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 :تهیه شده در
یووب سایت رمان فو   ر

 



 

 مقدمه

 یباسمه تعال
 

 ...شـــوےیم کـہ عاشـــــق

 ...ــــبندےیم کـــہ دلــــ

 ...نــےیبینم معشـــوق ـــریغ ــــزےیچ ـگـــرید

 ...بــاشـــے شـــدہ نــاینــاب ــےیگــو

 انــــداز ــنیطنــ گــوشـــت در او صــــداے جـــز  صـــداے
 ...ســـــتین

 بـــراے تـــوجـــزمعشــــوقـــت! ســــتین ےینــــاینب فقـــط آرے 
 ...هســــتـے نــاشــنــــوا هـــــمـہ ســـخـنــان

 ... تـــــــــو کــہ روزے  آن بـــر ـــــــےیوا

 ـــنیبــاا کـــرد خــــواهے چــہ ، ببنــدے دلــــ شـــــوے، عاشـــــق
 !..درد؟

 !...ــکنــے؟یم ســپــرے را ـــتیهــا  روز چگــونـــہ

 ..بستـــــاننــــد را تــاجـــانــت اے امــــاده

 ...امـــــا

 ...ــشیاشـــنا رخ ـــدنید از نـــکــنندہ تـــورامحـــــروم

 ...و
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 نیـبـــاتــریز عــاشـــقت قلــــب بــراے کــہ یصـــدا دنیشــــن
 ...!اســــت بــانـــگ

 ...روے ــــیم

 ...مــگــذارے  قـــدم و

 ...تــــو و بــاشــــد او فقـــط...کــہ راهــے در

 ...عــالـــم ے همـــہ از ـــگــذرے یم

 .......... .دســـتـــانــــش لمـــــس ـــہیثــان ـــــکی حتـــــے بـــراے
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 شق با بغض با نفرتبا ع

 یباسمه تعال
 

 متشس برگشتم و نشستم تخت رو خیس مامانم غیج یصدا باشنیدن....لزغ
 هااااااااان: گفتم تیعصبان با

 

 مگه... ودرد هان:داد جواب ازمن تر یعصبان و شد کمر به دست هم مامانم
 یندار مدرسه امروز تو

 

 ...بار هزار نیا دانشگاه و نه مدرسه-

 

 ...رهیگیم غلط نید اصول من واسه حاال.. وبهخ خوبه--

 

 ...آخه هیچ رهیگیم غلط نید اصول!!!!...مامان-

 

 !کن کل کل من با ایب بعد بنداز ساعت به نگاه هی بچه بابا یا--

 

 یعسل یرو ساعت سمت چرخوندم و گردنم نیهمچ مامانم حرف نیا با
 هب که چشمم دمیمال و گردنم دستم با شد رگ به رگ گردنم که تخت کنار

 نیهمچ شد رمید نه..9:30 ساعت یوا...رفت ادمی گردنم درد افتاد ساعت
 ات وگرنه نبود فرصت که فیح عقب رفت قدم هی مامانم که دمیپر جام از
 ور راه یتو ییدستشو تو دمیدو زود دمیخندیم کارش نیا به تونستمیم
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 لوارش هی اتاقم وت برگشتم بدو بدو صورتم و دست به آب هی زدن از بعد...
 ههمرا به و زانوم یباال وجب هی یا سرمه یکت  مانتو با..دمپا یمشک نیج

 و هام طرح همراه به و رنگم یمشک یپشت کوله دمیپوش میمشک یا مقنه
 دمکر یکی دوتا و تراس یها پله رونیب زدم خونه در از و برداشتم هام نقشه

 یکیت با رنگم دیسف 206 یدار که زدم و نیماش ریموت هم حال همون تو
 رد کردم حرکت در طرف به و زدم استارت و نیماش تو دمیپر عیشدسر باز
 زدم و در ریموت دوباره و شدم خارج اطیاحت با و کردم باز ریموت با اطیح

 اب و فشردم گاز پدال رو و پام  شدم مطمئن در شدن بسته از که نیا از بعد
 تسرع نیا با عمرم تو حاال تا... کردم حرکت دانشگاه سمت به نور سرعت

 دمگن شانس از... دانشگاه کینزد ابونیخ به دمیرس بودم نکرده یرانندگ
 کنمن فک وضع نیا با!..یکیترااااف چه اونم...بود کیتراف یاصل ابونیخ

 و تمساع رفت ادمی یلعنت اه..آوردم باال و چپم دست..برسم موقع به بتونم
 من هد به قهیدق پنج ساعت من یخدا اوه..ردمک نگاه نیماش ساعت به ببندم

 یحت هاگ ینجف استاد به بدم دیبا هارو نقشه..باشم دانشگاه ده ساعت دیبا
 شمیم مشروط ترم نیا و کنهینم قبول و طرحام  استاد برسم رید ذره هی

 نیا دست از برم اونجا از اگه که هست یفرع ابونیخ هی جلوتر کمی...
 تو دمیچیپ عیسر رفتم جلوتر که متر کی حدود... شمیم راحت کیتراف

 نیا از اومدم... فشردم گاز پدال  رو و پام تونستمیم که ییجا تا.. کوچه
 و همانا دنیچیپ که گهید کوچه هی تو چمیبپ کوچه
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 مونفر از گرفتم محکم... همانا مییرو به رو نیماش به خوردن باال سرعت با
 دنباشنی که نیا تا.... بودم هنگ وت فقط هیثان یس حدود جلو شدم پرت و

 و اومدم خودم به راننده سمت ی شهیش به یپ در یپ یها ضربه یصدا
 .......شهیش سمت برگشتم

 

 یخاص برق که بود رایگ یمشک چشم جفت هی دمید که یزیچ نیاول
 رایگ یچشما اون محو باشه شده زمیپنوتیه که یمار مثل منم...داشتن

 با که چشما اون به بودم زده زل ینطوریهم بود چقدر  نمیدونم...بودم
 مامان یوا... دمیپر جام از متر هی خورد شهیش به که یا گهید تق یصدا
 سرا ریخ نین،ایع ساعت دو شدم متوجه انداختم که گهید نگاه هی...دمیترس
 نیماش از زود...کنم سرم تو خاک یعنی... مردم پسر یچشما به زدم زل

 ودز بود نییپا سرم که همونطور...نشده سه نیا از شتریب تا شدم ادهیپ
 من هوگرن داشتم عجله یلیخ دیکن باور خوامیم واقعامعذرت من سالم:گفتم
 یعنی شمیم بخت بد برسم رید اگه آخه کنم یرانندگ یسرعت نیهمچ با عمرا

  شمیم مشروط خوب

 

 تا تمفگر باال و سرم و دمیکش راحت نفس هی پرتا و چرت نیا گفتن از بعد
 الرحیم الرحمن الله بسم موند باز نطوریهم دهنم... که بگم و حرفام ادامه

 بود رشتیب دمیشا ای نود و کی کم کم قدش یکلیه قدو عجب هیک گهید نیا
 هی ها واننید مردم... باال دیپر هام ابرو زدینم پلکم و من به بود زده زل اونم
 داده یجالب حالت با که لخت براق یمشک یموها انداختم اش افهیق به نگاه



wWw.Roman4u.iR  10 

 

 بود کرده ش بامزه که شیشونیپ رو بود ختهیر مو تار تا چند بازم یول باال بود
 و بلند یمشک یها مژه با که رنگ اهیس یمعمول یچشما بلند نسبتا یشونیپ

 و مردونه ینیب مردونه و دهیکش صورت بود شده گرفته قاب خورده فر
 و همردون یاستخان ی وچونه رنگ یصورت یا قلوه بایتقر یها لب متناسب

 شرت یت هی لباساشم بود کرده ترش جزاب که بود صورتش رو هم یشیر ته
 بود دهز کوتاهش ینایآست از شیعضالن یها بازو بودکه دیسف اهیس اسپرت

 دیسف آسکس ها یکتون با خط سه یمشک داسیآد شلوار هی همراه... رونیب
 یا کهیت بد شییخدا یول دینکش طول هم قهیدق هی کال من یوارس یمشک

 یا...و زتیه یچشما اون کن شیدرو بکش خجالت غزل اااا... ها بود
 تهگرف قرار راهمون سر یحساب و درست پسر هی که بارم هی جان وجدان بابا
 تذکر نیا با..یندار عجله تو مگه خل ی دختره....میکن نگاش نزار تو

 بتانس یباصدا!!!! ..شده رمید خل وجدان ولق به منه که افتاد ادمی تازه وجدان
  یوا:گفتم یبلند

 

 دست من به زدن زل از و اومد خودش به یتکون با اونم من حرف نیا با
 امخویم معذرت واقعا من-- نییپا انداخت و مبارکش کله عیسر و برداشت

  خانم

 

 هم نیهم واسه دارم عجله یلیخ من آخه شد من ریتقص چرا شما ن یوا-
  بود ادیز یلیخ تمسرع
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 هب و شمارم پشتش و برداشتم خدکار و کارت هی نیماش تو از عیسر بعد
 دهوایسا  جیگ نطوریهم هم خدا بنده اون...دستش دادم نوشتم میلیفام همراه
 وردخ زنگ لمیموبا کردیم نگاه دستش یتو کارت به بازداشت دهن بودوبا

 رنطویهم و ودوستم یالسهمک بود فرهاد..داشتم برش نیماش تو از عیسر
 فرهاد سالم الو:دادم جواب.. ام پسرعمه

 

 اداست االن پس یکرد رید چرا تو یهست یگور کدوم درمون یب درد سالم--
  گهید ایب بدو یموند تو فقط دادن و هاشون طرح ها بچه همه رهیم

  راهم تو امیم دارم-

 

 !؟یرکردید انقدر چرا پس--

 

  کردم تصادف که االنم موندم باباخواب-

 

 ؟ نشده که تیزیچ یخوب االن یچ واسه تصادف!!!!!.. تصادف --

 

 امیم فتمیم راه االن ستین یزیچ خوبم ن-

 

  رهیم استاد االن که باش زود پس خوب لیخ--

 

  فعال باشه باشه-
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 و مارمش دییبفرما: سمتم گرفت کارت هی آقاغوله نیا که کردم قطع و تماس
 نوشتم پشتش

  

 حافظ خدا ممنون باشه:گرفتم ازش و کارت

 

  خداحافظ--

 

 اجونخد یوا گذشتم غوله آقا خوشگل نیماش کنار از و نیماش تو دمیپر تند
 هبد و نیا خسارت و ایب حاال داشت ینیماش عجب غوله نیا شدم بخت بد

 با فعهد نیا و شدم فکرا نیا الیخ یب فعال بود رنگ قرمز یفرار هی نشیماش
 .....افتادم راه دانشگاه سمت به دقت تینها

 

 " ماین"

 

 نگام با بشه خارج دمید از چهیبپ یا گهید ی کوچه تو نشیماش که یتازمان
 به گاهن هی نیماش کاپوت به دادم هیتک و کردم گرد عقب کم هی کردم دنبالش
 اونم هک یجزئ بیآس هی فقط بود نشده داغون ادمیز بابا ن انداختم کاپوتش

 ردمک نگاه دستم یتو کارت به و دمیکش یقیعم نفس شهیم درست راحت
 شیطوس یچشما ریتصو ناخداگاه<< یمحمد  0914 --- -- -->>

 جلو اومد عجولش ی افهیق داشت ییچشما عجب چشمم یجلو اومد
 ی مقنه یجلو از کمشی آخه بود لخت و یا قهوه موهاش کنم فک چشمم
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 فر و بلند و رپشتپ یپلکا درشت یطوس یچشما رونیب  بو زده شیمشک
 دیسف پوست موهاش رنگ هم یها آبرو بود موهاش رنگ هم که خورده

 وت قدشم پررنگ یصورت یا غنچه و کوچولو یلبا فرم خوش یقلم ینیب
 یب اه... بود170 یباال کنم فک بود خوب بلند نسبتا بودم دهید که ییدخترا

 هی از بعد زدم چنگ و موهام انگشتام وبا شدم کالفه....کن بس ماین الیخ
 وت یا جرقه هی بزنم استارت خواستم تا.. شدم نیماش سوار قیعم نفس
 یمحمد نیهم آهان اسمش بود یچ... دختره نیا یراست...شد زده ذهنم

 عجله انقد دمیشا...اوردهین روش به یول شناخته دمیشا... نشناخت و من
 نیا چرا من ووووفپ.... نهیهم آره آره نبوده نایا به حواسش اصال که داشته
 و سرم مکنیم فک نشناخته ای شناخته و من اون که نیا به دارم  نشستم منگال

 زدم استارت و شم خارج فکرش از تا دادم تون راست و چپ به بار هی
 باندر یمظفر یآقا که زدم بوق دوتا داشتم نگه باشگاه در جلو و نیماش.....

 یقاآ سالم:کرد سالم یبلند یاصداب و کرد باز برام درو من دنید با باشگاه
  مهندس

 

 نیا کردم یسع یلیخ منم کنه صدام مهندس داشت عادت زدم یلبخند
 بودم مهندس واقعا من درست نشد که نشد یول بندازم سرش از و عادت

  نداشت بودنم مهندس به یربط چیه نجایا تو کارم یول

  ینباش خسته یمظفر یآقا سالم-

 

  مهندس یاآق دینباش درمونده--
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 گاهباش نگیپارک سمت به بوق هی زدن از بعد و دادم تکون و سرم و دمیخند
 شدم ادهیپ کردم پارک یشگیهم یجا تو و نیماش که نیا از بعد کردم حرکت

 هک احتشام جز به یکس شدم یورود سالن وارد کردم قفل موتیبار دراشو و
 بعد... نبود بود خروج و ورود کنترل مسئول و نشستیم یورود رشیپذ تو
 و یهاد دور از...شدم یبدنساز سالن وارد... باهاش یپرس واحوال سالم از
 وجهمت که سمتش رفتم زدیم وزنه داشت بودو نیتمر حال در سخت که دمید

 نشست پاشد کش دراز حالت از و داد قرار جاش سر هارو وزنه شد اومدنم
 ینباش خسته یهاد داش سالم-

 

 سالم...بههه:داد جواب زدیم سنف نفس که همونطور
 داداش؟؟...یچطور..ماین..داش..

 

 ؟یچطور خودت..ستمین بد یا-    

 

 یینجایا مین و ده راس یگفت که ؟تو یکرد رید چرا یراست... یعال من--
 !؟! گذرهیم هم و ازدهی که االن

 

 .. کردم تصادف ومدمیم داشتم آخه- 

 

 چرا؟؟ تصادف!!..؟!!یچ--

 



 15 با عشق با بغض با نفرت

 ..گهید کردم تصادف من دربرا داره چرا-

 

  نشد؟؟؟ تیزیچ که خودت حاال--

 

 خوبم بابا نه-

  

 بود؟ یک مقصر.. ؟یکرد تصادف کجا--

 

 ...بود طرف مقصرم...دانشگاه یکاینزد-

 

 بود؟ یچ نشیماش...؟یکرد تصادف یک با--

 

  شد تموم سواالت..بود206 نشمیماش... دختره هی با بابا پوووف-

 

 :گرفت کردن فکر ژست یهاد حرفم نیباا

 بود دهیپوش یچ...؟ بود سالش چند... بود؟ یشکل چه دختره امممممم
 یچ شیلیفام...؟ بود یچ اسمش...زد؟یم حرف یچطور...؟

 رهکایچ باباش...بود؟ یچ باباش اسم...بود؟ یرنگ چه لباساش...بود؟
 بودن؟ برادر خواهر. تا چند آهان... گهید... بود؟
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 نهزیم حرف زیر هی پووووف شه خفه نطقش بلکه تا کلش پس زدم یکی
 و کرد نگام یشاک دیمالیم و گردنش داشت که همنطور هم یهاد!!!ها

 !؟یزنیم چرا مرگته چه:گفت

  

 ؟ هان مبخوره تو درد چه به نایا اخه نه یشینم آدم تو-

 

 نمیبب نم یکن استفاده ییطال یها فرصت نیا از یستین آدم که  تو گفتم--
 ..شیخواستگار برم بود خوب رهدخت اگه

 

 شدم ناراحت یهاد حرف نیا تصور از چرا نمیدونم...زد ژکوند لبخند هی و
 دنید با یهاد... هوی شد چم من پوووف بدنم تو افتاد   فیخف ی لرزه هی و

 رییتغ  هیچ:گفت لبش ی گوشه پوزخند با و دادباال و ابروش هی من حالت
 ..ریناپذ نفوذ یآقا یداد حالت

 و نیمرت و کنم گرم و بدنم تا لیتردم سمت رفتم و گفتم بهش ییبابا برو
 .....شد خودش کار مشغول هم یهاد کنم شروع

 

 " غزل"

 

 شیآخ_

 

 میتونست تا اومد در ما پدر اومدن وقت چه نیا شعوریب شیآخ و درد:ایتان
  کنه صبر میکن یراض و استاد
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 دیبا یبد هارو طرح دیبا امروز یدونستیم که تو غزل میگه راست یتان:ایثان
 یشدیم داریب زود

 

 رید شبید کنم کاریچ خو: گفتم و کردم مظلوم شرک ی گربه مثل و افمیق
  بودم دهیخواب وقت

 

 یدیدیم ملیف یداشت البد:گفت و کرد نگام  یغضب ریم ی افهیق هی با ایثان
  هان

 

 میاهدانشگ ام که یا موقع تکرارشم بود قشنگ لمشیف کنم کاریچ خوب--
 دادیم

 

 میربخ یزیچ هی بوفه میبر نیایب ها بحث نیا الیخیب فعال حاال:ایتان
 گشنمه من میبخور

 

 نخوردم هم صبحانه آخه گشنمه یلیخ منم آره--

 

 اسهو رفت یثان و ینفر چهار زیم هیدر یصندل رو مینشست ایتان و من....... 
 .. بده سفارش قهوه و کیک مون سه هر

 

 ایخوراک از نمیا بخو:ایتان
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 خوردن مشغول وگذاشت روش به رو و و کس هر قهوه و کیک اومد ایثان
 و دید رو ما...  دادم تکون دست واسش شد بوفه وارد هم فرهاد که میبود

 ها بچه سالم:فرهاد سمتمون اومد

 

 بود یخال که من یکنار یصندل رو اومد... میداد و سالمش جواب سه هر 
 نشست

 

 ؟؟یخورینم یزیچ تو هادفر:ایتان

 

 یخداحافظ اومد فقط برم دیبا اومده شیپ برام یکار هی دارم عجله من نه--

 

  یراحت طور هر یاوک-

 

 خراب ادیز دمید و نتیماش من یراست گفت و من سمت برگشت هم فرهاد
 طرف ای یمقصر تو... نشده

 

  منم مقصر نه-

 

 ومدمیم باهات نبود واجب کارم اگه کن باور یآبج واقعا دیببخش آهان--
  االن
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 تسین یمهم ادیز زیچ یگفت که طور همون هیحرف چه نیا یداداش بابا نه-
  امیم بر پسش از خودم

 

 یلو نمیشه که سوته هی کن خبرم حتما یداشت الزم کمک اگه پس یاوک--
  اونجام سوته یس-ستیب

 

 تداش که ورهمنط و دیفهم تر زود که کلش پس بزنم تا باال بردم و دستم
 هک شدم خوردن مشغول و گفتم لب ریز یا وانهید  کرد فرار پاشد دیخندیم

 ؟؟ هیچ تصادف نیا یماجرا ینگفت یراست:گفت ایثان

 

 فیتعر براشون زویچ همه خوردمیم مو قهوه و کیک داشتم که طور همون
 ها چهب:بود کی ساعت کردم ساعتم به نگاه هی حرفام شدن تموم از بعد کردم

 خسارتشو میبزار یقرار هی ادیب بگم غوله آقا نیا به بزنم زنگ من میبر دیشپا
  بدم

 

 !!!!!آقاغوله؟؟: گفت و کرد نگام باتعجب ایتان

 

  نداره غول از کم شینیبب دیبا بابا آره--

 

  ها باشه یدنید دیبا پس....اهووووو--

 

 !!! هیدنید واقعا آره--
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  رو غوله اآق کارت میشد نیماش سوار......... 

 --- -- -->>  انداختم کارت رو نوشته به نگاه هی برداشتم داشپورت رو از
 چه آشناست برام شیلیم فا و اسم کردم احساس<< یامیص ماین 0936
 و یگوش که نیا تا خورد بوق تا چند...گرفتم رو شماره الیخ یب واال میدونم

  الو:برداشت

 

  سالم الو-

 

  ؟؟ نشناختم...  سالم--

 

 ..میکرد تصادف صبح امروز که هستم یکس همون من راستش..من-

 

  دییبفرما بله آهان--

 

 میبد نشون ارک ریتعم به و نتونیماش میببر میبزار یقرار هی تا گرفتم تماس-
  بپردازم من شد چقدر هر  خسارتش

 

 دهیند یآنچنان خسارت ستین یازین بابا نه--

 

  تره راحت المیخ یطور نیا من باشه-
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 دیراحت طور هر با--

 

 د؟یدار وقت یک شما پس-

 

 ندارم یکار ظهر از بعد امروز من--

  

-ok... م؟؟ینیبب و کجاهم ظهر از بعد امروز 

 راغس آشنا گاه ریتعم هی اونجا من-----ابونیخ نیایب مقدور براتون اگر --
  دارم

 گه؟؟؟ید خوبه چهار.... اونجا امیم چهار ساعت من -

 

 خوبه بله--

 

  خدانگهدار فعال پس-

 

 ..خدانگهدار--

 

 تزایپ و فسفود هی میبر اول میگرفت میتصم ها بچه با کردم قطع و تماس
 لمیموبا قرار سر میبر چهار ساعت هم بعد میبگرد ول کمی هم بعد میبخور

 ها بچه خوب:غزل... امینم ناهار که دادم خبر هم مامانم به و برداشتم و
 ..........رگگگگ تو میبزن و جون تزایپ میبر دیبزن
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 ارکن بودم گذاشته قرار غوله آقا با که یابونیخ میدیرس چهار ساعت راس
 ات دو وسط از مونیم نیع ایثان داشتم نگه یسوپر هی یرو روبه ابونیخ

 یخوایم کجا از حاال غزل میگم:سمتم برگشت و شد زونیاو یصندل
  شیبشناس

 

 تو یابونیخ نیهمچ هی از روز در رمزق یفرار تا چند مگه شاسگول خوب-
 ..هان؟؟ شهیم رد شهر نییپا

 

 هگید یچ هی با دیشا ادیم نیماش همون با یدونیم کجا از تو یروان آخه---
  اومد

 

 یچ واسه االن ما تو نظر به: گفتم و کردم نگاش هیاندرسف عاقل
 م؟؟؟یینجایا

 

 نشون کار ریتعم هی به رو غوله آقا تو قول به نیماش که نیا واسه خوب--
 یبد رو اروی خسارت هم تو بگه دهید خسارت چقدر نهیبب تا میبد

 

 آخه: زدم داد و سمتش برگشتم هوی بعد رونیب کردم فوت و نفسم آرامش با
 میدب کار ریتعم نشون وی گه چه ما بس ادیب گهید نیماش هی با اگه یروان

 هاااااااااااان؟؟؟؟؟
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 از  بو هموند کم بگم یعنی پونک نکیپ توپ تا دو قد بود شده ایثان یچشما
 رم هوی چرا:گفت دادو قورت دهنشو آب نگفتم دروغ رونیب بزنه حدقه

 ؟؟؟یکنیم

 

 رگشتب آروم نزنه حرف دیبا دیفهم خودش که سمتش برگشتم تیاعصبان با
 شدیم شول داشت شمین خخخ نهیا جذبه جونم....سرجاش کرد کز و عقب

 نیا و بشه یفرج بلکه تا ابونیخ به زدم زل برگشتم و کردم جمعش زود که
 عتسا انداختم نیماش ساعت به نگاه هی ارهیب فیتشر دوم و شاخ یب غول

 و ابونیخ به بودم زده زل...نداره اومدن قصد آقا نیا که نیا مثل ریخ4:10
 هی ومدهیم بدم قول بد یآدما از شهیهم اه دامیم تکون یعصب و راستم یپا

 ..که واقعا4:26 انداختم ساعت به گهید نگاه

 

 رفته ادشی دیشا خوب..؟یبزن اروی نیا به زنگ هی نبود بد غزل..میگم:ایتان
  داره قرار ما با

 

 بزنم؟؟ زنگ بهش ستین بد-

 

 میاشب اون االف ابد تا میتونینم که ما گهید کرده رید خوب یبد چه بابا نه--

 

 به و شرو که بگه و نظرش اونم تا کردم نگاش منتظر و ایثان سمت برگشتم
 رفته تند داشت حقم بود دلخور دستم از برگردون شهیش سمت به قهر حالت

  جووووووووووننمم ایسان:بودم
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 دوره نیا تو من یدونیم که تو خوامیم معذرت جان ایسان:نداد جواب
  کنمیم یقاط فازونول

 

  ؟یا انهیماه مگه:گفت و سمتم برگشت تعجب با ایثان

 

  هبل-

 

 !؟یشدیم شروع فردا که تو--

  

 عوف رو بنده حاال... شدم شروع شبید کنهینم که معلوم واال میدونم چه-
 د؟؟ییفرمایم

 

  بخشمیم یداشت یعذرشرع که نیا خاطر به فقط دفعه نیا--

 

 یگل که بس از-

 

   عر عر منم باشه--

 

 یبود اول از که اون-

  

 یشد پررو دادم رو بهت باز--
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 کنهیم اثر گهید همنشینه کمال: گفتم و کردم اشاره خودش به ابرو و چشم با

  

  ژکوند لبخند هی منم اوزش دینگز ککمم که رفت بهم یاساس ی غره چشم
 که قرمزه یفرار نیا نیبب غزل:سمتش برگشتم ایتان یصدا با دادم لشیتحو
 ست؟؟ین داشت نگه ابونیخ سمت اون

 

 پیت هی با هم غوله آقا بود خودش مانداخت میگفت که ییجا به نگاه هی
  خودشه؟ شد ادهیپ که اروی اون:ایتان شدیم ادهیپ نیماش از داشت دیجد

 

  عمشه پ ن پ-

 

 به نگاه هی سمتمون ومدیم داشت چون شناخت و من نیماش اونم کنم فک
 ادهیپ نیماش از افتضاحه هه ریتاخ قهیدق سه و ،چهل 4:43 انداختم ساعت

 خانم سالم:غزل نیماش کینزد دیرس لحظه نهمو اونم که شدم
 ن؟یشد معطل یلیخ..دیببخش...یمحمد

 

 ..میینجایا هست یا قهیدق45 حدود بله-

 

 ابتب واقعا من:گفت یشرمندگ با توام یناراحت با و نییپا انداخت و سرش  
 انقدر ومدینم شیپ واسم یواجب کار اگر دییبفرما باور...شرمندم میقول بد
 ...کردمینم رید
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 یکشا بایتقر لحن با نیهم واسه داشتم نفرت بمونم منتظر که نیا از من
 ؟؟..یاقا یول الیخ یب دفعه نیا:گفتم

 

 ...هستم یامیص:گفت یباشرمندگ

 

 که یسک به الاقل اومد شیپ براتون یکار اگر بعد به نیا از یامیص یاقا بله-
 بدونه خودشو فیتکل تا نیبد خبر هی منتظره

 

  شرمندم واقعا من--

 

  مونیاصل کار سر میبر میبش حرفا نیا الیخ یب بهتر حاال-

 

 کار ریمتع به برم من تا دیباش منتظر جا نیهم لحظه چند شما پس بله بله--
  ادیب بگم

 

  هستم منتظرتون جا نیهم من پس یاوک-

 

 گاه ریتعم داخل رفت و شد دور ازم" یا بااجازه" با یامیص همون ای غوله آقا
 از هم یتان و یسان اون رفتن با داشت قرار تر نییپا کمی ما گهید متس که

 داره یدق عجب هیک گهید نیا بابا:ایتان ستادنیا من کنار و شدن ادهیپ نیماش

 

 ...گفتم راس دیدید..دینکن باور شما غوله طرف بگم من یه حاال-
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  پهیت خوش چقدرم ها هیگریج عجب یول: ایثان

 

 داره نگهش ننش واسه خدا چه ما به-

 

  کنار بزاره ما واسه کمشمی نمیشه حاال--

 

 یکنیم دل رو آخه نه-

 

 شمیم خوب خورمیم نعنا عرق نباش نگران تو--

  

 پرووو-

 

 ؟؟ هست ادتی که نایا و همنشین و کمال ی هیقض--

 

  هاااااا داره ینیماش عجب ها بچه یول:ایتان

 

  قرمز اونم یفرار گرهیج یلیخ نشیماش آره-

 

 من بخورمش جوووووووووووونم یا:گفت و انداخت نیماش به نگاه هی ایثان
 ....و عروسک نیا

 

  اومد صاحابش ساکت ها بچه سیه:ایتان
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 یآقا هی همراه یامیص..گاه ریتعم در سمت میبرگشت دو هر حرفش نیا با
 سمت به رکاریتعم با همراه اومدن رونیب ازدر بود کارتنش لباس که یا گهید

 هب کرد شروع و شد خم اونم داد نشون رو ضربه یجا یامیص رفتن نیماش
 سمت اون رمیم من ها بچه:غزل کرد نیماش یبررس

  

 امیم ماهم:ایتان

 

  میبر نیایب پس باشه-

 

 یتان میدیرس که کنارشون اونا سمت به میافتاد راه دار تفنگ سه مثل یتا سه
 کردن سالم زمان هم شهیهم مثل یوسان

 

 مسال:یتان

 

 سالم:یثان

 

 و یامیص به کردم رو داد و جوابشون ییرو خوش با هم یامیص
 شد؟؟یچ:گفتم

 

 کنندیم نگاه دارن ناصر آقا که فعال--
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 ورمک خودم که نه یگفت شد خوب مسخره پسره ستادمیا کنار و گفتم یاهان
 شدم روشن کامال یگفت که االن کنهیم کاریچ داره اقا نیا نمیبینم

 و قهیدق ندچ از بعد بشه تموم کارشون نایا بلکه تا ستادمیا ارکن شششششیا
 یامیص روبه و ستادیا صاف اومد حرف به ناصر اقا نیا باالخره یاند

 چون یول کمه دستمزدش بدنش از کمی با دهید ضربه جلو سپر:گفت
  باالس خرجش کمی گرونن نیماش نیا قطعات

 

 شهیم چقدر بگو بافهیم مه به سمونیر آسمون چقدر اروی نیا بابا یا
 قدرچ نشیهز دیبگ شهیم اگر شده رمید من دیببخش:اه گهید کن خالصمون

 ...شهیم

 

 مهکل هی فقط جوابم در ناصرم اقا انداخت بهم یطوالن و قیعم نگاه یامیص
 ---------گفت

 

 ینفس ooo my gad پول همه نیا سپر ضیتعو هی واسه دیکش سوت سرم
 تمنوش روش مبلغو و برداشتم و چکم دست نمیماش تسم رفتم و دمیکش

 ناصر اقا و یامیص از یخبر سادنیوا کنارم ها بچه دمید که برگشتم
 رفتن؟؟ کجا نایا پس إإإإ: نبود هم یامیص یفرار نطوریوهم

 

  رگاهیتعم تو بزارن و نیماش رفتن:یتان

 

 ... دادم تکون یسر
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 هی و نکیع هی کرده میقا وخودش یطور نیا چرا اروی نیا غزل یراست--
 ...و ماسک

 

  ضهیمر البد دونمیم چه-

 

 شهیم اونم خوب اره--

 

 حدود نشست عقب یصندل رو و رفت حرف نیا گفتن از ابعدیتان
 به چکو اومد ما سمت به و شد خارج رگاهیتعم از یامیص بعد قهیدق2_۳

 یامیص یاقا دییبفرما:گرفتم طرفش

 

  کردم سابح خودم من واقعا ستین الزم-

 

  نجایا اومدم امروز نیهم واسه فقط من دشیریبگ کنمیم خواهش نه-

 

 قتیحق شهیم ناراحت چرا خوب وا شد ناراحت حرفم نیا با کردم احساس
 نشیریبگ لطفا: گفتم و گرفتم جلوتر کمیو چک... گهید گفتم و

  

 یکنمیم خواهش منم گفت لب ریز یممنون و گرفت وازم چک یلیم یب با
  گفتم بهش یرلبیز نطورهمو
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 خداحافظتون فعال--

  

 خداحافظ-

 

 خداحافظ:ایثان

 

 یچطور نیماش بدون االن نیا که افتاد ادمی هوی که بود نشده دور قدم چند
 یامیص یاقا:کردم صداش و کرد گل میباز بتمن چرا دونمینم بره خوادیم

  دییبفرما بله: سمتم برگشت

 

 متونیبرسون دییبفرما دیندار نیماش-

  

  رمیم رمیگیم یتاکس هی شمینم مزاحم ممنون نه--

 

 گهید دیدونینم قابل یتاکس هی اندازه به رو ما پس-

 

 منخواست فقط من دییفرمایم که هیحرف چه نیا بابا نه:گفت زود شد حول
 بشم مزاحمتون

  

  دییبفرما دیدونیم قابل اگر حاال نیستین راحت التونیخ نه-

 

 ممن ما سمت افتاد راه و نموند یباق براش یحرف یجا هگید خداهم بنده اون
 هم ایثان و یامیص شه سوار کردم تعارف رول پشت نشستمیم که طور همون
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 هم اخرش که کردن پاره کهیت تعارف هم با یکل نهیبش جلو یک که نیا سر
 ماش یراست:گفت یامیص دفعه هی که زدم استارت..نشست جلو یامیص
 ر؟؟؟یتعم واسه نیبدو نتونیماش نیخواینم

 

 ...رگاهیتعم دمیم چرا-

 

 ...گهید نیبد جاهم نیهم نیاومد جا نیا تا که االن خوب--

 

 نیا همم منه از تر وارد اون هم رگاهیتعم ببرتش داداشم دمیم فردا ممنون نه-
  ینطوریا نداره من واسه هم دردسر که

 

  تیراحت طور هر بله اهان--

 

 قطف فتادین یخاص اتفاق چیه هم راه یتو.... نگفتم یزیچ و زدم یلبخند
 دارم گهن یتلفن یتاکس هی کنار راه سر گفت اونم که دمیپرس ادرس ازش من
 در دم رسوندم هم هارو بچه که نیا از بعد کردم و کار نیهم منم...

 ..رفتم خودمون خونه سمت به خونشون

 

 لمک پس انداختم و صدام شهیهم مثل خونه تو دمیپر و کردم باز رو خونه در
 تسسسسسییییییین خونه یکس سالاااااام:دنیکش هوار به کردم شروع و
 یداداش یییییییییییعل یستین مامان اومده عشقتون نینیبب نییییااااااایب
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 نیکن اورب بابا انقدر نیند خجالتم یگرم استقبال چه بابا یا یییبابااااااااااا
 ! ستمین زحمتتون به یضرا من

 

 یمداو تو باز زلزه خبرته چه:گفت و نییپا شد زونیاو ها پله یباال از یعل
 هان؟ میباش داشته ارامش تو دست از ؟مانباسیگذاشت روسرت رو خونه

 

 دلت هم یلیخ ششششششیییییچ: گفتم و کردم نازک براش یچشم پشت
 متیق داند چه خر گفتن میقد از تازشم اومدم من مثل یجواهر که بخواد

 ... و نقل

 

 چون کردم ول نصفه و حرفم رهیگ یعل شیپ کارم که نیا یآور ادی با
 یلیخ پس نمیماش نشدن درست با یمساو جملم کردن تموم دونستمیم

 شما ییما سر تاج شما: گفتم زدم یینما دندون لبخند یمجلس و کیش
 یسرور ییآقا

  

 ورب...هه:گفت لبش گوشه پوزخند با و باال داد و هاش ابرو از یکی یعل
 و رمدا خبر تو خراب ذات از که من نشناستت که کن یباز نقش یکس واسه

 یزیچ هی من از باز که معناست نیا به تو ناگهان ریمس رییتغ نیا که دونمیم
  یخوایم
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 نیا به شهیهم من: گفتم و رفت در بناگوش اون تا بناگوش نیا از لبخندم
 نیماش دیبا یدونیم ودتخ که خوبه چقدر.... کردمیم افتخار تو فعال ذهن
  رگاهیتعم یببر تویآبج

 

 ؟؟یچ یبرا گاه ریتعم!!!...گاه ریتعم--

 

 کردم تصادف:گفتم مظلوم و نییپا انداختم سرم

  

 یتو گرفت هامو بازو نییپا اومد هارو پله بدو بدو حرفم نیا دنیباشن
 حالت یخوب هان نشده که تیزیچ:وگفت چشمام تو زد زل نگران دستاش

 خوبه

 

  شده داغون کمی نمیماش یول نشد میطور که خودم بابا نه-

 

 شدرست دمیم برمیم خودم گلم یابج سرت یفدا:گفت و کرد نگام مهربون
  شم فدات من یاله نداره خوردن قصه که نیا کنن

 

 یول...خخخ کردم خرش جون اخ... ب*غ*ل*ش تو وگرفت سرم بعدم
 ازمن سال چهار داشتم دوسش یلیخ که من بود اقا واقعا یعل ییخدا

 مشکس یموها۱۸۵ قد خوب یول یمعمول یکلیه چهارشونه بود بزرگتر
 در بود هومردون متناسب صورتشم یاجزا هیبق دهیکش یوصورت برنزه پوست

 یانتظار چه گهید منه داداش هست جذابم گفت شدیوم بود پیخوشت کل
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 تو وجدان إإ...بسته کن باز یپپس خودت واسه کم...اخه نیا ریغ رهیم
 اباب برو...ینیبب یندار چش گهید باشم خوش بزار یدار کارمن کاربهیچ

 گهید و اورد کم درمقابلم وجدان حرفم نیا با و..ریخوددرگ...فتهیخودش
 مامان:گفتم و کرد جدا خودش واز من یعل جذبه جونم نهیا نگفت یزیچ

 کجان؟ نایا

 

  مامان خاله دختر رفتن--

 

 هخون چیمارپ یها پله از یعل به نیماش یها دیکل دادن وبعداز گفتم یاهان
 نهخو هی ما خونه بخابم داشت قرار دوم ی طبقه که اتاقم تو تا رفتم باال

 هم مترش 2۰۰و بود اطمونیح مترش۳۰۰ که بود هیکامران تو یمتر۵۰۰
 نیزم ریز همون ای اول ی طبقه که طبقه سه خونه هی شدیم خونمون شامل
 و ییرایپذ هم دوم طبقه و بود یانبار و جونم بابا خوشگل ی خونه گل شامل
 اجد قسمت دو مون ییرایپذ و داشت قرار یبهداشت سیسرو و خونه آشپز

 یا وزهریف یاب یراحت مبل دست هی شامل بود منینش قسمتش هی که بود هم
 والون با یریش یها وپرده میبود دهیچ گرد صورت بهTV به رو که بود رنگ

 هم گهید سمت و رنگ یا روزهیف بافت دست ی چهیوقال ها لمب ست یها
 یمتر۱2 ی چهیقال ودوتا ها پرده با رنگ یریش یسلطنت مبل دست دو شامل

 هم ومس طبقه رفتیم سوم ی طبقه به که یچوب چیمارپ یها وپله ستشون
 ته که هم از جدا ییشو دست هیو حموم هی کیکوچ نسبتا رو راه هی شامل
 هم یرو روبه دوتا دوتا رو راه طرف دو که اتاق تا چهار و تنداش قرار سالن
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 لما من یرو روبه من یبرا هم اون یکنار اتاق و بود یعل یبرا شیکی بودن
 مه قسمتش هی بود کتابخونه قسمتش هی اوناهم یکنار اتاق و بابا مامان
 .و تخت

 اتاق هی دمش اتاقم وارد بمونه اونجا اومد مهمون اگه تا میبود یگذاشت نایا
 ست یپاتخت و شیارا زیم و کمد و تخت شامل که وجور جمع یمتر۱۵

 هک یا چهیقال نیوهمچن یریش یها پرده یریش تخت رو و بود رنگ یاسی
 یاسی و یریش یها رنگ از یمخلوط هم بدوم کرده پهن اتاق وسط

 زانو ریز ات وشلوارک شرتیت دست هیبا رونمویب یلباسا که نیا از بعد...بود
 تختم یرو کردم عوض داشت روش یاسفنج باب عکس که رنگ زرد ست
 حدود مرفت ور باهاش کمی و برداشتم یپاتخت یرو از تابمو لب دمیکش دراز

 هیثان به و جاش سر گذاشتم و کردم خاموش تاب لب که بود هفت ساعت
 .......برد خوابم ادیز یخستگ از که دینکش یا

 

 "ماین"

 

 در چیپ یها فرش سنگ یرو از شدم وارد و کردم باز رو الیو ی کیکوچ در
 االب ها پله از دمیرس خونمون بزرگ امارت به که نیا تا گذشتم اطیح چیپ

 و یتک که رفتمیم باال طبقه یها پله سمت به داشتم شدم خونه وارد رفتم
 دمید یدکر نقره ی نفره سه یها یخور ناهار کردن پاک حال در ها پله کنار

 هی دبو خونمون یها خدمتکار از یکی یدادکت سالم و ستادیا صاف دنمید با
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 پدر نداشتن و خوانوادش یمال بد طیشرا خاطر به که ساله27-2۶ دختر
  کجان هیبق سالم:دادم جواب بود یخوب و اروم دختر کنه کار بود مجبور

 

 گلناز و دیخر رفتن دوستانشون از یکی همراه به هستن،خانم کار سر آقا--
 برگردن دانشگاه از که  االناس هم مخان

 

 اتاقم وارد... گرفتم شیپ در رو باال طبقه یها پله راه و دادم تکون یسر
 به داشتم اجیاحت و بودم خسته یحساب و داشتم یکار پر روز امروز.... شدم

 بر دهنم از و ماسک کنم رونیب تنم از رو روز یخستگ تا گرم آب دوش هی
 موهام یرو یتاکس به شدنم سوار با که و میتاباف نکیع هم بعد داشتم

 ولهح برداشتن از بعد و گذاشتم توالت رو دورو هر و برداشتم بودم گذاشته
 دراومد حرکت به بدنم یرو که گرم آب..شدم اتاقم داخل حموم وارد ام

 یجار نییپا به باال از آب همراه به داره هام یخستگ تموم کردم حساس
 یخال از بعد و کردم آب از پر و وان زهیریم نیزم یرو تیدرنها و شهیم

 یب طور همون بود وقت یلیخ....دمیکش دراز توش بدنم شامپو کردن
 که یزیچ و روم روبه وارید به بودم رهیخ و بودم دهیکش دراز وان یتو حرکت

 تو مونجاه که شدیم یساعت هی دیشا بود یتوس چشم دوتا وفقط فقط دمیدیم
 چیه به چشم تا دو اون ریتصو چرا دونمینم بودم افتاده زدرا به دراز وان

 ماساژ از بعد دادم تکون سرمو کالفه رفتینم کنار چشمم جلو از عنوان
 ولمح دنیپوش از بعد..شستم آب دوش ریز خودمو  و شدم بلند کف با بدنم

 شلوار هی کمدم تو از گرفتم حوله کاله با و موهام آب شدم خارج حموم از
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 وهامم دمیپوش و برداشتم یآب یا حلقه نیآست هی همراه به یا رمهس یورزش
 مدوینم خوشم بکشم سشوار که نیا از وقت چیه یول داشت نم یکمی هنوز
 توالت رو از و لمیموبا بشه خشک خودش تا گذاشتم همونطور نیهم واسه

 تا بشید از  کردم روشن و نترنتیا دمیکش دراز دونفرم تخت رو و برداشتم
 ستاینیا بود اومده نیال و ستاینیا و تلگرام از برام امیپ تا هزار7-۶ حدود حاال

 که و یعکس هم نفر دوهزار حدود بودن کرده فالوم ینفر چند کردم نگاه رو
 ریز هم امیپ عیسر هیو بودن کرده کیال و بودم گذاشته خودم از شبید

 یدخترا نیهمچ از متنفرم بودن دخترا اکثرا که بودن نوشته عکس همون
 مارهش دونمینم که هام طرفدار طرفه از امیپ عیسر هی کردم باز و نیال یجلف
 که آشنا و دوست طرف از هم عیسر هی بودن کرده دایپ کجا از و من

 بود یاه ازگروه ها امیپ شتریب کردم باز تلگرام نیال آز بعد دادم و جوابشون
 طرف از نیال مثل هم عیسر هی بودم عضو توشون ودوستا ها همکار با که

 نبود نیانال کس چیه نفر۳۰-2۰ از باشگاه گروه تو رفتم دوستا و ها طرفدار
 ردد به که یکس هم جا اون کردم باز و نیمخاطب رفت سر حوصلم اوفففف
 چشمم که کردمیم نگاه رو ها شماره داشتم یهمنطور نبود بخوره صحبت

 و شمارش زد زنگ بهم هک امروز چرا دونمینم موند ثابت یمحمد اسم رو
 ((سالم)) نوشتم براش بودON اونم کردم ویس میگوش تو

 

 ((شما؟؟؟ سالم)) داد جواب بعد قهیدق هی حدود
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 جواب گهید ممکنه بگم اگر کردم فکر بعد یول بگم و اسمم خواستم اول
 هب خورد چشمم که  کردمیم فکر داشتم خواستمینم و نیا اصال من که نده

 لبش یباال از که دختر هی عکس کنه بازش تا کردم لمسش لشیپروفا عکس
 هشیم داریب یوقت که دخترام اون از من>> بود نوشته هم رشیز بود معلوم

 باال دیپر ابروم هی ناخداگاه<< شد داریب نیا باز آخ آخ گهیم طونیش
 ((شد داریب نیا باز آخ آخ)) نوشتم براش و زدم یپوزخند

 

 (!!!!!!!!!(جانم؟؟؟؟؟))--

 

 آخ آخ گهیم طونیش شنیم داریب یوقت که ییدخترا اون از یگیم خودت))-
 ((شد داریب نیا باز

 

 ..بود گزاشته کنارش هم چپ نگاه کریاست و((؟یطونیش شما البد))--

 

 ((آره کن فک))-

 

 ((عجب))--

 

 ...فرستادم سیف پکر کریاست...

 

 ((یهست یک ینگفت))--
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 ((گفتم گهید چرا))-

 

 ((ینگفت رمینخ))--

 

 ((گفتم چرا))-

 

 ((بگو هم گهید بار هی اصال))--

 

 ):((طونیش))-

 

 (( طونهیش اقا بله))--

 

 شتهگذا عکسه نیا از قبل که یعکس انداختم لشیپروفا به گهید نگاه هی
 که رشیز ومتن یعصب یا افهیباق یکارتون ی بچه دختر هی کردم باز بودرو
 عجب دختر نیا بابا یا((باش نداشته اعصاب باس دختر)) بود نوشته
 نوشتم براش زارهیم ییعکسا

  

 ((چرا؟؟))-

 

 ..بعدش متعجب کریاست تا چند و((چرا یچ))--

 

 ((باشه داشته اعصاب نباس))-
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 (( باشه داشته اعصاب نباس یچ))--

 

 ((دختر))-

 

 ((یگیم و لمیپروفا عکس اهان))--

 

 (( بعله))-

 

 ((گرهیج دختر چون))--

 

 !!!!!!((داشت؟؟ یربط چه))-

 

 ((پسر ای یدختر تو اصال.. یهرچ))--

 

 ((داره هم یفرق مگه))-

 

 ((نداره؟؟؟ یعنی))--

 

 ((همن مثل پسر و دختر که من نظر به..یفکرکن چطور داره یبستگ))-

 

 ((بهترن دخترا من نظر به یول))--

 

 ((داره ینظر هی کس هر خوب))-
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 نظر و))--

 

 ((درسته من ونظر)) --

 

 ((یخوب تو اصال اقا اره:)) سرتق ی رهدخت

 

 ((یخوب تو پ ن پ))--

 

 ((میعال که من))-

 

 ((روسرمون زهیریم یو یپ سقف االن باش مواظب))--

 

 ((دمیخند هه هه هه))-

 

 ...((یریبگ گفتم یبخند که نگفتم))--

 

 ((؟؟یچ یگفت))-

 

 ((بگم تا کن خواهش))--

 

 ((عمرا))-
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 (( گمینم منم پس))--

 

 ((گوب))-

 

 ((کن خواهش))--

 

 هم به و اعصابم واقعا هم دختره نیا کردمیم خواهش یکی از عمرا من
 ((کنمیم خواهش: ))کردم پیتا حرص با و بالجبار اه بود ختهیر

 

 ((یبگند یریبگ گفتم یبخند که نگفتم))--

 

 ..فرستادم براش یعصبان کریاست-

 

 ((شهیم یجوش صورتت ارین جوش))--

 

 ندونامد خوردکنم و گردش تونستمیم تا بود نجایا داشتم دوس پرو ی دختره
 ((مربوطه خودم به)) نوشتم و دمییسا هم رو

 

 ختیر یب یهست که ینیازا جوش با تا بگم خواستم فقط من چه من به))--
 ((ینش تر

 

 شناخته؟؟ و من یعنی..دفعه هی که..دادم فشار دستم تو و یگوش
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 ((؟؟یشناسیم و من))-

 

 ((گهید اره))--

 

 ((هستم یک نمیبب بگو یگیم راست اگه))-

 

 ((طونیش))--

 

 (( میشناسیم که خوبه:)) وانهید ی دختره

 

 جونم بابا برم دیبا من خداحافظ فعال یندار یکار اگه جون طونیش))--
 ((اومده

 

 ((یبا فعال برو نه))-

 

 (( یبابا))--

 

 و نت نداشتم چت حوصله گهید..هه نیا یا وانهید عجب شد نیافال و
 یصدا که دمیکش دراز هم کمی یپاتخت رو گذاشتم یگوش و کردم خاموش

 هم ارکن بابا و مامان رفتم نییپا ی طبقه به شدم بلند جام از اومد در شکمم
  سالم:ماین نبود یناز از هم یخبر دنیدیم الیسر داشتن و بودن نشسته
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 سالم:مامان

 

  سالم:بابا

 

  نیاومد یک-

 

  اومده تازه که باباتم شهیم یعتسا هی من--

 ال مبال نشستم بود نایا مامان چپ سمت که مبل یها یصندل از یکی رو
 کجاس؟؟ نازگل:ماین میبود دهیچTV مقابل که بودن مانند

 

  بخوابه رفته بود خسته--

 

  اهان-

 

 پسرم چخبر تو:بابا

  

  گهید هستم منم-

 

  خونه یایب و یکن لطف هما تا ماه که فعال:گفت و زد یپوزخند بابام

 

 !!طاهر:کرد صداش معترض مامان

 

  خانم کمیم دروغ مگه--
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 ها اومده ام بچه روز هی شماهم حاال خوب---

 

 گهید شد تیوعض نیا باعث شما یها کار نیهم خانم--

 

  عالقم مورد کار دنبال رفتم من بده مگه بابا تییوعض کدوم-

 

  عالقه مورد کار هه--

 

 به دادن جواب یبرا بودم کرده باز که و دهنم نازگل کردن سالم یباصدا
 ودب کرده پف چشماش ادیز خواب اثر در کردم نگاش شد بسته بابا حرف

 به کرد شروع و شد زونیاو گردنم از شهیهم ومثل سمتم به اومد بدو بدو
 خبرته چه نازگل یوا:گفتم و کردم جداش خودم از صورتم دنی*ب*و*س*

  شو زونیاو گردنم از کواال مثل بعد سمبر راه از بزار

 

 و گهید طرف چرخوند صورتشو و کرد جمع قهر ی نشونه به ل*ب*ا*ش*و*
 ادم خوش بهت اومدم شوق و ذوق با همه نیا من یبد یلیخ:گرفت رو ازم

 ... که واقعا... تو اونوقت بگم

 

  گمید دست وبا کمرش دور انداختم و دستم

 دوس ایدن ی همه ی اندازه به و نازگل دمچرخون خودم طرف به و صورتش
 ...نداشتم و قهرش طاقت اصال و داشتم
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 جونم یابج: گفتم و زدم شیشونیپ به یا ب*و*س*ه*

 

 مشیپام یکن قهر بخدا یناز:نداد جواب م کرد جمع شتریب و *ل*ب*ا*ش* 
  ها باشگاه رمیم

 

 دکر امنگ چشم هیگوش از و سمتم برگشت بااکراه چون کرد اثر دمیتهد
  نهیا کالیبار آ:گفتم و زدم یلبخند

 

 اونم زدم شیشونیپ یرو یا *ب*و*س*ه و خودم سمت برشگردوندم
 با نداشت من از یکم دست اونم کردم نگاش یدلتنگ با و زد یلبخند

  هتل ایب فردا: میکند هم به کردن نگاه از دل بابا یصدا

 

 !نیبامن:ماین

 

 میهمسا پسر با نه:گفت و کرد نگام چپ چپ

  

 ..اخه-

 

 حق هم شب تا یهتل 7 ساعت فردا:گفت صالبت با و حرفم وسط دیپر
  یندار رو جا اون از خوردن جم
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 انمام به دوختم و ملتمسم نگاه... کرد شروع باز اه دمیکش یا کالفه پوف
 به ی اهنگ و کرد بلند سرشو نگاهم ینیسنگ احساس با که بود نییپا سرش
 نرم وبا بابا به کرد رو و رفت بهم یا غره چشم انداخت ملتمسم یچشما

 نیا الیخیب رو دفعه نیا شهینم حاال جان صاهر: گفت ممکن لحن نیتر
 ؟؟یبش بچه

 

 هتل یایم فردا گفتم که نیهم: گفت نرمش یا ذره بدون بابا

 

 هک شدم بلند جام از یلعنت اه بشم مسلت خودم به تا فشردم هم رو چشمام
 به ندب مین لبخند هی با که کردن نگام نگران شد جلب بهم یناز و مامان توجه

 چند نشستم روتختم کالفه و شدم اتاقم وارد کردم حرکت ها پله سمت
 واختمشنیم و زدنش در طرز خورد اتاقم در به تق تا دو که بود نگذشته قهیدق

  یابج تو ایب:ماین بود یناز

 

  یمولین:یناز نشست تخت رو کنارم اومد و کرد باز درو

 

 و زدم بهش یلبخند بهم بود زده زل ناراحتش یچشما با کردم نگاش
  خانم یآبج یناراحت چرا:گفتم

 

 کوتاه بابا کاش یا یبکن یندار دوس که یکار ینبود مجبور کاش--
 ومدیم
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 نبودم من که وقت چند نیا خبر چه نمیبب بگو حرفا نیا الیخیب-
 من بدون گذشت خوش یکردیکارامیچ

 

 وماهد یجنابال که بگم دیبا من و نیا: گفت و کرد نازک برام یشمچ پشت
 یگذاشت تنهام و یرفت

 

 به کردم شروع که دراد ب*غ*ل*م از خواست کردم وب*غ*ل*ش دمیخند
 یکل که نیا از بعد حساسه بهش شدت به یناز که یزیچ دادنش قلقلک

 ....دادم قلقلکش

 

 در دم کرد فرار پاشد هم عدب افتاد کردن غلط به که دادم قلقلکش انقد
 هب من که وبالشت رونیب زد در از...  یاالغ یلیخ گفت سمتم برگشت
 لبم رو یناز یکارا با که یلبخند بسته در به خورد کردم پرت طرفش
 دیشک پر لبم از هتل برم مجبورم که نیا و فردا به کردن فک با بود نشست

 ودز بودم خسته یلیخ چون دمیکش دراز تخت رو و گفتم یلعنت لب ریز
  برد خوابم

 

 "غزل"

 

 یرفاح که یکی شناختمشینم اصال که کردمیم چت یکی با تل تو داشتم
 کار یتالف به که شهبا ها بچه از یکی دیبا زدم حدس زدیم ادیز پرت و چرت
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 اگه)) نوشت برام ختمیر ادیز کرما نیا از منم اخه کنهیم کارو نیا داره من
 ((هستم یک نمیبب بگو یگیم راست

 

 ((طونیش))دادم جواب منم طونیش گفتیم همش چون 

 

 ((میشناسیم که خوبه))اومد جوابش که دینکش یا هیثان به

 

 یوا داد اومدنش از خبر بابام نیماش یصدا که بدم جوابشو خواستمیم
 کردم پیتا براش زود و شدم الیخ یب و جواب اومد باباجونم

 

 جونم بابا برم دیبا من خداحافظ فعال یندار یکار اگه جون طونیش)) 
 ((اومده

 

 ((یبا فعال برو نه))--

 

 ((یبا)) کردم پیتا زود

 

 از دمیدو و تخت کنار یعسل رو کردم شوت و یگوش شدم نیافال فورا و
 تعاد به که بابام ب*غ*ل* دمیپر و نییپا خوردم سر ها ازنرده رونیب اتاق
 ها ردهن از که بود واکرده دستاشو و ودب سادهیوا منتظرم ها پله نییپا شهیهم

 غرق و صورتش ب*غ*ل*شو دمیپر شهیهم مثل ب*غ*ل*ش بپرم
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 ییاباب سالم: گفتم دی*ب*و*س* و من یشونیپ هم بابام کردم *ب*و*س*ه
  بود شده تنگ برات دلم چقد یدونینم یوا

 

  برات مورچه هی قد بود شده که یندار خبر من دل از:گفت و زد یلبخند 

 

 فک ندونه یک هر:گفت اومد رونیب خونه آشپز از دست به مالقه امانمم
 دید رو گهیهمد بار نیاخر شبید نیهم دخوبهیند و هم سوال هی کنهیم

 

 و رفت مامانم سمت به بود من کمر پشت راستش دست که همونطور بابام
 شما یخوب خانم شد عرض سالم: گفت

 

 ادتی منم هنو زود مسال کیعل:گفت و کرد نازک یچشم پشت مامان
 افتمیم

  

 ازم که بشم خودم خانم نرگس یفدا من یاله یا: گفت و دیخند بابا
  دلخوره

 

 ترکف تا دو نیا تا رفتم ییرایپذ سمت به اروم منم..رفت مامان سمت به و
 ودمب وابسته بهش هم یلیخ البته و بودم بابام عاشق من بزارم تنها و عاشق

 شیپ سال سه دو ادمی گرفتمیم یافسردگ دمشیدینم روز دو یوقت که یجور
 یعنام به روز پنج اون تو من و کاشان بره روزه پنج سفر هی شد مجبور بابام
 تو درجه چهل ای ۳7 یباال تب تو و روز پنج اون ی همه مردم کلمه یواقع
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 همون داشتم دوس و بابام من که چقدر هر البته بودم افتاده خواب تخت
 باالتر من گاهیجا شهیهم بود وابسته بهم و داشت دوس و نم بابام هم قدر

 ....بود بابام یها دنینازکش خاطر به هم نیا و خونه تو بود همه از

 

 تادوست دو مثل البته میشد یمیصم باهم یلیخ مین و ماه هی از بعد
 هواس مامانم که بودم کردن فکر غرق و بودم دهیکش دراز تختم رو...یمعمول

 عادت به..دادم بدنم به یقوس و کش و نشستم تخت رو ردک صدام شام
  اومدم من:زدم داد خونه آشپز تو دمیپر و خوردم سر ها نردهرو از شهیهم

 

 نشکست روشکر خدا واما نکیس تو افتاد مامانم دست از وانیل من داد با
 از متر هی بودن نشسته آشپزخونه تو ی نفره شیش زیم دور که یعل و وبابام
 یبرا دنکر نگام یا سکته ی افهیق با و سمتم برگشتن یهمگ دنیپر نجاشو

 به که کردم یمصلحت ی سرفه هی گرفتم گاز داخل از لپمو خنده از یریگ جلو
 زیج یا:بود مامانم غیج یصدا دمیشن که یزیچ نیاول و اومدن خودشون

 یوا هان هیکار چه نیا آخه کردنته شوهر وقت فردا امروز بچه ینزن گریج
 ...فرستنتیم پس فرداش یبر ی خونه هر تو دست از

 

 هخودم دختر نیا خانم یکرد فک یچ هه:گفت و کرد نگام محبت با بابام
 هم یکس مگه دمینم کسونش همه به دمینم کسونش کس به زدلمهیعز

 ..ابرو چشمت باال بگم بابا نفس به داره جرئت
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 ونزیآو گردنش از و. بابا سمت رفتم عیسر... یاله بشم بابام قربون من
 باخنده هم بابا کردم بارون *ب*و*س*ه و ماهش مثل صورت و شدم

 نگام چپ چپ یعل کارم نیا با نشستم پاهاش رو و من و کرد ب*غ*ل*م
 هک درآوردم براش یزبون بابا چشم از دور گنده خرس گفت لب ریز و کرد

 دینگز ککمم پاپاجونم ی وانه پشت به که رفت بهم یاساس ی غره چشم
 اوباب...نیپا دمیپر ب*غ*ل*ش از کردم بابام لپ از گنده ماچ هی منم اوزش

 و من کردنیم تماشا اخبار داشتن و بودن نشسته TV جلو یها رومبل یعل
 ظرف خواست مامان میبود شام یها ظرف کردن جمع درحال هم مامانم

 شپزآ از دشیسف و نرم یها گونه یرو یا *ب*و*س*ه با که بشوره هارو
 با و دستام...شدم ها ظرف شستن مشغول خودم و کردم رونشیب خونه

 تمنشس ششونیپ و حال تو رفتم و ختمیر ییچا تا۴ و کردم خشک دستمال
 ...همه که نیا از بعد گذاشتم وسط یعسل زیم رو هم رو ییچا ینیس

 

 هم گهید بار هی تا برداشتم زیم یرو از رو ینیس خوردن رو هاشون ییچا
  دخترم نیبش:باباگفت که ارمیب ییچا

 

 د؟یخورینم ییچا-

 

 دارم کارتون نیبش نکنه درد دستت باباجون نه--

 

 من یرو و نظرگذروند از درو هی رو همه بابا نشستم جام سر گفتم یچشم
 و اتاقم تو نشستم االن نیهم تا شیپ ساعت هی از....کرد مکث تر شیب یکم
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 رارهق بعد روز دو که گفت بابا..هام ونهروگ نیجار اشکام بخوام که نیا بدون
 تاجر من یبابا..بره که مجبور اونم و بشه برگزار لندن تو فرش گاه شینما هی

 که نیا یبرا شد تموم حرفاش یوقت..داره بازار تو هم بزرگ حجره هی و فرش
 به تق تا سه..کردم قفل درم و اتاقم تو اومدم و پاشدم ننیبب اشکام نزارم

 نک باز درو زبابایعز..دخترم..جان غزل:بابا یصدا هم بعد و ردخو دراتاقم
 ..بشم ناراحت من یخواینم که تو..باباجان

 

 اباب روتخت نشستم دوباره و کردم باز درو قفل پاشدم و دمیکش و دماغم آب
 کن نگام دخترم..غزل: نشست تخت رو کنارم  اوم کردو باز درو

 

 بابا ب*غ*ل*ش تو انداختم و خودم کردم نگاش بغض از لرزون ی چونه با
 امن آغوش داشت یآرامش چه..شکست بغضم کرد ب*غ*ل*م هم
 الح یب.....برد خوابم که ختمیر اشک ب*غ*ل*ش تو چقدر دونمینم..بابا
 سالم هی آشپزخونه تو رفتم صورتم دستو شستن بدون و پاشدم تخت رو از
 بازور ونما که گرفتم ریپن نون کیکوچ لقمه هی نشستم زیم دور دادم یلب ریز

 قبل که شم حاضر برم پاشم یصندل رو از خواستم م داد قورتش ییچا
 هی وبگ بزن آژانس به زنگ هی پاشو پسرم جان یعل:باباگفت بلندشدنم

  بفرستن نیماش

 

 !!!بابا؟؟ یچ یبرا آژانس:گفت یعل میکرد نگاش باتعجب یعل و من
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  دارم پرواز گهید دوساعت حدودا گهید فرودگاه برم خوب--

 

 گهید متونیبریم خودمون خوب وابابا-

 

 فرودگاه نیایب چکدومتونیه خوامینم دخترم نه--

 میکنیم یخداحافظ هم از نجایهم

 

 !!!بابا یول-

 

 ..بزن زنگ هی پسرم پاشو..دخترم بهتره یطور اطن--

 

  بابا چشم:یعل

 

 بابا سالمت چشت--

 

 و فونیآ یعل نگید نگید   نگید نگید....رفت حال به شدو بلند یعل
 آژانسه: وگفت کرد نگامون داد جواب

 

 کاسه و قران هی شامل وکه ینیس مامان شد تر نیسنگ گلوم بغض و پاشد بابا
 خارج خونه در از یهمگ شدم بلند منم برداشت زیم رو از شدیم آب از پر

 ونریب سرشون پشت یباسست منم برداشت رو بابا چمدون هم یعل شدن
 روبه و مامان سمت برگشت بابا میبر رونیب که نیا از قبل اطیح در دم مرفت
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 هم وبعد کرد کینزد خودش به و اون و گرفت بازوهاشو ستادیا روش
: زدندبابا هم یرو به یلبخند دو هر..زد شیشونیپ رو یا ه*س*و*ب

 خانمم نرگس خداحافظ

 

 خطر یب سفرت..خدانگهدارت--

  

 ازهت و بزاره آژانس نیموش تو و چمدون تا بود هرفت که یعل یرو روبه بابا
 باش خواهرت و مامانت مواظب:ستادیا اطیح تو بود برگشته

  تو به سپارمشونیم..پسرم

 

  بابا روچشم:گفت و روچشمش دستشوگذاشت یعل

 

 بابازد ی شونه رو ی *ب*و*س*ه هم یعل کرد ب*غ*ل*ش مردونه بابا
 یا گوشه هی که من طرف اومد اون از بعد...دی*ب*و*س* و شیشونیپ بابام

 ودب شده سیخ هام گونه و بود شکسته بغضم یک دونمینم بودم ستادهیا
 چند از بعد کردم ب*غ*ل*ش محکم کرد ب*غ*ل*م و زد بهم ی لبخند

 کرد خارج ب*غ*ل*ش از و من و دی*ب*و*س* موهام رو قهیدق
  تونیهمگ خداحافظ:بابا

 یچیه بغص شدت از من یول کردن یخداحافظ باهاش یعل و مامان
 تو تمرف بدو بدو من و شد خارج در از بابا نشه بلند هقم هق یصدا تا نگفتم
 ....ختمیر اشک تونستمیم تا و اتاقم تو انداختم و خودم.. خونه
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 》ماین》

 

 افتاد نیروزم شدو پرت خط رونیب به توپ که بزنم آبشار هی تا باال دمیپر
 وت چته... یزد گند باز ماین اه:شد بلند یهاد نیخشمگ و معترض یوصدا

 امروزاخه

 

 کردمیم خراب ینطوریا که بود چندم بار نیا باشه یاعصبان داشت حق
 ششیپ گفت که طور همون کرد صدا و من بندش پشت زود سوت یمرب

 یستین حال سر ادیز کنمیم فکر:گفت شیزات ارامش با اون و رفتم
 درسته؟؟؟

 

 و امروز شهیم اگر ستین مساعد نیتمر یبرا ادیز حالم امروز اما متاسفم-
 ..خونه برم

 

 کن احتاستر برو فعال پس..میبرینم شیپ از یکار یطور نیا پسرم باشه--
 ..ایب یشتریب یروین با فردا و

 

 خداحافظ..حتما بله-

 

  جان ماین خداحافظ--
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 ها بچه فعال: گفتم یبلند یباصدا و ها بچه سمت برگشتم

 

 فعال:دادن بموجوا توک و تک

 

 رفتم خونه سمت به و شدم نیماش سوار شدن اماده و دوش گرفتن از بعد
 ومثل بود ظهر از بعد چهار ساعت.. شدم ادهیپ و کردم پارک و نیماش
 مها لباس که نیا بدون و شدم اتاقم وارد کور و سوت خونه موقع نیا شهیهم

 نروش از بعد و گرفتم دستم و میگوش دمیکش دراز تختم رو کنم عوض و
 امبر که یا مختلف یها ام یپ به یتیاهم کردم باز تلگرام یفا یوا کردن
 اوردم رو شیو یپ ی صفحه بودم یزیچ هی دنبال فقط من ندادم بود اومده

last seen..شده روز۵ نیا تو که زیانگ نفرت کلمه نیا هم باز یلعنت اه 
 همون بودم شده ارهدورب سال شیش از بعد که یمن یبرا کا*ب*و*س* بود

 زدن باحرف و آزادش یها وقت ی همه که ییماین همون گذشته یماین
 چند برخالف بار نیا اما کردیم صرف مختلف یها دختر با یبازsmsو

 رامب بود نفر کی فقط بودم دوس دختر تا چهار سه با زمان هم که قبل سال
 به فقط و فقط و نداشت قبول هم پسرش دوست عنوان به و من یحت که

 که یصحبت هم کردیم حساب روم شیکاریب مواقع تو صحبت هم هی عنوان
 ههم و بود ارتباط در باهاش ندشیبینم وقت چیه کردیم فکر چون دیشا
 که ی ساله 2۴ یماین بودم من نیا حاال و...گفتیم بهش شویزندگ زیچ

 مودخ.. یدوست یبرا دادنیم نشون سبز چراغ بهم دخترا که شهیهم برخالف
 یزندگ از که اونچه هر بود شده که یطوس چشم دختر دنبال بودم افتاده
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 یبرا نبست دل و شدن عاشق نگاه هی تو ادیب مسخره نظر به دیشا.. خواستمیم
 سجن به نسبت یکشش چیه بود گذشته که میزندگ از سال 2۴ تو که یمن

 یها دختر با یگذران وقت یبرا یزمان درسته بودم نکرده حس مخالف
 یحت یحس ای یکشش نیتر کیکوچ وقت چیه اما شدمیم دوس مختلف

 خرجم که یلوند و ناز و لطافت همه اون به نسبت نداشتم هم س*و*ه
 ماه کی فقط که یدختر  یخبریب از شدمیم ونهید داشتم حاال اما..کردنیم

 و بود ختهیر هم به زمیچ همه زمیچ همه بود شده بودو شده میزندگ وارد بود
 ...کنم تمرکز کارم یرو توستمینم و نداشتم یامشار چیه

 

 بدمsms بهش العقل ای بزنم زنگ بهش خواستمیم یه که بود روز چند..
 هی با اوففف مونیپش و شدمیم سست تماس یرو رفتیم دستم تا خوب یول

 ویس یخاکستر چشم اسم به که شمارش رو عیسر و دستم یناگهان میتصم
 از عدب گوشم کنار گذاشتم و یگوش شد قراربر تماس و دمیکش بودم کرده
 که ی هجمل با یول بود تماس یبرقرار ی نشونه که خورد یبوق تک هیثان چند

 خاموش نظر مورد مشترک دستگاه شد متشنج شدت به اعصابم دمیشن
 نیا به هم خوب18+ فوش تا چند دلم تو و کردم قطع حرص با...باشدیم

 یحت خدا یوا ستین روزه چند که افتاده یاتفاق براش نکنه..دادم ندهیگو
 کرد صدا یگوش.. شدمیم ونهید ینگران از داشتم.. اه خاموشه شمارشم

 کردم پرت رو یگوش نداشتم حوصله اصال اومدpm برام تلگرام از اوفف
 ... چشمم رو گذاشتم ساعدمم و کنارم
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 》غزل》

 

 و یصندل یپشت به بودم داده هیتک سرمم وتریکامپ زیم یروصندل بودم داده لم
 بابا رفتن از روز۴ کردمیم فکر روز چند نیا به داشتم بودم بسته چشمامم

 تنها بعد به روز اون از جهنم شده من یبرا هم ایدن رفته یوقت از..گذرهیم
 شدمیمن خور دم ادیز هام بچه با گشتمیبرم و دانشگاه رفتمیم کردمیم یکار

 ... بودم کرده خاموش ممیگوش نداشتم و کس چیه حوصله ییجورا هی

 

 پاشو دخترم غزل.. مامان جان غزل--

  

 یبونمهر با و سرم باال بود ستادهیا کردم باز و چشمام مامان یصدا دنیشن با
 خترمد پاشو: گفت و زد یمحبت با لبخند بازم یچشا دنید کردبایم نگام
 یا خسته یاومد دانشگاه از بخواب تختت رو برو پاشو

 

 حرکت اتاقم سمت به سالنه سالنه و شدم بلند جام از یحرف بدون 
 گذشته یساعت کی...بستم چشمامو و تخت رو کردم پرت و خودم..کردم

 روز چند از بعد و برداشتم و یگوش بود نبرده خوابم هنوز من یول بود
 هی به بشم سبک کمی تا کنم ودل درد یکی با داشتم اجیاحت کردم روشنش

 همون ای ینترنتیا پسر از بهتر یکس چه و تمداش اجیاحت خوب صحبت هم
- 7 بود نیآنال شکر رو خدا اوردم شویو یپ کردم روشن و نت یامیص ماین
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 نیا از و نگرانتم یستین  و ییکجا و سالم مظمون با بود فرستادهpm برام تا۸
  سالم- نوشتم براش حرفا لیقب

 

 ودب نخونده و ممایپ یحت نداد جواب یول گذشت یا قهیدق ستیب ربع هی...
 زاشتنیم و اسمم که داشتم شانس من اگه اخه خوندنش از شدم دیناام گهید

 کیت امم یپ کنار دمید که کنم خواموش و نت خواستم غزل یجا به هیشانس
 یبود کجا یخوب سالم--داد جواب که دینکش یا هیثان به و خورد دومم
 بودم شده نگرانت یحساب روزه چند

 

 هه بده جواب افتاد ادشی اقا خدهباال شکر رو خدا

 

 «ماین»

 

 بشه آروم کمی اعصابم بلکه بخوابم یساعت هی اعقل حد تا بستم و چشمام
 هک نیا مثل رینخ یول شدم پهلو اون پهلو نیا یا قهید ستیب ربع هی....

 ات برداشتمکنارم از و یگوش و کردم باز و چشمام یحرص برهینم خوابم
 ها pm حوصله یب رفتم اول شم اروم کمی یآهنگ به دادن گوش با حداعقل

 از بود مونده کم بود اومده طرفش از که pmدنید با کردم چک رو
 که خدارشکر بود قبل قهیدق 2۰ حدود مال pm ارمیدرب بال یخوشحال

 روزه چند یبود کجا یخوب سالم-نوشتم واسش زود بود نیآنال هنوزم
  بودم شده نگرانت یحساب
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  کردم نگرانت که ببخش یتوخوب گذرهیم یا: داد جواب عدب قهیدق چند

 

  یستین مد روکنمیم احساس..خواهش بابا نه-

 

 ستین خوش ادیز حالم درسته حست اتفاقا--

  

 یاتفاق شدهیچ چرا:نوشتم زود گرفت وجودم ی همه ینگران حرفش نیا با
  یشد ضیمر افتاده

 

 دیشد دلتنگم یول نه که یخاص اتفاق--

  

 !؟یک نگدلت-

 

 بابام--

 

 ؟؟؟ چرا-

 

 دهش تنگ براش دلم یحساب من و یسفرکار هی به رفته که روزه چهار اخه--
 ندارم ازشم یدور روز هی طاقت یحت من

 

  یکن مشغول قهید یکارا با خودتو کن یسع خوب-
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 و کنمیم حس و نبودش همش بدم انجام یکار امیم تا تونمینم شهینم--
  رهینم یرکا به دلم و دست گهید

 

 خاموش بعد منم میکرد یخداحافظ هم بعد میکرد چت باهم هم گهید کمی
 ... دمیخواب راحت الیخ با دفعه نیا گرفتم نت کردن

 

 « غزل»

 

 ازم میکردیم چت ماین با میداشت که امشب  گذشتهم قهید روز سه
 از کمی من ات رونیب میبر و میبزار یقرار هی باهم فردا پس ای فردا که خواست

 اومدم و شدم شوکه واقعا شنهادشیپ نیا با من و بشم خارج هوا و حال نیا
 ونا سمیبنو یزیچ من که نیا از قبل... بدم بهش خوشگل فوش تا چند تا

 هم من از و ادیم باهاش هم سالشه2۰ که خواهرش که گفت ادامه در
 هک رو کس ره هم دوستام واز ادیب بگم تونست اگه  برادرم به که خواست

 یجواب دید که اونم بدم یچ و جوابش که موندم واقعا من و ارمیب بودم لیما
 نظر به یبد شنهادیپ دمید کردم فکر کمی نه ای رمیم هیچ نظرم دیپرس دمینم
 و ردمک قبول و شنهادشیپ پس داشتم اجیاحت حیتفر هی به واقعا منم ادینم

 ایسان به زدم زنگ منم.. فصد شاپیکاف تو چهار ساعت فردا شد قرارمون
 ادیم گفت اونم که دمیزنگ فرهاد به هم بعد انیب فردا هم یتان و اون شد قرار
 ...دمیخواب جونم بابا به فکر با هم بعد
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 تمرف بدو بدو اومدم رونیب حموم از و دمیپوش و حولم  یحساب دوش هی بعد
 یمشک نیج ارشلو هی دمیپوش و هام ریز لباس اول تو دمیپر و اتاقم سمت

 و موهام کردم تنم داشت لب طرح روش که دیسف شرتیت هی کردم پام لول
 یاخرا زدم صورتم و دست به هم کننده مرطوب کرم هی دمیکش سشوار
 روز هی بود سرد روز هی کردینم معلوم که االنم یهوا و میبود ماه نیفرورد

 اومده در حموم از زهتا که منم سرده هوا که بود روزا اون از هم امروز و گرم
 به کردم نمت و رنگم یکالباس یباران بپوشم گرم زیچ هی دادم حیترج پس بودم

 اعتس به نگاه هی از  بعد میکالباس ی طرفه کی فیک و میمشک شال همراه
 از بعد ادیب جدا خودش هرکس بود قرار بود ربع و سه ساعت انداختم
 و میالباسک نابک یها کفش هک طور همون نییپا طبقه رفتم میگوش برداشتن

 د؟یندار من با یکار رفتم من مامان:زدم داد کردمیم پام و بود فمیک ست که

 

 نه:داد جواب رونیب برم ها بچه با قرار من داشت خبر قبل از که هم مامان
 .. سالمت به برو دخترم

 

 دمش شاپیکاف وارد...افتادم راه به شاپیکاف سمت به شدم نیماش سوار
 هی تمنشس یا نفره شیش زیم پشت بود اومده که بودنم یکس نیاول من ظاهرا

 ودب گذشته قهیدق چند..چهار به بود مونده ربع هی هنوز کردم ساعتم به نگاه
  مادمازل سلــــــــــام بــــــــــه:فرهاد اومد هم فرهاد که

 

 ...فرهــــــــــاد داش ســــــــــالم-
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 ...چطوره؟ ما یابج--

 

 ..یعال شما یها یپرس احوال از-

 

  من خواهر گهید ننداز کهیت--

 

 فرهاد اومدن از که شدیم قهیدق ده حدود کردم نازک براش یچشم پشت-
 المس یصدا دنیباشن که میبود باهم گفت و گپ مشغول ماهم و بود گذشته

 تردخ هی همراه به یامیص ماین سمت اون به میبرگشت دو هر یشخص کردن
 سالم: دادم جواب میشد بلند جا از دو هر فرهاد و من بودن

 

  یدمحم خانم دیکنینم یمعرف: گفت کردیم اشاره فرهاد به که یدرحال ماین

 

 به رو و) هستن بنده ی عمه پسر و یهمکالس جان فرهاد شونیا بله بله-
 گفتم بهت که یامیص یاقا هم شونیا( فرهاد

 

 یااق خوشبختم باهاتون ییآشنا از سالم: وگفت برد جلو دستشو فرهاد
  یامیص

 

 ماس به و من لطفا فرهاد اقا نیهمچن: گفت و داد دست باهاش اکراه با ماین
 ماین دیبگ بهم دیکن صدا کیکوچ
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  جان ماین حتما:داد جواب و زد یلبخند فرهاد

 

 شونیوا: وگفت داد نشون و بود اومده باهاش که رو یدختر رو هم ماین...
 جان نازگل دهبن زیعز خواهر هم

 

 یمحمد غزل هم من جان نازگل خوشبختم: گفتم و بردم جلو و دستم
  زمیعز کن صدام غزل هستم

 

 نیهمچ و ب*غ*ل*م دیپر هوی بعد و کرد نگام تعجب با کمی اول نازگل
 داشتم هیک گهید دختره نیا الله بسم...شم خفه بود مونده کم که دادیم فشارم

 یییتو غزل یواااااااااااا: دمیشن رو اش هزد جانیه یصدا که شدمیم خفه
 بوووووود شده تنگ برات دلم چقد یدونینم دختر

 

 ازب دهن یوقت کرد نگام و شد جدا ازم دمینم نشون یالعمل عکس دید یوقت
 ؟؟؟باباینشناخت و من غزل: گفت دید و من ی اومده در حدقه از یچشا و

   یییراهنما دوران ینازناز یناز به معروف یامیص نازگل گهید منم

 

 ودب من نوبت دفعه نیا و اومد ادمی و افتاد کار به مغزم تازه حرافاش نیا با
 هس دوست نیتر یمیصم یناز بندازم راه داد و غیج و ب*غ*ل*ش بپرم که

 بردن رو خونشون اونا که میخوندیم رستانیدب اول بود من ییراهنما سال
 گهید که شد نیا میکرد مکان نقل ما هم بعد و یا گهید یجا
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 از بعد و خوب دوست نیا که بودم خوشحال یلیخ االن و دمیندگرویهمد
 ...کردم دایپ باالخره سال چند

 

 از بعد کردم دایپ سال چند از بعد و خوب دوست نیا که بودم خوشحال
 یناز و من مینشست ها یروصندل یخوشحال ابراز و *ب*و*س* و ماچ یکل

 یناز یرو روبه فرهاد کنار هم ماین و من یرو روبه فرهاد میبود هم کنار
 یلبا دیسف پوست دهیکش صورت کردم نگاش قیدق و  یناز سمت برگشتم

 فرم خوش یقلم ینیب و کرده زیتم بود مشخص که کلفت یها ابرو یا قلوه
 یچشما بودن داداشش یچشما ستیپ یکپ که درشتش یچشما اخر در و
 ...بودتشون گرفته قاب پرپشتش هایس یها مژه با که شب رنگ به

  من معرفت یب دوست یکنیم چه خــــــــــوب: گفتم یناز روبه

 

  کنمیم یزندگ شما چون یمعرفتا یب ادی با یچیه--

 

 کردم نثارش یا ونهید و دمیخند

 ؟یخونیم درس:یناز

 

 چطور؟؟ تو..یداخل یمعمار دو ترم دانشجو اره-

 

 کم خونمیم درس هنر دانشکده.. یکاسع عالقم مورد کار تو رفتم منم--
  شه تموم درسم مونده
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 داشت یعکاس نیدورب هی ها موقع اون ادمی بود یعکاس عاشق شهیهم یناز
 گرفتیم عکس ومدیم خوشش که یزیچ هر از بود همراهش شهیهم که

  یدیرس آرزوت به باالخره پس یعال چه: گفتم و دادم باال یابرو

 

 ایرفتگ کم دست تویآبج یکرد فک یچ پ گهید اره:وگفت زد یشاد لبخند

 

  دیدار اریاخت بابا نه-

 

 قلوها دو از منظورم اومدن هاهم دوقلو که بود گذشته چهار از قهیدق چند
 از هم،هم به شباهتشون و هستن همسان ریغ یها دوقلو.. یتان و یثان

 رو یزنا و میکرد یاحوالپرس سالم اوناهم با کمه افهیق هم و یاخالق لحاظ
 یانث میدیخند و میگفت کمی و مینشست دورهم کردم یمعرف ها بچه به هم

 باالخره اخالق بد نیا و یاومد امروز تو که روشکر خدا..یناز گمیم:گفت
 تحمل و شیمرغ زیچ اخالق نیا دیبا وهم امروز وگرنه شد بهتر کمی
  میکردیم

 

  اسکول یمرغ زیچ خودت اخالق:گفتم و کلش پس زدم یکی

 

 جون:گفت میکن کل کل نیازا شتریب نذاشت و بحثمون وسط دیپر ایتان
 ..ها بچه دیکن بس عمتون
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 یانت حرف نیا دنیباشن بود ماین با زدن حرف مشغول لحظه اون تا که فرهاد
 ... آخه دیدار کاریچ من ی ننه جون به شما واااااااا:گفت

 

 .. میدار تو ی ننه کارهیچ ما برس کارت به تو:یتان

 

 ی عمه جون منگول:گفت و انداخت یتان به یهیسف اندر عاقل نگاه فرهاد
  گهید منه یننه نیا

 

 عمه هی نیهم فقط غزل مگه یچ هر حاال: گفت ارهیم کم داره دید که یتان
 داره رو

 

 دیدانیم یول.. دونهی نیهم فقط حاضر حال در که بگه براتون جونم:فرهاد
 ییاونجا از شدنیم پسر همش اولش یها بچه من بزرگ مادر.. ها بچه هیچ

 تردخ که نیا دیام به کردنیم دیتول یه بوده دخمل عاشق بزرگم پدر که هم
 سر به کاکول پسر تا۶ آوردن ایدن از بعد که نیا تا شدیم پسر و زدیم یول بشه

 نایا یزیچ شانس از یول شهیم دیتول دختر هی و فتهیم راه کارخونه باالخره
 تمداش ها بچه بله شتابهیم یباق ارید به یدوسالگ تو ترهدخ نیا و زنهیم
 مادر اونم که نکنییم دیتول گهید دختر هی و فتنیم راه به باز نایا بعد.. گفتمیم

 کارخونه من جون یمام اومدن ایدن از بعد که هم ییاونجا واز اس بنده
 ..شنینم دار بچه گهید شهیم ورشکست
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 نیبب ایح یب ی پسره فرهاد دار خنده لحن و حرفا از میبود کرده غش هممون
 هم رو یناز ی شماره میدیخند و میگفت ها بچه با 7 ساعت تا....گهیم ایچ

 یهم دور یطور نیا بازم که  شد قرار و گرفت و من شماره اونم گرفتم ازش
 هم یحســـــــــــــــاب و بود گذشته خوش بهم یلیخ رونیب میایب

 ی همه و.. نازگل ی دوباره کردن دایپ با صامخصو بود شده عوض میروح
 بود دوماه یکی فقط که یپسر بودم یامیص ماین ونیمد هارو یخوش نیا
 دلمو کردمیم یکینزد احساس بهش نسبت حد از شیب یول شناختمشیم
 اعتماد بهش دفعه هر حاال تا که طور همون کنم اعتماد بهش که خواستیم

 روز هب کردن فکر با شب بودم گرفته یخوب و درست ی جهینت بودم کرده
 کی حدود از بعد راحت خواب هی رفتم خواب به بودم گذرونده که یخوب
 .....هفته

 

 یناز دناوم از ربع هی حدود یآب یگردن پشت تاپ به با دیپوش دیسف شلوار
 برنج که نیا از بعد منم حال تو رفتن اونا اومدن هاهم قلو دو که گذشتیم

 پرتقال آب تا چهار بود گرم هوا چون و بکشه دم تا مگذاشت کردم آبکش
 رو مکرد تعارف هارو شربت که نیا از بعد ها بچه شیپ رفتم و ختمیر خنک

 ستهخودتوخ: گفت و من به کرد رو ایثان...نشستم کنارشون ها مبل از یکی
 حرفاس نیازا تر یقو ارادام من نکن

 

 نهوید یچ یعنی وا:گفتم جا همه خبراز یب و کردم نگاش درشت یچشما با
 یکرد یقاط یخورد نوشابه با قرصاتو که نیا مثل یشد
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 چشم یکور به رینخ:داد جواب و گرفت خودش به یجانب به حق ی افهیق
 نیا با یتونینم که کن جمع و پاچت پرو نیا هم شما..سالمم سالم یبعض
 .یکن اغفال و من کارا

 

 ازکن براش یچشم پشت هیچ ونهید دختره نیا منظور که اقتاد میدوزار تازه
 چش ی دختره: اوردن در یباز یُکل و کردن غیج غیج به کرد شروع که کردم

 عشوهناز و انداختن رونیب پاچه و پره و کردن یخال خونه با یکرد فک دیسف
 و زدیم کتک خودشو یالک که یحال در بعد)هان شمیم خرت من اومدن

 خدا یوا(داد ادامه دادیم تکون تراس و چپ به خودشو زنا ریپ نیا مثل
 یوا کنه اعتماد تونهینم همجنسشم به گهید آدم شده یا زمونه و دور عجب

 ندق آب برام یکی افتاد فشارم فشارم، خدا یوا کنن عفتم یب خوانیم خدا
 ارهیب

 

 دبو تر کینزد بهش که نازگل  خنده از میبود کرده گش  هاش اوصول ادا از 
 و فتگر وانیل هم یثان داد یثان دست به و برداشت زیم رو از و شربت وانیل

 رو دیشک و مانتوش نیآست بعدم دیکش سر نفس هی و وانیل اتیمحتوا ی همه
 حال گرمیج بود خنک چه شیآخ: گفت و کنه پاک و دهنش دور تا دهنش

 .. اومد

 



wWw.Roman4u.iR  72 

 

 برداشت و شربتش وانیل کنه مهار خندشو کردیم یسع که یحال در یتان
 من اجازت با یشوخ از دور حاال: گفت و من کردبه رو بعد خورد ازش کمی
  کنم عوض لباس اتاقت رمیم

 

 رمیم منم اره:گفت ادامه در هم یثان

 

  زنمب ها غذا به سر هی برم منم دیکن عوض و هاتون لباس شما تا پس شهبا-

 

 باال ها پله از أعجوبه دوتا اون میشد بلند هامون جا از نازگل جز به یهمگ
 امیب بزنم غذا به سر هی برم من اجازت با:گفتم یناز به رو منم رفتن

  

 میمونیم گشنه و سوزهیم غذا االن که برو--

 

 کامل بود مونده کم خورشت شدم خونه آشپز وارد کردم نثارش ییشکمو
 ساعت مین تا برنجم بودم کرده سرخ اول همون از که هم هارو بادمجون بپزه

 ها بچه شیپ و کردم خارج خچالی از رو وهیم ظرف دیکشیم دم گهید
 اههمر به هارو یشدستیپ و وسط یعسل زیم رو گذاشتم و ظرف برگشتم
 که مدت نیا تو گذاشتم بچه مقابل و برداشتم بودن زیم رو که ییها کارت

 اشاره ها وهیم به دستم با نییپا بودن برگشته هم ها قلو دو بودم خونه آشپز من
 ..وهیم دییبفرما ها بچه گفتم و کردم
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 دساال افتاد ادمی که میزد حرف کمی شد مشغول برداشت یا وهیم یکس هر
 جالخی در کنم آماده یزیچ یساالد تا خونه آشپز رفتم پاشدم نکردم درست

 درست شام برا شبید مامان که یفصل ساالد شدم متوجه که کردم باز و
 شد حل نمیا شکر رو خدا خوب مونده نخورده دست طور همون بود کرده

 و چنگال و بشقاب چهارتا کردم خاموش شون ریز و زدم ها قابلمه به سر هی
 هم ساالد ظرف دمیچ خونه آشپز تو یخور ناهار زیم رو و برداشتم وانیل

 هی تو و کردم خورد و برداشتم خچالی از ارشوریخ هم کمی گذاشتم وسط
 خجالی تو که یاهیس شابهنو همراه به و آب پارچ گذاشتم زیم رو یشدستیپ

 همه نه اممم نباشه یکسر و کم تا انداختم زیم به نگاه هی گذاشتم زیم رو بود
  آمادس ناهر دیایب ها بچه:زدم داد جا همون از هست یچ

 

 زیم به ینگاه یتان نشستن خونه آشپز وارد که بود تهنگذش قهیدق چند
 گهید کمک میایب یکردیم مون صدا:گفت و انداخت

 

  امیم و کشمیم رو غذا االن منم دیبشن شما نداشت یکار بابا نه-

 

 ظرف تو و خورشت بعدم زیم رو گذاشتم دمیکش سید تو و برنج
 میکرد شروع یا الله بسم با ها بچه کنار نشستم رفتم و دمیکش مخصوصش

 ... کردن چه چه و به به یکل هاهم بچه خوردن به
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 هارو ظرف هم کمک با میکرد جمع و زیم غذا خوردن از بعد.....تاب هی
 رفح و میبود نشسته هم دور...میگذاشت جاش سر و میکرد خشک نیشست

 ..نکنه کارتیچ بگم خدا غزل یوا:گفت ایتان که میزدیم

 

 ؟!!چرا وا-

 

 ترکمیم دارم که خوردم انقد بابا--

 

  بود تو مال که کاهدون نبود تو مال کاه خوب-

 

 تونمینم خوشمزس  غذات که بس از نمک کاریچ خوب کصـــــافط--
  نخورم

 

 نیا نیا هم میا در یکاریب از هم که دارم شنهادیپ هی من ها بچه:گفت ایثان
  میکن آب هارو غذا

 

 ؟؟یشنهادیپ چه:نازگل

 

  میب*ر*ق*ص* میبزار آهنگ نیایب گمیم--

 

 غیج و دیکوب هم به یخوشحال با دستاشو نازگل کرد باز بناگوش تا ششوین و
  ــــــــهیعال ولیا:زد
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 قرا که کن جور و لهب و لهو بساط پاشو خانم غزل پس خوب:گفت یتان
 دنیخوشک کمرمون تو مون

 

  چشــــــــــم به یا:گفتم چشمم رو گذاشتم یشینما خالت به و دستم 

 

 اونم دنی*ر*ق*ص* به بچه با میکرد شروع گذاشتم مخصوصو ید یس
 پنج میب*ر*ق*ص* که نیا تا میاوردیدرم یزبا ونهید شتریب یدنیرفص چه

 با هم بعد و شد یپل آهنگ هوی که میبود دهی*ر*ق*ص* یآهنگ شیش
 وقت االن نیگفت اگه خــــــــــوب: سمتش میبرگشت یناز یصدا دنیشن
 هیچ

 

 شادونه خاله هیچ وقت:گفتم یباز مسخره با

 

 یا خرهمس لحن با خودم مثل و انداخت من به سیخب نگاه هی یناز
  جون خاله خانــــــــــم غزل ییهنرنما وقت:گفت

 

 !!!!؟؟؟ غزله ییهنرنما وقت یچ یعنی:گفت یجیگ با ایثان

 

 ؟؟ دیدونینم شما یعنی:یناز

 

 م؟؟یبدون دیبا ویماچ:گفت یتان دفعه نیا

 



wWw.Roman4u.iR  76 

 

 یآذر *ر*ق*ص* غزل که دیدونینم شما واقعا:گفت و باالداد ییابرو یناز
  بلده یا رفهح صورت به و یعرب و

 

 قد دش چشماشونم و نیزم به دیچسب شون فکا حرف نیا دنیشن با ها دوقلو
 شهیهم یختیر و کرمت باالخره که یناز یرینم یا.. تامسون پرتقال چهارتا

 دنمی*ر*ق*ص* از گفتیم ب*ر*ق*ص*م کردیم مجبورم بود ینطوریهم
 براشون ارب هی ها بچه اجبار و زور با چل و خول ی دختره ادیم خوشش

 تو زدن چند هم ها ودوقلو کردن فیتعر یکل اونم دمی*ر*ق*ص* یآذر
 ساعت چند از بعد وباالخره بودم نگفته بهشون چرا که ها دراز دست کلم

 و فتمر اتاقم به منم اونا رفتن بعد کردن رفتن عزم شیش ساعت یباز ونهید
 ... برد خوابم یخستگ فرت از که دینکش یطول شدم ولو تختم رو

 

 ؟!!امیب یچ واسه من اخه-

 

 یباش دیبا تو مهیخواستگار خوب یچ که یعنی اااااء--

 

 ای ازمیپ ته من یچ که امیب من تو یخواستگار یگیم خودت یتان یوا-
 ؟ اخه سرش

 

  یمن ریس تو زمیعز کدوم چیه--

 

  یتیعوض خود ریس-
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  دارم استرس من گهید ایب کن ول رو حرفا نیا بابا یا--

 

 هست که ایثان دلم زیعز وبخ-

 

  ایب یتان مرگ خودت یجا هم تو خودش یجا ایثان--

 

 امیم باشه تو دست از اوفففففففف-

 

 دختره:تمگف هوا دمیپر متر ده ترسم از که دیکش غیج یجور ایتان گفتم نیا تا
 !!!چته؟ شد کر گوشم یروان ی

 

 یبا نمتیبیم شب یشد مضاحمم یحساب که برو, برو گهید خوب--

 

 نیهمچ چرا یروان کرد قطع یگوش زرت بدم جواب من نداد هم محلت
 سر برم خواستم... گلم دسته ی عمه پسر فیه چل ی دختره اخه کنه یم

 غزل:وگفت شد وارد مامان هم بعد و خورد اتاقم در به یتق که لباسام کمد
  مامان

 

  بفرما جان مامان جانم-

 

 نمهمو که میبد خونه به یسامون وسر هی کمکم ایب پاشو دخترم پاشو--
  میدار



wWw.Roman4u.iR  78 

 

 

 هست؟ یک مهمون؟حاال:باال دیپر هام ابرو جفت

 

  انیم دارن نایا محمودت عمو--

 

 ییهوی چه وا:گفتم و دمیکش هم تو و اخمام

 

 میدار کار یکل که نییپا ایب نکن تلف وقت االنم گهید شده حاال--

 

  یتان شیپ برم دیبا من مامان یول-

 

 چرا؟ ینتا شیپ--

 

 شیخواستگار واسه برن نایا عمه قراره امشب خوب-

 

 وسط؟ نیا هیچ تو به ربطش اسیتان یخواستگار خوب--

 

  داره استرس االن اون امیتان دوست من خوب مااااماااااان-

 

  انیم دارن نایا عموت زشته یبر یتونینم که االن من زیعز خوب--

 

  اخه چه من به مامان اه-
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 ما فتنگ یکیکوچ گفتن یبزرگ یچ یعنی په من به دهیپر ور ی هدختر اااا--
 ...میبزن حرف بزرگترمون حرف رو مینداشت جرئت میبود شما سن هم

 

 ور نمیبش اومدم بست درم و رونیب رفت اتاق از کردیم غرغر که همونطور و
 دو گههههید ااااایب پاشوووو غزززززل: اومد نییپا از دادش یصدا که تخت
  یدیم دق و من تو اخرش ییییباال اون تسااااع

 

 اختماند ساعت به نگاه هی و جاش سر گزاشتم و کن پاک شهیش و دستمال...
 بود مونده...کردمیم کار داشتم اسب نیا بود تمام ساعت دو من بود هفت

 تمرف عیسر بودم گرفته عرق بو یحساب...بود مامان ی احده به اونم که غذا
 تو از...کردم خشک باحوله و موهام... کردم ورش گربه خودم حموم تو

 قشی و ناشیاست یرو و داشت یریحر پارچه که یا سرمه کیتون هی لباسام
 قدش دمیپوش خوردیم روش هم ییطال کمربند هی و داشت رنگ ییطال نوار

 یوفرشر یدمپا  دمیپوش هم و دمیسف راسته شلوار بود زانوم از باالتر کمی تا
 نیهم زدم دستام و صورتم به هم کننده نرم کرم هی دمیپوش هم و دمیسف یها

 دمیکشیم سشوار موهام داشتم باشم چشم تو ادیز نداشتم دوس بود یکاف
 و ملیوموبا کردم خاموش و سشوار...رهیم برهیو داره لمیموبا شدم متوجه که
 احساس خورد صفحه یرو اسم به که چشمم.. برداشتم توالت زیم رو از

 ...ارمیم در بال دارم کردم
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 به و خودش نور سرعت با داشت که قلبم یرو و دستم  دمیکش یقیعم نفس
 گزاشتم و یگوش و دمیکش رنگ سبز نوار گزاشتم دیکوب یم نمیس ی قفسه
  الو:گفتم لرزون یصدا با و گوشم کنار

 

  خانم غزل سالم--

 

 ماین اقا سالم:دادم جواب و زدم یشاد از یگشاد لبخند صداش دنیشن با
 چطوره؟ یشما؟ناز دیخوب

 

 ? دیخوب خودتون رسونهیم سالم خوبه هم یناز خوبم من ممنون یلیخ--

 

 !دیکرد گم شماره((دادم ادامه یشوخ به)) خوبم منم یمرس-

 

 ...هیحرف چه نیا دیدار اریاخت--

 

 کنم راحت و کارش که نیا یبرا بگه یزیچ خوادیم کردم حس کرد من من
 ما؟ین اقا دیداشت من با یکار:گفتم

 

  داشتم درخواست..در..هی..ازتون..از--

 

 لحظه اون خورمیم قسم... دیکش یقیعم نفس حرفاش شدن تموم از بعد
 هک یصدا با..بگهههههه خواستیم یچ یعنی خدا یوا..زدیم حلقم تو قلبم
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 خواهش:گفتم بود مشخص ینامحسوس طور به توش جانیاه
  دیبفرمائ,...کنمیم

 

 یا جمله هم بعد و دمیشن یگوش پوشت از دیکش که یقیمع نفس یصدا
 هک نیا به کردم شک یحت که یجور گفت هم سر پشت و عیسر یلیخ که

 گفته؟ واقعا ایا

 

 ییجا میبر باهم فردا کنم خواهش ازتون خواستمیم من خانم غزل--

 

 یگوش که و دستم... دمینشن یچ چیه گهید ستادیا زمان....................
 یتو ام زده بهت ریتصو به زدم زل کنارم شد زونیاو بود شتو

 من از ماین..  من یخدااااااااا..من یخداااا...نهیا
 و یوشگ دوباره عیسر ماین گفتن الو یصدا دنیباشن...یییییوا...خواست
 همب یزیچ هنوز که اون باشم مسلط خودم به کردم یسع گوشم دم گزاشتم

 کنمیم فکر اشتباه دارم من اصال دیشا کنمیم یجور نیا من نگفته
 افتاده؟؟ یاتفاق...:

 

  کنم صحبت باهاتون یموضوع راجب خواستمیم فقط..نه..نه--

 

 ندارم یخاص کار فردا من باشه خوب-

 

  دیبگ شما که یمکان و زمان هر فردا شد مون قرار پس--
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 ها بچه با اول یسر که یشاپ یکاف همون پنج ساعت عصر فردا پس-
 خوبه؟...میرفت

 

 نمتونیبیم فردا پس...هیعال--

 

 د؟یندار من با یکار-

 

 ...دیباش خودتون مواظب فقط..نه--

 

 یاروم یصدا با...ستین بردار دست نده سکته و من تا امشب نیا خدا یوا
 خداحافظ فعال... نطوریهم شماهم..چشم:دادم جواب

 

 ...خدانگهدارتون--

 

 که مگزاشت هم رو و پلکام...قلبم به چسبوندم و یگوش و کردم قطع و تماس
 بودم رفته فرو ینیریش ی خلصه تو...ذهنم تو اومد چشماش ریتصو

 و دمیترس کردیم صدا غیج با و اسمم داشت که مامان یصدا دنیباشن...
 دمیپر هوی

 

 و یعل طرفم دو زیم سر مینشست زیم دور همه میدیچ رامک کمک به و زیم
 خوردن غذا طول در.....نیراست هم روم بهرو  درست و بودن نشسته رامک
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 قاشق هر داره کردمیم احساس...داشتینم بر ازم چشم و من به بود زده زل
 هی هم غذا بعد...شعوریب کرد کوفتم و غذام...شمارهیم خورمیم که رو ییغذا
 تهنشس یا نفره دو مبل رو که یعل کنار نشستم هم بعد اوردم یچا گهید بار
 ...بود

 

 غزل گمیم--

 

 یگیم یچ:کردم پچ پچ خودش مثل کردم نگاش و برگشتم یعل سمت با
 ؟ برادر

 

 شمیم یرتیغ دارم گهید کنهیم نگات یجور نیا چرا گرام یعمو پسر نیا--
 ها

 

 حاال فتهیم ادتی-

 

 یزیچ ینتون شد باعث نگاش دمید بود جمع حواسمم بود ادمی--
 ..یبخور

 

 رهپس کرد کوفتم و غذام رسما کنهیم ینجوریا چرا نیا دونمینم من یعل اه-
  شعوریب

 

  زدنه حرف طرز چه نیا ااااا--
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  گهید گمیم راس خوب-

 

  یچ هر حاال--

 

 رفح باهاش کرد شروع و نیراست شیپ نشست رفت من به توجه یب هم بعد
 پرت نیراست حواس که داد انجام نیا یبرا و کار نیا که شدم متوجه زدن
 و من که عمو زن یصدا با..بشم مهربونم اداشد فدا من یاله...کنه

 دانشگات یک یسالمت به  عروسم خوب:کردم نگاش بود داده قرار مخاطب
  شهیم تموم

 

  گهید سال دو-

 

  یباش موفق--

 

 سین بردار دست چرا نیا خدا اه..گفتم لب ریز یممنون زدم یاجبار لبخند
 ...اه اه شدم تو سعرو دمیخند خودم گور به من کنهیم عروسم عروسم یه

 
#part_200 

 

 دیچیپ ینیریش تیامن حس..مردونش و بم یصدا کردیم معجزه..شدم اروم
 دهیکش سمت اون به زدم وحشت نگاه شد؛ باز سالن در..میپ و تورگ
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 یا اسوده نفس ناخداگاه تیوضع اون تو دنشید با..اما...شد
 به و ودب گرفته و بازوش یسرباز و بودن کرده ریزنج پاشو و دست..دمیکش

 تن به که ییها یزندان مخصوص راه راه لباس!..کردیم تشیهدا جلو سمت
 تونکار به داشت عالقه یبچگ از..لبم ی گوشه نشوند یپوزخند..بود کرده
 دهیپوش لباس دالتون برادران مثل خودش حاال؛ و شانس خوش لوک

 !فرق یکم با البته..بود

 زل و شد رد من از مکث با اهشنگ و گردوند حاضر تیجمع تو و چشماش
 !ماین یچشما تو زد

 حرص چشماش...اما..بود خونسرد چهرش کردم؛ نگاه ماین به هم من
 ..کردنیم انعکاس و یبیعج

 

 ..هبش صادر یینها حکم تا..رنیبگ قرار مخصوص گاهیجا تو متهم خوب--

 

 و ردک حرکت و گرفت ماین از نگاه..جلو دشیکش سرباز یقاض حرف نیا با
 ..ستادیا مخصوصش گاهیجا تو

 

 اخرتون؟ دفاع--

 

 !ندارم یحرف:گفت یخونسرد کمال در

 

 

 !بیعج یلیخ..بود بیعج برام خونسردش یصدا
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 و اروم..کردن هیگر به کرد شروع عمو زن..شد بلند که یقاض یصدا
 !دیکش ریت قلبم..شد پر منم یچشما..ختیریم اشک سوزناک

 ..یقاض فحر نیب دمیپر یناگهان میتصم با

 

 !یقاض یاقا دمیم تیرضا من-

 

 ؟مگه!!!!غزل یگیم یچ:گفت متعجب ماین..سمتم برگشت ها نگاه همه
 ؟ینداشت تیشکا به اسرار خودت

 

 ..ماین شد عوض نظرم-

 

 هی یها هیگر تونمینم:برام دادیم عسل ینیریش طمع که توچشماش زدم زل
 !نمیبب هم رو گهید مادر

 

 میگوش نگز یصدا با.. نگیلید نگیلید..نگیلید نگیلید..نگیلید نگیلید
 تو بندازم و یگوش خواستم کردم باز و چشمم هی موندیم مرگ ناقوس مثل که

 ساعت یواااااااا شد زده فعالم مهین مغز تو یا جرقه که شه خفه بلکه تا آب
 طرف به پاشدم...داشتم وقت هنوز روشکر خدا بود وربع پنج ساعت چنده

 بشم آماده ات اتاق تو دمیپر شستم و وصورتم دست ندتندت رفتم ییدستشو
 ندتاچ که دمیسف اسپورت مانتو همراه به و میمشک داسیآد یورزش شلوار

 کولم و کردم سر هم و میمشک شال کردم تنم و بود زانوم یباال انگشت
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 تموم کارم خوب ختمیر داخلش و ینورد کوه مخصوص لیوسا و برداشتم
 یثان شیپ روز چند... دنبالم انیب ها بچه تا باشممنتظر دیبا االن شد

 وهک عاشــــــــــق که منم کوه میبر ها بچه با جمعه صبح تا داد شنهادیپ
 و دش خوشحال من مثل اونم گفتم هم نازگل به یوقت نه که چرا گفتم ینورد
 هب گفت ادیب باهامون قراره هم فرهاد که دیفهم هم یوقت و کرد قبول عیسر

 دوست همراه به هم ماین داد اطالع هم بعد ادیب تونست اگه تا گهیم هم ماین
 تا منتظرم منم و است جمعه صبح هم واالن انیم باهم وهمکارش یمیصم

 دنیباشن نم دنبال بعد نایا یتان دنبال بره اول بود قرار البته دنبالم ادیب فرهاد
 الو:دادم دجوابزیم زنگ که بود فرهاد اومدم در فکر از میگوش زنگ یصدا

 ن؟؟یدیرس

 

 میدیرس بله سالم کیعل--

 

 نییپا اومدم من پس-

 

 زدم در از کردم پام و میکوهنورد مخصوص یها کفش.. کردم وقطع
 تو ها بچه...کیباتاریتقر هم هوا و بود قهیدق ۴۵ و پنج تازه ساعت..رونیب

 هی متنشس ایثان شیپ و کردم باز و عقب در..بودن نشسته من منتظر نیماش
 خوابشون همه بود زود صبح چون دادن جواب هم ها بچه دادم یکل سالم

 هیتک یصندل یپشت به و سرم پس نداشت زدن حرف حس یکس ومدویم
 هم میبود دهیرس کردم باز و چشمام نیماش توقف با...بستم و چشمام و دادم
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 از یگهم کرد پارک فرهاد یا نقره یایزانت کنار یمشک یسوناتا هی ما با زمان
 و شدن ادهیپ یکنار نیماش از ماین و یناز ماهم بعد و میشد ادهیپ نیماش
 اون مال نیماش که زدم حدس شد ادهیپ رول پشت از یا گهید پسر هم بعد

 انقد چرا نایا آقاااااااااااا ماسین مثل که نمیا اوه اوه کردم نگاش.. باشه
 یازن با ماهم کرد کیعل و سالم یمیصم یلیخ پسرا با فرهاد بلنده قدشون

 من اومدن ما سمت به بعد و زدن حرف کمی پسرا میکرد یپرس احوال سالم
 رو ماین دادن رو جوابمون هم اونا و میکرد سالم هم تا دو اون به ها دوقلو و
 انمخ ایتان شونیا: کرد مون یمعرف کردیم اشاره ما به دونه دونه پسره اون به

  خانم ایثان ندوقلوشو خواهر هم شونیا و هستن

 

  خانما خوشبختم:گفت زد یلبخند پسره

 

 هم شـــونیوا:گفت و کرد اشاره من به ماین و گفتن ینیهمچن ها بچه
 خانم غزل(داد ادامه و کرد یمکث)

 

 دو خیم چشام نتونستم اما رمیبگ نگاه خواستم..  کردم نگاش منم کرد نگام
 ومپهل به که یا سلقمه با چشمام به بود زده زل اونم شد یمشک چشم جفت
 فرت از هام گونه انداختم ریز به سرمو زده خجالت و اومدم خودم به خورد

 ماین شدمیم هالک گرما از سرد یهوا اون تو داشتم بود شده سرخ خجالت
 رد کردیم دایپ خودشو داشت انگار که یطوالن نسبتا مکث هی از بعد هم

  یهاد من رهمکا و دوست نمیا:کرد اضافه  حرفش ی ادامه
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 گهید خجالت از من یول ییآشنا از کردن یخوشحال ابراز هم باز دخترا
 و ونالتیوسا اگه ها بچه خوب:گفت فرهاد کنم بلند و سرم نتونستم یحت

  شهیم رید واشودارهی واشی که میکن حرکت نیبرداشت

 

 هم پسرا و میرفتیم جلو ها قلو دو و یناز و من میافتاد راه به همه موافقت با
 صحبت مشغول ها بچه با گذشت که کمی ومدنیم ما سر پشت

 هوا و ودب دراومده آفتاب میرفتیم راه میداشت که بود یساعت هی حدود...میشد
 یکیدنز یدرخت ریز که شد قرار همه موافقت با بود شده تر گرم نسبت به هم

 .... میبخر رو صبحانمون و مینیبش بود مون

 

 درخت ریز و اوردم در کولم تو از و بودم اورده هک یکیکوچ اندازه ریز...
 وت بازم بهداشت ریوز خانم اااوه:گفت یمسخرگ و خنده با فرهاد کردم پهن
  خانم یشد یزیتم یمباد

 

 قهید دو المه خدا که مینیبش یخول و خاک نیزم نیا رو یخواستیم پس نه-
  دراد توش از قراره یجونور و جک چه بعد

 

 یچطور که بود گرفته غمم منم نکنه درد دستتون خانم لغز اتفاقا: یهاد
  میبخور غذا نیزم نیا رو میخوایم

 

  صبحونه و نه غذا-ماین
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 معلم اقا یهرچ حاال -یهاد

  

  دینک در یخستگ هی دینیبش دیایب حرفا نیا الیخ یب بابا یا -ایتان

 

 ارکن و کنارش نشستم منم گوشه هی نشت همه از قبل حرفش نیا از بعد و
 و نشست یهاد هم بعد و ماین نازگل کنار نشست نازگل هم بعد و ایثان منم
 کی و ایتان طرفش هی که بود یجور هی فرهاد یجا نشست فرهاد هم اخر در

 سفره تو رو هامون لیوسا یهمگ... ناقال ی پسره یا بود یهاد هم طرفش
 کارد ردمک دراز و دستم... میشد خوردن مشغول و دمیچ یناز یکوچولو ی
 یبزرگ تدس یرو دستم سمتش برگشتم تا کرد صدام ایتان که بردارم رویپن

 و گبزر دست یرو که دستم به و برگشتم ها گرفته برق نیا گرفت قرار
 و دستم زود گایالل حد در کردم داغ کردم نگاه داشت قرار ماین ی مردونه

 رو و رشیخ نگاه که کردم نگاش و کردم بلند و سرم لحظه هی و دمیکش
 اختماند و سرم و گفتم لب ریز یدیببخش شدن گلگون هام گونه دمید خودم

.. . گفت لب ریز خودم مثل یمتاسفم و انداخت ریز و سرش اونم که نییپا
 از اول... باشه نبوده هواسش یکس نکرده یخدا که کردم نگاه جمع دور هی

 رو یتان ثیخب نگاه هم بعد و شدم ماین رو یهاد طونیش نگاه متوجه همه
 یعنی شانسم نیا با من... دینفهم یرازیش حافظ خواجه فقط کنم فک خودم

 یتان هب توپ غره چشم هی... والله ببرم اب افتابه هی خودم با دیبا ایدر برم
 بود شد کور کل به اشتهام گهید... دمیکش خوردن از دست و رفتم
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 با شهیهم تو که یا خونه سفره به میدیرس رفتن راه یکل از بعد باالخره.....
 هاش تخت که ییجا اون از... بود یودنج قشنگ یجا میرفتیم ها بچه
 یا گوشه تخت رو ما میکرد زنونش مردرنه میشدینم جا همه و بود کیکوچ

 سفارش بوش خوش و گریج همه مون یکنار تخت رو هم اونا و مینشست
 .... میداد

 

 "ماین"

 

 نم غزل به زده زل نشسته یوقت از احمق ی پسره...بود اومده جوش به خونم
 غذا برا مینشست یوقت از...هه..مــــــن غزل شمیم صاحابم چه...

 دخترا یکنار تخت نشستن اومدن پسر تا دو بعدش قهید چند...خوردن
 غزل...یلعنت اه  خوردیم و خونم خون یعنی غزل به زده زل فقط که شونمیکی

 نیا هن...دنبالش به هم پسره ییدستشو به یمنته یرو راه سمت رفت پاشد
 کره چقدر ماست من هی کنم شیحال دیبا که نیا مثل شهینم یطور

 ییدستشو ییرو روبه وارید به پسره سمت همون رفتم منم پاشدم...دهیم
 و شد ازب ییدستشو در دمید که سمتش برم خواستم...بوده داده هیتک بانوان

 دیببخش سالم:گفت و گرفت وارید از و شیتک پسره... رونیب اومد غزل
  دیکن صبر لحظه هی شهیم خانم

 

 د؟ییبفرما سالم:داد جواب انداخت بهش ییگزرا نگاه غزل

 



wWw.Roman4u.iR  92 

 

 ودب من سمت به مرخشونین و بودن ستادهیا هم یرو روبه فاصله متر کیبا
 خانمه؟..من...خوب...راستش:گفت و انداخت غزل به نگاه هی پسره...

 

  هستم یمحمد--

 

 ستین حرفا نیا یبرا یمناسب یجا نجایا دونمیم یمحمد خانم دینیبب---
 ؟یا گهید یجا میبر دیبخوا اگر

 

  برم دیبا من که نه اگر دییبفرما نیدار یکار اگر خوبه جا نیهم..نه--

 

 شما طور هر باشه باشه:گفت هول با غزل حرف نیا دنیشن با
 شما که یگاه و نجایا میایم ها جمعه هفته هر دوستام و من خوب...دیراحت

 از...اول همون از ییجورا هی و.. بودم شما متوجه...راستش...من...دیایم
 هست یماه هفت شیش حدود االن... اومد خوشم شما یخانم و متانت

 ..شهیم اگه خواستمیم...خسوس نیا در رمیدرگ خودم با که

 

 وسط دمیرپ و کینزد رفتم کنم کنترل و خودم نتونستم نیا از شتریب گهید
 شیپ یمشکل: گفتم داشت تیاعصبان از ییها رگه که ییباصدا پسره حرف
 خانم؟ غزل اونده

 

 با غزل بودن شده من حضور متوجه تازه...کردن نگام برگشتن دو هر
 م؟یبر... ومدمیم داشتم من ماین اقا.. نه..ن:گفت ییدستپاچگ
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 دییبفرما: گفتم و کردم رو راه رونیب به یا اشاره بادست

 

 غزل...انداختم کردیم نگا مارو رفتن داشت زده بهت که پسره به پوزخند با و
 و گهب پسره به یزیچ رفت ادشی یحت که یجور بود شده دستپاچه یلیخ

 از خواستیم کردمیم ولش یعوض یا پسره هه.. اومد کرد ول یطور نیهم
 و شگردن خودم بود گفته گهید کلمه هی فقط اگه... کنه یخواستگار غزل

 و دمییسا هم رو و دندونام فکر نیا با..؟؟یچ کردیم قبول غزل اگه... زدمیم
 ..کردم مشت و دستام

 

  واقعا.من.. بشورم و دستام رفتم من... من راستش ماین اقا:--

 

 هم به و دستاش یه... هم یرو روبه میبود ستادهیا دو هر  کردم نگاش
 یا ذره یحت نداشتم دوس...داره استرس بود معلوم کردیم من من دیچیپیم

 غزل:گفتم ارامش با و زدم یبخش نانیاطم لبخند بشه ناراحت ای تیاذ
 انمیا شما به من که اوال.. دیبد حیتوض من به یزیچ ستین یازین..خانم
 ...دارم

 

 یچشما وت حرف نیا گفتن از بعد... نمیبب روش حرفم ریتاث تا کردم یمکث
 ی همه من ایثان:دادم ادامه شد تر بزرگ منم لبخند و شد یچراغون شیطوس

 اشه؟ب... دینکن تیاذ رو خودتون نیا از شتریب هم حاال.. دمیشن رو حرفاتون
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 من که خجالت از ریز به یسر و گلگون یها گونه با و زد یکیکوچ یلبخند
  باشه:گفت کردیم اش فتهیش و

 

 کمی فقط اگه هک میبر نیایب هم حاال:گفتم حوا حال نیا از اوردنش در یبرا
 جا نیهم دنیم هم و مون اعضا و برنیم خیب تا خیب سرمون ها بچه میکن رید

 ....کنن کباب

 ...میرفت ها بچه سمت به و دمیخند هردو

 

 و خاموشش ی صفحه به بودم زده  زل و بودم نشستهTVجلو هدف یب
 برا کارا نیا کردمیم فکر شهیهم.. کردمیم مرور و امروز ی لحظه به لحظه

 دفهصد حاال تا برگشتم یوقت از خودم االن یول یباز سوسول و دختراست
 یپل اول از یه که یا شده زبط یدیس مثل..کردم دوره و امروز خاطرات

 چشماش محو و کنم شیمعرف یهاد به خواستمیم که موقع اون...بشه
 ظهلح نیبهتر دستم رو نشست نرمش و فیظر دست که موقع اون ای...شدم

 رفک بهش انقدر... دستاش لمس بود تر نیریش عسل شهد از ودب عمرم ی
 ...برد خوابم یک دمینفهم اخرش که کردم

 

 "غزل"

 یبرا صداش.. امروز هیثان به هیثان به کردم فکر و زدم جام سر یغلط
 دوس خدااااا یوا"..دارم مانیا شما به من"دیچیپ گوشم تو بار نیهزارم
 ات که نیا ای نییپا کنم پرت اتاق ی رهپنج از و خودم یخوشحال از داشتم
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 دانق ماین حرف هیبا دیبا چرا؟چرامن واقعا یول... بزنم غیج بدنمه تو جون
 دوس یحت ای.. نگران خودم به نسبت قضاوتش از که نیا ای شم خوشحال

 شتریب و بشم غرق شیاسمون یچشما تو..بمونم کنارش شتریب باشم داشته
 یعنی دارم من یاحساس چه نیا ایخدا... بشم صحبت هم باهاش شتریب

 قابل ریغ خودمم یبرا یحت!!!شدم عاشــــــــــق من...من..من وقعا
 داشته بهم یحس هم ماین شهیم یعنی...شهیم یچ یعنی ایخدا...باوره
 ایتان اخه...رسهیم عشقش به داره که ایتان حال به خوش...خدا یه...باشه

 که گفت ابهمیتان امروز و دارن دوس و هم که شهیم یسال دو یکی فرهاد
 وشخ چه منم...شیخاستگار بره گهید ی هفته شب شنبه پنج فرهاد قراره

 عشقم به زود یلیخ دارم هم انتظار شدم عاشق وقته چند تازه ها اشتهام
 ...خودت دیام به ایخدا...بشه اگه اونم حاال... برسم

 

 هااااااا اووووومدن اااانیا عموت گههههههید ااااااایب غزززززززل:مامان

 

 ! شد اب زهرم یزنیم داد چرا من مادر اومدمممم بابااااا یییا-

 

 گهید باش زود د--

 

 اومدم خوب لیخ-

 

 او بابا نییپا رفتم کردم سرم و داشت یا سرمه یها رگه که و دمیسف شال
 یهمگ به سالم: بود نشسته منینش تو یعل
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 بابا گل دختر به سالم:بابا

 

 هی نیهم خوبه یکنیم سالم انقد چرا تو دونمینم من سالم کیعل:یعل
  یکرد سالم شیپ ساعت

 

   ارهیم یسالمت سالم چون-

 

 تو رفتم...کرد نگام چپ چپ که اوردم در براش متر هی و زبونم وبعد
 کو یدیم جو چرا من مادر اخه:کردیم درست ساالد داشت مامان اشپزخونه

  اومدن نایا عمو

 

 مه فردا تا که گفتمینم یطور نیا اگه:داد جواب و کرد زکنا یچشم پشت
 یایب یخواستینم

 

 !!!مامااااااان وااااااا-

 

 .... امااااانی...والله--

 

  اومدن یدید حاال بفرا:گفت مامان که اومد در صدا به فونیا زنگ

 

  شماست امر, امر اصال مامان الیخ یب-

 



 97 با عشق با بغض با نفرت

 ی خانواده نیا که میبود منتظر و میبود ستادهیا در دم هم با یهمگ....
 همه از اول...بشن ابی شرف و بزارن ما چشم تخم رو قدم بنده یعمو

 زن هم... بعد داد دست و کرد یپرس احوال و سالم همه با شد وارد عموم
 دیرس که نیا تا کرد یپرس احوال سالم همه با..جانم از تر زیعز مثال یعمو

 کرد ماچم چلپ چلچپ کرد ب*غ*ل*م من به

 

 عمو زن سالم-

 

  یکنیم کارایچ زمیعز یخوب گلم عروس سالم یوا--

 

 ابراز عالم هی از بعد...کرد سیخ و جام همه یروان هیزنک عروسم مار زهر
 عمو زن ب*غ*ل* از تا...کنه ول و بخت بد من شد یراض احساسات

 کشمب غیج اومدم... گهید یکی ب*غ*ل* تو افتادم یتلپ  کردم دایپ نجات
 عموم دختر رامک ب*غ*ل* تو دمیفهم ادشیز گوشت و ینرم از که

 ول و بخت بد من باالخره و کرد احساسات ابراز یکی نیا کممی...هستم
 وت موند نفسم یصدا دنیباشن که بکشم راحت نفس هی اومدم رفت کرد

 عمو دختر سالم:گلوم

 

 وت بود زده زل...بود عموم پسر نیراست...کردم نگاش و کردم بلند و سرم
 عشقم یچشما و کجا نیا یچشما یول بود یمشک نمیا یچشما..چشمام

 نیاومد خوش سالم:دادم جواب و نییپا انداختم و سرم...کجا

 



wWw.Roman4u.iR  98 

 

 سالن تو میرفت سرشون پشت یهمگ ماهم داخل رفت و زد یلبخند
 نز و مامان... زدنیم حرف و بودن نشسته هم شیپ بابام و عموم... ییرایپز

 رفح به داشتن و بودن نایا بابا شیپ هم نیراست و یعل طور نیهم هم عموم
 گوشه هی کدوم هر رامک و من وسط نیا فقط... دادنیم گوش نایا بابا یها

 عالمت با... میپروندیم مگس کار یب یطور نیهم... میبود نشسته یا
 اخه گهب سین یکی...ببرم یچا مهمونا برا تا اشپزخونه تو رفتم پاشدم مامان

 و روز اون خدا دور به بال نه یوا....میخاستگار اومدن انگار چه من به
 مشغول ماهم و نشستم رامک کنار ها ییچا کردن تعارف از بعد...ارهین

  زدن حرف به میشد

 

 ؟ ومدهین چرا رها...رامک یراست-

 

  رازیش بره شینما اجرا واسه بود مجبور --

 

 اها-

 

 بزرگ که داشت بچه تا سه....ودب تر بزرگ بابا از سال سه محمود  عمو
 راب االنم بود گرفته یحسابدار سانسیل و داشت سالش27 که نیراست نشیتر

 شلوغ و شر دختر هی بود رها اونم بعد... داشت نیماش شگاینما هی خودش
 ودب گرفته و تعاترش سانسیل تازه بود سالش24بود مهربون هم یلیخ که

 یانسان و بود سالش17 هم رامک و... بود مشغول شهر تعاتر تو االنم
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 یول بود چاق یادیز کمی رامک خخخخ گردالو و یخجالت دختر هی خوندیم
 ...بود یخوب دختر داشتم دوسش من

 

 "ماین"

 

 نیا که یدختر به کردمیم فکر و بودم بسته و چشمام مدت نیا ی همه مثل
 اب فقط هک کنمیم فکر نیا به یوقت خودمم.. میزندگ ی همه بود شده ها روز

 هم دیشا و بیعج نظرم به باشم شده عاشقش انقدر یدختر دنید دوبار
 که دونهینم نداره یخبر من شغل از هم هنوز کنم فکر..ادیم مسخره

 یلو شناخت و من فرهاد عمش پسر شاپ یکاف میبود رفته که روز اون..میک
 ظرن به یخوب پسر.. کرد قبول اونم نگه یزیچ دخترا به که خواستم ازش

 عدب یول ومدین خوشم ازش اصال باغزل تشیمیصم خاطر به اولش دیرسیم
 یحدود تا کردن خطاب داداش ای یآبج و هم بار چند که دمیشن یوقت
 شدت به من و گذشتیم دنشید از که بود روز دو فقط..شد راحت المیخ

 میودحس بهش واقعا دنشید بوده رفته که دمیشن نازگل از..ام شده دلتنگش
 بود گهید یدخترا مثل اگر دیشا نتشیوبب بره تونهیم راحت یلیخ که شهیم

 لیم..اوفففففف..حاال یول بشم کینزد بهش راحت یلیخ تونستمیم منم
 و برداشتم و یگوش یفکر از بعد بزنم حرف باهاش که داشتم یقو یلیخ

 براش بود نیآنال هم غزل روشکر وخدا بود هشت ساعت تلگرام تو رفتم
 "من خواهر   ی   گشته گم دوست به مسال:"نوشتم
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 "؟یخوب سالم"--

 

 "؟؟یچطور تو ستمین بد"-

 

 "روشکر خدا خوبم منم"--

 

 ودب نوشته هم باالش و بود کرده زونیآو و *ل*ب*ا*ش* که بچه هی کرهیاست
 "چراا یناز یآخ:"نوشت فرستادم براش"لفته سل حوصلم"

 

 "یکاریب از خوب"-

 

 "رفته سر حوصلم هم کارمیب هم تو مثل منم"--

 

 "میبزن حرف قمونیعال از هیچ نظرت"-

 

 "ستین یفکربد"--

 

 "؟؟ بپرسم سوال من"-

 

 "بپرس اهم"--

 

 "؟یهست ورزش اهل"-
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 "بابا داره حوصله یک اصــــــــــال نه"--

 

 "؟یندار عالقه هم یورزش چیه به"-

 

 "حسم یب ییجورا هی یول ادیب بدم که نیا نه"--

 

 "هیچ ها ورزشکار راجب نظرت خوب:" نوشتم یدیناام با

 

 "حرفه؟؟ کدوم تو"--

 

 "بالیوال و فوتبال مثال"-

 

 و ستیبالیوال و فوتبال و بالیول یهرچ از متنــــــــــّفرم که نگوووووو"--
 "ستهیفوتبال

 

 "چرا اخه:"نوشتم زونیآو یبالبا

 

 "سنین بلد هم یکار چیه که خورن مفت مشت هی من نظر به"--

 

 از اون ادافت ادمی که..عنی که واقعا گهید نکنه درد دستت کردم پیتا تند تند
 تر زود رو مسخره بحث نیا که نیا یبرا و کردم پاک عیسر نداره خبر یزیچ

 "آهان:"نوشتم کنم تموم
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 قعاش میشد عاشق که هم یوقت مینشد مینشد عاشق من شانس از نمیا ایب
 خدا هم بعد و میزد حرف هم گهید کمی...اه متنفره ازمون که میشد یکس

 .....میکرد یحافظ

 

 هی خرهباال کردمیم گوش استاد یزرا به حوصله یوب بودم نشسته کالس سر
 شدم بلند جام از و کردم جم و لیوسا کالفه و شد تموم هم مین و ساعت

 و بودن برنداشته و واحد نیا چون یوثان یتان و بودم تنها من و کالس نیا
 بود دوستاش شیپ هم فرهاد بودن ومدهین امروز نداشتن هم گهید کالس
 ماورد درش بمیج تو از خورد زنگ میگوش که شدمیم خارج کالس از داشتم

 نازگل عجب چه دادم باال ییابرو تعجب با شماره دنید با کردم نگاش و
 الو- دادم جواب کرد ما از یادی خانم

 

 زدم زنگ دفعه صد صبح از ییکجا مار زهر و الو--

 

  ودب لنتیسا ممیگوش بودم کالس سر بابا یدار یپر توپ عجب اوه اوه-

 

 ؟ییکجا االن بگو کن ولش نارویا:داد ادامه جانیه با بعد گفت یاهان نازگل

 

  اومدم در کالس از تازه گفتم شیپ ی قهید چند نیهم خدا خنگ-

 

 ما خونه ایب پاشو پس باشه اهان--
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  پونگ نگیپ توپ دوتا گد شد چشام

 

 ؟؟؟یچ شما؟؟؟واسه خونه امیب:غزل

 

 الس چند بعد یایب گفتم ستین خونه یکس خوب... نداره یچ برا واااااا--
  میباشهم دور کمی

 

  امیب تونمینم سرم ختهیر کار یکل خدا به-

 

 این تو نداره اشکال: گفت و اوردین کم نبود یتعارف آدم اصال که هم نازگل
 ؟؟ نباشه یکس اگه البته...خونتون امیم خودم بده آدرس

 

 دمیناه خاله خونه رفته هم مامان کارن سر که یوعل بابا ین یکس بابا نه-

 

 اس برام آدرسم درتونم دم گهید ساعت کی تا من ازدهی ساعت االن یاوک--
  مک شرت یزد حرف ادیز گهید خوب لیخ انیب بگو روهم یتان و یثان کن

 

 زا بود گرفته خندم کرد قطع بدم بهش یجواب من بده اجازه که نیا وبدون
 ات سه با گرفتم رو ایتان شماره و شدم نیماش سوار چل خول دختره کاراش

 بنال:داد جواب بوق

 

 بحرف إنسون نیا زهرمار و بنال-
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  گلم حرفمیم انسان نیا ها إنسون با من خوب--

 

 شتمفر هی من که دونمیم خودم ستین گفتن به یازین زمیعز اره-

 

  یباش کنارم دارم آرزو:داد ادامه اواز با هم یتان

 

 هکرد براورده رو آرزوت خدا که باش شاد برو پس دخترم نداره اشکال یاله-
  یکنارم گهید ساعت کی تا و

 

 !!!!!!جاااااااااااااااااااااااان؟؟؟--

 

 ام ی خونه دیایب دیپاش ریبگ روهم یثان دست االن نیهم... بادمجاااااان-
 حال و عشق دیایب ستین خونه هم یکس ادیم داره هم نازگل

 

 حال عشق واسه رمیمیم که منم جان یا--

 

  منتظرم که ایب بدو پس-

 

 یبا اومدم یاوک--

 

 یبابا-
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 اس ام اس نازگل واسه رو خونه آدرس که نیا از بعد کردم قطع و وتماس
 رمیبگ تزایپ ناهار هواس راه سر خواستم اول... خونه سمت به افتادم راه کردم

 رهبخو و خودم پخت دست داشت دوس شهیهم نازگل که افتاد ادمی بعد یول
 تو مانداخت و دیکل.... داشتم که هم وقت بپزم غدا خودم گرفتم میتصم پس

 بود وزر دو حموم تو دمیپر و اتاقم تو رفتم میمستق کردم باز رو خونه در و در
 ها بچه با که بود روز همون رفتم که بار نیآخر قایدق یعنی بودمد نرفته حموم

 رقع یحســـــاب ییگرما که منم و بود شده تر گرم هوا شاپیکاف میرفت
 عیسر ربع کی در خودم کردن شور گربه نه که حموم هی از بعد بودم کرده

 کیپاتر عکس روش که و رنگم یصورت شورتک و تاپ و اومدم در ازحموم
 اپشت بودم یاسفنج باب کارتون عاشق من کردم تنم داشت یباباسفنج و

 میا هیگهو یموها آب اول بود دووجب کال شورتکشم و بود یا حلقه نیاست
 سشوار هی هم بعد و گرفتم حوله با و دیرسیم م*ن*س*ا*ب یرو تا که و

 خونهآشپز تو نییپا رفتم بود یکاف نمیهم شد خشک کمی فقط که یالک
 ونهخ رفتم من دخترم سالم》بود گذاشته ادداشتی برام خجالی در رو مامان

 یتخواس اگر اونجام موقع اون تا برمگردونه تا دنبالم ادیم بابات شب خالت
 تونمینم و انیب قراره دوستام که گفتم و مامانم به زدم زنگ اول》 ایب هم تو

 نمک درست بادمجون مهیق ناهار یبرا گرفتم میتصم هم بعد خاله خونه برم
 بعد کردم سیخ و برنج اول بود زیچ همه شکررو خدا کردم چک و خجالی

 که دادمیم تفت رو ها ازیپ داشتم کردم آماده و ازین مورد لیوسا ی همه هم
 گذشتیم ۱2 از قهید ده کردم ساعت به نگاه هی اومد در صدا به خونه زنگ
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 اومده ریتاخ قهیدق ده با که بود نازگل فونیا سمت رفتم و کردم کم و گاز ریز
 تمگف در زدن از بعد و برداشتم فونیا و دادم تکون تاسف یرو از یسر ودب
 یازن بعد قهید چند نسوخته تا غذام سر رفتم گذاشتم باز و حال در تو ایب

 ییکجا یخواینم مهمون خونه صاب:گفت بعد بست درو و خونه تو اومد
  خونه صاب پس

 

  نجایا ایب نازگل ام خونه آشپز تو-

 

 خانم سالم به:  گفت و شد وارد نازگل بعد کمی

 

 یناز سالم: گفتم و فشردم و بود آورده جلو دادن دست یبرا که و دستش
  یخوب قول بد خانم

 

 کیتراف نیا مگه یول افتادم راه زود خودم جون به:گفت و دیفهم منظورم
 رو نایا...نداره رو حرفا نیا که هیقید ده حاال برسه موقع به آدم زارهیم نیسنگ

  یگشنگ از شمیم هالک دارم که آشپز سر خانم یپزیم یدار یچ کن ول

 

  پزمیم بادمجون مهیق یبرس راه از بزار حاال اوه-

 

  مــــــــــهیق جانم یا--
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 و هپبز خوب تا گذاشتم شد تموم خورشت کار که نیا از بعد زدم یلبخند
 هاشو سلبا تا کردم ییراهنما اتاقم سمت به رو یناز هم بعد فتهیب جا

 ی با یپوش دیسف یقواس شلوار هی هم یناز کنه عوض

 

 "ماین"

 

 یفرم رو رقمه بد نیهمچ ماین اقا هیچ:یهاد

 

 اشگاهب از تازه...کردم اکتفا یخداحافظ هی به و دادم لشیتحو یور هی لبخند
 همبا که کنم یراض غزل تونستم وقت چند بعد روزید...خونه بودم دهیرس
 سح که بود هم یوقت چند...بود شده تنگ براش یلیخ دلم...رونیب میبر
 و ستین یزیچ گفیم دمیپرسیم ازش یهرچ یول...سین حال سر کردمیم

 یبرا میبر خوب...کردمینم کم من ینگران از حرفاش نیا...خوبه یچ همه
 ودمب گرفته کوچولو دوش هی شگاه با تو...مممممیش حاضر عشقمون دارید
 یطوس نراهیپ با و میمشک اسپرت شلوار...نبود رفتن حموم به یازین گهید و
 ممیمشک یها کالج...دمیپوش میمشک یطوس ی چهارخونه اسپرت کت با و

 فیک گذاشتم موهام رو و میافتاب نکیع گرفتم دوش ادکلنم با...کردم پام
 اطیاحت محض ماسک هی همراه به...و لمیموبا چی،سوئ پولو

 بود نشسته قبل عیسر یصندل همون رو...میرفت که برو د خوب...برداشتم
 نجایا میایب بازم گفتم بود خلوت جا نیا که نیا خاطر به... بود من به پشتش
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 یرو لبخند با...کرد قبول یحرف چیه دون به شکر رو خدا هم غزل و
 خانووووووم سالم:رفتم جلو *ل*ب*ا*م*

 

 یخوب سالم:گفت و زد جوابم در یلبخند

 

 یخوب خودت...باشم بد و نمیبب رو شما میشه مگه-

 

  یمرس آره--

 

 یرنگ هاش گونه و انداخت ریز سرش شرم با...کردم نگاش تر قیدق
 کردم حس...کاراش نیا با بکشه من خوادیم دختر نیا خدا آخ...شد

 کنمینم فکر یطور نیا من یول:گفتم و کردم یزیر اخم..ناراحته

 

 !!! ؟؟یچطور:کرد نگام تعجب با

 

 تو وقته چند...شده یچ غزل..یوبخ یگیم که نیهم-
 ..گرفته صدات...یناراحت..یهم

 

 ستین میچیه من--

 

 گهید یدیم جواب اضطراب با یطور نیا االن که هست من زیعز د-

 



 109 با عشق با بغض با نفرت

 ستین یزیچ من..گفتم که من ریییینخ--

 

 و تادهاف یاتفاق عی واقعا یعنی پرخاشگر لحن نیا کردم نگاش یدرموندگ با
 باهاش ممکن لحن نیتر نرم با کردم یسع...کردیم ننگرا یلیخ و من نیا

 خهآ..زمیعز..جان غزل:شده یچ که بگه رهیبگ اروم یکم هم تا کنم صحبت
 ...خانمم آخه..ام بهیغر انقدر من یعنی..شده؟یچ..؟یکنیم یطور نیا چرا

 

 گاشن بهت با دیماس دهنم تو حرف گونش رو افتاد که یاشک قطره نیاول با
 شچون ی دوباره دنیلرز به..شدیم قبل از تر سیخ صورتش لحظه هر کردم

 همچال قلبم کردمیم احساس ختیریم که یاشک قطره هر با..دیلرز منم دل
 و یناراحت از یناش یلرزون یصدا با و گرفتم گاز و لبم...شهیم قبل از تر

 یول هست یچ یحت دونستمینم من که یا مسئله نیا از ینگران..ینگران
 وت غزل:گفتم...آورده در عشقم اشک که هست یجد انقدر تمدونسیم و نیا

 شده؟؟ یچ بگو ماین جون رو

 

 ! نده قسم:گفت ضیباغ و ظیغل اخم با و کرد بلند و سرش سرعت با

 

 !اخه یدینم که و جوابم...کنم؟ کاریچ خوب:گفتم یبادرموندگ

 

 یچ:گفت شدنیم شتریب و شتریب اشکاش لحظه هر که حال در پرخاش با
 مجبورم دارن نیا شدم بخت بد که نیا یبدون یخوایم و یچ اصال...مبگ
 ..کنم ازدواج عموم پسر با کننیم
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 ...کننیم جدامون هم از دارن که نیا:داد ادامه ناله با

 

 فاطرا به نگاه هی...میشد خارج شاپ یکاف از گرفته یها افهیق با دو هر...
 غزل:سمتش برگشتم...نبود نشیماش...انداختم

 

 بله یعنی نه..ها:گفت و کرد نگام یپرت حواس با

 

 ؟؟یوردین نیماش-

 

 نداشتم کردن یرانندگ حوصله--

 

 رسونمتیم من میبر ایب پس باشه-

 

  رمیم خودم یمرس نه--

 

 رسونمتیم که گفتم-

 

 بزنم قدم کمی خوامیم...خوامینم--

 

 نیا وت شهیم کیتار داره هوا رفته رفته که االن زارمیم یکرد فک...خود یب-
 ..نشدم رتیغ یب هم اونقدر هنوز...؟یبزن قدم امن نا یابونایخ
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 ..مین--

 

 اه..گهید میابریب یعنی میبر ایب گمیم..کوفت و ماین--

 

 که دمفرستا لعنت و خودم و بستم یناراحت با و چشمام...کرد نگام بغض با
 باز براش در و زدم و نیماش ریموت...شدم بغضش و یناراحت باعث

 در تاجلو...کردم حرکت و زدم استارت...شدم سوار خودم هم بعد...ردمک
 ندچ قبال چون و..میبود فکر هیتو کدوم هر مینزد یحرف کدوم چیه خونشون

 به هموند کمی...بودم بلد و خونشون آدرس برسونمش که بود اومده شیپ بار
 نگاش و سمتش برگشتم..کردم پارک رو ادهیپ کنار نیماش کوچشون

 باهاش بد یلیخ داشت حقم...بود دلخور ازم...رونیب به بود زده زل..مکرد
 ..کردمیم جبران دیبا بمونه ناراحت زاشتمیم دینبا..کردم برخورد

 

 غزل-

 

 بله:کرد زمزمه درهم یها اخم با کنه نگام که نیا بدون

 

 خاننننم غزل-

 

 و حرفت یخوایم...بله:داد جواب حالتش در یریتغ نیتر کوچک بدون
 نه؟ ای یبگ

 



wWw.Roman4u.iR  112 

 

  ؟یکن نگام یخواینم ماین دل زیعز-

 

 باشه مخانم باشه:گفتم یناراحت با..رونیب دادم فوت با نفسم...یچیه بازم
 هیتوج و کارم خوامینم..کن فک حرفام به الاقل یول...نکن نگام دلم زیعز

 بهم امروز که رو حرفا نیهم اگر من یجا بزار و خودت زدلمیعز یول کنم
 دارم رتیغ مردم من خوب... یشدیم یحال چه گفتمیم بهت یزد
 ...خدا اوففففف...و

 

 بدست هب دیارز یم یول بود سخت گفتنش که نیا با دمیکش موهام به یدست
 ..کر بلند و صدام که..که...ام شرمنده من:عشقم دل اوردن

 

 یازین گهید بسته:حرفم وسط دیپر..چشام تو زد زل و سمتم برگشتم
 چقد که دونمیم و کنمیم کنیم درک تو ینگران من نجا ماین...ستین

 کنترل خودشون بتونن سخت طیشرا در دیبا ادما خوب یول...یناراحت
 ..نبودم موفق امر نیا تو اصال امروز خودم من چند هر...کنن

 

 کیکوچ یفضا سکوت یا قهیدق چند...کرد سکوت و دیکش یقیعم نفس
 رو از..شکست و سکوت لمیموبا زنگ یصدا بودکه گرفته و نیماش

  الو:دادم جواب..بود یهاد برداشتمش داشبورد

 

 ؟یسالمت ؟یخوش ؟یخوب...پسر آق سالم--
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 یحوصلگ یب با...نداشتم و یهاد یها یپرون مزه و ها یوراج حوصله
 ؟یگیم یچ نمیبب بنال یهاد ندارم و اتیباز مسخره حوصله:گفتم

 

 ..یشو تر دراز تا باش ادب با..خوب پسر هیچ بنال ااا--

 

 سسبسس اهههه:گفتم یبلند مهین یصدا با و یعصب و حرفش وسط دمیپر
 ..ندارم اعصاب کن قطع یندار یکار...گهههههید کنننن

 

 هممون به باشگاه ایب بگم زدم زنگ..یندار اعصاب مشخصه کامال--
 خداحافظ فعال..میباش باشگاه گهید ساعت هی تا گفتن

 

 خداحافظ-

 

 نجایا...پوففف داشتم کم و نیهم...پام رو انداختم و کردم قطع یگوش
 راه ناال نیهم دیبا برسم وقت سر خواستمیم اگه و بود دور باشگاه از یلیخ
 سدو یلیخ که نیا با...بود فکر تو هنوزم.. کردم نگاه غزل به. ..فتادمیم

 غزل:اومدم حرف به باالجبار یول باشه کنارم داشتم

 

  جانم-

 

 یکار هی من زمیعز شرمنده:دلش ته از و حواس یب جانم به زدم یلبخند
 ..برم تر زود دیبا که اومده شیپ برام
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 شد امروز یحرفا مشغول ذهنم بازم...تخت یرو کردم پرت و خودم

 

 کنن جدامون هم از خوانیم که نیا--)) 

 

 با نکنیم مجبورت که یچ یعنی غزل یچ یعنی حرفا نیا: گفتم یجیگ با
 کنن جدامون هم از خوانیم که یچ یعنی...عی..یکن واجازد عموت پسر

 

 بدم دستت از خوام ینم دارم دوست من...ماااااین--

 

 دمینم دستت از و دارم دوست منم-

 

 خدا یییوا...نزارن اگه یچجور آخه-- 

 

 مون سر ییبال چه نمیبب زدیم حرف بعد شدیم آروم دیبا نمیشد یطور نیا
 یکاف بوفه از آب وانیل هی و رسوندم نییپا قهطب به و خودمو یسر...اومده
 ...باش اروم بخور نیا...ایب:گفتم و دادم دستش به و آب..گرفتم شاپ

 

 شیرو روبه یصندل رو زیم رو گزاشت و وانیل و خورد آبش از قلوب چند
 اطیاحت با...بود شده تر آروم...کردم صبر قهیدق چند...نشستم

 شده؟؟ یچ یبگ یخواینم:گفتم
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 مثل من خانواده:  زدن حرف به کرد شروع آروم و داد قورت و ضشبغ
 یچطور...نه ها یاجتماع یها لحاظ از نه میقد زمان یها خانواده

 و مرده حرف حرف خونه تو یعنی ساالرن مرد ما خاندان همه...اممم..بگم
  هک ییهرچ و لیفام بزرگ عنوان به که هست هم نفر هی نیا بر عالوه..بس
 و ارک نیا یفالن بگه شهیم اطاعت جا فالن میبر بگه..شهیم همون بگه اون

 و...چشم..یکی اون به بده و اموالش نیا... چشم گنیم همه بکنه
 ...گرهیم میتصم هم هیبق ازدواج واسه یحت..یحت

 

 هیبق فتنگ که نیا ای نبود مطمئن حرفش هیبق گفتن از که انگار..کرد سکوت
 النتا حال باعث یچ خوبببب؟؟؟:گفتم طاقت یب کردیم ناراحش حرفش

 ؟؟یزدیم که ییحرفا البته صد و شده

 

 از شتریب که یوحس ینگران و یدلتنگ با عشق با بغض با کرد نگاه چشمام تو
 !. ..ترس بود نگاش تو همه

 

 به کرد شروع یلرزون یصدا با...شد زیم یرو آب وانیل با یباز مشغول
 همه مثل جمعه روز هی..بود زنده نوزه جون آقا که شیپ سال پنج:زدن حرف
 آقا میبود شده جمع هم دور همه  آقاجون خونه یهمگ که گهید یها جمعه
 و من...وراس من که...که گفت و کرد دعوتمان سکوت به جون
 بچه موقع اوت من..میکن ازدواج باهم بود سالم20 من یوقت دیبا...نیراست
 که نیا تا و گذشت سئلهم نیا..نگرفتم یجد رو حرفشون نیا و بودم
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 که جون آقا تر کوچک برادر عمو خان و کرد فوت شیپ سال سه آقاجون
 نیقی من موقع واون...جون آقا نیجانش و ما بزرگ شد نداشت یا بچه چیه
 فراموش همه و ستین ادشی یزیچ هیقض نیا از یکس گهید که کردم دایپ

 خودم کرده فراموش رو موضوع نیا که یکس تنها دمیفهم تازه ول...کردن
 که تگف میبود شده جمع عمو خونه یوقت ایتان فرهادو برون بله شب...بودم

 ....شیپ روز چند و باشن ما ازدواج فکر به کم کم دیبا

 

 ؟یچ شیپ روز چند--

 

 خونمون زد زنگ عموم زن-

 

 یول  نبود سخت چندان حرفش ی ادامه زدن حدث که نیا با کرد مکث
 خب؟؟...:بشنوم خودش زبون از استمخویم بگه خواستمیم

 

 فردا پس قراره:گفت...انداخت همم در ی افهیق به نگاه هی استرس و بغض با
 یخواستگار واسه...خونمون انیب شب

 

 یعصب وقت االن آروم ماین آروم...کنم حفظ و خودم آرامش کردم یسع
 !!!خب؟؟؟..:ستین شدن
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 یچ یعنی خبببب؟؟؟: گفت یمانند غیج و بلند یصدا با و شد یعصب
 جدامون هم از دارن...یخواستگار انیم دارن شب فردا گمیم من خبببب

 بود؟ نقدریهم داشتنت دوس سقف. ..کنننیم

 

 دوست و من  تو مگه یول...نداره سقف من داشتن دوس..خانم رییییخ-
 یندار

 

 ..مبود نگرفته دستم کنم چه کنم چه کاسه االن که نداشتم دوست اگه--

 

 ...حله یچ همه پس خوب یلیخ-

 

 !!!؟؟...حله یچ همه یچ یعنی--

 

 سفره رس بنشوننت بزور توننینم که ینباش یراض تو یوقت من زیعز خوب-
 ..عقد

 

 تو گمیم من جان بابا...گفتم یچ من ینشد متوجه اصال تو که نیا مثل--
 دیاب نیراست و من که گفتن یوقت...همون گفت تر بزرگ یهرچ ما خاندان

 ..با یعنی.میکن دواجاز

 

 هم یجنابعال کرده خودیب گفت یک هر:گفتم یعصب و حرفش نیب دمیپر
 . .هاااا یگینم رو یا جمله نیچ هم گهید
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 ننکیم جدامون هم از یچطور نیبب و نیبش شما یول گمینم جناب باشه--
 شم یعوض نیراست اون زن کننیم مجبورم و

 

 تعصب و تیاعصبان از شده بم یصدا با دمیسا هم رو حرص با و دندونام
 وعموض نیا باحال فکر هی خودم...نشنوم یعنی نشنوم گمیم یوقت:گفتم

 م؟؟یبر....شهیم شب داره که میبر و پاش هم حاال...کنمیم

 

 ((....میبر باشه --

 

 کس اب غزل که نیا به کردن فکر یحت...شکر  و مسبت خدا اوفففقففف
 هی تر عیسر دیبا....بردیم جنون و یانگوید مرز به و من کنه ازدواج گهید

 ...کردمیم یفکر

 

 "غزل"

 

 حاضره شام ایب مامان جان غزل--

 

 ندارم لیم..مامان خورمینم-

 

 استخون دوپاره یشد یخوریم غذا کم بس از..ندارم لیم که یچ یعنی--
 خون الهیپ هی و
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 ...اههههههههههه گهید خورمینم مامان بابا یا-

 

 شدت به یول خونه اومدم و شدم جدا ماین از که بود دهنش ساعت سه هنوز
 دست از رو ماین اگه من...کن کمکمون خودت ایخدا.. بودم شده دلتنگش

 آفالین...کردم نگاه تلگرام و برداشتم یگوش..خدااا یا رمیمیم بدم
 [؟یخوب ماین سالم]زدم اس ام اس بهش...بود

 

 [[؟یشد بهتر ؟یخوب تو زدلمیعز یمرس سالم]] --

 

 یفکر یکن کاریچ یخواستگار راجب یخوایم یراست...بهترم اره]] -
 [[؟یکرد راجبش

 

 [[دارم ییفکرا هی آره. ...شکر رو خدا خب]] --

 

 [؟؟یفکر چه]-نوشتم کاو کنج

 

 ..[[حاال]] --

 

 [گهید بگو ااا] -

 

 [[  گل خانم شهینم]]--
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 [اخه؟؟؟ چرا] -

 

 فردا پس باش مطمئن که بگم حد نیا در فقط..گهید شهینم]]--
 [[دارم ییفکرا هی هم بعدش یبرا...ادینم شازده...شب

 

 [[شام؟ برم...یندار یکار من با خانمم]] --

 

 [جونت نوش...برو زمیعز نه] -

 

 [[یبا فعال مینفس یفدا]] ؛-

 

 [یبا] -

 

 کنه جدامون هم از یزیچ ذارهینم ماین که بودم شده مطمئن که حاال...
 ...بخورم شام تا رفتم پاشدم...بود هبرگشت اشتهام

 

 "ماین"

 

 الو:دیچیپ گوشم تو زمختش یصدا بوق سه از بعد...روسیس به زدم زنگ
  آقا سالم

 

 ..روسیس سالم-
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 آقا؟؟ دیداشت یامر من با--

 

 .. ایب یپشت در از ضمن در...هتل یایم گهید ساعت هی تا-

 

  آقا چشم--

 

 نگه یپشت در جلو...کار اول بخش نمیا خوب...کردم قطع و یگوش
 تاقا وارد...نگیپارک ببرتش تا دادم هتل راننده به نیماش دیکل...داشتم
 دست هی و پشتش گردون یصندل و بزرگ زیم هی شامل لشیوسا که میشخص

 بله...:خورد زنگ اتاق تلفن...شدم بود زیم یرو روبه یچرم مبل

 

 قبال گنیم ننتونیبب که خوانیم اومدن روسیس یآقا...قربان سالم--
 شده هماهنگ

 

 ارنیب بگو پرتقال آب هم دوتا داخل بفرستش-

 

 قربان چشم--

 

 و قد...شد وارد روسیس و درخورد به یتق...موندم منتظر کردم قطع یگوش
 از شتریب ابروش کنار و بازوش یرو یچاقو ممتدد یجاها و بزرگ کلیه

 نیمه ادیب یپشت در از خواستم که نیا یاصل لیدل و زدیم ذوق تو یزیهرچ
 آقا سالم--...بود
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 ...سالم-

 

 ودمب نشسته روش خودم که گردون یصندل یرو روبه ی کاناپه به دستم با
 نیبش:دادم ادامه و کردن اشاره

 

 ..دیداشت من با یامر آقا جانم:نشست یحرف چیه یب

 

 یکن خاک و گرد کمی دیبا-

 

 کنمیم اپ به طوفان من بفرما امر شما آقا روچشمم--

 

 نیراست یزندگ بم و ریز کل خوامیم همه از اول...ستین طوفان به یازین--
 ..خوامیم   شیزندگ بزرگ ای کیکوچ اتفاق هر..یاریب در برام و یمحمد

 

 ..دادم بهش و بودم گرفته غزل از که رو اروی اون شگاهینما آدرس و

 

 10 ساعت تا مدارک والبته نباشه کم یچ چیه که کن جمع و حواست فقط-
 ..باشه من زیم یرو و شده تموم کارت کل دیبا شب

 

 کنمیم جور برات و مدارک کل سوت سه من کن امر شما آقا چشم--

 

 تو ایب:خود در به یتق
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 رو شده سفارش یها پرتقال آب که بود هتل یمستخدما از یکی
 قربان سالم...:آورد

 

 سالم-

 

 ...گزاشت زیم رو هارو پرتقال آب

 

 د؟یندار یکار ندهب با--

 

 یبر یتونیم نه-

 

  اجازتون با:گفت و شد خم بود کمرش پشت دستش هی که یحال در

 

 بخور: گفتم روسیس روبه و کردم ها شربت با یا اشاره...رونیب رفت

 

 ..پاشد جاش از دیکش سر نفس هی و برداشت و شربت

 

 برم گهید من آقا اجازتون با--

 

 باشه حواست یول برو-

 

  خداحافظ آقا چشم--
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 به مداد هیتک و برداشتم و شربت وانیل...بست و در و رفت رونیب اتاق از
 که...طعم خوش و بود خنک هععم...خوردم شربت از یا جرئه..یصندل

 ... هه....نیراست آقا برات دارم!...من غزل یخواستگار یایب یخوایم

 
**** 

 

 صالح اگر....عکس عیسر هی و مینوشت پرونده نیا تو و یچ همه قربان--
 بگم؟ و قیتحق ی جهینت خودم دیدونیم

 

 یبر یتونیم ستین یازین-

 

  اجازتون با--

 

 نیهمچ...کردم یبررس و پروندش...شد خارج اتاق از و کرد گرد عقب
 مختلف یها حالت در عکس هم یسر هی...یلعنت...بود درست و مقبول
 نیاو نداشت یمشکل چییییییه...کردم نگاه هم رو اونا که بود گرفته ازش

 دیبا پس نشد که نیا...زدم موهام به یچنگ...اه....من یبدبخت اوج یعنی
 آقا جونم...:روسیس به زدم زنگ...یبد نقشه سراغ برم

 

 به لحظه و یکنیم بشیتاق شب تا صبح از هرو اروی نیا فردا روسیس نیبب-
 شد فهم ریش...یدیم خبر من به رفت که جا هر لحظه
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  آقا چشم خمت رو--

 

 سا غزل با که شب سر از... دارم نیراست آقا برات دارم...کردم قطع و یگوش
 زدم زنگ و برداشتم و یگوش نداشتم خبر ازش گهید میزد حرف یمس

 زا بود معلوم دیچیپ یگوش تو آلودش خواب یصدا بوق دو از بعد...بهش
 نصف کی ساعت اوه اوه انداختم ساعت به نگاه هی کردم دارشیب خواب

 بفرما الو:بود شب

 

 و ردمک عوض و صدام..کنم تشیاذ کمی گرفتم میتصم بود نشناخته هنوز
 انمخ الو:منم که شهینم متوجه بودم مطمئن بودم وارد یلیخ کار نیا تو چون
 زنمیم زنگ مارستانیب از من سالم

 

 ؟یچ یبرا مارستانیب..مارستانیب:شد تر اریهوش صداش

 

 شما شونیگوش رو شماره نیاول راستش...کردن تصادف نیماش با یآقا هی--
 گرفتم تماس باشما هم بنده نیبود

 

 دمکر کاریچ یوا...افتاد دستش از یگوش که دمیفهم و اومد افتادن یصدا
 خانمم. ... غزززززلم...غزززززل:کردم صداش ینگران با بشه شیتور نکنه
 ...زمیعز کردم یشوخ
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 نیا با خودم به فرستادم لعنت بود غضب با همراه که صداش دنیشن با
 گهید خوبه حالش...هان نشده که یطور دیببخش آقا الو:مسخرم یشوخ
 نه؟؟ مگه

 

 خودم یمعمول یصدا با...براش رفت ضعف دلم که دیپرس مظلوم انقدر
 ...باهات کردم یشوخ خوبم من زمیعز جان غزل:گفتم

 

 گوشم به که غزل یعصب جمله هم بعد و ومدین یصدا چیه قهید هی قد
 یشعوریب یلیخ:دیرس

 

 ...کرد قطع و یگوش

 

 ندارن اعصاب مردم. ..واااااااا!!!!!...پس؟؟ کرد قطع چرا و یشدگوشیچ
 کنه دارتیب خواب از شب کی ساعت یکی اگه.. زد داد سرم وجدانم...ها

 واسه یحرف من...یدیم و جوابش یچ خودت کنه تتیاذ یطور نیا تازه
 جکتشیر نخورده بوق که زدم زنگ بهش دوبار.... جان انوجد ندارم گفتن

 بلق  یسر مثل بازم که زدم زنگ هم گهید بار چند...عجبا...اوففففف کرد
 نداد جواب هم رو اونا یول زدم همsmsتا سه دو...بابا یا...کرد  جکتشیر
 االن کن ولش...ادیب نییپا طونیخرش از خوادینم که نیا مثل...ریخ نه

 دمیکش یا ازهیخم... حاال نییپا ارمشیم طونیخرش از فردا دایم خوابم
 خودم...... برداشتم و یخال یاتاقا از یکی دیکل نداشتم رفتن خونه حوصله
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 اون هواس کمی...یزندگ گنیم نیا هی شیییییییاخ....کردم پرت تخت رو و
 ...برد خوابم یک دمینفهم بعدم و دمیکش نقشه پسر

 

 "غزل"

 

 خودش گفت که ماین...انیب7 ساعت بود قرار نایا عمو ودب ظهر پنج ساعت
 اون و زد زنگ که هم شبید از...اه...شد یچ پس کنهیم درست و یچ همه

 تازه کنهیم تیاذ هم خر پسره...ندارم یخبر ازش کرد رو مسخره یشوخ
 چند که بخت بد اون..زد داد سرم وجدانم....کنمینم هم یخواه معذرت

 داد وجدانم سر منم...ینکرد قبول که یبود تو دکر یخواه معذرت بار
 کنم ناز داشتم دوس اصال...نداره ربط تو به آقامون و من مشکالت...زدم

 اون گهید نکن یانصاف یب!...دیخر و نازم اون که چقدرم...هیحرف براش
 اتاق وارد زدن در بدون که مامانم یصدا با...ینزاشت تو بخره خواستیم

 ...شد پاره کارماف ی رشته بود شده

 

 دوش هی برو زود پاشو.... پاشو که ینکرد یکار چیه هنوز تو اااااااااا--
 ...شو آماده ایب ریبگ

 

 شمیم حاضر...حاال خوب لیخ بابا یا-

 

 ...یشیم حاضر یجور چه نمیبیم دارم--
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 دهیآفر خدا و من مادر نیا کال...رونیب رفت کنان غر غر معمول طبق بعدم
 یمشک شال با یمشک ست شلوار کیتون دست هی...والله.... غرزدن برا

 ففاوففف...نداشتم و حوصلش که شمیآرا بود ادیز یلیخ هم نیهم دمیپوش
 کارتیچ بگم خدا یاله یا نشد یخبر که هم ماین نیا از شد هفت ساعت

 ....نکنه

 

 "ماین"

 

 ساعت من ی گفته به... بود بلد خوب و کارش روسیس که واقعا همممم
 بن ی وچهک هی تو بودتش کشونده اومد رونیب شگاهینما از پسره که مین و نجپ

 از..زدم و ماسک... بود زده کتش خوب  دوستاش از تا دو کمک به و بست
 یپوزخند... زدنشیم داشتن هنوز که سمتشون رفتم شدم ادهیپ نیماش
 و کینزد رفتم...رهیبگ ازم و من عشق بخواد که یکس یسزا نیا..زدم
  هیکاف:تمگف

 

 با و کرد بلند و سرش تر کینزد رفتم...نیزم رو افتاد که کردن ولش
 وت گرفتم و موهاش  نشستم پا رو...کرد نگام کتک از کرده باد یچشما
 رورغ با ومن...تیعصبان با نفرت با هم یها چشم تو میبود زده زل...چنگم

 داره ور دهنش از تر گنده لقمه که یکس  که یسزا نیا...::رتیغ

 

 یت..هس...یک..تو..ت':گفت نفس نفس با...نیزم رو کردم پرتش
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 فردا درسته کارتون ها بچه... یبفهم که زوده یلیخ برات آالن اممممم-
  نیبر هم االن میریبگ و پولتون و نیایب

 

 آقا چشم:روسیس

 

 زنگ میگوش که میدیم TV داشتم...نیا از نمیا خوب...شدم نیماش سوار
 تا رفت باال هام ابرو خود به خود" نفسم" اسم دنید با...دمکر نگاه...زد

 ماین ییییییوا:دیچیپ گوشم تو زدش جانیه و شاد یصدا دادم جواب
 ...عاشقتم

 

 شدهیچ حاال...خانم شمام عاشق منم...یکرد گم شماره خانم غزل به به-
 یزنیم شاد

 

 یچ بگو..بود زده زنگ شیپ قهید چند عموم زن...کن ول رو حرفا نیا--
 گفت؟یم

 

 گفت؟؟یم یچ-

 

 پسر نیا زده نیماش با ی خبریب خدا از هی گفتیم...انینم امشب گفتیم--
  کرده ریز رو ما اسکل یعمو
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   یحساب لگد و مشت هی با نه که نیماش با-

 

 !!!بود؟؟ تو کار--

 

 ....بود هام نوچه کار نچ-

 

 ماااااین--

 

  ماین جاااان-

 

 !؟یچ نشکشتیم زدنیم اگه یوا--

 

 ؟؟یشد شازده نگران شدهیچ... درک به-

 

 تیکاش ازتون بره نکنه که نمیا نگران من...ستمین اون نگران که من ونهید--
 کنه

 

 بوده ما کار کنه ثابت خوادیم مدرک کدوم با بابا نه-

 

 یکرد عمل قولت به که ممنون حال هر به...هیحرف نمیا خوب--

 

 ...کنمیم له رو رهیبگ من از رو تو ادبخو که و کس هر من... من زیعز-
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 "غزل"

 

 الک که شدم خوشحال یجور...دمیشن و انینم نایا عمو که و نیا خبر یوقت
 هشب و خبر تا ماین به زدم زنگ یفور و رفت ادمی ینازکش و ناز و قهر هیقض
 مکردیم عشق...بوده خودش کار نایا همه شد دار خبر شستم تازه که... بدم
 دم و شاخ که یخول گهید خولم...کنهیم کارا چه مخاطر به که

 هیبق هم در یاخما و سکوت در که شام خوردن از بعد...والله..نداره
 زاشتهن بالشت رو و سرم و ومدیم خوابم شدت به اتاقم تو رفتم پاشدم...بود

 ...دمیخواب

 

 دبو نازگل...خورد زنگ میگوش که دادمیم گوش آهنگ تابم لب با داشتم
  الو: دادم جواب

 

 یخوب نفله سالم الو--

 

 یخوب تو خوبم اره عمته نفله-

 

  شهیم گ*ن*ا*ه  ها ینزن زنگ من به هوی تو...خوبم منم--

 

 یزنیم زنگ من به قهید به دم تو که نه-

 

  زدم زنگ بهت من که فعال--
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  یچ هر حاال-

 

 هاااااااااااااا درارم یباز شوهر خواهر نکن یکار--

 

 ندارم خبر خودم که من شوهر خواهر یشد یک تو ااااا-

 

 واسه رهیبگ اجازه و بزنه زنگ مامان قراره که یوقت همون...ین گل وقت--
 ریخ امر

 

 یییییییچ:گفتم بلند یوصدا تعجب از شده گرد یچشما با

 

 ینچیداو لئوناردو..یچیآرپ.. یکاچ--

 

  ؟یگیم یچ نمیبب بحرف انسوون نیا یناز بابا یا-

 

  خوب بگو میبود نشسته هم دور همه که شام بعد شبید بابا--

 

 خوب؟؟-

 

 خوب بگو ماین ازدواج به دهیم ریگ که شهیهم مثل  مامان--

 

 خوب؟؟-
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 خوب بگو گفت برگشت هم ماین داد ریگ بهش بازم--

 

 داداشت به مامانت یچ یعنی داشت یربط چه نیا خوب:گفتم یجیگ با
 خوب؟؟ بگو گفته بجوا در اونم ریبگ زن بر ایب گفته

 

 فیتعر رو ماجرا ادامه من تا خوب بگو تو بود نیا منظورم من اسکل نه--
  کنم

 

 تساع دو گهید یگیم یچ نمیبب بنال آدم نیا خوب یناز یا ونهید یلیخ-
 ...یانداخت راه خوب بگو خوب بگو

 

 اتفاقا   گفت هم ماین بعد... حرفم ادامه حاال...نشهیهم به مزش گهید نه--
 که من دوست که گفت بعدم بزنه حرف موضوع نیهم راجب خواستهیم

 قرار برا بزنه زنگ مامان خواستیم و دهیپسند و دهید و یباش یجنابال
 ....یخواستگار

 

 زود انقدر ماین نمیشد باورم...بود مونده باز همونطور دهنم تعجب شدت از
 عالقه بهش نمم گفتم بهش که یروز از هم ماه هی هنوز...بشه کار به دست

 . ...گذشتینم بود شده یجد رابطمون و دارم

 

 ؟؟یکرد سکته شدیچ غزل الو:یناز
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 کردم یسع گفتیم رو حرفا نیا طنتیباش داشت که یناز یصدا دنیشن با
 چیه بود قرار من ی خواسته به چون... ندم یسوت تا کنم جمع و حواسم

 چپ یعل کوچه به مزد و خودم ندونن یزیچ رابطمون از ها بچه از کدوم
 ؟؟یگیم یجد:گفتم تعجب با مثال

 

 خوشش تو هیچ از بودم مونده اصال...کردم تعجب یلیخ منم...کن باور--
  اومده

 

 ...بخواد دلش هم یلیخ شعوریب:گفتم غیج با

 

  هیچ تو جواب خانم عروس حاال...خوادیم دلش که فعال--

 

 ...دونمیم چه وا-

 

 نه؟؟ ای هست مثبت جوابت هباالخر دونمیم چه یچ یعنی--

 

  کنم فکر راجبش دیبا:گفتم یراض خود از لحن هی با

 

 خان واسه ها ادا نیا از..کنم فک دیبا اه اه اه:گفت یا مسخره لحن با اونم
 کارش یپ رهیم یدیم مثبت جواب ها  یاینم من داداش

 



 135 با عشق با بغض با نفرت

 دمیم یمنف جواب شده که هم تو لج از شد یجور نیا که حاال-

 

 کردم یشوخ ونهید خخخ--

 

  دوستم خبر چه خودت از یخ یب رو حرفا نیا...هستن جانتون عمه ونهید-

 

 ..گهید هستم خودمم--

 

 بعد و دیرس گوشم به کردیم صدا یناز داشت که و مامانش فیض یصدا
 قهید هی اومدم..مامان بله:زنهیم حرف داره داد با بود معلوم که یناز یصدا
 واسا

 

 ؟؟یندار یکار غزل گهید خوب:گفت من به خطاب هیثان چند از وبعد

 

  ندارم یکار نه-

 

--ok یبا فعال پس  

 

 یبا-

 

 باز بدال شد بلند زدنش زنگ یصدا دوباره فاصله بال که کردم قطع و یگوش
 ادتی یچ باز:دادن جواب...بگه زده زنگ رفته ادشی یچ هی گهید یناز نیا

 ..یناز رفته
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 خانم سالم:دیچیپ گوشم تو ماین مهربون یصدا یناز یبجا یول
 !خانم میناز من...خانما

 

 یناز کردم فک..ییتو ماین..سالم-

 

 ؟یخوب ماین دل زیعز خبر چه...منم خانما خانم نچ--

 

 ...اهممم-

 

 حرف یجور نیا ندشیا همسر با آدم خانم آخه گفتنت اهههم یفدا--
 ؟!زنهیم

 

 ؟!هیچ منظورت:ندارم رخب یچیه از من مثال که راه اون به زدم و خودم

 

 ...شهینم باورم که نگفته بهت یزیچ نایا و یخواستگار راجب یناز نگو--

 

 ؟؟..یمطمئن یناز بودن یس یب یب از حد نیا تا یعنی-

 

 نه--

 

 !؟یچ پس-
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  مطمئنم حد نیا از شتریب یلییییییییخ--

 

 ... خنده ریز میزد دو هر

 

 ونهید-

 

 ..دمیم پس درس بنده خانم دیدار اریاخت--

 

 استینجوریا ااااا-

 

  مگه یدار شک-- 

 

 یخوب تو اصال آقاجان خوب لیخ-

 

  کنمیم یشوخ زمیعز--

 

 دونمیم-

 

 ؟یندار من با یکار برم دیبا من گهید خوب--

 

 برس کارت به برو ندارم یکار ییآقا نه-

 

 فعال پس--
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  فعال-

 

 ....کردم قطع و یگوش

 

 شدستک شد بلند میگوش زنگ یصدا که شستمیم و شام یها ظرف داشتم
 ودب ماین برداشتم نتیروکاب از و یگوش و آوردم در دستم از رو یکف یها

  جانم الو:دادم جواب راحت نبود خونه آشپز تو یکس چون

 

 یخوب نفسم سالم--

 

 یخوب تو خوبم من زمیعز یمرس-

 

  نه من--

 

 چرا:گفتم عیرس باشه شده یطور نکنه شدم نگران ازش حرف نیا دنیشن با
 ست؟ین خوب حالت شده یزیچ

 

 عشقمم دلتنگ یلیخ یلیخ فقط... خوبه حالمم نشده یطور خانمم نه--

 

 شد آب زهرم...نکنه کارتیچ بگم خدا ماین یوا-  

 

 ؟یدرار یدلتنگ از و من یخواینم نمیبب بگو حاال...نکنه خدا--
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 ؟یچجور-

 

 رفع میدلتنگ دنتید با من ات رونیب میبر یایم فردا که نداره یکار خوب--
 .بشه

 

 امیم باشه-

 

 رونیب میبر دنبالت امیم فردا پس--

 

-ok ؟یندار یکار االن....منتظرتم ظهر بعد پنج ساعت فردا 

 

 باش من نیتر زیعز مواظب فقط..گلم نه--

 

 باش خودت مواظب توهم...چشم-

 

  خداحافظ فردا تا...زمیعز سالمت چشمت--

 

 خداحافظ-

 

 .....ظرفا هیبق شستن به کردم شروع به و کردم طعق و یگوش
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 اعتس هی آقا احمد یراست:گفت بابا روبه مامان که میخوردیم ناهار  میداشت
 ..کرد دعوتمون شام یبرا زد زنگ نینوش قبل

 

 خواهرت؟؟:گفت و داد باال ییابرو بابا

 

   یایب تر زود کمی شب بگم خواستم...اره--

 

  امیم خوب یلیخ--

 

 و یعل و من مامان...میبود جور باهم یلیخ که بود کمیکوچ خاله نینوش
  دیباش در دم آماده شیش ساعت تا هم شما:گفت دادو قرار مخاطب

 

 یا...خاله خونه برم ساعت اون تونستمینم داشتم قرار ماین با من شدینم نه
 دارم قرار دوستام با پنج ساعت من مامان یول:گفتم...شانس یبخشک

  امیب تونمینم

 

 ...کرده دعوتمون خالت یعمر از بعد امیب تونمینم که یچ یعنی--

 

 ...مام یول-

 

 یایم یعنی یایم گفتم مامان یب مامان:گفت و حرفم وسط دیپر
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 اضاعتر کردمیم استفاده گهید راهکار هی از دیبا... نمیشد یطور نیا رینخ
 به قبل از من آخه بگو یزیچ هی تو ییبابا:گفتم یلوس لحن با...دهینم جواب

 .. شمیم قول بد نرم اگه دادم قول دوستام

 

 دبلن و دوستش داد قورت حوصله و صبر با و غذاش قاشق نیآخر هم بابام
 یول:داد من جواب آرامش کمال با بعدم گفت لب ریز کردالحمدالله

 دعوت خالت ها مدت از بعد مامانت قول به شهینم هم یاین اگه باباجان
 یاین اگه یاحترام یب  خونشون کرده

 

 خوبه؟ باشم اونجا8_7:30 ساعت تا دمیم قول من خوب-

 

 ینکن رید نیا از شتریب یبد قول دیبا یول خوب یلیخ--

 

  دمیم قول چشم-

 

  دخترم بال یب چشمت--

 

 .... زدم بابا ی گونه رو یا *ب*و*س*ه و پاشدم جا از یخوشحال با

 

 من اگه.. ریتاخ قهید ستیب. ..وفففففا...دهیرس دمیفهم زد که یزنگ تک با
 تا کردم هنیآ تو خودم به نگاه هی...واال کردم یشاق کار کنم میانتا و نیا بتونم

 کرم نسات یروسر یشکالت لول شلوار یکرم یمانتو... بشم مطمئن پمیت از
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 شیآرا هی..شدم کاکو هیشب..یشکالت کرم ست کفش و فیک یشکالت
 قهوه ودب شهیهم از تر پررنگ رژم یول...داشتم هم حیمل و کم یلییییییییخ

 رید داره کمکم که نییپا برم خوبم خوب...ومدیم بهم یلیخ که پررنگ یا
 پارک بود خلوت شدت به  که مونیب*غ*ل* کوچه تو شهیهم مثل شهیم

 و نیماش شد که من متوجه..بود نشسته نیماش تو هم خودش..بود کرده
: گفت و کرد باز داخل از درو شد خم سادیوا پام کنار اومد و کرد روشن
  بانو سالم

 

 یداشت ریخ تا بازم...یخوب سالم:دادم جواب شدمیم سوار که حال درهمون
 قهید ستیب اونم ها

 

 تر کیبار مو از من گردن...بود بد و دید رو شما شهیم مگه خانم یفدا--
 ...که ستین آدم خود دست ادیم شیپ کار کن باور

 

 یدار ریتاخ شهیهم... آخه تخود دست یک-

 

 چطوره؟؟ من عشق حال نمیبب بگو حرفا نیا الیخ یب--

 

 میعال منم اممممم-

 

  ها دستت رو فتمیم کنمیم سکته ینجوریا نکن دختر آخ--
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 ...نکنه خدا اااااااااا-

 

 امر خانما خانم حاال:گفت هم حال همون در شد یاصل ابونیخ وارد
 م؟؟یبر کجا ندیبفرما

 

 مبرگشت تهران بام برم عشقم با داشتم دوس شهیهم زد ذهنم به یکرف هی
 باااااااااام میبر:گفتم ذوق با و سمتش

.... 

 

 وت روشکر خدا.. کردم نگاش بهت با...جلو دمیپر متر مین...ترمز رو زد هوی
 شد؟؟یچ:گفتم بهت نشدبا یزیچ و میبود کنار باند

 

 اب هیچ یبرا کاراش نیا دمیمفهینم بود شده حول اومد خودش به صدام با
 ...ستین یزیچ یچیه. ..یه:گفت یاشکار ینگران

 

 جمعه امروز..گهید یجا هی میبر شهینم بام چرا حاال:گفت یالک خنده با
 شلوغ یلیخ بام اس

 

 جا چیه ای بام ای...خوامینم رینخ: گفتم یباز لج با

 

 ؟ میبر گهید روز هی شهینم من زیعز خوب بابا یا--

 

  کنمیم قهر مینبر بخدا...شهینم رینخ-
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 همونجا میبر خوب لیخ:گفت و داد رونیب و نفسش

 

 عاششششششششششششششششقتم:گفتم    زدم غیوج باال دمیپر

 

 فقط؟ بام بخاطر ااااا:گفت و دیخند    

 

 .. رینخ-

 

 عاشقتتتتتتتتتتم منم نکن یجور اون و لبات حاال:گفت و دیخند

 

 احساس بود فکر تو..نگفت یزیچ گهید ونما...نگفتم یزیچ و دمیخند
 الیخ یب و انداختم باال یا شونه...نگران یزیچ هی از شدت به کردمیم

 اهنریپ با یا سرمه یل شلوار..پشیت کردن یبررس به کردم شروع...شدم
 بود ریز که هم و هاش کفش اسپرت یا سرمه یا قهوه چهارخونه

 رو بود ختهیر موهاشم از یا رهت باال بود زده دست هی و موهاش...دمیند
 لمث کرد پارک و نیماش...پیخوشت و آس شهیهم مثل همممم..شیشونیپ

 رگشتب..چشمش به زد و بزرگش یآفتاب نکیع میرفتیم رونیب که شهیهم
 م؟؟یبر:گفت بودم منتظرش و بودم شده ادهیپ نیماش از که سمتم

 

 .میبر:گفتم و دادم تون دییتا به یسر
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 متقس به میبود دهیرس تازه...زدن قدم به میکرد شروع هم ی شونه به شونه
 که بگم شبه تا سمتش برگشتم...برگردم زود دیبا که افتاد ادمی... شلوغ یها
 دش گفته یا جانزدهیه و بلند یباصدا که ییرو روبه فرد جمله دنیشن با

 نهمو یامیماصین دینییییییبب هاااااااااااااا بچههههههه اااااا:زد خشکم
 ......کنهیم یباز یمل میت تو که همون معروفه ستیبالیوال

 

 زدنیم بهم که ییها تنه..شد تیجمع پر دورش که دینکش طول قهیدق پنج
 هروب فرد جواب داشت که یحال در..بشم تر دور و تر دور ازش شدیم باعث

 اشک هب یچشما با..کرد نگام ینگران و یناراحت با و برگشت دادیم و شیرو
 ماین شهینم باورم خدا نههههه...انداخت ریز و سرش که کردم نگاش هنشست

 اام...کنهیم کار پدرش هتل بود گفته من به اون بود؛ گفته دروغ من به
 هب توجه بدون..گونم رو افتاد اشک قطره هی دیلرز چونم. ..ییییوا....حاال

 گهید دش تموم گهید..دمیدو نییپا سمت به و برگشتم سرعت حداکثر با ماین
 نیبرا االوه..تونمینم دروغ از بگذرم بتونم یچ هر از من شد تموم یچ همه

 رسوندم راه کنار پارک به و خودم!...دارم مشکل کارش با اساسن من که
 ور ختنیریم داشتن نطوریهم اشکام. نشستم قیآالچ تو مکتین هی یرو

 پاک و اشکام شدم یخال که کمی بودم اونجا یا ربع هی حدود...گونم
 دیبا و بود شده 7 هم ساعت..شدینم حل یزیچ که نشستن جا نیا با..کردم

 وبانات همش که نجامیا نداشتم نیماش تو منتها.. خاله خونه رفتم یم کم کم
 و شمارش. المدنب ادیب بگم بزنم زنگ یعل به گرفتم میتصم فکر کمی با..بود
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 جواب که شدمیم دیام نا کمکم داشتم گهید خورد بوق تا هفت..گرفتم
  بگو الو:داد

 

  سالم الو-

 

 ؟یدار یکار..سالم--

 

 ..یعل-

 

 هممم--

 

 دنبالم؟ یایم-

 

 

 ؟ینبرد نیماش چرا--

 

 .... دنبالم اومدن دوستام خوب-

 

 ارنتیب بگو ها همون به پس--

 

 رفتن اومد شیپ اونا برا یکار گهید نکن تیاذ یعل اااااااااا-

 

 ایب یزیچ یس*اتو*ب*و* ییمترو یآژانس با--
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 ....امیب تونمینم چکدومیه با بابا اااااه-

 

 پا ای یندار دست چرا--

 

 اخه؟؟؟؟ امیب یچطور تهرانم بام بابا یعل نکنه کارتیچ بگم خدا یا-

 

 ...یکنیم کاریچ جا اون بابا یا--

 

 نه؟ ای باالخره دنبالم یایم-

 

  امیم باش منتظر خوب یلیخ--

 

 پسره....کرد قطع یگوش بزنم یا گهید حرف بده اجازه که نیا وبدون
 .....شعوریب....یعوض احمق...شاسغول

 

 "ماین"

 

 غزل...بشم خارج تیجمع نیب از تونستم زور به ساعت هی حدود از بعد
 خواستیم یچطور..نداشت هم نیماش کردمیم داشیپ دیبا!..؟.رفت کجا

 اولشم از...مدهن رو زدم آوردم در شلوارم بیج از و ماسک عیسر..برگرده
 غزل دیبا یزمان هی باالخره یچ که آخرش یول... نزدمش که کردم اشتباه

 اشک..یطور نیا نه یول دیفهمیم دیبا آره..نه ای هیچ من یاصل کار دیفهمیم
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 پارک و اطراف و دور اون چقدر هر...بودم گفته بهش خودم نایا از تر زود
 واقعا نهک خدا...نیماش کنار باشه رفته دیشا..نبود که نبود گشتم و نییپا

 نجااو یول نیماش کینزد دمیرس...نگیپارک سمت افتادم راه..باشه همونجا
  بهش دمز زنگ برداشتم یگوش..رفته کجا پس اوففففف...یلعنت نبود هم

 زا داشتم..؟!باشه فتادهین براش یاتفاق..دادینم جواب یول خوردیم زنگ
 جواب]]دادمsms بهش..نداشت ییمعنا غرور گهید..شدمیم ونهید ینگران

 المیخ تا یخوب بگو الاقل یول یدار حقم یناراحت دونمیم نده یدینم
 نیا...دادنش جواب از بودم شده دیام نا  گهید  ومدین یجواب[[...بشه راحت

 استارت و شدم نیماش سوار...بمونم تونستمینم نیا از شتریب هم جا
 هی با که یحال در... شد بلند میگوشsms یصدا که بودم افتاده راه تازه..زدم

 میدست بقل یصندل رو از یگوش و شدم خم بودم گرفته فرمون دستم
 الزم خوبم من]]بود داده جواب ربع هی بعد باالخره... بود غزل..برداشتم

 دمش خونه وارد.....بود بسته رو از و ریشمش ظاهرا[[...یباش نگرانم نکرده
 اب. ..دنیدیم لمیف و بودن نشسته منینش قسمت تو یناز و بابا و مامان

 ورهمونط..دادم همشون به یکل سالم هی..سمتم برگشتن پام یصدا دنیشن
 لهپ سمت برم خواستم نداشتم موندن اونجا حوصله..گرفتم جواب هم یکل
 ..سایوا قهید هی مامان جان ماین:کرد صدام مامان که ها

 

 ؟؟..فرماب مامان جانم:گفتم و سمتش برگشتم اجبار به
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 اومده خوشت ازش که رو یدختر خونه شماره امروز بگم خواستم ماین--
 حبتص مامانش با و بزنم زنگ خونشون به خوامیم فردا...گرفتم نازگل از رو

 ...کنم

 

 فکر موضوع نیا راجب و زدم دور ابونایخ تو یالک یساعت دو یکی امروز
 الیخ یب فعال نکرده یآشت امباه غزل که یزمان تا دمیرس جهینت نیا به کردم؛

 غزل خانواده یمخالفتا خاطر به مطمئنا غزل و من چون..بشم مسئله نیا
 وجود میکن یخال و هم پشت که نیا یجا واقعا و داشت میخواه یمشکالت
 غزل یناراحت و بشه درست دوباره رابطمون تا کردمیم صبر دیبا پس نداشت
 نگهدار دست فعال مامان نه:مگفت مامان جواب در نیبرا بنا!...برطرف

 

 دست دیبا چس واس پس یدار دوسش رو دختر یگینم مگه خوب وا--
 !م؟ینگهدار

 

 شو الیخ یب فعال گفتم روخدا تو مامان الیخ یب:گفتم یحوصلگ یب با  
 ..گهید

 

 واااااااا--

 

 امروز...شدم اتاقم یراه زدیم غر هم سر پشت داشت که مامان به توجه یب
 ادی یوقت نداشتم؛ کشش گهید بود شده خورد اعصابم یکاف اندازه به
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 و خودم داشتم دوس..گرفتیم شیآت دلم افتادم یم غزلم یاشک یچشما
 ....کنم کش فوش

 

 "غزل"

 

 یمیقد زنگ...میشد ادهیپ دو هر و کرد پارک خاله خونه یرو روبه و نیماش
 نیزم یور که یها ییدمپا لخ لخ یصدا قهیدق چند از بعد...زدم و در

 ..اومدم:گفت داد با که خاله یصدا و شد بلند شدنیم دهیکش

 

 هر یعل و من ستادیا در یال سرش یرو یگلدار چادر با خاله و شد باز در
 و میبش وارد تا رفت کنار در ماپشت دنید با هم خاله میکرد سالم بهش دو
  تو نییبفرما... دنیاوم خوش. من دل یها زیعز سالم:گفت حال همون در

 

 

 ..خاله خوبه حالت...جان خاله یمرس-

 

 یتوخوب ؟ خاله مونس یخوب تو..خوبم زمیعز اره خاله بشم قربونت--
 جان یعل

 

 خاله خوشگل و ینقل خونه وارد یهمگ و میکرد تشکر دو هر یعل و من
 یها رنگ در خوشگل روز گل یکل با داشتن کیکوچ اطیح هی اول...میشد

 دار در خونه آشپز و ییرایپذ هی با بود یمتر120 هخون هی که بعدم...مختلف
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 هم اتاق دوتا یورود یرو راه تو بود خونه تو هم یبهداشت سیسرو و بسته و
 هک بود خاله شوهر و خاله برا هم یگرید بودو مهمان اتاق شیکی که داشتن

 قعاش البته صد بودو ییخدا با و خوب یلیخ مرد عمو؛ گفتمیم بهش من
 به و بود اومد  کنار خاله نشدن دار بچه با بود ها سال که یقدر به. خاله

 ...بود گذشته بچه از عشقش خاطر

 

 که شدینم باورم هم هنوز..مغشوشم افکار تو بودم غرق..باخودم بودم ریدرگ
 ستدو داشتم دوست رو ماین من...باشه گفته بهم یبزرگ نیا به دروغ ماین

 سپ برام بود سخت..بودم عاشقش نم اون از فراتر یزیچ هی نه که داشتن
 با هن شغلش با تونستمیم نه واقعا هم یطرف از یول... ازش گزشتن  زدنش
 دمیرپ متر هی زد بازوم به خاله که یا ضربه با...امیب کنار گفته که یدروغ

 نیهمچ چرا: گفتم بهت با و سمتش برگشتم شده گرد یچشما با...هوا
 !؟.شد آب زهرم خاله یکنیم

 

 صدات دارم دوساعت من زیعز کنم کاریچ خوب:گفت جانب به حق خاله
  زدمت منم ینداد جواب دمید آخرم کنمیم

 

 درد شما دست جون خاله واقعا ممنون یلیخ: استداللش از گرفت خندم
 نکنه

 

 نداشت و قابلت کنمیم خواهش--
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 گهید ی ربهض با...داشتم قلبم تو که یعشق فکر تو رفتم بازم نگفتم یزیچ
 یبلق یآمادگ دفعه نیا روشکر خدا سمتش برگشتم زد بازوم به خاله که یا

 نم خاله غزل، گمیم:گفت و کرد نگام مرموز خاله دمینترس یلیخ و داشتم
 ؟؟..بگو بهم افتاده یاتفاق اگه  زمیعز میندار یسیوا رودر باهم که وتو

 

 ..ستین یچیه یاتفاق چه جون خاله نه-

 

 زیت نگاه از نیوا دمیچیپیم هم به استرس یرو از و مانگشتا و بودم شده هول
 تو زمیعز یکنیم یسیرودروا چراباهام جان خاله:بود نمونده دور خاله نیب

 برات من یگفتیم شهیهم خودت.. یزدیم بهم حرفاتو ی همه شهیهم که
 مونمیم دوست مثل

 

 که االن ن،یا از بهتر یوچ بود من راز محرم شهیهم خاله بود خاله با حق
 یول.. نباشه؟ خاله نفر هی اون دارم یکس با مشورت و  دل و درد به ازین انقدر
 نجا؟یا االن؟ آخه یول شهیهم مثل بهت خاله گمیم:نبود تشیموقع االن

 

 ..من به بصبر و اون  باشه--

 

 گفت جمع روبه برگشت بده بهم یا گهید حرف چیه مهلت که نیا وبدون
 تازه که ییها یمحمد خوامیم اطیح میبر جان وغزل من یهمگ اجازه با:

 بدم نشونش و کاشتم
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 گرن یآب یماه حوض کنار اطیح تو میرفت باهم و گرفت و من دست بعد و 
  مینشست اطیح وسط

 

 شده یچ نمیبب بگو حاال خاله زیعز خوب--

 

 وندارمید نیاول از گفت بهش و یچ همه گفتن به کردم شروع مکث یباکم
 گفته مبه ماین که یدروغ یوحت  داشتم توقلبم که یعشق ،امروز اتفاقات تا

 در قایمع بود معلوم که متفکر ی افهیق هی با خاله حرفام شدن تموم از بعد بود
 !!!!!!!....طور نیا که:گفت کردن فکر حال

 

 که شدمیند است هفته هی...گذشته تهران بام میرفت که روز اون از هفته کی
 زد زنگ دفعه هر اول روز دوسه..دمینشن و صداش بارم هی یحت چیه
 هی قراره که داد اس ام اس دعوامون از بعد روز سه که نیا تا کردم جکتشیر

 تماس باهام ادیز تونهینم برگرده که یزمان تا و نیآرژانت برن روزه ده اردو
 با امبخو یول.. دمینم و جوابت من  یبزن هم زنگ بگه ستین یکی...رهیبگ

 میگوش...شده تنگ براش دلم مرگ حد در که بگم دیبا مباش روراس خودم
 هفته هی نیا تو بود خوب دوست هی مثل واقعا...بود خاله بازم خورد زنگ

 ییهاازتن و من میتونه که ییجا تا کردیم یسع و میبود ارتباط در باهم همش
 ...عجقم جانم:دادم جواب ارهیدرب

 

 ریگ دلت که فعال..انه گهید عجقتم من دختر کن ایح..سالم کیعل--
 گسید یکی
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 یلرزون یصدا با بست و گلوم راه بغض و شدم دلتنگ بازم ماین ادی با  
 خاله شده تنگ براش دلم:گفتم

 

 زمیعز بخشش...جان خاله برات رمیبم:گفت یناراحت و یمونیپش با خاله
 .. پاشمیم روش نمک شتریب باشم زخمت مرحم که نیا یبجا

 

  داره نگه عمو و من یبرا شمارو خدا هیحرف چه نیا خاله بابا یا-

 

 طونیش ی دختره--

 

 ....خنده ریز میزد باهم دو هر

 

 ودب برگشته و بود شده تموم روزید باشه اردو تو بود قرار که یا هفته هی
 بازم بود داده اس ام اس ای بود زده زنگ بار هزار تاحاال شبید واز...تهران
 قابل ریغ کرده اون که یکار نده و جوابش گفتیم عقلم.. زد زنگ

 هقید هی واسه زنمیم له له دارم که بده جواب:گفتیم قلبم یول...بخشش
 که است موقع اون بشه عاشق قلبت که یروز اون به یوا.. صداش دنیشن

 دمدا جواب کردن دل دل یکل از بعد ارهیم کم قلبت باربر در شهیهم عقلت
 غزلم یخوب سالم الو:نزدم یحرف چیه یول

 
-..... 
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 ..واجبه جوابش که بده و سالمم جواب االعقل نده یدینم و من جواب--

 

 سالم-

 

 تنگ برات دلم چقدر یدونیم چیه...خانم یخوب ماین زیعز سالم کیعل--
 بود شده

 
-.... 

 

 دفاع خودم از بده فرصت هی من به حداقل یول نده جواب خوب یلیخ--
 کنم

 

 یجواب چیه بازم کنهیم کاریچ کنه فاعد بخواد مثال...کنه دفاع هه
 و داد رونیب حرص با و نفسش...بودم کرده کالفش که نیا مثل...ندادم
 یشگیهم شاپ یکاف پنج ساعت من یول نده جواب خوب لیخ:گفت

 برات یا ذره یحت اگر که وارم دیام مونمیم اونجا 6 ساعت تا منتظرتم
 ... فعال باش خودت مواظب یایب دارم ارزش

 

 ....حاال کنم کاریچ ایخدا...کرد قطع و یوشگ

 

 میصمت بودم نتونسته هنوز! بودم ریدرگ خودم با...بود ظهر از بعد پنج ساعت
 برام اقعاو یریگ میتصم..کردم فکر نه ای برم که نیا به یلیخ!رمیبگ و خودم
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 یکل...بود گذاشته یناسازگار سر قلبم یول...نرم گفتیم عقلم بود مشکل
 گهید تا صاحابم یب دل نیا واسه آوردم منطق لیدل و رفتم لنجارک خودم با

 یقرار یب نیا ها یدلتنگ نیا آدمه خود دست مگه یول..نکنه یدلتنگ
 که نشد بشم رفتن الیخ یب که رفتم کلنجار باخودم چقدر ؟هر..!ها

 شخود گفته به بودم کرده رید یلیخ بود شیش به قهید 10 ساعت!...نشد
 با و نیماش تو دمیپر و دمیپوش لباس یهلک هول موندیم تظرمن شیش تا فقط

 نگه و نیماش یوحشتناک ترمز با شاپ یکاف سمت افتادم راه سرعت  تینها
 باال بقهط یها پله یکی دوتا شاپ یکاف تو رفتم و کردم پارک عیسر و داشتم

 و شدم سست ماین یخال یجا دنید با یول...باال رفتم و کردم یت رو
 به:!..(بود رفته اون کردم نگاه یخال یجا به یناراحت با..کردم استپ همونجا
 که داشت حق پس!! بود قهیدق 6:23:ساعت انداختم ینگاه میمچ ساعت

 یصندل به داشتم مبهوت مات که من به و باال ی طبقه اومد گارسون..بره
 خانم؟؟ دیداشت یامر:گفت کردمیم نگاه روم روبه یخال یها

 

 !ومدن؟؟ین میومدیم باهم دفعه هر که ییآقا همون یامیص یآقا ببخشد-

 

 .بودن نجایا شیپ ی قهیدق پنج نیهم تا اتفاقا چرا-- 

 

 ممنون-

 

 ..رفتم نییپا ها پله از یدیام نا با
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 ....!!!!...بود خودم ریتقص همش

 

 "ماین"

 

 تا ودمب گفته بهش!!  بود نشده غزل از یخبر هنوز یبودول شش ساعت قایدق
 منتظر شتریب تا کردیم وادارم یحس هی اما مونمیم منتظر شیش

 چیه که بودمش دهیند دوهفته!..بود؟ یدلتنگ یرو از دیشا دونمینم...باشم
 ای دنشید قهید هی محتاج!(:...بودم نکرده صحبت باهاش هم یتلفن یحت
 غزل دیشا که دیام نیا با خورد زنگ میگوش...بودم صداش دنیشن یحت

  ماین الو:دیخواب بادم یهاد یصدا باشنیدن یول مداد جواب باشه

 

 بله:دادم جواب حوصله یب

 

 ..گهید ایب د میکرد شروع و نیتمر ربع هی ؟ما! پسر تو ییکجا--

 

 ..امیم االن خوب لیخ-

 

 نفسم بود 6:15ساعت انداختم یگوش ساعت به نگاه هی...کردم قطع تماس
 صورت پرداختن از بعد و دمش بلند جام از یدیام نا با و دادم رونیب و

 ....شدم خارج شاپ یکاف از حساب
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 "غزل"

 

 لتنگ؛د بگم بهتره نه افسرده نه افسرده هم دیوشا..بودم حوصله یب و خسته
 شدهن ازش یخبر چیه گهید حاال تا روز اون از که یمعرفت یب یماین دلتنگ

 ستمدونینم خودمم اصال..رفتم رید انقدر که بود خودمم ریتقص...بود
 رو از یگوش و اومدم در فکر از میگوش زنگ یباصدا ؟!ام چند چند باخودم

  بله:دادم جواب بود ایتان برداشتم تخت کنار یعسل

 

 ..سالم کیعل--

 

 ؟؟!!!یشد مزاحم که یبگ یخوایم یچ سالم رمیگ-

 

 ..زمیعز ام نقطه یب مزاحم من--

 

 یزد زنگ چرا ینگفت...رهیگیم لیتحو خودشم چه-

 

 دیریم یه که ینامزد ینیریش یبرا میگرفت میتصم فرهاد با بگم زدم گزن--
 دعوت کیش رستوران هی به و همتون شام برا شب فردا.. دیخوایم دیآیم

 ..میکن

 

 م؟کدومیهست ایک ؟حاال! کرده شل رو سهیک در فرهاد نیا عجب چه اااااا-
 م؟؟یبر میخوایم رستوران
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 پیاک یاعضا. ..ینیبینم تو زمیعز بوده دلباز و دست شهیهم فرهاد-
 .)...(..رستوران تو...گهید

 

 !!ا؟؟یک قایدق یعنی پیاک یاعضا-

 

 داداششم دوست حاال ،یناز داداش فرهاد، ،یناز ا،ی،ثان ،من تو یعنی--
 ..یچیه که نخواستم ادیم خواست میکنیم دعوت

 

 دست بهم یخاص  حس هیو شدم یجور هی ادیم هم ماین که نیا دنیشن با
 حدود از بعد که نیا از خوشحال؛ ،یوخوشحال یناراحت نیماب یحس داد
 بهم که یدروغ و رشیاخ یها رفتار از وناراحت؛ نمش،یبیم هفته سه

 .....گفته

 

 ،.تازانوم اسپورت یمشک یمانتو شامل که  هام لباس واس وس یکل با
 به ، داشت اهیس یها طرح روش که دیسف شال د،یسف یتفنگ شلوارلوله

 یسانت 7 پاشنه کفشام کردم انتخاب و بود میمشک ست کفش و فیک همراه
 که یها روز ی همه مثل هم امروز...کردنیم تر بلند و قدم و بودن

 شروع نیبنابرا ؛..باشم چشم تو داشتم دوست نمیبب و عشقم خواستمیم
 دبع دم،یکش پلکم پشت یمشک چشم خط هی ؛اول کردن شیآرا به کردم

 *ل*ب*ا*م* به یرژصورت هی آخر در و زدم پلکام نوک به ملیر کمی
 شامل که ها بچه و بود مین و هفت ساعت..شدم خوب اممممم...دمیمال
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 ماباهم ور نیا از تا  دنبالم انیب 8 ساعت بود قرار شدنیم ایثان و ایتان و فرهاد
 ای بود یحام اسمش دونمینم که ماین دوست همراه به   نازگل و ماین و میبر
 هک زد تک میگوش به ایثان...دمیوپوش هام لباس عیسر...انیب باهم یدها

 یهمگ...رونیب رفتم و کردم یخداحافظ بابا مامان از...مینییماپا ایب یعنی
 و دمکر باز و عقب در بودن نشسته منتظرم فرهاد یسوناتا تو در یرو روبه
 راه ادفره یمعمول یها یپرس احوال و سالم از بعد..نشستم ایثان کنار
 سه م؛یبرس تر  زو چه هر کردمیم یشمار لحظه و نبود دلم تو دل...افتاد
 نیاشم فرهاد...    بودم شده دلتنگش یحساب و بودم دهیند رو ماین بود هفته

 میدش رستوران وارد...و میشد ادهیپ یهمگ و کرد پارک رستوران نگیپارک تو
 رنگ از یبیترک هک و بزرگش یزایم از یکی ؛ داشت کیش و مدرن طیمح
 قهید چند هنوز....مینشست و میکرد انتخاب بود دیسف و یا قهوه یها

 دیخوب مسال:افتاد تولوپ تاالپ به قلبم صداش باشنیدن که بود نگذشته
 ؟یهمگ

 

 کردن کیعل سالم یجمع دسته همونطور باهم یهمگ و دادن سالم ها بچه
 زده  له له دنشونید سهوا هفته سه که ییچشما یاهیس تو بودم محو اما من

 ....بودم

 

 تمانداخ ریز و وسرم گرفتم نگاهش از و نگاهم زد بهم ایثان که یا سلقمه با
 ...گفتم یزیر سالم
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 من...میبود سفارشاتمون شدن حاضر منتظر و میبود نشسته هم دور همه
 فرهاد و ایتان ماین...بود نشسته نازگل گمید طرف و ایثان طرفم هی و بودم وسط

 اومده شیپ یمشکل هم ماین دوست واسه که نیا مثل مابودن یرو روبه هم
 ومدنین خاطر به هم ازفرهاد زدو زنگ قبل قهید چند..ادیب بود نتونسته و بود

 یسع بودم داده قرار ومخاطب من که فرهاد یصدا با..کرد یخواه عضر
 هادفر حرف جمع حواسم و کنم یخال ماین یها یمحل یب از و ذهنم  کردم
 ..کنم

 

 !؟یساکت چرا..غزل گمیم--

 

 ...دمیم گوش هیبق یها حرف به دارم ؟!!بگم یچ خوب وا-

 

 !!کنه خدا--

 

 با هک میشد چشم تو چشم ماین با لحظه هی..کردم نازک براش یچشم پشت
 یمحل کم من به ماین آقا دمیم نشونت!!!...گرفت ازم و نگاش یتفاوت یب
 ...فقط نیوبب کن صبر! گه؟؟ید یکنیم

 

 یلندب نسبتا یصدا با که بودن شده یمعمول یها حرف مشغول دوباره هیبق
 یناز یراستتتتتت:گفتم افتاده ادمی یزیچ هی من مثال که جانیه با
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 چته:گفت زده بهت و کرد نگام برگشت و تعجب با و هوا دیپر متر هی یناز
 یورطنیا که یبگ یخواستیم یچ نمیبب بگو حاال...دختر دمیترس غزل

 میترسوند

 

 ننیبب تا بودن شده گوش وپا سر و بودن کرده ول و زدن حرف ها بچه همه
 تهنگف:گفتم و کردم ماین منتظر یچشما به یموض نگاه بگم یچ خوامیم

 ...یورزشکار چه اونم هستن ورزشکار داداشت یبود

 

 ...زدم ماین زده بهت نگاه به یپوزخند و

 

 زیچ نظرم به خوب:گفت یتفاوت یب با نداشت خبر یزیچ از که یناز
 ..بگم بخوام که نبود یخاص

 

 دنید اهل که تو اااااا:گفت یعاد یلیخ فرهاد یول بودن زده بهت ایتان و ایثان
 !!!!!پس؟؟؟ یدیفهم کجا از ینبود یورزش یها برنامه

 

 تعجب یجا ادیز دنشیفهم دارن ماین آقا که یتیمشهور با حال هر به-
 ...شونیا هستن یمل میت کنیازب باالخره..نداشت

 

 تنوب حاال....انداختم ماین درهم و یعصب یا افهیق به یا پیروزمندانه نگاه
 ماین از ها بچه شب آخر تا اون از بعد...کنم یمحل یب بهش که بود من
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 میدلتنگ با تا کردم ام یسع ی همه هم من..دنیپرس سوال کارش ی درباره
 . ..نندازم سمتش ینگاه نیتر کیکوچ و کنم مقابله

 

 

 یچ شبید هیقض از بعد بودم مونده...بود گرفته هم یلیخ بود گرفته دلم
 مه بهش کردن فکر یحت..نداشت؟ دوسم گهید ماین یعنی...بشه خوادیم

 نیهم فقط شبشید یها رفتار یول... ستهیا به تپش از قلبم شدیم باعث
 یپل و(  حرص-یشد عوض شد یچ) اهنگ یحال یب با...داشتن و یمعن

 ...کردم

 

 ..یشد عوض شد یچ

 ..گذشت ما نیب یچ

 ..دلت گهید شد یچ

 ..برنگشت خونه به

 ..و من تو یدستا

 ..کنهینم باور

 ..حالتو حرفام

 ..کنهینم بهتر

 ..شکست دلم یهرچ

 ..یشد تر مغرور

 ..اومدم تو سمت
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 ..یشد تر دور تو

 ..تو چشم به حاال

 ..هام بهیغر مثل

 ..و خسته خونه از

 ..جدام یزندگ از

 ..توقلبمه تو یجا..دارم دوست هنوز یول

 ..جهنمه من واسه خونه ینباش که تو

 ..خوشبخته و آروم من قلب که نکن باور

 .........سخته اش هیثان هر تو بدون یزندگ نیا

 

 من..نبودم خوشبخت ماین بدون من بود نیهم واقعا..کردم پاک و اشکام
 ...تونستمینم اون بدون

 

 خورد در به یتق

 

 تو ایب:گفتم هیگر از دار خش یصدا با

 

 ...بو پاشو:شد اتاق وارد مامان و شد باز در

 

 دکر نگام مشکوفانه کمی..دیماس دهنش تو حرف من قرمز یچشما دنید با
 !!!؟؟یکرد هیگر:گفت و
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 !!؟؟ یچ برا هیگر نه-

 

 !!؟؟؟؟. قرمز چرا چشمات پس--

 

 ..یخواب یب از-

 

 البد گهید یا ونهید:گفت داشت عادت من ها یخواب یب نیا به که هم مامان
 ؟؟!!!نترنتیا یپا ینشست شب نصف تا باز

 

 ..!!!!نکن شروع باز خدا رو تو مامان-

 

 ..!!دنیم و جوابت یجور نیا یزنیم که حرفم ایب--

 

 ارمکیچ ینگفت یراست:گفتم کننده کسل بحث نیا به دادن خاتمه برا
 ؟؟یداشت

 

 اهفروشگ از کوچه سر برو پاشو بگم اومدم!. ..  یزارینم آدم برا که حواس--
  کرده چرخ گوشت بخربا یماکارون کمی

 

 کجاس یعل نیا پس برم چرا من بابا یا-

 

 ..خانم اصفهان رفته صبح یعل..خواب ساعت--
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 !,؟؟یچ برا اصفهان اااااا-

 

 ..فرستادش که نیا مثل داد قرار دیتمد برا بابات دونمیم چه--

 

 اهان-

 

 و فارغ یبازرگان تیریمد رشته از که شیپ سال از و بود سالش24یعل
  بود یباعل اراک تر شیب گهید ییجورا هی کردیم کار بابا شیپ بود شده لیتحص

 

 7 ساعت ها کنم درست شام خوامیم دختر گهید پاشو د--

 

 رمیم االن خوب لیخ-

 

 تنبرداش با و دمیپوش و هام لباس شد خارج اتاق از کن عجله گفتن با مامان
 قدم کوچه تو آروم آروم داشتم...شدم خارج خونه از مامان یبانک کارت

 یول هباش ماین دیبا کردم فک اول کوچه تو دیچیپ قرمز یفرار به که زدمیم
  داشتم..دادم ادامه راهم به...ها بودم زده توهم منم  کنهیم کاریچ نجایا ماین

 ....و جلوم دیچیپ یفرار که شدمیم یاصل ابونیخ وارد

 

 کوچه...زدیم قولومب قولومب قلبم بودم دهیترس یلیخ سادمیوا عیسر
 که ردشاگ طرف رنگ یدود شهیش..ارنیب سرم ییبال دمیترسیم بود خلوت

 یخونسرد با که ماین دنیباد من اومد نییپا یآرام به بود من مقابل قایدق
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 محترم یآقا:گفتم یبلند تانسب یصدا با و شدم یعصب کردیم نگام داشت
 فرمون پشت نینش یستین بلد یرانندگ

 

 دارم کارت شو سوار:گفت یخونسرد با

 

 !ندارم یکار شما با من-

 

 شو سوار گمیم بهت--

 

 شمینم گفتم منم-

 

  شو سوار یعنی شو سوار گمیم اربهتین باال و من سگ یرو اون غزل--

 

 نشو مزاحم آقا کارت یپ برو-

  

 بود ماین  شد دهیکش بازوم دفعه هی..افتادم راه بهش پشت  و کردم جک و ام راه
 بار نیاول..نیماش سمت بردیم کشون کشون و من و بود گرفته بازوم از که

 یقدر به بود داغ دستاش!!!...لباس یرو از چند هر زدیم دست بهم که بود
 ومدما خودم به تازه شاگرد سمت در کردن باز با زدیم شیآت بازوم داشت که
 من یخوایم کجا...گمیم بهت کن ول..کن ولم:کردن تقال به کردم شروع و
  و دستم کن ول...یببر و
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 و در و کرد نمیماش سوار زور به من یها زدن پا و دست به توجه یب اون یول
 عیرس و راننده سمت رفت...زد و یمرکز قفل که کنم باز و در خواستم بست

 در عیرس یکار انجام برا کنم دایپ یفرصت من که نیا قبل و کرد وباز در قفل
 راه و زد استارت..کرد قفل هارو در بازم و یصندل رو نشست و کرد باز و

 دار نگه...هان و من یبریم کجا...دار نگه گمیم بهت...دار نگه. ...:افتاد
 ...شم ادهیپ خوامیم

 

 باهم و مناسب و یجا هی میبر خوامیم فقط خبرت چه غزل کن بس--
 یاریم در هیچ ها یباز یکول نیا میبزن حرف

 

 یخودت یکول-

 

 ...ریبگ آروم کمی  یکول منه نیهم مرگ و میکول من آقا باشه--

 

 ...بگم یزیچ نتونستم گهید داد که یقسم با

 

 و اش قهوه فنجون..میبود کرده سکوت دو هر که بود یا قهیدق ستیب حدود
 مدونستینم سکوتش از بودم شده خسته...خورد ازش قلوب هی و برداشت
 ...هیچ کارا از حدفش

 

 !!!!!نجا؟؟؟؟؟یا یکشوند و من یچ واسه یبگ یخواینم-
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 ...میبزن حرف--

 

 !!!!؟؟؟یحرف چه-

 

 کی یعال جناب یول بگم بهت من بود قرار روز اون که یها حرف--
 ..یزدیم جمع جلو که یها وتعنه...یاومد رید میون ساعت

 

 یبرس کجا به یخوایم حرفا نیا گفتن از-

 

 ..بود منظور با روزتید یحرفا--

 

 !!!  مثال؟؟ یچ که-

 

 ..بگو بهم و حرفات منظور. بشنوم خوامیم--

 

 مشهور یآقا برادار دست-

 

 ..زدم یپوزخند حرفم ی ادامه ودر

 

 ..بزن کنده پوست و رک ور  حرفت ادینم خوشم دنیشن و زدن طعنه از--

 

 !!مونده؟؟ میحرف مگه اصال  ؟یحرف چه-
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 ندمونیا راجب میریبگ میتصم و میبزن حرف دیبا!نه؟ که چرا--

 

 هم میتصم راجبش بخوام که میندار باهم یا ندهیآ چیه گهید تو و من-
 ...میریبگ

 

 !!!...بود یا گهید زیچ نظرت که شیپ ماه هی تا--

 

 !!بودم احمق شیپ ماه هی تا-

 

 گه؟؟؟ید حماقت یعنی من به کردن فکر پس...هه--

 

 ...نبود نیا من منظور-

 

 یدینم و هام تلفن جواب ؟؟چرایچ یعنی کارات نیا اصال...یچ پس--
 !!!!؟؟..ام بهیغر من انگار که یکنیم رفتار یجور هی چرا

 

 هک یکن رفتار یجور یتونیم چطور... هآاااااااااا یلیخ ماین یدار رو یلیخ-
 ....افتاده وین یاتفاق چیه انگار

 

 تله تو یگفت من به تو. .مااااین یگفت دروغ من به تو:دادم ادامه بغض با
 ....تیاصل شغل که یصورت در یکنیم کار بابات
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 من تو با حق اره:داد فشار هم یرو و *ل*ب*ا*ش* و انداخت ریز و سرش
 نم..گهید گزاشتن روزا نیهم واسه   کردم غلط اصال جان آقا..کردم اشتباه
 کاریچ یمتنفر شغلم از یبود گفته بهم تو لغز!!..خوبه؟؟ کردم غلط

 دوست من..؟؟؟ بدم دستت از تا گفتمیم بهت ومدمیم!..هاننن؟ کردمیم
 ! !!!ینخوا و من گهید کارمیچ من که نیا دنیفهم با دمیترسیم غزل دارم

 

 یخواه معذرت که من:گفت و کرد فوت و نفسش..نگفتم یزیچ
 نکنم پنهان ازت و یچیه گهید دمیم شرف قول جا نیهم اصال!!!......کردم

 خوبه؟؟؟؟

 

 ...ستین گفتنت دروغ با فقط که من مشکل-

 

 ه؟؟؟یچ مشکلت پس--

 

 . .کارته....با من مشکل....:کردیم نگام یناراحت با داشت کردم نگاشته

 

 ...سکوووووووووووووت

 هگید که نیا اونم داشت یمعن هی فقط من یبرا سکوت نیا..کردم بغض
 راحت هم اصال نه اما...یراحت نیهم به..بود شده متمو یچ همه

 یصندل رو از...بدم قورت دهنم آب با همراه و بغضم کردم یسع....ستین
 بغضم نشکست از قبل دیبا...نبود من یجا نجایا گهید رفتمیم دیبا...پاشدم

 کردم پشت...کردمیم حفظ هم رو مونده یباق غرور نیهم رفتمیم
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 ارمک اگه:دیرس گوشم به محکمش یصدا که بودم هنرفت قدم دو هنوز..بهش
 !؟یچ کنم ول و

 

 کردم؛ نگاش شک با سمتش برگشتم مکث با..!! نداشتم نانیاطم گوشام به
 باشه؟؟ گفته و حرف و نیا واقعا که داشتم شک قتایحق

 نانیاطم لحن با که بود دهیفهم و منظورم نگاهم از خودش که نیا مثل
 !حله؟ ؟؟؟مشکلیچ بدم استفا و کنم ول و مکار اگه:کرد تکرار یبخش

 

 ؟؟؟یدیم انجام و یکار نیهمچ واقعا یعنی-

 

 ...میزنیم حرف نیبش--

 

 !!خوب؟؟:جام سر نشستم دوباره و برگشتم

 

 ؟؟یچ خوب--

 

 !!؟؟یکن ول و کارت واقعااز-

 

 . ..آره--

 

 ؟!!!!یکنیم و کار نیا واقعا که کنم باور کجا از-
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 مطمئنت یخوایم چطور:گفت..شدن یعصب و تند  نفساش حرفم نیا با
 کنم؟؟

 

 ....دونمینم-

 

 یبرا که گمیم خبرنگارها نیدورب جلو هم بعد کنمیم ولغو اوالقراردادم--
 !!خوبه؟؟...زارمیوکنارم کارم شهیهم

 

 همب شغلش راجب که یدروغ از بعد نبود خودم دست...کردم دنگاشیباترد
 دیود گاهمن یوقت...زدیم که ییحرفا شتندا قتیحق به داشتم شک بود گفته

 !!!اعتمادم؟؟؟ رقابلیغ انقدر من نظرت به یعنی غزل:گفت یناراحت با

 

 خوامیم معذرت من..م نه:وگفتم رانداختمیوز سرم یباشرمندگ

 

 حرفا نیا الیخیب!...تو نه منم کنه یخواه دمعذرتیبا که یاون توچرا--
 ه؟؟یچ حرفام راجب نظرت بگو حاال

 

 !!قبوله خوب..بخو-

 

 نیب که شدیم قندآب لویک لویک تودلم..بودم خوشحال یلیخ..زد یلبخند
 حس اما.. داشتم یخوب یحس یلیخ..کرده انتخاب و من کارش و من

 داشت دحقیشا دونمینم..ستین خوشحال ماین من برخالف کردمیم
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 و یزیچ خواستیم اون و داشتن رو ماین تیموقع یارزو ها یلیخ باالخره
 ..کنه ول اورده دست به زحمت با هک

 

 ماین-

 

 جانم--

 

 ؟؟یبکن رو کا نیا یخوایم واقعا-

 

 چیه ایدن نیا تو باش مطمئن زدلمیعز:گفت و کرد نگاه چشمام تو عشق با
 وجودنداره برام تو از تر ارزش با یچ

 

 و عشق همه نیا از رفتیم غنج دلم..کنمیم پرواز دارم کردمیم حساس
 ..زدم روش به محبت با یدلبخن..شیمهربون

 

 "ماین"

 

 رس و یمعدن اب یوبتر بود ستادهیا روم به رو که یهاد شد تموم حرفم تا 
 !من صورت تو دیپاش دهنش تو اب کل دیکشیم

 

 !!!!!یبکن یغلط چه یخوایم یگفت...تو--
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 و مصورت یرو اب گردنم دور حوله با داشتم که یحال در حرفش به توجه یب
 !!!  یکارکرد  یچ نیبب چل پسره یهاد یفیکث ییییییلیخ:فتمگ کردمیم پام

 

 ..یکنیم یشوخ یدار بگو ماین--

 

 یشوخ یدار بگو یگیم تو یکرد یمال تف و جام همه گمیم من-
 ..؟؟!!یکنیم

 

 دما نیا گمیم بت ستین گفتن پرت و چرت وقت االن:زد داد یعصب یهاد
 یبکن یغلط چه یخوایم نمیبب بنال

 

 و یکار خوامیم:دادم جواب و خودش مثل کردم شیبرزخ ی افهیق به ینگاه
 ارمبز کنار و کندم جون شب تا صبح سال شیش خاطرش به که یتیموقع

 یفهمیم

 

 !؟؟یچ یبرا آخه:کرد زمزمه لب ریز و کرد نگام بهت با

 

 فقط و من گهیم دمیم واسش جونمم عاشقشم دارم دوسش که یکس چون-
 ..نباشه نیا کارم که خوادیم یشرط به

 

 ؟!داره تو شغل به یکار چه محترم مثال خانم نیا دونمینم من آخه--
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 نیبهتر آدم اون اگه یحت کنه نیتوه من عشق به نداشت حق کس چیه
 عثبا که کردم وارد اش س*ی*ن*ه به یا ضربه دست تا دو با..باشه دوستم

 تو:فتمگ تیاعصبان با بره یعقب عقب قدم چند و بده دست از و تعادلش شد
 حق. .یفهمیم یبزن حرف یجور نیا من غزل راجب یندار حق
 یییییییندار

 

 و زد یپوزخند اومد خودش به که هیثان چند بعد و کرد نگام شوک با اول
 ...یگیم راست تو ندارم یحق چیه من ماین آق باشه..هه: گفت

 

 ادب کلت االن احمق آخه د:داد ادامه و داد فشار هم رو و چشماش یعصب
 و جات گهید یکی یدید که فردا پس کرده کور و چشمات جلو عشق داره

 ..یفتیم کردن غلط به گرفته

 

 مربوطه خودم به گهید ناشیا-

 

 وت واسه دارم که خره من ریتقص اصال..مربوطه خودت به یگیم راس آره--
 کشمیم و خودم

 

 مهم...بود نیسرسنگ باهام میداشت یهاد با که یبحث و روزید یماجرا از بعد
 خدا آخ...ها زیچ نیا ی همه به دیرزیم غزل داشتن..د!نبو مهم یچیه نبود

 بهش و برداشتم و یگوش...شده تنگ فشیلط یصدا یبرا دلم چقدر که
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 دوباره خوامیم امشب که گفتم بهش و میزد حرف باهم مفصل زدم زنگ
 یاصد بعد و خورد در به یتق.. کنم صحبت مامانم با یخواستگار راجب

 لیم و تون شام دییبفرما بگم گفتن خانم امادس شام آقا:شد بلند یکت
 ..دیکن

 

 .. امیم االن برو باشه--

 

 شدم یخور غذا سالن وارد...شدم بلند جام از و دمیکش صورتم به یدست
 سالم..:بودن من منتظر و بودن نشسته زیم دور نازگل و بابا و مامان

 

 سالم:بابا

 

 یداداش سالم:نازگل

 

 ...شنیم سرد دارن ها غذا گهید کم کم که نیبش ایب پسرم سالم:مامان

 

 مامان کنار و یناز مقابل یصندل رو داشتم که طور همون و دادم تون یسر
 ...جان مامان چشم:گفتم نشستمیم

 

 ....موندتون منتظر بابت دیببخش:دادم ادامه جمع به رو
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 عمولم طبق...میدیدیم لمیف و میبود نشسته ونیزیتلو جلو هم دور یگ همه
 و داره ینظر هی کس هر ها شرمنده البته]] هیترک کننده کسل یها لمیف

 رس حوصله واقعا گهید[[ گهید ماسین نظر نمیا خوب..محترم کامال نظرش
 ...بود رفته

 

 مامان-

 

 پسرم جانم--

 

 اممم. ..رهیچ گمیم-

 

 ؟؟؟!!یکنیم من من چرا پسرم بگو--

 

 هنگ دست فعال گفتم که کنم صحبت یستگارخوا راجب خواستمیم-
 ..دیدار

 

 خوب؟؟--

 

 شه؟؟؟؟یم...دیبزار و قرار و دیبزن زنگ شب فردا  خواستمیم خوب -

 

 رهباالخ پس بشم وباالت قد یفدا من یاله: گفت و کرد نگام ذوق با مامان
 زنمیم زنگ فردا حتما..پسرم گل نشه چرا..یشد ادهیپ طونیش خر از
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 ....ممنون-

 

 "غزل"

 

 پارک میبر ظهر بعد مین و شیش ساعت یناز و دوقلوها با بود قرار امروز
 راه پارک سمت به شیش به مونده ساعت میون شدم حاضر عیسر...صدف
 تهنشس زیم دور قیآالچ یتو که دمید دور از رو ها بچه...نکنم رید تا افتادم
 به یدست و شد دنماوم متوجه همه از تر زود بود روم به رو که ایثان..بودن

 ...دادم تکون برام سالم یمعن

 

 بروبچ سالااااام-

 

 خانممممم غزل سللالم:یتان

 

 بال غزل سالم:یثان

 

 ....یغزل سالم کیعل:یناز

 

 یتان و یناز یرو روبه و ایثان کنار و دادم دست بیترت به شون سه هر با
 نازگل از اینتا که یسوال با... دادمیم رو ماین SMS جواب داشتم...نشستم
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 یجواب چه یناز نمیبب کردم جمع حواسم و شدم SMS الیخ یب دیپرس
 !!ده؟؟؟یم

 

 غزل ولق به ورزشکارن داداشت خان یبود نگفته ناقال...نازگل یراست:ایتان
 ...!!!یورزشکار چه اونم

   

 ...باشه بوده یمهم یلیخ زیچ کردمینم فک-- 

 

 شدن؟ ستیبالیوال که شد یچ حاال--

 

 چون بعدم..رفتیم نایا   بالیوال کالس بود سالش 11-12 یوقت زا---
 دوم هدرج یها میت البته داشتن برش میت یبرا خوب کارش بود بلند قدش
 هی که نیا و بود بالیوال عاشق ماین چون یول...یعال یها میت نه ها سوم
 یییلیخ یها مخالفت وجود با یحت..کنه یباز یمل میت تو بتونه یروز
 تالش شب و روز شیپ سال هی نیهم تا یسالگ 18 - 17 از..پدرم دیشد
 داره قمح البته...وابستس کارش به بگم تونمیم و کارش شیزندگ ماین.. کرد

 تالش مرگ درحد و نداشت یزندگ آزگار سال شیش نجایا به دنیرس یبرا
 ...کرد

 

 به مبگ تونمیم و  کارش شیزندگ ماین"  شدیم تکرار ذهنم تو جمال هی همش
 تمام یخودها با داشتم ؛..کردمیم کاریچ داشتم من"..وابستس کارش
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 اون نکردم مجبور و اون و من نه...کنه ول و شیزندگ کردمیم مجبورش
 کارت من مشکل گفتمیم که نبودم من نیهم مگه....خواست و نیا خودش

 یچ خودش..خواستهیم هم خودش البد خوب..امینم کنار کارت با من و
 تالش همه نیا آوردنش دست به یبرا که یزیچ خواستهیم ؟؟؟یخواستیم

 الیخ یب بود یتان مخاطبش که ایثان یصدا با!!!!! ...بده دست از رو کرده
 بدم ها بچه یها صحبت به و حواسم کردم یسع و شدم وجدانم با یریدرگ
.... 

 

 ؟؟؟ آخرش نیکرد کاریچ  فرهاد تو..ایتان گمیم--

 

 .... رمیم باهاش یچیه---

 

 باهاش یخوایم هم تو که بره خوادیم کجا فرهاد مگه!!...ه؟؟یچ موضوع-
 !؟؟ یبر

 

 امسال کنه پاس اونارم مونده واحد تا سه فقط فرهاد یدونیم که همونطور--
 ..رهیگیم و شیکارشناس مدرک

 

 !خب؟؟؟:گفتم یکنجکاو با

 

 . ..آلمان بره فوق بره خوادیم--
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 !چرا؟؟-

 

 ...تر معتبر مدرکش و بهتره جااون دانشگاه گهیم--

 

 !!!!!!؟؟یبر باهاش یخوایم ام تو یچ یعنی--

 

 !برم باهاش گرفتم میتصم آره--

 

  ؟!!نه یکنیم یشوخ یدار--

 

 ! !یجد کامال نه--

 

 !؟یبر یخوایم یچجور یدار دانشگاه ترم دو هنوز تو شهیم مگه آخه-

 

 !!کنمیم ول دانشگاه--

 

 دوتا قد شده چشمام بودم مطمئن..بود یدج کامال..کردم نگاش بهت با
 تو تونهب که نیا یبرا و داشت دوس و رشته یلیخ ایتان...پونگ نگیپ توپ

 به که نمک باور تونستمینم اصال...بود کرده تالش یکل بشه قبول رشته نیا
 ..بره فرهاد با و بشه زشیچ همه الیخیب یراحت نیهم

 

 !!!؟؟یبر فرهاد با و یبش زیچ مهه الیخ یب یراحت نیهم به یتونیم چطور-
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 نیا از شتریب گهید من یول..ستین راحت چمیه نزن و حرف نیا غزل نه--
 خودت نظر به یطرف از...ندارم و یدور و عذاب همه نیا ندارم کشش

 ؟؟؟.. کنم یزندگ اون بدون تمام سال سه تونمیم

 

 !!!!یداشت دوس یلیخ و رشتت تو--

 

 به که داره  و نیا ارزش اون...دارم دوس رشتم از شتریب یلیخ و فرهاد--
 ...بگذرم یچ همه از خاطرش

 

 اون دارم دوس رشتم از شتریب یلیخ   فرهاد"  شدیم اکو ذهنم تو ی جمله
 عشقش خاطر به ایتان"...بگذرم یچ همه از خاطرش به که داره رو ارزشش

 تخوامینم گفتم بهش..کردم کاریچ..یچ من اما گذشتیم یچ همه از
 به که ا؛یتان وسط نیا بود یک یواقع عاشق...ادینم خوشم کارت از چون

 من حرف خاطر به که ما؛ین...گذشت؟یم زشیچ همه از عشقش خاطر
 ن؛م ای و...بگذره؟ بود عاشقش یناز گفته به که یکار از بود شده حاضر
 هر به بگه معشوقش به تونهیم عاشق آدم مگه..بودم عاشق من مگه اصال

 و ومدیم بدم خودم از وبیشتر شتریب لحظه هر!!...خوامینم طور یلیدل
 ! !!اونروزم یها حرف از شدمیم مانیپش و ناراحت

 

 غزززززل---
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 دمیترس یکنیم نیهمچ چرا چته:کردم نگاش بهت با و باال دمیپر ترس از
 !!!بابا

 

 صدات ساعت دو چرا تو چته!!!...حقته:گفت و کرد نگام جانب به حق
 !! ؟؟؟یدینم ابجو کنمیم

 

 در حرف یالک چرا یکرد صدا و من یک تو:گفتم و کردم گرد د چشمام
 !!!!!؟؟؟یاریم

 

 غرق کجا ستین معلوم تو کردم صدات دوساعت من نکن بحث من با---
 ...!بپرس ایثان و ایتان از یندار باور...یبود

 

 !اصال کن ولش بابا یهرچ حاال-

 

 ؟میبخور میبخر یزیچ هی میبر هیچ نظرتون ها بچه.... یخیب اره:یتان

 

 موافقم که من:گفت یباخوشحال ایثان

 

 !بدجور اتم هیپا که منم:یناز

 

  میبر دیپاش شد بیتصو پس...ادیب دیبا که غزلم:یتان
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 نگاه الیسر روز هر ی برنامه طبق و میبود نشسته هم دور یهمگ.....
 .  خورد زنگ تلفن که میکردیم

 

 بده جواب و تلفن پاشو مامان جان غزل:مامان

 

 !!بره بگو یعل نیا به نمیبیم لمیف دارم من ماماااان اااااااااا-

 

 !!!!برنگشته اصفهان از هنوز یعل وچل خول دختره--

 

 هی هنوز که یدرحال یلیم یب با...دایجد گرفتم مریالزا منم ها گفیم راس
 ارهشم به نگاه هی...تلفن سمت به رفتم و پاشدم بود TV به چشمم

 ونستت یم یک یعنی شناختمینم رو افتادشماره ابروهام نیب ی گره..انداختم
 !باشه؟

 

 د؟یبفرما الو:دادم جواب

 

 ؟یمحمد یآقا منزل دیبخشیم سالم الو--

 

 د؟یداشت کار یک با بله..سالم-

 

 !.کنم؟ صحبت یمحمد خانم با تونمیم--

 

 !!کنمیم صدا و مامان االن دستتون یگوش لحظه هی-
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 کار وبات که نیا مثل ایب ماماااان:گفتم و یگوش ی دهنه رو گزاشتم و تمدس
 ..دارن

 

 ه؟؟یک--

 

 !نشناختم دونمینم-

 

 کردن صحبت مشغول و گرفت ازم تلفن سمتم اومد پاشد مبل رو از مامان
 بود شده متمو لمیف تازه بعد قهید ده..نمیبب و لممیف ی ادامه تا رفتم منم...شد
 مقابل از یکم و دستش تو ی روزنامه بابا..من کنار ستنش اوم مامان که

 بود یک:دیپرس حالت همون در و نمیبب و مامان بتونه تا دیکش نییپا صورتش
 !...خانم؟

 

 و کرد اهنگ بابا به یمکث با و دوخت من به متفکرش نگاه مامان بابا سوال با
 واال دونمینم:داد جواب حالت همون در

 

 حرف باهاش یدار قهید ده دونمینم یچ یعنی:گفت و داد باال یابرو بابا
 !!!بود؟؟ یک یدینفهم آخر یزنیم

 

 ..نبود آشنا کال آخه--
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 !بود؟ زده زنگ یچ یبرا حاال خوب---

 

 بود فکر تو قایعم که یحال در یطوالن نسبتا سکوت هی از بعد مامان
 !!!!ریخ امر یبرا:گفت

 

 یا مسخره لحن با بابا...بوده امین مامان نکنم غلط افتاد کار به شاخکام
 ؟؟!!کنن یخواستگار یعل از خوانیم یعنی...شهیم مگه:گفت

 

 !ادیب خواستگار براش ستین دختر که یعل---

 

 با هیچ تیواقع که کنه قبول خوادینم یول گرفته رو هیقض بود معلوم که بابا
 یراب بخوان ستین یکس گهید که خونه نیا تو یچ پس:گفت یمحکم لحن

 !انیب ریخ رام

 

 !ست؟ین خونه نیا دختر غزل مگه..هست اتفاقا--- 

 

 !ستین گهید---

 

 !!!ه؟؟؟یچ منظورت ستین گهید یچ یعنی:گفت تعجب با مامان

 

 نیا دختر گهید و نیراست خورده ینیریش غزل یدونیم خوب که خودت---
 ...!!شهینم محسوب خونه
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 ییحرفا...فکره تو بود ممعلو یقال یها گل به زد زل و نگفت یزیچ مامان
 از و..دمبو دلخور دستش از شدت به و بود شده تموم نیسنگ برام یلیخ بابا

 به یراب ماین و بودمن معلوم زد بابا که ییحرفا با بودم نگران یلیخ هم یطرف
 دید و مامان سکوت که بابا..میدار شیدرپ یسخت یلیخ راه دنیرس هم

 !؟یداد جوابشون یچ:گفت

 

 !!انین بگم نتونستم که زد حرف محترمانه نقدا راستش--

 

 ok اومدنشون و شده رد اول ی مرحله حداقل که شدم خوشحال یلیخ

 اصال اون من برخالف که دادیم نشون بابا ی کرده گره یها ابرو یول..شده
 و بمون ساکت جور همون اوردین طاقت آخرم...ستین یراض موضوع نیا از

 و یچ همه که تو...؟؟!!!!انیب یگفت یچ یبرا:گفت یگر خیتوب یباصدا
 !!!!یدونیم

 
*** 

 

 فتگ مامان به یهرچ بابا..انیب یخواستگار یبرا نایا ماین بود قرار امشب
 وت مامان دمینفهم آخرم نکرد قبول مامان کنسله هیقض بگه بزنه زنگ که

 ادهد اجازه و شده هیقض الیخیب فعال هم بابا که گفت یچ بهش خلوتشون
 به و هستن مهمان فقط اونا که کرده دیتاک بار چند نیچند البته...انیب که
 یمنف دیبا صد در صد من جواب و..شنینم محسوب خواستگار وجه چیه

 تدوس باهم قبل از ما بفهمن نکرده ییخدا که نزدم یحرف اصال منم!!..باشه



 189 با عشق با بغض با نفرت

 هدخوا مثبت جوابم من مطمئنا هرچند...لج دنده رو فتنیب تر بد و میبود
 برق و کردم مرتب ذوق با رو خونه یجا همه که نیا از بعد...بود

 به بودم کرده کار چون..حاضرشم تا اتاقم رفتم شیش ساعت..انداختم
 دوش هی اول..داشتم حموم به یدیشد ازین و بودم کردم عرق شدت
 تو رفتم بدو شدم خارج حموم از و دمیچیپ دورم و حولم..گرفتم
 یاسب دم سرم یباال محکم و کردم خشک سشوار اب کامل و موهام..اتاقم
 کناز یلیخ چشم خط هی..شدنیم دهید تر دهیکش چشمام که یجور بستم
 ی نهرژگو..زدم پلکم یانتها به فقط ملیر هم کم هی و دمیکش پلکام پشت

 برداشتم و قرمزم رژ آخر در و..دمیکش گونم به محو یلیوخ رنگ یمس
 کمرنگش کمی یکاغذ دستمال با و..دمیکش *ل*ب*ا*م* رو نرم یلیخ

 و محو شمیآرا...بشن سرخ یکم فقط *ل*ب*ا*م* که یطور به..کردم
  دبو زانوم یباال سانت پنج حدودا تا که و میعروسک راهنیپ...بود تیال

 ساپورت همراه به و بود یجگر قرمز رنگ به و داشت یربع سه یها نیآست
 خملم جنس از که میسانت ده ساده یمشک یها کفش دمیپوش کلفتم یمشک
 یزرشک یخال تو یها رهیدا که و میمشک شال آخر در و کردم پام و بودن

 هیپا یها استکان داشت مامان شدم خونه آشپز وارد...کردم سرم و داشت
 ...دیچیم ینیتوس و خوشگلش بلند

 

 شدم؟؟ چطور نیبب مامان-

 

 !یشد بخو..:انداخت سرتاپام به ینگاه و برگشت صدام دنیشن با
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 که یاسترس دادیم ها مهمون اومدن از خبر که نیا زنگ یصدا شدن بلند با
 و ودمب کرده حول که یطور به شد تر دیشد بود شده رمیگ بانیگر صبح از
 ...!!زنهیم حلقم تو قلبم کردمیم احساس..کنم کاریچ دیبا دونستمینم

 ایب ادرم یکرد هول چرا:گفت بود شده میگ پاچه دست متوجه که مامان
 در دم از تو بعد بگم آمد خوش بهشون میبر دیبا اول یهمگ در دم میبر

 !خوب؟؟ آشپزخونه تو میگردیبرم

 

 ؟!خوب:گفتم و دمیجوش و لبم پوست

 

 !!!کفتم؟؟ یچ یدیفهم یجد: گفت و و کرد نگام شک با مامان

 

 دیبا کاریچ من مامان نههههه:دمینال و کردم نگاش زار حال با
 ؟؟؟؟؟؟؟!...!!!بکنم

 

 رد سمت به بردتم و دیکش و دستم..بود گرفته خندش من یجیگ از مامان
 ... بعد تا در دم میبر ایب فعال حاال:گفت حال همون در و یورود

 

 چهار مرد هی همه از اول...میستادیا بودن منتظر در دم مه یعل و بابا کنار
 ماین به ادیز تشباه از..شد وارد داشت یجوگندم یموها که بلند قد و شون

 دهیپوش یشکالت شلوار کت..نبود سخت یلیخ پدرش که نیا زدن حدس
 باشهن خوب باهاش بابا برخورد که بودم نگران..بود جزبه با هم یلیخ..بود
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 امد خوش و داد دست باهاش یمعمول یلیخ انتظارم برخالف یول
 درشام  دیبا بودم مطمئن که کیوپ کیش خانم یعنی پدرش از بعد....گفت
 امانم با و کرد کیعل سالم یمعمول یلیخ یعل و با،بابا اونم شد وارد باشه

 و داد دست باهام مکث یکم با ستادیا من یرو به رو هم اخر در داد دست
 که بودم مقبول نظرش از که نیا انداخت،مثل سرتاپام به یا دارانهیخر نگاه

 اومد یناز هم ناو از بعد... داد تکون دییتا به یسر نامحسوس طور به
 پیت و کرده نظر صرف اسپرتش پیت از میدیم که بود بار نیاول یبرا..داخل
 شتن تیف که بود دهیپوش دیسف بنفش ست شلوار مانتو..زده یرسم

 هم بامن و داد دست مامان با یمیصم یلیخ ومدیم بهش هم یلیخ..بود
 رز اب که دردستش یبزرگ گل سبد با ماین اخر ودر..کرد یرو*ب*و*س*

 یربنکا شلوار کت...شد وارد داشت یا کننده رهیخ ییبایز دیسف و یاب یها
 کرده بودن نشسته اش دهیورز اندام رو کامال که یا روزهیف یاب راهنیپ

 رهیخ بگم تونمیم اغراق بدون..کنهینم و من قلب فکر چرا نیا خدا یوا..بود
 هم اون از بعد..کرد المس ریز به سرب با و ستادیا بابا مقابل..بود شده کننده

 واااااااااا... کرد سالم هم اون با دادیم یعل دست به و گل سبد که یحال در
 یخواستگار یاومد مگه اخه بگه ستین یکی...یعل دست داد گل چرا پ

 ....کرده یقاط هوله بس از بچه اون

 

 ؟؟!!!!کردن ازدواج شما دختر که دیفرمائیم یعنی:یامیص یآقا

 

 !  نطورهیهم بله:گفت نانیاطم با بابا
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 نیگفت ما به چرا پس کرده ازدواج اگر مییشما ی مسخره مگه یچ یعنی---
 !!!!!!!میایب

 

 یدرق به...کردم نگاه بود گفته یعصب لحن با و حرف نیا که ماین مادر به
 جلو قبع و راستش یپا تند تند بود گرفته کیت پاهاش با که بود یعصب

 از پر ماها و بودن یعصب ها تر بزرگ..بود جمتشن شدت به جو..کردیم
 خانم:گفت خودش لحن با همونطور جوابش در بابا...ینگران و استرس
 ..میبود نفرستاده براتون نامه دعوت محترم

 

 به رو و دش بلند جاش از یفور یطور به کرد شیشیات شتریب بابا حرف نیا
 که نیا مثل حاال اوردن و نوبرش انگار پاشو طاهر پاشو:گفت شوهرش
 ..هست یک دخترش

 

 و دش بلند یک و ماین نفهمیدم اصال..افتادم یم پس دلهره شدت از داشتم
 التماس با و کرد قطع و حرفش رفتیم مادرش سمت به که همونطور

 ؟!دیکنیم ینطوریا چرا!!!....کنمیم خواهش مامااان:گفت

 

 بابا:فتگ گرفت رو بشه خارج ییرایپذ از میخواست که و پدرش یجلد
 !!لطفا دیکن صبر قهیدق چند
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 اون از تر زود  ماین که کنه مخالفت خواست..انداخت بهش ینگاه پدرش
 !!بابا ازتون کردم خواهش:گفت

 

 !!خوب لیخ:گفت و داد فشار هم رو حرص با و چشماش پدرش

 

 تبرگش مکث یکم با..دیکش یآسودگ سر از ینفس ماین حرفش نیا با
 ی گوشه یپوزخند با و بود نشسته مبل رو مقتدر همونطور که پدرم سمت

 ....... کردیم نگاهشون لبش

 
part:8⃣5⃣ 

 

 گوشه پوزخند وبا بود نشسته مبل رو همونطورمقتدر که پدرم سمت برگشت
 خانم غزل که دیمطمئن شما یمحمد یآقا:گفت و کردیم نگاهشون لبش

 !کردن؟ ازدواج

 

 !!! ندارم یشوخ شما با من:گفت و زد گره تر قیعم و اخماش بابا

 

 !هستن؟؟ ی گهید کس ی کرده عقد شونیا یعنی پس--

 

 تیعصبان با بود دراومده حرصش ماین یها جواب سوال نیا از که بابا
 من دختر!! هان یبررس کجا به حرفا نیا از یخواهیم!! یچ منظورت:گفت

 !!بفرما... شد راحت التیخ حاال عموشه پسر ی خورده یرنیش
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 ودمب کرده هنگ...کرد رونشونیب رسما...کرد اشاره رونیب به ستشد با و
 کار نیا..برسه نجایا به کار نمیشد باورم...کنم چکار دیبا دونستمینم اصال
 نگه و مهمون حرمت افتاد یم که هم یاتفاق هر اون..بود دیبع بابا از واقعا

 .... امروز اما داشتیم

 

 !!!میبر دیایب ستین ما یجا گهید نجایا:ماین مامان

 

 با و رفت ماین مادر سمت به و انداخت بابا به یگر سرزنش نگاه مامان
 دیریم کجا خانم حاج دیببخش روخدا تو:گفت یشرمسار و متیمال

 دییما مهمان شما..دینخورد و تون ییچا دینیبش دییبفرما

 

 !!!!!دیآورد جا به و ینواز مهمون رسم چطور میدید واقعااااا بله---

 

 و داد رونیب و نفسش باحرص بابا...انداخت ریز و سرش شرمنده انمام
 اعتراض با ماین.. شد الیخیب مامان عالمت با یول بگه یزیچ خواست

 !!!!!کنمیم خواهش مامان:گفت

 

 !!هاااان؟ یچ یکنیم خواهش:گفت تیاعصبان با مامانش

 

 !طاهر آقا میبر:داد ادامه پدرش به رو

 

 ...خانم میبر---



 195 با عشق با بغض با نفرت

 

 خارج ییرایپذ از زنش سر پشت و گفت لب ریز یخداحافظ جمع به رو
 نگاهش ینگران و شرمندگي با..کرد من به ینگاه ماین شد

 خوادیم یچ که نیا بابت ؛یونگران..پدرم رفتار خاطر به ؛یشرمندگ..کردم
 ریز و کرد بسته و باز و   چشماش نانیاطم با و زد یمحو لبخند...بشه؟؟

 الم:گفت دیفهم و منظورش شدیم یلبخان با فقط که جور اروم یلیخ لب
 ..یخودم

 

 با ماین!...دهیم عاشقمون یها دل جواب خدا بودم مطمئن..شد گرم دلم
 زحمت رفع فعال ما اجازت با:داد ادامه یتر بلند یصدا

 ..خداحافظ...میکنیم

 

 ..خداحافظ:یناز

 

 تون خداحافظ:مامان

 

 یهراه در دم تا برو پسرم یعل:گفت مامان شدن خارج ییرایپذ از دو هر
 ...هرچند برن ینطوریا زشته کن شون

 

 یا باشه یعل.. دوخت بابا به و گرش سرزنش نگاه حرفش ی ادامه در حو
 هنوز که اتاقم برم خواستم...شد خارج ییرایپذ سالن از گفت لب ریز

 !!!دارم کارت نیبش غزل:شدم متوقف بابا محکم یصدا با نرفته دوقدم
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 . ....نشستم مبل رو و گفتم لب ریز یچشم

 

 ...احمد ی حجره دم رمیم سر هی فردا--

 

 حرف نیا گرفت و گلوم بغض..کردم نگاه بابا به و کردم بلند و سرم عیسر
 میرفح مگه اصال..نزدم یحرف...باشه داشته تونستیم یمعن به فقط بابا

 ...بودم متنفر خودم ضعف همه نیا از..بگم تونستمیم

 

 !بشه؟ یچ که یرب:مامان

 

 ! ..فتدیب قیتعو به دینبا نیا از شتریب جون آقا تیوص--

 

 دخو نظر شده که بارم هی یبرا یخوا ینم یعنی هیچ کارا نیا از منظورت--
 ؟!!!!یبپرس و غزل

 

 ·مثبته نظرش غزل---

 

 ؟! !آخه یدار خبر دلش از تو مگه یدونیم کجا از تو---
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 نیا وامخینم  هم گهید...باشه مثبت دیبا:گفت تحکم و تیعصبان با بابا
 هم آقاجون تیوص. ..شهیم تموم نجایهم زیچ همه.. کنه دایپ ادامه بحث

 !!!بشه اجرا وکمال تمام دیبا

 

 !!!!؟؟یمتیق چه به آخه جون آقا تیوص شدن اجرا---

 

 !شهیم تموم جا نیهم بحث نیا گفتم:زد داد تیاعصبان با بابا

 

 رو بابا داد یصدا که بود بار نیاول...دمیترس دادش یصدا از
 دیبا دونستمینم واقعا!...مهمه براش یلیخ هیقض یعنی نیوا...دمیشنیم

 قعش نیا سرانجام یعنی ایخدا...نامعلوم ی ندهیآ از دمیترسیم..کنم چکار
 اون زن بشم مجبور اگه..؟یچ بدم دست از رو ماین اگه!...شه؟یم یچ

 هک یطور به گرفت و گلوم بغض کرف نیا با!!!!...بشم یعوض نیراست
 بغضم داشت امکان آن هر..داد دست بهم یخفگ احساس

 دوتا اروه پله و شدم بلند جام از...کنم هیگر هیبق شیپ خواستمینم..بترکه
 چه اب که افتاد ادمی ظهر از بعد امروز اتاق به شدنم وارد با...رفتم باال یکی

 اشکام  دادم هیتک دروبستم...ونامهم اومدن یبرا شدمیم آماده یشوق و ذوق
 در به هیتک و خوردم سر شدن یجار هام گونه رو درد از پر و صدا یب

 ....گرفتم ب*غ*ل*م تو و زانوهام نشستم نیروزم

 

 ماین روز هر کار که اس هفته کی...گذرهیم یخواستگار روز از هفته کی
 آه و وردنخ غصه شده من کار و...بابا یفروش فرش ی حجره دم رفتن شده



wWw.Roman4u.iR  198 

 

 زا یوقت..باشه هاش سنت از حرف یوقت بابام که مطمئنم چون دن؛یکش
  من یاباب نیب هم چارهیب ماین...ادینم کوتاه وجه چیه به باشه باباش تیوص

 یخواستگار شب از بعد میگفت یناز...کرده ریگ خودش یبابا مامان
 رحاض گرید وجه چیه به و بکش خط و من دور دیبا که گفتن وباباش مامان

 ادی یوقت هنوزم..خدا یا...خوب دارن هم حق...یخواستگار انیب ستنین
 مونمه یبابا از برخورد طرز نیا واقعا..شمیم شرمنده افتم یم بابا برخورد

 اگه یحت و خداس بیحب مهمون که بود معتقد شهیهم بودبابا دیبع من تواز
 اون اما یدار نگه و احترامش خدا خاطر به  دیبا بکنه هم یاحترام یب بهت
 از و ومن خورد اتاقم در به یتق...کرد شکه و هممون کارش اون با روز

 ایب:گفتم دیکشیم دراز تخت یرو شدمیپام که طور همون. ..اورد در الیخ
 تو

 

 ...شد اتاق وارد مامان و شد باز در

 

 د؟یداشت کارم-

 

 آره--

 

 ...بود رددم اما بگه یزیچ میخواست..نشست تخت یرو کنارم اومد

 

 !!گه؟؟؟ید شده یچ بگو یکنیم دست اون و دست نیا چرا مامان-
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 فردا مبگ بهت گفت بابت:گفت یتینارضا با و انداخت چشمام به ینگاه
 !یینها یها صحبت یبرا انیم نایا عمومحمودت

 

 یکنیم تعجب چرا هه:زد بینه بهم وجدانم...کردم نگاه مامان به ناباوري با
 آره..کردم بغض...رسهیم روز نیا باالخره هک نمیدانست مگه

 دلم یا دفعه کی...؟؟؟یخواستگار انیب قراره رسما فردا یعنی...دونستمیم
 نافذ یها  چشم گفتناش، خانمم اش،یمهربون یهوا کرد رو ماین یهوا

 ..دوختم بهش و نمیغمگ یچشما مامان یصدا با...شیمشک

 

 ؟یدار دوسش--

 

 !!!!و؟؟یک:گفتم تعجب با

 

 دم رفتن آمار روز هر که یهمون....دوستته برادر که همون..پسره همون--
 دهیم بهت و بابات ی حجره

 

 انداختم چشماش به ینگاه...؟؟؟!!!!!داشت خبر یچ همه از مامان یعنی  
 مدیکش خجالت طونشیش یچشما دنید با..بفهمم و هاش حرف صحت تا
 ...انداختم ریز و سرم و

 

 لبش یرو یمهربون لبخند...کرد باال سرم و نمچو ریز گذاشت و دستش
 ..شرمم از پر یچشما به دوخت و محربونش نگاه..بود
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 ده،ش بزرگ دادمیم رشیش و گرفتمیم بقلم تو هروزی که کوچولوم دختر--
 احساس سخته برام یلیخ باوش!..شده عاششق مهمتر همه از شده، خانم

 !یاومد ایدن به که بود روزید نیهم کنمیم

 

 دمیکشیم خجالت خوب..بگم یزیچ تونستمینم اصال یعنی..نگفتم یزیچ
 !...بود روشده مامان یبرا دستم که نیا از

 

 دهیسر دلت ینکرد که گ*ن*ا*ه مامان زمیعز یندازیم ریز چرا و سرت
 یلیخ منیبب بگو ها حرفا نیا الیخیب حاال.....ستین که ادم خود دست گهید

 ؟؟؟؟!!!!هان نیارتباط در باهم یک از کلک یا یدار دوسش

 

 !!!.؟یگیم هیچ حرفا نیا مامان یوا-

 

 ..بگو بهم و دلت حرف.بزار کنار و تعارف زمیعز--

 

 ...|:خالتم منم کن فک:داد ادامه یدلخور با

 

 من من با..بود گفته مامان به و یچ همه بود رفته اون پس نامرد ی خاله یا
 ؟؟!!گفته یچ بهتون خاله مامان...یزیچ..امم:گفتم
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 خودم..نگفته یزیچ خالت نباش نگران:داد جواب قبل لحن با همونطور
 ...دمیشن و صداتون دیبود نشسته اطیح تو یوقت

 

 که دونستهیم مدت همه نیا مامان پس!!..دونستیم و یچ همه مامان یعنی
 ...رفت ابروم که یوا...هیک به یک و یچ به یچ

 

 فک فتهیم االن نکن گرد من اسهو و چشات نیا از شتریب گهید بسته--
 |:اتاق

 

 ؟یدنیم...خوب..زهیچ-

 

 !.بدونم تا بگو نه--

 

 خوب... اممم-

 

 ...یکنیم من من چقدر بچه بابا یا--

 

 /:ادم مره تو بزنه بلده هفقطی منم مامان نیا

 من یظاهر یدلخور به توجه یب...دمیبرچ لب دلخور و نگفتم یزیچ
 ؟یدار دوسش یلیخ ینگفت:گفت

 

 !نیدیشن و حرفامون همه گهید که شما-
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 به یردا یوقت که نیا نه!!یبگ خودم به گهید بار هی خوامیم یول دمیشن اره--
 !بشنوم یگیم یا گهید کس

 

 باالخره...باشه دلخور دستم از داشت حق..گفت یبادلخور و حرف نیا
 ریز و سرم..مادرشه یدختر هر راز محرم گفتن میازقد و بود و مادرم

 یباصدا بودن شده سرخ خجالت ار هام گونه که یحال در با...داختمان
 یلیخ اره:گفتم یاروم

 

 تتبنشون بابات تا یمنتظر و ینشست ماست نیا ینجوریهم چرا پس-- 
 نیراست با ازدواج یبرا عقد، ی سفره یپا

 

 !مامان؟ کنم کاریچ یگیم:دمینال یبادرموندگ

 

 !یکن ازدواج باهاش یخواینم و یرندا دوس و نیراست که بگو بابات به--

 

 ؟؟!!ستمیبا پدرم مقابل دیگیم یعنی-

 

 نیبش احترام و باارامش یلیخ که نیا من منظور..نزدم یحرف نیهمچ من--
 !یخواینم و نیراست بگو بهش و کن صحبت بابا با

 

 ؟؟؟!!!!ییییییجور چه اخه-
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 لج و دنده هی اون شناسمیم و بابات من نیبب..دختر که نداره یچجور--
 حجرش دم پسره اقا نیا امد رفت با که هاست حرف نیا از تر یباز

 رو دست شهینم که یجور نیا من زیعز..یخواستگار انیب بازم بده تیرضا
 حرف باهاش منم حاال!...یبد یتکون هی خودت به دیبا هم تو یبزار دست

 ..زنمیم

 

 ..کنمیم یسع باشه-

 

 مک و رشیز نسوخته غذام تا برم پاشم ممن!...شد حاال خوب دختر نیافر--
 !کنم

 

 باشه-

 

 اگر!..نره ادتی حرفام:گفت و زد شونم به یدست..شد بلند جاش از مامان
 ..!رفتم من...کن وجود ابراز یدار دوسش واقعا

 

 به دادمیم اجازه دینبا گهید بود مامان با حق... رفتم فرو فکر تو مامان رفتن با
 و شقمع بزور زاشتمیم دینبا..کردمیم یکار هی دیبا..رنیبگ میتصم من یجا
 !...رنیبگ ازم

 

 "ماین"
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 !اه گهید دیکن بس...؟!!مامان یچ یعنی:گفتم حرص با

 

 زهنو که یدختر(:...زنهیم داد من سر دختره اون خاطره به روخدا تو نیبب--
 ..شهیم یچ ادیب نیبب هم جون به انداخته و ام خانواده نزاشته من خونه تو پا

 

 بار هی کردمیم حس بودم خسته واقعا..دستش از بودم شده کالفه گهید
 ینوع به کس هر...داشتم اعصاب جنگ که بود هفته هی..دوشمه رو نیسنگ

 خصوص به...خودم یبابا و مامان طرف هی بوداز مخالف ازدواج نیا با
 هم یوازطرف... اینم غزل یخواستگار گهید بال و اال گفتیم که مامانم

 ((:...غزل یبابا

 

 به کردن نگاه بدون و شدم مامان جواب الیخیب میگوش خوردن زنگ با
 هک یا برگشته بخت اون سر و حرصم ی همه...دادم جواب تلبکارانه شماره

 ..کردم یخال بود زده زنگ

 

 بلهههههه-

 

 یب..خو ماین--

 

 بود دهش متعجب بلندم یصدا و من تلبکار لحن با که غزل یصدا دنیشن با
 یزیبر که یاب مثل..رفت ادمی هام یناراحت ی همه...بود دهیترس ناخداگاه و

 زیت و گوشاش که مامان شیپ...من یبرا بود ارامش خود که اخ...شیات یرو
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 تو رفتمیم دیبا..کنم صحبت تونستمینم گمیم دارم یچ من نیبب بود کرده
 باشه دستت یگوش لحظه هی...سالم:اتاقم

 

 حرف میداشت یرفت یکرد ول کجا:گفتیم که مانما داد به توجه بدن
 ..میزدیم

 

 یکیدوتا هارو پله..که میکرد دادیب و داد فقط... میزد حرف ماهم که چقدرم
 که دمش مطمئن یوقت..بستم درو و شدم اتاقم وارد... باال طبقه رفتم و کردم

 بفرما زمیعز جانم:گفتم...شنوهینم صدام یکس

 

 لمث بفرما شما فرمودم یکاف حد به من نه:دیرس گوشم به دلخورش یصدا
 !!یدار یپر دل که نیا

 

 ببخش:گفتم انهیدلجو...بودم داده بد و جوابش باشه دلخور داشت حق
 هی از...رمیدرگ خودم یبابا مامان با طرف هی از داغونم کن باور..خانمم
 ...من یجا بزار و خودت...دادنت دست از ترس طرف هی از...تو پدر طرف

 

 باهات ادینم دلم وقت چیه یول...نگرانم منم خوب:داد جواب لوممظ
 بازم میبخور بر یمشکل به ندهیا در اگر یعنی...بزنم حرف یاونطور

 !!!!!؟؟؟یکنیم رفتار نطوریهم
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 جان به...بگم تر نازک گل از عشقم به تونمیم من مگه اصال...خانمم نه-
 نیهم واسه...دادم جواب ینجوریهم نکردم نگاه رو شمار االن خودم

 ...ییتو که دونستمینم

 

 ..ا  یثان....یبد قسم و خودت جون یندار حق که اوال--

 

 ماااین:دینال بعد و کرد مکث کمی

 

 ؟؟!!شده یچ... ماین جانن:دادم جواب یبانگران

 

 !:/انیم نایا عمو فردا--

 

 غلط:گفتم حرص با..یواقع یمعنا به کردم یقاط... شدم یعصب
 فردا اگه موال به کنمیم خورد پاشون قلم...خرنیم یاضاف هگو...کننیم

 نمشونیبب خونتون یکینزد

 

 !باش اروم زمیعز..جان ماین..ماین--

 

 ازم دارن یوقت باشم اروم یچجور یلعنت د....هاااااان ییییچجور-
 ..باشم اروم یچجور...رنتیگیم

 

 ..ردک تر داغون و داغونم اعصاب غزل دار بغض یصدا...کردم سکوت
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 ...داغونم منم خدا به....ماین بکن یکار هی--

 

 نارک گفتم! یدار مشکل کارم با یگفت...نکردم که کردمیم دیبا کاریچ-
 خورد پاشو گلم ادیب خواست شرفتیب یعمو پسر.... زارمشیم

 باهاشون هفتس هی..مخالفن ازدواجمون با خودم یبابا مامان...کردم
 روز هر تمام هفته هی شده کارم دهینم واجازد به تیرضا بابات....رمیدرگ

 ینتم نه زارمیم منت یکن فک که نیا برا نه..گمیم رو نایا...مغزاش دم رفتن
 هب یبرا دیبا نرم دندم کور چشمم شدم عاشق امه فهیوظ نایا ی همه ستین

 هک نهیا حرفا نیا ی همه گفتن از من منظور...کنم تالش عشقم اوردن دست
 شیپ یکار من با فقط غزل یول...کنمیم دارم و تالشم ی همه من یبفهم

 هر من بده تیرضا اون اگر پدرته مخالفت االن ما یاصل مشکل..رهینم
 ...ارمیم یخاستگار برا و خانوادم شده که طور

 

 اد؟؟؟یم بر من دست از یکار چه--

 

 ...یندار نیراست به ی عالقه چیه که بگو بهش و کن صحبت بابات با-

 

 ستم؟یبا بابام یرو تو یگیم یعنی--
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 خواهش غزل...بس نیهم یندار نیراست به ی عالقه بگو بهش فقط نه-
 شیپ از یکار تونمینم من ینکن کمکم تو تا..نکن دست دست کنمیم

 ...ببرم

 

 و ام یسع ی همه من...باشه:گفت یطوالن نصبتا سکوووت هی از بعد
 ..کنمیم

 

 زخماش نیراست اق نیا که نیا مثل نمیبب برم منم...یکنیم کاریچ نمیبب-
 ...ارمیب پادرش از برم شده پا سر باز...شده خوب

 

 یباصدا رمیگیم یزندگ...زدم لبخند...کرد نثارم ی وانهید خندش ونیم
 ....دنشیخند

 

 "غزل"

 

 یها حرف به دارم همش...نزاشتم روهم پلک ظهره سه که تاحاال شبید از
 نکردم  یکار چیه تاحاال من..اوناس اب حق....کنمیم فکر ماین و مامان

 یزیوچ بودم ساکت یچ هر بسه زدمیم حرف بابا با امروز دیبا..
 رمیم تبرگش کار سر از بابا که امروز... بودم گرفته و خودم میتصم...نگفتم

 ازدواج باهاش و ندارم دوس و نیراست من که گمیم بهش و
 خونه ناهار واسه بابا امروز من گند شانس از...هوفففف...کنمینم
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 پهلو نیا یکل از بعد...بگذره وقت بلکه بخوابم کمی گرفتم میتصم...ومدین
 .... برد خوابم باالخره شدن پهلو اون

 

 با وامخینم من بابا..من مرگ..غزل توروجون...توروخدا بابااااا:گفتم هیباگر
 ..ندارم دوسش من..کنم ازدواج اون

 

 منم و داد ادمه راهش به عیسر یها قدم با همونطور من یها ناله به توجه یب
 هب میداشت..نداشتم و طاقتش گهید...کرد همراه باخودش کشون کشون
 هی..کردم نگاه رنگ ینبات عقد ی سفره به...میشدیم کینزد ها یصندل

 مدل ته از و نمیبش سفره نیا پشن عشقم دست تو دست بود اروزم یروز
 اب نیرراستیتصو.. کردم داماد گاه یجا به ینگاه...بدم بله جواب بهش

 کهبل کردم تقال...احساساتم همه یرو دیکش خنجر لبش ی گوشه پوزخند
 میتداش یه..کرد تر ادیز و سرعتش من یها تقال به توجه یب..کنه ولم  بابا
   لحظه هی..تر پررنگ نیراست پوزخند و میشدیم تر کینزد عقد ی سفره به

 از تصور با..گرفت جون چشمام جلو ماین شب رنگ به یچشما ریتصو
 ....زدم زجه دلم ته از نگاه نیا دادن دست

 

 ..... خدااااااااااا-

 

 صورت به یدست.. زدمیم نفس نفس..دمیپر خواب از خودم داد یباصدا
 رفک یحت...بود وحشتناک چقدر افتادم خوابم ادی..کشدم عرقم از سیخ

 شیتا افتادم یم که نیراست ندپوزخ ادی..کردیم تمیاذ هم بهش دوباره کردن
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 ینگاه..بشه خارج ذهنم از مزخرف یفکرا تا دادم تکون و سرم...گرفتمیم
 چقد اوفففف...17:30..انداختم تخت کنار یاصل رو ساعت به

 صحبت بابا با تر زود چه هر دیبا!!!...نکرده دارمیب مامان چرا..دمیخواب
 رو   امانم نییپا طبقه رفتم دبع و زدم صورتم دستدو به یاب هی اول..کردمیم

 ..دیدیم لمیف و بود نشستهTVجلو مبل

 

 سالم-

 

 /:!دینشن صدام اصال که بود لمشیف غرق انقدر

 

 مامااان-

 

 ها:داد جواب حواس یب بندازه بهم کوتاه نگاه یحت که نیا بدون

 

 هاات شمام با مامان-

 

 ...شد یچ لمیف نمیبب بچه شو ساکت قهید هی دهه--

 

 نیبب قهید هههی ماماااان بابا، یییییا:گفتم بلند یصدا با..باش مارو مانما به
 !نیبب و لمتیف بعد گمیم یچ من
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 ..یگیم یچ نمیبب بنال هاننن:گفت و طرفم برگشت باحرص

 

 چون  شدم بنالش اون به دادن جواب الیخ یب..واقعا یمعدب مامان چه
 ....کردیم پارم و تل زدیم و نداشت اعصاب اصال االن مامان قتایحق

 

 اومده؟؟ بابا....زهیچ..که..گمیم-

 

 اومده بله!!..بچه یکنیم من من چقد--

 

 کجاس؟؟-

 

 ..نمیبب و لممیف من بزار برو شد تموم سواالت اگه..ییدستشو رفته--

 

 مام یبابا نیا اوفف...شدم بابا اومدن مننظر و نشستم مبل نیتر کینزد رو
 ..ومدهین هنوز منتظرم قسید پنج به کیزدن..تو اون برده خوابش انگار

 

 ..نجاستیا یک نیبب بههه--

 

 ..باال دمیپر و دمیترس بابا ییهوی و لند یصدا با

 

 ..میترسوند بابا یوا-
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 ...سالم کیعل--

 

 ..سالم دیببخش ااا-

 

 بابا؟ دختر یخوب--

 

 ؟یخوب شما یبابا..خوبم بله-

 

 ..خوبم منم باشه خوب دخترم--

 

 ..زدم محبتش از شار سر یچشما به لبخند

 

 ..کنم صحبت باهاتون خواستمیم بابا راستش-

 

 !!!؟؟ی درباره:گفت کردو نگام مشکوفانه

 

 استرس شدت به کنم؛ شروع دیبا کجا از و بگم دیبا یچ دونستمینم
 اب..دمیشنیم خودم که بود ادیز یحد به قلبم یها تپش یصدا داشتم،

 کردمیم اشاره ییرو روبه ی کاناپه به هک یحال در..دادم قورت و دهنم
 جون بابا نیبش فعال حاال:گفتم
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 من بفرما:گفت و رومبل نشست مشکوفانش حالت همون با بابا
 !یبگ یخواستیم یچ نمیبب بگو.نشستم

 

 با...کنم فیرد هم سر پشست هام جمله بتونم بلکه تا کردم یطوالن مکث
 ..زدن حرف به کردم شروع من من

 

  اه..یعنی..زهیچ...اخه..یدونیم..خوب-

 

 یطور هر:گفت و انداخت مضطربم یها چشم به ینگاه یبامهربون
 ..تاپاگوشم سر من جان بابا بگو یراحت

 

 زارمینم من نه..افتادم خوابم ادی لحظه هی..بشم زدن حرف الیخیب خواستم
 به ردمک شروع و گزاشتم کنار و دیترد و شک پس.افتهیب   یاتفاق نیهمچ
 ..زدن حرف

 

 !میبزن حرف امشب راجب خواستمیم-

 

 ؟!!!!خوب:گفت و چشام تو زد زل

 

 ..مبزن و هام حرف و کنم نگاه چشماش تو تونستمینم و انداختم ریز و سرم

 

 ..کنم ازدواج نیراست با خوامینم من..من..م بابا-
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 کردنش نگاه از کنم؛ نگاهش و کنم بلند و سرم شد باعث بابا سکوت
 یعصب ناراحت، متعجب، ا؛یا که نیدایفهم و شیدرون حس نوع شدینم
 ؟!کرده پرت یک:داد جواب یطوالن  مکث با..و

 

 کرده؟؟؟ پرم یک یچ یعنی:گفتم و کردم نگاش تعجب با

 

 رو حرفا نیا یاومد که خونده گوشت تو یک گمیم:داد جواب یعصب
 !!!.؟؟یزنیم

 

 ؟!!!بگه بهم یزیچ یکس قراره مگه بابا یچ یعنی-

 

 پرت دوستت نیا البد..هاننن یزدینم ها حرف نیا از چرا روزید تا پس--
 محمد به حجره دم بود اومده بازم امروز خودش از تر بد برادر..گهید کرده
 !.جاش سر بنشوندش دفعه نیا گفتم

 

 ودب بابا مغازه شاگرد محمد..گرفت و وجودم ی همه ینگران بابا حرف نیا با
 با..شهبا اورده ماین سر ییبال دمیترسیم ناکس دبو کلیه درشت هم یلیخ..

 بابا؟ بود شدهیچ:گفتم ینگران

 

 ها حرف نیا از نشنوم گهید توهم..زدیم حرف یادیز پسره یچیه--
 مغازه در دم گهید بار هی بگه داداشش به بگو هم دوستت اون به...یبزن
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 و باشاب دمیم کنن ولش زارمینم لگد مشت کمی با گهید دفعه نیا نمشیبب
 ..درارن

 

 حالش ماین یعنی من یخدا..باشه کردا یکار نیهمچ بابا شدینم باورم
 هم حاال:دراومدم فکر از بابا یصدا با!..ینگران از مردم خدا یوا ؟!!چطوره

 ..انیم شب نایا عموت شو حاضر برو پاشو

 

  بابا یول-

 

 وش حاضر برو گفتم یول یب یول:دیماس دهنم تو حرف بابا داد یباصدا
 !بس و نیهم شو حاضر برو یعنی

 

 یچشما با..گرفت و گلوم بغض..زدیم داد من سر بابا که بود بار نیاول
 ....کردم نگاش یاشک

 

 نیتراس خود با امشب گرفتم میتصم..نداشت یا دهیفا بابا با زدن حرف...
 چه رو خدا..باشه یمنف من مثل اونم نظر که نیا دیام به کنم؛ صحبت

 ساعت..بشن ماجرا الیخ یب هم هیبق..هردومون مخالفتبا دیشا یدید
 تا پاشدم.انیب بود قرار نایا عمو نایا مین و هفت ساعت تا...بود هفت

 نیع ودر ساده یلیخ کردم تنم یمشک قرمز  ست وشلوار کیتون..حاضرشم
 تخت یها یروفرش ییدمپا..کردم سر رنگمم یمشک شال کیش حال

 خواستم..نداشتم هم رو زایچ جور نیا و شیارا حوصله..دمیپوش و دمیسف
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 ماین که یروز ادی..افتاد نهیا تو خودم ریتصو به چشمم که شم خارج اتاق از
 و کجا امروزم ی افهیق و شکل نیا هه افتادم، یخواستگار بودن اومده نایا

 از و کردم فوت و نفسم..لبم ی گوشه نشست یپوزخند کجا روز اون مال
 بود اشپزخونه تو یخواستگار روز همون مثل نماما..شدم خارج اتاق

 هی نه یول..روزه اون هیشب امروز چقدر..دیچیم ینیس تو هارو فنجون داشت
 بود اومده عشقم روز اون که نهیا اونم داره روز اون با یا اومده فرق

 ....امروز و یخواستگار

 

 هااااا توام با غززززل--

 

 یرو و دستم زدمیم نفس نفس رست از..دمیپر جا از مامان داد یصدا با
 ذهرم یکنیم نیهمچ چرا مامان یوا:گفتم و گذاشتم ام س*ی*ن*ه ی قفسه

 ..شد اب

 

 دوساعته خانووووم غزل!!..کنمیم نیهمچ چرا من:داد جواب جانب به حق
 ..یغرق یهپروت کدوم تو ستین هامعلوم کنمیم صدات دارم

 

 .. حاال دییبفرما بله-

 

 وت تر کینزد اومد قدم چند کمی و انداخت اشپزخونه ونریب به ینگاه مامان
 ..کرد پچ پچ و ستادیا میقدم هی
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 یجد و یشد پسره اون الیخ یب ینکن!...؟؟یکن کازیچ یخوایم امشب--
 ..!یکن ازدواج نیراست با یخوایم یجد

 

 ..بکنم یکار نیهمچ عمرا هیحرف چه نیا بابا نه:کردم پچ پچ خودش مثل

 

 !!انیم دارن امشب که اونا ؟!یکن کاریچ یخوایم پس--

 

 ..بزنم حرف نیراست خود با گرفتم میتصم-

 

 ..برا خودش با یچ--

 

 ...موند نصفه مامان حرف اف اف زنگ یصدا شدن بلند با

 

 نایا چون گفت مامان دفعه نیا...بودن اومده نایا عمو که بود ساعت مین
 مامان حرف عیمط که منم..باشم ششونیپ مجلس اول از دیبا من لنیفام

 ادمد اوردم ییچا رفتم نیب نیا بار هی فقط..خودش دل ور بودم نشسته همش
 ..کردن کوفت

 

 /:دنیند همو ساله انگارصد که هم عمو و بابا...

 نیا فرش نیا..زننیم حرف یکار مسائل ی درباره دارن ساعت مین قایدق
 دارن کم یسبز مکی فقط..شد بل اون شد ال نیا یاونجور تاجر اون یجور

 /:بشه کامل بتشونیغ بسات تا
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 یخواستکار موضوع راجب کشوند و بحث عمو ساعت مین از بعد بالخره..
 نیا و من تا خواست اجازه بابا از کردن پاره کهیت نعارف یکل از بعد و..نایا و

 :/...میبزن زر باهم میبر الیگودز نیراست

 

 ..دیبزن باهم و حرفاتون نمینش تو دیدبریپاش دو هر نیراست ، غزل--

 

 روبه کاناپه هی رو کدوم هر.. میشد بلند جا واز میگفت یچشم همزمان هردو
 ..مینشست هم یرو

 

 ؟؟یبگ یزیچ یخواینم--

 

 ..کنم صحبت یمهم موضوع راجب باهاتون خواستمیم اتفاقا چرا-

 

 هشیم یمیصم ادم با زودم چه رو پر پسره...کردم استفاده جمع فعل از عمدا
 ...اه اه اه

 

 !دمیم گوش بفرما خوب--

 

 !بدونم؟ ازدواج نیا راجب و نظرتون خواستمیم-

 

 ...نجامیا االن که بوده مثبت نظرم مسلما خوب--
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 با من یول..رفتنیم نیب از یکی یکی داشتن هام دیام ی همه..خدا نه یوا
 ..دمیکشینم پس پا حرفش نیا

 

 !د؟یومدینم دیبود مخالف اگر یعنی خوب-

 

 .صد در صد--

 

 ...!نداشتم یشانس نیهمچ من یول...نانیاطم با چه-

 

 متوجه:گفت و کرد نگام مشکوفانه و شدن کینزد هم به کمی هاش ابرو
 !شمینم منظورت

 
..... 

 

 ..بود واضح من منظور-

 

 ..خواهشا نزن حرف لفافه تو--

 

 دنکر دست اون دست نیا با بگم بهش و حرفم حیصر یلیخ گرفتم تصمیم
 شدینم درست یزیچ که

 

 !گفتم هم بابا به و نیا...ستمین یراض ازدواج نیا به من-

 



wWw.Roman4u.iR  220 

 

 ..بودن خورده گره هم به کامل هاش ابرو گهید حاال

 

 !چرا--

 

 یب هک شدیم یراض دیشا دارم دوست و یا گهید کس که گفتمیم بهش دیبا
 نییپا با که یدرحال و انداختم ریز و سرم خجالت با..بشه یچ همه الیخ

 ..گفتم کردمیم یباز کمیتون

 

 ..مندم عالقه..یا گهید..کس..به..من...م-

 

 ترق یصدا با..بگم و حرف نیا تا دادم جون..رونیب کردم فوت و نفسم
 هی..کردم نگاش و کردم بلند و سرم دستش یها انگشت گلنج شکستن

 شدش مشت یها  دست...شیعصب ی افهیق دنید از کردم وحشت لحظه
 به شیشونیپ نبظ و بودن شده دیسف شدیم وارد بهشون که یفشار شدت از

 یصدا با و دییسا هم یرو حرص با و هاش دندون..بود شده متورم شدت
 یراب و یشیم محسوب من نامزد االن تو غزل نیبب:گفت وار دیتهد یا خفه
 چند مال..ستین روزید و امروز مال هم موضوع نیا..یدار و زنم حکم من

 دیرس راه از که یسوسول بچه هر دمینم اجازه من باش مطمئن..شهیپ سال
 دیبا فقط تو کن رونیب ذهنت از هارم پرت و چرت نیا..رهیبگ من از  تور

 !!بس نیهم! منم اونم یباش داشته دوس و نفر کی
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 و دهنم اب...بگم بهش یا گهید زیچ دمیترس که بود یعصبان یقدر به
 ..بود شده ترسناک امشب نیراست واقعا..دادم قورت

 

 بودم نگران..بود ریدرگ فکرم..نبرده خوابم هنوز من و صبحه سه ساعت
 هیقض از بعد امشب..ادیب سرم ترسمیم که چه اون.. بودم نگران هم یلیخ

 اجراهام نیا اخر دونمینم..افتادین یخاص اتفاق نیراست و من کردن صحبت
 ...خدا یه شهیم یچ

 

 ماین به..خوردم ازقهوه کمی..کردم حلقه روم وبهر قهوه فنجون ودور انگشتام
 و ردمک نگاه بود توفکر دایشد و  روش روبه ی قهوه فنجون به بود زده زل که

 !م؟؟یکن کاریچ نظرت به حاال:گفتم

 

 رت بلند یکم ولوم با..موند حالت همون در باشه دهینشن و صدام که انگار 
 بله:گفت یپرت باحواس و اومد خودش به یاروم تکون با..کردم صداش

 !؟یگفت یزیچ

 

 !!!تو؟؟ یخوب-

 

  ؟؟؟ینگفت..... اره--

 

 !م؟یبکن دیبا کاریچ حاال دمیپرس-
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 ...یخاستگار میایب بازم کنمیم یراض رو نایا مامان من--

 

 !!شه؟؟یم حل یمشکل یجور نیا یکنیم فک-

 

 !میافت یم جلو قدم هی حداقل یول..نه--

 

 !اخه شهینم که یطور نیا-

 

 نیا با یول..کنمیم صحبت بابات با بازم من غزل...توئه با حق اره--
 ..میببر ییجا به کار نکنم فکر ها کردن صحبت

 

 دوست  وجه چیه به گهید روزید اتفاق از بعد..کردم نگاش ینگران با
 زده کشکت یکاف اندازه به بابا نوچه روزید..بابا ی حجره دم بره بازم نداشتم

 ی حجره دم گهید خواهشا ماین نه:گفتم و کردم ینگران یور از یاخم..بود
 ..نرو بابا

 

 ؟!چرا--

 

 خودم من اصال...؟!بشه یچ که یبر یخوایم بازم روزید اتفاق از بعد-
 که گمیم..خوامینم و نیراست که گمیم بهش و زنمیم حرف باهاش امشب

 با تمسین رحاض تو جز به و ییتو هم نفر هی اون دارم دوست و نفر هی فقط من
 !!کنم ازدواج یا گهید کس
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.... 

 

 حبتص بابا با تا کردمیم یسع چقدر هر خونه بودم برگشته که شب سر از
 و بگم بهش یچ دیبا دونستمینم من..نه ها نشه که نیا نه..شدینم کنم

 هک بگم بهش برم دمیکشیم خجالت یطرف از..بزنم حرف باهاش یچجور
 ممکن بابا که یوالعمل عکس از دمیترسیم هم گهید طرف از و شدم عاشق

 الیخ یب داشتم کم کم گهید..رفتم کلنجار خودم با یکل..بده نشون بود
 ی همه ترس لحظه هی!..افتادم نیراست روزید یها حرف ادی که شدمیم

 همون نکنم یکار االن من اگر..برداشت و وجودم

 نیهمچ رمزاینم من نه..کنم ازدواج باهاش مجبورم گفتیم اون که طور
 راسخ یمیمباتص پس..بزنم حرف بابا با تر عیسر چه هر دیبا..افتهیب یاتفاق
 تا ابشونخو اتاق تو بود رفته  بابا..بزنم حرف باهاش و برم تا شدم بلند ازجا

 باز و در گفت بابا که ییتو ایب با..زدم اتاقشون در به یتق..کنه استراحت
 بلند جا از بود دهیکش دراز تخت یرو که باباهم..شدم اتاق وارد و کردم
 ..نشست تخت یرو همونجا شدو

 

 بابا سالم-

 

 ؟یداشت کارم جان بابا بگو..دخترم سالم--

 

 موند نصفه من روزید یها حرف...دیبخوا و قتشیحق اگر..بابا-
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 ..ها حرف کدوم--

 

 ..نایا و یخواستگار..راجب..ر-

 

 یباق یحرف:گفت و رفت درهم اخماش یخواستگار ی کلمه دنیشن با
 ....نمونده

 

 بابا اما-

 

 استراحت خوامیم برو ماشو هم حاال نداره اگر و اما..گفتم که نیهم--
 ..کنم

 

 اکتس تونستمینم گهید یول..کردیم رونمیب داشت رسما بابا کردم بغض
 ....بار هی هم ونیش بار هی مرگ بمونم

 

 چراا اخه:گفتم و ستادمیا روش روبه

 

 امنگ تیاعصبان و باحرص ستادویا روم روبه و پاشد تخت یرو از هم بابا
 !!!!؟؟؟؟یفهمیم ینیراست ی خورده ینیریش تو چون:داد جواب و کرد
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 حرص با..نداشتم رو شونیخودخواه و ییگو زور همه نیا طاقت گهید
 من تن و دیدوختیم و دیدیبریم خودتون یبرا نیداشت که موقع اون یول:گفتم

 ؟؟!!!!!!!هااان..دیدیونپرس من نظر بار هی فقط بار، هی چرا دیکردیم بدبخت

 

 !یباش داشته مثبت از ریغ ینظر نبود قرار چون:گفت تحکم با

 

 بابا یول-

 

 !!!!!شهیم تموم جا نیهم بحث نیا:زد داد و حرفم وسط دیپر

 

 ومجبور من زاشتمینم  کنن، جدا عشقم از و من زاشتمینم نداشت امکان نه
 دوست و یا گهید کس گفتمیم دیبا...بکنن قلبم ی خواسته از ریغ یکار به

 ستادمیا جلوش... وجب صد چه وجب کی چه گذشت سر از که اب..دارم
 چیه من یول:وگفتم یوترس یلرزش چیه بدون یمحکم یصدا با و استوار
 دوس رو ماین من...کنمینم ازدواج باهاش هرگز و ندارم نیراست به ی عالقه

 دلتون یهرکار..گذرمینم ازش دیبکن هم کشم رزج اگر یحت و دارم
 ...خوایم

 

 ی روگونه و ددستمیماس دهنم تو وحرف شد پرت چپ سمت به صورتم
 دشینم باورم..بودم زده بهت...گذاشتم کردیم گزگز درد شدت از که چپم

 کرده بلند دست روم بود، نگفته تر نازک گل از تاحاالبهم که یکس بابام،
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 بود گونم رو دستم که همونطور..سال کی و ستیب از بعد اونم..باشه
 ....چشماش تو زدم زل یناباور با و برگشتم

 

 که هم حرف...گذرهیم زدم حرف بابا با یجد یلیخ که روز اون از دوهفته
 که است دوهفته..خدا یهعععع... میکرد دعوا ییجورا هی کنم  عرض چه

 دبرخور نیسرسنگ یلیخ امباه که قهره  یانگار هم بابا...کردم قهر باهاش
 ور بابا با و دعوام یماجرا یوقت..شهیم یچ ماجرا نیا اخر دونمینم...کنهیم

 یم پدرم یرو تو دینبا که گفت و شد ناراحت یحساب گفتم ماین به
 گرانید که کردمیم نگاه و شستمیم دیبا یک ،تا یک تا اخه یول...ستادمیا

 هبالفاصل و خورد اتاق در به یتق..رنیگیم میتصم من یزندگ راجب دارن
 ..شد اتاق وارد مامان و شد درباز

 

 بخور رو شامت ایب--

 

 !ندارم لیم خورمینم-

 

 ..گهید یستین قهر که شکمت با یقهر بابات با...؟!خورمینم یچ یعنی--

 

 ...اه گهید خورمینم بردار سرم از دست مامان بابا یا-

 



 227 با عشق با بغض با نفرت

 تو کردن غذا اعتصاب با یکنیم فک نیهم شده کارت اس دوهفته--
 زبندا نهیا تو خودت به نگاه هی زمیعز ، دخترم اخه...؟؟!!!شهیم هل یمشکل

 ...استخون و پوست یشد

 

 ..گهید کن ول غزل مرگ مامان خورمینم-

 

 درانق درک به اصال:گفت حرص با بود شده یکفر دستم از گهید که مامان
 ..یریبم بلکه نخور غذا

 

 اووفففف..هم به دیکوب محکم درو و شد خارج قاتا از حرفش دنبال به و
 روتخت برم خواستم و پاشدم دار چرخ یصندل یرو از...کرده وانمید

 به ودب مامان با حق..افتاد نهییا تو خودم ریتصو به نگاهم لحظه هی بخوابم،
 یزرد به هم پوستم بود افتاده گود چشمام ریز و بودم شده الغر شدت

 ....افتادم خوردن غذا از اس دوهفته هباش نیهم دمیبا...زدیم

 

 با کممح و شد باز ضرب با اتاق در که بود نگذشته مامان رفتن از قهیدق چند
 گاهدر تو یاعصبان و ع*ب*و*س* ی چهره با وبابا کرد برخورد کنارش وارید

 نخوردن غذا با..دهیم یمعن چه کارات نیا:زد ادیفر یعصب و شد ظاهر در
 ینتویم کارات نیا با یکرد فکر اگر!...هااااان؟؟ یکن ثابت و یچ یخوایم

 !یخوند کور بدم تیرضا ازدواجتون به که یکن مجبورم
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 من دیگفتیم شهیهم خودتون دینبود یطور نیا که شما..بابا:دمینال عجز با
 ..شهیم انجام و درسته همون رمیبگ که یمیتصم هر

 

 ،خوب بابا و من نیبب:دادم ادامه و کردم اشاره خودم به و ستادمیا مقابلش
 دختر شدم  عاشق من بابا!..قبلم؟؟ غزل همون من نظرت به کن، نگام

 اب دیدار شما یول..شده عاشق سرته تاج یگفتیم شهیهم که کوچولوت
 ..دیریگیم ازم و عشقم تمام ینامرد

 

 ندت گهید یها قطره اون دنبال به و..ختیر روگونم چپم چشم از یاشک قطره
 نیا خدا به:دادم ادامه لرزون ی چونه و بغض با..کردن دنیبار به شروع تند

 و دردم من..خداااااا یا...اخه گ*ن*ا*ه شدن عاشق مگه...ستین انصاف
 ...بابا کنمیم دق دارم قرآن به...بگم یک به

 

 یخوردبر نیهمچ انتظار اصال که انگار بود، برده ماتش گفتینم یچیباباه
 بردار دست بازم یول افتادم حق حق به دیترک بغضم..نداشت من از و

 گرفتم دستم دو هر با رو بابا راست دست و رفتم تر جلو..نبودم
 ادامه حق حق با همراه و زدم دستش به یا *ب*و*س*ه

 از و من...نکن من با و کار نیا...غزل مرگ... روخدا تو..یییبابا..بابا..:دادم
 من اذت کنمیم خواهش...بابا یدار دوست یهرک جون...نکن جدا عشقم

 ..ین از و
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 یطوالن نسبتا مدت از بعد...شد حرفم ی ادامه از مانع دیشد حق حق
 ..دیرس گوشم به بابا  اروم و دار خش یصدا

 

 ..شرط هی به فقط یول..خوب لیخ--

 

 اب یول...کردم نگاش و کردم بلند و سرم یباشاد..شد قطع میگر یصدا
 یلرزون یصدا با...شد یخال دلم ته...بابا سرد و حس یب یچشما دنید

 !؟یشرط چه:گفتم

 

 دتوخانوا دیق شهیهم یبرا دیبا:گفت مکث کمی از بعد و...چشمام تو زد زل
 نه..ندارم غزل اسم به یدختر گهید من..یکن ازدواج پسره اون با اگر...یبزن

 ..یکن فراموش و خاندان کل و و یعل و مادرت دیبا من تنها

 

 و شد شل دستام..رفت نیب از هام دیام ی همه..کردم نگاش یناباور با
 شده حس یب بدنم..رفتم عقب قدم هی..شد خارج دستم از بابا دست

 ارجخ اتاق از و کرد بهم پشت من یزد بهت ی افهیق به توجه یب بابا...بود
 قبع...امیب خودم به که نیا یبرا بود یتلنگر در شدن بسته یصدا...شد

 ی همه دیق دیبا گفت!!..بابام؟؟ گفت یچ...افتادم تتخ رو و رفتم یعقبک
 ذهنم تو وار اکو هاش حرف...کرد تردم یعنی..عی...؟؟؟!!بزنم و خاندان

 ..شدیم تکرار
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 یا هجینت چیه به هنوز یول کردم فکر یکل روز سه نیا تو...گذشته رور سه
 دیبا..نگفتم ماین به یزیچ بابا روز اون یها حرف راجب هنوز..دمینرس

 ات سه بعد..گرفتم و شمارش و برداشتم و یگوش کردمیم مشورت باهاش
 ..خانمم جانم:دیچیپ یگوش تو صداش بوق

 

  سالم الو-

 

 ؟یخوب سالم--

 

 نه-

 

 شده؟ یزیچ چرا:شد نگران صداش گفتم که یا نه با 

 

 !نمتیبب دیبا ماین-

 

 !یکرد نگرانم...دنبالت امیم االن نیهم شو اماده زمیعز باشه--

 

 ..منتظرتم کن یرانندگ اروم..نباش نگران-

 

  فعال زمیعز چشم--

 

 فعال-
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 لباس حوصله..شم اماده تر زود تا شدم بلند جام از و کردم قطع یگوش
 نهیا تو ینگاه...دمیپوش یزیچ هی یسرسر طور نیهم نداشتم کردن انتخاب

 یطور نیا..اومد بدم خودم از...بود شده وحشتناک افمیق انداختم خودم به
 خودم به مکی گرفتم میتصم..شدیم مونیپش چارهیب که ماین شیپ رفتمیم

 بعدم هبر نیب از پوستم یزرد تا زدم پوستم رنگ هم پودر کرم هی اول. برسم
 مشیارا به رنگ کم یصورت رژ هی با و دمیکش چشمام داخل به سرمه کمی

 سبز یمانتو هی ودننب بد هم انقدرا انداختم لباسام به ینگاه هی..دادم انیپا
 شلوار همراه به داشت پارچه رنگ هنون از کمربند روکمرش که ساده یشمی

 فمیک دمیپوش هم و میمشک اسپورت یها کفش یمشک شال و یمشک نیج
 تگ با..مانتوم بیتوج گزاشتم پول کمی با و لمیموبا بردارم نداشتم حوصله

 اهنگ میمچ ساعت به در دم دهیرس که دمیفهم زد میگوش به ماین که یزنگ
 ...شدم خارج اتاق از لب ریز یا الله بسم با...بود5:15ساعت..کردم

 

 که هرانند کمک در به..بود کرده پارک یپشت کوچه تو و نیماش شهیهم مثل
 ...شدم سوار...کرد باز برام داخل از و در و شد خم دمیرس

 

 ؟یخوب سالم-

 

 ..شدم نگران...؟!یزدیم ییحرفا هی تلفن پشت..؟یتوخوب...اره سالم--

 

 !ماین-
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 !جاان--

 

 شدت از صدام که یحال در و وگرفت گلوم بغض بابا یها حرف یاور ادی با
 ..دیبا گفتیم...گفتیم...یم بابا: گفتم دیلرزیم بغض

 

 ؟!گفتیم یچ بابات نمیبب بگووو د یکرد لبم به جون بابا یا--

 

 !کرد قبول-

 

 !کرد؟؟ قبول رو یچ--

 

 !میکن دواجاز که نیا-

 

 !!!!؟؟یییییگیم یییییجد:داد جواب یخوشحال با و چشمام تو زد زل بهت با

 

 !گذاشته شرط هی یول...اره-

 

 دنید با ماین..نشست شمام تو اشک بابا شرط یاور ادی با
 چه:گفت کردو نگام یشتریب دقت با و کرد زیر و چشماش..تمیوضع
 موافقتش خاطر به یالخوشح ییجا به که گذاشته یشرط چه!...؟؟یشرط

 شرطش؟؟ از شده یاشک چشمات
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 ..کنم انتخاب و یکی خانوادم و تو نیب دیبا که گفت-

 

 گهید..کردم پاک و اشکم..گونم رو نشست یاشک قطره جملم شدن تمام با
 قایمع که قهیدق چند از مابعدین...کردم هیگر یهرچ بود بس بودم شده خسته

 ؟یگفت یچ بهش تو:داوم حرف به باالخره بود فکر تو

 

 ...یچیه فعال-

 

 ..غزل هیچ متیتصم--

 

 ..شدم جیگ ما،ین کنم کاریچ دیبا دونمینم واقعا-

 

 به حد چه تا تو دونمیم من غزل:داد جواب و رونیب کرد فوت و نفسش
 همه از من خاطر به خوامینم من..یا وابسته پدرت خصوص به خانوادت

 تا مایم و رمیم باشه الزم که رچقدره..یبش تیاذ که خوامینم یبگذر زتیچ
 مطمئن یول کنمیوم کار نیا فتمیب پاش به شده کنم یراض و بابات باالخره

 ..دمینم دستت از باش

 

 ..مااااین: دمینال
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 نکن ناراحت زایچ نیا خاطر به و خودت:گفت و زد روم به یمهربون لبخند
 تورو  نچ نچ نچ..بخر یحساب و درست غذاتم..انشالله شهیم حل یچ همه
 ..شده الغر چقدر نیبب خدا

 

 ...نگفتم یزیچ و انداختم ریز و سرم

 

 م؟؟یبزن یدور هی میبر کجا نظرت به حاال اممم--

 

 ...یجنگل پارک میبر-

 

 ..بگه خانمم یچ هر باشه--

 

 ..یجنگل پارک یسو به شیپ پس:داد ادامه زدیم استارت که طور همون

 

 میترف بعدم میدیخر زلیچ جور نیا قروت قره و الوچه من برا کمی میرفت اول
 دم و من ماین اخر در و باهم میزد حرف هم یکل و میزد قدم درختا نیب کمی

 یخوب یلیخ روزه..رفت یکوتاه یخداحفظ با و رسوند خونمون در
 ...بود خوب شهیهم ماین کنار در بودن...بود یعال نه که خوب..

 

 "بعد دوروز"

 

 ...بابا شمیمن حرفتون متوجه من-
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 ونکنونت عقد قرار میکرد صحبت عموت با گفتم...بود واضح من حرف--
 دیرب دنبالت ادیم نیراست فردا..باش اماده هفته نیهم ی جمعه واسه افتاده

 ....پرتا و چرت نیا و شیازما یبرا

 

 دو دو بهت شدت از چشمام نهیقر..بابا حس یب یچشما به زدم زل
 ..من یخدا...گهید روز چهار یعنی هفته نیهم جمعه...زدیم

 

 جز هب یچیه گهید... شده که یمتیهرق به حاال افته یب اتفاق نیا زارمینم
 هک بشه خارج اتاق از خواستیم بابا..نبود مهم برام ماین به عالقم و عشق

 نه: وگرفتم جلوش

 

 محرف ی ادامه منتظر و چشمام رو شد زوم بابا نگاه گفتم که یمحکم نه با
 ...کنمینم ازدواج نیراست با من.:.شد

 

 !دینپرس نظر ازت یکس: داد جواب تمام یسنگدل با

 

 بابااااا-

 

 ..باش اماده فردا یبرا--
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 تمبرگش..نباشم من چرا شده دل سنگ انقدر بابا که حاال...گذشت کنارم از
 !قبوله شرطتون:گفتم بشه خارج در از که نیا از قبل و سمتش

 

 چیه قهید چند..بود شده شکه که انگار... ستادیا در ی استانه تو همونجا
 هب من از تر زود که بگم یزیچ خواستم..حرفش ریز بزنه نکنه..نزد حرف
 غزل باشه مبارکت:  گفت..سمتم برگرده که نیا بدون..اومد حرف

 !!یمحمد

 

 ور افتادم و شد شل پاهام بابا رفتن با...شد دور اتاق از بلند یها قدم با و
 ینعی نیا"یمحمد غزل باشه مبارکت"شدیم تکرار ذهنم تو بابا حرف نیزم
 ات یناعدالت...چرااااااا اخهه ااااایخدا..شدم ترد یعنی..ستمین دخترش گهید
 یزندگ چرا..کنم انتخاب و یکی خانوادم و عشقم ونیم دیبا من چرا.. یک

 انقدر و شکست بغضم و شدن یجار گونم رو اشکام...شد یطور نیا من
 ...برد خوابم یک دمینفهم که.. زدم حق اتاق وسط مونجاه

 

 ثباع خورد توچشمم که ینور..شدم داریب خواب از روگونم یدست بانوازش
 باز و چشمام دوباره هیثان چند از بعد..بدم فشار روهم و چشمام شد

 با و ودب نشسته سرم یباال مامان..کنم عادت نور به تا دیکش طول کمی..کردم
 ..کردیم منگا محبت

 

 ..سالم-
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 کردم هیگر من که همه نیا با داشتم حقم..بود گرفته شدت به صدام اوف
 ..ستین یزیچ گهید که صدا گرفتن

 

 ...یدیخواب چرا نجایا مامان پاشو...دخترم سالم--

 

 رطرفب یکم عضالتم یگرفتگ تا دادمیم بدنم به یقوس و کش که یحال در
 ..برده خوابم یک دونمینم:دادم جواب بشه

 

 ..بخور و شامت ایب پاشو..دخترم پاشو-

 

 ...بگم یبلند اخ فرساش طاقت درد از شد باعث که داد صدا تق کمرم هوی

 

 ؟!!!یشد یچ--

 

 !کنم فک شده رگ به رگ کمرم یا-

 

 تعجب یجا شدینم رگ به رگ..نیزم رو یدیخواب ساعته چهار خوب--
 ..بخور و شامت ایب پاشو کن ول رو ها حرف نیا هم حاال..داشت

 

 یب با...اصال بشه یچ که بخورم غذا..بود مونده هم ییاشتها گهید مگه هه
 ..ستین گشنم مامان خورمینم:دادم جواب یحوصلگ
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 ندارم لیم خدا به:گفتم اون از تر زود که بده جواب تا کرد باز و دهنش
 ..نده ریگ خواهشا مامان

 

 ..اشوپ نیزم رو از العقل..یراحت طور هر باشه-

 

 !شمیم بلند االن چشم-

 

 و اشدمپ مامان رفتن از بعد..فرستاد رونیب و نفسش و کرد نگام یناراحت با
 مرور به کردم شروع...نداشتم و یکار چیه حوصله..دمیکش درار روتخت

 اب...بالشت رو دیچک چشمم یگوش از یاشک قطره..امروز اتفاقات کردن
 ماین برداشتم یعسل رو از یگوش..شدم امروز الیخ یب میگوش خوردن زنگ

 با کردم یسع...بگذرم زمیچ همه از شدم حاضر خاطرش به که یکس..بود
 جواب...بدم موفق یکم...بدم قورت هم بغضم دهنم اب دادن قورت

 !جانم؟ سالم:دادم

 

 ؟!یخانم یخوب...زمیعز سالمت جانت سالم--

 

 ؟؟یخوب تو خوبم اره-

 

 صدات!!...؟؟یستین خوب کنمیم حس من چرا پس:داد جواب شک با
 !ها داره بغض
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 !شد بحثمون کمی بابام با امروز فقط...ستین یزیچ-

 

 !!!!!؟؟یچ سر!؟ بحث--

 

 !نایا و ازدواج هیقض نیهم سر-

 

 پدرت مقابل نشد قرار مگع..نکن تیاذ و خودت نگفتم من مگه زمیعز--
 ؟؟!!یستینیوا

 

 ..گذشته حرفا نیا از گهید ما کار-

 

 ؟!!!!!!حرفت نیا یچ یعنی--

 

 !!ماین کردم قبول و شرطش-

 

 !!!!!؟؟یییییکرد کااااررریچ توووو:گفت یبلند یصدا با

 

 ؟!یزنیم داد چرا چته یوا:گفتم و کردم دور گوشم از و یگوش

 

 غزل یکرد کاریچ:گفت و کرد فوت و نفسش حرص با
 !من یخدا!!!!...؟یکارکردیچ
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 رو ماین یها سرزنش تحمل گهید بود دخور اعصابم یکاف اندازه به خودم
 بهش..بکنم یخواستیم کاریچ..کردم؟ کاریچ..هه:گفتم حرص با نداشتم

 ...قبوله شرطش گفتم

 !غزل یکرد و کار نیا چرا--

 

 نیراست تو کنون عقد هفته نیهم جمعه گهیم اومده یوقت کردمیم کاریچ-
 امین... شمیم اماده حتما باشه خوب چه اااا: بگم داشته انتظار..باش اماده

 !کنم فراموشت تونمینم من..من

 

 !گفته؟ یچ بابات یگفت--

 

 ...دادم و جوابش من گفت که یچ هر کن ولش-

 

 ؟یبکن یخوایم که یکار از یمطمئن تو غزل--

 

 ..ندارم و مکش کش همه نیا تحمل گهید من ماین اره-

 

 شرط مه اگر... کن فکر بازم یول...هستم پشتت یصورت هر در من--
 شده طور هر باش مطمئن...ستمین بردار دست بازم من ینکن قبول و بابات

 ..کنمیم شیراض
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 چیه به...نه یعنی نه گهیم یوقت کلمس کی حرفش شناسمیم و بابام من-
 ...شهینم حرفش الیخ یب وجه

 

 و شرط اگر..یخانم بکن و فکرات خوب حال هر به..بگم یچ دونمینم--
 ...انتظارمونه در یسخت ندهیا باش مطمئن یکن قبول

 

 ...کردم فکر یچ همه به دونمیم-

 

 چطوره؟؟ نیا نیبب--

 

 الدنب و نگاهش ورد برگشتم بود دهیپرس ازم سوال نیا که ماین سمت به
 ..بود یخوب لباس نظرم به...کردیم اشاره یرنگ یکرم شب لباس به...کردم

 

 ..خوبه-

 

 ..کن پرو میبر ایب پس--

 

 زده ماسک نشناسدش یکس که نیا خاطر به ماین...میشد ازهمغ وارد باهم
 راحت گفتیم کنه صحبت تونستینم خوب ادیز هم ماسک وبا بود

 دخوریم بهش و بود یمسن خانم که فروشنده روبه من نیهم واسه...ستمین
 تمخواسیم دیببخش خانم سالم:گفتم باشه سالش یا خورده و40 حدود که

 !؟.. کنم پرو ور یکرم لباس اون شهیم اگر
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 !واست ارمیب برم بگو چنده؟ زتیسا نه که چرا گلم سالم--

 

 ..باشم38-36 کنم فک-

 

--okکن صبر 

 

 واسم ارهنیپ همون از دونه هیو رفت مغازه چپ سمت رگال سمت به
 مغازه گوشه یچوب پروو یجا به که یحال در و داد دستم به و راهنیپ...اورد

 ..یخانم  کن پرو اونجا برو:گفت کردیم اشاره

 

 ..ممنون باشه-

 

 برام و باسل پیز و ادیب تا خواستم فروشنده از و کردم تنم یبدبخت با و لباس
 لداخ یقد نهیا تو...بخوام اون از شدینم و بود نامحرم هنوز که ماین..ببنده
 بهم هم یلیخ و بود یخشگل لباس اممم...کردم نگاه و خودم مرو اتاق

 هس یها نیاست داشت استر هم رشیز از و بود پوریگ لباس یباال...ومدیم
 یلیخ بود ریحر تماما و شدیم گشاد نییپا به کمر از..داشت هم پوریگ ربع

 ...دادیم نشون تر دهیکش و قدم و بود شده خوب

 

 یول..باعشقم اونم کردمیم یعروس داشتم..نهیا تو چشمام عکس به زدم زل
 فکر یوقت...شدیم دهید چشمام وت که بود غصه و غم فقط یشاد یجا به



 243 با عشق با بغض با نفرت

 یبرا دیبا ماه هی از بعد دارم خودم کنار و خانوادم گهید ماه هی فقط کردمیم
 ورمر ذهنم تو و ریاخ هفته اتفاقات...شدیم بد حالم بزنم دشونیق شهیهم

 شرط که یروز اون از بعد دوروز..افتاد اتفاق عیسر یلیخ یچ همه..کردم
 و کارا از البته و یخاستگار اومدن خانوادش با ماین و کردم قبول رو بابا

 بابا..کردد بارمون هیکنا و شین یکل مامانشم دیباریم یتینارضا حرفاشون
 یعروس که کرد اضافه هم اخر در و گفت بهشون یچ همه راحت یلیخ هم

 گهید کنم تصور دیبا یعروس از بعد یول دهیم جهازمم رهیگیم کمال   تمام و
 که میداد سیازما میرفت هم یخاستگار روز یفردا...رمندا یا خانواده

 ونکن عقد مراسم هی فردا پس که شده قرار..بود مثبت جوابش خداروشکر
 ...میکن یعروس هم گهید ماه هی و میریبگ ساده

 

 ..بله:گفتم و اومدم در فکر از خورد پرو اتاق در به که ی طقه به

 

 ..خانمم  ینشد تموم--

 

 ..امیم االن چرا..چرا-

 

 ..منتظرم یخانم باشه--

 

 تمگرف دستم و راهنیپ..کردم تنم و خودم یها لباس و دراودم و راهنیپ عیسر
 و اومد جلو بود ستادهیا در مقابل که ماین..شدم خارج پرو از و

 ؟؟یدیپسند چطوربود:گفت
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 ..میریبگ و نیهم قشنگه اره-

 

 ..زمیعز باشه--

 

 روبه و گذاشت مغازه خان شیروپ و فتگر دستم از و لباس حرفش دنبال به
 ..شهیم چقدر متشیق...میبریم و لباس نیهم ما خانم:گفت فروشنده

 

 البته و داره یخوب خوره تن یلیخ و ترک کار لباس نیا..باشه مبارکتون---
 ...نداره و قابلتون

 

 ...دیبگ..شهیم اگر و متشیق ممنون--

 

 )...(..متشیق---

 

 پول قدران هم لباس هی واسه بابا خبر چه دیکش سوت سرم متشیق گفتن با
 من قبل که خوامینم و لباس نیا شدم مونیپش بگم خواستم..اخه رنیگیم
 رو گذاشت و دراورد شیا سرمه نیج شلوار بیازج و شیبانک کارت ماین
 .......هستش1425 هم رمزش دیکن کم نیا از دییبفرما:خون شیپ

 

 ماین یبرا هم یشکالت شلوار و کت دست هی راهنیپ دیخر از بعد
 هوهق کراوات همراه به براش میدیخر هم یکرم ی مردونه راهنیپ هی...میگرفت
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 ساده ی حلقه هی هم بعد..بود یعال... داشت یکرم بیار یها خط که یا
 ات میداد سفارش و میگرفت هم ساده نگیر جفت هی و من یبرا نینگ تک

 دون شم نهیا هم اخر در و...نسیبنو رو حردومون اسم و عقد خیتار روش
 .. میدیخر نقره جلد با قران هی و نقره

 

 روشن و تخت کنار اباژور جاش به و کردم خاموش و اتاق المپ
 به و ام چونه و کردم حلقه پاهام دور و هام بازو و تخت رو نشستم..کردم
 سبز ورن اثر در که یدیسف وارید..مقابل وارید به شدم رهیخ و دادم هیتک زانوم
 تمام اندازه به داشتم بغض...بود گرفته یرنگ سبز ی هاله اباژور رنگ
 ی همه..بود کنونم عقد روز فردا...فردا به کردم فکر...ایدن یها ینامرد
 یحس چه عقدشون از قبل شب یعنی ؛یشب نیهمچ هی تو دخترا

 من مثل هم ها یبعض و...ناراحت هم دیشا ای!..خوشحالن یعنی...دارن؟؟
 از هم خودم هه...دارم؟؟ یحس چه من..متفاوتشون یها احساس نیربیدرگ

 ای باشم خوشحال دیبا دونمینم اصال..ندارم خبر درونم حس
 جدا خاطر به ناراحت؛ ای...عشقم به دنیرس خاطر به خوشحال؛..ناراحت

 دوباره وقتم چند نیارای فکر نیا با...شهیهم یبرا اونم ام خانواده از شدن
 از دیبا من! نه یول..چشمم تو نشست اشک و کردم بغض..سراغرم اومد

 هیگر به مگه اصال...کردم هیگر هرچقدر یکاف گهید باشم محکم االن نیهم
 و دمیکش یحسرت پر اه...نه که معلومه!...شدیم دمیعا هم یزیچ کردن

 ........کردم میقا پاهام نیب و صورتم
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 رید ادیز الیخ و فکر زا شبید...بود کرده ام کالفه میگوش زنگ یصدا
 ول که هم یخط پشت نیا اه..ومدیم خوابم شدت به االن و بودم دهیخواب
 بسته یها چشم همون با...ها شنیم دایپ یا کنه یها ادم عجب نبود کن

 جواب و برداشتم تخت کنار یعسل رو از و لیموبا و کردم دراز دستم
 ...دادم

 

 بلههههه-

 

 الو خواب انقدر عروسم...یخواب هنوز که نگو خانما خانم اوه اوه--
 ..شددد رید شگاهتیارا وقت خوب دختررر پاشوووو...اخه

 

 باز و چشمام نشستم روتخت خیس و افتاد ساعت به ادمی تازه ماین حرف با
 ساعت من بود صبح9ساعت..کردم نگاه یعسل یرو ساعت به و کردم

 و میونشیپ رو دمیکوب محکم دست کف با داشتم شگاهیارا وقت8
 ..ییییییینکرد دااارمیب تررر زود چراااا...شدددد رمییید یواااااا:گفتم

 

 مدرسش یوا:گفت هاش خنده ونیم...دیچیپ گوشم تو ماین قهقه یصدا
 ..شد رید

 

 ..یبخند اب رو هرهرهر:گفتم حرص با...خنده ریز زد باز و

 

 ...منتظرتم که در دم ایب شو حاضر بدو االن..زمیعز نخور حرص--
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 ....اومدم باشه باشه:گفتم حول با

 

 و لباس...دمیپوش لباس یهولک هول و زدم صورتم و دست به یاب هی عیسر
 خارج خونه از داشتم نییپا ی طبقه دمیدو..برداشتم هم و مینامزد کفش

 ..یریم یدار کجااا نمیبب سااایوا غزززززل:زد صدام مامان که شدمیم

 

 ..شگاهیارا مبر دیبا عیسر شده رمید مامان-

 

 ..بخور و صبحانت ایب حداعقل--

 

 ..مامان شده رمید گمیم-

 

 خارج خونه از عیسر بدم مامان به و گهید حرف هر فرصت که نیا از وقبل 
 تو هم خودش و بود شده پارک اطیح در یجلو قیدق ماین نیماش..شدم
 یروج دمیکوب هم به و نیماش در و شدم سوار عجله با...بود نشسته نیماش

 ..دیپر جاش تو و دیترس ماین که

 

 !!؟یریگیم یکشت در با چرا زمیعز اروم--

 

 ...کن حرکت عیسر حرفا نیا یجا به ماین یوا-

 

 ...قربان کنمیم حرکت االن نیهم ،چشم چشم دوما...سالم کیعل اوال--
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 هی از کردم فراموش و یچ همه که دارم استرس انقدر شرمنده سالم یوا-
 ..باالقوز قوز شد کردن رید نیا که طرفم

 

 یچ یبرا گفت؛استرس اوردیم در حرکت به و نیماش که یحال در
 ندن هبعل جواب بهش نکنه که باشه داشته  استرس دیبا که یاون...زدلمیعز

 ...تو نه منم

 

 ..داشت یربط چه اصال..هیحرف چه نیا واا-

 

 ...کردم یشوخ زمیعز ارین جوش--

 

 دتش از که منم...نشد بدل و رد نمونیب یا گهید حرف شگاهیارا میبرس تا.. 
 پارک و نیماش شگاهیارا در یجلو...خوردمیم و هام نخون همش ینگران
 ..کرد صدام..که کنم باز و در خواستم...کرد

 

 ..جانم-

 

 نم...نباش یچیه نگران..دلم زیعز:گفت و کرد نگام محبت و یمهربون با
 ..یشد مونیپش شرط کردن قبول از گرا هم االن نیهم...شهیهم تا پشتتم

 

 ..ستمین مونیپش من..ماین نه:بده ادامه نزاشتم حرفش ونیم دمیپر
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 ارامش یرو از ینفس که کردم حس و شد اروم بود شده پرتالتم که نگاهش
 چه..داد بهنم که ینانیاطم و حرفاش از شدم خدشحال یلیخ... دیکش

 ...یباش مهم معشوقت یبرا که نیا از باالتر یحس

 

 بد انقدر هم عروس و یکرد رید چرا که زدن غر یکل از بعد شگریارا
 که بود مدت چه دونمینم...موهام با رفتن ور با کرد شروع باالخره!..قول؟

 ...مدیشن و صداش که..بردیم خوابم کم کم داشت گهید..بودم دستش ریز

 

 ..شد تموم کارت که پاشو الود خواب خانم عروس خوب--

 

 ای ودمب شده خوب...نمیبب  نهیا تو و خودم تونستم من و رفت کنار قابلمم از
 شکوفه با و بود کرده درست باز مدل و بود یکرد فر و موهام یعال هم دیشا
 ابیز و حیمل هم شمیارا..بود دهیبخش نتیز ماهم به ییطال دار نینگ یها

 چشم خط اب هم پلکام پشت و.بود زده و ملیر عالمه هی پلکام به...بود
 لکامپ پشت هم یا قهوه و یکرم و ییطال هیسا و بود دهیکش یمشک کلفت

 دنیچند و گونم یبرجستگ بود زده که هم رنگ یمس ی رژگونه...بود زده
 دهیمال *ل*ب*ا*م* به یخوشرنگ یا قهوه رژ هم اخر در و...کردیم برابر
 ککم یصدا با...بود ساعته چهار و ستیب خودش ی گفته به که بود
 از و مبپوش و لباسم تا کرد کمکم شگریارا...اومد داماد گفتیم که شگریارا
 کفش هم اخر در و..کردم سر و عروسم دار زر دیسف چادر هم لباس یرو
 شادی...دمیپوش و بودم دهیخر لباسم ست که و رنگم کرم یسانت15 یها
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 راگ یحت من گفتیم ماین...میکرد کل کل باهم جقدر کفشا نیا سر ریبه
 جواب پرحرص من رسهینم بهش قدم بپوشم هم هارو کفش نیا از دوجفت

 یه...رسمیم بهش هم کفش جفت هی با یحت و ستمین کوتوله که دادمیم
 با..شگاهیارا پول کردن حساب از بعد و شدم الیخ و فکر الیخ یب خدا

 ...شدم خارج شگاهیارا رو از و کردم یخداحافظ همشون

 

 و کت..دیپر سرم از حوش دنشید با..بود سادهیوا هشگایارا در یجلو ماین
 و من به بود زده زل اونم بودم شده محوش بود برازندش واقعا شلوارش

 لگ دست داماد اقا:گفتیم که برادر لمیف یصدا با..داشتیبرنم ازم چشم
 اب که رو ییبایز گل دست ماین میاومد خودمون به..بهش بده و خانم عروس
 اب...گرفت سمتم به و بود شده نیتزئ رنگ کم یصورت یها گل شاخه
 ات کرد کمکم کردو باز برام درو..گرفتم ازش و گل ستید لرزون یدستا

 و سمتم برگشت...ونشست زد ودور نیماش هم نخودشیماش تو نمیبش
 الیخ یب بردار لمیف عالمت با که بگه یزیچ خواست و..رد بهم یلبخند

 یباز یباز چادرم پر با و بودم تهانداخ ریز و سرم..افتاد راه و شد
 من به ینگاه یچشم ریز بار هی هیثان چند هم ماین..کردمیم
 با...میکن تصارف نکرده ییخدا و شه پرت حواسش دمیترسیم..نداختیم

 هب تا باشه تیانندگ به حواست من زیعز خبرته چه ماین اااا:گفتم تشر
 ....ینداد کشدنمون
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 یارد انتظار ازم..ینجوریا اونم ینشست رمکنا تو یوقت چطور المصب د--
 !بدم میرانندگ به و حواسم

 

 نییاپ شتریب و سرم و..خجالت از شدم سرخ..گفت رک یلیخ که حرفش با
 زا بود پر که یصدا با...دمیکش نییپا صورتم یرو تا و چادرم و انداختم

 رفاح نیا دیبا بعد به نیا از زمیعز..یدیکش خجالت هیچ ها:گفت طنتیش
 ..بشن یعاد برات دیبا

 

 ها ندم مثبت جواب نکن یکار..مااااااین ااا-

 

 ..تر کیبار مو از ما گردن نیا اصال..میتصل بنده خانم چشم چشم،--

 

 

 گهید باشم گفته که گفتم حال حر به-

 

 و چادرم کمی..ابونیخ کنار نیماش توقف با...نداد جواب و کرد یزیر خنده
 و چادر عیرس زد بهم که یباتشر که..داشته نگه یج یبرا نمیبب تا کردم بلند

 ...دمیکش تر نییپا

 

 ..شهیم معلوم صورتت ی همه بنداز و چادرت ااا--

 

 ؟!!یداشت نگه چرا نمیبب خواستمیم خوب:دادم جواب تیمظلوم با
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 یاهان...رمیبگ ها بردار لمیف و خودمون یبرا غذا چندنا برم خوامیم--
 ...ردک حرکت ابونیخ ور اون رستوران سمت به و شد ادهیپ نیماش از...گفتم

 

 ارجخ رستوران از دستش تو کیپالست دوتا با بعد ی قهیدق ستیب حدود
 به ادد هارو کیپالست از یکیو رفت ها بردار لمیف نیماش سمت به اول...شد
 رو گذاشت رو غذا کیپالست و شد سوار و کرد باز و نیماش در...اونا

 ..عقب یها یصندل

 

 ...یخوریم یچ بپرسم ازت رفت ادمی رفتن موقع شرمنده--

 

 ؟یگرفت یچ حاال اممم..باشن شرمنده دشمنات-

 

 هواس گرفتم همون از نیهم یبرا یدار دوست ینینگ کباب دونستمیم--
 ...همه

 

 بکبا دیشا خرنیم یچ یدیپرسیم ها بردار لمیف نیا از کاش گمیم...اها-
 ..باشن نداشته دوست ینینگ

 

 زدم گزن موقع همون..دمیپرسیم دیبا که افتاد ادمی رفتم که رستوران تو--
 ..براشون نداره یفرق بخرم خودم یهرچ گفت اونم

 

 ...اشنان که نامیا باالخره بده یزد زنگ یکرد خوب-
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 ..کرد جور واسمون رو نایا گرم یهاد دم باز...اهم--

 

 ..نکنه درد دستش اره-

 

 اون که شکر رو خدا..بودن ماین دوست ،یهاد یاشنا خانمش و بردار لمیف
 داربر لمیف ستین یراض که گفتیم ماین اخه..کرد یمعرف بهمون رو نایا
 بزار و نک اعتماد یکس به تونهینم شیکار تیموقع خاطر به گفتیم..میاریب
 یصدا اب...و کنن پخش و لممونیف که دیترسیم...رنیبگ و مونیعروس لمیف

 یریم یدار کجا پس واااا:گفتم تعجب با...اومدم در فکر از نیماش استارت
 ..میبخور غذا میخواستینم مگه

 

 نجایا ستین درست شولوغه کمی نجایا نکن عجله زمیعز چرا--
 میبر بعدهم میبخور و غذامون اول تر خلوت یجا ای میبر...میغذابخور

 ....تاالر

 

 یزیچ تونستمینم اصال و بودم گرفته تهوه حالت استرس شدت از
 ..بستم رو غذا مصرف  با کی ظرف در و خوردم قاشق چند..بخرم

 

 ؟!ینکرد تموم و غذات یچ واسه اااا--

 

 ...ارمیب باال که االن کنمیم احساس خورمیم یچ هر...ندارم اشتها-
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 یمردن الغر زن من ها بگم االن از...یخوردیم شتریب کمی حداقل--
 ..خوامینم

 

 ..هست که نیهم-

 

 ......شد غذاش ی ادامه خوردن مشغول و داد تکون یسر خنده با

 

 نگه میبود کرده رزرو امروز یبرا که یکیکوچ تاالر یجلو و نیماش
 و کرد وباز من سمت در...زد دور و نیماش و شد و ادهیپ نیماش از..داشت
 یکی...گرفتیم لمیف ها صحنه تمام از بردار لمیف...شم ادهیپ تا کرد کمکم

 خبر تا داخل رفت بدو ما دنیرس با بود سادهیوا تاالر در دم که ها بچه از
 ..رونیب اومدن ماین ومامان یناز و مامانم بعد هیثان چند...بده رو اومدنمون

 

 از میشد تاالر وارد هیبق کمک با و..میکرد یجمع دسته سالم یهمگ
 از و چادرم باشن داشته حضور هم ونیاقا عقد زمان قراربود که ییاونجا

 داماد عروس گاهیجا تو دو هر جمع به رو سالم هی از بعد...نکردم باز رمس
 عاقد هک بود گذشته تاالر به اومدنمون از یا قهیدق ستیب حدود...مینشست

 از دمیترسیم..شدیم شتریب استرسم گذشتیم که یا لحظه هر...اومد هم
 ریتغ ماین ازدواج از بعد نکنه...باشه اشتباه کارم نکنه...گرفتم که یمیتصم
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 وقت چند که یمتن ادی که شدیم افزوده میدل دو و شک به لحظه هر..کنه
 ..افتادم بودم خونده تلگرام تو یکانال تو شیپ

  ، کن خطر" 

  او یب یزندگ

 ؟ مرگ با کند یم یفرق چه

 

  ، صبـر اسـم   به

 یزندگ با کم

 ..!" کن فردا و امروز 

 و عاقد اومدن که یعل یصدا با..دبو چیه من یبرا ماین بدون یزندگ واقعا
 گرفتن از بعد عاقد..کنم دور خودم از و یمنف افکار کردم یسع دادیم خبر

 ...کرد پهن مقابلش و دستکش دفتر و یصندل رو نشست و ها شناسنامه

 

 شما؟ دیهست یراض..خانم عروس پدر خوب:عاقد

 

 تمیر دنش تند باعث سکوتش..یچ نه بگه اگر...کردم نگاه بابا به ینگران با
 ...که رفتمیم شیپ سکته مرز تا داشتم گهید..شد قلبم

 

 ..اقا حاج بله---
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 و دش بلند کنارم از که و ینیسنگ نفس یصدا زمان هم و رونیب دادم و نفسم
 رنگش بچم رمیبم یاله...انداختم ماین به ینگاه چشمم گوشه از دمیشن
 ....بود دهیپر

 

 ..الله الحمد خوب--

 

 یسر قهیدق پنج حدود از بعد شد ماین پدر و یعل با زدن حرف ولمشغ عاقد
 ...اوردمیدرنم سر که من بزنه ییها امضاع که خواست بابا از و...داد تکون

 

 یمحمد غزل خانم سرکار مکرمه زهیدوش..یسنت رقع من و یسنت و انکاه--
 و دص تین به یازاد بهار تمام سکه چهارده و صد هیمهر با لمیوک بنده ایا

 و وشمدان نهیا دست کی دیمج الله و کالم جلد کی ، قران سوره ده چهار
 لم؟یوک ایا...اورمیب در یامیص ماین یاقا دائم عقد به نبات دوشاخه

 

 ..نهیبچ گل رفته عروس: یناز

 

 تهگرف سرمون وباال دیسف یتور قلوها دو بودن باالسرمون ها دوقلو و یناز
 ....دیسابیم قند هم یناز و بودن

 

 را شما معلوم یمهر با لمیوک ایا یمحمد خانم سرکار مکرمه ی زهیدوش--
 اورم؟یب در یامیص ماین یاقا دائم عقد به
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 ...ارهیب گالب رفته عروس:ایتان

 

 عقد به را شما معلوم یمهر به لمیوک بنده ایا یمحمد غزل خانم کار سر--
 اورم؟یب در یامیص یاقا دائم

 

 ...خوادیم یلفظ ریز عروس:نازگل

 

 یچشم ریز...یناز یبترک یا میبود نکرده و نجاشیا فکر ما خدا یوا
 و نفصش و گذاشت هم رو و چشماش حرص با...انداختم مهین با ینگاه
 رونیب یکیچ ک جعبه و برد کتش بیج داخل  دستشو...رونیب کرد فوت
 ماین!!! دایخر تو میبود دهینخر یزیچ نیهمچ که ما..سمتم به گرفتش..اورد

 ردنک شروع همه..گرفتم ازش و شکل مربع جعبه تعجب با..هیخرد رفته یک
 اروم تیجمع هیثان چند از بعد...زدن سوت و غیج و زدن دست و دست به

 ...شدن

 

 دیتگرف که تونمیلفظ ریز د،یاورد که و گالبتون و گل خانم عروس خوب--
 ...دیدادن سکته و ونشادومادم نیا تا دیبگ رو بعله دفعه نیا رتنیباالغ گهید

 

 ماین به یچشم ریز...خجالت از شدم سرخ...خنده ریز زدن هرفش از همه
 ..دبو کرده عرق شدددت به و بود دهیپر رنگش بود عاقد با حق کردم، نگاه
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 اعالم اخر البته و چهارم بار یبرا یمحمد غزل بانو خانم عروس--
 در یامیص ماین اقا داعم عقد هب را شما معلوم یمهر با لمیوک بنده ایا..کنمیم
 ؟..خانم عروس لمیوک....اورم؟یب

 

 یدلصن رو عاقد از فاصله با که بابا به ینگاه...پدرم اجازه با بگم خاستم
 دلم..دیربایم صورتش از یتینارضا انداختم بود نییپا سرش و بود نشسته
 اجازه با بگم راحت یلیخ که نداشتم و دلش ته از اجازه من نه..گرفت

 دوباره اهنگ با...بگم یمعمول و خشک یلیخ بله هی تونستمیم فقط من..پدرم
 نگاهم داشت نشسته اشک به یها چشم با..شدم مامان متوجه جمع تو
 و زد کیکوچ هرچند یلبخند..شد خودش رو من نگاه متوجه تا کردیم

 که تمداش و یکس منم...شد گرم دلم ته...کرد وبسته باز دییتا به و چشماش
 داخ به دلم ته از و بستم و چشمام...بدم اون اجازه با و عقدم سر بله  تونمب

 ..کردم توکل

 

 ..بله جمع یها تر بزرگ و...زمان امام اقام ی اجازه با-

 

 یصدا چیه یول...بود کننده کر تیجمع دنیکش کل و دست یصدا
 ..بشه نیریش ی جمله دنیشن مانع تونستینم

 ..نشدم عاشق و گشتم را ایدن تمام"

 !؟یبود چه تو

 !!!..."شدم وانهید و دمید تورا که
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 وبخ....دیبش خوشبخت اقا حق به انشالله  خانم عروس الله فتابرک:عاقد
 لم؟یوک هم شما طرف از ایا داماد اقا

 

 استارت و مونیزندگ شروع یا" بله"جوابش در که ماین محکم یصدا و
 ....زد

 

 از دعاق نیا بود گرفته امضاع که بس از بود شده اسفالت دهنم رسما گهید
 ...بودم نکرده امضاع انقدر عمرا تو کنم فک..ما

 

 دیبش خوشبخت وارم دیام...شد تموم هاتون امضاع از نمیا خوب--

 

 ..دیاومد دیکرد محبت اقا حاج ممنون:ماین

 

 و شمیپ اومد یناز...شدن خارج تاالر از مردا همه هیثان چند ارز
 ...رونیب میفرستاد رو همه که و چادرت اریب در مخان عروس خوب:گفت

 

 خجالت ازش یلیخ من و بود دهیند حجاب بدون و من تاحاال ماین
 ..دمیکشیم

 

 تونستمینم یحت خجالت شدت از...یناز به دادم و کردم باز سرم از و چادر
 گرم مچپ دست..دمیشن دیکش ماین که یقیعم نفس یصدا..کنم بلند و سرم
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 و دستم مایمستق که بود بار نیاول..گرفت انگشتاش نیماب و انگشتام..شد
 و خوب انقدر دستش یگرما کردن حس که شدینم باورم...گرفتیم
 داق ییچا زمستون یسرما اوج تو که نیا مثل باشه بخش ت*ذ*ل

 دستامون کردن حس و سکوت نیهم...نزد یحرف نزدم، یحرف...یبخور
 که یحال در و هامون قهحل یناز.. بود توش حرف یکل ما یبرا
 و مقابلمون زیم رو گذاشت و اورد شده نیتزئ ینیس یتو دی*ر*ق*ص*یم

 و میشد بلند جامون از نییپا رفت ازسن ماین از شاباش گرفتن از بعد
 و ردک دستم رو ساده نگیر هم بعد و من نینگ تک حلقه ماین اول میستادیا

 عیسر یلیخ هم دنمونخور عسل انداختم انگشتش تو و حلقش من هم بعد
 هی همو دست مینتونست..میبود رو کم هردو که بس از بود هیحاش یب و

 نیا تا دی*ر*ق*ص* کمی کس هر بعد و... رمیبگ یحساب و درست گااااااز
 یخال و وسط هیبق دوماد عروس نوبت که کرد اعالم تاالر تیمدر که

 اونم ؟!!!ص*مب*ر*ق* دیبا من...دادم قورت و دهنم اب استرس با...کنن
 حجاب بدون و من بار نیاول نیا که ماین یییجلو اونم ؟!!!عروس عنوان به
 اشاره یازن به ماین...میرفت نییپا سن رو از و شدم بلند ماین کمک با...نهیبیم

 و ددا تکون یسر هم یناز..گفت یناز گوش دم یزیچ هی و کنارش ادیب کرد
 انگیشا-از تو با یزندگ اهنگ قهیدق چند از بعد و رفت تیریمد طرف به

 "شد پخش

 ..ستین ایرو گهید تو با یزنگ

 ..ستین جا دلم تو تو از شدم پر
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 ...اشکام ی همه شوق سر از

 .."همرام ییتو تا زمیعز خوشبختم یلیخ

 شروع اروم اروم...کردیم تکرار لب ریز و اهنگ و چشمام یتو بود زده زل
 خوب تونمیم که ییجا تا کردم یسع...و دادن تکون تمیر با و خودم کردم

 ...دمیچرخیم و دادمیم تاب و چیپ بدنم به...ب*ر*ق*ص*م

 ..تو از شدم پر ستین ایرو گهید تو با یزندگ"

 ..ستین جا دلم تو

 ..اشکام ی همه شوق سر از

 ..همرام ییتو تا زمیعز خوشبختم یلیخ

 ..حسم و من به یکینزد تو

 ...نتونستم اما برم که خواستمیم

 ..ما عشق نیب هست یفرق هی

 ..ایدن نیا کل یها عاشق تمومه با

 ...آغوشت گرم اروم چه

 ..فراموشت بشه هات غصه که خوامیم

 ..ریتعب شده که استیرو تو عشق

 ...رییتغ بدم رو ایدن تو واسه خوامیم

 ..ستین ایرو گهید تو با یزندگ

 ..ستین جد دلم تو تو از پرشدم

 ...اشکام ی همه شوق سر از

 .."همرام ییتو تا زمیعز خوشبختم یلیخ
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 از گهید..کردمیم یلوند و خوردمیم زیل یماه مثل و دمی*ر*ق*ص*یم
 یکنار هم ماین...شوهرم یبرا کردن ناز بودم من..نبود یخبر قبلم خجالت

 من به ینگاه یچشم ریز یگاه از هر..زدیم دست فقط و بود ستادهیا
 اهنگ...بود کرده عرق یحساب...نییپا نداختیم و سرش دوبار و نداختیم

 یچ هر...دادم انیپا و دنمیصیرق منم تیجمع دست یصدا با و شد تموم
 هگید واقعا....نکردم قبول ب*ر*ق*ص*م بازم که کردن اسرار ها بچه هیبق

 ...بودم شده خسته

 

 یچ واسه:دمیپرس..کارش از کردم تعجب...کرد پارک هیاتل مقابل و نیماش
 ؟!...نجایا میاومد

 

 !!؟؟ هیاتل رنیم چرا مردم نظرت به:گفت و کرد نگام هیسف اندر عاقل

 

 !رنیبگ عکس که نیا برا! معلومه-

 

 ..میاومد نیهم واسه هم ما--

 

 تاالر میبر که نیا از قبل چرا!!!..االن؟؟ چرا پس..واااااا:گفتم تعجب با
 ؟؟...!!!!!میومدین

 

 چون:داد جواب شدیم ادهیپ نیماش از و کردیم باز و کمربندش که یحال در
 ..مینبود محرم هم به هنوز موقع اون
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 ..حال هر به...یزیچ یژست هی یدید بهو:داد ادامه طنتیش با

 

 بنده گهیم راس خوب..انداختم ریز و سرم و خجالت از شدم سرخ
 اب و کرد باز و من سمت در...هاااا زنمیم یییحرفا هی وقتا یبعض منم..خدا

 ایب خانما خانم یبکش خجالت خوادینم فعال:گفت شقلب طنتیش همون
 .......میبنداز عکسمون میبر

 

 یتک یها عکس کدوممون هر اول...یهاد یاشنا همون هیاتل بود اومده
 یبخو یژستتا اول...دونفره یها عکس به دیرس که نیا تا میانداخت رو مون

 دیکن دشونبلن و دیریبگ خانم کمرعروس داماداز اقا...که نیا تا گفتیم
 ی دونفره تخت به که یحال در...کییچ....هیعال اها خودتون از باالتر کمی

 زاره با...دیبکش دراز تخت رو خانم عروس:گفت کردیم اشاره هیاتل گوشه
 یپا حاال اها کردم عمل گفتش به شدن دیسف و سرخ و خجالت جور

 روتخت دیبر هم شما داماد اقا..دیکن بلند و دیکن خم زانو از و راستتون
 سرتون...دیبنداز هم رو و پاهاتون و  یبکش دراز...خانم عروس چپ سمت

 ریز دیبزار و راستتون دست خانم عروس و دیبد هیتک ارنجتون به و
 عروس ی*ا*ب*ل به بزنن زل داماد اقا حاال یطور نیهم اها...سرتون

 ...کنن نگاه داماد اقا یچشما به هم خانم عروس و خانم

 

 وسط از و بردار لمیف داشتم دوست یعنی...بود ییژست چه گهید نیا خدا ای
 داغ لحظه هی...یلعنت اه...مسخرش یها دهیا نیا با کنم دونصف
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 ماین هک شدینم باورم...باشن گذاشته میشونیپ رو داغ سرب که انگار...شدم
 و اومدم رونیب هپورت از عکاس یصدا با...باشه ه*د*ی*س*و*ب و من

 شدت از اون از بعد گهید..شده بلند روتخت از ماین که شدم متوجه
 گذشت یچطور زمان دمینفهم ش*س*و*ب نیریش حس البته و خجالت

 ......میانداخت چطور هارو عکس ی هیبق و

 

 با مکار..دمیکشیم سوحان و ناخونام و بودم نشسته اتاقم یتو حوصله یب
 بوق ات پنج...بزنم گزن ماین به تا برداشتم و یگوش شد تموم که هام ناخون
 دیچیپ صداش که شدمیم دیام نا دادانش جواب از داشتم کم کم گهید خورد

 ...گوشم تو

 

 ..الو--

 

 ؟یخوب..سالم الو-

 

 ؟..خانمم یخوب تو..خوبم اره--

 

 منم اهمم:دادم جواب ومدیم یشلوغ و اهویه یصدا یگوش پشت از
 اد؟؟یم هیچ صداها نیا...خوبم

 

 ...میشد دعوت برنامه ها بچه از دوتا با ستین یخاص زیچ یچیه--
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 ...ینگفت من به چرا نامرد اااا-

 

 هی از کمتر  دیشا مونمینم یلیخ منم...ستین یخاص زیچ یخانم که گفتم-
 ..کنمیم اعالم و استعفام فقط..قهید ستیب ربع

 

 

 !!!!!!؟؟یچ واسه استفات-

 

 ..هاا بود خودت ی خواسته نیا کنم فک--

 

 ونمیپش حرفم نیا از که بود وقت یلیخ من نبود من خواسته گهید نیا نه
 الیخیب اونم که بودم کرده برداشت یجور هم ماین سکوت از و بودم شده
 ....شده نایا و استعفا هیقض

 

 برم؟؟ من یندار یکار اگر یخانم--

 

 نهههههه:گفتم یبلند یصدا با

 

 ..من زیعز بخو یزنیم داد چرا چته جان دختر وااا:گفت تعجب با

 

 ...یکن ول و کارت تو خوامینم گهید من..من ماین نه-

 

 ...بود یا گهید زیچ نظرت که تو..؟یخانم چرا--
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 ماین...االن نه اما...داشتم گهید نظر من تو با حق اره:گفتم یمونیپش با
 به یبرا و یدار دوس و کارت حد چه تا که گفتیم یناز یوقت یدونینم

 بدم خودم از حد چه تا یدیکش یسخت و یکرد شتال چقدر اوردنش دست
 ...یکن ول و کارت دیبا گفتم بهت که اومد

  

 دستت از وجه چیه به منم یدار حق تو دلم زیعز:داد جواب یمحربون با
 زایچ نیا خاطر به فقط خوامینم هم االن...ستمین دلخور یحت ای ناراحت
 ...یکن تحمل و کارم یبش مجبور

 

 بود نوشته یییجا هی...ستین یطور نیا نک باور ماین نه-

 ... یبدار دوس که را دلدار"

 ..."ستیستودن تیبرا او به مربوط زیهرچ

 ؟؟؟..دارم دوست من که یندار باور تو یعنی

 

 !!؟؟یخانم داره ربط چه وااا--

 

 من نظر هب باشه داشته ربط تو به که یزیچ هر عاشقتم من که نهیا به ربطش-
 ..خوبه و قشنگ

 

 ....؟ییماین عمر شهیش یدونستیم--
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 اهمم-

 

 ...زد صداش یکس که  دمیشن تلفن پشت از

 

 ...برس کارت به برو جان ماین برو-

 

 ...برم من اجازت با یخانم فعال--

 

 خداحفظ-

 

 یراض کارم از دمیکش یقیعم نفس و وبستم چشمام...کردم قطع و تماس
 ...بود نیهم ممکن کار نیبهتر نظرم به..بودم

 

 فیک و برداشتن و ادکلن با دوش گرفتن ار بعد و دمیپوش عیسر و هام لباس
 دیچیپ اباب کا رفتمیم نییپا یکی دوتا هارو پله...رونیب زدم اتاق از لمیموبا و

 از فتنر نییپا با کردم شروع دوباره و سادمیوا لحظه هی دنشید با..پله راه تو
 ..کم رعتی با دفعه نیا البته ها پله

 

 ..مسال-

 

 سالم جواب اگر دونستمیم که بود لب ریز و اروم سالمس فقط جوابم و
 نگت میشگیهم یبابا برا دلم..گرفت دلم...دهینم اونم نباشه واجبات جزع
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 ب*غ*ل*م گشتمیبرم کار سر از یوقت شب هر که یهمون..بود شده
 یعل زاشتینم و بود دارم طرف کردیم تمیاذ یعل یوقت که همون..کردیم

 ادافت ینم دهنش از دخترم که و همون...بکنه بهم ییگو زور نیتر کیکوچ
 کردم یسع..دخترم نگفته بهم گهید هم بار هی که ماه هی حدود االن یول

 نیماش سوار....بدم قورت دهنم اب دادن قورت با و گلوم تو نیسنگ  بغض
 ماین باشم خوشحال و کنم فراموش رو خونه تو اتفاقات کردم یسع...شدم

 و بود برگشته اردو از تازه روز ده از بعد..بود کرده یگ*ن*ا*ه چه چارهیب
 داده حیترج کردن استراحت به و من کنار در بودن یول..بود خسته مطمئنن

 ....کردمیم خوشحالش دیبا هم من پس بود

 

 ...ددددیجد همسر و یمیقد اررری سالم-

 

 ...من عشق دونه هی سالم به به--

 

 بود؟ چطور اردو..؟؟یخوب--

 

 ظرتن به...شهیهم مثل نبود بد...نباشم خوب و نمیبب رو شما شهیم مگه--
 م؟؟یبر کجا االن

 

 ...یکن استراحت کمی یبتون تو تا خونتون میبر--

 

 ..اونجا میبر نکرده الزم:گفت یخلق بد با و هم تو دیکش و اخماش



 269 با عشق با بغض با نفرت

 

 با!..خونشون؟ برم من نداشت دوست یعنی شدم ناراحت یلیخ حرفش از
 ..!!میرینم یشیم ناراحت اگر باشه:دادم جواب یدلخور

 

 باهات پدرم و مادر که یبرخورد از شمیم ناراحت...شمیم ناراحت اره--
 ...کننیم یاحترام یب بهت یوقت شمیم یعصب...دارن

 

 لب ریز یلعنت و دیکوب نیماش فرمون رو و مشتش تیاعصبان با
 و پدر که نیا خاطر به ماین..خودم قضاوت از بودم شرمنده.....گفت

 با..... خودشون ی خونه بره نبود حاضر نکنن یاحترام یب من به مادرش
 دستم یناخونا با یباز مشغول و انداختم نییپا و سرم یشرمندگ

 یا عهدف هی که...بکنم؟؟ کاریچ کردنش اروم یبرا کردمیم فکر داشتم..شدم
 ورمد ماین یمردون یدستا...گرفتم یجا یگرم اغوش تو و شد دهیکش دستم

 وت دیچیپ صداش...رفتم فرو ینیریش ی خلسه تو من و شدن دهیچیپ
 ...گوشم

 

 ...غزل دارم دوست یلیخ--

 

 ....کردم ب*غ*ل*ش منم و کردم بلند و زونمیاو یدستا

 

 ....دارم دوست یلیخ منم-
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 مه ماین شدم خونه وارد...تو برم من اول تا دیکش کنار و کرد باز و در.........
 یکفش جا تو و دراورد و کفشاش...بست و در و داخل اومد من سر پشت

 دو یجاکفش تو از...دادم انجام و کار نیهم اون از تیطبع به منم گذاشت
 مجفتش هی و دیپوش خودش و جفتش کی و اورد در یروفرش ییدمپا جفت
 رد رو ،رو راه شییراهنما با و دمیپوش هارو ییدمپا...گذاشت پاهام مقابل
 میبود اومده ماین شنهادیپ به...شدم اپارتمانش یمتر چهل حال وارد و کردم
 کمی ماین که نیهم بگم و نظرم و نمیبب رو خونه بتونم من هم تا خودش خونه

 هاس و پرده و دیسف اهیس یراحت مبل دست هی با خونه...کنه استراحت
 نیزاید. ها پنجره لمقاب درست lED هی و دیسف اهیس یفانتز فرش هی و ستش

 نتیکاب....بودTV یعبارت به ای ها پنجره یرو روبه هم اشپزخونه...بود شده
 ...بودن یمشک قرمز هم اشپزخونه یها

 

 برم نیبش: گفت و کرد اشاره کاناپه به و کرد وارد بازوم به  یاروم فشار ماین
 ...ارمیب قهوه برات

 

 ...خوادینم نه-

 

 ...چرا--

 

 ... ندارم لیم فعال منم...یا خسته-
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 ...نکن تعارف ااا--

 

 ...ندارم تعارف شوهرم با که من-

 

 ...کنمیم چپت ی لقمه هی یبگ یجور نیا گهید بار هی--

 

 ..یشد طونیش اااا-

 

 ....بووووودم-

 

 ...دیباریم چشماش از یخستگ..دیکش یا ازهیخم

 

 ...کن استراحت برو-

 

 بم؟؟؟بخوا برم ییتنها من...یزرنگ اااااا--

  

 

 کنارش که بود نیا منظورش یعنی..شد تند قلبم تمیر حرفش نیا با
 هب و گرفت و دستم...انداختم ریز و سرم و دمیکش خجالت..!!!...بخوابم

 ته در دو به ماین بود در تا چهار راهرو تو برد خونه راست سمت راهرو طرف
 اون و حموم شونیکی دوتا اون:گفت و کرد اشاره بودن هم کنار که راهرو

 ...ییدستشو هم یکی
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 ...کرد اشاره راهرو چپ سمت در به بعد

 

 و دستش رو زدم...بچمون اتاق شهیم ندهیا در شاللهیا هم نجایا--
 ...ونهید:گفتم

 

 باز و در...رفت چپ سمت در سمت به و گرفت و دستم دوباره...دیخند
 ....خودموووون اتاق هم نجایا..وووو:گفت و کرد

 

 توش لیوسا که..یمتر 12 حدودا اتاق هی...کردم نگاه اتاق دور  تا دور به
 ی همه...توالت زیم و کمد و دونفره تخت و فرش و پرده از بود عبارت

 از یلیخ...بود دیسف و یا روزهیف هم شونیبند رنگ و بودن هم ست لیوسا
 داخل برم کرد وادارم کمرم به یفشار با ماین...اومد خوشم اتاقش ست
 یبررس رو جا همه کامل و برم ومدینم بدم هم خودم چند هر...اتاق
 دور و تخت هم خودش نشوندم تخت رو و دیکش و دستم ماین یول...کنم

 ...دیکش دراز طرف اون و زد

 

 کردمیم یباز انگشتام با و بودم نشسته تخت ی لبه موءذب که من به ینگاه
 ...انداخت

 

 رید شبید بخواب کمی هم وت ایب اریدرب و شالت و مانتو پاشو--
 ...یدیخواب
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 ..ادینم خوابم من نه:گفتم فرار یبرا

 

 اصال:داد جواب و گذاشت چشماش رو آرنجشو و دیخواب باز طاق
 میدز حرف یتلفن باهم شب یها نصفه تا روزید...یستین یخوب یدروغگو

 ابخو تا من به یبزن زنگ یپاش یشد مجبور که هم صبح یدیخواب رید و
 ..ادیم خوابت من مثل هم تو صد در صد پس...نمونم

 

 لتخجا بخوابم کنارش که نیا از یول...ومدیم خوابم یلیخ بود ماین با حق
 ..گهههید پااشووو د:گفت یبلند یصدا با..دمیکشیم

 

 ریز دز افمیق دنید با ماین...باال دمیپر و دمیترس شییهوی بلند یصدا از
 به دمکر شروع و تخت رو دمیپر غیباج...کردیم تمیاذ داشت شوریب...خنده

 دستاش با کردیم یسع و دیخندیم اونم..شکمش و هاش بازو به زدن مشت
 رفط به هوی و گرفت دستش یتو و دستام دوتا..رهیبگ و هام ضربه یجلو

 سرش کنار و شونش رو چونم..روش شم پرت شد باعث که دمیکش خودش
 ....بودم کرده هنگ...گرفت قرار

 

 فشارم خودش به سفت و دورم دیچیپ و دستاش ماین..بودم کرده هنگ
 به ی*ا*ه*س*و*ب و برگردوند و سرش..بودم دهیکش دراز روش کامل..داد

 من بود شده عوض جامون حاال...اونور به دیغلط...بودم کرده داغ زد گردنم
 گذاشت بدنم طرف دو و هاش زانو و ها آرنج...من رو ماین و بودم تخت رو
 له رشیز داشتم کم کم گهید...رونیب دادم و نفسم...داد هیتک ااون به و
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 و سرش...برداره روم از و شینیسنگ دیرس عقلش شکر رو خدا باز شدمیم
 چقدر...زدیم موج چشماش تو خواستن حس...چشمام تو زد زل و کرد بلند
 شل.. نییپا آورد و سرش...داشتم دوست و شب رنگ به یچشما نیا من

 س*و*ب..ام ب*ل رو داغش یها ب*ل حس از مشد حس یب شدم
 با کرد شروع دوباره بعد و کرد یکوتاه مکث..زد *ل*ب*ا*م* به یکوتاه

 دارم منم دمید اومدم که خودم به..*ل*ب*ا*م* ن*د*ی*س*و*ب به ولع
 اب و گذاشتم نشیس رو و دستام...بودم اورده کم نفس...کنمیم شیهمراه

 نیاول به یا گهید کوتاه س*و*ب با...دادم هولش عقب به فشار
 کرد نگاهم محبت با ماین....زدمیم نفس نفس...داد انیپا ن*و*م*س*و*ب

 ییجا هی...ش*س*و*ب از شد گرم دلم....زد میشونیپ به یا ه*س*بو و
 دراز کنارم...تهیحما شیمعن یشونیپ رو ی*ه*س*و*ب که بودم خونده

 ...دیکش

 

 ..کن بلند و سرت--

 

 !؟یچ واسه وا:گفتم و مکرد نگاش تعجب با

 

 ...حاال کن بلند تو--

 

 ریز که و بازوش...کردم بلند و سرم شک با...دادم  باال و هام ابرو جفت
 شیعضالن یبازو رو و سرم..شدم منظورش متوجه تازه گذاشت سرم
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 جام...دیچیپ پاهام دور پاشم و دیچیپ شکمم دور و گشید دست...گذاشتم
 .....برد خوابم یک دمینفهم اصال که بود نرم و گرم انقدر

 

 "ماین"

 

 غزل خواب تو معصوم صورت دمید که یزیچ نیاول کردم باز که رو چشمام
 که یزیچ نیاول و یشیم داریب خواب از یوقت هیخوب حس چقدر..بود

 من و شدیم تموم تر زود هم هفته سه نیا شدیم یچ..باشه عشقت ینیبیم
 یم برام یداشتن دوست اتفاق نیهم شدمیم داریب خواب از که دفعه هر

 شیشمیابر یموها به ی*ا*ه*س*و*ب و کردم خم و سرم...افتاد
 و دبو کرده پف کمی چشماش...کرد باز و پلکاش اروم و خورد یتکون...زدم

 ...بوده شده بامزه یلیخ

 

 ..سالم--

 

 بامزه چه..خانما خانم سالم:گفتم و زدم شینیب نوک به یاروم ی ضربه
 ..یشد

 

 حالت نیا در چقدر که یوا...کرد نگام تعجب از شده گرد یها چشم با
 ...بود شده یداشتن دوست

 

 ..چرا وااا--
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 ...کردن باد چشات چون...ها کالمته کهیت وااا نیا کنم فک-

 

 ...اااواقع ییییییییییه:گفت رتیح با و گرفت و دهنش جلو دستش با

 

 بامزش ی افهیق به!..؟یدیافر یداشتن دوست انقدر و دختر نیا چرا ایخدا
 ..واقعا بله:گفتم و دمیخند

 

 .!..یخندیم یطور نیا که حتما شدم ختیر یب یلیخ:گفت یناراحت با

 

 جواب و دمیکش هم تو و اخمام...بگه یطور نیا خودش به ومدینم خوشم
 ..یشد خوشگل و خوب هم یلیخ ریییینخ:دادم

 

 زونیاو یلبا با و زد زل دستش به و گرفت ازم و چشماش یناراحت با
 !!؟؟یکنیم مسخرم یدار:گفت

 

 یشد خوشگل یعنی یشد خوشگل گمیم ها یداد یریگ چه بابا یا-
 ...اخه دارم یشوخ من مگه...گهید

 

 ..بخور و من ایب..حاال خوب لیخ--
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 چرا.:.گفتم طنتیش با...افتادم ش*ا*ب*ل نیریش طعم ادی حرفش نیا با
 ...خدامه از که من!..نه؟ که

 

 رو م*ا*ب*ل گذاشتن با...کردن غیج غیج به کرد شروع حرفم نیا با
 خوشمزه دختر نیا چقدر... کردم خفه گلو تو و صداش ش*ا*ب*ل

 ......بود

 

 "غزل"

 

 تک تونمیم تا و نییپا برم داشتم دوست..کرد صدام شام برا اومد مامان
 هم وننمشیبیمن که ییروزا برا تا کنم نگاشون انقدر...کنم نگاه و تکشون

 و یدور عمر هی یجا تونستیم کردن نگاه چقدر مگه یول...باشه یکاف
 از گرفته دلم من اما..هستن شاد شونیعروس شب ها عروس ی همه...رهیبگ

 خوامیم چطور شمیم ضیمر بابام دنیند هفته هی با که یمن.. ایدن نیا ینامرد
 شهیم مگه اصال...مدت نیا تمام مثل داشتم بغض...نمشینب عمر هی

 باشه تهنداش بغض و باشه خانوادش کنار تونهیم فردا تا فقط که بدونه یدختر
 مکرد فکر خورد در به یتق..نهینش چشماش تو اشک..باشه نداشته غم و

 ......کنه صدام شام خوردن یبرا اومده دوباره که مامان

 

 ...خورمینم جان مامان که گفتم-

 

 ..کردم تعجب دنشید از...داخل اومد یعل تصورم خالف بر و شد باز در
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 !؟یدار یکار-

 

 ...بزنم حرف باهات اومدم اره--

 

 اهامب خواستیم یعل که بود بار نیاول نیا دیشا...بودم کرده تعجب یحساب
 میبخوا که نبود یمیصم انقدر وقت چیه یعل و من ی رابطه..بزنه حرف
 حالت از...مینک دل و درد یاحتی میبزن حرف باهم و مینیبش یدونفر

 تتخ ی لبه ازم فاصله با و اومد...نشستم تخت ی لبه و پاشدم درازکش
 ...گهب خوادیم یچ نمیبب بودم کنجکاو یلیخ...بود کرده سکوت...نشست

 

 !..؟یبگ و حرفت یخواینم-

 

 ...کنم شروع دیبا کجا از دونمینم--

 

 نیب و دهخن ریز زدم حرفش نیا دنیشن با هام غصه و غم ی همه وجود با
 ..یکن...یگار...خواست یوا...خیم.... مگه:گفتم دهیبر دهیبر خندم

 

 

 تورو من قحطه آدم مگه اه اه اه:داد جواب و کرد جمع و شینیب چندش با
 ...رمیبگ
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 و یخودت شدم مطمئن حاال شکر رو خدا خوب:گفتم و دادم قورت و خندم
 ...ندادن خوردت به یزیچ یقرص

 

 ..یلیخ...یلیخ--

 

 ؟؟...ها یچ یلیخ-

 

 ....یزاریم نیبب ها بزنم حرف بات ادم نیع خواستم بار هی غزل یرینم اه--

 

 ..بگو خوب:گفتم و کردم نگاش یجد

 

 یبرا فردا یخوایم واقعا تو غزل:گفت مقدمه بدون و کرد نگاه چشمام به
 !؟!؟یبر خونه نیا از شهیهم

 

 نداختما ریز و سرم...کردم بغض و افتادم امیبدبخت ادی دوباره خرفش نیا با
 یروز هی یپسر ای دختر هر باالخره خوب:گفتم یدار خش یصدا با و

 ...رهیم اشیبچگ خونه از و کنهیم ازدواج

 

 کس چیه یول...رهیم دیجد خونه هی به و کنهیم ازدواج یکس هر اره--
 !!!..:)کنهینم ول شهیهم یبرا و خانوادش
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 رکهتیم داره دلم!...خوشحالم؟ یلیخ خودم یکنیم فکر کنم کاریچ یگیم-
 !..اد؟یم بر دستم از یکار چه اما...یعل

 

 ...گرفت ب*غ*ل*ش تو و سرم و دیکش سمتم به و خودش یعل

 

 پدر که یمیتصم از وقت چیه من....ینداشت یا چاره یگیم راس اره--
 سک چیه..یدار و یداشت انتخاب حق خودت تو نبودم یراض گرفت بزرگ

 هم تمد نیا تو... یکن ازدواج شیخواینم که یکس با کنه رتمجبو تونهینم
 ...نداشت یا جهینت چیه یول زدم حرف بابا با بارها و بارها

 

 هدیبر هقم هق ونیم کردم شروع شد بلند هقم هق یصدا و شکست بغضم
 اگر..کنم..کاریچ اها..شم بدون من..یش..دادا...ی..عل:زدن حرف دهیبر

 ...گم..ب یک..به کرد دعوام ماین

 

 ...کنه دعوات کنهیم غلط--

 

 دندون ونیم از و چشمام تو زد زل..کرد جدام خودش از و گرفت و هام بازو
 کرده؟ یاضاف غلط پسره نیا نکنه..نمتیبب:گفت حرص با شدش دیکل یها

 ...هاننننن؟
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 یلیخ ماین..نه..نه:گفتم و دادم تکون راست و چپ وبه سرم تند تند
 گهید هیزندگ باالخره یول...شمیم شرمندش وقتا یبعض که انقدر...مهربونه

 ...افته یب قراره یاتفاق چه ندهیآ تو کنه ینیبشیپ تونهیم یک

 

 ...رونیب کرد فوت و نفسش

 

 خوادب یکس که مرده داداشت مگه بعدم....یکرد نگرانم دختر اوففففف--
 نده اجازه اباب دیشا...یخواهر دارم و هوات  خودم بگه، بهت تر نازک گل از
 امیم خودم...ستین بابا دست که من اجازه گهید یول...خونه نیا به یایب تو
 ...نمتیبیم

 

 دوس و یعل چقدر که دمیفهمیم تازه...حرفش از شدم خوشحال یلیخ
 و کردم س*و*ب و گونش و ب*غ*ل*ش دمیپر یخوشحال با...دارم

 ...یداداش دارم دوست یلیخ:گفتم

 

 چندش با که یحال در و...کرد جدا خودش از و من و گرفت و دستم
 نگا اه ها اه دهیورپر ی دختره کنار برو:گفت یشوخ به کردیم پاک و صورتش

 ......کرد کاریچ و زمیعز پوست کن

 

 ...یشد یگریج چه نیبب پاشو خانم عروس--
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 با...کردم نگاش و کردم باز و چشمام شگریآرا یزده جانیه یصدا با
 خودت ایب بپوش و لباست پاشو خانم عروس پاشو:گفت و کرد نگام نیتحس

 ..جووون یسور کرده چه نیبب....نیبب و

 

 همب حالم اه...جووووون یسور رهیگیم لیتحو خودشم چه شششششییییا
 هک بود ساعت چهار حدود..شدم بلند یصندل رو از بتیمص هزار با...خورد

 ماساژ و پام کمی...بود هرفت خواب یحساب پاهام و بودم نشسته یصندل هی رو
 یسور خودش قول به ای شگریآرا کمک به......بشه بهتر تا دادم

 عروس شیارا مخصوص اتاق از...دمیپوش و عروسم لباس...جوووووون
 و متمس برگشتن بودن شگاهیآرا تو که ییاونا همه خروجم با..رفتم رونیب

 که ها دوقلو و یازن...آدم همه اون رهیخ نگاه از دمیکش خجالت..کردن نگام
 ...سمتم اومدن شگاهیآرا بودن اومده باهام همراه عنوان به

 

 ...دختر یشد ییهلو چه یکن ریگ ماین یگلو تو یاله غزل یییییوا:یناز

 

 ؟یکنیم مسخرم یدار ای!! شدم؟؟ خوب یجد:گفتم و کردم نگاش شک با

 

 ...یشد خوب یلیخ ییخدا!...هیچ مسخره ونهید نه:ایثان

 

 ...گنیییییییم راس اهممم:ایتان
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 احتمال به...کردم نگاه بود دهیپوش یرنگ یمشک یماکس لباس که ایتان به
 و دنشش عروس تونستمینم...کنم شرکت شونیعروس تونستمینم من ادیز
 ...زدم یتلخ لبخند...کنم فیتعر ازش و نمیبب

 ....من  یخنده نیا"

 

 ...!"است تر تلخ یا هیگر هر از

 

 ...شما یروسع شاللهیا-

 

 و شتمبرگ ومدیم سرم پشت از که شگریآرا یصدا با...گفتن شاللهیا ها بچه
 ...کردم نگاش

 

 ؟؟یشد چطور ینیبب یبر یخواینم شما خانم عروس--

 

 ..االن نیهم چرا چرا-

 

 شده خوب یلیخ...کردم نگاه توش و خودم و رفتم یقد ی نهییا سمت به
 و موهام...شهیم خوشگل و خوب کاپیم همه نیا با یکس هر البته...بودم

 از یکیکوچ یها دسته و بود کرده جمعشون تاج داخل و بود کرده ونیشن
 هک و رمیحر ساده تور...بود کرده زونیاو تاج یباال از و بود کرده فر و موهام

 صلو موهام به تاج ریز از و دیرسیم رونم تا و بود شده یدوز نینگ نشییپا
 مداد و هام ابرو...بود نشونده یمس شیارا هی هم صورتم رو...بود کرده
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 طخ و ملیر یکل با و بود زده یمصنوع پلک چشمام به..بود دهیکش یاقهوه
 هب که یمس ی رژگونه...بود کرده یمشک تونست یم تا یدود هیسا و چشم
 رژ و...دیکشیم رخ به برابر نیچند و هام گونه یبرجستگ بود زده هام گونه
 عروسم لباس ی تنه باال....بود کرده تر یا قلوه و *ا*م**ل*ب هم یمس لب
 ینازک تور هم ناشیآست و قهی قسمت داشت یا ساده یها یدوز نینگ هم

 لباسم دامن...بود شده کار ییبایز یها نینگ هم اون رو و بود شده دوخته
 .... پف عالمه هیبا والبته بود ساده یلیخ

 

 ...آوردن فیتشر داماد آقا خانم عروس--

 

 هول لحظه هی دادیم خبر رو ماین اومدن که شگریآرا شاگرد یصدا با
 ودب دستش یتو که شنلم با یناز!...کنم؟ کاریچ دیبا دونستمینم...شدم
 رمونید داره کم کم که میبر تر زود بپوش و نیا ایب:گفت و سمتم اومد

 ...شهیم

 

 .....دمیپوش و شنل نازگل کمک با

 

 وشگلخ که بس پاچم تو افتاد قلبم ماین دنید با..دمش خارج شگاهیآرا در از
 تنش تیف بود دهیپوش که یمات یمشک شلوار و کت و دیسف راهنیپ..بود شده
 تو چون..بود نشسته شیورزشکار ی دهیورز اندام رو خوب یلیخ و بود

 یرنگ یمشک ونیپاپ دفعه نیا باشه متفاوت که نیا یبرا بود زده کراوات عقد
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 هک بودن ساده یورن کفشاشم..باال بود داده و شیمشک یوهام...بود بسته
 دجایا یقشنگ یهارمون ماتش شلوار و کت با و..ومدیم پشیت به یلیخ
 سمتم به و قرمز رز یها گل از بود پر که و ییبایز گل دست...کردنیم

 چشم ازش  تونستمینم..هم یچشما به میبود زده زل...گرفت
 یچراغون ماین یچشما...گرفتم ازش التح همون در و گل دست...بردارم

 فته آپارتمان هی چهارم طبقه تو شگاهیآرا...کردیم نگام نیتحس با...بود
 دوتا الک ساختمون که ییاونجا از..میرفتیم آسانسور با دیبا ما و بود طبقه

 اههمر به هم ها وبچه میبر آسانسور هی با ماین و من شد قرار داشت اسانسور
 در تا...برن آسانسور یکی اون با بود یهاد یآشنا همون که بردار لمیف

 ...کرد ب*غ*ل*م محکم و دیکش و دستم ماین شد بسته آسانسور

 

 ...کن ول...شهیم خراب موهام االن اخ..ماین شدم له یوا-

 

 ...شم آروم بزار...نگو یچیه سییه--

 

 ؟!بخشم آرام من مگه ؟؟یشیم آروم من با یعنی:دمیپرس طنتیش با

 

 ...کنهیم بوم داره که کردم حس من و دیکش یقیعم فسن

 

 ...یمن آرامش منبع تو یستین آرامبخش تو نه--

 

 ...میشد جدا هم از آسانسور ستادنیا با...شد آرامش از ماالمال قلبم
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 بود ومدها که فرهاد یبرا یبوق تک با و نمیبش نیماش تو تا کرد کمکم ماین
 ....افتاد راه ها بچه دنبال

 

 نبات و نقل از پر خونه نیا...امشب است مراد شب..ستیشب چه امشب--
 ...امشب است

 

 ...خارجه رده از آهنگت نیا اقاااا:گفتم و دمیخند بوقش احد آهنگ به

 

 ...حده نیهم در من وسع یخانم شرمنده--

 

 ادامه حال همون در و.کرد روشن و نیماش ضبط سمت به برد و دستش
 .......یایب حال سر تا بزارم برات خوب گاهن هی بزار اصال:داد

 

 ...شد پخش(( احمدوند یمهد_اره اره))اهنگ

 

 ..یشد من مال گهید...اره اره

 ...یشد عاشقم یدید...اره اره

 ...بس و نیهم تو واسه...قرارهیب...نفس نیاخر تا دل...اره اره

 ...یپر تو و هام قصه شهر یتو..ینر من کنار از...اره اره

 ...تو یبرا من قلب...اره اره

 ...یاخر عشق گهید...اره اره
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 ...زارمتیم چشمام رودوتا...دارمت که هیخوب حال...اره اره

 ...ارمتیم باشم جا هر تو...عشق توشهر هام قصه تو

 ....دارمه که یزیچ تموم...کنارمه عشقم هیخوب حال

 ....کارمه تنها دارم دوست گمیم...هام واژه پنهون عشق تو

 ...کشوندمت میزندگ تو اخر یدید...بودنت خوبه یلیخ...رها اره

 ...یشد من مال گهید...اره اره

 ......دمتینم یکس چیه به...اره اره

 

 وونهید به منم...کردیم یخونهم اهنگ با بلند بلند و دادیم راژیو ابونیتوخ
 با و دستاش...داشت نگه هیاتل در یجلو و نیماش...دمیخندیم اشیباز

 یرایگ عکاسه نیا:گفت و کنهیم دعا داره مثال یعنی که گرفت باال یمسخرگ
 ...صلواااات نده یالک

 

 یژست هر... گرفتیم عکس داشت عکاس که یزمان کل.....خنده ریز زدم
 و کاسع کفر گهید  دادیم انجام و برعکسش ماین رهیبگ گفتیم ماین به که
 و ختیریم چشمام از اشک بودم دهیخند انقدر که منم...بود آورده در
 تاالر وارد هم دست در دست.......شمیآرا به بشه زده گند که دمیترسیم

 یها پله از دو هر...میداد یکل سالم مهمونا به رو سر کردن خم با...میشد
 حظهل اون در که یحس...مینشست مخصوصمون گاهیجا تو و میرفت باال سن

 بش امشب..بودم حالخوش اندازه از شیب...بود فیتوص قابل ریغ داشتم
 شروع و یدیجد یزندگ گهید بعد به امشب از...بود میعروس
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 از قهیدق چند...بگذره عشقم با قراره اش لحظه به لحظه که یزندگ...کردمیم
 کیتبر بهمون و اومدن سمتمون به ها بچه که بود گذشته نشستنمون

 ستیپ هیبق که کرد اعالم ارکستر...معمول رسومات انجام از بعد.......گفتن
 با...ب*ر*ق*ص*ن تانگو قراره داماد عروس که کنن یخال و *ر*ق*ص*

 با..بود شده ریغافلگ من مثل اونم که نیا مثل...کردم نگاه ماین به یجیگ
 رفمط به و دستش و شد بلند جاش از اجبار به ماین ارکستر دوباره تعارف

 دادم قورت و مدهن اب...نبودم بلد *ر*ق*ص* نیا از یچیه من..کرد دراز
 ستیپ وسط و میاومد نییپا سن رو از گذاشتم دستش تو و دستم و

 ..دمینال لب ریز...میستادیا هم مقابل *ر*ق*ص*

 

 ...ب*ر*ق*ص*م تانگو ستمین بلد اصال من..ماااین-

 

 ..ستمین بلد منم خوب:داد جواب یخونسرد با

 

 اب کیموز یصدا شدن بلند با...بود مونده باز شیخونسرد همه نیا از دهنم
 مه حاال:گفت طونیش یصدا با و گرفت و کمیبار کمر دوطرف دست دوتا

 ...باشه تاالر کف دهنش عروس ستین خوب ببند و دهنت

 

 ماا زیر شگونین و گذاشتم هاش شونه رو و دستام حرص با حرفش نیا با
 ...گرفتم شونش از یمحکم
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 ...یکند و گوشتم دختر کن ول اخ اخ اخ--

 

 ...خوردن تکون اهنگ تمیر با میکرد شروع دو هر

 

 اررره گهید شده پهن تاالر کف دهنم من که-

 

 تاالر کف گفتم کجا من یزاریم من دهن تو حرف چرا:داد جواب خنده با
 ..باشه پهن که فرش مگه اصال پهنه

 

 جواب ضیغ با...  گفت درد از یاخ که کردم شتریب و دستم فشار
 !!..دهیم یمعن هی همش یچ هر حاال شیییییا..:دادم

 

 داره که ابی در و آهنگ شما تر کیبار مو از من گردن اصال خوب یلیخ--
 ...زنهیم و دلمون حرف

 

 .....آهنگ متن به دادم و حواسم حرفش نیا با

 

 ((ییپاشا یمرتض مرحوم_ عشقه اسمش)) اهنگ

 ..دیجد حس هی نیا

 ..دهیرس راه از دوباره یکی

 ..دهیند چشمم اون مثل

 ...دهیآفر من واسه خدا و اون یانگار
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 ..ساده و صاف که یکی

 ..جاده ییتنها شب امتداد تو زد قدم اروم

 ..اراده یب لرزهیم قلبم...ستین خودم دست

 ..عشقه اسمش ونهید دل زهیریم

 ..عشقه اسمش دونهینم یکس

 ..عشقه اسمش مونهیم شهیهم

 ..عشقه اسمش دارم دوس اون و من اگه

 ..عشقه اسمش زارمینم تنهاش

 .........عشقه اسسمش اخه کنارم ادیم

 

 یرو از..دمیپوش و شنلم ماین کمک به..بود شده تموم یعروس...بود شب
 اشک از پر یچشما با...ومدیم سمتمون به داشت مامان...میاومد نییپا سن

 دپاتن...؟!!نمیبیم و مامانم که هیبار نیآخر نیا یعنی ایخدا..کردم نگاش
 ماماااان:دمینال و کردم پرت ب*غ*ل*ش تو و خودم..رفتم طرفش به و کردم

 

 زیعز...مامان جااان...جااااان:داد جواب بغض از دار خش یصدا با مامان
 ..قشنگم دختر..مادر دل

 

 هب سفت کنم ب*غ*ل* و مامان تونمیم که یبار نیاخر که نیا به فکر با
 بو و مامان و زدمیم زار..هیگر ریز زدم دل ته از و فشردمش خودم

 تونستینم کس چیه...دادمیم فشار شتریب و مامان و زدمیم زار..کردمیم
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 و گرفت قرار شونم رو یدست...کنه درک و داشتم لحظه اون تو که یحس
 هبست جان غزل:شد بلند کنارمون از ماین ی کالفه و دار خش یصدا بعدش

 !!!..یمحمد خانم...زمیعز

 

 به تر محکم و خودم که کنه جدام مامان آغوش از خواست و گرفت و بازوم
 ب*غ*ل* و مامانم بزار خدا رو تو..نه:گفتم ترس با و فشردم مامان

 ..مااامان...کنم

 

 ...بود شده بلند هم مامان هق هق یصدا

 

 ضیمر دیبد ادامه یطور نیا بخدا..دیبگ یزیچ هی شما یمحمد خانم--
 ....دیشیم

 

 و دش دهیچیپ بازوم دور یدست بعد لحظه دچن و شد جدا شونم رو از دستش
 بمونم مامان ب*غ*ل* تو تا زدم زور چقدر هر... کرد جدا مامان از و من

 امانم از داره ماین که نیا به فکر با...بود من از شتریب شخص اون زور نشد
 و..مامانم..بزار..خدا...رو..تو.. ماین..ن:گفتم هق هق وسط کنهیم جدام

 ..کنم...ب*غ*ل*

 

 یعل کرده جدام مامان از که یاون شدم متوجه یعل یصدا شدن بلند با اما
 ...بوده
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 ...باش آروم باشه باشه...سسسییییه--

 

 و مامانم یزارینم چرا...یزارینم چرا:گفتم گوشش کنار...کرد ب*غ*ل*م
 ...کنم ب*غ*ل*

 

 وهرش نیا به حواست چیه...دلم زیعز باش آروم:گفت و کرد نوازش و پشتم
 سکته داره بشه تیطور که نیا ترس از چارهیب...هست؟؟ زدت لکف
 الاص...یکنیم هیگر ینجوریا یدار آدم همه نیا نیب زشته بعدشم...کنهیم

 !!..؟؟یچ یشد ضیمر اگر

 

 ...خوامیم و مامانم من...خوامینم:گفتم نفهم زبون یها بچه مثل

 

 آروم االن یبگ تو یهرچ اصال خانم یآبج باش:داد جواب یمهربون با
 ......باش

 

 وسعر مثال..میبود نیماش تو..کنن جدام مامان از تونستن بتیمص هزار با
 اصال..دادنیم راژیو و کردنیم بوق بوق یکنار یها نیماش..بود کشون

 عدب به صبح از که افتاد یم ادمی یوقت...نداشتم و کدومشون چیه حوصله
 گهید افتاد یم ادمی یوقت...دمیند و پدرم گهید رونیب اومدم خونه از که
 بکشه دست اون و کنم لوس براش و خودم و کنم ب*غ*ل* و پدرم تونمینم
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 دختر...بابا عمر دختر...بابا ی دونهی یکی دختر:بگه یمهربون با و سرم رو
 ...بابا ی خونه چراغ

 

 نیماش ی شهیش به و سرم...شدن یجار اشکام و شکست ام بغض دوباره
 یهمونطور نیا تا ختمیر اشک حالت اون در چقدر مدونینم...دادم هیتک

 ......برد خوابم

 

 "ماین"

 

 که یمنظم و آروم یها نفس از   بود شده قطع زشیر هق هق یصدا
 هب حواسم چشم هی با که یحال در...برده خوابش   که بود معلوم دیکشیم

... بود شده جمع خودش تو یحساب کردم نگاش گهید چشم با بود جاده
 عقب یصندل رو از و کتم..کردم پارک یکنار و نیماش...بود شده سردش

 یتکون...دمیکش روش نشه داریب خواب از که یجور اروم یلیخ و برداشتم
 دوس و تر معصوم خواب تو که صورتش به...دیچرخ جلو طرف وبه خورد
 یکاپل و بود شده خشک صورتش رو اشکاش..کردم نگاه شدیم تر یداشتن

 شیشونیپ به ی*ا*ه*س*بو و شدم خم..  بود نمناک هم هنوز بستش
 بدم خودم از منه وجود خاطر به هاش هیگر تموم کردمیم فکر یوقت...زدم

 .....کردمیم شیخوشبخت یبرا و تالشم تمام دیبا...ومدیم

 خواستم..بود خواب هنوز غزل..کردم پارک ساختمون یجلو و نیماش
 و نیماش که نیا از بعد...ومدین مدل مظلومش چهره دنید با اما کنم دارشیب
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 رو...کردم باز غزل سمت در و شدم ادهیپ نیماش از..کردم پارک نگیپارک تو
 ییلویک65_60وزنش کنم فک و داشت یپر تو کلیه..کردم بلندش دستام

 حساب به یزیچ بودم لویک87 که من وزن مقابل در اما...شدیم
 بتیمص با..نداشتم آسانسور به یازین و بود اول طبقه تو خونه...ومدینم
 و بود شده عوض کال خونه مبلمان...کردم باز و در و انداختم در تو و دیکل
 دیسف کال حال ست بود شده دهیچ غزل هیزیجه خونه یقبل اساس یجا به

 اتاق در...بود ییطال و یا نقره هم خوابمون اتاق ست و بود شده یا سرمه
 تخت رو و غزل اروم یلیخ...شدم اتاق وارد و کردم باز پا با و

 در سرش از هم و  تور...کردم باز موهاش رو از و تاجش...گزاشتم
 فشاشک بند و نشستم تخت نییپا...گزاشتم توالت زیم رو رو دو هر...آوردم

 دمش متوجه که کنم عوض لباسشم خواستم...اوردم در پاش از و کردم باز و
 و کردم عوض و خودم یها لباس...شدم یکی نیا الیخ یب..پشت از پشیز

 ....ردب خوابم یک مینفهم اصال که بودم خسته انقدر..دمیکش دراز غزل کنار

 

 طیمح دنید با..کنم باز و چشمام شد باعث دیتابیم صورتم تو که ینور
 لباس دنید با اما نشستم جام تو و دمیترس ناخداگاه برم و دور ناشناس
 نگاه اقات به که دور هی...افتادم روزید ادی بود تنم هنوز که رنگم دیسف عروس

 عروس لباس...نبود کنارم ماین..هستم خودمون اتاق تو شدم متوجه کردم
 تنم و مرنگ بنفش ست شلوارک شرتیت جاش به و آوردم در تنم از و نمیسنگ
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 جلو شد باعث ومدیم حموم از که یآب یصدا... رفتم رونیب اتاق از..کردم
 ؟؟یییاونجا ماین...:زدم در به یتق..ستمیبا حموم در

 

 داریب یک...اره:دمیشن رو ماین یصدا بندش پشت و شد قطع آب یصدا
 ؟یشد

 

 ..االن نیهم-

 

 ...بخور برو دمیچ زیم رو رو صبحانه باشه--

 

 ؟؟یخورد خودت-

 

 .. رمیبگ دوش هی اول دادم حیترج نه--

 

 ..میخوریم هم با شد که تموم مونمیم منتظر پس باشه-

 

 ..شهبا--

 

 خالص موهام رو یها سنجاق شر از دیبا اول اتاق تو برگشتم دوباره
 و سنجاق نیاخر..ومدیم در غمیج کردمیبازم که و سنجاق هی هر....شدمیم

 ...شد اتاق وارد بود کرده تنش که تنپوشش حوله با هم ماین آوردم در که

 

 ...ریبخ صبح سالم-
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 ..ریخ به هم شما صبح خانمم سالم--

 

 ..باشه تیفعا-

 

 ...یباش سالمت--

 

 و شدم بلند جام از باشه راحت که نیا یبرا...رفت ها لباس کمد سمت به
 ..منتظرتم آشپزخونه تو بزنم صورتم و دست به آب هی رمیم من:گفتم

 

 ...امیم و پوشمیم و هام لباس منم باشه--

 

 ارچه زیروم رو صبحانه..آشپزخونه تو رفتم صورتم و دست شستن از بعد
 رمس پشت از صداش دنیشن با...بود دهیچ آشپزخونه تو یمشک قرمز نفره

 ..کردم نگاهش و برگشتم

 

 ..یستادیا نجایا چرا گهید نیبش--

 

 ....بودم منتظرتو-

 

 یپشت به و دیکش سر و شییچا هم ماین...خوردم و عسل و کره لقمه نیآخر
 نیاول تو اونم..دبو برده خوابم شبید که نیا خاطر به...داد هیتک یصندل
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 گفتیم خودش شیپ االن البد..شدمیکیم خجالت ازش ازدواجمون شب
 دارمیب که بودم ممنون ازش هم یطرف از...هستم الود خواب و تنبل چقدر
 بلند و سرم صداش با...کنم جبران براش امشب بودم گرفته میتصم...نکرده
 ...کردم نگاش و کردم

 

 ..دارم برات زیسوپرا هی--

 

 ؟؟؟یزیسوپرا چه:گفتم و کردم نگاش یجکاوباکن

 

 زیم رو و اورد در داسشیآد شلوار بیج تو از و یرنگ دیسف پاکت
 ...گذاشت

 

 ...نیا تو زمیسوپرا--

 

 به ودب مایهواپ طیبل دوتا....کردم بازش و برداشتم و پاکت یکنجکاو با
 نگاش یشگفت با و کردم بلند و سرم...من یخدا یوا...سیپار مقصد

 ..گفتم جانیه با...دمکر

 

 ..........بووود عمرم زیسوپرا نییییییبهتر نیا-

 

 براش و شبید دیبا بودم گذاشته خودم با که یقرار طبق بود شده شب
 که و مییکاه سبز راهنیپ..  دیدیمTV داشت حال تو ماین...کردمیم جبران
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 پیک تنم رو بودن دوخته روش که یکش با س*ی*ن*ه یباال از بود دکلته
 هم شیبلند...بود کلوژ نییپا به کمر از و بود تنم پیک کمر تا و شدیم

 هنوز موهام و بودم اومده در حموم از تازه.... کردم تنم و بود رونم یوسطا
 کردن درست به اجیاحت بود خوب حالتشون ینجوریهم داشتن نم

 اممممم...دمیکش *ل*ب*ا*م* رو و برداشتم و قرمزم رژلب...نداشت
 کلفت چشم خط هی هم پلکام پشت...بودن شده سرخ یحساب ا*م**ل*ب*

 به تیرضا با...گرفتم دوش هم عطر با...بود یکاف نیهم دمیکش یجیخل
 داد همونجا از و دمیکش دراز تخت رو.....کردم نگاه نهیا تو خودم ریتصو
 ...زدم

 

 !؟؟یبخوااااب یایب یخواینم پس ماااااااین-

 

 ...ااااامییم االاان چرا--

 

 رو که من دنید با...شد انینما در گاه در تو بلندش قامت بعد قهیدق چند
 یطرف از و...بودم انداخته یکی اون رو و پام هی و بودم دهیکش دراز تخت

 ..موند همونجا مات...دادیم نشون باتریز و پوستم که هالوژن رنگ نورسبز

 

 ..یبخواب یخواینم-

 

 ...دیدزد و نگاش و اومد خودش به من یصدا با
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 ...خوابمیم کنم عوض و هام لباس چرا چرا،--

 

 شد دیچیپ کمرم دور دستش بعد قهیدق چند باشه راحت تا کردم بهش پشتم
 چه:گفت و کرد* س*و*ب و گوشم یلوال کرد ب*غ*ل*م پشت از و

 ...بانو یکرد خوشگل

 

 ...شدم تر خوشگل..بودم خوشگل:دادم جواب ناز با

 

 ...البته صد که اون--

 

 و ش*ا*ب*ل هوی و برمگردوند...زد گردنم به یاگهید ی*ه*س*و*ب
 یهمراه باهاش دارم دمید اومدم که خودم به م*ا*ب*ل رو گذاشت

 هافتاد نفس نفس به که من...کرد ول و م*ا*ب*ل بعد قهیدق چند...کنمیم
 حالت همون در...زدیم ه*س*و*ب و صورتم جزء به جزء ماین اما بودم

 ..........اورد درش تنم از اروم و راهنمیپ تسم رفت دستش

 

 م*ن*ه*ر*ب بدن...شدم داریب خواب از دلم ریز یوحشتناک درد احساس با
 یلیخ هم پاهام و کمر..دیکشیم ریت شدت به دلم ریز..بود ماین ب*غ*ل* تو

 دهیفا گرفتم گاز و *ل*ب*ا*م* درد از و کردم تحمل چقدر هر..کردنیم درد
 گهید...دیکش ریت قبل از تر بد برابر چند دلم ریز یا دفعه هی...نداشت یا

 از هراسون ماین...دمیکش درد از یغیج و رمیبگ و خودم یجلو نتونستم
 ...نشست جاش تو و دیپر خواب
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 ..یکشیم غیج چرا خانمم شد یچ--

 

 ..ماین دارم درد:کردم ناله بغض با و شد یجار چشمم از اشکام

 

 ..منه ریصتق همش...رمیبم یاله--

 

 ...نکنه خدا نه-

 

 !کنم؟ کاریچ دیبا من االن:گفت و کرد نگام یجیگ با

 

 ...بخندم ماین یها یباز خنگ از ای کنم هیگر درد از دونستمینم

 

 ..بده بهم مسکن هی-

 

 ...یبخور مسکن یتونینم که یخال شکم با--

 

 شد بلند تخت رو از..امیم االن کن صبر قهیدق هی اها:گفت و کرد مکث کمی
 کم دش بد حالم یخون ی ملحفه دنید با..بود تنش زانو ریز شلوارک هی فقط

 ..سایوا نه:دمینال ارمیب باال  بود مونده

 

 ...زمیعز شد یچ...جانم:گفت و سادیوا اتاق وسط
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 . حموم تو  بنداز ببر و نیا:گفتم و کردم اشاره ملحفه به دست با

 

 ...برمشیم االن..باشه:گفت و انداخت ملحفه به ینگاه

 

 نجپ.....رفت رونیب اتاق از و برداشت هم رو ملحفه و برگشت رو رفته راه
 بود هگذاشت نون و گردو و خرما و عسل و کره توش که ینیس هی با بعد قهیدق
 و تخت رو گذاشت و ینیس...اتاق تو برگشت ژلوفن هی و اب وانیل هی و

 یحساب...گرفت برام عسل و کره لقمه هی..نمیبش تخت رو تا کرد کمکم
 دنخور از بعد.....خوردنش به ولع با کردم شروع و گرفتم ازش بود گرسنم

 تا کرد کمکم هم اون از بعد....بخورم تا داد هم رو دارو..مفصل صبحانه
 تهخس انقدر دمیکش دراز تخت رو..بپوشم و یروزید شلوار و شرتیت همون

 .........برد خوابم یک دمینفهم اصال که بودم

 

 که چند هر بود عمرم یها روز نیبهتر از میبود سیپار تو که یا دوهفته
 ......کردیم تمیاذ یلیخ بابا خصوص به خانوادم یبرا یدلتنگ

 

 "بعد ماه6"

 

 و مادرم و پدر که ماهه شیش...گذرهیم ازدواجمون از ماه شیش
 هک هما شیش...نشده دهیکش سرم رو پدرم مهر پر دست که ماه شیش..دمیند
 و دنید  هیثان هی یبرا زنمیم له له دارم...دهینرس مشامم به مادرم یبو

 عکس قاب هی ازشون مییدارا تنها که ماه شیش...کردنشون ب*غ*ل*
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 داریب خواب از که صبح روز هر..تخت کنار یعسل یرو مونیچهارنفر
 هر صورت به زنمیم *ب*و*س*ه دارمیبرم و عکس قاب شمیم

 مثل هم مامان گهیم...دهیم خبر بهم خونه اوضاع د،ازایم یعل...کدومشون
 قبل مثل گهید بابا گفتیم روز اون...کنهیم یتاب یب و دلتنگه من

 تنگ برام دلش اونم معلوم اما ارهینم خودش یرو به  گفتیم..ستین
 تنها مدت نیا تمام مثل...نزده لبخند بابا گهید که ماه شیش گفتیم...شده

 اخه..باشم خوب دیبا امروز یول...خرابه واقعا حالم...بس و اشکام همدمم
 بشه زهر تولدش روز من بد حال دنید با که خوامینم ماستین تولد

 همب انقدر مدت نیا تو..قبل برابر دنیچند دیشا دارم دوسش یلیخ...براش
 ستین یوقت که یجور...شدم وابستش ببشتر برابر هزار که کرده محبت

 هی اول ی دفعه اردو رفته بار دو ماه چند نیا تو...سخته برام دنیکش نفس
 نزاشتینم و موندنیم شمیپ ومدنیم ها بچه از یکی شب هر که...بود هفته

 جون...برگرده تا دیکش طول کامل ماه کی دوم ی دفعه اما...باشم تنها که
 برم مخواست نباشم تنها شبا که نیا یبرا...ماه هی اون تو یواقع یمعن به دادم

 دلش مادرش یها یرفتار بد وجود با گفت ماین که نایا مامانش خونه
 که گرم ها بچه دم باز هم ماه هی اون تو...بشم تیاذ که اونجا برم خوادینم
 از و شد دهیچیپ کمرم دور یدست.....باشم تنها زاشتنینم و شمیپ ومدنیم

 ....برگشته کار سر از که ماستین دمیفهم سردش عطر یبو

 

 ...یباشن خسته سالم-
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 کد سالم....:شونم رو گذاشت و چونش و دیکش آغوشم در کامل پشت از
 ....من یبانو

 

 ...یسبز قورمه خانمم پخته یچ نیبب امممم:گفت و دیکش بو

 

 .......دمیچرخ ب*غ*ل*ش تو

 

 که ییچشما تو زدم زل و نشیس ی قفسه رو وگذاشتم دستم دو هر کف
 اون:گفت و زد میشونیپ به ی*ا*ه*س*و*ب و شد خم...بودم عاشقشون

 ...کنمیم چپت ی لقمه هی ها نکن نگام یطور

 

 ...ادیب بدش که هیک:دادم جواب طنتیش با و دمیخند زیر

 

 و دارم عجله االن که فیح:گفت و گرفت گردنم از یاروم گاز و شد خم
 چپ ی لقمه هی و خوشمزت یغذا نیا هم و خودت هم وگرنه برم دیبا
 ...کردمیم

 

 ؟!!!یبر یخوایم کجا:گفتم گرد یماچش با

 

 میریم مایهواپ با امشب..هیاروم میبر دیبا میدار یشهر نیب مسابقات--
 ...میگردیبرم صبح فردا پس
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 ؟؟؟یبگ بهم دیبا االن و نیا:گفتم یدلخور با

 

 موقع هم االن...بگم رفت ادمی کال خونه اومدم رید شبید شرمنده--
 ...ینباش تنها تا شتیادپیب یناز زدم زنگ اومدن

 

 سفارش کیک...بودم دهیچ برنامه یکل امشب یبرا من شدم ناراحت یلیخ
 از...مینک ریغافلگ رو ماین تا انیب ظهر از بعد بودم گفته ها بچه به..بودم داده

 و رمس عیسر زد ذهنم به که یفکر با...بودم دهیخر کادو براش قبل هفته هی
 ؟؟یبر شام از دبع تو شهینم خوب:گفتم و کردم بلند

 

 ...باشن باهم دیبا میت ی همه شهینم زمیعز نه:گفت و کرد یاخنده تک

 

 (:تولدته امروز اخه:گفتم و کردم نگاش یناراحت با

 

 ؟؟!!!واقعاااا؟؟:شد گرد چشماش تعجب شدت از

 

 ..واقعا بعله:دادم جواب اخم با

 

 ..نبود ادمی اصال--

 

 ..دونمیم-
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 ..بچلونمش خوادیم دلم نکن یجور اون و لبات حاال--

 

 ..ینر شدیم کاش-

 

 ..زمیعز شرمنده--

 

 ..شرمنده دشمنت-

 

 سر آغوشش بدون دیبا یچجور و ستین که یشب دو که نیا به فکر با
 رمس و چونم ریز گذاشت و دستش...انداختم ریز و سرم و کردم بغض..کنم

 ..کردم نگاش..کرد بلند و

 

 ؟یکرد بغض...نمتیبب--

 

 و دادم قورت و دهنم آب با همراه و بغضم.کردمیم ناراحتش رفتن دم دینبا
 ..نه:گفتم

 

 شده که مردونش و ستبر ی س*ی*ن*ه به و سرم..کرد ب*غ*ل*م محکم
 ......دادم هیتک امنم گاه هیتک بود

 

 هب دادم هیتک و پشتم و نشستم زانو چهار نیزم رو خوردم سر و بستم و در
 لک دلم..بودم تنها چقدر...انداختم کور و سوت ی خونه به ینگاه...در
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 مونخواب اتاق سمت به و شدم بلند جام از...بابا یها گفتن دخترم یبرا زده
 تخت کنار یعسل رو از و عکس قاب و نشستم تخت رو....رفتم

 دل و درد یکی با داشتم اجیاحت.....دمیکش دست بابا عکس رو..برداشتم
 روح یب عکس هی اگر یحت...بابا از بهتر یکس چه...شم آروم یکم تا کنم

 ...باشه

 

 یییبابا...یخوب شاللهیا یول یدینم که جوابمو...؟یخوب...بابا سالم-
 و سرم که ییها موقع اون یبرا زنهیم پر دلم..شده تنگ برات دلم یلیخ
 نفس:یگفتیم بهم و موهام رو یدیکشیم دست هم تو و پات رو زاشتمیم

 ...یییبابا تیدور از ترکهیم داره دلم..بابا یها شعر غزل...بابا

 

 

 دست اشکم در غرق صورت به...عکس قاب رو دیچک اشکم قطره
 اساحس...شدن یجار اشکام و شکسته بغضم یک دمینفهم اصال...دمیکش

 قورت و دهنم آب تند تند...بسته و گلوم راه بزرگ بیس هی کردمیم
 ....دادمیم

 

 رمپد که انگار...فشردم خودم به و گرفتم ب*غ*ل*م تو محکم و عکس قاب
 من یگفتینم مگه ییییبابا:دادم ادامه هیگر با...کردم ب*غ*ل* و

 یترف که دفعه اون مگه...باباشه عمر یشهیش غزل یگفتینم مگه...جونتم
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 شیش اچر...بابا شد یچ پس...یزاریم تنهام که باره نیآخر نیا ینگفت لندن
 ...یکرد رونمیب خونه از ماه شیش چرا...یگذاشت تنهام ماه

 

 ......ترکههههیم داره دلم خدااااااااا:زدم زار دل ته از

 

 ی گوشه و بودم کرده ب*غ*ل* و هام زانو که بود ساعت چند دونمینم
 به اف اف زنگ یصدا با که کردمیم هیگر و بودم شده جمع خودم تو تخت
 .......اومدم خودم

 

 رو و شالم...رفتم یورود رد سمت به بعد و شستم و صورتم و دست اول
 با داخل اومدن ها قلو دو همراه به و یناز...کردم باز و در و انداختم سرم
 ........میکرد یرو*ب*و*س* و سالم هم

 

 الح تو میرفت ظرفا شستن از بعد میخورد و میکرد درست شام یچهارنفر
 ماین با و بزنم زنگ داشتم دوست نداشتم حوصله...مینشست ها مبل رو

 ارفش و پهلوم یدست...کنه ارومم کمی صداش دنیشن دیشا تا بزنم حرف
 هلومپ تو و انگشتاش داره که یناز دمید سمتش برگشتم...گرفت دردم..داد
 داد بهونه یناز کار نیا و بود متشنج شدت به اعصابم...کنهیم فرو

 چرا..چتههه:گفتم یبلند مهین یصدا با و کردم نگاش یعصب..دستم
 ؟!یییینکیم نیهمچ

 



wWw.Roman4u.iR  308 

 

 امشب تو چته:گفت و دیکش عقب و دستش... العملمعکس از زده بهت
 ..یریگیم پاچه همش چرا

 

 ..ها کردن داد و غیج شده کارت شب سر از غزل گهیم راس یناز:ایثان

 

 با...اخالق سگ و یعصب...بودم ینطوریهم شب سر از...گفتنیم راس
 ...بده حالم کمی امشب من ها بچه دیببخش:گفتم یشرمندگ

 

 ریگ پاچه یطور نیا که انتهیماه عادت وقت نکنه...باش راحت نه:ایتان
 ؟..!یشد

 

 شیپ ماه من نهههههه..من که یبار نیاخر...فکر تو رفتم حرفش نیا با
 اصال من:گفتم و کردم نگاشون شده گرد یچشما با...بودم نشده اصال

 ..نشدمممممم دوماهه

 

 :! )شم؟یم عمه دارم من یعنی...یییگیم یییجد:گفت یشگفت با یناز

 

 و ماه بهشتیارد تازه خدا اوففف...شدم خونه وارد و دراوردم و هام کفش
 مسر از و شالم کالفه...بشه یجهنم چه گهید ماه مرداد نیبب گرمه انقدر هوا

 آب یبطر و اشپزخونه تو رفتم اول...در یجلو زیآو رو انداختم و کندم
 جاش سر و یبطر دمیکش سر نفس هی و برداشتم خچالی تو از و خنک

 تاپ دست هی با و رونمیب شلوار مانتو..خواب اتاق تو رفتم و گذاشتم
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 و کردم باز و فمیک پیز نشستم تخت رو...کردم عوض ییکاهو شلوارک
 زل و کردم باز رو برگه تا هی با..اوردم در فمیک تو از و شیازما جواب ی برگه
 خوشحال یلیخ..کردیم ثابت بدنم در و ینیجن حضور که یجواب به زدم

 برم ونتقرب:گفتم و گزاشتم تختم شکم رو و دستم....ادیییز یلیخ...بودم
 از و مامانت یایم..من یها ییتنها یبرا فرستاده رو تو خدا که یمامان
 ...گرمیج یاریم در ییتنها

 

 جمع تونستمینم یجور چیه و بود نشسته *ل*ب*ا*م* رو که یلبخند
 و میسیب تلفن یعسل زیم رو از...شد بلند تلفن زنگ یداص...کنم

 ای شهیم خوشحال بفهمه اگر یعنی...بود ماین لیموبا شماره...برداشتم
 یول بودمش دهید روزید نیهم که نیا با...دمیکش یقیعم نفس!...ناراحت؟

  جانممم:دادم جواب...بود شده تنگ براش یلیخ دلم

 

 خانم سالاااام:دیرس گوشم به تلفن پشت از شیانرژ پر یصدا
 ..شما حال چطوره...خانما

 

 یچطور شما...خووووووووب...المیییس:دادم جواب و دمیخند زیر
 ..یییاقا

 

 ...یعال که من--

 

 ن؟یباخت ای نیبرد نیکرد کایچ و یباز یراست...شکر رو خدا اممممم-
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 ...میبرد--

 

 ..رمدا برات زهیجا هی منم نیبرد که حاال...نیآفر اااا-

 

 ..خوب دختر...که دوسالم بچه من مگه:داد جواب و کرد یا خنده تک

 

 گه؟ید یخواینم زهیجا پ ااا-

 

 ...باشه یچ شما زهیجا نیا تا--

 

 نیا از بهتر یچ:گفتم یشاد با و رمیبگ و زبونم یجلو نتونستم نیا از شتریب
 ...یشیم بابا یدار که

 

 هشد شیطور نکنه..شدم راننگ...ومدین خط پشت از ییصدا چیه قهید هی
 ..باشه

 

 !!؟؟یزنینم حرف چرا یخوب ماین-

 

 !نه؟ مگه گهید یکنیم یشوخ غزل--

 

 ؟؟یشد ناراحت هیقض نیا از تو ماین...یچ یبرا یشوخ نه-
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 ..شدم شوکه فقط من یچ یبرا ناراحت ونهید نه--

 

 ...اها-

 

 که نیا از بهتر یخبر چه...یکرد یفکر نیهمچ چرا اصال دلم زیعز--
 ...عشقمه مادرش که یا بچه پدر اونم شمیم پدر دارم

 

 ..اااااادییییییز یلییییخ..ماین خوشحالم یلیخ منم-

 

 ...دیخند

 

 صدام دارن برم فعال من اجازت با...زمیعز یخوشحال که خوشحالم--
 ...باش هم بابا یکوچولو و خودت مواظب...کننیم

 

 ..منتظرتم حصب فردا...باش خودت مراقب هم تو چشم-

 

 ..خداحافظ..سالمت چشمت-

 

 ..یبابا-

 

 ریتصو به...برداشتم یعسل رو از و خانوادم عکس و کردم قطع یگوش
 ...کردم نگاه خندونشون
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 خودم...شهیم مامان داره خودش کوچولوت دختر که شهیم باورت یمامان-
 ...نکردم باور هنوز که

 

 هم و ام گهید دست و گرفتم و عکس قاب دست هی با...دمیکش ینفس
 ..شکمم رو گذاشتم

 

 ..بابابزرگتن بزرگ مامان نایا کن نگا مامان زیعز-

 

 و گذاشتم جاش سر و عکس...داشتم اجیاحت مامانم حضور به االن چقدر
 که نیا وجود با...بود شده ادیز خوابم دنیجد...دمیکش دراز تخت رو

 و چشمام...ومدیم مخواب هم باز االن بودم دهیخواب اندازه به هم شبید
 و شسرد عطر یبو بالشت...گرفتم ب*غ*ل*م تو رو ماین بالشت و بستم

 با ودب کرده کاریچ...دمیکش هام هیر به و بوش و دمیکش یقیعم نفس..دادیم
 فکر مون بچه به انقدر...؟.!بودم شده اش واله و عاشق حد نیا تا که من

 ......برد خوابم یک دمینفهم اصال که کردم

 

 رو ی*ا*ه*س*و*ب..کردم نگاه خوابش در غرق صورت به و گشتمبر
 هی...بود شده تنگ براش دلم نبود که روز دو نیا تو چقدر...زدم گونش
 یدلتنگ رفع دو هر و کرد م*ل*غ*ب یکل اول خونه دیرس شیپ ساعت

 که و تولدش خواستمیم...دیخواب گرفت که بود خسته انقدر هم بعد..میکرد
 که کیک...رفتم حال به و شدم بلند جام از...رمیبگ امروز و بود قبل روز دو
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 دهیخر که هم رو زایچ جور نیا و شمع..بود مونده خچالی تو روز اون از
 هم همونجا و بودم دهیخر نقره کالیموز فندک هی واسش هم کادو...بودم
 رو ها بچه زدم زنگ...کرد حک روش رو مون هردو اسم اول طالساز دادم

 یبرا کردم دعوت و شدنیم یناز فرهادو ها، دوقلو ،یعل شامل که
 رو خونه...ارنیب دهیکوب و جوجه زنمیم زنگ ظهر از بعد هم شام یبرا..شام
 یبرا...حله یچ همه پس خووووووب...دمیکش دستمال و جارو روزید هم

 و شور اریخ با و دمیچ یا شهیش ظرف تو و کردم درست یسبز کوکو ناهار
 یحدودا ظهر از بعد...بود شده خوب...کردم نشیزئت تروپ و گوجه

 یچ تمشکسیم گردو دمم با...باشگاه بره دیبا گفت ماین که بود چهار ساعت
 که زرویپر جبران به خوامیم امروز که بودم نگفته بهش هنوز...بهتر نیا از

 از و کنم رونشیب تا گشتمیم فرصت هی دنبال یه و رمیبگ تولد براش نبود
 .........کنم رشیغافلگ خواستمیم...برهن بو هیقض

 

 داده سفارش هم غذارو...بود اماده یچ همه انداختم خونه به ینگاه
 مهمونم نیاول...کردم نگاه توریمان از...شد بلند اف اف زنگ یصدا...بودم

 هم اخر در و اومدن فرهاد همراه به ها دوقلو هم اون از بعد...بود یناز
 .....اومد زمیعز داداش

 

 یکینزد گفت زدم زنگ ماین به که قبل یا قهیدق چند بود مین و هفت ساعت
 فرهاد... میکرد خاموش رو خونه یها چراغ...رسهیم وداره خونس یها

 یدشا برف هم یعل...ستادیا یورود کنار و گرفت دستش تو و یشاد بمب
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 ناو از بعد و اومد دیکل چرخش یصدا...ستادیا فرهاد رو به رو و برداشت و
 ......ماین یصدا

 

 پ بابا یا...یستین خونه...خاموشن؟ چرا چراغا ؟..یا خونه زمیعز غزل--
 ...؟یدینم جواب چرا

 

 ادامه زنهیم حرف خودش با داره که انگار یتر اروم یصدا با هم بعد
 و باز یصدا....رونیب رفته ای خوابه ای صد در صد...باشه دهیخواب دمیشا:داد

 ردوا با...شد حال وارد ماین بعد هیثان چند و اومد یجاکفش در کردن بسته
 کرد شروع فرهاد با همزمان هم، یعل و ترکوند و یشاد بمب فرهاد شدنش

 دیکل بود ها المپ کردن روشن مشغول که یناز...یشاد برف دنیپاش با
 یصدا با و میزد  دست هم با یهمگ.. شد روشن خونه و فشرد و برق
 رررررکککککککمبا تولدت:میگفت یبلند

 

 شده باحال یلیخ...خنده ریز میزد هم با همه ماین افهیق دنید با اما
 نگاه ماهارو داشت یجیگ با و بود شده گشاد ترس از چشماش..بود

 دمانن کف یها یدیسف و یشاد بمب یرنگ یها کهیت هم یطرف از...کردیم
 ...بودن مونده شونش و صورتش و موهاش رو یشاد برف

 

 ...نیخندیم یچ واسه:گفت و کرد گامونن یجیگ با
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 با که بس...رمیبگ گاز و گونش وجود تموم با داشتم دوس لحظه اون که اخ
 شیش-پنج خنگ یها بچه پسر مثل قایدق...بود شده یداشتن دوس و مزه

 مشغول هم با ونیاقا و هم با ها خانم و میبود نشسته هم دور........ساله
 ...میبود صحبت

 

 ؟یرفت زنان کترد غزل:یناز

 

 ...هنوز نه-

 

 !ها شهیم رید یبر یخوایم یک پس--

 

 ؟داره سراغ خوب دکتر نیبب بپرسه مامانش از سپردم ایتان به روزید-

 

 شد خوشحال یلیخ گفتم مامان به روزید...یگفت شد خوب یراست اها:ایتان
 دکتر ینبو دکتر که گفت بعدم...بگم کیتبر بهت طرفش از که گفت و

 برو یداشت دوس اگر آشناست هم مامان با و یخوب یلیخ دکتر خودش،
 ...اون شیپ

 

 ...همون شیپ رمیم...یدیپرس که یمرس اهم-

 

 یوقت چند شهیم شلوغ یلیخ سرش دکتر خانم چون گفت ،مامان غزل--
 ..بهت بدن وقت که شکهیم طول
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 !کنم؟ کاریچ من پس-

 

 توق برات بگو ودشخ به یبر یخواست وقت هر بگم بهت گفت مامان--
 ...رهیبگ

 

  کن تشکر ازش من طرف از..نکنه درد دستشون یوا-

 

 چشم--

 

 "ماین"

 

 ؟یراه روبه ماین اقا یچطور:فرهاد

 

 ...یعال-

 

 یشیم پدر یدار باالخره...یدار حقم:گفت شیذات طنتیش با فرهاد
 ...بودم یعال بودم منم...گهید

 

 یییدار ییییچ:گفت تعجب از هشد گرد یچشما و بلند نسبتا یصدا با یعل
 ..یییشیم باباا
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 زهنو که یعل...کردن نگامون و سمتمون برگشتن بلندش یصدا از ها خانم
 خجالت از رشیخ نگاه دنید با غزل...غزل به زد زل و برگشت بود شکه
 عجب من دل نیا که یوا...نییپا انداخت و سرش و انداختن گل هاشگونه

 ..... گلگونش یها گونه دنید با اوردیم در ییها یباز

 

 ...زیم رو گذاشت و اورد و تولد کیک غزل... میبود خورده و شام

 

 هاست شمع کردن فوت وقت حاال خوب:غزل

 

 ...اخه ام بچه من مگه بابا یا--

 

 ..یا بچه یبابا تو نه:گفت طنتیش با فرهاد

 

 ...خنده ریز زدن همه

 

 راه...یببر و کیک هم یکن فوت معش دیبا هم گهید ارین بهونه ماین ااا:غزل
 ..یندار هم یفرار

 

 مش تا شدم خم...کردم قبول ناچار به پس...بشه ناراحت غزل خواستمینم
 ماااین سااایوا:گفت هوی نزگل  که..کنم فوت هارو

 

 ..اخه یچ واسه بااباا یا-

 



wWw.Roman4u.iR  318 

 

 ..ینکرد یاروز خوب--

 

 و ببخشنمون بتونن غزل خانواده تر زود چه هر کردم ارزو و بستم و چشمام
 .........نمینب ناراحت و غزل گهید تا کنن، یاشت باهامون

 

 تنت زا و مانتوت:گفت و کرد اشاره داشت قرار چپ سمت که یتخت به دکتر
 ..بکش دراز تخت اون رو و اریدرب

 

 ..باشه-

 

 هی شریز اوردم در تنم از و میتابستون رنگ سبز یمانتو گفت که طور همون
 رازد تخت رو و گذاشتم یصندل یرو رو مانتوم...بود تنم یصورت شرتیت

 ریز تا و لباست زمیعز: گفت و سرم یباال اومد دکتر خانم..دمیکش
 ...باال بده س*ی*ن*ه

 

 دستگاه بعد دیمال شکمم به و یمانند ژل عیما اول...دادم باال و لباسم
 ...گذاشت بود زده رو عیما که همونجا رو مخصوص

 

 هک یرنگ دیسف یگرد اون: گفت و کرد اشاره تخت یرو روبه توریمان به
 ؟ینیبیم رو تورهیمان وسط

 

 ..کجاس کو-
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 من یاخد ییییوا گرفتم و انگشتش رد...داد نشون ییجا اشارش انگشت با
 یاصد کارش نیا با و کرد ادیز و توریمان یصدا...خون ی لخته هی بود بچم
 دستم جانیه شدت از...دیچیپ اتاق تو کوچولوش قلب یها تپش

 من ی بچه من ی بچه اون من یخدا...بود یشاد از ماالمال قلبم..دیلرزیم
 بهمون که یبزرگ نعمت نیا خاطر هی شکرت...نیا از بهتر یچ...ماین و

 قطره...شدن؟یم خوشحال دنیفهمیم بابا مامان االن اگر یعنی...یداد
 ........دیچک چشمم ی گوشه از یاشک

 

 یمTV و میبود نشسته حال تو هم کنار میبود وردهخ شام بود، شب
 ...میدید

 

 غزل--

 

 ..جان:گفتم بود الیسر به حواسم که طور همون

 

 ؟یرفت سونو امروز--

 

 اره-

 

 خوب؟--
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 ..جمالت به-

 

 ...گهید کن ول صاحاب یب نیا قهیدق هی غزل اااا--

 

 ؟!!!!چته امشب تو واااااا:گفتم و کردم نگاش تعجب با

 

 ندت ببخش...الیخیب یچیه:داد جواب و دیکش صورتش به یدست کالفه
 ..زدم حرف

 

 ؟یا گرفته که شده یچ زمیعز:گفتم و دمیکش بازوش به یدست

                                                                      

 و ونیتلوز..دمیفهم و منظورش کرد اشاره پاهاش به کردو باز و دستش
 ..کرد حلقه کمرم ودور دستش..نشستم پاهاش رو و کردم خاموش

 

 ..گرفتس یا مسئله هی از حالم--

 

 ...باشه؟ افتاده یاتفاق نکنه..شدم نگران

 

 !ندارم؟ خبر ازش من که شده یزیچ-

 

 ...زده نارو بهم بد یکی--

 

 شده؟ یچ بگو یکنیم نگرانم یدار ماین-
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 خودش حال تو..زد ردنمگ به ی*ا*ه*س*و*ب..برد فرو موهام نیب سرش
 غوندا حد نیا تا ماین که بود شده یچ یعنی...بودم شده نگران یلیخ..نبود

 !...بود؟

 

 یخواینم زدلمیعز جان ماین:گفتم کردمیم نوازش و بازوش که طور همون
 !؟یبزن حرف

 

 نیبهتر از اونم...غزل خوردم یباز بد:کرد زمزمه و دیکش یقیعم نفس
 ...دوستم

 

 شده یچ!...ه؟یک دوست نیبهتر از منظورت!...؟یزنینم رفح چرا اخه-
 اصال؟؟؟؟

 

 ..یعوض اون..یهاد--

 

 تیعصبان شدت از...فشرد نشیس به و من...اورد رونیب موهام نیب از سرش
 بود کرده کاریچ یهاد یعنی...دادیم فشار ب*غ*ل*ش تو محکم و من

 ...شدم جیگ!...خدا؟

 

 !زینر خودت تو یجور نیا زمیعز...بده ادامه و حرفت ماین بگو-
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 خونه تو شهیهم... داشت چشم من ناموس به یعوض.اون...اون غزل--
 ...داشت چشم من خواهر به و بود مونیزندگ

 

 یهاد نکنه...زدیم نفس نفس باشه دهیدو که انگار...بود یعصبان یلیخ
 کاریچ یهاد ماین:گفتم عیسر فکر نیا با...؟!باشه اورده یناز سر ییبال

 !یکرد سرم به جون...بزن حرف قیدق توروخدا شدهیچ هان کرده؟

 

 ..کرد یخواستگار ازم و نازگل امروز یهاد--

 

 ندچ تیعصبان و ها حرف یاور ادی با و دمیکش یراحت نفس حرفش نیا با
 که نیا گهید کرده یخواستگار ازش خوب:گفتم بهت با  ماین قبل ی قهیدق

 !!!!!!!!زمنیعز نداره تیعصبان  انقد

 

 رخواه از یجرأت چه به اون اصال...غزل یگیم یدار یچ:گفت تیعصبان با
 !؟.کرده یخواستگار من

 

 کرده یخواستگار خوب یچ یعنی..زمیعز رفته کجا منطقت..مااااین-
 تو که داره کم یچ اخه..خالفکاره؟ دزده؟..معتاده؟؟...ه؟یبد آدم....گهید

 ؟یشد ناراحت انقدر

 

 ورتص تونمینم یحت خواهرم یناز..یول غزل دونمینم:ددا جواب یکالفگ با
 ..دوستم که کنم
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 ...داد و تکون یسر

 

 ؟یپرسینم و نظرش یناز خود از چرا خوب دلم زیعز-

 

 ...اخه ینظر چه--

 

 .!باشه یراض اونم دیشا-

 

 !نکرده الزم... خود یب--

 

 !!!!!!!!مااااااین-

 

 هیقض راجب..روز اون یفردا...گذرهیم روز اون از هفته دو حدود
 موزمار یناز نیا که اومد عمل به کاشف و زدم حرف یناز با یخواستگار

 حرف باهام هردو نازگل هم یهاد هم..کردهینم رو و داشته دوس یهاد هم
 هشد کارم روز چند نیا تو که منم..کنم یراض رو ماین که خواستن ازم و زدن
 نگذاشت گرو شیر با باالخره که نیا تا...ماین کردن یراض و زدن حرف بود
 شب امشب...یخواستگار ادیب زده فلک یهاد نیا داد تیرضا من

 شتنگ یکل از بعد...نایا مامانش خونه میرفتیم دیبا ماهم...بود یخواستگار
 که یگرن قرمز راهنیپ...کنم دایپ مناسب لباس هی تونستم باالخره کمد تو

 وزان یرو تا قیدق هم قدش و بود یا ساده راهنیپ..بود دانتن تمامن پارچش
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 سه یها نیآست و..خوردیم ییطال کمربند هی هم کمر یرو از دیرسیم هام
 و رنگ یا قهوه شال و ساپورت همراه به و لباس...داشت یتور دانتن ربع
 معمول طبق خونه اومد ماین که ظهر.....بپوشمشون شب تا گذاشتم کنار

 شتریب شدتش کمی امروز البته بود هخورد گره هم تو ابروهاش وقت چند نیا
 دبع و کردم جمع و زیم منم کنه استراحت تا رفت ناهار خوردن از بعد...بود

 از هک یدرد سر دنیخواب با دیشا تا.. رفتم خواب اتاق به ها ظرف شستن از
 اقط.. ه*ن*ه*ر*ب ی تنه باال با...بشه بهتر کمی بودم شده دچارش صبح

 ..چشماش رو بود گذاشته و ساعدش و بود دهیکش دراز تخت رو باز

 لبمق به تا دمیخواب بدنم راست سمت ماین به پشت..دمیکش دراز کنارش
 وتاد نیب هم پاهام و شد حلقه کمرم دور دستاش بعد قهیدق چند...ادین فشار
 رو گرمش یها نفس...بودم ش*ش*و*غ*آ تو کامل پشت از...گرفت پاش

 رو و سرش دوباره...زد گردنم به ی*ا*ه*س*و*ب...شدیم پخش گردنم
 وار زمزمه که دمیشن سرم پشت از و آرومش یصدا..گذاشت بالشت

 غزلم:گفت

 

 .جانم:کردم زمزمه خودش مثل

 

 ؟یکنیم ارومم...ستمین اروم... یجور هی حالم--
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 رکتح بتونم تر راحت تا کرد شل و دستاش...سمتش به بچرخم کردم یسع
 چشماش به و نگاهم...دمیکش دراز چپم سمت رو و دمیچرخ کامل...کنم

 ...دوختم

 

 ؟یخواستگار هیقض..ماین شده تیآروم نا باعث یچ-

 

 ..نگرانم یلیخ غزل نگرانم..دونمینم خودمم قتشیحق...نه--

 

 ..زمیعز ینگران یچ از:گفتم و کردم نوازش و شیعضالن یبازو

 

 غزل...دونمینم  خودمم--

 

 ..غزل جان-

 

 ..یباش ارمکن شهیهم بده قول--

 

 زمزمه گونش کنار همونجا...نشوندم گونش رو یا *ب*و*س*ه و شدم خم
 ...باشم کنارت شهیهم زندم یوقت تا دمیم قول:کردم

 

 ...ارومش ی زمزمه و

 

  دنیپر یبرا --

 ٬ تو ی *ب*و*س*ه کی تنها



wWw.Roman4u.iR  326 

 

 !ستیکاف

 

 بال و پر شهیهم

 ! ستین پرواز نیتضم که

 

 فکر یا هفته کی هی یناز شد قرار و شد برگزار یخوب به یخاستگار
 یوبخ شب...خداشه از یناز دونستمیم که من بابا بود تهیفرمال همش..کنه
 گاهیب و گاه یها کهیت و ها کردن نازک چشم پشت از اگر البته بود

 .......رمیبگ فاکتور شوهرم پدر یها کردن بار درشت و مادرشوهم

 
**** 

 و بود کار سر ماین معمول طبق..ردمکیم نییپا باالTV یها کانال هدف یب
 اهدانشگ با قبال باز بودن شده تموم هم ها دانشگاه..خونه تو تنها و تک من

 ماه ریت...داشتمیبرم یتابستون ترم کاش..شدمیم سرگرم خوندن درس و رفتن
 گذشت زود چقدر..بود شده کسالتم شدت باعث نیا و..گرم هوا و بود

 طول دوهفته و...نازگل یخاستگار اومد یدها که بود روزید نیهم انگار
 ارقر خودشون خواسته به و... کردن عقد باهم ساده مراسم هی تو که دینکش
 چند...گفتم درد از یاخ..دیکش ریت سرم... بعد یبرا بمونه یعروس که شد

 به لبم پشت یظیغل عیما شدن یجار با..بود نیهم وضعم که بود وقت
 خون که نیا مثل...بود خون...دمیکش لبم پشت به و دستم..اومدم خودم
 دتش به سرم شدنم بلند با که..شدم بلند جام از..یلعنت اه...بودم شده دماغ
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 فظح و خودم تعادل تونستم زور به...نیزم بخرم بود مونده کم..رفت جیگ
 خون ییشو رو تو...رفتم ییدستشو سمت به شد بهتر که جمیگ سر...کنم

 عفض احساس کمی و بودم داده دست از یادیز بتانس خون...شستم و مینیب
 هک شکمم رو و دستم...دمیکش دراز تخت رو و رفتم خواب اتاق به کردمیم
 گفتیم دکتر...سونو بودم رفته شیپ روز سه...گذاشتم بود شده بزرگ کمی

 تشیجنس گفتم یوقت...بشه کامل ماهم چهار تا مونده کم یعنی...هفتمه15
 و ستمد!...داد صیتشخ و تشیجنس شهینم و بستس بچه یپاها گفت هیچ

 نوازش و بچم دارم کردمیم احساس دمیکش شکمم رو وار نوازش
 شده وابسته بهش و داشتم دوسش چقدر که دونهیم خدا فقط...کنمیم

 فکر ازیچ جور نیا به چقدر دنمینم...بود ومدهین ایدن به هنوز که نیا با..بودم
 .....برد خوابم که کردم

 

 داریب خواب از شد زده میشونیپ رو که یا ه*س*و*ب احساس با
 ...بود ماین صورت دمید که یزیچ نیاول کردم باز که و چشمام..شدم

 

 ؟یاومد یک سالم-

 

 ..دمیرس تازه سالم--

 

 ..ینباش خسته اهم-

 

 ..ینباش درمونده--
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 کرده غروب افتاب..کردم نگاه رونیب به اتاق پنجره از...بود کیتار اتاق هوا
 ...بود

 

 ..چنده ساعت-

 

 ..مین و هشت--

 

 ...نپختم غذا یـــــیوا-

 

 رمیگیم دوش هی من تا پاشو:داد جواب شدیم حموم وارد داشت که یحال در
 ...رستوران میبر شو حاضر

 

 م؟؟یبر دربندم:گفتم یخوشحال با

 

 چرا؟ دربند اممم--

 

 اریو کنم کف...خوادیم یجنگل الو دلم خوب:دادم جواب تیمظلوم با
 ..کردم

 

 ....یکرد اریو هم تو باالخره روشکر خدا خوب:گفت و کرد یا خنده تک

 

 واااااااااا-
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  کم کم گهید...اریو نه یداشت تهو حالت نه مدت نیا تو...خوب والله--
 ...کردمیم شک دکتر صیتشخ به داشتم

 

 ..شکر رو خدا راحتم یطور نیا بابا بهتر:گفتم و دمیخند

 

 النا به تا من بود ماین با حق...بست و در و حموم تو رفت و داد نتکو یسر
 تهو حالت خورهیم بهم حالشون یحاملگ دوران تو که گهید یزنا مثل

 و فتمر لباسام کمد سمت به....کردمیم اریو که  بو بار نیاول نمیا...نداشتم
 هی...اوردم رونیب و میبود دهیخر ماین با شیپ روز چند که یحاملگ مانتو
 هی بعد و بود خورده نیچ س*ی*ن*ه ریز از که یا وسرمه دیسف یمانتو

 و میا سرمه یا پارچه شلوار...ومدیم بهم...داشت مانند کلوژ گشاد حالت
 کفش...دمیپوش داشت دیسف بیار یها خط که میا سرمه شال همراه به
 شیارا کمی تا نشستم نهیا یجلو...کردم پام هم و رنگم یا سرمه یطب یها

 به یصورت رژ هی بهد و دمیکش پلکام پشت چشم خط هی اول...کنم
 پنج و چهل و هشت...کردم نگاه و ساعت...نیا از نمیا...زدم *ل*ب*ا*م*

 ...زدم در به یتق و حموم در پشت رفتم...قهیدق

 

 بله؟--

 

 ما؟ین ینشد تموم-
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 ؟یدیم حلمو...شدم تموم چرا--

 

 ...ارمیم االن باشه-

 

 نصفه و در...زدم حموم در به یتق دوباره...اوردم در کمدش تو از رو حوله
 ....گرفت دستم از رو حوله و کرد باز

 

 ..گهید باش زود ماین-

 

 باهام و هاش لباس..زدیم شونه و موهاش و بود ستادهیا نهیا جلو حوصله با
 سرمه جذب یا پارچه شلوار و دیسف ی مردونه راهنیپ...بود کرده ست

 ...یا

 

 ..گهید بدو ــماــین-

 

 ..میبر زمیعز خوب لیخ--

 

 و ردک در به یا اشاره و دیپوش و شیا سرمه کالج یها کفش حرفش دنبال به
 میبر: گفت

 

 ....میشد خارج خونه از هم ی شونه به شونه
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 ... شد خارج نگیپارک در از

 

 م؟یبر کجا نظرت به..خوب--

 

 یسنت رستوران هی میبر-

 

 مطبق؟ میبر چطوره پس..بگه مخانم یهرچ چشـــــم--

 

 ــــهیعال اره یــــیوا--

 

 از شهن شناخته که نیا یبرا تونستینم و و بود شب..کرد پارک و نیماش...
 و دبو بزرگ ماسک...زد دهنش به و رنگ دیسف ماسک..کنه استفاده نکیع

 به و میشد ادهیپ نیماش از دو هر...گرفتیم و صورتش سوم کی حدودا
 یفضا عاشق شهیهم..میشد رستوران وارد...میافتاد راه به رستوران سمت
 باغ و بزرگ اطیح تو گشید نصف و بود داخل رستوران نصف..بودم مطبق

 ممکن نقطه نیتر یا گوشه در...مجنون دیب درخت ریز یتخت رو..مانندش
 ...مینشست داشت و درسید نیکمتر که

 

 ؟یزید ای کباب بدم؟ سفارش برم یخوریم یچ--

 

 دوغ و یدود برنج با دهیوبک-
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 ..باشه--

 

 و خوردیم و غذاش قاشق نیاخر داشت که ماین به کردم رو..خوردم و غذام
 ..دیچسب یحساب بود خوشمره یلیخ ینکن درد دستت:گفتم

 

 شما تن هب بچسبه بشه گوشت..زمیعز جونت نوش:گفت و کرد نگام عشق با
 ...بابا یگوگول دختر و

 

 ..باشه پسر دیشا دختره؟ بچمون گفته یک:گفتم و کردم یاخم

 

 ..دختره گمیم که من--

 

 ..؟یندار دوسش باشه پسر اگر یعنی-

 

 هک نیا مهم کنهیم یفرق چه پسر ای دختر!..هیحرف چه نیا خوب دختر نه--
 ییشما مادرش

 

 ادهیپ دیبا و بعدش به جا نیا از..میشد ادهیپ دو هر و کرد پارک و نیماش.....
 دنید با....میکرد حرکت باهم دو هر و گرفت دستش تو و تمدس...میرفتیم

 دهنم اب بودن گذاشته مغازه یجلو که یرنگ خوش یها لواشک و ترشک
 ...دمیکش هم رو ماین دست و ستادمیا...افتاد راه
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 ...خوامیم اونا از من..نیبب هارو ترشک و لواشک اون ماین-

 

 و لچم...کردم تـــــرش یها ترشک پر بردم یکیپالست ظرف داخل و قاشق
 ..دایناپ سرش اون که بودم انداخته راه یمولوچ

 

  غزل--

 

 ...گفتم یهم بودم خوردن مشغول که حال همون در

 

 ؟..بخورم یدیم منم به...خوادیم دلش ادم یخوریم یجور هی--

 

 رانقد یول بگذرم خوشمزم و ترش ترشک قاشق کی از یحت نبودم حاضر
 ولا..گرفتم طرفش به و ظرف..نه بگم ومدین دلم که زد و حرفش مظلومانه

 شتو ترشک پر قاشق هی و برداشت و قاشق بعد بازکرد دهنش از و ماسک
 وت پرشده یها ترشک به حسرت با داشتم...برد دهنش سمت به و ختیر

 به رمس پشت از یدختر مانند غیج یصدا دنیباشن که کردمیم نگاه قاشقش
 ...اومدم خودم

 

 ســـــالم یـــــامیص اقـــــا یـــــــــیوا--

 

 یحاو قاشق...انداخت دختر به ینگاه و کرد بلند و سرش زده بهت ماین
 ..اورد نییپا هارو ترشک
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 ..سالم-

 

 که خوشـــــحالم یـــــلیخ:گفت جانیه با طور همون دختره
 ..نمتــــونیبیم

 

 حرف به یربط چیه هرچند...گفت لب ریز یممنون جیگ ی افهیق با ماین
 ..نداشت دختره

 

 ..شمام عاشـــــق من مایآقــــان--

 

 یهالج ذهنم تو رو دختره حرف...شد گرد تعجب از ماین یچشما
 گفت!!!! گفت؟ یچ من شوهر به احمق دختره نیا یییییچ...کردم

 ونخ...دمیترکیم داشتم تیاعصبان شدت از...خـــــر یعوض!!!...عاشقتم؟
 دختره ی کرده شیارا ی افهیق به ینگاه حرص با...خوردیم و خونم

 یزیچ کردنش نگاه و سادنیوا ماست مثل با...شدینم یطور نیا...انداختم
 و دمکر یمصلحت ی سرفه..کردمیم وجود ابراز و جلو رفتمیم دیبا شدینم

 حرص با همراه یا گونه هشدار لحن با و...کردم صاف و صدام
 ..!!!شهیم رمونید داره میبر میخواینم جان ــــماین:گفتم

 

 خندش..بود شده قرمز حرص از شک بدون که من ی افهیق دنید با ماین
 ...داد فشار هم رو و *ل*ب*ا*ش* دنیخند از یریگ جلو یبرا و گرفت
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 ..میبر خانمم اره--

 

 ..ما حرف نیب دیپر نشسته قاشق نیع دختره

 

 هستند؟ خواهرتون شونیا ماین اقا--

 

 تیجد با کنه نگاش که نیا بدون دختره ی عشوه پر لحن به توجه یب ماین
 ...یامیص یاقا و نه ماین اقا درضمن...هستن همسرم ریخ گفت؛ تمام

 

 یب عدب و کرد نازک من یبرا یچشم پشت بود شده عیضا یحساب که دختره
 ....کرد کم و شرش و کرد یخداحافظ ماین با اکراه با من به توجه

 

 محکم و در و شدم نیماش سوار زدمیم غر حرص رپ و تند تند که هموطور
 ...دمیکوب بهم

 

 تو...عاشقتونم من ماین اقا گهیم کنهیم نگاه زل زل احمق دختره اء اء اء-
 ..یعوض...یباش من شوهرم عاشق یخوریم یادیز گه..یکرد غلط

 

 هک اوال...باش اروم زمیعز:گفت یمهربون لحن با و حرفم نیب دیپر ماین
 به چرا خانمم کن ولش دوما...نکن یخال بدبخت در نیا سر و حرصت

 ..یدیم حرص یالک و خودت احمق ادم هی خاطر
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 ..برگشته جل اسمون دختره اون..ماین ستین یالک:گفتم حرص با

 

 وت شد حصار زنونم پنجه...کردم فوت نفسم حرص با و ندادم ادامه و حرفم
 ..مردونش یها پنجه

 

 هی فقط من که نهیا مهم... بگه خوادیم که یفیاراج هر بزار ماین دل زیعز--
 منینب گهید درضمن!...بچم مادر زنم،..یتو هم نفر هی اون دارم دوست و نفر

 ...داره ضرر بچمون برا خانم خوشگل اخه ها یبخور حرص

 

 احساس...داد دست بهم یخوب یلیخ احساس...حرفش از شد گرم دلم
 زده هتب یصدا با...کنم پرواز تونمیم که سبک انقدر شدم سبک که کردمیم
 ..سمتش برگشتم ماین

 

 ..دماغت غزل..غ--

 

 ؟!!!!یچ دماغم-

 

 ..یشد دماغ خون--
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 مالدست...بودم شده دماغ خون گفتیم راست دمیکش لبم پشت به یدست
 چند..کردم پاک باهاش و دماغم خون و برداشتم داشبورد تو از یکاغذ

 ؟یخوب:گفت ینگران با ماین..ادیب بند دماغم خون تا دیکش طول قهیدق

 

 ..خوبم اره-

 

 ..مارستانیب برمتیم االن--

 

 ؟؟!!چرا مارستانیب یکنیم بزرگش چرا توهم بابا نه-

 

 یناک خطر زیچ اگر و وضعت ینیبی؟نمیکنیم بزرگش چرا  یچ یعنی--
 ؟یچ باشه

 

 فتمر مشدیم یطور نیا شمیپ سال دو یکی..یعاد من برا زایچ نیا.. بابا نه-
 ..شهیم یجور نیا کنمیم که گرم و سرد شله، مینیب یها رگ گفت دکتر

 

 ..یول--

 

 ...خدا رو تو الیخ یب مااااین-

 

 .....کرد قبول بالجبار و کرد نگاهم یناراض
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 شیم و هواگرگ..شدم داریب خواب از سرم تو یدیشد درد احساس با
 دونچم به نگاهم..نداختما بود رفته خواب به کنارم که ماین به ینگاه..بود

 قرار وزامر...کردم بغض...شد دهیکش بود اتاق ی گوشه که ماین ی شده بسته
 روازپ صبح ازدهی ساعت..هیروس مقصد به یا دوهفته یاردو هی اردو برن بود

 رونیب مانند آه نفسم..سخت یلیخ یلیخ.. برام بود سخت نبودش..داشتن
 با که چمدون به بودم زده زل حالت همون در چقدر دونمینم.....دادم

 صبح هفت..انداختم ساعت به ینگاه..اومدم خودم به هوا شدن روشن
 رمس..کنم اماده رو صبحانه تا رفتم اشپزخونه به و شدم بلند جام از..بود

 که برگردم اومدم و گذاشتم زیم رو و ریپن ظرف...کردیم درد همچنان
 تادنماف از یریگ جلو یبرا..دیکش ریت شدت به سرم و رفت یاهیس چشمام

 طاق...مکن داریب خواب از رو ماین تا اتاق تو رفتم......گرفتم زیم به و دستم
 ومدینم دلش ادم که بود دهیخواب نیهمچ و بود شده ولو تخت رو باز

 ...کنه دارشیب

 

 ...جان ماین...ماین-

 

 وپاش..ـــماین:گفتم یتر بلند یصدا با و دادم بازوش به یاروم تکون
 ..ها مین و هفت ساعت..گهید

 

 دیبا شدینم یطور نیا..گفت لب ریز یهمووم و دیخواب بهم رو و دیچرخ
 و شدم خم...تخت رو نشستم..کردمیم استفاده یا گهید روش هی از
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 دستش... بکشم عقب خواستم..زدم بستش یها ب*ل به یا ه*س*و*ب
 ...........کرد یریگ جلو نشست گردنم پشت که

 

 دبلن کاناپه رو از...بودم کرده بغض...اومد رونیب اتاق از دست هب چمدون
 باز بروم اغوششو و گذاشت نیزم رو و چمدون...رفتم سمتش به و شدم
 و شد خم..کردم بلند و سرم..انداختم ش*ل*غ*ب تو و خودم...کرد

 ......گذاشت م*ا*ب*ل رو و ش*ا*ب*ل

 

 رچقد..زد میشونیپ به یا ه*س*و*ب و کرد خم سرش...دیپوش و کفشاش
 قورت دهنم اب با همراه و بغضم...هاش ه*س*و*ب خس بود نیریش

 ...دادم

 

 ..خانمم باش خودت مواظب--

 

 خوب؟..باش مواظب توهم...هستم-

 

 ..برم گهید من خانما خانم اجازه با..مواظبم زمیعز چشم--

 

 زمزمه لب ریز یخداحافظ و کردم مهار و بغضم زحمت به
 فدات نکن بغض:گفت و زد گونم به یا عیسر یا *ه*ب*و*س...کردم

 .....دلم زیعز فعال...شم
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 دردم سر خونه تو برگشتم و بستم و در شد خارج رسم ریت از که ماین
 و تمگرف سرم به و دستم..بود فرسا طاقت واقعا دردش کردیم درد وحشتناک

 با..مبخور تونستمینم هم ارامبخش قرص میحاملگ خاطر به...رفتم حال به
 دماغ خون بازم که شدم متوجه لبم پشت یظیغل عیما شدن یجار احساس

 ردمکیم یکار هر...کردم باز ییشو ظرف ریش و اشپزخونه تو رفتم.....شدم
 یجار خون داشت همونطور که بود قهیدق پنج حدود...ومدینم بند خونش

 شتریب رفته رفته سرم درد هم یطرف از..بودم کرده ضعف...شدیم
 قبل هب نسبت یتر دیشد یلیخ درد لحظه هی تو رفت یاهیس چشمام...شدیم

 سرد یها کیسرام رو سقوطم دمیفهم که یزیچ تنها و دیچیپ سرم تو
 ....بود اشپزخونه

 

 "ماین"

 

 شلوارم بیج تو و دستم...بود ده ساعت...انداختم میمچ ساعت به ینگاه
 یکی اون...رفت هم تو ماماخ..نبود لمیموبا یول...بردارم و لمیموبا تا بردم

 سرهپ که اژانس راننده به کردم رو..بابا یا...نبود که نبود گشتم هم و بمیج
  خونه دم دیبرگرد لطفا اقا:گفتم و بود یا ساله دو کی و ستیب

 

 یاقا افتاد یاتفاق:گفت و انداخت بهم ینگاه نیماش یجلو ی نهیا تو از
 ؟یامیص
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 ..گذاشتم جا یا لهیوس بله-

 

 .....گردمیبرم یدگیبر نیاول از روچشم--

 

 ندبل یها قدم با و شدم ادهیپ عیسر...کرد پارک اپارتمان یرو روبه نیماش
 نکنه...نکرد باز و در غزل زدم در یچ هر....رسوندم خونه در به و خودم

 بمیج از و دیکل بودم گرفته یبد یلیخ ی دلشوره...باشه افتاده براش یاتفاق
 تو رفتم عیسر رونیب یها کفش با طور همون...کردم باز و در و اوردم در

 و یکنار اتق و خواب اتق تو..نبود گشتم دنبالش چشم با یچ هر..حال
 یصدا با که طور همون...نبود که نبود کردم نگاه هم و ییدشو حموم یحت

 ...رفتم اشپزخونه طرف به کردمیم صدا و اسمش بلند

 

 ...ـزغــــ...ییکجـــــا...غـــــزل-

 

 دهز خشکم...کردم نگاه بود افتاده نیزم رو که هوششیب جسم به زده بهت
 طور اون که جون یب جسم نیا..نیا...گذاشتم جلو یقدم ناباور...بود

 مادر من؟ خانمم من؟ عشق بود؟ من غزل بود خون در غرق صورتش
 ..دمیکش اغوشم تو و سرش و رسوندم بهش و خودم عیسر...بچم؟

 

 زدلمیعز اومده سرت به یچ..من عشق یشد یچ..مغزل...غزل-
 خدااااااااااا....نمیبب  پاش ماین یکوچول....
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 ب*غ*ل*ش..کردمیم سکته داشتم...دادینم جواب زدمیم صداش یهرچ
 زیاو از و مانتوش رسوندم در دم به خودم عیسر و بلند یها قدم با و کردم

 دمز خونه از عیسر...تمنداش یا گهید کار وقت...دمیچیپ دورش و برداشتم
 ...شدم بود پارک در دم هنوز که و اژانس نیماش سوار رونیب

 

 کن حرکت عیسر-

 

 ؟یامیص یاقا شده یچ--

 

 ..کن حرکت عیسر گفتم: زدم ادیفر یعصب 

 

 ...افتاد راه و کرد روشن نیماش

 

 برم؟ کجا--

 

 ..گمیم بت کن حرکت تر تند د...مترستانیب نیتر کینزد به برو-

 

 یشونیپ به یا ه*س*و*ب و شدم خم...کرد برابر نیدیچند نیماش رعتس
 ...زدم عشقم

 

 دمیرپ و گرفتم تر سفت و بود ب*غ*ل*م تو هنوز که و غزل نیماش توقف با
 ...نییپا
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 .. اقا شدهیچ:پرستار

 

 ...شده هوشیب زنم...زنم-

 
*** 

 به و گرفتم مارستانیب سرد وارید از و ام هیتک اتاق از دکتر شدن خارج با
 ..رفتم سمتش

 

 دکتر؟؟؟ شد یچ-

 

 هارو عکس اول دیبا نوشتم یامارا براش ستین مشخص یزیچ فعال--
 ..بدم رو یقط ینظر بعد نمیبب

 

 دیبا...خوبه اون ستین شیطور که غزل یچ یقطع ینظر:گفتم بهت با
 ...باشه خوب

 

 که یهمونطر انشالله جون باش اروم:گفت و زد شونم به یدست یدکتر
 ....باشه خوب خانمت حال یگیم

 
**** 

 

 ..یامیص یاقا--
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 ..تمگرف وارید از و مهیتک و کردم باز و چشمام یا زنونه نازک یصدا دنیباشن

 

 ..بله-

 

 ...اتاقشون دیبر گفتن یاسکندر دکتر یاقا--

 

 کجاس؟؟ اتاقشون-

 

 ..هست در رو اسمشون در نیسوم راست دست چهارم یرو راه-

 

 ..ونممن باشه-

 

 نشسته زشیم پشت دکتر...شدم اتاق وارد دکتر دییبفرما با و زدم در به یتق
 نیبش:گفت و کرد مقابلش رنگ یمشک چرم یها مبل به یا اشاره...بود

 ...پسرم

 

 از ترشیب یلیخ دیشا داشتم استرس...نشستم مبل رو گفت که همونطور
 ...نمک یباز یمل میت تو و مسابقم نیاول بود قرار که یزمان

 

 شده؟ چش خانمم دکتر یاقا-
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 یکلمش هی دچار شما خانم:گفت و داد تر باال و شیاستکان ته نکیع دکتر
 ...یماریب هی..شدن

 

 ..بدم گوش بافتناش سمونیر اسمون به و شنمیب نتونستم

 

 ؟؟...بگو زتیعز جون به رو تو شده چش زنم دکتر یچ-

 

 !..یریم حال از یدار خودت االن که تو جان پسر باش اروم--

 

 ..دکتر گهید بگو د-

 

 سرم رو شیبزرگ ی همه با ایدن کردم احساس زد دکتر که یبعد حرف با
 ...شد خراب

 

 مغزشون یمرکز قسمت درست یمتر یلیم ده تومور هی همسرتون --
 ...دارن

 

 کترد حرف نیا با مگه اصال...بود رفته ادمی دنیکش نفس...بود زده خشکم
 تومور اونم!..داشت؟ تومور من غزل!...تومور؟...کشمب نفس تونستمیم

 ...اومدم خودم به یدست تکون با...یمغذ

 

 پسرم؟ یخوب--
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 چطور نه؟ ای خوبم دیپرسیم من از خوب؟...کردم نگاه دکتر به جیگ
 خوب وجودم ی همه نفسم عشقم یوقت باشم خوب تونستمیم

 ..!!!دکتر دیپرسیم یسوال عجب...نبود؟

 

 درمونشم دهیم و یدرد هی یوقت خدا گفتن میقد از جان پشر باش اروم--
 ...دهیم

 

 ...دکتر وار دیام یها چشم به زدم زل و کردم بلند عیسر و سرم

 

 شدنش؟ خوب یبرا میبکن دیبا کاریچ دکتر؟؟ هیچ درمانش راه-

 

 یلیخ زنت گمینم جون نیبب:گفت بعد و نشست چپم سمت مبل رو دکتر
 شده رگبز و کرده شرفتیپ تومورش بگم دیبا عکسبل.نه شهیم خوب راحت

 دیکن دعا و باشه خدا به دتونیام دیبا که اوال...بره زمان شدنش خوب و
 در ارک نیا یبرا که...یدرمان یمیش برن دیبا خانمتون که نیا بعد و...براش

 ...کنه سقط و بچش دیبا اول ی مرحله

 

 ؟؟؟یییییییچ-

 

 ...جون تر اروم--
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 طسق رو بچه دیبا چرا اصال...باشم اروم تونمیم چطور دکتر دیگیم یچ-
 کنه؟

 

 نیجن یبرا شهیم استفاده ازشون یدرمان یمیش یبرا کهx یپرتوها--
 یهنذ چه شنیم نیجن شدن ناقص باعث یعبارت به...هستن مضر تینهایب
 بچه یبرا هم بخورن دیبا که ییها قرص نیا بر عالوه...یجسم چه و

 ...دارن مشکل

 

 !نداره؟ وجود یا گهید راه چیه یعنی-

 

 . . .نه--

 

 .....کردم فوت کالفه و نفسم

 

 "غزل"

 

 خواب از شد باعث دنیچکیم که یاب قطرات یصدا..کیچ..کیچ..کیچ
 با...کردیم درد شدت به سرم و بودن شده نیسنگ یحساب پلکام...بشم داریب

 اج همه..انداختم برم دور به ینگاه...کنم باز و پلکام یال تونستم زحمت
 استمر دست پشت به که یسرم دنید با...ناآشنا طیمح و بود سبز و دیسف

 به صبح که اومد ادمی فکر یکم با...مارستانمیب که شدم متوجه بود وصل
 بودتم اورده یک...رفتم حال از و کردم ضعف مینیب یزیر خون خاطر
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 مه ماین! نداشت رو خونه یها دیکل ماین و من جز به که یکس مارستان؟یب
 ریدرگ خودم با موضوع نیهم سر یا قهیدق ده حدود!...هیروس رفت صبح که

 ...دش اتاق وارد مارستانیب دیسف روپوش با پرستار و شد باز در که بودم

 

 د؟یشد داریب وقته یلیخ سالم--

 

 ...ربع هی هم دیشا قهیدق ده نه سالم-

 

 و فشارم هم بعد ترف ور سرم با کمی...کنارم اومد و گفت یاهان
 سالش هشت_ هفت و ستیب تاینها...بود یجون نسبتا دختر...گرفت

 با متناسب ینیب و یگندم پوست یکمان یها ابرو و دهیکش صورت..شدیم
 و یا قهوه چشماش...داشت شینیب رو هم زیر یلیخ گوز هی صورتش

 ....سرخ و نازک هم *ل*ب*ا*ش* و...بودن دهیکش

 

 ...بهتره لتحا شکر رو خدا خوب--

 

 ..خانم دیببخش-

 

 ..هستم یرمضان سها--

 

 مارستان؟یب اورده و من یک دیدونیم شما یرمضان خانم بله-
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 نمکیم یفوضول دیببخش..مشهوره ستیبالیوال همون...یمایص یاقا--
 د؟یدار هم با ینسبت چه بپرسم تونمیم

 

 ...هستن همسرم-

 

 ..چطور؟ پس!..بود؟ نرفته امروز ماین مگه

 

 ..شاللهیا دیبش خوشبخت...د؟یخانمشون شما جالب چه ییوا--

 

 ...کردم زمزمه لب ریز ی ممنون و دادم لشیتحو یجیگ لبخند

 

 ..برم فعال من اجازتون با خوب--

 

 ...زدم صداش که رفتیم در طرف به داشت

 

 ؟یرمضان خانم-

 

 ..بله:گفت و سمتم برگشت

 

 مارستانن؟یب هنوز همسرم-

 

 ..هستن اتاقتون در دم اتفاقا بله--
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 ..داخل ادیب دیکن صداش شهیم-

 

 ...تو ادیب گمیم االن زمیعز باشه--

 

 ...دبو رفته صبح که ماین بود ممکن چطور...بودم جیگ...شد خارج اتاق از

 

 برگردوند و سرش ماین...زدیم دو دو چشمام ی نهیقر...کردم نگاش بهت با
 ..داد شارف هم رو و چشماش حالتم دنید با و سمتم

 

 نه؟ مگه یگیم دوروغ یدار-

 

 ..بود دوروغ کاش:کرد زمزمه یناراحت با

 

 !ماین:کردم ناله بغض از یا گرفته یصدا باا

 

 و گرفت آغوش در و سرم...بود نشسته چشماش تو اشک نم کرد نگام
 ..دلم زیعز....ماین جان جان،:گفت

 

 "بعد روز پنج"

 

 ...دمیکش ادیفر

 

 ..کـــــشمینم خــودم دسـت بـا و بچـــــم مـــــن-
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 ...زد داد من از تر بد

 

 ــدیبا کــه گــمیم مــن و..هســـت منـــم ی بچــه بچــم اوووووون--
 ..یکنــ سقـــطش

 

 خداااااااااااااا چرااااااا اخــــہ:گفتم یزار با و نشستم زانو دو رو

 

 هب غزل:گرفت هاش پنجه نیب و بازوهام و نشست زانوهاش رو مقابلم ماین
 هبچ نیا ریخ از و ایب...میبش دار بچه میتونیم بازم بعدا ما ایب خودت

 چطوره؟ هان؟...میشیم دار بچه یشد خوب که نیا از بعد...بگذر

 

 اهاشب منم یبکش و بچم اگر بستس من جون به بچه نیا ماین خوامینم نه-
 ...رمیمیم

 

 ..که بمونه زنده هم بچه اگر یلعنت د--

 

 ...نداد ادامه و حرفش و رونیب کرد فوت حرص با و فسشن

 

 ...م ن ک ی م ن سقط و بچم من حال هر به-

 

 ..یکنیم جایب تو:گفت حرص با و داد هام بازوم به یفشار
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 ...گرفتن درد بازوهام

 

 ..تر اروم گرفت دردم اخ-

 

 ...درک به--

 

 ...ـــماین-

 

 ...مررررد ماین--

 

 بدتر روز به روز من حال که اس دوهفته...گذشته بحثمون و جر از دوهفته
 و امنش اغوش دلم...دهینم و جوابم و قهره باهام ماین که اس دوهفته...شهیم
 یها دست لمس دلم..خوادیم و نشیریش یها ه*س*و*ب دلم...خوادیم

 تنهات هم معشوقت ییتنها اوج در سخته یلیخ...خوادیم و گرمش
 تهبس یصدا دنیشن با...اتمیح شهت از دور به زنمیم بال بال دارم....بزاره

 دست به یورزش ساک ماین بعد قهیدق چند...اومدم خودم به خونه در شدن
 ..شد ییرایپذ وارد

 

 ..سالم-

 

 رهدونف دیسف-یا سرمه یها مبل یرو که من به ینگاه نیتر کیکوچ بدون
 از..ترفگ دلم...رفت خواب اتاق سمت به و داد یلب ریز  سالم بودم نشسته



 353 با عشق با بغض با نفرت

 رو ماین یمهر یب کنم تحمل تونستمیم و یهرکس یمهریب من...شیمهر یب
 با...کردمیم تمومش نجایهم رو مسئله نیا دیبا...تونستمینم و عشقم
 کمد تو از و حولش.....رفتم اتاق سمت به و شدم بلند راسخ یعضم

 ...ستادمیا مقابلش...بشه خارج اتاق از خواست و برداشت

 

 ..میبزن حرف باهم دیبا-

 

 ..حموم برم خوامیم کنار برو--

 

 ..برو بعد میبزن حرف اول-

 

 !ندارم گفتن یبرا یحرف من--

 

 !دارم من اما-

 

 ..حموم برم دیبا بگو عیسر و حرفت--

 

 ؟..یکنینم نگاهم چرا ماین-

 

 !بزن و حرفت د--

 

 ...کردم بغض...قهرش یاور ادی با
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 ؟یقهر باهام چرا..چ-

 

 .تمسین قهر من--

 

 ..دمیکش غیج و دستش از شدم یآس

 

 و من..یزنینم حرف باهام اس دوهفته که یهست...یلعنت یهسسست د-
 ..ینیبینم

 

 ..افتادم هق هق به و شکست بغضم

 

 کنههههههیم هم یییفرق تو ییییبرا مگههه:دیکش ادیفر من از تر بد

 

 دمیم جون دارم من...ماین ینامرد یلیخ:کردم ناله زدمیم هق که همونطور
 ...کنهیم هم یفرق مگه یگیم تو وقت اون تو بدون

 

 کردنات ب*غ*ل* یبرا زنهیم پر دلم:کردم زمزمه یزمان هر از تر مظلوم
 ...رمیمیم تو بدون من ماین..گفتنات خانمم یبرا

 

 تو که همونطور داد فشارم خودش به و کرد ب*غ*ل*م محکم هوی
 شهیش رمیمیم تو بدون منم:ردک زمزمه یبغض پر یصدا با بودم ش*ل*غ*ب

 ..رهیگیم شیات دلم نکن هیگر یطور نیا شم فدات یاله...ماین عمر یا
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 باهام؟ یکنیم یاشت پس-

 

 لیزل زن همه ی دسته سر من اصال!..ستم؟ین لیزل زن من گفته یک--
 ...باشم قهر نمیزتریعز با تونمیم من مگه...هام

 

 نیاول یبرا و ستادمیا پا پنجه نوک رو...کردم حلقه گردنش دور و دستام
 ی همه به و شدم شقدمیپ ش*ا*ب*ل رو م*ا*ب*ل گذاشتن با بارمن

 .....و ش*ا*ب*ل شهد دمیبلع وجودم

 

 حالم..میباردار شمیش ماه  تو من و ماه مهر یوسطا االن...گذرهیم ماه سه
 هیبق...بزرگتر روز هر تومورم دکتر ی گفته به و شهیم بدتر داره روز به روز
 یول..ستین مهم برام موندنم زنده ای مردن و دمیبر ایدن از من کننیم فکر

 ببشتر دلهرم چقدر گذرهیم که روز هر دوننینم...نداره خبر دلم از کس چیه
 لحظه و باشم بچم کنار در کنم یزندگ و بمونم زنده دارم دوس منم...شهیم

 ذتل میزندگ از و باشم ماین کنار در...نمیبب و شدنش تر بزرگ لحظه به
 هک نیا اونم...دارم ارزو هی فقط...نهیا هم من رهیتقد دیشا خوب یول...ببرم

 به که یا بچه...بکشم آغوش در بچمو شده که بارم کی یبرا یحت بتونم
 بر...کنمیم یشمار لحظه اومدنش ایدن به یبرا و بستس جسمم و روح

 حیترج گهیم...دهینم نشون بچه به نسبت یشوق و ذوق چیه ماین من خالف
 کترد... سونو رفتم که یبار نیاخر...نرسه هرگز اومدنش ایدن به روز که دهیم

 شهینم و بستس مامان طونکیش یپاها که زدگفت و یقبل حرف بازم



wWw.Roman4u.iR  356 

 

 شحواس مردم من اگر که گفتم ماین به بار چند...داد صیتشخ و تشیجنس
 بچه تگف اخرشم..نیبب و ایب که انداخت راه یگشگرغ کی باشه بچمون به

 دهش که طور هر اونم افته یب من یبرا یاتفاق اگر و ستین مهم براش اصال
 به یا لرزه فکرش با...یکنیم هم یکش خود باشه الزم اگر یحت..شمیپ ادیم

 ییجا و گفتم درد از یاخ...زد چپم یپهلو به یمحکم لقد بچه...افتاد تنم
 ......کردم نوازش و اونجاست نیجن کردمیم حس که

 

 از و شدیم منفجر درد از داشت سرم...نداشتم کردن درست غذا حال اصال
 لقد و کردیم یشولوغ یحساب که بود یساعت دو یکی بچه هم یطرف

 یپاتخت از و میس یب تلفن بودم دهیکش دراز تخت رو که همونطور...زدیم
 وت زدش هول یصدا بوق نیاول با..گرفتم رو ماین شماره و برداشتم کنارم
 امیب... افتاده ین برات که یاتفاق زمیعز یخوب جان غزل الو:دیچیپ یگوش

 دکتر؟؟ ببرمت خونه امیب هان؟ خونه

 

 ها بچه میبود شده میضیمر متوجه یوقت از...دستش از بود گرفته خندم
 مانز و ومدنیم شونیکی روز هر بمونم تنها هم هیثان کی یحت بودن نزاشته

 کدوم چیه و داشتن کار همشون امروز...موندنیم مکنار نبود ماین که ییها
 ..بود شده نگران انقدر ماین نیهم برا انیب نتونستن

 

 !اخه بدم جواب من بزار بابا تر اروم-
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 !نگرانم کنم کاریچ خوب--

 

 ...زمیعز فهممیم-

 

 ؟یکرد ریحق بنده نیا از یادی که شده یچ یبگ یخواینم--

 

 !کنمیم وت ادی قهید به دم که من اااا-

 

 بود؟ یچ کارت حاال...دلم زیعز کردم یشوخ--

 

 ..ریبگ تزایپ دوتا یایم یدار که راه سر ماین-

 

 ساز خون و یمقو یها غذا دیبا االن تو داره ضرر برات تزایپ ریخ نه--
 ..یبخور

 

 ..افته ینم یاتفاق که بار هی وقت چند خوب ااا-

 

 تزایپ روز یپر نیهم که تو! بار هی وقت چند یگیم خودت خوبه--
 !...یخورد

 

 خداحافظ!..بخر یدار دوست یهرچ اصال بابا یا-

 

 ......گردمیبرم تر زود امشب باش خودت مواظب بانو خداخافط--
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 تا میحاملگ دوران طول در...اوردمیم باال قهید به نبودم خوب اصال حالم
 با...شدمیم یطور نیا که بود بار نیاول نیا بودم نشده ینطوریا اصال االن

 اوق انقدر...رسوندم ییدستشو به و خودم و شدم بلند عیسر تهو احساس
 اف اف یصدا...شدم ولو رومبل...بود نمونده تنم تو یجون گهید که زدم

 یا خورده و یس مرد هی...کردم نگاه توریمان از و رفتم یبدبخت با...اومد
 ...بود ساله

 

 د؟ییبفرما بله-

 

 ..رد دم دیایب شهیم اگر دارم براتون نامه هی ستمه یچ پست خانم سالم--

 

 ..دیبد داریسرا به-

 

 ..ستنین--

 

 ...امیم االن باشه-

 

 سرپا زور به هم شیطور نیهم...نداشتم رفتن نییپا حال اصال یلعنت
 سرم رو هم و شالم...دمیچیپ دورم و برداشتم زیاو از و پانچوم..بودم

 چطور رو پله تا چند همون دونهیم خدا فقط...رفتم رونیب در از...انداختم
 داریسراا یخال یجا با ینگاه...رسوندم در دم به و خودم و رفتم نییپا
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 ازب و ساختمان یورود در...رفته کرده ول کجا ستین معلوم اصال..انداختم
 ..بود ستادهیا در دم یچ پست مرد...کردم

 

 سالم-

 

 د؟یدار ینسبت چه یامیص یاقا با خانم شما:گفت و انداخت بهم ینگاه

 

 ..هستم همسرشون-

 

 ...دیکن امضاع و نیا:گرفت مقابلم یدفتر و داد تکون یسر

 

 خارج ساختمون از کامل امضاعش یبرا دیبا و بود دور ازم دفتر
 و دفتر تا شدم خم...گرفتم ازش و خداکارش و رفتم تر کینززد...شدمیم

 مینیب یجلو یدستمال گرفتن قرار کردم حس که یزیچ تنها...کنم امضاع
 .....مطلق یهوش یب بعد و بود

 

 "ماین"

 

 چراغ...کردم باز و در دیکل با...و دادم چپم دست به هارو غذا کیپالست
 افتاده غزل یبرا یاتفاق نکنه دمیترس...بود خاموش خونه یها

 دمکر صداش هرچقدر خونه تو دمیدو...افتاد دستم از ها کیپالست...باشه
 از داشتم...یلعنت...نبود یول گشتم رو خونه یجا همه..دندا جواب یکس
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 هب نداشت ازش یخبر اونم یول زدم زنگ یناز به...کردمیم سکته ینگران
 غزل از یخبر کدوم چیه و خونشون فرهاد که گفت اونم زدم زنگ هم ایثان

 زده ذهنم تو یا جرقه...کجاست غزلم ایخدا...شدمیم ونهید داشتم...ندارن
 و تمبرداش و میگوش عیسر...مادرش پدر دنید خونشون باشه رفته دیشا..شد

 حرص با...باشدینم دسترس در نظر مورد مشترک..گرفتم و یعل شماره
 زود...نیزم افتاد و شد کهیت چند یگوش...دمیکوب مقابلم وارید به و یگوش

 حرکت به شروع سرعت تینها با و نیماش تو دمیپر...رونیب زدم خونه از
 منداشت کردن فکر یبرا وقت...کردم پارک و نیماش خونشون در دم...کردم

 ...فشردم فونشونیا زنگ عیسر

 

 دییبفرما بله--

 

 ..ننیبب و چهرم تونستنینم داشتم فاشله فونیا تز چون

 

 دارم کار یاقاعل با--

 

 ..ستشین--

 

 لوج رفتم..دمیپرسیم مادرش خود از دیبا نداشتم یا گهید ی چاره..یلعنت
 ..مامین من یمحمد خانم سالم:گفتم و فنیا نیبدور

 

 د.. کنیم کایچ جا..نیا..شما..الم..سل..س-
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 نجاست؟یا غزل یمحمد خانم-

 

 ..نجا؟یا اومده مگه!!! غزل--

 

 خانم؟ هیک:دمیشن و پدرش یصدا

 

 ...یک...چیه..ه--

 

 کنه؟یم یغلط چه نجایا پسره نیا---

 

 ظاهر  د دم یعصب ی افهیق با پدرش و شد باز اطیح در بعد قهیدق چند
 انجیا تو:گفت یخشن تینها یب اما اروم یصدا با و گرفت و  قمهی...شد

 نبود؟ یکاف یبرد و احمقم دختر ادن...هان یخوایم یچ

 

 و بود بد واقعا من کار...نداشتم رو ها سوال یجور نیا به دادن جواب وقت
 ...بزنن غزل به یا صدمه من خاطر به که دمیترسیم

 

 ...گذاشتم بود کرده بند قمی به که دستاش رو و دستم

 

 تو غزل جون...ستین حرفا نیا وقت االن کنمیم خواهش یمحمد یاقا-
 ..خطره
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 !؟یکنیم کاریچ نجایا تو مایشده؟؟؟نیچ--

 

 ...میکرد نگاش و میبرگشت هردو یعل زده بهت یصدا با

 

 غزل..یعل-

 

 شده؟؟؟ شیچ...یچ غزل:گفت و اومد جلو ینگران با

 

 !ستین غزل...یعل ستین:گفتم یبازار

 

 !!!!!؟؟؟؟؟یچ یعنی--

 

 درد از داشت سرم......زدم چنگ موهام تو و دمیچرخ خودم دورم به کالفه
 خوابم که دوروز...صبح پنج ساعت...فشردم و هام قهیشق...دیترکیم

 با...نیزم تد رفته شده اب انگار ستین غزل از یخبر چیه که دوروز...نبرده
 ازش هم عکس هی میداد و غزل شدن گم گزارش و یاگاه میرفت یعل
 اما میزد زنگ میتونستیم که یهرکس به میگشت دنبالش جارو همه..میداد

 یاصد با...بودم داغون کلمه یواقع یمعنا به...نیزم تو رفته شده اب انگار
 ودب دهستایا باالسرم که یناز به و کردم بلند و سرم...اومدم خودم به یناز

 .. کردم نگاه

 

 ...بخواب کمی بزو پاشو...یکنیم نابود و خودت یدار داداش ماین--
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 و کجان االن بچم و زن دونمینم یوقت بخوابم تونمیم چطور...خواب...هه-
 !چطـــــور...هستن یتیوضع چه در

 

 ...یزنیم داد یشب نصف چرا داداش باش اروم--

 

 !هاااااان باشــــم وووومار چطـــــور یلعنـــــت د:دادزدم

 

 رو ختمیر و لشیوسا ی همه و دمیکش مقابلم یعسل زیم رو و دستم
 .....شد کهیت هزار و نیزم افتاد ستالیکر گلدون...نیزم

 

 "غزل"

 

 و دیکشیم ریت سرم بود شده کوفته بدنم تمام...دادم فشار هم رو و چشمام
 یاهیس دمید که یزیچ هاتن...کردم باز و چشمام یال...کردیم ینااروم بچم

 جام وت یتکون...کنه عادت یاهیس به چشمام تا دیکش طول کمی..بود مطلق
 یانبار نمور وارید ی گوشه نشستم...دراومدم کش دراز حالت از و...خوردم

 توش یزیچ چیه و بود یخال یخال یانبار...شدم جمع خودم تو و
 مامان زیعز باش اروم:کردم زمزمه و گزاشتم شکمم رو و دستم...نبود

 ...اروووم

 

 ست؟ین نجایا یکس:گفتم و کردم تر بلند کمی و صدام
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 کردم یسع و کردم جمع و میانرژ...نبود خوش حالم...ومدین یجواب چیه
 ؟؟ســـــت؟ین نجــــایا یکســـ:ببرم باال تونمیم که ییتاجا و صدام که

 

 قهیدق چند...مداد هیتک سرم پشت وارید به و سرم و رفت لیتحل میانرژ
 باز یامبار یاهن در بعد و اومد قفل تو دیکل چرخش یصدا که بود نگذشته

 یها قدم یصدا...کنم جمع و چشمام شد باعث و زد و چشمام نور...شد
 دهش بسته در...کردم باز و چشمام...دمیشن و شد یانبار وارد که و یمحکم

 به تا دیکش طول کمی...قبل ظلمات همون به بود برگشته دوباره یانبار و بود
 و دبو شده یانبار وارد که و یکس تا کردم بلند سرم...کنم عادت یکیتار

 دهیددز و من که یکس...شدینم باورم...کردم نگاش گرد یچشما با...نمیبب
 .....باشه فترت پست نیراست بود

 

 ..نجایا..تو..ت-

 

 دنم؟ید از ینشد خوشحال یگرام یعمو دختر هیچ--

 

 نجا؟یا یاورد و من یچ یبرا-

 

 تو تنوع هی به دیشا گفتم...امممم:داد جواب تمسخر با و کرد یا خنده
 ...یباش داشته ازین تیزندگ
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 !ه؟یچ منظورت-

 

 ...پسره؟ اون کنار راحت و اروم یزندگ از ینشد خسته--

 

 یچ..چ ین..عی:دمیپرس لکنت با...حرفش از دمیترس...افتاد تنم به یا لرزه
 ه؟؟ی..یچ...نظورتم...م...م..

 

 کنار یموها رو و نفسش و شد خم...کردم جمع شتریب خودم...شد کمینزد
 یاژدها هی مثل االن اون...دمیترس نفساش یگرما از...کرد یخال گوشم
 دهینترس انقدر عمرم تو...ومدیبرم دستش از یکار هر و بود یوحش
 ...دمیکش یراحت نفس شیناگهان دنیکش کنار با...بودم

 

 ..ندارم بهت یکار فعال جوجه ترسن--

 

 ...رفت در سمت به

 

 ...امیم بازم یزود به باش منتظر--

 

 ...زد شکمم به یمحکم لقد بچم که دمیکش یراحت نفس...شد خارج در از

 

 "ماین"
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 وزر سه..بکنن بودن نتونسته یکار چیه هم ها سیپل...بود خراب اعصابم
 ...بودم یعصب...ودب بد حالم...نداشتم خبر غزل از که بود

 

 ..ماین--

 

 ..برگشتم یعل سمت به

 

 ..بله-

 

 ..مامان شیپ برم دیبا من--

 

 روز چند االن و بود شده بد حالش ستین غزل بود دهیفهم یوقت از مادرش
 برو:زدم شونش به یدست...بود شده یبستر مارستانیب  تو که  بود

 ..باش مادرت مواظب...داداش

 

 ..خداحفظ فعال--

 

 اتاق تو برم خواستم...رفتم ها اتاق یرو راه سمت به...رفت رونیب در از
 واردش و کردم باز رو گهید اتاق در یناگهان میتصم با...اما...خواب

 غزل.... و کمد و تخت و بچگونه یها یباز اسباب از پر اتاق هی...شدم
 جانیه نجایا دنیچ یبرا چقدر...بشه بچمون اتاق نجایا خواستیم

 یوقت چقدر...بود اتاق ی گوشه که افتاد یبب عروسک به چشمم...داشت
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 و نیا خواستیم یوقت نشیریش ی خنده ادی...بود خوشحال دیخر و نیا
 .........دیچک چشمم از یاشک قطره....افتادم بده نشونم

 

 ییجا و غزل بتونم که نیا دیام به دیشا...زدمیم دور ها ابونیخ تو هدف یب
 داشپورت رو از...خورد زنگ میگوش...کنم دایپ تاندش در شهر نیا تو

 الو:دادم جواب...بود یعل شماره...برشداشتم

 

 دیام به که بده مشتلق ماااین الوووو:دیچیپ یگوش تو زدش جانیه یصدا
 ....میکنیم دایپ و غزل میدار خدا

 

 "غزل" 

 

 

 گهید طرف از و میضیمر یطرف از...نبود خوب اصال حالم 
 و کیتار یانبار نیا تو که بود روز سه..بودم شده فیضع عاواق...میحاملگ

 نجو پسر هی...اوردیم غذا برام و ومدیم یکی ییقضا وعده هر تو..بودم نمور
 تو اومد هم گهید بار هی دفعه اون از بعد نیراست...شناختمشینم...بود

 خواست هم بعد و دیتهد تا چند و کرد تمیاذ کمی...یانبار
 اجازه تونستمینم..داشتم و مرگم یارزو واقعا لحظه اون..ب*ب*و*س*تم

 اخر ی لحظه شکر رو خدا که..بکنه کار نیا ماین از ریغ به یکس بدم
 یصدا...رفت عیسر که گفتن بهش یچ دونمینم و خورد زنگ شیگوش

 وارد ینور ی کورسه یاهن در شدن باز با.. اومد قفل تو دیکل دنیچرخ
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 وارید ی گوشه و خودم..بست و در و شد یانبار وارد یکس..شد یانبار
 قامت تونستم و کردن عادت یکیتار به چشمام دوباره کم کم..کردم جمع

 ..شد بلند صداش..بود نیراست بازم...نمیبب و بلندش

 

 ؟؟یا زنده هنوز--

 

 قورت صدا و سر پر و  دهنم اب..نبود خوب اصال حالم دیلرزیم بدنم تمام
 ..دمیشن و زد که یپوزخند یصدا..نگفتم یزیچ و دادم

 

 !..هنوز؟ زندس..یچ تولت...یا زنده هنوز که نیا مثل اره--

 

 مبرامد شکم رو و دستم..دمیلرز خودم به دادیم خباست یبو که باصداش
 ردمک دقت که شتریب طرفم به اومد...کردم جمع و خودم شتریب و گذاشتم

 ..دش گشاد رست از چشمام...شدم بود دستش یتو که یکلفت چوب متوجه

 

 شهنجو من یبرا که یگید..باشه زنده سگ توله اون گهید زارمینم من یول--
 ...بجوشه توش سگ سر خوامیم

 

 ...زدم  داد..کنه نیتوه عشقم به دادمینم اجازه کنم تحمل نتونستم گهید

 

 ..صفت ونیح یخودت سگ-
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 اون و زدمیم داد من..شد بلند غمیج خورد ام شونه به که یمحکم ی زربه با
 مکرد و تالشم تمام...دادیم فش اون و درد از دمیکشیم غیج من زدیم کتک

 ودب اومده در کفرش گهید..بزنه شکمم به یا ضربه نیتر کیکوچ نزارم تا
 ..زد داد

 

 ...دمیم نشونت...ارررررره یکن محافظت سگت توله از یخوایم--

 

 کردم یسع رچقد هر..بست هم به سرم پشت تناب ای و گرفت و دستم
 دعا همش کردمیم سکته ترس از داشتم...شدینم ارمیب در دستش از و دستام

 هم یرفط از و میضیمر یطرف از...بزنه نمیجن به یبیآس نتونه که کردمیم دعا
 نمت تو یجون گهید بود گرفته ازم و رومین یحساب بود زده که ییها زربه

 نیولا با..برداشت نیزم رو زا چوب...بود شده کوفته تنم تمام...بود نمونده
 ی ضربه برگشتم و رفتم دادن جون مرز تا زد شکمم به که یا زربه
 ...که بزنه یا گهید ی ضربه خواست...یبعد...یبعد

 

 "ماین"

 

 فلق و نیماش یها در یحت که نیا بدون شدم ادهیپ...کردم یوحشتناک ترمز
 هب و خودم عیسر...بود باز در گوشه..رسوندم اطیح در به و خودم بدو کنم

 یسالم زدمیم نفس نفس که طور همون...شدم وارد و رسوندم خونه
 مسئول سرگرد..پدرغزل..یعل...کردم حاضر یاداما به ینگاه...گفتم

 ..شناختمشینم که گهید دختر هی و..پرونده
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 خوب:گفت دختره اون به رو سرگرد جناب و دادن و سالمم جواب همه
 ..بده ادامه

 

 در تپش...اشپزخونه سمت به رفتم...بودم شده داریب خواب از هتاز صبح--
 کمشکو حرفاش راستش..دمیشن تلفن با و زدنش حرف یصدا دمیرس که

 زلغ که بودم دهیشن عموم دختر وشاین از راستش...سادمیوا گوش منم...بود
 نیا...برد اسم غزل از که دمیشن هاش حرف تو لحظه اون بعدم...دنیدزد و

 ..خودشه کار دمیهمف که بود

 

 کرده؟ شیزندون کجا یدونیم:سرگرد

 

 قلبم...سرگرد به شد رهیخ اخر در و گذروند نظر از و هممون یکی یکی
 دختره نیا گردن االن و تونستمیم داشتم دوست..دیتپیم نور سرعت با داشت

 فحر به باالخره یمکث از بعد..کردمیم خورد کردنش فس فس خاطر به رو
 ..اومد

 

 ........بدونم کنمیم فک--

 

 شنب وارد اونا اول کنم صبر گفتیم که سرگرد یها دادیب و داد به توجه یب
 اونجا هم کیکوچ نسبتا ساختمون هی..باغ اخر سمت به دمیدو

 من..سادمیوا یغیج یصدا دنیشن با که ساختمون داخل برم خواستم..بود
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 یکم با..اسمنشن و عشقم یصدا شدیم مگه..شناختمیم خوب رو صدا نیا
 فتمر نییپا ها پله از یمعطل بدون...ادیم یانبار از صدا که شدم متوجه دقت

 ممات لحظه هی مقابلم ی صحنه دنید با...کردم باز و انبار یاهن در هول با و
 اسلب وبا بود شد بسته یصندل رو غزل... نشست چشمام تو اشک...برد
 نیا...من سمت بود هبرگشت دست به چوب شرفیب نیراست و...یخون یها
 یرگا...کنه بلند من زن رو دست بود کرده جرئت چطور ه*د*ا*ز*م*و*ر*ح

 ..سمتش به کردم حمله دمیکش نعره...رونیب زد میشونیپ و گردن

 

 ..کصـــــافت کشــــمت یمـــــ-

 

 ور نشستم نیزم افتاد ضربه شدت از که زدم صورتش به یمحکم مشت
 خون...کنه دفاع خودش از تونستینم و بود شده ریگ غافل...شکمش

 سب از...زدمیم صورتش و سر به که بود مشت...بود گرفته چشمام یجلو
 هم صفت ونیح اون خون و بود شده دهییسا انگشتام پوست بودم زده مشت

 و غزل فیضع ی ناله یصدا که سادمیوا لحظه هی...دیچکیم دستم از
 ..دمیشن

 

 ا..م..ی..ن--

 

 غزل به که یعشق و رتمیغ ی همه با و کردم جمع دستم تو و میانرژ تمام
 نمونده براش یجون گهید...زدم نیراست صورت به یمحکم مشت داشتم

 اون تو دنشید از شد کباب دلم...غزل سمت به رفتم و کردم ولش...بود



wWw.Roman4u.iR  372 

 

 و یعوض اون خودم یدستا با و برگردم داشتم دوست...حالت
 زانوش ریز و دستم هی... کردم ازب غزل یدستا از و تناب عیسر...بکشم

 تو دمشیکش و گردنش ریز و گمید دست و انداختم
 جانم...جااان:کردم زمزمه و زدم سرش به یا ه*س*و*ب...ب*غ*ل*م

 ...بشه مرگت شیپ ماین یاله تو یشد یچ...زمیعز

 

 ..نکنه خدا:گفت که دمیفهم یلبخان با و خورد تکون اش*ب*ل

 

 ...شسمت برگشتم سرگرد یصدا با

 

 ..و نیا یکرد کارشیچ اووو--

 

 یرچق دندون...بود سادهیوا بود افتاد نیزم رو هوش یب که نیراست سر باال
 محوش روزگار از نجایهم خودم تا داشتم وقت کاش:گفتم حرص وبا کردم
 ...کنم

 

 ...منتظر رونیب امبوالنس که ببر و خانمت فعال حاال--

 

 ه*س*و*ب...بود داشته نگه باز زور هب و چشماش...انداختم غزل به ینگاه
 ...مارستانیب میریم االن خوب؟؟ ها ینخواب:گفتم و زدم سرش به گهید ی
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 تینها با و شدم خارج ساختمون از بدو...داد تکون نه یمعن به یسر
 برانکارد رو و غزل عیسر...رسوندم ها امبوالنس به و خودم سرعت

 سوار همراه عنوان به منم...کردنش امبوالنس سوار..گذاشتم
 ...افتاد راه امبوالنس...شدم

 

 وتاد تو که دستش به یاروم یلیخ فشار ینگران با...شد بسته چشمامش
 ..ها ینخواب غزلم...غزل:گفتم و دادم بودم گرفته دستام

 

 ..ما..ی..ن...نه:کرد زمزمه یفیضع یصدا با...کرد باز و چشماش اروم

 

 ماین جان...جانم:گفتم و زدم دستش به یا ب*و*س*ه*

 

 ...ش..با..م..چ..ب...ظب..ا..مو--

 

 ....رفت حال از و

 

 یسمت هب سرعت با سرش باال پرستار و دکتر تا چند و بود برانکارد رو غزل
 و لومج پرستار که تو برم دنبالشون خواستم..رفتن داخل در هی از...رفتنیم

 ..گرفت

 

 !اقا؟ کجا شما--
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 ..زنم شیپ رمیم-

 

 مگه... ممنوع ورود نجایا..اقا دییبفرما:گفت و کرد اشاره رونیب هب دست با
 د؟ینیبینم رو تابلو

 

 ..باشه ممنوع ورود که ابونیخ مگه محترم خانم-

 

 ..مکنیم خواهش دییبفرما:گفت و کرد اشاره رونیب به دستش با دوباره

 

 نیا بود خورد یکاف اندازه به اعصابم.. بست و در و داخل رفت خودش
 دستم.. کن اش کهیت کهیت بزن گفتیم طونهیش..رومخم بود رفته هم رهدخت

 دست یانگشتا رو..چپم دست کف به دمیکوب باحرص و کردم مشت و
 نهیپ دستم..کردم نگاش و اوردم باال و دستم...کردم سوزش احساس راستم

 مارستانیب یکیپالست یها یصندل رو و کردم گرد عقب... بود بسته
 یم غزل یبرا یاتفاق اگر...دمیترسیم هم یلیخ دم،یترسیم...نشستم

 آرنجام...رفتمیم یونگید مرز تا هم بهش کردن فکر با یحت...خدا نه...افتاد
 حالت همون تو چقدر دونمینم...زدم چنگ موهام تو و گزاشتم زانوهام رو و

 ..کردم بلند و سرم یصدا دنیشن با که بودم

 

 ؟یک یمحمد غزل همراه--

 

 ..رفتم بود یانسالیم خانم که دکتر سمت به و شدم ندبل جام از
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 ..منم-

 

 د؟یدار باهاش ینسبت چه--

 

 دکتر؟ خانم چطوره حالش..شوهرشم-

 

 ..ستین مشخص یزیچ هنوز--

 

 یــزیچ یچــ یعنــی:گفتم یبلند یصدا با و دادم دست از و کنترلم
 !!!!!ســــت؟ین معلــوم

 

 ..!.مارستانیب نجایا اقا تر اروم--

 

 ما؟؟؟ین شده یچ--

 

 اومده پدرش همراه به یعل...سمتش برگشتم یعل یصدا دنیشن با
 ..دادم تکون یسر و دمیکش صورتم به یدست..بودن

 

 ..باش اروم..مرد یکنیم دادیب و داد چرا--

 

 ...اه که دنینم و ادم جواب یحساب درس و نیا...گهید یگیم یزیچ هی-
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 تیرضا دیایب بگم خواستمیم نیدادیم محلت شما اگر محترم یاقا:دکتر
 ..دیکن امضاع رو نامه

 

 ؟یچ یبرا نامه تیرضا---

 

 مدویم شیپ کم مدت نیا تو..کردم نگاه بود زده و حرف نیا که غزل پدر به
 ...بزنه یحرف که

 

 !بشن نیسزار دیبا خانم اون--

 

 !!!!ماهش شیش تازه غزل..خاااانم دیگیم دیدار یچ-

 

 پهلوش به که یدیشد یها ضربه با..نداره یفرق باشه که ماهش هرچند--
 مه یطرف از..دیکن شکر خدارو دیبر دیبا نشده سقط بچش االن تا خورده

 صیتشخ به بنا و..نیدار یمغز تومور خانمتون خودتون یها گفته به بنا
 به رو بچه تر زود هرچه دیبا ما پس...بشن یجراح دیبا اعصاب و مغز دکتر

 ...بدن انجام و کارشون بتونن شونیا تا ارمیب ایدن

  

 گه؟؟؟ید شه...یم ب..خو..حالش..ح-

 

 ..رو بچه نه و مادر سالمت نه کنمینم نیتضم و چیه من--
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 نــامــه ــتیرضــا اووون یـدیام چـــه بــه مــن پــس:دادزدم یعصب
 !!!کنـــــم امضــاء و یکوفتــ

 

  !یکنیم دادیب دادو چقدر اقا خبرته چه--

 

 ..پسر باش اروم...ماین باش اروم:گفت و گذاشت شونم رو و دستش یعل

 

 ..باشم اروم چطور یلعنت د-

 

 !د؟یکن امضاء رو نامه تیرضا دیخواینم ها شهیم رید داره اقا:دکتر

 

 !..بکنم؟ و کار نیا یدیام چه با اخه--

 

 !کن امضاش---

 

 ......زد و حرف نیا تحکم با که پدرش یچشما تو زدم زل

 

 خودت به و غزلم خدا...بود دستم ریز که نامه تیرضا برگه به زدم زل
 دمیشک یقیعم نفس...افتاد برگه رو و دیچک چشمم از اشکم قطره...سپردم

 ...کردم امضاء رو برگه خودش به توکل با و

 

 صورتم به یدست و نشستم عمل اتاق در کنار انتظار یصندل رو
 ...رونیب دادم کالفه و نفسم...دمیکش
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 داره؟ سرطان دیدیفهم یک از--

 

 نسال تو یا گهید کس اون و من جز به..دیپرس و سوال نیا که بود پدرغزل
 دوتا با...کردم نگاش و سمتش برگشتم...بودم من مخاطبش قائدتا پس نبود

 ...مقابلش وارید به بود زده زل و بود نشسته من از فاصله یصندل

 

 ..شهیم یماه چهار--

 

 !!!!دینکرد درمان یبرا یاقدام راچ پس--

 

 ...کردینم قبول غزل-

 

 !!!!کنه؟ یباز خودش جون با دیبا چرا--

 

 هب بچه اون...بره نیب از بچه اول مرحله در دیبا درمان یبرا گفت دکتر-
 ...نکرد که نکرد قبول زدم حرف باهاش یهرچ بود بسته غزل جون

 

 چطوره؟ تشیوضع--
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 هک نمیا نگران...کرده شرفتیپ هم یلیخ و مغزش وسط درست تومورش-
 چه هشب اومد بهوش غزل یوقت فتهیب بچه برا یاتفاق نکرده ییخدا االن اگر

 ..بدم یجواب

 

 دیاش...گفتم بهش و حرف نیا چرا دونمینم..انداختم ریز و سرم یباناراحت
 سبک کمی دیشا تا بگم یکی به و نمیس تو درد هزار از یکی تا داشتم اجیاحت

 ...بشم رت

 

 یصدا تن تو بود نشسته یا مردونه بغض دفعه نیا...شد بلند دوباره صداش
 ..محکمش شهیهم

 

 از بعد االن که تنم پاره از بودم دور چقدر..شدیم ادعام همه اون که من--
 ...گرفته العالج یضیمر گوشم گریج فهممیم تازه ماه چند

 

 ...شهیم میحسود یگاه که ادیز انقدر...داره دوستون یلیخ غزل-

 

 ..؟یدار دوسش چقدر...یتوچ:چشمام تو زد زل و سمتم برگشتم

 

 دنشیپرس با..بود؟ یچ سوال نیا از حدفش...شیناگهان سوال از خوردم جا
 ...شم مسلت خودم به کردم یسع...برسه؟ یچ به خواستیم
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 که یزیچ اون ی همه غزل...نداره اندازه باشه دل ته از اگر داشتن دوست-
 ...خوامیم میزندگ از من

 

 وبهر وارید به زد زل و برگشت باز...داد تکون یسر و دیکش یقیعم نفس
 ندبل ینگران با...رونیب اومد حراصون پرستار و شد باز عمل اتاق در...رو

 ..جلوش سادمیوا و شدم

 

 چطوره؟ حالشون خانم شد یچ-

 

 ارهد دکتر ستین مساعد اصال مادر حال ستین مشخص یزیچ هنوز--
 ...کنهیم نجاتش یبرا و تالشش ی همه

 

 هب یقدم زده بهت...شد دیناپد رو راه چیپ تو و گذشت کنارم از سرعت با
 و غزل یعنی..عی...مادر؟ حال گفت...گفت؟ یچ...برداشتم عقب

 خوب دیبا... خوبه من غزل حال...کنمینم باور من نداره امکان...گفت؟یم
 هب بودم زده زل زده بهت... ..افتادم یصندل رو و رفتم عقب عقب!...باشه
 خودم هب شونم رو یدست گرفتن قرار با...مقابلم وارید رو ینامشخص ی نقطه

 قرمز چشماش...بود داغون اونم...سمتش برگشتم...بود غزل پدر...اومدم
 ...بودن شده

 

 ؟یخوب--
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 نه؟ مگه شهیم خوب غزل-

 

 !شهیم خوب--

 

 و دنمیکش نفس یجلو  و کرده ریگ مقلو تو یبزرگ بیس کردمیم احساس
 لغز پدر...بدم قورت دهنم اب با همراه و بزرگم بغض کردم یسع...گرفته
 و قران..اورد در یدست کیکوچ قران کتاب و برد کتش بیج تو دست

 ...کردم نگاه دستش به منگ و جیگ...گرفت طرفم به و دی*ب*و*س*

 

 رد یواقع یعاشقا دست خدا..بخون قران...کن دعا براش..رشیبگ--
 ...کنهینم

 

 جز یحرف چشماش...بخونم و حرفاش قتیحق تا کردم نگاه چشماش به
 و کردم کینزد *ل*ب*ا*م* به...گرفتم دستش از و قران...نداشت قتیحق

 حرف خودم یباخدا دلم تو و بستم و چشمام...زدم روش یا *ب*و*س*ه
 تو...ینزد نمیس به رد دست خواستم اذت یهرچ حاال تا ایخدا"زدم

 بهش و شیسالمت خودت..سپرمیم خودت به و غزلم میرح و یرحمان
 یزندگ تونمینم غزل بدون هم هیثان هی من یدونیم ایخدا...برگردون

 باز و نقرا کتاب و گفتم لب ریز یا الله بسم"...خدا رینگ ازم و نفسم...کنم
 کی دیشا ای... ساعت مین..قهیدق ده..بود گذشته چقدر دونمینم.....کردم

 با...نمیزتریعز یسالمت یبرا..خوندمیم قران داشتم همچنان...ساعت
 و دکتر یجلو...دمیپر جام از عمل اتاق در شدن بسته و باز یصدا دنیشن
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 دش یچ:گفتم باهول و گرفتم و رفتیم رو راه یخروج سمت به داشت که
 چطوره؟ حالش زنم...دکتر خانم

 

 ..گهید بکن جون د...کرد نگاهم

 

 ساعت چند...نشدن خوب هنوز یول شده حل مشکل فعال شکر خدارو--
 در و کنن یجراح و تومور اعصاب و مغز پزشک یصفو دکتر قراره بعد

 ...خوبه که حاضر حال در شهیم معلوم موقع اون شیاصل تیوضع...ارنیب

 

 ..شکر خدارو:گفتم دلم ته از و دمیکش یراحت نفس

 

 چطوره؟ اون یچ بچه:گفتم و کردم گاهن و دکتر عیسر بچه یاور ادی با

 

 ...افتاد تپش به قلبم...کرد یطوالن مکث

 

 بر قبل از نیجن یول رفت شیپ خوب یچ همه میکرد تالشمون همه ما -
 ...بود داده دست از و جونش بود خورده سرش به که یا ضربه اثر

 

 زشیر یجلو تا دادم فشار هم رو و چشمام..شد جمع چشمام تو اشک
 االن دیکشیم نفس و بود زنده قبل ساعت چند تا که بچمون..رمیبگ و ماشکا

 هنوز بچت چه یباش که مادر پدر...بود ناک درد چقدر نیا و نبود گهید
 اته نفس به نفسش...بزرگ و بالغ ادم هی چه باشه ومدهین ایدن به نیجن
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 مهم برام و خوامشینم که گفتمیم احساس یرو از قبال دیشا...بستس
 ییدارا نیتر ارزش با از یکی دمیفهم دادنش دست از با االن یول ستین

 کاریچ مرده بچه بفهمه اگر...بود غزل تر مهم مسئله و...بود میزندگ یها
 هارو عذاب نیا ی همه یبان و باعث خدا....ادیم روزش به چه...کنه؟یم

 ....کنه لعنت

 

 دکتر هک گفت و ومدا پرستار هی که بود نگذشته دکتر رفتن از یا قهیدق چند
 تردک اتاق به تا شدم بلند یصندل رو از...اتاقش برم گفته اعصاب و مغز
 ..برم

 

 کن صبر--

 

 !!بله؟:زد و حرف نیا که پدرش سمت برگشتم متعجب

 

 تنهاش گهید بعد به نیا از..بچم از بودم دور یچ هر بسه گهید--
 !..امیم...زارمینم

 

 زیچ رهیگیم ازت یزیچ هی یوقت شهیهم خدا..نشست لبم رو یمحو لبخند
 هک حالم خوش:گفتم و کردم نگاش تشکر از پر...دهیم جاش به یا گهید

 ..شهیم حال خوش یلیخ غزلم...دیببخش مارو نیتونست

 

 ..دکتر شیپ میبر...بشه خوب تر زود هرچه انشالله--
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 احساس..میبرداشت قدم هم ی شونه به شونه..دادم تکون دییتا به یسر
 نگیم شهیهم...کنم هیتک بهش که دارم و یکس کردمیم حس..بود یخوب
 رمن پنجه و دست مرگ با عشقش که یمرد یول...باشه گاه هیتک دیبا مرد

 بده دیام و شونش رو بزار دست  که یکس به داره ازین خودش کنهیم
 ...مینشست دکتر مقابل کاناپه رو هم کنار دو هر..بهش

 

 ؟شه؟یم خوب خانمم حال دکتر-

 

 دنز حرف به شروع یمکث از بعد و انداخت مقابلش پرونده به ینگاه دکتر
 و تومورش و بشن یجراح دیبا خانمتون یپزشک میت صیتشخ به:کرد
 نیا و داره قراره پاهاشون اعصاب رو درست تومور متاسفانه...میاریدرب

 ندهز احتمال..کنمینم نیتضم و یچیه من...برهیم باال یلیخ و عمل سکیر
 فقط پاشون اعصاب موندن سالم احتمال و..درصد70 همسرتون وندم

 ..درصد چهل

 

 دوباره...کنم امضاء رو نامه تیرضا که نیا جز ومدیبرنم دستم از یکار
 ره..بود دستم هنوز بود داده پدرش که یقران کتاب..عمل اتاق بردن و غزل

 نیا از فرممتن...مینشست عمل اتاق در پشت انتظار یها یصندل رو بازم دو
 رفتن و گذاشتن مقابلمون از یپزشک میت همراه به دکتر..نحس یها یصندل
 کنارش طیشرا نیا تو کاش یا..داخل برم تونستمیم منم کاش...تواتاق
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 حرف اگر..سوختیم اشک از چشمام..دادم رونیب و نمیسنگ نفس..بودم
 یچ بدم دست از و غزل و ادیدرب اب از درست درصد یس اون

 فقط کاش یا یول..افته یب شیسالمت یبرا یاتفاق خوامینم...خدا
 من..منوکرش عمر اخر تا خودم افته یب پاهاش برا هم یاتفاق اگر یحت..باشه

 و التماست ؟چطور کنم کاریچ ایخدا..هاا ازم شیرینگ خدا..براش پا شمیم
 به کردم شروع و برداشتم و قران کتاب...یرینگ ازم و غزلم تا بکنم

 هی هر..نبود ازشون یخبر هنوز اما بود گذشته یدوساعت حدود...خوندن
 هب دوقلوها و یعل و فرهاد و یوهاد نازگل..گذشتیم قرن هی اندازه به قهیدق

 که دمیفهم تازه من و..گفت بهمون و نیراست یجا که دختره همون همراه
 هم با یهمگ..کردن صدا رها و اسمش کنم فک..کصافت پسره اون خواهر
 سادهیوا منتظر طرف هی کدوم هر االن و مارستانیب بودن اومده
 بلند جام از..شمیم خفه تنگ یرو راه اون تو دارم کردمیم احساس..بودن
 داداش؟؟؟ یریم کجا:گفت ینگران با و کنارم اومد یسر یناز..شدم

 

 یب با..بود متورم و سرخ بود کرده هیگر بس از چشماش..کردم نگاهش
 ..رونیب مریم:دادم جواب یحال

 

 برات یاتفاق نکرده ییخدا ستین خوب حالت االن..داداشم یریم کجا--
 ..افته یم
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 هوا ونریب برم خوامیم..یناز بچم مگه:گفتم یکالفگ با..نداشتم حوصله
 ..رو راه نیا تو شمیم خفه دارم...کلم به بخوره

 

 ..کشوندتش عقب به و گرفت و نازگل یبازو و اومد جلو یهاد

 

 بزار..هست مواظب خودش ستین که بچه گهیم راس ماین..جان یناز--
 ..مارستانیب وقته یلیخ کنه عوض ییهوا هی رونیب بره

 

 ...گفت یا باشه یتینارضا با یناز

 

 و بود یابر هم اسمون..بود شده کیتار هوا...شدم خارج مارستانیب از
 رستانمایب یخروج در سمت به آروم یها قدم با...من دل مثل گرفته دلش
 پر یها رو ادهیپ تو زدن قدم به کردم شروع..شدم خارج مارستانیب از..رفتم

 و هم دست مانهیصم یلیخ که افتاد یجون پسر و دختر به چشمم...ادم از
 یپرحسرت اه..رفتنیم مخالف سمت به خنده و یشوخ با و بودن گرفته

 ندیبار به شروع بارون بندش پشت و زد یدیشد برق و رعد...دمیکش
 یسمت به کس هر...دنیدو به کردن شروع و افتادن وال و حول به همه...کرد

 و نبود بهم حواسش یکس بارون خاطر به که شکر خدارو..رفتیم
 مگوش تو غزل یصدا کرد سیخ و صورتم که بارون قطرات..شناختنمینم

 ...دیچیپ
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 تسد تو دست داشتم ارزو شهیهم...بارونم عاشق من ماین یییییییوا--)) 
 ..بزنم قدم بارون ریز چتر  بدون عشقم

 

 ..شهیم سیخ ادم که یطور نیا چتر بدون چرا حاال:گفتم و دمیخند

 

 یها قطره که نیا...گهید نشمیهم عاشق منم قاااایدق:داد جواب یشگفت با
 همه از کنند پاک و کنن سیخ و بدنت تمام و... زنیبر صورتت رو بارون
 ..خداست نعمت نیتر بایز بارون..ها یناپاک

 

 ...(( عشق از بعد البته:داد ادامه و کرد بهم یپرعشق نگاه و

 

 گفته یک..بارون پاک یها قطره با شدن ادغام و دنیچک چشمام از اشکام
 زوار گهید نباشه عشقش که یمرد"یاحقی محسن قول به کنهینم هیگر مرد

 ".....نداره

 

 وت از و یگوش عیسر..دافتا جونم به یبیعج و بد یلیخ دلشوره لحظه هی
 باالخره...بوق سه بوق دو بوق هی...گرفتم و یعل شماره و اوردم در بمیج

 ... داد جواب

 

 شد؟ توم عمل شد یچ غزل خبر چه یعل الو-

 

 ..نفر چند یها زجه و ها هیگر یصدا اومد خط ور اون از ونیش یصدا
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 ییییلعنت بزن حرف د ییییییعل-

 

 ..شد بلند خط رو اون از یعل هق هق یصدا

 

 از خواهرم..شد مرگ جون خواهرم..خواهرم...میشد بدبخت...ماااااین-
 ...رفت دست

 

 نفسم...شد حس یب بدنم تمام...شد کهیت هزار و نیزم افتاد دستم از یگوش
 یچ..الح یایدن به برگشتم و شدم شوکه ینیماش بوق یصدا با..ومدینم باال

 گهید من نفسم گفت...شهکینم نفس گهید من غزل گفت یعل گفت
 ..دنیشک ادیفر به کردم شروع باشم شده ونهید که انگار..ادینم باال نفساش

 

 دل یصدا گنینم مگه..یدیم بخوان اذت یچ هر گنینم مگه..خداااااااا-
 ازم و من نفس چرا..یدینشن و من دل یصدا چرا پس...یشنویم رو عاشقا

 ورچط...کنم کاریچ..خدا مکن کاریچ..بکشم نفس چطور من حاال..یگرفت
 یوقت پهبت قلبم چطور..بخندم چطور..یگرفت ازم و میزندگ یوقت کنم یزندگ

 ..خدا بود کرده تنگ و یک یجا...شیگرفت ازم

 

 همه نیا بار ریز شکست کمرم..افتادم هق هق به و شکست بغضم
 ادهیپ وسط زدم زانو و شد خم نداشت ینیسنگ همه نیا تاب زانوهام..درد
 مگه یلعنت..یکرد ینامرد چرا..غزل:کردم ناله بلندم هق هق وسط...رو
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 وت بدون من حاال..یشد راه مهین قیرف چرا..یکنارم شهیهم یبرا ینگفت
 ..کنم کاریچ

 

 خداااااااااااا کنم کااااااارییییچب:دمیکش ادیفر وجود تموم با

 

 و باز نمده باشه موتده اب از دور که ییماه مثل ومدینم باال نفسم گهید
 و گذاشتم مقلب رو و دستم..دیکش ریت قلبم...ژنیاکس یا زره یبرا شدیم بسته

 کف افتادم و شد بسته چشمام..نداشتم مقاومت توان گهید..دادم ماساژ
 .....رو ادهیپ

 

 نیا دیکن درک رمان یواقع حس دیخوایم اگر سنده؛دوستانینو سخن
(( گالب باسع ریام_یدلخوش))اهنگ همراه به رو باال قسمت

 ...دشیبخون

 

 ..بمونه من واسه... ساعت چند نیهم نگاهت از بزار

 ..بمونه روشن خونه نیا یها چراغ..ساعت چند نیا با

 ..شه میزندگ و من..سهم تو تموم شهینم که حاال

 ..شه مییییسه چشمات با و عشق نیا نگاهم ساعت چند بزار

 ..ندارم طاقت..نه..باشم که صبووورم

 ..رو تو نمینب

 ..اومد لیس اگه..دیبار سنگ اگه

 ..مرووو من یبـــــ تو
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 ..دوره یلیخ اگه..سخته یلیخ اگه

 ..رهید یحت اگه

 ..رو یدلخوش نیهم..ساعت چند نیهم

 ..ریینگ من از تو

 

 ..یسرنوشت نیا از

 ..دچارم بهش که

 ..بود بدترم مگه

 ..شد بد خواب مشت هی

 ..بود سرم یتو که ییها ایرو همه

 ..کم یجور نیا رو تو

 ..بود ارزو همون

 ..نکردم وقت چیه که

 ..کرده یکار من با تیدور ترس نیبب

 ..کـــــہ

 ..دردم به یراض

 ..ندارم طاقت نه باشم که صبورم

 ..رو تو نمینب

 ..دیبار سنگ اگه

 ..اومد لیس اگه
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 ..نرو من یب تو

 ..سخته یلیخ اگه

 ..دوره یلیخ اگه

 ..رید یحت اگه

 ..رینگ من از تو رو یدلخوش نیهم اعتس چند نیهم

 ..دیبار سنگ اگه رو تو نمینب ندارم طاقت نه باشم که صبورم

 ..اومد لیس اگه

 ...نـــــرو من بــــــــے تو

 

 درد شدت به که روسرم و دستم...بودم مارستانیب...کردم باز و چشمام
 ..کردم ناله و گذاشتم کردیم

 

 ..زندم چرا من-

 

 ودب رفته خواب به نشسته حالت در یکنار یصندل رو موقع اون تو که یعل
 ..باالخره یشد داریب اا:گفت دیکشیم ازهیخم که یحال در و شد داریب

 

 ارومانقدر تونستیم چطور نبود صورتش تو یناراحت از یاثر..کردم نگاش
 ..بود نداده دست از و خواهرش مگه..باشه

 

 ..زندم چرا من-
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 ..یبپرس مرگ فرشته از دیبا و اون ندارم برخ من واال:گفت و دیخند

 

 خوشحال انقدر یتونیم چطور:گفتم انزجار با...بخنده تونستیم چطور
 هه..یبخند و یباش

 

 !!!!بخندم؟ دینبا یچ برا وا:گفت تعجب با و شد گرد چشماش

 

 ؟؟؟ داره یچ یبرا:گفتم تیاعصبان با

 

 ؟؟؟ یکنیدادمیب و داد چرا پسر تو چته ماین ااا--

 

 یصدا با و گلوم تو نشست بغض اومده سرمون به که ییبال یاور ادی با
 یپرسیم تو وقت اون... رفته دستم از میزندگ همه:گفتم یدار خش
 ..خدا نمردم من چرا...شمیم ونهید دارم..چمه

 

 هارو حرف نیا تو نمرده که غزل ونهید:گفت و خنده ریز زد بلند یصدا با
 ..یزنیم

 

 همب تلفن پشت خودت تو؟؟؟ یشد ونهید:گفتم و ردمک نگاش تعجب با
 !..یگفت

 

 ..داره انیجر اون بابا یا--
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 ..یگیم یچ بفهمم بزن حرف ادم مثل یانیجر چه-

 

 گزن تو که نیا از قبل بابا...ها من داداش یندار اعصاب...توهم بابا باشه-
 یچ فتمگ گرفتم جلوش رفتم منم..رونیب دیپر عمل اتاق از پرستار هی یبزن

 هم ما..کرد تموم گهیم برگشته مشنگ دختره...چطوره؟؟ حالش خانم شد
 هی گفتن زدن زنگ بهشون عمل اتاق تو نگو...یخ یب حاال..غزل میکرد فک

 هم دختره نیا بعد ارژانس ایب زود کرد تموم درجا اومد یاورژانس ماریب
 ..میرفت سکته مرز تا ماهم گفت یطور اون ما به برگشت

 

 چطوره؟ غزل حال االن:گفتم و کردم نگاه و یعل  یفتشگ با

 

 ..تو از بهتر--

 

 ..باش یجد-

 

 ..رفته شیپ خوب یلیخ عملش..گمیم راس داداش جون به--

 

 متس کردم بلند و دستم...گرفت تپش قلبم..نشست لبم رو یلبخند
 تئیه به امسال دمیم قول...شکرت...خدا شکرت:گفتم دلم ته از و اسمون

 ....بدم شام اشورا شب نیحس اقام
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 "بعد روز روز2"

 

 ..اومد رونیب اتاق از دکتر

 

 ..چطوره بچم حال دکتر یاقا شد یچ:غزل مادر

 

 ..نرمال هم تشونیوضع...اومدن  بهوش شکر رو خدا--

 

 دکتر؟ یچ پاهاش-

 

 پاهاش به یبیاس چیه که بود خدا معجزه واقعا:گفت و زد یلبخند دکتر
 ..دهینرس

 

 صد یروز اگر...بود خدا معجزه اره..نشست تکمون تک لب یرو لبخند
 ...نبود یکاف بازم کردمیم شکر خدارو هم بار هزار

 

 نمش؟؟یبب تونمیم من دیببخش دکتر:گفتم عیسر که بره خواست دکتر

 

 ..بپوش هم مخصوص لباس درضمن...قهیدق ده فقط یول اره--

 

 ..ممنون بله-

 

 ...بود تو اسم گفت که یزیچ نیاول که نشیبب برو جون برو--
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 من دکتر یاقا:گفت جانیه با و برداشت دکتر سمت به یقدم غزل مادر
 نمش؟؟؟یبب تونمیم ؟؟یچ

 

 ...داخل دیبر یکی یکی یول...دیتونیم که البته--

 

 رو ژهیو یها مراقبت بخش مخصوص یها لباس پرستار کمک به
 یال در شدن بسته یاصد با..شدم وارد و کردم باز و اتاقش در...دمیپوش

 اردوب یبرا شکر بگم چقدر ایخدا...چشماش تو زدم زل..کرد باز و پلکاش
 یجون کم یصدا با..ستادمیا تختش کنار جلو رفتم...چشما نیا دنید

 ..کرد زمزمه

 

 ..ما..ی..ن--

 

 محبت با..زدم شدش یچیباندپ یشونیپ به یا ه*س*و*ب و شدم خم
 م؟یگزند یخوب..نمیزتریعز جانم:گفتم

 

 ..ما..ین..اهم--

 

 جان؟-

 

 به؟؟..خو..م..بچ--
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 که یا بچه بگم بهش چطور..بدم یچ و جوابش حاال ایخدا..زد خشکم
 فعال گرفتم میتصم..مرده کردنش ب*غ*ل* ارزوش تنها گفتیم شهیهم
 ..نبود خوب حالش االن اون...نگم بهش یزیچ

 

 ..خوبه هم بچمون..خانمم خوبه-

 

 ..شد بارون ستاره چشماش

 

 ر..پس..ای تره..دخ--

 

 ..دمشیند هنوز..دونمینم-

 

 ..داخل اومد پرستر و شد درباز

 

 ..شد تموم متونیتا یول شرمنده یامیص یاقا--

 

 ..رونیب امیم االن باشه-

 

 ..نشوندم گونش رو یا گهید ی ه*س*و*ب و شدم خم

 

 ..منتظرتم من...یش خوب زود کن یسع خانمم-

 

 "غزل"
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 حالم..موندیم کنارم کاش..بره نداشتم دوست..رفت رونیب اتاق از ماین
 لمد ریز و شکمم..کردیم درد سرم..بود شده کوفته بدنم تمام..نبود خوب
 دالب..اومد در شدن باز یصدا..گذاشتم روهم و پلکام.دیکشیم ریت بجور

 هک دمیشن و ییها قدم یصدا بعد و شد دربسته..داخل اومده دوباره پرستار
 ونمگ رو یگرم دست گرفتن قرار با..ندادم یتیاهم..شدیم کیزدن تخت به

 ریوتص...کردم باز و پلکام یال..بود اشنا برام گرما نیا چقدر..کردم تعجب
 چشمام..نم؟یبیم خواب دارم ایخدا..شدینم باورم..بود چشمام مقابل مادرم

 و تر پررنگ شهیهم از مادرم حضور نبود خواب نه یول..کردم بسته و باز و
 ..مان..ما:کردم زمزمه یجون کم یصدا با..بود تر یقیحق

 

 ..دی*ب*و*س* و گونم محبت با و شد خم..دنیچک گونش رو اشکاش

 

 مادر؟ دل زیعز یخوب..اومده روزت به یچ شه فدات مادر یاله--

 

 زمزمه و نشست *ل*ب*ا*م* رو یجون کم لبخند
 ..بم..خو..به..خو..دیت..هس..شما..که..ال..حا:کردم

 

 ..مادر مهر پر یدستا لمس یخوب حس چقدر..گرفت دستش تو و دستم

 

 ..یسالم که شکر خدارو-
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 مان..ما-

 

 جان؟--

 

 خوبه؟..لش..حا..یدید و..م..بچ-

 

 پاک شیروسر با و چشمش ی گوشه اشک و دیگز و لبش مامان
 ..فتمگ ینگران با..باشه افتاده بچم یبرا یاتفاق نکنه..کردم تعجب..کرد

 

 ده؟؟..افتا..م..بچ..برا..یفاق..ات..نهنک-

 

 ..خوبه هم یلیخ بچت حال..هیحرف په نیا..مادر نه:گفت زده هول مامان

 

 دور چشمم از که دیکش یا اسوده نفس مامان و خورد اتاق در به یتق
 مواظب..برم فعال من:گفت و زد گونم به یسرسر ی *ب*و*س*ه..نموند

 ...باش خودت

 

 قهیدق چند هنوز...رفت رونیب اتاق از بده بهم و یحرف مهلت که نیا بدون و
 هب قلبم..شد گرد چشمام..شد باز دوباره در که بود نگذشته مامان رفتن از

 زمزمه زده بهت!!!!..من دنید بود اومده بابام..شدینم باورم..افتاد تپش
 ..کردم
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 ..باباا-

 

 ..دی*ب*و*س* میشونیپ و اومد کینزد بابا

 

 ..من یکوچول دختر ....بابا جان--

 

 ....دیبخش و من پدرم باالخره که شکرت ایخدا

 

 "ماین"

 

 قرار مخاطب و من..شد خارج اتاق از..یمیفه دکتر همون ای..زنان دکتر
 ..میکن صحبت یا مسئله راجب دیبا اتاقم دیایب لطفا یامیص یاقا:داد

 

 لشدنبا گفت که همونطور!..باشه افتاده یاتفاق دوباره نکنه..شدم نگران
 دکتر اتاق رنگ یمشک چرم یها کاناپه رو هم مقابل دو هر..رفتم

 !..دیکرد نگرانم شده یچ دکتر؟؟ خوب:گفتم طاقت کم...مینشست

 

 

 از رت زود دیبا راستش..هست خانمتون راجب یمهم ی مسئله هی دینیبب--
 نشد هک اومد شیپ یطیشرا گذشته روز دو نیا تو یول..گفتمیم بهتون نایا

 ...مبگ
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 و مطلب اصل ینیچ مقدمه یجا به کنم خواهش شهیم دکتر خانم-
 !ستمین صبور اصال من..د؟یبگ

 

 مرح به که ییها زربه خاطر به دیببن..مطلب اصل سر رمیم خوب لیخ--
 بیسا رحمشون که بگم بهتون دیبا..داشتن که یبد سقط و خورده خانمتون

 نمیا البته...ستنین مجدد یداربار به قادر گهید شونیا متاسفانه و..و دهید
 نسرشو رو که یعمل خاطر به بود سالم هم رحمشون اگر یحت که بگم دیبا

 نتونستینم ندهیا سال ده تا حداقل شونیا دراوردن و تومورشون و شده انجام
 ...بشن دار بچه

 

 ...جا هی یبخت بد چقدر..دیکش ریت قلبم...شد اوار سرم رو ایدن

 
**** 

 

 خدارو که نیا مثل..کنن منتقل بخش به و غزل قراره امروز..گذشته روز دو
 نکردم جرعت...رهیگیم و یالیخ ی بچه سراغ همش...بهتره حالش شکر

 یکس به یزیچ هم دکتر یها حرف راجب..بگم بهش یزیچ
 هم غزل خود به یزیچ وقت چیه دیشا اصال دونمینم..نگفتم

 مادر پدر یحت..بودن اومده همه بایتقر و بود مالقات وقت......نگم
 هم زبون زخم قبل مثل گهید حداقل یول..کردنینم محبت چند هر!..من
 یرواب..گرفته و سراغم یکس که گفت بهم و داخل اومد یپرستار..زدنینم



 401 با عشق با بغض با نفرت

 النا که رونیب نرو..ماین گمیم:گفت خنده و یشوخ با فرهاد..انداختم باال
 ..سرت زنیریم دارهات طرف

 

 ..ستین یزیچ نیهمچ که شاللهیا-

 

 از خواستم..رفتم رشیپذ سمت به و شدم خارج اتاق از..دنیخند هنه
 وتسک شد باعث هاشون حرف که بپرسم یزیچ شنیاست تو یها پرستار

 ..کنم

 

 ..کرد؟ کاریچ نبیز اخرش یدونینم یراست--

 

 یهرسپ دکتر االن..زده یحرف هی شده هول...چارهیب بکنه تونهیم کاریچ--
 ..کرده اخراجش

 

 ..چارههههیب یییوا---

 

 .. کردم صاف و صدام

 

 ؟؟..خانم ببخشد..اهم..اهم-

 

 لب و گفت لب ریز ییوا دنمید با شونیکی..سمتم برگشتن دو هر
 ..دهید لیعزرا انگار..کارش از گرفت خندم...دیگز
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 ؟یامیص یاقا بله--

 

 داشت؟؟ کار من با یک دیدونیم-

 

 ..برگشتم..مسر پشت از یا مردنه یصدا دنیشن با

 

 !..داشتم کارت من-

 

 یموها و دوخت خوش شلوار و کت با انسالیم مرد هی
 اوردم؟ین جا به:گفتم و دادم باال یابرو..شناختمشینم..یجوگندم

 

 من:گفت یغرور پر و محکم یصدا با  و  کرد چشمام به یطوالن نگاه
 !نیراست پدر...غزلم یعمو

 

 من با مغرور و سالبت پر لحن نیا با مرد نیا...باال دیپر هام ابرو جفت
 ..؟!داشت کاریچ

 

 من؟؟ با کارتون و-

 

 زندان از نیراست نیبد تیرضا..که بگم اومدم:گفت کامل نفس به اعتماد با
 ..بشه ازاد

 



 403 با عشق با بغض با نفرت

 یپوزخند..اصال بود متواضع و توقع کم ادم نیا چقدر..شد گرد چشمام
 اصال...حتما بله:فتمگ تمسخر با و دادم باال ییابرو..لبم ی گوشه نشست

 یجا به اصال چطوره..بشن ازاد اقازادتون دمیم تیرضا رمیم االن نیهم
 همممم؟؟... زندان برم خودم شونیا

 

 نیبب:گفت یاروم اما یعصب یصدا با..شد یعصب تمسخرم از پر لحن از
 !!!.ست؟ین تیحال احترام...کن مسخره و خودت سن و قد هم برو

 

 دیتونیم راحت انقدر چطور..؟یچ شما:دادم جواب خودش از تر یعصب
 ..؟!دیکنیم کاریچ ادیب خودتون سر بال نیا..بدم؟ تیرضا برم دیبگ

 

 رفاح نیا به یربط چیه حرفم...بده تیرضا گفتم من جون پسر نیبب--
 ..نداشت

 

 ..ما؟ین:کرد صدام نازگل که بدم و جوابش خواستم

 

 بله..:سمتش برگشتم

 

 و کرد نگاه بود ستادهیا سرم پشت که لغز یعمو به یکنجکاو با
 و غزل یایب یخواینم شهیم تموم داره مالقات وقت بگم اومدم یچیه:گفت

 ..؟ینیبب
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 .امیم االن چرا-

 

 ...اجازتون با..برم دیبا من یول شرمنده:گفتم عموشو سمت برگشتم

 

 بدو یناز..گرفتم شیپ در و اتاق راه بدم بهش و یهرف محلت که نیا بدون و
 ما؟؟؟ین بود یک:دیپرس و رسوند بهم و خودش

 

 .غزل یعمو-

 

 ...بود عموش کدوم اصال...داشت کارتیچ:دیپرس یکنجکاو با

 

 ...بود اومده تیرضا گرفتن یبرا...بزرگش عمو-

 

 !!!!یییییییییچ--

 

 هادام خودم راه به بود ستادهیا همونجا تعجب شدت از که یناز به توجه یب
 .....دادم

 

 "غزل"

 

 تخت ی لبه و کینزد اومد..رفتن همه ماین جز به و شد تموم مالقات قتو
 ...دیکش شدم یچیپ باند سر به یدست..نشست

 



 405 با عشق با بغض با نفرت

 ..نم؟یزتریعز یبهتر-

 

 ..نمیبب و بچم خوامیم من ماین..اهمم-

 

 .بشه بهتر حالت دیبا..زمیعز شهینم--

 

 و بچم دارم دوست من..دیگیم و نیهم همش روزه چند االن ماین بابا یا-
 ..نمیبب

 

 و ردک کینزد لبش به و گرفت دستش تو و بود وصل سرم بهش که یدست
 ..نشوند دستم پشت رو یا ه*س*و*ب

 

 ..من عشق باش صبور کمی..یخانم گهید شهینم--

 

 و شد خم...نشست اش*ب*ل رو یمحو لبخند..دمیپرچ لب یناراحت با
 ..کردم اعتراض..زد ام*ب*ل به یکوتاه *ب*و*س*ه

 

 !نکن اا-

 

 ..خوادیم دلش ادم یکنیم یجور اون و ت*ا*ب*ل خوب زمیعز--

 

 !..نخواد-
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 ..ستین که ادم خود دست گهید دله--

 

 ..داخل اومد مامان و خورد در به یتق

 

 ..تمومه مالقات وقت بگم گفت پرستار پسرم---

 

 ..رمیم االن باشه--

 

 از شدم خسر مامان یجلو.. زد سرم به گهید ی *ب*و*س*ه و شد خم
 ..خجالت

 

 ..برم فعال من...باش خودت مواظب خانمم-

 

 ..بخور یحساب درست زیچ هی هم غذا..باش مواظب هم تو-

 

 ..چشم باشه--

 

 مامان به رو شدن خارج از قبل...رفت در طرف به و شد بلند ازجاش
 زنگ بهم شد الزم یزیچ..لطفا دیباش غزل مواظب..خانم حاج:گفت

 ..برم من اجازتون با..دیبزن

 

 ..پناهت و پشت خدا پسرم برو...راحت التیخ باشه-

 



 407 با عشق با بغض با نفرت

 ..شد خارج اتاق از و داد تکون یخداحافظ یمعن به یدست ماین

 

 ..بوده خوب واقعا انتخابت..یخوب پسره--

 

 ..العادس فوق ماین-

 

 ..یزیچ خوب خجالت کمی..توهم گهید خوب--

 

 ..دمیخند

 

 ..امیب رمیبگ یزیچ هی برم من--

 

 ..اشهب-

 

 بهم که ییها ارامبخش خاطر به بستم چشمام...رونیب رفت هم مامان
 وبارهد در که بود نگذشته قهیدق چند..ومدیم خوابم یحساب کردنیم قیتزر
 وجهمت یا بهیغر یصدا دنیشن با یول..باشه مامان دیبا کردم فک..شد باز

 ..بوده اشتباه حدسم شدم

 

 مشهوره؟ ستیبالیوال همون ؟؟یامیص ماین زن واقعا--

 

 اره---
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 ..شانس بده خدا--

 

 ..سوزهیم براش دلم چارهیب بابا نه---

 

 ؟یچ واسه وااا--

 

 چرا؟ وااا--

 

 شده؟ یچ یندار خبر مگه---

 

 واال نه--

 

 با..بوده حامله که نمیا..دزدتشیم یکی قبل رو پنج چهار که نیا مثل---
 تو بچش..کرده ااود تومورش..شده وارد زربه شکمش به..زدنش چوب

 دار بچه تونهینم گهید شده وارد بیاس رحمش به بعدم... مرده شکمش
 ..بشه

 

 ..چارهیب ییییییاخ--

 

 با..کردم باز و پلکام زده وحشت..گرفت راه کمرم ی رهیت از سرد عرق
 به یقدم من یناگهان والعمل عکس از پرستارها..رو و شدم زیخینم سرعت



 409 با عشق با بغض با نفرت

 دوروغ..دو..دو..دیدار..دا..ا..شم:گفتم لنکت با..رفتن عقب
 .نه؟..مگه..دیگیم

 

 !..خانم یدوروغ چه--

 

 !.نمردههههه مممممن ی بچههه:زدم داد

 

 ..بابا یا! شما دیزنیم داد چرا...بود کجا دوروغمون محترم خانم وااا--

 

 دوروغ داشتن نایا نه..خوردنیم بهم تیاعصبان شدت از دندونام
 ادیفر..نمرده اون..زندس من ی بچه گفت ماین..زندس من ی بچه..گفتنیم

 ..دمیکش

 

 دیکنیم جرئت چطور..دیبرس کجا به دیخوایم د؟؟یگیم دوروغ دیدار چرا-
 ..مرده دیبگ من تن پاره به

 

 یجور نیا نایا چرا..خدااااا یا..دیگیم دروغ دیدار:دمیکش ادیفر و زدم هق
 ..گنیم

 

 نایا مامانننن:زدم زجه..شد اتاق وارد هراسون مامان و شد باز شدت به در
 دروغ دارن نایا بگو غزل مرگ..خدا رو تو مامان..هااا گن؟یم یچ
 ..گنیم دوروغ نایا نه مگه..نه مگه...گنیم



wWw.Roman4u.iR  410 

 

 

 ردمک بوداشاره ستادهیا اتاق یجلو زده بهت طور همون که  مامان به دستم با
 ی هشگو گریج..زندس من ی بچه که بگو بهشون ایب:کردم ناله و جلو ادیب

 ..نمرده اون..زندس من

 

 و گزاشتم نیزم رو پام هی هوی..دیکش اغوش در و سرم و اومد جلو مامان
 برص یچ هر بسه گهید..بسه اره..نمشیبیم رمیم خودم اصال...اصال:گفتم
 ..نمیبیم و بچم رمیم..کردم

 

 زجه..برم نییپا تخت از زاشتینم و بود کرده ب*غ*ل*م محکم مامان
 دست کارام از کدوم چیه..برم در مامان دست از کردمیم یسع و زدمیم

 ومدنا پرستار تا چند همراه به دکتر..سرم به بود زده یگ ونهید..نبود خودم
 قیتزر تمدس به و یامپول کردیم یسع دکتر و بود گرفت دستم پرستار..داخل

 وامخیم منننن..دیکن هوشمیب خوامینم..دییییکن ولللم نهههه:دادزدم..کنه
 ..نمیببب و مممبچم

 

 یزیچ گهید و افتادم تخت رو...حس یب بدنم و شد تار چشمام
 ....دمینفهم

 

 "یراو"

 



 411 با عشق با بغض با نفرت

 دیرسیم نظر به تر معصوم برابر هزار خواب در که اش چهره به ینگاه دکتر
 غم از مملوع که یقلب و بغض از دارش خش یصدا با مادرش...انداخت

 دکتر؟ یاقا چطوره حالش:کرد زمزمه بود

 

 وارد بهش یعصب شوک:گفت و داد تکان تاسف به یسر یکترد
 مبخشارا هی فعال...بود نشده تیتثب کامل هنوز عمل از بعد تشیوضع..شده

 !..دیکن ارومش دیبتون وارم دیام..کردم قیتزر بهش

 

 رت نیگ غم یکس چه و بود مادر او..انداخت ریز را سرش یناراحت با مادرش
 دز گوش رحم یب دکتر نیا به یکس کاش..شفرزند درد یبرا مادر کی از
 نمک و نکند خون هست که ینیا از شتریب را مادر نیا شکسته دل گردیم

 خارج اتاق از همراهانش همراه به دکتر..دلش یها زخم بر نپاشد
 یرروس پر با..ستادیا دخترش تخت کنار شکسته یکمر با نرگس..شد

 را اش دردونه زیعز ی ونهگ یرو بر مانده یجا بع یها اشک رد..گلدارش
 فرزندش سر بر را مهرش پر و مادرانه ی *ب*و*س*ه و شد خم..کرد پاک
 بچم سر رو بال نیا کس هر ایخدا:کرد زمزمه و ستادیا صاف دوباره...نهاد

 ...ریبگ پس ازش  کاراش تاوان اورده

 

 ...بعد روز کی

 

 "ماین"
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 و یچ همه غزل که گفت بهم غزل مامان زدم سر مارستانیب به که شبید
 یحرف چیه اومد هوش به که صبح امروز..شده بد حالش و دهیفهم
 و پدر و من یچ هر..روش روبه وارید به زد زل فقط صامت و ساکت..نزد

 نگاهمون یحت نه زد خرف کدوممون جیباه نه میزد حرف باهاش مادرش
 قهر باهامون میگفت دروغ بهش که نیا خاطر به کنمیم فکر...کرد
 نیراست هیعل بر نامه تیشکا هی.. یاگاه اداره رفتم امروز...دهکر

 مدت نیا تو کردنم فردا و امروز خاطر به یکل سرگرد جناب...نوشتم
 تو هدف یب دارم که هاست ساعت..نداشتم اونم حوصله..کرد سرزنشم

 دیبا همه نیا که دمیم پس و یچ تاوان دارم دونمینم...زنمیم قدم ها رو ادهیپ
 و غل یب یزندگ و زدن حرف یبرا دلم..ادیب شیپ میزندگ تو تمشکال

 ادم با که ییها یباز چه یزندگ..شده تنگ میداشت غزل با که غشمون
 ....کنهینم

 

 حرف یا کلمه غزل که ماه کی...گذرهیم مارستانیب یتو روز اون از ماه کی
 هی هب هشیم رهیخ و نهیشیم فقط که افسرده ادم هی..متحرک مرده شده...نزده

 زا شب هر که نهیا مدتش بلند سکوت و شدناش رهیخ نیا از تر بد..نقطه
 ادیز یلیخ خستم،...کنهیم هیگر و کشهیم غیج ها ونهید مثل و پرهیم خواب

 به سدنیر یبرا که هاس مدت یا توشه چیه بدون ریکو تو که یمثل؛ادم
 !..مقسدش زا شهیم  تر دور رهیم شتریب یچ هر"اما" رهیم راه داره ییجا

____¤______¤______¤______¤_____ 

 



 413 با عشق با بغض با نفرت

 ماین--

 

 ..هممم-

 

 یبرا بره شیپ یطور نیا اگر ؟یبد ادامه طور نیهم یخوایم یک تا--
 !ها رهیگیم نظر در برات نیگزیجا هی یمرب سر دوره نیا یها مسابقه

 

 ..نمیس یتو درد از داشت خبر چه یهاد..کردم نگاش حوصله یب

 

 رهت راحت هم خودم یبرا بزاره نیگزیجا هی بزار اصال! یگیم کنم کار یچ-
 .کنمیم استراحت مدت هی..یطور نیا

 

 

 از شیب خاطربهت به که یحال در کردو نگام تعجب از شده گرد یچشما با
 تو شــــهینم ـــــماباورمین:گفت کردیم  عدا دهیکش و کلمات حدش
 !یکرد تالش یکل کار نیا یبرا که یادم همون

 

 !هبش باورت...داداش بشه باورت:گفتم و انداختم باال یا شونه الیخ یب

 

 ؟!یبد ادامه یطور نیا یخوایم یک تا اخه--

 

 !یکنیم تکرار سوال نیا چقدر-
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 !یدیم جواب تو مگه بپرسم من یه:گفت یعصب و پرحرص

 

 یوقت مبکن کاریچ..یلعنت بکنم یخوایم کاریچ:گفتم خودش از تر یعصب
 زنهیمن حرف که ماه کی از شتریب یوقت! دمینشن و صداش اهم کی از شتریب

 ماه کی یوقت کنم کاریچ..ترسهیم مرگ حد سر تا و پرهیم خواب از شب هر
 همه زدن پرپر دارم یوقت کنم کاریچ..رمیبگ جون تا دمیند و دنشیخند
 ..ادیبرنم دستم از یکار چیه نمیبیم چشمام یجلو و میزندگ

 

 ؟!کنم کاریچ:دمینال یدرموندگ با

 

 دادش باش اروم:گفت یمیمال لحن با و گزاشت شونم رو و دستش یهاد

 

 تو یکس یبرا بودن اروم سخته یلیخ یهاد تونمینم:گفتم دار خش یصدا با
 !من طیشرا

 

 بکنه؟ یکار نتونست روانشناسم--

 

 .نبرد شیپ از یکار اونم بابا نه:گفتم دنهیناام

 

 شه؟ینم خوب چرا نگفت چرا؟ اخه--

 



 415 با عشق با بغض با نفرت

 شارف راستم دست شست و اشاره یانگشتا با و پلکام رو و بستم و چشمام
 جلو چشمام ی کاسه تو دادنیم جولون که ییها اشک زشیر از تا دادم

 یاصل مشکل گفتیم دکتر:دادم و یهاد جواب حال همون در و کنم یریگ
 !کنهیم مقاومت شدن خوب مقابل در غزل که نهیا

 

 !بابا یا--

 

 دو از ساعت که دادنیم نشون ها عقربه انداختم میمچ تساع به ینگاه
 زلغ بودم زده رونیب خونه از باشگاه به اومدن یبرا که صبح از! گذشته ظهر

 تدس یبرا و دستم و شدم بلند ازجام..بودم دلتنگش چقدر و بدوم دهیند و
 ..داداش اجازت با فعال گهید خوب:گفتم و کردم دراز یهاد سمت به دادن

 

 زوده؟ حاال کجا:گفت دادیم دست باهام که ورهمونط

 

 ...ها دو ساعت بود کجا زود بابا نه-

 

 ..برم گهید منم پس..گذشت زمان زود چه اوووو:گفت و داد باال یابرو

 

 و هام کفش.....اومدم رونیب استراحت اتاق از و کردم یخداحافط یهاد با
 یبو شدم که النس وارد.. کردم عوض رنگم یمشک یها یروفرش ییدمپا با

 یمدت که مادرغزل..شدم اشپزخونه وارد..کرد کیتحر و معدم یسبز قرمه
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 ییشو ظرف یجلو من به پشت..بود مادر که حقا و زدمیم صداش مادر بود
 ..شتیم ظرف و بود ستادهیا

 

 !دیکشیم زحمت چرا شما..مامان سالم-

 

 ..بود مهربون نگاهش چقدر..کرد نگاهم و برگشت صدام دنیشن با

 

 حرف نیا گهید که دخترم خونه! هیچ زحمت..ینباش خسته پسرم سالم--
 ..نداره هارو

 

 خوبه؟ غزل-

 

 راب رمیبم یاله..والله نه:گفت مادرانش بابغض و گرفت غم رنگ چشماش
 !شدنش خوب سخته..خورده روزگار از یبد ی زربه.بچم

 

 .شهیم خوب انشالله-

 

 انشالله--

 

 ..غزل شیپ برم من اجازتون با--

 

 ..بشه خوب حالش و کنه معجزه عشق با بلکه..پسرم برو--

 



 417 با عشق با بغض با نفرت

 زل معمول طبق و بود شده مچاله تخت رو غزل..شدم خوابمون اتاق وارد
 ششد مچاله تن کردن ریاس یبرا رفت ضعف دلم! رو روبه وارید به بود زده

 عوض گرمکن شلوار و بلند نیاست زیبل هی با هام لباس..بازوهام نیب
 و گرفتمش هام بازو نیب محکم..دمیکش دراز غزل کنار تخت، یرو..کردم

 زمزمه گوشش تو و کردم قفل پاهام با و پاهاش..فشردمش ب*غ*ل*م تو
 ؟یخوب خانما، خانم سالم:کردم

 

 و گوشش یلوال!گذشته ماه کی مثل درست.نداد یجواب چیه
 تر دهیپر رنگ که *ل*ب*ا*ش* به دوختم نگاه و شدم خم..دمی*ب*و*س*

 کیتحر یزمان هر از شتریب من یبرا یول..بود یزمان هر از تر رنگ یب و
 *ل*ب*ا*ش* یرو نرم یا *ب*و*س*ه و شدم خم شتریب یکم! کننده

 یالعمل عکس نیتر کوچک یحت بدون ساکت طور همون هنوز..نشوندم
 چشمک فشیظر و زیر ی چونه!رو روبه وارید به بود زده زل

 و سرم..رهیخ نگاه و سکوت هم باز..زدم نشچو یرو یا ه*س*و*ب..زدیم
 الاص که بودم خسته انقدر.گذاشتم بالشت رو سرش کنار و دمیکش عقب
 !برد خوابم یک دمینفهم

 

 در که غزل به ینگاه..شدم داریب خواب از خورد در به که یتق یصدا با
 مظلوم چقدر..انداختم بود رفته خواب به  ب*غ*ل*م تو قبل حالت همون

 بلند جام از و کردم باز دورش از و پام و دست اروم!..روزا نیا دبو شده
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 متعجب..بود در پشت شونیپر ی چهره با مامان کردم باز و اتاق در...شدم
 !شده؟ یزیچ:گفتم شیشونیپر از

 

 ..بود پاچه دست..کرد من من

 

 ..دونفر نه که یکی یعنی..اومده یکی..خوب..زهیچ..امم--

 

 ..اومدن زنش با غزل بزرگ یعمو:گفت تند و ونریب داد و نفصش کالفه

 

 ثباع که یکس همون پدر یعنی غزل، بزرگ یعمو..دیپر باال ابروهام جفت
 هاومد تلبکارانه طور اون که یکس ؛همون یعنی! بود شده غزل تیوضع نیا

 !!!!بدم تیرضا و برم کردیم امر و مارستانیب بود

 

 گفت و شد مانع مامان که ارمیب و ییرایپز لیوسا تا اشپزخونه برم خواستم
 نیا یها بودن خاطر به بودم ممنونش چقدر...ارهیم و یچ همه خودش
 روبه!بودن حالم کمک مدت نیا تو ها بچه همه بلکه اون تنها نه..مدتش

 و بودن مهمون..اندختم پا یرو پا نشستم غزل یعمو زن و عمو یرو
 !ارمین بجا و ینواز مهمون حق نبود درست

 

 نیاومد شخو-

 



 419 با عشق با بغض با نفرت

 اه حرف نیا از تر متکبر..مرد اما گفت یلب ریز ممنون یزیر یصدا با زن
 ..شد خارج اشپزخونه از دست به ییچا ینیس مامان!بود

 

 !میومدین یمهمون یبرا..داداش زن نکش زحمت---

 

 اداب دیبا خوب..دیماهست مهمون شما حال هر به:دادم جواب مامان از قبل
 !ردک تیرعا و یدار مهمون

 

 

 .یطوالن و قیعم..چشمام تو زد زل

 

 ..نشست میکنار ینفر تک مبل رو اخر در و گردوند و ییچا ینیس مامان

 

 د؟یبد ادامه مسخره یباز نیا به دیخوایم یک تا---

 

 ؟ییباز چه ؟یباز:گفتم و دیپر باال هام ابرو ناخداگاه

 

 ؟ینداد تیرضا چرا---

 

 احترامش و نبود مهمون اگر و نبود تر بزرگ اگر!داشت رو بشر نیا چقدر
 از یحرف نکنه جرئت گهید که بدم جوابش یچجور دونستمیم واجب

 !بود نشده خوب غزل که یوقت تا نه! دادمینم تیرضا من..بزنه تیرضا
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 ؟؟!دادمیم تیرضا دیبا چرا-

 

 تیرضا توروخدا گفت التماس با زنش اون از قبل که کنه باز دهن خواست
 .. و بچم نیند نیرضا اگه..نیبد

 

 !!!!!کشنیم و بچم:داد ادامه زده وحشت و کرد یمکث

 

 ..دیناه ساکت تو:گفت ییتندخو با شوهرش

 

 تیضار یریم فردا:گفت قبل دفعه پرتحکم لحن همون با و سمتم برگشت
 !یدیم

 

 وت حرف غزل سرد یجد یصدا دنیشن با که بدم و جوابش تا کردم باز دهن
 !دیماس دهنم

 

 ازم و بچم که یکس از گزرمینم! گزرمینم من بده تیرضا هم ماین اگر--
 !گرفت

 

 اورمب! رونیب بزنه کاسه از بود مونده کم که بود شده گشاد یحد به چشمام
 با.. بهتر نیا از یچ و! زد حرف ماه کی حدودا از بعد غزل باالخره شدینم

 !!غزل:گفتم و شدم بلند جام از بهت

 



 421 با عشق با بغض با نفرت

 درد با..بود نشسته چشماش تو اشک..امچشم تو زد زل سمتم برگشت
 بزرگ غم دنید از دیکش ریت قلبم..دیلرزیم بغض از چونش! کرد نگاهم

 که مادرش..شدن بلند جا از عموش زن و عمو..لرزونش چونه و نگاهش
 یخوشحال با و دیپر جا از بود اومده در غزل زدن حرف شوک از تازه انگار

 اش صدقه قربون مدام و بود دیکش آغوش در و غزل..رفت غزل سمت به
 مادرش یجا االن من کاش! دی*ب*و*س*یم و صورتش و سر و رفتیم

 !..شدیم میحسود بهش..بودم

 

 که بچه گهیم نیهمچ بچه؟ کدوم..هارو یباز مسخره نیا دیکن جمع--
 ! بوده ماهه شیش پنج نیجن هی همش حاال خوبه!بوده سالش صد انگار

 

 بود معلوم که غزل..مرد نیا ییگو پرو همه نیا از بودم متعجب واقعا
 چیه..بود من ی بچه اوننن:دیکش غیج کیستریح شده یعصب یحساب
 شرفتیب پسر دونهیم..بزنه حرف یطور نیا موردش در نداره هق یاحد

 دار بچه تونمینم گهید یعوض اون یکارا خاطر به یدونیم گرفته؟ ازم و یچ
 گرفته زما باشه داشته شیزندگ تو تونهیم زن هی که و یزیچ نیبهتر اون بشم؟

 !گرفته ازم شهیهم یبرا و شدن مادر حس اون

 

 ..گرفته ازم و بچم اون:زد زجه

 

 کی یحت مدت نیا تو و غزلم داشت درد چقدر! گفتیم رو نایا و زدیم هق
 به اما! درداش از یا گوشه یحت گفتن یبرا بود نکرده باز لب هم کلمه
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 یب!"..است تر پرحرف ییپرصدا هیگر هر از نم نیسنگ سکوت نیا"یقول
 شسمت به..داشت نگهش مادرش که نیزم رو فتهیب بود مونده پکم.شد حال

 ...گرفتمش اغوشم تو و دمیدو

 

 سرخ هاش گونه و بود ادیز بدنش حرارت..زدم کنار و شیشونیپ رو یموها
 رهباالخ!زایچ نیا براش بود یعاد و بود کرده ادیفر و داد و یکل..بودن شده

 از بودم زده شگفت هنوز من و..رفت کردن بلدرم الدرم یکل از بعد عموش
 اونا رفتن از بعد! زدیم حرف مستبد چقدر..مرد نیا بودن ییپرو همه نیا

 خواب به ب*غ*ل*م تو هم اخرش کرد هیگر ب*غ*ل*م تو یکل غزل
 ..نازک دل و بود مادر! ختیر اشک غزل یپا پابه هم مامان..رفت

 زدنم حرف یصدا که نیا یبرا..زدمیم حرف غرل روانشناس دکتر با دیبا
 از ییصدا چیه جادیا بدون و اروم و برداشتم و میگوش نکنه تیاذ و غزل
 یعل قبل قهیدق چند..نشستمTV یرو روبه کاناپه یرو..شدم خارج اتاق
 !میبود تنها غزل و من االن..رفتن و مامان دنبال اومد

 تا چند از بعد..زدم زنگ بهش و کردم دایپ نمیمخاطب نیب از و دکتر شماره
 د؟ییبفرما الو:برداشت یگوش بوق

 

 .هستم یامیص من دکتر یاقا سالم-

 

 ؟یامیص یاقا دیهست خوب..سالم--

 



 423 با عشق با بغض با نفرت

 د؟یهست خوب شما ممنون-

 

 !خوبم هم بنده تشکر--

 

 ..کنم صحبت باهاتون غزل راجب زدم زنگ دکتر  قتشیحق-

 

 گوشم؟ پا سرو ندهب دییبفرما بله--

 

 فیعرت دکتر یبرا زیر به زیر و یچ همه..امروز اتفاقات گفتن به کردم شروع
 !طور نیا که:گفت متفکر دکتر حرفام اتمام از بعد..کردم

 

 شه؟یم بهتر یعنی چطوره حالش االن-

 

 تر قیدق که نیا یبرا یول خوبه یلیخ زده حرف ماه کی از بعد که نیا--
 دوباره اگر هالبت..باشم داشته باهاش کوتاه صحبت هی دیبا بگم و نظرم بتونم

 !بزنه حرف

 

 بشه؟؟ بد حالش دوباره ممکنه یعنی:گفتم یناراحت با

 

 !.داره وجود یاتفاق هر احتمال ما کار یتو--

 

 ...دادم رونیب کالفه و نفسم
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***** 

 

 "غزل"

 

 ودمب شده الغر!..نهییا یتو رمیتصو به دوختم نگاه.ستادمیا نهییا یجلو
 افتاده گود رچشمامیز! بودن مشخص صورتم یها استخون که یجور

 !مدت نیا گذشت سخت چقدر..بود شده دیسف *ل*ب*ا*م*..بود

 ..داخل اومد ماین و شد باز اتاق در

 

 ؟یایب یخوایم یچ واسه زمیعز اخه ادم؟ با یکنیم لج چرا غزل--

 

 ؟یکرد تکرار حرفارو نیا بس از ینشد خسته-

 

 !است دهیفا یب تو با زدن حرف:داد تکون تاسف به یسر

 

 ؟!یدیپوش اهیسرتاپاس چرا حاال:گفت و کرد سرتاپام به ینگاه بعد

 

 ..یمشک شال شلوار یمشک یمانتو..کردم نگاه خودم به نهیتوا دوباره

 

 !عزادارم چون-

 

 و ادفشارد روهم و چشمام کنه کنترل خودش بتونه که نیا یبرا! شد یعصب
 ..داد ونتک یسر



 425 با عشق با بغض با نفرت

 

 !گذرهیم اتفاق اون از دوماه ؟االنیبد ادامه یخوایم یتاک..غزل کن بس--

 

 .رمینگ تاوان که یزمان تا-

 

 ؟ییخدا تو استغفرلله مگه اخه--

 

 خدا خود یول نه:دادم جواب حوصله یب رفتمیم در سمت به که همونطور
 ..شهیم رید داره که میبر ایب هم حاال..داده بهم رو اجازه نیا

 

 

 یصدا با..شدم خارج اتاق از..ندادم یتیاهم..زد صدا و اسمم حرص با
 مونیپش خاطر به!سمتم برگشتن و شدن بلند جاشون از همه در شدن بسته

 ایثان و ایتان و فرهاد بابا، و مامان ،یهاد و یناز..بودن اومده همشون کردنم
 !ماین یبابا مامان یحت..یعل و

 

 و کرد فوت حرص با و نفسش بودم دهش اماده که من دنید با یعل
 !گهید داره پا هی مرغت شتر:گفت

 

 خودم یگوشا با و باشم که خوامیم امروز من یول..همتون از شرمنده-
 ..کنهیم صادر و یحکم چه یقاض که نمیبب خودم یچشما با و بشنوم
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 در حرص با شد سوار راننده سمت ماهمین..بستم و در و شدم نیماش سوار
 !دیکوب هم به و نیماش

 

 ؟!یدار بدبخت در نیا با یپدرکشتگ چه-

 

 !یکنیم ونمید--

 

 !شد گرد چشمام

 

 !!!مننننن؟-

 

 ..تو اره--

 

 شهب بد حالت دوباره دنشید با اگر..غزل نگرانتم:داد ادامه یتر اروم بالحن
 ..قبلت حالت به یگردیبرم یدار تازه تو ؟یچ

 

 ردو دیچیپ و انگشتاش..شتمگزا دستش رو و دستم..بود نگران من مرد
 عاشقانه شعر نت به نت مثل من یبرا که توچشماش زدم زل..انگشتام

 ...یداشتن دوست قدر همون نیریش قدر همون..بود

 



 427 با عشق با بغض با نفرت

 صورت که اون از شتریب یلیخ..محکمم من گهید حاال.نباش نگران..ماین نه-
 یها ککم ونیمد و نیا و..ساختم نوع از و خودم به ماه کی نیا تو..یکن

 ..هستم انیاطراف و تو یها محبت..دکتر

 

 محبت، عشق،! شدیم ساته نگاهش از و یادیز یها حس..کرد نگاهم
 !تیعصبان ،ینگران ترس،

 

 ؟یکن حرکت یخواینم-

 

 ..االن چرا:گفت دادو تکون دییتا به یسر و دیکش یقیعم نفس

 

 ..کرد حرکت و زد استارت

 

 !اقات تو میبر همه که گفت و اومد یمنش

 تشدس تو و دستم ماین..باهاش شدن رو روبه از داشتم ترس..دیلرزیم پاهام
 کمی..دستاش بخش لذت یگرما..دمیکش یطوالن ینفس ناخداگاه..گرفت
! غزل:گفت بهت با سردم یدستا کردن حس با ماین..کرد بهتر و حالم

 ! دختر خنی انقدر چرا دستات

 

 استرس از یشنا لرزون یصدا با و دادم قورت و دهنم اب
 !ستین یزیچ..چ..یچیه:گفتم
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 گفتم بهت که بس اورد در مو زبونم:گفت و داد تکون تاسف به یسر
 !ادم حرف به وقت هی تو ینکن گوش..این

 

 ..ماین خوبم من-

 

 !یخوب چقدر مشخصه کامال اره:گفت و کرد نگام هیانرسف عاقل

 

 !ماین گید نده ریگ- 

 

 ..زد وهاشم به یچنگ کالفه ازادش دست با

 

 شه؟یم یچ دادگاه جهینت مینیبب میبر پاشو فعال خوب لیخ--

 

 نمیس ی قفسه به و خودش باشدت گلبم..شدم بلند ماین کمک با
 و در به و خودش ییرها یبرا و افتاده قفس تو که یشکیگنج مثل..دیکوبیم
 یادما نیب گردوندم چشم..میشد دادگاه سالن وارد..کوبهیم قفس وارید

 شده برعکس زمونه..کردنیم نگاهم نفرت با که عمو زن و عمو..حاضر
 رها رو چشمام..دارن من به نسبت اونا باشم داشته اونا به دیبا من که ینگاه
 نیا بود خوب چقدر..بودم ونشیمد جونم که یکس..موند ثابت
 و جیه و کردینم یکار نیهمچ بود اون یجا یا گهید کس هر دیشا..دختر

 قتیحق و اومد من جون نجات یبرا اون اما..دادینم لو و خودش برادر قت
 اسرار همه ما طرف از البته...بود ومدهین یا گهید کس! نیهم...گفت و
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 و نیاول یبرا خودم بدن اجازه بار نیا که خواستم ازشون اما..انیب که داشتن
 تنها میگرفتیم فاکتور ماین حضور از اگر هرچند..تنها امیب بار نیاخر البته

 یمنش و یقاض..بشه اعالم دادگاه یینها یرا بود قرار امروز! شدمیم حساب
 گایجا تو و شدن سالن وارد سه هر راستش و چپ دست یها

 به رو یها یصندل رو و میرفت هم ماین و من..گرفتن یجا مخصوصشون
 ات داد دستور یقاض..بودن چپمون سمت نایا یعمو..مینشست یقاض یرو

 زمزمه یصدا و..دستم رو نشست ماین دست..ستب خی دستام..ارنشیب
 چیه..کنارتم من..زمیعز اروم غزل باش اروم:شد بلند گوشم کنار وارش

 زلمغ اروم..بندازه بهت چپ نگاه یحت یکس که زارمینم..افته ینم یاتفاق
 !اروم

 

 دیچیپ ینیریش تیامن حس..مردونش و بم یصدا کردیم معجزه..شدم اروم
 دهیکش سمت اون به زدم وحشت نگاه شد؛ باز نسال در..میپ و تورگ

 یا اسوده نفس ناخداگاه تیوضع اون تو دنشید با..اما...شد
 به و ودب گرفته و بازوش یسرباز و بودن کرده ریزنج پاشو و دست..دمیکش

 تن به که ییها یزندان مخصوص راه راه لباس!..کردیم تشیهدا جلو سمت
 تونکار به داشت عالقه یبچگ از..بمل ی گوشه نشوند یپوزخند..بود کرده
 دهیپوش لباس دالتون برادران مثل خودش حاال؛ و شانس خوش لوک

 !فرق یکم با البته..بود

 زل و شد رد من از مکث با نگاهش و گردوند حاضر تیجمع تو و چشماش
 !ماین یچشما تو زد
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 حرص چشماش...اما..بود خونسرد چهرش کردم؛ نگاه ماین به هم من
 ..کردنیم انعکاس و یبیعج

 

 ..هبش صادر یینها حکم تا..رنیبگ قرار مخصوص گاهیجا تو متهم خوب--

 

 و ردک حرکت و گرفت ماین از نگاه..جلو دشیکش سرباز یقاض حرف نیا با
 ..ستادیا مخصوصش گاهیجا تو

 

 اخرتون؟ دفاع--

 

 !ندارم یحرف:گفت یخونسرد کمال در

 

 

 !بیعج یلیخ..بود بیعج برام خونسردش یصدا

 و اروم..کردن هیگر به کرد شروع عمو زن..شد بلند که یقاض یصدا
 !دیکش ریت قلبم..شد پر منم یچشما..ختیریم اشک سوزناک

 ..یقاض حرف نیب دمیپر یناگهان میتصم با

 

 !یقاض یاقا دمیم تیرضا من-

 

 ؟مگه!!!!غزل یگیم یچ:گفت متعجب ماین..سمتم برگشت ها نگاه همه
 ؟ینداشت تیشکا به اسرار خودت
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 ..ماین شد عوض نظرم-

 

 هی یها هیگر تونمینم:برام دادیم عسل ینیریش طمع که توچشماش زدم زل
 !نمیبب هم رو گهید مادر

 

 ..بعد سال هفت

 

 ور هارو دیخر ی سهیک..بابا یا..نکرد باز و در یکس فشردم و زنگ یچ هر
 یها کفش..کردم ازب و در و اوردم در فمیک داخل واز دمیکل و گذاشتم نیزم

 دنمش وارد با..کردم عوض رنگم یمشک یها یفرش رو ییدمپا با و اسپورتم
 گردنم از و انداخت ب*غ*ل*م تو و خودش محکم یکس..ییرایپذ به

 ..شد اوبزون

 

 ییبیمامان مبارک تولدت--

 

 به زدم زل مبهوت..کردم ب*غ*ل*ش محکم و دمیچیپ تنش دور و دستم
 !بود تولدم امروز من یخدا..روم روبه یادما

 تمام با..محبت با باعشق..کردم نگاهش..اومد جلو ماین..بودن اومده همه
 رکمبا تولدت:زد لب..شدیم شتریب روز به روز ها سال نیا تو که یا عالقه
 ..میزندگ
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 شارف خودم به محکم و کوچولوم فرشته..شد باز هم از یشاد لبخند به لبم
 ..زدم سرش به یا *ب*و*س*ه و دادم

 

 ..دیاومد خوش..یهمگ به سالم-

 

 ..مبارک تولدت سالااام:دادن جواب باهم همه

 

 ..امیب کنم عوض و هام لباس برم من دینیبش دییبفرما..نیاومد خوش-

 

 خوابمون اتاق سمت به و گذاشتم نیزم رو رو فرشته حرفم دنبال به
 هاست سال که یقاتا..میشد اتاق وارد دو هر..اومد دنبالم به هم ماین..رفتم

 !میزد رقم باهم که ییها عاشقونه شاهد

 ..رو گردنم زد مهر اش*ب*ل با و دیکش سرم از و شال

 دل زیعز مبارک تولدت:گوشم یتو کرد زمزمه و.. تنم دور دیچیپ و دستاش
 ..ماین

 

 زحمتات ی همه بابت..زمیعز یمرس-

 

 ..بود ام فهیوظ..زمیعز نداشت یزحمت--

 

 ..زدم یلبخند
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 ..ایب قهید هی یییبابا:شد بلند فرشته یصدا اون بند پشت و خورد در به یقت

 

 دماوم:گفت رفتیم اتاق در سمت به که طور همون و گرفت فاصله ازم ماین
 ..دخترم

 

 به کیک نازگل..نشست کنارم هم ماین..نشستم مجلس صدر نفره سه مبل رو
 یچاقو که یلحا در فرشته اون سر پشت و شد خارج اشپزخونه از دست
 زا رفت غنج دلم..رونیب اومد بود گرفته دستش به رو شده یچیپ روبان

 ی کرده سیگ یموها و یعروسک یصورت راهنیپ اون تو دنشید
 عمه:گفت فرشته به رو و گذاشت مقبلمون زیم رو و کیک نازگل..شییطال

 ..ببره و کیک مامانت بده رو چاقو

 

 ..چاقو لقص..بلقصم دیبا ولا..خوامینم:داد جواب یتخس با فرشته

 

 اب بردیم رو دلم که ییوا..شد انینما ونشیم در یکی یها دندون و دیخند و
 شاد..خنده ریز زدن همه و...کرد  نثارش یا سوخته پدر ماین..خندهاش نیا

 و یاند از تولد اهنگ نازگل..بود نشسته بس کوچمون تو عروس..میبود
 تو رمشیبگ داشتم دوست...دنی**ر*ق*ص به کرد شروع فرشته و گذاشت

 مبش فداش یاله!بشه حل من تو تا بدم فشارش خودم به انقدر و ب*غ*ل*م
 !یامادگ بره و بپوشه مدرسه شلوار مانتو خوادیم امسال که
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 بهم رو چاقو که داد تیرضا اخر در و گرفت شاباش همه از دیر*ق*ص**
 دییبفرما:گفت و گرفت طرفم به رو چاقو و ستادیا جلوم..بده لیتحو
 ..یمامان

 

 اشتمگذ زیم رو و گرفتم دستش از رو چاقو..گفتنش یمامان از رفت غنج دلم
 و شدم خم..پاهام رو نشوندمش و دمیکش رو فرشته دست بعد و

 ی گونه هم ماین من با همزمان و..تپلش یلپا رو نشوندم یا ه*س*و*ب
 ..مینشست صاف دو هر..د*ی*س*و*ب و گشید

 

 ..کنه فوتشون غزل تا کن روشن رو ها معش ماین:نازگل

 

 رنگش یمشک یا پارچه ی مردونه شلوار بیج از و گفت یا باشه ماین
 بهش تولدش روز تو شیپ ها سال که یا نقره فندک همون..اورد در یفندک
 نگاهم و نشست صاف بعد..کرد روشن هارو شمع و شد خم..دادم کادو
 هم ارزو یناز قول به...کن فوت و هات شمع یخانم بفرما:گفت و کرد

 ...نره ادتی

 

 خوشحال و شاد انقدر شهیهم" کردم ارزو و بستم چشمام و دادم تکون یسر
 مامچش"..تندرست و سالمت باشت کنارم شهیهم دخترم و شوهرم و..میباش

 فوت ودب ب*غ*ل*م تو که فرشته من از قبل که کنم فوت خواستم کردم باز و
 ...زدن دست و دنیکش غیج به کرد شروع و کرد
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 یبرا گهید یها شنبه پنج ی همه مثل و..میزد چمباته ها قبر کنار سه هر
 م؟؟یبر:گفت و شد بلند جا از ماین..میخوند فاتحه زمونیعز دو یشاد

 

 ..حاال امیم دارم حرف باهاشون کمی من نیماش تو دیبر فرشته و تو-

 

 ..نیماش تو میریم فعال ما پس باشه--

 

 ؟یبابا میبر گفت؛ و کرد ب*غ*ل* رو فرشته

 

 اد؟ینم یمامان:گفت و کرد نگاه من به یکنجکاو با فرشته

 

 ..رمیم االن منم دیبر بابا  با ،تو مامان زدلیعز چرا-

 

 رو یدست..شدن دور ازم کامل یوقت...کرد حرکت نیماش سمت به ماین
 ..باهاشون زدن حرف به کردم شروع و دمیکش قبرهردوشون سنگ

 

 یابج یچ تو ایتان ؟یراحت خوبه؟ جات ؟یخوب..یداداش فرهاد مسال-
 یبرا دیبد قول هم شما..کنمیم.دعا براتون..نه؟ مگه دیکنارهم ؟یراحت

 و یادش یبرا بکنم و میسع تمام دمیم قول..دیکن دعا دخترتون یخوشبخت
 یابر و تالشم تمام دمیم قول!هست منم زیعز االن که زتونیعز یخوشبخت
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 با و هاهست و اروم و باشه راحت التونیخ شما..بکنم فرشته شدن گبزر خوب
 ..دیباش یراض ازم که وارم دیام...دیبخواب ارامش

 

 بود شده هک هاشون قبر سنگ رو که شون دو هر یها عکس به ینگاه
 از پر یاه..فیح صد و فیح..خاک یبرا بودن فیح چقدر...اندختم
  گرفتن راه هام گونه رو یک دمینفهم اصال که و اشکام و دمیکش حسرت

 در و دخترم تنها که شوهرم خانوادم؛ به دوختم نگاه و برگشتم..کرد وپاک
 از چند هر که یدختر..انتظارم به نیماش کنار بود ستادهیا و دهیکش اغوش

 بسته بودش به بودم..بود میزندگ تمام یول نبود خودم خونم و گوشت
 ماین و من که یروز دادگاه یتو روز اون از..گذرهیم سال هفت االن!بود

 بعد روز چند اما دیبر حبس سال ده نیراست یبرا دادگاه و میداد تیرضا
 در غرق جسد و کرده یخودکش زندان ییدستشو یتو که دیرس خبرش
 خدا که گفتن راست واقعا!دید رو اعمالش یسزا هم اون کردن دایپ و خونش

 لیتحو به مونده ماه کی فقط یوقت بعدش سال کی..نشسته حق یجا
 و فرهاد..میبود کاراش دنبال بود ها مدت که پرورشگاه از یا بچه گرفتن

 ایتان و داد دست از و جونش درجا فرهاد و کردن تصادف شمال راه تو ایتان
 ردناو ایدن به از بعد و شد منتقل مارستانیب به بود باردار ماهه هفت که هم

 ما..بست و چشماش شهیهم یبرا و ارهیب طاقت نتونست گهید  هم اون بچه
 قرار همه موافقت با و میکرد نظر صرف پرورشگاه از یا بچه ازگرفتن هم
 و من حاال و...میدار نگه رو ایتان و فرهاد از مونده یباق ادگاری تنها که شد
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 یوشخ و مشکالت تمام با کامل خانواده هی میهست خانواده کی فرشته و ماین
 .....خودمون یها

 گاه و داشت یشاد گاه که ییها یباز...کرد یاریز یها یباز ما با یزندگ
 به اخرش که کنمیم شکر خدارو بار هزار یروز..بود که یچ هر اما..غم

 ..........شد ختم یابد یخوشبخت

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز 79فرنسا با تشکر از 


