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 خدا نام به

 عشق موسيقى

 ١ فصل

 تير ١٣ امروز.شدم بلند خواب از چشمم خورد،توى كه نورى با صبح

 روى از.اومدم دنيا به روزى همچين يه توى پيش سال١٧ بود،دقيقا

 اتاقم عاشق و زدم كنار و بود دورش كه حريرى و شدم بلند تختم

 شيرى كامپيوتر ميز و توالت ميز و كمد و كرمي،تخت هاى بودم،پرده

 تراس تختم كنار.اى قهوه فرش و روتختى و كرمى برجسته هاى گل با

 و حالم ارنگ و رنگ هاى گل و ميوه هاى شدم،درخت واردش كه بود

 رفتم و دراوردم لباسمو و بيرون اومدم تراس كرد،از خوب حسابى

 و بلوز يه بيرون اومدم كه حموم رسيدم،از خودم به حسابى و حموم

 تو كارگرها پايين،همه رفتم و كردم خشك موهامم و كردم تنم شلوار

 داشتن كه هم ددى و كرد،مامى مى كارى يه هركى و بودن تكاپو

 خسته كارگرها به اينكه از من،بعد بدون اونم ميخوردن صبحانه

 گلم دختر!به به:گفت بابا نشستم،كه ددى و مامى پيش رفتم نباشيد،گفتم

 .شدى پامى اومدن مى كه مهمونا كردى مى صبر بخير صبحت

 تا داريم فرصت كلى٩/٥ساعت نكن،تازه اذيت بچمو!!!!ااااااااابهرام_

 مى كار خونمون تو كه بود سالى چند كه دوستم)مژگان.بيان مهمونا

 مامان و من و رفت بابا صبحانه خوردن از ريخت،بعد چايى برام(كرد

 پايين برم كه خواستم و كردم عوض بكنيم،لباسمو كارامونو رفتيم،كه هم

 ماهم مامان اين.شه مى دير بيا بدو آنيــــــسا!آنيسا:شنيدم ماميو صداى

 نيس فاصله هم مين١٠ آرايشگاه تا ها شه مى چيزيش يه باالخره

 كنه مى فكر ندونه داره،كسى عجله انقدر چرا كه نميدونم

 راه و شديم مامى ماشين سوار و پايين رفتم عروسيمه،سريع

 آرايشگاهش شديم،عاشق كردوپياده پارك و رسيديم،ماشين افتاديم،وقتى

 بود،مانتو عالى كارى يه مخصوص طبقه هر و بود طبقه٣بودم،



 

 

 كرديم،مامى كه برداشتيم،انتخاب موهارو ژرنال و آورديم در هامونو

 كار مين چند از هير،بعد سالن تو رفتم منم و ميكاپ اتاق تو رفت

 كار ديدم شدم،كه خارج اونجا بود،از محشر شد،كارش تموم موهام

 با فوقوالعاده دودى آرايش بود،يه شده شده،عالى تموم هم مامى ميكاپ

 .خودش بود،واسه شده جيگرى،جيگرى رژلب

 .من برم قربونت شدى،الهى جيگرى چه مامان!!!!واااااااااااى_

 تو ميرم ديگه سال چى؟چند يعنى شدى جيگرى چه زشته،آنى_

 جيگر؟ گى مى بهم تو چلچلى،اونوقت

 به برسه چه باشه سالت ٣٠خوره، نمى بهت اصال بده؟بعدشم مگه_

 .٤٠خودت قول به يا٣٧

 .منتظرته آرايشگر تو كن،برو خودشيرينى كم بسه_

 وارد رفت،كه بهم غره چشـــــم يه.جيگرررررررررم مامان چشـــــم_

 چه لباسم كه تا،بفهمه داد نشون بهم سايه چندتا شدم،آرايشگر اتاق

 گذشت،كه چقد دونم صورتم،نمى روى افتاد و فهميد رنگيه،كه

 و شدم بلند.شدى عروسك عين باش،ندزدنت مواظب شد،فقط تموم:گفت

 متوسط بودم،ابروهاى شده بود،عالى عالى كارش ديدم،واقعا و خودم

 اى نقره و صورتى سايه با درشتم،كه آبى هاى چشم اى،با قهوه

 آرايشمو هم رنگ پر صورتى گونه رژ و بود،رژ شده تر خوشگل

 بود، كرده تكميل

 .شدم مرســــــى،عالى_

 شدم،مامى خارج اتاق از وقتى.خوشگلى خودت نكردم،تو كارى من_

 بغلم و شد بلند ديد منو وقتى بود،كه نشسته بيكار و بود شده تموم كارش

 !!!!!!شدى ناز و خوشگل من،چقدر بشم الهــــى،فدات:گفت و كرد

 شدم؟ خوشگل بودم،االن زشت يعنى!نكنه درد دستت_



 

 

 ببينم،من؟عروسك عروسيتو كه ميشه حرفيه؟كى چه عزيزم،اين نه_

 !!!مامان؟

 !مياد؟ دلت!!!!شوهر؟ بفرستيم،خونه ميخواى زودى اين به_

 اينكه از بعد.دير زود،چه بره،چه بايد روزى يه دخترى هر باالخره_

 تو زدم چيزى،افتادم،كه يه ياد دفعه شديم،يه خارج آرايشگاه از

 شده؟ چى اى ديوونه مگه:گفت صورتم،كه

 .دستــــام_

 چى؟ دستات_

 .نزدم الك_

 .ميزنه،برات غزال ديوونه،خوب_

 زياد و ضبط و جلو بردم و دستم نبود،بعدش يادم اصال ميگى راس_

 ندانستم را سكوتت:كردم

 نفهميدى را نگاهم

 هارو نگفتم،گفتنى

 نپرسيدى هرگز توهم

 بود آخر شام كه شبى

 بود خنجر دوست دست به

 بود نابرابر جنگ يه آينه و عشق ميان

 نابرابرى جنگ چه

 خنجرى چه و دستى چه

 قصهءمحقرى چه

 آخرى چه و اول چه



 

 

 كه بعدى آهنگ ميده؟زدم گوش مامانم كه آهنگيه چه گرفتم،اين غمباد

 !!!!ميكردمااااا گوش داشتم:اومد در اعتراضش صداى

 هم بعدى و بعدى هاى آهنگ!!!!!آهنگيه؟ چه سالمتى،تولدمه،اين نا_

 كنه، مى گوش انقدر من مامان كه داره چى اين دونم بود،نمى داريوش

 مـــامـــان؟_

 بلــــــه؟_

 مو؟ من فلش_

 هم غزال ميگفت،ماشين راس.ايم خونه دم كه كنى،ميبينى نگاه آنيسا_

 ماشين نگرفته،براش بده،گواهينامه شانس بود،خدا خونمون جلوى

 توى برم كه خواستم شدم خونه وارد و شدم پياده ماشين خريدن،از

 و باريسه و بود قرمز پارچه يه روش كه بزرگ جسم يه اتاقم،كه

 برم،كه سمتش به خواستم كرد،كه جلب بود،توجهمو شده نزئين بادكنك

 خوشگل چه واااااااااى،آنيســـا:كفت كه شنيدم و مژگان صداى يدفعه

 !!!!شدى

 !مرســـى،مژگان؟_

 !جانم؟_

 !سْوال؟ يه_

 !بله؟_

 چيه؟ اون_

 .تولدت براى بابات و سورپرايز،مامان_

 چيه؟_

 !!!نيس سورپرايز ديگه كه اونموقع_

 چيه؟ ميدونى_



 

 

 .گم نمى بهت آره،اما_

 غزال راستى:پرسيدم كه افتادم غزال ياد نامــــــــــــرد،تازه_

 .بود پايين كجاست؟ماشينش

 .اتاقت تو_

 ١٤ يعنى راهنمايى دوم از و بود صميميم دوست غزال.اوكى،فعال_

 باشيم،توى باهم اينكه خاطر دوست،بوديم،هردومونم،به باهم سالگى

 داشت برادر يه غزال هم، با رفتيم،جفتمون انسانى رشته هم دبيرستان

 مصالح باباش و بود خوب ما مثل ماليشونم وضع و بود سالش٧ كه

 و طوسى آرايش با كه ديدم و شدم،غزال اتاقم وارد داشت،وقتى فروشى

 باريك،بينى بود،ابروهاى خوشگل بود،كال شده ناز اى،چقدر نقره

 كه هم مشكيش لخت گندمى،موهاى پوست و اى قلوه متوسط،لباى

 .بود دورش

 .عشقم سالم_

 !!!!شدى خوشگل چه چطورى؟جيگر سالم_

 .تو مســـــى،مى_

 رفتى؟ آرايشگاه_

 .پ ن پ_

 ميرفتيم، باهم گفتى مى خوب_

 ...بعد،ايشاا دفعه_

 نزدى؟ الك چرا_

 ميزنى؟ برام رفت،تو يادم_

 شستم هامم دست و كردم عوض بيار،لباسمو وسايلتو پاشو آره،عشقم_

 زنى؟ نمى پيانو:گفت بردم،كه وسايلمو و



 

 

 !دونم،شايد،چطور؟ نمى_

 !!!بذارم ناخن برات خواستم مى_

 گرفتى؟ كم دست ميتونم،منو تو بذار_

 مين چند از بعد و ها ناخن گذاشتن كرد،به شروع عشقم،بعدش نه_

 غزال كمك مانيكور،به از بود،بعد خوب كارش شد،واقعا تموم كارش

 تا سينه از و بود دكلته داشتم،حالت دوست خيلى پوشيدم،لباسمو لباسمو

 رز گل تا چند و داشت پف پايينشم و بود شده كار گيپور هم كمرش

 كمرنگ عالقم،صورتى مورد رنگ كه هم بود،رنگش شده كار روش

 و كردم پام هم كفشم و كردم دستم و ساعتم و سرويس اون از بود،بعد

 كنه مى نگاه مرموزانه داره ديدم،غزال كه كردم خفه عطرم با و خودم

 .خورديم،هيـــــــز اووووووووو:گفتم كه

 .جوووووووون_

 !شدم؟ خوب_

 .بگيرى تولدتو بچت با ديگه سال ميترسم عالـــــــــــى،من_

 شو، خفه_

 كه طوسى لباس شده،يه ديدم،عالى كه كردم شدم؟نگاش چطور من_

 .بود شده بود،فوقوالعاده دورش كه لختشم بود،موهاى زانوش تا تقريبا

 !!!!!شدى فوقوالعاده_

 گرفت دستمو بعدش.منتظرتن پايين شد،بريم،همه تموم بازيت هيز اگه_

 چى همه كه ديدم پايين بريم خواستيم شديم،وقتى خارج اتاق از و

 نوشيدنى،با از پر ميز كنارش،يه در و كادو از پر ميز آمادس،يه

 همه شد،تقريبا جلب سمتنون به ها نگاه همه غزال و من كفش صداى

 دخترشون و روشنك زنعمو و بهمن ليال،سامان،عمو خاله:بودن اومده

 مدرسم دوستاى كوچولوش،از مهياد و وحيد شوهرش همراه به مهتاب



 

 

 دوقلو كه نيكا و آراد،رونيكا برادرش و تينا،آرام خواهرش و هم،تارا

 به توجهو ليال خاله صداى كه بودم مهمونا محو.بودن بودن،اومده

 .دخترم شدى ماه گلم،چه عروس به، به:كرد جلب خودش

 صميمى دوست مامانم مياد،با يادم كه وقتى از نبود،اما خالم ليال خاله

 بودن،مامانم جداشده هم از پيش سال ٣٠ مادربزرگم و بوده،پدربزرگ

 بزرگتر مامانم از سال ١٠ كه گيسوم خاله و ميمونه پدربزرگم پيش

 خالم و بزرگم مامان طالقشون از بعد كه ميمونه مادرش بود،پيش

 و من ولى اونجا ميره يكبار ماه چند هر مامانم(امريكا)سيتى ميرن،ديلى

 ميدونم من كه هم اونجايى داريم،تا ارتباط باهاشون چت با فقط بابام

 اسم به پسر يه و كرده ازدواج امريكايى مرد يه با امريكا تو خاله

 فقط مادرم طرف از بزرگتره،من سال ٥ من از داره،كه فرانسيس

 با هم ليال خاله كرده،پدر فوت پيش سال ٣ كه داشتم و پدربزرگم

 كرده،سامان فوت پيش سال ٨ اونم بوده،كه صميمى دوست بابابزرگ

 پسر ميشه عبارتى به بزركتره،كه سال ٨ من از ليالس،كه خاله پسر

 خودش خواهر منو اونم و ميدونم خودم داداش اونو من خالم،اما

 ديگه چيز يه به و برادريمون و دارن،خواهر قصد مامانامون بماند،كه

 .كنن تبديل

 دفعه يه بوسيدم،كه و كرد بغلم گرم بعدش.مرسى جون سالم،خاله_

 .شدى خوشگل عشقم،چه سلــــــــــام:شنيدم و سامى صداى

 يه با طوسى شلوار و كت يه.همينطور جونم،توهم سالم،داداشى_ 

 خواهرش به ديگه من بود،داداش پوشيده دودى كراوات و سفيد پيرهن

 از كرد،بعد بغلم و گرفت گرم و دستم خوشتيپه،بعدش كه انقدر رفته

 گشتم،كه ددى و مامى دنبال چشمم با و كردم سالم مهمونا همه به اون

 بود پوشيده لكسى مشكى پيرهن يه بيرون،مامان اومدن اتاقشون از ديدم

 و بودن،رفتم شده دودى،عالى پيرهن با مشكى شلوار و كت هم بابا و

 خاطر به اومد،كسى باالخره كه بودش ٥ هولوش كردم،ساعت بغلشون

 رسيده خودم به و بودم كرده دعوت مهمون همه اين اون



 

 

 از تقريبا و سالشه٢٦بود،آدرين پيانوم معلّم آدرين بودم،اومد،منظورم

 شد،اصال چى دونم نمى مياد،خونمون پيانو تدريس براى سالگيم ١٣

 عاشقش كه شد شد،چى جورى اين كه شد جورى چه كه نمياد يادم

 بشم؟هــــــــــــه عاشق بخوام نميكنم هم كسى محل سگ كه منى!شدم؟

 گيج سرم انگار لحظه يه كه سمتش به واقعيه،رفتم ولى دار خنده

 دختره اين كه،پس نداشت دختر دوست ممكن،اون غير نه رفت،نه

 پيش رفتم و كردم كج رامو بهشون كردن سالم كيه؟خدايــــــــــــا،بدون

 پريده؟ رنگت شده؟چرا چى:پريدم،گفت رنگ ديدن با سامى،سامى

 !!!!اومــــــــد_

 !آدرين؟_

 .آره_

 سالم بهش برو متشخص خانم يه مثل نداره،قشنگ نگرانى اينكه خوب

 .كن

 !!!نميشه_

 !!چرا؟_

 !!!!!دخترس يه با_

 !دختر؟_

 آره_

 خواهرشه، خوب،شايد_

 .دخترش نه،دوست_

 ميدونى؟ كجا از_

 .خارجن خواهرش و  ديدم،بعدشم،مامان خواهرشو عكس آخه_



 

 

 سمتشون به و گرفت دستمو بعدش!!!!!كنيم،زشته سالم بريم بيا حاال_

 رفتيم،

 .مبارك خانم،تولدت آنى خوبه حالت سالم_آدرين

 .كشيدين مرسى،زحمت_

 .سامان آقا ميكنم،سالم خواهش_

 .اومدين خوش سالم_

 سامى از العمل عكس يه جان،منتظر پانيذ ميكنم،دوستم معرفى_

 نگاه همديگه به دارن حيرت و تعجب هردوشون،با كه ديدم بودم،اما

 لحظه يه انگار،كه نه انگار ميكشيدم،اما و سامى كت ميكنن،آستين

 خارج خونه از سرعت با و گرفت و پانيذ دست شد،كه نفهميدم،چى

 تكيش درخت به ديدم، كه رفتيم دنبالشون آدرين و شدن،من

 چى دارن كه ميتونستم،بفهمم همين نبود،بخاطر زياد داده،فاصلمون

 .مگن

 !كنى،تــــــــو؟ مى غلطى چه اينجا_

 ميدم، توضيح برات سامان_

 نيار،فهميــــــــدى؟ كثيفت زبون به منو اسم_

 .تر باشه،باشه،آروم_

 بيچارس؟راستى آدرين نوبت نبود؟حاال بس زدى تيغ و من ميليون٣٠_

 كردم، باور و حرفات كه بگو و احمق چطوره؟من بابات حال

 ميدم، توضيح كن،برات گوش_

 گم گورتو دقيقه،كه١٠ميدم،فقط فرصت دقيقه١٠ بهت نكرده،ببين الزم_

 كنى،فهميــــــــدى؟

 .توروخدا_



 

 

 تره،وقتى مهم برام دنيا كل از ديدى،اون رو شـــــــو،آنيسا خفـــــــــه_

 آشغال،اون شد،نفهــــم، حالى چه ديد،نميدونى،كه آدرين كنار تورو

 اونم،فقط باشه پسر يه با روز هر كه نيس آشغال تو آدرين،مثل عاشق

 .عاشـــق!اينــــو؟ طرف،ميفهمى بخاطره،پول

 كردم خودم،حس روى و آدرين سنگين سامان،نگاه الهى بشى الل

 و نكردم توجهى هيچ بشم،اما ذوب زمين روى خجالت بود،از ،نزديك

 ظاهر به كه كردم شدم،سعى خونه سرعت،وارد با و حرفى بدون

 سامان،از بده مرگت خدا رفت،واى نميتونستم،آبروم لبخند،بزنم،اما

 مرده،نشستم،نه مادر قيافه ديدم،با كه اومدم خودم شم،به راحت دستت

 مهمونا به و زدم مصنوعى لبخند،فيك بشه،نه،يه نه،نبايد،امشب،خراب

 مي حرف ميخورد،يكى ميكرد،يكى كارى يه شدم،هركى خيره

 بيكار كسى و بود كرده سرگرم كارى يه با خودشو هركى زد،خالصه

 پانيذ از خبرى و شدن خونه وارد سامى و ديدم،آدرين كه نبود،برگشتم

 چه آدرين زد،االن كه حرفى اون با بكشم خواست،سامان مى نبود،دلم

 حرف سامى اگه نميدونم!!!!من خداى ميكنه؟واى فكرى

 سالن وسط همه و بود شده قبل از تر زياد صداش اهنگ!نميزد،ميمرد؟

 و بوديم،من تا سه بودن،ما نشسته كه كسايى ميرقصيدن،تنها و بودن

 نگام مرموزانه و زيرزيركانه و بود نشسته آدرين،آدرين و سامان

 خودم افكار من،تو ميكنه؟خـــــــداى فكر چى به داره ميكرد،يعنى

 !!!آنـــــى:شنيدم و سامى صداى دفعه يه بودم،كه

 .شو ساكت_

 .ميدم توضيح چيو همه بهت نكن چيشد،قهر كه فهميدم_

 .نميخوام_

 اونجايين؟ شماها ميدونستم،كه كجا از من آخه_

 .ميكنه نگام جورى چه بردى،ببين نزنى،آبرومو حرف ميمردى_



 

 

 .كن گوش منم حرف به اما توئه با حق_

 بردى، و آبروم ميدم،ولى گوش_

 و سرد هوا و بود پاييز ميومدم،خونه،اواخر باشگاه داشتم،از پارسال_

 از ميره،نميدونم راه و ميلرزه داره بارون تو دختره يه ديدم بارونى،كه

 نبود،اما خوب اصال بود،حالش كه هرچى از گريه،اما يا ميلرزيد سرما

 بگه،اونم مشكلشو كه خواستم از و كردم سوارش بود كه جورى هر

 تعريف به كرد شروع من،باالخره اصرار با اما بگه نميخواست اولش

 .كردن

 چه؟ من به ميگى كه اينايى_

 ...كن صبر_

 بقيش؟ خوب_

 اثر در داشته،كه فروشى رنگ مغازه يه پيش سال چند باباش كه گفت_

 سوختگى درصد٨٨ با باباش شاگرد و ميگيره آتيش مغازه اتفاق يه

 و جراحى از ميسوزه،بعد بدنش درصد٢٩باباشم، خود ميكنه،و فوت

 كه هم ميكنن،وقتى داشت قتل،باز جرم به و درمان،باباش طول گذشتن

 بشه،يا بايد،قصاص يا كه ميكنه،ميگن صحبت مقتول خانواده با

 مغازه فروش با ميليونشو ٤٠ كه بدن،گفتش ديه پول ميليون٧٠اينكه،

 جور نتونسته هنوز كه ميمونه، ميليون ٣٠ كنه،اما جور تونسته

 نكنه،باباش جور و ميليون٣٠ ديگه روز ١٠ تا حداكثر اگه كه كنه،گفت

 خيلى همين نبود،بخاطر كنى پول من واسه موقع تيغ،اون زير ميره

 گفت كرد،كه قبول من اصرار با نكرد،اما قبول دادم،اولش سريع،بهش

 .ميگردونه بر بهم و پول قصدى

 كه حرف كلمه چهارتا با پولتو ميليون ٣٠اــــى، ديوونـــــــــه تو_

 رفت؟ باشه،دادى راس نيس معلوم



 

 

 و پول بازم نبود، خوب خيلى هم وضعم اونموقع اينكه نميدونم،چرا،با_

 دادم، بهش

 ببينى؟ باباشو،نرفتى چرا تو خوب_

 بكنه، كارى همچين بخواد فكرشم،نميكردم،كه نميدونم،اصال_

 !كارى؟ چه_

 پيداش گشتم، هرچى كردم،اما پيدا احتياج پولم به و گذشت ماه چند_

 دوستام از يكى به نداشت، وجود مشخصات اين با دخترى نكردم،اصال

 آدمى همچين اصال كه گفت اما كنه، پيدا برام باباشو حداقل كه سپردم

 قزل نه اوين نه نيست، تهران هاى زندان از كدوم هيچ تو

 بودن،رفته شده آب يخ عين بودم،اما دنبالشون ماه ٦ الحصار،هولوش

 واسه ريختم،نه بهم ديدمش،خيلى اينجا كه امروز زمين،تا توى بودن

 كه بود،برام سخت خوردم،خيلى و حرفاش گول خريتم،كه نه،واسه پولم

 .بزنه گولم مخالف جنس يه

 چيو همه زنيكه، اون نبايد،به تو متاسفم،اما اتفاق اين واسه واقعا_

 .تو و من بود،بين راز يه ميگفتى،اون

 باهم داشتيم ديدم، ناراحتيتو شدم،وقتى حالى چه ىنميدون ميدونم،اما_

 ميگيد،شما چى:گفت و اومد سمتمون به مامان دفعه يه ميزديم،كه حرف

 دوتا؟

 .برادرى و خواهر هاى حرف_

 !ااااااااااا؟_

 .آره_

 .كنن سرو و بعد،ميخوان،شام بذاريد،واسه و حرفاتون_

 .مامان باشه_



 

 

 ،كه بودم نشسته بابا و مامى كنار در و كردن سرو و شام اون از بعد

 ١٧ از بعدش جلوم كذاشتن، و آوردن و كيك رقص با نيكا و رونيكا

 هورا و جيغ كردم،كه فوت و شمع تا ١٧ رسيد،سريع يك به تا شمردن

 وسط رفت و برداشت جلوم از و چاقو غزال اون از شد،بهد بلند همه

 ودر رونيكا،نيكا،تارا،تينا،آرام غزال، از رقصش،بعد بود سالن،عالى

 تكه و كيك بريدم،بعدش و كيكم و دستم داد چاقو بعدش كه مهتاب آخر

 و جو اينكه واسه غزال اون از كردن،بعد پخش مهمونا بين و كردن تكه

 نوبت حاال خوب:گفت بلند صداى يه با دفعه كنه،يه عوض

 يه:كردن،عمو باز به كرد شروع خودش بعدش.كادوهاس

 شب پيرهن يه:ليال مجلسى،خاله شلوار و بلوز:پالتو،مهتاب

 خونه تو شلوار و بلوز:نيكا و رونيكا كتونى،:عطر،غزال:دكلته،سامان

 كار كه خودم چهره از روغن رنگ نقاشى يه:صندل،تارا:اى،آرام

 بلند غزال دفعه يه ميكردم،كه تشكر مهمونا تك تك از بود،داشتم خودش

 آدرين بود،برداشت،كادوى مشكى ربان دورش كه قرمز جعبه يه و شد

 تعجب داده،همه پولتو بود،كلى معلوم كه بود كاسيو ساعت يه بود،توش

 هم خودم راستش بده، بهم كادويى چنين پيانوم معلم كه بودن كرده

 اين در من اما:وگفت شد بلند نكرده،بعدش هنر بودم،اما كرده تعجب

 نشست رفت حرفى هيچ بدون بعدش دارم، هم ديگه كادو يه زيبا شب

 آهنگيه چه كه فهميدن تا همه نواختن كرد،به شروع و پيانوم پشت

 یهست شهيهم دلم تو:خوندن به كردن شروع

  ینباش اگه رووم شهيپ 

  باشم شهيم که عاشقت

 یباش شهيم که آرزوم

 جدايى ازم و دوريو

 دارى جايى يه دل كنج ولى

 وجودم تو نبضى مثل



 

 

 بيصدايى و ميزنى كه

 نميدونه كس

 ديوونه دل اين

  ميگيره وقتى

 ميخونه تو از

 باشم كه ميخوام وقت من

 شم فــــــدا تو براى تا

 ندونه كسى حاال بزنه؟واال پيانو بلده ميخواست،بگه چى كه حاال خوب

 من تشكر و همه تشويق از ،بعد منه،والــــا دوآتيشه ميكنه،عاشق فكر

 بخاطر آنى بايد حاال خوب:گفت و كرد عوض و جو معمول،غزال طبق

 كنه، تشكر ما از كادوهاش

 باو، كه كردم_

 بزنى، پيانو برامون بايد نيس قبول نه_

 شى؟ ساكت ميشه عزيزم_

 يه بتونى بايد باالخره ميكشه زحمت همه اين آدرين آقا نميـــــشه نه_

 مجبور كه شد بلند همه موافقت صداى.بيارى در چيزى سيفونى صداى

 بودم،سلطان بلد خوب خيلى كه پيانوم،اهنگى نشستم،پشت رفتم و شدم

 ميزدم،اولين فوقوالعاده و يكى اين اما بودم بلد قطعه بود،خيلى ها قلب

 تنظيم داد،دستامو ياد بار اولين براى بهم كه بود هم اى حرفه قطعه

 كه بود مهمونا صداى به قشنگيش نواختن، كردم،به شروع كردمو

  ميخوندن، باهاش

 برم برم ميگه دل يه

 نرم نرم ميگه دلم يه



 

 

 دلم دلم نداره طاقت

 كنــــــم چه تو بى

 زيبا زيبا اى عشق پيش

 دنيا دنيا كوچيكه خيلى

  هرجا هرجا توام ياد با

 نكنـــــم تركت

 هستى تو هستى تو قلبم سلطان

 شكستى را دلم هاى دروازه

 بستى تو قلبم به يارى پيمان

 پيوستـــــى من با

 هرجا به دورم تو از اگه اكنون

 را دلم نبندم ديگر يار بر

 تمنا و آرزو از سرشارم

 بابا و مامان زدن،كه دست همه قطعه شدن تموم از زيبــــــا،بعد يار اى

 قرمز پارچه روش ،كه جسم اون سمت به رفتم و شدن بلند جاشون از

 و مبارك تولدت:گفتن ديگه باهم بودم،كه كرده فراموشش كل بود،به

 مكانيكى پيانوى يه برداشتن، روش از پارچرو دوتايى بعدش

 سورپرايز بود،خيلى تر كوچولو اين از و بود ديجيتالى قبليم بود،پيانوى

 نوبت اون از كردم،بعد بوس و دوتاييشون بود،خيلـــى،بعدش خوبى

 انداختم،بعد عكس كه بس از شد سرويس دهنم من خداى بود،واى عكس

 و كردن خدافظى تك تك كه بود ١/٥ ساعت هولوش اون از

 عوض لباسمو بعدش و اتاقم داخل بردم مامان كمك به رفتن،كادوهارو

 .برد تختم،خوابم تو رفتم تا خستگى از و شستم و صورتم و كردم



 

 

 ٢ فصل

 ديگه نيس الزم كه گفتم مامانم به منم و گذشت موضوع اون از ماه٢

 خونه به آدرين ديگه و كرد قبول اونم بياد،كه پيانو آموزش براى آدرين

 نهار بعدش و كردم كار زبان خورده يه شدن بلند از بعد نيومد،صبح ما

 كالس زبان،توى كالس رفتيم مامان همراه به و كردم كارامو و خوردم

 يه دلم بود تودلم اى دلشوره يه اما چرا نفهميدم،نميدونم هيچى اصال

 شدم،منتظر خارج اونجا از كالسم شدن تموم از بود،بعد آشوب جورايى

 بله؟:خورد زنگ گوشيم دفعه يه گوشيم بودم،كه مامانم

 مامان، آنيسا الو_

 !كجايى؟ مامان سالم_

 !!!ميگم چى ببين كن گوش آنيسا_

 شده؟ چى_

 نشد، روشن ماشينم دنبالت بيام كه اومدم_

 خوب؟_

 بياى؟ غزال با ميشه_

 نيومده، غزال_

 بگير، آژانس يا بيا خودت خوب_

 وارد تلفن، كردن قطع از خدافظ،بعد ميكنم كارى يه مامان باشه_

 ساعت نيم تا گفتن بگيرن،كه آژانس يه برام كه گفتم و شدم موسسه

 نشده تاريك هوا و بود ٧ ،ساعت شدم خارج ندارن،بعدش ماشين ديگه

 كه ماشين ديدم،يه دفعه يه ماشين،كه يه منتظر و خيابون سر رفتم بودو

 كه نكردم، توجهى اما زدن بوق كه بودن جوون پسر تا٢ نشيناش سر

 !!!!!جيگرى چه جووووون:گفت يكيشون و كنارم اومد

 داره، ناز نميده،چقدر جان،جواب اى_



 

 

 داره، ناز خيلى آره_

 كى ديگه اينا خدا واى.بشنويم قشنگتو صداى بگو چيزى يه خوشگله_

 ادامه راهم به داشتم! كنم؟ من،چيكار خداى نبودن،واى كن بودن؟ول

 پشت كرد،از ترمز جلوم بلند شاسى ماشين يه ديدم دفعه يه ميدادم،كه

 پياده بشناسمش،كه كه نتونستم اما ديدم، آشنا چهره يه دودى هاى شيشه

 درموردم فكرى چه كنم؟االن چيكار من خداى واى آدرين   ديدم،كه و شد

 دفعه يه كه مينداختن متلك و تيكه هنوز چرا،پسرها آخه خدا واى ميكنه،

 داشتيد؟ كارى خانم اين با:گفت آدرين

 سننه؟ تورو_

 شوهرشم، من_

 كدوم االن تا پس شوهرشى گالبييم،اگه ما كرده فكر آقارو هــــــه_

 خيابون وسط گالويز همشون كه شد چى بودى؟نفهميدم گورى

 شدن جمع دورشون ميزدم،مردم جيغ فقط و كنم چيكار ديدم،نميدونستم

 و سر از من خداى واى كردن، جداشون دقيقه چند از بعد باالخره و

 سرت باليى چه بده، مرگم خدا واى:گفتم كه ميومد خون بينيش

 !!!!!درمونگاه بريم آوردن،بايد

 بلدى؟ رانندگى_

 كه شديم، ماشين سوار و گرفت سمتم به و سوئيچ آره،بعدش_

 چند از بعد و اومد پليس يه سرش پانسمان از بيمارستان،بعد رسوندمش

 خارج اومدم آهسته خيلى بعدش خوابه هم آدرين ديدم رفت،كه سْوال تا

 !كجا؟: گفت و گرفت و لباسم آستين ديدم كه بشم

 بيدارى؟_

 !ميرى؟ آره،كجا_

 شده، نگران خونه،مامانم برم_



 

 

 زده؟ زنگ_

 شده، خاموش نميدونم،گوشيم_

 ميرسونمت، خودم پس_

 ميرم، خودم_

 !بيوفته؟ اتفاقا اون دوباره كه نكرده الزم_

 از همديگه همراه به و شد بلند بعدش و نگفتم هيچى ديگه!نداره؟ آخه_

 داشتم،هم استرس خيلى شديم، ماشين سوار و شديم خارج بيمارستان

 بودم،كه خودم مسخره هاى فكر مامانم،توى بخاطر هم و آدرين بخاطر

 ميكنى؟ فرار من از دارى چرا:گفت آدرين يدفعه

 !فرار؟_

 !نيام؟ پيانو آموزش براى ديگه كه گفتى ديگه،چرا آره_

 بكنم، متفرقه كاراى صرف وقتمو دارم،نميخواستم كنكور امسال آخه_

 !!!!آهان_

 نميكنى؟ باور_

 نه،_

 چرا؟_

 ميگى، دروغ دارى چون_

 !چى؟ دروغ_

 من بخدا ميگم،اما بهت اينو دارم ترحم از كه كنى فكر شايد آنيسا_

 دارم، دوست

 شبه، يه رسيدى؟اونم نتيجه اين به كه چيشد اهان_

 .ساله يه نه شبه يه_



 

 

 با چطور دارى،پس دوست منو كه يكسال تو ميگى؟اگه دارى چى_

 !!!!تولدم؟؟؟ اومدى دختره اون

 بدون آوردم دست خواستم،به كه زندگيم،هرچى تو كه ام پسرى من_

 بهم تو و كنم خاستگارى ازت كه،اگه ميكردم فكر مشقتى،منم هيچ

 ندارم،بخاطر عادت شنيدن نه به ميشم،چون بدى،نابود منفى جواب

 همه بود،كه پانيذ دختر اون كه بيام دختر يه با كه گرفتم تصميم همين

 ...االن به تا و افتاد ميدونى خودت كه اتفاقاتى اون

 !كنم؟ باور بايد االن_

 !نميكنى؟ باور_

 نه، مسلما  _

 ميفهمى، آوردم خانوادم،تشريف با وقتى_

 !ميگى؟ چى_

 بزرگت تيكه خونه برى االن كه رسيديم،برو نميگم،ميگم چيزى_

 گوشته،

 .ميخوام،خدافظ معذرت بابته_

 مامانم ديدم شدم،كه خونه وارد و آوردم در كليدمو و شدم خدافظ،پياده_

 با كه ميده قند آب بهش داره ليال خاله و نشسته مبل پريده،روى بارنگ

 جاش از ديدنم با مامان!!!!!آنيســــــــــا:گفت بلند صداى با دفعه ديدنم،يه

 روز يه!كجايى؟ معلومه:گفت و بهم توپيد و سمتم به اومد و شد بلند

 خاموش گوشيتو كرديم،چرا رو و زير و تهران نيومدم،كل دنبالت

 ميكرد، بيچارم، كه مياد،وگرنه دير امشب بابات كه آوردم كردى؟شانس

 برات، ميدم مامان،توضيح باشه_

 و كنم آرومش كردم سعى!!!نگرانى از كه ميدى؟مردم چى توضيح_

 بهم كه گفتم، براش و هامون صحبت غيراز به براش چيو همه بعدش



 

 

 از كه منم كنه، دعوتش تشكر واسه شب فردا بايد كه گفت و داد حق

 بعدش و خورديم اينا ليال خاله كنار در و شام اون از بود،بعد خدام

 فكر با آوردم،شب مى در بال داشتم فردا بخاطر خوشحالى رفتن،از

 حسابى و حموم رفتم شدن بلند از شدم،بعد بلند صبح و خوابيدم آدرين

 قرار آدرين فهميدم رسيدم،كهپ مامى از بعدش و رسيدم خودم به

 گذاشتم،يه و كردم،لباسم شالقى لخت موهامم اون از بياد،بعد ٧ساعت

 بود،با مشكى هاى گيپور روش كه قرمز تاپ يه با مشكى كتون شلوار

 و پام و دست اون از گذاشتم،بعد مشكى هاى صندل و مشكى كت يه

 لباسهامو اون از بعد و كردم آرايش خورده زدم،يه مشكى الك

 رفتم و كردم خالى خودم روى عطرمو ٦/٥ ساعت ديدم پوشيدم،كه

 خونمون زنگ و گذشت مين١٠ حاضرن،كه جفتشون ديدم، كه پايين

 روبوسى بابا بود،با آورده خوشگل گل دسته بود،يه آدرين خورد،كه

 پيرهن و كاربنى آبى كتون شلوار داد،يه دست هم مامان و من به و كرد

 پوشيده مشكى ورنى كمربند و كفش و مشكى هاى نقش با كاربنى آبى

 رنگى ميپوشيد،همون كه لباسى هر كه بگردم، چشاش دوره بود،الهى

 شام بر سر حوصله و ورى درى هاى حرف عالمه يه از ميشد،بعد

 با اون از بعد و بود پيشمون آدرين ١٢ ساعت تا اون از بعد و شد سرو

 شب ددى و مامى رفتنش،به از رفت،بعد صدقه قربون و تعارف كلى

 توى پريدم و كردم عوض و خودم،لباسم اتاق توى رفتم و گفتم بخير

 دوساى يا كه كردم حس بلند،اولش گوشيم اس ام اس صداى كه تختم

 روشن برداشتم،با گوشيو نميدونم،چرا اما تبليغاتى اينكه يا بيكارمن

 بود، موند،آدرين باز غار اندازه دهنم كردنش

 سالم،_

 سالم،_

 !خوبى؟_



 

 

 فرق االن تا موقع اون از حالم نظرت ديدى،به منو پيش دقيقه ١٠_

 !كرده؟

 ميگى، راست اره_

 !داشتى؟ كارى_

 آره،_

 !بفرماييد؟_

 شد، چى ببينم ميخوام من جواب_

 !چى؟؟ جواب_

 !خاستگارى؟_

 !!!!نكردى خاستگارى من از تو_

 !ميكنى؟ ازدواج من ميكنم،با االن خوب_

 نه،_

 !چرا؟ بپرسم ميشه_

 آره،_

 !ديگه بگو_

 !!!!!نپرسيدى هنوز تو_

 !چرا؟_

 مختلف، داليل به_

 بگو؟ يكيشو_

 ابراز اون به من اول كه كنم ازدواج مردى با نميخوام اينكه اوال_

 كردم، عالقه

 فهميدم، نكردى،خودم عالقه ابراز من به تو_



 

 

 سوما كوچيكم، كردن ازدواج براى هنوز و سالمه ١٧. من اينكه دوما_

 بزرگترى، سال ٩ من از تو اينكه

 كرد، عروسى سالگى ١٤ من مامان_

 !ميكنى؟ مقايسه من با مامانتو_

 چشه؟ مگه_

 .هيچى_

 !!!موفق ازدواج باشه ١٠تا٥ بين سنى تفاوت اگه ميگن بعدشم_

 !چى؟ سنم_

 من مادر و خواهر ديگه ماه٢كنيم، عروسى االن كه گم نمى من_

 از بعد بشناسيم، همديگرو كه ميكنيم آمد رفت باهم اونموقع ايرانن،تا

 ....ديگه اينا و خاستگاريت ميام من اون

 !كردى؟ فكر تنها_

 !بده؟_

 نه،_

 !هستى؟ و نهار فردا_

 !چى؟ يعنى_

 بيرون، بريم دوتايى_

 نه،_

 !چرا؟_

 ...آخه_

 كه، نداره آخه_

 !بگم؟ بهش چى!چى؟ مامانم_



 

 

 بپيچونى، بلدى كه تو_

 نيسم، بلد نه_

 خونتونم، دم ٣ساعت فردا بلدى،_

 نتونم، شايد_

 بخير، ميتونى،شبت_

 دلم تو چى كه ميدونه شد،خدا آب دلم تو قند كيلو بخير،كيلو شب_

 لعنتيم غرور تقصير فقط زدم بهش كه هم حرفايى ميگذره،اون

 پايين كه رفتم بعدش و حموم شدم،رفتم بلند خواب از كه بود،صبح

 غزال با و نهار گفتم،ميخوام مامان به بود،كه رفته بخورم،بابا صبحانه

 بود،بعد عروسى دلم تو كرد، قبول اى بهانه هيچ اونم،بدون بيرون برم

 پوشيدم،يه و لباسام ٢ ساعت ديدم كه و كردم خشك مهامو اون از

 زانوم باالى يخورده تا كه اى قهوه تنگ مانتو يه با كرمى كتون شلوار

 و كرم روسرى بود،يه ربع سه هاشم آستين و بود باز جلوشم و بود

 پوشيدم ستشو كفش و برداشتم ايمم قهوه كيف و كردم سرم هم اى قهوه

 قرار غزال با خوبه:گفت شوخى به ديدن با مامان پايين، رفتم و

 !ميكردى؟ بود،چيكار پسرت دارى،دوس

 !!!مامان اااااا_

 بگذره، خوش بهت ايشاال عزيزم كردم،برو شوخى_

 نشسته ماشين توى كه پايين رفتم اون از مامانى،خدافظ،بعد مرسى_

 شدم، ماشين سوار بود،كه

 خانمى، سالم_

 سالم،_

 !خوبى؟_

 !خوبى؟ ممنون،تو_



 

 

 بريم، كجا عالى،خوب_

 !!!راحتى كه جا هر_

 !!!!قانعى خانم چه_

 ديگه، اينيم ما_

 و كرد وايساد،پارك طاووس خونه سفره ساعت،جلوى نيم از بله،بعد_

 قفل دستم توى دستشو و شدم كرد،پياده باز برام درو بعدش و شد پياده

 تخت يه شديم،روى اونجا وارد و گرفتم بود،دستشو خدام از كه كرد،منم

 !چطوره؟:گفت آدرين نشستيم،كه دنج

 !چى؟_

 !اينجا_

 !نيس؟ بد_

 !همين؟ فقط!بدنيس؟_

 !چى؟ پس_

 بگو، خودت از بيخيال،خوب باو هيچى_

 ميدونى، من به راجع و چى همه كه تو! برات؟ بگم چى از_

 چيزى؟ يه حرفيه،راسى اينم_

 !بله؟_

 !نميشى؟ ناراحت بپرسم سوال يه_

 بگو، نه_

 ذره بهش،يه بگم چى من خداى بوده؟واى پسرى حاال تا زنگيت تو_

 نفرى، اولين تو نه:گفتم بعدش و كرد مكث

 !واقعا؟_



 

 

 !بگم؟ دروغ بايد چرا اره_

 بگو، بوده زندگيت تو كسى اگه ميگى،اما دروغ نميگم_

 بابا، اى ميگم،نبوده_

 يافت،كه خاتمه بحثمون گارسون اومدن با!ميشى؟ ناراحت چرا باشه_

 هارو قلب سلطان بگم،ولى بهت نشد اون:گفت غذا دادن سفارش از بعد

 زدى، فوقوالعاده

 ديگه، مااينيم!كردى؟ فكر چى پس بله_

 گرفت، طال استادتم دست بايد البته_

 خودشيفته،_

 !ميگم؟ بد_

 پرووووواى، خيلى_

 !نشى؟ ناراحت پيش چندقيقه مثل ميشه بگم چيزى لطفته،يه نظر_

 ميكنم، سعى_

 !نپوشى؟ لباس اينجورى ديگه ديگه ميشه_

 !چرا؟_

 دوست،ندارم، اينو من و ميكنن نگات همه چون_

 چشــــــم،_

 و خورديم و هارمونن خنده كلى با قندها شدن آب از بال،بعد بى_

 رسيدم ،كه بودك٦گذشت،خيلى،ساعت خوش خونمون،خيلى رسوندم

 بودى؟ كجا:گفت كه عصبانى و نشسته مبل روى ديدم،مامان خونه،كه

 بيرون، ميرم غزال با كه گفتم_

 نگو، دروغ من به__



 

 

 نميگم، دروغ_

 نداشت، خبر هم هيچى از و بود اينجا پيش ساعت٢ غزال_

 !بود؟ اينجا غزال_

 همه شدم،كه لرفته،مجبور لو و شده سه چى ،همه ديدم كه بله،وقتى_

 مامى كه و انداختن جا ،بدون گفتم چيو بدم،همه توضيح براش چيو

 بياد بايد كه گفت و شد نشد،خوشحالم ناراحت اينكه بر هم،عالوه

 .خاستگارى

 ٣ فصل

 

 كرده شروع سال اول از من و بود شده شروع مدرسم كه بود ماه٣

 راحت و باشن نشده تلنبار درسام كنكور براى خوندن،كه درس بودم،به

 مادر و خواهر) مامانش و آدرينا كه بود قرار ديگه باشم،فردا

 نداشت وآدرين من رابطه از خبرى هيچ هنوز ايران،بابا بيان(آدرين

 ميكردم دوره فردامو درس ميپيچوندش،داشتم جورى يه دفعه هر مامان

 !جانم؟:خورد زنگ گوشيم كه

 !عشقم،خوبى؟ سالم_

 !خوبى؟ تو مرسى سالم_

 !!!نكردى خاموش گوشيتو عجب عزيزم،چه اره_

 دليل كردم خاموش وقت كنم،هر خاموش بخوام الكى كه ندارم مرض_

 داشتم،

 آها،_

 بله،_

 !خوردى؟ شام_



 

 

 نه،_

 !چرا؟_

 !ميدى؟ گير من به خوردى؟كه خودت تو_

 !دنبالت؟ بيام كى حاال،فردا_

 بيوفتيم، راه٤ بايد ميشينه،ما پروازشون٦ ساعت__

 خونتونم، دم ٢ من پس_

 !چــــرا؟_

 فرودگاه، بريم بخوريم،بعدشم بريم،نهار_

 ...امتحان آخه_

 .شو امتحان بيخيال من بخاطر روز يه_

 ترم، نيم!خوبه؟ حالت_

 !مدرسه؟ نرى نميشه يعنى_

 نه،_

 برگرد، و بده امتحان برو خوب_

 نكردم، هم مونده،دوره درسم يه برم ميكنم،من كارى يه حاال باشه_

 فعال، خونتونم دم٢ ساعت فردا خون درس خانم باشه_

 بعدش كردم، هم دوره و خوندم درسمو يه كه بود شب١١ فعال،ساعت_

 كه شد قرار و مدرسه رفتم و كردم كارامو و شدم بلند خوابيدم،صبح

  وجود از صميميم دوساى همه مدرسه دنبالم،تو بياد١٠ساعت، مامان

 كه مدرسه ميشد،از حسوديشون بهم اكثرشون و داشتن خبر آدرين

 رفتم و زدم اى سرمه تيپ يه و كردم كارامو وبعدش حموم اومدم،رفتم

  بود، نشسته ماشينش تو كه در دم رفتم و كردم خدافظى مامان از پايين



 

 

 خانما، خانم سالم_

 روشن، آقاها،چشمتون آقا سالم_

 !بريم؟ مرسى،كجا_

 قرار همون از كرد، حركت طاووس سمت به طاوووووووس،بعدش_

 از ميرفتيم،بعد اونجا اكثرا و بود،پاتوقمون شده طاووس اولمون

 و داشت تاخير كرديم،پروازشون حركت فرودگاه سمت نهار،به خوردن

 مرد، يه با زن تا٢بودن، نفر رسيدند،سه٨/٥هولوش

 !كيه؟ پسره اون_

 شده، آشنا باهاش پاريس آدرينا،تو نامزد_

 شده زن آدرين كه بودن،انگار خودش كپى آدرين خواهر و آها،مامان_

 نميدونستم بود،اما آشنا برام خيلى بود،قيافش همراهشون كه باشه،پسرى

 اين من عسلى،خداى عملى،چشاى اى،بينى قلوه ديدمش،لباى كجا كه

 مامانش،آدرينا و آدرينا با روبوسى و دست از بعد!ديدم؟ كجا و بشر

 ميكنم،نامزدم،على،واى معرفى:گفت و كرد دراز پسره سمت به دستشو

 نگام جورى يه بود،چون شناخته منو كنم فكر شناختمش،اونم تازه خدا

 اولم دفعه افتاديم، راه آدرين خونه سمت به و شديم ماشين ميكرد،سوار

 ميرفتم،خونشون، كه بود

 شديم شدم،و آشنا آذين و غزال،بهاره با مدرسه،من توى پيش سال٣

 اون ،آذين ميداديم همديگه واسه جونمونو و همديگه صميمى دوساى

 من و پسرش دوست دوستاى همراه به بار يه و داشت پسر دوست موقع

 يه پسرش دوست دوستاى ،تو بيرون رفتيم، خودش و بهاره و آذين و

 نميكرد،تا توجهى بهش پسره بود،اما شده عاشقش بهار كه بود پسره

 قبول اما نميخواستم اولش داد،من دوستى پيشنهاد من به پسر اون اينكه

 گفت بهم نگفتم،اون مورد اين در هيچى هم بهاره به و كردم

 اينكه بوديم،تا دوست هم با هفته سالمه،يه١٧كه گفتم منم سالشه٢٣كه



 

 

 موقع مامانم،اون چون گذاشتم قرار يكشنبه ببينمت،منم ميخوام گفت

 اما خونش، برم كه داشت اصرار رفتم،پيشش،خيلى بود،وقتى كالس

 و گفتم بهاره به كردن كات از شد،بعد كات جا همون رابطمون و نرفتم

 پسر يه بخاطر هم وبهاره من رابطه موقع اون كرده،از قهر من با اونم

 يعنى دوشنبه كه فهميدم بهاره و من دعواى از بعد روز شد،چند كات

 اونو هم عوضى اون و ميبينه و على ميره بهار وعلى من قرار فرداى

 ...خونشو ميبره

 كرد كاراشو همين گرفتم،بخاطر ازش و على من كه ميكرد فكر بهاره

 زندگى اونجا پدرش و مادر چون فرانسه تو ليل رفت،شهر و

 از قبل ميكرد،بهاره زندگى مادربزرگش پيش ايران ميكردن،بهاره

 انتقام ميگيره،هــــــه انتقامشو،ازمن روز يه كه بود گفته آذين به رفتنش

 ليل رفت، هم تحصيلى،آذين سال شدن تموم از نكردم،بعد كه كارى

 ديگه ولى،من باشه معرفتى بى غزال،شايد و موندم بهاره،من پيش

 كرده فراموش و غزال و من ميكنم،اوناهم كردم،فكر فراموش اونارو

 بود، ايران كه على!ممكنه؟ چطور آدرينا و على االن بودن،اما

 !كجايى؟ جون آنيسا_آدرينا

 !چى؟_

 ميومدم كه بود، اولم شدم،دفعه پياده ماشين از!شى؟ نمى رسيديم،پياده_

 هاى مكالمه از بود، برج خوشگل،توى خيلى خونه يه آدرين خونه،

 داره،اصال هم ديگه خونه يه كه شدم متوجه خواهرش مامانشو

 آدرين روبه همين كنم،بخاطر تحمل و على سنگين هاى نگاه نميتونستم

 !برسونى؟ من ميشه آدرين:گفتم

 !نخورده؟ شام!برى؟ چى يعنى_مامان

 بهتره، نباشم مزاحمتون راهيد،من خسته شما آخه_



 

 

 خواستى ميخوريم،بعد ميگيره،باهم شام ميره االن،آدرين عزيزم نه_

 برو،

 ....آخه_

 نمى وجه هيچ به زنه،دلم نمى حرف مادرشوهرش حرف رو آدم_

 البته خورديم،كه و بودم،شام مجبور ديگه خوب بمونم،اما كه خواست

 ميپوشيدم،كه مانتومو على،داشتم هاى نگاه با شد كنم،كوفتم عرض چه

 آژانس يه من واسه ميشه آدرينا:شنيدم و على صداى

 !شهرك؟بگيرى،واسه

 !نميمونى؟ شب_

 بزنم، سر هم مامانم به نه،برم_

 ميگيرم، االن باشه_

 بياين، ما با خوب_

 نميخوره، من به مسيرتون آخه_

 شهرك، تو آنيسا خونه اتفاقا_

 از بدار من خداى ميام،واى شما نيستم،با مزاحم اگه پس خوب_

 سوار بعدش و كرديم خدافظى همه با!ماشين؟ يه تو وعلى من!اين؟

 روشن و ماشين هنوز كه عقب منم و نشست جلو شديم،على ماشين

 از ميگردم،بعد بر زود گذاشتم، جا باال و ببخشيد،گوشيم:گفت نكرده

 بايد االن كنم فكر نميزنى، مو پيشت سال٣ با:گفت آدرين،على رفتن

 باشه، سالت٢٠

_١٧، 

 !بوده؟ سالت١٤موقع، اون سالته؟يعنى١٧_

 !بقيس؟ مثله اينم كنى؟يا ازدواج ميخواى شدى آره،آدم_

 !گرفته؟ گاز و مخم َخر مگه نه_



 

 

 !ميگه؟ چى آدرينا پس_

 سال٥ بعدشم بافه، خيال خيلى دوستم،اون فقط اون با من ديوونس اون_

 !بزرگتره ازم

 نكن، توهين__

 گذشتمون رابطه از چيزى آدرينا خوام نمى چيزى يه باشه،ولى_

 ...كه ميكنم گفتى،كارى بهش چيزى بفهمه،بفهمم

 !ميكنى؟ تهديد_

 ميدم، هشدار نه_

 جوجه، اى بچه خيلى هنوز_

 بشه،از تموم شد،بحثمون باعث اومد،كه آدرين حرف اين گفتن از بعد_

 بى اشكام خيلى ميترسيدم، كنه،خيلى ولم و بفهمه گذشتمو آدرين اينكه

 آدرين كه جلو على،رفتم رسوندن از بعد اراده،ميريختن،كه

 !ميكنى؟ گريه شده؟چرا چى:گفت باديدن،اشكام

 ميكنه، درد سرم هيچى_

 !درمونگاه؟ بريم ميخواى_

 ميشم، ميخورم،خوب چيزى قرصى يه برم خونه بابا نه_

 مطمئنى؟_

 آره،_

 !خاستگارى؟ بيام كى من بگو خوب،حاال_

 بابام ميرم،مدرسه،بعدشم حاضر حال در من االن!خاستگارى؟_

 ميده، راه هارو كنكور،خاستگار از گفته،بعد

 !نفرن؟ چند مگه!!!جانم؟؟؟؟؟خاستگارا؟_

 كردم، شوخى_



 

 

 شد، خوب سرتم اينكه تو،مثله دست از_

 خودم،ميفهمم،بهم فقط كه نگاهاش اون از!باشم؟ بد و باشى ميشه مگه_

 قرص يه و خونه رفتم و كردم منى،بعدش،خدافظى عشق:گفت كردو

 .خوابيدم و خوردم خواب

 ٤ فصل

 بود، بهمن٢٥داشتم، قرار آدرين بودم،با اومده مدرسه از تازه

 قرمز تيپ يه و اون بعداز حموم رفتم و خوردم و ولنتاين،نهارم

 كادوشو و كردم آرايش خورده يه بود،بعدش ولنتاين باالخره زدم،خوب

 پايين، رفتم و برداشتم

 !!!!راهو؟ همه اين ميره اوهـــــوووو،كى_

 !مامان؟ شدم خوب_

 عالــــــى،_

 برسون، بهش منتظرته،سالم آدرين ديگه برو خوب_

 تكيه ماشينش به ديدم شدم،كه خارج خونه از چشم،باباى،وقتى_

 بود، پوشيده قرمز من مثل داده،اونم

 عشقم، سالم_

 از خودشو و نشستم كرد،كه باز منو سمت در خانما،بعدش خانم سالم_

 !خوب؟:گفت و شد سوار طرف اون

 !خوب؟ چى_

 !بريم؟ كجا_

 !تهران؟ بام بريم_

 رسيديم،خيلى افتاد،وقتى راه بگه،بعدش خوشگلم خانم كه هرچى چشم_

 ساعت نيم برگشت،كه من و خودش خواسته همين،به بود،بخاطر شلوغ



 

 

 و دستم و شديم پياده جفتمون وايساد، شاپ كافى يه جلوى كه ديدم بعد

 بود،كه خلوت خيلى شاپش ميام،كافى بهم خيلى خودمونيما گرفت،ولى

 !!!!باحال و دنج خوبه،خيلى اينجا چقدر:گفتم كه نشستيم، گوشه يه رفتيم

 !حاال؟ بردم،تا بد جاى تورو من مگه_

 و گرفت سفارش و اومد نشو،گارسون كردم،پروو تعريف ازت حاال_

 آوردم،يه در كادوشو كيفمو كردم،توى گارسون،دستمو رفتن از بعد

 جلوى گرفتم رو بودم،كادو خريده براش اى نقره رومانسون ساعت

  happy valentine:وگفتم صورتم

 توشو ساعت و كرد باز جعبرو كرد،بعدش تشكر و گرفت ازم كادورو

 دستش به جعبه،خيلى داخل گذاشت خودش ساعت و آورد در

 آورد در كوچولو جعبه يه جيبشو كرد،داخل دستشو ميومد،خيلى،بعدش

 !!!مبارك هم تو ولنتاين:گفت و

 و ذوقم توى خورد كردنش باز با كه گرفتم از جعبرو مرسى،بعدش_

 و بود،معترضانه نازك طاليى حلقه يه هم،توش تو رفت اخمام

 !!!!آدريـــــــن:گفتم طلبكارانه

 !جانم؟_

 !چيه؟ اين_

 ديگه، حلقس بستنى،خوب هويج_

 !چى؟ حلقس،براى كه ميدونم_

 نشده، دير االنم ميكردم،اما اينكارو زودتر بايد من_

 حلقه برام نيومدى،اونوقت خاستگارى هنوز تو!گى؟ مي دارى چى_

 !كنم؟ دستم كه دارى توقع حتما!خريدى؟

 كنى، دستت بايد كه معلومه_

 بزرگترها، به احترامى بى يعنى تو كار اين_



 

 

 !!!!كرده؟ گير ديگه يكى پيش نكنه،دلت:گفت آوردن،كه هامونو سفارش

 !شناختى؟ اينطورى سال چند اين توى متاسفم،منو واقعا،برات_

 !كنى؟ نمى دستت حلقرو چرا پس_

 دوستم تو با من كه نميدونه هنوز من باباى!اينو؟ فهمى نمى چرا_

 بيا بعدش بدم، و كنكورم من كن صبر!كنم؟ دستم بيام،حلقه اونوقت

 صبر بايد ديگه ماه ٤ يا٣ ميكنم،همش بگى كه كارى هر خاستگارى

 كنى،

 تموم ماهم چند اين كه ميشه كى:گفت بود،چون شده قانع كنم فكر

 همش بخوريم، هم با ميريم نهار ندارم،يه طاقت ديگه خدا به!بشه؟

 به آدمم،اما منم خوب بشه، دير مبادا كه گوشيته و ساعت به تگاهت

 چپت دست نميخواى اگه هم حاال ميكنم، صبر ماهم چند اين تو خاطر

 و دستم كه باال بردم راستمو دست!ميشه؟ كه بكن،اين راستت كنى،دست

 ميتونم خنديد، بهم كردو بوس روشو توش،بعدش كرد حلقرو و گرفت

 يه كه اين بود،فكر دنيام دارم،همه دوسش بيشتر دنيا كل از كه بگم

 شديم خارج شاپ كافى از اون از ميكرد،بعد ديوونم باشم اون بى لحظه

 رسوندم،خونمون، كه

 گلم، مامان به سالم_

 !گذشت؟ خوش خانم سالم_

 بود، عالى_

 دادم،كه تكون انگشمو باالو بردم دستمو!گرفتى؟ چى كادو_

 !خريده؟ برات انگشتر:گفت

 !مياد؟ دستم به!آره،خوشگله؟_

 نكن، دستت بابات جلوى مياد،فقط چى همه تو دست عزيزم،به آره_

 چشـــــــــــم،_



 

 

 ٥ فصل

 عيد بود، شده شروع ها تكونى خونه و ميشد داشت،تموم كم كم سال

 هم خر مثله و داشتم، درس مونديم،چون خونه و نرفتيم جا هيچ نوروز

 ١٩/٦٣ نمره با و شد تموم مدرسم هاى خوندم،امتحان درس و نشستم

 تير٢٥ باالخره استرس عالمه يه شدم،با قبول دبيرستان سوم سال

 مقنعه يه با ساده مشكى مانتو يه داشتم، كنكور كه روزى شد،يعنى

 دنبالم،از بياد سامان كه بود قرار خودم خواسته كردم،به سرم مشكى

 بود، نشسته ماشينش ديدم،تو كه پايين رفتم و كردم خدافظى بابا و مامان

 سالم،_

 خانم، سالم_

 استرس، ميميرم،از دارم_

 !نخوندى؟ مگه!!!چرا؟_

 !چى؟ نشم قبول دارم،اگه استرس ولى!باشم؟ نخونده ميشه مگه_

 !چى؟ نشم قبول اگه ميگى اونوقت ميخونى دارى سال يه! آنى؟ خوبى_

 !دونم چمى_

 !خوندى؟ ديشبم_

 آره،_

 !نخون؟ كنكور قبل نگفتم،شب مگه_

 !!!ديگه خيال بى_

 !خوبه؟ آقاتون_

 ندارم، خبر ازش_

 !!!!قهريد؟_

 بودم، كرده خاموش گوشيمو هفته اين نه_



 

 

 !كنى؟ خاموش ميخواى كه نگفتى بهش_

 نه،_

 افتاده، اى ديوونه چه دستت،گير از ميكشه چى بميرم،براش_

 !!!بخواد دلشم خيلى_

 !بگم؟ چيزى آنى،يه راستى_

 بگو؟ آره_

 !سالشه؟ چند آدرين خواهر_

 بزرگتره، نميخوره،ازت دردت به_

 !سالشه؟ چند مگه_

 نميخورد، بهت باز بود ،كمترم٣١_

 !چرا؟_

 اعصاب، و مغز دكتر چون_

 برقم، ليسانس فوق باشه،منم خوب_

  باشه، تر پايين شوهرش از پله يه بايد زن معموال_

 !آدرينى؟ از تر پايين تو_

 داره، موسيقى ليسانس اون ولى ندارم ديپلمم هنوز معلومه،من_

 !رشته؟ شد هم موسيقى_

 خوبه، برق پ ن پ_

 !ميگيرى؟ اونو طرف آدرين و من بين ديگه خاال_

 !!!داداشمى بشه،تو شوهرم قرار اون باالخره_

 !ا ا ا ا ؟_



 

 

 آره،_

 !سالشه؟٣١ آدرينا واقعا حاال_

 !بگم؟ دروغ مريضم مگه بابا آره_

 نمياد، بهش آخه_

 ماشين از شد،كه استرسم،شروع دوباره امتحان جلسه ديدن ميدونم،با_

 سر رفتم و كردم، نصب مقنعم به جلسرو به ورود كارت و شدم پياده

 هاشو خيلى نه كه هاشو بود،خيلى،بعضى سخت خيلى ها جلسه،سوال

 ترديد و شك با دادم جواب كه هم بدم،اونايى جواب كه نتونستم

 شدم،دلم خارج جلسه از و دادم ناممو شد،پاسخ تموم تايم بود،وقتى

 يه كه گذشت دقيقه٥ نبود،كه كه گشتم ماشينش بميرم،دنبال ميخواست

 بدم،كه فحش بهش كه كرد،اومدم ترمز پام جلو وجيعى، طرز به ماشين

 طرز چه اين:گفتم و بستم محكم و در و شدم ماشين ديدم،سامان،سوار

 كنم، سكته بود نزديك! كردن،روانى؟ ترمز

 !سالمته؟ جاى!عصبانى؟ انقدر چرا چيه_

 رفتم،آزمون خوندم،كالس درس همه اين: گفتم و گريه زير زدم

 سالم يا بخندم دارى توقع بدم،حاال جواب نتونستم،نصفشو دادم،اونوقت

 !كنم؟

 سال نشدى، هم قبولى،قبول كه مطمئنم من!ميكنى؟ گريه چرا حاال_

 يه خونه رسيدم نزدم،وقتى حرفى هيچ خونه ميشى،تا قبول حتما ديگه

 كردن،در گريه به كردم شروع و اتاقم توى رفتم و كردم آروم سالم

 نميكردم،تا توجهى در به ميزد چى هر بودم،مامان كرده قفل و اتاقم

 دوباره و غذاست،برداشتم سينى يه كه كردم،ديدم باز و در كه شب آخر

 ذهرمارم و ميفتادم كنكور ميخوردم،ياد كه قاشقى هر اتاقم تو رفتم

 صورت همين به هفته٣،٤خوابيدم، و خوردم زور به قاشق تا٢،٣ميشد،

 شدن كوبيده صداى با نذاشتم،صبح بيرون اتاقم از و پام من و گذشت



 

 

 باز و در آنى آنى:ميگفت كه بود سامان شدم،صداى بيدار خواب از در

 ميگم، بهت كن كن،باز

 !آوردى؟ سر!صبحى؟ سر چيه_

 قبول آنيسا،ببين:گفت و گرفت صورتم جلوى و بود دستش كه گوشيش

 گشتم،آنيسا اسمم دنبال و گرفتم ازش گوشيشو!!!!شدى شدى،قبول

 ...باقر باقرى،آنيسا

 شمال آزاد دانشگاه٧٠٠بود، شده رتبم شدم قبول خدا وااااااااى

 و نميشد،سامى باورم خدا بودم،واى شده قبول وكالت مركزى،رشته

 صداى با رفتم،پايين،و و دوييدم بعدش و بوسيدمش و كردم بغلش محكم

 تبريك بهم و كردن بغلم جفتشون شدم،بعدش شدم،قبول قبول:گفتم بلند

 بابا و مامان كنار در خوب صبحانه يه هفته٣ از كردن،بعد بغلم و گفتن

 رفتم من رفتن،كه بابا و صبحانه،سامى خوردن از بعد خوردم، سامى و

 راحتى لباس يه اومدم،بيرون كه حموم چسبيد،از بهم چقدر كه حموم،آخ

 .كردم روشن و گوشيم رفتم و پوشيدم

 ٦ فصل

 بود، آدرين از كلش كه داشتم اس هم تا٥١٠ و كال ميس تا٣٤٠

 !سالم،عشقــــــــم:گرفتم شمارشو

 !!!نگرانى و دلشوره از مردم!كجايى؟ سالم،معلومه و زهرمار_

 برات چيو همه كن صبر عصبانى،ولى دستم از خيلى كه دونم مى_

 ميدم، توضيح

 زنده و خاموشه،مردم گوشيت كه ماه١!بدى؟ توضيح كنم صبر_

 برات،آرومش بشه دردسر گفتم،شايد اما خونتون دم بيام شدم،ميخواستم

 گذشته،كه بهم چى كه گفتم بهش و دادم توضيح براش چيو همه و كردم

 ارزش برات ارزن يه اندازه اگه دلم،ولى باشه،عزيز مبارك:گفت

 ميزدى، زنگ يه من داشتم،به



 

 

 جبران ميخوام بزنم،االنم زنگ بخوام نبودم،كه شرايطى تو بخدا_

 !!!نديدمت ماه چند!بيرون؟ بريم نهار كنم،اصال

 خونتونم، دم٢عشقم، آره_

 !نيستى؟ ناراحت دستم از ديگه_

 زدم داد اگه هم سرت!باشه؟ ناراحت عشقش دست از آدم ميشه مگه_

 ببخشيد،

 !ندارى؟ باشه،كارى_

 عوض و لباسم و كردم خشك موهامو ازاون عزيزم،خدافظ،بعد نه_

 باز بود،جلوشم پام مچ تا كه كرمى مانتو يه با تنگ جين شلوار كردم،يه

 كه انگشترى و كردم آرايش هم خورده پوشيدم،يه كرمى شال بود،با

 كه در دم رفتم و كردم خدافظى مامى كردم،از دستم و بود خريده برام

 !عشقولــــــــى سالم:گفتم و شدم سوار كه نشسته ماشينش تو ديدم

 وكيل، خانم سالم_

 !وكيل؟ خانم شدم نرفته دانشگاه هنوز_

 بيمعرفتى، خيلى آنى اوهوم،خدايى_

 !چرا؟_

 نكردم، كه فكرايى چه مدت اين كه نميدونى_

 !فكرايى؟ چه_

 حاال،_

 !ميرى؟ دارى كجا_

 رستوران،_

 !طاووس؟ نميرى چرا_



 

 

 يه جلوى بعد دقيقه خوبه،چند ميرم،غذاش دارم كه هم اينجايى_

 بود،رفتيم شيكى خيلى شديم،رستوران پياده و وايساد ايتاليايى رستوران

 و گرفت جلوم جعبه يه غذا دادن سفارش از بعد جا،نشستيم،كه يه

 مرسى،ولى واى: گفتم و گرفتم ازش رو مباركـــــ،كادو تولدت:گفت

 بود، پيش ماه ا من تولد

 امروز، تا نديدمت بودم،اما خريده پيش ماه يك منم_

 يه خدا كردم،واى باز كه رو كادو شدم،جعبه سورپرايز واقعا مرسى_

 بودم، ادكلنش بود،عاشقtom ford violet blondeادكلن

 !ادكلنم؟ اين عاشق من كه ميدونستى كجا از تو_

 !واقعا؟_

 آره،_

 صحبت و عالمه،خنده يه با نهارمون خوردن از شكر،بعد خدارو_

 از هفته٢بود، شده تنگ دلم،براش خيلى خونمون،خدايى رسوندم

 براش آدرين،ميخواستم بود،تولد شهريور١ بود،امروز گذشته قرارمون

 اندازه و جايى هيچ عمرم طاووس،توى خونه سفره بگيرم،توى تولد

 داييش پسر)كياوش و ،غزال بودم داده سفارش نداشتم،كيك دوست اونجا

 كه بود بودم،قرار كرده دعوت و نيكا و آرام،رونيكا و ،آراد(افش بى و

 يه واسش بياد،كادو بود،خودش قرار كه هم برم،آدرين سامان خودمم،با

 مردونه بودم،دقيقا خريده tom ford extreme for men editادكلن

 گذاشتمش،خودمم خوشگل باكس بود،توى خريده برام خودش كه ادكلنى

 سامان كه بود قرار ٦ كردم،ساعت خدافظى مامى از و كردم كارامو

 داده سفارش كه و كيك رفتيم اومد،باهم هم ساعت سر دنبالم،كه بياد

 گرفتم،وقتى اينا و فشفشه عالمه يه با هم ٢٧شمع گرفتم،يه سامى بودم،با

 فشفشه و شمع و آوردم در جعبش از كيكو بودن،كه اومده همه رسيديم

 كه هميشگى تخته نزديك تخت نكردم،يه روشن گذاشتم،اما روش هارو

 آلو،سالم،:زدم زنگ آدرين به و نشستيم مينشستيم،



 

 

 !سالم،چطورى؟_

 !خوبى؟ تو مرسى_

 مرســــى،_

 !مياى؟ طاووس_

 دنبالت، ميام شو عزيزم،حاضر آره_

 بيا، خودت هم ميام،تو خودم نه_

 !!كه چرا؟نميشه_

 هميشگى،منتظرتم،فعال ، تخت خودت،بيا ميفهمى_

 ندادم جوابشو زد،اما زنگ بهم نيستم ديد اومد،كه آدرين بعد ساعت نيم

 همه رفتم و برداشتم و كيك و كردم روشن و كيك هاى فشفشه و شمع و

 هم با همه و گرفتم صورتش جلو و كيك كه بودن سرم پشت

 مباركــــــــــ، تولدت:گفتيم

 همشون دادن،دست و كادوهاشون بود،همه كرده تعجب حسابى آدرين

 خودم فقط كرد،كه قشنگ نگاه كرد،يه باز كه  و من نكنه،كادوى درد

 عالمه يه با زندگيم همه و دوستام كنار در و ميفهميدم،شاممون معنيشو

 جز كشيدن همه آوردن،كه قليون  هم بعدش و خورديم شوخى و خنده

 هركى اون از بعد و نكشيدم آدرين جلو خوب ولى من،نميدونم،چرا

 بودم نشسته ماشين رفتيم،توى باهم هم ومن آدرين و خودش خونه رفت

 !بكنم؟ اعترافى يه:گفت كه

 اوهووم،_

 عاشقتــــم،_

 همينطور، منم_

 دلخوشى چه نداشتمت،به كه نميدونم،زمانى كه دارم دوست انقدرى_

 !ميكردم؟ زندگى



 

 

 به و گرفت گردنمو دستش با كه شد چى دنيـــــــــامى،نفهميدم_

 و حس لبام،بهترين گذاشت،روى محكم لباشو و كرد نزديك صورتش

 هر ميدونستم نميشد،چون اون از بهتر كردم،حالم تجربه دنيارو حال

 اون بدون دنيامه،دنيا و زندگيم هوس، از نه عشقشه ميكنه،از كه كارى

 .نداره وجود اصال

 ٧ فصل

 به كردن فكر خودمم،با بودن،كه خواب خونه،همه رسيدم وقتى

 شدم،بعد بلند خواب از١٢بودم،ساعت خسته كه برد،انقدر دنيام،خوابم

 ريختم و كردم جمع كتابامو كردن،همه كار كردم،به شروع شدن بلند از

 مرتبشون و اتاقم هاى كمد و ها كشو همه كارتون،بعدش يه توى

 بود، شده بود،عالى افتاده برق كردم،اتاق

 يه آورد، جا و حالم گرم آب دوش يه بود،كه اومده در حسابى عرقم

 چه:گفت ديدنم با مامى پايين،كه رفتم و پوشيدم راحت خونگى تو لباس

 !!!شدى بلند عجب

 ميكردم، جمع و اتاقم بودم،داشتم بيدار_

 !گذشت؟ خوش ديشب_

 !!!عالــــــى_

 !اومد؟ خوشش كادوت از_

 كه اتاقم، توى رفتم و خوردم سرپايى صبحانه يه اوهووم،بعدش_

 بود، خورد،آدرين زنگ گوشيم

 سالم،عشقممممممم،_

 !خوبى؟ عزيزم سالم_

 !چطورى؟ مسى؟تو_

 خوبم،_



 

 

 حاال، تا ديشب از شده تنگ برات دلم_

 خانمم، همينطور منم_

 بودى، پيشم روز ميشد،هر كاشكى_

 همديگه، مال ميشيم ديگه فقط،اونموقع ديگه ماه عزيزم،چند كن صبر_

 !نيستيم؟ االن مگه_

 نيس، هم شناسنامه كه اسمامون هستيم،اما_

 شارژ كرديم، صحبت باهم چقدر بخواد،نميدونم خدا ميره،اگه بزودى_

 به زدم و اون،گوشيم از بعد شد، خاموش و شد تموم گوشيم باطرى

 الو،:زد زنگ خونمون به غزال كه شارژ

 !خاموش؟ گوشيت آنى،چرا سالم_

 شد، تموم شارژم_

 !!!آهان،آنـــــى_

 !هان؟_

 !ندارى؟ كارى خونه!خلوته؟ سرت_

 !چطور؟ نه_

 خونمون، بيا پاشو_

 !خبره؟ چه_

 رفته، سر حوصلم نيس خونه مامانم_

 !بيا تو خوب_

 نذاشت،خدافظى ميزنى،منتظرتم،خدافظ،ديوث حرف خيلى آنى_

 همين واسه نداشتم، كردن آرايش كردم،حوصله عوض و بكنم،لباسم

 رفتم،پايين، و نماليدم هيچى



 

 

 !!مامان،مامان؟_

 !بله؟_

 !ميرسونى؟ منو_

 !كجا؟_

 غزال، خونه_

 !خبره؟ چه_

 من كه بود،گفت رفته سر نبود،حوصلش خونه هيچى،مامانش!خبر؟_

 اونجا، برم

 رسوندم و شد حاضر سريع خيلى حاضرشم،مامى كن صبر باشه_

 خدمتكارشون از غير به شدم،هيچكس خونشون وارد غزال،وقتى خونه

 نبود،

 سالم،_

 !كجاست؟ سالم،غزال_

 ، اتاقش تو_

 !برم؟ ميشه_

 و آوردم در و شالم و مياد،مانتو خودش االن كن صبر نه_

 توى االن از كردنش،اينم دعوت يهويى از اون!بود؟ چش نشستم،غزال

 ولى غزال كه كردم فكر شنيدم،اولش پا صداى بودم،كه خودم فكرهاى

 طوسى چشاى و خرمايى فر موهاى با دختر يه برگشتم،ديدم كه وقتى

 هيچ پيش سال٣ بود،با آذين من خداى ميكنه،واااااى نگام بر و بر داره

 بغلش و دوييدم سريع اومدم خودم به بود،وقتى نكرده فرقى

 شده تنگ همديگه واسه خيلى ميكرديم،دلمون گريه كردم،جفتمون

 شروع نشستيم تايى٣ اومد،كه هم دقيقه،غزال چند از بود،بعد سال٣بود،



 

 

 ببينم،اونجا بگو خوب:پرسيد آذين از غزال زدن،كه حرف كرديم،به

 !شدى؟ قبول چى خوندى؟ چى

 شدم،االن قبول پزشكى دندون خوندم،دانشگاهم دبيرستان،تجربى توى_

 دانشگاه، ميرم دارم كه ساله يه

 !سالته؟١٧ كه ممكنه؟تو چطور_

 خوندم، جهشى و دبيرستان دوم و راهنمايى سوم سال_

 !!!!فعال و اكتيو چقدر گرم وووووو،دمت_

 !خوندين؟ چى شماها_

 قبول حقوق من رفتيم،دانشگاهم انسانى دبيرستان غزال و من_

 !شدى؟ قبول چى تو راستى شدم،غزال

 !شدين؟ قبول هميد،نميدونيد،چى گوش بغل كه دوتا شما_

 حبس اتاقش تو و اومد،خودش جوابش كه وقتى كنكور،تا از بعد خانم_

 نشده، قبول بوده،كه كرده بود،فكر كرده

 جان، غزال خفه_

 آنى، اى ديوونه قبلنات مثل_

 !نيومده؟ ايران!خبر؟ چه بهاره از راستى_

 !بهاره؟_

 ديگه، آره_

 بپرسى، بهاره از كه نداشتم توقع_

 غزال و تو با اينكه از قبل بود،من من دوست ترين بهاره،صميمى_

 با شدم،بهاره دوست شماها با بودم،بعد شده دوست بهاره بشم،با دوست

 كى هر كرد،ولى خراب الكى،دوستيمونو فكر طرز تفاهم،يه سوء يه

 فرز به بودم،اصال دوست هفته يه فقط على با من ميدونه،كه خدا ندونه



 

 

 كات بهاره با من خاطر به على و بودم دوست على با من مثال

 رفته  على ميزد،االن هم به پسر يه بخاطر نبايد،دوستيمونو كرد،بهاره

 خورده، بهم دوستيمون بهاره و من فقط نداره، وجود على ديگه و

 رفته، ام بهاره ديگه االن ولى توئه با حق_

 !خوند؟ چى اونجا بهاره_غزال

 رفت دبيرستان سوم ولى خوند جهشى و گفتم كه سالى ٢ من مثل اونم_

 نرفت، دانشگاه ولى شد قبول عكاسى رشته و هنرستان

 !چرا؟_

 !آنى؟ راستى!نزنيد؟ حرف بهاره مورد در ديگه ميشه_

 !جونم؟_

 !بپرسم؟ سْوال يه_

 عشقم، آره_

 !خبر؟ چه سامى از_

 !گرفتى خبر يه ما داداش اين از عجب چه_

 !كرده؟ ازدواج_

 ساختمون شركت يه داره،توى برق ليسانس عزيزم،فوق نه_

 مياره، در خوشحالى،بال از ايرانى داخلى،بفهمه سازى،مدير

 !غزال؟_

 !بله؟_

 !مياد؟ كى مامانت_

 !خالمه،چطور؟ نمياد،خونه امشب_

 !چى؟ بابات_



 

 

 !شمال رفته دوساش با_

 !درسته؟ تنهايى امشب يعنى_

 !چى؟ براى آره_

 !اينجا؟ بياد بگى سامى به ميشه آنى_

 بيان، كه ميگيم هم كياوش و آدرين ميشه،به عالى آره_

 براش آخر تا اول از آدرين جريان!كيه؟ آدرين داييته پسر كه كياوش_

 خودش خورد، زنگ بزنم،گوشيم زنگ بهش اومدم تا كردم،كه تعريف

 بود،

 دلم، جون_

 نفسم، سالم_

 زنگ خودت تو كه بزنم زنگ بهت االن همين سالم،عشقم،ميخواستم_

 !!!زدى

 !داشتى؟ چيكارم صادفى،حاالت حسن جوووونم،چه اى_

 !داشتى؟ چيكار كه بگو زدى،تو زنگ تو_

 بود، شده تنگ برات دلم_

 پيشم، بياى ميخواى_

 معلومه،_

 اينجا، ميفرسم،بيا واست آدرس يه پس_

 !كجايى؟_

 ساده دورهمى اومده،يه خارج از دوستامون از يكى خونه،غزال_

 گرفتيم،مياى،

 عشقم، معلومه_



 

 

 فرستادم براش و كردن،آدرس قطع از ميفرستم،بعد برات آدرسو پس_

 زدم، زنگ سامى به بعدش و

 داداشى، سالم_

 خانم، سالم_

 !جونم؟ داداشى_

 !ميزنى؟ حرف اينجورى دارى كه ميخواى چى_

 دارم، برات سورپرايز يه_

 !چى؟_

 ميفرستم،بيا، برات آدرس يه_

 !كجاست؟_

 غزال، خونه_

 !خبره؟ چه_

 ميفهمى، خودت بيا سورپرايز_

 خبره، چه بگو خوب_

 بالفاصله كردنم،آذين قطع از خدافظ،بعد نزن حرف انقدر بسه سامان_

 !مياد؟:گفت

 مياد، عشقم آره_

 و غزال اتاق تو رفتيم تايى سه ديگه،بعدش شيم پاشيد،حاضر خوب_

 و شد تموم كارمون گذشت،كه چقدر رسيديم،نميدونم خودمون به حسابى

 اومدن، كياوش و ديدم،آدرين كه پايين رفتيم بعدش

 آوردين، تشريف عجب چه_كياوش

 نميان، اصال گفتم كه من_آدرين



 

 

 و رفتم آدرين سمت به پايين،كه رفتيم ها پله از بعدش!سالمتونه؟ جاى_

 بغلش،بغلش توى كشيدم، حركت يه با گرفتم دسشو كرد،كه دراز دسشو

 و كرد بوسم و گرفت صورتمو بود،برام، دنيا جاى بهترين و ترين امن

 تعجب با دارن تاييشون٣ديدم، كه بيرون اومديم، همديگه بغل از بعدش

 و كرد اشاره آذين به و كرد سرفه تك يه آدرين كه ميكنن نگاهمون

 !نميكنى؟ معرفى:گفت

 اومدن، فرانسه از تازه كه هستن دوسم جان چرا،آذين آهان_

 خوشبختم،_

 چرا آنى:گفت كه نگران خيلى بود،كه معلوم همينطور،آذين منم_

 !!!نياد نكنه!نمياد؟

 در گفتم، بفرماييد،ديدى:گفتم كه خورد خونه زنگ مياد،كه عزيزم نه_

 تا و كرد سالم همه به و خونه تو اومد كردم،كه باز سامى براى و

 شده الل جفتشون كه ميكردن،انگار نگاه همديگرو فقط آذين رسيد،به

 واسه،بغل شد اى بهانه سامى شدن بودن،نزديك

 زمانى سامى و بودن،آذين همديگه بغل تو كردنشون،جفتشون،عاشقانه

 يه به شد تبديل دوستيشون و بودن دوست هم بود،با ايران آذين كه

 نشون و آذين ليال خاله بود،كه قوى حدى در عاشقانه،رابطشون رابطه

 سرفه تك با بودن،كه همديگه بغل توى اى دقيقه كرد،چند كرده،سامى

 عشق بغل كى نشستيم،هر رفتيم همگى و اومدن خودشون به غزال

 قليون يه با و آشپزخونه داخل رفت و شد بلند كياوش بود،كه خودش

 كردى، باحالى كار گرم،چه دمت كيا واى:گفتم كه برگشت

 !ميكشى؟ قليون مگه تو_

 !داره؟ وقتا،اشكالى بعضى_

 من خاطر به عشقم،ديگه بكشه،ميشه خانمم،قليون ندارم آره،دوست_

 !نكشى؟ قليون



 

 

 نكشيد،تا سامى خاطر به هم كشيدن،آذين غزال و كيا عشقم،فقط آره_

 و داديم سفارش بيرون از شامو بوديم،كه همديگه پيش شب١٠ ساعت

 مونديم،از دخترا ما و رفتن همه بعدش خورديم،كه همديگه كنار در

 صبح٤ ساعت مونديم،تا همديگه پيش تايى٣ ب و گرفتم اجازه مامان

 اينكه ،تا كرديم دل درد و زديم حرف عالمه يه باهم و بوديم بيدار

 .برد خوابمون

 ٨ فصل

 رفتيم بعدش و خورديم همديگه كنار در صبحونرو و شديم بلند صبح

 بعدش و خورديم و نهارمون و دور،كرديم دور خورده يه و بيرون

 با مامانم كه ما رفتيم،خونه ديگه باهم و خونشون رسوند و غزال،آذين

 !!!!آنيســـــا:گفت ديدنم

 مامان،سالم،_

 ببخشيد،سالم، واى_

 !مامان؟ چيشده_

 ميارى، در بال بگم بهت اگه خبر يه_

 !شده؟ چيزى_

 خوبه، اما آره_

 ديگه، هفته شنبه٥_

 !خوب؟_

 !!!!بيان خاستگارى براى قراره خونوادش و آدرين_

 !ميگى؟ راس مامان_

 جفتشون ميزدم،بعدش جيغ و ميپريدم زمين رو خوشحالى معلومه،از_

 هفته خريد،واسه رفتيم غزال و مامان همراه به اون از كردم،بعد بغل و



 

 

 و خورديم شاممونو اون از خريديم،بعد چيز عالمه يه تاييمون٣ديگه،

 رفت، خودش و رسوند،خونمون و مامانم و غزال،من بعدش

 قرار و بود شنبه٥داشتم، استرس بنز حد شدم،در بلند خواب از صبح

 كنم فكر كه حموم شكرت،رفتم من خداى ،واااااى بياد آدرين بود،كه

 آرايش خورده يه و كردم سشوار بودم،بعدش،موهامو تو اون ساعت٢،

 سرمه شلوار و كت يه و زدم اى سرمه الك دستامو اون از كردم،بعد

 هم اى سرمه و نفتى آبى روسرى نفتى،پوشيدم،يه آبى تاپ يه با اى

 و مامان و بود آماده چى همه پايين رفتم پايين،وقتى رفتم و كردم سرم

 بابا كردم،كه بغل و جفتشون و جلو رفتم بودن،كه حاضر باباهم

 مياد، خاستگار براش كه شده بزرگ دخترم،چقدر:گفت

 ترشى و بمونه پيشمون عمرش آخر كه،تا داشتى توقع جان،نكنه بهرام_

 !بندازه؟

 ندارم، تر بيش دختر يه كه من خوب ولى نه_

 بگيرى، تصميمو بهترين ميخواد هستى،دلم عاقلى دختر عزيزدلم،تو_

 مامانى، چشم_

 آوردن، تشريف خانم،مهموناتون_

 جعبه يه ديدم استقبالشون،كه به رفتيم داخل،بعدش كن راهنماييشون_

 عالمه يه و سالم از بعد بودن،كه آورده خوشگل گل دسته يه و شيرينى

 زدن،حرفاى به كردن شروع نشستن از باالخره،نشستن،بعد تعارف

 آدرينا و آدرين و نميزدن،من حرف كه كسايى روزمره،تنها و مسخره

 شده ما حوصله رفتن متوجه،سر كه آدرين بوديم،مامان

 !مطلب؟ بريم،سراصل نيس بهتر نباشه،ولى ادبى ببخشيد،بى:بود،گفت

 شماست،خانم،شكوهى، با حق بله_

 !كنيد؟ عرض جان آنيسا ازدواج براى و شرايطتون كه ميشه خوب_



 

 

 و بوده نعمت و ناز كرده،تو باز چشم كه وقتى از شكوهى،آنيسا خانم_

 دختر كه ميدونيم چون ماست، آنيسا،نظر نداشته،نظر كم هم هيچى

 براى كه وقتى از و آدرين آقا ميگيره،من تصميمو بهترين و عاقلى

 با جوون كه ميدونم و ميشناسم ما منزل آنيسا،ميان به پيانو آموزش

 هستند، پاكى چشم كماالت

 موسيقى عاشق بچگيش از آدرين شماست،راستش لطف نظر_

 موسيقى ليسانس هم االن و رفت موسيقى هنرستان همين بوده،بخاطر

 باباش آباد سعادت توى مترى٨٥٠خونه يه و داره مستقل داره،ماشين

 ميدونيد،معلم خودتون كه هم زده،شغلش نامش به دونگ٦فوتش از قبل

 بهداشتى لوازم كارخونه يه دونگ٢ داره، موسيقى آموزشگاه و موسيقى

 عجله كه نميخوام ،عزيزم،اصال جان نامش،آنيسا كرج،به توى هم

 چقدر بگو اينكه كن،فقط خبر كردى،مارو فكراتو كه خوب كنى،خوب

 !دارى؟ نياز فرصت

 !بگم؟ جورى راستش،اااااااچه_

 !عزيزم باش راحت_

 كافيه، هفته يه_

 اميدوارم ميگيرم، تماس باهاتون ديگه هفته من خوب،عاليه،پس خيلى_

 كنيم،خانم زحمت رفع ديگه ما بگى،خوب و جواب ترين عاقالنه كه

 نكنه، درد كشيديد،دستتون زحمت خيلى باقرى

 !داشتيد؟ تشريف شام!حرفيه؟ چه ميكنم،اين خواهش_

 يه از خدانگهدار،بعد باقرى اجازتون،آقاى ديگه،با فرصت يه...ايشاا_

 خانواده چه: گفت رفتنشون،بابا از بعد ،رفتن،كه باالخره تعارف عالمه

 بودن، محترمى

 پيش سال ٦ميگه، آنيسا كه شكوهى،اينجورى خانم آره،مخصوصا_

 زندگى مادرش،فرانسه و موقع،آدرينا اون از و كرده فوت پدرشون



 

 

 شرقى كامال رفتارشون و بودن،اخالق آب اونور سال٦ اينكه ميكنن،با

 اصيلن، هاى خانواده از كه معلوم و بود

 !چيه؟ تو جان،نظر آنيسا_

 خودته، با انتخاب زندگيته،حق عمر بگيد،يه مامان و شما كه هرچى_

 من بدين،جوابمم،ميگم فرصت بهم و گفتم كه اى هفته يه اون چشم_

 بخير، بخوابم،شب برم

 !!!كه نخوردى شام_

 كه رفتم و كردم عوض و لباسم و اتاقم توى بخير،رفتم ندارم،شب ميل_

 سالم،عشقم،:بود خورد،آدرين زنگ بخوابم،گوشيم

 نازدار، خانم سالم،عروس_

 !چى؟ يعنى نازدار_

 نازدار، ميكنه،ميگن ناز خيلى كه كسى به_

 !كردم؟ ناز كى حلقم،من لغتت،توى فرهنگ_

 پيش، ساعت١_

 خبر دوستيمون از من باباى از غير به نكردم،آدرين،همه ناز من_

 از من كه ميكرد،وگرنه شك بدم،بابام جواب بهت االن من دارن،اگه

 ...زودتر هرچى خدامه

 !چى؟ زودتر چى هر_

 بخوابم، برم من!ندارى؟ هيچى،كارى_

 !چى؟ زودتر چى هر كه نگفتى_

 بخير، مياد،شب نده،خوابم گير_

 عشقم، بخير شب_



 

 

 تماس مامانم، با آدرين مامان و گذشت خاستگارى روز از هفته يه

 بگم،كل بلرو جواب كه گذاشته،بودن، قرار امشب واسه و بود گرفته

 دلم ولى داشتم، نپوشيده،زياد و نو كردم،لباس رو و زير كمدمو

 سليقش بياد،آخه زدم،كه زنگ غزال بپوشم،به كدومشو هيچ نميخواست

 اومد، غزال كردم،كه خشك موهامو و حموم بود،رفتم عالى

 خانم، سالم،عروس به به_

 سالم،_

 گفته ميت به قيافت نجورىاي چرا موهات!وضعشه؟ چه اين!آنى؟_

 زكى،

 !چشه؟_

 عروسى، تو سرت خير!چشه؟_

 ميت به كه اومدى نگاه،خوب و من كه بياى گفتم،كه بهت مونگول_

 زكى، نگم

 !ميپوشى؟ چى_

 !!!لباس_

 !!!شدى نمك با_

 بودم،_

 !ميپوشى؟ چى جدى_

 شروع و كرد باز و كمدم كن،در انتخاب برام چيزى نميدونم،يه_

 بود زانوم تا كه تنگ ساتن سفيد دامن يه كردنش،كه رو و زير كرد،به

 هم،يه كنارش بود،در قشنگى آورد،تركيب در غازى كله پيرهن يه با

 كله و سفيد حرير شال به و پا رنگ شلوارى جوراب يه و سفيد كفش

 كردنم،بعد آرايش به، كرد شروع نشستم،كه اون از گذاشت،بعد غازى

 و كرد باز وسط فرق برام و كرد شونه شدن،آرايشم،موهامو تموم از



 

 

 ديدم ديدم،كه و خودم و شدم فر،بلند هم تيكشو چندتا و كرد لخت و كلش

 لباسم همرنگ الك يه برام و پوشيدم و لباسم بعدش شدم،كه فوقوالعاده

 هم بابا و ديدم،مامان كه پايين بودم،رفتن شده خوب هم،زد،خيلى

 و شد جمع چشمش توى ديدنم،اشك با مامان كه حاضرن، جفتشون

 بگردم،عروسكم، دورت الهى:گفت

 دخترم، بشى خوشبخت...ديگه،ايشاا باباشه دختر_

 كن، دود اسفند يه مژگان_

 !كردياااااا لوسم نشدم،خيلى ميگى كه هم اينجورى مامان واى_

 كردين، لوسش خيلى خاله ميگه راست_

 !پايين؟ اومدى توكى_

 االن،_

 كشيدى، زحمت شده،خيلى نكنه،عالى درد دستت جان غزال_

 جون، ميكنم،خاله خواهش_

 مرسى،غزالى،_

 ميشه، مامانم،نگران بشه تاريك هوا برم ديگه من_

 !ديگه؟ بمون شام_

 فاميله، هاى بزرگ جاى برون بله!آنى؟ ميگى چى_

 خاله غزال، رفتن از كشيدى،بعد زحمت نكنه،خيلى درد دستت باشه_

 خانواده آخر در و بهرام عمو اون،خانواده از بعد و اومدن سامى و ليال

 آدرين مامان كردن، پاره تيكه تعارف عالمه يه و نشستن آدرين،بعد

 به و جواب دارى،مادرت برامون خوبى خبرهاى كه شنيدم دخترم:گفت

 بشنوم، خودت دهن از و ميخوام،جواب من ولى گفت من



 

 

 جواب مجلس، بزرگترهاى همه و مادرم و پدر اجازه راستش،با ااااا_

 بخش از شد،بعد بلند همه كل و دست ،مثبتـــــه،صداى....من،

 كنار دورى،بيا انقدر چرا دخترم:گفت من به رو شكوهى شيرينى،خانم

 بين هم شكوهى خانم و بودم نشسته مامان كنار در خودم،بشين،من

 رفتم كرد،كه باز جا برام آدرين و خودش بين آدرين،كه و آدرينا

 و درآورد جعبه يه كيفش داخل شكوهى،از خانم نشستم،كه كنارشون

 برونم،به بله خدابيامرزم،روز شوهر مادر انگشتر اين:گفت من روبه

 كنم،كه ميخوام،دستت ها بزرگتر همه جازه انگشتر،با اين داد،منم من

 و دستم باقرى،بعدش آقاى اجازه اى،با كرده ،نشون بدونن همه ديگه

 كل و دست صداى دوباره كرد،كه انگشتم،فرو داخل و انگشتر و گرفت

 بزرگترهاى همه كه االن خوب:گفت مامانم كرد،كه پر و فضا

 !كنيم؟ مشخص و عقد تاريخ نيس هستن،بهتر فاميل،جمع

 ٢٢يعنى، ديگه روز٤كردم، نگاه و تقويم عالى،من هم بله،خيلى_

 نميشه، كه ديگه روز ٤ تا عيد،ولى قربان،نزديكترين شهريور،عيد

 به شهريور،٣٠يعنى، ديگه روز١٢ هم غدير گرفت،عيد عقد مراسم

 خودتون ديگه مراسم،حاال واسه روز بهترين روز اين من نظر

 گفتم، نظرمو ميدونيد،من

 كرديد، كه جارم همه فكر عالى خوبى،چقدر روز به،چه به_

 بكنم، جارو همه فكر ندارم،بايد بيشتر كه پسر يه_

 از غدير،بعد باشه،عيد عقد روز باشن، موافق همه اگه پس خوب_

 شد،فردا قرار خوردم،كه همديگه كنار در و شيرينى،شام كردن پخش

 از عقدمون،بعد انجام،كاراى واسه بياد،دنبالم زود صبح آدرين

 اتاقم،احساس توى رفتم و كردم تشكر ددى و مامى رفتن،مهمونا،از

 .داشتم و جهان ترين،دختر خوشبخت

 ٩ فصل



 

 

 بلند خواب از٦ ساعت خوابيدم،صبح فردا و عشق،آدرين به شب

 و موهام،تافت به غزال كه بياد،دنبالم،انقدر٧ كه بود قرار شدم،آدرين

 موهامو و گرفتم دوش يه سريع بود،كه شده خشك بود،موهام زده ژل

 داشتم الزم كه چيزايى همه اون از زدم،بعد سفيد تيپ يه و كردم خشك

 رفتم،وقتى بابا و مامان بدرقه با كه پايين، رفتم و كيفم گذاشتم،داخل و

 پياده ماشين از كه نشسته ماشينش كه،توى ديدم شدم، خارج خونه از

 خودش و بست برام و در و شدم سوار كرد،كه باز برام و در و شد

 خوشتيپ، داماد سالم،آقا:گفتم شد،كه سوار

 خودم، خانم سالم،عروس_

 !كجاست؟ مقصدت اولين كه بگو خوب_

 آزمايشگاه،_

 زود صبح و بودم خوابيده دير افتاد،ديشب راه بريم،بعدش بزن پس_

 بهترين برام بودن، آدرين نميومد،كنار خوابم اصال بودم،اما شده بلند

 دقيقه چند از برام،بعد بود، آدرين كنار در دنيا حس بود،بهترين لحظات

 جا اون از و داديم و آزمايشمون و گرفتيم نوبت ،كه رسيديم،آزمايشگاه

 شير و كيك دوتا با و شد پياده وايساد،كه سوپر يه جلو شديم،كه خارج

 صبحونه، بفرماييد،اينم: گفت و برگشت

 ميشد، سوراخ معدم نكنه،داشت درد دستت_

 من، بشم معدت قربون الهى_

 نكنه، خدا_

 كرديم، شروع و كردم نگاش چپ چپ!شدى؟ جوووونم،ناراحت اى_

 !آدريــــــــــــن:گفتم كيكمون،كه و شير خوردن به

 !جانم؟_

 ...پدرت_



 

 

 !چى؟ پدرم_

 و گرفت بغضش و شد گرفته قيافش خورده يه!كرد؟ فوت چرا_

 ،قرارمون شمال خانوادمون،رفتيم همراه به تايى٤پيش، سال چند:گفت

 بابام به بوديم،كه اونجا بود،كه دوممون بمونيم،روز كه،زياد بود اين

 همين اومده،بخاطر پيش مشكل كارخونه واسه كه گفتن و زدن زنگ

 برگرديم،بخاطر نميخواست دلمون كه تهران،ما شد،برگرده مجبور بابام

 هولوش برگرده، دوباره و بكنه و كاراش و بره بابام كه شد قرار همين

 بابام كه گفت و زد زنگ بهمون بابام،يكى رفتن از بعد ساعت٤

 خودمونو جورى كه نداره، گفتن ها لحظه كرده،اون تصادف

 خونس سرد تو جنازه يه كه رسيديم،گفتن وقتى رسونديم،بيمارستان،

 گفتن و دادن نشون بهمون و بود شده داغون بابام،كه گوشى و ساعت

 شوكه هم كرد،آدرينا غش لحظه همون كه بوده،مامانم همراهش اينا كه

 تمام ديدمش شناسايى،وقتى ميرفتم،براى بايد موندم،كه من بود،فقط شده

 اراده بى جفتمون اشكاى بده، ادامه نتونست بود،ديگه سوخته صورتش

 به برسه بود،چه شده كباب بودم،دلم نديده باباشو تاحاال كه ميريختن،من

: داد ادامه و كشيد بلند آهــــــ بودم،يه نديده و آدرين گريه حاال آدرين،تا

 سال از مامانم،بعد شديم،مخصوصا داغون تاييمون٣ بابام، مرگ از بعد

 نبوديم،بريم حاضر كدوممون هيچ فروختيم،ديگه و شمال ويالى بابام

 كه گفت مينداخت، بابام ياد و تهرانمون،مامانم خونه جاى اونجا،همه

 بود،تا من نام به خونه نكردم،چون قبول من كنيم،اما عوض خونشو

 از مامانم پاريس،كه رفتيم تايى٣مامانم، روحيه شدن عوض واسه اينكه

 هم بمونن،آدرينا اونجا كه گرفتند، تصميم و اومد خوشش اونجا فضاى

 خونه و برگشتم،تهران داد،منم ادامه درسشو همونجا و گرفت انتقالى

 واسم،خيلى اونجا گرفتم،آخه ديگرو جاى يه و دادم اجاره و خودمون

 و مجردى زندگى موقع همون از و بود سالم ٢٠ موقع اون بود، بزرگ

 و رفتم دانشگاه و شدم قبول هنر دانشگاه و دادم كردم،كنكور شروع

 شدم، آشنا تو مثل اى فرشته با بعدش و كردم تأسيس موسسه



 

 

 سختى چقدر!كرد؟ پدرت،فوت كه بود سالت١٨برات، بميرم الهى_

 كشيدى،

 دادم،اصال جواب كردى سوال!ميكنى؟ گريه چرا خانم عروس اشكاشو_

 كار كلى ٩ نزن،ساعت حرف مرگ به راجع بسه،انقدر ديگه

 و افتاد را و كردم پاك اشكامو!ميكنى؟ گريه دارى تو داريم،اونوقت

 كه شديم اونجا شديم،وارد پياده وايساد،و فروشى جواهر يه جلوى

 آورد،همش اونم كه بياره، هاشو حلقه خواست،جديدترين ازش آدرين

 بيشتر همه از يكيش كنى،اما انتخاب نميتونستى، كه انقدرى بود عالى

 سفيد،عالى هاى نگين از پر روش و بود كرد،طاليى توجه جلب

 خوشگله، چه:گفتم اومد،كه خوشم بيشتر كردم،ازش كه بود،دستم

 !اومده؟ خوشت!خوبه؟_

 ميخوام، همينو عالى آره_

 !ببينى؟ ديگرو جاهاى نميخواى_

 كه اومدم و خودش،خريديم واسه طاليى رينگ يه با حلقرو نه،همون_

 بياره، هاشم سرويس كه خواست فروشنده كنم،از تشكر

 !چى؟ براى سرويس_

 بخريم، بايد هم ساعت و سرويس حلقه از غير به_

 !!!!وارديا!كردى؟ ازدواج بار چند_

 تر ظريف همش از كه آورد،اون سرويس چندتا ديگه،برامون اينيم ما_

 كه كردن،چيزايى حساب از خريديم،بعد همونو و گرفت و بود،چشمم

 رفتيم،كنارى بعدش و گذاشتيم ماشين داخل و بوديم خريده

 ست ساعت تا٢ هم اونجا بود،از فروشى ساعت كه جواهرفروشى

 و كرد حساب بعدشم و خريديم شيك و طاليى،ساده مردونه و زنونه

 كه ديدم بعدش كجا،ميره،ولى داره كه نفهميدم شديم،اولش ماشين سوار



 

 

 چى براى:گفتم كه وايساد نامزدم و عروسى مزون،لباس يه جلوى

 !اينجا؟ اومدى

 بخريم،ديگه، لباس_

 اونا بدون كه و چى اينا،بيام،همه مامانمون با بايد كه نميشه_

 باشيم، اونا با حداقل ديگه خريديم،لباس

 !خوبه؟ ميخريم، اونا ميكنيم،با انتخاب ميريم،بعدش فقط چشم،االن_

 بود، بزرگى تقريبا شديم،مزون مزونخوبه،وارد بگى تو هرچى_

 فوقوالعاده هاش بود،مدل گلدوزى و دوزى منجوق هاش لباس بيشتر

 اينا مامان با كه نكردم، هم پرو ديديم،حتى فقط ما بود،ولى

 نيومده كه بود وقت خورديم،خيلى طاووس رفتيم و بيايم،نهارمون

 ما، خونه خورديم،رفتيم كه و بوديم،نهارمون

 سالم،_

 نباشى، خسته سالم،دخترم_

 .سالم_

 كه آورد قهوه برامون مژگان كه اومدى،نشستيم خوش سالم،پسرم_

 !خريدين؟ چيا خوب:گفت مامان

 مونده، لباس و كارت فقط چى همه_

 و بوديم خريده كه چيزايى ببينم،بعدش و گرفتين كه چيزايى خوب_

 !كجاست؟ بابا:پرسيدم اومد،كه خوشش خيلى سرويسم دادم،از نشونش

 كنه، رزرو باغ مراسم براى رفته_

 چى؟؟ باغ؟واسه_

 !بگيرين؟ كجا ميخواين و نامزديتون_

 جا، همين_



 

 

 اينجا، كوچيكه_

 !بده؟ اينجا خوبى،آدرين اين به نه_

 بگن، باقرى خانم كه هرچى ولى خوبه خيلى نه_

 !مامان!چيه؟ باقرى خانم_

 چشم،مامان،_

 ميخوايم نداريم، بيشتر دختر يه كه جان،ما آنيسا شد،بعدشم حاال اها_

 بذاريم، تموم تنگ واسش

 !بخريم؟ لباس بريم آدرين خواهر و مامان با مياى مرســـــــــى،فردا_

 !ميان؟ فردا يعنى!گفتى؟ اونا به اينكه فقط!نيام؟ چرا آره_

 !ميان؟ آدرين_

 !نيان؟ چرا دلم عزيز آره_

 و شما به آدرين و من بود،ولى بود،عالى خوشگل انقدر لباساش مامان_

 نكردم، هم پرو حتى و گذاشتيم احترام آدرين مامان

 بودى، منم فكر به كه نكنه درد دستت_

 !نيستيم،هستيم؟ بيمعرفت كه ما_

 ،رفت اون از بعد و خوردم آدرين كنار در نكنه،شاممو خدا_

 با دنبالمون،صبح بياد١٠ ساعت فردا كه شد خونشون،قرار

 كه رفتيم،پايين و كردم كارامو بعدش و خورديم مامانم،صبحانه

 منم كه نشست عقب هم كه،مامى نشستن عقب مامانش و ديدم،آدرينا

 بود،معذرت بهشون پشتم بابته،اينكه سالم،ازشون از بعد جلو رفتم

 !برم؟ كجا كه بفرماييد خوب:گفت آدرين كه كردم خواهى

 !رفتى؟ ديروز كه مزون اون برى اول شه مى_



 

 

 بگه عشقم چى هر:گفت گوشم در آروم صداى با عالى،بعدش چقدر_

 !!!!شنيدماااااا من:گفت آدرينا عالى،كه

 !چيو؟_

 ميشنيدم، نبايد كه همونى_

 بگيرى،نشنوى، گوشتو بايد وقتا بايد،بعضى شما خوب_

 و ماشين بوديم، رفته ديروز كه بعد،رسيديم،مزونى دقيقه آها،چند_

 لباس نامزدى، هاى لباس قسمت رفتيم اول و شديم پياده و كرد پارك

 خوشم رنگش از يا كردم،اما پرو لباس بود،چندتا فوقوالعاده واقعا هاش

 خسته داشتم ديگه نبود، اندازم اينكه يا و نميومد تنم به اينكه نيومد،يا

 كرد،دكلته جلب توجهمو بود، طاليى و بژ رنگش كه لباس يه ميشدم،كه

 تا هم جلوش داشت،بلندى دنباله پام پايين تا پشت از هم بلنديش و بود

 بود كردم،عالى پرو رفتم و گرفتم لباسو بود، معركه بود،مدلش زانوم

 اومد،همون خوششون لباسم ،از آدرين ،مخصوصا ميومد،همه بهم خيلى

 شلوار و كت كلش كه پاساژ يه اون،رفتيم از بعد و گرفتيم و لباس

 اى قهوه شلوار و كت بود،يه عالى هم اونجا شلوارهاى و بود،كت

 مشكى ورنى كفش با من لباس همرنگ پيرهن،كرمى يه سوخته،با

 لباس خريدن از بعد بود، شده ميومد،عالى بهش خيلى خريد،لباسش

 كرمى جير بلند پاشنه كفش يه بخريم،كه كفش من براى كه آدرين،رفتيم

 نهار اون از بعد و داديم سفارش هارو كارت اون از خريديم،بعد

 .رفتن و خونمون رسوند و مامان و من اون از بعد و خورديم

 مراسم استرس توى شد،هممون زودانجام خيلى عقدمون كارهاى_

 عقدم روز و شدن سپرى زود خيلى بشه،روزهاى انجام خوب بوديم،كه

 به خيلى خيلى حموم، رفتم و شدم بلند زود رسيد،صبح فرا

 چيزهايى و كردم عوض و لباسم و كردم خشك موهامو خودم،رسيدم،و

 ساكم همراه به و لباسم جعبه و گذاشتم ساك يه داخل و ميخواستم كه



 

 

 بابا و مامان بود،از كرده پر جارو همه اسفند پايين،بوى رفتم و برداشتم

 نشسته، ماشين تو آدرين ديدم كه بيرون رفتم و كردم خدافظى

 !سالم،عشقم_

 خودم، خانم سالم_

 خوشحالم، چقدر كه دونى نمى آدرين واى_

 !چقدر؟_

 !خيــــــــلى_

 شوهرش من مثله خوشگل پسر باشه،يه قرار كه هركى معلومه خوب_

 باشه، خوشحال بشه،بايدم

 !چى؟ تو!معلومـــــه_

 !چى؟ چيو من_

 !خوشحالى؟ چقدر_

 !!!!!ا ا ا ا ا ا ا،من؟_

 آره،_

 حاال،_

 براتـــــــــ دارم_

 پياده و كردم خدافظى ازش رسيديم،آرايشگاه زندگيمى،وقتى_

 كه كردم، عوض و بود،لباسم شلوغ شدم،نسبتا آرايشگاه شدم،وارد

 گوشيم كه بودم، نشسته ميكاپ،بيكار اتاق تو برم ديگه ساعت گفتن،نيم

 بود، زد،آدرين زنگ

 !جانم؟_

 سالم،عشقم،_



 

 

 سالم،_

 نشستم، بيكار هيچى!ميكنى؟ چيكار_

 !چرا؟_

 !بمونم،توچى؟ منتظر مجبورم،كه ميكاپ اتاق تو عروس_

 هيچى، منم_

 !آدريــــــــن؟_

 دلم، جون_

 ميزنه، شور بدجورى دلم_

 !چى؟ واسه شور_

 دارم، استرس نميدونم_

 !چى؟ واسه استرس_

 ديگه، مراسم خوب_

 جونـــــــــم، اى_

 !اينا؟ مامانت دنبال ميرى كى_

 بايد من آدرين:گفتم كه اومد،بيرون اتاق از ميرم،عروس االن_

 برم،خدافظ،

 و شدم اتاق بود،وارد شده بود،عالى اونجا كه عزيزم،عروسى خدافظ_

 اون از بعد و زدن تيغ كرد،به شروع دادم،كه نشون بهش و لباسم عكس

 شروع ابروم روى رنگ، برداشتن از بعد و روشون گذاشت رنگ

 كه وقتى!!!شد تموم:گفت گذشت،كه كردنم،نميدونم،چقدر آرايش كرد،به

 از بودم،ابروهام شده عالى و خودم نشناختم ديدم،اولش آيينه توو خودم

 و بژ سايه از تركيبى چشمم بود،پشت شده تر روشن و تر نازك قبل

 رژگونه و مصنوعى مژه و كلفت چشم خط با بود، اى قهوه و طاليى



 

 

 تشكر آرايشگر بودم،از شده فوقوالعاده واقعا بژ، رژلب همراه به بژ

 همه كه شدم،ديدم خارج كه اونجا از و كردم

 كه و كردم بغل و آذين،همشون و غزال آدرينا،مامانش،مامان،:وايسادن

 هيكلت دور الهى:بود،گفت شده جمع چشمش تو كه اشكى با مامانم

 بگردم،

 نشناختمت، بيرون اومدى وقتى آنى_آذين

 شدى، هلو ،خيلى ميگه راس آره_غزال

 قبال انگار ميگيد، شماها كه اينجورى!ميكنين؟ تعريف ازم دارين االن_

 شدم، هلو بودم،االن لولو

 بودى، يعنى!لولويى كه نيس شكى توش اينكه_غزال

 ميمونه،١٤ شب ماه عين...نكنين،هزارماشاا اذيت عروسمو_

 براى گفتن ميكردم،كه صحبت مامان با داريد،داشتم مرسى،لطف_

 كرمى،با زمينه عاليه، كه شد،ديدم تموم كه مانيكورم برم،كار مانيكور

 بودن رفته شدم،همه خارج كه اونجا اى،از قهوه و مشكى طراحى

 هم موهام زدن،كار صدام موم براى و شدم معطل دقيقه چند باال،كه

 و شدم،غزال خارج كه هير اتاق از زيبا، فوقوالعاده شنيون بود،يه عالى

 بعد و كردم بغل و جفتشون بودن،هر شده عالى بودن، نشسته آماده آذين

 دستم و ساعتم و سرويس و پوشيدم و لباسم اونا كمك به و رفتيم اون از

 سر بذاره ميخواست چون بود مامان دست هم هامون كردم،حلقه

 هر لحظه اون خوشحالى از بودن، پوشيده و لباسشون سفره،عقد،اوناهم

 از داشتم،وقتى دنيارو دختر ترين خوشبخت گفتم،احساس بگم،كم چى

 و مامان و آدرينا ديدم شد،كه بلند همه دست صداى شدم، خارج اتاق

 بعد و كردم بغل و بودن،همشون شده تاشون،عالى٣نشستن،هر مامانش،

 زدم زنگ آدرين، به انداختيم،كه عكس و باال رفتيم،آتليه،طبقه اون از

 از بعد ساعت نيم دقيقا و زدم زنگ كه بود٤ دنبالم،ساعت بياد ،كه

 روى تا و شنلم كردم،كاله تنم شنلمو اومد،كه اون،آدرين



 

 

 وقتى ببينه، صورتمو خودش ميل به خودش بينيم،كشيدم،ميخواستم

 باشيم،وقتى راحت كه ميخواستن نيومد،شايد باهام كسى رفتم،پايين

 كه جوون،بود دختر يه هم كنارش در و بود وايساده آدرين رفتم،پايين

 وايسادم،سنگينى روش روبه و شدم بود،نزديكش كنم،فيلمبردار فكر

 صورتم روى از و كاله آهسته خيلى كردم،كه حس خودم نگاهشو،روى

 رو فضا شيرينى بود،سكوت شده خيره بهم فراوان تعجب با و برداشت

 عشقم اون از تر ميكرد،قشنگ نگاه منو اون و اونو بود،من كرده پر

 سكوت بود،كه شده هميشه از تر بود،خوشگل روم روبه االن كه بود

 و كرد حلقه كمرم دور سالم،دستشو:گفتم آروم خيلى و شكستم و بينمون

 !من سالم،عروسك:من،گفت و من ذره يه با

 ...ايشاا بشين مياين،خوشبخت بهم چقدر...ماشاا_

 دارين، مرسى،لطف_

 كنيم، بدين،شروع اجازه اگه خوب_

 كه صندلى روى گذاشتم و برداشتم ميكنم،بفرماييد،شنلمو خواهش_

 و بشم نزديك آدرين به و پايين بيام دوباره و باال گفت،برم بود،كه اونجا

 از راستمو دست كردم،كه كارم همين كه هاش شونه بذارم،روى دستمو

 آرايشگاه از و گرفت دستمو بوسيد،بعدش آروم و برداشت شونش روى

 رز هاى گل از تركيبى روش و بود در دم ماشينش ديدم شدم،كه خارج

 خوشگل،كه گل دست يه و كرد باز منو سمت در بود، نارنجى و

 سوار و گرفتم ازش و گل و دستم بود،داد زرد و سفيد رز تمامش

 كات فيلمبردار شد،كه سوار هم خودش و بست و در كه شدم، ماشين

 تنت:گفت و گرفت سمتم به و برگشت شنلم با و شد پياده آدرين داد،كه

 كن،

 ميكنم، تنم باغ نه،دم_

 بپوش، االن نه_



 

 

 !چــــــــرا؟_

 !ببينه،حرفيه؟ خيابون تو كسى نميخوام،عشقمو چون_

 من عروسك: گفت افتاد،كه راه و كردم تنم شنلمو بعدش!حرفى؟ چه نه_

 !چطوره؟

 !چطوره؟ من عالـــــــى،دامادَك_

 !اَك؟ چى چى_

 دامادَك،_

 خوبم،_

 خوشحالم، خيلى آدرين_

 بيشتر، من_

 !ميكردى؟ فكرشو_

 !چيو؟ فكر_

 مال و همديگه شناسنامه بره،تو اسمامون ديگه ساعت چند قراره اينكه_

 !بشيم؟ همديگه

 !!!نه ميكردى، كه كارايى با ها وقت بعضى آره،ولى ها وقت بعضى_

 !نه؟ يا آره!شد؟ چى باالخره_

 !ميدونى؟ و چيزى يه_

 !چيو؟_

 عاشقتم، چقدر اينكه_

 !!!!باشى داشته دوسم من از بيشتر كه ممكن غير_

 !نبودى اينجا تو االن كه بود ممكن غير اگه_

 !ا ا ا ا ا ا ؟_



 

 

 !!!آره_

 !ميرسيم؟ كى_

 باالخره ،كه ساعت شد،نيم ديگش دقيقه ديگه،چند دقيقه چند_

 در و شد پياده و انداخت صورتم روى شنلمو رسيديم،كاله رسيديم،وقتى

 اون از بعد ميداد، دستور هى كه هم كرد،فيلمبردار باز منو سمت

 باغ به شدنمون وارد با شديم، باغ وارد و كرد حلقه دستم توى دستشو

 كه نميدونستم و بودم سردرگم باال،خيلى رفت همه دست صداى

 كسيو بود،نميتونستم صورتم روى كه هم چيزى كنم،با بايد،چيكار

 سمتمون به داشتن شنيدم،كه و شكوهى خانم و مامان صداى ببينم،كه

 آدرين مامان اون از بعد و كرد بغلم ديدم،محكم وقتى مامان ميومدن،كه

 سمتم به اون از منتظرتون،بعد عاقد:گفت آروم گوشم در مامان كه

 تزيينش، بود،مخصوصا زيبا فوقوالعاده عقد ،رفتيم،سفره رفت مامان

 قرآن يه مامان نشستم،كه آدرين همراه به دونفره مخصوص مبل روى

 تور يه غزال و آذين اومدن،كهتك تك مهمونا همه  و پام روى گذاشت

 به كرد شروع عاقد ميسابيد،كه قند هم آدرينا كه سرمون باالى سفيد

 به باقرى،آيا آنيسا خانم سركار السنّتى،دوشيزه و النّكاح: خطبه خوندن

 شاخه ٣٠٠آزادى، بهار سكه٦٠ مهريه با را شما ميدهيد،كه وكالت بنده

 هميشگى،آقاى زوجويت و دائمى عقد نبات،به شاخه١٠٠٠ و رز گل

 !وكيلم؟!بياورم؟ شكوهى،در آدرين

 !!!بچينه گل رفته عروس_آذين

 به آيا باقرى آنيسا خانم سركار ميكنم،دوشيزه دوم،عرض بار براى_

 آدرين آقاى دائم عقد به معلوم مهريه با را شما ميدهيد،كه وكالت بنده

 !بياورم؟ در شكوهى

 !!!بياره گالب رفته عروس_آدرينا



 

 

 پام روى كه قرآنى!ميكنم،وكيلم؟ عرض بار سومين و آخرين براى_

 تمامى و عزيزم مادر و پدر اجازه با:گفتم و كردم بوسش و بستم و بود

 !!!مجلس،بله بزرگان

 اونم كه خوند آدرين براى خطبرو عاقد شد،كه بلند كل و دست صداى

 خيلى اون از بعد بلـــــــــــه،كه:گفت طوالنى خيلى و بلند صداى با

 بلند همه دست صداى دوباره برداشت،كه صورتم روى از و كاله آروم

 آدرين گرفت،كه جلومون و عسل خوشگل ظرف يه غزال شد،كه

 گاز محكم دستشو دهنم،كه توى كرد و كرد ظرف داخل انگشتشو

 گذاشتم،داخل و كردم ظرف داخل دستمو من اون از گرفتم،بعد

 غزال اون از مكيد،بعد آروم خيلى اما بگيره، داشتم،گاز توقع دهنش،كه

 حلقرو آدرين گرفت،كه بود،جلومون هامون حلقه توش كه كوسن يه

 كردم،بعد كارو همين من اون از بعد و كرد دستم داخل آروم و برداشت

 كه دادن،الحق كادوهاشونو و اومدن تك تك مهمونا همه اون از

 بابا و مامان نوبت اون از بود،بعد بهتر يكى از يكى همشون كادوهاى

 و اومدن سمتم به جفتشون ميكردم،كه شمارى لحظه كادوشون بود،واسه

 سوئيچ موند، باز تعجب از دهنم كردنش باز با دادن،كه بهم جعبه به

 مهمونا بقيه و آدرين همراه به و كردم بغل و هردوشون و بود ماشين

 يه چراغ خدا، واااااااى...كه زدم ريموتشو و پاركينگ رفتيم،توى

 واسم بابا كه نميكردم فكرشم بود،اصال شد،عالى روشنi20هيونداى

 و كردم بغل و بابا و مامان دوباره اون از بخره،بعد ماشينى همچين

 همراه اون،به از نشستن،بعد قبليشون جاهاى و شدن باغ وارد مهمونا

 از بعد و كرديم تشكر كادوهاشون بابت تكشون تك از آدرين

 آدرين و من وسط،كه رفتن مهمونا همه و شد زياد آهنگ اون،صداى

 ميرقصيديم،كه هم با و بود گرفته كمرمو دور بوديم، وسطشون هم

 سكه كدوممون هر به شاباش عنوان به آدرين مامان و من مامان

 دوتا دوتا و شدن پراكنده همه گذشت،كه چقدر دادن،نميدونم

 اين خداى سامى،واى و وحيد،آذين و كيا،مهتاب و ميرقصيدن،غزال



 

 

 آخه ميرقصيدن،خدااااااا هم با داشتن كه بود على!ميكرد؟ چيكار اينجا

 نگاهمو درك به ميگيره،اصال و دامنم بچگيم،داره توى خريت يه! چرا؟

 خودم،اومدم، به آدرين صداى با و گرفتم ازش

 !آنى؟_

 !جانم؟_

 !كجايى؟_

 !!همينجا_

 !ندادى؟ جوابمو چرا پس_

 ببخشيد،_

 بزنيم، بريم،قدم_

 !االن؟_

 ديگه، آره_

 زشته،_

 نداره، كار ما به كه كسى ميرقصن دارن كه زشتى،همه چه_

 بزرگ هم خيلى رفتيم،باغش باهم و كرد دستم توى باشه،بريم،دستشو_

 كنارم آدرين كه بود اين اون از تر قشنگ و بود قشنگ خوب نبود،اما

 ميخوند خطبرو داشت عاقد وقتى:گفت كه بود خودم افكار بود،توى

 بود، دهنم قلبم،توى

 !بگم؟ نه ميترسيدى!چرا؟_

 آره، راسش_

 پيشمى تو وقتى:گفت و گرفت تر محكم دستمو ديووونه،بعدش_

 سينش توى و سرم دنبالم،،بعدش تو با اومده خوشحالم،عشق

 دستش بود، محرم بهم عشقم ديگه داشتم،حاال دنيارو حس فشرد،بهترين



 

 

 زنگ گوشيش كه كشيد، گردنم توى عميق نفس يه بود،كه كمرم دور

 مامانش،يه كه ديدم ديدم، كه لعنت،گوشيشو معركه خرمگس خورد،بر

 ديدم توى ديگه كه شد،انقدر دور ازم و داد جواب و گفت ببخشيد

 گوشم توى آشنا صداى يه كه بودم، غرق خودم افكار نبود،توى

 من شدى،عشقـــــــــــم،خداااااى جيگرى جووووووونم،چه اى:پيچيد

 !بريزم؟ سرم تو خاكى مياد،چه االن بود،آدرين على صداى

 مياد، آدرين خدا،برو،االن ترو على_

 خيلى كه بود بود،معلوم سرخ سرخ چشماش!ميترسى؟ جوووووون_

 آدرين كه ميكردم، خدا گذاشتم،خدا فرار به پا و كرده،ترسيدم كوفت

 اصال لعنتى، كفشاى اون ميرفتم،باشه،با كه مسيرى توى

 كس هيچ اما ميخواستم، كمك و ميزدم بدوم،جيغ تند نميتونستم،خيلى

 محكم كمرمو دور شدم، اسير دستاش توى كه شد نبود،نفهميدم،چى

 كه اى ديگه چيز هر يا ترس از!بود؟ چى نميدونم،از داد،كه فشار

 باال آدرين اومدم،فقط بهوش رفتم،وقتى حال از و شد تار بود،چشام

 و تركيد بغضم شد،كه تداعى ذهنم توى ها لحظه اون تمام بود،كه سرم

 و فشرد سينش توى و ،سرم...هيچى بخدا من،من آدرين:گفتم گريه با

 من، شده،زندگى تموم چى همه باش، آروم هيش هيش:گفت

 ...نكر كارى هيچ من بخدا آدرين_

 شو بلند ديگه دارم،بسه ايمان تو پاكى به ميدونم،نفسم،من_

  نزن، حرف بهش راجع هم بخوريم،ديگه بريم،صبحانه

 !شده؟ صبح مگه_

 عزيزم، آره_

 !شد؟ خراب مراسم وااااى_

 و دست و شدم بلند تختم روى از كرديم،بعدش عزيزم،جمعش نه_

 ديدنم،يه با بابا و مامان پايين رفتيم، آدرين همراه به و شستم صورتم



 

 

 بيدار! نم بشم قربونت:گفت مامانم و اومد لبشون لبخند،روى

 !عزيزم؟ بهترى!شدى؟

 برام آدرين نباشيد،بعدش كه،نگران بود نشده بخير،چيزيم سالم،صبح_

 بابا و مامان كنار در خوشمزه صبحونه نشستم،يه جلو كشيد و صندلى

 پيشنهاد به و سركار رفت بابا اون از زندگيم،خوردم،بعد و

 .بيرون رفتيم همديگه همراه به و كردم آدرين،كارامو

 ١٠ فصل

 سعى همين ميرفتيم،بيرون،بخاطر باهم بود،كه محرميتمون روز اولين

 نكنم،كه فكر افتاد اتفاقى،كه نكنم،با فكر آشغال اون به ديگه كردم،كه

 مياره، سرش باليى يه مطمئنم،كه بشه،چون پيداش آدرين قدمى١٠

 !ميكنى؟ فكر چى به_

 خوشبختم، چقدر كه اين به_

 !من؟ از تر خوشبخت_

 نياورد، سرم باليى ديشب عوضى اون داره،كه دوسم خيلى آره،خدا_

 هم رفت،ديگه شد،على تموم ديشب،ديشب به نگو،راجع هيچى_

 !باشه؟ نكن، خراب و محرميتمون روز اولين حرفات اين با نمياد،پس

 !بريم؟ كجا كنى،بگو گوش حرف انقدر كه حاال خوب_

 بازـــــى، شهر_

 !بازى؟ شهر_

 اوهووووم،_

 شهر افتاد،عاشق راه بگه،بعدش كوچولوم عروس كه چى چشم،هر_

 فرق االن اما ميومدم، سامان با وقتها بچگيم،بيشتر همون بودم،از بازى

 خوش هم با عالمه بودم،يه زندگيم،اومده با داشت

 خوش بهم بود،خيلى كوبنده،عالى ماشين گذرونديم،مخصوصا،توى



 

 

 روز بهترين باشم،برام آدرين با كه روزى بود،هر گذشت،عالى

 !گذشت؟ خوش:گفت كه رفتيم،طاووس نهار براى اون از زندگيم،بعد

 ممنونم، چى همه بابت عــــــــالى،ازت_

 ممنونم، هستى،ازت اينكه منم،بابت_

 !خوب؟_

 !خوب؟ چى_

 !ميرى؟ دارى كجا_

 سورپرايز نكردم،عاشق سوالى ميفهمى،ديگه كن سورپرايز،صبر_

 وايساد،كه وياليى خونه يه جلوى گذشت،كه چقدر بودم،نميدونم

 !!!ديگه شو پياده:گفت

 !كجاست؟ اينجا_

 !!ديگه خونمون_

 !شما؟ خونه_

 تو، و ما،من خونه_

 !!!تو؟ و من_

 خيلى كرد،خونه باز و در شدم،كه ميكنيا،پياده سوال ديگه،خيلى آره_

 بود آشپزخونه چپ بود،سمت شده ديزاين سليقه با خيلى و بود خوشگلى

 از ديدم،بعد رو آشپزخونه از غير به جارو بود،همه پله راست سمت و

 !!ببينى رفت يادت جا يه:گفت برم،باال كه اومدم اون

 !كجا؟_

 جارو همه ميبينن،تو آشپزخونرو اول معموال خانما آشپزخونه،همه_

 آشپزخونه، از غير ديدى،به

 ندارم، خوبى،باهاش ميونه آخه_



 

 

 !چرا؟_

 نيستم، بلد راستش نيست،يعنى خوب آشپزيم چون_

 بى يا بخوريم سوخته بايد،يا هرشب ميگى كه اينجورى پس خوب_

 نمك،

 نمك بي و سوخته غذاى بخواى گرفتن،كه ازت و رستوران مگه_

 !بخورى؟

 !ااااا؟_

 آره،_

 بگيرم، ديگه زن برم،يه بايد پس_

 باشى، من عاشق بايد فقط نكن،تو هم شوخى مورد اين در_

 اى ديگه كس عاشق بخواد نميبينه،كه تو جز به و كسى من چشماى_

 بشه،

 !اااااا؟_

 بو و گردنم توى و كرد كمرم،حلقه دور زندگيم،بعدش،دستشو آره_

 رفتيم همديگه همراه به اون از كرد،بعد بوس همونجارو و كشيد

 داشت،باالهم اتاق خيلى بود،فقط خوب خيلى هم رفتيم،اونجا كه باال،باال

 هارو اتاق تك بود،تك اتاق تا٥ و آشپزخونه يه و كوچيك حال يه

 و اتاق آخرين كه رفتم اون از بودن،بعد شده چينده ساده خيلى ديدم،كه

 ديوارى كاغذ با بود،اتاق خوب موند،خيلى باز غار اندازه ببينم،دهنم

 انواع اتاق كل و بود شده ديزاين رنگى همون پرده و اى قهوه و كرم

 ،عالى...و سنتور،ويالون،ستار،دفع،دنبك گيتار،: بود موسيقى سازهاى

 بود،

 قشنگه، چقدر آدرين،اينجا واييييييى_

 !اومده؟ خوشت__



 

 

 عاليه،_

 بياد، خوشت كنم ببينى،فكر هم اونجارو اگه هس هم ديگه اتاق يه_

 !داره؟ اتاق بازم مگه واى_

 ديگه، دونه يه_

 آدرين كه اتاقى وارد و شديم خارج اتاق از خدا،بعدش واى_

 كاغذ با اتاق يه بود،اتاقش، عالى گفتم كم بگم كه چى ميگفت،شديم،هر

 مشكى رويال پيانو يه از غير به هيچى توش مشكى،كه و سفيد ديوارى

 .نبود،عالـــــــى،بود

 عاليــــه، اينجا آدرين_

 اومده، خوشت كه خداروشكر_

 !سوال؟ يه فقط_

 !جانم؟_

 !موسيقى؟ آموزشگاه يا اينجا،خونس_

 يه مياى شد، تنگ موقعات اون واسه دلت كه هم بده،موقعى مگه_

 هات، موقع اون ميكنى،از هم يادى

 !موقع؟ كدوم_

 پيانو، آموزش ميومدم،خونتون،واسه كه زمانى!رفته؟ يادت_

 بود، خوب بخير،چقدر يادش_

 آره،_

 !آدريـــــــن؟_

 !جانم؟_

 دارم، خواهشى يه_



 

 

 !چى؟_

 !كنم؟ پر خودم جهاز با اينكارو كه ميشه_

 دخترى، هر آرزوى معلومه،اين_

 نشستيم،كه مبل آوردم،روى در مو مانتو رفتيم،پايين،كه مرسى،بعدش_

 قلبش روى سرم بودم، گرفته بغلش توى رفتم،محكم فرو بغل توى

 االن داشتم،اما دوسش فقط قبلش تا ميشدم، آروم نفساش صداى بود،با

 لحظه بود،يه واسم،محال اون بدون زندگى وجودم، از شده،جزئى ديگه

 ميداد، عذابم دوريش

 !آدريـــــن؟_

 !دلم؟ جون_

 !بدى؟ بهم قولى يه ميشه_

 !قولى؟ چه_

 نميتونم، هم لحظه يه تو بدون نذارى،من تنهام وقت هيچ اينكه_

 همه تو! بذارم؟ تنهات جورى بستس،چه وجودت به وجودم وقتى_

 منى، زندگى

 ...على ديشب خدا آدرين،به_

 بشنوم، ديشب و على به راجع چيزى ديگه خوام نمى_

 نداشتم، تقصيرى من بكنى،بخدا درموردم بد اخه،فكر خوام نمى_

 فكر هم درصد يك اگه باش تقصيرى،مطمئن بى تو ميدونم،كه من_

 نه ديگه هم نميكردم،تو نگاهم حتى روت مقصرى،تو تو ميكردم،كه

 خودتو اعصاب فقط كارها اين كن،با فكر نه و بزن حرف درموردش

 ميكنى، خورد

 بگه، آقامون كه چشم،هرچى_



 

 

 !بخوريم؟ چى نهار حاال آفرين،خوب_

 !!!پيتــــــــــزا_

 !!!!!بلدى؟_

 بلده، رستوران آشپز نه،ولى كه من_

 آوردم، و گرفتم غذارو بچينى،منم و ميز تو تا خوب_

 بيارن، كه بزن نرو،زنگ_

 باشه، ااينج ندارم،نزديك جايى شماره_

 بيا، زود باشه،پس_

 بلد چيندم،آشپزى خوشگل ميز آدرين،يه رفتن از عزيزم،بعد باشه_

 روشنش و كردم پيدا شمع تا٢ اون از بلدم،بعد كه چيندن نبودم،ميز

 نشستم،تا همونجا چى، همه كردن چك از ميز،بعد گذاشتم،روى و كردم

 بود،هرچى ناشناس شماره شنيدم، و گوشيم زنگ صداى بياد،كه آدرين

 كيه، كردم،نفهميدم،كه فكر

 !بله؟_

 !ممكنه؟ بود،چطور على خدا خانم،واى عروس سالم به به_

 !آوردى؟ كجا از شماره،منو آشغال_

 كه ميكنم،كافيه بخوام كه كارى هر گرفتى،من كم دست خيلى منو_

 كنم، اراده

 عوضى، شو خفه_

 من با كه،بخواى نيستى موقعيتى تو باشه كن،يادت صحبت درست_

 بزنى، اينجورى،حرف

 ...سمتم بياى ديگه بار يه بخدا،اگه على_



 

 

 نميتونى غلطى گرفتى،هيچ باال دسته و خودت خيلى!چى؟ بيام سمتت_

 بكنى،

 بكنى، غلطى نميتونى،هيچ هم تو_

 كنم، نابودت نه،ميتونم كوچولو توى ميتونم،ولى چرا،من_

 !نميدارى؟ بر سرم از دست چرا_

 كارى هر عوضى خدا،اون باش،بــــــــاى،واى جديد اتفاقات منتظر_

 بد حالم حرفاش يادآورى، با پسته،خداااااااا، مياد،خيلى بر دستش از

 خدايا!بزنه،چى؟ حرفى آدرين، به اگه!زندگى؟ چه اين ميشد،خداااا،آخه

 و صورتم و دستشويى توى بود،رفتم پريده نابودم،رنگم،حسابى نزار

 گرفتم، آروم صداش شنيدن شنيدم،با و آدرين صداى شستم،كه

 سالم،_

 !!به ميزى،به سالم،چه_

 نكنم، فكر على به ديگه ميكردم،كه بخوريم،سعى بشين__

 كوفتم و ميخوريم خونمون دوتايى،توى كه نهارى نميخواستم،اولين

 برام، نيست مهم خودش جز به هيچى دارم، و آدرين كه بشه،وقتى

 خودمون، خونه توى نهار اولين_

 !آدريــــــــــن؟_

 !جونم؟_

 !بپرسم؟ سوال يه_

 !جونم؟_

 !ديدى؟ اتفاقى منو زبان كالس اونروز،دم_

 حرف هم با دنبالت بيام گفتم،كه خودم ديدمت،با وقتى آره،اما اولش_

 !اومد،چطور؟ پيش ماجراها اون بزنيم،كه



 

 

 همينجورى،_

 هميم، كنار در االن تو و من كه اينه مهم!داره؟ فرقى بعدشم،چه_

 بيخيال، مگى،اصال راس آره_

  باشه، يادت عمر آخر بگم،تا بهت ميخوام چيزى آنى،يه_

 !چى؟_

 نداره، دارم،دوست دوست من كه اى اندازه به تورو كس اينكه،هيچ_

 من، اندازه به كسى تورو همينطور و_

 از چون نگى، دروغ بهم وقت هيچ و عاشقم،بمونى ميخواد،هميشه دلم_

 دروغگو،متنفرم، آدم

 باش، مطمئن نميگم_

 هارو ظرف شد،كه تموم هم حرفامون،غذامون شدن تموم مطمئنم،با_

 خورد، زنگ آدرين گوشى شستيم،كه همديگه كمك به

 .خدافظ اينجاست،فعال مرسى،آره!مامان،خوبى؟ جانم،سالم_

 داره، كار باهات آنى،مامان_

 سالم، الو_

 !خوبه؟ دخترم،حالت سالم_

 !خوبيد؟ ممنون،شما خيلى_

 !شدى؟ دلم،بهتر عزيز مرسى_

 بله،خوبم،_

 نبودى، اما اومدم،خونتون امروز_

 كشيديد، زحمت_

 !ببينى؟ خونرو كه بردت عزيزم،آدرين ميكنم خواهش_



 

 

 .دارين خوشگلى خونه بله،چه_

 تو، عزيزم،خونه كه نيست من خونه_

 دارين، لطف_

 بپرسم، و نباشم،خواستم،حالت مزاحمت دخترم_

 ميكنم،مراحميد، خواهش_

 !ندارى؟ كارى عزيزم باشه_

 خدافظ، ممنون خيلى_

 !داشت؟ چيكارت_

 !فضولى؟_

 آره،_

 نميگم،_

 !اااااا؟_

 آره،_

 !شد؟ چى دانشگاهت_

 نكردم، نام ثبت هنوز هيچى_

 !خوب؟ نميرى چرا_

 !بريم؟ هم با نكردم،فردا وقت_

 عشقم، آره_

 !كنم؟ پر اينجارو موندم،چجورى باشم،فقط هم جهيزيه فكر به بايد_

 خونمو خودم، جهيزيه بايد،با كه ميگه تو نخر،ولى ميگم،اصال كه من_

 !بله؟:بود خورد،آذين گوشيم،زنگ بدم،كه جوابشو كنم،اومدم،كه پر



 

 

 !بهترى؟!عشقم،چطورى؟ سالم_

 زدى، زنگ عجب خانم،چه سالم_

 !شد؟ بهتر نكردم،حالت وقت بخدا_

 بود،كه، نشده خوبم،چيزيم آره_

 !كجايى؟_

 خونمون،_

 بيرون، رفتى آدرين با گفت،كه مامانت زدم،خونتون زنگ_

 آدرين، و خودم خونمون،خونه از منظورم_

 !آدرين؟ خونه!چــــــى؟_

 آره،_

 !ميارى؟ در بازى ديوونه چرا!كردين؟ عروسى شما مگه_

 و ميكنم زندگى توش كه اى خونه اومدم،ببينم!چيه؟ بازى ديوونه_

 نخرم، بخرم،چى داره،چى اتاق تا ببينم،چقدره،چند

 !نكردين؟ كارى كه بگى ميخواى يعنى_

 !ديوونه؟ كارى چه نه_

 !!!!!هيچى،بيخى،آنى؟_

 جونم،_

 !!!افتاده اتفاقى يه_

 !چى؟_

 ...سامان_

 !چى؟ سامان_



 

 

 ...امروز_

 !خوب؟_

 كرد، خاستگارى ازم_

 !كرد؟ خاستگارى!چى؟_

 آره،_

 !گفتى؟ چى تو خوب_

 كنم، فكر بايد كه گفتم_

 معلومه، جوابت كه تو فكرى چه احمق_

 !كنم،نبايد؟ ناز بايد كه خورده يه_

 !ميدى؟ جواب بهش كى هست،گفتى اينم خوب آره_

 ديگه، روز٣_

 !نگفت؟ من به عوضى سامان چرا خوب_

 كنه، خواسته،عروسيش،سورپرايزت مى_

 !ندارى؟ دارم،براش،كارى كن صبر حاال_

 عشقم،باباى، نه_

 خدافظ،_

 !بود؟ كى_

 آذين،_

 !داشت؟ كارت چى_

 كرده، خاستگارى ازش سامى_

 افتاديم، عروسى يه باشه،پس مبارك اااااا_



 

 

 كنه،به خاستگارى ازش اينكه از قبل سامى موندم،چرا اوهووووم،فقط_

 نگفته، من

 !بگه؟ بايد چرا_

 بايد ميگم،اونم زندگيمو رازهاى همه اون به خواهرشم،من من چون_

 بگه،

 مادرتو يا! هستين؟ يكى پدر يا مادر از!ميدونى؟ خواهرش خودتو چرا_

 !تو؟ به اون مادر يا داده شير بهش

 كدوم، هيچ_

 !خواهرشم؟ ميگى چرا پس_

 بوده، مراقبم بوده، بوده،كنارم يادم،پشتم كه وقتى از چون_

 نمياد، خوشم ازش اصال من ولى_

 نداره، دوست زنشو دربرا ازدواج اول از كس طبيعيه،هيچ چيز اين_

 ميزنم، حرف دارم جدى من_

 !ميكنم؟ شوخى دارم من مگه_

 !نيارى؟ كم جواب از_

 نباش، نه،نگران_

 پروووووو،_

 !ببرى،بيرون؟ پروو خانم اين نميخواى_

 !بريم؟ كجا_

 نباشيم، خونه ندارم،فقط خونرو حوصله نميدونم،فقط_

 توپ، جاى يه بكن،ببرمت كاراتو بدو پس_

 !كجا؟_



 

 

 آدرين ديدم كردم،كه تمديد آرايشمو و پوشيدم مو مانتو!!ديگه،ديگه_

 خارج خونه از و كرد قفل و در و كرديم خاموش هارو آمادس،چراغ

 !ميرى؟ دارى كجا بگى خواى نمى:گفتم شديم،كه ماشين سوار و شديم

 نوچ،_

 !چــــــــرا؟_

 داريم،ميريم، كجا كه ميريم،ميبينى_

 لجبازيات، دست از_

 ميديم، پس درس شما پيش كردم،كه لج نظر دارين،از اختيار_

 بابا، نه_

 ولى ميريم، داريم كجا بگه ،كه كشتم رسيديم،خودمو وقتى بابا،تا آره_

 گذاشت ماشينو وايساده شيان، بولينگ جلو كه وايساد،ديدم نگفت،وقتى

 نشستيم،كه و گرفتيم بود،نوبت خلوت خيلى شديم، پياده و پاركينگ توى

 كه برگردوندم،ديدم كه مياد،سرمو آذين و سامى صداى كه كردم، حس

 و نياوردم خودم روى به ميگيرن، نوبت دارن و وايسادن آذين و سامى

 عشقتون،اومدن، به به:گفت آدرين برگردوندم،كه سرمو

 !عشقم؟!كـــى؟_

 سامان، بله،آقا_

 شروع كرديم، تموم بحثو اين شو،خونه خيال بى توروخدا، آدرين_

 نكن،

 !شدى؟ عصبى چرا!شد؟ چى_

 سامى و ديدم،آذين بده،كه جواب اومد!بشه؟ چيزى قرار مگه هيچى_

 ميان، دارن،سمتمون

 عشقم، سالم_آذين



 

 

 !ميكنى؟ چيكار اينجا تو سالم_

 آدرين، آقا ميگم،سالم بهت بعدا_

 !خوبه؟ حالتون سالم_

 ممنون، خيلى_

 خانم، آنيسا سالم_سامى

 سالم، عليك_

 !ميشه؟ نوبتتون كى_

 شد نوبتمون كردن، صحبت دقيقه چند از بشه،بعد نوبتمون كه االناس_

 و شديم خسته كرديم،كه بازى گيم١ آذين و شديم،من سالن وارد تايى٤ و

 نشستيم، اونجا شاپ كافى رفتيم

 !كردى؟ سالم اونجورى سامى با چرا_

 انقدر من كرد،يعنى خاستگارى تو بگه،از من به اينكه از قبل چون_

 !غريبم؟

 رفته، يادش ديگه،شايد نگفته حاال_

 !بيرون؟ اومدى نداده،باهاش جواب هيچى،تو اون_

 دادم،_

 !كى؟!چى؟_

 كردم، صحبت تو با اينكه از بعد_

 !نگفتى؟ بهم چرا شعور بى_

 كه زدم،اومدم زنگ كه نميدونم،چيشد اصال ،ولى نميشه باورت_

 داديم،كه سفارش پرتقال آب تا٤اومدن، سامى و بدم،آدرين جوابشو

 تو زدى كن چس چرا تو: گفت سامى بشوره،كه دستشو رفت آدرين

 !برق؟



 

 

 نزن، حرف من با_

 بپرسم، ازت آدرين جلو نميخواستم!خوب؟ شده چى_

 من يعنى! كردى؟ خاستگارى آذين بگى،از من به اينكه از قبل چرا_

 خيلى نميگى من به تو ميگم،اونوقت بهت چيو من!غريبم؟ انقدر

 بكنن،آجى جونت به جون:گفت و كرد حلقه شونم دور نامردى،دستشو

 خودمى، كوچولو

 نكن، خرم_

 ميكشم، و مازت نميكنم،دارم خرت_

 !ميكنى؟ ناز ديگه،چقدر كن بس آنى بابا_

 بايد من كردى، توهين بهم كه بدون ميبخشمت،اما آذين باشه،بخاطر_

 !كردى؟ خاستگارى ازش كه ميشنيدم آذين از

 بوسيد،كه و سرم روى و كرد بغل منو تر سفت ديگه،بعدش ببخشيد_

 حسابى بود،كه معلوم و شد سرخ قيافش صحنه اون ديدن اومد،با آدرين

 و نشست كنارمون اومد بيرون،كه اومدم سامى بغل تو شده،از عصبانى

 و شد بلند و خورد پرتقالشو آب نفس يه و كرد نگام چپ چپ

 خوب حالش گفت،كه زد زنگ مامانم بريم شو آنيسا،بلند:گفت

 بيمارستان، ببرمش نيست،بايد

 !شده؟ چى سرم تو خاك_

 شدم،هنوز ماشين سوار و كردم خدافظى بدو،ازشون شو نميدونم،بلند_

 كه خورده يه بود، حلقم قلبم،تو كه ميرفت تند بود،انقدر عصبانى

 ميره، داره مارو خونه مسير رفت،ديدم

 !بده؟ حالش كه نگفتى مگه!ميرى؟ دارى كجا_

 نزن، آنيسا،حرف_



 

 

 كه االنم شو، بد حالش مامانت كه گفتى الكى اومدى!يهو؟ تو شد چت_

 شو، ساكت ميگى

 !نميگفتم،ميومدى؟ اگه_

 نه، كه معلومه_

 حرفشو،نزد،وقتى ادامه....سامان آقا بغل بياى،تو هم هه،نبايد_

 حسودى پس: گفتم و گذاشتم صورتش روى خونمون،دستمو رسيديم،دم

 !آره؟!كردى؟

 شو، پياده_

 صداى با و زد كنار صورتش روى از ببخشيد،دستمو آدرين،خوب_

 گاز روى پاشو شدنم، پياده شوووووو،با پياده ميگم آنيسا،بهت:گفت بلند

 وارد خونه،وقتى تو برم نكرد،كه صبر نذاشت،حتى رفت و گذاشت

 خستم،خوابم:گفتن با ميكردن،كه صحبت داشتن بابا و شدم،مامان خونه

 .دادم ،جوابداشتن كه هايى سوال همه بخير،به شب مياد

 ١١ فصل

 خوابم تختم،اما توى رفتم و كردم عوض لباسمو و اتاقم توى رفتم

 بد كارش داداشمه،خيلى بود،سامى سنگين برام خيلى آدرين نبرد،رفتار

 جاى يه شدن،از پرت احساس برد،با خوابم مزخرفم فكراى بود،با

 نبرد، خوابم كردم،ديگه كه كارى بود،هر ٥ پريدم،ساعت خواب بلند،از

 قرار دانشگاه، بايد،برم كه افتاد آورد،يادم جا و حالم يخ آب دوش يه

 ميرم،چالق شده،خودم دعوامون كه االن خوب برم،اما آدرين با كه بود

 و بود الزم نام ثبت براى كه چيزايى و كردم عوض و نيستم،لباسم كه

 يا كردم لج خودم با نميدونم كردم، كامل آرايش يه و برداشتم

 برداشتم ماشينمو سوئيچ كه بودن، خواب پايين،همه رفتم وقتى!آدرين؟

 پياده و كردم پارك رسيدم،ماشينو وقتى افتادم، راه دانشگاه سمت به و

 اين دبيرستانم،واسه دوران اومد، خوشم خيلى محيطش شدم،از



 

 

 ديگه هفته از هامم كالس و كردم نام ميكردم،ثبت شمارى موقع،لحظه

 خونرو،ساعت حوصله نه و داشتم و كسى حوصله ميشد،نه شروع

 :زد زنگ مامانم كه بود١٠تقريبا

 !بله؟_

 !سالم،كجايى؟_

 !كنم،چطور؟ نام ثبت اومدم دانشگاه_

 !برى؟ آدرين با نبود،كه قرار مگه_

 !ميدونيد؟ كجا از شما_

 شد،بهش عصبانى نيستى،خيلى كه ديد دنبالت بود بود،اومده اينجا االن_

 بزن، زنگ يه

 خدافظ، مامان باشه_

 شد چى نزنه،پروووو،نفهميدم، حرف اونجورى باهام حقشه،ميخواست

 چه خدا واى زد، بهم پشت از يكى و خورد تكون ماشين لحظه يه كه

 و شدم پياده ماشين از!كنم؟ تصادف بايد اول روز از!دارم؟ كه شانسى

 بلند صداى شدم،با عصبانى خيلى شده،واى جمع ماشين كه،پشت ديدم

 آدرين خداى برگردوندم،واى كه سرمو خدا واى...رانندگى وقتى:گفتم

 بود،

 !خوردى؟ حرفتو چرا!شد؟ چى_

 !تويى؟_

 !سالمتى؟ به كجا_

 كنم، نام ثبت بودم،دانشگاه چيزه،رفته ا ا ا ا  _

 ببين، كاراتو_

 !چرا؟_



 

 

 !بريم؟ هم نبود،با قرار مگه_

 نمياى، دنبالم ديگه كه گفتم كردى،منم اونكارارو ديشب تو_

 !ميومدى؟ لباس و آرايش اين با نيومدم،بايد دنبالت_

 آدريــــن،_

 شو، سوار نگو هيچى_

 !كنم؟ چيكار ماشينمو_

 شو، سوار گفتم بهت_

 ...ماشينم آخه_

 خوردن با و شدم ماشين نيار،سوار باال و من سگ روى اون آنيسا_

 بردارى دستمال يه:گفت كنم،كه كمرنگ و رژلبم كه داشتم لبم،سعى

 اينجورى، ميشه،تا پاك تر راحت

 !آدرين؟_

 !هان؟_

 !مخ؟ رو ميرى هى!تاحاال؟ ديشب از تو چته_

 !من؟ مخ رو ميرى تو يا!تو؟ مخ روى ميرم من_

 االن، از اينم ديشب از اون_

 ...كاراى آنيسا_

 دارى، شك من به نيست،تو من كاراى بحث نه_

 بزنم، كامل حرفمو بذار_

 پياده و وايساد حرفى، هيچ بشم،بدون پياده ميخوام نكرده،وايسا الزم_

 به و رفتم خودم ماشين سمت رفت،به و گذاشت گاز روى پاشو و شدم

 آدرين و من اينكه از كسى گذشت،نذاشتم هفته افتادم،يه راه خونه سمت



 

 

 از بده،خيلى اس يه حتى نه و زد زنگ بفهمه،نه شده،چيزى دعوامون

 اصال و بود دانشگاهم اول زنشم،روز بودم،باالخره ناراحت دستش

 گوشيم بودم،كه نشسته اتاقم نرفتيم،توى همين نداشتم،بخاطر حوصله

 كردم،آدرين،اما فكر چون رفتم، سمتش به سرعت با خورد، زنگ

 بود، مامانش

 !بله؟_

 !دخترم،خوبى؟ سالم_

 !خوبيد؟ سالم،مادرجون،مرسى،شما_

 داشتم، باهات كارى يه دخترم،راستش ممنون_

 !جانم؟_

 بگى،چرا كه نميخوام هم ازت و شده شكرآب آدرين تو بين ميدونم،كه_

 دارم، ازت خواهشى يه ،ولى

 نشده، آب آدرين،شكر و من بين_

 كه نگفتم دارم، سن تو دوبرابر حداقل نگو،من دروغ من به_

 دارم، خواهشى يه ازت فقط دليلشو،بگى

 !جانم؟_

 خواهش ازت مغرورين،ولى و غد آدرين،جفتتون و تو ميدونم،كه_

 داره،با نياز خيلى پيشش،بهت بيا و بذار پيش پا اينبار تو كه ميكنم،

  شده، بدتر آدرين افتاده،حال هم آدرينا براى كه اتفاقى

 !اتفاقى؟ چه_

 ميفهمى، خودت بيا_

 !كجا؟_

 برسون، زود ميكنم،خودتو اس ام اس برات و آدرس_



 

 

 اس برام كردم،كه عوض بود،لباسمو افتاده دلشوره چشم،خدافظ،تودلم_

 به و شدم ماشينم سوار زود بود،خيلى بيمارستان يه اس،اومد،آدرس ام

 رسيدم،ماشينمو وقتى افتادم، راه بود، فرستاده برام كه آدرسى سمت

 بهم اتاقشو شماره گفتم،كه و آدرينا اسم و شدم پياده و كردم پارك

 خواب هم آدرينا و بود نشسته مادرجون شدم، اتاق وارد گفت،وقتى

 روى و رفتم آدرينا تخت سمت به مادرجون، با كردن سالم از بود،بعد

 شد، بيدار كردم،كه بوس آروم و پيشونيش

 عزيزم، بهترى_

 !ميكنى؟ چيكار اينجا تو_

 ببينم، تورو اومدم_

 بيرون، ببينمت،برو نميخوام_

 ببينه، تورو اومده آنيسا!كردن؟ برخورد طرز چه آدرينا،اين_

 نداشتم،از هاشو توهين شنيدن بيرون،تحمل بره بگو نميخوام،بهش_

 مياد، اتاق سمت به داره ديدم،آدرين شدم،كه خارج اتاق

 !خوبه؟ عزيزم،حالت سالم_

 به! نميدى؟ منو جواب چرا:گفتم نكرد،كه نگاهمم نگفت،حتى هيچى

 زنگ نه هفته يه!ميكنى؟ ناز برام كنم،تو ناز برات من اينكه جاى

 عروستم،يه تازه مرگم گرفتى،خبر سراغمو اينكه دادى،نه اس زدى،نه

 درد دستت! زدى؟ جا زودى همين شدم،به زنت كه نيست ماه

 دادى، نشون و خودت كه نكنه،خوشحالم

 يه زير بريم، اينكه از قبل دروغات خوشحالم،كه خيلى هـــــه،منم_

 تو و على كه موقع همون ميفهميدم،از اول از شد،بايد برمال سقف

 على اسم تا كه موقعى همون پريد،از رنگت و ديدى رودگاهف

 از ميكردى، عوض و بحث و ميشد بد حالت و ميپريد ميومد،رنگت

 ...بغل توى تو كه شبى همون



 

 

 من تحويل كه چيه اراجيف اين!ميگى؟ پرت و چرت آدريـــــــن،چرا_

 !ميدى؟

 چيو همه ميشى،على منكر دارى خانم،چرا آنى بسه!اراجيف؟_

 بهم دروغ و بدى زحمت خودت نيست،به الزم ديگه چى، گفت،همه

 دسته خواهر ببينمت، هم لحظه يه نميخوام بدى،ديگه من تحويل و ببافى

 ميگى دارى حاال كرده، خودكشى عوضى توى خاطر به من گل

 !!اراجيف؟

 !كرده؟ خودكشى آدرينا_

 نشونى و رد هيچ نيار،ديگه كثيفت زبون به منو خواهر اسم_

 ديگه روز چند تا هم طالق باشه،احضاريه زندگيم تو تو نميخوام،از

 بهت چشمام جفت از كردى،خيلى،بيشتر بد بهم ميرسه،دستت،خيلى

 تو بودى،گفتى پسرى با حاال پرسيدم،تا ازت كه داشتم،موقعى اطمئنان

 چشمم تو نفرم،چون اولين من صد در نفرى،گفتم،صد اولين

 پستى، خيلى كه ميتونم،بگم بودى،فقط بودى،وجودم

 ميومدن،حالم اختيار،خودم، بى رفت،اشكام كه بدم جوابشو حتى نذاشت

 وايسم،اين پاهام روى نميومد،نميتونستم، باال نبود،نفسم خودم دست

 ممكن،تا غير نه نه!زد؟ بهم حرفارو اين جورى نبود،چه من آدرين

 هق به شدم،گوشيم ماشين سوار وقتى رسوندم، و خودم زور ماشينم،به

 باهام چرا خدايا!ممكنه؟ چطور آخه نميشد، شد،باورم تبديل هق

 و ماشين!كرد؟ برخوردى همچين باهام چرا! كرد؟ صحبت اينجورى

 خدا افتادم،كار راه خونه سمت به هق هق و گريه با و كردم روشن

 نبود،نميدونم مژگان از غير به كسى خونه تو رسيدم، سالم بود،كه

 حركت پاهامو ديگه يكى كه رسوندم،انگار اتاقم به و خودم چجورى

 خريده تولدم واسه كه ادكلنى به خورد چشمم اتاقم به شدنم وارد ميداد،با

 با خودم روى و برداشتم و چشمم،ادكلن جلوى اومد خاطراتمون و بود

 كه نميشه بود،باورم پيچيده بوش اتاقم، كردم،تمام خالى هق هق و گريه



 

 

 نه نميتونم،نه آدرين بدون ممكن،من غير اين نداره،نه دوستم ديگه

 پرت آينه سمت به و بود،ادكلن بدنم توى كه جونى هر با خدايا،

 به هامو خاطره از صحنه يه تيكش شد،هر تيكه كردم،هزار

 جونى هيچ ميشنيدم،اما و مژگان التماس و خواهش يادم،مياورد،صداى

 التماس صداى بودم،به آينه و شيشه خورده عالمه يه نبود،بين بدنم تو

 هيچكدومشون، بود،اما شده اضافه هم سامى و مامان مژگان،صداى

 ميگفت كه اون و زندگيم و ميخواستم،دنيام و آدرين نبودن،فقط مهم برام

 و دستم نداشتم، موقع بودم،هيچ كرده پيدا كه جسارتى نميذاره، تنهام

 ميلرزيد، گذاشتم،دستم رگم روى و آينه هاى تكه از يكى سمت بردم،به

 محكم و دادم فشار جسارتم همه با بود،كه رگم روى شيشه تيزى

 صداهارو فقط ببينم نميتونستم، و جايى هيچ و بود شده تار كشيدم،چشام

 در شدن شكسته شنيدن صداى با كه بود، شده جون بى ميشنيدم،بدنم

 .رفتم حال از كامال

 ١٢ فصل

 افتاده برام كه اتفاقاتى كردم، باز دستم،چشمامو سوزش احساس با

 پانسمان دستم و نبود سرم باال كس شد،هيچ تداعى چشمم بود،جلوى

 شد،اما اتاق وارد يكى كه كردم احساس و وشنيدم در بود،صداى شده

 آرومم ميتونست آدرين فقط نبود، برام،مهم آدرين از غير به هيچكس

 يه بوده،خدااااااا،يعنى گفته،الكى بهم كه حرفايى همه و بگه بهم كنه،بياد

 !كنه؟ خراب اينجورى روزگارمو بايد بچگيم شيطنت

 بقيرو فكر خودخواهى خيلى!كردى؟ خودت با كه كارى چه اين_

 !بابات؟!مامانت؟!نميكنى؟

 بود،تا روم كه اى نداشتم،مالفه اونم حوصله بود،حتى سامان صداى

 دردمو حتى اينكه از ميكردم، پايين،گريه كشيدم صورتم روى

 مهربونى با و كنار كشيد صورتم روى از بگم،مالفرو سامى نميتونم،به

 چى كن،بگو خالى بزن،خودتو كن،حرف گريه:گفت و كرد نگاهم



 

 

 زود،به انقدر اينجورى كه نبودى دخترى تو!نريز،آنى؟ خودت تو!شده؟

 ديوونه!چى؟ ميومد سرت باليى بزنى،اگه جا و آسونى،بشكنى اين

 خورده، بخيه تا١١ دستت

 شدم، بدبخت سامان_

 !دلم؟ عزيز چرا!شده؟ چى_

 آدرين،...آدرين_

 !چى؟ آدرين_

 با كه كردم، تعريف براش امروز به تا قبل سال٣ از ماجرارو همه

 باورم باشه، گفته بهت حرفارو اين آدرين كه ممكن غير:گفت تعجب

 نميشه،

 !!!نميتونم اون بدون من سامى!چى؟ همه شد تموم_

 نداره، نكن،طاقت گريه مامانت جلوى توروخدا ميفهممت،ولى من_

 !كجان؟ بقيه_

 بابات، حتى بفهمه نذاشتيم،كسى_

 !ممكنه؟ چطور_

 خوب حالت كه گفت و زد زنگ به خونه،مژگان رفتى تو اينكه از بعد_

 با هم خونتون،خاله رسيدم، ميشكنى،وقتى اتاقتو وسايل دارى و نيست

 ميكرديم،در اصرار كه چى هر بود، بد خيلى موقع اون رسيد،حالش من

 ميون شد،تو باز وقتى بشكنم،در گفت،درو مامانت نميكردى،كه باز و

 بودى، افتاده خونى دست شده،با خورد آينه و شيشه خرد عالمه يه

 ميارمت ميكنه،خودم غش و افته مى فشارش لحظه همون مامانت

 بار چند هم االن بياد،تا مامانت نذاره كه گفتم هم مژگان به بيمارستان،

 زده، زنگ

 !خوبه؟ حالش مامانم_



 

 

 ميشه، هم بهتر ببينه آره،تورو_

 !ميگيد؟ ببينه،چى رو شكسته آينه و در و بياد بابام اگه_

  افتاده، كه ميگيم تو آينه ولى بكنيم، كاريش نتونستيم كه در_

 !چنده؟ ساعت_

_٩، 

  باشه، اومده بايد االن كه بابام_

 برگه برم بيرون،من رفتى غزال با كه گفته مامانت اومده،اما_

 دستم از سرمو و اومد پرستار يه رفتن،سامى از بگيرم،بعد ترخيصتو

 اينكارو چى دارى،براى خوبى اين به شوهر كه تو: گفت و كرد باز

 !نيست؟ حيف! كردى؟

 نيست،برادرمه، شوهرم اون_

 !برادرته؟ سبز چشماش كه اون_

 !سبـــــــز؟_

 هم تو بود،حتى اتاقت در پشت بيمارستان،فقط اومد كه وقتى آره،از_

 نيومد،

 !بود؟ شكلى چه بگى بهم ميشه_

 !!!بود بور كنم فكر بود،موهاشم سبز بود،چشماش بلند خورده يه قدش_

 !!!!مطمئنى؟؟_

 بوده بوده،اومده خودش جدى جدى يعنى من خداى آره،وااااى_

 خدا، وااااااى!شده؟ خبردار كجا از اصال!بيمارستان؟

 !نشدى؟ آماده هنوز تو_

 شده خشك چوب عين شدم،بدنم بلند تخت روى از سامان كمك به

 يه جلوى و افتاد راه شدم،كه ماشين سوار و كردم عوض و بود،لباسم



 

 

 سمتم به و برگشت جيگر پر ظرف يه با و شد پياده و وايساد جيكرگى

 بخور، بگير:گفت و گرفت

 ندارم، نميخورم،اشتها_

 بخورى، بايد ندارى چه و دارى چه_

 ندارم، اعصاب خواهشا نرو مخ رو_

 شده، خارج بدنت از خون عالمه بخورى،يه بايد_

 !اصال؟ نمردم من بهتر،چرا چه_

 اى، ديوونه_

 آدرين، آره،ديوونه_

 بخواد، خدا اگه ميشه درست چى همه دلم عزيز_

 !چى؟ نخواد هــــــه،اگه_

 زور با كه دستم، داد و گرفت برام لقمه يه ميخواد،بعدش بخواى اگه_

 رسيديم،ازش بود،وقتى بدتر هم زهرمار مزه از بخورم،مزش تونستم

 سمتم به تعجب با شدم،مامان خونه وارد شدم،وقتى پياده و كردم تشكر

 !خوبى؟ بشم فدات. سالم:گفت و اومد

 كردم، اشاره بابا به چشمم با بعدش!باشم؟ بد خوبم،چرا مامان سالم_

 دخترم، سالم_

 باباجون، سالم_

 !وضعيه؟ چه اين_

 !چى؟_

 !افتاده؟ بستى،اتفاقى كه قرمز،دستتم كه پريده،چشاتم رنگت چرا_



 

 

 راستش، در،االنم الى رفت...صبح كه چيزه،دستم اااااااااا_

 منم بعد كرد، تصادف ماشين يه يه،با با ميومديم،غزال راستش،داشتيم

 شد، ترسيدم،اينجورى

 !نشد؟ چيزيتون كه خودتون_

 ديده، خسارت فقط خوبيم،ماشينش نه نه_

 خداروشكر،_

 شدم، خسته بخوام،خيلى برم من_

 بخير، دخترم،شبت باشه_

 بود،فقط جاش سر چى شدم،همه كه اتاقم بخير،وارد شب_

 بودم،در بود،مجبور شكسته كه هم بود،در آيينش بدون چهارچوب،آيينه

 با كه زمانى ياد افتادم، تختم روى و كردم عوض كنم،لباسمو پيش و

 بار يه فقط نبود،ما بيشتر هفته يه كه زمان بودم،افتادم،اون دوست على

 چه يعنى من زديم،خداى حرف هم با فقط يكبارهم ديديم،اون همديگرو

 وارد مامان بودم،كه غرق خودم فكرهاى گفته،خداااااا،تو بهش دروغى

 اتاقم از و كرد صاف رومو پتوى كه زدم خواب به و خودم شد،كه اتاقم

 خوابم باالخره كردم،كه فكر بدبختيام به صبح ٦ ساعت شد،تا خارج

 باهم كه افتاد،زمانى يادم شدم،كه بلند خواب از١٠ ساعت صبح برد،

 خيلى داره، پاسداران توى آرايشگاه يه بود،كه گفته على بوديم، دوست

 به كجا: گفت ديدنم با مامان پايين،كه رفتم و كردم موكارا سريع

 !سالمتى؟

 سالم،_

 !سالم،كجا؟ عليك_

 اگه برم ميخوام نرفتم،االن شده،ولى شروع پيش هفته دانشگاه،از_

 بذارى،



 

 

 نكرده، الزم_

 !!!!مامان_

 چند ندارم، خبر من كردى فكر!كردى؟ خودت با كه كاريه چه اين_

 تو چرا! نميگى؟ چيزى من به چرا!شده؟ دعوات آدرين با كه هفتس

 !ميريزى؟ خودت

 خدافظ بربيام، مشكالتم پس از مامان،ميتونم،_

 يه افتادم،با راه اونجا سمت به و شدم ماشينم سوار كه بگه چيزى نذاشتم

 يه از غير شدم،به اونجا وارد كنم،وقتى تونستم،پيدا باالخره سوال عالمه

 باشم، اومده درست كه ميكردم خدا خدا نبود، اونجا كسى جوون پسر

 اومديد،بفرماييد، خوشگلى،خوش خانم چه به به_

 دارم، كار على با_

 !آوردين؟ تشريف خالكوبى جونممممم،براى اى_

 دارم، كار على با هيز،گفتم شو،مرتيكه خفه__

 !!!!اومده كى ببين جون،بيا على_

 نشه،كه ناراحت آقاتون عزيزم، اومدى اينجاست،خوش كى به،ببين به_

 اينجا، اومدين

 كارت ماشين، تو كنم،بيا احترامى بى بهت كسى جلوى نميخوام_

 مرموزانه لبخند شد،يه سوار شدم،كه ماشينم سوار اون از دارم،بعد

 عروسك اين چرا كنى، نيستى،رانندگى بلد آخه:گفت بود،كه لبش روى

 !كردى؟ داغون زدى و

 چيكارت كثيف،من صفت شووووووو،رذل،بى شو،عوضى،خفه خفــه_

 !گفتى؟ آدرين به چى!كردى؟ اينكارو باهام كردم،كه

 بهش فقط نگفتم، بهش چيزى ترى، جذاب ميشه جون،عصبانى اى_

 دادم،همين، نشون عكس چندتا



 

 

 !عكس؟_

 يه من خداى دستم،واى داد و آورد در جيبش از آره،گوشيشو_

 جلو كه بود،چندتا فتوشاپ همش بود،اما خودش و من از عالمه،عكس

 من،يعنى خداى بود،واااااااى...و لب عكس من خداى زدم،واااااى تر

 پرت داشتم،گوشيو كه جونى هر با!باشه؟ كثافت آدم،انقدر يه ميشه

 و پست خيــــــــلى:گفتم و زدم داد بلند صداى با و سينش كردم،توى

 حيوووووونى، يه تو رذلــــى،

 توى و بود شده پانسمان كه دستم ميخنديد،كه و ميكرد نگاه چشمام توى

 ارزش انقدر!كردى؟ هم خودكشى آخى،بخاطرش:گفت و گرفت دستاش

 بيرون بكشم دستش توى از دستمو ميكردم،كه سعى كه چى هر!داره؟

 و داد محكم فشار يه ميداد،كه فشار هم تر محكم و بيشتر نميتونستم،بلكه

 بود،كه شده خونى باند نميومد،كل باال نفسم درد كردم،از ول دستمو

 !ميزنى،خوب؟ حرف اينجورى من باشه،با آخرت دفعه:گفت

 !!!ميكشمت،ميكشمت خدا به_

 خدا واى بست، محكم و در و شد پياده ماشين از هــــه،جوجه،بعدش_

 يه كه ميكرد، درد خيلى خداااااا،دستم!افتاده؟ من گير كه بدبختى چه اين

 بلند صداى بگيره،با دستمو اومد و شد ماشين سوار على دفعه،دوست

 پايين، برو ميزنم،گمشو جيغ بخوره، به دستت خدا به:گفتم

 حالت شمارمه، نيس،اين خوب حالت االن!ميگيرى؟ پاچه چرا!خانمى؟_

 ميشم، خوشحال بزنگى شد،بهم بهتر

 اينجورى اگه شدم، پياده ماشين شــــــو،از پيادهههه مرتيكه_

 كه زدم، زنگ مژگان همين،به خاطر افتاد،به مى پس ميرفتم،خونه

 كردم،كه ام اس براش و آدرس كه نبود خونه مامانم خداروشكر بياد،كه

 اومد، باالخره ساعت نيم از بعد

 اومدى، عجب سالم،چه_



 

 

 !وضعيه؟ چه بده،اين مرگم خدا واى_

 شد، اومد،اينجورى فشار ميكردم،بهش رانندگى بابا،داشتم هيچى_

 شده، پاره هاش بخيه دكتر،شايد بريم خوب_

 ماشين پشت بشينى كه بياى نده،گفتم جو نيست،الكى چيزيم بابا نه_

 .افتاد راه خونه سمت به اون از كنم،بعد رانندگى ،نميتونم

 ١٣ فصل

 قبل روز از تر داغون روز هر من و گذشت موضوع اون از ماه يك

 منو بين دعواى آذين،از و سامى و كياوش و غزال جز به ميشدم،كسى

 و بيرون ميرفتم خونه از الكى روزها نداشتن،بعضى خبر آدرين

 كه ميگرفتم،دستم الكى و گوشى هم وقتا آدرينم،بعضى با كه ميگفتى

 دعوتش ميخواست كه هم زمانى ميزنم،هر حرف آدرين با دارم انگار

 كه جلساتى و بودم افتاده جا دانشگاهم توى آوردم، مى بهانه يه كنه

 فكر آدرين به كه نبود بودم،روزى گرفته جزوه غزال از و بودم نرفته

 بودم،اينم اميدوار چيز به فقط زندگى نكنم،تو نگاه و عكساش و نكنم

 چه بود،كه اين مشكلم بود،تنها نيومده برام طالق احضاريه هنوز اينكه

 در بود،صد آدرين جاى اى ديگه كس شاپه،هر كنم،فتو ثابت جورى

 افتادم، على دوست ياد بودم،كه اتاقم ميكرد،توى و برخورد همين صد

 بهش و كردم پيدا شمارشو ماشينم توى از و پايين رفتم سريع خيلى

 !بله؟:زدم زنگ

 سالم، الو_

 !بفرماييد،شما؟ سالم_

 دادى، شماره بهش كه همونيم_

 دادم، شماره خيليا به من_

 الشى، مرتيكه_



 

 

 !گفتى؟ چيزى_

 آرايشگاه، دم پيش ماه يه نه،گفتم نه ااااا_

 بودم، منتظرت اينا از زودتر عجب چه_

 !آزاده؟ وقتت امروز_

 آزاده، هميشه شما براى_

 ميفرستم،بيا، برات كه آدرسى به ٤ ساعت پس_

 ميدى، دستور االن_

 نياى، ميتونى_

 حرفى ديگه كه نذاشتم!ازتو؟ بهتر كى! خانمى؟ ميشى عصبانى چرا_

 نزديك شاپ كافى يه آدرس و كردم كردم،كارامو قطع گوشيو بزنه،كه

 خودم و دارم قرار آدرين با كه گفتم مامان به و فرستادم براش خونمون

 و بود،رفتم نشسته كه ميزى پشت بود،كه اونجا رسيدم، رفتم،وقتى هم

 خانما، خانم سالم:گفت كه نشستم،

 سالم،_

 !ميخورى؟ چى_

 داشتم، كار باهات بخورم چيزى كه نيومدم_

 بفرماييد،_

 خوبى پول عوضش در نيس،اما سخت خيلى ازت ميخوام كه كارى_

 ميدم، بهت

 !چى؟_

 ...تو عوضى دوست اون_

 !ميگى؟ و على_



 

 

 نپر، حرفم آره،وسط_

 خوب،_

 زندگيم،يه تو شده باعث خودش،كه كنار گذاشته منو عكس فتوشاپ با_

 بياد، پيش مشكالتى

 !چى؟ كه خوب_

 ميخوام، و اصلى هاى عكس_

 عكساى خدا،همه گرفت،واى صورتم جلوى گوشيشو!ميگى؟ اينارو_

 !ميكنه؟ چيكار تو دست اينا:گفتم و كردم نگاهش تعجب بود،با اصلى

 بوده، خودم كار عكسا فتوشاپه_

 !چى؟_

 آره،_

 پستى،خيلى، خيلى_

 گيره، من به كارت نره،كه هــه،يادت_

 خونه،مرتيكه رفتم و شدم بلند اونجا از اون از جفتتون،آشغاليد،بعد هر_

 باالخره خيال و فكر عالمه يه كنم،با چيكار حاال خدا عوضى،واى

 و كردم بغلش كه بود، خونمون رسيدم،سامى رسيدم،خونه،وقتى

 ديديمت، ما عجب چه:گفتم

 نيس، بد بزنى سر يه هم بيام،تو نبايد من كه همش_

 !اينجا؟ اومدى كه چيشده بگو چشم،حاال_

 !ببينم،مشكليه؟ خواهرمو و اومدم،خاله_

 بگو، عمرا ،راستشو_

 !بيام؟ احوالپرسى واسه يعنى نميشه_



 

 

 نيومدى، اين واسه االن تو ولى ميشه_

 ...راستش ااااا_

 ديگه، بگو چى راستش_

 ...خاستگارى برم قرار امشب_

 !آذيـــن؟_

 آره،_

 !كى؟ جوون آخ_

 .٧ ساعت_

 !بريم؟ ماهم بيام،مامان ميخوام منم_

 معارفس، عزيزم،جلسه نه_

 خواهرشم، منم اههههههه،خوب_

 عزيزم، نميشه_

 هنوز، بكنن،كوچولويى كه كاريت هر_

 ديگه، بزرگ،برو_

 !كجا؟_

 خونتون،_

 !ميكنى؟ بيرونم دارى_

 ،٥بكن،ساعت كاراتو برو كه اينه منظورم نه_

 آها،_

 و عروسى شد، جور سريع خيلى سامى و آذين عروسى كارهاى

 داشتيم،تا وقت ماه يه بودن،كه گرفته هم با و نامزديشون

 فكرشو وقت هيچ اما بودم، خوشحال براشون عروسيشون،خيلى



 

 

 برم كه بودم كرده باشم،كارامو آدرين بدون عروسيشون تو كه نميكردم

 شدم،كه خارج خونه نشد،از كردم،روشن هركاريش ماشينم دانشگاه،كه

 و در سريع خيلى و در،ترسيدم دم على دوست ديدم برم،كه خودم

 مژگان از غير به كسى خونمون، در زدن كرد،به شروع بستم،كه

 باليى كه زدم،ترسيدم زنگ سامى به و خونه توى نبود،رفتم خونمون

 و برسونه خودشو سريع خيلى كه گفتم بهش بياره،فقط مژگان منو سر

 كم على خدا ميزد،واى و خونمون زنگ دقيقه٥ هر كردم قطع و تلفن

 و شد قطع در صداى گذشت،كه ساعت نيم هولوش!شد؟ اضافه اينم بود

 ميگن،كه چى بفهميم،كه نميتونستيم ميومد،اما پسره اون و سامى صداى

 دوباره خونمون زنگ و نيومد صدايى ديگه مين ١٠ از بعد

 سامى صداى وقتى پسرس،اما همون دوباره كردم،كه فكر خورد،اولش

 گريه به كردم شروع و بغلش توى پريدم و كردم باز و در شنيدم، و

 كردم، تعريف براش چيو همه و شديم خونه وارد اون از بعد كردن،

 كار عكس فهميد،فتوشاپ كه وقتى شد،مخصوصا عصبانى خيلى خيلى

 براش كه نميخواست گرفت،دلم ازم شمارشو اصرار بوده،با پسر

 ديگه خوب بود،اما عروسيش نزديك كه االن بشه،مخصوصا دردسر

 نبودم، هم هيچى نگران و بود قرص چى همه بابت دلم

 بودم،حتى نكرده كارى بود،هيچ مونده سامى و آذين عروسى به هفته يه

 آدرين با كه گفتم مامان به لباس خريدن بودم،براى نخريده هم لباس

 حوصله شدم،اصال خارج خونه از و كردم كارامو اون از ميرم،بعد

 جلب و نظرم كه لباسى اولين و نداشتم هارو پاساژ گشتن

 خريد اينجورى عمرم توى ندارم،كه ياد نبود،اما بد كرد،خريدم،مدلش

 :خورد زنگ گوشيم شدم،كه خارج پاساژ از باشم، كرده

 !بله؟_

 !جايى؟ك دخترم سالم_

 سالم،پاساژم،_



 

 

 !مياى؟ كى_

 نيس، نميدونم،معلوم_

 !مياين؟ آها،نهار_

 ميخوريم، بيرون چيزى يه نه_

 نمياد، صداش چرا!كجاست؟ عزيزم،آدرين باشه_

 دستشويى، راستش،رفته راستش ااااااا_

 بهتون، بگذره باشه،خوش آها_

 بريزم بايد كى تا!بگم؟ دروغ بايد كى تا آخه خدا خدافظ،واى ممنون_

 من كه زندگى چه اين خدا چيو،آخه همه كنم پنهان و خودم توى

 زار فقط و بودم بودم،نشسته اونجا نزديك كه پاركى توى شب تا!دارم؟

 خبر كسى ميخندم،اما آدرين با دارم كه ميكردن فكر خانواده ميزدم،كل

 اومدم كه خودم به ميكنم، گريه خاطرش با دارم كه نداره

 .خونه رفتم و گرفتم دربست يه و كردم پاك بود،اشكامو٩/٥ساعت

 ١٤ فصل

 به شد، سامى عروسى ميكردم،روز فكرشو كه چيزى از تر زود خيلى

 پاريس،به رفته خواهرش و مامانش همراه به آدرين كه بودم گفته همه

 بلند خواب از صبح كنه، شركت مراسم توى كه نميتونه همين خاطر

 راه آرايشگاه سمت به و كردم اون،كارامو از بعد و حموم رفتم و شدم

 هم ليال خاله و ميومدن،مامان سامى با( داداشش زن)آرزو و افتادم،آذين

 زير رسيدم،آذين كه تنهام،وقتى بودم،اينبارم تنها هميشه كه باهم،منم

 اومد،كار باالخره كه نشستم منتظر خورده يه بود، آرايشگر دست

 از تر،بعد روشن و بود شده تر نازك ابروهاش فقط بود، نكرده خاصى

 گوشيم با ميكاپ،داشتم اتاق رفت،توى هم آذين و باال رفت آرزو اون

 شما عروسى... ايشاال خوب:بود،گفت اونجا كه منشى كه ميرفتم، ور

 !كى؟



 

 

 !من؟ عروسى_

 بود، نامزديتون قبل ماه چند آره،يادمه_

 آها،_

 !كى؟ عروسيتون كه نگفتى خوب_

 بلند جام از مخم، ميرفت،روى داشت خانم بخواد،خيلى خدا چى هر_

 سالم،آقا الو:زدم زنگ سامى به و آوردم در و گوشيم باال، رفتم و شدم

 داماد،

 داماد، آقا سالم،خواهر_

 !كجايى؟!ميكنى؟ چيكار!چطورى؟_

 يكى، يكى كن صبر_

 !ديگه؟ بگو_

 نميكنم،آرايشگاهم، خاصى خوبم،كار_

 آهان،_

 !ندارى؟ برم،كارى بايد من جان آنى_

 موهام براى رفتم تلفن، كردن قطع از خدافظ،بعد مزاحمم مثله هــــــه_

 خيلى ميكاپ براى رفتم، اون از بعد و كرد درست برام قشنگ مدل يه

 باشه بايد كه شدم،كسى خوشگل كى فايده،براى چه اما بودم، شده خوب

 كه بودن،آذين شده آماده همه و شد تموم همه كاره تك ببينتم،نيست،تك

 كرديم،بعد بدرقش و آذين اومد،كه سامى اون از بود،بعد شده فوقوالعاده

 نگاهشون يواشكى و موندم من اما باال رفتن همه آذين بدرقه از

 هم فكرش بودن،اصال خوشبخت چقدر حالشون به خوش ميكردم،

 از سامى و نباشه،آذين ،آدرين آذين و سامى عروسى كه نميكردم

 از اشك قطره بودم،يه اونجا هنوز من بودن،اما شده خارج آرايشگاه

 باال رفتم نشه، خراب آرايشم كه و كردم پاكش چكيد،سريع چشمم گوشه



 

 

 به آرزو و مامان و ليال خاله همراه به و شدم آمادن،آماده همه ديدم كه

 بعد بودن،كه نيومده مهمونا رسيديم،هنوز وقتى افتاديم، راه باغ سمت

 بهم داماد،چقدر و عروس هم اون از اومدن،بعد تك تك ما از

 اومدن افتادم،با آدرين و خودم ياد نشستن،كه عقد سفره ميومدن،سر

 سفره سر بيوس كه كسى ميگفتن كه شد،يادمه پاره افكارم رشته عاقد

 باغ،دلم توى و رفتم و شدم خارج اونجا از همين بهتر،بخاطر نباشه عقد

 از بود،بيشتر پيشم االن ميخواستم،كاش و آدرين بود، گرفته بدجورى

 روى چيزى يه كه كردم احساس لحظه داشتم،يه نياز بهش موقعى هر

 صداى يه اون از خودم،بعد شنل كه ديدم و افتاد،برگشتم هام شونه

 !!!كه ميخورى سرما اينجايى:پيچيد گوشم توى آشنايى

 انقدر من چرا غزال،:گفتم برگردم اينكه بود،بدون غزال صداى

 دارم بخدا! شد؟ اينجورى چرا اصال!كجاست؟ آدرين االن!بدبختم؟

 ميشم، روانى

 و زد زل چشمام توى و گردوندم وبر گرفت دستاش با هامو شونه

 فقط فكرا اين با!ميكنى؟ كه فكرايى چه من،اين شم فدات الهى:گفت

 همون باشه قسمت و بخواد خدا كه چى ميكنى،همين،هر داغون خودتو

 نميتونى، و كنى،قسمت عوض بتونى كه و چى ميشه،هر

 !قسمتيه؟ چه اين آخه_

 چرا تو باش،بعدشم ميشه،مطمئن درست چى همه كه...ايشاال_

 !اينجايى؟

 بهتره، نباشه سفره بيوه،سر زن كه ميگن آخه_

 !ديوونه؟ اى بيوه تو مگه_

 ...كه باالخره داره فرقى چه_

 بريم،همه بيا!بگى؟ پرت و ،چرت ميخواى كى تا بسه آنيسا_

 وارد شديم،وقتى وارد باهم دوتايى و گرفت و دستم منتظرتن،بعدش



 

 

 دستمو كه ميدادن، و كادوهاشون و مينداختن عكس داشتن شديم،همه

 سمتشون به و برداشتم و بودم گرفته كه كادويى و كردم كيفم توى

 رو a و كردم آذين و گردن رو s كه A پالك يه بود،با S پالك رفتم،يه

 دستمو بيام،سامى كه خواستم و انداختم عكس باهاشون كه سامى گردن

 دارم، برات عالى خبر يه:گفت و گرفت

 !چى؟_

 ميارى، در بال بفهمى_

 !چى؟_

 فرسخى ٦ ديگه كردم،كه باهاش كارى گرفتم،يه اصليو عكساى تمام_

 نميشه، پيداش هم تو

 !ميگى؟ راس_

 برام بايد شب آخر تا كه اينه داره،اونم شرطى يه اما چيه دروغم_

 عكس، بى عكس وگرنه بتركونى،

 من، بشم داداشم قربون چشـــم،الهى_

 ١ساعت تا اون از بعد و شد سرو شام عكس گرفتن از خدانكنه،بعد_

 خوشحال خيلى بود، شده برابر چند بود،انرژيم برقص و بزن

 و كرديم بدرقه خونشون تا داماد و عروس اون از بعد بودم،خيلى،

 كى هر و گذاشتيم تنها و داماد و عروس اون از بعد و ديديم آذين جهاز

 .خودش خونه رفت

 ١٥ فصل

 همون از شد، تموم كه ميگذشت،كالسم عروسى،سامى از هفته يه تقريبا

 اون از بخرم،بعد و ميخواستم كه كتابى چندتا كتابخونه،تا رفتم طرف

 هم مژگان و ميكنه گريه بهار ابر مثل داره مامانم ديدم خونه،كه اومدم



 

 

 به و شد ديدنم،بلند با مامان كه ريخت، هرى ميده،دلم قند آب داره،بهش

 !شده؟ چى مامان:گفتم كه اومد سمتم

 اين توى كشيدى سختى بگردم،چقدر باالخره،دورت اومدى_

 انقدر! نكردى؟ دل و درد من با چرا!نگفتى؟ چيزى من به چرا!مدت؟

 مامانتم، من!غريبم؟ من

 چى ندارم، مشكلى زندگيم تو كه من!ميزنى؟ حرف چى از مامان_

 !شده؟

 سختى چقدر كه ميدونم،ميدونم چيو همه كنى،من ديگه،پنهان نميخواد_

 كشيدى، ضربه چقدر كه كشيدى،ميدونم

 !گفته؟ چيزى بهت كسى!نميزنى؟ حرف درست چرا!مامان؟ شده چى_

 بگه، چيزى كسى نيس ديدم،قرار خودم_

 !ديدى؟ و چى_

 طالق، احضاريه_

 !!!!!!!طالق؟ احضاريه_

 ميشد،شد، نبايد كه چيزى باالخره مبل افتادم،روى كه شد چى نفهميدم

 گناهيم،مدرك بى براى كه االن!االن؟ چرا كرد،آخه خودشو كار

 هيچى گلوم از بده،اما قند آب بهم كه داشت سعى مژگان!دارم؟

 !كى؟ تاريخش:گفتم پايين،نميرفت،كه

 ديگه، هفته_

 !زود؟ انقدر چرا!ديگه؟ واااى،هفته_

 و شهر وكيل بهترين برم،برات نباش،قربونت هيچى نگران_

 خر انقدر مدت اين بخوره،توى تكون دلت تو ميگيرم،نميذارم،آب

 بخورى، ضربه ارمنميذ ديگه االن دارى،ولى نفهميدم،مشكل بودم،كه

 ميام، هم بعدش به اين اومدم،از مشكالتم،بر پس از اينجاش تا_



 

 

 مامانتم، من!ميگى؟ دارى چى_

 بلند دود سرم ميموندم،از بيشتر اگه ميكرديم،كه بحث داشتيم ساعت١ تا

 بريم، هم با و دادگاه كه شد قرار همين كنم،بخاطر قانعش ميشد،نتونستم

 روز باالخره اينكه گذشت،تا سال يه اندازه برام دادگاه تا مونده هفته يه

 راه دادگاه سمت مامانم،به با و زدم مشكى تيپ شد،يه دادگاه

 وكيلم ظاهرا اومد،كه سمتمون به جوونى خانم رسيديم،يه افتاديم،وقتى

 احضاريرو و شديم دادگاه وارد تايى ٣ميزد، شور بدجورى بود،دلم

 و عمرم خبر بهترين نيومده،شايد آدرين گفتن،هنوز دادم،كه نشون

 ظهر١تا ما و بود١١دادگاه ساعت كه بودش اين اون از شنيدم،بهتر

 دلم توى من و بود عصبانى شدت به مامان نيومد، بوديم،كه منتظر

 بزنم،كه زنگ سامى به كه بود،اومدم شده بناگوشم،باز تا عروسى،نيشم

 ميزدم، زنگ بهش كه نفرى اولين وگرنه عسل ماه افتاد،رفته يادم

 اين: گفت مقدمه بى مامان دفعه يه بوديم،كه خونه راه بود،توى سامى

 !ميشه؟ تموم كى دانشگاهت ترم

 !چطور؟ ديگه هفته_

 نديديشون، هنوز هم بار يه سالته ١٨خالت، آمريكا،پيش بريم ميخوايم_

 !مسافرت؟ وقت چه االن حاال_

 !بشه،بده؟ عوض هوات و حال ميخوام_

 !چشه؟ من هواى و حال مگه_

 ميدونى، بهتر خودت_

 !باشى؟ نگرانم كه دارى دوس هميشه چرا_

 ميفهمى، شى مادر مادرتم،بذار چون_

 نميام، ندارم،امريكا كالس كه اى هفته٢ من صورت هر در_

 بكنم، و بكنم نميخوام كه كارى نذار_



 

 

 !كار؟ چى_

 ميفهمه، چيو همه بابات امريكا،يا مياى من با يا_

 !مامان؟_

 هس، كه همينه_

 سراغ نميومد،ميرفت بر پسم از كه وقتى بود،هميشه مامانم اخالق

 صورتى هيچ در نداشتم،چون كردن قبول جز اى چاره همين بابام،براى

 .بفهمه بابام كه نميخواستم

 ١٦ فصل

 نمره با دانشگاهمو اول داشتم،ترم كه هايى استرس و اضطراب تمام با

 تركيه براى هام،بليط نمره ديدن از بعد روز ٣ گذروندم،دقيقا عالى هاى

 و داشت كار سيتى،بابا ديلى هم بعد و آنجلس لس اون از داشتيم،بعد

 بدرقه با بوديم،كه كرده كارامونو همه كه هم مامان و موند،من ايران

 روز ٤ از شديم،بعد سفر راهى ليال،باالخره خاله و بابا و آذين و سامى

 هامونو سيتى،چمدون رسيديم،ديلى سفر خستگى عالمه يه با باالخره

 و رفتيم،مامان سمتش به و ديد و خالم مامانم رفتيم،كه و گرفتيم تحويل

 رودهاشون و دل االن كه كردن،گفتم بغل محكم همديگرو كه انقدر خالم

 تعجب با و كرد بغلم ديد كه منو مامانم از فرودگاه،بعد وسط ميريزه

 !سالته؟ چند شدى، بزرگ چقدر...ماشاال هزار...ماشاال:گفت

 ١٨جون، خاله مرسى_

 واسه االن اما بودى، دبستان پنجم ديدم،كالس ازت كه عكسى آخرين_

 شدى، خانمى خودت

 به تعارف، و احوالپرسى و صدقه قربون عالمه يه از مرسى،بعد_

 سوار و گذاشت صندوق داخل هامونو چمدون و رفتيم پاركينگ سمت

 كه استراحت اما گشته، اينجارو حسابى مامانت آنى:گفت كه شديم

 ميدم، نشون بهت رو اينجا كل كردى،ميريم



 

 

 ممنونم،_

 !كردى؟ ببينم،ازدواج بگو راستى_

 !ازدواج؟_

 مجرده، دخترم هنوز جان گيسو بابا نه_

 خيلى خونشون رسيديم، باالخره گذشت،كه دقيقه عالى،چند هم خيلى_

 ها،بعد فيلم توى بود، سفيد قصر يه عين نبودم،اما بديد بود،نديد قشنگ

 زياد،به سنى تفاوت با بودن،منتهى هم كپى كه مرد دوتا اون از

 شوهرش،هر و پسر كه فهميدم و افتاد دوهزاريم اومدن،كه سمتمون

 عادت نيومد،خوب خوشم كارشون اين از اصال كه كردن بغلم جفتشون

 همراه به اون از كنه،بعد بغلت خيابون توى يكى كه بود اين نداشتم،مثل

 بود،واقعا اونجا وسايلمون كه شديم بزرگ اتاق يه وارد مامانم، و خالم

 مامى به عصبانيت خالم،با رفتن از بعد بود،كه بزرگى و قشنگ اتاق

 !نكردم؟ ازدواج من كه گفتى خاله به چرا:گفتم و كردم نگاه

 نبود،بفهمه، الزم چون_

 !چرا؟_

 گفتم، بهت كه همين_

 !كرد؟ بيشعور الدنگ پسر اين كه بود حركتى چه اين بعدش_

 !چى؟__

 كرد،اييييييى، بغلم_

 پسر كه اين عادى،ثانيا براش چيزا اين و شده بزرگ اينجا اون اوال_

 بوست و ميكنه بغلت نداره،همش باهات نسبتى هيچ كه خالت،سامى

 ميكنه،

 !داداشم سامى_

 !حموم؟؟ برى ندارم،نميخواى حوصله آنى باشه_



 

 

 تمام حموم، رفت مامانم اينكه از ميرم،بعد من شما از بعد برو شما_

 يه حموم،با رفتم اومد،كه مامانم بعد و كمدها داخل گذاشتم و وسايلمون

 بافتنى بلند آستين لباس يه اون از رفت،بعد در خستگيم كامال دوش

 كه حاضره مامان كه پوشيدم،ديدم سفيد شلوار يه كمرنگ،با صورتى

 !بريم؟:گفتم

 !اينجورى؟!كجا؟_

 !چشه؟ نگه_

 ميته، مثل صورتت_

 خودش و آورد، در رژ يه كشو توى خوبى،از اين واقعا،به مرسى_

 خاله كه گفتن پايين، رفتيم شديم،وقتى خارج اتاق از هم با و زد برام

 برامون خاله نشستيم،كه كنارشون حياطن،رفتيم توى فرانس و گيسو

 !چيخوندى؟ دانشگاه تو كه بگو جون، خاله خوب:گفت و ريخت قهوه

 حقوقم، اول،رشته ترم_

 خونده، پزشكى هم داريم،فرانس االن نداشتيم،كه وكيل عالى چقدر_

 !آها_

 !گيسو؟_

 !جانم؟_

 انقدر فارسيشون چرا نيومدن،پس ايران حاال تا كه ادوارد و فرانس_

 !خوبه؟

 به منم داد ياد انگليسى به كرديم،اون ازدواج ادوارد و من كه زمانى_

 دادم ياد فارسى بهش من اومد، دنيا به فرانس كه هم فارسى،بعدش اون

 انگليسى، اونم و

 !كجاست؟ مامان_

 پيشش، ميبرمتون كرديد كه گرفته،استراحت خونه_



 

 

 !نميكرد؟ زندگى مگه اينجا_

 تنها، تره راحت كه گفت چرا،ولى_

 از بعد كرديم، استراحت خورده يه مامان قهوه،با خوردن از آهان،بعد_

 راه بزرگم مامان خونه سمت به گيسو خاله با و كرديم كارامونو اون

 چرا كه كردن، گله به كرد ديد،شروع مارو وقتى بزرگم افتاديم،مامان

 كه بزرگم،بوديم مامان خونه شب آخر نستورده،تا منو و نيومده خودش

 از بعد و بوديم اونجا ١٢ ساعت تا تقريبا جون، مليح ميگفتم بهش ديگه

 برگشتيم، خاله خونه به اون

 شب آخر تا روز گذشت،هر مى امريكا اومدنمون،به از اى هفته٢

 همه براى بود، داده نشون بهمون رو اونجا نصف خالم و بوديم بيرون

 ممكن غير خريد ميرفتم، كه بارى هر و بودم گرفته سوغاتى دوسام

 خوبى هاى ساعت هفته٢ اين كل تو نخرم، چيزى آدرين براى بود،كه

 بشه، نزديك ميكرد،بهم سعى فرانس كه هايى زمان از غير گذروندم،به

 .بودم متنفر ازش

 اتاق در دفعه يه ميكردم،كه شونه موهامو داشتم و بودم نشسته اتاق توى

 شد، اتاق وارد گيسو خاله و خورد

 !نيستم؟ كه مزاحم_

 !حرفيه؟ چه اين جون خاله نه_

 داشتم، باهات كارى يه راستش_

 !جانم؟_

  ديگه،مهمونى، روز٣ كه ميخواستم،بگم_

 !مناسبت؟ چه به_

 كه ميگيرن مهمونى و شب شركت،ادوارد،يه اعضاى از يكى هرماه_

 ادوارد، نوبت هم ديگه روز٣



 

 

 حتما، باشه باشه_

 كه حموم رسيد،رفتم فرا مهمونى روز و گذشت سريع خيلى روز٣

 از بعد و كرد درست موهامو برام و اومد خالم مخصوص آرايشگر

 و خودم و بيرون اومدم دستش زير از كرد،كه آرايشم هم اون

 اون از نبود،بعد آدرين نبود،چون مهم شدنم،برام زشت يا ديدم،خوشگل

 رفتيم شديم،وقتى خارج اتاق از مامان همراه به و كردم عوض لباسمو

 نميشناختم،صداى و هيچكدومشون كه بودن اومده آدم عالمه پايين،يه

 تنها ميكردن، پذيرايى خودشون از مشروب با داشتن همه و زياد آهنگ

 دختر چندتا با داشت بود،كه ميشناختم،فرانسيس جمع اون توى كه كسى

 خواستنى و لوند اصال بودن،اما خوشگلى ميزد،دختراى الس دورش،

 به مشروب جام دوتا با و گفت چيزى يه دخترا ديدنم،به با نبودن،فرانس

 !ميدى؟ افتخار:گفت و گرفت سمتم اومد،به سمتم

 فرانس، برو_

 كه گرفت، بازومو اون از بعد!ميذارى؟ كالس واسم جونم،دارى اى_

 خارج سالن از اى ديگه حرف هيچ بدون اون از كن،بعد ولم:گفتم

 ميكردن،كه كه كارايى و بودن بودن،مست اونجا كه كسايى شدم،همه

 دلم بودمش، نديده كه بود ماه٥ميخواست، آدرين بود،دلم تحمل غير برام

 دعوا و زدن غر چى،حتى زدنشو،همه ميخواست،صداشو،حرف بغلشو

 به زد گند و اومد مزاحم يه كه بودم آدرين با خودم روياى كردنش،توى

 همش،

 خوشگل اينقدر لباس اين توى كه نميكردم خوشگلى،فكر خانم چه_

 !عشقم؟ بيرون اومدى چرا بشى،

 خواهشا: گفتم و كنم كنترل و خودم كه كردم بود،سعى فرانس صداى

 بذار، تنهام



 

 

 مست مست نبود، باهام هم سانت١٠نشنيد،فصلش صدامو كه انگار

 لبايى جونم،چه اى: گفت و ميكرد نگاه لبام به تمام هرزگى با بود،چون

 ميخواد، دلش آدم بدجورى!!!دارى

 پرتش داشتم، جون كه چى هر با بعدش مرتيكه،هرزه، شو خفه_

 خوش پى كسى شدم،هر سالن وارد سريع خيلى و زمين كردم،روى

 عوض لباسمو و اتاقم توى رفتم سريع خيلى بود،كه خودش گذرونى

 خونه واسه كردن،دلم گريه كردم،به شروع و كردم

 غرق خودم فكرهاى توى بود، شده تنگ خودمون،اتاقم،تختم،آدرينم

 اومد لبم روى لبخند يه سامى عكس ديدن خورد،با زنگ گوشيم بودم،كه

 سلـــــام،:دادم جواب و

 !سالم،چطورى؟_

 !چطورى؟ مرسى،تو_

 خوبم، منم_

 !چطورن؟ آذين و ليال خاله_

 ميرسونن، سالم خوبن اوناهم_

 !خوبه؟ دونفره زندگى_

 آذين، با عاليه،مخصوصا_

 آها،_

 !ميگذره؟ خوش چى تو_

 گريه چرا! شده؟ چى:گفت تركيد،كه بغضم كه آره بگم اااااا،اومدم_

 !ميكنى؟

 تنگه، دلم برگردم،خيلى ميخوام_

 ديوونه، ميكنى گريه چرا خوب_



 

 

 اينجا، غريبم خيلى بابا_

 ميكنم، كاريش يه نكن عزيزمى،گريه_

 !ندارى؟ كارى برم من داداشى باشه_

 خدافظ، عزيزم نه_

 برد، خوابم باالخره گريه و اشك با تلفن كردن قطع از خدافظ،بعد_

 كردن غرغر به كرد شروع مامان خواب از شدنم بيدار محض به صبح

 غربت مخصوصا چى همه از باال،دلم اومدم زود انقدر ديشب چرا كه

 گفتم،كه و گريه زير زدم و بود تلنگر يه هم مامان حرف بود،كه گرفته

 و كرد قبول سريع خيلى حالم ديدن با ايران،مامانم گردم بر ميخوام

 هفته واسه كه گفت بهم روز همون بگيره،شب بليط كه شد قرار

 مليح خونه وقتها هفته،بيشتر يه اين توى شدم، خوشحال ديگه،خيلى

 به برگشتمون نيومدم،روز زودتر كه ميخوردم افسوس و بودم جون

 خانواده،رفتيم كل همراه به و كرديم جمع و وسايلمون رسيد،همه ايران

 خوشحال برگشتمون از جون مليح از غير به بابت همه فرودگاه،از

 .بود شده تحمل قابل غير برام واقعا بودم،چون

 حاال بودم، خوشحال خيلى خيلى رسيديم،ايران باالخره روز٤ از بعد

 به كسى و بود٢/٥ساعت رسيديم چى،وقتى يعنى غربت فهميدم

 ايرانيم،چمدون ما كه نداشت خبر كسى كه بود،چون نيومده استقبالمون

 هم افتاديم،بابا راه خونه سمت به آژانس يه با و گرفتيم تحويل هامونو

 وسايل همه كرد، استقبال ازمون تعجب و خوشحالى با ديدمون وقتى

 عوض و اتاقم،لباسهامو توى رفتم و گفتم بخير شب و برداشتم هامو

 .برد خواب،خوابم تخت توى رفتنم محض به و كردم

 ١٧ فصل

 بود، ١٠ كردم،ساعت باز خورشيد،چشمامو نور خورد بر احساس با

 نميشه،بعد آدم خود خونه جا هيچ كه رسيدم نتيجه اين به و حموم رفتم



 

 

 همه از ها،اول چمدون سراغ رفتم و كردم عوض هامو اون،لباس از

 هايى اون،سوغاتى از بعد و كردم قايم كمدم توى و آدرين هاى سوغاتى

 به هامم،دادم لباس تمام و گذاشتم اتاقم كنار و بودم خريده بقيه واسه كه

 سامى و ليال ديدم،خاله كه پايين رفتم اون از بشوره،بعد برام تا مژگان

 شده تنگ براشون دلم كردم،خيلى بغل محكم همشون اومدن،كه آذين و

 اونا واسه اومدن،دلم مدرسم دوساى و كياوش و غزال اونا از بعد بود،

 و خورديم شام كه بوديم هم پيش شب آخر بود،تا شده تنگ خيلى هم

 اون از بود،بعد اومده خوششون هم ظاهرا دادم،كه و هاشون سوغاتي

 خودش، خونه رفت هم كى هر و كرديم خداحافظى همديگه از

 پارسال كه تيپى همون دقيقا و كردم شدم،كارامو بلند خواب از كه صبح

 آدرين كه تفاوت اين بود،با ولنتاين روز زدم،آخه و بودم زده ولن روز

 مخالفتى هيچ اونم بيرون، ميرم غزال با كه گفتم مامان به نبود،

 ميخواستم بودم شده ديوونه رفتم، پاساژ يه سمت به اون از نكرد،بعد

 پيرهن يه با مشكى و سفيد كراوات يه بخرم، نداشتم،كادو عشق واسه

 شاپه كافى سمت به اون از بعد و گذاشتم جعبه يه داخل و خريدم سفيد

 اما باشه اونجا هم آدرين كردم،كه افتادم،دعا بوديم،راه رفته پارسال كه

 نشسته پارسال كه جايى بودن،اما نشسته دختر و پسر زيادى تعداد نبود،

 اونروز كه سفارشى پارسال،همون ياد به و نشستم بود،رفتم بوديم،خالى

 خيره آدرين خالى جاى به و گذاشتم ميز روى دادم،كادورو و داديم

 ميشد،كاشكى تموم ميكرد،كاشكى باز و در االن بود،كاشكى شدم،كاش

 دوتا به سفارشم آوردن بود،كاشكى،با عاشقم عاشقشم، كه اى اندازه

 خيلى اون از بعد و شدم تر دلتنگ و بدتر حالم و كردم نگاه فنجون

 روى گذاشتم سرمو و شدم ماشينم سوار و شدم خارج اونجا از. سريع

 و آدرين بدبختم،خيلى،فقط كردن،خيلى گريه به كردم شروع و فرمون

 و كردم روشن ماشينمو گريه آرومم،كنه،با ميتونه خودش ميخوام،فقط

 وارد و كردم پاك رسيدم،اشكامو كه افتادم،وقتى راه خونه سمت به

 كه كردن،گفتم سالم از بعد بودن،كه اونجا آذين و سامى شدم،كه خونه



 

 

 هقم هق و زدم شيرجه خوابم رحت توى كه اتاقم توى رفتم و خستم

 بود كردم،آذين احساس كمرم روى نوازشى شد،احساس شروع دوباره

 گرفته، هيچى،دلم:گفتم و كردم بلند سرمو!عزيزم؟ شده چى:گفت كه

 بشور و صورتت و دست اما،پاشو نميپيچم پات و پر به آها،خيلى_

 پايين، بريم

 ...آخه_

 كه پايين رفتيم ديگه هم با و شستم و بشور،صورتم صورتتو گفتم،برو_

 .اومدين عجب چه:گفت سامى

 !بودى؟ كجا مامان_

 بودم، غزال با كه گفتم_

 آها،_

 !آنى؟_

 !داداشى؟ جونم_

 !شمال؟ بريم مياى_

 !شمال؟_

 بياى، هم تو كه بريم،گفتيم ميخواستيم آذين اوهووم،با_

 ديگه، حال و عشق برين تايى دو!چيكار؟ ميخواين خر سر ها شما_

 !نمياى؟ يعنى_

 نميام، منم نياد آنى بگما،اگه سامى_

 !برم؟ تنهايى من يعنى_

 كن، راضى و آنى يعنى نه_

 ديگه، برو باهاشون خوب آنى_



 

 

 دانشگاهمم مسافرت،تازه از اومدم كه نيس هفته يه!ميگى؟ چى مامان_

 شده، شروع

 گذشته، هم جلسش٨ندارى، خبر شده شروع_

 ميگيرم، نيس،گواهى مهم واى،اما اى_

 ميگذره، خوش ديگه بريم بيا!ميشه؟ چى و ترم اين نرو حاال خوب_

 ديگه، شيد بيخيال_

 تو، نه من نه ديگه نياى_

 قرار و كنم قبول كه شدم ديگه،مجبور خوب اما نداشتم حوصله اصال

 زود صبح و كردم جمع هامو وسايل بيوفتيم،همه راه صبح فردا كه شد

 ميشدن ناراحت اما نداشتم حوصله كردم،اصال كارامو و شدم بلند

 كردم خدافظى ددى و مامى از كه دنبالم اومد سامى ٧ ساعت نميرفتم،

 و دادم تكيه پشتم به سرمو سامى و آذين با كردن سالم از بعد رفتم، و

 خوابه، هم آذين ديدم كه بود٩ ساعت شدم، بلند خوابيدم،وقتى

 خواب، ساعت_

 !مسى،كجاييم؟_

 شلوغه، جاده،خيلى_

 ديگه، منه قدم پا_

 و شديم پياده تايى٣ كه رستوران رسيديم،يه بعد دقيقه ديوونه،چند_

 حرف و ها نگاه كه افتاديم،وقتى راه اون از بعد و خورديم صبحونرو

 آدرين با االن ميشد،كاش حسوديم ميشنيدم،خيلى سامى و آذين هاى

 بودم،كــــاش، شمال

 صفا با خيلى بوديم، آذين داداش رسيديم،ويالى كه بود٥ تقريبا ساعت

 نزديك اتاق يه منم و گذاشتن اتاق يه و وسايلشون آذين و بود،سامى

 هم قدم١٠ دريا تا و بود دريا روبه اتاق هاى گذاشتم،پنجره اونا اتاق



 

 

 ميداد،لباسمو آرامش بهم دريا بودم كه شرايطى هر نبود،در فاصله

 خنكى رفتم،با دريا سمت به و شدم خارج اتاق بالكن از و كردم عوض

 هاى بحث به كردم شروع و وايسادم بازم اما بود، شده سردم و ميوزيد

 خودم، با مورد بى

 !ميكنه؟ چيكار داره االن يعنى وااااى_

 زد حرف اونجورى باهات كه بودى ارزش بى براش انقدر چه تو به_

 نداره، دوست ديگه

 ميومد، دادگاه نداشت اگه_

 اومده، پيش شايد براش كار_

 !نفرستاد؟ احضاريه دوباره چرا_

 !نيومده؟ پيش شايد_

 !اومد؟ بيمارستان چرا_

 كنى،دارم خالصم كه ميتونى خودت خدا،فقط بود،شايد،واااااى اتفاقى_

 و بود ٨ ساعت اومدم كه خودم به ميشم، خل بيهوده فكراى اين از

 توى سامى و آذين ديدم كه شدم، ويال وارد لرزيدم،كهمي سرما از داشتم

 اون از بعد و خوابيدم خورده يه و اتاق توى رفتم خودشونن،كه حال

 به و كردم عوض و لباسم بيرون، بريم ميخوايم كه گفت و اومد سامى

 گرفته بخار هارو شيشه و بود سرد خيلى هوا رفتيم، همديگه همراه

 از خورديم،بعد همديگه همراه به خوب رستوران يه توى بود،شاممونو

 خيلى ساحل، بريم كه شد سرد،قرار هواى وجود با آذين پيشنهاد به اون

 بودن،روى اونجا زيادى هاى آدم بود،اما سرد هوا اينكه با بود جالب

 نوازش و گوشم آشنا صداى يه شديم،كه خيره دريا به و نشستيم ها شن

 ساختم،جرات دنيامو باهاش كه ساز صداى غمگين،يه تن كرد،يه

 اشكام صداش شنيدن با كه خودشه ميدونستم،كه اما نداشتم، برگشتن

 :خودش كه شدم مطمئن و پايين اومدن



 

 

 شد، تو از حرف

 روزارو اون تموم ديدم چشمام جلو

 شد رو دستم

  و گرفت گريم

 تو فكر تو رفتم دوباره

 شد رو دستم

 كه بودم داده قول آخه

 نكنم فكر تو به

 غمگينى آهنگ هيچ ديگه

 من رو نزاره اثر

 بودم، داده قول تو به

 نكنم سر تنهايى با

 اين از زندگيمو

 نكنم بدتر

 رفت زود

 رفت بود بينمون هرچى

 رفت عشقمون

 رفت آسون چه

 رفت زود

 رفت بود بينمون هرچى

 رفت عشقمون



 

 

 رفت آسون چه

 هم غرورم حتى چى همه بشنوم،از صداشو فقط كه نداشتم طاقت ديگه

 مغرور، باشه،يا عاشق بايد يا بود،آدم بود،زندگيم دنيام بودم،اون گذشته

 برم،آذين سمتش به كه اومدم و شدم بلند ميشى، نابود باشى جفتش اگه

 شد، مانعم و گرفت و دستم

 من خودشه، اونه،صداى گيتار خودشه،صداى آذين،بخدا آذين_

 ميشناسم،

 برى، نبايد تو عزيزم،اما ميدونم_

 بخوام كه سالمه چند من مـــــاه،مگه٦شد، ماه٦!هان؟!كنم؟ صبر چقدر_

 دلخوشيم تنها نشده، هم سالم ٢٠ هنوز من!هان؟!شم؟ بيوه سن اين توى

 هنوز شوهرمه، هنوز شناسناممه، توى اسمش هنوز كه بوده اين

 ...زنشم،هنوز

 هاى شونه روى گذاشتم سرمو گرفت، گريم،اوج و بدم ادامه نتونستم

 پشت از فقط ميتونستم آدرين ميكردم، هق هق صدا بى و آذين

 تنش مشكى تيشرت يه و بود شده الغر نبود،خيلى معلوم ببينم،صورتش

 تك به ميكردن، نگاهش تحسين با و بودن شده جمع دورش بود،مردم

 من كنن،اونوقت نگاهش كه ميتونستن راحت حسوديم،شد،انقدر تكشون

 اومدم و كردم پاك اشكامو!چرا؟ ديدنشم،خدايا حسرت توى كه ماه ٦

 شدن، مانعم جفتشون كه سمتش به برم

 پيشش، برم نميكنيد،ميخوام دركم كدومتون هيچ!داريد؟ چيكارم بابا_

 طالقم! باش؟ داشته دوسم بگى!بگى؟ چى پيشش برى ميخواى_

 بگه بهت نه اگه!بگى؟ ميخواى اينارو آره!نذار؟ تنهام!نده؟

 عذاب و شكسته غرور يه جز!ميمونه؟ چى ازت ديگه!هان؟!چى؟

 !وجدان؟



 

 

 بخدا همين،دلم ببينمش ميخوام بگم،فقط اينارو بهش برم نميخوام_

 يه از بعد اما شدى، داغون!يادته؟ رو كانادا رفت آذين كه كبابه،موقعى

 داشتى،اما فاصله ها كيلومتر آذين از تو!نه؟ شد،مگه عادى برات مدت

 كه منه حق اين!نيس؟ هم قدم ١٠باهاش فاصلم كه چى من!چى؟ من

 داد،آرامش فشار سينش توى و گرفت سرمو!بسوزم؟ حسرتش توى

 تجربه دنيا كجاى هيچ و داشتم سامى بغل توى كه بود،آرامشى محض

 جمع و وسايلمون اون از بعد و كردم گريه سير دل بودم،يه نكرده

 چشمم،دنبالش با هرچى رفتيم،كه ماشين سمت به و كرديم

 وقتى ميكردم، گريه صدا بى ويال تا و شدم ماشين سوار گشتم،نديدمش،

 شروع دوباره گريمو و شدم اتاق وارد حرفى هيچ رسيديم،بدون

 چرا بود،اينكه شده الغر چقدر ميكردم،اينكه فكر آدرين به كردم،فقط

 در سر چه اين خدا لباس،وااااى اون با نخوره بود،سرما تنش مشكى

 فكر آدرين به كه انقدر!نميشنوى؟ صدامو چرا درگيرشم،خدا كه گمى

 برد، خوابم كردم،باالخره

 بود شده كرخ بدنم روشن،همه هوا و بود شدم،صبح بلند خواب از وقتى

 توى نتونستم،جونى شم،اما بلند كه ميكردم،اومدم سرفه و عطسه مدام و

 درد شدت به هم سرم اما بخوابم، دوباره كه بستم نبود،چشمامو بدنم

 اومد،چند نمى در حتى هم صدام كنم،اما صدا و آذين كه ميكرد،اومدم

 سالم:گفت بازم ديدن،چشماى با و كرد باز و در آذين بعد دقيقه

 اما بدم جوابشو كه اومدم!خوابيدى؟ خوب ديشب!عزيزم،بهترى؟

 روى دستشو اون از بعد!شده؟ چى آنى: گفت و سمتم نتونستم،اومد

 مثل كه هم داغى،رنگت تنور مثل توكه:گفت تعجب با گذاشت پيشونيم

 بيشتر شدى؟پتورو اينطورى چرا! بگردم؟ دورت شده چى ، ديواره گچ

 ببرنم، بايد گفت اونم كرد،كه صدا و سامى رفت و كشيد روم

 سمت به و كردم عوض لباسمو آذين كمك به بيمارستان،بعدش

 بعد و شديم اورژانس وارد و شدم رسيد،پياده افتاد،وقتى راه بيمارستان



 

 

 شدم،حالم بلند كه برد،وقتى خوابم و كردن وصل سرم يه معاينم،بهم از

 بود، سرم باالى هم آذين و بود شده بهتر

 !بهترى؟!خوبه؟ حالت_

 آره،خوبم،_

 مى ديرتر اگه گفت دكتر!كردى؟ ياخودت كه كاريه چه اين_

 عصبيه، همش كه گفته بگيرى،بعدشم تشنج كه بود آورديمت،ممكن

 !خونه؟ ميريم كى_

 مياد، بگيره،االن ترخيصتو برگه رفته سامى_

 !بهترى؟_

 !گرفتى؟ خيصو تر خوبم،برگه آره_

 ولى نداشتم حوصله بشه،اصال تموم سرمت تا كنى صبر بايد آره،ولى_

 و كردم عوض شد،لباسمو تموم كه كنم،سرمم صبر كه بودم مجبور

 لباس ويال،يه مرفتي و گرفت برام داروهامو شدم،كه سامى ماشين سوار

 كه داد بهم آذين هامم شربت و ها قرص و پوشيدم گرم راحتى

 اشتياق با كرد،كه درست خوشمزه سوپ يه برام ظهر خوابيدم،آذين

 خوردم، كامل

 قرص بود، شده خارج كامال بدنم از عفونت و گذشت بيماريم از روز٣

 رفتيم كه اول شب از بود،بعد ساز كار واقعا ها شربت و ها

 كردم،شب كوفتشون هم اونارو نرفتيم،مسافرت جايى بيرون،ديگه

 به و كرديم جمع هامونو وسايل و كرديم كارامونو همه كه بود چهارم

 باالخره بوديم،كه راه توى ساعت٨ كرديم،تقريبا حركت تهران سمت

 از و كردم تشكر چى همه بابت تهران،ازشون رسيديم صبح٧ ساعت

 پياده ماشين از و كردم خواهى كردم،معذرت خراب و شمالشون اينكه

 .شدم خونمون وارد و شدم



 

 

 ١٨ فصل

 عيد خريد از كه نبودم بود،آدمى گرفته جارو همه عيد هواى و حال

 آذين اصرار به بودم، گرفته هم چيزايى و نداشتم شوقى هيچ بگذرم،اما

 و جدايى و آدرين و مورد،من در چيزى هنوز بود،بابام غزال و

 نكرده هم شك بود، شلوغ سرش كه هم نميدونست،انقدر احضاريه

 حسابى تكونى خونه يه صالح،خونمون كه چى هر كه ميگفت بود،فقط

 كه بود ميكرد،اين اذيتم كه چيزى بود،تنها شده نو چى همه و بود شده

 بيان، ايران جون،به مليح و فرانسيس و ادوارد و گيسو خاله قرار عيد

 هم كياوش و تركيه،غزال بودن رفته آذين و بود،سامى ماه اسفند ام ٢٧

 بود،ظهر عروسيشون فروردين ٢٥بودن، عروسيشون درگيركاراى كه

 اينكه از بعد ساعت ١ فرودگاه رفتيم و كرديم كارامونو بودكه

 ذوق با جون،خيلى مليح و گيسو خاله نشست،همه رسيديم،پروازشون

 اتاق بغل اتاق افتاديم،يه راه خونه سمت به اون از كردم،بعد بغل اشتياق

 كنار در و شام اون بعداز و كرديم آماده جون مليح براى و خودم

 و ادوارد به تهران كل فردا از كه شد، قرار و خورديم همديگه

 بديم، نشون فرانسيس

 بهانه يه با بار هر بشه،اما نزديك بهم كه ميكرد سعى خيلى فرانسيس

 باهاش ارتباط برقرارى به مايل وجه هيچ ميشدم،به دور ازش اى

 دفعه از بيشتر فرانس ميرفتيم،كه جا يه خاله با عيد روز نداشتم،هر

 خاله برگشت روز و شد فروردين ١٥ ميرفت،روز مخم روى قبل هاى

 راه فرودگاه سمت به بمونه، جون مليح كه بود امريكا،قرار به

 ادوارد و خاله فقط اينكه بود،اونم عجيب چيزى يه برام افتاديم،اما

 مامان از كه نگفت،وقتى چيزى هيچ فرانس و كردن خدافظى ازمون

 بيشتر بمونه،بدبختى جون مليح همراه به قرار شدم،كه پرسيدم،متوجه

 ! اين؟ از



 

 

 ها عروسك عين لباس اون شد،ترى غزال عروسى روز سريع خيلى

 اين به برسه چه نزديك بهم حتى نذاشتم عروسى كل توى بود، شده

 راهى و كيا و غزال همه و شد تموم بزنه،عروسى دست بهم بخواد

 كردن، خوشبختى آرزوى براشون و كردن خونشون

 اتاقم بود،توى ايران هنوز فرانس و گذشت غزال عروسى از هفته يه

 !بله؟:خورد اتاقم در دفعه يه بودم،كه نشسته

 بود، فرانس!تو؟ بيام ميتونم_

 و نشست كنارم تختم روى و شد،اومد اتاقم وارد كه بيا،وقتى آره_

 !بكنم؟ ازت خواهشى يه ميشه:گفت

 !بفرماييد؟_

 بيرون، بريم كه كنم دعوت امشب شام واسه خواستم،ازت مى_

 وجه، هيچ به اصال!بيرون؟ بريم شام تو و من!چى؟_

 ديگه،لطفا، شام يه_

 ببرمت، بايد من ببرى نميتونى منو كه كردم،تو قبول مثال حاال_

 !چرا؟_

 !بلدى؟ اينجا و جايى تو_

 ميبرمت، خوب جا يه نباش نگران_

 خب جاى يه ميخواى جورى چه منو نيومدى ايران بارم يه كه تو_

 !ببرى؟

 دارم، كه ايرانى دوست ولى نيومدم ايران_

 نميام، من صورت هر در_

 بزنم، حرف باهات ميخوام ميكنم،فقط خواهش ازت ديگه،لطفا شام يه_

 ...ولى_



 

 

 ديگه حرف هيچ بدون آمادم،بعدش من ٨ نداره،ساعت ديگه اما و ولى_

 بود شام يه خوب ولى نميخواست دلم شد،اصال خارج اتاق از اى

 هم پوشيدم،هيچى سياه سرتاپا و كردم عوض كه،لباسمو ديگه،نميخوردم

 صورتم و كردم،هيكل ديدم،كپ آينه تو وقتى و خودم نكردم،قيافه آرايش

 مامان از پايين رفتم و آوردم لبم روى فيك خنده يه بود، شده الغر خيلى

 سوار پرو، پسره شده مامانم ماشين سوار ديدم كردم،كه خدافظى بابا و

 اين به داشتم تودلم افتاد، راه و كرد تشكر اومدم اينكه بابت شدم،ازم كه

 ميده، حالى چه بخندم، بهش و نباشه بلد و مسير ميكردم،كه فكر

 !برى؟ كجا ميخواى ميدونى خودت_

 دقيقه چند از بعد ديدم،كه آشنا مسير توى و باش،خودم داشته صبر_

 اصال كاش بودم، بلد كجا از اينجارو خدا وايساد،واى طاووس جلوى

 !كنم؟ چيكار خدا بودم،واى نيومده

 !ديگه؟ جا يه بريم شه نمى_

 دوستم، واسه اينجا!جاديگه؟ يه چرا_

 نه، اينجا خوب،ولى جاى يه ميبرمت من خوب_

 !چرا؟_

 همينجورى،_

 شدم،با پياده همين شدم،بخاطر شو،مجبور همينجورى،پياده اگه پس_

 شد،چقدر تداعى ذهنم توى برام خوبمون روزهاى همه طاووس ديدن

 خدا، هامون،تولدامون،اى داشتيم،خنده خاطره

 !كجايى؟_

 همينجام،!چى؟_

 !ميخورى؟ چى_



 

 

 خاطرات بگير،غرق منم دادى،براى سفارش خودت براى چى هر_

 آره من خدا واى وايساد، كردم،قلبم احساس لحظه يه بودم،كه خوبمون

 ماه٢ بود،مثل نشسته هميشگيمون تخت روى كه بود خودش،بود،آدرين

 شده تر الغر خيلى موقع اون از و بود شده شمال،مشكى توى پيش

 نگاهم با دارم كه ديدم اومدم كه خودم بود،به اومده در هاشم بود،ريش

 ديگه كرد،االن كرد،نگام احساس كه نگاهمو سنگينى ميخورمش،كه

 نگاهش چرخوندن با آدرين ميكرديم،كه نگاه وقفه بى هم به جفتمون

 فكرى چه االن خدا شد،واى بلند جاش از و زد كج لبخند يه و فرانسيس

 زندگيمه،بدون شوهرم، هنوز اونم،اون خانم هنوز نه،من ميكنه،نه

 كه ميكردم خدا خدا رفتم،فقط دنبالش و شدم بلند جام از حرفى

 سيگار يه و وايساده آدرين كه رسيدم،ديدم خروجى در به وايسه،وقتى

 بكشم،حاال قليون من نميذاشت كه ميكشه،اون داره و انگشتش الى

  ميكشه، سيگار داره خودش

 ميومد، بدت سيگار از قبلنا_

 .ندارم االن داشتم،كه چيزايى قبلنا_

 سوار و كرد له پاهاش زير كنه،سيگارشو نگاهم حتى اينكه بدون بعدش

 به همين بخاطر داشتم، حرف بره،باهاش ميذاشتم بايدشد،ن ماشينش

 توى سرعتم تمام با رفت، و گذاشت گاز روى پاشو دويدم،كه سمتش

 دوتا جاده،روى وسط همونجا و نرسيدم بهش ميدوييدم،اما دنبالش جاده

 كه انگار نه ميخواستم،اما كمك خدا از و ميكردم گريه و نشستم زانوم

 ازدواج كنه،دارم فكر آدرين كه نكنه خدا واى االنم، حال به راضيه خدا

 ترمز پام جلوى ماشين يه كه كردم ميكنم،احساس خواهش خدا، ميكنم،نه

 سوار و گرفت بازومو باطنيم،زير ميل رغم فرانس،على ديدم كه كرد،

 كى پسر اون كه بپرسه ازم كه داشت سعى مسير كل كرد،تو ماشينم

 مورد،صحبت اين در مامان با كه ازش خواستم و نگفتم هيچى بود،اما

 شروع و شدم اتاقم وارد حرفى، هيچ خونه،بدون رسيدم نكنه،وقتى

 كه ميخواستم،آدرينم و آدرين نبود،فقط خودم كردن،دست گريه كردم،به



 

 

 انقدر ميكشيد،چرا داشت،اونجورى چرا ميومد،پس بدش سيگار از

 اى مخمسه چه خدا،اين خداى!بود؟ شده بلند چرا هاش شده،ريش الغر

 دلم بدجورى بود،چون پيشم االن سامى كاش اى! افتادم؟ گيرش كه

 .كنم درودل يكى با كه ميخواد

 ١٩ فصل

 و بود ارديبهشت ميگذشت،نيمه فرانس و جون رفتن،مليح از هفته يك

 اتاقم در ديدم كه ميكردم، مرتب دانشگاهمو كتابهاى و ها داشتم،جزوه

 به:گفتم و رفتم سمتش به و شدم بلند جام تو،از اومد آذين و شد باز

 آوردين، تشريف عجب خانم،چه به،عروس

 !عشقم،چطورى؟ سالم_

 !چطورى؟ تو مرسى_

 عالى،_

 !شده؟ چىزى_

 !چطور؟_

 خوشحالى، خيلى انگار آخه_

 بگم، جورى نميدونم،چه كه افتاده اتفاقى يه آره_

 !شده؟ چى_

 بگم، جورى چه نميدونم آخه_

 آوردى، باال جونمو ديگه بگو خوب_

 ...من،من راستش_

 !اى؟ حامله چى تو_

 اوهوم،_

 نميشه،هوراااااااااا باورم حاملس،واى جون آخ وااااااى_



 

 

 بردى، آبرومو دادنزن_

 !ميره؟ آبروش حاملس كه هركى مگه_

 كرديم، عروسى كه نيست هم سال يه هنوز ما آخه_

 !ميدونه؟ سامى خوبى،راستى كه ميشن،تو اول ماه تو ها بعضى خوب_

 اينجا، اومدم گرفتم،بالفاصله و آزمايش جواب كه نه،وقتى_

 ميشه، بابا داره ديدنيه،بفهمه قيافش جان اى_

 !بگم؟ بهش جورى چه واى_

 عالمه يه براش، بريم بايد پاشو ميگم،االن خودم بگى،من نيس الزم تو_

 مامان پايين،كه رفتيم و پوشيديم لباسهامونو بگيريم،بعدش چيز

 !سالمتى؟ به كجا:گفت ديدنمون با ميخوند،كه داشت،كتاب

 خريد، ميريم داريم_

 و شد بد حالش آذين كه بدم جوابشو اومدم!مناسبت؟ چه به!چى؟ خريد_

 گفت،خوبم،بعد كه رفتيم، دنبالش به جفتمون رفت،كه دستشويى سمت به

 !شدى؟ مسموم! شده؟ چى خاله!آذين؟:گفت مامانم اون از

 ميشه، مامان داره آذين مامان:گفتم كه شد سرخ خورده يه

 تبريك بهش و كرد بغل و آذين مبارك،بعدش جووووونم،عزيزم اى_

 افتاديم،يه راه فروشگاه سمت به و شديم ماشينم سوار اون از گفت،بعد

 ذوق كدومش هر سر عالمه يه و خريديم خوشگل هاى لباس عالمه

 تو و خورديم بيرون و بودن،نهارمون مزه با و خوشگل ميكرديم،خيلى

 .عشقم سالم:زد زنگ سامى بوديم،كه خونه راه

 !خوبى؟ مرسى،تو_

 نيستم، خونه نه_

 گيلدام، خاله خونه_



 

 

 اينجا، بيا شب توهم ديگه آره_

 .عشقم،باباى باشه_

 !گفت؟ چى_

 شما، خونه مياد شب_

 ديدنيه، قيافش واى_

 ميكشم، خجالت اما آره_

 خوابمون و زديم حرف آذين با خورده خونه،يه رسيديم ديوونه،وقتى_

 خورده يه و كرديم عوض و هامون شديم،لباس بلند خواب از برد،وقتى

 ساعت نيم بود،كه نيومده هنوز سامى كه پايين كرديم،رفتيم آرايش هم

 شد بد آذين حال دوباره خورديم،كه همديگه كنار در و شام و اومد بعد

 خودش پوست توى خوشحالى داديم،از سامى به و خوب خبر و

 ديگه بود،اما اينجا آدرين االن بودم،كاش اون جاى من كاش نميگنجيد،

 نكرده،تا كه فكرايى چه كه نيس ديده،معلوم فرانس با و من ممكن، غير

 .بود خوبى شب كل در خوب گذشت،اما آدرين فكر با شب آخر

 ٢٠ فصل

 هفتم ميشدم،ماه تر دلتنگ قبل روز از هروز من و ميشدن رد روزا

 لباس پسره، بچه كه ميداد نشون ها سونوگرافى و بود آذين باردارى

 افتادم، راه خونشون سمت به و كردم عوض هامو

 كوچولو، بابا و مامان به،سالم به_

 كوچولو، عمه سالم_سامى

 اومدى، خوش سالم_آذين

 مرسى،_

 نيستم،برو تنها ديگه نباش من نگران اومد،برو هم آنيسا بفرما سامى_

 برس، كارت به



 

 

 معلوم كه برس،سامى كارت به پيششم،برو من ميگه راس آره_

 رفت، و كرد تشكر جفتمون داره،از بود،كار

 بياد، فسقلى اين ميكنم،تا شمارى لحظه آذين واى_

 ديگه، ماه٢ فقط_

 !ميارن؟ كى كمدشو و خوشحالم،تخت چقدر كه نميدونى واى_

 امروز،_

 !بره؟ سامى گفتى چرا پس_

 ميكنن، نصب خودشون اونا آخه،بعدشم داشت كار_

 و بيان زدم،كه زنگ ليال خاله و مامان و غزال به اون از آها،بعد_

 خوشمزه نهار همديگه كنار كنن،در كمك بهمون وسايل چيدمان براى

 كمد و تخت نهار از بعد خورديم،كه و بود كرده درست ليال خاله كه اى

 نذاشتيم و چينديمش آذين سليقه به و رفتن نصبش از بعد آوردن،كه و

 و سبز اتاق بود،يه شده خوشگل بزنه،خيلى سفيد و سياه به دست كه

 بود،مردها شده عالى رنگاوارنگ هاى بازى اسباب عالمه يه با سفيد

 از داشتم كه بود شب گذرونديم،آخر رو فوقوالعاده شب يه و اومدن شب

 باهات مياى لحظه يه:گفت و كرد صدام سامى ميكردم،كه خدافظى آذين

 دارم، كار

 !شده؟ چى_

 پيدا عكسارو ميزدى،تا در اون و در اين اينقدر كه موقع اون به نه_

 االن، به كنى،نه

 !عكسا؟ كدوم_

 رفته، يادت كه نگو_

 نيست، مهم ديگه آهان_



 

 

 رفت كن،بعدش ندارم،صبر كارى نيست يا هست مهم اينكه به من_

 گرفتم ازش و گرفت،پاكت سمتم به و برگشت پاكت يه با و اتاقش توى

 ميكردم،به فكر آدرين به داشتم صبح رفتم،خونه،تا و كردم خدافظى و

 چرا!شده؟ الغر انقدر چرا!شده؟ سيگارى نداره،چرا دوسم اگه كه اين

 غير نه نه!ديگس؟ كس خاطر به يعنى! شده؟ بلند انقدر ريشهاش

 غرورم به و خودم،احساسم با كلنجار عالمه يه از بعد ممكن،باالخره

 عوض كنم،لباسمو ثابت گناهيمو بى كه گرفتم تصميم و دادم ترجيح

 بوديم،راه رفته مامانش و آدرينا با كه اى خونه سمت به و كردم

 سرايدار برم،كه آسانسور سمت به كه اومدم شدم كه برج افتادم،وارد

 !داريد؟ كار واحد كدوم با!كجا؟ خانم:كرد صدام اونجا

 سالم،_

 سالم،بفرماييد،_

 دارم، كار شكوهى آقاى با_

 !مستاجرشون؟ يا خودشون_

 خودشون،_

 رفتن دادن،خودشونم اجاره جارو اين كه ميشه اى خورده و سال يك_

 خارج،

 !خارج؟_

 !هستيد؟ كى شما!ميگم؟ شما به براچى اينارو من بله،اصال_

 آدرين بود،كه ممكن شدم،غير خارج اونجا بدم،از جوابشو اينكه بدون

 خونه سمت به نكشيدم، كنار شدم،اما اميد ديدمش،نا نباشه،خودم ايران

 خاطره و ياد رسيدم كه وقتى افتادم، رفتيم،راه عقدمون فرداى كه اى

 روز اون بود،چقدر اينجا اگه بود خوب چقدر شد، زنده برام روزا اون

 شده تاريك شدم،هوا پياده و كردم پارك گذشت،ماشينمو خوش

 برم ها پله از نميتونستم شدم،اما پياده ماشين ميباريد،از نم نم بود،بارون



 

 

 و بود شده شديد بودن،بارون زده بند پا بهش كه انگار و باال،پاهام

 دقيقه چند از بعد و نشستم همونجا پله ميلرزيدم،روى سرما از داشتم

 جلوم ماشينم بود، شده قاطى بارون صورتم،با شدم،اشكاى آب خيس

 نبود،دلم مهم برام هيچى شم،ديگه بلند جام از حتى نميتونستم بود،اما

 تره،بدنم بد مرگ از برام آدرين بميرم،بى سرما از همونجا ميخواست

 هيچى ديگه و نميديد رو جايى بود،چشمام شده حس بى سرما از

 .نفهميدم

 خودم تخت كه بودم خوابيده تخت يه اومدم،توى بهوش كه وقتى

 خونه تو كه ديدم شدم بلند كه جام ميداد،از و زندگيم بوى نبود،اما

 خدا خدا پايين رفتم هارو پله و رفتم بيرون اتاق از سرعت آدرينم،با

 خانم يه از غير به كس هيچ پايين رفتم باشه،وقتى آدرين كه ميكردم

 .نبود آدرين از هم خبرى و بود،نبود آشپزخونه توى كه جوون

 !شدين؟ بيدار خانم سالم_

 !اينجام؟ چرا من!هستين؟ كى سالم،شما_

 اومدن،شما آقا كه وقتى ميكنم،ديشب كار شكوهى آقاى براى اينجا من_

 سرم براتون و اومد اورژانس بودين،كه افتاده جون بى بغلشون توى

 حالتون خداروشكر االن اينكه مثله كردين،اما لرز كه گفت و كرد وصل

 خوبه،

 مياد، كى آقا_

 ميان، بعد به ٩ معموال_

 شده بمونم، شب تا كه گرفتم و تصميم و بود ١٢ديدم، كه و ساعت

 برام كه اى خوشمزه سوپ ببينم، و آدرين بايد بشنوم،اما رد جواب

 پاكت يه و رفت كابينت سمت به خانم اون و خوردم و بود كرده درست

 خواستين كه زمانى هر گفتن آقا خانم،:گفت و گرفت سمتم به و برداشت

 بدم، بهتون و پاكت اين من برين



 

 

 !برم؟_

 كه اتاقى همون وارد و رفتم باال سمت به و گرفتم ازش و بله،پاكت_

 لرزش عالمه يه با نامه،بود، يه توش كه كردم باز و پاكت بودم،شدم،در

 :خوندنش به كردم شروع و كردم باز نامرو استرس و دستم

 گرفت، من از تورو و داد من به تورو كه كسى نام به

 من، زندگى همه سالم

 گذشت، نميشه،يكسال باورم

 جداييمون، از گذشته يكسال

 هستى، و بودى من زندگى و وجود همه تو

 كردم، بد خيلى بهت

 كردم، لهت

 شدم، له چون

 و ودمب اونجا داد،من نشون عكسارو اون و آدرينا اومد،پيش على وقتى

 شدم، شدم،له نابود

 كردم، نابود تورو همين بخاطر

 متنفر خودم ديدم،از چشمات توى بغض با معصومتو چهره وقتى

 شدم، رد ازت توجه بى شدم،اما

 نيام، دنبالت رفتم،كه كلنجار خودم با

 اومدم، و نتونستم اما

 كنى، تصادف داشت امكان ميكردى،كه رانندگى جورى

 هم منو حتى بود،كه بد حالت خونتون،وايسادم،انقدر دم رسيدى وقتى

 نديدى،



 

 

 بكنم، نميخوام فكرم ها لحظه اون به بيخيال...و اومد اورژانس كه وقتى

 توى از اسمتو خواستم بيام،نمى نتونستم دادم،اما طالق احضاريه

 بود، كافى برام بود، شناسنامم توى اسمت كه كنم،همين پاك شناسنامم

 كه ميكردن، آرومت داشتن آذين و ديدمت،سام ساحل توى كه زمانى

 بدم، بهت فرصت يه گرفتم،دوباره تصميم

 دارى كه شدم ديدم،متوجه پسره اون طاووس،با تو تورو كه وقتى اما

 ميكنى، ازدواج

 تونستى راحتى به اينكه نشدم،از ناراحت بودى پسر يه با اينكه از

 شدم، ناراحت برى ديگه يكى با و پاتوقمون

 ميشم، نابود تو بى

 ببينمت، نميخوام ديگه اما

 بود، خواهى و هستى و بودى من عشق هميشه

 يه با نوشته،آدرين اينارو آدرين،همه كه نميشه باورم من خداى واى

 كرده،كشو نابود زندگيمو كه تفاهمى نوشته،سوء اينارو غلط تفاهم سوء

 شروع اون از بعد و كردم پيدا خودكار و كاغذ يه و گشتم اتاق هاى

 سخت يكسال اين توى بهم خيلى بود،اما دنيام نوشتن،آدرين به كردم

 آوردم، مى در تالفيشو گذشت،بايد

 ميشى، عصبانى دستم نامه،از اين خوندن با دونم مى

 نداره، اشكال اما

 اشتياه، يه با تو

 غلط، فكر يه

 تفاهم، سوء يه

 نوشتى، نامرو اون



 

 

 مينويسم، برات دارم كامل اطمينان و حقيقت با من اما

 هفته، يه فقط بودم،اما دوست نميكنم،چون انكار و على با دوستيم

 برات هم اصلى عكساى و بوده شاپ فتو ديدى كه هم عكسايى تمام

 گذاشتم،

 پسر نامزد، نه و بود پسرم دوس ديدى،نه پسر يه با منو كه روزى اون

 اومده خاله دختر و خاله پسر تا ٢ مثل ايران،ما بود اومده بود،كه خالم

 كمتر، نه و بيشتر بخوريم،نه شام كه بوديم

 كردى، اشتباه قضاوت بازم تو كه

 احضاريه من براى عكس تا چهار و خرابت ذهن نداشتى،با حق تو

 بفرستى،

 فرستادى، اما

 چون شده، دير ديگه كن،اما قضاوت واقعى عكساى ديدن با حاال ولى

 عاشقت كنى، نمى پيدام چون نيا دنبالم رفتم،هيچ هميشه واسه من

 نداشتى، عشقمو لياقت بودم،ولى

 كارگر كه پايين، رفتم و گذاشتم اونجا ميز روى عكس همراه به نامرو

 !ميريد؟ داريد خانم:گفت ديدنم با

 !ميديد؟ انجام برام بخوام كارى يه_

 بفرماييد، خانم بله_

 رفتم، من كه بگو و بزن زنگ آقا به_

 نميشه، خانم چى_

 داره، ربط تو زدن زنگ به من زندگى ميشه،همه_

 ميكنن، اخراجم بفهمن آقا نميكنم،اگه اينكارو من_



 

 

 راضيش پول با تونستم باالخره ميداد،تا بهم جوابى ميگفتم،يه كه هرچى

 و نامه و شدم باال اتاق رفتم،وارد من كه گفت و زد زنگ آدرين كنم،به

 آدرين،سريع صداى باشنيدن گذاشتم،خودمم،كه تخت روى عكسارو

 و آدرين العمل عكس بودم،كه گذاشته باز نيمه و كمد شدم،در كمد وارد

 به و شد اتاق نكنه،وارد باز و كمد در كه ميكردم خدا خدا ببينم،فقط

 شدن تموم از خوندن،بعد به كرد شروع واو زمزمه و رفت نامه سمت

 ديدن گريشو،با صداى خدا شنيدم،وااااى شدنشو مچاله نامه،صداى

 ميكوبيد،طاقت ديوار توى هاش مشت شد،با تر شديد گريش عكسا

 تخت موندم،روى كمد افتادم،توى گذشت كه يكسالى ياد اما نداشتم،

: زدن حرف به كرد شروع و رفت فرو پتو توى و كرد پرت خودشو

 اذيتش چقدر ميكردم،خداااااااااا اشتباه يعنى يكسال اين كل خدا،تو وااااى

 بره،كاش نميذاشتم ميكردم،كاش گوش حرفاش به كاش كردم،خداااااا

 بر نميكردم،كاش قضاوت نميزدم،كاش حرف اونجورى باهاش

 ...ميبخشيدم،كاش ميگشت،كاش

 اومدم كمد از آروم بده،خيلى ادامه حرفش به نتونست و گريشگرفت

 !چى؟ كاش:گفتم و بيرون

 انگارى، گوشمه،خوابم تو ميشم،صداش ديوونه دارم خدايا_

 بيدارى، نه_

 چشماى خورد، گره هم نگاه توى نگاهمون و شد بلند تخت روى از

 يه با و خورد سر لبم روى كم كم بود،نگاهش قرمز اشك از جفتمون

 توى رفتم،صداش فرو آغوشش توى يكسال از بعد و گرفتم حركت

 ...لبام روى گردنم،لباش توى گوشم،نفساش

 ٢١ فصل

 با ميكرد، درد خيلى شكمم و شدم،كمر بلند خواب از كه وقتى صبح

 كه شدم بلند تخت روى كشيدم،از خجالت وضعيت اون توى خودم ديدن



 

 

 اخماى رفتم،با ها پله سمت به و پوشيدم و لباسم شد، بيشتر شكمم درد

 خانما، سالم،خانم به به:گفت ديدنم با آدرين پايين،كه رفتم صورتم

 سالم،_

 !خوبى؟_

 خوبم، آره آره_

 چى همه از خوردن به كرديم شروع و نشستيم صبحانه ميز پشت

 !آدريـــــن؟:گفتم بغض با شد،كه تداعى ذهنم توى ديشب بود،كل گذاشته

 !جانم؟_

 كرديم، غلطى چه ديشب ما_

 هيچى،_

 ...ديشب ما آدرين واى_

 و زن كه وقته خيلى تو منو!ترسيدى؟ انقدر چرا!چى؟ ديشب ما_

 شوهر و زن واقعيت تو ديشب تو و شناسنامه،من توى فقط شوهريم،اما

 شديم،

 !چى؟ مامانم_

 !چى؟ و چى مامانت_

 .تشنس خونت به االن و ميدونه جداييمون به راجع چيزايى يه اون_

 من، با اون_

 سرم، تو خاك وااااى_

 !چرا؟ ديگه_

 خبرن، بى ازم همه كه روز٢_

 !خونتون،آنيسا؟ خوردى،ميريم كه صبحانتو!!!ميگيا راس_



 

 

 !جانم؟_

 !بپرسم؟ چيزى يه_

 اوهوووم،_

 !منو؟ بخشيدى_

 نبودم، اينجا بودمت،االن نبخشيده اگه باش مطمئن_

 !پس؟ بودى كجا_

 ديگه، حاال_

 !سال؟ يه اين تو خبر چه بگو خوب_

 روز هر كه يكسال اين منه،تو خبر،دلتنگى مهمترين خبر،اما كلى_

 ميشد، قبل روز از بيشتر

 !بود؟ بهتر تو از من حال كه ميكنى فكر_

 بشن، تكرار ديگه كه خوام نمى_

 نشن، تكرار ديگه كه ميدم قول_

 بودى، داده قول پيشم دفعه_

 بريم، پاشو عمرم،االن آخر تا هستم قولم سر ايندفعه آره،اما_

 !كجا؟_

 نگران، ديگه،مامانت خونتون_

 راه خونمون سمت به و كرديم كارامونو اون از ميگى،بعد راس_

 چى مامانمو جواب كه ميكردم فكر اين به مسير كل افتاديم،تو

 با مامان كه شديم خونه وارد و شديم پياده ماشين رسيديم،از وقتى!بدم؟

 تو كه معلومه: كرد شروع و اومد سمتم به قرمز و كرده پف چشمايى

 به بار گشتيم،صد رو ها قانونى پزشكى و ها بيمارستان كل!كجايى؟



 

 

 گوشى روزه٢گرفتم، ناكسى و كس هر از تو زدم،سراغ زنگ گوشيت

 .باش فكر به خورده يه نگرانى از مردم نميدى، جواب و صاحتبت بى

 تعجب با و ديد و آدرين دفعه يه هواراش و داد شدن تموم از بعد

 به خون كم سال يه اين توى!ميكنى؟ چيكار اينجا!!!!آدريـــــــن:گفت

 !اينجا؟ اومدى باز حاال!كردى؟ جيگرمون

 وارد با كه آشپزخونه تو بياد كه خواستم مامان از خواهش و اشاره با

 !ميكنه؟ چيكار اينجا اين:گفت و كرد شروع شدنش

 ميدم، توضيح برات مامان_

 !هان؟!ميدى؟ توضيح و چى_

 !كردى؟ خودكشى بخاطرش كه همون اين_

 بودم، عاشقش چون كردم خودكشى_

 نميذارم، ديگه من_

 اين شنيدن نيستم،با دختر يه ديگه من نيس،چون شما گذاشتن بحث_

 تعريف توك و تك و ديشب ماجراى براش كرد،كه نگاهم فقط حرف

 به قرارشد،كه اون از بود،بعد شده قانع كه انگار نميگفت كردم،هيچى

 تمام شب ،تا بياد خونمون ،به آدرين نهار فردا كنون آشتى مناسب

 كردم صحبت آدرين با وقت عالمه يه و انجام و فردا به مربوط كارهاى

 .خوابيدم و گذاشتم بالشم روى و سرم راحت خيال با سال ١ از بعد و

 ٢٢ فصل

 دنبالم بياد آدرين كه بود كردم،قرار و كارام و شدم بلند خواب از صبح

 نشسته ماشينش شدم،پشت خارج كه خونه بريم،بيرون،از و نهار و

 افتاد، راه طاووس سمت به اون از بعد و شدم بود،سوار

 بود، شده تنگ مسير اين واسه دلم چقدر_

 اومدى، فرانس با كه تو_



 

 

 نميكردم فكر هم صد در بودم،يه نيومده كه تو بودم،با اومده فرانس با_

 بيام، باهات دوباره و مسير اين و برگردى كه

 بود، روشن دلم من ولى_

 بود، معلوم نوشتنت نامه از آره_

 تخت سمت به و شديم پياده و رسيديم دقيقه چند از ديگه،بعد حاال_

 از اون از بعد و خورديم همديگه كنار در عالى نهار رفتيم،يه هميشگى

 سالم، الو: زد زنگ مامى بالفاصله شديم،كه خارج اونجا

 !كجايى؟!سالم،خوبى؟_

 !برميگرديم،چطور؟ داريم بخوريم،االن بوديم،نهار سالم،اومده_

 نكنيا، ببين،هول_

 !شده؟ چى_

 بيمارستان، بردنش گرفته دردش آذين كه زد،گفت زنگ سامى االن_

 نشده، ماهشم ٧ هنوز كه اون مامان چى_

 دونم، نمى_

 !بيمارستان؟ كدوم_

 ميفرستم،فعال، برات آدرسشو_

 فعال،_

 !نشده؟ ماهش ٧ كى شده چى_

 آذين،_

 !حاملس؟ مگه آذين_

 !بودم؟ نگفته مگه آره_

 نه،_



 

 

 دونم،ديگه،برو نمى حاال_

 !كجا؟_

 افتاد،وقتى راه بيمارستان سمت به آدرسش،بعدش اينم بيمارستان،بيا_

 عمل،به اتاق توى هنوز كه گفتن و گفتم و آذين اسم سريع خيلى رسيديم

 و ليال،آرزو اونجان،سامى،خاله همه ديدم رفتم،كه عمل اتاق سمت

 كى از:گفتم سامى به رو و كردم سالم تكشون تك به(آذين برادر)آرمان

 !عمل؟ اتاق تو

 داشت، درد بيوفته،خيلى اتفاقى نگرانم،نكنه وقته،خيلى خيلى_

 پرستار يه بعد دقيقه شن،چند نمى مادر كه طبيعيه،الكى نباش نگران_

 هر حال:گفت اونم كه پرسيدن ازش و آذين حال همه و بيرون اومد

 !كيه؟ زائو همسر خوبه،فقط جفتشون

 !افتاده؟ منم،اتفاقى_

 وارد پرستار همراه به سامى ببينتتون،بعدش ميخواد نه،نه،خانومتون_

 شد، خارج خوشحال خيلى چهره يه با و شد اتاق

 !خوبه؟ حالش آذين!شد؟ چى_

 عمل اتاق در بعد خوبه،دقايقى حالشون هرجفتشون بچه هم و آذين هم_

 آوردن بالنكارد روى جون بى و پريده رنگ صورتى با آذين و شد باز

 باال شد،همه منتقل بخش به ميشه،وقتى منتقل بخش به كه گفتن بيرون،و

 نديده جون بى انقدر و آذين حاال تا ميخنديدن، و ميگفتن و بودن سرش

 شدم خارج اتاق نبود،از ازش خبرى هيچ كه افتادم آدرين ياد بودم،تازه

 نشسته، انتظار سالن ديدم،توى كه

 !نشستى؟ اينجا چرا آدرين_

 !بشينم؟ كجا پس_

 !نمياى؟ تو چرا_



 

 

 !ميگى؟ چى اينجا االن نبودى سال يه نميگن!چيكار؟ بيام تو_

 !برگشتى؟ كه ناراحتى بزنه،نكنه حرفى همچين كى هر ميكنه غلط_

 !ديوونه؟ حرفيه چه اين_

 شديم،همه وارد و رفتيم اتاق سمت به هم با و شد بلند پاشو،بعدش پس_

 موند،آدرين باز غار اندازه دهنشون آدرين ديدن با سامى مخصوصا

 بدن، جلوه عادى كردن سعى تعجبشون وجود با همه كرد،كه سالم

 متوجه بقيه كه جورى سامى بود،كه آرمان با زدن حرف مشغول آدرين

 !ميكنه؟ چيكار اينجا آدرين!خبره؟ چه اينجا آنى:نشن،گفت

 كردن، خودشونو كار عكسا_

 !!!!جدا؟_

 اوهووم،_

 !شده؟ چى ببينم كن تعريف_

 شد،در تموم سامى با كه زدنم ميگم،حرف بهت نميشه،بعدا كه اينجا_

 كوچولو فسقلى يه توش كه كوچولو تخت يه با پرستار يه و زدن و اتاق

 و آذين اطالعات خوندن به كرد شروع و شد اتاق بود،وارد خوشمزه و

 با خيلى بچرو و رفت تخت سمت به پرستار،سامى رفتن از نوزاد،بعد

 بچرو احتياط با خيلى و بوسيد كوچولوشو دستاى و كرد بغل احتياط

 ميكردن،چقدر نگاه بچه به عشق با گذاشت،جفتشون آذين كنار

 گريه به كرد شروع و شد بيدار بچه بعد دقيقه بودن،چند خوشبخت

 كه كرد خواهش و كرد خواهى معذرت مردها همه از سامى كردن،

 دكمه مردها،سامى رفتن از بده،بعد شير بچه به آذين تا بيرون برن

 اون دهن توى گذاشت و آذين سينه آهسته خيلى و كرد باز و آذين لباس

 اومد پرستارى و شد تموم مالقات ميخورد،ساعت شيرين فسقلى،خيلى

 همه رفتن از موندم،بعد بيمار همراه عنوان به كرد،منم بيرون همرو و



 

 

 بيشتر اگه رفتن،بخدا همه باالخره آخيش:گفت حال بى و جون بى آذين

 ميكردم، بيرونشون ميموندن،خودم

 !ندارى؟ درد!بهترى؟_

 ميكنه، درد خيلى شكمم اما بهترم_

 !كنه؟ تزريق مسكن برات كنم صدا و پرستار ميخواى عاديه،ولى_

 نيست، الزم نه_

 كشيدم روش بيشتر و بود روش كه اى مالفه بخواب،بعدش بگير پس_

 شده كوچولو،عاشقش اون رفتم،سراغ اون از خوابيد،بعد و

 از هم نبود،صورتش معلوم اصال كه بود بور انقدر بودم،موهاش

 عاشق بچگيم از كردم، بغلش احتياط با آروم ميزد،خيلى برق سفيدى

 گوشيم اس ام اس صداى كه بودم شده غرق خودم افكار بودم،توى بچه

 سالم:بود برداشتم،آدرين گوشيمو و جاش سر گذاشتم شد،بچرو بلند

 !چطورى؟ عشقم

 !چطورى؟ خوبم،تو سالم_

 !ميگذره؟ خوبم،خوش منم_

 ميمونه، هلو عين جيگريه چه كه دونى نمى آدرين اوهوووم،خيلى_

 !خوردى؟ جانم،الهى،شام اى_

 ،٨ ساعت تازه بابا نه_

 !كنيم؟ صحبت بزنم زنگ_

 !شده؟ چيزى خوابه،چرا آذين نه_

 شده، تنگ برات دلم نه_

 !ميزنى؟ حرف ساله ١٨ جووناى مثله چرا_

 !بشن؟ دلتنگ دارن حق ساله ١٨ جووناى فقط مگه_



 

 

 !ندارى؟ كارى برم بايد من ميگى،آدرين راس خوب آره_

 فعال، عزيزم نه_

 و آورد غذا و اومد پرستار آدرين،يه با كردن خدافظى از باباى،بعد_

 و آب زور به و كردم خوبه،بيدارش براش بدم آذين به حتما كه گفت

 فسقلى اون دوباره اون از حلقش،بعد توى ريختم قاشق تا چند ماست

 ولع با كرد شروع و آذين بغل گذاشتمش كردن،كه گريه به كرد شروع

 خوردن، شير به

 ميخوره، شير قشنگ آذين،چقدر_

 خوبيه، حس بگردم،چه دورش الهى_

 !چى؟_

 شدن، مادر_

 ميكنى، آب و دلم كه نگو واى_

 !كردين؟ آشتى!چيه؟ آدرين ماجراى راستى آنى_

 بيوفته جا واوش اينكه بدون كردم تعريف براش و افتاد كه اتفاقايى تمام

 ...االن تو يعنى آنى:گفت تعجب با كه

 آره،_

 !چى؟ بشه تكرار گذشته اتفاقات اگه خدانكنه،ولى_

 من، بدون ميميرم،اونم اون بدون بشه،من نميذارم آذين نه_

 !مطمئنى؟_

_١٠٠٪ 

 عزيزم، خوشحالم برات خيلى_

 مرسى،_



 

 

 !خوردى؟ شام_

 ندارم، اشتها نميخوام_

 !ميشم؟ مرخص كى فردا_

 اون از كرد،بعد امضا ترخيصتو برگه دكترت كه موقع هر كه گفتن_

 برد،تا خوابش آذين و كرد تزريق آرامبخش يه بهش و اومد پرستار يه

 ميكرد گريه بچه بار يه چندساعت هر نذاشتم،آخه هم روى چشم صبح

 صبح ٨ بده،ساعت شير بهش تا كنم بيدار و بودم،آذين مجبور و

 منم كرد اصرار كه چى خورد،هر اشتها با آذين آوردن،كه صبحانرو

 بخورم،هولوش بيمارستانو غذاى بمونم،تا گرسنه دادم بخورم،ترجيح

 از كرد،سامى امضا ترخيصشو برگه و اومد دكترش كه بود ١٠ ساعت

 من كمك بشه،به زنان بخش وارد كه نذاشتن بود،اما اومده زود صبح

 گذاشتم بغلش توى بچرو و نشوندمش ويلچر روى و پوشيد لباسشو آذين

 به بيمارستان از بيرون شديم،سامى خارج بيمارستان ديگه،از باهم و

 سمتمون به و زد برق چشمش آذين ديدن با بود،كه داده تكيه ماشينش

 ماشين سوار و آذين احتياط با خيلى سامى و گرفتم آذين از اومد،بچرو

 عزيزم، بهترى:گفت سامى كه افتاديم راه و كرد

 بوده، بيدار و شب كل بيچاره آنى اين خوبم عالى،من آره_

 خواهرى، نكنه درد دستت_

 نداريم، بيشتر داداش يه كه ما ميكنم خواهش_

 !خودتون؟ خونه يا ما خونه!ميرى؟ كجا_

 نباشه، تنها آذين كه شما خونه ميام_

 مياد، مامانم نباش نگران_

 دنبالم، بياد ميگم آدرين اومد،به ليال خاله موقع هر_



 

 

 تخت كه شديم خونه وارد و شديم پياده و رسيديم اون از مرسى،بعد_

 و ملچ با و گذاشتم بغلش توى بچرو خوابيد،بعدش و كردم آماده و آذين

 خوردن، شير به كرد شروع ملوچ

 !ميذارين؟ چي اسمشو حاال خوب_

 آرسام،_

 جونم، اى_

 كشيدى؛ زحمت خيلى مرسى آنى_

 !ديوونه؟ چيه حرفا اين_

 دنبالم، گفتم،بياد آدرين به اومد،كه ليال خاله بعد دقيقه١٠

 سالم،_

 !خوبى؟ خانمى سالم_

 !چطورى؟ تو مرسى_

 !اى؟ خوبم،خسته منم باشى خوب تو_

 به دادم، تكيه سرمو نخوابيدم،بعدش حاال تا ديشب ،از خيلى آره_

 آدرينم،چقدر خونه كه شدم،ديدم بلند كه خواب برد،از خوابم كه صندلى

 داره ديدم ،كه شدم خارج اتاق از اون از بودم،بعد اونجا كه اومد خوشم

 خواب، ساعت به به:گفت كه بغلش توى رفتم ميبينه،كه تلويزيون

 برد خوابم جورى چه نفهميدم،كه اصال مرسى_

 !خونه؟ اين توى بيارى وسايلتو ميخواى كى تو بود،راستى معلوم_

 !خونت؟ بيام عروسى بدون يعنى_

 بمونن، دهن به انگشت همه ميگيرم،كه برات عروسى عشقم،يه نه_

 عروسى، كاراى دنبال بريم بايد فردا از پس_



 

 

 و داديم سفارش بيرون از بگه،نهار خوشگلم خانم كه چى چشم،هر_

 و مامان با و عروسى موضوع و خونمون رفتيم بعدش،باهم و خورديم

 كردن،شام استقبال  ازش باز باروى هم اونا گذاشتيم،كه جريان در بابا

 .رفت و كرديم خدافظى آدرين از و خورديم همديگه كنار در و

 ٢٣ فصل

 ديگه ماه٦ براى و رفتن هتل رزرو براى آدرين همراه به بابا صبح

 خوب آذين داشتيم،حال كار كردن،خيلى رزرو و اسفند،هتل ٧ يعنى

 براى غزال و آذين همراه بود،به خورده جوش هاش بخيه و بود شده

 لباس واقعا رفتيم، نامزدى لباس براى كه مزونى رفتيم،همون لباس

 بهم هيچكدومشون ولى كردم پرو لباس چندتا بودن،اما فوقوالعاده هاش

 پرو رفتم و گرفتم كرد،لباس جلب توجهمو لباس يه اينكه نميومدن،تا

 و بود،در تر پوشيدم،قشنگ كه اونايى همه از ميومد بهم كردم،خيلى

 مياد، بهت شدى،خيلى ناز چه آنى واااااى:گفت ديدنم با آذين و كردم باز

 خوشگلتره، همش از ميگه راس آره_

 آناليز از بعد و اومد كرد،كه صدا كن،آدرين صدا و آدرين_

 !مياد؟ بهم!خوشگله؟:كردنم،گفتم

 و شديم خارج اونجا از لباس دادن سفارش از مياد،بعد چى همه تو به_

 خودش، خونه رفت هركى هم بعدش و خورديم نهار تايى٤

 و غزال و مامان همراه به جهيزيه خريد براى روز ماه،هر٦ اين كل تو

 راضى بودم،خيلى خريده كه وسايلى بوديم،از فروشگاه آذين

 چى همه و بوديم كرده كارهارو همه بودن،تقريبا عالى بودم،همشون

 داشتيم، خاصى استرس و هيجان هممون بود،اما تكميل

 ساعت رسيد،صبح فرا عروسى روز تكاپو و هيجان عالمه يه از بعد

 غزال و آذين خوردم،كه سرپايى صبحونه شدم،يه بلند خواب از٦

 و آرايشگر كه بود٧/٥ ميزدم،ساعت غر فقط استرس اومدن،از



 

 

 وسايلى:گفت(فيلمبردار)زيبا كه اتاق توى رفتيم اومدن،هممون فيلمبردار

 !كردين؟ و ميكردين آماده بايد كه

 سرويسمو و لباسمو كه خواست ازم اون از و،بعد همشون بله_

 روى خودش خاص چيدمان با و قشنگ خيلى بردم،كه براش بيارم،كه

 چيندن به كردن شروع(آرايشگر)روشنك اون از گذاشت،بعد تختم

 فيلم به كرد شروع زيبا موقع همون توالت،از ميز روى لوازمش

 فوقوالعاده ميكاپ،حس به كرد شروع و بودم نشسته ميز گرفتن،پشت

 كارش ديدم،واقعا و خودم و شدم بلند جام شد،از تموم كه داشتم،كارم اى

 آذين ميكاپ نوبت من از بعد و كردن بغلم محكم آذين و بود،غزال عالى

 زدم، زنگ آدرين به و شدم خارج اتاق شد،از

 سلـــــــام،_

 خانم، سالم،عروس_

 !كجايى؟!خوبى؟_

 آرايشگاه، توراه_

 ،٩ نرفتى،ساعت هنوز_

 ديگه، ميرم دارم_

 !بزنن؟ گل ميدى كى ماشينو_

 !نگرانى؟ ميدم،عزيزم،چرا_

 ميميرم، دارم استرس از صبح از نميدونم_

 كارى برم بايد من حله،عزيزم چى همه عشقم نباش هيچى نگران_

 !ندارى؟

 ميشد،كه تموم داشت هم آذين تلفن،كار كردن قطع از خدافظ،بعد نه_

 شدن تموم از بعد بود، شده مزه با و تپل آورد،خيلى و آرسام سامى

 از گرفت،بعد عكس ازمون روبدوشامبر با غزال،همونجورى ميكاپ



 

 

 دادن دستور به كرد شروع زيبا رفت،كه موهامون،روشنك شدن تموم

 زيبا دستورهاى و فنگ و دنگ عالمه يه نكن،با بكن،اينكارو اينكارو كه

 بعد و اومد مامانم ،كه١٢ ساعت ديدم پوشيديم،كه و هامون لباس خانم

 آنيسا:گفت زيبا دفعه انداختن،يه عكس و رفتن صدقه قربون عالمه يه از

 !ميزنى؟ پيانو بود،تو پيانو بودم،يه كه پايين

 !مگه؟ چطور آره_

 از بعد هاليوودى، هاى فيلم عين ميشه بزنى پيانو االن عاليه،اگه اينكه_

 بكن اينكارو شد،كه شروع دستوراش دوباره زدم،كه قطعه يه اون

 تموم ما كار كه رستم،گفت خان هفت كردن طى از نكن،بعد اينكارو

 مجبور آذين كه كردن، گريه به كرد شروع آرسام اون از شد،بعد

 عوض لباسشو آرسام به دادن شير از بياره،بعد در شد،لباسشو

 پاپيون و كرمى پيرهن يه با مشكى فسقلى شلوار و كت يه كرد،لباسش

 بود،ساعت شكل هم كرمى لباس يه هم آذين و غزال بود،لباس كرمى

 سامى و كيا همه از اول اومدن،كه مردها باالخره بود،كه١/٥ تقريبا

 خوشبختى آرزوى عالمه يه از بعد و كردم بغل سامى شدن،كه وارد

 عين دقيقا كيا و سامى و آرسام بيرون،لباس اومدم آغوشش من،از براى

 چشم لذت و حيرت با شد،كه خونه وارد آدرين اون از بعد بود، همديگه

 چشمهامون با رسما و ميكرديم نگاه همديگه به بهم،جفتمون دوخت

 پيرهن يه با مشكى شلوار و كت بود،يه شده خورديم،عالى همديگرو

 همديگه نگاهاى بود،محو شده فوقوالعاده مشكى،واقعا پاپيون و سفيد

 !كو؟ گلت دست پس:اومديم خودمون به زيبا صداى با بوديم،كه

 ماشين، تو_

 رفتن تايى سه اون از نداريم،بعد بيارش،وقت نباشى،سريع خسته_

 گل تركيب غزال و آذين هاى گل برگشتن،دست گل دسته تا٣ با و پايين

 دوباره اون از بعد سفيد، و قرمز من واسه و بود سفيد و زرد رز

 بابام اون از بعد نكن، اينكارو بكن اينكارو شد،كه شروع دستوراش



 

 

 يه و شديم حياطمون وارد اون از دربياد،بعد اشكم بود نزديك اومد،كه

 باغ يه مثل تقريبا و بود بزرگ انداختيم،حياطمون عكس عالمه

 شدن،مخصوصا فوقوالعاده گرفتيم،واقعا كه هم بود،عكسايى

 همشون(كيا و غزال و سامى و آذين و آدرين و من)نفرمون،٦عكساى

 عكس چندتا و رفتن بابا و مامان بود،كه٣ ساعت بودن،هولوش عالى

 زده گل ماشين تا٣ ديدم شديم،كه خارج خونه از و گرفتيم هم ديگه

 راه و شدم سوار و كرد باز برام و در شده،آدرين پارك خونه از خارج

 بر گاهى و بود من به هواسش تمام اما ميكرد رانندگى آدرين افتاديم،

 كه كردم، روشن و ضبط و بردم جلو ميزد،بهم،دستمو زل و ميگشت

 همراهش كرد شروع هم آدرين شد،كه پلى فرجام ،امير عاليه چه آهنگ

 :ميكرد نگاه بهم هم وقتها گاهى و خوندن

  یزنيم پر دلم یتو یمن با تو که یوقت

 یزنيم سر من قلب به یمهربون با یوقت

 هيعال چه هيعال چه

 یا دوباره تولد یا ستاره برام نکهيا

 یموندگارم عشق تنها تو ايدن تو نکهيا

 هيعال چه هيعال چه

 نمونيب عشقه ايدن هي یکنارم تو یوقت

 آسمون تمومه قد رو گهيهمد ميدار دوست

 قلبمون تو گهيد یچيه ستين یمهربون ريغ

 حالمون و حس هيعال هم دست تو دستامون

 نمونيب عشقه ايدن هي یکنارم تو یوقت

 آسمون تمومه قد رو گهيهمد ميدار دوست

 قلبمون تو گهيد یچيه ستين یمهربون ريغ



 

 

 حالمون و حس هيعال هم دست تو دستامون

 چشام یرو زارمتيم برام يیايدن هي نکهيا

 کسم همه يیتو برام نفسم یشد تو نکهيا

 هيعال چه

 خودم واسه خواميم تورو شدم عاشقت که نيهم

 دارميبرنم تو از چشم دارم دوست تورو بس از

 هيعال چه هيعال چه هيعال چه

 !واقعا؟_

 !ندارى؟ شك_

 نه، كه معلومه_

 !آدرين؟_

 !جانم؟_

 هاى لحظه و بشن تكرار دوباره ها لحظه اون نميخواد،كه دلم_

 بشه، تموم خوبمون

 حسرت كه ميسازم برات زندگى شده،يه شروع تازه!شدنى؟ تموم مگه_

 نخورى، و هيچى

 اون از بعد دقيقه نميخورم،چند و هيچى حسرت باشم داشته كه تورو_

 دوتا زيبا به و اومدن استقبالمون به مهمونا همه هتل،كه رسيديم

 پياده كرد،كه باز برام درو بود،آدرين شده اضافه هم ديگه فيلمبردار

 شده،روى پرپر رز گل بودن،كه غزال و آذين سرم پشت و شدم

 سر تك تك آدرين همراه به مهمونا نشستن از ميريختن،بعد سرمون

 و كردن زياد آهنگ اون از گفتيم،بعد آدم خوش و رفتيم ميزاشون

 عوض آهنگ اون از ميرقصيدن،بعد جفت جفت وسط،همه رفتيم همگى



 

 

 بودن،بهترين دورمون هم بقيه و بوديم وسط آدرين و من فقط و شد

 نبود،محو االنم حال از بهتر حالى داشتم،هيچ دنيارو حال و حس

 نوبت شد،حاال قطع آهنگ ناگهانى خيلى بوديم،كه همديگه تماشاى

 و آذين و من)تا٣ما از غير به كس هيچ بود،كه من سورپرايز

 اومد، و گفت چيزى يه جى دى گوش در نداشت،آذين خبر ازش(غزال

 ماهى٦كرديم، شروع آهنگ شدن پلى با بودم،كه وسطشون ما،من سمت

 و كيا كه وقتايى و عربى رقص ميرفتيم،كالس يواشكى تايى٣ كه بود

 انجام هماهنگ و قشنگ خيلى ميكرديم،حركاتشو نبودن،تمرين سامى

 اصال و بودن شده متعجب(آدرين و سامى و كيا)تاشون سه ميداديم،هر

 و ميكرديم نگاهشون دلبرى و گرى عشوه با نداشتن، توقعشو

 خم احترامشون به كه زدن دست شد،همه تموم كه ميرقصيديم،آهنگ

 يه هرستامون به بود،چون آماده اما نداشت خبر هيچى از شديم،آدرين

 دادن،بعد تراول يه تامون٣ به هم كيا و سامى اون از داد،بعد سكه نيم

 و شد سرو شام كه انداختيم، عكس و دادن و كادوهاشون همه اون از

 از برنميداشت،بعد سرمون از دست هم خوردن شام موقع زنيكه اين

 وسط،تا رفتن همه و شد پلى آهنگ دوباره شام

 گذشته هم ساعت نيم و بود١١/٥ هتل با ميرقصيديم،قراردادمون١٢

 بوق بوق و شدن هاشون ماشين سوار و شدن خارج همه بود،كه

 يه از بعد بود،كه شده قاطى سريا پشت بوق ماشين،با توى بوق،آهنگ

 بعضيا ولى نه مهمونا رسيديم،خونمون،همه باالخره دور دور عالمه

 همه اون از اومدن،،بعد باال جهاز ديدن براى و اومدن خونه دم شون،تا

 و زارى و گريه كلى از بعد موندن،كه بابا و مامان فقط و رفتن مهمونا

 از آدرين همراه به مهمونا رفتن از رفتن،بعد و سپردن آدرين وبه من

 برداشتم سرم روى از تاجمو و شدم خوابمون اتاق وارد و رفتم باال پله

 رفتن، باالخره آخيش:گفتم و

 !عشقم؟ شدى خسته_

 !بشه؟ زندگيش،خسته شب بهترين آدم ميشه مگه_



 

 

 كه، معلومه_

 مجوج و عجوج قوم عين ماهم هاى فاميل خودمونيما،اين ولى_

 ميمونن،

 كرد،به باز لباسمو زيپ كه كردم نزن،پشتمو غر كن،انقدر پشتتو بسه_

 كردم،كه باز لباسشو هاى دكمه و درآوردم پاپيونشو و برگشتم سمتش

 خالكوبى انگليسى به چپش سمت سينه موند،روى باز غار اندازه دهنم

 !چيه؟ اين:گفتم و كردم نگاهش تعجب آنيسا،با بود شده

 ضربه تو بوديم،فقط دور هم از كه سال يه اون كردى،توى فكر_

 اسمتو بودم،رفتم دلخور ازت اينكه با جداييمون اول ماه همون!خوردى؟

 قلبم روى نيسى،اسمت خودت اگه حداقل كردم،كه خالكوبى قلبم روى

 باشه،

 اى، ديوونه خدا به_

 كرد،بعد بغلم و داد فشار سينش توى سرمو تو،بعدش اوهوووم،ديوونه_

 .خوابيديم و كرديم عوض هامونو لباس اون از

 ٢٤ فصل

 رفتم و شدم بلند جام نبود،از كنارم شدم،آدرين بلند خواب از كه صبح

 ديدم بود،كه آشپزخونه پايين،توى رفتم و كردم عوض لباسمو و حموم

 چينده، مفصل صبحانه يه

 سالم،_

 خانم، سالم_

 چيندى، ميزى چه_

 كشيدن، زحمت بابات و مامان_

 !بابام؟ و مامان_

 رفتن، بودى خواب اومدن،تو٨ آره،ساعت_



 

 

 و خورديم مفصل صبحونه ديگه،يه هم با و نشستيم اوهوووم،بعدش_

 توسرم،تازه خاك واى شستيم، ظرفارو و كرديم دوتايى،جمع اون از بعد

 خوب نيستم،ولى بلد كه كنم،هيچى سرم تو خاكى افتادم،چه نهار ياد

 چى نهار آدرين:پرسيدم همين بودم،واسه ميكردم،مجبور چيكار

 !ميخورى؟

 بيرون، ميريم هيچى!نهار؟_

 و سفيد اتاق وارد و رفتم باال سمت به اون از جوووووون،بعد آخ_

 آروم خيلى و دستم و بود،نشستم اونجا كه پيانويى شدم،پشت مشكى

 قلب سلطان نواختن كردم،به شروع آروم و گذاشتم ها كالويه روى

 :ميداد آرامش بودم،بهم آهنگ اين ها،عاشق

 برم برم گهيم دل هي

 نرم نرم گهيم دلم هي

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم چه تو یب

  بايز بايز یا عشق شيپ

 ايدن ايدن کهيکوچ یليخ

  هرجا هرجا توام ادي با

 نکنم ترکت

 یهست تو یهست تو قلبم سلطان

 یشکست را دلم یها دروازه

 یبست تو قلبم به یاري مانيپ

 یوستيپ من با

 برم برم گهيم دل هي



 

 

 نرم نرم گهيم دلم هي

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم چه تو یب

  بايز بايز یا عشق شيپ

 ايدن ايدن کهيکوچ یليخ

  هرجا هرجا توام ادي با

 نکنم ترکت

 یهست تو یهست تو قلبم سلطان

 یشکست را دلم یها دروازه

  یبست تو قلبم به یاري مانيپ

 یوستيپ من با

  جا هر به دورم تو از اگر اکنون

  را دلم نبندم گريد اري بر

 بايز اري یا تمنا و آرزو از سرشارم

 وايساده ديدم،آدرين و برگشتم شنيدم،كه دست قطعه،صداى شدن تموم با

 بود، فوقوالعاده زدى،واقعا عالى:گفت ميزنه،كه دست داره و

 مرســــى،_

 نميكنى، كاراتو_

 ميشم، حاضر منم شى حاضر تو تا چرا_

 ميدونم، بعيد_

 !گفتى؟ چيزى_



 

 

 نه،!من؟_

 به و كرديم عوض و لباسامون و شديم اتاقمون وارد اون از آها،بعد_

 ماشين اين با:گفتم و وايسادم ماشين جلوى و رفتيم پاركينگ سمت

 !بريم؟ ميخوايم

 !اوهووم،چشه؟_

 !گال؟ اين با_

 ديگه، دوماديم و عروس!چيه؟ مگه خوب_

 نهار يه افتاد، راه طاووس سمت به و شديم ماشين سوار اون از بعد_

 مامانم خونه سمت به اون از بعد و خورديم ديگه هم با خوشمزه خيلى

 استقبال ازمون گرم خيلى بابا و رسيديم،مامان افتاد،وقتى راه اينا

 ولى نيست راضى ما ازدواج از ميدونستم،مامان كه چند كردن،هر

 و پرت و چرت هاى صحبت مشغول همه ميداد، نشون راضى خودشو

 توى رفتم ميرفت،كه سر حوصلم داشت كم كم ديگه بودن،كه مسخره

 بود فرصت ميكنه،بهترين درست غذا داره مژگان كه ديدم و آشپزخونه

 !مژى؟:گفتم و نشستم صندلى بگيرم،روى ياد چيزى يه ازش كه

 !جانم؟_

 !كنم؟ درست چى نهار فردا_

 دارى، دوس كه چى هر_

 نيستم، بلد هيچى كه اينجاس مشكل دارم،فقط دوس چى همه من_

 فردا كردم،توام كارى هر من من كنار وايسا بيا كه نداره كارى خوب_

 بكن، اونكارو

 !ميكنى؟ درست دارى چى_

 قيمه،_

 ، بخوره قيمه هم بخوره،فردا قيمه االن آدرين كه نميشه خوب_



 

 

 !كنيم؟ چيكار خوب_

 كنم، چيكار بنويس ميگم،واسم من_

 خوبه، آره_

 !غذايى؟ چه_

 امممممممم،الزانيا،_

 !ميتونى؟!الزانيا؟_

 نوشته كه هرچى بعدش و نوشتن به كرد شروع اون از بتونم،بعد بايد_

 كنار در و كشيد و شام اون از داد،بعد توضيح تك تك و بود

 عوض و لباسامون و خونه برگشتيم و خورديم و همديگه،شاممون

 خوابيديم، و كرديم

 و حموم رفتم بود،كه خواب هنوز شدم،آدرين بلند خواب از كه صبح

 خوشگل و مفصل صبحونه يه و پايين رفتم و كردم عوض و لباسم

 داره شده آماده كه كنم،ديدم صدا و آدرين كه خواستم و چيندم

 مياد،پايين،

 خوشگله، خانم بخير صبح سالم_

 آقا، سالم_

 !!!چيندى ميزى چه به به_

 !بلدى؟ خودت فقط كردى فكر_

 صبحانمونو و نشستيم و كرد بوس و سرم روى اومد عشقم،بعدش نه_

 !ميرى؟ آموزشگاه:گفتم و خورديم

 فروختم، كه وقته خيلى اونجارو نه_

 !ميرى؟ كجا پس_

 كارواش،_



 

 

 !فروختى؟ اونجارو آها،چرا_

 نداشتم، تدريس حوصله_

 !من؟ به حتى_

 از بعد و رفت و كرد صبحانه،خدافظى خوردن از عشقم،بعد نه_

 بدون همشو و بود گفته مژگان كه كارايى آشپزى به كردم اون،شروع

 كه رفتم و چيندم و ميز گذاشتم،بعدش فر توى غذامو و دادم انجام نقص

 رفتم و كردم عوض لباسمو و كردم آرايش خورده شم،يه حاضر خودم

 در فر از غذارو و كرد عوض لباسشو و اومد آدرين پايين،كه

 اومد باشه،آدرين خوب هم كنه،مزش بود،خدا خوب كه آوردم،قيافش

 !!!! الزانيايى چه به به:گفت و نشست ميز سر

 و خودم براى و دادم برش الزانيارو كن،بعدش تعريف بعد بخور اول_

 كه قاشقى خوردن،اولين به كرديم شروع گذاشتم،كه تيكه يه خودش

 بهش آب ليوان شد،يه سرخ سرخ و كردن سرفه به كرد خورد،شروع

 !شدى؟ چى:گفتم و دادم

 گلوم، تو پريد غذا هيچى_

 !بهترى؟_

 كه قاشقى خوردن،اولين به كردم شروع خوبم،بعدش آره آره_

 غذاى ظرف بود،سريع تند خيلى سوخت،خيلى حنجرم گاو خوردم،تمام

 و ظرفشويى توى گذاشتم و برداشتم الزانيارو ديس و آدرين و خودم

 گريه به كردم شروع و نشستم زمين باال،روى رفتم هم خودم

 درست كه غذايى بكنن،اولين چلفتيم پا و دست سر تو كردن،خاك

 كردم،آدرين رفت،احساس آبروم خدا، توش،واى ريدم كردم،اينجورى

 چى!ميكنى؟ گريه چرا ديوونه:گفت و نشست كنارم و اتاق توى اومد

 !مگه؟ شده

 توش، ريدم اينجورى پختم كه غذايى اولين!شد؟ چى_



 

 

 شد، خوشمزه هم شد،خيلى جورى چه_

 !شد؟ خوشمزه_

 شد،همين، فلفل خوش خورده يه فقط آره_

 !شدى؟ ديوونه_

 تو بخورم،كه كوفت من ميكنه،اصن گريه داره ها بچه كن،عين نگاش_

 ببينم، بريم كنى،پاشو گريه اينجورى بخواى

 !كنيم؟ چيكار بريم_

 ها كوچولو كرد،عين بغلم منتظره غير خيلى ببينم،بعدش بريم پاشو_

 خارج اتاق از سريع خيلى بود،كه گردنش دور دستم و بودم بغلش توى

 لبام روى و نشوند صندلى روى منو و رفت آشپزخونه سمت به و شد

 كه بود كارى چه اين:گفتم اعتراض و خنده گذاشت،با بوسه يه

 ميشكنه، كمرت!كردى؟

 كابينت سمت به ببينم،بعدش تورو اشك ميشكنه،كه موقعى من كمر_

 تخم چندتا و ماهى و تن يه توش و آورد در مايتابه يه و رفت ها قابلمه

 و گذاشت ميز روى دقيقه چند از بعد و زد همشون و ريخت مرغ

 و گذاشت دهنم توى و گرفت لقمه يه برام بفرماييد،بعدش نهار اينم:گفت

 هارو ظرف اون از بعد خوردم، آدرين دست از خوشمزه نهار يه

 در رو فوقوالعاده روز يه شب آخر تا كرديم، جمعشون و شستيم دوتايى

 عين و داديم سفارش بيرون از هم رو شام و گذرونديم همديگه كنار

 و شدم بلند خواب از زود خوابيديم،صبح و خورديم بشقاب يه توى ظهر

 بلد خوب كارو اين دارى خونه از چيندم،حداقل كامل صبحونه يه

 از پوشيده، شلوار و آدرين،كت ديدم كه بود٧/٥ ساعت بودم،هولوش

 !سالمتى؟ به كجا اوهووووو:گفتم پايين،كه اومد ها پله

 كارخونه،_

 !كارخونه؟ كدوم_



 

 

 بابام،_

 !ميكنه؟ اداره كى رو اونجا كى كه نگفتى آهان،راستى_

 بگم، كه نپرسيدى_

 ميپرسم، االن خوب_

 صبحانه خوردن از ميخرم،بعد ازش سهامشو بشه بابام،اگه شريك_

 باالخره: گفت آدرين خورد،كه خونمون زنگ كردم،كه جمع ظرفارو

 اومد،

 !كى؟_

 صحبتش صداى و رفت در سمت به ميفهمى،بعدش خودت كن صبر_

 بعد اونروز كه دخترس همون كيه،ديدم ببينم رفتم اومد،كه خانمى يه با

 و كرد دختره به رو دستشو بود، آدرين،اينجا خونه اومدم يكسال از

 صبح هر كمك براى امروز از كه هستن، خانم سيمين ايشون:گفت

 ميان،

 توى بياد كردم،كه اشاره چشمم ندارم،با الزم كمكى من چى كمك_

 كه بود، كارى چه اين:شد،گفتم آشپزخونه وارد آشپزخونه،وقتى

 نميام، بر خودم كاراى پس از من كه دادى نشون كارت اين با!كردى؟

 كى هر همين، اينجا مياد بهت كمك براى فقط سيمين!حرفيه؟ چه اين_

 بره، كه ميفرستمش كنى اراده كه هم

 معذبم، من باشه اينجا اين آخه آدرين_

 ديگه كه بياى،ميگم كنار نتونستى باش اگه باشه امروز آخر تا_

 !نياد،حله؟

 تو، بخاطر فقط باشه،اما_

 !ندارى؟ بشم،كارى خوشگلم خانم قربون_

 باش، خودت مواظب نه_



 

 

 و نهار ازم آدرين،سيمين رفتن از همينطور،خدافظ،بعد هم تو_

 خوبى دختر كل دادم،در الزانيا دستور منم پرسيد،كه

 !بله؟: زدم زنگ آذين به اون از بيام،بعد كنار بود،ميتونستم،باهاش

 عشقم، سالم_

 !خوبه؟ آدرين!خانم،خوبى؟ عروس سالم_

 !چطوره؟ خوبيم،آرسام همه مرسى_

 ميده، ادامه شيطونياش خوبه،به_

 شده، ذره يه براش جونم،دلم اى_

 ميشه، خوشحال هم سامى اينجا بيا پاشو خوب_

 هم آدرين و سامى شب!بزنى؟ سر دوستت به بيا،نميخواى تو خوب_

 ميان،

 ميشه، چى ببينم حاال_

 ميكنى،مياى كاراتو ميشى پا االن منتظرتم،همين ببينم،نداريم،من حاال_

 كه نذاشتم و زدم حرفمو تند تو،باباى،تند نه من نه ديگه اينجا،نياى

 خودم به و اتاقم توى رفتم كردم،بعدش قطع و تلفن و كنه خدافظى

 آرسام و آذين كه ديدم پايين رفتم كردم،وقتى عوض لباسمو و رسيدم

 بودن، اومده

 عشقم، سالم_

 خانم، سالم،عروس_

 كه كردم،آرسام بغلش محكم و رفتم سمتش به اومدى،بعدش خوش_

 آذين كردم،كه بوسش محكم انقدر و كردم بود،بغل نشسته صندلى روى

 !كيه؟ دختره اين آنى:گفت نشستيم،كه شد،بچه،بعدش له كرد فكر

 كد چه به به:گفت كردم،كه تعريف براش الزانيارو ماجراى تمام

 بانويى،



 

 

 !شد؟ چى ديگه،دانشگاهت اينيم ما_

 ميشه، شروع فروردين ٢٠ از_

 !ميكنى؟ چيكار و خوب،آرسام چه ااااا_

 !چى؟ ميگيرم،تو پرستار براش_

 ميشه، شروع فروردين٢٤ از هم جديدم كردم،ترم پاس كه قبلو ترم_

 كرد شروع بعدش و خورديم نهار و زديم حرف ديگه هم با آها،كلى_

 بود،كه٧ هولوش ساعت ميشدم،كه كالفه دادن،داشتم ياد دارى خونه به

 خوش مودبانه ولى كرد تعجب خوره يه آذين ديدن با و اومد آدرين

 عوض لباسشو كه باال رفتيم هم باال،با بيام كه گفت بعدش و آمد،گفت

 بليط، بفرماييد،اينم:گفت و آورد در پاكت يه كيفش توى از كردو

 !چى؟ بليط_

 ...مقصد به اسفند ٢٨_

 !مقصد؟_

 .آنجلس لس_

 رفتيم اون از كرد،بعد بغلم محكم و بغلش توى پريدم هورااااااا،بعدش_

 .گذرونديم همديگه كنار در و خوب خيلى شب يه و سامى پايين،كه

 ٢٥ فصل

 كرده خريد عالمه يه آدرين بود،با گرفته جارو همه عيد هواى و حال

 كم زندگيم تو ميشد،هيچى قبل روز از تر شيرين بودم،زندگيم

 از بود،بعد آماده چى همه و بوديم بسته هامونو چمدون و نداشتم،ساك

 فرودگاه سمت به و شديم خارج خونه از ٤ چى،ساعت همه كردن چك

 از كرديم،بعد حركت ٧ دقيقا،ساعت و داديم تحويل هامونو رفتيم،بار

 ماشين رسيديم،يه كننده،باالخره خسته و طوالنى پرواز ساعت چندين

 شيكى خيلى بود،رفتيم،هتل كرده رزرو كه هتلى سمت به و گرفتيم



 

 

 عالى چى شديم،همه اتاقمون وارد و گرفتيم و اتاق كليد بود،كه

 عوض و لباسامون اينكه محض بوديم،به خسته بود،انقدر

 باز گوشم،چشمامو كنار نرم چيز يه احساس برد،با كرديم،خوابمون

 بهم داره و دستشه پر يه و نشسته سرم باالى آدرين ديدم كه كردم

 ميخنده،

 خواب، ساعت_

 !پاشدى؟ مرسى،كى_

 !رفت؟ در االن،خستگيت همين_

 بوديمااااا، خسته خيلى اوهووم_

 از بيرون،بعدش بريم بكن كاراتو پاشو نيستى خسته اگه پس خوب_

 اتاق از و كرديم و كارامون حموم از بعد و حموم رفتم و شدم بلند جام

 و زديم زنگ اينا مامانم به و گرفتيم خط يه همه از شديم،اول خارج

 بايد هم خالت پيش:گفت آدرين دفعه يه كه خورديم نهار و رفتيم بعدش

 بريم،

 !بشه؟ چى كه چرا_

 !نيومدن؟ ما اومدن،پيش آمريكا تا نميگن خوب_

 ديگن، شهر يه اونا آخه_

 كلى و پاساژ رفتيم نهار خوردن از شهر،بعد اون ميريم هم ما خوب_

 آنجلس لس توى و خوبى خيلى روزهاى هفته كرديم،يه خريد

 ميومديم خواب براى بيشتر و بوديم بيرون ها وقت گذرونديم،بيشتر

 روز هر و ميگذشت خوش بهمون ديروز از تر بيش روز هتل،هر

 ٨ بود،ساعت فروردين٨ ميكرديم، خوشبختى احساس ديروز از بيشتر

 اتاق و كرديم جمع و وسايلمون داشتيم،همه سيتى ديلى براى بليط شب

 وسايلمون تحويل از افتاديم،بعد راه فرودگاه سمت به و داديم تحويل و

 توى ١.٥ شديم،تقريبا هواپيما سوار و كردن اعالم و پروازمون شماره



 

 

 خوب خيلى بود،دنبالمون اومده گيسو رسيديم،خاله باالخره بوديم،كه راه

 خوشحال خيلى اين از من و كنه برقرار ارتباط آدرين با تونست

 مليح كه رسيديم،ديدم وقتى افتاد راه خونشون سمت به اون از بودم،بعد

 از غير بود،به اومده خوششون آدرين از بود،همه اونجا جونم

 ميكردم،تا ازدواج اون با من نبود آدرين اگه ميكرد فكر فرانس،چون

 جون مليح كه زمانى و گذرونديم و خوب خيلى شب يه شب آخر

 رفتيم،چون همراهش هم آدرين و من،من خواسته به خونش بره خواست

 اينكه از بشه،بعد ناراحت آدرين كه كنه كارى فرانس نميخواستم

 سيتى ديلى توى روز٣خوابيديم، و كرديم جا جابه و رسيديم،وسايلمون

 فرانس كه مواقعى از غير به گذرونديم،البته و خوبى روزاى و بوديم

 خراب آدرين پيش و من و كنه آذيتمون كاراش با ميكرد سعى

 تك از و اومدن پيشوازمون به اومد،همه برگشتمون روز كنه،باالخره

 هواپيما سوار و داديم تحويل وسايلمون و كرديم خدافظى تكشون

 باز نيمه چشماى رسيديم،با كننده،باالخره خسته پرواز يه از شديم،بعد

 خسته كه افتاديم،انقدر راه خونه سمت به و گرفتيم تحويل و وسايلمون

 .خوابيديم و گذاشتيم اتاق وسط هامونو چمدون و بوديم،وسايل

 ٢٦ فصل

 روى بود،كه خواب هنوز شدم،آدرين بلند خواب از كه بود ظهر تقريبا

 بخير صبح:گفت و كرد باز چشماشو كردم،كه بوس آروم خيلى گونشو

 عشقم،

 بخير، صبح_

 !پاشدى؟ كى_

 اون از بعد خورديم، رفتيم،صبحانه و پاشديم دوتايى اون از االن،بعد_

 زد زنگ مامانم كرديم،كه جمع و هامون لباس و وسايل آدرين كمك به

 به هم آذين و غزال اون از خونمون،بعد بيان ميخوان شام كه گفت و

 بعدش و داريم مهمون شام گفتم،واسه سيمين به شدن،كه اضافه مهمونا



 

 

 شام اومدن،يه كردم،كه عوض و لباسم و حموم رفتم و كردم و كارام

 و خانوادم كنار در و عالى شب يه و خورديم همديگه كنار در خوشمزه

 سفرمون از و بوديم هم پيش شب هاى نيمه تا گذروندم،كه دوستام

 .رفتن باالخره و زديم حرف

 كرده گرم حسابى و سرم و بود شده شروع كه بود ماهى ٣.٤ دانشگاهم

 قبل روز از تر خوشبخت و ميشد بهتر روز به روز بود،زندگيمون

 بود،كه ٨/٥ هولوش داشتم،كه كالس شب ٨ بود،تا ماه تير١٣بوديم،

 چراغا دفعه يه كه نيست، كسى و خاموش ديدم،چراغا كه خونه رسيدم

 به بودن،واقعا كرد،همه پر و سالن همه هوراى صداى و شد روشن

 و آذين همراه تولدمه،به نبود،كه يادم بودم،اصال شده شكه عجيبى طرز

 رفتيم و كردم كارامو و كردم عوض لباسمو و اتاقم توى رفتيم غزال

 با آدرين و نشستم مبل روى رفتم زدن،كه دست دوباره ديدنم با پايين،كه

 جلوم و كيك و اومد فشفشه عالمه يه و ١٩ شمع يه روش كه كيك يه

 به كردن شروع اون از نشست،بعد كنارم خودش و گذاشت

١،٢،٣،٤،٥،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧،١شمردن،

 به كردن شروع دوباره همه و كردم فوت و شمع رسيد كه ١ به ٨،١٩

 از بعد كردن،كادوها، باز به كرد شروع غزال اون از زدن،بعد دست

 كه آدرين آدرين، نوبت حاال خوب:گفت بازكرد،آذين كادوهارو اينكه

 آورد،در در جعبه يه و كرد جيبش توى بود،دستشو نشسته كنارم

 پشتش،نوشته كه بود، god پالك با گردنبند يه توش كه كرد باز جعبرو

 دست همه كرد،كه گردنم و گردنبند و شد بلند بعدش,adrin:بود شده

 مال آورد،عين در خودشو گردنبند و كرد پيرهنش زير دستشو كه زدن

 كادوها از بعد,anisa:بود شده نوشته پشتش كه تفاوت اين بود،با من

 فوقوالعاده شب بود،يه گذاشته تموم سنگ هم سيمين شد،كه شام نوبت

 يه آدرين از مهمونا رفتن از بعد گذرونديم،كه همديگه كنار در رو

 خوابيديم، و كردم تشكر عالمه



 

 

 مهمونى بود، آدرين بودم،تولد نرفته داشتم،اما بود،دانشگاه شهريور ١

 بود روزى چند باشيم،سيمين ميخواستم خودش و خودم بودم،فقط نگرفته

 كه بود ٩ برميومدم،ساعت كارا پس خودم،از نميومد،آخه ديگه كه

 تنم صورتى دكلته پيرهن بودم،يه رسيده خودم به اومد،حسابى آدرين

 تعجب با ديدم آدرين بودم،وقتى كرده هم قشنگ آرايش يه و بودم كرده

 !چيشده؟! خبره؟ چه:گفت

 غذاهارو رفتنش از ميفهمى،بعد خودت كن،بعد عوض لباستو باال برو_

 و طوسى لباس و طوسى گرمكن شلوار يه خودم آدرين كشيدم،واسه

 هس خبرى يه ميگم:گفت ديد، و ميز و اومد بودم،وقتى گذاشته صورتى

 نه، ميگى

 !پختم؟ چى ببينى نميخواى،بشينى_

 خوردن به كرديم شروع و نشست خانمم،بعدش كردى چه به به_

 تلويزيون جلوى شد،آدرين تموم غذامون اينكه از غذامون،بعد

 و آوردم در يخچال توى از كيكشو و كردم جمع ظرفارو نشست،كه

 خارج آشپزخونه از و گذاشتم فشفشه عالمه يه همراه به ٢٨ شمع روش

 آقامــــــــــون،خيلى مبارك تولدت:گفتم و گرفتم جلوش كيكشو و شدم

 و كرد بغلم يهو هوا بى گذاشتم،كه ميز روى و بود،كيك كرده تعجب

 كه كرد فوت شمعشو و اون،نشستيم از چرخوندم،بعد هوا توى

 كادووووو، نوبت حاال خوب:گفتم

 !گرفتى؟ مگه هم كادو_

 كادوشو جعبه ميز زير از خالى،بعدش و خشك جورى همين پ ن پ_

 يكى وروى anisaيكيش روى طال با كه بود چرم دستبند درآوردم،دوتا

 دست و بود خودم اسم روش كه دستبندى بود، شده نوشته adrinديگش

 من دست و بود،آدرين شده نوشته روش كه دستبندى كردم،اونم آدرين

 همديگه كنار در دوتايى رو فوقوالعاده و خوب خيلى خيلى شب كرد،يه

 .خوابيديم و گذرونديم شوخى و خنده عالمه يه با



 

 

 ٢٧ فصل

 گوشيش تو سرش اكثرا و خونه ميومد دير شبا ميشد،كه اى هفته يه

 سالگردمون اولين بياد،آخه زود ميكردم،كه خدا خدا بود،اما

 چينده برنامه عالمه به ولنتاين بود،واسه كرده فرق خيلى بود،اخالقاش

 ديگه بود،كه شده عوض برد،انقدر خوابم كه اومد دير انقدر بودم،اما

 لباس هم آدرين واسه و شدم آماده و كردم عوض و نميشناختمش،لباسم

 كرده گوش حرفم به اومد،خدا كه بود ١١ ساعت بودم،تقريبا كرده آماده

 ميومد، بعد به ١٢ وقتا بيشتر بود،آخه

 نباشى، خسته سالم_

 !سالمتى؟ به سالم،كجا_

 !برم؟ جايى قرار مگه_

 رسيدى، خودت به خيلى آخه_

 جايى، براى رسيدم،نه خودم به تو براى من_

 بوى ميام موقع هر من كه وقته خيلى آخه!بلدى؟ كارام اين از اااااا_

 از بعد هميشه گرفت،چون حرصم ميدى،خيلى سبزى قرمه

 و كردم حفظ و خونسرديم ميكردم،ولى عوض و آشپزيم،لباسم

 !بكشم؟ و ميكنى،شام عوض لباستو:گفتم

 خوردم، شام من_

 !خوردى؟ شام!چى؟_

 !داره؟ اشكالى آره_

 آدريــــن،چى: گفتم بلند صداى با و بگيرم و خودم نتونستم،جلوى ديگه

 همه اين من!شبيه؟ چه نميدونى،امشب بگى ميخواى يعنى!ميگى؟ دارى

 دير شبا كه هفتس خريدم،يه كردم،كيك درست كشيدم،غذا زحمت



 

 

 زود امشب نميگم،ديدم گوشيته،هيچى تو سرت همش نميگم مياى،هيچى

 !زدى؟ جا نشد سال يه خبره،هنوز چه كه دونى مى شايد اومدى،گفتم

 !شبيه؟ چه امشب مگه!ميكنى؟ بلغور خودت واسه دارى چى_

 اين با متاسفم، خودم براى متاسفم،نه برات كه،واقعا كه،واقعا واقعا_

 نيس، يادت سالگردمون انتخابم،اولين

 نگام شرمندگى و تعجب خبره،با بود،چه شده متوجه تازه كه آدرين

 انداختم،دستم سطل توى غذاهارو تمام و آشپزخونه توى رفتم كرد،كه

 آوردم در يخچال توى از و بود،كيك كرده گير گلوم توى ميلرزيد،بغض

 و كردم تيكه تيكه هارم فشفشه و شمع تمام و انداختم سطل توى و

 ميلرزيد،اومد و بود افتاده رعشه به بدنم و دست دور،تمام انداختم

 شد،آدرين تيكه هزار و افتاد دستم از كنم،همش جمع ميز روى ظرفاى

 شروع و نكردم توجهى بهش بيرون،اما برم كه گفت و اومد سمتم به

 بود دستم توى هاى تكه شده،همه خورد هاى تكه كردن جمع به كردم

 ديدم كه انداختم سطل توى هارو كردم،تكه بريدگى احساس كه

 برو گفتم بهت: گفت و گرفت دستش توى و دستم آدرين دستم،بريده،كه

 و بيرون كشيدم دستش از عصبانيت با كردى،دستمو چيكار بيرون،ببين

 زار به نشستم و كردم قفل و در و اتاقمون توى و باال رفتم سرعت با

 دلم كنم،اما باز و در كه ميكرد التماس و بود در پشت زدن،آدرين

 كرده خيس و صورتم بميرم،اشكام كه بزنم زار انقدر ميخواست،كه

 يادش و امشب بود،كه سخت برام خيلى بود، گرفته جورى بد بودن،دلم

 گريه كه انقدر صبح تا!چرا؟ آخه!سالگرد؟ اولين! ميشه؟ بود،مگه رفته

 ١٠ پاشدم،ساعت خواب از بود،كه ٨ ساعت صبح برد، كردم،خوابم

 خونه از بهتر خوب ولى برم نداشتم،كه حوصله اصال داشتم، كالس

 خط و شده،ريمل چشمم،سياه زير تمام ديدم كه دستشويى توى بود،رفتم

 واسه كنم فكر بود،كه خون قطره چند لپمم بود،روى داده چشمم،پس

 كه شستم دستمو بود، شده خشك هاش خون ديدم كه و بود،دستم دستم

 كارامو بستمش،بعدش باند يه با و زدم بتادين اومد،روش خون دوباره



 

 

 بود،صبحانه خوابيده كاناپه روى آدرين شدم، خارج اتاق از و كردم

 اومده افتادم،زود راه دانشگاه سمت به و شدم خارج خونه از نخورده

 اومد، غزال كه نشستم دانشگاه حياط بودم،توى

 عشقم، سالم_

 سالم،_

 !اينطورى؟ چرا تو!شده؟ چى_

 !نشده،چجوريم؟ چيزى_

 !شده؟ چى دستت_

 آرومم كه كرد سعى و كرد تركيد،بغلم بغضم يدفعه كه بيخى بگم اومدم

 گفتم، بهش چيو كنه،همه

 نباشه،به مهم برات اصال!ميكنى؟ اينطورى خودت با چرا حاال:گفت كه

 درك،

 !بره؟ يادش سالگردمون ممكنه،اولين چطور شه،آخه نمى_

 هيچى كه باش مطمئن چيزى،اينو يه سنگينه،اما كارش خوب شايد_

 بريم، پاشو نداره،االنم اشكاتو ارزش

 !كجا؟_

 چيزى يه بيرون بريم پاشو گذشته،پس كالس نصف كه االن_

 سمتش به سوئيچمو شام،بعدش نه خوردى صبحانه نه بخوريم،معلومه

 داده تكيه شيشه به و نداشتم،سرم رانندگى حوصله اصال گرفتم،چون

 به وايساد،باهم رستوران يه جلوى ميريختم،كه اشك آروم آروم و بودم

 رسيدم كه بود ٢ ساعت نفهميدم، مزشو اصال خورديم،كه نهار

 كجا:گفت و اومد سمتم به عصبانيت با آدرين شدم،ديدم خونه خونه،وارد

 !بودى؟



 

 

 پيش دفعه از تر بلند افتادم،كه راه ها پله سمت به و نگفتم هيچى

 !بودى؟ گورى گفتم،كدوم:گفت

 و سمتم به اومد!مهمه؟ برات اصال مگه!فضولى؟ مگه تو!چه؟ تو به_

 خفه شو،فقط خفـــــــــه:گفت داد با و داد تكيه ديوار سمت به و شونم

 و بيرون اومدم دستش زير از!چيه؟ ديگه،مگه رفت يادم سالگرد شو،يه

 پستى،خيلى، خيلى كه بگم ميتونم فقط:گفتم

 و واينسادم هم لحظه گوشم،يه توى كردم،زد و گونم سوزش احساس

 ميزدم،به زار االن، از اينم ديشب از رفتم،اون اتاقم سمت به سريع

 زير نكنه خدا آخه،واى يهو شد بوديم،چى خوشبخت انقدر كه حالم،ما

 سمت ديدم ببينم،كه گلشو دست كه آينه جلوى رفتم!باشه؟ شده بلند سرش

 بيشتر هقم ميومد،هق خون لبم از و بود شده قرمز كامال صورتم راست

 گل بودم،از بابام خونه سال ١٩!كرد؟ كارو اين حقى چه به شد،آخه

 توى رفتم!كرد؟ كارو اين جرئتى چه با اين بود،حاال نگفته بهم تر نازك

 ديدم زدم،كه لبم گوشه به چسب يه و شستم و صورتم و دستشويى

 باز و در كه ميخواد ازم خواهى معذرت و التماس و خواهش با آدرين

 هم وتشو سر خواهى معذرت يه با ميخواد صورتم،حاال تو كنم،زد

 از شب رفت،تا و شد خسته نكردم،كه زد،توجهى در چى هر!بياره؟

 كبود كامال چشمم نيومد،زير سراغم ديگه هم نيومدم،آدرين بيرون اتاق

 كرده اينكارو آدرين نميشد،كه باورم اصال ميكرد، درد خيلى و بود شده

 خوابم باالخره كردم،كه خيال و فكر و گريه انقدر صبح باشه،تا

 آدرين ديدم پاشدم،كه خواب از بود،كه اينطورا ٩ هولوش برد،صبح

 سوخته هاى فيلتر عالمه يه با جاسيگارى يه ميز روى و رفته

 چيزى يه پايين،كه بكشه،رفتم اينا از بيشتر بايد سيگاره،حقشه

 !الو؟:زد زنگ آذين بخورم،كه

 !سالم،چطورى؟_

 !خبر؟ چه!خوبى؟ تو سالم،مرسى_



 

 

 سالمتى،_

 !كردى؟ ما ياد صبح وقت اين شده چى_

 داشتم، برات زحمتى يه راستش_

 !چيشده؟!جونم؟_

 كارى اگه ببينم نيومده،ميخواستم امروز آرسام نشده،پرستار چيزى_

 نرم، نميشه دارم دانشگاه تو،امروز پيش وبيارم آرسام ندارى

 !مياى؟ كى اين از بهتر دلم،چى جون اى_

 خونتونم، دم ديگه مين١٠_

 و اتاقم توى رفتم تلفن،سريع كردن قطع از منتظرتم،فال ،بعد پس باشه_

 عالمه بود،يه شده بدتر خيلى ديشب از آوردم،صورتم در و پودرم كرم

 آذين كه پايين كنم،رفتم محوش ذره يه تونستم رفتم،تا ور بهش

 بود، خواب بغلش توى اومد،آرسام

 عشقم، سالم_

 دادم، زحمت بهت ببخشيد عزيزم،تروخدا سالم_

 !حرفيه؟ چه اين_

 توشه، وسايلش همه كيفشه برم،اين شده،بايد ديرم من_

 راحت، هستم،خيالت مواظبش نشه،من برو،ديرت باشه_

 خدافظ، عزيزم مرسى_

 روى و خودمون اتاق توى بردم و آذين،آرسام رفتن از خدافظ،بعد_

 اومدم اتاق از و آوردم در و شالش و كاپشن و خوابوندمش تخت

 آماده كردم،به شروع و برداشتم تابمو لپ و نشستم باال حال بيرون،تو

 بستم تألو لپ و شدم خسته ديگه بود،كه نشده كامل پروژم،هنوز كردن

 شده، بيدار ديدم كه اتاق توى رفتم و



 

 

 بگردم، دورت سالم_

 !كو؟ آذى عمه،ماما_

 رفتيم دوتايى و كردم بغلش مياد،بعدش بخره،زودى به به برات رفته_

 بازى به كرد شروع و ريختم جلوش هاشو بازى پايين،اسباب

 پختن به كردم شروع و آشپزخونه توى رفتم كردن،خودمم

 غذامونو دوتايى اون از بود،بعد ماكارانى عاشق ماكارانى،آرسام

 بود،بعد اومده خوشش آرسام نرفت،اما پايين گلوم از هيچى خورديم،كه

 از بود،بعد شيرين خيلى بودم كرديم،عاشقش بازى كلى باهم اون از

 توى كردم،يكى احساس ميديديم،كه تلويزيون بوديم،داشتيم نشسته اون

 كردم خاموش و آدرين،تلويزيون كه برگردوندم،ديدم كه و سرم خونس

 داشتم،ميديدم، عمه:گفت رفتم،كه باال سمت به و كردم بغل و آرسام و

 آرسام دفعه يه اتاق،كه توى رفتيم و نكردم بهش توجهى

 !اينجوريه؟ چرا!چيشده؟ عمه،صومتت:گفت

 كرده، اينجوريش بده آقا يه هيچى!صورتم؟_

 !كى؟_

 عزيزم، نميشناسيش_

 !ميبرتشون؟ مياد ميخوابن دير ها بچه كه آقاهه همون_

 همون، آره_

 !عمه؟_

 !چيه؟ ديگه_

 !آدرين؟ عمو پيش پايين بريم ميشه_

 عزيزم، نه_



 

 

 كه ميزد،انگار حرف ميكرد،خيلى كالفم واقعا داشت ديگه!چرااااا؟_

 آدرين صداى كه بگم بهش چيزى يه خورده،اومدم كفتر تخم

 اومده، جون آذين نمياى آنيسا،عزيزم،پايين:اومد

 و ديدم،نشستن كه پايين رفتيم باهم دوتايى مامانىــــــى،بعدش جون آخ_

 بغلم و اومد سمتم به آذين ديدن و من وقتى ميزنن،كه حرف باهم دارن

 آدرين جلوى شد،ولى صورتم متوجه كرد،كه تشكر امروز بابت و كرد

 چى صورتت آنى:گفت خوابم،كه اتاق توى باال رفتيم و نزد حرفى

 !شده؟

 كردم، بابا،تصادف هيچى_

 زده، آقاهه گفتى كه عمه،تو_

 !آنى؟ صورتتو كرده اينجورى كى!اين؟ ميگه چى_

 كردم، تصادف ميگم بابا_

 سعى كه چقدر شده،هر پاره هم لبت گوشه نگو دروغ آنى_

 كه بگم شدم،براش مجبور و نشده،نتونستم چيزى كه كنم كردم،قانعش

 باورش دادم،اصال توضيح براش چيو همه گريه اومده،با سرم باليى چه

 حرسش هم ديگه طرف باشه،از كرده كارى همچين آدرين نميشد،كه

 پاشو اصال هرته شهر صورتتو،مگه كرده،ببين غلط:گفت بود،كه گرفته

 بدونه، بيشتر قدرتو شايد ما،نباشى خونه بريم

 آدرين كه شديم، خارج اتاق از و كردم كارامو و بود،پاشدم خوبى فكر

 افتاد،وقتى راه خونشون سمت به و شدم آذين ماشين بود،سوار رفته

 صورتت:كردن،گفت سالم من،بدون ديدن با بودكه خونه رسيديم،سامى

 !چيشده؟

 نيست، مهمى چيز كردم،بابا تصادف هيچى_

 !ميگى؟ دروغ چرا آنى_



 

 

 لطفا، شو ساكت آذين_

 شده، ببينم،چى بزن حرف درست آنى_

 گوشش، تو زده آدرين آقا هيچى_

 آذيـــــــــن،_

 !ميگه؟ راست آذين_

 چه ببين!كنى؟ كارى يه نميخواى سامى:گفت آذين كردم،كه سكوت_

 !آورده؟ سرش باليى

 خونتون توى شوهرت با!اينجا؟ اومدى براچى تو!شوهرشه؟!توچه؟ به_

 خونه بياى كه نداره ميكنين،دليل آشتى هم خونتون توى شده،پس دعوات

 خونتون، ببرمت االن كه بكن كاراتو ما،سريع

 اصال سامى از و رفتارى همچين بوديم،توقع شده الل آذين و من

 دور خورده يه و يم،مسيرشد خارج خونه از و برداشتم نداشتم،كيفمو

 بود،كه ١١ ساعت كرد،تقريبا صحبت باهام مسير كل توى و كرد

 !نمياى؟ تو:گفتم كه خونمون دم رسيديم

 خونه تو شده،سعى دعواتون اگه ميگم صدم بار براى عزيزم،آنى نه_

 نگرد، چارش دنبال كنى،بيرون حلش

 پياده ماشين از جونم،بعدش داداشى مرسى:گفتم و بوسيدم گونشو

 بهش توجه بى ميكنه،كه نگام داره و پنجرس پشت آدرين ديدم شدم،كه

 الس باالخره:گفت و وايساد جلوم عصبانى خيلى شدم،كه خونه وارد

 !شد؟ تموم سامى آقا با زدنت

 اومدم رفتم،كه باال و كردم حركت ها پله سمت به و ندادم جوابى هيچ

 طرف نكن،اون كارى باتوام،يه:گفت و گرفت كنم،بازومو باز اتاقمو در

 ...صورتتم



 

 

 كه نكش،تو خوب،خجالت بزن!بزنى؟!چى؟ صورتم طرف اون_

 بزن، زدى،اونورشم اينطرفشو

 كرد، سكوت

 نميخواستى مگه!وايسادى؟ ديگه،چرا بزن:گفتم قبل دفعه از تر بلند كه

 روى جا همون و گرفت گريم كنم،كه كنترل و خودم نتونستم!بزنى؟

 توى و گرفت هامو شونه و نشست كنارم هم آدرين نشستم،كه زمين

 غلط ميدونم!كنم،ببخشيم؟ چيكار من،آخه من،زندگى نفس:گفت گوشم

 چقدر نميدونى!هوم؟!بدم؟ تاوان بايد كى خوردم،تا كردم،گه كردم،اشتباه

 اونكارم، بابات كردم زنش سر و خودم

 تكيه ترين محكم واسم هاش شونه هنوزم بودم،اما قهر باهاش اينكه با

 هاش شونه روى و م سر اراده بى شد،كه چى بود،نفهميدم گاه

 :خوندن به كرد شروع آروم گوشم در گذاشتم،كه

 یزنيم پر دلم یتو یمن با تو که یوقت

 یزنيم سر من قلب به یمهربون با یوقت

 هيعال چه هيعال چه

 یا دوباره تولد یا ستاره برام نکهيا

 یموندگارم عشق تنها تو ايدن تو نکهيا

 هيعال چه هيعال چه

 نمونيب عشقه ايدن هي یکنارم تو یوقت

 آسمون تمومه قد رو گهيهمد ميدار دوست

 قلبمون تو گهيد یچيه ستين یمهربون ريغ

 حالمون و حس هيعال هم دست تو دستامون

 !يادته؟ و آهنگ اين_



 

 

 ميكردى، فراموشش داشتى اينكه مثله تو يادم،ولى خوب خيلى_

 ميكنم،كه بگى كارى هر كن،اصال فراموش چيو ديگه،همه بسه عشقم_

 روى لباشو كه. گرفتم گردنشو كنم،كه كنترل و ببخشيم،نتونستم،خودم

 منى، زندگى همه:گفت و گذاشت لبام

 آشتى افتخار به و پايين رفتيم و پاشديم اون از همينطور،بعد توام_

 انگشتر بهم كادو گرفتيم،كه كوچولو جشن يه سالگردمون هم كردنمون

 و گذاشتيم آهنگ كلى شب هاى نيمه داد،تا خوشگل خيلى

 هيچى بود،ديگه برگشته زندگيمون به حال و شور رقصيديم،دوباره

 .بود شده ميخواستم كه همون چى همه و سرد،نبود

 ٢٨ فصل

 خريد و بود شده تموم تقريبا تكونيم ميشديم،خونه نزديك عيد به كم كم

 دوتايى كه بود قرار فروردين٢ميشد، تموم عيدمم،داشت كاراى و ها

 تعطيالت و شد و تحويل آدرين و بابا و مامان كنار در  كيش،سال بريم

 .گذشت خوش بهمون هم خيلى و گذرونديم كيش توى و نوروز

 توى سرش وقتها بيشتر بود،اما افتاده سرش از اومدن دير عادت

 كه اى مسئله به راجع ميخواستم بود،امشب فروردين٢٠بود، گوشيش

 به بزنم،حسابى نشد،حرف و بزنم بود،حرف قرار سالگردمون

 نباشيد،لباسشو خسته از اومد،بعد كردم،آدرين احساس كه خودم،رسيدم

 !!!!ميترسونيما دارى:گفت و نشست كشيدم،كه غذارو و كرد عوض

 !ميترسونمت؟ باشم،دارم خوش شوهرم كنار ميخوام چون چرا_

 !دونفر؟ تداركات،واسه همه اين آخه خوب نه_

  اوهوووم،_

 كرديم،به شروع و كردم پر بشقابشو براش عالى،بعدش هم خيلى_

 باهات موضوعى يه به ميخواستم،راجع راستش آدرين:گفتم كه خوردن

 بزنم، حرف



 

 

 نه، شده،ميگى چيزى گفتم،يه_

 !كرديم؟ ازدواج وقته چند ما_

 !چطور؟_

 !بگو؟ تو_

 ماه،١ و سال١_

 !نميكنى؟ زندگيمون توى كمبودى هيچ احساس تو_

 !دارى؟ كم چيزى نه،تو_

 داريم، كم نه،ما من نه_

 !شده؟ چى بگى نميزنى،كه حرف درست چرا_

 مواقعى از غير به تنهام،البته خونه تو من و ميرى شب تا صبح از تو_

 دانشگاه، ميرم كه

 كالس، برو خوب_

 نيس، كالس من بحث_

 !چيه؟ بحثت پس_

 ميخوام، بچه من_

 ايم، بچه هنوز خودمون ما آنى!بچه؟!چى؟_

 بشم، مادر دارم،كه آرزو اى ديگه زن هر مثل منم خو آدرين_

 ميشه، تموم سالت٢٠ ديگه ماه چند تازه زودى،تو اين به نه اما آره_

 ...آدريـــــــن_

 خراب امشبمون كن،نذار تموم و بحث ديگه هم ديگه،االن نداره آدرين_

 كه گفتم ميز كردن، جمع از بعد و نزدم حرفى هيچ ديگه شام آخر شه،تا

 هم با و خستس گفت هم آدرين بخوابم،كه ميرم خستم



 

 

 هم بود،آدرين ١٠ شدم،ساعت بلند خواب از كه رفتيم،خوابيديم،صبح

 بود، آذين خورد، گوشيم،زنگ نبود،كه

 !بله؟_

 !چطورى؟ سالم الو_

 !چطورى؟ تو سالم،خوبم_

 !شد؟ چى خوبم،ديشب مرسى،منم_

 !هيچى؟_

 !نگفت؟ هيچى يعنى_

 !چيكار؟ ميخوايم ايم،بچه بچه خودمون هنوز ما كه گفت چرا_

 !نگفت؟ اى ديگه چيز همين_

 !كنم؟ چيكار نه،آذى_

 كارى نميتونه، كه بدى،ديگه شده،قرارش انجام عمل تو اگه تو خوب_

 بكنه،

 !ميگى؟ دارى چى!شم؟ حامله يعنى_

 بنداز، بچرو بگه نميتونه كه شى حامله اگه_

 !تو؟ خوبى_

 ببينيم پيشش بريم باهم ميگيرم وقت يه خودم،برات دكتر از امروز من_

 ميگه، چى

 نيستم، حامله هنوز كه من!بشه؟ چى كه!دكتر؟_

 نزن،خدافظ، حرف انقدر آنى_

 دوباره بعد ربع بود،يه سرش تو چى كه نيس بود،معلوم شده ديوونه

 وقت برام امروز ظهر از بعد٤ واسه كه گفت و خورد گوشيم،زنگ



 

 

 ديدم كردم،كه كارامو و خوردم سرپايى صبحونه به و پايين گرفته،رفتم

 شدم، ماشين سوار و پايين اومد،رفتم آذين ،كه٣ ساعت

 سالم،_

 سالم،خانم،_

 !سرته؟ تو چى كه بگى نميخواى تو_

 ميفهمى، خودت كن صبر_

 و زنان مطب يه اون،جلوى از بعد ساعت تو،نيم كاراى دست از_

 كه مطب شديم،وارد پياده و كرد پارك و وايساد،ماشين زايمان

 شديم، مطب وارد بعدش و كرد استقبال آذين از باز روى با شديم،منشى

 خانم، آذين سالم به به_

 !خوبه؟ حالتون سالم_

 !خوبه؟ آرسام!خوبى؟ عزيزم،تو ممنون خيلى_

 ميكنه، شيطونى فقط اونم خوبه 

 داشتى، واجبى كار كه گفت(منشى)صالحى عزيزم،خانم جان اى_

 اومده اومده،بعد پيش مشكلى يه من شوهر خواهر براى راستش بله_

 !كنيد؟ كمكش ميتونيد كه ببينه

 سالم،_

 !بكنم؟ بهت ميتونم كمكى عزيزم،چه سالم_

 هيچ هنوز كرده،اما ازدواج كه اى خورده و سال دكتر،آنيسا،يك خانم_

 نداره،ميتونه داره مشكلى ببينه كه شما پيش نشده،اومده بچه از خبرى

 نميتونه، بشه،يا دار بچه



 

 

 نداشته مشكلى هيچ يكى نداره،ممكن مشخصى زمان دخترم،باردارى_

 مصرف دارويى يه شما كه هست هم نشه،ممكن هم باردار باشه،اما

 بشه، نابارورى باعث كنيد،كه

 نميكنم، مصرف دارويى هيچ من_

 بكشيد،معاينتون دراز اونجا ميشه اگه خوبه،حاال خيلى اين خوب_

 مشكلى خداروشكر: گفت معاينه از بعد كشيدم،كه دراز بكنم،بعدش

 خيلى مينويسم،كه آزمايش يه بيشتر،برات اطمينان واسه نيست،اما

 بهت و قطعى جواب تا بيارى برام جوابشو و بدى انجامش بايد سريع

 بگم،

 منو آذين اون از شديم،بعد خارج مطب از و كرديم اون،خدافظى از بعد

 شام بعدش و كردم كارامو خورده رفت،يه هم خودش و خونمون رسوند

 توى آدرين ديدم پايين،كه اومدم و كردم عوض و لباسم باال رفتم و پختم

 قابلمه، سر آشپزخونس

 !آدرين؟_

 بلــــــه،سالم،:گفت دستپاچگى با

 !اومدى؟ كى سالم_

 االن،_

 !دارى؟ چيكار قابلمه سر_

 كردى، درست چى كه ببينم ميخواستم_

 خورديم، شاممونو و كرد عوض لباسشو آها،بعدش_

 برم،دانشگاه،ولى ميخوام كه گفتم آدرين به و شدم بلند زود صبح

 شد آزمايش،قرار انجام از بعد برم،آزمايشگاه نداشتم،ميخواستم دانشگاه

 كاراى خورده يه و خونه رفتم بگيرم،بعدش برم جوابشو فردا كه

 فردا واسه هم دكتر كردم،از درست بعدش،غذا و دادم انجام و دانشگاهم



 

 

 شاممون و اومد آدرين گرفتم،كه ميشد،وقت مشخص آزمايش جواب كه

 خوابيديم، و خورديم و

 از بعد راست يه و گرفتم آزمايشمو جواب پاشدم،رفتم خواباز كه صبح

 من اصير كه نگفتم،نميشد هيچى هم آذين مطب،به رفتم آزمايشگاه

 باشه،

 سالم،_

 اومدى،بفرماييد، عزيزم،خوش سالم_

 مرسى،_

 !دادى؟ انجام و بودم نوشته كه آزمايشى_

 آوردم، براتون جوابشو بله_

 دادم،كه نشون بهش و آوردم در كيفم از آزمايشو ببينمش،برگه ميتونم_

 يه كه ميده نشون راستش،آزمايشت:كردن،گفت نگاه دقيقه چند از بعد

 داروى يه اينكه ميشه،مثله نابارورى باعث هست،كه خونت تو اى ماده

 كنى، مصرف نازايى

 نميكنم، مصرف دارويى هيچ من نه نه_

 !ميخواد؟ بچه همسرت!سوال؟ يه_

 مخالفه، موضوع اين با راستش نه_

 توى و دارو اين همسرت كه هست امكانش بزنم،اما نميخوام تهمت_

 بريزه، غذات

 نداره، امكان نه_

 وارد چجورى دارو اين كه بفهمى بايد هست كه جورى هر خوب ولى_

 باعث كال كه بشه،ممكن وارد حد از بيشتر اگه ميشه،چون خونت

 اين وقت هر كنى، پيدا بتونى اسمشو حداقل نتونستى بشه،اگه نازايى

 پيشم، بيا و بگير وقت دوباره دادى انجام و گفتم كه كارايى



 

 

 فكرشم شدم،اصال خارج مطب از و كردم خدافظى تشكر از بعد

 شروع خونه رسيدم باشه،وقتى كرده كارى همچين آدرين نميكردم،كه

 آشغال سطل نكردم،ياد پيدا هيچى گشتم،اما جارو گشتن،همه كردم،به

 قرص كاغذ يه ديدم،كه هم اونجارو و كردم دستم دستكش افتادم،يه

 اينكه از ناراحت،خوشحال هم و شدم خوشحال كردم،هم خالى،پيدا

 وقت فردا واسه بوده،دوباره آدرين كار اينكه از ناراحت و كردم پيداش

 يه كه اومد،فهميد آدرين كردم،كه درست شام يه سريع خيلى و گرفتم

 هيچى ولى چرا نياورد،نميدونم خودش روى به شده،اما چيزيم

 شب و ميرفت زود بود،صبح شده سرد نپرسيد،زندگيمون،خيلى

 از بعد داشتيم،صبح هم كار به كارى نه و ميزديم حرف باهم ميومد،نه

 مطب، رفتم و كردم كارامو آدرين،سريع رفتن

 سالم،_

 !اومدى،درسته؟ پر دست كه معلومه چشمات سالم،خانم،از_

 كردم، پيدا خالى قرص كاغذ بله،يه_

 پشتشو دادم،كه نشون بهش و درآوردم و قرص عاليه،كاغذ كه اين_

 مصرف كسايى و قرص بوده،اين درست متاسفانه،حدسم:گفت و خوند

 كه داد نشون هم آزمايشت بشن،خداروشكر دار بچه نميخوان كه ميكنن

 حتما كه نوشتم قرص چندتا نكردى،برات استفاده قرص اين از خيلى

 پيش كه نيس الزم هم شوهرت،ديگه هم و خودت كنى،هم مصرف بايد

 نيومد، پيش مشكلى اگه بياى،البته من

 چيزى، يه دكتر،فقط خانم ممنون خيلى_

 !جانم؟_

 داربشه، خبر موضوع اين از آذين كه نميخوام_

 نميشه، كه باش مطمئن_

 .شدم خارج مطب از خدافظى و تشكر از ازتون،بعد ممنونم خيلى_



 

 

 خودم هم و بود گفته كه داروهايى و گذشت موضوع اون از ماه٣

 بود،از نيوفتاده اتفاقى هيچ ميريختم،اما آدرين غذاى توى هم و ميخوردم

 ميكردم،كه خدا بود،خدا تولدم بود،شب رفته شدم،آدرين بلند كه خواب

 اصال بخورم،اما چيزى يه كه آشپزخونه توى باشه،رفتم نرفته يادش

 بودم،اما گرفته خودم،تولد داشتم،واسه مهمون كلى نكشيد،شب ميلم

 شروع و خريدم رفتم و داشتم الزم كه نميدونست،وسايلى آدرين

 براى آذين و غزال بود،كه ظهر ١١ ساعت غذاها، كردن آماده كردم،به

 و شد بد حالم دفعه يه ميكردم،كه سرخ داغ پياز اومدن،داشتم بهم كمك

 نبود و بود معدم توى كه رفتم،هرچى دستشويى سمت به سرعت با

 غزال ميزدن،كه در مدام و بودن در پشت آذين و شد،غزال خالى

 !خوبى؟!شد؟ چت!شدى؟ چى آنى:گفت

 خوبم هيچى: گفتم و شدم خارج دستشويى از و شستم و صورتم و دست

 بابا،

 شده، ديوار گچ مثه خوبم،رنگت و چى چى_

 ميگم، خوبم آذين_

 !خبريه؟ نكنه آنى_

 وارد تايى٣ داريم،بعدش كار كلى كه بريم!ميگى؟ پرت و چرت چرا_

 بد حالم ديگه مرتبه٢ داديم،كه ادامه كارامون به و شديم آشپزخونه

 تك تك مهمونا بدم،كه نشون خوب و خودم كه كردم سعى شد،اما

 دلم بودن،اصال اومده آدرين جز به همه كه بود ٨ اومدن،ساعت

 باالخره شازده بود،كه ٩/٥ بزنم،ساعت زنگ بهش كه نميخواست

 به سرعت شد،با بد حالم دوباره كشيدم،كه بقيه كمك به هارو اومد،غذا

 نگران در پشت شد،همه خالى معدم دوباره و رفتم دستشويى سمت

 كه ديدن وقتى و شدم خارج دستشويى از و شستم و صورتم بودن،كه

 اين عذابم تنها و نرفت پايين گلوم از رفتيم،هيچى شام ميز خوبم،سر

 روى شام ميز كردن جمع از كرد،بعد نمى توجهى بهم آدرين كه بود



 

 

 و اومد روش روشن هاى شمع و كيك با آذين بودم،كه نشسته كاناپه

 از و خورد زنگ آدرين كنم،گوشى فوت اومدم گذاشت،كه جلوم و كيك

 بيخيال كامال و خودم كردم رفت،سعى كجا كه نفهميدم و شد بلند جاش

 همه كه كردم فوت هارو شمع و اومد بعد دقيقه چند بدم،كه نشون

 نمى اصال خدا شد،واى آدرين كادوى نوبت دادن،كه و كادوهاشون

 خونوادم جلو اينكه واسه خودم واسه باشه،نه رفته يادش خواستم،كه

 خوب:گفت غزال كه بودم خودم مضحك و مسخره افكار نشم،تو ضايع

 يعنى اين و اومد سمتم به و شد بلند جاش از آدرين،آدرين آقا نوبت حاال

 و آورد در دستمال يه جيبش توى از هست،كه سرش تو فكرايى يه

 هدايت به اون از ميدم،بعد پايين كادومو من:گفت و بست چشمامو

 چشمامو وقتى داشت، نگهم كجا نفهميدم رفتم،كه پايين سمت به خودش

 خوشگل قرمز اسپرتيج هي هم پاركينگم،جلوم توى كه كردم،ديدم باز

 گرفت سمتم به و آورد در قرمز جعبه يه و كرد جيبش توى بود،دستشو

 و سوئيچ و كردم باز درشو جعبه گرفتن از مبارك،بعد تولدت:گفت و

 و شد نمى دليل كردم،اما تشكر ازش و كردم بغلش از بعد و آوردم در

 و گذروندم خانوادم كنار در و عالى شب يه بشه، فراموش هام دلخورى

 يه آدرين كمك به خونرو و رفتن همه بود،كه شب هاى نيمه تقريبا كه

 .خوابيديم هم بعدش و كردم جمع خورده

 ٢٩ فصل

 كه كردم نگاش تعجب خونس،با آدرين ديدم كه شدم بلند خواب از صبح

 بخير، صبح:گفت

 !اى؟ خونه امروز تو شده بخير،چى توام صبح_

 !بده؟

 عجيبه، نه_

 و كردم آماده صبحانرو اون از بعد،بعد تا بخوريم صبحانه پاشو حاال_

 شدم،بعد هم موفق خداروشكر كه نزنم هيچى به لب كردم نشستيم،سعى



 

 

 سمت به و كردم كارامو رفتنش از بعد بالفاصله رفت،كه آدرين اون از

 آماده زود خيلى اگه كه گفتن و دادمو آزمايشمو و رفتم آزمايشگاه

 رسيدم،سريع وقتى افتادم راه خونه سمت به و كردم فردا،تشكر بشه،تا

 بهم حالم مدام و پختن غذا شروع،كردم،به و كردم عوض لباسمو

 به كردم،حالم درست پلو لوبيا بود،يه كه كندنى جون هر ميخورد،با

 اومد،با آدرين بود،كه ١ ساعت ميكرد،تقريبا درد هم بود،سرم بد شدت

 !رفتى؟ دكتر!خوبى؟!شدى؟ چى!آنى؟:گفت و كرد تعجب قيافم، ديدن

 خوبم، آره آره_

 ببينم، دكتر بريم پاشو!خوبى؟ كجا_

 غذا بوى تا اما نشستيم ميز سر و كردم راضيش اصرار خوبم،با ميگم_

 دستشويى سمت به و شدم بلند جام از سريع بدشد خورد،حالم بينيم تو

 توش كه انگار بودم،سرم نشده طورى اين بود،تاحاال بد خيلى رفتم،حالم

 نشستم، كاناپه شدم،روى خارج دستشويى از و زدم آب جنگه،صورتمو

 بريم پاشو نشستى چى واسه:گفت و اومد سمتم به مانتوم با آدرين كه

 ببينم، دكتر

 بده، قرص يه بهم خوبم،خوبم،فقط_

 !بخورى؟ خودت واسه الكى كه اسمارتيز قرص مگه آنى_

 بهم فقط آدريــــن،تروخدا:گفتم بلند صداى با كه كنم تحمل ديگه نتونستم

 ميكنم، بده،خواهش قرص

 كه و قرص آورد، قرص برام و رفت سوخت،چون واسم دلش كنم فكر

 بيدار برد،وقتى خوابم كاناپه همون روى چجورى خوردم،نفهميدم

 بود، نشسته سرم باالى شدم،آدرين

 !بهترى؟_

 !چنده؟ اوهووم،بهترم،ساعت_



 

 

_٣. 

 !واقعا؟_

 !ندارى؟ ديگه عزيزم،درد آره_

 خوبم، نه_

 ميز سر رفتيم باهم و شدم بلند بخوريم،بعدش نهار پاشو پس_

 قاشق چندتا آدرين زور به نكشيد،اما ميلم اصال نشستيم،ولى

 برام و ميرسيد من به مدام و نرفت سركار روز اون خوردم،آدرين

 لذت با نتونستم و هيچكدومشون آورد،اما مى خوشمزه هاى خوراكى

 .بخورم

 هم رفتن قصد و بود خونه شدم،آدرين بلند خواب از كه صبح

 و آزمايش برم،جواب ميخواستم ولى نميومد بدم كه نداشت،منم

 از بعد و كردم راحت خوبه حالم اينكه از و خيالش همين بگيرم،بخاطر

 يه با و رفت كه گفتم افتادم،اسممو راه آزمايشگاه سمت به سريع رفتنش

 .ميگم،مثبته تبريك بهتون:گفت و برگشت خوشحال چهره

 ؟!!چى يعنى_

 و دادم و پرستار اون دادن،مژدگانى بهم بارداريد،دنيارو شما يعنى_

 به چجورى كه بودم مونده شدم،فقط خارج آزمايشگاه از خوشحال خيلى

 قرار خونه،آدرين رسيدم باالخره كردم،كه خيال و فكر بگم،كلى آدرين

 عرض لباسمو و كردم درست خوشمزه مرغ يه  بياد،كه نهار بود،واسه

 الو،سالم،:بود خورد،آدرين زنگ گوشيم كردم،كه

 !نيومدى؟ خونه هنوز چرا!تو؟ كجايى سالم_

 .جان آنى_

 !بله؟_

 خونه، بيام نهار واسه نميتونم اومده پيش كارخونه تو مشكلى يه_



 

 

 كردم، درست نهار من!بياى؟ نميتونى چى يعنى!چى؟_

 ميبينمت برم،شب بايد من ميخوريم،االن بشم،شب قربونت خوب_

 كردم،به شروع و كشيدم دراز كاناپه بودم،روى عصبانى فعال،خيلى

 موقع بود،اگه ٧/٥ ساعت شدم بلند برد،وقتى خوابم كردن،كه گريه

 باال امشب،رفتم داشت فرق ولى ميكردم قهر باهاش بود،حتما اى ديگه

 كه اومده آدرين ديدم پايين،كه رفتم و كردم آرايش و شستم و صورتم و

 نباشى، خسته سالم:گفتم

 .همينطور توام سالم،مرسى:گفت زياد تعجب با

 حتما بود، كرده تعجب بخوريم،خيلى شام بيا بشور صورتتو و دست_

 و ميز سر اومد كه كشيدم و باشم،شام قهر باهاش كه داشت توقع

 آنى:بزنم،گفت حرف اومدم تا خوردن،كه كرديم،به شروع و نشستيم

 كنم،كه صحبت باهات موضوعى يه به راجع ميخواستم جان،ديروز

 نشد، و شد بد حالت

 !شده؟ چيزى_

 زد، زنگ مامانم پريروز_

 !چه؟ من روشن،به چشمت_

 شده، تنگ واسمون دلش كه گفت_

 براى بشه،دلش تنگ من واسه دلش كه نداره واسمون،نه،واسم،دليلى_

 شده، تنگ تو

 !آنى؟ ميگى چى_

 !اينه؟ غير مگه_

 هستى،بليط راضى اگه ببينم بشه،ميخواستم دعوا نذار،دوباره تروخدا_

 بگيرم، پاريس واسه

 خودت، من،واسه واسه اما بگير_



 

 

 نميرم، تو بى كه من!ميگى؟ چى_

 !ميارى؟ در و غيرت با مرداى اداى دارى مثال االن_

 بياد، پيش ماجراها اون دوباره نكن،نميخوام شوخى من غيرت با آنى_

 هفته يه برو مياى،صبح ميرى،شب صبح كه تو!ميگم؟ دروغ مگه_

 و بود كه! ميكنى؟ چيكار هستى!ميكنه؟ من برا فرقى بيا،چه ديگه

 باشه، داشته فرق نبودت

 نكنه، درد دستت!كنه؟ نمى فرق نبود،من و بود_

 معلوم واموندته، گوشى توى سرت مياى وقتى از!ميگم؟ دروغ مگه_

 ميكنى، چت آشغالى كدوم با كه نيس هم

 !ميسازى؟ كوه كاه از خداااااا،چرا واى_

 بخوريم، و شاممون كافيه،بذار ميكنم آدرين،خواهش_

 !ديگه؟ شم خفه يعنى!بخوريم؟ و شاممون بذار حاال زدى حرفاتو_

 از و شالم و شدم بلند جام خورد،از خونه زنگ كه بدم اومدم،جوابشو

 ماشين يه ديدم كردم،كه باز و در و كردم سرم و برداشتم مبل روى

 كه افسرى كه وايساد بود،قلبم خونه دم هم پليس افسر يه و در دم پليس

 !شكوهى؟ آقاى منزل:گفتبود در دم

 !بله،بفرماييد؟_

 !هستن؟ خودشون_

 هستم، همسرش.بگيد،من من به!داريد؟ كارش چى_

 بازداشتند، داريم،ايشون و ايشون جلب حكم ما_

 !جرمى؟ چه به!ميگيد؟ داريد چى_

 و اومد آدرين بود،كه جلبش حكم ظاهرا آورد،كه در جيبش از كاغذ يه

 !اومده؟ پيش سالم،مشكلى:گفت



 

 

 !شكوهى؟ آقاى_

 !بفرماييد؟ بله_

 !هستيد بازداشت محل بى چك كشيدن دليل به شما_

 !ببينم؟ و حكمتون ميتونم_

 و گرفت ازم و بود دستم كه اى برگه همسرتون،آدرين دست بله_

 كنم،ميام، عوض و كنيد،لباسم صبر لحظه چند:گفت

 !آخه؟ چيه محل بى نمياوردم،چك در سر هيچى از خدا واى

 !كردى؟ كار چى!ميگن؟ چى اينا آدرين_

 خونم، ديگه ساعت يه عزيزم،من نباش هيچى،نگران_

 !چى؟ يعنى_

 به ها پليس رفت،بيرون،كه و كرد عوض لباسشو هيچى،بعدش يعنى_

 آدرس و پرسيدم شد،ازشون نمى باورم زدن،اصال بند دست دستش

 كه آدرسى سمت به و پوشيدم لباسمو و رفتم دادن،سريع بهم و كالنترى

 ببينم، پروندرو تونستم،افسر جو و پرس عالمه يه بود،رفتم،با

 سالم_

 سالم،بفرماييد_

 شكوهى ام،آدرين شكوهى آقاى همسر من_

 !اومده؟ پيش بفرماييد،مشكلى خوب_

 بيرون،با كشيدينش خونش توى از منو شوهر!نيومده؟ پيش مشكلى_

 !نيومده؟ پيش مشكلى ميگيد بردينش،اونوقت بند دست

 بود،اونوقت پيش هفته يه هم كشيده،موعودش محل بى چك شما همسر_

 !بيارنش؟ ليموزين با داشتين توقع حتما!نيومده؟ پيش ميگيد،مشكلى

 !نمونه؟ اينجا امشب كه كنم كار چى نكنيد،من مسخره و من_



 

 

 جلب و شاكى رضايت بتونيد اگه خونه،اما بياد امشب كنم نمى فكر_

 كنم، كمك بهتون بتونم بذاريد،شايد براش وصيغه يا سند يه اينكه كنيد،يا

 !بيارم؟ وصيغرو ميتونم كى حتما،تا حتما_

 ببرينش، خواستين كى هر_

 دقيقه،كوتاه، ميكنم،چند خواهش!ببينمش؟ ميتونم من فقط_

 دقيقه،٥ فقط باشه،اما_

 ممنون، خيلى_

 كه تاريك اتاق يه توى بردم و اومد باهام سربازها از يكى بعدش

 نشستم،كه ها صندلى از يكى بود،روى صندلى تا٢ و ميز يه وسطش

 بازكرد دستبندشو بود، همراهش كه آوردن،سربازى دستبند با و آدرين

 نگفتم مگه!ميكنى؟ چيكار اينجا:گفت عصبانيت با و نشست آدرين و

 !نيا؟

 ميگى بردنت،اونوقت حرفى هيچ بى!هان؟!نيام؟ ميتونم جورى چه_

 !ميگى؟ چى فهمى مى خودت!نيام؟

 !شد؟ حل مشكل!كردى؟ دوا و دردى اومدى،چه االن خوب_

 !كردى؟ چيكار بگى خواى نمى_

 نه،_

 خونه سند بگو فقط كردم،اما عادت كاريات پنهان به كه نگو،من_

 !كجاست؟

 !چيكار؟ خواى مى_

 كنم، آزادت بيارم ميخوام_

 شه، نمى_

 !!چرا؟_



 

 

 ...بگم،ولى خواستم،اينو نمى_

 !چى؟ ولى_

 بانك، گرو ماشين و خونه سند_

 !ميكنى؟ دارى چيكار آدرين!ميگى؟ دارى چى_

 !شده كه كاريه_

 !بمونى؟ اينجا امشب ميخواى يعنى آها_

 !هست؟ هم اى ديگه چاره_

 ميگيرم، سند بابام از ميرم خوب_

 جلو ميخواى آره!گرفتن؟ و آدرين بگى!بگى؟ ميخواى چى بابات به_

 نيس، مشكلى برو باشه كنى تحقيرم ميخواى بشم،اگه كوچيك بابات

 !كنم؟ چيكار خوب

 ميام، يجورى منم خونه برو هيچى_

 !چجورى؟_

 برميام، خودم پس از من نباش نگران_

 !چجورى؟!هان؟!نباشم؟ نگران چجورى_

 شد، تموم وقتتون_

 عزيزم، پاشو،برو_

 !آدرين؟_

 كالفم ديگه برو اه،پاشو:گفت كرد تعجب هم سرباز كه بلندى صداى با

  برو، بربيام،پاشو مشكالتم پس ميتونم،از خودم كردى،من

 اونجا نتركه،از كردم،كه كنترل و خودم گرفت،خيلى بغضم بدجورى

 شده تبديل هق هق به كردم،بغضم حركت خونه سمت به و شدم خارج



 

 

 و نشستم كاناپه روى و آوردم در خونه،مانتومو رسيدم كه بود،وقتى

 اينطورى بايد امشب، چرا آخه كردن،خدا گريه كردم،به شروع

 انقدر من چرا خدايا!بگم؟ بهش ميخواستم كه امشب!ميشد؟

 خوابم چجورى كه نفهميدم و شد تار چشمام گريه از!خداااااا؟!بدبختم؟

 خونس،آدرين توى يكى كه كردم احساس شدم بيدار كه برد،وقتى

 برم،يه سمتش به كه شدم بلند جام بود،از ٣/٥ كردم نگاه و بود،ساعت

 هيچى ديگه و شد سياه اطرافم همه بعدش و رفت گيج سرم دفعه

 نفهميدم،

 كنارم صندلى يه روى آدرين بودم،كه بيمارستان شدم،توى بيدار وقتى

 سوزن دستم بود،توى بسته چشماشو و بود داده تكيه ديوار به سرشو

 ميشه، تموم االن كن صبر:بكنمش،گفت اومدم بود،كه سرم

 !فهميده؟ االن يعنى خدا نگفتم،واى هيچى

 !نگفتى؟ من به چرا_

 !چيو؟_

 !نميخوام،هان؟ نگفتم،بچه من اى،مگه حامله اينكه_

 !مقصرم؟ من مگه!كنم؟ چيكار من خوب_

 ممكن، باشى،غير حامله تو ممكن،كه غير آخه ولى_

 !چمه؟. من مگه چرا_

 ٧شد، تموم كه داده،سرمم سوتى چه كه فهميد نگفت،ظاهرا هيچى ديگه

 رسيديم افتاديم،وقتى راه خونه سمت به و شديم خارج اونجا از بود،كه

 كردم،به شروع و بردم پناه تختم به و اتاقم توى رفتم حرفى هيچ بى

 ميكنه،اون كارى پنهون انقدر كه باشم، عصبانى بايد كردن،من گريه

 رفته ميكردم،آدرين فكر ٩/٥ ساعت كه ديدم اومدم خودم عصبانيه،به

 كه گوشيشه،وقتى تو سرش و نشسته كه ديدم پايين رفتم وقتى ولى باشه

 دارم، كارت بشين دقيقه يه بيا:گفت و كنار گذاشت ديدم،گوشيشو



 

 

 !بله؟_

 چشم، بگو نكن،فقط ناله و آه بگم،تروخدا ميخوام چيزى يه_

 باشه، چى تا_

 ...بايد تو_

 !چى؟ بايد من_

 بندازى، بچرو اون_

 دس!كنم؟ كارو تين قاتلم،كه من مگه!ين؟آدر تو ميگى دارى چى!چى؟_

 نداره، فرقى هيچ بزرگ آدم يه كشتن با بچه اين بردار،انداختن

 بعد، به ماه٤ واسه اون_

 پيشى، سال٤ آدرين اون تو كه نميشه باورم خدا واى_

 !بشم؟ بابا بخوام كه سالمه چند مگه من باو!نميخوام،جرمه؟ بچه_

 نميشه، باورم كه من!توئه؟ حرفاى اين آدرين_

 االنم تا نميام، شيم تا برم بايد دارم كار نشه،من بشه،ميخواد ميخواد_

 بكن،خدافظ، فكراتو شب بزنم،تا حرف بات تا كردم صبر تو بخاطر

 چه اوضاع!داشت؟ فايده چه بزنم،اما جيغ ميخواست دلم رفت آدرين

 بكنه،اما كارى يه بتونه اون افتادم،شايد دكترم ياد يدفعه!ميكرد؟ فرقى

 از نداره،بعد ضرر امتحانش خوب ولى!ميومد؟ بر دستش از كارى چه

 مابين و افتادم راه مطبش سمت به و كردم كارامو خودم با كلنجار كلى

 عجب، سالم،چه به به:گفت ديدنم با كه داخل رفتم مريض

 دكتر، خانم سالم_

 !اومده؟ پيش مشكلى!عزيزم؟ ماكردى ياد شده چى_

 نه، هم آره هم_

 !چى؟ يعنى_



 

 

 با و شد گرد دادم،چشماش نشون بهش و آوردم در آزمايشمو برگه

 !ناراحتى؟ انقدر چرا باشه،پس مبارك:گفت خوشحالى

 ...راستش اااااا_

 !چى؟ راستش_

 نميتونم، بندازم،ولى بچرو بايد شوهرم،ميگه_

 !چرا؟ آخه_

 نميخواد، بچه كه ميگه_

 اينجا، بيا همسرت با و بگير وقت صبح فردا براى_

 !چى؟ براى_

 فكر ديگه هم درصد يه ميكنم بكن،كارى و گفتم بهت كه كارى_

 نكنه، بچرو انداختن

 ممنونم، دكتر،خيلى خانم چشم_

 منتظرتونم، پس فردا_

 افتادم،وقتى راه خونه سمت به و گرفتم وقت صبح ١٠ ساعت براى

 كنم چيكار بود،خوب شده گشنم رسيدم،خيلى خودم به رسيدم،حسابى

 آدرين كه شب واسه و خودم و خوردم حاضرى يه نهار!ديگه؟

 وقت فردا كه گفتم و بود توهم هم اخماش و اومد كردم،كه مياد،آماده

 كنم، راضيش تونستم باالخره ولى نكرد قبول گرفتم،اولش دكتر

 راه مطب سمت به و كرديم شدم،كارامونو بلند خواب از كه صبح

 ساعت،رفتيم، سر بود،كه خلوت انقدر مطب رسيديم افتاديم،وقتى

 بيار،با در مانتوتو: گفت اى مقدمه هيچ بدون سالم،دكتر از داخل،بعد

 بود اونجا كه تختم روى برم گفت آوردم،كه در مانتومو تعجب حالت

 يه و زد كنار شكمم روى از لباسمو و خوابيدم تخت بخوابم،روى



 

 

 تا بود،چند سونوگرافى دستگاه كنم فكر روش،كه آورد بزرگ دستگاه

 !بيارين؟ تشريف لحظه يه ميشه شكوهى، آقاى:گفت و زد دكمرو

 !چيه؟ بازيا مسخره اين بگين ميشه_

 توى و گوشى و دكتر و اومد سمتمون به بياين،آدرين لحظه يه لطفا_

 كنيد، گوش و ببنديد چشماتونو فقط نگيد هيچى:گفت و گذاشت گوشش

  چيه؟ صداى اين_

 بزنيد، حدس خودتون_

 !قلب؟_

 ماهشه١ هنوز كه مياد،درسته نزنه،دلتون ديگه ميخواين كه قلبى آره_

 از كه كسى مياد دلتون شماس خونه از ماهه يه جنين اين ولى

 ...واقعا!بكشيد؟ خونتونرو

 قلب نخوام كه نيستم آشغال نيستم،انقدر پست انقدر كنين،من بس بسه_

 ...هم انقدر نزنه،من ديگه بچم

 و حالتون:گفت دكتر خانم بعد دقيقه چند بده،كه ادامه ديگه نتونست

 اشتباهتون متوجه هم شما و گذشت خير به خداروشكر ميفهمم،ولى

 االن كوچولو چقدر ببينيدش:گفت و كرد اشاره مانيتور به شديد،بعدش

 تخم، يه فقط

 منه، شكم توى االن اين_

 بله،_

 نگاه و مانيتور بود،كه پايين سرش شرمندگى ببين،از آدرين خدا واى_

 عزيزم، آره:گفت و كرد

 !ماهمه؟ چند دكتر_

 .١كه كردم عرض خدمتتون_



 

 

 !ميشه؟ بد حالم انقدر چرا من پس_

 اين اگه و شى تقويت ضعيفه،بايد بدنت اينكه مختلف،اوليش داليل به_

 باشى، داشته و سختى زايمان هست،كه امكانش برى پيش طور

 اينم:گفت و بيرون اومد عكس يه و داد فشار دكمرو چندتا اون از بعد

 كنار بدنم روى از دستگاهو اون از كوچولوتون،بعد عكس اولين از

 كه رفت گيج شم،سرم بلند اومدم شم،وقتى بلند كه گفت و كشيد

 آدرين بغل پوشيدمو دستگاس،مانتومو عشعه عادى،بخاطر:گفت

 ويارت،چندتا براى نوشتم،كه قرص سرى يه برات:گفت دكتر نشستم،كه

 هم شامپو و كرم معجزس،يه ولى خورده،تلخ يه هست،كه شربت هم

 هر هم شامپو و ميمالى شكمت به هرشب و نوشتم،كرم برات هست،كه

 نخوره، ترك شكمت ميشه باعث شامپو و كرم حمام،اين رفتى كه بار

 دكتر، خانم ممنون خيلى_

 بگير، وقت ديگه ماه ١ واسه هم منشى عزيزم،از ميكنم خواهش_

 كه شديم، خارج اونجا از آدرين گرفتن،با وقت از ممنونم،بعد چشم_

 و شد ماشين سوار و گرفت داروهارو و وايساد داروخونه يه جلوى

 !آنى؟:گفت

 !بله؟_

 دست اصال ميخوام،حالم معذرت ازت اخير اتفاقات اين و ديشب بابت_

 نبود، خودم

 افتاده، كه بزنى،اتفاقى حرف بهش راجع خواد نمى_

 !ميبخشيم؟ يعنى_

 چيزى، يه ولى!ميشه،نبخشم؟ مگه_

 !دلم؟ جان_

 !گرفتنت؟ چرا_



 

 

 بدون و كامل روز ميدم،يه قول!ندم؟ جواب االن سوالت اين به شه مى_

 !بدم،قول،باشه؟ توضيح برات چيو همه نقص

 باشه،_

 !بريم؟ كجا حاال خوب_

 خونه، از غير به كجا هر_

 و فروشى،وايساد گونه بچه لباس يه جلوى كه ديدم دقيقه چند از بعد

 يه آخرش كرديم،كه مى انتخاب يكى يكى ذوق با هارو شديم،لباس پياده

 خريديم،بعد بزرگ تا كوچك از مختلف سايزهاى با كوچولو لباس عالمه

 اونجا،اونم ميريم نهار براى گفتم،كه و زدم زنگ مامانم به اون از

 كه دبو١٢ منتظرمون،ساعت كه گفت و شد خوشحال خيلى

 و شدم،مامان خونه وارد بود،وقتى خونه هم بابا شكر رسيديم،خدارو

 عالمه يه از بعد و نشستيم و كردن استقبال ازمون باز روى با بابا

 نوه مامانت و من!كارشى؟ به دست نميخواى تو آنى:گفت حاشيه،بابا

 ميخوايم،

 ببينيم، دوتارو شما بچه تا شد دلمون،آب ما آنى ميگه راس_

 حله، كنين صبر هم ديگه ماه٨كردين، صبر كه سال١_

 ...جدى جدى!ميگى؟ دارى چى آنى_

 !چيه؟ شوخيم مامان آره_

 ...تو االن يعنى_

  ديدم، نيمو نى عكس اولين امروز مامان مامان،واااااى آره_

 بغلم و شد بلند مامان دادم،كه نشونش و آوردم در و عكس كيفم توى از

 خيلى باباشد،هممون نوبت اون از رفت،بعد صدقم قربون و كرد

 و خريديم كه چيزهايى بره گفتم،كه هم آدرين به بوديم،كه خوشحال

 خريده كه چيزهايى و ها لباس بدم،تكتك نشون بابا و مامان به تا بياره



 

 

 اون از ميدادم،بعد نشون بهشون و مياوردم در ذوق و شوق با و بودم

 از بعد كه شد بد خورد،حالم بينيم به غذا بوى تا چيند و مژگان،ميز

 خيلى آدرين و نشستم،مامان ميز سر و صورتم،اومدم و دست شستن

 يه تونستم فقط اما ريختن غذا عالمه يه واسم و ميرسيدن بهم

 خدافظى ازشون نهار خوردن از بخورم،بعد ماست و خورده،برنج

 عوض و رسيديم،لباسم كه افتاديم،وقتى راه خونه سمت يه و كرديم

 اتاق كدوم كه ببينم كردم،ميخواستم نگاه اتاقارو تك تك رفتم و كردم

 با و گرفت و چشمم مهمونا اتاق از يكى سر كنم،آخر خالى نيم نى واسه

 !آدريـــــــن؟:گفتم بلند صداى

 !جانم؟_

 لحظه، يه بيا بدو_

 دلم، جون_

 كنى، خالى اينجارو ميخوام_

 !چرا؟_

 بچينم، توش نيمو نى سيسمونى ميخواى_

 ميمون، نى_

 اوهوووم،_

 پسر، يا دختر كه بشه مشخص حداقل كن صبر!عجله؟ اين با چرا_

 ميكنيم، پرش چيه و شد معلوم كه كنيم،بعد تميزش كن خاليش_

 ميكنم، خاليش فردا از تو،چشم دست از_

 آلبوم يه اون از كرد،بعد بغلم كردم،كه بوس گونشو مرســــى،بعدش_

 توى گذاشتمش و زدم سونوگرافى،تاريخ عكس پشت و آوردم در نو

 !آدرين؟ خوفه:گفتم و آلبوم

 .خوابيديم و گذرونديم هم كنار در فوقوالعاده شب يه.عالى_



 

 

 ٣٠ فصل

 شده بهتر اول هاى ماه از بودم،ويارم شده تپل بود،خيلى بارداريم ٤ ماه

 كه نميذاشت و نميذاشت تنهام و بود خونه روزا بيشتر آدرين بود،ولى

 از آورد،يا مى برامون مژگان يا كه بزنم،غذاهم سفيد و سياه به دست

 قرار بود،امروز نشده مشخص هنوز ميداد،جنسيت سفارش بيرون

 خونه از و كرديم و چيه،كارامون بچه كه بگن بهمون و بريم بود،كه

 خورد،شايان زنگ گوشيم بوديم،كه مطب راه شديم،توى خارج

 بود، همكالسيم

 !بله؟_

 باقرى، سالم،خانم الو_

 سالم،بفرماييد،_

 شايانم،_

 !شناختم،كارتون؟_

 !ندارين؟ كه مشكلى پروژه براى ببينم ميخواستم_

 طور، همين بكنيد،منم و خودتون كار شما نيس مشكلى نه_

 درسته، بله_

 نگهدار، ندارين،خدا كارى اگه خوب_

 خدافظ، ممنون_

 !بود؟ كى_

 همكالسيم،_

 !فاميليش؟ يا اسمشه شايان_

 اسمش،_

 !نيستى؟ غزال با چرا!باشه؟ پسر يه با پروژت بايد چرا_



 

 

 نيس، من كرده،تقصير مشخص استادمون_

 باز برام و ماشين در آدرين كه مطب رسيديم،دم بعد دقيقه آها،چند_

 من از تر كوچولو بود،خيلى ماهش٤ كه زمانى شديم،آذين پياده و كرد

 از بعد و شديم مطب بودم،وارد شده تپلى خيلى من ولى بود

 !جون؟ وأعيد:گفتم و دستگاه زير رفتم و آوردم در سالم،مانتومو

 !جانم؟_

 شكمم ولى ماهمه٤ تازه من!نشده؟ بزرگ زود خورده يه فسقلى اين_

 ماه،٤ از بزرگتر خيلى

 ...االن شما باشه،چون اينطور هم بايد خوب_

 !چى؟ االن من_

 دارى، فسقلى تا٢فسقلى، يه جاى به_

 !چى؟_

 عزيزم،دوقلو،_

 !ميگه؟ چى ميشنوى آدرين واى_

 !نيس؟ معلوم جنسيتش دكتر عشقم،خانم آره_

 پسره، يكيش معلومه كه اينطور نه،ولى دقيقا_

 عزيزم،تو خوب:گفت شدم،كه بلند تخت روى از اون از جان،بعد اى_

 سه االن تو چون باشى، خودت مواظب قبل برابر٣بايد، بعد به اين از

 سنگين وسايل به دست نبايد هم وجه هيچ نيستى،به نَفَر يه نفرى

 نيم روزى داره،اما ضرر ها بچه براى هم و خودت براى بزنى،هم

 نشه، فراموش روى پياده ساعت

 به موقع اون رفتيم،از خونه سمت به اون از دكتر،بعد خانم ممنونم_

 هفتم هاى كنم،ماه بلند كوچولو چيز يه حتى نميذاشت آدرين بعد

 شيرين خيلى واسم بود،اما شده بزرگ خيلى بود،شكمم بارداريم



 

 

 قصه براشون اينكه نزنم،يا حرف باهاشون نبود،كه بود،روزى

 اين از آدرين و پسرن جفتشون كه ميداد نشون نگم،سونوگرافى

 كرده خالى و كنيم بود،خالى قرار كه بود،اتاقى خوشحال خيلى موضوع

 زده سفيد و آسمونى آبى ديوارى كاغذ هم هارو ديوار روى و بوديم

 روشن آبى هم... و كالسكه،كرير و بود سفيد هم كمدشون و بوديم،تخت

 و اتاق توى رفتم مى بار ١٠ بود،روزى شده قشنگ خيلى بود،اتاقمون

 نگاهشون لذت با و ميكردم باز هارو كمد و كشوها تك تك

 بود،دانشگاه ماه دى ١٧ميشم، مامان دارم نميشد،كه باورم ميكردم،اصال

 شد،از تموم كالسم بود،كه ٥ بود،ساعت نيومده امروز داشتم،غزال

 و شايان صداى شدم،كه دانشگاه حياط وارد و شدم خارج كالس

 !خانم؟ خانم،آنى آنى:شنيدم

 باقرى، خانم_

 !چى؟_

 هستم، باقرى خانم_

 !باقرى؟ بله،خانم آها_

 !بفرماييد؟_

 گفتن، استاد امروز كه اى پروژه_

 !خوب؟_

 !باشيم؟ باهم مايليد اگه گفتم_

 باشم، ميدم،تنها ترجيح خير نه_

 ...آخه_

 به ديدم،آدرين كه كنار بيام شايان كنار از محترم،اومدم آقا نداره آخه_

 به لبخند يه ميكنه،با نگاه داره،بهم عصبانيت با و داده تكيه ماشينش



 

 

 مياى نگفتى چرا:گفتم شديم،كه ماشين سوار و گفتم،سالم و رفتم سمتش

 !دنبالم؟

 شدم، خودم،سورپرايز ظاهرا ولى كنم سوپرايزت ميخواستم_

 !چرا؟_

 !داشت؟ كارت چى_

 !كى؟_

 پسره، همون_

 ميخواست، جزوه آها_

 !نگرفت؟ چرا پس_

 نبود،چون، كامل_

 كامله، هات جزوه همه كه تو_

 !داره؟ نبود،مشكلى كامل دفعه اين حاال_

 دلخور نشد، زده حرفى موضوع اون از خونه،ديگه رسيدم وقتى. نه_

 نگفت، ديگه هيچى بود،اما

 واسه كنم، سورپرايز و آدرين ولن،ميخواستم بود،روز ماه بهمن ٢٥

 ميشه،دو تموم دير كالسم و خونه ميام شب ٨ ساعت كه:گفتم همين

 ٢/٥ بودم،ساعت خونه راه توى من و بود ٢ ساعت كه صورتى

 باال هارو پله و شدم پياده و كردم پارك و خونه،ماشين رسيدم بود،كه

 كه بود،خواستم گرفته جارو همه سيگار شدم،بوى كه خونه رفتم،وارد

 سست پاهام ديدم،كه چيزى يه خبره،اما چه ببينم برم،كه جلوتر

 بود،روى داده لم بغلش هم دختره يه و بود نشسته كاناپه روى شد،آدرين

 هردوشون بود،دست كنارش هم خالى جام تا٢بود، مشروب ميز

 نيشگون و كردم،دستم بسته و باز محكم هامو بود،چشم سيگار فيلترهاى

 تيكه و جفتشون ميخواست شد،دلم نمى باشم،باورم خواب شايد گرفتم،كه



 

 

 هوا من شد،خداى رو دستش بكشم،باالخره نفس تونستم كنم،نمى تيكه

 تا رسوندم،اما ماشينم به و خودم بدبختى بود،به شده سنگين برام خيلى

 قابل گرفت،دردم و پهلوم و شكم تمام بدى بشم،درد ماشينم سوار اومدم

 زمين بود،روى شده قفل زبونم ولى بزنم جيغ ميخواست نبود،دلم تحمل

 تونستم اومد،نمى نى باال ميپيچيدم،نفسم خودم به درد از پاركينگ سرد

 ميكردم،نمى هام ريع توى هوا كه چقدر بخوام،هر بزنم،كمك جيغ حتى

 هيچى ديگه و شد تار و تيره چى همه دفعه يه بيرون،كه بدم تونستم

 .رفتم هوش از و نفهميدم

 ٣١ فصل

 ساعت ١بود، ٧ ميشستم،ساعت هارو مشروب جام و سيگارى داشتم،جا

 بيرون اومدم آشپزخونه شد،از تموم كه بود،ظرفا مونده اومدن،آنيسا تا

 بود، وكيلم خورد،سليمانى زنگ گوشيم كه

 !بله؟_

 .شكوهى آقاى سالم الو_

 !سالم،بفرماييد؟_

 بيارين، كارخونرو ميشه،سند اگه اومده،لطفا پيش مشكلى يه راستش_

 !االن؟_

 هست، امكانش بله،اگه_

 خدافظ، باشه،باشه_

 جوا دارم،اما كار بگم كه زدم زنگ آنيسا به كردن،تلفن قطع از بعد

 ماشين رفتم، پاركينگ سمت به و كردم كارامو و دادم اس نداد،بهش

 با ديدم كه رفتم، ماشين سمت نه،به خودش ولى بود پاركينگ تو آنى

 رفتم سمتش افتاده،به ماشين كنار پريده رنگ و جون بى برجستش شكم

 توى ترسيدم ترسيدم،خيلى سرد، بود،خيلى سرد كردم،بدنش بغلش و



 

 

 افتادم،وقتى راه بيمارستان سمت به سرعت با و گذاشتمش ماشين

 گذاشتنش،كه بالنكارد روى و اومدن كمكم به پرستار تا رسيدم،چند

 چى كنيد،نفهميدم آماده و عمل اتاق سريع:گفت و كرد معاينش دكتر

 رفتم،اما دنبالشون سرعت با منم و بردن عمل اتاق سمت به شد،آنى

 چى يعنى خدا بودم،واى ترسيده بشم،خيلى عمل اتاق وارد نذاشتن،كه

 باهاش نسبتى چه شما:گفت و بيرون اومد دكتر دفعه يه كه!شده؟

 !داريد؟

 !افتاده؟ هستم،اتفاقى همسرش من_

 كرده، رد و قلبى شما،سكته همسر متاسفانه_

 !ميشه؟ مگه!سكته؟!چى،_

 بايد سريعا هم افتاده،االن اتفاق اين شده،كه وارد بهشون شوك،بد يه_

 بيوفته، ممكنه بدترى اتفاق بشه،وگرنه عمل

 امضا كردن فكر بدون كنم امضا كه گفت و گذاشت جلوم برگه يه

 بود،آخه شده خراب سرم روى رفت،دنيا دكتر كردم،كه

 چقدر دونم نمى!داره؟ امكان مگه!ميشه؟ مگه من خداى!سكته؟!چرا؟

 از دكتر كه ساعت،٣ساعت،٢ساعت،١دقيقه،٣دقيقه،٢دقيقه،١گذشت،

 بلند صداى با بود،كه گرفته خورده يه بيرون،قيافش اومد عمل اتاق

 !دكتر؟ شد چى:گفتم

 !متاسفم_

 !شده؟ چى دكتر_

 ...حاضر حال در هم خانومتون و شدن صقد ها جنين راستش_

 !چى؟ خانمم_

 كمان، تو_



 

 

 بشه،به طورى اين بايد چرا زمين،آخه روى افتادم كه شد چى نفهميدم

 تحمل تونستم،تنهايى بود،نمى روم فشار زدم،خيلى زنگ سامى

 گريه بيمارستان،همه اومدن و شدن دار خبر همه و گذشت ساعت١كنم،

 جلو نميداد اجازه نميكردم،غرورم گريه كه بودم من دعا،فقط و ميكردن

 كما تو سالت ٢٢ زن!نباشم؟ ناراحت كه ميشد مگه بريزم،اما اشك كسى

 ميشه مگه!نباشى؟ داغون و كنه سكته ميشه مگه!نباشى؟ وداغون باشه

 ميشه مگه!باشى؟ خوب و باشه بيمارستان آشغال سطل توى هات بچه

 زدناش،گير هاش،غر خنده بود،براى شده تنگ براش دلم چقدر!آخه؟

 ...و كردنش ،لوس كردنش دادناش،ناز

 تو بريم پاشو:گفت بود،كه پشتمه،سامان دست يه كه كردم احساس

 و شدم بشم،بلند خارج جو اون از داشتم نياز نكردم،خيلى حياط،مخالفتى

 راهمون به هم باز ولى ميومد بارون رفتيم،داشت حياط سمت به دوتايى

 وضعيت از هم خدا:گفت نشستيم،كه ها نيمكت از يكى داديم،روى ادامه

 ناراحته، آنى

 !داره؟ وجود اصال مگه!خدا؟_

 !ميگى؟ كفر چرا_

 دنيا،زنم اونور كه خانوادم!دارم؟ من كه زندگى چه اين آخه!چى؟ كفر_

 بيمارستانن، سطل توى كه هامم بيمارستان،بچه تخت روى كه

 نمى هم مال آنيسا و نبود،تو خدا نزن،اگه حرفو اين ديگه وقت هيچ_

 هميم، شبيه جورايى يه تو و چيه،من شدين،ميدونى

 !چرا؟_

 دور عشقمون از مدت يه داديم،جفتمون دست از و پدرامون جفتمون_

 !نه؟ مگه عشقمونيم عاشق و رسيديم عشقمون به بوديم،جفتمون

 خوشحاليا،_



 

 

 تا خاطرت به بار٢ حاال داره،تا دوست بيشتر دنيا كل از تورو آنيسا_

 رفته، مرگ دم

 !مرگ؟_

 كرد،بار خودكشى كه عكسا اون سر دعواتون از بعد اول آره،بار_

 تب از شب كل و ديدت اون ولى نديدى اونو تو شمال توى دومم

 سوخت،

 شدن صقد ها بچه كه بفهمه و بياد بهوش كردم،اگه هواشو چقدر_

 ...ميشه ميشه،داغون ديوونه

 نيس كسى اينجا كن گريه!خودت؟ تو ميريزى و كنى نمى گريه چرا_

 كن، خالى خودتو اشك بشكنه،با غرورت بخواد كه

 .تركيد بغضم و كنم تحمل نتونستم ديگه

 نمى تكون يو شى آى پشت نداشت،از تعريفى آنيسا گذشت،حال روز٣

 به روز آنيسا باباى و بودم،مامان نرفته خونه كه بود روز٣خوردم،

 خونه بودن رفته نبود،همه بيمارستان تو ميشدن،كسى تر پسر روز

 زده زل يو سى آى شيشه به و بودم نشسته صندلى هاشون،روى

 صدا و دكتر بلند صداى با و بيرون اومد اونجا از  پرستار يه بودم،كه

 شدن جمع اونجا در جلوى زيادى هاى پرستار و دكترها سرعت زد،با

 افتاده اتفاقى آنيسا نكنه،واسه وايميساد داشت شدن،قلبم وارد و

 هرچى اما گذشت چقدر دونم تو،نمى برم كه ذاشتن من،نمى باشه،خداى

 يه لبش بيرون،گوشه اومد اتاق از دكترش بود،كه خيلى من بود،واسه

 اگه ميشه چك هياتيشون عاليم هم شب ميگم،تا تبريك:گفت كه بود لبخند

 .ميشن منتقل بخش نبود،به مشكلى

 ساعت گفتم، و كردم خبر همرو سريع دادن،خيلى لحظه اون بهم دنيارو

 با اون از دادم،بعد شيرينى و بيمارستان شد،كل منتقل بخش به بود،كه٤

 .دادن مالقات اجازه بهمون التماس و خواهش كلى



 

 

 ٣٢ فصل

 و بودم اتاق كردم،توى باز بدى،چشمامو درد دل و درد سر احساس با

 وجودمو تمام بدى خوردم،درد كه بود،تكون وصل سرم هم دستم به

 بود،افتادم افتاده كه اتفاقاتى دردميكرد،ياد بدجورى شكمم و گرفت،پهلو

 دنيا به يعنى خدا بود،واى شده تخت كه ديدم كشيد،شكمم تير قلبم كه

 بچه با و ميگيرم و ندارم،طالقم دوتا اون جز به هيچى دنيا تو!اومدن؟

 يه كه بودم خودم افكار ميكنم،تو زندگيمو تنها دنيا گوشه يه ميرم هام

 مامان مخصوصا شدن،همه اتاق وارد صدقه قربون و گريه با همه دفعه

 كه نكردم القمر شق!شده؟ چشون اينا بود،واااا كرده گريه چشماشون

 ميكردن،كه كالفم داشتن بيجاشون هاى ترحم و صدقه قربون زاييدم،با

 چيزيم،نشده، كه من ميكنين اينجورى چرا واى:گفتم

 برم، قربونت ميدونم_

 ببينمشون، ميخوام ميارن كى هامو بچه!مامان؟_

 خاطر به نيستن كامل اومدن،هنوز دنيا به زود بگردم،چون دورت_

 دستگاهن، توى همين

 كه چيشد كه،نفهميدم نيس هفته،خيلى٢ همش!اومدن؟ دنيا به زود كجا_

 و كردم بابا شد،روبه خارج اتاق از و گرفت گريش مامان دفعه يه

 !كرد؟ اينجورى چرا چشه مامان بابا:گفتم

 بود، خوشحالى از عزيزم هيچى_

 !ببينمشون؟ شيشه توى از شه نمى_

 بشن، پاره هات بخيه عزيزم،ممكن نه_

 و اومد سمتم بود،به ايستاده ساكت ديوار گوشه االن تا كه آدرين

 !دارى؟ درد!عزيزم؟ بهترى:گفت



 

 

 به توجه بى و كردم آذين به زده،رو حرفى آدرين كه انگار نه انگار

 شده، تنگ براش دلم نياورديش چرا!كجاس؟ آرسام:گفتم آدرين

 ميارمش، بشى داداشمه،بهتر خونه_

 آذين و رفتن تموم،همه مالقات وقت كه گفت و شد اتاق وارد پرستارى

 يه ميخواد كه انگار بود جورى يه موند،،قيافش پيشم همراه عنوان به

 ميخواى چيزى!شده؟ چيزى آذين:گفتم گفت،كه نمى بگه،اما چيزى

 !بگى؟

 !!!نه!!!نه!هان؟_

 !مطمئنى؟_

 بگم، بهت نميدونم،چجورى كه هست چيزى يه راستش نه_

 !افتاده؟ كردى،اتفاقى لبم به جون شده چى_

 بيمارستان،بدون بيام كه گفت و زد زنگ سامى بودم،كه دانشگاه آنى_

 گريه و بود بد حالشون همه بيمارستان اومدم چرا،وقتى بگه حتى اينكه

 دكترت از اينكه تا نميداد درست جواب بهم كس ميكردن،هيچ

 ...هم هات بچه و كمايى توى تو:گفت پرسيدم،كه

 !چى؟ هام بچه_

 بودن، شده صقد_

 بچه چى براى آخه من بيارم،خداى نتونستم،طاقت جمله اين شنيدن با

 صدا رو خدا و كشيدم جيغ كه تحمل ديگه تونستم خدا،نمى من هاى

 توى ميزدم كه بارى ميزدم،هر سرم توى و كردم مى كردم،گريه

 ديگه چى بميرم،واسه ميخواست ميشد،دلم برابر١٠٠ پهلوم سرم،درد

 پرستار تا٢ندارم، دلخوشى هيچ دنيا تو ديگه كه وقتى ميموندم زنده بايد

 خوابم يهو كه شد چى شدن،نفهميدم زدنم مانع و شدن اتاق وارد

 آذين بود،وقتى بيدار هم بود،آذين شب هاى شدم،نيمه بلند كه برد،وقتى



 

 

 گريه كردم،به شروع دوباره و شد بد حالم و افتادم حرفاش ياد ديدم و

 تقصير اه:گفت شدم،كه آروم خورده يه كرد،كه بغلم اومد كردن،كه

 ميگفتم، بهت اينجورى منه،نبايد

 !نگفت؟ و صقد دليل دكتر_

 اين كه شده وارد بهت شديد عصبى شوك يه كه آره،گفت يعنى نه_

 بودى، يو سى آى تو هم روز٣افتاده، اتفاق

 !ميشم؟ مرخص كى_

 فردا، پس يا فردا يا_

 اومد،برگه دكترم وقتى كردم،صبح درددل آذين با كلى صبح تا

 عوض و لباسم سختى به مامانم و آذين كمك كرد،با امضا ترخيصمو

 ماشين با من ميشه آذين:گفتم آذين به رو و نشستم ويلچر روى كردم،كه

 !بيام؟ شما

 !بياى؟ كى ماشين با قراره پس_

 !نيومده؟ مگه آدرين_

 خونس، نه_

 دلت روى و داغم جورى يه كن آدرين،صبر از اينم هــــه،بفرما

 سوار سامى كمك به ماشين دم رسيديم كنى،وقتى حض ميزارم،كه

 چشمم،نمى جلوى اومد ها لحظه اون ديدم،همه خونمونو كه شدم،وقتى

 و سامى كمك به و شدم بودم،پياده مجبور ديگه اما بشم پياده خواستم

 كوتاه و سرد نگاه كرد،يه باز و در آدرين رفتم،كه باال ها پله از آذين

 تميزى از شديم،خونه خونه وارد و گرفت و دستم اومد كردم،كه بهش

 سمت به بود، قرمز رز هاى گل از پر خونه كنار و گوشه و ميزد برق

 رز گل قلب حالت به تخت روى و بود سرجاش چيز رفتم،همه اتاقم

 .خوابيدم و زد كنار روتختيمو آذين بود،كه شده چينده



 

 

 بياد،هم پرستارى براى بود،كه گفته يكى به بود،آدرين ماه اسفند٧

 روز يه ميكرد، پرستارى من از هم و ميداد انجام خونرو كاراى

 برم،اما راه خودم ميومد،ميتونستم فيزيوتراپى براى نفر يه هم درميون

 محليمو بى دليل كه داشت سعى خيلى ميلنگيدم،آدرين خورده يه

 انگار انگار،اصال نه زدم،انگار نمى حرف باهاش هم كلمه يه بدون،اما

 داشتم،كتاب و بودم كشيده دراز تخت نداره،روى وجود آدرينى

 قلب كيك يه با نكردم،آدرين زد،توجهى و اتاقم در نَفَر يه ميخوندم،كه

 كتابمو ادامه و نكردم توجهى شد،بهش اتاق بود،وارد ٢ شمع روش كه

 من با نميخواى من زندگى:گفت و نشست تخت روى اومد خوندم،كه

 !بزنى؟ حرف

... 

 ها، ميكشم و خودم نزنى حرف باهام اگه_

... 

 !مياد؟ دلت!باشى؟ قهر باهام سالگردمون دومين ميخواى

... 

 خسته آخر نميدادم،كه بهش جوابى و ميكردم ميزد،سكوت كه حرفى هر

 .رفت و شد

 اين با ميرفت، پيش گذشته روال و عادى حالت به بود،زندگى اسفند ٢٥

 كشى منت ديگه آدرين ميزدم،نه حرف آدرين با من نه كه تفاوت

 خوب وكيل يه دنبال در به در و بود شده خوب كامال ميكرد،حالم

 سنى كه بشم،من جدا ازش صدا و سر بى و سريع خيلى بودم،ميخواستم

 كه دفتر سمت به و كردم عوض بسوزم،لباسمو پاش به بخوام ندارم،كه

 پارك ماشينمو رسيدم افتادم،وقتى بودم،راه دوستم،گرفته از آدرسشو

 همه تقريبا بود،كه ساله ٣٠،٣٥ تقريبا مرد شدم،يه پياده و كردم

 من نكنم،ولى قضاوت زود گفت كردم،كه تعريف براش ماجراهارو



 

 

 تا كه گفت و نكرد سؤالى ديگه بودم،اونم نميكردم،مطمئن قضاوت

 و كردم تشكر ميرسه،ازش آدرين دست به طالق احضاريه ديگه هفته٢

 وقتى كه نميخواست بود،دلم خوبى شدم،وكيل خارج دفترش از

 يه سمت به همين باشم،واسه خونه ميرسه آدرين دست به احضاريه

 كيش واسه بليط يه صبح فردا براى و افتادم راه هواپيمايى آژانس

 يه توى و كردم جمع هامو وسايل رسيدم،سريع خونه گرفتم،وقتى

 كه نميخواست دلم گذاشتم،اصال تخت زير و ريختم،چمدون چمدون

 كردم كارامو و شدم بلند خواب از زود خيلى ببينه،صبح چمدونو آدرين

 راه فرودگاه سمت به و شدم خارج خونه از صدا و سر بى خيلى و

 اعالم و پروازم شماره كه دادم. تحويل و رسيدم،چميدونم افتادم،وقتى

 كيش شدم،عاشق هواپيما سوار و شد انجام سريع خيلى كارا كردن،همه

 رسيدم،يه رفتم،وقتى تعطيالت هتل سمت به و گرفتم تاكسى بودم،يه

 رفتم و آوردم در شدم،لباسمو اتاق وارد و گرفتم كارتشو و گرفتم اتاق

 ٦شدم، بلند كه برد،وقتى بودم،خوابم خسته كه انقدر اومدم وقتى حموم

 آماده كردم،تقريبا هم آرايش و زدم ورزشى تيپ بود،يه ظهر از بعد

 و ميكردم،كيفم آزادى بود،تنهايى،احساس خوبى حس بودم،چه شده

 اون از كردم،بعد ريجكت بود،كه خورد،آدرين زنگ گوشيم برداشتم،كه

 زنگ سامى و آذين اون از ندادم،بعد جواب كه زد زنگ هم ديگه بار٢

 و گذاشتم كيفم توى و آوردم در ندادم،خطمو هم اونارو جواب زدن،كه

 دوچرخه واسه دلم رفتم،خيلى اسكله سمت به و شدم خارج هتل از

 و شدم سوار و گرفتم دوچرخه يه رسيدم بود،وقتى شده تنگ يوارى

 مسيح حركت آخرين افتادم،آهنگ راه و گذاشتم گوشم توى هنسفريمو

 .ميخورد من االن هواى و حال به چقدر بود،هــــه

 باشه نداره عيبى

 واشه راحت كه ميرم

  كنم ثابت بت تا كه ميرم



 

 

 عاشق نبودى

 ميرم نداره عيبى

 ميگيرم پس قلبمو

  تو بى من بدون اما

 ميميرم ميشم داغون

شقت از  پر پر شدم ع 

 سر به سر نذار تو كن گوش

 در به در شدم رفتى

 بدتر شدم بودم بد

. افتادم و خورد بهم محكم يكى دفعه يه ديدم بودم،كه پيست توى

 دراز جلوم دستشو بود،كه همكالسيم شايان ديدم كه زمين،برگشتم

 سالم اااااا:گفتم و تكوندم و لباسم شدم،خاك بلند و گرفتم كرد،دستشو

 !شمايين؟

 نمياين، دانشگاه كه وقتى ديدار،چند باقرى،مشتاق خانم سالم_

 بيام، كه نميتونستم داشتم مشكلى يه_

 !كجاست؟ همسرتون_

 !همسر؟ كدوم!همسر؟_

 !شدين؟ جدا_

 زودى، به هنوز نه_

 !چرا؟!واقعا؟_

 باشه، داشته ربطى شما به كنم نمى فكر_



 

 

 و داديم تحويل هامو دوچرخه جفتمون اون از ميگين،بعد راست بله_

 !كجاست؟ هتلتون:گفت نشستيم،كه ساحل كنار رفتيم

 تعطيالت،_

 اونجام، منم جالب چه جدى_

 اومدين، خوب،كى چه_

 پيش، روز٢_

 كجا، از نميدونم ولى كنم اجاره ماشين ميخواستم راستش آها_

 در داشتين كارى موقع كردم،هر اجاره ماشين نيس،من الزم ماشين_

 خدمتتونم،

 بشم، شما مزاحم همش كه نميشه نه_

 و ديدم،رفت كه و كشيديم قليون يه باهم اون از بعد!حرفيه؟ چه اين_

 !نميشين؟ سوار چرا:گفت و روم روبه اومد و شد ماشين سوار

 ميام، خودم برين،من شما_

 !چرا؟_

 باشم، تنها ميخوام_

 !گرفته؟ دلتون_

 ذره، يه_

 !كنين؟ خالى خودتونو كه جا يه بريم ميخواين_

 !كجا؟_

 جلوى بعد دقيقه چند شدم،كه سوار اون از شو،بعد كن،سوار اعتماد_

 دريا سمت به شايان به توجه خلوت،بى نبود،خلوت وايساد،هيچكس دريا

 نابودم،كرد،كه خاطرات آورى ياد كرد،اما آرومم رفتم،موجش

 دلم توى عقده چى هر زدم،كه جيغ انقدر هوا رو رفت جيغم ناخواسته



 

 

 اومد سمتم به شايان زمين افتادم،روى شد چى نفهميدم شد،كه بود،خالى

 خالى خودتو گفتم:گفت شايان شدم،كه ماشين سوار كمكش به و

 .كن خودكشى كه كن،نگفتم

 !بريم؟ ميشه_

 !شى؟ آرومتر ميخواى_

 بهم و آورد در سيگار پاكت يه و كرد جيبش توى دستشو!چجورى؟_

 نميكشم، سيگار من:گفتم كه كرد تعارف

 دونه يه گرفتم، ازش ولى چرا ميكنه،نميدونم آرومت نيس سيگار_

 راس كرد،واقعا روشنش فندكش با و گذاشتم لبم گوشه و برداشتم

 دليل هميشه،بى از تر آروم آروم شدم،خيلى آروم ميگفت

 خودم دست حالم ميچرخيدم،اصال خودم دور و ميزدم ميخنديدم،قهقهه

 .بود انعكاسى حركاتم همه و نبود

 گرفته جديد سيم گذروندم،يه شايان با و خوبى گذشت،روزاى هفته٢

 هر بعد به شب اون داشتن،از شمارشو شايان و وكيلم فقط كه بودم

 ميكشيدم،واقعا و داد شايان بهم كه چيزى ميشد،همون بد حالم كه موقع

 به احضاريه افتادم،امروز احضاريه ياد و ديدم ميكرد،تاريخ آرومم

 تهران به داشتم بليط فردا داشتم،واسه استرس ميرسيد،خيلى آدرين دست

 اونم كار تازه.نيس مهم براش اصال ببينه احضاريرو بودم،كه ،مطمئن

 .انداختم جلوتر

 راه خونمون سمت به و گرفتم و چمدونم و شدم پياده هواپيما از

 شده زده مشكى هاى پارچه خونه تمام كه رسيدم،ديدم افتادم،وقتى

 گريه بود،همه آدم از پر خونه شدم،همه خونه وارد و انداختم بود،كليد

 چيزى يه دور همه مامانم نميذاشت،حتى محل بهم ميكردن،هيچكس

 بود،كه جنازه رفتم،يه سمتش به!چى؟ نميدونستم بودن،اما شده جمع

 اما ميلرزيد دونستم،كيه،دستام بود،نمى شده كشيده سفيد پارچه يه روش

 كه بازش چشاى با آدرين بنفش زدم،صورت كنار رو پارچه باالخره



 

 

 كشيدم بلندى جيغ و گذاشتم گوشم روى و ميزد،دستم سفيدى به رنگش

 خورده يه كه خوردم آب ليوان اومد،يه نمى باال پريدم،نفسم خواب از و

 تخت روى خورد،از زنگ گوشيم ساعت موقع همون اومد،كه جا حالم

 و كردم جمع و وسايلم گرفتم،بعدش دوش يه و حموم رفتم و شدم بلند

 سمت به باهم و اومد شايان دادم،كه تحويل و اتاقم و كردم كارامو

 اعالم و پروازم دادم،كه تحويل و چمدونم سريع رفتيم،خيلى فرودگاه

 هواپيما شدم،وقتى هواپيما سوار و كردم خدافظى شايان كردن،از

 افتادم،خداروشكر راه خونه سمت به و گرفتم تحويل و نشست،چمدونم

 شدم خونه بود،وارد خودش سرجاى چى همه و بود نشده تعبيير خوابم

 بود،مابين شمع از پر زمين روى و ميده شمع بوى خونه كل ديدم كه

 هم كنارش و بود آدرين تاب لپ حال بود،وسط من عكس يه شمع هر

 و ها عكس تمام توش فايل يه ديدم كه تابش لپ سر من،رفتم عكساى

 نداشتم،فيلم خبر وجودشون از خودم كه هايى بود،فيلم من هاى فيلم

 كى نميشد،اينارو باورم...كردنام،و كردنم،غرر زدنم،آشپزى مسواك

 يه ديدم شدم،كه اتاقم وارد رفتم، باال سمت به و بستم تابو لپ!گرفته؟

 زدم،ديدم كنار كه پتو آدرين،اما كردم فكر كه خوابيده تخت روى نَفَر

 يعنى بود،اين تنش من خواب لباس كه پالستيكى مانكن خودمم،يه كه

 و كردم عوض و نگرفته،لباسم و من جاى مدت اين توى كسى اينكه

 رفته باچى پاركينگه،پس تو ماشين تا٣ كه ديدم پاركينگ توى رفتم

 افتادم راه آذين خونه سمت شدم،به ماشينم سوار و شدم بيخيال!سركار؟

 بود، پرستارش فقط سامى نه و بود آذين رسيدم،نه وقتى

 سالم،_

 !شماييد؟ خانم آنيسا سالم_

 !كجان؟ سامى و آذين_

 كه خونه ميزنم،وارد زنگ بهشون االن تو بفرماييد حاال...راستش ااااا_

 بهش و خريدم واسش كه هاى بغلم،سوغاتى پريد ديدنم با شدم،آرسام



 

 

 كردم،كه بازى باهاش عالمه بودم،يه آورده سوغاتى اون واسه دادم،فقط

 به بريد گفتن،كه خانم آذين:گفت و داد بهم كاغذ يه و اومد(پرستار)مريم

 شده، نوشته اينجا كه آدرسى

 بيمارستان، آدرس كه اين_

 بله،_

 !بيمارستان؟ چرا_

 نگفتن، چيزى من به_

 اين به مسير كل بود،رفتم،توى كاغذ توى كه آدرسى سمت به سرعت با

 وقتى! بگم؟ كيو برم،اسم بيمارستان كجاى بايد بودم،كه فكر

 كردم،رفتم آماده حسابى دعواى يه واسه و خودم و ديدم و رسيدم،سامى

 سالم،:گفتم زير به سر جلو

 !كجايى؟ دلم،معلومه عزيز سالم_

 كه گفتى چى واسه!خبره؟ چه:گفتم نداشتم،كه و برخورد اين توقع اصال

 !شده؟ چيزى!اينجا؟ بيام

 نمى شديم،هيچى بيمارستان وارد و گرفت و دستم و نداد بهم جوابى

 من وقتى بودن،كه اونجا مامانم و يو،آذين سى آى بخش رسيديم گفتم،كه

 شده چى خدا واى رفتن، صدقم قربون و كردن بغلم ديدن،محكم و

 نه نه!!!!!!نميشد،آدرين؟ باورم خدا رفتم،واى يو سى آى سمت به!يعنى؟

 هم دستگاه عالمه يه و بود شكسته سرش و دست!چرا؟ ممكن،آخه غير

 و زدم صدا خدارو بلند صداى بود،با ممكن غير نه بود،نه وصل بهش

 .افتادم زمين روى

 ٣٣ فصل

 قند آب خورده يه زور نشستم،به صندلى روى سامى و آذين كمك با

 !شد؟ اينطورى چرا:گفتم و شد بهتر حالم خوردم،كه



 

 

 در به زمين،در توى رفتى شدى آب دوهفتس!كجايى؟ معلومه تو_آذين

 آدرين بود،كه ديروز اينكه ها،تا قانونى پزشكى گشتيم،حتى جارو همه

 هرچى فرستادى،سامى احضاريه براش كه گفت و زد زنگ سامى به

 تو بى زندگى كه ميگفت فقط و كنه،نتونست كرد،آرومش سعى كه

 كنه تموم و چى همه ميخواد و نميخواد تو بى نداره،زندگى معنى واسش

 سمت به و ترسيديم كرد،ما قطع و گوشى بزنيم،كه حرف ما كه ،نذاشت

 آتش به نكرد،كه باز و در كس رسيديم،هيچ افتاديم،وقتى راه خونتون

 آدرين اما گشتيم خونرو جاى كردن،همه باز و در و زديم زنگ نشانى

 افتاده حياط خون،وسط توى غرقه شديم،آدرين حياط وارد نبود،كه

 كلى از بعد كه بيمارستان بردنش و اومدن كه زديم زنگ بود،اورژانس

 ...كه كه،گفتن گفتن معطلى

 !چى؟ كه گفتن_

 اميدى هيچ و مغرى كماى توى هم االن و شده مغزى ضربه كه گفتن_

 كردن،آذين حق حق كردم،به شروع و كنم تحمل نيس،نتونستم بهش

 اون توى و آدرين تونستم، نميشد،نمى كنه،ولى آرومم داشت سعى

 .فرستادم احضاريه چرا ندارم،آخه طاقت كه ببينم،من وضعيت

 نكرده فرقى هيچ آدرين حياتى گذشت،عالئم كذايى روز اون از هفته يه

 خونه بارم يه هفته يه اون ميزدم،توى حرف باهاش روز بود،هر

 پناه نبود كسى كه هايى بذارم،زمان تنهاش ديگه نرفتم،نميخواستم

 كه هم يكساعت بود،براى داده بهم شايان كه اى وامونده اون ميبردم،به

 اهدا مورد در چندبارى آدرين ميكردم،دكتر فراموش و چى شده،همه

 كارو اين ميتونستم چجورى بود،ولى كرده صحبت باهام عضو

 كرده صحبت حضورى مورد اين در باهام هم خانواده چندتا!بكنم؟

 بيمارستان گريه،توى شب و بود،روز شده تونستم،كارم نمى بودن،اما

 اومد آدرين دكتر دفعه يه ميكردم،كه فكر بهآدرين داشتم و بودم نشسته

 !شكوهى؟ خانم:گفت و



 

 

 !بفرماييد؟ بله_

 !من؟ اتاق توى بياين لحظه يه شه مى_

 شما همسر شكوهى، خانم:گفت كه نشستم و شدم اتاقش وارد و شدم بلند

 اگه دستگاه با ميكشن،اما هستن،نفس مغزى كماى توى حاضر حال در

 تا هست امكانش ميكنن،حتى كنيم،فوت قطع دستگاهارو اين از يدونه

 امكانش ٪٥ فقط بيان بهوش اينكه باشن،اما كما توى ديگه سال چند

 ميتونن كه انسان چندتا كنيد،جون امضا برگرو اين اگه هست،شما

 دادين، نجات و كنن زندگى

 زير ميكنم و خودم زندگى همه ولى ميدم نجات ديگرو چندتاى جون_

 .كنم نمى اينكارو بياد،من بهوش كه باشه امكانش هم ٪١ اگه خاك،حتى

 فقط هست نفر يه سوم طبقه ٢٠٨اتاق كنم،توى نمى اجبارتون باشه_

 گفت دكتر كه اتاقى سمت به و شدم خارج دكتر اتاق ببينيدش،از

 تخت روى ساله ٤،٥ كوچولوى دختر شدم،يه اتاق وارد و زدم رفتم،در

 بود،رفتم معصوم قيافش خيلى بود، ماسك هم دهنش روى و بود خوابيده

 !چيه؟ اسمش:گفتم و مادرش، كنار

 !آوا،شما؟_

 ام، شكوهى آقاى همسر من_

 ...كه آقايى همون_

 بله،_

 خارج اتاق از و خورد زنگ موبايلش اون از متاسفم،بعد واقعا_

 كردن نوازش كردم،به شروع دستم با و نشستم آوا كنار شد،رفتم

 عزيزم، سالم:گفتم كه كرد نگام و شد بيدار سرش،كه

 سالم،_

 !خوبى؟_



 

 

 !هستين؟ كى شما ممنون_

 .دوست يه!من؟_

 مامانميد، دوست_

 تو، دوست نه_

 !بودمتون؟ نديده االن تا من چرا پس_

 !چيه؟ تو آنيسا،اسم من شدم،اسم آشنا باهاتون امروز چون خوب_

 آوا،_

 قشنگى، اسم چه_

 !ديگه؟ منيد دوست شما_

 بله،_

 !بيرون؟ ببريد كنيد،منو خواهش مامانم از ميشه_

 ميشه، كه معلومه_

 اجازه تعجب كمال گفتم،با بهش شد،كه اتاق وارد مامانش لحظه همون

 شديم،روى خارج بيمارستان از هم با و كرد عوض لباسشو داد،كه

 !بريم؟ كجا خوب: گفتم و بستم براش و كمربند و نشست جلو صندلى

 بازى، شهر از غير به جا هر_

 دارن، دوست بازى شهر كه همه چرا_

 بكنم، بازى هيچ نميتونم من اونجا آخه_

 و رفتم رستوران يه سمت به اون از چيه،بعد مشكلش كه فهميدم تازه

 آوردن از بعد داديم،كه سفارش و شديم،نهار پياده و كردم پارك ماشين

 تموم غذاش كه اين از خوردن،بعد به كرد شروع ولع با خيلى غذا

 !خاله؟:شد،گفت



 

 

 !نداريد؟ بچه شما_

 خدا، پيش رفتن من هاى بچه_

 خدا، پيش ميرم نشم خوب ديگه ماه تا اگه منم_

 !عزيزم؟ حرفيه چه اين_

 .ميگفت مامان به دكترم كه شنيدم دفعه اون_

 نزن، و حرف نيا زميعز_

 اون از م،بعديشد خارج اونجا از و ميخورد و نهارمون اون از بعد

 یباز و یباز شهر ميرفت باهم اون از بعد و ميخورد یبستن باهم ميرفت

 به خنده، و یشوخ یکل از بعد و نکرد و داشت خطر براش که يیها

 حرف به یليرفتم،خ کلنجار خودم با یليافتادم،خ راه مارستانيب سمت

 دونستميبودم،م گرفته ممويتصم و  کردم فکر بچه اون و دکتر یها

 و آوا مارستانيب دميرس یبودم،وقت گرفته ممويتصم یول سخته یليخ

 هيگر به کردم شروع نيآدر سراغ خودم،رفتم و دادم مامانش ليتحو

 منو اونم که خواستم ازش دمشيباهاش،بخش کردن صحبت و کردن

 ینبود،کار یآسون بودم،کار کرده هيگر یليشد،خ بد حالم یليببخشه،خ

 دميد شدم،که خارج اونجا خرابم،از و زار حال بدم،با انجام خواستميم

 یرو و گرفت و دستم یسام که وفتميبود،ب کينزد اونجان نيآذ و یسام

 اومد،همه جا خورده هي حالم که یآورد،وقت آب برام و نشستم یصندل

 و رفتم دکتر اتاق سمت به نيآذ و یسام همراه به گفتم، براشون ويچ

 تند تند قلبم و داشت یبد لرزش بدم،دستم تيرضا خواميم که گفتم

 .کردم امضا هيگر و زار حال با باالخره زد،امايم

 شد،هنوزميم درست کم کم داشت عضو یاهدا یگذشت،کارا هفته 1

 از و نميآدر دارم که شدينم کنم،باورميم کاريچ دارم که شدينم باورم

 و ذاشتميم نيآدر بغل یتو و خودم وقتا یليدم،خيم دست

 مارستانيب یتو همه بود عمل نداشتم،روز هيگر جز یدم،کاريخوابيم



 

 

 نيکردم،آذيم یقرار یب همش و نبود خوب اصال حالم بودن شده جمع

 لباس ،همه تونستميشدم،نمينم یکنن،ول آرومم که داشتن یسع غزال و

 و مامان ادي دفعه هي که بودم خودم حال یبودن،تو دهيپوش یمشک

 تو یخاک چه خدا یا نگفتم بهشون چرا خدا یافتادم،وا نيآدر خواهر

 لباس با نيآدر و شد باز وي یس یا در که شد یچ دميکنم،نفهم سرم

 خودمو و رفتم سمتش به زجه و هيگر شد،با خارج تخت یرو عمل

 تونستمينم و زدميم خودمو چرا،فقط آخه خدا یا بغلش یتو انداختم

 یچيه گهيد و گرفتن دستامو و اومدن پرستار تا2کنم، تحمل

 حال از كه وقتى بود،يادمه تاريك اومدم،هوا بهوش كه دم،وقتىينفمهم

 بد دوباره حالم و افتادم بودم توش كه موقعيتى بود،ياد رفتم،ظهر

 و ميومد خون دستم كندم،از عصبانيت با و بود دستم توى كه شد،يرمى

 نميخوام،بدون و هيچى آدرين نبود،بى مهم هيچى ديگه ميسوخت،برام

 و شدم بلند تخت روى از تنم بيمارستان لباس و پابرهنم اينكه به توجه

 تمام و ميومد نديدم،بارون كسى و بود خلوت رفتم،بخش بيرون سمت به

 ديدم شدم،برگشتم أحاطه گرم بغل يه كردم،توى شد،احساس خيس هيكلم

 !ميرى؟ كجا:گفت كه سامى كه

 بميرم، خودم درد به دارى،بذار كارم كن،چى ولم_

 نميزنى، و حرف اين كه شده چى بگم اگه_

 نى، مهم برام هيچى ديگه_

 !آدرين؟ اومدن بهوش حتى_

 !!!!!چى؟_

 بينن كنن،مي شروع و كارشون بخوان اينكه از قبل عمل اتاق توى_

 اين كه گفت ميكنه،دكترش باز چشاشو هم ميخوره،بعدش تكون دستاش

 حياتيش يو،عاليم سى آى توى هنوز معجزس،معجزه،االنم يه اتفاق

 ميشه، منتقل بخش به شب فردا آخر تا گفت دكتر پايينه،اما هنوز



 

 

 رفتيم،همه يو سى آى سمت به باهم و گرفت دستمو!كجاست؟ ااااااالن_

 تبريك بهم و كردن بغلم ديدنم با بودن،كه دعا حال در و خوشحال

 نميشه،از كه گفتن و نذاشتن بشم،اما يو سى آى وارد گفتن،خواستم

 و خونيم دست متوجه تازه گنجيدم، خودم،نمى پوست توى خوشحاليم

 و لباسم و شستم صورتمو و شدم،دست برهنم پاى و بود تنم كه لباسى

 آورد،لباسمو صبحانه برام مامان كه بود صبح٧ كردم،ساعت عوض

 غذايى ترين كامل مدت اين خوردم،توى صبحونمو و كردم عوض

 كردن،اما منتقلش بخش به و آدرين ظهر از بودم،بعد خورده بود،كه

 دوباره و نميزد حرفى هم ميشد بيدار و بود وقتها،خواب بيشتر

 .ميخوابيد

 ٣٤ فصل

 دست به خودشو سالمت فيزيوترابى جلسات با گذشت،آدرين ماه٦

 و مرد و زن خوشبخترين احساس ازدواجمون اوايل بود،مثل آورده

 گذشته درمورد ديگه من نه آدرين شدن مرخص از داشتيم،بعد دنيارو

 گذشته يادآورى با و آيندمون خواستيم آدرين،نمى نه و زدم حرفى

 نمى يواشكى كاراى و نبود گوشى توى سرش آدرين كنيم،ديگه خراب

 تنها و بود عالى زندگيم چيز همه بود، خونه هم ها روز بيشتر. و كرد

 ظهر به ميكردم،اما و تركش قصد صبح روز بود،هر اعتيادم مشكلم

 توى همش بود،كه كرده شك بهم ميرفتم،سراغش،آدرين نكشيده،دوباره

 ميكردم عوض لباسمو استفاده هربار از كنم،بعد قانعش تونستم بالكنم،اما

 و ميشد،ميز سه ديگه وقتها بعضى خوب نمونه،اما شكى هيچ جاى كه

 خريداى خريد،كه سوپر بود اومد،رفته آدرين كشيدم،كه و نهار و چيندم

 يه شما،بعدش سفارشات اينم بفرماييد: گفت و گذاشت ميز روى دستشو

 انقدر بشم،كه كوچولوت دستاى قربون الهى:گفت و كرد سفره به نگاه

 ميپزه، غذا خوشمزه

 شست دستشو اون از كن،بعد تعريف بعد بخور نخوردى هنوز كه تو_

 !شى؟ نمى بگم،ناراحت چيزى يه آنى:گفت نشستيم،كه ميز سر و



 

 

 باشه، چى تا_

 نكنم،فقط قبول كنى،ميتونى قبول ميتونى پيشنهادها يه ميگم،البته من

 نشو، عصبى

 نميشم، عصبى بگو باشه_

 .زد زنگ مامانم ديروز_

 !خوب؟_

 بياد بود،ميخواست نگران بودم،خيلى بيمارستان كه ماهى چند_

 آورد، نمى طاقت نيومد،آخه خداروشكر ايران،اما

 اصل سر رو نمى كنده پوست و رك!ميرى؟ حاشيه چرا خوب_

 !مطلب؟

 بگم، تو به اول گفتم،كه ايران،اما بياد ميخواد_

 !بيان؟ ميخوان يا!بياد؟ خواد مى_

 !چى؟ يعنى_

 !تنها؟ يا مياد آدرينا با مامانت يعنى_

 ميان، هم با_

 اهداعضو برگه ومن افتاد تو واسه اتفاق اون كه زمانى راستش آدرين_

 كار اين و نگفتم اونا به چرا بودم،كه متنفر خودم بودم،از كرده امضا و

 يك پسرش ديدن از و مادر يه گنجيد،كه نمى هم ذهنم توى كردم،حتى و

 بود، شده اضافه هم وجدان خرابم،عذاب حال كنم،به محروم عمر

 !بيان؟ اينكه يعنى حرفت اين_

 با اونا ديگه،اگه بشه تموم بايد زمانى به كدورتى هر معلومه،باالخره_

 ندارم، باهاشون مشكلى منم باشن نداشته مشكلى من

 خوبى، و مهمربون انقدر شم،كه فدات الهى_



 

 

 بهشون و بخور نهارتو خوبم،زودتر ميدونم،خيلى خوب،خودم خيلى_

 بزن، زنگ

 ماهى، خيلى كه معلومه_

 مامانش به و رفت كردم،كه جمع هارو نهارمون،ظرف خوردن از بعد

 و بگيرن بليط ديگه هفته ٢ براى كه شد قرار هم زد،اونا زنگ

 شد، خوشحال خيلى موضوع اين از بيان،آدرين

 رفته بوديم،آدرين مهمونا از پذيرايى آماده و منتظر و گذشت هفته٢

 و كردم عوض بودم،لباسمو منتظرشون خونه توى منم و بود،دنبالشون

 كردم،كه آماده هم و پذيرايى كردم،وسايل آرايش هم خورده يه

 ميكنن،به نگاه و من دارن و اومدن كه ديدم و برگشتم و اومد صداشون

 آدرينا با هم اون از كرديم،بعد بغل محكم همديگرو و رفتم مامان سمت

 و باال برد هاشون چمدون آدرين بعد دادم، دست و كردم روبوسى

 و گرم خيلى مادرجون پايين،با اومدن و كردن عوض و لباسشون

 بد بينمون خوب بودم،اما سرد خيلى آدرينا با و  بودم صميمى

 ما مهمون هفته نزنيم،يه حرفى هبچ گذشته از كه ميكرديم هم نبود،سعى

 كردن،به شروع اوناهم و كرد تخيليه و خونشون مستاجرشون بودن،كه

 اولى روزاى ميكردم،آخه خستگى رفتنشون،احساس از كشى،بعد اثاث

 بلند خواب از كه داشتيم،صبح مهمون روز بودن،هر اومده كه

 به و شستم صورتمو و نبود،دست تخت روى و بود شده بلند شدم،آدرين

 ديدنم با ميكرد،كه درست صبحونه داشت رفتم،آدرين پايين سمت

 بخير، خانما،صبح خانم به به:گفت

 بخير، صبح سالم_

 و ميز داشتم صبحونه خوردن ريخت،بعد چايى جفتمون براى و نشستم

 باال و بودم نخورده و بودم خورده كه چى هر دفعه يه ميكردم،كه جمع

 حدس از...نكنه خدا نه رفتم،واى دستشويى سمت به سرعت آوردم،با



 

 

 امكان اصال نه خدا،نه نه واى!باشم؟ حامله كه ترسيدم،نكنه خودم

 !تو؟ شدى چى:گفت كه اومدم، خودم به آدرين صداى نداره،با

 خوردم، خوبم،زيادى بابا هيچى_

 ببينم، دكتر بابا،بريم چى يعنى_

 بابا، خوبم چيكار ميخوام دكتر_

 نداشتى، قرار و آروم اصال هم ببينم،ديشب شو بلند نخيرم_

 خوبم، ميگم آدرين_

 هم با و كردم عوض لباسمو و كنم قانعش منتظرتم،نتونستم ماشين تو_

 ديگه هفته كه گفتن آزمايش دادن از افتاديم،بعد راه آزمايشگاه سمت به

 به خودم و شد تموم هفته يه ميشد،باالخره بد حالم ميشه،مدام آماده

 آزمايشمو برگه رسيدم رفتم،وقتى آزمايش جواب گرفتن براى تنهايى

 !چيه؟ جوابش:گفتم و گرفتم

 باردار حال عين در و داريد اعتياد حشيش شما،به متاسفانه_

 بهم ميخواستم بچه ازت كه وقتى چرا آخه چرا من خداى هستين،واى

 فكر و كردم گريه كلى خونه تا!ميدى؟ بچه بهم االن اونوقت دادى نمى

 به و بارداريم گرفتم،كه بندازم،تصميم بچرو نشدم،كه قانع كردم،اما

 ترك بچم و آدرين نه،بخاطر كه خودم خاطره به اعتيادمم و بگم آدرين

 بارداريم موضوع فهميدن با و بود خونه آدرين خونه رسيدم كنم،وقتى

 آدرين اون از شدم،بعد متنفر خودم از لحظه شد،اون خوشحال خيلى

 بده،يه خبر هيچكس به كه تمنذاش بزنم،اما سفيد و سياه به دست نميذاشت

 توى منم و ميكرد آشپزى داشت گذشت،آدرين موضوع اون از هفته

 روز هر ولى كنم ترك كامل ميخوندم،نتونستم كتاب و بودم نشسته حال

 كمرمو كل بدى درد كه زدم ورق ميكشيدم،كتابمو كمتر قبل روز از

 سريع اومد،خيلى آدرين و زدم جيغ كه اومد نمى باال گرفت،نفسم



 

 

 و نفهميدم هيچى ديگه كه ميپيچيدم خودم به درد از كرد تنم مانتومو

 .شدم بيهوش

 داشت ناراحتى با آدرين و بود شده قطع كامال دردم اومدم بهوش وقتى

 كردى،هيچ اينكارو خودت و من با چرا!!چرا:گفت ميكرد،كه نگاهم

 شدن تموم من،بعد فهميده،خداى اينكه يعنى حرفش ندادم،اين جوابى

 در آدرين نميزديم،فقط حرفى هيچ مسير كل شدم،توى مرخص سرمم

 پياده رسيديم ميخورد،وقتى پايينشو لُب مدام و ميرفت تند مرگ حد

 كه رفتم ها سمت،پله به و شدم خونه وارد آدرين از زودتر از شديم،من

 اينجا، بتمرگــــ:گفت وحشتناكى عربده با

 و معتاد زن يه ميدادم،كى ميكرد،حق كه كارى هر ميدادم حق بهش

 بزنه اومد،كه سمتم به عصبانيت با كه نشستم مبل روى!آخه؟ ميخواد

 لعنتى:گفت و بست كرد،چشمامو مشت هوا توى دستشو گوشم،اما توى

 نمى فهممم همش،اعتياااااااد،نمى سالته ٢٣ تو!چراااااا؟ آخه!چرااااااااا؟

 !!!!خدااااااا،آنيسا،چرااااااا؟ اى فهممم

 به و نشست زمين روى آدرين ميكردم،كه هق هق فقط و نميگفتم هيچى

 باال سمت به و شدم بلند جام از كرد،كه روشن سيگار يه و داد تكيه مبل

 از برد،وقتى خوابم كه شد چى نفهميدم و بردم پناه خوابم تخت رفتم،به

 اتاقم كه ديدم داشتم،اما نياز بهش و بودم كالفه شدم،بدجورى بلند خواب

 كمد توالتم،توى ميز و تخت جز نيس،به اتاقم توى هيچى و شده لخت

 و بود،دست خالى هم شويى دست توى بود،حتى خالى ديواريمم

 حسابى و درست خواهى معذرت يه واسه و خودم و شستم صورتمو

 و رفتم در سمت كرده،به جمع و وسايلم چرا كه نفهميدم كردم،ولى آماده

 و در به زدم محكم نشد،كه كردم،باز پايين و باال و در كه هرچقدر

 !!!!!!آدريننننننننننن؟!چيه؟ كارا اين درو اين كن باز:گفتم

 !ميزنى؟ داد چرا چيه_

 !قفله؟ چرا در!چيه؟ كارا اين_



 

 

 ميخوام من معتاد شى،زن پاك ميدارم،تا نگهت اتاق اين توى انقدر_

 !هااااااان؟!!!!!!!چيكار؟

 !بردى؟ كجا و اتاقم وسايل!تو؟ ميگى چى_

 قايم زهرمارى اون از وسايلت الى البه دونم،كه نمى كردى فكر_

 !كردى؟

 !!!!!بسه آدرين_

 شو، خفه شووووو،فقط خفه آنيسا_

 گشتم اتاقو جاى نداد،همه بهم جوابى ديگه گفتم كه چى هر اون از بعد

 افتاده بچم كه من ميشدم، كالفه داشتم نكردم،بدجورى پيدا هيچى ولى

 اينكه بميرم،تا ميخواست نكردم،دلم پيدا هيچى اما!نكشم؟ چى واسه ديگه

 چيزى يه نكرد،حتى باز اتاقمو در هم يكبار حتى معرفت شد،بى شب

 شدم بلند كه برد،وقتى خوابم بدبختى به صبح ٤ بخورم،تا كه نياورد هم

 شدم ميكردن،بلند تيكم تيكه تو از داشتن كه ميكرد،انگار درد بدنم همه

 بود،ولى توش مفصل صبحانه يه و بود سينى يه اتاق كنار كه ديدم و

 سينى داخل كه هرچى و رسيدم جنون مرز چيكار،به ميخواستم صبحانه

 صدا و آدرين و ميزدم داد شكوندم، و زمين كردم،روى پرت و بود

 مشت و لگد با كه هرچى اتاق در نميكرد،به توجهى هيچ ميكردم،اما

 تخليه بدنم نيروى كه زدم در به انقدر كرد، باز كسى نه نشد باز ميزدم

 زارى و گريه با و افتادم زمين روى و شد

 بده جواب!!!!!تروخدااااااااااااااا!آدريييييييييين؟!!!!!آدرييييييييييييين؟:گفتم

 باز و در دارى دوسم اگه ميميرم،آدرين دارم

 بهم جوابى كن،هيچ باز و در من مرگ كن،آدرييييييييييييييييين،آدرين

 .نداد

 ٣٥ فصل

 



 

 

 بهش احتياجهم و ميشد بيشتر دردم روز هر اول ماه ١/٥گذشت، ماه ٥

 روز از كمتر روز هر و شد برعكس بعدش ماه ١/٥ ميشد،اما بيشتر

 ماه اول روز ميشد،اما كمتر بدنم درد و ميكردم پيدا احتياج بهش قبل

 و زهرمارى اون دلم اصال و بودم شده پاك پاك چهارم

 و دارو بدون كنم،اونم تركش تونستم نميشد،كه باورم نميخواست،خودمم

 و بود آورده جاش سر اتاقمو وسايل آدرين بود،كه ماهى١خونه، توى

 رفتم و شدم بلند تخت روى ميخوابيديم،از هم پيش هم ها شب بيشتر

 االن و بوده آتيش توى كه داشتم و كسى چسبيد،احساس بهم چقدر حموم

 اى توخونه لباس يه و بيرون اومدم حموم شده،از رها آتيش از

 ماه ٣بود، شده تنگ اينجا واسه دلم چقدر پايين رفتم ها پله پوشيدم،از

 ديدم،از وقتى كه ميخوند مجله داشت بودمش،آدرين نديده بودم،اما توش

 دور و دستم و رفتم سمتش كرد،به نگام تعجب با و شد بلند جاش

 بخير، سالم،صبح:گفتم و انداختم گردنش

 !خوبى؟ بخير صبح_

 !باشم؟ بد چرا آره_

 !چى؟ سرت!نميكنه؟ درد بدنت ندارى درد ديگه آنى_

 اصال پاك، پاك پاك!ميشه؟ شدم،باورت پاك ديگه آدرين!كنه؟ درد چرا_

 كه شد چى آزمايشگاه،نفهميدم بريم بپوش لباستو برو نميكنى باور

 هوا روى داشت و بودم آدرين بغل هوام،توى توى كردم احساس

 گذاشت،بعد لبام روى لباشو محكم دفعه يه بودم،كه هوا ميچرخوندم،توى

 يه و آشپزخونه رفتيم،توى ديگه باهم و گذاشتم زمين روى اون از

 آزمايش و آزمايشگاه رفتيم روز اون خورديم،فرداى مفصل صبحونه

 بود،آدرين منفى خداروشكر اومد،كه جوابش و گذشت هفته ٢ دادم،كه

 بعضى اصفهان،چون رفتيم سمينار براى بود،كه گفته فاميل تمام به

 اين بر تاكيد و ميكردم صحبت مامانم با و آورد مى و تلفن آدرين وقتها

 و بودن نكرده شك بود،كه اينجا جالبيش ندم،اما سوتى كه داشت



 

 

 بارم يه حتى و مونديم اصفهان توى ماه ٣ چجورى كه نپرسيدن

 به اتفاقا همه و گذشت بخير خداروشكر پيشمون،اما بيان كه نخواستن

 .شد تموم خوشى و خوبى

 ها پله نيست،از ديدم،آدرين كه ميپختم غذا داشتم و بودم آشپزخونه توى

 و جلو رفتم ناز ميكنه،با جمع وسايلشو داره كه ديدم و رفتم باال

 ميكردم، جمع من ميذاشتى خوب:گفتم

 ميكنم، جمع خودم عزيزم نه_

 !دارم كارت!كنار؟ بذارى لباساتو لحظه يه ميشه_

 !دلم؟ جون_

 چجورى نميدونم كنم،اما صحبت باهات ميخوام چيزى يه مورد در_

 !!!كنم شروع كجا از و بگم

 حرف عشقم،اومدم نداريم،بگو داستانا اين از باهم كه تو و من_

 زدم لبخند يه بشه، تكرار ها گذشته كه شدم،نميخواستم پشيمون بزنم،اما

 بخوريم، شام بريم پاشو هيچى:گفتم و

 ديگه، بگو خوب واااااا_

 هم بعدش و خورديم و شاممون رفتيم اون از بيخى،بعد هيچى_

 .خوابيديم

 صبحانه باهم و شد بيدار آدرين و كردم آماده صبحونرو پاشدم كه صبح

 لباستو: گفت آدرين ميكردم،كه جمع صبحانرو ميز خورديم،داشتم

 !بيرون؟ بريم!ميپوشى؟

 !بريم؟ كجا صبحى سر خبره چه!؟!!بيرون_

 ميفهمى، بكن كاراتو تو-

 ديگه، بگو خوب_



 

 

 هم آدرين ديدم كه كردم كارامو اون از ميفهمى،بعد خودت سورپرايز_

 آمادس،

 !بريم؟_

 سوار و رفتيم پاركينگ سمت به و كرد دستم توى خانمم،دستشو بريم_

 ببند، چشاتو:گفت و وايساد كوچه يه سر افتاد،كه راه و شديم

 !چرا؟_

 و رفت جلوتر خورده يه كه بستم نداره،چشمامو چرا ديگه ببند_

 پياده آروم:گفت و كرد باز برام و در بعدش!!!نكنيا باز چشاتو:گفت

 حاال:گفت و كرد هدايتم جلو سمت به خورده يه كه شدم شو،پياده

 چوبيم در يه جلوى كه كردم،ديدم باز چشمامو كه بازكن،وقتى چشماتو

 موسسه:)نوشته روش كه بزرگ برد يه گرفتم،ديدم باال كه و سرم و

 !!!!آدريــــــن:گفتم و كردم نگاهش تعجب با(آنيسا هنرى و فرهنگى

 !جانم؟_

 !چيه؟ اين_

 !نيس؟ واضح_

 كرد،كنار باز و در و بال رفتيم دوتايى ببين،بعدش هم رو باال بيابريم_

 كنارش و تلويزيون يه هم روش بود،روبه ادارى كامپيوتر ميز يه سالن

 پيانوى يه توش بازكردم، كه و اول اتاق بود،در صندلى عالمه يه

 بغليش اتاق بود،وارد سنتور و ارگ يه هم روش روبه و بود بزرگ

 اتاق هست،گوشه تار سه و ويالون و گيتار اتاقم كنارهاى ديدم شدم،كه

 بود بزرگ ميز يه ديدم كه شدم بغليش اتاق بود،وارد ديگه پيانوى يه هم

 اون بود،از نقاشى پر هم ديوارها بود،روى صندلى عالمه يه كنارش و

 صندلى و ميز يه بود،شدم سالن گوشه كه اتاقى وارد و شدم خارج اتاق

 روبه بود، آموزشگاه مجوز هم بود،كنارش سالن ته ادارى و مديريت



 

 

 آدرين:گفتم آدرين به رو شوخى بود،با ديگه پيانوى يه باز هم روش

 !انداختى؟ راه فروشى پيانو

 !چطوره؟_

 !!!!محشره فوقوالعادس واقعا آدرين_

 !!اومده؟ خوشت_

 !چى؟ كارخونه پس اما معلومه_

 ميگم، بهت بعدا_

 !ميشه؟ افتتاح كى از_

 بيان، مساحبه براى قراره فردا از_

 !!!!عالى چقدر_

 !بريم؟ خوب_

 رسيديم شديم،وقتى خارج اونجا از و كرد قفل و در اوهووووم،بعدش_

 آدرين كنم،كه درست نهار كه پايين رفتم و كردم عوض خونه،لباسمو

 !كنيم؟ صحبت باهم بشينى ميشه:گفت

 !!!معلومه_

 سوال يه ازت فقط كنم،اما مرور دوباره رو ها گذشته خوام نمى_

 !دارم؟

 !جانم؟_

 كردم،چون نگاهش چپ چپ!كردى؟ تركم و كردى اونكارو باهام چرا_

 !نميدونى؟ بگى ميخواى يعنى:گفتم همين ميدونه،بخاطر كه مميكرد فكر

 !!!نه_

 !!!!كنم مى تعجب اينجام هنوز اينكه ميوفتم،از يادش وقتى_



 

 

 !چراااا؟ آخه_

 كه كردم تعريف براش و بود افتاده اتفاق و ديدم كه چيزهايى تمام

 نكردى،اما كه فكرايى چه ميدم،كه حق بهت:گفت و انداخت پايين سرشو

 ...كن،من باور

 بهم هنوز اگه كامل اول از كنى،همشو تعريف اينجورى نميخوام_

 !!!!دارى اعتماد

 !باشم؟ داشته كى به باشم نداشته اعتماد تو به_

 !!!بگو پس_

 دعوام بابام شريك بوديم،با كرده عروسى باهم تازه كه پيش سال چند_

 منو سهم بايد يا:گفت اينكه آورد،تا مى در بازى رئيس شد،خيلى

 بره،بخاطر دستم از كارخونه كه نميخواستم هس،من كه همينه بخرى،يا

 اين باهمه نداشتم،اما حسابم توى كافى خرم،پول مى كه گفتم همين

 برگشت چندبار چكم كه بهش دادم و كشيدم چك سهمش مبلغ به وجود

 كه آخر بار اما خواستم مهلت ازش من و داد اختار بهم خورد،كه

 و كارخونه بود بود،اومده كى نميدونم كه دختر اومد،يه احضاريه

 مسخره خيلى گرفت،حرفش بده،خندم منو پول حاضر كه ميگفت

 منو پول تو پرسيدم،خوب ازش ميگفت،كه جدى كه اينكه مثله بود،اما

 ازدواج باهات ميخوام كه گفت تمام پرويى با!ميخواى؟ چي من از بدى

 ها داد،ماه شمارشو ولى كردم بيرونش كارخونه كنم،از

 جلبمو حكم اينكه بود،تا اس و زنگ حده در فقط گذشت،رابطمون

 گفتم خونه،كه اومدم دير باشه يادت كردن،اگه بازداشتم و آوردن

 اون از بعد و بود گذاشته سند برام سارا و نبود اينطور اما داده رضايت

 بهش شد،چون بهتر باهاش من رفتار موقع اون كرد،از پاس چكمو هم

 فايدس،رفت بى ازدواج براى اصرارش ديد كه وقتى بودم،سارا مديون

 بود،خبر كشيده برام كه اى نقشه خونمون،از بياد اينكه پيشنهاد روى

 كه روزى همين واسه كنم كنترل و خودم ميتونم كه ميدونستم و داشتم



 

 

 پوشيده بازى خيلى اومد،لباس كردم،وقتى دعوتش مياى دير گفتى

 توى آشپزخونه توى رفتم كه زمانى بيارم،اما مشروب كه بود،گفت

 جرعه يه با گذاشتم،سارا كنارش و مشروب شيشه و ريختم آبميوه ليوانا

 و كشيد سر هم رو ريخت،اون دوباره خودش واسه و كشيد سر و ليوان

 ميخورم،اما دارم كه كردم من،وانمود دست داد اينبار اما ريخت دوباره

 رفت، نميشه گرم ازم آبى ديد گذشت،كه چقدر دونم خوردم،نمى نمى

 و زد زنگ كارخونه وكيل كردم،كه جمع سريع خونرو رفتنش از بعد

 گفتن اينها بيخى...تورو كه وقتى كارخونه،اما بايد،بيام كه گفت

 مهم واسم نبود،تو مهم برام شده،اصال صقد ها بچه گفتن كه نداره،وقتى

 سخت برام بودى،خيلى سرد و باهام و شدى مرخص تو بودى،وقتى

 شدم،كارخونرو داغون واقعا لحظه زد،اون غيبت تو اينكه بود،تا

 از آشغال يه عين و آوردم در سارا دين زير از و خودم و فروختم

 احضاريه تو و كردم صبر بيرون،روزها انداختمش زندگيم

 .كشيدم آغوشش توى و تركيد بغضم و بيارم طاقت نتونستم…فرستادى

 ٣٦ فصل

 افتاده جا مرد يه االن گذشته،آدرين بد و خوب اتفاقات اون از ها سال

 دفتر يه منم و زد و آموزشگاه ٢ شعبه سالم،آدرين ٢٨ منم و شده

 دفتر داريم،از هم ساله ٤ دختر يه كه نماند ناگفته گرفتم،البته وكالت

 كه بود رسيدم،منتظرم افتادم،وقتى راه آراليا مهد سمت به و شدم خارج

 شد، سوار و اومد

 دخترم، سالم_

 !مامانى سالم_

 !خوبى؟_

 بودن، گرفته تولد ها بچه از يكى واسه مهد تو امروز خيلى مامان آره_

 !!!واقعا؟ اااااااا_



 

 

 !مامانى؟ آره_

 !جانم؟_

 !سامى؟ دايى خونه بريم ميشه_

 !باشه؟ شد،ميريم اگه دارم،بعدش كار من دفتر ميريم عزيزم،االن نه_

 .باشه_

 هم دادم،آراليا انجام و موندم عقب كاراى خورده يه دفتر رسيدم وقتى

 خورد، زنگ تلفن ميكشيد،كه نقاشى داشت

 !بله؟_

 ببينن، شمارو بايد حتما ميگن كه اومدن آقايى يه باقرى خانم_

 از يكى پرونده توى شد،سرم اتاق وارد داخل،وقتى بفرستينشون باشه_

 كه بشينيد،ديدم بفرماييد:ببرم،گفتم باال و سرم اينكه بدون بود،كه موكالم

 رنگم كه كردم احساس كردم، باال و سرم نكرد،كه توجه اصال حرفم به

 غلطى چه اينجا تو:گفتم آراليا به توجه رفت،بدون سفيدى به رو

 !ميكنى؟

 اومدم فقط كنم اذيتت نيومدم االن دارى،اما حق بگى هرچى دارى حق_

 !!!!بگم بهت و چيزى يه كه

 ...گمشو فقط و بگو زود جا همين_

 كه آراليا! كنيم؟ صحبت باهم جا يه بريم كنم خواهش ازت ميشه نميشه_

 كه كردم بغلش و پيشمو اومد ترسيده حسابى بود معلوم

 وسايلمو بعدش و كردم آرومش! كيه؟ آقاهه اين!مامانى؟!مامان؟:گفت

 شد،بعد ماشينم سوار على شديم،كه خارج دفتر از تايى سه و كردم جمع

 سمت به و شد پياده خوشحالى با كه وايسادم پارك يه جلوى اون از

 آراليا مواظب دور اون از و نشديم پياده على و رفت،من بازى وسايل



 

 

 و بگى ميخواستى كه موضوعى ميشه:گفتم و كردم على به بودم،رو

 ميشم، بدبخت بيرون اومدم تو با من بفهمه آدرين خدا بگى،به سريع

 امروز باالخره و ميگردم دنبالت دارم كه روزى ميگم،چند باشه_

 دونم مى كن، بگم،حاللم بهت جمله يه اينكه براى كنم،فقط پيداش تونستم

 اتفاقات اون از بعد كن باور رنجوندمت،اما كردم،خيلى اذيتت خيلى

 نبود، بلبل و گل منم زندگى

 !نبوده،بوده؟ من از بوده،بدتر چى هر_

 تقاص دارى ميكنم فكر وقتها گاهى اصال تو از بدتر برابر١٠٠_

 ميدم، پس و كردم تو با كه كارايى

 !؟!چرا_

 مامانم دوست شدم،دختر دخترى آدرينا،عاشق و عكس ماجراى از بعد_

 عقد ديگه هم رستم،با خان هفت از گذشتن و كندن جون عالمه يه بود،با

 عقد از قبل اينكه از شد،خانوادهامون حامله عقدمون از بعد ماه٣كرديم،

 اون از بعد!ميكرديم؟ چيكار ديگه خوب ولى بودن شده،ناراحت حامله

 خونه سر رفتيم عروسى بدون و گرفت خونه يه واسمون بابام

 بيمارستان كرد،توى شديدى تب شب يه بود،كه ششمش زندگيمون،ماه

 مشخص چيز هيچ و ناشناختس بيماريش كه ميگفتن ها شد،دكتر بسترى

 بود،كه نهم  ماه توى بود،كه بسترى بيمارستان توى ماه نيست،چند

 يه با دكتر عمل از بشه،بعد عمل بايد كه گفتن گرفت،دكترت دردش

 بچه داديم،اما دست از و مادر متاسفانه:كه گفت و اومد ناراحت قيافه

 مرگش از بود،بعد وجودم و دنيا همه اون.شد خراب سرم سالم،دنياروى

 تردم همشون همين ميدونستن،واسه مرگش دليل و من خانوادش

 فرق باهمه كه شدم پسرم،متوجه اومدن دنيا به  از بعد ماه كردن،چند

 تو ياد بود،كه لحظه داره،اون سندروم گفت دكترش داره،كه

 زندگيت ميگى بازم بوده،حاال تو هاى نفرين و آه اينا همه افتادم،فهميدم

 !بوده؟ بدتر من از



 

 

 !!!متاسفم واقعا_

 !نه؟ يا ميكنى حاللم كه بگو كنى،فقط تّرحم برام كه اينجا نيومدم_

 چوب خدا كردم،به واگذارت ديگه چيز نه و كردم نفرين نه تورو من_

 من كه باش مطمئن اينو نداره،ولى دوا بزنه ولى نداره صدا خداهم

 كردم، حاللت

 از بعد رفت، و شد پياده ماشين از كنه خدافظى اينكه بدون اون از بعد

 خونه سمت به و كردم سوار و آراليا و شدم پياده ماشين از رفتنش

 وارد و شديم پياده و كردم پارك ماشينو رسيدم افتادم،وقتى راه سامى

 رفتن آرسام و كرد،آراليا پذيرايى ازمون گرم خيلى آذين شديم،كه خونه

 حال توى آذين و من كردن،كه بازى به كردن شروع و آرسام اتاق توى

 كردم،دهنش تعريف براش و افتاد اتفاق امروز كه چى بوديم،هر نشسته

 خودش اگه وگرنه آدرين به حتما گفت بود،كه بازمونده غار اندازه

 شام و خونمون رفتيم بود،كه ٧ هولوش ميشه،ساعت بد خيلى بفهمه

 :اومد آدرين كردم،كه درست

 !!!!بانو كد وكيل سالم،خانم به به_

 نباشيد، خسته سالم_

 !كجاست؟ همينطور،آراليا توهم_

 بخوريم، شام بيا كن عوض لباستو اتاقش،برو توى باال_

 به رو شاممون خوردن از برگشت،بعد آراليا با و باال رفت اون از بعد

 !شد؟ تموم غذات!مامانى؟:گفتم و كردم آراليا

 مامان، آره_

 !نميخورى؟ ديگه!شدى؟ سير_

 مامان، نه_



 

 

 بكش،باشه خوشگل نقاشى يه مامان واسه اتاقت توى برو بدو پس_

 !گلم؟ دختر

 مامانى، چشم_

 !سياه؟ نخود دنبال فرستادى بچرو چرا:گفت آراليا،آدرين رفتن از بعد

 بزنم، حرف باهات ميخوام_

 !مورد؟ چه در_

 !!!!ديدم يكيو امروز راستش من_

 !كى؟_

 اشج از و شد عصبانى خيلى گفتم،كه براش دقيق و كامل و چى همه

 گوش مرتيكه اون حرفاى به كردى غلط تو:گفت و شد بلند

 !!!!!!!!كردى

 …آخه آدرين،اما_

 .ديوث اون ميكشيم،سر بدبختى چى نداره،هر آخه اما_

 بود، پشيمون خودش اون!ميزنى؟ كه حرفيه چه اين آدرين_

 !هـــــان؟!!كنى؟ گوش حرفاش به كه داره دليلى چه اصال_

 خودم اومدم نميگفتم،من بهت خودم من بود،كه بدى چيزى اگه آدرين_

 !ميكنى؟ اينجورى ميگم بهت دارم

 بردم،آدرين هجوم دستشويى سمت به و شد بد بده،حالم جوابمو كه اومد

 !شدى؟ چى آنى آنى:گفت و زد دستشويى در به

 بچم هيچى:گفتم و بيرون اومدم دستشويى از و شستم صورتمو و دست

 ميكنى، دعوا مامانشو شد،كه ناراحت خوب

 …االن تو!آنى؟ چى!چى؟_

 بشه، بابايى اينم بذارم كه ممكن دقيقا،غير_



 

 

 !ميگى؟ جدى آنى_

 شانس: گفت و هوام روى شد،كه چى دارم،نفهميدم شوخى مگه واااا_

 داشتم، بات كار داد،وگرنه نجاتت فسقلى آوردى،اين

 !!!بابا؟ نه ااااااا_

 !!!بابا آره ااااااا_

 ٣٧ فصل

 مراقبم خيلى پسره،آراليا بچم كه ميداد نشون ها گذشت،آزمايش ماه٤

 انجامش تا بكنه ميخواست  كارى بود،اگه دنده يه و قد باباش بود،مثل

 زنگ گوشيم ميكردم،كه نگاه تلويزيون نبود،داشتم بردار دست نميداد

 بود، خورد،آذين

 !دلم؟ جون_

 !چطورى؟ سالم_

 !چطورى؟ تو مرسى_

 !چطوره؟ فسقلى خوبم،اون_

 درآورده، مامانشو پدر عاليييييى_

 !آنـــــى؟_

 !جانم؟_

 !برى؟ نميخواى جايى_

 نه،_

 خونتون، بيام ميخوام_

 عشقم، بيا خوب_

 !نيستم؟ مزاحم_



 

 

 ديوونه،منتظرتما،_

 عزيزم، باشه_

 يه و كردم عوض لباسمو و تلفن،رفتم كردن قطع از خدافظ،بعد_

 خوشحال خيلى بياد قرار آذين كه فهميد وقتى كردم،آراليا آرايش خورده

 باهاش هم ديگه دختره خورد،يه خونمون زنگ بعد دقيقه شد،چند

 بهاره من خداى واى زد، آشنا واسم قيافش!شما؟ بپرسم خواستم بود،كه

 كنترل و خودم نتونستم همين بود،واسه شده تنگ براش دلم بود،خيلى

 دور هارو كدورت همه و كرد بغلم اونم كه كردم بغلش رفتم و كنم

 نگاه يه آذين خورديم،كه ديگه باهم تايى سه و كردم درست ريختيم،قهوه

 تا اينجا اومده آنى،بهاره:گفت من روبه و انداخت بهاره به غره چشم با

 بگه، بهت چيزى يه

 !من؟ به_

 تو، به آره_

 ميگه، بخواد دلش كه نداره،هركى رودروايسى من با كه بهاره_

 نسوزونن، آتيش ها بچه كه باال ميرم من:گفت و شد بلند جاش از آذين

 تعريف به كرد شروع و شد تر نزديك بهم آذين،بهاره رفتن از بعد

 خيانتكار يه شدى،احساس دوس على با تو كه وقتى پيش سال چند:كردن

 دستم از هم كارى خوب ميشد،اما هم حسوديم داشتم،البته بهت و

 از همين نشم،بخاطر چشمت تو چشم و نبينمت ديگه اينكه برنميومد،جز

 اينكه بودم،تا كرده فراموشت تقريبا و گذشت رفتم،سالها ايران

 خفت ميخواست دلم خوشبختى،بدجورى خيلى و كردى فهميدم،ازدواج

 چيه،برگشتم نميدونستم خودمم كه چيزى بگيرم،انتقام انتقام ازت و كنم

 انتقامم واسه راه كردم،بهترين پيدا و شوهرت بدبختى به و ايران

 به و دادم ميليارديشو بدهى اينكه نداد،تا پا اما مخش روى بود،رفتم

 به داشت،حاضر دوست كه انقدر اون شد،ولى نرم باهام خورده



 

 

 بلكه كه خونتون ببرم كه كردم نبود،اصرار من با ارتباط برقرارى

 هم بگيرتم،خونتون كه بشه مجبور قانونى لحاظ از و بياره سرم باليى

 تو براى كه اتفاقى و ماجرا اون از انگار،بعد نه انگار ولى اومدم

 ماه چند اينكه نميداد،تا هم و من تلفن جواب حتى ديگه افتاد،آدرين

 گفت راحت خيلى و برگردوند بهم و بودم داده بهش كه پولم تمام بعدش

 ديگه كردم،چون كارو همين بيرون،منم برم و بشم گم زندگيش از كه

 جونم به بدتر چيز يه بودم،اما گرفته و انتقامم و بود شده تموم كارم

 نذاشتم،سرش هم روى چشم روز سه كه وجدان،انقدرى افتاد،عذاب

 آنى:گفت و گذاشت پام روى دستشو و شد بلند جاش از بود،كه پايين

 كن، حاللم كردم،آنى غلط ببخشم،آنى تروخدا

 با خودم به آدرين عشق از االن ديگه بخشيدم،چون تورو من_

 و اومد باال از آذين كرديم،كه بغل همديگرو و شد بلند اون از خبرم،بعد

 هم دور ها سال از بعد تاييمون ٤ بياد،جمع كه زديم زنگ هم غزال به

 كه نميخواست دلش رفت،چون بهاره اون از بود،بعد شده جمع دوباره

 ٣ رفتنش از داديم،بعد حق بهش هم همه شه، چشم تو چشم آدرين با

 كردن،شب درست غذا به و كرديم شروع و آشپزخونه توى رفتيم تايى

 .گذرونديم همديگه كنار در رو فوقوالعاده شب يه و اومدن مردا هم

 ازشون و بجنگى باهاشون بايد داره،كه هايى بلندى و ها پستى زندگى

 مطمئن پس ميتونى كنى،كه تلقين خودت به اگه كه بدون اينو و بشى رد

 كن سعى ميسازه،پس دنياتو تو فكرهاى و ميتونى،تلقين٪١٠٠ كه باش

 .باشه بهترين هم زندگيت تا باشى، داشته و فكر بهترين كه

 آرسن،انقدر گذاشتيم، اسمشو اومد،كه دنيا به پسرم ماه چند از بعد_

 وجود تا ٤ ما از تر خوشبخت آدرين و من عقيده به عاليه،كه زندگيمون

 .داشت نخواهد و نداره

 

 ١٣٩٥ سال بامداد،پاييز ١:١٥:پايان                                   



 

 

 


