ی تولد چنه بابا  -

 ست یهم ن یتولد کس ن یفقط هم می ودرست کرد کی ک نیها منو سارا ا بچه

 بهم نگاه کرد   محمد 

 ن یبه به پس هنرمندم هست-

 شما بعله  بااجازه

 پررو  پسره

 کرد ینگام م نیباتحس  اریسام میوبه همه داد  شربت

 وبه همه دادم خودمم مشغول شدم واقعا خوب شده بود    کیک
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 بچه ها واقعا خوشمزه شده مگه نه -

 ممنون فاطمه خانوم سارا خانوم   انیآره واقعا ک-

  خواهش

 حالم بهم خورد  نیمسخره ارو بردار لمیف نیا گه ید خب

   هی لمیچه ف نیا ان یک  گهید گه یخب راست م-

 وامحمدچشه داداش -

 همه اش   ستیچش ن-

 ن یشما ها که بدتر بسه

 بهم نگاه کرد  اریسام   

 ی بود مرس  ی فاطمه عال-

 اخمالو خان  خواهش

 د یکش دولپمویخند 

 جغ جغه  -

 اخمالو گهیها فاطمه به من م بچه

   گهید گه یخب راست م-

 توهم  انیاِک-

 گفت    د یو با  قتی خب حق-

 باشه دارم براتون -

 ی ا یسارا توهم م رمیم گه یمن د ۵ساعت  یسام

 م یری داداش ما م م یآره بر-
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  د یباشه مراقب خودتون باش -

 چشممممم

 خونه   م یسارا رفت نیبا ماش  م یعوض کرد لباسامون

   خندنی وم  گنیمامان وفرناز دارن م   دم یخونه روباز کردم که د در

   سالم

   یسالم خوب -

 تواتاقم   م یتواتاقم رفت ایسارا ب یمرس 

 سارا چقدر شادن  ینیبیم

 ولشون  کن بابا -

 وراحت   رمی م گهیدو ماه د ی گ یتوراست م  آره

 بهم سر بزن  یفاط-

   ی چطور

 ا یب یتو با سام ام یب تونمینم شهیمن که هم-

 حاال تا بعد خدا بزرگ عشقم   دمیمگه شمال که بابام بزاره قول نم آخه

 ا یب ی اگه تونست یباشه ول-

  چشمممم

 د یکه مادرش باهاش گرفت رنگش پر یکه سارا با تماس   می حرف زد ۸تاساعت

 شد دختر  یچ

 رم یمیاز ازدواج بزنه من م ی خونه امون اگه حرف ادیداره فردا شب م د یحم یفاط-

 ۱۱امیفردا من م خفه 
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۱۱ 

   یکه تنها نباش  امیم

   یایواقعا م -

 ندارم  شتر یخواهر که ب هی کار کنم  ی چ گه یخب د آره

 جون   ی فاط یمرس -

   ی مومنیم نجایخب حاال بزنگ بگو امشب ا خب

 زنگم یچشم االن م -

 مونم یم نایسالم مامان من امشب خونه،فاطمه ا الو

 چشم باشه

 قطع کرد    ویگوش 

 مونم یم یفاط-

 م ی تا شام بخواب ایخداروشکر حاالب خب

   می خور ی شام رفتم تو آشپزخونه مامان شام من سارا رو بده ماتواتاق شام م موقع 

 نیما شام بخور واخب با -

 امشبم تکرار شه شبیکار د  خوادی نه نه نه نه نه نه دلم نم نه

 سفره رو ببر  نیباشه پس ا-

   امیپهن کن من ب نویسفره رو بردم تواتاقم سارا ا باشه

 چشمم  -

 قاشق چنگال   وانی تو آشپزخونه دوتا بشقاب برداشتم دوتا ل  رفتم

 هست ی شام چ مامان
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 پلو کرده بود درست کردم   ایهوس لوب  تیآبج-

 آهان

 ی رازیپلو باساالدش  ایبرنج وبرداشتم به به لوب  سیدوباره برگشتم تو آشپزخونه د دم یچ ظرفارو

 م یبرنج وبردم بعد ساالد نوشابه رو بردم مشغول  خوردن شد  سید

 پلو دوست داره  ایلوب  یلی خ ی خال یسام ی جا یفاط -

 بخوره  اد یبزنگ ب خب

 واقعا  -

 کردن  دش ی ندارن  تائ ی که مشکل ناینم مثل محسن مامان اآره او خب

   زنمی پس االن بهش زنگ م-

 ای شام بخور آره خودش گفت ب  نایا ی خونه فاط ا یب یسام الو

 وفته یگفت االن راه م  یفاط خدافظ 

 سالم بابا  رونیازاتاق زدم ب  عی سر می کردیم  یساعت بابا اومد ما همچنان باغذامون باز  م یادبعدنیحاال بخور تا ب باشه

   یسالم خوب -

 نجا یا ادیداره م  یبابا داداش سام یمرس 

 ی واسه چ -

 بخوره اشتباه کردم؟؟؟  نجایا ادیپلو دوست داره منم گفتم ب ایسارا گفت لوب یچ چیه

 دخترم  ن یآفر ی شب باماشام بخوره خوب کرد هی  رون یتورو ببرن ب  د یاونا نبا شهیهم ی خوب کرد یل ینه خ-

 مونه   یم  نجایبابا ساراامشب ا یاستر

 آبرومون نده  نینی زوبچی م ستین یچشم مشکل ی خب قدمش رو-
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رفتم شالمو سرم کردم خب    عیبه صدا درآمد بابا درو باز کرد سر فونی که آ  مید یزوچیباهم م رون یکمو ازاتاق زد ب  ایسارا ب چشم

 نکنه  یکه فکر بد  ازیکار ن نیجلو بابا ا

 ه یگل چ  نیزده نه بابا ا یپی اومد به به چه ت ی سام قهیدود بعد 

 مزاحمتون شدم د یسالم ببخش-

   ید یچرا زحمت کش هی چ نیشام سرد نشه ا ایب ی پسرم خوش اومد  ه یچه حرف ن یسالم ا-

 نید یزحمت شما کش-

 شام م یتموم شد رفتم سمتشون دست گل رز قرمز وگرفتم وبااخم گفتم تعارف بسه بر صبرم

 سالم جغ جغه  -

 گه ید   نیایاخمالو خان ب سالم

 ره یخواست دوباره فرناز حالمو بگ  ی دلم نم م یشام منو سارا هم تواتاق شاممون وخورد زینشستم سر م  بالخره

 مامان اومد کنارم  ننی بیم  لمیدارن ف  یبابا سام دمی شام ظرفارو شستم که د بعد 

   ادی ب ی گفت ی فاطمه خوب کرد-

 اد یپلو منم گفتم ب ا یتوعمل انجام شده موندم سارا گفت دوست داره لوب مامان

 ببر  وهیم ا یببر بعدم ب زیبر  ییخب دوتا چا لیخ-

 ها  کنه یکمرم درد م مامان

 دنیمشهد چقدر بهت رس  ی رفت  ادته ی نجایمردم اومدم ا  یشب بچه ها هی  اریبهونه ن -

 بردم براشون اول به بابا دادم بعد به اخمالو خان  ختمی ر ییبه اجبار دوتا چا برمیباشه چشم االن م  یلیخ خب

 بفرما 

   یمرس -

  خواهش
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 وبردم تواتاق  ختم یواسه خودمو سارا ر ییرو هم براشون بردم بعد دوتا چا  وهیبعدم

 ی دستت طال آج-

  فدات

 ییی شدم آ داریبود با درد کمر ب  ی خوب یلیشب خ م ید یرفت منو سارا هم خواب ی بود که سام ۱۲ ساعت

 ظهر سارا پاشو ۱۲ساعت

 زور چشماشو باز کرد  به

   یفاط  هیچ-

 لباساتو  بپوش  امیم  سیسرو رمی شب پاشو تامن م شه یم م یخونه اتون کارامون بکن می تا بر ۱۲ساعت  پاشو

 چشمم  -

با   م یآستر داشت برداشت ر یواز ز  یبود مجلس ری که حر م یا روزهی ف کیتون ع یودست وصورتمو شستم رفتم تو اتاق سر  سیسرو رفتم

گذاشتم عطرمم گذاشتم مانتو جلو باز   فمیمو برداشتم توک  شیآرا فی ک کم یو شال همرنگ تون ممی ضخ ی مشک یجور اب شلوار 

  دم ید میسر جمع کردم شال مشک رهیموهامو با گ  رمیدوش بگ  د یچون اونجا با م گذاشت فمیحولمم توک عی سر دمیو پوش  میمشک

 ی کردم ساراآماده ا

 ترسم یم ی ول  یآره فاط-

 کنم یبخوره خودم ادبش م ی امشب گُه اضاف نترس 

 کن  عشیضا ی تونیتا م یفاط  ولیا-

 ن یسنگ  یل یخ فمی ک رون یب  می ازاتاق زد میحاال بر چشم

 کمکشون  رمی مهمون دارم من م نایامروز سارا ا م یریما م  مامان

 ها  یباشه برو کمک کن -

 فعال   چشم

 خونه اشون  میسارا رفت  نیباماش  رونیب م یزد ازخونه
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 داخل خونه   میبه همراه سارا رفت  مید یساعت رس  مین بعد 

 خاله رفتم سمتش  دنیباد

   رمیوبگ   د یداش حم  نیامروز  اومدم حال ا تشیمزاحمتون شدم واقع  د یخاله جون ببخش سالم

 ر یوبگ   یموز  ن یحال ا ی تونیتا م یکه اومد  یمرس  زمیسالم عز-

  چشم

 اخمالو خان   سالم

 ی سالم جغ جغه خوب -

   م ینیبرنامه بچ   کمی م یبر ایفعالسارا ب یمرس 

 ی آج  میبر-

بدونه واسه   د ی دختر تخس باش با ه یامشب  یکه با ترست  روبرو ش  نیکه مهم ا  یز یچ نیاول نیتو اتاقش خب سارا بب م یرفت باهم

   ستیتو مهم ن

 ترسم یآخه من ازش م-

 پسر  هی  نیکنه خب حاال ازاونا بگو هم تت یاذ خواد یم  دهیفهم نو یخب اونم ا وونهید

 داداش داره حامد و رها   ه یخواهر و ه ینه  -

 رها ی عیاسم ضا چه

 امشب وبه من بسپار حله  خب

   یحله آج -

   میکوفت کن ی زیچ ه ی  میبر ایحاال ب خب

   میبر-

 سبزم تنم بود   کیدرآوردم خداروشکر تون  مانتومو
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 گفتم م ینهار که نشست زیم سر

خاله عمو در    د یکه با نیآش خوب براشون بپزم اول از همه ا  هی من  نیکن  ی همکار د یامشب با نیخوب گوش کن ی خاله سام خب

 باشه تا از من دلخور نشه انیجر

   شه یاونا بخورن ناراحت نمشب  هی راحت انقدر به خاطر شون حرص خورده  التیخ-

 نده  ر یبه سرووضع ماگ یامشب سام ه ی که  نیبعد ا خب

 خب   لیخ-

 بعد خوردن غذا باسارا  به   میکار دار   یکه کل  نیحاال غذاتون وبخور خب

 حموم اول تو برو   م یبر د یبا۲:۳۰سارا ساعت  م یبرگشت اتاقش

 چشمم  -

 بااجازه ات لباس امشب من انتخاب کنم  سارا

 باشه  -

خب بدون جوراب   ستیکوتاه تا زانوش مهم ن کم ی ی سبزول رهن یپ نیبپوش آهان ا یحموم منم در کمد شو باز کردم خب چ  رفت

 چه  یشلوار

   شود

 ساعت از حموم اومد  مین بعد 

 کوتاه   یلیخ ن یا یفاط ی وا-

 کنم   نیشه تامن امشب قشنگ قهوه ا ک ینش فوران کنه بهت نزدمردو یتمام حس ها خوام ی نباشه خب منم م حرف

 حله  -

 آن یساعت چند م دسارایوپوش  لباس 

 ۵ساعت -
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  روزه یف کیتون ع یبود سر ۴دساعتیساعت طول کش می کردم ن  یرفتم حموم هرکار ر یپس من حموم که د گهیدو ساعت د یعنی

 درستت کنم نیبش ا یموهامو با سشوار  خشک کردم سارا ب یبا جوراب شلوار  دمیو پوش  میا

 باشه  -

خوشگل   یبرا مل یر کم یبعد  دم یکش فیخط چشم ظر هیبرداشتم پشت چشمش  یک ی زیرو م یاز خط چشما ی رو صندل نشست

   دمیکه ازشکلش معلومه چقدر پررنگ برداشتم وبه لباش کش ع یما یرژزرشک  هی تر شدن موژه هاش زدم 

 خودم موندم  پاشو که  خب

 کنم   ینم ش یآرا آنیاونا م یوقت وقت   چیمن ه  یفاط ی وا-

خط   هیدرآوردم پشت چشمم    فمی خط چشم از ک هی به خودم برسم موهامو آزاد رها کردم  خوامی برو م ی کرد ی اشتباه م خب

 شدم   یبه به چ دمیبه لبم کش ی سرخ آب عی رژما ه یکردم  ی وتو موژه هام خال  ملیبعد ر دمیکلفت کش

 مگه نه سارا امرزه یب شی سازنده لوازم آرا خدااموات

 چه عرض کنم   گه یکه د شیبا آرا یتک  شیواهلل تو بدون آرا-

 ؟ یندار یفقط به تل سرخ آب انیم  گهیرب د ه یکه   میبد  ایحاال ب خب

   دم یاالن بهت م یونیچرا پاپ-

   گهیخوبه د نش یخب هم یبلندن ول  ی ادیموها ز  ن یوازش گرفتم وبه موهام زدم ا تل

  یسام نایکنار خاله ا نییپا م یکردم سارا هم عطر زدو رفت  یعطرموتو تنم خال می عطر بزن میبر ایرفت ب ادمونیاوا عطر  میبر ایب

 پسرمون  پیشرت قرمز الحق خوش ت ی کتان با ت ی وشلوار مشک  پش یپشتش به ما بود اُه اُه ت

 برگشت طرفمون  یخاله سام یباصدا

 د یسارا هنگ کرد بعد به من نگاه کرد وبه من بدبخت توپ دنیباد

 مادمازل   ران یا نجایخوبه ا رونیب  یبه به تو که همه موهات وداد-

 بهمون نداشته باش  یامروز کار  ه یبهت گفتم   یسام

 تونم ینم شهینم-
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 نو یدقشون بدم بفهم ا خوام یم  گمیجهنم غذا سرم انگار من برده حلقه به گوش توام م به

 کنم یو براشون تلخ م  یمهمون  نیباشه فقط اگه بد نگاهتون کنن با هردوتونم ا-

 از خدمه،  اومد سمت خاله  یکیاتمام حرفش  با

 خانوم اومدن -

 خب   لیخ-

 دم در سالن سارا آروم و خونسرد باش تورو خدا  می استقبال رفت ی برا همه

 باشه  -

بود   نیا نشونیفقط فرق ب  یمشک ی موها ی لباس قلوه ا  یعسل یچهارشونه چشما د یباالخره اومدن دوتا پسر با پوست سف نیآفر

 خوشگل تر بود کمیشون   یکی

 سالم  -

 آورد جلو که سارا باهاش دست بده  دستشو

 د آروم به پهلو زدم که دست دا-

 نیخان خوش اومد  د یسالم حم-

 اومد طرف من لبخند زدم    

 کردم  ی دست شیوپ

 باهاتون خوشبختم من فاطمه دوست سارا جون هستم  ییاز آشنا نیسالم خوش اومد -

 هستم خوشبختم د یسالم منم حم-

 آورد جلو که من دستامو بردم پشتم  دستشو

 کرد ورفت    یخنده ا تک

 حامد اومد  یک یاون  بعد 
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 ی را جان خوبسالم سا-

 ساراهم لبخند زد کنه یبود مثل داداش باهاش رفتار م  معلوم

 یسالم حامد جون خوش اومد  -

 ی مرس -

 برنداز من   قه ی سمتم بعد چند د اومد 

 قدم شدم  شی خودم پ ستیول کن ن  دمید

 باهاتون خوشبختم  ییمن فاطمه دوست ساراجون هستم از آشنا نیخوش اومد  سالم

 سالم منم حامد هستم خوشبختم  -

 بالخره گورش وگم کرد ورفت کنار داداشش نشست اونم

 اسگل   ینبود که عمل کن یی جا گهیاشونم اومد د قهیبه خواهر عت به

 ه یکه اونم بامامانش رفتن کنار بق   میسالم بهش داد  ه ی زور  به

 اومد کنارمون  یسام

 ی فقط دوست داشتم باهاشون دست بد -

 باشه  یامشب سام هی کن   ول

   شیعوض ینگفت ورفت کنار پسرعمو ها یزیچ

 کنار  م یماهم بر سارا

   شون

   میبر-

 م یهم نشست کنار
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رفتم تو آشپزخونه شربت   یی رایکمک وپذ  ی منتظر بود من از جام پاشم منم نقشه داشتم پس آرزوشو  برآورده کردم برا د یحم

 کنارش  دمیکنار سارا نشسته به همه تعارف  کردم رس  دخانی بعله حم دم یردم که دهاروآو

 نمیسر جام بش خوام ینه پاشو م نی جانش میجا خواست د یحم آق

 نگام کرد  یگنگ  با

 د ینی بش گهیجا د ه یشما  شهیم -

 خوام یخودمو م  ی نه من جا-

 مشت  کردوبلند شد  دستاشو

 سارا نشستم آروم گفتم  کنار

 بود   چطور

 عاشقتم   یعال-

 کنه ینگام م ینطوریها حامد چرا ا خوره یداره حالم بهم م  گهیسارا د فدات

 رمی گ یولش کن االن حالش وم-

 خوش گذشت ه یترک ی با دوست دخترت رفت دم یحامد جون شن-

 زدم  یمن پوزخند  د یاز صورتش پر رنگ

 ذشته نکن معلوم بهشون خوش گ تشونیاذ سارا

 خب خب من باهاش کات کردم سارا -

 سر درآورد  شهیازکارشما مردانم ه یاونوقت چرا چون باهاتون اومد ترک  عجب

 م ی نه خب اون خودش گفت که بهتر تمومش کن-

 گه دروغگو بودنم تو خون همه پسرا ومرداست  ینم ی زیچ ن یدختر همچ  ه ی چوقت ی آقا حامد ه د ینیبب

 نچ نچ نچ نچ   نچ
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 نیکن د یباور کن  ی ول-

 م ی باور کرد باشه

 د یخند ی م ی رکیز  ریز  ارمیخنده همه اخم کرده بودن جز ما سام  ر یز می سارا نگاه کردم وزد به

 کارم قهقه زد   نیاون باا شم که دوباره دستمو توچال گونه اش کنم اما یاشاره کردم نخنده چون دارم وسوسه م  بهش

 بلند گفتم  منم

   کوفت

  میستین ک یتوج کی باهم ج یاحساس کنه منوسام شتر یب نکه یا یمخصوصا حامد خب برا   کردنینگاه م یبه من و سام همه

 ستین  یهزاربار گفتم مسخره کردن آدما کاردرست اریوفکربدنکنن از جام بلند شدم ورفتم سمتش آقا سام

 د یخب ببخش-

 نشسته  د یسر جام حم دمیچشم غره براش رفتم و اومدم سر جام که بازم د ه ی خواهش

 دراومد  غمیج

 حامد گفت که 

 من  شیپ نیایکنار هم باشن شما ب نیبزار-

 نه گذاشتم نه برداشتم جوابشو دادم  منم

 حامدخان ی وقت رودل نکن  هی

 د یبعد خند  کردیبه من نگاه م جبباتع

 کنمیرودل نم نیایب د ینگران نباش -

 نگاه کردم  ی سام به

 د یشما جاتون بامن عوض کن شهیم  اریآقا سام د یببخش

   د یآره حتما بفرمائ-
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 نشستم  یسام ی سر جا من

 فکر کرده منم دوست دخترشم  یعوض

 ستهیحامد باعث شد قلبم با یاومدم که صدا یکاش اصال نم خوره یکنم داره حالم بهم م  کاریکردم که چ ی فکر م داشتم

 نباختم    مو یروح م یخوش کرد یدلمون وبه ک  ی کجا رفت اریتوروحت سام ی ا دکجانینگاه کردم ساراوحم بهش

 امرتون  خب

   یکنم باورکن  کاری حرف زدنت شدم چ نیوا تیخوشگل نیمن عاشق ا نیبب-

که مثالاالن بگم   ام یح یکارارودارم نه انقدر  ب  نیمن نه وقت ا نیخودمو جمع کردم وگفتم بب عیسر  یکردم ول لحظه هنگ  هی

 ی ووووووه ه پس بهتره تمومش کن

   کنم یبهشت م اروبراتیتوبامن باش دن یخانوم-

 پس چه مرگته  ی دار اد یبهشت جهنم بعدشم تو که داف ز یگ یکه تو بهش م  ییاونجا بهشت

 لبخند زدو  ی االن ناراحت شه ول کردم یم فکر

 باهمشون کات کنم به جون مامانم که عاشقشم دمیفدات شم قول م کاریچ خوام ی قربون اون چشمات بشه حامدمن اوناروم-

 دست ازسرمن  بردار  ن یبب هانننننننننننن

 گفتم  دواربهشیبهش نگاه کردم تهد  دبااخمیجام بلند شدم که دستم وکش از

 ی خودتو خوب رو کرد ستین یچ  چیه ابوهنوزیوبکش   دستت

 دعشقم یببخش -

 زدم تو سرم ***خدامنونجات بده  ی دودست

 سمت سارا   رفتم

 نشست  نجایباز ا نیا یوا  یا

 نمیمن بش د یخواهش کنم پاش  شهیدمیحم آقا
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 بله حتما -

 شد نشستم بلند 

 ی مرس  ی فاطمه نجاتم داد-

 زد یزر م یحاال چ فدات

 زد یداشت از عشق وعالقه اش به من حرف م-

   ی بهش ندار یحس چیه سارا

 نه فاطمه اون مثل سام برام  -

 کو  ی بزن سام ایخب ب لیخ

   اد یاالن م-

   یروحت کجا رفت  تو

 ببخش   نجایا امیمجبورم کرد ب-

 ؟  نه؟یب ی و عاشقانه م ک یرمانت لم یف  ادیحامد ز م یخودمون ی ول فداسرت

 اد یآره اونم ز-

 پلشت ولش کن بابا   ابو ی شمیو فکر کرده منم مثل اونا خر م بگ  پس

 شمون یاومد پ یکه سام م ید یحرف یم  میداشت

 شم؟؟؟  یسوال دارم خواهر شوهر م هی عجب خوش گذشت  چه

 کمکم کن  ایخدا کنهیشد آخ خاک توسرم االن دوباره شروع م ی دفعه عصب  هی

 ندارم  ییهرجا  ی به دخترا ینفرم لزوم ه یفقط عاشق   ؟؟؟منیگفت یچ-

 ییبهت هرجا زنهیم نه یحاال چه سنگشو به س  ن یمنظورش من بودم مردشور عشقت وببر از هم ییگفت نکنه ازهرجا یچ نیا

 لبخند پراز نفرت از خودم   ه یاخم لبخند زدم  یبه جا دم ینشون م
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 چموش وکص کش فراوون   ی پسرا ی ول  میندار رانیکه تو ا   ییدختر هرجا مبارکه 

 جام بلند شدم ورفتم سمت حامد  زا

 ن؟؟یادبد ی دن یکش ون یبه من قل نیتون یسوال شما م  ه یحامد  آقا

 کنمیجانم شماجون بخواه آره حتما االن بساطش وروبراه م-

 پس زودباش  یمرس 

   دمیبهت نشون م یی امشب دختر هرجا من

 کنم   ی بهت نگاه هم نم گه ید اریها آماده شد سام ون یخاله بعدخاله خدمه روصداکرد وقل  ش یپاشد رفت پ عیسر حامد 

  چارهیکه کنار سارا نشست ب دم ید ی ول ستی که اصال مهم ن  مانیسارا نشست  سل دکنارینشستن حامد کنار من نشست حم همه

 سارا ازهر دوطرف محاصره شده بود 

 اسم تو صدا کنم   تونم یم-

 حتما  آره

 عسلم اول تو بکش آروم آروم پک بزن   فاطمه-

 ؟؟؟ یادبد ی ی بهم حلقه ا شه یم باشه

 چشم قشنگم  منو نگاه کن  -

پک با سرفه مواجه شد حامد  ن یاول بیدو س   دمیکردم آروم پک زدم ازبوش فهم ی روی جلوش منم ازش پ د یخودشو کش ون یقل

 ن خوری م ییچا ون یگفتم حامد چرا بعد قل عی خواست پشتمو بماله که سر

 زم یعز چسبه ی م یل یچون خ-

  دمیکشی ولذت م اقیبا اشت ی عاد یلیخ گه یدوم سوم چهارم د پک

حال داد خواستم ادامه بدم که حامد ازم گرفت با اخم   ی لیخ ی که دورم و دود گرفت ول  دمیبکشم انقدر کش ی حلقه ا اداد ی بهم

 نگاهش کردم 

 ی ش  یم تی اذ ی د یکش ی لیبسه گلم خ -
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 یکنینم یبگم قاط ی چ هی حامد 

   زم ینه بگو عز-

 ؟؟ یمهراب دار آهنگ

 ی د یچرا گوش م ی تو که داف ندار یآره ول -

   یکن  ادیصداشم ز یبزار  شهیمثل پسرا باشم حاال م  خوادیم دلم 

 آره  -

 کرد  اد یبرداشت و آهنگ خونابه مهراب وگذاشت صداشم تا آخر ز شویگوش 

   ی واقعا مرس  یمرس 

 خواهش  -

   دمی وبرداشتم وکش  ونیقل دوباره 

 خوام ینازدار گفتم حامد ذغالم تموم شد بازم م یباصدا

 ی ش یم تیاذ زمیعز-

 یحامد 

 باشه قشنگم  -

 کردم یروصدازد برام ذغال تازه آورد منم که داشتم خودمو خفه م خدمه

 داره المصب    ییآهنگ خاتون مهراب جوونم چه صدا ی آرامش چه

   دمیبگم، سارارود ی زیخواستم چ د یاز دستم کش ونیقرار دود شد صورتم که قل بازم

 ی کن یخودتو خفه م یفاطمه بسه دار -

 حال کنم  خوام یتوچه سارا بروم  به

 ه تو رو خدا بس کن  فاطم -
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 اریسام

 زد  غیج

 شده یچ

 نشون دادم  که حامد صدام زد  الیخیزه به جهنم خودمو ب  سویدستش االن م  یوا  داد یوتو دستش فشار م ی شیذغال آت  دمید

 بردار  یچا زم یعز -

 گرفتم وباتوت خوردم  یازخدمتکارچا

 خوام یعذر م م یادب ی خوش گذشت بابت ب یلیحامد خ ی مرس  شیآخ

   زمی سرت عز یفدا-

 ها شام حاضره بچه -

 شنینگران م نایبرم مامان ا د یبا گه یمن د خاله

 آخه  -

 شب برم ۱۰کردم ساعت  ر یخرا د به

 وصدا کنم  ی باشه بزار سام-

 آژانس نینه نه نه نه نه نه فقط زنگ بزن نه

 آخه -

 توروخدا خاله

 باشه  -

   نییموهامو  بستم شال سرم کردم ورفتم پا دمیباال لباسامو پوش  رفتم

 خوش گذشت  یلیخ خدافظ 

 سوارشدم   رونیزدم ب ازخونه
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 ن یداروخانه نگه دار ه ی ددم یودادم پولم حساب کردم آقاببخش  آدرس 

 چشم-

   دمی ساعت رس  می بعد ن نیرفتم توداروخونه خوش بو کننده دهن گرفتم زدم ورفتم تو ماش   ع یربع نگه داشت سر  هی بعد 

 خونه رو زدم که باز کردن زنگ

   سالم

 سالم خوش گذشت  -

 من برم بخوابم    آره

زنگ خورد بدون نگاه کردن   م یکه گوش  دمیعوض کردم وروتخت درازکش م یرفتم تواتاقم لباسامو باتاپ شلوارک سط صورت عیسر

 برداشتم 

 بله 

 که زد گوشم کر شد  ی داد

 چته   درد 

   ی د یکش ون یقل  یواسه چ -

   ی گفتم بدون کنمیشرکت م م یآبج یمن نظرم عوض شدعروس  ی راست یشد  یرت یتوچه برو بابا باز غ به

   کشمتیبه خدا م-

   شم یخوش حال م ایب

 کشمت  یبه موال م -

 بابا گمشو

 وردتماس کردم  یسام م یگوش  ماتیقطع کردم رفتم تو تنظ  ویگوش 

   رمیبگ  د یخط جد   ه ی  د یخاموش کردم با ویگوش 
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 مامان بلند شدم غی بردکه با ج خوابم

   رون یب  زدم

 مامان   هیچ

 کنه یبچه اروسقط م ی نر شی اگه عروس  گه یفاطمه فرنازم-

 برگشتم تواتاق  امیم خب

 روشن کردم که زنگ خورد  می خوشگل بود گوش  لباسم

 بله 

 ی خوب یفاط-

 چطور  آره

   یتوهم هست م یخونه اونا دعوت یآخر هفته همگ  گه یزن عمو م-

 ی خی پس ب هماهنگ کنم شگاهیآرا د یبا میدار یعروس  گهیکار دارم دوهفته د  یسارا کل امیمن نم هانن

 چته  یسام یهوو  یباشه فاط-

 ی کن یحاال منو ردتماس م-

 د یکش دادنزدعربده 

 بده به سارا و ینفهم گوش  ی از جنگل فرار کرد چته

 رون یپاتو از خونه بذار ب ی جرعت دار-

 ام یآدرس بده ب باشه

   لیشاپ ستاره سه یکاف ایب

 االن  ن یهم امیم باشه

 وبده سارا    یگوش 
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 حرف بزنم  د یبا ایب ساراتوهم

 ندارم شالمم سرکردم  شی حال آرا دمیپوش  یمانتوقهوه ا عی وسر یی و قطع کردم رفتم دستشو ی گوش  ام یباشه م-

   رونیب رم یمن بابچه ها م مامان

 برو  -

 گرفتم   نیماش  ه یو  رونیزدم ب ازخونه

 نیشناس یم  لیستاره سه آقاکافه 

    برمتون یبله االن م-

 ۱۲پول و حساب کردم ورفتم داخل ساعت   عی سر دمیساعت رس  مین بعد 

   کشهیمن وم یسام ی عل ایون رفتم کنارش  ع یسر دمیرو د سارا

 بلند شد ومچ دستمو  گرفت  د یمنو د تا

 ولم کن    یییآ

   یکن یحاال منو ردتماس م-

   خوادیم دلم 

 آخ آخ دستم  آخ

 ش یول کن دستشو شکوند -

 داد یاون فشار م ی ول

 زدم که دستشو برداشت غ یج که 

 کبود بود  دم یدستمو د ی وقت

 رون ینکردم وازکافه زدم ب یی خواستم که صدام زد اعتنا روموبرگردوندن

 آژانس شدم   نیدست تکون دادم سوار ماش  عیسر



 پردردسر   یعاشق

166 
 

 ورفتم خونه  دمیکارت خر م یس  هی خونه رفتم  یکینزد

 دفعه در بازشد   هی سالم کنم رفتم تو اتاقم که  نکه یا بدون

 ؟؟ ینبود نایفاطمه تو مگه باسارا ا-

 چطور مگه؟؟؟  چرا

 نه  ای ی پرسه خونه ا ی مسارا زنگ زده -

 ساعت چنده؟  مامان

 ۱:۳۰ساعت -

 کردم واومدم کار داشتم   یمامان من زودتر ازشون خدافظ خب

 از دست تو  د یخب بچه ترس -

 گشنمه   مامان

 نهار آماده ست  ایب-

 ن یوبچ زیشما م کنم یتا لباس عوض م پس

 مو در   یقبل  مکارتیس  رون ی رفت ب ازاتاق

   دوانداختمیوجد  درآوردم 

 روشن کردم وبه سارا زنگ زدم    مویگوش 

 د ییبله بفرما-

 منم  سارا

 ی تو کجا رفت  یفاط-

 فقط به اون نده   دمیشماره جد  ن یکتک نخورم ا  نیازا شتریاومدم تا ب سارا

 که کرده   یناراحت از کار  ی لیباشه فاطمه سام خ-
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 ایفرناز ب ی شب عروس  ی تازه اگه خواست اریاسمش وجلو من ن سارا

   شگاهیآرا می ریدنبالت باهم م ام یم یحتما فاط-

  باشه

 ره یگ یقطع نکن داره بزور ازم م  ویفاطمه توروخدا گوش -

 بده بهش  و یگوش  باشه

 ه یچ هان

   خوام یمن من معذرت م-

 بابا برو

   خوامی معذرت م  گمیفاطمه م -

 فرهمند   ی آقا باشه

 چجور صدازدنه  گه ید نیا-

   کنم یصحبت م ی نطوریها ا بهیبا غر من

 ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!   به؟ یغر-

   بهیغر بله

 ؟؟؟؟؟؟ یبا حامد گرم گرفت  یخودمو دختر تو براچ زنمیم ش یآت گه یبه موال االن د-

 خواست به توچه   دلم 

 خفه شو احمق -

   شعوریپسره ب  ی خودت احمق

 بود تموم شد جناب فرهمند  یندارم هرچ یبا تو حرف  من

 دم یصداشونشن گهید
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   ادخونتونیشده داره م وونهی د رمیجلوشو  بگ  نویمن برم ا یفاط-

 ادینذار ب سارا

 رون یازخونه زد ب نیباماش  یفاط ی وا-

 م ی کنیتوروحت عب نداره من خودم حلش م یا

بودم خواستم برم  تو که   رون یساعت ب می ن رون یمانتو مو که تازه درآورده بودم، وتنم کردم ازخونه زدم ب  ع یقطع کردم سر  ویگوش 

 دستامو به کمرم زدم بااخم بهش نگاه کردم   دمیلند کروز خودشو د

   رونیزده ب ش یشونیرگ گردن وپ ینطور یچرا ا نیابوالفضل ا ایشد اومد سمتم  ادهیپ نیازماش 

 باره  ی ازش خون مقرمز چشماش  صورتش

 امام رضا خودت به دادم برس  ای

 سمتم   اومد 

 وار یچسبوند به د منو

   ی کنار آبروم وبرد  برو

 فقط خفه شو که من فرهمندم جناب فرهمند  -

   هانننننننننننننن

 ی شیما چرا مزاحم م می آبرودار نجایا ابو ی چته

 مزاحمممممممم-

 ی پس چ  بله

 فاطمه سوار شو-

 آقا خجالت بکش   خوامینم

 که دوباره کمرم درد گرفت نیو انداخت تو ماش   د یکش دستمو
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   شعوریپسره ب یر یدرد بگ  یاله

 شه   ضینکنه مر  خدا

 وزد   ی سوارشد خواستم درو باز کنم قفل مرکز خودشم

 راحت شن همه    یری فاطمه بم یاله

 انداختم تو سرم   صدامو

 ی چته عوض هاننن

 کمرم درد گرفت چته آشغال    یخرمنو پرت کرد  االن مثل یکه کبود کرد  دستمو

 حرف فقط نگام کرد   بدون

 خفه شدم   منم

 ربع رفت اتوبان   ه یراه افتاد بعد  که 

   شهی ببر خونه مامانم نگران م منو

 زد به سرم   یفکر  ه یجانگه داره  هی نداد منم منتظرشدم  جواب

 آخ آخ آخ کمرم   ییآ

 دفعه برگشت سمتم   هی

 ی شد  یچ-

 آخ آخ آخ   کمرم

   ی قرصاتو آورد-

   آره

   یبخور  ارمیاالن آب م-

 م ی ریرو شد گفتم االن بم ی سوپر از اتوبان طور ه ینگه داشت کنار  قه ی ازچند د بعد 
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با تموم   رونی که اومد ب نییپا دمیپر نیازماش  ع یدارم سر ف یشد منم صبر کردم بره تو بچه اسگل آخه مگه من ک ادهیپ نیازماش 

   سم یوا نیبش سم یوا زد یداد م  د ییدویاونم م دم ییقدرتم دو

 اموه واساد  یب ه ی بودم که  یمنتظر تاکس ابون یکردم رفتم اونور خ  شتریدفعه صداش قطع شد منم سرعتمو ب  هی

 خانوم بپر  باال برسونمت  -

 شو   خفه 

 طرف  تر  نیا اومدم

 اومد   دوباره 

 دمی بهت م ی سوار شو پول خوب-

 تو   ی گ یم یچ آشغال

 خوبه   ونیلیم۱۰۰۰۰۰۰-

 زنمی زنگ م س یبه پل  ی برو نر ایب

 فردا صبح شده !!!!  اد یتا  ب سیخوشگلم پل-

 دست ازسر من بردار  بابا

   ادایم رت یگ ی هستن خوب پول قاممیسوار شو رف  ایب۱۲۰۰خب -

 ناموس  ی ب ی خورد یچه گُه-

   کشه یمن وم یسام ی عل ایسمت صدا  برگشتم

 نییپا ایده بحرومزا-

 ؟؟ یباش  شیداش تو ک -

 ناموسم  -

 شد   ادهیپ نشیبگذر پسرازماش  ایخدا
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 بود   یکل صورت پسر خون کشتشیم ارداشتیبود که بزنه سام ی تر از اون ف یطرفش شروع کرد به زدنش پسره ضع اررفتیسام

 که باز صدام کرد،   دمییجداشون کردن منم دو مردم 

 ستاد یجلوم و ا نشیدفعه باماش   هی که   دمییدویمن م  ی ول

 سوارشو فاطمه -

 آقا خجالت بکش مزاحم نشو  خوامینم

 ا یکن ی سگم م ی فاطمه دار-

 مگه برو دست بردار  ی خودت ناموس ندار آقا

 فاطمه سوارشو -

 اومدن جلو  ب یبدترک ی غوال ن یازا یکلیپسر ه دوتا

 مزاحمت شده   ی آبج-

 بله 

 ناموس نشونت بدم   یب نییپا ایب-

 کنم کاریحاالچ یاعلی

 ن یدعوا نکن  ریبرام بگ  نیماش  ه یفقط  آقا

 م یبذار ادبش کن ی آبج-

 ارزشش وندارن شونیا ممنون

 ور   ن یا نیایخب ب لیخ-

 دست تکون دادمنم سوارشدم  نیماش  ه ی برا

 ممنون توروخدادعوا نکن یداداش 

 برو به سالمت م یندار شیچشم خواهر گلم نگران نباش کار-
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 کنم یرو دم در حساب م ه یودادم آقاکرا  آدرس 

 خانوم  ستین یمشکل-

 نبودن خداروشکر نشیباماش  یپشت سرم نگاه کردم سام  به

 کرد   ادمیرفتوپوباز کرددستم و گ  نیکارم ساخته ست اومد طرف  درماش  یی وا دم یود یسام نیدم درخونه که ماش  دمیرس   بالخره

 تراول درآورد داد به راننده  ه یسمت راننده  رفت

 کوشند ی م من

 ولم کن  ییآ

 یکن  ی که از دست من فرار م-

 ولم کن  بابا

 خفه شو  -

   نینگفتم که دوباره منو پرت کرد تو ماش  یز یچ گهید

 وزد   ی نگفتم که قفل مرکز  یزیچ

 حرکت کرد  ی سرعت وحشتناک وبا

 نیداد زد که باعث شد خودمو جمع کنم کنار در ماش   میکه از محلمون کامل رد شد   قهی دق ۵بعداز

 بودم اون حرومزاده کارتو ساخته بود دهیاحمق اگه من نرس -

 ی خوا یاز جونم م ی کن چ ولم 

 ی از دست دربر  ی بخوا گهیدفعه د  زنمیم  شتیبه خدا آت-

   ینیب یمنو نم گه یکن وگرنه د ولم 

 خفه شو  -

 کُشم نگه دار ی خدا خودمو م به
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 که زد خفه شدم  یباداد

 حرفتو بزن تادندوناتو خورد کنم  گهیبار د  هی-

 کشمی.....خودم.......مگمی.....میم

   ی توغلط کرد-

 پس منتظر باش  باشه

 پس خفه شو   زنمتیم  یعل ی به وال-

 ندارم  ویسگ  ی زندگ نیطاقت ا گه ید ن یکشم آره هم یفرناز خودمو م یوگرفتم بعد عروس   میتصم ینزدم ول  یحرف

 تمومش کن منو برگردون خونه  یسام

 من مُردم وزنده شدم   یدلعنت -

   ببخش

 باشه-

 برگردوند  منو

 ی شرکت کن یعروس  ی خوای فاطمه واقعا م-

 ایتوهم ب  آره

 چشمم  - 

 خدافظ

 خونه   رفتم

 اومد جلوم  مامان

 ی کجا رفت-

 سارا کارم داشت  ش یپ رفتم
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 ۳نهار بخورساعت ا یشه ببا -

 اومدم 

تحمل ندارم، من   گه یغذامو خوردم ورفتم تو اتاقم من د ع یسر مینهار عدس پلو داشت ز یلباسامو عوض کردم ورفتم سر م عیسر

 وگرفتم خودمو روتخت پرت کردم  م یمن تصم ی ولو ببخشمن  ایخدا ستمین ییهرجا

 خسته ام ی شب بود وا۸شدم ساعت  داریب ی وخوابم برد وقت 

 و  م یتموم کنم زندگ یفکرکردم چطور  نی شام نخوردم تاصبح به ا شب

 کارمو بکنم  تونم یبالکن حفاظ نداره وراحت م کنمیتو بالکن و خودمو پرت م  رمی وگرفتم م م یتصم آخرش 

 صبح بود ۵ساعت هنگ کردم ساعت  دنیببخش باد ایخدا

 چه کنم  یه

 فرناز  ی عروس  گه یشدم دوروز د نیباسارا  هم سرسنگ  گهیهفته گذشت من د هی

 زنگ خورد  میگوش 

 بله 

   ی خوب یفاط-

 خوبم

   شگاهیآرا می ریدنبالت با هم م امیزنگ زدم بگم، پس فردا م-

کالحالم بده همه فکر   خورم ی کم م یلیرفتم غذا خ رون ینه ب  زنمیحرف م اد یهفته نه ز ه ی ن یقطع کردم توا و یخدافظ گوش  باشه

 به خاطر فرناز  کننیم

 خوابم   ی م شتریب چهیپی به پروبام نم یکس

 خواب   بازم

 نخوردم  یچ چی نکردم صبح تا حاال ه ییاعتنا یشب ول ۸ساعت  دم یشدم د داریب ی وقت  دمیخواب دوباره 

 دوباره چشمامو بستم  ستم یگرسنه ن ی ول
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 رون یازاتاق زدم ب دارشدمیباسردرد ب صبح

 توآشپزخونه قرص خوردم  رفتم

 اومد کنارم  مامان

 ی نخورد یچ  چیتاحاال ه  روزیفاطمه تود-

 ی برام سوپ درست کن شه یمامان م خوبم

 آره  -

ازتخت   میگوش  یصبح باصدا دمیبود از استرس تاصبح نخواب ینگاه کردم وبعد سوپ خوردم کالروز کثل کننده ا  لمیف بعدازمدتها

 اومدم  نییپا

   بله

 دنبالت  امیآماده شو دارم م  یسالم فاط-

سط لباسم  ف یکفش وک دمیمو پوش  ی مانتو شلوار سورمه ا عیخودمو برق انداختم سر  یرفتم حموم حساب ع یسر ایب باشه

   رونیولباسموبرداشتم ورفتم از اتاق ب

 شگاه یآرا رم یمن م مامان

 برو  -

 شدم  نشیرب سارا اومد وسوارماش  هی بعد  نییپا رفتم

 سالم

 ده یرنگ صورتت چراپر ی خوب یسالم فاط-

 م یبر ی ن مهم

 خونه اشون می ساعت رفت مین بعداز

  سارابروآراشگاه

 گه یدارم د شگریخب آرا-
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 نبود  یخداروشکر سام م یورفت دمیکش  یپوف

مون رفت هوا بعد دو ساعت شروع کرد به اصالح   غی کرد وکه ازدرد ج   ون یاول کل بدنمون و اپالس  شگریتواتاق آرا  میرفت عیسر

  کرد یکرد انقدر سرم درد م  ونیبرداشت بعد موهامو شن یوپهن وکوتاه برداشت واسه سارا هشت  یطونی کردن صورتمون ابروهامو ش 

در آخر    د یساعت طول کش ه ی شمیآرا دمیپوش  رهنموید پموهامو درست کر م یکه لعنت فرستادم به خودم  بعداز دو ساعت ون

گوش نکرد و برام انداختش   خوامیآورد هرچه قدر گفتم نم  د یسط طال سف ه یبرام زد سارا بران   یاقوت یبنفش  یناخون مصنوع

  نیخودم دهنم باز موند ا دن یباد نهیآبود تاجمو سرم کردن سارا رو شروع کرد به درست کردن رفت جلو  فی خوشگل وظر یلیخ

 منم؟؟؟؟؟ 

  شم یکرده بود اون قسمت و آزاد تو صورتم بود آرا س یبود وبابل خته یر یتو صورتم چتر  کمیبود  رینظ   ی وب  یپرنسس ون یشن موهام

رژلب مات    ی آجر ی گونه ها    یمشک یل یاکل  ملیداخل نازک تو چشمام رخط چشم کلفت پشت چشمام و  ی طوس  م یمال هیسا

شده بودم به سارا نگاه کردم فوق العاده شده بود سارا اومد سمتم لباسش   ی عال د پررنگ و خوشگل بو  ی لیکه خ ی اقوتیبنفش  عیما

 ناز شده بود  یل یخ یرژ صورت ی صورت ی خط چشم نازک گونه ها شش یبلند بودآرا

 ر یگ ب نو یا یفاط-

 ن یا هیچ

 الزم شد   د یشا گه یرژد

 رژوازش گرفتم  یمرس 

که سام   رون ی ب میوکفشمو برداشتم باسارا ازاتاق زد   فی وک دمیمانتو شلوارمو پوش   عی شب بود سر۷ساعت نگاه کردم ساعت  به

 دم یود

 جان ی موهاش باال زده بود ا اد یچقدر بهش م د یسف رهنیشلوار پ یکت سورمه ا   تو

 اخمالو خان   سالم

 سالم خانوم خانوما -

 وا خدا شفا بده   کرد یمنو نگاه م  ق یدق بعد 

 زشت شدم   هیچ

   یامشب خوب شد  ی ادیز-
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 ساقدوشما  خب

 یازخود عروس بهترشد  ی ول-

   ید یتو عروس ود مگه

 نداره که  دن ید ت یخواهر وحش-

 یخوشمل شد  ی لیدست تو خ از

 ه؟؟؟ یساقدوش طرف دوماد ک یدونیم   ینه به اندازه تو راست ی ول-

 آره دوست محسن  هانن

 مجرد   ایخب متاهل -

   گهیمجرد د خب

 چرا دوباره قرمز شد  نیواا

 ی سام هیچ

 توساقدوش نباش  -

 چرا؟؟؟

 ی دور با ساقدوش برقص  هی  د یچون با-

 نههههههههههههههههههههههههههههههه

 آرهههههههههههههههههههههههههههه-

 ر ید م یبر ن یاِکوفت مثل آدم حرف بزن-

 کرد   شهینم شیکار م یبدبخت شدم بر یعنی اِخب

  یسع یبعد عروس  ی ول  الیخی ب ستمیناراحت ن گهیجراءت ندارم خودمو بکشم پس خودت کمکم کن د یچرا ول دونمینم ایخدا

 نم یونبیسام گهید  کنمیم
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 چرابادندون باز کنم  شهیکه بادست باز م ی گره  نیهم فقط 

 قرمزش چشمک زد   یفرار  اطیتو ح  میرفت میبر

 م یریم نیباا

 خودت انتخاب کن  یاگه دوست ندار-

 نمی شیفقط سارا امشب من جلو م  نمیماش  نیمن عاشق ا نه

 جونم  یآج نیبش-

 آهنگ   اریسوارشدن سام ساراهم اومدن  ویروباز کردم و نشستم وسام درجلو

 دارم کنارم تموم انتظارم   تورو دونمیمیحس نیتو چشاتو عاشق ا ی بند یمن لباتوم  بوسمیم

شده به نامت عروس خانوم ماه تموم   نی بب ی جون من ی قلب من خوامتی شد عروس خانوم ماه تموم عاشقونه م یپل ی بعد  آهنگ

 شده به نامت   ن یبب یجون من   یقلب من خوامت ی عاشقونه م

 زنگ خورد   میکه گوش   مردمیم یبود داشتم ازخوشحال نییها پا پنجره

   بله

 عکس گل نرگس  ه یسالم فاطمه برو آتل-

 مامان؟ ؟؟  ی واسه چ هاننن

 یر یبا ساقدوش عکس بگ  د یبا-

 کنم؟؟؟  کاریچ

 فاطمه امشب وزهرنکن به من-

 د یفهم ی خدافظ بغض کردم که سام رم یم باشه

 فاطمه؟؟   هیچ-

 ؟؟؟ یبریگل نرگس منوم ه یبرم آتل د یبا
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 ی ریعکس بگ  د یبا ی آره معلومه خب توساقدوش -

 بود  ی بتیچه مص نیخدا ا یا

 کوتاه   ادیلباسم ز سارا

   یفاط ی خب که چ-

 من امشب بدبخت شدم رفت  یعنی

 یشناس یگل نرگس م  اریسام

  نیماش  ه یبود   یخوشگل یجا ه یدم در آتل مید یربع رس  هیدوستم ساقدوش شده بود اونجا عکس انداخت بعد  هی معروف ی آره جا -

 ی وا  یساقدوش محسن حتما ا نیماش  نیپارک بود ا د یسف  یمزداتر 

  نیریها شما هم بامن عکس بگ  بچه

   م یباشه بر-

 داخل   م یرفت اهمب

 هستم   شیمن فاطمه ستا سالم

 سالم بله آقامهرداد داخل منتظرتونن  -

 ؟؟؟ یک-

 رم یبا ساقدوش عکس بگ  د یبا گهیمامان م یسام

   ییییی چ -

 ستم ین ی منم راض واهلل

  رهیت ی قهوه ا  یموها یقلوه ا  ی لبا د یچهارشونه پوست سف کلیدرشت ه  رهیت ی قهوه ا یپسر با چشما هی ادامه بدم که  خواستم

 اومد سمتم 

 ن؟؟؟یییسالم فاطمه جان شما-

 بله  سالم
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   م یریعکس بگ  م یخب بر-

 شد  وونه یکه دوباره د  ن یکردم ا ارنگاهیبه سام هان

 م یبر باشه

 م یوارد اتاق عکس شد  باهم

ساعت  میژست هااخم کردم بعد ن  یاجازه رو بهش ندادم توهمه   نیمن ا  ی ول ره یپسره دستمو بگ  خواستیدلش م یلیخ عکاس 

رفتم   زنه یم وارمشتیبه د اریسام دمیکه د رونیخوشگل گرفتم بعد ازاتاق زدم ب  یژست ها ی کل  گرفتمیم  یعکس تک د یحاال من با

 سمتش درگوشش آروم گفتم 

 م یریباهم عکس بگ  شه یدوستون دارم مجبور بودم م  یلیجون تو سارا که خ به

 بهت دستم زد  نم یبگو بب-

 بشه  کممی نزد ی به خدا نذاشتم  حت نه

 داخل اتاق  میسارا رفت ارومنویدست ساراروگرفتم وسام  میریچند تا عکس بگ  م یخب پس بر-

 ریازمون عکس بگ  شهیاگه م خانوم

 م ی زد دستاشو دورشونه هام حلقه کرد هردو لبخند  اریسام

عکس    یعکس دونفره سارا اومد کل  یبعد کل رم یگ ینم یاصالحس بد   ب یوباز لبخند عج  میشد  رهیهم خ یتو چشما ی بعد  دفعه 

 گرفتم 

 رم یگ یم لی جدا ازتون تحو نارویا خانوم

 نیعکسا هر کدوم دوتا آماده کن  نیخانوم ازا-

 چشم-

 نشسته بود بااخم بهش نگاه کردم  ی اتاق رو صندل رون یمهرداد صدام کرد بعد عکس ب   رونیبزنم ب ه یاز آتل خواستم

 بله 

 تاالر  رنیساقدوشا باهم م -
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  نیباخشم دست ساراروگرفت ورفتن تو ماش  ارینگاه کردم بابغض بهشون نگاه کردم که سام  یبه سام خوادیمن دلم نم ی ول هاننن

 دم رفتن منم به اجبار بامهرداد همراه ش   عیوسر

 چندسالته  -

 داره  یبه شما ارتباط د یببخش

 آره تکون داد کالفه جواب دادم  یسرشو به معن  یدوباشادیخند 

 سالمه 18

 یداشته باش 20  خورهی بهت م ی ول-

 شدمی بودن سنم خوشحال م ادیکه از ز می من تنها دختر د یشا

 ممنون 

  نیناراحت شد -

 زدم  پوزخند 

 اصال  نه

 که درجلورو برام بازکرد به اجبار نشستم  نمیعقب بب  خواستم

 نشست  خودشم

 کالفه بودم    کرد یکردوهمش به من نگاه م  یممنوعه روپل  نجا یحرکت کرد آهنگ تتلو الکل ا عیسر

 اریبود ازطرف سام ام یروشن شد پ م یگوش  که 

 کنه   ی که نم تتت یاذ ی خوب کنمیوآدم م   یعوض ن یمن ا فاطمه

 االغو  نی دادم نه بابا ولش کن ا جواب

 ی ر یور م یخانوم زشته من کنارتم با گوش -

 ن؟؟؟ یگ یم یشما چ د یببخش
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 داره   ی شما ارتباط به

 ها  یجذبه دار  یلیخ-

 ندادم که باز حرفشو تکرار کرد  جوابشو

   برمیخدا پناه م به

مختلط   یعروس  دمیشدم ورفتم داخل که سارارود ادهیپ نیازماش  ع یبود سر۸ساعت  مید یساعت رس  مید یساعت رس  می بعدن بالخره

 کنارش ب   اریبود سام

 ود 

 گوشم   کی نزد اومد 

 زرزر کرد   یتوراه چ-

مانتو مو عوض کردم شالمو برداشتم رفتم    ع یمن برم خوش آمد بگم سر نین یگُه خورد منم قشنگ جوابشو دادم وللش بش  یچیه

 سارا لباسشو عوض کرده بود   اریسارا سام شیپ

 بگم، که مهرداد اومد  ی زیچ تمخواس 

   م یخوش آمد بگ  میبر د یبا-

  باشه

  زروسرزدهیکل م  ع یسر اد یبود تا ب یاون هنوز اول  ی خوش آمد گفتم ورفتم بعد  عی سر زیم  نیفاصله باهاش حرکت کردم به اول با

 بچه ها شیبودم خوش آمد گفتم برگشتم پ

 سارا نشستم  کنار

 حقش خفه اش کنم  یعوض-

   ومدنیخاله و عمو چرا ن یولش کن راست اِ

 دارن    یهردوتا جراح-

 عب نداره  آهان
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  رون یرفتم ب  عی عروس دوماد اومد سر مید یفهم نیکه با بوق ماش  دنیدور رقص  هی پخش شد اول از همه دخترا رفتم وسط  کیموز

 که دوباره مهرداد اومد 

 زم یعز ی نستاد ی چرا وا-

 دون  حدخودتو ب ی هوو

 قردادم  دمیرفتم کنار عروس و داماد کل کش عی نگفت منم ازخداخواسته سر یزیچ

 شده بود  بایز فرناز

 داخل عروس دوماد نشستن سرجاشون  م یبزن و بکوب رفت  یکل بعد 

 وگرفتم   ممیرب تصم ه ی بعد  ستادمیکنارشون ا  منم

   رقصمیمن با ساقدوش محسن نم فرناز

 ی ول-

 نداره   ی ول

 باشه  -

 ی کنار سارا وسام  رفتم

 کنه یبد نگات م یلی**خیعوض  نیفاطمه ا-

 کنم  کاریچ

 ن یکنارم بش ایب-

 چشمم

 کنارش نشستم که دستاشودور شونه هام انداخت  رفتم

 حاالخوبه-

 پسره برقصم  نیباا خوامیمن نم یسام
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 م ی ش ها من وتو باهم برقصرقص ساقدو کنمیخب خودم با محسن صحبت م ل یبود خ نیبهت گفتم ساقدوش نشو واسه ا ی وقت-

 هاننننننننننننننننننننننننننننن

 چته؟؟؟ -

 قبول کنن؟؟   یکنیفکر م  یول ول یا یعنی

 م یریآره االن باهم م-

 کنار عروس و داماد    میگرفت وباهم رفت دستمو

 من با فاطمه برقصم؟؟؟ قت یرف  یبه جا شه یمحسن جان م-

 ستی ن ی جانم آره داداش مشکل-

 یپسره رو ساقدوشت کرد  نیا  ی واسه چ  یبد   یلیخ محسن

 خانوم کوچولو  د یببخش-

 خوام ینم

   م یسر جامون نشست  میورفت   دمیکش اریسام دست

 کننیبد نگات م ی لیمحسن خ  یقایجم نخور رف  شمیفاطمه از پ-

 شنهادتیبابت پ ی مرس  یسام باشه

   ی بکش ون یقل  چوقتیه گه ید خواد یدلم نم  یفدات گلم ول-

 کشم باشه   ی وقتا با تو م  یبعض یول یسام باشه

 نچ نچ نچ  -

 اش گذاشتم   نه یخدا چه کنم آهان سرمو روس  یا

 حرفمو تکرار کردم  دوباره 

 ی د یفهم ی کشیفقط بامن م-
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 جولم   ی سام یمرس   اهووووم

 قورتت بدم   خوادیدلم م   یزنیحرف م ی نطوریا-

 که   یشیم ی فاط یب اِبعد 

 خب چه کنم -

 گذشته الیخ یدور شم پس ب اریازسارا وسام تونمیمن نم ایخدا

 از دستت دل خورم   یسام

 چرافدات شم؟؟ -

 یی هرجا یبه من گفت یبراچ

 به تو نسبت بدم ی زیچ نیفدات شم من غلط بکنم همچ یبه خدا من منظورم تو نبود -

 دستت چطوره؟  یراست یگفت   یخب زودتر م  واقعا

 خوبه -

 تاول رودستش قلبم گرفت بابغض صداش کردم  دن یبه زور دستشو باز کردم باد نم یبب خوام یم

 ی کارو کرد ن یچرا با خودت ا یسام-

 حرف نزن جوجو شششششیه-

 کردم  تتیاذ ی لیببخش من خ یسام

 ه یچه حرف نیقربونت برم  ا-

 شدم  رهیاش بلند کردم وتو چشماش خ نهیاز س  سرمو

 ی که کنارم یمرس 

 نگام کرد   فقط 
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دو ساعت گذشته بود که بالخره موقع   می کردیرقص بودن نگاه م ستی که تو پ  تیستشو دور کمرم حلقه کرد باهم به جمعد بعد 

برقا  خاموش   ستیتو پ می دستمو گرفت وباهم رفت  اریبود سام ستادهیرقص ساقدوش ها شد مهرداد اخم کرده بود کنار محسن ا

دستمو گرفت ورقص   دمیرقصیآروم م دمیچرخ  یبود من م ستادهیردم روبروم اک روع لبخند زدم وش  ار یکردن رقص نور بود به سام

 کنار   مید یآخرش گونه ام و بوس کردوکش می دونفرمون شروع شد کمرم ومحکم گرفت باهم همراه شد 

 خوام ی قول ازت م  هی فاطمه -

 باشه قبول  یهرچ

 نرقص   ی پسر چیبه جز من با ه-

 دم یقول م باشه

   مینیبش می دلم حاال بر ز یعز یمرس -

بعد نوبت به   می د یرقص ک یش  یلیوسط خ  م یکه آهنگ موردعالقه سارا پخش شد دستمو گرفت وباهم رفت  میکنار هم نشست میبر

 د یفرنازومحسن رس 

   دنیومحسن عاشقانه رقص فرناز

   یرقص تانگو شون موقع شام شد همه رفتن تو سالن غذاخور بعد 

جوجه   چهیپلو با ماه ی سه نوع غذا مرغ و جوجه کباب وباقال ونیخودم ازم د یخب بچه ها مشغول ش  میباهم رفت  یسارا سام منو

 هم جوجه  یسام د یکش  چهیپلو با ماه یسارا باقال دمی انتخاب کردم وبرا خودم کش

   م یو نشست  میانتخاب کرد ی چهار نفر زی م هی  می نیبش نییایبچه ها ب خب

 د یبفرمائ

 یفاط  خودت  ی شام عروس  شاهللیا -

 صدام زد  ی کیقاشق غذا رو بزارم دهنم  نیاومدم اول شهی سردم نیبخور می لیفارغ التحص شاهللیا ه یچه حرف نیاِاِاِساراا

 نید یفاطمه خانوم چرا بامن نرقص -

  هاننن

 نیبگم االن به ا یچ
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 رقصم یها نم بهیمن با غر خب

 آشنا بودن  شون یا نطوریکه ا-

 همه کاره بنده هستن  شون یا بله

 رمی م  گهیپس من د  نطوریکه ا-

 ی عوض گنشو

 فاطمه غذا تو بخور -

 اشتهام کور شد  خوامینم

 گمی لعنت غذا رو برامون زهر کرد بخور بهت م  نیبر پدر ا یا-

 دماومدم فقط جواب پس بدم از جام بلند ش  ایرفت که انگارمن به دن ینم ی بغض لعنت ی قاشق تو دهنم گذاشتم ول باشه

   ام یاالن م من

 سام نه  یرب برگشتم سارا مشغول خوردن بود ول  هی بعد  کردن یدارن بگن اونام فقط تشکرم  یمهمونا اگه کمو کثر ش یپ رفتم

 ؟؟؟ یسام یخوریچرانم

 منتظر تو بودم -

 معذرت   آهان

تاالر قهوه خونه درست کرده بودن دست سام   ی طبقه باال رون یب  می وسارا ازسالن زد یغذا خوردم وبعد باسام کمیو   نشستم

 م یبکش م یبر ی سام دمیوکش

 االن نه -

 جون من  توروخدا

 وقت جون خودت قسم نخور باشه  چیه-

 هوراااااا
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دودش اومد    قهی د ۵شروع کردم بعد  عی رب آوردن سر هی بعد  م یسفارش داد بیسه تا دو س  میطبقه  باال و نشست م یرفت باهم

 دمیکشیم  ارومنیسام د ینکش یل یسارا خ رونی ب دادم یم ی من حلقه ا رون یب

 گه یبسه د-

 یییییییییییییییییی سام

   ی بکش ادیز د یبسه نبا-

با لبخند داره نگام   اریسام دمیکه د دمیوگذاشتم دهنم دوباره کش دمیگرفت منم لجم گرفت واسه خودشو از دستش کش ازدستم

 کنه یم

 ه یچ هاننن

 بود خانوم   ی دهن-

 بابا یخ یمگه دهنت چشه از گل بهتره ب خب

   یخورد ینم یتو که تو مدرسه هم از آب کس یفاط-

 دونم یمن شمارو جزو خونواده ام م ی کنیم  سهیمدرسه مقا  یوبابچه ها  یتو سام سارا

   ی کار ونکرد  نیا نامیتو باخاله ا ی ول-

 ؟؟ یسوال دار ازمابی ید یفرق داره حاال اجازه م هی حساب شماها با بق چون

 شد  ی چه مزه ا نم یبده من بب-

 گه ینکن د تیاذ  یواسام

 حرف نباشه -

 د یزور ازم گرفت وکش به

   د یگرفت وکش یسارا ازدست سام بعد 

 خنده   ر یز می زد یی تا سه

 مهمونا االن توسالنن    میبر نیپاش  گه ید خب
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آماده کرده بودم رفتم وسط   یرز صورت   ی چاقو با گال ه یمن  د یرقص موقع رقص چاقو رس  ی توسالن بعد کل  می باهم رفت میبر-

 بچه ها   شیرب رفتم کنار و نشستم پ  ه یبعد  دنیوشروع کردم به رقص

 یفاط  ید یخوب رقص  یلیخ-

 سارا یمرس 

 شد  داش یمهردادپ  نیدوباره ا  خوردمیم  کیداشتم ک  می داد کی بعد به همه ک  د یرقص فرناز

 و گرفت طرف دهنم    کمیکرد تو ک   کشویانگشت کوچ یدفعه سام ه یکه   میکوفتم شد همه اخم کرد  کیک

 بگو آآآآآآآآآآآآآآآ -

 دستشو گاز گرفتم  خواستیم  طنتیخوردم دلم ش  کویباز کردم وانگشتشو تو دهنم بردم وک دهنم

 ول کردم  بعد 

   یر یگ ی مگه گاز  م ی درد موش   یا-

 کردم  خوب

 طون یش  یا-

 کردی با بهت بهمون نگاه م مهرداد

 پام درد گرفت  آخ

 یخب زور کفش پاشنه بلند بپوش -

 قدم کوتاه خب  یسام

 گفته   یک-

 حاال چه کنم  خب

 ار یاز جات بلند نشو کفش تو درب گه ید-

 ؟؟؟ یچ واسه
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   اریدر ب -

 اجبارکفش وازپام درآوردم    به

 به ماساژ دادن پام   زوشروکردیرمیبرد ز دستشو

 بهتر شد  یل یدستت درد نکنه خ شیآخ

 فدات گلم   -

 دنبال عروس دوماد دم درخو نه بابا دست فرناز وگذاشت تو دست محسن می رفت یسام نیتموم شد باماش   یعروس  بالخره

 شد  یاشکام جار ار یاخت یب من

 آروم باش   سسسیه-

 برگشتم سمتش ورفتم تو بغلش  ی سام تونمینم

 گلم آروم باش -

 که زن عمو اومد سمتم   رونیم باز بغلش اومد  باشه

   یکن  کاریچ ی خوایخودت م یفاطمه شب عروس -

   نیبگم االن به ا یچ

 ن ییانداختم پا سرمو

 گورشو گم کرد  که 

 بود  ی ک نیا-

 عموم  زن

 فوضول  یلیخ-

 کنم  چه

 د یخند ی سارا قش قش قش م یاخم کرده بود ول اریسام
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 ؟؟؟ یخند یم چرا

   ید یمنظورشونفهم یفاط-

 نه 

 تو بود شب   یخل منظورش شب عروس -

 ادب  یخنده داره ب نی ازخجالت سرخ شدم درد ا-

 ی سام شیرفت پ آبروم 

 بچه بغلت باشه تیعروس  یفردا نم ینب ی فاط یول  ه یخب بابا مگه چ-

 بزنم لهت کنم  سایفرهنگ مردشور دهنتو ببره وا ی کن ب ای ح کمیخفه شو نفهم  یعوض

 شد  ره یبهم خ یسام

  نیی نداختم پاخجالت سرمو ا از

 به سارا   لعنت

 خوام یمن بچه م-

 ی شو بابا آبرومو برد ساراخفه

   خوامینم-

 ساراااااااااااااااااااااا

   کشه یخب حتما اونم خجالت م شد یفقط هر لحظه قرمز تر م گفتینم  یچ چ یه یبود سام بیعج

 بندم  یببندوگرنه خودم م  سارادهنتو

 بغلش کنم  خواد ی من دلم بچه تو رو م-

 بس کن  ساراااااااتوروخدا

 ول کن نبود  ی ول
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 دمیرفتم اتاقم وخواب  عی خونه منم سر مینارفتیبا مامان ا بالخره

درد   یپسرا هی سارا اون حرفاجلو یش  ل یذل  یاله کردم یفکر م میسارادرمورد شب عروس  ی هرلحظه به حرف ها ی چه خواب اونم

 روشن شد  م یخدا آبروم رفت چه کنم حاال وللش خواستم بخوابم گوش  ی هسارا  رهیدهنتو بگ 

   ش یک م یریآخر ماه م فاطمه

 فقط بوست کنم ینجاباش یا خوادی واقعا دلم م ی جون سام آخ

 هوراااا

 جونم**  یسام یمرس 

 وفرستادم   امیپ

 جواب داد  نیپنج م بعد 

 عسلم**  فدات

 جونم   یا

 !!!!!!!** هی اونم کجا ترک کنه یجاش فرق م یول  شه یم  یکی نایکه با ماه عسل فرناز ا  ینطور یخب ا گه یهفته د ه ی  یعنی یسام

 داد  جواب

 ه؟؟؟؟؟ یترک م یریما هم م  ی خوایم خب

 زارن یخوششون اومده وبهش اعتماددارن م ی اگه به مامان و بابا بگم چون از سام شدمی م وونه ید  یاز خوشحال  داشتم

 بگم آره   د یبهتره با پس

   نوشتم

 ** ی گفت یجد  یسام

 

 داد  جواب
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 نم یبرنامه شو بچ یاگه دوست دار کنم یم ی بابات وخودم راض گر یج آره

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

   هی عال یوا

 نوشتم   عیسر

 موافقم   آره

 دنبالت  امیپس حله خانوم فردا باسارا م-

 منوبرد   تیثیامشب ح یرفت توهم سارا باهاش قهرم عوض اخمام

 اخم نوشتم   با

 هرگز   نه

 آخه چرا ؟؟ -

 بدم   یجواب چ حاال

 خب آخه باهاش قهرم   خب

 ؟؟؟؟ یواسه چ -

 ی دردچ یا

 اد یباشه بهش بگو ب یسام

 ی حاال شد پس تا فردا با-

 یبا

خداجونم هواشوداشته باش به ساعت نگاه   کردمیتاصبح  به فرناز فکر م م یریگ یخفه اش کنم سارا فردا حالت وم خواستیم دلم 

موهام وباسشوار خشک   عی سر رونیرب گرفتم اومدم ب هی دوش  ه یوضو گرفتم ونمازمو خوندم بعد رفتم حموم  ع یصبح سر ۵کردم 

پوشم مانتومو برداشتم شروع   یم  دمیباشال وشلوار سف یی مویبپوشم آهان مانتو ل یچبستم خب حاال امروز  یکردم وبعد دم اسب
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به سارا زنگ   ۱۰ساعت  ۷ساعت نم یچسبونمو اتو کردم خب ساعت و بب د یکردم به اتو کردن بعد مانتوشالمو اتو کردم وشلوار سف

 زنم یم

  دم یود یوزرشک  یا روزه یف  یسرب و سرخ آب نیبندم خب کدوم مانتو هامو ببرم آهان بنفش آست یحاال چه کنم چمدونمو م خب

هامم برداشتم تاب   یسطش وبرداشتم خب حاال لباس خونگ  ی ها یشال و روسر  دمیهمرنگشو چ  یها ی چمدون شلوار رنگ تو 

  شیکنم پ ی برم مامان بابا رو راض د یگذاشتم چمدونمو بستم حاال با مدون روتو چ روحولهیهامو برداشتم لباس ز کیشلوارک تون

 مامان و بابا   یبه سو 

 با  سالم با رونیزدم ب ازاتاق

 صبحونه بخور  ا یسالم ب-

  چشمم

 تو آشپزخونه و کنار بابا نشستم  رفتم

 م ی صحبت کن شهیم بابا

 آره حتما  -

 داده از منم خواسته باهاشون برم  ب یترت ه یسفر ترک  هیبابا راستش سارا  خب

 هستن  ایک-

 داداشش خودشو

 بازم خودت مراقب باش   یندارم چون اون پسر واقعا قابل اعتماد ول  یخب من مشکل-

   یمرس  چشم

 واسه ماه عسل   هی ترک  رهیفرناز بامحسن داره م  یراست-

 شی رفته ک ن یبگ  هی ترک  رمیبگم دارم م خوام یبابا من نم خب

 کنه یمحسن تلخ مخودش و  یمسافرت وبرا  شه یبهتر چون فرناز اگه بفهمه ناراحت م ینطور یا یباشه هرجور راحت-

 گه ید دمی گم پس من بگم م یبهش نم یچ چیبابا ه د یباش  مطمئن
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 آره برو خوش بگذرون  -

 هوراااااا

 رفتم تو اتاقم  عیسر

 یسام وبه 

 بله -

 ؟؟ یخواب بود یسام

 شدن؟؟؟  ی سالم جوجو راستش آره خب چه خبر راض-

 دوم بعلههههههه ی که سالمت اول

 دنبالت  امیبا سارا م گهیخب من به ساعت د-

 صبح ۱۰ی به ساعت نگاه کرد یسام ی ول باشه

 ال یخیب-

 خوابالوباشه پس من  منتظرم  یا

  ی کنم ک تی رو اذ  یکیدوست داشتم  شهی هم رون یب  ختمی شال ر ریموهامو باز کردم ازز  دمیقطع کردم مانتو شلوارمو پوش   ویگوش 

   یبهتر از سام

 کرد  ی نم شیمن بود آرا یجا ی ها کرم دارم واهلل هرک م ینخودمو ی ول  کنهیکاملش م   غی ج شیآرا  هی خب

  یوتو چشمام خال  ملیمو زدم ر یقهموه ا   یل یگونه اکل  دمیخط چشم کلفت پشت چشمام کش هی خب  شم یمن عاشق آرا ی ول

 ال یخیپررنگ ب یاد یز نیا دم یداد واسه خودم وبه لبام کش شگریکه آرا  شبیرژ بزنم آهان همون رژد  یکردم خب حاال چه رنگ 

 که دم در  نیاِاِا رونیتوش گذاشتم ازخونه زدم ب  مویو برداشتم وگوش  فم یک

 شه یم  یگرفتم دوباره االن عصب استرس 

 اومده  یاموه مشک ی روبروش امروز باب رفتم

 .....سالم  س 
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 نگاه کرد  ت یبا عصبان فقط 

 ؟؟؟ یری م یعروس  یدار  -

 نه  ....ن

 قدم رفتم عقب  ه ی بادادش 

 اومدن  رونیچه طرز ب نیا ی کنیپس غلط م-

 ...خب آخه  خ

  نیتوماش  نیآخه و مرز بش-

 سوار شدم   ع یسر ازترس 

   یسالم فاط-

 ندادم  جوابشو

 هاننننننن  ی دار  نهیآ -

 ی زن یچرا داد م آره

   شتو یپاک کن آرا عی فقط سر-

 ..شهبا

 پاک کردم دم یبود بستم دستمال مرطوب و به لبم کش فمی موهامو باکش که تو ک عیسر

 بود به لبم زدم  فمیتو ک  شه یبرق لب که هم هی

 سمتم  برگشت

 ی زنیم پیت  ی نطوریباشه که ا یبارآخر-

 راه افتاد   یسرمو تکون دادم که باسرعت وحشتناک فقط 

 ؟؟ یخب پاسپورت دار -
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 آره 

 گردم یخوبه من االن برم-

خوشگل بود   ی لیچشم سبز که خ یبرابر سام ی پسرباقد  هی بودمش  ده یپسر که تا حاال ند  ه یاما با ن یساعت اومد تو ماش  میبعدن

 چقدبانمک هه هه    یی طال ی موها  یقلوه ا یلبا  یقلم ی نیب ی پوست جوگندم

 گفتم    عیسر ی باسارا قهر بودم ول نکهیباا

 نه یجلو بش ن یا نیعقب بش ایب سارا

 باشه  -

 شدن نیکه سوار ماش  م ینزد یحرف گهیارم دکن اومد 

 هستم   اریسام یقای از رف ی کی نیسالم من آرم -

 زم یبه سرم بر یآورد جلو حاال چه گل  دستشو

بهتره دست ندم   ی اش معلوم چقدر عصب افهیجلو بهم زل زده واز ق نهیاز آ اریسام دم یخوشبختم خواستم دست بدم که د سالم

 باز شد  ششیبهش زدم که اونم ن ی کنم لبخند   کار یچ شهیم  عی خب آخه ضا

   خوامیدست بدم واقعا معذرت م ی من عادت ندارم با کس ی ول د یببخش

 تر شدو  گفت قیعم لبخندش 

 پرنسس؟؟ هیخودتو ناراحت نکن حاال اسمت چ ستیاصال مهم ن-

   اُهووووووپرنسس 

 زدم وگفتم  لبخند 

   فاطمه

 مثل خودت   یه اسم نازچ-

 ن یلطف دار شما

 ن یسالم داداش آرم-
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 سالم سارا کوچولو  -

 ام یب ش ینگاه کردم وامن  که دست ندادم چه مرگشه کثافت نذاشت  با آرا ی سام به

 نهار فرهزاد   م یخب بر-

 باشه  -

 نانازا نیازا گر یبه رستوران ج مید یساعت رس  می راه افتاد بعد ن نیماش 

 نا یبه حال ا خوشا

 انقدر معروف شد  یکرد کاریرستوران کارش گرفته چ نیچقدر ا دمیشن یسام-

 سرآشپزا   نیبهتر  ه ی مواد اول  نیفقط  بهتر-

 نههههههه ی رستوران مال سام نیا یعنی

   کیبزرگ وش  ی لیرستوران خ هی

 زد از خدمتکار بالباس فرم بهم لبخند  ی کیو خواستم وارد شم که   میشد  ادهیپ نیازماش 

 کارت ورود لطفا  نیسالم خوش اومد -

 جانننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 وسارا اومدن   ن یو آرم اریسام یچ

 بهم نگاه کرد  اریسام

 برو داخل  -

 مهمان شما هستن  شون یا دونستمیسالم جناب فرهمند من نم-

 با لبخند گفتم یبود از سام دهیساله که ترس ۲۴بزنه که به  پسر ی خواست بهش حرف یسام

   ید یحاال اجازه م ستین مهم

 د یزد وبالبخند گفت بفرمائ  یبیبرق عج  هی چشماش 
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 اومد کنارم  نیخدا آرم  یبود وا  یی چه جا د ی داخل رستوران کفم بر  رفتم

 ی دونستیم  یمهربون یلیخ-

 ن یلطف دار شما

 خب؟؟  ن یبگو آرم هیشما چ-

 زشته  هآخ

 حرف نباشه   نیبب-

  چشممممم

گفت   ی چ هیدرگوشش   ی که سام نه یسارا خواست کنارم بش دنیهارو برامون کار کش یخدمه صندل  ع ی که سر ز یم ه ی سمت  میرفت

 نشست  نیکه رفت کنار آرم

 خدا خودمو به خودت سپردم  ی کنارم نشست ا اومد 

 د یگوشم وغر  کیآورد نزد سرشو

   یکن یم ی دلبر ی لیامروز خ -

 ام وآروم گفتم مننننننن  نه یبهت بهش نگاه کردم با انگشت زدم به س  با

 نه بابا بزرگ من امروز نزار بزنم حال خوشمون خراب کنم-

   هی کارا چ  نیکلمه بگو برو ا ه ی گفت خب  یچ

 بود بهم بغض کردم  خته ی اعصابم ر یلیخ

 کنم   یفکر  ه ی د ینگفتم با ی زیچ ی ول

 درآوردم فم ی از ک ویگوش  افتمی

 برداشتم   ویگوش  عی زنگ خورد خودم بودم سر میگوش  قه ی دو د بعد 

 بلند شدم  ی صنل واز
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 ام یاالن م د یببخش

  ن یباعثش بودن رفتم کنارشون که آرم ی سام  ی رب رفتم کنارشون بغضمو شکونده بودم  حرف ها ه یفاصله گرفتم بعد  ازشون

 بلند شد و اومد کنارم  عیسر

 شده؟   یزیچ-

 زدم خونه  د یمن با  آره

 چرافدات شم  -

 دمیو شن  یسام ی و برداشتم و صدا فم یبرم ک د یبا یمامانم بهم خورده واقعا شرمنده ام ول  حال

   برمتیم ستایوا-

 ست ین الزم

 ستادیو ا یتاکس ه یکه بالخره  دم ییبعد دو رونی نستادم ورفتم ب ی وا  گهید

 ی بری آدرس م نیا آقا

 تومن  یآره س -

 اونم حرکت کرد  سوار شدم و باشه

 که سارا رفت   گه یچند وقت د  ه یاالن نه  کنم  ی کال تنها زندگ د یبا د یدلم گرفت شا بازم

 خونه ورفتم تو  دمیرس   بالخره

 سالم

   ۳سالم ساعت -

 مامان با بچه ها بودم  خب

 دم یتو اتاقم وخواب  رفتم

 زدم  غی ج یگوش  یباصدا
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 جواب دادم  یحال  یب وبا

 هانن

 هاننننن  یکجا رفت-

 زنه یچرا داد م ایخدا

 گفتم که حال مامانم بهم خورده    یگ یم یچ

 به من دروغ نگو زنمی م شیاونجا خودمو تورو آت  ام یفاطمه م-

لپ کالم من گُه    نهیبگردم که طرز تفکرشون ا ییبا کسا خوادیکنم احمق دلم نم  یخواددلبر یخوب گوش کن من دلم نم یپ باشه

  نیکه سارا ناراحت نشه باهاتون توا نیدست از سر من بردار واسه ا که خواستم به سارا کمک کنم  مد یخوردم به گور بابام خند 

 مار و به سالمت ر یروبخبعدش تو  یول  ام یم نیدوماه هرجابگ 

  نییپا ایب طون یاز هر ش  گمیدارم با زبون خوش بهت م نیبب-

 دست ازسرمن بردارررررررر کنمی کارو م نیمنم دارم هم خب

 قطع کردم    ویگوش 

  می پلو دار ایورفتم تو آشپزخونه به به لوب دمیپوش  مویتاپ شلوار توس  عیلباسام و عوض نکردم سر    یکوفت کنم وا  یچ  هی برم  خب

که مامان   خوردم یدرآوردم نوشابه هم برداشتم قشنگ غذامو داشتم م  خچالیاز    یرازیو ساالد ش  دم یواسه خودم غذا کش عیسر

 اومد تو آشپزخونه  

   خوادیپاسپورتت وم گهی اومده م ارخانیفاطمه سام-

   رون یپاپس بکشم نوشابه روخوردم چادر مامان و برداشتم واز خونه زدم ب  خوامیدفعه نم  نیتو کردم ا د یپر غذا

 کردم   ی م ف یرفتم جلوش اونم بااخم که داشتم خودمو کث بااخم

 ی نیبیبد م  ی اریدوباره ادا درب  ی اگه بخوا نیبب  نجایا یایم  ی ه یمگه تو خونه ندار  هیچ

 زنمت یبه خدا م-

 تو  یباش  ی ک خر
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 نکن  ی فاطمه بااعصابم باز-

 گمشو    برو

 محل گفت جون  یاز پسرا ی کیبرم تو که  خواستم

   ادیمچقدر تاپ بهت   یخانوم

 چادرمو بستم   ع یداد برمن سر یا

 شد   ده یکش دستم

 ی ا یاحمق با تاپ م-

 توچه   به

   نیپرت کرد تو ماش  منو

 طرف خونه   دم ییشدم دو اده یپ عیسر

 دروبستم    عیوسر

 شکنم  یدرو م  ی به موال درو باز نکن-

 دوباره درو باز کردم    ادیبر م یبگ  ی هرچ وونه ید نیاز ا ایخدا

 توجه به چادر که باز شده بود   بدون

 گفتم 

 بزار لباس بپوشم  امیم االن

 کنم یم  کار یچ یدونیخودت م  یاین-

  دمیتو اتاقم لباسامو پوش  دم یپر عیسر

 منتظر بود   رونیب ورفتم 

 شدم   نیسوار ماش  میبر
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 راه افتاد  و

 بردار از سر کچل من  من غلط کردم حاال دست میبهتر حرفامون وبزن  نیبب خب

 فاطمهههههههههههههههههه -

 گه یکن د   دردول

 ممیمثل داداش هم  نیفاطمه منو آرم-

   ی برا نیبا آرم  من

  نجایبرگشتم ا یسالگ  ۲۴فشرده پدرم دراومد تو    یلیمغز و اعصاب گرفتم البته خ  یفرانسه اول اونجا تخصص جراح م یرفت ل یتحص

 خونم یم ی کنکور دادم االن که دارم دندون پزشک

   شهیم  م یحسود ی ریمثل من گرم بگ  ی با کس  خوادیدلم نم من

 دمیلپشو کش گهید ی نداره سام یب یحرفش دلم سوخت ع نیباا

 نداره کوچولو خب چه کنم بخشنده ام  عب

 دم یبخش داداشمو

 کنم یخفه ات م نمتی بب ش یبا آرا گه یفاطمه بار د-

 چرا؟؟  آخه

خودت   ره ی همه روخ شیبدون آرا  یتوچشم  شتر یب یل یخ شیبا آرا یدار  ی کننده ا ره یخ ییبای وز تیختر تو خودت جذابد-

 نمت ینب ش یبا آرا گه ید شه یم شتر یب شیبا آرا یکنیم

   شم یمن عاشق آرا ی ول

 کن   شی ها آرا ی خب فقط تو مهمون-

   ؟ یکن  یم  تیچرا منو اذ ید یرنمینچ نچ تو به سارا گ  نچ

 نکن  ت یفاطمه اذ-

 کنم حله؟؟؟   یکمترش م ی کنم ول ینم  ش یگم آرا ی باشه نم یه
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 ید یکم فهم  یلیخ-

 خب  لیخ دمیکش  یپوف

 منو برگردون   حاال

   یایب د یدور دور تو هم با می وسارا بر ن یقرار فردا با آرم-

 بازم امروز تکرار شه  خوادیدلم نم ام ینم نه

 فاطمهههههههههههههههههههههههههههه-

 ساعت چند  یخ لیخ

 شب   ۱۲تا  ۷ساعت -

 وقت     ر ید یسام

 فاطمهههههههههههههههههه -

 فعال منو بزار خونه   دمی بهت اطالع م دونم ینم نیبب

 خب   لیخ-

 رسوند خونه و منم رفتم  منو

   ش یریبگ  یومد یفاطمه پاسپورتت دست من دختر ن-

 بهش مامان  دمیم  فردا

 دست تو  از-

  یشال مشک یزانوم باشلوارمشک ر یبلندم که ز یمانتو مشک دمینده فهم ر یگ ی بزنم سام یپی تو اتاقم خب حاال فردا چه ت  رفتم

 مل یفقط خط چشم و ر گه یکه د شیآرا

 روزگار  یه

 دمیراحت خواب الیاز مامان بابا واسه فردا اجازه گرفتم وباخ سرشام
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داغ کردم وخوردم رفتم تو اتاقم که   ریبعد رفتم تو آشپزخونه ش  سیرفتم سرو ع یخداسر یا  ۱۲شدم ساعت  داریبا سردرد ب صبح

 مامان با غرغر اومد داخل اتاقم

 ی کن  ی آشپز ی خوایپاسپورتت بعدش تو نم نیفاطمه ا-

 بپزم حاال یمامان خب نهار امروز بامن چ  یوا

 دلمه -

 هاننننننننننننننن 

 سرخ کرده  ازیمعطرپ جاتیدانه گوشت چرخ کرده لپه سبز می فتم تو آشپزخونه مواد الزم برنج نباشه ر یمامان ول سخته

 دم گذاشتم خدا کنه وانره   دم یچیپ ختم یدرست کردم بعد تو برگ انگور ر  موادشو

 ندارم   ی کار گه ید خب

   ۴ظرفارو شستم بعد شستن ظرف به ساعت نگاه کردم ساعت و  م یوبامامان غذا خورد دمیچ  زیغذا آماده شد وم  ۲ ساعت

  یحموم حساب ه یحوله ولباسامو برداشتم رفتم حموم اونم  عیسر

 تاپ شلوارک واسه ام تنگ شده ها ن یورفتم تو اتاقم ا دمی لباسامو پوش  رون یکردم اومدم ب ف یک  یحاسب نکهیازا بعد 

 عاشق رنگ بنفشم خب عب نداره   ی ول

جذبمو   یکردم شلوار مشک موتنمیبستم خب حاال مانتو مشک ی ودم اسب  ختمیتو صورتم ر  یموهامو خشک کردم وبعد چتر عیسر

  ی که فقط موها ی بستم طور ی ونیکه قواره بزرگ رو سرم کردم وپاپ رموی قرمزحر ی روسر یاروسریخب حاال شال بزارم   دمیپوش 

 کرد    شهینم شی کار  یول رون یاز پشت بازم ب  دونم یم بود مجلوصورتم معلو 

خب   انیاالنا ست ب۶:۳۰خوشگل ساعت   یلیخ ی ورن  یسانت ۱۰که کوچولو بود وبرداشتم با کفش پاشنه بلند  مویقرمزدست  فیک

 بزنم   ملیخط چشم و ر هی

 شدم گر یج یلیخ ی رژ نزدم ول نکهیکردم خوبه باا  یوتو موژه هام خال  ملیو ر دم یچشم کلفت پشت چشمام کش خط 

   رونیکردم زدم ب یاز مامان خداحافظ فون ی آ یصدا دنیشن با

 دم یکش  یوسارا بود نفس راحت  یکه کنار سام نی آرم دنیباد هی واسه ک یمشک  یکمر  تایتو نیماش  ی وا یاِا
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 خداروشکر  خب

 داره من ازش متنفرم   یکمر  تایکردم پژمان پسر خاله امه اونم تو فکر

 کفش امروز منو نکشه صلوات نیسمتشون توروح خودم ا  رفتم

   ستادم یرو بروشون ا ییلبخند کوچولو با

 سالم

 ی سالم خوب -

 خان   نیآرم ممنونم

 به بروبچ سالم

 لبخند زد  یسام

   یسالم خوب -

 یمرس 

موهاشو همه ارو فر   ی لیاکل ملیخط چشم نازک و ر یآجر  یمات گونه   ره ی ت یکرده رژ زرشک شیسارا نگاه کردم چه قدر آرا  به

 کرده 

 ششششششیمرضش منم ا ده ینم ر یگ نیبه ا یسام

   دبغلمیبه سارا محل ندم که پر خواستم

 ی کن یم ینطور یچرا بامن ا یسالم فاط-

   ی عوض ی فرناز آبرومو برد یشب عروس  ی دونیتو نم یعنی

 د یببخش-

 خب   لیخ

 کننیو موشکافانه به ما نگاه م   زیر ی هردو تا پسر با چشما دمید
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 نیاومد  نمایس  ن یزل زد ی به چ هیچ

 ی و مهربون ی جد  یل یتو خ-

 نظرلطفتون 

 ر یدوستش آدم پررو به من گفت باهاش گرم نگ  دونه یحتما م یشد پسره پررو سام ی قهوه ا قشنگ

 انتخاب کن  اریسام نهیکنارش بش  یکیهرکس  د یخب با-

 مگه نه  ام یم نیمن با آرم ییی اخمو ی لیتو خ گهیخب معلومه فاطمه سارا م-

 ام یمن با تو م ن یآره آرم-

 باشه سوار شو  -

 شدم  یسام نیشد منم سوار ماش  ن یآرم نیسوار ماش  سارا

 تو،؟  یخب چطور -

   ی تو چطور خوبم

 یعال-

 پاسپورتمو آوردم یراست یسام

 رم یبگ  ط یبل د یبده به من فردا با ی خوب کرد یلیخ-

 م یری هتل م یسام

 آره  -

   ی توزحمت افتاد  د یببخش ی کرد جارزرو

 د یکش دماغمو

 ستین  یازیجارزرو نکردم چون خودم ن رینخ-

 چرا  وا
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 چون مال خودمه خانوم کوچولو -

 نکن  یشوخ یسام

 م یریتو م  ی بعدشم ما اونجا رو فقط به خاطر راحت ه یچ یشوخ-

 میخودمون اونجا خونه دار  چون

 پول دارن  نایچهار تا شد چقدر ا چشمام

   یزندگ  نیتف به ا یه

 ن؟؟؟ید یخب اجازه حرکت م-

 بعلهههههههههههههههه

 آهنگ بزار  هی  فقط 

 اونوقت  یچه آهنگ -

   یسچیطل رضای وللش عل  کشهیاالن منو م یبگم مهراب ول  خواستیم دلم 

 دست تو   یحلقه تو  هی

 دوست دارم  ی لیآهنگ وخ ن یمنم ا-

 م یبر ه یفرع چی دربند قرار شد تا اون پ میوگذاشت و راه افتاد رفت آهنگ

 دادم یبه آهنگ گوش م من

از نفس نگو    وفتم ی نفس ازم نبود نذار ب یفقط نرو نف   شمیهمون م یبگ  یدست تو هرچ  ی حلقه تو ه ی چشمم من    یحلقه تو  هی

   یمجبور   دونمیجاست م ی التماسم ب ی مجبور  دونم یم  یدور   ادازغمیخاطره ست فر ه یکه عشقمون فقط 

از نفس نگو که   افتم یفقط نرو نفس نفس ازم نبود نذار ب شم یهمون م یبگ  ی دست تو هرچ  یحلقه تو   هی چشمم من  یحلقه تو  هی

 خاطره ست   هی عشقمون فقط 

 یلیحماقت سامان جل ی بعد  آهنگ

 بگه کدوم قول وقرار  ادیبه جام حاال ظرف ب اد یب یکه تا روز ابد نذار کس  گفتیبمون برام م گفت یم خورد یقسم به پام م  کی هزار
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  ی که چه راحت زد  ییارحرفایب ادت یساده بودم  یشوخ  هی براش  ید یمن د یدل بسته بودم خدا  ی که به ک ن یمنو بب حماقت

  ی معرفت بهم بگو رو قلب ک  یب ی کنیخراب م یک ی یکیبرگشتنو  یپال یدار   رش یعمات عشق با ظاهر سربه ز د یمنو کش رش یز

   یکنیحساب م

 یی اموبندتنها ی بعد  آهنگ

وازتو    یکه تو دوسم دار  دونمیم ییداره فردا  ایدن  یگذشته امروز ول گه ید یی نجایتو ا کنم یحس م ی کشتم ول  یداره م  ییتنها

 مونم یخونه ام بگو م یتو   شهیتو هنوز حس م یخال  ی جا خونمیوم نیچشمات ا

 آهنگ اشکام تو چشمم حلقه زد   نیباا

چقدر شاد و سرزنده   کردم یسارا نگاه م  یمن به جنگولک باز  کرد یرقابت م ن یباسرعت باال با آرم یزدم سام   هی تک شهیبه ش  سرما

 ست

 الیخیب

 رستوران   ه ی م یقبول کرد که باخته رفت ن یآرم قه ی چند د بعد 

 قهرمان  یخب خسته نباش -

 بازنده  یمرس -

 یحال داد مگه نه فاط یلیخ ی وا-

 خوب بود   یل یخ آره

 م یبخور یخب حاال چ-

 ن؟؟؟ یموافق کیشلیش -

 بعلههههههه-

 ؟؟؟ ییفاطمه کجا-

 ه یعال کی شلیآره همون ش  نجایهم من

   کیشلیخب پس چهارتا ش -
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 برا همه سفارش داد  ی اومد وسام گارسون

 ارینظرت سام م یبکش ونی قل کمی  شهیبهتره تا غذا آماده م -

 خب خب-

 قبول کن  یسام

 ی کشیحتما توهم م-

 اهوممممم

   شهینه نم-

 حله  نیشماها بکش کشمینکن باشه من نم له یپ ی سام یوا

 حله  -

 شه یمثل هم بیدو س   نیآرم-

 باشه  -

   بیدو س  ی مشت ون یدوتا قل گارسون

 میچاکر

   یازخستگ  مرم یمیدارم م  یوا

 داد ورفت   لیاومد و تحو ونیبا دوتا قل گارسون

 دمی نداره دست ساراروکش دهیفا  ی نجوریشدم نه ا ره یشروع کرد منم اول بهشون خ وپسرا

 م ی قدم بزن  میبر  یا هیپا سارا

 م یآره بزن بر-

 م یایم  میزنیدور م ه ی م یریمنو سارا م یسام

 ن؟ یبر نیخوایکجا م -
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 زود  میایم

 زودااااااا-

 رون یب می از رستوران زد دم یدست سارا رو کش چشم

 م یایب میبزن ب یدو س  ه یرستوران روبرو   می بر ی ا هیدلم گرفت انقدر بهشون نگاه کردم سارا پا  یوا

 هان  -

 کشتمون یم یسام یفاط

 م؟؟؟؟؟ یبر فهمه ینم نترس 

 م یباش بر-

 تو رستوران   میرفت  ع یسر م یخب بزن بر لیخ

 با صفا ست   یلیخ م یکه ما نشسته بود ییمثل جا یسنت

 خوره یداره باچشماش آدم م  یگارسون اومد طرفمون وا عیسر

 ن؟؟؟ یدار لی م ی چ نیسالم خوش اومد -

 ع یفقط سر بیدو س   هی

 خدمتون  ارمیچشم االن م -

 کارکنم؟؟ یچ یسام یفاط-

 بده   جوابشو

 ی جانم داداش -

 ی با م ییاونجا گهید  قهی دق ستیتا ب می زنیقدم م م یدار ما

 ستاد یقلبم ازترس و ا  یوا

   م یبدبخت شد  یفاط  یوا



 پردردسر   یعاشق

212 
 

 چراسارا؟؟

 دن یدهنمون لومون م  میبکش ون یقل خب

 دارم   فم ی کردم خوشبو کننده تو ک فکراونجاشم

 اومد   خب

   ریبعد دود اومد خب بگ  قهیکشم شروع کردم پنج دق  ی من م اول

 بده من -

 چندتا پک بهم داد  بعد 

   دم یتا تونستم کش  منم

 م یپاشو بر یفاط-

 از جام بلند شدم خوشبو کننده زدم دادم به سارا یتیبا نارضا  میبر

 صحنه جرم پاک شه   بزن

 زد  اونم

دفعه دستمو    ه یسمتشون که سارا  م یبا لبخند باسارا رفت  دمیتو رستوران که پسره رو منتظر د  میورفت م یو حساب کرد  ونیقل پول

 د یکش

 ه یچ هان

 لباسامون بو گرفته   یفاط -

 کنم سارا کاریچ خب

 یی دستشو  میبر-

   میبر

 م یکنارشون نشست  می کردم سارا هم عطر خودشو زد رفت  یاز اتکلن مورد عالقه ام تو تنم خال نهیجلو آ  یی سمت دستشو میرفت
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 شیآخ

 ن یخسته نباش  هیچ-

 حال داد  ی لیخ یمرس 

 سفارشا  هم اومد  خب

 م یقدم بزن کم ی میشروع کردم بعد خوردن غذا رفت منم

 داد یدستمو فشار م سارا

 سارا؟؟؟  چته

 ممممممید یکش  ونی قل می ما رفت د یفهم نیآرم یفاط-

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییی چ

 کنم   کاریاِداد نزن خب چ-

 کنم احمق خاک تو اون سرت    کاریوچ درد 

 گفته باشم   م یبگه بدبخت شد  اریسام به

   ام یبچه ها من االن م-

 ابوالفضل   ای

 اومد کنارمون  نیآرم

 خوش گذشت-

 هاشم  ی قمر بن ای

 می حوصله دعواندار د ینگ  یبه سام ی زیچ شه یخان م نیآرم

 ایکلک یل یخ یراحت ول   التونیخ-

 اومد  یبچه ها سام خب
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 گرفته بود  یبستن

   ارویرولباسم برگشتم طرف  خت یر ی زد بهم همه بستن یکیازش گرفتم و خواستم بخورم که  عی سر منم

 پسر بودن  چندتا

 برو دکتر  ی کور ارو ی یهووو 

   سمیعس د یببخش-

 االغ ی بحرف  یستیآدم بلد ن مثل

 جوجو  یاعصاب ندار-

 دوتا کجان  نیسارا ا ی ول-

 قدم بزنن   کم یرفتن -

 ی وا  یا

 شماره من  نیا یخانوم-

 برگه گرفت سمتم  هی

 رفت کنار سارا گه ید یکی

 ی د یافتخار م یخانوم-

 *** 

 جوووووووون -

   بادمجون 

 جووونم ** چه خوشگل-

 کثافت خفه شو  -

 صورت هردوشون قرمز بود   نیبغل آرم  د ی خدا سارا پر ایبودم  نیو آرم  ی طرف صدا برگشتم سام به
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 دستشو دور کمرم حلقه کرد و فشار داد   عیکه سر ی رفتم تو بغل سام منم

   ترسمیمن م ی سام یوا

 گلم   نجامینترس من ا-

 ن یزد یناموسا چه زر  یب

 بچه ها میبر  یچ چیه-

 بارفتنشون 

 ه ی گر  ریز  زدم

 وسفتش فشار دادم  ی عضله ا نه یبه س  سرمو

 آروم باش   شششیه -

 دور کمرش حلقه کردم   دستامو

   میکردیم کاریما چ  نیاومده بود ر ید اگه  یسام

 تموم شد  گه ید  نجامیآروم باش من ا-

 دن یدفعه تنم شروع کرد به لرز  هی چرا  دونمینم

 ی لرز یچرا م-

 آروم باش  المصب

 خودمو بهش چسبوندم  شتریسردم ب یسام

   رون یب امیحاضر نبودم از بغلش ب یول شهی کمرو فشار داداحساس کردم کمرم داره خورد م  شتریب که 

 آروم باش باشه -

 ن ید یکش ون یقل  نیرفت چرا

 بدبخت شدم یوا
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 خب دلم خواست  د یببخش

 بخشم  ینم گه یبار د دمیدفعه بخش نیا-

  باشه

 چشه  اریسام-

   لرزهیبدنش م-

 ام یرو ببر منم م سارا

 باشه داداش -

  مردمیدرخت عق زدم داشتم م ه یکنار  دم ییولم کردمنم دو  عیضربه زدم که ولم کنه سر اریسام  نه یبه س  ارم یدارم باال م  یوا

عق زدنم   د یلرز ی خبر تمام تنم م یاز خدا ب ی کثافت ها نیبه حال من گرفتار بش ی اله رهیم جیسرم گ  کنه یخدا دلم درد م ییییوا

دفعه احساس کردم    هی گرفت  یرفت وباکله خورد به همون درخت سرم درد وحشتناک یاهیلحظه چشمام س   هی نداشت  یتموم

 سمتم  د ییدو  ارهیکه رفت برام آب ب اریزدم که سام  غی خون ج دنیباد دم یشد دستم به سرم کش سیسرم خ

 دستمو   نیسرم شکسته بب  ی سام یییییآ

  نهیاما سرمو گذاشتم رو س  کرد یدرد م یلیسرم خ نکه یتو بغلش باا د ینو کشدستم م دن یکه پر خون بود وگرفتم سمتش باد دستم

 اش 

 هو یشد  یدلم چ  زی فاطمه نخواب باشه عز-

     ترکهیسرم داره م ی سام ییییآ

 دمی چسب ی به سام شتریکه سارا زد قلبم از کار افتاد ب یغیباج

 شده فاطمههههههههههه یچ ییییی وا-

   ی آج ارررررررررررررررررررفاطمهیسام

 د یبنفش کش  غیج اریسام رهنیپ دنیکه باد  کترینزد اومد 

 حالشو  ی نیبیالل شو نم  ی درد چته گوشمونو کرکرد-
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 خون فاطمه ست؟؟؟؟ نیا نیپر خون ا رهنتیخدا پ ییییی وا-

 بغلش کرد   ن یکه آرم  د یکش غ یج دوباره 

 آروم باش شهیکه زهر ترک م  ینطوریسارا ا شششششششیه-

 ارم یمنم فاطمه روم  نیسارا رو ببر توماش  نیآرم-

 ی مطمئن-

 ببر  نو یآره فقط ا-

   نیرفتن سارا آرم بعد 

 سکته نکنم خوبه  ییی پاهام برد منو بغل کرد وا ر یدستشو ز اریسام

 آروم باش -

 نمتیبب  ینطور یا رم یبم یاله

 ......م خوب یسام

 ف؟؟؟ یچرا صدات انقدر ضع ی اگه خوب-

 ....ه کنی...م در...دمسر

 توروخدا واضح حرف بزن   رمیمیحرف نزن المصب دارم م ی نطوریفاطمه ا-

 ...نم توی...نم

 پنج تن فاطمه فاطمه  ایابوالفضل  ای-

 دم یشنیچشمامو وا کنم صداشو نامفهوم م تونستمینم

 اریسام     

 فاطمهههههههههههههههههههههههههههچشماتوواکن توروخدا فاطمه مرگ من   رش یازم نگ  ایخدا-

 واسه ت   رم یمن بم ی وباز کردم و آروم گذاشتمش عقب اله نیدرماش  ع یکنم سر  کاریخدا چ یوا
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 سوار شدم و راه افتادم  عیسر

 بابا  مارستانیطرف  ب ورفتم 

 بغلش   ع یسر دم یرب رس   هی بعد 

 داخل    دمییدو کردم 

 ررررر پرستارررررر

 مارستانیب  نجایچته آقا ا-

 اربرووووووووووووووووووووو یتخت ب  هی شو برو  خفه 

 د یفرهمند ببخش یاِسالم آقا-

 اررررر یتخت ب  هی گورتو  گم کن  گمیم

 االن   نیچشم چشم هم-

 با دوتا از پرستارا باتخت اومدن گذاشتمش روتخت  قه یدود   دبعد یدو

 کنم   هیسرشو بخ د یتو اتاق با نشیببر

  دنیتنم کردم باد دمو یروپوش سف  عیاتاق داده بود سر ه یبابا  شیپ ومدمیوقتا م ی تو اتاق خودم که بعض دم ییدو  عی خدا سر یوا

 همه دردوبالت بخوره تو سر من  یاله اریسرت بشه سام ی فدا یکه پرخون فاطمه بود بغضم شکست اله رهنمیپ

   نشیردم رفتم طرف پرستار کجا برد وپاک کردم دستامو شستم دستکش ارو دستم ک اشکام

 تو اون اتاق  -

 آهان

 کنار د یتواتاق بر دم ییدو

 هوش یچرا هنوز ب نیکنارش محکم زدم تو سرش ا  رفتم

 جناب فرهمند ۵فشارش -
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   دنیغرق خونش اشکام شروع کردم به بار ی موها دنیخدا شالشو  باز کردم باد  یوا

 زنمیم  هی خودم بخ د یها بر شما

 شد  شتریرفتن بارفتنشون اشکام ب هردوتاشون 

 رم یبم ی خورد اله ه یتابخ۸شروع کردم   ع ینازت بشم نفسم سر یموها یمن فدا یاله

 ۱۲:۳۰ساعت  رونی سرم بهش زدم ورفتم از اتاق ب ه یکردن سرش  ه یبخ بعد 

 برداشتم شماره ساراروگرفتم  مویتواتاقم گوش  دم ییدو

 فاطمه خوبه  اریسام-

 ضم سرباز کرد به زور گفتم حرفش بغ ازلحن

 مونه  یما م  شیفقط به خونوادش بگو امشب پ  آره

 باشه  -

 قطع کردم    ویگوش 

انقدر بهش   دمش ید  شتریفرشته ست ب هی  دمیست فهم له یپ له یش  یب  دمیفهم  دمشیکه د یشب نی روزا فکرکردم اول نیتمام ا به

   رمشیکه تو آغوشم بگ  زدن یم ادیوابسته شدم که تمام تنم فر

  ی زیچ ه یاتفاق افتاد  یشتر یکرد تودلم زلزله ده ر یاون پسر ازش خواستگار یوقت   زدنیم اد یبدنم داشتنشو فر ی سلول ها تموم

 د یتو قلبم لرز

 دختر مهربون دل نازک حساس تخس   هیکه عاشقش شدم عاشق  دمیفهم

واسه    خوامیم  شهیهم یمن اون وبرا  یسارا باشه ول  ه یشب یحساز  ریغ کردحسم یفکرنم چکس یه ینفسم شده ول دم یفهم طونیش 

تو خودم   خواد ی دلم م  نمی بیموهاشوم یشده وقت  م یباشه عشقم خانوم خونه م مادر بچه هام باشه تموم زندگ میملکه زندگ نکهیا

 رم یم یشه من م گه ید  یکیکنه خانوم  ی عروس  گه ید  یکیاگه با  شمیم بودخدا کمکم کن من بدون اون نا ی حلش کنم وا

 خوامش یم یلیمن خ  خوامشی خدا من م یوا

 دکتر دکتر -
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   بله

 بهوش اومدن  نش یکه آورد  یاون خانوم-

   یگ یم راست

 کنه یدکتر فقط همش شمارو صدا م ی بله آقا-

 ام یاالن م منوباشه

 رون ی رفت ب ازاتاق

 کنه یمن فداش بشم منوصدام یاله

 من عاشقشم کمکم کن بهش برسم  ایخدا

 فاطمه        

 ی سام ی آخ آخ سرم سام آخ

 چشمامو بستم  کردی م  تیچشمامو اذ د یسف د یچشمامو باز کردم نور شد  آروم 

 آخ آخ آخ سرم  آخ

  مارستانیب نجایباز کردم ا چشمامو

   یوا  یا

 یسام

 ی خوب  یخانوم-

 کجاست اریسام

 زنم یاالن صداش م-

   یمرس 

 در اتاقم باز شد   بالخره
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 شدم وآروم گفتم   رهیخ بهش

 یسام

 ی جانم خوب-

 ساعت ساعت چنده   آره

 ۱ساعت -

 منو ببر خونه  یییچ

 ی مونیما م شیگفته شب پ نای نگران نباش سارابه مامانت ا-

 فم ی تو ک اریب مو یگوش  ی سام یوا

 باشه باشه  -

 اومد  قه یوبعدچنددق  رون ی رفت ب ازاتاق

 ازش گرفتم و به مامان زنگ زدم  مویگوش 

 ی تو گوش  د یچیپ صداش 

 الو -

 مامان   سالم

 نایخونه ساراا یرفت یواسه چ  یومد یسالم ودرددختر تو چرا خونه ن-

 بمونم اشتباه کردم ششیحال سارا بهم خورد گفتم پ مامان

 نداره مراقبش باش   بیچرا آخه نه ع یاله-

 خدافظ تا فردا  چشم

 شدن  یخب راض-

 فقط سرم شکسته آره  
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 آره  -

 خدا چقدر بدبختم من  یا

 نو ینگو ا-

 ی برولباستو عوض کن خون یسام

 ام یفداسرت تواستراحت کن تا منم ب-

 باشه

 دمیمنم خواب  اریرفتن سام بعد 

   دارشدمیاز خواب ب ه یگر یباصدا

 کنارم بود  سارا

 ی برات خوب رم یبم یفاطمه اله ی وا-

 م نکرد  یز یچ یچته خوب تصادف سارا

 باهراس اومدداخل اریزد که سام غیج

 شده  ی...چیچ-

 ن یبابا خواهرت خل فقط هم یچ چ یه یچ یه

 مُردم از ترس  یری زودرس بگ  ی ریسارا پ یاله-

 شم؟ یمرخص م یک  ی راست یسام خوبم

   گه یدو ساعت د-

   ی مرس  یسام باشه

 امی فدات استراحت کن تا من ب-

 چشممممممممممممممممممممم
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 واقعا ی خوب یفاط-

 بابا  آره

 بعد مرخص شدم   دوساعت

 خونه اشون  میرفت باسارا

 یتهت نظر من باش   د یفاطمه امشب با-

 کشه یمرگ من مامان و بابا منو م یسام

 مامان و بابات بامن باشه   ه ینکنمرگ چ ی فاطمه بااعصابم باز-

 کشه یمنو م  تونمینم آخه

 شماره بابا تو دارم   زنمیاالن من بهشون زنگ م-

 هانننننننننننننننننننننننننننننن

 دخترخوب اون شب تو پارک بابات شماره اشو  داد -

 باشه  آهان

 م یخب بزنگ  -

 بابا رو گرفت  شماره

 قربون شما فداتون بشم   نیهست یخوب  شیستا یالو سالم آقا-

 نیندازینم نی خواهرمو زم یشما رو  دونمیبا فاطمه باشه م  خواد یدلش م  ی لیاز مزاحمت سارا خ غرض

 مراقبش هستم به خدا دم یقول م  آره

 دستتون  ی گوش  چشم

 بابات پشت خط منتظر  ایب فاطمه

 گرفتم    یواز سام  یگوش 
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 ی سالم باباجونم خوب الو

 عسل بابا یالو سالم گل دختر خوب -

 یی بابا یمرس 

 سارا شیپ ی بمون  یدخترکم دوست دار-

   یل یآره خ  نیندار یه شما مشکلاگ خب

 پس خوش بگذره مراقب خودت باش خدافظ  -

  خدافظ 

   یدوست دختر چندتادار  نمی نه اول بزار بب تیگوش  نم یا یسام ایب

 فاطمههههههههههههههههههههههه-

 کردم  یبابا شوخ اِاِنترس 

 امشب حالش بد شه  هیسارا برو نذار امیفدات برو تواتاق سارا دراز بکش تا باداروهات ب-

 ی چشم داداش -

 ن یتموم کن  یلوس باز نیا نی اه حالم بهم خورد ول کن اه

 حق با-

 حق با فاطمه ست  -

 داش  ولیا

 قربونت  -

 ؟؟؟؟؟؟ یسام  ی ستیو بلد ن  یا گه ید  کلمه

 بگم   ی جان خب چ-

 نمودونم 
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 نیا زنه یه خوشگل حرف مجوون چ یا-

 بفهم**  گنیبه درخت م ن یا هیچ نیاِا

 ها  خورمتیجوجوم-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟   یتاحاال آدم خوار شد  ی ک از

 *** 

 ؟؟؟ یهان یاوک یستیتو آدمش** ن  ی**  ولآره

 ی گ یم یبفهم چ  کنمینه تو درست م-

 ی خودت نفهم

 یباشه عسل خانوم خودت خواست-

 دوست دخترت عسل به من نگو !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اوالاسم

 ییییییییییییییییییییییییییییچ-

 ی چی آرپ یچیپ چیپ

   ی وفتیوقت از زبون  ن  هی-

   رمیگ ینباش ازتو غرض م نگران

 درازه وهلل    یل یاون زبونت خ-

 جووووووووووووووووون  یا

 فرهمند  اریسام ی آقا حاج

 نننننننننننننننننننن منننننننننننننننننن-

 پ ن پ عمه ام -

 عمه ات مال خودت  -
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 ههههههههههههههههههههههههههه

 باو  نم یب م یبش دمیبه تو م  نمو یمن عمه نازن ی کرد فکر

 زنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یحرف م ی نجوریاُه اُه مگه دختر کوچولو هام ا-

 مثل تو سوسولن  همه

 یمنو حرص بد  ی خوایتو واقعا م-

 اوهوممممممممممممممم

 ده یخب مزه م ی ول  کنمیم  تتیکه اذ خوامیمن من معذرت م یسام

 قبول   آرهههههههههههههه

بود که منو جادو   یبرق خاص هیخوشگلش  یبشم تو عمق چشما رهی امو گرفت مجبور شدم تو چشماش خ رچونهیز باانگشتش

 بود *** چشم ازش بردارم اونم بالبخند خوشگلش زل زده  تونستم یکرد نم

بسته بود   دنمویروزا واسه همه مون خاطره شه من من بغض راه نفس کش ن یا یبعد رفتنش همه  د یتوسارارو آماده کن شا یسام

 گفتم یدمیبا د یبا ی ول

  گهیآزارت بدم وخودمم ناراحت بشم بعد رفتن سارا منو تو واسه همد  خوامیمن نم  مین یب یهمو نم گهیوتو بعدرفتن سارا د من

اخالقات همه همه منو   رتتیغ دونمیم  یشیم  تیتواذ امیتوکنار ب  یرفتارا  ی مثل سارا بابعض تونمیمن نم م یشیهام بهیمثل غر

که اگه خودمو    یخواهش ه یهرشب خودمو لعنت کنم سارا ازم خواهش کرد   خواد ینم م دل رمیوبگ  می تصم نیکه ا کنهیمصمم ترم

 اش چسبوندم  نهیمن من واقعا شرمنده ام سرما به س  رمیبپذ  نویا تونمیبکشمم نم

 کرد   سشیخ خت یر شیا روزه یف ی شرت آب ی روت اشکام

 داد یدستشو دور کمرم حلقه کرد و محکم منو به خودش فشار م اریسام

 

 

 اریسام           
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کمرش گذاشتم و  خودم بهش کمک کردم روتخت دراز بکشه دستمو پشت   ارهیب کیسارا روفرستادم براش آب پرتغال با ک   

نسبتا   یکه دستش خورد به دستم دستا   رهیوبگ   وانیآب ودادم دستش خواست ل وان یمسکن و ل  نهیکمکش کردم روتخت بش

 سردش دلمو لرزوند دستم وتو دستش گرفت وگفت 

  ت یاذ دهیخب مزه م یول  کنم یم تتی وگفت ببخش که اذجوابشودادم ** دبالبخند یکشیآخ ***دلم براش پرم ی سام یخوف

 کردنت 

اونم قبول کرد   کنمیم  تتیلبخند زدم وگفتم منم به روش خودم اذ می ش  یک یانقدر فشارش بدم که باهم  خواستیکه دلم م  آخ

همه   د یکوب ی ام م ه نیبهم نگاه کرد قلبم با تمام قوا به س  ی چونه اش گذاشتم مجبورش کردم تو چشمام  زل بزنه وقت ر یدستمو ز

  باختم یام گذاشت وآروم شروع به نوازش کرد داشتم خودمو م نهیروس  دوشویوسف  ل تپ ی دستا ختمیاحساسم و تو چشمام ر ی

  ی که باحرف خواستیآرامش وباتصاحب اون م نیکنترل کردن  **دست خودم نبود االنا بود بزارمش روتخت ** دلم به شدت هم

گفت که    شهیهم ی برا م یدور ش  ازهم  می خاطراتمون کناربزار یهمه   د یبست گفت بعدرفتن سارا ماهم با خیکه زد خون تو تنم 

لحظه بدون فاطمه برام اصال   ه ی مرم یمیحرفا من وم نیبا ا دونستیبخوابه نم یهرشب باناراحت تونه ینم  نهیمنو بب ی ناراحت تونهینم

ام گذاشت تمام بغضمو با حلقه کردن دستام دور کمرخوشگلش  نهیبغضمو بشکنم که سرشو روس  خواستینبود دلم م ی باور کردن

هم ازم جدا نشه با   ه یثان ه ی ی حت گهیکه د   میش  ی کیانقدر به خودم فشارش بدم که باهم  خواستمیخوردم دست خودم نبودم

 سمتمون  د ییسارادو رون یاومدن سارا فاطمه ازبغلم اومد ب

 ی لرز یتو چرا م  ونیچرا گر طمه ارفایشده سام ییچ-

 فاطمه بمون تابرگردم    ش یمن خوبم پ من

 باشه-

  یفکر نکنم که قرارنفسم همه  ن یاما به ا  رم یداد بزنم انقدر که بم خواستیدلم م یل یرفتم تو اتاقم خ کراستی رونیاومدم ب ازاتاق

 دوره   شمیاز پ میزندگ

من طاقت ندارم شب   ایخدا نمش یبب گهید یکیاگه با   ترکه یبه خنده هاش بسته ست دلم م م یکاروبامن نکن تموم زندگ نیا ایخدا

 فاطمه مال من   ای** خدا نم یبب تونم یمن نم نم یبب گه ید  یکیحجله اشوبا

 رش یوجود من ازم نگ   ینفس من همه  اون

آخرروکه عشقم نفسم همه   ی خواست برم خونه اون خونه لحظه ها ی شب بود دلم نم ۹ساعت   رونیسرعت ازخونه زدم ب به

قرمزم رفتم   س یوقفه با جنس  یحوزه قصدنداشت خاموش شه ب  چیگرفتن قلبم ه  شیآت شهیتموم م گه یماه د ه یگفت بعد   میزندگ

 کرد   یه بود وازدخترموردعالقه اش خواستگارکه اونجا کنار هم بودن وپسرجلوش زانوزد  یدختر وپسرجوون دن یبام  تهران باد
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اون دختر   یمن جا  یاون بودم و فاطمه   یبه اون پسرکردم کاش من جا ید یلحظه حسادت شد  ه یدست خودم باشه  نکه یا بدون

  خوامیبدون اون نم ی من زندگ ایخدا شمیاگه فاطمه نباشه من دربه در م  ایکنم خدا کاریتو دلم نبود آخ خدا چ  یغم گهیآخ که د

التماست   کنمیازت خواهش م ارم یبه دستش ب ی کنم چطور کاریآخ خدا بگوچ نه یا آرزوم نذارزنده باشم   می ستیاگه ما مال هم ن

خوشگلش   ی ملوسش لبا  یتو صورت گردوخوشگلش تواون چشما شهی تواسم فاطمه خالصه م   میتموم زندگ ر یاونو ازم نگ  کنمیم

 اااااااااااااااااااامن خداااااااااااااااااااااااااااااااااااا  یکمند من تموم زندگ سو یخدااون گ یوا

 یی یی یی یی یی یی یی یی ی وا سوزم یم  دارم

 رم ی میمن م ایهمه کسم خدا نفسممممممممممم

 زنگ خورد   میگوش 

 برده بابغض تماس وصل کردم   نمو یکه دلم و عقلمو د ینگاه کردم اسم خودش بود کس میحوصله به صفحه گوش  یب

 جانم

 خوشگلش روح وازتنم جدا کرد  یصدا

 انصاف  یب  شمینگرانن م یگ ینم یتوروخدا ازظهرتاحاال رفت یی کجا ی الو سام-

   کشه یداره منو به جنون م ن یخدا ا یوا

  یگ یبدون در نظر گرفتن من م م یرو که سارا خواست وهردوتامون قبول کرد یرابطه ا  یفاطمه توازم خواست ستمیخوب ن من

 مدت بهت عادت کردم  نیمن چقدر توا ی دونیتو که م م یتموم کن

  یلیکه منم به شما ها خ  یدون یندارم که ازت جدا شم م یمن اصرار ی خوایمن فقط به خاطر خودت گفتم اگه تو م یسام-

   شمیخودم داغون م  نمی تو نب تیراحتنا نکهیبه خاطر ا یوابسته شدم ول 

 م ی باهم حرف بزن د یدنبالت با  امیدلت بشه االن م ی فدا اریسام یاله

   یباشه فقط ساراچ-

 م یدعوت نایبره خونه عمو ا د یامشب با سارا

   شم یباشه پس االن آماده م-

 فقط مراقبت سرت باش    آره
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 چشمم  -

 خدافظ

 بهم کمک کن  ایخدا  نمیب یمن االن عشقم و م یو خاموش کردم خدا   یگوش  رهیواسه نفست بم اریسام یاله

   دمیرب رس  ه یراه افتادم وبعد  یوحشتناک باسرعت

 فاطمه          

 وبهش زنگ زدم   ارمینتونستم تاب ب گهیبود که د۹کجاست ساعت  یعنی ایخدا  دم یو ند   یسام گهیظهر د از

  نکهیکنم  با گفتن ا کاریحاال چ ایشده بودم خدا ی من عاشق سام یعن یمن من نه  یگفتنش عمق وجودم عشق شدخدا جانم

و ورفتم    دمیکه تنم بود پوش  یی دنبالم همون مانتو ادیقرارشدب نکهی شه منم موافقت کردم تا ا یمسئله جد   نیا ستین یراض

مات   یکردم وبه رژ کالباس  ی وتو موژه هام خال مل یر دمیسارا رو برداشتم خط چشم کلفت پشت چشمام کش ش یلوازم آرا نه یجلوآ

که    رونیبستم وازاتاق زدم ب یکنم شالمو لبنان  کاریباندوچ نیخب خوب شدم عطر سارا روبه اجبار زدم ا دمیبرداشتم وبه لبام مال

 دم یسارا رو شن غیج یصدا

   نییاز پله ها رفتم پا عیسر

 شده سارا یچ

 ی وا ی ا م یدعوت نایفاطمه امشب خونه عمو ا-   

   رونیب  رمی حاال من دارم م خب

 ستیتوحالت خوب ن   یر  یکجا م -

 دارم   قرار

 ییییییییییییییییییییییییییییییی چ-

 ی خب قرار دارم فعال با  مرض 

 ستاد یجلوم و ا د یدو

   کشتتیم اریفاطمه سام -
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 قدم زنان تا سر کوچه رفتم  رونیبهش زدم از خونه زدم ب لبخند 

 س ینفر ن هی  دمیپسراز پشت سرم صدام زد برگشتم د هی قدم برداشتم که   ده

 زهرا  افاطمهیچهارنفرست  پیاک  هی

 ام و نباختم   ه یروح

   شیفرما

 عسل نیریجون بخورم لباتو ش -

 بابا خفه 

 باشه   ایباماراه ب یخانوم-

 آخه  یباش  ی تو هههههههههههه توسگ  ک با

 ها خورمت ی جوجو م-

 مشنگ  رون ی ب زهیدل ورودت بر  زنمی م ی کنیادزرزرمیز

 بخورمت   گهینچ دلم م -

 ی عوض ی مگه خودت خواهر مادر ندار شرفیغلط کرده با جدوآبادت ب دلت

 بردم یداشتم خودم ازش بهره کامل وم  یناز نیبه جون تو اگه خواهر به ا-

 صفت تر  ی بگه پس از گربه ب نویخواهرش هم خونش ا ی آدم درباره  ی وقت ی ستیانسان ن تو

 سمتش ادیب  زنه یکه باغلوا به آدم چشمک م ستین  کلیه ی د ید نه یوتوآ کلتیخب آخه ه یخانوم-

 خودت رحم کن به من نیحس ای

 کشهی م خیپدرتون جلو چشماتون به چهار م ار یسر راهم کنار وگرنه سام داریبر گه ید   ینفهم

   گه ید  یخودت جنده اهاننننن  ه یک اریسام-

 گفت    یبه به من چ نیا نیا
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 دمیبه سمتش چرخ  ی کیعربده  با

 ناموس  یب ی گفت یییییییی چ-

 کشهیم نارو یا اریامام رضا سام ای

 به تو چه آخه -

 نگو  نیبه ا ن یقشی که خودت و خانواده ات ال ی زینفهم اون چ شرفیب-

 ی هست یآخه تو سگ ک -

 سگ جدوآبادت  -

 ی شیم ش یتو ک  ینگفت-

 من همه کارشه ام زنم -

 چشمام چهارتا شد   هانننننننننننننننننننننننن

 گفت   یچ اریسام

 شده   وونهید

 شدم ده یدنبالش کش دومنیاومد سمتم ودستمو محکم کش ینگفتم که سام یزیچ

 نشستم و اونم نشست   ی حرف چ یه یمن باز کرد ومن ب ی برا نیدرماش 

 لم غنج رفت  ناراحت نشدم د یچرا از حرف سام دونمینم

 ببوسش کنم  خوادیخدا دلم م یوا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  یخانوم گل از دست من ناراحت-

 نگفتم   یزیچ

 وگفت  د یصداش لرز که 

 حرف دباهاتیفاطمه من با-
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 بزنم

 امو بند  یی گذاشت آهنگ تنها ینینگفتم که آهنگ غمگ  یزیچ

 یی ایرو  ه یتو ییداره فردا ایدن  ی گذشته امروز ول  گهید  یینجایکه تو ا کنم یحس م ی کشتم ول  یداره م  ییتنها

   ایچشه خدا نیا وا

 ییی جا که بام تهران وا نیاِا

 شو خانوم   ادهیپ-

 نجایا باستیشدم چقدر ز  ادهیپ نیازماش  بااسترس 

 ی که از من متنفر نش ی قول بد  ی قول بد  کنمیازت خواهش م یبهت بگم ول ی زیچ ه ی خوام ی فاطمه م-

 وندارم  اریسام افهیق نیا دن یخدا منو بکش من طاقت د یوا

 ی ..گ..و بگو سامب

 زانو زد  جلوم

 فاطمه من من من من عاشق عاشق شدم-

  ش یاما اما کار دل چند وقت پ شهیسارا ازم دلخور م  دونمیعاشقشم م گه یکه د دمیوقته که فهم یلی زد خ ی نم گه ید ستاد یا قلبم

بهم بگه دوست دارم   یتو بغلش برم ه ی به هربهونه ا خوادیکنم دلم م شی رتیغ خوادیدلم م نکه یواسه ا  دمیاز دوستام پرس  یکیاز 

 اشتباه   د یشا گفتمیم ی زده بودم ول ییخودم حدسا نازیاز گفتن پر بل و اون جواب داد که عاشق شدم ق

 وگفت   نیکه ا رم یامشب قراره بم ایخدا ایدلم و باختم خدا دمیفهم اما

 نگاش کردم  بابغض

عاشقت شدم   دمتیکه د یاز همون روز   ره یمن من دلم گ  یعل ی به وال ی ول  ستمیمالحظه ن ی ب ستمیشرف ن یفاطمه من من ب -

 کرد شب و روزم شد فکر تو  ر یدلم گ

 عاشقتم  یییییییییییی خدا مرس  ی دستم و رو قلبم گذاشتم وا دم یشن یچ یچ

   نمی شب حجله اتو بب ارم یدووم ب تونم ی**من من نم  رهیتوروازم بگ   یکی نمیبب تونم ی من من نمفاطمه -
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 رم یمیخدا که م به

بگم که هر چه قدر   ی خدا چ یوا  یباش  یا گه یعاشق کس د ی فکر کن ی ا گهیکه تو به کس د  مردمی بهش بگم بگم داشتم م یچ

کنه من تو چه    یم  یزندگ  یتو چه سطح   یو اون از چه خانواده ا  م یاومد که من از چه خانواده ا ادمیدفعه   هی شکر کنم که 

   یسطح

به خونواده امو   یاحترام ی ب تونم یکه حال و روزش بد باشه نم نیبهتر ازا ی ول  رمی میم دونمیم شیزندگ   ی بهش بگم که بره پ بهتره

 ا یمرد دن ن یشبخت ترخو  ی که خوشبختش کن  خوامیفقط ازت م  ایتحمل کنم خدا

   م ینیما همو نب   گهیبهتره د ی سام تونمیمن نم من

 کرد  سیادامه بدم که منو تو بغلش انداخت اشکاش سرمو خ خواستم

 همون ساعت  گه یهمون د مردمیباعث شد آرزو کنم کاش م شیقرمز واشک  یچشما به

 از دور کمرم باز کردم دستاشو

   شهیخدافظ واسه هم یش  خوشبخت

  ه یعشقم برگشتم سمتش که *** واسه  دم یعطر تنش فهم  یاز پشت دور کمرم حلقه شد ازبو  ی دور شدم که دست ازش 

 **   نیبه خاطر هم  میخاطره عاشقانه داشته باش   ه یعاشقانه الزم   یخداحافظ

 رد  ک شتر یآروم گرفت خواستم دستاشو از کمرم باز کنم که فشار دستش و ب نکهیا بعد 

 بدون تو چرا آخه چرا  رم یمیمن م یکن یفاطمه چرا منو قبول نم-

 گذاشت روشونه امو وهق هق مردونه اش قلبمو سوزوند دستمو دور کمرش حلقه کردم   سرشو

به خونوادم باالتر از   ی من تحمل ندارم،کس  ی داشتم ول  یخونواده تو کجا خونواده من کجا درسته کم وکثر  م یتونیمنو تو نم یسام

 یش   تیتواذ  خوام ی بگه من نم گل

   میبش ی کیشد که احساس کردم االن که  ادیدستش رو کمرم به قدر ز فشار

 رون یب امیاز آغوشش ب  ستیخوایودلم نم  خوامیمن آغوشش و م ی ول

   ستیمهم ن یبه خدا که واسه ام پشهز ستیکه اصال مهم ن  نایفاطمه ا-

 نو یواسه خونواده ات مهم بفهم ا ی ول
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 ی ش  ت یتو اذ خوام ینم من

 رم یمیمن بدون تو م شم یم ت یمن بدون تو اذ-

 ی سام آخه

 رم یمیبه خدا که من بدون تو م یآخه چ -

 خواهرت نگاه کنم   یتو رو  ی من چطور یسام

 سارا که عاشق تو فاطمه -

 اون گفت من فقط به عنوان خواهرت کنارت باشم نه به عنوان همسرت  ی ول

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یبودن چ ی اگه همه اشون راض-

 ام  یبودن من من منم راض ی راض اگه

 خانوممممممم من عاشقتم به خدا -

 اش فشردم که کمرمو نوازش کرد  نه یبه س   سرمو

بدون تو بمونم   تونمیتابتم فاطمه من نم یه من چقدر دوست دارم چقدر ب فاطمه ک  یدون یعشقم نفسم تو نم یخانومممممم خوب-

 یکنار تو بمونم تو نفس من شد  شه یواسه هم خواد یمن دلم م

 شدم   رهیگفت سرمو باال گرفتم تو چشماش خ اریکه سام ییحرفا با

 ؟؟؟؟  ید یقول م ی کنارم بمون شهی وقته که عاشقت شدم قول بده هم ی لیمنم منم خ یسام

 د یامو بوس  ه گون

 مرگ بتونه مارو ازهم جدا کنه   فقط  دم یقول م-

 یاِسام

 جووووون خانومممممممم-

 لبو شد  ن یع صورتم
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 گفت  طنتیومحکم فشار داد وسرشو به گوشم چسبوند وبا ش   کمرم

 ار یجووووووون دلم رنگت چرا شد لبو فدات شه سام-

 کردم  اخم

 یی کنارم بمون آقا یفدام ش  خواد ینم خود یب

  د یبلند خند  اریاش پنهون کردم که سام نه یگر گرفتم وسرمو  تو س   شتریکلمه ب  نیگفتن آخر با

 ی گفت یبگو چ  گه یبار د هی جونم  یا-

 گه ینکن د تیاذ ییآقا اِ

 ار یگفتنت بشه سام یی آقا ی فدا یاله-

 نکنه خدا

 سارا بره  نکه یقبل از ا تیخواستگار امیفاطمه من م -

 ترسم یمن م  یول یمسا اِ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ی ترس واسه چ-

 بابام قبول نکنه   ترسمی م نکهیا واسه

 خانواده ات بامن -

 ی زاریمنو تنها نم  یعنی  یعنی  یگ یراست م 

 ره یتو رو ازمن بگ   چکسیزارم ه ی من نم-

 خانومممممممم

 و غم   یاز ناراحت سوزه یقلبم م ی به خدا اگه بفهمم ناراحت ی ش  تیتو اذ  خوادیمن دلم نم ی اگه اگه نشد چ یسام

 فکر نکن باشه خانومم؟؟؟  ی چ چیتو به ه دونمیم  ارینفس سام دونمیم -

   ییآقا باشه
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 خوش مزه بدم   ز یچ ه یبه خانومم  ییجا ه ی م یخب بر-

 گه یوقت د  هیباشه واسه   یسام ستین الزم

 حرف گوش کن عسلکم  گهیاِنشد د-

 چشممممم

 میشد   نیگرفت وسوار ماش  دستمو

 آهنگ شاد از امو بند گذشت  هی

انگار به تو شدم گرفتار تو   دمتینداشت تا عاشق شدم انگار تاتورود یعوض شد انگار واسه عشق معن ی همه چ گمیتوزند   یاومد  تو

   دمیهمه آدما دست کش ایجز تو ازدن دمیچشاتو د یوقت   میزندگ یاومد 

 برام بفرستش خوام ی آهنگ و م نیمن ا یسام یبه چه آهنگ خوشگل به

 چشم نفسم تو جون بخواه -

 خوام یازت نم یچ چیمن ه یقول بده کنارم بمون  تو

 دم یقول م-

 زنگ خورد   م یخودم بودم که گوش  ایدن  تو

 مامان بود  شماره

 جانم

 بکشم  غی مامان باعث شد منم ج غیج

 شده ما.ما.ن  ی..چی...چ

 فاطمه  میبدبخت شد -

 شده مادر من مرگ من بگو توروخدا یچ

 مارستانیب ایب-
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   ی واسه چ مارستانیب

 میشد  چاره یشده هلش داده  فاطمه بدبخت شدم ب ر یدرگ ییبابات با رضا-

 ییییییییییییییییییییییییی چ

  نیمارستانیکدوم ب  امیم االن

 ی نیامام خم-

 اومدم 

 ه ی گر ر یو قطع کردم وزدم ز  یگوش 

 شده   ی فاطمه چ-

 بابام   یسام

   میشد  بدبخت

 شده آخه  یچ-

   مارستاننیشده هلش  داده االن ب ر یدرگ ییبا رضا بابام

 مارستانیباشه کدوم ب غمبریپ ای-

 ی نیخم امام

 باشه تو آروم باش  -

 ی تر برو سام عی سر فقط 

 باشه؟؟؟ ینکن  تیخودت و اذ یقول بد  د یبا ی باشه خانومممم ول-

 توروخدا زود برو تا االن سکته نکردم  شم یم وونه یدارم د ستیحالم خوب ن یسام

 ی بغلت کنم سام شه یم  شهیم

 گوشم آروم گفت   کیتو بغلش وسرش و آورد نزد   د یمنو کش باحرفم
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 یفهم ی م شه یتموم م  می که زندگ یتو آروم نباش  رم یمیمن آروم نباشه من م ی برف د یسف -

 آروم باش باشه خوشگلم قربونت برم پس ی من  یتموم زندگ تو

 اتفاق وحشت ناک در انتظار من   هی مطمئنم  دهیبدم یدلم گواه  یول یسام باشه

 نترس باشه  چکسی تا من هستم از ه شششیه-

 باشه

   یخوب-

 بهترم

   میری پس االن م-

 شد  ادهیپ  ع یسر اریشدم سام اده یپ نیاز ماش  مید یربع رس  ه ی روشن کرد وحرکت کرد بعد  نیماش 

  غیج یصدا  میشد  مارستانیوارد ب د ید یکرد چشمام تار م ک ینزد شتری سمتم دستشو پشت کمرم گذاشت منو به خودش ب اومد 

   رم یمیدارم م  کردمی احساس م رفتیم یاهیکرد چشمام س   دنیبدنم شروع به لرز دم یشنیوالتماس مامان وم

 چرا انقدر دستت سرد   یلرز یشده خانومم چرا م ی فاطمه فاطمه چ-

 نمیب یجا رو نم چیه یسام ره یم  جیسرم گ ست یخوب ن حالم

 نجایا نیآروم باش بش-

 مامانم  شیکمکم کن برم پ  نه

 باشه-

اسمم و صدا زد من   هی و گر غ یمامان با ج ن یروسرم خراب شد افتادم روزم ا یحالش دن دنیمامان باد ش یرفتم پ اریکمک سام با

  اریکه احساس کردم گلوم پاره شد شروع کردم به زدن خودم سام یغ یج دمیکش  غی کنترلمو ازدست دادم ج  شد یقلبم فشرده م

 گرفت  کنارم نشست و منو تو بغلش  

 ستانمار یب مشیفرستی م می کنیبمبده برات کاراشو م اریسام یخانومم آروم باش نفسم همه کسم چرا تنت انقدر سرد اله-

 خودمون تو آروم باش توروخدا فاطمه به خاطر من آروم باش 
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   رمیمیدارم م هاالناس یا تونمینم

 یزنیبرمن عربده م یدسته گلم و  انداخت روتخت دار   یبابات زده بابا ی چته دختره عوض-

 کنم یم د یبگ  یهرکار  د یشما ببخش توروخدا

 دمی نم تیکامران رضا  ییرضا انیبده من پسر ک تیبدم هرکس رضا تیرضا ن یهه هه بش-

 آخه  چرا

 خودمون  مارستانیکنم به ب ی االن پدرتون و منتقل م د ینیبب-

 ره یانتظاز نم  نیازا شتر یدوست پسرت از تو خونواده ات ب نیا-

 برادر دوست من هستن لطف کردن اومدن   شونیا یگ یم یچ

 فرهمندم    اریبله من سام-

 آروم گفتم  اریسمت دکتر که به سام دم ییدو  اریمبا اومدن دکتر من وسا-

 کنم   یتورو نامزدم  معرف تونم ینم م یایدرن تیوضع  نیکه از ا ی تا زمان یسام

 وضعش چطوره؟   مینی بب می بر ایناراحت نشو ب زد ی وگرنه االن بابات منم م ی خانومم خوب کرد  دونم یم-

 دکتر وضعش چطوره؟   ی آقا -

 شدم  ی مرگ مغز شونیمتاسفم ا-

 م یفاطمه الزهرا بدبخت شد  ای  ن یرفت وافتادم زم جیشدم گ  ی کلمه مرگ مغز دنیشن با

   دمینفهم یچ چ یه گهید

 تو دستم چشپامو وا کردم   ی زی باحس سوزش چ نکهیتاا

 کنم یم کاریچ نجایمن ا من

 کنارم نشسته بود  اریسام

 آخه   یشد  ی خانومم چ-
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 مُرده آره  ییرضا یسام

   یییییییی ه-

 ییییییییی سام

 آره فاطمه  -

   دونمیکشن من م  یبابام و م  میکن  کاریحاال چ نیامام حس ای

 بشن  یبا پول بشه راض د یآروم شا ششششششششیه -

خفنه   یلیکشورا وضعشون خ  یکشورا همه    یاز تجار بزرگ دارو واردات صادرات دارو دارن تو همه   ی کیاونا خودشون  یسام

 ؟؟یفهم یبابام و بکشن م یسام خوامیمن نم  ستین یراه چیه

   فهمم یآره خانومم م-

 کنم اگه بخوام بابام و بکشن  کاریچ یسام

 وفته یاتفاق نم نینترس ا شششیه-

 ذارم خون بابام پامال شه   ینده من نم  د یبهش ام  یالک-

 آقا کامران   توروخدا

 ارین فت یاسم من وبه زبون کث-

 احترام خودتو نگه دار  ی هوو-

 تموم کن  یسام

 داره   م یهه هه نگاه چه طرف دار-

 د یکنم شما ببخش  کاریخان من چ کامران

 خودتو بکش -

 حاضر بودم واسه بابا همه کار بکنم  یکردم ول  هنگ
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 ی بد  تیرضا د یبا  ؟؟فقط یقبوله کجا وک  باشه

 ی ز پام بکشوا یصندل  د یفقط تو با  ندازمیجلو همه اتون طناب دارو گردنم م من

 موافقم -

 تو  ی گ یم یچ-

 وگرفتم  مم یتصم من

 ادیباشه فردا م  د یدارم کامباز اونم با گه یداداش د ه یالبته من  -

 بغض سر تکون دادم  با

 رفت  که 

 شونه هامو گرفت و با خشونت تکون داد ازیرفتنش سام بعد 

 تو   یگفت  یچ -

 کنم کار یندارم چ ی چاره ا یسام

 ی خودتو فدا کن یخوا یتو م-

 آره 

 نگام کردو رفت   فقط 

 ی فاطمه خوب-

 مامان فرناز کجاست ستم یخوب ن نه

 اد یداره م-

 باشه  آهان

 بود  ستاده یبود و کنار مامور ا نییکه سرم  پا  دمیکه بابا رو د رون ی سرم از اتاق زدم ب بعد 

 خت یاشکش سرخوردن ر  دنم یکنارش باد  رفتم
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 تار موت کم شه   هینذار  دمیشده بهت قول م یباباجونم چ ییلب  زدم  بابا بابغض

 فدات بشه بابات-

 ی نکنه فقط قول بده منتظر بمون خدا

 باشه-

 رفتم خونه  رون یزدم ب مارستانیکنارش گذاشتم واز ب از

 به بابا فکر کردم   تاصبح

 از جام بلند شدم  عیسر

  رون یو پوشبدم کردم ب   میحوصله بستن نداشتم شال و مانتو شلوار مشک  دم یبود همه آرو برس کش ختهیوبهم ر  رونیهمه ب موهام

 دم یرو شن ایکامل غ یکه ج مارستانیرفتم تو ب 

 سمتشون  دم ییدو

روش کار   یحساب  دادینشون م کلشیتر بود قدش وه  یکلیه اریپسر که از سام ه یمادرش کامران و ای جسد که دورش کامل دنیباد

 شده

 کمرنگ   ی قهوه ا یلباس گوشت غشو یت ش یسبز خوش رنگ بود صورت ش  یچشما  د یپوست سف ی مشک یموها

 بود  بایجذاب و ز یلیخ

 گه ید ه یک نیا

 دفعه کامران اومد سمتم شالمو محکم تو دستش گرفت  هی

 کثافت آشغال حرومزاده تخم سگ -

 کرد یخفه ام م داشت

 پدر  یب-

 دستشو از گردن باز کرد  ی کیکه  می کردیآدمو نفس م ی ها لحظه 

 هق ام بلند شد   هق
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 کرد یپر اشک نگاهم م یناراحت وبا چشما میناج

 اومد   فرناز

 شد آخه  ی فاطمه چ-

 بگم فرناز  یچ-

  اریسام رمیبم  خواستی دلم م  زدمیخودمو م  ا یکامل ی بهشت زهرا خاکش کردن من با تموم وجودم زجه زدم پابه پا م یرفت یگ  همه

 اومد کنارم 

 ی ریبم ی خوای بسه خانومم م-

 رم یکن بزار بم ولم 

   ی گ یم یچ-

 ☆اریکام☆                   

 دفعه کامران شالشو ه یکننده بود   رهیش خ ییبایز  دمیدختر فرشته د ه ی  امروز

 اش تنم ولرزوند  ی هق ا یرفتم کامران و ازش جدا کردم صدا کرد یداشت خفه اش م  گرفت

 کرد خودشو زد   هیگر ایکامل یپاخاک بابا پابه  سر

 من دورش بگردم   یاله

 به دلم نشسته   بیعج  تشیدختر معصوم  نیا ی که کامران کرد دختر قاتل بابام ول ی باکار  دمیفهم

 شکل برگزار شد   نیبابا به بهتر یخاکسپار

 خونه حواسم بود که اون دختر با مادر و خواهرش ودوتا پسر اومدن   میرفت

اشک   قه یاالن است که از کوره در برم  و  گهید  ادیخونم به جوش ب  شه یباعث م نیا چسبهیبه اون دختر م یل یشون خ یکی

 بچسبم

 کنم یرفتار و افکارواحساسات خودم تعجب م از

 تو عمرات نشستن  ل یفام همه



 پردردسر   یعاشق

244 
 

 کامران با خشم به سمت اون دختر خونواده اش حرکت کرد  که 

 گرفتم  جلوشو

 کامران  هیچ

 کنم   رونیحرومزاده ها رو از خونمون ب نیبرم ا  خوام ی برو کنار م اریکام-

 بفهم  نجان یکامران اونا االن واسه پدر ما ا  دمیاجازه نم بهت

 نجا یخودشون بابامون وگرفتن حاال اومدن ا-

 ی به حرفم گوش بد  د یساله ام بفهم که با ۲۷من پنج سال ازت بزرگترم  کامران

 خب

 ار یآخه کام-

 سر خاک بابا   زد یزار م یچطور  ید یند  شششیه

   یمثال تو لندن بزرگ شد  کنم یتعجب م ختی اشک ر ایکامل  یپا هم

   سمیپل ه یمن  ستم یمن که ن یتو پزشک متخصص مغز و اعصاب اریکام-

  چوقتیه  چوقت ی ه یبود ول ز یبابا واسه همه عز مشون یبرنجون د یمهمون ماان نبا نا یبفهم که ا یباش ول  ی خوایم  یهرچ باشه

 که تو خونش نشسته بر رفتار بشه بفهم  ی نداد با کس ادیبهمون 

   اریکام  یمنطق  یل یتو خ-

 ی د یآبروشون بره فهم ی کن  یکار  نمینب

 حله  -

 رفت سمت مهمونا   کمران

 رمز   کرده کل صورتش قرمز ق ه یبودم که تراول مجلس تا االن انقدر گر یدختر  ره یخ من

 پ نیا
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 گردنشو بشکنم  خوادیپسر رومخم ها دلم م  نیا

 تموم شد   بالخره

   ☆فاطمه☆                  

 د یترکیکرده بودم که سرم داشت م ه ی گر انقدر

 خودتو نفسم  یکُشت  گهیبسه د  یخانوم-

 یسام ست یخوب ن حالم

 آخه  ی نکن کور  شد  هیمن کنارتم فقط گر شششیه-

ازت بشنوم که منو   خوامیم ی ول  کنمیکارو م  نیبهش عمل کنم ا د یمن به اون قول دادم و با اریسام  ترکه یکنم دلم داره م کاریچ

 ی بخش یم

 فاطمه   یگ یم  یچ -

 اریسام کنم یم خواهش

 ی خودتو بکش یخوای نفسم به نفست بنده بعد تو م کنمیو خواهش م ی چ یچ-

با پسرش ازدواج کنه   زارنیدخترکه باباش اعدام شده م ه یم کنن خونواده ات حاضرن باونکنم بابام و اعدا  نکاریاگه ا ی هه سام هه

 و گرفتم  م یمن تصم

 ی داِلمصب فکر منو کرد -

 وگرفتم  می تصم  نیتورو کردم که ا فکر

 نه امکان نداره -

   ید ی خودتو عذاب م  ی دار  یادیز

 ومده ین ی اصال به من خوش  مویاوضاع زندگ نیترم دانشگاه من بب نیمهر اول  گهیماه د هی

 ی هر دومون وجهنم کن ایدن  ی خوایبگم آخه تو م  یچ- 

 ندارم  ی ا گه ید چاره
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سرم داشت  یواقع  ی نخورده بودم به معنا ی چ چیه شب یرفتم تواتاقم خودمو پرت کردم روتخت از د میخونه مستق  میرفت

 آب همه آرو خوردم  وان یکلدستکاپ وبرداشتم از هر کدوم دوتا برداشتم وبابچه ل نوفن یکشو کمدم قرص ژلفن آستام  دازیترکیم

 دمیوخواب  د یکم خواب امونمو بر  کم

     ☆  اریسام  ☆               

  م یخور یبه هم نمکرد گفت پا ه یحکم نفس داره برام گفتم و اون اون گر نکهیو بهش گفتم از احساسم بهش گفتم ا ی چ همه

  ینظر ناراحت جوابس راض ه یخوشحال از  ستیطرفه ن هی که جسم   دم یطرف فهم هی ممکن واسه من بود از  زی چ نیبدتر نیوا

 اومده  شیپ ی مشکل ه ی دمیزنگ خورد و فهم  می دنج اما گوش  ن رستورا ه یببرمش  خواستمیم نیتو ماش   میکردم رفت 

   هوش ی که با حرف دکتر فاطمه ب مارستانیب  میرفت ع یشده بود و اون و هل داده بود سر ریاز رفقاش درگ یک یفاطمه با  یبابا

 شده بود طرف یشدآره مرگ مغز 

ندم بهش فاطمه التماس کرد که با   یدواریدفعه پسر همون خانواده گفت ام  هی شد خواستم آرومش کنم که  ی نجوریچرا ا ایخدا

 مردک حرومزاده   ستیانسان به وهلل که ن نیتمام گفت خودش وبکشه ا  یرحم یب

به   ی باباش مجازات شه آره اون اون همه چ ی منو امضا کرد قبول کرد که جا ی قبول کرد و انگار حکم اعدام همه آرزوها فاطمه

کنه اما   یبه خاطر همونا خودشو قربان  د یبا هاش انقدر بد رفتار کردن چرا با خانواده که  نیا ایپا گذاشت خدا ریخاطر پدرش ز

 گفت دوسش داره  شد یتنها فرد خونواده اش که م  کردیم ایاومد دوست داشت وبهش مح قعااز حق گذشت پدر فاطمه وا د ینبا

من    هیچه سرنوشت شوم نیا ایشتم خداگ   ابونیتاصبح توخ رون ی زدم ب مارستانیاز ب نمشیاالن بب  تونم ینه نم رم یمیمن م ایخدا

 نمش یبب د یفردا با نیآره هم شیخواستگار م یوگفتم ورفت ان یجر نایبه مامان ا د یفکر کنم شا  د یدارم با

 خانومم من والسالم      اون

تنم کردم   یوبه کت اسپورت مشک یبا شلوار کتان مشک یمشک شرتی ت ه یگرفتم و  ی ا قه ی دوش ده د ه یرفتم خونه  عیسر صبح

   مارستانیرفتم ب م یمشک ی مازرات نیوبا ماش 

   د یبار یفاطمه آرو نگاه ازچشماش خون م  ی نکنه همون داداش کامران آره وا گهید  هی ک ن یخدا ا یوا

 اشکات  ی فدا اریسام یاله

فاطمه آرو نگاه    یجور  ه یپسر  نیاز صبح تا حاال ا ییرضا  یاز دخترا گه ید ی کیکه فکر کردم واقعا   کردیم  هی خاک چنان گر سر

 که دلم مبخواد جفت پا بزن تو دهنش پسره عنتر   کنهیم
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 چسبوندم یبه فاطمه م شتریخودمو ب منم

 کنم  ینیمجلس تموم شد فاطمه با مادر و خواهرش رفت و منم رفتم خونه که مقدمه چ   بالخره

 بعد   کنم یاستراحت م کمی

 زنگ خورد   م یکه گوش  شد یچشمام گرم م داشت دم یدراز کش روتخت 

 الو

 غ یج-

 شده فرناز  یچ

 اریآقا سام   میسالم بدبخت شد  -

 شده  یچ گمیم

 فاطمه فاطمه -

 ؟ یچ فاطمه

 کرده    یقرص خورده خودکش-

 سس یییییییییییییچ

 م ی کن کاریتوروخدا حاال ما چ-

 بدو   ر یوبگ  نبضش

 زنه ینبضش کند م-

 پنج تن  ای

 ام یاالن م د یلباساش و تنش کن عیسر

 باشه  -
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چشمک   دمیسف  ی نیقفلشو زدم المبورگ یوقت  نیکدوم ماش  چیسوئ دونستمینم رونیقطع کردم به سرعت نور ازخونه زدم ب  ویگوش 

 دم یندادم وباالخره رس  تیاهم یبود تصادف کنم ول  کیسوار شدن به سرعت باد حرکت کردم  چند بار نزد لیر ی رو

 رو زدم  زنگ خونه عیسر

 باز شد  در

 ری فاطمه ارو ازم نگ  ایخدا سهیباعث شد قلبم وا  ه یو گر غیج  یتوواحدشون که صدا  رفتم

اتاقش   د یسف ش یآرا  زیکمد وم  یاقوتینفره بنفش  ه یتخت  ی اقوتیبنفش  ی ها یوار یباکاغذ د ی اقوتیاتاق بنفش  ه یتو اتاقش   رفتم

  م یپنج تن من توچه بگر ایدختر پس عاشق عروسکم که بوده  نینوزاد دخترونه بود چقدر عروسک داشت ا ی پراز عروسک ها

 ت یوضع نیتوا

 کنار  د یبر

راه   ع یوسر نیعقب ماش  ی گذاشتمش روصنل رون ی بغلش کردم کارخونه زدم ب عی سر زدی سمتش نبضش گرفتم کند م دم ییدو عیسر

 خونشون   کی نزد مارستانیافتادم رفتم ب

 دکتر پرستار  نومخا

 چه خبره آقا -

 پرستار خانوم

 شده  یبله چ -

 کرده  ی خودکش

 خب   لیخ-

 روتخت وبردم معدشو شستشو کردن  گذاشتمش

 گذشت رفتم تو اتاقش  ر یبه خ خداروشکر

 فاطمه هاننننن یبود که کرد  یچه کار نیا

 بودم که کنترل صدامو نداشتم ی عصب انقدر
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   ی به خدا سام-

 گفتنش دلم براش  یباسام

 رفت  غنج

 نیمنم چندتا قرص خوردم که زود تر خوب شم هم کرد ینکردم سرم درد م یبه خدا که خودکش-

 من  ی کوچولو  وونهید

 ی خوریتو چند ازقرص باهم م یمگه عقل ندار   یخب ول لیخ

 د یببخش-

 مارستانیکمپوت گرفتم ورفتم تو ب ک یوک  وهیرفتم سوپرمارکت آب م رون یاتاق زدم ب  ارازیفدات شه سام یاله

 داخل   رفتم

 یسام ی اومد -

 اومدم  آره

 باز کردم  گرفتم سمت دهنش الس یکمپوت گ  هی کنارش   رفتم

 بخور 

 تونم ینم-

 آره  یخودتو بکش یخوایم ی چ یعنی

   کترینزد یا یب شه یم  ادیخوابم م یسام-

 ام  نه یکه دستشو گذاشت رو دستم سرشو چسبوند به س  کتر ینزد رفتم

 ی دوست دارم سام ی لیخ یلیخ-

 ام فشردم  نه یگفت سرشو به س   یچ نیا ن یخدا ا یوا

 شتر یب من
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 ربع بعد نفساش منظم شد  هی

 کمپوت ونخورد   آخر

 ن توآغوشم  خودمو نگه داشتم که پامو دراز تر نکنم وگرنه اال یلیخ رون یگذاشتم روتخت ازاتاق زدم ب سرشو

   م یما شده بود باهم

 ره یبا بابا حرف بزنم داره از دستم م د ی طاقت ندارم با گه یخدا د یه

 نکنن اونا هم قبول کردن    تش یو به مامان و خواهرش گفتم گفتم که اذ  یدو ساعت مرخصش کردن همه چ بعد 

 ی لیبد بود خ ی لیخونه حالم خ رفتم

 تونمینم گهیشب صبر کردم د تا

 باهات حرف بزنم     یوقت دار سارا

 چته  نمیبب ایآره ب-

 روتختش   نشستم

 من من عاشق شدم  سارا

 هست اون بدبخت   ی دروغ حاال ک یچ-

 ی سارا گوش کن تا از فاطمه خبر ندار 

نگرانشم  یشده توروخداسام یاومده چ شیچطور نکنه واسه اش مشکل پ ده یجواب نم زنم یزنگ م م ینه چند روزه به گوش -

  زنم یم  لیمیا زنمیزنگ م ی بهش زنگ زد باهم قرار گذاشتن رفت بعد اون هرچ ی کیفاطمه سرش کامل خوب نشده بود اون شب 

 شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   یچ  دهیجواب نم دمیم امیپ

که تو    میریجشن بگ  م یرفت ی م  میو گفتم داشت ی شب با من قرار داشت سارا من عاشق فاطمه شدم بهش همون شب همه چ اون

شده بود امروز خامش بود   ی ظرف مرگ مغز مارستانیب م یشده بود رفت ر یاز رفقاش درگ یکیزنگ خورد باباش با  شیگوش  نیماش 

 نبود عاشقش شدم  دم دست خو ی ول  ینکردم ول یکار درست  دونمیسارا م

 ی گ یم  یجد  یسام-
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 آره 

 یکن  یعروس  ی آرزوم بود تو با فاط شه یمن هم هی که عال نیا-

 ن یبد  تیکنم که رضا  کاریفقط قصاص فاطمه به پسر طرف گفت چ گنیم دمینم  تیخونواده ظرف رضا اسار

 یخودتو بکش گهیناموس م  یب پسره

 ییییییییییی چ-

 راحت شه  المیبخونن خ نشون یب ت یمحرم غه یص ه ی بگم، فعال  نایامشب به بابا ا خوامیم سارا

 باشه من کنارتم  ه یآره فکر خوب-

   میبر

من از نگاهش    یبا متانت بود ول  ی لیپسر بود برعکس داداشش بود خ ی کیاون  ش یشام فکرم پ زیسر م رونیب م یاز اتاق زد باسارا

 ترسوند   یمنو م   نیا نیا کرد یبه فاطمه نگاه م ی تو چشماش بود وقت ی برق خاص هی  ومد یخوشم نم

 می شام همه کنار هم نشست بعد 

 اباب مامان

 بهتون بگم  ی زیچ ه ی خوام یم

 بگو پسرم با ما راحت باش -

 من من  بابا

 عاشق شده اریسام ییبابا-

 توروحت سارا  یا

 زد  یبهم نگاه کردو لبخند مهزبون بابا

 هست؟؟؟  یخب اون دختر که قراره تاج سر ما شه ک-

 فاطمه
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 جان   اریسام یگ یراست م-

 مامان  آره

   شید یآقا خودت که د  ه یات عال قهیسل نیآفر  ی ول-

 شد  رهیتا از ابروش انداخت باال بهم خ هی بابا

 ؟؟ یکردیتو مشهد اون کارا رو م نیپس به خاطر هم-

 آره 

مهم خود خونواده اشن که   ستین ی که اصال موضوع قابل بحث می فرق دار کم ی ی از نظر مال یخب پدر مادرش هم که خونواده خوب-

 بخواد  یتا خدا چ  می گپ بزن  زارنی قرار م هی ندارم  ی خوبن من مشکل یلیخ

 وجود داره  ی مسئله ا  هی بابا  تشیواقع

 ؟ یچ-

 شده امروز دفنش کردن  یشده ظرف وبه داده و اونم مرگ مغز ر یدرگ ی کیپدرش با  اش یواقع

 د یکش ی خفه ا غیمامانوج

 که باباش بازداشتگاه   االنم

خونواده وصلت   نیاگه تو با ا د یریسرتون و باال بگ  نیکردم که شما بتون   ی زندگ ی همه سال طور نیپسرم من ا اریسام نطوریکه ا-

  گه یتو د یگ ی بعدشم تو درست م  یکارو با خودت خونواده ات بکن  نیاجازه بدم ا تونمیمن نم  شهیمن پنبه م ی همه رشته ها یکن

   یکه تو در نظردار   یوقت زن گرفتنت البته نه اون کس

 جز فاطمه ازدواج کنم  یبا کس تونمیبابا من نم گهیمی بابا چ یوا

  یمتوجه ی بتون د یبا ی عنی ی تونیم-

   ستم یمتوجه ن نه

 بحثو  ن یتموم کن ا اریسام-

 جام بلند شدم ورفتم تواتاقم از
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 آخر راه منو فاطمه ست نیا یعنی ایخدا

 ندارم   ویکی  نیمن طاقت ا نه

 من  ی همه هست اون

 دم یوخواب دمیحال نداشتم لباسامو عوض کردم و رو تخت دراز کش ی حرف رفتم تو اتاقم گرسنه بودم ول بدون

 ☆ اریسام☆                

 کنم   کاریچ ایخدا

  اریسام اریسام-

 سارا هیچ

   میبدبخت شد -

 چرا؟

 یو مامان زنگ زده واسه خواستگار  شناسهیدختر خوب م  هی بابا به مامان گفته -

 یییییی چ

 ی زنیچرا عربده م-

 ن یکارو کرد ن یا یچه حق به

 خوام ی فاطمه ارو  م من

 ی داداش -

 کنم  کاریچ سارا

 بدبخت شدم ایخدا

 بابا منو احضار کرد  شب

 بله 
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 پس خواهش منو رد نکن  کنهیفرق م ن یا ینکردم ول  لیبهت تحم ی زیچ چوقت یه اریسام-

 ام  گه ید  یکیبابا من عاشق  یوا

 ی کنیفراموشش م دونم یم-

 آخه 

 خواهش کردم -

 دهنمو  بست  باحرفش

 تن کردم    د یسف رهن یبا پ یبعد پنجشنبه به اجبار آماده مراسم شدم رفتم کت شلوار مشک دوروز

 یعروس اجبار  ی خونه  میرفت

 خدا   ی بابا وا ق یدختر که الهه ست دختر رف نیا نیا

 د ی بفرمائ نیسالم خوش اومد -

 ممنون  سالم

   مینشست

 سارا

 جونم  -

 ی فاطمه خبر ندار از

 ده ینه جواب نم-

 نفسرمو بزنم  د یق  د یمن با یعنی ایخدا

 بزن صحبت کنن  د یخب اگه اجازه بد -

 بله حتما  -

 اجبار رفتم تو اتاقش  به
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 الهه من من   نیبب

 دونم یم  ی دوست  دار و یک م دونیم-

 **  دمیباراونو بوس  ه یکه من   یدونیم

 واسه ام مهم نه گذشته  ندهیحاال آ ستیمهم ن ی نه ول-

 مثبت  تیحکا یعنی

 آره  -

 بود به سرم اومد   یچه لباس آسمون نیا ایخدا

 که بابا گفت رون یب  میاتاق زد از

 الهه سرشو با لبخند تکون داد  می کن  نیریخب دهنمون و ش -

 به ناچتر لبخند زدم   منم

 کردم ماتمکده  یمهراب و دانلود کردم وپل یخونه رفتم تو اتاقم ورو قفل کردم آهنگها میرفت  یچرت وپرت باز  ی از کل بعد 

 شد  ریواسه خودمو فاطمه سراز واشکام

 ی داداش -

 از سرم بردار سارا دست

 اد یه به روز فاطمه مچ یمن حالم بدتر از تو فکر کرد -

 خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا یوا  یعن ی کنهیم  هی خدا فاطمه من گر یوا

 ☆ فاطمه ☆

حموم کنم رفتم حموم سرم بازم درد   د یبوده منم رفتم تو اتاقم با  یگفت که ماجرا چ  یخونه سام م یمرخص شدم رفت  نکهیا بعد 

   کنهیم

زودتر وارد   ی اگه اون داداششم راض نمیبعد برم بب میصبر کن  ییتا چهلم رضا د یبا دم یحموم رفتم تو اتاقم ورو تخت دراز کش بعد 

 ستینه اصال مهم ن  ایتموم کنم برام زنده بودن 
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   دم ینجاتت م باباجونم

دم  درآوردم و وصل کردم به لپ تابم  کم یکه رفتم پشت در ودراتاقم و قفل کردم فلشمو واز کشو  یگرفته بود به حد   یلیخ دلم 

 بود  دهیکرد هق هق ام امونمو بر س یکردم و باهاش خوندم اشکام صورتمو خ  ی مهراب وپل  یو آهنگ اعدام

 ساعت بعد اذون گفته شد ومن وضو گرفتم ورفتم سرسجاده   هی

اصال خوش نبودم تازه عاشق شده بودم که   ا یآخه من تو دن ایتو ازم خوب استقبال کن شیپ ام یکنم قراره ب کاریجونم حاال چ خدا

 باش وکمکم کن که بتونم نجاتش بدم  م ییشد خدا جونم خودت مرلقب بابا ی نطوریا

که دور   یقواره بزرگ مشک ی گرفتم روسر ی ا قه ی دوش ده د ه یکردم صبح  ه ینماز تا خودصبح آهنگ مهراب گوش دادم وگر بعد 

  دمیتن کردم موهامو برس کش یسرب طرح کتو که تا رونم بود با شلکار کتون  مشک نیزرد داشت و اتو کردم مانتو آست هیحاش 

 رون یوسرم کردم کف دستمو برداشتم واازاتاق زدم ب  یو روسر گذاشتمحوصله جمع کردنشون ونداشتم همه آرو آزاد  

   سالم

 کجا  یسالم خوب -

   امیم  زنمی دور م  هی  میمر

 برو باشه -

 خدافظ

   رون یخونه زدم ب از

   نایا ییکنم کجا برم آهان اول زدم خونه رضا کار یخرا حال چ یا

 م ی حرف بزن ادیکامران و داشته باشم که هماهنگ کنم باداداشش ب دشمارهیاول با نه

   ارمیاز کجا ب شماره

   دمیفهم آهان

 خونه اشون  زنمیم زنگ

 زنگ به فرناز بزنم  ه ی بزار



 پردردسر   یعاشق

257 
 

 رم یفرناز وبگ  شماره

 بله -

 بده  یی شماره خونه رضا فرناز

 س یبنو-

۸۸....... 

 فعال  خب

 عمارت وگرفتم  شماره

 بله -

 ییمنزل رضا  د یسالم ببخش الو

 نجاستیبله هم-

 د یآقا کامران و صدا کن شه یم د یببخش

 کنم یاالن صداشون م-

 د یچیپ ی گوش خراشش وتو گوش  ی صدا قهیدود بعد 

 بله  -

 آقا کامران   سالم

 ی خوای م ی چ هیچ-

 افتاد  رمنیگ  هیچه شمر نیآخه ا رمیبم شاهللیا

شماره همراه به   هی اگه بشه  د یببخش میخودتون وداداستان درباره اون موضوع صحبت کن د یمزاحمتون شدم بگم قرار بزار د یببخش

   نیهر جور راحتکه مزاحم خونه کشم البته باز  د یمن بد 

 ........ 091251۷  سیبنو-
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 طرف شمشک نیکافه مع ۵ساعت  امروز

 خدافظ  باشه

 رم یبم یز ی چ یزهر  هی با د یبخرم من طاقت دار زده شدم ندارم با ل یوسا د یقطع کردم با  ویگوش 

 داروخانه   رفتم

 خواستم یپر موش مرگ موش م ی میخانوم خونه امون قد  د یببخش سالم

 ارم یسالم االن براتون م -

 بسته متوسط آورد  هی

 د یبفرمائ-

 شد  چقدر

 تومن ۲۰۰۰۰-

 د یبفرمائ

   نیازا نم یخب ا فم یآرو گرفتم وانداختن تو ک بسته

 اریکادو واسه سام هی فقط  یچ  چیه رم یبگ  د یبا ی چ گهید

 دم یساعت خوشگل براش خر ه ی  یساعت فروش  ه ی  رفتم

   وفتم یبخورم راه ب یز یچ ه یبود خب ۲:۳۰برم خونه به ساعتم نگاه کردم ساعت  نیازا نمیا خب

   یچیساندو ه ی  رفتم

 مخلوط با نوشابه   تزا یبه پ سالم

 سالم چشم -

   ی روصندل نشستم

 فکرکردم  م یبستم وبه زندگ چشمامو
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 شه یمن حالت خوب م  شیپ ایعروسک ب یدختررو چرا انقدر ناراحت نیاِا-

 قوز  یشد قوز  باال نمی اعصاب دارم ا ی لیمن خ ایروبروم چهارتا پسر جلف نشستن خدا زی م هی  دم یه دباز کردم ک چشمامو

   دن یزدم به نشن خودمو 

 آخه یجوجو چه قدر تو خوردن -

 رون یب زدم یچیغذا شدم رفتم حساب کردم واز ساندو ال یخیآماده نبود ب غذا

   یدنج  ی گرفتم ورفتم سرقرار چه جا نیماش  ه یسه  ساعت

 تو کافه رفتم داخل   نم یشیساعت م م ین نیخب ا۴:۳۰ ساعت

 دور بود نشستم  ه یاز بق ی لیکه خ  زیم  هی

    ☆کامران☆                 

 ییجا م یبر د یآماده شو با اریکام

 کجا  -

 حرف بزنه منم گفتم بره کافه  خوادیدختر زنگ زد گفت م نیا

 ی چه حرف  یواسه چ -

 منم گفتم بامرگ خودش  میگذری از باباش م  ی به من گفت چطور مارستانیتو ب اونروز 

 ییییییییییییییییییییییییییییی چ-

 م یبپوش بر  ی که شنفت همون

 به قرآن که نه  ی خودشو بکشه آخه تو عقل دار یبه دختر مردم گفت  یکرد   خودیکامران تو ب-

 گه یم  یچ می نیبب م یبپوش بر ی نظر بد  د یحرف نزن گفتم توام با  بپوش 

 ییی ه-

 خوبه  یمشک  ی آهان مازرات م یبر نیعمارت با کدوم ماش  اط یتو ح  رفتم
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 ربع اومد    هی بعد 

   میبر-

 کافه  م یورفت میشد  نیماش  سوار

 نشسته بود  ز یم ن یتو گوشه  تر میوارد کافه شد  ی وقت

 سمتش  میرفت

    ☆مه فاط☆                 

 بابغض لب زدم  نییاز جام بلند شدم وسرمو انداختم پا عی اومدن هردوتاشون  سر یر یرب تاخ  هی بعد 

 سالم

 سالم  -

 دمیجفت چشم سبز د  هی بود آروم سرمو آوردم باال که  ی ک نیا

 دمی ترسناک کمران وشن یانداختم که صدا نییسرم پا دوباره 

 ی عالفمون کرد ی گ یم ی چ هیچ-

 تا نظر برادرتون وبدونم    نجایا نیایجوابشو دادم گفتم ب  یآروم  یباصدا ی قلبم سوخت ول باحرفش

 بتمرگ  -

 بابغض سرتکون دادم و نشستم  هی گر ر یتحمل کرده بودم که مردم ز ی لیوهلل که خ  به

 من   ی اون چشم سبزم نشست روبرو و

   ایکنم دلو زدم به در کاریچ ایخدا

 مزاحم شدم  د یبابام مطرح کرده بود ی آزاد  یدرباره   مارستانیکه تو ب ی قرار ی درباره   اومدم

 من سر حرفم هستم -

 ی کجا وک خب
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 کا-

 ر یزبون به دهن بگ  مران

 دونمیدختر من اسمتم نم نیبب

 فاطمه

    سنینوی دختر نم  یگناه پدر وبه پا ن یخانوم بب یخب فاط-

   زیروگونه ام وبعد رو م  د ی قطره اشکم چک  نیباحرفم اول  نید ینم  تیرضا یعنی پس

 نکن   هی گر-

 د یریکنم فقط بابام و نگ   یم  د یبگ  یهرکار توروخدا

 ؟؟؟ یهر کار -

 ی آره هرکار آره

 خونه ما یایبا خونواده ات م  زنمی بعد چهلم بهت زنگ م-

 ی چ واسه

 تا اون موقع آروم باش  ی فهم یاونجا م -

 ممنونم  چشم

 ایتو هم باما ب  میما بر  گه یخب د-

 ممنون  نه

 ا یحرف نباشه ب-

 چشم باشه

 شدم و منو رسوندن خونه  نیاجبار سوار ماش  به

 ☆ اریسام☆
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   م یمراسم عقد بود یکه دنبال کارا   شد یهفته م هی

 ماه عقدمون بود  آخر

 نم یمنو بکش نذار اون روز و بب ایخدا

 

 ☆ فاطمه☆

 شده   ی چ یعن ی ایبهم زنگ نزده خدا اریهفته ست که سام هی

 ییچهلم رضا  گهیو دارم دو د  اریسام فقط 

 بزنم نایزنگ خونه سارا ا ه ی بزار

 خونه آرو گرفتم   شماره

 بله -

 خان خونه ست اریسام سالم

 ی سالم فاطمه جان خوب -

  نی شما چطور هی خاله رق یمرس 

 دعوتت نکرده  شه یداره دوماد م  اریمنم خوبم سام-

 ی چطور یک  شه یداماد م  داره

 ارم یهفته بعد چهارشنبه خودم واسه ات کارت م یرفتن خواستگار شیدوهفته پ-

 کنم  زشون یسوپرا خوامیم ی نگو که بامن تماس داشت ی زیچ ی خواهش به کس هی فقط  آر یآره برام حتما ب  آره

 گردم یبرم یزود  نیبه ا دوننیرفته بودم مسافرت نم آخه

 باشه ازدست شما جوونا  -

 نیکن یم محبت
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 فظخدا داینگ 

 اومده   م یسرزندگ ی چه بالئ ایخدا

 روشونه صورتم شد  اشکام

 تو اتاقم    رفتم

 کردم   ی قرمز مهراب وپل آهنگ

 اون به من قول داد  یتنهام گذاشت ول  یعنی ایخدا

 چرا من ایخدا امیازته دلم واسه بدبخت غ یج دم یکش غی دفهه ج  هی  د یچک یم اشکام

 ☆ اریسام☆

 پدرم و درآوردن   شگاهیشب عقدمنو الهه ست توآرا امشب

 رفتم دنبال عروسم   بالخره

 سالم

 ی سام یسالم خوب -

   یبهم نگو سام  چوقت ی خوبم فقط الهه ه آره

 ی تو بخوا  یباشه هرچ-

 گرفت  ی م یگ یباهر عکس قلبم درد عم هی آتل  میقرمزم و براش باز کردم ورفت   یدرآئود 

 دم در باغ  نید یرس   بالخره

 ☆ فاطمه☆

چشمام  ی پا نهینفسم رفتم جلو آ  یامروز شب دوماد  کننیکه استراحت نم ییهفته ست که مرور خاطراتمون شده کارم واشکا هی

  م یدوش ن ه ی ع یبرم جشن سر د یاز کردم دردم گله  کنم با ایروز انداخته خدا نیغم بابا منو به ا کردمیگور افتاده بود همه فکر م

 چرا فقط بگو چرا من ایادوش هق زدم خد   ریساعت گرفتم ز 
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بلند ساده ساده خوبه شالمو   یمانتو مشک نیبپوشم آهان ا یبستم خب چ س یرفتم تو اتاقم موهامو خ  رونیتموم اومدم ب از

 سرکردم 

 رون یزدم ب اتاق

 شب۹کجا ساعت-

 جشن اجازه هست رمی مامان م-

 شکل نیباا-

 برم  کنم یلباس عوض م اونجا

 برو  -

 خدافظ

 باغ بود   ه ی استپ گرفتم آدرس  ه یعقد تو دستم بود  کارت

 دم یساعت رس  مین بعد 

 د یو د ی همه چ شد یگوشه که خوب م ه ی  رفتم

 عروس دوماد اومد  نیلحظه ماش  همون

 دکلته تنش بود   یا  رهیلباس ش  ه یدروبرا ببوسش وا کرد دستشو گرفت عروس  اریسام

 رفتن تو باغ   زدمی کرده بود دست م  سیکه صورتم و خ  ییمنم با آشنا  زدنی راه افتاد همه دست م اشکام

 دستت اومد عشقم متاهل شد مبارکه    غی ج یساعت صدا مین بعد 

 شدم  نیتحمل اونجا بودن وندارم دوباره سوار ماش   گهید

 برو بام تهران  آقا

 تو  ید ینم ی شده آبج یچ-

   نه
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 عشقت  بود -

.......... 

 که بهم قول داد کنارم بمونه  یی گفت عاشقم همون جا اریکه سام ییاشو حساب کردم ورفتم همون جا هی رسوند بام تهران کرا نوم

 ی زندگ ن یکردم زار زدم واسه ا ه ی زدم ازته دل گر زانو

 تموم شد  ی همه چ گهیدوشب اونجا بودم بلند شدم د تا

 رفتم سمتش  ستادهیهمونجا و ا نیماش   دمید  برگشتم

 د یچرا نرفت آقا

 بال برسونمت  ایب ی حالت خوب نبود آبج-

 یمرس 

 شدم منو رسوند خونه رفتم توخونه  سوار

 فاطمه  ی کجا بود-

   یعروس 

 ی ک  یعروس -

 اریسام

 اِمبارکه خوش گذشت-

 بود  ی عال آره

 خداروشکر برو بخواب  -

 ر یبخ شب

 ☆ اریسام☆

 م یداخل عاقد خطبه آرو وخوندهردو بله آرو داد  می الهه باز کردم همه دست زدم رفت یباغ در برا مید یرس 
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 کردن   یکوب یهمه پا وبعد 

 مرگ آرزو هام جشن گرفتم من

 اونا ازدواجمو  و

 شده  ی خانوم چ ه یرق

 ومدن یآقا فاطمه خانوم ن -

 مگه خبر داره  نجایفاطمه ا ییییییی ک

 کنه  زتونیسوپرا خواد ی آره گفت م-

 خدا ی وا  یوا

 دمش یند  نه

 من طاقت اشکات وندارم   یدون یم ی که نکرد هی فاطمه حالت خوبه فاطمه گر  یی عشقم االن کجا ید یپس فهم پس

   ایآدم دن نینامرد تر  ام یآدم دن نی چه به روز اومد آره من نامرد تر ی نیکه بب یی کجا فاطمه

 عشق من خداحافظ 

 ☆ فاطمه☆

  ی خور یباشه قاشق چا ختمی ر ریلبودم ش   هی رفتم تو آشپزخونه  رون یردم  از اتاق زدم ببسته مرگ موش و درآو فمیسمت ک رفتم

و تودستم   وانی شدم ل ره یخ  وانیو پراز پودر مرگ موش کردم دلم زدم با لبخند و اشک به ل  وانیرفتم تو اتاقم در و قفل کردم ل

 دمینفس سرکش ه یگرفتم و همه ارو 

 عشق من خداحافظ 

از جلو   لمیهمه خاطرات مثل ف   دمیچی پ ی مثل ناز به خودم م نییبست ازدرد از تخت افتادم پا خی خون تو گرام  قه ی چند د بعد 

 چشمام گذشت و چشمان بسته شد 

 ☆فرناز☆

 فاطمه کجاست مامان
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 تواتقش -

 بابا ی مالقات میبر د یبا

 چرا قفل در زدم  دمیرو کش رهیسمت اتاق فاطمه دستگ  رفتم

 درو واکن   فاطمه

   هفاطم

 فاطمه

 مامان   مامان

 شده  یچ-

 زنگ بزن محسن مامان  دهینم جواب

 باشه باشه -

 رب محسن اومد   هی بعد 

 کن   یکاریتوروخدا  محسن

 باشه تو آروم باش -

 دروها  شکنمیواکن درو واکن  م فاطمه

 دو سه   کی

 غغغغغغ یداخل ج دم ییدو

 مامان

   نیحس ای-

 فاطمه

 کردم صورتش زرد شده بود  بغلش
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 رب اومد   هی بعد  آمبوالنس

   وبردنش 

 م یهمراه محسن رفت ماهم

 م ید یساعت رس  مین بعد 

 فاطمه اومد   دم یبعد د دکتر 

 دکتر حالش چطوره  خانوم

 د یشا د یچون کم مصرف کرده شا ارهی کرده با مرگ موش االنم رفته تو کما اگه بتونه طاقت ب یخودکش شون یا ی متاسفم ول-

 درصد    ۱۰به احتمال  د یالبته شا ادیبهوش ب

 ره یم یخواهرم م یعن یامام رضا  ای

 به خدا دتون یام-

 ☆ اریکام☆

قرار شکنجه اش کنم قبول کنم من عاشق  نکه یمطرح کردم کامران با فکر ا  ایبابا گذشت موضوغ وبامامان کام را نو کامل چهلم

 باباش ازدواج بامن  یدختر قاتل پدرم شدم شرط آزاد

 جواب نمبده  شو یچرا گوش  دونمینم ی ول

 برداشتن  ویخونه اشون زنگ زدم که گوش  به

 بله -

 هستم  ییمن رضا سالم

 یی رضا یسالم آقا-

 د یخوب

 رهینه دخترم داره از دستم م-

 کدوم دخترتون  یییچ
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 فاطمه  -

 شده یچ

 مرگ موش خورده -

 ی چ واسه

 دونم ینم-

 مارستانیکدوم ب باشه

 الد ی م -

 ام یم االن

 قطع کردم   ویگوش 

 دختر   یکرد   کاریخودت چ با

 مادرش  شی رفتم پ مارستانیو برداشتم ورفتم ب نیماش   چیسوئ عیسر

   سالم

 یی رضا یسالم آقا-

 بهم  د یبگ  اریکام

 جواب پدرش وبدم   یمن چ  ار یآقا کام-

 افتاد  یاتفاق خاص شبید

 از رفقاش بود رفت و اومد حالش خوب  بود  ی کیعقد  شب ید- 

 دختر اومده  ن یسر ا ی خدا چه بالئ یبه دوستش ربط داره وا یعنی

 دکترش کجاست  خب

 رفت  -
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 اسمش

  یشمسعل-

 ام یاالن م باشه

 پرستارا  ستگاهیسمت ا رفتم

 کار داشتم یبا دکتر شمسعل سالم

 نییایسالم همراه من ب-

 خانوم رفتم داخل  ه ی یاتاق در زدم که با صدا هی برو تو منو

 چطوره  شیخانوم دکتر حال خانوم ستا سالم

 درسته   شیفاطمه ستا-

 بله 

  د ی باهاش دار ی شما چه نسبت-

   نامزدشم

 اعث شده زده تو کماب یهمسر شما مرگ موش خورده درسته مقدار کم بوده ول  د ینیبب-

 درسته  اد یبهوش م یعمی نیا خب

 درصد ۱۰به احتمال  -

 ره یمیم یعنی

 معجزه بشه  د یبا-

 د یبکن  یکار  هی  شهینم خب

 فقط دعا-

 سال تازه عاشق شدم چرا آخه چرا   ۲۷  نیمن توا ی نه خدا یوا
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 توسرم  دم یکوب  محکم

 مادرش   ش یپ رفتم

 نی فقط هم د یاش دعا کن واسه

 م یبدبخت شد  ی ول-

 رفتم خونه  رون یزدم ب مارستانیب از

........................................................ 

 تمام   د یکلمه جواب گرفتم واسه اش دعا کن  هی  دمیماه گذشت من هرروز عالئم و پرس  هی

 شهینم ینجور یکنم ا  یکار  هی د یبا

   میهمه نشسته بود  شب

 مامان

 جانم-

   شیبه ستا نیبد  تیرضا یموافق 

 ندارم  ی من مشکل-

 کرده  ی شه االنم که دخترش خودکش دقصاصیحرفشم  نزن با ی چ یعنی-

 اعصابمو ازدست دادم  کنترل 

 شو کامران  خفه 

 ی شده تو عاشق شد  یچ-

   میبد  تیرضا د یآره عاشقش شدم با ستیتو مربوط ن به

 کم یکارتشون   رمیباشه م-

 یکن  یمامان که درکم م  ممنون
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 پس حرف نزن  یکه تو فکرشو بکن  یواسه من سخت تراز اون میبد  تی رضا د یازهمه فکر کردم با شتریماه من ب  هی  نیتوا  یدونیم

 بابامون رفته  اریآخه کام-

 ی کن ی چرا درک نم شنیم م یتیهم  گهیگرده نه فقط دوتا بچه د   یبامرگ قاتل بابا برم ی ول  دونمیم

 م ید یم تیباشه رضا-

 کنارم نشست اومد 

 ی داداش   ممنون

 کشه یطول م یماه  هی گفت  م یبد  تیرضا میخوای حرف زدم وگفتم م لیباوک

 ☆فرناز☆

 فاطمه کجاست مامان

 تواتقش -

 بابا ی مالقات میبر د یبا

 چرا قفل در زدم  دمیرو کش رهیسمت اتاق فاطمه دستگ  رفتم

 درو واکن   فاطمه

   فاطمه

 فاطمه

 مامان   مامان

 شده  یچ-

 زنگ بزن محسن مامان  دهینم جواب

 باشه باشه -

 رب محسن اومد   هی بعد 
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 کن   یکاریتوروخدا  محسن

 باشه تو آروم باش -

 دروها  شکنمیواکن درو واکن  م فاطمه

 دو سه   کی

 غغغغغغ یداخل ج دم ییدو

 مامان

   نیحس ای-

 فاطمه

 کردم صورتش زرد شده بود  بغلش

 رب اومد   هی بعد  آمبوالنس

   وبردنش 

 م یهمراه محسن رفت ماهم

 م ید یساعت رس  مین بعد 

 فاطمه اومد   دم یبعد د دکتر 

 دکتر حالش چطوره  خانوم

 د یشا د یچون کم مصرف کرده شا ارهی کرده با مرگ موش االنم رفته تو کما اگه بتونه طاقت ب یخودکش شون یا ی متاسفم ول-

 درصد    ۱۰به احتمال  د یالبته شا ادیبهوش ب

 ره یم یخواهرم م یعن یامام رضا  ای

 به خدا دتون یام-

 ☆ اریکام☆
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قرار شکنجه اش کنم قبول کنم من عاشق  نکه یمطرح کردم کامران با فکر ا  ایبابا گذشت موضوغ وبامامان کام را نو کامل چهلم

 باباش ازدواج بامن  یدختر قاتل پدرم شدم شرط آزاد

 جواب نمبده  شو یچرا گوش  دونمینم ی ول

 برداشتن  ویخونه اشون زنگ زدم که گوش  به

 بله -

 هستم  ییمن رضا سالم

 یی رضا یسالم آقا-

 د یخوب

 رهینه دخترم داره از دستم م-

 کدوم دخترتون  یییچ

 فاطمه  -

 شده یچ

 مرگ موش خورده -

 ی چ واسه

 دونم ینم-

 مارستانیکدوم ب باشه

 الد ی م -

 ام یم االن

 قطع کردم   ویگوش 

 دختر   یکرد   کاریخودت چ با
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 مادرش  شی رفتم پ مارستانیو برداشتم ورفتم ب نیماش   چیسوئ عیسر

   سالم

 یی رضا یسالم آقا-

 بهم  د یبگ  اریکام

 جواب پدرش وبدم   یمن چ  ار یآقا کام-

 افتاد  یاتفاق خاص شبید

 از رفقاش بود رفت و اومد حالش خوب  بود  ی کیعقد  شب ید- 

 دختر اومده  ن یسر ا ی خدا چه بالئ یبه دوستش ربط داره وا یعنی

 دکترش کجاست  خب

 رفت  -

 اسمش

  یشمسعل-

 ام یاالن م باشه

 پرستارا  ستگاهیسمت ا رفتم

 کار داشتم یبا دکتر شمسعل سالم

 نییایسالم همراه من ب-

 خانوم رفتم داخل  ه ی یاتاق در زدم که با صدا هی برو تو منو

 چطوره  شیخانوم دکتر حال خانوم ستا سالم

 درسته   شیفاطمه ستا-

 بله 
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  د ی باهاش دار ی شما چه نسبت-

   نامزدشم

 باعث شده زده تو کما یهمسر شما مرگ موش خورده درسته مقدار کم بوده ول  د ینیبب-

 درسته  اد یبهوش م یعمی نیا خب

 درصد ۱۰به احتمال  -

 ره یمیم یعنی

 معجزه بشه  د یبا-

 د یبکن  یکار  هی  شهینم خب

 فقط دعا-

 تازه عاشق شدم چرا آخه چرا سال   ۲۷  نیمن توا ی نه خدا یوا

 توسرم  دم یکوب  محکم

 مادرش   ش یپ رفتم

 نی فقط هم د یاش دعا کن واسه

 م یبدبخت شد  ی ول-

 رفتم خونه  رون یزدم ب مارستانیب از

........................................................ 

 تمام   د یکلمه جواب گرفتم واسه اش دعا کن  هی  دمیماه گذشت من هرروز عالئم و پرس  هی

 شهینم ینجور یکنم ا  یکار  هی د یبا

   میهمه نشسته بود  شب

 مامان
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 جانم-

   شیبه ستا نیبد  تیرضا یموافق 

 ندارم  ی من مشکل-

 کرده  ی شه االنم که دخترش خودکش دقصاصیحرفشم  نزن با ی چ یعنی-

 اعصابمو ازدست دادم  کنترل 

 شو کامران  خفه 

 ی عاشق شد شده تو  یچ-

   میبد  تیرضا د یآره عاشقش شدم با ستیتو مربوط ن به

 کم یکارتشون   رمیباشه م-

 یکن  یمامان که درکم م  ممنون

 پس حرف نزن  یکه تو فکرشو بکن  یواسه من سخت تراز اون میبد  تی رضا د یازهمه فکر کردم با شتریماه من ب  هی  نیتوا  یدونیم

 بابامون رفته  اریآخه کام-

 ی کن ی چرا درک نم شنیم م یتیهم  گهیگرده نه فقط دوتا بچه د   یبامرگ قاتل بابا برم ی ول  دونمیم

 م ید یم تیباشه رضا-

 کنارم نشست اومد 

 ی داداش   ممنون

 کشه یطول م یماه  هی گفت  م یبد  تیرضا میخوای حرف زدم وگفتم م لیباوک

 ☆ اریسام☆

 حوصله اشو ندارم   دمیمن بعد اون شب الهه رو ند  گذرهیماه از شب عقدمون م  هی

  اریسام-
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 سارا هیچ

 ی تو از فاطمه خبر ندار-

 دمشیند  گهیاما بعد اون شب د  کنمیدارم بهشفکر م  هرشب

 چطور  نه

 ی چ چیه-

 کرد یم  هی سمکس نشسته بود گر دم ییدو  رونیسارا منو از اتاق نشوند ب غی رب ج  هی بعد 

 شده سارا یچ

 شب عقدت فاطمه اومده بود   اریسام-

 دمش یند  نه

سرش اومده   ی چه بالئ ی دونیزنگ زدم فرناز برداشت همون شب رفته جشن عقد کارت تو تواتاقش بوده م میاومده بود به گوش -

 یدونینم

 به خاطر باباش بوده  کننیکرده همه فکر م ی خودکش

 کرده  کاریروسرم خراب شد فاطمه چ  ایدن یچ

 امکان نداره  نه

 خدا نه امکان نداره  یوا

 از جاش بلند شد  سارا

 امو گرفت قه ی

 قاتل  یماه تو کماست تو کثافت عوض  هی اون االن  شی تو تو گشا ی تو باعث شد -

 من سارا

 خفه شو   شرفیخفه شو ب-
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 تو اتاقش   د ییدو

 ☆سارا☆

 مارستانیورفتم ب  دم یمانتو شلوارمو پوش  ع یتواتاقم سر  رفتم

 سمتش  دمییفرناز دو دنیباد

 شده فرناز   یچ

 معجزه شه که برگرده  د یبا گنیم گن یفاطمه م-

 شدم  ییآشنا نیکارو نکن من من باعث شدم من مقصرم من باعث ا  نیخدا ا نه

 نه ایخدا

 فاطمه ارو برگردون  ایبود خدا  دهیخواب نجایمن خواهر من ا ی برف د یسف دمش ید شهی شب اونجا بودم از پشت ش  تا

 خونواده امو   ی همه  زنمیهمه اشون م د یق  وفتهیفاطمه ب ی برا یاومد جلوم بهش نگاه نکردم اگه اتفاق  اریخونه که سام رفتم

 سارا حالش چطوره -

 برداشتم سمتش ریخ

  ی باالهه ازدواج کن یکثافت چرا قبول کرد  ی تو مرد یپرس  ی حاال حالشو م ار یروز درب  نیبه ا یشو کثافت تو باعث شد  خفه 

 شرفیب

 من داداشم مُرد همون روز که باالهه ازدواج کرو  یست یکثافت داداش من ن  هی  تو

 ☆سارا☆

 ی واسه من مُرد  تو

 نخوام اسمم و از زبون تو بشکنم رفتم تو اتاقم ورو قفل کردم  گهیکه د یتو انقدر پست یعوض

 زنگ زدم  نیآرم به

 جانم-



 پردردسر   یعاشق

280 
 

 نمت یبب خوام ی م نیآرم  سالم

 ی باشه ک-

 خونه دنبالم  ایب االن

 شه اومدم با-

 ساعت اومد  مین بعد 

 ی سالم خوب -

 من خوبم  مارستانیهه هه هه فاطمه روتخت ب خوب

 ییییییییییی چ-

 ی واسه چ  یک

 ی فهم ی من م ی اون آبج خوام یمن فاطمه آرو م نیآرم

 منم مثل خواهرم دوسش دارم حاال بگو چرا  -

 رون یورفت ب وار یبه د د یدستشو کوب یو براش گفتم عصب  ی چ همه

 ومد یم ن یداد آرم یصدا

   زنهیو م اریداره سام  دمیکه د رون ی ب رفتم

 کثافتتتتتتتتت   ی وونیتو ح یتو آدم   شرفیب-

کثافت فقط دعا کن زنده بمونه وگرنه خونت واسه من حالله به وهلل که   ی روز درآورد ن یرحم اون دختر وتو به ا ی ب ی آدم تو

 کشمتیم

 رون یخونه زد ب از

 ☆ اریکام☆

 زنگ خورد  میگوش 
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 بله 

 د یبد  تیرضا نیایو انجام دادم فردا ب تیرضا ی جان زنگ زدم بگم، کارا یی سالم رضا-

 شه یآزاد م ی ک باشه

 گه یدوماه د-

 خدافظ  خوبه

 میبد  تیرضا م یبر د یفردا با مامان

 باشه پسرم -

و برداشتم و ازخونه زدم    می مشو یفرار نیماش   چیسوئ یشرت مشک  ی ت ی مشک ن یبا شلوار ج یعوض کردم کت مشک لباسامو

 مارستانیرفتم ب رون یب

   مارستانیکه رو تخت ب  م یماه ون ه ی نکرده  ر ییتغ بازم

 براش بسازم که حز کنه  تو فقط بهم برس گردون  ی زندگ ه ی ادی اگه بهوش ب دم یقول م ایخدا

 چند وقت فکر کردم  ن یخونه تا صبح به ا رفتم

 ☆سارا☆

 بابا ازش متنفر شدم   ش یپ رفتم

 لندن   رمیم ی من ک بابا

   ی عجله دار-

 آره 

 عجله دارم ده یرحمانه باعث شدن دونفر به هم نرسن واکن دختر تاوانشو داره باجونش پس م ی که خونواده ام ب  یوقت  از

 هفته  نیبرم هم خوام یکن م  فیرد کارامو

 باشه  -
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 تو اتاقم    رفتم

 ی منو ببخش آج فاطمه

   ستانماریرفتم ب صبح

 حاللم کن  شهیبرم واسه هم خوام یتورو ندارم م دن ید ی چون رو شه یاونم واسه هم یآج  رم یم  گهیمن دو روز د فاطمه

 خواهرم  خداحافظ 

 ☆ سارا☆

دارم از خونواده    نکهی نبودم ازا ر یخونه نگاه انداختم دلگ  یبابا به همه جا نیروز رفتن من چمدونمو برداشتم گذاشتم تو ماش   امروز

 نم یبیبودم که دبگه فاطمه ارو نم ر یدلگ  شم یام جدا م

 ن یهم فقط 

 والهه نگاه نکردم اونا باعث جون دادن فاطمه بودن  اریوقت پرواز بود به سام  ریساعت تاخ ه یفرودگاه بعد  م یشدم ورفت نیماش  سوار

 ه باش مراقب فاطم ایشدم اشکام روون شد خدا مایدور شدم وسوار هواپ ازشون

 نبود  نیدل شکسته اش باش خوشبختش کن اون اون حقش ا مراقب

 اون گرفت  مایهواپ

 ☆اریکام☆

 خونه  میو برگشت م یداد تیدادگاه و رضا  م یرفت میباهم آماده شد  همه

 اد یفقط بهوش ب  زمیبه پاش بر ارو یحاضرم دن ادیفقط بهوش ب اد یبهوش م یعنی ایخدا

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

ماه که   ه ی ایواسه خاک خدا  فیح یلیدختر خ  نیا ایبودم خدا دهیکامال به جنون رس  گه یومن د ومد یماه بعد فاطمه بهوش ن هی

 شه یم وونه یکه د نند یوضع بب ن یتو ا یوقت  اد یپدرش م گه یروتخت ماه د

 خدا رحم کن  ی وا  یوا

 روون شد  اشکام



 پردردسر   یعاشق

283 
 

 ☆اریسام☆

 ییکه واسه ام مونده بود منو گذاشت ورفت ومن موندم و تنها  یتموم منو تنها گذاشت تنها کس  یرحم یبا ب سارا

  دمیخر  ویاستر ه یبکنم  تونستمیکه م  یتنها کار شرف یمن ب ز یهمه چ ی بود ومن باعثش بودم من ب مارستان یمن روتخت ب فاطمه

گرفتم خودم شعراشو گفتم وخو ندم بعددوماه کارم   ش یشروع کردم فاطمه سبو مهراب دوست داشت منم سبک مهراب رپ کرد پ

   خوندمیمن مهم نبود من فقط به خاطر فاطمه م واسه  ی ول  دمید  یگرفت که من تو خواب نم ی به حد 

 وبس

 رفتم   مارستانیهق از ب باهق

 نمشیب ی نم گه ید یعنی ایخدا

 کار و باهاش نکن  نیاون جوون ا ایخدا

 ☆ اریکام☆

 قراره پدر فاطمه آزاد شه   امروز

 مارستانیفاطمه چهار ماه که روتخت ب ایخدا

 نم یخوشگلش وبب یچشما گهیبار د هی  خوادیم دلم 

اون اون نفس   فیح ی لیاون خ ایگرفتم خدا ی رفتم واسه اش به سال مرخص نیبودم امسال قرار بود بره دانشگاه واسه هم دهیشن

 من

 ماه بعد  شش

 ♡فاطمه♡

 شد  ی نم یچشمامو واکنم ول خواستیم دلم 

  یکجاست وا  گهید  نجایا نم یچشمامو واکردم نور چشمامو زد بعد چند بار تونستم همه جارو بب یبعد مدتها تونستم وقت  باالخره

 شد  یبابام بابام چ

 دیذاشتها منو راحت ن یدوماد شده چرا چرا لعنت  اریاومد سام ادمی
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 ادی ب گمیخداروشکر االن به مادرت م  زمیعز یبه خوش اومد -

 سرمو تکون دادم که مامان اومد  فقط 

 ی دورت بگردم خوب یاله-

 ی کارو با خودت کرد  نیا چرا

 شد  یبابا بابا چ مامان

 آزاد شد -

 یگ یم راست

 آره به خدا-

 شکرت ایخدا

 کو  بابا

 اد یب گم یاالن م-

 بابا اومد   قهیدود بعد 

    ی سالم دخترم خوب-

 بابا

 جان بابا-

 یخوب

 ی آره من خوبم تو خوب -

 زدم  یجوون  ی ب لبخند 

 آره 

 خوب خوبم  من
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 ساعت رفتن  مین بعداز

 خونه  میهفته مرخص شدم ورفت هی بعد 

   د یمنو به جنون کش میافراد زندگ ن یغم دوتا از بهتر د یچرا اون کارو کردم شا دونمینم

خوب   اد یهمبشه کنار گذاشتم و تمام حالم ز ی دادن وبرا کنم یفکر نم  اریبه سام گه یکه چشمامو واکردم د ی قتاز و ی ول دنمینمد 

 اومده بود چهار ماهش خاله فداش شه  ا ینبود بچه فرنازهم به دن

 دادن   تیدرتعحلم چطور شد رضا ی ول خداروشکر

 هورا گهیبرم دانشگاه دوماه د  د یبا الیخیب

 شروع کنم د یثبت نام کردم وامثال آنها با اریبا سام پارسال

 روز دانشگاهم  ن یبود گذشت و امروز اول ی ورود  یبه هر ضر  باالخره

بلند تر شده بود همه آرو شونه کردم ورفتم تو اتاق خب اول   ی گرفتم موها یدوش حساب  هی تو حموم  دم یپر عیصبح سر۶ ساعت

کرم ضد   ه یخب اول  نه یعد  همه آرو آزاد رها کردم دورم نشستم جلو آتو صورتم ب  ختمی ر یباسشوار موهامو خشک کردم وچتر 

زدم   یرژگونه زرشک ه یکردم بعد   یوبرداشتم تو موژه هام خال مل یو ر  دمیخط چشم کلفت پشت چشمام کش ه یآفتاب زدم بعد  

پام   یمشک نیج ی شلوار لوله تفنگ  ه یرفتم جلو کمدم  زارهیم د یتور  شتریکه لباس خوش فرم وبزرگمو ب  غی مات ج یرژ زرشک ه یو

مو برداشتم شال   ی وهنذفر  یم با گوش یتنم کردم کوله مشک  میشرت مشک ی جلو باز برداشتم وبا ت  ریحر  یمانتو زرشک هی کردم 

 رون ی زدم از اتاق زدم ب مویسرم کردم واز عطر پرنسس مویمشک ریحر

 خدافظ

 رون یخونه زدم ب از

 دم یوباالخره رس  فمیگذاشتم تو ک دم یپول مردونه خر ف یک ه یوار شدم از دست فروش  سمت مترو س  رفتم

   مکت یزدم ونشستم رون ی چرخ هی نشون بدم ورفتم  داخل   یکردم عاد یچقد خوشگله بالخره سع  یوا

 نشسته  نجایا یچه پرنسس نیبه به بب-

 بودم  ی ازش فرار شه یدنبالم بود و من هم  شه یاشکامو خوندم هم رستانمیمهران داداش مهتاب دوست دب دنیآوردم باال با د سرمو

 خانوم خانوما  یخوب-
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 من اصال حوصله دردسر ندارم پس بزن به چاک مفهوم   نیبب ینوبهار

 یکن یم  یچرا انقدر ازمن دور -

   دمیآب گرفتم و سر کش یبطر  ه یچون ازت متنفرم از جام بلند شدم وازش دور شدم ورفتم بوفه   چون

 کالس پراز دختر پسر شد  قه ی بود رفتم سر کالس که بعد دود یی پرس کجا باهر

  افهیو کمرنگ به رتک پوست درکل ق یلباس خط   یبود و الغر واستخون یبود چشم و ابرو مشک یاز پسرا که پوست گندم  یکی

 نداشت زوم کرده بود رومن   یبد 

 رم نشستنگاه نکردم که اومد کنا بهش

 اسمتون  و بدونم  تونم یم-

 گفتم   ی تفاوت  ینگاه کردم با ب بهش

 شیستا فاطمه

   ی نیشاهرخ ام-

   خوشبختم

 کرد   یاستاد اومد وکتابارو معرف بالخره

 نبود   یروز بد  درکل 

 که مهران اومد جلوم   رون یکالس زدم ب از

 ی وا  یا  یوا

 مبزنم پس گمشو   شیبه وهلل که خودمو آت یچشمام ومزاحمم بش ی جلو ی ایب یبار بخوا ه یبار فقط  هی اکه  نیبب

   ی تو که انقدر بد اخآلق نبود -

   دمیعذابت م  یمنو عذاب بد   یوبدون بخوا  ن یروز انداخته فقط ا نیمثل تو من به ا یشرف یوب  شعوریب یآدمها دنید

 ؟؟؟ید یفهم
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   شمیمزاحمت نم گهیآره آره د-

 حاال بزن به چاک  خوبه

 روز دانشگاه برام تلخ کرد   نیشدم خدا لعنت که مهران و اول  کنارش رد از

تو   رفتم یو مشغول شدم بعد خوردن از جام بلند شدم داشتم م ینشستم رو صندل دم یخر کی کاکائو با ک ر یش  هی سمت بوفه  رفتم

سفت   ز یدفعه به به چ  هی که   کردمیداشتم داشتم به اون روزا فکر م  اریکه باسارا سام یی به روزا ش یفکر بودم فکر به سال پ

 برخوردم  

 ارمیکم مونده بود شاه در ب اریکام دنیآوردم باال که باد  سرمو

 .سالم  س 

 سالم  -

 حواسم نبود  د یببخش

 ی نداره خوب یبیع-

   اوردمیدادن و در م تی رضا یکه چه جور   نیتاتو ا  د یآوردم با ی شاخ درم داشتم

 سرد جواب دادم  یلیخ

 جون خوبن؟؟؟  ایکامل  نیشما خوب یمرس 

 از دانشگاه خوشت اومد  یمنم خوبم خودت چطور  ی همه خوبن مرس -

محوطه نفس    نیهم تو هم اریسام دونم یکه م  نیاونم واسه ا اد یخوشم م  لیدل ه یفقط به   نجایزدم وبا خودم گفتم از ا  یتلخ لبخند 

 شد وبا همون حال گفتم  لی لبخندم به بغض تبد  کشهیم

 ی ل یخ آره

 خوشحالم خوشت اومده -

 سوال   ه ی د یببخش

 بپرس  -
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  د یینجایچرا ا شما

  د یخند 

 از دوستام استاد دانشگاه شماست ی کیچون -

 خدافظ  رمیم   گهیبا اجازه من د دمتون یکردم به هر حال خوش حال شدم د ی فوضول د یببخش آهان

 ت باش  خدافظ مراقب خود-

 وفقط واسه اش سر تکون دادم وبه راهم ادامه دادم  اوردم یخودم ن ی به رو ارمیدارم شاه درم  یییییچ

من از    یدرحقم کرد ول ی داداشش نامرد نکه یباا میزدیبود باهم حرف م نجایسارا ا خواد یو همه کس گرفته دلم م  زی ازهمه چ دلم 

اون از چه خانواده   دونستم یاز خودم ودلم ناراحتم  من که م ستم یهم دلخور ن اریاز خودم دلخورم از سام شتریب ستم یسارا دلخور ن

تنگ شده انقدر که اصال برام مهم   اریگرفته دلم واسه سام ی لیدلم خ دادم یدل م  د یمن از اولش نبا  یبود من از چه خانواده ا  یا

  دم یوقته صورت مثل ماه شو ند   یلیخ دمیوقته صداش وشن  ی لیخ یبرام کاف مشنیاز دور بب قه یکه ازدواج کرده فقط پنج د ستین

مونه اما بعد چند   ی قول داد کنارم م یزاریگفت تنها نم بهم که  یواسش تنگ شده همون کس یلیدلم خ  ایاشکام روون شد خدا

 شد  شتریبود ومن از دور تماشاش کردم اشکام ب گه ید  یکیعروس  ستاده یو ا  گه ید  یکیکه کنار   دمیروز د

   نیفقط مراقبش باش کنارش باش خوشبختش کن فقط هم خوامشینم گهید ایخدا

 نیفقط وفقط هم ی کن تشیحما شه یوهم یکنارش باش  ی توازش نگذر  خوامیازش گذشتم گذشتم دارن م من

 خاطر دل شکسته منم که شده کنارش باش   به

 اومدم فحش بهش بدم که چشمم به دوتا چشم سبز افتاد  ستای قرمز جلو پام وا  یفرار نیماش  ه یه  ک  رون یدانشگاه زدم ب  از

 ار یکام نکه یاِا  

 امرتون  بله

 رسونمت یم ایب-

  چاره یب میی اووووووه من تو چه فکرا گذرهیکشم همه پسرت از دخترا م ی کردم عصب یفکر کرده سع  یپسره پررو چ ی چ گهید

   میباهم دوست ش  ایخوبه نگفت ب

 یمرس 
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 باز کرد  ران یو نیشد و اومد سمتم درماش  اده یپ نیماش  از

 د یبفرمائ-

 چه جنتلمن  جووون 

 فقط چند لحظه  ی لبخند اومد رولبم ول ی لحظه ا یبرا

 درو بست وخودم سوار شد و راه افتاد  نیتو ماش  نشستم

   یسچیتعل  رضایعل آهنگ

براش درست کنم که   یزندگ  ه یبرخالف تو تمام لحظه هاش کنار من  بهیغر ن یتو مثل روز روشن  ا یب  بهیغر نیمن کنار ا یزندگ

اشکام   یپا   به یغر ن یمن کنار تو لحظه خوش نداشتم از ترس تو ا  یکن  یهزار دفعه تو آرزو به پاش بود  یروز  ی کن  یحسود

  یگردیکه م  ی منم روبرو کس شیزندگ ی که همه   یمن کس ی خوشم روبه رو اونهم بهم بده کنار  یبر عکس  عذاب  نهیشیم

 دنبال عطر تنم 

   یآهنگ  قشنگ  چه

 ی کرد ی چرا خودکش -

 گرد شد  چشمام

   ی چرا مرگ موش خورد-

انقدر قرمز شده بود   د یصورت قرمزش حرف تو دهنم پاش  دن یصورتم قرمز شده بود با خشم برگشتم سمتش که باد تیعصبان از

  شد ی چشماش هر لحظه قرمز تر و ترسناک تر م رونیزده بود ب شیشانیگردنش و پکه رگ 

 د یکش ادیفر د یسکوتم و د-

 ع یسر ار یب لیبا توام دل-

 تو چشام جمع شد وبا بغض   اشک

 گفتم 

 ست یشما مربوط ن به
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 شد  ی شیبا حرفم بد آت انگار

 هانننننن ستیکه به من مربوط ن-

 گفتم روگونش گذاشتم وبا هق هق  دستامو

 نگهدار

 سرجات  نیبش-

 نگهدار گمیم بهت

 وباز کردم  نیکنه درماش  ی بتونه کار نکه یازا قبل

 کنمی وگرنه خودمو پرت م نگهدار

 باشه باشه تو آروم باش -

 دم یکش غیج

 وهق زدم   دمییشدم دو ادهیپ نیاون نگه داشت از ماش  نگهدار

   یچرا چرا پسم زد  شتیپ ام یفقط خواستم ب  یقراره برم جهنم ول  دونستمیچرا من که م ی چرا منو نبرد ایخدا

  چرااااا

 نبود   نایبه ماش  حواسم

 وبعد هلم داد اونطرف  ی شد من تو شک بودم که پرت شدم تو بغل کس کمیباسرعت نزد نیماش  به

 رون یاز بغلش اومدم ب اریکام  نکهیا نیا نیبهش نگاه کردم ا قهیچندد بعد 

 دست تکون دادم  نیماش  ه ی  یازش تشکر کنم به راهم ادامه دادم وبرا نکه یا بدون

 شدم  وسوار

   سالم

 سالم دخترم -
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 آرو حساب کردم   ه یکرا  دمیتا بالخره رس   ختمیگذاشتم اشک ر  شهیو بهش دادم وسرمو رو ش   آدرس 

 دم ین از جام پرآ کی خواستی م ون یخونه نشستم دلم قل کیخونه آرو نداشتم نرفتم خونه رفتم پارک نزد حوصله

 فروخت   یم  ونی که قل  یمغازه ا   رفتم

 بود  زی پسر پشت م ه یرفتم داخل  

 خوام یم ی جمع و جور مسافرت ونیقل ه ی  د یببخش سالم

 ی سالم خوش اومد -

 چشم

 طرف  نیا ایب

 متوسط بهم نشون داد  ونیقل ه یرفتم که   باهاش 

 متشیق

 ۲۰۰۰۰۰تومن واسه شما ۲۵۰۰۰۰-

 د یفقط ذغال  هم بزار  برمشیم یمرس 

 چشم-

 برداشتم ورفتم خونه  ونیو حساب کردم وقل   ونیقل پول

 سالم

 دستت  ه یچ ن یسالم ا-

   نینیبینم ون یقل

   ونی قل یچ-

 ه یمشکل  آره

 نزد  یحرف  گه ید مامان
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   رون ی بردم ب ون یرفتم تو اتاقم لباسام و عوض کردم قل ومن

 ذغال ودرست کن  نیا مامان

 ی اریسر خودت م  ی دار  یفاطمه چه بالئ -

 من نکشم  کننیمن م یوساال  نیهمه هم قتم ی همه رف  ستیمن حالم خوب ن مامان

 بکش فقط مراقب خودت باش -

  باشه

 که خونه پردود شد  دم یذغال و آورد منم شروع کردم انقدر کش  بالخره

 بسه    گهید

   ی فاطمه خوب-

 آره 

 دم یکم کم چشمام گرم شد وخواب دم یرو تخت دراز کش شمیآرا ز یو جمع کردم وبردم تو اتاقم و گذاشتم کنام ون یقل

جعبه قرص درآوردم خب ژلفن سه تا بسته   هی از کشو کمدم  د یترک یشدم سرم داشت م  داریمرسده دختر فرناز ب غ یج یصدا با

بسته کلدستکاپ برداستم همه بسته ها رو وا کردم تو دستم پر قرص شده بود که   ه ی نوفن یبسته آستام ه یبسته ژلفن   هی داشتم 

رو  آبجو درآوردم قرصآروهمه آ  یکل بسته آرو باز کردم از تو کوله ام بطر رداشتم دفعه قرص پروفن بهم چشمک زد اونم ب  هی

وکوله از   یبا بطر   دمیمانتو شلوارمو پوش   رون یاز خونه بزنم ب د یبا ی آب دورشو بستم وتکون دادم لبخند زدم ول ی تو بطر  ختمیر

آب وبرداشتم بهش نگاه کردم به    یکردم بطر هی رگ  یها ی دربست گرفتم ورفتم بام تهران لبخند زدم بعد ها  رونیخونه زدم ب

 پسم نزن  گهید ایآسمون نگاه کردم ودادزدم خدا

 !!!!!نیبرم نگردون فقط هم گه یفقط د ایربع دلم به شدت درد گرفت از درد افتادم رو زانوم خدا ه یبعد  دمیجا سر کش هی و  یبطر

 ♡اریکام♡

و رفتم دانشگاه صبر کردم تا کالسش تموم شه اما   دم یودم رس به خ یدانشگاه حساب  رهیروز مهر مطمئنم که امسال م ن یاول امروز

گفت   عیبه من خورد از ترس سر ی بود متوجه نشد وقت نییچون سرش پا یبرخالف تصورم شاد نبود معلوم بود رفتم سمتش ول

 سالم
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اده من شدازش حال خونو یایجات ممکن جو ن یتعجب کرده اما با سرد تر  دمیفهم دم یکرد ازش حالش و پرس  ی عذر خواه و

 که از دانشگاه خوشت اومد بابغض گفت آره  دمیپرس 

 استاد البته دروغ نگفتم نجا یا قاجیاز رق  ی کیمنم گفتم  کنمی م  کاریدانشگاه چ د یپرس  ازم

 کرد و رفت   یازم خداحافظ بعد 

درد واسه اش باز کردم که نشست   ومد ی برسونمت ن ایبهش گفتم ب رونیاز دانشگاه زد ب  قهیکه بعد چند د رون یدانشگاه زدم ب  از

و خواست نگه دارم   د یگرفتم ودادم زدم که بغض ترک شیکه گفت به من ربط نداره آت  دم یو پرس  ش یخودکش ل یوتوراه ازش دل

  ادهیپ نینگه داشتم که از ماش  اره یسر خودش ن ی بالئ نکهیووا  کرد از ترس ا نیماش به حرفش گوش بدم که در  خواستمینم ی ول

و بغلش کردم ولش دادم اونطرف   دمیدو   شد یم کی به سرعت داشت بهش نزد نیماش  ه ی ستاریوا  ابون یوسط خ  یدواییشد  دو

 گرفت ورفت   نیو ماش   رونیازبغلم اومد ب قهیبعد چند د ابونیخ

بازم   ایسرمو گذاشتم رو فرمون خدا نیونشستم داخل ماش  نیبودم رفتم سمت ماش  یکردم از دست عصبان  کاریمن من چ ایخدا

 اره یسر خودش ب  یی نکنه بال ستیگند زدم اون اون حال اوضاعش خوب ن

 نه   ایخدا نه

 خوردم   یچه گه یوا

 دمیلعنت به من لعنت به زبون من چرا ازش پرس  ی وا ی وا  یوا

 خدااااااااااااا یا

و پار   نیتوجه کنم ماش  ی به کس نکه یرفتم خونه بدون ا روشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم و  نیماش  االیفکر وخ نیباا

 کردم ورفتم تو اتاق خودم 

 اره یسر خودش ن یبالئ ایخدا

 فرناز☆

 ☆فرناز☆

 فاطمه کجا رفت   مامان

 ییجا ی روانپزشک شیپ مش یچشه فرناز خوبه ببر ن یا د یخر ونیحالش خوب نبود امروز قل ادیز دونمینم-
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 به خاطر سارا د یشد شا ی نجوریا چرا

 مراسم خوبه حاال فاطمه رفت  م یبر میازدواج کرد آخرش نتونست ییهویچقدر  اریمامان سام یراست

  یحس ه ی  کردمیبود من احساس م یجور  هی  کرد یبه فاطمه نگاه م یوقت  ار یسام یخودمون بمون ها ول  نیفرناز ب یول  دونم یآره نم-

 بود  یزن گرفتنش چ  خواستی اطمه آرو ماگه ف یدرست باشه ول  کردمیبهش داره خدا خدا م

 نه یب یفاطمه آرو به چشم خواهرش م اریبابا مامان سام نه

   ه یترک  انیوسارا ب  اریقرار شد فاطمه وسام هو ی یتو ماه عسل بود   ستین ی محورینه دختر ا-

   ستین بیعج نیا

   ی ول  دونمیم چه

 اون بال رو سر خودش آورده آره   ن یداشته واسه هم ینکنه نکنه فاطمه بهش احساس  مامان

  یعنیانقدر ورم داشت  شد یبرگشت چشماش به زور باز م یاشک بود وقت سیصورتش خ رفت یخدا آره اون شب داشت م ی وا-

  رمیبم یاله مید یکدوممون نفهم چیچرا ه ده یکش ی بچه ام چه درد رم یدلش بم ی من برا یبوده اله اریفاطمه عاشق سام یعنی

 شکست د کمر بچه آم  نیدرد باهاتون کم از پا درش  آورد  ا

   ارهیسر خودش ب  یی نکنه بال ستی االن دو ساعت خونه ن  فرناز

 زنم یمامان خدا نکنه االن بهش زنگ م  یوا

 ومد یاز اتاقش م  شیگوش  یفاطمه آرو گرفتم صدا  شماره

 کجا رفته   یعنی یوا

 خونه است ش یگوش  مامان

   خوام ی و از خودت مبچه ام ب یامام غر ای-

 کنم یم دایپ شیصبر کن مامان االن از گوش  رون یباهم رفتم ب  یلیودارم خب اونا خ  اریشماره سام نم یبب بزار

 وبرداشتم  شیرفتم گوش  عیخدا سر  ینکنه وا ه یقرص چرا خال یپاکتا ن یا یتو اتاقش وا  رفتم

 که رمز داره انقدر رمزش زدم تا بالخره باز شد  ن یا یوا
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 تلفن وبرداشتم و شماره آرو گرفتم  رون یکرده بود شماره اشک نوشتم واز اتاق زدم ب  د یو س   اریشماره سام نیمخاطب تو

 ☆اریسام☆

ش اومده آنروز  وبهو  قامی از رف یکی مارستانیتو ب  دمیفهم ی که اتفاق  یسال که فقط کارم شده خوندم واسه نفسم واسه کس هی

 بود  م یروز زندگ نیبهتر

 رمیمی سال دارم م ه یادامه بدم من   تونم ینم گه یگرفتم د شویباهاش حرف بزنم شماره گوش  د ی با د یبا الهه قرار دارم با امروز

 بوق برداشت نیاول با

 جانم-

   ویاستد  ایب الهه

   امیباشه االن م -

 نیهم م یاون کنارم قبول کنم منو الهه فقط رو کاغذ زن وشوهر تونمیبهش بگم که نم د یقطع کردم با  ویگوش 

 ساعت اومد  مین بعد 

   یسالم خوب -

 کارت دارم  ن یبش ایب سالم

 یچ-

 نیبش

  نشست

 میازهم جدا ش  ایشه ب  ی خرا تیزندگ  یخوا یاگه نم تونم ی تورو به عنوان همسرم قبول کنم من نم تونمیالهه من من نم نیبب

نفر   ه ی تو فقط به  یول  ی ول ارم یتورو به دست ب تونمیم کردم یسال فکر م  ه ی  نیباشه من تو ا یبهم بگ  نو یا ی خوای که م دونستم یم-

بهش   دوارمیام ستیبخوام که مال من ن ی زیچون واسه منم سخته که چ م یازهم جدا ش  امیباشه کارا رو بکن م ی کردیفکر م

 یبرس 

 اتو درست کن  افه یاول سر وق ی ول
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 الهه  یفهم ی که منو م خوشحالم

 م یخدافظ رمان وبگو ناتمامش کن-

 کنم یم خبرت

 رفت   ویاستد  از

 کنم  کاریمنو نخواهد اون موقع چ  گهیفاطمه فاطمه نکنه د ایسال لبخند زدم خدا هی بعد 

   اد یفقط فاطمه ازمن بدش ن ی بنده اتم ول نی من بدتر  دونم یخدا نه م یوا

 ناشناس بود جواب دادم   ی برداشتن ول وی زنگ خورد گوش  میکه گوش   کردمیفکر م داشتم

 بله 

 .اریسالم آقا سام-

 د یفرناز خانوم خوب  سالم

 که احتمالابره اونجا   ویشناس ی رو م  ییازتون بپرسم جا خواستمیزده م بت ینه فاطمه غ-

 بام تهران   ی نکنه نکنه رفت ییفاطمه خانومم کجا یچ

 خودش   آره

 جا هست   ه یخانوم   فرناز

 جا  ک-

 م یریخونه اتون با هم م امیم

 باشه  -

 فعال 

 قطع کردم بلند شدم   ویگوش 

 اد یسرش ن یبالئ ایخدا
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 یی کجا  ارینفس سام ییکجا

   رونیزدم ب  ویو برداشتم و از استد  نیماش   چیسوئ عیسر

 کردم یم ی تمام توانم وسرعت رانندگ با

دختر    هیزنگ واحدمون وزدم که فرناز با  عیاومد اشکام سرازسر شد سر ادمیهمه خاطراتم  نجایاومدم ا یم  یوقت ش یسال پ هی

 بعدشم مامانش   رون یکوچولو ناز اومد ب

 شدن  نیسوار ماش  هردو 

 سمتشون  برگشتم

 ☆فرناز☆

 نیزنگ زدم چرا انقدر صداش غمگ  اریسام به

  میشد  نیآرو واکردم وبامامان سوار ماش ودرخونه   نییپا م یکه اومد رفت می د یجا هست لباسامون وپوش   ه یوبهش گفتم گفت  موضوع 

     ایدوتا اومده خدا  نیسرا ی بلند شده چه بالئ شش یچشماش گود  رفته ور ر یشده ز ی شکل نیچرا ا ن یا نیکه برگشت سمتمون ا

 راه افتاد   بالخره

 که بام تهران   نجایا وا

فاطمه با تمام توان   دمیکه آدم جمع شده بود رفتم اون طرف با د دمی جا رو د هی  نکهیشدم و قدم زنان رفتم تا ا اده یپ نیماش  از

 و مامان اومدن  اریزدن که سام غیج

 ☆اریسام☆

 روز افتادم  ن یو طبق مد حاال به ا ده یاتو کش شهیکردن حسم دارن من هم تعجب

فرناز باعث   غ یدفعه ج ه ی م یافتادو قفل کردم و راه  نیدرماش  میگذاشت  نیبود بچه آرو توماش  دهیبچه خواب میشد  اده یپ نیماش  از

 شد طرفش بدوئم 

 انقدر آدم جمع شدن   چرا

 کنار  د یزدم بر داد
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 فاطمه نفسم قطع شد  دنیباد

 من نفس من  ی با خودت فاطمه  یکار کرد  ی چ نجایمن ا عشق

 سمتش بغلش کردم  دم ییدو

 وباز کردم فرناز بچه آرو برداشت فاطمه آرو گذاشتم و  نیدرماش  نیطرف ماش  دم ییدو

 وبستم   در

 که آدم دفعه بردمش  یی خودمون همون جا مارستان یب برمشیمن م نیایخانوم شماها بادربست ب  فرناز

 باشه  -

 شدم و راه افتادم   نیماش  سوار

 زدم  داد

 هاننن چرا چرا خانومم چشماتو واکن فاطمه  یکارو کرد  نیچرا چرا ا فاطمه

 مارستانیرسوندن ب عیسر

 دم ییکردم و دو بغلش

 پرستار

 بله -

 ار یتخت ب هی

 فرهمند   یسالم آقا-

   اریب تخت

 چشم چشم  -

 د ییکرده بدو ی خودکش

 ی کرد   نکاروباخودتیفاطمه من چرا ا نشستم
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 اومد  ی دو ساعت دکتر محمد  بعد 

 شد  یچ

 ادیبهوش م گهیساعت د ه ی حالش خوبه  م یبوده معده اشو شستشو داد ادیز ی نبوده ول یقو اد یخداروشکر دارو هاش ز-

 شکرت ایخدا خداروشکر

 دن یومادرشم رس  فرناز

 ار یشد آقا سام یچ-

 حالش خوبه  خداروشکر

 خداروشکر-

 ☆ فاطمه☆

 و که باز کردم نور چشمامو زد  چشمام

 یردوند نه چرا بازم من برگ ایخدا

 که کنارم بود نفسم رفت  ی کس دنیباد

 شده   ی شکل نیچرا ا کنه یم کاریچ  نجایا اریسام نکه یا نیا نیا

 فاطمه  -

 خودش مطمئنم  صداش 

 زل زدم اونم بهم زل زد  بهش

 ی ذارم منو بشکن ی نم گهینه د گه ید ی ول

 و برگردوندم   روم

فاطمه من غلط کردم اشتباه کردم من   ریفرصت وازم نگ  نیتوروخدا ا نمتیبیسال دارم م هیتوروخدا بعد  ر یفاطمه روتو ازمن نگ -

 تو روخدا  دمیکشیمنم مثل مرده متحرکزنده بودم فقط نفس م یسال داغون شدم تو روتخت بود  هی  نیمن ا
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 طرفش با اشک بهش نگاه کردم  برگشتم

 گفتم   د یلرز  یکه م ییصدا وبا

 نمت یتا ابد بب  خوامینم  گه ید گه یبرو د نجایاز ا برو

 برووووووووووو  برو

 کار ونکن  ن یفاطمه بامن ا-

 زدم  داد

    گمشووووووووووووووو

 رفته هق هق ام بلند شد  دمیدربار درسته شد فهم قه ی چند د بعد 

 هاننن چرا ی چرا منو نبرد ایخدا

 ☆ اریسام☆

 کنم   کاریحاال من چ ایخدا خواد یمنو نم  گهید  نفسم

 سوار شدم ورفتم خونه  نیورفتم سمت ماش  رون یزدم ب مارستانیب از

 نرفتم  گهیکه بعد رفتن سارا د  یا  خونه

 خودکار باز شد  در

 خونه شدم وارد

 اومدن طرفم  یمن با خوشحال  دنیبابا باد مامان

 پسر  ی خوش اومد -

 نم یو بب چکداممانی ه چوقتیه خوام ینم گهی من د م یشیمن والهه ازهم جدا م ی عشقم و ازم گرفت یمنو نابود کرد یتو تو زندگ  بابا

 پسر تو چت شده  -

 شده یبگو چ  اریسام کنم یم خواهش
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 چرا آخه چرا   ید یبه لجن کش می شده زندگ یچ

 ی د یازما بر یواسه چ   یول  ست ین یمشکل ی از الهه جدا ش  یخوایاگه م-

 نه   ی چقدر گفتم نفس من به نفس فاطمه بسته ست گفت د یشما منو کشت ی چ واسه

 نم ی بب خوامی نم ام یعامل بدبخت گه ید من

 رون یخونه زدم ب از

 ل یوک  شیبرم پ د یبا حاال

 خودم   یشخص لیوک انینشستم ورفتم دفتر پارس  نی خب تو ماش  ک ینزد دفترش 

 من از جاش پاشد  دن یمشغول حرف زدن بود با د یمنش

 د یسالم خوش اومد -

 هست انیپارس  سالم

 د یبله بفرمائ-

 زدم ورفتم داخل   در

 سالم

 ار یسام یبه سالم خوب -

 وقته حالم بد    یلیهه خ خوب

   یطالق و انجام بد  ی اومدم کارا د یام

 ی جدا ش  یخوا یم-

 آره 

 چرا-

 نداشتم و  ندارم  دوسش
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 ی پس چرا ازدواج کرد-

 کارا رو بکن   انیمن پارس   یها ی باعث همه بدبخت بابام

 باشه تو بسپار به من -

 گه یدوهفته د تیزود تازه هفته نها یل یبده فقط خ خبر

 باشه بابا-

 خدافظ

   رونیدفتر زدم ب از

   نیتو ماش  نشستم

 کنم یکارو بامن نکن خواهش م  نیمنو ببخشه نه خدا ا خواد ی فاطمه نم یعنی ایخدا

 نم یاون خونه رو بب خوادیدلم نم  گهید  دم یخر یپنت حوس سه هزار متر  هی سال خودم  ه ی  نیا تو

  ی طبقه زندگ نیخودم آخر دم یتنها باشم کل برج که صد طبقه ست که د  نکهیسمت خونه خودم حرکت کردم البته واسه ا به

 کنم یم

 برج  نیا نم یروز با فاطمه وسارا خاطره شد برام تو پار ک  ه یکه  یینهایماش  یهمه   دمیبالخره رس  

   قه ی ظرف آسانسور طبقه صد وفشردم بعد چند د رفتم

 درد با کارت باز کردم وارد خونه شدم  دمیرس 

   شرفمیکردم خود ب تیخر م یفاطمه کنارم بود خودم خود عوض  خواستیدلم م چقدر

 دم یدراز کش  یکرم ی از اتاقا وروتخت قهوه ا ی نیآو  رفتم

بغلم چقد دلم واسه   د یکه تو پارک پر  یام فرو کرد، اون روز نهیسرش وتو س  نمایکه تو س  ی سفر کردم اون روز شیسال پ ه ی وبه 

 شد  نطور یا م یچرا زندگ ایعطر تنش تنگ شده بود خدا 

 چم یکمکم کن من بدون فاطمه ه ایخدا

 چیه
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 مشهد کرد   ی هوا دلم 

 برم  رمیبگ  ط یبل د یبا

 دمیگذاشتم رو بالش وخواب    سرمو

 ☆ اریسام☆

   ییمایوبرداشتم ورفتم دفتر هواپ نیماش  رون یخونه زدم ب از

 نش  رفتم

   ینشستم روصندل  رفتم

 خوام ی واسه مشهد م ط یبل د یخسته نباش  سالم

 ی ک  یسالم برا -

 فردا 

 فردا ساعت هشت شب د یخب بفرمائ-

 وگرفتم ورفتم خونه چمدونمو  باز کردم چند دست لباس برداشتم درچمدوم وبستم شماره هتل وگرفتم  ط یبل ممنون

 ی مشهد زنگ زدم برام جا نگه دار  ام یخوبم من فردا دارم م روس یس  الو

 خدافظ  آره

 قطع کردم   ویگوش 

 کاش فاطمه االن کنارم بود    یا کاش 

 پاک کردم  اشکمو

 برداشتم   تارمو یوگ

که تو دوسم    دونم یم  ییایرو  ه یتو ییداره فردا ایدن  ی گذشته امروز ول  گهید  یینجایکه تو ا کنم یحس م ی کشتم ول  یداره م  ییتنها

دردو    یزاریتنها م  ومنویریم  دونستمیم مونمیخونه ام بگو م نیا یهر جا  شه یتو حس م ی خال یجا خونمیوازتوچشمات م ن یا یدار
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لبهام بگو عاشق  یاسم تو شده کرد رو  خوامی نم یز یچ گه یجز عشق تو د  ی وبمون مگه دوسم ندار  ردبرگ  د یزایغم تاتو تو دلم جا م

 خوام یم نو یمن فقط ا یم

 فاطمه مال من شه شه یم  شهیم  یعن یگرفته  ی لیدلم خ ایخدا

 حتما  یکه تو کرو  یحتما با اون خربا آره

 ازدواج کنه  گه ید  یکیخدا نکنه بخواد از لج من با  یوا

 ☆ فاطمه☆

 با بابا حرف بزنم   د یبا یول ومد یم خوابم

 نشسته روتخت رفتم کنارش  دم یتو اتاقش که د  رفتم

 بابا

 ی چند وقته باهام حرف نزد ی دونیجان بابا م-

 درباره دوتا موضوع باهاتون صحبت کنم   اومدم

 بگو-

 کانادا  هی برم کانادا بورس  د یشا من

 رم یاومدم اجازه بگ  ییشرکت دارو ه یکردم تو   دایجا کار پ ه یمن   نکه یا دوم 

 باشه دخترم فقط مراقب خودت باش -

 زدم چشم  لبخند 

 رفتم تو اتاق خودم  ریبخ شب

 حل شد  خب

 که فردا سر حال باشم  بخوابم

 ☆ فاطمه☆
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   زدم یحرف نم چکسیدوروز مرخص شدم باه بعد 

 زنم  ی حرف نم چوقتیه گه یوگرفتم د  ممیتصم

 فقط تو دانشگاه اونم مجبورم   رمیکه بم ی تا زمان  چوقتیه

 تو اتاقم که مامان اومد   رفتم

 ی خواینم یز یفاطمه چ-

 وبرداشتم ون یزدم وقل  یتلخ لبخند 

 سرشو تکون داد  که 

 کنم یباشه االن برات ذغال آماده م-

افتادم پک   ار یحرف سام اد یاشت ورفت منم مشغول شدم پک اول کوه زدم رب اومد ذغال گذ  ه یچشم ازش تشکر کردم بعد  با

شدن   یشدم با جار یمساو  کمیدستشو سوزوند پک  ون یقل  دنیاون شب که به خاطر کش اد ی ختیقطره اشک از گونه ام ر ه یدوم 

   دمکر  یبرداشتم و آهنگ مهراب وپل  مویاشکام  گوش 

 که اتاق پر دود شد   دم یانقدر کش دمیکشیومن انگار با خودم لج کرده بودم م  ختی ر یم  بیمثل س  اشکام

 من دست بردار نبودم  ی ول

 جداشدم   ون یزور خواب از قل به

 برد   وخوابم

کرم ضد آفتاب    شیقلبش شکسته شروع کردم به آرا نکهیبا فرق ا یبشم فاطمه قبل د یبا نه یرفتم حموم ورفتم جلو آ عیسر صبح

رژ    هی به گونه هام زدم  ی رژ گونه قهوه ا  هی کردم و  ی وتو موژه هام خال مل یو ر  دمیزدم بعد خط چشم کلفت پشت چشمام کش

 موهامو باز گذاشتم نم داشت حوصله نداشتم سشوار بکشم   فمیانداختم تو ک  فم ی به لبم زدم وتو ک عی مات ما ی بادمجون

 از اتاق رون یروسرم انداختم کوتاه آمد برداستم ورفتم ب   د یکه چسبون بود آن کردم شال سف م یکن ی مانتو مشک  

 کجا -

 به مامان نگاه کردم که لبخند زد وگفت بااخم
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 خب برو مواظب خودت باش دخترکم -

 اوهو 

 شدم رفتم دانشگاه ی وسوار تاکس رون ی زدمو رفتم ب پوزخند 

 پسر اومد جلو  ه ی که 

 ی ازت بخوام باهام باش  شه یم-

 گمشو

 آخه چرا -

 تا حراست و خبر نکردم گمشو

   یالش  یتن است وبکش کنار عوض گمشو

 کنارش رد شدم   از

دل    خوامینه نم ستمینه من مثل اون ن یول   نیکرده رو به جنون بکشم آره هم وونه یکه منو د یکس ی بد نباشه هم جنس د یشا

 بشکنم

 بکنم  یفکر  هی د یبا

 فکر کنم  د یبا

 رفتم یم داشتم

 اریبازم کام که 

 سالم

 باهات حرف بزنم   د یسالم با-

 با شما ندارم  ی حرف من

رو   می افتادم و با بغض سر تکون دادم رفت قی و قا اریسام اد یانتخاب باتواِ   خونم ی کاز وم ن یا یمجبورم نکن بغلت کنم که اگه لج کن-

 مینشست مکتین
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 من و ببخش -

 بابت

 اونروز -

که باعث  یزیفراموشش کنم چ د یکه کمکم کن  د یقول بد   د یفقط قول بد   گم یبهتون م د ید یپرس  مویخودکش ل یدل  د یشما ببخش نه

که تو مراسم پدرتون   ی همون کس ی بودم من عاشق شدم عاشق ک مارستانیمن دوروز ب د یکنم تعجب نکن  یشد دوبارخودکش

 کنارش بودم 

همون روز   نکهی منم قبول کردم اما اما وسطش دلم و باختم تا ا  رمیجاشو واسه داداشش بگ  یمدت  یبود که برا نیمنو دوستم ا قرار

مشهد   می جاها باهم رفت یلی که آدم اتفاق افتاد خ  میریجشن بگ  نیشوم منو برو بام تهران وگفت عاشقم منم خوشحال خوآست 

 م یکدوم به هم اعتراف نکرده بود  چیبود اون موقع ه  ونشمال البته توهمه اشون سارا باهام

 بودم   شیاون اتفاق بعد چندروز شاهد عروس  خاطره باهاش دارم اون بهم قول داد ازم جدانشه اما بعد  یلیخ

 تمام  و

 جا برم   نیازا خواد ی جلو پام بزار دلم م ی راه ه یکه فراموشش کنم  ی کنیکمکم م حاال

 کانادا    یبر  رم یگ یم  هیواسه ات بورس  کنم یبهت کمک م-

   ی کنیفراموشش م اونجا

   یمرس 

 یکن فراموشش کن  ی فقط سع-

 کنم یم مویسع باشه

 ☆اریکام☆

 گفت گفت عاشق شده یچ نیا

  ی انگار مجبورم ول ی ازش بگذرم ول تونمیکنم من نم کاریمن حاال چ ایفرشته آرو بشکنه خدا نی دلش اومد دل ا ی چطور اون

 کنم   تشیاذ خوامی من نم کنم یپنهون  م یی جا هی شه وبعد خودمو  م یاش ترم ه یتا به خودش برگرده روح مونم یکنارش م

 کردم و رفتم سمت کالسم  یازش خداحافظ کنهیم گفت کمکم مکه به  شهینم باورم ☆فاطمه☆ 
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 د یخوب شیسالم خانوم ستا-

 شاهرخ خان  ینیکه ام   نیسمت صدا ا برگشتم

 ممنون  سالم

 بهتون بدم  ی درخواست ه ی خواستم یم-

 د یبفرمائ

 ی شرکت داروساز هی که بخواد کار کنه تو  د یو سراغ دار  یشما کس -

 خودم  آره

 د یازتون بخوام که درخواست کار تو شرکت منو قبول کن تونمیپس م-

 ام یتمام وقت ب  تونم یفقط من نم د یحتما فقط آدرس شرکت به من بد  بله

 م یدار  ازیوقت باشه ن  مهیکه ن  یفرد  ه ی اتفاقا ما هم -

 ی ن یام یآقا شمیمن مزاحمتون م پس

 دم یخواهش مبکنم بعد کالس بهتون آدرس وم-

 نه  ای شناسمیم  یکه کس مید یمن پرس سوال چرا از  ه ی  یول یمرس 

   د یبه من کمک کن  د یتونیکردن و گفتن م  یبه من معرف  ییرضا ی خب چون شما و آقا -

 اریسر کام ر یپس ز آهان

 ومده یسر کالس تا استاد ن م یپس فعال بر باشه

 موافقم -

 سرکالس کنارمن نشست  میرفت

 از اون پررو ترم وجود داره انگار ی پررو ول ی ادیز اریفقط سام کردم یبشر تا حاال فکر م ن یداشت ا یی رو عجب

 استاد اومد  بالخره
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 بعد کالس منتظر بودم آدرس وبهم بده م یکن  هی جزوه آرو گفت که ته هی کرد اسم   شروع

 شما وقتتون  آزاده -

 مگه  چطور

 شون بدم شرکت و بهتون ن  م یاالن بر د ی نداشته باش  ی گفتم اگه کار-

 ست ین یمشکل  خوبه

 د یپس بفرمائ-

شرکت   ه ی مید یرب رس  ه یشدم واکنم سوار شد وحرکت کرد باالخره بعد  شیمشک سیجنس نیسوار ماش  رون یب  میدانشگاه زد از

 یی چه نما یمرمر وا  یاز سنگ ها د یسف اهیس  یبانما

 م یشد  ادهیپ نیو پارک کرد واز ماش  نیماش 

 داخل شرکت دکمه آسانسور وفشر  م یرفت باهم

   د

 پنجاه طبقه بود دکمه پنجاه وفشرد  میآسانسور اومد وواردشد  باالخره

 از جاش بلند شد  ینیام  دنینشسته بود و باد  زش یپشت م یمنش  میوما خارج شد  ستاد یآسانسور ا قهیچندد بعد 

 د یسالم خوش اومد -

 ی ممنون خسته نباش  سالم

 گلم   یمرس -

  فدات

  ی خودم از خودم راض ی سفر بود ول نیا شی من دربرارآرا  شیکرده بود آرا ی رو  ادهیز شیتو آرا  کمیبود فقط  یر خوبنظرم دخت به

 بودم  

 د یبفرمائ-

 داخل دفترش   رفتم
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 حال ساده   نیودرح کیش  اریشده دفتر بس ده یچ قهیچرم لب تاپ وسائل با سل یبا صمدل یبزرگ قهوه ا یچوب  زیم  هی

 د یبفرمائ-

 چرم وراحت نشستم خودشم روبروم نشست  یها ی از صندل یکی ه یرو

 قهوه   ای یچا د یکنیم ل یم یچ-

 لطفاا   قهوه

 چشم-

 نشست شی قبل  یدرخواست کرد و دوباره اومد سر جا  کیک  یدوتا قهوه مقدار زش یپشت م رفت

   خوام ی م ریسختگ  یناظر جد  هی من  ش یخانوم ستا -

 کنم  کاریچ د یمن با خب

 نداشته باشه  یمشکل  شهیم د یکه تول  ییکه داروها  د ینظارت کن د یشما با-

 واما حقوقتون   خب

 تومن فعال  شیش 

 رفتار کنم ی کردم عاد  یسع ادی چقدر ز ون یلی م شیش  چقدر

 از ساعت چند تا چند  خب

   د یاعت بعد مرخصسه س  نیایبعد کالسا هم ب د یباش  نجایبه بعد شما از هفت تا دوازده ا ک یما بعد از ظهر از  یکالسا شتریب-

 فرم پر کنم  د یمن با باشه

 بله  -

 با دوتا فنجون قهوه اومد   یبه صدا دراومد و آبدارچ در

 و گذاشت ورفت  ک یک  یهاوظرفا قهوه

 د یبفرمائ-
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 کردم  کی زدم وفنجون قهوه آرو برداشتم وبه لبم نزد ی لبخندکوتاه

 من تلخ بود مثل سرنوشت من مثل زهر  ی زندگ ن یتلخ بود ع دمیاز محتوا فنجون ونوش  یمقدار و

   دمیسره نوش  ه ی قهوه آرو  ه یبق

 دمیود   ینی متعجب ام یچسنت که 

 افتاده  یاتفاق

 زد وگفت   یخجول لبخند 

  نیا نیطعم و قبول کرد نیشما از منم بهنر ا ینوع قهوه آرو بدون شکر بخورم ول  ن یا تونمیخودم فقط م کردمیتاحاال فکر م -

 است قهوه ترک   هی بق تلخ تر از یل یقهوه خ

 من عادت دارم به نظرم مزه اش فوق العاده ست  یزدم ول  یتلخ لبخند 

 بله موافقم -

 د یفرم استخدام منو بد  شه یاگه م خب

 جاش بلند شد و فرم و آورد من پر کردم ودادم دستش  از

 درسته  ام یب د یاز فردا با خب

 بله درسته  -

 تا فردا  پس

 دار  خدانگه

 خدافظ -

 ی منش شی رفتم پ  رونیدفتر اومد ب از

 ی ریمن بگ  یبه آژانس برا  شهیم زمیعز

 آره حتما  -
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شدم آدرس خونه ارو   نیوسوار ماش   رونی آژانس گرفت رفتم سمت آسانسور وارد شدم طبقه هم کف کردم از شرکت اومدم ب برام

 دادم 

 پول و حساب کردم زنگ خونه آرو زدم  دمیساعت رس  مین بعد 

 ورفتم تو  ستاد یو ا  قهی آسانسور شدم وطبقه امون وزدم کردم بعد دودباز شد وارد  در

 ستادیزدم تو اتاق جلوم و ا خواستم

 یسالم خسته نباش  -

 تکون دادم  سرمو

 ی حرف بزن یخوایفاطمه نم-

 شده  یچ چرا

 زدم ورفتم تواتاقم   پوزخند 

 شده   یچ یزنیپرسه چرا حرف نم یم  تازه

 هه 

تاپ   عیبود سر میافتاد پنج کن وار یکه نگاهم روساعت قلب رو د  کردمی شدم از ترس داشتم سکته م   داریب میگوش  یبا صدا صبح

کم باشه کرم   ش یرفتم تو اتاقم خب بهتره آرا ع یسر رون یرب گرفتم اومدم ب ه ی وشلوارک  مو برداشتم وزدم تو حموم وبه دوش 

رژ   ه یزدم و ی رژگونه کمرنگ آجر ه یکردم و   ی ه هام خالوتو موژ ملی ر دم یکش شمامخط چشم ناز تو چ ه یضد آفتاب زدم بعد 

جلو بازمو  با شلوار جذبم آن کردم موهامو باز گذاشتم و شال روش انداختم   ی زدم خب خوب شدم مانتو سورمه ا ع یمات ما یآجر

 مو تو دست گرفتم  یکوله امو برداشتم و گوش 

   رون یاتاق زدم ب  از

 ی زود  نی سالم فاطمه کجا صبح به ا-

 سرکاربرو دخترم ره یانوم داره مخ-

آرو حساب کردم و   هی شدم کرا ادهیپ نیاز ماش  دمیساعت رس  میدربست گرفتم بعد ن هی  رون ی تکون دادم و از خونه زدم ب دست

 رفتم سمت شرکت
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 نگهبان جلوم و گرفت  که 

 کجا خانوم  -

 بهش نگاه کردم  تیاخم و جد  با

 گفتم   یجد  یباصدا

 کنار  د یاستخدام شدم حاال بر روز یناظر شرکتم د من

 س.سالم   -

 سالم

 د یبفرما د یخوش اومد -

   دمیمرد وشن هی  یدفعه صدا ه یکه   دم یدادم ورفتم داخل شرکت و دکمه آسانسور د  سرتکون

 سالم  -

 سمتش  برگشتم

  ی لبا یپوست گندم  یدرست مشک یاش جذاب بود چشما افهیداشت ق ی و خورده ا  ستیب خوردی پسر جوون که م ه ی م یبود

 یی سرباال یعمل ی نیمتوسط ب

 چهارشونه کلیه

 گفتم   یجد  یلیخ

   سالم

 دیناظر باش  د یشما با-

 نطوره یهم بله

 و بهتون نشون بدم   یامروز همه چ د یپس با-

 شما
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 نم یبیشاهرخ گفت امروز شما رو م روزیآره من مسئول شرکتم د-

 تکون دادم  سرمو

 د یخوب-

 شد  شتریب اخمام

 ممنون  بله

 اومد بدون توجه بهش وارد شدم که پشت سرم اومد  دآسانسوریترس  چارهیسرد گفتم که ب انقدر

 پنجاه وزدم  طبقه 

 می هفت کار دار و یما طبقه س -

 گره خورده    ینگاه کردم وبا ابروها بهش

 دادم  جواب

 بعد  سی رئ شیبرم پ د یاول با ی ول  بله

 ام یاشه پس منم باهاتون مآهان ب-

 انداختم که خفه شد  یدار  ی نگاه معن بهش

 پررو   پسره

 رفتم  رونیب ع یسر ستاریکه ا آسانسور

    یکنار منش  رفتم

 ی خوب زم یعز سالم

   یسالم خوب -

 داخل هست  س یرئ یمرس 

 آره -



 پردردسر   یعاشق

315 
 

 م یزنیباهم گپ م  ام یمن برم م پس

 باشه قربونت برو -

   فعال

 داخل شدن اون پسره هم اومد  د یبفرمائ دن یزدم که با شن در

 سالم

   د یسالم خوش اومد -

 ممنون 

   کنن یمسئول شرکت هستن بهتون کمک م یپناه یعل-

 ی نیام یآقا ممنون

 کنم یخواهش م-

  بااجازه

 د یموفق باش  کنم یخواهش م-

 تکون دادم  سرمو

 پسره برگشتم   ظرف

 د ی کارم و شروع کنم و نشون بد  د یکه با ییبه من دفتر کار و جا د یایب شه یم  یپناه یآقا

 د یبله بله بفرمائ-

 رون یدفتر زدم ب از

 ی کنار منش  رفتم

   شم یمن فاطمه ستا زمیعز

 بام یمنم الهه فر-
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 زنمیبهت سر م ام یم خوشبختم

 یبرو موفق باش -

  فدات

 یفاضله گرفتم و رفتم سمت پناه ازش 

 م یبر

 م یبر-

 داخل   می ظرف آسانسور رفت میرفت

 و هفت وزد   ی دکمه س  یپناه

که زوم    ینگاه یچشپا دن ینفر شدم سرمو آوردم باال باد هی نگاه  ینیبه رفتن که متوجه سنگ  کردمی فکر م م یداشتم به زندگ من

 تا از ابروهام رفت باال  ه یشده روم خونم به جوش اومد 

 کثافت

 که صدام زد  رون ی واز آسانسور اومدم ب ستادیخودشو جمع و جور کرد همون موقع آسانسور ا عیسر

 نطرف ی از ا شیخانوم ستا-

  ز یچرم وبه م ی ها یکمرنگ صندل   ینارنج ی واریاتاق با کاغذ د  هی وباز کرد   یسوخته چوب  یدر قهوه ا   یمتر  ی اتاق س  هی برو تو منو

 چرم پشتش   یصندل ه ی و یچوب

 پنجره بزرگ داشت که عاشقش شدم  ه یبودن  دهیچ یووسائل وبا نظم قشنگ  لپ تاب ز یروم

 اتاق شماست نجایا-

 د یعوض کن یتا شما رنگ اتاق صندل  ادیطراح  ب هی شاهرخ گفتم امروز  البته

 خوردمش   عی لحظه لبخند اومد رولبام که سر هی

 سرکار  م یو بزارم بر فم یک  د یاجازه بد  خوب

 باشه تکون داد ی به معن سرشو
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 دستم گرفتم  مو یکوله آمد گذاشتم و گوش   زیپشت م رفتم

 م یبر خب

 زد که با اخم جوابشو دادم  لبخند 

 طبقه اول   میرفت

 ی اُه چه دم دستگاه اُه

 دن یهمه دست از کار کش یمنو پناه دنیباد

 سمتشون  میرفت

 خورد ی محسن م نی که جوون هم ون یاز آقا یکی

 گفت 

 هه هه  نجاستیا زن ناظر ه ی یشما ناظر-

 بلند گفتم  ی اخمام رفت تو هم با صدا شتریحرفش ب نیباا

 ع ی سر یحسابدار برو

   نیکار ا نی خودم اخراج شد االن بهتر د ی که شا ستیبرام مهم ن  اصدا

 کپ کرده بود  یپناه

 سمتش  برگشتم

 کم یاومد نزد یپناه

 بله  -

 حاال نیگورش گم کنه هم  د یکن ه یباهاش تسو ع یندارم سر دنیهماهنگ کن من حوصله جوک شن یحسابدار با

 چشم-

 از جلو چشمام دور شو  عیسر
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از   وفتهیزنم اما پاش ب ه یدرسته   کنمیم اهیکنم روزگاران س  دایازکاراتون پ رادیا ه یاگه فقط   د یخوب تو گوشتون فرو کن باهمتونم

 دم یداوران و کش بهم شد  ر یترم ش  ی صدات مرد قو

 دمینشن

 بلند جواب دادن یبا صدا همه

 بله -

 دم یهمون پسره رو شن یصدا

 د یخب خب ببخش-

 سمتش پوزخند زدم   برگشتم

 ی فهم ی برو جولو پالست تجمع کن بزن به چاک نم گفتم 

 رفت  نییبا سرپا د یپر رنگش

 فکر کرده مردک االغ   یچ

 کل کارگران و بخش ها سر زدم و بعد برگشام تو دفترم   به

 ز یوسرمو گذاشتم رو م  زمینشستم پشت م رفتم

 کمک کن  ایخدا

 زدم  در

 د یبفرمائ

 من طراح هستم د یسالم ببخش -

   د یبفرما

 انتخاب یبرجسته صورت ی کرم با گال  یواریوازش گرفتم کاغذ د  ک یکاتول

 کردم 
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 نیا

 چشم-

 کرم انتخاب کردم   زیبا م  ی چرم قهوه ا ی ها صندل ی نوع صندل از

 با اجازه  -

  خدانگهدار

 ز یرفتم طراح سرشو گذاشتم رو م بعد 

 در زدن  که 

   د یبفرمائ

 ستادم یاومد داخل به احترامش ا ی نیباز شد وام در

 د یمجدد بفرمائ سالم

 منو روبرو نشستم  نشست

 شنوم  یم

 ن یاز کارگرا رو اخراج کرد یکی شما

   نیبه من حق بد  د یبا نیتحمل کنم و اگه شما منو مسئول کرد   یومزه پرون تیپاراز تونم یمن مسئولشونم نم بله

 زد  لبخند 

 د یبرخورد کن ی کردم انقدر جد  ی فکر نم-

 د یدار یمشکل د ید ید حاال

 اد یجاش م ی کیفردا   د ینه اصال نگران کارگر نباس -

 ممنون   خوبه

 راحت  المیمثل شما خ یبا داشتن ناظر  د یباش موفق -
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 د یلطف دار شما

   رونیکوله آمد برداشتم واز اتاق زدم ب ع یبودسر۱۲برداشتم ساعت  مویگوش   رونیاتاق رفت ب از

 دم یود یسمت آسانسور که پناه  رفتم

 من رفتم دانشگاه  د یبگ  ی نیام ی به آقا د یلطف کن  شه یم  یپناه یآقا

 بله برسد به سالمت -

 خدافظ  یمرس 

 گرفتم ورفتم تو کالس    یو تاکس  رونیاز شرکت اومدم ب دمیزدم بعد چند لحظه رس  نگ یپارک دکمه 

 ه ی ک  گهید  نیا اه

 هستم  یمحمد محمد  دتون یسالم من استاد جد -

 کثافت  زیحالم بهم خورد چه قدر ه اوق

 کرد یبه من نگاه م همش

 که صدام کرد،  رون یفراوون کالس تموم شد خواستم از کالس زدم ب یبا خون ودلها باالخره

 باهاتون کار دارم  د یشما بمون ش یخانوم ستا -

 شد  ی کالس خال  قه ی سمتش بعد دود برگشتم

 هاشم   ی قمر بن  ایکالس درست واومد   در

 شدم ره یبهش خ بااخم

 ی خوب-

 شما مربوطه   به

 زم یآره عز-

 شو خفه 
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   دمیکه صداشو شن  رونیاز کالس زدم ب خواستم

 م یرس  ی به تفاهم نم نجایتو دفتر من ا  می باهم بر ستایوا-

 ندارم  یکار  چیبا شما ه من

 بگم صدات کنن   تی ریمجبورم به مد  ی ایاگه م-

 

 بااکراه برگشتم سمتش 

   یگ یم یهاچ

   یفهم  یم  میبر-

 از کالس   رونیب م یرفت باهم

که اومد تو درو بست با تعجب برگشتم سمتش که در   ستادم یگوشه وا  هی نگاه کنم رفتم  یبه جآب  نکه یتو دفترش بدون ا  میرفت

 قفل کرد 

 خت ی ر قلبم

   ی دروقفل کرد چرا

 ار یلباساتو درب ع یسر شیه-

 هاننننننننننننن 

 رفت و مشغول باز کردن دکمه هاش شد  خودش 

 کمکم کن  ایخدا

 درآوردم   فم ی واز تو ک یاسپر

درو باز    عی درآوردم وسر  بشیواز تو ج  د یکردم کل یوتو چشماش خال ی سرشو برگرداند طرفم که اسپر ستادم یپشتش وا رفتم

 کرده بود س یاشکام صورتمو خ دمییو دو ن یکردم و دراز پشت قفل کردم وانداختن روزم

 کرد یها باتعجب بهم نگاه م بچه
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 اومد سمتم  د ییکالس دو ی از پسرا یکی

 شده  یچ د یخوب-

 دم یحرفش از ته دلم زنه زدم ونال نیااب

 اد یسرم ب ی چه بالئ  گهیقرار بود د ایخدا

 نم یو بب ار یکام د ینه من با نه

 بوق برداشت  نیاشو گرفتم به دوم شماره

 بله -

 نمت یبب  خوامی م سالم

 باشه برو همون پارک -

 ایب ع یفقط سر باشه

 حله -

  اد یکام دنیکنارم نشسته سرمو بلند کردم باد ی کس نکهیها نشستم که با احساس ا مکتیاز ن یکی رفتم سمت پارک رو  ه یگر با

 هق هق ام اوج گرفت 

 شده  یچ-

 یرفتنم بکن  یزودتر کارا شهیم

 شده  یچرا چ-

   توروخدا

 باشه فقط تو بگو چرا -

 اشکام بهش نگاه کردم  یچشما با

 داشتم  یاستاد به اسم محمد  ه ی  امروز
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صدام   استیکرد از دفتر ر د یتو دفترش خواستم قبول نکنم که تهد  م یاجبار موندم بهم گفت بر کالس گفت بمون منم به  بعد 

 ع یسر ع یگفت سر  یباهاش رفتم داخل دفتر دردفتر وبست و قفل کرد اومد روبروم که گفتم چرا در و قفل کرد  کنهیم

 بهش نگاه کردم  اریکه باداد کام نییانداختم پا سرمو

 یییییی چ ع یسر -

 اریلباساتو درب   عی گفت سر عیسر

 ییییییییییییییییییییییییییییی چ-

 که من سکته کردم   د یکش ی عربده ا چنان

 کشم یناموس وم ی من اون ب-

 نجایبمونم ا گهید خواد یکن من دلم نم ی کلریتوروخدا   رونی کردم واومدم ب یمو درآوردم تو چشماش خال  یاسپر من

 فرستمتیم  گهیماه د کی باشه تا -

   یگ یم یجد 

 ار یآره پاسپورتت و ب-

 اره یبهش زنگ بزنم بگم واسم ب د یبا اریاون اون که دست سام یوا  یا پاسپورت

   ارم یم باشه

 بهم زنگ بزن  یاریب  یخوبه هروقت خواست-

 باشه

 جام بلند شدم خدافظ  از

 خدافظ -

 گرفتم ورفتم شرکت نشستم تو دفترم   یتاکس

 د یشده بودم خدا به دادم رس  تیثیح  ی وب چاره یلحظه غفلت کرده بودم االن ب ه ی اگه اگه  ایخدا
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 دربست گرفتم ورفتم خونه  هی  رون ی ساعت کار تموم شد از جام بلند شدم واز شرکت زدم ب بالخره

 ی سالم اومد -

 دادم   سرتکون

 تو اتاقم  ورفتم 

 ☆اریسام☆

برام   گهیپوشم د  یم  یبعد اونروز فقط مشک ی نکرده ول ر ییام تغ افهی ق شیپ کسالیاز   س یاز جام بلند شدم ورفتم تو سرو صبح

 باز اول چندماه تو کما بود یکرده وقت ی عشقم دوبار خودکش ینداره وقت  ی مفهوم یزندگ

 دونم یبود و نم ی ریچه تقد  گهید نیا ایخدا

سال فقط همراه   ه ی ن یدوتا رنگ ا  نیمو برداشتم ا  یوکت سورمه ا یمشک  شرت یت ه یچمدونم آماده بود  رونیزدم ب  سیسرو از

به دستم عطر زدم چمدونو   نم یوکتم آن کردم ساعت بب شرتیمو تنم کردم ت یمنن موهامو شونه زدم و شلوار کتون مشک

گرفتم   یاکست ه یبرم    یبا تاکس د یامروز با  رون یهمکف وزدم واز خونه زدم ب طبقهرفتم تو آسانسور و رون یبرداشتم و از خونه زدم ب

 داشت پرواز   ریساعت تاخ میفرودگاه پول و حساب کردم ورفتم داخل ن  دمیرب رس  ه یومقصدمو گفتم بعد  

باالخره بعد   رمی کردم اما حاال تنها دارم م یوخودم رانندگ  ر یمس نیشدم چشمامو بستم پارسال باسارا فاطمه ا مایسوار هواپ بالخره

 دمیساعت رس  کی

پارسال دکتر فاطمه وسارا همه اومد جلو چشمام   ادیشدم  اده یپ نیدم هتل از ماش  دمیگرفتم ورفتم هتل بالخره رس   نیماش  هی

 بابغض رفتم داخل هتل 

 کارت واحدمو بده برم  سالم

   د یبفرمائ د یسالم خوش اومد -

فکر کردم به   م یزندگ ی وبه همه و گرفتم وبا آسانسور رفتم طبقه دوازدهم وارد واحدم شدم و خودمو روتخت پرت کردم   کارت

  یآره من حت  م یبود  نجایکوچولوا  هی اگه االن منو فاطمه و شد یم یچ ایکه تازه به فاطمه گفتم واکنم گفت که عاشقم خدا یعشق

 خدا ی از منو فاطمه ه بچه ه یکوچولو رو هم کرده بودم  ه یفکر 

 ☆فاطمه☆

 شمارشو گرفتم   نیمخاطب  ستیبرداشتم واز ل مویوش هست گ  م یزنگ بزنم شمارش هنوز تو گوش  اریبه سام د یبا
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 جواب داد  ی خواب آلود یباصدا

 بله -

 تا آخر هفته   یاریزنگ زدم بگم، پاسپورتمو برام ب  سالم

  خدافظ 

 کشور وندارم  نیتحمل ا گه یبرم د عتریسر د یمن من با  نهیقطع کردم و رفتم تو فکر حتماااالن کنار زنش بود آره هم  ویگوش 

 ☆اریسام☆

 زنگ خورد  می خوابم برده بود که گوش  تازه

 برداشتم 

 فاطمه ست ی که صدا نیا نیا

  وونهی دارم د ی شده وا یچ یعنی ایقطع کرد منم پاشدم خدا  ویآره پاسپورتش دست من گوش  ارمیگفت گفت پاسپورتمو ب یچ

 بره نه امکان نداره  یی نکنه بخواد جا شمیم

به   یچ ایفاطمه افتادم تو بغلم بود خدا  هیپارسال و گر ادیرفتم حرم   رونیلباسامو عوض کردم واز هتل زدم ب آب به صورتم زدم  هی

 ایاومده خدا میسر زندگ

 گرفتم وخوردم  چیساندو ه ی رفتم رستوران و  رونیکردم واومدم ب ارتیتو حرم ز   رفتم

   ه یبفهمم موضوع چ د یفردا برگردم با د یبا

 کردم واز امام رضا خواستم فاطمه مال من باشه وبهم برش گردونه   ارتیصبح ز  دمیهتل وخواب رفتم

کردم  ساعت ده   ه یها فقط تو حرم گر  وونهیواسه ده شب گرفتم چمدونمو برداشتم تا ده مثل د ط یبل ییمایآژانس هواپ  رفتم

رفتم ورفتم خونه چمدونو گذاشتم دم در و رفتم تو اتاقم  گ  نیماش  عیسر  دمیساعت رس  هی شدم وبعد   مایرفتم فرودگاه وسوار هواپ

 و باز کردم پاسپورت وبرداشتم زنگ زدم بهش ش یآرا ز یکشو م

 بله -

 صداش ارز کردم  یانقدر سرده از سرد  چرا
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 ارم یزنگ زدم بگم کجا پاسپورتت و برات ب سالم

 شاپ ستاره   ی فردا کاف-

 شاپ تو ولنجک آره  یمنظورت کاف  باشه

 ۵آره ساعت -

 خدافظ

 .خدافظخدا

 اومده یمن چ  یسر عشق مهربون و احساس  ایقطع کردم چرا انقدر سرد شده خدا  ویگوش 

 به من  لعنت

 ☆فاطمه☆

 دمیقرص انداختم و خواب  هی خونه حالم اصال خوب نبود  رفتم

خط چشم   ه ی دم یپوش  یرت بود و تا رونم بود و با شلوار ل که اسپو یمانتو سبز چمن  هی  رفتمیم د یشرکت با یکالس نداشتم ول   فردا

زدم به لبام    یلیاکل یرژ سرخ آب  ه ی به گونه هام زدم   ی گونه قهوه ا  ه یکردم  ی وتو موژه هام خال مل یو ر دمیپشت چشمام کش

سرکار بودم  ۸اعت گرفتم ورفتم شرکت تا س  نیماش  رون یسرمو سر کردم واز خونه زدم ب شالآزاد گذاشتم  دم یموهامو برس کش

   ستادیاموه جلوم وا یب  هی که   رمیبگ  نیخواستم ماش 

 رسونمتون یم نیایب-

 ومنو رسوند  د یبا اخم سوار شدم آدرس و پرس  شیریس  یپناه

   ی خانه اجاره ا لمیخونه نبود رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم ورفتم تو هال ماهواره روشن کردم زدم ف ی تو خونه کس  رفتم

 ان  یخاک برسر  یفقط درحال کارا  نایا اه

 زنگ خورد  م یغذا گرم کردم که گوش  خچال ینچ نچ ساعت دوازده بود رفتم از  نچ

 برداشتم 

 بله 



 پردردسر   یعاشق

327 
 

 اریکه سام نیا

 م یر گذاشتزنگ زده پاسپورتت بده قرا هه

 کردم واشکام روون شد   قطع 

 تموم شد  ی همه چ گهید

 به درک  موننیزنگ زدم گفتن شب خونه فرنازم  نایمامان ا  هکردمیصبح گر تا

  ریش  یونکن برداشتم ونشستم روصندل  ر یکاکائو گردو عسل وپن ری بعد رفتم تو آشپزخونه ش  ییساعت ده رفتم دستشو صبح

 خوردم   یخوردم وکل 

  ستیهمه مانتو هام برام گشاد شده از پارسال تا امسال ب د یبرم خر د ی بپوشم با ی پاشدم رفتم تو اتاقم چ ز یاز سر م ازدهی ساعت

مدل لباس از پشت بلند بود   ی مانتو عناب ه یتو پاساژ  رون یورفتم ب  دمیو پوش   میکم کردم تو نشون پول بود مانتو شلوار مشک  لویک

 و ساده   ی پیجلو کوتاه وز

 داخل مغازه    رفتم

 آق   د یببخش سالم

   خوامیتون م  نیتریمانتو پشت و ا

 چشمممممم-

   کنه ینگاه م ی نجوریچرا ا  نیخدا ا ا یسمتش  برگشتم

   زیه پسره

 مانتو رو برداشتم و حساب کردم    ومد یبهم م یل یتنم بود وخ  تیرو آورد سمتم گرفتم وپرو  کردم ف مانتو

   یشیمغازه لوازم آرا  هی که بهم انداخت توجه نکردم رفتم تو  ییها که یت وبه 

 ورفتم خونه   گه ید شیلوازم آرا   یبرداشتم با کل یلیاکل ی کی ع یمات ما  یرژ عناب هی

ه آهان ناگت مرغ سرخ کردم   ی غذا سر هیگرفتم موهامو بافتم ورفتم سراغ   یدوش حساب ه یتو حموم  دمیپر ع یسه بود سر ساعت

ضد آفتاب زدم بعد خط   ه یشرکت و اول  چوندمیمسواک زدم رفتم تو اتاقم خداروشکر امروز پ  عیسر د یطول کش ساعن هی وخوردم 

ماتمو زدم مانتومو تن   ی زدم ورژ عناب یرژگونه زرشک ه ی کردم و  یهام خال موژهوتو  ملیو ر دمیچشم کلفت پشت چشمام کش
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  یشاپ وارد کاف  ی گرفتم ورفتم کاف نیماش   رونیمو برداشتم و از خونه زدم ب ی و کفش ورن  فی کردم شال همرنگشم سر کردم ک

   زی نشون بدم ورفتم سمت م  یکردم عاد   یسع ی شد ول قراریقلبم ب  دمش یشاپ که شدم د

 تنش  یمشکچرا

 ی پاسپورت و آورد  سالم

 نیسالم آره بش-

 وقت ندارم لطف کن بده برم من

 و از کتش درآورد وداد بهم   پاسپورت

 خدافظ

   رونیشاپ زدم ب ی کاف از

   اریگرفتم و سوار شدم زنگ زدم به کام  نیماش  عیسر

 بله -

 ارمیپاسپورت و ب ییکجا سالم

   عت یپل طب ایب-

 یاونجا باش با گهیرب د  هی پس تا  باشه

 منتظر موندم که باالخره اومد  گه یپنج د دمیرس  قه ی و به راننده گفتم وبعد ده د  آدرس 

 پاسپورت و دادم دستش سالم

 فقط تا آخر ماه تمومش کن  توروخدا

  نجا یاز ا شتریب  یل یفقط دانشگاه اونجا خ یاونور  گهیخب تا آخر ماه د فی که رد  ط یکردم فقط مونده پاسپورت و بل  فیکارا رو رد-

 ها ره یگ یسخت م

   ست ین یمشکل باشه

 نار خونواده ات باش خب پس برو تا آخر ماه ک-
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 ی برادر من  یتو جا ی واقعا مرس  یمرس 

 االن  نیبرو خونه هم-

 خدافظ  باشه

که منو عاشق کرد وبعد همون منو تنها   یشهر نیشهر از ا نیشه من برم دلم پُر از ا فیزودتر کارارد خوادیدلم م ایافتادم خدا راه

که منو دوبار واداد کرد خودمو خالص    ی درد ی واقع  یاناست ولفقط تو داست  کردمیکه تا حاال فکر م  یگذاشت ومن موندم درد 

   یزندگ  نیکنم از ا

از   کم یزخم سرببنده و   نیدرد خاموش شه تا ا  نیا ش یکه آت  رمیم رمیکه بم  یتا زمان دم یگردم م  ی برنم گهیو د رم ینشد م ی ول

که   نیهم ایور دن   نیمعرفت ا ی اون ب امویکه من اون سردن   نهیلحاظ حالم خوبه واون  ا  هی از  ی ول  دونمیم د یالتهابش کم شه که بع

هفت   یبار حماقت کردم برا ه ی من  م یتو زندگ اد یب دمیکس تا ابد اجازه نم  چیبه ه ی ول  هی کاف رام شاهد بچه دار شدنشون نباشم ب

 پشتم بسه 

 دربست

فرناز   دنیخونه اف اف وزدم که مامان در وزد ورفتم تو واحدمون با د  دمیرب رس  ه ینشستم و آدرس ودادم بعد  ستادیوا نیماش 

 ایکردم اشکام سراز سر شد خدا ی رفتم تو اتاقم ورو قفل کردم آهنگ مهراب وپل چکدومشونیاخمام رفت تو هم بدون توجه به ه

 شب بود که رفتم تو اتاق بابا۱۱ساعت  م شب شام نخورد شه یتموم م یدرد ک  نیا

 بابا

 مجان-

 کانادا    رمیبگم من آخر ماه م  خواستمیم

   یبر  یخوا یم  یجد  یجد -

 آره 

 ندارم فقط مراقب خودت باش   ی باشه من حرف-

  باشه

 رفتم تو اتاق خودم  رون یاتاق زدم ب  از
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 رم یبم خواستیم دلم 

 کانادا    رمیزنگ زد گفت واسه پس فردا م روز ید  اریکام  د یآخر ماه رس   بالخره

و    فی ترش سطش بود وبرداشتم تو چمدون کوچولوم ک کی کوچ زیچمدون سا هی پاک کردم و چمدون بزرگ قرمز که  اشکامو

بودم با شال وشلوار گذاشتم داخل جووون مانتو   دهیکه خر یو گذاشتم چمدون بزرگ وباز کردم مانتو عناب شم یکفش و لوازم آرا

و در چمدون وبستم فلش    دمیوباشال وشلوار سطش داخل چمدون چ  یرشکز  یمشک ی ا روزه یف یاقوت یبنفش  ی گلبه ی سرخ آب

   فمیآهنگامو برداشتم وگذاشتم گذاشتم تو ک

 که در اتاقم باز شد  دم یدراز کش روتخت 

 دم یروم د روب سیکردم که مامان وبا صورت خ اخم

 سمتم  اومد 

 کانادا چرا   یبر  ی خوایفاطمه تو م -

 بهش نگاه کردم که شروع کرد به زدن خودش  فقط 

 از جام بلند شدم رفتم سمتش دستاشو گرفتم  کشه یداره خودشو م  دمید

 برم   د یمن با مامان

   ی زدیفاطمه چرا حرف نم-

 نیداشتم فقط هم  اجیمدت احت هی

 نرو دخترم -

   ش یاونم ازنوع روان ین یبب مارستانیباز منو تو ب ی تو که دوست ندار  کنم یبمونم دق م نجایمن اگه ا مامان

 چرا-

 بامرگمه  یچرا فقط بدون موندنم مساو نپرس 

 ستم یمگه من مادرت ن-

 ه یچه حرف نیا
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 آره   ینکنه عاشق شد -

 گرد شده نگاش کردم    یچشما با

 آره -

 خودمو جمع کردم  عیسر

 گفتم  بااخم

   م یآدم نیمن همچ  مامان

 داره   یوا چه ربط-

 شهر دور شم  نیاز ا کمی خواد ی راحت من دلم م التیمادر من خ نه

 نیهم

 تو روخدا مراقب خودت باش  -

 چشمممممم

 فقط فردا هستما واسه ام زرشک پلو درست کن  من

   تزا یو پ  یشام ماکارون کنم یباشه نهار زرشک پلو درست م-

 مامان شام کباب درست کن نه

 باشه-

 برو به کارات برس   خب

 باشه تو هم بخواب -

 چشم

 کردم  ه یکه رفت واسه حال وروز خودم گر مامان

 کمکم کن  ایخدا
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 شدم   داریمامان ب یباصدا صبح

 فاطمه پاشو  -

 تنبل خانوم  پاشو

 بلند داد زدم باشه  یصدا با

   دم یدست وصورتمو شستم  رفتم تو آشپزخونه از پشت گونه مامان بوس  عیسر

 دخترم   ر یصبحت بخ-

 کدبانو  ریشمام بخ صبح

 خوام ی من صبحونه م مامان

 ی خور یم  یباشه چ-

 املت   اومممم

 کنمیباشه االن برات درست م-

شروع کردم به   ز یرو م  دمیشتم و چمربا و عسل و خامه آرو بردا یخامه ا  ریبرداشتم کره پن رویش  خچالیرفتم سمت  یمرس 

 زده ها حمله کردم   یمثل قهت  عی املت اومد منم سر تابهیخوردن تامامان با ماه

 از خوردن دل کندم اومدم پاشم که مامان با خنده گفت   ترکمیاحساس کردم دارم م نکهیا بعد 

 نوش جون -

 ییییییییییییییییی دمرس یچسب یلی مامان خ  یوا

 برات   ماریب  وهیم ن یبرو بش-

 باشه

 اومد  وهیظرف بزرگ م هیرومبل نشستم مامان با   رفتم

 گاز گنده ازش خوردم بادهن پر گفتم   هیموز برداشتم پوست کندم   هی
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   خوامیمن نهار م مامان

 گرد شده نگام کرد   یچشما با

 به خودت استراحت بده   کم یفاطمه -

 مامان  اِ

 فاطمه  -

 کردم بابا  یشوخ

  ی ب ه یکه مامان نگران شه آخ که چقدر دلم واسه  دم یبروز نم ی تو اتاقم برعکس ظاهر شادم از غصه درحال انفجاربودم ول  رفتم

 که فراموش کنم کمکم کن   رمی دارم م  ایازش متنفر باشم خدا تونمینم کنم یم ی که هر کار ی معرفت تنگ شده همون

 از اشک شد   س یصورتم خ ی ک دمینفهم

 یاز جام بلند شدم ورفتم وضو گرفتم و با خدا دردودل کردم بعد نماز احساس سبک داد یونشون م۱:۳۰اه کردم به ساعت نگ  ی وقت

 چادرمو تا کردم سجاده رو جمع کردم   شه یدرست م ی کردم انگار که همه چ

   رونیاتاق زدم ب واز

 قبول باشه  -

 مامان   یمرس 

 ان یفاطمه فرناز ومحسن دارن مرسده کوچولو م-

 قدمشون روچشم   انیب

 tvجلو   رفتم

   دم یخند  ایمدتها فارغ از کل دن  یبود برا  یباحال ی لیرمان بود چه قدر خوب و جالب قسمت خ ادمهی داد یم نمتی بیبازهم م الیسر

   دم یمرسده ورو شن یصدا که 

لباس خوش فرم    سبز یچشما ی پوست صورتش گندم ی مشک یباباش بود موها یکه نگاه کردم لبام به خنده باز شد کپ   بهش

 وکوچولو تپلو  
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 آورد  رونیب نیریمحسن منو از حس ش  یکه صدا  دمشیگرفتم وبوس  بغلش

 به به بالخره خاله فاطمه مرسده بابا رو بغل کرد -

   سالم

   یسالم خوب -

 ن یبش ایب ستم ین  بد 

 کنارم نشست اومد 

 گه یم  یفاطمه مامان چ-

 برم کانادا   خوام یمن م   درسته

 بد   نجایچرا مگه ا-

   شم یدارم خفه م کنمیجا احساس م نیمن ا  آره

 اما-

 ی نکن منصرفم کن یسع کنم یم خواهش

 باشه  -

 م یخورد ینهار عال ه یهم  کنار

 قرار دارم  ینی با ام ۵اومد امروز ساعت  ادمی

 رون یرژقرمز زدم و از خونه زدم ب  ه ی دمی پوش  ی مانتو زمرد ه یرفتم تو اتاقم  ع یچهار بود سر ساعت

 بود  ومدهی رفتم داخل خب هنوز ن دمیساعت رس  می که گفته بود بعد ن  یشاپ یسمت کاف رفتم

 انتخاب کردم   زیم  هی

 اومد  ین یام یگذاشتم که صدا زی رو م سرمو

 فاطمه خانوم -



 پردردسر   یعاشق

335 
 

 آوردم باال   سرمو

   سالم

 سالم  -

   د یبفرمائ

 نشست

 شنوم   یم خب

 من من به شما عالقه مند شدم  تش یواقع-

 شدت خشم قرمز شده بودم   از

   یگ یم یچ

 ه یواقع  ستیبه خدا هوس  ن -

 زدم  پوزخند 

   د یگ یم نویهمتون هم آره

 نه پس راه تو بکش برو  گهیبار د یول  رم یگ یم  دهیامروزو ناد نیبب

 تزا یپ یشب بود بو ۸ورفتم خونه ساعت   رونیشاپ زدم ب ی کاف از

 وند بله به آشپزخونه نش منو

 خوام ی مامان من کباب م سالم

 ره یزنگ زدم بابات بگ -

 استراحت کنم  کمیباشه پس برم  آهان

 تو اتاقم   رفتم

 ☆ اریسام☆
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 شده  یبه مامان فاطمه زنگ بزنم چ د یبا

 ارو گرفتم  شماره

   سالم

 د یسالم بفرمائ-

 ار یسام منم

 خانومت خوبه  یسالم پسرم خوب  -

 خانومم   هه

 بدونم  ویزی چ هی زنگ زدم   د یسالم داره ببخش ستین بد 

 د یبفرمائ-

 بره   خواد یم  ییجا فاطمه

 لش یبره  کانادا واسه تحص خوادیآره م-

 ستادی قلبم انگار وا ییییییییییی چ

 تو تنم خشک شد  خون

   د یپشت خط اریآقا سام-

 بله  ب

 خدافظ  یمرس 

به جنون برسم نه من تحمل   یخوایآره عشقم م  یکشمنو ب  یخوای م  یبر  یخوا یپس م نینشستم روزم یقطع کردن  گوش  با

 ندارم،  

 نه تورو خدا نه

 کرد   سیخ رهنمویپ اشکام
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بار   ه یسارا گفته بود فاطمه  دمیکه سارا گفت و فهم ی تازه حرف دمیمو فهم یانگار تازه عمق بدبخت  یقرار ازالهه جدا شم ول   فردا

   ده یفرصت م

   نکارونکنینه فاطمه بامن ا نه

 ☆فاطمه☆

 شب بابا باکباب اومد اوممم    

   ییبابا سالم

 سالم دختر بابا چطوره -

 گشنمه   خوفم

   ن یوبچ  زیبرو م طونیش  یا-

 چشمم

 مورد عالقه من بود  کیشل یکباب ش  دم یچ زی م عیسر

 هم کباب   خوردم یم  تزایپ هم

   خورهیزنگ م  میو رفتم تو اتاقم که متوجه شدم گوش  می دل کند   زیاز م  گه ید  بالخره

   برداشتم

 بله 

 فرودگاه باش  ۷سالم فردا ساعت -

  باشه

 ی فاطمه مطمئن-

 اریازت ممنونم کام ی لیخ یل یخ آره

   ی نیشهر و بب ن یا یشب وقت دار۷فدات بخواب که فردا تا ساعت -
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 شده   ن یشهر نفر ن یا خوادینم دنیهه هه د هه

 باشه مراقب خودت باش  -

 ات خونه گرفتم به نام خودمِ راحت راحت ف  واسه

 دم یبهت م دشویکل  ردا

 ازت تشکر کنم  یچطور دونمیدرد نکنه نم دستت

   ی ازم تشکر کن یخوا یم-

 آره 

 پس مراقب خودت باش  -

 چشممممممممم

 بال  یچشمت ب-

 قطع کردم   ویگوش 

بهم   میزندگ  یبمونم که عشقم همه    ییکه جا  نیتنها باشم آره بهتر ازا گهید کشور  ه یتو  بیقراره غر یعن یفردا فکر کردم  به

 بالست سر یکرد من چرا انقدر بدبختم آخه چرا هرچ انتیخ

   ادیمن م  

 خدا توکل به خودت  یه

 

 دمیروبالشتم گذاشتم وخواب  سرمو

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

 رونیاومدم ورفتم ب نییاز تخت پا یچطور  دم یشدم نفهم داریمامان ب هی گر یباصدا صبح

 شده مامان  یچ

 ی ر یم ی دار  یجد  یدلم گرفته انگار جد   یچ چیه-



 پردردسر   یعاشق

339 
 

 زدم  پوزخند 

 د آور ی که ادا عاشقارو درم ی اون ی حت  د یخواستیتو آرزوت بود همه اتون منو نم  آره

 خدا یه

   ایشروع کرد مامان

 کنم  کاریخب چ-

 کن ساعت چنده  بس

-۱۲:۳۰ 

  ه ی  رونی ازخونه زدم ب ع یوسر دمیمانتو پوش   هی رفتم تو اتاقم  ام یم رمیبگ  لهیچند تا وس  هی فعال برم  م یوقت دار  ادیپس ز خب

 دربست گرفتم ورفتم دربند 

 بغضم شکست هق هق ام دست خودم نبود  م یاومد  نیو آرم اریکه با سارا وسام  ییجا دنیباد

 به اون روزا  م یهمون درخت نشستم کاش االن برگرد  ریز  رفتم

 اونروزارو بخوام   د ینبا نه

 حافظه امو از دست بدم شد یم یچ

 ام اوج گرفت  ه یگر

 ۱:۳۰گرفتم بادربست اومدم خونه ساعتFگردنبند   هی  عصریشدم رفتم طرف  ول ی ساعت که خال مین بعد 

 ار یکام ش یرفت برم پ ادمی یوا  ی م خدافظبر د یبا

 برداشتم  ویگوش   یوا  یا

 اروگرفتم یکام شماره

 جانم-

 رم یبگ  امیدوبیکل   می زنگ زدم قرار بزار سالم
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 کافه دونفره  ایباشه ب-

 اومدم  حله

 دوباره دربست گرفتم  عیسر

 دم یرب رس   هی بعد 

 یخوشگل یجا چه

 ی کافه به شکل کلبه چوب  هی

 داخل   رفتم

 چندلحظه خاطرات تلخم از ذهنم رفت اما فقط چندلحظه  ی کافه برا کیش   یل یساده اما خ ینما دنیباد

 رفتم سمتش ک یخوشگل و جذاب وش  شهیمثل هم  اریکام دنیباد

 سالم

 ن یسالم بش-

 مامان و بابام   شیبده برم پ دوآدرسو یکل شه یم  اگه

 باشه  فهممی م -

 دوگرفتم یکل

 یمشک  یمازرات  هی دنبالت   انیم-

 پالکشو گفت  شماره

 تکون دادم  سرمو

   یزیبرام عز یلیخ ی لیمالقات ما باشه فقط بدون خ  نیآخر نیا ی نیمنو نب  گهید د یمحبتات ممنونم شا ی بابت همه  اریکام

 بعد تموم شدن درسته حله  ی گردیبرم ی گ یم یچ-

 نه د یشا
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 منو    ی ترسونیم ی فاطمه دار-

 رم یکه بم  یبزن تا وقت شهیواسه هم خوام یم

 نکن  یشوخ-

 کشه   ینم  یمن انقدر  تلخ که به شوخ  ی زندگ یشوخ

 اد یسر خونواده ات م ی چه بالئ ی دونیتو م  یول -

 اون نداشتم مجبور نبودم بزارم ازکشورم برم  اروامثالیبه سام ی ازیاونا نباش اگه اونا بهم محبت کرده بودن  ن نگران

 اما-

 اره یدرماون منو از پا اد یمن هرزمان که برگردم  یچ اما

 نگو ی زیبه خونواده ات فعال چ-

 نگفتم 

 باشه مراقب خودت باش -

 ی که انقدر به فکرم یمرس 

 خدافظ

 زنم یبهت سر م انیم-

 نمت یبب شم یخوشحال م باشه

 رون یکافه زدم ب  از

 بود    میخونه ساعت دون  دمیرس  ی وقت

 م ی دار ی چ به

 ی روز آخر  یکجا رفت-

 داشتم  کار
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 غذا موردعالقه ام   دنیباد ز یسر م رفتم

 خوردم اما فقط چهار قاشق رفتم تواتاقم  یظاهر اقیاشت با

 مهراب  آدرس  آهنگ

 شالم بستم   هی با ع یکردم سر یز یو با مشت شکستم دستم خونر  شمیآرا ز یم نه یزدم مشت زدم آ غیج

 ی فاطمه خوب-

 داغونم   آره

 خوبم  آره

  ده یفا ی دوش هق زدم ناله کردم ول ر یشدم لباس برداشتم ورفتم تو حموم زومن تا ساعت چهار زار زدم از جام بلند   ومد ین ییصدا

 نداشت   یا

 پاک کردم  اشکامو

 بود هه  ۵:۳۰ساعت  رون یشستم وزدم ب  موهامو

 کرد دوباره  ی ز یتو اتاقم دست خونر  رفتم

 بر پدرت لعنت  یا

 خونواده ام  ی برا سمینامه بنو ه یکردم ورفتم تواتاق خب بهتر   ی چیبلند برداشتم دسآمد باند پ رون ی ب رفتم

 ها  ییتنها  یبه نام خدا          

نقش   یالک  خوادینم د یرفتم رفتم تا همه اتون راحت باش  شه یهم یبرا  ستم ین نجایا گهیکه د  نیخونینامه آرو م  نیا ی وقت سالم

مرگم   ریتاخ ام ینم گهید  دمیم  یر یازهمه اتون وبا دلگ  رمیدرگبگم   خوامیم ن یخواستیمنو نم چکدومیکه ه دومنیم ن یکن یباز

   د یز یعز یلیبرام خ نیبدون یول دم یم ستیبه درک مهم ن  د یگ یکه م  دونمیکه شاهد رفتاراتون باشم م  امینم ارنیب

 د یآخر حالل کن در

Fatemeh 

   رون ی با چمدون  زدم ب دمی پوش  یکال مشک دمیپوش  مویآرو تا کردم وتو کشو گذاشتم هه وقت رفتن مانتومشک  نامه
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 ی آماده ا-

 آره 

 م یبر-

 بابا مامان و من میشد  نیوسوار ماش   رونیب م یزد ازخونه

 م ینزد ی به فرودگاه حرف دنیرس  تا

 شدم   ادهیزدم و پ یلبخند خسته ا  مید یرس  ی وقت

 اورد یشدن بابا چمدون م ادهیو بابا هم پ مامان

 تموم شد   ی همه چ گهیفرودگاه که شدم احساس کردم د  وارد

 االن تموم شد   میزندگ آره

 کردن یوگرفتم نشستم مامان و بابا با غم نگام م ط یپاسپورتمو نشون دادم بل  رفتم

 لبخند نگاشون  کردم  با

 درس بخونم  رم یم  دارم

 فاطمه مراقب باش  -

 چشمم

اشکام روون شد   رفتم ی هردوتاشون بغل کردم ورفتم براشدن دست تکون دادم رفتم از پله ها که باال م د یلحظه رفتم رس   الخرهب

دادم به پنجره به   ه ی مخصوصم نشستم سرمو تک یکه منو عاشق کرد وبعد نابودم کردخدافظ سوار شدم روصندل  یخدافظ شهر

   شه یدرست م ی عنیفکر کردم  میزندگ

 شه یم درست  آره

 من روون شد خدافظ عشق من یپرواز کرد واشکا مایهواپ

 ☆اریسام☆

 الهه رو گرفتم  شماره
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 بله -

 فرستم ی صبح دفترخونه  باش آدرس و م۹فردا ساعت الهه

 باشه-

  وفتمیشده به پاش م ی حت زنم یفاطمه باهاش حرف م ش یپ رمیکار تموم شد م  یقطع کردم لباسامو عوض کردم فرداوقت  ویگوش 

 رم یگ یفرصت م ه یوازش 

   رونیزدم ب ازخونه

 کنن یدارم انگار دارن قلبمو م ی بیحال عج ه یآسمون نگاه کردم امروز   به

 ام  نه یس  از

   

 خبر بد توراه   هی انگار

 دو ساعت رفتم خونه  بعد 

 اصال خوب نبود رفتم سمت تلفن   حالم

 وگرفتم یحم شماره

 جانم  -

 نجایا ایب

 ی خوب-

   افتضاحم

 اومدم -

 یبا

 قطع کردم ورفتم تو آشپزخونه    ویگوش 
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 اومد  د یرب گذاشت که حم هی وبرداشتم ذغال وگذاشتم واومدم نشستم  ون یقل

 سالم  -

 ن یبش سالم

 ار یوب ون یبرو ذغال وقل اول

 باشه  -

 اومد  ون یباقل قه ی تو آشپزخونه بعد چندد رفت

 بفرما -

   دنیکردم به کش  شروع

 د یسوال حم هی

 بپرس -

 ی خوا یسارارو هنوز م تو

 هه هه آره -

 من  بده

 سمتش  دمیکش ون یقل

   ونی داد دستم قل د یکش  یحساب نگه یکرد بعد ا  شروع

 بود  ونیعاشق قل فاطمه

 ار ی* رو بیدنیبرونوش 

   اریحالت خوبه سام-

 خوبم   آره

 و  اریسام-
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 واسه ات خطرناکه    یل یرفته که خ ادتی ی **بخور  یدنینوش  د ی** نه تو نبا

 الیخیب

 ذارم ینه داداش نم-

 د یحم شمیداغون م  دارم

 سام ی کردیازدواج م  د ینبا ی اشتباه کرد-

 مونه  ی من م رزبونیگُه ز  نیکه تا آخر عمرمزه ا  آخ

 واسه برگشت باشه   یهم سرسخت وخشن فکر نکنم سام راه  ی لیحساس وخ یلیفاطمه دختر خ -

 به خدا رم یمیم من

 بار بلکه دوبار  هی کرد نه  ی اون خودکش یخودت کُشت ی فاطمه آرو بادستا تیتو شب عروس  یکنیهه هه چرا فقط به خودت فکرم-

   ی فهم یرفت مرگ موش خورد م  ایبار تا اون دن نیاول

و    یکه تو گفت ی اتیفاطمه با اخالق  یبازم سمت سارا برم ول د یمن شا ی ول  یول دمیبهم چون منم درد عشق وچش ی گفت نارو یا تو

   ش ینکن نیداغون تر ازا گه ینه بهتر د دم یمنم خودم د

 دانشگاه  رم یفردا م میشیمنو الهه فردا جدا م  یگ یم یچ

 ☆فاطمه☆

 که با تکون خوردن شونه ام پاشدم چشماموبستم

 خانوم هم سن مامان بله  هی

   مین یشیم م یدخترم دار-

 ممنون 

 دمیبعد ساعتها رس  باالخره

 ستادم یگوشه وا هی رفتم  دمی باگوشتو خون وپوستم چمدونمو کش کردم یونش م  یبیحال غر نییومدم پاا مایهواپ از
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 شماره داده بود  هی بهم  اریکام

 آرو گرفتم  شماره

 اومد  یمرد  یصدا

 بله -

   مایآقا ن سالم

 د یفاطمه باش  د یسالم شما با-

 بله 

 د یستادیتنتون کجا وا یشما چ ام یدارم م-

 سمت راست یزدم کال مشک  یسط مشک من

   یمشک ی مازرات  دمتونیباشه آهان د-

   آهان

 ستادیتکون دادم که جلو پام وا دست

 وباز کردم سوار شدم   در

 من  یچشما نیع لهیمثل ت شی مشک یچشما ی لباس قلوه ا یمشک  یپسر سبزه موها هی

 اش خوب بود  افهیق

 دنبالم   اد یب یرانیا  هی اصال اننظار نداشتم  سالم

 ی رانیگفته من فقط اسمم ا ار یم بله کامسال -

 قای دق  آره

 اون  شهیکار هم نیا خب

 دیخند 
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 نی خسته ا یلیکه شما خ  میبر-

 خوشگل ی لیبرج خ ه ی مید یرس  قه یافتاد بعد پنج د راه

 د یبفرمائ-

 ممنون 

 داخل  می ورفت  میشد  ادهیپ

 رو زد  ۲۳که طبقه  میآسانسور شد  سوار

 چهل طبقه است همه پنت هوس   نجایا-

 آسانسور باز شد   در

آشپزخونه سمت راست بود   ی کرم پارکتا قهوه  ا ی قهوه ا ی با نما یخونه دو هزار متر  ه یکه درباز کرد  مایودادم دست ن  د یکل

   ینقره ا  ییظرفشو   نیماش  ییلباسشو نیماش  ی نقره ا د یسا خچالیوسطش پهن بود  ک یفرش کوچ هی رفتم داخل صدمتر بود 

   شی آرا ز یم یبهداشت س یسرو یآب د یشدم تخت سف یرفتم سمت اتاقا چهارتا اتاق خواب وارد اول رون ی آشپزخونه زدم ب از

 صد متر و بزرگ بود  اتاق

 قرمز   لیاتاق قرمز کل وسا ه یاتاق   نیدوم  رفتم

   ی طوس  یسوم مشک اتاق

 ی صورت یچهارم  

 دم یسر پا د ومار یکه ن رون یاومدم  ب ازاتاق

 د ینشست   اچرا

 ام   ینییبرم فقط من واحد پا د یبا-

 م ید یرو تازه خر ال یوسا همه

 ممنونم 
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 هماهنگ کرده   اریاز من تشکر نکن همه اش و کام-

 فعال 

 فعال 

 اط یاحت ی در و قفل کردم برا  مایرفتن ن بعد 

 شتر یب ا ی یپونصد متر   ییرایپذ  ه ی یی رایسمت پذ  رفتم

 طرف ه ی  یقهوه ا  یچرم  ی مبال

 Lبه شکل   مبل

   نجیا60اُلد  ون یزیتلو

با شما  خواستیآهنگ م کم یخاموش کردم چون دلم  ی لبخند زدم ول ی ا ه یترک لم یف دن یروشن کردم باد ونیزیجلو تلو نشستم

 شد  یآهنگ مهراب آدم وحوا پل ونیزیبرداشتم وزدم به تلو

   یواسه ک ه ی کردم پوزخند زدم هه هه هه گر هی باهاش گر من

 تنها گذاشت ط ی شرا ن یکه منو تو بد تر یکس

 هه 

 ☆اریسام☆

   رونیپاشدم شناسنامه آرو برداشتم از خونه زدم ب عیسر صبح

 رفتم محضر   نیباماش 

 شدم ورفتم داخل   ادهیپ

 الهه لبخند زدم  دنیباد

 طرفش   رفتم

   سالم
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 سالم  -

 خوام یمعذرت م یچ بابا همه  ی که اومد  یمرس 

 که تموم شه  میمن خودمم مقصرم بد  الیخیب-

 همه مدت نیخوشحال بودم بعد ا میخطبه رو خوندن ومنو الهه جدا شد  می نشست میرفت

   ی به فاطمه  برس  کنمی آرزو م رم یم گه یخب من د-

 ممنونم 

 شدم  ورفتم سمت دانشگاه   نیرفتم سوار ماش   یرفت و منم باخوشحال الهه

 دل تو دلم نبود   یاز خوشحال دمیرس  ی وقت

  یل یکه خ یهمون دمیاونروز د مارستانیکه تو ب ی همون پسر دنیکردم که باد دایشدم ورفتم طرف کالسا کالسش و پ اده یپ عیسر

 ومن حر  کرد یبه فاطمه نگاه م

 خوردم یم  ص

   کنهیم کاریچ نجایا

 که صدام زد  رفتم یم داشتم

   اریا سامآق-

 سمتش   برگشتم

 بله 

   ارمیمن کام-

 شناختم امرتون   بله

   نیگردیم  یدنبال کس-

 ش یفاطمه ستا  آره
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 هه دنبال فاطمه -

 شیرفت توهم البته خانوم ستا اخمام

 زد  یشخند ین

 ی خودت بود اش یچون مسبب تموم بدبخت ی نش یرتیبهتر غ -

   ی گ یم ی تو چ تو

 دونم یو م  یمن همه چ-

 کردم  هنگ

 م ینیبش م یبر ایب-

 من  ی ول

 نوشدارو بعدازمرگ سهراب  یدنبالش ول ی اومد  دونم یم-

   یگ یم یچ

 خان  اریاون رفت کانادا سام-

 افتادم   م یزانوها رو

 ی گ یدروغ م  یدار

 د یلرز صداش 

 مسئله دروغ باشه  ن یدوست داشتم ا  یلی ندارم واسه دروغ گفتن البته خودمم خ ی لیدل-

 امکان نداره  نه

  گهید  کنه؟ی نم یشوخ  گهیوفقط اشک که مهمون صورتش د خندهیاز ته دل نم گه یچرا امکان داره اون فاطمه شاد مُرده اون د-

شده اون فاطمه   خیسرد شده  کنهیذوب نم  یشعله ا  چ یکه ه ی خیشده به دختر  کنهیقهر نم شهیلوس نم گه ید کنه ینم طنتیش 

که   ییشده گوش کردن به آهنگها هی دادن سالم دلم نداره فقط کارش شده گر  بحوصله جوا که یحاال د بستیکه با تو شرط م یا

 که همه اشک واو واو شو خودش گفته  دونم یتعجب نکن که از کجا م ی منعش کرد ییزمانا هی
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 بر سمت هردوتاش  یآخرش خودت باعث شد  ینه ول  ی مهراب نه خودکش  یگفت   یزمان  هی  آره

 خدا  یم اومد وا سر  ییچه بال بیامام غر ای

 زهم سر باز نکنه والتهاب نداشته باشه   نیحداخل ا گهیتوهم برو که د شهیاون رفت واسه هم اریسام-

 دنبالش   رمیم من

چون طاقتشو   نهیو دوباره توروبب اد یب خوادیبرگرده نم خوادیواسه ابد نم  یگرده به بخونه درس رفت ول  ی برنم گه یهه هه اون د-

 نداره

همه   نیا نیانقدر ازم متنفر که رفت کانادا آخ خدا چرا من چرا ب ی عنیفاطمه  ایخدا دارشدمیانگار منم از خواب ب اریکام  یحرفا با

 کردم    یبه عشقم برسم مگه من چه گناه د یعاشق من نبا

 ☆فاطمه☆

 خسته بودم که رو کاناپه خوابم برد  انقدر

  یبا جوراب شلوار ی مشک ک یتون  هی شب بود از جام بلند شدم رفتم تو اتاق سوم چمدونمو باز کردم  ۸شدم ساعت  داریب ی وقت

 رفتم حموم   رامیز یبرداشتم وباحوله وبرا  یمشک

چه   شیآخ رش یآب داغ وباز کردم ورفتم ز  شستم یها رو م س یهمه سرو  د یروز کامل با  هی وگرنه   زدیبرق م  یز یکه ازتم خداروشکر

 ستیاز خونواده ام کنارم ن چکسیباشم که ه ییجا د یچرا با ه یگر  ری زدم ز ی لذت بخش  یگرما

  کنمیسنگ شدن قلبم ومردن احساسم فراموشت م ی حت ی متیفراموشت کنم به هر ق  د یمن با یاتفاقات نیتو باعث همه ا اریسام

 رق لذت شمغ شیادآوریاز به  میلحظه زندگ  نیکه تا آخر رمیگ ی از تو وخودم م ی چنآن انتقام

  یکه زنگ واحدوزدن رفتم سمت در از چشم  دمیبرداشتم وموهام و شستم بعد به دوش جانانه اومدم ببدون لباسامو پوش  شامپو

 رو موهام واز وباز کردم  دم یچیحوله آرو پ عیسر   ماستیکه ن ن ینگاه کردم ا

 سالم  -

 د یبفرمائ سالم

 ی مرس  -

 داخل  اومد 
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   د یبفرمائ-

 غذا رو ازش گرفتم  ظرف

 ه یچ نیا

 یرانیرستوران ا  ه یاز  یرانیا یغذا-

 ممنونم 

 کنم یخواهش م-

 فعال 

 خدافظ  یمرس 

 رفتم تو آشپزخونه در ظرف وباز کردم   مایرفتن ن بعد 

   چه یپلو با ماه ی باقال اوممممم

 شروع کردم به خوردن   عیسر

 گشنم بودا   شیشدم آخ ر یرب س   هی بعد 

   ستم یخودم وا یروپا د ی جا کار کنم و درس بخونم با  ه یبرم دنبال کار   د یفردا با از

زنگ واحدو    مایرفتم واحد ن رونیسرم کردم و از واحد زدم ب یشال مشک ه یرفتم تو اتاقم  نمیرو بب  نجا یشب ا خوادیدلم م یلیخ

 زدم که درو باز کرد 

 وشلوارک اخمام رفت تو هم  یبارکاب

 دور بزنم  ه ی برم  نی وبد  نیماش  ی سو ئ شه یم  اگه

   برمتونیآماده شم خودم م نیصبر کن -

 باشه

 داخل   د یبفرمائ-
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 راحتم   ممنون

 تو آسانسور   می نکردم وباهم رفت ی بود توجه یاونم مشک پیاومد ت قه ی باز گذاشت ورفت داخل بعد پنج د درو 

 ن یستیخسته ن-

 نه 

 چند تا موضوع و بهتون بگم    ه ی د یپس با-

   د یبفرمائ

 د یبر د یتونیم گهیدانشگاه از هفته د   نکهیاول ا-

 دالر  4000حقوق  نیایپآره وقت ب د ینباز دارم واسه شرکت اگه قبول کن ی منش ه یمن به  نکه یا دوم 

 ه ی عال ونی لیچهار م یعنی دالر 4000رفت باال  ابروهام

   ام یب د یبا یزدم از ک  لبخند 

 دنبالتون  ام یاز فردا ساعت هفت م-

 ممنون 

   میشد  نیسوار ماش  مید یرس 

 کرد    وحرکت

   می کجا بر-

 قدم بزنم   ابونیتو خ خوام یم

 باشه  -

   می شد  ادهیپ نیپارک کرد از ماش  ابون یگوشه تو خ  هی نیماش 

رفتم کنارش که   زد یم  تاریداشت گ ییطال یموها یآب  یبود با چشما د یسف یل یپسر جوون که خ ه یکه   می زدیهم قدم م کنار

 اومد   ماهمین
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من از   دنیحال براش دست زدم که سرشو آورد باال با د ن یبا ا یول  دن یزد که اشکام شروع کرد به بار نیغمگ  ی لیآهنگ خ به

 گفتم ممنون    ی سیشدم وبه انگل ره یجاش پاشد واومد کنارم خواست اشکامو پاک کنه که بهش خ

 ن ییدستشو آورد پا که 

  د یپرس  یسیه انگلب ه یمنظورش چ  دمیکه نفهم ی شد وبا لبخند  ره یخ بهم

 مسلمانم

 دادم آره  جواب

 لبخندش پررنگ ترشد  که 

 ه یچ اسمم

 فاطمه  

 جکسون  -

 ه ی اسمت چ یمعن-

 از آتش  دور 

 ی خوب یچه معن-

 آره 

 ی چرا انقدر ناراحت جکسون

 مُرد  ش یسال پ هی عشقم -

 تو تنم نشست  یلرز  باحرفش

 چرا  مُرد

 وبهش فرصت ندادم  دمیفهم  رید  یازدواجش به اجباربوده نه خواسته اش ول  دونستم یبودم نم یمن شاهد عقد دوروث   نکهیواسه ا-

 ی جلو راه من قرار داد  نویخدا چرا ا ی وا ی خون تو تنم خشک شد وا باحرفاش 
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 ی کنیم  هی چرا گر-

 زدم  ی لبخندتلخ

   نن یکجا معلوم واقعا مجبور بوده همه اشون هم از

 اتفاق افتاد نیان ارفتم لندن تو اون زم یمشکل  هی نه من واسه -

 منو رها کرد  اریسام ی ول  هه

 ه یک اریسام-

 تنها گذاشت   ط یشرا نیکرد اما نبود چون منو تو بدتر یکه خودشو عاشق معرف  یکی

 ی شیم مونیزود قضاوت نکن مثل من پش-

 ر یبگ  میحرفاش گوش کن بعد تصم به

 به خودش    دم یمن اونو بخش ستین الزم

 نمشی بب یحت  خوامینم گهید

دارن به همون قسم بهش فرصت   نیبه امام حس یقو  ی لیها تعصب خ ی رونیکه ا دم یمن شن یپرست  یکه م ی تورو به همون کس-

 بده تا حرفاش وبزنه  

 دم یبده فرصت م ح یو فرصت خواست توض دمش ید ی روز ه یاگه  باشه

 ی مرس  -

 م یبه راهمون ادامه داد مایازتو خدافظ با ن ممنون

 واقعا مجبور بوده   د یخونه خودمو پرت کرد رومبل شا دمیرس  ی خونه وقت  می راه رفتن برگشت ی کل وبعد 

 نی هم بخشمشیگذرم فقط اون موقع م ی ازش م گهید ستی اگه بفهمم که مقصد ن یاگه مجبورم شده باشه حت یحت

 وحشتناک  کرد یاز جام بلند شدم گردنم درد م عیشدم سر داریدر ب یبا صدا صبح

 شدم که با خنده سالم کرد  ره یبا تعجب بهش خ ماین  دن یاز کردم با ددر وب عیسر
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 ها شدم  یآموزون   هیشب یخودم نگاه کردم به به چه ظاهر خوشگل به

 کردم   سرفه

 بله 

 خدا ی سرکار بادودست زدم تو سرم وا یبد  ی خواینم-

 کشه یطول م  کمیفقط  چرا

 ست یمهم ن-

 داخل   د یبفرمائ

 اومد  یمخالفت  چیه بدون

 ها یی پررو عجب

 که تا زانوم بود برداشتم  ی سورمه ا کیتون ه یتوجه بهش رفتم تو اتاقم  بدون

سرم کردم عطر زدم خب آماده   ام   یشال سورمه ا  ه یبستم و یبا شلوار هم رنگش تن کردم موهام دسته کردم ودم اسب عیسر

 هه  

 رون ی ب رفتم

 م یبر خب

 م یبر-

   نیتو ماش  م یرفت باهم

 ی د یگوش م یچ-

 باشه نیبه آهنگ غمگ  دم یم حیترج خب

 ی شیبهش فکر نکن وگرنه داغون م-

 تونم ینم
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 کنار ی بزار یتا بتون ی و بخند  یشاد باش  ی کن یسع د یبا نیچرا غمگ  ینجور یپس چرا ا یفراموشش کن  ی ومد ی مگه ن-

 سخته   ی لیخ سخته

  ار یمصرف کرده اونم سه سال تا کام نی از غم عشقش هروئ یزمان هی  ینیب یکه م  یآدم شاد نیا دمیچون کش دونم یم دونم یم-

 نجاتم داد 

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 ؟  یوفت یبهم بگو واقعا ارزش داشت که با خدا درب زو ی چ هی اونم دوبار اما  یکرد   یخودکش دونم یم-

 نه 

 ی دار شو ییپس بزار کنار بزار بفهمه توانا ه یجوابت چ دونستم یم-

 باشه؟

 باشه

 کمکت کنم   دم یبهت قول م-

 ممنونم 

 چند دست لباس شاد بخر  م یپس بر-

 اما

 اما واگر نداره -

 پاساژ هی  م یلبخند به حرکاتش  نگاه کردم وباهاش رفت با

   دمشیوخر ر یحر یسارافون  ریز ه یداشت برداشتم با ی مشک ونیپاپ ه یکه   یمشک  یسارافون قرمز باتوپ ها ه یگشتن   ی ول بعد 

 گه یخب د-

   ه یفکا  فعال

 ا یباشه پس برو تنت کن ب-
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 کاله بخرم   هی  د یاصال برام مهم نبود با یخوشگل بود ول یلیتکون دادم ورفتم تو اتاق پرو تنم کردم خ عیسر

 اتاق پرو دراومدم  از

 کاله بخرم   هی  د یمن با خب

 باشه-

 برداشتم ورو سرم گذاشتم وموهامو از نوارش رد کردم  یکاله ساده مشک ه یمغازه  ه یتو   میرفت

 م یبر

 کرد یلبخند بهم نگاه م با

 ی فاط  یخوشگل شد  یلیخ-

 قوراش دادم و لبخند زدم   یسارا افتادم بغضم گرفت ول ادی یگفتن فاط با

   گه ید  آره

به   ی قهوه ا یمشک  یشرکت با نما ه ی مید یرب رس  هی بعد  میشد  نیسوار ماش  م یتکون داد و باهم رفت ی سر شه یم ر یکه د میبر

   رایت  یینوشته بود شرکت دارو یسیانگل

 یاسم قشنگ  چه

 داخل شرکت  م یورفت میشد  اده یپ نیماش  از

 م ید یرس  خیزد و بعد چند ثام  ۵طبقه  میآسانسور شد  سوار

داشت با تعجب بهشون نگاه کردم    مایبا ن یبه دختر که شباهت فوق العاده ا  دن یرفت ومن پشت سرش حرکت کردم باد ماین اول

 بغلم  د یپر ع یکه دختر سر

 خل وچلم  ن یخواهر ا اد یسالم من م-

  د یلرز یبه خاطر خنده م  ییخنده نگاش  کردم وبعد با صدا با

 سالم

 یچقدر تو خوشگل ی وا-
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 لطفته   نظر

 درآورد آره  یباز  ز یه یل یداداشم حتما خ-

 خنده گفتم  با

   نه

 تا درامان نگهت دارم م یبر ایب-

   نجایچه خوشگل ا یدرو باز کرد که همه اتاق قرمز بود وا  ه یگرفت ودنبال خودش کشوند بعد ازچند فرم راه رفتن  دستمو

 ی استقالل ای س یاول بگو پرسپول-

   ی سیپرسپول معلومه 

 بغلم دوتا بوس رو لپم نشوند  د یپر

  دمیخند 

 بمون ی االغ رق ایاون ناد میاریباهم   مایپس منو تو ن نیآفر-

 ه؟ یک ایناد

 گه یهر د کتریکوچ  مایسال ازمن و پنج سال از ن هی که  که یکوچ  یآبج

 نگو  نجوربیا

 گم یم-

 لج باز   یا

 و رومبل نشوند   د یکش دستمو

که پدر   میخانواده مرفح  هی ساله تو ۲۲  ایساله ناد۲۷ مایساله داداشم ن۲۳هستم  یمحراب لویکنم من ن  یبزار خودمو معرف -

 کن   یحاال حدخودتو معرف  لنیومادرمون هردوتا وک

 م یمتوسط دار یخواهر دارم هفت سال ازم بزرگتر و ازدواج کرده وضع مال  هی ساله امه ۱۹ ش یفاطمه ستا من
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 ی میدوتا دوست صم م یابیجون ب یخب فاط-

 تکون دادم   سرمو

 باشه

 هوراااااا-

 مشغول شم   د یمن کجا با خب

 بگم  بهت م یبر ایب-

   لو یسوال ن هی

 بپرس  -

   شه یبپرسم ناراحت م شیدرباره دوران معتاد مایاز ن اگه

 از خودش بپرس  ی نه ول-

  چشم

   میبر-

 میبود وارد شد  یا  شهیسال با در ش  هی هم قدم شدم که  باهاش 

 نجاستیب اخ-

   از یمورد ن لیآپ تاب و وسا ه یبزرگ با  زیم  هی

 روبروم بود   گهید ی ا شه یدر ش   هی

 مایاتاق ن  یعن ی استیاتاق ر نیا-

 یباشه مرس  آهان

 نمت یبیبرم سرکار آخر ساعت م گه یمن د زم یخواهش عر-

 یمحراب  ی بهتر بگم آقا مانه یکنم خوبه برم بپرسم از خود ن کاریخب حاال من چ ینشستم روصندل لویبرو بارفتن ن باشه
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 درسته  ن یا آره

 جام بلند شدم ورفتم جلو دردرزدم  از

   د یبفرمائ-

 شدم   وارد

 انجام بدم  ستی ن ی کار نم یاومدم بب د یببخش

 تر   کیانزدیب-

 نشستم  یچرم  ی رو صندل زش یکنار م   رفتم

 ی بدون  یزیاز گذشته ام چ ی خوایخب نم-

 چرا   خب

 پس گوش کن  -

 کردم   پیخوشت شهی ارشد مثل هم یعمران قبول شده بودم برا  یمهندس  تازه

از جام بلند شدم که   تیبا عصبان نیباسرعت خورد به من کنترلمو ازدست دادم  وخوردم زم یکیکه   رفتمیدانشگاه داشتم م  رفتم

  ع یبود کمکش کردم بلند شه که سر  یوچولو خواستندلم براش ضعف رفت چقدر ک دنشیباد دمید   ییموطال زه ی دختر ربر م  هی

بغلش کردم   ع یمتوجه کارم باشم سر نکه یناراحت شدم بدون ا یل یبود خ هدستش که زخم شد  دن یکرد باد  یمعذرت خواه

االن اون مهره مار داشت انگار که منو جذب کرد   یحت  دونمیوبردمش درمانگاه داخل دانشگاه دکتر دستش و پانسمان کرد نم

وار    وونهیومن د تهشت ماه گذش  میدرخواست دادن قبول کرد باهم باش  ی بعد کل نکهیهرروز دنبالش گشتم تاا  گهید

  دنیرفتم داخل باد دمیدر باز واحدش نرس   دن یکنم که باد یشب تولدش رفتم دنبالش که ببرمش ازش خواستگار  خواستمشیم

وگفت چرا   د یمن خند  دنیهرزه بود چون باد  هی ازلذت  آره عشقم  کردی پسر ناله م ه ی ر یشدم عشق داشت ز وونه یروبروم دصحنه 

 دادم   سیسرو ایلیمن به خ یتعجب کرد 

 کردو برد کمپ حاالم در خدمت شمام   دامیپ اریکام  نکهیشدمسکن دردم تاا نیوبعد از اون شب هروئ رون یخونه زدم ب از

کننده بود بااومدنش  کنارم تو چشماش   وانهید ن یبود وا ی اراده جار یاشکام ب  چارهی ب دهیکش  یچ ی م رودهنم الهوگذاشت دستم

 گفتم  د ی لرز ی که م  ییزل زدم باصدا

 کردم   ه یهمه براشون دست زدن من گر دمشونیشد د  ادهیپ نیباعروسش از ماش  ی وقت شیشب عروس  منم
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 لبخند بهم نگاه کرد  با

ازدواج   یکیدوست داشته باشم با  تونمی م ی نتونم عاشق شم ول د یو بس من شا نیتجربه بود هم ه ی اون  ستم یناراحت  ن گه ید-

 بهش گفتم اون کنارم موند  یوهمه چ ایزود ن یبه هم کنمیم

 فرشته  ن یهست ا ی ک واقعا

 بایز-

 کجاست االن

 دختر خاله امه   بایز-

 ارکه  مب دمیفهم آهان

   ی تو هم دعوت  یمرس -

 امیم حتما

 خوبه  یلیخ-

همه و   اریکام  اریسام مایبه ن داشتمیکه قدم برم نطور یحرکت کردم هم  اده یو پ دمیامروز گذشت آدرس خونه آرو پرس  باالخره

  گه یبزارمش کنار د د یاما من با ستیاما دست خودم که ن دونم یگناه م   دونمیبودم م اریچقدر دلتنگ سام ایخدا کردمیهمه فکر م

 کنم   کاریمن چ ایبهش فکر کنم خدا د ینبا

 از ته قلبم  دمشیمن بخش ایکوچولو بارون روصورتم حالم و دگرگون کرد خدا یآسمون نگاه کرد قطره ها  به

که   ی کس یارزش غم وغصه نداره حت چکسیکار کرده بودم ه  نیکاش زودتر ا کردم یم  یشده بود حس سبک یبا بارون فاط اشکام

   کنهی زمان ممکن رهات م  نیکه تو بدتر ی هه و عاشقت بوده خنده داره عشق ی عاشقش بود

 و بس!   رمیگ یم م یباعقلم تصم رمیگ ی نم م یباقلبم تصم شه یحاال واسه هم نیاز هم گهید الیخیب

 یسیوبه انگل زد یم  غی خدا چه خبر شده دختر ج ا یدختر ارز تو تنم نشست   هی  غی ج دنیبا شن کردم یلبخند به همه نگاه م با

 کمک   گفتیم

 ظرف کوچه   دم ییدو
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  دمییدختر رو داشتن دو  تیاون االغا قصد  اذ دمیموضوع فهم دنیخند یدختر و گرفته بودن بلند م  هی که دور   ییپسرا دنیباد

 سمتشون

 زبان خودشون گفتم  با

 د یکنیم ی چه غلط د یدار

 تنش بود برگشت سمتم  یتوس  شرت یت ه یاز پسرا که  یکی

 هم جور شد  گهید ی کی نیایبچه ها ب-

 کارد گرفتم  عی جور شد اومدن طرفم که سر یچ  گنیم  یچ نایجد سادات ا ای

 برمتون یوگرنه م  د یتر نش  کینزد

 دنیخند  باهم

 بزن کوچولو  -

 همه اشون اومدن سمتم ن یزم دوافتادیداد کش ی ند بل یبا پام زدم وسط پاش که با صدا عی که سر ره یدستمو بگ  خواست

به پهلوش که   دمیازپشت بغلم کنه که پا زدم وسط کمرش که خم شد بعد پشت سرهم دوبار محکم با پاکوب خواستی م شونیکی

 دم ییسمتم که دست دختر رو گرفتم دو اد یخواست ب ی کیافتاد اون 

 م ی ستادیوا دنیینفس دو ه ی قه ی پنج د بعد 

 گذراند دستشو ول کردم    ریخدا بخ  یوا  ومد ینفسم باال نم یخستگ  از

 زم یشده عز  یزی با چشماش زل زده بهم چ دم ینگاه کردم که د بهش

 ی چرا نجاتم داد -

 مثل آدم رفتار کنم   کنهیانسانم و عقل حکم م  ه یمن  چون

 ام   یمن کت  یمرس -

 یرون یدختر ا ه یفاطمه ام  منم

 شناسنیفقط اونجاروم زانمیجا مخصوص دارم که عز ه یمن   می بر ایب ی اوه چه خوب فاط-
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 صداکرد  یبوق زد وکت یمشک ن یموزیل ه یکه   می رفتیم  میزنان داشت دمیاجبار باهاش همراه شدم د  به

 آخه ن ییخانوم شما کجا یسول-

 شد  اده یکه راننده پ نیبا تو برگشت ظرف ماش  یکت دمیوکش دستش

 د یخانوم شما کجا بود-

 داره  ی به تو ربط-

 م ینگران شد -

 مخصوص   یبه جهنم حاال زرنزن منودوستم وببر جا-

 چشم-

 م یسوار شد  ی وباز کرد ومنو کت  نیماش  در

   گهید کارستیچ نیا ایخدا

خوشگل کافه لبخند   یها نما یصندل  دنیداخل باد م یورفت میشد  اده یپ نیازماش  یکلبه چوب  ه ی مید یرس   قهیبعد چندد بالخره

 زدم   یبزرگ

 ی قشنگ   یجا چه

   ایب زمیعز یمرس -

بازشدن اومد باتعجب نگاه   ک یریچ یصدا دکه یوکش ی داشت صندل یصندل ه ی که فقط  ز یم ه یهم قدم شدم که رفت طرف  باهاش 

  دنیباد می شده بود نشست ده یچ یصندل زوچندتایم  هی باال که بعد ده تا پله  م یتووازپله ها رفت   میدورفت یکه دستمو کش کردم یم

 بودم   جانزدهیه ی لیروبرو خ یفضا

 زم یعز یخور یچه م-

 درصد ۹۵ترک و شکالت تلخ   قهوه

 یبخور  ی تونی تلخ م  یلیاده خ-

 زدم  لبخند 
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 خوردم ی درصد بود هم م۱۰۰اگه  آره

 واست اره یب گم یمعلومه که هست م-

 درصدتلخ ۱۰۰شکالت  هی دوتا قهوه ترک با  یهد 

 بله خانوم  -

 ظرف شکالت اومد  هی بزرگ قهوه و وانی رفت وبا دوتا ل دخترگارسون 

 د یچ زی وروم

 ی وانیبا ل یرفت بپرسم فنجان ادمی زمیاوه عز -

 ی وانیزدم معلومه ل لبخند 

   ی بخور ی تونیم  نمیبب-

 دم یوسرکش وان یبزرگ از شکالت شکالت وگاززدم ول که یت  هی و برداشتم با  وانیل

بدتر از   یمن لبخند زدم من زندگ  یول  کرد یبا چهره توهم رفته نگام م ی قهوه و شکالت تلخ شده بود مثل زهر وا  یاز تلخ  دهنم

 چوقت یه شنیفراموش نم  چوقتیکه ه  ییقهوه و شکالت گذروندم روزا نیا

بزرگ بود من هنوز   وان یاز شکالت وبرداشتم وانداختم تو دهنم ل گهید که یت  هی ووشکالت وخوردم   دمیوسرکش  وانیل دوباره 

 خوشحال بودم  یلی نصفشم نخورده بودم ومن خ

و ظرف شکالت   وان یکلشوخوردم ل  قهید۷بعد  نکه یتا ا شد یچشماش گشاد تر م  یکت  خوردم یوبا قهوه م  داشتمیکه برم  یشکالت باهر

 شدن  یهردو خال

 ی شکالت مثل زهر وخورد نیدختر تو واقعا همه ا-

 زدم  لبخند 

 ی بود عال یاتفاقا مزه اش عال آره

 ی تو فوق العاده ا ی وا-

 یمرس 
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 تاجر طالم  نیو ثروتمند تر ن یدختر بزرگتر  یمن کت-

 ی چه ثروت  یوا

   یمن  یاز رفقا  ی کیبه بعد  ن یتو ازا-

 یمرس 

 خواهش  -

 خونه  رسونتت یم م راننده

 ممنون 

 شدم و آدرس ودادم  نیماش  سوار

 کرد   ادمیدر خونه پ  دم

   یمرس  

 بود رفتم کنارش  ی عصب دم ید مارویداخل ساختمون که ن  رفتم

 مایشده ن  یزیچ

 آورد باال که احساس کردم گردنش شکست صورتش چرا قرمز  ی طور سرشو

 دفعه خبر برداشت سمتم   هی

   واری رفتم عقب وخوردم به د که 

 وار ی دوطرف د دستاشوگذاشت

 دادزد 

 هاننننننننن  ی کجا بود-

 د یرکشیت  گوشم

 داد زدم   منم
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   ی توچه روان به

 ساعت چنده   ی دونیم-

 چنده  مگه

   ی چ یعنی  یفهم ی شب م۹-

 خودت  یسرت اومدحقته وا ییهربال  یعنی

 گهید   یچه قانون  نیا هاننننننننن

 ی که چ خب

 وقت   نیتاا ی بود یباک-

 بهش نگاه کردم  بااخم

 نداره  یتو ربط به

 اه  

 خفه شو -

 بردار  دستانت

 ی زارم بر ی نم ی تا جواب ند -

 گمشو  ی خوریم گه 

 ورفتم تو آسانسوردکمه اروزدم ورفتم طبقه خودم   دم ییدو  عیلگربع پاش زدم که ازدرد تاشدمنم سر هی

 دم درآورده واسه من  کثافت

 قفل کردم  ع یخونه اروواکردم سر در

 ن یروزم بعدنشستم

 خودت به دادم برس  ایخدا
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 پسره پررو   گرفتمینم یا جه یفکرکردم نت مایخود صبح به رفتار ن تا

شانس رفتم تو   نیندارم که لعنت به ا یچ  چیخدا ه ی رفتم تو آشپزخونه وا رون یدست وصورتمو شستم اومدم ب  سیتو سرو  رفتم

 قلبم    ستاد یجلوم وا یکیکه  رونیازخونه زدم بپولمو برداشتم  فی ولباسامو عوض کردم ک دمیبه لبام کش  ی رژ صورت ه یاتاق 

 بزنم که گفت  غ یج خواستم

   مایمنم ن شششیه-

 رفت توهم  اخمام

 شیفرما

 نگرانت شدم  یلیخ خوام یمعذرت م شبیبابت د-

 د یزد که تنم لرز ی باتموشدن حرفم چنان دار ام یشرکتم نم گه یدوروبرم در ضمن د  نمتینب گه یفقط د ستین مهم

 تو  ی گفت یچ-

 ی د یکه شن نیهم

 دعوارو    نیتمومش کن فاطمه ا-

خداوند در   ی کیزد واومد سمت  من و  غی ج مایمنو ن دن یبا د رون یبامزه اومد ب ی دختر سبزه ول  هی دفعه در آسانسور باز شد   هی

 رپاشیوتف انداخت ز مایکه رفت سمت ن  کردمیگوشم بابهت بهش نگاه م

 منو تموم شد  نیب ی همه چ ی ه دلت کرد انترمن خرتوشدم عوضک  د ید  تویکثافط لجن اون دختر هوس باز-

 هم بوده  گهید یکیتو بهت گفته به جز من با یآها

   گهیم   یچ ن یزدم ازته دلم ا غیج

فاطمه ست همون که   نیگمشو احمق ا  دمیبهتر که فهم یتو که شک دار  یگمشو همون بهتر که باهام نباش  بایز-

 فقط گمشو ارفرستادش یکام

 تموم شدبزن به چاک   ی همه چ باشه

 ام  ه ی قض ن یمقصرا نبارمنیکه  دوباره شکست خورد وا یرفت ومن موندم پسر  هی با گر بایز
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 کارکنمیحاالچ ایخدا

 طرفم  اومد 

 ببخش که داد زدم برگرد -

 نشونه نه تکون دادم که روزانوهاش افتاد   سرموبه

 نشستم   منم

 اون حرومزاده  می به زندگ ده یر ی نیبیبهم شک داشت م م یکه چندماه باهم بود ی کس بای داغونم ز  یلیخ-

 لب زدم  بابغض

 من مقصرم  د یببخش

 مقصر  یاون الش  یست ینه تو مقصر ن-

 شرکت  میبر پاشو

 آخه 

 آخه پاشو   یآخه ب -

 ی لیدلم پرخ  یلیکنم موندم خدا خ کاریحاال چ ایجام پاشدم خدا از

 میوسوار شد  نیسمت ماش  م یرفت باهم

   ی عصب یحساب دم یدارم برگشتم طرفش که د  ازیین ماینقشه که به کمک ن هی نقشه بکشم  هی د یبا

 لب زد   یگرفته ا  یباصدام برگشت طرفم باصدا ماین

 جانم  -

 که باهات حرف بزنم   ییجا  هی  م یشرکت بر می نر شهیم

 باشه-

 ستادیکافه وا ه ی رب جلو  هی رفت وبعد   یحرف چیه بدون
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 شو   ادهیپ-

 م یاول نشست زیداخل همون م م یشدم و باهم رفت اده یتکون دادم و پ سرمو

    ی قبول کن  دوارمیبهت بدم ام یشنهادیپ ه ی خوام یم ماین

 بگو-

 رم یانتقام بگ  خوام یم

 ی از ک-

 فرهمند   اریسام

 واقعا  -

 ی کنیکمکم م   آره

 توسرت   ی چ نم یبگو بب-

موضوع هدف گول زدن با به دست آوردن تورو ندارم   ن یبه خدا قسم که از ا م یمنو تو قرار باهم ازدواج کن  میبه همه بگ  خوام یم

 که اون منو داغون کردداغونش کنم   یهمونطور  خوام یم

 اما شرط داره کنمیقبول م دمیدردو کش  نیچون خودمم ا-

 بگو

 م یفکر کنن  منو تو قراره با هم ازدواج کن د یهمه با لمی که ف یگ یم   یچ چیه ا یناد لویبه ن کی-

 تا همه باورشون شه   میکن  ی باز لم یچند ماه ف د یبا  البته

 موافقم 

 امروز   نیاز هم-

 باشه

   میکار دار  یکل  می پس بزن که بر-
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   میوسوار شد  رون یب  میکافه زد از

 م ید یپاساژ چند دست لباس ست خر ه ی  میرفت

   یی مویقرمز زرد ل یمشک

 خسته شدم  یل یخ میبر خب

 م یبر-

 خونه   میورفت   میشد  نیسوار ماش  باهم

 و آورد داخل   داریخر

   یمرس 

 کنم یخواهش م-

 م یغذا درست کنم بخور ه ی نیبش ایب

 ام یم  رمیگ یخونه دوش م  رمی م رمیبرم دوش بگ  د یبا یول  شم یممنون م-

 منتظرم  برو

برنج ودم گذاشتم و   عی با برنج سر یبپزم آهان شام یو طبقه ها گذاشتم خب چ  خچالی رو تو  یومواد خوراک  لیو منم وسا رفت

   یشروع کردم به درست کردن  شام

 دراومد  یصدا که 

 باشه ت یلبخند زدم عاف  دنشیباد

   یخسته نباش  یمرس -

 لباسامو عوض کنم   ی وقت نکردم حت  ممنون

 خب برو عوض کن  -

   گردمیحواست به غذا باشه االن برم پس
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 باشه  -

  نه ی برداشتم وتنم کردم رفتم جلو آ د یوشال سف ی با جوراب شلوار یمشک  د یسف ک یتون  هی سمت اتاق ودروبستم  دم ییدو یمرس 

به   ید یتل مروار ه یآرو هم آزاد رها کردم و  هی تو صورتم و بق ختم یر  یچتر کهیت ه ی دم یبرس وبرداشتمو موهامو باز کردم برس کش

برداشتم به لبم زدم بعد   ی کردم وبه رژ سرخ آب ی وتو موژه هام خال لمیو ر   دمیکشخط چشم کلفت پشت چشمام  هی سرم زدم 

 ی کردم و شدم همون فاطمه قبل  شیهمه مدت آرا نیا

   رونیشال وسرم کردم واز اتاق زدم ب 

که برگشت طرفم    دمیبلند خند  یخنده ام گرفت و نتونستم خودمو کنترل کنم وبا صدا مایحالت ن دن یتو آشپزخونه که باد  رفتم

 دنم یو انگار خشکش زد باد

 بهش نگاه کردم   دم یخند  یحساب نکهیا بعد 

 یکن ینگام  م ینجور یچرا ا هیچ

 سمتم  اومد 

   یتو همون فاطمه افسرده من  -

 ینازتر شد  چقدر

 کرد   داغونم   یگشتم ول یم   ینجور یا شه یمن هم خب

 ها  یبر  ییجا ی نجوریا  نم ینب یخوشگل شد  یلیخ-

 لبخند نگاش کردم  با

   یبرنج ظرف شام سید  دمیدرست کردم نوشابه ظرفارو چ  اریماست و خ م ید یباهم سفره آرو چ نمی وبچ  زیم میبر چشممممممم

 اومد کنارم نشست  مایکه ن ز یگذاشتم رو م

   نستایا میبزار می ریعکس بگ  هی خب بهتر -

 موافقم 

 م ی گرفت  گهیبرداشتم و چندتا عکس باهم د مویگوش 
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تا   یخواهر برادر غه یص ه ی و یروحان  هی  شیپ م یریفردا م  نیکنم وخوردش کنم به خاطر هم د ی و نا ام  اریواقعا سام  خوامینم-

 قبوله   ستیگناه ن میریاون موقع اگه دست همم بگ  گهی د خونه یم نمون یب یسالگ ۹۹

 بهتر  کردمیپسر ازاون چه فکر م نیمن ا یبهت بهش نگاه کردم خدا با

 به نشونه باشه تکون دادم   سرمو

برادر کنارت   هی ومن تا آخر عمر مثل  م یگرد ی کرد برم  تتیو باز اذ  لمیهمه ف د یوبعد فهم  یاگه انتقامتو گرفت گهید  زی چ هی-

 مونم یم

   ماین یمرس 

 امه   گشنه یلیکه خ  میقربونت غذا رو  بخور-

رو شستم ودوتا   فهیجمع کردم وظ ز یو م  میشد  ریساعت  س  م یو مشغول شدم بعد ن دم یو برا خودمم کش دمیاش غذا کش واسه

 کشه یم گاریداره س  ماین  دمیورفتم تو هال که د  ختمی نسکافه ر وانیل

  ماین

 جانم-

 ی کشیم ون یقل

 آره چطور -

 م یبکن یی صفا ه یبساطش و راه بنداز  ی دار  اگه

 فردا   شاهللیچشم ا-

 پس بزن تا گرم  باشه

 ودادم دستش   وانیل

 ی بزن ی بعد  تاریگ-

 رمیادبگ یدوست دارم   یلیخ ی ول  نه

 دم یم  ادیاز فردا بهت  یبود بعد اون نزدم ول تاریدادن عاشق گ زدم یم  تاریمن قبل از  اون اتفاق گ-
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 یمرس 

 مایبه اسم ن ینامزد دار  ه یبه همه بگو    میوابسته هم  کننیهمه فکر م ارمتیوم برمت یخودم م گهیاز هفته د یخواهش راست-

 م ی بفهمن منو تو با هم کننیذوق م  یلیخوشحالن خ یبهم خورد ول  نمونیوموضوع که ب  نیاز ا ومد یخوششون  نم بایاز ز ایناد لوین

 منتظرت  ار یمن مطمئنم که سام ی ول-

 لحظه ولم کرد   نیمنتظرمن همون که تو سخن تر  یک  هه

 تا شب   م یقدم بزن کم یپارک  میبر  ایب الیخی خب ب لیخ-

 م یبر

  یی نجایکه تو ا  کنمیحس م ی کشتم ول یداره م یی آهنگ از امو بند و زمزمه کردم تنها ه یومن   میپارک و باهم قدم زد م یرفت باهم

 خونم یم نویاز تو چشمات ا ی که تو دوستم دار   دونمیم یی ایرو ه یتو ییداره فردا  ایدن  یگذشته امروز ول   گهید

 برو استراحت کن  یامروز خسته شد  یلیخ مای خودمو محکم نشون بدم ن  د ی با ی خواست بره ول ینم دلم 

 چشم شبت خوش  -

 توهم خوش  شب

چه   نیا  ایخدا رمیقراره از عشقم جونم انتقام بگ  درد که  ن یخونه که رفت درو بستم و خودمو پرت کردم رو کاناپه قلبم از ا از

 خودت کمکم کن     ای بود تو جونم افتاد خدا ی درد

 رفتم درو باز کردم   عیوسر  دارشدمیدر ب یصبح با صدا دمیگرم شد وخواب چشمام

 بله 

 ر یسالم صبح بخ-

 تو   ایب سالم

 چشم-

 و مرتب و آراسته رفتم تو آشپزخونه   س یداخل رفتم سرو اومد 

   ید یاز کجا خر می به حل به
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     کنه یدرست م ممیکه حل  یرانیرستوران کامال ا  هی-

   ولیا

   م یخورد  می و باهم حل ز یسر م نشستم

   غه یواسه ص  میآماده شو بر -

   نن یوبب  انیب نامیخواهرت ا ستیبهتر ن ماین

 ست گه ید ز یچ ه یآخه خطبه -

 بفهمن خوانیاز کجا م ستین یمگه عرب  خب

 باشه  -

 م ی کن غه یص م یخوایکه م میوبگ  انیو جر   میکافه بر  ه یاول بهشون زنگ بزن  پس

 باشه  -

 حله

واز چمدون برداشتم   ف یظر یلیخ یبا سنگها یقی قا قه ی مدل  یبپوشم لباس کالباس  ی رفتم تو اتاق خب چ  ایناد لو یزد به ن زنگ

مجبود   یمنو به چه کار ن یبب اریسام هیگر  ر یدوش زدم ز ر یآب وباز کردم ورفتم رفتم ز  ریاول برم حموم رفتم داخل حموم ش 

   ی کرد

کرم پودر برداشتم    هی و دم یبرس کش عیوسر دم یموهامو سشوار کش  رونیشستم ورفتم ب یخودمو حسآب ه یکردم وبا گر ه یگر  ی ول

کردم   یوتو موژه هام خال ملیو ر دمیخط چشم کلفت پشت چشمام کش دم یوبه گونه هام کش  یم ورژ گونه صورتوبه صورتم زد

مهم   پوشوند یکوچولو دستمو م  ه یفقط   ناش یآمد تنم کردم آست رهنیشدم پ خوشگلاوممم  دمیبه لبام کش ی لیاکل ی رژ کالباس  هی

 رون یبرداشتم و از اتاق زدم ب مویزدم گوش  رنمویکوچولومو برداشتم و عطر ش  ی مجلس ف یک دمی پوش  نمویساپورت پارز ستین

 رب اومد  ه یهم رفته آماده شه منتظرف نشستم بعد  ماین

   د یسف رهن یبا پ یچه خوشگل شده کت وشلوار مشک ی ول

 شد  رهیوبهم خ  کی نزد اومد 

   یفرشته ها شد   هیشب-
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   ی شد  رینفس گ یل یخ توهم

 م ی بخر ه یحل د یکه با  میبر-

 م یبر

 پاساژ که فقط طال جواهرات بود   هی  میرفت  نیتو با ماش   د یبه ام ایخدا

 سمتشون   می رفت م ید یو رو د ایدن  ایکافه که ناد م یورفت   می د یخر میحلقه آرو برداشت نی وساده تر م یمغازه رفت نیاول

 سالم

 ی خوب  زمیسالم عز-

 یمرس 

 داداش ما تورو تور زد آره   نیآخر ا-

 بغلم کرد.   ایکه ناد نییم پاانداخت سرمو

 ی راحت کرد  بایعاشقتم که مارو از دست ز-

 محضر  میدبرینکن  مونشیخب پش لیخ-

 مممممممممممیبر-

 بخونه برامون   ی خواهر برادر غه یمحضر از قبل باهاش هماهنگ کرد که ص هی  م یهم رفت همراه

   سالم

 د یسالم دخترم بفرمائ-

 کردن یو با اخم نگاه م ا یدن ایناد یول دمیفهم  یم  شویو خطبه شروع شد ومن خوب معن مینشست

 فاطمه خانوم   د ید یوکالت م ایآ-

 اجازه خدا بله  با

 د ید یوکالت م ا یآ مایآقا ن-
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 با اجازه خدا بله -

 مبارکه 

 لبخند از درد   هی دست زدن ومن لبخند زدم  ایونلد   لویکه ن  م یامضا کرد میرفت

 دستمو گرفت    ماین  

 بست   خ ی تنم

 رون یو ب م یرفت م یتشکر کرد د یبا  یلبخند زدم ول ی ول

 مرحله تموم شد   ن یرستوران اول  میرفت

 نوبت مرحله بعد  حاال

 خندوند ی مارو م ی ه ماین میو مشغول شد  م یسفارش داد  کیشلیش  همه

 هم رفتن   ایناد لویخونه ون  م یشب رفت۸کردن  ی گشتن و شاد  یکل بعد 

 دمیکشیخجالت نم ماین ش یپ گهید

 تو  ایب ماین

 داخل درو بست منم رفتم لباسامو عوض کردم   اومد 

 کنارش نشستم   ورفتم 

 بغلم کرد  که 

 خوب   یلیخ ماین  هیحس خوب ی لیداشتن  خ داداش 

 ی دارم داداش  دوست

 منم دوست دارم خواهر کوچولو -

 کوچولو ام  شهیمن هم یچ پس

 خدا   یا-
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 نمتیبیبرم فردا م گهیمن د خب

 ی شکالت شبت

بسوزونمش    خوادیزد دلم نم  شیمنو آت نکهیگرفت با ا ش یفکر کردم و دلم آت  ارمیکه قراره سرش ب یی وبال اریبه سام مایرفتم ن با

 کنم یم  یکانادا زندگ  ام یم  شهیهم ی مجبورم بعد از تموم کردن انتقامم برا  ی ول

 جداست جدااااا شهیراه منو تو واسه هم اریسام هه

 خوابم برد  هی وبا گر هی گر  ریز  زدم

 مایرفتم واحد ن  رونیواز خونه زدم ب  دمیرژ کرم به لبام مال هی و  دمیپو ش  یلباس اسپرت شکالت ه یزود بلند شدم   صبح

 زدم که در باز شد  در

   نییانداختم پا شلوارک پاش بود از خجالت سرمو  ه یکه فقط  ماین دن یداخل باد  رفتم

 ی سالم خوش اومد -

 ع یلباساتو عوض کن سر برو

 چشم  -

 بال  یب چشمت

 نچ نچ  دهیعقل نداره لباس نپوش  یبزرگ نیام گرفت پسر به ا خنده

 ی نچ نچ راه انداخت هیچ-

   شه یظاهر م  ی خانوم اون جور  ه یآدم جلو  یمرد حساب آخه

 پرنسس   خوام ی معذرت م-

   رم یپذ یدفعه آرو م نیا

 م یبر خب

   میبر-



 پردردسر   یعاشق

380 
 

 آهنگ گذاشت ه ی میشد  نیماش  سوار

   پوریعل یعل از

وکم داشته مگه   یتو رو داشت و حس شهیمگه م  یسرنوشت ن یتو ع یتو ماه من ی بدجور به دل نشست ی ول  یشاتوت قرمز هست مثل

 به غم داشتش  یتورو داشتو حس  شهیم

 دادم یقرم  خوندمیهمراه خواننده م منم

   ی رقص ی انقدر خوب م  دونستم ینم -

 رقصم  یکه خوب م  معلومه 

 کرده  ت یاومده و خر رش یفرشته به تمام معنا گ ه ی اریسام پس

   لیفرشته آره فرشته به نام عزرائ هه

 قراربرم مالقاتش  که 

 . شهیحل م یبهش فکر نکن همه چ-

 دوارم یام

 دستمو گرفت  میشد  اده یپ نیوباهم ازماش   مید یرس  قه ی چند د بعد 

 ی چون با یایمسئله کنار ب  نیبا ا دوارم یام-

 م یباش  نطوریا م یکه کنارهم  یتا زمان د

 تکون دادم وبا لبخند بهش نگاه کردم  سرمو

 فکر کردم و قبول کردم پس نگران نباش  ی فکر انتقام اومد تو سرم به همه چ ی وقت

   دوارم یام-

 گفتن   کی دونه به دونه کارکنان بهمون تبر میوارد شرکت شد  باهم

 داخل اتاقش  م یرفت  بالخره
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 ی د یبه بعد کنارم خودم کارا رو انجام م نیخب از ا-

 باشه

 بلند گفتم  یساعت کار سرمو آوردم باال با صدا نیوهمه ش سرمون تو کارمون بود تا باالخره بعد چند   می باهم حرف نزد گهید

 همه فدام  بشن   یباالخره تموم شد آخ آخ کمرم گرفت اله شیآخ

 حرفم کرد  یمنو متوجه معنا مایخنده ن یصدا

  شاهللیا-

 کمرم خشک شد تا کارا تموم شد  گهید  گمیراست م خب

 خانوم غر غرو   می خب بر لیخ-

   ایخودت غرغرو

   رونیب م یخنده دار شرکت اومد  ر یز م یزد باهم

   می کجا بر خب

 چطوره؟   ی شهر باز میری وبعد شب م نمایس  م یریبعد م م یخور ی نهار م م یریاول م-

   یعال

 م یخب پس بزن که بر-

   میشد  ادهیسالن پ  ه یو کنار  میشد  نیماش  سوار

   د یخر ط یدوتا بل ماین

 م یهامون نشست یداخل سالن ورو صندل   میرفت

 از ترس تو خودم جمع شدم  لمی عنوان ف دنید با

 من ها با ا نسان ها یراز زندگ لمیآخه استم شد ف ی ول

 چقدر ترسناک   نیا ی شروع شد وا لمیف
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 بود   خته یچشماش کبود و کل صورتش زرد موهام بهم ر   ر یز رون یبه انسان که دندوناش زده بود ب  هی شب یز یچ هی

   ختیکه از دهنش خون ر  د یطرف قبرستون وبه قبل وشکافت واون  مرده رو گاز زد و خورد و خند  رفتم

 تو حلقم   ومد یدستمو جلو دهنم نگه داشتم دل و روده ام داشت م  ی کیدادن   ماین یتحملم تموم شد چنگ انداختم به بازو  

خورده بودم و باال آوردم   یو هرچ ییطرف دستشو دم ییدو  رونیاز جاش بلند شد و منو بغل کرد و برد از سالن ب مایزدم که ن  عق

 دم یرو د مایکه ن  رونیرفتم ببود صورتمو شستم و ده یزنگ صورتم پر

 ی خوب-

   بهترم

 شه یحالت بد م  دونستمینم خوام ی معذرت م-

   ستیمهم ن  گهید

   یمهم تو دست من امانت-

 چکس یه ست یمنتظر من ن  چکسیه ست ین نطوریا

 هم باشه تو بجنگ    ینجور یاگه ا-

 رم یگ یجنگم و انتقام م یم

   ستیخونه حالم خوب ن  میبر

   میبر-

 مایتو ن  ایخونه ب م یرفت باهم

دستمو   نییگفتم وافتادم پا ی رفت و خورد به گوشه تخت آخ محکم جی تو منم رفتم تو اتاق تا لباسامو عوض کنم که سرم گ اومد 

  مایباز شد ن یبستم که در به صورت وحشتناک  حال یسرم شکسته دوباره چشمامو ب دمیگذاشتم روسرم که با گرم شدن دستم فهم

 نگران اومد سمتم 

 شده  یچ-

 ست یمهم ن خوبم
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 مارستانیب م یپاشو بر ادیسرت داره خون م ستیمهم ن-

 من خوبم  ستین الزم

 !!!عیپاشوسر-

 باشه  می ریحموم اگه خوب نشد م رمی اصرار نکن م کنم یم خواهش

 با گله تکون داد و   سرشو

 سربع برو حموم -

نداشتم آب وباز کردم وبا لباس   مارستانیحال ب  یول  ست یحالم خوب ن  دونمیرفتم داخل حموم ودروقفل کردم خودم م چشممم

چشمامو   کی سرد سرام یها  یجون شد وافتادم رو کاش  ی رفت وپاهام ب یاهیدوش کف حموم پر خون شد چشمام س   ریرفتم ز 

 بستم

 دستم چشمامو واکردم   باسوزش 

 شده  ی چرا انقدر موهاش نامرتب چرا انقدر نامرتب مگه چ یدول یکنارم د  ماروین که 

 گرفتم  دستشو

 یماخوبین

 شده   یچ  گه ید ایترس برم داشت خدا نشیقرمزوصورت غمگ  یچشما دنیآوردباال باد سرشو

 شده  ی چ ماین توروخدا

 وبهم نگاه کرد وگفت  د یدفعه شونه هاش لرز  هی

 فاطمه تو دوبارسرت شکسته -

 به بازوش  دمیمشت کوب ه یزدم   لبخند 

   وونهید دم یکنه ترس   لتیذل خدا

 الیخی ب ستین مهم

 بار ن یاول ختیخاطرات اشکام ر ادآوردن یبه  با
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 کردسرمو و بعدش بهم گفت دوسم داره   ه یلذت داشت  چون عشقم بخ ی لیخ ی شکست ول سرم

   میزندگ  یاتفاقا ه یبق و

 ها  ی دختر خودتو نابود کرد یشد  ف یضع ی لیفاطمه تو خ-

 نم یخورد شدنشو بب یوقت شم یبهترم م خوبم

   وونه ید-

 ی رد دادم مهم ن وقته  یلیخ

 بخواب خانوم کوچولو  شششیه-

 سرخوردباز  اشکم

   گفت یهم م  گه ید  یکیکوچولو رو  خانوم

 نکن نفسم   هی گر-

 هاننننننن رم یمیچرا من نم گفتیبهم م اریکوچولو رو سام خانوم

 خشونت دستمو فشار داد  با

 نکن که جلوت سرشو ببرم  یکار  شنومی ازت م نویبار آخرت باشه ا -

  مااااااااااااین

 ید یتار موش کم شه بدون من مردم فهم ه یاگه  میزندگ  اون

 اون خوش و خرم بگرده   یگ یبعد م ی شیمثل شمع جلوم آب م ی تو دار  فهممی نه نم-

   م یمنو اون قسمت هم نبود ی ن مهم

وگرنه من اونو به خانوم    نیکنم فقط هم  یبزنم خودکش ه ریباعث شددست به  گناه کب نکه ینه واسه قلبم واسه ا رمیگ یم انتقام

   دمیخونش بخش

 تو   یچرا انقدر خوب-
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 ه یرگریبلندزدم ز یصدا با

 کرد  ی اگه بودم ولم نم ستم ین ستمیخوب ن من

 تورونداره   اقت یل ی اون اون عوض -

 منو   یفهم  یم ختیو ندارم من و مثل آشغال دور ر   دفتشینگو من ل دروغ

 سکسکه افتادم که اومد بغلم کردسرمو روشونه اش گذاشتم   به

 بدون اون نتو نم نفس   کردمیاش بشم فکرنم  وونه ید  یروز  ه ی کردم یفکرنم

 نگو برام نگوووو   وونیازاون ح شششیه-

 ما ین رم یبم خوادیدلم م یلیخ

 رم یمن بم  کنمیآرزو م ی ریچرا تو بم-

   ی برس  وونیبه اون ح وتو 

   ی ل یم خدوست دار  یلیخ ماین

 داشته باشم  ایتو دن د یام هی تنهام نزار که   گهید  تو

 کار وکرده  نیباهات ا  یاون لعنت  ی چجور یچجور ت یقربون اون دل زخم-

 راحت  یلیساده خ یلیخ

 دمیقول م   دمیعذابش م ید یکه کش  ییخودم واسه تمام زجرا-

 منو تنها نزار بزار تا ابد بدونم داداش دارم  یچ چ یبه خاطر ه چوقتیه چوقتیه شماتوروخدایداغون م ی اگه تو ولم  کن ماین

 که تنهات بزارم مردم    یروز  دم یبهت قول م-

 ماجونم ینکنه ن خدا

 رفته هردو تا باهام قهر کردن  ج یگفتم سرت گ امیدارن م  ایناد لویقربونت برم ن-

 دوست دارن  یلیخ
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 دوسشون دارم   منم

 ازخنده سرخ شدم  مارفتنیکه به ن  یغره ا لووچشمیون  ایناد بااومدن

   ان یم ایتالیامشب بابامامان از ا ی داداش سر به هوا ما چه به روز تازه عروس آورد راست  نیخدا خفه نکنه ا ی جونم خوب یسالم فاط-

 وند یپ نیبه مناسبت ا می جشن دار ه یآخر ماه   ننیعروسشون بب خوان یم

 بابا مامان یدستبوس   میایامشب م مایچشم منون مجبورم لبخند زدم ی دولییگاوم زا  یوا

 د یامو  بوس  لوگونهی ن کرد یبا لبخند نگاهم م ماین

 مراقبش باش   ماین یآها  میری م گهیما د-

 چشم-

 اداشو درآورد  مایکه ن  رون یخدافظ از اتاق رفتن ب-

 تو   یا  وونهید

 ام کرده کمال تو در من اثر کرد  وونه یبعله خواهرم د-

 خخخ

   رمیبرم دوش بگ  د یخونه با م یمرخص کردن ورفت منو

  مویشمیلباس سبز  دمیبپوشم فهم یخدا حاال چ یا ی ورفتم تو اتاق بعد   رونیاز اتاق زدم ب دمیتو اتاقم که خون رو فرش د  رفتم

 پوشم   یم

 صدام کرد،   مایرفتم تو حموم که ن عیسر

 یی لو کجاخانوم کوچو  فاطمه

 زدم حموم  غی حموم ج از

   د یکه تنم لرز  د یکش ی داد

 فاطمهههههه-



 پردردسر   یعاشق

387 
 

با مشت   یکی که   کردمیداشتم تو سکوت موهامو شونه م اد یموهام باز وقت گرفت اونم ز ی خودمو شستم ول عی کوفت قلبم سر یا

 به در حموم زد 

 نکنه حالش بد شده فاطمه  نیامام حس ا یفاطمه فاطمه حالت خوبه -

 گفتم  یف ی ضع یباصدا زدیتند م  قلبم

 خوبم  ماین خوبم

 دم یرو با صورت قرمز د مایکه ن رونیورفتم از حموم ب دمیلباسامو پوش   عی سر ومد یازش ن ییصدا

 یی وا

 ه یچ

   ستیاحمق حالت خوب ن ه یدرد چ-

 کرد و ببخش که سرت داد زدم  بازوهامو گرفت ومحکم منو بغل  رون یادب برو ب یدرست حرف بزن ب  ی هوو

 بهم محبت نکن بزار سنگ شه دلم بزار سنگ شه بزار بتونم باور کنم قلبم مرده   ماین

 رم یگ یو که نابودت کرد نفسش و م  یاون کس کشمیم-

 به مردا اعتماد کردو دل دادم   د ینبا دونستمیدل خودمه من م دم یکه نبخش یمااونی ن دمشیوقته که بخش یلیخ

 ستن یهمه مردا بد ن-

 عشقم   ی بود ول بد 

 ال یخیدوسش دارم ب ی ول

کارو باهاش  نی باعث شد گناه کنم ا نکهیاون روزم من فقط واسه ا دنیفقط منتظر د  کنمیم  یزندگ نجایا ام یو م رم یگ یانتقام م من

   کنمیم

 م یباشه آماده شو بر-

 دمیپوش  ی شمیتا زانو کامال ساده سبز  رهنیپ ه یسمت کمد  رفتم

 ما ین شیساپورت موهامو باال سرم بستم وبه شال سرم کردم ورفتم پ با
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 بهم نگاه کرد  میبر

   یچرا رژ زد  ادیبهت م یلیخ-

 زدم   ی رژ من ک هاننن

 نزدم  رژ

 لبت سرخ  -

 به خدا  یخداداد

 کنه یم رتینظ  ی رژ قرمز نزن ب چوقت یه-

   م یبر یمرس 

چه خوشگل در خونه اتومات باز   یوا د ی کامل سف   ییالیخونه و هی به   مید یرب رس  ه یو راه افتاد بعد  نیتو ماش   می باهم رفت میبر-

 رفت داخل   نیشدماش 

  یکل یمرد ه  هی و دم ید  ظ یغل شیکوتاه شراب با آرا  یزن با موها هی داخل که  م یدستمو دور بازوش حلقه کردن ورفت  میشد  ادهیپ

 خودمو کنترل کردم  یول  رم یودلمو بگ  ن یروزم وفتمیب خواستی دلم مکچل خنده ام گرفت 

کار کنم آهان موهامو    یخب چ رونیشستم رفتم ب ی رفتم حموم و خودمو برق انداختم موهامو به سخت  عیشب جشن سر امشب

  ملیو ر دمیخط چشم کلفت پشت چشمام کش هی شدم کرم پودر برداشتم وبه صورتم زدم و  شیجمع کردم و مشغول آرا یآبشار

خب خوب شد عطر زدم داشتم   دمیپوش  ی لبم زدم لباسمو با جوراب شلوار  بهبرداشتم  یرژ سرخ آب  ه ی کردم و   یوتو موژه هام خال

 زدم   یلبخند مصنوع  ماین دن یکه باد  کردمیبا غم به خودم نگاه م

 یفش چه خوشگل شد طر  برگشتم

 طرفم صورتمو با دستش گرفت وتو چشماش زل زد   اومد 

   کنهیم وونه یغم تو چشمات داره منو د-

  ای دن ن یلعنت به ا  رمیانتقام بگ  د یدلم گرفته چرا من با یلیخ

 خونه   نی تو ا  شمیکه دارم خفه م میبر

 م یبر-
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 وداشت  نیهم نیع ادمه یچه خوشگل  دم یلندکروز قرمز ود نیکه ماش   میگرفتم ورفت دستشو

 برات  می خردیمدل م  نیا د یلعنت به من نبا-

 یبا

 من!!!!!  یبرا

 آره واسه تو  -

 ستم یبلد ن ی من که رانندگ  ینوکرتم داش ول یوا

 واسه ات    گرمیم یمرب  -

    ی لیخ م یمخلص

 ی بسه بلبل زبون -

 سمت تاالر  می رفت میشد  سوار

   ول یخبره ا چه

 خوشگل   چه

 چه خوشگل  ی وا  کیاز بزرگ تا کوچ پله

 با ذوق اومدن کنارمون   ا یناد لویداخل ن  میرفت

 تو  ی چقدر ناز شد -

 گلم  یمرس 

 اومد  مامان

 دورت بگردم   ی وا-

 نکنه   خدا

 بغلم کرد  بابا
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 پسرم شانس داره  یلیخ-

 نو یا د ینگ  یوا

   م یکه مبل به شکل ال بود نشست گاهیسمت جا میرفت  م یکرد ی مهمونا وبا همه سالم احوال پرس  ش یپ میرفت

چم شده وسط جشن کمک کن   ایشدم خدا ینجور یداشتم بعد رفتن تو کما ا د یشد  یرو فشار دادم احساس خفگ  ماین دست

 خراب نشه  

 ادم د یرو فشار م مایودست ن   زدمیمولکول هوا دست وپا م  هی خدا واسه  یوا

 در گوشم گفت  مای که ن  رفتیم یاهیس  چشمام

   یخوب یفاطمه فاطمه جان خوب -

 برگردوندم طرفش   سرمو

 د یدفعه رنگش پر ه یصورتم  دنیباد که 

   هویفاطمه نفس بکش نفس بکش توروخدا چت شد -

 گفتم  ده یبر ده یبازور بر شدمیزدم داشتم خفه م لبخند 

 ..و..ب...م ن..گ...ر...ا..ن، ن...ب....ا...شخ

  ی دستمو رو قلبم گذاشتم و فشار دادم وا ستاد یلحظه احساس کردم قلبم وا هی صورتت کبود شده فاطمه نفس بکش  یستین خوب

   ه یگر مای متوجه ما نبود وهمه درحال خوش وبش بودن ن چکسیه مایصدا و کنار ن ی ب دادمیخدا قلبم داشتم جون م یخدا وا

با مشت   کمیکه اومد نزد شد یم ک یتار یداشت همه چ کنه یستاد و داره بهم نگاه میجلوم وا اریلحظه احساس کردم سام ه ی  کردیم

با   دمیول کردم و نفس کش مارویودست ن  دمیتپش قلبم وشن یام انقدر محکم وتندوپشت سرهم که صدا نه یبه قفسه س  د یکوب

 آخ  کرد یام دردم نه یتمام قوا س 

 نگاه کردم که حالش بدبود   ماین به

 ن یمن خوبم بب ییماین ماین

 صورتم را زد  به

   یفاطمه تو که منو سکته داد -
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 اون زد رو قلبم و دوباره قلبم زد  ی ول  یول د یچند لحظه نتپ یحت  شهیدرد گرفت باورت م  ی لیقلبم خ د یببخش

 لعنت بهش لعنت  -

 دهینفهم یبرو صورتت وبشور تا کس ششیه

 ی خوب ی مطمئن-

 خوب خوب  آره

 ی بدون لشویدل د یدکتر با  برمتی فردا م -

 فعال برو  باشه

 چشم  -

 برگشت و کنارم نشست  ی با خون سرد  قهیو بعد چند د رفت

 آهنگ گذاشتن  هی

  که یت  کهیکه ت ی رقص دستامو گرفت ومن با دل ستیپ می دستمو گرفت ورفت دونم یم  یحس نیتو چشماتو عاشق ا ی بند ی** م

   ینرقص  چکس یقول بده قول بده جز من با ه شد یصداش تو گوشم اکو م دم یرقص شد یم

   قول

 پسر  هیاونم با رقصمیدارم م  ین یکه بب یی کجا یی گرفت کجا  بغضم

 زد دوماد عروس و ببوس  غ یج لو یکه ن دمیچرخ

 کنم   کاریچ ایخدا

 د یبوس  مویشونیدستمو گرفت و پ ماین

 سوت زدن   همه

 زد عروس دوماد و ببوس   غ یج دوباره 

 اااااایخدا
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 دمش یکردم وبوس  کیاجبار لبمو به گونه اش نزد  به

 همه دست زدن   که 

 رو گرفتم ونشستم  مایکردم ودست ن یکوتاه م یبگن که تعظ ی زیدوباره چ خواستن

   مایخودتو سرزنش نکن ما خواهر برادر-

که پختم با سارا افتادم چونم   ی کیک ادی  ک یک دن یبا د زیسرم میوقت شام رفت دم ینرقص یتا آخر مهمون گهیتکون دادم د سرمو

 دستمو فشار داد مایکه ن  د یلرز

 باش   یقو  -

 که بغضم سرباز نکنه   دمیوسرکش ختم ی پرشده رفتم طرف غذا اول به آب ر یچشما با

 اصال نداشتم اشتها

 ما یندارم ن ل یم من

 فاطمه بخور -

   تونمینم

 کم ی-

 گوشت کباب شده برداشتم وخوردم  که یاجبار چند ت به

   رم یمیبه خدا دارم م بسه

 م ی خب بر لیخ-

   رون یب م یسالن رفت از

 شد  ک یک  دنیهمه غذا خوردن، موقع بر نکهیا بعد 

 رقصما یمن نم ماین

 فاطمههههههه تحمل کن -
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 آخه 

بچزونمش که اونم   یبه اسمم قسم جور  رمیگ یرو ازش م لحظه ها نیانتقام تموم ا دونمیم ی دار پدریخاطره با اون ب هی که  دونم یم-

 کنه  ی خودکش

 باهاش نداشته باش  یفقط کار   کنمیم  یتو بگ  یاصال هرکار رقصم یکردم م غلط 

 بر پدرش   یا-

 وگرفتم وبلندشدم که درگوشم گفت  دستش

 ی چرا انقدر سرد-

 ست ین مهم

ادامه بدم   د یراه برگشت ندارم با گهید کنمیم یدارم چه غلط  ایخدا FNو آوردن روش نوشته بودن ک یک ت یسمت جمع میرفت

 زنم ینزد پس منم م شیمگه اون آت

   دن ینگاه کردم شروع کردم به رقص ک یبه ک بالبخند 

زدم بردم ظرف   کیوبغضمو خوردم باچشمک ازش خواستم ناظر باشه انگشتم  و توک   دمیزل زدم براش قر اومدم رقص ماین به

 دهنش وگذاشتم دهنش  

 وانشگتمو خورد  د یخند 

 جعبه گذاشت هی دفعه مادرش اومد وتودستم  ه ی که  دمیو درآوردم و دوباره رقص انگشتم

 به نامت   زنم یکوچولو که سندش و تا فردا م ی الیو  هی دخترم   نیواسه سوم نیا-

 دم یجعبه آرو گرفتم دستشو بوس  رمینگاه کردم سرشو تکون داد که بگ  مایکنم به ن  کاریخدا چ یوا

   یمرس 

 فدات بشم  یاله-

 نکنه   خدا

   ف یظر یلیوخ  ان یبهم داد برلFNگردنبند  ه ی مایکادو شد اول ن  وقت
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   ی بنداز که فراموشم نکن شهینوهمیا-

 کنترل نکردمشون هق زدم  گه یدراومد د اشکم

 شدم تو گردن خودشم مثل گردنبند من فقط مردونه اش بسته بود  رهیبه گردنش خ ستادی و کنارم وا د یدستمو بوس  که 

 ی رنگ صورت ه یاپل هردوشون به شکل و  ی گوش  ه ی ا یلونادین یبعد 

     xاپل  

 ها چرا هردوتا تون   بچه

 کرد   د یازمن تقل یعوض نیا-

  نی خوشحالم کرد  ی لیخ یمرس 

 سرشو به گوشم چسبوند   ماین

   وننید-

 شنون یم سسسیه

 اومد طرفمون  بابا

 واسه  نیا-

 گلم  دختر

 د یریداده الزم نبود جدا بگ  ه یمامان که هد  یمرس 

 مبارکت باشه گل دخترم  شششیه-

 یی بابا یمرس 

   یکنیجبران م برام  ی اونا رو دار ی همه   دمیکش ران یکه توا ییها یمحبت  ی نکنه همه ب یکنیو جبران م ی چ یدار ایخدا

 کادو دادن   ه یبق

 باالخره  تموم شد    
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 راه افتاد  نیدست تکون دادم که ماش   نیتو ماش  م ینشست ماین منو

 آهنگ ابزار   نیا ماین

 بگو-

  یپا یمن چطور  نیهمه ظلم تو بب نیکه با تو بستم باا یی اون هم قول وقرارا اد ینم ادتیدل خستم   نیباا ی تو شده باز  یسرگرم

 دل هرروز    نیشده کار ا  ه یگر نیا ی دونینم ی خبر یدامن تو  نگو ب   رهیگ ینشو به خدا آهم  م وونه یتو نشستم د

 سرخوردن که اونم حالش بهتر من نبود  اشکام

 م یبزن ون یقل  می بر شهیم

 باشه-

 واحد اون    میورفت   د یدستمو کش   دمی رس  یطرف خونه وقت میرفت

 اومد   ونیرب با قل  هی که بعد  نشستم

 بکشه که از دستش گرفتم اول من   خواست

 خب   لیخ-

ادامه   ی نجوریهم ش یدستش سوختگ  ادی چقدر حرص خورد پک دوم   دمیکش  ونیافتادم که   قل یروز اول  ادیاول و که زدم   پک

 راه افتاد    لیاشکام مثل س  دم ید هو یدادم که 

 خودتو   یبده من خفه کرد -

 بکشم  خوام یم  نه

 تو از دست   یهعععععع-

اومد کنارم نشست  ن یکنارم بش ایهنوزم صفحه امو داره ب  رمیبگ   یاستور  خوامی م دنم یکش ونی حساس بود رو قل یلیخ یکی

 ودستشو دورم حلقه کرد  

 قدم  نیاول  ی گرفتم و گذاشتم استور لم یف دمیخند 

 ☆ اریسام☆
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 شکست خوردم   دمیدوباره فهم دن یدرد کش  یکل بعداز

  کنم یاالن به بابا هم کمک م ششونیومن برگشتم پ م یکه بهم برس   کنهیم ی وازم خواست که برگردم گفت هرکار  شمیاومد پ بابا

 گرفته  یاستور  دمیدفعه د هی که   کردمینگاه م نستاش یا جیداشتم به پ شهیکنار هم مثل هم  مینشسته بود

دفعه انگار به عمق فاجعه   ه یا خنده هاش تنگ شده  کنارش چقدر دلم بر  هی ک ن یا د یکش ر یقلبم ت دنشیاما با د نمیرفتم بب  عیسر

 وار ی پرت کردم که خورد به د یبردم و گوش  یپ

 شده پسر  یچ-

 نشسته بود   یک  شیپ فاطمه

 خوره افتاد تو مغضم  مثل

 ااااااایخدا

 لعنت لعنت به من   

 دم یچیپیمار دور خودم م مثل

 ☆فاطمه☆

 درس بودم که حد نداشت ر یدرگ انقدر

 لبخند زدم موهامو زدم  پشت گوشم   مایاومدن ن با

 سالم

 ماهت  ی سالم به رو-

 خبر  چه

 مهم   یخبرا-

   یچ

و بهانه من   دن یم ل یو تحو  انیشدم بابا گفته که عروس ودامادش م  ندهیمن نما رانی ا میبر یآماده ش  د یوآورد با  زاتیبابا تجه-

 تو واسه پدرمادرت بود    یدلتنگ 
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   د یزدم پس وقتش شد چقدر زود رس  پوزخند 

 هه  هه

   م یریم  یک خب

 آخر هفته  -

 ممنون   ی لیخ یل یخ خوبه

 قربونت -

 ☆اریسام☆

 نمشیبب خواد یدلم م  ی لیخ رانی ا ادیبا نامزدش م یپسر مهراب گهید ی سفارش داد قرارشد هفته  یپزشک زاتیتجه بابا

 بابا کنه یم  فیازش تعر یلیخ

 ☆فاطمه☆

شال و مانتو قرمز   ی مشک  ف یکفشو ک یقرمز مشک مید یپوش  ی شیسط کردم هردو قرمز آت مایبا ن د یرس   رانیروز رفتن به ا  بالخره

 خط چشم با رژقرمز وبه لبم زدم   هی  ومد ی بهش م یلیدخیپوش  یو کفش مشک یقرمز باشلوارمشک شرتیماتین

 ازپشت بغلم کرد ی کیخوب شدم خواستم برگردم که  خوبه

 حاضرشد ماین

 آره فدات شم   -

 طرفش محشر شده بود محشر   برگشتم

 ی خوشگل شد  یلیخ

 رفت توهم  اخماش 

 گفتم بهت    ی رفته چ  ادتیتو انگار  ی ول-

 رژ وپاک کن نیا
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   ییماین  رندهیگ

   شکنم یبهت چپ نگاکرد گردنش وم ی خب ول لیگفتنش خ مایقربون ن-

 بشکن

 م یخب بر-

 میشد  مایسوار هواپ یطلساعت مع ه یفرودگاه بعد  م یرفت باهم

 دستمو فشار داد   مایکه ن ختیر اشکام

 نو یعذاب بکشه بفهم ا د ینکن که باورش نشه اونم با ی باش کار یقو  ی قو-

 اش که سرمو نوازش کرد  نه یسرمو گذاشتم رو س  دم یقول م باشه

 قربون دل کوچولو  -

 بستم به لذت انتقامم فکر کردم  چشمامو

 فرهمند  اریسام ی که کابوس شبات شم آقا  امیهه دارم م هه

 ☆ اریسام☆

   ید یبا چه ام ی به خودم برسم ول د یبا رسنیقرار پرواز کنن فردا م  امروز

 شگاهیرم آراب د یپوشم رفتم حموم خب با ی م نارو یفردا ا ی برداشتم برا دم یمو برداشتم شلوار سف  یمشک  شرتیو ت ی مشک کت

 هه  شیدوسال پ  اریزدم و شدم سام شمویموهامو ور  شگاهیآرا  رفتم

همه وهمه   شی وتخس  تیبلندش واسه معصوم ی صورتش  واسه اخماش موها ی دل شکسته دلم واسه چشماش لباش گرد هیبا

 تنگ شده 

 ☆ فاطمه☆

 اما اومدم واسه انتقام  ام ین گهیکه قرار بود د  ییبه جا مید یرس   بالخره

 خستم  ییماین میگرفت لی داخل سالن وچمدونامو تحو م یرفت نییپا میرو گرفتم و از پله ها اومد  ماین دست
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 استقبال   ادیچون بابا گفت م  م ینیشازده آرو بب د یکه آماده کردن برامون اما اول با ی خونه ا می ریم تیقربون خستگ -

   ادیهه بهتر بودن هه

 ☆ اریسام☆

 رفتم   می مشک یوبا بوگات   دمیدوش گرفتم لباسامو پوش   عیسر صبح

   فرودگاه

 ☆فاطمه☆

 بوق برداشت نیبرداشت و شماره آرو گرفت بادوم  ماین ویگوش 

 بله -

 چنگ انداخت  میبه قلب زخم صداش 

 نم یبیسالم مهراب هستم شمارو نم-

 منو   د ینیبب دمیمن االن دست تکون م -

 دم ید دستشو

 دمش ید ماین

 م یایاالن م دمتونیبله د-

 باشه  -

 قطع کرد    ویگوش 

 ی نکن ی فاطمه خرابکار-

 پوزخند نگاهش کردم  با

   یکه حاال وقت تالف  میبر

 م یبر نیآفر-
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  د یبا شلوار سف یمشک  شرتیبهش کتو ت مید یرس  قه ی بعد چندد میدور بازوش حلقه کردم و با هم به سمتش قدم برداشت دستمو

 خونسرد بهش نگاه کردم   یلیخ ر یجذاب و نفس گ شیمثل دوسال پ

  د ی رنگش پر دمیبه وضوح د که 

 هم نامزد بنده هستن  شون یو ا مایسالم من ن-

 

 ☆ اریسام☆

من    یبرف د ی سف ستیعشق من ن ستیخانوم من ن ست ینفس من ن نی ا د یرکشی دختر روبروم نفسم رفت قلبم قلبم بدت  دنید با

 دستشو دراز کرد دستشو فشردم  ی چشم ازش گرفتم  که مهراب ی به سخت کنه یم کاری پسر چ نیکنار ا نجایا ستین

 منم فرهمندم   خوشبختم

   د یصدام کن اریسام

 د یریبگ  لشیتحو د یبا ده یباشه حتما بار رس -

 ستاده یکنارت ا م یزندگ  هیچ بار

 نفسم رفت دمیکه شن  صداشو

 من خستم   ییآقا-

 بود  یبا ک  نیا نیا

 واقعا شکستم بدم شکستم خدااااااااآااا

 داد  جوابشو

 خانوممممم بشم   ی جونم خانوم کوچولوم خسته شده فدا-

 م ینیبیآرو م  گهیفردا همد  م یاستراحت کن کمی  م یما بر د یاگه اجازه بد  خب

 بزارم برن نه امکان نداره   تونستمی م مگه

   د یوجه پدر منتظر شماست بفرمائ چینه نه نه به ه نه
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 راحت کنار اون حرکت کرد   ی لیبهم نگاهم نکرد خ اصال

 ☆ فاطمه☆

 چطور داغون شد هه هه هه تازه اولشه بخور نوش جونت   دمید

 عقب اونم جلو  مایمنو ن  میشد   زش یخاطره انگ  نیماش  سوار

 چشمامو بستم  ماین نه یگذاشتم رو س  سرمو

 گل من خسته شده جوجه کوچولوم قربونش برم من -

 یی نکنه آقا خدا

 ☆ اریسام☆

 طاقت ندارم منو بکش و خالص  ایپسر خدا ن یا نهیگذاشت رو س  سرشو

   ییگفت آقا یچ

   ی ک جوجو

 نفسم  ی وا  یوا

 با

 خونه  م ید یکردم تا رس  ی رانندگ درد 

   د یبفرمائ

 شدن اده یبراش باز کرد دستشو گرفت و پ درد 

 ممنون -

   د یبفرمائ کنمیلب زدم خواهش م بابغض

 داخل  می بازشدورفت در

 ☆ فاطمه☆
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 وونه ید  شمیم  وونهیدارم دارم د  ایخدا ایخدا اریکل کل منو سام  یتو سرم صدا د یچ یسارا پ یخونه صدا دنیباد

 رو فشردم  ماین دست

 نشون داد ورفت   ی اتاق بادکور قهوه ا  هی طرف   نیاز ا د یخب بفرمائ-

 بد   ی لیبد بود خ حالم

 ی خوب-

 خوبم اما از نوع افتضاحش آره

   گه یپسر د هیمعلوم بود انتظار نداشته تو با  کردیچطور بهت نگاه م دمید-

 هه هه معلومه   هه

 باش  ی قو-

 باشه

 ☆ اریسام☆

   رونیو زدم ب   ارمینتونستم طاقت ب گه یونشونشون دادم د اتاق

   یتونست  ی عشق من چطور چرا

 ااااایدردام خدا  آهنگ مهراب مسکن خت یاشکام ر ی نابود کرد من

 چرا چرا  نیکشم ا ی م خودمو 

   زنه یدلم براش پر م  نمشیبرم بب د یزشت با نیازا  شتریب ششون یشام نرفتم پ تا

 پشت درو در زدم  رفتم

 بله -

 شام   د یبفرمائ

   م یرس   یچشم االن خدمت م-
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 سمت مامان رفتم

   مامان

 جان  اریسام هیچ-

 نجاستیمامان فاطمه ا-

 یییییییییییی چ

   یآره نامزد مهراب-

 شه یدروغ نگو باورم نم-

 بخت شدم   اهیس  شه ینم باورت

 آروم باش فعال  شششیه-

 هه هه آروم  هه

 ☆ فاطمه☆

 موهامو باز گذاشتم    دمیپوش  یی مویل ک یتون هی

   دمیبه لبام کش یرژ صورت هی

 م یبر خب

 م یبر-

 رو شد  ریحالم ز  دنشیباد  نییپا میرفت

   د یبفرمائ-

 که پدرش اومد   زیسرم میتنشس

 با تعجب منو نگاه کرد  یلیدست داد وخ ماین با

 بعد نشست   ی ول
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 مجبورم  ی ول رهیم  نییاز گلوم پا یز یچ مگه

 ی خور ی م یچ  یخب خانوم-

 بخوره   مییماین یهرچ

 م یکتلت بخور  گم یمن م-

 باشه

 کرد یام م وونهیسارا داشت د  ادی  ییرایتو پذ  م یشام جمع شد ورفت زیخوردم وبعد م کتلت

 حرف حرف   حرف

   کردیفقط به من نگاه م اریسام

کنم نه من   کاریچ ایخدا ایخدا دمیدفهمینگاه نکن انقدر با زجه ودرد طاقت غم صدات وندارم سر سفره چقدر دردکش ی نجوریا

 واسه مجازات اومدم  ومدم یواسه دلم ن

 تو اتاق ساعت دو شب بود   م یحرف زدن رفت  یکل بعد 

 دم یشن تاری گ یصدا که 

   تابیبدون واسه اون که قلب من انقدر ب خوام یاون خواب نم سم ینو ی هست تو قلبم که هرشب واسه اون م یکی-

 

 

داره دق    تونمیخدا نم یوا  تونم یتو مجازات کنم بنده اتو نم یکه جا م یاصال من ک ایخدا ستیبغضدار عشق من ن  یصدا نیا

 اد ینفسم باال نم هکنیم

 کنم  کاریچ ایخدا

   ختمیخوند ومن اشک ر اون

 ا اخم نگام کرد   ماین

 باز   هیچ-
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 زه   سو یدلم براش م یچ چیه

 اونوقت چرااااا-

 شب تو حالت بهتر از اون بود هاننن اون

 بزنه  یاشتباه نیاونشب مرگ موش خوردم ورفتم تو کما نکنه اونم دست به همچ من

   زنهینترس نم-

   کنم یحاال دارم مجازاتش م ی ول  آوردمیفقط لجشو درم  یزمان ه ی وقورت دادم   بغضم

 ☆ اریسام☆

   خوندمیبا بغض م زدمیم  تاریداشتم گ 

 رون یبرداشتم ورفتم ب   کتمو

 کردم   کاریمال من بود چرا مگه من چ  عذاب بکشم اون یچرا تاک ایخدا

   ده یکش یمچیشب عروس  فهممیم حاال

   ی زندگ نیمنم خودمو راحت کنم از ا بهتره

 ست یتو آغوشم ن ستیکنارم ن  ی وقت  خوامینم یزندگ

 بجنگم   د یبا یتاک ایخدا

   کنم یبهش بگم که چرا ازدواج کردم وبعد خودمو راحت م د یوگرفتم با مم یتصم

    نهیهم آره

 نشسته بود   ونیمامان که گر دن یخونه با د رفتم

 طرفش  رفتم

 شده مامان  یچ

 کردم   ی قربون دلت برم منو ببخش که در حقت بد  یاله-



 پردردسر   یعاشق

406 
 

 عشقم و از دست بدم  نیمامان شما باعث شد  هه

 ال یخیخوش ب  گهید  یکیاون با   ستین مهم

 قهراش  دناش یفکر کردم که داشتمش خند   ییرفتم تو اتاقم و به روزا 

 کنم که برگرده اون روزا   کاریچ ااایخدا

 ☆ فاطمه☆

 میبرگرد  م یپاشدم قراربود دوروز بمون ماین ی با سرو صدا صبح

زدم با خط چشم موهامو باال    یاقوتیرژ بنفش  هی  د یسف ن یتنم کردم با شلوار ج  یبلوز مشک ه ی  نهیشستم و رفتم طرف آ صورتمو

 سرم بستم ورفتم تو سالن  

 سالم

 ی همگ  به

   ی د یسالم دخترم خوب خواب-

  نشید یکجاست شما ند  ماین  یراست یمرس 

   رن یبگ  لیرفتن ابزاروتحو اریچرا با سام-

 بگردم   کمی  رمی باشه پس من م آهان

   رون یدم بسرم کردم از خونه ز یشال مشک دمیپوش  یوشلوار مشک  ی مانتو مشک هی

 بار   نیکه آخر یمونه خونه ا   یخونه برام مثل قتلگاه م نیا ایخدا

 می باعث عذاب ودربه در دم یبرگشتم طرفش که خودشو د د یدستمو کش  ی کیبار خواستم حرفم و کامل کنم که  نیآخر

 کن  ولم 

 باهات حرف بزنم  د یبا کنم یخواهش م-

 ست یدر کار ن ید یبا



 پردردسر   یعاشق

407 
 

 توروخدا -

 قسمم افتادم با اخم نگاش کردم  ادی

   نیتو ماش  نیبش ایب-

 کجاست ماین

 بابا شیرفته پ نیبش ایب-

 نیاجبار رفتم نشستم تو ماش  به

 شنوم  یم

  هیاگه بفهمن پسرش با ره ی نباشه من مجبور شدم بابام التماسم کرد گفت که آبروش م ایدن خوام ی فاطمه به خدا به جون تو که م -

 ده ازدواج کرده دختر که پدرش قتل کر 

 پوزخند نگاهش کردم  با

 تموم شده اون ماجرا  خب

 م  گهی د  یکیکه من عاشق  د یالهه فهم می هم نکرد ی روز باهم زندگ هی  یبه خدا منو الهه حت -

 وقبول کرد ازم جداشه  د یفهم

 تموم تنم درد گرفت  ییتو کما دمیفهم ی وقت

 ندارم  م یباهات کار گهید  یول  دمت یمن بخش خب

 هاننن ه یک  مایفاطمه ن-

 همسرم یباش  ده یکنم فهم فکر

 نگو   نوینگو المصب ا-

 دم یو د تیمن شب عروس   ید یند  موینگم برو خداروشکر کن که شب عروس  چرا

 دمیییودو رون یزدم ب نیماش  از
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 کردم باالخره تموم شد  ه یگر

 تموم شد   گهیمن د  یخدا

   مایزدم به ن  زنگ

 جانم-

 م ی برگرد

 االن-

 شبام ن یهم آره

 ی خوب-

 نه 

 خب   لیخ-

 شتیپ اومد 

 گفت مجبور بوده  آرهههههه

   ام ینکن دارم م  هی باشه گر-

 کاریچ نجایا نیدختر روبروم نفسم رفت ا دنیورفتم دم در خونه خودمون با د   اوردیدلم طاقت ن  نکه یدور بر تا ا  دمیچرخ کمی

     ییییی سارا سارا کنهیم

 زدم که برگشت طرفم  صداش 

 طرفم  د ییبعد دو ستادیلحظه وا  هی  دنید با

 ستم یبگو که خواب ن ی جونم خودت یفاط-

 نفسم  ی ستین  خواب

 فاطمه ببخش که باعث دردت شدم-
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 ی عشقم  یتو خواهرم  یوقت باعث دردم نبود   چیه تو

 حرف دارم باهات  یکه کل م یبر ایب-

 م یبر

 میرستوران ونشست هی طرف   میرفت

   یکرد   یفاطمه چرا خودکش -

 خاطر برادر نامردت   به

 ببخشش-

 دمیبخش

 شوکه شدم دنتیدم در خونتون باد  رانیاومدم ا اوردمیدلم برات تنگ شد طاقت ن  یلیخ-

 وونه ید

 هنوز  یمجرد 

 ی آره تو چ-

 ازدواج کردم   کننی همه فکر م ی مجردم ول منم

 چرااا-

 خواستم واسه انتقام  خودم

 اریاز سام-

 درسته 

 کو  ی حاال داماد قالب خب

 من  ی ا غه یبرادر  ص ماین

   رانیآهان االن ا-
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 با اون اومدم من پنج ماه کانادا بودم  آره

   یگ یراست م-

 آره 

   یانتقام تو گرفت -

 م یگرد ی فردا برم  آره

 د ینه نر -

 آخه 

 خواهش  -

   رانیا امیبازم

 م یدرس بخون نجایهم رانیا م یبرگرد اینه ب -

 زنگ خورد   میگوش 

 بله 

 یی کجا-

 و بهش دادم و قطع کردم    آدرس 

 اد یم  داره

 ی ک-

 ماین

 اهومممممممممممممممم

 اومد  مایرب ن  هی بعد 

   یسالم خوب -
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   آره

 سالم  -

 ی کنینم ی سالم معرف-

 اریخواهر سام سارا

 بله خوشبختم  -

 گه یباش من انتقامم وگرفتم ازش د راحت

 م یپس برگرد-

 آره 

 خب   لیخ-

 رفت به کل    ادمی یسارا همه چ دنیبا د مید یو خند  م یشب گشت تا

 مشغول حرف زدنن   دمینگاه کردم که د مایبه سارا و ن میبا زنگ خوردن گوش  که 

   بله

 شه یهم یدوست دارم و تا ابد خدافظ برا  یلیگوش کن فاطمه فقط بدون خ-

 زدم   غ یج ی قطع کردن گوش  با

   یعن یکرده  کاریچ

 گرفتم  نیوبه ماش   دم ییتوجه به اون دوتا دو یب

 سمتش   دمییبود زدم توسر م ودو ن یزم ی که رو کلش یه دنیگرفتم ورفتم با د  نیماش  عیکجا رفته بام تهران سر  دمیفهم

 بغل کردم رگشوزده شالمو محکم بستم دور دستش   سرشو

 چشماتو واکن   اریسام

   یاریسام
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 باز کرد  ی حالیبا ب  چشاشو

 زنده بمون  اریسام توروخدا

 منو ببخش  -

 ی من به جون تو که داروندارم ی ا غهیبرادر ص مایبه خدا به خدا دروغ گفتم من ازدواج نکردم ن کنمیم یبگ   یتوروخدا هرکار نه

 گرفت  دستمو

 ی کنیفاطمه ..فا..طمه با...من ازدواج....م-

 آره به خدا قسم فقط زنده بمون  آره

  نی ماش  هی طرف   دمییدو شهیحل نم یز یزدن چ غ یزدم نه نه با ج غ یبردم و ج ی ست به عمق فاجعه پو که ب چشماش 

 نگهدار توروخدا

 شده خانوم  یچ-

 شوهرم  شوهرم

 نم یبرو اونور بب باشه

 منم     نیبغلش کرد و گذاشتشعقب ماش  اریظرف سام د ییدو

 جلو نشستم   رفتم

 کردم    هی گر مارستانیتا خود ب و

 وبردن   اریوبا برانکارد سام مارستانیرفتم تو ب عی سر مارستانیب مید یرس  ی وقت

 خدا بردنش اتاق عمل   یوا

 منتظر بودم که دکتر اومد  مارستانیساعت بود که تو ب  ه ی مونم یعشقم و برگردون  به خودت قسم که برگرده کنارش م ایخدا

 شد حالش خوب   یدکتر چ  یآقا

 د یمراقبش باش  ادیبهوش م  گهیتا دو ساعت د  هوش یفعال باالن  نید ی بله خداروشکر به موقع رس -
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   نمش یبب تونم یم چشم

 آره حتما  -

 تو اتاقش    رفتم

 ی ش  ی نجوریمن چطور تونستم باعث شم ا رم یبم یاله

 زنگ خورد   م یکه گوش  هی گر  ریز  زدم

 بله 

 یی فاطمه کجا-

 مارستانیب نیایب سارا

 ی واسه چ  مارستانیب-

 رگشو زده   اریسام

 ابوالفضل االن چطوره؟  ای-

 هوش یفعال ب   خوبه

 م یایاالن م-

 اش   نه یو قطع کردم وسرمو گذاشتم روس   یگوش 

 برات پاشو رم یبم یاله

 هق کردم  هق

 روسرم نشست ی دست که 

 نکن خانوممم من خوبم  ه یجوون دلم گر-

 بازش   ی چشما دنیصداش سرمو آوردم باال باد دنیشن با

 گرفت   بغضم
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 فقط من  ی تو مال من   یزارم ازم جدا ش   ی نم گه یض نکن دبغ شیع-

 وسارا اومدن  مایاش که در اتاق وا شد ن نه یچسبوندم به س  سرمو

 گفت  اریبهم نگاه کرد و روبه سام  ماین

 ی مون  ی زنده نم نمشیبب ی نجوریاگه دفعه بعدم ا-

 آره م یافتاد ی عروس  ه یبعله  دمیبهش نگاه کرد که فهم سارا

 سارا با خجالت گفت -

 آره  -

 ده یبروز نم یمعلوم بود خوشحال ول  اریسام

 م یبرنامه دار  یخب زودتر خوب شو  که کل -

 بگم  یچ نا یمامانت ا به

 بود از اول  ان یو به بابا گفتم اون در جر  ینگران نباش همه چ-

 واقعا

 آره -

 خداروشکر

 

 و بابا   برداشتم زنگ زدم به مامان مویمرخص شد گوش   اریسام بالخره

 ی فاطمه جان خودت -

 خونه  ام یدارم م  رانمیآره مامان من ا سالم

 ایب زم یعز ایب-

 بغلشون  دمیبابا و مامان پر دن یخونه با د رفتم
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 روتخت   دمیخواب  ادیز یل یخوشحال بودم دوباره رفتم تو اتاقم دلم واسه اتاقم تنگ شده بود خ چقدر

 که اومده بودم خونه   شد یهفته م هی

 برداشت  و یکه تلفن زنگ زد مامان گوش   خوردمیم  وهیم وه ی م داشتم

 فعال خدافظ   شه یم ی چ نمی باهاش صحبت کنم بب د یآخه بله بزار ریالو سالم خانوم فرهمند قربان شما جان امر خ-

 کنارم  اومد 

 کارکنمیچ تیخواستگار  اد یب خواد یم  اریفاطمه سام-

 سش دارم مامان منم دو  زهیچ خب

 کنم یبوده باشه زنگ زدن هماهنگ م یاز زنش جدا شده معلوم بود اجبار-

 با من  پدرتم

 جون  آخ

 دادم   ینم اریچند روزه جواب سام نیکرد من ا شیبا،بابا حرف زد وراض یمامان کل  شب

 ناز دارم خخخ  خب

 شد  ی دوباره زنگ زدن که مامان واسه آخر هفته هماهنگ کرد اصال باورم نم صبح

  یخب چ رونیدوش آب گرم گرفتم ورفتم ب ه یرفتم حموم  د یاز راه رس  یچندروز فقط استرس داشتم بالخره روز خواستگار نیا

   د یوشال سف  ی با شلوار کرم ی کرم  کی بپوش تون

 سر کردم خب خوب شدم   دم یچادر سف هی

   زدیرو هزار م جانی قلبم از ه دم یزنگ وشن یاتاق نشستم که صدا تو

 که مامان صدام کرد،    مردمیحرف زدن از استرس داشتم م یوبعد صدا  ومد ی م یاحوال پرس  ی خدا در باز شد و صدا یوا

   ار یب یچا ایفاطمه جان ب -

 هال ورفتم تو  ختم یر یییچا  ی نیس  هی  رون یاتاق زدم ب  از
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 گرفتم    اریو جلو پدر سام یچا ی نیگفتم س    ی لب ر یز سالم

 د یبفرمائ

 و برداشت    ی چا اریدستت طال عروس خوشگلم بعد مادر سام -

 برداشت   یبا خنده چا سارا

 بگذرون  ری به خ ایخدا اریبه سام دمیرس 

 لب گفت ر یو برداشت وز  یچا

 دستت درد نکنه نفسم  -

 وبه همه دادم و نشستم    ییزدم وچا لبخند 

 به اصل  مطلب  مید یساعت رس  م یبعد ن که 

 برن حرف بزنن د یبد  یاگه اجاز-

 دخترم بلند شو  ستین یمشکل-

 بلند شد و پشت سرم راه افتاد   ارمیکه سام بلندشدم

 داخل اتاق    میرفت

 د یبفرمائ-

 رو تخت  نشست

   ینشست رو صندل  منم

 اریجووون خانومم خجالت نکش فدات شه سام-

   یتنهام نزار   چوقتیه خوامیم  زیچ ه یفقط ازت  اریسام

 یلحظه بدون من باش  هی زارم  ینم گه یبه خودت قسم د-

 من جوابم مثبت  پس
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 و   ینی ریش  م یگفت بخور یسارا با خوشحال رونیب م یرفت  میپاشد 

 خجالت سر تکون دادم که همه دست زدن  با

   شیآزما  ی قرارداشتم برا اریسام با

 رون ی ب رفتم

 سالم

 ی خوب یسالم خانوم -

 ی تو خوب یمرس 

 خداروشکر-

   م یداد  شیآزما  میرفت

 یسام

 ی جان سام-

 میریعقدمون تو حرم امام رضا بگ  شهیم

 ی تو بخوا ی هر چ-

 دم خونه ورفت  رسوندم

 مامان   ش یپ رفتم

 عقد تو حرم امام رضا باشه  میگرفت   میما تصم مامان

 چه قدر خوب -

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

با شلوار   د یکت سف ارم یسرم سام  د ی چادر سف هی با  د یداخل حرم مانتو شلوار سف م یمشهد رفت م یاومد  مایماه شد با هواپ آخر

 داخل سالم کردم به امام   م یبود رفت  دهیپوش  د یسف رهنیپ یمشک

 ی لیممنونم خ ی لیازت خ آقا
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 شروع کرد به خوندن خطبه عقد  کنارم آخوند  مینشست

  هیفرهمند بامهر  اریآقاداماد سام یو ابد   یشگ یشمارو به عقد دائم هم د یدهیبه بنده وکالت م  ایآ ش یعروس خانوم فاطمه ستا-

 اورم یوشمدان   در ب نه یدست آ ک یشاخه گل رز و۳۳۳عددسکه ۳۳۳۳

 نه یعروس رفته گل بچ  -

 لم یوک ایآ  کنمیم ی بار دوم عرض یبرا-

 اره یعروس رفته گالب  ب -

 کالفه به سارا نگاه کرد اریسام 

 لم یوک ا یآ کنمیبار سوم عرض م ی عروس خانوم برا-

 لبخند زدم و با آرامش گفتم   اریبه سام دمیبوس  قرآن

 اجازه آقا امام رضا وپدرو مادرم بعله  با

 صلوات فرستادن  همه

 اورم یدر ب شیشمارو به عقد فاطمه ستا لمی وک  ایفرهمند آ  اریسام یآقا-

 بزرگترا  ه ی با اجازه  آقا امام رضا و بق -

 بعله   

   د یگرفت وبوس  اریو دستمو سام م یرو امضا کرد  دفترا

 ی امنیتو تموم آرزو ودن-

 هم اتاق گرفتن   هی اتاق و بق ه یتو  اریهتل منو سام م یچقدر کنارت آرومم رفت یدونینم اریسام

 یلیگرمه خ ی لیخ کردمیم احساس 

   

 کرد یم  یقرار یب  قلبم
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 ماه نداشتمش  ۵سالو ۱آرامش که  ه ی ی د یآرامش م ی بو-

   

 زنه یقلبت که منظم م قرارتی ب ی نفسا یفدا

 بخوام  یز یچ ه یازت  شهیم اریسام

 تو جون بخواه  -

 که تا حاال مشهد نرفتن ییبه کسا میپولشو بد  م یرینگ  یعروس 

 ی آرزوهات چ ی خودت چ یباشه ول-

 ندارم   یی کنارتوام آرزو نجایاومدم ا یوقت من

 باشه قربونت برم خب هردوتا-

 عشق ازش ممنونم  نیخدابدونه که چقدربابت ا خوام یم  نه

 مونیسرزندگ  می بر گهیماه د شیاوضاع ش  ن یباشه نفسم پس با ا-

   دمینخر یچ چ یه فعال

   یمثال چ-

 گه ید  هیزیجه

 م یخری فاطمه خونه آرو خودمون م-

 آخه 

 آخه   یآخه ب -

 خب مرد زورگو من   لیخ

 شدم دار یب   صبح

 سالم
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   ر یصبحت  بخ یسالم خانوم -

   م ی بخواب شه یم ر یتوام بخ صبح

   خستم

 شدم   داریب دمیشدن در ترس  دهیکوب  یکه باصدا  مید یدوباره ما خواب  یتو بخوا ی باشه هر چ-

 نجامیقربونت برم  من ا  ه یجانم چ-

   زنه یدر م  یک

   ه یک  نمیبب رمیاالن م-

 ییییییی زدم عوض غ یسارا ج یصدا دنیاخم رفت درو باز کرد با شن  با

 ی چته تو زنم وترسوند -

 زنت بشه دوست من بود  نکه یخفه قبل ا-

 نو یزن من بفهم ا-

 تمومش کن  کنهیسرم درد م یسام

 فدات شم  یاله-

 میراحت باش  کم یبرو بزار ما  سارا

 حله بابا -

 کردم واسه اش   اومد کنارم خودمو لوس  اریرفتنش سام با

 اد یم خوابم

 دور خانوم خوشگلم بشم یاله-

 بمون   شم یپ نه

 چشم-
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 د یخر میبر

 م یبر-

 بغلش وبوسش کردم   دمیپر زود 

 گذاشتم   ی شال گلبه دمیپوش  د ی با شلوار سف یمانتو گلبه هی

 حاال میبر

 خانومم   میبر-

 بازار رضا   م یرفت باهم

 خواد یدلم عروسک م  میبر ایب

 ی چ ی ن ین  ی فقط عروسک دوست دار-

 زده بهش نگاه کردم  خجالت

 دیخند 

 تو داشته باشم    اتیدختر با خصوص ه یقربون خجالتش دوست دارم -

 نمیعروسک و بب میحاال بر خب

   م یبر -

 ی پسر برداشتم با چند تا خرس قرمز صورت ه یعروسک نوزاد دختر و هی

 عروسک دختر با مو برداشتم چندتا

 بسه   خب

 نگفت وهمه آرو حساب کرد یچ  چیه یخنده نگام کرد ول  با

 رون یب م یرفت دایخر با

 م یدختر داشته باش   هی خب واجب شد -
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 ما  یما تازه عقد کرد یسام

 خب هرچه زودتر بهتر   -

 ییییسام

 جونن  -

 حرم  میبر

   م یچشم بر-

 حرم   میتو دست هم رفت دست

 ازش جدانشم   چوقت ی ه خوامی م ی زی چ هی فقط ازت  ایخدا

   هی گر  ریداخل حرم زدم ز  رفتم

رب بود که تو حرم   هی  کردم یپاتم هق هق م  ر یبدون تا آخر عمر نوکرتم خاک ز نویجبران کنم فقط ا  یچجور  دونم یامام رضا نم ای

 زنگ خورد  م یبودم گوش 

 بله 

 منتظرتم   ایب یخانوم-

 قطع کردم  عی صدام گرفته بود سر باشه

 رفتم کنارش  رونیب ورفتم 

 اونم مثل من چقدر از آقا ممنون  دمیفهم سشیقرمز وخ یچشما دنیباد

 روگونه ام  د یدو طرف صورتم گذاشت انگشتش و کش دستاشو

 خانوم کوچولو من چرا صورتش قرمز -

   نییانداختم پا سرمو

   ی کرد ه یخانومم گر-



 پردردسر   یعاشق

423 
 

   اهومممم

 خوشگلت برم   یچشما قربون 

 االن  یخوب

 آره خوبم -

 میبکن  دارویخر هی بق م یرپس بزن ب-

 م یبر

 کادو وگرفتم   هی بازار واسه هرکس  میرفت

 هتل  میخسته شدم بر یوا

 جوجو  میبر-

 هتل   میرفت

 م یداشت  مایهواپ ط یوپس فردا بل  میبود فردا بمون قرار

 تو اتاق خودمو پرت کردم رو تخت    میرفت

 خانومم لباساتو عوض کن بعد بخواب  -

 ندارم حال

   ارمیمن مانتو تو در ب  نیخب بش-

 لیمانتومو باز کرد وخ ی که اونم کنارم نشست دکمه ها نشستم

 بغلم کرد  د یکه اونم کنارم دراز کش دمیکتش  و درآورد دراز کش د یآروم مانتو رو درآورد گونه امو  بوس  یلیخ

 تابتم   یب  یلیخانومم خ -

 اش   نهی دستامو دورش حلقه کردم و سرمو چسبوندم به س   عیواز استرس سر دمیفهم ورشو منظ

 تو آب نمک بزار   شتریباشه خانوم خانوما حاال شما مارو ب-
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 م ید یخواب 

 شدم دار یب یگوش  یباصدا

 بله 

 چسبه یم  یل یشب خ رونی ب  م یبر د یاینم یسالم فاط-

 آخه    

   نیایآخه نداره ب-

 خب لیخ

 قطع کردم   ویگوش 

 ی ییی یی یی یی وا

 ملوسکم   هیچ-

   یحال ندارم سام رون یب میبر د یبا

 قربونت برم خب مگه زوره  -

 خب زشت

 خب  ی خدااااااا خسته ا یا-

 م ینداره پاشو بپوش بر عب

 چشممممم-

رژ قرمز    هی سر کردم  د یل سفشا ه یتنم کردم   یا  رهیبا شلوار ش  ی ا رهیمانتو ش   هی  رونیآب به صورتم زدم و رفتم ب  ییدستشو  رفتم

   دمی و خط چشم کلفت پشت چشمام کش مل یر ه یبه لبم زدم 

 من آمادم    میبر خب

 کرد یاخم بهم نگاه م با
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 م یبر خب

 م ی آهان حاال خوب شد بر-

 همه منتظر ما بودن   رونیب م یگرفت و زد دستمو

 سالم

 م ی سالم بر-

 م یبر

   نیماش  ه ی هم تو  ه ی بق نیماش   هی تو   اریسام منو

 پارک  میبر یسام

 چشم-

 پارک   ه ی سمت  میرفت

 خوشگل بود   یلیخ

   می خورد تزای وشام پ  می زدیهم قدم م کنار

 صورتم از درد تو هم رفت  کنهیکمرم چقدر درد م  آخ

 ی شده خانوم یچ -

   یچ چیه

 صورتت قرمز شده بگو  ی چ یعنی-

 کنه یکمرم درد م  کمرم

 هتل  می بر یخوا یم-

 ه ی داداش برو کنار چ-

 کمرم  دونمینم
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   ینکنه عادت شد -

 نهههههههههههههههه

   لباسم

 کنمی االن  درستش م شششیه-

 م یایپاساژ م میر یفاطمه م منو

 نکنه   لت یخدا ذل ستاد یگرفت از جام که پاشدم پشتم وا دستمو

  لونینا ه ی شده بود انداختمش تو  دهی کشلباسم به گوه   دمیپوش  یبا شلوار مشک  یدست مانتو سورمه ا  ه یطرف  پاساژ  میرفت

 انداختم وانداختن تو سطل آشغال یمشک

   سوزه یواسه لباسم م  دلم 

 ال یخیب-

 ه یبق  ش یپ میرفت

 د یکه خند  د یفهم  و یزیانگار چ قهی باتعجب بهم نگا کرد اما بعد چند د اریسام

 ییییییییی وا یا

 م ید یوخند  م یو گفت مینشست

 هتل  می دوشب رفت ساعت

 کنم   ارتیز تونم ی نم گهیکه د فیح

 چرااونوقت -

   زه یخب چ خب

 پشت بغلم کرد  از

   دم یخانوممم فهم شششیه-
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 نییسرمو انداختم پا 

 موضوع خجالت نداره باشه گلم  نیعشقم ا  ی فاطمه خانوم  هیچ-

 تکون دادم  سرمو

 خب حاال دراز بکش -

 آخه 

   ششیه-

 که کمرمو ماساژ داد ومن خوابم برد   دمیکش  دراز

 شدم دار یام ب قه یرو شق اریمتعدد سام ی بوسه ها با

 ی خوب-

 بهترم

 نو یبخور ا ایب-

 عسل   رویش  وان یل  هی

 دستم و جرعه جرعه خوردم  گرفتم 

 یمرس 

 قربونت عشقم -

 رون ی ب میبر د یبا خب

 نه تو استراحت کن  -

 دادیبهم م  یمقو   یزای چ یه اریتا شب تو اتاق بودم وسام باشه

 کنه یدلم درد م  یلیخ یسام

 فاطمه پاشو برات حوله بزارم  -
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 خواد ینم

   گمیپاشو بهت م-

 که حوله ارو گذاشت رو کمرم  نشستم

 خوبه -

 ی لیخ اهوممم

 ی درد دار ی لیخ رم یبم یاله-

 یسام  خوادیم  یبستن دلم 

   خرمیم رم یم-

 باشه

 مردم کمرم انگار در حال پودر شدن بود  اریاومدن سام تا

 سمتم د یی لبخند زدم که دو دنشید با

 ده یشده رنگت چرا پر ی فاطمه فاطمه جان چ-

 ییییییییییی آ کمرم

   مارستان یکردو منو برد ب بغلم

 لبخند زد وگفت دنم یبا د دکتر 

   نیواسه هم  د یدار د یشد  یشما کم خون -

 هتل   م یسرم بهم زد رفت هی

   ی بخور کمیکباب بخرم   رمی من م-

 باال  می بر ایبخوابم ب خوام یم  نه

 آخه -
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 یی آقا کنم یم خواهش

 اریجمع کردم تو بغل سام نیتواتاق خودمو مثل جن م یرفت باهم

 ی خوب-

 آره 

 برد  خوابم

 کو  اریمالفه زدم تو سرم سام دنیجام پاشدم با د یسیبا احساس خ صبح

 مالفه ارو  جمع کردم وشستم وبعد دوش گرفتم   عیسر

 دمیود  اریکه سام رون یب اومدم

 سالم

 ی سالم خوب -

 بهترم

 مسکن بخرم   د یمن با  رونیب م یارو پهن کردم رو شوفاژ خب بر مالفه

 چرا مسکن-

   شه یداره فلج م  کمرم

 خدا   یه-

 م ی برگرد د یم خوب نبود شام نخوردم صبح باشب اصال حال  م یخورد رونینهار و ب رون یب  م یچادرمو گذاشتم ورفت میبر

 فرودگاه  م یرفت مید یبه اجبار پاشدم لباس پوش  یول  کرد یدرد م سرم

 رفت یم  جیگ سرم

 گلم    یخوب-

 آره 
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 فاطمه به من نگاه کن -

 د یزل زدم که رنگش پر بهش

 ی فاطمه چرا انقدر زرد شد -

 خوبممممممم

 بغلم کرد   اریکه سام  نییپا شدمیدفعه چشمام تار شد داشتم پرت م   هی  می از پله ها باال بر میخواست

   یشد  یچ-

 رفت خوبم    جیگ سرم

 اش گذاشتم نه یسرمو رو س   م یباال کنار هم نشست میرفت

 اصال خوب نبود   حالم

 براش   رمیبم یاله کشه یم یچ د یحم ایسارا با خانواده خدا ی خواستگار ادیب مایبود ن قرار

 دراومد  اشکم

 ی درد دار   هیچ-

 پس  شهیم یچ د یحم یسام

 س یکه سارا مال اون ن  د یحل شده فهم  یهمه چ د یفهم ی وقت  شیاون چند وقت پ-

 االن ت

 یچ االن

 راحت با دخترا رابطه داره    یلیاالن خ-

 یییییییییییییییییی چ

 شده   وونه ید-

 یاله
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   یخوبه حاال به فکر اونم هست  یلیتو حالت خ-

 یاِسام

 ی ون سامجون ج-

 سوزه یم دلم 

 دختر ازدواج کرد  ه ی با  د یشا ید یخدا رو چه د-

 شاهللیا

 دارشدم یب اریسام یخوابم برد باصدا یک  دونمینم

 هان

 م ید یرس  یپاشو خانوم-

 اِ

   میشد  ادهیپ مایجام پاشدم وبا سانسور از هواپ از

 نا یا اریخونه سام میورفت    م یدربست گرفت  هی

 داخل    میرفت

 تعجب کردم    زنمیکه من م  یییکه پر بود از عطرا  زش یوم  نهی آ دن یباد اریرفتم تو اتاق سام  ع یسر یحال   ی وب یخستگ  از

 از پشت بغلم کرد   که 

 کردم یدهنده بود حداقل چند لحظه تورو کنار خودم حس م نیعطرا برام تسک نیتعجب نکن ا-

 طرفش   برگشتم

   مید یکه بهم رس  م یخدا رو شکر کن  شهیهم د یبا مید یکه کش یهمه درد  ن یبه خاطر ا اریسام

 بره   ادم ی شه یآره مگه م-

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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 بودم   وه یم  نیساراست من مشغول تزئ یروز خواستگار  امروز

 نداشتم  شیحوصله آرا دمیپوش  ی نارنج ک یتون  هی دوش گرفتم و ه ی ع یبود سر ۴ ساعت

   ختمیوشونه هام رموهامو باز کردم ر ع یسر الیخیب

 لبخند زد  دنمیبا د اریسام نییپا ورفتم 

 ید یبوس به ما نم هی خوشگل خانوم -

 پررو 

 م یچاکر-

 ایبامن طرف ی کرد ت یداداشمو اذ اریسام

 بال  کنه یم  مید یاُه اُه چه تهد -

 ی بدون گفتم 

 چشممممممم-

 باش   یپسر خوب  نیآفر

 که  یمامانا شد  ه یشب ی وا-

 مزه یب

   د یکش لپمو

 قربون ملوسم بشم -

 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 اومدن  بالخره

 بغضم گرفت  کرد یبهم نگاه  م یکه با ناراحت  لوین دنید با

 طرفش ومحکم بغلش کردم  رفتم



 پردردسر   یعاشق

433 
 

  د ی گوشش آروم گفتم ببخش  دم

   ید یخوشحالم برات که به عشقت رس  ی ول  یستیکه مال ما ن فیح-

 گلم   یمرس 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یآشت

 ی آشت-

 میتو سالن نشست م یزدم رفت لبخند 

 ان یخب جناب فرهمند عروس گلمون نم-

 زنم یاالن صداش م-

 ایجان دخترم ب سارا

   

 ما ین چارهیب

 ی چا ینیس  ه یبا اومد 

 داد   ی کرد وبه همه چا  وسالم

 کنار من نشست و

 دوتا برن صحبت کنن با اجازه شما نیخب بهتره ا-

 کن   شونییدخترم راهنما  د یبله حتما بفرمائ-

 هم پشت سرش باهم رفتن تو اتاق   مایبلند شد و ن سارا

 استرس گرفتم  د یحم دنیاف اف  بلند شد رفتم طرفش باد  یدفعه صدا ه ی که 

 جان اریسام

 جانم خانومم -



 پردردسر   یعاشق

434 
 

  ایب

 کنارم  اومد 

 جان-

 اومده   د یحم

 د یحم-

 به بابا نگاه کردم  اد یمن بهش گفتم ب-

 د یدر وباز کن-

 باشه بابا-

 اومد داخل   سیخ یبا چشما د یکه حم م یباز کرد درو 

  د ید یخداروشکر که بهم رس  د یکش یچ اریسام  ی دونیسالم عروس خانوم م-

 یمرس 

 عروس خانوم آقا داماد کجان  -

 ستی تا باورم شه که سارا مال من ن  نمشونی کنار هم بب خوام یم

 صدا کردم  لو یشد که ن ی چ  دونمیبود وخودم تجربه داشتم نم یکردم بدحال بغض

 طرفم  د ییدو

 ی دار  ی جانم کار-

 شد   یچ مایبگو آخرو عاقبت ن د یبه حم توروخدا

 و برامون گفته خانومم  ی همه چ ماین-

 دونه   ی که نم د یحم ی ول  دونمیم

 آره   یتو عاشق سارا بود  د یآقا حم-
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 سرشو تکون داد   د یحم

 تا خوشبخت شه با عشقش    رم یم ران یاز ا رمی م ستیچون مال من ن ستم ین گهیبودم د-

قانون   نیا یبند یدل م  یول یعاشق نش د یشا  ی کنیو فراموش م ی توهم ازدواج کن کم کم همه چ   یبر  ی خوایم  ینه نرو واسه چ-

 استیدن

 چه قدر آرومش کرد  لویبه ن نیآروم بود آفر یل ینگاه کردم خ د یحم به

 دن  با لبخند اوم ماینتونستم پنهون کنم که سارا و ن لبخندمو 

 ستاد یا ماین ی اشک به وضوح تو چشماش جمع شد رفت و روبرو دنشونیباد د یحم

 دوگفت یلرزیکه م ییزدو با صدا ی بر خالف تصورم لبخند  یول شه یاالن دعوا م یییوا

  مونینکن که از انتخابت پش یکار  چوقتی چقدر دوست داره فقط ه دهی گذرم چون لبخند ازته دلش نشون م ی من ازش م نیبب-

 د یشه خوشبخت ش 

 ختیاشکاش ر اره ینتونست طاقت ب گهیسارا نگاه کرد د به

کن   یگذرم سع ی بدون که فقط به خاطر تو از خودم ودلم  م دونستمیامروز مال خودم م نیتا هم  یروز   هی که  ی وتو کس-

 به خودم تف نندازم که چرا ازت گذشتم باشه  چوقت یکه ه یخوشبخت ش 

بودم طاقتم تموم شد دستمو جلو   د یحم  یروز جا هی چون  دمیفهم ی هردو سرشون تکون دادن فقط من حالشو م نیبد  قول

  گه یلحظه برگشتم به همون زمان همون شب که کنار عروس د هیانگار   اریدهنم گرفتم و باهق هق خفه رفتم طرف اتاق سام

  کرد ینداره قلبم به شدت دردم یشانس دوباره ا  ی مثل من ول یکی د یمو خورد شدم وهق هق ام کل اتاق برداشته بود ح  دمشید

 الن داغون داغون لحظه دلم خواست خدا رو صدا کنم با تموم وجود صداش کردم خدااااا تنهاش نزار  ا  هی عذاب آور بود  نیوا

 باز شد   یدفعه در به تند   هی

 منو تو بغلش گرفت   یکی

   اریشده نفس سام یچ-

 گرفت دلم براش کبابه    بغضم

  ستی ازدستم ساخته ن یمن کار -
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 دونم یم

 حالش خوبه   د یحم نییپا می بسه پاشو بر-

   کنه یم  رتیدرد پ  نیا دمیهه خوب االن داغون من کش هه

   شهیمبس کن توروخدا حالت  بد  -

 زدم  هق

 توسرش   د یکوب که 

 رو  دهایمروار  نیا  ز یمنو نر  کنهیم  وونه یاشکات د ن یدالمصب ا-

 عمر من تموم کن  شهیش 

 باشه

 د یحم یرفتم کنارش نشستم خوب کنم یم کار یدارم چ دمینفهم شد یو صورتش قرمز م کرد ینگاه م مای فقط به ن  د یحم نییپا میرفت

 ما ینگاه کرد و دوباره زل زد به ن بهم

 ن یداره که من ندارم هم ی چ مایکه ن کنمی فکر م ی دارم به چ ی دونیم-

 تو   د یحم نیبب

 نگو   یچیه شششششششششششیه-

 شده بود  د یمرده ها صورتش سف نیبه صورتش نگاه کردم ع د یلرز د یحم یکه شونه ها  مایودست سارا کردن انگشتر

 یخوب د یحم

 زد وبا بغض سر تکون داد   دست

 اضافه ام   نجا یخوشحال کنارش خب من ا نیبب-

 جعبه کوچولو به سارا داد  ه یجاش پاشد رفت سمتشون  از

 مبارکت باشه -
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 گردنبند با قلب بود    هی

   رون یگرفت براش از خونه زد ب  دلم 

 خوب تموم شد من بغ کرده نشسته بودم  ی همه چ باالخره

 شده   ی فاطمه چ-

 نگرانم بدووو  د یبزن به حم زنگ

 برداشت زنگ زد بوق بوق بوق که بالخره تماس وصل شد  ویگوش 

 ی خوب د یحم-

  د ی باهاش دار ی شما چه نسبت-

 من پسر عموشم چطور -

  مارستانیب د یایب-

 بادو رفت سمت در  اریسام

 شدم  نیطرفش وسوار ماش  دمییرداشتم دو چادر ب هی امام رضا منم  ای

  مارستانیب  میرفت

 که گفت دکتر باال سرش  مید یپرستار پرس  از

   رون یاومد ب  دکتر 

 دکتر حالش چطوره  ی سمتش آقا رفتم

 دارو مصرف کنه حتما  د یقلبش گشاد شده وبا چهیدر د یمراقبش باش   فیح یل یسن خ نیسکته کرده تو ا-

   ارهیطاقت نم دونستمیتو سرم م  زدم

  ایخدا

 ی فاطمه فاطمه خوب-
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 کنم   ی کار  ه یبراش  خوادیدلم م  نه

 بردن خودت ن یبا ازب ی نجوریا-

 شش یپ رمیم

 چقدر داغون   دمیفهم سشی صورت خ دن یداخل باد  رفتم

   کنهیگوش کن مهراب درد تو آروم آروم م  فقط 

 اریسنگ صبور سام ی اومد -

 داغون    داغونم

   دونمیم

   ستیمال من ن  گهیسارا رفت اون د-

 دونم یم

 تنها باشم   خوام یم-

   دهیکه درد تو کش قیرف  ه یخبرم کن کنارتم مثل  ی د یبدون هروقت الزم د نویا ی ول  کنمیم  درکت

 باشه حاال برو  -

 و تنها نزار  د یحم ایخدا رفتیم   جیسرم گ رون یاتاق زدم ب  از

   ایاریبه خودت فشار م یدار  ی لیفاطمه خ-

 خوبم   بمخو

 آره خودش   د یکنم شا  یکار  هی د یبا

 اریسام

 ار یجون سام-

 کربال   میبر ایب



 پردردسر   یعاشق

439 
 

 ؟؟؟؟ یبا ک  یک-

 آروم شد د یشا یییسه تا د یمرخص شد با حم د یوقت حم هر

 ادینم-

 با من اون

 بامن   ه ی باشه بق-

 خونه، تاصبح خوابم نبرد   میرفت

 تابه    یشده خانوممم  ب یچ-

 کنم یفکر م کشهیم د یکه حم  یبه درد  دارم

 افسرده نشه   د یحم -

 نکنه سام  خدا

 ی لیخ ترسمیم

 من کنارتم تا آخرش  شششیه-

 برم باهاش حرف بزنم   د یبا فردا

 صبح   ۵بعدشم ساعت  م یریباشه باهم م -

   کردیم یقرار  یب  یلیحاالاااااا دلم خ خب

 دم یلباس پوش   عیسر صبح

 ی سام گهیبدود

   م یچشم من آمادم بر-

   وفتهیاتفاق بد ب  هی قراره  کنم یخدا چرا انقدر احساس م یوا  میشد  نیماش  سوار

 د یلرز اریسام یکه گوش  میفاصله داشت مارستانیبا ب ابون یخ ه ی م یراه بود تو
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 بله سالم خب خب االن چطوره -

 میایم  می خداروشکر ما دار خب

 شدم  رهیبا بهت بهش خ ی قطع کردن گوش  با

 ی فاطمه چته تو خوب -

 شده یچ

پرستار اومده براش سرم زده بعد سرنگ و انداخته تو سطل آشغال کنار تختش بعد رفتن دکتر سرنگ وبرداشته   یچ چیه-

   رهیگ یوجلوش  و م  ادیدفعه حامد م  هیکنه که    یخودکش خواسته یم

   شکستیوم نیخدااااااا انتظارشو داشتم هق هقم سکوت ماش  یتو سرم وا  زدم

 ی بسه خانومم کور شد -

   چکسی ه  فهمه ینم چکسی ههه نه ه ی فهم یم  تونمینم

   بخشمیخودمو نم م یمن تا آخر عمر به خاطر اون کار وتصم-

 داره  ازیبه ما ن د یاالن حم م یبر الیخیب

 چشم قربان  -

 ن یآفر

   مید یرس   بالخره

 خواهش دارم ازت  هی اریسام

 جانم-

 تنها باهاش صحبت کنم خب؟؟؟؟؟  خوام یم

 سر تکون داد  ی کرد و با دلخور خما

   ییآقا کنمینکن جبران م ی اونجور
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 باشه؟؟؟

 برو بچه  -

 شدم  ادهیپ نیگرفتم و از ماش   شگون یبازوشو ن ییییییخودت

 شدم رفتم طرف اتاقش  مارستانیب  وارد

 آروم رفتم داخل   شد یکنارش بود آهنگ مهراب ضربان پخش م  ش یباز کردم رو تخت نشسته بود گوش  درو 

 تو دستاش پنهون کرده بود بغضمو قدرت دادم  سرشو

 داستان بگم    هی برات  خوام یم

دختر که کوچولو    نیدختر اصال به ا  نیبود  خونواده ا یوضعشون معمول   کردیم یخانواده چهار نفره زندگ  ه یبود که تو  ی دختر  هی

دختر شد همه   ه ی نکه یدختر داستانمون بزرگ شد تا ا  گفتنیوم زدن یتو چشماش زل م  نو یراحت ا ی ل یوخ کردن یتر بود توجه نم

   د یمحبت خواهرانه ند   چوقتی ه یکسش غم خوارش خواهرش ،درسته خواهر داشت ول 

  ن یخواسته داشت واون خواسته ا ه یاومد از دختر تنها ما  شیمشکل براش پ  هی اون دوست  نکه یشد کل خونواده اش تا ا دوستش

براش   یلیکه خ ش یاونو براش پر کنه دختر قصه ما که تنها فرد زندگ  یخال ی بود که حواسش به داداشش باشه مثل خودش جا

 عشق  یشد باز  یباز ه یوارد  اخواسته خواسته داشت قبول کرد و ن ه ی مهم بود ازش 

 قراره همش دنبال چشاش  ی نفر ب ه یقلبش واسه  د ید  ییجا ه یبعد از ی خوب بود ول یهمه چ لیاوا

 اتفاق باعث شد پسر داستان به دختر قصه اعتراف کنه   هی  نکهیتا ا اد یز یلیخ د یترس  ی که عاشق شده م د یفهم

تلخ باعث شد اون  اتفاق  ه یبه خواسته اونا نبود  ز یبود اما همه چ شونیشب زندگ  نیکه عاشقش شده دختر وپسر اونشب بهتر بگه

 دوتا ازهم جداشن وپسر قصه از

 کرد آره ازدواج کرد  دواج 

 عشق وخاکستر شد   نیا ش یمُرد و خورد شد داغون شد سوخت تو آت دختر

 کرد  یخودکش  شو یگرفت که تموم کنه زندگ  میهمون شب تصم و

 تمام تو کما رفت   کسالی و

 گذشت   ریعشقش بود به خ ییشد اون اتفاق که باعث جدا داریب ی وقت
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واسه ش   ای که اون دن  د یشد دوباره فهم دار یب یکرد وقت  ی احساس و دوباره بعد چند وقت خودکش ی رفت تو اون خونه ب دوباره 

نتقام افتاد وبعد از  افسرده بود اما بعد به فکر ا ی لیخ ل یاوا بیکشور غر ه یدوست رفت  ه یگرفت بره وبا کمک  م یتصم ستین ییجا

قلب   ه یشکستن  ی صدا ییگفت آقا گهی د ی کیعشقش  به  یجلو چشما د یکشیکه عشقش توش نفس م  ییپنج ماه برگشت جا

 بود   زممکنیچ  نیبراش درد آورتر ن یاومد وا

 کرد   یبه عشقش زنگ زد گفت مجبور بوده و خداحافظ اورد یگذشت اون پسر طاقت ن چندروز

رفت ونجآتش داد و بهش قول داد اگه زنده بمونه بشه مال اون پسر زنده    ارهیدخترنتونست طاقت ب یگذشت ول   اش یپسر از دن اون

 د ید ویموند دختر بعد ماه ها زنگ خوش 

  اریباهم ازدواج کردن اون دختر من بودم وپسر داستان سام اونا

   ی ایکن باهاش کنار ب ی فقط سع ریکن نه انتقام بگ  ی بهت بگم اشتباهات منو تکرار نکن نه خودکش مدماو

 کنه یداره با غم نگاه م  دمیبلند کردم  که د سرمو

 باشههههه؟؟؟ یخودت هم بخوا د یفقط با دمیقول م  کنم یبهت کمک م من

 باشه تکون داد ی به معن سرشو

 نلرزه گفت   ذاشتیکه بغض نم  فشی بم وضع یباصدا

 ی سراغ دار  ییکه آروم شم بتونم چندروز خلوت کنم دلم و آروم کنم تو جا ییجا ه ی برم  خوادیفاطمه دلم م-

 باشه  میایباهات م اریمنم با سام ی شیآروم م  شینیجا که اگه بب هی  آره

 آخه -

 کنم یم خواهش

 خب  یلیخ-

 ی کن ینم یخودکش گهیکه د  ی اونجا بهش قول بد  ید یرس   یبهم قول بده وقت پس

 لجباز   یه باشه دختر -

 گه یم ی چ نمیمن برم   با دکترت حرف بزنم بب پس
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 برو -

 بغضم وقورت دادم   رون ی ب رفتم

 دکتر   ش یپ رفتم

 م یو ببر د یحم  میتون یدکتر م ی آقا سالم

 نداره فقط داروهاش وشد وقت مصرف کنه  یبله مشکل-

 د یکنی م  صشیپس االن ترخ چشم

 آره  -

 برم حساب کنم  د یوبد  صشیبرگه ترخ د یلطف کن پس

 و حساب کردم   یو نوشت ومن رفتم حسابدار صش یترخ برگه 

 شه یمنتظرم بود زدم رو ش  نیکه تو ماش   اریظرف سام رفتم

 آوردباال سرشو

 جانم  -

 نیتو ماش   میاریو ب  د یکمک کن حم ایب اریسام

 گفت   ی دکتر چ-

 م ی ریداروهاشو بگ  د یداروهاشو سروقت بخوره با  گفت

 باشه-

 طرفم   اومد 

   میبر-

 داخل اتاق   م یرفت باهم

 می جان بپوش لباساتو بر د یحم
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 ممنونم ازتون -

 گرفت وبا چونه لرزون گفتم    بغضم

 یزودتر به آرامش برس  یخوا ینکردم پاشو اگه م یکه کار من

 رون ی ب م یزد  مارستانیاز تخت لباساشو عوض کرد وباهم از ب نییپا اد یرفت طرفش و کمک کرد ب اریجاش بلند شد سام از

 با بغض نگاه کردم که چشماش حالت التماس گرفت  اریدرجلورو باز کردم و خودم رفتم عقب نشستم به سام  عیسر

   نیورفت داروهاشو گرفت و نشست تو ماش   ستادیراه افتاد کناردارو خونه ا اریو سام نارسوارشد یوسام  د یدادم که حم  سرتکون

   میبر  میرو جمع کن  ال یخونه وسا م یخب بر-

 پوشمیمن حوصله لباس برداشتم ندارم واسه تو روم اریسام-

 لباساتو جمع کن  م یبر ی باشه داداش خانوم-

 م یایتا ما ب  د یحم ن یداخل بش  میرفت چشمممم

 باشه  -

 چمدونمو پر کردم از لباسام چادر برداشتم وسرم کردم   ع یتو اتاق سر  رفتم

   یشیبا چادر ناز م یلیخ-

 یی آقا یمرس 

   میبر-

 م یبر

  زنهیو داره باهاش حرف م کنه یودست همو گرفتن نگاه م  ستادن یوسارا که باهم وا  ادیکنار عکس سام  د یحم دمیکه د   نییپا میرفت

 حرف بزنه باعشقش   د یتا حم  ستهیوبهش اشاره کردم که وا دمیوکش اریجلو دهنمو گرفتم و دست سام

 گفت   ی بلند  ی پسر داغون شده انگار متوجه ما نبود که با صدا ن یبود چه قدر ا شی روون شد دلم براش ر اشکام

 خانوممم سارا  -
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 ی خانوم من ی مال منبار بزار فکر کنم  نیآخر ی برا یست یمال من ن دونم یم  دونمیم

باشه خانوممم خوش   یخوش  گه ید  یکیچون کنار  یخوایبغض نکن باعث عذاب من ازت گذشتم چون تو منو نم شششششیه

 باش 

  ی نکن هی گر چوقتیه چوقت ی جا که قلبمو و احساسم به تو رو نابود کنم فقط قول بده که ه هی قراره با خواهرت داداشت  برم  االن

  د ی باشه نفس حم کنهیقلبم دردم  یکرد   هی هرجا که باشم اگه بفهمم گر رم یمیچون من م

 امت یما به ق داریلبخندت برم خدافظ د  قربون 

  تونستیدلش پر بود ونم   یل یلحظه خ ه یمن انگار  دنیصورت چشاش قرمز باد دم یشدو دستشو بوس کرد و برگشت که د خم

 از اشک   سیصورت اونم خ دمینگاه کردم که د اریبه سام یچون اومد طرفم منو بغل کرد با هق ه ارهیدووم ب

 گوشش آروم گفتم   تو

 بهت   دم یقول م گذره یباش م یقو د یآروم باش توروخدا حم ششششسیه

 باهق هق گفت  سشی خ یآورد باال با چشما سرشو

 داغونم فاطمه داغون -

 تو   نیمن اونروزارو گذروندم ع  نینب نجور یمن خودم شکستم خورد شدم منو االن ا دونم یم  د یحم دونمیم

 بهم اعتماد کن باشه   پس

   ی که تنهام نزار ی د یقول م-

 دم یخواهر کنارتم بهت قول م ه ی مثل   شهیهم من

 نگاه کرد   اریسام به

 ی د یتوهم قول م اریسام-

 دم یآره داداش قول م-

 م یپس بر خب

    میبر-
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 شد به ستم نگاه کنم  یروم نم  رون ی بغلش اومدم ب از

 باشه مرده وروناموسش حساس  یهرچ خب

وروشن کردو حرکت   نیوسوار شدن وسام ماش   د یشدم وبعد سام و حم نیبا ترس و لرز سوارماش  کنهیمنو دعوام  یعن ی یییوا

 فرودگاه   م یرفت م یکربال گرفت  یبرا مایهواپ ط ی بعد ظهر بل ۵واسه ساعت  ییمایآژانس هواپ میرفت  م یکرد

 شده ره یبهم خ  د یحم دم یکه د  میکنار هم نشسته بود   د یو حم  اریسام منو

 د یحم یخوا یم  یزیچ

 ی فاطمه آهنگ غم دار-

 تا دلت بخواد   اهومممممم

 م ی ازاون خوشمالشو گوش کن یکی ی خوایم

 آره -

سرد   ی بخوام دست تو رو ازم گرفت دستا ایدن  نیازا ی زینشد که جز بودن تو چ ام یلحظه با نبودنت کنار ب  هی من که  نشد 

  د یتو از چشم من د  یخال ی جا ایدن نیا د ی نفهم چکس یمن نفس بکش بعد ازتو حالم و ه یو تو جا رم ی میسرنوشت من واسه تو م

 ش منو گفتنشم سخت واسم  یپ یست یشناسم تو ن یخودمم نم یبعداز تو حت 

 امو بند بعد ازتو 

 بازمو نوازش کرد و آروم تو گکشم گفت اریو منم باهاش همراه شدم که سام دمیاشکاش دو

   م یبر د یخانوممم تمومش کن پاش -

 م یبر د یپاشو با د یدادم حم  سرتکون

 باال م یاز پله ها رفت مایظرف هواپ  م یتکون دادوباهم رفت سرشو

   دبودیوسط منو حم اریسام ی عنیکنار سام  د یحم سام کنار هم و  منو

 شدم  داریب ار یسام یخوابم برو با صدا د یحم نه یرو س  گذاشتم
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زد واز جام بلند شدم وروزانوهام   غیدجیصورت کبود شده حم  دنیبا د کردم یبهشون نگاه م یج یبا گ هویچت شد  د یحم د یحم-

 نشستم 

 وگرفتم س  د یدست حم ع یبرو کنار سر اریسام

 د یحم نهیرو س  دمیبا مشت کوب  ستمین اینه من کوتلخ ب  ی دوم چنان بلند زدم که احساس کردم حنجره م پاره شد ول  غی بود ج رد

  هی اشو با گر نهیتو س  دمیکشیم  ینامرد  یلی آره خ یمنو تنها بزار   یخوایبود قول دادنت من بهت اعتماد کردم بعد تو م  ن یا یلعنت

   کنهی دفعه احساس کردم داره سرفه م  هی که  کردم یازش گله م

 کرد یسرهم سرفه م پشت

 پاش  ری حال نشستم ز ی ب اد یاز استرس و فشار ز من

 انگار حالش بهنر شد چون صدام کرد،  قه ی پنج د بعد 

 فاطمه خوبم نترس   -

 خودم   نیع  ستیخوب ن دونستمیگرفتم چون م  شیحرفش آت نیا با

 شده بودم  ینجور یا که 

 بغلم کرد ومنو نشوند سر جام اریسام

 فاطمه خانوممم خوب حالش خوبه  -

 نگاه کردم  د یبه حم یتکون دادم و با دلخور  ی حالیبا ب سرشو

 یشد  ی نجوریقهرم چرا ا باهات

 اریسام چاره یب نیدستت سنگ  یلیدرد گرفت خ  ی لیام خ نه یس  ی خواهر کوچولو ول د یببخش-

 در گوشم آروم گفت   اریو ازش گرفتم که سام  روم

 مایرس ی م م یخانوممم آروم باش دار-

 با تمام عشقم جوابشو دادم که کمرمو فشار داد   ییآقا باشه

 سمت هتل   می رفت میعراق شد  ی ها یوسوار تاکس میشد  ادهیپ مایاز هواپ مید یرس    
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   دونم یمداشت حاال داخلش ن  یخوب یرونیب یهتل لبخند زدم نما  دنید با

 کنه    یکار د یحم دم یترس  ی م میاتاق باش  هیقرار شد هر سه تا تو   م یداخل کارت واحدمون گرفت  میرفت

 با ظرف غذااومدن د یوحم  اریموهامو خشک کردم که سام  رونیکردم و اومدم ب ارت یرفتم حموم دوش گرفتم و غش ز عیسر

 باشه خانوممم  تیعاف-

 یمرس 

 باشه قهرمان تیعاف-

 یمرس 

 حرم   میبر

  مید ید یرب رس  ه یسمت حرم بعد  میلباساشونو عوض کردن منم چادرمو سرکردم وباهم رفت  میبر-

 و خوندن    ارتشیز  هی دور وبرمو فراموش کردم شروع کردم با گر  شیییگنبد طال  دنید با

 نگاه کردم   د یحم به

  ایدن  ن یما آدما تو هم ی ایبهشت دن نجاستیهم نجایا د یحم

 من بهش اعتماد دارم برو  کنهیچقدر حالتو خوب م ن یباهاش دردو دل کن بب برو

 تو هم برو  یرفت داخل سام د یحم

 ایباشه مراقب خودت باش -

  ی کنار هم طعم خوشبخت  اریکمک کنه منو سام د یهق زدم وازش خواستم که به حم دم یبوس  حشویظر ه یرفتم داخل وبا گر چشم

درد ودل کردم از   ن یبا امام حس یحساب نکه یبعد ا گه ید ی دعا ی و کل م ی کن ی زنذک ی تا آخر عمر با عشق و عالقه و خوش  میبچش

   رون یحرم اومدم ب

 عاشقتم   نیامام حس ایلبخند به لبش بود  کرد ینم ه یگر  د یشد حم یاومدن باورم نم ار یوسام د یحم قه ی چند د بعد 

 نوکر تم تا ابد  عاشقتم

 لبخند زدم و   کرد یکردن با غم که قلبمو داشت داغون م  هی که چقدر گر  دمیفهم سشونی نگاه کردم صورت خ بهشون
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 م یاستراحت کن کم یهتل  میبر خب

 م یبر-

لبخند خوشگل با ابرو بهش فهموندم   ه یشدم وبا  اریروتخت تک نفره که متوجه نگاه دلخور  سام دمیپر  عی هتل من سر م یرفت باهم

 که برام بوس فرستاد   کنم یمکه بعدا جبران  

هردوتا لباساشون وعوض کرده بودن   رونیاومدم ب اریسام یبا صدا ییرفتم دستشو ع یلباساشو خواست عوض کنه که سر د یحم

   دمیو به پشت خواب دمیزدم وروتخت درازکش یبودن لبخند  دهیوروتخت دراز کش

 اذان چشمامو باز کردم   یباصدا

بلندشدم  وضو گرفتم و منم شروع کردم به خوندن نماز بعد از خوندن   ع یل خوندن نمازبودن سرکنار هم مشغو د یو حم اریسام

شد که تو بغل عشقم فرو   ل یام به هق هق تبد  ه یگر  کنمیو تنها نزار خواهش م د یحم ایخدا ختنیاشکام شروع کرد به ر هوینماز 

 رفتم  

 ار ینفس سام یکنیم  ه یخانومم بسه چرا انقدر گر-

 اخم بهش نگاه کردم  با

 یکن یمن تصور م یآرو جا گهید  یکی  کنمیهمش احساس م ار ینفس سام ینگ  گه ید  شهیم

 محکم فشار داد   کمرمو

 مطمئن باش خانوممم خب   ستیجز تو تو قلبو ذهن من ن چکسیه-

   ییآقا باشه

 د یورفتم طرف حم رون ی بغلش اومدم ب از

 د یباشه حم قبول

 بازار م یبر ی قربونت خواهر-

 م یآخ جون آره آره بر دم یبهم کوب مودست

 زد   ی قهقه ا د یحم
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 گربه  شرک شد   هی شب افتیق  یبامزه ا ی لیدختر خ یتو معرک -

 بغلم کرد با اخم گفت  اریبغض کردم که سام ی حرفش الک نیباا

 ی کن یزنمو مسخره م ارم یسر زنت درم شو یتالف-

 صاحاب جوجه  اردک زشتمون اومد  د ییاه اه گاوم زا-

 وموهاش وبا خشم چنگ زدم   د یرفتم طرف حم  دمیپرس  اریشدم از بغل سام ی دفعه واقعا عصب نیا

 جوجه اردک زشت هاننن ی ک بگو

   هایزود دار ی لیمعلومه تو آخ آخ آخ آخ سرم خ -

 ییییی د یفهم ی گربه شرک هم خودت ی جوجه اردک زشت خودت دمیموهاشو کش شتریب

 ساطور بره ول کن ر یدستت ز   ی آنچ -

 دست خودت بره    یعوض یعوض

آژانس گرفتم ورفتم حرم دورکعت نماز خوندن نشستم تو    هی  چکدومشونیفاصله گرفتم چادرمو سرکردم وبدون توجه به ه ازش 

 دارشدم یخانوم کنارم ب هی  یشد که خوابم برد باصدا یچجور  دونم یحرم نم

 خانوم خانوم پاشو  اذان ظهر وبخون -

 دم یازصبح تا االن خواب هاننن

  اوردمیون میمن گوش   یییسفارش دادم وخوردم وا یکباب ترک  چیساندو  ه یرفتم وضو گرفتم ونمازمو خوندم ورفتم رستوران  عیسر

زرد رنگ   نیار رفتم طرف ماش گرفتم برم باز  میدوباره رفتم حرم تا نماز مغرب و عشاء دعا خوندم و بعد نماز تصم الیخیب

  هی گفتم منتظربمونه تا برگردم رفتم داخل اول رفتم طرف  نیبه بازار به ماش  دمیرس رب  ه یسوارشدم وگفتم مقصدم بازار بعد 

 بود رفتم داخل s  لیمغازه که گردنبند است

 دست گردنبندونشون دادم که برام آورد  با

 تومن اووووووه ۴۸۰ متشیق

  ی ا روزه ی ف ی زرشک یچهار تا شال سرخ آب  یتمو دادم و حساب کردم گردنبند و رفتم طرف شال فروش ارزششو داشت کار ی ول

  یوبه ژاکت قرمز واسه سام  ینفت  ی کثافط گرفتم آب  د یواسه حم رهنیپ ه ی  دمیبرداشتم و حساب کردم لباس خر ی اقوتیبنفش 
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ورفتم   دمیخر لیرژ وسا ی رفتم داخل کل یشیمغازه لوازم آرا دنیباد یول  خرم ی و م  لیوسا ه یبق  امیگرفتم خب فردا باهاشون م

نکنه نگران شده   ارینههههههعععع سام یشده وا  اه یآسمون س  دمیساعت چنده فقط د دونستمیاز بازار سوار شدم اصبا نم رون یب

 نهههه  یوا  رون یکل کل زدم ب   هی صبح افتادم چقدر صدام زد ومن فقط واسه  ادی

 ☆ اریسام☆

باهاش کل کل کرد که از اتاق زد    د یدورش بگردم حم ی نازش بازکرد واونم نماز خوند اله یکه چشما خوندم ینماز م میداشت صبح

 دستمو گرفت  د یرفت حم ی چقدر التماسش کردم ول رون یب

 تاظهر   گردهیآدم باش بر م-

وبرده   فش یابوالفضل ک ایزدم تو سرم  شیآرا زیرو م  دمیکه د   شیازش نشد زنگ زدم به گوش  یخبر  ی ظهر مردم وزنده شدم ول تا

 نفسم و فوت کردم خداروشکر   فشی ک دن یگشتم با ند 

  ایخدا ادیسرش ن  یخدا بالئ  یوا  ومد یچرا ن۷راه رفتم ساعت شد  راه

 اد یفقط ب   کنمیگوسفند نذر م   هی  شیسالمت  نیامام حس ای

 مقصر من بودم  اریببخش سام-

 طرفش با بغض بغلش کردم  برگشتم

 رم یمیاگه برنگرده  م د ی حم ستمین  ریخب ازت دلگ  ن یفقط هم ادین بدعا ک  فقط 

 ی فهم یم

 دونم یم  دونمیم -

 خدا  یخدا وا یوا

 ☆ فاطمه☆

  ع یرفتم تو آسانسور ورفتم واحد خودمون زنگ وزدم که سر ع یکردم ورفتم داخل هتل سر  یآرو حسام  هی کرا ع یسر دمیرس   بالخره

 جلوم  د یبا صورت قرمز پر اریدربازشد وسام

 هاشم   ی قمر بن ای

 .سالمس 
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پر به دوتا پسر   یبا چشما نیرو زم ختیام ر د یپرت کرد رومبل همه خر دم یکش ی خفه ا غ یکه ج یشد به حد  د یکش دستم

 شدم  رهیروبروم خ یعصب

 شده   یچ

فاطمه بغضم و هرچه   ستین  هی قلبم خورد شد االن وقت گر  دمیام شن نهیتو س  یز یچ ه یشکستن  یحس سوختن صورتم صدا  با

   شیهه هه رو من فاطمه ستا ی قدر سخت خوردم واز جام پاشدم وبا پوزخند نگاهش کردم دست رو من بلند کرد

که ممکن   ستیواسه م مهم ن  کردن یا تعجب بهم نگاه مداخلش دورشو بستم هردوتا ب ختم یر داروی طرف چمدونم همه خر رفتم

 تازه ست  یر یهروقت از آب بگ  و یماه یخودمو گرفتار کردم ول  یههه الک م یاز اولم مال هم نبود اریمنو سام ی تموم شه همه چ

 ی مرتب کردم ک چادرمو

 جلو در  د ییکه دو دم یبرداشتم چمدونم کش مو یپول گوش  ف

   ستادم یوا روبروش 

 ع یکنار سر  برو

 ع یبرگرد سرجات سر-

 گم   یوقت دروغ نم چ یکه ه ی دونیم  رمیم   گه یراه د هی کنار وگرنه از  برو

 فاطمهههههههههههههههههه  -

  عیگمشوووووووو کنار انگار زورم به لحظه اندازه رضا زاده شده بود که کنارش زدم ودرمحکم بستم و سر  دردددددددددددد

   رش یرفتم طرف پذ  نییطرف پله ها وباد ورفتم پا دم ییدو

 د یریفرودگاه بگ   یآژانس برا  ه ی  لطفا

 تکون داد   سرشو

شب به   ۱۲  ی برا مایهواپ ط یشدم و بل ادهیپ مید یه رس کردن با کلم  هی که بوق زد رفتم داخل و سوار شدم حاال وقت گر نیماش 

 مقصد تهران گرفتم و منتظر نشستم اشکامو پس زدم  

 کتک خوردم    یکردم من به خاطر چ یشدم وبعد پرواز آهنگ مهراب وپل  مایشد سوار هواپ ۱۲ساعت  بالخره

 بعد چند تا بوق برداشت  مایخونه زنگ زدم به نبرم  ینجور یا تونم یکردم نم  هی گر دن یهه هه  شروع کردم به خوندن و تا رس  هه
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 جان-

 یداداش  سالم

 منو   ی کرده سوگول تیاذ  یسالم گلم چرا صدات بغض دار ک -

   ینیبی زده منو نم  یزنگ زد  اریدنبالم فرودگاه به سام  ایب یداداش 

 ام یدارم م ستایوا  کشه یوم  نیآشغال من ا یا-

 تو بغلش  دم ییساعت اومد دو م یقطع کردم بعد ن  ویگوش 

 صورتم قرمز شد  دنیباال با د د یسرمو کش سالم

 دستاس اون   یجا-

 دادم   سرتکون

 م یبر-

   کجا

 م ی بر ایعقد مون ب گهیخونه من هفته د-

 م یبر

   م یشدم ورفت نشیماش  سوار

   خونه

 مبرم تو اتاق تا فردا   من

 خونه  برم

 ی باشه خواهر-

   ه یگر  ری تو اتاقم کردم ز  رفتم

 کردم  ه ی حال خودم گر به
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 که نزاشتم واون فحش داد    ارهیچند بار خواست برام غذا ب ماین

 ☆ اریسام☆

که بغضشو به زحمت قورت داد رفت طرف   دم یچرا زدم تو گوشش دستم بشکنه د دونمیرو بهم دادن اما نم ایدن دنشیباد

  ییییی بود  که بهم فحش داد ورفت چ  ط ی اوضاع خ ی لیانگار خ یجاشو گرفتم ول برگرده خواست بده که خوادیچمدونش نکنه م

 رفت

نفسم   کنهیم   هی که داره گر دم یلباسامو عوض کردم رفته بود رفتم حرم نبود نکنه رفته فرودگاه رفتم فرودگاه داخل  که شدم د تا

 خوردم   ی شد لعنت به من من چه گه مایرفت خواستم برم طرفش اما رفت وسوار هواپ

 هتل  برگشتم

 م یبپوش بر د یحم

 کجا رفت -

 ران یا رفت

 یییییییی چ-

 بدو

 تا خود تهران فحش دادن به خودم    می گرفت ط یصبح بل ۵فرودگاه اما واسه ساعت  م یرفت  د یلباس پوش  عیسر

 کنار ساراست  د یرفتم خونه شا مید یرس  تا

 خونه خودشون   د ینبود شا نه

 وزنگ زنگ زدم خونه    ستادمیصبح وا۸ تا

 د یمامان فاطمه رس  سالم

 ران یا نیسالم نه مگه اومد -

 خدافظ  اد یحتما م د ینگران نباش  آره

 ی عنیکجاست  ایخدا
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 دیحم

 لعنت به من لعنت  یا-

 ☆فاطمه☆

 و رفتم طرف خونه رفتم باال   دمیپوش  لباسامو

 مامان   سالم

   ید یرس   یسالم ک-

 چطور 

 زنگ زد   اریسام روزید-

 دلش برام تنگ شده بود رفتم اونجا   لویبودم ن مایبا ن آهان

 بگو  اریآهان به سام-

 من برم بخوابم  باشه

 نم یلحظه صورت تو بب هی  ستایبرو وا-

 زده تو صورتت  یک

 الیخیب

 زده   یک-

 اریسام

   ییییییییی چ-

 ینداشت انتظار

 الیخ یب هه

 تو اتاقم   رفتم
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  ونیموهامو  شن  شگاهیرفتم آرا دم یکوتاه وباز بود وپوش   یلیدکلته که خ  ی مشک رهنیپ عیسر ماستی امروز عقد ن گذره یهفته م هی

 کرده بود  یوتو موژه هام خال   ملیبودو ر دهیخط چشم کلفت پشت چشمام کش ی شیکردم رژقرمز آت

 تا ج  کوچولو سرم بود   هی

 یمرس 

 اریسام دنی گرفتم ورفتم تاالر باد آژانس

 مون باشه ی آخر زندگ یلیس  نیا د یبهش نگاه نکردم شا یحت

 ی سالم خانوم فرار -

 د ینگاش کردم که ترس  یخی یچشما با

 داخل    رفتم

 فاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد وسارا بله آرو داد    بالخره

 برگشتم  نایبا مامان ا عی سر یازجام بلند نشدم  بعد مهمون یآخر مهمون  تا

 مان باعجله وارد اتاقم شد گذشت که ما ی روز چند 

 بله 

   نتتیفاطمه اومده بب-

   نمش یبب خوام ینم من

 فاطمه  -

 نههههههه

 من حرف دارم باهات   ی ول-

   د یبر شه یم مامان

 رفت  مامان
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 نگام کن  یگه  خوردم  غلط کردم دِلعنت  گم یبگم م یچ یخوای م ی جواب اسمس هامم نداد ی روز حت ۱۰فاطمه چرا  -

 گفتم  ینگاه کردم وبا لحن سرد  بهش

   یتو ارزش عشق منو نداشت ینداشت یارزش دوبار خودکش تو

 برو    میتا روز دادگاه منو تو واسه هم ساخته نشد  برو

 افتادم  یزد که به گه خور  ی دار چنان

   ی تو زن من  یگ یم ییییییی چ-

   ی کور خوند  زنت

نکرد ومنو سوار   ی اما توجه زدیم غ یمنو به زور از خونه برو مامان ج د ی قرمز نگام کرد دستمو گرفت و کش  یطرفم با چشما اومد 

 د یلرز ی تو سرش از فکر خودم قلبم م ی چ یعن ینگه داشت  ال یو ه ی کرد و راه افتاد جلو  نیماش 

 نههههههههه

نابودم کرد    یرحم ی ودرد به عشقم که با ب س یخ یآرو با چشما  هیافتاد قض ادم ی ی شدم وقت داریتو کمرم ب  ید یحس درد شد  با

 شد  یچ  کردمیفکر م ی شدم چ رهیخ

   دهیهه چه خوشگل وراحت خواب هه

 جام پاشدم که درد وحشت  از

پولشو   ف یکتش کارتو وک ل یآج  دمیبدون صدا پوش  هی بود رفتم طرف لباسام وبا درد و گر شتر یاما درد قلبم ب د یچی تو دلم پ یناک

نکنه تا ابد   دامیپ گه یکه د یی جا هی برم  د ی کردم نرفتم داخل کجا برم کجا برم با ه یگرتا خودخونه   رونیبرداشتم از    خونه زدم ب

رو لبم اومد رفتم تو   ی لبخند تلخ یخونه خال دنیرفتم داخل خونه که با د یچارگ یخونه بود با ب  ی لشناسنامه و کارت م ی ول

 آشپزخونه 

   م ییفاطمه جان بچه فرنازدستش شکسته ما اونجا-

  ادی هو ینکنه  دام یکجا برم که  پ ایخدا نالیرفتم ترم رونیمو برداشتم ورفتم از خونه ب ی اتاقم شناسنامه وکارت مل رفتم تو عیسر

   کرد یم ی زندگ راز یافتادم که تو ش  یخاله بابا خاله کبر 

 اون  ش یپ رمیم
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زنگ وزدم که   ی خونه کلنگ  هی بغض کردم وآدرسو دادم به آژانس ورفتم دم  راز یش  دنیبا د دمیگرفتم وبعد چند ساعت رس  ط یبل

 ناز گفت  یبا صدا یکی

 پشت در بگو یننه اگه کار دار -

   کنهیدرد م پام

 بغض گفتم خاله منم فاطمه دختر خواهرزاده  با

   یگرد وته استکان نکیبا ع یوتپل   روخوشگلیزن پ هی  دمشید  ی باز شد وقت در

 ی خاله کبر  سالم

   ی تو فاطمه ا-

 برام  ی خاله جا دار آره

 قدمت روچشم -

 چندسال بمونم د یچند وقت شا خوامیمن م خاله

 تا ابد جا واسه تو هست  زمیعز ایب -

 داخل    میرفت

 وخوردم که خاله گفت  بغضم

 شده  یچ-

 و براش گفتم و هق هق کردم    یچ هم

 خاله  اون منو نابود کرد  خوامشینم گهید

 جا واسه تو هست   ی آروم باش تا هروقت خواست زم یباشه باشه، عز -

 خاله  یمرس 

 ☆ اریسام☆
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کنم   زش یقراربود سوپرا ی شدم بردمش تو خونه ا وونهید  می نیبیگفت تو دادگاه همو م ی رفتم طرف اتاقش وقت یچطور  دمینفهم

 ا عشق و لبخند انجام بشه با التماساش انجام شد  که قرار بود ب  یاتاق بردمش کار نیآوردمش اول

 برش داشته   ستیپول وکارتم ن فی ک دمیکه د دمیداره کجارفته کتمو پوش  از یخدا اون االن به من ن ی شدم نبود وا داریب ی وقت

 زنگ زدم به بابا  عیسر

 سالم فاطمه اومده خونه  الو

 پسرم فاطمه خوبه  م یستیما خونه ن-

 بگم بهش  یچ

  دمییتا اومدن با اومدن بابا مامان دو  ستادمیباز نکرد وا ی در زدم کس  یزنگ زدم هرچ  یقطع کردم ورفتم دم خونه هرچ  ایخدا

 کف پام ختیکردم تف ر کاریبا دخترش چ د یبابا فهم ی طرفشون وقت

 ی شکل نابودش کرد نیتر  رحمانهیاون عاشقت بود بعد تو به ب شرفیب-

    رمیگ یکه کردم طالقشو ازت م داش یخدا پ  ی وند به خدا آرهههههه

 کردم   کاریخدا من با عشقم چ  یوا  ییوا

االن کجاس    خورد یم ی مقو ی غذا د یبا کردمیبوسش م کردمینوازشش م د یکردم االن با  هی دنبالش گشتم و گر ابونایصبح تو خ تا

   ششیپ یک

 سپارم    یزنم و به توم ایخدا

 ☆ فاطمه☆

 ام   یخاله کبر  رازکنار یچهار  ماه که تو ش  قای ماه دق چند 

 فروشنده شدم    کردمیکار م ی لباس فروش  مغازه

که ما مال هم    نهیا تیواقع یول   یکرد ی وازخودت فرار   یمنو داغون کرد   یکرد   کاریتو بامنوعشقمون چ اریسام کرد یدردم  قلبم

   یخوشبخت ش  دوارم یام م ینبود

 ☆ اریسام☆
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 کردم نابود ش کردم من چقدر سنگ دل شدم که عشقم و کشتم  کاریمن باهاش چ ایلمس نکردم خدا دمشیکه ند  چهارماه

 جا رو گشتم اما نبود   همه

 ☆ فاطمه☆

 لباس چنده  نیسالم خانوم ا-

 ۱۷۵  نیا سالم

 اخم کردم  زد یزشت م ی بود لبخندا ستاده یکه کنار اون دختر وا  یپسر دنیباد

 اون پسراومد جلوم  ی دختر رفت ول  اون

 ریشماره من باهام تماس بگ  نیخانوم ا-

   ی عوض رونیب گمشو

   کرد یقلبم درد م  رونیب رفت

 بعد   کسالی       

 کنه یم یمحل کارم وخواستگار  ادیپسره هرروز م نیا دم یبر گهید خاله

بهش گفتم که من ازدواج   کرد یم یگارکارم خواست ومد یداشت م یفروش  لیپسر که بغل مغازه من مغازه موبا ه یبود که  ی وقت چند 

 ست یکردم گفت مهم ن

و مانتو قرمز و    یشال وشلوار مشک ه یرژ قرمز با  ه ی کرده بودم  ی ساده ا ش یآرا اد یاومد تو مغازه امروز قرار بود برام بار ب دوباره 

 کفش قرمز 

 ی سالم خانوم خانوما خوب-

 دست از سر کچل  من بردار   توروخدا

 فاطمه من دوست دارم  -

 طرفش  دم ییخودم افتادم دو ی بدبخت ادی دمیاشک واز تو چشماش د یوقت   رونی من ازت متنفرم گمشو ب ی ول

 احسان من شوهر دارم هنوزم  طالقم نداده  نیبب
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 ی گ یم یچ  یکه جدا ش   رمیگ یم لیمن واسه ت وک -

 بهش نگاه کردم نه   ی چارگیب با

 باشه  -

 رفت

   اریبرداشتم وبعد مدتها زنگ زدم به کام مویگوش 

 بله  -

 ی خوب ار یکام سالم

 فاطمه  ی خودت-

 کردم که آدرسمو گرفت  ه یگر  یها یها

 زدم سالم کردم  ی لبخند تلخ دنشیچهار ساعت  اومد با د بعد 

   سالم

 چشمات گود رفته   ری چرا انقدر ز یسالم خوب -

 کردم   فیکنارم ومن ماجرارو براش تعر نشست

 خورده حاال  ی گوه  هی  چارهی فاطمه برگرد تا نمرده اون ب-

 نابودم کرد  اون

 فاطمههههه-

 دنبالمم نگشت   ی حت اون

 ی قضاوت نکن آج-

 ازش جدا شم خوام یم  اریکه دلم از همه پر کمکم کن کام  آخ

 ییییییی چ -
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 تونم ینم گهید  تونمینم

 ی گوش کرد الشو یو دل  ی باهاش حرف زد نکه یبعد از ا ی ول  کنمی باشه کمکت م-

 باشه

 ☆ اریسام☆

آرو طردم کردم حقم   هی قض  دنیبابا مامان فهم یسال که در به در کوچه به کوچه شهر به شهر دنبالش گشتم اما نبود وقت هی

 داشتن من گلم و خودم خشکوندم خدا لعنتم کنه 

 وداغون شدم دمشیسال که ند  هی

 و جوآب دادم  ی وش گ  یگوش  یباصدا

 بله 

 ار یسالم منم کام-

 شده  ی زیچ سالم

 ی گرد ی نم یدنبال کس-

 من نکنه نه نه  یخدا

 چرا

   راز یفاطمه تو ش -

 ع یسر ایب

رفتم     یمغازه لباس فروش  ه یکردم  داش ی ورفتم به طرف آدرس بالخره پ  رازیگرفتم و رفتم ش  مایهواپ ط یباهمون لباسا بل اومدم

 سرش آوردم من  ییچشماش  گود افتاده چه بال یدختر روبروم نفسم رفت چرا انقدر الغر شده چراپا دن یداخل با د

 ن یچشماش افتادم روزم  س یخ دمیکه د ک ینزد رفتم

 معرفت هاننن  ی ب یرفت  کجا

 اش قلبمو داغون کرد  هی گر یصدا
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من که راحت   یندار  یا گه یحرفات و بزن که فرصت د ره یبگ  م یحرفات و گوش کنه بعد تصم د یجداشه گفتم با خواد ی فاطمه م-

 دیباش 

 ترسه یکارش قلبم گرفت زن من ازم م  نیرفتنش رفتم طرف فاطمه که رفت عقب باا با

 اون ماجرا تموم شه فاطمه ببخش توروبه همون امام رضا قسم   یجور  هی  گفتیکه از دست بدم عقلم فقط م دمیبه خدا ترس  نهیفآ

 ☆ فاطمه☆

  د یازش رفت خواستم برم بغلش اما کنترل کردم خودمو با هامیتموم دلخور دمش یکه روبه روم عشقم تا د  نیا  شد یباورم نم اصال

 رم یدرست و بگ   می که بتونم تصم  مونیبفهمم واقعا پش

 قسم  نیتوروبه همون امام حس-

 کردم  ی جمله هق هق آروم نیفتن اگ با

   ارینخور سام قسم

 یمال من باش  زارهیکنه نم داتیاگه پ گه یبابات م رم یمیگه خوردم غلط کردم ببخش فاطمه من م اریجان جان سام-

 یفهم  یم  رمیمیم

 آخه 

 توروخدا -

  اریسام دنیوباهام کرد خونه خاله باد یبود که چه کار وحشتناک دهیارفهمیبود گذشته بود وسام یبغلش هر چ دم یپر ییآقا باشه

 وگفت  د یخند 

 د یکرد ی پس آشت -

 خآله  آره

دختر   نیا  گهیدفعه د ه یمحبت کن بهش اگه فقط  اریپسرجون واسه موندن عشقت از زور استفاده نکن دلشو به دست ب نیبب -

 کشمتیبشه به خدا م ی نجوریا

   دم یچشم قول م-
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 برگشت تهران م یکرد یآشت د ی فهم ی وقت  اریفرودگاه کام میورفت  میآژانس شد  نیکامو برداشتم وسوار ماش مدار لباسامو

 که صدام کرد،  گرفتمیگوشه م ی ه مایهواپ تو

 ازته قلبت  یبخشیمنو م خوام یازت معذرت م  ی لیخ یل یفاطمه من خ -

 بغض کردم   با

 دستت روم بلند نشه  چوقتیه گه یقول بده که د اریچون عاشقتم سام بخشمتیم  آره

 بدم هاننن چرا  حیبرات توض یچرا نذاشت یمنو بد  چرا

 ازم دلخوره    یلیکردم فاطمه بابات خ  تی کشور عرب زنم تنهاگم شده من خر  ه یتو دمیچون ترس -

 ی سال دربه درکرد  ه یداره تو من    حقم

 شه یقبل م ه یشب یفاطمه تو به من بگو همه چ -

 شه یم  آره

   مینزن لیدل چیوقت به ه  چیه گهیکه د  ی قول بد  نکه یشرط ا به

 ی من نوکر تم هستم خانوم-

   مید یرس   بالخره

 یایخونه توبهتره باهام ن  رمیم من

 باشه ی خانوم امیبزنتت م  ترسمیم-

 خب   لیخ

بابا با  یصدا  دن یخونه قلبم گرفت بغضمو قورت دادم و با غم دکمه واحدمون و فشار دادم با شن دنی سمت خونه با د م یرفت باهم

 گرفته گفتم  یصدا

 یکنی منم فاطمه باز م ییبابا سالم

 فا...طمه ..فاطمه    ی...کیک..-
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 یی بابا آره

 باز کرد درو  دمیدرفهم ک یت یصدا با

 بغلش که محکم بغلم کرد ودم گوشم گفت  دمیطرف بابا پر دم ییجلو در دو بودن  ستادهیواحدمون بابا مامان وا م یرفت اریسام با

 سال   ه یدختربابا کجابود-

 به خدا ی خاله کبر شیپ

 ی ها دنبالت گشتم نبود وونه یساله مثل د ه یدورت بگردم  یاله-

 زد و   یداد بلند   اریسام دنید با

 االن وقت همون  رمیگ یگفته بودم طالقش وازت م  یینجایکثافط باز که ا ی پسره -

 بابا رو گرفت   یوپا  نیافتاد روزم اریسام

   دمیبر گه ید  دمیسال که کش  هی من  رش یتوروخدا ازم نگ -

 توهم بهش نگاه کرد  ی با اخم ها اری سام یهق هق ها دنیباد بابا

 دخترم  ی گ یم ی خودت چ-

   تونم یهم عاشقشم هم نم تشیبابا واقع  دونمینم

 نگام کرد   ه ی با گر اریبا دست گرفتم که سام سرم

 فاطمه  ی چ یعنی-

دفعه   ه یکبود شد و اریصورت سام میزندگ  یپ رم یمنم م  تیزندگ ی تو برو پ م یتمومش کن ایب میستی منو تومال مال هم ن اریسام

 شده  یخدا جونم چ یوا  ی مرده ها زرد شد وا نیع

 بدو زنگ بزن اورژانس   بابا

 اومدن  قه یزنگ زد اورژانس وبعد چندد عیسر

 خانوم حالش چطوره -
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 بهش وارد شده یسکته کرده خانوم شک بد -

 ساعت اومد وبا لبخند گفت   میدکتر بعد ن  مارستانیداخل ب  م یورفت دنیکه با رس   کردمیکردم هق هق م کار یمن با عشقم چ من

 قرارت   ی ب ی لیکه خ ششیبود نترس برو پ فیسکته خف ه یخوبه حالش  یخانوم-

 رفتم تو اتاق   عیسر

 ی خوب سالم

 آخرت   م یتصم  نیخوبم فاطمه ا-

 شه یخانوم خونه ات باشم مادربچه هات م خوام یم نههههه

 خونه باشه  ی دنبال کارا  م یریم  میکه مرخص شد  مارستانیدورت بگردم از ب یاله-

 یی آقا باشه

  رون یزدم رفتم ب یا  رهیرژ ش  ه ی دمیپوش  د ی باشلواروشال سف یریمانتو ش  ه یخونه   لیوسا د یخر م یمرخص شد امروز قرار بر  بالخره

 ییمنتظر پرواز کردم تو بغلش سالم آقا ایآقام همه دن دم یکه د

 اریسام یسوگول  ی سالم خانوممم خوب-

 لوس گفتم  یبا صدا دمی گلوش مال  بکیبه س  دماغمو

 م یبر م یعال دمیروکه د تو

 خانوم کوچولو  میبر-

 وتخت خواب   ی سمت مبل فروش  میرفت

  یدست مبل قهوه ا   هی انتخاب کردم مبل شکل ال قرمز مخمل سفارش دادم و با  ی شکالت یتخت دونفره به رنگ قهوه ا هی

 خوشگل   ی متر۴۰۰خونه  ه ی  دمیخودم چ قهیو به سل می د یرو همه آرو خر الیوسا  ینهارخور ز یسوخته مخمل وبا م

 نن یخونمونو بب انیکه همه تو خونه ما ب  میریبگ  یمهمون ه ی ره قرا آخرهفته 

خط چشم کلفت پشت چشمام  هی  نهیرفتم جلو آ دمیبود پوش   کیتون هی که  ی لباس عناب ه ی ع یسر مونیسرزندگ م یقراره بر امشب

 هم به لبم زدم  یرژعناب ه ی کردم و  یوتو موژه هام خال  ملیو ر دمیکش
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  اریجمع کردم سام المویتنم کردم چمدونمو برداشتمو تمام لباسامو وسا  د یباز گذاشتم وشالمو شل گذاشتم مانتو شلوارسف موهامو

 کرد ینشسته بود روتخت وداشت بهم نگاه م 

 من آمادم    میبر خب

 خانوممممم    میبر-

 دعوت کرد همه ارو    یرستوران خانوادگ  هی تو اریسام یبابا امشب

 هم وسارا کنار  ماین

شب   یباشه ول  یی ایشب رو ه یامشب  خواستی بغضم گرفت چه قدر دلم م هو ی نیچمدونمو گذاشتم تو ماش  نیتو ماش   میرفت

  نیمن خوشبختم کنار ا ی کنم ول یلحظه ازته دل احساس خوشبخت ه ینتونستم  چوقت ی من شد کابوس هه هه من ه ییایرو

 بدتا کرد اما بازم مثل قبل عاشقشم امکه زل زده بهم اشکام وبا انگشتش پاک کرد درسته باه ی مرد

   ی کن  یم  هی چرا گر-

 توسر م  دردت 

 شب خاص  ه یشب فوق العاده باشه  هی امشب  شد یم کنم یفکر م ن یبه ا دارم

 دفعه بغضم نذاشت ادامه بدم  یهمه چ  ی ول

 د یکشیبود چقدر داشت عذاب م  معلوم

 کنم یکنارت انقدر آرومم که اون قسمت از حافظه امو پاک م یمی حال تو تموم زندگ  نیباا ی ول

 تو   یفدات بشم که انقدر مهربون یاله-

 شد  ریکه د  م یبر خدانکنه

 ورم کرده سارا با تعجب وذوق بهشون نگاه کردم   کل یو صورت وه ماین دنیتو رستوران باد  میرفت

      مایشد ن ی که چ ی کردیورزش م ی توچراشکل هندونه شده شکمت قبلنا کل سارا

   ی به خوردش داد یچ

 مایدل ن  ز یعز یشیعمه م ی دار-
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 مبارکه چند ماه  یگ یراست م  یییییچ

   م یماهون۸-

 هست ی جانم حاال چ یا

 دختر -

 دیباش  کنارهم تاابد باال سرش  یاله

 نیخب بش-

 اومدن طرف خونمون   نمونیوهمه پشت ماش   می خورد یوشاد غذاروباخنده

 بود خب منم آرزو داشتم خیدستم مثل   اریدرخونه بابادستمو گذاشت تو دست سام جلو

 اد یدر م مه یون  انصفیمن همش کج وکوله  ی هه هه آرزوها هه

   د یازپشت بغلم کرد وگونه امو بوس  اریداخل خونه سام م یرفت  بالخره

 ی د  ی اجازه م-

 فکر نکردم نه به گذشته برگشتم سمتش   یچ  چیه به

 اش  نه یوگذاشتم رو س  دستمو

 و آروم تکون دادم که بغلم کرد  سرم

 شده بود   نید توتخت خواب که با گلبرگ گل سرخ تزئ   وبر

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

   

 جام پاشم که نزاشت از خواستم

 تکون نخور تا برم وان آب و برات پر کنم -

 باشه
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رقم بزن بزار تا آخر عمر  خوش   یفقط برامون خوشبخت گه یاز حاال به بعد د ایبه خودمو گذشته دردناکم فکرکردم خدا بارفتنش

 کنار هم   میباش 

ولباسامو   رونیواز حموم زدم  ب دمیتنپوشمو گرفتمو پوش  اریخودموشستم وبعد از سام یحساب کردی آب داغ کمردردمو آروم م   

   ختم یوباز دورم ر  دمیکردم موهامو سشوارکش ض یتعو  یمخمل قرمزوشلوار جذب مشک شرت یت هیبا

 اشکاش روگونه خوشگلش   دم ید  ارکهیطرف سام برگشتم

 شده   یییییچ

 دوست دارم  -

 محکم بغلم کرد    میترسوند   وونهید

 ازم نگذر   چوقت یه-

  چشمممممم

 سمت آشپزخونه اوووووو چه کرده آقام   می گرفت ورفت دستمو

  رخامه یکره مربا آلبالو عسل پن ی آب پرتقال دوتا فنجون چا وانی دوتا ل ر یوخوشگل دوتاش   قهیبود باسل دهیصبحونه کامل چ زیم  هی

 تخم مرغ   سیسوس  مرو یخامه گردو ن یا

 ز بهش نگاه کردم  دهن با با

 سوال  هی اریسام

 جونم -

 اد یز ی لیهمه تدارکات واسه دونفر خ  ن یآخه ا یهم گرفت یا گه یجز من زن د به

 ضعف داره بدنت  ی لیکه خ  نیبش کنم ینم می ملکه زندگ ک یشر یکس  چوقتیمن ه-

 لقمه خوردم ه ی ز یروم لیخنده نشستم وازهر کدوم از وسا با

 ی سام شمیدارم منفجر م  یوا

 بخور -
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   گه یبترکم بسه د  خوام ی م مگه

   ن یخب برو بش لیخ-

 نیبب  لمیف

 اون وقت  چرا

 غذابپزم  خوام یم-

 ی کنیم ن یبهم توه یدار  نیبرو بش ایب یییییچ

کردم وبا عشق مشغول درست کردن فسنجون شدم خب همه مردا عاشق فسنجونن برنج ودم کردم   رونشیاز آشپزخونه ب بازور

 ساالد وکنارش  درست کردم   ه یو

 داره   یی اروبرداشتم اوممممم چه بو درقابلمه 

 بادو اومد  د یاریب ف یآشپز تشر یوصداش زدم آقا  رون ی ب رفتم

 بالخره حاضرشد -

و برگشتم دادم بهش که باصحنه روبروم ازخنده دلمو نگه    دمیداخل آشپزخونه براش برنج کش  میسرتکون دادم وباهم رفت باخنده

 داشتم کاسه خورشت وکال خورده بود دور لبش فسنجون بود 

 شده خانوممم   یچ-

 م یکرد و مشغول شد  ز یدهنشو تم یبا دستمال کاغذ  ع یچه وضعش باگفتن وضعش سر ن یخدا نکشتت ا یوا

 سال بعد   کی

رو گذاشتم تو فر   ایبرق انداختم رفتم سراغ غذا الزان یخونه ارو حساب نکه یخونه بعد ا یر یشروع کردم به گردگ اریرفتن سام بعد 

که عکس منو    یقلب شکالت ک یوک ی فروش  ک یورفتم ک دمیلباس پوش  عی پلو دم گذاشتم و مرغ و سرخ کردم ودم کردم وسر یباقال

 بود گرفتم، اومدم خونه   اریسام

دوش    هی تو حموم  دم ییودو دم یها رم چ وهیدرست کرده بودمم آماده بود خب م  یتنکه با بس ییژله ها خچالی وگذاشتم تو   کیک

  ی وتو موژه هام خال مل یو ر  دمیخط چشم کلفت پشت چشمام کش هی کردم و   سیگرفتم وبعد موهامو خشک کردم وبابل یحساب

با   ه یمامان و بابا وبق دن یاف اف رفتم وبا د یوتنم کردم که باصدا  می ا روزهیف  یلباس آب  دمیبه لبام کش یرژ صورت  ه یکردم و 
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کنارشون بود باهمه احوال کردم و ازشون    دایاحوال کردم دختر کوچولوشونم ن نایباسارا ا ییدرو باز کردم وبا خوشرو یخوشحال

اشو از هم باز کرد منم باعشق رفتم  و دست شستطرفش که ن دمییدو اریسام  دنیکردم کنارشون نشستم که در باز شد باد ییرایپذ 

  عیسرش سر  ارمیدفعه   احساس کردم دارم باالم  هی که  دم ییبو قی عم کرد یخواستم عطرش وکه آرومم م شهیبغلش مثل هم

و   ارینگران سام ی شدم صدا ینجور یهمه محتوا معده امو باال آوردم به خودم نگاه کردم چرا ا ییکنارش زدمو رفتم تو دستشو 

   هی بق یخنده ها

   شم یواقعا دارم مادر م ی عنیگفتن   کیکه همه تبر   کردینگران نگام م اریاومدم سام رونیکه ب  ییازدستشو

  م یورفت  مید یفکرکردم صبح با عجله لباس پوش   اریامتا صبح به بچه وس  اریبرگزار شد وهمه رفتن تو بغل سام یبه خوب  جشن

 وتست دادم پرستار صدام کرد،   شگاهیآزما

 ماه ۳ د یشما باردار گم یم ک یتبر  د ییبفرما-

 خونه   میو رفت  م یومن باعشق همو نگاه کرد اریسام

 محکم بغلم کرد   اریسام

   یآورد  می بابت همه محبتات بهم فاطمه تو بااومدنت برکت وبه زندگ یمرس -

   نیمیکوچولو تموم زندگ نیتو وا اریسام

 •••••••••••••• 

 مونده   مانمیهفته تا زا کی                         

 شدم   رهیخ نه یتو آ  میاز باردار یصورت پف کرده ناش  به

 بودم   ده یپسرکوچولو بهمون اضافه شه کل اتاقشو چ ه یقراره   مید یو فهم یسونوگراف  م یماه چهارم رفت تو

 دستشو  رو شکمم گذاشت اریسام

   یخانومم خوب -

   اهوم

دستمو    ییییییی آ دارشدمیب ید یاش چشمامو بستم با درد شد  نهیشب بود سرمو گذاشتم رو س ۱۲تو آغوشش ساعت   رفتم

 گذاشتم روشکمم نکنه االن وقتشه 
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 د ش  داریوفشاردادم که ب  اریسام دست

 جانم بگو قربونت برم   -

 درددارم    اریسام ییییییآ

 االن که زوده  نیحس ای-

   آخخخخخخخخ

 شنلمو وباشالم سرم کرد  د ییدو عیسر

 روشن کرد  نیکرد وماش  بغلم

 سرعت نور حرکت کرد  به

   زدم یم غ یازدرد فقط ج ومن

   یواقع ی به معنا ردم یمیم داشتم

شم   نیسزار  د یبا عی به همراه دوتا پرستار اومدن ومنو توبرانکارد گذاشتن وبردن داخل و دکتر گفت سر اریوبعد سام مید یرس  که 

   دمینفهم یز یچ گهیکارشوکرد ومن د  یهوش یداروب

 دم یوبا لبخند کنارم د  اریشکمم چشم باز کردم که سام ر یتو ز یاد یدرد ز با

   د یگرفت و بوس  دستمو

 بشم خانوم من مادرشدنت مبارک  مامان کوچولو خودم  یمن فدا یاله-

 زدم  لبخند 

 ام خوبه  بچه

 آره فدات شم خوبه پسر خوشگلمون -

 اسمش سورنا  اریسام

 باشهههههه
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 آخه -

 نه باشه  نگو

 چشمم-

من انگار من کوچولو شده    یمنو داره لبا ی خدا موها ی شدم چقدر کوچولو نازه وا رهیبچه آرو آورد به بچه کوچولوم خ پرستار

 خورد یم ریدادم پسرم مثل بابا ومامانش خوش اشتهاست با ولع ش  ریبهش ش  اریفدات شم پسر کوچولوم با کمک سام  یبودم اله

 پرستار بردش  ر یش  بعدخوردن

 کمرم آخ دلم   آخ

 ناقابله   یلیخ نیا-

 آرو ازش گرفتم  جعبه

 عشقمون و رمان کنه وچاپش کنه   اریشد سام ی نمباورم  امم یشد تو رو ی باورم نم دم ید یکه م ی زیچ 

 من  ی خدا یوا

 را زدم  اریسام به

 عشق من یکرد  کاریچ

 تاابد مخلص تو پسرمونم   -

 میهم غرق شد  یتوچشما       

 ••••••• 

 انیپا                           

 کردن با تشکر فراوون  یرمان همراه ن یدلم که منو تو ا ی زایتشکر ازهمه عز با
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