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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

  

 اول_قسمت#

  

 

 دربیاورم،ایاوکیلم؟ اسدی کیانوش اقای عقددائم شمارابه ایاوکیلم احمدی نفس خانم_

 بله؟چرا؟ نیستم،چرابایدبگم رازی ازدواج این به من

 ولی اس ریخته بهم صورتم تمام میدونستم هام، گونه میچکیدروی ازدیگری پس یکی اشکام

 .نمیشدبکنم کاریش

 سرم بالای وراحت اورد عقدلعنتی سفره منوسراین باکتک که ازپدرم بود،تاحتی گرفته ازهمه دلم

 .بگم وبله بازبشه دهنم قفل تامن ایستاده،

  دهنموبازکردم باالاجبارقفل وسرگردون وگیج اومدم خودم به کتفم روی پدرم بافشاردست

 مجلس،بله این بزرگترهای بااجازه

 .کردم کاراشتباهی چه فهمیدم تازه بلندشدومن وجیغ ودست کشیدن کل صدای یکدفعه

http://www.romankade./
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 ومستش خندان کنارزد،نگاه صورتم توروازروی چشمانم تورم،وازجلوی بردسمت دست کیانوش

 همچنان بزنم حرفی اینکه بدون کردم نگاهش فقط خوردمات گره من وپرازغصه گریان درنگاه

 .نمیکشید خجالت بود،اصلاهم دوخته من به اش هیزودریده چشمهای

 نز بهم کردحال دستم بودن نپرسیده انتخابش بابت منوهم سلیقه تاحتی ،که مزخرفی حلقه

 .امروزبود من زندگی ترین،زمان

 دمبو کرده سکوت فقط همیشه ومثل بودیم ماشین داخل باکیانوش بودکه شب نیم یک ساعت

 . رسیدیم بالاخره اقاکیانوش قصربزرگ ،به نمیزدم وحرفی

 ساختمان وجلوی ماشینوبردداخل بودبازشد،کیانوش کیانوش دست که باریموتی باغ درهای

 مست مردی هوسهای سهم امشب نمیخواست فراردلم به وپاگذاشتم شدم پیاده ایستاد،ازماشین

 کهنه دستمال یک حکم برایش من وازفرداشب است، بامن امشب یک فقط شک بی که باشم

  روزی. بودم قصراومده این به ،قبلاهم بازکردم خان کیانوش بزرگ داشت،درقصر خواهم وکثیف

 .باشیم داشته باهم پنهانی ملاقات بودیک خواسته ازمن خانم بی بی که

 بالا ای قهوه مارپیچ های ازپله دویدن بازبه کردم وشروع گذراندم راازنظرم امارت کل نگاه بایک

 هوهرلحظ اخرچشمهاموبستم درلحظه.گیرکرد زیرپام سفیدم دامن شدکه چی نمیدانم ،ولی رفتم

 تاس اینقدرراحت مرگ نمیدانم نیفتاد اتفاقی هیچ ولی کنم احساس دربدنم دردی منتظربودم

 یامن؟یامن؟

 ،برگردوندم باتنفرصورتموازنگاهش روشدم روبه کیانوش هیزوزننده وبانگاه چشمهاموبازکردم،

 شده حلقه دورم کیانوش ومردانه بزرگ های دست کیانوشم دراغوش من ،که اومدم خودم به وتازه

 یطانیش خنده بودکیانوش فایده بی تقلاکردم کنم،هرچه حرکتی کوچکترین تونستم بودونمی

 :کردوگفت

 کوچولو؟اذیتی؟ خانوم چیه_

 :گفتم ودرجوابش کردم جمع زبونم زورموروی باتنفرتمام
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 بزاربرم! کن ولم میخوره بهم حالم ازت_

 صدای ترشد،خودم تنگ دورم دستانش شدوحلقه سرخ ازعصبانیت اش قیافه کمی کیانوش

 که نداشتم هم صدایی تاحتی افسوس ولی کردم ازدردقیافموجمع استخوانهامومیشنیدم شکستن

 رسید، سرم به که تنهافکری بده بودنجاتم خونه دراین کی بزنم هم بزنم،حالاجیغ جیغ

 کردوزیردلشوگرفت منوول سریع کیانوش،کیانوش زیرشکم زدم محکم بالاویدونه زانومواوردم

 کردم فرصتوغنیمت مهمتربودم خودم الان ولی کردم، نگاهش نگران کم یه نشست پله وروی

 .وفرارکردم

 ....کردم قفل ازپشتودرو داخلش رفتم دیدم چشمم جلوی که اتاقی ودراولین 

. 

 

 

 

 

 دوم_قسمت#

 صدای.ریختم اشک به کردم وشروع ام،رهاکردم شده خفه وبغض درنشستم پشت راحت باخیال

 :درشنیدم پشت کیانوش

 بهم کم هایه خونه این!کوچولو خانوم درضمن!بیرون میای!اونجانمیمونی کوچولوتااخرکه، خانم

 !اس پیچیده

 :گفتم ودرجوابش لبخندزدم یه پیروزمندانه گریه میان

 !نمیخورم ازاینجاتکان من!اسدی اقای
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 خیلی.سفیدمودراوردم دربلندشدم،لباسهای ازپشت نشنیدم صدایی منتظرشدم هرچی

 تاقا این داخل افسوسی ،ولی گشتم حمام ودنباله لباسهامورهاکردم اتاق وسط!حمام به نیازداشتم

 تخت ناامیدروی نداشت هم سرویس اتاق این تاحتی.کردم لباسهاموبازتنم مجبوری!نبود حمام

 .میکردم چیولعنت بندهمه یه وزیرلبم میخوردم وول هی زیادسرجام نشستم،ازدستشویی

 به در،گوشموچسبوندم سمت دوبامدادبودرفتم ساعت دیوارانداختم روی ساعت به نگاهی

 داییص هیچ ولی ایستادم وضع توهمون دقیقه پنج میادیانه؟حدودیه صدایی ازبیرون در،تاببینم

 ردم،دروبازک نبوداروم خبری!کردم بیرونونگاهی به جاکلیدی نشنیدم،کلیدوازدربرداشتم،وازداخل

 خیلی فشاردستشوییم شدت دیگه.کردم جانگاه همه به خوب بیرون وسرموازدربردم

 نوا خوردبه چشمم راهرووقتی دویدوسط درو،رهاکردم سریع کنم خودموکنترل زیادبودنتونستم

 ازاین کدوم میدونستم گیرافتادم،نه ای مخمصه چه اومدم یادم درتوراهرو،تازه همه

 .باشه کیانوش درهااتاق ازاین یکی یکدفعه میترسیدم وهم درهادستشویی

 بایدیه پس زیادداره خدمه خونه این!زد سرم فکربه یه دفعه تایک راهروموندم وسط همون یکم

 بازرفتم واروم کردم روسریموسرم تواتاقم برگشتم! هاباشه خدمه برای حیاط داخل دستشویی

 .بود حیاط داخل دستشویی یه فکرمیکردم بیرون،همونطورکه

 متس افتادم راه بودم،بازاروم کشیدم،واقعاتوفشاربدی عمیق نفس ویه بیرون اومدم ازدستشویی

 رفتم کورانه کورانه.بود خودموبخورم،چراغاخاموش حاضربودم بودکه اشپزخونه،اینقدرگرسنم

 خواست،ظرف ای خامه شیرینی بوددلم داخلش چی خداروشکرهمه یخچال،یخچالوبازکردم سمت

 هشب نگاه ساز،یه چایی سمت شادرفتم میزخیلی روی گذاشتم واوردم ایوبرداشتم خامه شیرینی

 یه فکرکنم نمیزاشت شکمم صدای فکرمودرگیرکردولی کم بودیه داغ سازداغ چایی ولی انداختم

 بودومن جاتاریک همه میز،همچنان پشت ونشستم ریختم وچایی جابرداشتم ازهمون استکان

 یول خوردن به کردم جلوموشروع کشیدم شیرینی ظرف میکردم جارولمس همه کورابادستم مثله

 نمده داخل که شیرینی شدنصفه جاروشن همه ،یدفعه بشه گرسنه بدموقع که شکمی به لعنت

 بود شده روان اشکام ،ازترس بلندشم نداشتم حسی هیچ میز،ولی روی رهاکردم بودازترس

 اصداینمیکردب ولم پلکمم پشت حتی کیانوش کابوس ولی فکرکردم چیزاخوب وبه چشماموبستم

 ، اومدم خودم به کیانوش پرجذبه
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 شد؟ پیدات دیدی!خانوما خانوم

 یاحتی مبزن حرفی میتونستمن. بود ایستاده لبخندعصبی بایه روم روبه کیانوش چشماموبازکردم

 سریع حرکت دریک که میکردم ونگاهش بودم نشسته فقط فرارکنم بلندشم

 کیانوش ایستادم پام روی باسختی!کردبایستم دستموکشیدو،بازور،وادارم

 .بودم ایستاده سرجام همچنان بودم، ترسیده ولی برم دستمومیکشیدتادنبالش

 :وگفت اومدطرفم باعصبانیت حرفام ترازاین سرتق دیدمن کیانوش وقتی

 مرگته؟ چه بگی میشه

 بانیعص میکردم،بازکیانوش نگاهش فقط نمیزدم بودوحرفی شده قفل زبونم بازهم ولی کردم اخم

 :گفت ترازقبل

 !خانم نفس باشه

 زیادبرگشتم ازخشم تهدیدیاعصبانیت پایه حرفشوبزارم این کردورفت،نمیدونم دستموول

 اشپزخونه کف های  سرامیک روی کوبیدمش ومحکم میزبرداشتم خالیموازروی نیمه واستکان

 تاسف بانهایت شیرینی کریستالی ظرف افتادبه بودچشمم نشده فروکش خشمم ولی

 دقیقه ،به شکست وحشتناکی صدای بایه ظرف زمین زدمش ومحکمترازقبل ظرفوبرداشتم

 :وگفت اشپزخونه اومدداخل باخشم کیانوش نکشیده

 ... میکنی؟چه داغون چیوداری یابو؟همه چته

 پام ،وبه کردم نزدنگاهشودنبال حرفی شدودیگه رسیدخشک که پام پایین به نگاهش لحظه یک

 کف بود،خون قرمزگرفته ،رنگ حالاباخون که اشپزخونه سفیدکف سرامیکهای به رسیدم

 وبه کردم حس پام درناحیه بدی سوزش اومدم خودم به لحظه یک تازه.بود جاری اشپزخونه

 ..رفتم ازهوش دنبالش
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 سوم_قسمت#

 

 .وچشماموبستم نیوردم بازطاقت ولی بازکردم چشمامواروم

 ها تهگرف برق مثل یکدفعه ولی کردم نگاهم اطرافم به چشمهاموبازکردم،کمی صورتم شدن باگرم

 بوده بامن دیشب بودم؟فکراینکه تواتاقش تاالان ازدیشب من چی!ونشستم بلندشدم تخت ازروی

 های پرده کناربودن هابه پرده کشیدن درحاله ای انداخت،خدمه تنم به خفیفی لرزه باشه

 معلوم اتاق شهرازاین کل منظره!میشدن بلندرانده های ازکنارپنجره رنگ زرشکی بلندمخملی

 بلندشدم کناروازجام کردم پرت خودم رنگوازروی زرشکی لحاف داشتم بدبودواسترس بودحالم

 ها خدمه کل لحظه دریک که کشیدم بلندی ازدردجیغ گذاشتم زمین پاموروی همینکه ولی

 پشت کیانوش میکردم،تصویرقیافه ازدردگریه.زیادقرمزشد ازخون بانددورپام سرم ریختن

 باندخیس اش مردونه زانوزدوبادستهای پام جلوی کیانوش.بود لغزش درحاله من اشکهای

 درست وبزرگ عمیق زخم دادم،یه اب به گلی دسته چه باندبازشددیدم وقتی ازخونموبازکردتازه

 سرشوگرفت پام بررسی بعدازکمی بدشدکیانوش حالم وضعیت تواون پام ازدیدم پام روی

 :بالاوگفت

 !بشه بایدبخیه دیده جدی اسیب پات نفس

 :وگفتم کردم نگاهش باالتماس

 !نه بخیه

 :گفت عصبی کیانوش

 داری؟ دوست! عضوبشی زیادنقض ریزی باخون ممکن هرلحظه نشه پااگربخیه این نفس
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 کردن بخیه همین قلبه،برای جراح کیانوش کیانوش.کردم وسکوت دادم تکان منفی نشانه سرموبه

 تخت هی حالابیشتربه که کیانوش خواب تخت ها خدمه باکمک.بیمارستان نبودبریم نیازی من پای

 ایهب کیانوش درازکشیدم تخت وتمیزروی سبزرنگ پلاستیک بودبااون شده تبدیل بیمارستان

 که زدوبعدازچندثانیه من به کننده حس بی امپول زودیه خیلی سرم اومدبالای بزرگ کیف

 پام شدن بخیه شدیدودیدن زدن،ازترس بخیه کردبه شروع شدم حس بی شدکامل خاطرجمع

 سوزنی هافتادب چشمم لحظه یک که کجارسیده به کارکیانوش ببینم که سرموبلندکردم.میلرزیدم

 پیدر پی های باسیلی. رفتم وازهوش نفهمیدم هیچی ودیگه نخ دنبالش وبه میرفت پام داخل که

 کشیدم روشدم،اخمهامودرهم روبه کیانوش خندونه وباقیافه چشماموبازکردم صورتم وسوختن

 :وگفتم

 !میزنی؟ بهم سیلی اینطوری که کشتمت مگه هوی

 :زدوگفت ای قهقهه کیانوش

 !رفتی ازهوش!ترسیدی دیدی کوچولوخون چیشدخانوم

 :گفتم ترازقبل جدی کم سه داشتم همینوکم فقط خدامن ای

 !رفتم ازهوش بودازضعف رفته ازم زیادخون!نخیر

 :بلندخندیدوگفت کیانوش

 !کنی ضعف هم اخرشب ممکن چون بخوری مقوی زیادخوراکی تاشب کن سعی پس

 :گفتم باعصبانیت

 میزارم دلت اغوبهد نباش،این نگران

 :وگفت گرفت دستش منوبین شدچانه زدوخم لبخندی کیانوش
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 پدرمن خواستگاریت،نه،کاملادراشتباهی اومدم بودم وابروت چشم عاشق دخترکوچولوفکرنکن

 دروغ موقع اون وعاشقی عشق نکردم توروانتخاب ازعلاقه هم تودادومن بابای به پول همه اون

 باشه امشب بهتره چه پس!منی شب یه بودتوعروسک

 ودرازایمن معرفتم بی خانواده وقتی نداشتم کردن گریه برای اشکی دیگه.رفت حرفش بعدازگفتن

 ازکیانوش خبری کوفتی،تاشب زندگی تواین دارم دلخوشی چه دیگه فروختن ناچیزراحت پولی

 ....شام ونه بودم نهارخورده بودنه فایده بی ولی کشیدم ونقشه فکرکردم اش نبودهمه

  

 

 

 

 

  

 چهارم_قسمت#

 فکری یه بایدتانیومدنش بلندشدم تخت ازروی هراسون کیانوش ی مردونه صدای باشنیدن

 اتاق ازاین میکشیدم نقشه بایدیه.ازاینجامیرفتم شبانه همین بودکه فکراین بهترین میکردم

 دست بودازکمدیه کمدلباسهاباهرزحمتی سمت خودموکشوندم لنگان لنگان بشم، خلاص

 کسی وچه کی بودونمیدانم ای توخونه تنم،لباس بیرون،لباسهای کشیدم مانتوشلواروشال

 ویمسا کشی هروقت کنم باره فعلادراین نمیتوانستم فکری.!بود کرده دیشبموعوض لباسهای

 ام نقشه سراغ رفتم خانه داخل های صندل وباهمان کردم کیانوش،لباسهاموعوض بودباامدن

 نممک هران کیانوش چون بیرون برم نمیتونستم که ازدراصلی فرارپیدامیکردم راه یه بایداول

 ایستاد،خودش درتراس روی نگاهم لحظه یک.چرخاندم اتاق نگاهمواطراف بودبفهمه،درمانده

 فرارم نقشه درست تراس به خودمورسوندم لنگان لنگان پیدامیکردم راهی بودبایدازاونجایه
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 امیدوارمیشدم بودهرچی اشوب چطوری؟فکرم ولی پایین میرفتم بایدیجورازتراس بودفقط

 ای فایده ولی!فکروفکر بازهم پیدامیکردم یاطناب نخ بایدیه ،ناامیدترمیشدم

 یه!بود خودش تراس،اره داخل بازبرگشتم باشدت لحظه یک که اتاق داخل نداشت،ناامیدبرگشتم

 الله سمب منومیرسوندیه زمین تانزدیک میشدگفت بودنهایت اویزون بغلی اتاق سفیدازپنجره سیم

 یه تمگذاش باهزاردردوناله شدمو باندپیچی ،پای نرده روی وگذاشتم سالمموبلندکردم وپای گفتم

 به نشد وپرت همانا گرفتن سیم ولی وگرفتم سیم،سیم سمت خیزپریدم بایه ورترازنرده اون کم

 اصلی حیاط پشت چمن زمین روی نبود،باکمراومدم جاوصل هیچ به لعنتی سیم!همانا هم پایین

 دمخو ازدردبه زمین روی ربع یک بودبایدمیرفتم بس دیگه ولی اومدم بالانمی نفسم ،ازدردزیاد

 ورعجیبیبط بازکنم کمرمونمیتونستم ولی بلندشدم زمین ازروی ربع بعدازیک بالاخره میپیچیدم

 در،دروبازکردم سراغ رفتم وخمیده لنگان ورتربودلنگان اون در،کمی بودیک شده خم کمرم

 شهرمیشدکه قسمت نبوداینجاکدوم معلوم رفتن راه به کردم وشروع بیرون زدم وازخانه

 ازانجاردنمیشدکمرم هم ماشین یک نبودتاحتی کس بودهیچ اینقدرخلوت

 .بود زیادقرمزشده ازخون ازدردتیرمیکشیدوباندپام

 راهموگم دیگه ولی بودم ترسیده کم یه وخلوت اکتجاس همه قبل مثله فقط کجابودم نمیدونم

 ممشو سرنوشت به میرفتم همونطورکه بایدبرگردم طرف کدوم نمیدونستم تاحتی بودم کرده

 .میفرستادم لعنت زیرلب

 بودومن شده وروشن تاریک هواکمی فقط!میرم راه دارم چندساعت ببینم که نداشتم ساعت

 کنارخیابان جدول روی نداشتم درپاهام قدرتی دیگه میرفتم خودم برای مستقیم همچنان

 بااین!بیدارباشه وقت تااین ساله دختربیست یه میشه اومدمگه می وخوابم بودم نشستم،خسته

 عاشقش ونه داشتم داشتن دوست حس بهش نه که شدم ای ساله وهفت سی مردزن کمم سن

 برای خواهروبرادریمون دعواهای برای مادرم اغوش بود،برای شده تنگ خونمون برای دلم.بودم

 بودهمینطوراشک شده تنگ ازادبودنام برای ریختن،دلم اشک به کردم شروع وشیطنتام خنده

 مبلندشد کنارخیابان جدول شدازروی روشن دلم نورامیدداخل یه ماشین یه بادیدن که میریختم

 یانوشک دنبالش ایستادوبه پام جلوی ترمزوحشتناکی بایه ماشین،ماشین برای دادم تکان ودست

 کخش ازترس ولیخندم بوداشک گرفته چشماشوخون شد،جلوی پیاده ازماشین شلخته وضع بایه
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 تسرع بایه عقب،کیانوش میرفتم ترسیده ومن امدجلو می قدم یک قدم یک بودن،کیانوش شده

 له داشتم کیانوش ولگدهای زیرمشت من زدن کتک کردبه وشروع ورشدبهم حمله عجیبی

 .بده نجاتم که نداشتم کمکی هیچ میشدم

 اخونب زندگیم کتک طعم اولین بخوره توسرم ولگدهاش تامبادامشت بودم گرفته سرموتودستام

 خوب بالاخره بودبعدازاینکه خیس خیس ازخون صورتم میداد،روی خون مزه دهنم بود،تمام همراه

 بودمن معلوم بلندکردخوب حرکت بایک زمین جونموازروی نیمه شدوجسم بردخم منوتامرزمرگ

 راهو نشست ماشین،خودشم کردداخل وپرتم درماشین بودم،منوبردسمت پرکاه یک مثل اون برای

 روی کاغذی دستمال جعبه بردسمت دست کیانوش میریختم اشک اروم اروم باغ سمت افتادبه

 :سمتموگفت کردبه وپرت داشبوردبرداشت

 تصور یادرغیراین میری یابامن بری جایی نداری حق اجازه بی دیگه!تو به من یادگاری کتک این

 فهمیدی؟ میمونی توخونه

 :بلنددادزد دفعه یک میکردم نگاهش ترسیده فقط بگم که نداشتم هیچی

 گفتم؟ چی فهمیدی گفتم

 یرونب دستمال یه کاغذی دستمال  وازجعبه پام شدروی خم وبالادادم پایین مثبت نشونه سرموبه

 حرفی چهی دیگه تاخونه.گرفتم ونگاهموازش عقب باتنفرسرموکشیدم پیشانیم کشیداوردنزدیک

 ...نشد ردوبدل بینمون
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 پنجم_قسمت#

 دوران به پاگذاشتم شدومن تموم چی همه میپیچیدم،امشب خودم به ازدردروتخت

 ختت روی وراحت اروم که دوختم کیانوش ازدردشدیدتیرمیکشید،نگاهمومتنفربه زنانگی،زیردلم

 مبود،لباسهاموتن افتاده گوشه یه لباسم هرتیکه بلندشدم بودازجایم باهرزحمتی.بود وابیدهخ

 ینپای هارفتم وازپله بود،زیردلموگرفتم قرمزشده باخون باندپام بیرون،بازهم زدم وازاتاق کردم

 سالن کاناپه سمت داربودرفتم تب دردمیکرد،وجودم تنم میخوردم،همه مسکن بایدحتمایه

 هم تاالان ازسحرگاه تاحتی بودومن شده ریختن،هواکاملاروشن اشک به کردم وشروع ونشستم

 .وچشمهاموبستم کردم خودمومچاله کاناپه روی.بودم نزاشته روهم پلک

 مامت بادقت.بود نشسته سرم بالای کیانوش چشمهاموبازکردم صورتم روی دستی باقرارگرفتن

 تخت روی تواتاق!اینجا بودم اومده کی من!زدبیرون،چی ازحدقه ،چشمهام کردم اطرافونگاه

 نگاهم باخنده کیانوش بلندشدم وازجام کیانوش به نگاهمودوختم باحرص بودم کیانوش

 :کردوگفت

 !ولرزنکنی تب اینطوری که بگیری بخورجون چیزی یه!جونی بی خیلی جدیدمن، بازی اسباب

 :وگفتم حرفام توی کردم قدرتموجمع تموم

 مبه بزارم دستت عمرادیگه!کنی تصاحب بارمنوتونستی یک نزن دلت به صابون اقاکیانوش

 ...بخوره

 :گفتم وتقلیدازخودش

 فهمیدی؟

 :گفت عجیب غم زدوبعدبایک زل درچشمهام کمی کیانوش

 !جونم بازی اسباب!بود بس من برای هم شب یک همین نداره عیبی

 به هرروزصبح عادت به هاش پرده که بلنداتاق های پنجره وبه برگردوندم باتنفرنگاهموازش

 .دوختم!کنارمیرفت
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 :بلندشدوگفت تخت ازروی کیانوش

 ازخدمه بگویکی ازحمام لطفاقبل.درکمدهست نوهم لباس!هست اتاق همین داخل حمام

 فهمیدی؟؟ هابیادکمکت

 :وگفت گرفت امودردستاش شدوچانه خم بودکه بیرون منظره به وتنفرهنوزنگاهم بالجاجت

 کن نکنی،نگاهم نگاهم میزنم حرف وقتی یادم  کوچولوبدم خانم

 سوختم ام گونه روی ناگهان بود بیرون منظره به نگاهم همچنان حرفابودم لجبازترازاین ولی

 :گفت کیانوش که دوختم نگاهموبهش

 no بامن لجبازی باشه یادت که روخوردی سیلی این

Ok hani i i i? 

 انهچ فشاردستشوبه کیانوش دادم تکون مثبت نشونه بودسرموبه شده جاری هام گونه روی اشکام

 :بیشترکردوگفت ام

 تب اگربازهم.نیست خوب طولانی حمام یک برای نده،اوضاعت لفتش خیلی وان داخل میری حمام

  اقاصفربگوبیاردبیمارستان به کردی

 کردورفت اموول دادوچانه رضایت کیانوش بالاخره میدادم سرموتکون کن گوش حرف بچه یه مثل

 بازهم ونیازداشتم بودم خسته.زدن ایشوگره نقره کردکروات وشروع اتاق قدی اینه سمت

 کیانوشوشنیدم بازصدای که بالشت روی بخوابم،سرموگذاشتم

 میاد بدم ازحاضرجوابی من کن کوتاه بلندتم زبون کوچولواون خانم-

 نه دمهابو خدمه ازاین یکی شبیه منم خونه بیرون،تواین رفت وازاتاق دستیشوبرداشت وبعدکیف

 یزندگ چه برم،واقعااین تنهایی نداشتم حق موافقتی،بیرون ونه مخالفتی نه میزدم بایدحرفی

 وخیلی گذاشتم هم پلکاموروی.بودم شده متحرک مرده مثله من جزاینکه باشه میتونست

 ....برد زودخوابم
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 ششم_قسمت#

 

 دیدن درحاله کاناپه وروی کردم حمام خانم زری بیدارشدم،باکمک میشدازخواب چندساعتی

 روفریال دورازخوانندگی این حتما که هستم،خداخدامیکردم استیج ای وماهواره محبوب برنامه

 ایدرفض کیانوش پرجذبه صدای که میدیدم بودوتلویزیون دهنم توی زیاددستم ازاسترس.ببره

 رقمی هیچ وبه بودم تلویزیون تماشاکردن درحاله کاناپه روی همچنان من ولی پیچید ی خونه

 .شکلشوببینم نمیخواستم

 ومردونه بم صدای یکدفعه بودم ودیدن کردن گوش درحاله اهنگشومیخوندومنم داشت فریال

 :شنیدم سرم وازپشت کیانوش

 کثیفه دربیار،دستت دستتوازدهنت!نفس

 :باربلندترگفت حرفابدهکارنبوداین این به وگوشم بودم برنامه غرق همچنان من ولی

 دربیار دستتوازدهنت باتوام نفس

 :گفتم دادم بهش زیرلبم که فوش مشت ویه بااخم

 !مربوطه توچه به خودمه دست?کارداری دستمم به چیه

 عصبی کیانوش یکدفعه که تماشابودم غرق بازم گذاشتم باردوتاازانگشتامودردهنم واین

 :دراوردوگفت دستموازدهنم ایستادومحکم اومدجلوروم
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 پیداکنه مشکل ات هاوریه روده ممکن کثیف، دستت! بفهم احمق

 :وگفت کردم نگاهش ترسیده

 نمیدم انجام دیگه باشه

 :خندیدوگفت کیانوش

  دخترخوب افرین

 هاروصدازد ازخدمه بلندیکی دنبالش زانوزدوباندپاموبازکردوبه پام وجلوی

 خانم مریم?خانم مریم

 :وگفت اومد سراسیمه خانم مریم

 !اقا جانم

 :بودگفت درهم اخماش همونطورکه کیانوش

 نفسوتمیزکنم تاپایه منوازبالابیارین لطفاوسایل

 .دادورفت تکون سری خانم مریم

 به گاهمن وباندزد،یه شست پاموبابتادین برگشت،کیانوش کیانوش باوسایل خانم بعدمریم کمی

 بهخو دیشبش گلای دسته جای کردتاببینه بدنمووارسی وکل صورت کمم ویه انداخت سرم زخم

 .کردورفت بودوسایلشوجمع رضایتش نشونه لبخندکیانوش یاوخیمه

 معج اولین نشست،این کاناپه روی وکنارم برگشت کیانوش که بودم تماشاتلویزیون غرق بازم

 خانم زری صدای که تلویزیون تماشای درحاله بودومنم سکوت بینمون مابودهمچنان دونفره

 بلندشدم کاناپه ازروی همین برای بودم گرسنه خیلی.میکرد دعوت شام هردومونوبه که شنیدم

 میزروی وپشت نبودرفتم خودم دسته دیگه شده میزچیده غذاخوری،بادیدن سالن سمت ورفتم
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 نمیدونم میزمیخوردم روی غذاهای ازتمام غذاخوردن به کردم وشروع هانشستم ازصندلی یکی

 ...کشیدم ازغذاخوردن دست بالاخره که چقدرگذشت

 مهه بنظرکه دیدم تلویزیون کمی وبعدش خوردیم شام باهم ودوستی درصلح امشب منوکیانوش

 ...بود خوب چی

 

 

 

 

  

 هفتم_قسمت#

 شبو بلندشدم بشم،ازجام کیانوش دسته طعمه دوباره اینکه ازترس بودومن شب نیم یک ساعت

 سرموبرگردوندم شدباشدت ترسم باعث کیانوش صدای پنجم های پله روی ورفتم بخیرگفتم

 نمیدونستم شدم هول وضع این ازدیدن ایستاده خندون سرمن پشت درست کیانوش ودیدم

 اشمب جونش بازی اسباب کیانوش نمیخوادبقول دلم امشب من میدونستم بایدچیکارکنم،فقط

 :میخندیدگفت همونطورکه کیانوش

 !دیدی جن!خانومم چیه

 :گفتم وخندان کردم نگاهش تقلیدازخودش به

 !عزیزم نه

 .بودم بدتردیده واقعاازجن ولی
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 وببینمش بمونم نمیخواست دلم هم طرف وازیه برم نمیخواست دلم بودم هامرددایستاده پله روی

 هک پایین شدموبازبرگشتم طی راه کیانوش چشمان ذهنم،درمقابل به اومدم فکری یه لحظه یک

 :پرسید باتعجب کیانوش

 میری؟ کجاداری بگی میشه

 :گفتم ساختگی بالبخندوارامش

  هوابخورم کم یه بیرون میخوادبرم دلم

 :ترشدوگفت متعجب کیانوش

 تصمیموگرفتن؟ این دفعه یک خانم

 :وگفتم کردم شیطانی خنده کم یه

 !ترشد جدی تصمیم یدفعه الان ولی تصمیمشوداشتم نه

 :خندیدوگفت زیرکانه کیانوش

 !عجب

 حیاط هب که سالن دراصلی سمت رفتم سریع وخیلی کیانوش به کردم وپشتم هاموبالاانداختم شانه

 .میشد منتهی

 واتاقوت میرفتم اینکه ارزیدبه می ولی میلرزیدم لباسم بودن کم بعلت سردبودومن بیرون هوای

 ویر بودم کرده گفتم،دستاموجمع ایشششششششششش بلندیه زیرلب میخوابیدم کیانوش

 کیانوش تاخوابیدن میخوردولی هم روی هام شدیددندان ازلرزش میرفتم راه وتوحیاط ام سینه

 .بمونم توحیاط مجبوربودم

 تصمیم که جوری بودم ترسیده کم اوردیه وجودمی به ازخودش هولناکی وزیدوصدای بادمی

 که بودم ایستاده وترسیده وواج هاج حیاط داخل استخربزرگ جلوی.روبدوم امده راه تمام گرفتم

 نمیدونستم بودم ترسیده خیلی من نبودولی افزودصداواضح برترسم وحشتناکی صدای
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 هک بایدچیکارمیکردم نمیدونستم بازهم ولی شنیدم بازصدابلندترازقبل بایدچیکارمیکردم

 :شنیدم ترازقبل صدابلندتروپرخش

 !بیگانه ازاستخردورشوای_

 که چقدرگذشت نمیدونم دویدن به کردم وشروع توپاهام کردم بدنموجمع قوای تمام لحظه یک

 وزرشکی بزرگ زیرلحاف ورفتم تخت روی کردم کیانوش،خودموپرت تواتاق کردم خودموپرت

 .برد خوابم که فشارمیدادم هم روی ،پلکامومحکم کیانوش اتاق رنگ

 :گفتم گونه واعتراض بیدارشدم کیانوش دادنای وتکون خنده باصدای صبح

 بیدارکردی؟ منوسرصبحی که چیه مشکلت بگی میشه

 :زدوگفت صورت پهنای به لبخندبزرگی کیانوش

 !واینا تونمیخوابم پیش من تادیروزمیگفت که خانوم چیه

 :فتم روبالشت بودسرموگذاشتم گرفته حرصم

 .یکنیمم بعدصحبت خوابموبرم بقیه بزارالان اونجامیخوابم،فقط میرم کن درست اتاق یه برام باشه

 :میخندیدگفت که همونطوری کیانوش

 الهایس خونه این ولی نترسیا وقت یه بدونی چیزیومیگم یه نفس اتاقومیدم،فقط ترتیب باشه

 !کرده نیست تاحالاسربه ودخترم وچندتازن داشته جن توش میگفتن پیش

 :وگفتم بلندشدم ازجام ترسیده افتادم دیشب یاده حرف این باشنیدن

 کیانوش؟

 :داد مغرورجواب کم یه کیانوش

 بله
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 :گفتم ترسیده

 کجاست؟ جنه اون نالا

 :متفکرگفت کم یه کیانوش

 میبره یاظهرباخودش تنهاروشب هاودخترای خانم فقط میگفتن ولی نمیدونم دقیق جاشوکه

 :گفتم ترازقبل ترسیده

 منومیترسونی؟ داری

 :گفت عصبی کم یه کیانوش

 ...نیست مهم اصلابرام چرابایدبترسونمت نه

 

 

 

 

  

 هشتم_قسمت#

 تاقما نمیخواست فعلادلم میکردم نگاه درودیواراتاق به ترسیده.رفت ازاتاق حرفوزدوبلافاصله این

 بلندزری سرم زدبه بازفکری بخوابم کیانوش پیش نمیخواست دلمم ولی جدابشه ازکیانوش

 .خانموصداکردم

 :وگفت ظاهرشد تواتاق نکشیده دقیقه به خانم زری

 خانم؟ بله
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 :متفکرگفتم کم یه

 دارین؟ نفره یک اینجاتخت خانم زری

 :گفت مشکوک کم یه خانم زری

 هست نفره یک تخت یک اتاق این کناری اتاق خانم بله

 :لبخندزدموگفتم یه

 کنیم؟ عوض کمی اتاق این دکوراسیون چیه نظرت خانم زری

 :گفت ترسیده خانم زری

 !بزنیم اتاقشون به دست نمیدن اقااجازه خانم

 :وگفتم تخت پشتی به دادم کمرموتکیه

 !اقا نه دستورمنه الان نیست مهم

 انمخ زری وسایلش وزیادکردن وکم اتاق تغییراین دادوبعدازگفتن تکون سری بیچاره خانم زری

 .برگشت بارباچندتاخدمتکاردیگع واین رفت

 بزرگ کردن،اتاق من،تعویض موردعلاقه سفید،رنگ صورتی های اتاقوباپرده زرشکی های پرده

 نزدیک ساعت اتاق داخل اوردن نفره یک دوتاتخت جاش وبه بیرون کیانوشوگذاشتم بودتخت

 ولرم حماموپراب حمام،وان ورفتم لباسهاموبرداشتم.شد تموم کاراتاق بالاخره بودکه پنج

 .زیادچشمهاموبستم باارامش اطرافم ازدنیای فارق ولرم اب وان کردم،داخل

 :وبلندگفتم درچشمهاموبازکردم به چیزی شدن باکوبیده

 کیه؟

 :بلندشد کیانوش عصبی صدای
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 بیرون؟ زودتربیای میشه

 :گفتم خیالی وبی خنده باحالت همین بودبرای عصبی اتاقش بابت فهمیدم

 !بمونم بیشترتووان کم یه میخوام بعدشم حموم نمیشه،اومدم

 :فریادزد عصبی کیانوش

 تو بیام خودم مجبورم بیاوگرنه سریع نکن لج بامن

 !لرزید بدنم تمام حرفش ازاین

 روتخت عصبی بیرون،کیانوش اومدم وازحمام کردم پوشموتنم وتن خودموشستم سریع خیلی

 :پریدوگفت ازجاش لحظه یک من بودبادیدن نشسته

 روتغییردادی؟ اتاق ای اجازه چه به

 :گفتم ای بچگانه لبخندوذوق بایه

 وزیبایی خوشگلی این به حالا،اتاق شده چی مگه

 فعهد مثله من بازم بوداومدنزدیکم خورده تاخرخره کوفتی نبودازچه معلوم انگاربازم که کیانوش

 نمیتونستم کاری هیچ وبازهم خوردشدم کیانوش ولگدهای وزیرمشت خوردنم کتک صدای قبل

 همون بیرون رفت کردوازاتاق ولم ای شدوگوشه خسته بالاخره که چقدرگذشت بکنم،نمیدونم

 مهه این پدرم که من زندگی خوشبختی یعنی ولین میرختم اشک اروم واروم بودم کزکرده گوشه

 ....برد خوابم تابالاخره کردم اینقدرگریه همیشه عادت بودبه داده من قولشوبه

 چشمهاموبازکردم خانم زری باصدای صبح

 .خانم؟خانوم

 :گفتم حالی دردمیکردبابی وجودم تمام

 خانم؟ زری بله
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 :گفت وناراحت زده افتادتعجب من قیافه به نگاهش که خانم زری

 منتظرتونن اقاپایین

 :وگفتم بلندشدم زمین بادردزیادازروی

 ونبالاکارت بیاین رفتن اقاکه خانم زری ندارم،درضمن ومیل بخورم نمیخوام هیچی من اقابگین به

 دارم

 صورتم به ازاینه وقتی دستشویی به خودمورسوندم کشان کشان.ورفت گفت چشمی خانم زری

 عمیق بدترچاکی بودوازهمه شده مرده کبودوخون صورتم تمام زیرگریه زدم ازوحشت کردم نگاه

 .داشت بخیه حتمانیازبه بودکه کنارلبم

 بازبرگشت خانم ،زری اتاق داخل رفتم راست ویه بیرون واومدم سردشستم صورتموبااب کم یه

 زاتاقبعدا وچنداتاق اینباررفتم ومن برگرده اتاقش به کیانوش وسایل دستوردادم اتاق،بازهم داخل

 خودم اتاق به اتاق لباسهاموازاون.کارهاتغییردادم خدمت کمک وبه خودم دلخواه وبه کیانوش

 نهو ببینمش نه دیگه داشت وتصمیم میدانستم وامدکیانوش رفت های ساعت دیگه.ادم د انتقال

 ..ندارم باهاش هیچکاری تااخرعمرم  اگرشده تاحتی.بزنم حرف باهاش حتی

 

 

 

 ارادت و سلام

 

 میکنم، عرض ،تسلیت فاطمیه ایام
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 ،(س) الزهرا فاطمه خانم احترام به امشب

 

 .میشود گذاشته کانال در فرداشب خیانت و عشق دهم و نهم قسمت

 

 شما ارادتمند

 جویاییان فاطمه

 

 دعا التماس

 

 

  

 نهم_قسمت#

 وچشمم بلندشدم تختم اومد،ازروی نمی چشمهام به اصلاخواب بودومن ازبامدادگذشته ساعت

 ینیس سراغ رفتم میلی بابی.بود اورده برام خانوم زری قبل چندساعت که غذایی سینی افتادبه

 ..خوردن به کردم وشروع

 !میمونه غذانخورسردلت دختراونطوری_

 روی ورفتم زمین غذاموگذاشتم قاشق.سرازیرشد واشکم پیچیدتوفکرم پدرم صدای یکدفعه

 صدام نمیخواست کردن،دلم بلندگریه باصدای کردم وشروع بالشت روی سرموفشاردادم تخت

 صداموخفه نمیتونستم بودومنم عمیق خیلی چندشب این بغض متاسفانه ولی بلندشم

 :گفتم هق  وباهق بلندکردم درسرموازبالشت کنم،باصدای
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 ?کیه

 به رضربهباربلندت این کردم گریه وبیشترازقبل توبالشتم سرموفروکردم بازم نشنیدم صدایی ولی

 :گفتم درخوردباعصبانیت

 کیه؟؟

 تربشم شدعصبی باعث کیانوش صدای یکدفعه

 کیانوش!نفس منم

 :گفتم باگریه

 میخوای؟ چی

 :گفت عصبی کیانوش

 دروبازکن

 :گفتم باعصبانیت همین برای دارم خودمونگه بودونمیتونستم گرفته اوج ام گریه

 ایبزاربر الانم.خرابه حال خوردم ازت که هم مفتی کتک لطف به.کردم روزاول اتاقتومثل برودیگه

 تنهاباشم خودم

 گفت؟ ای دلجویانه تروبالحن اروم بارکمی این کیانوش

 !کنیم صحبت ،باهم دروبازکن عزیزم جان نفس

 :باتنفرگفتم

 ...باتوندارم صحبتی من

 .دموخوابی خودم روی رنگوکشبدم صورتی بزرگ پتوی بردم دست.کیانوشونشنیدم صدای دیگه
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 فربهتن تاحتی روشدن روبه ترس بخورم،دیگه کتک بودکه بهترازاین کنم چه نمیبردولی خوابم

 بااین.اجبارباشه اینکه مگه نرم وبیرون کنم اینجاخودموزندانی بودوتنهاراهشم زیادشده کیانوش

 .برد شدوخوابم سنگین هاپلکهام فکروخیال

 .بازکردم چشمهاموباوحشت وبرقرعد صدای دنبالش هاوبه پنجره بازوزوکشیدن

 ناهسامیارپ داداش به میترسم میزدیاازتنهایی رعدوبرق بودم توخونمون وقتی خوب بودم ترسیده

 یمیبردول میدادتاخوابم دلداری اینقدربهم بازبودوتاصبح روم به اغوشش همیشه میبردم،داداشم

 دبعتندتن وزیرلب سرم وروی هارولرزوندپتوروکشیدم شیشه بلندرعدوبرق صدای دفعه یک...الان

 هب کردم میشدم،اینقدرسعی پشیمون ازدلداریام بعدرعدوبرق باصدای ولی میدادم دلداری خودم

 اودرب پیچوندم قفل کیلدوداخل ازاتاق، بیرون برم گرفتم نشدواخرتصمیم باشم مسلط خودم

 ...بازشد

 

 

 

 

  

 دهم_قسمت#

 صدایی یکدفعه که بیرون بودم نزاشته نبود،پاموازاتاق زدم،هیچکس جارودید همه هراسون

 که خونی دست یه یکدفعه که درتراس به دوختم نگاهم کردترسیده توجهموجلب اتاق ازتراس

 به کشیدازوحشت خندونک یه برام تراس شیشه میچکیدروی بودوازچاقوخون چاقودستش یک

 خودم به.بود کرده خونهامغزموهنگ چاقوواون واون دست بدتراون وازهمه بودم شده قفل زمین

 مانداخت درتراس شیشه به نگاهی میخوردباترس اتاق های وپنجره شیشه به باشدت بارون اومدم

 به مغزم وتازه قلبم روی وچاقونبوددستموگذاشتم ودست خندونک ازاون خبری ولی
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 ودمب رفتهگوشاموگ خودم بلندبودکه جیغام اینقدرصدای کشیدن جیغ به کردم کارافتادوشروع

 جلوم حموم پوش باتن وکیانوش چشمهاموبازکردم توصورتم سوزشی باحس وچشماموبستم

 : گفتم هق وهق بودباترس زده زل ام قیافه به بودونگران ایستاده

 چاقووووو......شیشه.....خون

 :ویکصداگفتن هاباتعجب واکثرخدمه کیانوش

 چی؟؟

 :گفتم شمرده اینبارشمرده که میکردم گریه ازترس فقط

 !هست یکی توتراس

 :بلندگفت کیانوش

 خانوم؟ زری

 :گفت سریع خانم زری

 اقا بله

 :گفت خانم زری به کیانوش

 منوبیار اسلحه لطفااون

 .برگشت بااسلحه نکشیده دقیقه وبه رفت خانم زری

 رایب تاحتی نبود،کیانوش خبری هیچ تراس،درتراسوبازکردو سمت رفت دست به اسلحه کیانوش

 .نبود نبودکه هیچکس زدولی تراسوگشت کل رفت بشم خاطرجمع من اینکه

 کیانوش رفتن کنان پچ وپچ دادن تکون سری نبودباتاسف خبری هیچ دیدن خدمتکارهاوقتی

 :گفت بودبهم زده زل عصبی



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 28 

 انداختی؟ راه اخرشبی بازیه چه این

 :گفتم باگریه

 ننداختم راه بازی هیچ بخدامن

 :ترگفت عصبی کیانوش

  کن بازیوتموم این پس.نیست مربوط من وبه توجداکردی اتاق خودت نفس ببین

 :گفت کیانوش که بدم جواب خواستم

 ...نفس ده کن بس

. 

 

 

 

  

 

 یازدهم_قسمت#

 فکرکرده چی واقعاکیانوش ریختن اشک به کردم شروع واروم نشستم گوشه یه ساکت

 وپرتم اتاق داخل بردم رفتیم ومستقیم بردبیرون وازاتاق دستموکشیدم لحظه دریک کیانوش.بود

 :وگفت خودش تخت کردسمت

 کنم؟ زندانیت داری دوست

 :گفت بارعصبی این کیانوش.دادم تکون نه نشونه به سری باترس
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 دیگه بازی یاهزارتابچه جداباشه ازمن اتاقت که نکردم باتوازدواج من

 :گفتم باناراحتی

 بازی اسباب من خودت کنی،بقوله ام دیوونه که خرابه تواین منواوردی کردی ازدواج توبامن اره

 دمش متهم الکی چندشب تواین ازبس شدم خسته.باشم بزارراحت!بزاربرم پس.بودم شبتم یک

 میفهمی؟ شدم خسته خوردم وکتک

 مسرموانداخت.سوخت دردناک سیلی ازاین اومدصورتم پایین من وتوصورت بالارفت کیانوش دست

 :شنیدم کیانوش صدای کردم وسکوت پایین

 بعدشو میکنم تموم دارم تموم کارنیمه یه من فقط.نیست مشکلی باشه.میخواد رفتنت دلت پس

 بری تومیتونی

 :بالاوگفتم سرموگرفتم باتعجب

 کاری؟ چه

 :زدوگفت عصبی قهقهه کیانوش

 خوشگل نی نی یه فقط نمیخوام چیزی که من اره

 :گفتم وعصبی باترس

 !داربشه بگیربچه دیگه زن برویه!بچه برسه چه.نمیخوابم توهم روتخت حتی من.گمشو

 :کردوگفت نگاهم عصبی کیانوش

 حالاتماشاکن.خواستی خودت پس.باشه

 وروی وپتوبرداشتم بالشت چی ازهمه خسته منم.درازکشیدوچشماشوبست تخت روی وبعدش

 ...خوابیدم زمین

. 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 30 

 

 

 

  

 دوازدهم_قسمت#

 رنگ لباس یه داشتم تصمیم.گرفتم سریع دوش یه شدنم سرحال وبرای بیدارشدم صبح

 .وپوشیدم قرمزبرداشتم ودامن تاپ میره،ازکمدیه ازبین داره ام روحیه میکردم حس شادبپوش

 پودربپوشونم وکرم کرم صورتموباچندلایه های کبودی تابتونم کردم ارایش اینه جلوی کم یه

 هرهچ به میخورم،غم که ازکتکهایی خوشبختم خوشبختیم،من زن من کنم ثابت خودم به تابلکه

 :وگفتم زدم زل خودم به بازناامیددزاینه ومن بازگشت ام

 توواقعاخوشبختی؟ نفس

 :وگفتم لبخندزدم

 خوشبختم من.خوشبختم اره

 ماشکهامومهارکن تونستم تابالاخره کردم چشماموبازوبسته کمی.شدن جاری اشکام یکدفعه ولی

 مزد زل تواینه خودم به کارم داربعدازاتمام غم رتصو بایه ارایش یه ولی پرداختم ارایشم ادامه به

 رایب خیلی تغییرمیکردواین ام قیافه خیلی میکردم بوداگرموهامورنگ کم من توقیافه چیزی یه

 :فتمگ زدم پوزخندی لبخندنیمه یه بیرون ازاینجابرم میتونستم طوری چه بود،ولی خوب ام روحیه

 شو بیخیال کارنشدنیه این خانم نفس!دانه بیندپنبه شتردرخواب

 .زیادبود شدنم دیونه امکان اگربیشترمیموندم چون کندم دل ازاینه
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 وزدم مکرد روشن وی تی.نشستم کاناپه رویه تلویزیون جلوی رفتم ومستقیم پایین رفتم ازپله

 نیمهبلند پاهای.زدم دستی بچگانه میشدباذوق پخش استیج برنامه همیشه ومثل ای ماهواره کانال

 برداشتم میزمیوه روی میوه پام،ازظرف یکی این روی وانداختم برداشتم زمین لختموازروی

 میوه،دیگه گرفتن پوست به هم تماشا به هم کردم شروع. بشقاب توی وگذاشتم

 جالب داشت چی همه کنن صدام صبحانه وناهاریاحتی شام برای اومدن نمی حدمتکارهاسراغم

 کم کم ومنم ن ند خو کردبه شروع فریال هوبلندکشیدم یه استیج روی فریال میشدبرام،بااومدن

 ایدهف نشسته رقصیدم هم خوندم هم بالاوبافریال دستاموبردم کم کم میگرفتم رقص حس داشتم

 .ورقصیدم بلندشدم کاناپه ازروی نداشت ای

 وجیغ بادست.شدورفت تمومش خوندنش فریال بالاخره که بودم کاملاجداشده اطرافم ازدنیای

 ...برخوردکرد بلوندوکیانوش باچندزن ونگاهم برگشتم وهوراچندنفرناگهانی

 

 

 

 

  

 سیزدهم_قسمت#

 :وگفتم توهم اخمهاموکشیدم باتعجب

 باشن؟ خانمهاکی

 :چهارتاکمتربوداومدجلوگفت ازاون سنش بنظرم هاکه ازخانم یکی

 درسته؟ بایدباشین جان کیانوش جان،دخترخاله هستم،شمانفس نازنین عزیزم،من

 :گفتم باتعجب



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 32 

 دخترخاله؟؟؟

 :زدوگفت نمایی لبخنددندون کیانوش

 !اس خسته اومده ازشهرستان تازه نکن جان،نفسواذیت نازنین

 :کردوگفت پرعشوه خنده کیانوش حرف ازخانمهادرجواب دیگه یکی

 !اس بودخسته معلوم ازرقصشون جان کیانوش

 :وگفتم کردم جانانه خنده یه زیرخنده زدن همه حرف این دنبال به

 جان کیانوش باباته شهرستانی

 اته عمه شهرستانی،شهرستانی من پروبه تواتاق،بچه رسوندم زودخودموباهزارفشارعصبی وخیلی

 برای هک دراتاقوبازکردم میکشیدم ونقشه میرفتم راه اقاکیانوش،تواتاق دارم بیشعوره،وایسابرات

 انوشوکی من ترازاتاق اونطرف که اتاقی سمت به کردبرم وادارم پچی پچ صدای ولی پایین ناهاربرم

 بازبودولی نیمه که دراتاق به خودمورسوندم پاورچین اومدپاورچین می ازاونجا صدادرست.بود

 کنم بودغش نزدیک دیدم که باچیزی

 یک تواتاق ببینم بودم بودکنجکاوشده نشسته تخت روی بازپیراهنش های بادگمه کیانوش

 اونبدتراز ولی زداونه حرف خندیدوباکیانوش عشوگری که دختربلونده همون دیدم که باکیانوش

 کیانوش حرف که لرزیدن کردبه شروع تنم ازناراحتی تنگ وشلوارلی تاپ یه لباسهاشه نوع

 :کرد بیشترداغونم

 عدشوب بیاره برام خوشگل چندتابچه بگیرم،یه انتقام بایدازنفس عزیزم،من سحرجان-کیانوش:،

 توخونشونومیام میندازم هاشومیبرم خودشوبچه

 :سحرگفت یکدفعه

 چیه؟ من تکلیف وقت اون.دارشه بچه فکرنکنم دیدم من که مارمولکی این واکیانوش:سحر

 :خندیدوگفت کیانوش
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 منی عشق.منی خانوم توهمیشه-کیانوش

 دلم هوت میرفت سیاهی چشمام کیانوش،جلوی توبغل کردوخودشوانداخت ای پرعشوه سحرخنده

 کردم تواتاقموخودموپرت بگیره؟بافکردرگیررفتم کیومیخوادازمن چیوانتقام انتقام ضعف،کیانوش

 ...کردن بیصداگریه کردم وشروع روتخت

 ..در داستان ادامه

 

 

 

  

 چهاردهم_قسمت#

 نگاهم خیره کم یه شدم خیره کیانوش بالاوبه گرفتم درسرموازبالشت شدن کوبیده باصدای

 .رفت حمام ومستقیم کمدلباسهاشوبرداشت سراغ کردوبعدرفت

 .تمیزکردم وصورتموبادستمال بلندشدم تخت ازروی حوصله بی

 کیانوش.کردم نگاهم سرم پشت به ازاینه کیانوش باصدای.چشمهاموتمیزکردم میزارایش جلوی

 :بودوگفت ایستاده سرم پشت پوشش باتن

 عزاگرفتی؟ اینه جلوی شده چی

 :گفتم غمگینموبپوشونم قیافه داشتم سعی لبخندکه کم بایه

 !نیست اصلااینطوری نه

 :زدوگفت پوزخندی کیانوش
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 میگی تودرست باشه

 بااصرارتمام.شد حلقه دورم کیانوش دستهای ویکدفعه بلندشدم اینه وازجلوی دادم تکون سری

 نداشت ای امافایده بدم نجات وقدرتمندکیانوش بزرگ خودموازحصاردستهای داشتم سعی

 به فکری لحظه یک.نداشتم امیدی هیچ ترمیشدومن تنگ دورم دستانش ی بیشترحلقه هرلحظه

 :وگفتم دوختم کیانوش داروپرازهوس تب چشمهای به خیره زدنگاهم سرم

 چندتاچندتامیخوای؟

 :گفت باتعجب کیانوش

 میگی؟ چی

 میخوای؟ چندتاچندتازن گفتم خنده بایه

 :وگفت بهم زد زل عصبی کیانوش

 !حرفیه چه این نفس

 :وگفتم کردم باپوزخندنگاهش

 کجارفت؟ سحرجون

 :اومدوگفت خودش به کیانوش

 خونه اومدم تازه من!بزن حرف درست کم سحرکیه؟یه!سحر

 :باتنفرگفتم

 !میگی راست خودت جونه اره

 .بیرون رفت وازاتاق تخت کردروی بازکردوپرتم باتنفردستهاشوازدورم کیانوش
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 کیانوش که اتاقی همون سمت رفتم ومستقیم بیرون رفتم اتاقواز بلندشدم تخت ازروی

 شیدموک دستگیردراتاقوگرفتم لرزون بودبادستهای بسته دراتاق ولی دیدم پیش ای وسحرلحظه

 اتاق ازاون سال بودوانگارسالهای وخاموش ساکت اتاق اون من ناباوری درعین ولی ودربازشد

  وپریدم زدم جیغ کیانوش نمیشدباصدای استفاده

 میخوای؟ اینجاچی

 :وگفتم قلبم روی دستموگذاشتم

 نبودی؟ اتاق تواین پیش ساعت نیم تو

 :بافریادگفت کیانوش

  نفس دیگه کن بس

 :اومدبالاوگفت سریع خانم زری.وصداکرد خانم بلندزری حرفش دنبال وبه

 !اقا بله

 :گفت ناراحت کیانوش

 خونه؟ اومدم چندساعت من خانوم زری

 :کردوگفت فکری خانم زری

 اومدین اقاتازه

 :گفتم پریدوترسیده رنگم خانم زری باحرف

 اقاباچندتاخانوم یکدفعه که میرقصیدم تلویزیون جلوی داشتم میگین،من چرادروغ خانم زری

 چراراستشونمیگین؟ توخونه اومدن

 :انگیزگفت تعجب خانم زری
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 رایب هرچی تاحتی تواتاقتون زودبرگشتین وبعدش رقصیدین کم یه تلویزیون شماجلوی خانم

 !نیامدین کردم ناهارصداتون

 ....میشم دیونه دارم من یعنی من یعنی نداشت امکان ولی دادم قورت وباحرص گلومومحکم اب

 

 

 

 

 پانزدهم_قسمت#

  

 :وگفتم شدم خیره کیانوش به باناباوری

 !میکنی دیوونم داری.میکنی منودیوونه داری تواشغال ه ار ند امکان این

 :وگفتم کردم نگاه خانوم زری سرازیرشدوبه اشکهام

 نمیبخشمت،نمیبخشمتون.دستشی هم توهم

 :بلندفریادزدم

 تکتونونمیبخشم تک

 میکردم باصداوبلندگریه ریختم واشک نشستم زمین روی پاهامونداشتم روی ایستادن نای

 :زانوزدوگفت پام جلوی کیانوش

 کارومیکنی؟ این خودت منوچرابا اخه.توروبترسونم نیستم روانی من!نفس

 :وگفتم توچشمهاش زدم زل
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 کیانوش متنفرم ازت

 خونمون برم میتونستم کاش بودم مادرم دلتنگ اتاقم سمت ورفتم بلندشدم زمین ازروی

 تهداش مهریه ونه خانوادموببینم تااخرعمرنه که اینه قرارعقدمن نمیشدچون ولی ومامانموببینم

 ترسیدم ازتراس که شب اون بایاداوری شدم خیره بارونی هوای به وازپنجره روکنارزدم پرده.باشم

 ابراماینج چی همه برم نمیتونستم توحیاتم دیگه تاحتی.جداشدم وازپنجره روانداختم پرده سریع

 .بود شده حروم

 زاتاقوا بلندشدم ازجام میزدم حرف ام،بایدباکیانوش زیرچونه ودستموگذاشتم نشستم تخت روی

 :ادزدموبلندفری راهروایستادم وسط اتاقاروبگردم میترسیدم توراهرونبوددیگه بیرون،کیانوش زدم

 کیانوشششششششش

 :ظاهرشدوگفت چشمام جلوی ترسیده نرسیده سه به

 خوبه؟ نفس؟حالت شده چی

 :پوزخندزدموگفتم یه

 .نمیاد اصلابها که من نگرانودرنیاربرای ادمای ادای چیه

 :گفت وعصبی ناراحت کیانوش

 منوصدازدی؟ شده؟اسم چی

 :فکرگفتم کم بایه

 کنم؟ صحبت باهات میخوام اره

 :گفت صورتشوکلافه دستشوکشیدبه کیانوش

 درخدمتم من بله

 :وگفتم پایین سرموانداختم
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 گرفتم افسردگی میشم اینجادیوونه دارم من.منوازاینجاببر

 :زدوگفت پوزخندی کیانوش

 ازاینجابری؟ بودکه این واسه نقشه همه این اهان

 که تعهددارم خودت وتاحتی ازخانوادت من نرفته که یادت جانمیری هیج خانم نفس کورخوندی

 بیرون ازاینجانری وقت توهیچ

 :گفتم وغصه باناراحتی

 !اینجا؟ ام زندانی من پس اهان

 :فکرکردوگفت کم یه کیانوش

 دخترچیزفهم افرین

 یه کیانوش بالاوتوصورت رفت دستم یمتصم شدیدتویک بودم عصبانی توهم کردم دستاموقفل

 رهخی بهم ومتعجب ناباورانه حرکتم،کیانوش ازاین کردم تعجب خودم که جوری زدم محکم سیلی

 وشوک وتعجب راهروتوبهت وسط هنوزهمونجوری من.دادورفت تکون تاسف علامت به بودسری

 ... بودم مونده

 

 

 

 

  

 شانزدهم_قسمت#
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 حرف کلمه یک تاحتی بامن همچنان وکیانوش میگذره کیانوش به من سیلی چهارروزازماجرای

 .نمیزنه هم

 پچ وپچ سنگین نگاهای همه ازاین شدم خسته میکردیم،دیگه بودبایداشتی امروزهرجوری

 شیک لباس دست کمدیه سراغ دیوونه،رفتم میگن من به میکنم وقتاحس خدمتکارهابعضی

 هب انتظارم بالاخره بعدازظهربودکه پنج حدودساعت رسیدم خودم به وکمی وپوشیدم برداشتم

 .شد همزمان سالن به باورودکیانوش که پایین رفتم بدوبپوازپله.اومد سررسیدوکیانوش

 :وگفتم ایستادم جلوش رفتم خندون

  سلام

 :کردوگفت نگاهم خسته کیانوش

 !بیرون بریم بروحاضرشومیخوایم. سلام

 :گفتم باخنده

 !نمیام من بیرون، منوببری اگرمیخوای

 :زدوگفت پوزخندی کیانوش

 زودترحاضرشولطفا

 مدراتاقوبازکرد نداشتم پوشیدن برای شبی لباس توکمدهیچ  ولی تواتاق برگشتم بادلخوری

 :گفت باعصبانیت هم خوردم،کیانوش کیانوش به محکم که بیرون برم وخواستم

 کوری؟ مگه کجاست حواست

 :گفتم باناراحتی

 ببخشیدندیدمت خوب

 :گفت کیانوش که تواتاق وبرگشتم پایین سرموانداختم
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 حالاچراحاضرنمیشی؟

 :گفتم درجوابش

 امشب برای ندارم شب لباس هیچ چون

 ...خانوموصداکرد بلندزری کیانوش

 

 

 

 

 

  

 هفدهم_قسمت#

 دنزیبابو کردم، نگاه همشون به اورد،باتعجب برام شب چندتالباس دستورکیانوش به خانم زری

 هب نگاهی وسردرگم باکلافگی نمیشد خوب ولی میپوشیدم الان همشو میخواست گیردلم وچشم

 :وگفتم انداختم کیانوش

 کنی؟ کمک میشه

 :وگفت اشوبالاانداخت شانه کیانوش

 !کنم دخالتی نمیخوام تومن مشکل این

 : گفتم همینم خوردبرای بدجورتوذوقم کیانوش حرف بااین

 !اینجاواینستی ابوالهود مجسمه مثله میشه پس
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 ارایش به کردم وشروع نشستم میزارایش صندلی کمد،روی سراغ کشیدورفت پوفی کیانوش

 ام قیافه به شدنگاهی تموم ارایشم بهتربود،وقتی فکرکنم لباس به فعلاازاینکه خودم کردن

 وپرنگ مات وارایش  پهن چشم خط بااون بلندکشیدم سوتی خودم برای اینه وجلوی انداختم

 سری یه ونداشتن وقتم بودن فعلابخاطرکم بلندموکه موهای زیبایی ملکه یه بودشکل شده

 به ساده بافت یه کردم وموهاموشانه اموبرداشتم شانه.کنم درست ساده مجبوربودم تجهیزات

 به بودزدم ازخونمون من دارایی تموم که زیبا مویی گیره یه واخرسرهم کج فرق ویه دادم موهام

 لباس باردیگه بودیک لباس ،حالاوقت کندم دل ازاینه ازخودم رازی بودم شده خوب خلاصه موهام

 انداختم تواتاق نگاهی. وبرداشتم رنگ مشکی اندامی شب لباس تا کردم هاروبرسی

 دکفشکم سراغ ورفتم لباسوپوشیدم سریع.رفته کیانوش بودم نفهمیده بودم اینقدردرگیرخودم

 نگاه خودم به ورازی اینه جلوی ،بازرفتم ،برداشتم کیانوش گفته به رنگی مشکی وکیف

 وعشوه نازکردم خودم برای اینه جلوی کم اومد،یه می من به دکلته یقه شب کردم،واقعاپیراهن

 نپایی رفتم باعشوه یکی هارویکی پله بیرون رفتم وازاتاق پالتوموبرداشتم تابالاخره اومدم

 کردوخیره قطع افتادسریع من به تانگاهش میکردولی صحبت همراهش باتلفن داشت کیانوش

 :وگفتم زدم کردلبخندی نگاهم

 ندیدین؟ اقاتاحالاملکه چیه

 :زدوگفت لبخندعصبی کیانوش

 بیای؟ میخوای ،اینجوری

 :وگفتم پایین رفتم ماهرانه عشوه اخروبایه پله

 میبینین؟ من درتیپ بله،مشکلی

 :دادوگفت تکون سری کیانوش

 بایدبریم بدودیرشده
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 هجدهم_قسمت#

 

  همانیم یک به باهم بودکه باری واولین میشستیم ماشین تویه بعدازازدواجمون بودکه بارم دومین

 شده کلافه.نشستم پیشش انگارمن رنه میکردوانگا رانندگی فقط وگرفته عبوس میرفتیم،کیانوش

 که فهموندم کیانوش حضورخودموبه سرفه باچندتک همین برای سکوت ازاین بودم

 :گفت غیرمنتظرکیانوش

 شده؟ اینجا،چی هستی میدونم

 :لبخندزدموگفتم

 حضورکنه؟ میخواداعلام میکنه،شمافکرمیکنید سرفه تاحالاکسی ازکی

 :کردوگفت نگاهم سرخ باصورت کیانوش

 .ندارم حوصله من

 .کردم سکوت فقط همینم برای ترسیدم کیانوش سرخ وصورت عصبانی ازنگاه کم یه راستش

 رمبودبمی نزدیک ازتعجب باغ ماشینوبردداخل کیانوش وقتی.رسیدیم ساعت بعدازیک بالاخره

 :گفتم باتعجب

 خانم؟ بی بی خونه باغ این
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 وقت هیچ شد،میدونستم پیاده دادوازماشین تکان مثبت علامت به سری کیانوش

 سدو شایدواسه بودم ندیده من بازیابلدنبودحداقل جلتنمن ازاین یعنی درماشینوبازنمیکنه

 واردسالن کیانوش دنبال ،به شدم پیاده وازماشین کشیدم پوفی بیخیال.بازکنه دختراش

 لهبلافاص خدمتکار،کیانوش دست ودادم دراوردم هاپالتوموازتنم ازفامیل پربوداغلب سالن.شدیم

 جمعیت ماهمه ای دفعه باحضوریک.گرفت دستش منوداخل وکوچک ظریف دستشواوردجلودست

 :لبخندزدوگفت که کردم نگاه کیانوش به ومتعجب مبهوت زدن دست به کردن شروع

 امروزتولدته رفته یادت

 نمک بودسکته نزدیک قرارگرفت چشمهام جلوی کیانوش دست بااشاره که کیکی به ناباورانه

 زده زیبا،شوک برلیان سرویس یه من بودبه کیانوش سوپرایزهدیه این قسمت انگیزترین تعجب

 .نمیزدم حرفی وهیچ میکردم نگاه فقط

 درمپ اشکوتوچشمای مدت این درتمام گفتن تبریک وکلی پام جلوی اومدن باناراحتی پدرومادرم

 علومفشارمیدادم دستموتودستش بگیرمشون،کیانوش دراغوشم تاحتی نمیتونستم ولی میدیدم

 رفتن سریع هدیشون بعدازدادن ناراحته،پدرومادرم هستن جشن دراین پدرومادرم که بودازاین

 :وگفتم کردم نگاهی کیانوش به باناراحتی

 !پدرومادرمومیدیدم،چقدرتوسنگدلی امشب یه میزاشتی حداقل

 :گفت عصبانی کیانوش

 خودم بخاطرمنافع چون جوگیرنشو تولدم جشن بااین دیگه،درضمن هست قرارمحضرویادت

 .گرفتم

 بایک گل بی بی جلوشونوبگیرم نمیتونستم بودولی شده جمع توچشمام اشک

 :چاقواومدسمتوگفت

  شدن خسته لطفاکیکتوببرمردم.برتوعروس سلام

 :دادم گل بی بی جواب بالبخندساختگی
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 الان چشم.خانم سلام

 زندگی سلطنتی هنوزهم که سلطنتی زن پدریمه،یه ازطایفه پدربزرگم سوم زن گل بی بی

 گل بی بی دونفرم نوزادیاازدواج اسم تاحتی اجرامیکنن همه دستورمیده میکنه،هرچی

 دست مهه برشم بااولین کیکم بریدن به کردم وشروع جلو متنفرم،رفتم گل بی ازبی.تاییدمیکنه

 زدن،

 

 

 

 

  

 نوزدهم_قسمت#

 توجهموجلب گل بی بی صدای که بودم نشسته گوشه یک وخاموش سکوت.مهمانهارفتند همه

 :کرد

 دخترچرااینجانشستی؟

 :گفت گل بی بازبی که بدم جواب خواستم

 !منتظرته پاشوبروشوهرت

 کی میگفت روشنی یه دلم چراته نمیدونم کردم نگاه گل بی بی وبه بلندشدم صندلی ازروی

 !کرد خواهم پشیمون زنو روزاین

 !وچرانمیدونم ازچی ولی
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 رفح باچندمرددرحاله باغ داخل کیانوش بیرون ورفتم پالتوموازخدمتکارگرفتم خداحافظی بدون

 مک یه پایین،خواستم رفتم باغ های نبودپله راحت رفتن اصلاراه هبلندک بود،باکفشای زدن

 ندمنشو لبم لبخندگوشه یه کیانوش جمع سمت رفتم باعشوه همینم برای کنم کیانوشواذیت

 :وبلندورساگفتم

 سلام

 ابجو کیانوش میدادم،دوستان کیانوش به اساسی حال یه کرد،بایدامشب من به نگاهی کیانوش

 :گفتم کیانوش نماروبه لبخنددندون بایه منودادن سلام

 نمیکنید؟ معرفی!جان کیانوش

 :گفت عصبی اخم بود،بایه شده سرخ ازعصبانیت کیانوش

  دکترحسنی اقای هستند،ایشونم وبرادرشون ناظری مهندس اقای ایشون

 : گفتم کیانوش دوستان بالبخندروبه

 باشماخوشبختم ازاشنایی اقایون

 :گفت باناراحتی کیانوش

 تابیام ماشین بروداخل هواسرده نفس

 هیچ بدون.دادم فراروبرقرارترجیح جورایی یه جایزندونستم موندن دیگه کیانوش عصبانیت بااون

 !واقعاچرااینکاروکردم بودم ترسیده کم وسوارشدم،یه ماشین سمت رفتم حرفی

 ولی مبزن حرف خواستم.بود ترازقبل عصبانی خونه سمت افتادیم سوارشدوراه بعدکیانوش ربع یه

 :گفت کیانوش دفعه یک ولی دوختم خلوت خیابون به نگاهم همین برای جایزندیدم

 چرااینکاروکردی؟ بگی میشه

 :گفتم ساختگی وباتعجب ندونستن به خودموزدم
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 کار؟ کدوم

 :زدوگفت پوزخندی کیانوش

 نمیدونی؟ یعنی

 :گفتم متعجبم قیافه بازباهمون

 !بدونم ؟بگومنم میزنی حرف ازچی

 :گفت عصبی کیانوش

 ?دارم غیرت?مردم من تونمیدونی.کن بس نفس

 :گفتم باتعجب

 نکردم کاری که من

 :گفت عصبی کیانوش

 بیای من دوستان جلوی وضع بااین نبودکه لازم وفکرکنم کنی نبوداینقدرارایش لازم!نفس

 ...دادم تکون سری

 

 

 

 

  

 بیستم_قسمت#
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 لعنت خودش به سرزیرلب یه شتم،کیانوشبزنموندا حرف کلمه یه که این جرات تاخونه

 سمت دویدم سریع بردارم هاموازماشین هدیه تاحتی اینکه رسیدیم،بدون میفرستادوقتی

 چراغوزدم،دلم بودسریع جاتاریک همه اتاق تواولین وخودموانداختم هابالارفتم ازپله.خونه

 .کنم کیانوشواذیت کم یه میخواست

 دهش پاره پاره ولباس چاقوخونی کنم،یک بودسکته نزدیک دیدم که ازچیزی اتاق شدن باروشن

 .روشدم روبه کیانوش خندون باقیافه که بیرون اومدم ازاتاق زمین،سریع بودکف افتاده من

 :فتوگ من اومدجلوی قدم یک کیانوش.نبود خبری کیانوش درصورت پیش چنددقیقه ازعصبانیت

 فرارکنی؟؟ شده؟؟بازاومدی چی

 ازهمهب میترسیدم بگم کیانوش به بودم دیده تواتاق که چیزی راجبه نمیخواست بودم،دلم ترسیده

 کتشوازتنش داشت بودبالاوهمانجورکه ابروهاشوداده کیانوش بشه تموم من برعلیه چی

 فرار،من به پاگذاشتم که برسه بودتابهم مونده قدم من،یک اومدطرف درمیاوردمیخندیدومی

 ریز اومدتوسالن،بادیدن سریع خانم بلندمازری ازصدای میخندیدیم دوتابچه بدومثل بدوکیانوش

 زمین بین.وبلندکرد خیزمنوگرفت بایه کیانوش ناگهان ولی وایستادم کشیدم خجالت کمی خانم

 :گفتم وترسیده زیادچشماموبستم ازترس واسمون

 منوبزارزمین توروخداکیانوش

 :گفت نبودباسرخوشی خیالش اصلاعین کیانوش ولی

 بیرون کن فکرشوازسرت نه نه زمین

 :کرد خطاب خانم زری به وبلند

 باشه کامل میزصبحانه صبح درضمن.شمامیتونیدبرید نداریم ماباشماکاری خانم زری

 :وگفت تخت روی ومنوگذاشت بست سرش ودروپشت اتاق سمت رفت وبعدش

  بدبگذره بهت نمیزارم امشب.خوشگله خانم خوب
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 دراینزداینق کوتاه بوسه ویه من لبهای لبهاشواوردسمت کیانوش هک بزنم حرف خواستم باناراحتی

 ... که  کنم اعتراض خواستم بدبشه بودحالم تکرارکردتانزدیک هم کاروپشت

 شوکیانو گذاشت ازبامدادهاهم ساعت.کردم تجربه باکیانوش امشب که ای رابطه وبهترین  دومین

 ناراحت،امشب ونه بودم خوشحال کشیدم،نه صورتش روی جونمواروم بی دستای خوابیده راحت

 ...پیدامیکنم بهش حسایی یه دارم منم میکنم حس.کرد خطاب بارمنوعشقم اولین واسه کیانوش

 

 

 

 

  

 یکم_و_بیست_قسمت#

 می هنوزخوابم دیرخوابیدنم بخاطره چشماموبازکردم کیانوش اروم باصدای صبحت

 :گفت باراروم این اومد،بازچشماموبستم،کیانوش

 خوشگلم؟؟ خانم ناراحتی دیشب ازبابت

 :گفت گرفته کم یه کردم،کیانوش نگاهش وفقط چشماموبازکردم

 !قبل دفعه مثله نشی تواذیت که سعیموکردم همه من

 :وگفتم کردم کیانوش پشتموبه سرکارواسه بزارمش خواستم

 !لطفابروبیرون

 :گفت ناراحت کیانوش
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 ؟ نفس

 :وگفتم کردم خودموکنترل ولی منفجرمیشدم ازخنده داشتم

 بروبیرون ازاتاق نشنیدی مگه

 :گفت ناراحت کیانوش

 گندزدم رابطم این اینکه مثله

 زدم کنم بیشتراذیتش نمیخواست دلم بلندشده ازجاش کردم حس تخت شدن بابالاوپایین

 :وگفت برگشت دفعه یک ،کیانوش خیزشدم نیم واروم زیرخنده

 سرکار؟ چرامیخندی؟؟منوگذاشتی

 :وگفتم دراوردم براش شکلک یه

 ونگی بگی یجورایی ای

 کمی وپریدم بلندشدم ازجام سریع خیزبرداشت، دور زد،ازراه ای قهقهه کیانوش

 باتعجب بلندزدزیرخنده کردویکدفعه نگاهم خاصی حالت بایه اونورترازکیانوش،کیانوش

 اروم  ملبخندزد یه لتنبودباخجا تنم شدلباسام نمی باورم دیدم که چیزی ولی پایین سرموگرفتم

 بودبالاخره شده زیادسرخ ازخنده که کیانوش دورم کشیدم تخت ،وملافه تخت سمت رفتم اروم

 . کنه دادسکوت رضایت

 :گفتم بادلخوری

 داشت؟ خنده کجاش

 :زدوگفت لبخندی دلجویانه کیانوش

 بوددیگه ای دفعه یک اخع
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 روی سرموگذاشتم.ومنوکشیدتواغوشت کنارم اومدروی کیانوش.قهربرگردوندم سرموباحالت

 ینهس ازقفسع بیرون کیانوش قلب کردم حس لحظه یک اینقدرتندبودکه قلبش قلبش،ضربان

 .است

 :میکردگفت موهامونوازش روی اروم اروم اش مردونه بادستای کیانوش

 بگیربیا دوش یه بروحمام.بشم خانومم فدایه الهی

 صبحانه بریم تاباهم میمونم منم

 ...حمام سمت ورفتم جداشدم وازکیانوش دادم تکان رضایت علامت به سزی

 

 

 

 

  

 دوم_و_بیست_قسمت#

 بیرون،ازدرکناراتاق برم ازاتاق دادم رضایت بودم،بالاخره نظیرشده بی کردم خودموبرسی دراینه

 گذشت،لبخندروی چشمانم جلوی دیشب صحنه ناخوداگاه که بودم پله اولین وروی گذشتم اول

 .افتاد تنم شدیدبه لرزشی پیش چنددقیقه سرخوشی جای وبه خشک لبهام

 چندوقت ؟این منومیترسونه کسی باشه؟چه داده کاراروانجام این میتونست کسی چه یعنی

 تم؟باصدایمیگف کسی چه بایدچیکارکنم؟اصلابایدبه نمیدونستم بودکه افتاده برام جالبی اتفاقات

 وگفتم؟؟ قلبم دستموگذاشتموروی ازترس کیانوش

 بله؟
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 :گفت باتفکروکنجکاوی کیانوش

 چرااینجاایستادی؟؟ جان نفس

 :وگفتم دادم دهنموقورت اب

 صبحانه برای اومدم می داشتم.هیچی،هیچی

 :زدوگفت لبخندی ناباورانه کیانوش

 بریم عزیزم باشه

 انهیود دخترک منویه اگرمیفهمیدجزاینکه نه نه ولی بگم میتونستم شدم،کاش قدم هم باکیانوش

 ...نمیکنه ای کاردیگه بخونه

 بازورکیانوش چندلقمه اتفاقات بودسمت رفته فکروذکرم تمام جزاینکه سرمیزصبحانه

 :نشوندوگفت موهام روی بوس یه ازسرمیزبلندشدواومدسمتم خوردم،کیانوش

 نداری؟ کاری بیمارستان میرم دارم من

 :وگفتم کردم نگاهش باترس

 امروزنری؟؟ نمیشه

 :کردوگفت رادرهم اخمهایش کمی کیانوش

 ویزیت برای دارم مریض کلی نفس؟من چی یعنی

 یک دیشب اتفاق میکردم حس اش بودهمه اشوب ازکجااومددلم دفعه یک ترس این نمیدونستم

 :گفتم علامت،باناراحتی

 !نرو میکنم خواهش

 :وگفت نشست وروش منوکشیدبیرون کنارصندلی صندلی کیانوش
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 افتاده؟ برات دفعه یک اتفاقی چه بگی میشه

 :گفتم ساختگی باخنده

 بری میشه تنگ دلم فقط اتفاقی هیچ هی هی

 :تکردوگف دستموول دفعه یک ولی گرفت دستاش منومیان ظریف کردودستای ای خنده کیانوش

 توچرااینقدریخی؟ نفس وای

 :وگفتم پایین سرموانداختم

 تندتندمیزنه ازترس قلبم.شده وچی چمه نمیدونم خودمم

 :گفت دفعه یک کیانوش

 شده؟ ترسیدی؟چی ازکی

 :وگفتم بلندکشیدم نفس یه

 میترسم خونه این جای ازهمه من میری ترسوندتم،هروقت خیلی چندوقت اتفاقات این

 ..داره جن خونه انگارواقعااین

 :کردوگفت بلندی قهقهه کیانوش

 کجابود؟ جن!من عشق اخه

 خونه این توکل گفتم باترس

 :بازخندیدوگفت کیانوش

 تابترسونمت دراوردم ازخودم صداهارومن اون بگردی توحیات تورفتی که شبی!جان نفس

 دلم من ولی اتاقتوجداکنی گرفتی تصمیم میدونستم سرمانخوری،روزبعدشم توخونه تاتوزودبیای
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 تواینقدرترسویی نمیدونستم همین،ولی خوب اراجیفوزدم حرفای اون همین برای بری نمیخواست

 ..هارو صحنه اون که

 :گفتم حرفشوباناراحتی وسط پریدم

 بروسرکارت الانم...واقعادیدم من نساختم هاروازخودم صحنه اون من...کن بس شنیدم دیگه

 بزارتنهاباشم

. 

 

 

 

  

 سوم_و_بیست_قسمت#

 زیونتلوی ازجلوی خواستم میزبلندشدم ازپشت وترسیده سرگردون تنهاموندم ومن رفت کیانوش

 ای انهش ترسیدم،عصبانی ولی ببینم وی وتی بشینم خواستم تلویزیون افتادبه چشمم که ردبشم

 که جذبه حس یایه کنجکاوی اول،نمیدونم اتاق افتادبه بالا،نگاهم رفتم وازپله بالاانداختم

 یشبد بازباصحنه برسه چه منومیترسونه تصورشم تاحتی ولی اتاقوبازکنم منووادارمیکردبازدراون

 .بشم مواجه

 پاهام روی دستاموگذاشتم نشستم تخت روی کیانوش تواتاق ورفتم ازکناردرعبورکردم

 .تابهترفکرکنم ،چشماموبستم دستام روی ،سرموگذاشتم

 شدن هکشید مثل صدایی یه ولی کردم نگاه اتاق کل به ترسیده چشماموبازکردم صدایی باشنیدن

 میکردم بایدامروزکشف بلندشدم ازجام دادم دهنموقورت اب واروم دیواربودترسیده روی ناخن

 .میده منوعذاب داره وکی صداهاچیه این
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 اتاق مبازبود،باز نیمه که دراتاق سمت به رفتم اروم بیرون ورفتم دراتاقوبازکردم پاورچین پاورچین

 :فتمگ بالکنت بود بازمونده مترازتعجی سه دهنم میدیدم که باچیزی ولی دادم ،باپادراتاقوهل اول

  خانم زری زر زر

 دیوارباچاقوورنگ روی بودداشت بلندقدوبورانگارخارجی مردی سمت اون شدبه کشیده نگاهم

 افتاددست من به میکشیدتاچشمش دیوارعلامتی بودروی خون شک بدون قرمزکه

 :گفت کردوبالحجه خانم زری به ازکارکشیدونگاهی

 دخترخوابه؟؟ نگفتی تو زری

 :گفت باترس خانم زری

 ااااااقا نمیدونم

 : وگفتم پوزخندزدم یه

 تویی؟ من رازترسوندن پس

 

 :پسرخندیدوگفت دفعه یک

 هست جذاب تو ترسوندن

 :وگفتم کردم باتنفرنگاهش

 بشه قرارجذابترم

 لحظه یک ولی بزنم زنگ پلیس وبرای تلفن سمت تابرم پایین رفتم ازپله سریع حرفم بعدازگفتن

 لیو توباغ ورفتم بیرون زدم وازخونه افزودم دویدنم به منه باچاقودنباله پسره ودیدم برگشتم

 ینا ازدست من که جانداشت هیچ ولی چرخوندم نگاهموتوباغ باکلافگی میدوید دنبالم بازهمچنان

 همچنان بیرون ورفتم دروبازکردم باغ دربزرگ به خودمورسوندم کی نمیدونم باشم مرددرامان
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 توبدنم دردبدی که میادیانه دنبالم هنوزم ببینم برگشتم میدوید مرددنبالم واون میدویدم

 جلوی خیابان قرمزرنگ اسفالت اخرفقط ی زمین،لحظه روی بالاواومدم پیچیدوچندمتررفتم

 ...افتادن هم روی پلکهایم سبک بودوخیلی چشمانم

 

 

 

 

  

 چهارم_و_بیست_قسمت#

 ارمد تازه سخت،راستش روزهای ازاین بنویسم خاطراتتومن قرارادامه که خوشگلم ببخشیدخانمی

 .شدم تومرتکب درحق بزرگی اشتباهی چه من میفهمم

 :فتمگ باکلافگی بگیرم تااطلاعات پذیرش سمت بیمارستان،رفتم خودمورسوندم تماس بااولین

 بیمارستان این اوردن کرده تصادف سن کم خانم یه

 :گفت ارومی بانهایت نشسته پیشخوان پشت که خانمی

 اسمشون

 :گفتم باناراحتی

 احمدی ،نفس نفس

 :کیبوردزدودراخرگفت های دگمه روی کمی خانم

 هستن عمل اتاق
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 کجاست؟ عمل اتاق پرسیدم باکلافگی

 :گفت اروم لحن بازباهمون

 راهرو انتهای چهارم طبقه

  چهارم وچشماموبستم،طبقه دادم سرموتکیه.چهار،زدم اسانسوردگمه به بدوخودمورسوندم بدو

 پشت بیرون،پدرومادرنفس رفتم وسریع انسانسورچشمهاموبازکردم داخل شده ظبط صدای

 نپایی سرموانداختم زده کردخجالت منوذوب پدرنفس خشمگین بودندنگاه نشسته عمل دراتاق

 :وگفت پیراهنموگرفت ویقه ورشدسمتم حمل ،پدرنفس

 بکشیش؟ ،دخترمنوگرفتی مزخرفی خیلی

 :وگفتم پایین سرموانداختم

  کردم اشتباه بخدامن

 :کردوگفت یقموول نفس بابای

 ببینیش دیگه نمیزارم خونمون ودخترمومیبرم میدم اومدبیرون،پولتوپس عمل ازاتاق نفس

 .شد بریده نفسم احمدی اخراقای باحرف پایین بودم انداخته سرموهمچنان

 :وگفتم پزشک سمت ورفتم پریدم صندلی ازروی باورودپزشک

 دکترچیشد؟ اقای

 :کردوگفت متفکرنگاهم دکترکمی اقای

 شما؟

 :گفتم پته باپته

 هستم اسدی همسرشم،دکترکیانوش من من
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 :زدوگفت دکترلبخندی

 بزنم حرف باهات راحت میتونم پس

 :برداشتوگفت دادم،دکترعینکشوازچشمش تکان مثبت علامت به سری

 تلاشمونوکردیم ماهمه شده گرفته ریزی خون وجلوی شده انجام کرده،عمل مغزی ریزی خون

 خداست دست اش بقیه دیگع

 :گفتم جوشیدباناراحتی اشکم چشمه

 خودم؟ بیمارستان ببرمش دکترمیتونم اقای

 :گفت تامل کم دکتربایه

 خطرافرینه براش جابجایی فعلاهرگونه

 :کردوگفت نگاهم احمدی دادم،دکتررفت،اقای تکون سری

 :گفت دکترچی

 به خودمورسوندم بیرون بازشدوبرانکاردواوردن عمل اقدرات که بدم احمدی اقای جواب خواستم

 کونت سری باافسوس.کرد وکبودحالموبددگرگون داغون من،باقیافه نفس جون بی برانکارد،جسم

 ...شدیم بابرانکارهمراه پدرومادرنفس همراه وبه دادم
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 پنجم_و_بیست_قسمت#

 بودم کرده چقدراذیتش.بودم نفس خسته چهره به خیره ویژه های مراقبت بخش شیشه ازپشته

 من نفس میفهموندکه من به نفس به شده وصل دستگاهای ی همه.نمیکرد ولم وجدان عذاب

 :فتزدوگ لبخندی احمدی اقای برگشتم هام شانه روی دستی باقرارگرفتن.نداره بربرگشت امیدی

 کن استراحت بروخونه جوون

 :گفتم شدباپشیمانی جاری هام گونه روی اشکهام

 میمونم من امشب نه

 :گفت احمدی خانم

 بیا کن،صبح استراحت بروخونه پسرم نه

 .انداختم نفس به نگاهمم اخرین کنم مقاومت نتونستم دیگه

 سمت ورفتم گفتم زیرلب خداخافظی برداشتم،یه بیمارستان رنگ ابی صندلی کتموازروی

 .انسانسور

 ظبط سمت بردم شد،دست کنده زیادازجاش باسرعت ماشین گازگذاشتم پدال پاموتااخرروی

 ...خواندن کردبه شروع محمدعلیزاده لحظه کردم،همان وروشنش

 *منورهانکن رمق بی نکن تواشتباه من عشق

 *شکستم دل همین توبشه گاه تکیه بزارکه

 *نکن نگیرتوسادگی سخت نکن غریبگی باغمم

 *خستم صدای تولرزش عالمه تموم غم

 * هاست دقیقه همین زندگی
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 *ماست بین نگاه همین عشق

 *در اون سمت بری بخوای نمیکشه پات ببین

 *راخ روزای تواین شدم عوض کم یه میگی درست* بخندعزیزمن،ساکتونبندعزیزمن نکن بغض

 *منورهانکن رمق نکن،بی تواشتباه من عشق

 ...****نمیشه عاشق من تمومه دلبردل

 باتونفس؟کاش چیکارکردم بغضمورهاکردم،من اهنگ پایه هم خودمونگهدارم نتونستم دیگه

 ..نزار تنهام وقت هیچ ولی منوببخش امروزسرکارنمیرفتم؟نفس

 ازماشین بودم،کلافه خونه دربزرگ جلوی اومدم خودم به جت،وقتی یک بالامثل سرعت بااون

 ستدر میرفتن طرف ان به طرف ازاین بادشدید باوزش ،کنارخیابان بلندکاج درختهای.شدم پیاده

 خیابان ی همه.بودند ریخته من پیشانی روی پریشون که من وجوگندمی مشکی موهای مثله

 تمنمیدانس مقصدم میرفتم شلوارمشکیم، درجیب زنان،دستانموفروکردم بودقدم وخلوت تاریک

 صورتم روی باران بودم،چندقطره وکلافه سردرگم میرفتم همینجورراه فقط کجاست

 دادن جیزی صدای صورتم روی باران های قطره کردم حس خودم که بودم خورداینقدرداغ

 خیابون همین اومدوسط فرارکردیادم ازخونه نفس که دومی شب واون وبخارشدن،چشمهاموبستم

 میدادم چیکارکردم؟،سرموتکون ،من برمن ،وای برمن ،وای برمن زدم،وای چقدرکتکش بادستام

 ،وارداین منونفس بابابزرگم قبلی اززن انتقام برای خانم بی بی متنفرمیشدم،کاش وبیشترازخودم

 .نمیکرد کثیف بازی یاشایدبهتربگم داستان

 حقی هیچ افتاده،من جون بی بیمارستان تخت من،روی نفس چیکاروقتی میخوام پول من

 ....زندگیمومیخوام،ارامشمومیخوام نمیخوام،فقط نمیخوام،هیچی

 من گرفته غم دل.میبارید شدید ومیلرزیدم،باران بودم ازباران شده،خیس ابکشی موش مثله

 توی سرموگذاشتم کاناپه وروی توخونه خودموانداختم.نمیشد سبک هم باباران

 ...دستانموچشمهاموبستم
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 ششم_و_بیست_قسمت#

 

 ونهاشپزخونه،اشپزخ داخل بودبلندشدم،رفتم چندنفرسرموبلندکردم،صداازاشپزخانه باسروصدای

 وگفتم؛ بلندفریادزدم دعوامیکردند چندتاازخدمتکاراباهم.زاربودبا نبودبیشترشبیه

 !کنید بس

 تم؛گف باعصبانیت پایین سرشونوانداختن برگشتندوشرمنده من صدای خدمتکارهاباشنیدن

 کجاست؟ خانم شکلی؟زری چرااینجااین

 گفتم؟ نزدبلندترازقبل حرفی کسی

 کجاست؟ خانم نمیشنویدباشماهستم؟زری

 سرشواوردبالاوگفت؛ ازخدمتکاراترسیده یکی

 !کردورفت وسایلشوجمع خانم کردند،زری تصادف خانم اقاوقتی

 گفتم؛ عصبی

 رفت؟کجارفت؟  چی؟
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 وگفت؛ پایین اینبارسرشوانداخت

 !کجارفت خبرنداره اقاکسی

 تصادف خانم اقاوقتی)متمرکزشد حرف یک روی فکرم لحظه نمیشد،یک بدترازاین

 بالاوگفتم؛ سرمواوردم(کردرفت کردوسایلشوجمع

 اینجاروتمیزکنید زودباشین

 حالمبود نزدیک وترس ازتعجب اتاق توی بازبود،پاموگذاشتم اتاق بالادراولین ازپله رفتم سریع

 مزانوها بود،روی خون چندتاقطره زمین بود،روی شده کشیده نصفه دایره دیوارباخون روی بدبشه

 بایهباشه؟ میتونست بود،،کارکی نبودرنگ زمین،خون ویر قرمزرنگ لکه به ودستموزدم نشستم

 .اطرافمودیدزدم وگنگ وگیج بلندشدم زمین ازروی دنیاسوال

 وچه خبره اینجاچه میگفت یکی بود،کاش واردشده من امروزبه بودکه فشارعصبی دومین این

 افتاده؟ اتفاقی

 هامچشم میسوخت،انگاردرون پلکام چشمهاموببندم اصلانمیتونستم ولی درازکشیدم تخت روی

 ....بودند ریخته شیشه خورده

 

 

 

 

  

 هفتم_و_بیست_قسمت#
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 تخت روی وخوردم،درازکشیدم دراوردم عددازبسته برداشتم،یک پاتختی ازروی ارامبخش قرص 

 .بخوابم منوبازمیکردنمیتونستم پلکای انگاریکی ولی پلکاموبستم

 .نداشت فایده بازم ولی خوردم عدددیگه یک قرصوبرداشتم بازبسته

 .برد افتاد،وخوابم ام خسته چشمهای روی اثرکردپلکام بالاخره بودکه قرص چندمین نمیدونم

 سرم دوره اتاق چشمهاموبازکردم،تمام ازخواب بود،گیج اعصابم روی گوشیم زنگ صدای

 خیال بودبی سرم دوره اتاقم سقف های ستاره و ماه بودم شمسی میچرخیدانگارتومنظومه

 رقب چشمهاموبازکردم،مثل باشه ازبیمارستان تلفن ازفکراینکه دفعه یک ولی شمهاموبستمبازچ

 .بود خوردن زنگ درحاله زمین روی ترازتختم اونطرف کمی که موبایلم سمت هاپریدم گرفته

 الودگفتم؛ خواب وباصدای دادم جواب

 بله

 کرد،گفت؛ مردتوجهموجلب یک صدای

 اسدی؟ کیانوش اقای

 وگفتم؛ بلندکشیدم خمیازه

 ؟!امرتون!هستم،بفرمایید؟ خودم بله

 :گفت جدیترازقبل مردکمی

 !میشم مزاحمتون ازکلانتری هستم زاده حسن سروان

 گفتم؛ ؟ترسیده!ازمن کردن شکایت پدرومادرنفس دادم،یعنی قورت گلوموترسیده اب

 ؟!افتاده اتفاقی

 گفت؛ کنجکاوانه باحالت زاده حسن سروان
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 ...ریکلانت بیارین بایدتشریف مسائل سری یه بررسی اقا،لطفابرای باشین مسلط خودتون به

 گفتم؛ باترس

 !میام حتما،الان بله

 .کتموبرداشتم رفتم وگیجی شده؟باهزارترس چی کردم،یعنی زودگوشیوقطع خیلی

 سمما باصداکردن بودم نشسته کلانتری صندلی روی حال وبی ژولیده بودومن صبح هشت ساعت

 دهنموقورت شدم،اب راهنمایی جنایی دایره اتاق به سربازی دست بااشاره پریدم صندلی ازروی

 وگفتم؛ دادم

  الله بسم

 .شدم ووارداتاق

 میزسرتاپاموبراندازکردوگفت؛ پشت وجذبه باجدیت مردی

 جوون بشین

 وگفت؛ زدن حرف کردبه مردشروع.نشستم صندلی روی ازحرفش اطاعت به

 این ازصورت پیداشده،تقریبانیمی ساله تقریباپنجاه جسدزنی شمال درجاده دیشب

 ...جسدسوخته

 گفتم؛ باکلافگی

 درارتباط؟ بامن

 خندیدوگفت؛ سرهنگ

 شمابااسم شماره که پیداشده موبایلی خانم این ووسایل کیف داخل ازشمادارم،چون سوالومن این

 ....سیوبود اسدی کیانوش
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 هشتم_و_بیست_قسمت#

 

 کشوکه روبازکردویک سردخونه بزرگ جلو،مامورسردخونه،دریخچال ،رفتمسرهنگ باراهنمایی

 نزدیک دیدم چشمام جلوی که کاوروبازکردازچیزی بودکشیدبیرون،زیپ محفوظ جسددران

 توق هیچ ولی بودم کرده جسدکالبدشکافی یه پزشکی سوم ترم دانشگاهم کنم،برای بودغش

 صورتش بودنصف خانم زد،جسدزری منوبهم جسدحال باشه،این نمیاداینقدرحالموبدکرده یادم

 .بود سوخته

 افتاد؟ روزمی این بایدبه خانم چرازری اخه ولی

 .شد سست زانوهام

 .داشتم من بودکه درپیچی پیچ زندگی چه این

 بدنم به لرزخفیف یه خانم زری وبعدش نفس اول بودکه افتاده من درغیاب اتفاقی دیروزچه

 وگفت؛ انداخت من به نگاهی بیرون،سرهنگ اومدیم ازسردخونه سرهنگ افتادباکمک

 میشناختیش؟

 وگفتم؛ کردم سرفه تک بودیه کرده حالموخوب کم ازادیه هوای

 ...ولی میشناسمش بله
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 !کردوگفت نگاهم باکنجماوی سرهنگ

 چی؟ ولی

 درگیربودباتفکرگفتم؛ فکرم

 ....بگم، والاچی

 .گفتم سرهنگ چیوازدیروزبرای همه

 ووقتی خونه رفتیم باسرهنگ ببینه روهم خونع که جریانوشنیدخواست وقتی سرهنگ

 اتاقودیدگفت؛

 .تحقیقات بیادبرای تیم یه بدین شماروداشتن،اجازه خانم کردن احتمالاقصداذیت

 .دادم تکون مثبت نشانه به سری

. 

 

 

 

  

 نهم_و_بیست_قسمت#

 

 .برداری،رفتند ونمونه بعدازتحقیقات وتیمش سرهنگ

 به تانبیمارس بایدمیرفتم کوبیدم سرم به محکم مشت بعدازظهربود،یک پنج کردم نگاه ساعت به

 .افتادم راه به ماشین سمت
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 روتعریف روزکذایی اون قضیه بودبرام یکی کاش.بود شده تنگ نفس لجبازی برای چقدردلم

 بود؟ شده چی.کنه

 

 پیاده، کردم پارک ای بیمارستان،ماشینموگوشه رسیدم هابالاخره اتوبان سنگین نیمه باترافیک

 .شدم

 معلوم بودندازدورخستگیشون نشسته صندلی روی بیرون،پدرومادرنفس ازاسانسوراومدم

 :وگفتم بهشون بودخودمورسوندم

 سلام

 :گفت زدزیرگریه دفعه یک کردندمادرنفس نگاهم کلافه پدرومادرنفس

 

 کجابودی؟ تاالان

 :گفتم ودلهره باترس

 

 اینجا واومدم کردم وقت وبعدش اگاهی رفتم اول شرمنده

 

 کردوگفت؛ نگاهم باگریه مادرنفس

 

 کرده مغزی ریزی خون!من نفس
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 گفتم؛ پته باپته وتعجب ازترس

 

 !بهتره؟ حالش نگفت دکترش د د مگه م م

 

 بلندشدوگفت؛ صندلی ازروی پدرنفس

 

 امروز،،، بازم بودندولی کرده روقطع ریزی خون

 

 زمین،سرموگرفتم روی ونشستم دیوار،لیزخوردم خوردبه محکم کمرم که تاجایی رفتم عقب عقب

 :گفتم وزیرلب دستهام بین

 

 خدا؟ بامن چیکارمیکنی داری

 

 ...داستانهادر ادامه
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 سی_قسمت#

 

 نفس، پیشت ماندم می کاش!نمیرفتم من بود،کاش تقصیرمن اش همه

 منوببخش،منوببخش

 

 عصابم خط بدجورروی چیزی تق تق میکردم،صدای وگریه میزدم حرف خودم به زیرلب

 .شدم روبه(گل بی بی)خانم بی بی الوده اخم باقیافه که چیه؟ ببینم بودسرموبلندکردم

 بی بی سمت  کشان ،خودموکشان بلندشدم زمین بلندمیشدازروی خانم بی اتیشاازبی ی همه

 .بودکشاندم ایستاده پرستاری خوان پیش روی روبه که خانم

 

 روشدوگفت؛ روبه من روبه نگاهشوچرخوندوبامن خانم بی بی

 شده؟ چی+

 

 وگفتم؛ زدم لبخندعصبی یه

 

 !شده؟ شمانمیدونیدچی یعنی

 

 :گفت سردوخشک همیشگیش باحالت خانم بی بی
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 وبروم کوچک عیادت یه امدم فقط بدونم نه،نمیخواهمم+

 

 :وپرخاشگرگفتم عصبی

 

 یگهد انتقامتونوگرفتین.هووشماست ی نوه افتاده روتخت که کسی اون بدونید،چون نبایدم بله

 .برین حالامیتونین

 

 کردوگفت؛ ای خنده خانم بی بی

 

 رفته؟ خواستی،یادت پول بخاطره خودت!جوان پسر

 

 گفتم؛ بلندترازقبل

 

 برگ کچ بااون که شمابودین کارکردین،این این منووسوسه که شمابودین این ،فقط نرفته یادم نه

 !کردین اتون منوواردنقشه میلیاردی

 

 :کردوگفت بلندتری خنده خانم بی بی

 

 -گذشتم ازانتقام شد،بیاچکتوبگیروبرو،من تموم کارت.بودگذشت هرچی
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 :کرد توجهموجلب احمدی اقای صدای

 

 !بودین دست شماهم پس

 

 :لبخندزدوگفت خانم بی بی

 

 بگیرم؟ انتقام سادات،مادرت اززمان منتظرم چندساله میدونی

 

 گفت؛ خانم بی بی که بزنه اومدحرف احمدی اقای

 

 ...مادری همون بچه نگو،توهم هیچی

 منوبدمیکنه اینجاحال فضای

 

 :گفت برافروخته احمدی اقای

 

 چرادخترمن؟
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 :کردوگفت ای خنده خانم بی بی

 

 همه این که من بشه،مثل اذیت کم یه خواستم بود،منم سادات زمان دختری تنهانوه دخترت چون

 شدم اذیت سال

 

 ودکهب باغبون دختریک سادات گل،زمان بی بی گفته افتادرفت،به راه حرفشوزدوبه خانم بی بی

 میادوپنهانی خوشش سادات اززمان پدربزرگم.میکردند زندگی خانم بی بی ایونی ی توخونه

 ....میکنن ازدواج

 ...داستان ادامه

 

 

 

  

 یکم_و_سی_قسمت#

 

 چرا؟ هنوزنفهمیده هیچکس کرد،ولی سادات زمان نام ثروتشوبه ی همه ازمرگش قبل اقاجون

 سه صاحب خانم بی فرزندشد،پدرنفس،وبی یک صاحب زمان نماندسادات ناگفته البته

 ....سمیرا،عموسهندوعموسجاد فرزند،مامان
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 :دکتروشنیدم بعدصدای وچندثانیه درزدم به چندتقه

 

 ...بفرماییدداخل

 

 بودخودمومقصراین داغون ام شدم،روحیه پزشک اتاق دروبازکردم،داخل

 رویم روبه دکترکه جلوودست بلندشدرفتم میزش ازپشت من دکتربادیدن.ماجرامیدانستم

 .کردم بادکترصحبت واحوالپرسی وبعدازسلام بودگرفتم

 هک فهمیدم فقط.بگیرد تصمیم فعلاقطعی نفس حال میگفت،نمیتواندراجبه هم دکترخودش

 نفس دکترفعلاکه گفته کنند،،،به رامتوقف ریزی خون عمل اندبدون توانسته

 .کنند  منتقل عمل اتاق درکمابودنمیتوانستندبه

 .اومدم دکتربیرون وازاتاق تشکرکردم کلی

 

 تاقشا داخل ورفتم رنگوپوشیدم ابی وکاورکفش نفس،گان پیش برم گرفتم بوداجازه باهرسختی

 .بود محاصره چنددستگاه ان درمیان کبودنفس نیمه بود،صورت وصل نفس به ،هزارجوردستگاه

 

 لهمث اشکهام.بود خوابیده تخت روی اینقدراروم بودکه خسته خیلی بودانگارنفس خوابیده اروم

 تکان ازگریه ومحکمم مردونه های بود،شانه بازکرده راه هام گونه گرم،برروی جوشان چشمه

 .میخورد

 تکرارمیکردم؛ زیرلب مدام
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 !منوببخش!مقصرم من!منوببخش نفس

 

 عموق ان چه بودم کرده اشتباه نفس جوردرحق همه دستانم،من میان نفسوگرفتم ظریف دستهای

 واردخونه که ماه یک این وچه کنم بازی برایش را عاشق یک نقش ومجبوربودم نبودم عاشقش که

 ببینم اینکه بدون بودنم ازمست سرخوش میشدومن له من وپاهای زیردست شدوکلی  ام

 وصبح خوابم تخت سمت رفتم ومی میکردم کردم،ولش نفس وشکننده ظریف چیکارباجسم

 .بازمیکردم چشم پشیمان

 

 

 پنجره پشت که وشخصی ازاتاقش حرف نفس که شب چرااون.نکردم ترک عادت این وقت وهیچ

 چرا؟ اخه!باورنکردم؟ بودش،حرفشو ترسونده

 :وگفتم کردم نفس به نگاه

 

 حرفاتوباورنکردم؟ چرامن نفس

 !چرا؟

 افتاد؟ برات اتفاقی چه من بعدازرفتن!نفس

 ؟ رسیده قتل فبه خانم زری!نفس

 شده؟ چی بفهمم کن کمکم

 !کن کمکم نفس
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 ....زیرگریه زدم دل وازته نفس دست روی گفتم،سرموگذاشتم اخرموبابغض جمله

 

 

 

 

 

  

 دوم_و_سی_قسمت#

 

 کرد توجهموجلب شخصی صدای

 بیرون، شد،لطفابرین تموم اقاوقت+

 !اقاباشماهستم

 

 ازجامو گفتم چشمی زیرلب.سرم،بود تعویض درحاله که خانمی افتادبه بالاوبانگاهم سرموگرفتم

 .بودنند نشسته صندلی روی احمدی بیرون،اقاوخانم ورفتم بلندشدم

 

 اقای لحظه یک ولی بگذرم احمدی ازکناراقای کردم،خواستم نگاهشون وخجالت باشرمندگی

 :وگفت بازوموگرفت احمدی
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 برودیگه، رفتی!جوون ببین

 فهمیدی؟ ببینمت دخترم دورواطراف نمیخوام نیابیمارستان،دیگه دیگه

 

 ..بیمارستان، نیام دیگه! میشنیدم لرزیدن،چی کردبه شروع تنم تمام احمدی اقای ازحرف

 .شدم شرمنده ازعصبانیت سرخ صورت ازدیدن ولی وبدم احمدی اقای جواب خواستم

 

 ...دادم ادامه راهم وبه پایین سرموانداختم

 

 تغییرنکرده نفس وضعیت وهنوزهم ماه شدیک سختی گذشت،به هم روزهاپشت

 بودمیرفتم هنوزخورشیدبالانیومده تاسحرکه بیمارستان میرفتم بود،شبهابطورپنهانی

 بالای اوقات گاهی هم وبیمارستان نمیدیدم اصلامریض دیگه که مطب.بیمارستان

 .سربیمارحاضرمیشدم

 ...یزید مثل بودم شده هم سروضعم بودم کرده مستخدمینواخراج حرفترازقبل،تمام غذاوکم کم

 

 نوشتن؛ به کردم وشروع نفسوبازکردم دفترخاطرات

 

 هستم روزهایی دلتنگ

 

 نبود چشمم به بودنت که
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 ... ات خالی جایه حال

 

 زنگ گوشیم.اومدوچطوررفت توزندگیم چطوری بنویسم،واقعانفهمیدم نتونستم دیگه

 ....دادم جواب سمیراسریع مامان اسم میخوردبادیدن

 

 

 

 

  

 سوم_و_سی_قسمت#

 

 بامن داشت خانم بی زمین،چرابی دروافتادروی خوردبه ومحکم کردم خوردموبایلموپرت باعصاب

 چرا؟ اینکارومیکرد؟چرااخه

 بی بیهاازگور اتیش این بودنندمیدونم نیامده نفس ملاقات تاحتی باخبربودولی نفس ازوضع مادرم

 ...بایدمیرفتم بود،درهرصورت  خانم بی بی جدید نقشه هم امشب مهمانی تاحتی بلندمیشه خانم

 هانداز ،زیرچشمانم کردم تعجب خودم قیافه ازدیدن ایستادم اینه بلندشدم،جلوی میزم ازپشت

 که یلیوسیب بودوریش افتاده تاچین سه ام پیشانی بود،روی شده بودوسیاه گودرفته بندانگشتی

 سرنخی وبلند،هیچ تنگ روزهای بودم،ازاین چقدرخسته بودومن کرده قاتل منوشبیه شک بی
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 بودومن تغییرنکرده نفس حیاتی علائم روزهاهیچ دراین نبودوحتی خانم زری ازقاتل حتی

 .کناررفتم ازجلواینه میشوم،مستاصل هرروزناامیدتر

 

 کردولی می کم من ازخستگی کمی گرم اب حمام یه حمام، داخل ورفتم پوشموبرداشتم تن

 میداد،کت نشان را شب هشت ندارد،ساعت ودرمانی بیشترفکریست من روزهای این خستگی

 .بودم وپوشیده عروسیم شب خاکستری وشلوارمشکی

 

 اسمالم نگین تک حلقه افتادبه نگاهم بودکه فرمون روی افتادم،دستم راه وبه شدم سوارماشینم

 دهچندبرابرش نگینش برق بود،انگارامشب گرفته قاب منومحکم بودوانگشت نفس سلیقه که

 ...نیست نفس بفهماندکه من میخواهدبه هم حلقه است،این

 هک بودم شده واردسالن رسیدم،تازه مهمانی دیربه کمی باوجودترافیک.زدم زیرلب لبخندی تک

 کردم جدیدوکشف نقشه امدند،پس می من سمت دیگربه رجواندخت ویک خانم بی وبی مادرم

 .چیکارکنم میدانم هم من من،خوب ازدواج نقشه بازهم

 پرعشوه همیشه مثل نشاندم،مادرم لبهایم روی لبخندخشک یک خانم بی وبی مادرم باامدن

 ....وپرارایش

 

 وگفتم؛ خانموگرفتم بی بی دست

 

 !خانم بی بی سلام

 

 گفت؛ خاص ای باعشوه رانداد،مادرم کردوجوابم نگاهم زیرچشمی خانم بی بی
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 !ودکترمن برپسرجوان سلام

 

 سردگفتم؛ خیلی

 

 مادر،خوبی؟ سلام

 

 دست خانم بی بی بودکه مادرم به داد،هنوزنگاهم اوهوم هابایک دختربچه رامثل جوابم مادرم

 وگفت؛ ومادرم خودش وکشیدبین دخترجوانوگرفت

 

 رامیشناسی؟ دخترجوان این!کیانوش

 

 ماشوبشناس قیافه وزننده غلیظ ارایش همه بااین میشه مگه ولی شدم دختردقیق قیافه به کمی

 گفتم؛ همین برای

 

 خیر،

 

 :بودگفت شده سرخ ازعصبانیت که خانم بی بی
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 !هستن دختردگترقوامی ادریناجون ایشون

 

 :وگفتم کردم کوتاه تعظیم یه ولی نمیشناختم روهم دکترقوامی که بااین

 

 ...خانوم باشماخوشبختم ازاشنایی

 

 :وگفتم دوختم مادرم بودنگاهموبازبه حالاوقتش

 

 !نمیبینمتون بیمارستان

 

 :کردوگفت پرصدایی خنده مادرم

 

 ؟!چیکار بیمارستان حرفا،بیام وامادرچه

 

 :وگفتم کردم سرفه تک یه

 

 !عروستون ملاقات

 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 80 

 کردندوگفتند؛ نگاهی نیم بهم همزمان ومادرم خانم بی بی

 

 عروس؟ عروس،کدوم

 ادریناکردوگفت؛ به نگاهی مادرم که بزنم حرفی وخواستم دادم تکون تاسف علامت به سری

 

 سانحه دریک پیش نبودوچندوقت سالم ازنظرروحی کردکه ازدواج بادختری پسرم متاسفانه

 نمیدونی...یرهبگ طلاق تاغیابی داده طلاق داداخواست ام بچه کیانوش البته!درکماست تصادف

 !کشید چی ام بچه دختره ازدست

 

 بی هک بزنم حرفی بودمیگفت؟خواستم دروغهاچی کردم،این مادرم به نگاهی وعصبانیت باتعجب

 :گفت خانم بی

 

  بایدبرم من ادریناجان خوب

 :گفت وکنارگوشم

 

 !وتوونفس میدونم من بزنی دختره این به یااضافه مفت حرف

 

. 
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 چهارم_و_سی_قسمت#

 

 گفتم می بایدچی وادرینانمیدونم موندم من.رفت ای بهونه به هم مادرم

 ...ومحکمترفشارمیدادم بودم کرده دستهامومشت ازاعصبانیت...یاچیکارمیکردم

 چرا؟!کردم؟ شرکت مهمانی دراین اصلاچرامن

 من که تفاوت بااین کردنندولی بازی بیچاره نفس برای هاروهم نقشه این ی امشب،همه همین مثل

 ...ریخت دلم ته نفس وبادیدن نداشتم زن موقع اون

 اومدوروی من تعارف وپرووبدون ادریناخیلی نشستم صندلی وروی ادرینارفتم به توجه بدون

 ...نشست کنارم صندلی

 

 بایدخودموکنترل هم بودومنم دورازادب ولی ادرینابزنم ودردهن شدم مشت دست میخواست دلم

 واسه اوضاع ازاین که میخواست چیزی یه زیاددلم ازاعصبانیت بودم عرق میکردم،خیس

 ریبط دارویک پایه ودولیوان سینی خدمتکاربایک که بزنم حرفی خواستم.کنه دورم چندساعت

 .خدمتکارگرفتم روازدست سینی!شد باورده زودارزوم بود،چه ایستاده روم روبه

 روی روگذاشتم باشه،سینی بهتربطری پس نمیشم خوب لیوانهم بایک من خرابم حال بااین

 یهو میخورد،لیوانوبرداشتم مشامم والبالوبه تلخ ،بوی ریختم لیوان وداخل برداشتم میز،بطری

 فسن ویه پرکردم هم دوم بودلیوان کم بازهم ولی گرفتم واتیش اشوسرکشیدم،سوختم همه نفس
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 که پرکنم سوم لیوان بودخواستم کم ولی گرفتم واتیش بیشترسوختم بازهم سرکشیدم

 وگفت؛ رابرداشت ادرینابطری

 

 خودتوبکشی میخوای بسه...وای

 

 وسمج جلوبطری بود،گیراوپرجذبه،دستوبردم نفس چشمهای شبیه چشمهاش کردم نگاهش

 ادرینارو،لیوانودادم لیوان وهم خودموپرکردم لیوان واینبارهم بیرون کشیدم دستهاش ازمیان

 دستشوگفتم؛

 

 خوبیه کن،حس شروع بامن توهم

 

 لیوانشوگفتم؛ به زد،لیوانموزدم لبخندی ومبهوت ادریناگیج

 

 !!!نفس بسلامتی میخورم

 

 میچرخیدازصدای سرم روی خونه بودم،کله گیج سرکشیدم،گیج نفس وبعدلیوانوبازیک

 که شمبلندب وخواستم صندلی سمت دستموبردم.کردم شل بدشد،کرواتموکمی حالم بلندموسیقی

 دستهای سمت دستموبردم.میخندید بود،داشت ادرینانبودنفس ولی ادرینا خوردبه چشمم

 ازکردموب نیست،چشمهاموبستم نفس این نه.کردم بلندش صندلی وازروی ظریفش،دستشوگرفتم

 وگفتم؛ کردم بایستم،نگاهش نمیتونستم پاهام روشدم،روی روبه نفس باقیافه وبازم



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 83 

 

 !!!تواینجایی؟!نفس

 

 متلوتلومیخورد نیاوردم،همانطورکه طاقت بیشتروبیشترمیشد،دیگه هرلحظه لبخندزد،حرارتم

 کی قدم یک.خورد گره نفس خندان قیافه به نگاهم.دراتاقوبستم.اتاق سمت میکشیدمش باخودم

 دمق یک قدم اینقدریک.بود کرده حالمودگرگون اش زنانه شیرین ادکلن بوی سمتش رفتم قدم

 ...قرمزرنگش لبهای سمت ولبهاموبردم موبستمشدچشمها خیره درنگاهش جلوش،نگاهم رفتم

. 

 

 

 

  

 پنجم_و_سی_قسمت#

 

 گفتم؛ زیرلبم باشم روفهمیده انگارچیزی یکدفعه ولی روتختم دادم هلش

 

 ...باشی نفس تونمیتونی توبیمارستان،پس الان نفس

 

 نماکردوگفت؛ دندان ای ادریناخنده
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 دلت....منوخودتو خوبه حال نکن،ببین خراب دختردیوونه اون به بافکرکردن امشب باباکیانوش ای

 ....کنی میادخرابش

 

 ازاتاق ودویدم دهنم جلوی بوددستموگرفتم دهنم داخل معدم محتوایات تمام اینکه بااحساس

 پس بیرون هیچی بودم،معدم کرده روی بهداشتی،زیاده سرویس داخل رفتم راست ویک بیرون

 داغ توصورت سردریختم اب مشت یه سردوبازکردم شیراب. میزدم الکی اوق نمیدادفقط

 شدیه باعث داغم سردباپوست اب سرد،تماس زیرشیراب سرموبردم نداشت فایده ولی ازحرارتم

 دراتاق،نیمه سمت شدبه کشیده نگاهم بیرون اومدم بهداشتی بهتربشه،ازسرویس حالم کم

 میشددرحال پخش که اطراف،اکثردختروپسرهاباموزیکی به نگاهموچرخوندم توجه بازبود،بی

 نشستم صندلی روی حوصله بی.بودنند صحبت درحاله هاهم سری بودند،ویه کوبی وپای رقص

 ...بشه تموم کذایی مهمونی تازودتراین

 

 کتموازروی بمونم نمیخواست دلم رفتنددیگه مهمونی ی همه بودکه ازبامدادگذشته ساعت

 :کرد خانموتوجهموجلب بی بی صدای که درورودی سمت برم تموخواس برداشتم صندلی

 

 !حتمابایدباشی وتوهم کرده دعوتمون دکترقوامی کیانوش،فرداشب

 

 ؛ گفتم دروبازگنم ومیخواستم بودم دروگرفته دستگیره همانطورکه

 

 بیمارستانم فرداشب من!شمابرین
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 به راست یک هرشبم عادت افتادم،به راه وبه شدم ماشینم سوارم....بیرون اومدم ورودی ازدر

 ...بود نفسوکرده بدجورهوای رفتم،دلم بیمارستان سمت

 

 

 

 

 

  

 ششم_و_سی_قسمت#

 

 .مخصوصوپوشیدم لباس. بودنند کرده عادت شب ساعت دراون من اومدن پرستارهابه همه دیگه

 همین برای بود توبدنم مقدارزیادالکل هنوزاثراون بود، شده تنگ چقدردلم شدم، نفس اتاق وارد

 نفس، قلب روی سرموگذاشتم. نشستم صندلی روی نفس کنارتخت ایستم با روپاهام نمیتونستم

 :زدن حرف به کردم وشروع رهاکردم و هام اشک بود پر دلم

 

! نفس. باایستم ومادرم خانم بی بی جلوی بتونم من, چشماتوبازکن, شو توروخداخوب! نفس

 .... تونیازدارم بودن به من.... بیااااا زودبهوش
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 . برد خوابم کی اصلانفهمیدم, ریختم واشک وگفتم اینقدرگفتم

 سریع شدن چندنفروارداتاق دکتروبعدش اول بازکردم و هام چشم در بازشدن باصدای صبح

 :گفت و داد تکان سری من نامرتب قیافه دکتربادیدن کردم خودمومرتب بلندشدم

  جوون؟ چطوری

 

 : وگفتم زدم لبخندی

 

 ! دکتر نیستم خوب

 

 :وگفت انداخت همراهانش به دکترنگاهی

 

 شما قرار امروز که مریضمون همین احمدی؛، نفس همسرخانم! هستن اسدی دکترکیانوش اقای

 ... کنید اش معاینه

 

 حالم میرفت دردمیکردوگیج شدت به سرم کردم، واحوالپرسی سلام دکترباهمگی بعدازمعارف

  ....نظارگربودم فقط کارشونوبکنن تادکتروبقیه ایستادم کناری حال بااین بود، سنگین

 

 منمکاردکتر ازاین متعجب بیرون، رفتن نفس ازاتاق حرفی هیچ بدون همه چندساعته بعدازمعاینه

 ! چطوره؟ نفس امروزازنظرپزشکهاحال تابدونم بیرون رفتم ازاتاق
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  راهروبلندگفتم؛ وسط

 

 ! دکتر

 

 :وگفت دکتربزگشت

 

 ! جانم

 

  دکتروگفتم؛ نزدیک رفتم

 

 ! چطوره؟ نفس حال دکترنگفتین

 

 :گفت و داد تکان دکترسری

 

 سابق مثل وکان کم نکرده تغییری نفس حال بگم باید جوون
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 فتر عذرخواهی دکتربایه وصداکرد، دکتر ها پرستار از یکی بگم نداشتم حرفی دادم تکون سری

... 

 

 

 

 

 

  

 هفتم_و_سی_قسمت#

 

 بوددورگردنم دستشوانداخته بودانگاریکی فضاسنگین. وامد ازرفت خالی وسالن موندم من

 .. نمیشد بالاوپایین ام سینه بودم شدن خفه بیشترفشارمیداددرحاله وهرلحظه

 میشدجلوی خارج ازدهانم کم خیلی باتن وغریب عجیب صداهای ام، سینه روی دستموگذاشتم

 ... زمین روی وافتادم رفت سیاهی چشمانم

 

 سرم دستم وبه بودم تخت روی حرکت بی اشنابود، جابرام ،همه بازکردم قدرت چشمانموباتمام

 رو روبه نفس وپرارامش اروم وباصورت چرخوندم نگاهم اکسیژن، ماسک دهنم بودوجلوی وصل

 . بشینم تخت روی وتونستم بودسرموبلندکردم باهرسختی شدم،
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 ختازت برداشتم دهانم ماسکوازروی کردم، خارج انژیوکتوازدستم بشه، تمام بودسرم نمانده چیزی

 نه،ببی منو احمدی مبادااقای اینکه میدادازترس نشان صبح نه کردم نگاه ساعت به پایین، اومدم

 .... بیرون اومدم ازاتاق

 

 دایص که گذشتم ایستگاه ازجلوی بودم اونجا قاچاقی هم ساعت تااون بیرون بایدمیرفتم دیگه

 ! کرد؛ توجهموجلب خانمی

 

 ! ندادن خروج اجازه شما دکتربه! میرین؟ اقاکجادارین

 

  صداوگفتم؛ سمت برگشتم

 

 خوبه وحالمم هستم پزشک خودم من خانم

 

  وگفت؛ بالاانداخت ای پرستارشانه

 

 ! سرتون بیادبالای تاپزشک تواتاقتون لطفابرگردین! داره مامسئولیت اقابرای

 

  وگفتم؛ ستارکردمپر به نگاه خشمگین
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  بایدبرم نیست چیزیم من محترم خانم

 

  گفتم؛و کردم نگاهش شدباالتماس دکترپیداش که بودم نرفته هنوزمسیروکامل.افتادم راه وبعدبه

 

 ! هستین؟ که میاددرجریان اقااحمدی الان کن دکترتوروخدامنوازاینجاراحت

 

 :گفت ای دلجویانه دکترباحالت

 

 ! خطرناکه ،برات بری بزارم نمیتونم نیومده، هنوز ازمایشات جواب

 

 :...... وگفتم الکل درمصرف روی زیاده وبعلاوه دیشب وماجرای دکترکردم به نگاه

 

  

 

 

 

  

 هشتم_و_سی_قسمت#
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 ازکنارایستگاه بیرون اومدم ،ازدراتاقم دادبرم دکتررضایت بالاخره زیادمن واصرارهای باخواهش

 ... گذشتم پرستاری

  نمیشد؛ ولی بمونم نفس پیش میتونستم میخواست دلم

 

 اومدچشم داشبوردمی ازروی وز وز صدای... خونه سمت افتادم وراه بیرون اومدم بیمارستان

 ...وموبایلمودیدم چرخوندم

 

 معلوم میخواستن ازجونم چی... روصندلی کردم گوشیموپرت مادرم شماره بادیدن ولی برداشتم

 !نبود

 وابج که نکردم بوداعتنایی کرده صدابدجورعصبیم این اومد، مانندگوشیم بلندویبره بازصدای

! دختره اون الکی های ازعشوه! میخورد بهم چی ازهمه حالم بدم جواب که نمیخواست ودلمم بدم

 !! چی ازهمه! ازخودم

 

 . مقصربود بیچاره فرمون انگاراین ماشینم فرمون روی دوتاکوبیدم بامشتم

 

 بیمارستان به خودمورسوندم. شد کردوخاموش تموم شارژباتری وردتااخرمخ اینقدرزنگ گوشیم

 . رسیدم دراتاقم وبه گذشتم طولانی کارازراهروی به کنم سرموگرم حداقل تاشب

 

  گفت؛ من بادیدن ها پرستار از ،یکی پرستاری ایستگاه سمت ورفتم کردم سفیدرنگموتن روپوش
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 ! دکتر سلام

 

 گلوم ازته کم صدای یه کردم تلاش هرچی ولی پرستاروبدم سلام جواب محکم میخواست دلم

  شدوگفتم؛ خارج

 

 امروزشون حال شرح بعلاوه وبده نهالی اقای لطفاپرونده شیری خانم سلام،

 

  پرواگفت؛ متفکروبی کم یه شیری خانم

 

  افتاده؟ دکتراتفاقی

 

  وگفتم؛ کشیدم اخمهامودرهم

 

  چطور؟

 

 :لبخندزدوگفت یه شیری خانم
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 قرمز چشمانتون نیست، مرتب سرووضعتون اخه

 

 :گفتم تمام باجدیت

 

 کنیدokمنو حرفالطفادرخواست این بجای! خوابی بی ،کمی نیست خیرمشکلی

 

 وپرونده پایین بودسرشوانداخت شده ناراحت کم به من کلام وجدیت ازسردی که شیری خانم

 ... گفتن حال کردشرح وشروع جلوم روگذاشت

 

 لیو مریضش باوجودقلب که ای ساله شصت ،پیرمرده نهالی اقای سراغ ورفتم روبرداشتم پرونده

 دمیگفتمبیشتربای من باقیافه البته لبامونشوندم لبخندگوشه بودیه وپرانرژی لبخندداشت بازهم

 :گفت و کرد نگاهم نهالی اقای تالبخند، کردم اخم

 

 "دکترجان سلام

 

 :جوابشودادم

 

 ! امروزچطورین؟ نهالی، اقای سلام
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  کردوگفت؛ ای خنده نهالی اقای

 

  نیست؟؟ شمازیادخوب انگارحال دکترجون ،ولی میادومیره نفسی دکترجون ای

 

 :وگفتم کردم متفکرنگاهش

 

 اخلد گوشیموگذاشتم... میشیم خوب نیست چیزی داشتم خوابی بی کم یه نهالی اقای بدنیستم

 بودبعدازمعاینه ضعیف نهالی اقای قلب ،صدای کردن روچک نهالی اقای قلب کردم وشروع گوشم

 ...ونوارنوشتم واکوقلب ازمایش سری یه اش پرونده توی

 

 شبونشون هشت میزم روی ساعت...اتاقم داخل ورفتم دادم پرستارتحویل به هم اخر پرونده

 ... میداد
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 نهم_و_سی_قسمت#

 

 تبنامر لباسام بهم بود ریخته موهام کردم، بیشتروحشت ازقیافم ولی کردم نگاهم خودموتواینه

  زدوگفت؛ لبخندبهم ودیدم تصویرنفس لحظه یک

 ! بیمارستان بیای میخوای اینجوری اقاکیانوش

 

 لافهک... خشکید لبهام روی نبودلبخندم تواتاقم هیچکس ولی برگشتم اینه لبخندزدموازجلوی

 :وگفتم موهام لای دستموفروکردم

 

 ! وبعدمیادبیمارستان میکنه خودشومرتب خونه میره کیانوش نه

 

 وگفتم شیفت پزشک واسم رفتنموخبردادم تلفن بایه روپوشمودراوردم گرفت خندم ازحرفم

... کردم بالارانندگی باسرعت وتاخونه نشستم رل پشت خندون بیرون، اومدم وازبیمارستان

 ازماشین بودم کرده تعجب سرعتم همه ازاین خودم بودم خونه بزرگ در جلوی زدم پلکموبهم

 .. شدم پیاده

 

 ینامرتب همه ،این میگشتم پوشم تن دنبال بودم کرده پرت ای گوشه به که لباس همه اون بین

 ویدمبدوبدود پیداکردم سفیدموزیرتختم پوش تن بالاخره گشتن بعدازکلی. بود کرده ام کلافه

 . ...گرموبازکردم اب حمام، سمت
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 ... نمیکردم حس اب ازگرمی هیچی بودولی شده بابخاریکی حمام تمام که بودجوری گرم گرمه اب

 

 من ولی میکنه خستگیتورفع بروحمام ای خسته میگفتن همیشه بیرون اومدم ازحمام

 ... نفس بیمارستان سمت رفتم ،لباساموپوشیدم شدم بیشترخسته

 

 :گفتم ،باخنده شدم نفس ووارداتاق مخصوصموپوشیدم های لباس همیشه عادت به

 

 !پیشت اومدم مرتب دیدی! خودم خانومی سلام

 

 :وگفتم تودستم دستشوگرفتم نشستم، نفس تخت کنار صندلی روی

 

 ! من؟ زیبای امروزچطوری

 

 ید،میکش نفس وبازورچنددستگاه بودوضعیتش سابق مثل انداختم، دستگاه کنجکاوبه نگاهم

  گفتم؛ دورگه اوردباصدای هجوم چشمام به اشک

 

  نفس؟ تغییرنمیکنه ضعیتتچراو پس

 ...شو وزودخوب توببخش ولی کردم اذیتت خیلی من میدونم! نیازدارم بهت نفس ام خسته من

 ... میزدم وحرف میریختم بودننداشک جداشده ازمادرشون هاکه بچه بودومثل گرفته گریم
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 دختره اون من. وجزتونمیخوام هیچکس من نفس... حالاباقصدعاشقی اومدم قصدانتقام روزبه یه

 مبرا هفته وسه ماه یک این ام خسته نفس... تووو فقط میخوام رو تو فقط من. گرونمیخوام عشوه

 لیو بشکنه نشدکمرم باعث پدرمم مرگ چقدرجوون ببین... ازپاافتادم نفس! گذشت قرن یه مثل

 ... شکست کمرم وضعیت، بااین بیمارستان تواومدی ازوقتی

 

 بوق صدای دفعه یک ولی کردن گریه به کردم وبلندشروع نفس قلب روی سرموگذاشتم

 تارپرس زد، مانیتورخشکم روی صاف های خط وبادیدن سرموبلندکردم. بلنددستگاهاگوشموپرکر

 زمین شدوروی سست زانوهام. مانیتوربود به ن همچنا نگاهم تواتاق ریختن دیگه دکتر چند و ها

 وبلندبلند گریه به کردم شروع زده مانیتوربودشوک به نگاهم هنوزم اومدم خودم به نشستم

  خداروصدامیزدم

 

  نفس... نرو نفس... نرو نفس+

 

 نفس، به میکردم التماس فقط نمیفهمیدم ازحرفام هیچی کردم وگریه نفس اینقدرگفتم

 میگم چی دارم نمیدونستم اصلا بیرون کردنندومنوبردن بلندم زمین ازروی چندتاپزشک

 بودنند رفتن رژه درحاله چشمام جلوی صاف خطهای اون هنوز فقط یاچیکارمیکنم
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 چهلم_قسمت#

 

 ... بیدارشم خواب ازاین کی ،قرارمن بشه تموم قرارکی بلندلعنتی خوابه این نمیدونم

 

 حرکت به نفس وقلب نبض بازم شنیدی صدامو خدا ولی بدم نفسموازدست امشب بود نزدیک

 ... اومد

 

 .. .وخوندن شعر یه وزیرلبم گردی خیابون کردم وشروع بیرون زدم بیمارستان بردار نمی خوابم

 لعنتی کابوس شب یک

 راربود بودنت رویای

 منو بین سختی جدال چه

 بود کابوس

  نمیروم خواب به کابوس ازترس هرشب

 رباید رابازبه بودنت تانکندرویای
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 بودومن همون همچنان  نفس حال. ترازقبل حوصله بی شد، شروع من زندگی ازفصل ماه دومین

 ... مانم می نفس پیش صبح های وتانزدیک بیمارستان شبهامیروم همیشه عادت به

 

 توجهموجلب نفس ونرم ظریف صدای که بودم پرتغال گرفتن پوست درحاله ترازهمیشه عصبی

 ... مروشد روبه نفس خندون بالاوبالبهای افتادسرموگرفتم ازدستم چاقوپرتغال کرد،

 

 !!! کیانوش اخماتوبازکن

 

 :لبخندزدموگفتم

 

 ! نفس شده گیر نفس روزهام

 

 :خندیدوگفت نفس

 

 ! اقایی شدی که شاعرم

 

 :گفت نفس که بزنم حرف خواستم خندیدم
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  دیدی؟ یوسف حضرت مگه

 

 :ومتفکرگفتم باتعجب

 

 ! داشت ربطی چه! حرفیه چه این نفس

 

 :گفت نگرانی باحالت نفس

 

 میاد خون داره کن نگاه دستتوبریدی، اخه

 

 بودسرموگرفتم یکی باخون بشقاب تمام بود دستم روی عمیق زخمی. دوختم دستم به نگاهم

 :بالاوگفتم

 

 ... نیس چیزی

 

 میزدم حرف باخودم. بود شده روزاچی این من ، نیست نفس اومد یادم تازه نبود هیچکس که

  شدم؟؟؟ دیوونه من من،!! خیالی بانفس
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 ... پریدم ازجام زنگ بودباصدای گلموبسته راه بغض

 

  

 

 

 

 

  

 یکم_و_چهل_قسمت#

 

 رفتمو بلندشدم ازجایم وعصبی بلندشدکلافه زنگ بازصدای که پایین سرموانداختم حوصله بی

 ... زد خشکم سرجام خانم بی بی راننده تصویراقاهاشم بادیدن ولی تصویری  ایفون سمت

 

 دادم کیهسرموت... کنم بحث خانم بی بابی نداشتم اصلاحوصله نشستم، کاناپه روی ورفتم برگشتم

 ... وچشمهاموبستم کاناپه پشتی به

 

 :وگفتم خندیدم دستم بانوازش

 

  تویی؟؟ نفس
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 چشمای کردموباهمون صورتموجمع دستم ازسوزش و شد کشیده دستم نشنیدم صدایی هیچ

  گفتم؛ بسته

 

  دیگه؟؟ چیزه هاااانه دسته این خانومی

 

 !! بریده عمیق خیلی دستتون اقاکیانوش بله+

 

 شاخ ازتعجب دیدم که ای باصحنه ولی چشماموبازکردم سریع زنانه ظریف صدای یک باشنیدن

  گفتم؛ باعصبانیت. بودنند من وادریناتوخونه خانم بی ،بی دراوردم

 

 ! شمابازکرد؟ درربرای کی

 

 :گفت جدی خیلی خانوم بی بی

 

 !! بوده من خونه اول خونه این رفته یادت اینکه مثله دارم کلیداضافه یه من پسرجان

 

  دادم؛ جواب باتنفروسردی
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 خونه میزنیدصاحب زنگ وقتی میکنم زندگی اینجا فعلامن ولی. میگین شمادرست بله

 !! یانمیخوادبازکنه یانیست اینکه یعنی دروبازنمیکنه

 

  بیرونوگفتم؛ ادریناکشیدم ازدست دستموباعصبانیت

 

 من اجازه بی شماچیکارمنید،که من،، امدندتوخونه بود مادربزرگم ایشون حالامیگم محترم خانم

  پاگذاشتین؟؟ ام خونه داخل

 

 ،ازروی پایین شدوسرشوانداخت ساکت خانم بی بی دست بااشاره که جوابموبده ادریناخواست

 صدای هک اشپزخونه سمت ورفتم بودوبرداشتم شده پر دستم ازخون که بشقابی بلندشدم کاناپه

  شنیدم؛ خانوم بی, بی

 

 ... دکتر اقای خونه رفتیم مادیشب
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 دوم_و_چهل_قسمت#

 

 ! قدع شدن جاری محضربرای میرین باادریناجون شنبه سه دیگه هفته ایشالله شد، وقرارگذاشته+

 

 بجای نمیشدهمه باورم زمین، خورد دو هاش بود دستم که بشقابی خانوم بی بی حرف ازشنیده

 نزمی روی بایستم، نداشت سست زانوهام میلرزیدم ازعصبانیت ؟!من بدون! گرفتن تصمیم من

  بلندگفتم؛ وباصدای نشستم

 

 شنیدین... دارم دوست هم خیلی دارم، زن ،من نمیام محضری هیچ من بیرون، برین خونه ازاین

 !! بیرون ازاینجابرین میگم؟؟ چی

 

 :گفت وخشک, جدی حالت باهمون خانم بی, بی

 

 !! جوون میبینمت شنبه تاسه

 

  وگفتم؛ سرم روی ،دستموگذاشتم رفتن فهمیدم دربهم شدن کوبیده باصدای

 

 نهک سکوت خانم بی بی میشد توباعث بودن!! شوو زودترخوب گفتم بهت همه این! نفس, دیدی
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  ؟؟!!میگم دارم اصلاچی من اه

 

 سرامیکهای روی کم نورخورشیدخیلی اشپزخونه ازپنجره فقط بودم کرده وروزوگم وساعت زمان

 ... بود افتاده اشپزخونه

 

 وهمر پلکی حتی اینکه ازدیروزتاامروزبدون.بودند شده خشک پلکهام حتی که بودم اینقدرخسته

 شده خشک دستم روی خون بالا، دستمواوردم انگشتهای. اینجانشستم بخورم چیزی یا بزارم

 هشنب تاسه ببینم که کردن حساب به کردم شروع دستم باانگشتان بود، هنوزتازه بودوزخمم

 ... چندروزمانده

 

 شده مسکوت مدتم انگارضمیرکوتاه اومدم نمی یادم اس امروزچندشنبه فکرمیکردم هرچی

 واروم وچشماموبستم قلبم روی دستموگذاشتم هفته، وروزهای خودم بین بحث ازاین بودخسته

  گفتم؛

 

 تو دستان بانوازش شب میشودیک چی

 

 تو وارامبخش دلنواز وباصدای

 

 ... فروبروم ارام خوابی به
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 سوم_و_چهل_قسمت#

 

 زاینا ،هم میرسوند ارزوم منوبه هم که تصمیمی یه گرفتم تصمیم یه بعدازچندروزسکوت بالاخره

 ... میشدم دنیاتموم

 هی ،من ازشرایطم ازسختی، میکردم فرار داشتم هم  هاومن ختیفرارازس یعنی کار این میدونستم

 مگرفت ای چنددقیقه گرم اب دوش ،یه اطرافیانم ی وهمه خانوم بی بی تودست بودم بازی اسباب

 عتسا... زدم لبخندغمگین یه دیدم اینه قیافموداخل وقتی کردم اصلاح ونیم صورتموبعدازدوماه.

 ...افتادم راه وبه کردم ،ماشینوروشن بیمارستان میرفتم ساعت بایداین بودومن شب هشت

 

 شمارام منوبه اومدچون می مسیرخوشم ازاین بود، بیمارستان درمسیرتکراری سنگینی ترافیک

 ... میرسوند
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 ونخ میگفت پزشکش بود، نکرده فرقی وضعیتش اتاقش، داخل ورفتم رنگوپوشیدم ابی گان

 کردم، ونگاهش نشستم کنارتختش صندلی روی داریم، قلبی فعلاخطرایست ولی نداره ریزی

 ... بود بسته چشمهاش

 

  وگفتم؛ کشیدم صورتش روی گونه دستمونوازش

 

  شیااادلگیرن ازم بیام نتونستم روز دوسه ببخشیداین بهتری؟ امروزچطوری! وفاااا بی خانومی سلام

 

 عجیب کردم، نگاهش اتاق اومدداخل پرستاری و, بازشد هوا بی دراتاق که میزدم حرف بانفس

 به...نااشنابود برام اش چهره بودم پرستاروندیده این بودم ورفته بودم اومده اینجا همه بوداین

  گفتم؛ خودم

 به خیال وبی بالاانداختم ای اینجاشانه شده منتقل دیگه شایدازبخش خوب اه

 ... کردم می حضورپرستارنفسونوازش

 

 من دبهبو زده زل ومشکوک عجیب بالاپرستارخیلی سرموگرفتم میکنه نگاهم کسی اینکه باحس

  گفتم؛ باحرص

 

 نیستماا مشهوری ادم من خانم
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 ،سرشیشه برداشت وسرنگ امپول بود اورده همراهش که زدوازسینی, لبخندی پرستارنیم

 دمکنجکاوش لحظه یک سرنگوگرفت، هوای پرکرد امپول داخل ازمحتویات ،سرنگو امپولوشکست

 وشیشه دستمودرازکردم! قرارداره؟ دارویی رد ودرکدام!؟ چیه امپول این اسم  ببینم

 پولام اسم بادیدن بودکه چیزنگذشته کرد، واردسرم سرنگو پرستار لحظه همان امپولوبرداشتم

 تارپرس سمت دویدم افتادباشتاب بدی باصدای صندلی که جوری بلندشدم صندلی ازروی سریع

 :وگفتم گرفتم و دستش

 

!! نمیشه استفاده توکماهست که کسی برای مرفین مرفین، امپول این میزنی داری اهاشتب

 ! یادندادن اینوبهتون

 

  گفت؛ پرستارخندیدو

 

 

 !! بدی شمانمیخوادیادم بلدم کارموخوب من

 

  گفتم؛ باعصبانیت بیرون بکشه سعیشومیکردتادستشوازدستم تمام 

 

 بیفت راه بامن زودباش! سرپرستت پیش بایدبریم

 

  گفت؛ پرستارعصبانی
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 میکشمش صورت، درغیراین کن ول دستامو

 

  پرسیدم؛ عصبی کلامش ازجدیت

 

  توروفرستاده؟؟ کی

 

  گفت؛ پرستارعصبی

 

 منوفرستاد که ادمی اون ازطرف دارم برات پیغام یه

  بگم؛ بهت گفت

 

 مهمه برات نفس حاضرشواگرسلامتیه سرقرارشون شنبه سه

 

  گفتم؛ وعصبی باتحکم

 

 ؟ منوتهدیدمیکنین
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 :پرستارلبخندزدوگفت

 

 برم زارب کن حالادستموول, فهمیدی متاسفانه تلنگربودکه یه امشب بزارولی اسمشومیزاری هرچی

 ... صورت درغیراین

 

 ... بیرون کشیدم سرم سرنگوازتوی ورفت کردم دستشوول وبزنه حرفش نزاشتم

 

  

 

 

 

 

  

 چهارم_و_چهل_قسمت#

 

 ردمک بیمارستانوطی طولانی راهروی حسابشوبرسم، بیرون تاحداقل بیرون رفتم ازاتاق وبلافاصله

 داخل رفت و شد سرباز انسان در لحظه همان انسانسوردیدم خانموجلوی بالاخره تا

 انسانسور، داخل دادم بازانسانسورهول درنیمه وخودموازبین شدیددویدم انسانسورباسرعت

 . ..دنبو انسانسورکسی خداروشکرداخل
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 :وگفتم ومچشوگرفتم دستموبردم ورمیرفت باموبایلش بودوداشت پایین سرش

 

  ؟!بری میزارم ؟فکرمیکنی کجامیری

 

  گفت؛ پته بودباپته جاخورده ازکارمن

 

 ... نکنی دستموول الان اگرهمین

 

  گفتم؛ که حرفشوبزنه ادامه خواست

 

  بازمنوتهدیدکردی؟

 تو نه توکنم حالی قرارمن الان نوچ نوچ نوچ

 

 یهگر بیمارستان حراست تاببرمش دستشومیکشیدم همانجورکه ایستاده اول انسانسورطبقه

 ....میکرد میکردوالتماسم

 

  زدن؛ حرف به کردم بافریادشروع شدیم، حراست وارداتاق



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 112 

 

 ؟؟ نیست لعنتی بیمارستان تواین کسی

 

  میزبلندشدوگفت؛ ازپشت اقایی

 

 ! چیه؟ مشکلتون! خبرته؟ اقاچه

 

  زدموگفتم؛ لبخندعصبی

 

 هم کسی ازاینکه هیچ نداره خبری ازعبورومرورش هیچکس که بیمارستان این قانونی بی مشکلم

 !! خبرندارین هم کسیوکنه وقصدجون پرستاراروبپوش لباس بشه واردش

 

 هک شنیدم می دندانهایم صدای میلرزیدم خودتم به ازعصبانیت دادم تکان تاسف حالت سرموبه

 ... بودنند گرفته ضرب هم روی

 

 :میزبودگفت پشت که اقایی

 

 ! مشکلتونوبگین ،بفرماییداروم هستم خسروانی سروان من
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  وگفتم؛ میزسروان سمت دادم وبعدهولش کردم پرستارالکی همون به نگاهی باعصبانیت

 

 !!منوبکشه بودین نزدیک پیش ساعت نیم همین خانم این

 

 :بودکردوگفت هنوزتنش پرستاری لباس که خانمی به سروان جناب

 

  میگن؟ اقادرست این

 

 :بالاوگفت میکردسرشوگرفت گریه

 

 دستوربود یه فقط کاروبکنم این نمیخواستم بخدامن

 

  گفتم؛ باعصبانیت

 

!!! کماافتاده حالت به دوماهه الان تخت اون روی که من منو؟زن زن چی برای دستورکی؟

 ازخدابترس
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 پنجم_و_چهل_قسمت#

 

 اعترافات همه اون چرابین اخه کنن دنیاتموم نفسوازاین میخواستن همه بود، سرازیرشده اشکهام

 خونه سمت بایدمیرفتم رفتم راه وبه شدم سوارماشینم بودش فرستاده خانم بی بی فهمیدم خانمه

 ... برداره ازسرمموزندگیم دست بایدمیگفتم خانم بی بی

 

 بی خونه خودمورسوندم بالاخره وازمسیرطولانی هاروگذشتم کوچه وحتی ها ترافیک و ها خیابون

 ش کاری روغن وقته بازشدانگارخیلی قیژی باصدای بزرگ ودراهنی دروفشاردادم زنگ خانم بی

 ... اینجاداشتم که ای خاطره همه اون تانبینم چشمهاموبستم شدم بزرگ واردحیات نکردن

 

 رسوندم بلندخودموبهش های بودتندوباقدم نشسته ایش گهواره روصندلی طلاییش باعصای

  وگفتم؛

 

   مادربزرگ بگم بهتون میکنم شرم خانم، بی بی سلام
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 :خونسردگفت خیلی خانم بی بی

 

 هستی من تونوه که میکنه شرمم منم

 

  بلندکردموگفتم؛ عصبی خنده

 

 ؟ میفرستی برام ادم منومیکنی؟ زن قصدجون

 

 :گفت وجدی خشک خانم بی بی

 

  میکنم یاقربانیشون میکنم حذف بیخودواززندگیم زودادمای خیلی من

 

 :باپوزخندگفتم

 

 بردار من وزن من ازسرزندگی دست دارم ازن خواهش یه شده، حذف ادمی ونفس قربانی من اره

 

  زدوگفت؛ ای بودقهقهه خانم بی بی نوبت حالا
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 باشی داشته نباید انتظاری مرده ادم ازیه مرده ،نفس نفس نه ادرینا تویعنی زن

 

  وگفتم؛ پایین سرموانداختم

 

 بردار دست منم زن ازمرده

 

  گفت؛ خانم بی بی

 

 داره توبسنگی ازدواج به نفس بودن زنده...کنی ازدواج تا ادبی با باید

 

 :وگفتم فشاردادم هم روی دندوناموباحرص

 

 مموتهدیدنکن

 

 چندنفرهیکلی راه وسط ولی افتادم راه به مکرد خودموکنترل ولی بزنم ای دیگه حرف خواستم

 ... راهموبستن
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 ششم_و_چهل_قسمت#

 

 ...رفتم واردشدازهوش سرم به که ای باضربه نفسویادمه قیافه وپاولگدهافقط زیردست

 

 ... بود تاریک اطرافم چشمهاموبازکردم

 

 روی حرکت بی بخورم تکان بودونمیتوانستم وپاهاموبسته دست ، بودم سردافتاده زمین روی

 ... میکشیدم ازدردشدیدتندتندنفس ولی بودم زمین

 

 بی چندنفربی ازان یکی فهمیدم زمین روی چوب تق تق ازصدای داخل دربازشدوچندنفرامدن

 ،درست رابازکردم بعدچشمهایم کمی نوربستم چشمهاموازشدت اطرافم شدن باروشن خانم

 ... بود دومردهم همراهش بودبه خانم بی بی بودم زده حدس

 

  نداشتی؟؟ انتظار جوون چیه-
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 سکوت همچنان زانداشتم، سوالهایش به دادن قصدجواب میکردم نگاه خانم بی بی به فقط

 همچنان خانم بی وبی میکردم نگاهش باحرص ،همچنان خانم بی بی وحشتناک بودوخونسردی

 هب نشاندحرفش یعنی خونسردی این میدانستم بود عادی دیگربرایم خونسردی این خونسردبود،

 ... است نداده جواب من های لجبازی یعنی باخت کیانوش بازهم ویعنی است کرسی

 

 :وگفت من امدجلوی چندقدم. سپرد دست ان رابه رنگش سرطلایی چوبی عصای خانم بی بی

 

 جفتتون برای وگرنه کنی بیرون ازسرت روهم دختره ؟وبهترفکزاون اینجامیمونی شنبه تاسه

 ! خطرناکه

 

 هچ نبود مهم دیگربرایم بدهم شکن دندان جواب تایک کردم عزمموجذب حصارسکوتموشکستم

 :زدموگفتم ،نیشختدی بود گذشته ازسرم اب اید می سرم بلایی

 

 ازشماخطرناکترهستم من ولی! شدین خطرناک خیلی

 

  زدوگفت؛ ای قهقهه خانم بی بی

 

 جو وانتقام سرگردون باشن کرده دمشوقطع که میمونی ماری یک تومثل
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  گفتم؛ باحزص

 

 !! باشین منتظرانتقام پس! هستم جو انتقام منومیدونیدکه وویژگی خصلت خوبه پس

 

 : خونسردگفت خانم بی بی

 

 جون خودتووهم جوون هم صورت درغیراین کنی ادریناازدواج با باید!! بسیاره وقت موقع تااون

 ... نفسومیگیرم

 

 سرنگ یک دردستش که نفرامدسمتم ویک خانم بی بی دست بااشاره که بزنم حرفی خواستم

  گفتم؛ بودباعصبانیت

 

  چیه؟ این

 

  داد؛ جواب خانم بی بی

 

 درازیت زبون جایزه

 

 ... رابرگشتن کردمسیرامده شزوع اروم واروم من راکردبه پشتش وبعدهم
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  وگفتم؛ مردشدم درچشم چشم

 

 کارونکن لطفااین

 

 ونرابیز دستم تقلاکردم رابالازدهرچه پیراهنم راکشیدواستین من شده بسته مردخندیدودست

 ... سوخت دستم نداشت فایده ولی بکشم

 

 

 

 

 

 

  

 هفتم_و_چهل_قسمت#

 

 .(..بکشش)تکرارمیشد توسرم نامفهومی صدای بود سنگین چشمهایم میچرخید، دنیادورسرم

 هقفس در و چاقو بار چند یکبارنه طرفش به کردم باچاقوحمله روم روبه ونفس چاقوتودستم یک

 رمزق ازخون دستهایم.شدم تاخسته کاروتکرارکردم اینقدراین بیرون وکشیدم فروکردم اش سینه
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 چشمهام وبلافاصله زمین روی دادموافتادم قواموازدست ،تمام زمین افتادروی بودچاقوازدستم

 .. ..شد بسته

 

 بودازترس افتاده چاقوخونی یک زمین روی چشمهاموبازکردم نبودامامیلرزیدم سردم میلرزیدم،

 زدم اطرافموگشت باچشم. بود خونی دستهامم حتی خون های پربودازلکه اطرافم پریدم ازجام

 ... نبود زخمی تاحتی ای جنازه هیچ ولی

 

 چشمهایم ازجلوی فیلمی همچون نفس نشسته خون به چهره لحظه بالایک دستهامواوردم

 طاقت تکرارشددیگه لحظه اون بازهم میکردم اطرافمونگاه وناباوری وتعجب عبورکردبابهت

 اشمب نفسوکشته نمیشدمن باورم. فریادزدم توانم گوشاموبااخرین روی دستموگذاشتم نیاوردم

 ازدیدن سرم امدبالای دست به مردسرنگ اون دربازشدوبازهم که نمیشداینقدرفریادزدم باورم

 فریادکشیدم بازهم اراده بی که نگذشت اینقدری لیو شدم ساکت دردستش لعنتی سرنگ اون

 ...شد بسته لرزیدوچشمهایم بدنم بازهم امدم خودم به سوخت دستم وقتی

 

 استخوانهام بودتمام نیامده سراغم به لعنتی،امروزهیچکس سرنگ اون تزریق بود شده روزوشبم

 بودم ازعرق خیس رومیخواستن لعنتی سزنگ اون سلولهام حتی بدنم اجزای ی همه دردمیکرد،،

 یرو چوبی شی تق تق صدای.بودم وناامیدشده بودم کرده والتماس بودم اینقدرفریادزده ازصبح

  گفتم؛ کردباخوشحالی امیدوارم کمی زمین

 

 ""کنید توروخداکمکم

 

 ...واردشدند همراهانش دنبالش وبه خانم بی ،دربازشدوبی بودم درخیره به
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 هشتم_و_چهل_قسمت#

 

 ؛ گفت لبخندزنان خانم بی بی

 

  میخوای؟؟ کمک میبینم! خوبه

 

  گفتم؛ باعجزوناامیدی

 

 ؟تولعنتی کاروکردی تواین

 

  گفت؛ خندیدوبعدش شیطانی  خانم بی بی

 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 123 

 !!! من نه کردی توقتل باشه یادت... اوه اوه

 

  بالاوگفتم؛ کرددستامواوردم لرزیدن به شروع تنم حرف این ازشنیدن

 

 نکردم... نکردم... نکردم قتل من

 

  گفت؛ و داد تکان سری خانم بی بی

 

  ای؟؟ اماده!!! محضرعقد فردابایدبری

 

  گفتم؛ باناراحتی

 

  نمیرم جا هیچ من

 

  چشماشوریزکردوگفت؛ اومدجلوی، چندقدم خانم بی بی

 

  میکنه؟؟ چیکار شدی ومعتادهم رسوندی قتل تودخترشوبه بفهمه بنظرتوپدرنفس
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  گفتم؛ حال اشفته فرورفت قلبم بدجوربه خانم بی بی تیرخلاص

 

 ... برسون من به لعنتیت سرنگ ازاون یدونه اول محضرولی میام من باشه،

 

  گفت؛ لبخندزنان خانم بی بی

 

  پسرخوب، افرین

 

  وبعدبلندگفت؛

 

 شهرام شهرام،

 

 :زدبوداومدجلوگفت سررنگ من چندباربه که مردی

 

 خانم بله

 

 نمخا بی بی ازحرف اطاعت به هم وشهرام گفت شهرام به چیزایی یه پچ پچ حالت بخ خانم بی بی

 ... ورفت گفت چشمی
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 نهم_و_چهل_قسمت#

 

 لاغرشده... بود خمارشده وچشمهایم استخوانی صورتم دیدزدم تواینه خودمو روز چند از بعد

 زپلها... بودوپوشیدم فرستاده برایم شهرام دست خانم بی بی که رنگی وشلوارشیری کت... بودم

... بود نشسته رنگش ای گهواره صندلی روی خانم بی ،بی پایین رفتم رنگ ای قهوه مارپیچ های

 من دفعه شدیک چی ولی ایستادم خانم بی واستواردربرابربی محکم نمیشدمن اصلاباورم

  وگفتم؛ ایستادم خانم بی بی روبروی... شدم اینقدرتخریب

 

 !! ام اماده من

 

  کردولبخندزدوگفت؛ نگاهم خانم بی بی

 

 است اماده ادریناهم الان بریم
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  پرسیدم؛ باکنجکاوی

 

  دیگع؟؟ جدیدانتقام ادریناطعمه

 

  خندیدوگفت؛ خانم بی بی

 

 ... الان نه سوالتوبعدأمیدم جواب... اره شایدهم شایدنه

 

 ایبر خانم بی بی مستقیم راه میشم دارم من یعنی!" شایدنه؟ شایداره، چی یعنی درفکرورفتم

 همان بازهم..شدم همقدم خانم بی وبابی اومدم خودم به دستم شدن باکشیده... انتقاماش

 :گفت داری خنده محضرقبلی،عاقدبالحن

 

  جایگاه ودامادبه لطفاعروس

 

 :گفت من عاقدبادیدن نشستیم، صندلی روی ادریناوکنارهم به ودادم رنگ قرمز رز گل دسته

 

  درنیاوردم؟؟ احمدی عقدخانم به قبل مگرشمارادفعه اسدی اقای
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  وگفتم؛ کردم صداموصاف کم یه

 

 ... احمدی خانم ولی عقدکردین بله

 

  مباعاقدوبعده کنان پچ پچ چندقیقه... عاقد سمت رفت خانم بی بی که حرفموبزنم ادامه خواستم

 ویاد بودم قران ایات به خیره عقد، خطبه خواندن کردبه عاقدشروع ،،.عاقد داددست پاکت یک

 ... اومدم خودم ادرینابه بله بلند باصدای... گذشت نمی چشمانم ازجلوی نفس

 

  

 

 

 

  

 پنجاه_قسمت#

 

 ساکت ماشین فضای...شدیم خودم خونه راهی گرفت خانوم بی بی که ای مسخره بعدازعقدوجشن

 ... میبردم لذت ماشین وارام ساکت ازفضای نداشتیم، زدن قصدحرف بودانگارهردومون

 

  ادرینا،پریدم؛ ازصدای
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 ! شادبزار اهنگ یه حداقل

 

 ...نزدم وحرفی کشیدم اخمهامودرهم

 تگی،خس دادم بدنم به وقوسی کش یه ماشینم فرمان رسید،پشت پایان به طولانی راه این بالاخره

 وپرخاشگرانه عصبانی میرفت، ازبین داشت موادلعنتی اثراون هم بودازطرفی کرده بدجوراذیتم

  گفتم؛

 

 ... چراپیاد رسیدیم

 

 ستممیدان وخوابیده داده تکیه صندلی پشتی ادریناسرشوبه دیدم برگشتم میپرسیدم داشتم

 مبست محکم ودرماشینوچنان شدم پیاده ازماشین بیخیال بود، زده خواب خودشوبه نیست خواب

 ...کشید سوت گوشهایم خودم که

 

 تیروتاربودباهرزحمتی چشمانم بودجلوی ازعرق خیس وبدنم زیدممیلر سالن وسط

 خواب صدای بوق بادومین... گرفتم خانم بی بی شماره وسریع تلفن سمت بودخودمورسوندم

  پیچید؛ درتلفن خانم بی الودخدمتکاربی

 

 بله*
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  گفتم؛ وپرازخش لرزان باصدای

 

 خانم بی بی هستم ه کیانووش ک من م م

 

 گفت؛ الودش خواب وصدای گیلانیش خدمتکاربالحجه

 

  شمایید؟ اقاجان ای

 

  گفتم؛ پرازلرزشم صدای باهمون

 

 !! دارم کارفوری خانم بی بی به لطفاگوشیوبدین

 

  خدمتکارگفت؛

 

 اقاجان چشم

 

 یعصبان خانوم بی بی گذشت،، قرن یک من دادبرای گوشیوجواب خانوم بی بی که فاصله دراین

  گفت؛
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  بگوچیه؟

 

  گفتم؛ بالرزش

 

 میمیرم دارم میخوام لعنتی سرنگ ازاون من

 

  ترگفت؛ عصبی خانم بی بی

 

  ؟!ام ساقی من مگه!! کنم بمیرچیکارت خوب

 

  میزدگفتم؛ موج توصدام که باالتماسی

 

 !! نیست اصلاخوب حالم برسون من به میکنم خواهش

 

  گفت؛ جدی خانم بی بی

 

  ،همین پیداکن حل راه  خودت مشکلتم برای! نزن اینجازنگ دیگه
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 ... پیچید درگوشی بوق درپی پی وبعدصدای

 

 

 

................................................................. 

 یک میکردم نگاه که هرطرف به دهم راتکان عضلاتم نمیتوانستم ولی... کردم باز را چشمهایم

 ... بود دستگاه

 

 

 

 

 

 ...کنید مارامعرفی کانال دوستانتان لطفابه

 

 

  

 یکم_و_پنجاه_قسمت#
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 بدم ونتک نمیتونستم بودکه چندکیلویی سنگ وجودم انگارتمام... چشمهاموبستم حال بی بازهم

... 

................................................................ 

 خودم به سالن های سرامیک روی نمیدادبخوابم دردشدیداجازه استخوان...بود روشن هوانیمه

 به ادریناازچندفرسخی صدای میکردم وتجربه مردن داشتم واقعی معنای به... بودم شده مچاله

 ... میرسید گوشم

 

  بخوابیم؟؟ چرانمیای+

 

  بودوگفتم؛ شده قاطی باهم وخماربودنم وعصبانیت حرص

 

 !!شماست برای کردم تعیین که لطفاتواتاقی فقط... تو بخواب برو بخوابم نمیخوام

 

 درمشامم بدعرقم بوی... بودم ازعرق خیس بلندشدم زمین بودازروی باهرسختی ادرینارفت 

 وان داخل ونشستم کردم گرم وانوپرازاب رساندم حمام به خودمو... بزنم شدعق پیچیدوباعث

 کم یه تابالاخره ساعتهاگذشت...نمیکرد درداموکم نمیکرد، بدنموخوب لرزش هم اب داغی...

 ... پوشیدم پوشمو، بعدتن کمی بیرون اومدم شدازوان کم ولرزشم درداستخوانهام

 

 ... زدم جون لبخندبی ویک کردم نگاه تخت به...میخواست ارام خواب یک دلم
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 بودوچشمهایم افتاده هم روی پلکهایم نبودفقط وعمقی سنگین خوابم بودم، خوابیده سینه به

 ... بیداربود همچنان مغزم بودولی خواب

 

 اومد می ظرفی درون ای شیشه شی خوردن لق فقط دنبالش وبه درراشنیدم بازشدن صدای

 کنارتخت پاتختی برروی ظرف صداتافرودامدن بود، بشقاب یک درون اب لیوان انگاریک

  د؛ادرینابلندش ظریف صدای دنبالش شدوبه بالاوپایین صورتم روی کسی گرم بودوبعددستهای

 

 !! میکنی چرااینقدرخودتواذیت من بشم فدات اخه+

  ادرینابازگفت؛ بودم شنونده وفقط نزدم حرفی

 

 زوری من مثل توهم ،میدونم کنیم فرار ازهم  همیشه نمیشه کنیم زندگی عمر یک مابایدباهم+

 !!! باشیم خوب لطفابیاباهم ولی شدی داستان این وارد

 

 ... نیستم خوب باهیچکس دیگه من گفتم تودلم

 

  گفت؛ ادرینابازدیدجوابشونمیدم

 

 اهمب سوپرایزاوردم  برات چشمهاتوبازکن... میکنی خوابیدن چراتظاهربه بیداری میدونم وقتی+

 ... باش الان نبودی که دیشب... شادباشیم
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 وبازچشمهاموبستم شدم متعجب دیدم خودم جلوی که ازچیزی ولی باتنفرچشمهاموبازکردم

 ... بود نشسته کنارمن تخت روی انابی حریر خواب لباس ادرینابایک

 

  گفت؛ بودخندیده ادرینامعلوم ازصدای

 

 !!!کیانوش زنتم من ندیدی که نامحرم چشمهاتوبازکن کردی اینطوری چرا

 

. 

 

 

 

 

 دوم_و_پنجاه_قسمت#

 

  گفتم؛ زیرلب عصبی... امد فرودمی توسرم پتک اخرمثله کلمه

 

 ... نفربودهمین یک فقط من زن
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  گفت؛ ادریناباناراحتی

 

 ... خواهدداشت ونه وجودداشته نه جزمن زنی هیچ... زنتم من کیانوش

 

  وگفتم؛ چشمهاموزیزکردم کم ویه نیشخندزدم ونشستم چشمهاموبازکردم

 

  منی ای شناسنامه زن توفقط

 

 : وگفتم کردم لباساش به ای وبعداشاره

 

 ... ببینمت اینطوری میخوادن دلم لباسانپوشم ازاین اینجایی که هم تاوقتی

 

  گفت؛ ادریناعصبانی

 

  ؟!!بودن عاص خیلی خانم نفس اون انگار میزنه حرف باباهمچین خوب

 

  گفتم؛ باتعجب
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 ... منه زندگیه زن نفس...داره نفس به ربطی چه

 

 ودولیوان مشروب شیشه یک! سمت شدهمان کشیده نگاهم ناخوداگاه پاتختی شدروی ادریناخم

  گفتم؛ باغطیظ ویخ

 

  چرااینارواوردیاینجا؟؟؟

 

 بودگفت؛ دولیوان پرکردن درحال که ادریناهمچنان

 

 ... باشیم خوش باهم دورازهرچیزی امروزبه میخواد دلم چون

 

 روند بالاکمی سرکشیدم و بردم لبم نزدیک داشتم ارامش یک به نیازشدیدی لیوانموبرداشتم،

 یوانل نمیشم هوایی یاپیک لیوان بایک میدانستم ارزید، می وارامشش بعدش به ولی سوخت گلوم

 اش همه..تارشد... رفتن گیج کردبه شروع سرم دفعه یک ولی پاتختی روی خالیموگذاشتم

 شدم وخم ام معده روی دستموگذاشتم میسوخت عجیب ام معده... داشتم تهوع حالت احساس

 ...دستم روی

 

 لباس تصویرادریناواون میکشیدبیرون بودوحرارت شده داغ درونم ولی بودم شده بهتر کم یه

 انگیزه ووسوسه سرخ بالاوبالبهای سرمواوردم میشد تکرار هرلحظه چشمهام جلوی انابی خواب
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... کرد بدجورداغم وخماراش رنگی بالاتروچشمهای اوردم نگاهموکمی... روشدم ادریناروبع

 مدردکشید ونه سوختم اینبارنه ریخت دردهانم اصراری هیچ بدون دوم ولیوان ادرینادستموگرفت

 ... کرد ام لبهادیوونه وسوسه....داغترشدم بلکه

 

 

  

 

 

 

  

 سوم_و_پنجاه_قسمت#

 

 وروی سالن به خودمورسوندم تلوتلوخوران بیرون اومدم وازاتاق ادریناگرفتم نگاهموازلبهای

 ش ممنوع ازاولش که بود قرمز خط من ادرینابرای زیرحرفم بزنم نمیخواست دلم... نشستم کاناپه

 .. چشمهاموبستم کشیدم دراز کاناپه روی حال بااین ولی میرفت گیج سرم خودم، برای کردم

................................................................. 

 ... احمدی خانم بشه باز پات بروتاعضلات راه تردمیل روی اروم اروم عزیزم+

 اینتو میکردم نگاه وفقط نمیزدم حرف برگشتم، دوباره زندگی به من کهبود روزی امروزهفتمین

 یا چنددقیقه یه میتونستم تازه ورزش بودباکلی شده خشک عضلاتم درکمابودم من که چندماه

 ... بایستم
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 ! بری؟ تندراه کم یه میتونی ببینم میخوان زیادکنم، کمی تردمیلومیخوام خانومی+

 

 ... لبخندبزنم یه حتی بازنمیشدکه ودهانم لب عضلات

 

 ...بگردم دورت مادرالهی+

 

 ... امد نمی یادم فکرمیکردم هرچی... اصلانمیشناختمش من... خانوم این بازهم

 

  وگفت؛ اومدطرفم لب ،پرستارلبخندبه پرستارکردم به نگاه بودکلافه شده خسته

 

 ... میبینمت فردا انشالله امروزبسه واسه عزیزم خوب+

 

 ... نشستم ویلچرم وروی پایین اومدم تردمیل پرستارازروی باکمک
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 چهارم_و_پنجاه_قسمت#

 

... خماربودنم بوددردهای شده شروع بازهم... چشمهاموبازکردم هام بادرداستخوان

 هم روی وگاهی, فشارمیدادم هم هاموروی ازدرددندان... بازوهام روی گذاشتم دستهاموضربدری

  ندفریادزدم؛بل...میساییدم

 

 ... کنه کمک من به بکی

 

 مامت بانفرت شدم رو روبه خانم بی بی بالاوبانگاه کردسرمواوردم توجهموجلب زنی خندیدن صدای

 :گفتم

 

  اوردی بلاهاروتوسرم این ی ،همه روزگارمن داره ختدیدن

 

  کردوگفت؛ اخم کم یه خانم بی بی

 

 !! گذاشته توکم سمیرادرتربیت ؟!امدبگویی خوش مهمانت وبع کنی سلام چرابلدنیستی

 

  گفت؛ وجدی محکم خانم بی بی بلندشدم، کاناپه ازروی دردهام وباتمام لبخندزدم یک
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 دارم کارت... کجامیری بشین

 

 خانم بی کارامدندوازبی چندخدمت کردم نگاهش وخیره نشستم سرجایم اش کلامه ازتحکم

 خانم بی بی دهان ودردمندبه ساکت ساعت حدودنیم داشتم تهوع حالت... ورفتن کردن پذیرایی

  گفتم؛ حوصله بی اخرهم تاکارشوبگه بودم خیره

 

 ... نیست خوب کارتوبگوولطفااصلاحالم

 

 ... مطلب سراصل کردورفت ای سرفه تک خانم بی بی

 

  میری؟؟ بیمارستان+

 

  گفتم؛ باخنده

 

 بالاسرمریضام...میرم حالم بااین بله

 

  حرفشوگفت؛ ادامه و زد پوزخندی خانم بی بی
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 !! برین ایران از وادرینا تو کیانوش

  

  وتنفرگفتم؛ باتعجب

 

 ... میکنم زندگی همینجاهم نیستم دیگه جدیدمن اگرنقشه ؟؟؟!جدیدتونه نقشه

 

  میکردگفت؛ لبش رانزدیک شربت لیوان همانطورکه خانم بی بی

 

  باشی؟؟ اگرقاتل تاحتی

 

 ...کنند حساب چرااصرارداشتندمنوقاتل ولی بودم نکرده قتلی لرزیدمن دلم ته

 

  میزوگفت؛ روی وگذاشت کشیدبیرون ازکیفش هواپیماوپاسپورت دوتابلیط خانم بی بی

 

 اینجاقصاص دیربری... سراغت دیریازودمیان کرده وشکایت میگرده نفس قاتل دنبال پدرنفس

 بیمارستان وانتقالیتوبه زدم حرف بیمارستان رییس مرتضوی بااقای خودم من درضمن... میشی

 ... بده زنتونجات خودتووهم هم پس باشی توقربانی نمیخوام من... کردم اوکی نیویورک

 

 ...میکردم نگاه خانم بی بی به فقط بابهت
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 پنجم_و_پنجاه_قسمت#

 

 هخان زنگ صدای...بمانم میترسیدم هم ایدازطرفی می سرم به بلایی بازیک اگرنروم میدانستم

 هترسید احمدی اقای قیافه بادیدن ولی تصویری ایفون سمت ورفتم بلندشدم کاناپه امدازروی

  فریادزدم؛

 

 ... دروبازکنه نداره حق هیچکس

 

 تنش پیراهن همان بودوهنوزهم نشسته تخت ادریناروی اتاقم سمت رفتم وبعدبدوبدوازپله

  وگفتم؛ کردم ادرینانگاه ،به میلرزیدم صدایم بودازترس

 

 ... چمدانتوببند زودباش

 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 143 

  پریدوگفت؛ ادریناازجاش

 

 ؟؟؟/بریم کجامیخوایم

 

  وگفتم؛ کردم باتنفرنگاهش

 

 ... باش لطفاسریع یجاقراربریم

 

 اریخوت ساعت بع ونگاه میزرابرداشتم روی های وبلیط پایین بازاومدم افتادم چیزی یاده وبعدتازه

 .. .مقصداصلیمون وازاونجابایدمیرفتیم ترکیه برای چهاربامدادپروازداشتیم ساعت... پروازکردم

 

 خماربودباصدای بودوچشمهایم شده شکسته چقدرصورتم کردم مرتب اینه کرواتموجلوی

 ماشین داخل رفتم ومستقیم بیرون اومدم ازاتاق کاروخودم خدمت دست ادریناچمدانهاروسپردم

 ادهفرست فرودگاه مابه رفتن شخصیشوبرای راننده خانم بی بی صبح سه ساعت... خانم بی بی

 .... بود

 

 دادم چمدانهاتحویل کردن پروازمارواعلائم شماره ترمینال داخل مابه شدن وارد با همزمان

 الوخی سوارهواپیماشدیم بالاخره تا کشید طول چقدر نمیدونم... دادم راتحویل ها بلیط وبعدازان

 .... بود  شده کم ازترسهام کم یه الورودنبودم ممنوع شدحداقل راحت من
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 شدم واردبازی ازاول من ولی ازرفتنم بودم شدناراحت خارج ایران ازخاک مقصدترکیه هواپیمابه

 اخرین واسه روکه وشعری صندلی به دادم وسرموتکیه چشمهاموبستم ته ونه سرداشت نه که

 ...کردم زمزمه نوشتموزیرلب نفس دفترجلدچرم بارداخل

 وفا بی دنیای ازاین بگویم چه

 جفاشدتاوفا بیشتردرحقم

 

 شهرگرفته ادمهای ازاین دلم

  این های ادم وفایی بی بگویم چه

 شهررافراگرفته

 

  

 

 اول_فصل_پایان#
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 ششم_و_پنجاه_قسمت#

 

 ادمی چیز هیچ ازقبل ولی وبایستم, بزنم حرف میتونستم کمی.بود شده شروع هام گفتاردرمانی

 ... بهتراست وحالم میگذرانم بیمارستان روزهارودرهتل این... نیست

 

 چیزی ولی چشهاموبستم لحظه یک ولی... رابراندازکردم ازسرتاپاهایم ایستادم قدی اینه جلوی

 بودم اینه به خیره وفقط چشمهاموبازکردم ترسیده اسمان وحشتناک ازصدای بودکه نگذشته

  گفتم؛ وزیرلب

 

 ... هستم نفس من من

 

 دراتاق... نشستم تخت روی میریختم واشک بودم خوشحال بودم اورده خودمویادم اسم ازاینکه

 جلوی فیلم مثل ام گذشته اقاوخانم خسته قیافه واردشدندبادیدن واقایی خانوم دنبالش بازشدوبه

 لرزانگفتم؛ وباصدای مادروپدرم جلوی ورفتم پریدم تخت ازروی... شد زنده چشمانم

 

 .... درپدروما

 

 ....کردنند وبغلم ریختن اشک هردوشون
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 شعردوست وزیرلبم ورزش برای خونه پارک سمت افتادم راه شادوسرحال هرروزصبح مثل

 ...خودمومیخوندم داشتنی

 

 

 

 

 

  

 هفتم_و_پنجاه_قسمت#

 

 ... شرکت بایدمیرفتم زودحاضرشدم وخیلی برگشتم صبحگاهی ورزش از

 

 

 راه وبه ضبطموزیادکردم صدای بردم دست نشستم رنگم البالویی و ام بی ماشین رل پشت

 ... افتادم

 

 باتوبهشت شده جا همه باورکن*

 ... نوشت نمیشه رو چیزایی یه

 مثل چیزایی ،یه بهش برسی روزی تایه*
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 ... عشق همین

 .... منی واسه میدونی توکه منی وهواس هوش روزاهمه این

 ... برام ای تویجوریگدیگه نخوام نمیشه تورودیگه هام، خاطره توهمه تویی

 

 ... کلمه بایه حتی دلومیبره این که اونی... عاشقم که اونی برگرده کاشکی

 ... همیم منوتوعاشق... ازقلبم گوشه تویه... اینجاست تو جای

 ... همه اینوبه چرانگم

 

 کم یه قرمزایستادم چراغ اولین پشت... بودم گرفته ضرب بادستم فرمون روی بااهنگ همچنان

 بزرگموازروی افتادی وعینک پایین ماشینمودادم اتومات بودشیشه بسته ماشینم داخل هوای

 ...گذاشتم سرم بالای به چشمهایم

 

 حال خب وای برسه شرکت دیربه که مدیرفروش کشیدم وپوفی انداختم مچیم ساعت به نگاه کلافه

 ... کردم بلندوبالایی ایش  شرکت اعضای

 

 دختر یک به افتاد چشمم میگذشتم که ازچهارراه افتادم راه وبه یافت پایان قرمز چراغ بالاخره

 مامورراهنمایی چندتا و نفر چند ودورش  بود افتاده وپرازخون داغ اسفالت وسط که جوون

 اه... مبود کرده تصادف که قبل سال شش پروازکردبه فکرم ناخوداگاه... بودنند ایستاده ورانندگی

 نمیادازدوران زیادیادم چیزی... هست من بروی لعنتی تصادف اثاراون بلندشدهنوزم ازنهادم

 ... همین وپدرومادرم ازکودکیام فقط سالگیم تابیست هجده
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 دمرسی شرکت جلوی به بودم اش وابسته همه این بودکه اهنگی بهترین... شد ازسرپلی بازاهنگ

 ....پارکینگ داخل برم بتونم ومن الاب اقااهروموبده تاعلی اشنازدم چندتابوق

 

 پروندها کناریم صندلی ازروی شدم خم شدم وپیاده کردم پارک همیشگیم ماشبنموجای

 وبه کشتم گوش پایین و سکوت بلندکفشم های پاشنه تق باتق.... وکیفموبرداشتم

 دزدملبخن کردم فکری بودیه ششم طبقه... دورانداختم سان نمایشگاه به نگاه یه اسانسوررسیدم

 هب ولی رفت نمیشه دار پاشنه کفش زیادبودوبااین پله سوم تاطبقه درسته پله سمت ورفتم

 ....ارزید می امتحانش

 

 . 

 

 

 

 

  

 هشتم_و_پنجاه_قسمت#

 

 گوشیم صدای که برگرده سرجاش تانفسم ایستادم گرفت نفسم کمی سوم پله روی بالا رفتم ازپله

 ... بلندشد ازکیفم
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 زدتااخرگفت اینقدرحرف پدرم دادم وجواب وگوشیموبوداشتم کیفم سمت بردم دست هراسون

 راهم زهرابه بهشت میرن که دادند خبر بودوپدرومادرم کرده فوت نامادریش کجاست مشکل

 ... دادم ادامه

 

 به ازفلشم چندفایل واردکردن به کردم تندوتندشروع نشستم کارم میز پشت

 روندهپ میزودنباله روی... نبود تکمیل هنوزکارم ومن داشتیم جلسه دیگه کامپیوترتاچندساعت

  د؛پیچی درگوشب منشی وصدای تلفنوبرداشتم گوشی نبودکلافه ولی گشتم مالی حسابهای

  احمدی؟ خانم بله+

 

  گفتم؛ باعصبانیت

 

  کجاست؟ مالی پرونده داستانی خانم

 

  گفت؛ کردویکدفعه مکث کمی داستانی خانم

 

 است سماواتی اقای دست خانم

 

 گفتم؛ باغیظ
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 ... اینجا بیا بگیر تماس سماواتی بااقای

 

 ....کرد وقطع گفت چشمی منشی

 

 وگغتم؛ اومدم خودم دربه تقه باصدای که بود نگذشته ساعتی

 

 بفرمایید

 

 درچهارچوب وشلواری وکت واتوکشیده مرتب همیشه مثل سماواتی دربازشدواقای

 .... بشینه صندلی, روی که دادم اشاره بادست...درظاهرشد

 

  گفتم؛ باعصبانیت نزنم منطق جایابی نابه حرف میکردم سعی

 

 ... میزباشه روی من قبل میزبرمیدارین ازروی پرونده گفتم

 

 زدوگفت؛, لبخندی سماواتی اقای
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 ... بردم رواومدم پرونده همین برای بودم نکرده حسابهاروواردنت من

 

 ;گفتم باتعجب

  رو؟ همه واردکردین

 

  گفت؛ بود نشسته همانطورکه سماواتی اقای

 

 ...براتون میارم بله

 

 

 

 

 

  

 نهم_و_پنجاه_قسمت#

 

 ودمب پرونده برسی بودودرحاله پایین سرم... برگشت باپرونده سماواتی اقای نکشیده دقیقه به

 جعبه یک همراه رزقرمزبه گل شاخه یک دفعه یک که میکردم مالیونگاه حساب تاریخ داشتم...

  بالاوگفتم؛ کردسرموگرفتم توجهموجلب رنگ زرشکی مخملی
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  سماواتی؟؟ اقای ایناچیه

 

  وگفت؛ پایین سرشوانداخت زده خجالت سماواتی اقای

 

 ... نمیشه ولی شمابزنم دلموبه حرف میخوام وقته خیلی

 

 :گفتم وگنگ گیج باحالت

 

  حرفی؟ چه

 

  گفت؛

 

 شب شنبه بدین اگراجازه میخواستم و اومده ازشماخوشم من بسیارموقرهستین شماخانوم

 ... شما خونه بیاریم تشریف باپدرومادرم

 

 جواب  بهش نایستادمن شدتاحتی خارج من زده بهت نگاه برابر در وزد،  حرف این سماواتی اقای

 ادمی فکرکردم هرچی ولی بگیرم سماواتی اقای تاشماره زدم چنگ تلفن گوشی به عصبی... بدم

 ازروی... کرد جلسه اعلام منشی دادم گوشیوجواب پریدم مترازجام سه  تلفن بازنگ... اومد نمی



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 153 

 رییس اتاق داخل جلسه... بیرون اومدم وازاتاقم هاموبرداشتم پرونده بلندشدم صندلیم

 . رسیدم رییس اتاق وبه گذشتم سماواتی اقای دراتاق ازجلوی برگزارمیشد

 

 شرکت عوامل ی باهمه داخل رفتم دراتاقوبازکردم بفرماییدرییس وباصدای درزدم به چندتقه

 ... کردم واحوالپرسی سلام

 

 پرونده... ونشستم پیداکردم خالی صندلی یه تابالاخره کردم جاروبررسی همه باچشم

 ... شدم رو روبه سماواتی اقای خیره بانگاه سرموبلندکردم همینکه میز، روی هاروگذاشتم

 

 

 وسط گذشتم سماواتی اقای اتاق ازجلوی بازهم کردم حرکت اتاقم سمت به جلسه بعدازاتمام

 ولی بدم ادامه راهم به کردخواستم توجهموجلب سماواتی اقای صدای که بودم رفتن راهرودرحاله

 هب روندیدم سماواتی اقای ولی برگشتم همین برای حرفمومیزدم بهتربودمن ایستادم لحظه یک

 .... رفتم سماواتی ی اقا  اتاق سمت

 

 دوتادستشوگذاشته سماواتی ،اقای شدم وارداتاق بگیرم جوابی اینکه وبدون درزدم به چندتقه

 همین برای العملشوببینم عکس بودنخواستم گرفته دستهایش سرشودرمیان میزو بودروی

  دروگفتم؛ سمت برگشتم

 

 مقدمه هب عادت من سماواتی اقای بایستیدجوابتونوبگیرین، خواستگاری جایی یه میرین شماوقتی

 یک فقط من ،شمابرای شمارومیدم جواب کلمه یک همین برای ندارم وپرحرفی چینی
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 تشرک نمیخوادازفرداکل وشمابمانددلم من بین امروزهم قضیه وبس همین ومحترم همکارهستین

 .... بیاره اخربراتون ساعت منشیم وهدیتونومیدم ،،گل بدن منوباشمارونشون

 

 کاری وقت پایان چهاربودیعنی ساعت... شدم خارج سماواتی اقای وازاتاق حرفاموزدم

 ... منشیم دست ودادم گذاشتم پاکتی رودرون وجعبه گل کیفموبرداشتم

 

 ... بود کرده درگیرم خیلی امروز اتفاقات.... افتادم راه به خونه سمت وبه شدم خارج ازشرکت

 

 

 

 

  

 شصتم_قسمت#

 

 بودم خسته خیلی دادم بدنم به وقوسی کش یه پارکینگ وسط...بردم پارکینگ داخل ماشینموبع

 ....شهر شلوغ ترافیکهاوخیابانهای بااین

 

 به... چاییم بخارهای به بودم ،خیره نشستم صندلی وروی ریختم خودم برای چایی لیوان یک

 شدم، عصبانی کم یه سماواتی اقای ناراحت قیافه ازیاداوری فکرمیکردم سماواتی امروزواقای

 ... بله بگم سریع من که زوریه انگارازدواج
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 درتوجهموجلب شدن بازوبسته صدای حین درهمین کردم نزدیک لبم وبه لیوانموبرداشتم

  بلندگفتم؛ وصدای وباخنده بیرون رفتم وازاشپزخونه پریدم صندلی کردبالبخندازروی

 

 'من ی برخانواده سلام

 

  گفت؛ کنان وخنده ذاشتگ چوبی جاکفشی راداخل کفشهایش پدرم

 

 'دختر برتوای سلام

 

  دماغشوبالامیکشیدگفت؛ وفین فین که وقرمزدوحالی متورم باچشمهای مادرم

 

 سلام

 

  طنزگفتم؛ وکمی باناراحتی

 

 کردی؟؟ اینقدرگریه که بودم مرده من وامادرمگه
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  گفت؛ برافروخته مادرم

 

 زبونتوگازبگیر خدانکنه

 

  گفت؛ کنارگوشم واروم اومدسمتم پدرم

 

 ... نزاردخترم سرش سربه نیست خوب زیاد حالش مامانت

 

  گفتم؛ کن گوش وحرف لبخندزدم

 

 باباجون چشم

 

  گفت؛ لبخندزنان پدرم

 

  داریم؟ چایی! دختربابا خوب خیلی
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 اشتم،گذ سینی داخل ودوتااستکان سینیوبرداشتم اشپزخونه سمت ورفتم دادم مثبت باسرجواب

 به یبودسین کرده کنجکاوم کم یه پدرومادرم پچ پچ صدای بیرون رفتم وازاشپزخونه ریختم چایی

 درگپ به میکرد گریه همانطورکه مادرم میگن چی تاببینم ایستادم دیواراشپزخانه پشت دست

  میگفت؛

 

  بهش؟؟ گفتی

 

  گفت؛ وخونسردی باارامش پدرم

 

 ینا بچه این بزن لطفاصورتتواب صبرکن کم یه بهش ،میگم نکن اینقدرخودتواذیت جان عفت

 ! بترسه نبینتت قیافه

 

 بودسینیوروی نشسته پدرم که ای کاناپه سمت ورفتم بیرون دیواراومدم سراومدازپشت طاقتم

 ... نشستم نفره تک کاناپه روی پدرم روی وروبه میزگذاشتم
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 یکم_و_شصت_قسمت#

 

 وبه انداختم لبم لبخندروی یک... پیوست وپدرم من جمع قرمزبه کرده پف باچشمهای مادرم

 وابروچیزی چشم اشاره باحالت پدرم به نشدواروم من نگاه متوجه. مادرم کردم، نگاه خیره مادرم

  وگفتم؛ کردم سرفه تک یک باکنجکاوی... گفت

 

  مامان؟؟ خونه تواین شدم غریبه تاحالامن ازکی

 

  گفت؛ و کرد نگاهم باتعجب مادرم

 

  شده؟ چی مگه دخترم حرفیه چه این

 

 :وگفتم بلندشدم کاناپه ازروی باناراحتی

 

 ... میزارم تنهاتون من مامان کن فراموشش

 

  نشستم؛ سرجام پدرم تحکم باصدای ولی
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 ! نفس بشین

 

  گفت؛ مادرم به باعصبانیت پدرم

 

 ، زن دیگه کن بس

 

  گفت؛ وشکاک وبعددستپاچه

 

 ... نفس بدونی چیزهایی یه توبایدراجبه

 

 کی پدرم شکاک وصدای مادرم ترسیده های نگاه این پشت تندزدن کردبه شروع قلبم ناخوداگاه

 ... زدن حرف کردبه شروع گفت زیرلبش که ارومی الله بسم بایک پدرم...ناگواربود خبری

 

 وباخودم ای گوشه یک رسیدبایدمیرفتم پابان به من سخت شب بودبالاخره صبح پنج ساعت

 بااون شدم شمال وراهی بستم کوچک چمدانی برگردونه ارامشموبهم که خلوتی میکردم، خلوت

 دست رهاکردم هم چیکار بیدار از خودمو زدم ایمیل زمانی اقای برای سرصبح که ای استفانامه

 .... کردم بازخوانی نوشتم پدرومادرم برای که ای نامخ ودرذهنم ظبطموزیادکردم صدای بردم

 

 برپدرومادرعزیزم سلام
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 بگذریم... خانمه بی بی شایدمقصراصلی... تقصیرشمانیست اتفاقات ازاین هیچکدام

 باخودم دنیاوهروقت ازاین ای گوشه یه میرم نباشین نگرانم دارم، تنهایی نیازبه کم یه من

 .... برمیگردم اوردم دست وارامشموبه کناراومدم

 

 ... نفس برم قربونتون

 

 من برای ازوجودهمسری پدرم که دیشب... پدرومادرمونبینم شرمنده بودتانگاههای بهونه رفتن

 ... گفت نمیشدبهش دیگری چیزی جزنامردی که میگفت

 

 امامزاده داخل ورفتم برداشتم صورتیموازچمدانم چادرگل شدم، متوقف هاشم امامزاده

 ...بود کرده روحموتازه خیلی زیارت کردم، وزیارت نمازموخواندم

 

 .... بیارم یاد به چیو همه میتونستم کاش
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 دوم_و_شصت_قسمت#

 

 پریدم وچشماموبستم،ازخواب مبل روی انداختم خودمو خونه تارسیدم ازخستگی

  ام سینه روی ودستموگذاشتم

 ... وحشتناکی خواب یاخداچه

 

 ،کورمال رمالوکو بلندشدم مبل ازروی بود، کرده جارواحاطه همه تاریکی کردم نگاه اطرافم به

 ... مبرد پی شرایطم به جاتازه همه شدن وروشن کلیدبرق ،بافشاردادن کلیدبرق به خودمورسوندم

 

 کردم نگاه دیوار روی ساعت به... بود رهاشده سالن وسط بودم کرده که ومقدارخریدی چمدانم

 وبیخیال غرزدم  باکلافگی بودن مانده ثابت دقیقه دووپنج روی همچنان ساعت های عقربه ولی

 ... وسایلم کردن جا جابه سراغ رفتم ازساعت

 

 زمین خریدهاموازروی بود، کرده شروع جازبلندوخشن های اهنگ مثل قاروقورشکمم صدای

 رقب وبه برقی کتری... وخوردم نیمروکردم خودم برلی مرغ دوتاتخم... اشپزخونه ورفتم برداشتم

 جامرتب همه داشتم وقت کتری امدن تاجوش ولی کنم درست چایی خودم تابرای زدم

 قطکندف نظافت رو اینجا بیاید تا دهد می شخصی به پولی هرماه پدرم میدونستم وتمیزبودچون

 ... بود زمین روی من وسایل
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 یبالاسردردعجیب طبقه به میشد وصل که سومی ی پله روی اتاقم سمت ورفتم رابرداشتم چمدانم

 ... بهترشد سردردم تابالاخره ایستادم پله روی کم کردم،یه

 

 به رسوندم خودموباسرعت بودازاتاق کرده چایی بدجورهوس دلم... کردم جا جابه چمدانم وسایل

 ... لیوان داخل وانداختم برداشتم عطری ای کیسه وچای جاکردم ،خریدهاروجابه اشپزخونه

 

 رفتهگ خانم بی اخرازبی پدرلحظات که شدم پیچ روزنامه بسته اون یاده لحظه یک فکرفرورفتم به

 اتاقم سمت زیاددویدم وبازباسرعت میزبلندشدم ازپشت برسونه من دست به تا بود

 ... پایین اوردم وباخودم کردم پیدا رو شده پیچ روزنامه وبسته وبازکردم وکیفموازکمدبرداشتم

 

 بررسی وبادقت داشتم برابر کردی دفتر ها روزنامه ان وازمیان روبازکردم دوربسته های روزنامه

 .... بود باجلدسبزرنگ دفترمعمولی یک فقط نداشت یاچیزعجیبی علامت هیچ کردم اش

 

 ... است هاوساعتهامیشدفهمیددفترخاطره تاریخ ان ازتمام زدم وتندتندورق دفتروبازکردم
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 سوم_و_شصت_قسمت#

 

 ....بود نفوذکرده داخل به اتاقم پنجره ضخیم های پرده نورخورشیدازلای...چشمهاموبازکردم

 

 ینزم روی چیزی افتادن باصدای لحظه یک بلندشدولی تخت وازروی کوبیدم ام سینه دستاموبه

 روی...ودفتروبرداشتم شدم زمین،خم بودروی افتاده خانم بی دفترجلدسبزبی...کرد توجهموجلب

 بامهری درپاکت وپاکتوبرداشتم شدم بودکنجکاوخم افتاده هم سفیدطلایی پاکت یک زمین

 ...قدیمیست پاکت این که دریافتم پاکت دادن نم وبوی بوداززردی شده قرمزبسته

 

 به بودم وخیره میدادم راست سمت به دهانم چپ پنیرموازسمت نون لقمه متفکارانه

 بااین درونم هم عجیبی حس یه ولی پاکتوبازکنم میدادتااون قلقلکم بخارچاییم،حسی

 ...بود کاربسیارمخالف

 

 میزبود،،،اینقدربین روی من جلوی هم نامه وپاکت بودم نشسته کاناپه روی دست به قیچی

 ،داخلبازکردم درپاکتوباقیچی لحظه ودریک پاکتوبرداشتم تابالاخره جنگیدم ونکردن بازکردن

 قدیمی نامه انقدراین بودولی نوشته چندخط...کردم وبازش کاغذبود،کاغذوبرداشتم یک پاکت

 ...خواندن به کردم بودشروع باهرسختی...بودن شده پاک جاهاوکلمات بعضی بودکه

 

 برتومردمن سلام
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 مراباه ناب حس تااین درکنارمن تونیستی وافسوس باردارهستم ماهه شش مینویسم که اکنون

 .کنیم تقسیم

 ...کنم راسقط بچه تامن خواست ازمن پولی امروزامداینجاودرازایی خانم بی بی

 

 اسم اخرنامه بودفقط شده پاک ازجملاتش خیلی نبودچون خواندن قابل نامه بقیه

 ...برسونه بابابزرگم به رامیخواسته نامه این بودند،انگارشخصی پدربزرگمونوشته

 

 دفترخاطراتوازاول...کند کمکم میتوانست دفترخاطرات بودان هرچه...روبستم نامه باکنجکاوی

 ....خواندن به کردم وشروع بازکردم

 

. 

 

 

 

  

 چهارم_و_شصت_قسمت#

 

  مارس وسوم بیست
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 شنیدم خانوادگیمان پزشک الدین دکترحسام امروزاززبان من...است من روزبرای امروززیباترین

 ....کلیست خودش مادرمیشوم که میدانم که همین ولی....دیر کم یه فقط مادرشوم میتوانم من که

 

 

 میرفتم وپیش میخواندم همینطوری باردارنشه قراربوده خانم بی بی مگه...خواندم باتعجب

 ...داشته بلندی بودروح معلوم بودکه نوشته زنی ازخوشحالی فقط اکثرخاطرها

 

 اوریل وهشتم بیست

 

  خوشایندترین...مادرشدم من

 یا عزیزبانودرشهرجعبه گفته به...سرمیگذارم راپشت بارداری هشتم ماه اکنون...دنیاست حس

 هچ دخترباشی توچه...شهربروم به میترسم من...چیست میشودفهمیدبچه باان که امده ازفرنگ

 ...منتظرشماست خانم دنیابیامامان زودتربه...عزیزهستی من پسربرای

 

 دسامبر سوم

 

 ...نگرفتم دست به قلم چندماه این

 هک باغبون دخترک ازان ازپدرت ازتو بیزارم...میگذرانم نبودنت وتوهم شدیددرشوک ازافسردگی

 مانده دوهفته درست...شد ارزوهایم جزوه برایم مادرشدن...دادم توروازدست زندگیم به باامدنش

 ...توراداشتم الان لعنتی باغبون ان خانه روزنمیرفتم اگران من به لعنت...بودتاامدنت
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 بی یب میشدفهمیدکه دفترخاطراتش تااینجای بودولی ونامفهوم گنگ خیلی خانم بی بی خاطرات

 ...شده بچه ان مردن باعث اتفاق یک ولی باردارشده خانم

 

 فتادها بوددراب معلوم صفحه ازچروکی بعدرفتم صفحه وبه زدم کنجکاودفتروورق...اتفاقی چه ولی

 ...خواندن به کردم شروع است

 

 دسامبر سیزدهم

 

 جذابیتی انگاردیگربرایش...شد دعواتبدیل به صحبتمان ولی کردم صحبت امروزباحسین

 دل باغبونم بدجورهووی...بزنم وجیغ رارهاکنم ام شده خفه صدای میتوانستم کاش...ندارم

 ..است مارابرده شوهربازاری

 

 مهربانی زن همان....میشه مربوط الزمان سادات به ازدواج این یعنی داشته دوم ازدواج بابابزرگم

 به چیزی خانم بی ازبی ولی...اورم یادمی رابااوبه کودکیم خوبه خاطرات گاهی که

 نامه واکت همان دفترم لای...بودم بدجورگرسنه امدم خودم به بلندشکمم باصدای...یادندارم

 ...بخوانم تابعدازنهاربازهم راگذاشتم
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 پنجم_و_شصت_قسمت#

 

 ازدست انگارقوای بعدازخوردنش که حاضرتوپ وخیاربودیک وپنیروگوجه نون چندلقمه نهارم

 یحس نشستم سرجایم ورفتم ریختم چایی لیوان یک ظرفهاموشستم... اوردم دست رابه ام رفته

 ...میگذرد دفترچه دران چی میدادتابدانم قلقلکم

 ...خواندن به کردم وشروع دفتروبازکردم

 

 ژانویه هفدهم

 

 کی حسین دعوابرای این میدانم...رفت حسین لعنتی دعوای بعدازان...تنهاهستم که است ماه یک

 خترکد که است رسیده گوشم خبربه...برود من بودتاازپیش بهانه دنبال ومیدانم است برنده برگ

 خواهم انتقام من...بگیرم کنیزک کلفت دخترک توراازان بایدانتقام من...بارداراست باغبون

 ...گرفت

 

 هکلم این الان انگارهمین بودکه کرده تکرارش باتحکم لرزیدچنان پشتم صفحه ان ازخواندن

 وچشمهاموبستم دادم تکیه صندلی پشتی وسرموبه دفتروبستم...میکوبد درسرمن راباپتک
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 مثل چشمهام بابازشدن...اجرابود درحال زنده فیلمی قطعه من افتاده پلکهای پشت اماناگهان

 ....منوصدامیزد اسم خانه درزیرزمین مردی میدیدم چی...پریدم فنرازجایم

 

 ...غریدم خودم به زیرلب...چراقیافشوندیدم من

 بهم منوریخته که دفترخاطرلعنتی این حتمابخاطره خوب

 

 تیپ یک...میز کشوی داخل خانموگذاستم بی بی دفترخاطره دریاراخواست ارامش دلم لحظه یک

 زنان قدم...نبود ازویلاماتادریازیادفاصله... بیرون زدم ام وازخانه پوشیدم ادیداس ساده اسپرت

 الیزل وبه کناردریانشستم بزرگ سنگ تخته اولین روی...وپرتلاطم ارام دریای به خودمورسوندم

 ...شدم خیره اب

 

 جیغ صدای دختربودنندکه گروهی سنگ ازتخته طرف اون شدبه کشیده نگاهم  همهمه باصدای

 که دیبلن باجیغ اماناگهان شدم دریاخیره وبازبه نگاهموگرفتم بالابودبیخیال دخترهاخیلی جیغ

 به دوخودمورسوندم حالت وبه بلندشدم و خوداومدم میکردبه کمک درخواست

 همه میخندیدندباچشم میبردنندووحشیانه دخترهاحمله طرف چندپسرباچاقوبه...دخترها

 تکه رفتم نداشت چندانی فاصله...زمین روی چوبی تکه خوردبه چشمم که کردم جارونگاه

 دوتاشونوتاپای چوب پسرهاباهمون سمت بردم وحمله گفتم الله بسم یک تودلم چوبوبرداشتم

 خاک...بردند حمله یکی به هرکدومشون باشن گرفته انگارجون من بادیدن زدم،دخترهاکه مرگ

 دهش خسته خیلی...تشکرکردنند کلی رسیددخترهالبخندزدنندوازم اتمام به اقاپسرهاکه روبی

 زمین روی وافتادم کردم احساس پام توی دردی دفعه یک که خونه برم گرفتم تصمیم بودم

 دایص دفعه یک ولی کنه حمله بهم لبخندزدوچاقوشوبردبالاخواست پسرک دوختم پسر نگاهموبه

 وداره گرفته دستشوازپشت جلتمن یک دیدم که کردم نگاهش بلندشدباتعجب واوخش اخ

 ...میپیچونه
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 ششم_و_شصت_قسمت#

 

 متس رفتم لرزان...گلاویزبودنند باهم...دوپسرانداختم به نگاهی وترسیده بلندشدم زمین ازروی

 :گفتم بودنندوتندوسریع شده مچاله بهم ازترس دخترهاکه

 

 ...بیاین بامن نزدیکیاست همین من ویلای

 

 :ازدخترهابلندگفت یکی که بودم نزده حرفموکامل

 

 فرارکرد هاپسره بچه وای

 

 دعوابه ببینم برگشتم کشید،متعجب عمیقی باشدنفس شده راحت خیالش وبعدانگارکه

 ...ما میادسمت داره جنتلمن نجات فرشته اقای دیدم که کجارسیده
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 خانمهاروزبخیر، سلام_

 

 :وگفتم کشیدم اخمهامودرهم

 

 جناب سلام

 

 :کشیدوگفت اخمهاشودرهم من تبعیدازقیافه به جلتمن

 

 اینجاچیکارمیکنند؟ وضعیت روزبااین وقت هااین سرکارخانوم

 

 ردمک سکوتش ووادربه دادم تکان برایش نه نشانه به دستم ولی بزنه حرف ازدخترهاخواست یکی

 ...دادم جواب وخودم

 

 وضعیتی؟ اقاچه جناب درضمن...هواخوری کمی اومدیم...نزدیکیست درهمین من ویلای

 

 :وگفت رفت بهم ای غره کردوچشم نگاهم جنتلمن
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 شماهستین؟ گروه این درازه ،زبون

 

 :گفتم باتندی همین بودبرای گرفته لجم حرفش ازاین

 

 ...هستم من گروه این اصلازبون شمافکرکن

 

 :وگفت انداخت مچش ساعت به نگاهی جلتمن

 

 ...میکردم زبونتوقیچی وگرنه ندارم وقت حیف

 

 :بلندگفتم بودکه ازمادورنشده افتادخیلی راه حرفشوزدوبه

 

 ...بیرون بیایم بگیریم زهنبودازشمااجا ببخشیدحواسمون اقا حضرت درضمن

 

 ...زیرخنده وبعدبادخترهازدیم
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  هفتم_و_شصت_قسمت#

 

 به گوشه یه دخترهاهرکدام.... بیرون اومدم وازاشپزخانه گذاشتم سینی قندداخل اب لیوانهای

 هک میزدرحالی روی وگذاشتم سینی سمتشون رفتم لنگان لنگان...بودنند افتاده غش حالت

 :گفتم انداختم می کاناپه خودموروی ازپادردشدیدمحکم

 

 ...بردارین خودتون لطفابلندشین قنداوردم شربت دخترهابراتون

 

 :ازدخترهاخندیدوگفت یکی

 

 ... نکردیم معرفی خوشگله خانم این هاماخودمونوبه بچه راستی

 

 ...کردنند خودشونومعرفی تک تک...ونشستن بودبلندشدند اومده یادشون انگارتازه دخترهاکه

 :بودگفت کرده خودشوشیدامعرفی روکه خنده دخترک همون معرفی بعدازاتمام

 

 ؟؟..نمیکنی شماخودتومعرفی
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 ...وگفتم لبخندزدم

 

 !هستم نفس من

 

 :شیداخندیدوگفت

 

 ...گیری نفس خیلی خوشگلی ازبس میادچون بهت نفس واقعااسم

 

 :شیداگفت به بلندخندیدوخطاب عاطفه

 

 ....فتادا ازمابهترون یه به بازچشمت گیربودوجذاب نفس فقط من شماقیافه بیشعورتادیروزتوجمع

 

 ...خندیدیم همگی عاطفه حرف ازاین

 

 

 

 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 174 

 

  

  هشتم_و_شصت_قسمت#

 

 :گفتم باکنجکاوی

 

 شمال؟ اومدین کاری چه شمابرای راستی

 

 :شیدالبخندزدوگفت

 

 یگهد یکی البته هستیم دعوت هم ماهمگی برگزارمیشه توشمال که دوستمه بهترین فرداعروسی

 ...نشدبیاد بوداون دعوت ازدوستامونم

 

 :وگفتم دادم تکان مثبت علامت به سری

 

 بشن خوشبخت انشالله عزیزم

 

 :گفت دوستاش به پریدوخطاب ازجایش بودسریع شده گرفته انگاربرق که عاطفه
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 ...بسه دیگه پیداکنیم چیزی هتلی یه بریم هاپاشین بچه خوب

 

 کن گوش ،شیداحرف پایین سرموانداختم بودم شده ناراحت حسابی که عاطفه حرف ازاین

 :وگفتم ایستادم بلندشدم ناراحت کم یه...کرد امادگی بلندشدواعلام

 

 همین...میکنم زندگی خودم اینجافقط حاضرم درحاله...نیستم حرفاهم واین تعارف اهل من

 ...جابمونین

 

 :وگفتن زیرخنده زدن پقی شیداوعاطفه

 

 ...خواهر چقدرجدی

 

 :وگفتم کردم نازک چشمی پشته باناراحتی

 

 ...برادر هست که همینی

 

 ...زیرخنده زدیم اینبارهمگی
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 رفته هم مرجان... میکردنند زیادتعریف عاطفه پخت ازدست همه...هاوسایلشونوجابجاکردند بچه

 درست حسابی شام تایه اشپزخونه غسرا رفت عاطفه همه خواست بنابه.... بودحمام

 میزدیم،که هاروگشت وشبکه تلویزیون روی روبه نشستیم هم وهستی منوشیداومژگان...کنه

 یازرو اروم اروم...زدنامومیشنیدیم نفس ونفس جیغ صدای دنبالش شدوبه جاتاریک همه یکدفعه

 همیشه مادرم تلویزیون،یادمه ای میزشیشه به خودمورسوندم کوران وکوران بلندشدم مبل

 روبرداشتم قوه بود،چراغ درست وحدسم بیرون کشومیزوکشیدم...میزاشت قوه چراغ اونجایه

 بچه تاموقعیت روچرخوندم قوه چراغ...شد نورسفیدروشن جاباهمون وهمه کلیدشوزدم

 مرجان...زیرخنده زدم ازدیدنشون بودنندزیرمیزنهارخوری وشیدارفته ومژگان هستی...هاروببینم

 :وگفتم زدم ای قهقهه قیافش بودازدیدن ایستاده سالن وسط وکفی لباس بدون

 

 بودحداقل توخونه چیزی دزدی دفعه شایددیه میپیچیدی دورخودت چیزی یه حداقل

 ...میکشیدی ازاوناخجالت

 

 بلندشدم زمین ازروی بودم کرده غلبه برترس کم یه قوه چراغ بابودن ولی داشتم هنوزترس

 دایص که بودم نزاشته اشپزخونه واموداخل...وضعیه درچه عاطفه تاببینم اشپزخانه سمت ورفتم

 ونهدراشپزخ جلوی...روگرفتم قوه نورچراغ جلوی کمی بلوزم باگوشه...خورد گوشم دونفربه پچ پچ

 جلوی دستموگرفتم سمتش دویدم واروم سریع بزنه جیغ خواست من بادیدن عاطفه که بودم

 : گفتم وکنارگوشش اشپزخونه داخل دادم وهولش دهانش

 

 ...نزن جیغ...نفس منم باش ساکت
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 نمروچسبوندکناردیوارتاببی خودموعاطفه...بودترسیده معلوم اش سینه وبالاشدن ازپایی که عاطفه

 چهی دیگه ویلاجزنورگیرودرورودی بوداین تعجب باعث اخه...شخصیه چه برای پچ پچ صدای این

 خونه؟؟؟ بیادداخل میتونسته کسی چه...نداره راهی

 

 

 

 

 

  

  نهم_و_شصت_قسمت#

 

 نمژگا خانه فضای شدن هاوروشن برق باامدن...بودم زده تکیه دیواراشپزخانه به ترسیده همچنان

 ...بخند حالانخندوکی زیرخنده مازدن های قیافه ازدیدن ومرجان وشیداوهستی

 

 هاحتی اتاق تمام دست برداشتم،چاقوبه چاقوبزرگ ویک اشپزخانه کابیت کشوی سراغ رفتم

 کشیدم عمیق نفس...نبود خبری چیزی وهیچ اماازهیچکس کردم بررسی راهم ودستشویی حمام

 ...ها بچه پیش وبرگشتم
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 که بودم نزاشته اشپزخانه میکردهنوزپاموداخل بویاییمواذیت بدجورحس چیزی سوختن بوی

 :فتگ حوصلع بلندوبی وبعدازچندلحظه گذشت باسرعت ازبغلم بیب بیب کارتون مثل عاطفه

 

 !!هاغذاسوخت بچه ،اه

 

 :ماوگفت اومدسمت مبل ازروی شیدامعترض

 

 میمیرم ازگرسنگی بخدادارم عاطفه

 

 :کردوگفت عصبی خنده عاطفه

 

 ...ندارم شام یعنی نمیفهمی؟ سوخت شام میگم دارم

 

 قابلمه درراروی ناراحت بلافاصله ولی ،برداشت درقابلمه امدسرقابلمه وخندان شیدابیخیال

 :کوبیدوگفت

 

 ...سوخت خانم شام معمول هاطبق بچه

 

 :وگفت وعصبی ناراحت عاطفه
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 ...اوردی می خودت نوکربرای بودیه واجب برات وشکمتم بودی ناراحت

 

 :سینشوگفت روی کرد شیدادستاشوجمع

 

 ...بود منتظردستورجنابعالی بله

 

 :گفتم دونفرشون بلندبه همین برای بهم بودم ریخته خیلی دوتاکه این ازبحث

 

 کنیددیگه لطفابس

 

 

 :روگفتم وخنده مرغوبرداشتم وخیاروپنیروتخم گوجه تندتند سریخچال وبعدرفتم

 

 چطورین؟؟ توپ حاضری بایه

 

 

 :کردوگفت ای شیداخنده
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 ...کوچیکموخوردم روده بررگ روده ازگرسنگی زودتربیارکه بده خواهرخداخیرت خوبه

 

 وازپله دخترادادم خوابهارونشون اتاق...کردیم خواب عزم همه چایی وخوردن شام عدازاتمامب

 کانت تکان درتراس جلوی ی پرده دیدم که بودم نزاشته پاموتواتاقم...اتاقم داخل بالااابرم رفتم

 ...بود دررابازکرده این کی بازبودولی درتراس...سمتش رفتم ترسیده...میخوره

 

 بکشی برس موهایم تابه نشستم تختم روی

 .کرد اتاقمواحاطه فضای وتاریکی رفت بازبرق که م

 ...بود ازفریادم فرودامدومانع لبهام جلوی دستی لحظه دریک

 

. 

 

 

 

 ورقی_پا#

 

 

 ...دارد پیگردقانونی...جویاییان خانم اسم بدون کپی
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 هفتاد_قسمت#

 

 باشنیدن...بودم ترسیده خیلی واقعی معنای به...میریختم واشک شدم دیوارکوبیده به محکم

 :کرد توجهموجلب باشه خشن داشت انگارسعی که وترسناکی دورگه صدای

 

 خانوما؟ خانوم چیه اسم

 

 طرف قیافه نمیتونستم اتاق تاریکی بخاطره...میلرزید وهم میریختم اشک هم

 بودبرداشته دهانم جلوی که دستی کردم حس لحظه یک...بودم چشمهاموبسته...مقابلموببینم

 ...نبود دهانم جلوی بوددستی درست حدسم بازکردم چشمهامونیمه ترسیده...شد

 

 

 ودهانم  چشمهاموبستم کردم رفتموجمع ازدست قدرت تموم...میزدم بودبایدجیغ حالاوقتش

 هبل... بارچشمهاموبازکردم این...نشد کردم سعی بازهم...نیامد بیرون صدایی هیچ ولی بازکردم

 دورگه صدای باهمان بازهم...بود بوبرده من انگارازنقشه...بود راگرفته دهانم جلوی مبازه

 :گفت وترسناک
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 بهفقط...نرسه بهش هیچکس دست که یجایی جامیبرمت ازهمین بزنی جیغ خوشگله خانم ببین

 ...نداریم حرفاهم وفرارواین جیغ ودرضمن سوالاتموبدی جواب که دستموبرمیدارم شرط یه

 

 :وگفت برداشت دهانم دستشوازروی...دادم سرموتکان مثبت نشانه به باتحکم

 

 ؟ چیه حالابگواسمت خوب

 

 :گفتم ام گریه هق هق میان لرزان باصدای ترسیده

 

 ! نفس

 

 ?گفت باشه کرده بزرگی کشف انگارکه

 

 چیه؟ فامیلیت

 

 :گفتم وعصبانیت باحرص

 

 !من شخصی اطلاعات داره ربطی توچه به
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 :زدوگفت لبخندی

 

 ...وگرنه نکن حاضرجوابی

 

 :کفتم بالجبازی

 

 ؟!چی وگرنه

 

 :گفت عصبی

 

 

 چیه؟ زودتربگوفامیلیت...حالاهرچی

 

 :گفتم پته باپته...نمیومد یادم هیچی ولی بودم جعلی فامیلی یه دنبال توفکرم

 

 احمدی فامیلیم
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 د..برقهااوم بودکه نگذشته دقیقه هنوزنیم..بودم. کننده اذیت چقدرتوتاریکی نمیدونم

 

 

 

 

 ...پاورقی

 ....دارد پیگردقانونی نویسنده نامه بدون کپی هرگونه

 

 

  

 یکم_و_هفتاد_قسمت#

 

 ولی...کردم همجانگاه وبه چشمهاموبتزکردم کم وکم باکنجکاوی...شد نوربسته ازهجوم چشمام

 بابهم. بود؟؟؟ زده توهم من یعنی...بود درفکرفرورفته متعجب...نبود من دراتاق هیچکس...نبود

 لرزون باقدمهایی.میشد وپایین تندتندبالا ازترس ام سینه اومدم خودم به درتراس خوردن

 نگاه یک بیرون که میگفت درونم حسی ولی درراببندم بردم درتراس،دست به خودمورسوندم

 شدوناگهان وخاموش روشن اسمان که بودم نذاشته تراس راهنوزداخل اول قدم...کنم

 فرهن تک بیشتربازورمبل اطمینان وبرای رابستم ودرتراس داخل برگشتم منصرفاسریع...غرید

 ...درتراس جلوی وگذاشتم چرمموکشیدم
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 خودم وپتوراتاسرروی تختم روی پریدم اسمان دوم باغرش...بود امن اتاقم نبودولی راحت خیالم

 ...راربود چشمهایم زودخواب وخیلی چشمهاموبستم...کشیدم

 درچشمهایم به کوبیدن باصدای صبح..................................'.........................................

 دیشب اتفاقات زودبایاداوری خیلی ولی چشمهاموبازبستم...بودم هنوزخسته...رابازکردم

 ...،بیدارشدم

 

 چه...بودنندومیخندیدن میزنشسته پشت دخترهاخوشحال...رفتم پایین به ازاتاق صبحانه برای

 ...تممیزنشس وپشت دادم بلندوبالاسلامی نشست لبهایم لبخندبه ناخوداگاه داشتن زیادی انرژی

 

 :گفت کردو ای شیداخنده که بگذارم رادردهانم ام لقمه خواستم پنیرگرفتم نون ای لقمه

 

 سراغت بیام ترسیدم راستش...امد سروصدامی ازاتاقت دیشب

 

 :شیداخندیدوگفتم حرف ازاین

 

 سروصدامیاد فهمیدی خوبه تازه...تو به افرین

 

 :گفتم ای دلجویانه وشیداباحالت زیرخنده زدن بارهمه این
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 ...برگشتم شدم خسته اخرم دربازنکردی به کوبیدم هرچی دراتاقت،ولی زوداومدم صبح درعوض

 

 :وگفتم وخوردم وگرفتم پنیربعدیم نون لقمه

 

 ...خوبه حالم نشومن اصلانگران شیداجان دردنکنه دستت

 

 یعروس برای بشن اماده رفتن کم هاکم بچه...روخوردیم صبحانه خندیدن وکلی باگفتن بالاخره

 خجالت خودم ولی..باشم هم من دوستشون عروسی برای اصرارکردنندکه خیلی...دوستشون

 ...میکشیدم

 

 

 

 

 

  

 دوم_و_هفتاد_قسمت#
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 هل چایی فنجان یک...بپردازم دفترچه ان ادامه خواندن به گرفتم هاتصمیم بچه بعدازرفتن

 کشوی...بودم داده جای رادران دفترچه که میزجایی سراغ ورفتم ریختم خودم برای ودارچین

 ...رابرداشتم ودفترچه بیرون میزوکشیدم

 

  سوم بیست

 بزرگ برای وهم تفریح برای هم...شوم فرهنگ فرداراهی قراراست اصرارمن،من باکلی بالاخره

 دل که شکل موبوروطلایی دخترک...سمیرارادارم که هستم خوشحال خیلی...ام بچه کردن

 مادرواقعی من ولی ماست ی بچه سمیراهم...نمیداند سمیراچیزی ازماجرای جسین...اس مرابرده

 ...نیستم اش

 

 صفحه خاطره بعدازان سال سه دقیقابرای صفحه این تاریخ...بعدرفتم صفحه وبه زدم ورق یک

 ...است قبل

 

 ازفراق رفتم زمان سادات دیدن امروزبه...بیاورمش باخودم نتوانستم ومن است ساله سمیراشش

 سادات حق هم سمیراازاول...بود خوشحالی برایم زجرهایش...اش وازناباروری میگفت اش بچه

 ...نبود زمان

 

 سادات ی بچه خانم بی بی یعنی... تنفرسرتاپاموگرفت صفحه این باخواندن

 ...توزباشه نفراینقدرکینه یک چطورمیشه...زمانودزدیده
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 نتیجه به میخواندم هرچه ولی خواندم هم خاطرات برگ اخرین...خواندم بعدهم هات صفحه

 به کردم وشروع رابستم چشمهایم..میکند چه خانم بی بی درکنارخاطرات اسم نمیرسیدم

 ...مرورخاطرات

 

 چهاردهم

 

 نفس...کست باعزیزنرین...میگیرم انتقام زمان سادات

 

 رازهای ازاین خبرداشت کسی چه...دردمیکرد شدت به سرم...هابودم انتقام چراجزوه من من

 ...تلخ. نامفهوم گاهی سربسته

 

 دوم_فصل_پایان#

 

 ....باشماهستیم فرداشب...باشید  سوم منتظرفصل
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 سوم_فصل#

  

 

 سوم_و_هفتاد_قسمت#

 

 وجودم باتمام شدم خارج که ازدرفرودگاه.... افتادم راه وبه گرفتم تحویل اازفرودگاهر چمدانهایم

 ....برگشتم بالاخره وطن ازاین دوری سال بعدازهشت...کشیدم هام ریه ایرانوبه هوای

 

 هنوزمحوتماشای... نشستم پایتختم خیابانهای تماشای به... رادادم ام خانه وادرس گرفتم تاکسی

 ....اومدم خودم به راننده باصدای که خیابانهابودم

 

Engl i sh? 

 

 ...بازگفت که کردم نگاهش متعجب

 

You Engl i sh? 
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 ...گفتم فارسی لبخندوبه...حالافهمیدم اهان

 

 ...بودم ازایران خارج مدت یک فقط هستم ایرانی من...جناب نه

 

 :کردوگفت ای خنده راننده

 

 !فرهنگستونین اهل شماهم فکرکردم...ببخشیداقا

 

 :لبخندزدموگفتم

 

 ....نه

 

 ام خانه به سال بعدازهشت بالاخره...نشد مطرح منوراننده بین تااخرمسیردیگرحرفی

 میدان به بیشترشبیه ای خانه چه ولی...بردم خانه داخل به راننده راباکمک چمدانهایم...رسیدم

 تمیزکاری راصرف ماه کنارانگاربایدیک به هم خاک کناروگردو به خانه وپاشی ریخت...بود جنگ

 ....میکردم

 

 رابادستم وروی رفتم مبل سمت به کردم یافت رادرکناری ای نفره تک مبل راننده بارفتن

 ....بود رژه درحاله چشمهایم جلوی وگذشته رابستم چشمهایم...ونشستم تمیزکردم
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  سوم_فصل#

 

  

 چهارم_و_هفتاد_قسمت#

 

 ایران به سمیراازامدنم مامان...دادم سروسامان خانه به هفته یک درعرض وکیلم باکمک

 خبررفتم بی سال چراهشت من که اینه مادرم وهمچنان همیشه سوال ولی...بود زیادخوشحال

 ترم سخت وروزهای درایران سختم روزهای تاحتی...چیزنمیداند درموردهیچ مادرم....

 اصرارمادرم به...میخورد بهم حالم ناناخوداگاهتدری اسم ازاوردن....درامریکاباادرینا

 ....بگیرد جشنی ایران به ورودمن برای قرارشداخرهفته
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 بودوزیرچشمانم شده جوگندمی موهایم میکردم نگاه خودم به خیره فرارسیدجلواینه روزجشن

 کم موهای ولی گذشت سخت خیلی کوتاه دوره هرچنداین....وموادمخدرسیاه الکل ازاعتیادزیادبه

 ....است زمان ان های ازیادگاری گودرفته وچشمان وجوگندمی

 

 هازپل...بیرون رفتم وازاتاقم کردم تن به سفیدی پیراهن همراه به اسپرتی وشلوارزرشکی کت

 کوبی وپای دست صدای مجلس به بودندباورودمن هاامده ،اکثرمهمان رفتم پایین ارام هاارام

 ...بلندشد

 

 شاخ ازتعجب روم روبه شخص قیافه ازدیدن تااینکه...میکردم وسلام میدادم دست تک تک

 هت بازهم پایین سرموانداختم...بودنند وپیرشده زیادشکسته خیلی وخانمش احمدی اقای دراوردم

 راگرفتم احمدی اقای ودست احمدی اقای جلوی دستموبردم...زد تندتند تزسیدوقلبم دلم

 ...کردم وعلیک سلام لرزان وباصدای

 

 سرم درپشت ای وزنانه ظریف صدای که احمدی ازاقای زودردبشم خیلی زیادخواستم ازترس

 ...وبرگشتم گرفتم احمدی کرد،نگاهموازاقای توجهموجلب

 

 میکرد،ازنگاهای نگاهم خیره همچنان....بود شده وخانم چقدربزرگ....بود زنده بودکه راست پس

 سال دراین ومن گذشت چقدرسخت....جدایی برای نبود بس سال هشت....لرزیدم اش خیره

 هاماشک...بود واقعی نبودبلکه ازسراجباروترحم داشتن دوست واین....دارم دوستش خیلی فهمیدم

 ....یاناراحتی بگذارم راخوشحال ام گریه اسم...امد فرودمی هام گونه روی
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 رجخا که دوستی....هستم پیمان رامدیون الانم بودن من...میریخت اشک من مثل هم نفس

 ...وجودشم وحالاامروزمدیون اشناشدم ازکشورباهاش

 

 :گفتم باخنده

 

 ای؟؟؟ توزنده

 

 

 :گفت جدی خیلی نفس

 

 ...بودی معرفت بی توخیلی فقط ام زنده اره

 

. 
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  سوم_فصل#

 

  

 پنجم_و_هفتاد_قسمت#

 

 مامان باامدن...داشتم منم داشت حرف اون قدرکه همون ولی بگه میخواست هرچی داشت حق

 :میگفت نفس به که مادرموشنیدم ولرزان پربغض صدای پایین سرشوانداخت نفس...سمیرا

 

 ...بخدا....کردی بودفوت گفته خانم بی بی یعنی ای زنده نمیدونستم من...جان نفس شرمندتم

 

 :گفت مهربونب بالحن نفس

 

 شمامیدونید؟؟؟....سمیرا مامان نیست مشکلی
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 :ویکصداگفتیم دوختیم نفس نگاهمونوبه سمیراسریع مامان منو

 

 ،چیو؟

 

 

 :زدوگفت لبخندی نفس

 

 فتهگر انتقام ازهممون خانم بی بی... میگم چیوبهتون همه برسین مهماناتون به دارین فعلامهمان

... 

 

 

 میکردم نگاه دوتاشون به خوشحال...کشیدند وهمدیگرودراغوش نفس جلوی رفت مادرم

 وفلک چفدرچرخ....ادرینا خواستگاری ورفت دیوونه میگفت نفس به دیروزبودمادرم انگارهمین

 هشت فقط که ای نکرده ازگناه بودم خوشحال....نمیده ادم نشون چیزهاکه وچه میچرخه روزگا

 ...شد ثابت گناهیم حالابی فرارمیکردم سال

 

 

 بزنه حرف داشتم دوست نداشت طاقت دلم ولی بودیم وساکت میزدیم قدم هردودرباغ بانفس

 :گفتم پته باپته بگه وازخودش
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 هست؟ یادت ازمن بیرون؟چیزی چطورازکمااومدی

 

 ....در داستان اپامه

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوم_فصل#

 

  

 ششم_و_هفتاد_قسمت#

 

 :گفت ومغموم اروم خیلی نفس
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 ... فقط....نمیاد یادم ازشماچیزی

 

 : گفتم باکنجکاوی

 چی؟؟ فقط

 

 

 :پاکردوگفت پاواون این کم یه نفس

 

 رچهدفت البته....پدرم بوددست داده ازمرگش قبل خانم بی بی بوده من برای که خاطراتی دفترچه

 واسم کیه همسرم فهمیدم چندروزبیشترنیست فقط ومن...بود هم خانم بی بی خوده خاطرات

 دفترچه خانمونخوندم بی بی خاطرات بودتادفترچه گفته پدرم به خانم بی بی چون....چیه

 ...خودمونده

 

 :گفتم باناراحتی....بود عجیب

 

 فهمیدی؟؟ هاچی ازدفترچه خوب

 

 :کردوگفت عمیقی نفس،تنفس
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 همن واقعی سمیراعمه مامان بوده؟؟؟واینکه کی اون تومیترسونده منوتوخونه یکی..چیزها خیلی

 زمانه دخترسادات یعنی

 

 ...گفتم باتعجب...بوددربیاد نزدیک ازحدقه چشمهام

 

 نداره امکان این

 

 

 :کردوگفت ای خنده فسن

 

 ودیب نوشته چیزایی یه البته...کماچیکارکردی رفتم من توبعدازاینکه اصلاببینم....داره امکان

 برام بگی خودت مبخوام ولی وخوندم

 

 :هشت این گفتن به کردم وشروع شدم خیره سرخ گل بوته وبه چشمهاموریزکردم

 

 دمب یاطلاقت برم ازپیشت نمیخواستم من...بود رفته ازدستم نفس،امیدم بودبرام سخت خیلی

 محض به که زیادی پول بااون خانم بی اتواوردمحضروبی صفدرشناسنامه وقتی....مجبورشدم

 تساع من میکشیدی نفس توبادستگاه که موقع اون...شد انجام توافقی طلاق راحت داردادخیلی

 عاشقت فهمیدمن خانم بی بی تااینکه بودم افتاده ازکاروزندگیم...میشدم خیره هابابهت

 صورمزودترازت توخیلی ولی ووابستگی عشق بودنه انتقام فقط خانم بی منوبی شرط یعنی....شدم
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 ممیزد کتکت الکی وقتی....ازانتقام پربودم بخاطرپول ومن بودی تومهربون...شدی نزدیک بهم

 منوتوزیرزمین که روزی اون...منوتامرزاعتیادبرد خانم بی بی..روزدردمیکرد تاسه تنم تمام

 بازکردم چشم وقتی توروکشتم توهپروت کردندومن بودتزریق چی نمیدونم وبهم انداختن

 ...خوند منوقاتل خانم بی بی وبعدش پربودازخون بوددورواطرافم دستم چاقوخونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوم_فصل#

  

 هفتم_و_هفتاد_قسمت#
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 گرم دستهای...امدم خودم پیش،به سال هشت وهوای ازحال ام گونه روی چیزی داغی بااحساس

 ....کردم گریه کی بودم نفهمیده...ازاشکم خیس های گونه..بود هام گونه روی نفس

 

 :گفت ای دلجویانه باحالت نفس

 

 کردی؟ باادریناازدواج

 

 وگفتم؛ پایین سرموانداختم ادریناداشتم به دلم ته که باحرصی

 

 ....خانم بی بی یعنی مجبورشدم.بله

 

 :گفت باتندی نفس

 

 ....بشنوم دیگه نمیخوام بسه گفتی تاهمینجاکه خوب خیلی

 

 گفتن؛ به کردم دریاوشروع به دلموزدم که بره وبعدخواست

 

 کیی کمک به...رفتیم ازایران ترس بااون بعدازاینکه...تابگم کن گوش ولی سخته میدونم نفس

 یرفتمم صبح...باتخصصم بیمارستان یک داخل...بودکارپیداکردم وکیل که خانم بی بی ازدوستان
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 خیلی پرکه مشروبهای لحظاتموشیشه تمام....بود شده سگ مثل وروزم حال...اومدم می شب

 قطف نمیخواست ادرینامنوهم میدونستم فقط ازادرینازیادنمیدونستم....میکردم،پرمیکرد زودخالی

 مشت یه...میگفت نمیفهمیدچی که اومدجوری خونه به ادرینامست شب یک...امریکارومیخواست

 رایب ضعیفه مردونگیم جذبه فکرکردم اول...تکرارکرد بعدهم کرد،شبهای بارم وبددهنی اراجیف

 موادابی اون کردن ترک وازطرفی کردن ورزش دنبال افتادم کردم حذف مشروبوازخودم همین

 میخواستم،ولی که همونی نکشیدشدم زیادطول!چیه؟ اسمش نمیدانم هنوزهم مخدرکه رنگ

 یک اینقدرنیامدتابالاخره....اومد نمی خونه شباهم بعضی تاحتی شددیگه ادرینابرعکس

 نگاه توچشمهام....بودمش ندیده بودمن ماهی شش پنج یعنی...بارداربود ماهه پنج روزامدولی

 ترین جالب تاحتی باردارشده ازاون گفت وحتی کنه مردثروتمندمیخوادازدواج بایه کردوگفت

 زنادرینا ازاونجافهمیدم....افتاده یهویی اتفاق واین بودن عردومست بودکه این هاش گفته قسمت

 کردولی ازدواج مردک بعدبااون وچندهفته دادم طلاق ادریناروبااصرارخودش...نیست سالمی

 وجلوی کردن بودمست شده وروزکارش شب بودوبعدش خونه اون ملکه ماه یک ادرینافقط

 چندماه...تو رفتن اندازه به نه ولی شکستم بازهم من رفت ادریناکه...صیدنرق برهنه نامحرم

 شندرج بطوراتفاقی ایرانی بایه ورتااینکه ورواون ودیسکوواین وکاباره خوری شدمشروب بازکارم

 قبلتراز بارساخته این اون باکمک...بود پسرخوبی بودخیلی پیمان اسمش...شدم دوست هالیووین

 ومن ایران برگشت اون...گفتم بهش دوستی زندگیمونوبعدازچندسال داستان...شدم

 رامب روزپیمان یه تااینکه...بود دیده پیمان عروسیمونوداشتم ازعکسای یکی من راستش...ماندم

 یمیگ دروغ گفتم هرچی...باورنکردم ولی...تودیده شباهت به دختری ویه شمال رفته وگفت زنگ

 گناهه طرف ازیک نبودتاشب تودلم دل...برام میفرسته عکستوتاشب گفت تااینکه باورنمیکنم

 شب...باشی زنده باورنداشتم میلرزیدوازطرفی بودتنم گردن خماری تواوج که نکرده قتل

 دیوارزده به پیمان وقتی مخصوصا بودی ترسیده کردخیلی توروایمیل عکس شدوپیمان

 مامان به نمیگنجیدم خودم توپوست... بودی شدتوخودت تموم شکم عکست بادیدن...بودت

 ....شد همینم که کنه پیگیرع برام دادم سمیراپیغام

 

 گفت؛ بااکراه نفس
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 ...سمیراامشب مامان ولی

 

 :.گفتم باخنده

 

 وداروندارم کردم وسایلموجمع ای زنده فهمیدم دیگه...میدونسته که نفهمی میخواست فقط نه

 وزایر من....کنی قضاوت راحت نیست انصاف پس...نفس بخاطرتوبرگشتم من....فروختموبرگشتم

 ...سختیوگذراندم

 

 گفت؛ لرزان باصدای نفس

 

 ...کیانوش متاسفم

 

 ...ورفت
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  سوم_فصل#

 

  

 هشتم_و_هفتاد_قسمت#

 

 داده راازدست نفس که روزهایی همان مثل بودم اینقدرداغون...راچطورگذراندم مهمانی نفهمیدم

 پیداکردنش به کمترموفق ولی کجاست نفس ببینم چرخاندم چشم هرچه...بودم

 داده راه بدی بازی رابه نفس من....رانبخشد من داشت پایین،حق راانداختم ناامیدسرم...میشدم

 چقدرنقشه...شد تمام ضررخودم بیشتربه بودولی ازنفس قصدانتقام به که بازی یک...بودم

 شام به دعوت مادرم دست بااشاره...رانمیخواهد دیگرمن نفس حساب بااین حتی ولی هاداشتم

 ماصلانمیدانست راستش نشستم دردست هابشقاب ازکاناپه یکی روی کوچک ی گوشه یک...شدم

 ...بود ظرفم درون به خیره نگاهم ام؟فقط کشیده چه خودم برای شام

 

 ازپلهو پیراهنموبازکردم بالای دگمه کلافه...هارفتند رسیدومهمان پایان به کندبالاخره های ساعت

 ...بردم پناه اتاقم به بالاومستقیم
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 نشده هنوزبسته پلکهایم بودولی گذشته هاازبامدادهم ساعت بودم خیره سقف به فقط

 ایباصد...رانمیبخشم خودم برنگرددمن وقت هیچ اگرنفس....بود اشوب وحالم مشغول فکرم....بود

 الخوشح پیمان ی شماره بادیدن رفتم موبایلم سمت وبه بلندشدم تختم ازروی موبایلم ویبره

 ...رافشاردادم تماس اتصال ی دگمه

 

 پیمان الوسلام

 

 شددیدیش؟؟ چی...نشد ازت خبری داداش سلام-

 

 :گفتم حوصله بی ولی باخنده

 

 ..ولی دیدمش بله...بپرس یکی یکی داداش

 

 :دادوگفت راباصدابیرون نفسش ترسیده پیمان

 

 ?چی ولی

 

 :گفتم بابفض
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 ....خوانده ازمن خط چندتادست فقط نیست یادش چیززیادی هم وازمن اصلامنونمیبخشه اون

 

 :گفت وارامش مهربان باصدای پیمان

 

 داداش خوب...میشه خیردرست به چی همه انشالله صبرکن...خدا بسپاردست...داداش نداره غیبی

 خدانگهدار نیست خوب حالتم نمیشم مزاحمت

 

 ولی تختم توی پریدم وعصبی کردبازکلافه قطع رابشنوه خداحافظیش جواب اینکه وبدون

 ...افتادند هم روی سبک اینبارپلکام

 

. 
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  سوم_فصل#

 

  

 نهم_و_هفتاد_قسمت#

 

 بحص همیشه مثل...بیرون وبرم بازبشه تادرپارکینگ ومنتطرشدم پارکینگوفشاردادم ریموت

 ....افتادم راه وبه ریموتوبازفشاردادم کردم هدایت خیابان ماشینوبه.....،سرکار

 

 بزرگ عینک...بودنند باهم صحبت درحاله اسکندری واقای منشیم شدم وارددفترکارم

 :وگفتم برداشتم چشمهام افتابیموازروی

 

 سلام

 

 ادامه راهم به خواستم سلامودادم جواب کشیدندوباهم دست ازصحبت اسکندری واقای منشیم

 :گفت اش دارسرماخورده خش باصدای منشیم که بدم

 

 ...هستندباشماکاردارند دفترتون داخل اقایی احمدی خانم

 

 :وگفتم کشیدم اخمهامودرهم
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 نگفتند؟ ازخودشون اسمی

 

 :زدوگفت پوزخندی اسکندری اقای

 

 !!!داغه احمدی خانم های بازارخاطرخواه اینکه روزهامثل این

 

 ودادمابروم یک همین برای باشم تفاوت وبی کنم خودموکنترل کردم سعی ولی شدم عصبی کم یه

 :وگفتم کردم اسکندری اقای به بالاونگاهی

 

 ....اینجاهستین نبودشمامنشی یادم

 

 یممنش روازدست رنگی ابی پوشه باعصبانیت اسکندری اقای کردولی ای خنده حرف ازاین منشیم

 ازروی اقایی دارمن پاشنه کفشهای تق باتق....وارددفترشدم سوال باهزارعلامت...ورفت گرفت

 ممیرفت میزم طرف به که همچنان....نیومدبود خودش پس...برگشت من طرف بلندشدوبه صندلی

 ویر کردم تعارف خداهم بنده اون وبه میزمنشستم وپشت کردم بلندوبالایی واحوالپرسی سلام

 :وگفتم سکوتوشکستم بودباکنجکاوی شده برفضاحاکم سکوت کم یه...بشینه صندلی

 

 درسته؟؟ باشین شمابایداقاپیمان
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 :کردوگفت ای خنده تک

 

 هستم پیمان من بله

 

 :گفتم باحرص

 

 خوبه...شماروفرستاده نداره ای دیدفایده خودش پس

 

 :میکردگفت نگاهم بانعجب که پیمان

 

 کی؟چی؟

 

 :وگفتم شدم عصبی کم یه

 

 ...داشته تاثیرزیادی من برزندگی سال همه این همونیکه

 

 

 :گفت ترازمن عصبی پیمان
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 ...اینجا اومدم من نیست اصلادرجریان کیانوش حرفیه چه این احمدی خانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نود_قسمت#

 

 گلویم سخت بغض...میگفت برایم بودپیمان کشیده عذاب کیانوش که ازروزایی هرلحظه

 مثل سرم....بود،کیانوش گذرونده سخت چه...کنم خودموکنترل دیگرنمیتوانستم رافشارمیدادومن

 هایموچشم گرفتم دستانم سرمومیان...انفجاربود امکان بودوهرلحظه شده سنگین بزرگ بمب یک

 ...رابستم
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 من روی روبه صندلی روی پیمان...دادم سرسنگینموتکان...بود رادربرگرفته اتاقم فضای سکوت

 یک قطف...کارنمیکرد اصلافکرم من بودولی ازمن العملی منتظرعکس اشکی بودوباچشمان نشسته

 :گفتم میکرد،بابغض اذیتم درذهنم سوال

 

 میخواد؟؟؟؟ چی ازمن اقاپیمان،کیانوش

 

 

 :زدوگفت لبخندی پیمان

 

 ...کنه کاری همه اوردنت دست به برای حاضربازم تاحتی منتظرتوبرگردی اون

 

 ...فکرکردم کیانوش میزوبه روی سرموگذاشتم

 خوب چی انداختم،همه وضعیتم به نگاهی اینه درون باعجله.......................................................

 قرمزرنگم رژلب...داشتم کم چیز یک امدفقط می بهم حریرخیلی وشال شیری ودامن کت...بود

 زبهبا کارم اتمامبعداز...کشیدن لبهایم روی به کردم وشروع بیرون کشیدم میزم کشوی راازداخل

 که باراست انگاراولین...میلرزید دستانم...بود عالی عالی چی همه انداختم نگاهی خودم

 قرارشدتاوقتی شدم مسلط خودم زودبه ولی ریخت قلبم زنگ صدای ،باشنیدن اید خواستگارمی

 رگذشتچقد نمیدانم...بود هم خودم خواسته جورایی یک نروم بیرون ازاتاقم نزده مادرصدایم که

 خودم بلندمادربه باصدای...بود گرمم من زمستان سرمای بوددراین کرده عرق ام بودپیشانی

 ...بیرون رفتم وازاتاقم بلندشدم ازجایم واهسته لرزیدم
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 پایین سرم...نشستم کنارمادرم صندلی روی بودم هزارزورکرده به که واحوالپرسی باسلام

 ترساس هم انگارکیانوش انداخت می چنگ دستش به باناخن...افتاد کیانوش دستان به بودونگاهم

 ...حسوداشتیم امروزهمون چراهردومون...داشت

 

 مراسم درطی...شد گذاشته قرارعقدهم شدو معلوم مهریه...شد وحرفهازده ساعتهاگذشت

 به ها همانم بارفتن بزرگترهاراتاییدمیکردیم ازحرفهای باسربعضی وفقط بودیم ساکت منوکیانوش

 ...کردم پرت تختم خودموروی وخسته بردم پناه اتاقم

 

 ....برد شدوخوابم زودبسته خیلی چشمهایم...وشادی پرازلذت ولی بودبرایم روزسختی

 

 

 لبودمث جالب برایم ارایشگاه،خیلی بودم سمیراامده زودبامامان ازصبح...روزعقدفرارسید بالاخره

 وبه رنگموپوشیدم شیری سمیراشنل نماما باکمک...داشتم استرس ساله بیست دخترهای

 زرویا بااسترس...دامادامده کرداقای ارایشگراعلام نکشیدکه طول خیلی...نشستم انتطارکیانوش

 کل کردندبه شروع ارایشگاه داخل سمیراوچندنفرازحاضرین بلندشدم،،مامان صندلی

 التخج کم فاصله ازهمان...شد فیلمبردارواردسالن همراه به زیبایی گل بادسته کشیدن،کیانوش

 ابلدرمق میکردتااینکه نگاه زمین بودوبه پایین همچنان سرش...کیانوشومیدیدم قیافه وسرخی

 وبعددستهای اشت برد ام شده شینیون موهای شنلوازروی فیلمبردارکلاه باصدای...ایستاد من

 رقع زدازخجالت بوسه دستانم به هم چندبارپشت یکباربلکه ونه گرفت دستانش ظریمومیان

 ....افتادیم محضرراه سمت وبه بیرون کشیدم دستانش راازمیان گل...میریختم
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 دربیاورم؟ایاوکیلم؟ اسدی کیانوش اقای عقددائم شمارابه ایاوکیلم احمدی نفس خانم

 

 :عاقدگفت درجواب که دارمادرم خنده بودباصدای قران ایات به خیره نگاهم

 

 بیاره گلاب رفته عروس

 

 :بارعاقدگفت این...نماند پنهان کیانوش چشم ازگوشه که کردم ریزی خنده

 

 ...میپرسم بارسوم برای شده تموم وگلابشون اگرگل خانم عروس

 

 ایاوکیلم؟ خانم عروس

 

 :گفت دارکنارگوشم خنده بالحن کیانوش

 

 ...بگوبله نکرده ایست تاقلبم توروخدانفس

 

 :وگفتم کردم نگاهش باشیطنت
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 نمیگم

 

 :نسبتابلندگفتم باصدای بالاخره میکردکه نگاهم باالتماس کیانوش

 

 بله زمان سادات بخصوص جمع بزرگترهای بااجازه

 

 مبرداشت کیانوشوازکنارقران ی وحلقه شدم خم...بود سالنوپرکرده وهورافضای وجیغ دست صدای

 ....انداخت دستم حلقموبه تبعیدازکارمن به هم انداختم،کیانوش دستش به الله بسم بایک

 

. 
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 یکم_و_نود_قسمت#

 

 جدی رخ نیم خیرموبه نگاه...شیرین خاطرات کلی به...رسید پایان به عروسیمون رویایی شب

 بالبخندنگاهم است کرده منوحس نگاه انگارسنگینی که کیانوش...اندازم می کیانوش

 :میکندومیگوید

 

 عزیزم؟ شده چی

 

 :میگویم وطنزدرجوابش جدی حالت به وبیرون میکنم نفسموباصدافوت

 

 !شدم پشیمون فقط فقط هیچی

 

 می ازحرکت بدی باصدای ترمزوماشین رامیگذاردروی پایش سریع من حرف ازاین کیانوش

 :میکندومیگوید نگاهم پریده رنگ کیانوش...ایستد

 

 میگی؟ جدی نفس
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 :ومیگویم ترمیکنم راجدی ام بازقیافه

 

 میگم جدی بله

 

 خیلی نمیخواست میگیرددلم خیابان وبه راازمن نگاهش ودرمانده مستاصل باحالت کیانوش

 پایان ام شوخی زودبه خیلی هم همین بودبرای خسته کیانوش وهم بودم خسته هم...کنم اذیتش

 :وگفتم دادم

 

 زودترازوجودتونفهمیدم پشیمونم من...کرد نمیشه حالاکاریش

 

 ...بخند حالانخندکی زودوزدزیرخنده خیلی کردولی نگاهم کیانوش

...................................................... 

 تهناگف البته...شد شروع کیانوش اقای های ونازکشیدن باخنده مشترکمان زندگی صبح اولین

 دنخور به کردم وشروع میزنشستم پشت کیانوش همراه به...بود زندگیمان صبح نماندبهترین

 ماهواره... تلویزیون سمت رفتم هم ومن سرکاررفت کیانوش حانهبعدازصب...مفصل صبحانه

 ازجایم...وامیداشت رقص مرابه اراده بی میشدکه پخش زیباازماهواره اهنگ یک... کردم راروشن

 رفت گیج سرم که اخردوررقصمومیرفتم داشتم... رقصیدن سالن وسط کردم وشروع بلندشدم

 ...شد نمایان ای صحنه ناباورمن شدودربرابرچشمان سیاه وچشمانم
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 وچندزن کیانوش هنگام درهمین میرقصیدم سالن همین قرمزوسط ودامن تاپ بایک من

 شدت به سرم...رابازکردم وچشمهایم کشیدم تصویرجیغی این ازدیدن...شدند واردسالن

 ...خوابیدم تختم وروی رفتم اتاقم بع خدمه باکمک...دردمیکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دوم_و_نود_قسمت#

 

 بازچشمهایم...شد قطع پچ پچ صدای لحظه یک ولی رابازکردم دونفرچشمهایم پچ پچ باصدای

 راباعصبانیت دیوارچشمهایم به چیزی کوبیدن صدای دفعه واین پچ پچ بازصدای ولی رابستم
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 مانیمه کناراتاق دراتاق...شدم خارج صداازاتاق دنبال وبه بلندشدم تختم بارازروی این بازکردم

 کردولی من دنبال چاقوخونی بایک مردی دنبالش دیواروبه خوردبه درباشدت دادم بازبود،دروهول

 رفت میدوید،ترسیده ترسیده من شکل نفربه یک ولی...ومیدیمش بودم ایستاده همچنان من

 اون سمت برم که دویدم ترسیده...سمتش باچاقورفت لحظه مردیک اون ولی تلفن سمت

 کع وماشینی بودم خیابان وسط لحظه دریک ولی بگیرم چاقوروازدستش مردموبورتابتونم

 سوخت شد،صورتم پاره گلوم کردم حس که جیغی چنان زدم جیغ...اومد می سمتم بالابه باسرعت

 فقط...بود نشسته روم روبه ونگرانی باترس کیانوش....بازشد دردناکم چشمهای دنبالش وبه

 نقطه هی به فقط بریزم که نداشتم هم اشکی تاحتی...گمب نمیتونستم چیز وهیچ میکردم نگاهش

 ....بودم شده خیره

 

 باهرزحمتی...شد خراب زندگیمون روزاول...بود خیره نقطه یک به همچنان نفس

 بوداینطوری بیزارشده انگارازخوابیدن چراچشمهاشونمیبست نمیدانم ولی بودنفسوخوابوندم

 مرفت...نداشتم طاقت ودیگه میدادم ازدستش قبل بازمثل...دست روی بزارم دست نمیتونستم

 مکمک شایدمیتونست...گرفتم بودتماس مشاوره که ازهمکارانم وبایکی موبایلم گوشی سمت

 نمبایدبیب ولی بودم نگرفته جدی ولی بودم دیده ازنفس قبل سال هشت رفتارهارومن این...کنه

 ....شده چی

 

 دنبالش دروبه زنگ صدای...بود خیره نقطه یک به همچنان نفس...بعدازظهربود حدودپنج ساعت

 طلبم اصل سراغ زودرفتم خیلی واحوالپرسی باسلام...کشاند بیرون به منوازاتاق بلندارش صدای

 که حرکاتی سری ویک امروزنفس داستان ودراخرهم خودمونفسوگفتم گذشته وداستان

 :وگفت درفکرفرورفت ارش...کردم تعریف ارش دیدموبرای خدمتکاراوخودم

 

 بوده؟ چی تصادفش علت کردایافهمیدی تصادف نفس کیانوش،بعدازاینکه
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 :وگفتم دادم تکان تاسف حالت به سری

 

 چیزای یه کناراتاقمون دراتاق بودمن کرده تصادف نفس که روزی میدونم فقط...بگم والاچی

 اشودرجاده سوخته جسدنیمه بودوبعدش رفته ازخونه ازخدمتکارام یکی هم وبعدش دیدم عجیب

 ...پیداکردیم شمال های

 

 :وگفت برداشت خودکاروورقی ارش

 

 بگی؟ نفس پیش سال هشت ازحرکات برام میتونی

 

 :وگفتم دادم تکان سری

 

 بوده دیده توخونه منوباچندتاخانم:میگفت نفس یادمه که تاجایی اره ولی نیست زیادیادم

 همون البته خانم زری هم وبعدش سرکاربودم من میگفت نفس که ساعتی اون درصورتیکه

 ..زده توهم ونفس اینجانبوده اقااصلاهیچکس نه میگفت راجبش گفتم که خدمتکارمون

 

 :کشیدوگفت رادرهم متفکراخمهایش ارش
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 ...یادته چی دیگه

 

 :وگفتم فکرکردم کم یه

 

 یچیز شیشه روی چاقوخونی بایک خانم یایک نمیدونم اقایی بودیک دیده توتراس بارهم یک

 نبود کسی ولی تراسودیدم داخل رفتم خودم من بعدش نوشتن،که

 

 ...فشارمیداد اش گونه خودکارروی باته ارش
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 سوم_و_نود_قسمت#

 

 خیره نقطه یک به نگاهش همچنان نفس...شد منونفس مشترک وارداتاق ارش من دست بااشاره

 :بالبخندگفتم...بودومتفکر دوخته نفس رخ نیم نگاهشوبه ارش...بود

 

 خانومم؟ جان؟نفس نفس

 

 :کردوگفت نگاهم نشنیدارش نفس

 

 مهربون باشه یادت ولی کنی بلندترصداش کن شوکه،سعی توحالت

 

 

 :وگفتم شدم خم نفس راست گوش سمت به کم ویه کردم ترم لبخندموعمیق

 

 نفسسسسسسسسسسسسسس
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 کردم اهنگ ارش به پیروزمندانه...وبعدبلندزدزیرگریه انداخت من به کوتاه نگاه یک نفس لحظه یک

 ...گرفتم دراغوشم وسرنفس نشستم تخت روی...

 

 

 فسن بالاخره گریه بعدازکلی...میزد چنگ لباسهایم به محکم باشه ترسیده انگارازچیزی نفس

 بعدازرفتن...داد توضیح ارش وکابوساشوتاامروزبرای خوابش ماجرای کل...اومد حرف به خانوم

 میرسیدروحیه فکرم به که تنهاجایی...مادرش خونه شدتابریم اماده نفس بااصرارمن ارش

 صدای یکدفعه که بودم نشسته انتظارنفس به ماشین داخل...بود خونشون کنه نفسوعوض

 لشازداخ بودکه ای نقره پارس پژو ماشین کشاند،یک خیابان طرف اون نگاهموبه ترمزوحشتناکی

 عقب راازصندوق هایش چمدان...خارجی بودکه اقامعلوم ازسرووضع...شد موبورپیاده اقای یک

 به وخوب شدم پیاده کنجکاوازماشین...ماا خانه امدسمت می داشت اروم واروم برداشت ماشین

 :وبلندگفتم سمتش رفتم...افتادم یادداییم ناخوداگاه دوختم اقاچشم

 

 دایی

 

 وتندهمدیگررادراغوش سریع...نبود بودچرایادم خودش کردوخندید،اره نگاه من وبه اقابرگشت

 ودستشوگرفتم طرفش رفتم باخنده...میکرد مانگاه تربه طرف ان کم یه خیره نفس...گرفتیم

 :وگفتم داییم سمت ورفتم

 

 همسرم جان نفس اردلان، اردلانم،دایی دایی نفس میکنم معرفی
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 :گفت نفس هروب انگلیسی ونصف ایرانی نصف خندیدوبالحجه اردلانم دایی

 

 نفس خانم خوشبختم

 

 :زدوگفت لبخندکمرنگی نفس

 

 جان دایی خوشبختم منم

 

 موضوع بود،این خودش بدجورتولک نفس...شد کنسل احمدی اقای خانه قرارمابه دایی باامدن

 اسمان سیاهی...رسید ازراه بازهم شب...ندارد عادی حال نفس بودکه فهمیده هم دایی راتاحتی

 کردم وراهنماییش کردم اماده دایی برای اتاق یک...انداخت می سیاهم زندگی منویاده پرستاره

 رپاهایشزی رابردم دستانم...است برده خوابش نشسته نفس دیدم پایین ازبالابرگشتم...خواب برای

 راروی نفس...مسیراتاقمان کردن طی به کردم وشروع دراغوشم کشیدمش حرکت وسرش،بایک

 بودوارام پریده رنگ اش قیافه...کردم ونگاهش درازکشیدم درکنارش هم وخودم گذاشتم تخت

 نمیتوااستم...اومد برنمی ازدستم کاری هیچ ولی...کشیدنش میدادعذاب عذابم...میکشید نفس

 مخواب موضوع بافکراین...باشد توهم هایک شایدواقعااین....کنم کاری وخیال چندتاخواب براساس

 ....برد
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 چهارم_و_نود_قسمت#

 

 ازاتاق،دراتاق بیرون رارساندم خودم تلوتلوخوران...پریدم ازخواب نفس های جیغ باصدای صبح

 ...میکرد بودوگریه نشسته زمین روی تواتاق،نفس پریدم مابازبودسریع کناراتاق

 

 :وگفتم نشستم زمین وروی سمتش رفتم لرزان

 

 صبحی؟ اول عزیزم شده نفس؟چی
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 :گفت گریه میان میریخت اشک همانطورکه نفس

 

 لیو کابوسهارومیبینم این سال هشت...شدم خسته لعنتی کابوسای کیانوش،ازاین شدم خسته

 ...بیشترشده الان

 

 

 خانه که روزکدایی ازان خوردم افسوس...دراغوشم وگرفتمش کردم بلندش زمین ازروی

 ...گذشت خانه دراین چی نفهمیدم...نماندم

 

 مورفت کردم راعوض لباسهایم...بگیرد گرم اب دوش تایک حمام رافرستادم بودنفس باهرزحمتی

 صندلی...سرمیزحاضرمیشدم که بودم نفری اولین...بود شده پروزیباچیده میزصبحانه پایین

 درحین...وخوردم پنیرگذاشتم کم ویه رابرداشتم تستی نان...نشستم ورویش راکنارکشیدم

 شدسمت کشیده فکرم کم سرمیزیه اردلان دایی دنباام...بود نفس به حواسم همه خوردن

 :وگفت نشست دایی...دایی

 

 سحرخیز ی برخواهرزاده سلام

 

 :وگفتم زدم جونی لبخندبی

 

 دایی سلام
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 :گفت محزونی بالحن نیست خوب بودحالم کرده دریافت زدنم حرف ازنوع که داییم

 

 جان کیانوش شده چیزی

 

 :گفت ناراحتی باهمان دایی... دادم تکان منفی نشانه به سری

 

 کرد؟ چطورفوت گل بی بی راستی

 

 :باتمسخرگفتم...میگرفتم عذاب گل بی بی اسم ازشنیدن...اومد اسمش بازهم

 

 روزمیمیره یه هرظالمی

 

 

 :گفت باعصبانیت اردلانم دایی

 

 بود مادربزرگت اون کیانوش بکش خجالت
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 :وگفتم زدم لبخندتلخی

 

 بود بزرگم مامان برجامانده ازاثارهای میره ازدستم بعدداره زنموببین ولی...بود اره

 

 :کشیدوگفت وپرصدانفس عمیق اردلان

 

 کرده اشتباه فقط گل بی بی نشده چیزی حالاکه

 

 :میزوگفتم روی وپنیرموگذاشتم بدشدنون حالم اردلان دایی خونسردانه حرف ازاین

 

 گرفت انتقام هم ازمن گل بی بی...بودم شریک دران منم که انتقامی اره

 

 وباچاقوطلایی بودپایین راانداخته میزدم،سرش حرف انگارباهاش انگارنه که اردلانم دایی

 مصندلی ازروی...میگذرد ازپله امدکه می نفس وخسته ارام  پای صدای...نانش روی پنیرمیگذاشت

 ستوباد بیرون میزکشیدم راازپشت صندلی اردلان دایی روی وروبه خودم وکنارصندلی بلندشدم

 ....بنشیند کردم اشاره نفس به

 

 ...بزند بودجیغ نزدیک بودوهران شده خیره دستش وچاقوی دایی هابه گرفته برق مثل نفس
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 ...دخترها هیسسسسسسسسس

 

 بلندمیخندند نمیکنندبلکه دخترهاگریه

 

 میکنند پنهان ارایششان پشت رانمیکویندبلکه غمهایشان دخترهای

 

 میکنند دخترانگی مانندبلکع دخترهاتنهانمی
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 ....پسرها هیسسسسسسسس

 

 ...نفرمیشوند اویک مانندوعاشق می نمیکنندبلکه پسرهاخیانت

 

 اوفکرمیکنندولبخندمیزنندازبودنشان هابه ساعت نمیکنندبلکه راهوس بازی پسرهاعشق

 

 مانند می نمیزنندبلکه رفتن پسرهاحرف

 

 

 

 

  

 پنجم_و_نود_قسمت#

 

 خوردهن صبحانه من ناباوری درعین ولی میزندیانه جیغ ببینم که میکردم نگاه نفس به باتعجب

 تهنشس اول ی پله روی...رفتم دنبالش وبه کنجکاوازسرمیزبلندشدم میزبلندشدورفت ازپشت

 :وگفتم زانوزدم پایش بود،جلوی

 

 صبحانتوبخوری؟؟؟ شده؟؟چرانمیای چی نفس
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 :دزدیدوگفت راازمن اهش نفس

 

 میشناسم اوووووونو اون

 

 :گفتم وترس بانگرانی

 

 نفس؟کیومیشناسی؟؟ میگی چی

 

 :گفت لرزان وصدای باگریه نفس

 

 میشناسمش من...کرد حمله من به باچاقو بودکه همونی اون او...اردلانو دایی همون

 

 :وگفتم دادم تکان منفی علامت به سری

 

 ...وبعدمیره چندروزمهمونمونه یه...ایران برگشته تازه منه دایی اون...بکش خجالت.نفس کن بس

 

 :بلندشدوگفت بودازجایش شده تبدیل هق هق به اش حالاگریه که نفس
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 میکنم ثابت بهت کیانوش...نمیگم دروغ من

 

 ...نشستم کاناپه وروی برگشتم عصبانی

 

 بازی گلف باغ حیاط داخل رفتیم پیشنهاددایی به...میداد بعدازظهرونشان حدودایک ساعت

 مگلفوازدایی چوبه...بود رفته پیشمویادم چنددقیقه خراب حال وتفریح خنده بعدازکلی...کنیم

 چوبوبردم...زمین تاسوراخ کردم گیری نشون وباچشمم دادم قرارش سفیدم توپ وپشت گرفتم

 ودامن تاپ بایک نفس...دراوردم شاخ ازتعجب لحظه یک ولی توپ پشت بزنم بالاکه

 ونفس میدویدم من نفس سمت ودویدم چوبورهاکردم...حیاط راهنیند قرمزمیدویدسمت

 سرش بالای شدخودمورسوندم زمین خوردونقش پیچ نفس پای لحظه دریک...تندترمیدوید

 :گفتم وباعصبانیت کردم بلندش

 

 کجامیرفتی؟؟ پوشش ونوع سرعت بااین درضمن...منه دایی جلوی پوشیدن لباس وضع چه این

 

 

 :کردوگفت وازدردقیافشوجمع پاش روی دستشوگذاشت نفس

 

 ...دایی بدم نشون بهت میخواستم
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 :سررسیدوگفت وسراسیمه نگران داییم بودکه تزده هنوزحرفشوکامل

 

 ها؟ بچه شده چی

 

 :وگفتم لبخندزدم

 

 دایی هیچی

 

 :زدوگفت پوزخندی نفس ولی

 

 ...اشناست برام خیلی موهاتون شمارنگ اردلان دایی

 

 :گفت پته پته خندیدوبه اردلانم دایی

 

 ...تو لباس رنگ مثل اره

 

 :وگفتم دادم وقورت دهانم اب ازعصبانیت

 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 232 

 ازم کارات بااین اگرمیخوای زجرکشیدم اونجوری سال هشت...کردی ام خسته نفس دیگه بسه

 مشارا دیگه ام خسته کن تمومش نفس زندگیت برگردبه...دادم پس بخداانتقام بگیری انتقام

 میخوام

 

 :دادوگفت تکان امدسری فرودمی اش گونه روی به بعدازدیگری یکی اشکهاش که همچنان نفس

 

 ...کیانوش متاسفم برات خیلی

 

 ...خونه سمت ورفت راگرفت خودش وبعدراه

 

 ما شانه بروی دستی باگرمی...بودم کرده اشتباه من فکرمیکردم رفتارم به ودرمانده پشیمون

 :گفت باکنجکاوی داییم...روشدم روبه وبالبخندداییم برگشتم

 

 چیه؟؟ زنت مشکل کیانوش

 

 : گفتم ودراخرهم دادم چیوتوضیح همه وبراش کردم نگاهش باافسوس

 

 ...پیداکرده روانی مشکل نفس فکرکنم
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 ششم_و_نود_قسمت#

 

 

 پیشنهاددکترقرارشدیک به...نفسوگفتم پرخطر رفتارهای وجریان گرفتم تماس بعدازظهرباارش

 دوربین نصاب بایک...باشیم زیرنظرداشته دوربین ازطریق رابطورغیرمستقیم نفس رفتارهای هفته

 ایید نه اینطوری...کنه هارونصب بیادودوربین گردی تهران بادایی میریم که تاشب کردم هماهنگ

 ...نشه ناراحت وقت یه که نفس ونه باشه معذب بودکه درجریان
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 ردمک روبررسی دورتادورخونه باکنجکاوی...خونه برگشتیم...بود گذشته بامدادهم دوازدهاز ساعت

 زیرزمین اتاق یک...کرده مخفی بودم خواسته نبود،همونطورکه هاخبری ازدوربین ولی

 شد،اتاق اتاق اون مجبوری امدوشدنداشت اونجا،خیلی میشدرفت پشتی ازحیاط که وجودداشت

 ننکن شک ونفس دایی که جوری سرکاربایدیه بودبجای دراومده ازفرداکارمن...ها دوربین کنترل

 درازکشیده تخت بودوروی کرده راعوض لبهایش نفس رفتم اتاق داخل...اونجا میرفتم

 ...درازکشیدم کنارنفس ورفتم کردم لباسهاموعوض...بود

 

 خوب بودولی قهرکرده باهام صبح بود،هرچندسرماجرای شده تنگ کشیدنش اغوش به برای دلم

 کتحر وبایک دورکمرش نفس،دستمپانداختم سمت چرخیدم...مابایدنازمیکشیدیم معروف بقول

 ...تواغوشم کشیدمش

 

 

 هب کردم شروع دستمم یکی وبااون زیرسرم دستموزدم...الکی بود،میدونستم چشمهاشوبسته

 :دلم حرفهای گفتن به کردم شروع واروم موهاش کردن نوازش

 

 میکنی اذیت میکنی،منم چرااینقدرخودتواذیت من بشم خوشگلم خانم قربون اخه

 شی توراحت بمیرم من داری عزیزم؟؟دوست

 

 نکهای بجای گندزدم بازهم ودریافتم دادم سرتکان باپشیمونی بلندزدزیرگریه نفس دفعه یک

 ....کنم درستش
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 ...شد اروم خانم الاخرهحرفاتاب واین میخوام معذرت وکلی بوسیدنش به کردم تندتندشروع

 

 سرم وشادبالای خندون نفس چشمهاموبازکردم صورتم روی چیزی کردن روزبعدباحرکت صبح

 :موگفت دادم بدنم به وقوسی کش...شدم سرحال لبهاش روی لبخندبزرگ اون بودازدیدن نشسته

 

 سحرخیز بخیرخانومی صبحت

 

 :خندیدوگفت نفس

 

 نشه پاشودیرت...بخیر صبح

 

 :گفتم بالجبازی

 

 کجادیرنشم؟؟

 

 :کردوگفت ای دیگه خنده نفس
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 محترم های مریض سرکار،بیمارستان،

 

 :وگفتم خندیدم

 

 ...دیگه تویی اونم بیشترندارم مریض یه من

 

 :خندیدوگفت کلافه نفس

 

 برس بیمارهات اون پاشوبروبه...خوب خوبه حالم من...باشی تودکترمن خدانکنه

 

 گرفتم دوش یه...بود شده سنگین ازامروزمسئولیتم...رفت حرفوزدوازاتاق این نفس

 ...پایین ورفتم وکیفموبرداشتم ولباسهاموپوشیدم

 

 ...میخوردند وصبحانه بودن نشسته هم روی روبه اروم ودایی نفس
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 هفتم_و_هشتاد_قسمت#

 

 وبعدازیک خوردم کنارشون امودرارامش صبحانه...میترسه هنوزهم فهمیدم نفس ازطرزنشستن

 ...دورشدم دونفرشون ازجمع خداحافظی

 

 کلیددرحیاط...کردم پارک ترازخونه پایین کم یه ماشینموبردم بیرون واومدم شدم سوارماشین

 هوامان جاامن همه شدم متوجه بعدازاینکه کردم ونگاه داخل کم ودربازکردم،،یه روبرداشتم پشتی

 ....تو،دروبستم پریدم وارام سریع
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 وتلویزیون وبرداشتم تلویزیون کنترل...نشستم مخصوص صندلی وروی زیرزمین لداخ رفتم

 ...کردم هاروروشن

 

 

 نزدیک ساعت...بودم ندیده ازنفس رفتارمشکوکی هیچ...فرارسید هم روزسوم

 نفس وارداتاق من نفرشبیه یک...بودم کرده تعجب میدیدم درتلویزیون که ازچیزی...دوظهربود

 رفتمگ تماس وباارش موبایلموبرداشتم گوشی...بودم اینجانشسته که نداشت،من امکان این...شد

 نشسته تخت مردروی بودواون خواب نفس...بودم خیره تلویزیون به همچنان...خودشوبرسونه که

 ...بالا نرم که میکردم خودموکنترل...حالموبدمیکرد قراربودبیفته اتفاقی چه ازاینکه...بود

 

 :وگفتم کردم نگاه ارش به...دکتراومد تابالاخره چقدرگذشت نمیدونم

 

 حالابایدچیکارکنم؟؟

 

 :کردوگفت متفکرنگاهم ارش

 

 بره شتاکجامیخوادپی حالابزارببینیم میکنه اذیتش داره بودیکی نزده تو،توهم زن ببین...هیچکار

 ...اقا این

 

 ...نمیکرد مردهیچکاری بوداون عجیب...تلویزیون صفحه به بودم شده خیره باترس
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 شبیه که مرده اون...دادوچشمهاشوبازکرد بدنش به وقوسی کش گذشت،نفس ساعتی حدودنیم

 رههاخی تلویزیون به باترس بیرون رفتن کرد،ازاتاق بلندش وازتخت نفسوگرفت بوددست من

 یه تمنیازداش کسی کمک به بودم ترسیده...دیدمشون سالن داخل که...کجامیرن ببینم که میشدم

 :کردوگفت نگاهم ارش...سرگرد بلندگفتم یکدفعه که رکردمفک کم

 

 ...یواشتر فقط بکن بکنی میخوای هرکاری

 

 ایمدسته مخاطبینم،ازترس تولیست رفتم گوشیموبرداشتم...دادم تکان مثبت علامت به سری

 هخوردبالاخر هم بوق سومین...گرفتم وباسرگردتماس پیداکردم بودشماره باهرسختی...میلرزید

 منویادش خوب خیلی کردم خودمومعرفی...پیچید سرگرددرگوشی جدی صدای

 ...کردم گفتم،گوشیوقطع براش بود،جریانوتندوسریع

 

 ناباوری درعین ولی...باهم میزدن انگارحرف نمیکردن وکاری بودن نشسته ساکت مردونفس اون

 :گفتم کنارزد،بالکنت صورتش بودازروی من شبیه مردگریموکه

 

 یی دا. دا. دا اااااااا

 

 باتندی نفس...کرد حمله نفس سمت کشیدوبه بیرون وچاقوای شلوارش جیب بردسمت دست

 ...بیرون اومدم ازانباری باترس دویدن کردبه پریدوشروع ازجایش
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 خبره چه ببینم بایدمیرفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هشتم_و_نود_قسمت#

 

 ...باچاقومیکشتم وگرنه بیرون زودترمیرفتم دویدم،بایدهرچی
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 مبود،برگشت پلیس ماشین من ترسیده های دربرابرچشمان ولی کردم دربازش سمت دستموبردم

 یبلندمرد صدای لحظع یک دادم ادامه دویدنم به پشتمه دقیقا دیدم که نامردکجاست اون ببینم

 :گفت که

 

 ...ماشین

 

 ...افتادم زمین وروی رفت سیاهی چشمانم

 

 ودردلم بودم برانکاردوگرفته کناره......................................................

 ویژه بخش درورودی سمت به کم کم...کرد تصادف بازهم نفس...هزارباربیشترخداروصدازدم

 ...میشدیم نزدیک

 

 من بازهم قبل سری بودم،مثل متنفرشده ازخودم...بودم نشسته صندلی ناامیدوروی

 وخانمش احمدی بالااقای سرمواوردم ام شانه روی دستی بااحساس...برمن لعنت...مقصربودم

 یهزیرگر وبلندبلندزدم احمدی اقای دراغوش وخودموانداختم بلندشدم ازسرجایم بودنندباخجالت

... 

 

 اصرارکردگوشی خیلی احمدی اقای ولی بدم جواب بلندشدنمیخواستم گوشیم زنگ صدای

 ساعتی یک...وصلوزدم دکمه سریع...افتاد دلم سرگرد شماره بادیدن بیرون کشیدم ازجیبم

 هب ومستقیم امدم ازبیمارستان احمدی اقای ی بااجازه کلانتری زدم،بایدمیرفتم باسرگردحرف

 ...کردم حرکت کلانتری سمت
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 ...داد نشون من اردلانوبع دایی نامه اعتراف سرگردبرگه

 بود،باهرزحمتی سنگین ،پلکام میسوخت چشمهام........................................................

 این...بشود بسته شدبازچشمهایم باعث پلکهام سنگینی ولی بودچشمهاموبازکردم

 بود،اب خشک دهانم...بودم بیمارستان کردم ودورواطرافموبررسی رابازکردم بارمحکمترچشمهایم

 چشمهای امدبادیدن سرم بالای پرستاری...شدم خوشحال امد،کمی بازشدن میخواستم،صدای

 :گفت باخوشحالی بارمن

 

 اومدی؟؟ بهوش توکی عزیزم

 ...دکتروخبرکنم میرم

 

 ام همعاین نوبت به پرشدازدکترهاوپرستارهاهمه اتاق نکشیده دقیقه به...رفت ازاتاق وبلافاصله

 :وگفتم کردم قواموجمع تمام بودم شده کلافه...میکردند

 

 اب

 

 :وگفتم کردم باربیشترتلاش شداین متصاعد ازمن کم خیلی صدای یه متاسفانه ولی

 

 ...میخوام اب

 



 شیرین یا تلخ
 

 
 

 ROMANKADE.COM جویاییانفاطمه  – خیانت و عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 243 

 :پرستارکردوگفت روبه بودسریع دستم نبض گرفتن درحاله کنارتختم که دکتری

 

 ...بدی بهشون اب میخواد،لطفاکمی اب احمدی خانم میرزایی خانم

 

 ...داد تکان سری پزشک تاییدحرف پرستاربه

....................................................... 

 زری قتل به اردلان...اس معجزه یک دکترهامیگن بودهمه امده دست به دوم باتصادف ام حافظه

 وبدست من دادن جلوه روانی برای گل بی بابی همدستی به بود،وهمچنین کرده اعتراف خانم

 پدربزرگ...نبود درجریان بودوتاامروزهیچکس زده نام به پدربزرگ که عظیم ثروت ان اوردن

 وصیت زمان سادات به همین میدهدبرای ازدست سمیرارودرکوچیکی عمه اینکه بخاطره

 عمه...بدهد من به پدرم بیشترازثروت ثروتی یاددخترش به دنیاامدم به من وقتی میکندکه

 سادات فایده چه ولی رفت زمان سادات دیدن به است زمان فهمیددخترسادات سمیرابعدازاینکه

 ...بود بودازدنیارفته وقت خیلی هم زمان

 

 

 

 :وگفتم رابستم گل بی بی دفترجلدسبزخاطرات بلندکیانوش باصدای

 

 ...جانم
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 ...بود دوستداشتنی زیادش های بافرازونشیب من زندگی

 

 توراشادافرید خالق

 تنهاوزیباافرید

 تااسمان شادباش

 ...مهربان زیبابخندتوای

 

 پایان#

 

 هزاروسیصدونودوشش سال روزچهارشنبه دقیقه 1::4ساعت

 ...داستان ازاین باشین بوده رازی امیدوارم.......................................................
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


