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 مقدمه#

 اونها ب رو خوش یرو یزندگ اما کنهیم ازدواج و شهیم عباس اسم ب یپسر عاشق یسالگ شونزده سن تو که یدختر ارزو

 و سرکوفت شاهد ارزو شهیم بد ظاهر به اون با برسونه بیاس ارزو ب بود ممکن ک یمسائل بخاطر عباس و دهینم نشون

 جانب از یعمد تصادف دچار مشکالتش حل قصد ب خارج ب یسفر یط عباس... شهیم عشقش توسط غرورش شکستن

 مونهینم یباق ینجوریهم هیقض اما... عشقش جسد از یاثر یحت بدون رسوننیم ارزو ب رو عباس مرگ خبر... شهیم دشمنانش

 ....شهیم شوکه شنوهیم و نهیبیم که یزیچ با سال سه از بعد ارزو

 

 

 .باشد یم تیواقع براساس رمان نیا از یقسمت

 

 

 

 

 

 

 

 سمیسرو یوا بود۶/۳۰ ساعت به خورد چشام دمیمال چشامو نشستم سرجام زور به دارشدمیب مادرگرام یغایج با شهیهم مثل بحص

 بود اطیح تو ییدستشو بودچون هم نبودوسردمم وقت چون دادم انجام رو هیتخل اتیعمل روتون به گالب رفتم غرغر با رفت

 زور به خهی اب یوا یا دمید کردم باز رویش بشورم مبارکو صورت ک سادمیوا ییروشو ییجلو رونیب اومدم کردم خالصش

 دو به.دیپر سرم از خواب کال کردن وصل بهم فاز سه برق انگار خوردم یتکون هی صورتم به زدم اب مشت چنتا صلوات سالم

 ..دمید که کردمیم بحث میابج با داشتم کردم بغل ویبخار خونه تو رفتم

 کشمتیم بخدا آذر سوختم سوختم یوا-

 ایعاشق(یبوشهر)عاموا برو-آذر

 توگمشو-

 زد خشکمون جا هی سربازا هیشب زدماهم غیج هی مامانم



 خو دیکرد ونمید.کنم یراه نارویا سروصداودعوا دبایبا من اونوقت کننیم مدرسه یراه بچهاشونو وصلوات دعا با مردم-مامانم

 شد رتونید دیبر دیباش زود یصبح سر نیافتاد هم جون به سگوگربه مث

 بودم شهر تو مدرسم بودم یرستانیدب چون من مدرسه سمت میشد یوراه میدیپوش اطیدرح جلو کفشامون مهیوخ اوضا میدید ماهم

 

 من حاال.بود روستامون تو اش مدرسه و بود ییراهنما خواهرمم.بود اتوبوس سمونیسرو بود قهید پنچ شهر تا روستامون فاصله

 بودا کرده شرفتیپ کممی بود شرفتیپ درحال ما یروستا نه باشها افتاده عقب یروستاها نیا از دینکن فک روستا روستا گمیم یه

 جدا سرامونویم خواهرم با. اب دلتون باحاله یلیخ روستامونم عاشق کنمیم یزندگ روستاهاش از یکی یوتو بوشهر استان تو من

 ....باهم رمینگ دعوا تورا ک میکرد

 خونوادم خودمو یمعرف یبرا میبر سیسرو ستگاهیا به میبرس تا حاال

 خونواده ارشد رمیبگ لیتحو خودمو ستین یکس تا هندونه با یپپس چقد  یدادگستر کی هیپا لیوک مقدم آرزو خانم سرکار بنده

 ....چهارساله دوقلو نیرحسیوام فاطمه ساله هشت فاعزه هست حضور معرف ک آذر دارم هم گید یابج تا سه خودم از ریغ

 . جون یاسی مامانم نیسنگ نیماش راننده مقدم نیرام بابامم

 چشامم یکمون بلند یمشک ابروهام ۱۶۵ قدم خب.هست باال به متوسط مونمیمال وضع دارم یخوشبخت و آروم خونواده خداروشکر

 . دارم یبلند و فر یوموها الغرم رنگه یشیم و دهیکش

 ...دستتون دادم شناسناممو چطور دیکرد حال.رمیگیم ویقبول نمره اخرسال ستین بدک درسمم یانسان رشتع رستانمیدب دوم 

 شیپ بستم ودرشو داخلش کردم پرت وخودمو بهش خودمورسوندم دو با اومده اتوبوس و ستگاهیا به دمیرس دمید اومدم خودم به

 ...خورد خواهد رقم برام ک یسرنوشت از فارغ. یوخرابکار مدرسه یبسو

 

 امتحان برمن یوا یا ک اومد ادمی دفعهی بود بسته چشامم بودم داده هیتک یصندل به سرمو بودم نشسته سیسرو یتو

 زمیبر سرم به یخاک چ حاال میدار(ایجغراف)یجغ

 

 میدید توروهم ینگران ما عجب چ به به-(گرام وجدان)ساالر

 

 دارم یجغ یوردین ادمی چرا یبود کجا شبید اومدنه وقت االن توخفه ساالر-

 

 لیوک خانم چه من به.میشد بدهکارم زیچ هی انگار خوووو-ساالر

 شو خفه چشام جلو از ساالر-

 

 یبابا-ساالر

 

 کم شرت-

 دونمیم هیبددرد یریخوددرگ

 کنن لغوش حداقل ای باش خونده یفاط خداکنه کنم کاریچ حاال شد یخال بادم افتادم امتحانم ادمی دفعهی

 نییپا رفتم کولم رو انداختم کولمو منم شدن ادهیپ یکی یکی بچها میدیرس دمید اومدم خودم به



 رفتم نداشت من به یدید چون بود من به پشتش بود منتظرم مدرسه در یجلو من یفاط من گریج من عمر من عشق شهیهم مثه

 گفتم جلو

 

 پخ-

 دیترک زهرش خدا بنده

 

 دمیترس ونهید-یفاط

 رهیم ادتی یشیم بزرگ ین یمشکل-

 

 تومدرسه رفت شد ناراحت

 خدا یکش منت بازم خووووو

 :گفتم دنبالش رفتم

 کردم هم ماچش هی شهینم تکرار گید دفعه بخدا خامیم معذرت تره بایز همه از یفاط دلبره یفاط خوشگله یفاط-

 :گفتم بچسپونم نونو داغه تنور تا گفتم خندهیم داره دمید

 

 یفاط-

 

 هان-یفاط

 

 نکبت هیچ هان-

 

 یاورد ریگ وقت یسرصبح ندارما حوصله ارزو بنال-یفاط

 

 یریگیم پاچه نیهم واسه-

 

 االغ یخودت-یفاط

 

 یخوند یجغ زهیچ گمیم حاال نشوو پرو گید دمیخند بهت-

 

 یشینم ادم کنن جونت به جون مخت تو خاک-یفاط

 

 چال اخ-

 



 رسونمینم بهت یول خوندم آره مَرض-یفاط

 

 یرسونیم-

 

 رسونمینم-یفاط

 

 یرسونیم-

 :گفت یخالد خانم گمیم معاونمو اومد(گمیم اونو ییفضا یها مونیم لمیف تو بود هییفضا)زارتاک بزنه حرف اومد تا یفاط

 

 دادیم ریگ بدبخت منه به همش خوندم اشهدمو       مقدم-یخالد

 

 خانم بله-گفتم

 

 یکنیم دادیب دادو چرا یصبح اول-یخالد

 

 اخه دادهیب دادو کجاش میزنیم حرف دوستمون با میدار خب خانم-

 

 سر رهیخ دختره نباشه حرف-یخالد

 زارتاک یول شماره مقدم گفتیم گفتمیم اگر که نگفتم یزیچ گید شهااایم شیزیچ هی نیا وااااا

 

 :شدگفتم شروع یفاط منو یباز نامه خوندنیم درس یرو داشتن بچها میداشت یفارس کالس تو میرفت خورد زنگ

 

 یهوو یفاط-

 

 چته؟؟؟ کالت تو یییهو-یفاط

 

 عمم خونه امیب خامیم بعد-

 

 چه من به خو-یفاط

 

 ...شمینم مزاحم نه گمیم منم میبرسون توهم ایب آرزو بگو دنبالت اومد مامانت خرخانم خو-

 



 دارم یمهربون دل که کنم چه باشه یول.ییپرو یلیخ-یفاط

 

 نگو شعر-

  رونیب میرفت باهم خوردو زنگ

 

 گشنمه میبخور ریبگ چیساندو دوتا برو بدو یفاط-

 

 برو خودت ییپرو یلیخ-یفاط

 

 بخونم یجغ خامیم یفاط جون-

 

 ورفت یخونیم چقد توهم-یفاط

  برگشت نیم چند بعد

 

 یبخون یجغ یخایم ینگفت تو مگه-یفاط

 

 کنم خسته خودمو دیبا چرا دارم تورو یوقت-

 

 بگم بهت تا نیبش-یفاط

 

 باش-

 گفت یفاط که میخوردیم چویساندو سکوت تو میداشت مینزد یحرف گید

 برگشته تهران از عباسم ییدا بگم بهت رفت ادمی ارزو یوا-یفاط

 چه من به-

 حرفمیم یجد دارم ارزو عه-یفاط

 کجاس رادشیا بزنه یسر اش خانواده به اومده خو توچته حاال.نزن حاال خو-

 که ادیب شهینم پا دفعهی مییدا خو خره-یفاط

 شده یچ حاال ایگیم راس عه-

 رهیبگ زن اومده-یفاط

 رمیگینم زن گف نکهیا بعدشم زنه هیقحط تهران تو مگ-

 بدونم یچ واال-یفاط

 یافتاد یعروس کوفت تو چه من به حاال-



 یباش تو عروسش که هیعروس-یفاط

  گفت یچ نیا گلوم تو دیپر چیساندو

 ؟ هیچ منظورت یفاط-

 کردم یمعرف تورو من زمیعز- یفاط

 شد چهارتا چشام

 یکرد کاریچ تو-

 ببند شتوین: زدگفتم یینما دندون لبخند یفاط

 حرفش وسط دمیپر    توپه شیمال تیوضع شعوره با اخالقه با رتهیغ با پاکه چشم هیخوب مرد یلیخ میدا بخدا ارزو-یفاط

  سقف هی ریز رفت یشناخت چیه بدون یالک شهیم مگه برم قربونت یفاط اخه-

 که شو زنش برو االن نگفتم من حاال یکنیم دایپ شناختم-یفاط

 گفت یفاط که بودم نشسته لکسیر کالس میرفت خوردو زنگ نداشتم گفتن یبرا یحرف

 یالیخ یب نقدیا که ازت ادیم خوشم نقدهیا-یفاط

 شهیم لغو یوقت باشم داشته استرس چرا-

 منم لج یبرا یفاط نیا دونستمیم رینگ گفت یکی ریبگ امتحان گفت یکی شد بلند بچها یصدا سرو داخل اومد خانم موقع همون

  یاوف دمیم درس عقبه درسمون گفت خانم ک سرجاش نشست اروم براش رفتم یتوپ غره چشم بزنه حرف اومد تا ریبگ گهیم شده

 گذشت ریخ به

 خونهیم خروس کبکت میبنیم به به-ساالر

 دید نتوان انکه شودهر کور-

 که یشیم کور خودت خره-ساالر

 گفتم دادم یسوت دمید

 رهیدرگ فکرم کارت یابروپیب جون سالر-

 هیفاط ییدا رهیدرگ فکرت-ساالر

 کنم چکار دونمینم اره-

 ریبگ میتصم عاقالنه یول دنینخواب در پشت خو اونا حاال-ساالر

 ساالر یزنیم یخارج یحرفا-

 رفتم من یندار اقتیل-ساالر

 یومدین خوش اصلنم بسالمت-

 دهیم شفات نترس-ساالر

 مقدم: گفت خانممون که بخوابم کمی که یروصندل گذاشتم سرمو دادینم استراحت کمی هم خانمه نیا یمل میت درحد بود گرفته خوابم

  بخون رودرس

 بخون گفت بخوابم خوامیم من دید تا نایبخون درس رو گفتینم وقت چیه حاال اورده ریگ وقت نمیا پوف

 شد تموم اونروزم بود یسخت هر به خالصه

 



 بزنه زنگ بود رفته یبودنافاط کرده کف همه اومد یمامان خوشمل قرمز پورشه نیماش هی میبود سادهیوا مدرسه در بچهاجلو با

  اومد یفاط میبود شده لیتعط زودتر اونروز اخه دنبالمون ادیب که مامانش یبرا

 

 میبر-یفاط

 که ومدهین مامانت میبر کجا نمیبب سایوا-

 خودشه خوشمله نیماش اون اوناهاش اومده میدا ااایب-یفاط

 اونه؟ یچ-

 !دفعهی شد چت تو آرزو-یفاط

 گرفت وجودمو کل استرس شد چم دونمینم

 رمیم ادهیبروپ تو امینم من-

 بخورتت خوادیم تومگه نه من نه گید یومدین اگرم یاومد که یاومد ارزو-

 دفعهی دمیکش قیعم نفس هی ستین که خورخوره لولو ادمه خدا بنده گهیم درست دمید کردم فکر کمی کن بار یباقال اریب خر خوحاال

 کشهیم خودش با منو داره یفاط بعله دمید شد دهیکش تنبون کش مثه دستم

 کجا هو-

 میواستاد نجایا دوساعته زشته میبر ایب من جان-یفاط

  شدم سوار رفتم لرزون یپا وبا یفاط به نگاه هی انداختم نهیماش به گید نگاه هی

 گفت اونم مینشند خودمم که دادم اروم سالم هی یفاط بعد شدم سوار من اول کردم باز نویدرماش-

 نیهست خوب سالم-عباس

 یمرس میگفت یبافاط همزمان ماهم

  دمیکشیم خجالت یعنی باال ارمیب سرمو نداشتم جرعتشو یول کردمیم حس نگاهشو ینیکردسنگ بودحرکت گرفته خندم

 هیبیعج دهیپد خجالت تو-ساالر

 ستین کل کل وقت االن کارت یپ برو ایب-

 کرم کار بعله دمید که خیم دنبال گشتمیم بودداشتم کجام خیم گفتم کردم حس پهلوهام تو رو خیم هیشب یزیچ یفرورفتگ حس

 ...گفتم آروم گرفتم ازش شگونین هی واسم ادیم ابرو چشمو داره یه که کردم نگاش مهیکنار

 یایم ابرو چشمو من یبرا یدار یه بزن حرفتو زادیادم هیشب خو ییایموم چته-

 ماشاهلل که توهم... که دخترونه مدرسه یادجلویب پاشه نداره مرض وگرنه نهیبب تورو که اومده تو بخاطر امروز عباس خره-یفاط

  بزن حرف کمی ربابایز به سر خانم هی یشد امروز

 بود کجا حرفم خوشه دلت بابا برو-

 سرمو گرفت درد چشامم بابا دوختم چشم نیماش کف به دوباره منم نگفت یزیچ گمید درآورد منو یادعا شدو یحرص یفاط

 یمشک بود خوشگل یلیخ چشماش دمیدیم یچ. کردیم نگاه داشت نهییآ تو از شدم َدنگ قوروم پسره نیا چشم تو چشم باال اوردم

 که بود چقد دونمینم کرده خی تنم کردم حس که بود سرد نگاهش نقدیا دیباریم چشماش از غرور شدم ایح یب چقد من یییوا یمشک

 یفاط که نییپا انداختم وسرمو دمیکش خجالت میزندگ تو بار نیاول یبرا زنهیم پوزخند داره کردم حس که کردمیم نگاش داشتم

 زمیعز میدیرس ارزو:گفت

 کردم هم یالک تعارف هی شدم ادهیپ کردم مرتب خودمو میهست نایا عمم سرکوچه بعله دمید باالکه اوردم سرمو

 



 

  دادورفت گاز که بودم نکرده یخداحافظ هنوز

 سرشو یچطور که کردمیم فکر داشتم نجوریهم کنمیم ادمت  تیترب یب کردمیم مویخداحافظ یزاشتیم حداقل الغوزی پسره عه عه

 ازاون سالشه سه طاها.پسرعمم طاها اقا خودشه بعلهه دمید کردم بلند سرمو کرد جلب خودش به توجهمو ییصدا که کنم اب ریز

  نشم تنها نیا با قهیدودق یول لییعزرا به بدم یدودست جونمو حاضرم من طوناستیشروش

 گفت بغلم دیپر دیدو دید جلوترمنو رفتم

 (ارزو)آلزو شالم-طاها

 کردم هم ماچش ؟؟یخوب عذابم فرشته سالم-

 یبمون شمیپ یاومد گف مامانم الزو.خوبم اله-طاها

 بدم کشتن به خودمو اومدم زمیعز اره-

 :گفت عمم که بزنه حرف اومد طاها

 عمه یاومد خوش سالم

  کردم بوسش جلو رفتم

 خوبه خوبه؟؟عمو جوجوت یخوب تو جون عمه سالم-

 داخل ایب یباز بسته توهم طاها. یا خسته تو ایب ،خوبن عمه فداتشم-عمه

 بودم طاها با زدن سروکله ودرحال بودم کرده فراموش شویپ قهیدق چن یها اتفاق یکل به

 بچه یزنیم حرف تو چقد یکرد ونمید طاها یوا-

 خب داره دوست بچم باشه خداتم از:گفت عمم

 یدیم بابام لیتحو جسدمو اخرهفته تا کنم استراحت زارهینم کرداالنم کوفتم که ناهارو باشه داشته دوستم خوامینم من قران به عمه-

 دونمیم من

 یسازیم کوه کاه از توهم خوبه-عمه

 بخوابونتش برد گرفت طاهارو دست

 بودم اومده منم مطلق استراحت بود گفته دکتر بود باردار عمم اخه کنم سر عذاب فرشته نیباا هفته هی چطور که بودم فکر تو

 ششیپ رفتم ایب کرد اشاره بود عمم کله دمیترس یوا رونیب اومد اتاق در کنار از زیچ هی دمید کنم کمکش

 

 یدار یکار عمه جانم-

 برداشتم مویگوش کجابود گردمیم نیا دنبال دارم من کساعتهی وا سمتم گرفت مویگوش

 کنهیم کاریچ تو دست من یگوش عمه-

 بوده طاها دست-عمه

 ندارم تیامن طاها دست نجایا من خوردیم خونمو خون

 گردمیم دنبالش داره کساعتهی واال باشها دستش گید کم هی بزار حاال عمه-

  یگشتیم دیبا حاالها حاال وگرنه دادمش بهت برد خوابش نمیحاالا خوبه-عمه

 نیام کن ریخ به عاقبتمونو خداااا

 داده امیپ یفاط دمید انداختم یگوش به ینگاه



 "بزنگ"

 دادیب دادو کرد شروع الوو بگم نداد دادفرصت جواب بوق چند بعد گرفتم شمارشو بزنگ گهیم ای دازهیم تک ای همش االغ خر

 کردن

 الغوزی تیقوزم یخر یلیخ یبد جواب دیبا االن دادم امتیپ شیپ کساعتی من -یفاط

 یشد مزاحمم چرا چته حاال بود عذابم فرشته نیا دست نبوده شمیپ میگوش میبر باهم کن ترمز بابا هوچته-

 یشعوریب یلیخ-یفاط

 ام خسته بنال یفاط-

 نجایا ایب پاشو-یفاط

 کجاست نجایا نجایا-

 گهید خونمون خدا خنگه-یفاط

 خونتونه؟ یک-

 دکتر رفتن هیبق تنهام خودم-یفاط

 اومدم دیشا شهیم یچ نمیبب باشه-

 یییبا منتظرم ایب گمشو نداره اگر اما دویشا-یفاط

 دهیم شفاش خودش خدا ین شیحال گید خره وضعشه چه نیا کرد قطع

 

 یچشما بود یخوشگل دختر یفاط.داشت خودش از کتریکوچ خواهر هیبودو سرباز ،داداشش بودن ینفر پنج خانواده هی یفاط

 باشه حرومش داشت هم یبلندمشک یموها ومدیم صورتش به بود خوب لباشم یعمل یداد خدا ینیبودب یمشک دهیکش

 پرو یلیخ یول هیناز بچه دارم دوسش یلیخ ییخدا.خوابن من مرگ وفرشته عمم دمید اتاق تو رفتم شم اماده برم بسه کردن فکر

 گمایم ظرفه پراز نگیس دمید که بخورم آب اشپزخونه سمت رفتم بلندشدم کردم مرتب روش پتورو دمیبوس شویشونیپ رفتم شده

 .وردهین کم ظرف عمم

 توعه عمه دونمیم چه من-ساالر

 لعنت معرکه مگس برخر-

 شعوریب-ساالر

 یهست-

 گمشو-

 یرفت-ساالر

 کنمیم بحث ونهید توهه با کاریب منم-

 باشه ازخداتم-ساالر

 !!!یهر ستین که یبنیم حاال-

 ادب یب-ساالر

 یهست-

 بابا برو-ساالر

 شهیم مضمن داره ایریخوددرگ نیا بزنم دکتر به سر هی دیبا نوچ نوچ



 شال هی ختمیر کج هم امویچتر چشم ومداد رژ هی تو شدیم خالصه شمیآرا بشم اماده که رفتم بعد شستم ظرفارو واستادم کساعتی

 خونه رفتم ک دادم امیپ هی هم عمم واسه یفاط یبسو شیپ دمیپوش هم ممیمشک کفش وبعد یمشک شلوار دمیپوش وپالتوقرمزم یمشک

 .شیگوش سمت رهیم کار نیاول شه داریب بعد که فعال، برگردم تا یزنینم دست یچیه به یفاط

 تو رفتم بود باز اطشونیدرح بودم اطشونیح در جلو بعد نیم پنچ. بود کیداشت،نزد فاصله عمم خونه با کوچه هینایفاط خونه

 بترسونمش برم که زد سرم به یطانیش فکر هی گذاشته باز اطمیح در فکر یب دختره حموم رفته دمیفهم ومدیم اب شر شر یصدا

 :گفت یکی جلوکه رفتم شدم اماده

 

 باشه یخوب کار گرانید ترسوندن نکنم فکر

 کردیم کاریچ نجایا عباس،عباس دمیدیم یچ برگردوندن سرمو دمیکش یبلند نیییه هی

 خواهرشه خونه خنگه اخه-ساالر

 کنم چکارش دونمیم شعوریب تنهام گف یفاط یول ایگیم راس عه-

 نیشیظاهرم جن مثه که شما کار اسم االن دوما سالم اوال:گفتم و کمرم به زدم دستمو تیقوزن پسره زنهیم پوزخند داره دمید

 !!!گذاشت دیبا یچ نیترسونیم مردمو

 

 دمیشن یدندوناشوم دنیساب یصدا

 

 رمیبگ اجازه یکس دازیبا خواهرم خونه به اومدن یبرا نکنم فکر-عباس

 نباشه مناسب لباسش یکس نجایدایشا یاهوم یاهم ییاالی گمیم دیریبگ اجازه گفتم یک من-

 دیبپوش نامناسب لباس بهیغر ادم هی شماتوخونه که ستین دوماواجب نمیبینم یومشکل خواهرمه خونه نجایا اوال-عباس

 

 یکرابات فوکول پسره خوردیخونموم بود،خون من نوبت حاال

 که نداره کرابات خدا بنده-ساالر

 گفتم که نیهم نباشه حرف-

 :گفت کردمیم نگاش داشتم نجوریهم

 دینیبش دییخواینم

 روبروش ورفتم دمیکش قیعم نفس هی  شه کچل تا بکن دونه دونه خوشگلشو یموها روش بپر گهیم طونهیش نشست رفت وخودش

 خودشو شهیهم حاال رونیب ادینم هم یگور گوربه هیفاط نیا شهیگوش تو سرش دمید کردم نگاش یچشم ریز گذشت که کمی نشستم

 .عباس لیتحل هیتجز یبرا میبر خبببب کردمیم نگاه عباس به داشتم نجوریهم. لنگهیم کار یجا هی کردایم شور گربه

 شب نیع بودچشماشم مردونه پرپشت ابروهاشم باال بود زده یخاص طور هی و بود یمشک موهاش کنمیم شروع موهاش از اول

 ک نجوریبودهم جذاب و خوشگل درکل یا قلوه لباشم ومدیم صورتش به بود خوب هم نشیب شدیم گم شیاهیس تو ادم بود اهیس

 کرد ریغافلگ نگامو و باال اورد سرشو کردمیم نگاش داشتم

 

 *عباس*

 خودت پس دمیکش یچ کسالی نیا تو یدونیم خودت ایخدا خامیم دخترو نیا من بود ارزو ریبددرگ  فکرم رومبل نشستم اومدم

 کن کمکم



 منه اره شه برطرف امیدلتنگ از یقسمت حداقل که کنم استشمام تنشو یبو بفشارمش خودم به و بغلم تو رمشیبگ نقدیا داشتم دوست

 .دخترم نیا عاشق عباس

 ندارم طاقت گهید یول کردم سر عکس هی با کسالی کنم خودم مال رو ارزو شده هرطور دیبا

 :گفتم بود گرفته خندم کنهیم نگاه دارمنو بروبر دمید باال اوردم سرمو  کردم حس نگاهشو ینیسنگ

 !!!شدم تموم-

 

 جلو رفتم برم یخداحافظ بدون بود زشت حال تو رفتم

 خداحافظ دنتونید از شدم خوشحال کنمیم کم زحمتو بااجازتون رادمنش یاقا-

 شدوگفت بلند اونم

 خدانگهدار نطوریهم منم-عباس

 ورفتم دمشیبوس یشیم ضیمر هواسرده یکرد حموم یاین من جون یفاط گفتم رونیب ادیب خواست یفاط

 جلو رفتم خوردیم ییچا داشت بود داریب عمم

 یخوب جون عمه سالم-

 گذشت خوش دوستت خونه یخوب تو گلم یمرس عمه زیعز سالم-عمه

 عشقوم اره-

 خوابه کجاست طاها-

 رونیب بردش باباش عمه نه-

 بدم انجامشون یندار یزیچ کار عمه.اها-

 کن استراحت برو عمه نه-عمه

 یفاط یها حرف فکر از کردمیم کار هر خوندم درسامو کم هی رفتم شدم بلند نبرد خوابم کردم کار هر که بخوابم رفتم شدم بلند

 اومدم ینم رونیب

 :گفت عمم نشستم عمم شیپ رفتم

 یدینخواب

 نبرد خوابم جون عمه نه-

 شده یزیچ-عمه

 عمه دونمینم-

 ؟؟یچ یعنی وا-

 کردم فیتعر عمم برا رو هیقض کل

 کنم چکار دونمینم عمه-

 که نکن انتخاب ویزیچ یسرسر کن فکر خوب شد یجد ماجرا اگرم زده یحرف هی خواهرش دختر که وفتادهین یاتفاق حاال-عمه

 یش مونیپش نکهیا نه یکن افتخار انتخابت بابت بعد

 جون عمه یمرس-

 گفت شوهرش به دیفهم حالمو عمم نداشتم غذا به یلیم چندان رونیب رفتم شام شب



 تا بردینم خوابم کردم کار هر بازم بخوابم رفتم کردم عوض لباسمو میدیرس نیم چن بعد میکرد وحرکت میشد بلند میبر گهید-عمه

  کنهیم ونمید داره پسره نشده یزیچ هنوز شده چم من خدا یا نشستم شدم بلند جلوم ومدیم عباس یچشما بستمیم چشمامو

 دمیخواب گرفتم نکنم فکر بهش گید کردم یسع

 

 داخل رفتم.بود مدرسمون کینزد کارش اخه مدرسه رفتم عمم شوهر با و خوردم صبحونمو رفتم شدم داریب عمم یباصدا  صبح

 نزد عباس درمورد یحرف چیه یفاط یمعمول یحرفا زدن به میکرد شروع و میکرد بغل همو ششیپ رفتم دمید رو یفاط  مدرسه

 نرفتم گهید کرد یهرکار یفاط هستم عمم خونه اس هفته هی االن. شد تموم اشیخستگ باهمه مدرسه اونروزم نگفتم یزیچ منم

 فکرش از هم لحظه هی شده چم من ایخدا. باش اونجا عباسم اونجا برم دمیترسیم درواقع  بده حالش عمم که وردمیم بهونه خونشون

 .هیچ ازارم دونمینم یول ستاین مهم برامم امینم رونیب

 اول اههه که نگفت یزیچ شبید اخه مدرسه ومدهین امروز نکردم داشیپ گشتم یفاط دنبال مدرسه رفتم پاشدم صبح دمویخواب

 .شدم دپرس بدجور یصبح

 .اومدطرفم بچها از یکی

 یدپرس ارزو چته هو-میمر

 ادینم که نگفت بهم شبمید گرفته حالم ستشین یفاط-

 کنم دیخر میدا یخواستگار واسه اومدم گفت دمشید بازار تو شبید-میمر

 کردم هنگ شیدا یخواستگار گفت یچ نیا

 نگفت من به یزیچ شبید چرا یفاط

 دمینفهم مدرسه درس از یچیه اونروز

 شدم ادهیپ کردم حساب ویتاکس پول دمیرس یوقت(عمم خونه)خونه رفتم گرفتم یتاکس رونیب زدم مدرسه از عیسر شد زده زنگ

 شد درباز زدم زنگو

 دونمینم نفهم خر نداد جواب یفاط به زدم زنگ برداشتم مویگوش اول بخوابم رفتم بعدشم خوردم ناهارو رفتم عمم با سالم از بعد

  اتاق تو اومد عمم دهینم جواب کجاست

  میبر ییایدکترنم میبر میخوایم ما عمه ارزو-عمه

 ندارم حوصله من نیبر شما امینم نه-

 میاریم باخودمون نکن درست شام فقط باش-عمه

  عمه چشم-

 دمیخواب گرفتم و کردم الیوخ فکر از یخال مخمو منم رفتن نایا عمم

 

 نیگفت یچ یچ هان:اومدگفت خودش به دفعهی

 نشم تموم وقت هیدیکنیم نگاه منو نیدار کساعتهی گفتم-

 گفت کنه جدا تنم از سرمو داره دوست االن دونستمیم

 بعلههه دمید برگردوندم سرمو کنمیم نگاه سرتونو پشت ومیاکوار دارم من بزنم دید شمارو نمیبش که کارمیب نجایا من مگه-

 یسوت نیاول از نیا سرمه پشت ومیاکوار

 

 *ارزو*



  بشما عیضا بود کینزد شیآخ

 نگف یزیچ گهید عباسم

 بگه هم یزیچ یخایم یکرد شیقهوا پسررو یزد-ساالر

 حقشه-

 ستین اری بامن شانس که شهیهم ارمین در یباز عیضا نیاز شتریب تا نییپا انداختم سرمو

 :گفت زدبلند برق چشماش دید مارو تا رونیب اومد حموم از هم خانم فاطمه منتیم یبسالمت

  خودم ینفسا بر سالم

 دمیکشیم نشون خط براش هم چشمامم با باشه تیعاف یخوب زمیعز سالم-

 عشقوم یمرس-یفاط

 پرو دختره

 یخوب ییدا زیعز سالم-عباس

 ییدا زیعز عققق

 کرد صدا منو نیم چن بعد اتاق تو رفت یپرس احوال سالم بعد یفاط

 دارم کارت ایب ارزو-یفاط

 دمیتوپ بهش بستم اتاقو در عیسر اتاق تو رفتم شدم بلند

  شعوریب ییتنها ینگفت مگ االغ-

 یزد حرف باهاش-یفاط

 میبکش همو میبردار چاقو بود کینزد فقط هم یحرف چه ارههه-

  افتاده یاتفاق یچ یعنی-یفاط

 نجایا یدیکشون منو چرا نمیبب بگو حاال بابا نه-

 جزتو به کرده رد کردن یمعرف نایمامانم که دختر یهرچ ییدا ارزو نگاه-یفاط

 ییییچ-

  بزنه حرف باتو بود اومده میدا هیچ جوابت حاال یچیارپ-یفاط

  میخورینم هم بدرد ما نظرمن به یول دونمینم-

 چراااا-یفاط

  میبزن حرف باهم ادم مثه مینتونست میبود هم شیپ قهیدق پنچ ما بابا عرا.محض-

 نیا بچه دوتاتون ازبس-یفاط

 دارن فیتشر مغرور یادیز شما ییدا ستمین بچه من-

 نیستین بچه شما مادربزرگ اره-یفاط

 رفتم من-

 یشد ناراحت کجا-یفاط

 کنما کمکش اومدم مثال تنهاست عمم برم بابا نه-



 بدم یچ نارویا جواب من-یفاط

 فعال واال دونمینم-

 

 ارزو یفکر یب یلیخ-یفاط

 شدینم نجوریا یبود داده جواب تویگوش اگه گهید ییتوه مقصر-

 میکن چکار یگیم حاال-یفاط

  دونمینم-

 ببر تویچا ایب میکنیم شیکاری حاال-یفاط

 ما خانم عروس نمیا:گف یفاط میرفت و برداشتم رو ییچا

  گلم نیبش نجایا ایب جون ارزو: گفت عباس خواهر که نمیبش مامانم شیپ برم خواستم کردم تعارف رو ییچا رفتم زدمو لبخند هی

 حرفاتونو عباس با نیبر جون ارزو:گفتت(عباس خواهر) جون لوین که زدنیم گپ باهم داشتن بزرگترا  نشستم ششیپ رفتم منم

 بابا سمت کرد ورو دیبزن

 بزنن باهم حرفاشونو برن عباس اقا و جون ارزو نیبد اجازه اگه مقدم یاقا-لوین

 بازو ستین یمشکل یمعن به چشمامو شهیم اب قند لویک لویک داره دلم تو دونستینم میناراض من کردیم فکر کرد بهم ینگاه هی بابا

  کردم بسته

 اتاقت کن یراهنماه رو عباس اقا بابا جان ارزو نیدار اریاخت-بابا

 بابا چشم-

 حرفم خدا اخه بود نییپا سرم رمیتحر زیم یصندل رو اون و نشستم تخت رو من اتاق تو میاومدرفت من دنبال هم عباس شدم وبلند

  بگم یچ بود کجا

 د؟یبگ یزیچ دییخواینم-عباس

 نه-

 کرد تعجب

 بگم یچ دونمینم که بود منتظره ریغ نقدیا-

 نینداشت خبر شما یعنی-عباس

 نییشما دونستمینم یول ادیم خواستگار داشتم خبر-

 ه؟یچ من راجب نظرتون شما حاال خب-عباس

 ندارم ینظر-

 یکنیم بلغور یدار که هیچ نایا سرت تو خاک-ساالر

 زدم یبد حرف-

 یپرسیم من از-ساالر

 مثبته جوابتون یعنی:گفت عباس

 ریخ-

 یچ یعنی-عباس



 ندارم ازدواج قصد من نکهیا یعنی-

 گفتم یچ سرم تو خاک

 شماست لیم هرطور باش-عباس

 زده شوک بغلش تو افتادم دیکش دستمو که رونیب برم خواستم شدم بلند اون از تیتابع به منم شد بلند عباس که نگفتم یزیچ گهید

 منش راد یاقا هیکار چه نیا-گفتم اومدم رونیب بغلش از اومدم خودم به که کردمیم نگاش داشتم

 کنمیم خواهش... نرو:وگفت گرفت دستمو باز که رونیب برم خواستم نگفت یزیچ عباس

 

 چشمام گید که خوندم نقدیا خوندم رمانمو ادامه رفتم لهیتعط مدرسه فرداهم ومدینم خوابم  شبه دوازده دمید کردم نگاه ساعت به

 گرفت درد

 یشدیم لسوفیف یخوندیم نطوریا درستام اگر-ساالر

 دونمیم اره-

 شد خفه قشنگ

 داریب یبیعج  سردرد با صبح دمیخواب گرفتم کردم خاموش ویگوش  نشدم زمان متوجه چرا صبحه میون سه دمید کردم نگاه ساعتو

 ناهار دارن نایا عمم دمید رونیب رفتم کهی ساعت یوا افتاد ساعت به نگام  بودما داریب صبح خود تا شبید نداره یتعجب شدم

 شو حاضر برو خونه یبر یخایم اگر:گفت عموم شدم که تموم خوردم ناهارو نشستم رفتم کردم سالم خورنیم

 بود خوشمزه یمرس ناهار بابت جون عمه.باش-

 کردم یخداحافظ عموم از بودم امون خونه جلودر  بعد نیم چند شدم نیماش سوار و  کردم یخداحافظ عمم از شدم حاضر رفتم

 :گفت آذر سمتم کردن حمله ایزامب مثل خونه تو گذاشتم پامو که نیهم داخل، رفتم

 اومد نیا باز یوا

 یالل گنینم ینزن حرف یکی تو-

 بابا شیپ رفتم زدم صورتم سرو به یواب اتاق تو گذاشتم المویوسا رفتم و کردم سالم بابا مامان با نگفت یچیه گید

 دیدار کار من با نیگفت. جان بابا دیبفرما-

 بعد بزار حاال-بابا

 وفتمیم پس ینگران از دارم االن تا شبید من بابا عه-

 یبگ بهش یک یخایم پس گید بگو نیرام-مامان

 اینر در کوره از بگم بهت زیچ هی خامیم دخترم نیبب-بابا

 دییبفرما-

  بگم چطور-بابا

 اومده خواستگار برات: گفت و دیپر بابا حرف وسط اذر دفعهی

  ستادمیوا شدم بلند

  نیبد جوابشو شهیهم مثه اومده که اومده-

 یکرد رد خواستگار همه نیا ینشد خسته تو دختر-مامان

 بخونم درسمو خامیم زوره مگه مامان خامینم-

  بده جواب خودت بعد نشونیبب انیب نایا بزار حداقل یکرد رد خواستگار همه نیا تو ستیکارن در یاجبار و زور جان بابا نه-بابا



 شهیم هم یتنوع هی تماشا هم فال هم انیب بزارم گهیم راست دمید کردم فکر کمی

 ان؟یب قرارن یک حاال. باش-

 امشب-مامان

 دیبگ من به االن دیبا شما امشب؟؟؟-

 توسرش زدم یکی دیدار فیتشر پرنسس شما نکهیا نه یکنیم پا به گهید قشقرق هی باز میگفت میدیترسیم العملت عکس از اخه-اذر

 مهیخواستگار امشب مثال  دمیخواب گرفتم اتاق تو رفتم نگفتم یزیچ گهید کن تن ایب گنیم حاال دوختن دنیبر خودشون 

 استرس مامان:گفتم مامانم شیپ رفتم گ،ید بود کجام یلعنت استرس نیا اهههه گرفتم یاسترس ومدنیم گید کساعتی تا شد شب

 دارم

 

 رسنایم االن نایا شو اماده برو حاال اس ساده یخواستگار هی که بخورنت انینم مادر وا- مامان

 نهیا جلو رفتم  بنفس اعتماد هی وبا کردم هم مات شیارا هی دمیپوش دمیسف شال با رنگمو سبز دامن کت شم حاضر اتاق تو رفتم

 نمیبب سایوا  دمیشن رو بابا یاومد خوش یصدا که زدمیم دید خودم داشتم نجوریهم بود یراض پمیت از  نمیببب خودمو سادمیوا یقد

 پا چهار وونیح هی مثه آذر شد باز اتاق در دفعه هی اشناست صداشون که کردمیم فکر داشتم نجوریهم!! ستین اشنا کمی صداشون

 داخل اومد

   اس لهیطو نجایا مگه هو-

 نه ای هست یشیم متوجه یبنداز ینگاه هی خودت اگه:گفت انداخت اتاق به یینگاه عی اذر

 بودن کرده منفجر بمب انگار گهیم راست دمید انداختم اتاق به ینگاه هی

 ؟ یاومد یچ حاالواسه خو-

 گهید امدن ایب بدو-اذر

 یهول چرا تو منه یخواستگار-

 بابا میبر ایب-اذر

 عباس  رونیب زدیم شاخام داشت دمیدیم که یزیچ از خواستگارا شیپ میرفت دیکشیم خودش دنبال تنبون کش مثه گرفت دستمو

 به اول طرفشون رفتم زدم یخوشگل لبخند هی اومدمو خودم به پهلوم تو خواهرم آرنج رفتن فرو با نداره امکان من یخدا یفاط

 اخر در و رسمیم حسابت به بعدا گفتم گوشش در کردم بغلش یفاط طرف رفتم بعدم کردم یپرس احوال سالم یفاط یبابا مامان

 عباس سمت رفتم

 نیاومد خوش سالم-

 دیبفرما:گفت و گرفت سمتم گلو دادو ییخوشرو با سالممو جواب هم عباس

 خوشگلن یلیخ یمرس-

 تو یا اندازه به نه:گفت اروم

  بود شده وارد شوک بهم یلیخ امشب شدینم باز نیا شتریب چشمام گید

 با داشت انداختم ینگاه هی خونه اشپز تو از یخوشحال از نبودم بند پام رو ببرم ییچا که خونه اشپز تو رفتم و یمرس گفتم منم

 زدیم حرف بابام

  شده شتریب امشب بود جذاب خوشگل خودش البته شده جذاب خوشکل چقد برم قربونش یوا 

 دهیم شفات نچ نچ-ساالر

 برو ایب نکن خراب امشبو ساالر-



 هیفاط دمید برگشتم پخ گف یکی که بودم ریدرگ وجودم ساالر با نجوریهم

 یدادینم جواب تلفناتو چرا ینگفت بهم چرا نفهم خر یعوض کشتمیم یفاط-

 یبش زیسوپرا خاستمیم-یفاط

  یبش زیسوپرا خاستمیم اوردم در اداشو

  یخواستگار بره قرار عباس دمیفهم یوقت شدم زنده مردمو-

 داد ادامه زدو یلبخند ؟یشد یچ-یفاط

 بوده مهم برات عباس یخواستگار نقدیا چرا  کلک

  بنیپا انداختم سرمو

  ؟؟یدار عالقه عباس به تو ارزو نههه-یفاط

  نگفتم یچیه بازم 

 باشه مبارکت برم قربونت یاله-یفاط

 بدم رد جواب بعدش که یشرط به نیایب شدم یراض زور به نیایب نییخوا یم شما دمینفهم منکه باش مبارکت ویچ یچ-

 

 انوقت چرا-

 بزنم حرف باهات خامیم نیبش-عباس

 نشستم یول خوردم جا اش مانهیصم ازلحن

 نییبفرما-

 عشقم جلو حداقل بزنم دلمو حرف و کنار بزارم غرورمو امشب خامیم-عباس

 بودم کرده هنگ عشقم گهیم یچ داره نیا شدینم باز شترازیب چشمام گید

 یبزن حرف تر واضع شهیم-

 نییپا انداختم سرمو دمیکش خجالت کرد نگاه چشمام تو باال اورد سرشو

 گفت یچ نیا دیکش سوت سرم زد که یباحرف

 بگو گهید باری یگفت یچ-

 یفهمیم عاشقتم دارم دوست من ارزو-عباس

 شه عاشق یکس دنید دوبار با ممکنه چطور اخه یگیم دروغ-

 یدیم براش جونتو که خودت یگیم شعر چرا-ساالر

 ایب بعد برو هنگم فعال ساالر-

 که کسالهی من ارزو دمتید و اومدم بارها بارها شناسمتیم کسالهی تورو من دمیدوبارد فقط تورو من یکنیم فکر تو:گفت عباس

 عاشقتم

 ممکنه چطور اخه-

 بگم برات یخایم-عباس

 اهوم-

 دوستمه گفت ازش دمیپرس بود دختر هی عکس عکساش نیماب کردیم نیس برام شویخونوادگ یعکسا داشت فاطمه روز هی-عباس



 بود؟ من عکس-

 یچ نگات دونمینم  کنم حذفش نتونستم که داشت یزیچ چشمات یول کن حذفش لطفا اومده یاشتباه ییدا گفت اره،فاطمه-عباس

 تابم لب لمیموبا صفحه رو بود گذاشته عکستو کردیم جذب خودش به منو که داشت

 

 کرده فرو ودستامو کرده باز موهامو رودخونه کنار میبود رفته فاطمه با که بود عکس همون گفتیم راست باال اورد شویگوش و

 عکسه از یلیبودخ گرفته عکس رخمینم از واون بودم سادهیوا رودخونه سمت بود گرفته یباز به موهامو وباد موهام یتو بودم

 ومدیم خوشم

 دید میگوش صفحه عکستو دوستم نکهیا تا شدینم شب روزم میدینم عکستو روز هی اگه یول بودم شده عاشقت که گمینم ارزو-عباس

 گهید یول کردم یزندگ باعکسات کسالی ندارم خبر خودم شدمو عاشق گفت بودکه واون بدم حیتوض براش کرد مجبور ومنو

 ارزو شده طاق طاقتم

 زنهینم گهید نمیا ینباش زنهیم عشقت و تو یبرا نیا یکنیم حسش:گفت روقلبش گذاشت گرفت دستمو و

 

 خوشبختت بخدا ارزو کنمیم توینوکر اخرعمرم تا کن منوقبول فقط تو:گفت گرفت قاب صورتمو دستش دوتا با انداختم سرمو

 کنمیم

 ...درزدن

 دییبفرما-

 :گفت تو اومد بود( یفاط مامان)عباس بزرگ خواهر

 نیدیرس تفاهم به شد یچ خب خب

 دیپرس دیبا خانم ارزو از گید نویا:عباس

 ه؟؟؟یچ نظرت جون ارزو خب-الین

 قبوله:گفتم کردن فکر بدون نییپا انداختم سرمو

  نیبش خوشبخت:وگفت دمیاومدبوس الجونین

 یمرس-

 دمیکشیم خجالت بود شده چم دونمیکردنم ترک اتاقو الجونین

 یکردیم یزبون بلبل خوب که اونروز گل خانم یکشیم خجالت چرا-عباس

 عباس عه-ارگفتمیاخت یب

 عباس جان-عباس

  کردم نگاه توچشماش

 دمایم قورتت درسته نکن نگام نجوریا-عباس

 ینش مونیپش انتخابت از وقت چیه دمیم قول بهت:دوگفتیبوس وسرمو جلو اومد عباس گرفت خندم

  میکن نیریش دهنمونو هیچ جوابت زمیعز خب:دیپرس جون لوین هیبق شیپ میورفت  یگیم که نجورهیهم حتما:گفتم زدمو یلبخند

 دیبگ شما یهرچ:گفتم نییپا انداختم سرمو

 بخونن تیمحرم غهیض هی گفت بابام نیم چند بعد زدن دست اون از تیتابع به هم هیبق کردیم هورا زدویم دست شدو بلند یفاط

 .خوندن غهیص هی ما نیوب بودن موافق بابام نظر با هم هیبق بهتره

 بودم زنش االن شرعا عرفا یول نه قانونا دیشا بودم عباس زن من االن



 ارزو دست کنم نشون عنوان به رو حلقه نیا نیبد اجازه اگر مقدم یاقا:وگفت بابام به کرد رو عباس

 نییبفرما البته-بابا

 سرمو ازخجالت منم گفتن کیوتبر زدن دست هم هیبق توجمع اونم دیبوس سرمو دوم بار یکردوبرا دستم رو حلقه شدو بلند عباس

 نییپا انداختم

 

 :اومد اس ام اس زدم رد ندادم جواب بود ناشناس شماره چون خورهیم زنگ داره میگوش دمید که بودن رفته همه بود شب آخر

 یدار توقلبم یمخصوص ییتوجا ممنونم میتوزندگ توبخاطربودن از من

 

 :نوشتم منم عباسه دمیفهم

 راخوب وحالم میها درلحظه یبکش قد ومدام یچیبپ میزندگ ییوپا دست به دارم دوست که یهست یچکیپ نیتر یداشتن دوست تو

 یکن

  دادم جواب فورا زد زنگ دارم دوسش که بگم یزبون یب زبون با خواستمیم کرد نیوس 

 من برم دلت قربون-عباس

 یخوب خدانکنه-

 شمیم یعال یعال شنومیم که تورو یصدا-عباس

 کشمیم خجالت نگو یوا-

 مگه یبلد خجالتم-عباس

 عباس-

 جانم-عباس

 یستین خسته ادینم خوابت تو اصال-

 ادیم خوابت تو مگه-عباس

 اوهوم-

 باش حاضر هفت ساعت صبح بخواب برو دلم زیعز باش-عباس

 ییچ یبرا-

 گید دیوخر شیازما-عباس

  هاباش-

 ریبخ شبت خانمم بخواب برو حاال-عباس

 خخ کردمیم ذوق بچهاا هیشب خانممم گفتیم یوقت

 خداخافظ یبخواب خوب  ریبخ توهم شب-

 دمیخواب گرفتم کردم تماسوقطع

 بعله:دادم جواب کنم ورونگاهیگوش نکهیا بدون صبح وقت نیا هیک اهه کردم باز زور چشماموبه میگوش زنگ یباصدا صبح

 نداد جواب

 یصبح اول یدار مرض-



 دیخند

 یبخند رواب-

 هینجوریا حاال-یخط پشت

 گفتم نشستم شدمو بلند عیسر

 یتوع عباس یوا-

  منم جونم اره-عباس

 .نکردم ونگاهیگوش اصال دیببخش عباس یوا-

 ریبخ صبحت یخوب سرت، یفدا-عباس

 یریبخ توهم صبح خوبم منم یباش خوب تو -

 یشد اماده-عباس

 چنده ساعت-

 ۷/۳۰خواب ساعت-عباس

 ینزد زنگ زودتر چرا یوا-

 بده جواب که هیک زنمیم زنگ دارم ساعته مین حاالهم-عباس

 شمیم حاضر سوته سه االن دیببخش-

 ام کوچه تو من گل خانم باش-عباس

 واسه میبر حاال خب سوخته یا قهوه شلوار شال با دمیپوش یخردل بلند مانتو زدم صورتم به یاب رفتم عیسر کردم قطع تلفنو

 عجب کردم نگاه نهییا تو خودم به چشمام به زدم اونم برداشتم مامانمو سورمه ملیر با کم البته زدم قرمز مات رژ هی  شیارا

  مامان سر باال رفتم برداشتم شالمو کردم سیگ پشتمو یموها صورتم رو ختمیر کج امویچتر بودم شده یزیچ

 رفتم من اومده عباس مامان مامان-

 سالمت به برو زمیعز باش-مامان

 

 شتریب ایبوشهر ما زمستون البته بود زمستون عاشق داد نوازش صورتمو خنک مینس هی کردم باز که رو درخونه دمیپوش صندلمو

  شهینم سردش ادم خورهیم بهار به

 کوچه وسط ام توکوچه گفت نکهیا میدینم عباسو نیماش کردمیم نگاه یهرچ کوچه تو رفتم کردم باز درو اطیدرح سمت رفتم

 .. که عباس منتظر بودم سادهیوا

 بوووق-

 شدم سوار رفتم عباسه دمید که بدم دار اب فوش دوتا برگشتم هوا دمیپر دومتر

 کردم سکته یبد یلیخ-

 هیحرف چه نیا خدانکنه دوما گل خانم سالم اوال-عباس

 یخوب ریبخ صبح سالم دیببخش-

 باشم بد نمییبب تورو شهیم مگه یخانم ریبخ توهم صبح-عباس

 بودم ابرا تو منکه دستام پشت کاشت بوسه هیو گرفت ودستامو

 دیببوس اقاتونو نیخاینم شما-عباس



 نه-

 یا قاطع نه چه-عباس

 بعلهه-

 بکشم عقب خواستم عیسر رولباش اوفتاد لبام قشنگ برگردوند سرشو که ببوسمش جلوترخواستم رفتم کمی شد ناراحت کردم حس

 شهیش به زد یکی که میبود هم دنیبوس درحال نجوریهم عقب برم نذاشت گرفت دستمو که

 یعموم مکان تو ستین کارا نیا یجا نجایا-اذر

 یصبح اول یکنیم چکار نجایا تو-

 مدرسه رمیم دارم که یشد کورم یبسالمت-اذر

 خنده ریز میزد یپق کرد من به نگاه هی اونم بود شده یرژ صورتش کردم عباس به نگاه هی

 ببرم ابروتونو نگفتن همه به من اگه نیبخند رواب-آذر

 اذر-

  کوفت-اذر

 متیبرسون ایب مدرسه یبر یخاینم مگه-عباس

 نیدیم باج نیدار االن-اذر

 شد رمونید شو سوار ایب-عباس

 :گفت اذر کردم دیتمد رژمو توراه میافتاد راه شد سوار اذر

  بشه پاک خادیم دوباره یزنیم یدار چرا گید خب من خواهر

 میافتاد راه خودمون و میکرد ادهیپ مدرسه دم اذرو نیم چند بعد شدن ساکت رفتم یتوپ غره چشم دوتاش یبرا دیخندیم هم عباس

 بوشهر سمت

 میشد شگاهیواردازما هم دست تو دست میشد ادهیپ باهم میدیرس قهیدق ۴۵ از بعد

 

 

 

 یترسینم امپول از توکه ارزو-عباس

 کردم بهش ینگاه هی

 خو یترسیم کردم فکر نزن حاال خب. عباس

 داخل میرفت خوندم اسممونو گرفت خندم

 باال بزن نویاست زمیعز خب-پرستار

 ارومتر لطفا خانم:گفت عباس که رهیبگ خون خواست بست کشو پرستار

 شه گرفته خون ازتون تا اونطرف دییبفرما شما بلدم کارمو من محترم یاقا-پرستار

  برم یمطمعن ارزو: گفت منو به کرد رو عباس

 خوبه حالم برو برم قربونت اره-

 بچه کرد ذوق یییاخ



 دارها دوست یلیخ -پرستار

 اس اماده عصر تا گفت گرفت رو خون نگفتم یچیه زدمو بهش یلبخند

  یمرس باش-

 یتموم:گفت اومد عباس

 اوهوم-

 اتاق یکی اون نیبر همسرتون با-پرستار

 چرا-

 یشیم متوجه خودت زمیعز برو-پرستار

 دیکش دستمو عباس که اتاق اون سمت برم خواستم رونیب میرفت

 میبر که الزمه واقعا ارزو-عباس

 هیچ اونجا مگه الزمه که یچ یعنی-

 هیچ اتاقه اون یدونینم واقعا-عباس

 بود ازدواج از قبل یکالسا خوندم تهشو تا خودم انداخت بهم ینگاه هیو

 نییپا انداختم سرمو

 میبر یخایم اگه هیچ واسه خجالتت برم قربونت-عباس

 گهید میبر امینم نه نه نه-

 دادما یسوت چه

 میافتاد راه مویشد نیماش سوار

  کردم روشن ستمویس

 شد پخش* بند امو از یاومد تو* اهنگ

 

 انگار شد عوض یچ همه میزندگ تو یاومد **

 گرفتار شدم تو به انگار دمتید رو تو تا نباریا شدم عاشق نداشتو یمعن عشق واسم

 

 دمید چشاتو یوقت میزندگ تو یاومد تا

 گمید آدم هی گهید دمید که یروز از رو تو دمیکش دست آدما همه و ایدن از تو جز

 

 تو برا جونم دلو ایب عالقم از بگم یچ جاتو یشکیه رهیگینم هواتو دارم

 تو ای گهید چکسهیه ای بهت بگم نویا بذار یمیزندگ لهیدل تو که یندون نویا دیشا

 

 تو برا جونم دلو ایب عالقم از بگم یچ جاتو یشکیه رهیگینم هواتو دارم

 تو ای گهید چکسهیه ای بهت بگم نویا بذار یمیزندگ لهیدل تو که یندون نویا دیشا



 

 

 قرارهیب منه نداره و دار تو عشقه نداره ته تو به حسم دارمو حس تو به

 درآرم سرم از لحظه هی شهینم تو فکر دارم یحال چه من یبفهم یستین جام که تو

 

 قلبم گهید هیثان هر رهیم داره تو واسه قلبم رهیس گهید ایدن همه از تو ریغ

 براتو دمید ییخوابا چه که یدونینم هواتو یه سرم به زنهیم اگه ستین من دست

 

 تو برا جونم دلو ایب عالقم از بگم یچ جاتو یشکیه رهیگینم هواتو دارم

 تو ای گهید چکسهیه ای بهت بگم نویا بذار یمیزندگ لهیدل تو که یندون نویا دیشا

 

 تو برا جونم دلو ایب عالقم از بگم یچ جاتو یشکیه رهیگینم هواتو دارم

 **تو ای گهید چکسهیه ای بهت بگم نویا بذار یمیزندگ لهیدل تو که یندون نویا دیشا

 

 نیا بابت یمرس ایخدا نشیروس وگذاشت گرفت دستمو کردمیم نگاش منم داشت یقشنگ یصدا کردیم یهمخون باهاش هم عباس

 یکرد هیهد بهم که یخوشبخت همه

 

 داشت نگه رو نیماش قهیدق ستیب بعداز

 یسادیوا چرا-

  یکنیم ضعف گرفتن ازت خون میبخور صبحونه هی میبر-عباس

 شدم ادهیپ دمویپاش روش به یلبخند فکرمنه خودش از شتریب نکهیا از بودم خوشحال

  مینشست یتخت هی یرو رستوران سمت به میورفت بازوشوگرفتم سمتم گرفت بازوشو

 خورهیم یچ گل خانم خب-عباس

 خورمیم منم یبخور خودت یهرچ نداره یفرق-

 نشد گهید نه-عباس

 کنهینم یفرق بخدا عباس-

  زد صدا گارسونو

  دیاریب شهیم مربوط صبحونه به که یهرچ خالصه ییچا وهیم اب کیک ریش عسل مرغ تخم ریپن مربا دیکن لطف-عباس

 حرفش وسط میپر پا چفت بود کرده هنگ خدا بنده گارسونه

 بخوره خادیم یک نارویا عباس یوا-

 زمیعز شما-عباس

  شهیم اصراف بخورم لقمه دوتا بتونم فوقش من؟من-

 ؟یخوریم یچ خب-عباس



 دمیم حیترج رو ییچا ریپن نون-

 ن؟یهم-عباس

 نیهم-

 داد وسفارشو گارسون به روکرد

  میبنداز عکس چنتا ایب گفتم عباس به و اوردم در مویگوش

 حتما-عباس

 کجا میبر قرار بعد عباس:گفتم عباس وبه فمیک تو گذاشتم ورویگوش میانداخت یسلف وچنتا نشست تر کینزد اومد عباس

 کارا هیتاالربق باغ رزرو واسه میریم هم عصر خواهرم خونه میریم بعدش  حلقه دیخر-عباس

 یکنیم عجله نقدیا یدار چرا حاال-

  یایب یبزن ات مدرسه از روز هر که شهینم خب-عباس

 میکن یعروس زود یخایم نقدیا چرا که نهیا منظورم نه-

 یش خودم خانم یشد خودم مال زودتر دارم دوست خب-عباس

 ترسمیم-

 دستاش نیب گرفت دستمو

 چرا ترس-عباس

 میشناسیم همو ستین کماهمی ما خب-

 شناسمتیم که کسالهی من تو فقط نه ما-عباس

  گهید همون خب-

 اعتماد من به هیکاف فقط ارزو یکردینم درنگ هم لحظه کی یبود من یجا اگرتوهم ارزو یول کنمیم درکت برم قربونت-عباس

 رهیم نیب از خود به خود ترست نیا یباش داشته

 

 اول چنده لویک عالقه عشقو گفتیم عقلم یدار عالقه بهش که یکس شیپ برو شهیهم واسه کنو ازدواج زودتر گفتیم دلم بودم چیگ

 بسنج رو عباس رفتارو اخالق

 گهید زیچ هی عقلم گهیم زیچ هی دلم چمیگ عباس -

 ارزو کن گوش دلتو حرف-عباس

 کنار دمیکش بخورم نتونستم لقمه ازچنتا شتریب میبزن حرف مینتونست گید اومد گارسون

 ینخورد یزیچ توکه کجا-عباس

 ندارم لیم رشدمیس-

 بخور رو لقمه نیا ایب میندار ندارمو لیم رشدمویس-عباس

 ترکمیم دارم تونمینم گهید بخدا عباس یوا-

 یکنیم رد دستمو یدار-عباس

 

 گرفتم رو ولقمه دمیخند



 کنم حساب برم یتموم گل خانم-عباس

 تمومم اره-

 امیب تا نیماش توبرو خب-عباس

   اومدبرگشتم ادمی زیچ هی توراه کرد اومدحرکت عباس نیم چن از بعد نشستم نیماش تو رفتم گرفتم چویسو

 عباس-

 جانم-عباس

 امه زهیجه درمورد زهیچ گمیم-

  یبگ یخایم یچ گلم دونمیم یکنینم فکر ییزایچ چه به تو بگردم دورت یوا-عباس

  زمیجه هیته واسه کمه دوهفته عباس-

 برمیم براش دارم اونم که خونه خانم هی جز نداره اجیاحت یزیچ چیه کامله کامل من خونه خانم آرزو-عباس

 گرفت خندم

 خندتت قربون یآ-عباس

  بفرسته زهیجه بدون اولشو دختر اونم دخترشو کنهینم قبول بابام یشوخ از جدا عباس-

 کنمیم شیراض زنمیم حرف باهاش خودم-عباس

 یفروش جواهر داخل میرفت میشد ادهیپ داشت نگه یفروش جواهر هی یجلو

 دیاریم رو هاتون حلقه ست لطفا اقا:گفت عباس

 حتما بعله-اقا

 اورد حلقه ینیس چنتا وبعد

 دمونهیجد کار نایا-اقا

 بود روش نینگ هی اولش حلقه شدنیم وصل هم به ریزنج هی به که بود حلقه دوتا گرفت شونویکی چشمم بود یخوشگل یها حلقه

 داشت زیر یها نینگ حلقش واون

 گرفت نگاهمو رد عباس

 !یخایم نویا- عباس

 ه؟یتوچ نظر اره-

 باش مبارکت خوشگله-عباس

 یمرس-

 برداشت ستشو حلقه هم عباس

 

 یگرم به بود یخانم هی که فروشنده میکرد سالم عباس منو زنونه هم داشت مردونه یها لباس هم که بزرگ مغازه هی تو میرفت

 طرف هر بود قشنگ یول بود ساده گرفت چشممو یاب مانتو هی که کردمیم نگاه مانتوها به میداشت نجوریهم داد مارو سالم جواب

 به  خوردیم هم کمربند دست مچ دوتا رو نیهمچن داشت دکمه که خوردیم فلش دوتا هم شونش رو خوردیم دکمه چهارتا مانتو

 دیاریب نویا شهیم گفتم فروشنده خانم

 حتما بله- خانم



 بازکردم اتاقو در دمیپوش که لباسارو پرو اتاق سمت رفتم برداشتم نیج شلوار اورد وبرام دادمش شلوارمم زیسا دستم داد مانتورو

 زد برق چشماش دید منو تا اومد عباس زدم صدا رو عباس و

 گل خانم باشه مبارکت خوشگله-عباس

 زمیعز یمرس-

 خودم بار نیاول یبرا داشتم دوست یول کنه انتخاب لباسشو عباس که ورفتم برداشتم هم یاب یکتون هیو یمشک شال هی رونیب رفتم

 کنم انتخاب براش

 عباس-

 جانم-

  کنم انتخاب برات من یبزار شهیم-

 لیم کمال با نه چراکه-عباس

 گرفت چشممو یمشک یاب چهارخونه راهنیپ هی کردمیم نگاه لباسارو داشتم مردونه یلباسها سمت میرفت شدمو خوشحال

  دستش دادم برداشتمش

 کن پرو برو-

 بانو چشم-عباس

 زدم اتاقو در پرو اتاق سمت رفتم برداشتم هم یمشک نیج هی براش

 یکن باز درو شهیم عباس-

 کرد باز درو عباس

 بپوش نمیا-

 چشم به یا-عباس

 بهیخوشت خودش البته بود کرده پشیخوشت باال بود زده ارنج تا ناشمیاست بود تنش تیف راهنهیپ بود شده جذاب اومد نیم چند از بعد

  میریبگ هم کفشم هی میبر ایب. باشه مبارکت ادیم بهت-

 داد بهمون فروشنده که یلونینا تو میگذاشت خودمو یلباسا میکرد حساب میرفت و گرفت من کفش هیشب درست یاب اسپرت کفش هی

  خورد زنگ میگوش میافتاد راه مویشد نیماش سوار پاساژ از رونیب میرفت

 یمامان سالم-

 یدینم جواب چرا دهیورپر یییکجا-مامان

 بودم نیماش از رونیب خودم بود گذاشته جا نیماش تو مویگوش برم قربونت-

 خونه نیاینم مگه نییکجا االن-مامان

 مونده کارمون هنوز نه میبوشهر االن که ما-

 ه؟یچ برا عجلش همه نیا لیدل یدیپرس عباس از مامان ارزو-مامان

 رسونهیم سالم هم عباس-

 یگیم یچ تو گمیم یچ من دهیورپر-مامان

 خداحافظ فعال مینیمب گروید هم شب جان مامان-

 فمیک تو گذاشتم کردم قطع تلفنو

 



 کجا میبر میخایحاالم عباس اقا:گفتم عباس به

 گهید خواهرم خونه میریم-عباس

 میبر سرزده میخایم ستین زشت عباس گمیم-

  کرد دعوتمون رفتن موقع شبید خودش گل خانم نه-عباس

 میبر یخال دست بده میریبگ یزیچ یگل دسته هی حداقل خب اها-

 چشم-عباش

 داشت نگه ییایدر روین یجلو ساعت مین از بعداز

 گاههیپا تو خونشون-

 زمیعز اره-عباس

  نییپا رفت عباس

 عباس کجاا-

 گردمیم بر زود دنینم راهمون وگرنه گید نایلواین خونه یریم میدار که بگم برم دیبا گلم-عبتس

 باش-

  میدیرس وباالخره میکرد رد ابونویخ چنتا گاهیپا تو ورفتم برگشت نیم چن از وبعد بود اونجا که یاتاق تو رفتو عباس

 یخانم شو ادهیپ-عباس

 سمت به وباهم گرفت دستمو طرفتم اومد شدو ادهیپ عباس شدم عباس ومنتظر برداشتم میگرفت راه تو که گلمو دسته فمویک شدم ادهیپ

 لحظه چند از بعد زد افو واف رفت یواحد سمت به عباس میشد خارج اسانسور از داشت نگه شمیش طبقه اسانسور میرفت اسانسور

 کردم بغلش جلو رفتم بود خودش لوجونین شد درباز

 نیخوب زمیعز سالم-

 داداشم زن یخوب تو دلم زیعز سالم-لوین

 

 کردمیم ذوق زنداداشم کلمه لفظ از

 

 یمرس تو یفدا-

 سمتش گرفتم گلو دسته

 دییبفرما-

 یگل خودت تو هیچ کارا نیا-لوین

 نداره شمارو قابل-

 نیکرد فراموش منو-عباس

 میدیخند

  کرد بغل خواهرشو عباس

 اونطرف دییبفرما نکردم تعارف رفت ادمی من یوا یا-لوین

 سرت یفدا-



 منینش هی اشپزخونه از بودبعد خونه اشپز تر داخل یرفتیم که کم هیبود کیبار رو راه هی صورت به بوداول خوشکل خونشون

 سالن طرف اون نفره شیش یخور ناهار زیم هیبود ست پردها بارنگ که ییها مبل دیسف یا قهوه رنگ به ییبودپردها بزرگ

 وارید تو ماهرانه طور به که یومیواکوار داشتن خوشگلم یلیخ بوفه هیبود وصل وارید به که یبزرگ ید یا ال ونیتلوز بود

 وهیم وظرف یاومد خوش یلیخ:گفت لوین که دیخندیم بهم داشت هم عباس بودم خونه زدن دید درحال نجوریهم بودن کرده وصل

 زیم رو گذاشت رو

 میداد زحمت ببخش یمرس فداتشم-

 عباس به وروکرد خودته منزل گلم هیحرف چه نیا-لوین

 گذرهیم خوش یخوب تو داداش- لوین

 نگذره خوش چرا عروسک نیا باوجود:گفت دورکمرم انداخت دستشو عباس

 دیباش خوشحال و خوش شهیهم شاهلل ان خداروشکر:گفت دیخند لوجونین

 لوین یجلو حرفش و عباس حرکت بخاطر شدم معذب کمی

 

  گرفتمیم پوست وهیم میداشت

 یباش راحت تا کن عوض لباساتو برو جون ارزو-لوین

  شدینم نیا بدتر یوا! گلوم تو دیپر وهیم

 مانتو نیا از یش راحت کن عوض برو خانمم اره-عباس

 شم راحت که بدجنس یا

 االن راحتم ینجوریا یمرس نه-

  انیم هم( شوهرش)ماین اقا

 ستشین تیمامور رفته اینم گلم نه-لوین

 شانش یبخشک یا

 شمیم معذب نامناسبه لباسم کمی راستش  هیزیچ اوم-

 خنده ریز زد گفتم نویا تا عباس

  یبریم هم یضیف شهینم بد که تو یبرا یخندیم چرا عه-

 دیخندیم جونم لوین نباریا شد شتریب خندش

 کن عوض لباساتو میبر ایب  من، و شوهرته ستین یکس که نجایا برم قربونت اخه-لوین

 گفتم دلم تو نارویا البته نمیببب رو یک دیبا کنم عوض لباس نخوام من بابا

 یاتاق سمت میرفت

  باش راحت گلم:لوین

 یمرس-

 برداشتم کردن یوارس از دست شوهرش لوین یوعکسا بنفش یپردها توالت زیم هی بود دونفره تخت هی کردم یوارس اتاقو کمی

 که مانتوم سمت رفتم دوباره بود باز یلیخ تاپم اخه شدم مونیپش دمید نهییا تو خودمو دراوردم مانتومو بازکردم مانتومو یا دکمه

 اتاق تو اومد عباس گرفتم جلوم مانتومو زدمو غیج هی بود شدعباس درباز

 توروخدا رونیب برو عباس-



 رمینم-

 بپوشم مانتومو بزار رونیب برو نکن تیاذ عه-

 نیزم رو کرد پرت گرفت مانتومو

 یستین حاضر یحت االن میدیبوس گروید هم یحت ما میمرحم هم به ما شوهرتم من مثال ارزو؟؟ هیچ کارا نیا:گفت یبلند یوباصدا

 یاریب درش مانتوتو شوهرت یجلو

  شد متوجه خودش انگار زدیم داد من سر دینبا شدم ناراحت

 مرحمتم شوهرتم من برم قربونت اخه یول نبود خودم دست خامیم معذرت-عباس

 شمیم معذب کمی من اخه یول باتوعه حق-

 دیبوس سرمو

 شهیم معذب شوهرش شیپ یکس مگه یباش معذب دیبا چرا گید منه با حق یگیم یوقت بگردم دورت-عباس

  کردم اکتفا باشه هی به تر کینزد بهم اون از یک بود مرحمم بود شوهرم بکشم خجالت دیبا چرا گفتیم راست

 ایب توهم رونیب رمیم من خب-عباس

 باشه-

 رونیب رفتم ختمیر دورم کردم باز موهامو کردم مرتب لباسمو رفت عباس

 

 گفت دید منو تا لوین کردیم صبحت لوین با داشت عباس رونیب رفتم

 داداش انتخابت نیا به احسنت برم خدا قربون تخته به بزنم ماشاهلل-لوین

 ستمین خوشگل نقدارمیا گهید دینکن زدم خجالت جون لوین یوا-

  عباس بحال یوا گهید شدم عاشقت زنم منکه کنمینم اغراق گلم نه-لوین

 لوین بود شده محو افق تو انگار اصال نجاستیا لوین زشته که ومدمیم ابرو چشمو براش یهرچ کردیم نگام داشت نجوریهم عباس

 شد متوجه خودش

 غذام یوا-لوین

 است بهونه غذا دمیفهم رفت شد وبلند

 بدم انجام برات امیب هست یکمک جون لوین-

 داره اجیاحت کمک به شتریب اون انگار شوهرت شیپ نیبش تو گلم نه-لوین

 عباس به دمیپر رفت لوین تا گرفت خندم

 یکرد بود یکار چه نیا-

 کردم کاریچ مگه-عباس

 من به یزد زل نجوریهم-

 هیمشکل کنمیم نگاه زنم به دارم خب-عباس

 شد متوجه لوین زشته-

  سرت فدا-عباس

 روش ابم هی یداد قورت ارویح کال-



 گفت بود طنتیش پراز که یلحن وبا تر کینزد اومد

  یبود کجا خب-عباس

 گید بودم نجایهم بودم کجا وا-

 عمو بغل ایب بدو-عباس

 عمو نکنه تیادیز زرشک-

 نکن تیاذ گید ایب-عباس

  نوچ-

 شدم بلند عیسر

 خونه اشپز سمت دمیودو کنم لوین کمک کمی برم جون لوین اومدم-

 :گفتیم که دمیشن رو عباس یصدا

 گل خانم میشیم تنها اخرش

 گرفت خندم

 

 *عباس*

 کشونهیم خودش سمت منو ربا اهن مثه که داره وجودش تو یچ دونمینم کنهیم ونهید منو دختر نیا اخرش

 گرفتم خودمو یجلو یول بشم رابیس وجودش عطر از که رمیبگ بغل تو نقدیا خواستمیم دمشید لباس اون با رفتم تواتاق یوقت

 کنه باورم  اول خوامیم شدم کینزد بهش که روهوسمه از کنه فکر خوامینم شم گینزد بهش نخواسته خودش تا خواستم ینم

 

 *آرزو*

  یخاینم کمک جون لوین-

 نباشم تنها داداشم شیپ برو تو یمرس گلم نه-لوین

 کمکت امیب گفت خودش-

 دستش از یکرد فرار خودت ای گفت خودش کلک-لوین

 دمیخند

 حاالااا-

 عاشقته داره دوست یلیخ عباس ارزو:گفت جون لوین که کردمیم خورد ساالد داشتم

 زدم لبخند هیو کردم بلند سرمو

 دارم دوسش منم-

 شنومیم نویا خوشحالم-لوین

 یادیز یها یسخت عباس رسهیم یخوشبخت ارامش به تو وجود با داداشم مطمعنم  برسه ارامش به یکن کمکش خامیم ازت ارزو

 یزندگ خونه سر که ما خورد رو ضربه نیشتریب عباس میداد دست از پدرمادرمونو بود سالش ۱۸ دهیرس نجایا به تا دهیکش

 درسمو تهران برم خامیم گفت روز هی نکهیا تا موندیم خونه تو تنها خودش امینم کدومتون چیه خونه گفتیم اونم میبود خودمون

 میکرد قبول ناچار به مصممه یلیخ رفتنش یبرا میدید یول میکرد مخالفت اولش بدم ادامه اونجا

 که بود خوب شرفتشیپ یبرا اونجا نیشدینم یراض چرا-



 کار خوند درس دانشگاه رفت عباس هست براش یخطر همه تنها تکو خودش بزرگ شهر اون تو ساله ۱۸.۱۹ پسر هی خب-لوین

 ینیبیم که یعباس نیا شد تا دیکش یسخت کرد

 گرفت دستمو

 خوشبخته تو کنار داداشم دونمیم  کنه فراموش گذشتشو یها یسخت داداشم یکن یکار خامیم ازت ارزو- لوین

 برسه ارامش به من کنار عباس  که کنمیم تالشمو همه من-

 دارم نانیاطم بهت یتونیم که دونمیم-لوین

 

  کنم کمکش دیبا من شده متحمل یسخت همه نیا من عشق من عباس دونستمینم بود ریدرگ  یلیخ فکرم

 شوهرت شیپ برو پاشو گلم-لوین

 چشم-

 نشستم کنارش شهیگوش تو سرش دمید منینش تو رفتم

 یکنیم کاریچ یدار-

 کنمیم یباز میگ دارم یگذاشت تنها مارو توکه-عباس

 ناراحته دمیفهم

 کردمیم کمک هی دیبا حداقل نمیبش نجایا همش زشته برم قربونت عباس اخه-

 کننیم ناز دارن شونیا کنم ناز من که ییبجا شده زمون اخر دوره بکشم ناز دیبا حاال خووو نگفت یزیچ دمید

 گهید دیببخش-

 نگفت یزیچ

 یکنیم ناز یدار االن-

 کردم داغ کرد که یکار با

 

 یکرد کاریچ عباس-

 دمیبوس زنمو یلبا فقط قربونت یچیه-عباس

 یبد یلیخ-

 کردم انور سرمو

 دارمیخر نازتم کن ناز تو-عباس

 دمیخند

 خندتت قربون یا-عباس

 روپاهام گذاشت سرشو دیکش دراز

  ارزو-عباس

 جانم-

 ارامشم ریتودرگ کنار-عباس

  دمیبوس موهاشو شدم خم



 

  گفته برات میزندگ از رویچ همه لوین دونمیم-عباس

 دهیشن حرفارو همه دمیفهم

 رو از نارویا وقت هی ینکن فکر برسم ارامش به وجودت عطر از خامیم تو وجود ارامش ارامشم محتاج من اره: داد ادامه عباس

 یاریب دست به ارامشو نیا تا دمیکش یسخت وچقد دارم دوست چقد که بگم خامیم فقط بقران نه گمیم هوس

 

 چه دونمیم یدینچش مادرو داشتن و ارامش طعم یاومد خودت به که یوقت از دونمیم من مهربون مرد-وگفتم زدم یلبخند

 باشم ایدن ملکه نیبهتر برات که کنمیم مویسع تمام ییتو قلبم پادشاه..یسیوا خودت یپا رو یبتون که یدیکش ییهایسخت

 بودم خوشحال یول نشد ردوبدل نمونیب یحرف چیه گهید دیکش دراز دوباره کاشت سرم یرو عشق از سرشار بوسه هیو شد بلند

  کردمیم یباز موهاش با داشتم نجوریهم بود داشتن دوست پراز حرفام یتو یول نبود میمستق دیشا دارم دوسش گفتم بهش که

 نیکرد خلوت یشوهر زنو خوب-لوین

 نشست کنارمو اومد زدم لبخند هی

 نیکرد کاراتونو-لوین

 ..... باغو شگاهیارا رزرو واسه میریم ناهار از بعد-عباس

 دیبر عصر نیبزار خب: لوین

 تونینم داره مدرسه ارزو  وفتهیب راه زودتر کارامون تا بهتره میبر زودتر یابج نه-عباس

 

 ادیب روز هر ه

 ؟؟یکن کاریچ رو مدرسه یخایم یراست هست نمیا اره اها-لوین

 دمیم ادامه-

 کننینم قبول متاهل یاموزا دانش تهران یها مدرسه دمیشن اخه-لوین

 گرفت درد گردنم که عباس سمت برگردوندم سرمو یجور شد چارتا چشام

 هیاوک ات مدرسه گل خانم نترس-عباس

 ؟یچ یعنی-

 کنن قبول تورو اوناهم کنم ساپورتشون قراره کردم صبحت مدارس از یکیبا-عباس

  یکرد صبحت یرفت یزود نیهم به-

 دمیدیم نجاهارویا اوهوم-عباس

 دمیخند

 ...ونهید-

 

 شهیم دایپ نینو سروکله گید االن کنم اماده ناهارو برم شماها دست از-لوین

 

 بود مدرسه االن نینو اسم به داشت ساله ۱۰ پسر هی لوین



  عباس سمت چرخوندم سرمو

 زشته لوین کمک برم عباس-

 زمیعز برو-عباس

 یمرس-

 عباسه گفتمیم نبود بچه اگ منه عباس کردم فکر لحظه هی بخدا تو اومد خوشگل پسر هیو شد باز خونه در که کمک برم شدم بلند

 بود عباس هیشب نقدریا

 زمیعز یخوب ن؟ینو اقا-

  شما خوبم بله-نینو

 تمیزندا من زمیعز-

 بغلم دیپر زد غیج هی گفتم که نویا

 یمن ییزندا شما یوا-نینو

 دنشیبوس به کرد شروع کرد بغلش دیپر عباس سمت دیدو نینو دنیخندیم داشتن اوناهم اومدن هم لوین و عباس گرفت خندم

  خوشحالم یلیخ ییدا یوا-نینو

 انوقت؟ چرا-گفت خنده با عباس

 نیکرد ازدواج نکهیا هم نجایا نیاومد نکهیا هم-نینو

 ناهار ایب کن عوض لباساتو برو بعدشم گرفت درد ییدا کمر مامان نییپا ایب نینو-لوین

 مامان چشم-نینو

 ..که میخوردیم ناهار سکوت تو میوداشت میبود نشسته زیم سر. بود یادب با پسر

 

 ن؟؟یریم یک ییدا-نینو

 ییدا میریم ناهار بعد-عباس

  انداخت قاشقشو نینو

 ؟ شده یزیچ جان نینو-

 نیینجایا کساعتهی همش اومده ماه چند از بعد ییدا به نیبگ زیچ هی شما ییزندا اخه- نینو

 میمونیم ریس دل هی میایم بعد یسر شاهلل ان میدار کار یلیخ دلم زیعز-

 باشه-نوش

 لوین سمت کردم رو بود ناراحت

 نیایب ما با شماهم جون لوین-

 کرد بلند سرشو خوشحال نینو

 دیبر تنها خودتون نیباش داشته دوست دیشا بگم یچ واال-لوین

 میشیم خوشحال میبر ایب یابج نه:داد جواب عباس ندفعهیا

 گید میبر مامان- نینو

 میریم زمیعز باش-لوین



 هوراااا-نینو

 

 کردم توپ شیارا هی دمیپوش لباسمو شدم حاضر رفتم میکرد کارارو لوین با شد تموم که ناهارمون

 

 شهر مرکز سمت میرفت  میشد خارج خونه از گهید هم با

 کجا میبر اول گل خانم خب-عباس

 لوین سمت چرخوندم سرمو

 کجا میبر اول نظرت به جون لوین-

 شگاهیارا رزرو یبرا میبر-لوین

 باش-

 

 میدیرس نیم چن از بعد دادم رو شگاهیارا ادرس بودم گرفته نستایا از شگاروی،ارا مزون یها ادرس قبال

 

 امیب منم-عباس

 کجا؟ یایب زنونه شگاهیارا-

 شدیم جذاب یلیخ دیخندیم یوقت دیخند

 با طرفمون اومد خانمه هی میشد که وارد خونه سمت رفتم عکس یبرا دادیم جون داشت یبزرگ اطیح داخل میرفت لوین همراه

 اومد گهید خانم هی نیم چند از بعد مینشست کرد تعارف کرد برخورد باهامون ییخوشرو

 ادیم بر دستم از یکم چه هستم شراره من دیاومد خوش سالم-خانمه

 مهیعروس گید روز چند گرفتم چتونیپ از شمارو ادرس من ممنونم سالم-

 بزنم حرفمو کامل نذاشت

 ننیبب خانما اریب آلبومو اون جون هیمهد گرفتم زمیعزok-شراره

 دیباش شگرمیارا خودتون خامیم من خانم شراره دیببخش-

 خودم که دارم دوست خودمم یهست یخوشگل دختر چون یول شاگردام دمیم کنمینم قبول عروس خودم نکهیا با من-شراره

 کنم عروسکت باشم شگرتیارا

 واقعا یمرس-

 رونیب میزد  میکردok وقتو میکرد نگاه اوردن البومارو

 شد یچ-عباس

 کردم رزرو گید یچیه-

 میبر کجا حاال خوبه-عباس

 لباس مزون-

 چشم به یا-عباس

 



 ادیب همراهمون گفتم هم عباس به نباریا میدیرس قهیدق ده بعداز کرد وحرکت کرد روشن نویماش

 بود چشیپ تو بود دهدار شیلیفام فروشنده خانم سمت کردم رو تعارفات سالم از بعد میشد مزون وارد باهم

  خامیم وتک خاص عروس لباس هی من دهدار خانم-

 طرف نیا نییبفرما حتما-دهدار

 

  راشتمیم روش رادیا هی دادیم نشون هرکدومو لباسا سمت میرفت

 چطورن نظرت به جون لوین-

 خورنینم تو بدرد نایا وتک خاص یگیم یول که خوبن-لوین

 دارم نظرو نیهم خودمم اره-

 ادینم خوشم لباسا از تشیواقع دهدار خانم-

 برداره نهیهز کمی یول دارم دیجد لباس هی نطورهیا اگر-دهدار

 نداره یمشکل نهیهز نظر از-عباس

 دیبد نشون لباسو شهیم حاال: دهدار سمت کردم رو

  میدار عکسشو یول کنن امادش برات بگم دیبا میاورد دیجد چون-دهدار

 دیکن لطف اگه-

 لیم کمال با- دهدار

 تا باال واز بود تور با روش که یپف دامن با شده یدوز سنگ تنه باال با یلباس خاستمیم که بود یهمون بود یعال داد نشون عکسو

 ....بود کرم ینبات یها هیما تو یرنگ هی بود خورده نیچ نییپا

 

  بدم نشون عباس به تنم لباسوتو نظرت به:گفتم لوین گوش در بود گفته که یسمت اون میرفت  حاضره لباس گفت اومد خانما از یکی

  شه زیسوپرا نتتیبب یعروس روز بزار نه نه-لوین

 داره گناه اخه-

  شترهیب لذتش ینجوریا زمیعز نه-لوین

 باش-

 بود خوشگل تنم تو یلیخ  زد برق چشام کردم خودم به ینگاه نهییا تو زدم تن لباسو اتاق تو رفتم

  دوختن خودت یبرا لباسو نیا انگار یشد ماه یلیخ زمیعز یوا:گفت بود شمیپ که خانمه

 یمرس-

 رونیب رفتم اوردم درش لباسو

 کولباس-عباس

 گید اوردم درش-

 نمتیبب من رونیب یومدین چرا-عباس

 یشیم زیسوپرا شیبنیم یعروس روز حاال-

 ارزوو-عباس



 ارزو دل جون-

 یومدیم دیبا-عباس

 ومدمین گید حاال-

 اومد هم دهدارعباس خانم سمت رفتم

 بود یعال دهدارلباسه خانم-

  یشد فرشتها هیشب لباس یتو که گفت همکارم گلم اره-دهدار

 دمیخند شد زونیاو عباس لوچه لبو

 گل خانم کنمیم یتالف بعد-گفت اروم عباس

 

 د؟یبگ لباسو دیخر متیق شهیم دهدار خانم خب-عباس

 

 کردم تعجب

 ؟یبخر لباسو یخایم عباس-

 زمیعز اره-عباس

 ستین ازین نه-

 دهدار خانم سمت روکردم

 لباسو دیدیم هیکرا شب هی واسه شما-

 زمیعز اره-دهدار

 یکن اصراف ستین ازین گهید زمیعز خب-

 یمطمعن-عباس

 زمیعز اره-

 میبریم لباسو میایم مراسممون قبل دوروز ما خانم-گفت خانم به عباس

 اقا حتما-دهدار

 

 اطیح وارد باهم خونه میدیرس که بود۹ ساعت میشد خونه یراه خودمون و میرسوند رو نیونو لوین و میداد انجام کارارو هیبق

  عباس طرف دیدو نیحس ریام میشد

 (عباس سالم)عباش دالم-ریام

 داشتم اتاقم تو دیپر شهیهم مثه اذر اتاقم تو بردم دهارویخر میکرد سالم باهمه داخل رفتم داد جوابشو ییخوشرو با هم عباس

 کردمیم عوض لباسمو

 یبزن در یستین توبلد-

  دهیسف کاخ انگار بروبابا-اذر

 نداشتم لباس من دیشا-

 یا تحفه چه انگار حاال خو-اذر



 یخوا یم یچ حاال خو-

 دات؟یکوخر-اذر

 دمید اتاق از رونیب رفتم منم کردنیم نگاه دارویخر داشتن اونا  جلوشون گذاشتم دارویخر اتاق تو اومد هم مامانم موقع همون

 (داداشم و کمیکوچ یخواهرا دوتا)نبود اورانگوتان تا سه اون از یخبر زننیم گپ باهم دارن بابام و عباس

 براشون بردم  ختمیر دبش ییچا دوتا رفتم

 دییبفرما-

 دخترم ممنون-بابا

 گل خانم یمرس-عباس

 زد حرفو نیا بابا یجلو عباس یوقت شدم معذب کمی

 زدم صدا نارویا بابا رفتم مویکرد اماده زویچ همه میکرد پهن و سفره مامان کمک خونه اشپز تو رفتم کردم اکتفا لبخند هی به

 دییبفرما حاضره شام ونیاقا-

 

 بخورم برداشتم رو نوشابه وانیل ومدیم اطفار ادا نجورداشتیهم اذر نشستم عباس شیپ رفتم منم بودن نشسته سفره سر یهمگ

 فرستاد بوس هیو لبش به کرد اشاره اذر خوردم رو نوشابه از ذره هی که نیهم

 گلوم تو دیپر نوشابه

  کمرم پشت زدیم نجوریهم عباس

 شد؟ چت-عباس

  خوبم یچیه یچیه-

 رسمیم حسابش به بعد رفتم اذر یبرا یحساب غره چشم هی

 

 اشپزخونه داخل اومد اذر که شستمیم ظرفارو مامان کمک داشتم شام از بعد

 ارزو گمیم-اذر

 هاا-

 زننیم یدرگوش یلیخ بابا عباس-اذر

 خب-

 حرفنیم یچ درمورد دارن درد خبو-اذر

 داره سردکن اب نجایا گفت جهنم بردن فوضولو-

 بگو حاال هههه-اذر

 هیزیجه لیتکم واسه میخوایم وقت نکنه عجله یعروس واسه که اوردم بهونه امروز من-

 گفت؟ یچ خب-مامان

 اومدم یخرک اطفار ادا کمی

 ستین زهیجه به یازین تمومه یچ همه خونش گهیم اقامون-

 اقامون عق-اذر



  شوهرش خونه بفرستم جهاز بدون دخترمو من یعنی یچ یعنی نمیبب سایوا-مامان

 ببرم رویچ ستین ازین یزیچ گهیم یوقت مامان-

 کنه قبول بابات دینبا نه-مامان

 بابا نکرد قبول دیشا کن صبر حاال-

 دوارمیام-مامان

 

 کرد رفتن عزم عباس بودکه دوازده حوش هولو ساعت

 اس موقع رید االن برو صبح سایوا پسرم کجا-مامان

 دادم زحمت یمرس نه-عباس

 یپسرم توهم یزحمت چه-مامان

 دیدار لطف-عباس

 مینشست نیماش تو رونیب میرفت باهم کرد یخداحافظ همه از عباس

 گفت یچ بابا عباس-

 نبود میمستق یصراط چیه به کردم شیراض زور به-عباس

  دمیخند

 گید منه یبابا-

 لعنت برمنکرش-عباس

 خو یموندیم موقعس رید یلیخ االن عباس-

 مدرسه یریم دارم،فردا کار یلیخ فردا برم دیبا گلم نه-عباس

 اوهوم-

 دنبالت امیب-عباس

 یمرس خادینم نه یبرسون منو یایب راه همه اون نه نه-

 برم گید ،منیخانم یراحت هرجور-عباس

 بزن زنگ هم یدیرس ایریم اروم عباس-

 چشم-عباس

 

 رمیز که جلو ببرم سرم خواستم منم کنه کاریچ خادیم دمیفهم جلو اومد اروم اروم عباس که میکردیم نگاه هم به میداشت نجوریهم

 سمتش گرفتم برداشتم ویگوش خنده ریز میزد دوتامون عباسه هیگوش دمید شدم جابجا کمی کرد دنیلرز به شروع

 بده جواب ایب-

 دمیم جواب بعد حاال-عباس

 زده زنگ موقع نیا که داره یمهم کار حتما بده جواب-

 گلم باش-عباس

 ایریم اروم خداحافظ برم گید من-



 چشم-عباس

 برو اروم گفتم خداروشکر رفت داد گاز اونم شدم ادهیپ نیازماش

 

 *عباس*

 بود یعل دادم جواب مویگوش

 داداش جانم-

 خوبه خانمت یخوب داداش سالم-یعل

 یزد زنگ موقع نیا شدهیچ خبر چه. رسونهیم سالم داداش ممنون-

 بوشهر یرفت دهیفهم اتیب داداش-یعل

 بفهمه یچ که خب-

 نگفتم یزیچ یول یرفت یچ یبرا که بکشه زبونم ریز کرد یهرچ  دفترش کشونده منو-یعل

 یگفتیم خب-

  یبش دامادش تو خواستیم اون! تو یشینم متوجه چرا-یعل

 رمیبگ تشویقوزم دختر اون برم یخام الیخ چه هه-

 ارهیم سرش ییبال برسه ارزو به دستت بزاره عمرا یداشت دوستش که یکس اونم یریبگ زن یرفت یبفهم االن اگ خب-یعل

  ناموس یب کهیمرت کرده غلط-

 کنم کاریچ یگیم حاال خب

 رفتینم خبر یب وقت چیه گفت اخه کرده شک کمی یول خونوادت شیپ یرفت که کردم سرش به دست فعال من-یعل

  یکرد خبرم یکرد لطف داداش باش ات،یب کنه لعنتت خدا-

 خدافظ خوش شبت خواهش-یعل

 ادیم بر زیچ همه فیکث گرگ نیازا ارهیب ارزو سر ییبال دمیترسیم بود مغشوش فکرم کردم قطع تلفنو

 

 #####ارزو

 

 وسط دیپر نشسته قاشق مثل اذر دفعهی نشستم هیبق شیپ خونه تو رفتم

 

 یدیم رد جواب ادیب یگفت اونم ادیب خواستگار یکردینم قبول توکه ارزو گمیم-اذر

 گفتم دراخر کردم من من کمی نداشتم نویا انتظار

 قسمته زهیچ خب-

 

 گهید

 قسمتها نیا از تاباشه قسمته اها-اذر



 کنم نگاه لممویف ینگ یچیه شهیم اذر-

 بگو االی تونمینم نه-اذر

 :گفت بابا دفعهی

 نزن حرف اذر-بابا

 شد خفه قشنگ اذر

 

 شدم خفه شتریب خودم زد بابا که یباحرف که

 گفته ارزو به عباس حتما دونمیم ،که انیب که بودم مصر نقدیا نیهم واسه داشته دوست رو ارزو که کسالهی عباس-بابا

 داره دوست رو ارزو که گفت اخرش که نه گفتم چنبار زد زنگ که روز همون

 

 بودم هنگ منکه

 شوهرا نیا از باشه تا-اذر

 زنهیم شوهر حرف باباش یجلو یکس دختر بکش خجالت-مامان

 سرکار بره زود صبح خاستیم بخوابه رفت پاشد بابا

 دیوخند گفته بابا به هم امروزو هیقض راستگوهه نقدیا که دامادمون اقا نیا خب-اذر

 بوده؟ یچ-مامان

 خنده ریز زد هم مامان کردیم فیتعر مامان یبرا زویچ همه قشنگ اذر

 یخندیم یدار مامان-اذر

 خورد خندشو مامان

 شوهرن زنو خودشون دهیورپر چه تو به-مامان

 شد خنک دلم یا

 جونت نوش یخورد: گفتم دراوردم اذر یبرا زبونمو

 موسا بوس نیا از باشه تا کوفت-اذر

 خااک-

 myloveاسم تا کردم نگاه شهیم روشن خاموش داره میگوش صفحه دمید  اتاقم تو رفتم

 دادم جواب  زود بود عباسم یگوش رو دمیپر دمید رو

 

 یکرد رید عباس سالم-

 برم اروم نیکرد امر خودتون گل خانم سالم-عباس

 یدیرس یخوب-

 زمیعز اره-عباس

 عبااس گمیم-



 دلم جان-عباس

 یداشت دوست منو قبل از تو که یگفت بابا به چرا-

 شده یزیچ حاال. بگم شدم مجبور یخواستگار امیب کردینم قبول نبود مستقبم یصراط چیه به بابات کن باور ارزو-عباس

 کرد فیتعر نایمامان یبرا بابام اخه گفتم نجوریهم نه-

 دختر میترسوند-عباس

 دمیخند

 بخند شهیهم دنیم بهم ارویدن اانگاریخندیم یوقت-عباس

 

 گفتم خنده با

 چشم-

 یشد خسته امروز یدار مدرسه فردا بخواب برو گلم خب بال یب چشمت-عباس

 یکنیم سر به دست منو یدار االن-

  میزنیم حرف صبح تا اصال بکنم غلط من-عباس

 خداحافط زمیعز خوش شبت میبخواب میبر کردم یشوخ-

 خداحافظ عشقوم یبخواب خوب-عباس

 زدم زنگ بهش برداشتم مویگوش شدم بلند نزده زنگ من به هم یگور گوربه یفاط نیا اومد ادمی دمیخواب گرفتم کردم قطع تلفنو

 (ییزندا یمحل لحجه)خالو زن سالم-یفاط

 اینزن یزنگ هی نزنم زنگ من درد-

 نشم عشقوالنتون خلوت مزاحمت گفتم نزن حاال خو-یفاط

 کوفت-

 شتهیپ عباس یکنیم کاریچ خبر چه-یفاط

 بوشهر رفت یپ کساعتی عباس کارا،نه هیبق شیازما دیخر رفتم امروز چیه-

 من سر رو راستت دست باش مبارک به به-یفاط

 دستت از شم راحت رتتیبگ ادیب یخراب کله هی شاهلل ان-

 کردم یعروس هوس نقدیا ارزو یباو،وا نخواستم-یفاط

 چه من به خو-

 یکرد شروع باز-یفاط

 بخوابم برم نشو مزاحمم یفاط-

 مدرسه یایم فردا حاال ییپرو یلیخ-یفاط

 امیم اره-

 نمتیبیم فردا باش-یفاط

 خوش شب فعال گلم باش-



 زمیعز خوش توهم شب-یفاط

 

 شدم داریب اذر توسط صبح

 یکنیم قوقول یقوقول یدار محل یب خروس نیع هیچ هاا-

 .رفت ستیسرو ات مدرسه برو شو بلند گمشو-اذر

 ادیم خوابم یهر اذر-

 ومدیم خوابم زدمیم دور بوشهرو تو ییجا منم-اذر

 جدتت ارواح برو ایب-

  یموندیم جا تا زدمینم صدات دیبا-اذر

 بود فتیوظ یکرد غلط-

 دهیم شفات-اذر

 رونیب یهر-

 هیتخل اتیعمل واسه رفتم بعدش  دمیپوش لباسارو اول شدم بلند میزنیم هم سر تو گربه سگو مثه همش میسازینم باهم وقت چیماه

 :مضمون نیا با نوشتم عباس یبرا امیپ هیو برداشتم فنویک

  یآمد تو   یوقت از*

 ! افتاده میها چشم از دیخورش

 ...شودیم روشن تو   با من صبح

  دلم زیعز ریبخ صبحت

 یخداحافظ ازمامان گرفتم گردو ریپن نون لقمه هی رونیب ورفتم روتخت گذاشتم مویگوش گذاشتم کنارش هم وقلب بوس کریاست

 شدم مدرسه ییراه کردم

 

 چهیپیم زود چه خبرا وا گفتنیم کیتبر بچها ی همه سیسرو یتو

 بعله دمید بغلم انداخت خودشو یکی مدرسه داخل ورفتم شدم ادهیپ داشت نگه سیسرو مدرسه در یجلو دمیرس نیم چند از بعد

 خانمه یفاط

 شدم خفه کنا برو یفاط هوو-

 :گفت گوشم دم اروم

 یندار اقتیل-یفاط

 :گفت بلند کرد مدرسه یبچها به نگاه هی بعد 

 یخوب خوشگلم ییزندا سالم-یفاط

 کردنیم نگاه چپ چپ داشتن نجوریهم بچها

 کننیم نگاه دارن بچها زشته یفاط-

 کنن نگاه خو-یفاط

 شدن کاراشون مشغول هم اونا رفت غره چشم هی برگشت بعد



  جذبه ولیا-

 گید نمیماا-یفاط

 وفتیب راه نشو پرو-

 کردم هنگ شد بلند بچها غیج کالس تو گذاشتم پامو نکهیهم میشد کالس یوراه گرفتم دستشو

 خبره چه نجایا-

  داشتم اقتصاد جاهامون سر مینشست میرفت خورد زنگ بهشون گفته خانم یفاط بعله  گفتن کیتبر بهم طرفم اومدن یکی یکی بچها

 برم من شه تموم یلعنت مدرسه زودتر خاستیم دلم ندارم یچیه حوصله امروز کال بود زن بهم حال باهاش ومدینم خوشم اصال

 عباسم شیپ

 

  زیروم کاغذگذاشت هی یفاط

 

 ارزو-یفاط

 ها-

 یدپرس چته ها دردو-یفاط

 یندازینم  دستم بگم-

 بگو نه-یفاط

 کنم سر عباس با وقتمو کل خادیم دلم ندارم مدرسع حوصله-

 خخخخخ-یفاط

 زنمیم حرف باهات یجد دارم شعوریب ینش خفه بخور اب-

 یششیپ کال شده تموم هم دوهفته نیا یبزار روهم چشم تا-یفاط

 

 دوهفته تا کو هووو

  خونه دیبر ومدهین ریدب گفتن خوبم شانس از یول میموندیم دیبا دو ساعت تا اونروز

 بزنم زنگ عباس به برم تا سایوا یفاط-

 

 زدم در ریمد اتاق رفتم

 دییبفرما-(ریمد)فالح خانم

 تو رفتم

 دینباش خسته خانم سالم-

 دییبفرما سالم-ف خ

 همسرم یبرا بزنم زنگ هی شهیم خانم-

 

 :گفت که نگذشت یزیچ هنوز گهیم دروغ دختره نیا گهیم االن بود مطمعن کرد یینگاه یچشم ریز



 پدرت یبرا بزن زنگ اول ایب-ف خ

 خانم چرا-

  شوهرت یبرا یبزن زنگ یخاینم مگه-ف خ

  گفت هیکنا با شوهرتو

  زنمیم زنگ االن خانم بعله-

 فالح خانم  دادم رو یگوش بابام یبرا زدم زنگ

  پدرم با کیعل سالم کرد شروع فالح خانم

 همسرم یبرا بزنه زنگ خواد یم گهیم اومده ارزو مزاحمت از غرض مقدم یاقا-ف خ

 گفت یچ بابام دونمینم

 قبالشون در میمسئول ماهم یول ام متوجه بله بله-ف خ

 ..............-بابا

 خدانگهدار دیباش موفق-ف خ

 :گفت کردو قطع تلفنو

 مدرسه؟؟ یومدین چرا روزید

 بزن سوت یشد عیضا بابا برو

  دادن توضح و مدرسه زدن زنگ پدرم-

 یکن حز که بدم بهت سال اخر یانضباط نمره هی من-ف خ

  وردمین کم منم

 رمیم نجایا از گید دوهفته من-

 خداروشکر بود۲۰ اول ترم انضباط نمره

 سوال ریز خودش بعد بده خودش واسه اخه کنهینم کمم چیه کنمیم کم گهیم همه ادیم ادیز یقوپ نیا یول

 

 انضباتن یب نقدریا اموزانت دانش چرا رهیم

 دهینم انتقال اموز دانش سال وسط اداره ؟؟؟؟یچ-ف خ

 کرده یاوک کارارو همه همسرم خانم-

 ومدینم در خونش یزدیم کارد

 تلفن سمت رفتم گفتم اجازه با هی منم

 

 داد جواب عباس بوق چند از بعد گرفتم رو عباس وشماره برداشتم ویگوش رفتم

 بعله-عباس

 :گفتم بدم وتابش اب کمی فالح خانم یجلو خاستمیم منم

 یخوب دلم زیعز سالم-



 ییتوع ارزو-عباس

 بگردم دورت اره-

 

 بود کرده هنگ عباس بدبخت

 یکجا ییاقا-

 زمیعز توشهرم من-عباس

 دنبالم ایب شدم تموم زودتر امروز من زمیعز خب-

 گل خانم چشم-عباس

 کنهیم نگاه داره فالح دمید برگشتم کردم قطع تلفونو

 شد تموم-ف خ

 یمرس بعله-

  خندا ریز زدم رونیب رفتم

 ارزو چته هوو-یفاط

 :گفت دویخند کردم فیتعر براش

 کرده تیادیز نمره کنم فکر-یفاط

 (ناظممون)نبود زارتاک اون بود خوب حاال باو وللش-

 گفت یچ عباس حاال-یفاط

 گید اومده االن ایب بدو رفت ادمی عه-

 دست اومده عباس عه عه دمید گرفتم نگاهشونو رد زننیم دید دارن شدن رهیخ نقطه هی به فقط بچها دمید  مدرسه رونیب  میرفت 

 زدیم حرف عباس با داشت  یفاط شدم سوار رفتم دمیکش خودم دنبال تنبون کش مثه گرفتم رو یفاط

 باال ایب بدو یفاط-

 بسالمت دیبر توراهه مامان گلم نه-یفاط

 گید ایب نکن تیاذ عه-

 یمرس شم فدات-یفاط

 یاج یراحت هرجور-

 میافتاد وراه میکرد یخداحافظ باهم

 یرفتیم صدقه قربون نقدیا که بود شتیپ یک حاال گل خانم خب-عباس

  دیخند اونم کردم فیتعر براش ماجرارو

 یدار خدا بنده چکار ارزو-عباس

 شهیم یچ بزارم سرکارش من بارمی حاال کرده تمونیاذ نقدیا-

 تو دست از-عباس

 یگرفت شویازما نارویا وللش عباس-

 گلم حله گرفتم-عباس



 خداروشکر خب-

 باغ ادیب عاقد ای عقد سالن میبر عقد واسه نظرت به ارزو-عباس

 بهتره باغ ادیب-

 کجا میبر االن حاال.زمیعز باش-عباس

 گید خونه میبر-

 

  بودن اطیح تو بچها مامان میشد اطیح وارد باهم. خونه میدیرس نیم چن از بعد

 من و نشست عباس کرد تعارف عباس به البته داخل میبر کرد تعارف و داد جوابمونو تمام ییخوشرو با اونم میکرد سالم مامان به

 سبز کیتون ای کردم عوض لباسمو بود دمغ کمی مامان یول نبود اذر اورانگوتان اون از یخبر کنم عوض لباسمو اتاق تو رفتم

 کردم توپ شیارا هی رفتم هاا یزامب برابراصل یکپ بودم شده  کردم نگاه خودم به نهییا تو دمیپوش دیسف شلوار با ربع سه نیاست

  ششیپ رفتم بود خونه اشپز تو مامان رونیب رفتم  کردم رها دورم زدم شونه موهامو

  یخاینم کمک مامان-

 تمومه کارام مامان نه-مامان

 کوش اذر-

 دوستام خونه برم خامیم گهیم زده زنگ مدرسه از  بگم یچ واال-مامان

 بهتر یزندگ کمتر یکی  بهتر-

  وا-مامان

 واال-

 گفتم اخرش کردم دست دست کمی

 یدمغ شده یزیچ مامان-

 ستین یزیچ-مامان

 شده دعوات بابا با-

 نگفت یچیه

 مامان-

 بفرسته جهاز بدون تورو که کرده قبول بگم یچ-مامان

 یناراحت نیا واسه برم قربونت-

 بخرم جهاز دخترم یبرا برم دارم دوست منم خب-مامان

 گید زیچ هی برو بجاش میکن اصراف چرا نداره الزم یزیچ خونش گهیم عباس یوقت یول کنمیم درکت دونمیم دلم زیعز یمامان-

 ریبگ برام

 رمیبگ ی؟؟چ یچ-مامان

  کنم فکر بزا اوهوم-

 گفتم کردم مکث کمی

 بچم یسمونیس-

 اایح یب-مامان



 دمیخند

 عباس شیپ رفتم

 

 شدن گور گم هم فاطمه کردفاعزهیم یباز نیرحسیام با داشت عباس

 

  کجا رفتن تا اون مامان-

 عموت خونه رفتن یکن عوض لباس یرفت توکه-مامان

 

 ارامشمه روز انگار امروز خداروشکر

 نیکنیم کاریچ نیدار-

 میکنیم یباژ میدال-ریام

 یباز منم-

 (مردونس)ملدونس یباژ(ریخ)لیخ نه-ریام

 برم مردم قربون-

 یچ من-عباس

 یدار خود یجا توکه-

 

 عقب دمیکش جلو اومد لبام به دیرس تر نییپا اومد اروم اروم موهام تو کرد دستاشوفرو تر کینزد اومد عباس

 نجاستیا ریام عباس-

 

 رفتم عباس یبرا غره چشم هی کنهیم نگاه داره ریام دمید عقب رفت دیبوس گونمو عباس نبود ایدن نیا تو انگار چیه

 یکنیم نگام یدار شده یزیچ یداداش-

 کرد( بوس) موس تولو عباش یاج-ریام

 خنده ریز زد عباس

  بازوش تو زدم

 یوجب مین نیا از نمیا اذر از اون که ابروندارم ریبگ لیتحو عه-

 سرت یفدا-عباس

 شد ساکت گید انداختم بهش ینگاه

 سفره سر میرفت میشد بلند کرد صدامون ناهار یبرا مامان

 یسبز قورمه به به-

 :گفت مامان که نشستم حال یتو میرفت کردم کمک سفره کردن جمع تو مامان به بعدش خوردبم ناهارمونو کرد تشکر هم عباس

 نیکرد کاراتونو-مامان



 تمومه بایتقر اره-عباس

 دیشیم تهران یراه ازدواجتون از بعد روز چن خب-مامان

 عصرش فردا-عباس

 ییپاگشا نه یجهاز نه اولمه دختر زشته میکنیم گشا پا عروسو ما اخه مادر ستین زود-مامان

 مویوزندگ کار بمونم ندارم یوقت بخدا بگم پاگشا واسه دادم حیتوض مقدم یاقا یبرا زهیجه درمورد کنمیم درکتون من بخدا-عباس

 زهیریم بهم زیچ همه نرم زودتر اگر کردم رها

  دیکن جبران دیبا یول پسرم یراحت هرجور-مامان

 چشم یرو به-عباس

 کجا میریم مراسم بعد عباس-

  هتل میریم-عباس

 ن؟؟یماش با تهران میریم یباچ-

 مایهواپ با گل خانم نه-عباس

 اهان-

  کسله عباس دمید بخوابه رفت مامان

  شده یزیچ عباس-

 کنهیم درد سرم کمی خانمم نه-عباس

 بخواب اتاق تو میبر ایب-

 شهیم خوب گلم نه-عباس

 هیخواب یب از گید پاشو عه-

 میندار خواب تو فکر از گید کنم کاریچ-عباس

 لوس-

 

  دمیخواب گرفتم نیروزم رفتم بعد کردم مرور درسامو کمی منم دیخواب گرفت عباس اتاق تو میرفت

 خندهیم داره عباس دمید خواب از دمیپر کنهیم حرکت توموهام داره یزیچ نکهیا احساس با

 سوسکه کردم فکر دمیترس عباس یوا-

 سوسکم من حاال یکرد افرازمون سر ممنونم یلیخ-عباس

 چنده ساعت حاال. ینزن دست موهام به یخاستیم چه من به-

 ۶/۳۰ خواب ساعت-عباس

 ۶/۳۰ یچ-

 شدیم شب زود بود زمستون چون

  اومده بابام دمید رونیب رفتم کردم جور جمع کمی اتاقو. اتاق از رونیب رفت عباس کردم مرتب خودمو کمی شدم بلند

 ینباش خسته جون بابا سالم-

 گذرهیم خوش ممنون دخترم سالم-بابا



  نگدره خوش چرا بعله-اذر

 اتاق به کرد اشاره بعدش

 بخنده بود بلد فقط هم عباس شد خفه کال اونم اذر یبرا رفت غره چشم هی بابا

 

 تو هم بچها هیهمسا خونه بود رفته هم مامان زدیم حرف عباس با بابا میبود کل کل درحال شهیهم مثه اذر منو میبود نشسته یهمگ

 کنه حاضر شامو که رفت اومد مامان بودن اطیح

 یبساز یچ خایم مامان-

 کتلت-مامان

 زدم صدا رو هیبق دمیچ رو سفره انداختم سفره شد تموم که کارا  مامان کمک میرفت اذر با

 چسپهیم یخونوادگ جمع هی تو شام نیا واقعا-عباس

 خورد وشامشو زد یچشمک هی که انداختم بهش نگاه هی گرفتم خوب منظورشو من جان نوش گفتن هم هیبق

 :گفت مامان که میبود خوردن درحال 

 

 زشته ادتیع میبر ضهیمر گفتن تیدا نیرام-مامان

 خانوم چشم-بابا

 

 بود رفته سر حوصلم رفتن ناییبابا شام از بعد

 

 دیپوک حوصلم عباس یوا-

 رونیب میبر خب-عباس

 باش-

 

 شیارا وقتم چیه ورفت شد حاضر زود نیهم واسه  زدیم چادر شهیهم اذر شم حاضر رفتم خودمم میکرد اماده رو بچها اذر با

 کردمیم هم شیوارا زدمینم چادر هرگز روستا رونیب یول زدمیم چادر رفتمیم توروستا دیشا نه، من یکردولینم

 ج رفتم خالصه 

 شال باال زدم اممیچتر بستم یاسب دم موهامو یاب نیج با دمیپوش زانو یرو تا دیسف مانتو هی ست عباس با خواستمیم شم حاضر

 دممیسف یایکتون نبود پودر کرم به یازین بود دیسف پوستم چون زدم رژ هی و ملیر با دمیکش چشم خط هی عیسر سرم انداختم مویاب

 رونیب زدم دمیپوش

 

 : بابا به زدم زنگ کردم قفل رو خون یدرها بودن نیماش تو بچها

 میکن کاریچ دویکل رونیب میبر میخایمام بابا الو-

 ییدا خونه ارشیب-بابا

 چشم-

 



 ده از بعد پارک میبر گفتن بچها شهر سمت میکرد وحرکت بابا دادم لدویک ورفتم دادم بابارو ییدا خونه ادرس شدم سوار رفتم

 پارک مکتین رو مینشست واذر عباس منو یباز رفتن و نییپا دنیپر شوق با بچها پارک میدیرس قهیدق

 

 اذر-عباس

 بعله-اذر

 نباشن تنها بچها شیپ یبر یخاینم تو-عباس

 یفرستینم خودتو زن چرا نوچ-اذر

 نباشم تنها تا منه شیپ اون خب-عباس

 یطفل ییاوخ-اذر

 ششونیپ برو ایب حاال- گفت ویخند عباس

 اهیس نخود دنبال نمیفرستیم یدار بگو خو-اذر

 زد بشکن هی عباس

 برو پاشو حاال ولیا یباهوش تو چقد-عباس

 :گفت شدیم بلند داشت که یدرحال اذر دمیخندیم فقط من

 

 کمه تختهاتون دوتاتون خودته نیع شوهرت ارزو-اذر

 اذر عه-

 گهید گمیم راست کوفت-ادر

 

 ورفت

 شد ناراحت-عباس

 گهید زد خودشو حرف بابا نه-

 میبزن قدم کمی میبر عباس-

 گل خانم باش-عباس

 

 زدم صدا رو اذر میشد بلند

 میبزن قدم میریمام-

 یاج باشه-اذر

 

 میزدیم قدم هم شونه به شونه میداشت نجوریهم

 عباس-

 جانم-عباس

 یزد حرفو اون سفره سر چرا-



 

 :گفت دراخر کرد سکوت کمی عباس

 بخورم غذامو حداقل شلوغ جمع هیتو داشتم ارزو دمینچش رو خونواده هی داشتن طعم که ساله چند االن من ارزو-عباس

 

 دنیم برات جونشونو که یدار مهربون خواهر دوتا تو عباس-

 بود سکوت  غرق خونه نکهیازا شهیهم تهرانم؛ یتو منم دارن خودشون یزندگ هرکدوم اونا یول دارم قبول حرفتو اره-عباس

  رفتمشیپذیم دیبا نداشتم یا چاره یول بودم متنفر

 

 کردم عوض حرفو نیهم بخاطر کنم ناراحتش شتریب خواستمینم کرد سکوت وبعدش

 

 عباس-

 عباس جون-عباس

 ؟یدار قیرف دوستو چنتا توتهران-

 خونوادش خودشو که نقدیا بردارمه گفت شهیم کال دارم مانهیصم رابطه شونیکی با فقط یول دارم ادیز که قیرف دوستو-عباس

 بودن کنارم سخت یروزا تواون

 نباشم تنها من شه دوست ما با نداره یخواهر یزن دوستت نیا-

 

 :گفت دویخند

 

 !! خواهر یگفت یوا-عباس

 هستم بروجات گفته طونیش به داره خواهر هی چرا

 چراا-

 طونهیش فوضوله دختر نیا نقدیا-عباس

 اس بچه مگه-

 یزندگ ما با که هست خانمم نرگس هیاد،ویم خوشت ازش حتما هیخانم پاکو دختر یول خورهیم مختو سالشه۲۰ بابا نه-عباس

 کنهیم

 

 :گفت وزود شد متوجه که کردم نگاش گنگ

 

 یدلتنگ فرط از وقتا یبعض شده یحت دارم دوسش مادرم مثه هیخوب زنه یلیخ کنهیم منو یکارا ییجورا هی خانم نرگس-عباس

 شدیم صبورم سنگ گرفتیم دلم که پدرمادرم

 نمشونیبب عتریسر هرچه مشتاقم من عباس یوا-

 

  دیخند عباس



 میبرگرد میشد دور یلیخ بچها از عباس یوا-

 میبر زمیعز اره-عباس

 

 زدم صداشون بودن بچها که ییجا سمت میرفت

 وقته رید میبر نیایب بسه یباز بچها-

 

 شد شروع یزار هیگر خوو

 

 میایم باز هم فردا اس خسته عباس برم قربونتون-

 

 :گفت عباس که نییپا برم خواستم داخل رفتن بچها بودن برگشته مامان بابا خونه میبرگشت میشد سوار کردم شونیراض زور به

 

 اس موقعه رید برم من گهید ارزو-عباس

 اتویب کجا عه-

 بابا مامان از کن یوخداحافط ییخواه عذر منم طرف از برم گلم نه-عباس

 کجا یریم شبا تو بپرسم ازت رفت ادمی من یراست-

 دوستم خونه-عباس

 یدیم حیترج نجایا به دوستتو خونه-

 ترم راحت ینجوریا فعال. دوستم خونه به بدم حیترج بودنو تو کنار من شهیم مگه ستین ینجوریا تو جون به-عباس

 باش خودت مواظب یراحتر خودت هرجور زمیعز کردم یشوخ-

 یکنیم درکم که یمرس-عباس

 یریم ارومم بزن زنگ یدیرس-

 گل خانم چشم-عباس

 

 بابا مامان دمید خونه تو رفتم رفت عباس و شدم ادهیپ زدمو یلبخند منم دیبوس چشممامو یرو شد خم که کردم یخداحافط باهاش

 برده خوابشون دهینرس متکا به سرشون یخستگ فرط از هم بچها و خوابن

 

 بزنم زنگ خواستم شدم نگران نزد زنگ عباس گذشت کساعتی خوندن رمان به کردم وشروع دمیکش دراز تخت رو اتاقم تو رفتم

 دادم جواب یفور بود خودش خورد زنگ میگوش که

 عباس یخوب سالم-

 یدینخواب چرا شدهیچ خوبم اره دلم زیعز سالم-عباس

  یکرد رید نقدیا چرا بودم تو منتظر-

 بود کیتراف بود شده تصادف توراه کردم نگرانت که بگردم دورت-عباس



 بعد چه یوا-

 یخوب تو-عباس

 خوبم خوبه اوهوم-

 یا خسته بخواب برو گلم-عباس

 ایکن یباز میگ ینیبش نه ایخابیم توهم-

 چشم-عباس

 ریبخ شبت-

 نفسم ریبخ توهم شب-عباس

 دمیخواب گرفتم الیفکروخ باهزار کردم قطع تلفونو

 

 

 *بعد دوهفته*

 

 کن کمکم ایخدا داشتم یبیعج استرس ازصبح گذرهیم یبزار روهم چشم تا گفیم راست یفاط گذشت باد برقو مثل دوهفته

 

 شد کنده موهام ارومتر جون شراره یوا غیج-

 ونتیشن تمومه کن تحمل برم قربونت-شراره

 

 بگن ادیدرن صدام دادن بله موقع ترسمیم زدم غیج ازبس ادینم در صدام گهید کنده پوستمو! جونم شراره دست ریز صبح از

 خخ الله عروس

 :گفت شراره یشاگردا از یکی که بدم جواب خواستم خورد زنگ میگوش

 

 یبد جواب تلفن یتونینم ستین اماده هنوز ناخنت کوریمان زمیعز-شاگرد

 کریرواسپ بزار ویگوش لطفا خب-

 

 زده زنگ دفعه صد صبح از مامانمه فکرکردم

 جانم-

 گل خانم سالم-عباس

 بب منو ایب ییتوه عباس یوا-

 

 ر

 که یتموم سه ساعت گفتن ؟اخه یتموم-عباس

 ستمین تموم نه-



 کننیم تتیاذ یچ پس-عباس

  کردن کشم زجر عباس یوا-

 

 هوا رو رفت سالن گفتم که نویا

 برات زنگمیم بعد کریاسپ رو صدا عباس-

 

 کن قطع کردم اشاره

 

 میکرد کشت زجر که-خنده با شراره

 

 دیکند که موهامو نمیبب نهییا تو خودمو ینزاشت که صبح از گید اره:گفتم دمویخند

  بپوش لباستو بلندشو  یتموم فداتشم-شراره

 

 نزاشتن نایا باز نمیبب نهییا تو خودمو خواستم شدم بلند

 نهییا جلو رفتم کمکشون به بستم چشمامو ببند چشماتو گفتن دمیپوش دخترا کمک با لباسو

 

 یتونیز یدود رنگ موهاموبه  بودم شده باز متر سه دهنم کردم ریتغ چقد منم نیا ییوا زدن غیج دخترا کردم باز که چشمامو

 رودوطرف موهامو از قسمت دوتا و  بود زونیاو موهام که یبودجور بسته سرم یباال قسمتشو هی بود کرده سیبابل بودو دراورده

 سرم بودپشت وبرده داده چیپ کج صورت به جلومو یوموها بود گداشته بود برگ شکل به یپرنسس تاج هیو بود ختهیر شونهام

 بود دراورده موهام رنگ هم یتونیز یدود رنگ به ابروهامو

 چشمامو بودکه کرده یمشک چشمامو ریکردوزیم تر دهیکش چشمامو که چشم خط هیو بود زده دیسف یا نقره هیسا چشمامو

 بودم شده فلیوتیب یلیخ درکل بود زده یاجر رژگونه بودو مات قرمز ژرلبم کردیخمارم

 :گفتم شراره سمت برگشتم

 یمرس گلم هیعال جونم شراره یمرس ییوا-

 یخوشگل ماشاهلل خودت نکردم یکار کنمیم خواهش-شراره

 

 اقا:گفت بچها از یکی نیم چند بعداز که  دمیرقص وسط ورفتم ریبگ لمیف گفتم شونیکی دست دادم مویگوش برقص ایب گفتن دخترا

 اومد داماد

 

 :گفت مویکرد سالم اومد بردار لمیف خانم که رونیب برم خواستم

 

 رو گل بعد و بغلش تو یریم گردهیم بر وان  شونش رو یزنیم یکی ستین حواسش داماد اقا مثال رونیب یریم زمیعز-لمبرداریف

 یریگیم ازش

 رونیب رفتم دادمو تکون سرمو



 زد برق چشماش دید که منو برگشت عباس شونش رو زدم اروم یکی جلو رفتم بود من به پشتش که یدرحال دمید رو عباس

 

 یخودت ارزو-عباس

 روحمه نه-

 

 لبهاش رو شدمو بلند کمی و گرفتم ازش منم طرفتم گرفت قرمزمو رز گل دسته زدوبعدش بوسه هی سرم ورو بعلش تو منوگرفت

 زدم بوسه هی

 

 بود یعال-لمبرداریف

 

 میشد هیاتل یوراه میشد نیماش سوار میرفت کارا نیا انجام از بعد

 ارزو-عباس

 جانم-

 نمتیبب خوب بزار بردار شنلتو-عباس

 نوچ-

 یاریم درش که اخرش-عباس

 ارمیم درش اخرش بزار خب-

 

 کرد تر بلند پخشو و گرفت دستامو

 کردمیم یهمخون باهاش منم نباریا بود(نادرخشندهیس) حالم کوکه اهن

 

 هواتو کنهیم یه داره دلم ینجوریا تو برا دادم دلمو آخه من که ینجوری)

 چشاتو اون شد حک آخه من دله هیتو تو جا به ادینم ام یکس شدم عاشقت

 

 حالم به خوش شده گنیم خوادیم رو تو دل بالم دستو تو عشقه آخه حالم کوکه کوکه

 شهینم باورش یشکیه خوامیم رو تو یجور شهینم سرش یشوخ عشق ندارم که یشوخ

 

 حالم به خوش شده گنیم خوادیم رو تو دل بالم دستو تو عشقه آخه حالم کوکه کوکه

 شهینم باورش یشکیه خوامیم رو تو یجور شهینم سرش یشوخ عشق ندارم که یشوخ

 

 درخشنده نایس حالم کوکه آهنگ تکست

 

 یمن دلبر فقط تو یچ هر یک هر بگه



 یسر همه از دونمیم آخه واسم یخاص یببر دلو یاومد یدید یدست یدست

 

 حالم به خوش شده گنیم خوادیم رو تو دل بالم دستو تو عشقه آخه حالم کوکه کوکه

 شهینم باورش یشکیه خوامیم رو تو یجور شهینم سرش یشوخ عشق ندارم که یشوخ

 

 حالم به خوش شده گنیم خوادیم رو تو دل بالم دستو تو عشقه آخه حالم کوکه کوکه

 (شهینم باورش یشکیه خوامیم رو تو یجور شهینم سرش یشوخ عشق ندارم که یشوخ

 

 کرد مونیوراهنما سمتمون اومد جوون دختر هی هیاتل میدیرس ساعت مین بعداز

 

 بندازم عکسو امیب من تا دیبش حاضر سمت اون میبر لطفا خانم وعروس داماد اقا خب-دختره

 

 نجایا کال عباس دمید دراوردم که شنلمو نییپا میرفت نهایرزمیز هیشب نییپا رفتیم خوردیم وپله بود جدا نداختنیم عکس که یقسمت

 دادم تکون جلوش یدست نبود

 

 ییکجا یخوب عباس-

 شده یچ هاا-عباس

 

 خنده ریز زدم

 

 ارزو-عباس

 جوونم-باخنده

 

 بست چشماشو نجوریهم سرم سرشوچسپوندبه گرفت وکمرمو تر کیاومدنزد

 

 *کیچ*

 :گفت دختره صدا سمت میبرگشت

 یبعد یها ژست واسه میبر حاال بود باحال یلیخ یعال یوا

 

 دختره سمت میرفت بود دهیپر حالش پرش به بود زده دختره اخه خوردیم خونشو خون عباس

 

 وخم دیستیوا کنارعروستون هم شما داماد اقا کن کج سرتو کممی بزن زل روبروت وبه وارید به بده هیتک شما خانم عروس -دختره

 دیکنیم بو رو گل یدار یانگار خانم عروس گردن سمت دیبش



 

 داد انجام خواسته خدا از عباس

  

 دسمتیبد سوق خودتونو کمی شما خانم عروس دیبچسپ بهش کنار از شما داماد اقا دیستیوا نجایا شما خانم عروس خب-دختره

 دیببوس عروستنو وگونه بتونیج دیبزار دستتون داماد اقا وشما  دیبزن لبخند دیببن وچشماتونو اقاتون

 

 شد خسته تا داد گوریف نقدیا خانم عروس داماد اقا گفت دختره نقدیا دادم انجام گورمیف نیا

 

 باش مراسمتون تو دیبا که تونیاصل عکس واسه عمارت میبر-دختره

 

 بودااا داغون  بود شاه رضا زمان مال انگار اصال نیشنویم یعمارت هی گمیم یعمارت هی یعنی عمارت سمت میرفت باهم

 

 عکس واس نجایا یاورد منو عباس-

 بده-عباس

 بده؟؟افتضاهه-

 بودا قشنگ بود خوب دمید کاراشونو من یول-عباس

 اس خرابه نجایا خوامینم من-

 :گفت سمتم اومد دختره

 شیچ همه  بود بد اگر رمیبگ بزار نجایا میارینم امونویمشتر که یالک ما شهیم جالب عکست واقعا یول اس خرابه درسته زمیعز

 من یپا

 

 باشه:گفتم پرو منم

 

 دیستیوا ها پله یرو نجایا دیایب شما داماد اقا خب-دختره

 

 میواستاد اونجا داشتن یمیقد یچوب ینردها که خوردیم پله چنتا درعمارت یجلو

 

 نشیروس دیبزار چپتونو ودست اقاتون کینزد دیبر شما خانم عروس-دختره

 

 دیش به رهیخ اونجا وبه دیریبگ عروستونو کمر دوتادستاتون با شماهم داماد واقا دیدار وگلتنونگه دییپا دیاریب راستتونو ودست ون

 دیکنیم نگاه دیخورش غروب به دیدار مثال

 

 انداخت وعکسو داد انجام گفتو که ییکارا



 

 دیریبگ عمارتو بزرگ یها رهیدستگ ودوتا عمارت در طرفت دیایب شما خانم عروس خب-دختره

 

 یبوددرحال دستش گلم ودسته بود داده هیتک درعمارت به هم وعباس گرفتم رهارویودستگ سادمیوا درها نیماب بود باز درعمارت

 انداخت عکسشو عکاس میدیخندیوم میکردیم نگاه هم بهم که

 

 دیاریب فیتشر خانم عروس دینباش خسته خب-دختره

 یعکسا نیا دربوداغون عمارت نیتوا شدینم باورم بود  یوقشنگ خوب یعکسا داد نشون بهم نیدورب یتو عکسارو طرفش رفتم

 ادیب رونیب بایز

 

 یمرس قشنگه باشه-

 میفرستیم براتون حاضره گید دوساعت تا زمیعز کنمیم خواهش-دختره

 

  باغ سمت میبر گفت لمبرداریف خانم گید بود شده شب میشد خارج عمارت اون از

  من طرف به شداومد ادهیوپ داشت نگه نویماش عباس بودن شده جمع همه بود شلوغ باغ یجلو  میدیرس ساعت مین بعداز

 با مامان جلو میورفت گرفتم وبازوهاشو کردم رها دستمو شدم ادهیوپ گرفتم رو عباس جلوتردست دمیکش شنلمو کرد باز نویدرماش

 چرخوند دورسرمون واسفندو استقبالمون به اومد اسفند ظرف

 

 دیبش خوشبخت-مامان

 

 دخترپسر دوتا شناختمینم شترشونویب بودن سادهیوا دوطرفمون مهمونا میشد باغ ووارد میردشد قران ریز ما گرفت رو قران الیون

 زدنیم وسوت دست همشون هم مهمونا ختنیریم وگل رفتنیم راه ما یجلو داشتن تن به شلوار وکت عروس لباس که کوچلو

 عقد مخصوص اتاق به میبر دیبا اومده عاقد گفتن بهمون

 

 وفاطمه بودن گرفته رو تور سرم یباال ودخترعموم اذر  بودم برداشته شنلمو نه باال بودم اورده سرمو نه هنوز میبود نشسته

  دراومد حج کردسوره بازش برداشت وقرانو شد خم عباس دیسابیم قند داشت

 عباس یاقا جناب یشگیوهم دائم عقد به شمارا یدهیم وکالت بنده به ایا ارزومقدم سرکارخانوم مکرمه محترمه زهیدوش-عاقد

  یازاد بهار سکه۱۳۷۸و نبات شاخه کیو وشمعدان نهییا جام کی دیمج هللا کالم جلد کی معلوم هیمهر با رادمنش

 

 :گفت اروم اونم کردم نگاه عباس وبه کردم بلند سرمو نشدم متوجه یزیچ گید گفت نوکهیا

  دمیم حیتوض بهت بعد-عباس

  کردن تعجب من قد نایمامانم مطمعنم باشه مهرم سکه ۱۴بودم گفته من  کرده کارو نیا که داشته یلیدل چه اخه نگفتم یزیچ گید

 زدن دست همه نیحاضر اومدم خودم به نهیبچ گل رفته خانم عروس گفتیم که یفاط یباصدا

 

 که هیمهر با رادمنش عباس یاقا جناب یشگیوهم دائم عقد به شمارو لمیوک بنده کنمیم عرض باردوم یبرا خانم عروس-عاقد

 دراوردم شد عرض



 ارنیب گالب رفتن خانم عروس-یفاط

 

 شد بلند حضار سوت ودست

 

 خوند رو خطبه سوم بار یبرا عاقد

 لمیوک بنده-عاقد

 

 خاستیم یلفظ ریز خانم عروس:گفت یگور به گور یفاط که روبدم بله خواستم

 

 که بود عباس ارزو اسم به گردنبد هی کردم بازش دستم داد دراورد جعبه هی کتش بیوازج زد لبخند هی اونم کردم نگاه عباس به

 بود شده قیتلف باهم

 

 دلم زیعز یمرس-

 دیبگ روهم بله نیا دیکن لطف دیگرفت تونمیلفظ ریز دیاورد که وگالبتونو گل خانم عروس-عاقد

 

 خنده ریز زدن جمع

 

 بعله پدرمادم بااجازه خدا به باتوکل-

 مبارکه-عاقد

 

 دنیکشیم هورا ای زدنیم دست ای همشون مهمونها

 

 یدهیم وکالت بنده به شماهم کردم عرض که یطیباشرا رادمنش عباس یاقا جناب-عاقد

 بله-عباس

 یمبارک ممنتویم به- عاقد

 

 بودم نکرده امضا نقدیا توعمرم کردم امضا بس از گرفت درد دستم میکن امضا که جلومون گذاشت برگه چنتا بعدش

 اگر نگفتم دروغ انداختم ینگاه جمع وبه کردم بلند سرمو اورد در شلنمو وعباس رونیب رفتن ونیواقا شد تموم امضاها باالخره

 بود باز دهاناشون همه بگم

 

 جمع سوختم  کدفعهی دستش انداختم حلقشو ومنم زد بوسه هی دستم پشت وبه دستم اتداخت حلقمو عباس اول اورد هامونو حلقه لوین

 دیخند پرو اونم  گرفتم ازش شگونین هی جمع اونم دیبوس مارو لب عباس اقا بعله هوا رو رفت

 



 روزو نیا که نهیا از بهتر یچ نهیبب هیروز نیهمچ که هیهردختر یارزو مسلما عباس کنار لباس نیا تو بودم من نیا شدینم باورم

  دمیگنجینم خودم پوست تو یشاد از برسم ارامش ب تونمیم اون کنار منه عشق عباس که مسئله نیا فکر از یبگذرون عشقت کنار

 ممنونم یداد هیهد بهم یخوشبخت همه نیا که ازت ممنونم ایخدا

 

 گید دیبخور عسل: وگفت ستمون اومد یفاط

 که گرفتم گاز هی دهنم گذاشت عسلو عباس وبعدش  عباس دهان گذاشتم و عسل به زدم انگشتمو  گرفت طرفمون به عسلو وجام

 شد سرخ بچم

 یمرس بود یعال:گفت لبرداریف خانم طرف اون از

 

 دیریبگ لمیف ومهمونا باغ از نییبفرما شما:گفت لمبرداریف خانم درجواب ومدیدرنم خونش یزدیم کارد که عباس

 

 مامانمه دمید برگشتم سوخت پهلوم کدفعهی رونیب رفت شد ناراحت مطمعنن نه که انگار شد ناراحت انگار هم خانمه

 

 یکند رو بچه دست یکرد بود یکار چه نیا دهیورپر-مامان

 زاستیچ نیا به شیخوش مامان عه-

 زاستیچ نیا به شیخوش گهیم کنده شوهرشو انگشت زده موندم تو عقل نبودن ای بودن سالم تو-مامان

 

 ورفت

 خانم عروس هینجوریا-عباس

  اوهوم-

 زدم یگشاد گله لبخند هیو

 

 رسهیم ماهم نوبت اخرشب-

 

  نشستم شد چیگ سرم دمیترسیم یلیخ افتاد فشارم کال کردم حس

 

 باشه زنمینم دست بهت یینخوا تا اصال کردم یشوخ برم قربونت ارزو-ینگران با عباس

 ترسمیم عباس-

 باغ تو میبر پاشو حاال شمینم کتینزد  ینکرد دایپ شویامادگ تا گفتم منکه-عباس

 

 نکنم خراب فکرا نیا با امشبمو الیخیب یچ اخرش یول شد قرص دلم کمی شهینم کینزد بهم نخواستم خودم تا گفت که عباس

  باد بادا یهرچ بهتره

  میونشست  میبودرفت تاب شکل به که  عروس گاهیجا طرف به باهم



 

 عباس-

 جونم-عباس

 یکرد نکارویا چرا-

 

 باال دیپر ابروهاش عباس

 مگه کردم کاریچ یچ-عباس

 

 گرفت خندم

 خامینم شتریب سکه ۱۴ نگفتم من مگه یزد هیمهر همه نیا چرا.اس هیمهر حرفم بابا-

 

 :وگفت گرفت قاب دستاش با وصورتمو زد یلبخند عباس

 نداره یتیاهم واسم زایچ نیا و یمن یزندگ زیچ نیتر باارزش تو دمیم بها حرفا نیا از شتریب تو به من

 !!اماا-

 کن قبول لطفا نبوده کار در یاجبار چیه خواستم خودم من ارزو-عباس

 

 شدم رهیخ روبروم به بگم نداشتم چمیه نگفتم یچیه گهید

  کردم صدنیرق به شروع و وسط ختنیر همه دمید 

 

 رفتم من عباس-

 هوله عروس چقد گنیم االن زشته سایوا کجا عه-عباس

 رفتم من  نمیبش نجایا اونوقت مهایعروس کنم فکر بگن وا-

 

 نجوریهم یاموزش یها ید یس یسر صدقه بود یعال رقصم  دنیرقص کردم شروع جمع وسط ورفتم گذاشتم تنها رو عباس

 زدیم دست فقط یول اومد هم عباس دنیچرخیم دورم وداشتن دورم گرفتن بزرگ رهیدا هیو شد یخال دورم دمید  دمیرقصیم داشتم

 مجبور گرفتم ودستاشو زدم یچرخ دورش زد برق چشماش اومدم عشوه کمی منم

 

 وستندیپ ما به دوباره هم جمع دیرقصیم نیوسنگ مردونه یلیخ داشت یرقص عجب کرد میهمراه واخرش کنه میهمراه کردم ش

 نشستم رفتم گرفتم درد پا گید رقص درحال بودمو وسط من مراسم یاخرا تا بایتقر

 

 اومدن دوستام تا چند و یفاط اذر

 گذرهیم خوش:گفت دخترا از یکی

 ستین یخال جات اصال اوهوم-



 یشد خوشگل چه شعوریب ارزو-گفت دوستم میمر

 بود خوشگل خودش من ییزندا-یفاط

 

 اوهووو-باهم بچها

 شو من زن ایب ارزو-زهرا

 دارم صاحاب االن یگفت رید گید نه-

 عه-زهرا

 پارهه آجر-

 

 اومد عباس که کردمیم کل کل بچها با میداشت نجوریهم

 

 کنم خلوت باخانمم کمی دیزاریم خانما خب-عباس

 نیکن خلوت صبح تا امشب-اذر

 اذررر-

 نیخندیم بچها

 بحرفم کلوم دو خواهرم با زارهینم تهران ببره خواهرمو قراره خو واال-اذر

 برم یعنی-باخنده عباس

 بهتر میزندگ کمتر یکی خودت واسه ایب دمیشوخ بابا نه-اذر

 اذررر-

 جونم عروس کوفت-اذر

 یاریب بچه نیج هی شاهلل ان باشه مبارکت جونم یابج: گفت هیگر وبا توبغلم اومد بعدش

 سرش تو زدم کردم پاک اشکامو

 یشینم توادم-

 

 شده کم ازش مو تار هی بفهمم بخدا:گفت عباس سمت کرد رو بعد

 نهیالکاتب کرام با کارم دونمیم بعله بعله:گفت بزاره حرفشو نزاشت عباس

 

 شام صرف یبرا میبر گفت اومد لمبرداریف خانم که میزدیم گپ باهم میداشت گذاشتن تنها رو عباس ومنو رفتن خنده با بچها

 

 عروستون دهان بزار غذارو قاشق شما داماد اقا وسطاش اون دیبخور یاروم به شامتونو:گفت خانمه میبود نشسته شام زیسرم

 دیخوریم اونو بعد دیکنیم ناز کمی شما خانوم عروس یول

 



 اروم کمی تا دمیکش قیعم نفس هی شدم سرخ گلوم تو دیپر نوشابه شام وسط که میرفتیم شیپ میداشت داد دستور خانمه که نجوریهم

 تمام برخالف دهانم تو چپوند اخرش یول خورمینم که اومدم یخرک عشوه کمی منم دهانم یجلو اورد مرغ کهیت هی عباس شدم

 بود یعال ما واسه یول اس کننده کالفه شامش صرف گنیم که ییایعروس

 اخر رقص یبرا انیب داماد واقا خانم عروس کنن یخال گارویجا دوستان:گفت خواننده یاقا که رونیب میرفت کساعتی از بعد

 

  بعد بشه هضم شاممون کمی بذار خب واا

 ماهم خوندن به کرد شروع وخواننده بود گرفته عباس منو یرو که بود نور دوتا فقط شد روخاموش نورا همه وسط میرفت بالجبار

 (مهتاب عروس.عاصف فرامرز)دنیرقص میکرد شروع

 

 دنیا عروس ترین عاشق تویي میگن    صدا یك میخونن ما با عاشقا تموم امشب**  

 

 دلبر عروس اي چشماته نظر كه بگو     شهر به شهر كوچه به كوچه ببر وردارو دلمو

 

 فدایي شد كه دلي و الماس و یاس فرش یه    طالیي ي حلقه یه سیاهو چشم جفت یه

 

 هستم كي من از نپرس واي چشمات ي آیینه اون پیش     بستم كه عهدي این با مستم مسته من آره

 

 **دریاب دومادو بوسه تا صد با امشب     ناب میه مستیه اي مهتاب عروس اي

 

 ببوس بدواقاتو خانوم عروس:گفت خواننده دیرس که اهنگ ینجایا به

 

 کردن موافقت دستاشون با جمع

 زدم سرعشق از بوسه هی لبش یورو عباس سمت به رفتم قر با منم

 

 **هستم زنده تا  كي تا  هستم عاشقت نگفتم وقت یه كه نگي     میپرستم دنیارو هستم تو با كه حاال**

 

 نداره دست رو عروس این راستي و مستي     نداره سحر ماست شب امشب

 

 میاره كم تو پیش امشب 14 شب ماه     نداره خبر دیگه كي ستاره همه این با

 

 میداد ادامه رقصمون وبه نشیروس گذاشتم دستامو ومنم کرد حلقه کمرم دور دستاشوبه دوتا عباس میدیرقصیم که یدرحال

 

 ایشاله مباركه ماشااله بگین همگي     ما با كرده چه ببین زیبا سرنوشت این



 

 خوشبختمون زوج نیا یبرا ماشاهلل دیبگ بلند یهمگ دوستان:خواننده یاقا

 

 ماشاهلل-یهمگ مهمونا

 

 دریاب دومادو بوسه تا صد با امشب     ناب میه مستیه اي مهتاب عروس اي

 

 هستم زنده تا  كي تا  هستم عاشقت نگفتم وقت یه كه نگي     میپرستم دنیارو هستم تو با كه حاال

 

 چپمو دست طرفش رفتم وقر عشوه با منم و کردیم نگاهم لبخند هی وبا بود سادهیوا عباس دادم ادامه رقصم وبه شدم جدا عباس از

 کردیم یهمخون اهنگ وبا دمیچرخ وبدورش نشیروس گذاشتم

 

 دنیا عروس ترین عاشق تویي میگن    صدا یك میخونن ما با عاشقا تموم امشب  **                 

 

 دلها عروس اي چشماته نظر كه بگو     شهر به شهر كوچه به كوچه ببر وردارو دلمو

 

 فدایي شد كه دلي و الماس و یاس فرش یه    طالیي ي حلقه یه سیاهو چشم جفت یه

 

 هستم كي من از نپرس واي چشمات ي آیینه اون پیش     بستم كه احدي این با مستم مسته من آره

 

  

 

 دریاب دومادو بوسه تا صد با امشب     ناب میه مستیه اي مهتاب عروس اي

 

 ***هست زنده تا  كي تا  هستم عاشقت نگفتم وقت یه كه نگي     میپرستم دنیارو هستم تو با كه حاال

 

 خاموش هم بودن کرده روشن ما بخاطر که یچراغا میدیبوسیم همو میداشت که یودرحال عباس اغوش تو رفتم شد تموم که اهنگ

  شدم جدا عباس از یفور ومن شد روشن باغ کل کدفعهی کردم

 زدنیم سوت دست برامون نیتحس با انیواطراف

 

 ادهیپ هتل در یجلو یهمگ ساعت کی از بعد بود کشون عروس میکردیم دور دور ابونایخ تو میداشت وما بود شده تموم مراسم

 شدن

 



 گلوم تو نشست یبد بغض بشم جدا خونوادم از بود سخت برام شه تموم نداشتم دوست

 

 بغلشون تو انداختم خودمو اومدن ومامانم بابام بعدش  کردن یخداحافظ اومدن یکی یکی عموم عمم یفاط عباس یخواهرا امیابج

 هیگر ریز زدم

 

 

 جداشم ازتون که سخته برام جونم مامان ییبابا-

 

 بابا زیعزز نکن هیگر برم قربونت-بابا

 

 بودم یبد بچه براتون اگر منو نیببخش-

 

 کنه هیگر شیعروس شب عروس نداره شگون کن پاک اشکاتو یبش بخت دیسف هیحرف چه نیا مادر بگردم دورت-مامان

 

 کرد جدا نایازمامان زور به منو عباس

 

 سپارمشیم تو به بعد خدا به اول باش دخترم مواظب جان عباس-بابا

 

 مواظبشم شتریب چشمام از حتما چشم-عباس

 

 از یبخوا کدفعهی سال ۱۷ از بعد سخته اخه ختمیریم اشک بود باهاشون دلم هنوز من یول رفتن یهمگ  یخداحافط از بعد

 یش جدا خونوادتت

 

 نمشونیبیم یک گید نبود معلوم داشتم بغض هنوزم هتل تو میرفت

 

 

 میایم زود به زود نباش نگران یخانم-عباس

 

 

 کردم پاک اشکامو زدمو یلبخند

 

 پامو کردم مرت طرف هی به پامو یکفشا از هرکدوم اتاق تو گذاشتم پامو که نیهم میشد اتاق وارد وباهم گرفتم لدویک عباس

 کردمیم یوارس اتاقو داشتم منم کنه عوض لباساشو اتاق گید سمت رفت و داد تکون سرشو دویخند عباس کردن داغون



 

 یصورت ریر یها گل با دیسف یها پرده کیش یول بود ساده زشیچ همه

  تختش ست توالت زیم هیو دیوسف بنفش دونفره تخت هی

 بود وصل وارید به که ید یس الTV هیو بود اتاق گوشه هم یراحت مبل دوتا

 

 کنم باز موهامو تا توالت زیم سمت ورفتم برداشتم کنکاش از دست

 

 سرم یها سنجاق دراوردن به کروم شروع اروم اروم بعد اوردم در سرمو تور اول

 

 اهه گید شهیم نیهم خو زد تافت یه زد یه  نزنا سنجاق نقدیا گفتم بهش  سرم ییییآ-

 

 یکنیم غر غر یدار باز شدهیچ:گفت طرفم اومد باخنده عباس

 

 :گفتم کردمو اشاره سرم به

 شنینم باز بهم خورده گره موهام

 

 کنم کمکت بزار-عباس

 

 کرد موهام کردن باز به شروع یاروم وبه چرخوند ومنو

 

 شدیم مورم مور خوردیم گردنم به که گرمش ینفسا

 

 طرفش به برگشتم شد تموم موهام بازکردن

 

 زمیعز یمرس-

 

 کردم نگاش متقابال منم ولبم چشمامم نیب بود گردش درحال نجوریهم چشماش کنهیم نگام داره نجوریهم دمید

 

 ارزو-عباس

 ارزو دل جون-

 

 میبش یکیو میببر نیب  از کرفته قرار نمونیب که هم یسد نیاخر یدیم اجازه-عباس



 

 ...........لبم یرو گذاشت ولبشو دیخند اونم دادم تکون یاروم به وسرمو کردم نگاه چشماش تو

 

 

  کردم باز چشمامو زور به شدم داریب سشوار یباصدا صبح

 

 

 بخوابم کمی بزار کن خاموش سشوارو توروخدا عبااس-

 

 

 جات هستم برو یگفت خرس به ایثان گل خانم سالم اوال-عباس

 

 دنیخند به کرد شروع وخودش

 

 یزارینم االنم بخوابماا ینزاشت صبح خود تا ادیم خوابم عباااس-

 

 مایبش یراه کم کم گهید دیبا شو داریب گلم خانم-عباس

 

 چنده؟ ساعت-

 

 !کی-عباس

 

 ستین پرواز مگ شیش ساعت بعدشم دمیخواب ستین ساعتم چهار همش من هووو-

 

 هفته خودش یکن دوزک بزک یریبگ دوش یش داریب تو تا چرا-عباس

 

 بخوابم کساعتی بزار ارزو جون-

 

 کساعتای فقط باشه-عباس

 

 تیفدا-

 



 که بود شده گرم چشمام تازه دمیخواب وگرفتم

 

 شد کساعتی شو داریب ارزو-عباس

 

 یشناس وقت چقد-

 

 کنم یباز میگ چقد رفت سر حوصلم بابا-عباس

 

 بخواب ایب توهم خو بگردم دورت-

 

 اومدم باشه-عباس

 

 من دادن قلقلک به کرد وشروع روتخت دیوپر

 

 بودم یقلقک یلیخ دادمیم جون داشتم گید من

 

  بسه من جون عباس یوا-

 

 دیکش دراز وکنارم دیکش من دادن قلقک از دست عباس

 

 دیپر سرت از خواب-عباس

 

 رفتم غره چشم هی

 

 شما لطف به اره-

 کممیم خواهش-عباس

 

 بغلش تو وافتادم گرفت دستمو که شم بلند خواستم

 

 کنم کارامو برم بزار یکنیم چکار ونهید-

 

 برو بعد باش کنارم کمی-عباس



 

 به کرد شروع اونم دمیکش دراز کنارش

 

 نجوریهم دستاش موهام دادن نوازش 

 

 به دیرس نکهیا تا تر نییپا ومدیم داشت 

 

 دیکشیم لبام یرو جوردستشوی،هم لبم 

 

 به کرد وشروع زد مهیخ روم کدفعهی که 

 

 به شدمیم خفه داشتم گید لبام دنیبوس 

 

 شمیم خفه دارم که فهموندم بهش زور 

 

 کنار دیکش چون شد متوجه انگار اونم 

 

 نگاهشو یمعن کنهیم نگام مظلوم دمید

 دمیفهمیم خوب 

 

 نیهم منتظر انگار اونم زدم یلبخند بهش

 

 .......شد لبام دنیبوس مشغول ودوباره شد خم بود 

 

 

 

 زور به مردمیدردم ازدل داشتم گهید

 

  وخودمو کردم دور خودم از رو عباس 

 

 نگران یصدا حموم تو انداختم  

 دمیشن رو عباس 



 

 

 شد چت یخوب بگردم دورت ارزو-عباس

 

 اریب مسکن هی واسم برو فقط خوبه حالم من عباس-

 

 خانمم چشم-عباس

 

 

 رشکممویز  دمینشن رو عباس یصدا گید

 

 به شدم بهتر کمی دادم ماساژ گرم اب با 

 

 از شبید شدینم باورم رفتم فرو فکر 

 

 گذاشتم یدیجد یایدن به وپا کردم یخداحافظ میدخترونگ یایدن 

 

 کش شیپ هامویدخترونگ بودم خوشحال

 

 بود قرار بود شوهرم حاال که کردم یمرد 

 

 لذت برام بشم خوشبخت درکنارش 

 

 میتقد مویزنگ زیچ نیتر ارزش با بود بخش 

 

 بودم عاشقش بود عاشقم که کردم یمرد 

 

 اومدم خودم به عباس یصدا با

 

 خوبه حالت ارزو-عباس

 

 خوبم اره هوم-



 

 یدینم جواب چرا-عباس

 

 بود گهید یجا حواسم ببخش-

 

 یشد بهتر-عباس

 

 رونیب امیم گید االن خوبم اره-

 

 

 خودم دور رو وحوله  شستم خودمو

 

  که پامو شدم خارج حموم از و دمیچیپ 

 

 من به چشمش وعباس رونیب گذاشتم

 

 دارد قورت دهنشو اب که دنید وضوع به خورد 

 

 رهیناپذ یخستگ پسر نیا

 

 :گفتم محکم طرفم اومد

 

 !هیکاف امروز واسه ندارم جون گید عباس نه

 

 کردم تنم لباسمو عقب دیکش نگفت یزیچ

 

 خشک به کردم وشروع برداشتم سشوارو

 

 دستم از سشوارو عباس که موهام کردن

 

 موهام کردن خشک به کرد وشروع برداشت

 



 برداشت رو  مو برس شد تموم که موهام کردن خشک

 

 کرد رها دورم و زد شونه وموهامو 

 

  کردمیم نگاش یچشم ریز نهییا تو از 

 

 رولبم نشست یلبخند ناخوداگاه

 

 وروجک یخندیم یچ به-عباس

 

 یکنیم کارتو یجد یدار یلیخ که!تو به-

 

 دیبوس موهامو یورو کرد یکوتاه خنده

 

 هوام تو دمید کدفعهی

 

 وفتمیم یوا ره،یگیم درد کمرت نییپا ارمیب توروخدا عباس یوا-

 

 من ای یخودت توفکر-عباس

 

 دو هر-

 

 به میکرد وشروع نشوند یصندل یرو منو

 

 بشقابم زاشتینم هم عباس خوردن ناهار 

 

  نهمهیا که خرسم من کردیم فکر شه یخال

 

 بخورم رو

 

 غولم مگه خبره چه عباس هووم-پر دهن با

 



 یکنیم ضعف بخور-عباس

 

 بخدا خوامینم-

 

 خورد زنگ میگوش

 

 یخواب گفتم زد زنگ باز چن مامانته کنم فک-عباس

 

 رویشدگوش قطع یگوش طرف به رفتم تا

 

  کال سیوم ها امکیپ از یلیباس برداشتم

 

 شدم مواجه

 

 یندار اجیاحت یزیچ مادر ارزو-مامان

 یکنیم نگرانم یدار بده جواب دختر-مامان

 

 بگذره خوش گلم باش-مامان

 

 یبعد امکیپ استغفرهلل  واااا

 

 شم مزاحمت کمی بده جواب تلفن میوفا با وانیح یهوو-یفاط

 

 بده ج درازم گوش خر-یفاط

 

 عباس به زنمیم زنگ االن ییکجا غولک-یفاط

 

 بده آموزشتون خادیم داره کارتون مامانم شما نییکجا خره هو-یفاط

 

 دیبرس تونیبرسر خاک یکارا به خرم خله دوست یاوک-یفاط

 

 که ییها کال سیم از یلیوس وانهید



 

 بود بزه یوفاط الین یلین عمم مامان ازطرف 

 

  نخورده دوبوق هنوز زدم زنگ مامان به

 داد جواب

 

 مادر ارزو الو-مامان

 

 یخوب یمامان سالم-

 

 یخوب تو جان مامان سالم-مامان

 

 خوبم گلم مامان اره-

 

 یدینم جواب تویگوش چرا خداروشکر-مامان

 

 بودم خواب مامان شرمنده-

 

 یخوابیم نقدیا یزنیم کپک تو دختر-مامان

 

 دیپر تودهنم کدفعهی

 

 بخوابم تاصبح گذاشت عباس مگه بابا-

 

 قهقه خنده ریز زد عباس گفتم که نویا

 

 کردم سکوت دادم یسوت چه دمیفهم زدیم 

 

 ه؟یبراچ خجالتت برم قربونت-مامان

 ؟ینداشت یمشکل شبید

 

 :گفتم میگزدیم لبمو که نجوریهم



 

 !مامان نه-

 

 دیدار پرواز چند ساعت.خداروشکر-مامان

 

 ۶ ساعت-

 

 دایزنیم سر زود به زود خطر یب سفرتون گلم باشه-مامان

 

 حتما دیایب باهاش تهران اومد بابا شماهم یول.چشم-

 

 برسون سالم. مادر باش-مامان

 

 خداحافظ بوسمتیم نطوریهم شماهم چشم-

 

 کردم قطع وتلفونو

 

 زیر داره عباس دمید برگردوندم سرمو

 

 ریز زدم شد چم دونمینم خندهیم زیر 

 

 کرد وبغلم طرفم اومد یتند عباس هیگر

 

 تو یشدیچ ،یاله برم دلت قربون-عباس

 دمیخند ببخش

 

 ستادمیوا و کنارش از شدم بلند

 

 تهران امیب خوامینم من-

 

 ؟؟،ییچ-عباس

 



 ندارم ویکس یوقت کنم چه تهران امیب نجانیا کارم کس همه نجاستیا خانوادم من

 

 !من یعنی ارزو-عباس

 

 حرفش وسط دمیپر

 

 ینبود تو ندارم رو یکس نیا از منظورم عباس نه-

 منم شب تا سرکار یریم صبح از اونجا تو

 خو شهیم تنگ خونوادم یبرا دلم تنهام

 

 :گفت گوشم ریز کرد بغل پشت از منو عباس

 

 چندساله االن که بگم یچ من-عباس

 یومادر پدر داشتن بدون ییتنها

 کردمیم یزندگ شهر اون تو

 

 !ی،تومردیکنیم فرق تو-

 

 :گفت حرفم وسط دیپر

 

 سنگن از ندارن احساس ندارن دل مردا مگه یزنیم رو حرف نیا چرا گهید تو-عباس

 

  راست بگم نداشتم یزیچ کردم سکوت

 

 لومترازیک صد چند دیشا من گفتیم

 

  تونمیم بازم یول باشم دور خونوادم 

 

 ببرم بهره گرمشون اغوش از نمشونیبب

 

  یوقت که داره رو یک اون یچ عباس یول

 



 بشن صبورش سنگ شهیم دلتنگ

 

 کنارش عمرم اخر تا که بستن عهد من

 

 وچشمامو طرفش به برگشتم بمونم 

 

 دمیبوس لبشو اروم ونرمو بستم 

 

 قول من عشق کردم ناراحتت ببخش-

 

 باشم کنارت ایدن اخر تا دمیم

 

 دیبوس وچشمامو دیخند اونم

 

 رونیب میزد هتل واز کردم الموجمعیوسا

 

 توراه یساعت مین فرودگاه سمت میورفت

 

 تو هم ساعت ربع میدیرس نکهیا تا میبود

 

 شماره نکهیا تا میشد معطل فرودگاه

 

 سوار صلوات سالم با خوندن مونو پرواز 

 

 بودم نشده سوار حاال تا شدم مایهواپ

 

 بستم چشمامو دمیترسیم

 

 خوبه؟ حالت ارزو-عباس

 

 نکنه سقوط وقت هی نیا ترسمیم بده حالم عباس نه-

 



 گرفت خندش

 گرفتم ازش شگونین هی

 

 گفتما یجد-

 

 کن صبر-عباس

 دیاریب وهیابم ای اب وانیل هی شهیم بده حالش کمی من خانمم خانم، دیببخش

 

 وقت دراسرع بله-مهماندار

 ممنونم-عباس

 

 من طرف چرخوند سرشو عباس مهماندار رفتن بعداز

 

 نکن فکر میچیه به روشونهام بزار سرتو ببند چشماتم ببند کمربندو نداره ترس گلم-عباس

 

 که دمید مایهواپ کیکوچ پنچره تو از

 

 نیزم از دفعهی رهیگیم اوج مادارهیهواپ 

 

  اگر خوردم تکون هی منم شد کنده 

 

 یصندل تو رفتمیم بودم نبسته کمربند

 

 .ییجلو

 

 خوبه حالت-عباس

 

 خوبم اره-

 

 روشونم بزار سرتو نگفتم مگ-عباس

 

 نبود حواسم-



 

 مویوهندزفر دادم هیتک میصندل به اروم

 

  یپل مویگوش یها واهنگ گوشم گذاشتم 

 

 بعد خوندن رمان به کردم وشروع کردم 

 

  ستیب که کرد اعالم خلبان کساعتی از

 

 میایم فرود گید نیم

 

 

*** 

 

 میشد خارج فرودگاه از

 

 میزیم یچ با عباس-

 

 اوناهاش اومده شرکت راننده-عباس

 

  رهیخ بود کرده اشاره عباس که ییجا به

 

  داد تکون برامون یسر هم اقاهه  شدم

 

 راننده طرف به میورفت

 

 گمیم کیتبر نیخوب اقا سالم-راننده

 

 فرودگاه؟ یجلو یومدین چرا.ممنونم:داد جواب یجد عباس

 

 توننیم فرودگاه یایتاکس فقط گفتن نزاشتن خامیم معذرت-راننده

 



 خب یلیخ-عباس

 

  هستم منم اومد ادشی انگار اقاهه بعد

 

 کنمیم عرض کیتبر خانم سالم-راننده

 

 میشد وسوار دادم جوابشو ییباخوشرو

 

 ...بود کیچقدرتراف اوف میدیرس کساعتی بایتقر از بعد

 

 داشت نگه بزرگ ییالیو خونه هی یجلو

 

 :گفت راننده یاقا به عباس میشد ادهیپ

 

 منزل داخل دیببر چمدونارو دیکن لطف یرحمت یاقا-عباس

 

 اقا چشم-راننده

 

 جلو اومد لوههیبیس مرد هی جلوتر میرفت

 

 گمیم کیتبر دیاومد خوش سالم:گفت دیکشیم بهم رو چاقوها که نجوریهم

 

 :گفتم کردم پنهون ترسمو یول دمیترس ازش آن کی

 ممنون-

 

 یبچگ از نیزم زد ویبزرگ گوسفند هیو

 

 سوخت یم وونایح یبرا دلم

 

 !شینکش شهیم عباس-

 

 !چرا اخه-عباس



 

 توروخدا داره گناه-

 

 گلم خانم باشه-عباس

 

 :گفت لوههیبیس اقا سمت کرد رو بعد

 

  نشیبکش خوادینم کمال اقا-عباس

 

 اقا؟ چرا-بلوههیاقاس

 

 یکن چکارش بگم بعد ببرتا گوسفندو نیحاالا.ادینم خوششون ارزوخانم-عباس

 

 اقا چشم-لوههیبیس اقاه

 

 چرخوندیم سرمون دور اسفندو ظرف سمتون اومد یمسن یخانم هی

 

 گه؟؟؟ید نیک ناهااایا

 

 نیبش خوشبخت یندار کم یخانم یخوشگل از یچیه ماشاهلل یتوخوشگل مادر چقد ماشاهلل هزار ماشاهلل-خانمه

 

 ممنونم یمرس-

 

 دادم فشویتعر که خانم نرگس گل خانم-عباس

 

 ؟یجد-

 

 اره-عباس

 

 دنتونید از خوشبختم:گفتم بغلش رفتم

 

 تو میبر نیا خسته دیستینا پا رو مادر، بشم فدات-خانم نرگس



 

 غار اندازه دهانم میشد اطیح وارد باهم

 

 اطیح نیا نقدیا بود شده صدر یعل

 

  دوطرفش اطیح یورود بود بزرگ

 

 چون یول بود وسرو کاج بزرگ یدرختا

 

 جلو کمی بود ختهیر برگاش بود زمستون

 

  سرتاسر شدبرفیم بزرگتر اطیح میرفت

 

  متوسط استخر هی بود پوشنده نویزم

 

  هیو بود یخال که بود اطیح وسط

 

 یدید گهید بود اطیح گوشه هم قیاالج

 

  پشت اخه نداشتم اطیح اونطرف به

 

 واسه وقت حاال گرفتیم قرار خونه

 

  خی سرما از که تو میبر ادهیز یفوضول 

 

 ایبوشهر ما نه دارن زمستون ایتهرون زدم

 

 یشرج گردوخاک داغ افتاب همش واال

 

 نه بهارمون نه مشخصه زمستونمو نه

 

 . تابستونمون



 

 :وگفت کرد باز رو ساختمون در عباس

 

 یاومد خوش خودت منزل به بانو دییبفرما-عباس

 

 بود یکیش خونه خونه، تو دمیپر ذوق با

 

 یخوب ونیدکوراس داشت یبزرگ سالن

 

 دیسف رنگ به بود ست زیچ همه داشت 

 

 لیوسا یحت ها مبل ها پرده بود یا نقره

 

  یبزرگ پله به خورد چشمم.  خونه اشپز 

 

 یها اتاق به زدم حدس داشت وجود که

 

 باهوشم چقد من.بشه ختم باال 

 

 :گفتم عباس سمت برگشتم

 

 هیعال زیچ همه یمرس عباس یوا

 

 گلم نداره تورو قابل-عباس

 

 دمیپاش روش به عاشقونه لبخند هی

 

 یا خسته نیبش برو جان زیعز-خانم نرگس

 

 یمرس-

 

 گردنم دور انداخت ودستشو نشست کنارم اومد هم عباس نشستم کاناپه یرو رفتم



 

 نشستم خیوم شدم بلند کدفعهی اومد خانم نرگس که اغوشش تو بودم داده لم

 

 

 :گفت زد یلبخند خانم نرگس

 مادر باش راحت

 

 دیپاش روم به لبخندشو انداختم ینگاه عباس وبه زدم یلبخند هی متقابال منم

 

 دیش گرم تا دیبخور گرمو نسکافه نی،ا نییبفرما-خانم نرگس

 

 :میگفت باهم همزمان عباس منو

 

 یمرس

 

 جونتون نوش-خانم نرگس

 

  رفت شد وبلند

 

 عباس-

 

 جانم-عباس

 

 مینیبب باالرو میبر-

 

 تو یبود یک فوضول-عباس

 

 عه-

 

 دیخند

 

 وروجک پاشو-عباس



 

  بود یا قهوه وکرم رنگ به زشیچ همه داشت یخوب ونیدکوراس هم باال طبقه باال میرفت وباهم پاشدم جت مثه

 

 

 اتاقمونه اون زدم حدس داشت یبزرگ در که بود روبروم اتاق هی یول بود هم کنار اتاق چنتا

 

 

 اتاقمونه بزرگه در اون عباس-

 

 گلم اره-عباس

 

 

 گرفت دستامو که در سمت برم خواستم

 

 ه؟یچ-

 

 ببند چشماتو اول-عباس

 

 نکن تیاذ عه-

 

 کنمیم خواهش ببند-عباس

 

 کرد باز دراتاقو اتاق سمت رفتم عباس کمک وبا بستم چشمامو

 

 دییبفرما-عباس

 

 وردمیدرم شاخ داشتم میدیم که یزیچ از کردم باز چشمامو

 

 عباس سمت برگشتم من یها عکس از بود پر اتاق یها وارید

 

 عباس-

 



 :وگفت دیخند

 کردمیم یزندگ عکسات با بودم گفته

 

 ممکنه چطور اخه-

 

 دمیم حیتوض برات حاال-عباس

 

 بگو االن-

 

 االن-عباس

 

 اره-

 

 بگم بهت تا روتخت نیبش باشه-عباس

 

 بگو زوتر خب:گفتم تمام یکنجکاو وبا نشستم تخت یرو

 

 :گفت مینیب رونوک زد

 فوضول

 

 گهید بگو-

 

 بگم کجاش از-عباس

 

 یاورد ریگ عکسامو چطور-

 

 برام ییدا خرابه میگوش گفت فاطمه من خوب شانس از الین خونه رفتم نمتیبب که بوشهر بود اومده که روز هی.باش اها-عباس

 رفتم کش شیگوش از عکساتو یکل درعوضش یول کردم درستش شویگوش رفتم کنمیم درستش برمشیم باشه گفتم کن درستش

 

 دونستیم فاطمه-

 

 انداختن قاب برام دادم همشو تهران اومدم که منم کندیم کلمو دیفهمیم اگر بابا نه-عباس

 



 بخدا یا ونهید-

 

 کرد ونهید مارو یک-عباس

 

 ننداز من گردن خودتو یونگید توروخدا-

 عکس شگاهینما کرده اتاقو توروخدا نگاه

 

 دارم برشون یندار دوست اگر:گفت یجد عباس

 

 خوبه میلیخ نه ته نه-

 

 خوبه یلیخ گهیم خودشه یعکسا گید اره-عباس

 

 وارید به شونیزد که بپرس خودت از نویا-

 

 ایارین کم وقت هی تو دست از-عباس

 

 نچ-

 

 سهیسرو دمیفهم گهید اتاق هی سمت رفت شد وبلند دیخند

 

 رمیبگ دوش هی من-عباس

 

 باشه-

 

 اتاق لیتحل هیتجز به کردم شروع منم رهیبگ دوش رفت عباس

 یروتخت با بود سبز رنگ به بود تور باالش که بود شاهانه یها تخت نیا از بود خوشگل یلیخ بود اتاق وسط دونفره تخت هی

 بود بسته نقش یروتخت وسط که بزرگ قلب هی با دیسف

 

  بود پوشنده رو پنجره سرتاسر دکهیسف سبز رنگ به یپردها

 

 داشت یخوشگل یینما یلیخ بود پام ریز باغ کل دمیکش رو ،پرده پرده سمت رفتم

 



 دراومد حموم از عباس

 

 باشه تیعاف-

 

 عشقم فدات-عباس

 

 موهاش کردن خشک به کردم وشروع گرفتم ازش وسشوارو سمتش میرفت

 

 زدلمیعز یمرس-عباس

 

 خواهش-

 

 کمد سمت رفت کردمیم ونگاهش نشستم روتخت زفتم

 

 بود داخلش لباس که نقدیا دیترکیم داشت گید کردکمد باز رو درکمد

 

 کرد باز حولشو کدفعهی

 غیج-

 

 ادینم ییصدا دمید نیم چند از بعد خنده ریز زد اونم کردم سمتش وپشتمو بستم چشمامو

 

 یتموم کنم باز چشمامو عباس-

 

 کردم باز چشمامو کمی ومدین ییصدا بازم

 

 پخ-عباس

 

 دمیترس عباس یوا غیج-

 

 بغلش تو اوفتادم منم که تخت یرو انداخت محکم وخودشو دیخند

 

 شدیم قطع نفسم داشت گید فشرد خودش وبه دیکش اغوش به محکم منو



 

 بود باز دراتاق کردمیم غیج غیج یه منم

 شد اتاق وارد مهیسراس خانم نرگس

 

 مادر شدهیچ-خانم نرگس

 

 :شدگفتیم خارج اتاق از که یودرحال داد تکون سرشو دیوخند شد راحت که الشیخ دید که تیوضع اون تو مارو

 

 یجوون ییکجا یوا یه

 

 خنده ریز میزد یپق میکرد نگاه هم به دوتامون

 

 وفتهیب اشیجون ادی رزنیپ یکنیم یکار چرا-عباس

 

 کردیم خفه منو یداشت تو چه من به-

 

 هینجوریا عه-عباس

 

 ارههه-

 

 گذاشت فرار به پا دیبوس لبمو محکم شد بلند

 

 عباااس-

 

 جووونم-عباس

 

 کشمتیم-

 

 کنه تمیاذ ومدهین عباس باز تا بخوابم دادم حیترج بودم خسته یلیخ

 

 کرد عوض لباسشو عیسر شد وارد مهیسراس عباس شد باز دراتاق بخوابم اومدم تا

 



 

 کجا؟ عباس-

 

 برم دیبا افتاده یاتفاق زدن زنگ شرکت از بگردم دورت-عباس

 

 !االن اخه-

 

 دیبوس وسرمو کمینزد اومد

 

 

 برگشتم من یبش داریب یبخواب تو تا-عباس

 

 باش خودت مواظب باشه-

 

 گل خانم چشم-عباس

 

 دمیخواب گرفتم ازاد یفکر با منم شد شرکت یراه عباس

 

 

 سیسرو تو انداختم خودمو عیسر شد داریب ادیز ییدستشو از

 

 بترکم بود کینزد شدما راحت یاوخ-

 

  شبه دمیفهم اتاق بودن کیتار از رونیب رفتم شد تموم که کارم

 

 نشدم متوجه ییدستشو به رفتن موقع چرا-

 

 شهیحال زایچ نیا ییدستشو مگه-ساالر

 

 میبود اسوده ینبود مدتت چن نیا جان ساالر به-

 

 یخر یلیخ-ساالر



 

 خودته از یخر-

 

 کردیم شک من نداشته عقل به بود نجایا اگه عباس واخ رونیب اومدم فکر از تا دادم تکون یسر

 

 .... میدیم یچ دمیکش رو پرده اتاق بزرگ پنچره سمت رفتم

 

 !برف ییوا-

 

 شدم خارج اتاق از دو حالت وبه کردم کاله شالو دیپوش کنما گرم رفتم بدو

 

 :گفتیم که دمیشنیم خانمو نرگس یصدا یدرخروج سمت دمیودو کردم یط یکی دوتا هارو پله

 نکرده ییخدا یشیم ضیمر سرده نرو مادر

 

 ....شنوا گوش کو یول

 

 کردم برخورد یسخت جسم به کردم باز درو که نیهم

 

 شد خورد دماغم اوخ-

 

 کنهیم نگام شده گرد یچشما با داره عباسه دمید کردم بلند سرمو

 

 شد داغون دماغم یکنینم یاوهوم یاهم چرا-

 

 رونیب یایب یخایم تو دونستمیم چه من یکرد برخورد من به باسرعت تو-عباس

 کجا؟ عجله نیا با حاال

 

 یباز برف-

 

 یخوریم سرما سرده خودیها؟ب-عباس

 

 عه-



 گفتم که نیهم میندار مه عه-عباس

 

  کردم شرک گربه هیشب خودمو

 

 یعباس-

 

 :گفت انداخت بهم ینگاه هی

 کنهیم خودش مسخ منو که دارن یچ چشمات نیا اخه

 

 اومدم یخرک عشوه کمی منم

 

 قهیدق ده فقط برو-عباس

 

 تیفدا-

 

 ها پله نییپا افتادم خوردم زیل یاول پله بود نزاشته پامو هنوز رونیب دمیودو

 

 پام ییآ-

 

 دیخندیم فقط بود سادهیوا هم عباس

 

 یاورد خودت سر ییبال چه نیبب نچ نچ:گفت خنده با طرفتم اومد

 

 :گفتم کردم ینگاه بهش عضبناک یچشما با

 

 یعال جناب یبرا خندشم اره-

 

 :وگفت داد قورت خندشو

 یبر راه یتونیم حاال

 

 :گفت خانم نرگس ارمیب زبون به فکرمو اومدم تا سراغم اومد یطونیش یفکرا که بود نجایهم

 ارشیب کن بغلش درده پاش مادر نه



 

 خودم خانم نرگس ولیا

 

 گل خانم نه لمشهیف ستین شیزیچ-عباس

 

 :گفتم یمردگ موش به زدم خودمو منم

 

 سرده تو میبر کن کولم کنهیم درد یلیخ پام عباس یوا-

 

 ینخند بهم یباش تو تا جونت نشون بخور عشقم یخورد کرد نگام چپ چپ عباس

 

 یریبگ یکول یخایم فقط ستین تیچیه دونمیم که من-عباس

 

 رفت ادمی از یباز برف کال خونه تو میرفت کرد کولم و دمیخند یدزدک

 

 مادر یخوب- خانم نرگس

 

 برو خوبم اسب یه:گفتم خانم نرگس به زدم یچشمک

 

 شدمیم خورد کال وگرنه بود رومبل بود خوب حاال نییپا شدم پرت باال از گفتم که نویا

 

 یشینم راحت قبرستون نهیس ینفرست منو توامروز شد داغون منگاهمینش اخ-

 

 اسبم من دوما ریبگ گاز زبونتون اون اوال-عباس

 

 بود یعال تیکول خب-

 

 نییپا انداختم سرمو گفتم یچ دمیفهم انداخت بهم یوار سرزنش نگاه عباس

 

 خامیم معذرت-

 

 :گفت نشست کنارم اومد عباس



 کنار یبزار رو بچگونه یرفتارا نیا دیبا رهیم گهید انتظارات هی ازت یمتاهل خانم هی االن گهید تو برم قربونت اخه جونم ارزو

 یکن ترک رفتارو نیا یکن یسع دیبا یول یایب رونیب قبلت یهوا حال اون از کدفعهی شهینم درسته

 

 ییاقا چشم-

 

 خودم خوشگل خانم نیافر:گفت دمیبوس عباس

 

 شد یچ شرکت-

 

 زمیشدعز حل-عباس

 

 کرد صدامون شام یبرا خانم نرگس لحظه همون

 

 زههیم وسط یاهیس خورشت دمید زیم سمت میرفت

 

 (یجنوب ییغذا)خورمینم من یماه هیقل اَهه-

 

 خنده ریز زد یپق عباس

 کردیم نگاه مارو داشت هنگ هم خانم نرگس

 

 ستین یماه هیقل فسنجونه نیا برم قربونت-عباس

 

 هیرنگ نیا چرا پس-

 

 گید رنگشه خب-عباس

 

 یمطمعن-

 

 اره-باخنده عباس

 

 ییکجا جونم نرگس-

 

  نجامیا کجام مادر جانم-خانم نرگس



 

 یکردیم نگام یداشت نجوریهم اخه-گفتم دمیخند

 

 دختر شد چت تو-خانم نرگس

 

 متنفرم یماه هیقل از منم یماه هیقل کردم فکر-

 

 یمتنفر تو یخوشمزگ اون به غذا  یمردم برعکس مادرتو وا-خانم نرگس

 

 مگ نیخورد تاحاال شما اوهوم-

 

 اورد عباس اقا یبار چند اره-خانم نرگس

 

 پختشو طرز دمیم نشون بهتون نیدار دوست که حاال-

 

 یبلد یاشپز-خانم نرگس

 

 اوره-پر بادهن

 

 نزن حرف پر دهن با-عباس

 

 ییبابا چشم-پر دهن با

 

 تو دست از-عباس

 

 میکرد جمع شامو زیم خانم نرگس کمک به منم نشستtv یپا رفت وعباس میخورد رو شامممون

 

 

 بره در شیخستگ شوهرت ببربده رو نیا مادر ایب:خانم نرگس

 

  چشم-

 



 بال یب چشمت-خانم نرگس

 

 

 شدم خارج خونه اشپز واز گرفتم ازش رو ییچا

 

 نییبفرما-

 

 داره خوردن ییچا نیا به به-عباس

 

 ارمیب داد خانم نرگس نساختم رو یچا من-

 

 نیاریب یدیکش زحمتشو که شما-عباس

 

 اوهوم-

 

 خوردیم ییچا داشت اونم برداشتم پاش یرو از رو کنترل کنارش نشستم

 

 گهیم یچ اخباره نیا نمیبب نکن عوض توروخدا ارزو-عباس

 

 نچ-

 

 خوشگلم ارزو-عباس

 

 کنم نگاه لمیف خامیم محالته از عباس-

 

 :گفت و کرد اونور سرشو عباس

 رهیبگ ازت رو کنترل ستین یکس که نهیا یمجرد یزندگ یایخوب از یکی

 

 

 کردم نگاش یچپ چپ

 

 خودت مال همش نزن بابا باشه-عباس



 

 کردیم پخش یی دونگ که یکانال زدم الیخ یب منم

 

 نه گفتیم امپراطور ذوق یتو زدیم اونم یندار یباردار عالئم گفیم ششیپ بود رفته امپراطور که بود یقسمت

 

 خنکه یی دونگ دختره نیا چقد یا-

 

 خنده ریز زدم قش وقش

 

 :گف انداخت بهم یا هانهیسف اندر نگاه عباس

 داره خنده کجاش نیا

 

 جاش همه-

 

 نمیبینم که من-عباس

 

 جانم خادیم رتیبص چشم-

 

 بعله-عباس

 

 اوهوم-

 

 بود عباس شیپ گوشمم هی البته پرداختم لممیف هیبق به منم داد وجواب خورد زنگ تلفنش عباس

 

 یکرد ازما یادی عجب چه یعل داش بَه-عباس

 

 

 ........-یعل

 

 رسونهیم سالم خوبه داداش قربونت-عباس

 

 ........-یعل



 

 :گفت دیخند عباس

 

 نشده ادم هنوز اون

 

 .......-یعل

 

 لشییعزرا نوع از بگو-عباس

 

  خنده ریز زد ودوباره

 

 میمنتظرتون فرداشب داداش باشه-عباس

 

 بود؟ یک-

 

 بود دخترم دوست-عباس

 

 !یبود یک بامزه هههه-

 

 تو-عباس

 

 دیخند و

 

 عبااس-

 

 بود یعل نزن بابا-عباس

 

 گفت؟یم یچ خب-

 

 یاطالعات مامور-عباس

 

 ها-



 

 نمیبب رو ارزو ببر منو ایب کرده کچلم یناز گفتیم بابا یچیه-عباس

 

 ؟یناز-

 

 ادینم ادتتی-عباس

 

 :گفتم کردم فکر کمی

 یگفت درموردش که همون ها

 

 انیب فرداشب قرارن حاال اره-عباس

 

 باشه-

 

 کردیم دور دور تابش لب تو هم عباس بخوابه بود رفته خانمم نرگس گهید کانال زدم شد تموم لممیف

 

 رفتم وبخواب شد نیسنگ چشمام کم وکم دمیکش دراز مبل یرو شد شروع ازهامیخم کم کم

 

 اتاق سمت بردیم منو وداشت هستم عباس اغوش تو دمید کردم باز چشمامو هوام تو نکهیا احساس با

 

 زمیعز بخواب-عباس

 

 .سیسرو سمت رفت وخودش تخت یرو گذاشت منو عباس میشد اتاق وارد بستم وچشمامو کردم گردنش دور دستامو منم

 

 کردمیم روعوض لباسم شدمیم بلند دیبا بود تنم کن گرم چون منم

 

 دمیخواب وگرفتم پتو ریز دمیخز عیوسر کردم عوض قرمز شلوارک تاپ هی با رو کنم گرم

 

 دهیخواب اومده هم عباس دمیفهم تخت شدن نییپا باال با

 

 ارزو-عباس

 



 هوم-

 

 یکرد عوض لباساتو-عباس

 

 هاا-

 

 یداریب-عباس

 

 ها نه-

 

 -گفت دویخند

 هیچ ها نه

 

 خوابمیم یبزار اگه بعدشم دمیم جوابتو که دارمیب خب-

 

 :وگفت کرد بغلم پشت از

 یبخواب نزارم واگر

 

 یزاریم-

 

 نچ-عباس

 

 ادیم خوابم تو جون عباس-

 

 نخواب بگذرون بد ما با رو امشب خب-عباس

 

 عباس-

 

 جونم-عباس

 

 ...تورو-

 



 ..........کرد ساکتم لبم یرو لباش گذاشتن با عباس که بود نشده تموم حرفم هنوز

 

 

  کردم نگاه ساعتو برداشتم کنارم کمد از مویگوش شدم خم زور به کردم باز چشمامو

 

 دمینخواب نقدیا توعمرم دوهه ساعت هان-

 

 باد.تراس یتو ورفتم کردم باز رو پنچرا بود یافتاب هوا دمیکش رو پرده رفتم حموم رفته عباس دمیفهم ومدیم اب شرشر یصدا

 بود گرفته یباز به رو موهام

 

 یشیم ضیمر رونیب یرفت چرا نجوریا ارزو-عباس

 

 ما زمستون نه اینجوریا زمستون زمستونم عاشق-

 

 ریز دمیچپ رفتم یزود بود افتاده جونم به یلرز هی حاال اتاق تو رفتم زود منم دراومد عباس یصدا که سادمیوا تراس تو گید کمی

 پتو

 

 کن ادترشیز شوفاژو خدا تورو عباس یوا-

 

 یبود زمستون عاشق توکه-عباس

 

 بستم لیقند بابا کردم غلط-

 

 تو ازدست:گفت دویخند

 

 میشد خارج اتاق از عباس همراه شمیارا موهام به زدن شونه از وبعد گرفتم گرم اب دوش هی رفتم پاشدم شدم گرم که کمی

 

 بود ناهار دنیکش درحال خانم نرگس

 

 میرفت خواب خامیم معذرت یخوب جونم نرگس سالم-

 

 :وگفت داد رو سالممون جواب ییخوشرو با خانم نرگس

 یدیخواب خوب مادر سرت یفدا



 

 یمرس اره-

 

 خداروشکر-خانم نرگس

 

 میشد ناهار خوردن  زمشغولیسرم مینشست وباهم کرد سالم هم عباس

 

 

 بود افتاده جونم به خوره مثه یبد یلیخ دلشوره مینشست منینش یتو میرفت ناهار از بعد

 

 بود نطوریهم واالنم وفتهیب یبد اتفاق بود قرار یعنی زدیم نبض چشمم ریز یوقت شهیهم

 

 خوبه؟ حالت ارزو-عباس

 

 شد جلب بهمون خانم نرگس توجه

 

 گچ نیع شده رنگت چته مادر-خانم نرگس

 

 دارم یبد استرس دونمینم-

 

 آغوشش یتو گرفت رو سرم اومد عباس خونه اشپز سمت به رفت خانم نرگس

 

 یدار اضطراب چرا خوشگلم هیچ-عباس

 

 عباس-

 

 دلم جون-عباس

 

 ترسمیم-

 

 چرا ترس-عباس

 



 طوفانه از قبل ارامش همش نایا کنمیم فکر وفتهیب یبد اتفاق قرار کنمیم احساس همش-

 

 :وگفت دیبوس سرمو یرو عباس

 وفتهیب یبد اتفاق ستین قرار گلم نترس

 

 شد وارد قند اب وانیل هی با خانم نرگس لحظه همون

 

 افتاده فشارت یریبگ جون کمی بخور نویمادرا ایب-خانم نرگس

 

 :وگفت عباس به کرد رو بعد

 بشه عوض وهواش حال تا رونیب کمی ببر ریبگ زنتو دست بعدش مادر

 

 من سمت کردیم وفوت خوندن ییزایچ هی لب ریز کرد شروع وخودش

 

 رونیب میبر شو اماده برو ارزو-عباس

 

 امینم نه-

 

 ادیب جا حالت میبزن دور کمی میبر میندار امینم نه-عباس

 

 تنهاست دست خانمم نرگس میدار مهمون اخه-

 

 

  ایگیم راستم-عباس

 

 کنمیم کارارو خودم بگذره خوش نیبر شما مادر نه-خانم نرگس

 

 !اخه-

 

 شو حاضر برو پاشو نداره اگر اما اخه-خانم نرگس

 

 بشم اماده که باال رفتم باالجبار خوردم قندمو اب از کمی



 

 موهام یطور دمیپوش قرمزمو یفرانسو وکاله بستم باال کردم جمع موهامم داشت سبز خز دورش دمیپوش رنگمو قرمز پالتو

 زهینر رونیب

 نییپا رفتم گردنم انداختم کردنمو شال  نداشتم شیارا حوصله دمیپوش مویمشک نیج

 

 

 برم خدا قربون ماشاهلل-خانم نرگس

 

 دمیبوس گونشو جلو ورفتم زدم یلبخند هی منم

 

 رونیب زدم خونه از کردن یوخداحافظ میزمستون یها بوت دنیپوش بعد

 

 شدم سوار رفتم  یجلد بود نیماش تو عباس نکیپارگ تو رفتم

 

 :گفت انداخت بهم یینگاه هی عباس

 

 یاله برم قربونت

 

 خدانکنه-

 

 داشتم شورمو دل هنوز یول بود شده بهتر کمی حالم داشت نگه باالخره زدن دور ساعت مین بعد

 

 میشد پاساژ وارد وباهم گرفتم دستشو میشد ادهیپ داشت نگه بزرگ پاساژ هی یجلو

 

 عباس-

 

 جونم-عباس

 

 نجایا میاومد چرا ندارم اجیاحت یزیچ منکه-

 

 یباش داشته اجیاحت یزیچ دیبا حتما-عباس

 

 کنهیم خوب زنارو حال کردن دیخر گنیم دمیشن:افزود خنده با بعد



 

 :گفتم بازوش یتو زدم

 بدجنس

 یشیآرا لیوسا کامل سیسرو هیو گرفتم شال مانتو هی اخرش گشتن دوساعت از بعد

 بود بهتر دمشونیپوشینم اگر که گرفت برام خواب لباس دست چند زور به هم عباس

 

 بود عباس یدوتا کنم فکر گرفت چشممو بزرگ خرس هی برگشتن یبرا

 

 یخایم نویا که نگو ارزو-عباس

 

 خامیم اوهوم-

 

 شهینم جا نیماش تو ارنشیب برات گمیم فردا بزار-عباس

 

 شیبخرم میبر خب-

 

 فردا بزار خستم-عباس

 

 خامیم االن نیهم-گفتم نیزم زدم پامو

 

 تو ازدست-عباس

 

 رهیبگ لیتحو خرسو که فرستهیم ویکی فردا که گفت فروشنده به وعباس میدیخر خرسو واون مغازه تو میرفت

 

 میشد خارج پاساژ از باهم

 

 کجا میبر خب-عباس

 

 تنهاست دست خانم خونه،نرگس-

 

 یشد بهتر تو-عباس

 



 یزیچ هی فقط. خوبم اره-

 

 ؟یچ-عباس

 

 خامیم یبستن-

 

 یخایم یبستن سرما نیا تو واقعا-عباس

 

 اوهوم-

 

 رمیگیم برات فردا بزار حاال-عباس

 

 خامیم االن فردا یگیم همش چرا تو عه-

 

 ارمیب کجا یبست االن-عباس

 

 اونا-

 

 

 کردم اشاره بود یفروش یبست که ییوبجا

 

 : وگفت داد تکون سرشو

 

 امیب من تا نیماش تو برو ایب خوب یلیخ

 

 ........دمید که  شدمیم رد داشتم جوریهم نبود ینیماش انداختم ینگاه دوطرفو بشم رد ابونیخ از خواستم سمتم گرفت چویوسو

 

 ...دمید که شدمیم رد ابونیخ از داشتم نجوریهم

 

 بود شده قفل پاهام انگار بدم انجام تونستمینم یحرکت چیه ادیم سمتم به داره سرعت با نیماش هی

 

 دمیشنیم رو عباس داد یصدا



 

 آرزو-عباس

 

 شد دهیکش یکس توسط دستم که بستم چشمامو شدیم تر کینزر کوینزد بهم داشت نجوریهم نیماش

 

 بودم شده شکه عباس اغوش تو افتادم که دمید کردم باز چشمامو

 

 رفت ودر گرفت گازشو لحظه چند بعد اونم بود سادهیوا که نیماش اون سمت رنیم دارن مردم دمید

 

 دیپرسیم یسوال هی هرکدوم بودن شده جمع دورمون مردم

 

 یخوب شم چشمات قربون ارزو-عباس

 

 موقع اون شدم الل کال بودم شده شوکه منکه

 

 بزن یحرف گلم خانم-عباس

 

 اومدم خودم به خورد بهم که یلیس با  تونستمینم اما بدم جوابشو خاستمیم

 

 بگردم دورت-عباس

 

 عباس اغوش تو انداختم هیگر با خودمو

 

 عباس-

 

 جونم-عباس

 

 رهیبگ ریز منو خاستیم نیماش اون چرا-

 

 :گفت ودراخر کرد سکوت کمی عباس

 بوده اتفاق هی زمیعز دونمینم

 



 دمشید خودم من بود کرده پارک ابونیخ گوشه نیماش اون عباس نه-

 

 کنمیم داشیپ دلم زیعز باش اروم شیه-عباس

 

  گرفته نویماش پالک شماره که گفت ییاقا هی

 

 ختهیر دورم شونیپر موهام شدم متوجه لحظه اون دستم داد وکالهمو طرفم به اومد یخانم

 

 دستم داد وهیابم هی بعد کردم سرم کالهمو کردم جمع موهامو کمکش با

 

 کنهیم بهتر حالتو زمیعز بخور-خانمه

 

 ممنونم-

 

 گرفته نویماش پالک بود گفته که یمرد طرف رفت وعباس شدم نیماش سوار خانمه اون و عباس کمک با بعد

 

 رفت فکرم لحظه هی  اومدم ستین دوروز منکه شهر نیا تو شناسهیم منو یک اخه بود قصد از مطمعنم بود یک گید نیا ایخدا

 عباس سمت

 وفتهیب یاتفاق اون یبرا دمیترسیم

 

 :وکفت شد سوار اومد عباس

 دکتر میبر خوبه حالت ارزو

 

 لطفا میبر نجایا از فقط خوبم اره-

 

 زمیعز چشم-عباس

 

 :گفتم عباس به نیم چن از بعد افتاد را عباس

 عباس؟؟

 

 جونم-عباس

 

 بودن یک نایا-



 

 دونمینم منم واقعا بود اتفاق هی که گفتم-عباس

 

 شهر نیا تو اومدم ستین دوروزم هنوز منکه دونمینم چراشو یول کردن کارو نیا قصد از مطمعنم من عباس-

 

 هیچ یبرا یالک یفکرا نیا پس یشناسینم ویکس یگیم خودتت یسازیم کوه کاه از چرا برم قربونت-عباس

 

 توعه یبرا ترسم شتریب ستین خودم دست-

 

 کن دور خودت از ویمنف یفکرا نیا دمیم قول بهت من ستین یچیه-عباس

 

 زد زنگ یکی وبه برداشت شویگوش وبعد

 

 یخوب یعل سالم الو-عباس

 

 ..............-یعل

 

 بود قصد از بگو کردم اشاره بهش منم داد حیتوض براش اتفاقاتو تموم عباس

 

 بود قصد از کنهیم فکر ارزو داداش: گفت یعل به دویخند

 

 ......یعل

 

 شد محو عباس یلبا رو از خنده که گفت بهش یچ یعل دونمینم

 

 :گفتم بهش کرد قطع رو تماس عباس نکهیا از  بعد

 

  ؟؟ گفت یچ یعل عباس

 

 کنه داشیپ برام یاگاه تو دوستش دهیم رو پالک گفت گلم یچیها؟؟ه-عباس

 

 زدیم پکر کمی که بود عباس به حواسم یول کردم یط سکوت تو راهو هیبق  گفتم یاهان هی مشکوک



 

 گفتیم بهم حتما بود یزیچ اگر که کردم مجاب نجوریا خودمو نگم یزیچ دادم حیترج گهید

 

 کاناپه رو انداختم وخودمو خونه تو رفتم شدم ادهیپ نیماش از عیسر خونه میدیرس ساعت کی از بعد

 

 ینباش خسته جونم نرگس سالم-

 

 یشد بدتر نکهیا یبش بهتر رونیب یبر گفتم یندار رو به رنگ چرا تو مادر سالم-خانم نرگس

 

 :گفتم زدمو یمصنوع لبخند هی کنم ناراحتش خاستمینم

 

 هیخستگ از خوبم نه-

 

 شد خونه وارد عباس خونه اشپز تو رفت نگفت یزیچ گید خانم نرگس

 

 ینکرد عوض لباستو چرا-عباس

 

 شمیم ونهید دارم اتفاق نیا فکر از عباس یوا-

 

  نکن تیاذ خودتو یالک یفکرا نیا با نقدیا شم فدات یاله-عباس

 

 باشه-

 

 یگفت هم خانم نرگس به-عباس

 

 کنم نگرانش نخواستم  نگفتم نه-

 

 یکرد یخوب کار-عباس

 

 :گفت خورد زنگ عباس تلفن

 

 کن عوض لباساتو برو توهم دمیم جواب من تا هیعل



 

 باشه-

 

 رونیب اومدم ساعت مین از بعد گرفتم گرم اب دوش هیو حموم تو انداختم رو وخودم اتاقم سمت ورفتم شدم بلند

 

 بود داده هیتک دستاش به وسرشو نشسته روتخت عباس دمید

 

 نشستم وکنارش کترشینزد رفتم ناراحته که کردم احساس

 

 عباس اقا-

 

 نداد جواب

 

 عباس-

 

 ؟جانم ها:گفت باشه اومده خودش به انگار عباس

 

 یخوب-

 

 . خوبم گلم اره-عباس

 کن خشک موهاتو برو سهیخ موهات که تو

 

 یپکر کردم حس اخه-

 

 رسنایم االن شو حاضر زود ستین یزیچ نه-عباس

 

 کنهیم پنهون ازم وداره شده زیچ هی شدم مطمعن گهید

 

 :گفتم و دادم نشون الیخ یب خودمو یول

 باشه

 

 شد خارج اتاق واز



 

 بپوشم؟؟ یچ خب کردم ورهاشون کردم سشوار موهامو

 

   انداختم ینگاه هی کردم باز رو کمد در

 

 نیج شلوار نیا با پوشمیم رو کت نیا خب هوومم-

 

  شدم یعال واووو کردم نگاه نهییا تو وخودمو کردم شمویارا  نهییا یجلو ورفتم دمیپوش هامو لباسا

 

 بود یاب رنگ به هم نمیوج بود میپاها ران تا شیوبلند بود یا قهوه رنگ به کتم

 

  دمیشن رو گهید ودونفر عباس به خوش یصدا

 

 اومدن یوا-

 

 شدم خارج اتاق از و کردم سرم مویا قهوه شال عیسر

 

 نییپا رفتم ها پله از متشخص خانم هی هیشب و دمیکش قیعم نفس وچنتا ستادمیا کمی یها پله از رفتن نییپا از قبل

 

 :گفتیم که دمیشن رو یدختر یصدا

 !ادینم ارزو چرا ؟؟؟پس کوش؟؟کجاست عباس

 

 دختر کن صبر ادیم االن-عباس

 

 یدونیم خودتت باشه تر خوشگل من از اگر بخدا-دختر

 

  یدید عکسشو توکه تره خوشگل تو از باش مطمعن-عباس

 

 ....بخدا-دختره

 

 سالم-

 



 شد جلب من به توجهشون

 

 خانوم یناز من خوشگل خانم نمیا-عباس

 

 :گفت هیناز اسمش دمیفهم که دختره

 

 یخوشگل توچقد شم فدات یخوب دلم زیعز سالم

 

 دیمن از تر خوشگل شماکه گلم یمرس-

 

 گمیم-گفت یبدجنس بایناز

 

 جانم-

 

 شو من زن بده طالق رو عباس نیا ایب-یناز

 

 نکن منحرف خودتت مثه منو زن-عباس

 

 نیمیصم باهم نقدیا که بودم خوشحال شد شروع عباس یناز یها کلکل

 

 کنم سالم یعل اقا با نینزاشت بخدا گهید بسه یوا-

 

 :گفتم یعل سمت کردم رومو بعد

 نیاومد خوش یلیخ کنم سالم نزاشتن دیببخش نیهست خوب یعل اقا سالم

 

 نیبش خوشبخت گمیم کیتبر دیخوب شما حال سالم-یعل

 

 :گفتم یناز به پرو منم

 یگفتیم یکیتبر هی ریبگ ادی یعل اقا از

 

 یخودم هیشب ییپرو تو که برم قربونت-یناز

 



 خنده ریز میزد هممون

 

 دینیبش نییبفرما نیستادیا چرا حاال-

 

 جونم نرگس کو-یناز

 

 انگار اتاقشه تو-

 

 نجامیا مادر نه-جون نرگس

 

 اَخ کرد شیتف ادیز ماچ واز خانم نرگس بغل دیپر یناز

 

 نزاشتم که ارهیب ییچا بره پاشد خانم نرگس میبود نشسته یهمگ

 

 خونه اشپز داخل اومد عباس که ختمیر رو ییچا خونه اشپز رفتم وخودم

 

 :گفتم وه شه خارج خونه اشپز از خواست گرفت دستم از رو ییچا توهمه اخماش دمید

 نمیبب سایوا

 

 شده یچ جانم-عباس

 

 یخودت تو االن تا عصر از یپکر نقدیا چرا عباس چته-

 

 :وگفتم کردم یدست شیپ که بگه یزیچ خواست عباس

 یدونیم خودتت  ستین یچیه یگفت اگه بخدا

 

 کرده ریدرگ فکرمو  ختسیر بهم شرکت یاوضاع کمی-عباس

 

 باشم مطمعن-

 

 برم قربونت اره-

 



 میشد خارج خونه اشپز از وباهم نگفتم یزیچ گهید

 

 :وگفت عباس یپا به زد یعل که یناز کنار ونشستم کردم تعارف یکی یکی رو ییچا

 

 گذرهیم خوش داداش خب

 

 داره کنارش یمامان شیتیت خوشگل خانم هی نگذره خوش چرا بعله-یناز

 

 نییپا انداختم سرمو خجالت از منم خنده ریز زدن اوناهم

 

 نیبر کجا نیخایم عسلو ماه وللش خجالتو-یناز

 

 مینکرد فکر بهش-عباس

 

 زرشک-یناز

 

 نزن حرف نطوریا گفتم بار صد یناز-یعل

 

 چشم-یناز

 

 موندم جا درسام از کاف اندازه به دارم درس یلیخ خوامینم عسل ماه عباس-

 میریم دیع شد اگه

 

 گل خانم چشم-عباس

 

 عار یب کاریب خودم لنگه یشیم اخرش درسو کن ول بابا-یناز

 

 :گفتم دمویخند

 شدم تو بهتر دیشا یدید چه خدارو

 

 خودم معاون یشیم تو یش رد من نعش یرو مگه-یناز

 



 مینگفت یزیچ گید دمیخند

 

 زدیم مشکوک یادیز عباس یول زدنیم حرف شرکت یکارا درمورد داشتن یوعل عباس

 

 :گفت گوشم دم اروم یناز

 

 یآر گمیم

 

 هیچ ی؟اریآر-

 

 گید ارزوهه مخفف-یناز

 

 هیچ حاال کنه خفت خدا-

 

 زننینم مشکوک کمی شما وعباس ما یعل نیا نظرت به-یناز

 

 پکرهه یلیخ عصر از که عباس زننیم مشکوک عیضا گید نایا کمی-

 

 یکن تصادف بود کینزد گفت یعل یراست عه-یناز

 

 گذشت ریخ به خداروشکر یول اره-

 

 خداروشکر خب-یناز

 

 خانم نرگس کمک رمیم-

 

 امیم منم-یناز

 

 یناز یپا به زدم پا با که میخوردیم شام میداشت میبود نشسته شام زیم سر

 

 یزنیم یدار مرض پام یآ-یناز

 



 بزارم دلم یکجا رو خنگه نیا من خدا یوا

 

 شد جلب ما به حواسشون هم هیبق

 

 نبودم حواسم جون یناز ببخش:گفتم غره باچشم

 

 ه؟یچ کرد اشاره باسر زدم قصد از شد متوجه خدا خنگ انگار

 

 بودن دمغ یلیخ که کردم اشاره یعل عباس به چشم با

 

 : گفت تشر با شد بلند یناز دفعه کی

 

 نیبگ ماهم به هیزیچ نیدمغ االن تا عصر از چتونه شما عه

 

 ختسیر هم به شرکت یکارا ستین یچیه جان یناز-عباس

 

 یمخمل گوشامون پشت ماهم-یناز

 

 یگوش سمت به ورفت شد بلند زیسرم از دیببخش کی با وعباس خورد زنگ عباس یگوش لحظه همون

 

 :گفتم یعل به کردم رو منم

 

  یعل اقا

 

 برادرت ییجا منم ینزن صدا اقا منو نقدیا شهیم ارزو-یعل

 

 :گفتم زدمو یلبخند اومد خوشم برادر لفظ از

 چشم

 

 یبگ یزیچ یخاستیم جانم-یعل

 

 شد بلند عباس داد یصدا که  ارمیب زبون به حرفمو خواستم تا



 

 کنمیم ات کهیت کهیت برسه بهت دستم کشمتیم بخدا ناموس یب شرفیب-عباس

 

 :وگفت بغلش تو گرفت سرمو جمع یجلو میرفت عباس طرف به عیسر هممون

 

 ارزو

 

 جانم-

 

 :گفتم شکستم شدسکوتو فرما حکم ما نیب که بود وسکوت

 

 بود یک شد یچ عباس

 

 میبخور رو شاممون میبر کنم رامش دیبا شده هار کمی بود کمیشر نبود یزیچ گلم یچیه-عباس

 

 :گفت یوعل یناز به رو بعد

 

 کردم خراب روهم شما شب ببخش

 

 میندار حرفارو نیا که ما بابا نه:یعل

 

 صحبت بامن مثال نامزدش درمورد داشت هم یناز اورد قهوه برامون خانم نرگس میبود نشسته منینش یتو یهمگ شام از بعد

 بود عباس به حواسم همش نشدم متوجه حرفاشو از یچیه یول کردیم

 

 بامنه حواست ارزو-یناز

 

 نه اره-

 

 یچ-یناز

 

 اتاقم میبر ایب یناز-

 

 باشه- یناز



 

 : گفتم پسرا به ورو میشد بلند باهم

 

 دهیخواب خستس خانم نرگس نیکن صدام نیخواست یزیچ باال میریم

 

 گل خانم باشه-عباس

 

 :گفتم یناز به کردم باز اتاقو در میرفت اتاقم سمت وبه گرفتم رو یناز دست

 

  باش راحت یناز

 

 تو رفتم منم کنهیم نگاه واروید درو داره جغد نیع دمید برگشتم ادینم ازش ییصدا دمید کردم مرتب موهامو نهییا یجلو ورفتم

  کنم شیبررس کمی ستین حواسش نخش

 

  بود کرده کوتاه کمی نشویوپا بود بلند ابروهاشم داره یبلوند یشمیابر بلند یباموها یوعال الغر یاندام  هیخوشگل دختر یناز

 کردیم تر جذاب شویا قلوه لب که داشت هم گونه بود کرده عمل کنم فکر ینیب هیو بلند یها مژه با رنگ یاب و دهیکش ییچشما

 

 : گفتم و دراومد یناز فکر از

 

 هووو

 

 خوشگله چقد نایا کالت تو هو-یناز

 

 اقامونه کار-

 

 راهو همه نیا رهیم یک اوهو-یناز

 

 یدیند یاتاق تو مگه-

 

 گرفت مچمو عباس اتاق تو امیب یدزدک خواستم بار چن بابا نه-یناز

 

 حقته-

 



 عقدته شب امشب-یناز

 

 قدته هم قورباغه-

 

 نگفت یچیه یناز

 

 یاورد کم ههه-

 

 باو نیبش-یناز

 

 بزن سوت یشد عیضا-

 

 :گفتم افتادم عباس ادی دفعهی

 

 یناز

 

 هاا-یناز

 

 دارم یبد دلشوره-

 

 قربونت چرا-یناز

 

 داره یمعن چه نظرت به عباس تلفن نیا عباس یها رفتار نیماش اون-

 

 :گفت دراخر یول کرد سکوت یناز

 

 ستین شهیهم مثل هم یعل یرفتارها چون ستین یچیه که بدم یالک دیام بهت خامینم ارزو

 

 کردیم برابر چند رو دلم ترس یناز حرف نیوا

 

 *عباس*

 



 

 کشمیم رو حرومزاده اتیب نیا من بخدا یعل-

 

 هیالک ادم کشتن مگه-یعل

 

 راحتره برام هم خوردن اب از کشتنش بندازه ناموسم به چپ نگاه زهیبر بهم مویزندگ بخواد یکس اگر هیالک من واسه اره-

 

 میبد انجام میتونیم کاریچ نمیبب نیبش شهینم حل یزیچ یکش ادم با-یعل

 

 بوشهر ببرم رو ارزو زودتر هرچه دیبا نکردم باور احمق منه بود قصد از گفتیم راست ارزو-

 

 رسهینم بهش اتیب دست گهید یکنیم فکر-یعل

 

 کنهینم کار فکرم کنم کاریچ پس خب-

 

 تلفن پشت بود یک طرف اون-یعل

 

 بود فطرت پس انیشا اون-

 

 گفتیم یچ خب-یعل

 

 دهیم لمیتحو رو ارزو جسد ندم انجام خادیم که رو یکار اگه گفته اتیب-

 

 یکار چه-یعل

 

 محمولش، کردن ورد نچسپش تیقوزم دختر اون با ازدواج-

 شه یباز نیا وارد ارزو بزارم دینبا

 

 :وگفت زد یپوزخند یعل

 رونیب مشیبکش یباز نیا از میکن یکار دیبا شده یباز نیا وارد نخواد چه بخواد چه ارزو

 

 من ضعف نقطه یرو گذاشته دستشو یعوض اون کنم کاریچ دونمینم گهید-



 

 خودتت کردن بدبخت ای ارزو دادن دست از یمتیق چه به یبگرد یکوفت مدارک اون دنبال یخایم یک تا-یعل

 

 شنیم بدبخت دختر چقد یدونیم نندازم ریگ رو یلعنت اتیب اون اگر ندم سیپل لیتحو مدارکو اون اگر من ستین حواست چرا یعل-

 نظرت به هیزیچ کم انسان قاچاق نیوناز ارزو سال همسن که ییدخترا همون

 

 یکن کاریچ خایم حاال-یعل

 

 :گفتم زدمو یپوزخند

 

 کن کمکم خب یبرادرم یدوستم یمشاورم تو مثال

 

 :داد جواب باداد یعل

 

 هان یخایم کمک من از حاال یکرد اتویکار گند

  ینکرد گوش کنهیم بدبختت روهم زینر اتیب نیا با گفتم که موقع همون

 یکن بدبخت خودتت کنار هم رو دختر نیا دیبا حاال

 

 دنیشنیم رو یعل داد یصدا همه مطمعنا نداشت صدا قیعا خونه اگر

 

 دیرس نظرم به یفکر هی نیم چند از بعد ونشستم سرم رو گذاشتم دستمو

 

 کنم چکار دمیفهم-

 

 چکار-یعل

 

 اب ور اون بره زارمینم دمیم لو یجور هی رو محموله نیا-

 

 یکنیم چکار رو بعدش،آرزو خب-یعل

 

 نداره یتیاهم چیه برام  ارزو که کنم رفتار  یجور بدم ریتغ ارزو با رو رفتارم دیبا-

 

 یگرفت شیات اورد رو ارزو اسم تا  انهیشا اون االن تو.کنهیم باور دراز گوشاش هم اتیب-یعل



 

 یسوزن وسر رمیم در کوره از کنه میتهد یکس واگر متنفرم دیتهد از من دونهیم خودش اتیب تلفن مورد در بعدشم.نه که معلوم-

 دمینم انجام براش یکار

 

 ستین مهم برات ارزو که یکن ثابت یخایم چطور حاال خب-یعل

 

 تیقوزم یرایالم اون با هم بعد ندارم بهش یحس چیه که کنه باور هم ارزو که یطور دمیم ریتغ ارزو با رفتارمو فردا از من-

 کنمیم ازدواج

 

 شهیم افسرده شکنهیم شهیم داغون یکرد رو ارزو فکر یراحت نیهم به-یعل

 

 :گفتم داد با

 هست بهش حواسم میمستق ریوغ کنارمه نجوریا بدم دستش از نکهیا بهتر بشه

 

 یدیم انجام خودتو کار اخرش تو بگم یهرچ که من بگم یچ-یعل

 

 یدار یبهتر فکر تو-

 

 خب نه-یعل

 

 مونهینم یحرف گهید-

 

 راستشو یگینم ارزو به چرا-یعل

 

 بهتره نفهمه فعال دونمینم-

 

 

 

 *آرزو*

 

 :گفتم شد طاق طاقتم اخره در یول کنم صحبت باهاش دمیترس اس گرفته بدجور عباس گذرهیم یوناز یعل رفتن از یساعت مین

 

 میبخواب میبر یاینم عباس اقا



 

 :داد جواب یباسرد عباس

 

  ادینم خوابم نه

 

  شرکتشه فکر که کردم مجاب نجوریا خودمو یول خوردم جا لحنش از

 

 بخواب ایب نینش ادیز توهم ام خسته کمی خوابمیم رمیم من دلم زیعز باشه-

 

 :وگفت عقب دیکش سرشو که ببوسمش خواستم جلو ورفتم

 

 خوردم سرما کمی

 

 دختر یلیخ کردم رها وبغضمو رسوندم اتاقم به دوخودمو با و گفتم ریبخ شب هی نگفتم یزیچ بازم یول گرفت بغضم شدم ناراحت

 برد خوابم که کردم هیگر چقد دونمینم بودم  یواحساس نازک دل

 

 ستین دمید انداختم عباس یجا به ینگاه شدم داریب خواب از ادیز یتشنگ از

 نمیبب وجق اجق یها کابوس اون باز دمیترس دمینخواب گهید خوردم اب کمی 

 بود صبح۴ کردم نگاه ساعت به

 بخوابه ومدهین عباس موقع نیا تا چرا که بود سوال برام

 کجاست؟ نمیبب نییپا برم گرفتم میتصم

 

 رونیب زد حدقه از چشمام دمیدیم که یزیچ از اومدم نییپا که ها پله از

 

 باشه تونهیم یچ زدم حدس بود دورش هم شهیش چنتا دمینم یدرست به روهم عباس یحت که ادیز نقدیا بود دود پر برعباس دور

 

 یگاریش جا انداختم گرفتم ازدستش گاریس جلوتر رفتم

 

 :گفتم یبلند یباصدا

 

 ینبود یگاریس که تو عباس هیکاریچ نیا

 

 یبشناس منو مونده هنوز:وگفت زد یپوزخند



 

 نشدم متوجه یدرست منظورشو

 

 کنم یکمک بتونم دیشا هیچ مشکلت بگو یکنیم کارو نیا خودتت با یدار چرا برم قوربونت عباس-

 

 گاریس جا ریز زدم پا هیو یگاریس جا انداختم دمیکش دستش از گارویس شد خورد اعصابم که کنه روشن یگاریس دوباره خواست

 شد کهیت وهزار تر اونطرف کمی شد پرت

 

 یدیفهم یش دور چشمام یجلو از نکهیا تو کمک نیبهتر ؟یکن کمک بهم یخایم:زد داد

 

  کنهیم صحبت نجوریا من با داره چرا شدم رهیخ بهش ناباورانه

 

 نداشت شدن بلند جون بود خورده مشروباتو اون گاریس نیا نقدیا یول شه بلند خواست

 

 :دیوغر زد پس دستمو محکم که کنم کمکش خواستم کشینزد رفتم

 نزن دست من به

 

 شکست دلم

 

 عباس-

 

 تواتاقت برو عباس یب عباس-عباس

 

 رسوندم اتاقم به خودمو دو وبا ندونستم زیجا موندنو گهید

 

 بودم کرده بغض فقط امد ینم ام هیگر گهید ندفعهیا

 کنه صحبت نطوریا من با بخواد عباس شد ینم باورم

 

 کنم صحبت باهاش شد ارومتر که وصبح بخوابم دادم حیترج گرفتم درد سر که کردم فکر نقدیا

 

 ...شد ینم صبح وقت چیه کاش یا یول

 

 کردم باز رو چشمام ها گنجشک کیج کیج یصدا با صبح



 بود یخال جاش بازم یول دمیکش عباس یجا به یدست

 شدم خارج اتاق واز زدم صورتم به یواب شدم بلند

 شدم متوجه تخت یختگیر بهم دنید با اتاق داخل رفتم بازه  مهمان اتاق در شدم متوجه ها پله سمت رفتمیم داشتم که نجوریهم

  دهیخواب نجایا رو شبید

 

 رسوندم خونه اشپز به خودمو دو وبا گرفتم خودمو یول ختیر چشمام از اشک قطره هی شد نیچرک دلم

 

 کردم رفتار یوطبع یعاد یلیخ

 

 ریبخ صبحت زمیعز سالم-

 

 سالم-عباس

 

 گفتم زدمو یپوزخند  نگفتم یچیوه کردم تحمل یلیخ گید شد خورد اعصابم

 

  ها؟ یشد نجوریا حاال تا شبید از چرا عباس تو چته! سالم! نیهم-

 

 .....-عباس

 شده چت بدونم دیبا زنتم سرم ریخ.ها یدینم جواب چرا-

 

 زیر که نیزم زدم خونه اشپز یتو و برداشتمش بود اپن یرو یمتیق یستالیکر ظرف هی چسپوندم امپر گهید نگفت یزیچ بازم

 شد زیر

 

 کردیم نگاه مارو داشت تعجب با خانمم نرگس

 :گفت عباس که رونیب برم خونه اشپز از خواستم

 .صبرکن

 سادمیوا

 

 چمه یبدون یخایم-عباس

 

 دادم تکون سرمو

 

  ندارم دوِست:گفت تمام یسرد با عباس



 

 سادمیوا وجلوش رفتم ودنبالش اومدم خودم به بود زده خشکم رفت کنارم واز گفت نویا تمام یرحم یب با

 

 !یگیم دروغ-

 

 بگم دروغ که نمیبینم یلیدل-عباس

 

 !حرفا اون پس-

 

 چرا؟ یدونیم.برسم خامیم که یزیچ به تا نجایا ارمیب کنم خر تورو خاستمیم فقط بود کشک بود دروغ همش-عباس

 

 دادم تکون چرا نشونه به سرمو

 

 :وگفت کرد نگاه بهم ریتحق با عباس

 معتاد کی به منو یول بود عاشقش بود عشقم زمان هی که یبود یدختر هیشب فقط تو ینبود من عالقه مورد دختر وقت چیتوه

 پول دنبال وچشمتون نیا هرزه همتون نیقماش هی از همتون چون چرا یدونیم یبد پس اونو تاوان دیبا حاالتو ورفت فروخت

 رسمیم ارامش به شهیم خنک دلم تو از گرفتن انتقام با ومن طرف

 

 بود شده تموم گرون برام  یلیخ حرفاش دهنش یتو کوبوندم داشتم که یزور نیاخر وبا باال اوردم دستمو چطور دونمینم

 

 یکن فکر جور نیا من درمورد یندار حق کردم ثابت بهت بودنمو پاک زنتم من یعوض ستمین هرزه من-گفتم هیگر با

 

 :کردم اضافه اخر ودر

 ختمیر پات عشقمو که من فیح نمتیبب خامینم رونیب گمشو لطفا

 

 شد رد کنارم واز زد یپوزخند اونم

 

 هرکار یول بکشم نفس کمی بتونم تا زدم چنگ گلوم به ومدینم باال نفسم دیچرخیم سرم دور داشت خونه شد تار برام زیچ همه

  بکشم نفس تونستمینم کردمیم

 دمینفهم یزیچ گهیود رفت یاهیس چشمام گهید ودراخر

 

 *عباس*

 



 گفتم ارزو وبه دراوردم کجام رو حرفا نیا شده چم من خدا

 بهتره خودش یبرا کنه باور گفتیم عقلم یول حرفام نکنه باور ارزو خداکنه گفتیم دلم

  ادمم منم اخه بکشم خودمو خودم یبادستا  خواستمیم هرزه گفتم بهش یوقت

 

 کنم دایپ ییرها مخمصه از تر عیسر هرچه تا کنم دایپ رو یکوفت مدارک اون تر عیسر هرچه دیبا بودم کالفه بدجور

 

 دمیشن خانمو نرگس غیج یصدا بودم ریدرگ افکارم با که نجوریهم

 

 من سمت ادیم داره خانم نرگس دمید خونه سمت دمیدو

 

 خانم نرگس شدهیچ-

 

 ارزو ایب مادر:گفت هیباگر خانم نرگس

 

  ساختمون داخل به رسوندم خودمو عیوسر ندادم زدن حرف فرصت بهش

 

 اخدای-

 

 کردم بغلش و رسوندم بهش خودمو نیزم یرو بود افتاده کبود یصورت با ارزو

 

 کنه لعنتت منو خدا بود شده کبود قشنگش صورت

 کردیم خدا خدا بود سادهیوا سرم یباال خانمم نرگس

 

 یصالح یاقا بزن زنگ باش زود خانم نرگس-

 

 زدمیم حرف وباهاش اتاق سمت وبردم کردم بغل رو ارزو منم تلفن سمت رفت یمعطل بدون خانم نرگس

 

 تو از بهتر یک تو از تر پاک یک  بود دروغ حرفا همه اون اومدم من نیبب  کن باز چشماتو من عشق گل خانم من خوشگل ارزو-

 کشمیم خودمو ادیب سرت ییبال اگر بخدا گلم خانم

 

 نهیبب منو یها ینگران خواستمینم موند اونجا خانم نرگس یول شدم خارج اتاق از ومن اومد یصالح یاقا نیم چن از بعد

 

 شد زده دراتاق که بودم کارم اتاق تو



 

 نییبفرما-

 

 هست اجازه-یصالح

 

 :گفتم شدم بلند جام از عیسر

 حتما بله

 

 شدم اشنا باهاشون اونا بواسطه که بود نایا یعل یخانوادگ پزشک یصالح یاقا

 

 حالش چطوره شد یچ یصالح-

 

 شده دعواتون امروز شما یول کنمایم دخالت ببخش-یصالح

 

 گفته یزیچ خانم نرگس-

 

 اصال نه-یصالح

 

 یچ پس-

 

 نیزد یحرف ای نیکرد یکار دعواتون تو شما نکهیا یعنی یعصب شوک هی شده وارد شوک بهش تو خانم جان عباس نیبب-یصالح

 شده حالشون نیا باعث نیوا دهیکش جنون مرز به اونو که

 

 کردم کاریچ من کنه لعنتم خدا کردم تعجب یصالح حرف از

 

 کنم کاریچ دیبا-

 

  نوشتم براشون ارامبخشم کنه استراحت گفتم که فعال-یصالح

 

 هوشه؟ به االن-

 

 خوابن زدم ارامبخش االن نه-یصالح

 



 خواب فرشتها مثل ارزو داخل ورفتم کردم باز اتاقو در اروم مشترکمون اتاق سمت به رفتم گذرهیم یصالح رفتن از قهیدق چند

  کردم فرو موهاش تو دستمو بود

 

 خودخواهم یلیخ من بزنم حرف عشقم با نجوریا اومد دلم چطور من ایخدا-

 

 :گفتم اروم کردم نگاه ماهش قرص مثل صورت به

 کنم درست زویچ همه دمیم قول  یکن تحمل کم هی هیکاف فقط بهتره خودتم یبرا نجوریا قسم بقران یول کردم بد درحقت گلم دونمیم

 

 :گفت واروم خود یتکون ارزو کدفعهی

 

 عباس

 

 نییپا ورفتم برداشتم فمویک عیسر نهیبب منو شهیم داریب یوقت خواستم ینم شدم خارج اتاق از عیسر

 

 یبسالمت کجا:گفت یدلخور با خانم نرگس

 

 شرکت رمیم-

 

  یبر یکن ولش یخایم ضهیمر زنت-خامم نرگس

 

 :گفتم زدمو یپوزخند

 دارم مشغله هزارجور شرکت   ندارم کارا نیا یبرا یوقت زحمت یب باشه بهش حواست خودت

 

 رونیب زدم خونه از ومنم تلفن سمت رفت خانم نگرس خورد زنگ خونه تلفن

 

 کنهیم نگام دارم غضبناک دمید شدم اتاق وارد اتاقمه تو یعل که گفت یمنش شرکت دمیرس یوقت

 

 چته-

 

 :گفت وارید به وچسپوندم گرفت قمویو کرد حمل بهم یزخم ببر هی مثل کردم باز دهان که نیهم

 

 یبزن ارزو به حرفارو اون یکرد جرعت چطور نامرد یعوض

 



 دهیفهم زویچ وهمه خونه زده زنگ دمیفهم

 

 شه دور ازم ارزو که گفتمیم ییزایچ هی دیبا نگفتم قصد از که حرفارو نیا یستین متوجه چرا کن بس یعل-

 

 توسرت خاک!  حرفا نیا نه-یعل

 

 بده حالم یکاف اندازه به خودم کن بس یعل-

 

 حالش اون با یکرد ول چارویب دختره اون چرا درک به-یعل

 

 شدیم براب نقشه هامون نقشه همه که نجوریا رفتمیم اش صدقه قربون ومدیم بهوش سرش باال نشستمیم نظرت به-

 

 درک به-یعل

 

 میبر یایم اتهیب اون شیپ برم دیبا یعل پوفف-

 

 بمونه زنده که کنمینم نیتضم اونجا امیب نه-یعل

 

 رمیم من باشه شرکت به حواست خوب یلیخ-

 

 نزار خبرم یب-یعل

 

 اتیب ناموس یب یعوض اون خونه سمت ورفتم شدم خارج شرکت از دادمو تکون یسر

 

 کرد باز درو بود قاسم اقا اسم به یمهربون رمردیپ که داریسرا زدم بوق هی کردم توقف اتیب خونه یجلو کساعتی بعداز

 

 مهربون رمردیپ سالم-

 

 بابا یخوب جان عباس سالم-قاسم اقا

 

 قاسم اقا قربونت-

 



 ساختمان سمت رفتم و کردم پارک نویماش اطیح یتو ورفتم

 

  طرفم اومدن نگهبان چنتا شدم که سالن وارد

 

 نیاومد خوش اقا سالم-نگهبان

 

 :وگفتم دادمو تکون یسر

 

 هستن کجا اتیب جناب

 

 نییبفرما هستن سالن یتو-نگهبان

 

 شدم سالن وارد و سالن طرف به رفتم

 

 یاومد خوش عباس اقا نجاستیا یک نیبب به به-اتیب

 

 بود لکسیر نقدیا و ختیریم بهم مویزندگ داشت یوقت خوردیم خونمو خون

 

 اومد رایالم اون غیج غیج یصدا کدفعهی اتیب یروبرو نشستم

 

 یفروخت یدهات دختره هی به منو نداشتم توقع ازت عباس-هیگر با رایالم

 

 .... دختره کنم خون پر دهنشو پاشم خاستمیم یدهات گفت یوقت

 

 :گفتم نقشم تو رفتم

 

  شده تفاهم سو فروشمینم یکس به تورو وقت چیه من من عشق من قشنگ

 

 !نیا از بدتر یزیچ یکرد ازدواج ؟؟تو یچ یعنی-رایالم

 

 کنم صحبت  پدرت با دیبا االن دمیم حیتوض واضع زویچ همه برات من بعد تا اتاقت تو برو خواهشا رایالم-

 



 شمایپ یایم بعد-رایالم

 

 برو حاال چشم-

 

 

 :گفتم اتیب به کردم رو رفت رایالم یوقت

 

 گفتمیم بهت حتما دیبا که اومده شیپ سوتفاهمات یسر هی

 

 شنوم یم-اتیب

 

 شمینم کیشر فتیکث  یکار تو من نداره یتیاهم برام بکش برو یخواست هم هرکه کنمینم رد رو محموله اون من نکهیا اول-

 

 :وگفت کرد یکیستریه خنده

 

 یهست جرمم کیشر یزنیم حرف باهام یودار ینشست من یجلو االن که نیهم

 

 فطرت پست

 

 بگو ازدواجت درمورد-اتیب

 

 رهیگینم رارویمنووالم ازدواج یجلو ازدواجم-

 

 :گفت داد با اتیب

 یریگیم رو یدهات دختر هی یریم وبعد یکنیم خودتت چهیباز منو دختر خودتت یبرا یگیم یچ

 

 تیعصبان از بود شده منقبض فکم

 

 :گفتم داد با درجوابش منم

 

 عاشقشم دارم دوست رارویالم من بوده یزور ازدواج هی ازدواج اون اما

 



  یندار دوستش که یبگ یخواینم! گهیم یچ وسط نیا یدهات اون پس-اتیب

 

 اگاهه یخوب به وخودشم گرفتم اونو خونوادم اجبار با من نطورهیهم قایدق-

 

 کنم باور نارویا دیبا من االن- اتیب

 

 :گفتم زدمو یپوزخند

 

 کنم ازدواج رایالم با ندهیا روز چند تا که مهمه برام نیا فقط االن نه ای یکن باور ستین مهم برام

 

 بفهمه حرفامو صحت تا زارهیم بپا برام مطمعنم دارم ریپ کفتار نیا از من یشناخت از یول نگفت یزیچ گهید کرد یزیر خنده هی

 

 با داشت رایالم  شدم وارد بزنم در نکهیا بدون رایالم اتاق سمت رفتم ششیپ برم سر هی بودم مجبور یول نداشتم رارویالم حوصله

  کرد قطع تلفنشو شد هول دید منو تا کردیم صحبت تلفن

 یشینم هم ارزوم دهیگند یمو تار هی تو  فطرت پست یعوض

 

 :گفتم زدمو یپوزخند

 

 کردن؟یم صحبت یک با داشتن خانما خانم

 

 بود شده زره هی براش دلم بود گهید زیچ هی کردیم ناز ارزو یوقت یول خوردیم بهم حالم اداها نیا از شهیهم طرفم اومد ناز با

 

 :وگفت دیکش صورتم به دستشو

 

 عشقم زدمیم حرف دوستم با

 

 :زدم داد و نییپا انداختم دستشو عصبانت با

 

 بود پسر طرف بخورم قسم حاضرم بگو پرت چرتو کمتر

 

 کنه فرضم خر یکی ومدیم بدم یلیخ دیپر رنگش

 

 :گفت کنان من من رایالم



 

 دمیم حیتوض برات

 

 خودته یپا خونت نمیبب ازدواج از بعد اگر یول کنمیم عوض خطتم بخشمیم نبارویا یبد حیتوض خوامینم-

 

 -کفت تعجب با رایالم

 

 ازدواج؟؟ یچ

 

 :گفتم ببخش منو خدا زدم زیر بوسه هیو توبغلم رمشیبگ شدم مجبور

 

 کنم اماده ازدواج واسه خودتو عشقم اره

 

 عاشقتم عباس یوا-رایالم

 

 :گفتم زدمو  یپوزخند دلم یتو 

 

 نطوریهم منم

 

 شیپر روان وانهید کردم غیج غیج کرد شروع اونم

 

 خونه برم دیبا من رایالم-

 

 ......دختره اون شیپ یبر یخایم-رایالم

 

  منه وزن منه شناسنامه تو اون اسم یول ندارم یا عالقه بهش درسته رایالم:گفتم خشم با

 

 کن حذف شناسنامت از اسمشو خب-افزود تیعصبان با رایالم

 

 باش خودتت مواظب رفتم ،من وقتش به اونم-

 

 امیم دیع بعد عمم شیپ کانادا برم خامیم من عباس-رایالم



 

 یبر نکرده ،الزمیبگ من به دیبا االن انوقت-گفتم یساختگ تعجب با

 

 چرا اخه-رایالم

 

 :گفتم یول کردمینم تحملش درکنارم که بودم خوشحال یلیخ

 

 دارم تو جز رو یک من مگه شهیم تنگ برات دلم من یبر تو من عشق اخه

 

 گردممیم بر زود بگردم دورت-رایالم

 

 برو خادیم دلت که حاال باشه-

 

 ایب توهم خب-رایالم

 

 دارم کار یکل من-

 

 اس دختره اون کارت-گفت تیعصبان با رایالم

 

 نکن بهونه رو ارزو یالک ختسیر بهم روزه چند شرکت رایالم-

 

 رونیب وزدم

 

  شد یچ دیپرسیم بند هی یعل شرکت رفتم سر هی

 

 دادم حیتوض زویچ همه براش

 

 ؟یکن ازدواج رایالم با یخوایم تو واقعا عباس-یعل

 

 ندارم نیا جز یا چاره-

 

 ....ارزو پس-یعل



 

 :گفتم حرفش وسط دمیپر

 

 آرزو دست کف زارهیم سوته سه یناز که یفهمیم خودتت نگو یناز به یزیچ خواهش توهم بفهمه یزیچ ارزو ستین قرار

 

  یکرد فکراتو گهید پس-یعل

 

 اره-

 

 واز برداشتم المویوسا بود گذشته ازدهی از کردم نگاه رو ساعت برم خونه خواستمینم اما نداشتم یکار موندم شرکت یتو شب تا

 رونیب زدم شرکت

 

 دنبالمه نیماش هی شدم متوجه نیم چن از بعد کردم حرکت شدم نیماش سوار

 ومدیم دنبالم واونم رفتم ابونیخ چنتا تو یول کنمیم اشتباه دیشا کردم فکر اول

 

 کردن گمم باالخره تا کردم ادیز وسرعتمو کردم جابجا رو دنده زدمو یپوزخند اتهیب کار صددرصد نداشت کردن فکر به ازین

 

  خونه تو رفتم خودمم نگیپارک تو بردم نویماش  کردم باز موتیر با رو اطیح در

 

 شد گرفته حالم بود خاموش خونه یچراغا

  شدم تنهاتر هم قبل از  زدم یپوزخند

 

 رفت راه هزار دلم یاومد پسرم عه-خانم نرگس

 

 یداریب شما سالم-

 

  خوابه هنوز بودم ارزو شیپ مادر اره-خانم نرگس

 

 نداشتم وسکوت صبر جز یا چاره یول دیکشیم پر ارزوم یبرا دلم

 

 شهینم داریب گهید نشده داریب االن تا بخواب برو شما-

 

 یبپرس زنتو حاال یخوا ینم-خانم نرگس



 

 چطوره گفتمیم االن بودم کرده داغونش خودم گفتمیم یچ کردم سکوت

 

-....... 

 

 محضه دروغ حرفا نیا دونمیم منکه یزد معصوم طفل دختر اون به بود یچ حرفا نیا صبح امروز شد چت تو مادر-خانم نرگس

 نبوده تو یزندگ یتو یدختر ارزو جز به شناسمتیم ساله هفت

 

 نه ای گمیم راست دیفهمیم وراحت داشت ییاشنا من اتیروح تمام با خانم نرگس

 

 بگم دروغ خوامینم دینپرس یچیه بهتره-

 

 یداد یبزرگ اون به دروغ صبح تو یول-خانم نرگس

 

 اتاقم سمت به رفتم دادم تکون یوسر نگفتم یزیچ

 

 کردم قبولش بود یسخت هر به یول اولش بود سخت برام یلیخ کنم جدا اتاقمو بودم گرفته میتصم

 

 طاقت نتونستم دراخر یول بودم دل دو یول زدیم پر پر ارزو یبرا دلم  اتاقمون به خورد چشمم که مهمان اتاق داخل برم خواستم

 اتاق سمت ورفتم ارمیب

 

 اما بشم رابیس تنش عطر از بغلم تو رمشیبگ خواستم بود دهیخواب فرشتها هیشب ارزو داخل ورفتم کردم باز رو اتاق در اروم

 شدینم که فیح

 

 خودم یفعل اتاق سمت به ورفتم شدم خارج اتاق واز دمیبوس رو سرش اروم

 

 رفتم فرو فکر وبه بستم رو وچشمام گرم اب وان یتو انداختم رو وخودم کندم تنم از لباسامو

 

 درکنار دمیرسیم ارامش به داشتم تازه بودم ارامش دنبال من  دادم شراکت دست اتیب با من چرا  شد یجور نیا که شد یچ ایخدا

 عشقم

 

 یورشکستگ استانه به شرکتم روز هی نکهیا تا نداشتم بهش یخوب حس ادیز اول همون از شدم اشنا یمهمون تو اتیب با ادیم ادمی

 رفتم زندانم یپا تا یحت برم کجا دونستمینم بودم داغون دیرس



 یهرچ یکن ازدواج دخترم با که دمیم بهت یدار اجیاحت که رو پول کل یشرط به گفت وبهم رونیب واومدم گذاشت سند اتیب یول

 اتیب نزاشتم یول شدم ارزو عاشق بعد مدتت چند که کردم قبول ودرخواستشو  نکردم گوش داره یا نقشه حتما نیا گفت یعل

 کارش بخاطر حاضره ریپ کفتار اون یحت کنهیم انسان قاچاق اتیب که دمیفهم بعدهم بودم نکرده نجاشویا فکر گهید یول بفهمه

  بکشه دخترشو

 

 ستین ریتدب را کرده خود پووف  -زدم لب

 

 شدم خارج حموم واز دمیچیپ خودم دور رو حوله گرفتم دوش هی عیسر شدم خسته گهید

 

 بود یسخت هر به یول بودم شده بدعادتت بردینم خوابم اما دمیکش دراز تخت یرو لباسم کردم وتن موهام کردن خشک از بعد

 !!!یخبر به یایدن به ورفتم گذاشتم هم یرو رو چشمام

 

 

 *آرزو*

 

 وبه شدم بلند اروم  اومده سرم ییبال چه دمیوفهم شد فعال مغزم کم کم بود ومبهم گنگ برام زیچ همه کردم باز رو چشمام اروم

 ببارن اشکام وگذاشتم دادم هیتک تخت تاج

 

 بود مونده چشمام سوزش وفقط بودن شده خشک اشکام نموند تنم به یجون گهید که زدم زار کردم هیگر شومم بخت یبرا نقدیا

 کجا دلم سوزش کجا نیا سوزش یول

 

 . شد سرنوشتم ریبانگیگر گناه کدوم اتقاصیخدا

 ...  ام خسته

 ...  ختهیر فرو و خسته

 ...  ختهیر فرو سرم بر میآرزوها کاخ یآر

 .. ختشیر فرو سرم بر انتیخ طوفان زدني هم بر چشم در اما نهادمش بنا دیام هزاران با که کاخي

 

 نکردم دایپ سوالمو جواب یول شد نطوریا عباس چرا که کردم فکر فقط صبح خود تا

 

 :گفتم زدمو یپوزخند دادیم رانشون ۸ ساعت عقربها ستمینگر میروبر ساعت به

 

 رسانندینم تو به مرا گرید که ییها هیثان تک تک از رمیدلگ

 گرددینم باز گرید او, دینکن عجله ها عقربه یه

 



 کرد فروکش میهایشاد تمام خانم نرگس دنید با یول عباس کردم فکر اولش شد باز یاروم به اتاق در

 

 یشد داریب مادر زیعز سالم-خانم نرگس

 

 

 :گفتم ومدیم در چاه ته از انگار که یصدا از

 

 نبرد خوابم گهید شدم داریب شبید جونم نرگس سالم

 

 ایبود خواب صبح روزید از برهینم خوابت که معلومه-خانم نرگس

 

 بگم نداشتم یزیچ واقع در کردم سکوت

 

 یبهتر مادر خوبه حالت-خانم نرگس

 

 :گفتم زدمو حرفش به یپوزخند

 

 هللا بسم شده اون جنو شدم من فعال خوبه حاله نیهم ندارم االن که یزیچ تنها فعال

 

 :وگفت زد یتلخ لبخند خانم نرگس

 !خوب حال بفرما بگه و آدم یجلو رهیبگ جعبه هی بزنه رو خونه درِ  یکی صبح روز هی محاله یدون یم

 .مادر هیساختن خوب حال

 .رونیب بکش توش از خوب حال کم هی ت،یزندگ یناییپا باال و زخما و ایدلتنگ نیخورج ته کن دست

 آسونه گمینم

 ارین کم ز،ینر اشک نخور، نیزم نکن، اشتباه گم ینم

 گرفت شه یم رو ییحسرتا هی یجلو گم ینم

 شه؛ینم که باش، غم یب یعل خدا یشهیهم گم ینم

 .بده عمق آدم به که نهیا واسه غم اصال

 یصدا با و دل ته از دیبا بود سریم خنده که ها لحظه اون دمیفهم که بود اتفاق از بعد درست گفت یم که ییخدا بنده هی قول به

 !دمیخند کم که فیح چه دم،یخند یم بلند

 .دونستن شتریب رو یزندگ یلحظه لحظه قدر دنیکش رونیب یشاد هاشون زخم عمق از که ییاونا

 پرورش خودشون در ذره ذره ،یزخم هر از بعد رو قدرت نیا اونا... نه بودن، یقدرتمند یها آدم تولد بدو از یکن فکر که نه

 .دادن



 .بذار تموم سنگ براش باش، داشته حضور یدار رو خوب حال امکان که ییها لحظه در

 کم، فرصت و ادهیز یریدلگ واسه بهونه بلبشوئه، شهیهم ایدن

 کنه؛ ینم دوا رو یدرد چیه انتظار و کترهینزد آدم به گردن رگ از ییتنها

 .یکن عشق کم هی که ینیبچ یجور هارو لحظه یبعض پازل یتون یم که یخودت فقط

 ،یکن عشق توش که توئه حق رهیبگ سخت ایدن چقدر هر که نره ادتی

 هیگرفتن حق

  یکن خوب خودتو حال دیبا خودت هیساختن خوب حال

 

 :زدم زار بغلش انداختم خودمو

 

.  ندارم هاش بوسه تو سهمي گهید که یدرصورت باشه خوب حالم چطور خوبه حالم اون بودن با که یوقت کنم خوب حالمو چطور

  روزبود چند فقط رمیمیم براش عاشقانه که کسي یها محبت از من سهم.  ستین من مال گهید

 

  کردیم هیگر من یپا به پا خانمم نرگس

 

 :گفتم هق هق با-

 

  نم...خاا نرگس... نر

  ؟؟؟ کـجـاست زنـدگي بسـتــــــ بن ـدونيیم

 ... کـه ــيیجــا

  کـــردن فـــرامــوش ـيیتــوانــا نـه یدار خــواسـتن حـــق نـه

 کنم فراموشش تونمینم حتي من داشتنشو حق نه دارم خواستنشو حق نه من آره

 

 *عباس*

 

 کل شیگر یصدا بود باز اتاق در چون ادیم ارزو اتاق از هیگر یصدا دمید جلوتر رفتم دمیشن هیگر یصدا شرکت برم خواستم

 بود برداشته رو سالن

 

 تونمینم اما زنهیم پر پر جلوم داره عشقم چطور که بودم یعصبان خودم دست از شد نیچرک دلم کردمیم نگاش داشتم دراتاق پشت

 ونبخشتم بفهمه زویچ همه که یروز اون از ترسمیم  کنم یکار خواستمینم خودم واقع در کنم یکار

 

 شدم شرکت یوراه دادم تکون یسر کالفه

 



 *ارزو*

 

 به دیشن که صدامو دمیترسیم ندادم جواب یول زد زنگ هم مامانم باشم سرپا بتونم حداقل تا خوردم لقمه چنتا خانم نرگس زور به

 توحموم انداختم خودمو  ببره یپ دلم درد

  کردیم پاک اشکامو دست با شد ریسراز میلعنت یاشکا بازم اب دوش ریز رفتم لباس با

 

 باشم فیضع من دیشیم باعث شما دیش دور ازم مزاحم یاشکا اَهه-

 

 اهمیس بخت به فرستادم لعنت زدم زجه حموم وسط نشستم ادیب بند اشکام دادینم اجازه دلم زخم  انگار یول 

 

 اگر پتو ریز دمیوخز کنم خشک موهامو نکهیا بدون کردم تنم لباسامو  رونیب اومدم کردم شور گربه خودمو کساعتی از بعد

 یعباس گهید که کردم نیتلق خودم وبه زدم فکرم به یپوزخند یخوریم سرما خشک موهاتو برو گل خانم گفتیم حتما بود عباس

  خودت ییخدا ویخودت االن یکن ناز براش که ستین

 

 کردم باز چشمامو در یباصدا دمیخواب وگرفتم سرم یرو انداختم پتورو نداشتم ویچیه حوصله گهید

 

 بخور شام مادر شو بلند-خانم نرگس

 

 چنده ساعت شام؟؟مگه-

 

 :گفت زدو یلبخند خانم نرگس

 

 کنم دارتیب ومدین دلم یبود خواب اومدم یظهر شبه ۹ ساعت خواب ساعت

 

  من دمیخواب چقد هو-

 

 خوردم شاممو همه بود ام گرسنه یلیخ

 

 جون نرگس نکنه درد دستت یوا-

 

 مادر جانت نوش-خانم نرگس

 

 ...که  بگم که بود دل دو یول نه ای اومده عباس که بپرسم ازش خواستمیم کردم نگاش کم هی 



 

 ومدهین عباس هنوز-خانم نرکس

 

 :گفتم باشم کرده لج عباس خودم با انگار

 

 ومدهین که بهتره همون ومدهین که درک به

 

 یگیم نجوریا شوهرت درمورد یدار که ییتو نیا ارزو استغفرهلل-خانم نرگس

 

 :گفتم دمیکش غیج

 

 هرزه بگه بودم تر پاک گل از که من به داد اجازه خودش به اونه چطور ومدهین که درک به گمیم که منم نیا منم نیا اره

 

 .  کرد نمینفر سرنوشت چرا دونمینم -

 .  کبود شد.  اهیس شد میزندگ و کيیتار به خورد گره رمیتقد

 .  شد رنگ بي ینطوریا امیدن که کردم اشتباه میزندگ یکجا دونمینم

 .  بود رنگ بي کاش

  ؟ ستین رنگي که اهيیس از باالتر گنیم نیدیشن

 .  شد نیهم منم زندگي قصه

 .  بزنم رو ایدن دیق که برسم يیروزا به یروز کی کردمینم فکر داشتم که نيیریش و خوب یروزا بعد

 ... و بزنه و من دیق َمردم که برسم يیروزا به کردمینم فکر

 

  زد وزار زانوهام یرو گذاشتم سرمو اتاق وسط نشستم بزنم حرفمو هیبق نداد اجازه هقم هق گهید

 

 :وگفت بغلش تو گرفت سرمو خانم نرگس

 

 کردن یزار هیگر با یکن یزار هیگر ینیبش یخایم یتاک  بشم تو یفدا  کرده تحمل درد چقد دوروز نیا تو که برم دلت قربون

 یکنیم تر داغون خودتو نجوریا فقط نه شهیم حل یزیچ

  یالیخیب به بزن خودتو یول داره هم یناراحت چون نباش ناراحت گمینم کنار بزار ویزار هیگر شو بلند بگو یاعلی

 ... هست رییتغ بلکه... کنهیم بهتر رو یزندگ که ستین شانس نیا که باشه ادتی.... بساز خودت رو تیزندگ روز هر

 

  بسازم مویزندگ خودم دیبا گفتیم راست کردم فکر حرفاش وبه نشستم نیروزم همونجا گذاشت وتنهام دیبوس وسرمو

  رونیب رفتم برداشتم تارممیگ دمیپوش وپالتومو کالهمو ورفتم شدم بلند تارمیگ به خورد چشمم



 وشروع کردم کوک تارمویگ نشستم قیاالج تو رفتم بود ومدهین عباس هنوز یول بود خواب خانم ونرگس بود شب ازدهی ساعت

 زدن کردم

 

 رهیبگ دلم امشب کرد آرزو یک**

 رهیگیم میگر داره دیرس آرزوش به

 برات کرده فرق نبودم و بود

 ادین من سمت دیبگ یسپرد همه به

 دراد من اشک امشب کرد آرزو یک

 برات من چشم دوباره بارهیم که

 تنهاس و هرشب وونهید نیا آخه

 تقاص ندادم یبگ هینامرد

 رهیبگ دلم امشب کرد آرزو یک

 رهیگیم میگر داره دیبگ بهش دیبر

 برات مهمه مگه بودنم

 ادین سمتم دیبگ یسپرد همه به

 دراد من اشک امشب کرد آرزو یک

 برات شب هر من بغض شکنهیم که

 تنهاس و هرشب وونهید نیا آخه

 تقاص ندادم یبگ هینامرد

 شده رید یفهمیم رسهیم یروز هی

 شده ریس ازت یوقت یایم خودت به

 رفته گهید که ادیم یروز هی

 حرفه گهید کجاش رفت واقعا آره

 کنمیم فکر نیا به یوقت زهیریم دلم

 ستین خوب حالت

 من واسه اتیبد حال

 ستین خوب برات غم

 رهیبگ دلم امشب کرد آرزو یک

 رهیگیم شیگر داره دیبگ بهش دیبر

 برات کرده فرق نبودم و بود

 ادین من سمت دیبگ یسپرد همه به

 دراد من اشک امشب کرد آرزو یک

 برات من چشم دوباره بارهیم که



 تنهاست و هرشب وونهید نیا آخه

 تقاص ندادم یبگ هینامرد

 شده رید یفهمیم رسهیم یروز هی

 شده ریس ازت یوقت یایم خودت به

 رفته گهید که ادیم یروز هی

 حرفه گهید کجاش رفت واقعا آره

 کنمیم فکر نیا به یوقت زهیریم دلم

 ستین خوب حالت

 من واسه اتیبد حال

 سین خوب برات غم

 رهیبگ دلم امشب کرد آرزو یک

 .. میگر داره دیرس آرزوش به

 

 کرد آرزو یک سارن آهنگ تکست

 

 عباس  بودم کجا موقعه نیا تا  دادیم نشون رو دوشب ساعت کردم نگاه میگوش ساعت به اومدم خودم به عباس نیماش یصدا با

 مبل رو انداخته خودشو کالفه دمید شدم وارد یوقت ساختمان سمت رفتم سرش پشت منم ساختمان داخل ورفت دیند منو

 

 سالم-

 

 :وگفت بهم شد رهیخ تیعصبان با بعد تعجب با اول دیپر جن مثه

 

 ؟یبود کجا

 

 :گفتم پته تته با بودم دهیترس صداش تن از منکه

 

 بود اطیح تو..ت

 

 :گفت دراخر که کردیم نگام یبرزخ ییچشما با  کردم اشاره تارمیگ به وبعد

 

 اتاقت تو گمشو

 



 خواستمینم رمیبگ رو اشکام ختنیر یجلو کردم یسع یول گرفتم بغض کنه یتوجه یب بهت عشقت بده یلیخ شد گرفته حالم

 بدم نشون فیضع جلوش خودمو

 دمیخواب گرفتم عباس رفتار به کردن فکر یحت ای یمنف افکار به دادن اجازه وبدون اتاقم به رسوندم خودمو عیسر

 وانوقته ارمیم درت زانو به یبش عاشقم کنمیم یکار عباس اقا یکرد شروع رو یباز بد بدم نشون الیخ یب خودمو بودم مجبور

 دمینم بهت سگم محل

 

 . داشتم برنامه وفرداها فردا دمیخواب گرفتم

 

........... 

 

 شد کور چشمام دهیکش رو پرده نیا یک اهه-

 

  بستم رو وچشمام دمیکش سرم یرو پتورو کردمیم تیاذ داشت دیخورش نور واالن بودم دهیکش رو پرده شبید خودم اومد ادمی

 :گفتم زدم یا ثانهیخب لبخند روتخت دمیپر جن مثه اومد ادمی یزیچ کدفعهی

 

 باش منتظرم عباس اقا

 

 کساعتی دادیم نشون رو صبح ۸ ساعت کردم نگاه رو ساعت رونیب دمیوپر گرفتم یدوش هی زود سیسرو یتو انداختم وخودمو

 داشتم وقت

 

 

  دمیپوش شلوارکش همراه شنیم بسته گردن پشت دارن بند دوتا که نایازا قرمز تاپ هی

 نییپا ورفتم دمیپوش دارمو پاشنه یها وصندل کردم هم توپ شیارا هی کردم رها دورم دادم وحالت کردم سشوار موهامو زود

 

  شد جلب بهم وعباس خانم نرگس توجه کفشم تق تق یصدا با خونه اشپز سمت رفتم میمستق

 

 خونه اشپز داخل  رفتم لکسیر منم  تعجب با کردوعباسیم نگاه بهم لبخند با خانم نرگس

 

 یمتعال یعال صبح جونم نرگس سالم-

 

 ستشین که انگار ننداختم عباس به هم نگاه

 

 ارمیب ییچا برات نیبش خوشگلم ریبخ توهم صبح-خانم نرگس



 

 زمیریم خودم دینیبش شما نه-

 

 ییاقا میبچرخ تا بچرخ هه نداشت خودشو اریاخت انگار بود عباس حرکات به حواسم ونشستم ختمیر رو ییچا

 

 یستین بلد سالم تو-عباس

 

 خانم نرگس نه مگه کردم سالم منکه واا-

 

 من با نه خانم نرگس با-عباس

 

 -گفتم گرفتم یخاص ژیپرست هی

 درسته دیمن سالم لنگ شما االن اونوقت اها

 

 ندمیشیم دندوناشو دنیساب یصدا

 

 مونهایم ریش یب بچمون شهیم خشک رتیش ییاقا نخور حرص-

 دنیخند کردم شروع وخودم

 

 کنمیم ادمت-عباس

 

 یتونینم نچ-

 

 دادم ادامه  باال انداخت ابروهاشو

 شنیم شنینم ادم که فرشتها اخه-

 

 وارید تو دیکوبیم منو قشنگ تونستیم االن یعنی

  شد خوردن صبحونه ومشغول نگفت یزیچ گهید

 اومد ادمی یچ هی که کردمیم یباز مییچا یتو قاشق با داشتم منم

 

 بگم نیا به چطور االن من ایخدا یا ام مدرسه یواا

 



 :گفتم نشستم کنارش ،رفتم رفتم شیپ زنانه سالح با

 

 جونم ییاقا

 

  کرد بلند سرشو تعجب با

 مدرسه نام ثبت واسه میبر امروز شهیم-

 

 زد یپوزخند

 شم راحت نیا دست از ریبگ منو جون خدا یا رمیبگ درد خودم نه نه نه پوزخندتت نیا با یریبگ درد یا

 

 : دیوغر دیکش دستشو عیسر که دستش رو بزارم دستمو خواستم

  نزن من به فتویکث ددست

 

 :داد ادامه دمیروشن غرورم قلبم شکستن یصدا

 یندار رو رفتن مدرسه حق مدرسه ودرمورد

 

 شد بلند اف اف یصدا لحظه همون که چرا اخه بگم که کردم بلند سرمو

 

  برگشت نیم چن وبعد  اف اف سمت رفت خانم نرگس

 

 هیناز-خانم نرگس

 

 :گفت من سمت برگشت عیسر عباس

 

 حالله خونت یزد یحرف یکالم دمیشن اگه یگفت یزیچ یناز به نمینب ارزو

 

 شد وارد شاد شنگول یناز موقع همون دادم تکون باشه یمعن به سرمو فقط بزنم حرف توستمینم داشتم بغض

 

 خوبم منم ممنون نشیبکش من یجلو خوادینم داره گناه گوسفنده بابا نه یشوازیپ عجب شما حال الیا بر سالم-یناز

 

 :گفت ییباخوشرو عباس

 



 یزنیم شنگول یصبح اول چته نمکدون زیبر نمک کم

 

 :جلو رفتم زدمو یلبخند هی بجاش یول  شد میحسود کمی راستش

 

 ایرینگ یسراغ یخوب جونم یناز سالم

 

 جواب هی از غیدر یول انداختم سیم دادم اس بهت بار صد از شیب بنداز نگاه هی تیگوش به بابا برو-یناز

 

 بوده بعد حالم زمیعز شرمندتم-

 

 حاال بوده چت مادر بده مرگم خدا-یناز

 

  هیانرژ بمب دختر نیا گرفت خندم

 

 بود خورده سرما کم هی چیه-

 

 یکرد میمال تف نقدیا نیهم واسه اَخخ-یناز

 

 -وگفتم سرش تو زدم

 یندار اقتیل گمشو

 

 :گفت و کالمون کل وسط دیپر عباس

 

 کردن ینوران را ما معقر کلبه  یصبح اول خانم یناز شده یچ

 

 نشدم احوالش یایجو که یباق مشین دوقورتو االنم  ستین ادم که زنت نیا سوخت دلم کنم ینوران کمی امیب گفتم گهید-یناز

 

 گل خانم نه اس فرشته من خانمم-عباس

 

 - گفتم زدم نشیدروغ حرف به  دلم یتو یپوزخند

 جانم بعله

 



 راهو همه نیا رهیم یک اوهوو-یناز

 

 :گفت بود گرفته بغل تو منو که یدرحال عباس

 

 ؟ یاومد چرا بگو راستشو حاال خانم یناز خب

 

 برم ارزو با خواستم خونمون انیم فرداشب برگشته کانادا از مانیا بعدم بپرسم رو حالتون اومدم نکهیا اول زهیچ اوهوم-یناز

 دیخر

 

 :گفت عیسر دیچیپ هم به عباس یاخما

 

 نکرده الزم

 

 من به بده قرضش دوساعت فقط که خورمشینم هوی شد چت واا-یناز

 

 نشده خوب حالش هنوز ضهیمر ارزو یناز نه-عباس

 

  داره زبون خودش ارزو چه تو به اصال-یناز

 یدیم افتخار جونم ارزو

 

 :گفتم ارمیب در رو عباس لج خواستمیم منم

 رفته سر حوصلم کمی منم میبر زمیعز اره

 

 :گفتم شدم بلند عیسر  نمیبش ششیپ دمیترس بودم شده سرخ تیعصبان از عباس

 

 امیب شم حاضر برم بمون یناز

 

 هوا رفت غیج گرفت موهامو اومدم خودم به تا داخل اومد عباس که وردمیم در لباسامو داشتم اتاقم تو رفتم عیوسر

 

 گرفت دردم کن ولم-

 

 ؟یایم یگفت چرا-عباس

 



 رفته سر حوصلم خو کن ولم یا-

 

 امینم یگیم نییپا یریم االن نیهم-عباس

 

  رمیم و برم خامیم من توچه به-

 

 شد اتاق وارد خانم نرگس لحظه همون کرد شتریب موهام رو فشارشو

 

 رو بچه یکشت کن ولش عباس بده مرگم خدا یوا-خانم نرگس

 

 من یبرا االن یکن کار خونم تو خدمتکارا مثل دیبا نگفتم شکر برو ؟؟ هیک کنهیم فکر کنهیم یدراز زبون من واسه یبنینم-عباس

 شده هار

 

 تمیزندان مگه  شدم زنت کردم اشتباه برم دارم دوست کن ولم-

 

 بانتم زندان منم یهست میزندان اره-عباس

 

 خودتت اصل برابر یکپ شمیم بعد به نیا از منم یکرد شروع رو یباز بد باش الیخ نیهم به اش بده دوهزار هه-

 

  ادیم یناز االن کالرو کل نیا دیکن ول-خانم نرگس

 :گفت عباس به خطاب خانم نرگس بعد

 

 رهینم دهیم قول گهید دفعه بره امروز بزار توهم مادر

 

 رونیب رمیم داشتم دوست وقت هر دمینم یقول من-

 

 نییپا اریب دندوناشو بزن گنیم طونهیش-عباس

 

 ادیب باد بزار جوجه کنار برو-

 

  رونیب رفت وخودش نیزم یرو افتادم کرد ول موهامو یحرص

 

  کن کنترل خودتو کم هی-خانم نرگس



 

 گرفت موهامو بهم کرد حمله چطور یدیند-

 

 رونیب نرو نداره دوست یوقت یول باتوهه حق-خانم نرگس

 

 وردمیب سرش ییبال چنان وگرنه زارهینم مردم صاب دل نیوا عاشقشم که فیح فیح کلفتشم من انگار اشه بهونه-

 

 :گفت دیخند خانم نرگس

 

 شو اماده شو بلند حاال برم دلم قربونت

 

 خانم نرگس-

 

 جانم-خانم نرگس

 

 ام مدرسه درمورد یبزن حرف عباس با شهیم-

 

 مادر باشه-خانم نرگس

 

 کردم ماچش هیو کردم بغلش دمیپر

 

 بشم حاضر که رفتم منم رونیب رفت خانم نرگس

 

 کردم رها ودورم زدم شونه بود ختهیر بهم عباس جناب لطف به که موهامو یمشک نیج با دمیپوش یا روزهیف مانتو هی عیسر

 ورفتم فیتوک انداختم برداشتم وکارتمو یگوش یدست فیک سرم انداختم رنگمو یا روزهیف وشال کردم یمختصر شیارا هی عیسر

 حرفنیم باهم دارن یوناز عباس دمید نییپا

 

 امادم من یناز میبر-

 

 شو حاضر برو دوباره یخایم زودها هنوز یبسالمت-یناز

 

 برم؟؟-

 



  نکرده الزم- یناز

 

  دمیبوس وگونشو پام یانگشتا یرو شدم وبلند عباس سمت رفتم قصد از

 

 اینش نگران گردمیبرم زود عشقم خداحافظ-

 

 بسالمت-عباس

 

 !!!رونیب میزد خونه از خانم نرگس با یخداحافظ از بعد

 

 *عباس*

 

  خودم دست از شتریب  ارزو دست از خودم دست از بودم کالفه مبل یرو بودم نشسته

 

  کنهیم ونمید اشیطناز عشوهاش کاراش با داره ارزو

 

 نشه بلند عشقم یرو تا بشکنه دستم شد چطور دمینفهم دمیکش موهاشو که مونیپش سگ مثه

 

 یا گرفته مادر چته-خانم نرگس

 

 بدم وا جلوش دینبا نداشت خبر یچیه از خانم نرگس

 

 میعصبان کمی ستین یزیچ-

 

 .... که تو ماشاهلل یول یبد ادی بهش دیبا یکرد پاره شتریب راهنیپ هی که تو خام و جوونه ارزو باش اروم مادر-خانم نرگس

 

 ارمینم ابرو به اخم کنمیم خم کمر مشکالت همه نیا بار ریز دارم که دیفهمیم یچ اون اما  داره یپر دل ازم خانمم نرگس دمیفهم

 

 کن خبرم برگشت ارزو برم دیبا من خانم نرگس-

 

 یبزار حداقل خوامیم ازت من یول یشد رو نیا به رو نیا از روز چند نیا که شده یچ نگو یندار دوست اگه باشه-خانم نرگس

  بره اتو مدرسه ارزو

 



 دینزن هم حرفشو اصال-

 

 ننداز نیزم منو یرو کردم خواهش ازت من عباس-

 

 -گفتم دادمو تکون یسر کالفه

 

  کنمیم فکر بهش

 شرکت سمت ورفتم رونیب زدم خونه واز

 

 شرکت سمت به رفتم زدم دور نویماش زدن دور از شدم خسته گهید بودم ارزو نگران زدمیم دور ابونارویخ کالفه

 

 شد بلند یمنش شدم شرکت وارد عیسر

 

  مهندس جناب سالم-یمنش

 

  ادیب عیسر بده اطالع( یعل)ینظام یاقا به یسیر خانم -

 

 چشم-یسیر

 

 زیروم گذاشتم وسرمو میصندل رو ونشستم اتاقم تو رفتم

 

 شد اتاق وارد یعل شد باز در

 

 عباس جانم-یعل

 

 یناز به بزن زنگ زود یعل-

 

 شدهیچ یچ یبرا-یعل

 

 دیخر رفتن ارزو دنبال اومده صبح یناز-

 

 بره یگذاشت چرا تو-یعل



 

 رفت زور به رمیبگ جلوشو نتونستم-

 

 کنم چکار حاال خب-یعل

 

 کجان نیبب بزن زنگ-

 

 داد جواب یناز کریاسپ گذاشت ویگوش زد زنگ یعل

 

 عشقم یخوب یداداش سالم-یناز

 

 ییکجا یناز سالم-یعل

 

 داداش چرا پاساژم تو-یناز

 

 وفتادهین یاتفاق خوبه حالت-یعل

 

 :گفت یمشکوک بحالت یناز

 

 وفتهیب یاتفاق دیبا داداش وا

 

 کنه قطع که کردم اشاره

 

 خداحافظ خونه دیبر دیکن داتونویخر زود یناز-یعل

 

 الو داداش داداش-یناز

 

 کرد قطع تلفونو یعل

 

 خوبه حالشون نباش نگران گید خب: یعل

 

 خداروشکر خب-



 

 *ارزو*

 

 گهید زود گرفتم درد پا کنه خفت خدا یناز یوا-

 

 کن صبر  یزنیم غر چقد-یناز

 

 شده رهیغ جای به دمید

 

 ییکجا یناز هوو-

 

 افتمی-یناز

 

 ویچ-

 

 اونو-یناز

 

 یقشنگ لباس درکل داشت ییکوتا ودامن  بود یتور لباس نیاست و یسیانگل قهی بود  رنگ یریش دامن کت کرد اشاره ییجای وبه

 بود

 

 ریبگ رو نیهم هیعال یناز-

 

 میبر باشه-یناز

 

 زد صدام یناز که مغازه داخل زدم یچرخ منم پرو اتاق رفت گرفت دامنو کت واون  میشد مغازه وارد یناز همراه

 

 یناز جانم-

 

 :گفت زد یچرخ یناز

 

 چطوره؟

 

  یشد قشنگ چقد یییعال-



 

 یگیم راست-یناز

 

 باال ادیب نفست به اعتماد کمی گفتم  یالک بابا نه-

 

 ارزوو-یناز

 

 :گفتم دمویخند

 

 گلم یعال شم فدات

 

 میشد خارج مغازه واز کرد حساب رو لباس پول

 

 گذشت شدینم دیخر از یول نداشتم رفتن راه ینا بودم خسته بس از منم

 

 میکرد حرکت خونه بسمت و میگذاشت نیماش تو الرویوسا میشد خارج پاساژ از وباهم گرفتم شال خواب لباس مانتو لباس دست چند

 

 اطهیح تو عباس نیماش دمید تعجب کمال با تو رفتم کردم باز درو تو ومدین کردم اصرار هرچقدرم رسوند منو یناز

 

 که خونه ومدینم روز وقت نیا عباس-

 

 نرگس خونه نوریا ادیم دوباره خونه نورهیا رهیم داره عباس دمید کردم باز درو ساختمان سمت به رفتم شدم کردن فکر الیخیب

 زدیم موج ینگران هردوشون توچهره یصندل یرو بود نشسته خانمم

 

 خبره چه نجایا سالم-

 

 :زد داد دفعه هی شد رهیخ بهم نشستش خون به ییچشما با عباس

 

 هان یبود یگور کدوم تاحاال

 

 :گفتم پته باتته

 میبود دی..خر ب....خ

 



 نیدادینم جواب رو واموندتون یگوش اون چرا-عباس

 

 میدینشن بود بلند پخش یصدا بود فیک تو خب-

 

 :دیغر لب ریوز کرد یپوف کالفه

 

  اتاقت تو برو کن گم گورتو زود

 

 چه به هان کردم کاریچ مگه شیپر روان وانهید  کردم وقفلش  بهم دمیکوب محکم اتاقو در اتاقم تو رفتم برداشتم دارویخر عیسر

  کنهیم صحبت ینطوریا من با یجرعت

 

 دراومد صدا به اتاق در

 

 بعله-

 

 مادر کن باز- خانم نرگس

 

 کردم باز درو رفتم باال اومده ها پله نیروا بدبخت که کردم فکر نیا به بعدش یول کنم باز خواستمینم اولش

 

 نییبفرما-

 

 اوردم ناهارتو اومدم-خانم نرگس

 

 ومدمیم خودم نیدیکش زحمت چرا-

 

 یاین دیشا گفتم-خانم نرگس

 

 شدن خوردن مشغول تخت رو ونشستم گرفتم ازش غذارو ینیس

 

 اومده من بخاطر که نگو خونه اومده موقع نیا عباس چرا خانم نرگس-

 

 جواب زدم زنگ بار چن نه گفتم منم ومدهین هنوز ارزو کرد سوال من از که بود رفته ادشی یزیچ بود اومده مادر نه-خانم نرگس

 نداده



 

 

- 

 

 :گفت خانم نرگس که خوردم وناهارمو نگفتم یزیچ

 

 نرو رونیب نرو ییتنها گهیم کن گوش عباس یحرفا به لطفا مادر

 

 برم رونیب دارم ازین رهیم سر حوصلم ادمم چرا؟؟؟منم اخه-

 

  ینگ یزیچ یکس به یدیم قول گمیم بهت یزیچ هی  -خانم نرگس

 

 دیبگ اوهوم-

 

 ییتنها گهیم نیهم واسه کردنش دیتهد چندبارم داره یادیز یدشمنا شغلش بخاطر نینب نجوریا رو عباس مادر نیبب-خانم نرگس

 نرو

 

 منه نگران دیگیم یعنی اهان-گفتم زدمو یپوزخند

 

 مادر اره- خانم نرگس

 

  شرکتشه نگران باشه من نگران نکهیازا شتریب اون باطل الیخ یزه هه-

 

 :گفتم کردمو یا خنده بعد

 کنه امضا رو ییقردادها هی کنن مجبورش بعد بدزدن منو ترسهیم

 

  خنده ریز زدم قش قش بعد

 

 .رمانها نیا مثه شهیم کال شود چه: گفتم بلند

 

 یفکر وبا بودم شاد بدم حرص رو عباس بودم تونسته نکهیا از منم شد خارج اتاق از کنان غر وغر داد تکون یسر خانم نرگس

  دمیخواب گرفتم راحت ازاد

 



 

** 

 

 خونه تو که رهیبگ برام معلم بود شده یراض عباس که بود نیا بود افتاده که یدیجد واتفاق بود گذشته دیخر روز اون از هفته هی

 بخونم درس

 

 . بود نجایا درسام همه واسه که بود ساله ۲۵ دختر هی(معلم)ماندگار خانم

 

 بودم دلتنگش بودم دهیند رو عباس هفته هی نیا تو

 !کرد؟ شهیم چه دونفره عکس چندتا با مگه یول کردمیم نگاه عکساشو

  تو از یعکس چند نیهم ونیم دلتنگم

 گذاشت، ات شانه یرو سر شهیم نه که

 !نزد خی و گرفت رو دستانت شهیم نه و

 جانم؛ دلتنگم

  که عکست چند نیهم ونیم دلتنگ

 رو لبخندت شهینم

 رفت، ضعف شیبرا و کرد تکرار

  که کاغد تکه چند ونیم اصال

  و یبخند یه شهینم

 ...شوم مرگ ذوق یه

 کرد نوازشت که شهینم

 د،یکش دست موهات یالبال  و 

 فشرد طنتیش با را ات ینیب نوک ای

 د؛یخند و کرد فرار و

  کنیم دلتنگم من

  که یکاغذ یها عکس نیهم

 کنم دل و درد شونیبرا چه هر

 بلدند سکوت فقط

 

 شد انیدرنما چهارچوب تو وعباس شد باز دراتاق هوی که کردمیم مرور رو هام کتاب داشتم بودم نشسته تخت یورو بودم تواتاقم

 

 :وگفتم گرفتم جبهه عیسر بودم یعصبان هم بودم دهیترس هم

 



 تو یاومد نییپا یانداخت سرتو لسیطو نجایا هوومگه

 

 اره-عباس

 

 :گفتم وردموین کم

 

 یخرش توهم حتما ها

 

 ایندار زبون یدید وقت هی نکن یباز من اعصاب با ارزو-عباس

 

 باشه یچ پاچش کله که هیچ مورچه-

 

 کنمیم کل کل تو با دارم چرا من پووف-عباس

 

 باشه خداتم از-

 

 ییجا میبر دیبا یباش اماده۷ ساعت فردا-عباس

 

 کجاا-

 

 نداره یربط تو به اونش-عباس

 

 برو خودتت نازم خواب من هفت ساعت بروعامو-

 

 یباش اماده هفت ساعت بعدشم ستین دهاتتون نجایا کن صحبت درست اوال-عباس

 

  ببند درم بخوابم خوامیم نشو مزاحم حاال یتوخوب باشه-

 

 دمیخواب وگرفتم

 

 پاهام به دمیرس گرفتم نگاهشو رد کنهیم نگاه ییجا به داره بروبر دمید برگشتم ادینم یصدا دمید

 



 رونیب بود ختهیر داروندارم کال نبود روم پتوهم بودم دهیپوش خواب لباس من یوا یا

 

 یزنیم دید کجارو هووو-

 

 چایه ها-عباس

 

 زیه بدبخت:گفتم لب ریز

 

 بشنوم بگو بلندتر-عباس

 

 :گفتم پروپرو

 

 رونیب حاال یشنوفت   زیه بدبخت

 

 کنمیم ادمت-عباس

 

 بروبابا-

 

 کردم باز چشمامو زور به خانم نرگس یصدا با

 

  هوم-

 

 شهیم بلند عباس یصدا االن مهیشونیش ساعت مادر بلندشو-خانم نرگس

 

 دنیم ینذر پاچه کله شیش ساعت-

 

 گردش نیبر نیخایم کنم فکر کنم دارتیب گفت عباس شبید خوشگلم نه-خانم نرگس

 

 کشهیم منو زنهیم نیا برم ونمید مگه-

 

 یمن با نیا-عباس

 



 سرتم پشت درخت با نه-

 

 :گفت خانم نرگس که بگه یزیچ خواست عباس

 

 زد زنگ بس از سوزوند رو خونه تلفن یناز باشه زود توهم ارزو نایکن دعوا باز نمینب

 

 ادیم یناز عه-

 

 برو شوهرت با کن خوشگل شو بلند باشه زود توهم ادیم اره-خانم نرگس

 

 هیو گذاشتم سرم کالهمم چکمهام با دمیپوش کلفتمو نیشلوارج با پالتوم رونیب دمیپر عیسر کردم کارامو ییدستشو رفتم پاشدم عیسر

 رونیب رفتم برداشتم مویوگوش کوله دادم انجام یمختصر شیارا

 

 حاضرم من میبر-

 

 الیخیب زهیه گفتمیم من کردیم نگاهم اگه حاال رفت داد تکون یسر بندازه بهم ینگاه نکهیا بدون شعوریب

 

 رونیب ورفتم دمیبوس خانمو نرگس گونه

 

 خهی سرده چه یوا-

 

 .کرد حرکت عباس شدکه گرمم کم هی بود روشن نیماش یبخار نیماش تو انداختم وخودمو رسوندم نیماش به خودمو عیسر

 

 ا ها ترک از یکی یرو و trak کردن عوض به کرد شروع عباس که کردم روشن پخشو 

 داشت نگه

 

  باهاته ایدن آخر تا یکی

  هاته خنده ندارش و دار یکی

  یشیم کینزد تا لرزهیم دلش

  چشاته ریتأث تحت نگاهش

  مسته مست که قربون چشاتو

  نشسته دل به مهرت که ایب



  باهاته ایدن آخر تا یکی...  بخن

  هاته خنده ندارش و دار یکی

  یشیم کینزد تا لرزهیم دلش

  چشاته ریتأث تحت نگاهش

  مسته مست که قربون چشاتو

  نشسته دل به مهرت که ایب

  رمیبگ جون که زمیعز بخند

  رمیبم برات خوامیم که ایب

  …عشقم یا عشقم یا عشقم یا

***  

  امشب آشوبه دلم تو که ایب

  امشب خوبه حالم که کن نگاهم

  شونت یرو بذارم سر تا ایب

  امشب مطلوبه یعاشق یهوا

  مسته مست که قربون چشاتو

  نشسته دل به مهرت که ایب

  رمیبگ جون که زمیعز بخند

  رمیبم برات خوامیم که ایب

 …عشقم یا عشقم یا عشقم یا

 

 ساشا از یعاشق یهوا

 

 بود قصد از مطمعنم یول گذاشت اهنگو نیا چرا دونمینم

 

 .ناراحته اونم کردم حس چرا دونمینم انداختم ینگاه بهش یچشم ریز

 دونستمینم کدومشونو چیه جواب که بود سرم یتو سواال یلیخ

 

  بدم نشون الیخ یب خودمو دیبا یتاک

 بدم نشون خوشحال وخودمو بدم قورت بغضمو یتاک

 

 ..یشکن یم خودت تو یوقت سخته یلیخ

 یلعنت بغض هی شهیم شکستن اون حاصل



 ..یبزن لبخند و یبد قورتش هیبق یجلو یمجبور تو که

 

 نیماش نییپا انداختم وخودمو داشت نگه عیسر عباس داشبورد یرو زدم بکشم نفس تونستمینم بود بسته گلومو راه یبد بغض

 

  بکشم نفس تونستم دیرس هام هیر به که ازاد یهوا

 :گفت سمتم به اومد چون بود شده نگران انگار هم عباس

 

 تو یشد یچ خوبه حالت

 

  مردونش نهیتوس زدمیم مشتام وبا زدم زار بغلش تو انداختم خودمو داشت غم چشماش اونم کردم نگاه چشماش تو

 

 شدهیچ حاال میداشت دوس همو ما نکن دشیناام ینجوریا ادیم باهات ارزو و دیام هزار با کنهیم دل باباش خونه از دختر هی یوقت-

 نیا و یکن دور خانوادم از منو عباس یخوشبخت نهیا کنمیم خوشبختت یگفتیم ینبود تو مگه یدیم عذابم چرا یکنیم تمیاذ چرا

 یگفتیم ک همون ارزوام من عباس اولم یروزا ارزو همون هنوز من نیبب عباس کردم کارتیچ من مگه یاریب سرم بالهارو

 یاورد روزم به یچ نیبب یعاشقش

 

 :گفت سرد یلیخ بود یحس هر از یخال نگاهش انداختم ینگاه وبهش کردم بلند سرمو گفتینم یچیوه بود کرده سکوت عباس

 

 منتظرتم نیماش تو

 

 بهتر حالم که کم هی بودم شده سبک بودم گفته بهش دلمو یحرفا حداقل که بودم خوشحال یول غم عالم هی موندم من رفت وگذاشت

 کرد حرکت وعباس شدم سوار رفتم شد

 

 ناستیناز خونه که دمیفهم اومدن رونیب خونه اون از گهید مرد هیو یوعل یناز نیم چند بعد داشت نگه یا خونه در یجلو

 

 میشد یپرس احوال سالم ومشغول نییپا میرفت

 

 خانمن ارزو من خوشگل دوست هم شونیا مانیا هستن،اقا مانیا اقا همسرمن شونیا ارزوجون-یناز

 

 خوشبختم-

 

 کردیم فیتعر اتون از یلیخ یناز نیهمچن-مانیا اقا

 

 دارن لطف یناز-



 

  کردن یدلتنگ واظهار دنیکش اغوش به را گریهمد دو هر مانیوا عباس

 

 ارزو-گفت گوشم در اروم یناز

 

 جانم-

 

 قرمزه چشمات یکرد هیگر-یناز

 

 شدم داریب هم زود صبح دمینخواب رید شبید هیخواب یب از کنم هیگر دیبا چرا وا-

 

 یدینخواب شبید چرا اونوقت اها: گفت طونیش یناز

 

 خوندمیم درس داشتم نشو منحرف-

 

 یمخمل گوشامون پشت ماهم هاا-یناز

 

 میکن حرکت گفتن ونیاقا که نگفتم یزیچ گهید دمیخند

 

 میشد ادهیپ یهمگ بود دهیپوش برف سرتاسر که یبلند یجا هی به دمیرس ساعت کی بایتقر بعد میافتاد وراه میشد نامونیماش سوار

 

 کجاست نجایا عباس-

 

 کجاست یشیم متوجه یکن باز رو چشمات خب یبسالمت یشد کورم-عباس

 

 هیاسک ستیپ دمید انداختم نگاه هی اطرافو دورو وردمین خودم یرو به یول شدم ناراحت

 

 یبلد یاسک ارزو-گفت طرفمون اومد یناز

 

 یاسک برم من که اومده برف بوشهر بار چند مگه واال نه-

 

 ستمین بلد منم سرت یفدا یول ایگیم راست-یناز



 

 یهست یقهار باز یاسک االن گفتم یگفت تو که نجوریا ونهید-گفتم کردم یکوتا خنده

 

 خنده ریز زد

 

 انیم یمجرد گهید دفعه گفتم یول ونرفتن شدن ما پاسوز اوناهم مینبود بلد یاسک خانما ما چون اومدن ونیاقا

 

 :گفتم که میرفتیم راه برفا یتو میداشت

 

 یباز برف نیایب

 

 موافقم-گفت زد یغیج یناز

 

 سرما نیا تو نیشد بچه-عباس

 

 که بود نگونهیوا شکمش تو خورد برف وگلوله نبود حواسش که یناز سمت کردم وپرت برداشتم یبرف گلوله عباس به توجه بدون

 شد شروع نفر پنچ ما یباز برف

 اومد در سرم از وکالهم شدم پرت نیزم به خورد سرم به که یبرف گوله با که میبود یباز برف مشغول نجوریهم

 

 :گفتن باهم یهمگ که کردن نگاه بهشون غضبناک شدن جمع دورم بچها

 

 نبود ما کار

 

 :گفت طرف اون از یکی که گرفته خندم

 

Sory sory 

 

 نگاش نشسته خون به یچشما با داشت که عباس جز به بود تعجب همشون یتوچشما صدا اون سمت برگشتن یهمگ بچها
 کردیم

 

 که خودمونه عباس اقا نجاستیا یک نیبب واوو-مرده

 

 که بشم بلند وخواستم دمیپوش کالهمو عیسر کردم سالم بچها با یکی یکی



 

 کنم کمکتون دیبزار یدیل متاسفم واقعا-مرده

 

 شه بلند تونهیم خودش ستین الزم: گفت عیسر عباس

 

 زدنیم حرف باهم داشتن هم مردا  یناز طرف ورفتم شدم بلند چشونه نایا واا

 

  یخوب ارزو-یناز

 

 نخوردم که ریت بابا اره-

 

 نیزم یرو یشد پرت تو که شدت بااون اخه-یناز

 

 یش نگران خوادینم خوبم یگل-

 

 خداروشکر خب-یناز

 

 که ومدینم خوشم اصال نگاهاش خصوص به مرد اون حضور از میرفت بود ستیپ طرف اون که یا کافه طرف به باهم یهمگ
 شد جدا جمعمون از اون خداروشکر

 

 *عباس*

 

 دارهینم بر سرم از دست نجاهمیا بود یعوض انیشا اون شیپ حواسم تمام میبود نشسته کافه داخل

 

 :گفتم جمع یرو به داره کارم دمیفهم کرد بهم یا اشاره چشم با یعل

 

 سیسرو تا رمیم من بچها

 

 اومد یعل که موندم منتظر یا قهید چن هی سیسرو یتو انداختم یعل به یچشمک هیو شدم وبلند گفتن یا باشه هی اوناهم

 

 یداشت کارم ؟؟انگاریعل هیچ-

 

 یکنیم کاریچ نجایا یعوض اون-یعل



 

 زنهیم چوب منو اهیس زاغ داره خوب کنهیم کاریچ نجایا یدونینم یعنی-

 

 کنه بتیتعق یزود نیا به صبح باشه خراب اش کله مگه بابا کنه؟نهیم بتیتعق یگیم یعنی-یعل

 

  ینشناخت رو انیشا نیوا اتیب اون توهنوز-

 

 ؟یکن کاریچ یخوایم-یعل

 

 نکردن شک تا بچها شیپ میبر ایب فعال. قفله مغزم دونمینم-

 

 ارزو با که دیرسیم اتیب گوش به اگر کردمیم یکار دیبا کردمیم حس رو انیشا نگاه ینیسنگ بچها سمت میبرگشت یعل با
 شدیم براب نقش نقشهام همه ستیپ اومدم

 

 :گفتم شد بلند زیم سر از ارزو

 

 کجا؟

 

 گردمیم بر یزود بشورم رو دستام رمیم-ارزو

 

  سیسرو سمت ورفت شد بلند اونم بود انیشا زیسرم یپسر هی لحظه همون رفت واونم دادم تکون یسر

 

 شه رد ارزو زارهینم و کرده سد رو ارزو راه پسره همون دمید  سیسرو سمت ورفتم شدم بلند ومدین ارزو که قهیدق چند بعداز

 

 خبره چه نجایا-

 

 بود دهیپر ارزو رنگ رفت ودر روکولش گذاشت دمشو دید منو تا پسره

 

 شد حمم..مزا اون نکردم یر..کا من دا..بخ س..عبا: گفت من من با ارزو

 

 :گفتم عیسر یول صفته گرگ نژادشون اونا یادم نیتر گناه یب تو من عشق اره  بگم بغلم تو رمشیبگ خواستمیم

 

 بود ومدهین بدتت هم تو یانگار یول شد مزاحمت اون که-



 

 :گفت تیعصبان با باشه اومده خودش به یانگار

 تو یگیم یچ

 

 به نارویا دارم چرا من هه... یول نشه مزاحمت مثال تا گوشش تو یزدیم ،یزدیم غیج شد مزاحمت یوقت روشن میلیخ حرفم-
 ییها طانیش هی یول نیدیم نشون مظلوم خودتونو نیهم هیشب همتون زنا شما خره توگوش نیاسی خوندن انگار گمیم تو

 عالمه خدا که نیهست

 

 بزنم حرفارو نیا مجبورم یول خوامیم معذرت گلم خانم کردیم نگاه منو باز دهان با داشت ارزو

 

 انور گمشو یمن یزندگ ادم نیتر منفور تو متنفرم ازت عباس-ارزو

 

 بردم یپ  بودم زده که یحرفا به رید یلیخ انگار یول یکن باور حرفارو نیا دینبا تو ارزو نه ورفت دیکش کنار منو دست وبا

 

 بهم یقیعم نگاه هی یعل نبود انیشا اون از یخبر بودن صبحونه خوردن مشغول بچها زیم سر ورفتم زدم صورتم به یاب هی
 . بود صبحونش با کردن یباز مشغول کردم نگاه ارزو به نگفت یزیچ یول انداخت

 .خوان شیپ سمت ورفتم کنن حساب هیبق نزاشتم صبحونه خوردن از بعد

 زد صدام یعل که کردیم پرداخت رو حساب صورت داشتم

 

 داداش جانم-

 

 گوش شما یحرفا به داشت کنم فکر شد میقا ستون وپشت اومد سرت پشت انیشا ارزو سمت یرفت که یزمان عباس-یعل
 زشیم سر رفت زنان لبخند اونم برگشت ارزو که یموقع چون کردیم

 

 -گفتم یعل به رو شدینم نیا از بهتر یعنی بود خوب

  خواستمیم که شد یزیچ همون یعل هیعال

 

 :گفت که کردم فیتعر براش رو زیچ همه کرد نگام گنگ یعل

 کنهیم تحمل رو یغم چه داره معلومه یول خندهیم درسته باش ارزو فکر هم کم هی عباس

 

 یول رهیگیم شیات قلبم گمیم ارزو به هارو حرف نیا یوقت یدونینم ناراحتم اومده شیپ وضع نیا از خودمم بخدا یعل دونمیم-
  کنم درست زویچ همه دمیم قول

 

 وارم دیام-یعل



 

 میکرد حرکت خونه یسو وبه میشد سوار یخداحافظ از وبعد نایماش طرف به میورفت میشد خارج کافه از یعل با

 

 *آرزو*

 

  هیگر ریز وزدم تخت یرو انداختم وخودمو  اتاقم به رسوندم خودمو سرعت وبا شدم ادهیپ یحرف چیه بدون میدیرس یوقت

 

 جوابم شد نیا که بودم کرده درگاهت به ییگناه چه مگر ایخدا

  سختت امتحان نیا دربرابر دارم یسن چه من مگر

 ستمین مهم توهم یبرا نه ای یبنیم منو اصال

 گهید که رهیبپذ خوادینم دلم انگار عاشقشم وار وانهید بازم یول داده عذابم نقدیا شم جدا ازش شهینم یراض دلم چرا دونمینم
 خوادینم منو

 برد خوابم یک دمینفهم کردم هیگر نقدیا

 

 

  کردم باز رو در رفتم زننیم در دارن دمید کردم باز رو چشمام در یباصدا

 بود در پشت خانم نرگس

 

 سالم-

 

 شدم زهرترک یکنینم باز درو چرا مادر سالم-خانم نرگس

 

 چرا-

 

 ایخواب االن تا ۱۰ ساعت از-خانم نرگس

 

 چنده ساعت مگه-

 

 شب هفت-خانم نرگس

 

 بودم خواب االن تا بکوب یعنی یگیم یچ بابا نه-

 

 مادر بگم یچ-خانم نرگس



 

 کجاست؟ عباس-

 

 برنگشته گهید رفت ناهار بعد دونمینم-خانم نرگس

 

 بهتر-گفتم لب ریز

 

 ؟یگفت یزیچ-خانم نرکس

 

 گشنمه گفتم اره ها-

 

 بخور کنم گرم غذاتو ایب بگردم دورت یاله-خانم نرگس

 

 امیم منم نیبر شما چشم-

 

 بهتره ینجوریا نمشینب دمیم حیترج فعال بهتر یول نگشته بر االن تا که کجاست یا جمعه روز عباس رفت خانم نرگس

 

 دمشید که نیهم شد وارد عباس شد باز خونه در که کردمیم لمیف نگاه داشتمTV یجلو ونشستم خوردم رو شامم نییپا رفتم

  افتاد ساعت به نگام تخت یرو ونشستم اتاقم یتو رفتم شدم بلند

 

 دوازده ساعت هوو-

 

 نمیبش راحت فکر بدون قهیدی یزارینم که بزنن گندتت اه بوده کجا موقع نیا تا عباس نمیبب سایوا

 

 بخوابم قهیدق پنج هی گفتم بود هفت ساعت کردم باز چشمامو میگوش آالرم یصدا با صبح

  دمیخواب وگرفتم کردم خاموش ویگوش

 

 ""نگید""

 

 دمیخواب ستین قهیدودق من هنوز زهرمار اههه-

 

 بود قهیدق۷/۴۵ ساعت کردم هنگ خورد یگوش به که چشمم برداشتم ویگوش



 

 ادیم ماندگار خانم االن خدا یا قهیدق ۴۵ شد چطور دمینخواب شتریب قهیدودق منکه ییوا-

 

  نییپا رسوندم خودمو شدم اماده عیسر زودتند

 

 ومدهین ماندگار خانم جون نرگس سالم-

 

 خوردن صبحونه به تند تند کردم وشروع

 

 ادیم رترید امروز گفت زد زنگ ماندگار خانم بخور اروم مادر-خانم نرگس

 

 شدمیم خفه داشتم خداروشکر اوفف-گفتم دادم قورت اروم رو لقمه

 

 تو دست از:گفت دیخند خانمم نرگس

 

 شرکت رفته عباس-

 

 داشت عجله اونم رفت هفت ساعت مادر اره- خانم نرگس

 

 بوده کجا دوازده ساعت تا روزید نیدونینم-

 

 بدونم چه من مادر نه- خانم نرگس

 

 خوشم بود یخوب یلیخ دختر  دادن درست کرد وشروع اومد ماندگار خانم بعد ساعت کی شدم خوردن مشغول گفتمو یاهان
 :گفت ماندگار خانم که نوشتمیم بود گفته که یاضیر جزوه داشتم  ازش ومدیم

 

 جان ارزو

 

 جانم-

 

 یبزن جهش یدار دوست-ماندگار

 

 بتونم نکنم فکر دونمینم ؟؟ جهش یچ-



 

 یزیچ ینشد اگرم یعال چه که یشد قبول اگر تماشا هم فال هم کن نام ثبت تو توانستنه خواستن تونمینم نگو وقت چیه-ماندگار
 کنمیم کمکت منم.یندار یمشکل سومت سال ینداد دست از

 

 کنه شتریب حقوقتونم که کنم صحبت عباس اقا با من باشه یول.. اخه-

 

 رمیگیم رمیبگ دیبا یاون شتریب من نگو یزیچ حقوق درمورد یول درموردش کن صحبت یخایم-ماندگار

 

 خودتون با نامم ثبت یکارا لطفا پس باشه-

 

 کنمیم جور کتابارو منم کن اماده مدارکاتو گلم چشم- ماندگار

 

 واقعا یمرس-

 

 کرد رفتن عزم کی ساعت شد دادن درس ومشغول نگفت یزیچ زدو یلبخند

 

 وازاون بود داده انجام رو نامم ثبت یکارا گذشتیم بود کرده صحبت جهش درمورد ماندگار خانم که یروز اون از روز ده
 بود شده تر نیسنگ درسام بعد به روز

 

 چیه گریود دمیدیم رو عباس شام وموقع نییپا رفتمیم وشام ناهار یبرا وفقط بودم ومدهین رونیب اتاقم از که بود روز ده
 .ریبخ وشب بود سالم فقط که سرشام همون جز به مینداشت باهم یبرخورد

 

 

 ییها شکوفه یبو اطیح کردمیم رواحساس دیع یبو دمیکش یقیعم نفس تراس یتو ورفتم کردم وبازش اتاق پنچره کنار رفتم
 دمیم لیتحو رو سال خونوادم از ودور عشقم درکنار که ساله نیاول امسال بود گرفته بودن دهییرو تازه که رو

 

 هیشیم پارسال امروز گهید فردا

 ! یعاد یقدر و دار خنده یاندک ساده یکم

 . فرداست یپ چشمانمون شهیهم وما رهیم سالهاست امروز

 ! افسوس

 را تابستان زییپا فکر به

 . میکنیم فدا را زمستان بهار فکر به و

 میریگ یم دیع میریگ یم جشن

 دوباره و



 !! تر دیسپ یمو تار چند اختالف با میبود که میشو یم یهمان

 

 برهیم سرمو دیخر رفتم بفهمه اگه یوا بود یناز میگوش سمت به ورفتم اومدم خودم به تلفنم یباصدا

 

 یناز سالم-

 

 یخوب من یگوگول سالم-یناز

 

 خبر چه یخوب فداتشم-

 

 کردن کار از ام خسته منم هستن ما خونه شهرشون از اومدن مانیا خونواده داغونم یوا-یناز

 

 ستمین بلد یچیه من بگو بهشون کنده پوست رک برو یمجبور مگه وا-خنده ریز زدم

 

 ستین شیحال یچیه نیا نگه مادرشوهرت فردا تا کن کارو اون کن کارو نیا گهیم یه زارهینم مامانم بگم خواستمیم واال-یناز

 

 بابا یا-

 

 دیخر میبر یکاریب ارزو-یناز

 

 ..من یناز زهیچ-

 

 من بدون اونم دیخر یرفت که نگو-یناز

 

 

 ارهه-

 

 شد شروع غشیج غیج یوا

 

 رفتم منم گهید ینداد جواب زدم زنگ بهت یهرچ منم میبر ایب گفت خانم نرگس اونروز بخدا یناز-

 

  یشعوریب یلیخ-یناز



 

 دادیم رد زدم زنگ بهش یهرچ خورده ضربه مغزش کرده کار بس از گرفت خندم کرد وقطع

 

  شد اتاق وارد خانم نرگس

 

 خانم نرگس جانم-

 

 مینیبچ نویس هفت سفره ایب مادر-خانم نرگس

 

 چشم به یا-

 

 جمع از بعد ندارم امسال رو داشتم دیع موقع هرسال رو که یذوق اصال بود گرفته دلم چرا دونمینم کردم جور جمع رو کتابام
  میشد نیس هفت سفره دنیچ مشغول خانم نرگس وبا نییپا رفتم اتاق کردن جور

 

 "عباس"

 غرق کتاباش یتو خودشو بود شده تنگ براش یحساب دلم بودم دهیند رو ارزو بود روز چند خونه برم زوتر امروز خواستمیم
 اومد ینم رونیب اتاقش واز بود کرده

 

 شد یخال بادم دمید که رایالم اسم دراوردم بمیج از رو میگوش خورد زنگ تلفنم که کردم جمع المویوسا

 

 رایالم جانم-دادم جواب رو تلفن

 

 معطلتم ساعته سه ییکجا عباس-رایالم

 

 مینداشت قرار امروز که ما چرا من معطل-

 

 دارم پرواز امروز که واقعا عباس-رایالم

 

 خوش سفرت گهید برو تو خب.بود کرده فراموش کل به گلم دیببخش یوا-

 

 شهیم تنگ برات دلم ستمین کماهی ایب زود بدو. عباس یچ یعنی-رایالم

 

 امیم رمیبگ یدوش خونه برم باشه:گفتم بالجبار بزنن گندتت اهه



 

 منتظرم زمیعز باشه-رایالم

 

 جهنم نیکرد مویزندگ پدرت خودتو که ینگرد بر یبر کنه لعنتت خدا زیروم انداختم کردم قطع ویگوش

 

 خونه سمت کردم وحرکت رونیب زدم شرکت از برداشتم المویوسا عیسر

 

 سفره دنیچ درحال خانم ونرگس  ارزو دمید شدم که خونه وارد ساختمان به رسوندم خودمو دو با دمیرس ساعت مین از بعد

 رفتم کردم سالم عجله وبا اومدم خودمو به اما بغلم تو رمشیبگ سمتش برم خواستمیم شده تنگ براش دلم چقد ننیس هفت
 اتاقم سمت

 

   رونیب زدم عطر دوش گرفتن از وبعد شدم اماده و کردم شور گربه خودمو حموم سمت رفتم

 

  دوستامم از یکی دعوت شام امیم رید امشب من خانم نرگس-

 

 مادر باشه-خانم نرگس

 

 بود ونیتلوز کانال کردن عوض مشغول وسرد الیخ یب که انداختم ارزو به یینگاه

 

 خودم به داشته یحال چه داشتم ارزو با رفتارو اون من یوقت فهممیم االن برماست که ازماست هه نداشتم رفتارشو نیا طاقت
 زدم خونه واز نگفتم یزیچ کنهیم نگام داره رفته باال یابروها با هم ارزو کنمیم نگاه ارزو به دارم است قهیدق چند دمید اومدم

 رونیب

 

 سمتشون به رفتم کنم داشونیپ تونستم یسخت به داخل رفتم شدم ادهیوپ کردم پارک رو نیماش فرودگاه سمت رفتم میمستق
 .....که

 :دمیوغر کرد جداش زور به توبغلم کرد پرت راخودشویالم

 

 ادینم خوشم چیه  یعموم  مکان تو نمیا کارا نیازا نگفتم مگه

 

 شهیم تنگ برات دلم برم خامیم توروخدا کن ول عباس اه-رایالم

 

 یزارینم احترام حرفم به چرا ادیم بدم من یدونیم خودتت یوقت یول شهیم تنگ برات دلم منم-

 

 شماست حرف حرف بعد به نیا از عشقم چشم-رایالم



 

 خوندن پروازشو شماره

 

 خوندن پروازتو شماره  برو گهید خب-

 

 عباس-یناراحت با رایالم

 

 بعله-

 

 نگرانم-رایالم

 

 انوقت چرا-

 

 خونه تو دختره اون تو-مرایال

 

 یندار اعتماد بهم-

 

 دختره اون یول دارم تو به-رایالم

 

 بعدشم به نیا از وفتادهین یاتفاق االن تا بعدشم یقانون یشرع منه زن اون یول میندار هم به یا عالقه اون منو درسته رایالم-
  دمیم قول بهت وفتهینم

 

  یش یراه دیبا کم کم دخترم جان رایالم:گفت طرفمون اومد اتیب که بزنه یحرف خواست رایالم

 

 ستین شیحال گهید خره  بغال رتوینگ منو گفتم االن نفهم دختر بغلم تو انداخت خودشو بعدم گرفتن ابغوره کرد شروع رایالم

 

 :گفت اتیب که فرودگاه نکیپارگ تو میوبرگشت میکرد ییراه رو اورانگوتان اون صلوات سالم یکل بعد

 شمال نیبر نیخایم دمیشن

 

 چطور؟ بعله-

 

 !دختره اون با-اتیب

 



 مسافرت نیا یدرثان باشه تنش سربه خادینم ودلم ندارم زنم به یا عالقه چیه که بزنم جار جا همه برم تونمینم من اتیب جناب-
 دنیچ رو مسافرت نیا برنامه ارزو بودن نوعروس بخاطر دوستم یعل خونواده ننداختم راه من رو

 

 

 مشینیبب ارشیب روزی یدار یخوشگل زن دمیشن-اتیب

 

  یریبگ اتو من از یتونینم  یخوند کور یول ناموس یب بلهوس کهیمرت خوردیم خونمو خون

  شماست ،امر امر حتما چشم-

 

  ازت ادیم خوشم-اتیب

 

 دیدار لطف-

 

  کردن وحرکت شد نشیماش سوار رفت داد تکون یسر

 

 اتیب کشمتیم: زدم داد نیماش یتو زدم لگد هی

 

  بود شده رید یلیخ بود ۲ ساعت انداختم نیماش ساعت به یینگاه زدمیم چرخ ابونایخ یتو خونه برم خواستمینم بودم یعصب

 

 خوابه ارزو دمید انداختم یینگاه یواشکی رفتم بازه ارزو دراتاق دمید باال رفتم بود خاموش کامال چراغا شدم که خونه وارد
 .نشستم تخت نییپا وکنارش کردم مرتب شیرو به پتورو اروم اتاق داخل رفتم

 

 یکن نگاش ریس دل هی ینتون یول یباش عشقت شیپ سخته چقد کنم تماشاش نمیبش ها ساعت داشتم دوست

 باشي صداش هم نتوني باشه روبروت عشقت كه سخته چقد

 باشي روا كه نتوني  باشي بها دنیا یك كه سخته چقد

 باشي اسمون نتوني شب هر بشي باروني كه سخته چقد

 باشي همزبون نتوني ودیوار در بي بموني زندوني كه سخته چقد

 خنده از پر ظاهر ولي باشه غم رنگ چشمات كه سخته چقد

 چنده بگن اسون ولي باشه اسمون عشقت كه سخته چقد

 باشي ناجیش نتوني شه پر پر ساده كالمت سخته چقد

 باشي راهییش نتوني شه اخر راه رفتن كه سخته چقد

  شي داغون سینه تو ولي شي ساكت باشه پر دلت سخته چقد

 باشي ادا غرق ولي باشي خدا نزدیك كه سخته چقد



 باشي جدا خوندن ي صحنه از ولي باشي صدا دنیا یك كه سخته چقد

 

  زمیریم اشک دارم صورت یپهنا به دمید اومدم خودم به

 !!یکن هیگر یبتون تا یباش مرد دیبا فقط که یدار بغض انقدر یگاه کنهینم هیگر مرد که ستیربط یب حرف چه هه

 حال به داره اسمونم انگار  زدم یپوزخند دنیبار به شروع بارون  زدمیم پرسه ابونیخ تو رونیب زدم کنم تحمل نتونستم گهید 
 دارد کردنم هیگر من حال کنهیم هیگر من

 :زدم داد کردم بلند اسمان به را سرم

 

 !!!ایخدا

 ایدن نیا زیچ همه از ریدلگ... رمیدلگ ایخدا

 بگذارم را سرم که شانه هی دلتنگ... دلتنگم ایخدا

 منت یب آغوش هی دلتنگ... دلتنگم ایخدا

 گرفت نفسم ایخدا                 

 !!!ابیدر مرا                     

 

 آرزو

 

 که باشم نیغمگ ای دممیم لیروتحو سال ستین عاشقم که عشقم درکنار که باشم خوشحال دونمینم شدیم دیع گرید قهیدق ده تا
 دهمیم لیتحو را سال مادرم پدرم خانوادم از دور

 دادم ییجا نیس هفت سفره ودر بستم را قران

 کرد سال یدعا  خوندن به شروع نشیدلنش یصدا با اونمرد

 

ل ِّب   ای   ِّر   ای   اْْل ْبص ارِّ  و   اْلُقُلوبِّ  ُمق  ب  ِّل   ای   الن ه ارِّ  و   لِّ یْ الل   ُمد  و  ْولِّ  ُمح  الِّ  و   اْلح  ِّلْ  اْْل ْحو  و  ن ا ح  ال  ِّل   ح  الِّ  أ ْحس نِّ  یإ  اْلح 

 

 :گفت ندهیگو مرد واون شد پخش خونه تو که بود توپ کیشلک یصدا ودراخر کردمیم یهمخوان مرد اون با هم من

 مبارک چهار نودو صدویس هزارو کی سال

 

 زندیم لبخند ها گل و ندیآیم در رنگ به هابرگ کشد،یم دوباره ینفس نیزم شود،یم نو سال

 میاستادهیا کجا …ما …تو …من …دوباره سبز شیرو نیا در و گردندیم بر خسته یهاپرنده

 ست؟یک با شدن دوباره در ما وندیپ ست؟یچ ما نقش ست؟یچ ما سهم

 

 گفتم کیوتبر دمیبوس را خانم نرگس یورو شدم بلند

 :گفتم وخشک سرد یلیوخ عباس به کردم ورو



 عشقم مبارک دتتیع

 دونمینم ام شده سرد نقدیا یک از زدم یوپوزخند

 بزنم زنگ خانوادم به برم من-

 

 ما طرف از بگو کیتبر مادر باشه-خانم نرگس

 

 چشم-

 زدم زنگ مادرم وبه اتاقم  سمت رفتم

 

 مبارک دتتیع جون مامان سالم-

 

 مبارک شماهم دیع من خوشگل سالم-مامان

 

 کجان بچها مامان خبر چه-

 

 گنیم کیتبر نجانیا یهمگ مادر وجودت یسالمت-مامان

 

 شده تنگ براشون دلم-

 

 بوشهر نیاینم مگه.شده ذره هی برات دلمون ماهم-مامان

 

 گهید بود مادر دیفهمیم را زیچ همه نگاهم از مادرم مطمعنا رفتمیم اگر برم خواستمینم

 

 امیم حتما تابستون ننیسنگ درسام زنمیم جهش دارم یمامان نه-

 

 یباش موفق مادر باشه-مامان

 

 خداحافط برسون سالم یمامان شمینم مزاحمت-

 

 باشه خدانگهدارت-مامان

 

 من به زنگ هی یحت نامرده یلیخ بود شده تنگ یفاط یبرا دلم گفتم کیوتبر زدم زنگ هم لویون الین وبه کردم قطع ویگوش
 زنمیم زنگ بهش قهیهردق که خودمم بگو حاال نزده



 هیکور گدوم ستین معلوم شعوریب نداد جواب یول گرفتم شمارشو

 

 ببرم رو خانم ونرگس عباس هیهد اومد ادمی نییپا برم خواستم شدم الشیخ یب

 

  نییپا ورفتم برداشتم هارو هیهد

 

 استیدیع نوبت باشه هم ینوبت خب خب-

 

 طرفش گرفتم رو خانم نرگس هیوهد

 

 بانو گل نییبفرما-

 

 دلم زیعز یمرس-خانم نرگس

 

 بودم گرفته شیبرا یا روزهیف انگشتر هی کرد باز رو اش هیوهد

 

 بانو یپسندیم-

 

 خوشگله یلیخ مادر اره-خانم نرگس

 

 گرفتم طرفش به هم رو عباس هیوهد

 بود گرفته کمربند فیک ست عباس یبرا

 

 یمرس-گفت ناباورانه نداشت انتظارشو انگار عباس

 

 خواهش-

 

 منه یدیع نوبت خب-عباس

 

 سفر ارزوش دونستمیم بود شده جمع چشماش یتو اشک بود کربال سفر طیبل خانم نرگس یدیع داد رو خانم نرگس یدیع اول
 بود کربال

 

 دییبفرما-عباس



 بود*گل خانم* پالکش که گردنبند هی شدینم باورم کردم نگاه بود عباس دست یتو که یزیچ وبه اومدم خودم به

 

 :گفت عباس که بگم یچ دونستمینم

 

 شیبردار یخوا ینم

 

 یمرس خوشگله یلیخ:وگفتم برداشتمش فورا

 

 ببندمش برات یخایم.نداره قابلتو-عباس

 

 اوهوم-

 

  بست برام گردنبندو گرفت قرار من پشت عباس

 یمرس-

 

 گرفت عباس منو سمت وبه دراورد یهزار دوتا قران وسط از هم خانم نرگس

 

 ناقابله دیببخش-خانم نرگس

 

  گهید یدیع هیحرف چه نیا-

 یمرس:گفتم دمشیبوس

 

 یریم دوستانم از یکی با اونجا فرودگاه برتتونیم شرکت راننده شو اماده یدار پرواز امشب خانم نرگس-عباس

 

 مادر باشه-خانم نرگس

 

 میکنیم حرکت شب باش اماده توهم ارزو-عباس

 

 کجا؟-

 

 شمال میریم گید یبچها چنتا یوناز یعل با-عباس

 



 مینر شهیم-

 

 نه-گفت محکم

 

 بشم اماده که اتاقم تو رفتم نگفتم یزیچ میباش داشته دعوا سال اول خواستمینم

 بود گرفته میگر چرا دونمینم کردمیم هیگر من فقط البته میکرد یراه هیگر با را خانم نرگس هفت ساعت

 

 میبر دیبا نییپا ایب: گفت شد وارد عباس که بودم تواتاقم

 

 سمت به میورفت میشد نیماش وسوار میشد خارج خانه از وباهم گرفت را چمدانم عباس رفتم نیپاب سمت وبه برداشتم را چمدانم
 نایناز خونه

 بعد شناختیم رو همه عباس انگار یول شناختمیم رو مانیا واقا یعل یناز فقط من بودن جمع یهمگ میدیرس ساعت مین بعداز
 :گفت عباس دیع کیوتبر سالم

 

 گهید میکن حرکت خب-عباس

 

 ومدهین انیشا نیسیوا نه:گفت دخترا از یکی

 

 ادیب انیشا نبوده قرار:گفت و شد یبرزخ عباس

 شد کردن صحبت ودرحال برد یکنار به رو عباس یعل

 سرم یتو زد برف گوله ستیپ یتو که بود یزیه مردک همون دنیفهم کردم که فکر کمی بود اشنا میبرا انیشا اسم

 

 "عباس"

 

   یکرد کارو نیا چرا یدنیم ویچ همه خودت که تو! یبگ انیشا اون به گفتم یک من یعل-

 

 کمال در اوناهم که بزنم تعارف اوناهم به شدم مجبور بودن اونجا اوناهم گفتمیم نایا خاله به داشتم یوقت کردمیم کاریچ-یعل
 کردن قبول ییپرو

 

 زیچ همه به زد گند انیشا اومدن با یول من یالیو انیب وجوونا برن یعل ییالیو به پدرا مادر بود قرار

 .بود وخواهرش انیشا که اومد ینیماش لحظه همون کردم قبول ناچار به

 

 رو ارزو کاش شدیم خراب زیچ همه  رفتمینم اگر یول ونرم کنم کنسل رو شمال برنامه خواستمیم!! کنم چکار دونستمینم 
 شدینم جور سفر نیوا بوشهر فرستادمیم



 بخوره بدردم زمان هی دیشا کنه دایپ رو ارزو یروستا ادرس اتیب خواستمینم شدیم بدتر اونجور!!نه

 

 "آرزو"

 

  دمیکشیم خجالت من اون ییوبجا شدیم معذب خودم که یجور کردیم نگاه بد یلیخ نداشتم انهیشا نیا به یخوب حس اصال
  کنم اعتراض عباس به خواستم میشد نیماش سوار

 

 ...چرا عباس-

 

 میقاط بدجور نکن صحبت فعال ارزو-عباس

 

 ناراحتم انیشا حضور از که بگم شمال میدیرس یووقت نزنم یحرف فعال دادم حیترج

 

 میدیرسیم دیبا گهید ایتقرب میبود کرده حرکت شب نه ساعت بود صبح سه ساعت هو کردم نگاه ساعتم به

 

 عباس-

 

 نداد جواب

 

 عبااس:گفتم تر بلند

 

 یمن با ها:گفت باشه اومده خودش به انگار

 

 هست نجایا هم گهید یکس ما از ریغ نظرت به-

 

 حاال؟؟ هیچ خب-عباس

 

 ؟ میرسیم یک-

 

 گهید ساعت مین تا-عباس

 

 اها-

 



 دمیپر دومتر زد عباس که یبوق با که گرفتیم خوابم کم کم داشت گهید شدم رهیخ میروبرو کیتار جاده به نگفتم یزیچ گهید
 هوا

 

 دمیترس خبرته چه-

 

 میدیرس-عباس

 

 ؟؟یجد-

 

 ..زیچ پسره کلش پس بزن گهیم طونهیش نگفت یزیچ

 

 بزنم دید جارو همه تونستمینم ادیز یکیتار تو یول بود یخوشگل یالیو یلیخ میشد الیو وارد یهمگ

 

 یتوپ ییالیو عجب عباس:گفت بود نیروژ اسمش کنم فکر که دخترا از یکی

 

 یبود کرده میقا کجات نویا داداش:گفت مانیا

 

 جونم ارزو خوشگلش همسر واسه بوده گذاشته نویا- یناز

 

  انداخت یم نگاه یناز به عضبناک وداشت بود یعصب عباس انداختم ینگاه عباس به بود من مال نجایا یعنی کردم تعجب

 ؟؟؟؟ خبره چه نجایا

 

 گهید تو نیبر نیسادیوا نجایا چرا:گفت یعل اومدن یوعل انیشا لحظه  همون

 

 نیسیوا:گفت عباس که داخل میبر میخواست هم یناز منو  داخل ورفتن کردن موافقت هم هیبق

 

  بودن هم مانیوا یعل عباس یبسو میوبرگشت میسادیوا

 

 ینگ ارزو و الیو درمورد یزیچ یریبگ رو دهنت یجلو یتونستینم تو یناز-عباس

 

 نگم چرا وا-یناز

 

 وفتهین یاتفاق بره شیپ خوب زیچ همه کن برودعا  فقط یناز هلل اال ال-عباس



 

 شده یچ میبفهم ماهم بزنم حرف روشن عباس-

 

  شد زده گند نجاشمیهم تا-عباس

 

 داخل نیبر دوتا شما:گفت ما به خطاب کردیم نگاه یعل به که یدرحال

 

 عباس بزن گندتت اه وفتهیب یاتفاق چه قراره مگر وفتهین یاتفاق دیکن دعا گهیم شده یعصبان نجوریا عباس که شده یچ یعنی
 بودن خسته داشتن حق ها مبل یرو بودن شده ولو یهمگ داخل میرفت یناز با  یزنینم حرفتو یحساب درست چرا

 

 کردنیم نگاه بودن خورده شکست لشکر مثل که نایا به باتعجب  داخل اومدن مانی،ا یوعل  عباس

 

  دیکن جمع خودتو نیپاش-گفت یعل

 

 میبر کجا نیبگ خب-گفت پسرا از یکی

 

  بهتره بمونن نییپا بارداره که زنش داوود نهییپا اتاق تا سه باالست اتاق تا سه-گفت عباس

 

 هیعال اره داداش یمرس-داوود

 

 باشه دونفره تختش که بده اتاقا اون از هم یناز منو به داداش-گفت مانیا

 

 خنده ریز زدن وبچها نییپا انداخت وسرشو شد سرخ یناز

 

 با مانیا اقا وشما اتاق هی نیوروژ رژا خواهرا دوتا اتاق هی دایوپارم انیشا اتاق هی تو یوناز یعل:گفت یجد یلیخ عباس
 .اتاق هی وانیک

 دینکن اشتباه ماهه اتاق بزرگه درب اتاق اون فقط خودتونو با اتاقا انتخاب

 

 شدن خفه جفتش یعل غره چشم با که مانیا یناز جز بودن یراض اتاقا میتقس نیا از همه

 

 نشنوم رو یکس یصدا دیباش خواب گهید ساعت مین تا گفت رفتیم ها پله بسمت که یودرحال برداشت رو المونیوسا عباس

 

 اتاقا از یکی سمت به ورفتن شدن بلند زود همشون



 

 جذبه جونم-گفتم بلند

 

 باال ارزوو-گفت که دمیشن رو عباس یصدا

 

 .بود گفته که بزرگه در همون سمت ورفتم باال رفتم عیسر

 بخوابه نجایا شب خواستیم عباس یعنی بود هاش لباس کردن عوض درحال عباس اتاق تو رفتم

 یاوک میخوابیم تخت یرو هم از بافاصله:وگفت راخواند فکرم انگار

 

 برهینم خوابم که نخوابم بغلت تو اگه من یوا: گفتم زدمو یپوزخند

 

  کنم تجاوز بهت خوامیم انگار فاصله با یگیم یجور هی خوشه دلت-دادم ادامه باال رفت ابروهاش

 

 خنده ریز زدم وخودم

 

 ارزو کن بس-عباس

 

 دمیخواب گرفتم کردم عوض زانو ریز وشلوارک شرتیت هی با رو لباسام منم دیخواب گرفت عباس شدم الل گهید عباس حرف با

 

 رو چشمام که دادمیم جون داشتم گهید انگار ومدینم باال نفسم شدمیم خفه داشتم بود تنگ نقدیا هستم یتنگ ییجا هی دمید خواب
  کردم باز

 

 نیا شبید مگه هه بخورم تکون تونستمینم که یجور بغلش تو گرفته محکم ومنو نازه درخواب خودش عباس اقا بعله دمید
 بزنم صداش شدم مجبور کنم باز دورم دستاشو نتونستم کردم هرکار کنهیم خفم داره که االن فاصله با گفتیم نبود

 

 یکرد خفم شو بلند عباس هو-

 

 نداد وجواب خورد یتکون

 

 اهه گهید شو بلند فاصله با یاقا-گفتم بلند

 

  کرد باز دورم دستاشو خوردو یتکون

 



  میبخواب یزارینم یصبح اول شدهیچ-عباس

 

  بزنم یغیج گوشش در  گهیم طونهیش کله یب پسره-

 

 بود یعل  کردم باز رو در رفتم کردم دورم یزیچ هی عیسر زدن در که بودم ختنیر نقشه درحال

 

 یعل جانم-

 

 هنوز دیخواب شما-یعل

 

 سادهیوا جلوت هیک االن نظرت به-

 

 دیخر میبر دیبا  یکن دارشیب رو عباس شهیم حاال.دیببخش-گفت باخنده

 

 چشم-

 

 زدم صدا رو عباس همونجا از

 

 دیخر میبر دیبا گهیم یعل دارشویب  عباس عباس-

 

 چالغه مگه  برو خودتت بگو کرد غلط یعل-عباس

 

 ادب یب زشته عباس عه-

 

 داره دعوا همه با خوابه یوقت نیا کن ولش-گفت خنده با یعل

 

 .ببخش حال هر به مشخصه بعله-

 

 هیحرف چه نیا بابا نه-یعل

 

  نبست داریب یکس ونیاقا مگه-

 



 ...که بگم عباس به اول گفتم یول دارنیب چرا-یعل

 

 کرد عباس به یا واشاره

 

 یندار اجیاحت یزیچ برم خب-یعل

 

  یمرس نه-

 

  نییپا ایب یخوایم دارنیب خانما.خواهش-یعل

 

 باشه-

 

 انداختم وشالنو بستم باال و زدم شونه موهامو کن وگرم دمیپوش ربع سه کیاست کیتون هیو گرفتم دوش هی رفتم منم رفت یعل
 نییپا رفتم سرم

 

 ومدیم اشپزخونه یتو خانما صحبت یوصدا نبود سالن تو یکس ونیاقا

 

 نیکرد بتیغ بس از نینشد خسته-

 

 میندار یسرگرم گهید یول گرفت درد فکمون واال چرا-نیروژ

 

 رمیبگ فاکتور رو انیشا خواهر دایپارم دختره اون یرفتارا اگه البته گرفتم جوابمو ییخوشرو با که گفتم ریبخ صبح دمیخند

 

 :گفت دایپارم که میکردیم صحبت یشیارا لیوسا از یبعض مارک درمورد میداشت میبود نشسته

 

 زاره؟؟ینم عباس تو، یکنینم شیارا چرا جون ارزو

  

 خنده ریز زد انترش خوده و

 

 :گفت ادینم خوشش دختره نیا از کال دونستمیم که یناز

 

 خانم به یکس خودش از ریغ نداره دوست یرتیغ وعباسم خوشگله ارزو بس از ماشاهلل داره حق نزاره هم عباس اگر واال
 رو کیال بزن نیموافق اگر کنه نگاه خوشگلش



 

 کیال- گفتن دایپارم جز به بچها

 

 

 خوب خودتت اگر  باشه داشته شیارا به یازین من صورت نکنم فکر گلم-گفتم داشتم سراغ درخودم که ینفس به اعتماد با منم
 کنهیم شیارا که یکس که نهیا ونظرم ندارم اشغاال نیا به یازیون وخوشگلم بایز خداروشکر خودم من که یشیم متوجه ینیبب

 کنه یمخف شیارا ریز شویبایز ادینم وقت چیه باشه بایز که یخانم نکهیوا توجهه ودنبال داره محبت کمبود

 

 بود کرده پنهون شیارا قلم هفتاد ریز رو خودش که بود خودش حرفا نیا از منظورم قایدق

 

 رو قشنگه دست بزن-گفت نیروژ

 

 نهیا حسادتت جواب جونم اره بترکه خواستیم گهید دایپارم زدن دست بچهاهم

 

 گفتم کل در دیستین شماها منظورم بخدا دایببخش بچها البته-

 

 باش راحت بابا نه-گفتن زدم رو حرفا نیا دایپارم حرص دراوردن یبرا دونستنیم انگار  دخترا

 

 :کفت کنه یخال شویدل دقه خواستیم انگار دایپارم یول 

 نه یدار لحجه انگار جون ارزو

 

 گلم اره-

 

 ندازهیم دهاتا ادی رو ادم لحجه از ادیم نقدبدمیا من یوا-دایپارم

 

 :گفتم ارامش کمال در یول رو یعوض دختره کنم خفش شم بلند خواستم یم

 

 لحجه که نیباش خونده دیبا حتما منه شتریب صددرصد وتحصالتتم نیبزرگتر من از یسال چند حداقل کنم فکر شما دلم زیعز
 داره تعلق نیزم کره از یخاص نقطه هی به دهیم نشون.دهیم نشون رو انسان بودن لیاص انسانه اصالت دهنده نشون

 

 میبرگشت عقب به هممون عباس یباصدا که شدیم منفجر داشت دایوپارم دنیخندیم داشتن دخترا

 

  خبره چه نجایا-عباس



 

 داره نیاست تو جواب هی یهرچ یبرا خانمت انگار یول میکردیم اختالل خانمت با میداشت جان عباس یچیه-دایپارم

 

 رتشونیبپذ مجبوره ادم یول تلخه هرچند قتیحق گلم-

 

 خنده ریز زدن دخترا اتاقش یتو رفت پاشد جاش از عیسر دایپارم

 

 خبره چه نجایا بگه من به یکی شهیم-عباس

 

 کرد فیتعر براش رو داستان مو به مو یناز

 

 دارم کارت ایب من با ارزو-عباس

 

 رفتم عباس دنبال به شدم وبلند کردم نگاه بچها به

 

 یدیفهم یرینم انیشا دایپارم ور دور کنم حجت اتمام باهات خوامیم االن از ارزو:گفت بست رو دراتاق عباس

 

 کنهیم پاره کهیت رو خودش داره حسادتت از که خواهرشه نیوا متنفرم زیه انیشا اون از خودم من دارم چکار اونا به من-

 

 یرینم انیشا دایپارم طرف شد یچ پس گفتم که نیهم ندارم دایپارم حسادت به یکار من-عباس

 

 یستین یراض اومدنشون از خودتم انگار. اومدن نایا چرا اصال-

 

 یکنیم گوش گفتم که یزیچ تو کرد شهینم شیکار اومدن فعال-عباس

 

 ارمیدرب سر کاراش از هرطوره دیبا بود شده مشکوک یلیخ عباس یرفتارا کرد ترک را اتاق وخودش

 

  شدند وارد پر دست با پسرا که نییپا رفتمیم ها پله از داشتم

 

 میاومد ما-پسرا

 

 نیاومد خوش-گفتن هم دخترا



 

 امیب همراهتون نینکرد داریب منو چرا-عباس

 

 ینگفت بهش مگه ارزو-گفت یعل

 

 رفت ادمی نه-

 

 انیجر بوده یچ-عباس

 

 بره خودش چالغه خودش مگه کرده غلط یعل یگفت که یبر همراهشون کنم دارتیب خواستیم اتاق در اومد یعل یچیه-

 

 هوا رو رفت جمع

 

 !دیخر برهیم کنهیم داریب خواب از رو ادم یکس گفتم ییبجا حرف پس خب-دیخندیم که یدرحال عباس

 

 ینکرد دارمیب چرا گفت خودش االن نیهم عه عه-یعل

 

 گفتم یچ دمینفهم اونموقع-عباس

 

 رمیبگ فاکتور رو انیشا زیه یها ونگاه دایپارم یرفتار البته بودن یخوب جمع میدیخند یهمگ دوباره

 

 .میبود مخلفات دنیچ مشغول هم خانما ما کنن درست جوجه ونیاقا خواستن یم ناهار

 

 میخورد خنده یشوخ تو رو ناهار

 

 بود افتاده جا هی یهرک مبل یرو میشد ولو یهمگ  ناهار از بعد

 

 بودمو من دیخواب گرفت نیروژ ناشونیماش چک یبرا رفتن انیوشا وانیوک میریم شب گفتن ونیاقا که ایدر میبر میخواست
 ،رژا دایوپارم یستاره،ناز زنش مان،داوودی،ا ی،عل عباس

 

  دیپوک حوصلم اهه-

 

 کردن دیتاک حرفمو سر با همه



 

 قتهیحق جرعت موافق یک-

 

 ییچ- گفتن همه

 

 مفهومه قت...یق...ح عت.... جر-گفتم وار یهج

 

 بعله گفتن اوناهم

 

 ننیبش وار رهیدا گفتم بچها وبه اوردم یمعدن اب یبطر خونه اشپز رفتم

 

 امینم من-عباس

 

 نیبش ایب خودیب-یناز

 

  اوردن رو عباس زور به

 کنمیم شروع من خب-

 

 دیپرس یم یعل از مانیا دیبا  مانیوا یعل یرو  افتاد که یبطر چرخوندن به کردم وشروع

 

 قت؟یحق ای جرعت یعل اقا خب-مانیا

 

 داش جرعت-گفت وار یلوت یصدا کردوبا سپر نشویس یعل

 

 کن عر عر اریب در خر یصدا-گفت مانیا

 

 بود شده دپرس که یعل جز به البته میگرفت درد دل که میدیخند نقدیا مینبود بند پامون رو خنده از گهید

 

 کنم عوض شهینم-یعل

 

 نهه- میگفت یهنگ

 



 وابستاد شد بلند یعل

 

 یسادیوا چرا حاال-

 

 میریبگ لمیف داد شویوگوش کنم اجراش قشنگ بزار بره تمیثیح قراره که حاال-یعل

 

 نایا وننید بخدا

 

 عر عر-یعل

 

 خنده ریز زدم باز دمید که یعل تو رفتم اومد بند که ام خنده اطیح تو انداختم وخودمو کردم ضعف خنده از

 

 کنمینم انتخاب جرعت رمیبم گهید گه،ید بسته نیریبگ کوفت-یعل

 

 یوناز رژا یرو افتاد میچرخوند رو یبطر دوباره

 قتیقیح جرعت یجون یناز خب-رژا

 

 قتیحق-یناز

 

 بوده یک بار نیواول نیدیبوس گرویهمد مانیا با باز چند خب-رژا

 

 نگفت یزیچ یعل ترس از یناز

 

 من عر عر نیا با میندار دادن دست از یبرا یزیچ گهید من خواهر بگو-یعل

 

 :گفت یناز که هوا رو رفت جمع دوباره

 

 دیبوس منو هم مانیا نبود شیمنش ارهیب ییچا رفت یعل بود یعل دفتر یتو بار نیاول یول رفته در دستم از شمارش

 

 بود نییپا سرش هم مانیتعجب،ا از رونیب زد چشماش یعل

 

 منه شوهر مانیا االن بعدشم.بگم یگفت خودتت نکن نگام نجوریا-یناز



 

 نگفت یزیچ داد تکون سرشون یعل

 

 از یزیچ یکس به یول بود حامله ستاره اومد که ریبگ جون ستاره یاوخ ستاره، و من به افتاد چرخوند یبطر رژا دوباره
 بود نگفته بچش تیجنس

 

 سرته یچ  یشیم بدجنس یدار  کم کم ارزو-ستاره

 

 قتیحق جرعت-

 

 قتیحق-ستاره

 

 بچه؟ اسم و تیجنس-

 

 زدن هو بچها

 

  نگم شهیم ارزوو-ستاره

 

 نچ-

 

 توروخدا-ستاره

 

 گهید بگو یکنیم مانیزا گهید روز ده ستاره-

 

 یحام اسمشم پسره-وگفت که وبسته باز چشماشو واونم کرد داوود به ینگاه

 

 گفتن کیوتبر  زدن دست بچها

 

 رونیب یدیکش زبونم ریز از رو راز هی که یهست ینفر نیاول ارزو-ستاره

 

 شوما چاکر-

 

 رژا یعل به افتاد چرخوندم رو یبطر دوباره



 

 قتیحق جرعت یعل-رژا

 

 قتیحق-گفت یقبل جرعت ترس از یعل

 

 عشقت؟ اسم-رژا

 

 داره خبر خودش رژا کردمیم فکر منم داره دوست رو رژا یعل بود گفته یناز کرد هنگ یعل

 

 زهیچ-یعل

 

 ینگ یخایم زهیچ-

 

 اوهوم-یعل

 

 یستین که بو گل بگو االی خودیب-

 

 سوالت بگو دوباره رژا-یعل

 

 اقا یعل عشقت اسم-رژا

 

 خانم رژا-یعل

 

 مبارکه یلیلیک-

 

 بود کرده هنگ بدبخت رژا

 

 من؟؟ یچ-رژا

 

 اوهوم-یعل

 

  اتاقش تو رفت پاشد عیسر بود شده وصل بهش شوک کنم فکر رژا



 

 باشه اریب در دلش از بعد یعل دیکش خجالت یطفل یاوخ-

 

 باشه:گفت پرو اونم

 

 ایدر کنار میریم میش اماده ادیم وانیک انیشا االن  میکن تموم رو یباز بهتره-عباس

 

 جون اخ- گفتن دخترا

 

 میبر سال تا سال اگه کنارمونه ایدر ما واال نیکشیم براش خودتو نیدار که داره یچ ایدر واقعا اهه-

 

 مییایدر عاشق نه ما یول ایدر از نیشد زده گهید کنارتونه یگیم خودتت-یناز

 

 دهیم شفات ییاوخ-

 

 نیهمچن-یناز

 

 :گفت شد وارد عباس که میشد اماده میرفت

 سرده یلیخ بپوش گرم لباس

 

 باشه-گفتم نگرانم هنوزم پس زدم یلبخند

 

 کردم دستم دستکشامم دمیپوش هم یبافت وکاله انداختم سرم یرو شالم کردم تنم مانتو یرو هم میپشم وپالتو دمیپوش رو مانتو
  بودم اماده

 

 رو نگاهش ینیسنگ بازم یول بودم انداخته نییپا رو سرم  بود شده من مسخ بود هم انیشا بودن جمع بچها نییپا میرفت
 خواستمینم رو نیا ومن بشه تلخ هیبق کام به سفر  شه دعوا نشونیب دمیترسیم یول بگم عباس به خواستمیم کردمیم احساس

 

 چون یول بود فاصله قهیدق پنچ ادهیپ یپا با کال میکرد حرکت ایدر یسو وبه میشد مانیها نیماش بر سوار یوهمگ اومد عباس
 میرفت نیماش با بود سرد

 

 ونیواقا کردن روشن هارو نیماش از یکی چراخ بود کیتار چون  شدم ادهیپ منم شدن ادهیپ وبچها میدیرس دمید اومد خودم به
 بودن اورده خونه از بودن یخشک ییها زمیه زدن اتش مشغول

 



  بودند گرفته شام وانیوک انیشا انداختن راه وهیم ییچا  انداز ریز بساط دخترا

 

 بخوره یزیچ تونهیم چطور ادم هوا نیا تو سرده یوا-

 

  شیات کنار برو-عباس

 

 بودن نشسته انداز ریز یرو بچها شد گرم کمی سادمیوا شیات کنار رفتم

 

  بخورم یزیچ نتوستم سرما از بشه گرمم تا خوردمیم نسکافه مدام من بود سرد یلیخ هوا گذشتیم اومدنمو از یساعت کی

 

 امدییم داشت تارشیگ با که دمید رو یعل

 

 بده رو تارتیگ یعل یوا-

 

  اینکن خرابش-یعل

 

  زنم تاریگ خودم من عامو برو-

 

 داره یحوب یصدا یلیخ گهیم راست-یناز

 

 یدیشن منو یصدا کجا تو-

 

 یفرستاد برام بارری-یناز

 

 یناز یبرا وفرستادم کردم ضبط صدامو زدمیم تاریگ داشتم روز هی اومد ادمی کردم فکر کم هی

 

 اومد ادمی اره-

 

 وبخون بزن برامون خب-رژا

 

 لیم کمال با-

 



  ایدر به زدم رو دلم منم نییپا بود انداخته رو سرش یول رمیبگ اجازه ازش اول خواستمیم کردم نگاه عباس وبه

 

 تمیر زدن به کردم شروع کم کم و  دمیکشیم تاریگ یها میس یرو واروم اوردم در دستکشامو و

 

"""" 

 من از یدیبر دل و زدم دلتو

 

 من از یدیکش دست یدید اشکامو

 

 کن قانع منو حرف نیآخر نیا

 

 من از یدید یچ تو عالقه از ریغ

 

 باش آروم دارم حرف من یبر شهینم

 

 اشیدن یبود که اون شیپ یمسئول

 یباش بارون ریز خوادینم که اون

 چشماش یهوا تو گرفته بارون

 بمون اما یکن ترکم یدار حق

 یبر ساعت نیا یتو دینبا تو

 نیهم بودم عاشقت یادیز من

 یبر راحت تو نکهیا لیدل شد

 من شیپ یبمون تا سپردم دل

 یزد دل دل من ریغ یچ هر واسه

 من عشق انگار بودم من مشکلت

 یزد مشکل نیا قلب تو تنه کی

 من از یدیبر دل و زدم دلتو

 

 من از یدیکش دست یدید اشکامو

 

 کن قانع منو حرفه نیآخر نیا

 



 من از یدید یچ تو عالقه از ریغ

 

 باش آروم دارم حرف من یبر شهینم

 

 اشیدن یبود که اون شیپ یمسئول

 یباش بارون ریز خوادینم که اون

 چشماش یهوا تو گرفته بارون

 

 

""" 

 

 

 بود نییپا سرش هنوز عباس کننیم نگاهم دارن بچها دمید کردم بلند سرمو شد تموم اهنگ

 

 کن پاک اشکاتو ریبگ رو نیا ایب-گفت و گرفت جلوم یدستمال یعل

 

  سهیخ دمید دمیکش چشمام به دستمو کرد نگاه وبهم کرد بلند سرشو عباس یعل حرف شدن تموم با

 کردم پاک رو اشکام نشدم متوجه خودم که کردم هیگر یک من

 

 صدام از کردن فیوتعر زدن دست به کردن شروع همشون اومدن در شوک از انگار بچها

 

  شدیم یبارون داشت هوا میبرگرد که میکرد جمع رو زیچ همه کم کم گهید

 گوشم یتو زد یمحکم یلیس وناگهان طرفم اومد عباس شد نیماش سوار بچها

 

 ؟یدیفهم یخونیم من از ریغ یمرد یجلو باشه بارت نیاخر نیاول-عباس

 

 بدم تکون رو سرم تونستم فقط

 

  وفتیب راه حاال خوبه-عباس

 

 تخت یرو ونشستم کردم عوض رو ولباسام  اتاقم یتو رفتم یحرف چیه بدون الیو میدیرس

 دیخواب وگرفت کرد عوض لباساشو من توجه وبدون شد اتاق وارد عباس



 

 ؟؟ هیچ یبرا رفتاراش نیا گهید ستمین مهم براش یوقت برد ینم خوابم تخت یرو بودم نشسته

 .نداره خبر ما رابطه از که یکس اخه ابروشه فکر به حتما هه

 

 کنم جان نوش یلیس هی دیبا که نکردم یبد کار که من هرچند

 

 دمیم رو خودم جواب خودمم کنمیم سوال خودم که اومده سرم به یچ هه

 

 بارون ریز تراس یتو ورفتم کردم باز رو درش واروم اتاق تراس سمت رفتم شدم بلند بود بارون نم نم کردم نگاه رونیب به

 

 ؟؟ گرفته دلش من مثه هم اسمون یعنی کردم نگاه اسمون وبه کردم بلند رو سرم

 یکنیم هیگر من زار حال به یدار ای؟؟ یشد دلتنگ توهم یعنی ؟؟یبار یم یدار چرا گهید تو اسمون

 

 یول کردیم تیاذ رو چشمام بارون یها قطره کردم بلند اسمون به رو سرمو دوباره ختیریم صورتم یرو دونه دونه اشکام
 امشب بکنم وا سنگامو خدا با دیبا

 

 چرااا ایخدا-

 یمهربون تو گنینم مگه ایخدا... نزارم کج پامو کردم یسع شهیهم که من یکنیم مجازاتم یدار نکرده گناه کدوم جرم به ایخدا

 ییخدا من واسه چرا رسهینم من ب تیبخشندگ چرا پس شهیم کهیت کهیت داره دلم ینیبینم مگه ایخدا یا بخشنده گنینم مگه

 من چرا..من چرا من یبزرگ نیا به یایدن نیا تو چرا... خاستمیم اروم یزندگ هی فقط من ندارم ازت یادیز توقع که من یکنینم

 منو اصال ایخدا..بخورم یلیس قهیدق به دم دیبا چرا... ندارم دوست بگه توچشمام بزنه زل دیبا چرا... بشم طرد عشقم از دیبا
 ..یکرد فراموش منو توهم نه ای ینیبیم

 از یکس تا بزنم لبخند دیبا چقد  روم یروم ای زنگ یزنگ ای کنم صبر چقد  ستمین وبتیا من خدا داره یحد صبرم ادمم منم بابا
  کشمینم تونمینم گهید نبره ییبو غمم از دردم

 

 بزنم رو حرفم هیبق نداد اجازه هقم هق گهید

 دادم سر هیگر  فرستادم لعنت اهمیس بخت به شب هر مثل شهیهم مثل و بارون زیر نشستم

 

 ""عباس""

 

 دمیشن حرفاشو وتمام  ستادمیا باشم داشته دید ارزو به که یجور تراس در پشت

 

 خودش که دمینفهم چرا.  کشهیم زجر داره که دمینفهم چرا شدم رنجشش همه نیا باعث من کردم کاریچ عشقم با من ایخدا-
  فهیکث یباز نیا یقربان نیتر گناه یب ارزو داره توان چقد ساله ۱۶ دختر به مگه جنگهیم اشیوناراحت غم با داره تنها کهی

 



 دمیکش موهام به یدست

 

 مثل باز زدم بیاس بهش خودم که یبخشه؟روحیم نه؟منو ای کنهیم باور رو حرفم ارزو موضوع نیا شدن تموم از بعد دونمینم
 شه؟یم اول

 خدا یوا بدم رو شکستت قلب جواب یچطور

 

###### 

 "ارزو"

 

 به نسبت هوا که امروز بود وقرار میبر ییجا مینتونست بود یبارون هوا روز دو تا یول شمال میبود اومده که بود یروز سه
 .ایدر میبر بهتره روزید

 اومده شیپ یمشکل ما نیب بودن دهیفهم همه که یجور بود شده سرد یلیخ باهم وعباس من رفتار 

 

 انه؟؟یوشا دایپارم یخوشحال کرده مشغول خودش به منو فکر که یزیچ تنها یول

 

 بودم کردخ مشغول کتابام با رو خودم نداشت دهیفا یول خوندم بودم بلد سوره یهرچ بود افتاده جونم به یبد دلشوره صبح از
 اومد در صدا به اتاق در که

 

 دییبفرما-

 

 تو اومد نیوروژ شد باز اتاق در

 

 جان نیرژو جانم-

 

 ایدر میبر دور بنداز پارها کاغذ نیا شو بلند یخانم-نیروژ

 

 حاضرم گهید قهیدق ده تا زمیعز باشه-گفتم خنده با

 

 میمنتظر یاوک-نیروژ

 

  میرفت ادهیپ دفعه نیا یول میکرد حرکت یوهمگ نییپا رفتم اماده بعد نیم ده

 :گفت  مانیا  میدیرس یوقت

 میکن یباز بالیوال نیایب بچها



 

 -گفت داوود که شدیم کم یکی دیبا میبود نفر ۱۱، ستاره جز بودن همه م،یکرد موافقت یهمگ

 شهیم درست شما میت هم خوبه ستاره یبرا هم نجوریا میبزن قدم میریم ستاره منو

 

 :شد نگونهیا ها میوت کردن قبول هم بچها

 نیروژ دایپارم مانیا عباس من

 انیشا یناز وانیک یعل رزا

 

 اب یتو افتاد توپ که زد یبلند سیسرو یعل بود دوم میگ واالن میبرد ما اول میگ کردن،، یباز میکرد وشروع

 

 اهه-بچها

 

 ارمیم من-

 :گفت عباس که بودم اب تو کمر تا شدیم دورتر توپ رفتمیم توپ سمت به هرچه اما توپ سمت به دمیودو

 !رو توپ اون کن ول یگردینم بر چرا ارزو

 

 باشه-

 اب ریز داشتم نجوریهم  کشوند خودش سمت به ومنو گرفت رو پام ریز از یکی انگار گشتمیبرم داشتم ارام ارام که نجوریوهم

 کم کم گهید دمیشنیم رو دخترا غیج یصدا دمیبلعیم را ایدر شور اب دمیکشیم که یهرنفس وبا اب یرو ومدمیوم رفتم یم
 ......که شدیم بسته داشت چشمام

 

 .روسرفه افتادم کرد باز رو چشمام که نیهم کردم باز رو چشمام خوردیم صورتم به که یپ ایوپ محکم یها یلیس با

 .سوختیم بدجور نمیس وردمیم باال شور واب کردمیم سرفه

 

 خوبه؟ حالت. یخوب ارزو-عباس

 

 دادم تکون اره نشونه به سرمو

 

 مانهیا ریتقص ؟همش یخوب تو برم قربونت یاله-گفت هیگر با یناز

 

 من؟ چرا-مانیا

 

 شدینم نطوریا میکن یباز بالیوال نگفته تو اگه-یناز



 

 زدا بلند رو سیسرو تو داداش-مانیا

 

 کجاست؟ وانیک نیا پس.گهید دیکن بس-عباس

 

 اومد اوناهاش-یعل

 

 ؟یبر راه یتونیم-عباس

 

 اره-گفتم ومدیدرم چاه ته از انگار که ییصدا با

 

 وانیک نیماش طرف به میرفت شدم وبلند انداخت دوشم یرو خودشو کاپشن عباس

 

 امیم منم-یناز

 

 کن  تویباز توبرو-

 

 سرشون تو بخوره یباز-یناز

 

 کرد حرکت وبعدشم کرد روشن رو نیوماش شد سوار عباس

 

 بود کرده کرده پر رو نیماش یفضا دندونام چک چک یوصدا دمیلرزیم بدجور جونم به بود افتاده یبد لرز

 

 خونه برو عباس-

 

 مارستانیب ببرمت دیبا-عباس

 

 شم راحت لباسا نیا شر از تا خونه برو خوبه حالم-

 

 داخل میورفت کرد باز رو در عیوسر شد ادهیوپ داشت نگه در یجلو عباس موقع همون

 

 اومدم دوش ریز از ادیب جا حالم کمی تا گرفتم گرم اب دوش هیو حموم سمت به رفتم اتاقم یتو رفتم وعباس یناز کمک با
 شدم خارج حموم واز دمیپوش رو بود اورده برام عباس که ییها ولباس رونیب



 

 داخل اومد وعباس شد درباز  دمیکش دراز تخت یورو کردم سشوار رو موهام نبود اتاق یتو یکس

 

 ؟یخوب-عباس

 

 خوبم اره-

 

 وچکار ومدمیم سرت ییبال اگه  من عشق بگه اغوشش تو رهیبگ منو ادیب دارم انتظار حتما هه نگفت یزیچ داد تکون سرشو

 اونموقع دیشا رمیبم حداقل ستین مهم یکس یبرا که بودنم زنده دیبلعیم منو ایودر بده نجاتم که نبود یکس کاش هه کردمیم
 .شدمیم مهم یکس یبرا

 

 .هیناز دمید اومدم خودم به اتاق در یباصدا

 

 بخواب ریوبگ بخور رو بخش ارام نیا برم قربونت ایب-یناز

 

 زمیعز یمرس-

 

 یکن استراحت زارمیم تنهات-وگفت زد یلبخند یناز

 

 یمرس-

 

 دمیکش دراز بهش توجه بدون زدمو یپوزخند چشماش یرو بود گذاشته ودستاشو بود نشسته یا گهواره یصندل یرو عباس
 برد خوابم سوته سه چون بود کرده رو خودش اثر بخش ارام انگار

 

 عباس####    

 

 .چشمام یرو بودم گذاشته رو ودستام بودم نشسته یگهوار یصندل یرو

 

 . شدیم بد حالم چشمام یجلو ومدیم ارزو زدن وپا دست صحنه که هربار

 

 کردمیم کاریچ من ومدیم سرش ییبال اگه

 کنارم گهید بشه باعث که ادیب ارزو سر ییبال اگر بود من یزندگ تمام ارزو بود خواب غرق که کردم نگاه ارزو صورت به
 کشمیم خودمو شک یب باشمش نداشته

 



 هیناز دمید کردم باز درو رفتم شد زده در

 

 یناز جانم-

 

 برن دارن اصرار بچها یول ستیمساعددن ارزو حال دونمیم ن؟البتهیاینم شما دیخر میبر میخوایم ما جان عباس-یناز

 

 ما پاسوز دینبا که اونا شدم مونیپش بعدش یول دیخر برن خوانیم یول بده ارزو حال نکهیباا ازشون شدم دلخور کمی اولش
  بشن

 

 منه با حواست عباس-یناز

 

  بگذره خوش نیبر شما.اره جانم-

 

 نیاینم شما پس-یناز

 

 . یبنیم که رو ارزو حال گهید نه-

 

 نیندار اجیاحت یزیچ-یناز

 

 بگذره خوش زمیعز نه-

 

 حداقل نهیبیم خواب داره کنم فکر زدم لبخند ناخوداگاه منم زنهیم لبخند داره کردم حس ارزو طرف رفتم بستم درو رفت یناز
 ستین زده وغم وناراحت خوشحاله خواب تو که خوبه نیا

 

  بود مطلق سکوت یتو خونه نییپا رفتم بودن رفته انگار اومد بچها نیماش یصدا

 

  بزنم قدم ساحل برم خوابه ارزو تا دادم حیترج بودم متنفر ییتنها از کنم چکار دونستمینم

 

 ارزو###

 

 نییپا ورفتم شدم بلند کردیم درد جور بد سرم نشستم سرجام زور به نبود اتاق یتو یکس کردم باز رو چشمام یدیشد سردرد با
 .اتاقم یتو ورفتم وخورد برداشتم مسکن هی رفتم عیسر دمیترس آن هی نبود خونه یتو کس چیه

 



  عباس به زدم وزنگ برداشتم رو میگوش

 

 دییبفرما یریگ شماره بعد لطفا باشدینم ریپذ امکان موردنظر مشترک با تماس-

 

 اهه-

 

 .نداد جواب یول خورد بوق ندفعهیا گرفتم رو شمارش دوباره

 یناز به زدم زنگ شدم الشیخ یب

 

 یخوب خوشگله خانم سالم-یناز

 

 یخوب تو بهترم فدات زمیعز سالم-

 

 زمیعز یمرس-یناز

 

 نییکجا یناز-

 

 ستین خوب حالت گفت یول بزنه صدات گفتم هم عباس به دیخر میبر کردن اصرار بچها شرمندتم-یناز

 

 شماست با هم عباس.بگذره خوش سرت یفدا-

 

 شده یزیچ.تنهاست ارزو گفت خونه موند عباس گلم نه-یناز

 

 خودتون مواظب شمینم مزاحمت زمیعز باشه.دهینم جواب ای ستین دسترس یتو ای زنمیم زنگ هم یهرچ ستین خونه عباس-
 یباش

 

 ییجا یدیخر رفته حتما نشو نگران-یناز

 

 خدانگهدار. باشه-

 

 گلم خداحافظ-یناز

 

 .تخت یرو ونشستم کردم قطع رو تلفن



 

 

 یناز####

 

 بود؟ ارزو-مانیا

 

 اوهوم-

 

 بود چطور حالش-مانیا

 

 بود خوب شما مرحمت به-گفتم کردم نگاش غضبناک

 

 مینخور حاال-مانیا

 

 داشت؟ چکار-یعل

 

 نه گفتم باشماست دهینم جواب زنمیم زنگ هم یهرچ ستین خونه عباس گفت چیه-

 

 ستین خونه عباس یچ -کفت شد هول یعل

 

 شد چت-

 

 اتاقت در بگو ارزو بزن زنگ یناز الیو میبرگرد بزن دور عیسر مانیا-گفت وردیم در بشیج یتو از رو شیگوش که یدرحال
 کن قفل رو

 

 شده؟؟ یچ-

 

 ومدین موند خونه انیشا-یعل

 

 که اومد انیشا یگیم یچ-

 

 .امیم بعد بگردم دنبالش خوامیم شده گم پولم فیک گفت خونه تو رفت یاخر دم-یعل

 یدینم جواب چرا اهه-گفت اخر ودر



 

 خورست خور لولو انیشا مگه شده توچت حاال-مانیا

 

 یزد زنگ یناز-زد داد یعل

 

 گرفتم رو ارزو وشماره برداشتم مویگوش عیسر

 

 نینشناخت رو صفت یب انیشا اون هنوز شما:گفت اروم بعد

 

 ارزو####

 

 هیناز دمید کردم نگاه خورد زنگ تلفتم که بخونم کمی بردارم رو کتابم برم شدم بلند بود تحمل قابل یول سوختیم نمیس هنوز

 

 یناز جانم-دادم جواب رو تلفن

 

 داد جواب یعل ایب: گفتیم که دمیشن رو یناز یصدا

 دیچیپ یگوش یتو یعل یصدا بعد

 

 کن قفل رو اتاقت در زود ارزو-یعل

 

 چرا-

 

 گفتم که نیهم-یعل

 

 کنم قفل رو در بخوام که ستین خونه یکس اخه-

 

 کن قفل رو اتاقت در زود است خون انیشا ارزو-یعل

 

 شد انینما انیشا وچهره شد باز اتاق در کنم قفل رو در خواستم که نیهم در سمت بردم هجوم زود افتاد جونم به یبد ترس

 

 ارزو شد یچ گفتیم که دمیشن یم خط انور رو یعل یصدا زدم غیج

 



 ایب عیسر من جون یعل-بگم تونستم فقط

 

 شده یچ بگو-یعل

 

 ایب فقط-

 

 کردم نگاه انیشا وبه نییپا اوردم رو یگوش

 

 دارن خبر اقاتون. جنبهیم سرگوشتون دوتا شما دونستمیم من بود جونت یعل-گفت کرد یچندش خنده

 

 رونیب من اتاق از گمشو اشغال ببند رو نجست  دهنت-گفتم گرفتم جبهه عیسر

 

 ریگ تخت به پام که رفتمیم عقب به هم ومن ومدیم جلو به اروم اروم کردیم باز یکی یکی رو لباسش دکمه که یدرحال انیشا
 :گفتم هیگر وبا زدم غیج شدیم کینزد نجوریهم انیشا تخت یرو وافتادم کرد

 این جلو توروخدا ارین جلو

 

  ایب راه من با کنهیم یدور ازت عباس که حاال ها بودم فرصت نیا دنبال چقد یدونیم-وگفت زد یا قهقه انیشا

 

  فیکث وونیح ببند رو دهنت-

 

 کنه حمله وبهم بشه یعصبان شد باعث کارم نیوا صورت یتو انداختم تف هیو

 

  عباس###

 

 که ییراه از عیسر گذاشتم تنها رو ارزو چرا فرستادم لعنت رو وخودم افتاد جونم به یبد دلشوره ایدر کنار دمیرس که نیهم
 .کردم روشنش دراوردم بمیج از رو میگوش برگشتم بودم اومده

 

 داد با که گرفتم رو یعل شماره دادینم وجواب گرفتم رو ارزو شماره زود دارم یوناز یوعل ارزو از کال سیم یادیز تعداد دمید
 -گفت

  خونه برو زود عباس

 

 شده یچ-

 



 انیشا....خونه......ارزو-یعل

 

 . دنیدو به کردم شروع دادیم بد یگواه دلم انیشا ارزو گفت یعل مبشد وصل قطع یعل یصدا نبود انتن چون

 

 ارزو###

 

 پاره تنم یتو اشاره هی با بود تنم که رو یلباس  شدیم تر صیحر کارام نیا با انگار یول زدمیم چنگ صورتش به زدمیم غیج
 بود دهیبر امونمو هیگر گهید کرد

 

 شو دور از کنمیم خواهش از کنمیم التماست-گفتم هیباگر

 

 بود گهید ییایدن یتو اون انگار یول

 

 عباااس کن کمکم خدا-زدم داد

 

 به ترو کن کمکم ایخدا ومدینم باال نفسم گهید دیشنینم رو صدام یکس انگار یول زدمیم صدا رو عباس خواستمیم کمک خدا از
 بشم ابرو یوب عفت یب فیکث وونیح نیا دست به نزار کن کمکم زهرا فاطمه

 

 کنمیم التماست ریبگ فاصله ازم شو دور ازم توروخدا-

 

 برم کجا اوردم دستت به تازه-انیشا

 

 صدا خدارو دل در کردمیم خسته رو خودم شتریب  انگار نه انگار یول زدم غیج خوده مشروب دمیفهم دهانش گند یبو از 
 شد پخش اتاق یفضا یتو میناج همسرم عشقم یوصدا شد باز اتاق در ناگهان که بستم رو چشمام زدمیم

 

 ؟یکنیم کاریچ وونیح صفت سگ یعوض-عباس

 

 یغلط چه یداشت ناموس یب یعوض-زدیم وداد زدنش کتک به کرد وشروع انداخت تخت نییپا وبه زد کنار  رو انیوشا
 ... من زن به یداشت ها یکردیم

 

 -زد داد که دینکش یطول یول کرد سکوت که بود سخت براش حرف هیبق گفتن انگار

 

 کنه نگاه چپ من ناموس به بخواد که یکس دهیینزا مادر از هنوز زارمینم زندتت انیشا کشمتیم

 



 به دارن زده رونیب حدقه از یچشمها با یوعل مانیا یناز دمید کرد جلب خودش به منو توجه یناز غیج یصدا لحظه همون
 دمیچیپ خودم دور رو تخت یرو مالفه عیسر بود شده درست یبد تیوضع و بود شده پاره لباسم چون کننیم نگاه عباس

 

  هیگر ریز وزدم رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم کردم بغل ومنو اومد یناز

 

  نکن هیگر یخواهر برم قربونت یاله-یناز

 

 دیرسینم اس...عب اگر بود تناک..وحش یلیخ یل...یخ یناز...نا-گفتم هق هق با

 

 نکن تیاذ خودتو وفتادهین یاتفاق دهیرس عباس که حاال بگردم دورت-یناز

 

 اشکام کردن پاک به کرد وشروع کرد جدا خودش از ومنو

 

  شترهیب دردسرش اونموقع ادیب سرش ییبال دمیترس بود هوشیب هم انیشا زنهیم رو انیشا داره نطوریهم عباس دمید

 

  شیکش کن ولش عباس-

 

 کشت رو نجس سگ نیا دیبا-زد داد عباس

 

 -گفتم یعل به کردم رومو نداره دهیفا دمید

 ستین بعدش فکر به گرفته چشمارو یجلو خون االن نیا کن جدا رو عباس توروخدا یعل

 

 فیکث وونیح بزنتش خورهیم تا بزار-یعل

 

  ؟یچ مرد اگه بزنه رویچ یچ-یناز

 

 شد باز دراتاق بودناگهان خون غرق انیشا صورت کرد جدا انیشا از رو اون و عباس سمت به رفت اومد خودش به یعل

 شروع دید رو انیشا تیوضع یوقت دایپارم کردنیم نگاه افتاده اتفاق تهیوضع به تعجب وبا اتاق یتو ختنیر بچها یوهمگ
 دادن وفحش زدن غیج به کردن

 

 نکشتمش کن شکر برو ببند رو نجست دهن:گفت دراتاق سمت بردیم دارویپارم یودرحال گرفت دارویپارم مانتو قهی عباس

 

 دیبر دیکن نگاه شینما نیومدین:گفت کردیم رونیب اتاق از بچهارو هیبق که یحال در و شد بلند یناز رونیب انداخت دارویوپارم
 رونیب



 

 کردن خارج اتاق از بود داغون وصورتش بود شده هوشیب که رو انیشا مانیوا یعل

 

 اریب بخش ارام برات برم تا بخواب تو بگردم دورت-گفت طرفم اومد یناز

 

 یرو وکنارم طرفم اومد رونیب رفت یناز نکهیا محض به زدیم قدم داشت اتاق تو عباس رفت یوناز دادم تکون سرمو فقط
 نشست تخت

 

  ارزو-عباس

 

 نهاشیس به زدمیم فمیظر یها مشت وبا هیگر ریز زدم انداختم ینگاه بهش

 

  رونیب یرفت ستین خوب حالم یدونستیم یوقت چرا یگذاشت تنها منو چرا یبد یلیخ عباس-

 

 گرفت اوج ام هیوگر

 

 عباس####

 

 شدم باعث خودم حاال وفتهیب ارزو چشم از یاشک نزارم بودم خورده قسم من شدیم شیر دلم میدیروم ارزو یها هیگر یوقت
 واه اشک بشه شیزندگ

 

 من تر نامرد دونمیم ایخدا گرفتم شیات کردیم رو صفت سگ اون التماس زدیم زار داشت که دمشید تیوضع اون تو یوقت
 کنم تشیوحما باشم عشقم مواظب تونمینم هم زره هی یحت که میمرد چه من ستین نیزم یرو

 برگشته چطور بود رفته بچها با که انیشا اون یول وفتادینم اتفاق نیا زاشتمینم تنهاش اگه مقصرم من بگم یچ دونستمینم 
 ؟یریبگ خواهرتو انتقام یخواستیم انیشا بهت لعنت

 

 کردمیم هیگر داشت که انداختم ارزو به یینگاه

 نشده یزیچ نیبب نکن هیگر خدا تورو ارزو-

 

 :شد منفجر یباروت مثل کدفعهی کرد نگاهم یوبرزخ کرد بلند رو سرش ارزو

 

 نیا مقصر شناسمتینم اصال کنمیم فکر وقتا یبعض واقعا عباس شدیم یزیچ دیبا حتما نیازا بدتر گهینشده؟؟؟د یزیچ-ارزو
 بخشمتینم ینامرد تو.  ییتو ادیم سرم داره که ییبال همه

 



 . اوردم انیشا سر ییبال چه که یدید ارزو کن بس-زدم داد

 

 که خوامیم رو عشقت  خوامیم رو تییحما من نخواستم بازوتو زور من یکشیم رخم به بازوتو زور-گفت زدو یا قهقه ارزو
 .یکرد غیدر ازم

 یرفت بازم یول اس خونه تو یدونستیم نکهیا نیا با یگذاشت تنهام خونه تو بازم یشناسیروم انیشا خوب خودت که نیا نیا با
 رونیب

 

 رونیب برم که بودم نخوره خر مغز وگرنه اس خونه انیشا دونستمینم من-

 

 به خواستنیم انگار نه انگار اصال یزنیم حرف یجور هی نه یاومد کنار باهاش راحت یلیخ کنم فکر-گفت زدو یپوزخند ارزو
 ....زنت

 

 . ینزد یزد رو حرف نیا گهید باری اگه واحد احدو یخدا به ارزو:شد خفه ارزو زدم که یداد با

 

  ترم نامرد مرده یهرچ از من نامردم اره نامردم من یبگ یخوایم:دادم ادامه دوباره کردم سکوت کمی

 

  شدند اتاق وارد یوناز یعل لحظه همون

 

 برداشته رو خونه کل صداتون چتونه-یعل

 

 ستین یزیچ-گفتم یعل به خطاب کردیم نگاه بهم داشت یاشک یچشمها با که انداختم یینگاه ارزو به

 

 کرد رونیب ومارو تخت یرو خوابوند رو وارزو داد ارامبخش وبهش ارزو طرف به رفت یناز

  یکن چکارش یخوایم:گفت یعل که میشد خارج اتاق از یعل همراه

 

 قفله مغزم دونم ینم-وگفتم کردم فرو موهام یتو یدست

 

 انگار شدنینم قدم شیپ هم بچها کدوم چیه دادیم شستشو رو انیشا یزخما داشت دایوپارم بودن نشسته بچها نییپا میرفت
 هیفیکث گرک چه که بودن شناخته رو انیشا

 

  کننیم چکار من توخونه نجایا نایا-زدم داد

 رونیب نیگمش

 

 یکرد کاریچ داداشم با نیبب-گفت طرفم اومد غیج با دایپارم



 

 رو ناموس یب کشتمشیم دیبا حقشه-عقب بره قدم هی دایپارم شد باعث که دادزدم

 

 خبره چه نجایا بگه ماهم به یکی:گفت وانیک

 

 ینیبینم یکور مگه-دمیغر

 

 امینم گفت انیشا رونیب میرفت ماکه-یعل

 

 خب-وانیک

 

 .....خواستهیم اتاق یتو ورفته بوده خواب ارزوهم رونیب رفته هم عباس قضا از خونه برگشته-یعل

 

  کن بس یعل-

 

 ...؟ یکن چکار یخواستیم تو گنیم راست نایا انیشا اره-وانیک

 

 عاشق ازنقش شما یجلو نکهیهم دیخوریم قسم سرش شما که اقا نیهم نیدونینم یچیه شما- دیونال حرفش وسط دیپر انیشا
 باخبره موضوع نیا از خوب وارزوهم گهید یکی وعاشق نداره زنش به یا عالقه چیوه ارهیدرم رو شهیپ

 

  کن پس انیشا-دمیغر کردندیم نگاه انیشا به تعجب با داشتن یوعل من رازیغ به همه

 

 ازت رو خواهرم انتقام خواستمیم منم.بدونن رو قتیحق ناهمیا خوامیم شده نجوریا که حاال کنم بس رو یچ-داد ادامه انیشا
 میکن یحال گفتم تنها منم تنها ارزو دمید یکرد جور تیموقع برام خوب توهم رمیبگ

 

 جدا منو تونستنینم کردنیم یهرکار بچها زدنش به کردم شروع روش دمیپر یزخم ببر مثل گرفت چشممو جلو خون گهید
  کنن

 

  انیشا کشمتیم فطرت پس سگ یعوض-زدمیم کتکش زدمیم داد

 

 سرمن یتو خاک بگم تونمیم فقط دیچک چشمم از یاشک قطره حال اون تو زدنیم غیج دخترا بود رفته حال از دستم ریز انیشا

 

 کردم ورومو رونیب وانداختمش یدرخروج سمت بردمش کشون وکشون کردم بلندش مو با شد خستم خودم که زدمش نقدیا
 :گفتم دایپارم سمت



 

 نمینب نحستونو ختیر گهید یهر

 

 کنمیم تیشکا ازت:گفتیم کردیم هیگر دایپارم

 

 ..... یهر فقط بدم انجام یداشت دوست که یهرغلط-

 

 نیم چند بعداز رفت دنبالش هم وانیک رونیب رفت برداره الشویوسا نکهیا وبدون برداشت رو انیشا نیماش چییسو دایپارم
 بودا میوخ حالش-وگفت برگشت

 

  درک به-یعل

 

 که بگو بود دروغ زد ارزو تو درمورد انیشا که ییحرفا نیا که بگو من جون عباس:گفت ناباور وباحالت طرفم اومد یناز
 ییارزو عاشق

 

 کردم وسکوت نییپا انداختم رو سرم بدم نداشتم یجواب

 

  شده یچ یگینم من به چرا یمن داداش تو ها یدینم جواب چرا-یناز

 

 یا گهید یکی عاشق یدار یخانم یخوشگل اون به زن یکشینم خجالت:وگفت زد غیج یناز کردم سکوت بازم

 

 لطفا نکن ترم داغون تو داغونم خودم یناز-وگفتم شدم بلند

 

 یها یتلخ بودکاش تلخ تلخ زدم بهش یمحکم وپک کردم وروشنش دمیکش رونیب یگاریس بودم داغون رونیب زدم خونه واز
 بود گاریس دنیکش مثل میزندگ

 شدند یم تمام عتریسر و گرفتم یم کام تر نیسنگ

 .گارهامیس دنیکش و دردهام دنیکش اند شده یتکرار یول

 

 رو میگر یجلو غرورم خاطر به که نبود یکس خودم ییوخدا بودم خودم االن خواستیم هیگر دلم زدمیم قدم بودم گرفته بارون

 که شومم سرنوشت یبرا زدم وزار زدم زانو شدینم خاموش بارونها نیا با دلم شیات یول بود گرفته شدتت بارون رمیبگ
 ...ودرد بود ییتنها شهیهم

 

 ارزو###

 



 سرم یرو رو شالم دمیپوش مناسب لباس هی شدم بلند دیلرزیم بدنم تمام بود بد حالم هنوزم دمیپر خواب از ادیز یسروصدا از
 .تو اومد قرمز یچشمها با یوناز شد درباز رمیبگ رو در رهیدستگ خواستم که نیهم  انداختم

 کنه تحمل رو غم همه نیا تونسته کتیکوچ دل چطور برم قربونت یاله:وکفت بغلم یتو انداخت وخودشو انداختم بهم ینگاه هی

 

 خبره چه نییپا شده یچ یناز:وگفتم کردم جدا خودم از رو یناز

 

 زد کتکش مرگ حد به عباس ودوباره گفت رو زیچ همه انیشا:گفت یا کننده ناراحت حالت با

 

 گفت؟؟ یچ انیشا مگه-

 

 گفت......گفت:گفت من من با دراخر کرد سکوت کمی یناز

 

 بگو زودتر ستین خوب حالم یکرد لبم به جون یناز-

 

 انتقام عباس از خواستهیم وگفت هیالک همش شما عاشقونه یرفتار نیوا دیندار دوست رو گهید هم عباس تو که گفت-یناز
 رهیبگ

 

  نییپا انداختم رو سرم

 

 گفته راست انیشا ارزو-یناز

 

 اشو همه نه  یول اره:وگفتم کردم بلند رو سرم زدمو یپوزخند

 

 ه؟؟یچ قتیحق بگو تو خب-یناز

 

 یبش اروم بزن حرف کن اعتماد بهم یخواهر ارزو-گفت یناز انداختم ینگاه بهش

 

 خواستهیم گفته انیشا یگفت حرفات نیب تو یناز:گفتم عیسر رهیبگ انتقام خواسته یم انیشا که گفت یناز اومد ادمی لحظه هی
 ه؟؟یچ انتقام اون.رهیبگ انتقام

 

 باشه نگو عباس به یول گمیم بهت-یناز

 

  باشه-



 

  نکهیا تا کرد قبول ما بخاطر یول ومدینم خوشش دایپارم از ادیز عباس بود عباس شرکت یمنش دایپارم شیپ سال چند- یناز
 کرد عالقه ابراز عباس به که یمهمون اون وسط دایپارم که گرفت یمهمون هی اش پروژه تیموفق خاطر به عباس

 

 :گفتم رونیب زد حدقه از چشمام

 عباس از کرد یخواستگار یعنی

 

 ییجورا هی اره-یناز

 

 بود؟ یچ عباس جواب خب-

 

 یدخترا از ومن باشم داشته دوستت بخوام که یستین من حد تودر گفت جمع اون تو و ورداشت نه گذاشت نه هم عباس -یناز
 .....متنفرم مرگ درحد تو مثل یزونیاو

 

 !! شدم مرد نیا عاشق که هیچ وسط نیا من گناه اخه شهیم ختم عباس به سرش هی ادیم سرم که ییبال هر

 

  بدم پس رو اونو نویا تاوان دیبا فقط که کردم کاریچ من مگه

 

 ندارم دوستت گفته دایپارم به عباس ای کرده ترک رو عباس دختره اون که بودم مقصر من مگه

 

 !یریگیم ازم رو یچ انتقام یدار تو شکر حکمتتو ایخدا

 

  خوبه حالت ارزو-یناز

 

 بکنم دل عباسم از تونمیم نه ینکبت یزندگ نیا از بودم خسته بودم داغون بود نیا تیواقع یول دادم تکون اره یمعن به رو سرم
 یدوراه سر موندم ببخشمش تونمیم نه برم

 

 گذشته عباس تو نیب یچ یبگ یخواینم تو ارزو-یناز

 

 عجله از عشقش به عباس اعتراف از گفتم یخواستگار شب از گفتم رو یچ همه وگفتم تراس لب ورفتم دادم تکون رو سرم
 ....و تصادف اون از تهران به اومدنمون از نداشت یا کننده قانع لیدل که یعروس گرفتن یبرا عباس

 

 یبد تاوان دیبا تو گفت ندارم دوستت گفت هرزه گفت بهم همسرم عشقم شهیم باورت یناز:گفتم یناز سمت برگردوندمت رومو
 کرده رهاش یول بود عاشقش که یدختر انتقام رمیبگ انتقام نجایا اوردمت فقط من



 

 دیچکینم چشمم از یاشک قطره چیه بود بیعج اما کرد هیوگر بغلم تو اومد یناز

 -گفتم کردم جدا خودم از رو یناز

 

 هارو حرف اون عباس شدم باعث من مگه ه؟؟یچ من گناه  نیریبگ انتقام ازم دیبا بدم تاوان دیبا که کردم کاریچ من مگه یناز
 به نجایا ستین یکی بابا کنه  ترک رو عباس دختره اون شدم باعث من مگه کنه یتالف اونجور بخواد انیشا که بزنه دایپارم به
 ه؟یچ وسط نیا من گناه بگه من

 

 داشته دوست رو گهید یکی قبال گفته عباس یمطمعن-گفت یوجد کرد پاک رو اشکاش یناز

 

 چطور؟ اره-

 

 نبوده شیزندگ یتو یدختر تو از ریغ یول درارتباطه باما عباس ساله هشت هفت االن-یناز

 

 نگفته یزیچ شما دبهیشا-

 

 یپرسینم یزیچ خانم نرگس از گفت،چرا بهمون تو درمورد چطور-یناز

 

 جواب تونهیم کنه جبران تونهیم زده بهم عباس که رو ییحرفا اون بشه یچ که قتیحق دنبال برم ستین مهم برام گهید یناز-
 بده شکستمو قلب جواب شدم له غرور

 

 گمیم بهت زیچ هی یول کنم درکت بخوام که ستمین تو ییجا من یدینکش که ییها درد چه کم سن نیا تو برم قربونت یاله-یناز
 (شنیم بزرگ دنیبخش با ادما ارامش به خودتت نکهیا بخاطر عشقته نکهیا یبرا فقط نه ببخش فقط ببخش ارزو)

 

  ببخشمش دیبا یول کنمینم انکار نمیوا عاشقشم هنوز من کرد مشغول رو فکرم یلیخ یناز حرف

 

 شیببخش دینبا اورده سرت بال همه اون نکن نکارویا نه گفتیم دلم ته یکی انگار یول

 

 زیچ همه خود به خود عشق یعاشق که یکن وثابت یببخش یبتون دیبا یول سخته برات دونمیم-گفت شد حالم متوجه یناز انگار
 کنیم حل رو

 

 پشتته کوه مثل که یدار یخواهر نره ادتتی ضمن ودر کن فکر خوب زارمیم تنهات-وگفت زد یلبخند

 

 دهیرس یلیخ من به تو از زمیعز یمرس-



 

 وبدون ییتنها یعنی نیا بود اطیح یتو نشیماش بودم عباس فکر به بود گرفته شدتت بارون رونیب رفت زد یلبخند یناز
 رونیب رفته نیماش

 

 نگشته بر عباس وهنوز بود شب نه ساعت  کنم تمرکز ونمتونستم بود ادیز میفکر دغدغه یول کردم مشغول کتابام با رو خودم
 دراومد صدا به اتاق در بود

 

 بعله-

 

 شد وارد غذا ینیس با یعل شد باز دراتاق

 

 برات اوردم رو شام نییپا یایب ینخوا دیشا گفتم-یعل

 

  سالم-گفتم زدم یلبخند

 

 خوبه حالت سالم. کنم سالم رفت ادمی شرمندتم-یعل

 

 نییپا ومدمیم خودم یدیکش زحمت چرا. اره-

 

 نشده سرد تا بخور اریب نکردم یکار-یعل

 

 ندارم یلیم یول یمرس-

 

 چرا؟-یعل

 

 کجاست؟ یدونینم. نگرانشم ومدهین عباس-

 

 گردهیبرم ستین که بچه نترس یول نگفت که ما به-یعل

 

 خداکنه-

 

 یندار یکار برم من-یعل

 



 ممنون نه-

 

 عباس به زدم زنگ برداشتم رو یگوش اتاق یتو رفتم بود سرد یلیخ یول بود اومده بند بارون تراست یتو رفتم منم رفت یعل
 :گفتیم که یزن یصدا با اما

  دییبفرما یریشمارگ بعدا لطفا باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 

 شد ده ساعت شدم رهیخ روبروم ساعت وبه کردم بغل زانوهامو بودم خاموش شیگوش تاحاال ظهر از نییپا انداختم رو یگوش
 ومدین عباس شد ازدهی ومدین عباس

 نبود من متوجه یکس بودن یکار هی مشغول کدوم هر بچها نییپا رفتم سرم یرو انداختم شالمم دمیپوش مناسب لباس

 

 سالم-

 

 وردنینم روم به رو یزیچ که بودم ممنون ازشون دادن رو جوابم تمام ییخوشرو وبا من سمت برگشتن یهمگ

 

 ؟یبد رو تارتیگ شهیم یعل-وگفتم یعل به کردم رومو

 

 نشستم اطیح وسط تاپ یرو رونیب رفتم گرفتم دستش از رو تاریگ اورد رو تارشیوگ باال رفت حرف یب یعل

 

 

 خوندن به کردم وشروع دمیکشیم واکوردها ها نوت یرو اروم رو دستام تمیر زدن به کردم شروع

 

 هستم من شه صدا هم تو با که رو یکس ینکرد دایپ هستم من نباشه غمت گرفته دلت ایدن از اگه*

 

 هستم من یهست کنم فکر و ینباش تو یعنی عشق اگه

 

 هستم من ومدین راه تو با یزندگ که یدید اگه

 هستم من هستم من,  هستم من زد لک تو دله بعد سال یکل من عشقه واسه

 

 شهینم خسته که عشقش از آدم شهیهم کن حساب من عشقه رو

 هستم من یبخوا تو تا نگهدار ذهنت تو رو من تنها

 

 یش صدا که ای یش سکوت غرقه ینباش یباش من کهینزد

 هستم من یآ هستم من یبخوا تو تا نگهدار خدا تو به گمینم هرگز



 

 هستم من جهانبخش بابک دیجد آهنگ شعر

 

 هستم من یهست کنم فکر و ینباش تو یعنی عشق اگه

 هستم من یشکست منو یعمر نکهیا با شم نگرانت

 

 هستم من شه صدا هم تو با که رو یکس ینکرد دایپ

 

 هستم من ومدین راه تو با یزندگ که یدید اگه

 هستم من هستم من,  هستم من زد لک تو دله بعد سال یکل من عشقه واسه

 

 شهینم خسته که عشقش از آدم شهیهم کن حساب من عشقه رو

 هستم من یبخوا تو تا نگهدار ذهنت تو رو من تنها

 

 یش صدا که ای یش سکوت غرقه ینباش یباش من کهینزد

 ***هستم من یآ هستم من یبخوا تو تا نگهدار خدا تو به گمینم هرگز

 

 ادیم ناله یصدا کردم حس که روبروم به زدم وزل کردم بغل رو تاریشدگ تموم که خوندنم اهنگ

 

 ارزو؟ کجا:گفت که دمیروشن یعل یصدا که صدا سمت رفتم گذاشتم کنار تارویگ شدم بلند دمیشن درست دمید کردم زیت رو گوشام

 

 بود بلند صدام اخه دادنیم گوش خوندمیم  که رو یاهنگ  داشتن کنم وفکر سادنیوا همش بچها دمید برگشتم 

 

 هیچ نمیبب برم ادیم ییصدا-

 

 خودش وبه نیزم بود افتاده یبد وضع با عباس وفتادمیم پس داشتم دمید که یزیچ با که صدا سمت رفتم اونا به توجه وبدون
  دیلرزیم داشت بود دهیچیپ

 

  عباس...عباس-

 

 طرفم به اومدن بچها همه که زدم یغیج بود شیات کوره بدنش بغلم یتو افتاد دادم تکونش جلوتر رفتم

 

 یاورد خودت سرت ییبال چه نیبب کن،، باز رو چشمات بگردم دورت عباس-



 

 ارزو-دینال عباس

 

 کننیم نگاه سادنیوا ماست مثه دمید انداختم ینگاه بچها به

 

  داخل مشیببر دیکن کمکم دیکنیم نگاه رو یچ نیدار-

 

  خونه سمت بردند کشون کشون کردم بلند رو وعباس طرفم اومدن وداوود یعل

 

  وداوود یعل دادم کردم اماده گرم لباس چنتا باال رفتم عیسر

 

 دیکن تنش نارویا-

 

 ریبگ دارو قرص چنتا داروخونه برو توروخدا وانیک-گفتم وانیک سمت روکردم

 

 چشم-وانیک

 

 یکن درست سوپ هی شهیم یناز بگردم دورت: گفتم یناز به ورو کردم گرم یریش وانیل نییپا رفتم

 

 یاج باش-یناز

 

 نرو ارزو-وگفت گرفت رو دستام عباس که رونیب برم شم بلند خواستم خورد عباس دادم رو ریش وانیل یعل وباکمک باال رفتم
 بمون شمیپ

 

 کن صدام بود یکمک زارمیم تنهاتون:گفت که کردم نگاه یعل به

 

 ممنون-

 کرد ترک رو اتاق یوعل

 

  خوابوندم رو عباس اروم کرد ترک رو اتاق که یعل

  بخواب دلم زیعز بخواب-

 

  اومد در صدا به اتاق در



 بعله-

 

  گرفتم کردم سوال دکتر از دارو قرص نمیا بفرما-وگفت تو اومد وانیک

 

 دادم زحمتت ببخش واقعا یمرس-

 

 داره حق ما گردن به نایازا شتریب عباس نشنوم گهید-وگفت کرد یمصنوع اخم وانیک

 

 بدم رو داروهاش بعد بدم رو سوپ بهش اول خواستمیم بود خواب عباس رفت رونیب اتاق از وانیک نگفتم یزیچ زدمو یلبخند
 .گفتیم ونیهز مدام

 

 بارون؟ ریز رهیم سرما نیا تو یعاقل ادم ؟؟؟؟کدوم یکرد خودتت با کارو نیا چرا

 

 بردم تر کینزد رو گوشم شدم کنجکاو شدم بلند دمیشن رو خودم اسم که فرستادمیم صلوات داشتم بودم نشسته تخت نییپا
 زدم صداش اروم..... هیک گهید اتیب دمیفهم رو  اتیب و ارزو یول گفتیم یچ نبود مشخص

 

  کن باز رو چشمات زمیعز عباس-

 

 دیپر خواب از دفعهی عباس

 شده یچ-دینال

 

  یدیدیم کابوس یداشت یچیه-

 

 .کردم وتشکر گرفتم ازش رو سوپ وکاسه شد وارد یناز لحظه همون

 

 رو سوپ زور به یول کردیم امتناع ها بچه مثل اولش دهانش طرف بردم رو سوپ وقاشق نشستم عباس کنار تخت یرو رفتم
 دادم داروهاشو هم بعدش خورد دادم

 

  یبخواب بهتره حاال خب-

 

 ....ارزو-عباس

 

 جانم-



 

 یمرس-عباس

 

 یشیم خوب خوب فردا  بخواب توهم.فمهیوظ نکردم یکار-

 

 -گفت که شد من متوجه ستاره بودن نییپا همشون بچها نییپا رفتم برداشتم رو کاسه منم دیخواب گرفت عباس

 چطوره عباس حال جون ارزو

 

 دیخواب دادم داروهاشو زمیعز بهتره-

 

 دکتر مشیبردیم کاش-یعل

 

 مشیبریم حتما شد بدتر دمید نکرده ییخدا اگر بهتر فعال-

 

 .اتاقم به برگشتم ریبخ شب هی وبا خونه اشپز تو گذاشتم رو کاسه ورفتم

 

 .پام یرو گذاشتم رو وسرم نشستم تخت نییپا کنه تب عباس دمیترسیم یول ومدیم خوابم منم بود خواب خواب عباس

 

  دمیپر خواب از عباس یباصدا

 

 یدیخواب نجایا چرا بخواب سرجات ایب-عباس

 

  برد خوابم یک دونمینم-

 

 :دادم ادامه که نگفت یزیچ عباس

 یتوبهتر

 

 ممنون بهترم اره-عباس

 

 خداروشکر خب-

 

 دمیخواب وگرفتم تخت یرو رفتم



 

 عباس####

 

 دستم یتو موهاشو از یا وتره کردم دست داشته یتنش پر روز امروز بگردم دورش رفت خواب بالشت به دهینرس سرش ارزو
 کردم وزمزمه گرفتم

 

 ایخدا ؟ یبش من گل خانم دوباره شهیم ی؟ک کنم بغلت دغدغه یب بتونم دوباره شهیم یک بود شده تنگ تنت لمس واسه دلم چقد
  مونهیم کنارم بازم قتیحق دنیشن بعد ارزو یعنی  شه؟ اروم مونیزندگ دوباره شهیم یعنی

 

 رفتم خواب وبه بستم رو چشمام بخوابم دادم حیترج کردیم درد بدجور بدنم دمیکش دراز مشوش یبافکرا

 

 ارزو####

 

 بود صبح ۱۰ کردم نگاه رو ساعت نییپا رفته کنم فکر ستین سرجاش عباس دمید برگشتم کردم باز رو چشمام در یباصدا
 بود صبحانه زیسرم یهمگ بچها نییپا رفتم کردم مرتب لباسمو زدم صورتم به یاب رفتم

 

 ریبخ صبحتون یهمگ به سالم-

 

 :گفتم عباس به خطاب زدمیم هم رو مییچا که یودرحال نشستم عباس کنار رفتم نشستم دادن رو جوابم همه

 زمیعز یبهتر

 

 خوبم اره:گفت عباس که نگفتم یزیچ یول کردمیم حس رو هیبق نگاه ینیسنگ

 

 یخورد که رو صبحونت ارزو:گفت من به ورو شد بلند زیم سر عباس نیم چند از بعد شدم خوردن مشغول دادم تکون یسر
 تهران میبرگرد دیبا جمع رو الیوسا

 

 ؟یچ یبرا ،تهران تهران-

 

 اومده شیپ برام کار شرکت یتو-عباس

 

  یکن یرانندگ یتونیم چطور ستین خوب حالت تو اخه-

 

 شو حاضر زود خوبه حالم من ارزو-عباس

 



 گهید میگردیبرم میریم خودت خودمو هیمشکل اگه عباس-گفت یعل

 

 نیبگذرون خوش نیبمون شما کنم حلش تونمیم خودم داداش ممنون-عباس

 

 بود چمدون دوتا عباس یالیوسا بعد کردم جمع رو خودم یالیوسا اول اتاقم سمت ورفتم شدم بلند زیسرم از یحرف بدون
  اومد عباس که شدم حاضر خودمم

 

 ؟یحاضر-عباس

 

 اوهوم-

 

  ارمیم نارویا من نییپا برو خب-عباس

 

 میشد نیماش سوار یخداحافظ از بعد اومد عباس کردم یخداحافظ تکشون تک از بچها شیپ رفتم شدم خارج اتاق از حرف بدون
 :گفتم ستاره به خطاب رونیب اوردم پنچره از رو سرم حرکت موقع

 

 رمیبگ گازش امیب کن خبرم اومد ایدن به جوجوت ستاره

 

 خوشگلم چشم-گفت دیخند ستاره

 

 نداشت رو به رنگ اخه شده بد حالش کردم فکر زد کنار عباس  که میبود توراه که بود دوساعت میکرد وحرکت زد یبوق عباس

 

 عباس؟ یخوب-

 

 میبخور یناهار شو ادهیپ.خوبم اره-عباس

 

 باشه اهان-

 

 :وگفت برداشت رو لیموبا باال دیپر ابروهاش خورد زنگ عباس لیموبا یسنت خانه سفره طرف به میرفت میشد ادهیپ باهم

 گردمیبرم

 

 دست یول ستمیبا فالگوش خواستم ینم کنهیم صحبت لیموبا با داره هنوز دمید دنبالش رفتم ومدین عباس اما گذشت قهیدق ۱۰
 کردم زیت رو گوشام نبود خودم



 

 بدم تلفنتو جواب ای بزنم زنگ بهت بتونم که نبودم یتیموقع تو گمیم بهت زمنیعز-عباس

 

 ..........-یخط پشت

 

 گفت بهت یک اره-عباس

 

 ..........-یخط پشت

 

 نجس سگ بده انجام داشت دوست یهرکار نفهم شعوریب کرده غلط یلیخ-عباس

 

 ......یخط پست

 

  منه ناموس من زن ارزو ببند رو دهنت رایالم-عباس

 

 همه از گفت که اون داشت زدیم حرف زن هی با داشت من عباس یعنی شکست وجودم یتو یزیچ هی انگار رایالم گفت یوقت
  ممکنه چطور اخه متنفره زنها

 

 :گفتیم که دمیشن رو عباس یصدا

 

 .من خوشگل یبگذرون خوش کن یسع توهم زنمیم زنگ بهت شتریب برم قربونت باشه زمیعز باشه

 

 رستوران یتو رسوندم رو خودم دو با باشم گهید زن هی یبرا شوهرم یرفتنا صدقه قربون دیوشا سمیوا تونستمینم گهید
  شدم نیماش سوار رفتم برداشتم رو چییوسو

 

 ت خمش اخمو اس گهید یکی واسه هاش صدقه قربون هه نیماش سمت ومدیم داشت اخم با که دمید رو عباس نیم پنچ از بعد
 بدبخته منه یبرا

 

 تو یرفت یگور کدوم:گفت کرد باز رو نیماش در عباس

 

 نباش نگران رمیم گورم به شاهلل ان تو دست از یول نجامیا که فعال-

 

 بخور رو ناهارت ایب شو ادهیپ:گفت عیوسر کرد سکوت لحظه هی عباس



 

 خورمینم ممنون-

 

 ،ییهوی شد چت-عباس

 

  باشه شده یزیچ دیبا-

 

 دارماینم نگه گهید تهران تا بخور ناهارتو ایب ارزو-عباس

 

  نگفتم یزیچ کردم سکوت

 

  درک به-عباس

 

 ..........رستوران سمت رفت وخودش بست محکم رو نیماش ودر

 

  نشستم مونیقبل ییجا رفتم شدم که وارد رستوران سمت رفتم

 

 رایالم با رو حرفام ارزو  دیشا تلفنم سمت رفت فکرم آن هی شد نطوریا دفعهی چرا بود خوب حالش که ارزو رفتم فرو فکر وبه
 ! دهیشن

  دیزیبر ظرف یتو برام غذارو نیا شهیم لطفا:گفتم گارسون به رو نداشتم یلیم خودمم اورد رو وغذا اومد گارسون لحظه همون

 

 حتما بله:گارسون

 

 . نیماش طرف به ورفتم کردم حساب رو پول گرفتم غذارو برگشت ساعت ربع از وبعد رفت گارسون

 

 وحرکت کردم روشن رو نیوماش عقب گذاشتم غذارو شدم وسوار دادم تکون یسر کردیم نگاه رو جلو داشت نجوریهم ارزو
 :رمیبگ جاده از نگاهمو شد باعث ارزو یصدا که بود نگذشته یزیچ هنوز کردم

 

 ؟؟؟ینیبیم ارویدن

 ...ارهیم انتیخ محبت یول...ارهیم خواب خواب....ارهیم پول پول....ارهیم حرف حرف

 

 دمیشن رو رایوالم من یها حرف ارزو بودم مطمعن گهید



 ادم کدوم خودته بخاطر همش یول کنمیم انتیخ دارم اره گفتمیم..... گفتمیم یچ بگم که نداشتم یحرف جاده به دوختم نگاهمو
 ....کنهیم باور یعاقل

 

 ارزو######

 

 گهید حموم یتو انداختم رو خودم اتاقم یتو ورفتم برداشتم رو المیوسا فورا عباس به توجه بدون میدیرس عصر شیش ساعت
 ....واه اشک هیگر بغض شده نیبب منو یزندگ شدمیم خفه یلعنت بغض نیا از داشتم

 

 بدم حال علت شده خودش کنه خوب رو حالم تونست یم االن که یکس تنها ینیبیم هه.....ببارن یکی یکی اشکام دادم اجازه

 

 ..... نداره عشقمو اقتیل زمیبر اشک براش بخوام که نداره اقتیل اون کردم پاک رو اشکام عیسر

 ..سوزوندن را دلم یول بودم، گرم باهاشون که ییاونا همه با شمیم سرد بعد به نیا از

 

 یعاشق عشقو از یزیچ که ییارزو... رفتیم اونورتر خونه هفت تا خندهاش یصدا ییارزو... قبل یارزو همون شمیم آرهه

 دنیبخش با نکهیا یبرا یبخشش قیال تو نکهیا یبرا نه بخشمتیم...دیبخشیم زود که ییارزو همون شمیم اره.... دونستینم
 رسهیم ارامش به قلبم

 

 .......دمیخواب گرفتم واروم خوردم مسکن هی اومدم در که حموم از

 

 :گفتم سرد یلیخ کنهیم چکار نجایا عباس.... شدیم خارج اتاق از داشت بود عباس کردم باز رو چشمام یکس یها قدم یباصدا 

 یدار یکار

 

 ازت اومدم بدم سفارش شام خواستم یم:گفت پته تته با یباش گرفته جرم صحنه سر رو دزد هی انگار وبرگشت ستادیا عباس
 یخوریم یچ که بپرسم

 

 :گفتم کردم نگا وبهش داد هیتک تخت تاج وبه شدم بلند

 شده مهم برات من نظر تاحاال یک از انوقت اها

 

 ؟؟؟یخوریم یچ ارزو-گفت تیباجد عباس

 

 ستین گشنم خورمینم شام من-

 

 ینخورد هم ناهار تو-عباس

 



 کنم استراحت خوامیم رونیب برو لطفا ستین گشنم-

 

 فکر یزیچ چیه به خواستم ینم بود شب نه ساعت کردم نگاه ساعت به شد خارج اتاق واز داد تکون یسر نگفت یزیچ عباس

 درس به کردم وشروع کردم باز رو وکتابام گذاشتم اروم اهنگ هیو شدم بلند شدمیم داغون خودم فقط نجوریا کنم
 .........خوندن

 

 دمید برداشتم رو یوگوش کردم بلند کتاب از رو سرم میگوش صفحه  شدن خاموش روشن با که بود کتاب یتو سرم چقد دونمینم
 دادم جواب هیناز

 

 بعله-

 

 یعشقول سالم-یناز

 

 یخوب دلم زیعز سالم-

 

 یدادینم جواب یگوش یبود کجا.تیفدا-یناز

 

 دیببخش نشدم متوجه شدم خوندن درس مشغول شدم داریب که بعدم بودم خواب-

 

 خودم لنگه یبش یخوایم اخرش کتابا نیا با یکشت خودتو یییوا-یناز

 

 که هست یکاریب از بهتر:گفتم دمیخند

 

 کور موش یبش تا بخون بخون-یناز

 

 ؟یداریب االن تا چرا حاال.تو دست از-

 

 تهران سمت به میایب زود صبح کنمیم اماده الرویوسا دارم-یناز

 

 چرا وا-

 

 گذرهینم خوش تو بدون یستین توهم میبرگرد یهمگ میگفت گهید ناخوشه کم هی ستاره-یناز

 



 فدات به ارزو یییاوخ-

 

 دراومد هم یعل یصدا برم یزد ور یلیخ گهید خوب-یناز

 

 خداحافظ خوش شبت برو زمیعز باشه-

 

 دادیم نشون رو ۳ ساعت کردم نگاه میگوش ساعت به شد تموم که یناز با صحبتم

 نشدم متوجه که شد سه ساعت یک اوهو-

 

 یرو عباس شدم متوجه که بشم خونه اشپز وارد خواستم نییپا رفتم  بود گرسنم شد بلند شکمم قور قارو یصدا لحظه همون
 .خونه اشپز یتو ورفتم شدم رد کنارش از توجه نیکوچکتر بدون برده خوابش کاناپه

 

 . انداختم عباس یرو پتورو نییپا واومدم برداشتم پتورو اتاقش یتو ورفتم برگشتم دوباره شدینم یراض دلم چرا دونمینم یول

 

 دمیخواب وگرفتم اتاقم یتو وبرگشتم نکیس یتو گذاشتم ظرفارو وخوردم کردم درست ییرو مین هیو خونه اشپز یتو برگشتم

 

 دمیدیم تار اولش کردم باز رو چشمام یال زور به نمیبیم خواب کردم فکر بود خانم نرگس یصدا انگار دمیشنیم یگنگ ییصدا
 خانمه نرگس واقعا دمید گذشت که کمی

 

 خانم نرگس بغل یتو دمیپر دمیکش یغیج هیو شدم بلند

 

 قبول ارتتیز یاومد یک جونم نرگس یوا-

 

 دمیرس صبح نه ساعت مادر زیعز سالم-خانم نرگس

 

 گذشت خوش.... شده تنگ براتون دلم چقد که یوا-

 

 نگذره خوش بهش باشه نیحس امام شیپ شهیم مگه ادم....بود شده زره هی برات دلم منم-خانم نرگس

 

 ومدمیم باهاتون منم کاش-

 

 شمال؟؟؟ نینرفت مگه -خانم نرگس

 



 رفتمینم وقت چیه کاش یا یول میرفت چرا-

 

 ..شده یچ...مادر چرا- خانم نرگس

 

 شه گرفته حالمون یصبح اول خوامینم الیخ یب-گفتم زدمو یلبخند

 

 ظهره کی ساعت...خواب ساعت.... یصبح اول-گفت گرفت موینیب خانم نرگس

 

 نههه-

 

 کن یکی ناهارتو صبحونه نییپا ایب بلندشو....ارههه-خانم نرگس

 

 چشم-

 

 نییپا رفتم کردم عوض رو لباسم زدم صورتم به یاب شد خارج اتاق از که خانم نرگس

 

 یکرد که دعامون جونم ینرگس خب-

 

 یبش خوشبخت کردمیم دعات همش مادر اره-خانم نرگس

 

 شدم خوردن مشغول نگفتم یزیچ زدمو یپوزخند

 

 ...افتاده یاتفاق کنمیم حس ارزو-خانم نرگس

 

 بدون تونستم یوقت نداره تیاهم برام یچیه دمیفهم یوقت اومدم کنار باخودم یوقت دیبزار جونم نرگس-وگفتم کردم بلند رو سرم
 کنمیم فیتعر براتون رو زیچ همه اونوقت بزنم رو حرفم اه هیگر

 

 کرد جمع زرویم شد وبلند کرد نگاهم نیغمگ خانم نرگس

 

 کنم کمکتون دیبزار-

 

  بخون رو درست برو مادر جان نه-خانم نرگس

 



 یا خسته شما اخه-

 

 برو زمیعز نه-خانم نرگس

 

 .......اتاقم ییتو ورفتم کردم اکتفا باشه هی به

 

 رفتم اروم بود وکور سوت ن،خونهییپا رفتم اتاقم، یتو بودم دهیچپ ظهر از نداشتم هم خوندن درس حس بود رفته سر حوصلم
 ....خانم نرگس اتاق طرف

 اس خسته داره حق بدبخت خوابه خانم نرگس دمید کردم باز رو در نداد جواب یول زدم در

 

 ..ییخدا باشه خونه تو دیبا ادم یدیع روز اه کنم کاریچ حاال خو-

 

 دادیم نشون رو یی دونگ داشت ها کانال از یکی کردم عوض یکی یکی رو کانال کردم وروشنشTv سمت رفتم

 شد تموم منینش یتو گذاشتم رو پام که نیهم اوردم پسیج یکرانج کردم باز رو نتیکاب در خونه اشپز رفتم دو با

 

 بزنن گندتت اهه-

 

 رو؟ یک-گفت که اومد عباس یصدا لحظه همون

 

 دهیکش دراز Tv یجلو کاناپه یرو دمید گشتم صداش دنبال افتاد دستم از پسایچ زدم یغیج ترس از

 

 خواستم که نیهم کردم خاموشش روTvو برداشتمش بود یعسل یروTv موتیر سالم جلوبدون ورفتم سردم جلد یتو رفتم

 : گفتم وسرد اروم یلیخ برگشتم سمیوا شدم مجبور عباس یصدا با که برگردم

 

 .....بله

 

 مونده ازظهر هم غذا-عباس

 

 :گفتم هیکنا با نیبنابرا خوردیم ناهارشو شرکت یتو شهیهم اخه باال دیپر ابروهام

 

 دنینم ناهار شرکتتون یتو مگه

 

 ...ستین شرکت یتو یکس بود کجا ناهار یدیع روز-گفت زدو یشخندین عباس



 

 اها-

 

 نه ای هست حاال-عباس

 

 نمیبب دیبا دونم ینم-وگفتم انداختم باال یا شونه

 

 به خطاب درداوردم خچالی از رو سرم هست قابلمه دوتا دمید کردم باز رو خچالی در خونه اشپز یتو رفتم کردم گرد وعقب
 هست غذا:گفتم عباس

 

 کن گرمش خب-عباس

 

 ...کنه گرمش ادیب بگو راتیالم اون به برو نوکرشم انگار زیچ پسره شد چهارتا چشام

 

 *زمیعز* گفتیم داشت عباس چطور که اوردم ادیب رو روز اون رایالم اسم اوردن از 

 

 ..... کنم هیگر نداره تیاهم  برام یسوزن سر که یزیچ بخاطر دینبا نه شد جمع چشمام یتو یاشک قطره

 

 .دمیپاشیم هم از  درون از وداشتم زدمیم گول حرفا نیا با رو خودم داشتم انگار یول

 

 ...شه گرم تا گاز یرو گذاشتم غذارو دراومدم فکرشون از تا دادم تکون یسر

 

 سوخت غذا کجاست حواست-گفت که عباس یصدا با

 

 .بود نسوخته خداروشکر کردم خاموش رو گاز ریز شدم بلند عیسر

 

 -گفت عباس که بشم خارج خونه اشپز از خواستم زیم یرو وگذاشتم دمیکش غذارو

 

 نیبش ارزو

 

 برم دیبا دارم کار-

 

 نیبش لطفا بخورم غذا تونمینم ییتنها-عباس



 

 . نشستم روبروش ورفتم شدم مونیپش یول برما خواستمیم اولش

 

  شد غذاش خوردن مشغول اونم کردمیم نگاش داشتم

 

 شده؟؟ یزیچ-عباس

 

 چطور نه-

 

 من به یزد زل ساعته کی اخه-عباس

 

 شدم انگشتام با کردن یباز ومشغول ییپا انداختم انداختم رو سرم

 

 ممنون-عباس

 

 کردم جمع رو زیوم شدم بلند شده تموم خوردنش غذا دمید کردم بلند رو سرم عباس یباصدا

 .....بود یابر کامال هوا تراس سمت رفتم میمستق اتاقم یتو رفتم عباس به توجه بدون و

 

 کنار شب هر دارتید دیام به آورمو یم در پرواز به تو یجستجو به را نگاهم تنهامرغ پنجره کنار من..…ستیریدلگ روز چه 
 … ستیریدلگ روز چه.……بافم یم را الیخ یموها تو، یآرزو در نموینش یم پنجره

 

 رفتم**کجا ارزو** گفتیم که عباس یها کردن صدا به توجه وبدون شدم رد عباس یجلو از نییپا ورفتم برداشتم رو تارمیگ
 نشستم سبزها یورو اطیح یتو

 

 خوندن به کردم وشروع گذاشتم پام یرو رو تارمیگ

 

 بود من مثل یکی محتاجِّ  خودش که ، بودم محتاج یکس یدستا به من*

 

 ؟ بود من مثل یک شیزندگ یتوو اما ، یروز هی بودن شیزندگ توو ایلیخ

 

 دیدیم دار م ردم منو بازم اما ، دیدیم وارید فقط قلبمو و من

 

 دیدیم بار هر اون منو شدیم سردتر ، بودم گرم بود بد نکهیا با باهاش من



 

 دیدیم هربار منو شدیم سردتر

 

 روزا نیا دستِّ  از ، ایلیخ دستِّ  از رمیدلگ

 

 ما نیب حس از شدم بد که نیا از یشد بد نکهیا از

 

 گلوم توو بغض نیا ، پ هلوم کم هی بمون رمیدلگ

 

 ***آرزوم دنتید بشه باز دوباره نذار کش ت میم

 (یطلسچ رضایعل:رمیدلگ)

 

 ... شدم عباس چشم تو چشم که خونه یتو برم شدم وبلند کردم قطع رو اهنگ گرفت بارون دمید

 

 ....انداخت رو وپرده بست پنچررو عیسر شد من متوجه تا کردیم نگاهم داشت بودو کرده باز پنچره عباس

 

 عباس

 یم بود کرده یمخف خودشو تواتاقش معمول طبق هم ارزو خورمیم قهوامو داشتم منینش یتو میبود نشسته خانم نرگس با
 ... نهیبب نهیبب یهرک خوادیم رونیب ببرمش ایدر به بزنم رو دل امشب خواستم

 

 باالجبار نشست میشانیپ یرو یاخم ناخوداگاه دمید که رو اتیب اسم برداشتم رو یگوش دراومد صدا به میگوش لحظه همون
 دادم جواب

 

 بعله-

 

 دختره اون همراه کنمیم دیتاک عباس دختره اون همراه یایم فرستمیم برات که یادرس نیا به نه ساعت امشب-اتیب

 

 ؟؟؟یچ یبرا-

 

 ...شتریب ییآشنا-اتیب

 

 !!! شتریب ییآشنا یعوض سگ یا

 



 ادیب بتونه نکنم فکر ناخوشه کمی ارزو-

 

 منتظرم شب خب. بتونه دیبا-اتیب

 

 یچ به یخوا ی؟؟؟م هیچ کارا نیا از منظورت بگو اخه کردم مشت ودستامو زیم یرو انداختم رو یگوش کرد روقطع وتلفن
 ؟؟یبرس

 

 مادر؟؟ شده یچ-خانم نرگس

 

 شدم داغون!!!! شکنهیم کمرم مشکل همه نیا ریز دارم گهید-

 

 داغون تو اندازه اونم کن فکر دختر اون به!!خودتت تو یزیریم رو زیچ همه چرا!!! یزنینم رو دلت حرف چرا-خانم نرگس
 شده

 

 -گفتم خانم نرگس به کردم رومو وارید به زدم شدمو مشت یها دست

 که داشتم یپدر نه باشه دلسوزم که داشتم یمادر نه شناختم خودمو تا که من نمیبب وارامشو یخوشبخت رنگ دینبا من چرا

 عشقم خودمو از تونمینم رنش،چرایبگ ازم خوانیم برسم ارامش به آرزوم میزندگ عشقم کنار خوامیم که حاال کنه تمیحما
 بدبختم نقدیا من چرا!!!کنم دفاع میوزندگ

 

  بزنم حرف یکی با بشم اروم خواستمیم فقط نبود مهم برام غرورم گهید زدم وزار خانم نرگس یزانوها یرو گذاشتم رو سرم

 

 ییجا... نرسه بهتون یچکیه دست که ییجا... دیبرس ارامش به دوتاتون که ییجا یبر یریگینم زنتو دست چرا-خانم نرکس
 ....خدات عشقتو ویباش خودت فقط که

 

 ...دارن ارزو..... ارزوهن سال همسنو اوناهم.... شهیم یچ بدبخت یدخترا اون فیتکل برم اگر-گفتم کردم بلند رو سرم

 

 دخترا؟؟ کدوم-خانم نرگس

 

 بودم گفته یادیز نجاشمیهم تا بگم یزیچ تونستمینم نیازا شتریب گهید

 

  برم دیبا من-

 

 :گفت که شد متوجه انگار اونم خانم نرکس سمت برگردم شد باعث یزیچ هی که باال سمت به برم خواستم شدم بلند

 



 مادر جانم

 

 دینگ ارزو به رابطه نیدرا یزیچ شهیم زهیچ-

 

 .مادر راحت التیخ:گفت زدو یلبخند

 

  ممنون-

 

 #ارزو#

 

 .....که کردمیم درستش حولمو داشتم ستادمیا نهییا جلو رونیب واومدم گرفتم دوش هی

 

 باشه تیعاف-عباس

 

 یعکس قاب وداشت بود من به پشتش که یدرحال عباس کردم نگاهش یوبرزخ برگشتم باال دمیپر ودومتر زدم یغیج ترس از
 -گفت کردیم نگاا رو بود اسب چند از یینما که

 نییپا ایوب باش اماده نه ساعت

 

 چرا انوقت-گفتم جناب به حق

 

 بود شده باعث بودم دهیچیپ دورم که یکیکوچ حوله اخه  داد قورت دهانشو اب دمید وضوع به افتاد بهم نگاهش تا اما برگشت
 ...باشه مشخص کامال بدنم

 شد کینزد بهم عباس نکهیا تا نکردم یحرکت چیه جلو ادیم داره دمید

 :کرد زمزمه واروم گوشم پشت زد رو موهام بستم رو چشمام کرد بلند دستشو

 

 ارزو

 

 اومدم خودم به برسم ارامش به عشقم اغوش یتو خواستمیم داشتم ازین بهش هم خودم شدم رهیخ وبهش کردم باز رو چشمام

 حولش دستام دوتا وبا کردم باز رو چشمام عیسر افتادم انتشیخ ادی ناگهان اما بستم رو چشمام جلو ارهیم رو سرش داره دمید
 کردم نگاهم وگنگ اومد خودش به عباس عقب دادم

 

 رونیب برو لطفا-

 

 ارزو-عباس



 

 رونیب-زدم غیج

 

 سر از من ازین یول داشتم ازین بهش منم درسته زدم وزار تخت یرو انداختم رو خودم بست محکم رو ودر رونیب رفت عباس
 .....بشه یبارون من یچشمها که کرد یکار عباس بازهم یول نکنم هیگر گهید بودم داده قول ؟؟؟؟یچ اون یول بود عشق

 

 .....رفتم سرش پشت منم افتاد راه من از جلوتر عباس میشد ادهیپ کیش رستوران هی یجلو

 .....رستوران یتو بزارم پامو خواستینم دلم اصال یول بود یحس چه دونم ینم

 

 اومد خودم به***دیاومد خوش**گفتیم که که گارسون یباصدا

 

 شرارت کردمیم نگاهش که دور از بود نشسته اون پشت خورده پنجاهو پنچاه یاقا که یزیم سمت رفتیم داشت عباس دمید
 ...دیباریم ازش

 

-وگفت گرفت مقابلم ودستشو من به که ورو داد دست عباس وبا شدم بلند اقاهه اون میشد کینزد زیم اون به عباس با همراه
 یدیل خوشبختم

 

 ممنون-گفتم اروم یلیوخ انداختم دستش به ینگاه

 

 باشه اُمول نقدیا زنت کردمینم فکر عباس اوه-اقاهه

 

 نیا کردمیم حس یول دیخندیم داشت ینیزم بیس مثل هم عباس امول بگه من به کرد جرعت چطور خوردیم خونمو خون
 ....هیزورک خندهاش

 دن؟؟؟یم دنینم دست یباهرکس که ها ملکه-گفتم اقاهه اون به خطاب ورداشتم نه گذاشتم نه منم

 

 -گفتم عباس به کردم رو ومدینم در خونش یزدیم کارد بود اون نوبت حاال

 

 دارم؟؟ یکس چه با ییاشنا افتخار

 

 بنده ودوست همکار هستن اتیب جناب شونیا:گفت خشک یلیخ عباس

 

 ....بودم دهیشن کجا بود اشنا برام اسمش یلیخ ات،یب ات،یب

 !!!گفتیم رو اسم نیا خوابش یتو شمال یتو اونروز عباس اومد ادمی ها

 



 دیدار لیم یچ دوستان خب:گفت ما به رو اتهیب اسمش دمیفهم که اقاهه اون

 

 کنهینم یفرق-

 

 دمیم سفارش خودم قهیسل به پس اوه-اتیب

 

 شپشو کهیمرت سرت فرق بخوره ات هیسلق-گفتم لب ریز

 

 ن؟؟یگفت یزیچ-اتیب

 

 ممنون گفتم اره هاا-

 

 کنمیم خواهش اهان-انیب

 

 !!نجایا اورده منو چرا اصال!!! صورتش یرو یمحو لبخند هی دمید کردم نگاه عباس به

 

 نیا مناسبت دیبگ شهیم اتیب جناب دیببخش:گفتم وردمین طاقت منم ما سمت برگردوند روشو داد رو سفارش اتیب نیا از بعد
 ه؟؟؟یچ یمهمون

 

  ساده معارفه هی فقط نداشت یخاص لیدل اوم: وگفت زد یلبخند اتیب خوردن جا من ییپروا یوب ییپرو نیا از دوتاشون

 

 کنم یتالف خودم گفتم بود نکرده دعوت یعروس یبرا مارو عباس اقا نکهیا نه اخه-داد ادامه زدو یشخندین بعد

 

 شد یهولک هول ما یعروس گهید دیببخش اها-

 

 میکردیم صحبت اتیوب من فقط زدینم یحرف چیه عباس بود سوال برام

 

  شدم متاسفم واقعا.کرده صحبت رابطتتون درمورد برام عباس:وگفت زد یپوزخند اتیب کردم حس

 

 

 رابطمون؟؟؟ درمورد

 

 دیبزن حرف تر واضع شهیم دیببخش-



 

 کرده؟؟ ازدواج باشما اجبار به عباس دیندار بهم یا عالقه چیه شما نکهیا-اتیب

 

 ....بود زده زل روبروش به الیخ یب که کردم یینگاه عباس به!! خودش یبرا گهیم یچ نیا!!! خوردم جا

 

 ... یکرد خی رو سنگ منو نجاکهیا اومدم باتو که کنن سرمن تو خاک نه....سرت تو خاک واقعا یعنی

 

 وجود به ازدواج از بعد که یا عالقه دارم دهیعق من اتیب جناب باشه درست شما حرف هم اگه:وگفتم اتیب یچشمها تو زدم زل

 خودم وعاشق فتهیش را مردم چطور بلدم وخوب زنم کی من درضمن....فتهیم اتفاق نیا مطمئنم و نهیریش و داریپا یلیخ ادیب
 کنم

 

 ..ارهینم کم یمرد چیه ییجلو که ییآرزو....آرزوهم من.... ونیاقا بعله کردندیم نگاه منو داشتن ناباور اتیوب عباس

 

 ....بشورم رو دستم برم که شدم بلند کوتا یخواه معذرت هی با منم اورد رو شام گارسون لحظه همون

 

 رو یچ انتقام خوادیم عباس واقعا.... انداختم خودم به نهییآ یتو یینگاه بشورم رو دستام خواستم رفتم که سیسرو یتو
 بدونه ما مونیزندگ درمورد مردک نیا  دیبا چرا.....کنه خورد هیبق یجلو غرورمو داره یسع چرا....رهیبگ

 

 به لعنت....شدم اقتیل یب تو عاشق که من به لعنت...عباس بهت لعنت....نهییآ یتو کردم وپرتاب برداشتم یاب مشت
 لعنت....همتون

 

 وراهمو نییپا انداختم رو سرم کردیم نگاهم یخاص جور هی عباس شدم عباس نهیس به نهیس که بشم خارج سیسرو از خواستم
 ....زمونیم سمت رفتم دمیکش

 

 ..خواستهیم انیشا نکهیا..سفرشمالتون درمورد دمیشن ییزایچ هی یراست:گفت اتیب که میبود شام خوردن درحال

 

 عباس به شدم که تر اروم خوردم کمیو برداشتم رو ابم وانیل عیسر سرفه یرو افتادم توگلوم دیپر غذا دیرس که حرفش یینجایا
  بود غذاش خوردن مشغول الیخیب بازم واون انداختم یینگاه

 

 د؟یشد مطلع کجا از شما:گفتم اتیب به خطاب

 

 کنهیم کار من شیپ...منه دست ریز انیشا که نگفته بهت عباس مگه:وگفت دیخند

 

 بود کرده اثر روشون نیهمنش کمال نهیهم واسه پس اهان -گفتم هیکنا زدمووبا یشخندین



 

 ...بده قورتم خواستیم زشیه ینگاها اون با بود خودش منظورم قایدق

 

 نشدم متوجه-اتیب

 

 گفتم ینجوریهم یچیه-

 دیباش راحت:گفتم کردم اشاره غداش وبه

 

 تخت هی یرو میرفت شام اتمام از بعد برم قبرستون نیا از زودتر هرچه خواستمیم منکه شد خوردن مشغول نگفت یزیچ اتیب
 :دادم امیپ عباس به دراوردم مویگوش نداشتم بهش یخوب حس دیکشیم انیقل داشت بود داده لم اتیب مینشست

 !!!ندارم حوصله که میبر کن جمع زودتر

 

 ایتازگ ینکرد صحبت رایالم با جان عباس:اتیب

 

 :گفت عباس که عباس یلبها به دوختم رو چشمام دمیشن گردنمو یصدا که کردم بلند یگوش از سرمو یجور

 

 گذرونهیم خوش وداره بود خوب حالشم  کردم صحبت باهاش صبح چرا

 

 راحت نفر هی که اسونه نقدیا کردن انتیخ واقعا یعنی..... کرده صحبت گهید دختر هیبا که گهیم زنش یجلو راهت چرا هه

 سرنوشتم نیا دیچرابا...دمیترکیم داشتم درون از...گرفتمیم شیات داشتم....زنهیم حرف درموردش وراحت دهیم انجامش
 نیا پس متنفره زنها از اگه....گرفته شیقبل عشق از گرفتن انتقام بخاطر منو گفت که سوزمیم یحرف اون از شتریب... باشه

 ..... داره زن عباس دوننیم که اونا دونمیم دیبع یول......اس چهیباز من مثل دخترهم اون یعنی.....هیچ یبرا کاراش

 

 اوردم روباال سرم اتیب یباصدا... بودم شده الل رو االن وردمینم کم یکس یجلو که یمن بودم کرده سکوت بود نییپا سرم

 

 مبارک تولدتت شیشاپیپ جان عباس یراست-اتیب

 

 ممنون-عباس

 

 میدعوت رو تولد گهید مینبود دعوت که یعروس خانم آرزو-اتیب

 

 -گفتم سرد یلیوخ برگردوندم رومو کردیم نگاهم مشتاق انداختم عباس به ینگاه

 

 ندارم کارا نیا یبرا یوقت من



 

 ندارم دادن دست از یبرا یزیچ گهید من... کالمم از هم گفتنم لحن از هم خوردن جا دوتاشون

 

 ؟؟یچ کنمیم خودم عاشق رو مردم زنم من که حرفا اون پس اوه-وگفت زد یپوزخند اتیب

 

 همون بشه عاشقم تولدگرفتن بخاطر بخواد مردم اگر-گفتم کردمیم نگاه عباس به که یودرحال زدم یپوزخند اون درجواب منم
 !!!!نشه عاشق که بهتر

 

 وخطاب شدم بلند داشتم اجیاحت تازه یهوا به بود دشوار برام طیمح اون تحمل.... اتیب به زدم زل میمستق برگردوندم وسرمو
 -گفتم اتیب به

 

 میکن زحمت رفع دیبا وما وقته رید... دعوتتون از اتیب جناب ممنونم

 

 تونییآشنا از شدم خوشحال....کنمیم خواهش-اتیب

 

 تخت نییپا رفتم و کردم اکتفا سر دادن تکون به یول.... تونییآشنا از نشدم خوشحال اصالنم گفتم دلم یتو

 

 گردمیبرم زود نیماش تو برو-وگفت گرفت طرفم رو چیسو عباس

 

 ......نیماش سمت به رفتم میومستق شدم خارج قربستون اون واز  گرفتم ازش رو چییسو

 

 عباس######

 -وگفتم اتیب سمت به برگشتم یشاک شد خارج رستوران از که آرزو

 

 بود؟ یچ یمهمون نیا از لتیدل خب

 

 ..شتریب ییآشنا گفتم که همونطور-وگفت داد هیتک پشتش متکا به لکسیر یلیخ

 

 ... حرومزاده سگ یا

 

 ینبست بهش دل چطور تو درعجبم شهیم عاشقش اول درنگاه ادم هییبایز العاده فوق دختر آرزو-اتیب

 

 -گفتم جاش به یول بده دست از رو جونش تا لگدام مشت ریز رمشیبگ نقدیا  خواستمیم دمیفهمیم خوب منظورشو یعوض



 ...پسنددیم ینگار دل هر

 

 صددرصد-وگفت دیخند

 

 خوش شب برم دیبا من-

 

 سایوا-اتیب

 

 کردم نگاهش یوسوال برگشتم

 

 میکن رد ییایدر مرز از رو محموله زودتر هرچه دیبا-اتیب

 

 والسالم شمینم کیشر فتیکث کار نیا تو من گمیم هم گهید بارم هی گفتم بهت صدبار-

 

 شدم خکوبیم اتیب حرف با روبرداشتم اول قدم نیهم برگشتم ودوباره

 

 دار یباال فرستتیم راحت که دارم سندومدرک ات هیعل من... یمجبور تو اما-اتیب

 

 !!!هیجعل اونا اما-

 

 !!!هیجعل دونهینم که سیپل اما-وگفت زد یشخندین اتیب

 

 .... کثافت یعوض

 

 برمیم خودم با رو همه باش مطمعن چاه یتو وفتمیب من اگر اما-

 

 از ریغ به االن... اتیب کار طرف هی.... آرزو طرف هی بود بد حالم شدم نیماش سوار رفتم میومستق شدم خارج رستوران واز
 ...امن یجا بفرستم رو آرزو زودتر هرچه دیبا کنهیم دایپ خیب داره اوضاع... نبود مهم یچیه ارزو

 

 وپخش کرد بلند رو سرش آرزو کرد وحرکت کردم روشن رو نیماش بود داده هیتک پنجره به سرشو انداختم یینگاه آرزو به
 :کرد یلیپ رو شیگوش یها آهنگ از یکیو کن روشن رو

**** 

 شکسته ام شکسته



 شکسته دل شکسته

 رونهیو نیا یتو تنها زمیعز تنهاشدم

 

 خراب حال نیا از ی،وا بد بخت نیا از آه

 

 سراب فقط نهیبب که بود یچ دلم نیا گناه

 

 سوزمیم و سوختم که من

 

 نازم گل تو ی،نسوز تو ینسوز که یاله

 

 و هات یخوش من نمیبب

 

 خراب حال نیا از ی،وا بد بخت نیا از اه

 

 سراب فقط نهیبب که بود یچ دلم نیا گناه

 

 شکسته ام شکسته

 

 (***شکسته ام شکسته.جوان یمرتض)

 

 : کرد یپل رو آهنگ دوباره آرزو شد تموم که آهنگ

 شکسته ام شکسته

 شکسته دل شکسته

 رونهیو نیا یتو تنها زمیعز تنهاشدم

 

 خراب حال نیا از ی،وا بد بخت نیا از آه

 

 سراب فقط نهیبب که بود یچ دلم نیا گناه

 

 سوزمیم و سوختم که من

 



 ***نازم گل تو ی،نسوز تو ینسوز که یاله

 

 امتناع اولش خودم سمت دمیوکش زدم کنار رو نیماش عیسر شدم هول منم هیگر ریز زد آرزو دیرس که آهنگ یجا نیا به

 شد جدا ازم شد تموم که اش هیگر نمیس یتو زدیم مشتاش وبا کردیم هیگر بازم یول گرفت آروم آغوشم تو بعدش یول کردیم
 گفتمیم رو زیچ همه دیبا نمشیبب ینجوریا تونستمینم گهید

 

 آرزو-

 

 بگم برات رو ییزایچ هی دیبا من آرزو-وگفتم زدم صداش دوباره بود شده رهیخ روبرو وبه نداد رو جوابم

 

 خونه ببر منو زودتر. متنفرن همتون ازت خورهیم بهم حرفات تو از حالم بشنم یزیچ خوامینم-میشند فشویضع یصدا

 

 کردم وحرکت کردم روشن رو نیماش  ستین ریتدب رو خودکرده هه شدم داغون بزنه بهم رو حرفا نیا من یآرزو شدینم باور

 

 آرزو#####

 

 دیبا االن نیهم از...بشه داغون بسوزه من اندازه اونم تا گفتمیم دیبا دونمیم یول زدم عباس به حرفارو اون چطور دونمینم
 ...کنم رونیب قلبم از رو عشقش کنم یسع

 

 بود رفته بود اومده خانم نرگس کردم باز که رو خونه در  رفتم خونه طرف وبه شدم ادهیپ نیماش از فورا میدیرس که خونه به

 وبه تخت یرو انداختم خودمو کنم عوض رو لباسم نکهیا بدون اتاقم یتو ورفتم کردم یاروم سالم هی اش زاده خواهر خونه
 یکی درکنار واون خوامیم رو عشقم آرامش من کنم رونیب قلبم از رو عشقش بتونم کن کمکم خودتت ایخدا... زدم زل سقف

 ......خوامیم رو نیهم ومن آرومه گهید

 

 نداشتم حوصله شده زده دراتاق کردمیم نگاه رونیب به پنجره از وداشتم بود اتاق در به پشتم که یجور دمیخواب پهلو یرو
 :دیچیپ اتاق یتو خانم نرگس یوصدا شد باز دراتاق آروم بدم جواب

 

 ؟یخواب مادر جان آرزو

 

 صداش رهیم رونیب اتاق از داره خانم نرگس دمید برگشتم ومدین یصدا دارمیب اره بگم نداشتم حوصله یحت ندادم یجواب بازم
 :زدم

 

 خانم نرگس

 

 کردم دارتیب بگردم دورت-خانم نرگس



 

 دیببخش دیاومد نبود حواسم بودم داریب نه-

 

 بخواب ریبگ آروم بعد  بخور شو بلند برات اوردم زبون گاو گل:وگفت طرفم واومد زد یلبخند خانم نرگس

 

 رمیگیم اروم اونموقع رمیبم دیشا رمیبگ آروم زایچ نیا با نکنم فکر-وگفتم زدم یپوزخند

 

 هیحرف چه نیا دختر ریبگ گاز زبونتو-وگفت صورتش یتو زد خانم نرگس

 

 شدم زبون گاو گل خوردن ومشغول دادم تکون یسر

 

 یمرس-

 

 جونم نرگس-گفتم که بشه خارج اتاق از وخواست گرفت دستم از رو وانیل خانم نرگس

 

 جانم-خانم نرگس

 

 یبمون شمیپ لطفا شهیم-

 

 مادر باشه:گفت زد یولبخند کرد بهم ینگاه خانم نرگس

 

 زدم زل روبرم وبه خانم نرگس یپا یرو گذتشتم وسرم دمیکش دراز پاهاش بزارم رو سرم کرده واشاره نشست تخت یرو اومد
 دیکشیم دست سرم به داشت هم خانم نرگس

 

 ه؟؟؟یچ ایدن یتو زیچ نیتر سخت یدونیم خانم نرگس:گفتم آروم گذشت که نیم چند از بعد

 

 مادر؟ هیچ:خانم نرگس

 

 یرو به اصال یول یبپرست و یکس عاشقانه سخته یلیخ نهیبیم گهید چشم هی به تورو که یباش یکس عاشق سخته یلیخ-

 یوقت سخته یلیخ بشه دور تو از که کنهیم تالش داره همش اونم اما یبش کینزد بهش یبکن تالش سخته یلیخ ارهین خودش

 بهش فقط و گوشه هی ینیبش و یبکن بغض و حرفاش اواره ریز شکنهیم له قلبت که زنهیم ییحرفا بهت و شکنهیم غرورتو
 زل گوشه هی به فقط و یبزن حرف ینتون که یباش داشته بغض نقدریا باشه چشات جلو نگاهش و رشیتصو و یبکن فکر
 یزنیم

 



 سخته بخدا خانم نرگس: وگفتم زدم زل خانم نرگس به میاشک یچشمها وبا شدم بلند

  یلیخ یلیخ

 یباش نداشته یکار بهش گهید یریبگ میتصم سخته

 یشگیهم عاشق همون هنوز بعد روز اما

 یشیم تر عاشق روز هر اما یبش متنفر ازش یبد قول خودت به روز هر که یـــــلیخ سخته یلیخ

 ندازهیم پات جلو سنگ همش اون اما یبرس بهش که یکنیم حل مشکالتتو و یکنیم هموار و راهت همش که سخته یلیخ

 یبگ یکن بغلش و محکم یریبگ دستشو یبر خوادیم دلت و یریبگ قلب تپش شینیبیم یوقت که... یلیخ یلیخ یلیخ سخته یلیخ
 ....یتونینم اما دارم دوستت من عشق

 گذرهیم بغلت از رهگذر هی مثل اون اما باشه روزمرت یزندگ تو و شینیبب سخته یلیخ

 

 هیگر ریس دل هیو بمون بودم داده خودم به که یقول یرو نتونستم بغلش یتو انداختم رو وخودم کرد باز رو دستش خانم نرگس
 کردم

 

 کن یخال خودتو یبش آروم تا کن هیگر مادر کن هیگر-گفتیوم دیکشیم کمرم پشت دستشو خانم نرگس

 

 بگو تو... کنم چکار بگو تو خانم نرگس:گفتم هق هق با

 

  ستین حکمت یب خدا کار کن توکل فقط مادر-گفت خانم نرگس

 

 بندشه کردن بدبخت حکمتش. باشه حمکتش نیا دیبا چرا-

 

 رهیگیم قهرش خدا مادر نگو کفر-خانم نرگس

 

 !نیا از شتریب گهید قهره باهام خدا که فعال-

 

   بخواب ایب  یناراحت االن مادر ایب-خانم نرگس

 

 برد خوابم نکهیا تا کردیم نوازش رو موهام هم واون پاش یرو گذاشتم سرم

 

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

 

 دهیکش رو پرده نیا یک اهه-

 



 از میمستق دیخورش نور بازم یول بستم رو چشمام ودوباره  سرم یرو انداختم پتورو زد چشممو دیخورش کردم باز رو چشمام
 شدیم رد پتو

 که نیهم سیسرو رفتم شدم بلند یمجبور نبرد خوابم گهید کردم هرکار دمیخواب گرفتم دوباره دمیکش رو پرده رفتم شدم بلند
 !!!عقب رفتم قدم هی دمید نهییآ تو خودمو

 

 کردم مرتب موهامو زدم صورتم به یآب زود بود کرده پف وچشمام بود شده پخش صورتم تو شمیآرا شبید یها هیگر لطف به
 .نییپا ورفتم دمیپوش زانو نییپا تا قرمز  وشلوارک رنگ یآب شرتیت بخوابه چشمام پف تا دمیکش چشم وخط پودر کرم کم هی

 

 ...بودن صبحونه خوردن درحال خانم ونرگس عباس

 ریبخ صبح سالم-

 

 ریبخ توهم صبح دلم زیعز سالم-خانم نرگس

 سالم-عباس

 

 :وگفتم زدم یپوزخند بود دهیرس خودش به کردمیم نگاه عباس به یچشم ریز شدم خوردن ومشغول نشستم رفتم

 

 یبریم فیتشر ییجا

 

 ؟؟یبامن-عباس

 

 اوره-گفتم پر دهان وبا دهنم گذاشتم لقممو

 

 دارم قرار-عباس

 

 یدیرس خودت به نقدیا که هیمهم قرار حتما-

 

 اره-عباس

 

 خانم رایالم به منو سالم: گفتم لکسیر بشه خارج خونه اشپز در از خواست که نیهم برداشت فشویک دیپوش رو کتش شد بلند
 زمیعز برسون

 

 بود یناز اف اف سمت ورفتم شدم بلند شد بلند اف اف یصدا لحظه همون کرد نگاه بهم زده ومات زد خشکش سرجاش عباس

openکنهیم نگاهم داره هنوز عباس دمید وبرگشتم زدم رو 

 



 داره گناه نزار منتظرش زمیعز برو زده خشکت ه؟؟؟چرایچ-

 

 آرزو-عباس

 

  بشنوم هاتویتوج خوامینم سسسیه-

 

 عشقم بسالمت:گفتم یپوزخند با و کردم اشاره در وبه

 

 هه قرارش سر بود رفته هم عباس بودم، شنونده من شتریب البته میزدیم حرف میداشت میبود نشسته خانم ونرگس یناز با
 -گفت یناز که خوردمیم امو قهوه داشتم نکنم فکر بهش دادم حیترج

 

 ه؟؟یچ ات برنامه آرزو

 

 یکردینم گوش حرفامون به نگوکه-گفت دمینفهم یزیچ که دیفهم اونم کردم نگاهش گنگ

 

 ن؟یگفتیم یچ حاال خب....ادهیز روم یروح فشار روز چند نیا واقعا شرمندتم-

 

 رفته ادتی که نگو.... عباسه تولد گهید روز چند میگفتیم میداشت-یناز

 

 !چطور ادمهی نه-گفتم لکسیور الیخ یب

 

 ؟؟؟یکن زشیسوپرا یخوا ی؟؟؟نم هیچ تو برنامه خب-یناز

 

 ندارم یا برنامه-

 

 ؟؟یچ یعنی-یناز

 

 بهم چشمم یجلو که یکس یبرا امیب حاال ندارم خودمم حوصله من واال دارم سوپراز قصد نه گرمیم یتولد نه نکهیا یعنی-
 عشقم مبارک تولدم بگم رمیبگ تولد کنهیم انتیخ

 

 وسر برداشتم یاب وانیل خونه آشپز یتو ورفتم گذشتم  یوناز خانم نرگس زدا رونیب حدقه از یچشما یجلو واز شدم وبلند
 دمیکش

 



  کرده انتیخ بهت عباس یگیم یچ آرزو: وگفت خونه آشپز تو اومد یناز

 

 توهم با آرزو:وگفت جلو اومد یناز نگفتم یزیچ

 

 رفتیم دختره صدقه قربون داشت دمید چشمام با خودم کرده انتیخ بهم ؟؟؟اره یبدون یخوایم- وگفتم کردم بلند سرمو

 

 کردیم نگاهمون داشت بود سادهیوا اپن پشت دمید رو خانم نرگس

 

 گفتیم راست انیشا پس شهینم باورم-یناز

 

 گفت؟؟یم راست رو یچ انیشا-

 

 گفتم ینجوریهم یچیه ها-گفت اومد خودش به یناز

 

 بگو االی ستین یمخمل گوشام پشت من یناز-

 

 :گفتم بهش خطاب   داشت دیترد انگار انداخت بهم ینگاه یناز

 وجب صد چه وجب هی چه حاال شده رد سرم از آب شهینم بد حالم نترس یناز

 

 ...خواست انیشا که ادتهی شمال تو روز اون-گفت یناز

 

 ادمهی اره- گفتم فورا بزنه حرفشو هیبق نذاشتم

 

 نیندار دوست رو گهیهمد دوتا شما که گفت اونجا نییپا بردنش بچها عباس توسط انیشا زدن کتک از بعد-یناز

 

 باری یگفت بهم دونمیم نارویا یناز-

 

 خب....خب-یناز

 

 ؟یچ خب-

 

 ...اتیب دختر با عباس گفت-یناز



 

 ؟؟؟یچ اتیب دختر با- وگفتم گرفتم رو شونش کرد سکوت دیرس که حرفش ینجایا

 

 دوسته ایب دختر با-وگفت کرد من من کمی یناز

 

 بده مرگم خدا یوا-وگفت دستش یتو زد خانم نرگس

 -گفتم یول گهیم دروع داره کردم حس کردم زیر چشمامو

 ینگفت بهم یزیچ موقع همون چرا

 

 یبش بدتر نخواستم بود بد حالت تو خب-یناز

 

  بدبخت منه جز داشتن خبر ادم عالمو همه نینیبیم توروخدا -گفتم خنده انیم دادم سر یا خنده سرم یرو گذاشتم دستمو

 

 اقتشیل نداره تورو اقتیل عباس نده عذاب خودتو نداره تیاهم که یزیچ واسه برم قربونت-وگفت طرفم اومد شد بلند یناز
 شهیزندگ تو عباس از ریغ نفر چند ستین معلوم که اس دختره همون

 

 رونیب رهیم یوقت رمیگیم شیات  عاشقشم ونشمید نطوریا که یدرصورت متنفرم ازش بگم چقد ستین مهم بگم چقد یناز-
 اس دختره اون شیپ االن که کنمیم فکر نمیشیم

 

 زمیعز کنمیم درکت-یناز

 

  کنهینم انتیخ دهیم برات جونشو عاشقته داره یشوهر اخه یستین من یجا اخه یکن درک منو یتونینم تو نه-

 

 شهایم بد حالت باش اروم فقط یگیم درست تو برم قربونت باشه:وگفت گرفت اغوش تو منو یناز

 

 قهره بامن خوش حال که وقته یلیخ یناز داشت یخوش دل چه

 فکر نقدهیا  دمیکش ودراز اتاقم یتو رفتم یوناز خانم نرگس به توجه بدون خوردم آرامبخش هی رفتم اومدم در اغوشش از
 برد خوابم باالخره تا کردم

 

####### 

 

 گهید بود نجایا یناز که یروز از  خوندمیم رو کتابم داشتم بودم اتاقم یتو الیخ یب مثال ومنم بود عباس تولد روز امروز
 دادینم جواب زدمیم زنگ هم یهرچ نداشتم ازش یخبر

 ..خواهرش خونه بود رفته بود جمعه فردا چون خانم نرگس بود وکور سوت خونه  اتاق از رونیب رفتم شدم الشیخ یب



 

 بعله-دادم جواب شد بلند اف اف یصدا

 

 اوردم رو لباس شمیم مزاحم ییشو خشک از خانم-گفت بود اف اف پشت مرد هی

 

 لباس؟-

 

 رادمنش یآقا شلوار کت بعله-اقاهه

 

 نییبفرما باشه-

 

 زدم رو عباس اتاق در بدم خبر عباس به تا باال رفتم خودمم زدم روopenو

 

 بعله-عباس

 

 ......رو کتت گهیم اومده یکی-گفتم بود نییپا سرم تو رفتم کردم باز رو در

 

 شدم یحال هی زدیم چشمک بدجور اش کهیت شیش وبدن بود لخت تنش باال رفتم ادمی حرفم دمشید که نیهم کردم بلند سرمو
 اوردن رو کتت-گفتم گرفتم خودمو هیاول حالت زود یول

 

 نه؟؟ییپا یداد خبر که ممنون باشه-گفت ییخوشرو با عباس

 

 اره-

 

 ییخوشرو با که بود عباس االن نیا رونیب بزنه شاخام خواستیم تعجب از که من شد رد کنارم واز دیپوش لباسشو زد یلبخند
 کنه ریخ به رو عاقبتمون اخرو خدا داد جوابمو

 

 ....یخانم نرگس نه بود یعباس نه نبود خونه یتو کس چیه بود شده شب

 

 ...زدیم تماس رد ای دادینم جواب ای زدمیم زنگ یناز به هرچه

 

 ...دمیوخواب بستم رو چشمام سرم یرو دمیکش رو پتو باالجبار یبزرگ نیا به خونه  یتو دمیترسیم

 



 یا دمید بردارم رو اب وانیل کردم دراز دست دادیم نشون رو سه ساعت کردم نگاه رو ساعت دمیپر خواب از ادیز یتشنگ از
 . نییپا برم شدم مجبور ستین وانیل یتو اب عافل دل

 

 جا دمید که یزیچ با اما برگشته عباس دمید پنجره پشت رفتم کرد جلب توجهمو اطیح یتو ینور که بودم خونه آشپز یتو
 .خونه سمت ومدیم داشت تلوخوران تلو عباس خوردم

 

 خودم عیسر که ستین شیحال یزیچ مست ادم شد دوبرابر ترسم یاومد نیماش با چطور بگو خورده یزهرمار ادیز بود معلوم
 . کردم قفل درو و اتاقم به رسوندم رو

 

 .گرفتم فاصله در از و دمیکش یغیج دمیترس اومد در صدا به در کدفعهی سادمیوا در پشت قهیدق چند

 

  دارم اجیاحت بهت کن باز رو در خوشگلم آرزو:گفتیم که ومدیم عباس یصدا

 

 . بود ایدن یجا نیتر مطمعن انگار دمیکش سرم یرو رو وپتو تخت یرو انداختم خودمو بود گرفته ام هیگر

 

 .....برد خوابم منم ورفت شد خسته تا گذشت نطوریهم قهیدق پنچ زدیم وصدام بود در پشت عباس هنوز

 

 خواستم رو هیاله یها رستوران از یکی شماره ۱۱۸ زدم زنگ بود ام گرسنه یلیخ ظهربود کی ساعت

 

 کرد بلند رو سرم عباس یصدا  با که بودم خوردن مشغول اوردن برام ساعت مین از بعد دادم سفارش غذارو

 

 ؟یداد سفارش غدا منم یبرا گمیم-وگفت دیخند کردم نگاهش

 

 نه -گفتم لکسیر

 

 نگاه یهرچ کنارم نشست چنگال قاشق با وعباس شدم دهیکش کنارم یصندل که شدم خوردن مشغول منم ومدین ییصدا گهید
 منه یغذا به چشمم دمید بخوره که نبود دوربرش یچیه کردم

 

 کنمینم میتقس یباکس غذامو من باشم گفته االن نیهم-

 

 ادی بعد نیم چند میشد خوردن مشغول گذاشتم وسط غذارو سوخت دلم شهایم زشیچ هی نیا کرد شرک گربه هیشب خودشو
 :گفتم فورا افتادم شبید

 

 ؟یبود کجا شبید



 

 چطور؟؟؟.دوستام از یکی یمهمون-گفت پر بادهن

 

 ادینم ادتتی یچیه شبید از کنم باور یعنی-

 

 یگفتیوم دراتاقم پشت یاومد بود مست مست یبرگشت سه ساعت شبید-گفتم کرد نگاهم یوسوال نییپا گذاشت رو قاشق
 دارم ازین بهت کنم باز رو دراتاق

 

 من؟؟- گفت باوتعجب عباس که زدم یپوزخند حرفم نیا بند پشت

 

 ادینم ادمی یزیچ من اما-گفت که تو یخر چقد یعنی انداختم بهش ینگاه

 

 ادین ادتی یزیچ یبش خنگ که یبخور باال درصد یمجبور مگه-

 

 بود یناز اوردم در رو یگوش خوردن زنگ به کرد شروع بود بمیج یتو میگوش نشستم منینش یتو رفتم شدم بلند زیم سر واز
 :کردم برخورد سرد یلیخ اما دادم وجواب شدم مونیپش یول ندم جواب خواستمیم اول

 

 بله-

 

 یخوب برم قربونت سالم-یناز

 

 خوبم بله-

 

 بدم حیتوض برات دیبا یول یناراحت دستم از دونمیم بگردم دورت-یناز

 

 شنومیم-

 

 دنبالت امیم شو اماده نمتیبب دیبا-یناز

 

 باشه-

 

 بود؟؟ یک-گفت عباس که شم حاضر برم شدم بلند کردم قطع رو تلفن

 



 رونیب میبر میخوایم بود یناز-

 

  نکرده الزم-عباس

 

  برم رونیب تونمینم ادیم ماندگار خانم فردا از ینبرد رونیب منو شد تموم دیع نکرده الزم ویچ یچ-گفتم شدم یعصب

 

 .....خالص یرینم رونیب یناز با گفتم که نیهم-عباس

 

 یناز الو-دادم جواب زد زنگ یناز که بودم اتاق یتو

 

 رونیب بپر زود آرزو-یناز

 

  امیب زارهینم عباس یناز-

 

 بگم خوامیم چون بجاهه ترسش یول بگم یزیچ تو به من که دهیترس نیا کهیمرت کرده غلط-یناز

 

 که؟؟؟؟یم عباس به نطوریا یناز که شده یچ یعنی

 

 ؟؟؟یبگ رو یچ-گفتم فورا

 

 !!!بوده کجا عباس!!! بودم کجا شبید نکهیا-یناز

 

  امیب یدزدک تونمینم نمیبب کن صبر امیب شد واجب گهید-

 

 منتظرم یاج باش-یناز

 

 کفش برداشتم رنگمم یلین فیک نبود شیآرا وقت گهید دمیپوش دممیسف شلوار دمیپوش مویبهار رنگ یلین مانتو شدم بلند عیسر

 نیچ پاور نیچ پاور کردم باز رو اتاق در آروم.... کردم ست نجوریا رمیم یدزدک خداروشکر...گرفتم دستم اما برداشتم وشالمم
 ....سرش یرو بود گذاشته دستشو دمشید  بود باز دراتاقش عباس اتاق در یجلو رفتم

 

   اطیح یتو دورسوندم با خودمو میرفت که برو دِّ  کرد استفاده تیموقع از

 

  یبدو لومتریک کی دیبا اطهیح نمیا اههه-



 

 خودمو کردم باز رو اطیح در دمیدو توانم نیاخر با دوباره دمینپوش داشت پاشنه کفشم چون یول سرم یرو انداختم رو شالم
 نیماش تو انداختم

 

 برو..... برو فقط یناز-

 

 ورفت گرفت گازشو هم یناز

 

 کردن دنبالت انگار دختر چته-یناز

 

 یگفتینم نجوریا یشدیم رد رستم خوان هفت از من مثل توهم اگه-

 

 دینفهم عباس-یناز

 

 زدم میج بود خواب نوچ-

 

  ولیا-گفت کرد یا خنده یناز

 

 خودم یپا خونم رونیب اومدم اجازه بدون دیفهم عباس یناز-

 

 کنهینم یچیه کرده غلط-یناز

 

  خداکنه-

 

 شدم رهیخ روبرو وبه نگفتم یزیچ گهید

 

 -گفت یناز که میخوردیم کمونیوک ییچا میداشت میبود نشسته کافه یتو

 

 عباس تولد میبود رفته شبید

 

 تماشا مارو داشت بود نشسته کافه یتو یهرک کمرم پشت زد چنتا اومد شد بلند یناز گلوم یتو دیپر ییچا یناز حرف نیا با
 باال اوردم بسه یمعن به دستمو کردیم

 



 ؟یخوب-یناز

 

 اره-

 

 ه؟یچ عباس تولد.... تو یگیم یچ-گفتم فورا نشست یناز

 

 یتو وهمیگوش شگاهیارا دیخر دنبال رفتم  هم خر منه میبر حتما دیبا  گرفته یمهمون هی بچها از یکی گفت یعل روزید-یناز
 شوهرش ستاره نیروژ روژا بودن هم بچها خوننیم مبارک تولد اهنگ دارن دمید  یمهمون میرفت که بعدهم گذاشتم جا خونه

 کننیم خاموش رو شمع باهم ودارن ستادهیا یدختر کنار عباس دمید جلوتر رفتم بودن همه انیوشا دایپارم وانیک

 

 گهید دختر هی کنار اقا بود یبزرگ اون به خونه اون تو تنها خودش زنش که یدرصورت باشه پست تونهیم چقد ادم بود بد حالم
 ...آرزو یگوربابا بوده گذروندن خوش درحال

 

 از تو یستین متوجه چرا یناز مجبورم بود نیا گفت که یزیچ تنها اونم کردم بارش حرف یلیخ گرفتم دعوا عباس با-یناز
 یندار خبر یچیه

 

 یکرد باور توهم-

 

  بود ومدهین اونجا خودش یباطن لیم با عباس کنم فکر یول-یناز

 

 نیزم از اخالقش اون از تر مهم اوردن براش ییشو خشک از شلوارشو کت بود حموم تو کساعتی اقا یناز یا ساده تو چقد-
 بود کرده فرق اسمون تا

 

 یجور عباس زدیم بهش دست تا دختر بودمش گرفته نظر ریز کنه فرار دختر از خواستیم انگار هیچ یدونیم اخه-یناز
 شدیم رنگ به رنگ بدبخت دختر که کردیم نگاهش

 

 اس چهیباز من مثل اونم حتما-

 

 واسه کنم فکر.کردیم رفتار خوب یلیخ دختره با اس دختره یبابا گفتیم یعل که یمرد هی یجلو ترعباس مهم همه از-یناز

 پس یستین مهم براش تو اگه نجاستیا اش نکته حاال بگم یزیچ بهت شبید یمهمون از دهیترسیم یایب من با نداد اجازه نیهم
 یبفهم تو نخواسته چرا

 

 فراموش تونمینم اتفاقاتم نیا دونمیم اما تونمینم یول بشم متنفر ازش خوامیم یهرچ  بگم یچ دونستمینم بود کرده سکوت
 ...کنم

 



 خورهیم زنگ داره تیگوش ارزو-یناز

 

 -گفتم یناز به رو بود عباس کردم نگاه مویگوش اومد خودم به یناز یباصدا

 

 .....عباسه یناز

 

 بده جواب-یناز

 

  میبر شو بلند بده حالم فعال-

 

 زدم تماس رد و

 

  نه ای باشه بد حالم دیبا دونمینم  میزدیم دور میداشت ابونیخ یتو نجوریهم

 

 یناز-

 

 جانم-یناز

 

  کنه له غرورمو کنه خوردم همه یجلو خوادیم عباس چرا نظرت به-

 

 کنه؟؟ خوردتت-یناز

 

 همه ودعوت تولدش ز،یه اتیب اون با مالقاتمون انتش،یخ ، همه به گفت مارو یماجرا انهیشا اون شمال یتو گهید اره-
 !!!!بچهاا

 

 ریز یا کاسه هی گمیم من یول ستمین تو یجا چون اره کنمینم درکت من یبگ دیشا آرزو-گفت دراخر بود کرده سکوت یناز
 نکن فکر زیچ چیه به توهم ارمیب در رو هیقض نیا ته دیبا ومن  اس کاسه مین

 

 -گفتم کردم کم پخشو یصدا گهیم زیچ هی داره دمید کردم بلند پخشو یصدا بعدم

 

 یبکش عربده یبخوا که یببر باال پخشو یصدا یمجبور مگه

 

 اونجاست نمیرژ و رژا ستاره خونه میبر یا هیپا-گفت دیخند اونم



 

 ندارم تابشو نمیبب رو هیبق زیانگ ترحم یها نگاه امیب ندارم دوست یناز-

 

 ...یشناخت نجوریا بچهارو واقعا-یناز

 

 داره یلیدل چه گنیم نزدن یحرف شبید یحت زارنیب ترحم از خودشون ستنین نطوریا بچها بخدا-داد ادامه که کردم نگاه بهش
 میکن دخالت یکس یزندگ یتو

 

 عباسه بازم یوا میگوش به خورد چشمم

 

 ستاین کن ول عباس یناز-گفتم یناز به رو کنان ناله

 

 بده بهش امیپ هی-یناز

 

 باشه-

 

 کردم نیوس.(رینگ تماس گهید لطفا هستم یناز با خوبه حالم من سالم)نوشت مضمون نیا به یامیپ بعد

 

 (دنبالت امیب بده ادرس ای دارم کارت. خونه برگرد یزود)بود نوشته اومد امشیپ نیم چند از بعد

 

 .....ستاره خونه سمت به رفتم یناز وبا ندادم جوابشو گهید

 

 خارج کردوما ستیا اسانسور از سوم وطبقه میشد  اسانسور سوار اپارتمانشون یتو ورفتم  میشد ادهیپ نایا ستاره خونه یجلو
 میشد

 

 بشم یمخف نباشه دید تو که یجور پشتش کرد اشاره منم به زد وزنگشونو رفت من جلوتر یناز

 

 یخوب خوشگلم داداش زن سالم-گفت یناز که نداشتم یدید منم شد باز درخونه

 

 !!!! رژاست دمیفهم

 

 ؟یسادیوا یچپک چرا تو ایب یخوب زمیعز سالم- رژا

 



 شده تنگ برات دلم یخوب خوشگلم آرزو ییوا-بغلم دیپر زد یغیج رژا دراومدم گاهمیمخف از بود گرفته خندم

 

 کرد استقبال ارزو از یچطور نگاه میگینم یزیچ میهست یخوب شوهر خواهر ما واال-یناز

 

 دید نتوان که هرانکس شود کور-رژا

 

 یامیپ نه یزنگ نه مکه یحاج یحاج یرفت-دمیشن رو ستارا یصدا

 

 نرفتم جایه شمال از بعد نهیسنگ یلیخ درسام شرمندتونم-

 

 خوشگله نیبش ایب-نیروژ

 

 ان دهیفهم یلیخ نایا یول گفتیم رو تولد یماجرا بود هرکس بودن خوب واقعا نشستم رفتم بالبخند

 

 یرو به یول ناخوشه ستاره کردم حس براشون بودم خوشحال کنن نامزد خوانیم یوعل رژا که دمیفهم میبود نشسته یکساعتی
 .....شییدا خونه رفتیم دیبا هم نیروژ داشت قرار یعل با رژا کردن رفتن قصد نیروژ رژا ارهینم خودش

 

 یناخوش کنمیم حس ستاره-گفتم ستاره به کردم رو رفتن که بچها

 

 دارم درد کمی اره-ستاره

 

 من یجوجو ادیب خوادیم دیشا-گفتم یلبخند با

 

 ...که زوده بابا نه-ستاره

 

 منو یزیچ شکستن یصدا بعدشم اومد ستاره غیج یصدا گذشت که قهیدق چند خونه اشپز یتو رفت ستاره نگفتم یزیچ گهید
 .... ستاره به میدیرسون رو خودمون دو با میکرد نگاه هم به یناز

 

 برداشتم جارو عیسر بود گرفته دردش بود شکسته شهیش دورش خونه اشپز کف بود افتاده و بود شکمش به دستش ستاره
 .....رونیب میاورد رو ستاره یناز کمک با زد پس هارو شهیش

 

 نگاه رمیگیم اشتباه کردم فکر اولش دیچیپ یگوش یتو عباس یصدا دوبوق از بعد داوود زدم زنگ برداشتم رو ستاره یگوش
 داووده شماره دمید کردم

 



 کنهیم کاریچ تو دست داوود یگوش-

 

 یا ستاره خونه تو-عباس

 

 زد غیج ستاره لحظه همون

 

 ).......(مارستانیب ادیب بگو داود به عیسر عباس-

 

 مارستان،یب به میرسوند رو ستاره برداشتم الشویوسا عیسر ورفتم کردم قطع رو یگوش عباس یها زدن صدا به توجه وبدون
 .... عمل اتاق بردن ستاره

 

 ... دنیرس وعباس داوود ساعت مین بعد

 

 ام ستاره کو ارزو-داوود

 

 کن امضا رو نامه تیرضا برو عمل اتاق بردنش نباش نگران-

 

 شه؟؟یبراچ تیرضا یطبع مونیزا-داوود

 

 کن امضا رو نامه تیرضا بدو شهیم نیسزار بوده رس زود مانیزا داوود-یناز

 

 به میزد زل میومستق میانداخت ینگاه هم به هم یناز منو  ما سمت اومد یعصب عباس رشیپذ به رسوند رو خودش دو با داوود
 ...عباس

 

 نیبود یگور کدوم دوتا شما-عباس

 

 نگما یچیه که ستمین آرزو من کن صحبت درست-یناز

 

 ن؟یبود کجا-عباس

 

  دیفهمیم رو ییزایچ هی دیبا آرزو-یناز

 

 تو با کرد غلط آرزو-عباس



 

 ؟؟؟یکنیم صحبت نجوریهم هم رایالم با عباس کن صحبت درست-

 

 یگفت اخرش-گفت یناز به زد زل زدم که یحرف با

 

 مونهینم ابر پشت که ماه شدمیم متوجه خودم من گفتینم چه گفتیم چه یناز-

 

 درانتظارته یخوب هیتنب اجازه بدون اونم خونه از زدن رونیب یبرا که آرزو شو توخفه-عباس

 

 باشه منتیبب آرزو دوربر خوامینم نکن دخالت من یزندگ یتو خواهشا لطفا-گفت یناز به کرد رو بعد

 

 عباس-

 

 وفتیب راه کوفت-عباس

 

 -زدم داد کشوند یم خودش دنبال کشون وکشون گرفت دستمو

 

  زنمیم زنگ بهت خوامیم معذرت یناز

 

 شد رد کنارمون از داوود لحظه همون کردیم پاک رو اشکاش داشت یناز دمید

 

 کجااا؟-داوود

 

  داوود دارم کار-عباس

 

 کن خبرم کرد مونیزا ستاره داوود-

 

 باشه-داوود

 

 ارامش نیا دونستمیم بودم کرده سکوت منم گفتینم یچیه عباس میکرد وحرکت میشد نیماش وسوار میشد خارج مارستانیب از
 ...طوفانه از قبل

 

 کجاا- زد داد عباس که باال برم رو اول پله خواستم کردم سالم بود اومده خانم نرگس خونه یتو رفتم خونه میدیرس



 

 یهست یک یکرد فکر نبر باال من یبرا صداتو-گفتم نیبنابرا کنم سکوت خواستمینم گهید کردم ونگاهش برگشتم

 

 رونیب یرفت من اجازه بدون چرا....کستم همه فعال -عباس

 

 گه؟؟؟ید...خواست دلم چون-

 

 یبنداز راه دعوا همش یخوایم چرا نرو راه اعصابم رو ارزو-عباس

 

 ندازهیم راه دعوا رهیگیم بهونه زیچ نیکوچکتر سر توکه ای منم نیا.... تو ای ندازمیم راه دعوا من-وگفتم سادمیوا جلوش رفتم

 یک مگه یکن خورد رو همه یدار دوست همش چرا...گفت بهم رو قتیحق چون هااا یکرد صحبت نطوریا یناز با چرا....
 ....تونمینم اما بفهممت تا کنمیم هرکار عباس یهست

 

 کردن پنهون از نداره یلزوم پس ستمین مهم برات یگینم مگه یترسیم قتیحق گفتن از چرا-گفتم دوباره کردم سکوت کم هی
 .... قتیحق

 

 نیا یتو روتنها زنت شب وقت چیه یهست کسم همه اگر درضمن-گفتم اش نهیس وسط زدم ام اشاره انگشت با جلوتر رفتم
 ممکن ییبال چه کردمینم قفل رو در اگر دونهیم خدا خونه یایب کرده مست هم شب سه ساعت یکردینم ول دشت اند در خونه
 .....  ادیب سرم بود

 

 شدم بهتر کم هی دمیکش قیعم نفس تا وچند اطیح به رسوندم خودمو اطیح سمت دمیدو بود مشکل برام هوا اون تحمل گهید

 

 یناز جانم-دادم جواب فورا بود یناز خورد زنگ تلفنم

 

 آرزو یخوب-یناز

 

 چطور زمیعز اره-

 

 ارهیب سرت ییبال عباس دمیترس-یناز

 کرد مانیزا ستاره.کنهینم یچیه بابا نه-

 بخش ارنشیم بعدا گلم اره-یناز

 فعال زنمیم زنگ بهت دارم. یخط پشت یناز-

 گلم باشه-یناز

 



 دیخوب ماندگار خانم سالم-دادم جواب بود ماندگار خانم میخط پشت

 خبر چه یخوب خوشگلم سالم-ماندگار خانم

 خبر چه شما یسالمت-

 یشد اماده خبیسالمت منم-ماندگار خانم

 منتظرتونم یشگیهم ساعت فردا ام اماده اماده اره-

 خداحافط شمینم مزاحمت فعال.گلم چشم-ماندگار خانم

 ....حافظ خدا-

 

######### 

 .... ستاره شیپ برم نکردم وقت خونمیم رو سوم یها کتاب هم عصرا ادیم ماندگار خانم هرروز گذرهیم روز اون از یروز ده

 

 ...ستاره شیپ برم دیبا بگم بهش بمونم داریب دیبا امشب سرکار رهیم هم هشت ساعت رونهیب صبح سه تا شبه چند عباس

 

  دمید رو عباس نیماش پنچره از رونیب اومدم یا قهید ده ییدستشو رفتم بود دو ساعت کردم نگاه رو ساعت

 ..اومد یک نیا وا-

 ...داخل اومد عباس شد باز باشدتت در رمیبگ رو در رهیدستگ خواستم که نیهم در سمت رفتم

 مسته دمیفهم بعلههه بره راه تونست ینم درست بود شده قرمز چشمامش کردم نگاه بهش خوب

 رونیب گمشو-گفتم عقب دادم هلش من سمت ومدیم داشت

 آرزو-گفت یخمار یصدا با عباس

 رونیب االی... مرد آرزو...کوفت ارزو-

 

 رو خانم نرگس کردمیم تقال زدمیم عیج یهرچ تخت یرو انداختم گرفتم دستمو بدم هلش خواستم که نیهم سمتش رفتم دوباره
 یچیه به یچیه زدمیم صدا

 

 شو دور ازم توهم با یعوض.... توروقران شو بلند عباس-

 

 ییحاللم یحقم یزنم!!!آرزو شو خفه-زد داد عباس

 

 یکنیم تمیاذ یدار کن ولم یعوض کثافت شو بلند یفهمینم یتومست عباس-

 

 ....سپردم دستش خودمو باالجبار نمود تنم یتو یجون گهید زدم داد زدم غیج نقدیا

 



 به من یول باشه محرمم باشه شوهرم دیشا... کنه تجاوز بهم بخواد رحمانه یب نطوریا عشقم همدمم شوهرم که شدینم باورم
 !!!!تجاوزز....تجاوز گمیم شینطوریا

 

 ....نییپا رفتم برداشتم رو لباسهام چوندمیپ خودم دور رو مالفه هق هق با زدم کنار زور به بود افتاده هوشیب که عباس

 شدهیچ الحواحج باب ای-گفت دید منو تا کنه باز رو در تا دیکش طول کمی زدم رو خانم نرگس دراتاق

 ..عباس.....عباس-گفتم هیگر ونیم هیگر ریز زدم بغلش یتو انداختم خودمو

 گه؟؟ید بگو یکرد عمرم دختر؟؟نصف یچ عباس-خانم نرگس

 کرد تجاوز بهم عباس-

 شد تر دیشد ام هیوگر

 شوهرتها ؟؟عباسیگیم یچ یدونیم دختر-خانم نرگس

 گذاشت رو اسمش شهیم یچ نیا از ریغ شه کتینزد زور به خونه ادیب مست یوقت-

 کن تنت لباساتو کنم کمکت بزار-گفت داد تکون یسر خانم نرگس

 کردم تنم رو لباسهام خانم نرگس کمک با

 مادر؟؟ یدار درد-خانم نرگس

 ...برگشت نیم چند بعداز شد خارج اتاق از وخودش دمیکش دراز تختش یرو و دادم تکون سرمو فقط

 بخور بخشو ارام نیا مادر شو بلند-خانم نرگس

 ؟؟یچ خودتت تختتم یرو من خانم نرگس-گفتم افتادم یزیچ ادی بخوابم خواستم خوردم بخشو ارام شدم بلند حرف بدون

 خوابمیم ندازمیم تشک نیزم یرو من بخواب تو مادر بگردم دورت-خانم نرگس

 ..........رفتم فرو قیعم خواب وبه نداد بهم کردن فکر مجال بود کرده خودشو اثر مسکن دمیکش ودراز نگفتم یزیچ گهید

 

 عباس###### 

 

 ..وفتادمیم پس داشتم دمید که یزیچ با اومد جا که حالم کردیم درد بد سرم بودم چیگ کردم باز رو چشمام میگوش زنگ یباصدا

 لباسامو نییپا دمیپر تخت یرو از عیسر کردم کاریچ من سرم یتو خاک سرم یتو زدم محکم انداختم واتاق خودم به ینگاه
 نییپا رفتم دمیپوش

 آرزووو...آرزوو-

 آرزو کو خانم نرگس-کفتم عاجزانه طرفش رفتم دمید خونه اشپز یتو که رو خانم نرگس

 ..آرزو کو خانم نرگس-تر بلند اما گفتم دوباره نداد رو جوابم

 یپرستیخدارونم تو مگه..... یخونینم نماز تو مگه-گفت طرفم برگشت

 خونمیم اره-گفتم یول دیپرس یم که بود ییسواال چه نیا کردم تعجب

 ...بخونم ونماز کنم علم قد خدا یجلو شدینم روم گهید آرزو با رفتارا واون حرفا اون گفتن از بعد بودکه نیا تشیواقع یول

 کردیم ناله درد از صبح تا شبی؟؟دیاورد دختر اون سر ییبال چه شبید یدونی؟؟؟میمست هرشب هرشب چرا پس-خانم نرگس

 دمینفهم بخدا... کنه لعنت منو خدا-



 ...کرده تجاوز بهم شوهرم گفتیگفت؟؟میم یچ آرزو یدونیم-خانم نرگس

 .....کنهینم نگاهم  صورتم یتو دونمیم گهید شدینم نیا از بدتر خدا یوا

 

 ارزو؟ کو-گفتم خانم نرگس به رو

 بگردم دورت بود کرده اخم یول بود خواب کردم باز یاروم به رو اتاق در اتاق به رسوندم خودمو عیسر کرد اشاره اتاقش به
 یبخوا که هیزیچ اون از فراتر اوردم سرت به رو ییکارها چون ندارم دنیبخش توقع یبنینم خوش روز هی من دست از که

 ...میببخش یبتون یروز هی کاش یا....کاش یا یول میببخش

 خونه امین یروز چند خواستمیم رونیب زدم خونه واز گرفتم دوش اتاقم یتو رفتم رونیب اومدم اتاق از دمیبوس سرشو آروم
 .....کنم آرزو یبرا تونستمیم بود یکار حداقل نجوریا

 

 آرزو###### 

 

 دادیم آزارم ومدشین یول دلخورم ازش درسته خونه بود ومدهین شب اون بعد عباس گذشتیم ییکذا شب اون از یروز چند
 ...اونه شیپ حتما گفتمیم رایالم شیپ رفتیم فکرم همش

 نیب اومده شیپ یمشکل بودن دهیفهم همه گهید بود سپرده یعل به هم شرکت ازش نداشتن یخبر زدمیم زنگ بچها به یهرچ
 ...ما

 درسام..... ومدینم دلم یول رمیبگ گازش داشتم دوست بود ماه نقدهیا پسرش ستاره شیپ میرفت یناز با شب اون بعد یروز چند
 ....باشم داشته تمرکز زاشتینم عباس به کردن فکر یول بود کینزد امتحانام بود شده نیسنگ یلیخ یلیخ

 اوناهم...یکار مسافرت رفته گفتمیم دهینم جواب چرا کجاست؟؟؟ عباس گفتنیم زدنیم زنگ همشون خونوادم خواهراش
 جواب رو یگوش اصال وقتا یبعض نداشتم گفتن یبرا یحرف گهید....روز ستیب نه دوروز روز هی یکار مسافرت گفتنیم
 ....بگم دروغ بشم مجبور خواستمینم دادمینم

 

 که عباس واسه طرف کی داشتم دلهره بودم میتقو یجلو روز هر شدیم بدتر حالم منم گذشتیم یگرید از پس یکی روزها

 مهم االن نبود مهم اصال امتحانام.امتحانام واسه طرف هی اس ختهیر بهم شرکتش تیوضع کجاهه نبود معلوم بود روز ستیب
 حاضرم بود یالک همش ندارم دوستش گهید ازش متنفرم گفتمیم زدمیم که هارو حرف همه اون که فهممیم حاال بود عباسم
 ...تو ییکجا-کردم زمزمه اروم کردم نگاه رونیب به بده براش جونمم

 

 یرو شرکت یکارا یعل از هم اون از هم بودم ممنون یلیخ ازش ادیب یناز بود قرار بودم اماده اماده بود امتحانم نیاول فردا
 ....بود اون دوش

 زده حرف مدرسها از یکی با قبال وعباس ماندگار خانم برداشتم رو المیوسا شدم اماده شدم داریب میگوش آالرم یصدار با صبح
 ...بابت نیا از نداشتم یمشکل بودن

 .... شدم عباس چشم تو چشم که باال اوردم رو سرم نییپا رفتم که ها پله از

 تاحاال یبود کجا-زدم غیج جلوتر رفتم بودم یعصب شتریب یول بودم خوشحال هم بودم یعصب هم بود زیوتروتم کیش یلیخ

 یایب که ییبجا کارت اون بخاطر..... دمیکش چه روز ستیب نیا تو یدونیم....یکرد خودتت نگران نفرو چند یدونیم....
 سرپا حداقل که شرکتت اون یتو کشهیم یچ بدبخت یعل اون یدونیم....ینکرد نگاه سرتم پشت یرفت یاریدرب دلم از حداقلش

 ریز اب ساخته بهت رو ستیب نیا انگار تو اونوقت...یییتو هرشبش یدعاها چارهیب خانم نرگس یدونیم.....داره نگهش
 رفته پوستت

  بده منو جواب نجایا ایب نمیبب سایوا-زدم داد شد رد کنارم واز زد یپوزخند عباس



 گمیم برات رو زیچ همه اش موقع به ام خسته فعال ارزو-عباس

 منم اتاقش سمت رفتیم داشت من به توجه بدون که انداختم ینگاه عباس به بود یناز خورد زنگ میگوش موقع همون
 اومدم یناز-دادگفتم جواب مویگوش

 کرد حرکت یناز شدم که نیماش سوار رونیب زدم خونه واز

 ؟یناز-

 جانم-یناز

 اومده عباس-

 وقت؟؟ چند نیا تو بوده ؟؟کجاییچ-یناز

 نگفت-

 نگفت؟ یچیه-یناز

 گمیم بهت وقتش به ام خسته گفت فقط-

 گهیم ینجوریا االنم کرده خودش نگران رو مردم روز ستیب.واا-یناز

 میعصب دستش از خودمم بگم یچ-

 .....امتحانات سالن طرف به رفتم شدم مدرسه وارد یوخداحافط مدرسه به دنیرس از بعد نشد وبدل رد نمونیب یحرف گهید

 

 رفتم دنبالم ادیب نبود قرار بود یناز کرد جلب توجهمو ینیماش بوق مدرسه از رونیب رفتم دادم خوب امتحانمو خداروشکر
 زحمت یتو یافتاد.دنبالم یاومد چرا-گفتم شدم سوار

 رانندتم خودم امتحانات اخر تا یزحمت چه فداتشم-یناز

 ....زمیعز یمرس-

 ...ومدین داخل ادیب کردم تعارف یهرچ خونه دمیرس ساعت مین بعد

 دارم برات یخوب خبر که ایب. خوشگلم یاومد-گفت دید منو تا بود خوشحال خانم نرگس خونه یتو رفتم

 عباسه اومدن خوبتون خبر-

 مادر؟ یدیفهم-گفت شد یخال بادش یبادکنک مثل بدبخت خانم نرگس

 دمشید صبح اره-

 نگفت؟؟ یزیچ تو به.نداد جواب بوده کجا کردم سوال ازش یهرچ منکه ارزو گمیم-گفت تر کینزد اومد

 اتاقشه یتو-وگفتم خانم ترگس سمت وبرگشتم انداختم باال نه یمعن به یا شونه زدمیم ناخونک غذاها به داشتم که همونجور

 رونیب رفتن دنبالش اومد یعل اقا نه-خانم نرگس

 .......باال طبقه سمت به ورفتم گفتم یاهان

 

 یناز موقعها یبعض گشتیبرم عصر شیش ساعت شرکت رفتیم صبح زدینم یحرف کس چیه با بود خونه عباس که یروز چند
 کردن کات و پرش به زده رایالم دیشا:گفتیم یشوخ به

 !!!من قلب به رهیم فرو که هیخنجر حرفش نیا دونستینم اما کردیم یشوخ

 .....بود ارزش با زیچ همه از برام بود سالم مشیدیم که نیهم نداشتم عباس کار به یکار منم



 ....بوشهر برم امتحانام بعد حتما دیبا بودم داده خوب نجاشویا تا خداروشکر شدیم تموم داشت کم کم امتحانام

 ....دهانم یتو ارهیم هجوم داره معدمه یتو یهرچ کردم کردحسیم نگاه رو رویب وداشتم بودم پنچره کنار که نجوریهم

 ..... زدم عق یوهرچ سیسرو به رسوندم خودمو عیسر

 ...کرده یقاط معدم خوردم هوله هله بس از

 ....میشگیهم ییسرجا ونشستم کردم یدسالمیکشیم رو شام داشت خانم نرگس نییپا بودرفتم شام وقت بود شب نه ساعت

 رو خودم عیسر شد بد حالم مینیتوب دیچیپ تلخش عطر یوبو نشست که نیهم شد خونه آشپز وارد عباس نیم چند از بعد
 ...شدم ینطوریا چرا شده چم من...نبود معدم یتو یزیچ اخه بود یخال عق همش یول اوردم وباال سیسرو به رسوندم

 بد حالم خوردم ادیز هوله هله ستین یزیچ-گفتم کننیم نگاه دارم ینگران با وعباس خانم نرگس دمید رونیب رفتم یحالیب با
 شده

 ؟؟یبخور زیچ همه نیا یمجبور مگه-عباس

 .کردیم نگاهم یمشکوک طور به که کردم نگاه خانم نرگس وبه نگفتم یزیچ

 ....باال وردمیم خوردمیم یبعد قاشق اگر بخورم تونستمینم گهید خوردم قاشق دوتا زیم سر میرفت

 

 شد زده اتاق در که داشتم امتحانشو فردا اخه کردمیم مرور رو یاجتماع مطالعات داشتم بودم اتاقم یتو شب اخر

 دییبفرما-

 ستمین که مزاحمت-وگفت شد وارد خانم نرگس

 وجه چیه به- وگفتم زدم یلبخند

 

 ینش ناراحت دستم از دوارمیام بگم بهت یزیچ هی خوامیم مادر-گفت نشست رمیتحر زیم یصندل یرو اومد خانم نرگس

 ...گذشته؟؟؟ وقتت از روز چند-گفت خانم نرگس دادم تکون نه یمعن به سرمو فورا شدم کنجاو

 !!!گفتم یچ یدینفهم واقعا ارزو-وگفت دیخند که کرد نگاه بهش نشدم متوجه اولش

 ۲۰ امروزم بوده نوبتم۱۱.....هوم-گفتم دمیخند تکون یسر

 باشه مبارک-دگفتیخند خانم نرگس

 کردنیم نگاش داشتم خنگا مثل شهیهم مثل منم

 بگو جونم نرگس-گفتم رسوندم خانم نرگس به خودمو نییپا انداختم خودمو تخت از عیسر بردم یپ فاجعه عمق به کم کم اما
 یکنیم یشوخ یدار

 !هیباردار نشونه تو یها میعال نیا یول دونمینم-

 گهید خدا..نمیبب رو یک دیبا نخوام بچه من بابا....بدبختم نقدیا من چرا خدا-گفتمیم و هیگر ریز زدم شدینم نیا از بدتر خدا یوا
 سرم یکنیم نازل یدار بال چقد بسه

 تازشم...داده بچه بهت که داشته دوستت چقد خدا کن شکر برو...یگیم کفر نقدیا چرا... بسه ارزو-گفت یعصب خانم نرگس
 ینباش باردار دیشا بده شیآزما برو فردا ستین مشخص یزیچ

 ستمین باردار من نجورهیهم حتما اره-گفتم زدم یولبخند شدم بلند عیسر دمیشن خانم نرگس زبون از که رو حرف نیا

 شد خارج اتاق از داد تکون تاسف یرو از یسر خانم نرگس



 عباس منو بچه ام بچه عاشق باشم نداشته دوست بچه که نیا نه ایخدا زیم یرو گذاشتم رو سرم نشستم یصندل یرو رفتم

 یچ که ادیب معصوم طفل بچه هی اونوقت ستین مشخص سرنوشتم فمیتکل بال نجایا خودم من یبنیم منو تیوضع خودت اما....
 ...بشه

 جواب تا دیکش طول یا هیثان چند یناز به زدم زنگ برداشتم مویگوش رفتم فورا!!!نه ای باردارم دمیفهمیم فردا نیهم دیبا
 آرزو جانم:بده

 شدم مزاحمت زمیعز ببخش-

 هیحرف چه نیا ونهید-یناز

 شگاهیآزما برم خوامیم اخه یایب زودتر فردا شهیم یناز-

 ؟یشده؟؟خوبیچ چرا-گفت باشه شده هل انگار یناز

 رو خودم کنم خوامیم چکاب نه-کفتم نشدم مطمعن تا بگم یزیچ فعال خواستمینم

 گهید روز هی بزار خو هوو-یناز

 برم خودم یتونینم اگه یناز-

 خورهیم بر بهش زود چقدم بابا باشه-یناز

 منتظرتم مین شویش ساعت پس-

 ششیپ میریم دارم یدوست خودم-یناز

 یمرس باشه-

  نداشتم رو یناز یها یحرف پر حوصله کردم قطع رو وتلفن

 نباشم باردار کردمیم دعا صبح خوده تا بخونم کتابمو نتونستم گهید

 

 کرد حرکت یناز رونیب دمیپر یناز زنگ تک با برداشتم مدارکامو همه شدم اماده وقت اول صبح

 یناز نزاشتم شگاهیآزما میدیرس ساعت مین از بعد.منه شانس روز امروز انگار ستین امروز دوستش گفت یناز خداروشکر

 ده بعد دادم لیتحو دفترچمو بود گرفته نوبت قبل از یناز بود خوب حاال شدیم نوشته شیآزما نوع برگه یتو اخه داخل ادیب

 بچه-وگفت زد یپوزخند بود سادهیوا یوعمل یا عشوه العاده فوق دختر هی جلو رفتم خوندم اسممو یباز یپارت با البته قهید
 یباش داشته شوهر سن نیا تو خورهینم بهت چون.پسرته دوست

  ببند گوهتو دهن بعد دومشوبخون صفحه- گفتم دهانش یتو زدم شناسناممو شدم یکفر حرفش نیا از

 خانم شدهیچ-گفت بود شگاهیازما سیر انگار طرفمون اومد یانسالیم مرد هی

 د؟یبپرس شونیا از-

 طرف برگشت یعصب دیفهم رو زیچ همه انگار دید دختره دست منو شناسنامه که  مرده بود کرده کز جای موش نیع دختره
 من اتاق یتو یمهر خانم-گفت دختره

 ورفت گرفت راهشو نییپا انداخت سرشو هم دختر

 رمیبگ خون نمونه ازت خودم دخترم ایب-گفت ییخوشرو با مرده

 ممنون-

 دمیم لتیتحو عصر گفت اونم بده لمیتحو زودتر جوابو که مرده اون  از کردن وخواهش زدن حرف یکل از وبعد گرفت خون ازم

 مثل یناز شدم خارج سالن از زود دادم امتحانمو چطور دمینفهم اونروز... مدرسه طرف به میورفت شدم خارج شگاهیآزما از
 دهیکش منو زحمت یلیخ دوهفته نیا یتو بودم ممنونش یلیخ بود مدرسه درب یجلو شهیهم



 یکار تو یناز-گفتم یناز به کردبالجباریم شک هم عباس شه بد حالم خونه برم باز دمیترسیم نداشتم رو رفتن خونه حوصله
 یدار

 میبر کجا کن تر لب فقط درخدمتم عاریب کاریب بابا نه-یناز

  ندارم رو خونه حوصله یناز راستش-

 میبر بزن تمیپا-یناز

 ۴ ساعت کردم نگاه ساعتم به نبود تنم یتو یجون گهید نور الدیم درکه تهران بام دربند از میگذاشت پامون ریز رو تهران کل
 شگاهیآزما میبر یناز-گفتم یناز به رو میبود نور الدیم االن ماهم بود عصر

 میبر-یناز

 ..کنم یرانندگ کردمینم جرعت شلوع تهران یتو یول بود داده ادمی یرانندگ یناز ایتازگ کرد حرکت میشد نیماش سوار

 یتو دادم لیتحو رو برگه رشیپذ طرف میرفت کردم قبول یمجبور امیب خوامیم گفت هم یناز شگاهیآزما میدیرس بعد کساعتی

 دکتر میبر تا حداقل یبک شویآزما جوابش یدونینم خودتت یگل-گفت دختره به رو یناز داد منو شیآزما وجواب گشت برگه چنتا
 باشه راحت المونیخ

 کردمیم دعا دعا دختره یلبا به دوختم کردنگاهمو باز رو برگه دختره نه ای بفهمه یناز نبود مهم برام گهید شدم رنگ به رنگ
 .....مثبته زمیعز مبارکه-وگفت زد یلبخند دختره باشه یمنف

 جانشستم هی یوناز دختره کمک با که نیزم خوردمیوم رفتیم یاهیس چشمام داشت منم کردیم نگاه تعجب با یناز گفت که نویا

 ....که عباس تو ممکنه چطور اخه  آرزو-یناز

 ...خواستینم مادرشو پدرش که شکمم یتو بچه هی با کردمیم کاریچ حاال بودم داغون بودم کرده سکوت

 

 گفتیم دلم بندازش گفتیم عقلم کنم چکار خوامیم دونستمینم بودم شده شوکه میبود خونه به برگشت درحال نیماش یتو
 بود یناز که بشم ادهیپ خواستم داشت نگه یناز میدیرس که خونه به...یدوراه سر بودم مونده....بچته یتومادر

 بپرسم؟ سوال ای آرزو-یناز

 شب هی نکهیا تا موندیم رونیب وقت رید تا عباس دعواها واون عباس تولد بعد روز چند-گفتم خودم که بگه یچ خوادیم دمیفهم
 ....و شد اتاقم وارد بود مست

 چکار یگیم حاال یناز-گفتم هیگر با آغوشش تو گرفت منو یناز دیچک چشمم از اشک قطره هیو بگم جملمو هیبق نتونستم گهید
 کنم

 یکن یمادر براش...یاریب ایدن به جوجوتو دیبا...که معلومه یکن کاریچ ویچ برم قربونت-یناز

 خوشها دلت توهم-وکفتم زدم یپوزخند شدم جدا ازش

 یدید شتر.نفهمه کهید اهرکسی عباس ماجرا نیا از یزیچ یناز-وگفتم طرفش برگشتم فورا اومد ادمی گهید زیچ هی
 یاوک.یدیند

 ...اطیح داخل رفتم شدم ادهیپ نیماش واز

 مشمامم به عطرش یوبو شد کمینزد که نیهم اما طرفم اومد شدم عباس یعصب ینگاها متوجه زیچ نیاول شدم که خونه وارد
 زد وعق سیسرو سمت دمیدو شد بد حالم دیرس

  شگاهیآزما بودم رفته-وگفتم زدم یپوزخند کردیم نگاهم ینگران با داشت عباس رونیب اومدم سیسرو از سرخ ییچشما با
 شه اماده شیآزما جواب تا میزد یگشت ابونیخ یتو یناز با بعدش گهید شدم مسموم که یبنیم

 تا اما بخوابم دادم حیترج بودم وداغون خسته یلیخ شدم کردن عوض لباس ومشغول رفتم اتاقم سمت به حرفم گفتن از بعد
 ..خانم نرگس نییبفرما-ادینم اتاقم یتو خانم نرگس از ریغ اخه خانمه نرگس دیفهم اومد در صدا به اتاق در بخوابم اومدم

 .شتیآزما جواب مادر شدیچ جان آرزو-وگفت شد وارد یلبخند با خانم نرگس



 اونجاست جوابش-وگفتم کردم اشاره زیم به

 !نیا از ارمیدرنم سر که من مادر-وگفت دیخند خانم نرگس

 ...بدبختانه مثبته جواب-وگفتم دادم تکون یسر

 

 زدلمیعز باشه مبارکت.. شهیچ بدبختانه بگردم دورت-گفت خوشحال خانم نرگس

 ندازمشیم فردا باشه مبارک ویچ یچ-

 هیحرف چه نیا بده خدامرگم وا-وگفت صورتش به زد خانم نرگس

 غوز غوزباال بشه ادیب نمیا گهید میاضاف ینکبت یزندگ نیا یتو فعال خودم من-

 ..نفهمه ماجرا نیا از یزیچ عباس قسم نتیحس امام به زتیعز جون به خانوم نرگس-وگفتم کردم نگاه رونیب به

 یبکش اتو بچه یدست یدست بزارم.... نده قسم دختر-خانم نرگس

  دادم قسمتون خانم نرگس-

 خوش شبتون:وگفتم کردم پتو ریز سرمو بعدم

 ......برد خوابم که دمینفهم که بودم خسته نقدیا

 

 دمید دور از نفرو هی بود تشنم بود شده خشک لبم  بود خشک خشک  کردمیم نگاه هرجارو بودم برهوت ابونیب هی یتو

 دیرس نکهیا تا شدیم عباس هیشب افیق  شتریب شدیم تر کینزد شخص اون  هرچه بده نجاتم هست یکی حداقل شدم خوشحال
 تو؟؟؟ یهست یخون چرا هیشکل سرو چه نیا عباس-دمیپرس ازش بود یخون جاش همه کردم تعجب دنشید از بهم

 ه؟؟خونیک خون نیا یدونیم-گفت شدیم کینزد داشت که همونطور بود الو غضب نگاهش شدیم کینزد بهم داشت عباس
 بکشم تورو خوامیم حاالمنم ش،یکشت تو که یا بچه!!!بچمونه

 نکشتم... نکشتم بچمو من نه-وگفتم شکمم یرو گذاشتم رو دستم زدیم رونیب حدقه از داشت چشمام تعجب از

 خونش نمیا شیکشت چرا-عباس

 !!!دمیپر ازخواب که کنه ام خفه کردیم یسع داشت گرفت وگلومو روم دیپر کرد تموم حرفشو تا

 اروم شکمم یرو گذاشتم دستمو. سرجاش وگذاشتم خوردم کمشو هی برداشتم رو اب وانیل بود یخواب چه نیا من یخدا یوا
 !!!چرا...یاومد چرا-کردم زمزمه

 ..دمیوخواب گرفت خوابم که بود هفت حدودا ساعت نبرد خوابم صبح ییروشنا تا گهید

 کردم خشک موهامو رونیب اومدم گرفتم یمختصر دوش هی رفتم بود صبح ۱۰ ساعت شدم داریب خواب از یدیسردردشد با
 زننیم حرف دارن خانم ونرگس یناز دمید خونه آشپز یتو رفتم ومدیم دونفر زدن حرف یصدا نییپا رفتم دمیپوش لباسامو

 سالم-

 نداره منو طیشرا ستین من یجا که اون یول ناراحته دستم از دونستمیم داد رو سالمم حواب آروم یلیخ خانم نرگس

 بره قربونش خاله. چطوره من یجوجو.یخوب دلم زیعز سالم-یناز

 ...سقط واسه ریبگ وقت زنان دکتر هی از واسم یناز-گفتم یناز به که ختمیریم ییچا داشتم...داره یخوش دل چه نمیا هه

 ؟؟؟یییچ-زد غیج یناز

 !!که گفتم واضع یلیخ-

 



 بکششه گوششو گریج ادیم دلش یمادر چه...یمادر واقعا تو...تو یگیم یچ آرزو-یناز

 قاتلم انگار یزنیم حرف جور هی-

 یقاتل اره-وگفت زد عیج

 یناز سایوا- زدم داد ورفت برداشت فشویوک

 .کنم دفاع خودم از یزارینم یحت یبر یخوایم یکرد صادر حکمم یزد حرفاتو-گفتم ستادیا

 فکر قاتل یکیم من به که خانم یناز تو نیهم....دیندار منو طیشرا دیستین من یجا کدومتون چیه شما:وگفتم کردم سکوت کمی
 ... بکشم عشقمه خودمو خون گوشت از که بچمو برم که راحته یلیخ یکنیم

 هرزه هی چشم به منو بچم یبابا.... خوادینم مادرشو باباش میاضاف نجایا خودم من شماها نیفهمینم چرا-زدم غیج

 بابات هوس شب هی حاصل تو بگم بهش تونمیم اومد فردا....باشه ما یها دعوا شاهد نجایا ادیب نمیا اونوقت....نهیبیم
 ...دینکن قضاوت لطفا ها؟؟پس خوامینم رو بچه نیا من بندازش برو نگه معلوم کجا از بفهمه عباس اگه...یهست

 خانم ونرگس یناز بکشم غیج شد باعث که دیکش ریت شکمم ریز برداشتم رو اول پله که نیهم اما ها پله سمت رفتم حرف یوب
 دکتر ببرمت یخوایم.نکن ناراحت خودتو بگردم دورت-گفت نگران یناز مبل یرو نشستم کردم کمکم اومدن عیسر

 ؟؟یکنیم هیگر چرا زمنیعز-گفت یناز گرفت ام هیگر

 مجبورم کنم چه اما دارم دوست رو بچم یناز-

 ادیب بچه نیا دیشا کن نگاه مثبت بارمی یکنیم نگاه یمنف شهیهم چرا یول درست یزد که ییحرفا همه برم قربونت-یناز

 شده دار بچه بفهمه اگر بخدا...خونشه گوشت از بچشه بابا بنداز رو بچه برو گهینم وقت چیه عباسم بشه بهتر تونیزندگ
 کنهیم حلوات حلوا روسرش زارتتیم

 اس بچه بخاطر همشم هه-

 منتظر همش چرا یکنینم یتالش تیزندگ کردن درست یبرا توچرا اصال.تو دست از آرزو یوا-گفت یعصب یناز
 نیخودخواه مغرور دوتاتونیعباس

 دهیمف وبچت خودت یبرا هیمقو بخور نارویا مادر ایب-وگفت طرفمون اومد اهشیگ یداروها وانیل با خانم نرگس لحظه همون

 یمرس-

 چکابش یبرا آرزو یبرا ریبگ دکتر وقت هی بگردم دورت یناز-وگفت یناز کردبه رو بعد

 میهست وجوجوش بداخالق خانم نیا مانوکر. روچشم به-یناز

 ؟؟یزیچ هی فقط-

 خواهشا بفهمه یزیچ عباس خوامینم فعال:گفتم کردن نگاهم یسوال دوتاشون

 میگینم ما چشم شو ادهیپ طونیش خر از تو-یناز

 تنم به وفتهیم رعشه بندازمش خوامیم یگیم یوقت کن رونیب سرت از رو سقط نیا فکر مادر اره-خانم نرگس

 چشم-

 ادیم بهت مادربودن چقد بگردم دورت-وگفت دیبوس صورتمو اومد خانم نرگس

 دورشد ازمون لبخند هی وبا

 دکتر میبر شو اماده-یناز

 نمیبیم رو عباس یوقت مخصوصا ارمیم باال ادیز من یناز-

 داره تیحساس باباش به جوجومون.خوشگلم ارهیو-یناز

 بهتر-



 ونهید-وگفت دیخند یناز

 

 روبهش وبرگشت گفت یزیچ یمنش طرف رفت دید بدمو حال که یناز کردیم درد بدجور شکمم ریز میبود دکتر مطب یتو
 بهش؟؟ یگفت یچ-گفتم

 ...داخل بفرستت زودتر هیاورژانس تتیوضع گفتم-یناز

 اها-

 یخانم داخل بفرما-زد صدا رو اسمم یمنش بعد قهیدق ده که نگفتم یزیچ گهید

 ییخوشرو وبا بود نشسته زشیم پشت یوخوشگل کیش یلیخ دکتر خانم نشستم کردن سالم از بعد داخل رفتم ادیب یناز نزاشتم
 داد رو جوابم

 هیچ مشکلتون خوشگلم جانم-دکتر خانم

 کنهیم درد شکمم ریوز باردارم مهیکمانی االن من دکتر خانم-

 سن؟؟ نیا ی؟؟؟تویباردار-گفت تعجب با

 بود خونده تولدمو خیتار بود جلوش ام دفترچه چون

 مگه؟ چطور. بله-

 شنومیم خب.زمیعز یچیه-وگفت زد یلبخند

 کنهیم درد شکمم ریز گهید اره-

 بخوام اونجا برو-دکتر

 بدم انجام سونو خوامیم باال بکش رو مانتو:وگفت طرفم اومد دمیکش دراز یتخت یرو

 دادمیم چشمام درد از منم دادیم وفشار دیکشیم شکمم ریز رو دیسف زیچ هی قهیدق چند دادم انجام گفت که رو یکار حرف یب

 ینیبیم رو رنگ دیسف زیچ اون زمیعز-دکتر 

 اره-گفتم کردم دقت کم هی

 قلبش یصدا نمیا....تهیفسقل اون-دکتر

 بچمو خواستمیم چطور من یخدا یوا....عباسه منو بچه قلب یصدا نیا یعنی... شدینم باورم خدا یوا دیچیپ اتاق یتو یصدا

 گرفت جلوم یدسمال دکتر شد جمع چشمام یتو ؟؟؟اشک شهیم خوشحال شهیم بابا داره که بفهمه هم عباس دونم ینم.... بندازم
 ایشیم مادر یدار اشکاتو کن پاک-وگفت

 شوقمه اشک-وگفتم دمیخند هیگر ونیم

 بوده؟؟ یک رابطتت نیاخر-دیپرس نوشتیم که یدرحال شد نوشتن ومشغول رشیم پشت رفت شد بلند دکتر

 شیپ دوماه بایتقر-

 اومده؟؟ شیپ یمشکل دکتر خانم-وگفتم نشستم رفتم نییپا انداختم رو سرم انداخت بهم ینگاه نکشیع یباال از کرد بلند سرشو

 نیاخر دمیم واحتمال نداره رو شدن باور یامادگ ورحمتون نهییپا سنتون چون شما کنم نگرانت خوامینم زمیعز نیبب-دکتر
 شده وارد فشار رحمتون به که بوده یطور رابطتتون

 ن؟؟ینداشت یزیچ یروح فشار یادرویپ-وگفت کرد مکث کمی

 رفتم راه ادیز روزید میرو ادهیپ دارم بخواد دلتون تا یعصب یروح فشار-

 شهیم حل استراحت با ستین یمهم زیچ اما اومده در ینرمال از تتیوضع کمی دادن هم دست به دست نایا همه زمیعز خب-دکتر



 ...بچم دکتر خانم-

 ...یباش نداشته اضطراب استرس ادیز کن یسع اما...خوبه حالش اون-وگفت حرفم وسط دیپر

 

 ...گرفتم خو باهاشون کنمیم یزندگ اضطراب استرس یتو دارم من دکتر خانم داشت یخوش دل چه هه

 چشم-گفتم یول

 رو وسفارشامون میرفت مطب ییروبرو کافه طرف به وباهم میشد خارج مطب از یناز با دکتر از وتشکر نسخه گرفتن از بعد
 ؟یدار نگه پنهون عباس از یخوایم یک تا آرزو-گفت یناز که مینشست یحرف بدون میداد که

 ستین شیزندگ یتو یزن خودم رازیغ بدونم که یموقع.نداره رو بچه کشتن قصد بدونم یتاموقع-

 ؟یبنداز رو بچه نیا یخواستیم خودتت تو آرزو-یناز

 !!!بودم یعصب عباس دست از موقع اون من-

 بود یخوب حس یلیخ دمیشن بچمو قلب یصدا یناز یوا:گفتم شوق با اومد ادمی یزیچ هی بعد

 یشیم مادر یدار خوشحالم برات آرزو-وگفت گرفت رو ودستمام زد یلبخند یناز

 ینزاشت تنهام وقت چیه که بشم تو یفدا-

 باال زدم تهوع ضد قرص هی عیسر دمیرس که خونه به میشد خونه یراه وخوردنشون سفارشامون گرفتن بعداز

 بخور آب با برو ونهید-یناز

 کنهیم شک نجوریا مییدستشو یتو کردم حس که عباس یبو خونه تو بزارم پامو که نیهم بخدا یناز-

 تو دست از-یناز

.... 

 اومد وعباس شد باز اتاق در که بودم اتاقم یتو

 تو ایب بزن در اول گفتم صدبار عباس یییوا-

 نگو یچیه لطفا آرزو. سیه-وگفت شینیب یرو گذاشت دستشو عباس

 شده یچ-

 نگاهم داشت هم باز یول باال اوردم رو سرم یبار چند.. نییپا انداختم رو سرم شدم معذب شد رهیخ وبهم نشست یصندل یرو
 ...اس کالفه کردمیم حس کردیم

 دمیترس بابا. نیه-وگفتم نشیس یرو گذاشتم دستمو دمیترس دمید سرم یباال بپرم بهش خواستم تا شدم یعصب نباریا

 یبخشیم منو آرزو-وگفت روگرفت ودستام تخت یرو نشست

 آرزو-گفت آروم که کردم نگاهش یسوال شده چش نیا وا

 یول ندارم دوسش گهید گفتمیم تیعصبان یتو منم یکرد رفتار باهام ناحق یلیخ درسته... دمتیبخش من-وگفتم زدم یپوزخند

 عاشقش بازم کنه طردش جا همه از باشه نیزم یرو شخص نیبدتر معشوقش اگر عاشق هی. عاشقم هی من نبود نجوریا
 ....عشق به دارم مانیا چون.مونهیم

 

 ....میببخش ینتون یبشنو رو تیواقع یوقت دیشا اما-عباس

 !!بزن حرف تر روشن عباس-وگفتم کردم نگاهش گنگ هستا زشیچ هی نیا گمیم

 شام یبرا ایب-ستادیا اتاق در طرف رفت شدم رهیخ بهش سوختم عباس یناگهان حرکت از



-کردم زمزمه وآروم شکمم یرو گذاشتم رو دستم زدم یلبخند....دیبوس که ییجا صورتم یرو گذاشتم رو دستم رونیب ورفت
 گهید توهه قدم پا برم قربونت...شهیم ادم کم کم داره  کنم بود؟؟؟فکر خوب حالش بابات نظرت به مامان یجوجو

 خودم جز به یزیچ به گهید خواستمینم!!! هیچ گهید تیواقع!!چه یعنی!!!تیواقع از بعد گفت که افتادم عباس حرف ادی کدفعهی
 ....نییپا ورفتم کردم مرتب لباسامو کنم فکر بچم یوسالمت

 ضعف دفعهی.یریبگ جون مادر بخور-گفتیوم کردیم پر بشقابمو نجوریهم خانم نرگس که میبود شام خوردن مشغول
 ...خوبه براتون نایا...ینکن

 کنهیم خراب داره زرویچ همه خانم نرگس یوا

 اومده؟ یقحط مگه کنه ضعف چرا نفره؟؟بعدشم چند براتون؟؟؟مگه-گفت کردو ینگاه یچشم ریز عباس

 گمیم بوده ضیمر دوروزم خونهیم درس بچه نیا بعدشم.براتون گفتم بود دوتاتون منظورم مادر نه-وگفت شد هل خانم نرکس
 ..نکنه ضعف بخوره

 

 ..کرد جورش جمع خوب. ایداد نجاتم یاوف

 جمع رو اتاقم کمی داشتم اتاقم یتو رفتم غذام خوردن از بعد... شد غذاش خوردن ومشغول گفت یاهان هی مشکوک هم عباس
 شده زده دراتاق که کردمیم جور

  نییبفرما -

 شهیم برهینم خوابم ارزو:گفت که کردم نگاش یسوال زدیم در بود بار نیاول کردم تعجب داخل اومد وعباس شد باز اتاق در
 یوبخون یبزن اهنگ هی برام خواهشا

 داره دمید انداختم بهش ینگاه کرده دایپ شفا ای خورده ییجا به سرش مطمعنم گهید شدینم گشاد نیا از شتریب چشمام گهید
 .....امیم االن اتاقت تو برو باشه-گفتم کنهیم نگاهم مظلوم

 

 چشماش یرو رو ودستاش بود دهیخواب تخت یرو عباس شدم وارد و زدم در عباس اتاق طرف به رفتم و برداشتم رو تارمیگ
 کردم وشروع بستم رو چشمام کنهیم نگام وداره برگشته پهلو یرو دمید باال اوردم رو سرم نشستم کاناپه یرو بود گذاشته
 *****آهنگ زدن

 

 آرامشمه تو هیایرو لمسه امیدن تمومه از خسته تنهام یلیخ که ییوقتا

 

 پره تو از من هیایدن دلهره یب آرامشه ترم چشمِّ  هیتاب یب پرم بالو باورم یا

 

 بارهیم بارون که یها لحظه مثه دارم دوست رو تو ستاره از پر آسمونه هی مثه دارم دوست رو تو

 بارهیم بارون که یها لحظه مثه دارم دوست رو تو ستاره از پر آسمونه هی مثه دارم دوست رو تو

 

 یرستم نیام باورم یا آهنگ تکست

 

 یکن یآب مویزندگ تو یاومد بودم تنها یکن یآفتاب امویدن میزندگ تو یاومد تو

 



 بارهیم بارون که یها لحظه مثه دارم دوست رو تو ستاره از پر آسمونه هی مثه دارم دوست رو تو

 بارهیم بارون که یها لحظه مثه دارم دوست رو تو ستاره از پر آسمونه هی مثه دارم دوست رو تو

 

 یرستم نیام باورم یا آهنگ

 

** 

 

 شیشونیپ رو یموها شدم خم آروم کردم مرتب روش رو پتو رفتم شدم بلند آروم برده خوابش عباس دمید کردم باز رو چشمام
 :شد مانع عباس یصدا که بشم خارج اتاق از وخواستم دمیبوس شویشونیپ زیر یلیخ زدم کنار رو

 ممنونم آرزو

 نکردم یکار:وگفتم زدم یلبخند

 واون کنهیم تشیاذ داره وسط نیا یزیچ هی... برهیم رنج یزیچ از داره عباس کردمیم حس چرا دونم ینم شدم خارج اتاق واز
 .....دونهیم خدا هیچ

 نداشتم کردن فکر حوصله واقعا گهید دمیکش ودراز خوردم رو قرصام کنم شروع رو کتابام باز دیبا فردا از اتاقم یتو رفتم
 .........رفتم خواب وبه شد نیسنگ کم کم چشمام

 

 روز چند نیتوا..... بخونم رو درسم زارهیونم رهیم مامان ینگلیف صدقه وقربون نجاستیا همش یناز گذرهیم یا هفته هی
 ...تر مشکوت وکاراش شده تر کالفه عباس

 مسافرت برم دیبا ستمین یروز چند من:گفت عباس که میبود نشسته شام زیسرم

 مسافرت؟؟؟-

 !!!شیک برم دیبا اومده شیپ برام یکار مسافرت اره-عباس

 همراهت به خدا اها-گفتم یول گهیم دروغ داره کردمیم الیخ همش چرا دونمینم

 :برداشت بوق چند از بعد گرفتم رو یعل شماره عیوسر اتاقم یتو رفتم شام بعد

 نورایا از عجب چه گالب گل سالم

 

 بود شلوع سرم یلیخ بود امتحانام یعل ببخش-

 خدمتم در من جانم..یخواهر سرت یفدا-یعل

 لطفا نگو عباس به گمیم زیچ هی یعل-

 جانم-یعل

 شیک بره خوادیم عباس فردا یانیدرجر-

 ش؟؟؟چرا؟؟یک-یعل

 گفت االن واال:گفتم کردیم صحبت یعل با کاراش درمورد شهیهم اخه گفته دروغ بهم عباس نکهیا ای دونهینم یزیچ دمیفهم
 !!یکار مسافرت شیک بره خوادیم

 ستمین انیدرجر دونمینم-یعل



 خوش شبت شدم مزاحم ببخش باشه یاوک-

 نگهدار خدا کنمیم خواهش-یعل

 ...ارمیب در عباس یکارا از سر دیبا من-گفتم اروم کمرم به زدم دستمو تخت یرو انداختم کردم قطع رو تلفن

 

 عباس######$

 

 یعل جانم:بود یعل دادم جواب خورد زنگ میگوش که کردمیم جور جمع مدارکامو یسر هی داشتم بودم اتاق یتو

 !!شیک یبر یخوایم چرا فردا-یعل

 هی یلعنت مراسم اون یبرا دیبا من شیک بره خوادیم یک ینفهم به یزد رو خودت چرا یعل-گفتم بهش زده زنگ آرزو دمیفهم
 بمونم اونجا دیبا هفته هی داده چیپ سه ریگ اتیب دمیتراشتیم بهونه

 اونجا؟ چرا-یعل

 ترسمیم گهید زیچ هی از من.داره آزار گهید دونمینم-

 ؟؟یچ-یعل

 ارهیب آرزو سر ییبال ادیب ستمین خونه که یا هفته هی-

 نشده یزیچ ینبود روز ستیب بابا نه-یعل

 آرزهه اسم نجسس زبون سر مدام کرده کالفم هیمارمولک بد اتیب نیا.بودم گذاشته نگهبان خونه یبرا روز ستیب-

 ؟؟یبد ادامه رو یلعنت یباز نیا دیبا یک تا-یعل

 خوبه؟؟ میکن دایپ مدارکارو مراسم شب میبتون اگه-

 اتاقشه؟ یتو ینگفت مگه-یعل

 دونهیم خدا اتاقشه یکجا یول چرا-

 دیباش انیجر در گفتم نکرده باور ارزو هرحال به-یعل

  یداد خبر ممنون. کنمیم شیکار هی-

 یعزا مراسم انگار که مراسم اون یتو نزنم که  بده بهم یصبر هی ایخدا تخت یرو نشستم کردم قطع رو تلفن یخداحافظ بعداز
 دایپ مدارکارو فرداشب خداکه فقط!!!شوهرشه ینامزد مراسم که بفهمه اگه  آرزو خدا یوا....بکشم ودخترشو اتیب منه
 ....میکن

 

 آرزو###

 خوادیم کردمیم فکر همش بود رفته عباس داشتم یبد یاسترس ادیب ماندگار خانم بود قرار امروز دارشدمیب هشت ساعت صبح

 اما داد جواب باالخره که گرفتم تماس یبار چند نداد جواب اول یناز زدم زنگ دمیترسیم عباس یبرا شتریب وفتهیب یاتفاق
 یخوب آرزو سالم:بود نیغمگ صداش

 انگار یول شم آروم کمی تو یبرا زدم زنگ وفتهیب یاتفاق قراره انگار....جونم به افتاده یبد استرس یخوب چه بابا نه سالم-
 !!کنه آروم خودتو یکی دیبا

 ستاین خوب یلینگیف خودتو یچرا؟؟برا استرس برم قربونت-یناز

 وفتهیب براش یاتفاق ترسمیم شیک رفته عباس یول.... دونمیم اره-



 خوامیم معذرت دارم کار یلیخ دعوتم یمهمون امشب من جون ارزو.نداره افت بم بادمجون نترس-گفت یتند لحن با یناز

 فعال شد مزاحمت ببخش تو یاوک-

 ....درس از ریغ بود جا همه حواسم یول داد درس کمی بود اومده ماندگار خانم نییپا رفتم یناز با صحبت بعد

 

 کجاست؟ حواست ارزو-ماندگار خانم

 ندارم تمرکز امروز یول خوامیم معذرت-

 !فردا یبرا بزارم یخوایم-وگفت زد یلبخند

 شمیم ممنون-

 رمیم من پس زمیعز باشه-ماندگار خانم

 دینباش خسته-

 متر رو خونه گرفتیم ام هیگر داشت گهید نداد جواب زدم زنگ عباس به یهرچ شدم پرکنده مرغ مثل ماندگار خانم رفتن بعد
 باش معصوم طفل اون فکر به یستین خودتت فکر به مادر-شد بلند خانم نرگس یصدا که کردم

 جوشهیم دار سرکه ریس مثل دلم خانم نرگس-

 یخورد رو داروهات.زمیعز کن توکل-خانم نرگس

 .خورمیم االن-

 خواب وبه دمیکش دراز کاناپه یرو بود اور خواب همش هم داروها نیا اپن یصندل یرو نشستم خوردم که رو داروهام
 .....رفتم

 که خوردم برداشتم زیچ هی خچالی یتو رفتم دمیخواب چقد هوو بود پنچ ساعت کردم نگاه خونه بزرگ ساعت به کردم باز چشم
 بله-دادم وجواب اف اف سمت رفتم شدم بلند اف اف یصدا

 دیدار نامه هی خانم-اقاه

 امیم االن موقع؟؟؟باشه نیا نامه؟؟؟؟-

 دوقدم دمید که یزیچ از کردم باز رو نامه خونه یتو اومدم کردم وامضا گرفتم رو نامه رونیب ورفتم دمیپوش رو مانتوم رفتم
 .....عقب رفتم

 .....ینامزد......عباس.....رایالم:گفتم پته تته با

 

 زدمیم گول رو خودم داشتم انگار اما هیالک کارت نیا که بفهمم بتونم دیشا که  خوندم رو کارت بار ستیب بار ده از شتریب دیشا
 مبارک وندتانیپ.....منش راد وعباس اتیب رایالم:بود نوشته وروشن واضع

 با یدار چرا....یکرد نجوریا که بودم کرده کارتیچ من مگه عباس اخه اومد سرم دمیترسیم که یزیچ از....شدینم باورم اصال

 یخواستیم کارت نیا با...برسه آرامش به خوادیم که یاون کنار عشقم تا رفتمیم!!!رفتمیم...برو یگفتیم....یدیم عذابم کارات
 .... یگرفت من از رو زیچ همه انتقام توکه... یبرس کجا به

 زدم زل وبهش برداشتم کارت از چشم خانم نرگس یباصدا

 دست؟؟ هیچ مادر-خانم نرگس

 میباش ممنون ازشون دیبا....کردن دعوت داشتن معرفت خوبه!!!عشقمه ینامزد:وگفتم گرفتم جلوش رو وکارت زدم یپوزخند

 گه؟؟ید هیالک کارت مادر ه؟؟؟آرزویچ نیا....خدا ای-گفت صورتش به زد خوند رو کارت تا خانم نرگس

 !!!هیراستک انگار یول باشه هیالک بودم دواریام یلیخ منم نه-



 حاال یکن کاریچ یخوایم-خانم نرگس

 ...میونر کردن دعوت زشته گهید معلومه-

 رو عشم بار نیاخر یبرا برم خواستمیم...باشم شوهرم ینامزد مراسم شاهد نکهیا نه برم.. برم داشتم قصد اتاقم سمت ورفتم
 ..کنم ترکش شهیهم یوبرا نمیبب رو بچم یبابا

 آرزو جانم:داد جواب نیم چند از بعد یعل به زدم وزنگ برداشتم رو یگوش

 ییکجا یعل سالم-

 یمهمون رمیم دارم-یعل

 یبرسون ییجا تا منم. من دنبال یایب یبکش یزحمت یتونیم خب-

 کجا؟-یعل

 ژهیو یمهمون هی..یمهمون برم خوامیم منم-

 باش در دم گهید ساعت مین باشه: گفت لحظه چند از بعد کرد سکوت کمی یعل

 یاوک-

 دکلته صورت به بودو سبز رنگ به لباس دراوردم رو لباسم نیتر باز کنم لج عباس با خواستمیم انگار کردم باز رو درکمد

 دمیپوش پا رنگ یشلوار جوراب برم نجوریا که نکرد قبول وجدانم اما دمیپوش بود تور هم پشت بود پاهام ران یرو تا شیوبلند
 کردم رها دورم رو وموهام کردم یمختصر شیآرا هی

 

 رو دستم شد جمع چشمهام یتو یاشک قطره افتادم ورجکم ادی شکمم به افتاد چشمم کردمیم نگاه خودم به نهیآ یتو از داشتم
 مادرش سر به رو ممکن ییبال نیبدتر داشت پدرش که یا بچه بود بچه نیهم من همدمم تنها االن شکمم یرو گذاشتم

 ...وردیم

 جانم-بود یعل دادم جواب رو تلفن ورفتم دراومدم الیخ فکرو از لمیموبا زنگ یصدا با

 ایب آرزو-یعل

 ینشست نجایا چرا-گفتم تعجب ای نیزم یرو بود نشسته خانم نرگس نییپا رفتم دمیپوش ومانتومو صندالمو کردم قطع رو تلفن

 زنهیم شور دلم یلیخ من نرو ایب توروخدا آرزو-گفت باشه اومده خودش به انگار

 وفتهینم یاتفاق نباش نگران-وگفتم زدم یزورک لبخند

 دادن نییپا رو نیماش شهیش بودن همراهش مانیوا یناز بود در یجلو یعل نیماش رونیب زدم خونه از حرف نیا گفتن از بعد
 آرزو-گفت ناباور یناز که شدم سوار رفتم کردنیم نگاه بهم داشتن تعجب وبا

 انداختم بار کارو از هم شمارو دیببخش. جانم-

 ه؟؟یک هیمهمون.. نجایا ینداشت یدوست توکه ارزو-گفت یناز قهیدق ده از بعد کرد وحرکت داد تکون یسر حرف یب یعل

 شوهرمه ینامزد-وگفتم کردم نگاه رونیب به

 ؟یدیفهم کجا از تو-گفت مانیا من سمت برگشتن همشون ترمز یرو زد محکم یعل حرفم نیا شدن باتموم

 نیدونیم شما مگه-

 برگردوند جلو به سرشو نگفت یزیچ داده یسوت جه دیفهم انگار

 اونجا نیبر نییخوایم شماهم نکنه یعل-گفتم یعل روبه

 ! یایب دینبا تو ارزو-یعل



 امیب خوامیم من-

 خونه گردونمتیبرم من اما-یعل

 رمیم خودم-

 باشه دیبا ؟؟؟ارزو ادیب یزارینم چرا یعل-یناز

  نیبش خب یلیخ-گفت یعل که بشم ادهیپ خواستم کردم باز رو نیدرماش

 کرد حرکت یوعل بستم رو نیدرماش حرف یب

 

 وارد بچها همراه خودش یبرا بود یکاخ که نبود خونه شدم رهیخ روبروم خونه به  میشد ادهیپ میدیرس گفت که یعل یباصدا
 یبردار شالتو نمینب آرزو-گفت گوشم دم یعل که خدمتکار دست دادم دراوردم مانتومو میشد عمارت

 باشه داشته یربط شما به نکنم فکر یول دایببخش-گفتم کردم نگاهش باتعجب

 یدیپوش رو لباس نیا عباس لج از دونمیم منکه-دیغر یعل

 دهیرس کجا به کارم گفتیم بهم رو یعل یحرفا عباس دیبا االن سوخت یم خودم حال به دلم یناز طرف به ورفتم نگفتم یزیچ
 ...بشه یرتیغ روم دیبا شوهرم ودوست شوهرم ینامزد امیب دیبا که

 

 دست به دست رایوالم عباس جلو ورفتم شدم بلند ناخودآگاه دمید که یزیوباچ کردم بلند رو سرم جمع زدن دست یباصدا
 که کردنیم نگام داشتن تعحب با بودن کنارم که ییکسا نبود خودم دست اشکام گهید نییپا ومدنیم داشتن ها پله از وبالبخند

 میبر ایب برم قربونت آرزو-گفت یناز

 کنم تماشاش ریس دل هی با نیاخر یبرا خوامیم.... رو عشقم سر دل هی کنم تماشا خوامیم یناز کن ولم-

 براتون گفت وبلند هم دست یتو وگذاشت گرفت رو دستاشون اتیب... رایالم پدر اتیب طرف ورفتم نییپا اومدن رایوالم عباس

 از انگار کردیم نگاهم داشت باتعجب افتاد من به چشمش عباس لحظه همون زدنیم دست هم وجمع کنمیم یخوشبخت آرزو
 گرد عقب نمیبب گهید زن هی اغوش یتو رو همسرم که نداشتم رو نیا یتماشا طاقت گهید من یول بود شده شوکه من دنید

 رو یوناز یعل یصدا نیماش به رسوندم رو خودم دو وبا برداشتم رو یعل نیماش چیسو عیسر زمونیم طرف به ورفتم کردم

 عمارت... یلعنت عمارت واز دادم فشار گاز یرو وپامو شد سوار اما نبود بلد ادیز هم یرانندگ کردمینم یا توجه اما دمیشنیم
 ..شدم خارج شوم

 بود یبلند هی هایکینزد همون خوردیم زنگ مدام تلفتم!!!بود دهیبر امانمو هم هیگر!!!نبود خوب میرانندگ!!!برم کجا دونستمینم

 رو جوابم کس چیه اما زدم ادیخداروفر زد داد زدم غیج بود پر دلم دمیترکیم داشتم گهید... شدم ادهیوپ کردم پارک رو نیماش
 :گفتم زدم داد دوباره نداد

 سرم بال همه نیا یکرد عاشقم!!!یاورد ات بنده روز به چه نیبب. نیبب خوب!!!ینیبیم منو. یدار وجود اصال. یهست ایخدا

 به دیشا. کن توکل گهیم گمیم هرکس به بگم دردمو یک کنم؟؟به کاریچ شکمم یتو بچه با دیبا من االن نبود بس اومد

 سوزش به نیزم یرو زدم زانو..باشم گرفتارش دیبا من فقط چرا..هیحکمت چه.. هیصالح چه نیا برم تیبزرگ قربون...صالحته
 زانو...ادینم چشمم به زخما نیا گهید که که ام خورده زخم نقدمنیا نزاشتم یمحل بود ها زهیر سنگ با بخورد براثر که پاهام
 ....کردم هیگر وبچم خودم حال به زدم

 

 یوب برداشتم تارویگ هست هم یعل تاریگ دمید که بردارم یاب یبطر نیماش عقب صندوق طرف به رفتم شدم بلند زارم حال با
 :کردم زدن به وشروع نشستم یسنگ تخته یرو همونجا شدم آب الیخ

 

 استیدن غم##

 نجاستیا از دور عشقت یوقت



 تنهاست و خسته و رمق یب دل یوقت

 استیدن غم

 حساس بشه آدم دل

 احساس نباشه دلش تو عشقت یوقت

 استیدن غم

 کنه ترکت و بره اون

 کنه درکت که نباشه چکسمیه

 استیدن غم

 یخداحافظ ی لحظه تو

   یرسینم بهش گهید که یبفهم

 استیدن غم

 کنه ترکت و بره اون

 کنه درکت که نباشه چکسمیه

 استیدن غم

 یخداحافظ ی لحظه تو

 یرسینم بهش گهید که یبفهم

 

 زادهیعل محمد استیدن غم آهنگ

 عباس$#####

 

 رو دلم شیاشک یچشما!!شده دار خبر آرزو کجا از!!!کنم زیآو حلق رو خودم همونجا خواستمیم شدم آرزو چشم تو چشم یوقت
 ...زمیبر سرم به یخاک چه من حاال...دراورد لرزه به

 یبایز-گفتم عاشقونه یلیوخ کنارش رفتم زدم یپوزخند خندهیم گهیم خوش از بدتر پسر تا چند با داره دمید کردم رایالم به رو
 گردمیبرم یزود دوستام شیپ برم من. من

 عشقم باش-رایالم

 برزیفر زنگ تلفنم موقع همون بردارم مدرکارو خواستمیم امشب... چه من به درک به شد زدن حرف مشغول ودوباره
 برزیفر جانم-دادم بودجواب

 ستین شما یها مدرک یول هست اتیب یسندها اقا-برزیفر

 نیگشت ست؟؟خوبین یچ یعنی-

 میکن چکار شنیم فعال نایدورب االن ضمن در.ستین یچیه اقا بله-برزیفر

 ارمیب ریگ باهم دوتاشون دیبا کنهیم دمیتهد داره من از که ییمدرکها اون با اتیب میبردار اگر نیش الشیخ یب فعال-

 اقا چشم-برزیفر

 ...یعل طرف به ورفتم کردم قطع رو تلفن



 

 شده؟؟؟کوآرزو؟ یچ-گفتم دمیترس نبود کنارشون آرزو بودن شیات یرو اسفند مثل

 ورفت برداشت رو یعل نیماش شد بد حالش دید که تورو آرزو عباس-گفت هیگر با یناز

 که ستین بلد یرانندگ رفت؟؟اون یچ یعنی-

 توروخدا؟ کن داشیپ بده حالش ارزو اما.دادم ادی بهش من- یناز

 یفرستاد کارت چرا گهید یکرد که یفیکث کار نیا بخاطر ؟؟درعجبمیشد اروم-دیغر اومد یعل موقع همون

 چرا؟؟ گهیتود یدار خبر زیچ همه از که تو یعل فرستادم؟؟؟بعدشم کارت من-

 ....برام کن دایپ رو آرزو لطفا یعل-گفتم آروم سمتون به ادیم داره اتیب دمید نگفت یزیچ یعل

 افتاده؟؟ یاتفاق-وگفت دید رو یناز یاشک یچشما که دیرس بهمون اتیب موقع همون

 کننینم قبول امیب باهاتون منم گمیم یهرچ برن دیبا گهی؟؟؟د شده بد یناز مادر حال-

 دمیم انجام حتما ادیم بر دستم از یکمک اگر ی؟؟ولیبر شهینم یداماد که تو-اتیب

 ...میچالغ خودمون مگه نخواست کمک شما از یکس-گفت تنفر با یناز

 یگستاخ دختر چه-گفت اتیب که شد خارج سالن واز

 باشه مبارکتون بشم مرخص منم بااجازتون. دیرینگ دل به شما گفت یزیچ هی بده حالش یناز دیببخش-یعل

 .....رمیبگ یخبر برم تونستمینم بود دهیچسپ بهم کنه مث هم خر یرایالم نیا دیجوشیم سرکه ریس مثل دلم رفت هم یعل

 یصدا..یعل به زدم زنگ برداشتم رو تلفن رهیبگ دوش رفت اومد هم رایالم اتاقم یتو رفتم فورا شد تموم یمهمون باالخره
 عباس؟ هیچ-دیچیپ یگوش یتو یعل یعصب

 شد؟ دایپ ارزو-

 ریخ نه-یعل

 نیکن داشیپ نینتونست ؟؟چرایچ یعنی-

 میشد کار طلب زیچ هی انگار دایببخش-یعل

 امیم خودم االن-

 بود؟؟ یک-رایالم

 برم دیبا بود یها؟؟عل-

 کجا:وگفت کمرش به زد رو دستاش رایالم

 کمکش برم دیبا تنهاست دست افتاده یاتفاق یعل مادر یبرا دونمینم-

  نکرده الزم-رایالم

 یریبگ منو یجلو یتونینم توهم برم دیبا برم دیبا گمیم یوقت رایالم-دمیوغر شدم بلند

 گمیم پدرم به-رایالم

 ؟؟یترسونیم بچه...بگو برو-

 ...ینگفت نگو اومد آرزو سر ییبال اگر-وگفت زد یپوزخند رایالم

 

  مهمه برام یلیخ یکنیم فکر بکشنش بگو برو-وگفتم شدم مسلط اعصابم به اما بشکونم رو گردنش خواستمیم



 ...رونیب زدم عمارت واز برداشتم رو وکتم

 

 آرزو#####

 خونه طرف به ورفتم شدم نیماش سوار عیسر بود نشده زمان گذر متوجه ومن بود گذشته سه از ساعت کردم نگاه ساعت به

 هی کردم بلند رو سرم دمیترس شهیش به زد یکی نیم چند از بعد فرمون یرو گذاشتم رو سرم داشتم نگه یکنار بود بد حالم اما
 ؟؟ خوبه حالت دخترم-گفت اقاهه  نییپا زدم رو شهیش بود شهیش پشت مسن سیپل

 نیبرسون منو شهیم رونیب زدم خونه از بده یلیخ حالمم ندارم نامهیگواه من-گفتم گرفت ام هیگر

  رسوندن ومنو نشست راننده ییجا واومد نشستم کنار رفتم دیایب من دنبال گفت همکارش به رو بعدش کرد. فکر کمی اولش

 کنم تشکر ازتون چطور دونمینم ممنونم یلیخ-

 رونیب نزن خونه از وقت رید لطفا شماهم دخترم کنمیم خواهش-اقاه

 چشم بله-

 بدون منم سمتم اومدم گرفتها برق مثه دنید منو تا مبل یرو نشستن خانم ونرگس یناز دمید خونه یتو رفتم منم رفتن سایپل

 خواستمیم شدم چمدونم کردن جمع ومشغول نکردم توجه ؟یبود کجا گفتنیم که سواالشون وبه اتاقم یتو رفتم بدم جواب نکهیا
 !دونهیم خدا  کجا، اما برم

 قاب به خوردم چشم تخت یرو ونشستم زدم یپوزخند  برگشته آرزو گفتیوم زدیم حرف تلفن با داشت دمیشن رو یناز یصدا
 :شدم نامه نوشتن ومشغول گذاشتم وبرداشتمش شدم بلند عباس کیکوچ عکس

 سخته بده حق بهم شکستم داغونم خرابم که منم وسط نیا فقط خوبه حالت کنارش دونمیم چون یخوب پرسمینم عشقم سالم

 یش دور خانوادت از یش همراه باهاش یبد بهش دل سخته یکردیم فکر که نباشه یاون عشقت اما یش عاشق بار نیاول واسه

 عشقت ک سخته کنن نگات ترحم با همه سخته یبشکن همه جلو سخته کنه له غرورتو عشقت ک سخته نباشه همراهت اون اما

 نتونستم گهید عباس شدم خورد شکستم کنم تحمل نتونستم گهید ببخش سخته یلیخ عشقم سخته ینیبب گهید یکی بغل تو رو
 تو من از یرد چیه گهید رفتمو من یخونیم رو نامه نیا که االن هیکاف من واسه نیا باشه خوب حالت خوامیم فقط بدم ادامه
 .....عشقم یبش خوشبخت ینیبینم تیزندگ

 

 به وچمدون کردم عوض نیج وشلوار مانتو با هامو لباس برم کجا گرفتمیم میتصم اونجا نالیترم رفتمیم بود رفتن وقت گهید

 ای بودن گهید اما کردم تعجب اولش شد باز عباس توسط دراتاق دربازکنم خواستم که نیاماهم دراتاق طرف به رفتم دست
 گرفتم یعل به رو رو چیسو بودن رونیب خانم نرگس یوعل مانیا یناز شدم رد کنارش از تنه کی با نبود مهم برام نبودنش
 سالمه سالمه نتیماش برداشتم رو نتیماش اجازه بدون ببخش:وگفتم

 وراهمو شدم ازارتون باعث اگه دیببخش شماهم ممنونم ازتون نیدیکش زحمت برام یلیخ-گفتم یوناز خانم نرگس به رو بعد
 برم خوامیم کن چته؟؟ولم:گفتم یعصب بود عباس برگشتم شد دهیکش یکس توسط دستم که پله سمت به رفتم گرفتم

 ؟؟؟یبود کجا شب موقع نیا تا: گفت من از تر یعصب اون

 گفت یزیچ بهت یکس یدادیم جولون دختر اون بغل یتو تو مگه بودم کجا که توچه به-

 نکن قضاوت لطفا یندار خبر یزیچ از یوقت آرزو-عباس

 ازت االن یول بودم عاشقت روزید تا دیشا بعدشم مونهینم قضاوت یبرا ییجا گهید دمید رو زیچ همه امشب من نیبب عباس-
 !باش طالق نامه منتظر!!متنفر یدونیم متفرم

 از محکم رو  بازوم اما گرفت رو بازوم عباس دوباره بزارم اول پله یرو بزارم رو پام خواستم که نیهم برگشتم ودوباره

 کردم، حس پاهام یرو رو یزیچ یگرم و دمیکش یغیج نییپا شدم پرت ها پله واز دادم دست از رو تعادلم دراوردم دستش
 دمینفهم یزیچ گهیود شد تار چشمام

 عباس#####



 آرزو آرزو، سمت به رفتم عیسر اومدم خودم به یعل داد با بودم شده خکوبیم شد پرت آرزو چطور دمینفهم بود برده ماتم

 کردم بد یلیخ دونمیم..رینگ من از گهید رو آرزو... نه من یخدا رونیب زدیم خون داشت سرش واز بود افتاده حالیب
 ....داره گناه من آرزو یول...درحقش

 اورژانس نیبزن زنگ-زدم داد

 ..تلفن سمت رفتم یعل

 

 .... مبل یرو میببر رو آرزو کن کمکم یناز-گفتم یناز به رو زدیم صورتش وبه کردیم هیگر آرزو سر باال هم خانم نرگس

  بود خون از مملو آرزو یپاها گرفتم نگاهشو رد شده رهیخ جا هی به دمید بگم بهش دوباره که کردم بلند سرمو نداد جواب یناز

 رفت دست از بچم سرم بر خاک-گفت زد یغیج خانم نرگس

 ..آرزو. اس...عب-گفت پته تته با یناز

 ...یکرد مرگم دق یچ آرزو-زدم داد

 بارداربوده زنت مادر-خانم نرگس

 شدمیم پدر داشتم من...بوده باردار من یآرزو شدیم اکو سرم یتو خانم نرگس حرف دمیشن ینم یچیه گهید شدینم باورم
 شده نمیا بود اتیب خورد زنگ تلفنم مارستانیب میرسوند رو آرزو اومد اورژانس بود مهمتر ارزو فعال دادم تکون یسر....

 بعله-دادم جواب غوزباالعوز

 ییکجا-اتیب

 ...دمید چشمینت کردمیم یباز جونش با داشتم باشم آرزو مواظب که ییبجا نجاشمیا تا نداشتم یترس گهید

 مارستانمیب بده حالش آرزو-

 ..یکفت دروغ رایالم به چرا پس-اتیب

 شه ناراحت خواستمینم-

 عمارت برگرد زود-اتیب

 فعال برم دیبا من.بمونم دیبا ستین ششیپ یکس بده ارزو حال تونمینم-

 ....انتطار سالن طرف ورفتم کردم قطع رو تلفن

 میقا ازم شویباردار که دستش از یعصبان هم طرف هی بودم آرزو تیوضع ناراحت طرف هی کردندیم هیگر خانم نرگس یناز
 بود کرده

 بارداره آرزو نینگفت بهم چرا-

 مینگ یزیچ بهت داد قسممون آرزو-خانم نرگس

 نبودم شوهرش من مگه...نبودم بچه اون پدر من مگه نینگ یچ یعنی-

 ..بنداز رو بچه یگیم یبفهم اگر کردیم فکر آرزو..ینبود آرزو نظر از یعنی. ینبود نه-یناز

 کنم؟؟ کارو نیا ادیم دلم چطور من!! منه بچه ؟؟اونیناز یگیم یچ-

 یکن خوردش اونطور اومد دلت چطور.یکن تجاوز بهش اتهیوحش اونطور اومد دلت چطور نامرد-گفت دیشد هیگر زدبا عیج یناز
 ...یاریب سرش بالرو نیا امشب شده یراض چطور... همه جلو

 ستین خاله خونه نجایا رونیب لطفا خانم-پرستار

 میخوایم معذرت بله-یعل



 ایخدا یول ادیب سرم بال همه نیا حقمه بود اون با حق گفتیم درست یناز آره دستام یتو گرفتم رو سرم یصندل رو نشستم
 ...بود کرده ییگناه چه اون یگرفت ازم بچمو چرا

 

  طرف به میبرد هجوم هممون رونیب اومد ارزو اتاق دکتراز موقع همون

 ه؟؟یک خانم نیا همسر-دکتر

 چطوره؟؟ خانمم حال دکتر منم-

 ستین یمهم ادیز زیچ که بدنش داره یدگید ضرب کم هی فقط نشده وارد یا ضربه سرش وبه شده رفع خطر خوشبختانه-دکتر
 چطوره؟ تشیوضع نمیبب مونهیم مراقبت تحت  فردا تا

 یداد بهم آرزومو دوباره خدا شکرت یوا-

 ؟یچ بچش دکتر یاقا-یناز

 داد دست از بچشو متاسفانه-وگفت داد تکون یسر که شدم رهیخ دکتر دهان به یناز حرف با

 رو سرم گرفت قرار شونهام یرو یدست نشستم یصندل یرو حرف یب ناراحت ای باشم خوشحال دونستمینم رفت گرفت وراهشو

 ایدن به عمرش هم بچه!!سالمته زنت که یباش خوشحال دی؟؟بایشد دیام نا چته؟؟چرا-وگفت کنارم نشست بود یعل کردم بلند
 ده؟؟ینرس اخر به که ایدن دیش دار بچه نیتونیم بازم شما نبوده

 رهیگیم طالقشو فورا ای کنهیم نگاهم ستین درکار یا بچه گهید بفهمه اگه ارزو نظرت به-وگفتم زدم یپوزخند

 ..عاشقته شناسمیم من که ییارزو-یعل

 نجایا آرزو هم االن شدینم برگزار هینامزد چشن اگر منم مقصر همش..میشد کباب میکن ثواب مینظرت؟؟اومد به شد نجوریا چرا-
 داشتم رو بچم هم نبود مارستانیب تخت یرو

 فرستاده؟؟ کارت آرزو یبرا که موندم من-یعل

 ...گهید شرفشهیب خوده باشه؟؟کارت یک کار یخوایم-

 

  هستم من نیببر خانمم نرگس نیبر نیپاش:گفت سمتون به اومد یناز

 نیبر شما بزارم تنها رو ارزو هم قهیدی تونمینم گهید یناز نه-

 بمونم  خوامیم منم دوما دنینم راه رو مرد اوال-یناز

 میمونیم هم یناز منو نباشه تنها خودتون خونه ببر رو خانم نرگس قربونت داداش-گفتم یعل به کردم رو

 :وگفت نشست رو سکوت نیا یناز که بود فرما حکم نمونیب یبد سکوت نشست کنارم اومد یناز رفتن خانم ونرگس یعل

 رایالم با یخواستیم چرا یزد آرزو به حرفارو اون چرا پس نبوده تیزندگ یتو یدختر چیه تو دونستمیم که ییجا تا من عباس
 ؟یکن ازدواج

 !یناز یندار یخبر یچیه تواز:وگفتم انداختم ینگاه بهش

 !ارزو هم یدیم عذاب خودتو بخاطرش یدار هم که هیچ اون!کن یخال خودتو!! بگو بهم پس-یناز

 رو زیچ همه...منه یزندگ تمام آرزو... بوده محض دروغ حرفام اون همه که بگم همه به خواستمیم گهید انداختم یینگاه بهش
 .....امشب ینامزد مراسم نیهم تا ازدواجمون اول روز همون از گفتم یناز به

 ؟؟ینگفت آرزو به یزیچ چرا پس-یناز

 شده یباز وارد نخواست چه بخواست چه آرزو اما نشه یباز نیا وارد آرزو خواستمیم نکهیا ای کردم یعقل کم دیشا دونمینم-
 ومدیم شیپ یبحث هی نکهیا ای شدمیم مونیپش ای یهرسر اما بگم بهش خواستم بارم چند.بود



 یدونیم موند عشقش یپا بازم یول یاورد سرش که بال همه نیا با بود عاشقت آرزو..؟ دیکش عذاب چقد آرزو یدونیم-یناز
 بندازه؟؟ رو اش بچه خواستیم گرفت رو شییآزما جواب که یموقع

 !!کردم نگاه یناز به یوسوال کردم بلند رو سرم عیسر

 هرزه چشم به منو پدرش یوقت اما خونمه گوشت از بچمه گفتیم..بزنه رو حرف نیا داشت حق..نکن نگاهم ینجوریا-یناز
 ... خوادینم رو بچش حتما خوادینم رو بچه نیا مادر یوقت نهیبیم

 

 بشم پدر دارم بفهمم داشتم حق منم...بود منم بچه اون اما-

 !بنداز رو بچه یگیم یتوبفهم اگر کردیم فکر بچه انداختن از شد منصرف نکهیا از بعد آرزو-یناز

 ..شد جهنم میزندگ بجاش یول ادین عشقم سر ییبال که کنم یکار اومدم ینیبیم یناز-گفتم دادم تکون یسر

 کنهیم قبول حتما بشنوه رو حرفات... بزن حرف ارزو با-یناز

 کنمینم نگاهمم مطمعنا ستین درکار یا بچه بفهمه اگر یول-

 ....صبح تا مینشست هم درکنار حرف وبدون مینگفت یزیچ گهید

 رفتم؟ خواب یک من:دمیپر  خواب از یناز یصدا با

 کنم دارمیب گفتم آرزو اتاق یتو رفت دکتر االنم کنم دارتیب خواستمینم برد خوابت نشسته که یبود خسته نقدیا-یناز

 که سمتش به میرفت رونیب اومد اتاق از دکتر احوال حالو سالم بعداز اومدن خانم ونرگس ومادرش یعل که بشم بلند خواستم
 ومدهین شیپ یمشکل که میبش تر مطمعن تا رمیبگ عکس سرشون از دیبا خداروشکر خوبه حالشون:گفت

 نمشیبب میتونیم-

 دینکن اش خسته ادیز فقط حتما اره-دکتر

 بچشو که گفتن بهش پرستارا-گفت دکتر که در سمت برم خواستم گرفت فرا رو سالن آرزو غیج بود نشده تموم دکتر حرف هنوز
 داده دست از

 ازت....رونیب گمشو:زد غیج به کرد شروع دید منو تا اما شده آروم کمی آرزو اتاق یتو ورفتم نکردم دکتر حرف به یا توجه
 ...غیج رونیب برو عباس متنفرم ازت....یتوقاتل..یکشت بچمو...متنفرم

 عذاب که منه نوبت حاال دادم عذاب رو آرزو نهمهیا ستین ریتدب را خودکرده نشستم نیزم یرو در کنار همونجا رونیب رفتم
 ....دهیرس خط ته به من یزندگ انگار...نهیبیم بچمون قاتل چشم به منو آرزو... بخشهیم منو آرزو که یخام الیخ چه.... بکشم

 

 آرزو###

 یتو تنفر حس عباسه اتفاقات همه نیا همه یبان وباعث ستین بچم کنمیم فکر یوقت باشم داده دست از رو بچم شدینم باورم

 پچم ومنم وفتادینم اتفاق همه نیا االن برم یا شده خراب هی به ذاشتیوم گرفتینم رو راهم سد اون اگر...شهیورم شعله وجود
 ....داشتم رو تنم پاره رو

 دیکن یخال سرمم یتو نویا یندار حق:دمیغر بزنه بهم آرامبخش خواستیم سمت به اومدم پرستارا از یکی

 ..اما-پرستار

  ادیب بگو هست یعل اسم به یشخص اگر رونیب برو فقط...خوبه حالم اما یب اما-

 شد اتاق وارد یعل بعد لحطه وچند رونیب رفت حرف یب پرستار

 ؟ی؟؟بهتر آرزو یخوب.سالم-یعل

 شمینم نیا از بهتر اره:وگفتم زدم یپوزخند



 یکن درست رو کارام برام خوامیم رمیبگ طالق خوامیم یعل:دادم ادامه که نگفت یزیوچ کرد سکوت یعل

 ؟یکنیم ینه؟؟شوخ یگینم که یجد:وگفت بهم زد زل یعل زدم که یحرف با

  میجد یجد میلیخ!!! اصال:گفتم یجد کامال

 چرا اخه-یعل

 ...بره نیب از وسط نیا معصوم طفل بچه هی که برسه نجایا به زاشتمیم دینبا دادمیم انجام دیبا اول همون از که بود یکار-

 !یبشنو دیبا اونم یحرفا!یبزن حرف عباس با دیبا اول ارزو:گفت یعل گرفت ام هیگر بچم اداوردنی به با

 یحرف نه دارم یکار نه عباس با من-

 درخدمتم من یش جدا یخواست بازم بعدش یول بشنو رو حرفاش بزن حرف باهاش من خاطر به-یعل

 

 ...شد خارج اتاق از خوشحال یعل کردم قبول نیبنابرا گفتمیم بهش رو حرفام بار نیاخر یبرا دیبا گفتینم بدم

 

 باهام یخوایم گفت یعل:گفتم بردارم رو دستم نکهیا بدون عباس دمیفهم اومد دراتاق یصدا گذاشتم چشمام یرو رو دستم
 شنومیم یکن صحبت

 یکنینم نگاه چرابهم-عباس

 گهید چرا یبدون یخوایم:گفتم انداختم ینگاه وبهش برداشتم رو دستم کرد تکرار رو حرفش دوباره نگفتم یزیچ کردم سکوت
 ..یکشت بچمو یداد عذابم یکرد نابود مویزندگ تومتنفرم وامثال ازتو یهست میزندگ یتو ادم نیرذلتر تو کنم؟؟چونینم نگاه بهت

 معرفت یب یول..فمیکث...نامردم.. رذلم من اره:گفت یبلند یصدا با دمیترس ان هی که تخت نییپا زیم به زد یمحکم یمشت عباس
 یکرد یمخف ازم تویباردار چرا هیقض نیتوا یمقصر توهم...بود منم بچه اون کشتم بچتو نگو بهم

 ..میشد بدهکار زمیچ هی انگار هه-

 نگفتم اما گفتمیم بهت نیا از تر قبل دیبا که یحرف... بزنم رو حرفم اومدم کنم دعوا نجایا ومدمین آرزو-عباس

 شنونمیم بگو-گفتم شدم کنجکاو

 یبشنو هم رو تیواقع اگر گفتم اما دمتیبخش یگفت توهم ببخش منو گفتم بهت شیپ شب چند ادتهی:وگفت پنجره کنار رفت
 !!نه ای میببخش یتونیم دونمینم

 یبود من عشق من یزندگ زن توتنها نبودم متنفر ازت وقت چیه من که نهیا تیواقع:گفت عباس دادم تکون رو سرم حرف یب
 ...بود پرت و چرت مشت هی همش زدم بهت که رو ییحرفا واون

 .....مراسم پس-گفتم بود سخت برام باورش یعنی شدینم باورم

 تیاعصبان از والبته کردمیم تعجب شتریب شدیم خارج عباس دهان از که یا کلمه ای هرجمله داد ادامه بزنم رو حرفم نزاشت
 ....شدمیم منفجر داشتم

 کنم رد مرز از دخترارو اون کنن دیتهد منو تو از استفاده با خواستنیم اونا اما کردم بد درحقت دونمیم:وگفت برگشت عباس
 ....بزنم دونشونه ریت هی با خواستم منم انتظارشونه در چه نبود معلوم

 کردیم فیتعر من یبرا نارویا داشت افتخار با عباس اونوقت شد نابود بهم یفرار دختر تا چند بخاطر من یزندگ

 اوردن دست به بخاطر....یکرد نابود مونویزندگ یفرار دختر تا چند خاطر به تو...ینامرد تو... یعوض:  کردم هیگر دیکش عیج
 یکرد خوردم... یکرد داغون منو پاره کاغذ تا چند

 

 یکنینم باور چرا بودم مجبور یشینم متوجه چرا بکشن تورو خواستنیم اونا بود خودتت بخاطر همش نایا آرزو-عباس



 گذشته کار از کار که االن نکهیا نه یبگ بهم اول همون یتونستیم چون کنمینم باور-

 ؟؟یچ یعنی-عباس

 بده انجام رو کارام گفتم یعل به رمیبگ طالق خوامیم من نکهیا یعنی-

 .بدم طالقت بخوام که اریب در گوشت از رو پنبه نیا ارزو...تو با کرد غلط یعل-عباس

 .ازت رمیگیم طالقمو من-دمیکش غیج

 گرفت شدتت ام هیگر دمشونید تا اتاق یتو اومدن یناز ومادر خانم نرگس یناز شد خارج اتاق واز داد تکون یدست عباس
 ...دادیم میودلدار آغوشش تو گرفت منو یناز

 

 عباس#### 

 گفت؟ یچ بهت اتاق تو آرزو-وکفتم یعل سمت رفتم خوامیم طالق گهیم سرش به زده پاک دختره هه

 ریبگ طالق به میتصم بعد بزن حرف عباس با اول گفتم منم.خوامیم طالق گفت-یعل

 ؟یگفت بهش-گفت یعل ونشستم دادم تکون یسر

 آره-

 داد؟ نشون یالعمل عکس چه خب-یعل

 اخرشم کردم نابود شویزندگ پاره کاغذ تا چند یفرار دختر تا چند خاطر به که کرد دادیب دادو بعدش یول کرد تعجب که اولش-
 خوامیم طالق گفت

 ! گهید گهیم راست-یعل

 یکرد نابود تویزندگ یالک مدرک چندتا بخاطر گهیم درست ارزو یدونیم خودتت نکن نگام نجوریا-گفت که انداختم ینگاه بهش
 ..شهیم نابود دختر نیا عباس گفتم بهت

 ... یعل کشمینم گهید-گفتم دمیکش موهام به یدست

 

 آرزو### 

 به خودم به کردم فکر زیچ همه به نشدم خارج اتاقم از دوهفته نیا یتو بودم شده مرخص مارستانیب از که شدیم یا دوهفته
 نشد که نشد رمیبگ طالق که قبولونم به خودم به که کردمیم یهرکار اما... زیچ همه به دخترا اون به عباس

 

 دیبا اما بشم خارج اتاقم از گهید خواستمیم دیروکش زحمتم یلیخ خانم نرگس زدند سر بهم یلیخ ودخترا یناز دوهفته نیا تو
 ....شهیهم مثل بود خانم نرگس امیدرب الیخ فکرو از شد باعث دراتاق یصدا گرفتمیم یمیتصم هی قبلش

 یبهتر خداروشکر امروز:وگفت زد یلبخند درمقابل اونم که زدم یلبخند

 برسم کارام به شم بلند وقتشه گهید خداروشکر اره-

 نکنه درد دستت:وگفتم غذا طرف به رفتم زیم رو گذاشت غذارو ظرف خانم نرگس

 جانم:وگفتم دادم تکون یسر کنهیم نگاه منو داره بر برو خانم نرگس دمید گذشت که یا قهیدق چند شدم خوردن غذا ومشغول
 د؟یبگ یزیچ دییخوایم خانم نرگس

 !!بشه تیناراحت باعث گفتنش ترسم یم یول!آره راستش- خانم نرگس

 بگو نه-



 نداره خوراک خوابو بچه نی؟ایکن چکار تیزندگ با مادر یخوایم-خانم نرگس

 نه ای ام زنده من نهیبب ومدین خونه اومدم مارستانیب از من که تمام هفته هی بچه نیهم هه-

 یریبگ میتصم بهتر تا یباش تنها خواستهیم حتما:خانم نرگس

 دیبا عباس درسته نیدینم خودتون به دوباره فرصت هی چرا خوشگلم دختر-گفت خانم نرگس که نگفتم یزیچ دادم تکون یسر

 عباس یبرا وگرنه بوده تو از محافظت یبرا فقط کارا نیا همه که کن درک نمیا یول گفتیم بهت رو زیچ همه اول همون از
 بوده دشوار تیوضع نیا تحمل هم

 شوهرمم عاشق من...سخته خودمم یبرا بخدا-

 تونیزندگ اتفاقات نیتر بایز خالق...نیکن  یزندگ رو لحظاتتون تک تک.. بزن حرف شوهرت با برو امشب خب-خانم نرگس
 نیباش داشته رو خودتون یهوا...یها معجزه نیوبزرگتر ها هیثان نیتر آروم قیال شما...نیباش

 ...مونمیم عشقم کنار اخرش تا گرفتم رو ممیتص کرد ترک رو اتاق خانم نرگس حرفا نیا گفتن بعداز

 

 دیبفرما:گفت که دمیشن رو عباس یصدا زدم در عباس اتاق سمت به رفتم شام از بعد شب

 .. بود کاغذ تا توچند سرش شدم اتاق وارد

 سالم-

 نجا؟؟یا..تو!!آرزو:گفت کرد بلند رو سرش باتعجب

 بگم بهت رو حرفام نجایا اومدم-

 نیبش-عباس

 محافظت من از یخواست یم توهم نکهیوا... توعه با حق که دمیوفهم کردم فکر حرفات به یلیخ:گفتم اتاقش پنجره کنار رفتم
  یکن

 ؟؟ینگفت بهم ؟؟چرا یکرد یمخف ازم چرا اما:گفتم عیسر دیخندیم داشت کردم نگاه وبهش برگشتم

 کنم حلش خودم خواستمیم... جهنم نیا تو بکشم تورو خواستمینم آرزو-عباس

 ینکن پنهون ازم رو یچیه گهید که یشرط به کنارتم بگم امدم کردم قبر نبش نجایا ومدمین هرحال به:گفتم دادم تکون یسر
 باشه ضررم به اگر یحت

 یبگ شما یهرچ گلم خانم چشم-زدوگفت یلبخند عباس

 شتریوب مویزندگ هم دارم رو عشقم هم دوباره که بودم خوشحال..دادم دست بهم ینشدن وصف حس هی(گل خانم)واژه اوردن از
 داشته ودوسم بوده بعکس یدرصورت اس گهید یکی وعاشق نداره دوسم کردمیم فکر که یزمان که بودم خوشحال نیا از
 ...بوده بهم حواسش شهیهم

 این جلو لطفا:گفتم  کینزد ادیم داره عباس دمید

 ...خواستمیم وقت نداشتم رو یچیه یامادگ فعال شدم خارج اتاق از فورا ومنم ستادیا سرجاش عباس

....... 

 ورود اجازه هنوز... بود وجودم ته یترس هی بازم یول بودم خوشحال بود شده لیاوا مثل باعباس ام رابطه روز اون یفردا از

 تنها االن یول بره شیپ قبل مثل نقشه نیا که بود نیا قرارمون...بود الزم براش هیتنب کمی بودم نداده اتاقم به رو عباس
 یول وارید یتو بزنم رو تلفن خواستمیم زدیم زنگ رایالم موقها یبعض بود خبر با زیچ همه از من که بود نیا قبل با تفاوتش

 ..... شدمیم دور اونجا واز عباس دادمیم رو یوگوش شدمیم مسلط خودم به

 

 ...شدیم دایپ عباس سروکله که بود بوداالنا رفته ماندگار خانم تازه بود ظهر ۲ ساعت



 الیع و اهل بر سالم-عباس

 ینباش خسته دلم زیعز سالم:گفتم برداشتم فشویک استقبالش به ورفتم زدم یلبخند

 من عشق یخوب گلم خانم سالم-عباس

 یتوخوب خوبم اوهوم-

 ستمین خوب نوچ- عباس

 شده؟یچ چرا:گفتم نگران

 بسوزم اری درفراق دیبا یک تا:گفت آروم عباس

 

 ابدیم انیپا فراق نیا یزود نیهم به نترس:گفتم دمیخند

 بشم فدات من یاله:گفت دیبوس لپمو شهیهم ومثل دیخند

 باشه شاد دالتون شهیهم یاله:میدیشن خانم نرگس یصدا

 یمرس-

 ناهار اریب بشور وروتو دست برو-گفتم کردم عباس روبه

 ....چشم-عباس

 تو اومد سرم پشت عباسم که اتاقم یتو رفتم ناهار بعد

 ؟؟یبسالمت کجا-

 گهید اتاقمون یتو-عباس

 !اتاقمون-

 آرزو-عباس

 رونیب نوچ-

 ؟یعنی برم-عباس

 اره-

 برم بده بوس هی قبلش یول باشه-عباس

 ..خودیب-

 عباااس:زدم غیج زد بوسه هی لبام یورو برگشت دفعهی رونیب دادمیم هلش که همونجور

 دلم جون-عباس

 ...شکرت بگم تونمیم فقط ایخدا تخت یرو انداختم خودمو بستم ودرو رونیب انداختمش

 یگل جانم:داد جواب زدم زنگ یناز به بلندشدم افتادم یزیچ هی ادی دفعهی که بودم رهیخ سقف به

 یکجا.یناز سالم-

 افتاده؟ یاتفاق شده یچ:گفت شد هل یناز

 رمیبگ تولد عباس یبرا امشب خوامیم دیخر میبر یایب خواستم بابا نه:گفتم دمیخند

 امروز نباشه هم تن به سر خواستنیم روزید تولد؟؟تا االن اخه نایستین ادم هیشب شماهم شدم زنده مردم آرزو بزن گندتت-یناز
 رنیبگ تولد خوانیم



 رو تو به خر منم یناز نخواستم:گفتم یجد کنم تشیاذ خواستمیم کنهیم یشوخ داره دونستمیم داشت خبر زیچ همه از یناز
 زنمیم

 حاال امیب یک. بابا گمشو-یناز

 ایب االن شم فدات:گفتم دمیخند

 ادیم خوابم االن امیم بعد االن؟؟بزار-یناز

 فرصته نیبهتر خوابه عباس االن..گهید نشو خر-

  باش حاضر گهید ساعت مین-یناز

 یاوک-

 

 شیآرا هی برداشتم قرمزم یها کالج سرم یرو انداختم قرمزمو شالم دمیپوش مویمشک نیج شلوار با مویمشک مانتو شدم بلند
 خداروشکر خوب...خوابه دمید که عباس اتاق سمت به رفتم شدم خارج اتاق از آروم کردم مختصر

 نییپا زد رو شهیش زد ترمز پام جلو یناز کردم باز رو اطیدرح که نیهم اطیدرح به رسوندم خودمو نییپا رفتم یتند ها پله از
 فهیضع باال بپر:گفت وار یلوت یباصدا

 ادینم بهت اصال بابا گمشو-

 تو با اومد که خرم من گهید اره-یناز

 ..فتهیوظ-

 حاال؟ برم کجا-یناز

 یفروش جواهر برو اول-

 رمونیگ اونجا گفت داد ادرس نداشت اما رمیبگ هللا گردنبند براش خواستمیم خونه کینزد یها یفروش جواهر از یکی میرفت
 جانم عشق"" بود نوشته روش که بود قلب هیشب کیک هی یفروش کیک سمت میورفت دمیخر رو هللا گردنبند اونجا میرفت ادیم

 یریبگ لباس یخوایم االنم حتما:گفت یناز که شدم نیماش سوار رفتم کردن حساب از بعد""مبارک تولدتت

 شه؟؟یم لباس بدون تولد مگه-

 واال نه-یناز

 کن حرکت خب-

 کردمیم نگاه رو ها لباس داشتم مغازه هی یتو رفتم میمستق نداشتم یوقت اخه بدم لفتش ادیز خواستمینم پاساژ سمت به میرفت
 چطوره؟؟ لباس اون آرزو-گفت یناز که

 داشت یقرمز درشت یها گل و دارکلوش پف دامنش  یا دکلته دیسف تنه باال بود یقشنگ یعروسک لباس شدم رهیخ لباسه به
 هیعال:وگفتم زدم یچشمک یناز بودبه پاهام ران یرو وتا

 ....خونه سمت به میورفت میشد خارج پاساژ واز میکرد حساب روهم لباس بود تنم تیف کردم پرو گرفتم رو لباس رفتم

 به شد تموم که کارام شدم اتاقم دنیچ ومشغول اتاقم یتو رفتم خداروشکر نبود یکس خونه یتو رفتم یناز از تشکر بعداز
 :گفتم در پشت رفتم...  زدن رو دراتاق بود شیش ساعت انداختم ینگاه ساعت

 ه؟یک-

 مادر منم: گفت که دمیشن رو خانم نرگس یصدا

 تو نیایب: گفتم عیوسر کردم باز درو

 رمیبگ تولد عباس یبرا خوامیخوبه؟؟م-گفتم دمیخند کردیم نگاه اتاق به تعجب با اتاق داخل اومد



 ؟یگیم یجد-خانم نرگس

 اوهوم-

 دیبرس جشنتون به راحت شما ام زاده خواهر خونه رمیم امشبم نشم مزاحمت برم من پس یکرد یخوب کار-خانم نرگس

 نیباش دیبا شما کجا عه-

 بهتره ینجوریا مادر نه-خانم نرگس

 نیبش خوشبخت:گفت دمویبوس بعد

 ......شد خارج اتاق واز

 

 شمارش برداشتم مویگوش رفتم دمیفهم اها اتاقم به عباس کشوندن یبرا کردمیم جور بهونه هی دیبا فقط بود حاضر زیچ همه
  گرفتم رو

 آرزو جونم-عباس

 یکن حلش برام یایب شهیم موندم یاضیر مسئله هی تو عباس-

 نجایا ایب پاشو خب یزد زنگ که بود یطوالن راه یلیخ اونوقت-گفت مشکوک عباس

 ایب تو ین حسش عباس جون-

 باشه-عباس

 شد دهیکش نییپا به در رهیدستگ بود روشن اتاق دور تا دور یا سکه یها شمع کردم خاموش چراغارو کردم قطع رو تلفن
 عشقم مبارک تولدت:زدم غیج شد وارد که وعباس

 زدم لباش یرو یا وبوسه طرفم رفتم زد برق چشماش دید منو تا اما کردیم نگاه جارو همه داشت باز بادهان عباس
 من عشق مبارک تولدتت:گفتم

 ستین تولدم که االن اما-عباس

 نگرفتم برات یتولد که روز اون جبران به-

 یکرد خوشگل نقدیا یک واسه خانما خانم خب:گفت طونیش عباس کیک سمت بردم گرفتم دستشو

 کن فوت هارو شمع کن آرزو نشو لوس-گفتم بازوش با زدم

 اونم خوندم براش رو مبارک وتولدت زدم یغیج کرد فوت هارو وشمع کرد باز هیثان چند وبعداز بست رو چشماش عباس
 ... کردیم نگاهم لبخند با داشت بود سادهیوا

 نییبفرما-گفتم گرفتم سمتش به اوردم رو اش هیهد

 گلم خانم یمرس:گفت دیبوس وگونمو دیخند هللا پالک دنید با کرد وبازش گرفت ازم رو جعبه لبخند با عباس

 ببندمش برات یخوایم. نداره قابلتو-

 حتما اره-

  نکن جدا خودتت از رو نیا وقت چیه عباس:وگفتم بستم براش گردنبندو

 چشم یرو به-وگفت چشمش یرو گذاشت دستشو

 گذاشت رو دستاش اونم کردم حلقه گردنش دور دستامو اتاق وسط وبرد گرفت دستمو عباس شدیم پخش داشت تیال آهنگ هی
 میکرد دنیرقص به وشروع کمرم یرو

 



 عاشقتم؟؟ چرا یدونیم:گفت عباس که میبود دنیرقص مشغول

 با یحت یداد مناسب یپاسخ زدم صدات یوقت چون...یکرد هیگر من با کردم هیگر یوقت چون:گفت که زدم زل چشماش به
 .... یلبخند

 ....یخواست خودم از منو...یدیبوس منو...یدید منو کردم نگاه چشمات تو یوقت چون

 ... یراحت به چون....میگفت سخن یراحت به چون... شد دیام از پر میزندگ آمدنت با چون

 ....یخواست من یبرا اول را ها لذت ی همه چون

 .... یخواست من خود با مرا چون....ینکرد قضاوت چون

 ....خواستن رو تو ازین... بودن تو با ازین.... یشناخت رو عشق چشمانم در یسادگ به چون

 ....وجودت ازین...نگاهت ازین... دارتید ازین.... چشمانت ازین...آغوشت ازین

 .... روحت ازین بود همه از تر مهم که آنچه و

 شدم؟ عاشقت من چرا یدونیم تو حاال:گفتم زدم یلبخند

 به منو که یهست مرد اون تو و داره نگه خودش یبرا منو  تونه یم یواقع مرد کی.... یهست مرد چون:دادگفتم تکون سرشو
 .... تیحما با... محبت با...یمهربان با...عاشقانه نگاه با...عشق رشیپذ با مدرک با نه سند با نه... یکرد متعهد خودت

 شکسته و رنج و درد و تنش از پر روز کی از بعد.... نیا از تر بزرگ یا یخوشبخت چه.... نیا از تر بزرگ یافتخار چه و

 و ها ییدورو و ها ینامرد و ها غصه ی همه شده، بتینص یبزرگ یزهایچ چه یبدان و یفتیب گاهت صبح ادی به یوقت شدن

 ییبایز یا.... ها یدیسپ یا سالم و کثافتها یا. زارها لجن یا.  ها یاهیس یا بدرود یبگ و یزیبر زباله سطل در را ها کثافت
 آغوش در منو که ممنون...یهست که ممنون....بایز و باشد سبز حضورت....من مرد یا... مهربان یا...عشق یا.... ها

 .... بودنت یبرا... تیها یخوب ی همه یبرا ممنونم...یکن یم یشاد غرق مهربانت

 

 وروجک؟؟ هست اجازه:وگفت زد یزیر بوسه رو گوشم والله گوشم کنار اورد رو سرش عباس

 ......میشد یکی گرباهمید بار یبرا امشب بگم بهتر ای وامروز دادم تکون آره یمعن به رو سرم

 

 ............بعد کماهی

 عباس بوداما مخم یرو یلیخ رایالم طرف کی از بود یلعنت یها مدرک اون دنبال گشتن مشغول سخت عباس بود یروز چند
 زنگ یهرچ رفته کجا عباس نبود معلوم هم صبح از میشیم خالص اتیوب رایالم اون شر از زودتر که بود داده نانیاطم بهم
 رفتم راه بس از بودم کرده متر رو خونه... بود کینزد امتحانام...... دادینم جواب زدمیم

 ..نده راه دلت به بد.... نیبش ریبگ مادر-خانم نرگس

 ...نداده جواب شویگوش صبح از-

 دلم یبود کجا عباس:گفتم برداشتم وکتشو فشیک سمتش به رفتم بود آشفته شد خونه وارد عباس که بود نشده تموم حرفم هنوز
 رفت راه هزار

  یشد نگران چرا برم قربونت-عباس

 ؟؟یدادینم جواب تویگوش اخه-

 ..رو انیجر گمیم بهت-عباس

 اتاقمون یتو میرفت باهم ناهار بعداز کردیم نگران رو من شتریب نیوا گفتینم یچیه عباس میخورد سکوت یتو رو ناهارمون

 دمیفهم اما...خب کردم دایپ رو اتیب سند مدرک چندتا اون من آرزو نیبب:گفت تخت یرو نشوند رو ومن گرفت رو دستام عباس
 تورنتوهه یتو ساخته من هیعل که ییها مدرک اون



 کجاست؟ تورنتو-

 کایامر-عباس

 ؟یمطمعن اونجا؟؟؟اصال چرا-

 کجاست ها مدرک که رونیب دهیکش زبونش ریز واز گرفته رو اتیب یادما از یکی بچها از یکی اره-عباس

 ؟یکن چکار دیبا حاال خب-

 !!تورنتو برم دیبا-گفت شد بلند عباس

 یبر زارمینم ؟؟اصالیچ-

 بوشهر یریم توهم گردمیبرم یزود رمیم یا دوهفته سفر هی برم مجبورم ارزو-عباس

 ؟یدینم سیپل به سندارو چرا-

 شاخشه رو ابد نکنن اعدامم ساخته نیا که ییزایچ اون با دهیم سیپل لیتحو منو یجعل یسندا هم اتیب بدم لیتحو اگر-عباس

 ینکرد یکار که تو اخه-گفتم دمیترس

  کننینم باور منو حرف که سایپل-عباس

 ببر خودتت با منم پس-

 من برده یپ اتیب احتماال االنم ندارم یوقت منم برهیم وقت بشن اماده تا زایو نه یدار پاسپورت نه هنوز تو آرزو شهینم-عباس
 ...برداشتم سندارو

 !مونده امتحانام ؟منیبر یک دیبا خب-

 بوشهر یریم فرودگاه رسونهیم تورو در همون از یعل فردا رمیم من هست خونه پشت یدرمخف هی برم دیبا امشب-عباس
 یدیم امتحاناتتو اونجا حله زیچ همه امتحاناتم واسه

 

 ...گفتم یا باشه ناچار به......  بود ونیم در میزندگ یپا نداشتم کردن قبول جز چاره

 

 ام متوجه نداشتم رو شیدور طاقت گهید کردمیم نگاهش میاشک یچشمها با داشتم منم بود لشیوسا کردن جمع مشغول عباس

 همش که رمینم قندهار سفر نکن هیگر بگردم دورت:گفت زد یا بوسه موهام یورو گرفت آغوشش یتو منو سمتم به اومد شد
 شهیم تموم یلعنت کابوس نیا گهید دمیم سیپل لیتحو کنمیم دایپ سندارو رمیم... کمتر دمیشا اس دوهفته

 بفرس خودتت یبجا رو گهید یکی نرو ایب... افتاده بد دلم به-

 ادیب سرتو ییبال خوامینم کنهیم دامونیپ اتیب میباش اگرباهم میباش هم از دور دیبا درکل آرزو-عباس

 یعل جانم:داد جواب رفت شد جدا ازم خورد زنگ خورد زنگ عباس یگوش موقع همون

 ......-یعل

 اومدم داداش باشه-عباس

 که یمخف در نیا از زنهیم زنگ ناشناس شماره هی با یعل فردا دهیجد کارت میس نیا:گرفت جلوم کارت میس هی سمتم واومد
  یریم دمیم نشون بهت

 ؟؟یچ خانم نرگس-

  شمال رهیم فردا اونم-عباس

 باشه-



 به اومد اخم با عباس کردمیم هیگر داشتم منم کرد رد قران ریز از رو عباس خانم نرگس نییپا میرفت برداشت الشویوسا عباس
 !برم آسوده الیخ بزاربا نکن هیگر گهید من جون آرزو:گفت کرد پاک رو اشکام سمتم

 بزن زنگ بهم باش، خودتت مواظب-

 بگردم دورت باشه-عباس

 .......رود یم جانم که دمید شتنیخو چشم با ومن......... رفت وعباس

 ...سپردم تو به رو عباسم ایخدا دادیم بد گواه دلم کردم هیگر زار وزار خانم نرگس بغل یتو انداختم خودمو

 

 هم گفت عباس که یدیجد شماره بزنم زنگ یعل به دمیترسیم ومدینم چشمام به خواب داربودمیب وهنوز بود صبح چهار ساعت
 ....شد وارد خانم نرگس شد باز دراتاق که سرجام ونشستم دمیترس آن هی دراتاق یباصدا نداشتم

 

 ادیم االن شمال برتمیم که یکس بود گفته عباس برم دیبا گهید من مادر آرزو-خانم نرگس

 دیبر دیخوایم شماهم-گفتم بابغص

 باش داشته صبر گذرهیم بگردم دورت:خانم نرگس

 دیباش خودتون مواظب شماهم باشه-

 مادر؟ یریم یتوک-خانم نرگس

 هستم یعل خبر منتظر دونمینم-

 رو ودر اتاقم یتو رسوندم رو خودم دمیترس بود کور سوت خونه... خونه یتو برگشتم رفت یمخف در همون از هم خانم نرگس
 یعل جانم:دادم جواب عیسر هیعل دمیفهم ناشناسه شماره دمید میگوش سمت رفتم بلندشد میگوش یصدا که کردم قفل

 آرزو یا اماده-یعل

 اومدم آره-

 یها در  نییپا رفتم کردم قفل دراتاقمو شدم وخارج انداختم اتاقم به ینگاه گرفتم بغلم یتو رو عباس عکس برداشتم المویوسا

 اتیب دیشا گفتیم عباس شدم خارج داشت فاصله یاصل ابونیخ از دوکوچه که یمخف در همون واز کردم قفل یهمگ رو خونه
 ...کنن بمونیتعق که گذاشته ادم

 که میگرفت اغوش یتو همو طرفش به رفتم شد ادهیپ نیماش از هم یناز دمید برداشت المویوسا و شد ادهیپ دید منو تا یعل
 نباشه غمت تو میهست یعل منو تا اینباش نگران زمیعز بشم فدات:گفت یناز

 نیهست که یمرس-

 نزده؟؟؟ زنگ بهت عباس:کفتم بغض با کردم یعل به رو

 نه هنوز: گفت انداخت بهم ینگاه نهیآ یتو از یعل

 رفتنه موقع آرزو:گفت یعل خوندن که پروازمو فرودگاه میدیرس ساعت کی بعداز کرد حرکت اونم نگفتم یزیچ گهید

 تو مثل یخواهر داشتن از خوشحالم...یبود کنارم که یمرس:کردم بغل ویناز برداشتم فمویک شدم بلند

 باش خودتت مواظب-یناز

 زیچ همه بابت ممنونم: گفتم یعل به رو

 باش خودتم مواظب یخواهر نکردم یکار-یعل

 نزار خبرم یب شد عباس از یهرخبر-



 چشم-یعل

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

 حس که ابونیخ سمت رفتمیم داشتم شدم خارج فرودگاه از چمدونم گرفتن بعداز نشست بوشهر فردگاه یتو مایهواپ هفت ساعت

 رو وخودم رسوندم بهش دو با خودمو کردیم کاریچ نجایا بابام شدینم باورم دمید وبابامو برگشتم زنهیم صدام داره یکی کردم
 اغوشش یتو انداختم

  بابا-

 جونم-بابا

 بود شده تنگ براتون دلم-

 برم قربونت نطوریهم منم-بابا

 بوشهر امیم نیشد مطلع کجا از شما-گفتم شدم جدا بابا از

 کرده فیتعر برام رو زیچ همه عباس:گفت گرفت را چمدونم که یدرحال بابا

 نداشتم گفتن یبرا هم یحرف چیه یول بود شده تنگ براش دلم نقدیا کرد حرکت وبابا میشد نیماش سوار حرف یب نگفتم یزیچ

 

 بابا جانم:گفتم اومدم خودم به بابا یصدا با

 کشت خودشو تیگوش دختر ییکجا-بابا

 میگوش یچ-

 یعل سالم-دادم جواب شد یخال بادم یبادکنک مثل یعل شماره دنید با یول عباسه کردم فکر دراوردم فمیک از مویگوش عیسر
 یخوب

 ؟یدیرس جان ارزو سالم-یعل

 بابامم با االن اره-

 بود دهیرس زد زنگ عباس یزیچ هی فقط میبزن ادحرفیز میتونینم برسون سالم یخواهر باشه-یعل

 نزد زنگ خودم به چرا ؟پسیچ-

 رهیگیم تماس دوباره حاال بوده خاموش تیگوش-یعل

 ممنون باش-

 فعال پس-یعل

 بود؟ یک:گفت بابا که کردم قطع ویگوش

 دهیرس عباس گفت بود عباس دوست-

 نیدار اعتماد بهش-بابا

 چشمامون شترازیب-

 دنبال یبرا بود شده تنگ خونمون دلم چقد شدم رهیخ روبروم به خونه نیدیرس ساعت مین بعداز که نگفت یزیچ بابا گهید
 ... خوندنامون درس دعواهامون اطیح یتو خواهرم منو کردن

 دلم چقد خدا یوا بغلم یتو انداختن خودشونو دنیکش غیج دنید منو تا اطیح یتو بچها شدم اطیح وارد دادم تکون یسر

 دید منو تا که بزنه یحرف خواست رونیب اومد مامانم که خونه سمت به برم وخواستم شدم جدا بچها از بود شده تنگ براشون
 آرزو:کرد زمزمه آروم خورد حرفشو



  بغلش یتو انداختم رو خودم دادم تکون سرمو بغض با

 دخترم یخوب بگردم دورت-مامان

 بود شده تنگ براتون دلم چقد اخ.یخوب تو یمامان اره-

 نطوریهم ماهم-مامان

 گرمه داخل نیایب-بابا

 اذر شد باز دراتاق که برداشتم رو لمیوسا بود نخورده دست اتاقم... اتاقم سمت رفتم میمستق خونه یتو میرفت شدم جدا مامان از
 تو اومد

 یبزن در ینگرفت ادی تو هنوز-

 بخور یزیچ هی ایب گهیم مامان ایب بدو نوچ-اذر

 

 شده یزیچ-گفتم کنهیم نگام داره سادهیوا هنوز دمید چمدونم سمت به رفتم

 یکرد رییتغ یلیخ-اذر

 لحاظ چه از-

 .... یشد تر خانم...یچ همه-اذر

 یشد تر خوشگل:وگفت زد یچشمک

 شوهرر من زیعز شوهره دیفوا نایا ایثان بودم که خوشگل اوال-

 بود شده تنگ برات یلیخ دلم-اذر

 ادیم در مامان یصدا االن میبر بدو حاال.یخواهر نطوریهم منم-گرفتم دستاشو

 میشد خارج اتاق از وباهم دیخند

 ومدهین شوهرت ؟؟چرایاومد خبر بدون مامان چرا-گفت مامان که بودم صبحونه خوردن مشغول

 نجایا امیب گفتم منم گهید اومد شیپ عباس یبرا یکار سفر هی...زهیچ خب-گفتم نگفته بهش یزیچ بابام دمیفهم

 باهاش یرفتیم توهم خب-مامان

 بودا یکار سفر بعدشم نداشتم زایو پاسپورت منکه جان مامان-

 خورهیم زنگ داره تیگوش بدو ارزو:گفت اذر که بگه یزیچ خواست تا مامان

 نیم چند بزنم زنگ دمیترس اما بود خارج شماره شد قطع میگوش دمیرس تا اما اتاقم به رسوندم خودمو دو با گذاشتم رو لقمه

 رو یلبخند ناخودگاه بود عباس""....بده جواب گلم خانم""بو نوشته کردم بازش بود شماره همون اومد اس ام اس یصدا بعد
 عباس:گفتم بغض با دادم جواب فورا خورد زنگ میگوش لحظه همون نشست لبام

 ...عباس یزندگ همه...عباس عشق...عباس جون-عباس

 ؟یزد زنگ رید نقدیا ؟؟چرایخوب-

 ؟یدیرس.بود خاموش تیگوش اما زدم زنگ بهت دمیرس تا بگردم دورت-عباس

 اره-

 ومد؟ین شیپ برات یبود؟مشکل راحت سفرت-عباس

 بود خوب زیچ همه نه-



 نشو خارج خونه از یتونیم که ییجا تا درضمن زنمیم زنگ بهت رانیا وقت به شب برم گهید ،من زمنیعز آرزو-عباس

 منتظرتم شب. باشه-

 خدانگهدارت.باشه-عباس

 ....خداحافظ-

 سپردمش خودتت به ایخدا:کردم زمزمه کردم بلند رو سرم کردم قطع ویگوش

 

 عباس#####

 باز رو دراتاق میبود گرفته اتیب یادما از یکی که یاتاق سمت به رفتم شد راحت بابتش المیخ نکهیوا آرزو با صحبت از بعد
 شد؟ یچ:گفتم دوستم دارا به رو کردم

 ؟یبر یخوایم ییتنها که یمطمعن فقط..حله امشب واسه که زیچ همه-دارا

 ؟ یانداخت کار از نایدورب فقط اره-

 حله اونام اره-دارا

 شب تا کنمیم استراحت کمی رمیم من یاوک-

 یبخواب خوب باشه-دارا

 سرش ییبال اتیب دمیترسیم زدم زل آرزو عکس وبه دراوردم مویگوش تخت یرو انداختم رو وخودم اتاقا از یکی سمت به رفتم

 کردم دور خودم از رو یمنف یفکرا دادم تکون سرمو...شترهیب خطر احتمال نجایا نه اما...وردمشیم باخودم کاش...ارهیب
 ........دمیوخواب دمیبوس عکسشو

 بعله-گفتم الود خواب یصدا با کردم باز رو چشمام دراتاق یباصدا

 وقتشه دو ساعت:گفت شد اتاق وارد دارا

 شمیم حاضر االن باشه-

 که یاتاق همون یتو رفتم شدم خارج اتاق واز کردم وصل بهش رو یهندزفر برداشتم مویگوش دمیپوش یمشک پا سرتا شدم بلند

 خب:گفتم دارا سمت به رفتم شدم الیخیب نشدم متوجه که بود نامفهوم نقدیا یول گهیم ییزایچ هی داره خوابه دمید بود اتیب ادم
 باش داشته منو یهوا پشت از برم من گهید

 داداش باشه-دارا

 دمید رو دارا امیپ دراوردم مویگوش میدیرس کساعتی بعداز میرفت محل اون به موتور با بچها از یکیوبا شدم خارج خونه از
 "افتاده کار از نایدورب"بود نوشته

 ....خورد زنگ میگوش که نییپا بپرم وارید از خواستم شدم الشیخ یب اما بود بیعج نبود اطیح یتو کس چیه رفتم وارباالید از

 

 بعله-دادم جواب

 شو خارج عمارت از برگرد عباس:گفت ادیفر با دارا

 چرا-

 ....شده یگذار بمب خونه اس طلعه هی اون:داد با دارا

 بشم پرت نیزم به وارید یرو از شد باعث انفجار شدتت شد منفجر خونه که بود نشده تموم دارا حرف هنوز

 اخ-



 ؟ی؟؟سالم یخوب-گفت کرد بلندم سمتم به اومد دو با ایآرم

 کنهیم درد دستم فقط خوبم آره آره-

 دفعه؟؟ی شد یچ-ایارم

 .کردن یگذار بمب رو خونه نامردا-

 زنیریم سایپل االن میبر ایب-ایارم

 ...میشد دور سوختیم داشت شیات یتو که یعمارت واز میشد موتور سوار ایآرم با

 ..تو یکرد کارشیچ-داراگفتم به رو خونه غرق اتیب دست ریز برزو دمید شدم که اتاق وارد

 اتهیب سر یتو یا نقشه چه گفتینم کردمینم کارم نیا اگر حقشه-دارا

 ...اتهیب سر یتو یا نقشه چه بگو یول..خب میندار یکار چیه باهات ما نیبب-گفتم ستادمیا برزو یروبرو رفتم

 رو خودشون مدارک...یمدارک دنبال بود دهیفهم...رو بعدزنت بکشه رو تو اول خواستیم بودو دهیفهم رو زیچ همه اتیب-برزو
 ....یجعل یحت نداره وجود تو هیعل یمدرک چیه یول تو هیعل داره مدارک گفت دروغ وبه کرد میقا موش سوراخ چندتا یتو

 اون با خودتم یامن یجا ببر رو زنت:گفت برزو که رونیب برم اتاق از خواستم شدم بلند باشه کثافت تونهیم چقد ادم شدم یکفر
 ....کنهیم دایپ رو جات زود ای رید اتیب...شو گور گم مدارکا

 

 بعله-دیچیپ تلفن یتو  نحسش صداش گرفتم رو اتیب شماره برداشتم مویگوش اتاقم سمت رفتم حرف یب

 خودتت تر نجس دختر اون هم خودتو هم اتیب کشمتی؟میزاریم تله من یبرا یعوض سگ-

 ؟؟یا زنده تو-اتیب

 باش الیخ نیهم به باشم مرده یخواستیم هه-

 باش آرزو فکر به یستین خودتت فکر به برگردند مدارکو اون-اتیب

 ..سیپل به بدم لشیتحو که گردونمیبرم یموقع مدارکو نیا.یعوض ارین فتیکث زبون یرو منو زن اسم-

 ....نمیبیم رو التماساتون که اس اونموقع زنت هم رو خودت هم کنمیم داتیپ-اتیب

 ..شو خفه-

 عیسر درا:گفتم دارا سمت به رفتم شدیم کنترل اتیب قیطر از مطمعنا خطم بزنم زنگ آرزو به تونستمینم کردم قطع رو وتلفن
 میبر دیبا دیکن جمع

 چرا؟-دارا

 کنهیم کنترل خطمو مطمعنا اونم زدم حرف اتیب با االنم میکن سکیر میتونینم نیریبگ مویکرد هک که نایدورب رد سایپل دیشا-

 م؟یکن چکارش نویا-ایارم

 ..بده رو تیگوش ایآرم دیباش اماده شماهم. دیکن باز پاشو دستو رفتن موقع.... فعال خوابه-

 . گرفت خندم داد جواب نخورده بوق هی هنوز زدم زنگ بعد بشه مطمعن آرزو تا فرستادم امکیپ هی اول گرفتم ایارم یگوش

 سالم... عباس الو-آرزو

 ...شم فدات یخوب گل خانم سالم-

 برگرد زود توروخدا دارم دلشوره همش ستمین خوب نه-آرزو

 خوشگلم یزیچ هی فقط... بگردم دورت باشه-



 شده؟ یزیه؟؟چیچ-ارزو

 روز چند تا ممکنه...زدم زنگ دوستم خط با نیهم واسه کنه کنترل خطم ترسمیم و اتیب به زدم زنگ خطم با من فقط...نه نه-
 ..بزنم زنگ بهت نتونم

 ..زنگه هی نیهم میدلخوشکنمیم دق من ینزن زنگ....چرا یوا-آرزو

 بگردم یزود دمیم قول برم قربونت-

 باش خودت مواظب...یلیخ... یلیخ فقط.باشه-ارزو

 خداحافظ.برم گهید من..باشه-

 خدانگهدارت-آرزو

 کردم قطع رو تلفن

 شماهم...شهره از رونیب یکی خونه رمیم االنم.رانیا گردمیم بر ادیب رمیگ طیبل که تیموقع نیاول یتو من:گفتم رفتم دارا سمت به

 دیوفتیب راه دیایب دییخوایم

 باش خودتت مواظب تو میدار پرواز فرانسه به فردا ما داداش نه-دارا

 کمکتات بابت ممنون...یاوک-

 بخواه جون تو...نکردم یکار-دارا

 قربونت-

 شدم ادهیپ نظرم مورد محل به دمیرس دوساعت بایتقر از بعد  شدم خارج شهر واز شدم نیماش سوار باهاشون یخداحافط بعداز

 وبعد کرد تعجب اولش دید منو تا کرد باز رو در امیلیو یاقا نیم چند از بعد دادم فشار رو اف اف نظرم مورد خونه سمت ورفتم

 خونواده شد خوشحال من دنید از هم امیلیو همسر یمار خانم میشد خونه وارد باهم کرد یخوشحال ابراز بعلش یتو گرفت منو

 یزیچ بهشون خواستمینم شدم آشنا باهاشون تورنتو به قبلم سفر در من کردنیم یزندگ ییتنها که زن ریپ رمردیپ هی بودن یخوب

 ......بگم ماجرا نیا از

 کن استراحت نجایا ایب یا خسته کنمیم احساس-امیلیو

 یوقت........ برد خوابم زود که بودم خسته نقدیا دمیکش دراز اتاق وسط شده پهن تشک یورو اتاق اون سمت به ورفتم شدم بلند

 لطمویب برم خواستمیم امروز رونیب ورفتم کردم مرتب هامو لباس دمیخواب چقد من یوا دادیم نشون رو صبح نه ساعت شدم داریب

 بله- دادم جواب فورا بود دارا خورد زنگ گوشم لطمیب کردن یاوک بعد شدم شهر یراه صبحونه بعد نیبنابرا کنم یاوک

 !دنبالمونن در به در اتیب یادما کن یمخف رو خودتت زودتر عباس-دارا

 ....یکجان؟مطمعن اتیب یادما-گفتم دارا به خطاب دیکشیم طول دوروز حداقل بزنن رو ردمون بخوان اگر کردم تعجب

 

  کردن دنبالتون ادماش عمارت اون از برگشتن بعداز شبید....اره-دارا

 حاال ییکجا تو...شدینم نیا بدتراز یوا-

 یبیتعق تحت توهم صد در صد عباس... میفرودگاه یتو االن میداد یفرار چنگشون از رو خودمون زود به ایارم منو-دارا

  کنم قطع دیبا دارا-

 پشت ینیماش شدم متوجه شدم خارج که شهر از بودم یمار امیلیو نگران شتریب دادم فشار گاز یرو رو پام کردم قطع رو تلفن

 ! گرفتم رو امیلیو شماره عیسر کثافتشونه خود کار دمیفهم دهیم چراغ بهم داره سرم

 بله-امیلیو

  منه خونه).........(ادرس نیا به نیوبر نیبش خارج خونه اون از بردار وخودتو من یالیوسا زودتر عباس منم امیلیو-



 شده؟؟یچ چرا-امیلیو

 یاصل در از کن یوسع شو دور خونه اون از فقط خطره در تامون سه جون بدون فقط ندارم دادن حیتوض یبرا یوقت االن امیلیو-

 کنم قطع دیبا....ینش خارج

 هدف نمویماش یها چرخ نامردا کردم بلند سرمو... نییپا بندازم سرمو شد باعث گوله کیشل یصدا کردم قطع که رو یگوش

 خودتت به آرزومو.....خداااا ای:زدم داد شدیم ظاهر جلوم آرزو ریتصو همش دادم فشار گاز یرو رو پام شتریب بود گرفته

 ...سپردم

 بستم رو چشمام شد تیهدا دره سمت به نیوماش شدم خارج دستم از نیماش کنترل زدن چرخامو از یکی دمیرس که چیپ سر به 

 نیاحسی:گفتم

 نییپا شدم پرت نیماش جلو شهیش واز خورد یسنگ به نیماش دمید اخر لحظه رفتیم دره نییپا وبه خوردیم َغلط داشت نیماش

 ........دمینفهم یزیچ گهید و سنگ به خورد صورتم شد منفجر آن کی در نیوماش

 

 آرزو#####

 رو دل بود شب نصف سه ساعت ومدمیم در اشکم داشت گهید دلهره استرس از دمید یبد یلیخ کابوس دمیپر خواب از وحشت با

 .....باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه:گفتیم که یزن دنیباشن اما زدم زنگ عباس یگوش به ایدر به زدم

 ....شدن ریسراز واشکام نیزم یرو نشستم

 ؟یداریمامان؟؟چراب شده یچ-گفت شد اتاق وارد مامانم

 شیگوش  زنمیم زنگ عباس یگوش به یهرچ...گرفتم تهوع حالت دلشوره استرش از....دمید یبد خواب مامان:گفتم بغض با

 ...خاموشه

 شده تموم شیگوش شارژ ای...خوابه حتما خب-مامان

 ....روزه اونجا که االن-

 وفتادهین یاتفاف چیه شاهلل ان.... نده راه دلت به بد-مامان

 نکهیا تا بود بلد که سوره یهرچ خوندن به کردم شروع بود خاموش بازم اما گرفتم شمارشو شددوباره خارج اتاق از که مامان

 ....برد خوابم وچطور یک دونمینم

 بود خاموش اونم اما زدم زنگ هم زد زنگ اخر دفعه که شماره اون به بود داغون حالم نداشتم عباس از یخبر چیه شدیم هفته هی

 .....عباس به زدن زنگ بود شده هفته هی نیا یتو کارم

 که بود مهم برام عباس یسالمت فقط االن نبود مهم برام یچیه....خودم خونواده تا عباس یازخواهرا....بودن دمیفهم همه گهید

 .....نه ای سالمته بدونم

 .....کنم کمکم بندازم رو یک به.... کنم چکار دونستمینم نداشت یخبر اونم زدمیم زنگ یعل به یهرچ

 .... بدم امتحان خواستمیونم نداشتم اشو حوصله اما بودم شده شروع امتحانام

 امتحان یبرا یبر دیبا..مامان شو حاضر شو بلند-گفت اتاق یتو اومد مامان شد باز دراتاق

 دمینم امتحان من مامان-

 چرا؟ وا-مامان

 ندارم اشو حوصله-

 ..باش نیماش یتو گهید ساعت ربع-گفت محکم اومد بابام بعد نیم چند کردم ترک رو اتاق حرف یب مامان

 



 بلند بابام یصدا که شدم سوار حال یب نیماش سمت به رفتم شدم اماده شدم بلند نزاشت اعتراض یبرا ییجا که گفت محکم نقدیا

 .... یشد دیناام چرا....یهست ینجوریا که شده یچ مگه...تو چته:شد

 ستین بردار دست زهینر زهرشو تا یلعنت اتیب اون....یدار خبر زیچ همه از توکه....چرا گهید تو بابا-

 ..تونیزندگ با نیکرد چکار-گفت داد تکون یباباسر

 ......امتحان یبرا مدرسه طرف به میرفت کرد حرکت هم بابام نگفتم یزیچ

 

 یب یتو دارم دوماهه یلیخ ینامرد یلیخ!!!یکرد یبدقول بازم...تو ییکجا... یبد یلیخ:زدم غیج وارید به دمیکوب محکم رو تلفن

 ..پس ییکجا سوزمیم یخبر

 ...رمیبم خودم درد به دیبزار...رونیب نیبر: زدم داد اتاق یتو اومدن اذر مامان

 نقدیا یدار چرا....یکرد نابود خودت بگردم دورت مامان ارزو: دمیشن رو مامانم یصدا که نشستم در پشت بستم رو دراتاق

 ....یدیم عذاب رو خودت

 شتریب نیوا... اتهیوب رایالم شیپ عباس االن که کردمیم فکر همش.... نبود یخبر چیه هم اتیب از شدمیم اب ذره ذره داشتم گهید

 ....برد خوابم در پشت همونجا که کردم هیگر نقدیا...کردیم داغونم

 عباس#####

 همون مارستانیب یتو شدم ومتوجه شد درست کم کم اما دیدینم درست اولش چشمام کردم باز رو چشمام سرم یتو یدیشد درد با

 سرم باال اومدن شدن وارد نفر چند بعد لحظه چند شد خارج اتاق از دو با دید منو تا شد اتاق وارد پرستار شد باز دراتاق لحظه

 یخوب:گفت شونیکی ناتیمعا بعداز

 شمینم ؟متوجهیگیم یچ:گفتم زدیم حرف یخارج گفت یچ دمینفهم

 ؟یخوب گهیم دکتر:گفت نمبشم متوجه رو زبونشون شدمن ومتوجه بود یرانیا انگار  که پرستارا از یکی

 کنهیم درد سرم نه اها-

 شده وارد سرت به که یا ضربه بخاطر هیطبع:گفت بود دکتر کنم فکر که اقاهه

 ضربه؟؟-

 ادیم ادتی یزیچ-دکتر

 ...وردمین ادی به یچیه اما اوردم فشار مغزم به کم هی

 !یبود کما یتو دوماه-دکتر

 ارمینم ادی به یزیچ من دوماه؟اما-

 کردم نگاه دکتر به ینشدم؟سوال متوجه زودتر چرا هیچیپ باند صورتم شدم متوجه صورتم طرف بردم کردم بلند دستامو از یکی

 ییبایز عمل به مجبور وما بود رفته نیب از کامل طور به صورتت بود شده وارد صورتت به که یضربات بخاطر-گفت که

 دیداد دست از رو حافظتون شما ناتمیمعا طبق االنم و....میشد

 مرخصم؟ یک-پرستارگفتم به رو شدینم نیا از بدتر گهید...کردیم ترجمه دختره حرفارو نیا همه 

 ..ییماه مهمون یداریب یتو دوماه حاال!!یبود دهیخواب دوماه...پسر نکن عجله:گفت دیدکترخند

 

 هنوز ومن گذشتیم گرید از پس یکی روزها....یکس نه یپول نه نجایا ندارم رو ییجا که من بشم هم مرخص مارستانیب از حاال

 ...کردیم داغون منو نیوا بودم وردهین ادی به یچیه

 رو حرفاش حداقل بود زبونم هم چون بودم شده جور مارال با فقط مدتت نیا یتو...شد اتاق وارد ومارال شد باز دراتاق

 ..دمیفهمیم



 ..فکر یتو یرفت دوباره...پسر چته-مارال

 مشخص هم صورتش...پرمیم خواب از ای شهیم بیغ ای کشینزد رمیم تا کنهیم هیگر که نمیبیم دخترو هی خواب همش شبه چند-

 .ستین

 ..بابا یا-مارال

 انتظارمه چشم یکی کنمیم حس همش دونمینم....داره من به تیواقع یتو یربط هی اهامیرو دختر نیا کنمیم فکر همش-

 یاریب دست به رو حافظت زودتر هرچه دیبا-مارال

 شهینم دمیعا یچیه ارمیم فشار مغزم به یهرچ تونمینم-

 ادیب ادتتی یزیچ دیشا یکرد تصادف که ییجا برمتیم شدنت خوب بعد بزار-مارال

 کردم؟؟ تصادف کجا یدونیم-

 کنمیم داشیپ یول نه-مارال

 کننیم باز ویلعنت باند نیا یک-

 ایزود نیهم به-مارال

 ...خبره چه شد چهارماه بابا یا-

 .....شد خارج اتاق واز دیخند مارال

 آرزو#####

 یخوب جان یعل سالم:داد جواب بود یعل دوختم چشم میگوش به کردم بلند کتابام از سرمو  میگوش یباصدا

 یخوب تو ممنون سالم-یعل

 ؟یکرد من از یادی عجب چه.ستمین بد یه-

 ..دارم عباس درمورد خبر هی یول  ستماین مطمعن ارزو نیبب-وگفت کرد یمکث یعل

 یکرد داشیپ ای...اومده عباس بگو ارزو جون...من جون یعل-گفتم گرفت میگر دفعهی شدم بلند ناخودآگاه اومد که عباس اسم

 کن هیگر بعد بزنم رو حرفم من بزار!!!آرزو-یعل

 ..بگو زودتر توروخدا-

 تهران اومدن یکوفت یسندا اون دنبال بره عباس کردن وکمکش بوده ششونیپ عباس اخر شب که عباس یدوستا از دوتا-یعل

 دارن؟ خبر عباس ؟ازیگیم ؟؟؟راستیچ-

 ..زدن زنگ بهم فقط دمشونیند هنوز دونمینم-یعل

 تهران رسونمیم پرواز نیاول با رو خودم من یعل-

 .......ارزو-یعل

 مونیدختر؟ترسوند چته: گفت بابام زدم غیج حال یتو دمیپر عیسر و کردم قطع رو تلفن بزنه رو حرفش یعل نزاشتم

 شده؟ یخبر عباس از بابا یوا-

 ؟یخبر چه ؟؟خبیجد-بابا

 تهران برم دیبا دونمینم-

 ......کردم یاوک رو تهران_بوشهر لطیب تیسا یتو از ورفتم اتاقم یتو اومدم گفتم نویا

 



 یناز با ششونیپ رفتم دادم تکون برام یدست هم یوناز یعل دمشید گشتمیم یعل دنبال به باچشم داشتم بودم تهران فرودگاه یتو

 بود شده تنگ برات دلم چقد یناز یوا:گفتم میکرد بغل همو

 ..مکه یحاج یحاج یرفت آرزو یبد یلیخ:گفت یساختگ اخم با یناز

 نمتیبیم دوباره خوشحالم:گفتم یعل به رو دمیخند

 یخواهر نطوریهم منم-یعل

 یعل روبه نمیبب رو عباس یدوستا زودتر هرچه خواستمیم نبود دلم تو دل میشد نیماش سوار وباهم دمیپاش روشون به یلبخند

 عباس؟ یدوستا شیپ میریم یک یعل:گفتم

 ما خونه میریم االنم...فردا اما میریم-یعل

 ..اخه میبر االن شهینم-

 ..انیم فردا شهرستانن اونا...ارزو شهینم نه:وگفت حرفم وسط دیپر یعل

 یاوک-

 باهام ییوخوشرو یگرم وبا استقبالمون اومدن پدرمادرش خونه سمت به میرفت یناز وبا میشد ادهیپ باهم میدیرس که خونشون به

 باش راحت...یینجایا که یزمان تا خودته اتاق نجایا زمیعز:وگفت اتاق هی یتو برد منو یناز کردن برخورد

 ممنونم یلیخ یلیخ-

 دییبفرما:دراومد صدا به دراتاق که تخت یرو نشستم شد خارج اتاق واز زد یلبخند

 !شام ایب: گفت گذاشت رو چمدونم داخل اومد یعل

 ندارم اشتها اصال اخه.. امین شهیم یعل-

 یباش سرحال فردا بخواب پس..یراحت هرجور باشه-یعل

 ممنون-

 شب...عباس یدوستا شیپ رمیم فردا...دمیرس جان بابا"نوشتم بابام یبرا امیپ هی فقط بودم خسته یلیخ شد خارج اتاق از یعل

 "خوش

 خوابم خوردمینم رو قرصام تا انگار اما شدم پهلو اون به پهلو نیا یهرچ دمیکش دراز کردم عوض هامو لباس شد نیس که امیپ

 به خواب عباس فکر از چهارماهه....رفتمیم خواب به قرصا نیا با چهارماه..... زدم باال اب بدون قرص دونهیو شدم بلند بردینم

 یتکرار یها فکر نقدیا....کنهیم داغونم داره یخبر یب نیوا خبرم یب عباس از چهارماهه اره...قرصا نیا با اال ومدینم چشمام

 برد خوابم نکهیا تا  کردم

 

 صبحونه زیم پشت نشستم ریبخ صبح سالم از بعد اتاق از رونیب میرفت اماده حاضر شدم داریب میگوش االرم یباصدا صبح

 منتطرتم نیماش یتو:گفت یعل که شدم خوردن ومشغول

 امیم منم-یناز

 گه؟ید توکجا-یعل

 ادیب خوامیم من-

 باشه-وگفت داد تکون یسر یعل

 آرزو:کفت شد متوجه یعل انگار که بودم افتاده جونم به یبد استرس دلشوره کرد حرکت یوعل میشد نیماش سوار میرفت یناز با

 هو؟ی شد ؟؟چتیخوب

 ارزو چته یوا-یناز



 دارم استرس دونمینم-

 افتاده فشارش ریبگ وهیابم هی برو کنار بزن یعل-یناز

 نگاه خودتت به چیه خودتت با نکن نجوریا ارزو:گفت یناز که شد ادهیوپ کرد پارک ابونیخ گوشه رو نیماش حرف یب یعل

 ؟یاورد خودتت روز به چه یکرد

 ....ای است زنده ستین معلوم ستین یخبر زمیعز از چهارماهه...یکردیم کاریچ یبود من یتوجا...تونمینم یناز-

 نکنه ابونیب گرگ بینص خدا..سخته یلیخ... سخته یناز:گفتم بغض با گفتنش بود سخت برام بگم رو حرفم هیبق نتونستم

 یریبگ جون کمی بخور-گفت گرفت طرفم رو وهیابم شد نیماش سوار یعل لحظه همون

 ممنون:وگفتم گرفتم ازش رو وهیابم

 کافه وارد و میشد ادهیپ تامون سه نظر مورد محل به میدیرس بعد ساعت مین کردم حرکت یعل شدم بهتر خوردم رو وهیابم از کمی

 شونیا:گفت ما به کرد رو بعد کرد رفتار ییباخوشرو پسر دوتا با یعل سمتون میورفت داد تکون دوپسر یبرا یدست یعل میشد

 ....خواهرمه خانوم یناز

 ..عباس اقا همسر ارزوجان شونمیا-گفت یمکث کردبا اشاره من به بعدم

 هستن ایارم اقا شونیوا دارا اقا شونیا-گفت دوباره یعل دادیم بد یگواه دلم نییپا انداختن رو وسرشون کردن ینگاه بهم دوتاپسر

 خوشبختم:گفتم اروم یلیخ

 یکن شروع شهیم داراجان خب:گفت ایوارم دارا به رو یعل بود بد یلیخ حالم یصندل یرو ونشستم

 خوبه؟ شما حال خانم ارزو:گفت من به رو دارا

 دیبگ زودتر شهیم...اره:گفتم دادم تکون یسر

 برزو که یعمارت به رفت ایارم من کمک به شبش تورنتو اومد عباس که یروز:زدن حرف به کرد وشروع داد تکون یسر دارا

 خواب یتو برزو که دمید نایدورب هک واسه بودم مونده خونه که من....اونجاست عباس یمدارکها بود گفته اتیب یادما از یکی

 فورا   کردن یگذار بمب خونه گفت نکهیا تا زدمش خوردیم تا کردم دارشیب کردم شک گفتیم یییزایچ هی زنهیم حرف داره

 ستین عباس هیعل یمدرک چیه گفت برزو که بود شده منفجر وعمارت برگشت عباس برگرده وگفتم عباس به زدم زنگ

 ...بکشنش تا اونجا بکشونن رو عباس خواستهیوم

 

 به فرداش ایآرم منو میکرد ترک رو خونه شبونه نایدورب هک واسه رهیبگ رو ردمون سیپل میدیترسیم عمارت انفجار بعداز

 ..... تورنتو یروستا از یکی به رهیم گفت هم عباس میداشت پرواز فرانسه

 نیا کردن بشیتعق اونا گشتهیبرم عمارت از عباس که یموقع تا اتنیب یادما تا دنبالمونن نفر چند میشد متوجه ایارم منو فرداش

 میرفت میکرد فرار ادما اون دست از زور به وماهم دادم اطالع بهش و زدم زنگ عباس به عیسر گفت بهمون برزو حرفارو

 شماره بود خاموش گرفتم رانشیا شماره اولش...تورنتو برگشتم که شیپ هفته تا نداشتم عباس از یخبر چیه گهیود فرانسه

 خبر ازشون چکسیوه بود زده بشونیغ دفعهی رزنیپ رمردیپ اون اما روستا اون سمت به میرفت ایآرم با بود خاموش هم تورنتوش

 داشتن که دمیروشن نفر چند یصدا دره یتو بود افتاده نهیماش نییپا میرفت بود شده یبد تصادف چیپ هی سر  برگشت موقع نداشت

 افتاده دره داخل به نشیوماش بود داده رخ یوحشناک طرز که کردنیم صحبت بوده افتاده  اتفاق شیپ چهارماه که یدرموردتصادف

 دیبگ رو نیماش اون مدل شهیم اقا:گفتم مرد اون سمت به رفتم بود شده منفجر و بوده

 بود دورانگو دوج بلند یشاس انگار یول بود سوخته که نیماش-اقاهه

 بوده؟ یچ تصادف علت دیفهم ینم:دمیپرس دوباره اما بود نیماش نیهم هم عباس نیماش

 سایپل تا بوده دهیکش طول روز کی چون.نشده دایپ هم لیاتومب راننده درضمن.بوده شده کیشلک نشیماش یها چرخ به انگار:اقاهه

 نبود نیماش یتو یا جنازه چون باشدش خوردهه یا درنده ونیح ای  یگرک دنیم گمان و کمه امد رفت نجایا اخه برسن

  دمیرس نیقی به گهید داد نشونم رو  عباس نیماش عکس یوقت اما کنم باور خواستینم دلم



 شدم بلند است زنده سالمه من عباس دروغه چرته مشت هی همش نایا رختمیم اشک داشتم ومنم زدیم حرف داشت که نجوریهم

 نیدار شما..سالمه...اس زنده من عباس...دروغه مشت هی.. چرته همش نایا...نه:گفتم هیگر با کرد جاتیا یبد یصدا افتاد یصندل

 دیگیم دروغ من به

 ...قتهیحق اما سخته ماهم یبرا باورش-گفت شد بلند درارا

 یگیم دروغ.یگیم دروغ: زدم غیج

 ......دمینفهم یزیچ گهید و رفت یاهیس چشمام کدفعهی شدیم تار داشت چشمام دیچرخیم سرم دور داشت کافه

 

 کردم باز رو چشمام دمیشن رو یوناز یعل یصدا ببندم رو چشمام دوباره شدم باعث زد رو چشمام نور اولش بازکردم رو چشمام

 گلم یخوب:گفت کنارم اومد شد ام متوجه یناز کنمیم کاریچ مارستانیب یتو من

 کنمیم چکار نجایا من یناز-

 یدونینم یعنی-یناز

 سرعشقم ییبال چه اومد ادمی.... شدم بدبخت اومد ادمی... اومده سرم ییبال چه ادمی...اومد ادمی زیچ همه اوردم فشار مغزم به کمی

 ... اومده

 عباس گفتن دوستاش که یدیشن خودتم...اس زنده من عباس...بگردم عباس دنبال تورنتو برم دیبا من یعل:گفتم یعل به رو هیباگر

 ...نبوده نیماش اون یتو

 باش اروم تو زمیعز باشه-یعل

 ....دادن بهم رو عمرم خبر نیبدتر...باشم اروم تونستمیم چطور

 ببر نجایا از منو زوتر یعل:گفتم یعل روبه

 ...اخه-یعل

 ببر نجایا از منو یعل-

 ...باشه..باشه-یعل

 .....کردن هیگر به کردم وشروع دمیکش سرم یرو پتورو صمیترخ یکارا دنبال رفت یعل

 یحرف چکسیه با بودم کرده حبس اتاق یتو رو خودم نداشتم رو چکسیه حوصله حال گذرهیم شوم روز اون از روز چند

 هرچه تورنتو بود رفته بود یروز چند یعل...بمونم زنده که قاشق دوتا اندازه به فقط خوردمینم هم غذا یحساب درست زدمینم

 یتو یحت..... ستین ازش یخبر چیه االن تا ورفت نکرد قبول اما ببره خودش با هم منو کردم التماس کردم یزار هیگر

 ....اس زنده عباس مطمعنم ومن دمینم دست از دمویام من اما... ها مارستانیب

 کن قطع حرف بدون ینکرد دایپ عباس از یخبر اگه یعل:گفتم دادم جواب فورا بود یعل خورد زنگ میگوش

 ریز زدم نیزم نشستم سرم یرو گذاشتم دستمو اتاق وسط همونجا دیچیپ گوشم یتو که بود بوق یصدا وبعد کرد سکوت کمی یعل

 ....هیگر

 خودتت از ینداد قول مگه من مرد یگردیبرم دوهفته یریم یگفت...یگذاشت تنهام چرا...نبود رسمش نیا بخدا...عشقم...عباسم-

 کنمینم باور من یول یمرد گنیم همه...یدلتنگ ینگران از شمیم ونهید دارم ستین ازت یخبر چهارماهه االن... ینزار خبرمیب

 یگردیوبرم رهینم قولت بره سرت تو دونمیم

 

 عباس#####

 باز رو چشمات:گفت مارال داد دستم به رو نهییآ مارال کارش اتمام بعداز بستم رو چشمام کردیم باز رو صورتم باند داشت دکتر

 کن



 که ادینم ادمی اصال قبلم افهیق چون نکردم هم تعجب یحت ناراحت نه بودم خوشحال نه نداشتم یحس چیه کردم باز رو چشمام

 بودم چطور

 ؟ینکرد تعجب-مارال

 نه-

 ادینم دتتای قبلت افهیق از یزیچ یداد دست از حافظتو چون گهیم دکتر-گفت مارال یول نشدم متوجه منکه گفت یزیچ دکتر

 برم نحایا از تونمیم یک بگو بهش....درسته اره-

 دیمرخص امروز نیهم شما.... خوب خبر هی خب:گفت من به رو مارال گفت یزیچ ودکتر رسوند دکتر به منو حرفه مارال

 خوبه-

 ینشد خوشحال- مارال

 باشم خوشحال دیبا چرا رودارم ییجا نه...دارم رو یکس نه یوقت نه-

 یاریب بدست رو حافظت رو خونوادت کنمیم کمک بهت خودم من خونه میریم... قیرف یندار غم یدار منو تا-مارال

 ؟یچ مارستانیب نهیهز مارال:گفتم مارال به رو افتادم یزیچ ادی کردم قبول رفتمیم کجا اما کنم ممانعت خواستم اولش

 بپردازه رو نهیهز کرد قبول اونم گفتم رو زیچ همه بابام به....کردم اونجاشم فکر-مارال

 کنمیم جبران....مارال ازت ممنونم-

 بدم انجام کاراتو برم من بپوش کمده یتو برات اوردم لباس:گفت زد یلبخند مارال

 باشه-

 

  یپرستار روپوش بدون شداما وارد مارال که شدم اماده یآب نیج شلوار با بود دیسف جذب شرتیت هی دمیپوش هامو لباس

 ؟یا اماده-مارال

 اره-

 کردم تصادف که ییجا میبر امروز شهیم اگر مارال:گفتم مارال به رو میشد خارج اتاق از باهم

 پسر یدار عجله چقد-مارال

 ارمیب دست به حافظمو زودتر خوامیم-

 ... زدم صدات پسر اسم به ه؟؟چهارماهیچ اسمت میدونینم ماکه یراست...باشه-مارال

 کن صدام یدار دوست یهرچ دونمینم-

 داداشمه اسم....چطوره امیت-مارال

 .... شهینم ناراحت-

 کرده فوت داداشم-گفت نیغمگ مارال

 متاسفم واقعا-

 کنمیم صدات امیت همون خب-وگفت زد یتلخ لبخند

 یاوک-

 دکتر شیپ میبر دیبا طرف نیا از ایب-مارال



 اوردم فشار مغزم به کم هی آشناست برام کردم حس شد رد کنارم از یجوون پسر هی رفتن نیح گفت مارال که ییجا سمت به میرفت

 دم آروم...نجایا میاومد چرا اصال نمیبب سایوا.... شدم دکتر اتاق وارد و انداختم باال یا شونه الیخ یب دینرس ذهنم به یچیه اما

 نجایا میاومد چرا:گفتم مارال گوش

 یشیم متوجه کن صبر-مارال

 تصادف یروز چه تو میدونینم قایدق ما نیبب:گفت کرد من به رو مارال بعد شدن زدن حرف مشغول مارال وبا شد اتاق وارد دکتر

 یموند زنده که بود معجزه یعنی یبود داده ازدست یادیز خون مارستانیب اوردنت یوقت...خوب یکرد

 داد؟ نجات منو یک خب-

 چند خونش برهیم وتورو شهیم تو متوجه روستا از رونیب که شهر ادیب خوادیم شبونه کنهیم یزندگ).....(یروستا یتو دکتر پدر

 نجاایا ارهیم وتورو زنهیم زنگ  دکتر به شهیم بدتر داره حالت نهیبیم اما یبود دکتر پدر خونه یتو یروز

 روستا اون به بوده برده منو یک خب-

 داشته دوست یلیخ خدا هرحال به.بردن اونجا تا تورو روستا یها سگ دیشا گهیم پدردکتر یول......دونمینم-مارال

 ن؟ینداد اطالع سیپل به چرا خب-

 بشه جادیا مشکل اونا یبرا میدیترس یبود دکتر پدر خونه یتو روز چند چون یول میبد اطالع سیپل به میخواست اول-مارال

 ...میکن صب اومدنت بهوش تا میگرفت میتصم نیبنابرا

 میبر روستاست همون دمیام تنها فعال مارال:گفتم مارال به رو بود شده دیام نا دمیام واقعا گهید میشد خارج مارستانیب از دیام نا

 میکرد دایپ ینخ سر دیشا میبزن یگشت اطرافش

 ام خسته یلیخ منم یکن استراحت دیبا تو االن فردا بزار اما باشه-مارال

 

 ..باهم بود ست هم الشیوسا و بود یاب ینارنج رنگ به خونش رنگ بود یجور جمع کیکوچ تیسو مارال خونه به میرفت

 هیقشنگ خونه-

 شهینم ادم خوده خونه جایه اما هست که قشنگ-مارال

 ..یدار یا خونواده حداقل...شهیم میحسود بهت-

 باشن انتظارت چشم یدار یا خونواده توهم مطمعنا....نگو نجوریا-مارال

 کنم استراحت تونمیم کجا-گفتم دادم تکون یسر

 کردم اماده برات رو نجایا ایب-مارال

 .....رفتم خواب به عیسر گذاشتم هم یرو که چشمام دمیکش دراز تخت یورو اتاق سمت به رفتم

 به دکتر پدر میدیرس باالخره که میبود راه یتو یدوساعت میشد دکتر پدر یروستا یراه بامارال صبحونه خوردن بعداز صبح

 مارال:گفتم مارال به رو بودن کرده دامیپ که یمحل به برم زودتر هرچه خواستمیم میداد دست باهاش مارال همراه اومد استقبالمون

 ...کرده دایپ منو اقا نیا که ییجا به میبر

 ینگاه مارال به گفت یزیچ دکتر پدر میشد ادهیپ میدیرس تا برد زمان قهیدق ده میشد یراه وباهم گفت دکتر پدر به یزیچ مارال

 کرده دایپ نجایا قایدق تورو گنیم:گفت مارال انداختم

 بندازم ینگاه اطراف رمیم من مارال:گفتم کردم مارال به رو نبود گهید زیچ سنگ جز به کردم نگاه  اشاره مارال که ییجا به

 دهیم گمان بود شده تصادف باالتر بوده دهیشن کرده دایپ تورو که موقها همون گهیم:گفت فورا مارال که گفت یزیچ اقاهه دوباره

 نباشه ربط یب تو به

 ینگفت یزیچ سیپل به چرا بگو-

  بوده تو یبهبود فکر به شتریب روزا اون دونمینم گهیم:گفت مارال داد رو جوابش یزیچ ومردم گفت مرد اون به مارال



 حتما کن تشکر ازش-

 ....کنار بزن  باشه نجایهم دیبا یناز:گفتم یناز به رو میرفت جلوتر به که کمی میشد یراه ادرس گرفتن بعداز

 

 تخته کنار رفتم بود نیماش شدن دهیکش ییجا میکرد دقت که کمی  میرفت دره نییپا به هم باکمک بود خلوت بیعج جاده میشد ادهیپ

 ...یزیچ از غیدر اما وردمیم فشار مغزم به یهرچ روش نشستم یسنگ

 کردم حس هللا پالک با بود گردنبند هی رونیب دمشیکش خاک ریوز شدم خم طرفش به ورفتم شدم بلند زد رو چشمم براق زیچ هی

 ام؟یت هیچ:دمیشن رو مارال یصدا...آشناس برام یلیخ

 کردم دایپ گردنبندو نیا-

 توهه؟ مال یگیم یعنی:کفت گرفت ازم گردنبندو مارال

 برام آشناس یلیخ دونمینم-

 سیپل شیپ میبر ستین بهتر:مارال

 یاومد خوش گهیم خندهیم بهم اونم ادینم ادمی یچیه دادم دست از حافظم کردم تصادف من بگم بگم یچ برم-

 شهیم یبارون داره هوا میبر بهتره:گفت داد تکون یسر مارال

 ......میبر خب یلیخ-

 آرزو#####

 ...عباس خود نشدن دایوپ تصادفش خبر جز به نداشت عباس از یخبر چیوه بود برگشته یبودعل یروز چند

 کز اتاق گوشه ها ساعت که شدیم...ییجا نه رفتمیم یا مدرسه نه ونهاید هیشب بودم شده بود شده داغونتر داغون حالم گهید

 زنده عباسم اما.... من عشق یبرا....بودن گرفته ختم مجلس عباسم یبرا که سوختمیم نیا از شتریب رفتمیم هوش از تا کردمیم

 ....مطمعنم نویا من گردهیبرم روز هی بزنه قولش ریز بخواد که نبود یمرد من مرد...بود

 

 شام میبر شو بلند:گفت که انداختم بهش ینگاه روح یوب سرد بودم نایا یعل خونه هنوز  داخل اومد یوعل شد باز اتاق در

 یدید گردهیبرنم نه گردهیبرم اون ینخور یزیچ ینیبش نجایها؟؟؟ا تو چته:زد داد اورد جوش که کردم نگاهش حرف بدون بازم

 عباس...ستین یعباس گهید که میباورکن دیبا اما بود برادرم عباس... گرفتن ختمم مجلس براش ستین عباس کردن باور همه که

 مرده یفهمیم  ارزو مرده

 من عباس یعوض:زدم غیج کردم حمله بهش یزخم ببر هی مثل زدنیم چنگ گرمیج به  انگار مرده عباس گفتیم یوقت

 ینامرد تو....یزدیم حرف دوستت مرگ از راحت که ینامرد یلیخ تو...گفت بهم خودش گردهیبرم اس زنده اون...نمرده

 ....یعوض

 منو یجرعت چه به...کرد کاریچ اون صورت یرو گذاشتم رو دستم شدم الل سوخت صورتم طرف هی بزنم رو حرفم اومدم تا

 ...زد

 ...یداشت ویکار نیهمچ جرعت بود نجایا عباس اگر....یزد رو دوستت زن تو...یزد تومنو:گفتم بغض با

 یزد منو که گمیم بهش ادیب عباس:گفتم یا بچگانه حالت با بود من به پشتش که یدرحال یعل

 به خواستمیم...نداشتم یقصد نیهمچ بخدا..زمیعز...یخواهر:وگفت طرفم به اومد یعل کردم بغل وزانوهامو تخت یرو ونشستم

 کار بخواد که نگرفتم رو عباس یکارا یجلو چرا که فرستمیم لعنت خودم به صدبار نمتیبیم نطوریا یوقت بخدا... یایب خودتت

 برسه نجایا به

 رونیب برو-

 خوردم یتکون ناگهان که وارید به دیکوب محکم رو دستاش وناگهان کرد مکث کمی طرف به رفت شد بلند یول کرد تعجب اولش

 شد خارج اتاق واز



 

 از نهارویا همه...سرم یتو بکوبه دیبا برسه راه از دیبا یهرک که شدم بدبخت چقد من کردم هیگر تر بلند نباریا گرفت ام هیگر

 ......توو بگه بهم کردینم جرعت کس چیه یبود تو اگه...عباس نمیبیم تو چشم

 

$$$$#### 

 قرار وامروز نبود میحال شرکت نیا از یچیه من اما برسم عباس شرکت به بمونم دیبا بود گفته یعل بمونم تهران خواستمیم گهید

 نکردم باور رو مرگش وقت چیوه عباس برگشت به داشتم دیام اما بودم اومده کنار خودم با کم کم گهید....شرکت میبر بود

 ....کرد ونخواهم

 آرزو یا شد؛اماده وارد یوعل دراومد صدا به دراتاق

 امیم برو بله-

 باشه-یعل

 خارج اتاق واز برداشتم رو فمیک. .بپوشم یرنگ لباس برنگشته عباس که یزمان تا خواستمینم یمشک پا سرتا انداختم نهیآ به ینگاه

 ...شدمیم معذب داشتم رفتمیم نجایا از کم کم دیبا گهید یول بودن خوب درحقم یلیخ...کردم یخداحافظ یعل پدرمادر از شدم

 ادهیپ شرکت میدیرس ساعت مین کنم فکر بعداز بستم رو وچشمام دادم هیتک نیماش شهیش به سرمو میکرد وحرکت میشد نیماش سوار

 ...رنیبگ دستور زن هی از کردنینم قبول ومسلما بودن مرد شترشونیب اخه نکنن قبول سشونیر عنوان به منو داشتم استرس میشد

 چته؟ باز-یعل

 نکنن قبول سیر عنوان به منو ترسمیم-

 بسالمت نخواست هرکس مونهیم خواست یهرک کردن جایب-یعل

 جلسه اتاق کن جمع رو مهندسا تا نگهبان از شرکت کارکنان یهم ینظام خانم: گفت یمنش به رو یعل میشد شرکت وارد باهم

 دیایم خودتونم

 چشم-ینظام

 اتاق یاجزا تک تک وبه ستادمیا همونجا مینیب یتو دیچیپ عباس عطر یبو شدم که اتاق وارد استیر اتاق سمت به میرفت یعل با

 ارزو کجا-گفت یعل که برگردم خواستم سمیوا تونستمینم دمیدیم رو عباس کردمیم نگاه هرجارو شدم رهیخ

 باشم شرکت نیا سیر خوامینم من...برم خوامیم-

 از یکی ینباش نجایا تو اگر االن کرد سیتاس رو شرکت نیا یدل خون چه با عباس یدونیم اصال....تو یگیم یچ یفهمیم-یعل

 ....زنهیم خودش بنام رو شرکت نجایهم افراد

 ..یبزرگ نیا به شرکت گفتن چه منو اخه...امیبرن پسش از ترسمیم....تونمینم یعل-

 کنمیم کمکت خودمم... یتونیم:یعل

 

 کنفرانسن اتاق یتو همه:وگفت شد وارد یمنش لحظه همون

 امیم االن دیبر هم شما... خوب یلیخ-یعل

 چشم-یمنش

 تا سه همش دیلرز پام لحظه هی مرد همه اون دنید از میکرد باز که رو دراتاق کنفرانس اتاق سمت به میرفت یباعل رفت که یمنش

 ...تونمیم من...تونمیم من:گفتمیم دلم یتو همش.... بودن مرد شیبق بودن خانوم

 ..هستند رادمنش یاقا همسر مقدم آرزو خانم سرکار شونیا-گفت بود گرفته خطاب منو که همونطور یعل سالم بعداز



 ماهه هشت نجایوا افتاده منش راد یاقا یبرا که یاتفاق از دیدار اطالع که همونطور خب:داد ادامه یعل شد شروع پچاشون پچ

 استیر رادمنش یاقا بعداز کنمیم اعالم نجایوهم بودم منش راد یاقا لیوک بنده دیدونیم که وهمونطور.... مونده سیر بدون

 ....دیکن اطاعت شونیا از دیموظف وشما مقدم خانم همسرشون یعنی شونیا بازمونده به رسهیم مهرگستر شرکت

 دستور دیبا یا مدرسه بچه دختر هی از یگیم هه:وگفت شد بلند بود یجوون پسر که شیکی دمیدیم وضوح به پوزخنداشون

 دارهه خنده یلیخ...میریبگ

 نجایا من فعال...دیریگیم حقوقتونو دیکنیم کار شما نجایا دیدار نگه خودتونو احترام محترم یاقا:گفتم ومحکم شدم بلند شدم یعصب

 ....دیبد استعفا دیتونیم ستین مهم برام اصال دیهست یناراض شما اگر سمیر

 بمونم... بمونم خواستمیم پسره حرف از بعد...بود یچ ورش ور نیا گهید دونمینم نشست حرف بدون پسره خوردن جا همشون

 .....کنم ادمشون کننیم مسخره رو من مث ییزنا که رو پسر نیا امثال ییوادما

 اتاق سمت به میوبرگشت داد نشون بهم رو کار یها اتاق همه یوعل شدن مشغول خودشون کار به یهمگ معارفه و جلسه از بعد

 .......تیریمد

 

 وازش زدمیم حرف عکس با ساعتها شدیم کردیم داغونم شتریب نیوا شدینم عباس از یخبر چیوه گذشتیم باد برق نیع روزها

 ......بود سکوت شهیهم اون جواب اما کردمیم گله

 خانم ونرگس شمال میرفت یعل وهمراه گرفتم کیکوچ ینقل خونه هیو اومدم رونیب نایا یعل خونه از من وفقه یب یها اصرار با

 .....بود یبستر مارستانیب یتو شب هی روز هی دیفهم رو ماجرا تمام یوقت خانم نرگس تهران اوردم رو

 ....برگرده سنداش یبرا دیشا میکن اطیاحت دیبا اما ستین اتیب از یخبر چیه گفتیم یعل

 .... خوندمیم درس ماندگار خانم کمک با هم شبا شرکت سه ساعت تا صبح... شرکت به ورفتن خوندن درس بود شده کارم

 

 عباس########

 

 ......بعد سال سه

 مارال کمک با سال سه نیا یتو....نداشت یدیکل چیوه بود قفل درها همه زدم یهردر به دادم دست از رو حافظم شدیم یسال سه

 ....بدم دارم مارال پدر به که یوبده کنم کار خواستمیم بود خودم بیج یتو دستم...کردم دایپ یکار هی

 اما کنم ازدواج خواست ازم یبار چند....دادشتم دوستش یلیخ...بود کرده تموم درحقم رو یخواهر.... بود خواهر برام مارال

 سه نیا یتو....گرفته تعلق یکس به قبال قلبم کردمیم احساس همش.... بدم راه قلبم به رو یکس تونستمینم باشه قفل قلبم در انگار

 .....نمیبب وصورتشو بشم کینزد بهش تونمینم اما کنهیم هیگر داره که نمیبیم رو دختر هی خواب همش نداشتم آروم شب هی سال

 مارال جانم:گفتم دراومدم فکر از مارال یصدا با

 عمارت میبر دیبا منتظرن کلیوما جان گهید بدو...فکر یتو یرفت باز-مارال

 اومدم یاوک-

 خونه از مارال وهمراه برداشتم رو لمیوسا بچها از یکی ییالیو گردش میبر بود وقرار بود تورنتو یلیتعط روز کشنبهی امروز

 میشد خارج

 

 ونگاش برگشتم بود آشنا یلیخ میشد رد سوخته ییالیو هی کنار از میدیرس کساعتهی بود شلوغ ابونایخ کمی بود لیتعط روز چون

 ... دار نگه مارال:وگفتم داشبورد یرو زدم کردم

 عمارت به خوب دیکشیم ریت شتریب هام قهیشق رفتمیم جلوتر هرچقدر الیو طرف به ورفتم شدم ادهیپ داشت نگه حرف بودن مارال

 بچها با...بودم موتور سوار....شدم پرت وارید از اوردم ادی به یگنگ ییزایچ سرم یرو گذاشتم رو دستم کردم نگاه سوخته

 ....آرزو.....آرزو!!!!تصادفم!!!روستا اون.....بودم



 خوبه؟ حالت...امیت شدیچ:گفت طرفم به اومد مارال گرفتم چهیسرگ شدیم اکو سرم یتو ارزو اسم

 ..عباسه اسمم...عباس!!!نه امیت-گفتم زدم یلبخند

 یاورد دست به رو حافظت یوا:گفت بغلم دیپر زد یغیج مارال

 ....رو زیچ همه اره-

 ...منتظرمه آرزو برم نجایا از زودتر هرچه دیبا:گفتم کردم جدا خودم از رو مارال فورا اومد ادمی یزیچ بعد

 ...مهیزندگ...عشقمه...زنمه آرزو-گفتم یلبخند با کرد نگاهم یسوال مارال

 تو؟؟ یدار زن-مارال

 گمیم رو زیچ همه برات خونه میبر مارال-

 یاوک-مارال

 گرفتم چهیسرگ...گهید بسه عه:دراومد مارال صدا شیات یرو اسفند بودم شده خونه میبرگشت

 رانیا برم دیبا من مارال-

 .برو خوب-مارال

 ندارم یچیه... یچطور-

 ستین امیت اسمت مگه:گفت داد هیتک یصندل به مارال

  گرفتم منظورشو کردم فکر حرفش به کمی

 ستین شناسنامه به یازین اصال اههه..... یمار امیلیو دنبال ام خونه برم دیبا پس....حله نمیا-

 چطور؟-مارال

 میبر شو بلند رمردهیپ رزنیپ هی دست مدارکام همه-

 

 ؟یگینم یزیچ کجا؟چرا نمیبب سایوا-مارال

 دمیم حیتوض برات راه یتو شو بلند تو-

 خب یلیخ-مارال

 .....کردم فیتعر مارال یبرا تورو زیچ همه راه یتو کردم یرانندگ من نباریا رونیب میزد خونه از دوباره

 دهیکش یچ االن...آرزو یطفل...ییاخ-مارال

 باشه اورده سرش ییبال اتیب ترسمیم...رانیا برگردم یزود خوامیم نیهم واسه اره-

 یزنینم زنگ بهش چرا-مارال

 ....ایگیم راست-

 ...بود خاموش اونم گرفتم رو یعل شماره بود خاموش شمارش گرفتم رو وشمارش کنار زدم عیسر

 اههه-

 ه؟یچ-مارال

 خاموشن-

 شرکتت بزن زنگ-مارال



 ...گرفتم رو شرکت شماره

 بله-؟؟؟

 کنهیم کار اونجا هنوز بود بیعج برام بود ینظام خانم یصدا

 داشتم کار یمعتمد یاقا با...خانم سالم-

 ستنین نجایا یمعتمد یاقا-ینظام

 ه؟؟یک شرکت سیر مگه-

 ...همسرشون هستن مقدم خانم شرکت سیر االن شما به دادن عمرشونو االن که بودن رادمنش یاقا سابق سیر-ینظام

. افتادم ینظام حرف ادی.....کنه اداره رو شرکت هی تونهیم که شده بزرگ نقدیا من یکوچول آرزو زدم یلبخند هیو بستم رو چشمام

 کرده؟؟؟؟ باور منو مرگ هم ارزو یعنی شدم ناراحت مردم من گفت که

 گفت؟ یچ:گفت مارال..کردم قطع رو تلفن کردیم الو الو داشت که دمیشن رو ینظام یصدا

 ..مردم من کننیم فکر واونا....شرکت سیر شده من یآرزو-

 زنته دست شرکتت هیباق شکرش ییجا باز حاال-مارال

 ؟یچ مردم من باشه کرده باور آرزو اگه-

 منتظرته هنوزم مطمعنا باشه یکرد فیتعر ازش نجورشیا تو که یخانم آرزو نیا اگه-مارال

 ...خداکنه-

 

 پولدار بابا:گفت مارال که میشد ادهیپ میدیرس نیم ستیب بعداز داشتم تورنتو در که یا خونه سمت به رفتم کردم روشن رو نیماش

 یا خونه عجب....

 ...چهیه تو لطف درمقابل نایا... نداره تورو قابل-

 ..گهید بود یرانیا تعارف-مارال

 وروجک ایب-

 ادیب یبگ امیلیو به شهیم....سالم-گفتم کردم باز رو در جون پسر هی میداد فشار رو اف. اف میرفت

 ه؟یک گهید امیلیو-پسر

 نجایا اومده امیلیو اسم به یشخص شیپ سال سه:گفتم بهش نشناخت منو مسلما اومد دارمیسرا انیبرا

 رفتم نجایا از شبونه شیپ دوسال اما...آره...آره-وگفت کرد فکر کمی انیبرا

 رفتن؟ کجا...چرا-

 دونمینم-انیبرا

 سمت به میکرد حرکت بود روستاشون کنم داشیپ تونمیم که ییجا تنها نیماش سمت برگشتم حرف بدون کنم چکار حاال اههه

 نجایا از زدم زنگ بهشون که یروز همون انگار..نداشت خبر ازشون یوکس نبودن هم اونجا میدیرس که دوساعت بعداز روستا

 ...برنگشتن گهیود رفتن

 ....کردمیم کاریچ دیبا حاال شدینم نیا از بدتر گهید

 ؟یکن کاریچ یخوایم-مارال

 شهیم شروع دردسراش دوباره برسه اتیب گوش به خبر رانیا برگردم اگر اما....دونمینم-

 یکن دایپ مدارکارتو یبتون بعد تا شو کینزد آرزو به برو امیت اسم به توهم...شناسنینم تورو که اونا اما-مارال



 رمیبگ طیبل زودتر دیبا فقط حله...ستین میفکر بد-

 شهیم یاوک زیچ همه میچسپونیم عکستو عکسه بدون امیت شناسنامه...رمیگیم طیبل برات-مارال

 نبودم نجایا منم ینبود اگه ممنونم ازت واقعا مارال-

 ...دمیم انجام کارارو نیا دارم برادرم یبرا من-مارال

 .... شدم رهیخ روبروم وبه زدم یلبخند

 

 آرزو####

 اشونیبعض...دنیخندیم اشونیبعض....شدم رهیخ بود آمد رفت درحال که یمردم وبه نداختمیم نگاه رونیب به پنچره از که یدرحال

 داشتن دیام با...داشت دیام دیبا اما... نبود مشکل بدون کریدروپ یب یایدن نیتوا کس چیه....ناراحت اشونیوبعض...داشتن اخم

 ...عشقم برگشتن به داشتن دیام اما بود ومدهین لبم یرو یلبخند سال سه نیا یتو منم یکن یزندگ یتونیم

 :گفتم دمیکش یآه شدم رهیخ عباس عکس وبه یصندل یرو نشستم برگشتم

 خبرم بي ازت كه ساله سه

 تو و بودم من و سال این لحظه لحظه چون سوختم ندیدنت از نه ولي سوختم خبري بي از نه ولي سوختم ، سوختم كه ساله سه

 ...کرده دینام یزندگ واز شانیپر منو سالها نیا تو یلیخ نه ای باشن راست دیشا که ییحرفا نبودي

 ... اومد در صدا به دراتاق

 نییبفرما-

 دارن کار شما با اومدن ییاقا مقدم خانم دیببخش:وگفت شد وارد ینظاف خانم

 داشتن یقبل وقت-

 داره؟ یمهم کار گهیم اما!!نه-ینظام

 داره؟؟ یمهم کار که هیک-

 داخل کن شیراهنما خب یلیخ:گفتم ینظام به رو گفتم اروم نارویا

 چشم-ینظام

 یعل جانم:دادم جواب فورا بود یعل خورد زنگ تلفنم شد خارج اتاق از که ینظام

 امیب تونمینم االنم مارستانمیب گرفته دردش رژا آرزو-یعل

 الو الو یصدا بزنم یحرف نتوستم گهید شدم الل افتاد چشماش به که نگاهم شد اتاق وارد یبلند قد پسر هی بزنم یحرف خواستم تا

 .... دمیشنیم رو یعل گفتن

 رو کرده قطع یعل دمید اومدم خودم به اقا اون سرفه با... بود عباسم یانگارچشما.... آشنا یلیخ یلیخ...بود آشنا یلیخ چشماش

 نییبفرما شد پرت حواسم دیببخش:گفتم اقا اون به

 کنمیم خواهش-اقا

 دیدار یمهم کار من با نیگفت درخدمتم خب:گفتم نشست روبروم مبل یرو رفت

 ...بله اوه-اقاهه

 ادیم بر دستم از یکم چه کردار راست امیت یاقا خب:وگفتم کردم بلند رو سرم خوندم رو پرونده گذاشت جلوم یا وپرونده شد بلند

 مشاور یشرکت هر یوبرا...نداره یحقوق مشاور شما شرکت.... کردم قیتحق شما شرکت درمورد که ییاونجا از من راستش-امیت

 الزمه یحقوق



 گفته؟ بهتون یک نویا انوقت اه-

 ام تجربه-امیت

 ...نداره اجیاحت یحقوق مشاور وشرکتم من که بگم دیبا منم انوقت...اها-

 

 بامن تونمیم دیشد مونیپش اگر!!منه شماره نیا:وگفت زیم یرو گذاشن رو وشمارش شد بلند خونسرد بعد اما کرد تعجب اولش

 دیریبگ تماس

 برم خواستمیم رونیب زدم شرکت واز برداشتم رو فمیوک پالتوم شدم بلند عیسر رونیب زد شرکت از واونم دادم تکون یسر

 تا یناز یحت نرفتم اشونیعروس از کدوم چیه به ومن چهارماه مانیا یوناز کردن ازدواج بود یدوسال ورژا یعل.....مارستانیب

 ....بود قهر باهام کماهی

 رونیب رفتم..خرابه نیماش نبود ادمی اههه...نبود نمیماش چرخوندم چشم هرچه نکیپارگ سمت به رفتم میشگیهم عادت سر

 :زد صدام که برم راه خواستم مزاحمه کردم فکر اولش زد ترمز پام یجلو شش ستیدو هی شدم یومنتظرتاکس

 کردار راست منم مقدم خانم

  خودشه دمید برگشتم

 رسونمتونیم دیش سوار نییبفرما-امیت

 مونمیم یتاکس منتظر ممنون نه-

 نییبفرما کمه یتاکس هم اطراف نیا سرده هوا-امیت

 که اول همون از دونمینم.... نشستم جلو بالجبار منم کرد باز رو جلو در که کنم باز رو درعقب خواستم نیماش طرف به رفتم

 نیا درمورد اما بشم نشیماش سوار امیب حاال یکس دنید کباری با که نبودم یادم من...نانیاطم...اعتماد.... داد بهم یحس هی دمشید

 ..... اقا

 عباس######

 

 نه اما شناخته منو دمیترس آن هی رفت ادشی حرفش افتاد من به چشمش تا اما زدمیم حرف تلفن با داشت شد آرزو اتاق وارد یوقت

 یتو رمشیبگ داشتم دوست بود عطرش ، بغلش خواهان هام سلول تک تک بود شده تنگ براش دلم یلیخ نشناخت خداروشکر

 درون از زدیم حرف محکم اونطور که یوقت...شدینم داشتم اجیاحت بهش وقت هر که فیصدح فیح اما بشه رفع امیدلتنگ تا بغلم

 منو نیا از تر ومهم...کنه گم خودشو دهیرس بهش من از که ییدارا همه نیا با آرزو که دمیترسیم زیچ هی از اما....بودم خوشحال

 ..باشه کرده فراموش

 

 کجاست؟ مقصدتتون شما مقدم خانم-وگفتم کردم آرزو به رو رفتمیم داشتم نجوریهم

 دمینپرس رو مارستانیب ادرس من دیببخش یوا... اما مارستانیب رمیم من-

 گرفت رو یا وشماره برداشت رو شیگوش

 خوبه؟ رژا... یعل سالم-آرزو

 ؟؟؟-یعل

 باشه مبارکت-آرزو

 ؟؟؟-یعل

 ..کن اس برام رو مارستانیب ادرس گمیم یعل-آرزو

 ؟؟؟-یعل



 خداحافظ یاوک-ارزو

 ضهیمر بستگانتون از یکس پرسمیم دیببخش-دمیکردپرس قطع که رو تلفن آرزو

 اومده ایدن به داداشم بچه-آرزو

 

 راست یاقا دیببخش-گفت آرزو نشست لبام یرو یلبخند ناخودآگاه...شده پدر یعل من یخدا یوا...هیعل منظورش داداشش؟؟؟ها

 رمیبگ گل دسته هی من دیدار نگه بغل نیا شهیم کردار

 چشم-

 شدم نیماش سوار واومدم گرفتم رو یگل وسبد رفتم خودم بشه ادهیپ ندادم واجازه داشتم نگه یفروش گل یروبر رو نیماش

  ممنونم یلیخ-آرزو

 کنمیم خواهش-

 مرد اون بود من به پشتش چون یمرد طرف به رفت دمید شد ادهیپ یوخداحافظ تشکر بعداز ارزو داشتم نگه مارستانیب یجلو

 آرزو گفتمیم یعل به رو زیچ همه دیبا... بودم تنگشون دل چقد که فهممیم االن...بود یعل دمشید برگشت دفعهی اما دمیدینم رو

 یعل:زدم صدا رو یوعل شدم ادهیپ نیماش از فورا شد مارستانیب وارد

 خشکش اونم کردم وبغلش زدم یلبخند طرفش به رفتم دادم تکون یسر کرده اشاره خودش وبه انداخت ینگاه وبهم ستادیا یعل

 بود زده

 میشناسیم رو گهیماهمد ببخشد-یعل

 نیباش نکرده فراموشم سال سه نیا یتو اگر البته...میبرادر...میدوست ساله ده اره-

 ...تو...تو:گفت پته تته با بعد کرد نگاهم مشکوک

 سورمورگنده که ینیبیم االن اما مرده کردنیم فکر همه که یعباس....عباسم من اره-

 افتیق...شهینم باورم نه-یعل

 بزن زنگ بهم شد تموم کارت منه شماره نیا زنت شیپ برو!!دارد دراز سر قصه نیا-

 ...سایوا نه-یعل

 گردیبرم زود رمیم اومده شیپ برام یمهم یلیخ کار برم قربونت رژا-وگفت گرفت رو یا وشماره دراورد رو شیگوش

 ؟؟؟؟-رژا

 فعال....گمیم برات امیم-

 

 ... مینشست مارستانیب کینزد کافه یتو میرفت یعل همراه

 ؟؟؟یبود کجا سال سه نیا یتو کن فیتعر زودتر خب-یعل

 اوردم ادیب رو زیچ همه شیپ هفته نیهم بود داده دست از رو حافظم-

 ...بود راست تصادف اون پس-یعل

 ؟یشد مطلع کجا تواز-

 هم ختم مراسم یحت خونوادتت....بود داغون ینیبب رو ارزو روز حال ینبود یوا...گفتن بهمون بودن باهات که امیت دارا-یعل

 ...است زنده من عباس گفتیم سرسخت که بود آرزو وسط نیا اما یمرد بود شده باورمون گهید ماهم گرفتن

 



 ...نکرده باور رو مرگم عشقم حداقل که بودم خوشحال

 ؟؟یدید رو آرزو-یعل

 بودم شرکت اره-

 شرکت؟ یرفت چرا شناختت؟؟اصال-یعل

 کنمینم داشونیپ االن خب یکی دست دادم شیپ سال سه مدارکو اون من یعل نیبب....نکردم یمعرف خودمو منم نشناخت منو نه-

 ....وفتهیم خطر به دوتامون جون اونموقع رسهیم اتیب به خبر مطمعنا بشم کینزد ارزو به اگر االن

 کرد چکار دیبا خب-یعل

 کنه انتخاب یحقوق مشاور عنوان به منو ارزو کن یکار تو فقط... کنن داشیپ برام اونجا کردم مامور رو ییکسا-

 یبود کجا سال سه نیا یتو یبگ یخواینم فقط....باشه-یعل

 

 مارستانیب یتو ازچهارماه....یلعنت تصادف اون از...وانفجارش اوعمارت به رفتن از.... کردم فیتعر یعل یبرا رو زیچ همه

 ...اوردن دست به رو حافظم چطور نکهیا از....یلعنت سال سه نیازا... وخونوادش مارال یها کمک از... بودنم

 .....داداش کنمیم کمکت من-یعل

 ..ممنونم-

 

 آرزو######

 ...شد وارد یعل که کردمیم یبررس رو امروز جلسه یها قرار داشتم

 یعل جانم-

 ...امین شرکت گهید شهیم اگه که گفتم نیهم واسه کنم کمتر رو کارام دیبا رژا بخاطر راستش-یعل

 شرکت نیا یتو منگم بازم سال سه بعداز واقعا من یبزار تنهام یخوایم یعنی-گفتم کردم تعجب

 !خودم یجا ارمیم رو دوستم که کنمینم ولت نترس-یعل

 دوستت؟-

 بزار یا جلسه هی باهاش ادیب زنمیم زنگ بهش آره-یعل

 ...شدم توهم یکارا مزاحم سال سه نیا یتو ممنونم یلیخ....باشه-گفتم شدم ناراحت

 ..گردمیبرم افتاد روال یرو کارام که کم هی نشو ناراحت....من برم خواهرم قربون-یعل

 باشه-

 دراومد صدا به دراتاق بعد ساعت مین که شدم قردادم یبررس مشغول منم شد خارج اتاق واز زد یلبخند یعل

 نییبفرما-

 شد وارد کردار راست امیت بندش وپشت شد وارد یعل

 دیدوست باهم شما-گفتم کردمیم نگاه بهشون باتعجب

 چطورمگه؟...اره-یعل

 داشتم یدارید هی مقدم خانم با روزید من:گفت وسط دیپر امیت بدم جواب خواستم تا

 ؟؟یجد-یعل



 ...دینیبنش نییبفرما حاال...اره-

 .....کرد ترک رو وشرکت کرد جمع الشویوسا یعل ،یعل یکارا حیوتوض انتقال بعداز میشد زدن حرف ومشغول مینشست

 

 کارام ومشغول دادم تکون یسر....نبودم نجایا منم نبود اگر....کرد کمک بهم یلیخ سال سه نیا یتو..... بودم ناراحت رفتش از

 .....شدم

 عباس###

 نیا یجور آرزو... زادیمر دست گفت دیبا یعنی....نداختمیم ینگاه یواشکی ریاخ سال سه یتو رو شرکت یها تیفعال داشتم

 ....یاشتباه چیه بدون ومنظم قایدق زیچ همه کردمینم اداره نجوریا خودمم که بود کرده اداره رو شرکت

 دییبفرما: بستم هارو پرونده دراتاق یصدا با

 داشتند کار باهاتون مقدم خانم کردار راست یاقا-ینظام

 امیم االن... باشه-

 د؟یداشت یکار بنده با-گفتم جلوتر رفتم شدم وارد و زدم در ارزو اتاق سمت به رفتم عیسر ینظام رفتن بعداز

 ...برو من یندگینما به شما شهیم اگر کنم شرکت جلسه اون یتو خوامینم ومن میدار یکار جلسه هی فردا...بله-آرزو

 دیفرستینم گتونوید یکارمندا از یکی چرا خب!!!من-گفتم تعجب با

 شترازیب واالنم....کردم اعتماد بهتون که شد یچطور دونمینم دمید شمارو که یروز از راستش... دونمینم-گفت کرد مکث کمی

 ....دارم اعتماد بهتون کارمندام

 

 داره راه دل به دل گنیم که نجاستیا:گفتم دلم یتو زدم یلبخند

 هیعل با رفقاتم بخاطر حتما-گفتم آرزو به رو

 دیباش اماده فردا یبرا فقط دیبر دیتونیم خب....دیشا دونمینم-

 چشم...اعتمادتون بخاطر ممنون:وگفتم زدم یلبخند

 ...کردم ترک رو واتاق

 

 ؟یخوب مارال سالم:دادم جواب فورا بود مارال خورد زنگ تلفنم

 یخوب تو. یداداش سالم-مارال

 خبر چه.... زمیعز یمرس-

 خوب یخبرا-وگفت زد یغیج مارال

 ؟یخبر چه-

 رانیا امیم دارم-مارال

 ؟یایم یک حاال...یبسالمت.عههه-

 ...کردم شیاوک طمویبل االن دارم پرواز فردا پس-

 ...نشد کلیوما جان از یخبر.....مارال-

 ...اممیلیو دنبال هنوز بدبختا..نهه-مارال



 .دارم کار برم من مارال...باشه-

 نمیبب بفرست خانمت خوشگل از عکس هی...نمیبب سایوا عههه-مارال

 برم حاال..فرستمیم چشم-

 برو یاوک-مارال

 ....شدم کارام ومشغول اتاقم یتو ورفتم کردم قطع رو تلفن یخداحافظ زدن بعداز

 

 آرزو#####

 بودم شده تر راحت امیت با....زدیم سر شرکت به ییوقتا هم یعل بود یعال کارش گذشتیم شرکت به امیت اومدن از ییدوماه

 ازش هروقت هم شهیهم...دمید جا هی رو امیت گفتیم بهم یحس هی همش دونمینم....میزدیم صدا رو گهیهمد اسم به فقط که یطور

 ...بوده کایامر ساله ده گفتیم دمیپرسیم

 نکهیا بدون بودم کارام مشغول که همونطور خورد زنگ تلفنم که میبود پرونده چنتا کردن سیر راستو مشغول امیت با معمول طبق

 بله:داد جواب بندازم شماره به یینگاه

 ... هستن ما شیپ شما همسر خانم:گفت مقدمه بعدبدون لحظه چند یول ومدین ییصدا اولش

 ...اس زنده عباسم بود مطمعن من....یداد دعاهامو جواب یعنی.... من یخدا ستادمیا ناخوداگاه دمیشن که نویا

 بوده؟ کجا سال سه نیا اصال....امیب کجا دیبا من....کجاست من همسر اقا:گفتم خط پشت اقا اون به

 ....تورنتو نیایب دیبا فرستمیم براتون رو ادرس اومده بهوش االن بوده کما یتو ساله چند-اقاهه

 جلوم امیت که بشم خارج دراتاق از وخواستم برداشتم رو فمیوک فمیک سمت ورفتم کردم قطع رو تلفن عیسر که بود خوشحال نقدیا

 ....گرفت رو

 

 یشد رو اون به رو نیا از کجا؟؟؟چرا آرزو-امیت

 عشقم شوهرم دادن خبر بهم حاال...انتظار سال سه بعداز.. یدور سال سه از بعد شهیم باورت امیت:گفتم ختمیریم اشک یدرحال

 ...تورنتو برم دیوبا است زنده

 تورنتو یبر نکرده الزم-گفت فورا خورد جا بدجور اولش امیت

 ...نرو ینشد مطمعن تا نهیا منظورم:گفت برد یپ خودش انگار باال دیپر ابروهام زدنش حرف لحن نیا با

 بشم مطمعن تا برم دیبا خب-وگفتم زدم یپوزخند

 !میبر یعل منو بزار-امیت

 برم خودم دیبا نباریا نه-

 یباز لج توچقد-امیت

 چهل زن هی من یواقع خود ستین من یواقع خود نیا ینیبیم جلوت االن که یمن....لجبازم من اره-گفتم کردم یکیستریه خنده

 یفهیم ی؟؟؟توچیچ یعنی نبره وخوابت یکن هیگر صبح تا شبو یفهمیم چه تو.....ساله ۱۹ دختر هی نه اندوه هزارغم با اس ساله

 مال همه نیا یکنیم ؟فکریدار خبر چه از ؟؟تویچ یعنی ببره ببره خوابت کساعتی حداقل که نیا یبرا خوردن قرص سال سه

 هی کاش بودم ساده دختر هی کاش بود نیا هرشبم یدعا سال سه نیا یبخداتو به نه....خوشحالم یلیخ خوشبختم یلیخ دارم اموال

 تو یفهمینم یچیه....باشه دنبالت زیه یمردا نگاه همه رونیب یبر یفهمیم چه تو....داشتم کنارم شوهرمو اما داشتم ساده یزندگ

 ...یچیه...

 برگشت یآب وانیل با رونیب رفت وخودش کرد نشستن به دعوت منو شد تموم که حرفام کردیم نگاهم نیغمگ داشت امیت

 !یش آروم بخور رو آب نیا ایب-امیت



 برم دیبا من...ممنون-

 بگم یعل به بزار-امیت

 ....شد اضاف بهش هم گهید یکی حاال زدیم مخالف ساز شهیهم که یعل دراورد رو شیوگوش

 

 شد دایپ کلش سرو باالخره یعل خاطر به موندن معطل ساعت مین بعداز

 شد رید دیببخش-یعل

 سرت یفدا-

 نجا؟؟یا نیکشوند خاطرش به منو که یمهم مسئله چه نیا: گفت نشست یعل

 تورنتو بره خوادیم کرده کفش هی یتو پاشو هم آرزو اوناست شیپ شوهرش گفته زده زنگ آرزو به یکی-امیت

 ؟ییچ-گفت باداد یعل

 کردنیم نگاهمون همه مردم میبود کافه یتو چون

 تر ؟ارومیعل چته-

 ؟یدیفهم یشینم خارج کشور از وجه چیه به تو-گفت انداخک امیت به ینگاه یعل

 چرا؟ انوقت-

 وبازم باشه دمیشا ای...ارنیب سرت ییبال وبخوان نباشه درکار یعباس دیشا....باشن اتیب یادما اونا دیشا که لیدل نیا به-یعل

 ارنیب سرت ییبال باز بخوان

 کمکش؟ برم دیبا من خب-

 یا گهید یشوم یها نقشه بدون پس...اونجا بکشونه تورو دیبا چرا اشه قهیدقی کار اتیب یبرا تو کشتن کن فکر کم هی آرزو-یعل

 ..داره درسر

 باشه؟ اتیب معلوم کجا از اصال-

 ...مخابرات یتو دوستم دمیم رو شمارش االن بزار-یعل

 زده زنگ یشخص شماره با بوده خر چقد-گفت لب ریز یعل دادم که رو شماره

 دیخوب جناب سالم-یعل

 .......-؟؟؟؟

 دیبگ صاحبشو مشخصات برام خواستم دارم شماره هی راستش....مچکرم-یعل

 

 است ستوده نیفرد بنام خط نیا:گفت ما به ورو کرد یخداحافظ ودراخر کرد مکث لحظه چند یعل

 شناسمیستوده؟؟نم نیفرد-

 ستوده نیفرد اومد ادمی اها:وگفت کرد بلند رو سرش یعل که بود یگوش یتو سراشون امیوت یوعل گذشت سکوت به چندلحظه

 بود اتیب راست دست

 ؟یفهمیم کجا تواز-

 دمیشن عباس زبون از قبال-یعل

 



 گرگا اون دست از میبد نجات رو عباس میبر دیبا نجورهیا اگه خب-گفتم شدم هل

 گهید نه ای اونجاست عباس میبش مطمعن دیبا اول خب-امیت

 اونجا بکشونه تورو خوادیم اون دیشا گهیم راست-یعل

 منه؟؟ یکارا ریدرگ نقدیا چرا اون که داشت سوال یجا برام امیت شده مشت یدستا به افتاد چشمم لحظه هی

 !کنه تشیاذ وونیح اون باشه اونجا عباس ترسمیم ستین دلم تو دل االن ؟؟منیچطور خب-گفتم یعل روبه

 بدن اب یسرگوش هی برن گمیم دارم ییدوستا اونجا من-امیت

 ؟یکنیم پنهون ازم رو زیچ هی یدار کنمیم حس همش چرا یعل:گفتم بهش خطاب نییپا بود انداخته سرشو انداختم یعل به ینگاه

 ستین نطوریا نه...؟؟؟من؟؟یچ-گفت شد هل یعل

 سمت شدم یوراه گرفتم راهمو الیخ یب بود گرفته بارون شدم خارج کافه واز برداشتم رو فمیک انداختم باال یا شونه

 سیخ پام سرتا بارون خاطر به....کنم خلوت خودم با کمی خواستمیم کردمینم یا توجه اما دمیشنیم رو امیوت یعل یصدا....خونه

 نکردم یا توجه بازم اما بود شده

 

 ...خوادیم یافتاب یهوا دلم اسمون....است گرفته یبارون دلم یهوا سال سه نیا یتو

 ...اما است دنیبار موقع ستیابر اسمون..بارانم منتظر که مدتهاست

 ...انتظار.....انتظار هم باز

 با اونوقت ینبار تو و ببارم باز ترسمیم ارمیم کم دارم گهید  کنهیم خفم داره بغض... گرفته یلیخ دلم آسمون یببار زودتر کاش

 ...؟ کنم چه یدلتنگ همه نیا

 

 وارد و کردم باز رو درخونه زور به نداشتم درو بازکردن جون ادیز یسرما از..دمید درخونه یجلو خودمو کردم بلند سرمو

 دختر؟ یکرد کاریچ-گفت صورتش به زد دید منو تا خانم نرگس شدم

 ......دمیوخواب خوردم رو بود اورده خانم نرگس که یریش وانیول گرفتم یگرم اب دوش هیو اتاقم سمت به رفتم حرف بدون

 

 یگرم لباس شدم بلند زور به بود کرده رو خودش کار شبید بارون بود شیات کوره بدنم شدم داریب خواب از یبد گلودرد با صبح

 ه؟یک:دادم وجواب اف اف سمت به رفتم شد بلند اف اف یصدا که خونه اشپز سمت رفتم شدم خارج اتاق واز دمیپوش

 منم خانم آرزو سالم-امیت

 نییبفرما..عه-

 شدم یخوردگ سرما ییدارو خوردن ومشغول خونه آشپز یتو ورفتم زدم روopen دکمه

 سالم-امیت

 دیخوب سالم-وگفتم رونیب رفتم

 دیخورد سرما:وگفت کرد یاخم امیت

 بعله-

 یبود بارون یتو روزید حتما تو ازدست-امیت

 اره-

 ..یچیه ستین عباس از یخبر چیه اونجا فرستادم رو دوستام من-گفت داد تکون یسر



 ؟یمطمعن-

 اره-امیت

 تورنتو برم دیبا یول....ستین اونا شیپ که شد راحت المیخ نجوریا حداقل خداروشکر خب-

 چرا؟ باز-امیت

 ...دارن خبر عباس از انایاح که هستن ییروستا یتو رمردیپ رزنیپ هی گفتن عباس یدوستا-

 نه ای هستن نمیبب فرستمیم دوستامو من بزار-امیت

 ...باشه-

 

 ...رفتم خواب به یزود داروها بخاطر دمیکش دراز اتاقم یتو رفتم امیت با یخداحافظ بعداز

 عباس#####

 

 دارم یییوا بره خوادیم که کفش هی یتو کرده پاشو اونم حاال...اونجا بکشونه رو آرزو خواستیم اتیب فطرت پس نیا بودم کالفه

 جواب بود یعل خورد زنگ تلفنم  اَههه...رانیا روبفرسته ها مدرک گفتمیم بهش کاش رفته کجا امیلیو ستین معلوم....شمیم ونهید

 یعل جانم-دادم

 ییکجا یخوب عباس سالم-یعل

 چطور ام خونه قربونت-

 یندار یا برنامه دیع یبرا-یعل

 نه-

 ....لیتحو سال از قبل شمال میبر میخوایم یهمگ خب-یعل

 ادیم که آرزو-

 کردم شیراض زور به اره-یعل

 ارمیب هم خواهرمو زهیچ فقط... یاوک-

 خواهرت؟؟-یعل

 مارال...گهید اره-

 ارشیب حتما اره... هااا-یعل

 فعال پس باشه-

 

 نکهیا تا شدم رهیخ آرزو ییعکسها به شهیهم طبق وبعدش دادم بهش رو وخبر زدم زنگ هم مارال به تلفن کردن قطع بعداز

 برد خوابم

 

 آرزو####

 

 .کننیم حرکت االن بچها شهاایم رید.... گهید بدو خانم نرگس



 

  امیم االن  مادر نکن هلم-خانم نرگس

 عباس بعداز برم خواستمینم اولش....شمال سمت به میکرد حرکت نیماش یتو ها چمدون دادن وقرار خانم نرگس اومدن بعداز

 یفشار پا بدجور یعل امسال یول پدرم خونه رفتمیم فقط دیشا... حیتفر یبرا نرفتم جایه سال سه نیا یتو بود جهنم برام جا همه

 ....کردم قبول خانم نرگس خاطر به نکهیوا کرد

 اد؟ینم خوابت مادر-خانم نرگس

 بخواب شما زمیعز نه-گفتم زدم یلبخند

 .باشه-خانم نرگس

 ....روبروم کیتار جاده به زدم زل ومنم دیخواب خانم نرگس

 نرگس بودم من نفر نیاخر انگار بودن دهیرس بچها بودن شده روشن کمی هم هوا ییتوراه رستوران هی به میدیرس دوساعت بعداز

 هممون یکرد رید چقد ارزو:باال دمیپر دومتر امیت یباصدا که دادم بدنم به یقوص قش هی شدم ادهیپ وخودم زدم صدا رو خانم

 ؟یدادینم جواب تمیگوش میشد نگران

 

 ... یکی یکی بعدشم...دمیترس یوا-

 میشد نگرانت خب-امیت

 رونیب ومدین یکس چرا...اتیشد اون کو خب-گفتم زدم یشخندین

 گهید فرستادن منو خب-گفت شد هل یانگار

-گفت جلو اومد لبخند با خوشگل زهیم زهیر دختر هی به دمیرس کردم سالم بچها همه با رستوران سمت به میرفت وباهم گفتم یاهان

 امیت خواهر هستم مارال من زمیعز سالم

 ینگفت ما به یدار خواهر...عه-گفتم کردم امیت به رو

 گهید-امیت

 ...دادم رو جوابش ییخوشرو وبا کردم مارال به رو

 پدرا مادر وهمه نیروژ نیحام داوود ستاره وانیک شوهرش یناز وزنش یعل بودن همه

 دیبر کجا که دیبگ نجایهم خب-یعل

 میندار اشونویباز یقرط حوصله نشن ما یقاط جوونا گفتنیم مادرا پدر

 نایا یعل ییالیو برن پدرمادرا ما یالیو میریم پسرا دختر نجورهیا اگه خب-

 ....میافتاد وراه کردن موافقت یهمگ

 

 نیماش واز دادم فشار گاز یرو پامو ختیر بهم اعصابم گرفتینم سبقت ازم هم قهیدقی امیت بود پشتم به حواسم همه راه یتو

 گرفتم سبقت مییجلو

 واشتری چته مادر یوا-خانم نرگس

 ومدیم پشت الک نیع نیماش پشت همش بود مخم رو بدجور امیت نیا خوامیم معذرت-

 جا هی دمشید کنمیم حس همش اشناس یلیخ امیت گمیم-گفت خانم نرگس

 ادینم ادمی یچیه یول نطورمیهم منم قایدق-



 برو واشی حاال-وگفت داد تکون یسر خانم نرگس

 دیبخواب شما چشم-

 

 هفت وسفره ایدر کنار میرفت.....میباش هم دور یهمگ میخواستیم اولش بود لیتحو سال هم ظهر ۲ ساعت میدیرس صبح نه ساعت

 ....بود نیهم سالم سه نیا کار نیس هفت سفره یپا نمیبش رو لیتحو سال خواستمینم میدیچ رو نیس

 رو ینگاه ینیسنگ همش جنگل سمت رفتم کنم خودم متوجه رو یکس بخوام نکهیا وبدون برداشتم رو تارمیگ نمیماش سمت رفتم

 کردم زدن به وشروع گذاشتم میپاها رو تارمیوگ نشستم یسنگ تخته یورو شدم الیخ یب اما کردمیم حس خودم یرو

 

 دوباره وارید به دادم هیتک و یستین چشامو یهوا باز زده نم صدامو دوباره گرفته"""

 نداره یتموم چشمام اشک نجایهم شب هر تو الیخ با ایرو تو زارمیم پا تو بعد

 دوتامون عکس به شمیم رهیخ و یستین داغون قلب و تو الیخ باز بارون و زییپا و برگ خش خش یصدا

 ابونیخ تو میزدیم قدم صبح خود تا کردمیم فرض رو تو کنارم باز کردمیم قرض دستاتو شدیم کاش

 پره غمت از که دلش رو یگذاشت پا که همون ها یسخت تو پشتته شهیهم تا که یکی ادیب جات به یچکسیه نذاشته که یحس به لعنت

 خورهیم قسم تو اسم به شب و روز که همون و گذاشتم تو یپا مویزندگ که من به و داشتم تو با که خاطراتمون کل به لعنت

 

 """"باران:لعنت

 کردیم نگاهم محزون لبخند هی با داشت بود امیت انداختم نگاه سرم پشت وبه شدم بلند عیسر یکی زدن دست یباصدا 

 شه؟؟یم لیتحو سال االن هیبق شیپ نجا؟؟؟برویا یاومد چرا-وگفتم زدم یلبخند

 دنبالت فرستادن منو-امیت

 

 لیتحو رو سال تو بدون امسال ما آرزو-گفت یناز که انداختم ینگاه بهشون تعجب با اومدن بچها یکی یکی دمید لحظه همون

 میدینم

 شهیم لیتحو سال االن نیبر نیی؟؟بدویچ یعنی-

 بشه خو-گفتن باهم یهمگ

 متیبریم زور به کنهیم فرق یرفتیم در دستمون از که سالها هیبق با امسال ارزو-گفت رژا

 ....من اما-

 ......نیس هفت سفره سر بردن کشون کشون ومنو بگم رو حرفم هیبق نزاشتن

 

 ته واز خوندم رو سال لیتحو یدعا دلم یتو منم خوندنیم ویراد ندهیگو با یهمگ بچها بود نمونده لیتحو سال به شتریب قهیدق ۲

 ....برسم دلم مراد به امسال کردم دعا قلبم

 

 ...زده ترقه وانیک میدید برگشتم زدن غیج دخترا گرفت جارو همه ترقه یصدا لحظه همون

 ه؟یچ بشیع ترقه منم کردن کیشلک توپ اونا اخه-گفت کننیم نگاش ناک غصب دارن بچها دید که وانیک

 ...کتک باد به وگرفتنش کردن دنبالش پسرا



 کردم بلند سرمو  کرد نفوذ استخونم مغز به اب یسرد آب یتو گذاشتم پاهامو بود سرد هوا ایدر سمت ورفتم دادن تکون یسر

 ...ییتنها و یدلتنگ یروزها...واندوه غم از ،پرییروزها...روح یب و سرد روز 365...گذشت هم گهید روز 365:وگفتم

 سال اصال...مونه یم کهنه تو بدون همچنان من سال اما...شهیم نو داره سال گن یم همه...شد سر تو بدون هم باز که ییروزها

 یروزها در...همه مثل هم من تا یبود کاش...کنم لیتحو را سال کنارت در تا یبود کاش...کنم چه خوامم یم تو بدون را نو

 ....شود نو دیجد سال مثل میزندگ تا ییایب کاش....ریگ گوشه و نیغمگ نگونهیا نه...بود شاد دلم سال انیپا

 

 ....من ییالیو سمت به میرفت هم جوونا ما الیو یکی اون سمت ورفتن شدن جدا ما از پدرمادرا

 

 قربون مش سمت به ورفتم شدم ادهیپ نیماش از....تو میرفت یبوق زدن با یوهمگ کرد باز رو الیو در قربون مش

 ؟یخوب قربون مش سالم-

 جان بابا بود شده تنگ برات دلم...یتوخوب بابا سالم-قربون مش

  رمینم جایه شرکتم ریدرگ بخدا...یاخ-

 ....زدیم رمردیپ منه به یسر ییماه هرچند رو اقا کنه خدارحمت-قربون مش

 بهتون امیم چشم.... شرمندتم- گفتم زدم یمصنوع لبخند دیکش ریت قلبم.قلبم به زد یخنجر انگار اقارو کنه رحمت خدا گفت یوقت

 زنمیم سر

  کنه خداحفظت-قربون مش

 به اومدن از لحظه هی.... بودم اومده عباس با که اومد ادمی یاول روز گذاشتم که رو پام الیو یتو میرفت یوهمگ بچها سمت رفتم

 ... شدم مونیپش نجایا

 اتاقاست نوبت باشه هم ینوبت خب... خب-گفت نیروژ

 ....شماست با ناهارم-گفتم دمیخند

 ندارم حال ام خسته ارزو یوا-نیروژ

 ...گهید باهم شوهرا زن برادرا خواهر نجایا میاومد قبل دفعه که دیبردار رو یقبل یاتاقا همون بچها....تنبل-

 ببرمش بده خواهرمو یعل خب-نیروژ

 ...بچه نمیبب نیبش-یعل

 ...که تنهام من-وانیک

 تنهاست اونم قربون مش شیپ برو-امیت

 نره سر حوصلمون من شیپ بابا اره-گفت قربون مش

 ....روهوا رفت جمع

 ...یبود مانیا با قبال اتاق همون تو برو توهم خب-گفتم خنده با

 ...کردم باز که رو دراتاق اتاقم سمت به رفتم... باال ورفتم برداشتم رو لمونیوسا بچها با

 

 محکم رو ودراتاق برگشتم بشم اتاق وارد نتونستم....تجاوز...تجاوز...عباس یایمحل یب.. هامیگر....شد یتداع برام خاطرات همه

 بغلم یناز سمتم اومدن ینگران با اوناهم بودن هم امیوت مارال بهم رسوند دوخودشو با یناز گرفت میگر نیزم یرو نشستم..بستم

 زم؟؟یعز شد یچ:وگفت کرد



 انیشا اون کار....رو عباس یایلیمح یب... ندازهیم ادمی هامویگر...کنهیم تمیاذ اتاق نیا زیچ همه... اتاق یتو برم تونمینم یناز-

 .رو یعوض

 ...اتاق اون یتو یبر خوادینم...بگردم دورت شده تموم بوده یهرچ....زمیعز نگو یچیه سیه-یناز

 .....برد وخوابم بستم رو چشمام دمیکش دراز تخت یرو نیروژ اتاق سمت ورفتم شدم بلند یناز کمک با

 

 عباس####

 

 شد؟ نطوریا دفعهی چرا آرزو امیت:وگفت سمتم به اومد مارال ومدمینم رونیب آرزو فکر از لحظه کی

 ... نکرده فراموش اونارو هنوزم اون....اوردم یعنی اومده ارزو سر ییبال چه گفتم بهت-وگفتم زدم یپوزخند

 بگه تو بودن از یکس به دینبا دونهیم ستین که ؟بچهیبگ ارزو به رو زیچ همه ستین بهتر-مارال

 باشه تو با حق دیشا دونمینم-

 ؟یکرد داشیپ بگو فقط کلیما-دادم جواب فورا دمید که رو کلیما اسم دستم داد رو تلفتم مارال خورد زنگ تلفنم

 !دهینم لیتحو یکس به یچیه گهیم اونم است زنده یومار مرده امیلیو اما میکرد داشونیپ اره-وگفت دیخند کلیما

 

 یمار بده یگوش:گفتم کلیما به شدن اواره من بخاطر شدم ناراحت امیلیو مرگ از

 آشناست برات صدام عباس منم یمار-گفتم یمار به داد ویگوش کلیما

 زدینم یحرف چیه

 

 و مارستانیب ورسوندمتون بودم جاده یتو اونشب ومن شهیم بد حالش امیلیو ازدواجتون سالگرد شب یتو ادیم ادتی یمار نیبب-

 ..کرد عمل زشویاپاند امیلیو

 

 میشد یحال چه یومرد یکرد تصادف میدیفهم یوقت یدونی؟؟میا زنده پسرم حیمس یسیع ای-گفت دمیشن رو یمار هیگر یصدا

 یمار ام زنده من حاال-

 یکرد خوشحالم-یمار

 ییکجا شما االن.مرد چطور امیلیو-

 روستا برگشتم اس هفته هی االنم کرد تموم مارستانیب دمشیرسون تا گرفت قلبش خواب یتو شب هی امیلیو-یمار

 بودم دنبالتون در به در یدونیم یبود کجا قبلش-

 بودم اسکاتلند برادرم پسر خونه... پسرم متاسفم-یمار

 شته؟یپ من چمدون هنوز نیبب یمار-

 بوده اتاق یتو االن تا لتیوسا دنبال انیب یباش داده ادرس دیشا گفت نجایا اورد نویا شبونه امیلیو تصادفت خبرت بعداز اره-یمار

 کردم در دربه هم رو شما متاسفم.... کلیما به بده خوبه خب-

 سپردمت حیمس یسیع یخدا به... صدات دنیشن از شدم خوشحال پسرم-یمار

 شدم روبرو مارال مشتاق یچشمها وبا کردم قطع رو تلفن کلیما به دادن ادرس بعداز



 .برسم آرزوم به آرزوم کنار تونمیم شد تموم یلعنت کابوس نیا گهید....کردم دایپ مدارکارو شد تموم گهید-گفتم دمیخند

 ...گلم داداش برات خوشحالم-وگفت زد یغیج مارال

 

 آرزو###

 

 یرو برو بلند...نیروژ-زدم صدا رو نیوروژ شم بلند بود دهیخواب نیزم یرو نیروژ عصره پنچ ساعت کردم باز رو چشمام

 بخواب تخت

 باشه...هوم-نیروژ

 زیچ هی شام واسه ارزو-گفت خوابالود یصدا با نیروژ که شم خارج اتاق از خواستم دمیپوش یگرم لباس چمدونم طرف به رفتم

 بپز

 بود مطلق سکوت خونه نییپا ورفتم دادم تکون یسر شهینم چاق خورهیم نقدیا چرا دونمینم دمیند دختر نیا پروتر گفت خندم

 سرحال نیحام با داره آلود خواب ستاره دمید کردم باز رو اتاق در اروم اتاق سمت رفتم ومدیم داوود ستاره اتاق از نیحام یصدا

 کنهیم یباز

 برمیم رو نیحام ومن بخواب تو جان ستاره-گفت زدم یلبخند

 خوابهینم چرا دونمینم...شهیم زحمتت-ستاره

 کن استراحت تو گلم نه-

 !خونه آشپز سمت بردم گرفتم رو نیحام دست

 ؟یخوریم یچ نیحام اقا خب-

 خوامیم کیک(ریش)لیش من... آله-نیحام

 دمیم بهت االن چشم گفتنت ریش قربون یآ-

 شدن داریب یوقت کنم درست شام بابا مامان یبرا منم تا بخور نویا جون خاله نیحام-وگفتم گذاشتم نیحام یجلو رو کیک ریش

 نباشن گرسنه

 ..شدم وبلند دمیبوس سرشو داد تکون یسر خوردیم رشویش داشت که یدرحال نیحام

 انداختم نیحام به ینگاه دیکش طول کارام یکساعتی شدم پختن ومشغول دراوردم الشویوسا کنم درست پلو زرشک خواستمیم

 کردن درست ومشغول اوردم رو ساالد لیوسا رفتم زدم یلبخند کردیم یفوضول من یگوش یتو داشت بود نشسته مبل یرو

 شدم ساالد

 

 ؟؟یخواینم کمک-؟؟؟؟

 ریخ نه-گفتم محکم رفتم غره چشم هی دمید رو امیوت کردم بلند سرمو دمیکش بلند نیه هی

 

 بزنم؟ حرف باهات شهیم آرزو: وگفت نشست یصندل یرو اومد...شده من ترسوندن مامور امروز واال.....پسره

 ..دارم کار نه فعال-گفتم کنم بلند سرمو نکهیا بدون

 ؟یبزن حرف یچ درمورد یخوایم-گفتم شدم کنجکاو خودم یول نگفت یزیچ

 !تو منو خودمون درمورد-امیت

 ؟یدیفهم...نه اصال-گفتم تیعصاب با کردم بلند سرمو تعجب با



 الاالهللا پسر شده پرو دادم رو بهش-گفتم لب ریوز شدم بلند

 یکارم مزاحم نینش نجایا-گفتم بلند

 ...شدیم تر دور و دور لحظه هر که دمیشن قدماشو یصدا فقط دمینشن یصدا گهید

 انداختم وروش اوردم وپتورو باال رفتم برده خابش دمید نیحام سمت رفتم لبخند هی وبا فرستادم لعنت طونیش دادم تکون یسر

 .....شدم شرکت یکارا مشغول یکاریب از خودمم

 

 ..ایدر میبر میپاش....شماال میاومد بابا یا:گفت یناز که بود یکار هی مشغول یهرک شدن داریب خواب از کم کم بچها

 شام از بعد بزار یناز-

 سرده ارمشین گهید بخوابونم نیحام من بزار اره-ستاره

 باوشه-یناز

 ...میشد خوردن مشغول شام خاطر به ازم تشکر یکل از بعد وهمه میدیچ رو شام زیم دخترا کمک با

 توجه نیپا انداختم رو سرم یبار چند کنهیم نگام داره امیت دمید کردم بلند رو سرم کردم حس رو یینگاه ینیسنگ شام یوسطا

 ....بود اعصابم رو یلیخ نگاهش یول نکردم

 ادیم خوابم مامان-نیحام

 بخوابونمت خودم میبر ایب خاله جونم نیحام-

 بخور شامت تو االن بوده شتیپ عصر گلم نه-ستاره

 من به بدش...شدم ریس-گفتم کردم امیت به یحرص نگاه

 ....خوندن ییالال کردم وشروع خوابوندمش پام یرو اتاق سمت وبردم گرفتم رو نیحام ودست

 

  دیخواب باالخره نیحام کساعتی حدود بعداز

 وروجک نیا دست از کشهیم چه ستاره اوففف-

 نگاه اونکه...شد نطوریا دفعهی امیت چرا.... نداشتم رو امیت  یها نگاه حوصله رونیب برم خواستمینم سرجاش گذاشتم رو نیحام

 ..داختینم بهم چپ

 .داده لم مبل یرو دمید رو امیت جلوتر رفتم کمی ستین چکسیه دمید رونیب رفتم دادم تکون یسر

 کجان؟ هیبق-

 دختر دمیترس-گفت دیپر جاش از دفعهی

 دوبار اون یتالف کردم خوب زدم یشخندین

 کجان؟ بچها گفتم-

 ینر ییتنها بمونم تو منتظر گفتم منم ایدر رفتم-امیت

 بچم من مگه دینکن لطفا نیا از گهید شهیم-

 نبود نیا منظورم من اما-امیت

 کنم استراحت خوامیم امینم ایدر من دییفرما شما-

 ارزو جانم-داد جواب گرفتم رو یناز شماره باال ورفتم



 نینموند منتظرم چرا-

 دیایم باهم دوتا شما میبر ما گفت امیت خب-یناز

 شماها با کرد غلط امیت-زدم داد

 نجایا اومدم وقت هر شده خراب نیا یتو امیب خوش دل با باری دینبا من نیزم نشستم تخت رو کردم وپرتش کردم قطع رو یگوش

 ...شد زهرمارم سفرم

 ....کنه تلخ بهم رو یزیچ یبشر یبن چیه گهید زارمینم من اره کردم بازش فورا یول بستم رو چشمام

 

 ....ایدر به خوردیم میمستق میبود ساخته یراه هی الیو پشت از شدم خارج الیو واز دمیپوش رو پالتوم شدم بلند

 ... شدم وخارج الیو یپشت در طرف به رفتم بهش توجه بدون بود اطیح یتو امیت

 بزن تاریگ ایب گفتن بچها شد تموم دمیرس که نیهم زدیم تاریگ داشت یعل بچها سمت به رفتم

 ندارم حوصلشو-دادم جواب سرد یلیخ

 خوابه نیحام داوود-گفتم داوود به رو کنم عوض رو جو خواستم انداختن ینگاه امیت منو به مشکوک ومارال یعل از ریغ به بچها

 بزن بهش یسر قهید هرچند فقط

 ممنون باشه-داوود

 من ینگلیف کو-گفتم کردم رژا به رو

 بهتره براش اونجا بزرگاش مامان شیپ فرستادمش-گفت خنده با رژا

 خوبه اها-

 تلفن پشت بود توچت ارزو-وگفت کنارم اومد یناز شدن یکار هی مشغول کدوم هر بچها

 شدم تند خوردهی هی جونم یناز ببخش...نبود یمهم زیچ-

 شد بحثت امیت با-ناز

 الیخ یب نه-

 بلند یعل دمید بود گهید یجا حواسشون هرکدوم هم بچها کردیم رو ریز رو شیآت یتو یها چوب کنارم چوب با گذشت قهید چند

 شدم بلند کنم خودم متوجه رو بچها نکهیا بدون زدنیم مشکوک یلیخ رفت امیت هم بعد قهید چند الیو یوارپشتید  طرف رفت شد

 .سادمیوا وگوش...رفتم سرشون وپشت

 شده؟ یچ-یعل

 فرستنیم برام وقت اول فردا کردم داشونیپ-امیت

 یبگ رو قتیحق آرزو به یچطور یخوایم حاال....خداروشکر...یگیم یجد-گفت شادمان یعل

 

 عباسم من بفهمه نکهیا بعداز  العملش عکس از... دونمینم:گفت امیت کردم زیت رو گوشام شد کنجکاو شتریب دمیشن که رو خودم اسم

 ترسمیم امیت نه

 

 یرو گذاشتم دستمو چرخهیم سرم دور داره ایدن کردم حس شدم رهیخ وبهشون رونیب اومدن وارید پشت واز دمیکش بلند نیه هی

 ...سمتم دنییدو امیت و یعل ک دمید اخر لحظه و رفت یاهیس چشام کنه تحمل وزنمو تونستینم پاهام سرم

 



 عباس####

 دمییدو سمتش ارزو خراب حال دنید با سرش یرو بود گذاشته رو دستش دمید رو آرزو برگردوندم سرمونو یکی  نیه یصدا با

 ....بفهمه قتویحق ینجوریا ارزو کردمینم فکرشم گرفتمش بغلم تو فتهیب نکهیا از قبل و

 ده بعداز... مارستانیب سمت به کردم وحرکت نیماش یتو گذاشتم رو آرزو عیسر شدن جمع دورمون ما یسروصدا بخاطر بچها

 .اورژانس بردم رو آرزو عیوسر دمیرس قهید

 دکتر کو..پرستار...پرستار-

 شدهیچ.... اقا ساکت-پرستار

 بده حالش زنم یبنینم مگه یکور-زدم داد

 کنم جیپ رو دکتر تا اتاق اون یتو نشیببر-گفت کرد نگاهم یچپ چپ

 واقعا تو-گفت سمتم اومد یناز بودن اومده همشون بچها کرد رونیب ومنو اومد دکتر لحظه همون اتاق یتو بردم رو آرزو

 ؟؟یعباس

 ...بودم حالش نگران طرف هی از دمیترسیم ارزو العمل عکس از طرف هی از بود بد حالم نقدیا بدم تکون یسر تونستم فقط

 ؟ینگفت یزیچ مدتت همه نیا چرا-گفت یناز

 خرابه حالم خودم کن ولم یناز-

 ؟ینگفت یزیچ مدتت همه نیا چرا گمیم....خرابه حالت که درک به-گفت گرفت رو لباسم قهی زد غیج یناز

 شاهده مارال بودم داده دست از رو حافظم من-

 ها؟ ینگفت یزیچ چرا یبود درست که چندماه نیا تو-یناز

 کشتنیم دوتامونو مطمعنا دیرسیم اتیب گوش به اگر بودم کرده گم رو یلعنت مدارک اون من...خودم خاطر به... ارزو بخاطر-

 گفت!!یچ گفت یدیشن هم ارزو وجواب یزد حرفو نیهم هم قبل یسر.... بخشتتینم نبارویا آرزو-گفت داد تکون یسر یناز

 بگم همه به برم نبودم بچه

 

 زیچ همه...بچش خاطر به مارستانیب یتو ارزو یها دادیب داد....بچه سقط.... خونه یتو شیپ سال سه یها صحنه اون همه اره

 ...قبله یروزا تکرار انگار

 

 کنم؟ کاریچ بگو تو یناز-

 چطوره؟ خانمم حال-گفتم سمتش به رفتم اومد رونیب اتاق از دکتر بزنه حرف اومد تا یناز

 ..بودن دهیشن یبد خبر کنم فکر..بود شده وارد یعصب شوک بهشون....خوبه فعال خداروشکر-گفت زد یلبخند دکتر

 

 ..کرده دایپ مرده میکردیم فکر همه که سال سه بعداز شوهرشو...بوده خوب خبر...دکتر یاقا نه-گفت خنده با نیروژ

 !!بشه بزرگ دختر نیا خوادینم انگار نییپا انداخت سرشو رفتم یا غره چشم کرد اشاره من وبه

 ادیب بهوش میبمون منتطر دیبا فعال بوده یبد شوک یلیخ یول....بوده یخوب خبر که خداروشکر خب-دکتر

 ممنونم-

 ....انتظار یصندل یرو ونشستم کردم گرد عقب ومنم ورفتم داد تکون یسر دکتر

 



 ..زمیعز شهیم خوب جون آرزو حال نباش ناراحت امیت داداش-گفت کنارم اومد مارال نشستن کنارمون هم بچها

 عباس... عباسه اسمشون جون مارال-گفت یا هیکنا لحن با یناز

 مونهیم امیت داداش من واسه-مارال

 ...نجامیا من خونه دیبر گهید شماها بچها-

 

 ....آرزو شیپ ورفتم گرفتم اجازه پرستار از رفتم خودمم فرستادمشون زور به یول کردن امتناع اولش

 

 شروع وآروم گرفتم دستم یتو رو ودستاش نشستم آروم وکنارش زدم شیشانیپ یرو به یا بوسه بودم دهیخواب فرشتها هیشب آروم

 :باهاش کردن صحبت کردم

 

 ادم منم اما...یدیکش رنج یدیکش درد سال سه نیا یتو چقد که بگردم دورت دونمیم....من عشق....گلم خانم....گل خانم....ارزو

 ....  بودم داده ازدست حافظمو روزا اون من...ستمین یبدقول

 اگر بکشه منو خدا بودم، دور ازت که ببخش منو. نبودم یدار دوست که طور اون اگر ببخش منو....  یهست من یزندگ تموم تو

 پاکو انقدر ، زمیعز شدم تیناراحت باعث که بخشمینم خودمو ؛ باشم تو یناراحت باعث بخوام نکهیا ای کنم یتوجه یب بهت بخوام

 لرزونهیم دلمو شهیهم که نتیریش یها خنده با که منه یایرو ، آرزومه تو کردن شاد آسمون یخدا به دلم زیعز ،  برام ینیدلنش

 ارزشت ، گرونه یلیخ آغوشت و ، لبخندت ، نگاهت که دونمیم ، یبش رهیخ من به جذابت و بایز یچشما با و یایب آغوشم تو

 ...یمن مال تو بگم بهت کشمیم خجالت وقتا یگاه که ادهیز انقدر

 ....ببخشه منو کتیکوچ دل دوباره خوامیم ازت یول  کنم درکت تونمینم که دونمیم اره

 

  کرد باز اروم رو پالکاش یال کردم نگاه بهش خورد تکون دستام یتو دستاش دفعهی

 ؟؟یخوب... آرزو-

 !عباس-ارزو

 ...دادم اطالع پرستار وبه کردم ترک رو اتاق وفورا ادیب بگم پرستار به برم بزار.. عباس جون-

 

 آرزو####

 

 یصدا گهید یول دمیشن یگنگ یصدا.... زدم صدا رو اسمش آروم بود عباس اومد ادمی که یزیچ نیاول کردم باز که رو چشمام

 ....اتاق یتو اومد امیت هم پشتش شد وارد وپرستار مارستانمیب یتو دمیفهم شد تر اریهوش که بعد لحظه چند ومدین

 

 صورتش؟؟ اما.. منه عباس اون نه!!!امیت

 عباس: امیت نه عباسه بشم مطمعن خواستمیم انگار زدم صدا رو واسمش انداختم ینگاه چشماش یتو

 جانم-داد جواب

 سال؟؟ سه نیا یتو یبود کجا:گفت بود گرفته رو خودشون راه اشکام که نطوریبودهم کردن نهیمعا مشغول پرستار

 ..ادیب دکتر صبح بزار فقط... نرماله تیچ همه خداروشکر یخانم-پرستار

 ممنون باشه-عباس



 !گمیم بهت رو زیچ همه شه بهتر حالت بزار گل خانم باشه-گفت شد خارج اتاق از که پرستار

 کرده؟ رییتغ افتیق ؟؟چرایبود کجا بشنوم خوامیم االن نیهم-زدم غیج

 بدن انجام  عمل شدن مجبور ودکترا بود رفته نیب از کال تصادف یتو هم میاصل افمیق... بودم داده دست از رو حافظم من-عباس

 ؟یاورد ادتتی به رو زیچ همه یک-وگفتم انداختم ینگاه بهش باور نا

 شرکت امیب نکهیا از قبل هفته هی قایدق-عباس

 ؟ینزد حرف کام تا الم یول یبود یاورد ادیب رو زیچ همه وقت همه نیا تو یعنی؟؟؟یچ-گفتم تعجب با

 .... کشتیم ومنو تو ام زنده من دیفهمیم اتیب اگر...بودم کرده گم مدارکارو اون... بودم مجبور-عباس

 ؟یبگ بهم یتونستیم اما-گفتم بغض با

 ....ارزو-عباس

 

 رفته باد به عمر سال ؟؟سهیکن جبران یخوایم رو یچ....؟هایکنیم جبران ی؟؟بگیچ یبگ یخوایم....عباس نگو یچیه-زدم داد

 اب زره زره ماه چند نیا یتو توکه....منوو کردن هیگر موندن داریب صبح تا شب سال سه....منو یانتظار چشم سال سه....منو

 ؟؟یا زنده ینگفت چرا یدید منو شده

 ادیب رو یکس ای یزیچ اصال....دمیکشیم عذاب کمتر نجوریا حداقل بودم داده دست از حافظمو منم کاش:دادم ادامه هیگر با

 ....بکشم عذاب بخوام که وردمینم

 لحظه...کرد نابود مویزندگ که یکرد شروع رو یباز... ینشوند اهیس خاک به مونویزندگ....یکرد بد...عباس درحقم یبدکرد

 ..... یکرد نابودش تو رو میباش خوش هم درکنار میتونستیم که ییها

 تو شدم باعث من....هام بتیمص همه یبان باعث من...برم قربونت اره-وگفت گرفت اغوشش یتو وسرمو کمینزد اومد عباس

 !!!یبکش دوش به ییتنها رو مشکالت نیا همه بار سال سه نیا یتو

 

 اس..عب سخته..ظار..انت....خدا..ب-گفتم هق هق با

 من...گردهیبرم...است زنده من عباس گفتمیم خودم به شهیهم....یلیخ سال سه نیا بود سخت یلیخ!!!یرفتینم وقت چیه کاش

 یپوزخند یا زنده گفتمیم یهرک به...نداشت باورم کس چیه که بود سخت یلیخ اما... ستین بدقول من شوهرم...داره مانیا بهش

 ...شدم چل خلو ای دمیم یدلدار خودمو دارم ای کردنیم فکر زدیم

 

 رو سالها اون تونمینم درسته.... زارمینم تنهات وقت چیه من.... برم کتیکوچ دل قربون-وگفت زد موهام رو یا بوسه عباس

 اخر تا....نکنه خطور ذهنت به هم سالها اون از یا هیثان یحت که بسازه برات یا ندهیآ دمیم شرف قول بهت اما کنم جبران برات

 گلم خانم کنمیم تمیونوکر پشتتم عمرم

 ...من مرد دارم دوست-گفتم دادم جا بغلش یتو شتریب رو وخودم دمیخند

 

 تلفن با داشت بود من به پشتش که یدرحال عباس کردم باز رو چشمام یکس زدن حرف یصدا با صبح.... رفتم خواب به کم وکم

 ... خدا شکرت....یداد دعاهامو جواب که ممنونم ازت ایخدا....کردمیم نگاه بهش داشتم یلبخند با کردیم صحبت

 ؟یکردیم فکر یچ به یداشت-گفت خنده با کنهیم نگاهم داره عباس دمید اومدم خودم به

 ....کردمیم شکر داده بهم وسالمت سالم تورو دوباره نکهیا خاطر به خدا از داشتم-

 گلم خانم برم تو قربون-وگفت زد دستم پشت به یا بوسه عباس

 بود شده تنگ گفتنت گل خانم نیا یبرا دلم چقد یدونیم-گفتم گرفتم بغص



 یکنیم فکر ندهیا وبه یشیم الیخیب رو گذشته که دمیم دستور بهت االن نیهم از-گفت کرد یاخم عباس

 چشم-

 خونه سمت به میورفت...شدم مرخص ناتیمعا انجام از وبعد شد وارد دکتر که بزنه یحرف اومد عباس

 که نیهم اما خونه سمت به میورفت شدم ادهیپ نیماش از عباس کمک با نبود هم قربون مش ینبودحت چکسیه میشد که اطیح وارد

 ...شد نیعج باهم بچها زدن ودست بادکنک دنیترک یصدا کردم باز رو در

 ؟یداشت خبر تو-گفتم عباس به ورو زدم یلبخند بودن گرفته جشن انداختم ینگاه بچها به

  اوهوم-عباس

 گفتنیم کیتبر همشون بچها.....باشه داشته کنارش ییدوستا نیهمچ شهیهم خوبه چقد ادم بچها طرف ورفتم دادم تکون یسر

 .... داشتن یخوشحال وابراز

 

 .....دمیگنجینم خودم پوست یتو یخوشحال از بودم خوشحال یلیخ میبود نشسته هم شیپ یهمگ

 ..دراومد بچها یصدا اخرش که شدمینم جدا عباس از هم لحظه کی

 یکنینم ولش نچسپ یدخترا نیا هیشب گهید کن ولش اههه-وانیک

 ساکت تو-

 ممنون-وانیک

 :گفتم بچها به کردم رو وبعد....باهات کردم یشوخ-گفتم دمیخند

 شما از-گفتم کردم یوناز یعل به رو....نیبود درکنارم وبرادر خواهر هی مثل همتون سال سه نیا یتو ممنونم ازتون واقعا بچها

 براتون شدم زحمت باعث ای کردم تتونیاذ وقتا یبعض اگر دیببخش میبود پشتم نینزاشت تنهام وقت چیه که ممنونم یلیخ یلیخ

 سرمونه یرو جات.... یمن زیعز خواهر تو...هیحرف چه نیا...ونهید-گفت هیگر با سمتم به اومد شد بلند یناز

 یبش خوشبخت....خوشحالم برات:گفت کرد وبغلم

 . کنارتم اخرش تا االنشم نیهم قشنگم خواهر:گفت یعل که شدم جدا ازش

 همتون از یمرس-

 بده شام بدو عباس اقا دیدراورد رو همه هیگر تونو یهند لمیف نیدایکن جمع یوا-زد داد نیروز

 دمیم هم شام چشم یول...ییوشکمو پرو یلیخ-عباس

......... 

 به کزدم وشروع چشمام یتو زدم وزل نشستم عباس یوروبر گرفتم یعل از رو تاریگ نباریا ایدر کنار میرفت یهمگ شام از بعد

 .....خوندن

 

 تو عشق با آرومم من""""

 یمن حساس دل نازک تو که

 یمن احساس با عشق تو که

 یمن واسه یکن یهرکار تو که

 تو عشق با آرومم من

 بشم تر عاشق تا بمون بمون



 آرامشم تنها ییتو بمون

 خواهشم غرق تو یب که بمون

 شمیم دلتنگت شمیپ یستین تو

 ندارم تویدور طاقت بخدا

 نهیریش مهرت نهیرید اری

 کنارم باشمت نداشته شهینم

 خونه نیا تو یب بارون یوقت

 """"زمیعز ندازهیم تو ادی منو یه

 

 ودستم سمتم به واومد بلند عباس زدن دست هم بچها شد تموم که اهنگم بودم شده رهیخ عباس یچشمها وبه خوندمیم که نطوریهم

 ...بکشن هووو بچها شد باعث که نشوند میشونیپ یرو  یگرم وبوسه کرد وبلندم گرفت رو

 میبزن قدم میبر:گفت گوشم در آروم

 میبر-

 ؟یدرگوش نیگیم یچ-وانیک

 ..بچه ستین خوب برات-عباس

 ....درشرفم-وانیک

 ....بوسهیم نو خودتو دست بعدش گهید-گفت عباس منو به رو وانیک نییپا انداخت سرشو خجالت از مارال کرد اشاره مارال وبه

 ..دنیورقص زدن به کردن شروع اوناهم... میشد دور بچها واز گرفت ودستمو داد تکون یسر عباس

 عشق عاشقتم-گفت وار زمزمه گوشم ودر.... گرفت آغوشش تو منو پشت از عباس میستادیا ایدر به رو میشد دور بچها از که کمی

 ...منم

 ...زدم ادیفر کردم باز ودستامو آب طرف به ورفتم کردم باز دورم از رو ودستاش زدم دستش یرو یا بوسه

 

 ...خداا دارم دوست....یمرس ایخدا-

 ....هوا نیا دارم دوست....یییاقا عاشقتم-زدم ادیفر ودوباره عباس به روکردم و

 

 ........بعد کسالی

 

 

 هفت خواب داشت انداختم ینگاه عباس به....بود صبح سه ساعت انداختم ینگاه ساعت به برداشتم نوشتن از دست درد گردن از

 .....نوشتم کجا تا نمیبب که دوختم چشم دفترم به وددباره دادم تکون یسر دمیخند دیدیم رو پادشاه

 برگردوندن رو اش دسته ودارو اتیب نترپلیا سیپل کمک وبا...داد سیپل لیتحو مدارکارو همه عباس شمال از برگشتمون بعداز

 .....رانیا

 ..بود شده نفر چند مرگ باعث که ییها وقرص مخدر مواد ساخت جرم به کردن اعدام رو گهید نفر چند و اتیب

 ...شد محکوم حبس سال ۳۰ به نداشته اتیب یکارا یتو یدست چون یول پدرش یکارا از یاگاه بخاطر هم رایالم



 ....شد محکوم ابد حبس به هم انیشا

 .... کردن یعروس شیپ کماهی هم ومارال وانیک داد بهشون خدا نینار اسم به خوشگل دخمل هی هم مانیوا یناز

 انداختن ینگاه ناباور اول عباسه گقتم یوقت نشناختم رو عباس اول من مثل هم اونا بوشهر به میرفت عباس همراه هم روز هی

 ....رفتن هوش از همشون وبعدش

 .....سال سه اون یتو یحت نداشتم شرکت کار به یلیتما چیه برگردوندم عباس به یهمگ هم رو شرکت یکارا

 یییآ-

 دستمو عباس به رسوندم رو خودم زور به شدیم شتریب هرلحظه دردش شکمم رو گذاشتم رو دستم دیکش ریت شکمم ریز دفعهی

 ....دادم وتکونش بازوش یرو گداشتم

 دارم درد شو بلند....عباس...عباس-

 ادین خوابم... گل خانم یکنیم تیاذ یدار باز....هوم-عباس

 اخخخ-

 ... مرمیم دارم-گفتم ناله با هوا دیپر متر سه که شکمش یتو زدم یمشت با شد ادیز دردم

 یگینم ی؟؟الک هیراستک ندفعیا بگردنم دورت-گفت شد نگران

 مردم...عباسسس-دمیکش عیج

 ....رمیبم من نکنه خدا-گفت نییپا دیپر تخت از شد هل عباس

 ستین شیهال وقت یب وقتو مامانش مثل که بگرده دورش باباش-گفت دیخند بعدش

 ....نییپا میرفت عباس کمک وبا برداشتم المویوسا سرم انداخت شالمو با شنلمو طرفم به اومد عیسر

 ....کرد حرکت سرعت با وعباس کردن نیماش سوار ومنو داد اطالع خانم نرگس وبه خانم نرگس اتاق سمت به رفت عباس

 

 عباس#####

 

 یدار درد بگردم دورت-گفتم گرفتم دستشو گرفتیم ام هیگر داشت خودمم گهید شدیم بدتر لحظه هر آرزو حال

 زنمیم شتیآت خودم خوامیم بچه یگفت اگه بخدا عباس-گفت هیگر با ارزو

 میرسیم االن کن تحمل لحظه چند... من عشق باشه-گفتم گرفت خندم

 

 ..دارم درد....عباس زود فقط-وگفت گفت یبلند آخ

 .... بودم پرکنده مرغ مثل منم اتاق یتو بردن عیسر رو آرزو مارستانیب میدیرس ساعت مین بعداز

 ... مادر نیبش ایب عباس-خانم نرگس

 ..داشت درد یلیخ...یدیند رو آرزو حال... نمیبش چطور-

 ....کنهیم کمکش خودش خدا-خانم نرگس

 

 گرفتم دستشو بود شده زرد کامال رنگش... رونیب اوردن اتاق از رو آرزو اومده ایدن به بچه دادن خبر ساعت سه بایتقر از بعد

 ؟یندار درد گهید.خوبه حالت... بگردم دورت:گفتم



 خوبم-وگفت زد یجونیب لبخند

 همه بگم یعنی من یخدا یوا....رونیب اوردن بود کوچولو تخت هی یتو که یدرحال رو نیاسمیو گهید اتاق به بردن رو وارزو

 گرسنه بچم نشیببر لطفا-گفتم پرستار به ورو زدم یا بوسه هیو گرفتم رو کوچولوش یدستا نکردم اغراق بود آرزو هیشب زشیچ

 اشه

 چشم-وگفت دیخند پرستار

 

 آرزو####

 یکن هیگر یدیم ریش یوقت ستین خوب....یخانم چرا هیگر یوا:گفت پرستار گرفت میگر دستم دادن اوردن رو نیاسمی یوقت

 .... دادم ریش نمیاسمی دخترم وبه کردم پاک رو اشکام فورا دمیشن که نویا

 ؟یشد تیاذ یلیخ....زنم ریش ینباش خسته-گفت عباس کرد ترک رو اتاق هم پرستار طرفم واومد شد اتاق وارد عباس

 

 ...نگرانمه....داره دوسم.... پشتم جوره همه که دارم درکنارم یمرد...بشم تیاذ چرا دارم تورو تا-گفتم دمیخند

 ...کنم نیزم یرو ادم نیتر خوشبخت دخترمونو رو تو که دمیم قول بهت-وگفت انداخت بهم عاشقونه نگاه عباس

 ؟یدیم اجازه-وگفت کرد یا اشاره نیاسمی وبه

 به اش فرشته وسپردن...یخوشحال نیا بابت خدا واز میدیم... صورتش... اش چهره یتو رو یخوشحال سپردم بهش رو نیاسمی

 .......بودم شاکر عباس منو دست

 

 ....تو و من یزندگ آغاز یعنی آن انیپا رایز ، است نیریش انتظار نیا&&&&&

 .برسانم انیپا به یروز که نکردم آغاز تو با

 . شوم خسته عشق از یروز که نشدم عاشقت

 . بشکنم را عهدم یروز که نبستم عهد تو با

 . شوم راهت مهین قیرف یروز که نشدم همسفرت

 . کنم غیدر تو از را مینفسها عطر یروز که نشدم همنفست

 . کنم فراموشت یروز که کنمینم یزندگ تو ادی با و

 . شمیندین انیپا به گرید که کردم آغاز تو با

 . کنم یزندگ تو عشق به عاشقانه که شدم عاشقت

 . بمانم نفس نیآخر تا تو با که بستم عهد تو با

 . میباش هم با یزندگ راه انیپا تا که شدم همسفرت

 ..... بمانم زنده تینفسها عطر با که شدم همنفست

 .&&&& باستیز میبرا یزندگ ادتی با همانا که کنکیم یزندگ ادتی با و

 

 

 *****(تمام)*****



 انتظار یها سال

 یتوکل آرزو:سندهینو

 {عاشقانه رمانکده انجمن کاربر}

@avai_ashganh 
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