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 ....چشمانم رو بھ امید اینکھ ھمھ چیز یک خواب بوده باشھ،باز کردم...اما با دیدن لباس مشکیم فھمیدم خواب نبوده

 یعني باید بھ این زودي میرفت؟

 ...من کھ جز اون کسي رو محرم راز ھام نمیدونستم

 ...من فقط با وجود اون خوش حال بودم

با وجود اینکھ روي تخت بي حرکت بود،دوستش داشتم...با اینکھ نمیتونست باھام حرف بزنھ.دوست داشتم..چون مادرم 
 !!!..بود

 ...مادرم منو با تمام وجود و عشقش بزرگ کرده بود ...بھ خاطر اون تصادف لعنتي بھ اون روز افتاد

م،دل تنگشم،آرزوي دیدنش رو دارم؛بابام حتي نذاشت تو مراسم با اینکھ چھل روز از مرگش میگذره،ھنوز باھاش کنار نیومد
 ...خاکسپاریش باشم

 ...اشک ھام صورتم رو خیس میکردند...عکس مادرم رو برداشتم و بغلش کردم

 نمیخواي بلند شي؟!!!نمیخواي تمومش کني؟!؟_

واھر نداشتھ ام بودبا صداي لیلي سرم رو بلند کردم.بھش نگاه کردم...لیلي دخترخالم بود.برام مثل خ . 

 چشم ازش گرفتمو بھ دیوار رو بھ رو خیره شدم و گفتم:_چرا میخوام ...اما نمیتونم .برام سختھ لیلي؟!؟

 ...حرفام رو با بغض میزدم..نمیتونستم خیلي راحت در موردش صحبت کنم

_ خاطر خودت،بھ خاطر پدرت،بھ خاطر روح مادرت،  عسل جان تو میتوني...اگھ بخواي میتوني،ازت خواھش میکنم،بھ
تا چي  این طوري زندگي کني ، میخواي ھمینجوري تو اتاقت بشینیو زانوي غم بغل کني؟؟ عسل تو نمیتوني تمام عمرت رو

 بشھ؟ این و میخواي؟

 نھ این رو نمیخوام...اما میگي چیکار کنم؟فراموشش کنم؟_

_ روح مادرت ھم راضي نیست...حاال ھم پاشو بیا پایین شام  یاي بھ خدا اینجورينھ عزیزم...عسل تو باید باھاش کنار ب
ھم میاي پیش خودم تا چند وقت  باید با من بیاي دانشگاه دیگھ نمیذارم یھ لحظھ ھم اینجا بموني...از اونجا بخور فردا ھم حتما

 ...میموني تا حالت بھتر شھ

_ ھ،حوصلھ اونجارو ندارم ؛خونھ شمام نمیام بابام تنھاست باید یکي تو خونھ لیلي خواھش میکنم،پایین میام ولي دانشگاه ن
 ...!باشھ؟

 .....اینو یادت باشھ ھیچوقت رو حرف من نھ نیاري ، بامن میاي دانشگاه خوبشم میاي ؛ پدرتم تنھا نیست میره پیش مریم_

گفتھ دستشو گذاشت رو دھنش تا اسم مریم اومد عصباني شدم و بھ سارا نگاه کردم ؛سارا تازه فھمید چي .... 
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بھ اون روز افتاد ،با این حالم بابام عین خیالشم نبود و اون  مریم زن دوم بابام بود...مادرم بھ خاطر اون ھرزه تصادف کرد و
 کرده...ولي من اون و باالخره از میاورد تو خونھ..سنش کمھ خیلیم کمھ فقطم بھ خاطر پول بابام باھاش ازدواج زنیکھ رو

 ...زندگیمون بیرون میکنم

 پس بگو ...بابام تو رو فرستاده اینجا کھ منو راضي کني و ببري تا ایشون جیگرگوششون رو بیارن اینجا؟؟؟_

_ اینجا میاره ...براي تو ھم خوب نیست اون رو ببیني ،براي  نھ عزیزم من خودم اومدم ...چون میدونم بابات باالخره مریم و
نھاد رو بھت دادم ،ولي ازت خواھش میکنم باھام بیا عسل؟؟؟پیش ھمین اومدم و این  

 ...انگار نھ انگار کھ مامانم تازه مرده ، حداقل صبر میکرد تا کفن زنش خشک بشھ بعد اون زنیکھ عوضي رو بیاره خونھ_

 ..تمام حرفام رو با صداي بلند میگفتم..صبرم دیگھ تموم شده بود از دست این کاراشون

_ بابات میشنوه ھیس آروم باش !!! 

 ...دارم بلند میگم تا بشنوه...میخوام بشنوه_

 ...عسل آروم باش؛من االن وسایلتو جمع میکنم .امشبم پیشت میمونم فردا بعد از دانشگاه میاي پیش خودم...حرفم نباشھ_

 ..چیزي نگفتم.شاید بھتر باشھ برم تا بیشتر از این زجر نکشم

 ...حاال ھم بیا پایین شام بخور_

 ...سري تکون دادم ...بعد از اینکھ لیلي بیرون رفت ،بلند شدم و روبھ روي آینھ ایستادم

اون چشمام نمیدرخشھ..بي حالھ..کجاست اون عسل؟عسل  چقدر تو این چھل روز عوض شدم..حتي خودمم نمیشناسم...دیگھ
کھ ھرجا میرفت دردسراي خنده دار درست میکرد؟واقعا من چي شدم؟ ملکي؟کجاست اون دختره شاد  

 ...چشم از آینھ گرفتم و شونھ ام رو برداشتم و موھام رو شونھ زدم

رفتم...پلھ ھایي کھ بھ زماني با مامان سرش دعوا میکردیم کھ  دست و صورتمو شستم و از اتاق خارج شدم...بھ سمت پلھ ھا
سر میخورم چرا من ھمش ازش ... 

بھ سمت میز ناھار خوري رفتم ...بابام چھ خوش تیپ شده بود انگار فقط منتظر چھل مامان بود...خوب در ھر حال مریم 
 ....جون واجب تره

 ..کنار سارا نشستم...انگار بابام تازه من و دید

 سالم بھ دختر عزیزم_

 خیلي سرد جوابش رو دادم:سالم

 چیزي شده دخترم؟_
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_ اده فقط یھ چیز کوچیک کھ اونم براي شما خیلي مھم نیست...فقط مامان من مرده ،ھمین ،شما خودتون نھ اتفاق خاصي نیفت
 ...رو درگیر نکنید

 ..سارا بھ پھلوم زد تا مثال من ساکت شم

 ...بي توجھ بھ اون ساالد ریختم اما اصال نمیتونستم بخورم از گلوم پایین نمیرفت

 ...بابامم ھمونجور بھم خیره شده بود

 چرا فکر میکني مینا (مادرم) برام بي ارزش بوده؟_

_ بي توجھي نمیکردید یا با اون زنیکھ ازدواج نمیکردید  فکر نمیکنم این واقعیتھ،اگر با ارزش بود باھاش بد رفتاري و
مریم نمیزدید ،دارو ندارتون بھ اسم ... 

ھدیگھ تحمل این لحظات و ندارم...بلند شدم تا برم ...وسط راه بودم ک .. 

 ...حرفاتو زدي و ھرچي دلت خواست بھ من و مریم بیچاره گفتي،پس صبر کن تا جوابتم بگیري_

 ...پوزخندي زدم و برگشتم..مریم بیچاره،این بال ھارو سرمون آورده حاال شده بیچاره

 ...من زن دیگھ گرفتم چون مامانت از من میخواست طالق بگیره_

 ...تعجب کردم ولي بھ روي خودم نیاوردم

_ نگرفتھ بود؛شما بھ جاي اینکھ منصرفش کنید رفتید یھ زن  خودتون دارید میگید میخواست طالق بگیره...ھنوز کھ طالق
منصرفش نکردین؟ دیگھ گرفتید؟چرا چرا  

 !!!!چون و من و مادرت اون موقع جدا شده بودیم_

 چي؟این امکان نداشت اونا از ھم جدا شده بودن؟

 یعني...یعني_

_ ینا توافق کردیم براي اینکھ تو چیزي نفھمي اینجا پیشت بمونھ کھ اون اتفاق افتادآره منو م ... 

 قسمت دو

 ...این امکان نداره..پدر مادرم از ھم جدا شده بودن؟...نھ ..نھ

 ش...شما دارید دروغ میگین این امکان نداره؟_

 ...این اتفاق افتاده_
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 واي خدا نمیتونم اینجارو تحمل کنم...خداي من

وسایل مھممو جمع کردم و تو کولھ ام گزاشتم و سریع  سریع بھ سمت اتاقم دوییدم ...با چشمان اشکیم چند دست لباس و
ماشینمو برداشتم و از اتاق خارج شدم حاضر شدم...سوییچ .... 

بابا بلند شد لیلي و بابا با تعجب نگام کردندو من بي توجھ بھ اونا بھ سمت در رفتم ، تا خواستم خارج شم صداي داد : 

 کجا؟ فکر کردي شھر ھرتھ سرتو انداختي پایین و واس خودت میري؟_

 :منم با داد جوابش رو دادم

_ امثال اون ھرزه پاشون تو خونمون باز نمیشد..حاالم میخوام از  آره شھر ھرتھ ،اگھ نبود کھ اون بال سر مادرم نمیومد و
راحت باش اینجا برم تا ... 

لي کھ زد نزاشت حرفمو ادامھ بدم ،معلومھ خوب واسشون غیرتي شدهیھ پوزخند زدم.با سی ... 

 ...در مورد مریم درست صحبت کن_

نکردم و از خونھ زدم بیرون و بھ سمت ماشینم رفتم.سریع  میدونم تو اون لحظھ از خشم قرمز شده بودم..ولي بازم توجھي
و بھ سرعت از خونھ خارج شدمماشین شدم..ریموت در حیاط رو ھم زدم  دزدگیر و زدم و سوار ... 

 خداي من پدرم جلوي من از اون زن دفاع کرد ...این واقعا چھ جور پدریھ؟؟

 ...تو خیابون ھا چرخ میزدم و مقصد مشخصي نداشتم

 ...کالفھ شدم و زدم کنار...سرم رو گذاشتم رو فرمون و زدم زیر گریھ

 خالھ؟ خالھ؟_

کھ از پشت شیشھ صدام میکرد نگاه کردم...چھرش نگران بود سرم رو بلند کردم با تعجب بھ پسر بچھ .. 

 ...شیشھ رو دادم پایین و پسرک نگاه کردم

 خالھ حالتون خوبھ؟_

 :لبخندي زدم و گفتم

 آره خوبم...این موقع شب اینجا چیکار میکني؟_

 ...من...من اومده بودم بھ مادرم سر بزنم_

 : با تعجب گفتم
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 مادرت؟_

_ ش بد شده بود آوردنش بیمارستانآره ...امروز حال ... 

 ...بھ کنارم نگاه کردم...بیمارستان ضیاییان

 ...یعني من تا فالحم اومدم؟ محلھ قدیم...پر از انسان ھاي دوست داشتني

 ...بر گشتم تا بھ پسرک چیزي بگم

 ...ولي نبود...انگار رفتھ بود ...اطراف رو نگاه کردم ولي نبود

شیم رو برداشتم و بھ یکي از صمیمي ترین دوستام زنگ زدمنفسم رو دادم بیرون...گو .. 

 الو؟_

 سالم یاسمن خوبي؟من عسلم_

 سالم آبجي حالت خوبھ؟ چیزي شده؟_

 نھ عزیزم فقط میخواستم بگم کھ االن میتونم بیام پیشت؟_

 االن؟مگھ کجایي؟_

 ...بیرونم قضیھ ش مفصلھ_

 ...باشھ گلم بیا منتظرتم_

 مرسي خدافظ_

 ...تلفن رو قطع کردم و تو کیفم گذاشتم و بھ سمت خونشون حرکت کردم

 ..یاسمن یکي از بھترین دوستم بود و از ھمھ راز ھام با خبر بود درست مثل لیلي

ماشین پیاده شدم...بھ سمت در ت خونشون رفتم و زنگ رو  جلو در خونشون ماشینم رو پارک کردم و کیفم و برداشتم و از
صدلي یاسمن اومد د ثانیھزدم...بعد چن .. 

 بلھ؟_

 نمیخواي بگي کھ منتظر کس دیگھ اي بودي؟_

 نھ_
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 پس در و بزن_

 ... درو ھل دادم ورفتم داخل از پلھ ھا باال رفتم

 ...یاسمن با لبخند زیبایش جلوم سبز شد

 ... بھ سمتش رفتم و محکم بغلش کردم

 ...یاسي دلم برات خیلي تنگ شده بود_

 من ھمینطور گلم_

 اھم_

ھمکالسي ھاي دانشگاه چند وقتھ نامزد شدن)نگاه کردم..این  از بغل یاسمن بیرون اومدم و با تعجب بھ سیاوش(نامزد مریم از
میکرد اینجا چیکار .. 

 ...ا چیزه عسل جان سیاوش اومده ھم مراقب من باشھ تو این مدت کھ مامان بابام نیستن و ھم اینکھ دوست داشت تورو ببینھ_

ند خواھرانھ و قدر شناسانھ بھ سیاوش نگاه کردم و گفتمبا لبخ : 

 سالم...ممنونم_

 ...سالم...نھ بابا این وظیفم بود...باید زودتر میومدم_

 ...ھمین کھ بھ یاد بودین کافیھ_

 ...ا خوب حاال این بحثارو ول کنین بیاید بشینید من پذیرایي کنم_

 :نمیخواستم مزاحم خلوتشون بشم براي ھمین گفتم

 ...یاسمن جان ببخشید ولي من خیلي خستم میشھ_

 :نزاشت حرفمو ادامھ بدم و گفت

 ... .ببخشید اصال حواسم نبود باشھ بیا اتاقت رو نشونت بدم_

خانواده خوبي داره ...کھ چھ نامزد خوبي داره...پدر و مادر  روي تخت دراز کشیده بودم و بھ یاسمین فکر میکردم کھ چھ
کھ آدم تو یھ نگاه عاشقش میشھ خونگرم و مھربون ... 

 ...چشمام رو بستم و بي ھیچ فکري خوابیدم

 ...اه بلند شو دیگھ باید بریم_
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 ...یاسمن جونھ من اصال حال و حوصلھ پارسا رو ندارم_

 ...اوه اوه چھ زود پسر خالھ شدي؟؟؟؟؟استاد فتوحي_

 برو بابا_

..ولي مگھ میشد خواب از سرم پریده بودپتو رو کشیدم رو سرم و سعي کردم دوباره بخوابم .. ... 

 ..بلند شدم و با حرث پتو رو کنار زدم و رفتم دستشویي و کاراي الزم رو کردم و اومدم بیرون

 ..دیگھ مجبور بودم برم...جلو آینھ یھ ذره قیافم و درست کردم و مانتو شلوارم و پوشیدم و حاضر شدم

خارج شدم سریع از یاسمن خداحافظي کردم و از خونھ .... 

 .....ماشین رو کنار دانشگاه پارک کردم و پیاده شدم

ھنوزم ھستم ) رو دیدم...باالخره بعد یھ ماه دیدشم..دلم براي کل  ماشین فرھاد(از ھمکالسي ھام کھ باھاش لج بودم شدیددد و
شده بود کالمون تنگ ... 

 ... وارد دانشگاه شدم و یک راست بھ سمت کالس رفتم

دو تقھ بھ در زدم با انگشتم ... 

 ...بفرمایید_

 مثل اینک

 ...ه دیر اومدم...صداي استاد فتوحي بود

 ...دستگیره رو فشردم و داخل شدم

 ...ھمھ با تعجب نگاھم میکردند...بھ فتوحي نگاه کردم...اون ھم متعجب بود

 باورشون نمیشد من بیام؟

 استاد میتونم بشینم؟_

دست بھ صندلي ھمیشگیم اشاره کرد از بھت خارج شد و لبخندي زد و با .. 

 ...بفرمایید_

 ...لبخندي زدم و رفتم رو صندلیم کھ درست کنار فرھاد بود نشستم
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 ....ولي فرھاد قبال اینجا نمینشستا

 :استاد رو بھ من کرد و گفت

_ نید بھ درساتون برسینخانم ایماني بعد یھ ماه خوش اومدید...و بابت مرگ مادرتونم باید بگم متاسفم...و امیدوارم بتو ... 

 ....لبخندي زدم و تشکري زیر لب کردم

 فتوحي شروع بھ آموزشش کرد و من ھم با دقت گوش میدادم

 ...خستھ نباشین_

 باالخره رضایت دادن کھ درس رو تموم کنن...مشغول جمع کردن وسایلم بودم کھ

 سالم_

 ...مثل ھمیشھ پر غرور

 : با لبخند نگاھش کردم و

 سالم جناب پناھي (فرھاد)_

 ...خوش حالم کھ بھتري ...شنیده بودم حالت مساعد نیست...من باید میومدم خونتون براي عرض_

 :نزاشتم حرفشو ادامھ بده و سریع گفتم

 ...نھ این چھ حرفیھ ...ممنون از اینکھ بھ یادم بودید...ولي وظیفتون نبود کھ حتما بیاید_

 ھر طور تو بگي_

_ باید برم...خدانگھدار ببخشید من  

 خدافظ_

سفیدي رو روي شیشھ دیدم...اطراف رو نگاه کردم...نھ من کھ  از دانشگاه خارج شدم و بھ سمت ماشین رفتم...از دور برگھ
این براي چیھ؟؟؟ خالفي نکردم پس  

 :برگھ رو برداشتم سوار ماشین شدم و نوشتھ رو خوندم

تمومش کنھ...بھش بگو اگھ بھ این کاراش پایان نده نفر بعدي دختر عزیز مثل اینکھ بابات قصد نداره این بازي رو 
 ...دردونشھ

 .... چییییییییي؟خداي من این کار کیھ
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 ...از ماشین پیاده شدم و اطراف رو سرک کشیدم اما کسي رو پیدا نمیکردم

 ...سوار ماشین شدم و با سرعت بھ سمت خونھ رانندگي کردم

ارد شدم...باالخره باید امروز بفھمم این بازي مسخره چیھ؟در خونھ رو باز کردم و و  

 با تعجب بھ خونھ نگاه کردم... شیشھ ھا شکستھ بود و ھمھ چیز پخش و پال بود...یعني کار باباست؟

 ...اگرم باشھ منیره خانم(یھ خانمي کھ میاد اینجا رو تمیز میکنھ) باید تمیزشون کرده باشھ

ھاي خون رو دیدم...با ترس و شک بیشتري قدم برداشتم  ...زیر پام رو نگاه کردم...لکھبا شک بھ طرف آشپزخونھ رفتم
کھ ...وارد آشپز خونھ شدم ........ 

 قسمت سھ

 ...نفسم بند اومده بود ...خداي من این چیھ..م..مني..منیره خانم ...سرش ...از.ب...بدنش

 جیییییییییییییییییییییییییغ_

ارج شم ...یھو پام لیز خورد و افتادم رو زمینسریع دوییدم تا از خونھ خ ... 

 آخ_

 ....پام میسوخت...بي توجھ بھش بلند شدم و سریع از خونھ خارج شدم کھ نمیدونم چي شد کھ رو زمین افتادم و...خاموشي

 جناب سرگرد میخواین برین دنبالش؟_

 ...مجبورم میترسم اتفاقي براش بیفتھ...امروز یدفعھ حالش بد شد_

 باشھ قربان ...نمیخواین من ھمراتون بیام؟_

 نھ اگھ الزم شد زنگ میزنم...امیرحسین_

 بلھ قربان؟_

 ...مراقب لیلي باش ممکنھ اونم در خطر باشھ_

 ...چشم قربان_

 ...ماشین را روشن کرد و با فاصلھ ماشین عسل رو تعقیب مي کرد

..شاید براي محافظت از اونھ...امااین امکان نداشت تا بھ حال برایش عجیب بود کھ چرا این دختر اینقدر برایش مھم شده.
 ...ھمچین حسي نداشت
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پیاده شد و پشت در خانھ ایستاد و مشغول سرک کشیدن  عسل از ماشینش پیاده شد و بھ خانھ رفت ....فرھاد از ماشین
داخل بھ گوشش رسید...صدا قطع نمیشد بود....کھ صداي جیغي از ... 

است از دیوار باال رودفرھاد با بھت خو ... 

 ...صدا قطع شد

 .... ترسید و با سرعت از دیوار باال رفت

 ...عسل را بیھوش روي پلھ ھا دید...از پایش خون مي آمد...بھ طرفش دویید و چند بار صدایش زد ولي بیدار نمیشد

دبا احتیاط اورا در آغوش گرفت در کنار حیاط خواباند و سریعا بھ امیر حسین زنگ ز : 

 بلھ قربان؟_

 امیر حسین ھمین االن چند تا نیرو بفرست خونھ جناب سرھنگ...بھ ارژانسم زنگ بزن بجنب_

 چشم قربان_

بھ خانھ رفت ...ھمھ چیز بھم ریختھ بود ..لکھ ھاي خون  گوشي را قطع کرد و اسلحھ اش را از جیبش درآورد و با احتیاط
نکرد شد ...ھمھ جاي خونھ رو برسي کرد و چیز دیگري پیداصحنھ دل خراشي رو بھ رو  را دنبال کرد و با  ... 

 ....با سردرد شدیدي چشمام رو باز کردم...سرم خیلي درد میکرد ...ھمھ جا برام ناآشنا بود

 .....آقاي دکتر_

 ...اینجا بیمارستانھ؟...خونھ...بھم ریختھ...منیره خانم

اینجام...خواستم بلند شم کھ پام تیر کشید...نگاه بھش کردم..باند پیچي  چرا ھمھ چیز یادم اومد...خداي من چھ اتفاقي افتاد من
بود...نکنھ اون موقع کھ خوردم زمین شیشھ تو پام رفت؟ شده  

 ...با احتیاط بلند شدم...بھ سرم دستم نگاه کردم...تموم شده بود...آروم سوزن رو بیرون کشیدم

تگیره رو بگیرم در باز شد و چھره نگران بابام نمایانلنگون لنگون بھ طرف در رفتم...تا خواستم دس ... 

 ... با تعجب نگاھش کردم ...اون ھم تعجب کرده بود

_ باید استراحت کني براي چي بلند شدي؟ ... 

گاه داشتم ...پریدم بغل بابام با صداي بلند گریھ کردم...محکم  خیلي نگران بود...بغضم داشت خفم میکرد ...نیاز بھ یھ تکیھ
بلند شھ محکم تر  تاخواست بودمش...منو رو دستاش بلند کرد و بھ سمت تخت برد ...من رو رو تخت گذاشت و رفتھگ

 ...گرفتمش دوست نداشتم بره..تنھا کسم بود
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 ...گریھ نکن دخترم...چیزي نیست_

 ...بابا ...بابا...منیره_

 ھیشششش...ھیچي نگو ...تموم شد...حاال آروم باش باشھ؟_

 ..سرمو تکون دادم

پلیسھ...و از روبھ رو شدن با اون روز ترس داشت کھ عسل  ھمش بھ عسل فکر میکرد...اون باالخره یھ روز میفھمید کھ
داشتھ باشھ میتونھ چھ رفتاري .... 

 قربان؟_

 :سروان احمدي روبھ روي فرھاد قرار گرفت...فرھاد نگاھي بھش مرد و گفت

 ...زیاد بھش فشار نیار_

 ...چشم_

 ...وقتي جناب سرھنگ بیرون اومد برو_

 بلھ قربان_

 دخترم تو ندیدي کي اون برگھ رو گذاشت؟_

 ...نھ وقتي اومدم سوار ماشین شم دیدمش_

 ...خیلي خوب...عسل االن یھ مامور میخواد بیاد ازت چند تا سوال کنھ...میتوني جوابش و بدي یا بگم_

 میتونم بابا_

 ...باشھ پس من میرم_

 ...یھ پسره جوون بالباس فرم وارد شد

 ...سالم خانم_

 ...سالم_

 حالتون خوبھ؟_

 ممنونم...بھترم_
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 من سروان احمدي ھستم...براي جواب دادن بھ سواالتم حاضرین؟_

 ...بلھ_

 شما شاھد مرگ خانم فواالدي (منیره خانم) بودین؟_

 ...نھ من وقتي اومدم و_

_ ده بودید؟خیلي خوب...امم شما تھدیدي چیزي ش  

 ....نفسم روبیرون دادم و ھمھ چیز رو گفتم

 .ممنونم ازت پسرم...اگھ دیر میرسیدي معلوم نبود چي میشد_

 ...جناب سرھنگ نگید...وظیفم بود_

 ...بازم ممنونم_

 خواھش میکنم...جناب سرھنگ کي میخواید حقیقت رو بھش بگین؟_

 ...نمیدونم...فقط میدونم االن وقتش نیست_

 ..بھتر نیست االن بفھمھ؟ ممکنھ_

 ...نھ االن مناسب نیست_

 ...بلھ جناب سرھنگ_

 ....سروان احمدي از اتاق خارج شد.و بھ طرف سرھنگ رفت

 چي شد احمدي؟_

 قربان ھمھ سواالت رو جواب دادن...ولي براي احتیاط گفتم اگھ اتفاقي افتاد...بیان بھ مرکز_

 خوبھ آفرین...میتونید برید_

مرخص میشدم...در حال پوشیدن لباسم بودم کھ در اتاق باز شد امروز ... 

 عسل؟؟؟؟ با خودت چیکار کردي؟؟!!؟؟_

 ...چیزي نگفتم و بھ کارم ادامھ دادم

 عسل باھام قھري؟_
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 نھ_

 پس چرا اینقدر سرسنگیني باھام؟؟؟_

 …حرفي ندارم بزنم_

 امممم_

 لیلي؟_

 جانم؟_

 بابام کجاست؟_

_ انجام میدهداره کاراي ترخیصتو  … 

  ...باشھ ...کمکم کن شلوارمو بپوشم_

 اي بھ چشممممم_

 جناب سرھنگ االن میخواید کجا ببرینشون؟_

بھتره امروز بره پیش لیلي یا یاسمن...خونھ امن نیست..اونا ھنوز خونھ یاسمن و لیلي رو یاد نگرفتن اینطور بھتره...در _
 ..امان ترن

 ...بلھ درستھ_

_ ي یکي دیگرو جات گذاشتم...برو بھ کاراي مرکز برسامروز و فردا مرخص ... 

 ...بلھ قربان_

 ...زنگ رو زدم...اومدم خونھ یاسمن چون اصال حال سوال پیچ کردن خالھ اینارو نداشتم...باز اینجا راحت تر بودم

 بلھ؟_

 ...یاسمن عسلم_

 ...بیا تو بینم_

 ....رفتم داخل چون پام درد میکرد از پلھ ھا نرفتم...و یھ راست رفتم سمت آسانسور

آسانسور رو طبقھ سوم وایساد...درو ھل دادم و باقیافھ حق بھ جانب یاسمن روبھ رو شدم...تا ریختو وضعیت منو دید ترسید 
 ...و دست پاچھ شد
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 چي شدي؟؟؟_

 چیزي نیست بابا خوردم زمین...ھمین_

_ ...؟؟ یھ نگاه بھ صورتت انداختي؟ھمین   

 وقت نکردم...حاال رام نمیدي تو؟_

 ...با حرس از جلوي در کنار رفت...معلوم بود عصبانیھ

 بشین برات یھ چیزي بیارم_

 ...نمیخوام...میخوام برم حموم ...بعدشم میخوام استراحت کنم_

 ...باشھ ...ھرچي خواستي تو یخچال ھست فقط_

 چیھ؟_

_ با سیاوش برم بیرون اشکال کھ نداره؟امشب قراره   

 چھ اشکالي؟_

 ...گفتم شاید_

 .برو خوش بگذره ...جامنم خالي کن_

 تو نمیاي؟_

 ...نھ میخوام درس بخونم_

 ...باشھ ھرجور راحتي_

 ...سري تکون دادم و رفتم لباس بردارم تا برم حموم

 قسمت چھار

 ...یھ حموم بعد اینھمھ اتفاق خیلیي چسبید

و تخت نشستم و مشغول خوندن جزوه ھام شدم...امتحانام نزدیک بودن و منم یھ ماه غیبت داشتم...آخھ من کیم؟رفتم و ر  

گذاشتم..و بھ ساعت نگاه کردم...اوووووسھ ساعت داشتم  درحال خوندن درس بودم...گوشیم زنگ خورد..جزوه ام رو کنار
حتما تا االن رفتھ درس میخوندم..یاسمن  ... 
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افتادم(اگر ناشناسي بھتون زنگ زد حتما مکالمتون رو  اشتم...شمارش ناشناس بود ...یاد حرف سروان احمديگوشي رو ورد
رو جواب دادم و دکمھ ضبط رو ھم زدم ضبط کنید) با ترس گوشي .. 

 الو_

 ....مثل اینکھ بابات قصد تموم کردن نداره...ببین کوچولو بھش بگو مرگ ھمتون نزدیکھ_

 …ا ...الو_

 بیب...بیب...بي_

 ....گوشي از دستم افتاد

 ...خداي من چرا این ھمھ بدبختي...مگھ بابام داره چیکار میکنھ...خداي من

 ....فردا باید برم کالنتري ....بعدشم حتما میرم پیش بابام باید ھمھ چیز رو بفھمم

 ....روز بعد

 خوب اینم از این...امیر حسین؟_

 بلھ قربان؟_

_ نگو تو ماموریت بگو االن دیگھ قربان  

 ...باشھ_

 من یھ سر میرم بھ عسل سر بزنم مراقب اینجا باش تا بیام_

 …تو چرا میخواي بري ؟جناب سرھنگ گفتش یکي رو گذاشتھ_

 کار از محکم کاري عیب میکنھ؟_

 ببینم نکنھ عاشق شدي کلک؟_

 برو بابا االن وقت عاشق شدنھ؟_

 …عشق کھ خبر نمیکنھ_

_ خدافظ…ن نھ...من رفتماونم میشھ ولي اال … 

 ...ماشین رو کنار بیمارستاني کھ کنار کالنتري بود پارک کردم...پیاده شدم و بھ سمت کالنتري رفتم
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 ...اوووووو...چقدر شلوغ بود...حاال از کجا اتاق سروان رو پیدا کنم ...داشتم میرفتم کھ

 ..کھ...فرھاد رو دیدم

ھ؟خیلي تعجب کردم...اون اینجا چیکار میکن  

 ..مثل اینکھ اونم من رو دید ...خیلي تعجب کرد والبتھ دست پاچھ شد

 ...بھ سمتم اومد

 سالم...خوبي؟_

 :باشک گفتم

 سالم...ممنونم شما خوبین؟_

 اینجا چیکار میکني؟ صورتت چي شده؟_

_ یین؟امم..ھیچي دزد زده خونمون اومدم تا شناسایي ...صورتمم خوردم زمین چیزي نیست...شما چرا اینجا  

 …ھیچي یھ جریمھ کوچیک اومدم درستش کنم_

 مگھ تو کالنتري جریمھ رو درست میکنن؟؟

 …اھان باشھ...ببخشید من دیرم شده باید برم_

 …خواھش میکنم_

 خدانگھدار_

 خدافظ_

 :مطمینم بھم دروغ گفتھ..ولي باز بھ من چھ از یھ سرباز پرسیدم

 ببخشید آقا اتاق جناب سروان احمدي کجاست؟_

 انتھاي راه رو سمت چپ_

 ..رفتم و جلوي در ایستادم...نفس عمیقي کشیدم..خواستم در بزنم کھ

 خانم کجا؟_

 ..برگشتم و بھ سرباز نگاه کردم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 میخواستم جناب سروان احمدي رو ببینم ...خودشون بھم گفتن بیام_

 اسمتون؟_

_ عسل ایماني…ایماني .. 

ریع اومد بیرون و گفتاول تعجب کرد ...ولي بعد رفت داخل اتاق و س : 

 …بفرمایید داخل_

 ...تشکري کردم و دو تقھ بھ در زدم و رفتم داخل

 سالم_

 ...سالم خانم ایماني...بفرمایید_

 ممنونم_

 ...چھ دروغي سرھم کرده بود...غیر قابل باور...بھتر بود بمونھ تا بفھمھ کھ عسل براي چي اومده

 بعد از اون دیگھ زنگ نزد؟_

ن تکون دادم و گفتمسرمو بھ طرفی : 

 نھ دیگھ زنگ نزد_

 ...شما باید محتاط باشید...ھر اتفاقي افتاد باید مارو در جریان بزارید_

 …حتما...میتونم برم_

 بلھ ...فقط چیز دیگھ اي ھست کھ نگفتھ باشین؟_

 …نھ من ھمھ چیز رو گفتم_

 …باشھ ممنونم میتونید برید_

 خدانگھدار_

 خداحافظ_

  از اتاق

 ...بیرون اومدم...بھ سمت در خروجي رفتم ...فرھاد رو دیدم
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 ...بھ سمتم اومد

 شما ھنوز اینجایین؟_

 .منتظرت بودم_

 براي چي؟_

 …میخواستم در مورد اینکھ اومدید_

_ من باید برم عجلھ دارم ..خدافظ…گفتم بھتون سر چند تا سوال بوده  

 عسل_

 ...بي توجھ بھش دزدگیر ماشین رو زدم کھ

ووووووووووووووووووومبووو ... 

_   جیغ

 روي زمین پرت شدم...چیز سنگیني رو روي خودم احساس میکردم...چھ اتفاقي افتاد؟

 دستم میسوخت...گیج بودم...اگھ من کنار ماشین بودم چي؟

 ....یعني میمردم

 ...اون سنگیني رفع شد...ولي من تو حال خودم بودم و ھیچ چیزي رو نمیفھمیدم

_ سل جوابمو بده...چرا چیزي نمیگي؟عسل عسسسسل ع  

 ...اما عسل زیر لب با خودش حرف میزد و چیزي نمیشنید

 ...فرھاد سیلي محکمي بھ عسل زد تا بھ خودش بیاید....پس از آن سیلي سیل اشک ھاي عسل شروع شد

 ...فرھاد عسل را در آغوشش گرفت و بھ بیمارستان برد

 آییي_

_ نده االن تموم میشھآروم باش خانومي یھ ذره دیگھ مو ... 

 ...نمیتونم خیلي درد میکنھ_

 چي شد خانوم پرستار؟_
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با صداي فرھاد سرم رو بلند کردم و بھش نگاه کردم...ازش خجالت میکشیدم ...جلوي اون ھمھ آدم تو بغلش بودم...واي 
 ...عجب آبروریزي شد

 ..سرم رو از خجالت انداختم پایین

_ ره دیگھ تحمل کنھ تموم میشھچیزي نیست سوختگیھ...اگھ یھ ذ ... 

 ...خوبھ_

 ...بفرما تموم شد_

 ...بھ دستم نگاه انداختم ...باند پیچي شده بود

 ممنونم_

 ...خواھش میکنم مراقب دستت باش...آقا داماد مراقب زنت باش_

 ...خندم گرفتھ بود واقعا فکر کرده بود زن و شوھریم

 عسل؟_

 واي خدا چرا اینجوري صدام میکنھ؟

 بلھ_

 خوبي؟_

 بلھ خوبم_

_   پدرت اومده

 ..سرم رو بلند کردم و نگاھش کردم

 ..ھرچي در مورد من فھمیدي...اول در موردش فکر کن بعد تصمیم بگیر_

 منظورتون چیھ؟_

 از اتاق رفت

 بیرون...یعني چي مگھ قراره من چي رو بفھمم؟

 قسمت پنج
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 بابا؟_

_ بودن...اما مادرت باھام موند و بھ خاطر من جلوي خانوادش  لم مخالفوقتي رفتم خواستگاري مادرت...خانوادش باشغ
با ھم ازدواج کردیم وایستاد...بھ سختي ... 

 بابا؟ مگھ شغلت چي بود؟_

 من پلیس بودم_

 ...چیییییي؟ امکان نداره ؟ پس پس

 ....بابا چي میگین؟ پس چرا من چیزي نفھمیدم؟ پس چرا_

 نزاشت حرفمو ادامھ بدم

_ قاچاقچیاي مواد مخدر دستم افتاد ...مصمم بودم براي از بین  دش تو بھ دنیا اومدي ...دقیقا ھمون سال...پروندهیھ سال بع
پرونده دستم افتاد ...اول با  خانوادمو ازم گرفتھ بودن منم خلي تالش کرده بودم تا اونا رو پیدا کنم وقتي بردنشون...اونا

 بلکھ تشویقمم کرد...منم قبول کردم ولي براي تو و مادرت مامور گذاشتھ داشتمادرت در میون گذاشتم...مخالفتي باھام ن
محافظت از شما بود بودم...منیره خانم ھم یا بھتره بگم ستوان فوالدي یھ مامور مخفي بود...براي ... 

 ...من و مادرت براي اینکھ تو در امان باشي توافق کردیم کھ شغلم رو از تو مخفي کنیم

ازدواج کردم چون اونم جزوي از اونا بود...پارسال تونستیم بھشون  .من براي نزدیک شدن بھ باند اونا با مریمتو نفھمیدي..
مخالفت کرد ...سر ھمین محافظ  اونا ھم فھمیدن و شروع بھ تھدید من کردن...من خواستم کنار بکشم اما مادرت نفوذکنیم کھ

 ک گرفتم...ھمھ جا مراقبت بود ...تو دانشگاه و ھمھ جا...تھدیدا کار سازکم ھارو بیشتر کردیم ...براي ھمین من از سرگرد
سرگرد گفتم خیلي مراقبت باشھ...اون روز کھ  شد...مادرت رو کشتن...امیدوار بودم...تو باھام ھمکاري کني اما نشد...بھ

نجاتت داد اومدي خونھ و بیھوش شدي سرگرد ... 

.نمیخواستم اون چیزي کھ فکر میکنم واقعیت داشتھ باشھباورم نمیشد...صورتم خیس از اشک بود.. ... 

 :باشک و صداي لرزون پرسیدم

_ کیھ؟…بابا س سرگرد...کي  

 !!!!!منم_

 !باورم نمیشد...فرھاد؟؟

 ...اون یھ پلیسھ...اونا ھمھ چیز رو از من پنھون کردن...ھمھ چیز...چقدر کھ با پدرم بد رفتاري نکردم

 ....زود قضاوت کردم...این ھمھ عمرم...با طرز فکر اشتباه بھ باد رفت

 ...دخترم منو ببخش...ما فقط بھ خاطر خودت ازت پنھون کردیم_
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 ..باچشمان اشکیم بھ بابا و فرھاد نگاه کردم

 ...ولي باید میگفتین...مادرم...ھمھ چیز سر این کار از دست دادم_

حرفي نداشتم چیزي نگفتن...منم بھ جاشون بودم ... 

 ...دخترم تو دیگھ نباید تھران بموني...با جناب سرگرد میفرستمت خونھ باغ اونجا بھتره امنیت بیشتره_

 ...خانم ایماني من مراقبتون ھستم_

 ...پوزخندي زدم...تا چند دقیقھ پیش عسل بودم االن شدم خانم ایماني

 ...چھ زندگي زیبایي دارم من

م بود کھ بعد مرگش بھ بابام رسیدخونھ باغ خونھ پدربزرگ ... 

 ...خوب باید با فرھاد برم ...باشھ میرم چون نمیخوام تو این ماموریتشون اختاللي ایجاد کنم

بیمارستان خارج شدم...کنار ماشین فرھاد ایستادم...،بابا و  از جام بلند شدم و بي توجھ بھ صدا کردن ھاي بابا و فرھاد از
اومدن و بادیدن من چشم غره اي رفتن و بھ سمتم اومدندبیرون  فرھاد نفس زنون ... 

 مگھ دستور ندادند باشما باید برم خونھ باغ؟_

 : فرھاد با تعجب گفت

 چرا_

 نمیخواین من رو ببرین؟_

 چرا_

 پس چرا درو نمیزنید؟_

 ...تازه فھمید منظورم چیھ و سریع دزدگیر و زد و در جلو رو برام باز کرد

م...چشماش رو یک بار بست و باز کرد بھ معني برو نگران نباشبھ بابا نگاه کرد  

 بابا شما نمیاین؟_

_   بھ زودي میام دخترم

 :بغلش کردم و گفتم
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 بابا منتظرتم_

 خداحافظت دخترم_

 خدافظ بابا_

 ....سوار ماشین شدم و چند دقیقھ بعد ھم فرھاد اومد و بھ سمت خونھ باغ رانندگي کرد

 عسل ؟_

 ھوم؟_

 رسیدیم نمیخواي بیدار شي؟_

 ..خوابم میاد تو برو منم میام_

 ...آخھ_

 ...عسل خواب خواب بود و ھیچ چیز رو نمیفھمید...فرھاد عسل رو در آغوشش گرفت و بلند کرد

 ...ناگھان

 .خواب بودم کھ دیدم از زمین کنده شدم...ترسیدم و سریع بلند شدم ...دیدم تو بغل فرھاد بودم

_ میکني ؟منو بزار زمینداري چیکار   

 :فرھاد من رو آروم روي زمین گذاشت و گفت

 ...بیدار نشدي خواستم ببرمت_

 ...الزم نکرده_

باال رفت...با تعجب نگاھش کردم و شونھ اي باال  چشم ھاش رو محکم رو ھم فشار داد و بھ طرف در رفت...و از در
دمکیفم درآوردم و درو باز کر انداختم...و کلید در رو از ... 

 :فرھاد باالي دیوار باتعجب نگام کرد و گفت

 تو کلید داشتي نگفتي؟_

 مگھ پرسیدي ؟ یھ راست رفتي باال... بھ من چھ_

 ...با حرص از دیوار پایین پرید و درو بست
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ا ھم خدمت منم بھ از باغ گذشتم و در خونھ رو بازکردم و رفتم داخل...،ھمھ چیز تمیز و مرتب بود ،فکر کنم بابا براي اینج
 ...کار گرفتھ

 ...بھ طرف اتاقم رفتم ...خیلي خستھ بودم

 ...درو باز کردم و رفتم داخل

 ...ھمھ چیز مثل اولش تمیز و مرتب

 ...از تو کمدم یھ لباس راحتي برداشتم و پوشیدم و خوابیدم

شده بود...آره عاشق عسل  اینطور رفتار کنھ...اون عاشق سرش را در دستانش گرفت ...برایش سخت بود کھ عسل باھاش
بود کسي رو کھ دوست داره اینقدر سرد باھاش برخورد کنھ شده بود...و باریش سخت ... 

 ....اینقدر بھ این موضوع فکر کرد تا اینکھ روي کاناپھ خوابش برد

 آخیش چھ خواب راح

 ...تي بود بعد این ھمھ سختي کھ ھنوزم ادامھ داره ...ولي خواب خوبي بود

  بلند شدم و لباسام رو عوض کردم و شالمم درست کردم

 ...دست و صورتم رو شستم و رفتم پایین

 ...فرھاد روي کاناپھ خوابش برده بود...دلم براش سوخت رفتم یھ پتو برداشتم و روش انداختم

 ...تو آشپزخونھ مشغول درست کردن صبحونھ بودم ...مثل ھمیشھ بابا دستور دادن یخچال رو پر کنن

 ...میز رو چیندم و کمي خودم خوردم...ولي اصال میلي نداشتم ...اون یھ ذره ھم واس اینکھ غش نکنم بود

 ...چند دقیقھ بعد ھم فرھاد اومد

 سالم_

 سالم صبحتون بخیر

 خیلي وقتھ بیدار شدي؟_

 ھي بگي نگي_

 ...رو صندلي نشست و منم براش چایي ریختم و روي میز گذاشتم

الیم نکردیھ تشکر خشک و خ ... 
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 خوبي؟_

 بلھ بھترم_

 :با اخم گفت

 عسل میشھ با من رسمي حرف نزني؟_

 ...سرم رو انداختم پایین و چیزي نگفتم

 قبال باھام رسمي نبودي چرا االن رسمي شدي؟_

_ تھخوت از من چھ توقعي داري؟بعد اینھمھ مدت بفھمم تو تو زندگیم یھ پلیس بودي ...محافظ بودي...باور کن برام سخ  

 ...میدونم حق رو بھت میدم اما ھمھ اینا براي امنیت خودت بوده و نھ چیز دیگھ_

 ...اما بھتر بود ھمون اول بھم میگفتین_

 عسل ؟_

 :ھمونطور کھ بھ تلوزیون خیره بودم گفتم

 بلھ؟_

 امشب میاي باھم بریم مھموني؟_

 :چشم از تلوزیون گرفتم و بھ فرھاد دوختم

 چرا؟_

_ اقا لیلي و یاسمنم ھستنھمین طوري...اتف ... 

 آخھ بھ چھ مناسبت؟_

 ...براي یکي از بچھ ھا تولد گرفتیم_

 آھان بزار ببینم چي میشھ شاید بیام_

 ...شاید چیھ باید بیاي_

 ...ابرو ھام و انداختم باال و چیزي نگفتم

 ....باالخره شب شد و زمان مھموني رسید
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 قسمت شیش

 خوب حاال چي بپوشم؟

 ...اوممم باید سنگین و پوشیده باشھ

 ....اھان این خوبھ

 ...لباسمو پوشیدم و کمیم آرایش کردم...و موھامم صاف کردم...کفشامم پوشیدم و در کل حاضر شدم

 عسل؟ نمیاي؟_

 ...در اتاق رو باز کردم و رفتم

 : فرھاد تا منو دید چند لحظھ نگام کرد و لبخندي از روي رضایت زد و گفت

_ ؟بریم  

 بریم_

 ...از خونھ خارج شدیم و باھم سوار ماشین شدیم

  یادتھ گفتي از عشق

 گفتي عاشقم شدي

  حاال روي دوش من

 کول بار غم شدي

  گفتي اومدي بشي

 تا ابد ھمدم من کاسھ صبر دلت

 پر شده از غم من

  کدوم حس کدوم عشق

 واس من تو عشقت و مردین عزیزم

  کدوم حس کدوم عشق

نیاوردي عزیزم چي بھ روز دلم  
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 (کدوم عشق_افرا_آمین)

  اوووووو چھ خبره؟

 مطمیني جشن کوچیکھ؟_

 آره بابا شک داري عسل؟_

 نھ_

 ...خوب پس بریم_

 ... از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل...خیلییییي شلوغ بود

 ...بیشتریا رو میشناختم بچھ ھاي دانشگاه بودن

 جییییغ واي عسل باالخره اومدي؟_

 ...با چشماي از حدقھ در اومده بھ لیلي و یاسمن نگاه کردم این دوتام دیوانن_

 سالم خوبین؟_

 ...نمیدوني چقدر منتظرت بودیم...بیا بریم لباستو عوض کن بدو_

 فرھاد چطور راضیش کردي؟_

 ...بھ آسوني_

 فرھاد؟_

 ...سیاوش کار خیلي آسوني بود_

 اوه اوه ببین چھ جیگري داره میاد؟_

شت و عسل رو دید خیلي زیبا شده بود...مثل ماه زیبابرگ  

 ھویي تو مگھ خودت ناموس نداري؟_

 :سیاوش در حالي کھ میخندید گفت

_   من زن خودم و گفتم

 : فرھاد کمي دقت کرد و دید کھ یاسمن ھم کنار عسل ھست...تک خنده اي کرد و گفت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 دیوونھ_

و بھ زور جا داده بودیمروي کاناپھ نسبتا بزرگ نشستھ بودیم و خودمون ر ... 

 ..داشتم با یاسمن حرف میزدم ...کھ

 ...کھ..یھو برقا رفت

_ لیلي؟ یاسمن؟ کجایین چي شد؟ ... 

 بھ دو طرف دست زدم اما نبودن...یعني کجا رفتن؟

 بچھ ھا؟ فرھاد ؟_

 ...ھیچ صدایي نمي اومد

 ...... یھو

 ... یھو کاناپھ بھ سرعت برگشت...جیغ کوچیکي زدم

 ...برقا روشن شد و صداي بچھ ھا

 تولد تولد تولدت مبارک تولد تولد تولدت مبارک_

 مگھ امروز تولدمھ..؟؟؟

 .مگھ امروز ھیجدھمھ؟

 ...آررررره واي اصال یادم نبود

 ..از خوشحالي نمیدونستم چیکار کنم

 ...تا حاال اینطوري غافل گیر نشده بودم

 ..از ھمھ دوستانم تشکر کردم

م از دور با یھ کیک بزرگ میادلیلي رو دید ... 

 ...لبخندي زدم تا بیاد

 ...کیک رو جلوم گذاشت و بعدش اومد کنارم نشست...فرھادم اونورم نشست

 :با لبخند بھ فرھاد خیره شدم و گفتم
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 مرسي ...واقعا نمیدونم چیکار کنم؟_

 تولدت مبارک_

 ...یاسمن شمع ھا رو روشن مرد و ھمھ تشویقم کردن تا فوت کنم

 ..چشم ھام رو بستم و آرزو کردم کھ این ماموریت بھ خوبي تموم شھ

 ...چشمام رو باز کردم و شمع ھارو فوت کردم

 ...ھمھ دست زدند...و کادوھاشون رو آوردند از ھمشون تشکر کردم واقعا کادو ھاي زیبایي آورده بودن

 خوش گذشت عسل خانم؟_

_ ذشتواي عالییي بود دستت درد نکنھ خیلي خوش گ ... 

 ...لبخندي زد و ماشین رو پارک کرد

 ...پیاده شدم و درو باز کردم...خیلي خوابم میومد ...بھ طرف اتاقم رفتم

 ...اما روي تختم پر جعبھ بود

 واي خداي من اینا چین؟

 ...نفس ھاي گرمشو کنار گوشم حس کردم

 من کھ کادوم رو ندادم؟_

 ...ولي اون مھموني بھترین کادوم بود_

_ ؟عسل  

 بلھ؟_

 پدرت براي فردا مھموني گرفتھ...میدونم یھویي شده و تو خستھ اي ولي ما براي نقشھ باید مھموني رو بگیریم_

 ...داشتم از خستگي میمردم ...بھ زور گفتم باشھ باشھ فردا مھموني داریم اوکي

  مثل اینکھ فھمید چرت و پرت میگم

 ...بھتره استراحت کني ...خستھ اي من میرم شب بخیر_

 ...شبت بخیر_
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 ...با ھمون لباسام رو تخت افتادم و بیھوش شدم

 ...عسل پاشو...پاشو دختر خوب صبح شده ھا...مھمونا میانا_

 ...فرھاد جونھ من بزار بخوابم...خوابم میاد_

 ...نمیشھ االن جناب سرھنگ میاد_

_ اشنمیاد ...تو نگران نب ... 

_ نھ مثل اینکھ نمیشھ...بلند نمیشي نھ؟…ھي  

 ننننننننننھ_

 خودت خواستي_

 چیزي نخواستم_

 ....یخخخخخخخخ زدم

 ...چشمام رو با حرص باز کردم و بھ فرھاد و لیوان دستش نگاه کردم

 ... خواستم یھ فحش خوشگل نسارش کنم کھ

 واي خاک بر سرم خانوم چي شده؟_

نم میانسال بود ...حتما مستخدم بودهبھ طرف صدا برگشتم یھ خا ... 

 ...خواستم ھمھ چیز رو بگم کھ

 ...ھیچي ...خانم خواب بد میدیده براي ھمین عرق کرده...منم کھ اومدم بیدارش کنم_

 یعني اون لحظھ خون جلوي چشمام رو گرفتھ ...باید خفش میکردم...دارم برات

 خانم چیزي نمیخواین؟_

_ رماییداآلن میان پایین شما بف … 

 ... فرھااااااااد....دور و برم رو نگاه کردم شاید چیزي گیر بیارم ...اما دریغ از یھ مورچھ...یکي طلب من

 ... پریدم تو حموم ...بادیدن بتادین لبخند شیطاني زدم

 ...وان رو پر آب یخ کردم
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الکي گریھ میکردم بتادین رو رو دستم ریختم و محکم بھ در زدم...و پشت بندش جیغ و داد میکردم و ... 

 واییییییي_

 ...فرھاد با صورت رنگ پریده پرید تو حموم

 ....یعني اون لحظھ میخواستم تز خنده غش کنم

 :اومد سمتم و گفت

 چي شده؟_

 من فقط جیغ میزدم و گریھ میکردم...فرھاد دستش رو آورد جلو تا دستم رو

 ...بگیره کھ بیشتر جیغ زدم

 بذار دستتو ببینم؟_

 سرم رو بھ عالمت نھ تکون دادم

 چرا؟_

 میسوزه_

 خوب بزار ببینم شاید نیاز بھ بخیھ داشتھ باشھ؟_

 ...نھ تو برو از اونجا دستمال و بیار_

 از کجا؟__

 کنار وان_

 …باشھ_

.......... 

 ....اینجا کھ_

 دیگھ نذاشتم حرفشو بزنھ و ھلش دادم تو وان

_ دستم بھت نرسھ عسل دیوونھ ...این چھ کاري بود کردي...مگھ ... 
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سمت حال رفتم فرھادم ھمونطور دنبالم میومد...جیغي زدم و  بلند شد کھ بھ طرفم بیاد منم سریع از حموم خارج شدم...و بھ
ھا قایم شدم..بیچاره مستخدم ھنگ کرده بود پشت یکي از مستخدم ... 

 …عسل مگھ دستم بھت نرسھ بیا اینور_

 مگھ دیوانم؟_

برگشت و بادیدن دستم ...زد تو صورتش و گفتمستخدم بھ سمتم  : 

 واي خانم دستتون چي شده؟_

 ) اون دستم و برید (فرھاد رو نشون دادم و با لحن مظلومانھ گفتم_

 :مستخدم رو بھ فرھاد گفت

 آره آقا ؟_

 نھ بابا داره دروغ میگھ_

 ...چھ دروغي خودت گفتي اگھ بھ کسي بگم سر از تنم جدا میکني_

 ...فرھاد باتعجب و مستخدم با خشم

 …واقعا کھ...خانم بیاید دستتون رو پانسمان کنم_

 ...نھ خودم پانسمان میکنم...فقط جعبھ کمک ھاي اولیھ رو بھم بدین_

 ...باشھ دخترم االن برات میارم_

 ... یھ چشم غره جیگر بھ فرھاد رفت و بھ آشپزخونھ رفت

شده بود...ابروھام رو باال انداختم و یھ لبخند دندون نما ھم زدم و  ختم ...از عصبانیت قرمزمنم با خنده یھ نگاه بھ فرھاد اندا
آشپزخونھ...حقت بود رفتم ... 

نگام میکنھ...بھ دستم اشاره کرد ...منم نقاب بي تفاوتي زدم و  تو سینک دستم رو شستم و اومدم برم دیدم مستخدمھ با تعجب
و اتاقمانداختم و رفتم ت شونھ اي باال .. 

 ...خوب باالخره تموم شد...حاضر شدم و بھ ساعت نگاه کردم...چھار بود ھنوز وقت داشتم

 ...رفتم تو حال...شالمو مرتب کردم...ھمھ چیز آماده بود

 چھ فرشتھ اي شده دخترم_
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 ...برگشتم سمت بابا

 سالم بابا_

 سالم دخترم_

 ...بغلش کردم

 ..احساس کردم حالش گرفتھ بود

رسیدمبا شک پ : 

 بابا؟ چیزي شده؟_

 ...یھ لحظھ بیا دخترم_

 ..بھ دنبال بابا رو مبل نشستم و فرھادم روي اون یکي مبل نشست

 ....دخترم میخواستم بگم کھ_

 ...چرا ھمش حرفش رو میخورد

 بابا چي میخواین بگین؟_

_ اشي و اینم براي جناب سرگرد مرد غریبھ و نامحرم ب عسل براي جناب سرگرد سختھ و میدونم براي توھم سخت کھ با
با رضایت ھردوتون بینتون صیغھ محرمیت بخونم سختھ و براي ھمین میخوام ... 

 ...با تعجب بھ بابا نگاه کردم

 ... دخترم این آخرین خواستم از تو ھست اینجوري سرگرد بھتر میتونھ مراقبت باشھ...اول فکر کن بعد جواب بده_

اتفاقي بینمون بیفتھ ...مثل االن باھم میمونیم...فقط بھ خاطر بابا  چیکار میکردم...؛مگھ قراره چشم ھام رو بستم ...خدایا باید
میکنم قبول .. 

 ...باشھ بابا قبول میکنم ....فقط بخاطر شما_

 ...فرھاد با تعجب نگام کرد...توقع نداشت قبول کنم

 ....ممنونم دخترم_

 ...بابا بلند شد و رفت تا بھ مھمونھا برسھ

 ...و من و فرھاد بھم محرم شدیم
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 ...فرھاد با لبخند از روي رضایت نگاھم میکرد

رفتم جلوي فرھاد ایستادم و با پام محکم بھ زانوش زدم کھ آخش در اومد اطراف رو دید زدم ...کسي نبود ... 

 ...این...بھ خاطر فرصت طلبیت...اینم بدون فقط بھ خاطر بابام قبول کردم یھ وقت ھوا برت نداره کھ عاشقت شدم_

 :میخواستم برم کھ کشیده شدم...منو محکم بھ دیوار کوبوند و گفت

 ...این بھ خاطر اینکھ زدي تو زانوم_

داره کھ عاشق سینھ چاکتم...بھ خاطر راحتي خودم من فرصت طلب نیستم بھ خاطر خودت اینکارو کردم توام ھوا برت ن
 اینکارو

 قسمت ھفت

 ...اینقدر بھم نزدیک بود کھ نفس ھاش بھ صورتم میخورد

مھمونا کم کم میومدند و منم مشغول احوال  پس فطرت...دستامو روي سینش گذاشتم و ھولش دادم عقب...و رفتم تو باغ
 ...پرسي باھاشون بودم

اف بودم کھ درکمال تعجب لیلي رو دیدم..!!! خداي من اون اینجا چیکارمیکنھ؟؟؟!!!!؟در حال دید زدن اطر  

 ...اومد طرفم و خودش رو تو بغلم پرت کرد

 ...واي عسل خیلي خوشحالم کھ قبول کردي_

 چیرو قبول کردم...؟؟؟؟_

 ...نامزدیت با فرھاد و اینکھ باھامون ھمکاري کني_

 چي؟تو از کجا میدوني؟_

_ نشیا ولي من ...ولي منناراحت   

 تو چي لیلي؟_

 ...منم بھ بابات کمک میکردم_

 چییییییییییي؟_

 لیلي تو میدونستي و بھم چیزي نگفتي؟_

 ....عسل باور کن نمیشد بھت بگم،من و جناب سرگرد (فرھاد) محافظت بودیم_
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 محافظ؟تو محافظ من بودي؟_

 چرا ؟چرا ؟ھمھ چیز رو ازم پنھون کردین ؟_

اقم دوییدم و در رو قفل کردمبھ طرف ات ... 

 ...روي تخت نشستم و سرم رو بین دستام گرفتم...ھمھ ...ھمھ...پنھون کاري..دیگھ خستھ شدم

 ...صداي در اومد

 عسل ؟عسل خوبي جواب بده؟_

 ..صداي فرھاد بود و پشت بندش صداي لیلي

 ..عسل من معذرت میخوام...نباید اونطوري بھت میگفتم...خواھش میکنم بیا بیرون_

 اینا چند سال من رو بازي دادن واقعا چند سال؟

 ...خانم ایماني خواھش میکنم در رو باز کنین_

 !!!این کھ احمدیھ_

 ...درو باز کردم با خشم و عصبانیت نگاشون کردم

_   بریدچي میخواین؟دیدید کھ زندم ...حاال

 عسل آروم باش_

_ چطور آروم ؟...خودتون رو جاي من بزارید ببینید میتونید تحمل کنید یا نھ؟…جناب سرگرد بس کنین  

 ...سکوت کرده بودن

 ...از کنارشوت رد شدم و رفتم تو حیاط

 ...ھمھ تو سالن بودن و حرف میزدن...فرھاد و لیلي و احمدي دنبالم بودند

طرف فرھاد برگشتم و گفتمبھ تھ باغ رسیدم...و بھ  : 

 واسھ چي دنبالمین؟_

 چون محافظتم_

 …اوه ببخشید جناب بادیگار ولي میخوام تنھا باشم_
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_ من ھرچي گفتم باید انجام بدي...فھمیدي؟…من محافظتم بادیگاردت نیستم کھ بھم دستور بدي  

النم میومدخواستم جوابش رو بدم اما بود عجیبي رو حس کردم ...بوي گاز بود...از تو س .. 

 :باشک گفتم

 بوي گاز میاد_

لیلي انداخت و فرھادم خودش رو روي من..سرم بھ زمین  تا این رو گفتم احمدي و فرھاد ھل کردن و احمدي خودش رو رو
بلند منفجر شدن خورد و صداي خیلیییي .. 

 بووووووووووووم_

ود..خدایا یعني چي شده بود؟اصال نفھمیدم چھ اتفاقي افتاد ...فرھاد کنارم بود اما ناراحت ب  

 ...خواستم بلند شم کھ نزاشت

 فرھاد خواھش میکنم_

 ...ولم کرد ...بلند شدم

 ..نھ ... نھ ...باورم نمیشھ...بابام ...نھ_

 جیییییییییییییییییغ_

و بابام صدا میزدم فقط جیغ میزدم ... 

 ...خونھ تو آتیش سوخت...بابام رفت

 :زجھ زدم

 بابا_

 ...لیلي ھم گریھ میکرد ...کنارشون زدم وبھ طرف خونھ دوییدم

 ... نھ من نمیزارم بابام بمیره

 ...کسي از پشت من رو گرفت ...زجھ میزدم اون فرد رو میزدم تا بزاره برم

 : لبش رو بھ گوشم چسبوند و گفت

 ...عسلم آروم باش...خانومم آروم باش_
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بیھوش میشدم بدنم شل شد...سرم گیج میرفت ...داشتم ,. 

 ...بابا_

 با سردرد بدي چشمام رو باز کردم...واي سرم

 ...خواستم دستم رو روي سرم بزارم کھ...سوزن سرم رو تو دستم دیدم

 ...و لباسام

 ...ھمھ اتفاقات مثل فیلم از جلو چشمام رد شد

 بابام..بابام کجاست؟ چرا کسي اینجا نیست؟

 ...جیغ زدم

 بابام...بابام_

یشون تو اتاق اومد اما من بي توجھ بھش جیغ میزدم و بابام رو صدا میزدمفرھاد پر ... 

 عسل آروم باش...عزیزم آروم باش_

 بابام...فرھاد بابام_

 ...فرھاد بھ سمتم اومد و منو با خشونت تو بغلش گرفت...سرم و بھ سینش فشار داد

 ...من ھمونطور گریھ میکردم و بابام رو صدا میزدم

تو اتاق بودن و ھیچ کدومشون نمیتونستن آرومم کنن پرستارا ھمھ ... 

 ...یکي دستم و کشید و منم محکم دستم و کشیدم کھ باعث شد ..سرم از دستم دربیاد

فرھاد من و محکم گرفت تا تکون نخورم و یکي دستم و دوباره کشید و چند لحظھ بعد سوزشي رو تو دستم حس کردم و کم 
 ...کم بي حال شدم

_ ش عسلم...آروم...ھیشآروم با ... 

 ...بدنم سست شده بود توان ھیچ کاري رو نداشتم...حتي نمیتونستم حرف بزنم

 :فرھاد رو بھ پرستاره گفت

 این آرام بخش تا کي تاثیر داره؟_
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_ بدي بھش وارد شده ...اگھ دوباره حملھ عصبي دست  حدود یکي دو ساعت ...ولي حالش اصال خوب نیست...شوک خیلي
کنیم براي درمانش بده باید از دستگاه استفاده ... 

 اینا درمورد چي حرف میزدن...این آرامبخش چي بود کھ بھم تزریق کردن؟؟..چرا نمیتونم تکون یا حتي حرف بزنم؟

 ...بابا توروخدا ...چرا رفتي

د فرار کنمفرھاد از کنارم جم نمیخورد ...میترسی ... 

 ...منم مثل مرده ھاي متحرک بي جون روي تخت افتاده بودم...ھنوز لباساي مھموني تنم بود

 ...خودم رو زدم بخواب ...چون میدونستم تا چند دقیقھ دیگھ اثر دارو تموم میشھ و راحت میشم

 ...اثر دارو کمتر و کمتر شد...انگشتم و آروم تکون دادم ...اثرش رفتھ بود

فرھاد رو شنیدم صداي  

 …الزم نیست فعال براش بزنید...خوابیده_

 …باشھ...پس سرمشو براش میزنم_

 ...چند ثانیھ بعد سوزش دستم و حس کردم و باعث شد اخم کنم

 آقاي د_

 کتر کجان؟

 ...تو اتاقشونن اتفاقا میخواستن ببیننتون_

 ...لطفا منو اونجا ببرین_

 ...صداي پاھاشون اومد پس رفتن

چشمام رو باز کردم...کسي تو اتاق نبودآروم   ... 

 ... اطراف رو دید زدم...کسي نبود

 ... چشمم بھ سوییچ ماشین افتاد...حتما مال فرھاد

 ...آروم بلند شدم و بھ طرف در رفتم

 ...با احتیاط بھ سمت در خروجي بیمارستان میرفتم
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 واییي اینا اینجا چیکار میکنن؟

 ...سرعتم رو بیشتر کردم

اینکھ منو دیدن و بھ طرفم اومدن مثل ... 

 ... سریع دوییدم و بھ طرف در خروجي رفت

 خدایا فرھاد چیکار میکنھ؟

 ...مگھ پیش دکتر نرفت

 ...دزدگیرماشین و زدم و سریع روشنش کردم با آخرین سرعت رفتم

 ...با سرعت تمام میرفتم...از آینھ بھ عقب نگاه کردم....یھ ماشین دنبالم بود ...حتما فرھاد

 ...سرعتم رو بیشتر کردم...ماشین پشتیم بوق میزد...ولي اعتنایي نکردم

 ...دیگھ تو جاده ھا بودم...پر از کوه و پرتگاه بود

...دره بود میخواستم منو گم کنھ ...سریع پیچیدم ....ولي راھي نداشتم ... 

 ...خواستم دنده عقب بگیرم ولي ماشین رسیده بود...بھ رانندش نگاه کردم فرھاد بود

 ... ھنوز یھ راه داشتم...بھترین راھم بود

 ...خیلي وقت بود کھ میخواستم اینکار و کنم ولي...نگران بابام بودم

 ....حاال کھ نیست

 ..نھ مادرمھ و نھ پدرم...پس بھتره منم نباشم

 ...مصمم از ماشین پیاده شدم

 ...فرھادم پیاده شد و با لبخند نگاھم کرد...منظورش این بود کھ گیر افتادم ...اما نھ من این زندگي رو تموم میکنم

 صورتم خیس از اشک بود...خداحافظ

 ...برگشتم و بھ سمت صخره دوییدم

 ...دیگھ تموم شد زندگیم تموم شد....تمام زندگیم تموم شد

_ سسسسسسلعسسس  
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 ..یھ قدم مونده بود...کھ

 ..جیغ زدم

 …ولم کن_

 :با داد گفت

 ولت کنم کھ خودتو پرت کني؟_

 ...نمیخوام زنده باشم_

 ..سعي کردم دستاشو از دورم باز کنم ولي نشد

 …خفھ شو...تو حق مردن نداري_

 برگشتم و یھ سیلي بھش زدم

 تو حق نداري براي من تصمیم بگیري ولم کن_

کشید...صورتم میسوختگوشم سوت  ... 

 ..فرھاد منو زد...اون منو زد

 ...یھ بار بھت گفتم...بازم میگم تو تا من نگفتم ھیچ غلطي نمیکني_

 تو بھ من دستور نمیدي_

 ..موھام رو از پشت کشید و بھ سمت ماشین برد

 :جیغ زدم

 ...ولم کن عوضي_

درو باز کرد و منو تو ماشین پرت کرد...خودشم نشست ...خواستم پیاده شم کھ قفل مرکزي رو زد...ھرکاري مردم قفلش باز 
 ... نشد

 این در لعنتي رو باز کن...چي از جونم میخواي کثافت؟_

 ....طرف دیگھ صورتم سوخت

 ...با چشماي اشکیم نگاھش کردم
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 ...صورتش قرمز شده بود

گفتمبا نفرت تمام  : 

 .ازت متنفرم...فرھاد ازت متنفرم_

 .. من رو با عصبانیت و خشونت تو بغلش کشید

 ..زار میزدم و میخواستم از آغوشش بیرون بیام اما من رو محکم نگھ داشتھ بود

 :زیر گوشم گفت

 ...عسل آروم باش خانومم آروم باش_

 توروخدا ولم کنین_

 ...باشھ باشھ تو فقط آروم باش_

ردیم بیمارستان ...حالت بھتر میشھاالن برمیگ ... 

 :از بغلش بیرون اومدم و با التماس گفتم

فرھاد خواھش میکنم...منو اونجا نبر توروجون ھر کي کھ دوست داري فرھاد...نمیخوام دوباره تموم بدنم فلج شھ خواھش _
 ...میکنم

_ ..قول میدمنمیزارم اون دارو رو بھت بزنن فقط براي اینکھ چیزیت نباشھ میبرمت . .. 

 باالخره عسل رو راضي کرد تا بھ بیمارستان ببرتش...خودش ھم نمیدانست آیا قولش قول است یا نھ؟

 ...بھ عسل نگاه کرد ...خواب بود

 ...نمیخواست بیدارش کند

 ...از ماشین پیاده شد و در ماشین رو باز کرد ...عسل را در آغوشش گرفت و بھ سمت بیمارستان برد

از کردمچشمام رو ب ... 

 ...پس برگشتم بیمارستان

 ...نمیتونستم تکون بخورم...یھ چیزي شبیھ ماسک رو صورتم بود

 ...حتي توان حرف زدنم نداشتم
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 پس..پس فرھاد بھم دروغ گفت؟ مگھ نگفت نمیزاره؟

 ...قطره اشکي از گوشھ چشمم چکید

 ... دیگھ نمیتونم بھ ھیچکس نمیتونستم اعتماد کنم...فقط دروغ

 ...خوب خانومي دیگھ باید آماده شي براي درمان_

 !!!!!!!!...چشمام گرد شد

 ....چھ درماني..؟؟؟من کھ چیزیم نیست

 ...حاال باید چیکار میکرد

 دکتر اون ھمسره منھ؟_

 مدرکي دارید؟_

 نھ_

_ ایشون بھ ما گفتن کاراي الزم رو انجام بدیم…پس سرپرست ایشون معلومھ ... 

 سرپرستش کیھ؟_

_ مریم نادري ...فکر کنم ھمسر پدشون باشھ خانم  

 شما اصال اون رو میشناسي ؟_

 شناسنامشون رو دیدم_

 اون خودش بھ سني رسیده کھ تصمیم بگیره_

 اما االن بیماره_

 چي؟ کي بھ شما گفتھ اون بیماره؟_

 …ھر آدمي میتونھ بفھمھ ایشون بیمارن_

 شما نمیتونید اینجا نگھش دارین_

_ بیمارام برسم...خدانگھدارمن باید برم بھ  … 

 دکتر؟_

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 ...نمیدانست چیکارکند ...با پایش محکم بھ دیوار زد و دستش را الي موھایش برد

 ...باید چکار میکرد

 ...باید فراریش بدم ...آره این تنھا کاري کھ میتونم بکنم_

 ..تلفنش را دراورد و شماره امیرحسین(سروان احمدي) رو گرفت

 بلھ؟_

_ ین االن با لیلي برید ویالي شمال رو آماده کنید...محافظارم اونجا مستقر کنیدامیرحسین ھم ... 

 چرا فرھاد؟_

 امیر حسین این یھ دستوره_

 بلھ قربان_

 ...خداي من

 ...سارا بیا لباسش رو عوض کن_

 …باشھ_

 میخواستن من رو براي درمان آماده کنن اما واقعا چھ د

 رماني؟

 ...لباس پرستار ھارو بھ تنش کرده بود...و ماسک ھم بر صورتش بود

 باید نقشھ اش رو بخوبي تموم میکرد.... کردم..فھمیدي؟؟؟!؟؟

 قسمت ھشت

 :بھ طرف اتاق عسل رفت و روبھ پرستارھا گفت

 …بیاین کمک مریض حالش بد شده_

 چي کدوم مریض ؟_

 مریض تو آي سي یو...بجنبین دکتر ھنوز نیومده_

 ...سارا بدو بریم_

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 ...لبخندي از روي رضایت زد...جلو رفت و قیافھ ناراحت و رنجیده عسل رو دید

 :سرش رو جلو برد و کنار گوشش گفت

 ...زیر قولم نزدم اومدم ببرمت...تکون نخور خودت رو مرده نشون بده_

رجش کرددستگاه ھارو ازش جدا کرد و مالفھ را تا روي سرش کشید و بھ سرعت از اتاق خا  .... 

 ...عسل را در آغوشش گرفت و در صندلي عقب خواباند

 ...لباس ھایش را درآورد و در سطل آشغال انداخت

 سوار شد و بھ سمت شمال رانندگي کرد

 ...حواسم و بھ دست آوردم...فقط نمیتونستم حرف بزنم...آروم بند شدم و روي صندلیي نشستم

پارک کرد و بھ طرفم برگشتفرھاد تا من و دید...ماشین رو کنار  .. 

 خوبي؟_

 ..سرم رو بھ عالمت مثبت تکون دادم

_ کن مھم اینھ کھ االن اینجایي ...داریم میریم شمال اونجا لیلیم  من تورو آورده بودم تا معاینت کنن اما...اما ...ھیچي ولش
برات بھتره ھست...اونجا  .. 

 ..سرم رو تکون دادم

 میخواي بیاي جلو؟_

لي رو گرفتم و جلو نشستمدو طرف صند ... 

 ...فرھاد لبخندي زد و دوباره راه افتاد

 ..نمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ با اھنگ زیبایي خوابم برد

 رو بھ تو سجده مي کنم دري بھ کعبھ باز نیست

 بس کھ طواف کردمت مرا بھ حج نیاز نیست

 بھ ھر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست

 مرا بھ بند مي کشي از این رھاترم کني
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 زخم نمي زني بھ من کھ مبتالترم کني

 از ھمھ توبھ مي کنم بلکھ تو باورم کني

 قلب من از صداي تو چھ عاشقانھ کوک شد

 تمام پرسھ ھاي من کنار تو سلوک شد

کشم ولي عذاب من گناه نیست عذاب مي  

 وقتي شکنجھ گر تویي شکنجھ اشتباه نیست

( _داریوششکنجھ گر ) 

 فرھاد حالش چطوره؟_

 …بھتره ...ھنوز نمیتونھ حرف بزنھ_

 ...باید بیشتر مراقبش باشیم...مریمم داره دردسر ساز میشھ_

 آره ...لیلي کجا رفت؟_

 پیش عسلھ_

 عسل چیزي الزم نداري ؟_

 ...سرم رو بھ طرفین تکون دادم

 ...باشھ اگھ چیزي خواستي سعي کن بگي_

چقدر سرنوشتاي متفاوتي داریمخدایا ...ما آدم ھا  ... 

 ..سخت،آسون،عالي

 دقیقا مال من کدومشھ؟

 ...چقدر فرق

 ...امیدوارم سرنوشتم خوب بشھ

 ...با صداي آروم دریا بیدار شدم

 ...ھوا روشن شده بود ...بھ ساعت نگاه کردم ھفت صبح بود
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رو باز کردم...حموم دستشویي بوداز روي تخت بلند شدم و اتاق رو نگاه کردم...یھ در تو اتاق بود ...د ... 

 ...بھ لباسام نگاه کردم...لباساي بیمارستان بود

 ...در کمد رو باز کردم...در کمال تعجب چمدونم رو دیدم...اینجا چیکار میکنھ

 ...درش رو باز کردم...ھمھ لباسام داخلش بود

 ...لباس مناسب برداشتم و بھ حموم رفتم

زیر دوش بغضم ترکید...دستم رو روي لبام محکم فشار میدادم تا صدام بیرون نره...براي دلتنگي ھام گریھ کردم براي 
 ...بدبختیام

 یھ حس جدید...یھ حس جدید تو وجودم بود...اما این حس چي بود؟

 ...بعد یھ ساعت از حموم بیرون اومدم و مشغول خشک کردن موھام با حولھ بودم

مشکي با شلوار راحتي پوشدم و موھامم باز گزاشتم...شالم رو سرم کردم و رفتم پایینیھ تونیک  ... 

 ...درو باز کردم و رفتم بیرون...ھمھ خواب بودن...بھ سمت ساحل رفتم

باد خنکي میوزید و البھ الي موھام میرفت... احساس آرامش میکردم بعد اینھمھ سختي...دستام رو باز کردم و چشمام رو 
مبست ... 

 ...چھ آرامشي داشت...صداي دریا...حتي اگھ طوفانیم باشھ بازم آرامش بخشھ

 ...جلو رفتم و روي شن ھا نشستم

 ...بھ دریا خیره شدم

 ...بھ ھمھ چیز فکرد کردم

 بابا

 مامان

 این ماموریت

 ...و

 ...این حس جدید

 ھمھ اینا بھ خاطر یھ ماموریت؟
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مومش نکنم؟اگھ این ماموریت اینقدر مھمھ چرا من ت  

 بھ چي فکر میکني؟_

 :بدون اینکھ نگاھش کنم گفتم

_ ؛؛؛؛؛فرھاد؟…بھ ھمھ این اتفاقات...؛مرگ مادرم،پدرم.این ماموریت  

 جانم؟_

 ...یھ جوري شدم

 ...میخوام منم تو این ماموریت باشم_

 مگھ نیستي؟_

_ یلیاي دیگھمنظورم این نیست...منظورم اینھ کھ میخوام منم کمکتون کنم مثل لیلي یا خ ... 

 :خیلي جدي گفت

 نمیشھ_

 ..آخھ چرا؟ من میخوام این ماموریت رو تموم کنم...بابام نتونست ولي من میتونم ...انتقام ھمھ اینھا رو ازشون میگیرم_

 ...نمیشھ_

 فرھاد؟_

 اصرار نکن_

 خواھش میکنم_

 : نگام کرد و گفت

 درموردش فکر میکنم_

 مرسي_

 فرھاد؟_

 بلھ؟_

 میشھ درجھ ات رو بدونم؟_
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 مگھ نمیدوني؟_

 چرا خوب ولي درستش رو نمیدونم_

 سرگرد دوم_

 ا جدي؟_

 آره چطور؟_

 ...ھوس شیطنت کرده بودم

 ...ھیچي فکر کردم سربازي چیزي ھستي_

 :چپ چپ نگام کرد و موزیانھ گفت

 کھ اینطور من سربازم آره؟_

 داشت بلند میشد...یھ ذره ترسیدم و گفتم

_ من ھمچین جسارتي نکردم جناب سرباز نھ نھ ... 

 ...ایییي سوتي دادم

 ...بھ سمت آب رفت

 ..آب دھنم و قورت دادم و از جام بلند شدم...تا خواستم پا بھ فرار بزارم

 ...آب و بھ طرفم ریخت

 :جیغ زدم

 میکشمت فرھاااااد_

 ...بھ سمتش دوییدم...رفت و آب منم دنبالش رفتم...تازانو تو آب بودیم

خم شدم و دستمو پر آب کردم و روش ریختم...اونم نامردي نکرد وبھ طرفم آب ریخت ھمونطور داشتیم ھمدیگر و خیس 
 ...میکردیم کھ

 جیییییغ_

 ...برگشتم و دیدم لیلي و امیر حسین دارن با تعجب نگامون میکنن
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کردیم پقي زدیم زیر خنده حاال نخند کي بخند منو فرھاد یھ نگاه بھ ھم .. 

ي تو اون لحظھ ھمھ غم ھاي دنیا رو فراموش کرده بودمیعن  ... 

 :امیرحسینم اومد پیشمون و شیطون گفت

 ...حاال بھ ما میخندین؟ بگیرین کھ اومد_

 ...اونم دریغ نکرد و آب بھ سمتمون ریخت ...منو فرھاد ھي روش میریختیم

 ..خالصھ بعد کلي آب بازي از آب بیرون اومدیم

ز چھن کردیم و نشستیمروي شن ھا زیر اندا ... 

 فرھاد و امیرحسین بعد چند دقیقھ بلند شدن و رفتن...نمیدونم کجا؟

 قسمت نھ

 ...بعد اون ھمھ آب بازي یھ دوش درست و حسابي چسبید

 ...حولمو بھ صورت دکلتھ بستم و تو چمدونم دنبال لباس میگشتم کھ

 ....در باز شد فرھاد داخل اومد

زده نگاھش کردم با چشماي از حدقھ بیرون .... 

 ...جرعت ھیچ حرفي رو نداشتم

 چرا بھش نمیگفتم بره؟؟

 چرا زبونم باز نمیشد تا حرف بزنم؟

 ... اومد جلو و دقیقا روبھ روم ایستاد

 ...دست راستشو باال اورد و روي بازوھاي برھنم گذاشت

 :باالخره تونستم و لبامو تکون دادم و گفتم

 ...فرھاد...خواھش میکنم_

کرد...ابرو ھاش و توھم کشید و دستاشم مشت کرد و بال فاصلھ از  ھاد بھ خودش اومد و یھ نگاه بھ من و یھ نگاه بھ دستشفر
رفت اتاق بیرون ... 
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روي تخت افتادم...؛؛دماي بدنم باال رفتھ بود نفس حبس شدم و آزاد کردم و ... 

 خدایا چرا من اینطوري شدم؟

 چرا از اون اول نگفتم بره؟

 ....دیگھ نزدیکاي ظھر بود ...تو این چند ساعت اصال پایین نرفتم...از روي شرم جرعت پایین رفتن و نداشتم

 ...چند تقھ بھ در خورد

 بلھ؟_

 عسل ناھار حاضره نمیاي؟_

 وایي حاال چیکار کنم؟ چي بگم؟

 :در تصمیم ناگاھي گفتم

 …نھ میل ندارم_

 ...درباز شد

 چي چیو میل نداري؟_

_ ستگشنم نی  

 بلند شو بینم_

 لیلي خواھش میکنم...گشنم نیست خوب_

 تو ضعیف شدي دختر_

 !لیلي_

_   از دست تو

 ...درو بست و بھ احتمال رفت

 ..بعد چند دقیقھ دوباره صداي در اومد

 ...لیلي من کھ گفتم میل ندارم_

 ...در باز شد و اومد تو
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 ...سرم و بلند کردم

 ...ا اینکھ فرھاده

نیھ؟چرا اینقدر عصبا  

 یعني چي نمیخوري؟_

  آب دھنم و قورت دادم

 ...خوب چیزه دیگھ...گشنم نیست_

 بلند شو ببینم_

 ..اومد جلو و دستم و کشید

 باشھ باشھ میام تو دستم و نکش_

 بدو_

 ...از جام بلند شدم و دنبالش رفتم

 ...روي میز ناھار خوري چھار نفره نشستھ بودیم کھ از خوش شانسیم فرھاد کنار من نشستھ بود

 ...یھ کمي غذا براي خودم کشیدم

 ...تا اولین لقمھ رو خوردم...اشتھام باز شد و یھ کمي بیشتر خوردم

 :فرھاد شیطون زیر گوشم گفت

 میل نداشتي نھ؟_

 خوب یھویي اشتھام باز شد_

ل شدخندیدو مشغو ... 

 ...در حال جمع کردن میز بودیم ..و فرھاد و امیرحسین رو کاناپھ نشستھ بودن و باھم حرف میزدن

 ...صداي مبایلم رو از باال میومد

 ...ھمھ برگشتن و بھ من نگاه کردن

 ..سریع رفتم باال و گوشي رو برداشتم...شماره ناشناس بود
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 :با شک جواب دادم

 بلھ؟_

 ...بھ بھ خانم کوچولو_

_ شما..کي ھستید؟…ش  

 خونھ رو قشنگ آتیش زدم؟_

 چي؟_

 ...فکر کردي بھ این آسوني ولت میکنم؟...آماده باش کھ نفر بعدي خودتي_

_   چي میگي؟...اصال تو کي ھستي؟

 ...من پارسام...منتظرم باش خانوم کوچولو_

 ا...الو...الو؟؟_

 بیب بیب بیب_

کان نداره...خداي منبا ترس بھ گوشي نگاه کردم...نھ نھ این ام  

 کي بود؟_

 ...بھ طرف فرھاد برگشتم...نگاھش کردم

 ...جلو اومد و تکونم داد

 بھت میگم کي بود؟_

 پ...پا..پارسا_

 پارسا؟_

 ...چشمام سیاھي رفت و تو بغل فرھاد افتادم

 عسل چشماتو باز کن...عسل بیدار شو...عزیزم؟_

 ...روي تخت گذاشتش

 لیلیییي_
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 لیلي با ترس بھ داخل اتاق آمد

 بلھ؟_

 امیرحسین کجاست؟_

 زنگ بھش داره میاد...گفتم دکترم با خودش بیاره_

 ... فرھاد چند نفس عمیق کشید

 ...بھ عسل خیره شد

 آخھ چرا؟

 چرا این ھمھ بال باید سر یھ دختر بھ این جووني بیفتھ؟

 چرا باید این ھمھ رنج بکشھ؟

ھنوز بھوش نیومده بودیھ ساعت گذشتھ بود و عسل  ... 

 ...صداي زنگ اومد

 ...لیلي رفت و در را بازکرد

 کي بود؟_

 امیرحسینھ با دکتر اومده_

 ...فرھاد سري تکان داد

 :امیرحسین سریع بھ طرف من اومد و گفت

 کجاست؟_

 تو اتاقشھ_

 ..با دکتر بھ سمت اتاق عسل رفتند

 ..دکتر بعد از دقایقي از اتاق بیرون امد

_ چي شد؟دکتر   

 ...فرھاد خیلي مضطرب بود
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 فشار عصبي...تو این چند روز استرس و چیز ناراحت کننده یا عصبي شده؟_

 …بلھ مرگ پدرشون_

 پدرش آقاي ایماني؟_

 شما از کجا میشناسینشون...؟؟؟_

 :امیر حسین زودتر گفت

 ...فرھاد ایشون پزشک خانوادگیشون ھستند_

 ..آه ببخشید نشناختمتون_

 براي چي فوت کردند.؟؟_

 در اثر آتش سوزي_

 ...واي ...آقاي ایماني...چھ سخت...ایشون_

 آقاي دکتر االن باید چیکار کنیم؟_

 شما کیشون ھستید؟_

 …شوھرش ھستم_

 …خوب پس برید و این نسخھ رو تھیھ کنید_

 …باشھ_

 ...فرھاد بھ سرعت از ویال خارج شد

تدکتر روبھ امیر حسین و لیلي کرد و گف : 

 …شما ھم برید آب دریا کھ حتما تمیز باشھ و کمي شن بیارید_

 :لیلي با تعجب پرسید

 براي چي؟_

 براي یھ عمل کوچیک_

 عمل براي چي؟_
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 من دکتر ھستم یا شما؟_

 ...لیلي دیگر حرفي نزد و بھ ھمراه امیرحسین از ویال خارج شدند

 ...چشمام رو بھ سختي باز کردم

نالھ اي کردمسرم سنگین بود...از درد  ... 

 ...یک مردباالي سرم اومد....خوب روي صورتش دقیق شدم

 این اینکھ پزشک خانوادگیم بود...از دیدنش خوش حال شدم...مرد خوبي بود

 خوبي؟_

 بھترم_

 خوبھ_

 ...بھ طرف کیفش رفت از داخلش چیزي شبیھ قیچي در آورد

 ...بھ طرفم اومد

 ترسیدم...یعني میخواست چیکار کنھ؟

 دا..دارید چیکار میکنین دکتر؟_

 پارسا بھم گفت دختر خوشگلي ھستي...اما باور نکردم...حاال میفھمم چي گفت ...ولي حیف_

 ...کھ باید بمیري

 ...دکتر شما_

 ...من یھ نفوذي بودم ولي پدرت ھیچوقت نفھمید_

 …ولي پدرم بھتون اعتماد داشت_

_ د کني چھ برسھ بھ آدمتو این دنیا حتي نباید بھ سایھ خودتم اعتما  

 ...تو آدم نیستي...تو یھ حیووني_

 …گنده تر از دھنت حرف میزني دختر کوچولو_

 با کشتن من چیزي درست میشھ؟_
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 ...آره دل پارسا خالي میشھ_

 ....قیچي رو باال آورد

 ...قیچي رو باال آور تا بزنھ...با پاھام زدم تو شکمش

 ...از درد خم شد ...ولي دوباره بلند شد

 بقیھ کجا بودن؟؟؟

 ...جیغ بلندي زدم...کھ خودم از اون ترسیدم

 ...دوباره قیچي رو باال آورد ...چشمام رو بستم

 آخخخخ_

 نفس نفس میزدم...نمیتونستم چشمام رو باز کنم...ترس داشتم

 ...احساس کردم جاي گرمي رفتم...آشنا بود...مثل آغوش فرھاد...چھ صداي آروم و دلنشیني داشت

_ سل خانومم چشماتو باز کن ھمھ چیز تموم شدع ... 

 ...آروم چشمام رو باز کردم ...بھ فرھاد نگاه کردم...بھ دنبال دکتره گشتم

 ...روي زمین بیھوش افتاده بود

 ...اشکام خود بھ خود سرازیر میشدن

ستم و دور گردنش حلقھ کردماینقدر ترسیده بودم کھ بي توجھ بھ حجب و حیا سرم رو محکم بھ سینھ فرھاد چسبوندم و د ... 

 :کنار گوشم گفت

 ...ھیییش ھمھ چیز تموم شد_

_ مستخدمم بخواد کھ بره ...شک کردم و بیرون منتظر بودم تا  وقتي نسخھ رو بھم داد بھش شک کردم...اون میتونست از
کنھ ببینم چدکور میخواد ... 

 ...چند دقیقھ بعدش کھ شما دونفر رو بیرون کرد

 ...دیگھ مطمین شدم کاسھ اي زیر نیم کاسس..کھ بعدشم خودتون میدونید

 ممنونم_
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 بابت؟_

 ھمھ چي؟ اگھ نبودي معلوم نیست چھ اتفاقي مي افتاد_

 پس فکر کردي سرھنگ منو الکي انتخاب کرده بود؟_

عمتي رو ازدست دادمبا گفتن اسم بابام...سرم رو پایین انداختم...دلم براش تنگ شده بود ...تازه فھمیدم چھ ن ... 

 ...دست لیلي رو گرفتم و بھ آشپزخونھ کشوندمش

 چي شده عسل؟_

 لیلي؟_

 بلھ_

 یھ چیز ازت بپرسم راستشو بھم میگي؟_

 ...بستگي__

 میگي یا نھ؟_

 باشھ_

 پارسا کیھ؟_

 !!!!پارسا...رییس بانده_

 رییس؟...پس یعني اون بھم زنگ زده بود؟_

 ...شاید...شایدم اون نبوده_

 ممکنھ یکي دیگھ زنگ زده بوده؟_

 آره_

 یعني اون دستور انفجار خونھ رو داد؟ و قتل مامانم؟_

 :لیلي سرش رو انداخت پایین و گفت

 آره_

 ...چند تا پفس عمیق کشیدم...اما اصال بھتر نشدم...نفسم باال نمیومد
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 ...ولي_

 ولي چي؟_

 باید بیشتر مراقب باشیم...خواھش میکنم بیخبر کاري رو نکن یا جایي نرو_

 :یھ کمي ترسیدم و گفتم

 براي چي؟_

_ میشھ...اون معموال تو ھیچ ماموریتي نمیره و اگھ بره  خوب ...وقتي پارسا خودش دست بھ کار شھ ...بدبختي تازه شروع
میبره ھمھ رو از بین ... 

 :با تشویش گفتم

_ ب اون کھ نیومدهخوب ...خو  

 ...متاسفانھ اومده...وقتي بھ تو زنگ میزنھ یعني خودش اومده_

 ...ھیچکس اون رو ندیده و نمیبینھ...ھرکي کھ ببینتش کشتھ میشھ

 ...خداي من چي میشنوم...اون دیگھ چھ موجود کثیفیھ؟

 ...ولي من نمیزارم...خودم با دستاي خودم از روي زمین محوش میکنم_

شیدن رو روي دلش میزارمآرزوي نفس ک ... 

 قسمت ده

 لیلي؟_

 :لیلي درحالي کھ بادقت کتاب میخوند گفت

 ھوم؟_

 یھ سوال بپرسم راستشو میگي؟_

 تا بھ حال دروغ شنیدي؟_

 ...نھ ولي این فرق میکنھ_

 کتابش رو بست و بھم نگاه کرد
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 خوب چھ فرقي میکنھ؟_

 بي ھوا پرسیدم

 بین تو و امیرحسین چیزي ھست؟_

عجب نگام کرد..با تتھ پتھ گفتبا ت : 

 نھ معلومھ...ن.نیست...ا...صال این چھ سوالیھ؟_

 :مشکوک نگاش کردم و گفتم

 ...پس امیرحسینودروغ گفتھ_

 چي..امیرحسین بھت چي گفتھ؟_

 ...گفتش کھ ھمدیگر و دوست دارین و اینا...ولش کن مھم اینھ کھ تو دوستش نداري_

 نھ نھ کي گفتھ؟_

 خودت گفتي_

 ...ا..خوب من اشتباه گفتم_

 ...نچ نچ نچ نچ اصال خوب نیست ...اشتباه نگو_

 خوب دیگھ چي گفتھ؟_

 کي ؟_

 ...ا اذیت نکن دیگھ ...امیرحسین و میگم_

 ...اھان ھیچي_

 یعني چي؟فقط گفت ھمدیگرو دوست دارین؟_

 ...میدوني امیر حسین اونم بھم نگفت ...من حدس زدم_

 آره؟؟؟؟_

_ ینخوب ضایع بود ... 

 واقعا؟_
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 آره خیلییي_

 لیلي؟_

 بلھ_

 میگم ھوس آشپزیي کردم_

 تو؟_

 آره مگھ چیھ؟_

 تو از اینکارام بلدي؟_

 اوھوم_

 ..جوووون من نیلي دلم تنگ شده واس آشپزي_

 باشھ ھمھ چیش با خودت_

 ...باوشھ_

 خوب حاال چي درست کنیم؟؟_

 ..چي درست کني_

 ...ا اذیت نکن تو ھم کمک کن دیگھ_

_ شھ حاالبا ... 

 خوب میگم امیرحسین چي دوست داره؟_

 ...فکر کنم فسنجون دوست داشتھ باشھ_

 خوب حاال فرھاد چي دوست داره؟_

 عسل چیزي الزم نداري ؟_

 ...سرم رو بھ طرفین تکون دادم

 ...باشھ اگھ چیزي خواستي سعي کن بگي_

 ...خدایا ...ما آدم ھا چقدر سرنوشتاي متفاوتي داریم
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 ..سخت،آسون،عالي

 دقیقا مال من کدومشھ؟

 ...چقدر فرق

 ...امیدوارم سرنوشتم خوب بشھ

 ...با صداي آروم دریا بیدار شدم

 ...ھوا روشن شده بود ...بھ ساعت نگاه کردم ھفت صبح بود

 ...از روي تخت بلند شدم و اتاق رو نگاه کردم...یھ در تو اتاق بود ...درو باز کردم...حموم دستشویي بود

 ...بھ لباسام نگاه کردم...لباساي بیمارستان بود

 ...در کمد رو باز کردم...در کمال تعجب چمدونم رو دیدم...اینجا چیکار میکنھ

 ...درش رو باز کردم...ھمھ لباسام داخلش بود

 ...لباس مناسب برداشتم و بھ حموم رفتم

ا صدام بیرون نره...براي دلتنگي ھام گریھ کردم براي زیر دوش بغضم ترکید...دستم رو روي لبام محکم فشار میدادم ت
 ...بدبختیام

 یھ حس جدید...یھ حس جدید تو وجودم بود...اما این حس چي بود؟

 ...بعد یھ ساعت از حموم بیرون اومدم و مشغول خشک کردن موھام با حولھ بودم

سرم کردم و رفتم پایینیھ تونیک مشکي با شلوار راحتي پوشدم و موھامم باز گزاشتم...شالم رو  ... 

 ...درو باز کردم و رفتم بیرون...ھمھ خواب بودن...بھ سمت ساحل رفتم

باد خنکي میوزید و البھ الي موھام میرفت... احساس آرامش میکردم بعد اینھمھ سختي...دستام رو باز کردم و چشمام رو 
 ...بستم

ازم آرامش بخشھچھ آرامشي داشت...صداي دریا...حتي اگھ طوفانیم باشھ ب ... 

 ...جلو رفتم و روي شن ھا نشستم

 ...بھ دریا خیره شدم

 ...بھ ھمھ چیز فکرد کردم
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 بابا

 مامان

 این ماموریت

 ...و

 ...این حس جدید

 ھمھ اینا بھ خاطر یھ ماموریت؟

 اگھ این ماموریت اینقدر مھمھ چرا من تمومش نکنم؟

 بھ چي فکر میکني؟_

 :بدون اینکھ نگاھش کنم گفتم

_ ؛؛؛؛؛فرھاد؟…بھ ھمھ این اتفاقات...؛مرگ مادرم،پدرم.این ماموریت  

 جانم؟_

 ...یھ جوري شدم

 ...میخوام منم تو این ماموریت باشم_

 مگھ نیستي؟_

 ...منظورم این نیست...منظورم اینھ کھ میخوام منم کمکتون کنم مثل لیلي یا خیلیاي دیگھ_

 :خیلي جدي گفت

 نمیشھ_

_ ین ماموریت رو تموم کنم...بابام نتونست ولي من میتونم ...انتقام ھمھ اینھا رو ازشون میگیرمآخھ چرا؟ من میخوام ا .. 

 ...نمیشھ_

 فرھاد؟_

 اصرار نکن_

 خواھش میکنم_
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 : نگام کرد و گفت

 درموردش فکر میکنم_

 مرسي_

 فرھاد؟_

 بلھ؟_

 میشھ درجھ ات رو بدونم؟_

 مگھ نمیدوني؟_

 چرا خوب ولي درستش رو نمیدونم_

 سرگرد دوم_

 ا جدي؟_

 آره چطور؟_

 ...ھوس شیطنت کرده بودم

 ...ھیچي فکر کردم سربازي چیزي ھستي_

 :چپ چپ نگام کرد و موزیانھ گفت

 کھ اینطور من سربازم آره؟_

 داشت بلند میشد...یھ ذره ترسیدم و گفتم

 ...نھ نھ من ھمچین جسارتي نکردم جناب سرباز_

 ...ایییي سوتي دادم

 ...بھ سمت آب رفت

 ..آب دھنم و قورت دادم و از جام بلند شدم...تا خواستم پا بھ فرار بزارم

 ...آب و بھ طرفم ریخت

 :جیغ زدم
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 میکشمت فرھاااااد_

 ...بھ سمتش دوییدم...رفت و آب منم دنبالش رفتم...تازانو تو آب بودیم

وبھ طرفم آب ریخت ھمونطور داشتیم ھمدیگر و خیس  خم شدم و دستمو پر آب کردم و روش ریختم...اونم نامردي نکرد
 ...میکردیم کھ

 جیییییغ_

 ...برگشتم و دیدم لیلي و امیر حسین دارن با تعجب نگامون میکنن

کردیم پقي زدیم زیر خنده حاال نخند کي بخند منو فرھاد یھ نگاه بھ ھم .. 

 ... یعني تو اون لحظھ ھمھ غم ھاي دنیا رو فراموش کرده بودم

یرحسینم اومد پیشمون و شیطون گفتام : 

 ...حاال بھ ما میخندین؟ بگیرین کھ اومد_

 ...اونم دریغ نکرد و آب بھ سمتمون ریخت ...منو فرھاد ھي روش میریختیم

 ..خالصھ بعد کلي آب بازي از آب بیرون اومدیم

 ...روي شن ھا زیر انداز چھن کردیم و نشستیم

لند شدن و رفتن...نمیدونم کجا؟فرھاد و امیرحسین بعد چند دقیقھ ب  

 قسمت نھ

 ...بعد اون ھمھ آب بازي یھ دوش درست و حسابي چسبید

 ...حولمو بھ صورت دکلتھ بستم و تو چمدونم دنبال لباس میگشتم کھ

 ....در باز شد فرھاد داخل اومد

 ....با چشماي از حدقھ بیرون زده نگاھش کردم

 ...جرعت ھیچ حرفي رو نداشتم

 چرا بھش نمیگفتم بره؟؟

 چرا زبونم باز نمیشد تا حرف بزنم؟
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 ... اومد جلو و دقیقا روبھ روم ایستاد

 ...دست راستشو باال اورد و روي بازوھاي برھنم گذاشت

 :باالخره تونستم و لبامو تکون دادم و گفتم

 ...فرھاد...خواھش میکنم_

کرد...ابرو ھاش و توھم کشید و دستاشم مشت کرد و بال فاصلھ از  ستشفرھاد بھ خودش اومد و یھ نگاه بھ من و یھ نگاه بھ د
رفت اتاق بیرون ... 

روي تخت افتادم...؛؛دماي بدنم باال رفتھ بود نفس حبس شدم و آزاد کردم و ... 

 خدایا چرا من اینطوري شدم؟

 چرا از اون اول نگفتم بره؟

نرفتم...از روي شرم جرعت پایین رفتن و نداشتمدیگھ نزدیکاي ظھر بود ...تو این چند ساعت اصال پایین  .... 

 ...چند تقھ بھ در خورد

 بلھ؟_

 عسل ناھار حاضره نمیاي؟_

 وایي حاال چیکار کنم؟ چي بگم؟

 :در تصمیم ناگاھي گفتم

 …نھ میل ندارم_

 ...درباز شد

 چي چیو میل نداري؟_

 گشنم نیست_

 بلند شو بینم_

 لیلي خواھش میکنم...گشنم نیست خوب_

 تو ضعیف شدي دختر_
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 !لیلي_

_   از دست تو

 ...درو بست و بھ احتمال رفت

 ..بعد چند دقیقھ دوباره صداي در اومد

 ...لیلي من کھ گفتم میل ندارم_

 ...در باز شد و اومد تو

 ...سرم و بلند کردم

 ...ا اینکھ فرھاده

 چرا اینقدر عصبانیھ؟

 یعني چي نمیخوري؟_

  آب دھنم و قورت دادم

 ...خوب چیزه دیگھ...گشنم نیست_

 بلند شو ببینم_

 ..اومد جلو و دستم و کشید

 باشھ باشھ میام تو دستم و نکش_

 بدو_

 ...از جام بلند شدم و دنبالش رفتم

 ...روي میز ناھار خوري چھار نفره نشستھ بودیم کھ از خوش شانسیم فرھاد کنار من نشستھ بود

 ...یھ کمي غذا براي خودم کشیدم

اولین لقمھ رو خوردم...اشتھام باز شد و یھ کمي بیشتر خوردمتا  ... 

 :فرھاد شیطون زیر گوشم گفت

 میل نداشتي نھ؟_
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 خوب یھویي اشتھام باز شد_

 ...خندیدو مشغول شد

 ...در حال جمع کردن میز بودیم ..و فرھاد و امیرحسین رو کاناپھ نشستھ بودن و باھم حرف میزدن

میومد صداي مبایلم رو از باال ... 

 ...ھمھ برگشتن و بھ من نگاه کردن

 ..سریع رفتم باال و گوشي رو برداشتم...شماره ناشناس بود

 :با شک جواب دادم

 بلھ؟_

 ...بھ بھ خانم کوچولو_

_ شما..کي ھستید؟…ش  

 خونھ رو قشنگ آتیش زدم؟_

 چي؟_

 ...فکر کردي بھ این آسوني ولت میکنم؟...آماده باش کھ نفر بعدي خودتي_

_   چي میگي؟...اصال تو کي ھستي؟

 ...من پارسام...منتظرم باش خانوم کوچولو_

 ا...الو...الو؟؟_

 بیب بیب بیب_

 با ترس بھ گوشي نگاه کردم...نھ نھ این امکان نداره...خداي من

 کي بود؟_

 ...بھ طرف فرھاد برگشتم...نگاھش کردم

 ...جلو اومد و تکونم داد

 بھت میگم کي بود؟_
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_ ارساپ...پا..پ  

 پارسا؟_

 ...چشمام سیاھي رفت و تو بغل فرھاد افتادم

 عسل چشماتو باز کن...عسل بیدار شو...عزیزم؟_

 ...روي تخت گذاشتش

 لیلیییي_

 لیلي با ترس بھ داخل اتاق آمد

 بلھ؟_

 امیرحسین کجاست؟_

 زنگ بھش داره میاد...گفتم دکترم با خودش بیاره_

 ... فرھاد چند نفس عمیق کشید

خیره شد بھ عسل ... 

 آخھ چرا؟

 چرا این ھمھ بال باید سر یھ دختر بھ این جووني بیفتھ؟

 چرا باید این ھمھ رنج بکشھ؟

 ...یھ ساعت گذشتھ بود و عسل ھنوز بھوش نیومده بود

 ...صداي زنگ اومد

 ...لیلي رفت و در را بازکرد

 کي بود؟_

 امیرحسینھ با دکتر اومده_

 ...فرھاد سري تکان داد

 :امیرحسین سریع بھ طرف من اومد و گفت
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 کجاست؟_

 تو اتاقشھ_

 ..با دکتر بھ سمت اتاق عسل رفتند

 ..دکتر بعد از دقایقي از اتاق بیرون امد

 دکتر چي شد؟_

 ...فرھاد خیلي مضطرب بود

 فشار عصبي...تو این چند روز استرس و چیز ناراحت کننده یا عصبي شده؟_

 …بلھ مرگ پدرشون_

_ ایماني؟ پدرش آقاي  

 شما از کجا میشناسینشون...؟؟؟_

 :امیر حسین زودتر گفت

 ...فرھاد ایشون پزشک خانوادگیشون ھستند_

 ..آه ببخشید نشناختمتون_

 براي چي فوت کردند.؟؟_

 در اثر آتش سوزي_

 ...واي ...آقاي ایماني...چھ سخت...ایشون_

 آقاي دکتر االن باید چیکار کنیم؟_

 شما کیشون ھستید؟_

_ ھرش ھستمشو … 

 …خوب پس برید و این نسخھ رو تھیھ کنید_

 …باشھ_

 ...فرھاد بھ سرعت از ویال خارج شد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 :دکتر روبھ امیر حسین و لیلي کرد و گفت

 …شما ھم برید آب دریا کھ حتما تمیز باشھ و کمي شن بیارید_

 :لیلي با تعجب پرسید

 براي چي؟_

 براي یھ عمل کوچیک_

 عمل براي چي؟_

 من دکتر ھستم یا شما؟_

 ...لیلي دیگر حرفي نزد و بھ ھمراه امیرحسین از ویال خارج شدند

 ...چشمام رو بھ سختي باز کردم

 ...سرم سنگین بود...از درد نالھ اي کردم

 ...یک مردباالي سرم اومد....خوب روي صورتش دقیق شدم

د خوبي بوداین اینکھ پزشک خانوادگیم بود...از دیدنش خوش حال شدم...مر  

 خوبي؟_

 بھترم_

 خوبھ_

 ...بھ طرف کیفش رفت از داخلش چیزي شبیھ قیچي در آورد

 ...بھ طرفم اومد

 ترسیدم...یعني میخواست چیکار کنھ؟

 دا..دارید چیکار میکنین دکتر؟_

 پارسا بھم گفت دختر خوشگلي ھستي...اما باور نکردم...حاال میفھمم چي گفت ...ولي حیف_

 ...کھ باید بمیري

 ...دکتر شما_
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 ...من یھ نفوذي بودم ولي پدرت ھیچوقت نفھمید_

 …ولي پدرم بھتون اعتماد داشت_

 تو این دنیا حتي نباید بھ سایھ خودتم اعتماد کني چھ برسھ بھ آدم_

 ...تو آدم نیستي...تو یھ حیووني_

 …گنده تر از دھنت حرف میزني دختر کوچولو_

 با کشتن من چیزي درست میشھ؟_

_ دل پارسا خالي میشھ آره ... 

 ....قیچي رو باال آورد

 ...قیچي رو باال آور تا بزنھ...با پاھام زدم تو شکمش

 ...از درد خم شد ...ولي دوباره بلند شد

 بقیھ کجا بودن؟؟؟

 ...جیغ بلندي زدم...کھ خودم از اون ترسیدم

 ...دوباره قیچي رو باال آورد ...چشمام رو بستم

 آخخخخ_

 نفس نفس میزدم...نمیتونستم چشمام رو باز کنم...ترس داشتم

 ...احساس کردم جاي گرمي رفتم...آشنا بود...مثل آغوش فرھاد...چھ صداي آروم و دلنشیني داشت

 ...عسل خانومم چشماتو باز کن ھمھ چیز تموم شد_

 ...آروم چشمام رو باز کردم ...بھ فرھاد نگاه کردم...بھ دنبال دکتره گشتم

 ...روي زمین بیھوش افتاده بود

 ...اشکام خود بھ خود سرازیر میشدن

 ...اینقدر ترسیده بودم کھ بي توجھ بھ حجب و حیا سرم رو محکم بھ سینھ فرھاد چسبوندم و دستم و دور گردنش حلقھ کردم

 :کنار گوشم گفت
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 ...ھیییش ھمھ چیز تموم شد_

_ مستخدمم بخواد کھ بره ...شک کردم و بیرون منتظر بودم تا  نست ازوقتي نسخھ رو بھم داد بھش شک کردم...اون میتو
کنھ ببینم چدکور میخواد ... 

 ...چند دقیقھ بعدش کھ شما دونفر رو بیرون کرد

 ...دیگھ مطمین شدم کاسھ اي زیر نیم کاسس..کھ بعدشم خودتون میدونید

 ممنونم_

 بابت؟_

_ ادھمھ چي؟ اگھ نبودي معلوم نیست چھ اتفاقي مي افت  

 پس فکر کردي سرھنگ منو الکي انتخاب کرده بود؟_

 ...با گفتن اسم بابام...سرم رو پایین انداختم...دلم براش تنگ شده بود ...تازه فھمیدم چھ نعمتي رو ازدست دادم

 ...دست لیلي رو گرفتم و بھ آشپزخونھ کشوندمش

 چي شده عسل؟_

 لیلي؟_

 بلھ_

 یھ چیز ازت بپرسم راستشو بھم میگي؟_

 ...بستگي__

 میگي یا نھ؟_

 باشھ_

 پارسا کیھ؟_

 !!!!پارسا...رییس بانده_

 رییس؟...پس یعني اون بھم زنگ زده بود؟_

 ...شاید...شایدم اون نبوده_
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 ممکنھ یکي دیگھ زنگ زده بوده؟_

 آره_

 یعني اون دستور انفجار خونھ رو داد؟ و قتل مامانم؟_

 :لیلي سرش رو انداخت پایین و گفت

 آره_

 ...چند تا پفس عمیق کشیدم...اما اصال بھتر نشدم...نفسم باال نمیومد

 ...ولي_

 ولي چي؟_

 باید بیشتر مراقب باشیم...خواھش میکنم بیخبر کاري رو نکن یا جایي نرو_

 :یھ کمي ترسیدم و گفتم

 براي چي؟_

_  تو ھیچ ماموریتي نمیره و اگھ بره میشھ...اون معموال خوب ...وقتي پارسا خودش دست بھ کار شھ ...بدبختي تازه شروع
میبره ھمھ رو از بین ... 

 :با تشویش گفتم

 خوب ...خوب اون کھ نیومده_

 ...متاسفانھ اومده...وقتي بھ تو زنگ میزنھ یعني خودش اومده_

 ...ھیچکس اون رو ندیده و نمیبینھ...ھرکي کھ ببینتش کشتھ میشھ

فیھ؟خداي من چي میشنوم...اون دیگھ چھ موجود کثی ... 

 ...ولي من نمیزارم...خودم با دستاي خودم از روي زمین محوش میکنم_

 ...آرزوي نفس کشیدن رو روي دلش میزارم

 قسمت ده

 لیلي؟_
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 :لیلي درحالي کھ بادقت کتاب میخوند گفت

 ھوم؟_

 یھ سوال بپرسم راستشو میگي؟_

 تا بھ حال دروغ شنیدي؟_

 ...نھ ولي این فرق میکنھ_

 کتابش رو بست و بھم نگاه کرد

 خوب چھ فرقي میکنھ؟_

 بي ھوا پرسیدم

 بین تو و امیرحسین چیزي ھست؟_

 :با تعجب نگام کرد..با تتھ پتھ گفت

 نھ معلومھ...ن.نیست...ا...صال این چھ سوالیھ؟_

 :مشکوک نگاش کردم و گفتم

 ...پس امیرحسینودروغ گفتھ_

 چي..امیرحسین بھت چي گفتھ؟_

_ ھمدیگر و دوست دارین و اینا...ولش کن مھم اینھ کھ تو دوستش نداريگفتش کھ  ... 

 نھ نھ کي گفتھ؟_

 خودت گفتي_

 ...ا..خوب من اشتباه گفتم_

 ...نچ نچ نچ نچ اصال خوب نیست ...اشتباه نگو_

 خوب دیگھ چي گفتھ؟_

 کي ؟_

 ...ا اذیت نکن دیگھ ...امیرحسین و میگم_
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 ...اھان ھیچي_

_ ت ھمدیگرو دوست دارین؟یعني چي؟فقط گف  

 ...میدوني امیر حسین اونم بھم نگفت ...من حدس زدم_

 آره؟؟؟؟_

 ...خوب ضایع بودین_

 واقعا؟_

 آره خیلییي_

 لیلي؟_

 بلھ_

 میگم ھوس آشپزیي کردم_

 تو؟_

 آره مگھ چیھ؟_

 تو از اینکارام بلدي؟_

 اوھوم_

 ..جوووون من نیلي دلم تنگ شده واس آشپزي_

 باشھ ھمھ چیش با خودت_

 ...باوشھ_

 خوب حاال چي درست کنیم؟؟_

 ..چي درست کني_

 ...ا اذیت نکن تو ھم کمک کن دیگھ_

 ...باشھ حاال_

 خوب میگم امیرحسین چي دوست داره؟_
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 ...فکر کنم فسنجون دوست داشتھ باشھ_

 خوب حاال فرھاد چي دوست داره؟_

 چھ میدونم شوھر توا

 ... چپ چپ نگاش کردم

 خ..خوب نامزدتھ_

 ...ااا چرا اینطوري نگاه میکني حاال ھرچي ھست....تو بیشتر باھاش بودي دیگھ_

 ...من کھ اون موقع در جستجوي غذاي مورد عالقش نبودم_

 خوب پس چي؟_

 برو ازش بپرس_

 من؟_

 ...نھ ننھ فرانکلي...خوب تو دیگھ...برو بپرس_

 بروووووو_

 ...دوباره چپ چپ نگاھش کردم کھ

 ...خیلي خوب میرم_

 ...و از آشپزخونھ رفت بیرون

 رفتم سمت یخچال مواد الزم رو برداشتم...ولي گردوشون کجاست؟

 ...کابینت ھارم نگاه کردم

 ...آھان پیدا شد

 ...مشغول رنده کردن گردو ھا بودم کھ لیلي باالخره تشریف آورد

 خوب؟_

 بھ جمالت_

 مسخره...چي گفت_
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 ...آھان گفت قرمھ سبزي دوست داره_

 قرمھ سبزي؟_

 آره چطور نکنھ بلد نیستي؟_

 ...چرا ولي سخت و زمان بره_

 ...برو بابا بدو درست کن_

 خوب پس تو فسنجون و درست کن_

 چشمممم_

 ...مشغول درست کردن غذا بودیم...کھ

 ...یھ فکر شیطاني قشنگ زد بھ ذھنم

اق بیشتري مشغول کارم شدملبخند موذیانھ اي زدم و با اشتی ... 

 ...باالخره دنیا دو روزه یھ روزشم میزاریم واس خنده

 ...بعد از بار گذاشتن غذا رو صندلي میز نھار خوري نشستم

 آخییش_

 :لیلي با خنده روي صندلي نشست و گفت

 حاال انگار چیکار کردي_

 ...جوابي ندادم ...و فقط بھ کارم فکر میکردم

_ بپرسم ناراحت نمیشي؟ عسل یھ سوال ازت  

 نھ_

 عسل تو در عرض چند روز چطور شدي ھمون عسل ؟_

 :لبخندي زدم و گفتم

 براي زجر دادن_

 زجر دادن کي؟_
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 زجر دادن پارسا...میخوام بفھمھ کھ اندازه سوسکم حسابش نمیکنم...اینجوري اونم زجر میکشھ_

 عسل؟_

 لبخندي زدم و چیزي نگفتم

 ...حاال بلند شو ساالد درست کنیم_

 ...ھا ھا ھا آقا فرھاد دارم برات

 ...لیلي رفت تا میز ناھر خوري رو بچینھ منم ساالد رو تو ظرف ھاي جدا جدا ریختم

 ....اول یھ نگاه بھ بیرون انداختم و دیدم کسي نیست

 ...سس ھارو ریختم تو رو ساالد اما

 ...روي ساالد فرھاد نریختم

برادشتم و توش موادي از قبیل...شکر ،نمک،زردچوبھ،فلفل،ھل ،ریختم و قشنگ ھم زدم تا معلوم نباشھسسش رو  ... 

 تموم نشد؟_

 :دستپاچھ شدم و گفتم

 ...چیز...تموم شد...بزار سسم بریزم_

 ... تمام سس رو روي ساالدش ریختم

 ...بفرما تموم شد_

 :لیلي مشکوک نگام کرد و گفت

 چیزي شده؟_

_ ار ساالدارو ببرمنھ...بز ... 

 ...ظرفارو توي سیني گذاشتم و بھ حال بردم

 ...نفس راحتي کشیدم...و ظرفارو با دقت جاسازي کردم

 ...فرھاد و امیرحسین باھم بھ طرف میز اومدن و دقیقا جایي کھ باید مینشستن نشستن

 ....با خوشحالي بھ آشپزخونھ رفتم و بقیھ چیزھارو بردم
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ودیمدر حال کشیدن غذا ب ... 

 :فرھاد یھ قاشق از قرمھ سبزي خورد و گفت

 کي غذا ھارو درست کرده؟_

 دل شوره گرفتم...نکنھ بد شده غذام؟

 :من و لیلي باھم گفتیم

 ما_

 ...با تعجب نگامون کردن

 :با استرس پرسیدم

 بد شده؟_

 خوب کي چي درست کرده؟_

 ...بازم منو لیلي باھم جواب دادیم

 :امیرحسین گفت

 ببینم شما امشب گروه کر راه انداختین؟_

 ...بھ لیلي نگاه کردم و اونم نگام کرد ...ھردو زدیم زیر خنده

 خوب حاال چطور شده؟_

 :امیرحسین

 ھردو عالیھ_

 :بھ فرھاد نگاه کردیم کھ گفت

__   فسنجون کھ عالیھ ولي قرمھ سبزي نھ

 ...باتعجب بھ فرھاد نگاه کردم

نجوري کرد....منم دارم برات سس و بخور نوش جونتگیدونم براي لجش باھام ای .. 

 ...ولي با این حال چیزي نگفتم و منتظر شدم تا ساالدش رو بخوره
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 ...بچھ پررو ھمھ قرمھ سبزي رو خورد و میگھ خوب نبود

 ...شروع بھ خوردن ساالدش کرد

 ...منم بیخیال ساالدم رو میخوردم

 ...زیر چشمي فرھاد و نگاه کردم

تش قرمز شد...ایولدیدم صور ... 

 دستش رو گذاشتروي دھنش و بلند شد و رفت دستشویي(یاد زناي حاملھ افتادم وقتي ویار میگرفتن..)

 فرھاد چي شد؟_

  بھ امیرحسین نگاه

 کردم...بیچاره خبر نداشت چھ بالیي سر فرھاد اوردم

 :لیلي

 غذاش چیزي بود؟_

 ..اینھمھ خورد ھیچیش نشد_

_ بوده؟پس نکنھ ساالدش بد   

 نھ من خوردم چیزي نبود_

 :امیرحسینم خورد و گفت

 نھ چیزي نیست_

برداشت و نگاش کرد ولي لیلي ساالد فرھاد و .. 

 امیرحسین رفت پیش فرھاد تا ببینھ چش شده

 میدونم کار تو بوده_

 :بھ لیلي نگاه کردم و بیخیال گفتم

 چھ کاري لیلي؟_

_ بنداز عسل یھ نگاه بھ این سس  
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 خوب نگاه انداختم_

 ...واقعا کھ_

 ...حقش بود

 ...فرھاد با صورت قرمز شده بھ سمتم اومد

 ...آب دھنم و قورت دادم...آخھ یکي نیست بھم بگھ تو کھ میترسي واسھ چي ھمچین غلطي میکني

 ...داشت بھم نزدیک تر میشد کھ از رو صندلي بلند شدم و پا بھ فرار گذاشتم

...واییي دنبالم میدوییدبھ پشت سرم نگاه کردم  ... 

_   عسل مگھ دستم بھت نرسھ

  یاحضرت فیل

 نمیرسھ_

 ... از در خارج شدم و بھ سمت ساحل دوییدم

 . .اونم دست از سرم بر نمیداشت و دنبالم میومد

 ...دیگھ تا زانو تو آب بودم

 ...برگشتم تا ببینم فرھاد کجاست...کھ ندیدمش ...آخیشش

زدم کھ خودش رو روم انداخت برگشتم و با دیدنش جیغ  ... 

 ...قشنگ تو آب خیس شدم...وي بترکي فرھاااااد

 ... از روم بلند شد و من و بھ زور بلند کرد

 یا خدا دوبارھمیخواد چیکارکنھ؟

 ...من و داشت سمت ساحل میبرد

 ... یااااا خدا

_ ادفرھاد ببخشید...من غلط کردم..ترو جون ھرکي دوست داري ولم کن...فرھااا . 

 ...ولي اون بي توجھ بھ من ،پرتم کرد روي شن ھا
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 ...وایییییي تمام بدنم شن شد

 خودشم روم انداخت و بدتر شن ھارو روم میریخت

 ...اینقدر سنگین بود کھ نمیتونستم نفس بکشم

 ...فرھاد ولم کن_

 ...از حرکت وایستادو بھم زل زد

 ....نمیتونستم کاري کنم فقط نگاھش میکردم

 ...چشماش آروم سر خورد رفت روي لبم

 چرا من ھیچ کاري نمیکردم؟

 ...صورتش رو نزدیک تر آورد...قدرت ھیچ کاري رو نداشتم مثل مجسمھ خشک شده بودم

 ... نفس ھاي داغش بھ صورتم میخورد

 ...ناخودآگاه چشم ھام رو بستم

 ...بعد تماس لب ھاي داغ فرھاد با لبھام بود

بوسیدخیلي نرم و آروم می ... 

 ...ھیچ کاري نمیکردم

 نکنھ اینا ھمش از روي ھوسش باشھ؟

 اگھ واقعا من رو نخواد چي ؟

 ...بھ خودم اومدم و دستام رو روي سینش گذاشتم و ھلش دادم...اما اصال تکون نخورد بدتر منو بھ خودش فشرد

 ...اشکم در اومده بود

شدسرم رو کج کردم تا تماسش از من قطع شھ...ھمونطورم  ... 

 ..چشماي خمارش رو بھم دوخت و وقتي برق اشک رو تو چشمم دید...گرفتھ شد و سریع از روم بلند شد

 ...لعنتي_

 ...و رفت
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روي زمین نشستم و زانوھام رو بغل کردم...اشک میریختم...چرا من ھیچ کاري نکردم...چرا گذاشتم بھم نزدیک شھ؟ چرا 
 جلوش رو نگرفتم؟

اینکارو کرد...نھ خدا...واي اون فقط بھ خاطر ھوسش .. 

 ...از جام بند شدم و از در پشتي بھ اتاقم رفتم

 .... یھ راست پام رو توي حموم گذاشتم

 ...زیر دوش اشک میریختم

 ...صداي گریم با صداي آب یکي شده بود

 ...بعد نیم ساعت از حموم بیرون اومدم

 ...لباس ھام رو پوشیدم و روي تخت نشستم

 ...ناخودآگاه دستام بھ سمت لبام رفت...یاد لحظھ اي کھ لباش روي لبام قرار گرفت افتادم

 حسم شیرین بود...یعني من دوستش داشتم؟

 .. از جام بلند شدم و پایین رفتم...ھیچکس نبود

 ...وارد آشپزخونھ شدم و از یخچال شیشھ آب رو برداشتم و داخل لیوان ریختم

ھ رو داخل یخچال گذاشتمکمي از آب خوردم...شیش ... 

 ...برگشتم تا برم کھ

 ...فرھاد رو دیدم

 ....بي توجھ خواستم از کنارش رد شم کھ دستم رو گرفت

 قسمت یازده

 ...خواستم از کنارش رد شم کھ دستم رو گرفت ...من رو بھ دیوار چسبوند و دستاش رو دو طرفم روي دیوار گذاشت

 عسل از من بدت میاد؟_

و سرم رو پایین انداختم چیزي نگفتم ... 

 بھ من نگاه کن...یعني اینقدر برات غیرقابل تحملم؟_
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 ...نگاھش کردم اما بازم چیزي نگفتم

 آخھ چرا؟_

 :باالخره زبون بازکردم و گفتم

 ...آره ازتو بدم میاد...از آدمایي کھ براي ھوس دختراي بیچاررو بد بخت میکنن متنفرم_

میندارنشون دور و میرن سراغ یکي دیگھ...آره از این آدما متنفرم بعد استفادشون مثل یھ آشغال ... 

 : انگشت اشارمو روي سینش گذاشتم و گفتم

 …از آدماي امثال تو متنفرم_

 ...دستشو پس زدم و بھ طرف اتاقم رفتم...نشستم روي تخت

 ...بعد از چند دقیقھ در اتاق باز شد و فرھاد وارد شد

 ...نگاھي بھش نکردم

_ ؟عسل  

 ..چیزي نگفتم

 بھ من نگاه کن_

 …ناچارا نگاھش کردم و منتظر بودم حرفش رو بزنھ_

 چرا ناراحتي؟_

 آخھ این پرسیدن داشت؟

 …بھ خاطر این ناراحتي کھ ...کھ_

 کھ من دوست دارم...اما بلد نیستم ابراز کنم؟

 ...با تعجب نگاھش کردم

 ..آره عسل دوست دارم...خیلي وقتھ کھ دوست دارم...منو ببخش کھ اذیتت کردم_

 ... بھ سمت در رفت

 فرھاد؟_
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 ...دستش روي دستیگره موند

 ...بھ طرفم برگشت

 ...بلند شدم و بھ سمتش رفتم

 ...دقیق روبھ روش ایستادم

 ..منتظر نگاھم کرد

 چرا چرا زودتر بھم نگفتي؟_

_ ودنمیتونستم برام سخت ب ... 

 ...فکر میکني پدرت براي چي قبول کرد ...کھ بھم محرم شي

 خداي من یعني بابامم میدونستھ؟

 نکنھ بازم ھمھ میدونستن اال من؟_

 :لبخندي زد و خواست چیزي بگھ کھ سریع گفتم

 حتما براي حفاظت از من چیزي نگفتي؟_

 ...خندید و چیزي نگفت

 :بي ھوا گفتم

 ....منم دوستت دارم_

با این حرفم صورتم رو بادستاش قاب گرفت و لب ھاش رو محکم روي لب ھام گذاشت فرھاد .... 

 ...روبھ روي دریا نشستھ بودم و بھ ماه نگاه میکردم...چھ زیبا بود...از ھمھ شب ھا قشنگ تر

 ...ماه خیلي قشنگ شده_

 برگشتم و بالبخند نگاھش کردم

 :..ادامھ داد

 ...درست مثل تو_

پایین انداختم...و برگشتمسرم رو از شرم   ... 
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 تا بھ حال ھیچکس اینطوري بھم نگفتھ بود_

 کھ مثل ماھي؟_

 ...سرم رو بھ عالمت مثبت تکون دادم

 ..نیشاش شل شد

 :اخمي کردم و گفتم

 تعریف نکردن من خنده داره؟_

 بلھ کھ خنده داره...چون ھیچکس حق نداره غیرمن ازت تعریف کنھ_

 ایندفعھ نیشاي من شل شد

 :اخمي کرد و گفت

 ...نچ نچ دخترم دختراي قدیم حداقل یھ سرخي میشدن_

 ...با صداي بلند خندیدم

 : منو تو بغلش گرفت و گفت

 دوست دارم_

 منم دوست دارم_

 ...پس باالخره بھ خوشبختي رسیدم..خوشبختي با کسي کھ دوستش دارم

د دیرتر وقش میشدآیي خدا دارم از درد میمیرم...آخھ چرا بھ این زودي؟...نمیش .. 

 ... یھ دستم رو دلم بود...اونیکیم روکمرم

 ...میخواستم جیغ بزنم

 ..در اتاق باز شد و فرھاد اومد تو

 :با ترس نگاھم کرد و گفت

 حالت خوبھ؟_

 ...سرمو بھ عالمت منفي تکون دادم...واقعا داشتم میمردم
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 :جلو اومد و گفت

 چي شده ؟_

 درد دارم_

 کجات درد میکنھ؟_

فھمیدم و گفتمن : 

 دلم ...وایي کمرم_

 ...دستم و گذاشتم رو دھنم

 وایي بدبختي از این بیشتر..؟؟؟؟؟

 نکنھ؟آره؟_

 ...سرم رو از شرم پایین انداختم

 …االن میام_

 ...وایي خدااا...کجا رفت حاال

 ...بعد چند دقیقھ با لیوان و قرص اومد تو

 …بیا اینو بخور_

 ...قرص و ازش گرفتم و گذاشتم دھنم ...پشت بندش آب و خوردم

 ...بعد از چند دقیقھ حالم جا اومد...ولي کمرم ھنوز درد میکرد

 بھتر شدي؟_

 …آره مرسي_

 ...لبخندي بھ روم زد

 ...یھو کمرم تیر کشید

 ...آخي گفتم و دستم و رو کمرم گذاشتم

 چي شدي؟_
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 …کمرم_

_   بخواب

 چي؟_

_ دمر دراز بکشمیگم رو تخت   

 آخھ،،_

 عسل_

 ...بھ ناچار روي تخت خوابیدم

بھ بدنم...داغ شده بودم...ولي چھ خوب ماساژ میداد...کمرم  لباسم رو باال زد و شروع بھ ماساژ کمرم کرد ...از تماس دستش
بود تقریبا خوب شده ... 

 .... بعد از چند دقیقھ دستش رو برداشت و لباسم رو پایین کشید

ز کشیدکنارم درا ... 

 :بھش لبخند زدم گفتم

 مرسي_

 بھتر شدي؟_

 اوھوم_

 بخواب_

 ... چشمام رو روي ھم گذاشتم و بھ ثانیھ نکشید کھ خوابم برد

 ...چشمام رو باز کردم

 ...از چنجره بھ بیرون نگاه کردم

 ھوا تاریک بود اي واي مگھ چقدر خوابیدم؟؟؟

 ...بھ ساعت نگاه کردم

 ...ھفت بود
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 ...دیگھ درد نداشتم

 ...بلند شدم و با ھزار بدبختي رفتم پایین

 ...امیر حسین و فرھاد مشغول حرف زدن بودن

 ...رفتم و سالم دادم

 ...فرھاد بالبخند دختر کشي جوابمو داد

 لیلي کجاست؟_

 اینجاااااام_

 ...وا خوب چرا داد میزني

 ...رفتم تو آشپزخونھ

 اووووو چھ خبره؟

_ اینھمھ غذا و دسر واس چیھ؟لیلي چھ خبره؟  

 :با خوشحالي گفت

 واییي عاشقشم_

 : با تعجب گفتم

 چي شده؟_

 ...ازم خواستگاري کرد_

 واقعا؟_

 : با ذوق گفت

 ...آره_

 ...منم ذوق کردم

 اي جووووونم..., ببینم نکنھ بھ خاطر این اینقدر شنگول شدي؟؟غذام کھ درست کردي_

_ مھي یھ جورایي...من برم میز و بچین  
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 باشھ_

 ...منم چند تا چیز میز برداشتم و بھ سمت حال رفتم

 ...خوب من جمع میکنم سارا تو برو بشور_

 باشھ_

 ...برو بشین من خودم جمع میکنم_

 برگشتم سمتش

 :و گفتم

 فرھاد خودم جمع میکنم_

 ا برو بشین برات خوب نیست_

 ...فرھاد من خوبم_

 ...بازوم رو پرفت و بھ زور روي مبل نشوندم و رفت میز و جمع کرد

 ...بھ این میگن مررددد

 ....یک ھفتھ بعد

 :مریم درحالي کھ لباسي انتخاب میکرد گفت

 سھراب میخواي چیکار کني؟_

 سھراب کمي از مشروبش رو خورد و لبخند مرموزي زد

 …بھ دستش میارم_

رد و گفتمریم با عصبانیت بھ سھراب نگاه ک : 

 سھراب تو اینطوري باند و بھ خطر میندازي_

  سھراب لیوانش را روي میز کوبید

_ بھت گفتیم نرو...بازم کار خودتو انجام دادي...نھ بھ فکر  مریم بس کن...فکر کردي ازدواج با علي ریسک نبود؟؟چھ قدر
فکر باند دخترت بودي...نھ بھ ... 
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_ یدوني چقدر محافظ داره؟آخھ داداش من عسل کم چیزي نیست ...م  

 ...تو نگران نباش ...من کارم رو بلدم_

 :با لبخند موذینھ اي ادامھ داد

 ...!!!!...بھ زودي مال خودم میکنمش_

 ...این یھ ھفتھ با ھزار بدبختي گذشت

 ...در حال خشک کردن موھام بودم

 عسل؟_

 .لبخندي زدم و نگاھش کردم

 جانم؟_

 ...دارم میرم بیرون یھ سري خرید کنم...لیلي میمونھ...جایي نرید_

 باشھ...برو بھ سالمت_

 راستي چیزي الزم نداري؟_

 ...نھ_

 ...میخواست جلو بیاد کھ صداي امیرحسین دراومد

 ا فرھاد بدو دیگھ دیر شد_

 ..اومدم_

 :داشت میرفت و تو آخرین لحظھ برگشت و گفت

 ...یکي طلبت_

 ... لبخندي زدم

 ...اومدم میخوام خانومم خوشگلتر بشھ_

 چطوري؟_

 لوازم آرایش براي چیھ؟_
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 …اھان...چشم آقا_

 …بي بال_

 فرھااااااد_

 اوه اوه من برم خدافظ_

 خداحافظت_

 ...خودمم بدم نمیومد یھ ذره بھ خودم برسم

 لوازم آرایشي کھ تو کشو بود رو برداشتم...(لیلي بھم داده بود)

ژگونھ زدمیھ کمي ریمل و ر ... 

 خوب حاال رژلب چھ رنگي بزنم ؟؟

 ...آھا این نارنجیھ خوبھ

 ...بھ خودم از تو آیینھ نگاه کردم

 ...خیلي تغییر کرده بودم نسبت بھ این چند وقت

 ...خوب بھتره برم پایین لیلیم تنھاست

 ...دونھ دونھ پلھ ھارو پایین رفتم...اما لیلي نبود

 ...حتما تو آشپزخونھ ست

شپزخونھ رفتم ولي نبودبھ آ ... 

 ...در پشتي خونھ باز بود

 ...بھ اون سمت قدم برداشتم

 ...بھ بیرون نگاه کردم...خبري نبود

 ....یکم ترسیدم...برگشتم..برم کھ

 قسمت دوازده

 ...آخ سرم...واي خدا چي شده
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 ...چشمام رو باز کردم

 ..اخ ...اینجا کجاست؟

 ...فرھاد کج

 ...تمام اتفاقات یادم اومد

 تپش قلب گرفتھ بودم...این...اینجا کجاست؟

 ...خداي من فرھاد

 :داد زدم

 فرھااااااااااااد؟....لیلیییي؟...کمکککک_

 ...صداي باز شدن در اومد

 ...بھ طرف صدا برگشتم

 ...یھ نفر داخل شد

بود مذکره اتاق تاریک بود و نمیتونستم خوب ببینمش ولي از ھیکل و قدش معلوم ... 

 ت...تو کي ھستي؟_

 !.!.!..!.!.!...سالم خانم کوچولو_

 ...جلو تر اومد و کلید برق رو زد

 ..متعجب نگاھش کردم

 س..سھراب؟_

 ...آره عزیزم...سھرابم_

_ تو..از کجا پیدات شد؟…ت  

 … تو دیگھ از این حاال مال مني تا ابد_

 ...چ...چي میگي...سھراب خواھش میکنم_

_ میخوام چند تا حقایق رو برات روشن کنمو اینکھ  ... 
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 خداي من چھ اتفاقي داره مي افتھ؟

 حق..حقایق چي؟_

 ...حاال وقت ھست براي گفتنش_

 نمیترسي بھ کسي بگم؟_

 ....بخوایم نمیتوني بھ کسي بگي چون دیگھ مال مني_

 !!!..چي...چي...فرھاد...فرھاد...خدایا کمکم کنید

 فرھاد حاال چیکار کنیم؟_

 ...نمیدونم...نمیدونم...مغزم قفل کرده_

 ...انگشتانش را الي موھایش کرد

 ...نگران بود...میترسید اتفاقي بیفتد

 ....نباید تنھاشون میزاشت...حاال ھردوشون گم شده بودن

 :امیر حسین با داد رو بھ محافظا گفت

 آخھ شما چھ غلطي میکردین ھان؟_

فتفرھاد بي توجھ بھ اونا بھ اتاق عسل ر ... 

 ...لوازم آرایش روي میز بودن

 ...کشورو بازکرد

 ...گردنبندي کھ بھ عسل براي تولدش داده بود نبود

 ...ھمھ جارو دنبال اون گردنبند گشت ولي نبود

 ...بھ سرعت از اتاق خارج شد

 امیرحسین؟_

 :امیرحسین بھ طرفش برگشت و گفت

 چي شده؟_
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 گردنبند...گردنبند نیست_

 کدوم گردنبند؟_

 ھموني کھ توش ردیاب بود...بدو بھ مرکز بگو_

 ...باشھ_

 ...حدود پنج ساعت بود...کھ اینجا مونده بودم

 ...دلشوره خیلي بدي داشتم

 یعني چھ اتفاقي میفتھ؟

 ...دستام باالي سرم بستھ بودن...ھیچ کاري نمیتوستم کنم

 ...سھراب...سھراب ...فقط میخوام کھ بمیره

 ///یک سال پیش///

 (خانم خوشگلھ بھ ما نگاه نمیکني؟)

 (خفھ شو سھراب توام مثل اون ابجي ھفت خطتي)

 (نھ نھ نھ منو مریم مثل ھم نیستیم)

 (اگھ نري بابام و صدا میکنم)

 (اون داره با مریم عشق و حالش و میکنھ....چرا منو تو حال نکنیم)

 (باااباااا)

 (...باشھ بابا)

 ...(برو گم شو)

وقع پوزخندي زدم...اون زمان حداقل بابام بود...کھ نزاره این عوضي دستش بھم برسھ...اما حاال بھ خاطرات اون م
 چي...باید چیکار کنم؟

 این حقیقت چیھ سھراب؟_

 خانوم کوچولو خیلي عجلھ داري؟_
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 …آره میخوام ببینم دیگھ چھ چیزاي کثیف تري ازت رو نشده_

 اتفاقا قشنگ ترن_

کردم چیزي نگفتم و منتظر نگاھش ... 

 ...تو دختر خیلي خوبي بودي و ھستي_

 :جلو تر اومد و ادامھ داد

 …و ھمینطور زیبا...مخصوصا با این آرایش...،،،نمیدوني چھ بدبختي کشیدم تا بھ دستت اوردم_

 ...صورتم و عقب کشیدم و با ترس نگاھش کردم

 ....میخوام یھ چیزي رو بدوني_

 من عالوه بھ اینکھ داداش مریمم

اش پارسا ھم ھستمداد ..!!!! 

 ...چشمام از تعجب از حدقھ بیرون زده بود

 ...یعني چي... سھراب .پارسا .مریم خدایا نمیفھمم

 سھراب فقط بگو چرا چرا منو دزدیدي؟_

 ...براي اینکھ واس خودم باشي_

 ...خداي من کمک کن

 …سھراب ازت خواھش میکنم...سھراب_

 :بي توجھ بھ حرفاي من گفت

 ....خودت رو اماده کن فردا روز بزرگیھ_

 ...خدا...خدایا کمکم کن

 ...صورتم خیس از اشک بود

 ....ادم تا این حد بي رحم

 امیرحسین خبري نشد؟_

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 …نھ...ولي گفتن بھ احتمال زیاد تا فردا پیداشون میکنن_

 یعني چي شاید تا فردا بالیي سرشون بیارن؟_

_ بدن...کار دیگھ اي نمیتونیم بکنیم.....اون ردیاب جاي دور افتاده  خبر پیدا کردنشون رو فرھاد ما جز اینکھ صبر کنیم...تا
ھست...پس طول میکشھ تا پیدا شن اي ... 

 ...واي خدا_

 سھراب میخواي چیکار کني؟_

 معلوم نیست؟_

 …تمومش کن...بھ اندازه کافي دردسر داریم_

 مریم خفھ میشي یا خفت کنم؟_

تم میکنھ نیازي بھ تو و نصیحتات ندارموقتي پارسا داره حمای ... 

_ توھم باھاشون دستیگیر میشي…باالخره اونجا رو پیدا میکنن ... 

 :سھراب از جایش بلند شد و سیلي محکمي بھ مریم زد و با داد گفت

 ...خفھ شو_

 ...دیگھ زمانش فرا رسیده بود... با عصبانیت از اتاق خارج شد

ت ویالي مخروبھ کھ عسل رو زنداني کرده بود رفتسوییچ ماشین رو برداشت و بھ سم .... 

 ...چشمام رو بھ سختي باز کردم

 ...بازم ھمھ جا تاریک بود

 .... حتي پنجره کوچیکیم نداشت

 ....نمیتونستم بفھمم شبھ یا روز

 ...حاال باید چیکار میکردم

 ...اگھ سھراب بیاد بدبخت میشم

 ...اون ھرکاري میکنھ...حاال چیکار کنم
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سمت سیزدھمق  

 ...خیلي برام عجیب بود کھ آرایش صورتم پاک نشده بود...سنگینیشو روي صورتم حس میکردم

 ... تو حال و ھواي خودم بودم کھ

 ...در اتاق باز شد

 ...بھ سمت در برگشتم

 ...چراغ رو روشن کرد

 ...خود آشغالش بود

 ...بھ بھ صبح بخیر خانوم سحرخیز_

 ...سھراب این مسخره بازي رو تمومش کن...اگھ بزاري برم...بھ ھیکس ھیچ چي نمیگم...خواھش میکنم_

 ...بھ آسوني بھ دستت نیاوردم کھ بزارم بھ این راحتي بري...تا ابد مال خودمي_

 …خیلي پست فطرتي_

 :لبخندي زد و گفت

_ جیغ میکنھ ھامیدونم...نیاز بھ یادآوري نبود....راستي دخترخالت خیلي جیغ  ... 

 ....آشغال

 کثافت با اون چیکار داري؟_

 ...نترس واس خودم نزاشتمش براي یکي دیگس_

 ...خواھش میکنم...حداقل با اون کاري نداشتھ باش_

 :صورتش رو جلو صورتم قرار داد

 ...نچ...نمیشھ عزیزم_

 یھ چیزي رو میدونستي؟

 ....منتظر نگاھش کردم

_ صا رو لباي تورژ لبت خیلي خوشرنگھ مخصو ... 
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 ...این تورو خواستني تر میکنھ

 ...خفھ شو آشغال_

 ...عصباني شد

 ...کمرم رو محکم گرفت و روي زمین خوابوندم

 ...آخ دستم

 ...دستم بدجور کشیده شد

 ... واي خدایا کاش ھیچي نمیگفتم

 ...دیگھ بیش از حد زبونت باز شده...حاال حالیت میکنم...بلدم چطوري ادبت کنم_

 ..کمرم رو با دستش فشار میداد

 ...با ترس نگاھش کردم...نکنھ

 .. فشار دستش رو بیشتر کرد...دیگھ تحمل نداشتم

 ...س...سھراب خواھش میکنم_

 ...دیگھ دیره_

 ...سھراب_

 ....نزاشت حرفم رو ادامھ بدم ...و

 ...نزاشت حرفم و ادامھ بدم

 ...گرمایي رو روي لبم احساس میکردم

 ...گرماي لب غریبھ

 ...نفس کم داشتم ....حالم داشتھ یھم میخورد

 ...محکم من رو میبوسید

 ... جیغ ھام...تو حلقم مونده بود

 ...حرکات دستش رو روي شکمم احساس میکردم
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 ...حالم داشت بھم میخورد

 ...نمیتونستم حتي یھ ذره ھم تکون بخورم

 ...لباش رو از روي لبام برداشت

...پشت سر ھم سرفھ میکردمحالم بد بود ... 

 .....ازت متنفرم

 :خواست دوباره جلو بیاد ...ھمھ توانم رو جمع کردم..و جیغ زدم

 ...ولم کن ...کمک..عوضي ولم کن_

 ...دو مرتبھ لب ھاش روي لبھام قرار گذاشت

 ...لباسم رو باالزد و دستش رو روي پوستم حرکت میداد

 ...لباش رو برداشت و روي گردنم گذاشت

 :با صداي بي جوني گفتم

 ...ولم کن...خواھش میکنم_

 ...داشت جلو تر میرفت

 ....با تمام توانم جیغ زدم

 ...بدویین از اینطرف_

 ...وارد ویال شدند

محلشون رو پیدا کردن باالخره ... 

 ...صداي جیغ ھاي بلندي میومد

 ...فرھاد و امیرحسین با عجلھ و البتھ با احتیاط بھ سمت صدا ھا رفتند

. تمام ھیکلش روم بود…داشتم خفھ میشدم ... 

 چرا تکون نمیخورد؟

 ...خداي من
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 ...با تمام توانم جیغ زدم

 فرھاااااااااااااد_

 ...صداي کوبیده شدن در باعث شد امیدوار شم

 ...صداي ھق ھقم ھمھ فضا رو پر کرده بود

 ...چند نفر داخل شدند

 ...یھ نفر با عجلھ بھ سمتم اومد

 ...این...اینکھ فرھاده

 ...از خوشحالي نمیتونستم کاري کنم

 ...سھراب رو از روم بلند کرد

 ...جلو اومد و با دستاش صورتم رو قاب گرفت

 حالت خوبھ عسل؟_

 ...اینقدر شوکھ بودم کھ نمیتونستم کاري کنم

برد و بازشون کرد دستاش رو بھ طرف دستام ... 

 ...دستام خیلي درد میکرد

 ...ولي خم بھ ابروم نیاوردم

 ...بھ چشماش نگاه کردم

 ...قرمز بودن

 ...بي توجھ بھ اطرافم پریدم بغلش و با شدت بیشتري گریھ کردم

 :باصداي کم جوني گفتم

 ...فرھاد_

 ...جانم عزیزم...جانم خانمم...گریھ نکن ھمھ چي تموم شد_

_ خواھش میکنم ھیچوقت تنھام نزار فرھاد ... 
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 ...من غلط کنم تنھات بزارم_

 ...یھ نفر بھ طرفمون اومد

 ...خودم و محکم تر بھ فرھاد چسبوندم

 ...چیزي بھ فرھاد داد

 ...شبیھ پارچھ بود

 ...فرھاد اون رو روم انداخت

 ..گرم بود...پتو بود

 ...فرھاد من رو تا بغلش بلند کرد و از خونھ جھنمي بیرون اومدیم

 ...ماشین ھاي پلیس زیادي پارک شده بودن...بھ ھمراه آمبوالنس

 ...فرھاد بھ طرف آمبوالنس رفت

 ...منو روي تخت گذاشت

 ...خواست بره بیرون کھ دستش رو محکم گرفتم

 ...فرھاد خواھش میکنم_

 ...باشھ جایي نمیرم_

ره ام برطرف شده بوددلشو ... 

 ...باالخره راحت شدم

 لیلي لیلي کجاست؟

 فرھاد ؟لیلي؟_

 ...نگران نباش حالش خوبھ...اتفاقي نیفتاده_

 ...خدایا شکرت...خدایا شکرت کھ اتفاقي نیفتاد

 ...یھ مرد کھ لباس فرم پرستارا روداشت...سرمي بھم وصل کرد

 ...تو سرم یھ آمپول تزریق کرد
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میبردداشت خوابم  ... 

 طولي نکشید...کھ...خوابم برد

 قسمت چھارده

 عسل خانوم؟ عسل بانو نمیخواین بیدار شین؟_

 ...چشمام رو باز کردم

 ...اولین چیزي کھ دیدم چھره عشقم بود

 ...لبخندي زدم

 خانوم خوش خواب باالخره بیدار شدین؟_

 ...بلھ_

 ...بھ بدنم کش و قوسي دادم

 ...روي تخت نشستم

 کي اومدیم خونھ...؟؟؟

 ...تو اتاق خودم بودم

 ...عجیب بود

 حالت خوبھ؟_

 بھترم....سھراب چي شد؟_

 ...دستگیرش کردیم...منتظر حکمشیم_

 ...یھ چیزي ذھنم و مشغول کرده_

 چي؟_

_  یھو بیھوش شد؟... سھراب چرا

 :فرھاد لبخندي زدو گفت

 یادتھ رفتم بیرون بھت گفتم ارایش کن؟_
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 اوھوم_

_ .. توي اون رژ لب عالوه بر اینکھ ماده اي زدیم کھ نتونھ پاک شھ...بھش ماده بیھوشي زدنخوب. .. 

 ماده بیھوشي؟_

 آره_

 پس چرا رو من تاثیر نداشت؟_

 ...چون این ماده روي خانم ھا تاثیر نداره_

 :با تعجب گفتم

 مگھ میشھ؟_

 ...آره میشھ...چھ جورم میشھ...تازه اختراع شده_

_ .اصال ماده اي زدن کھ پاک نشھ بیست و چھار ساعتس باالخره پاک میشھخیلي عجیبھ.. ... 

 ...درستھ اما این ماتیک...با ماده خاصي پاک میشھ_

 چھ ماده اي؟_

 ...الکل_

 ...برگشتم و تو آینھ بھ خودم نگاه کردم...رژ لب پخش شده بود

 : با تعجب بھ فرھاد گفتم

 ...پس این_

 ..فرھاد ابرو ھاش رو تو ھم کشید و سرش رو پایین انداخت

 ...بھ خاطر اینکھ اون بي ناموس بي ھمھ چیز مشروب خورده بوده_

 ...فھمیدم...غیرتي شده

 ...جلوش رفتم و دستامو دور گردنش انداختم

 ...فرھاد ...ھیچ اتفاقي نیفتاد...پس چرا_

_ ...ناموست تجاوز کنن چھ حالي میشيعسل تو مرد نیستي بفھمي وقتي یخوان بھ عشقت .. 
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 ...میدونم اما حاالکھ ھمچین اتفاقي نیافتاده_

 ...چیزي نگفت

 ...تصمیم گرفتم خودم جلو برم

 ...سرم رو آروم آروم جلو بردم

 .. فرھاد با تعجب نگام کرد

 ...جلوتر رفتم و بي خجالت لبام و روي لباش گذاشتم

 ...از شوک بیرون اومد و ھمراھیم کرد

 ...با دستش کمرم و گرفت

 ...داشتیم میرفتیم تو حس کھ

 ...فرھاد ولوشد روم

_ دارم خفھ میشم…ایي فرھاد بلند شو این مسخره بازیا چیھ؟ ... 

 ...واقعا نفس بھم نمیرسید

 ...فرھاااد

 ...بھ زور از رو خودم بلندش کردم

 ... آخیش

 ...روي تخت افتاد

 جلو صورتش رفتم و صداش کردم

 فرھاد؟_

 جواب نداد...خوابید؟

 فرھاد جان؟_

 ...بازم بي جواب

 ...برگشتم و تو آینھ بھ خودم نگاه کردم
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 اي واییییییي من

 ...رژلب و پاک نکردم

 ...فرھاااااااد

 ...اي خداااا

 ...شرمنده دیگھ

 ...یھ پتو روش انداختم

 ...لباس برداشتم و رفتم حموم

 ...لبلم رو بھ سختي با الکل پاک کردم

 ...آخیش احساس راحتي میکردم

 ...لباسام رو پوشیدم

 ...در حال خشک کردن موھام بودم

 ...فرھادم الال

 ...دستي روي شونم قرار گرفت

 ...با ترس برگشتم

 ا این کي بیدار شد؟

 ا بیدار شدي؟_

 کھ رژلب میزني تا منو بخوابوني...؟؟؟؟_

_ جان لیلي...یادم رفتھ بود رژ مونده… نھ  ... 

_ مدي جلو پس باید یادتم باشھتو او … 

 ...جلو اومد کھ پا بھ فرار گذاشتم و بھ حال دوییدم

 ...اونم ھمونطور دنبالم

 ا فرھاد بھ جان امیرحسین تقصیر من نبووووود_
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 تو راست میگي_

 ...لیلي و امیر حسین با تعجب نگامون میکردن

 ...ا لیلي کھ خوبھ ...بھ طرفش دوییدم

ش کردمپریدم بغلش و محکم ماچ ... 

 خوشحالم کھ حالت خوبھ_

 …منم ھمینطور عزیزم_

 :ازش جدا شدم و شرمندانھ گفتم

 ...ببخشید لیلي تو بھ خاطر من تو این دردسرا افتادي_

 ...چي میگي تو من خودم انتخاب کردم کھ مراقبت باشم تو ھر شرایطي_

 ...ولي_

 ...ولي بي ولي_

 ...دوست دارم_

 منم دوستت دارم_

 …اھم...کاش اینقدر عسل و دوست داشتي منم دوست میداشتي_

 :من و لیلي باھم گفتیم

 ...امیرحسین_

 ...خوب بابا تسلیم ...فرھاد عزیزم بیا بیا بغلم بیا اینا مارو نمیبینن ما کھ ھمو میبینیم بیا قربونت برم_

 ...خندیدم...از تھ دلم خندیدم

 ...خیلي باحال گفت

تري گفت فرھاد با لحن با مزه : 

 ...چشم عشقم اومدم_

 ...دیگھ نتونستم و ولو شدم رو زمین ...دلم درد گرفتھ بود اینقدر خندیدم
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 ...بعد از خنده بلند شدم

 ....چشمم بھ چشماي شیطون فرھاد افتاد

 ... یا ابرفضل !!!!اینو یادم رفتھ بود

 ..سریع گفتم

 ...ام چیزه لیلي میاي پیشم بخوابي من شب میترسم_

لي لبخندي زد و گفتلی : 

 ...حتما_

 ...با لیلي بھ سمت پلھ ھا رفتیم

 ..از پلھ ھا براي فرھاد شکلک در آوردم

 ...با دستش یھ خط و نشون ...نشونم داد

 ...بدبخت شدم

 ..یکي طلبش شد

 ...رفتم تو اتاق و روي تخت افتادم

 ...بھ ثانیھ نکشید کھ خوابم برد

 ...اصال خوابش نمیبرد...دل شوره داشت

 ...نمیتونست یک جا بشینھ

 ...در یک تصمیم آني بلند شد و بھ طرف دریا رفت

 ...اه خدا چرا خوابم نمیبره...ھمش دلشوره دارم

 .....یھ بغض

 پس چطوري تو این نمیساعت خوابم برد؟

 چرا االن خوابم نمیبره؟

 ...اه
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 ....از جام بلند شدم

یرفتم کنار دریابھتر بود م  ... 

 ...اونجا بھتر آرامش میگیرم

 ...یھ شنل بافت روي دوشم انداختم و رفتم پایین

 ...ھمھ جا تاریک بود

 ...ھیچکس بیدار نبود

 ...آروم پایین رفتم

 ... در و باز کردم

 ...بھ ساحل نگاه کردم...فرھادم اونجا بود...با لبخند سمتش رفتم

ر میشداما دلشوره ام ھر لحظھ بیشت ... 

 بھ آقاي بازنده...نخوابیدین چرا؟_

  :با عصبانیت گفت

 تو_

 اینجا چیکار میکني مگھ نباید خواب باشي؟

 :قیافم رو مظلوم کردم و گفتم

 ...خوب خوابم نمیبرد_

 ...اخمش تبدیل بھ لبخند شد

 ...دستم رو کشید و روي پاي خودش نشوند

 ...بازم نباید تنھا میومدي_

 ...ببخشید_

ھاش رو بھ سرعت روي لبام گذاشت و بعد از چند ثانیھ برداشتلب  ... 

 ...لبخند زدم
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 ...فرھادم بھ روم لبخند زد

 ...چشماش مشکوک شد و پشت سرم رو با حالت شکاکي نگاه کرد

 ...خواستم بر گردم کھ

 ...خواستم بر گردم کھ...فرھاد منو برگردوند و خودش رو روم انداخت

 ...صداي شلیک گلولھ فضا رو پر کرد

 ..خداي من چھ اتفاقي افتاد

 ...قلبم تند تند میزد....دلشوره ام بیش از حد شده بود

 ...محافظا کم کم پیداشون شد

 ...فرھاد فرھاد

 ...دستاي فرھاد شل شد

 ...ازم جدا شد

 ...برگشتم و با بھت نگاھش کردم

 ...ف..فر.ھاد روي زمین افتاده بود

ازش خون میرفتداشت  ... 

 ...محوطھ پر شده بود از صداي شلیک گلولھ

 ..جلو رفتم

 ...اشکم در اومده بود

 ف..فرھاد...فرھاد چي شدي؟_

 فرھاد خواھش میکنم بیدار شو؟

 ...فرھاد مگھ قول ندادي تنھام نزاري؟

 ...دیگھ فقط جیغ میزدم

 فرھاااااد؟ فرھاد توروخدا بیدار شو...فرھاااااااد_
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اادفرھاااا ... 

 ...لیلي عسل و از اینجا ببر_

 :برگشتم و بھ امیرحسین نگاه کردم با التماس گفتم

 ...توروخدا امیرحسین بیدارش کن...بیدار نمیشھ_

 ...توروخدا یھ کاري بکن

 چرا وایستادین منو نگاه میکنین؟

 کمکش کنین

 ...داره میمیره

 توروخداااا

 ...لیلي منو بھ زور گرفت و بھ سمت ویال برد

 ...ولي من تقال میکردم

 فرھاااااد...فرھادم_

 قسمت پانزدھم

 ...فرھااااااد

 ...ولم کنین

 ...توروخدااا

 بزارین برن پیشش

 ...فرھااااااااااد

 ورم کن...فرھاد

 فرھاد خواھش میکنم تنھام نزار

 فرھاد مگھ تو قول ندادي

 فرھااااااد
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تو دستم حس کردم سوزشي رو ... 

 ....و

 ...عسل مراقب خودت باش...من دیگھ نیستم_

 …فرھاد چي میگي...مگھ نگفتي تنھام نمیزاري_

 ...فرھاد نرو

 فرھااااااااااد

 جیییییییییغ_

 نفس نفس میزدم...خواب بود خواب...فرھاد...فرھاد کجاست؟

 عسل عسل ؟_

 ..بھ لیلي نگاه کردم

 فرھاد؟_

_ باید تو بیمارستان بمونھفرھاد خوبھ فقط  ... 

 …خودم دیدمش رفت...از پیشم رفت_

 …خواب بوده_

 ...نھ من مطمینم...باید ببینمش_

 ...تا نبینمش باور نمیکنم

 ...اون تو بیمارستان...نمیتوني ببینیش_

 …پس_

 ...ھیس واس خودت خیال بافي میکنیا؟_

 ...ھمینجا بمون تا من بیام_

 ...از اتاق خارج شد

 ...پس فرھاد کجاست
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 ...اگھ خوبھ چرا نمیاد

 ...بلند شدم...بھ طرف در رفتم

 ..صداي امیرحسین و لیلي رو شنیدم

 :لیلي با بغض گفت

 ...تورو خدا امیرحسین...اینجا دیگھ گریھ نکن...نباید بفھمھ فرھاد مرده_

 چیییییي؟

 فرھاد مرده؟

باز کردم درو ... 

 ...ھردو باتعجب نگام کردن

 فرھاد مرده؟_

 ...چیزي نگفتن..امیرحسین گریھ میکرد

 فرھاد من مرده؟_

 زندگیم مرده؟

 ...تمام زندگیم مرده؟

 خداي من...چرااااا؟؟؟؟

 ...یاد یھ آھنگي افتادم

 ...خیلي بھ درد این روزام میخوره

 ...ولي مطمینم فرھادم زندس

 ...اون ھیچوقت زیر قولش نمیزنھ

 ...بھش اعتماد دارم

 کسي کھ ھواسش بھ من بود رفت

 چھ دیر اومدم اما چھ قدر زود رفت
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 ...تا فھمید اگھ دور باشم ازش دل عاشقم میشھ نابود رفت

 ھنوز چشم براشم نگام رو دره

 ھمھ جاي خونھ گل پرپر

  تا ھر جور صدایي تو کوچھ میاد

 دل من منو سمت در میبره

 (چقدر زود رفت_رضا شیري)

 ...یھ ھفتھ بعد

آروم بھ سمت دریا قدم برداشتم آروم ... 

 ...تو این یھ ھفتھ مثل جنازه ھا شده بودم

 ولي اینا ھمش از دوري فرھاد بود

 ...مطمین بودم کھ زندس

 ...روي شن ھا نشستم

 ...چشمام رو بستم و بھ صداي دریا گوش دادم

 ...ارامش زیبایي داشت

 ...چھ قدر اتفاقات بد تو این یھ سال برام افتاد

مادرم...مرگ پدرم...و...دورشدن فرھاد ازمن مرگ .. 

 ...ھیچوقت نمیگم فرھاد مرده چون نمرده

 ...ایمان دارم کھ یھ روز برمیگرده

 ..برام فرقي نمیکنھ اون روز کي باشھ

 ...فقط باشھ

 ...یھ چیز سفت پشت سرم قرار گرفت

 بھ بھ سالم خانوم خوشگلھ...میبینم کھ افسرده شدي؟_
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کجاست؟ پس آقا پلیستون  

 ت...تو...؟؟؟_

 آره من_

 ..استاااد؟

 میدوني وقتي فرھاد و کشتم چھ حس خوبي بود؟_

 ...تو..ف..رھاد و نکشتي...فرھاد نمرده_

 ...تو کجاي کاري دختر_

 تو..کي ھستي؟_

 مشخص نیست؟_

 من پارسام

 چییییییي؟

 حاالھم اومدم اخرین کارو انجام بدم و برم؟_

 :سرش و جلو تر اورد و گفت

 !!...کشتن توا_

 ولي تو نمیتوني جناب استاد پارسا مفخم_

 ....میدونستم

 فرھادم ....زندست

 چي فرھاد؟_

 اره فرھادم_

 تو مرده بودي؟_

 ...ولي االن زندم_

 ...اسلحتو بنداز
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 ...مفخم؟...یعني

 ...پس...با اسم جعلي اومده...بود

 ...مگھ میشھ

 ...پس فتوحي؟

 ...فرھاد

_ اس اینکارا دیره...بھتره تو تسلیم شيآقا پلیسھ...دیگھ و ... 

 ...نھ اتفاقا واس تو دیره...تو باید...تسلیم شي_

 ...باشھ تسلیم میشم البتھ بعد از اینکھ کارم و تموم کردم_

 ....چي

 ...اون موقع خودتم میمیري_

 ...برام فرقي نداره_

 ...احساس کردم میخواد شلیک کنھ

 ...نباید ھمینطوري بمونم

 ...تو یھ حرکت سریع برگشتم و محکم بھ دستش زدم

 ...صداي گلولھ اومد

 ...کنار گوشم شلیک شد

 ...ترسیده بودم...اما وجود فرھاد بھم دلگرمي میداد

 ...فرھاد از فرصت استفاده کرد

 ... ھمدیگرو میزدن

 ...حاال باید چیکار کنم

ارسا زرنگ تر از این حرفا بودفرھاد سعي میکرد اسلحھ را از دست پارسا بگیرد ...اما پ  ... 

 ...درگیري شدیدي بینشون بود
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 ... پارسا ماشھ را کشید

 ..فرھاد بیشتر سعي کرد

 ....ناگھان

فضا رو پر کرد صداي شلیک ... 

 ...خداي من

 ...با تعجب نگاھشون کردم

 ...صدایي از کسي در نمي اومد

 ...دستم رو روي دلم گذاشتم

 ...مایع گرمي ازش میرفت

ھ انگشتان دستم نگاه کردمب ... 

 ...خوني بود

 یعني وقتشھ؟

 ...بھ فرھاد نگاه کردم

 :تنھا چیزي کھ تونستم بگم

 ...فرھاد_

 ...پاھام شل شد و روي زمین افتادم

 ...روي شن ھاي سرد...خونھاي گرم مینشست

 ...اسلحھ از دست فرھاد افتاد

 ...فرھاد با توان بیشتري پارسا رو میزد

 ...سعي کردم و خودم رو جلو کشیدم

 ... درد شدیدي داشتم

 ...اما برام مھم نبود
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 ...دستم رو بھ سمت اسلحھ بردم

 ...اما نمیرسید

 ..با توان بیشتري سعي کردم

 ...نوک انگشتم..بھ اسلحھ خورد

 ...با امید بیشتر...خودم رو جلو کشیدم

 ...باالخره تونستم اسلحھ رو بگیرم

رھاد ھمدیگرو میزدنھنوز پارسا و ف ... 

 ...پارسا اسلحش رو بھ طرف فرھاد گرفت

 ...نھ...نھ من نمیزارم

 ...دیگھ جوني برام نمونده بود

 ...پشت سرھم سرفھ میکردم

 ... ھمھ توانم و جمع کردم

 ...اسلحھ رو بھ سمت پارسا گرفتم

 ...و شلیک کردم

 .. ھمھ جا سکوت بود

 ...اسلحھ از دستام افتاد

شدبدنم شل  ... 

 صدا

 ...ي اسلحھ باعث شد..ھردو صبر کنند

 ...فرھاد با تعجب بھ پارسا نگاه کرد

 ...شلیک از اسلحھ اون نبود

 ...برگشت و بدن بي جون عسل رو دید
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 ....نھ

 ...پارسا پاھاش سست شد و افتاد

 ...فرھاد بھ خودش اومد و اسلحھ رو از پا سا دور کرد

 ...بھ طرف عسل دویید

 قسمت شانزده

 ...دیگھ نفسم باال نمیومد

 ..پشت سرھم سرفھ میکردم

 ...عسل عسل تو خوب میشي...عسل_

 ...لبخندي بھ روش زدم

 ...بھش اشاره کردم کھ سرش رو جلو بیاره

 جانم خانمم؟_

_ ات میزارمفرھاد .......خوشحالم......کھ ....حالت...خوبھ....مطمین بودم....کھ...خوبي......من...و....ببخش....کھ....تنھ ... 

 ...عسل تو خوب میشي....بھ من نگاه کن عسل...میگم بھ من نگاه کن_

 ...فریاد میزد

 ...احساس کردم...ھرچي تو معدم بود و دارم باال میارم

 ...اما نھ خون بود

 ...ھمھ از دھنم بیرون ریخت

 ...چشمام داشت بستھ میشد

 ...آخرین چیزھایي کھ میشنیدم...فرھاد

 ....عسللللللل_

 عسل چشماتو باز کن ...عسسسسسسسسل

 ...چند ساعت بعد
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 دکتر چي شد؟_

 ...دکتر در حالي کھ ماسکش رو برمیداشت

 ...گلولھ رو خارج کردیم...اما خونریزي خیلي داشتھ....ھر کاري از دستمون بر اومد انجام دادیم_

 ...فقط باید توکلتون بھ خدا باشھ

و گفت دکتر دستش را روي شانھ فرھاد گذاشت ... 

 ...فقط بھ خدا_

 ...فرھاد سرش رو پایین انداخت

 عسل؟؟!؟؟!؟؟؟؟؟؟

 ...بھ دیوار تکیھ داد

 ...سر خورد روي زمین

 ...چند دقیقھ بعد

 ...در اتاق عمل باز شد

 ...فرھاد سریع بلند شد

 ...بدن بي جون عسل روي تخت بود

 ...بھ طرف تخت رفت

 :سرش را کنار گوش عسل برد و آروم گفت

 ...زود بیدار شو خانومي ھمھ منتظرتن...مخصوصا من_

 ...عسل را بھ بخش مراقبت ھاي ویژه بردند

 ...فرھاد بھ دنبال تختش رفت

 ..ھمش دلشوره داشت

 ... زندگي عسل ،پنجاه پنجاه بود

 ...حاال فقط امیدش بھ خدا بود
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 ...عسل را داخل اتاق بردند و اجازه ندادند...فرھاد وارد بشھ

رفت و از پشت شیشھ بھ عسل نگاه کردفرھاد  ... 

 ...بدن بي حرکت

 ...لب ھاي کبود

 ...صورت بي روح

 ...نمیتوانست عشقش را اینطور ببیند

 ...ھمش خودش را مقصر میدانست

 :با خود میگفت

 ...من نباید تو این یھ ھفتھ تنھاش میزاشتم_

 ...نباید حواسم پرت میشد

 ...نباید میزاشتم پارسا شلیک کنھ

 ....نباید

 ...دستش را روي سرش گزاشت

 ....واي خدا کمکم کن

 ...دستش را از روي سرش برداشت

 خدا؟

 .. فقط خدا

 ...آره فقط خدا میتونھ کمکم کنھ

 خداااااااااااا

 ...با قدم ھاي محکم بھ سمت روشویي بیمارستان رفت

 ...خیلي وقت بود خدارا فراموش کرده بود

 ...االن کھ یادش افتاده بود و خیلي بھ کمکش نیاز داشت
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 چرا ھمھ آدم ھا تو سختي ھا یاد خدا میکنند؟

 ...چشمانش قرمز بود

 ...بغض داشت

 ... دوست داشت گریھ کنھ

 ...اما غرورش اجازه نمیداد

 ... جلوي در روشویي ایستاد

 ...آرام آرام بھ داخل رفت

 ...شیر آب را بازکرد

زد بھ صورتش آب ... 

 ...بھ آینھ مقابلش نگاه کرد

 .... چقدر تو این دو روز بھم ریختھ بود

 :با خود گفت

 عسل با من چیکار کردي؟_

 ...چشمانش را از آینھ گرفت و مشغول گرفتن وضو شد

...... 

 ....با قدم ھاي محکم بھ سمت نمازخانھ رفت

 ...جلوي در ایستاد

 ...بھ داخل نگاھي انداخت

در حال خواندن نماز بودند...کس دیگري نبودجز دو مرد کھ  ... 

 ...آھستھ بھ داخل رفت

 ...مھري برداشت و روبھ قبلھ ایستاد

 ...شروع بھ خواندن نماز کرد
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 ...تا اولین ذکر را گفت ، بغضش شکست

 ...اشک ھایش جاري شدند

 ...با گریھ بھ نمازش ادامھ داد

 آقا آقا؟_

 ...سرش را از روي مھر برداشت و سوالي بھ آن مرد کھ صدایش کرد نگاه کرد

 حالتون خوبھ؟_

 ...بلھ_

 ...آخھ دیدم خیلي وقتھ تو سجده این نگران شدم_

 ...ممنونم حالم خوبھ_

 ...پسرجان از چشمات و صورتت معلومھ خستھ اي_

 ...برو استراحت کن بابا جان...مطمین باش خوب میشھ

_ جا میدونید؟شما از ک  

 ...مشخصھ پسرم_

 منظورتون چیھ؟_

 ....برو پیشش...بھت نیاز داره...بعدش برو استراحت کن_

_ ؟؟؟…چي میگین آقا  

 ...اما مرد بي توجھ از نماز خانھ خارج شد

 ...فرھاد بلند شد تا دنبالش رود اما نبود...راه رو را گشت نبود

 ...کفش ھایش را پوشید و بھ طبقھ پایین رفت

راه پلھ ھم اورا پیدا نکرد در ... 

 ...برگشت تا پشت سزگرشرا ببیند...کھ

 قسمت ھفده
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 ...کھ دید...دکتر و پرستارھا با عجلھ بھ اتاقي میروند

 ...خوب کھ دقت کرد دید بھ سمت اتاق عسل میروند

 ...دستپاچھ شد و ترسید

 ...با آخرین سرعت و توانش بھ طرف اتاق رفت

شددر را باز کرد و داخل  .... 

 ...چیزي دید...کھ باعث شد ترسش بیشتر شود

 ...داشتنید بھ عسل شک میزدند

 ...آقا بفرمایید بیرون...شما خق ورود ندارین_

 چي شده؟_

 ...آقا گفتم بفرمایید بیرون_

 ...فرھاد رو با زور از اتاق بیرون کردند

 ...از پشت شیشھ نگاھشان کرد

 ...پرستار پرده را کشید

 ...از کنار نگاه کرد

 ...دکتر و پرستار مشغول شک و ماساژ قلبي دادن بھ عسل بودند

 ...اما فایده نداشت...خط ھاي روي دستگاه صاف بودند

 ...باز ھم ادامھ دادند

 ...عسل عسل خواھش میکنم دووم بیار_

 ....اما دیگر فایده اي نداشت...عسل تموم کرده بود

ند و تمامپارچھ سفید را روي سرش کشید ... 

 عسسسسسسسسسل؟

 ...نفس نفس میزد
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 ...آب دھنش را قورت داد

 یعني خواب بوده؟

 ...اطرافش را نگاه کرد

 ...ھیچ کس در نماز خانھ نبود

 ...بلند شد و بھ سرعت بھ طرف اتاق عسل رفت

 ...آرام آرام و با قدم ھاي سست راه میرفت

 ...جلوي در ایستاد

وانست داخل را ببیندپرده ھا کشیده بودند و نمیت .. 

 ...در اتاق را باز کرد

 ...خالي بود

 ...ھیچکس نبود

 ..با ترس برگشت و

پرستاري کھ در حال رفتن بودرسوند خودش را .. 

 خانوم؟_

 بلھ؟_

 این بیماري کھ تو این اتاق بود... (با دستش اتاق را نشان داد) چي شده؟_

 ھمون دختر جوون و میگین؟_

 بلھ بلھ_

 شما چھ نسبتي باھاش دارین؟_

 خانوم االن وقت این سواالست؟_

 بردنش بخش_

 بخش؟
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 ...بلھ ...چند ساعت پیش بھوش اومد...تازه منتقلش کردن_

 ...ممنونم_

 ببخشید اسم شما فرھاده؟_

 ..فرھاد با تعجب بھ پرستار نگاه کرد

 بلھ_

 پس ھمسرشید؟_

 درستھ_

 ...وقتي بھوش اومد فقط اسم شما رو میگفت_

 ...خوشحال و امیدوار شد

 اال تو چھ اتاقیھ؟_

 برید طبقھ پایین ...از اطالعات اتاقش رو بپرسین

 ...بازم ممنون_

 ...باخوش حالي تمام بھ سمت بخش رفت

 دخترم درد داري؟_

 :با صداي کم جوني گفتم

 ...نھ زیاد_

 ...پس بھ مسکن نیاز نداري_

تا چندروز آینده مرخصت کنیمخیلي خوبھ اگھ ھمینطور پیش بره میتونیم  ... 

 ...اما بھ این توجھ داشتھ باش...کھ تا یک ماه بعد عمل نباید رابطھ جنسي داشتھ باشي...اینطور بخیھ ھان خونریزي میکنن

 ...قرمز شدم

 :با صداي ب جون تر از قبل گفتم

 چشم_
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 ...خانوم پرستار مراقب باشین و دارو ھاش رو بھ موقع بدین_

 بلھ دکتر_

 دکتر؟_

 بلھ دخترم؟_

 پس فرھاد کجاست؟_

 ...نگران نباش باالخره میاد_

 ...لبخندي زدم

 دکتر از اتاق خارج شد

 ...پرستار بعد از اینکھ سرمم رو چک کرد ، از اتاق بیرون رفت

 یعني چھ اتفاقي افتاد؟

 پارسا چھ بالیي سرش اومد؟

 مریم چي شد؟

 باندشون چي شد؟

........ 

م کھ در محکم باز شدتو ھمین فکرا بود ... 

 ...برگشتم و بھ بیرون نگاه کردم

 ...باورم نمیشد

 ...باورم نمیشد این مرد فرھاد باشھ

 ...باورم نمیشد این مرد تمام زندگیم باشھ

 چھ بالیي سرش اومده؟

 چرا اینقدر بھم ریختس.؟؟؟

 باالخره بیدار شدي؟_
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 فرھاد چھ بالیي سرت اومده؟_

 :جلو اومد و گفت

_ خره تصمیم گرفتي منو از مرگ دادن نجات بدي؟باال  

 فرھاد؟_

 ھیس ....ھیچي نگو میخوام خوب نگات کنم ببینم خوابم یا بیدار_

 فرھاد بیداري_

 ...جلوتر اومد و دستم رو تو دستش گرفت

 ...نمیگي من بدون تو میمیرم_

 چرا اینکار و باھام کردي؟؟؟

 ...بغضم گرفتھ بود

 فقط تقصیر من بوده؟_

 .... تو اون یھ ھفتھ کھ ھیچ فرقي با جنازه نداشتم

 اون موقع کھ من داشتم میمردم کجا بودي؟

 ....عسل_

 فکرکردي فقط خودت رنج کشیدي؟_

 ... فقط براي سھ روز

 ...من چي ھفت روز

 ...نمیفھمي فرھاد...نمیفھمي

 ...عسلم خانومم...منو ببخش...من براي محافظت از خودت اینکارو کردم_

_ محافظتي بود؟وقتي داشت بھ کشتنم میداد؟ چھ  

 ...حق داري عسل....ولي من تو این چند روز مردم و زنده شدم_

 ...سرم رو برگردوندم
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 ...ھر چي میگفتم یھ چیز در مي آورد

 خانومم ؟ عسل بانو؟_

 ...جوابي ندادم

 باھام قھري؟_

 ...بازم سکوت

 ...با دستش سرم رو برگردوند

_ رم خانوميمن طاقت قھرتو ندا ... 

 ...نگاھش کردم

 آشتي؟_

 ...بازم نگاھش کردم

 ....من چیکار کنم تا تو منو ببخشي_

 میخواي گردنم و بزني؟

 ...بیا بیا گردنم و بزن

 ...سرش رو خم کرد و بھ گردنش اشاره کرد

 ...خندم گرفت...این دیگھ چھ آدمي بود

 ...سرش رو بلند کرد و بھ لباي خندونم خیره شد

 ...ایشا� ھمیشھ اینطوري بخندي گلم_

 ...جلو اومد بوسھ محکمي بھ پیشونیم زد

 فرھاد؟_

 جانم؟_

 آشتي؟_

 آشتي خانومي_
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 عاشقتم_

 ...عاشقتم...میپرستمت...میخوامت_

 ...لبخندي زدم و بھش خیره شدم

 ...آروم... آروم...ا عسل آروم راه برو_

مبا حرص سر جام وایسادم و دستم و بھ کمرم زد  

 ...فرھاد بھ خدا حالم خوبھ_

 ببین راحت میتونم راه برم

 ...من بھ تو کاري ندارم دکتر گفتھ ...یھ ماه باید استراحت کني_

 فرھااااااااااد_

 ...حرف نباشھ...حاال آروم آروم راه برو_

 ...ا من کھ حاملھ نیستم_

 ...ایییي چي بود گفتم...دستم و روي دھنم گذاشتم

رد و گفتفرھادم نامردي نک : 

 ایشا� اونم بھ_

 موقعش

 فرھااااااد_

 :با خنده گفت

 ..باشھ باشھ ببخشید_

 ...حاال آروم راه برو

 ...پوووف ...بي توجھ بھ کاراي مسخره ش تند و سریع رفتم جلو در ماشین وایستادم

 ...برگشتم و بھ فرھاد نگاه کردم

 ...بیچاره جا خورد
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 ...تک خنده اي کردم

 ...با حرص بھ طرفم اومد

 :در ماشین رو باز کرد و گفت

 ...بازم یکي طلب من_

 ...چیزي نگفتم و تو ماشین نشستم

 میم مثل ما

 میم مثل مریم

 میم....مثل مادر

 کاشکي میشد بھت بگم چقدر صدات و دوست دارم

 چقدر مثل بچگیام الالییا تو دوست دارم

 سادگیا تو دوست دارم

مخستگیاتو دوست دار  

 چادر نماز زیر لب خدا خدا تو دوست دارم

 کاشکي رو طاقچھ دلت آینھ و شمعدون میشدم

 تو دشت ابریھ چشات یھ قطره بارون میشدم

 کاشکي میشد یھ دشت گل برات الالیي بخونم

 ...یھ آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات میشدم

 ...چقدر آھنگ قشنگي بود

 ...مادر

 ...مادر

 ...مادر

برات تنگ شدهمامانم دلم  ... 
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 ...بابایي دلم برات تنگ شده

........ 

 قسمت ھجده

 ...روز ھا پشت سر ھم میگذشت

 ...ھمھ اتفاقات گذشتھ مثل فیلم از جلو چشمام گذشت

 ...پارسا نمرد

 ...فرارم نکرد

 ...دستگیر شد

 ...سھراب

 ...بھ دوسال زندان محکوم شد

 ...واما مریم و دارو دستھ اش

 ...فرار کردن

 ...بیشتر ترسم ھمین بود

 ...البتھ بھ عالوه سھراب

 ...چشمام رو بستم

 ...بھ صداي دریا گوش دادم

 ...چھ آرامشي داشت

 ..دستي روي شونھ ام قرار گرفت

 ...لبخندي زدم

 خانومم داره بھ چي فکر میکنھ؟_

 ...داره بھ اتفاقاي گذشتھ اش فکر میکنھ_

ونم گذاشت و زیر گوشم گفتدستاش رو دورم حلقھ کرد و سرش رو روي ش : 
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 ...نبینم عسل بانوم بھ اتفاقاي گذشتھ فکر کنھ_

 ...چشم دیگھ فکر نمیکنھ جناب سرگرد_

 ...چشمش بي بال_

 حاال جناب سرگرد کجا بودن؟_

 ...داشتم نماز میخوندم_

 ...برگشتم و نگاھش کردم

 ...قبول باشھ_

 ...سالمت باشین_

یریم؟خوب کي باید براي خانوم عروسي بگ  

 عروسي براي چي؟_

 ...براي شما عروس خانوم_

 فرھاد_

 جانم؟_

 من کھ گفتم عروسي نمیخوام_

 آخھ نمیشھ کھ_

 ...چرا میشھ...صدبارم گفتم من عروسي نمیخوام_

 حاال_

 نچ_

 خانومي_

 ...نھ فرھاد...االن عروسي لیلي و امیرحسین بستھ دیگھ_

 …اي بابا از دست توا_

 قبولھ؟_
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 ...چي بگم اخھ بھ تو دختر_

 …مرسییییي شدید_

 ...باشھ من خرسم_

 با تعجب نگاھش کردم من کي گفتم خرس؟

 ..من گفتم مر

 خیلي بدي_

 ...میدونم عزیزم منم دوست دارم_

 فرھاد این خوبھ؟_

 نھ این بازه_

 این چي؟_

 جیغھ_

 این چي ؟_

 کوتاھھ_

 این چي؟_

 …فکر کنم جذب بشھ_

روي میز گذاشتم و دست بھ کمر بھ فرھاد نگاه کردم لباس رو با حرص روي ... 

 چرا اینطوري نگاه میکني؟_

_  گرفتي....خوب د آخھ با یکي موافقت کن دیگھ ایراداي بني اسراییلي تا االن صدو خورده اي لباس دیدیم از ھمھ ش اشکال
 ...میگیریا...از صبح اینجاییم

 ...خوب ھمشون مشکل دارن_

_ دا میام خریدول کن بریم من بع ... 

 ...مم_ھر چي شما بگین
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 ...از پساژ بیرون اومدیم

مثال قرار بود براي روز عقدم بیایم لباس بخریم...خوبھ فقط چھار نفریما...ولي لباس باید اینجوري باشھ اونجوري 
 ...باشھ...اه

 خانومم گشنت نیست؟_

 ...نھ فرھاد فقط خواب میخوام_

 ...نمیشھ عمرا بزارم_

 توروخدااااا_

 ...ا نمیشھ_

 ...فرھااااااد_

 ...بیا تو ماشین بشین تا من بیام_

 فرھاااااااد_

 ... رفت...اي بابا

 ...با چشماي خواب آلود تو ماشین نشستم

 ...چشمام و روھم گذاشتم

 ...آخیش چھ خوبھ

 ...چشمام داشت گرم میشد

 عسل عسل جان؟_

 ھوم؟_

 بیا بلند شو اینو بخور بعد بخواب_

_   فرھاد خواھش

 نھ_

 فرھاد_
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 بدو_

 ...اه ...با زور چشمامو باز کردم

 اوووووو چھ خبره؟

 پیتزا .سیب زمیني.ھمبرگر(امیدوارم دلتون نخواد )

 ...با تعجب بھ فرھاد نگاه کرد

 چھ خبرتھ؟..ین ھمھ رو میتوني بخوري؟_

 ...آره توھم ھستي_

 ...برو من فقط پیتزا میخوام_

 ...نچ نمیشھ_

 ..بروبابایي گفتم و جعبھ پیتزارو باز کردم

 ...اوممم چھ بویي داشت

 ...مشغول خوردن شدیم

 ...خیلي خوش مزه بود

 ...یھ کوچولو از ساندویچ خوردم

 ...سیب زمینیم خوردم...آخیش چھ خوشمزه بودا

 ...کشیدم کنار و دستم و روي دلم گذاشتم...چھ خوب بود

 ...فرھاد دستت طال عالي بود_

_ وش جونت خانومين ... 

 ...بھ صندلي تکیھ دادم و چشمام رو روي ھم گذاشتم

 ...چیزي نگذشت کھ با تکوناي ماشین خوابم برد

 عزیزم چھ ناز شدي؟_

 ...مرسي لیلي_
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 ...خودم و تو آینھ نگاه کردم

 ..زیاد تغییري نکردم...بھ خاطر لباس سفید ماکسیم بود کھ صورتم سفید تر شده بود

اي کردمآرایش ساده  ... 

 ..خیلي استرس داشتم...یعني چي میشد...واي خدایا...چقدر سختھ...ھم استرس ھم شادي...چھ شود

 بسھ بابا خوشگلي بیا بریم_

 ...باشھ بریم_

 استرس داري؟_

 بھ قیافم نمیخوره؟_

 ...دختر خوب حق داري ...حاال اینارو ول کن ...بدو مانتو رو بپوش_

م...موھام و با کش بستم...شال سفید ھم روي سرم انداختمبا کمکش مانتو رو تنم کرد ... 

 بریم عروس خانم؟_

 …بریم_

ھاي فرھاد و امیرحسین رو میشنیدم...بااون کفشاي  لیلي درو باز کرد...اول خودش رفت منم پشت سرش ...صداي صحبت
شده بودم پاشنھ بلند مثل برج ایفل ... 

ون باعث شد توجھشون جلب بشھ...سرمو پایین انداختماز پلھ پایین رفتیم...صداي تق تق کفشام .. 

 ...آخرین پلھ ھام پایین اومدم...فرھاد جلوم ایستاد...نگاھم رو باال کشیدم

 ...لبخند عمیقي روي لبم نشست...چھ خوشتیپ شده بود

 ...کت و شلوار سرمھ اي با پیراھن مشکي

 خانومي آماده اي؟_

 ...آره_

 ...دستش رو بھ طرفم دراز کرد...بھ آرومي دستم و تو دستش گذاشتم...باھم بھ طرف ماشین رفتیم

 ...خوب خانومي یکي دوساعت وقت داري...از مجردیت استفاده کن_
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 ...خندیدم از تھ دل خندیدم...بعد این ھمھ اتفاق داشتم طعم خوشبختي رو میچشیدم

ر کنم...فقط امروزدوست داشتم فقط امروز بھ چیزاي خوب فک ... 

 خوب چھ آھنگي دستور میفرمایید؟_

 ھرچي دوست داري_

 اي بھ چشم_

 ھواي توام جنس آرامشھ

 تو لبخند بزن تا دلم وا بشھ

 تو تنھایي ھاي خودم

 با خودم

 یھ چیزي منو سمت تو میکشھ

 فاصلھ از تو منو داغون میکنھ

 دلم آشوب میشھ

  تا خبري از تو بگوشم میرسھ

ووووب میشھھمھ چي خ  

 خیالتم میتونھ حالمو بھتر کنھ

 فقط چشات میتونھ حرفمو باور کنھ

 خیالتم میتونھ حالمو بھتر کنھ

 کاش حرفامو باور کنھ چشمات

 خیالتم راحت تا آخرش واست

 تو زندگیم جا ھست عزیزم

 تو از نگاه من یھ عشقي نھ عادت

 نمیدمت از دست عزیزم
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 عزیزم

 (آشوب_مھدي یراحي)

 : با خنده گفتم

 ...فرھاد بسھ_

 ...میخوام ھمھ بفھمن دارن عروس میبرم_

 ...خندیدم

 خیالتم راحت تا آخرش واست تو زندیگم جا ھست عزیزززممم_

 ...منم باھاش ھمراھي کردم

 تو از نگاه من یھ عشقي نھ عادت نمیدمت از دست عزیززززززم عزیززززززم_

 عاشقتمممممم

 قسمت نوزدھم

_ مھریھ یک جلد کالم هللا مجید و سیصد سکھ تمام بھار آزادي بھ  ایماني آیا بھ بنده ومالت میدھید کھ شمارا باخانوم عسل 
ھمیشگي جناب آقاي فرھاد پناھي در بیاورم ...آیا بنده وکیلم؟ عقد دایم و  

 ...نفس عمیقي کشیدم...مامان ...بابا...کمکم کنید

 با اجازه روح پدر و مادرم بلھ_

_ اشھمبارک ب ... 

 ...لیلي و امیر حسین دست زدن....بھ فرھاد نگاه کردم حاال نوبت اون بود

 جناب آقاي فرھاد پناھي آیا وکیلم شمارا بھ عقد خانم ایماني در بیاورم با مھریھ ذکر شده؟_

 بلھ_

 ...مبارک باشھ بیاین اینجارو امضا کنید_

 ...نفسي از روي آسودگي کشیدم...باالخره تموم شد

اد بلند شدیم و بھ سمت میز رفتیم تا برگھ ھارو امضا کنیمبافرھ ... 
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 اوووووووو چھ خبره این ھمھ امضا؟

 بھ چھ دردي میخوره اخھ؟

 ...شروع کردم بھ امضا کردن ...حاال مگھ تموم میشد

 خوب خانومي دوست داري کجا بریم؟_

 ...ھرجا شما میپسندین_

 ...اي بھ چشمممم_

..... اشنایي نھ چندان خوب...دلبستن نھ چندان زیبا ...و اتفاقات  یمون آغاز میشھ...آغازي زیبا...اماپس باالخره داره خوش
باور اما واقعي عجیب و غیر قابل ... 

اتفاق بیفتھ...ممکنھ حتي بدترم باشھ...مرگ...براي ھر کسي  زندگي پر از این پستي و بلندي ھاست...ممکنھ براي ھر کسي
زود...اما باالخره ھست...ممکنھ فردا باشھ یا نھ ممکن صد سال دیگھ دیر چھ اتفاق میفتھ...چھ ... 

 فرھاد اینجا کجاست؟_

 ...بھش میگن روستا_

 خوب چرا اومدیم روستا؟_

 ...اومدم اینجا بگردونمت_

 ...چھ قدر کوچیکھ_

 این نیست کھ؟_

 پس کجاست؟_

 باالي کوه_

 باالي کوه با این لباسا؟_

 ...نھ دیگھ خانومي باید از جاده بریم یازده کیلومتر باال_

 چھ خبره؟_

 مي ارزه_
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جاده بودیم شاید نرسیده بھ آمل...جلوي ورودي روستا رستوران  این دیگھ کیھ...برگشتم و اطراف رو نگاه کردم...دقیقا توي
بود...عجب ...تعریفش رو شنیده بودم ساالري ... 

 بریم؟_

_ شبریم فقط مواظب با ... 

 ...چشم_

چقدر ترسناک بود...پرتگاه بود...اما منظره زیباش این بود کھ  راه افتاد ...بعد از چند دقیقھ بھ جاده اش رسیدیم...اوه اوه
بلندیش بھ خوبي معلوم بود دماوند با اون ... 

 فرھاد اینجارو از کجا پیدا کردي؟_

 از آب معدنیش_

 مگھ چھ آب معدني داره؟_

_ ت...آب معدني نوا عالیھاسم روستا نواس ... 

 خوب کارخونش کجاست ؟_

 …ھمین جا_

 ...جالبھ تو کوه ...باید قشنگ باشھ_

 خیلي قشنگھ_

 ...بعد از کلي سرباالیي با ماشین باالخره بھ روستا رسیدیم

ساخت بودن از جاي زیبایي بود...خیلي قشنگ بود...بیشتر خونھ ھا قدیمي بودن...با درھاي چوبي قدیمي...بعضیام در حال 
 ...نوع جدید

 زمینش سنگ و خورده سنگ بود...واي حاال با کفشام چطوري روي اینا راه برم؟

 فرھاد کجا داري میریم؟_

 ...اورا_

 اورا دیگھ کجاست؟_

 ...یھ قبرستون کوچولو ولي با صفاست_

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 ....قبرستون_

 ...باغ ھاي خیلي قشنگي داشت...سر سبز ...آب و ھواي قشنگ تر

 ...بفرمایید..اینجاست_

بھ بیرون نگاه کردم...تعداد کمي قبر اونجا بود...ولي خیلي جاي قشنگي بود درست روبھ روت کوه دماوند بود...خیلي قشنگ 
 ...و عالي بود

پیاده شدم...چھ سکوتي داشت...جز صداي جیرجیرک صدایي  فرھاد از ماشین پیاده شد ...منم بھ پیروي از اون از ماشین
فرھاد قدم برداشتم...یکم سخت بود ولي میشد اومد...آروم بھ طرف نمي ... 

 چطوره؟_

 ...عالیھ دستت درد نکنھ_

 گشنت نیست؟_

 نھ_

 مطمین؟_

 ...بلھ_

 ....دستش رو از ھم باز کرد...بھ طرفش رفتم و بغلش کردم...سرم رو روي سینش گذاشتم...و ھردو بھ دماوند نگاه کردیم

بودیم...خیلي خستھ بودم...البتھ خیلیم بھم خوش گذشت....با تکون ھاي  تم ...در حال برگشت بھ ویالچشمام رو روي ھم گذاش
چشمام گرم شد و خوابم برد ماشین ... 

 عسل خانوم بیدار نمیشین؟_

 :آروم چشمام و باز کردم...بادیدن فرھاد لبخندي زدم...کش و قوسي بھ بدنم دادم و گفتم

 رسیدیم؟_

_ خونھ دیمبلھ خانومي رسی ... 

 ...یھویي خوابم برد_

 ...میدونم خستھ شدي_

 ساعت چنده؟_
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 دوازده_

 …چقدر طول کشید تا برسیم_

 ...شما کھ خواب بودین چیزي نفھمیدین_

 ...ا اذیت نکن_

 چشم فقط نمیخواي پیاده شي؟_

 ...اي واي حواسم نبود...بریم بریم_

 ...درو بازکردم

 عجلھ داریا؟؟_

 ...برگشتم و نگاھش کردم...صورتش شیطون بود...اي بگم چي نشي...قرمز شدم...سریعتر از ماشین پیاده شدم و رفتم تو

 ...خونھ از قبلشم تمیزتر شده بود...چھ خوووب

 رفتم تو اتاقم تا لباس بردارم و برم حموم...در کمد و باز کردم...اما نبود...ا پس کجان ؟

_ ونھ عسل خانومھمھ وسایلتات تو اتاقم ... 

 ...ا اینا کھ تا امروز اینجا بودن...حتما لیلي جا بھ جا کرده

 ...رفتم بیرون

 خوب این اتاقمون کجاست؟_

 ...از این طرف بانو_

 ...لبخندي زدم و دنبالش رفتم...در اتاق رو بازکرد و با دست اشاره کرد کھ برم داخل

شنگ بود...و خیلیم شیک...باید بگم عالي بودوارد اتاق شدم...دھنم باز موند...اتاق خیلي ق ... 

 ...کمداي زیبا

 ...جلو رفتم و در کمد رو باز کردم...ھمھ لباسام بھ عالوه چند دست لباس نو...تو کمدم بود

 فرھاد خیلي قشنگھ_

 ...واقعا ممنونم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 ...بیشتر باید از لیلي و امیرحسین تشکر کني نھ من_

 ...چشم از اوناھم تشکر میکنم_

 ..حولھ و یھ دست لباس خواب برداشتم اما نزاشتم فرھاد ببینتشون

 ...فرھاد من میرم حموم_

 ...سریع از اتاق بیرون رفتم و یھ راست تو حموم

 ...باالخره مال اون شد...باالخره سختي ھا تموم شد

 قسمت بیست

 ....آخیش راحت شدم...بدنم رو خشک کردم

میگذره.؟؟یکم استرس داشتم...یعني امشب چطور  ... 

 ...بھ لباس خوابم نگاه کردم

 ...کوتاه مشکي بود...از نظرم خیلي قشنگ بود...با دستاي لرزون پر استرس تنم کردم

 ...موھامم با حولھ خشک کردم و با قدم ھاي آروم از حمون بیرون رفتم

 ...مدام آب دھنم و قورت میدادم...ووییي یھ جوري میشدم...انگار دلم ھري میریخت

 ...روبھ روي اتاق واسیادم و چند نفس عمیق کشید

 ...آروم بھ داخل رفتم

 ... فرھاد روي تخت دراز کشیده بود

 ...سرجام ایستادم

خاصي بود...بلند شد و بھ سمتم اومد...جلو و جلو و  دستش رو ازروي سرش برداشت و بھ من نگاه کرد...نگاھش یھ جور
بود جلو تر...دقیقا جلوم ... 

روي لبام گذاشت...دستاش و دو طرف بدنم گذاشت...منم  ھولم داد...پشتم خورد بھ دیوار...در کسري از ثانیھ لباش و
دور گردنش انداختم ھمراھیش کردم...دستام و ... 

 :لباش و از روي لبام برداشت بھم خیره شد و گفت

 ...دوست دارم_
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پشت روي تخت افتادم...روم خم شد  ناگھاني ھولم داد و بھ .در حرکتدستم و کشید و بھ سمت تخت برد...پشتم بھ تخت بود..
روي لبام گذاشت...تو موھاش چنگ زدم و دوباره لباش رو ... 

 ...با دستش کمرم و محکم فشار مي داد

 ...دوست دارم فرھادم_

 ...دستش رو از روي کمرم برداشت و رون پام رو محکم گرفت و فشار داد

گرفتیھ گاز محکم از لبام  ... 

_   دیگھ مال مني ھر کاري کني بازم مال مني

 ...ایندفعھ من لبام و روي لباش گذاشتم

 ...و این شد کھ اون شب از دنیاي دخترانھ ام خداحافظي کردم

 ....روز بعد

 ...نور خورشید بدجور عصبیم میکرد

 ...اه خوابم میاد...بزار زخوابم دیگھ_

 ...صداي خنده فرھاد اومد

_ ح شده ھا نمیخواي بیدار شي؟خانومي صب  

 ...آروم چشمام رو باز کردم ...بھ ساعت نگاه کردم...ده بود...با یاد آوري اتفاقات دیروز لبخندي روي لبم نشست

 بھ چي میخندي عسل خانومي؟_

 ...اي واي سوتي دادم...سرم و پایین انداختم...قرمز شدم

 عسل از من خجالت میکشي؟_

کون دادمسرم و بھ نشونھ تایید ت ... 

 ...دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم و بلند کرد...لباش رو روي لبام گذاشت و نرم و آروم و طوالني بوسیدتم

 ...دیگھ حق نداري از من خجالت بکشي_

 ...لبخند زدم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 نکنھ موش زبونت و خورده؟_

 :با حرص گفتم

 نخیر_

 :یھ نفس عمیق کشید و گفت

 ....آخیش راحت شدم...گفتم نکنھ از خوشحالي زبونت بند اومده_

 : بلند شدم زدم بھ شونش و گفتم

 خیلي بدي_

 ...دوست دارم_

 ...یھ دوش آب گرم خیلي بھم چسبید

 ...سریع لباسام و پوشیدم و رفتم پایین

 ....اووووو چھ کرده آقا

 ...بھ بھ آقا چھ کردین_

 ...بلھ دیگھ ما اینیم_

و پشت میز نشستمخندیدم  ... 

 ...فرھادم رو بھ روم روي میز نشست

 فرھاد؟_

 جانم؟_

 میشھ یھ سوال بپرسم؟_

 تو دوتا بپرس_

 حکم پارسا چي میشھ؟_

 :فرھاد نفس عمیقي کشیدو سرش رو پایین انداخت و بعد گفت

 ...حبس ابد_
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 چي...حبس ابد...مگھ میشھ؟

 ...اما اون کھ_

_ یشد. ...ولي قاضي نظرش عوض شد و این حکم و دادمیدونم اون حتما باید اعدام م ... 

 ...چھ قدر عجیبھ خدا

 ...ولي بابا دستش اشاره کرد بشینم.... فرھاد زنگ خورد...خواستم برم براش بیارم داشتیم صبحانھ میخوردیم کھ گوشي

 بلھ؟_

 ...بلھ بلھ حتما میام...چشم راه میفتم میام

 ...خدانگھدار

 ...با تعجب بھ فرھاد نگاه کردم

 :جلو اومدو گفت

 ...ببخشید خانومم باید برم مربوط بھ پروندس_

 :خرفش رو قطع کردم

 ...برو جناب سرگرد تا دیرت نشده_

 :بوسھ اي روي گونھ ام زد و گفت

 ...عاشقتم_

 ...و بھ اتاق رفت تا حاضر شھ

میشدم...عشق ...عشق زیبا...عشق رویایي ...پر از  ق فرھادروز ھا و ھفتھ ھا خیلي سریع میگذشتن و من بیشتر عاش
جورواجور...واقعا این میشھ زندگي؟ حادثھ...پر از اتفاقات .. 

 ....سھ ماه بعد

 ...خوب اینم از این

 چطوره لیلي؟_

 :لیلي نگاھي بھ کیک انداخت و گفت
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 ...عالي شده_

 ...واي لیلي خیلي خوشحالم_

 چرا؟_

_ د کسي رو کھ دوستش دارم و بگیرمھمیشھ دوست داشتم تول ... 

 ...ھمین اتفاقم افتاد_

 ...اره_

 :امیرحسین با عجلھ اومد تو اشپزخونھ و گفت

 ...بابا بسھ اومد_

 واقعا؟_

 ...اره بیاین_

 ...بریم_

 ھمھ برقا رو خاموش کردیم...شمع ھاي روي کیک رو روشن کردم و پشت س

 ...لیلي مخفي شدم

 ...صداي باز شدن در اومد

 ...عسل؟ دختر ھنوز خوابي؟تنبل خانوم_

 برق رو روشن کرد و ھمھ ریخیتیم سرش ...(حاال خوبھ سھ نفر بیشتر نبودیم)

 ...تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک_

 ...جلو میرفتم...خیلي ذوق کرده بود...درست مثل بچھ ھا

 ...تولدت مبارک جناب فرھاد_

 :جلو اومد و پیشونیم و بوسید و گفت

 ...مرسي خانومي_

 :یھو لیلي گفت
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 ...اھم آقا فرھاد جو رو عوض نکن بفرمایید رو مبل بشینید و شمعتون رو فوت کنین_

 ...من و فرھاد خندیدیم

 ...باھم بھ سمت کاناپھ رفتیم

 ...کیک رو روي میز جلوي فرھاد گذاشتم

_ آرزو کنین و بعد شمعتون و فوت کنینخوب جناب سرگرد فرھاد لطفا یھ  ... 

 ...چشماش رو بست و بعد از چند ثانیھ باز کرد و شمع رو فوت کرد ھمھ دست زدیم

 ......سریع رفتم تو اتاق کادوم رو برداشتم...و بھ حال رفتم

 :تا رفتم لیلي گفت

 ...اول کادوي خانومت_

 ...کادوم رو با عشق بھش تقدیم کردم

رو از توش درآوردبازش کرد و ساعت  ... 

 ...مرسي خانومي خیلي قشنگھ_

 ...خواھش میکنم ولي بھ قشنگي من نمیرسھ_

 اون کھ بلھ_

 شک داري؟_

 نھ_

 پس ھیچي_

 ...خوب اینم کادوي ما دونفر براي شما ...فرھاد کادو رو گرفت و تشکر کرد_

 ...عزیزم...یھ ست کمربند و کیف چرم براش خریده بودن...خیلي ناز بود

 ...بھ سمت کیک رفتم و از روي میز برداشتمش و بردم آشپزخونھ

 لیلي تو آشپزخونھ اومد و گفت کمک نمیخواي؟

 ...چرا بیا برنج و بکش تا من بقیھ رو بکشم_
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 ...باشھ_

 ...ظرف برداشتم و مشغول کشیدن شدم...نمیدونم چرا احساس تھوع بھم دست داد

 ...بیخیال شدم و دوباره ریختم ھمھ چیز رو آماده کردم

 ...با کمک لیلي روي میز ناھارخوري چیندیم و پسرارو صداکردیم

گلوم پایین نمیرفت...تا اینکھ احساس کردم ھمھ محتویات  یھ ذره براي خودم غذا ریختم...شروع کردم بھ خوردن...اصال از
دھنم گذاشتم وبلند شدم و بھ طرف دستشویي دوییدمدھنم....دستم و روي  معدم داره میاد تو ... 

 ھرچي خورده و نخورده و باال آوردم...دیگھ ھیچي تو معدم نبود...فقط اوق میزدم ...واي خدا یعني من چم شده؟

 عسل عسل حالت خوبھ؟-

 ...وایي تولدشم بھم زدم من

 :بي حال گفتم

 ...فرھاد خوبم-

سھ نفرشون با چھره ھاي نگران نگام میکردن...لبخندي  ستشویي رو باز کردم...ھرآبي بھ دست و صورتم زدم ...و در د
نمیدونستم چمھ...،براي اینکھ ناراحتشون نکنم گفتم زدم ...و با اینکھ : 

 ...چیزیم نیست سردیم کرده شما نگران نباشید-

تم و گفتمبرگشتم و بھ میز و غذاھاي دست نخورده نگاه کردم...با شرمندگي بھ طرفشون برگش : 

 ...معذرت میخوام ...غذاتونم نخوردین-

 :لیلي جلو اومد و گفت

 ...عزیزم مھم سالمتي خودتھ ...شام کھ براي ما بھ اندازه سالمتیت مھم نیست-

 ...دست لیلي رو گرفتم و فشار دادم و گفتم ممنونم

باور نکرده لبخندي زد...بھ فرھاد نگاه کردم... چشماش نگران بود ...معلوم بود حرفم و ... 

 ...تا آخر شب دیگھ اتفاقي نیفتاد اما من خیلي شرمندشون شدم...و اینم از خوش شانسیم بود

و خداحفظي کرد و با فرھاد بیرون رفت امیرحسین اول از ھمھ بلند شد ... 

 ...پیش لیلي رفتم کھ در حال حاضر شدن بود
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 ...لیلي من واقعا معذرت میخوام...شب شمارم خراب کردم-

نداشتي کھ اینقدر عذر خواھي میکني ...در ضمن براي من و  عسل من چند بار بھت بگم...این یھ اتفاق بود...توام تقصیري -
بود امیرحسین شب قشنگي ... 

 ...لبخندي بھ روش زدم

 ...خوب دیگھ من برم االن امیرحسین عصباني میشھ-

 ...باشھ ...خداحافظت گلم...مراقب خودت باش-

- طور خدافظتوام ھمین  

 اینطوري کھ نمیشھ فردا باید برم دکتر...نکنھ چیز خطرناکي باشھ..؟؟؟

 :دو تقھ بھ در زدم و رفتم داخل...دکتر لبخندي زدو گفت

 بفرمایید عزیزم-

و روي صندلي روبھ روي دکتر نشستم...خانوم نسبتا جووني بود و ھمچنین خوشتیپ سالمي کردم ... 

 خوب عزیزم چھ مشکلي داري؟-

خانوم دکتر چند وقتھ کھ سر گیجھ دارم البتھ زیاد نبود ولي دیشب یکم بیشتر شد...و از دیشب تا حاالھم ھمش حالت تھوع -
 ...دارم

 حالت بھم خورده؟-

 بلھ دیشب و امروز صبح-

 ازدواج کردي؟-

 بلھ-

 چند وقتھ-

 ...سھ یا چھار ماھي میشھ-

 عادتت کھ عقب نیفتاده؟-

 ...نمیدونم...دقت نکردم-

 خوب دفترچتو بده-
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 ....دفترچھ رو بھش دادم...مشغول نوشتن شد

 ...یھ آزمایش برات مینویسم برو امروز انجام بده...یھ نامم مینویسم کھ سریع جواب رو برات حاضر کنھ-

 دکتر آزمایش بارداري کھ ننوشتین؟-

 ...چرا اتفاقا ھمین رو نوشتم-

 :با تعجب گفتم

- سھ چھارماھھ کھ ازدواج کردیمولي دکتر من و شوھرم فقط  ! 

 :دکتر با خنده گفت

 ...این دیگھ بستگي ھول بودن خودتون بوده-

 ...خندم گرفت...برعکس جاھاي دیگھ کھ قرمز میشدم این دفعھ نشدم

 اما اگھ نبود باید آزمایشاي دیگھ اي انجام بدي؟-

 چھ جور آزمایشي؟-

 ...اگھ جواب منفي بود بھت میگم-

و بلند شدم...دکتر دفترچھ رو بھم داد و گفتسري تکون دادم  : 

 ...جواب رو گرفتي سریع بیا-

 ...چشم ممنونم...فعال-

 ...از اتاق خارج شدم و بھ سمت میز منشي رفتم

 ببخشید خانوم، خانوم دکتر برام آزمایش نوشتن کجا باید انجامش بدم؟-

 ...ببینم آزمایشت رو-

 : دفترچھ رو بھش دادم و بعد از نگاه کردن گفت

 ...طبقھ پایین برو تابلو ھست و روش نوشتھ...این برگھ رو ھم حتما نشونشون بده

 چشم...ممنونم-

 :بھ طبقھ پایین رفتم و وارد آزمایشگاه شدم...بھ سمت پذیرش رفتم و گفتم
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 ...سالم من یھ آزمایش داشتم-

 ...دفترچھ رو ھم جلوش گذاشتم

 : بھ آزمایش نگاه کرد و بعد بھ نامھ دکتر ...بلند شد و گفت

 ...خوب آزمایشتون____ھزار تومن میشھ-

 ...پول رو حساب کردم و یھ فیش بھم داد و رفتم داخل یھ اتاق

 سالم-

 سالم عزیزم ببینم قبضت رو؟-

 ... قبض رو بھش نشون دادم

 ...خوب روي صندلي بشین آستینتم بزن باال-

انجام دادم...با یھ وسیلھ اي تو مایھ ھاي سرنگ بھ طرفم اومد و خیلي سریع ازم خون گرفت ھمونکارو ... 

 ...بیرون منتظر باش تا نیم ساعت دیگھ جوابت حاضر میشھ-

 ممنونم-

 ...رفتم بیرون و منتظر روي صندلي نشستم

 خانوم ایماني؟-

 : بلند شدم بھ سمت دختره رفتم...یھ برگھ سمتم گرفت و گفت

 اینم جواب آزمایشتون-

-   ممنون

 ...سریع بھ طبقھ باال رفتم و بھ منشي دکتر گفتم و گفت برم داخل

 ....دو تقھ بھ در زدم و وارد شدم

 قسمت بیست و یک

 ... وارد اتاق شدم

 :لبخندي زد و گفت
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 جواب رو گرفتي؟-

 بلھ-

روي صندلي نشستم...منتظر بودم تا جواب رو بھم  برگھ رو روي میزش گذاشتم...با دقت مشغول مطالعھ شد...منم
ساعت نگاه کردم دوازده بود...واییي بگھ...استرس شدید داشتم...بھ  

 :بھ از چند دقیقھ با لبخند گفت

 ...تبریک میگم عزیزم...داري مادر میشي-

 مادر؟ بھ این زودي؟-

 ...بلھ مادر ...دیگھ دیر و زودش کار خودتون بوده-

 دکتر؟-

- اولي باید بیشتر مراقب باشي...و باید یھ دکتر خصوصي براي  ز این بھ بعد باید بیشتر مراقب باشي...االنم کھ ماهدیگھ ا
ھرماه بري پیشش....ھرچي خواستي باید ھمون موقع بخوریش...و خودت انتخاب کني و ... 

 ...شوھرت از ھمھ مھم تره اون بیشتر باید مراقبت باشھ

ین دیگھ کیھ؟بھ زور لبخندي زدمدھنم باز مونده بود .. ا : 

 ...چشم ...بازم میام پیشتون-

 ...از جام بلند شدم و گفتم

 ...خداحافظتون-

 ...خداحافظ گلم-

 ...من اومدم_

 ...صداي فرھاد بود...اما بازم توجھي نکردم ...روي کاناپھ نشستھ بودم و تو فکر بچھ تو راھمون بودم

 عسل؟_

 بلھ؟_

_ خانومي؟چي شده ؟چرا تو فکري   

 ...بھ کاغذ روي میز اشاره کردم
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 ...کاغذ رو برداشت...ولي انگار ھیچي نفھمید

 این چیھ؟_

 جواب آزمایش_

 چھ آزمایشي؟_

 فرھاد میدونستي خیلي ھولي؟_

 براي چي ؟_

 :با داد گفتم

 من باید بھ این زودي مامان بشم؟؟؟؟؟_

 ... تعجب کرده بود

 چي میگي؟_

 ...میگم جناب عالي دارین پدر میشین_

 ...تعجب جاش رو بھ لبخند داد و لبخند تبدیل بھ قھقھھ

 ...عسل شوخي خیلي قشنگي بود_

 ...فرھاد من االن چھ شوخي با تو دارم؟اون برگھ اي کھ دستتھ جواب آزمایشھ_

 ...عسل...واي عسل باورم نمیشھ_

ب نگاھش کردمسریع جلو اومد و منو تو بغلش گرفت...با تعج ... 

 .فرھاد تو چي میگي ؟میگم االن زود بود_

 خانومي بچھ رو خدا داده ما کھ بھ زور نگرفتیمش؟نھ؟_

 نکنھ تو بچھ رو نمیخواي؟

 ...نھ نھ من بچھ ورو میخوام ولي االن زوده_

 ...براي تو زوده برامن کھ سي سالمھ دیره_

 ...فرھاد اذیت نکن دیگھ_
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 میخواي بچھ رو بندازي؟_

 ...نھھھھ معلومھ کھ نھ_

 پس چي؟_

 ...من آمادگیشو ندارم_

 ...تو میتوني_

 فرھاد_

 ...ھمین کھ من میگم_

 ... وایي مامان کوچولو رو

 ...ا اذیت نکن_

 یعني واقعا دارم بابا میشم؟_

 ...بلھ...آقاي بابا_

 :منو بیشتر بھ خودش فشرد و گفت

 ...عاشقتم_

 ...فرھاد این قشنگھ_

_ ھترهنھ نھ این ب ... 

 ...فرھااااااد_

 ...ببین لباس بچھ باید سلیقھ باباش باشھ_

 اونوقت مامانھ چیکارس؟_

 ...باید بچھ رو بھ دنیا بیاره_

 نھ بابا؟ _

 ...واقعیھ راستھ_

 ...ولي من این و میخرم_
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 ا فرھاااد؟

 !!!!!بلھ_

 ...اینم خیلي قشنگھ_

 !!!اي خدااااا_

 فرھاد؟_

 بلھ؟؟؟؟؟؟؟_

 ...میگم ھوس ترشي کردم...بردا دلش میخواد_

 فقط بردیا؟تو نمیخواي؟_

 ...منم چون پسرم میخواد منم میخوام_

 اي خدااااااا_

 فرھاااد؟_

 بلھھھ؟؟؟؟؟؟؟_

 ...خونھ رو جارو بکش یھ کم کثیفھ...من نمیتونم خم شم_

 اي خدااااااا_

 فرھاد چایي میخوري؟_

ا میکرد گفتفرھاد در حالي کھ وسایل رو جا بھ ج : 

 آره_

 :لبخندي زدم و گفتم

 ...حاال کھ میخوري برو براي منم بریز بردیا ھوس کرده_

 ...بردیاکھ چایي نمیخواد_

 بھ من میگھ یا تو...؟؟؟_

 اییي خداااااا_
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 ...راستي کیک تو یخچالم بیار_

 فرھاد؟_

 بلھ؟_

 ...براي منو بردیا این کتاب و بخون_

 ...بي حال کتاب و ازم گرفت

 چییییي؟ من واسھ شما دوتا خالھ سوسکھ بخووونممم؟؟؟؟؟؟_

 :با ذوق گفتم

 ...اوھوم_

 اي خدااااااااااا_

 فرھاد؟_

 جانم؟؟؟؟؟_

_  ...برو تمیزش کن.... میگم این شیشھ ھا لک افتاده...دل منو بردیا میگیره

 ...عسل من دیروز اینو تمیز کردم_

 ...کثیف شده دیگھ_

 اي خدااااااا_

 فرھاد؟_

 جانم؟_

 ...گشنمھ...بردیا دلش پیتزا میخواد_

 ...االن زنگ میزنم سفارش میدم_

 ...نھ خیلي وقتھ بیرون نرفتیم_

 ...و بھ این ترتیب و اذیت ھاي من...ھفت ماه گذشت ...خیلي چاق شدم...شکمم خیلي جلو اومده

مون رو بردیا گذاشتیمجنسیت بچمونم کھ پسره...باالخره منو فرھاد بھ این نتیجھ رسیدیم و اسم بچ ... 
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 قسمت ھشتاد و پنج

 فرھاد؟_

 جاااانم؟_

 میگم بھ نظرت پسرمون چھ شکلي میشھ؟_

 منو ببیني میفھمي_

 خود شیفتھ...جدي میگم_

 خوب باشھ شبیھ تو میشھ_

 اگھ بشھ کھ یھ پا جیگره_

 بلھ...جیگگگگر_

 ...فرھاد...خودتو مسخره کن_

 ...چشم_

 آفرین_

 ...قربون شما_

 فرھاد؟_

 جانم؟_

 امیرحسین عروسیش چھ موقع است؟_

 ...دوماه دیگھ_

 ...آخي اونموقع بردیام میاد_

 ...آره پسره جیگرمون میاد_

 وایي فرھاد_

 : فرھاد دستپاچھ گفت

 چي شده ؟_
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 بیا اینجا_

 ...بچھ داشت لگد میزد ...انگار داشت بازي میکرد

 چي شده خانمي؟_

 :با خنده گفتم

_ ھداره لگد میزن ... 

 ...فرھاد با خنده سرش رو روي شکمم گذاشت...انگار فھمید باباش اومده...آروم شد

 :فرھاد خطاب بھش گفت

 بابایي داري بازي میکني؟...ماماني و یھ وقت اذیت نکنیا؟_

ددوباره شروع کرد بھ تکون خوردن...ایندفعھ محکم تر لگد میزد...از االن کھ معلومھ چھ شلوغیھ؟خدا برسھ بھ دا ... 

 اشک شوق تو چشمام جمع شد...ا

 ...ین اولین بار بود کھ اینجوري لگد میزد...معلوم بود حوصلھ اش سر رفتھ

 ...فرھادم ھمونطور باھاش حرف میزد...ھرچي میگفت اونم محکم تر لگد میزد

 ...خندم گرفتھ بود انگار عجلھ داشت بیاد...حرکات و لگداش از روي لباسمم معلوم بود

خیلي محکمي زد...نتونستم تحمل کنم و جیغ زدم یھو لگد ... 

 قسمت بیست و دو

 ...فرھاد سریع سرش رو از روي شکمم برداشت و بھ من نگاه کرد

 چي شده عسل؟_

لگداي محکم میزد یھ لحظھ ام صبر نمیکرد...بھ زور بھ فرھاد گفتم بچھ پشت سرھم : 

 ...بد...لگد...میزنھ_

 ...سریع بلند شد و رفت تو اتاق و مانتو شالم و آورد...تنم کرد

 میتوني بلند شي؟_

 ...سرم رو تکون دادم و آروم از جام بلند شدم...نفسم داشت میرفت...درد شدیدي داشتم
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 ...آروم آروم با کمک دیوار قدم بر میداشتم....فرھاد سریع رفت تا ماشین رو روشن کنھ

.. فرھاد تا منو دید سریع در ماشین رو باز کرد و بھ سمتم اومد ...کمکم کرد تا تو ماشین بشینمباالخره بھ در رسیدم. ... 

 ...االن بھ دکترت زنگ میزنم...نگران نباش فک کنم این فسقلي میخواد زود تر بیاد_

م اومدنتونستم چیزي بگم...ولي از فکر اینکھ بتونم بچم رو توي بغلم بگیرم لبخندي روي صورت جمع شد ... 

 ...فرھاد گوشیش رو برداشت و دکترم زنگ زد

 ...سالم خانوم دکتر_

....... 

 ...من ھمسر عسل ھستم عسل ایماني_

........ 

 ...راستش االن دردش گرفتھ...میگھ بچھ محکم لگد میزنھ_

....... 

 ...چشم چشم االن میارمش_

 ...تلفن رو قطع کرد

یغم بلند نشھفقط لبم و گاز میگرفتم ...تا صداي ج ... 

 ...خانمي تو دلت نریز_

 ....نمیتونم_

 ....اشکم در اومده بود....نفس نفس میزدم

 ...فرھاد تند میرفت

 ...کم کم داشتم از حال میرفتم...چشمام روي ھم میرفت

 ...فرھاد یھ چیز ھایي میگفت کھ نمیفھمیدم

 .......چشمام بستھ شد

 ...عسل عسلم...چشماتو باز کن خانومي_
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 ....االن میرسیم طاقت بیار گلم

 ...خدایاااااااااا

عسل را در آغوش گرفت و بھ داخل بیمارستان رفت ماشین را سریع نگھ داشت و ... 

 پرستار_

 ...پرستارا با عجلھ اومدند

 چي شده آقا؟_

 ...زنم زنم حاملس ...وقت زایمانشھ_

 ...پرستارا سریع تخت اوردند...فرھا عسل رو با احتیاط روي تخت گذاشت

 ...خانم دکتر سریع بھ اونجا اومد

  دکتر:چي شده این چرا بیھوشھ؟

 ...نمیدونم تو ماشین یھو بیھوش شد_

 ....سریع ببرینش اتاق عمل_

 دکتر حالش خوبھ؟_

 ...خدا کنھ_

 .... دکتر سریع از آنجا دور شد

دش امد و دنبال انھا رفتفرھاد بھ خو ... 

 ...........دو ساعت بعد

 .....خانم دکتر محسني بھ بخش زنان_

 ...آروم چشام رو باز کردم....دلم درد میکرد...ناخودآگاه دستم رو روي شکمم گذاشتم...نبود...بچم نبود

 ....سرم رو با ترس برگردوندم...فرھاد خوابش برده بود

 مگھ اینجا بیمارستانھ؟

_ ھا...فرھااااد؟فر  
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 .... سرش رو تکون داد و بلند شد ....تا من رو دید...سریع بھ طرفم اومد

 عسل خانومم حالت خوبھ....؟؟؟؟؟؟_

 .فرھاد بچم...بچم کجاست؟؟...؟؟_

 ....نگران نباش اون فسقلي حالش از من و تو بھتره...دارن معاینش میکنن تا مشکلي نداشتھ باشھ_

یدم....باللخره بعد از اینھمھ صبر میتونم ببینمشنفسي از روي آسودگي کش  .... 

 ...دلم خیلي درد میکرد...باید تحمل میکردم

 خوبي خانمي؟_

 آره خوبم...یکم درد دارم فقط...فرھاد؟_

 جانم؟_

 بچم و کي میارن؟_

 ...میارنش نگران نباش_

پرستار بچھ بغل وارد شد در اتاق باز شد و .... 

 ...بھ بھ آقا پسر مادرتونم کھ بیداره....بیا برو شیرتو بخور_

 ...لبخندي زدم از فرھاد خواستم کمکم کنھ تا بلند شم

 ...کمکم کرد بشینم...فرھاد بچھ رو از پرستار گرفت ...معلوم بود تازه بچھ رو دیده

 ...میخواست مثال دعواش کنھ

_ ھان؟مگھ من نگفتم نباید ماماني رو اذیت کني...؟؟  

 ...خندیدم

 ....فرھاد بچمو ول کن گشنشھ_

 ....فرھاد خندید و جلو اومد بچھ رو تو بغلم گذاشت

 ...حس خیلي خوبي داشتم....حسش قابل وصف نبود...خیلي خوب بود...حس راحتي..بعد از چند ماه

شبیھ باباش بود تا من داشت بھم نگاه میکرد...خیلي ناز بود...خوشگل...بیشترم ... 
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_ ومي بردیا گشنشھ ھاخان ... 

 ...لبخندي زدم و بردیا رو بسمت فرھاد گرفتم

 ...بچھ رو بگیر تا درست بشینم_

 ...بچھ رو از بغلم گرفت...منم یھ ذره جا بھ جا شدم و لباسم و باال زدم...بردیارو گرفتم تو بغلم

ش خندیدیمتا بوي شیر بھ مشامش خورد سریع سینمو تو دھنش گرفت...منو فرھاد بھ اینکار ... 

 ...بچم خیلي گشنشھ...اصال جدا نمیشھ

 :بھ فرھاد نگاه کردم...داشت بھ بردیا نگاه میکرد...اخم مصنوعي کردم و گفتم

 مثل اینکھ بچتو بیشتر از من دوست داري نھ؟_

 :بھ من نگاه کرد و گفت

 ...من غلط بکنم...من شمارو دوست دارم_

 ...اونم دوستش دارم چون از وجود توا

 : لبخندي زدم و گفتم

 ...دوستدارم بي نھایت_

 ...عاشقتم_

 ...ھردو ساکت شدیم و بھ بردیا نگاه کردیم...خوابش برده بود

 :خیلي آروم بھ فرھاد گفتم

 تختش کو؟_

 ...بده من میزارمش_

 ...از بغلم گرفتشو توي تختش گذاشت...تختشم بھم نزدیک کرد

 .....روي تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم...و خوابم برد

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

 ....خوب فرھاد ساکشو بده_
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 :فرھاد ساک رو بھ طرفم گرفت و گفت

 ...بفرمایید_

آروم تن بردیا کردم...کالھشم روي سرش گزاشتم...پتو  ساک رو گرفتم و بازش کردم...یھ دست لباس خوشگل در آوردم و
بغلم گرفتمش یچیدم و تورو ھم دورش پ  .... 

 ...فرھاد تو وسایلشو بیار_

 ....اي بھ چشم_

 ...از روي تخت بلند شدم ....بردیا رو بھ خودم چسبوندمش...با فرھاد از اتاق خارج شدیم

 ...اول پیش دکترم رفتیم تا ازش خداحافظي کنیم

 ....فرھاد بدو حاضر شو دیگھ_

_ گذاشتي؟دارم حاضر میشم ...کراواتم و کجا   

 :در حالي کھ داشتم لباساي بردیا رو تنش میکردم گفتم

 ...گذاشمش رو تخت_

 ... آخرین دکمھ رو ھم بستم

 ...آخیش تموم شد_

 ...سریع رفتم لباسم رو پوشیدم...امروز عروسي امیرحسین و لیلي بود...خیلي خوشحال بودم...باالخره عروسي خواھرمھ

کردم ...بھ خودم تو اینھ نگاه کردم..خیلي عوض شده  کھ ندیده بود...کفشامم پامھمون لباس عقدم رو پوشیدم...کسي 
کردم و پایین موھامم فر کردم و باز گذاشتمشون بودم...آرایشم رو خودم ... 

 ...لبخندي زدم و براي خودم تو آینھ بوس فرستادم

 ...عسل من حاضرما_

 ...بیا بردیا رو ببر خوب_

بغلم گرفتمش...چھ خوشگل شده بود پسرمبھ سمت بردیا رفتم و توي  ... 

 :فرھاد اومد و گفت

 ...بدش ببینم این فسقلي رو_
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 ...خندیدم و بردیا رو بھش دادم

 ...اوه اوه پسرم چھ خوشتیپ کرده...باید مواظب باشم دخترا ندزدنش_

 ....خندیدم

 ....فرھاد بھ من نگاه کرد و لبخندي زد

 ...نھ مثل اینکھ بیشتر باید مراقب مامانت باشم تا تو فسقلي_

 ...فرھاااد_

 ...چشم بریم_

 ...از خونھ خارج شدیم....سمت ماشین فرھاد رفتم

 ....درو باز کرد و باھم سوار شدیم...و بھ طرف باغ رفتیم

 قسمت(آخر...جلد اول)

 فرھاد؟_

 بلھ_

 عروسي مگھ قاطیھ؟_

 ...آره_

 پس چرا نگفتي؟_

 ...یادم نبود_

 حاال بااین لباس؟_

 ...خیلیم خوبھ...شالت و بنداز رو شونت__

 ...آخھ_

 ...بھونھ نیار_

 ...حداقل اینو بده بغلم زیاد معلوم نباشھ_

 ...چشم_
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 ...بردیا رو گرفتم و با فرھاد پیاده شدیم

 ...ماشا� کم دعوت نکرده بودن

 ...خالھ رو از دور دیدم

د بھ اون سمت رفتیملبخندي زدم و با فرھا ... 

 ...اصال حواسش بھ من نبود

 ...خالھ جان_

 ...برگشت و تا من و دید

 سالم قربونت بشم...چطوري؟_

 ...سالم خالھ مرسي خوبم_

 :روبھ فرھاد گفت

 شما چطوري؟_

 ...منون خوبم_

 ...بده من این نفس خالھ رو_

 ...بردیا رو دادم بغلش...اینقدر بوسش کرد کھ بچم کال رژ لبي شد

 :بچھ رو بھم داد و گفت

 ...خوب خوش اومدین...ھرچي الزم داشتین بگین_

 ...چشم خالھ جون ممنون_

 ...بھ سمت یکي از میزھا رفتیم و نشستیم

 ...بعضیا داشتن میرقصیدن...بعضیا داشتن حرف میزدن ...بعضیام داشتن میخوردن

 ...بچھ رو دادم بھ فرھاد و مانتوم رو در آوردم و کت لباسم رو پوشیدم

 ...فرھاد با تعجب نگاھم کرد

 چیھ چرا اینطوري نگاه میکني ؟_
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 .تو نگفتي لباسم پوشیده نیست و از این حرفا؟_

 ...االنم میگم ...اینم محض احتیاط آوردم گفتم شاید مانتوم کثیف شھ_

 تو دیگھ کي ھستي؟_

_ شق شماعا ... 

 ...خواست جوابم رو بده اما

 ...صداي دست زدنا و ھلھلھ کشیدنا اومد...برگشتم و دیدم ...عروس داماد اومدن...باورم نمیشد...لیلي خیلي ناز شده بود

فرھاد جلو اوندن و بھ تک تک مھمونا سالم دادن...بھ ما کھ رسیدن..امیرحسین با یھ سالم کوتاه جلو اومد و بردیا رو از بغل 
 ...گرفت

 :با تعجب نگاھش کردیم کھ گفت

 ...من دامادم و بردم ...شما راحت باشین_

 ... ھمھ مون بھ حرفش خندیدیم طوري کھ ھمھ برگشتن و نگامون کردن...حلو رفتم و لیلي رو بغل کردم

 ...لیلي خیلي ناز شدي...تبریک میگم امیدوارم خوشبخت بشي_

 ...مرسي گلم ...خوش اومدي_

ندي زدن و با بردیا رفتن تا بھ بقیھ سالم کنندلبخ ... 

 ...بیابچمون و دزدیدن_

 تقصیر توا دیگھ عسل چرا بچمو جیگر کردیش؟_

 ...با تعجب نگاھش کردم

 ...خودشم انگار فھمید چي گفتھ...چون تعجب کرد

 ...بھ ھم نگاه کردیم و پقي زدیم زیر خنده

 ...حدود یک ساعت از مھموني گذشتھ بود...ھنوز بچمون و نداده بودن...باھاشم میرقصیدن

یھ آھنگ رمانتیک گذاشتھ بودن کھ ھمھ زوجا ریختھ بودن وسط...عروس دامادم بودن و داشتن با پسر من سھ نفره تانگو 
 ...میرقصیدن

 ...از دستشون خندم گرفتھ بود
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 ...ولي خوب زشت بود بخندم

بھ طرفم دراز شددستي  ... 

 خانمي افتخار میدین بریم برقصیم...؟؟؟_

 چرا کھ نھ!! ؟_

 ...بلند شدم و با فرھاد رفتیم وسط

 ...ھردو دستم رو دور گردنش حلقھ کردم...اونم دستاش رو روي کمرم گذاشتھ بود...ھماھنگ با آھنگ میرقصیدیم

 :سرش رو جلو آورد و گفت

 میدوني عشقمي؟_

_ نفسمي...؟؟؟ توام میدونستي  

 نمیدونم چطوري و از کجا اومدي؟؟_

 فرشتھ ھا از کجا میان؟_

 آسمون_

 کجا میرن؟_

 ...قلب آدما_

 ...نھ میرن قلب کسي کھ کھ عاشقش شدن...اونم تویي_

 ...خندید و من و بھ خودش فشرد

_ ... از ھرجا کھ اومدي....اومدي...مھم اینھ کھ دوست دارم...وقتیم اومدي زندگیمشدي....تمام  .... 

 پایان فصل اول
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