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 ***ghazaleeMAH***نوشتھ| رممکنیرمان غ

 
telegram.me/cafeetakroman 

  ایلذت دن  
  استی کسداشتن

  دوست داشتن رابلد استکھ
 "یسادگ" نی ھمبھ
  روزھانیا

  دارمدوستت
  ساده استگفتنش

  ھمدنشیشن
 استی دنار نی دشوارتردنشی فھماما

  روزھانیا
 ! باستی زی دشوارنی ھماما
  دلتِنانی خاطر اطمِیرا بباستیز

 ستی عاشق نی بفھمد ھر آواره اھ
  مجنونی رھگذرھر

 ی خاطره ھاِیلی تو لو
 !  بودی نخواھس ھرِ◌
 ی و بفھمانی بفھمتا

  شدنتی امد و ھمنشیاگرکس
 دی چشمانش بادر
  اسمان ؛رد خدا باشدرد

 استی دشوار دننی دارم ساده تردوستت
  از من گذشتدی باشیبرا
 دی بھ ما رسدیبا
 دی بھ عشق رسدیبا

  من؛نی اگر ایحت
  ما؛نیا
  عشقنیا
 باشد" رممکنیغ"
 
 .. پاک کردممویشونی عرق پنمی استبا
 نا؟یپس کجان ا..اه_
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 .. کجانسی معلوم نی ولگردمی میمی قدیالی صبح دارم دنبال جعبھ وساازکلھ
  دادم بلند شدادیکالفھ از گشتن ز 

 ماااااماااان ماااامااان_
  رو سرت؟یچتھ دختر چرا خونھ رو گذاشت_ 
  کجاست؟المی وسایمامان جعبھ _ 
 کدوم جعبھ؟_ 

 گھیھمون قرمزه د_  
 ..ی  گذاشتمش تو انباررهی جاگدمید..اھان_ 
 نی چرا؟    تمام خاطرات منو گذاشتیاخھ انبار. نیدی مامان اخرش منو دق میوا_ 

 کوچھ انبار خاک بخوره؟
 کھ ھیزی چی تو دوست داشتم  ولی بخدا منم بارانو بھ اندازه ؟ی بس کنیخوایمادر نم_
  اومدهشیپ
 ...یدی خودتو فقط عذاب مالی اون وسابا
 دست از سرم  خوادیسال گذشتھ نم٧خستھ نشده؟ ... بھ گلومدی بغض  چسبنیباز ا...اه 

  برداره؟
  کردم بغضمو قورت بدمیسع

 . بسش بودگھی شد دتی اذیلی مدت خنی امامان
  ماچ گنده   رو لپ چاقالوش زدمھی..  دستمو انداخت دور شونشدموی خندیالک
 باران االن فقط  جز خاطرات کنمی متشی مامان خوشگلم برم کھ انقد اذی فدایالھ_ 

  شدهمیقشنگ زندگ
 ... خوبھمیلی قشنگو فراموش کنم وگرنھ حالم خی  خاطره ھاخوامی فقط نممن

  مشکوک نگام کرد.کمی 
 باال تو ارهی غروب بابات بگمی مواظب خودت باش جعبتم مشتری بکمی یباشھ مادر_  

 رهیگی کمرت درد منھینرو  سنگ
 پس من برم تو اتاقم  نقشھ ھا مو کامل کنم.. مامان خوشگلم بگھیچشم ھرچ_ 
 ..برو مادر_ 

 ارمیسالھ   تموم غمام و غصھ ھامو براش م٧  کھییھمونجا.. اتاقم شدموارد
 ..امییتنھا

 ... ارامشممامن
 .. کنمی بازلمی نبود کھ بخوام براش فی کسنجایا 
 . .من خوب نبودم 

 .. خوب نبودمگھی باران  دبعد
 باران فقط دوست نبود   
 با نکھی ایتمام خاطره ھام بھ جا... بااون گذشتامیبچگ..  بااون گذشت  مینصف زندگ  

 مامان وبابام باشھ با اون بود
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 .. بغلمدمیزانوھامو کش.. تختم مچالھ  شدمرو
 ھم بغضم کردمی نگاش می کھ  وقتیھمون..  مونیبھ قاب عکس دونفر, خوردچشمم

 .. ری بخادشی.. رو لبمومدی ھم لبخند مگرفتیم
با دندوناش لپمو ...   سالھ بودم ١٢ دختر تپل ھی ی بود وقتشیسالھ پ١٠عکس مالھ   

 ... میت عکس انداختھ بودگاز  گرفتھ بودووتو ھمون حال
 آخھ؟؟؟چرا ی کجا رفت؟یکجارفت.. نگاه بھ صورت خندونش کردم باز  بغضم گرفت  

 ؟؟یرفت
 .... خوابم بردی کدمیعکسشو محکم بغل کردمو  نفھم 

................................ 
 دمی از خواب پرمی  زنگ گوشی صدابا
 ..خواب الود جواب دادم 

 الو_
 سالم _
 دییم بفرماسال_ 
  ھستماتی خانوم؟ بنده بدیخوب ھست_ 
 ) ؟؟ھی کدوم خرگھی داتی بات؟؟یب( 
 اتم؟ی بیگی میمنو از خواب پروند.. ی تازه ششاالی ای کھ  ھستی  ھستاتیخوب ب_ 

  قطع کردموی حرص گوشبعدبا
  شدنی ملت روانواال

  زنگ خوردیاومدم دوباره بخوابم کھ باز گوش 
  جواب دادمتیبا عصبان  

 بلھھھھھ_ 
  اومدی تک خنده ایصدا 

  قطع کنم؟ای یگیم_
  خندش ارومتر شدصدا
از .. اتیمحمد ب. ھستماتیبنده ب. خانوم محجوب کھ مزاحم خوابتون شدمدیببخش_ 

 رمیگی تماس مدیشرکت  خشت خورش
 دیقرار بود نقشھ ھارو تا امروز برسون 
 ات؟؟؟؟؟؟یب

 خاک برسرم... بودسمیی ریوا
 .. ناخوداگاه قطع کردمیلی گفتم دوباره  خینیھع 

  قشنگ معلوم بود از خنده  رو بھ مرگھناریا.  نگذشت دوباره تماس گرفتیلیخ  
 

 .. اتاقمی قدنھیی بھ دست زل زدم بھ ایگوش..  رفتنی کھ داشتم ازبمیی ذره ابروھی اون
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 ابرو نی ای بودم کھ چجورنیتو فکر ا...  خااااااکاااااایعنی... خااااااک برسرتغزالھ
  و جمعش کنم کھ با صداش بھ خودم اومدمیزیر

 الوووو خانوم محجوب؟ حواستون بھ منھ؟_ 
 شرمنده دستم خورد قطع شد... دیی بلھ بلھ بفرمایوا_  
 )وااال..رکنھی تو گلوم گسیدروغ کھ حناق ن(  
 عرض کردم نقشھ ھا امادس؟_ 
 ..ون خدمتتارمی مگھیبعلھ تا دوساعت د_ 
 پس منتظرتونم خدا حافظ شما_ 
 ..خداحافظ_ 
 بھ صورتم ی آبھی یی رفتم سمت دست شودمویبلند شدم طبق عادتم عکس بارونو بوس  

  وضو گرفتم..بزنم
 ..تا نمازمو بخونم  

 داد؛؛ی نرگس میسرمو گذاشتم رو سجادم؛ بو.. دلم گرفتھ بودشھی ھممثلھ
 .. خدا حرف زدمبا
.. خوشبخت باشھ .. ھرجا کھ ھست سالم باشھ؛ینیتو الرحم الراحم ؛ ی تو بزرگایخدا 

 کھ از رگ گردنم بھ ییتو.. وفتھی برگ از درخت نمیتو نخوا..  تو ی بھ رضامیراض
 .. ی ترکیمن نزد

 
 .. ندارمویجز تو کس..حواست بھ منم باشھ.. ی کھ ازدلم خبر دارییتو

 ی مانتویشلوار مشک...حالم کھ بھتر شد سجاده رو جمع کردم ورفتم سرکمد لباسم     
 .. کنمشی اراکمی تا نھیرفتم جلو ا... دمیسبزم  و مقنعمو پوش

 ی قھوه ای  چشادیصورت گرد با پوست سف..  داشتمی چھره معمولھی.. بد نبودصورتم
 دلم شھی کھ ھمی معمولینیب دیرسی کمرم منیی  لخت تا پای  موھامم قھوه ارهیت
   عملش کنم؛خواستیم
 

اما باران ..کردمی مریی تغشی اراکمی امابا ی چھره معمولھی..  بودی قلوه ابای تقرلبامم
  ی با پوست گندمدهی کشبای صورت تقری مشکیچشم ھا و موھا... برعکس من بود

  سرمو...ی قلوه ایلبا
 

رو ..  تا بغضمو قورت بدمدمی کشقینفس عم..رونی بامی دادم کھ از فکرش  بتکون
 شی کم اراشھیھم..چشم محو, خطھی و ملی رژ زدم و رکمی.. نشستم شمی ارازی میصندل

    ازچوقتی ھکردمیم
 

 برداشتم از اتاقم اومدم فمویک..  ومدی نمکردخوشمی محو موی اصلی افھی کھ قیشیارا
 ..کردیرست م شام غذا دیمامان تو اشپزخونھ داشت برا..رونیب
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 مامان _ 
 جان مامان_ 
 ؟ی نداری شرکت  شماکاررمیمن دارم م_ 
 نھ مامان جان مواظبھ خودت باش_ 

 کھ من کردم یزی بھ سمت شرکت حرکت کردم با اون ابرو ردموی گفتم و بوسیچشم
 نگزشت کھ وارد ساختمون شرکت شدم یلیخ... کنھریپشت تلفن خدا امروزو بخ

   مھربونیسمانھ منش..
 

  بالبخند سمتش رفتم اونم از جاش بلند شددمی کھ  دشرکتو
 زم؟ی عزیسالم سمانھ جون خوب_ 
 ؟یخوبم تو خوب..سالم گلم_ 
  مھندس ھستن؟ی اقازمیممنونم  عز_ 
 ؟یکارشون دار... اره_ 
  بدملینقشھ ھا کامل شد قرار بود امروز تحو_ 
 صبر کن باھاش ھماھنگ کنم_ 
 زمیباشھ عز_ 

 ی کھ بھ صورت آموزششھی میچھار ماھ..  وارد اتاقش بشمتونمی بعد گفت مقھیدق,چند 
 ینقشھ ھا.. بودن رسما مشغول بشمی مشغول  بھ کارم؛قرار شد اگھ از کارم راضنجایا

  امروزمم
 
 مرد سمونیی راھمونی اتی بیآقا.. استرس داشتم کمی...انھی  بمونم تونمی مکردی منییتع

 ھدف طرح ی بی رو کاغذ از خط ھای وقتیی جوراھیشق کارمم  عاھ؛؛منمیمحترم
   لذتکشمی مرونیب
 
 وارد سیی  ریبااجازه .کنمی سرم گرم نقشس کمتر بھ باران فکر میحداقل وقت..برمیم

 با استرس سالم کردم.. گرم نقشھ بودیسرش حساب..اتاق شدم 
 سالم_ 

  باال اورد و زل زد بھمسرشو
  نقشھ ھا امادس؟دیسالم خانوم خوش اومد_ 
  داره درستش کنمی مشکلشیی اگھ جادینی مھندس اوردم ببیبلھ اقا_ 
 نمی ببدیاریبعلھ ب_ 

 بدجور گھی بود دی مشغول بررسقی ساعت بھ طور دقمینقشھ ھا رو جلوش گذاشتم ن 
  ساعت با لبخند گفتمیبعد ن.. بود می کارجدنیاسترس گرفتھ بودم اخھ اول

 دییای سن و تجربھ کم از پسش بر بنی با اکردمی نم فکرھیکارتون عال_ 
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 بده خوب زود تر رتیخدا خ..پوف...رونی کھ حبس کرده بودم محکم دادم بنفسمو
  زدم گفتمی لبخندامی کردم از اون حالت در بیسع..بگو
  برم؟تونمی من مس؟ی نیپس مشکل.. مھند س ی اقادیلطف دار_ 

 مونده نھی شرکت چی کارای سرھی دیشرکت باش۴فردا ساعت .. ممنون یلیبعلھ خ _ 
درضمن ..دیشیشمااز امروز رسما مشغول کار م.. می با کمک ھمکارا انجام بددیکھ با

  یکیمھندس مجد؛ 
 
انتظار . دشونینیبیفردا م.. کننی دوستان من ھستند کھ قراره از فردا بامن ھمکاراز

 ..دی کنیدارم باھاشون ھمکار
 ست؟ی نی اگھی مھندس حتما امر دیچشم اقا _ 
 دی ببرفی تشردیتونینھ م_ 
 پس بااجازه_ 
 بسالمت خانوم_ 
 لحظھ از معدود نیا..ادی از طرحم خوشش بکردمیفکر نم. بودی تو دلم عروسییییییییوا

  نبود منم یِ جلودراسانسور، کسدمیپر..  بود کھ واقعا از تھ دلم خوشحال بودمییوقتا
    بادستم بشکنیھ
 
شعرام اصن بھم . خوندمیھم زمان شعر ھم م.. تا اسا نسور برسھدادمی کمرم قرمزدمیم

  بشھھی تخلمی انرژنی داشتم اازیفقط ن.. مھم نبودی نداشت ولیربط
  بشکنننننشکنمممممیبشکن بشکنھھھھھ بشکننننننن،،من نم _

 بھی عجیلی قشنگھھھھ رنگ چشماتتت خییییلی چشمات ختوکھ
 ...ی پی ولنمی مبی صووورتت قشنگنمی مبی دوتا چشھ رنگنمیبی می دارم چی وایا
 بعععععھللللھ...... چرخ بزنم کھ ھیاومدم  

 ،،گردنم درحال دنی ذره ابرومم بھ فنارفت،،،دستام رو ھوا، کمرم در حال چرخھی اون
 دمی ، منم دکردی گرد نگام می بز جلوم ظاھرشد و با چشانی عیکی ھویتاب دادن کھ 

  سھ شده خودمو زدم
 
 : چپی کوچھ علبھ

 شده اخ  ھی زن تناردنی عسمونمیی  رنی ایوا.. شدخدا.اھممم اخ چقد کمرم خشک_ 
  تنم گرفتھیوا.. چقد خستم 

 درست کنم بدتر گند زدم بھش ، صورتش قرمز شدو بھ زور جلو مویزیاومدم ابرور 
 : گفتمعی دادم سری بددددسوتپھیا خوشت اقنی ای  جلودمیخندشو گرفتھ بود ،منم د

 ...گھیمن برم د.. اممم اسانسورم کھ اومد_
  اومدپھی  اقا خوشتی خنده ی تو اسانسورتا در اسانسور بستھ شد صدادمی بعد پریتند
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 یخوای می زدم پس کلم ،،،اخھ تو کمیکی...ی ناخوشی کوفت،مرض، درد، حناق،ایا
 ... دختره چپولیادم ش
 ٨ساعت .... چقدم گشنمھھھھھھی فکر نکنم برممممم خونھ،،،،واامیبھ  سوت دادم حیترج

  تو خونھ؛دمیپر.. خونھ ، باباھم اومده بوددمیبود کھ رس
  اومدددوونتونی دونھ خل و دھی یکی کھ دختر نیایسالااااااااااااااام بر اھل منزل ،ب_

   بالبخند گفتبابا
 ی خستھ نباشزم؟ی عزیسالم دختر گل بابا ،خوب-
  انقد دلم تنگت بودی ؟؟؟ قربونت برم الھی بابا جون شما خوبیمرس_

 .. گره خورده بود االن الحمد  حل شدهکمیکارا ..  دخترمنطوریمنم ھم_ 
 مامان کجاس؟؟..خوب خداروشکر _ 
 ی خستھ نباش؟یخوب... مادرنجامیا_ 
 .. مامان گلمیفدا_ 
 مامان جان بابات جعبتم برد گذاشت تو ز،،غزالھی سر منیایدست و صورتتو بشور ب._

 ..اتاقت
 .. شامامیچشم مامان من فقط نمازمو بخونم م_ 
 باشھ مادر_
  گفتمدمویبابارو بوس  

 ززززیدمت ج.. باباجونیمرس_ 
 ھ؟ی چزیاخھ دختر خوب دمت ج _ 

  خاروندمو گفنمکلمو
 ھمون نوکرتمھ بابا_ 

  گرد شدشیچشا 
  ھمون غلومتمینی زززیییچ_ 
 باز چشاش گشات تر شد 

  چاکرتمنھیمنظورم ا_ 
  دادم اخر گفتمی بد سوتدمی دھنشم باز شده بود دگھید 

  گلم بگھی بابایاصن ھرچ_ 
  خنده ،خودمم خندم گرفتھ بودری زد زھوی

 ی کرددمیپاشو پاشو،غزالھ کھ کال ناام_ 
وضو گرفتم .. لباسمو عوض کردم... تو اتاقدمی خنده،،منم باخنده پرری باز زد زبعد

 قرمز بغض ی کھ چشممم افتاد بھ جعبھ کردمیداشتم سجاده رو تا م.. نمازمو خوندم
 .. خدا چقد پرم من...کردم

 
 سیاالن وقت غصھ ن..اماالن نھ .. کن بھمکمک
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 ی سراغت جعبھ امیبعد م.. دلشون بخاطرم بشکنھدینبا... منتظرمننیی فرشتھ پادوتا
 کردم شاد و خوشحال برم  یسع... لبمی لبخند تلخ اومد گوشھ ھی... اطرات خ

   بھ ماماننکھیبعد از..زیسرم
 

شدمحاال وقتش . گفتمو وارد اتاقمیری کردم ظرفا رو جمع کنھ   شب بخکمک
 پر کنھ شوی خالی کھ بعدباران خواستم  جای قرمز؛جعبھ ایرفتم سراغ جعبھ ....بود
  بغضن،،ینشستم رو زم...
 

 ی شده وحتبی کھ  غشھی بود،،انگار ھنوزم باورم نمنی ھمشھید،ھمیلرزی مداشتم؛دستام
جعبھ رو باز کردم؛چشمم افتاد ...ستیھنوز باورم نشده کھ ن.... خبرم از من نگرفتھھی

   بغضملمون؛یبھ وسا
 
 دهیعکسامون؛؛عروسکم کھ خودش برام خر..شکستی نمی ولشدی بزرگتر میھ

 کھ ی دخترونھ ای لھیگرفت؛تنھاوسی واسھ خودش  لوازم دخترونھ نمچوقتیھ.بود
 ! …عاشقش بود الک ھاش بود

 
ھر روزم بھ .شدی تمام کشو لوازمم پر الک مدکھیخری منو خودش  الک می براانقد

 کھ کار الک ناخونام تموم یھنوزم برق چشماش وقت..زدی رنگ مھیدستام 
  و کادی کھ بود ھرچیتاوقت..ادمھیشد؛یم
 

 داشت کھ البتھ ی بلندی موھاقشیبرخالف تمام عال..  بمندادی ماوردنی براش مزهیجا
 دونش بلند ھی یکی ی دوست داشت موھاشھیخالھ ھم.. اونم بھ خواست خودش نبود

 .. باشھ تا براش ببافھ
 

 ی با آب و تاب در مورد مدل موھاشھی ھمچارهیره،،بیگی خندم موفتمی مادشی ھروقت
 خدا ی شھیھم.. دادیاما خالھ بھش جازه نم, زدی ک دوس داشت حرف میپسرونھ ا

  سرمامانش
 

نگام افتاد بھ عکسامون ھمش من  تو بغلش بودم با دستاش برام شاخ ...زدیغرم
 سالم بود کھ باھم دوست ٨ بایتقر....میگرفتی عکس مکردوی و چشاشو چپ مزاشتیم

  من بچھ..تومدرسھ. میشد
 

 باران بھ شیمامانم اومد پ.. رفتم بھ مامانم گفتمھیمنم باگر.. کردتمیذ اون چند بار ابودم
گفت  باران .. گفت مواظبم باشھ.. دعواش کنھ دست منو گذاشت تو دستشنکھی ایجا
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  خانوم  دختر من
 

 حرف مامان رفتارش ریاونم تحت تاث..  نکنھتشی اذیتومواظبش باش کس.. کوچولوعھ
 مقابل من ی نقطھ قای چون دقیاز من بزرگتر بود ولالبتھ چھارسال ..بامن خوب شد

  بود، مثھ دوتا اھنربا
 

 االنمم   طنتی شیی جوراھی.. ،،و من اروم بودمطونیاون فوق العاده ش..  بھممی شدجذب
 چون ازمن بزرگتر بود احساس  دی شای چی از رودونمینم.. بارانھطنتی شریتحت تاث

   مواظبمدی باکردیم
 

 نسبت من بچھ تر م،،بھی ھمو داشتیھوا..  بودمتشی تحت حمایی جوراھی شھی  ھمباشھ
 گھی دکھیطور. بگم فوق العاده شدت گرفتدیبا..   شدت گرفتی وابستگنیبودم و ا

  خانوادھا مونم باھم در
 

 یتابی بودم  ھمش بخبری ساعت ازش بھی شده بودم کھ اگھ  یجور... بودن,ارتباط
 مثھ مامان دچونیشا...  بودی عالقم بھش چنھمھی الی دلدونمیھنوزم نم..کردمیم
  شھی چون  ھمدمی شادمش؛یدیم
 

 باالسرم کردمی چشامو کھ باز مشدمی مضی  ھروقت مرادمھی....دونمینم... بودمتنھا
 کمی مامان ھم دیشا..شمی بود اگھ باران باشھ زودتر خوب مدهیانگارمامان ھم فھم... بود

   عالقھ ونیتو شدت ا
 

 بغلھ مامانم ی جاگرفتی می تو بچگی مقصر بود،ھروقت دلم از غصھ ھایوابستگ
 تو یبچھ بود ول...رنی برام بگکردی میخواستموکاری کھ می؛اون کنارم بود؛ھرچ

   انگار بزرگ شدهیبچگ
 

 ی بچھ ھی ھی و بشھ ھمھ چادی بیکی ی وقتیول... نتونھ درک کنھی  کسدیشا...بود
 شھ؛؛و بی غخبریبعد ب..  کنھی باشھ و باھاش زندگزشیسال تمام ھمھ چ٧و...سالھ٧
   سال فقط از خودت٧تو
 

 خبری کھ بشدهی سرش اومده؟ زندس؟ مردس؟چیی چرااا؟؟؟ کجاس؟ چھ بالیبپرس
اونوقت درک ..  شدبی غخبری بیول... ازم دور باشھتونستی کھ خودشم نمیرفت؟ کس

   چقددد سختکنھیم
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 ی ازش خبرگھید..میسالگ١٤ روزتو ھی ی چرا؟؟ولدونمینم.. ھفت سالنی اگذشت
خالھ ھم انگار .. خونشون رفتمیم..دادی جواب نمزدمی زنگ میھرچ.. زدبشیغ..نشد

   بھمیحالش خوب نبود ول
 
 ده؟خالھیخالھ باران کجاست؟چرا جوابمو نم..کردمیچقد خواھش م.. گفتی نمیزیچ

 یزی و چشدی باشھ چشاش پر اشک مخبری ساعت ازم بھی ومدیباران دلش ن
   روز دلش برامھیاما ..گفتینم
 

 ھی تا تونھی نمگھی ، محکم بغلم کرد گفت دختر قشنگم باران حالش خوبھ،فقط دسوخت
 سال گذشتو ھنوزم برنگشت ٧.. باش تا زود برگردهیدختر خوب.. مدت جوابتو بده

   خبرنگرفت ازم؛؛ھی یحت
 

 کھ باعث ی جعبس و ترسنی کھ برام موند ازش ھمیزیفقط تنھا چ..عمره ھی سال؛ھفت
 ادوی بیکیھمش وحشت داشتم تا .. نداشتھ باشمیمی صمیلی دوست خچیشد بعد باران ھ

  بعدولم کنھ و بره
 

 رو الیدلم براش تنگ شده،،وسا... سر بھ خالھ بزنمھی باشھ فردا ادمی ،،دمی کشیپوف....
 ....دمیسالھ خواب٧ بارانو   بغل کردمو با ھمون بغض ھی ھدگذاشتم تو جعبھ عروسک

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

.... 
 بھ خالھ رمیم.. شدهمی کار ھفتگبایرون،تقری بود کھ از خونھ زدم ب٩ ساعت حدود صبح
ھنوزم کھ ھنوزه .. خدا اونم بعد باران زود از پا در اومدپرسم،بندهی  حالشو مزنمیسر م

  دست بھ اتاق
 

  داره یزی چھی گردهی برمگھی ھمش منکھی بااکنمی چرا حس مدونمینم.. نزدهباران
 فقط ششمی پکھیی وقتاکنمی مموی سعیمنم ھمھ ...زنھی نمیبامنم کھ حرف..دهیازارش م

  خونمون فاصلھ..بخندوندمش
 
  و زنگ زدمدمیرس.. ھ خالھ نداشت با  خونیادیز

 ھ؟یک_ 
 ..خالھ جون منم غزالھ بازکن  دخمل خلت اومده_ 
  قربونت برمای خالھ؟ بییغزالھ تو_ 

 خوشگل  با باغچھ اطی حھی..  قشنگ بودیلی خونشون خاط؛ی تو حدمیبھ حالت دو پر 
خونشون  .. کاشتی توش میخالھ ھم سبز..دیرسی پر گل کھ عمو ھمش بھشون می
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   نبود،بھ حالتیاپارتمان
 

 اشپزخونھ ھال و اتاق مھمان و نشیی ساختھ بودنش کھ قسمت پادوبلکس
اتاق باران و  دوتاھم اتاق .. باال ھم اتاق خواب عمو وخالھ  س،،قسمتیسرو

  سی سروھی شتری بی راحتیبرا..مھمان
 

 بغلشو لپاشو دمیاستقبالم پر در یاومده بود جلو.. باال درنظر گرفتھ بودنی ھم براکامل
 دمیبوس
ناقال دل عمو ...شھی کھ ھروز خوشگل ترمی گلم چطوره؟ قربونش برم الھیخالھ _ 

 اای بردیرو حساب
  نزاررزنی بچھ انقد سر بھ سر من پزیکم زبون بر_ 
 ااا،،تازهی نگگھی دتھی تازه اول زندگرزن؟ی پیگیوا خالھ جون مگھ چند سالتھ کھ م_ 

 ..نیاری پسر خالھ تپل بھی دارم برام من برنامھ
 افتاد؛  افتاد دنبالم شی گفتم بعد کھ دوھزاری چدی زل زدم بھش،،اولش نفھمثی خببعد

 منم الفرارر
واال االن  دختر ..  می قدی دخترم دخترا؟یکشی نماخجالتی حی دختره بنمی ببسایوا_ 

 ھ؟ی چای حدونھیچھ م
 مادرشوھره نداشتم  نیخالھ بھ جون ا.. خوردمزی خالھ غلط خوردم خالھ چییییوا_ 

 ..امی من چقدددددده باحیدونیوگرنھ  توکھ م.. بودهیاصن اشتباه لپ
  گفتزدی از نفس افتاده بود  ھمونجور کھ نفس نفس مگھی کھ دخالھ

  ومدهی اون مادر شوھرت کھ ھنوز نچارهیب..طونی سرتق شیاره جون خودت دختره _
  دنبال خودتیندازی منو می چجورنیبب..یتو جونشو ھدف گرفت

  اروم رفتم کنارشاروم
  عمو دلش ادی رو فرم بکلتی  ھی ورزش کنخوامی قربونت برم من میالھ_

 موندم چرا داکنھ؟منی پخواستی کجا مگھی دی گلنیشوھرمم عروس بھ ا,مادر..بره
   کنھ واسھدای منو پگردهینم
 

 .. درس بخونمخوامی من میدونی وگرنھ تو کھ مگمیبخدا برا پسرش م.. پسرش
 ..اکنیح... چشم روی دختره بیکشیغزالھ مگھ دستم بھت نرسھ خجالت نم_ 
 ..چشم.._ 

خالھ ھم  معلوم بود بھ زور .. دمی خجالت کشیلی مثال خی الکنیی انداختم پاسرمو
 .. خودشو کنترل کرده نخنده

 خالھ جون_
 بعلھ_ 
 ..شھیمن پوستم حساسھ اوخ م..ااایکن. خوب نازمدیفقط دستت بھم رس_ 
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 ؟ییدختر مامانت کھ اونقد ارومھ تو چرا انقد بال_ 
 امیقربونت برم  من برم باال و ب.. چاکر شوما _ 
 بازم تو چشاش غم اومد* 
 ایزود ب. خالھزیباشھ عز_ 

شروع  دستمال برداشتم و ھی شھیمثھ ھم.  باال اتاقش ھمونجور دست نخورده بودرفتم
 ..دنیکردم بھ ساب

 دلم فیح..واال.. ھمش اتاقشو بسابمامی چرا من مدونمی بود نمی باران ھپلنی اادمھی تا
 بگم خدا یا.. اخخخخ کمرم..فیح...زکنھی تمنجاروی اادی خالھ با کمر درش بادینم
  مگھ..  نکنھ دختر کارتیچ
 

  کھ غر نجوریھم. کن زی اون اتاق بدبخت خودتو تمیزی تمیلی تو اگھ خ؟ی دارمرض
 ... بود توووپدهی ناھار چزی مھی ،،خالھ نیی رفتم پازدمیم

  ھوس زرشک پلو کردم؟یدیاز کجا فھم..اخ قربون دست پنجول بنفشھ جونم برم_ 
 یزنی کھ بھم سر میکنی خوشحالم میلیخ..زمینوش جونت عز_ 
  گفتمخوردمی کھ غذامو منجوریھم* 
  ندارمشتری خالھ کھ بھی_
 ..ادهی محبتت ززمیعز_
لبخند زدمو غذامون .. زارمی واسھ ارامش خودمھ کھ تنھاش نمدونستینم

 دی با۴ ،ساعت رونی کردمو زدم بی بود کھ از خالھ خداحافظ٢ساعت حدود ....میخورد
  نکھی ارفتم،،مثھیشرکت م

 
 ی چیاسمش چ..   کارا رو انجام بدهمیکردی کمک مدی اوردن و بادی جدمھندس

 کھ حافظھ سی ادم نی حافظت حافظھ یعنی خنگ یامجد؟ جمجد؟ مجدد؟ اه دختره بود؟
  ادمی...اھا.. قرمزهیماھ

 
 زد بھ ی فکرھی...اوممم ... دوساعت مونده۴خو االن کھ تا . مھندس مجد ..  مجداومد

 باغ فوق العاده ھی شرکتم ھست ،،باغ بھشت کینزد..  وقتھ نرفتم باغ بھشتیلیسرمخ
   بود کھیقشنگ و سنت

 
 مارو میکردی بابا و عمو رو مجبور مینی..می با باران اونجا بودمونیکاری اوقات  باکثر

 از ھمھ مدل یی  با  باغچھ ھای سنتی ھاقی قشنگ االچیلی باغ خھی.. ببرن باغ بھشت
   رودخونھ بھھیگل کھ 

 
 ی قسمت از رودخونھ تختاھیرو...    گذشتی از وسطش مکی کوچی ابشار ھاصورت

 دوس دارن وسط اب کھیی گذاشتن  کھ دور تا دورش گل بود واسھ  اوناکیدونفره کوچ
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  رو چمنا.. ننیبش
 
واقعا مثل بھشت بود،وارد باغ .. نشستن درست کرده بودنی برایی گل ھاھم فضانیب

.. میداشت باغ ما خاطره نیبا گوشھ گوشھ ا..  کھ شدم تموم خاطره ھا اومد جلو چشام
  سالم١١ ی  وقتادمھی
 

 منم  دیی  دنبالم دوی شد  کلسی بار باران ھولش دادم تو رودخونھ  اونم سر تاپا خھیبود
اخرش کھ منو گرفت  کشوند ھولم داد تواب وشروع ..از ترسم پا گذاشتم بھ فرار

   بھ ابمیکرد
 

بابا و عمو ھم .. رفتیگی خندم موفتادمی صاحب باغ می عصبافھی قادی یوقت...یباز
اخرم .. گرفتی خندشون مخوردی مافمونی تاچشمشون بھ قی دعوامون کنن ولخواستنیم

  سرشونو بھ حالت
 

 دوس یلی خنجارویا...می خونھ شدی  راھسی خی تکون دادن و بعد باھمون لباساتاسف
نشستم پشت ...کننی مدامی سرو تھمو بزنن تو باغ بھشت پدوننی  ھمھ مینی..  دارم

   کھ پاتوق دوتامونیزیم
 

 کھ خوردم  بھ سمت شرکت  مویبستن..  سفارش دادمیی کاکاعوی  بستنمی قدادیبھ .. بود
 یوارد شرکت شدم بھ سمانھ سالم...دمی بود کھ بھ شرکت  رس۴ قایدق..حرکت کردم

  کردم رفتم سمت
 

 گردالو ھا ی صندلنی  رو اکمیمنم .. بودومدهی مجد ناروی  نی ھنوز انکھیمثھ ا.. اتاقم
 ربع بعد سمانھ بھم ھی..سیی کردم تا  احضار شم اتاق ری  تاب تاب عباسچرخنیکھ م

  یخبر داد  ھمھ 
 

سھ تا از ... بھ در زدم و بااجازه وارد شدمیتق..ششونی اومدن منم برم پھمکارا
 .. وگھی دیتا اقا٣س؛یی ریھمکاراخانوم ؛؛اقا

 شدی ھر لحظھ گشاد تر مچشام
  کنھ؟؟ی چھ منجای اقا بزه انی خداااااااااا اااااای

 افشیاخھ بنده خدا ق.. بھ بز خندم گرفتھ بود بھ زور خودمو کنترل کردمھشی تشباز
 ...خوب بود

چشارو ... دادی بھ خودم اومدم؛ اقا بزه ھم با چشاش داشت قورتم مسیی ری صدابا
 اارونای بکشمی خوشگلتواز حلقت می  چشاامی کن وگرنھ مشیدرو

 ..خااانوووم محجوب با شمام_ 
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 دیی بفرمادی بلھ ببخش؟یچ_ 
 ینقشھ ھا...دیکنی می  ھمکاری مجد و خانوم صمدیخانوم شما از امروز با  اقا_ 

 .. دی الزمو انجام بدیپس لطفا ھمکار...  اماده بشھندهی تا دوماه ادی بانھیشرکت  چ
 م؟یکنی شروع میاز ک..چشم حتما..بلھ_ 
 صبح حتما ٨ از فردا دیشی مجد منتقل می  بھ اتاق اقایامروز شما و خانوم صمد_ 

 ..دی باشنجایا
 چشم..متوجھ شدم_

 چشم غره توپ براش رفتم ھی نکردمو یمنم نامرد... بود بمنرهی خنجوری کھ ھممجدم
 ھرکس بھ ی کار و  معرفمی درمورد انواع نقشھ و  تقسنی حرفا بھ صورت روتھی،،بق

   خودشبخش 
 

 مجد متنقل ی  باھم بھ اتاق  مشترک کار با اقایقرار شد من و خانوم صمد...گذشت
 : زدم بھش و گفتمیلبخند. پشت من وارد شد یبھ اتاق خودم رفتم  خانوم صمد..میبش
 . من غزالم.. می جمع کنلمونوی وسادیفکر کنم با_
  دستمو سمتش دراز کردمو
  زد و گفتیاونم لبخند 

 .. می برا ھم باشی خوبی ھمکار و دوستادوارمی منم مھسام امزمیخوشبختم عز_ 
 لمی زدم و مشغول جمع کردن وسایبھ زور لبخند..دی دوست کھ اورد رنگم پراسم
 قیازطر.کار انتقالمون بھ اتاق مجد تموم شد... کنھری مجد بخنیخدا عاقبتمونو باا..شدم

   اقا بزهنی ادمیمھسا فھم
 

بودموھاش ١٨٠ بایقدش تقر... سالشھ٢٧ داره و ی معمارسانسیھاد؛ فوق ل  فراسمش
درکل ..ی معمولینی نازک با بیلبا.. تو دل بروی سبزو اندامش حسابیچشا.یقھوه ا

   داشتی جذابافھیق
 

انقد تو فکر بودم کھ اصال متوجھ ..برهی دل دخترارو می دستھ پسراس کھ حسابازون
انقد .. ن وبابا سالم کردموباھمون لباسا رو تخت ولو شدم خونھ بھ مامادمی رسینشدم ک

  دمیخستھ بودم نفھم
 
  شدمداری مامان بیباصدا.. خوابم بردیک

 یکنیدخترم پاشو شام بخور ضعف م_ 
 امیچشم مامان شما برو منم االن م_ 
  مادرزیباشھ عز_ 

 ی و حملھ کردم بھ ماکاروندمیمامانو بابارو بوس..نییدست صورتمو اب زدم ورفتم پا 
 خوشمزه مامان
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  ھارهیگی دلت درد م؟ی اومدیبچھ ارومتر  مگھ از قحط_ 
 ی از گشنگردمیمی داشتم مینی مامان دستت درد نکنھ یوا_ 
 ..یای دربی اسکلتنی ازکمیبخوربلکھ ..خدانکنھ مادر نوش جونت_ 
 وا مامان_ 
 کش زدن کھ روش روی ھستیلگردیمثھ م.. وا نداره مادر_ 

 کردمی گشاد نگاش می و چشایلی چرب و چی خنده ، منم با دھن پر لپاریبابا پخ زد ز 
 بھ دیابون؟بگی از تو جوب؟ از تو خ؟ی من  بچھ خودتونم؟پرورشگاھیبابا مطمعن_  

 ...خداطاقت دارم
 مامان گفت.. بابا  بھ زور جلو خندشو گرفتھ بود 

 ی پاشدی توام بروبخواب صبح بامی کنزوجمعی پاشومھی حرفا چنیدختر ا_
 ..نیداکردی منوازکجا پفھممی من کھ باالخره میباشھ ول_  
 غززززااااااالللل_ 
 ..جونم خفھ شم؟ چشم_ 
 . کردم رفتم تو اتاق بشمار سھ خوابم بردزوجمعیباخنده م  

........................................................................ 
 .  شدمداری بی زنگ گوشیا صدا بصبح

 صبح من ابتدا ۶ شدن داری بقھیطر..می ادم بخوابنی توروحت اه  اگھ گذاشتن عیا_ 
 نی چپ را،و انگاه با گفتن تو روح ای ،سپس پامی اوری مرونی راست را از  پتو بیپا
   شاد وی زندگنیا

 
 ..میشی بلند مخرم

 نی مخ خوردم زمھوبای ییاومدم برم سمت دستشو 
 ..دی مامان مالجم ترکیییییییا_ 
بستھ رفتم ,یبا چشا.. پام گرفتمش پرتش کردم اونورری  رفتھ زی رو فرشیی دمپادمید

احساس ...دادی نماز خوندن بھم ارامش مشھیرون،،ھمی وضو گرفتم و اومدم بییدستشو
   خداحواسشکنمیم
 

خوب .دمی و با شلوار و مقنعھ  پوشیمانتو اب..سجاده گل نرگسمو جمع کردم.. ھستبھم
 کار و ی بھ سوشی زدم پملی رکمی رژ کمی.. تو محل کار با مقنعھ راحت ترمممم

  ساعت..  تیفعال
 

  بھ گھی  تند تند  پلھ ھا رو رفتم باال ددمی رسریاه بازم د.. شرکتدمیبود کھ رس٨:١٥
 بھ موقع نکھی رو اگفتیمھسا م...  باشھومدهی مجد نکردمینفس نفس افتادم خدا خدا م

   حساسھمیسرکار باش
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 نمی بردم تو اتاق ببواشیسمانھ نبود  اومدم برم سمت اتاق درو بازکردم  سرمو .. 
 :  پشت سرم گفتیکیچخبره کھ 

 اھممم_ 
   و گفتممینی گزاشتم روبدستمو

 انھی اقا بزه اومد نی انمی ببسای واسیھ_ 
 اھمممممممم_ 
 راھرو سمت ی انتھاییدستشو.. ی اھمم اھممم راه انداختسی نی کھ دستشوبنجایاه  ا_ 

 راست
 خانوم محجوب_ 
 ... شدم نھھھھھھ خدا نھھھھھ نگو کھ پشت سرم مھندس مجدهخیبا صداش سرجام س 

  خودمم خانوم محجوبقایدق _ 
  خاک بر سرم باز بلند فکر کردم؟یوا_ 

  مجد قرمز کردهنی باز ادمید 
 :گفتم

 دیراحت باش_
  زل زدم بھش  خندش و بھ حی لبخند ملھی خنده منم مثھ اسکوال  با ری پق زد زھوی 

 گرفتی باز خندش مدیدی مافموی  تا قیباشھ ول,ی جدکردی میزور قورت داد و سع
   کوفت؛سرسنگ قبرتیا...
 

 شیا..یالھ,یبخند
 امی بخورم بیی اگھ خندتون ھنوز ادامھ داره من برم چاگمیاوممممم م _ 

 کرد خودشو کنترل کنھ یسع 
 دمی بارتونھ بخشنی چون اولنباریا. دیای مریخانوم محجوب لطفا بار اخر باشھ کھ د_ 
 ری دشھی بز رفت تو اتاقش  بار اولمھ؟ روحت خبر نداره من ھمنی و عدیو راھشو کش 
وارد اتاق کھ . اتو دستش ندم گھی رفتم تو اتاق کھ دعی زدم و سردی لبخند پلھی. ومدمیم

  شدم ھنوز اثار
 

.. زمینشستم پشت م..شدهی چارمی باشم و بھ روم نی کردم جدیسع.. تو چھرش بودخنده
 داشی مھسا چرا پدونمینم.. مھسازی رومی سرھی من بود زی از نقشھ ھا رومی سرھی
 ..سالم_  سین

  حالل زاده ھم ھستچھ
 .زمیسالم عز_ 

  مجد گفت زد و رو بھیلبخند
  بھ دست و صورتم بزنمی ابھی من رفتھ بودم دیببخش_ 

  دادو گفتلشی لبخند مکش مرگ ما تحوھی مجد
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 ی ھمکاراتی بی خانوما از امروز قراره من با اقاد،،،خوبییبفرما..  ندارهیاشکال_ 
 بھ سرانجام ندهی روتا دوماه انھی شرکت چیقراره کارا.. فرھاد مجد ھستم.. داشتھ باشم

  ھی.. میبرسون
 

منم ..دی درستشو بکشدی ھاش مشخص شده و شما بارادی کھ ازتونھی نقشھ ھا رو میسر
 .. درخدمتتون ھستمدی و ھرجا بھ مشکل برخورکنمینظارت م

 د؟ی شما فقط ناظرینی_ 
 بلھ خانوم محجوب_ 
 متوجھ شدم.اھان_ 
دم االن نصف نقشھ ھارو  من فکر کری گفت ھمکارنیھمچ.  واقعایخستھ نباش( 
 بخوره منم  یی دوساعت گذشتھ بود مھسا بلندشدبره چادنی بھ کشمیشروع کرد)کشھیم

   دادم تا کارمحیترج
 

 ازش فاصلھ نی بشم واسھ ھمیمی با مھسا صمخواستمینم..  نشده پا نشمتموم
  مجد سرمو از رو نقشھ ھا بلند کردمیباصدا..گرفتمیم

  خانوم محجوب؟نیایشمانم_ 
  حواس گفتمیب

 ام؟یکجا ب_
   ساعتشو نشون دادو گفتدیخند

 وقت نھاره_
 .. کارم تموم شھ بعد.. اھان نھ تشکر_ 
 .. مونده منم باشم کمکتون کنمادی زیلیاگھ خ_ 
 ..امی بعد مدمی نمونده انجام مادی زدینھ نھ شما بر_ 
 دیباشھ ھرجور راحت_ 

  زمان ی  برا٣×٣  کی اتاق کوچھی.. نشستم و بعد پاشدم برم نمازمو بخونمگھی دکمی
 یبعد نماز سع...وضو گرفتمو قامت بستم..خوندمیاستراحت بود کھ من نمازمو اونجا م

   طولش بدمکمیکردم 
 
 در اوردم بمی از جموی فاصلھ ناھارمم خوردم گوشنیتوا.. تو اتاقمی باھم برادی مھسا بتا

 ... رو عکسشدمیانگشتموکش... عکس بارانرفتم سراغ 
...  دروغ بگمتونمیبھ توکھ نم.. می ھمھ فرارشدم؟ازی چینیبی مزم؟ی عزینیبیم -
 ییکجا...  ییتو کجا.. شمی متی اذیلیدارم خ.. توتکرار بشھی قصھ ترسمیم.. ترسمیم
 .. معرفتیب

 نیی پاواوردمی گوشعی مھسا بھ خودم اومدم سریباصدا
 غزال_ 
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 جانم_ 
  خونھمی کاراتو تموم کن برای بزمیعز_ 
 امیباشھ االن م_ 

 دمی نشستم کارارو واسھ امروز تموم کردم و ساعت پنج بود کھ  رسزمیرفتم سر م 
 : خچالی کاغذ زدن  بھ در ھیمامان و بابا خونھ نبودن ...خونھ

 ...میایزود م.. دی خرمیغزال مادر منو بابات رفت _
 االن شیاخ.... تم باال عروسک بارانو بغل کردم افتادم رو تخت  اب خوردم رفکمی 

 ..  بدهی چھ حالدنیخواب
..................................... 

 خابالو گفتم.. شدمداری بی زنگ گوشیباصدا
 الو_ 
 ؟ی خوبزخالھیسالم عز_ 
اخ اخ خالھ نگو کھ ..ی زنگ بمن زدھی چھ عجب ؟یخوبم شما خوب..سالم خالھ جون_ 

 رهی گشمیکارت پ
 انھ؟ی حرف بزنم یزاری دختر مریزبون بھ دھن بگ_ 
 دییبفرما.. چشم من بستم_ 

 گفتم زنگ رسنی مگھی دکمی مامان و باباتو امشب دعوت کردم خونمون زمیعز_  
 ..یایبزنم توام ب

 ؟ی پختیاوومممم خالھ شام چ_ 
 نو عموت؟ مشی پیایبخاطر غذا م,ینی.. شکمویا_ 
  گشنمھی آیول..نھ واال_ 
 ی کھ دوس داریھمون_ 
 ؟ی درست کردایالزان..  خالھ عاشقتمییییوا_ 
  ذره شد براتھیدلم .  کھ منتظرتمایزود ب.زمیاره عز_ 
  اومدمیتند.... قربونت برم_ 
 زمیفعال عز_ 
 خدافظ خالھ جون_
خالھ .  لباس راحتم برداشتم اونجا بپوشمھی. دمی پاشدم  موھامو بستم  لباسمو پوشعیسر 

 اونموقع یوا.. گرفتمی براشون شکالت مشھیھم.. مثھ باران. دوس داشتیلیشکالت خ
  ھا کھ باران بود

 
 خالھ از ھمون ی برادموی کشیاھ.. می ھم بری خونھ ی کھ مھمونمیکردی ذوق مچقد

  زنگ خونشونو زدمدمیرس..رونی برداشتم و از خونھ زدم بیشگی ھمیشکالتا
  باال مادرای بیی توزمیغزال عز_  
 .چشم_ 
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 ی مادرای ی پدری خانواده چیمن ھ..   رفتم توھمھ بودن مامان بابا عمو و خالھیتند 
باخالھ ...  پرورشگاه بودن و بعد باھم ازدواج کردنیمامان و بابا ھر دو بچھ .. نداشتم

  و عمو ھم سر
 

 کیعمو و بابا باھم شر... داشتادی زلیاما باران  فام..  منو باران اشنا شدنھیقض
 ی بچھ نخواستن اما خالھ طفلکگھیمامان و بابا بعد من د..کردنی جا کار مھیبودن و 

   نتونستگھیبعد باران د
 

 .. و نداشتنی نگھداشتن جنیی رحمش تواناگھی دیدوبار حاملھ شد ول...  داربشھبچھ
  جمعتون جمع بود ؛ گلتون کم بود کھ اومدیییییسالااااام بھ ھمگ_ 
  بابا گفت..دمی خالھ و مامانو بوسدمیپر 

 ؟ی پس بوس من چگھی دی گذاشتضیتبع_ 
 : بھش انداختمد گفتمھانھی نگاه عاقل اندر سفھی

 یکنی میبابا نگو کھ  حسود_ 
 ی دخترم دارکاریچ..  محسنگھی دگھیراست م_ 
 ادی می خوبیھ بوھاخوب  خوب چ..قربون عمو گلم برم_ 
 خالھ کھ خندش گرفتھ بود روبھ جمع گفت.. بھ خالھ زل زدمثی خببعد
  مارو بخورهترسمی دختر انقد  گشنشھ منیکھ ا.دیپاش_

  خندهری پخ زد زمامان
 مونھی ابرو براش نمگھی غزالھ ادم دوتا دختر مثھ تو داشتھ باشھ دینی_ 
 وا مامان_ 
 . مینی بچزوی ممیپاشو بر... وانداره_  

  صداشون زدمدموی خوشگل چیلی خزویم... باز رفتم تو اشپزخونھ واسھ کمکشی نبا
  مخصوص سر اشپزی غذادیی بفرماونیخانوما اقا_ 
 ؟یزاری کھ خالت پختھ تو چرا کالس منویدختر ا_ 
  کھ مامانمیمنو خالھ ندار_ 

 .بلھ بلھ حق با شماس_  
 دمی بخوره پرشترغصھی نخواستم بدمی دنگاه پرحسرت خالھ رو  رو خودمومامان 

 بغلش گفتم
  ھمش مال اقاتونھ؟اکھی بھ ما؟ یدی ماچ مھی..من کھ انقد دوست دارم_ 

  اروم زد تو سرمیکی 
 کارکنم؟ی من از دست تو چاااخھی حیخجالت بکش دختره ب_ 
  ؛ قربونم برو فدام بشویچیھ_ 

خدارو .. گفتو ھمھ رو دعوت کرد  براخودشون غذا بکشنیی با خنده از دست توخالھ
 دیشام باخنده خورده شد و  چون فردا با.. دلشو شاد کنم ی گاھتونمیشکر کھ حداقل م
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   از خالھشدمیزود پام
 
  خستھ از خاطره شھیمثھ ھم.لباسامو عوض کردم... خونھمی و اومدمی کردی خدافظنایا

 ...دمیھا و خواب
........................................... 

 یلیھمکارام خ.. خوبھ ؛ کارمو دوس دارمی ھمھ چگذرهی ازکارم تو شرکت می ماھسھ
  رو بھ مجدگفتم.. تموم شده بودبای ھام تقردھکارنقشھی بھم ارامش منیا.. خوبن

 انھ؟ی نقشھ خوب شده نی ادینی ببدیای بشھی مھندس می اقادیببخش_
 امیالن ما.بلھ_
 ی خوبیچقد بو.کردمی عطرشوحس میبو. خم شدزمی اومد کنارم رو مقایدق 

 تا نییسرمو انداختم پا.. زنمی من دارم مھی حرفا چنی توبھ اایخدا..استغفرهللا..داشت
  ینی گناه نکنم سنگنی ازشتریب
 

تھ ...چقدر گرم بود نگاھش..  حس کردم سرمو بلند کردم چشام افتاد تو چشاشنگاشو
      ھوا کم اومدیدلم گرم شداوففف انگار.. بھم لبخند زد... شدی جورھیدلم 
  نداره؟ی مھندس مشکلیاومم اقا _ 

   زد و گفتیاونم بھ خودش اومد لبخند 
 ...   بودی عالشھیمثل ھم.نھ خانوم_
  بکنمی استراحتھی من پس با اجازتون_
 دی راحت باشکنمیخواھش م_ 
 ھی.. انگار گر گرفتھ بودم..   چم شده بوددونمینم.. رفتمییبلند شدم  بھ سمت دست شو 

 اروم کھ شدم کمی..رونی و اومدم بدمی کشقیاب بھ دست و صورتم زدم  چند تا نفس عم
  بھ سمت اتاق

 
 سرمو یول کار شدمو تااخر ساعت کارمشغ.. خداروشکر مھسا ھم اومده بود... رفتم

  مھسا بھ خودم اومدمیباصدا...بلند نکردم
    خونھ؟ی بریخوایدختر نم_ 
 دمی تعجب پرسبا
 مگھ ساعت چنده؟_
 ..پنج شده... ساعت خواب_ 
  بامن؟؟؟ی نداریکار..ساعت چھ زودگذشت ..  اصن حواسم نبودیوا_ 
 نمتیبی فردامزمینھ عز_ 
 پس فعال خدافظ.. باشھ گلم_ 
 بسالمت_ 
 ...نیی شرکت اومدم پای پلھ ھااز
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 خواستم رد شم کھ توجھیب..  جلو پام زد رو ترمزای  زانتھی کھ رمی بگی تاکسخواستم
 ..دمی مجدو شنیصدا

 رسونمتونی مدیخانوم محجوب اجازه بد_
  مھندسی اقاشمیمزاحم نم, ممنوند؟ییعھ شما_ 
 دییرمابف.ھیکی کھ ریمس_ 
 ..شھی مریاخھ راھتون د_ 
 ..رسونمی  شمارو مرمھی کھ مسییتاجا_ 
 تو ی کالمیاھنگ ب.. کردم و بھ راه افتادیتشکر.. تعارف نکردمو  سوار شدمگھی دمنم
سکوت .. چم شده بوددونمینم.. کنارش معذب بودمکھیی جوراھی..شدی پخش منیماش

  شکستنمونویب
 شما چندسالتونھ خانوم محجوب؟؟_
 .                                                                            دوسالمھ ٢٢_
 

                                                         
 ..دیخند 

 محو خندش گفتم...خندهی قشنگ مچقد
 ن؟؟یخندیچرا م_ 
 . شھی ناراحت نمپرسنی سنشومنکھی ازدمید کھ نی دخترنیاخھ اول_ 
 ..ستمی نھینھ من مثھ بق_

 . نیستی نھی بقھیمعلومھ کھ شماشب_ 
   نگفتمیزی زدمو چیلبخند 

  کنمی خواھشھی شھیم_
 دییبفرما_ 
 غزالھ دی خواھش کنم اگھ اجازه بدخواستمیم..میراستش ما چندماھھ باھم ھمکار_ 

  نداره؟یمشکل..خانوم صداتون کنم
 شدمی میمی صمھی با بقشدی کھ حرمتا حفظ مییتاجا.. نداشتی فرقواسم

 ..دیھرجورکھ راحت..دونمینم_ 
  برم؟؟دیخوب غزالھ خانوم از کدوم طرف با..ممنونم_ 

 ..  بلندشدمی زنگ گوشی  نگذشتھ بود کھ صداقھیچنددق..  دادمادرسو
 جانم مامان_

  پر استرس بودتوصداش
 ؟ییغزالھ مادر کجا_ 
  مامان؟ی شده؟ چراانقدنگرانیزیچ. خونھامیدارم م_ 
 ..مادر ؛خالت حالش بد شده زود خودتو برسون_

 رونیانگارصدام از تھ چاه اومد ب.. زدخی کردم خون تو رگام احساس
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 مارستان؟؟؟ی کدوم بشده؟یخالھ چ_
 .. امام رضامارستانی بای بسی نیزیچ..ھول نکن مادر_ 
 .رسونمیاالن خودمو م_ 
 دهی شده خانوم مھندس؟ رنگتون پریزیچ_ 
 مارستانی برم بدیمن با_ 
 مارستانی کدوم بدیباشھ فقط بگ_ 
 ؟؟.. کنمکاری بشھ من چشیزیخالم؛ خالم اگھ چ.. امام رضامارستانیب_ 
 ی اتفاقینیبی خودت ممیرسیباشھ؟ االن م..شھی نمیزیچ.. نگران نباش دختر خوب_ 

 ..اروم باش.وفتادهین
 باران خالھ رو ابعدی ،،خدازدمی با خدا حرف مکردمیتو دلم دعا م..دمیشنی نمحرفاشو
 میدی رسیوقت..  خالھ رو تحمل کنمی دورگھی دتونمینم.. بزار اون بمونھ.ریازم نگ

  ی حرفچی  بدون ھمارستانیب
 

 ..دمیی دورشی بھ سمت پذعیسر
 ھ؟ی بسترنجای اکخواهیخانوم بنفشھ ن..  خواهکیبنفشھ ن_ 
 ..طبقھ دوم.  ھستن٢١۶بلھ اتاق ... دیلحظھ صبر کنچند _ 
 .. شددهی بھ عقب کشفمی منتظر اسانسور نشدم  اومدم  از پلھ ھا بدوام باال کھ  کگھید 

 ھ؟؟ی چھ حالنی ادیغزالھ خانوم اروم باش_ 
 ..رمیمیدارم م..  اون تختھ مادر دوممھی باالکھیاون_ 

 .. گرفتینگاھش رنگ مھربون 
گفت فقط بھش شوک دست داده حالش خوبھ االن ..دمیمن از پرستار پرس.. اروم باش_ 

 ..شھی کھ بدتر منھی ببنجوریتورو ا
  مگھ؟االن حالش خوبھ؟شدهی چ؟ی چیشوک دست داده؟ شوک برا_ 
 ..فقط اروم باش. خودت بپرسیکنیباور نم. اره_ 

تو راھرو عمو رو .. باالمیرفت و بھتر کھ شدم سوار اسانسور دمی کشقیچند تا نفس عم 
 ..دی بدتر رنگش پردیمنو کھ د..  شده بودشونی چقد پریطفل..  دمید

 یشوک چ.. خالھ خوبھ؟ پرستار گفت شوک دست داده بھششده؟یچ.. سالم عموجون_ 
 اخھ؟ ؟؟

 کرد یتابی بکمی.. نشده عموجونیزی چیچ..سی نی خاصزیالحمدهللا چ.سالم دخترم_ 
 ..حالش بدشد

  مشکوک گفتم.. کردی داشت پنھون مویزی چھی.. عمو بھ لکنت افتاده بودانگار
 ..ششیمن برم پ.. خداروشکر بھتره االن_ 

خالھ با .. کنمشی رفت بھ عمو معرفادمیاصن ..  موند و من رفتم تو اتاقرونی بمجد
بسم هللا .. گرفتشی گردیمنو کھ د.مامان ھم کنارش بود.. رو تخت بوددهیرنگ پر
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  با تعجب.. نااایچشونھ ا..
 

 گفتم
 . قربونت برمیشدی؟چیکنی مھی چرا گر؟یخالھ جون خوب_ 
 .. و ھزار دردسرھیریپ..  گرفتمی گردمتیدلم تنگ بود د. زمی عزسی نیزیچ_ 
 یا.  واسھ عمو نازکنمخواستمیبگو م.. یقربونت برم تو کھ از منم جوون تر_ 
 .طونیش
 .دی خندشی گرونیم

 .وفتھی از کار نمیطی شراچیقربونت برم کھ زبونت تو ھ_ 
 ..مجد و عمو بابا اومدن داخل..  در مانع شدیخواستم جواب بدم کھ صدا  

  منو رسوندننجای اقا مجد از ھمکارانم ھستن لطف کردن تااشونیبابا جون ا _ 
 ..ادشدیزحمتشون ز.. باھم می دخترم اشنا شددوننیم_ 
 ..دیدیزحمت کش.  مزاحمتون شدمیلیخ..دی لطف کردیلی مجد خیاقا... عھ چھ خوب_ 
 می ماھم کھ ھمکارگھید..کردی منکاروی بودم اگھی دیھرک.. ھی چھ حرفنیا. بودفھیوظ_

 شی ھمراھمارستانی کردو منم تا در بیو مجد ھم از ھمھ خداحافظ..  کردی تشکربابا
 .. کردم

 .دست و پامو گم کرده بودمبدجور . دی کھ بودیمرس_ 
 . زد و گفتیلبخند

 .. زود خوب بشھ خالتشاالیا... کنمیخواھش م_ 
 .ممنونم خداحافظتون_ 
 خداحافظ_ 

بعد .. کمک کنم خالھ اماده بشھدهی خالھ رو انجام مصیمنم رفتم  تا بابا کار ترخ.. رفت
 ی سوپ درست کرد براش  ھرچھیمامان  ..  خونھمی  خالھ  و عمو رو بردصیترخ

   بمونمششیخواستم پ
 

 انگار یول.. شده کھ خالھ بھش شوک دست دادی بفھمم چخواستمیم.. نزاشت خالھ
..  الزمم  درمورد قرصاشی ھاھیبعد توص.. لو بدهویزی حرفابود کھ چنیزرنگتر از

 ... خونھمیبرگشت
 برام یلیخالھ خ.. ز سکتھ رفتمامروز تامر.. خواستی میی تنھاکمیدلم ..  اتاقم شدموارد
   بود؛زیعز
ارامش ... نبودیول... مثھ قبلنا..  زدمی باران بود تا باھاش حرف مخواستی مدلم
 سرمو گذاشتم رو مھر و دعا کردم... سجادمو پھن کردم..خواستمیم

 ھفت سال بعد باران جز یدید.. ھفت سالھ  تنھام.. شتی اومدم پ؟بازینی خدا ؛؛ مبسالم
 تو ایخدا.  اشتباه نرم وی راھچی نداشتم تاباھاش حرف بزنم؟ کمکم کن ھویخودت کس
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  ھوامو.. یمیرح
 

 .. رو سجاده خوابم بردی کدمینفھم..  باشداشتھ
 نکھی بھ بدنم دادمو سجاده رو جمع کردم بعد ازی ساعت پاشدم کش وقوسی صدابا

سوار اسانسور شدم // شرکتدمی بود کھ رس٨ قایدق..  رونیاماده شدم از خونھ زدم ب
  ومدهیمجد ن.. رفتم باال

 
 بعد مجد اومد و روبھ مھسا کمی..مھسا تو اتاق بود سالم کردمو رفتم سرجام نشستم.بود

 گفت
  دی جمع کنلتونویوسا..دیکنی می ھمکاری محمدی از امروز شما با اقایخانوم صمد_ 
 ... امادسزتونیم

  برم؟دیوز باامر. چشم_ 
  منتظرتوننی محمدیاقا..بلھ_ 

 باھم تنھا کار دی مجد بانی من و اینیبره؟؟؟؟کجا بره؟ ... جمع کنھلشویمھسا رفت وسا 
مھسا رفت و منم سرمو کردم تو نقشھ .. جنبس بھ دادم برسی خدا دل من بییییم؟وایکن

  ھا تا حواسم
 

  مجد اومدی بعد صداکمی.. بشھپرت
 غزالھ خانوم حالتون بھتره؟ خالتون خوبھ؟_
 ..روزیبھ شماھم زحمت دادم  د.ممنون الحمد بھتره..خوبم_ 

 ..کردی منکاروی من بود ای جایھرک.. ھی چھ حرفنیا_  
        ن؟یخوری شماھم مارمی بییمن برم چا.. بھ ھرحال متشکرم_ 

  مھربون نگام کردو گفت 
 ..ردن داره از دست شما خوییچا..بعلھ _
 چرا صبر کردم اروم کھ شدم دونمینم. داشتمجانی ھکمی..رونی سرعت جت زدم ببھ
 کھ اونم دستشو اوردو دستامون بھ ھم زیاومدم استکانشو بزارم رو م.. بردماروییچا

  عیمنم سر..برخورد کرد
 

 لباسشو دیمثھ جت از جاش پر.. داغ برگشت روشیی کھ  باعث شد چادمی کشدستمو
 ی ھمش عذر خواھتیحاال منم تواون وضع..شدی بدتر نمنی  ازیوا..دادیتکون م

  صورتش از درد... کردمیم
 

 و بھ رونیرفتم ب..  بھش دست بزنمشدیخودمم کھ نم.ووردیدلم  طاقت ن.. شده بودجمع
 رفت تو اتاقو در  عی سراتیب.. باشھ دوست بودن باھمیھرچ..  خبر دادماتی بیاقا
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   اتاقرونیمنم ب..بست
 
  رفتم سمت مجدعیسر..رونی کھ گذشت دوتاشون اومدن بکمی.. استرس مردماز
 دیشرمنده ببخش..شدی چدمی نبود نفھمیحالتون خوبھ؟ بخدا عمد_ 
 ھی بھ بقدیشما بر.. نشدهیزیبھترم چ..ادی مشیپ.. گھیاتفاقھ د.. اروم خانوم محجوب_

 .نمیبی کارا رومامیشنبھ م. لھیردا کھ  تعطف.. دیکارو برس
 ..خوامیبازم معذرت م.چشم_ 
  زدوگفتیلبخند مھربون 

 ..  سرتی نداره خانوم فدابیع_ 
دلم مثھ ...  کردمو رفتم تو اتاقی خدافظھی عیمنم ھول سر.. چشاشم خنده بود انگارتو
 .. گرمم شده بود. زدی میییچ

 پنج بود کھ تموم کیساعت نزد.. رفتم رو نقشھ ھااعی حواسم پرت شھ سرنکھی اواسھ
شنبھ .امی تا نرمی ھم حال مجدو بپرسم ھم شنبھ رو اجازه بگاتی بشیپاشدم برم پ..شدن

  دلم..تولده بارانھ
 
 بھ در زدم و منتظر یتق.. خوادیدلم باغ بھشتوم.. فقط با خاطره ھامون تنھا باشمخوادیم

 شدم اجازه بده
 دییبفرما_ 
 سالم_ 
  شده؟یزیسالم خانوم محجوب چ_ 
 شنبھ رو شھی اگھ مرمیھم حال جناب مجد و بپرسم ھم  اجازه بگ.اوم راستش اومدم_ 

 امین
  افتاده ؟؟ی نکرده اتفاقییواسھ شنبھ ھم خدا.. حالشون خوبھ_ 
  اومد برامشی پیفقط کار.. نھ نھ_ 
 سی نیباشھ خانوم مشکل_ 
 دی نداریامر..  ممنونیلیخ_ 
 ..دی بردیتونیمنھ _ 
 خداحافظ شما_ 
 خداحافظ_ 
 دمی بود کھ رس۶ساعت .. گرفتم بھ سمت خونھیتاکس.. رونی  شرکت زدم باز

  بود و مامانم طبق معمول ونیزی تلویبابا  پا.. نییلباسمو عوض کردم رفتم پا..خونھ
  بازم تولد..تو اشپزخونھ

 
 ..کنار بابا نشستم.. حوصلھ تر از قبلمی و منم بکھی نزدباران

  دخترم؟یخوب_ 
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 د؟ی باباشماخوبیمرس_ 
 ی حوصلھ ای تو انگار بیمن اره ول_ 
 خستم باباجون_ 
  دلت تنگ شده؟ای یخستھ ا_ 
 شناختیبابا  منو بھتر از خودم م.. بودنی ھمشھیھم
 دلم تنگ شده.. اره بابا_ 
 واسھ باران؟؟_ 
  گفتملرزوندی کھ صدامو می بغضبا

 ..سی ھشت سال کھ نشھیم...  تولدشھگھیدوروز د_ 
  گفتدیسرمو بوس.. بغلم کردبابا
  غصھ خوردن دعا کن ھر جاھست خوب باشھیبجا_ 
 ادی از دستم برنمی اگھیکار د_ 
 ..حاال بخند. دخترمنیافر_  
 کھ بابا گفت. زدمی زور لبخندبھ
  بانوااااااالیااااانووووم خاااانوووووم ع خانومم چھ کرده  خامینی کھ ببمیخوووب بر_

 الی عی باز گفتکنھی بابا االن مامان پوستتو میوا_ 
 ال؟ی بمن نگو عگمیمحسن صد بار نم_ 

  اروم گفتم 
  کنھیبابا؛مامان امشب پر پرت م_
  گفت و رفت سمت مامانی پدر سوختھ اھی لب ریباباھم ز 

  واسھ منو دخترم؟ی پختیچ. ادی می خوبیبوھا.. چشم خانوم_ 
 یقورمھ سبز_ 
 دست پنجولت طال خانومم_ 
 زیدختر بابا بپر  روم_
  بابام بگھیچشششمممم ھرچ_ 
باخنده ..یکیمامان سرشو بھ عالمت تاسف تکون دادو گفت من دوتا بچھ دارم نھ   

 و دمی از لباسابارانوپوشیکیبعد شام رفتم تو اتاقم ..می و  شاممونو خوردزی سر ممیرفت
 دمیخواب

........................................... 
مامان وبابا داشتن  باھم ..رفتم اشپزخونھ..دارشدمی از خواب بیحالیبا ب.. امروزجمعس

رنگ .  حرفاشون قطع شدی بھ طرز مشکوکدنی منو کھ دکردن؛یاروم صحبت م
  وھول گفتدیمامان پر

 می باھم صبحونھ بخورمی برای مامان؟ بی شدداریب_ 
 بھ بابا نگاه کردمو گفتم 

  افتاده؟ی شده؟ اتفاقیزیچ_ 
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 میزدی حرف ممی باشھ مثال داشتشدهیچ..نھ باباجان_ 
 ..می صبحونھ بخورمیپس بر. باشھ. اوھوم_ 

 چند نی ابی و غربی عجی رفتاراری درگی من  فکرم حسابیول.. زی سرممی رفتباھم
 ختھی بھم ریحالم حساب..   خوردمی چدمیاصن نفھم..روز خالھ  عمو بابا و مامان بود

  بود ھرسال موقع تولد
 

 اومدم پاشم برم تو اتاقم کھ بابا صدام زد.. بودینجوری حالم اباران
 بلھ بابا_

 می برمیخوای منایاماده شو باخالت ا.. می تو خونھ بمونمیخوای نملی روز تعطزمیعز_ 
   رونیب
  زدمو گفتمی دلشون بشکنم بھ زور لبخندخواستمینم 

  حاضر بشمرمیچشم بابا؛؛م_ 
 المیخیکاش امروز و فردارو ب.. رفتنو  نداشتمرونی بیواقعا حوصلھ .  اتاقم شدموارد

 گفتم و اماده از اتاق اومدم ی پوفمیخوب شد بھشون نگفتم فردا مرخص.. شدنیم
  کردمیھمش حس م..رونیب
 

 لبخند زدم... بابا و مامان نگرانھاهنگ
 خوب من امادم_ 
 بھ بھ دختر بابا چقدقشنگ شده_ 
 من خودم قشنگ بودم_

 بر منکرش لعنتتت_ 
 منم ھستماا..نیپدر و دختر کمتر واسھ ھم  نوشابھ بازکن _ 
 .. کھ دلم واسھ خالھ تنگ شدهمیبر..رمیقربون مامان خوشگلمم م_ 

 میدی خالھ کھ رسیخونھ ...می حرکت کردنای خالھ ایونھ  و سمت خمی شدنیسوار ماش 
  زدمفونی انیی پادمی پریتند
 ... جونی دوور دوور اخجونممی برنیی پانیای بنییخالھ جون؛ بدو_

 ..میای خالھ االن مزیعز_ 
 میباشھ منتظر_
  و سالم نییبابا و مامان ھم اومدن پا..رونیاومد ب,اطی عمو از حنی کھ گذشت  ماشکمی

 بلند ی  درختاھی قشنگی جایلی باغشون خنای باغ خالھ امیقرار بود بر..می کردکیعل
   استخرھی سبزشھیھم
 

 از یکیرو.. کھ عمو واسھ خودمون ساختھ بودشقی االچھیو .. اطی وسط حکیکوچ
 و باران تابم شدمی من سوار مشھیھم.. درختا بابا واسھ منو  باران تاب بستھ بود



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 29 

   تاب رو درختادیبا ..دادیم
 

 یصحنھ .. کردی از پشتم غروب مدی رو تاب بودم خورشیوقت..  لبخند اومد رولبمکاج
 ..رونی بابا از فکر اومدم بیباصدا.. شدی می قشنگیلیخ
  باباجونمیدیرس_ 

 .. تو باغ بزنمی دورھیبابا من .اوھوم  _ 
 ..باشھ دخترم مواظب باش_ 

 منم رفتم رو تاب  نشستم سرمو چسبوندم بھ طناب واسھ خودم الی رفتن تو ونایبابا ا 
 زمزمھ کردم

 دلم کم دارد تو را*
 دنی نفس کشی کم داشتن ھوا برامثل
 ، تنھا بودنمثل
 ..زی پائی روز بارانکی در
 ، کندی مینی در قلبم سنگیغم
  جمعھی غروبھاینی سنگبھ
 ... توی حجم دل تنگ وامانده ام برابھ
  بھ راه توستشھی چشمھا ھنوز و ھمنیا

 باستی ززی نی انتظارچشم
  تو باشدی کھ برایوقت
 ...ی منیای دوست دننی کھ ناب ترییتو
 

 ادمی کردنو ھیاما انگار گر.. تو وجودمھھیبھ اندازه ھفت سال گر.. قورت دادمبغضمو
دلم ..  بھم پسش بدهای رونی محبتش و از دلم بنداز بای.. پرمیلیخ..نمی سنگایخدا..رفتھ

 .. تنگ شدهیلیخ
 غزال بابا   _
  کردم لبخند بزنمیسع
 ییجونم بابا_

  یباز کھ بغض کرد_ 
  خاطره ھام افتادمادی دمی تاب و دنی اسی نیزیخوبم بابا چ_ 
 وقتا کھ فکر ی دخترم بعضیدونیم..گذرهی می نفھمم تو  دلت چشھیمگھ م..دونمیم_ 
ما ازت غافل ..می تو بھ باران ؛من و مادرت مقصر بودی دلبستگنھمھی تو انمیبی مکنمیم

   اگھدیشا.. میبود
 

 ..یشدی نمتی بود تو انقد بخاطر باران اذشتری ما بمحبت
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..  کم نداشتمیچیمن ھ..  نییای  پدر  مادر دننی قربونت برم تو و مامان بھتریالھ_ 
 فکرا نی ازگھی دی دوسم داراگھ..  شماھم فکرشو نکنگھید..تموم شده.. بارانم رفتھ

 ..نکن
 مھربون نگام کردو گفت 

 ی الھی باشریعاقبت بخ_ 
 .. ھزاربارم خدارو شکر کنم کمھی باال سرمھ روزتونی سانقدیمن ھم_ 

 ..دی بوسبسرمو
 ..غزال بابا_ 
 جونم_

  باران برگرده؟خوادیتو واقعا دلت م_  
 ..ھشت سالھ منتظرشم_ 
 ؟یرجور برگرده بازم دوسش دار ھاد؟ی بیخوای فقط مینی_ 
  از باران شده؟ی شده؟ خبریزیچ..  باباجونیکنی نگرانم میدار_

 دی بابا پررنگ
 جواب منو بده.. نشدهینھ خبر_ 

 شھیمگھ م..مھی بخش زندگنی بھتراش؛ی معرفتیباران ھرجورباشھ؛ با تموم ب_ 
  نخوامش؟

  زد و گفتیبابا لبخند نگران 
  غذا امادس باباجونمیبر_

  قربونت برممیبر_ 
تو فکر بودن عمو؛ پچ پچ .. شوکھ شدن خالھ.. بابا بودی حرفاری اونروز ذھنم درگتمام

 اتفاق دوارمیفقط ام.. امروز بابا ھمھ و ھمھ مشکوک بودی مامان و بابا و حرفایھا
  وفتادهی برا باران نیبد
 

 می حوصلگی ھمھ بنیمنم نمازمو خوندمو باا... خونھمیشب بعد شام بود کھ  اومد.. باشھ
 ...کردمیحداقل کمتر فکر م.. گرفتم بخوابم میتصم

................................................ 
از خونھ .. بخورمیزی مامان اصرار کرد  نتونستم چیھرچ.. دمی پاشدم لباسم پوشصبح
 بار ھی تمامشو خواستمیم.. کنمی روادهی دادم پحیترج..امروز مال منھ ..رونیزدم ب

  دی دوره کنم شاگھید
 

 بھ ی چرا؟ولپرسمی ھفت سالھ کھ ھمش مکینزد.. داکنمی پلی دلی طوالنبتی غنی ایبر
 .. لبخند تلخ اومد رو لبمھی..سرمو بلند کردم.. رسمی نمی جوابچیھ

 ..یشگی ھمعادگاهی مبازم
 .. بھشتباغ
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دوباره  .. نشستمیشگی ھمیرفتم داخل  جا..نجای اکشونھی پاھام خودش منو مانگار
 …خاطره ھا زنده شد

 باران جونم_ 
 جانم_ 
  مال من باشھنجای ادی مشیکاشک_ 
 شھی مال تو منجایخوب ا_

  گفتمباذوق
 ؟یگیراس م_ 
ارزو بر کودکان ..ی داشتھ باشنجاروی ایتونی تو توخوابت مزمیھ؟عزیاره دروغم چ_
 .. سی نبیع

  نگام کردثی خببعد
 یشعوری بیلیخ_ 
 گری جدمیبھ توکش_ 
 کنمااای مشھی تک تک موھاتو از رامیبخدا م_ 
 کنمی بر بر نگات مسمیمیمنم وا_ 
 ی منو بزنادیتو دلت نم_ 
 ی امتحان کنیتونیخوب توم_ 
 ؟ی خریلی خیدونستیم_
 ..بردمی از تو بھ ارث مدی بایزی چھیبھ ھر حال . زمینظر لطفتھ عز_
 دمی بنفش کشغیییییی جھی

 بارااااااااااااااااااااااااان_ 
  گذاشت رو گوششدستشو

 پرده گوشم پاره شد  غوی جغی جیاه دختره ..  بارانو درد و مرض و کوفتیا_ 
 . رهی توروبگخوادی کھ می اون  بدبختچارهیب

 ..)طنتی از شزدی و تو چشاش برق مگفتی منارویا( 
 اصن من قھرم_ 
 زمیبھ درک عز_ 
 شیا_ 
 .. باغ دست راستی انتھاییدستشو_ 
 و قھوه سفارش دادم و منتظر کیک. رونی گارسون از فکر اومدم بیبا صدا 

 ھم اون  برنده شھی ھمکردمی مطنتی بودم شششی پیوقت..  بودنطوری ھمشھیھم..شدم
  ی تا اخرش پا بھ پاینی شدیم
 

 قھی از ده دقشتری ھر دومون بیول.. کردمیانقد کھ تھ بحثامون من قھر م..ومدی ممن
  شدمرهی و قھوه مو کھ اورد  بھ بخار قھوه خکیک.. می باھم قھر باشمیتونستینم
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 " ... تو" از  
 ...  کجابھ

 !؟... ببرم تیشکا
 ... نجایا

 ..ھستند" تو "  طرفدار ھمھ
 " ... ذھنم" 
 " .. روحم" 
 " ...! قلمم" 
 کھ توفکر بودم مشغول نجوریھم...قدم بزنم گرفتم  تو شھر می بعد بلند شدم تصمکمی

 دمیشا... شده واسھ خودش ی خانومینی سالش باشھ ٢٦دیباران االن با..قدم زدن شدم 
   کرده باشھ؛یعروس

 
بھم ..می برنامھ داشتی کلگھی ھمدی ما واسھ عروسس؛ی معرفت نی انقدام بگھید.  نھیول

ھر چند باران از اولشم ..می باشگھی ھمدی تو عروسوفتھی کھ بمی  ھر اتفاقمیقول داد
  ازعروس شدن دل

 
 خواب ی بار وقتھی ری بخادشی..برخالف من..ومدی خوشش نمشیاز ارا.. نداشتیخوش

 شد خودشو تو داری بیوقت..دمی کشی ساعتھ  رو صورتش نقاش٢۴ شیبود با لوازم آرا
   ارومیلی خدی دنھیا

 
 الھیخی بدمیمنم د. بود کھ اصن ھنگ کرده بودمیانقد رفتاراش عاد.. رفتار کردفی لطو

  تو نھی رفتم توتخت تا بخوابم چشمتون روز بد نبیشب وقت..کال فراموش کردم کارمو
 . تختم پر سوسک بود

 
 سوسک تو دستش جلو در ھی با ھوی..زدمی مغی جدمیپری منیی باال پاویوی پاشدم مثھ ینی

 گفت..ثشی و نگاه خبطونی شیباھمون چشا.. دمشیاتاقم د
 سوسک االن باخانوم یوگرنھ جا..البتھ مراعاتتو کردمااا..  بھ اون درنی اگریج_ 

 یدیپری منیی باال پایموشھ داشت
 کشمتیباااااراااان بخدا م_ 
 ..گری جیبا.. زمی بکش عزیتونست_ 

  نفر صدام زدھی تو فکر بودم کھ نجوریھم.. لبخنداومد رولبم 
 غزالھ خانوم؟_ 

  مجدهنکھیعھ ا.رگشتمب
 حالتون خوبھ؟. سالم_

 ..دی صداتون زدم توفکر بودیلیخ. ممنونم_ 
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 .. متوجھ نشدمدیببخش_ 
  شرکتدیومدیامروز ن_

  حالم خوب نبودکمیراستش ..نھ_ 
 د؟ی داری نکرده کسالتییچرا؟ خدا_ 
 سی نی مھمزیچ. بودختھی بھم رمی اوضاع روحکمی..نھ_ 
خوش حال ..  رستوران ناھار بخورمرمی من دارم مدراستشیشی زود خوب مشاالیا_ 
 ..دی کنمی ھمراھشمیم

 ..شمیمزاحمتون نم. مھندسینھ اقا_ 
 ..دیکنی لطف مدی کنمیاگھ ھمراھ.بھ تنھا غذا خوردن عالقھ ندارم. دیمراحم_ 

 .  باز کردنشوی در ماشدی کھ دمویدو دل..  کنمکاریمونده بودم چ 
  نکنمرتونینمک گ دمیقول م. دییبفرما_ 

 دلم کردی نگام منطوریھروقت ا.. گرم بودیلینگاھش خ..  لبخند نگام کردھیبعد با  
 چم شده دونمینم..کردمی نگاه مرونوی بنی ماشیاز پنجره ...سوار شدم..  ختیری میھر
   مجد کنارمکھییوقتا..بود

 
  گرمم زدی مھربون بود ھروقت بھم زل میلینگاھش خ..کردمی دست و پامو گم مبود

.. رونی بزنھ بنمی از  قفسھ سخواستیانگار م..کردی دلم محکم تاالپ تلوپ مشد؛یم
   متوجھ نشھ نفسموکھیطور

 
 ..سکوت و شکست..رونی بدادم
  کنمی من بتونم کمکدی شادی اومده بگشی پی غزالھ خانوماگھ مشکلدی تو فکریلیخ_ 
 شھیچند روز بگذره حالم بھتر م. .سی نیزیچ.. متشکرم_ 
  کھ؟شھی نکرده بھ حال خالتون مربوط نمییخدا_ 
 .خداروشکر خوبن.نھ_ 
 .. برا کمک بھتون حاضرمشھی ھمدیاما اگھ خواست.. کنمیمن اصرار نم_ 

 .. امروز منو بکشھخوادی منی خدا ای خاصش زد وای بھم ازون لبخندابعدم
 ..واقعا ممنون..یمرس_ 

 و بھ شھی کامال شرونی بینما..  نگھ داشتکی رستوران شھی یشت جلو کھ گذکمی
 یلیمعلوم بود خ.. دکور توش بھ کار برده بودنی براییحالت دوبلکس بود و چراغ ھا

  ی اومده اخھ ھمھ نجایا
 

..  خلوت دونفره رو انتخاب کردزی مھی..شدنی رستوران براش خم و راست می خدمھ
 منو رو دستم دادو گفت.. روشمینشست

 نی دارلی می چدینیبب_
 .خورمی منم مدیخوری خودتون میھرچ_ 
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 .. شما بخورمی قھی بھ سلخوامیاتفاقا امروز من م. دیلطفا تعارف نکن_ 
 .. دوس دارمیلی خدهیخوب من کوب_ 
 ..نطوریعھ؟ چھ جالب منم ھم_

 . بھ گارسون اشاره زد گارسون اومد سمتونبعد
 د؟ی دارلی میچ..نمتونی خوشحالم کھ دوباره مبیلیخ.. سالم جناب مجد_ 
 ..بھ انضمام دسر.  بھ ھمراه تمام مخلفاتدهیدو پرس کوب.سالم_ 
  خدمتونارمیاالن م..بلھ چشم_ 
 متشکرم_ 

 . گردهی میزیانگار تو صورتم دنبال چ.. زل زده بمندمید. گارسون ازمون دور شد 
  مھندس؟ی شده اقایزیچ_ 
 با لبخند گفت 

 .. نشدهیزینھ چ_ 
 ھی قشنگیجا_ 
 .. اروم راحت ترمیتوجاھا.. قشنگ و اروم. بلھ_ 

 بردی بھ زور منو مشھیھم.   اروم متنفر بودی اومد باران از جاھاادمی..لبخند زدم 
 ..یشدی بود کالفھ مادی انقد رفت و امد زکھییجاھا

 حرف زدن ی راستش اصال عادت بھ رسم باھاتون خودمو تر صحبت کنم؟تونمیم_ 
 ..شمی متی اذیلیخ..ندارم

 دی بشتی اذسیالزم ن. مھندسی اقانیھر جور راحت_ 
 ن؟یخوب غزالھ خانوم چند تا بچھ ا..ممنونم_ 
 ..خوب من تک فرزندم_ 

 ھم یکی از خودم بزرگتر یکی.. خواھردارمھی برادر وھی برخالف تو؛ من یول_  
 .. ترکیکوچ

 ..چوقتی ھنیتنھا نبود.. خوشبحالتون_ 
 . اره داشتن برادر  و خواھر نعمتھ_ 

 از غذا یچیانقد موقع غذا خوردن حواسش بھم بود کھ ھ..می اوردن و مشغول شدغذارو
نمک .ختیرینوشابھ م.دیکشیبرام غذا م.. بردمیفقط ناخوداگاه از توجھش لذت م.دمینفھم

  و.. دادیدستم م
 

 نجوری اچکسیھ.  نداشتمی حس خوبنیتاحاال ھمچ..زدی خاصش می از لبخنداپشتش
بھ بھونھ شستن .. وفتادی داشت پس مجانیدلم ازشدت ھ.  حواسش بھم نبودی پوستریز

  دست بلندشدم و رفتم
 

..  صندوقھی پادمید..رونیحالم کھ بھتر شد اومدم ب.. اب بھ صورتم زدمھی.. ییدستشو
 برام باز کردو بعد خودش نیلمنا در ماشحساب کرده و منتظر منھ  مثھ جنت
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   در خونھ نگھیجلو..سوارشد
 

 داشت
 ی کردمی ممنونم ازت کھ ھمراھیلیخ_ 
 .. لذت بردمتونیاز ھمراھ.. ازشما بابت ناھار امروزی مرسکنمیخواھش م_ 
  بار اخر نباشھدوارمیام_ 

  زدملبخند
 . شھی خوشحال منتونیبابا بب.. می داخل در خدمتتون باشدییبفرما_ 
 االن موقع استراحتشونھ.. گھی وقت دھی باشھ شاالیا_

 بازم تشکر.دیھرجور راحت_ 
 ..مواظبھ خودت باش..کنمیخواھش م_
 خداحافظ شما_ 
 بسالمت خانوم_ 

 اومد دستمو نشی چرخ ماشی درو بستم صدایوقت. درو باز کردم وارد شدمدیباکل
 نشستھ بود و ونیزی تلویمامان پا...اروم...ریاروم بگ...لعنت بھت..گذاشتم رو قلبم

 کردی نگاه میبرنامھ اشپز
 سالم مامان_
 .. امروزیزود اومد.یخستھ نباش.سالم دختر قشنگم_ 

  خبر ندارهمی بود کھ از مرخصحواسم
 .کارم زود تموم شد_ 
  مادر؟یناھار خورد_ 
        بابا کجاس؟..بلھ خوردم_ 
 .ادیشب م.شرکتھ_

 . بخوابمکمی من برم ینماما.اوھوم_ 
 ..برو. زمیباشھ عز_ 

 یوقت.. سجادهینشستم پا.. رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم و وضو گرفتمدمشویبوس 
 سرمو گذاشتم رو سجاده..گرفتی نرگس می کل اتاقم بوکردمیسجادمو باز م

 حس ی حس بدداشتم ھم با وجود فرھاد کلیامروز ھم دلم تنگ باران بودوکل.. ایخدا_ 
 .رشدیخوب تو دلم سراز

 بشھ اول ی ھرچایخدا.. وقت کار دستم نده ھااھی.. دلمو داشتھ باشیھوا.. چمھدونمینم
 ..یی تومیو اخره زندگ

نصفش بخاطر .کردیگلوم از شدت بغض درد م.. مھر زدمو بلند شدمی روی ابوسھ
 نفس ھیتمو  اب کنار تخت و بوداشوانیل..  چمھدونمی نمنکھینصفش بخاطر ا..باران 
   بغضنی تاادمیسرکش
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 عکس دونفرمونو برداشتمو بھش گفتم..نیی پابره
تو منو بھتر .. من چمھیدیفھمی تو مدی شای کنارم بود؛اگھیرفتی نم،اگھیاگھ تو بود_ 

 .. یشناختیاز ھرکس م
 ... و چشامو بستمدمی بوسروعکسشو

.................................... 
 غزال_

 .. من کھ دق کردم اخھ؟ییتوکجا..  غزال؟جانییباران تو_ 
 کتمی من نزدزمیعز_ 
 ؟ی دورکنمیپس چرا حس م_ 
  حواسم بھتھشھیمن ھم.. کھ من دورمیکنیتو فقط فکر م_ 

  قلبشو نشون دادو گفت 
 نجاسیجات ا_

  دستمو  دراز کردم سمتششدی ازم دور تر می ھبعدم
 ..کنمیخواھش م.. بمونیستیھشت سالھ کھ ن.. نرو_ 
 .. باشمشتیبخواه تا پ... منو بخواهزمیعز_ 

 داد زدم..  دور  و دور ترشددور
 خوامیبخدا م_ 

 ومدی فقط صداش مدمشیدی نمگھید 
 ..تا باشم..امیبخواه تا ب_ 

باالخره بعد ھشت .. صورتم عرق کرده بود.. زدیقلبم تند تند م..دمی از خواب پرھوی
مگھ من ..امیگفت بخواه تا ب.. بودیسالگ١٨ھمون باران..سال خودشو نشونم داد

   کھ مردم ازخوامش؟منینم
 

 ی ھمھ وابستگنی ازخواستمی میک..خوامیمن کھ ھمش م.. التماس خدارو کردمبس
 بودم دهیساعت خواب٣.. بود٦..بھ ساعت نگاه کردم..پوف...دونستیخالص شم خدا م
  بلندشدم بھ دست و

 
 .. بودی بود و مامان مشغول اشپزومدهیبابا ھنوز ن..رونی اب زدم و رفتم بصورتم

 ؟یخوایمامان کمک نم  _
 ..صحت خواب..زمی عزیدارشدیب_

  بده من بکنممی کارھی.. مامان قشنگمیمرس.بلھ_ 
  ساالدارو  درست کننیبش_ 
 چشم_ 

 ونیزی تلوی درست کردن ساالد شدم  کار ساالد کھ تموم شد رفتم نشستم پامشغول
 دمی بابا رو شنیقد گذشت کھ صدا چدونمینم
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 سالم بر اھل منزل_
 یسالم بابا جون خستھ نباش_ 
 زمی عزیسالمت باش_ 
 ..سالم محسن جان_ 
    گلمالیسالم ع_ 
  من رفتم؟اصنی باز گفتال؟ی عیباز گفت_ 

  منم خودمو یبعدم رفت تو اشپزخونھباباھم پشت سرش رفت؛احتماال رفتھ منت کش 
..  گذشت مامان صدام زد برم برا شام رفتم تو اشپزخونھکمی چپ یزدم بھ کوچھ عل

  صورت قرمز مامانو
 

  خندهری پخ زدم زدمی دکھ
  مادر؟ھیوا غزال چ_ 

  گفتمثانھیخب 
 نگاه لپات چھ گل انداختھ.. ھاااطونھی شبی ماھم عجی بابانیا_ 

  سرخ شددوباره
 یشیت درست م  دوبار کھ بامالقھ  بکوبونم تو سرایحی بیدختره _ 
 ؟ی تا بھ کضیماچ قلمبھ ھات مال باباس کتکت مال منھ؟ اخھ تبع_

 ..  کھ غش کرده بودبابا
من . تیتربی ساکتت کنم؟ بای یشی ساکت مای حیب..محسن بھ جا خنده ادبش کن_ 
 ی شدنی چھ کردم کھ تو اای خوردم ی سر تو چدونمینم

  قربونت برم حرص نخور بجاش شام بخوریالھ_  
 اومدم برم تو اتاقم کھ رو بھ مامان گفتم. می شامو خورددمی خندزی بعد رو

 اااایای از خجالتش در بیحساب... بھ بابادمی من سھم ماچمو بخشیحرص نخور مامان_ 
 یو پشتش صدا.  مامان بھ سرعت جت پرت شدیی دمپادمی کھ دنوری ادمی پرعیسر 

 غشیج
 غزززااااااااااااااال_ 

 بود کھ ١٢ساعت .. کارهمھی نیرفتم سر نقشھ ھا.. تو اتاقم تا نکشھ منودمی و پردمیخند 
نقشھ .. بھ خودم دادم یکش و قوس.پدر گردنم در اومد.. تموم شده بود اوف بایکارم تقر

  ھا روجمع کردم
 

 .. خوابم بردی تو تختمم زوددمیپر
.............................. 

 نونم کم بود آبم دونمیاخھ من نم.. شدی چشام باز نمینی.. ساعت بلند شدمیصبح باصدا  
 رفتم دست و صورتم و اب زدمی کھ غر منجوریھم.  بودیکم بود ؛ سرکار رفتنم چ
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  ییییییییییییوا..زدم
 

 یی سرمایلیخ...  بھ شوفاژمدمی تو اتاقو چسبدمیپر. از سرمامتنفررررم. سردهچقده
 ی و شلوار ومقنعھ مشکیمانتو کرم. شدمی مضی سرما مرنی ترکی باکوچشھیبودم ھم

  مویو بافت مشک
 

 خوردم و از ری نون و پنکمی بود  دهی چزیرفتم تو اشپزخونھ صبحونھ رو م..دمیپوش
اگھ کارمونو .. می دادلی رو تحونھی کار شرکت چشی پیدوھفتھ .. رونیخونھ زدم ب

  قبول کنن شرکت ما سود
 
بھ سمانھ ..وارد شرکت شدم.. باخداشی بقمی کرد تالشمونویماکھ ھمھ ...برهی میادیز

 نقشھ ھا بودم کھ مھسا مثھ  فشنگ لیمشغول مرتب کردن فا..سالم کردمو رفتم تو اتاقم
  تو اتاقدیپر
  چتھ دختر؟دی مھسا زھرم ترکیوا_ 
  باز اومد جلوشیبان
  خبررررررتووووووپھی_ 
 شده؟؟؟؟؟یچ_ 
 کردم تا یمنم فضول.. کنھاداعالمیمھندس ب تو لو نده تاخودی ولگمیحاالمن بھت م_

 دمیفھم
 ی مردم از فضولگھیبگو د..باشھ_ 

  شمرده گفتشمرده
  مارو قبوووووول کرررردھھھھھھینقشھ ھا...نھیچ..شرکت_ 

  زدمغی جھوی شدهی چدمی نگاھش کردم بعد کھ فھمجی گاولش
 ؟ییییییییگیراست م_ 
   ادی لونده تا مھندس مجدبیول.اره..کرشدم بابا_ 
  تختتتتالتیخ..دمیباشھ باشھ  لونم_ 

 دمی تو فکر رفتم بعد کھ قشنگ فھمکمی..رونی بھ کمرش دادو باخنده رفت بی قرھی اونم
 خدا باورم یوا.. نقشھ ھامون قبول شده  تو اتاق شروع کردم بھ بپر بپر 

   داشتم از ذوقنجورکھیھم..شھینم
 
 آبرو شدم ی مجد بیباز جلو...یوا...  خشکم زدھویت در اتاق کھ   برگشتم سمدمیپریم
 کنھیخاک تو سرت غزال االن فکر م..کنھی با دھن باز داره نگام می طفلدمید

  ادیکروموزومات کم و ز
 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 39 

مجد ...توری رفتم سرمو کردم تو مانیمثھ اسکوال لبخند زدم و گفتم سالم بعد تند..شده
 تا نخنده رفت  نشست رهیگی کھ معلوم بود جلو خودشو میھم بھ خودش اومد و درحال

  منم کھ..سر جاش
 
 کھ یی نرفتھ بودم کھ باصدارونیھنوز ب..رونی دادم بزنم بحی ابروم رفتھ بود ترجگھید

  گفتزدیتوش خنده موج م
  بدمی خبرھی دیبا..  ھمھ تو اتاق کنفرانس جمع شندیغزالھ خانوم لطفا بگ_
 .چشم_ 
 واسھ یزاری غزالھ کھ ابرو نمیریبم.. اومدزشی ری خنده یصدا.. رونی رفتم بو

 کھ میھمھ تو اتاق منتظر بود..بھ ھمھ اطالع دادم کھ اتاق کنفرانس جمع شن..خودت
  من..فرھاد ھم وارد شد

 
 بھ ھمھ کردو شروع کرد بھ حرف یمجد سالم.. نیی از خجالت سرمو انداختم پافقط
 ..زدن

 خبر ھی خوامیراستش م..  دفھ ھمتونو خواستمھیلھ کھ چرا خوب حتما براتون سوا_ 
 ی نقشھ ھامی خانوم محجوب تونستیتو دوماه گذشتھ من با ھمکار.. خوب و بھ ھمھ بدم

   رونھیشرکت چ
 

 اون نقشھ ھابھ ی کھ چقدقبولدیدونی ھمتون ممی دادلی تحوشی پی و دوھفتھ می کناماده
 ی شد و ماھمھ دییسودشرکت ما بودامروز بھمون خبر دادن کھ خوشبختانھ نقشھ ھا تا

   زحماتونی مدنارویا
 

 ..می محجوبخانوم
 ..رمیمی می دارم از خوشرررھھھی منو بگیکی عاقا
 خانوم محجوب در نظر گرفتھ ی کھ برای اژهی وقیخواستم اعالم کنم عالوه بر تشو _ 

 جشن تو منزل ھی  پنج شنبھ ینی گھی  قرار شد دوروز دتی موفقنیمناسبت اشده؛ بھ 
  من برگزار بشھ

 
ھست )سمانھ( یکارت دعوت ھاتون دست خانوم  احمد... ھمکارھا دعوتنی ھمھ و
 ی حرفیاگھ کس..دی با حقوقیروزپنج شنبھ ھم ھمتون مرخص. دیری بگدازشونیتونیم

  دبھی بردیتونینداره م
 

 ..دی برسکاراتون
 کی بھ من تبرشدنی کھ از اتاق خارج منجوریھمھ شروع کردن بھ دست زدن  و ھم 
 نگاه مجدو حس ینی ھمھ رفتن سنگیوقت.. کردمی لبخند تشکر مھیمنم با .. گفتنیم



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 40 

  با لبخند مھربونش.. کردم
 

 .. ازشکشمی چقد خجالت میاروم اروم اومد جلووا..کردی منگام
 یدی نشون متویقشنگ خوشحال.. ی احساساتتو بروز بدیتونیخوبھ کھ انقد راحت م_ 
..  چقده ھواگرمھیوا..  بھ روم اوردمویی ابرویخاک توسرم اخرش ب. لپام سرخ شد  

 ضربان قلب من نجورمی اورد جلو ھمشھ؟دستشویاخھ تو زمستونم مگھ ھوا انقد گرم م
  رفتیم
 

 گفت,بعد با لبخند.  باھاش ور رفتکمی مقنعھ مو  گرفت و یگوشھ ..باال
 گوشش کج شده بود. حاال درست شد.اھان_ 

 بابا بخدا من جنبشو ندارممممم  دوباره ھی چھ کارنی اروناااخھی بزدیقلبم داشت م.. پوف
 گفت

 ؟ی نداری پنجشنبھ کھ برنامھ ایبرا_ 
  اروم گفتمیلی خیبا صدا 

 نھ_ 
  توعھتی جشن بخاطرموفقنیا.. ی باشیچون دوست دارم حتما تو مھمون.. خوبھ_ 
 .. بھ زحمتتون نبودمیراض. دستتون درد نکنھ_ 

  لبخند زدو گفتمھربون
 ..ی بھ کارت برسی بریتونیحاال م..  نکردمیکار_

 بازم ممنون_ 
 نی انی اب بھ صورتم بزنم بلکھ ازھی تا یی رفتم دستشورونی بھ سرعت باد زدم ببعد

ساعت پنج کارم تموم .. و رفتم سراغ ادامھ کارمدمی کشقی عمچند تا نفس..التھابم کم شھ
   جمعالمویوسا..شد
 

 خونھ بابا ھم خونھ دمی رسیوقت.. دمی ھم خرینیری جعبھ شھیتو راه ... رفتم خونھکردمو
 بود
 سالااااااااااااااااام بر اھل منزل_ 
 سالم دختر گل بابا_ 
 ..ینیری شدییاااا؛؛بفرمای بابا و مامان دننیسالم بر بھتر_ 
   مامان گفتداشتنی و برمینیری کھ شنجوریھم
 ھ؟یمناسبتش چ_ 

 رھھھھیگی جشن مھی براش پنجشنبھ شب سشمییر. شددییپروژه گل دخترت  تا_  
  باز کردم بابا گفتشمویبعد ن 

 ااایبھ خودم رفت.. شکر باباجونیالھ_
  منھھی شبشیوا محسن؛ غزال کھ ھمھ چ_ 
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  استعداددخترم بمن رفتھھوش  و_ 
  افتاد شی نگامون کرد بعد کھ دوھزارجی زل زد بھ مامان،،، مامان اولش گثی خببعد
  زدغیج
 محسنننننننننننننننننن_ 

 رو گوشامون مامانم بھ حالت قھر روشو میمنو بابا با خنده دستامون گذاشت 
  گوش بابا گفتمری زونیزیسمت تلو,برگردوند

 بابا وقتشھ_ 
 دیپرس جیگ

 ھ؟یوقت چ_ 
 ..گھی دیمنت کش_ 

 باماھم اره دختر؟ _ 
 ارھھھھھھھ_ 
.. پاشدم  برم تو اتاقم..  بھترهاهی برم دنبال نخود سدمی مامان منم دشیبابا پاشد بره پ  

  داد زدمرفتمی کھ منجوریھم
 دلم تنگ شدھھھ. نجااای اانی خالھ و عمو بدیھر وقت عشقوالنتون تموم شد زنگ  بزن_ 
  مامان اومدغی جی صداباز
 غزززاااااااااااااااال_ 
  مااادر من؟؟؟؟؟؟گمیمگھ  دروووغ م_ 
 .. کشتمترمتیبگ_ 
  من رفتم. کردم,غلط.. اخ اخ_ 

پنجشبھ ھم  کھ ھمھ ..  شرکتامیمجد بھم اجازه داد فردارو ن.. تو اتاقدمیبعد باخنده پر 
 بپوشم رو تختم دی باکھیی االن  لباسانیاگھ باران بود  ھم.. بپوشمیموندم چ.. میلیتعط

 ...  یھ..اماده بود
 

حال ..ولش بابا..گشنمم ھست..ادی چقد خوابم میوا..دمی کشی اازهی  خمخستھ
 کمک ادیحاال امشب خالھ ھم ب..سی بھتر از خواب نیچیاالن ھ..غذاخوردن ندارم

   بپوشمی بھم کھ برا جشن چکنھیم
 

 .. خوابم برددهیسرم بھ بالشت نرس... 
 یانقد تو خلسھ .. کردمی روسرم احساس موی بودم نوازش دستیداری خواب و بتو

   سرمو لمس کنھ یکی نکھی ازشھیھم.. چشامو باز کنمخواستمی بودم کھ اصال نمیخوب
  بردمناخوداگاهیلذت م

 
 رونی بدمی خالھ از اون حال و ھوا پریاما با صدا..  اومد رو لبملبخند

 زمی دلم برات تنگ شده عز؟یشی نمداریلھ؟بغزالھ خا_ 
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  زدم گفتمیلبخند.. چشمم تونگاه مھربون خالھ افتاد..  چشامو باز کردماروم
  قربونت برم؟ی عشق غزال؟ خوبیچطور_ 
 دمی شدم لپ چاقالوشو بوسزونی پاشدم از گردنش اوبعد
 ..انقده دلم برات تنگ شده بود خالھ_ 
  منشی پیومدی وقتھ کھ نیلی خ؟ی منی دلخوشی  ھمھ یگینم.. زمی عزنطوریمنم ھم_ 

 .. انگار بغض داشتصداش
 چقد یدونیبخدا سرم شلوغ بود وگرنھ خودت م.. کھ ناراحتت کردمرمی من بمیالھ_ 

 ..تورو خدا غصھ نخور..یی منم شمایدلخوش..  خالھ جونیزیبرام عز
 شمی پیای بشتری بی کھ قول بدی بھ شرطخورمیغصھ نم.. زمیخدانکنھ عز_ 
 .. بنفشھ جونم بگھیھرچ..چشم _ 
 می شام بخورمیخوای منیی پاایدست و صورتتو اب بزن ب_ 
 . خالھ جونامیاالن م.. باشھ_ 

  یعیحال خالھ طب..رونیمنم پاشدم لباسامو عوض کردم تا برم ب.. ھی بقشی رفت پخالھ
 سی معلوم نرکنھیخدا بخ..سی نیعی طبیچکی حال ھکنمی چند وقتھ احساس مینی.نبود

  شی پیباز قراره چ
 
 ی لحظھ صداھیفقط .. شام بودنزیھمھ سرم..رونی از اتاق اومدم بدموی کشیپوف..ادیب

 دمیمامانو شن
 از چکدومیماھ.. بھ روش خودش بگھوی خودش ھمھ چدیبزار..گھیبارمان راست م_ 

 میایپسش برنم
 بھ خودم یگھ؟؟ھرچی دھی کزدن؟بارمانی حرف میراجب چ.. رونی گردالو زد بچشام

 شناسمی بارمان نمدمیفشار اوردم د
 ھ؟یمامان بارمان ک_ 

 کردی مھیخالھ ھم انگار داشت گر.دیرنگ ھمشون باھم پر 
 نیکنی نگرانم مدی بخدا دار؟یکنی مھیخالھ چرا گر.. چتونھ شماھا..بسم هللا_ 

 بااخم گفت.  ساکت بودن فقط مامان بھ خودش اومدھمھ
 س؟ی نی کار خوبسادنیچند بار بھت گفتم فالگوش وا_
 ..دمی شنیاتفاق.. فالگوش نبودم بخدا_
 ھم یری نمی از فضولنکھیمحض ا.  مربوطھنایبھ خالھ ا.  سی نی خاصزیچ. یچیھ_

 غذا نیتوام بش...شھی بچگی باران؛ و دوست و ھمبازیبھت بگم بارمان تنھا پسرعمو
 میبخور

  ترکی گردن من از مو بارنیا..   گفتم؟ چشم نشستمیمگھ چ یزنیوا مامان چرا م_ 
 دی نکنتیانقد دخترمو اذ.. من عموجونشی پایب_

 ..چشم.. عموجونیای تو پشتم دربنکھیمگھ ا_ 
 بعد غذا اروم بھ خالھ گفتم,.. بھ غذا خوردنمی و شروع کردنشستم
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حاال ..  لباس انتخاب کنمکردیاگھ باران بود کمکم م..  دعوتمی جشنھی گھیدوروز د_ 
 ؟یکنی شما کمکم مسیکھ ن
  بغض دار گفتی باز بغض کردو باصداخالھ

 ..اره خالھ جون_ 
 .. شما انتخاب کنپوشمی باال من ممیپس بر.. قربونت برم بغض نکن_ 
 .. خالھزی عزمیبر_ 

 رو بھ جمع گفتم 
  و خانوماااونیاقا_ 
 ..رمی ساعت قرض بگمی خالھ رو ننی امن
 درکمدمو باز کردم.. تو اتاقممی اومدی حرف بزنھ دست خالھ گرفتم تندی نزاشتم کسدبع
  بپوشھی گل دخترت چنی ببای گلم  بیخالھ ..خوووووب  _
 ..ی داری چنمیبزار بب_ 

 بود کھ ی کت و دامن ابی ،اولرونی  تو کمدمو نگاه کرد بعد سھ تا لباس اورد بکمی
. خوردی مزی ری ھانی تا زانو  چشیبود و بق رونم جذب ی وجب روھیدامنش  تا 

   کت و شلوار سبز بودیدوم
 

 بلند ینای با استی بلند مشکراھنی پھی ھم یسوم.. کار شده بودنی  روش تماما نگکھ
 .. دوس داشتمیلی خراھنوی پنیا.. روشی کارشده ریباحر

 ادی کدوم بھت منمی پاشو بپوش ببزمیعز_ 
  رو بزار کنارھیاون کت و دامن اب.. خالھ جشنش مختلطھ_

  قشنگھیلی ھم خدسیھم پوش..  بپوشوی مشکراھنی  پگمیمن کھ م..زمیباشھ عز_ 
 ..  باھاش ستھممی با شال مشکمی بودکفش مشکنیخودمم نظرم رو ھم_ 
 ..نمی ببتوی باشم عروسشاالیا..یقربونت برم کھ انقده خوشگل_ 

  زد کھ نگوی برقھی چشاش
  ره؟ی منو بگادی میاخھ ک.. ازمی کنفی تو تعرنکھیخالھ مگھ ا_ 
 ..ی کھ تو خانومشیخوشبختھ اون مرد..  از خداشونم باشھی خوشگلنیدختر بھ ا_ 

 عمو صداش زد. دمشی بوسلبخندزدمو
 م؟ی بریایبنفشھ خانوم نم_ 
 ..یاومدم عل_ 
 ..دیری چھ زود میعمو عل_

 ..ساعت خوابمونم گذشتھ,  ازمیرشدی پگھی ما دیون؟ تو جوونزود کجا بود عمو ج_ 
 شتری کجا بود؟ کاش بریپ.. نمیبیمن کھ االن دارم چھارتا شاخ شمشاد جلوم م_ 

 نیموندیم
   دخترمگھی وقت دھی شاالیا_ 
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 نگاھش رونیمنم رفتم تو اتاقم  البوم عکسامو اوردم ب.. کردنو رفتنی ھم خداحافظبعد
 تو تموم ینی..  نداشتم کھ بدون حضور باران باشھی عکسچی بھ بعد ھمیسالگ٧از..کردم

   شاد ویلحظھ ھا
 

 در ششیباران ن.. می اتاق بودنیتوھم..  عکسھیچشمم خورد بھ .. حضور داشتغمم
 اونروز ادی..  تو عکس بودمسی خی نالھ  باموھاھی شبافمی من قیرفتھ بود ول

   چندماه قبل گمقھیدق..افتادم
 

  رفتھ بود لباس بردارمادمی سالم بودرفتھ بودم حموم اما ١۴..شدنش
 باراااااان_ 
 ھھھھھھھیچ_

  رفت بردارم؛  برام لباس بزار پشت درادمیمن لباس _ 
  بردارایخو خودت ب_ 

 بابا االن لخت شدم _ 
 گررری جنمتی خو ببایجوووووون ب_ 
 .. نرهادتیلباس . من رفتم.  چندشیدختره ..کوفت_
 زدم و یلبخند..  برام لباس تاکرده گذاشتھدمی درونی  اومدم بی رفتم حموم وقتمن کھ 

 بعد اومدم بلوز رو تنم دمیاول شلوارو پوش.. دنیلباسارو برداشتم شروع کردم بھ پوش
  ھیکنم حس کردم 

 
 ننگاهیی ازش افتاد پایزی چھیلباسمم کھ دستم بود .. رهی تو شلوارم داره  راه مییزایچ

 بنفش غغغغغی شروع کردم بھ جدیتا چشمم خورد بھ اون موجود پل.. ھی چنمیکردم بب
  چندتاشونم تو.. دنیکش
 

 رو دمی پرری شلوارو در اوردم  باھمون لباس ززدموی مغی جنجوریھم..   بودنشلوارم
 زد دیتا منو د..  تو اتاقدیباران باصدام پر..  از دستم خارج شده بودغمیکنترل ج.زمیم
  خندهریز

 نھ تو ؟ی  توادمشوریدختره ب.. بخدا اگھ دستم بھت نرسھ.. زھر مار باران_ 
   یییییییی خدا اییییی کسافتتتت  وا؟؟ییییییادم
  ترس داره؟ای گوگولنیاخھ ا_ 
 یالھ. کنمی باران خودم خفت مکشمتی باران م؟ی گوگولیگیعنتر تو بھ مارمولک م_ 

 امشب تو جات رودخونھ ی بھ جونت الھوفتمی بکتای با نی سوسک بشی  الھیبترش
 ...ی شھ الھیجار
 یوا..شھی تو شختیری مارمولکارو مشدی خم مدیخندی اون مکردمی منی من نفرنجوریھم

 جک و جونورا عالقھ نی بھ ایاخھ کدوم دختر.. زدی مسی تنم رکردمیفکرشم م
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   الودهیداره؟دختره 
 

اصن .. شناسمی نگاھشو خوب منی امن جنس.. خدااا نھیوا.. سرشو بلند کرد..چندش
  شدهیطانیصورتش ش

 زارمی زندت نمنباری بخدا ا؟ی داریباران باز چھ نقشھ ا_ 
  زده بود بھمزل
 ..ھیزیاوووووف عجب چ.. کنمی خدا نگاه می بای زیدارم بھ  تابلو.. زمی عزیچیھ_ 
 چشاش داره رو من حرکت دمید.. کردمی نگاھش مجی   گھ؟یتابلو چ.. گھی می چنی اوا
 غغغغغغغغغغغییییییییییییج.... بھ خودم نگاه کردم و بازنھ؟یبی داره موی چنیوا ا.. کنھیم

  ھمونجور با لباس
 
 غی جنمویدوتا دستامو گزاشتم رو س.. اوردی در می باززی داشت ھنمی جلوش بودم اریز
 ..  شددهی تنم پوشنکارمیانگار مثال باا.. دمیکشیم

 رووووووونی گمشو بباران_ 
 ..برمی مضی دارم فزم؟یچرا عز_ 
 ..دی خنددی پلبعد
 کشمتی منیی پاامیباران من ب_ 
 ..یای نمنیی پای اون باال خشکم بشدونمی مارمولکا کھ دستمھ منیخوب باا_ 
 بااااااااااااااااااارررررررراااااااااااااااااااانننننننننن_ 

 دستشو گذاشت رو گوشش 
 .  خودت من رفتمی ارزونشیا..  قناصشکلی درمون بااون ھیباران و درد ب_ 

... بازم بغض کردم. .می اومد عکس انداختنیاونم با دورب.. دمی منم تند لباس پوشرفت
 ی  سعالیالبومو بستمو گذاشتمش با اونھمھ فکر وخ... تنگ شده  اشیطونیدلم برا ش

 ..کردم بخوابم
......................................... 

 مدت چقد نیا.. گرفتمیاصن انگار کم خواب.. شدمداری بود کھ از خواب بازدهی ساعت
 ادی من با رنیھمھ با دوستاشون م..  گرفتم ناھارو برم باغ بھشتمیتصم..دمااایخواب

   یھع..رمیدوستم م
 

  دمی مو پوشی و شال قرمز مشکیمانتو قرمزم با شلوار مشک..  صورتمو شستمدستو
 ..رونی رژ زدمو رفتم بکمی

 ؟یری مییغزال مادر جا_ 
  بزنمی دورھی گفتم برم لمھیاره مامان روز تعط_ 
 ؟یایناھار نم_ 
 ..خورمی مزی چھی رونینھ ب_ 
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 برو بسالمت..باشھ مادر_ 
 ..خدافظ_ 
دماغم  نوک ..شدی مثھ دلقکا مافمی سرما قنیھوا سرد بود منم کھ  تو کمتر.. رونیزدم ب 

 یدستمو برا..  خدا سرد بودی شھیدست و پامم کھ ھم.. از سرماشدیو لپام قرمز م
 ..  بلند کردمیتاکس

 
حساب کردمو رفتم تو ..   باغ نگھ داشتیجلو.. شدمو ادرس باغ بھشت و دادمسوار

 نھی شومھی کھ وسطش  قای از االچیکی تو زمستونم قشنگ بودرفتم تو یحت..باغ
  روشنکوچولو داشت و 

 
ادم ..   ارامش بخش بودنجایچقد ا.. خدمت اومد جلو  سفارش برگ دادمشیپ.. بود

شمارش .. زنگ خوردمیتو فکر بودم کھ گوش.. قطعھ از بھشتھھی تو کردیاحساس م
 ناشناس بود

 الو_ 
 سالم غزالھ خانوم_ 
 دییسالم بفرما_ 
 فرھاد مجد..  فرھادمن؟ینشناخت_ 
  مھندس؟ی اقادیخوب..دیببخش.. اھان_ 
 د؟ی ممنون شماخوبیلیخ_ 
 د؟ی داشتیامر.. متشکرم_ 
کنارشم راجب ..  ناھار دعوتتون کنمھی بھ خواستمیراستش م..  نداشتمیکار خاص_ 

 .. حقوقتون صحبت کنم
  مھندسی اقاسی نیعجلھ ا_ 
 امروز نھیھم) اتھیمنظورش ب ب( نظر محمدم.. راحت ترهالمیزود ترانجام شھ من خ_ 

 د؟ی نھارو دارھی وقت
 رونیراستش خودمم  اومدم ناھار ب_ 
 ..امی منم بدی نداره ادرس بدیخوب اگھ اشکال..عھ_ 
 ..شمیخوشحال م.. ینھ چھ اشکال_ 
 .. ادرسو دادمبعد
 ..نمتونیبی  مگھی ربع دھی_ 
 ..خداحافظ شما..باشھ_ 
 خداحافظ_ 
.. کنھیاسمش گرمم م..فرھاد مجد.. فرھاد..  چمھفھممینم..  ضربان قلبم رفت باالباز

 پاک خل شدم گم؟ی دارم می من چایخدا..اسمشم قشنگھ.. فرھاد.. رو لبمارهیلبخند م
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  سرمو محکم.. رفت 
 

..  امی خدمت گفتم منتظر کسشیبھ پ.. خالص شمخودی بی فکرانی دادم کھ ازتکون
 .. شدم بھشت اطرافمدنیو بعد مشغول د.. ارهیفعال غذامو ن

 .. شدکیبالبخند بھم نزد.. شدمو براش دست تکون دادم,بلند.. دمشی دور داز
 سالم_ 
 دیخوب.سالم غزالھ خانوم_ 
 دی بشندییممنونم بفرما_ 

   کردو گفتیبھ اطراف نگاھ..  زدو نشستیلبخند 
 ن؟ی کردداشی پی قشنگھ چجورنجایچقد ا _ 
 .. کردداشی ازدوستام پیکیخوب _ 
 . .محشره_ 
 د؟ی دارلی میچ..نیایخوب من سفارش ندادم تا شما ب... یلیاره خ_ 
 خورمیمن جوجھ م_
 خدمت شیب زور لبخند زدمو بھ پ...من از جوجھ متنفرم.. قتوببرهی مرده شور سلیا 

 ادیاشاره کردم تاب
 د؟ی دارلی میچ_ 
 .. پرس برگ لطفاھی پرس جوجھ و ھی_ 
 ..بلھ حتما_ 
 .  مھندس من درخدمتمیخوب اقا_ 
 یمحمد کھ بھت گفت بھ طور رسم.. می حقوقتودوبرابر کنمی گرفتمیمن و محمد تصم_ 

 می کنمی  اما خوب وقت نشد قرار داد تنظیاستخدام
  بودااای دلم عروستو

 ..کنمی می اوکوی من  ھمھ چدیاگھ شما موافقت کن _ 
 .  کنمیھمکار باھاتون شمی ندارم خوشحال می مھندس من مشکلیاقا_ 

 . پس حلھ  _ 
 . میغذارو اوردن و شروع کرد..  زدمیلبخند

 غزالھ خانوم_ 
 بلھ_

  بھونھ بودنایحقوق و ا.. نجای امروز اومدم اگھی دزیراستش من بخاطر چ_ 
  گفتمکردمی مکی نوشابمو بھ لبم نزدوانی کھ لھمونطور

  شده؟یزیچ_ 
  چجور بگمدونمی داشتم اما نمی درخواستھیمن _ 
  مھندسی اقادیراحت باش_ 

  مکث کردو بعد اروم گفتکمی
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 م؟؟؟؟ی باھم اشنا ششتری بشھیم_ 
 اب وانی لھیدست پاچھ .. شدمی تو گلوم انقد سرفھ کردم داشتم خفھ مدی غذا پرھوی 
  برامختیر

 ؟یچت شد؟ خوب_ 
 د؟ی گفتی شما چدیببخش.. خوبم... بلھ بلھ_ 
 م؟ی باھم اشنا ششھیگفتم م_ 
 اشنا؟ _ 
 شھ؟یم...بلھ_ 

 .. شدمدی سرخ و سفکمی
  فکر کنمدیبا.. دونمینم_ 
 ..مونمیخوب من منتظر جوابت م. سادسیی اشناھی_ 
 .. بخورمیزی نتونستم چگھی زده دجانیانقد شوکھ بودم و ھ  

  برمگھی من ددیاگھ اجازه بد_ 
 رسونمتیبزار من م_ 
  قدم بزنمکمی خوامیم_ 
 یشی مضیھواسرده مر_ 

 .. ھوا کھ قدم زدن ندارهنیا
 .. تنھا باشم فکر کنمکمی خوادی مھندس  فقط دلم می اقادینگران نباش_ 
 مواظبھ خودت باش..  نره من منتظر جوابتمادتی. یاھان ھرجور راحت_ 

 خداحافظ شما.. باشھ تشکر_  
 ..بسالمت غزالھ خانوم_ 
 سر و صدا رفتم تو اتاقم نشستم یم بمن..  خونھ مامان و بابا خواب بودندمی رسیوقت

 ینی خواست بامن اشنا بشھ؟؟یییییییوا.. زدمیناخوداگاه واسھ خودم لبخند م... رو تختم
  ازم خوشش

 
 یکی انقد زود بھ شھی تو دختر؛نھ مگھ میخنگ, چقدی دوسم داره؟ ؟؟ واینیاومده؟

 بود نیظورش ا کرد؟ نھ بابا  منی بود؟  خواستگاریعالقھ مند شد؟پس منظورش چ
   مدت بعدھی میاشنا ش

 
 دهی  بھ خودم ندینجوری اوی مردچیتوجھ ھ..رفتی میلی ویلیتھ دلم ق.. ی خواستگارادیب

... شمی زده مجانی مرد ھھی شنھادی سالھ از پ١٥ ی سال سن مثھ دخترا٢٢من با.. بودم
   خالھ راستدیشا
 
ازش .. کنمکاری چدونمینم.. خوادیمجد ازم جواب م.. بچمیادیز..  سادمیادیز.. گھیم

بھش فرصت .. گھ؟؟؟ارهی دمی رو بشناسگھی بھش فرصت بدم تاھمددی پس باادیخوشم م
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  ھروقت... دمیم
 

.  زدیدلم  محکم م.دمیبعد دوباره واسھ خودم خند...دمی جوابشو مدی ازم پرسدوباره
 ..دستمو گذاشتم روشو گفتم

 ..دمیبھش فرصت م.. نکش خودتو.. دمی فھمدمیفھم_ 
..  کردملی کاره رو تکممھی نینقشھ ھا..بعد پاشدم شروع کردم بھ طرح زدن  

 مویلباس خواب باب اسفنج..  خوابم گرفتھ بودی حسابگھی دی مونده بود ولشونییتا,چند
   تو تختدمی پردمویپوش

 
 .. خوابم بردی کدمینفھم

....................................... 
جشن ...  داشتمشگاهی نوبت ارا٣ ساعت یبرا..  دوازده بود کھ از خواب پاشدمکینزد

 مجد دلم روزی نبودم اما بعد درخواست دشی اھل اراادیز..شدی شروع م٧ھم ساعت 
  کمی امشب خواستیم
 
مامان ..رونیاز اتاقم رفتم ب.. شل شدشمی درخواستش دوباره نادیبا ..امی چشمش بتو

 ..خوندیتاب مداشت ک
 سالم مامان_ 
 ؟یدیخوب خواب..زمیسالم عز_ 
 م؟ی داریمامان  نھار چ.. بلھ_ 
  پلو پختم مامانجونایلوب_ 
 ھم جشن شروع ٧ دارم ساعت شگاهی نوبت ارا٣ ساعت یمامان.. دستت درد نکنھ_ 
  مھندس مجدیالی ورمی از ھمون سمتم مشگاهی ارارمیمن م..شھیم

 .. می ناھار بخورمی برایب.. باشھ دخترم_ 
 یول.. از مجد برا مامان بگمخواستیدلم م..میدی چزوی تو اشپزخونھ و ممیباھم رفت 

من .بدجورتو فکر بود..زل زدم بھش .. حساسشون کنمی الکخواستمی شدم نممونیپش
  نای مدت انی ادونمینم
 

 چشونھ
 مامان_ 

  ندادجواب
 مامااان_ 

  صورتش تکون دادمدستمو بردم جلو.بازم جواب نداد 
 مااااامااااان_ 
 ؟ی بامن بودشده؟یھا ؟  چ_ 
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 ؟یکنی فکر میحواست کجاست مامان؟  بھ چ_ 
  نگاھش نگران شدرنگ

 یچیھ..یھ_ 
عمو ..ھی گرری ززنھی منھیبیمامان شماھا چند روزه چتونھ؟اون از خالھ کھ تا منو م_ 

  اخھ؟شدهیخوب چ.. نییتو وبابا ھم ھمش نگران.. ھم ھمش تو فکره
 ..ی شدیاالتیخ... وفتادهی نیاتفاق.. دختریگی میچ_ 
 ی بگیخوای اگھ نم؟یزنی بچھ دوسالھ گول میمامان من بچم؟؟؟من نفھمم؟؟مگھ دار_ 

  کھ حس احمق بودن بھم دست بدهنی بامن رفتار نکنیفقط جور..نگو
اما ازت ..  شدهیزی چھی.. خوب اره ... خوب؟یزنی مھی حرفا چنیغزالھ مامان ا_ 

 .. نپرسیزی چگھیازمنم د..  برات روشن شھی بزار بھ موقعش ھمھ چکنمیخواھش م
  نشده؟شی کھ طوریکس..  بھم بگوویزی چھیفقط .. باشھ مامان..باشھ_ 
 وفتادهی نیاتفاق بد..نگران نباش_ 

 ی اصرار بدونمیم.. پوف.  ارومش بودی نگاه نگران مامان برخالف حرفایول 
 ھم حرف ی اگھ خودتو بکشگم؛ی نمیزی نپرس من چیزی بگھ ازم چیوقت..دسیفا
  ی برادونستمینم..زنھینم
 

 و نگران کننده خانوادم؛ بی غربی بخاطر رفتار عجای مجدحالم خوب باشھ؛ یتقاضا
..  خوب باشھیاز تھ دلم از خدا خواستم ھمھ اخر و عاقبت ھمھ چ..حالم گرفتھ باشھ

    غذامو خوردمھیبق
 
 کمتر فکرم نجوریحداقل ا..  شورمیبھ مامان گفتم ظرفا رو خودم م.. مع کردم و جزیم

 فمویک....شگاهی الزمو جمع کنم واماده شم برم ارایالیبعد رفتم باال وسا.. شدیمشغول م
  برداشتم رو تخت

 
لباسو تا .. بپوشمشگاهی تا تو اراداشتمی لباس شبم ھم برمدیبا..در کمدو باز کردم.. گذاشتم

ست ..فی ھم گذاشتم تو کمی براقمو با شال  مشکیکفش مشک.. گذاشتمفیکردم تو ک
    و ادکلنسمویسرو

 
   دمی پوشیدمشکی و شال سفدیشلوار سف, بامویمانتو مشک.. ھم کنارش گذاشتممحبوبمو

 ٢ ساعت.. رونی برداشتم از اتاق اومدم بوی  ھمھ چدمی دیوقت..  زدمملی رژ و رکمی
   کم کمگھید.. شده بود

 
 ھیبراش ... نکنم دارشی دادم بحیترج.  بود دهیمامان تو اتاق خواب..کردمی  حرکت مدیبا
 .. زدمخچالی در ی داشت روادی
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.. نی ترشد نگران نشریاگھ د.. امی خونھ بازدهی شب تا کنمی میسع.. مامان من رفتم_ 
 ..بوس غزالھ.. امیبااژانس م

 قھیساعت ده دق.. بھ راننده دادمشگاھوی گرفتم و ادرس ارانیماش.. رونی خونھ زدم باز
 ..  شدمشگاهیاز سھ گذشتھ بود کھ وارد ارا

  ساعت سھ نوبت داشتمیمن برا.. سالم خانوم _ 
 اسمتون؟؟_ 
 ..غزالھ..محجوب ھستم_ 
 ..کنمی شروع مامیاالن من م.دی تو اتاق  اماده شدییبفرما.. بلھ.اھان_ 
 ..شمباشھ چ_ 

 شروع شموی اراادی نشستم تا بی صندلیمانتومو دراوردم و رو..  تو اتاقرفتم
  بھ موھام دست خواستمی  نمنی ھمی برااوردمیجمعشون مختلط بود شالم در نم..کنھ

   اومد  بھش گفتمشگریارا..بزنم
 

 :   زد و گفتیاونم لبخند.. خوامی رو صورتم محی ملشی اراھی فقط
 یمثھ فرشتھ ھا ش..  نپرهتتی معصومکنمی برات میشی اراھی.. چھرت معصومھ_ 
 .. ممنونمیلی خدیلطف دار_ 
 کنھی مکاری دستش بودم معلوم نبود داره چریدوساعت ز..شمی شروع کرد بھ ارابعد

 : کھ گفتشدمی کم کم داشتم کالفھ مگھید.. نمی ببنھی خودمو تو آدادی،اجازه ھم نم
 ی قشنگ شدیلیخ..تموم شد_ 

 چشام بود،درشت تر کردی کھ جلب توجھ  میزی چنیاول.. دمی دنھی شدم خودمو تو ابلند
 یلیخودم خ..  برام زده بود و رژ قرمزی دودی ھیسا..ومدی  بھ چشم میشده بودحساب

  از...خوشم اومده بود
 

لباسمو ..  بفرستھ کمک کنھ لباسمو بپوشمویکی و ازش خواستم شگرتشکرکردم،یارا
قدم باکفش پاشنھ دار ..سادمی وای قدنھی ایجلو.. پاشنھ بلندمو پام کردمیفشاک.. دمیپوش
  دهی رس١/٧٠ بھ بایتقر

 
من الغر بودم ..  بوددهیقد بلند و کش..شدی ممی اومد کھ چقد بھ قد باران حسودادمی.. بود
سانت ١٣ بایتقر.. شدی مثھ مدال مدیپوشی کفش پاشنھ دار میوقت.. قدم کوتاه بودیول

  اختالف قد
 

 ..واقعا خوش اندام بود..میداشت
 چطور شدم؟؟_ 

  زل زده بود بمنطونشی شبانگاه
  مثھ مدالیشد..یچقد قشنگ شد...  کوفتت شھ بارانیالھ_ 
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 بامخ  قراره کنمیاحساس م..  کفشا بپوشمنی من ازنی دادیریچھ گ.. من قشنگ بودم_ 
 نیبخورم زم

 ..فتھی  خودش خانومیخوری نمنینترس زم_ 
  ی کنی حسودخوادیخوب حاال نم_  
  دارن؟ی چرا؟ مگھ  درختاھم حسودیحسود_ 
 .. بوتھ نباشھیادم درخت باشھ ول_ 
  بوتھ؟یبامن بود_

  ھست کوتولھ جونم؟نجای ھم اگھی دی تو بوتھ ریمگھ غ_ 
 باران؟_ 
 بلھھھھ_ 
 : گفتمی لبخند پر حرصبا

 کنمی روز از عمرمم مونده باشھ من تورو زنده زنده دفن مھی_ 
  گفتدوی خنددیپل 

 اد؛؛ی کھ از دستت برنمی کاری و توھم زدن براالی خواب وخیجا.. کوتولھ جونم_ 
 رتتی بگادی خر شھ بیکی قناصت بکن کھ  کلی بھ حال ھی فکرھیبرو 

 غغغغغغغغغغغغیییییییییج
 بارااااااااااااااااااان_ 

 من بود کھ بھ در برخورد ییو پشتش دمپا..رونی بدی دادو از اتاقم پرلمی باز تحوشی نھی
 ...کرد
 خانوم محجوب؟ غزالھ خانوم؟_ 
 رونیاز فکر اومدم ب 

 جانم_ 
 اژانس دم در منتظرتونھ_ 
 زمی عزیمرس_ 

 ٦:٣٠ساعت..ادرسو دادم بھ راننده..   شدمنی کردم و سوار ماششگرویحساب ارا 
 .. چشامو روھم بزارمکمی دادم حیترج..  راه بودقھی دق٤٠الشی تا وبایتقر
 میدیخانوم خانوم رس_ 

نماش کال از سنگ .. می بودکی شیالی وھی یجلو..  راننده چشامو باز کردمیباصدا
زنگ ..  دریاومدم جلو.  حساب کردم نوی ماشی ھیمعلوم بود دوبلکسھ کرا..مرمر بود

  ھی یصدا.. زدم الرویو
 

  اومدفونی از پشت اینومخا
 ..بلھ_ 
 محجوب ھستم.سالم_ 
  خانومدییبفرما_ 
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 حوض با ھی سنگ فرش شده کھ وسطش بھ اطی حھی.. وارد شدم..بعد درو باز کرد 
 ی روادهی پیکناره ھا..  ھم وسطش بودیونانی مجسمھ  از الھھ ھی.. دیرسیفواره م

  یسنگ فرش شده درختا
 

 رمی مسیانتھا..  درختا  روشن شده بودنی کنار ایی کاشتھ بودن و راه با چراغ ھاکاج
 بزرگ و یلیاخھ خ...عمارررت..ساختمون کھ چھ عرض کنم... بھ ساختمونش دیرسیم

  فکر..مجلل بود
 
 کی موزیوارد ساختمون شدم صدا..  داشتھ باشھی خوبی مجد انقد وضع مالکردمینم

..  خدمتکار باشھدی بادمیاز لباساش فھم..  شدکمی نزدیخانوم.. بوددهیچیتو کل فضا پ
  زدمیلبخند

  بمندیخانوم محجوب لباساتونو بد_ 
 کردھمھ تمیاونم بھ سمت داخل ھدا..  دادم دستش و تشکر کردمفمی دراوردم با کمانتومو

 ایبعض..شناختمشونی ھم حضور داشتن کھ نمبھی چند نفر غری ھمکارابودن ولی
  لباساشون خوب بود اما

 
 باوقارتر دنی شپوی نمیزیبنظرم اگھ کالچ... شناختمشونی نمکھیی دخترااون

 از مبال یکی تاسف تکون دادمو رفتم رو یسرمو بھ نشونھ ..بودن
   رنگارنگ اومدیوانای پرازلینیخدمتکارباس...نشستم

 
 دحواسمیبا..   امکان داره سروکننی معلومھ؛ ھرچشونی از مھموننجورکھیواال ا.سمتم

 بھ خدمتکارگفتم.. نخورمی بدزیباشھ چ
  شربتھ؟؟دیببخش_ 
  بلندا شربت البالوعھوانیل_ 
 ممنونم خانوم_ 
 مطمعن شدم شربتھ  ی بوش کردم وقتنانی از شربت البالو برداشتم محض اطمبعد

 یرت اتفاق  بھ صوی حتزای جور چنی ازخواستمیشانس نداشتم کھ ، نم..خوردمش
   چشمم خورد بھھوی..بخورم

 
 تنش بود کھ ی کوتاھیلباس دکلتھ ...رونیچشمام زد ب..دیرقصی کھ داشت می دخترھی

از باال ھم کھ ھمھ ...  معلوم بودرشی لباس زکردی و دامنش حرکت مدیرقصی میوقت
 ... شیچ
 

 ی با پوست فوق العاده برنزه  لباغی جی نارنجیموھا..  نگمششمیارا..استغفرهللا
 دنبال میھرچ.. دارنیملت چھ اعتماد بھ نفس. موندم..ی  قرمز و دماغ عملیپروتز
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  دیشا. دمشیمھسا گشتم ند
 

 ..دمی شنیی اشنایکھ صدا.. و مشغول شربتم شدمنییسرموانداختم پا..  باشھومدهی نھنوز
 ..سالم_

 لند شدمب.. سرمھی فرھاد باالدمی بلند کردم دسرمو
  مھندس حال شما خوبھ؟یاقا..سالم_ 
 ؟؟ی وقتھ اومدیلی؟خی چراتنھا نشست؟یتوخوب..ممنونم_
 ...ستمی اھل تو جمع بودن نادیخوب کال اصوال ز.. کھ اومدمسی وقت نیلیخ_ 

 : زد و گفتیلبخند
 نم؟ی بشنجای منم ایدیپس اجازه م_

  و گفتمدمی کنار کشکمی خودمو
 ..دییبفرما..کنمیخواھش م_ 

.. کردمی صورتموحس میسرخ..نیی نشست؛ زل زدبھ صورتم سرمو انداختم پاکنارم
 ...شمی نگاھش اب مری دارم زکردمیاحساس م

 غزالھ خانوم_ 
 بلھ_ 
 د؟ی فکر کردشنھادمیرو پ_ 

 : گفتمی ارومیباصدا... قلبمیییییییییوا 
 ..بلھ_ 
 ھیخوب نظرتون چ_ 
 .. ندارمی مشکلمن؛؛ من..دیدونیخوب م..خوب..راستش_

  نیی  سرمو انداختم پابعدش
 ..ی کھ درخواستمو قبول کردی خوشحالم کردیلیخ.. ممنونم ازت_ 

 ..  جواب بدم کھاومدم
 فرھاد جوووننمممممم_ 

خودشو چسبوند بھ .. کھ ھمون دختر  زشتسنیا.. دھنم باز موند. چقد لوساوووووق
 .. دیفرھاد  و گونشو بوس

 ترایجانم م_
 م؟ی برقصیاینم.. ی منو تنھا گذاشتزمیعز_ 
 ..امیتوبرو االن م..زمیاومدم عز_ 

 .منتظرتم عشقم _ 
 باتعجب بھ مجد نگاش کردم.... ھنگ کردمااینی..  رفتبعد
 ..خواھرمھ_ 
 ..اھان_
   یچھ خواھر لوس..  شیییا..  زدمیبعد بھ زور لبخند 
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 .. داشتمی خواھشھی_ 
 دییبفرما_ 
.  یزنی حرف می رسمیلی لطفا بامن راحت باش خیحاالکھ بھ دوتامون فرصت داد_ 

 می اصن باھم اشنا ششھی نمی ھستی کھ رسمنجوریا..  ھییبھ ھرحال قصدمون اشنا
 ... مھندی اقاکنمی میسع_ 
  مھندس نھ؛من فرھادمیاقا_ 

 .اوف.. رو شد رویدلم ز.  زدیبعد لبخند گرم 
 ..باشھ..ب_  
 ؟یاوردی در ن؟چراشالتویبرقص یاینم_ 
 .. با شال راحت ترمیمرس.. ستمیاھل رقص ن_ 
 .. کنییرایاز خودتم پذ.. شتی پامیبازم م.. برسم ھیپس من برم بھ بق..باشھ_ 
 ..چشم اق_ 
 فرھادم_

 ..باشھ  فرھاد..ب _ 
  زد بلند شدبره کھ برگشت سمتموگفتتی ازسررضایلبخند

 ..ی شدبای زیلیامشب خ_ 
 داشتم از گرما ییییییوا.. دنیشروع کردن بھ رقص.. رفت سمت خواھرشو
 سیچشام قد توپ تن..سرمو بلند کردم..  زدی مییییی   قلبم مثھ چھیچقد حس خوب..مردمیم

  مگھ ادم با..بسم هللا..شد
 

 مو وهیبشقاب م. مدلشونھ نایحتما ا.. واالدونمی مرقصھ؟چھی منطوری اخواھرش
خواھرفرھادم کھ از .. بودندنیھمھ مشغول رقص...دم بھ خوردنبرداشتمو  شروع کر

  انگار.خوردیکنارش جم نم
 
..  بخورمیی ھواھی اطیحوصلم سررفتھ بودپاشدم برم ح...واال.  داداششو بدزدنخوانیم

.. سمت تاب رفتم...رونیاز ساختمون زدم ب.. دمی تاب دھی اطی حیموقع اومدن  گوشھ 
  ی بود ولکی تارکمی
 

 شھی باران ھمیول..خواستی تولده بزرگ مھیچقد دلم ..نشستم رو تاب..  ندادمتیاھم
دوباره تو گزشتھ غرق ..زاشتیھمش سر بھ سرم م..   ھی لوس بازنکارای اگفتیم

 ..شدم
 ؟یکشی خجالت نم؟یخوای تولد میقد خرس گنده شد_ 

   کرده گفتمبغض
 ؟یکنی متمی خوب؛چرا اذھیمگھ چ_ 
  کردم بغلم کرددبغضی دیوقت
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 ؟ی کردم چرا  بغض کردیشوخ..وونھید_ 
 توھمش مسخره کن_ 
 .رمیگی روز از عمرمم مونده باشھ خودم واست تولد مھی یقربونت برم الھ_ 
 قول؟_ 
 ..دمیقول م_ 

 خواستیدلم م.. جشنھ بزرگھھی یول.سیتولد ن.. برام گرفتنی چھ جشنینی ببییکجا
 ... ب و زمزمھ کردمسرمو چسبوندم بھ تا..  کنمھیگر
 ... ھـــك مـــمیدھ ولـــق ودمـــخ ھـــب...  بـــش رـــھ
 ..! مـــكن تـراموشـــف

 ..! میشود کھ صبح ولی
 .. ھـــن ھـــك را وـــت

 مـــكن می وشـــفرام را مـــقول
 ..شمی مونھیدارم د...کنمی خواھش م؟ی برادمی شھیم
 .. بھ خودم اومدمیبی عجی صداھی با ھوی

 یییییییی ھستی اکھیاووووف عججببب ت.. زززززمییییعززززز_ 
اخم ..  ندارهیعیمعلوم بود حال طب.ایخی سخی مو سنی پسر بود ازھی بلند کردم سرمو

 شوی کھ مستییاومدم از کنارش رد شم کھ مچمو گرفت و باصدا.. کردم ازجام پاشدم
  گفترسوندیم

 مممممی در خدمتت باشگرریییی جییییییریکجااااا م_ 
  دستمو ول کن_

 ..از اوللل جشن تو نختمممم..  کردمممداااتیولت کنمممم؟ تازه پ_ 
 الکلش داشت یبو..  دیرسی خدا زورم بھش نمیوا.. واری محکم چسبوندم بھ دبعد

 ... زدیحالمو بھم م
 .. ولم کن اشغالگمیم_ 
االنھ کھ ... خدایوا... ببوستمخواستیصورتشو اوردجلو م.. گمی می چدیشنیانگار نم  

 بھش دیرسی زورم نمشمینجوریمن ھم.. بوددهی فای بکردمی تالش میھرچ...ارمیباال ب
  چھ برسھ بھ االن

 
 کھیی  وقتای ازبچگشھیھم.. دیلرزیتمام تنم م.. بودمدهی ترسیلیخ.  نداره یعی حال طبکھ
 از بعد اون داد؛ی بھم دست می حسی جور بھی..دادمی تمام قدرتمواز دست مدمیترسیم

  گھیاتفاقم کھ د
 

 چی از گلوم ھی ولشدی داد بزنم  دھنم؛باز مخواستمیم..شدمی موقع ھا فلج منجوریتوا
 مشی بدنم سست شده فکر کرد تسلدی اونم درفتمیداشتم از حال م.. ومدی در نمییصدا
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    لبشوھشیبالبخندکر..شدم
 

 دفھ احساس کردم کی لبم بود کھ یلبش تو چند سانت...  کمک کنای کردخداکترینزد
 خورهی  فرھاد افتاده روپسره وتامدمیچشامو وا کردم د.. از رو بدنم کم شدشینیسنگ

  پسره ھم..زنتشیداره م
 

انقد سست بودم بدنم تحمل وزنم نداشت ھمونجا .. بود جون نداشت دعوا کنھمست
 بھ رونی بختنیفرھاد انقد سروصداکردھمھ ر..د حس بویدست و پام ب..نیخوردم زم

  کل.. زور جداشون کردن
 

 اطی از مھندسا مھمونارو کھ توحیکی.. دیلرزیتمام وجودم م.. پسره خون بودصورت
 بھم حالت تھوع ھوی.. جشن برسنی بودن  پراکنده کردو گفت برن بھ ادامھ ختھیر

  دست داد کنار باغچھ
 

 ممکن بود سرم یی چھ بالنکھیاز تصورا...   ال اوردم خورده بودمو بای ھرچنشستم
 دمیسرمو برگردوندم د..دهی داره کمرمو ماساژ میکیحس کردم ..شدی ھم حالم بد مادیب

  فرھاد مھربون نگام
 
 .. دستشم رو پشتمھکنھیم

 ھو؟ی  یشدی حالت بھتره؟ چزم؟ی عزیخوب_ 
 بھت دست ادی می ھدهی از راه رسی ھرکیدی بھ کجا رسنیبب..  بر سرت غزالھخاک

  زدم و گفتمیبھ زور لبخند..رهی تا دستش ازم فاصلھ بگدمیخودمو کنار کش..زنھیم
 خوبم_ 
..  کردم و بلند شدمیتشکر. حالمو بھتر کردشینیری دھنم اورد کھ شکی نزدوانی لھی 

 ..رو تاب نشستم دوباره.. زانوھام ھنوز سست بود
 س؟یحالت خوب ن_ 
 شمیاالن بھتر م ..خوبم_ 
 ومد؟ی سرت میی چھ بالدمیرسی اگھ نمیدونی مرون؟ی بیچرا اومد_ 
 اتفاق نی ادونستمیچھ م...  ھوا بخورمامیحوصلم سر رفتھ بود گفتم ب..ارلطفای نادمی_ 
 ..یخداروشکر کھ اومد..وفتھیم

 یلرزی میدار..  تومی برایب_ 
  برم خونھخوامی م؟یاری بلموی وساشھیم_ 
 تازه سر شبھ کھ_ 
 سی حالم خوب نکمی.. لطفا_ 
 من نگرانت نباشم.. جلو در ایتو ب..  براتارمی مرمیم.. اروم باش.. زمیباشھ عز_ 
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مھربون .. دوسم داشت؟؟ازفکرش تمام وجودم گرم شدینینگرانم بود؟ ..  کردمنگاش
  اومدلمی بعد با وساقھی رفت تو و چند دقعیسر..نگاش کردمو  باھاش ھم قدم شدم

 ممنونم _ 
 رسونمتی مسایوا_ 
 شمینھ مزاحمتون نم_ 
 رسونمتی مسای وای شدیباز کھ  رسم_ 

  اومدترای لوس  میدوباره صدا.. مخالفت ندادی اجازه گھید 
 زمی تو عزییفرھااااااددکجا_  

 .. توپ بمن رفتی چشم غره ھیو 
 ..شتی پامی من برم خانوم محجوبو برسونم  مزمیعز_ 
 ؟یزاریتنھام م_ 

 مگھ ھیخوب چ..چقد بھم وابستھ بودن..امی و گفت زود مدتشی رفت سمتش بوسفرھاد
 ..ی بارانادی ھشت سال شده ھنوز تو ؟یتو ازش بھتر

 م؟یبر_ 
 شھیزحمتت م_ 
  سوارشوای بھ؟ی حرفا چنیا_ 

 .. شدم و راه افتادسوار
 .. مواظبھ خودت باش غزالھشتریب_ 
 .. شدی اتفاقنبارمیا.. حواسم ھست_ 
 ...   نشھیاتفاق.. ی اتفاقنی ھمچگھی ددوارمیام_
 .. چشامو بستم.. بھ خونھدنی رستا

 میدیغزالھ پاشو رس_ 
 دستت درد نکنھ..  واقعایمرس_ 
 ..کنمیخواھش م_ 
  ریشبت بخ_ 

  شم کھ صدام زدادهی پاومدم
 غزالھ_

 بلھ_ 
 . ی شدبایامشب واقعا ز... گمیبازم م_ 
 .. نییسرمو انداختم پا..کشھی منو اخرش مییییییییوا
 بمن نگاه کن_ 

  بردم سمت چشاشنگاھمو
.. می تر شیمی صمکمیبزار .. خوشم اومدهیلی خینی.. وقتھ ازت خوشم اومدهیلیخ_ 

 باشھ؟؟.. بشناسمتشتری بخوامیم..انقد سفت و سخت نباش
  گفتمی ارومیلی خیباصدا
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 ..باشھ_ 
 .زمیعز ریشبت بخ.. نیافر_ 
 خدافظ..ریشب توام بخ_ 
 داری ددیبھ ام_ 

بھ زور خودمو کشوندم تو . اومدنشی ماشی چرخای خونھ شدم در و بستم کھ صداوارد
از .. روم بودیادیواسھ امشب  فشار ز.. نشستم روتخت.  خواب بودننایمامان ا..اتاقم
  یلی دلم خیطرف

 
سرمو ..پاشدم لباسامو عوض کردم ..  لبخند زدمادشیبا .. فرھادی بود بھ حرفاگرم

 .خوابم برد.. گذاشتم رو بالش
...................................................... 

  شدمداری مامان از خواب بیباصدا
 غزالھ مامان؟؟_

  خواب الود گفتمیباصدا
  بلھ_ 
 ؟یای تو نممی بزنی دورھی رونی بمی برمیخوایمن و بابات م_ 
  اخھ؟نی کجا ببرنی سر خر کننیخوایمنو م..ی عشقولک بازنیری منی داریی دوتاخو
 .. خالھشی سر برم پھی خوامیمن م.. نھ مامان_ 
 ..  پس فعال.. بھش سالم برسون. باشھ_ 

 .. خوابمو رفتمی گفتم وادامھ یخداحافظ
 م؛شلواریمانتو خردل.. دست و صورتمو شستم ..  شدمداری بود کھ بازدهی  ساعت

... رونی زدم  از خونھ اومدم بملی رکمی رژ و کمیزردمو شال زردمو سرم کردم  
  زی خالھ رو سورپراخواستمیم
 

  زنگ شونو زدم..   خونشونی جلودمیرس..کنم
 ھیک_ 

  عوض کردمصدامو
  دم در؟نیای لحظھ بھی شھی خانوم مدیببخش_ 
 ..امی االن مدیسیلحظھ وا,چند..بلھ_ 

 ری زدی ندوی کسیوقت.. رونیچند لحظھ بعد در باز شد خالھ اومد ب..  شدممیا گوشھ قرفتم
 : جلوش گفتمدمی پرھوی گفت اومد برگرده تو خونھ کھ یزیلب چ

 پخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ_ 
 دستشو گذاشت رو قلبش 

 دهی ورپریسکتم داد.. نکنھکارتیغزالھ خدا بگم چ_
  گفتمدمشی بغلش بوسدمی پرباخنده
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 ..خالھ جونم  چطولھ؟؟ دلم براش تنگ شده بود_ 
 دیخند 

 .. زمی تو عزمیبر..  شدداتی پنورایچھ عجب ا.. منم دلم تنگ شد_ 
 چشششششمممم_ 
  تو ساختمونمیرفت 

 خالھھھھھ جووونمممم_ 
 ؟ی صدام زدنجوری کھ ایخوای میچ_ 
  بخوام؟یزی چدیوا خالھ؟ حتما با_ 
 یکنی صدام منجوریا یخوای میزیاخھ توھر وقت چ_ 

  وا کردمشموین
 م؟؟ی دالیناھار چ_ 

 رونیچشاش گرد زد ب 
 ؟ییکمویاخھ تو چرا انقد ش_ 
 ... خوش اشتھامکمی من کجام شکموعھ؟ من فقط ؟ی بامن؟یک_ 

 .. بازکردمشموی بازم نبعدش
 ی چرا پوست استخونیخوریموندم انقدم.. بلھ بلھ_ 
   یبارب..زمی عزمیبارب_ 
 ..زمی عزمیقورمھ دار.. فتھی خودشیباشھ بارب_ 
 خالھ جون من برم باال؟؟.. منم کھ چقققدده دوس دالمیوا_ 

 باغصھ گفت 
 ی کنزی انقد اتاقشو تمخوادینم_

 ..نیی انداختم پاسرمو
 ھشت سال ازش نی ای تو ھمھ دونمیم.. گردهی برمی بھم گفتشیخالھ تو ھشت سال پ_ 

 اتاقش گردهی بر می وقتخوامینم..دونمی و نمدیگی چرابمن نمنکھی الیفقط دل..یخبر داشت
 .. باشھفیکث

  اشک جمع شدتوچشاش
 ... ندارهیاجی بھ اون اتاق احتگھیباران؛؛د_ 

 تو ی چدونمینم..  نداره؟؟؟؟؟نگام کردیاجی احتی چینی ؟ی چینی.. گرد شدچشام
 ..بھ من من افتاد..  شده باشھمونی کھ ھول کرد و انگار از حرفش پشدیصورتم د

  خالھ؟شدهی نداره؟ چاجی احتگھی کھ دی چینی..یخالھ ..خ_ 
  د؟یچرا رنگت پر..زمی عزیچیھ_
 شدیانگار دھنم باز نم.. کردکی ابو بھ لبام نزدوانیل 

 ؟یشدیغزالھ؛غزالھ  خالھ چ_ 
 د؟خالھیگی بمن نمدیدونی کھ ھمتون مشدهی  چش شده؟ چگرده؟یخالھ بارران برنم_ 
 شده؟ی چ؟یکشی منو میدار
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 نی بھ اگھیخوب باران ھروقت کھ برگرده د... نداشتمیبخدا منظور... خالھیچیھ_
 گرده؟ی گفتھ باران برنمیک.. می عوضشون کندی شده بایمیقد.. ندارهاجیلوازم اتاق احت
  از حرفم اشتباه

 
 .. خالھ جونی کردبرداشت

 ... شدهشی طورکردمیفکر م...  روح تنم برگشتانگار
  ؟یگی خالھ؟ توروخدا راست میگیراست م_ 
 .. رمی من بمیالھ.. ھوی یشدی چنیبب.. زمیاره عز_ 
 خالھ من برم باال... خدا نکنھ_ 

 ..مواظبھ پلھ ھا باش..زمیباشھ عز _ 
لباسامو در اوردن بعد شروع کردم بھ ...رمی چند لحظھ اروم بگخواستمیم..  باال دمییدو
دوساعت تموم مشغول بودم، کھ .. برهادمی استرس چند لحظھ قبلم خواستمیم..دنیساب

  خالھ صدام کرد برم
 

 کوفتت شھ اتاقت دختره ینی...دمم گرم ..اتاقش برق افتاده بود..بلند شدم.. ناھاریبرا
 می مثھ گوسفند سالخگمی مای اگھ باران بفھمھ بھش چیوا....وقوریزشت کچل دراز 

  صورتمو شستم..کردیم
 

 ...زی نشستم پشت مرفتم
 سالم عموجونم...خالھ جونم چھ کرده دستت درد نکنھ_

  زمینوش جونت عز_ 
  یخوش اومد..سالم دختر گلم_ 
 .. براتون  بکشممدیبشقابتون بد.. عموجونیمرس_ 
خالھ .. عمو رفت استراحت کنھ..  ناھار ظرفارو جمع کردمو مشغول شستن شدمبعد

 ..کردیاشپزخونھ  منو نگاه م زیپشت م
 ؟ی محوم شدنجوری داره کھ ادنی منھ زشتو دھیخالھ چ_ 
  زشتااای بھ دختر من نگگھید.   ی قشنگنیدختر بھ ا_ 
 ...دمیخند 

 نیکنی مکارایچخبرا خالھ ؟ چ_
 نی  تک و تنھا توارزنمیعموت کھ از صبح تا شب سر کاره من پ.. زمی عزیچیھ_ 

 ؟ی ھستیز کارت راض ازم؟ی عزیخونم  توچ
 ..میخوبھ راض.. خداروشکر خالھ_ 
  چطور بود؟ خوش گذشت؟شبی دیمھمون... زمیخداروشکر عز_
  فرھاد لبخند اومد رو لبامادیبا

 ..یجاتون خال.. خوب بودیلیاره خالھ جون  خ_ 
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 .  بھ تو خوش بگذره انگار بما خوش گذشتھ_ 
بود ٧ساعت ..میدی دمی و منو خالھ نشستدادی عاشقونھ نشون ملمی فھی ونیزی بعد تلوکمی

 کردی میمامان داشت اشپز.. کردمو اومدم خونھیکھ خدافظ
 سالم مامان_ 
  خالت خوب بود؟؟یخوب.. زمیسالم عز_ 
  بابا کجاس؟.. سالم رسوندن..اونام خوب بودن..  خوبمیمرس_ 
 ..ادیگفت اخر شب م... رونی براش زنگ زد اونم رفت بیکی_ 
 ..من برم لباسامو عوض کنم. .اوھوم_ 

 باشھ مادر _ 
 نییاومدم برم پا..وضو گرفتم و نمازمم خوندم .. لباسامو عوض کردم.. رفتم تو اتاقم 

  جواب دادمدیبا ترد.. برش داشتم  ناشناس بود.. زنگ خوردمیکھ گوش
 الو_
 سالم خااانووم_ 
 ..م نکرده بودویشمارشو س..  فرھادهنکھی ایییییوا...  قلبماخ
  سالم..س_ 
  چخبر؟ مزاحم نشدم کھ؟؟یخوب_ 
 ؟ی توخوبھ؟ینھ مزاحم چ..  خوبمیمرس_ 

 ..  گلمیمرس_  
  کلمھ ھا ندارممممممممنجوری خدا من عادت بھ ایوا
 یی جاھی ببرمت خوامیزنگ زدم بگم فردا بعد شرکت م_ 
 کجا؟_ 
  بامن؟یایم.. زهیسورپرا_

  نداشتم وقتم ازاد بودی کارفردا
 .. تاھشت خونھ باشمدیمن با.. می کنری ددی نباادیفقط ز..باشھ_ 

 دمیپشت تلفن شن, زنونھ ازی صداھی ھوی
  پسی کجاموندزمیفرھاد عز_ 

   گفتفرھادم
 ترایاومدم م_

 :بعد بمن گفت...  خواھرش بوداھا
 ؟ی نداری کارشمیمزاحمت نم..زمیباشھ عز_ 
 ..نھ_

   ریشبت بخ.. مواظبھ خودت باش_ 
 ..ریشب بخ..نطوریتوام ھم_ 
 خواھر لوسشو تحمل نی ادی بای کردم باخودم فکر کردم کھ چجوروی شمارشو سبعد

نشستم و ..  بوددهی مامان چزویم..  مامانشی رفتم پدموی کشیپوف...کنم؟خداصبرم بده
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   بھ شاممیشروع کرد
 

انقد بھ فرھاد و فکر کردم  کھ ...دمیروتخت دراز کش.. بعد شام  اومدم باال..خوردن
 ... خوابم بردی کدمینفھم

........................................................................ 
 قھیفرھاد گفت چھار وده دق...نیی شرکتو کامل کردم و رفتم پای ساعت چھار نقشھ ھاتا
صداشو ..خوب بار اولمھ .. زدم جانی ھکمی. می کجا قراره بردونمینم.. منتظرمھنییپا

 دمیشن
 ؟ی وقتھ اومدیلیخ.. سالم خانومممم_
 ...نھ تازه اومدم... سالم_
 ..میخوب سوار شو بر_ 
 حرکت کرد.. سوار شدم 

 چخبر؟؟؟؟_ 
 ...یسالمت_ 
 قشنگ کھ فقط بخاطر خودت امادش یلی خی جاھی.. برات دارمزی سورپراھیامروز _

 ..کردم
  زدملبخند

  فرھادی کنجکاوم کردیلیخ_
 مھربون نگام کرد   
 ..شمی چقد خوشحال میدونی نمیکنی فرھاد صدام میوقت_ 

 ..نییسرمو انداختم پا..دمیخجالت کش 
 ..یزی عزیلی تو برام خزمیازمن خجالت نکش عز_ 

 رونی بزنھیقلبم داره از دھنم م...  قصد داره منو بکشھنیا
 میدیخوب رس_
 ..  بودییی عالینی..کی رستوران فوق العاده مدرن و شھی. ..نگاه دورو برم کردم 

 .  قشنگش موندهیجا.. شوادهیپ_ 
 می کردوباھم باال رفتتی منو بھ سمت پلھ ھا ھدامیوارد رستوران کھ شد.. شدم ادهیپ 

انقد ...  باال  دھنم از شدت تعجب باز موندمیدی رسیوقت.. داشتی روشنمھی نیفضا
   روبروم شدمیمحوقشنگ

 
 : ذوق زده گفتم...ھی کھ جلومھ کینی حواسم نبوداکھ
 .. خدا چقد قشنگھیوا.. محشرھھھھھھی عالنجای فرھاد اییییییوا_ 

 کل اون کھیی حوض شکل قلب کھ توش پر از گلبرگ  گل رزقرمزبود و شمع ھاھی 
اشاره زد ..  بودی  خالی قدم زدن فضایفقط بھ اندازه .. فضارو  روشن کرده بودن

 ..برم سمتش
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 خوشت اومد؟؟؟_ 
 ... محشررررهنجایا_ 
  کردمینجوری رو بخاطر تو انجایا_ 

   نگاش کردم وگفتمیبامھربون
 ..دمیدی نموی قشنگزی چنی تو خوابمم ھمچھیعال.ممنونم ازت._

 یکنارم..ی  خوشحالم کھ بامنی با ارزش ترنای ایتو از ھمھ ... زمیقابلتو نداره عز_ 
  زدمو اروم گفتمیزده لبخند خجالت

 منم خوشحالم_ 
 ؟یمونیبامن م_ 

 کنھی داره  تمام منو مال خودش می کھ چجوردیفھمی سخت بود نمدنی نفس کشچقد
 ...مونمیم..........اره_ 

 شوک و بھم وارد نی دومشی بودم کھ  باحرف بعدنجای قشنگ ای تو شوک فضاھنوز
 ..کرد

 .. دوستت دارمیلی خزمیعز_
 ..شوکھ زل زدم بھش... موندممات

 شتریب.. نمتی ببشتری  بخوامیم.. خوب دوستت دارم ؟یکنی نگاه مینجوریچرا ا..ھیچ_ 
 حست کنم

  من ھمچنان الل شده بودمو
  بگویزی چھیغزالھ _ 
  زدمو  گفتمی زور لبخندبھ
 شوکھ شدم..ش_
 ..ی ھستیتو واقعا دوست داشتن... زمی عزی نگفتم کھ شوکھ بشیزیچ_ 
 ..ممنونم_ 
 ؟یخوری میخوب گلم چ_ 
 یخوری خودت میھرچ_ 
  وقھوه خوبھ؟کیک_

 ھیعال..اوھوم _ 
 فرھاد بودم اشتھام باز یمن کھ انقد تو ذوق حرفا...  لحظھ بعد سفارشمونو اوردنچند

بھش نگاه .. قرار گرفتزی قرمز رو می جعبھ ھی دم کھ خوری مکمویداشتم ک.شده بود
  نگاھش..کردم 

 
 . وگرم بھم بودمھربون

 بازش کن_ 
 مال منھ؟_ 
 زمیاره عز_ 
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چھ .. انقد خوشگل بود کھ نگو..  خرس قرمز گنده بودھی ذوق مشغول باز کردن شدم با
 ..دادی ممی خوبیبو
  بگمی چدونمینم. واقعاممنونم ازت_ 
 ھی من کافی لبخند رولباتھ برانکھیھم.. بانوکنمیخواھش م_ 

 ... منو رسوند خونھ.. می ساعت حرکت کردھی و بعد می اونجا موندگھی دکمی
  خوش گذشت بھمیلیخ..  بودیروز معرکھ ا_ 
 یزی برام عزیلیخ...خوشحالم خوش گذشتھ بھت_ 
  ممنونم_ 
 ..مواظبھ خودت باش کوچولو...کنمیخواھش م_ 
 خدافظ..توام مواظبھ خودت باش_ 
 ..زمیبسالمت عز_ 
سالم کردمو رفتم باال تا .. بودنونیزی تلویبا ومامان پابا...  و باز کردم اومدم تودر

 اگھ بگم امروزم فوق العاده ینی.رفتی در مشمیخود بھ خود ن....لباسامو عوض کنم 
 ..   بود؛ بازم کم گفتم

 
  گفتھ گھھھییی خوب اره دخواد؟ی منو مینی شھ؟ی مال من مینی گفتمی بھ خودم مھمش

 لباسمو عوض کردم نکھیبعدا... در رفتشمی عاشقانش نی حرفاادیو باز با ...دوسم داره
  پر.. نییاومدم پا

 
مامانوبابا کنارھم ..خواستی مطنتیدلم ش.   خوبی ھایپر از انرژ..  بودمیانرژ

 رفتم  نی پاورچنی زدم پاورچیدیلبخند پل.. نبودنای دننیرومبل نشستھ بودن واصال توا
  حواستشون.. پشتشون

 
 .   نبودبمن
 پخخخخخخخخخخخخخ_ 

  خندهریزدم ز... ھوادنیدوتاشون باھم سھ متر پر 
 کنھ؟ی کار می قلبم با باتررزنی من پیگی نم؟یکشی گنده خجالت نمیدختره _ 
  بود اخھ؟ی چھ کارنیا.. غزالھ بابا واجب شد تنبونمو عوض کنم_ 

  شدشتریخندم ب 
 ھ؟ی چھ حرفنیعھ محسن ا_ 
  رو شلوارم؟سی نی خبرنی خانوم؟ ببگمیمگھ دروغ م_ 
 ..نمیشلوارت؟ کو؟بب _ 
من کھ .. نخندهکردیبابا بھ زور خودشو کنترل م.  شلوار بابا شدی مشغول بررسبعد

  مرده بودمگھید
 ..سی نیوا رو شلوارت کھ خبر_ 
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 .. خندهری حرف مامان باباھم نتونست خودشو کنترل کنھ و زد زنیباا
  محسنی ادب شدی بیلیخ_

 خنده؟ی دخترت کھ داره بھ باباش منیاایدبم  ایمن ب_ 
  ادبم گذاشتھیاونکھ از ب_ 

 نشونی  بدمی کردم خودمو کنترل کنم از رو مبل پریسع 
  گلم چطولن؟یمامان و بابا_ 
 یستیزادنی توچرامثھ ادمی جدیغزال جد.پرسھی احوالمونم مادیسکتمون داده  م_ 

 باباجون؟؟؟
 :  گفتمباخنده

   محبتنھمھی از ایبابا واقعامرس_ 
 خواھش گلم_ 

 .. شددی پلافمی قدوباره
  مامانجونترسمیدارم ازت م..  ھااادهی نمی خوبیغزالھ صورتت خبرا_ 
 ..نیکنیاشتباه م. من؟ نھیک_ 
 .. شل کردمشموی نو
 ..دهی داره سکتمون مافتیق.. یخوای میباباجون بگو چ... نیاحسی_
  مظلوم کردمو گفتمافمویق

  کردهدنیوب من دلم ھوس رقصاووممم خ_ 
 ھر دوشونم باھم گفتن: اونوردی ور،،بابا پرھی دیتا گفتم رقص ،،،مامان پر 

 با بابات برقص_ 
 با مامانت برقص_ 
 ..دمی خنددیپل

 با ھردوتون_ 
  ھر دو نالھ شد باھم گفتنی افھیق  

 نھھھھھھ_ 
 ارررره_ 

 .. کردی ھفتھ کمرم درد مھی تا دمی بار کھ باھات رقصنیغزالھ بابا اخر _ 
  زانوھام نا ندارهگھید..  رزنمیمادر جون منم پ_ 

 از دنیحق داشتن اخھ ھروقت بامن رقص.. توجھ بھ ھر دوشون رفتم سمت ضبطیب
 کردم دستاشون گرفتم ھمون جور ادی ضبطو زیصدا.. بلند شدن نداشتنی نایخستگ

  دمیرقصیکھ خودم م
 

 راحت ویھر کار..  داشتیی باالیری انعطاف پذمن بدنم.. کردم برقصنمجبورشون
  ولو شدن رو مبل..دوساعت تموم رقصوندشون ...  بابا مامان نھیول.. دادمیانجام م

  نکنھ مھره ھام جابھ جا شدکارتی دختر خدا بگم چیا_ 
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 یی بابایورزش کرد_ 
 دهیغزالھ استخونام صدام_ 
  شاممی مامانجونم خوببببب بریشیخوب م_ 
 ھ نا ندارممن ک_ 
 می بخوابمیما بر. غزال مادر برو خودت بخور ... منم_ 
 ..حرفم نباشھ..نیخوری غذا منیای خوب میشماھم مثھ بچھ ھا. رررینخ_ 
منم کھ  ...دنیبعد غذا رفتن خواب.. زدنی بچھ ھا غر مزمثھی بھ زور بردمشون  سر مبعد

 زود تر خواستیدلم م..دمی و رفتم خوابدمی دلمی فکمی...  سر حال بودمیامروز حساب
  صبح شھ برم فرھادو

 
 ...نمیبب

........................................................ 
 کھ  دمی فھمگھید..    مھربونھیلیخ. خوبھ یلیخ.  گذرهی از رابطم بافرھاد میسھ ماھ 

 خوبھ فقط یھمھ چ .. کنھی متیھمش ازم حما..   دوسش دارمادی زیلیدوسش دارم خ
   خواھرشیرفتارا

 
فرھادم مثھ . زنھی زنگ مشمھیھر وقت فرھاد پ...   لوس و جلفھیلیخ..  اعصابمھرو

ھروقت . دارهبی غربی عجی رفتاراکمیاما ...  خوبھشیھمھ چ..ششیی پرهیجت م
  اکثر..سرش خلوتھ بامنھ

 
 منم شبا ضھی مامانم  مرگھی مپرسمی ازش ممیوقت... لنتھی رو ساای خاموشھ ای تلفنش شبا

 کنمی میمنم سع..خوب مادرشھ حق داره.. نکنھدارشی کھ صدابزارمی ملنتی ساویگوش
  جدا از..درکش کنم

 
 ی دوجنس مخالف براش معننی  بمیحر.   بودهی ازادی تو خانواده دمی فھماشی خوبتمام

تا .. دارم خوب منم اعتقادات خودمویول..  شھکی کرده بمن نزدی سعیلیخ..نداره
   عقدش نشدمیوقت
 

 شرکت منتظرش بودم نیی پارونی بمیامروز قراره باھم بر. بھم دست بزنھدمی نماجازه
 سوار شدم..کھ اومد

 سالم اقااااا_ 
 ؟چخبر؟یسالم خانومممم خوب_ 
  توچخبر؟سی نی خبری سالمت؟یتوخوب.. خوبم_ 
 .. برات تنگ شده بودیلیعشقم دلم خ...یچیمنم ھ_ 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 68 

لبخند .. دونستیاخ اگھ م...کنھی مکاری داره بامن چدونستیاگھ م..  و رو شدری زدلم
 زدمو گفتم

  منو؟یبریخوب کجا م.. منم دلم تنگ بود_ 
 باغ بھشت خوبھ؟؟_  
 ممممممی برھیعال_ 
 ..می بشم برمی خوشگل پرانرژیفدا_ 

 قند اب  دلش برام تنگ شده و منم تو دلمگفتیتوکل راه فقط م.. حرکت کرددمویخند
 کنار رودخونھ یقای از االچیکی تو میرفت. شدمادهی  باغ بھشت پمیدی رسیوقت..کردنیم
  می  دادیسفارش بستن..
 

 بود میحواسم بھ بستن...  می بھ اطراف بودکھ سفارشارو اوردنمشغول خوردن شدنگاھم
 دستام تو دمیسرمو بلند کردم د.. دستمو گرفتھ میکی کنارمھ و یکھ احساس کردم کس

  دست فرھاده وانقد
 

 بکشم رونیاومدم دستمو از دستش ب..  کناردمیخودمو کش.  شده انگار تو بغلشمکمینزد
 کھ نزاشت

 ادی کھ خوشم نمیدونیم.. نکن فرھاد_ 
 ھروقت کھ خواستم خوامی میفھمی غزالھ؟من دوستت دارم چرانمادی خوشت نمیاز چ_ 

 ؟یریگیلھ مچرا  انقد فاص..حست کنم؛؛ لمست کنم
 ..فکر کنم قبال گفتم چقد برام مھمھ..  فرھادینامحرم_ 

 رونی بدمی دستش کشریبعد دستمو از ز 
 بغلت کنم دستاتو خوادی من تورو دوست دارم پس دلم مھ؟ی اغھی چھ صگھینامحرم د_ 
 ی ولمی چھارماھھ باھمکیاالن نزد..  یریگی توھمش بھونھ میول..  ببوسمترمیبگ
  یدیم اجازه نیحت
 

 رمی بگدستاتو
 .. بحثشو نکن تا وقتشگھید..  فرھادخوامینم_ 

  داشت کنترلش کنھ گفتی سعکھییباصدا.. شدی عصبانھوی
 کھ یاگھ دوسم داشت.. اره مطمعنم؟ی نکنھ تو دوسم ندارھ؟؟ی چھ؟یوقتش؟ وقتش ک_ 

 .. خستھ شدم غزالھ.. یکردی نمغیانقد خودتو ازم در
  نشده بودی عصباننجوری اتاحاال

 ھرکار شھی نملی دلیدوستت دارم  ول..خوب منم د.. من...  فرھاد؟ منی چینی_ 
 ..می ھم احترام بزاردی بھ عقادیبا.. میدلمون خواست بکن
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 چقد یدونی دارم؟مازی من مردم؟ نیفھمیم.. ؟ھھی دوسم دار؟ی فکره تو دارنیا_ 
 یزاشتی نمیواگھ دوسم داشت تکنم؟؟؟ی توھمش خودمو کنترل مدیسختھ بخاطرعقااااااا

  بشمتیاذ
  نبودھی  گری لحظھ جانی و انجای ایول.. بغض کردم... گفتی بھ حالت مسخره مدویعقا
 بخاطر یزاری منت سر من م؟؟؟ی با من بر طرف کنازتویمگھ  من ھستم کھ تو ن_ 

 ؟یتوچ..  بکننکارویکنترل  ھوست؟؟بخاطر من خودتو کنترل نکن بخاطر خودت ا
  شھی ادعات مکھییتو
 

 ی ارضایبفھم من برا..  نکننی توھتمیبھ شخص. لطفابھم احترام بزار.. ی داردوسم
 ..بفھم...ستمیھوست کنارت ن

 ..دی گفت کھ مخم سوت کشیزی دفھ چھی زد وپوزخند
 نھ؟؟.. عشوه ھات مال اونھیدی از ما بھترون وسطھ کھ بھ من محل نمیحتما پا_ 

  گوششری زدم زی چجوردمیھم باال رفت و اصال نفدستم
من اگھ  بلد ..یاری تو ذھنت  و بھ زبون نادی کھ می باشھ ھر اشغالادتی زدم تا نویا_ 

 ی کھ فکر کنیزی راحت تر از اون چیلیبودم با از تو بھترون بپرم  مطمعن باش  خ
   توروتونستمیم
 

 ..  نگھ دارمیراض
 بلند کردمو بھ غزال ی تاکسیدستمو برا... رونی بگھ  از باغ زدم بیزی چنکھی اقبل

.. سوار شدم و ادرس خونھ رو دادم... غزال گفتتنش پشت سرم توجھ نکردم
  خداروشکر  مامان و بابا

 
تنم از ... گوشھ و رفتم تو تختمھیرفتم تو اتاقم باحرص لباسامو پرت کردم ... نبودن

بمن ...  رفت بغض اومدجاشنبارحرصی حرفاش  افتادم ،،اادیدوباره ..دیلرزیحرص م
  گھی  با کس دگھیم
 
 با خودش بودم کھیی وقتای اخھ چرا؟  من کھ حتزنھ؟ی بمن انگ ھرزه بودن م؟یپریم

 دوسم داره؟ باور گھی  پس چرا مخواد؟ی مازشی کردم،،منو واسھ نتی رعامارویحر
  نداره کھ من دوسش

 
 من گفتھ یخدا.. خوامی از اون مشتری خدارو بیمن دوسش دارم ول...باور نداره...دارم

 شدن داشت؟؟داد ی  عصباننی بکنھ اخوادی اجازه بدم ھرکار متونستمیمنم نم..حرامھ
  زدن داشت؟؟؟؟
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 فقط  شکنھی ابو برداشتمو خوردم بغضم کھ ھشت سالھ نموانی کرد؟ لینجوری اچرا
ونم  بادستش سرمو ناز  ادمیکشیکنارش درازم..کاش باران بود...  بھ گلومدهیچسب

  ادی.. تا خوابم ببرهکردیم
 

 ... دوباره لبخندمو تلخ کردباران
 باران_ 
 ھوم_ 
 زنمااایھوم و کوفت دارم حرف م_ 

 :بھ زور چشاشو باز کردو گفت 
  تو؟یخوابی شد کور شدم چرا نم٣غزالھ مرگ من ساعت _ 
 ادتھ؟ی موی مرگمیم.. برهیخوب خوابم نم_ 
 ھ؟ی کمی مر؟یپرسی منیعت سھ شب  اصول د خداااا سایا_ 
 بعد خوندی سال از من بزرگتر بود تو مدرسھ  صدرا درس مھیعھ ھمون دختره کھ _ 

 ... اخراجش کنن بعد ماخواستنی مکردی میطونی ماھم شی ما تومدرسھ یاومد مدرسھ 
  اومد بگو زود ترادمیبخدا ... اره اره اره_ 
 کنھی خواستم بگم داره شوھر میچیھ_ 
 خوب مبارک باشھ_ 
 خوب اخھ بچس_ 
  بھ توچھ اخھ فضولکنمااایبخدا خفت م_ 

  کنمیدلم خواست اصن فضول.. تربچھ_  
  نھ؟یخوابیغزالھ نم_ 

  ابروھامو انداختم باال و دندونامو نشونش دادم و گفتمیدیبا پل 
 نچ_ 
  نھ؟یکنی متی اذیدار _ 

 باھمون حالت گفتم 
 اوھوم_ 
  نھ؟یخوایکتک م_ 

 : ھمون حالتبازم
 نچ_ 
  بلند شد اومد باال  سرمھوی  

 گھ؟ی دیخوابیپس نم_ 
 نچ_ 

 دورمن با دستشم محکم سرمو گفت و اروم دیچی پاھاشو محکم پدمی دامیتا بخودم ب 
  از دستش در برمتونستمی نمکردمیمنم ھرکار م..کردیموھامو ناز م

 نکن باران_ 
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 ..کنمیم_ 
 ..تیولم کن دختره قوزم.  نکنگمیم_ 
 نیافر.. مرگمو بزارمیحاال اروم اروم بخواب بزار منم کپھ ..زمممی عزیخودت_

 روھم رفتی چشام داشت مدونستی ضعفمومشورنقطھی بدادی تو سرم حرکت مدستشو
  خابالو گفتمی،باصدا

  بخوابمخوامینکن نم_ 
 یخوابی میفعال کھ دار_ 
 ی نامردیلیخ_ 
 ... شدمھوشی گفت و بی چدمی نشنگھی دو

گذاشتمش رو ... فرھاده ،دلخور بودمدمینگاه کردم د. بھ خودم اومدممی زنگ گوشباز
لباسامو ... داغون پاشدم برم  شرکتیصبح  بااعصاب... کردم بخوابمی سعلنتویسا

  عوض کردمو باتمام
 

 شرکت ی جلوی تاکسرون،یزدم ب... بھ صبحونھ نداشتمیلی کھ مامان کرد میاصرار
 بود ینجوری بعد دعواھامون اشھیھم.ی منت کشادی فرھاد امروز مدونستمیم.. کردادمیپ

   شدتنباریاما ا
 

 بعد کمی..زمی توجھ بھش رفتم سر میرفتم تو اتاق،،تو اتاق بود ب... بودشتری بدعوامون
  شاخھ گل جلو چشام اومدھی

 زمیعز_ 
  _................. 

 ؟یدیجوابمو نم_
_................ 

 ی اعصابم خورد بود سر تو خالروزید... خوامیتحمل سرد بودنتو ندارم معذرت م_ 
 ? خانومیبخشیم..کردم
.. من واقعا دوسش داشتم.. پوف.. باز مھربون شده بود..نگاش کردم.. گرفت سمتموگلو

و ازش  گل ومدمی کوتاه مشھی ھمنینقطھ ضعفم شده شده بودبرا ھم. خواستمشیواقعا م
  گرفتم و بھ زور

 
  زدملبخند

  دوستت دارمیلیخ. دمی تا صبح نخوابشبی دیدونینم.یفدات بشم الھ_ 
 ؟یخوری مییچا.. منم_

 ... حتمایاریاگھ تو ب_ 
 در اتاقمون با ھوی کھ میمشغول کار شد..  و اوردمختمی ریی زدمو رفتم دوتاچالبخند

پاشدم .. با صورت قرمز جلو درهترای مدمی دھیتیتربی کدوم بنمیکردم بب..شدت باز شد
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  سالم کردم کھ بھم چشم
 

 نکرش ی ھمونھ کھ بھت توجھ نکنم،فبا صدااقتتیل..  لوسی دختره شیا.. رفتغره
  زدغیج
 ؟یری میدادی بھ من خبر مدیصبح نبا.. ززمیفرھاد عز_ 

غلش  رفت سمتش بھیعی  طبیلیفرھادم خ... رونی بغض کرد ،،چشام زد بیبعدم الک 
 ی خواھر برادریاخھ مگھ رابطھ .  بود ری درگیلیخ... رونیکردو بردش ب

   حتما ازشدی باھ؟؟ینجوریا
 

 چرا فرھاد بحث دونمینم... کردری ھم فکرمو درگگھی دی چھی کنم،جدا ازون سوال
خدا .. دونمینم...کنھی  بحثو عوض مپرسمیھر وقت ازش م.. ندازهیازدواجو عقب م

  شروع...   بگذرونھریبخ
 

مشغول بودم کھ ... بھ کارا وارد شده بودمی حسابگھید..  بھ کامل کردن نقشھ ھاکردم
 کھ یاسم. .خورهی داره زنگ مزی رو مشی گوشدمید..  اومدی کسی گوشیصدا

  روصفحھ اومد عشقم
 

  .کردمی داشتم سکتھ مھ؟ی کنیپس ا.. عشقم؟عشقم کھ منم؟ی چینی..چشام گرد شد...بود
 دیبا. کرددی موونمیفکرشم د.. زی داده؟ سرمو گذاشتم رو می فرھاد؟ فرھاد منو بازینی

   تاکردمیصبر م
 

 و زشیرفت سر م.. بعد فرھاد اومدکمی..شھی نمینجوریا.. و ازش بپرسمادی بخودش
 مشغول بھ کار شد

 خواھرت رفت؟_ 
  رفتم نگران شده بودخبری بودم صبح بششی پشبید.. اره فرستادمش بره_ 
  نھ؟نی ھستیمی صمیلیخ_ 
 نگام کرد 

 چطور مگھ؟؟؟؟.. ادی زیلیاره خ_ 
  انقدرفتار عاشقونھ دارن؟یکدوم خواھر برادر..سی نیعیروک بگم رفتاراتون طب_ 
  ناراحت گفتی افھی قھیبا

  باشمینجوری من مجبورم باھاش ازمیعز_  
 قا؟؟یچرا دق_ 
  نیبخاطر ھم..  وابستسیلی داره و بمن خیافسردگ.. یوح رضھیمر.. ضھی مرترایم_ 

 .ھی عادری غھیمجبورم باھاش مھربون باشم کھ از نظر بق
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 دمی بود خواھرش،از خودم خجالت کشضیمر.. ی کردم،، اخنشی بھ صورت غمگنگاه
  تماسش دوباره اخمام رفت توھمادیاما بعد با ... بخاطر فکرام

 شھی زود خوب مشاالیا_ 
 شاالیا_ 
 فرھاد_ 
 جون فرھاد_ 
 ... تلفنت زنگ خورد_ 
  بود؟یعھ ک_ 
 ..عشقت_ 

 .. دیرنگش پر 
 ؟یجواب داد_ 
 نھ_ 
 زنگ بزنم صداشو یخوایم.. کردموی اسمشو عشقم  سمیتوگوش.. عشقم مامانمھ_ 

 ؟ی تا باور کنیبشنو
 .. ملبخند زد...  نفس منھمیاخھ اسم مامان خودمم تو گوش..  راحت شدالمی خکمی

 ...کنمی باور مزمینھ عز_ 
 دی خنداونم
 رازی شرمی کار می براستمی ھفتھ نھیغزال من _ 
 ؟یاز ک_ 
 یاز امشب خانوم_ 
 ؟ی بردیحتما با_ 

  ازت دور شمادیوگرنھ دلم نم.. برم دی بازمیبخاطر کاره عز_  
 .. کردم لبخند بزنمیسع..  حالم گرفتھ شددوباره

 ..تند تند ھم بھم زنگ بزن.. مواظبھ خودت باش_ 
 شھی برات تنگ میلیدلم خ. چشم عشششقممم_ 
 ..منم_ 
..  غزالالیخی  ب؟ی سفر کار؟ی دفھ اھی.. بودبی عجکمی مشغول کارم شدم،سفرش بعد

  یساعت پنج بود کھ فرھاد منو رسوند خونھ و بعد کل.....ادی مشیپ... گھیکاره د
   عاشقانھیحرفا

 
 ونیزی تلویمامان  پا..منم کھ  نرفتھ دلم تنگش بود با حال گرفتھ رفتم  توخونھ...رفت
بعد دوش از حموم اومدم ... گرفتمی حتما دوش مدیبا..سالم کردمو رفتم تو اتاقم.. بود

  سبک.. شیاخ.. رونیب
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 تمی بودنش اذسیخ..دیرسی کمرم مری بھ موھام نگاه کردم، تا زنھی ،،تواشدماا
 اومد اکثرا باران ادمی...سشوار برداشتم و شروع کردم بھ خشک کردنشون..کردیم

  چقد سر.. کردیموھامو خشک م
 

 شدمی مضیاخھ من زود مر.. می من دعوا داشتی کردن موھاخشک
  غزالھیباز کھ تو موھاتو خشک نکرد_ 
 . رهیگیبلندن؛وقت م.. ولش کن باران حوصلھ ندارم _ 
 ی دوس دارکھیی از اون لواشکاگھی وگرنھ دی  نشستی  رو صندلشمارمیتا سھ م_ 

 . سی نیخبر
  نشستمیغر غر کنان رفتم رو صندل 

 ی بدجنسیلیخ_ 
 زمی عزیلطف دار_ 

بودم بھ ,منم کھ حساس...بعد سشوار روشن کرد و شروع کرد بھ خشک کردن موھام 
 اخرش واقعا گھید.. دیخندی مکردوی مسخرم می اونم ھزدمی وسطش چرت میسرم  ھ

    کھ بادمیخواب
 

 دارشدمی بغی جیصدا
 بھ سرم ی چھ خاکیدید...  شدمچارهی بی بدبخت شدم وای غزالھ بچم واییییییییییییوا_ 

  بچم از دست رفت؟یدیشد؟ د
 دمیچرخی دور خودم مجای تو سر خودش منم مثھ گزدی منجوری  ھمباران

  ھ؟ی  بچھ چ؟ی ھستی کجاس؟ توکنجای من کجام؟ اھ؟ی چھ؟یک_ 
    بچم از دست رفتیوا..  بچمیبچم وا_ 
 بچھ ؟ ؟؟؟کدوم بچھ؟؟؟... بھ خودم اومدمھوی..ی و دلدارھی و گرغی نشستم کنارش جمنم
 ؟یباران مگھ تو بچھ دار_ 

 باز منو اسکول دمی خنده،،فھمری زد زھوی...  شدهدی چشاش باز پلدمی کردم دنگاش
 ده ھاش گفت خننی بدهی بردهیبر..کرده

   از خنده.. خدا مردم. ی..وا... ااحال  بود..  بایلیخ..ییخ...خ_ 
 ... کھ افتادمی زل زدم بھش ،دوھزارجی گنجوریمنم ھم..دی پشتش بازم خندو

  کشمتی مغغغغغیییییج_ 
    دنبالشافتادم

دستم بھت .. بی چپول کچل زشت بدترکی دختره ؟یکنیمنو اسکول م.. نمی ببسایوا_ 
 برسھ فقط

 بعدم القاب خودتو بمن نسبت نده خواھشا..  نشده کھیزیچ..  تویریگیباز کھ  پاچھ م_ 
 سااای واگمی  مگھ؟؟بھتیالقاب من د..  تا پاچھ رو نشونت بدمسای وارم؟یگیمن پاچھ م_ 

 رو مبل ولو شدم.. اخرش از نفس افتادم .. منم دنبالشکردی فرار مباخنده
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 بعد یالھ.ی بترشیالھ.. ی کرددیموھامو سف.  ی کردرمیپ..  نگذره بارانخدا ازت_ 
 ده قلو یالھ.. ارهی شھ تازه سرت ھوو ھم ببتی کچل بو گندونصرمردی پھی تیدگیترش
   بچھشی  بو جییبزا
 
 ...یالھ...یریبگ 

.. ی بودری پیاوال تو خودت مادر زاد.. منی براکنھی منی نفررزنایمثھ پ..بسھ بابا_ 
 یدی مشیسوما توخودت  بو ج...گررری جادی بارون نماھھی گربھ سیدوما بھ دعا

   منمسی الزم نگھید.. االن
 
  ننھ؟؟یدییچند تا شکم  زا..رمی بگبو

 .. دادیاونم باخنده جا خال.  من بود کھ بھ سمتش پرت شدیی دمپاپشتش
 غزالھ مادر سشوار سوختااا_ 

 .  امانھ مدمید...  رونیاز فکر اومدم ب 
 .. حواسم نبودیوا_ 

 ..  خاموش کردمسشوارو
  شام مادرمی برایب_ 
 ..چشم اومدم_ 
کاش زودتر .. پوف... منم تو فکر فرھاد.. می و شام  و خورددمی چزوی منییرفتم پا 
 رو کمی..رفتم باال ...  جمع کردم و ظرفارو شستمزویم.. دمی نفھمیزیاز غذا چ.. ادیب

   عقب افتادهینقشھ ھا
 

 ..دمی کردمو  بعد گرفتم خوابکار
...................................................... 

 ..باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م_ 
 خاموشھ ؟ی بگی بلدنویھمش ھم.. مرده شور اون صداتو ببره.. بازم خاموشھ.. اه

 خاموشھ نگرانش شی گوشمزنی زنگ میھرچ.. چھار روزه فرھاد رفتھ...خاموشھ
  کاری چدی بادونمینم. .شدم

 
 بوده ی  سفرش کارسشھییبھ ھرحال اون ر.. اتی بی اقاشی گرفتم برم پمیتصم..کنم

  بودزشی ،،سمانھ پشت مرونیازاتاق رفتم ب..خوب حتما خبر داره ازش
  مھندس ھستن؟ی اقازمیعز_ 
  باھاش؟ی داریکار..اره_ 
  داشتم باھاشی کارھی.. ی خبرشون کنیکنیلطف م_ 
 زمیباشھ عز_ 
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 بھ در زدمو وارد شدم،سرش تو لپتاپش یتق..  برم توتونمی بعد سمانھ گفت مقھی دقچند
 بود
 ..سالم_ 
 اد؟ی از من بر میچھ کمک.. سالم خانوم محجوب_ 
چند تا سوال .. ستنیچند روزه ن.. راجب مھندس مجد سوال کنمخواستمی متشیواقع_ 

  خاموشھشونمیداشتم ازشون گوش
 ..) توگلوت بمونھ دخترسیدروغ کھ حناق ن( 

 .. گرفتنیازمن چند روز مرخص..  رفتن سفرشونیبلھ ا_  
 ..ھی سفرش کارگفتیفرھاد کھ م..  کردم ھنگ

  رفتند ازطرف شرکت؟ی سفر کاردیببخش_ 
   دیواالتونو ازمن بپرس سدیتونیم.. بھ شرکت نداره  یسفرشون ربط.. ریخ_ 
  بھ زور لبخند زدم 

 پرسمی ازتون مامی  اگھ بھ مشکل  برخوردم مرمیچشم م_ 
 .. خوب خانوماریبس_ 
 ست؟ی نیامر_ 
 دی ببرفی تشردیتونیم_ 
 ..بااجازه_ 

 اخھ چرا؟ اصن یول.. بھ من دروغ گفت..رونی چجور از اتاقش زدم بدمیاصال نفھم 
 یلیدلم خ..   نگرانش بودمیطرف,از.   خاموشھ؟اعصابم خورد شده بودشیچرا گوش

  رفتم..زدیشور م
 

من مطمعنم .. کردم خودمو با نقشھ ھا مشغول کنم تا کمتر بھش فکر کنمی  سعزمی مسر
 بایساعت  سھ بود کھ کارم تقر..گھیاون بمن دروغ نم..  دارهی قانع کننده الیفرھاد دل

    تموم شده بود
 

دوباره زنگ ..  بھ خودم دادم  ناھارم نخورده بودم رفتم تا ناھارمو بخورمیقوس کشو
 رو جمع کردم و الیبعد ناھار اومدم وسا...پوف... بازم خاموش بود...شیزدم بھ گوش

  بھ مامان و..رفتم خونھ
 

خوب ..  خونمونانی منایمامان بھم خبر داد شب خالھ ا..  سالم کردمو رفتم تو اتاقمبابا
بعد موھامو ..رفتم حموم دوش گرفتم... بودی وجود خالھ ھم نعمتتی  وضعنی اتو

  خشک کردمو   رو تخت
 

کجاست اخھ؟چرا خاموشھ؟چرا دروغ گفت؟با ..کردمیباخودم فکر م..دمی کشدراز
 ھ؟؟سالمھ؟؟؟یک
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 ..خوابم برد,ی کدمیانقد فکر کردم باخودم نفھم 
.............................................. 

 ..  مامان از خواب پاشدمیبا صدا   
 می شام بخورمیخوایغزالھ مادر پاشو خالت اومده م_ 

  خابالو گفتمیباصدا
 ...امیچشم االن م_ 
 بستھ  پاشدم رفتم  دست و صورتمو شستم،لباسمو عوض کردمو رفتم یبا چشا  
  بودنزیھمھ پشت م...نییپا

 ..ییییسالم بھ ھمگ_ 
 .. دمی خالھ رو بوسبعدم

  ذره شده بودھی غزالھ؟ دلم برات یخوب_ 
  ماشی پنی خوشحال شدم  امشب اومدیلیخ.. منم دلم تنگ بود.. فدات بشم خالھ جون_ 
 ..می ھستشھیماکھ ھم_ 

 ویزی چخوانی ھمشون مکردمی حس مم،ی مشغول غذا خوردن شدیبعد تعارفات معمول 
 دمیپرس.. بودبیرفتاراشون عج..ی چجوردوننی نمیبمن  بگن ول

  شده؟؟یزیچ_ 
 خالھ گفت 

  بھت بگمویزی چھی خواستمی راستش من مزمینھ عز_ 
 ..بگو خالھ راحت باش_ 
 ..ادی مامھمون بیراستش قراره برا..راستش_ 
 عھ؟ جدا؟  بعد باخنده اضا فھ کردم_ 
 ی خونمون مھمونادی نمیچکیازبس کھ ھ..من عاشق مھمونم_ 

  بااسترس لبخند زدخالھ
  ھست خالھ جون؟یحاال ک_ 

  نگران نگام کردنھمشون
 وا چتونھ؟_ 
 .. خالھیچیھ..یھ_ 
 ن؟ی کھ انقد ھول کردنی بگنیخواستی منویخوب ھم_ 
 مامان گفت 

 غزالھ؟؟_ 
 جانم مامان_ 
 ..ادی باران داره میپسر عمو_ 
 دهیانگار اونام فھم.. کردمنگاشون.. رفتھ بود تو راه خشک شدوانیدستم کھ بھ سمت ل  

.  و نگرانم بودن کنھی ناراحتم مشھی کھ بھ باران مربوط میزی روزا ھرچنیبودن ا
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  باخودم گفتم،خوب
 
 اب و برداشتم تا باھاش وانیل..  چھ کنمخوامیمن پسرعموشو م.. سیباران کھ ن.. ادیب

   گفتمی زدم و بھ سختی ببرم لبخند تلخنییبغضمو پا
  ..ادیخوش م_ 
 ..بااجازتون من برم تو اتاقم..زی بلندشدم از سر مبعد

 :خالھ گفت 
 خورده بھش تیمامور..ھی سفرش کاراد؟ی بارمان داره منکھی ازی ناراحت شدزمیعز_
برادرشوھرم مرد .. ماشی پادی بمیگفت.. بره ھتلمی بزارمیتونیماھم کھ نم...نجایا

  منم بارمانو مث..ھیمحترم
 

 ..شمی پادیبخدا زشتھ ن.. دوسش دارمپسرم
رفتم سمت ..کردنی ھمونھ کھ اون روز داشتن راجبش پچ پچ منی اھان ابارمان؟؟

 دمشیبوس.. خالھ
  خوشحالممیلیمن خ.. ادی خوش میلیخ..  خداستبیمھمون حب..  فدات شمیالھ_ 
 .. لبخند زدمنانشونی اطمی برابعد
 .. باالرمی مدیاگھ اجازه بد.. شمی مضیفکر کنم دارم مر.  حالمی بکمیمن  _ 
 ؟یغزالھ مادر قرص خورد_ 
  بھ دروغ گفتم  

 بلھ مامان_ 
 .  ھیبخاطر خستگ.. برو باال بخواب گلم_ 
 ..شب ھمتون خوش.. چشم_
باران پسر عمو داشت؟ مگھ .. ابونیزل زدم بھ خ..  کنار پنجرم نشستمزیرفتم  پشت م 

 ادوی متیواسھ مامور.. خورهی پسر عموش بھ چھ دردت مسیمھمھ غزالھ؟ خودش کھ ن
 .. گھی درهیم
 

 خانوادم،ھمشون  ی ھای فرھاد  نگرانبیرفتاراعج..نبود باران ..  بغض کردمدوباره
 . .باعث شده بودن حالم خوب نباشھ

ْدلم ْ نفرو مے خوآدْکی ِ ْ ْ َ َ ...  
ِ ازم بپرســــــــــــکھ ْْ ُ َ ْچطورے؟:ہَْ ْ ْ  ؟ ِ

ْبگم َخوبم ْ:  ِ ْ ْ.. 
ْبغلم َ َ ْبگـ ہُ کنـَ   : ہِ

ْدروغ ْ بسـْ  ہَ
 ... کنھیگر

............................................................. 
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 خوب بخوابم نھ تونمینھ م..رهیدست و دلم بھ کار نم...گذرهی روز از نبود فرھاد مده
 من یضی مردونھی،نم شدم،ضی مرکنھیفکرم.. خوب غذا بخورم،مامان نگرانمھتونمیم

   داغونھ،دارمیروح
 
 مردس؟زندس؟کجاست اصن؟ دونمینم.. تلفنشم خاموشھ.  خبر رفتھ ی روز بشم،دهیم

 ی ولششیچند بار زنگ زده  برم پ. براش؟؟؟از خالھ ھم خبر ندارم وفتادهی نیاتفاق
   تر از اونم بتونمحالیب
 

 ی پسر عمودمی حرفاش فھمنیب..چونمشیپی منی کنم،،واسھ ھمی شادو بازی ادمانقش
 ینیبارمان .. بارمان...  بود اسمش؟؟؟بابک؟؟؟؟باراد؟؟؟اھانی چیچ..باران ھم اومده

  ؟؟؟اه چھ! یچ
 
 نوی حال ای حتگھی رفتم شرکت،،ددمیلباسامو پوش....کنمااای فکر مایمنم بھ چ.. دونمیم

 چند ساعت منو تونستیمفقط نقشھ بود کھ ..  رفتم تو اتاقممیمستق...ندارم بھ خودم برسم
  رونی بایاز دن

 
  مھسا بھ خودم اومدمیبا صدا...دنیشروع کردم بھ کش...بکشھ

 ؟ی کنی خودکشیخوایغزالھ م_ 
  گفتمباتعجب

 ھان؟؟؟_ 
 ساعت چھاره ھااا... یکشی می دار٨از ساعت 

 .  گذشت؟اصن حواسم نبودیک.. دی سوت کشمخم
 .. بھ ساعت نبوددحواسمیببخش_ 
  خونھ؟؟؟ی بریخواینم.اونکھ معلومھ_ 
 ..زمیممنونم عز.. رمیاالن م.. چرا _ 
 ..پس فعال.. خواھش_ 
 ..بسالمت_ 
انگار طلسم ..  گند منی زندگنی لعنت بھ ایا...زی نشستم  سرمو گذاشتم رومھیچند دق  

 ایخدا...  بزنھبشونی غھوی دوسشون داشتھ باشم بعد می تو زندگانی ادما بنکھیشدم رو ا
  دارم

 
 دوست نبودم یسالھ باکس١٠ کی نزد؟یری فرھادم مثھ باران ازم بگیخوایم..رمیمیم
 قبول ویکیحاال کھ ..  سالھ تنھام ١٠.ترس رفتنشون...ی ترس کوفتنیفقط بخاطر ا..

  کردم اونم مثلھ  بارا
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 کمیفقط . توی بھ رضامیمن راض.. ی تو بخوایبازم ھرچ...  ندارهبی زده،عبشیغ
شماره . زنگ خوردمی جمع کنم کھ گوشلمویخستھ پاشدم  وسا..  دلمو داشتھ باشیھوا

  یدلشوره …ناشناس بود
 
 ویبا دست لرزون گوش.. بھم بدنی خبر بددمیترسیھمش م..  افتاده بود بھ جونمیبد

 جواب دادم..برداشتم
 الو_ 
 غزالھ محجوب؟_ 

 .. زن بودھی یصدا
 خودمم_ 
 ھیخوب منم دلم سوخت گفتم .. ی وقتھ منتظر فرھادیلی خدونمینوم کوچولو،م خانیبب_ 

 ستیفرھاد مال تو ن...تی دنبال زندگیبھتره بر... ازش بھت بدمیخبر
  حرفاتو باور کنم؟دی اصن چرا با؟یشناسی منو از کجا م؟ی ھستیشما ک_ 
 خونھ با ھی دی برات کلی پستچگھی دقھیده دق..  بماندشناسمی و تورو از کجا ممی کنکھیا_ 

 چشات توبایتواون خونھ باش تاواقع١٠ راس ساعت اره،امشبی ادرس برات مھی
 ..ینیبب

 ...منظ_  
 من و از کجا شناخت؟ی بود؟  فرھادو از کجا می کنیا..قطع کرد.. تااومدم حرف بزنم 
  بود اخھ؟ ھنوزتو فکر بودم کھ سمانھ صدام زدی منظورش چشناخت؟یم

 .  بستھ اوردهھی برات ی پستچغزالھ جون_ 
 زمیاومدم عز_ 

 جرعت نداشتم یحت.. گرفتم رفتم تو اتاقملیبعد امضا وبستھ رو تحو.. رونیرفتم ب 
طبق گفتھ .. نگاش کردمو شروع کردم بھ باز کردنکمی...انگار بمب توشھ.. بازش کنم

   ودی کلھی اون خانوم ی
 
 پاکتو باز کردم.. پاکت توش بودھی

امشب ... گمیواسھ خودت م..ای بینی ببقتوی حقیخوایاگھ م... نرهادتین قرارمو_ 
 ...... ادرسنمیا.. ١٠ساعت 

اما حس ..  نرمگفتیعقل م..  کنھریخدا امشبو بخ...  مرکز شھر بودیادرسش طرفا 
 دختر ازش حرف نی کھ اھی چتی گرفتم امشب برم تا  بفھمم واقعمیتصم....یکنجکاو

  پاشدم برم.. زد
 

  داشت مامان و خوندمادی.. خونھ نبودیکس.. خونھدمی بود کھ رس٥ساعت ...  خونھ
 .. ای توام بیدوست داشت..  بارانیبخاطر پسر عمو..می ما امشب خونھ خالتزمیعز_ 

 زنگ زدم برا مامان.. جور شدتمیخوب موقع 
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 سالم مامان_ 
  خونھ؟ی اومد؟ی خوبزمیسالم عز_ 
 زنمیبعد بھش سر م.  خالھی خونھ امیممامان من خستم ن.. اوھوم_ 
 . نگران نشومیای مریماھم د.. باشھ گلم_ 
 خوش بگذره بھتون_ 
 ؟ی نداریکار.. گذاشتم برات..ایشام بخور.فدات بشم مادر_ 
 ..سالم برسون.. نھ. چشم_ 
 خدا فظ مادر_ 
 . خدافظ_ 

 خواستیدلم م.. وفتھی قراره بی اتفاق بدکردمیھمش حس م.. تو اتاقم دلشوره داشتمرفتم
اصن فرھاد ھست؟خوب .کنھی می ازمن مخفوی بفھمم فرھاد چخواستمی مینرم ول

  نگرانش. دوسش داشتم
 

 ینطوریحداقل ا... بخوابمکمی کردم ی کردمو  سعمی تنظ٩ ی برامویساعت گوش..بودم
 کردمیکمتر فکر م

.................................................. 
 می ساعتو تنظومدچرای نمادمی بودم جیاولش گ..  شدمداری از خواب بمی گوشیباصدا

 ی رودی کھ چشمم خورد بھ کلکردمیمنگ بھ اطرافم نگاه م.. کرده بودم
  یییی واد؟؟؟؟ی کلد؟؟؟؟؟یکل.......زیم
 
 دموی پوشموی پاشدم رفتم صورتمو شستم تندمانتوشلوار مشکعیسر.. شد٩ ساعت دیکل

 یکارم معلوم نبود تاک.. اژانس خبر کرده بودم.  بود قھیدق٩:٢٠عت سا.. رونیزدم ب
  سوار..کشھیطول م

 
بھ راننده . میدی کھ رس١٠ مونده بود بھقھیچند دق..   شدمو ادرسو دادم بھ رانندهنیماش

 ھی..  بازش کردمدی سمت در باکلدمییدو. امی منتظر باشھ تا بدیگفتم ھر چقدر طول کش
   خوشگلیخونھ 

 
قلبم .. دزدا شدمھی خدا شبیوا... سرو صدا رفتم داخلیاروم و ب..  دار بوداطی حینقل

؟؟ !ی چارنی سرم بییاگھ ھمش نقشھ بوده باشھ  تا بخوان بال..زدیمثھ  تراکتور م
   داخل خونھبای؟؟تقر

 
 عقل تو اون سرت کمی اخھ؟؟ غزالھ کردمی چھ منجایمن ا..  شدممونی بودم کھ پشاومده

دنبالھ ..   توجھمو جلب کردییخواستم برگردم کھ صداھا...وونھی دیھ؟ دختره  نستین



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 82 

   صدارو گرفتمی
 
درش .. ومدیصدا از اتاق خواب م... من گشاد تری چشاشدی صدا واضح تر می ھر چو

 قربون صدقھ دادوی نشون مشوی عادری دختر کھ حال غھی ینالھ ھا..رفتم جلو..باز بود
   کھی پسرھی یھا
 

 ... صداش برام اشنا بودبیعج
 ..دی لرزتنم

 ..دی لرزوجودم
 ... در اتاقی جلودمیرس.. لرزون رفتم جلویبا پاھا..  دهی رنگم پرکردمیحس م 

خون ..کردمی باور نمدموید.. زدی کھ اون زن ازش حرف مویقتی اون حقدمید... ..دمید  
 خورد شدم.. بستخیتو رگام 
 بھ روح دیکشی اون صحنھ خنجر مدنید...دمی شن شدن قلبموکھی تکھی تیصدا...شکستم

 ...فرھاد. ومدی نمرونی ازش بیی صداچی ھی ولشدیدھنم باز م..خستم
  با خواھرش؟برھنھ؟تو تخت خواب؟فرھاد

 ..  صداش کنمومدی کھ از تھ چاه درمییفقط تونستم باصدا 
 ..فرھاد_ 

 دنی پاشد وشروع کرد بھ پوشعیھول کرد سر.. دیرنگش پر..بھ سمت در برگشت 
 تونستی میچجور..  و پوزخند بھم زل زده بودیالیخیبا ب.  نگاه کردمترایبھ م. لباسش

  حس.... با برادرش
 
 .. خودمو کنترل کردمیول...ارمی ھر لحظھ امکان داره باال بکردمیم

 ...زمیغزالھ عز_ 
 سیھ_ 
 .. غزالھ عشقم من_ 

 گھیاما  د..از درون داغون بودم.. تعجب کرده بودنی بخاطر ھمدیشا. بودی عادصورتم
 .. غرورم جلوش بشکنھزاشتمینم
 خواھرت؟؟؟_

  _............. 
 !خواھرررررت؟؟؟؟_

 یھرررر..راتو بکش برو.. یدیتوام کھ د... عشقشم.. ستمیخواھرش ن..نھ _ 
 ... تفاوت نگاش کردمیب..  جواب داده بودترایم

 ...ینی ببرشویخ..دیخوشبخت ش_ 
 رونی زدم ببعد
 سایلطفا وا.. سایغزالھ وا_ 
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 .. نگاش کردمفقط
 ..من متاسفم..من_ 
 باشھ_ 
 ؟یچراانقد اروم_ 

 .. زدمپوزخند
 میمن راض.. دی داشت رساقتی بھ اونچھ کھ لیھرک_ 
 نکن ینجوریا.. منم دوستت دارم.. دونمیم..یتو دوسم دار..  نگوینجوریغزالھ ا_ 

 ..یوشم کن فرامیتونیتونم..بامن
 ! شما؟؟؟؟دیببخش_  

  زدمو گفتمیزھر خند.. رونی زد بچشاش
 انتی کھ خی کسی من برایدی راجب من نفھمویزی چھی  اما  یمنو ساده فرض کرد_ 
 ..خونمی متی نماز مکنھیم

 ..یتونیتو بدون من نم_ 
 ..یشیراحت ترم فراموش م.. یراحت تودلم جاشد..ی خودتو دست باال گرفتیلیخ_ 
 ..منو تنھا نزار..  نکننکارویا... توروخدا.. من عاشقتم_ 
 اقتتیبروکھ ل.عشقت االن رو اون تختھ...رهی مادتیعاشق؟؟؟؟چھ زود لحظھ ھا _ 

 .. مثھ خودتیکی. ھیابونی ھرزه خیھمون دخترا
صداش ... با جودشکستم رفتم سمت در.. کرده بودمشیعصب..  قرمز شده بودصورتش

 .. اومد
 ..زدیحالمو بھم م.. برعکس..  برام منبع ارامش نبود صداشگھید

 عاشق چشمو ابروت ی کرد؟فکری فکر کردیراجب خودت چ..یریمیتوبدون من م_ 
تو فقط بھ درد لحظھ .. درست حرف بزنھسی بلد نیکھ حت..  دختر امل سادهھیشدم؟ ؟؟

  ییھا
 
 ..  شب تخت خوابھیواسھ ..  کھ پارتنر نداشتمیخوردیم

 بھ اندامم نگاه کرد یجور..دیدورم چرخ.. تفاوت باشمی داشتم بیبازم سع.. دی لرزتنم
  گفتیبالحن بد.. سادمیکھ حس کردم لخت جلوش وا

اندامت ...  باھاتکنمیخوب حساب م..  بھت خوش بگذرهدمی قول مھ؟ینظرت چ_ 
 .. کنھی وسوسم میحساب

انقد ..ی اشغالکھی تھی خدارو شکرکھ زودشناختمت تو فقط دمیکثافت ترازتو دورم ند_ 
 خوامی نمگھید.. خورهیحالم ازت بھم م..یدی کھ ھمھ رو مثھ خودت دیدیھرز پر

 ..نمتی ببچوقتیھ
 ..دمی بلندشو شنی کھ صدارونی با سرعت از در زدم ببعد
 ..دمیبھت قول م..  تو تخت منیای خودت میتو با پا_ 
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 ی ولزدمی  زار مدی من  االن باستم،ی نی عاددمیفھمیم.. شدمو رفتم خونھنی ماشسوار
از .. قطره اشککی از غیدر. کردی درد میلیفقط گلوم از شدت بغض خ..  تونستمینم

   توکمیراننده خواستم 
 

 ریز.. رونیدستمو بردم ب... نیی رو دادم پاشھیش... نم نم بارون گرفتھ بود.. بگردهشھر
 ..لب زمزمھ کردم

 ..    َ ساده  بودمشہیھم
 ..َردمَ سالم ساده

َساده دل دادم  ِ    .. 
َساده محبت    …َردمَُ
 .  َردمََساده   باور 

َ چشم گفتمساده ُ َ .. 
َ شدمہٺَساده دلبس   ُ  .. 

ِ دلمو شٺَ سخَاما  ..! ندَٺَسَِ
 .. سختیلیخ

 ...َ آنقدر ساده نبودماش
 قرص مسکن ھی..شدیسرم داشت منفجر م... خونھدمید رس بو١٢ کیساعت نزد  

 ھم نایمامان ا..  در اومدی ساعت بعد صدامی  نبردیخوابم نم.  خوردمو رفتم تو تخت
  چشامو بستم...اومدن

 
 ... کردم بخوابمیسع

......................... 
  ساعت دونستمی نمیحت.. ازتخت پاشمتونستمینم.کردیچقد دردم.. بودنی قد کوه سنگسرم
 سمت میشونی عرق از روپیقطره ھا..سوزهی مشی تنم داره تو اتکردمیاحساس م..چنده

  گردنم
 

 میشونی روپوی نم داریپارچھ ..  خنک شدمھوی...یلیخ.. گرمم بودیلیخ..خوردیسرم
دندونام از .. زدمخیچند لحظھ حالم خوب بود اما  بعد ...پاھام خنک شد..حس کردم 

  دونمینم..بھم خوردنیسرما م
 

 .. با بابادمیشنی مامان و میفقط صدا.. شده بودچم
 .. بشھشیزی بچم چترسمیم..  باالست محسنیلیتبش خ_ 
اگھ بھتر نشد .. بخورهارمی کن منم برم براش قرص بشیاالن پاشو.. نگران نباش_ 
 . مارستانی بمشیبریم
 .. گفتن از حال رفتمی چدمی بعدش نفھمگھید
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............................ 
 تنش یچقد بو.. سرمھی باالیکی دوباره حس کردم ی ساعت چنده  ولدونمینم

 حضورش بھم ی بود ولی کدونمینم.. قدرت نداشتم چشامو بازکنمیاما حت... اشنابود
  و..  بودمنیسنگ.. دادیارامش م

 
و رو سرم حس  شد و بعدحرکت دستشکیبھم نزد..  آخم بلند شدی داشتم صدادرد

..   روم افتاده بودشیسا... چقد اشناس...خوردیاروم پنجھ ھاش توموھام چرخ م..کردم
   تر شدکی و نزدکینزد

 
.. یطوالن.. دی بوسمویشونیپ..  داغ شدمیشونی و بعد پکردمی کھ نفسھاشو حس میجور

 ...کنھی بوسھ منتقل منیانگار داره تموم حسشو تو ا
 ... اشناعطر
 .... اشناحس

 : لب  گفتمریز 
 ....باران_
 .. و دوباره از حال رفتم 

............................... 
امروز ..  شده ازدهی دمید.. نگاکردم بھ ساعت... بھتر بودکمیحالم ... بازکردمچشامو

 اه.سرکار نرفتم 
 ...ی فرھاد نگرانم ماالن
 یب... بغض کردم.. ستی نی فرھادگھی اومد کھ دادمی.. توذھنم ناتموم موندجملم

اخھ ...ی بھش فکر کنی حق ندارگھیدوباره خودمو انداختم تو تخت  غزالھ د...معرفت
  شوی؟چجوریچجور

 
..  کرد؟فراموشش کننکارویچرا ا.. دونمیم. حالم بده...اون ارزششو نداره.. دونمینم

سختھ .. باشیقو.. باش شھیمثھ ھم..نزار غرورت بشکنھ..  ارزشھیبزار بفھمھ چقدر ب
  یاره سختھ ول...
 

 ...ھیشدن
 ...یسینویدستت کھ بلرزد اشتباه م** 

 ..یروی کھ بلرزد اشتبا متیپا
 .. دلت کھ بلرزداما

 ...بتاایوامص
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 عطرش تو اتاقم ی ھنوزم بودمی کشیقینفس عم... اون  عطر اشناادی...  افتادمشبی دادی
 جون سالم یب.. مامان تو اشپزخونھ بود..نیی از جام بلند شدم   رفتم پایبھ سخت...بود

 ..کردم
 ؟ی اومدرونیخدا مرگم بده تو چرا از تختت ب_ 
 حوصلم سر رفت مامان_ 
 .. مردمو زنده شدمی از نگرانیسوختی مثھ کوره مشبید.. برگرد تو تختت.. خودیب_ 

  توجھ بھ حرفش صداش زدمیب
 مامان؟؟_ 

 : بھم رفتی غره اچشم
 بلھ_ 
  من بود؟شیپ ی کسشبید_ 
  گفتیالیخیباب
 چطور مگھ؟؟.. من بودمو بابات_ 
 .. حس کردم باران کنارمھشبید.. فکر کنم توھمھ تبم بود_ 

باھاش کنار .  اخھ؟ گذشتھ گذشتھیکنیمادر باران و فراموش کن ،چقد بھش فکر م _ 
  بسازندتویا.. ایب

 کنمی ھنوزم فکر میتح.. محبتشویبو..  تنشو حس کردمیمامان بخدا حسش کردم بو_ 
 ..حتماتوھم بود..ولش کن مامان..دونمینم.دونمینم.. اتاقم عطرشو داره

 دمی بلندشو شنی گفت بعد صدای لب استغفرللھری زمامان
 ارمیغزالھ برو باال سوپتو ب_ 
  برم؟یی جاھی یدیسوپمو بخورم اجازه م_ 

  کرداخم
  حالتنیکجا مثال؟ اونم باا_ 
 برم؟ برم برم مامان؟.. بعد از ظھر.. فقط  دوساعت.. کنمیخواھش م_ 
 . اگھ حالت بھتر بود برو.. از دست تو_ 

  دمشیبوس
 .. قربون دل مھربونت برمیالھ_
 ..برو تو تختت. حاال خودتو لوس نکن_
 ..چشم_ 
 مییتوھم  حضور باران ھوا.. بعد از ظھر برم باغ بھشتخواستمی رفتم باال میحالیبا ب 

 ..کردیباغ بھشت ارومم م...کرده بود
 ازش کمیسوپ و کھ اورد ...ارهی  منتظرشدم مامان سوپمو بدمی تو تختم دراز کشرفتم

ھنوز درکش برام .. شھیھنوز باورم نم... فرھاد...سر دردم بھتر شده بود..خوردم
   تمومنکھیا.. سختھ
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 من چھ ساده  دوستت دارماش دروغ بود ونکھیا..  دادنم بودی فقط واسھ بازحرفاش
 زود نھیمھم ا...  ھنوز پاکمنھیمھم ا.  سیاما مھم ن..چھ راحت اعتماد کردم...باور کردم

 .. ھی چجور ادمدمیفھم
 

.. کنمیمن فراموشش م..ھرچند تلخ..تجربھ شد... نشدماشی ھرزه بازی چھی بازنھی امھم
 برام یلی کھ فراموش کردن خدونستمی خوب می ولگفتمی بھ خودم منارویا.. زودیلیخ

  کھ اگھ بلد.. سختھ
 

... اخ باران...دادمی باران خودمو عذاب نمادیسال با ١٠ کی فراموش کنم نزدبودم
 افتادم کھ ی  روزادی...باران دلم تنگ شده..  بودیکاش واقع.. چقد حست کردمشبید

  سرم رو پاھاش بود اون
 

 ..زدی حرف مبرام
 غزالھ_ 
 جانم_ 
 ؟ی بھ عشق فکر کردتاحاال_ 
 دست عشق ی چھی کنم تا بازی عروسک بازدمی محیمن ترج.. اااایکاریاوه باران ب_ 

 ...بشم
 زمی خوبھ عزیلیعشق خ_ 

   ی کنحتی و نصی مامان بزرگ شیخوایغلط نکنم االن ازون موقع ھاست کھ م_  
 چوندی پگوشمو

 گوش کن.. ساکت شو بچھ.  ی مامان بزرگ خودتشوریب_ 
 .دمیبگو گوش م..   چشم چشم ی گوشمو کنددیاخ ببخش..  غلط خوردمی آیآ_ 
  فراموش نکنگموی مکھییزایچ_ 
 ..ی بگیخوای می چنمیبگو بب.. زمیباشھ عز_ 
بگو ! تی نھای ب؟نگوی چقد دوسم داردی نفر ازت پرسھی یی جاھی ی روزھیاگھ _ 

اگھ ...ی ھستی ابد،،بگو تا وقت؟نگوتای دوسم داری تا کدیاگھ پرس..ی کھ ھستیاندازه ا
   چقد بھم اعتماددیپرس

 
 یتا بدونھ تا وقت...یدی منانی کھ بھم اطمیبگو بھ اندازه ا!  ؟؟؟نگو اندازه چشام یدار

 زاکھی چنی اتی بارعایول.. عشق قشنگھ...  با ارزشھ کھ ،بھ ارزشات احترام بذاره 
  خوامینم...گفتم

 
 .. دلت بشکنھچوقتیھ

 .. باران جونمیچقد قشنگ گفت_ 
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 ..  زدلبخند
  ی نکھ لوس ترشی گوشت کنزهیحرفامو زدم او..  لوسیپاشو پاشو دختره _ 
 ... گوشم کردمی زهیاو.. باشھ بابا.  شیا_
 

 دلم یتو نخواست.. شدی گوشم می زهیکاش واقعا حرفت او.. فھممی االن حرفاتو مباران
 .. روزانیا..  منیول... بشکنھ

 شده بود پاشدم دست و صورتمو ٤ساعت .. دمی کشیپوف... باعشق شکستھبی عجدلم
 یانگار عزا دارم،خوب اره عزا..دمی پوشموی با شال مشکمیمانتو شلوار مشک..شستم 

   رنگ صورتم.. دلمھ
 

 حال رژ نی با ای نداشتم ولشی حال ارایحت.  روح شده بودمھیشب.  گچ بود مثھ
 مطمعن یوقت.. مامانشیرفتم پ.. زدمی بھ خودم لبخند تلخنھیتوا.. بھ لبامدمی کشویصورت

  شد حالم خوبھ اجازه داد
 

 از در زدم دمیکفشمو پوش.. تو حلق منختی غذا ری حسابنکھیالبتھ بعد ا..برم
بغضم اومد نشست ..نگاه بھ باغ خاطراتم کردم.. شدمادهی پدمی رسی وقتنیماش..رونیب

   روزانیا... شیشگی ھمیجا
 
 کی کوچیرفتم سمت  رودخونھ .. واردشدم... داشتماجی بھ حضور باران احتشتریب

 ی کھ جایقیبعد برم  االچ..  اب اروم شمی با صداکمی خواستیوسط باغ  دلم م
  کنار.. منو باران بودھیشگیھم
 

خنک بودنش بھم .. دستمو فروکردم توش.. زالل بود..زل زدم بھ اب..  نشستمرودخونھ
 و  کنار ھم زدنی کھ باعشق و بھم لبخند مدمی موییدختر پسرا.. دادی می خوبحس

   عاشقونھیزمزمھ ھا
 
 ی ولدمیدوستت دارم شن.. دمی عاشقونھ شنیمنم حرفا.. نجایپوزخند زدم،ھم..خوندنیم

 .. ھمش دروغ بود
 ...ود  نوشتہ بوارےی دروے

 ...ے سہ   ت  د ر سخ ق چ 
 ...ے ا ش ہ ب ت  ت دا ش  دوسرو
 ...ے گ ش ب ھ ے ب و ن ے نت  لو
 ...تم  وش  نرش ی زم  ن  م
 د؟؟؟ـ  شی م چ ت ف ش گ ھ  بہ  م
 .. اخرش خودم خورد شدمنکھی نشد جز ایچیھ... یچیھ
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مامان ..  حرف بزنمی راجبش باکستونمی نمیحت.. نھیدلم سنگ... تمیشخص..غرورم..دلم
 ی ادم بھی ی واسھ رفتاراخوامی نمگھید..شنی متی بخاطرم اذی کافی و بابا بھ اندازه

  ارزش مثھ فرھادم
 

 زاشتینم.. ھوامو داشت...  اگھ باران بود اوضاع فرق داشتیول.. بخورنغصھ
..  انگار دل اونم گرفتھ.. بھ اسمون نگاه کردم... قطره افتاد رو گونمھی..غصھ بخورم

  بارون اروم شروع بھ
 

 .. باخودم زمزمھ کردم..  کرددنیبار
  بودزھای چیلی ، اما خی نبودامروز

  بودممن
  بودباران
  بودچتر

  بغض بود 
  بودییتنھا

 .. ام ھم بودیشگی ھمھمراه
 ..می گوی را متی خالیجا
 نی اریز..  بودنییسرم پا..   مونیشگی ھمیرفتم سمت جا..  بلند شدمدموی کشیاھ

 یکی..  شدمیکی متوجھ قای االچکینزد...داشتمیقدمامو اروم برم.. شده بودمسیبارون خ
 ..   نشستھ بودقیتو االچ

 
 قدمامو ی صدایوقت..جلوتر رفتم.. شده بودرهی گوشھ از باغ خھی مرد کھ بھ ھی..  مردھی

 .. برگشت سمتمدیشن
 ...ھویو

 ..سادی زمان واانگار
 .. نزدقلبم

 .. حبس شدنفسم
 .. بزرگ ترشدبغضم

 دمیرس.. جلورفتم..قدمام دست خودم نبود..دستمو گذاشتم رو قلبم...  اومدادمیغصھ ھا  
 ی توجھگھی دی شده  ولسیبارون شدت گرفتھ بود تمام وجودم خ..بلند شد.. بھش

 ..نکردم
 .. کردنگام

 .. چشم ھاھمون
 ... نگاهھمون
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 باران من ھیچقد شب..نمحس ک..خواستم لمس کنم.. من رفت جلواری اختی بدستم
دستم .. حسش کنمخواستیدلم م..نمی اونو باران ببخواستی دلم میومن از دلتنگ..بود

   حرکتیاونم ب.. جلوتر رفت
 
 کھ خواستم لمسش کنم یدرست وقت.. شوکھ شدهبمی از حرکات عجدیشا..  بودسادهیوا

 دمی دستمو کشعیسر.. نگاش کردم..رونی بدمیاز اون حس حال پر..تلفنم زنگ خورد
   لرزونیباصدا..عقب 

 
 دستمو بلند نی ماشنیواسھ اول..دمیی گفتمو با سرعت بھ سمت در دویخوامی ممعذرت

 ..کردم
 اقا دربست_
ادرس ...دونمی نم؟؟؟یازچ.. دور شمخواستمیفقط م..کنمی فرار می دارم از چدونستمینم

 ختھی بھم رموی اون مرداوضاع روحدنید.خواستویدلم ارامش م.. خالھ رو دادمیخونھ 
  دمی رسیوقت..بود

 
 .. افتاده رفتم زنگ زدمی حساب کردمو با شونھ ھانوی خالھ پول ماشخونھ

 ؟..ھیک_ 
  گفتمبابغض

 ..غزالم خالھ_ 
 اتوی بزم؟ی عزییتو_ 

 خالھ اومد سمتم.. حال سالمم نداشتمیحت..رفتم تو... داشتمی جون برمی بقدمامو
 با ی چھ کردنیبب.. تو تازه حالت بھتر شده..  کھی شدسی برم خ قربونتیالھ_ 

 ..خودت
 دی رنگش پردی صورتمو دیوقت..با بغض..خستھ.. نگاه کردمبھش

  تو؟یشدیغزال خالھ چ_ 
 ..اولش شوکھ شد بعد اونم بغلم کرد..  جون بغلش کردمیب.. رفتم سمتشاری اختیب 

 .. خستمیلیخ.. خالھستمیخوب ن_ 
 .. باخودتیکارکردیچ..ی شدسی تو خمیبر..  براترمیبم_ 
 دورم دیچی پتو پھی.  نشوندنھیمانتومو در اورد و منو کنار شوم.. تومی کمکم کرد رفتبعد

 باھام نکارویخدا چرا ا..واری  سرمو چسبوندم بھ دارهی کاکاعو داغ بریو رفت برام ش
   چرا؟؟یکنیم
 

 نگاش کردم..شمی اومد پ؟خالھیکنی مییچرا دلمو ھوا..اخھ
  چتھ دخترم؟ با غم توصدام گفتمی بگیخواینم _ 
 .. خالھسی نیزیچ_ 
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 دنتیچشات لو م.. ی دروغ بگی بلد نبودچوقتیتو ھ _  
خوب ..  ساالنیمثھ تموم ا..شمیخودم خوب م. تو حال خودم باشمکمی دیتوروخدا بزار_ 
 ..  خالھشمیم
  دوباره گفتمرفتی  ملی کھ تحلیی صدابا

 .....شمیخوب م_ 
 ..نگاھم کرد.نیغمگ

 ..ی بپزم بخوریزی چھیبرم برات .. اروم باش.. زمیباشھ عز_ 
سرمو ...خواستمی ارامش مخواستمیمن غذا نم.. حال صحبت نداشتم..  نگفتمیزیچ

حتما عمو ..  حال نداشتم سرمو بلند کنمیول. دمی در و شنیصدا..گذاشتم رو پام
 ..  بد بودیلیحالم خ..برگشتھ

 
 واسھ میدلتنگ.. اومد ادمی سال ١٠نی ایای اون مرد کل عذابا و دلتنگدنی با دانگار
صدام از بغض ..  شمقراری شده بود تا بلی دلنای ایھمھ .. شیی دوروانتشیخ..فرھاد

  ی ھمون صدادبایلرزیم
 

 :  واسھ خودم خوندملرزون
 ...سفر کرده_

 ؟؟؟؟؟ی رفتکجا
  تنھا؟؟؟چرا

  من؟؟؟یچراب
 ؟؟؟ی سختھ دلتنگینگفت
  رفتن؟؟نی زوده اینگفت
  سختھ  دل کندن؟؟؟ینگفت

 ؟یانی دنبال چھ پابھ
 ؟یستادی جاده اخالف

 " یچرا تا عادتت کردم بھ فکر رفتن افتاد" 
  تو برگردم؟ی دوباره بیی بھ تنھادی باچرا
  قصھ بدبودم؟یکجا
   قصھ بدکردم؟یکجا
 ..دمی و شنی گرمیصدا

 ....سالم_ 
 منو یخوای مایخدا... شخص روبھ روم  شوکھ شدمدنیباد.. سرمو بلند کردمیحالیباب

 کھ شکستینھ م..کردی متی بغض تو گلوم بدجور اذدیلرزی دستام بھ شدت م؟؟یبکش
  نفس بکشم؛ونھ دست
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..  قی عمیاھیبا ھمون س...  باران منو داشتی کھ چشمایمرد.. داشتی برمازسرم
بلند شدم اما انقد زانوھام ..  نکنھتمی فضا اذنی برم کھ انقد اجانیپاشم از..  پاشمخواستمیم

  سست بود دوباره
 

  اومد جلوی  چقد وضعم بد بود کھ اون مرد با نگراندونمینم... نی زمخوردم
 خانوم حالتون خوبھ؟_ 

.. نمشی ببگھی بار دھیسال بود ارزو داشتم ١٠ کھ ییچشما..بھ چشاش...  کردمنگاش
 بلندشو ی کھ صدارفتمی داشتم از حال مگھید..دستمو گذاشتم رو قلبم.. دیکشی مریقلبم ت

 ..دمیشن
   اری اب بوانی لھیزن عمو  زود باش .. زن عموو_ 

 حالیب..  بارانیپسرعمو...  بارمانھنیپس ا..  زن عمو؟ ؟بھ خالھ گفت زن عموگفت
منو کھ ..  اومد تو ھال عیخالھ سر..ستی نلی دلی شباھت بنھمھیپس ا.. تلخ  لبخند زدم
  دیتو اون وضع د

 
 ..  زدتو صورتشمحکم

 .. دخترنیبارمان چش شده ا..  خدا مرگم بدهیوا_ 
 زود باش.. سی نشیزی چاری اب بوانی لھیزن عمو _ 

 وانی لاتی کھ تند تند باقاشق محتوی بھ سرعت رفت تو اشپز خونھ و بعد در حالخالھ
 رونی اومد بزدیدستشو ھم م

 .. بده بخوره رنگ نمونده بھ روش..  بارمانایب_ 
 حالمو بھتر کمی اب قند ھینیریش.. نا نداشتم بگم بمن دست نزنیحت. بلند کردسرمو

 یتلخ خند... بودیبھ خالھ نگاه کردم چشاش اشک..  بغضمو قورت دادم..کرده بود
 ..  بلند شدمیزدموبھ سخت

 
  سمت دررفتم

 صبرکن..بمون.. سی حالت خوب نیریغزال مادر کجا م_ 
 من یخالھ ھم بھ اندازه ..  لحظھ دلم سوختھی یول..  توجھ بھ خالھ درو باز کردمیب

  و گفتمدمشیبھ زور لبخند زدم بوس..  توجھ بھ بارمان رفتم سمتشیب..  شده بودتیاذ
 ..سیحالم خوب ن.. اصرار بھ موندنم نکن..  خونھرمیم_ 
 ..  بارمان برسونتت فدات بشم پس بزاریالھ_ 

 ..بھ بارمان نگاه کردم 
 .. تنھا باشمخوامیم...  پسرعموعھنی حال خرابم ھملی دلیدونیم_ 
زنگ زدم و ..  داغون بودمیاوضاع روح.. گرفتمو رفتم خونھنیماش.. رونی زدم ببعد
 . داشتمازی نییواقعا بھ تنھا..  گرفتمی از شرکت چند روز مرخصیتلفن

....................................... 
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فقط بخاطر مامان .. نقشھ و پروژه خودمو تو اتاق حبس کردمی روزه بھ بھونھ سھ
خالھ  .   بخوابمتونمی درست نمیحت..  چشام گود افتادهریز..  رونی برمی غذا میبرا

   اومد خونمونشیدوشب پ
 

 اصرار ی مامان ھرچروزید..نمشونیخودمو بھ خواب زدم کھ نب... باھاش بودبارمانم
 ھیانگار ...  باران برام سخت بودی پسرعمودنید.. خالھیکردباھاش نرفتم  خونھ 

  دهی ھمھ فھمییجورا
 

از پنجره زل ..  نشستمزمی تواتاق پشت مشھیامروزم مثھ ھم..می از بارمان فراربودن
ا مامانھ حتم.. پوف..  زد بھ دریکی..دمیدی نمیزی انقد تو فکر بودم چی ولرونیزدم ب

 . باز  غذا اورده تو اتاقم
 

.. دمیکشی می الکیخط ھا..  با کاغذ جلوم مشغول کردمی گفتمو خودمو الکیدییبفرما
 ی لکھ چی کھ ھکردمی می داغون بود انقد کاغذارو خط خطیلی چند روز خنیاعصابم ا

   روشیدیسف
 
  برگردم گفتمنکھیبدون ا.. باز شدی تقیدر با صدا..کردی منکاراروممیا.. موندینم
 ..خورمشیدستت درد نکنھ مامان  بزارش رو تخت م_ 
   شوکھ شدمبھی غرھی ی صدادنیاما برخالف انتظارم باشن 

 ..سالم_ 
دوباره نفس ..  مامان؛بارمان تواتاق بودیبھ جا. سرمو برگردوندم بھش نگاه کردم 

 داشت نویر انتظار اانگا..  بودهکھیی بھ ھمونجاگردهیاخھ چرابر نم..  سخت شددنیکش
   شھنجوریکھ حالم ا

 
 .  حس کردم حالم بھترشدشوی خنکیوقت..  اب و اورد جلو دھنموانی لعیسر
 ..ی کنتی انقد خودتو اذستیالزم ن.. فقط اومدم باھات حرف بزنم.. اروم باش_ 
 پاھامو توخودم جمع کردم و سرم کج گذاشتم رو نمی کمکم کرد رو تخت بشبعد

 .. مخالفت نداشتم  پس اجازه دادم حرفاشو بزنھی ناگھید..زانوم
 باشھ؟.. ی کن اروم باشیپس سع.. خوامی و ازت جوابم مزنمیمن حرف م_ 

 کمی خواستی دلم مدیشا..  چرا کوتاه اومدمدونمینم..  بھ عالمت باشھ تکون دادمسرمو
 چند لحظھ دلم اروم شدی مرد باعث منی ای چشمایباران نبود ول.. نمشیبب

 .. دیدوباره چونم لرز..رهیبگ
 

 .. حرفا بودنی اززتریانگارت.. بازم بغض کردمدیفھم
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 ؟یچتھ کھ  سھ روزه خودتو حبس کرد.. بگو چتھ.. بغض کردن حرف بزنیجا_ 
از منم فرار .. یکنیاز ھمھ فرار م... خالت ھمش نگرانھ.. کنھیمامانت داره دق م

 .. نمدوی نملشویدل.. یکنیم
 

 بھت ی ترزمی من چھ ھ؟یکنی میبگو چرا ازم فرار..  کھ بدونماومدم
 بعدش ساکت یکنیتو فقط بغض م..  تو خودتزیانقد نر.. حرف بزن..فروختم؟؟

   امادنتی دمیچند بار اومد.. یشیم
 

منم انقد .. چرا؟ مامانت ازم امروز خواست باھات حرف بزنم.. مونینی ببینخواست
 ...نمی بشنجای کھ جواب قانع کننده نبرم براشون ھمیسمج ھستم کھ تا زمان

  زل زمواریبھ د...  کردمسکوت
 یول.. یشناسیتوام منونم..شناسمیمن تورو نم.. ساکت باشیخوایھرچقد م.. باشھ_ 

 .. شھ تا  زبونت بازنمیشیبدون انقد م
 ... روبھ رو زل زدواری و بھ ھمون  دواری داد بھ دھی کنار من تکبعد
 .. ساکت کنارم نشستھ بودنجوری گذشتھ بود و اون ھمقھی دقده
سال واسھ ١٠ داشتم بعدازی واقعا ندیشا..  زبونم خود بھ خود باز شدیول..  چرادونمینم
 ..  حرف بزنمیکی

 شھی ھمی مامان باباش بود ولی دردونھ زی دختر بچھ کھ عزھی.. سالم بود٨ھمش_ 
 ھی.. کردی می باھاش بازقھی کھ شبا ده دقییجز بابا.  نداشتویکس. نداشتیھمباز.. تنھا

  ھیروز تو مدرسھ 
 

سال ازم بزرگتر بود منم چون ھمش مامان بود بلد ٤.. کردتمی مداد اذھی دختربخاطر
.. نی بار ھولم داد خوردم زمھی کرد تمیچند روز پشت ھم اذ..نبودم از خودم دفاع کنم

   کردم کھھیمنم انقد گر
 

مامان کھ .. ادیزنگ زدن مامان ب..ھرکار کردن ساکت نشدم ..  اومد باال سرمناظم
مامان بوسم کردو دستمو گرفت .. کنھی متمی دختر اذنیبھش گفتم ا.. اومد رفتم بغلش
  رفت سمت اون

 
مامان  باھاش حرف .  ناظم دعواش کرد بود اخھ خانومنییاونم سرش پا..دختر

. گفت دوستش باش..  نکنھتشی اذیگفت تو مواظبش باش کس.. گفت من کوچولوام..زد
  شھیبعد از اون باران ھم

 
 یکل.. می خاطره باھم داشتیکل.. خواھر و برادر نداشتمیجا..  بابای مامان جایجا. بود

 از دستم ساختھ ی کاری ولادهیش ز بھمی وابستگنی ادمیفھمیخودمم م..  قشنگیاتفاقا
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  یبھ روز وقت.نبود
 

 یھرچ.  زدبشی نبود سھ روز غخبریساعتم ازمن ب١ کھ یکس. زدبشیسالم بود غ١٤
 من ی با کارادمید..   نشدداشی کردم پیھرکار. دادی کجاس جواب نمگفتمیبھ خالھ م

  مامان  وبابا دارن دق
 
 سال گذشتو ١٠..کردمی مطنتی شدمیخندی شاد بودم میالک..   منم عوض  شدمکننیم

 باران ی چشادمتی دی بارانھ؟ وقتھی شبیلی چشات خیدونستیم....ادیبعد پسر عموش م
  یول..  اومدادمی
 

 یول..  برات خنده دار باشھدیشا..کردی دلتنگم مدنتی فقط دی تو باران نبودچون
 باران گفتنی  مشھیھم ی بار براھی اگھ دیشا...گردهیسال بمن گفت باران برم١٠خالھ
  گھی منم دگردهیبرنم

 
 گرفتم با خاطره ھا باھمون ادی منم گردهی برمگنیسالھ م١٠ یول..موندمی نممنتظرش

 زندس دونمینم..  خبر نگرفت ازمھی معرفت یب..  ش سرکنمایادگاریباغ بھشت با 
  کاریمردس؟ کجاس؟ چ

 
 ی دوستگھید.. چطوره؟ بعد باران تنھا بودم و تنھا تر شدمشی وضع زندگکنھ؟یم

 .. و رو کردری منو زدنتید. اتفاق باران تکرار شھدمیترسیم..نداشتم
 ینی.. شمیخوب م.. خوامی زمان مکمی فقط ؟منیدی رفتارامو فھملی دل؟یدیحاال فھم 

 ..مجبورم خوب شم
 .. اخماشم رفت توھم.  اونم تو فکر بود.. شدمساکت

 چون خودمم کنمی سخت بوده باور کن درک میلی خدونمیم.. و متاسفم.. فھممیحالتو م_
 من چطور بوده اما ی کھ زندگکنمی مفی روز برات تعرھی نداشتم ی ارومیزندگ

  من و..باھاش کنار اومدم
 
 نی کسامو بھ بدترنیزتریمنم دوتا از عز..دمی درد کشم،منمی ھمھی ھر دومون شبتو

 زی کھ عزی مندیشا.. می واسھ ھم مرھم بشمی بتوندیشا..شکل ممکن از دست دادم
  ازدست دادم بتونم تورو اروم

 
 دی شا؟؟یکنیقبول م...  تنھامنجایمنم ا. می باھم دوست باشای؟ ب!ھیھومم؟نظرت چ..کنم

 ..حالت بھتر شھ
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 ھی مثھ تونستمی مدیشا..شدی دلم اروم مکمی دیشا.. خواستیخودمم دلم م.. سکوت کردم 
 یبھ زور لبخند.  براش حرف زدم سبک شدمیوقت.. دوست خوب بھش اعتماد کنم

 زدمو گفتم
 ...میاز فردا دوست.. توحال خودم باشمخوامیامروز م_ 

  زد و گفتیاونم لبخند 
 ...کنمی دختره شادو بھ عنوان دوستم قبول مھیفردا من .. قبولھ_ 
 و منم غذامو رونی بعد رفت بقھیچند دق.. ود بی چرا تو چشاش چراغوندونمینم

رو تخت ..  خوابم گرفتیغروب بود کھ حساب٧اشتھام باز شده بود ساعت... خوردم
 ..دمی خوابدمویدرازکش

.................................... 
مامانم گفت .. خالھ ازم خواست زودتر برم کمکش..می خالھ دعوتیامشب شام خونھ  

 ی رفتم خونھ دمیساعت چھار بود کھ لباسامو پوش.. ادیشب با بابا ب مونھیمنتظر م
  زنگ و زدم کھ در.. خالھ

 
شال و .. فکر کردم تو اتاقھ.خالھ تو ھال نبود.. تند تندرفتم تو.. باز شدیکی تی صدابا

 ھمونجورم داد زدم..مانتو مو دراوردم و رفتم رومبل نشستم
 .. درست کنم براتیخوایم یخالھ جووون من اومدممم بدو بگو چ_
 دمی مرد سھ متر پرھی ی باصداھوی

 ..دیزن عمو رفتھ خر_ 
 با صداش بھ خودم ھوی.. توفکر بودم.. زل زدم بھشاری اختیبازم ب... بارمانھدمید

 اومدم
 تموم شدمااا_ 
 : گفتمیجی ،با گزدی موج مطنتی  تو چشاش ش؟ی چینی..  نگاش کردمجیگ  

 ھا؟؟؟_ 
 انقد زل نزن یول..  خوشگل و جذابمیلی خدونمیم.. تموم شدمیگفتم انقد نگام کرد_ 

 .خورماااایبھم چشم م
 بلند ھ؟؟؟یفکر کرده ک.. فتھی خودشی پرویپسره .. اخم کردم.. گفتی چدمی فھمتازه

 گفتم.. شدم دستمو زدم بھ کمرم
 گفتھ من زل زدم یبعدم ک..  اگھ شلغم اعتماد بھ نفس شمارو داشت االن ھلو بود ینی_ 

  فکر درمان ادهی زتونی گفتھی خودشیدرجھ ..  بودگھی دیبھ شما؟ من اصن حواسم جا
  خواھشادیباش
خوب اون روز حالم ..  حرف زدم باھاش نھ بھ االنی بھ اونروز کھ اونقد خودموننھ

 ..تیمی انقد صمدهی میچھ معن. واال..خوب نبود
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 منکر یخوایفقط موندم تو چرا م.. اعتماد بھ نفس من بھ اندازس.. نگران نباش_  
 دورمن کھ برام سر و دست یمھم دخترا.  سی مھم نادمیالبتھ ز.. ی من بشیاییبایز
 ..شکوننیم

 ..بچھ پروووو من اگھ حالتو نگرفتم... لبخند زدطونی شبازم
شما فقط .. خواھشادی نشیمیرده صم نخوییچا.. اوال ،تو نھ و شما . یدوست گرام_ 

 مثھ یی بنجل بھ کسای باعث شد کھ زل بزنم بھتون بعدم ادمانیھم.. ی بارانھی شبکمی
  خودشون عالقھ

 
 .. دورتونھی ھمون دختراتیحکا.. دارن

 .کھ باخنده صدام زد..از کنارش پاشدم برم..  نزاشتم حرف بزنھبعد
 ؟یخوای نمنویدم ابع...کنمی ھرجوردوس دارم صدامویمن ھرک_
 نھی کنار شومی قدنھیبھ ا..کنھ؟؟یوا  شال من دست اون چھ م...نگا کردم بھ دستش  

 .. ھمانادنی کشغیزل زدن ھمانا و ج..زل زدم
  خاااک تو سرممممیوا_ 

 ی شال داشتم براش کری و شلوار بشرتیمن دوساعت با ت.. تو اشپزخونھ دمییو  دو 
 یصدا..دیدارو ندارتو د..خااااک ..خاک تو سرت غزال .. زدم تو سرمیکیخوندم؟؟؟یم

   از پشتیخنده ا
 

 دمی شنسرم
 دارو یگی شکلت منیدوما تو بھ ا.. شھی مختم داغون ممچھیاوال نزن تو سرت اون ن_ 

  ندار؟؟؟
 ..  گفتکردی و ھمونجور کھ شالمو سرم مدی خندیموذ
 ..دمی بھت اموزش مگھی وقت دھیدارو ندارو _ 
 غمی زدم باز جی چھ گنددمی و من فھمرونیبعد کھ رفت ب..  تو ھنگ کارش بودممنم

 دیرفت ھواکھ صداش  از اونور بھ گوشم رس
 .. بھ فکر گوش ما باشیستی خودت نیاگھ بھ فکر گلو_ 

 ھی.. بچھ پرو..  ابروم نرهنی ازشتریتاب.. دادم  الل شمحیترج.. خندش اومدی صدابعدم
 طونھی شیاما معلومھ حساب.. تیتربی شلغم بیپسره .. رمی من ازت بگیحال
   از صورتشطنتیش...ھااا

 
 رو در وهی ظرف مخچالیرفتم سر ..    کجا رفتھسی خالھ ھم معلوم ننیا.. بارهیم

 ..شوری بیپسره ...  خوردمشیبا حرص م..  چپوندم تو حلقماری خھیاوردم و  
خالھ ...ونیزی تلوی نشستھ بود پاتمی قوزمی پسره نیتھ احوصلم سررف. ھفت شدهساعت

 حواسش دمید..  مامانشی کھ برم خونھ پدمیلباسمو پوش.. کجاستسیھم ھنوز معلوم ن
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    ارومونھیزیبھ تلو
 
 ..دمی صداش بلند شدومن سھ متر پرھوی.. پشتش رفتم سمت در کھ برماز
 ؟؟؟یدونیمگھ نم...انیمامان و باباتم م.. نیینجایزن عموگفتھ شام ا_ 

 ... خالق پشت سرشم چشم دارهجلل
 .. بخورمیی ھواھی اطیخواستم تو ح.. دونمیاوممم م_ 

  شدطونی شافشی قدوباره
 ..کنمی متیپس منم ھمراھ!!  ؟؟یجد!! عھ؟؟_ 

  از رو مبل پاشھ کھ تند گفتماومد
  شدممونیپش.. سردهرونی بنمیبی مکنمیاالن کھ فکر م.. نھ نھ_ 

   اشاره زد و گفتشییبھ مبل رو بھ رو.. اره نشستدوب 
 ..می حرف بزنکمی نی بشایپس ب_ 
  الزمھ ی ولمی کھ قبول کردم دوست باشد؟درستھی حرف نزنیمی بامن انقد صمشھیم_ 
 ادیخوشم نم. سی زدن ننطورحرفی شدن ایمی صمی
  گفتطونی ابروشو داد باال و باز شی تاھی

 میمثال دوست..ی جدا ازشوخیول...زنمی ھرجور بخوام صدا مویمن ھرک... گفتم کھ_ 
 ...نی بشای  حاال بای کوتاه بکمی کھ خورمتینم.  بودی کھ انقد رسمشھیباھم نم

رفتم سمت مبل و با .. بببییبیی ببیییی ببییپسره ب..  حرص افتادم بھ جون لباماز
 ی درجھ ااااایخدا.. نگاش کردم.. صدا خندش اومد..حرص خودمو پرت کردم روش

   داره از چشاشطنتشیش
 
 ...رونی بزنھیم

 ن؟یخندیچرا م_ 
فکر ..دوما دلم بھ حال ما تحتت سوخت... درستھیخندیچرا م.. نھ نیخندیاوال چرا م_

 ..کنم صاف شد
 .ادب نداره اصال.. ای حی بتیتربی بی پسره ییییییوا... رونی زد بچشام

 تی تربیب.. ی ادبی بیلیخ _ 
 یشیتو خودت سوژه م.. خوب بمن چھ_ 
 بی بیپسره ..  سوژه عمتھ_ 
 ..دوباره  صدا خندش بلند شد،اومد رو مبل کنارم نشست 

 یپسر عمو..  سالمھ٢٨.من بارمانم..شھیخوب حاال حرص نخور پوستت چروک م _ 
 و دوست باران..  سالت شده٢٤تازه..ی غزالھ باشدیتوام اگھ اشتباه نکنم با.. باران

 نارویخوب ا.  گفتھبیانگار چشم بستھ غ..چپ چپ نگاش کردم.. باز کردششوی نبعد
 یب...  گونش چال دارهگای نییییییاوخ.. چشمم خورد بھ گونشھوی.. دونمیکھ خودمم م
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   انگشتمو بردماریاخت
 

 دمی خودم اومدم دھوبھی..  چھ بامزسیوا..  چال گونشو محکم  چند بار فشار دادمسمت
 دمی دستمو کشعی گفتمو سرینیھ.. بارمانم گردالو شده بودیچشا.. کنمی مرکایدارم چ

 عقب
 ... و دو سھ و چھار باھم تو مالجمکی درجھ مانیس_ 

      
 .. زدی لبخند موذھی خودش اومد و بھ
 ..ی بھش دست بزنی اجازه بدم گاھتونمیخوشت اومده؟  م_ 

 .. ادی خوشم بدی بای چیمن برا.  پروی نگام کرد پسره دی پلبعدم
 لحظھ کنجکاو ھیچال گونھ مگھ دست زدن داره؟ من فقط .. ی افتھی خود شیلیخ_  

 زنمی بھ چال گونت دست نمگھیشدم  مطمعن باش د
 دست یخوایم..  ھستگمی دی جایخوب اگھ چال گونھ دوست ندار.. تعارف نکنااا_ 
 ؟یبزن
 بگم ی چشیی  تو جواب پرواصن ھنگ کردم . تی تربیب... وا کردششوی دوباره نبعد

 .. گردو دھن باز نگاش کردمیبا چشا
 .. توشرهیمگس م..ببند _ 

  رفت ھواغمی جھوی
 بییییی ببیب... یب. نزاکتی بشوری اخالق بی فرھنگ بی ادب بی بتیتربی بیپسره _ 

ببر ننھ جونت ..تی تربی بھیزی خجالتم خوب چ؟ی ندارای تو ح؟یکشیتو خجالت نم
  یجا
 
 ..تی شخصیگتوبخوادپروبید

 .. دست اومد جلو دھنمو گرفتھی کھ دادمی فحش منجورداشتمیھم
من ..ی منحرفیلیبعدم خ.. ی ھم ھستغوی جغی دختر تازه جیزنیچقدحرف م..اوف_ 

 رو گھی دیاصن جا..ی دست نزنیتونیادمی بود اگھ از چال گونھ خوشت نمنیمنظورم ا
  نگفتم..یدست بزن

 
 ھی ننگ مای ھیما..  االرضیمفسد ف.. ام الفساد جامعھ..منحرف.. بمن دست بزن کھایب

 ..ما..  یزی ابرو ری
 دمیھودی..می ھوا رفت رو دھنش ،بھ ھم زل زدی کھ دستم بدادی اون داشت فحش محاال

 نگاھش کردم کھ با ابروش  بھ دستم اشاره زد،،منم جیگ.. شدهطونیباز چشاش ش
  ی چدمیباابروم پرس
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 غیازتھ دل ج... رو دھنشھدمی بھ دستم اشاره زد،، نگا بھ دستم کردم د؟؟؟دوبارهیگیم
اونم دستشو ...دمی دستمو پس کشعیزدم کھ چون دستش رودھنم بود صدام خفھ شد،سر

  از رو دھنم برداشت
 
پسره . اعصابم خورد شد.. اه.. من امروز چمھ..  خدایا...دنی شروع کرد بھ خندو

 ... فتھیخودش
 ..ی بخندییرو اب دستشو _ 

 ..دوباره نگام کرد 
 بامن اول شخص مفرد صحبت ی ساعتھ دارھی کھ االن یدیفکر کنم اصن نفھم_ 

 یکنیم
  نگاش کردمدیناام.. ی اندر سوتیبازم سوت.. پوف

 ..حواسم نبود.اوھوم_ 
  نگام کرد و گفتمھربون

  یتوام گفت.. ندارموی کسنجایمگھ نگفتم کھ ا..ھی اشکالش چگھی دمیباھم دوست_ 
 ..می دوست باشیقبول کرد..ییتنھا

 .. سمتم دراز کرددستشو
 دوست؟؟؟_ 

  بھ دستش رفتمو بدون دست دادن گفتمی غره اچشم
 ارمی چشاتو در می کنتمی اذیول.. دوست_ 

  ھوا دستمو محکم گرفتی و بدیخند
  کنتمی اذیتوام بلد..  کنترل کنمطنتموی شتونمیمن نم_ 
 ینامحرم. یزنی بھم دست میادھیدرضمن من خوشم نم.کنمیدرستت م.باشھ_ 
 جلومو رسھیتواگھ زورت م.. کنمی رفتار میھرجور بخوام باھرک... منم گفتم کھ_ 
 ..کنمیمن بھ تو مثھ دوست ھمجنسم نگاه م..بعدم نترس..ریبگ
 یی پرویلیخ_ 
  باز گفتشیبا ن 

 ...دونمیم_ 
ھمشون بھ صف ..  خالھ و مامان با عمو و بابا وارد شدندمیکھ د.اومدم جوابشو بدم 

 خالھ گفت..دنی نفس راحت کشدنیمارو کھ د.. ستادنیکنار ھم ا
 نی ھمو بکشدمیترسیم_ 
 ..کشتی غزالھ منو منیومدی تر مری دکمیاگھ _ 

 .. گرد زل زدم بھشیباچشا 
 .  ادبی ب؟یکردی خفم می تو کھ داشتای کشتم؟منیمن تورو م_ 

 .  مظلوم کردو گفتافشویق 
  چقد خشنھ؟ینیبی زن عمو؟ مینیبیم_ 
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  ببندمش؟امی بای یبندی مکنمااایبخدا خفت م_ 
 . باشھ باشھ چشم بستم_ 

 بھ عالمت تاسف تکون یمامان سر.. زدم و نشستم سر جاممیروزی از رو پیدیلبخند پل 
صداشو ... زشطرنجشونیعمووباباھم باخنده رفتن سرم.داد  و باخالھ رفتن اشپزخونھ

  کنار گوشم
 

 .. گفتی خاصطنتیباش.. شدی مور مورم می بھ گوشم آخوردینفساش م..دمیشن
 .. برامیبندی می چجورنمی ببند ببایتو ب... بندمیمن کھ نم_  

نفسموحبس .. خوردبھمینفسش م.. صورتم بودی وجبھیصورتش تو .. کردمنگاش
 ..اخم کردم... خنده بودخباثت و.. طنتیش.. یدیکردم تو چشاش پل

 دوزمشیبانخ و سوزن م_ 
 ااای ببندگمی جور دمی محبت بھ خرج بده جون تو راضکمیعھ؟ _ 
 غغغغغغعغغغغغغییییییییج_

 من گوشتم تلخھ..توروخدا منو نخور_ 
خالھ صدامون زد ... تو اشپزخونھدی پردیخندی کھ منجوری گذاشت رو گوششو ھمدستشو

 کنار ی خالی صندلھیمنم ..عمو وخالھ ھم کنارھم.باباومامان کنارھم..زی سر ممیبر
  بارمان بود رفتم نشستم

 
خالھ ھم .. خوردمی غذارو شور مکمی شھی  من ھممیھمھ مشغول غذا خوردن شد..روش

 صورتم رفت شی کھ خوردم بخاطر کم نمککمی..کردی کم نمک درست مشھیھم
   بارمان  دارهدمی دھویتوھم،،

 
نگاش .. ھستی حواسش بھ ھمھ چد؟ی از کجا فھمنیا..جلل خالق..زنھی غذام نمک مبھ

تموم کھ شد بھ خالھ .. منم مشغول غذا شدم..بھم لبخند زد و مشغول خوردن شد.. کردم
  گفتم من ظرفارو

 
 ظرفارو نگیداشتم تو س.. رونیبعد بھ  زور از اشپزخونھ انداختمشون ب..  شورمیم
 نکھی تو سگمیتا دست د دودمی کھ دشستمیم

 کنمیمنم کمکت م_ 
 شورمیخودم م..سی نادیز_ 
 .  زود تر تموم شھشورمیمنم م_ 

 شیپ..  تو ھالمیظرفا تموم شدرفت. دیکشی اون اب مزدمیمن کف م...  زدملبخند
 بابا گفت.. منی رو بھ روقایدق...بارمانم رفت کنار خالھ..  مامان نشستمھ،،کناریبق

 ؟یبا بارمان اشنا شد.. غزالھ بابا_ 
 بلھ باباجون_ 
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..  دارمنانیمن بھ بارمان اطم.. باشھگھیحواستون بھ ھمد..  شھر تنھاستنیاونم تو ا_ 
 دیباھم دوست باش.. کارش مھمون ماستی برای مدتھی..  دارمنانیبھ توام اطم

 چشم بابا جون_ 
 .. چشم عمو_ 
 .. بالیچشمتون ب_ 

 گھی دوهیبعد خوردن م.. ھارو پخش کردموهیم..  منم رفتم کمکشارهی بهوی پاشد مخالھ
  کھ بارمان اومد سمتمکردنی می در داشتن خدافظی رفتن شدن ،جلویمامان بابا اماده 

  خوش گذشت بمنیلیخ_ 
 یری فاکتور بگاتویالبتھ اگھ پرو باز.. بھ منم.. اوھوم_ 

    زدلبخند
 ..فکر کنم موفقم شدم..یای برونی بشتی چند روز پیفقط خواستم از اون حال و ھوا_ 

 بره؟ اصال بھش ادمیتموم اون کارارو کردکھ من غصھ ھام ...  شدمشوکھ
 بھ زور لبخند زدم... باشھومدانقدمھربونینم
 ممنونم_ 

  شدطونیدوباره ش 
 دارم کھ تی ازار اذیکل. دارمااایالبتھ فکر نکن  کھ دست از سرت برم.. خواھش_ 
 ... کنم سر توشیخال دیبا

 ..دمی خنداروم
 .  باشی توام منتظر تالفیول.. منتظرم.. باشھ بچھ پرو_ 
 ..قبووولھ_ 
 خدافظ.. تییخوشحال شدم از اشنا_ 
 ..مواظبھ خودت باش_ 
نشستم رو ...لباسامو عوض کردمو وضو گرفتم.. خونھ رفتم تو اتاقممیدی رسیوقت

 ممیمرخص..  اتفاق برام افتاده بودی روزکل چندنیا..سرمو گذاشتم رو سجده..سجادم
   برمدیتموم شده فردابا

 
 :باخدا حرف زدم...  باشمی قودی بایول.. دهی فرھاد عذابم می دوباره دنید.. شرکت

 دلش ی کھ وقتی ھمونشمی وقت مزاحمت می ھستم کھ وقت و بیمن ھمون.. ایخدا 
 ی مبی و غربی عجی دعاھاشھی کھ ھممی سراغت،من ھمونآدی مکنھی بغض مرهیگیم

  یکنھ و چشم ھاشوم
 

 ی کھ گاھیھمون..ی دعامو مستجاب کندی باشھی حرف ھا سرم نمنیمن ا: گھ ی و مبنده
 قضا ونی در میکی کھ نمازھاش یھمون... کنھی خودشو برات لوس میکنھ،گاھیلج م

   روزهی و کلشھیم
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 شھ البتھ ی بد جنس میھزنھ،گای سرت غرماتی کھ باتمام خوبیھمون.. دارهنگرفتھ
 ھوامو دمی قسم متیبھ بزرگ.. یاما تو کھ خوب... اره خدا ،من بدم.. ھم خود خواهیگاھ

  منو تواون...داشتھ باش
 

 ... ندارمویجزتوکس.. بزارکھ صالحمھیراھ
 نکھیوا.. چندروزفکرکردم کھ چقدحالم بدبودنیبھ ا..  سبک شدم رفتم تو تختمکمی یوقت

 اصال بھ فرھاد فکر نکھیا..بارمان چقد ماھرانھ ذھنمو منحرف کرده بود
  انگارمثھ..غصھ نخوردم...نکردم

 
 خواستمی باران تکرار شھ نمی قصھ دمیترسیچون م.. ماردارهی مھره دخترعموش
 و سر بھ سرم کھ کردی مطنتی شی اما جورادی نشی پی باشم، تا وابستگیباھاش رسم

 .. م باشی جدتونستمینم
 

 امیپ.. بلندشدمی گوشیصدا..لبخندزدم.حالموخوب کرده بود.. بودی امروز واقعلبخندام
 :متنشوخوندم.. شماره ناشناسھیاز
 ..یند آیم"آدمھا"

 ...مانندی ات می در زندگیگاھ
 ،ات خاطره در یگاھ

 ..شوندی ھمسفرممانند؛ی متی درزندگانھاکھ
 . سفریشوندبرای می تجربھ امانندی درخاطرت مانھاکھ
 "نیریش"یگاھ" تلخ"گاھي

 .یزنیم"لبخند"ادشانی بایگاھ
 ..داردبرمي"لبانت" لبخند ازادشانی یگاھ
 .. تواما

 ..ھایت خاطره نی بھ تلخ ترلبخندبزن
 ..بدھد رخ دیبا آمدن ین واندی آیآدم ھا م 

 ...ی بدانتاتو
 ..ندبلد راھمھ"آمدن"
 خواھدیم" ھنر"کھ  است"ماندن" ینا 

             
  امیاومدم پ.. فرھاد انداختیاقتی لی بادی منو یی جوراھی.. بھم ارامش دادمتنش

  دادامی پعی شما؟؟؟کھ سربدم
 .. چاکر شما بارمانم_ 

 جواب دادم...خونھی خل ،انگار فکر منو میپسره ..  گرفتھ بودخندم
 ممنونم.. بودیمتن قشنگ_ 
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  جوابش اومدعیسر
 شی بفھمدوارمیام..یقشنگ و پر معن_ 

  نوشتمبراش
 ریشب بخ.. بازممنونم_ 

  دادجواب
 غوی جغی جی دختره ریشب توام بخ_ 

 ...دمی حس ارامش خوابھی زدمو با لبخند
............................ 

 از برخوردم بامجد نگران کمی.. دست و صورتمو ششستم..  بھ زور پاشدمصبح
 سیی با ردیبا.  بھ بعد اون فقط مھندس مجدهنیاز..نھیمجد؟؟؟؟؟اره درستش ھم...بودم

  صحبت کنم تا اتاقمو
 

 لباسو بپوشم نی بھترخواستمیم..فتم سر کمد لباسم.. بھترهنمشی کمتر ببیھرچ.. جداکنھ
 با شلوار میمانتو زرشک.. بھم سخت گذشتھ یلیو مرتب باشم تا مجد فکر نکنھ خ

  یبرا.. دمی پوشمویمشک
 

 کی انقد شخواستمیم... نھیرفتم جلو ا.. دمی بارشال سرم کردمو بوت ھامو پوشنیاول
 زدم بھ مژه ملی  ردموی کشیدور چشامو خط چشم..  بشھ از کارشمونیبشم کھ پش

  یچشام حساب... ھام
 

 برداشتمو کمرنگ رو لبم زدم ادکلنمم سخاوتمندانھ مویرژ زرشک...  شده بودقشنگ
 شدم و دم نیسوار ماش...رونی از کارم از خونھ زدم بیراض.. کردم رو خودمیخال

   قدمامو.. شدمادهیشرکت پ
 

 دنمیسمانھ باد..وارد شدم.. نفھمھ من چقد داغونمچکسی برداشت اونقد محکم کھ ھمحکم
 اومد سمتم

  دختریچھ کرد..یپیواوووو چھ خانوم خوشت_ 
  گفتمباخنده

 .. برسم حسش بودبھ خودمکمیفقط امروز . نکردمیکار_ 
 ی بودی مناسبسی داداشم زن داره وگرنھ کفیح_
  گفتمی اخم الکھی با

 دمیخبرشو بھ زن داداشت م_ 
 ..ارهی پدرمو در ماااینگ.. غلط کردم_
 یب..شروع بھ کارکردم. بودومدهیھنوزن.. تکون دادمو  رفتم تو اتاقیباخنده سر 

 .. کار بودنی بھتریتفاوت
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شوکھ شدنش قشنگ معلوم ..دمشی دی چشمریز.. کھ گذشت در اتاق باز شدکمی
 بعد بھ خودش اومدو رفت کمیاونم .. توجھ مشغول کارم شدمی زدمو بیپوزخند..بود

  شروع کرد بھ..زشیسمت م
 

 یرفتم  برا..دیکشی از اول مگفتویھمش پوف م... معلوم بود تمرکز نداره  یول.. کار
 حرصش خواستمیم... ناز اومدم سر جام مشغول خوردن شدم باختموی رییخودم  چا

  بدم کھ بفھمھ منم اگھ
 

 صدام اوردوی شد طاقت نکمی.. امی ھمھ عشوه بی کھ براستمی ھرزه نی ولتونم؛ی مبخوام
 . زد
 ..غزالھ_ 

 بلند شد اومد سمتم.. ندادمجوابشو
 ..غزالھ_ 

  بااخم نگاش کردمزوی محکم کوبوندم بھ ممدادمو
 ...محجوب ھستم _ 
 ؟یکنی منجوری کھ اشدهی اخھ؟ مگھ چیکنیغزالھ چراخودتولوس م_ 
  مھندسیمن سرم شلوغھ اقا_ 
  گفتی ارومی صدابا

 ..ی خوشگل شدیلیخ_ 
 اروم و شمرده گفتم.. زدمپوزخند

از ھمون شب صدات ..  از ھمون شبزنھی  نمشمی آتتنَِگَِاَِھَِ  ھََُِِرَِمَِِ کھ َ◌ِتھوَِقَِ خَِیَِلَِیَِ_ 
 بھت فکرم گھی کھ دی ارزشیانقد ب.. خورهیاز خودتم حالم بھم م حَِتَِیَِ زنھیحالمو بھم م

  مَِیَِ..کنمینم
 

من .. ی حرفات دوباره خامم کننی نکن باایپس سع.. کَِرَِدَِمَِ فَِرَِاَِمَِوَِشَِتَِ؟ِ؟؟؟؟؟ ! بَِیَِنَِیَِ
 ..ستمی نشی ھفتھ پھیدختره احمق 

 .. سادمیمحکم سرجام وا.. اورد سمتمدستشو
 کنمی رو سرت خراب منجارویانگشتت بھم بخوره ا_ 

 انقدراحت فراموشش کنم..  انقد عوض شمکردیانگار باور نم... نگاھم کردشوکھ
 من ی بیگفتیمگھ عشقت نبودم؟ مگھ نم.. ی کھ دوسم داشتمیغزالھ من ھمون_ 

  مطمعنمنھ؛؛منیھنوزم ھم..  واست خاصمیگفتیم! یریمیم
  پوزخند زدمشیالی خوش خبھ
 رو تو و یی وقتاکسای کھ  بعضشھی شروع میی مھندس؟ اشتباه از جای اقادیدونیم_ 

منم ... بودن ھی حرفا تو دسترس بقنیترازا" یعموم"یلی کھ خمیکنیم"خاص"مونیزندگ
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 .. اشتباه کردم
 

 ... تجربم شدبجاش
لبخند ...بارمان بود...بھ صفحش نگاه کردم..  زنگ خوردمیکھ گوش جواب بده اومد

 سال حالمو ھی ی بھ اندازه ی اومده ولستی کھ چند روز نیبھ دوست.. زدم بھ اسمش
  جواب..خوب کرد

 
 ...دادم
 ..سالم_ 
 ن؟ی بجا اوردن؟یخوب ھست.. السالم بانوکمیو عل_ 
  ؟یمن خوبم تو خوب..اره بابا شناختم.. تویکنیچھ خودتو لوس م_ 
  بانو؟ییکجا..خوبم.. بلھ بلھ_ 
 چطور مگھ؟.. من؟ من سرکارم.. وا_ 

  کرده بودزی گوشاشو تمجد
 شھ؟ی کارت تموم میک_ 
 انھ؟؟ی  شدهی چیگی ،بارمان م٤من ساعت _ 
 ؟یایبامن م.. چسبھی نمیی تنھایول..  دور دور رونی برم بخوامیخوب راستش م_ 
 ..اخم کردم. زد بھمی مجد توھم رفتھ بود پوزخندیاخما 

 نمت؟ی کھ ببامیکجا ب.. فقط ساعت چھار بھ بعد.. امیاره م_ 
 ..ادرس و بھم اس ام اس کن..  شرکت دنبالتامیمن م. یای بخوادیتو نم_ 
 ؟ی ندارگھیکار د.. باشھ_ 
  مواظبھ خودت باش.. نھ_ 
 خدافظ... اوھوم_ 
 ..خدافظ بانو_ 

کھ ..  کارمزی زدمو نشستم سر می بھ گوشی حرص دادن مجد لبخندیبرا..  کردمقطع
  گفتھیباکنا..صداش اومد

 یاوردی منیگزی دوروز بگذره بعد برام جایزاشتیم_ 
 پوزخند رولبش بود..  کردمنگاش

بعدم . . رمیگی کھ ارزش نداره عزا نمی من واسھ کسیول.  بدمیحی توضنمیبیالزم نم_ 
 انتی خمھی کھ تو زندگی بھ کسای مثھ بعضنکھیباز من چند روزصبر کردم؛ نھ ا

  در ضمن  لطفا بار..کنم
 

 ..نیکنی من دخالت می باشھ کھ توکارااخرتون
 ی فرقھیوگرنھ بابق..یکنیفقط ظاھرتو حفظ م.. ی ھرزه ایتوام مثھ ھمون دخترا _ 
 ..یندار
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 .. مجدی نداره اقایبھ شما ربط_  
 نقشمو ھی بارمان فرستادم و بقیادرس شرکت و برا.. بھش محل ندادمگھی دو

 توجھ بھ مجد ی جمع کردمو بلمویساعت چھار بود کھ با تک زنگ بارمان وسا..دمیکش
  اونم کھ کارش..نییرفتم پا

 
 جلو شرکت پارک ی مشکی مزدا ترھی.. نیی شده بودپشت سرم اومد پاتموم
..  از  چشاش برداشتشوی دودنکی و عنیی اومد پانی از ماشدمیبارمان و د..بود

   زد وی چشمکطنتی با شدیخندیم
 

 مجد نبودم یمتوجھ ..مثھ بچھ ھاس انگار.. منم خندم گرفتھ بود..  کرد سوار شماشاره
 روبھ بارمان  گفت..دمیاومدم سوار شم کھ صداشو شن

منم ..  حرفاستنی از ا ھرزه ھفت خط ترنیا..  ظاھر معصومشو نخورنیگول ا_ 
 ..گفتم بھت بگم عاقبت تو مثھ من نشھ.. چوندهیپ

 برگردم نگاش تونستمیاونقد بد خشکم زد کھ نم... فرھاد  الل شدمی شوکھ از حرفامن
بابغض بھش .. حس نکردم بارمان اومد کنارم یچنان توخودم فرو رفتم کھ حت..کنم

  بااخم نگام..نگاه کردم
 

 فرھاد رو دستامون قفل یچشا..محکم.. دستمو گرفت.. شدیرسناک مچقد با اخم ت.. کرد
 ..بارمان نگاش کرد...پوزخند زد.. شد
 غزالھ ھرزس؟_ 
 .. باشتیبرو فکر زندگ..  خرم کرداشی مظلوم بازنیباھم.. اره_ 

  کردو خونسرد گفتیبارمان  بھ مشتش نگاھ 
 ..یول.. اره خوب_ 
  مشتش بود کھ رفت تو چشم فرھادبعد
 ای اگھ دندونمی منمیو ا... کنھنی بھش توھی ھر اشغالدمیھرجور باشھ  من اجازه نم_  

 ...نمتی دوروبرش نبگھید..کنمیمن باور نم..   دختر بدهنیبگن ا
 نی ماشد؛سواریچیپی کھ از درد بھ خودش می توجھ بھ فرھادی دست منو گرفت و ببعد
 کردمیھمش فکر م…الم بد بودح…از زوربغض ساکت نشستھ بودم.. راه افتادمویشد

   پسراالن راجبمنیا
 

 کردمی نگاه مرونویسرمو سمت پنجر بردم ب...کنھی مفکر
  گوزنیغزالھ خانوم؟ ھو…آھو…غزال…غزالھ_ 

   گفتمباحرص
 اسم من غزالس… ادبیب…ی آھو وگوزن خودتتیتربیب_ 
 گھی دوونھی حوونی حکنھی میباباچھ فرق_ 
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 غغغغییج
 بااارماااان_ 

 ..دیخندیشورمیب 
 آھوبخدا گوشم ازکارافتاد_ 
 ..اھووکوفت_ 
 رتتای بگادی نمیاونوقت کس..ایترشیم.. ھاشھیحرص نخور پوستت چروک م _ 
 واال..  تااخر عمرم بمونم ور دل ننمخوامیاصن من م.  فضولیبھ توچھ پسره _ 
 یگیاره تو ک راست م_ 
 شیا_
 م؟یخوب کجا بر_ 
 ی بررونی بیخواستیتوم…دونمیچھ م_ 
 کشوندمی اگھ بلدبودم ک تورو دنبال خودم نمومنیکیآ_ 
 اوممم خب منوببرغذا بخورم…اھا_ 

 کردیباتعجب نگام م…ساکت شد 
  خوب  گشنمھھیچ_ 
  دیخند 

 .. تواون خندق بالتمیزی بری چھی  میباشھ بر_ 
  شدی دفھ جدھی. دمیمنم خند  

  بود؟؟؟ی کاروی نیا_ 
 دمیباز خجالت کش..اگفتی اومد کھ فرھاد چادمیدوباره  

  بود؟یک..کسیاون مرت.یستی خجالت بکشھ توندی باکھیاون_ 
  اروم گفتمیبا صدا 

 ..میکنی اتاق کار مھیتو .. ھمکارمھ..ھم_ 
 چرا اون حرفارو زد؟_ 

 از خواستمی طرفم نمھی حرف بزنم ازدمیترسی بود و اخمش ترسناک می جدانقد
 فرھادبگم براش

 شھی راجبش حالم بد مدمی محی توضی وقت؟ی فراموشش کنشھیم..یم_ 
 ی کنفی تابعد تعرمونمی کنارمنتظرممشیزاریاما فعالم.شھینھ نم_ 
 باشھ_ 

  شنگول شددوباره
  بھ غذامی حملھ کنمیبر…میدیخوووب رس_ 
 منو م،ی دونفره نشستزی مھیپشت .. بودیکیرستوران قشنگ و ش..می باھم وارد شدبعد

 رو برداشت و بھ گارسون سفارش داد
  با مخلفاتدهیدوپرس کباب کوب_ 
 چشم_ 
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  کھ رفت اخم کردمگارسون
 خوامای می من چی وقت از نپرسھی_ 
 ی دوس داردهی کوبگفتیزن عمو م_ 
 اوھوم دوس دارم_ 
  باش و غر نزنی دختر خوبحاال…گھیخوب د_ 

 باز شھ وابروھاشو تند تندبندازه باال،غذارو ششی چشم غره رفتم ک باعث شد نبھش
 ساکتھ، با یادی بارمان زدمی دخوردمی می کھ دولپم،منیاوردن ومشغول خوردن شد

   ویلی چرب و چیلبا
 
 منو نگاه طنتی چونش گذاشتھ بودو باشری باد کرده نگاش کردم، دستشو زیلپا
شونھ ھامو انداختم ..یچی ھینی ھاشو باال انداخت ھ؟؟؟ابروی چدمیباسرم پرس..کردیم

  باال مشغول خوردن ماست
 

  داشتدنی دافمیغذام کھ تموم شد ق...خوردمی میشدم،،قروقاط
 د،دستشویخندی و درمرز انفجار بودم،بارمانم فقط می بھ صندلدمی خورده بودم چسبانقد

 ھنگ نگاش د،یبا انگشتش بھ لبم کش..کردمیمنم باتعجب نگاش م…اورد جلو
  شونشونمی ماستدست..کردم

 
 ی سعکھیی صدازنھ؟؟؟بای بھم دست می ھیبھ چھ حق..  شدمی عصبد،،ی خندداد،بعدم

 داشتم کنترلش کنم گفتم
 ؟ی انقد بھم دست نزنشھیم_

  گفتطنتیباش
 نچ_ 

  توھم رفتشتری باخمم
 ادیامامن خوشم نم_ 
 ستیمھم ن_ 
 لطفاتکرارنشھ_ 
  باشالی خنیب ھم_ 

 مگفت…خوردمی حرص مداشتم
 میاگھ قرار باشھ دوست ھم باش… حساسمزای چنیمن روا… بارمانگمی دارم میجد_ 
 گم؟یدرست نم...می ھم احترام بزاری بھ خواستھ ھادیبا
  گفتی جدیلی مکث کرد،،بعدخکمی

  کنمتی رعاکنمی میحق باتوعھ ؛ سع_ 
  گرفت و گفتمخندم
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 دخترعموت نباشھ،باران ھردفعھ ک ی کردنای تو مثھ سعی کردنای سعدوارمیام_
 یدر اصل ؛کلمھ سع …کردی عمل مقابرعکسی انجام بدم دقی کارکنمی می سعگفتیم
  ھی گفتی ک میکنمیم
 

 بھت نھ بگم خوادی دلم نمیول,کنمی ک من آخرشم کارخودمو مدادی موی معننی اییجورا
 ! بودمیرمستقی جور نھ غھی…ک دلت بشکنھ

فکرکنم … اومد رولباش  احساس کردم چشاشم  لحظھ برق زدطونی خنده شھی
 :دی شد،پرسمونی لحظھ آخر پشی بگھ ولیزی چھی خواستیم
 ؟یفتی باران مادی نقدی اشھیھم_

 : دھنمو گس کرد،،گفتمشی ک تلخیلبخند… زدملبخند
 ھات خنده ھات ھی توتمام گری ک داشتی تموم عمرت توتمام لحظات خوب وبدیوقت_
 تموم حرف دلت رو، تموم غم و ی بگی کلمھ ای حتنکھی باشھ بدون اشتی نفر پھی

   خندهلی دلایغصھ ھا 
 

 اگھ خودشم یحت…ی ازش دست بکشیتونی کنھ نمتتی از نگاھت بخونھ و حماھاتو
 …باران واسھ من ھمون کسھ …موننی نباشھ خاطراتش مگھید

 بود ک یزی چھی تھ نگاش ق،تھی عمی جور ناراحتھی کردم صورتش گرفتھ شد،حس
 صورتش ی ک ب پھنادی ھم نکشھی ثانھی توھم زدم چون بھ دمیشا …دونمینم …دیلرز
 : وگفتدیخند

 ؟یرشدیس …ای برداری افسردگپیریقرار نبودت_
 حرفام نی کرده کھ با ای چھ گناھچارهی بام،بارمانی کردم ازاون حسو حال دربیسع

 رمیحالشو بگ
 غذا خوردم دنیتا مرز ترک…اوھوم_ 
 ؟ی دندون بدم حاجخالل…یبشکھ شد…کامالمشخصھ_ 

 . دی داد،خندی براش پرت کردم کھ جاخالی دستمال کاغذباحرص
 ای حساب کنم توام بروصورتتوبشور برمیمن م_ 
  تکون بخورمتونمی من نمیوا_ 
  نگام کردو گفتطونیش
  من بغلت کنم ببرمت؟؟یخوایم_ 
  صداش زدمیجد
 بارمان_ 
  حق ب جانب گفتافھی قھی با

 بسکھ…ی بریتونیراه ک نم …ایمن رفتم  توام قل بخورب… کنیاوخوبی بھ؟یچ_ 
 یخورد
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 نگم،پاشدم یزی دادم چحی بازموند،ترجشی باخنده دور شد،دھنم از پروبازبعد
 .... شدمنیصورتموشستم رفتم سوار ماش

 …دستت درد نکنھ_ 
 ..یشدی تلف میوگرنھ تو ازگشنگ خوب شد من اومدم مااای خودمونیول.نوش جان_ 
  حاال؟میخوب کجا بر..دمیھھ ھھ ھھ خند_ 
 .. خوبھ؟تاخر شبیشھرباز.. دونمینم_ 

  شل شدشمی اومد نی شھر بازاسم
 م؟یریجان من م_ 
 یبگو با من.  زنگ بھ خالھ بزنھی.. میریاره م_ 

  شل کردمو گفتمشمویبعد ن.  زده بھ مامان زنگ زدمو گفتم تا شب با بارمانمذوق
 ..ی شھربازمیبر_ 

 ادهی پی ورودی منو جلومیدی رسی کج کرد،وقتی و راھشو بھ سمت شھربازدیخند
 نییاز ذوق دستامو مشت کردم محکم باال و پا.. پارک کنھنویکردو خودش رفت ماش

   داشتمنجوریھم...دمیپر
 
  کھ صداش اومددمیپریم

 ..اوردمتی زودتر میکنی انقد ذوق مدونستمیاگھ م_ 
  گفتممی سوتالیخی بمنم
 گھی دمیخوب  بر..میمن عاشق شھرباز_ 

  خواستم بھ زور دستمو جداکنم کھ گفت..  با خنده تکون دادو اومد دستمو گرفتسرشو
  بچھریاروم بگ.  گمت کنمخوامینم..  شلوغھنجایا_ 
 مییییییی بریبچھ خودت_ 
 سوار شدم وییییییھمھ چ..می بعد وارد شدکنمی می بعدا تالفدیرسی کھ زورم بھش نممن
 یی جوراھی..شدی سوار موی بود،ھمھ چھی کھ پاومدی بچگونھ رو،خوشم می تابایحت

   شدنیانگاروجودش تسک
 

 یوا.. ھای سراغ بازمیبعدش دوباره رفت..می بخورتزای پمیبود کھ رفت١٠ساعت.. برام
 ھی.. سبک شده بودم..دمی خندی رفتھ بود کلادمیھمھ غم و غصھ ھام .. انقدخوش گذشت
   شدمیجور انگار خال

 
 ..انقد خستھ شده بودم کھ نگووو..می شدنی بود کھ سوار ماش١٢ساعت..

  خوش گذشتیلیممنونم خ_ 
 تونھی می ترسچی ھی کھ ادم بھیی جایشھرباز..یخوبھ کھ خوش گذشتھ و اروم شد _ 

 راحت بخنده و خوش بگذرونھ
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 تا اروم شم،لبخند زدم یمنو برده بود شھرباز..  انقدبھ احساساتم توجھ کنھکردمیباورنم
 ا.. خوابم برد یاز خستگ.. می تا برسی دادم بھ صندلھیبھش و سرمو تک

 چنگ نشی حواس بادستم بھ سیب..   چقد بوش خوب بودمیکی تو بغل کردمی محساس
 ..و دوباره خوابم برد.. زدم 

............................. 
..  درک کنمطوی تا شرادیلحظھ طول کش,چند.. تو تختممدمید.. شدمداری بی ھشدار گوشبا

 اومدم تو تخت؟حتما خوابم برد  و بابا منو اورد یک.  بودمنی تو ماششبیمن کھ د
  پاشدم لباسامو..باال

 
 گرفتم اصال مجدو می  تصمرونیبعد صبحونھ زدم ب.  و رفتم صبحونھ بخورمدمیپوش
سرش تو نقشھ ھا بود رفتم ..وارد اتاقم شدم..ھی چھ اشغالفھممیاالن م.. حسابش نکنمادم 

  بھم نگاه.. زمیسرم
 

مشغول شدم بھ نقشھ ..  چشمش کبود شده بود راستش دلم خنک شدریز. کرد
 مھسا اومد تو اتاقم.. رونیاتاق زد ب, ظھر شد مجد ازکینزد..ھا
 غزالھ_ 
 جونم_ 
 اومدم بھت کارت دعوت بدم.. رمیگی جشن تولد مھیدارم _

 ... اهادیمن راستش ز_ 
 می دوست شخوامیمااامیسرمون ھمکار,ریخ.. درضمن شمارتم بده..  اریبھونھ ن_ 

 باشھ؟
  دوست داشتھ باشمھی بھتر بود دیشا..  زدملبخند

  کنادداشتی.. زمیباشھ عز_ 
    کردو شمارشو دادادداشتی شمارمو

  با خودتیاری ھمراھم بیتونیم.. غزال جشنم مختلطھ_ 
 ..ممنونم گلم_ 
 بوس بوس.. پنجشنبھ شبھ. منتظرتم.. خواھش_

  منم مشغول کارم شدم ،ساعت چھار بود کھ جمع کردم برم رونی رفت ببعد
.. کنم بامھسا ھم اتاق شم,  خواھشخواستمیم..نمی ببسویی گرفتم رمیقبلش تصم..خونھ

 .. تحمل مجد واقعا سخت بود
 

   ماھنگ کردو من وارد شدم ھسمانھ
  مھندسیسالم اقا_ 
 د؟یسالم خانوم محجوب خوب ھست_ 
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 می اتاق داشتھی نھی چی مھندس من با مھندس مجد بخاطر پروژه یاقا... ممنونم_ 
 ھم اتاق ی من و خانوم صمدشھیاگھ م.   شدهلی وقتھ پروژه تکمیلیاالن کھ خ.. باھم

  برام راحت..میش
 

 شنی مجد ھم معذب نمیاقا..تره
 اتاق شما مھندس مجدھم اتاق کنارمنو انی بیحق با شماست خوب خانوم صمد_ 

 ..رنیگیم
 .. ممنونم_ 
 ..دیفردا جابھ جا ش.. کنمیخواھش م_ 
 بااجازه.. چشم_ 
 بسالمت.دیخستھ نباش_ 
ز  وقت رونیا.. باباھم خواب بود. مامان تو اشپزخونھ بود.. گرفتمو رفتم خونھنیماش 

 ..بھی عجدنیخواب
 ؟یخوب..سالم مامان_ 

  تو فکر بودبازم
 ؟یتو خوب..خوبم..سالم مادر_ 
 ده؟یبابا چرا االن خواب.اره _ 
  بود گفتم استراحت کنھحالی بکمی_ 
  دکترمشی شده؟؟ خوب ببرضیمر_ 
 ..سی نیزیچ.. کردی سرش درد مکمی.. زمیخوبھ عز_ 

فردا صبح .   گرفتمیلباس م,دیبا...  تولد فردا شب بود.. گفتمو  رفتم تو اتاقمی اباشھ
 فکر ی بود؟؟ھرچکارهی چیراست..حتما سرکارشھ..سی نیاز بارمانم خبر.. دی خررمیم

 .. ومدی نادمیکردم 
 
 .. باشھ بعد بپرسم ازشادمی

.........................................  
 جشن تولد ی برارمی بگیزی چھی..  پاشدم برم بازار ساعت ھشت بودکھ صبح
وارد .. داشتیکی شی مجلسی از پاساژھا کھ لباسایکی گرفتمو رفتم بھ یتاکس...مھسا

   گرفتممیتصم.. پاساژ شدم
 

 ھی..  خوشگل چشممو گرفتی مجسمھ ھی نیتریپشت و..  مھسا کادو بخرمی برااول
وارد مغازه شدم ..  قشنگ بودیلیخ.. اس بنفش و بلند  و لبدی سفیفرشتھ بود با بال ھا

   اومدمدمشویخر
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 کھ معذب گرفتمی مزی چھی دیبا,مھسا گفت مختلطتھ پس. حاال نوبت خودم بود...رونیب
 ای باز بودن یادی زایھمشون ..کردمی نگاه منیتری پشت وی بھ لباسایکی یکینباشم

  کالفھ شده... کوتاهیادیز
 

بلند بود از ..  لباس قرمز خوردھی لحظھ چشمم بھ ھیاومدم برگردم خونھ کھ تو .. بودم
باالتنش  دوتا بند ..  پرشده بودریقسمت جلوش باحر..  کوچولو دنبالھ داشتھیپشت 

  شدینازک داشت کھ م
 

 پسر پشت ھی..  رفتم تو تا پرووش کنم.. خوشم اومد ازش؛یلیخ. کردھی کت تھھی براش
 . بودهسادی وازیم

  کمکتون کنم؟تونمیسالم م_ 
 .. پرو کنمدیاری من بزی سانتونیتری لباس قرمز پشت وشمیممنون م.. سالم_ 
 ..حتما..بلھ_ 

 جادی ای تضاد قشنگدمی اورد و من رفتم تا بپوشمش قرمز بودنش با پوست سفلباسو
 درش اوردمو رفتم حساب کنم.  خوشم اومدیلیخ.. کرده بود

 دی بھم بدشمی لباس کت ھم داره؟؟اگھ داره ممنون منی اقا ادیببخش_ 
 دیچند لحظھ صبرکن.. بلھ_ 

حساب کردمو از مغازه ..شدی بھتر نمنیاز..  باکت لباسم برگشتقھیدق, بعد چندرفتو
منم ناھارمو ..  خونھ،مامان و بابا خواب بودندمی بود کھ رس٢ساعت...رونیزدم ب

  خوردم  رفتم تو
 

مھسا ... باشھخواستیدلم م.. ای دل و زدم بھ دریول.. ممیاسھ تصمدودل بودم و..اتاقم
 ادی دوس داشتھ باشھ بدیشا.....خوب منم فکر کردم؛ بارمان..  ھمراه ببرمھی تونمیگفت م

  موی گوشدیبا ترد. 
 

  کھ جواب داددی بوق نکشھیبھ .. زنگ زدم بھشبرداشتمو
  ؟ چخبر؟ی  خوش؟یخوب.. سالم اھو خانوم_ 
 چقد بگم من غزالم. اھو  و کوفت_ 
 گھی دوونھی حوونیخو منم چقد بگم ح_ 
 زنمی منھ واست زنگ مری  اصن تقصشوریب_ 
 ؟ی داشتیکار.. حرص نخور بانو_ 
 دمی کشیپوف
 ارمی ھمراه بھی توننیگفتھ م.. دعوتم کرده.. راستش امشب تولده ھمکارمھ..را_ 

 یای بی دوس داشتھ باشدیگفتم شا.. باخودم
 ساعت چنده؟_ 
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 ھفت_ 
 ادی دنبالت؛بدم نمامیباشھ م_ 
 .پس منتظرتم.. اوھوم_ 
 خدافظ گوزن_ 
 رفتم خوردمی حرص منجوریھم..  نداره کھاقتی لشوری بیبعد باخنده قطع کرد پسره  

..  دوساعت اون تو کشتم خودموینی.. رونیساعت پنج بود از حموم اومدم ب..حموم
  شروع کردم بھ

 
 از موھام کمی سرم بستم ی محکم باالداشتم،موھاموین،من کھ شالمو برنم کردسشوار

 یلی چشام خکردمی مشیھروقت ارا..  زدمملی و ردمیخط چشم کش.. جلو صورتمختمیر
  رژ لب..شدیناز م

 
 ای فقط تو مھموننی وسوسھ کننده بود براھمیحساب..  بھ لبمدمی برداشتم کشغموی جقرمز

.. کفشمو پام کردم..دنیلباسمو ازکاورش دراوردم و شروع کردم بھ پوش. زدمشیم
   دمیمانتو و شالمم پوش

 
با ادکلنم دوش ..  تک انداختمی ھفت بود کھ بھ گوشکیساعت نزد.. بارمان شدممنتظر

 دمی مدت فھمنیا.. جشن تولدرمیبھ مامان اطالع دادم کھ با بارمان م..نییگرفتمو رفتم پا
   بابا بھکھ مامان و

 
حقم .. اعتمادشونوجلب کردهیادی پسر زنی ایانگار.. اعتمادکامل دارنبارمان
 ھی تکنشیپشت بھ من بھ ماش..  بازکردماطویدر ح.. خوب بودیادیبارمان ز..داشت

  برگشت.. کرده بود
 

 زی شروع کردم بھ انالزیمنم کھ ھ... زدهیپیواوووو عجب ت..لبخند زد..سمتم
 شینی بودبی بلند  موھاشم مشکی داشت با مژه ھای فوق العاده مشکیچشا..کردنش
 .. ی بود  لباشم قلوه ایمعمول

 
 کنار گونش دیخندی میوقت..  بود واسھ خودشااا تاحاال دقت نکرده بودمیگری جکثافت
 قدم تا شونھ ھاش بود اگھ ستادمیمی کنارش وایوقت.. پوستشم برنزه بود.. وفتادیچال م

  کی نزددی بااشتباه نکنم
 

 بودم می باززیمشغول ھ..  اھل ورزشھی مشخص بود کھ حسابکلشمیاز ھ.. باشھ ١٨٧
 دمی خندشو شنیکھ صدا

  منکر شوی خوشگلم تو ھگمیم_ 
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  بھش رفتمی غره اچشم
 ..فتھیخودش_ 
  دیخندی کھ میاونم درحال.  شدمنی خودم سوار ماشی باحرص از دست کارابعد

 سوارشد
 م؟یخوب اھو خانوم کجا بر_ 
  ازماااای اھو ؛؛و من تک تک موھاتو کندم دلخور نشی گفتگھیبارمان اگھ بار د_ 
  بھ خودش گرفت و گفتی متفکری افھیق

 لطافت بھ خرج بده بلکھ خر شم کمیبابا .. ی نازنیپسر بھ ا.. ی خشنیلیتو خ_ 
 رمتیبگ

 .. بچھ پرو..کردی مفی اونم   داشت کمردمی از حرص مداشتم
  زشتو بشمی مونده زنھ تونمیھم..  باشالی خنیبھ ھم_ 
 .. خوشگلم اعتراف کنیلیمن خ.. دنی چشات لوت میگی دروغ میوقت_ 

 شم از دعوتت مونی کار نکن پشھیبرو ..  رانندهی ادرس اقانمیا.. کم حرف بزن_  
 کردنت

 فقط منو نزن.. باشھ_ 
 و می شدادهیپ..  نگھ داشتییالی وی خونھ ھی ی و حرکت کردفجلودیبعد دوباره خند 

.. رمیبازوشواوردجلو کھ من بگ..  تومی باز شد و رفتکیدر بات.. و زدمفونیزنگ ا
   رفتم کھیچنان چشم غره ا

 
  گفتعیسر
 ..کنمیتاخوشگلشو تور م, تو چندرمیاصن االن م.. یزنیچرا م.. باشھ بابا_ 
 و سادی کھ جلو رفت واکمی باحالت قھر جلو جلو رفت،از حرکتش خندم گرفتھ بودبعد

 :برگشت سمتم چشمک  زدو باخنده گفت
 .. دخترا منتظرمنگھی دایب_ 
 ی بی صحنھ ھی با کردمیھر طرفو نگاه م..میشد, باخنده وارد؛؛گفتمویی دست تواز

.. مرگ..ز زل زده بمن  باشی باندمی بھ بارمان کردم دنگاه…شدمی روبرو میناموس
  خجالتم..زی ھیپسره 

 
 .. لبخند زنان اومد سمتمدیتامنو د.. بھش کردمو بھ سمت مھسا رفتمیاخم..کشھینم
 نی کردریچقد د..یی معلومھ کجاچیھ..سالم دختر_ 
 ..دی کارمون طول کشکمیدیببخش.. سالم مھسا_ 
 مییازش خواھش کردم تا اتاق پرو راھنما.  تولدشو دادم دستش تشکر کردھیھد
 ..بارمان ھم رو مبل نشست تا من برگردم..کنھ
  کلکی تور کردی اکھیعجب ت_ 
  مھسا؟یبامن_ 
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 گھی دگمی پسره رو منی ام؟یپس باک_ 
 منظورت بارمانھ؟_
 اوووف.. داره المصبیچھ اسم باکالس_ 
 بگم خواستمینم..(ادیتنھا بودم گفتم باھام ب.. مان پسرعمومھبار..اشتباه نکن مھسا_ 

 .)کردیفکربد م.. دوستمھیپسرعمو
 .. بتونم مخشو بترکونمدیشا.. عھ؟ چھ خوب_

 .دمیخند
 ..یموفق باش_ 

رفتم .. رو لبامدمی عوض کردم رژ قرمز مو کھ کمرنگ شده بود محکم کشلباسامو
 دختر با ھی.. میاقا اصن فرصت نداده برس.. لھ بعععدمی دنیی پادمی کھ رسنیھم.. نییپا

  ششیسر و وضع ناجور پ
 

اون بامن اومده بود . راستش دلخور شدم..  تو حلقش برهخواستیانگار م.  بودنشستھ
 نیبا اخم اومدم از جلوش رد شم کھ است.. زاشتی بھ حضورم احترام مدیحداقل با
 دیلباسموکش

 ؟ی اومدزدلمیغزالھ عز_ 
 ھی شبیلی بود؟فکر کنم نگاھم خی گفت؟؟ اصال باکی االن چنیا.. شد قد گردوچشام

 خودشو کنترل یاسکوال شده بود کھ بارمان  صورتش از خنده قرمز شد ول
  شی اون دختره کناردمید.کردیم
 
   شوکھ شدمشیبا حرف بعد..کنھی اخم نگام مبا

 ... دوست دخترم غزالھکنمی میمعرف_ 
..  بھ بارمان نگاه کردمجیگ.. گفتو از کنارمون رفتی خوشبختمدختره با چشم غره 

 .. باز بھم زل زدشیبان
 یوگرنھ اخھ من تو..  بود گفتم بپرونمشومدهی خوشم ننیاز..  ذوق مرگ نشو بابا_ 

 کار؟؟؟؟ی چخوامیزشتو  رو م
.. بد دلخور شدم..دلخور شدم از حرفش.. بھ زور لبخند زدم.. بستخی لحظھ وجودم ھی
 فتمگ
  بخورمیی ھواھی رمیم_

 پروندن دخترا استفاده یاونم فقط از من برا.. توجھ بھش رفتم تو تراسی ببعد
باران ھم ھروقت خودش .. کنھی استفاده مشی خالی وقتایفرزاد از من برا..کنھیم

  خواست بود و ھروقت دلش
 

کال من مھم .. تنھام گزاشتی خبر داشت ولمی معرفتم از زندگی بیدایش.. رفتخواست
 ..با دستام محکم خودمو بغل کردم..دمی کشینبودم،، آھ
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  نداشتم غزالھیمن منظور_ 
 ..لبخند زدم بھش.. بارمان بود.. برگشتم 

 دونمیم_ 
 ؟یپس چرا دلخورشد_ 
 .. افتادمیزی چھی ادی.. سی نیزیچ_ 
 باور کن.. ی دوست مننیتو بھتر_ 
 رده سگھی تو دمیبر.. ممنونم_

  تومی رفتباھم
 ی غزال خانومگمیم_ 

 بسوزونھ خوادی میشی چھ اتسی بود  معلوم نی کردم باز چشاش چراغوننگاش
 ،مشکوک گفتم

 ؟یکنی صدام مینجوریکھ ا,یخوای می چھ؟یچ_ 
  بخوام؟یزی چدیمگھ حتما با_
اونم  .  ھمھھی تو وباران شبیگفتم کھ چشا..دهی برق چشات داره بھم ھشدار میول.. نھ_

 . ومدی سر من مبتی مصھی شدی میھروقت چشاش چراغون
 .. لبخند زد 

 .. رفتادمی کنم اصن ولش کن ی کارخواستمینھ من نم_ 
..  بھ لبامدیرس.. دینگاھش تو صورتم چرخ..  بودکمینگاش کردم  نزد..  زل زد بھمبعد

  چششیانگشتمو بردم جلو..  شده بودبی جور عجھی.. زل زد بھشون
 .. سھ ساعتھییبارمان کجا.. یھو_ 

 ھوی یول..  برداشت اورد سمتم صورتمویاخم کرد  دستمال کاغذ..رونیاز فکر اومد ب 
 دستمال داد بھ خودم.. سادیوا
 پاکش کن_ 

 .. نگاش کردمجیگ 
 ھا_ 

 چرا اخم یشی با خنده انقد خوشگل می  خوب وقتیریکوفت بگ..  شدشتریاخمش ب 
  التنبان بشمضی کھ من واجب و التعویکنیم

 پاکش کن غزال_ 
  پاک کنم؟؟؟ویبابا چ_ 

 دستش بامن نکھی و دستمالو برداشت بدون ادی کشی کالفھ شد پوفمیانگار از خنگ 
 کردمیمنم مثھ منگوال نگاش م.. بھ لبمدی برداره کشیتماس

  ؟یکنی مکاریچ_ 
  و شمرده گفتاروم

 .. کھ مردا بد نگاھش کننینھ جور..  کنھشی خوب ارای مثھ خانومادیدوست من با_ 
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 اھنگ اومد و ی جور خوب،،چند لحظھ بعد صداھی.. شدمیی جورھی.. لبخند زدبعدم
 ن؟ینطوریخاک تو سرم چرا ا.. اوه اوه..ی رقص خاک برسری وسط  براختنیھمھ ر

  نشونی باحجاب ترینی
 

 مو برداشتم وهیمنم ظرف م..  بھ صورتش بزنھ ی ابھی رهی بودم ،بارمان گفت ممن
جز بھ ...نگام کرد..کنارم نشست..دمی شنموی ادم زندگنی منفورتریپوست بکنم کھ صدا

   نگامیجور…جز
 
  بودمسادهی کھ انگار لخت جلوش واکردیم

 یخوشگل شد_ 
  مجد؟؟؟؟؟ی اقانیخوای میچ_ 
 کنھ؟ی ساپورتت م خوبھیچ.. ی پسره انی ھمش ور دل ای اومدیاز وقت_ 
 من دخالت ی خصوصلی نداره کھ تو مسای بدم؟ بھ شما ربطحی بھ شما توضدیبا_ 
 نیکنیم

 ..خوامیمن تورو م_ 
 .. زدمپوزخند

 ...  بھش برسھشھی نملیدل..  مھندسی اقاخوادی مزای چیلیدل ادم خ_ 
 کشونھی دستمو گرفتھ داره باخودش مدمی دامیتا بھ خودم ب.  نگام کرد تیباعصبان

 رونیب
  بمن دست نزنگمیم..  دستمو ول کن باتوامیکنی مکاریچ_ 

 ی خلوت خاطره یاز جاھا..  بودمدهی ترسکمی.. اطی سمت خلوت حبردی توجھ منو میب
 شد کی گفتم کھ بھم نزدیاخ..  واریمحکم ھولم داد کھ کمرم خورد بھ د.. نداشتمیخوب
  حالم داشت بھم.. 
 
 کردمیھرکار م.. اشغال ھم خودشو چسبونده بود بھمنید و ا بوواریپشتم د.. خوردیم
 رمی ازش فاصلھ بگتونستمینم
 شب پول کیشده واسھ .. خوامیتورو م..  کھ خواست بھ دست اورده  یدل من ھرچ_ 

 ..دمی بھت ممیخوب
  ازت متنفرمامی سمتت بینییتو خواب ب..  اشغالریازمن فاصلھ بگ _ 

 : لبم بود کھ گفتی چند سانتکرد،توی مکی بھم نزدلباشو
   بھت خوش بگذرهدمیقول م.. نمیبی متی امشب تو واقعنیھم.. زمیتوخواب چرا عز_ 

از درد ..  حساسشی لباشو بزاره رو لبام کھ بازانوم محکم کوبوندم تو نقطھ اومد
 ھوی سمتم کھ  ومدیداشت م..  تو صورتم زد کھ پرت شدمیلیدادش بلند شد وبعدچنان س

  ریز پشت  زد ز ایکی
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انقد کتکش زد کھ از حال ..  و اون شخص ھم افتاد بھ جونشنیخورد زم..  پاش
 دمیصداشو شن..رفت

 ی کھ مرغاارمی بھ سرت بییبال... ی شکی بھ غزالھ نزدگھی بار دھی خوامیفقط م_ 
 ..اسمون برات نوحھ بخونن

پاھامو بغل  …نمی نجاتمو ببیسرمو بلند کردم ک فرشتھ .. حرف اومد سمتمنی از ابعد
 کردم تو خودم جمع شدم

  غزالھ؟؟؟یخوب_ 
 .. بودیتو چشاش نگران..  کردمنگاش

 ..اون... ریتقص...بخدا من.. خواستیم... اون..او_ 
  زانو زدکنارم

 مزاحمت گھیاون د. سی نیزیچ.. اروم باش.  تو نبودریتقص... دونمی مدونمیم_ 
 ..  شھینم

 دستاش دلم گرم ی بره ،ناخوداگاه دستشو گرفتم از گرماخوادیفکر کردم م..  شدبلند
 .شد
 ..نرو_ 

 مھربون لبخند زد.. نشستدوباره
 میپاشو پاشو باھم بر.. زمی عزرمی نم؟یچرا انقد سرد_ 

 روم ویبخار.. درو باز کرد سوار شدم.. نشی کرد بلند شم بعد منو برد سمت ماشکمکم
 ..ارمی باال بخواستمیدت استرس ماز ش..  کردمیتنظ
  غزالھ  ؟یخوب_ 
  بخوابمخوامیم…ستیحالم خوب ن_ 
 ..کنمی مدارتی بمیدیرس..  زمیباشھ تو بخواب عز_ 

 ..  خوابم بردنیکم کم با حرکت ماش.  حرکت کردنیچشامو گذاشتم روھم ماش 
................................. 

 ..بودکھ از خواب پاشدم٩ ساعت
شونھ مو باال .. تو تخت امی چجور مشمی متوجھ نمچوقتی کھ ھبھیعج..  بودمتوتختم

 نمونده بود مامان ھم بابارو مجبور کرد کھ گرد دی تاعیزیچ..  نییانداختمو رفتم پا
  یامتیتو خونھ ق.. کننیریگ
 

.. رفتم کمکشون... سمت فرشارو جمع کرده بودن وھی زی سمت مھیمبال ..   بودشده
ناھارو خوردمو رفتم تو ... می استراحت کنکمی می دو بود کھ مامان اجازه داد برساعت

  دی عکیقبلنا نزد.. اتاقم
 

ھمش حرصم .. ری بخادشی...میکردی میری گرد گطنتی شی منو باران با کلشدی مکھ
 بھ غلط کرد،اخرشمی مشی حرف عصبھی فقط  یول.. شدمیاز حرص قرمز م.. دادیم
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  نداختیخوردن م
 

 دفعھ بعد ھم اونکارو شدی باعث منیو ھم.. ومدی از حرص خوردنش خوشم میول..منو
 : دمیپرسی ازش مارمی کردناشو دربتی اذی تالفنکھی واسھ اشھیھم! …تکرار کنم

 "؟یکنی مکاری چرمیاگھ من بم… باران" 
 …کردی ترسناک بود ک منو زھره ترک میلی نگاه خھی بارانم یشگی العمل ھمعکس

 ب لی و تبدکردی مریی خندونش تغشھی و ھمطونی شتی اون شخصھوی ی چطورمدونینم
  ی جدیلی خیلی آدم خھی
 
 ادمیھنوز کھ ھنوزه اون نگاھشو  …گرفتی جرات حرف زدنم از آدم می کھ حتشدیم
 بود کھ نی بدترش اھیتنب.. نبود واسھ حرفمھشی نگاه تنھا تنبنیالبتھ ا!…لرزهی تنم مادیم

   کھ ازشیتا موقع
 

 آدم سرد و ھی بھ شدی ملی تبدوفتادمی و بھ غلط کردن نمکردمی نمی خواھمعذرت
 نکھی با ادونستیخودشم م… کوتاهیبا جملھ ھا… بدون لبخند …یبدون شوخ …یجد
  ختناشی از کرم رشھیھم
 

 ھیاد،ی نکنھ جونم بھ لبم می ساکت باشھ و شوخقھی  اما اگھ فقط پنج دقخوردم،ی محرص
 بود ک یی از وقتاشتری بشدی کھ ساکت و آروم میی حرص خوردنم وقتاییجورا

  نیھم..کردی مطنتیش
 

 تا فتمی بھ غلط کردن بدمیپرسی کھ اون سوال رو ازش می من ھربارشدی باعث مھشیتنب
 یھمون …یشگیبشھ ھمون باران ھم…  کھ بودیطونیبازم بشھ ھمون آدم شوخ و ش

  کھ با بودنش، با
 

 کار نیاگھ بدتر" گفتی کھ انگار می و خنده ھاش، با نگاه مھربونش ، نگاھحرفاش
! …دادیبھم آرامش م"  و ھمھ ولت کرده باشن بازم من پشتتمی رو ھم کرده باشایدن

  یدی بخشگفتمیبعد بھش م
 

فقط خودش .. بود کھ بھم داده بودی لقبیقلقل..ی قلقلدمی بخشگفتی بالبخند ممنو؟؟؟اونم
 چکسیبعد باران ھ..  بھمگفتشی مبی غربی عجیزای چنی ازشھیھم. زدیصدام م

   صدامی قلقلچوقتیھ
 

 مامان از یباصدا..  گفتنشو دارمی سالھ حسرت قلقل١٠ کی نزدیخنده داره ول..نزد
 ...می  کردیری و تا شب  گرد گرونیرفتم ب.. رونیفکر اومدم ب
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............................... 
 ی مرخص١٣تا بعد..  خودشو دارهی روال عادیھمھ چ...  دیھ ع ھفتھ مونده بھی

.. انگار دلم اروم تره.. نسبت بھش دارمیحس خوب.. تر شدمیمیبا بارمان صم.. گرفتم
   مھربونھ و فوقیلیخ
 

 خونده و ینقشھ بردار.. سرمو بکنمی از دستش موھاخوادی دلم میگاھ.. طونی شالعاده
 از طرف شرکتشون اومده ی چند ھکتارنیزم از چند تا ی  نقشھ برداریبرا

   از خط قرمزامیگاھ..نجایا
 

منم خندم .. باالندازهی ابروھاشو تند تند منھیبیو تا اخم منو م... ورهیگی دستمو مشھی مرد
نظر بد نداره ..  شدهی انگار برام عادیی جوراھی..  بھش بگمیزی چتونمی و نمرهیگیم

  واعتمادمو جلب
 

 ی کنارش ھستم جوریوقت..  باشھخوادی کھ ھست دلم می ھرچی ولدونمینم...کرده
 بارمان اتفاق شی بودنم فقط پی مدلنیو ا.. بھی خودمم عجی کھ براشمی مطونیش
 ...وفتھیم
 گھی سھ روز ددی باخی و طبق تارھی تا بفھمم تولدش کدمی شناسنامشو دیواشکی بار ھی

 شبید.. دی عدی برم خرخوامیامروزم م.. کنمزشی سورپراخوادیدلم م.. تولدش باشھ
   داد خواستامیبارمان پ

 
 ساعتھ منو ھی ارهی بفیاالن منتظر نشستم تا اقا تشر.. رهی تا اونم لباس بگمی برباھم

 دمی کھ از طرف بارمان بود پرمی تک زنگ گوشیباصدا.. عالف خودش کرده
  نی باز توماششیبان... رونیب
 

  شدمنیسوار ماشبا حرص .. بود نشستھ
 ..ی ساعت عالف نشدھیتوکھ .. ی بخنددمیبا_ 
 گھیحرص نخور گوزن جونم اومدم د_ 
  کھ دادش رفت ھوادمی حواسش پرت شد محکم موھاشو کشی نگاش کردم وقتحیمل

 دهی ترشمی عالناھمھی ای کھ شدمی   وحششھیروز بھ روز بھ محسنات اضافھ م_ 
 .. قشنگمیاخ موھا... شدنتھ

 دمی کشغییییج 
  یتی تربی بیلی نکبت زشت االغ بوگنده خشوریب..بارمااااااان _ 
 تم؟؟یتربی اونوقت من بیدیتو فحش م_ 
 شماااای مادهیبخدا پ_ 
 م؟یخوب اھو کجا بر..باشھ بابا _ 
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 .. و حرکت کرددی من بلند خندغی جی صدابا
 ؟یشیو پاسخگو م  اونوقت تشھی زنم نمی کسشمیناقص م.. غزالھ فکر گوشم باش_ 
 ؟ی تو االن سالمیکنیواقعا فکر م_ 
 ؟؟یدی تر از من کجادگری جشییخدا.  بلھ_ 
 یتو کاله قرمز_ 
 گرریییی جییاونکھ تو_ 

 : بھ صورت ناخوداگاه بالبخند گفتمھوی
 گری جگفتی بھم مشھیباران ھم_ 

 .. توفکر بود.. نگاش کردم.. رفت توھماخماش
 ؟یبارمان خوب_ 
بھش فکر . یکنی متی فقط خودتتو اذسی نی وقتیول.ی دوستتادیخوبھ کھ ... اره_ 

باران مال خودت ..  فکر کنھگھی دی منھ ب کسشی پیکی ی وقترهیگیحرصم م..نکن
 ... خودتییتوتنھا

 : شنگول گفتھوی بعد
 بچسب بمن از دستت نپرمااا_ 
 ی تعادل روانوونھید...کت کرد و سمت پاساژ حردی تو بازوش کھ بلند خنددمی کوبفمیباک

 ... خل و چل.. نداره
اخرش دوتا .. شدمی اونور شوت منوریانقد شلوغ بود کھ مثھ توپ ا.. می پاساژ  شدوارد

 ی مغازه کھ لباساھی تو میرفت..می شلوغ رد بشیدستاشو دور حفاظ کرد تا از جاھا
  رگاال..  مردونھ داشت

 
 ھی تند  و ی آبراھنی پھی..بارمانم منتظر بود من براش انتخاب کنم.. کردمی نگاه مرو

فرستادمش تو اتاق پرو .. براش انتخاب کردمی رنگ شلوار مشکھی با یکت تک مشک
  گھی دست دھی.. تا بپوشھ

 
 رفت تو اتاق پرو یوقت.. ھم براش انتخاب کردم و دادم دستشی و شلوار طوسکت

 تولدش بھش بدم ی  تا برادمی ادکلن خرھی چرم  و  پول و کمربندفیبراش  ست ک
   حسابش کردموعیسر

 
 و اومد دی و کت و شلوارشو پوشی ابراھنیاول پ.. تا متوجھ نشھفمی تو کگذاشتمش

 ھیباانگشتم اشاره زدم کھ . نگاش کردم..  شوری بودا کثافت بکلیچقد خوش ھ..رونیب
 .. دیاونم چرخ.. دور بزن

 
 :نگشت شصت و اشارمو گرد کردم چشمک زدمو  گفتم برگشت سمتم ایوقت

 ...یعا ل -



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 124 

..  شدمرهی بھش خرونی و اومد بدی پوشیوقت..  و رفت کت و شلوارشو بپوشھدیخند
 بھ خودم عی گرفتھ سریدی رنگ پلدمی بھ چشم ھاش نگاه کردم دیوقت..  شده بودیدنید

 : اومدم گفتم
 ..رشونیبگ.. قشنگن_ 
 : گفتیدی پلبا

  مشکل داشتھ باشھشیی جادی بازم نگاه کن شایخوایاگھ م_ 
 : از رفتارم گفتمباحرص

 ..می تا برریاگھ خوشت اومد بگ..  برات کفشم انتخاب کردمنیبب. سیالزم ن.رینخ_ 
 کرم ی مانتوھی نیتری کنم، پشت ودی تا منم خررونی بمی و اومدمیپولشونو حساب کرد 

 .. گ بود قشنیلیخ..  چشممو گرفتیقھوه ا
 ادیبرو بپوشش فکر کنم بھت ب_ 
  تومیبر. اوھوم_ 

 .. بودایخی سخی موسنی پسر ازھی زیپشت م..  تومیرفت 
 د؟ی من دارزی سانتونیتری پشت وی اون مانتو  کرم قھوه ادیسالم ببخش_ 

  بھم انداختیزی ھنگاه
 ..  براتارمی االن مسایوا.. یاره خانوم_ 

 ..باز چشاش ترسناک شده بود. بھ بارمان نگاه کردم..   رفت توھماخمم
  براتارمیمانتو رو م. برو تو اتاق پرو_ 
 ...اما_ 
 . .برو غزالھ_ 

چند لحظھ بعد مانتو ..رفتم تو و منتظر شدم.  محکم گفت جرعت نداشتم مخالفت کنمانقد
 اروم صداش زدم.. ومدی واقعا بھم مدمشیپوش.. رو دستم داد

 بارمان_ 
  درو بازکردمکمی پشت در اومد

  خوبھ؟نیبب_ 
  زدلبخند

 .. مبارکت باشھادی بھت میلیخ_ 
 برام شال و شلوار ھم دمید.. رونیرفتم ب..  بعد درو بست و مانتو رو در اوردم 

     ھم برام  گرفتھ بودی مشکی مانتو ابھی. انتخاب کرده
 ز؟ی رو می گذاشتگھی مانتو دھی چرا رم؟ی بگخوامی نمنویمگھ ا_ 
 . زمی عزادیبھت م. ریھردوشو بگ_ 

 برخورد ی بارمانم جورکنھی بھم نگاه می بودم  ھروقت مرددهی چند وقت فھمنیا 
 ی طیالی خی نداشت بی ھست منم کھ اصن برام فرقنمونی بیزی کھ انگار چکنھیم
 کردمیم

 ..رمی کفشم بگمی برریپس بگ.. باشھ _ 
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 ھیموقع برگشتن  پشت ..  کفشم گرفتمھی  گشتن ی بعد کلم،یفت ررونی و بمی کردحساب
 رفت رفتم تو یوقت.. امی  تامنم بارهی بنویبھ بارمان گفتم بره ماش..  دمی هللا  دزیمغازه او

   پالکھی.. مغازه
 

 جعبھ ھی.. دمی خررشی با زنجکادی طرفش ون ھیشده بود و . طرفش هللا حکھی کھ
 شھیتا هللا ھم.. بدمیدی بھش عدی روز عخواستمیم..  گذاشتم داخلش زویگرفتمو او

  از مغازه.. ھمراھش باشھ
 

 ..  شدم حرکت کردنی رفتم سوار ماشدمی دنشوی و ماشرونی باومدم
 م؟ی شام بخورمیبر_ 
 ؟یستیخستھ ن_ 
  اھو؟یمنوخستگ_ 
 ... درمون اھو و,یاھو کوفت اھو درد اھو مرض اھو و حناق اھو درد ب_ 
 ..ی تو تا منو نکشتمی غذا بخورمی برمیبر...  یزنی غزالھ بسھ چقد فک میوا_ 
 ...می تا غذابخوری رستوران سنتھی  می رفتبعد

.................  
 می خلوت بودی جاھی اگھ االن ینی بکنم ،شھی تک تک تار موھاشو از رخواستی مدلم

 تا ششی نقای اونم  دقزدمی محی از رو حرص لبخند ملنجوریمن ھم..خونش حالل بود
  بناگوش باز بود و ھر چند

 
 کھ صدام ی جورھیگارسون کھ رفت ..نداختی منیی بار ابروھاشو برام باال پاکی قھیدق
  لب گفتمری بلند نشھ  زادیز

 خونت حاللھ بارمان_ 
  باز گفتشیاون بان 

  زم؟؟؟یچرا عز_ 
 .  بازتر کردششوی نو

 ی بخند؟ی کھ چنجای منو ای اوردی بخورم ور داشتیزی دمستیبھت گفتم من بلد ن_ 
 چلمنگ چمپولوت شاسگول تیچلغوز قوزم..شغلم... ارمی من از تو دربی پدرکیبھم؟ 

 ... سو
 .. لقمھ گنده تو حلقم چپوندھی دمی دامی بھ خودم بتا

  بچھ؟یری اروم بگیتونی نمقھیدودق.. بخور انقد حرف نزن_ 
  بھ زور لقمھ رو قورت دادمشدمی داشتم خفھ مینی

  غزالیرینم_ 
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 تک یالھ..  فعال شنشی ھات بھی جفت کلیالھ.. تو جاتادی بی امشب سونامیالھ_ 
 ی خفم کردیری بگزززززیییی درد چی الھیری پر بگزشی رزهیتک موھات بر

 االغغغغغ
 ...دی خندخوردی غذاشو ملکسی کھ رھمونجور

  تو دھنتزمیری خودم میغزالھ اگھ نخور_ 
 اببندم؟ی یبندیم_ 
 خوشم اومد منم موقع بستنش دی شایبندی چجور منمی ببند من ببایبابا قبالنم گفتم ب_ 

 .. کردمتیھمراھ
 .. بازکردششوی نبعد
 بامن منحرفانھ ی بھ چھ حق؟یکنیانمی ح؟یکشیخجالت نم..  شوریب.. منحرف بدبخت_ 

 بعدش تو جواب ننھ شم؟یھ در م من معصومم مظلومم از راه بیگی نم؟یزنیحرف م
  ؟یدیبابامو م

 
 چرا زنم منحرف شده؟ ھاااا گھی نم؟یدی تو مندمویجواب شوھر ا..یچی ننھ بابا ھاصن

 ؟
  خندهری زدم زدمی دافشویق... با چشاد گرد و دھن باز زل زده بمندمید

  توشرهیببند بارمان مگس م_ 
 دمی دوباره خندبعد
تو ... یندیبی چجور منمی تو ببند ببای گفتم؟ گفتم بی مگھ من چاتو؟یمن منحرفم  _ 

 .. دهی فکرت کجاھااا کشسیخودت معلوم ن
  ادامھ دادطونیش,بعد
 ماااای من پای ناموسی بی بھ جاھادیاگھ کش_ 

 ... بشرنی اھی چدونھی نمش،خجالتیی از پرودمیترکی مداشتم
 . ای حی بی پسره یم ش سجادم خفت کنم بلکھ ادی الچمتی ببخوامی مایب_

 گم؟یمگھ جوک م.   دردیا..  خندهری کرکر زد زدوباره
 ... غزالھابخوریب_ 
 دمی زدم بھش ددم؟؟؟زلی درست کردکھ من ندیعھ ک.. اماده کرد مویزی ددمی کردم دنگا

 ..کنھیمھربون نگام م
 ی درستش کنیستی بلد نی ولی دوس داردونمیم..بخور_ 

 ی جورھی دلم یاون تھ تھ ھا..  شدمی جورھی من یول. بعد خودش مشغول خوردن شد 
 .. شد
  گھی بخوردزیعز_ 

 یلیخ.  شدمیزی بھ خودم اومدم بھ زور لبخند زدم و مشغول خوردن دباصداش
 مامان و ای شھی درستش کرد، ھمدی بای بلد نبودم چجوریدوس داشتم ول...خوشمزه بود
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  ای کردنیبابا برام درست م
 

 ...لبخند زدم.. باران
 ؟ی شدریس_ 
 دستت درد نکنھ... اوھوم_ 
 نوش جونت خپل_ 

 رونیچشام زد ب 
 ؟یبامن بود_ 

 ..دیخند
 ..یشی گرد میخوری غذاکھ می ولی ھستیالغرمردن... گھیاره د_ 
  زل زد بھمطونی نگاش کردم، شضیباغ
 گھی دیشیخو گرد م..  منو بانو ینکش_ 
 ؟ی بعد حرصم بدی ناھار و شام منو مھمون کنھی شھی ھمیتوعادت دار_ 
 برمیاز حرص خوردنت لذت م_ 
  یشعوریبسکھ ب_ 
  جدا انقد الفاظ خودتو بمن نسبت ندهیول.. نظر لطفتھ_ 
 لقب توعھ_ 
 ؟یباز قرصاتونخورد_ 

  دراورده بودغموی جگھید 
 بارمااااااااااااااااااااااااان_ 
اه اه ..  منصرف شدمرمتی درصدم تو ذھنم بود کھ بگھی اگھ..  بارمانو کوفتیا_ 

 غوی جغیدخترم انقد ج
 بھتره ادامھ ندم چون فقط خودم دمید.. بودی چراغونطنتی تو چشاش ازشدت شینی

 .. زدم و از جام بلند شدمیلبخند موذ. کنمی می تالفیبعدا عمل.. خورمیحرص م
 می براری بنوی دستامو بشورم برو ماشرمیم_ 
 ...من رفتم... باشھ لبو_ 
بعد ...سنی بنوخی کھ تو تاررمی بگی من از توعھ گالبی حالکی.. باز رفتشی بانبعد

 ...دم خونھ نگھ داشت.. شدمنیشستن دستم رفتم سوار ماش
 ی خوش گذشت مرسیلیخ_ 
 توام بامن یخوایم..گذرهی بامنھ بھش خوش می منھ ھرکتی خصوصنیخوب ا_

 رزه ایبھ امتخانش م..باش
 .. تو سرش اخش بلند شددمی کوبفمی کھ باکی خندیموذ
 کرد, برخوردنطوری ادی بازننی می خاک برسری حرفاکھییباادما... منحرف _ 
  گفتدیمالیھمونجور کھ داشت کلشو م..نیی زدمو اومدم پاحی لبخند ملبعد
  رو دست ننتیمونی اخالقت منیاخرش باا_ 
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 کنمی تور می شاه ماھھیتو نگران نباش بھ موقش _ 
  لبخند زد چشاشم نور بارون شد  بعد گفتیبی جور عجھی

 برمنکرشششش لععععععععععنت... البتھ البتھ_ 
  براش رفتمو گفتمی غره اچشم

 ریشبت بخ_ 
  گفتطنتی شبا

 ..ززززممممیییی عززززررررررریشب بخ_ 
 دی خریبا بستھ ھا.. چرخاش اومدیدرو کھ بستم صدا... گفتمو وارد خونھ شدمیکوفت

باخنده بستھ ھارو جابھ ..بودم, کنارم بود شادیوقت.. بودمی پرانرژیلیخ..رفتم تو اتاق
   جاشون کردمو

 
 ...دمیخواب

....................................................... 
 ی بھانھ اھی با عمو ھماھنگ کردم  کھ امروز بھ روزیاز د...  تولده بارمانھامروز

با تک ... براشرمی تولد بگھی خواستی نبود اما دلم مادیتعدادمون کھ ز...رونیببرتش ب
   بارمانودمیزنگ عمو فھم

 
..   کھ اماده کرده بودمو برداشتمو رفتم خونھ خالھیلی وسایمنم تند..  خونھ بردهاز

 وارد خونھ شدم و بھ خالھ سالم کردم
اوممممم فکر . فقط شام باشما.. کنمی قشنگش مجارونی ایخوب خالھ جون امروز کل_ 

 کی کرمی بعد مکنمی ژلھ درست مامیشما بپز من م. کنم بارمان زرشک پلو دوس داره
 رمیگی ملیو تحو

 عموت خبرشون کرده.. انی بارمان می احتماال چند تااز دوستایول.. زمیباشھ عز_ 
  بھمدمی دستامو کوبباذوق

 ھتر بشتری بی ھرچووووولیا_ 
 یزای چیکل..  شدمناتیی و رفت تو اشپزخونھ منم مشغول  وصل کردن تزدیخالھ خند 

 یوقت..  ی تا انواع فشفشھ و  برف شادری بگی گرفتھ بودم از کاله بوقیرنگ رنگ
  یبارمانو با کاله بوق

 
 ...رمی از خنده بمخواستی دلم مکنمی متصور

 و ی رنگیانقد رنگ...    چجور شدهنمی وصل کردم   اومدم عقب تا ببوی ھمھ چعیسر 
 ختمی گرفتم روی  برف شادرونیب, خالھ ھم اومددمی کشیی شد کھ ھوراجانیپر ھ

  روسرش   خالھ  ھم
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 کممی تو ظرف دمی ھا رو چوهیبعد رفتم  م..  بودمی چرا انقد پر انرژدونمینم..دیخندیم
تم و  چند رنگ مختلف  ژلھ ھم داشلیوسا.. پوست کندشو اماده کردموهیاز ھرنوع م
  یوقت..درست کردم

 
 . رمی بگلی و تحوکی رفتم کدمی لباس پوشعیسر.. شھی ساعت شدمی تموم شد دکارم

روشم ..سفارش دادم)  ی توباب اسفنجییایستاره در(   کی پاترھی شبکشویاز عمد ک 
 و کھ گرفتم برگشتم کیک..  داشتاااادنی دافشی قی تولدت مبارک جلبک اسنیگفتم بنو

  گذاشتمش تو...خونھ
 
 ھی..بعد رفتم باال تو اتاق باران تاخودم اماده شم..  بھ خالھ ھم نشون ندادمشی حتخچالی

 یشال مشک..  با  رنگ قرمز کارشده توش و اماده کردم تا بپوشمیکت و شلوار مشک
  قرمزمو سرم

 
 یدوستا.. رونیم رفتم ب از خودیراض...  خط چشم و رژ لب قرمز زدمکمی..کردم

وقت نشد باھاشون ...  تا پسر و چھار تا دختر  ۴ بایتقر..  بارمان ھم اومده بودن
  اشناشم چون عمو تک زنگ

 
 ....می و منتظر شدمی ماھم چراغارو خاموش کردگردهی کھ داره با بارمان برمزد

حبس کرده  جانینفسامو از شدت ھ..  قدماشونی بستھ شدن در اومد بعدم صدایصدا
 دمیبودم صداشو شن

 عموچرا برقا خاموشھ؟_ 
 نای خانومھ گلم رفتن خونھ غزالھ ادی شادونمینم_ 
 گھ؟یخانوم گلت د_ 
   تاج سرمھ؟یپس چ_ 
  عمو؟یپس من چ_ 
 اااای کنیقرارنبودحسود_ 

 ..باشھ بابا مال خودتون _ 
ھمھ نفساشون حبس شده .. جمع بودیحواسم حساب.. اومد سمت دردیخندی می درحالبعد
 و و سوت تولدت مبارک غییی چراغ و روشن کرد  ھمھ باجیوقت.. درو بازکرد..بود

  یخوندن و منم کاغذا
 

بعد رفتم .  کوه رو سرش درست کردمھی گرفتم وی برف شادعیسر.. ترکوندم ھوایرنگ
 باز شی کردم بان توھم قفلنیی پام دستمو اوردم پایکی پامو بردم پشت اون ھیجلوش 

  ینی..زل زدم بھش
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سرشوبلند کرد ھمھ .. گرد زل زده بود بھ منیباچشا.. واقعا خنده دار شده بودافشیق
 شد  ی  دوباره چشاش چراغونشدهی چدهی دور از نظر گذروند بعد انگارتازه فھمھیرو 

   لبخند گنده اومدھی
 

 کردو یبعدبھ ھمھ سالم.. بمن زدیچشمک...  کھ باچال روگونش دلم غش رفترولباش
 داشت یوقت..  رو سرش بودیھنوز برف شاد.. اجازه خواست بره لباساشو عوض کنھ

  از کنارم رد
 
  گفتیبی عجطنتی شھی باشدیم

 ..طونی شکنمیجبران م_ 
 ننشستھ بودم کھ قھیھنوز چند دق...منم باخنده رفتم رومبل نشستم.. رفت تواتاقشبعد

  بارمان از باال اومدیصدا
 ..کشھی داره خودشو متیغزالھ گوش_ 

 از تو می گوشیصدا... پلھ ھا رفتم باال, باوقار ازیلی خزوی رو گذاشتم رو موهی مبشقاب
 دراوردم قطع شد نگا کردم فمی از تو کوی درو بازکردم رفتم تا گوشومدیاتاق باران م

  دمی بود کھ دی کنمیبب
 

 دست ھی تو فکر بودم کھ نجوری خل شده چرا زنگ زد؟ ھموا؟.. بارمانھی شماره
ضربان قلبم رفت رو .. عطرش اومدیبو...سکتھ زدم..محکم دورکمرم حلقھ شد

   گوشمریصداشو ز..ھزار
 

 حرکتش ھنگ کرده بودم کھ قدرت نیچنان باا..شدیبا حس نفساش مورمورم م.. دمیشن
 : نداشتموی عکس العملچیھ
 ..زمیممنونم عز.. بمونھادتی اصالکردمیفکرنم_

باتموم ...دیبوس... داغ شدمیشونی حس شده بودم چرخوند و پی منو کھ ببعد
 زدو ی بھ در اتاق چشمکدی رسیازم دور شد وقت.. تمام بدنم سست شده بود..احساسش

  گفتطنتیبا ش
 ... توصفا ندارهی تولدم بنییبدو پا_

تمام ..روتخت نشستم..ل وزنمو نداشت من انگار بدنم تحمیول...رونی باخنده رفت ببعد
منو بغل کرد؟؟؟من تو بغلش ...لمس بودم...سوختی ممیشونیپ..تنم داغ بود 
   عطرشیبودم؟؟؟ھنوز بو

 
 درست نبود نکاری انکھی طرف عذاب وجدان بابت اھیاز ..کردمی دور خودم حس مرو

 کھ یسح... حس خوبھی.. حس نابھی.. بزرگ بود برامی دلگرمھی طرف ھیو از 
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  من از.. تجربش نکردم
 

 االن ی ولشدی اونموقع دوسش داشتم حالم بدمنکھی لمس بدنم توسط فرھاد بااتصور
صبرکردم ...ناخودگاه لبخند زدم... تو بغل بارمان بودم پر بودم ازحس خوبنکھیباا
  رونی از تنم بی لمسنی اکمی
 

 ارمدلمی بکشویمنم رفتم تواشپزخونھ تاک..ھمھ مشغول بودن..ومدی ھمھمھ میصدا. بره
 بعد اون کارش چجور دونمی نمنکھیا... نیری شی جور دلشوره ھی.. بودی جورھی

  باھاش برخورد کنم کھ  تو
 

 چرا انقدبرام مھم بود کھ نظرش راجبم خوب دونمینم..امی بھ نظر نی دختره بدچشمش
شمعارو روشن . شدهیزیم انگارنھ انگار کھ چ تفاوت باشی گرفتم بمیتصم..باشھ
  کی شمع رو کیکل.. کردم

 
سالش شده ٢٩ روزام  نیمرد مھربون ا...  فرو کردمکی ھم وسط کنوی شمع التگذاشتم

 دست کوی ھمھ کیوقت...رونیبالبخندشمع ھارو روشن کردمواز اشپزخونھ زدم ب.بود
   شروعدنیمن د

 
 .. بھ خوندنکردن

  تولدت تولدت مبارکتولد
 طونی چشاش شدیمنو کھ د..دیخندیم. ھم سرش ی کاله بوقھی وسط نشستھ بود و بارمانم

 ی بدیبا...  کرمش گرفتھی اون معلوم بود حسابی ولدمیکشیناخوداگاه خجالت م.. شد
    وگرنھبودمیتفاوت م

 
 دنی و دکیا ک تھیبق..زی گذاشتم رو مکویلبخند زدمو ک..  تا بترکمدادی حرصم مانقد

   گفتشناختمشی ازون پسرا کھ نمیکی..  خندشون بلند شدیصدا
 برابر اصل یاصن کپ... ھاااشناختھی سفارش داده توروخوب مکوی کنی ایھرک_ 

 .. یکیپاتر
 : گفتطنتی باشبارمان

 دهیانگار شمارو ند.. مھمونا سفارش دادیتای غزالھ خانوم طبق شخصکوی کنیمحمد ا_ 
 ..نی داری جلبکتی چھ شخصدونستیم

  باخنده گفتمحمد
 بھ ماچھ مربوطھ ؟؟؟؟..تولده توعھ _ 
  سر من؟نیپ چرا چتر شد. سیخو اگھ تولده منھ وبھ شما مربوط ن_ 
  کھ نگو مگھ نھ بچھ ھااا؟؟؟؟دهی می حالھیجون تو چتر شدن سرتو _ 
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جلو دوستاش بمن گفت ..بالبخند بھ بارمان نگاه کردم.. کردندیی ھرکدوم باخنده تاھیبق 
 جبران طنتیمنم باش..  از روابط ما کننی فکر بدھی بقخواستیانگارنم.غزالھ خانوم

  شیکردم کھ دوھزار
 

 افتاد
  ؟دی شمعارو فوت کننیخوایاقا بارمان نم_ 
 نییرد پا  سرشو اودی زدم، اونم خندی دور از چشم ھمھ براش چشمکیواشکی بعد

  داد زدمھویلباشو غنچھ کرد تا فوت کنھ 
 نھھھھھھھھھھھھھھھ_ 
  از پسرا گفتیکی دنی ھمھ سھ متر پرکھ
 ... لدفاوهی  ابمکنھی کارمیقلبم باباطر...دی خوردم پریغزالھ خانوم ھرچ_ 
 کھ توش خنده ییبا صدا. بلند بود یلیاخھ صدام خ.. خنده دار شدیلی بارمان خی افھیق

 بود گفتم
 ....شھیفوت کردن شمع تولدبدون ارزو کردن نم.. ارزو کنھیاقا بارمان _ 

   زدلبخند
  ارزو کنم؟یحاال چ. باشھ_

 . خوادی کھ دلت میھرچ_ 
لبخند زد چشاشو بست ...  بمن بگھیزی با چشاش چخواستیانگار م...گرم..نگام کرد 
بعد نوبت دادن کادو .. کردن بھ دست زدنھمھ شروع.. گفت و فوت کردیزی لب چریز

  عمو و..ھاشد
 

 ساعت گرفتن ھیبعد بابا و مامان براش ..   دادنوی نقلیلی خی خونھ دی کلھی بھش خالھ
 کھ یتو دلم بخاطر کار..   نوبت مندی کادو دادن تا رسیزی چھیدوستاش ھرکدوم ..
   بکنمخواستمیم
 

ر جعبھ رو باز کرد ھمھ از خنده  دیوقت.. جعبھ رو دادم دستش. بودیعروس
 ی جوراب مردونھ ھی گرفتھ بودم کھ از سرش ھم  کی عروسک پاترھی..دنیترک

  یلب و لوچھ .. کردمزونیسوراخ او
 

 .. زل زدم بھشثینگام کرد منم خب..  شدزونی اوبارمان
  غزالھ خانوم؟میداشت_ 
 بلھھھھھھھھھھھھھھھ_ 

   خنده و گفتریاونم زد ز 
 دستت درد نکنھ..  بودھی ھدنی باحال ترشییخدا_ 
  گفتمدیپل
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 .. نداشتیقابل_ 
 زی گذاشتم رومشوی اصلیبالبخند کادو. بعدمقھی دقچند

 ...ی ندادتوی کادو اصلدونستمیم_
 ..ادی خوشت منیخوب دلم برات سوخت حاال بازش کن بب_ 

 حرف شدن و بعد کادو ھاعمو و بابا مشغول.. بازش کرد و  بعد ازم تشکرکردباخنده
 .. شامیمامان و خالھ ھم رفتن پ

 ..  اشاره سر بارمان رفتم سمتشونبا
  با بچھ ھا اشنا شوایب_ 

  زدمو نشستم بھ اون پسره کھ محمد صداش زده بود اشاره زدلبخند
 .. کردنی خانومھ کھ تازه عروسمی مرشیھمکارمھ و اون  خانوم کنار..  محمدهنیا_ 
 لبخند زد کھ جواب لبخندشو ی داشت با مھربونیصورت معصوم..  نگاه کردممی مربھ

 دادم
 دی خوشبخت ششاالی اگمی مکیتبر_ 
 ..زمیممنونم عز_
  اشاره زد و گفتگھی دی اقاھیبارمان دوباره بھ   

 .. ھمسرش مھتا خانومھشونمی و خانوم کنارمی  کھ بازم ھمکارلی ھم اقا سھشونیا_ 
 خوشبختم تونییاز اشنا_  

  مھربون گفتمھتاھم
 زدلی عزنیھمچن_ 

اقا مھرداد گل باخانومش سوگل .. ماستپی ساکتھ اقا دکتر اکینیبی کھ ممیی اقانیا _ 
 ..خانوم
  تکون دادمیی اشنای نگاشون کردم و سرمو بھ نشونھ بازم

  ھم  بامن ھمکارنشونی و خانومشون فاطمھ خانوم کھ ای نفرا ھم  اقاعلنیاخر_ 
 ... باھمتون خوشبختمیی اشنااز_ 
 بارمان دوباره گفت.. زدم ی لبخند مھربونبعد
 ی شما باھاش خودمو نی جلوھوی من گفتم از اول دیشناختیخوب شما غزالھ رو نم_ 

 منھ وماباھم یخوب  غزالھ دخترعمو..ھی کھ چرا نگفتم خبردیکنیشم پوست کلمو م
 .. می ھستیمی صمیلیخ
 

 ... معارفتونی جلسھ نمیا.  دوتا دوستمثھ
  گفتمباخنده

 بارمان_ 
 بلھ_ 

 .  یی گروھتون تویعذب اوقلل_  
 .  خندهری ھمھ زدن زدوباره
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 ااایخوبھ خودتم عذب_ 
 .. دمیخند
  اعصابیب..باشھ نزن منو_ 

 سوگل گفت... بعدپسراگرم صحبت شد ن باھم و منم رفتم سمت دخترا کمی
 زمیچند سالتھ عز_ 
  سالمھ٢٤_

 ی خوشحالم بھ جمع مااومدیلیخ..می ھمسنبایپس تقر_ 
  گفتطنتی  با شمھتا
 اون خودش صاحب داره ؟ی خودتو تو دلش جاکنیخوای سوگل زبون باز میا_ 

  دنبالشادیصاحبش م
  بده ھایلی خیحسود..وا مھتا_ 
 من حسودم؟من؟؟؟_ 
 پ ن پ من_ 

   و فاطمھ باھم گفتنمیمھتا اومد جواب بده کھ مر 
 بسھھھھھھھھھ_

  بھ جون ھم؟؟؟دیباز افتاد=  فاطمھ
 گفتن یزی چدی پسرا راجب عی راستزمی عادتشونھ عزنایولشون کن فاطمھ ا= میمر

 بھتون؟
 ..گھی می چمی مرننی کردن تاببزی اومد ھمھ گوشاشونو تدی عتااسم
 نھھھھھ= مھتا

 نھھھھھھھ= سوگل
 نھھھھھھھھھ= فاطمھ
 ی انگار اطالعات جاسوسممیمر.. کشف شدهی مھمزی چھ چانگار مثال.  گرفتھ بودخندم

  بھ گردنش دادو شروع کرد بھ حرف زدنیداره تاب
.. دی تااااا اخر عدی روز قبل عھی شمال اونم از می دارن برمی تصمگفتیواال محمد م_ 

 غزالھ جونم گفتھ کھ اونا گفتن یبعد بارمان بھ عمو و زن عموش و مامان بابا
   جوونامیای بمیتونیمانم

 
حاال امشب بھتون ..می با خانومامون مشورت کندیبعد پسرا گفتن مابا..  برنخودشون

 گھ؟؟؟ی توام دیایغزالھ م.. حتماگنیم
 تو جمع شمی نگفت بمن اگھ دعوتم کنھ خوشحال میزیبارمان چ..  بگم واالیچ_ 

 خوبتون باشم
  گفتفاطمھ

  پوستشو بکنھی علدمیمگھ جرعت داره دعوت نکنھ؟ م_ 
  وسط حرفشدی تند پرمھتا
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 ادی غزالھ بمیدی کن ما قول متیحجابتم رعا..  تر نکن خواھرفی کثفتویتو خون کث_ 
 چھ یکردی کھ فکر مگفتی می جدی جوری بود ولیحرفاش شوخ..  خندهریپخ زدم ز 

   بگھخوادی میمطلب مھم
  کردی نچ نچسوگل

 ..دیختره درجھ اسکول بودنتونو نشون بد چند روز بگذره بعد بھ ددیبابا بزار_ 
  باز کردو گفتششویمھتا ن 

 مگھ نھ عخشمممممم؟؟؟.. غزالھ از خودمونھ بابا_
 دوی بعد پسرا اعالم کردن اگھ خانوما موافق باشن عکمی...  سرمو تکون دادمباخنده

منم .. رفتن شدنیبعد شام بود کھ ھمھ اماده ..برن شمال و ھمھ موافقتشونو اعالم کردن
  لمیبرخالف م

 
من و خالھ مشغول .. ھمھ رفتن.. موندم تا تو کارا کمکش کنمششی خالھ شبو پبااصرار

 یلیباکمک اونا کارا خ.. کھ عمو و بارمانم اومدن کمکمی و پاشا بودختیجمع کردن ر
  زود تموم شد و خالھ

 
 گفتمو رفتم سمت  اتاق باران تا  ریمنم شب بخ.. گفتن تا برن بخوابنری عمو شب بخو

 پھلو نی ای ساعت تمام ھرچھی..دمینمازمو خوندمو تو تخت دراز کش..اونجا بخوابم
  اون پھلو کردم خوابم

 
سال من دوباره توتخت باران ١٠بعد. چوندیشا.. چم بود کالفھ شدمدونمینم.. نبرد
ساعت .. بخورمیی ھواھی طایبلند شدم برم توح.. نبودی باشھ ولخواستیدلم م.. دمیخواب

  نکھیباا.. دو شب بود
 

 دمیچیشنل بافتمو دور خودم پ..  ھوا کم نشدهی بازم از سردی بود ولدی عکینزد
 کنار باغچھ نشستم زل یرو سکو..اطی رفتم تو حنیدراتاقو اروم باز کردمو پاور چ

  ھالل ماه تو..زدم بھ اسمون
 
چشامو ...ی بھش زل بزنخواستی اسمون  انقد جلوه داشت کھ ناخوداگاه دلت میاھیس

 دمی کشیقیبستم و نفس عم
ھمون ... عطر اشنا... شددهیچی کھ دورم پی سبکیو بعد پتو.. عطر اشنا حس کردمھی

صداش .. رو لبامارهیھمون کھ لبخند م.. ھمون کھ حواسش بھمھ.. کنھی متیکھ حما
 اومد

 رون؟ی بیدسرده چرا اوم_ 
  کنارم نشستبعد
 بردیخوابم نم_ 
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 دی پرسبامکث
 چرا؟؟؟؟؟_ 

  کردمسکوت
  کنارت ھستمشھی من ھمی حرف بزنیاگھ بخوا_ 

  اونقد تلخ کھ طعم گسشو حس کردم.. لبخند تلخ اومد رو لبامھی 
 کنارم ستیسالھ حرف تو دلم تلنبارشده اما ن١٠ االن ی ولگفتی منوی ھمشھیبارانم ھم_ 

 ..رفامو بشنوهتا ح
 چند لحظھ بعد گفت... شدساکت

 م؟یستیمگھ دوست ن.. بامن حرف بزن.. بمن بگو... من ھستم_ 
  زل زدم بھ اسموندوباره

 بارمان؟؟؟_ 
 زمیجانم عز_ 
 ھم زتی عزشی چند لحظھ پدی شای کھ فکر کنی زل زدن بھ اسمونھی حس خوبیلیخ_ 

 نھ؟؟؟؟... بھش زل  زده
 ی حوصلھ گھی چرا ددونمینم.. لبش بردکیدستمو گرفت نزد.. نشست رو دستمدستش

 بگم بازم ی و من ھرچدسی فای بدونمی چون مدیشا.. مخالفت با کاراشو ندارم
   چوندیشا.  کنھیکارخودشو م

 
 ھینجوریاونم محبتش ا.. عادت کردمیی جوراھی.. ستی کاراش از رو ھوس ندونمیم
 ..دیپشت دستمو بوس..گھید

 ...ھیحس معرکھ ا.. اره اھو خوشگلھ_ 
اما دلم ..ی چجوردونمینم...ی چی برادونمینم... چرادونمینم... خودشم زل زد بھ ماهبعد

 سرمو گذاشتم ی ارادریغ.. محکم خواستی شونھ ھیدلم .. گاه خواستھیاون لحظھ تک
  بھ..رو شونش

 
 .. تکون خوردنشو حس کردموضوح

 .. نبودی باشھ ولخواستیدلم م.. دمی سال تو تخت باران خواب١٠امشب بعد_ 
 بابغض ادامھ دادم 

 بببنم تونمینم.. کنھی داره منو داغون می شدت وابستگنیا..  نبودیدلم تنگ شد ول_ 
زندس؟ حالش خوبھ؟ سالمھ؟ خوشبختھ؟ راحتھ؟ .. کجاسسی معلوم ننکھیا.. نبودشو

  ی خبرھیکاش 
 
 ..دادیم

.. از رو شونش نگاش کردم.. دارم حرف بزنمازی بود ندهیانگار اونم فھم.. بودساکت
اما انگار ..  بھ لحظھ حس کردم تو چشاش برق اشکھی ولدونمینم.. روش سمت من بود
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  کنترل کرد
 

 .. بخاطر من ناراحت بشھکردمیفکر نم..خودشو
 غزالھ_ 
  بغض گفتمپر
 بلھ_ 

  خستھ بودصداش
  باران باشم؟ھیرات بھ خوبمن نتونستم ب_ 

  بلند کردم زل زدم بھشسرمو
 ییییلیخ..ی خوبیلی بارمان؟؟؟تو خھی چھ حرفنیا_ 
 کنم تا ی کارتونمی باران و برات کم کنم؟؟؟چرا نمی غصھ تونمیپس چرا  نم_ 

 ..ی نشتیتا اذ..یفراموش کن
 ... محکم تر گرفتدستامو

 کھ تورو نخواست؛ ی کھ تنھات گذاشت؛  بارانی معرفت بود؛بارانی کھ بیباران_ 
گذشتھ ..فراموشش کن..یارزش نداره بخاطرش خودتو داغون کن.. شدالتیخی بیباران

 .. رو فراموش کن
 

 کنارت خوامیم..  رو بسازندهیا... من از باران خبردارم.. نباشھی اصن االن باراندیشا
  باشھ اھو خانوم؟زم؟یباشھ عز. ..یفرصت بده تا کمک کنم بارانو فراموش کن.. باشم
 نی حرفاش ھماد؟ی نمینی گرده؟ی برنمگھی باران دینی..دیلرزی از شدت بغض مچونم

 .مھربون نگام کرد... گردهی باران برنمگفتی ممیداشت مستق.. منظورو داشت
 ؟یچرا بغض کرد_ 
 دمی لرزون پرسیباصدا 

 !گرده؟؟؟؟؟..یبرنم..  برگھیباران د_ 
 بکھیوقتا.. ترسمی بودنش می جدنیمن از.. شدینگاھش جد..  شدیچشاش جد 
 حالت بودنش تحمل حرفاش نی و تو ازنھیحرفاشو م.. شھی رحم می بشھی مینجوریا

 .. گھی میرحمیاما باب.. سختھ
 
 و بعد برات یری عزابگی واسھ حرفاش نالھ کنشھی ھمی بار براھی زارهی و مگھیم

 ..شھی رحم می کھ بیان از اون لحظھ ااما ام...یبعد خوب ش.. شھیعاد
 باشھ؟..  گوشت کنی زهی خوب اوگمی مویزی چھیغزالھ _ 
 باشھ..با..ب_ 

 فقط نایاما ا.. شھمونی پشدیشا..  نگھدیشا..سی رحم نی اونقدام بدیشا..  مکث کردکمی
 ی شد و اروم و شمرده اما باصدای دوباره جدقھیبعد چند دق.. دل من بودیخواستھ ھا
 محکم گفت
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 چوقتیھ.. باران مرده..  بفھمنویا..  قبولش کننویا.. گردهی برنمچوقتی ھگھیباران د_ 
 ..فراموشش کن.. گردهیبرنم

 لمس شدم کھ حس کردم روح تنم یبھ حد..احساس کردم قلبم نزد.. از حرفششوکھ
... ن افتاد رو بارمامینیمرده؟؟؟؟و بعد نتونستم جسممو کنترل کنم و تمام سنگ..رفت

 ..  محکم منو گرفت
 

 بھ کھییباصدا.. منو تو خودش حل کنھخواستی کھ انگار مدیچی دستاشو دورم پیجور
  گفتمومدیزوراز گلوم  در م

 ده؟؟؟؟..مرر _ 
   ارومم کنھخواستی مانگار

 بزن داد بزن غی بار جھی..  کنھی بار گرھی..  دلم فراموشش کنزیعز.. گلم... زمیعز_ 
 ..گردهیباران برنم.. زن عمو اشتباه کرد کھ بھت نگفت..   بعدش فراموشش کنیول
  بغض صداش زدمبا

 بارمان_ 
 .. اخھیچراانقد ساکت..دادبزن.. کنھیگر...جانھ بارمان_ 
   ادیخالھ گفت م_ 
 فراموشش کن.. شتی وجود نداره کھ برگرده پی بارانگھید.. دونمیمن م..  غزالھادینم_ 

 ..اروم گفتم...  زھرماری بھ تلخیلبخند.. لبخندزدم.. بستمچشامو
 برام بخون_ 
 .. باشھ.. زمیباشھ عز_

 کھ مثھ گھواره ی درحالکرد،بعدیاروم نوازش م.. موھامنی شالم برد بری از زدستشو
 .. زمزمھ کرددادیتکونم م

  مننھیری غصھ دنی تو فرسوده تریا+
   مننھی تو قرنطاهی دوچشمان سیا
  ان وسعت چشمان تو را کم داردآسم 

   تو غم داردییبای اندازه زدلم
  یمانی کتاب اخوان میبھ أوستا 

  یمانی بنان مفی تصنیزی دل انگبھ
 دی آی عطشش می کھ صدای رودھمچو

  دی آی من از تو خوشش موانھیدل د 
  ی ماه تریتو بھ قول غزل از ماه کم 

  ی آگاه ترھی قافی شاعر بنی از اتو
 دمی دیبی شب چشم تو من خواب عجدر

 دمی دیبی سیخواب دندان زدن سرخ 
  کھ مرا عاشق کردیبی نجبی سیسرخ
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  دق کرددنیدلش از دست من و دست نچ 
  باردی دلم میغزل از چشم شما رو  
 ... فاصلھ را برداردنی کھ استی نفر نکی
  

 دیبھ ام.. کردارومم... ارومشیزمزمھ ھا.. اغوششیگرما.. موھامنی دستاش بلمس
 گفتیخالھ م..گردهی برمکردمیفکر م...دادمی باران تاحاال خودمو ازار مدنید

  بارمان...اما االن..گردهیبرم
 

 ی چھ عادتدونمی نرفتھ بود نمنی بدنم از بیسست.. سی نی بارانگھی بھم گفت کھ دمیمستق
 ی و بعضکردی از حد سستم مشی  ترس و شوک بمی از بچگشھیبود کھ من داشتم ھم

  مواقع ھم از حال
 
..  برام ارامش اورده بودکمی بارمان  ی بودم فقط صداتیاالنم تو اون وضع...رفتمیم

تپش قلبش بھم ... . تندیلیخ..زدیقلبش تند م.. سرمی بود و چونش رونشیسرم رو س
  ییارامش داد مثھ الال

 
  خوابم بردی چجوردمیاونقد اروم شدم کھ نفھم..

................. 
 بودم کھ اصال برام اشنا ی اتاقھیتو ..  بودمجی گقھیصبح  کھ چشامو باز کردم چند دق 

از .. زده بودواری عطر بارمان تو اتاق بود و چند تا عکس از خودش بھ دیبو.. نبود
 .. نییتخت اومدم پا

 
  تو راھرو و چند ستادهی بارمان ادمی   درونیاز اتاق کھ رفتم ب..ومدی سروصدا مرونیب

 اروم صداش زدم..کننی می اتاق بارانو خاللی ھم دارن وسابھیتا مرد غر
 بارمان_ 

 مھربون لبخند زد اومد سمتم.. برگشت سمت من 
  اھو خانوم؟ی شدداریب_ 
 ؟یکنی مکاریچ.. اره_ 

  گفتی عادیلیخ 
  برهدمی بارانو میالیدارم وسا_ 
 بره؟؟؟ کجا بره؟_ 
 ..ی بھ سمساردمیدارم م..می نداراجی احتالشمی  بھ وساستی نی بارانھگی دیوقت_ 

اومد سمتم .. کھ دستمو بھ چارچوب در گرفتموفتمی بود بکی تار شد  نزددمی لحظھ دھی
 پام زانو یخودشم جلو..دستشو انداخت دور کمرم منو برد تو اتاق رو تخت نشوند

 مھربون گفت..زد
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 م؟ی باھم حرف نزدشبیمگھ د_ 
بادستش چونمو گرفت .. اره تکون دادمیسرمو بھ نشونھ ..ومدی بھ زور در مصدام

 ..زل زدم بھ چشمش.. اورد باال
 ھ؟ی ھمھ غصت واسھ چنی اگھیپس د_ 

  دستشو گرفتمناخودگاه
 …لطفا..  بمونھلشیبزار وسا_ 

 .. رفت توھماخماش
  گفتیجد..رونی بدی از دستم کشدستشو

 ..نھ_ 
  شده؟یخالھ چجور راضاصن .. بخاطر من_ 
 .. برهمی بفرستلشویزن عمو خودش گفت وسا_ 
 خوردی نظر من بھ چھ دردشون مگھی گرفتھ بود دیمی تصمنیخالھ کھ ھمچ..  رفتموا

 ..اخھ
 ..بارمان لط_ 
تااالن حق .. یکنی فراموشش مگھیتوام د.. شھی میامروز اتاق باران خال.. نھ غزالھ_ 

 ی بارانگمیدارم بھت م.می من مستق؟ی االن چیول.. دهگری چون بھت گفتن برمیداشت
 ..  کھ برگردهسین
 

 بھ نی ازدمیقول م..  کنھی ادم باخاطره زندگھی شھینم.. یتوادم.. ی فراموش کندی باپس
 قبولھ؟..بعدت قشنگ تر باشھ

 .. دارهی ادهیقبول کردن  و نکردن من چھ فا.. ی گرفتمتوی تصمی ھمھ توکھ
   گفتطونیش.. آره تکون دادمی اجبار بازم سرمو بھ نشونھ بھ
 زبونتو موش خورده؟_
  نھینیباز سرمو تکون دادم  

  ادامھ دادثیخب
 ؟ی قھرینیپس _ 

 ..سرمو  تکون دادم کھ اره 
 ؟یاعتصاب کرد _ 

 ..نیی کلمو اوردم پابازم
  گفتدیپل

 تو کھ ی با بچھ ھاااولاااای ببرمت مسافرت  اونم شمااال کنار درخواستمیخوب م_ 
 …  الشیخی پس بیقھر
 نیی  پادمی از تخت پرعی کھ سررونیاومد بره ب.. مسافرت اومد چشام برق زداسم
 م؟یری میک.. می آشتمیآشت_ 

 خندشو قورت داد 
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 ؟یستی قھر نینی_ 
 نچ_ 
 گھ؟؟ی دیستیتو اعتصابم ن_ 
  بارمانگھیبگو د. ستمین.. نچ_ 

 زد,  خم شد تا ھم قدم بشھ بعد مھربون لبخنددی لپمو اروم کشیگوشھ  
   بابچھ ھامیری مگھی جمع کن سھ روز دالتویوسا_ 
 کردن  ناشی نناشیشروع کردم ن..  رفتادمی گفت اصن ھمھ غمھ غصھ ھاھم نویتاا

 چشمم خورد بھ بارمان کھ دست بھ ھوی کھ کردمی  داشتم ذوق مدمیدور خودم چرخ
   زلثی نگاه خبھی  با نھیس
 

 .. بمنزد
 سادمی باز کردمو خانومانھ سرجام واشموی نمنم
 .. خالھشیاووممم خوب من برم پ_ 

  گفتدی کھ پلرونی بپرم باومدم
 ی بوسم کندی باگفتمی کردنت می اشتی  بھ جایکنی انقد ذوق مدونستمیم_
  کنار قفسھ رو برداشتم پرت کردم سمتشیدستمال کاغذ 

   یکنیاخرش تو منو از راه بھ در م.. المنزلیمفسد ف..  االرضیمفسدف..ای حیب_ 
 ..تیتربیب
 . دیخند 

   مننننننننننن؟ مننننننننننننننننننن؟ام؟یحیمن ب_ 
  ادامھ دادی جدبعدم

 ..گھی باشھ دای حی بدیخو پسر با_ 
 ..  دراومده بودشی از پروبازچشام

من برم خونھ ..ادهی روت زیخداروشکر حداقل قبول کرد.. بارمانیی پرویلیخ_ 
 ؟ی نداریکار. گھید

 ..رسونمتی مسایوا_ 
 خدافظ..   خالھ شیتو باش  پ.. ی برسونیمگھ کجاس کھ توبخوا. رمینھ خودم م_ 
 ..بسالمت.. باشھ مواظبھ خودت باش_ 

.................................... 
 ییییلی خارویدر.. ھی تو دلم عروسشبیاز د..  سمت شمالمیامروز قراره حرکت کن  

 باغ بھشت ی بچھ ھارو جلوی ھی دنبال من و بقادیقرار شد بارمان ب.. دوس دارم
   صبح٩ساعت..مینیبب
 

 نشستھ بود نیتوماش..رونی و رفتم بدمیمامان و بابارو بوس.  کھ بارمان اومد دنبالمبود
 نی تو ماشدمی پریدم و پر انرژدرو بازکر
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 سالااااااااااااااااااام_ 
 ؟یاحوال شما خوب ھست..سالم بر غزل بانو_ 
  ؟یتوخوب.. ی بلیبل_
 .. منتظرنھی بقمیبر.. زمیخوبم عز_ 
 ھی توی و فاطمھ و علمیمحمدو مر.. باغ بھشت نگھ داشتیجلو..  حرکت کردبعد
 یبعد سالم و احوال پرس.. نی ماشھی و مھتا و  مھرداد و سوگل ھم تو الیسھ.. نیماش

  مامان..  میحرکت کرد
 
 پوست اری خھیخودم ... تو راه واسھی داده بود برای و خوراکوهی و ملی خوره اجھی

 اونوقت من فقط بھ کنھی می داره رانندگچارهی زشتھ اون بدمیکردم خواستم بخورمش د
  اریخ.. خودم برسم

 
    سمتشگرفتم

  بخور برات پوست کندمایب _ 
 کنمی می بخورم دارم رانندگتونمیمن کھ خودم نم _ 
 ..گھی جور بخور دھی کنم کاریوا پس چ_ 
  گفتطنتیباش
 ..تو بھم بده_ 

 ی رانندگزدوی گازمھی گرفتم جلو دھنش اونم اریخ.. بگونویخوب  از اول ھم..پوف
 ھم باز کردم و گذاشتم لی اجیبستھ .. خورد واسھ خودمم پوست کندم یوقت.. کردیم

 کنار دستش تا برداره
 شھی بخورم  حواسم پرت متونمیبابا من نم_ 
 .. کھ ھمش من بزارم دھنتشھیخوب نم_ 
  گفتیی و با پرودیخند 

 ..  غذا بزاره دھنتیکی داره یفی چھ کیدونی نمشھ؟یچرا نم_ 
با حرص  پستھ و ..سی تو مرامم نی کھ دل رحمم تک خورفیح ..بچھ پرو..دی خندبعدم

.  شده بودی نمکی دستم حسابگھید..خوردی تو دھنش اونم باخنده مزاشتمیفندق و بادوم م
  دیچسبیانگشتام بھم م

 
 پستھ ھم گذاشتم دھنش اومد دستمو بکشم عقب کھ با لباش انگشتم نگھ نیاخر. 

 ..   شده بوددی پلی چشاشم حسابتزاشی بکشمش نمخواستمی میھرچ..داشت
 بارمان ول کن_ 

 .. نھینی ابروھاشو انداخت باال کھ باخنده
 گرتمونااای مسی ول کن االن پلگمیعھ م_ 

 باز گفت 
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 ..نچ -
 ھی ھوی..نیی پاادی بطونی تا از خر شنمی دادم چند لحظھ ساکت بشحیترج.. پوووف
 . رفت ھواغمی تو انگشتم حس کرد کھ جیسوزش

منم نمک .   تو ھمھ نمکشو گرفتھ بودیانگشتا.. شھی نمک نمیپستھ کھ ب..شیاخ_ 
 ..پستمو پس گرفتم

 شلغمھ کج و ؟یریگی کھ گاز می مگھ از جنگل اومد؟ی انگشتمو کندشوووووررریب _ 
 .. زشتیکولھ 

 ..کنمی بشر دق منی خدا اخرش من از دست ایا... من دادلی بازشو تحوشی نباز
 . باور کن. ت کمھ بارمان تختھیتو _ 
 یاشتباه گرفت..  ھااسھی تختش کمھ فرش پاترھی اون کھ یول..  بمنیلطف دار_ 
 یاری وقت کم نھی..  شیا_

 ..ارمی مادمی زیتازه گاھ..نچ_ 
 تند گفتم..کردی کنار جاده داشت ردش میاومد ادامھ بده کھ چشمم خورد بھ لواشکا 

 سااااااااایوا.. سای واسایوا_ 
 ..اونم زد رو ترمز 

   غزالھھھھشدهیچ_ 
    باز کردمشموین 

 خوامیم_ 
  نگام کردجیگ 

 ھا؟_ 
  لواشک دراز کردمی شرک کردمو دستمو بھ سمت گاری گربھ ھی شبافمویق

 ؟یخریم.. خوامیلواشک م_ 
 جیحاال من بودم کھ گ.. خندهری بلندزد زرونی اومد بی ازھنگدی لواشکو دی گاریوقت   

 منو ی افھی قی خواستم؟اونم وقتیخوب مگھ چ..  بچھیرواب بخند..کردمینگاش م
   خندششتری بدیدیم
 
منم ..ھی لواشکی و رفت سمت گارادهی پنی از ماشدیخندی کھ منجوریبعد ھم..گرفتیم
 نگذشتھ بود کھ  قھیچند دق.. شدن  برا دخترا لواشک بخرنادهی محمد و مھردادم پدمید

   پریبارمان با دستا
 

چشام  برق زد اونم کھ فقط .. بود دهی خرکمیاز ھمھ مدل لواشک .. نی تو ماشاومد
   باز گفتمشیدستمو دراز کردم با ن..  بچم خوش خندسیاوخ.  دیخندیم

 بده_ 
   برد عقبو گفتدستشو

 نچ_ 
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 جلوتر رفتم دوباره گفتم 
  دلم اب شدگھیبده د_

   گفتثی عقب تر رفت  و خبباز
 نچ_ 
 باز رفتم جلوو  دستشو شیراه فرار نداره با ن.دمی منم دنی بود بھ در ماشدهی چسبگھید

 ھوی کھ رمی دراز کرد اومدم   دستمو دراز کنم لواشکارو بگنیبھ سمت عقب ماش
  تعادلمو از دست دادم تو

 
 . نشیدماغم محکم خورد بھ س..  وجب جا افتادم روشھی اون
 .. دماغم شکستییییییییییوا_ 
 ..   شروع کردم بھ فحش دادنشدادمی کھ دماغمو ماساژ منجوری ھمبعد
 دماغھ خوشگلمو نیبب. اای بخری لواشک رفتھی.. تی خودم کفنت نکنم قوزمی الھیا_ 

 ..یداغون کرد
 گفتمی بعد باغر منشی سی روقفسھ زدمی محکم می انگشتمو ھبعد
 ور منو ھیخرش تو  بھ  خودت؟ ایچسبونی ممانی ھاا؟ سنگ و سنجای اھی چنیاصن ا_ 

 ..اخ دماغمم..  رو دست مامانمیزاری منو میکنیناقص م
 اومد ادمیتازه ... بودیجورینگاھش .. توھمون حالت نگاش کردم..  ساکتھیادی زدمید

 کاری بارمانو چنیخدا بگم ا..  عفت شدم رفتی خاک برسرم بیوا.. میطیتوچھ شرا
  یکنھ کھ ھمش کارا

 
نگاش .. دستاشومحکم دورم حلقھ  کردیاومدم پاشم   کھ زود.دهی عفت انجام میمناف

 .. شدهطونی بودن در اومده و نگاش شی ازون جددمیکردم د
  من بلندشم؟ھیاوومممم بارمان نظرت چ_ 

  باز کردششوین 
 ..بنظرم کھ جات خوبھ_

 چرا  خدایھع..  شدی از دست رفت جننمیا.. بسم هللا.. تند تند ابروھاشو انداخت باالباز
   خل و چلھ دور منھ؟یھرچ
 ..گھید.ول کن.. زشتھ ..  ولم کنھ؟ی چھ کارنیا _ 

 . دیخندی مشتری اون بخورمی وول میھرچ 
  داره؟جھی تالشات نتنی ایکنیاخھ کوچولو االن تو واقعا فکر م_ 
  شرک نگاش کردمی گربھ مثھ
 بارمان_ 

    ابروشو باال بردوگفتی تاھیاونم  
 بلھھھھھھ؟؟؟_
 ..گھیولم کن د.. زشتھ_  
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 ..شھینم.نوچ_ 
 ..   بابایا_ 

چند لحظھ اروم .. منم خستھ شدم..  نداره دهی فادمی شروع کردم بھ تالش کردن ددوباره
 ترق تروق یمحکم فشارم دادکھ صدا.. شده بود.انگار ضربان قلب اونم اروم.. گرفتم

 .. دمیاستخونام شن
 

اصن حسم بھش .   بودمی جورھی..زدیقلبم تند تندم.. اروم دورم کرددوی سرمو بوسبعد
 بار اشتباه ھیغزالھ تو ..  نھ نھ...  ممکنھینی ؟ی چینی نکاراشی اایخدا.. بودی جورھی

  تکرارش.. یکرد
 

لواشکارو گذاشت رو ..  دوستھھی,بارمان فقط.. ی فکراکننی ازی حق ندارگھید..نکن
 در یھرچند  بارمان انقد پرو باز.. دمی خجالت کشیلیخ.. روشن کردنیپامو  ماش

   کھ ادم خجالتاوردیم
 
 مارو معلوم دیدی میکیاگھ ..  اومدشی پی بدطی واقعا  شرانی ماشنی تو ای بره ولادشی
کھ باز ..  زدم پس سرمیکیبعد ....استغفر...ییییییھع.  تو سرشومدی می چھ فکرسین

  ی خنده یصدا
 

  بارمان اومداروم
 .. مختم بپرهمچھی خودتم بزن پس سرت اون نی داری عقل درست حسابیلیخ_ 
  عقلم؟ی ،من بیشوری بیلیخ_ 
  پس مالج خودش؟زنھی ادم عاقل مگم؟یخوب مگھ دروغ م.. پ ن پ من_ 
 ی بشر سوتنیچرا انقد من جلو ا.. دمیترکیداشتم از حرص م.. خندهری دوباره زد زبعد

 زموی عزیرفتم سر لواشکا.. نشمعی ضانی ازشتری دادم جواب ندم تابحیدم؟؟؟ترجیم
  مشغول خوردنشون

 
 ..دمی و خوابی مشغول خوردن بودمخستھ شدم سرمو گذاشتم رو صندلی ساعتمین..شدم

.............. 
 .. بارمان بود.. خمار بودمیحساب..  چشامو باز کردمیکی ی تکونابا

 می پاشو نھار بخورزمیعز_ 
.. ارهیبارمانم مونده بود تا منو ب.. غذا یھمھ رفتھ بودن تو رستوران برا..  بودمجیگ 

  شدمادهیدرو باز کردو پ
 .... نی زمینخور.  ی خوابجیگ _ 
وارد رستوران ...  رستوران دستمو داشت و بعد ولش کردیتا ورود.. دستمو گرفتبعد
 منو ی بود  بارمان صندلیال خیدوتا صندل.. کھ بچھ ھا بودن یزی سمت ممیرفت..میشد
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   تادیعقب کش
 

 محمد گفت.. تشکر کردمو بعد خودش نشست.. نمیبش
 گھ؟؟؟ی ددیخوریم.. جوجھ سفارش دادم_ 

بھ زور ..خورمینم.اصال جوجھ دوست نداشتم اما زشت بود بگم..  رفت تو ھمچھرم
 دستاشو بشوره منم عزا گرفتم رهیبارمان  گفت م..لبخند زدم سرمو تکون دادم  

   جوجھدی بایچجور
 

 ظرف جدا جلو من ھی  گارسون دمی بعداومدغذاروکھ  اوردن دقھیچند دق... بخورم
 ..کباب برگ  بود..گذاشت

 ھ؟ی چنیا_ 
  اھویتو کھ جوجھ دوس ندار_ 
 دمی تعجب پرسبا

 ؟یدونیتو از کجا م_ 
 باخنده اروم گفت   
 دوس داره و نداره تا فرار ای بدونم چدی بامی ندارشتریب اھوخوشگلھ  کھ ھیخوب _ 

 ...نکنھ
 : خوندطنتی لب با شریبعد اروم ز 

 بستمی اونو می مشکلھ کاشکمی براشی دارم خوشگلھ فرار کرده زدستم دورییاھو_ 
 قرمز شده بودم کھ مھتا یلیفکر کنم خ..  خندهریبھ زور  جلو خودمو گرفتم نزنم ز 

 گفت
 ؟ی خوبغزالھ جون_ 

   گفتمدموی کشیقینفس عم 
 ..خوبم_ 
 ابمو خوردم جلو خندم گرفتھ وانی خل کنارم نشستھ لھی نفھمن ھی بقنکھیبعد براا 

 ختیرینوشابھ م.. بارمانم منو خفھ کرده بودمیھمھ مشغول غذا خوردن شد...شھ
  زاشتی میماست و ترش..برام

 
راستش تھ ..  خورده باشھیزیاصن فکر نکنم خودش چ.زدیروغذام نمک م.. دستم دم

 ھی ما ھی ھم ھی بقینگاه ھا.. داشتمی حس خوبھی.. دلم  خوش خوشانش بودیتھ ھا
  یدیمحمد باپل.  شد یجور

 
 گفت

 بچھ ھاااا_ 
   گفتنھمھ
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 بلھھھھھھھھھھ_ 
  بھ مازدو گفتی  اشاره اطنتیباش
 می افتادی عروسھیفکر کنم _ 

 بارمانم دمیمن کھ اولش ھنگ بودم نگا کردم د.. خندهری و زدن زدنیھمھ سوت کش 
  گفتھویبعد ..خندهیداره م

 انھی حواسم بھش باشھ دی دختر دست من امانتھ بانی محمد؟ خوب  ایگیچرا چرت م_
 باشھ باشھ ماھم گوشامون دراز و عر عر_ 
 .. یخداروشکر باالخره خودتم باور کرد.. سی نیدر عرعر بودنت کھ شک_ 
ھمھ ..دمی چرا انقد خجالت کشدونمینم.. من از خجالت سرخ بودم یول.. خندهری زد زبعد

 صداش کنار گوشم اومد... اشتھا نداشتمگھی دیدوباره مشغول شدن ول
 ..ندازنیھمھ رو دست م.. نی طورنی ھمشھی ھمنایا.. زمیبخور عز_ 

 رفت یبعد غذا  عل..دمبازم مھربون شده بود   لبخند زدم و مشغول ش.. کردم نگاش
من کھ انگار خوابمو ..می شدنیبعد ھمھ سوار ماش..حساب کنھ  منم رفتم دستامو شستم

  اورده بودم تو
 

.. الی ومیدی چھار بودکھ رسکیساعت نزد... خوابم بردی بھ صندلدیسرم رس..نیماش
دن  مشغول دراوری و ھرکمی شدادهیھمھ پ.. می شداطی پشت ھم  وارد حنیسھ تا ماش

  نی از ماشلشیوسا
 

 ی خونھ ھی.   بوداطی استخر کوچولو وسط حھی.  بھ دور و برم انداختمینگاھ..بود
چند تا درخت بلند  .. جلو تراس داشت سمت استخر و  باغچھیدوبلکس کھ  از نما
  انواع گل کاشتھ شده

 
 برم  خواستمیم..رسھی مای بھ دراطھیمطمعن بودم تھ ح.. ومدی مای موج دریصدا..بود

 چمدونو ھیرفتم سمتش .. ارهی رو بالی وسایی بارمان گناه داره تنھادمی کھ  دایسمت در
  داشتم.. برداشتم

 
   کھ مچ دستمو گرفترفتمیم

   اھو خانوم؟؟؟یکنی مکاریچ_ 
 گھی تو درمیدارم م_ 
 زمی عزارمیچمدونارو من م_ 
  بزار کمکت کنمیشیخستھ م_ 

 اومد جانیدلم از شدت ھ.دیچ دستامو اورد باال اروم پشتشو بوسم. لبخند مھربون زد ھی
 زل زد تو چشام.    نگاش کردمسوختیتو حلقم ،مچ دستم م
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بزار خودم .  ی چمدونو ببرنی ایخوای می دستا کوچولوت چجورنیاخھ تو باا_ 
 . ارمیم
 . رمیمی از خجالت دارم مکردمی چم شده بود فقط حس مدونمینم
  تورمیپس من م..من..م_ 
پسرا رو مبل ولو شدن  و دختراھم رفتن ..الی تو ودمیی منتظرجوابش نبودمو دوگھید

اشپزخونھ اپن روبھ روش بود و از ..نھیکھ مبلھ شده بود با شوم. بزرگییرای پذھی..باال
  چیکنار سالن پلھ پ

 
 و حمامم یبھداشت سی سروھی..  بودنیدوتا اتاق مھمان پاب..  بھ سمت باالخوردیم

پنج تا اتاق خواب باال بود کھ دوتاش دست راست راھرو ..از پلھ ھا رفتم باال..کنارش
  ھیو دوتاش دست چپ 

 
 ..ومدی می دخترا از اتاق اولیصدا.. راھرو بودی ھم انتھادونھ
 گھی اتاق برداره دھی یبابا  اتاق کھ اضافس ھرک_ مھتا

  باشنیھمھ راض.می جور باشھی دیبا..  مسافرتمیاومد.. زشتھ مھتا_ فاطمھ
 تو شھی می راضی اتاق علنھمھی قربونت برم فاطمھ االن بمن بگو باوجود ایالھ_ 

 ؟ی نخوابششییپ
 .. خندهری زد زمی سرخ شد کھ مرھوی فاطمھ

 ..خوابھی محمدم اصن بدون من نمشییبچھ ھا خدا _ 
 نیمھردادم ھم_ 

  فاطمھ گفتھوی 
 .. نکبتنھی ھم ھمیعل_ 

  گرد نگام کردنیھمھ باچشا..  خندهریزدم ز 
 ھرکدوم شماھا باشوھراتون ادهیاتاق کھ ز.. نیلیچقد شوھر ذل.دمی فھمگھیخوب بابا د_ 

  بحث ندارهنکھیا. . اتاق ھی اتاق  بارمانم ھیمنم .. نیری اتاق  بگھی
 ی فرجھی مسافرت نیبلکھ ا.. گمی منوی منم سھ ساعتھ ھمیقربونت برم الھ_  گفتمھتا

 ..رونی بدن بی بخارھی نای ایبشھ  شوھرا
 .. سمتش پرتاب شدیی و ھمزمان سھ جفت دمپارونی بدی گفت از اتاق پرنوی اتا

 ای حیب_ میمر
 تیتربیب_ سوگل
  شرمیب_ فاطمھ

  مھتا اومد تو و ادامھ دادی در باز شد و کلھ ھوی  
 حرکت ھی با می شل کرد کھ  مرشوشیبعد ن.. نی سھ تا نشی تو نامزدنییفقط بپا_

 ..  خورد تو مخشمی دستمال پرت کھ سمت مھتا کھ مستقی جعبھ کیابروبات
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 دستت تو یالھ.. یری بگمانی درد زای الھیا.. می مری بترکی الھیا... اخخخخ_ 
 بیاالن من اگھ مخم ع..  یناکارم کرد..  سنگ قربتو بشورمیالھ..  کنھریدماغت گ

   تو جواب شوھرموادیب
 
 ؟یدی نھ تو م؟یدیم

  اومدلی سھیصدا
 .. داشتبیتوکھ مخت از اول ع_ 

 فرار کردو لی کھ سھدی کشیغی چنان جھی موضوع چدی اول ھنگ کرد بعد تا فھممھتا
 اتاق انتخاب کردنو  ھیبعد ھرکدوم ..میماھم کھ از خنده ولو شده بود.. اونم افتاد دنبالش

  چمدون بھ دست رفتن
 
منم رفتم سمت .. رفت دنبالشلمیمھتا ھم بھ حالت قھر رفت تو اتاق کھ سھ..  اتاقشونتو

 تخت دونفره با کمد ھیاتاقش فوق العاده بزرگ بود ..  اتاق کھ تھ راھرو بودنیاخر
  دی  سفنیزایبا د..لباس

 
 گوشھ ھیچمدونمو ..  کنار تخت بودشمی ارازیم.. حموم باتمام امکاناتھی..  یمشک

 بود کھ با شھی کال شواری سمت دھی.. السی اتاق ونی اتاق مجھز ترنیانگارا. گذاشتم
   بلند پوشوندهیپرده ھا

 
 ای کھ روبھ دریتراس..  شدمشییبای بازش کردم  محو زیوقت.. رفتم سمتش.. بودنش

  ..چند تا گلدون خوشگلم کنارشون بود.. کوچولو تر ی کوچولوبا دوتا صندلزی مھی.بود
  خستھ بودم دلم

 
 ...دمیروتخت ولو شدم و خواب. سرحال شم تا ھمھ جارو خوب بگردمخواستیم

انقد کھ .. کی نزدیلیخ..   حس کردمکمی اشنا رو نزدی بوھی خواب بودم کھ  تو
 کھ موھامو یخواستم چشامو باز کنم اما حرکت دست.. کردمیحرارت بدنشم حس م

  پلکام..  مانع شدکردینوازش م
 

 .....  بوسھھی اخر بازم ی شد اما لحظھ نیگسن
......................... 

 سوگل بود.. چشامو باز کردمیکی یباصدا
 ..ی صدات کنم شام بخورامی بارمان گفت بی نخوردیزی از ظھر چزمیعز_ 

 .. زدمیلبخند
 .. جونمی سوگلامیاالن م_ 
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 کی اتاق دست و صورتمو شستم تونسیپاشدم تو سرو.. رونی و رفت بدیاونم خند 
 یصدا.. بنیرژ زدمو رفتم پا.کمی..  و شال سبزم سرم کردمیسبزم با شلوار مشک

  بحثشون از تو اشپزخونھ
 
 ..ومدیم

  نخورده بودمی خوشمزگنی وقت بود کھ غذابھ ایلیخ.. بھ بھ_ محمد
 ؟ی گفتیزی  چزمیعز_ میمر 

  گفتی جدیلیمحمد خ  
 ..سی دستپخت خانومم نی بھ پای دستپختچیھگفتم .. اره عشقم_ 

  خنده و مھردادم زد تو سر محمدریبارمان پخ زد ز 
 ..ری بگادیجذبھ رو از من .. لی زن زلیا_

 .. باخنده سالم کردمو نشستمنجوریھم
  گفتسوگل

  نھ؟گھید.میشیمھرداد جان من و شما تنھا م_
 لی سھنیمنم غلط خوردم بھ جون ا.. کنھی غلط میگاھ.. گھی دزادهیادم.زمیعز_ مھرداد

  محکم زد پس سر مھردادلیسھ 
 ن؟یدیم. جون منو قسمیچرا الک.نیترسی از  زناتون مزیمثھ چ.. جون خودت چلغوز_ 

  باخنده گفتبارمان
 ؟یترسی تو نمینی_ 
 .. بشھدی کھ حرف حرف من بامیمن مرد.. معلومھ کھ نھ_ 

  گفتلکسی رمھتا
 ؟یی اقای تابھ الزم شدیباز ماھ.. جانلیسھ_ 
 مارو ی رابطھ دنی توطعھ چنایا..  من چقد دوستت دارمیدونیمھتا عشقم تو کھ م_ 

 خراب کنن
اصن .. بھ بھ.. نیری بگادی از من ویزن دار.. داداشی خرابھیتوخودت از پا_یعل

 خانومم عاشقمھ مگھ نھ خانومم؟. شھی نمدایمثھ من پ.. تکم.. نمونم
  گفتدویکش ی باحسرت اھفاطمھ

 ... تحمل کنمتونمی خلو چل و کھ مھی دارم؟ گمی دیمگھ خبر مرگم چاره _ 
 ری زمی وارفتھ شدن کھ منو بارمان زدمی  مثھ حلگمیسھ پسر د...  وا رفتی علی افھیق

 .  چشامون اشک اومددمیانقد خند.. خنده
  اقا بارمانمیبنیحاال تورم مب.. خوبھ خوبھ_ 

  گفتبارمان
 نی تکیلی تو زن زلادیم.خوشم_ 
 .. بھتمی کھ ما بخندشھینوبت توام م_ 

 ..بعد لبخند زد روشوکرد سمت  محمد..بی عجی جورھی.. چند لحظھ نگاھم کردبارمان
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اونکھ منو قبول کنھ منتم سرم ..  کھ اون نمونس گمی االن منیمن ھم.. خانوم من تکھ_ 
 . گذاشتھ

چتھ ..  دوس داشت؟ قلبم مچالھ شدوی کسینی..  شدیی جورھیدلم ..منم... ساکت شدنھمھ
 تیفقط باز..   دل المصبونی اری  گل بگھ؟ی خبریغزالھ؟ احمق  نکنھ بازم فکر کرد

   چرادونمینم..دهیم
 

 محمد با تاسف سرشو تکون داد وگفت.. کردمبغض
 .. از ماھم بدبخت ترهنیا_ 

 غذاشونو خوردن و ردمھمھکی میفقط با غذام باز..ومدیاما من خندم ن.. دنی خندھیبق 
 امشب بامن یگفتم ظرفا.. رونیدخترام من بھ زور فرستادم ب.. ییرایپسرا رفتن تو پذ
  یبجاش اوناظرفا

 
 شده  اما زمی چھی دیبارمانم فھم..زی کھ رفتن سرمو گذاشتم رومیوقت.  بشورن فردارو

 حواسش خواستیدلم م..خورمی نمی چخورمی می بھم توجھ نکرد کھ چگھیموقع غذاد
  یدید...اما..بھم باشھ

 
از قصھ فرھاد عبرت .. یخودش گفت تو دستش امانت..ی امانتھی تو فقط غزالھ؟
 ناروی ایھرچ..  دوستھی.. بفھممم..  دوستھھیبارمان فقط ..  توروخدا ادم شو؟ینگرفت

  شتری بغضمم بگفتمیم
 
 داده ھیبھ چارچوب در تک نھی بارمان دست بھ سدمی پاشدم ظرفارو جمع کنم کھ دشدیم

 بھ زور لبخند زدم.. بفھمھ موشکافانھ زل زده بمنویزیو انگار بخواد چ
  بارمان؟؟؟یخوای میزیچ_ 
انگار  باچشاش تا تھ .. طاقت نگاھاشو نداشتم.. زل زد تو چشام..  ترکیاومد نزد 

کرد نگاش .بادستش چونمو اورد باال و مجبورم..نییسرمو انداختم پا.. خوندیوجودمو م
 .. چشامو بستم.. کنم

 
 ..دادی می چشماش دلمو بازیاھی سھمش

 ..بمن نگاه کن_ 
 محکم تر چشامو بستم 

 ..باتوام غزالھ_ 
  چشامو باز کردماروم

 زم؟ی عزشدهیچ_ 
  لرزون گفتمیباصدا  

  بشھ؟یزی چدیمگھ با..  بخدایچیھ.. یچیھ_ 
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  کردو نگام کردزیچشاشو ر 
.. شناسمیمن تورو بھتر از خودت م.. ی دروغ بگیتونی بمن نمی دروغ بگیبھ ھرک_ 

 کھ مثھ نھی اھتی تنبیو چون غذا نخورد.. کنمی نمی اصراری بگیخوایاما  چون نم
  ینیشی خوب میدخترا

 
 دمی من بھت غذا مو

  گرد شدچشام
 وا مگھ بچم؟_ 
 نیاالنم بش..  از نظر من بچسکنھی با شکم خودش قھر میزی کھ  واسھ ھرچیکس_ 

 ی تا غذا بخورزیسرم
 ...بار _ 
  غزالھنیبش_ 

با .. دوست داشتمشمیی زورگونیالبتھ تھ دلم ا.. شدی کھ انقد زورگو مگرفتیلجم م 
  زینشست پشت م. بشقاب غذا اومد سمتم

 بده خودم بخورم_ 
  گفتطونیش 

 نچ_ 
قاشقو .. کنھی خودمم بکشم باز کارخودشو مطی شرانیتوا. کرمش گرفتھ.. دمی کشیپوف

پرکرد اورد سمت دھنم تا دھنمو بردم جلو کھ بخورمش قاشق وبرگردوند سمت دھن 
  خودشو غذارو

 
 .. گردالو نگاش کردمیمنم باچشا..خورد

 ؟؟؟؟؟!ی  منو خوردیچرا غذا_
   گفتطونیش 

 ..دوس داشتم_ 
  خودت بکشخوب برا.. خلھ..وا
 . منو نخور خودم گشنمھی غذا؟یمگھ غذا نخورد..ی چینی_ 
 رییتا خواستم بخورم دوباره قاشقھ تغ..  قاشقو دوباره اورد سمتمدیخندی منجوریھم
 دستش بکشم ریدستمو بردم بشقابو از ز..پرو.. لجم گرفت... داد رفت تو دھنشریمس

  کھ نزاشت  دوباره قاشق
 
 ینی. در اورده بودغموی جگھید... باز رفتم بخورم کھ بازمشینبا..  اورد سمت دھنمو

 ..دمی سمتشو موھاشو محکم کشدمیپر.. مرد از خنده
 .. ھاااا؟یخوری منو می غذایواسھ چ..  مگھیماریب.. شوووررری ب؟یکنیمنو مچل م_ 
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اونم با خنده موھاشو ازدستم ازاد کردو بعدکف دستامو . خوردمی حرص منجوریھم
 کنارش ولو شدم و زل زدم یروصندل.. بودمی رفت چرا عصبانادمی گھیاصن د.دیبوس
  گفتطنتیبا ش..بھش

 بھ بعد ھروقت غر نیاز..  کردم کھ بتونم تورو ساکت کنمدای پوی راھھیخداروشکر _ 
 ..بوسمتی م؛ی دعوا کنیبزن
ما سرم مثھ خانو..  صورتم سرخ شدهکردمیقشنگ حس م..اخ قلبم... قلبم..ییییییییییوا

 تونستمینم..سوختمیاز درون داشتم م..دیخندیاونم کرمو م.گرمم شده بود..نییانداختم پا
  قلبم بھ.. نمیکنارش بش

 
پاشدم کھ ظرفارو جمع .. رونی بزنھ بخوادی منمی از سکردمی کھ حس مزدی تند میحد

 کنم حواسم پرت شھ کھ مچمو گرفت وگفت
  اول غذاتو بخور بعد جمع کننیبش_ 

 قاشقو جلوتر اورد و منم دیخند.. مشکوک نگاش کردم..  اورد سمت دھنمقاشق
 دمید... و منتظر بودم سرکارم بزاره تا بکوبونم تو مالجشزکردمی چشامو رنجوریھم

  بعد.. چشاش مھربون شده
 

 کجان کھ ھی بقدونمینم.. غذامو خوردمختھی کرماش ردمیمنم د. .  گذاشت تو دھنم قاشق
 دمیھمونجور کھ غذارو قورت دادم پرس..  مارونھی ببیکی دمیترسیم.. دایصداشون نم

  کجانھیبق_ 
 بارمان باخنده گفت 

 ..یمنت کش_ 
.. ؟؟ غزالھ خفھ شو....ای..  واقعا خوشمزه بوددونمینم.. غذارو بھم دادھیاونم بق.. دمیخند

 رفتم سمت رونیسرمو تکون دادمو از فکر اومدم ب.. توروخدا انقد بھش فکر نکن
  ظرفا کھ بشورمشون

 
توش مشغول شستن . و پر اب و کف کردمو دستمو بردمنکیتوس..اومد کمکم.. 

 ی پسرچی ھچوقتیھ..طنتاشیرفتاراش ش.. محبتاش..توفکر کاراش.. توفکر رفتم..شدم
 .. انقد برام جالب نبود

 
 فرھاد حق دست زدن بمن و نداشت اما..  کھ مثال دوسش داشتمی فرھادیحت

 تو نجوریھم.. نھیری برام ششیھمھ چ.. چرا دونمینم.  امیھمش جلوش کوتاه م...بارمان
  فکر بودم کھ دستم گرم

 
باشستش پشت ..  گرفتھری پراب و کف و دستامو اون زنکیدستاشو  گذاشتھ تو س..شد

لبخند مھربونش رو لباش بودچرا از کاراش بدم . نگاش کردم.. کردیدستمو نوازش م
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   حسمراومد؟چینم
 

؟چراضربان قلبمو باال . پر رنگھمی تو زندگگاھشی جاکنمی انقد خوبھ؟چرا حس مبھش
 ی حسچیھ..  زنمیمنم  باز دارم خودمو گول م.. سی نیچیبخاطر ھ.. نھ نھ نھبره؟یم
  اونم مثھ.. سین
 

 فکر خوامینم.. دونمی نمدونمی فرھاده؟نمھی انصاف بارمان کجاش شبیاخھ ب.. فرھاده
 یدستا..  بودن  گرفت تو دستاشسی در اورد دوتا دستام خنکیدستمو از تو س.. کنم

  ی من تو دستایکوچولو
 

 بھ گوشم مور خوردینفساش کھ م.. کنار گوشم..صورتشو اورد جلو.. گم شدناون
 دمیصداشو شن..ھنگ بودم از حرکاتش نفسمو حبس کردم.. شدیمورم م

.. بھ بسپارش بھ خدا .. فرصت بده.. کنھی حل مویھ چزمان ھم..  نباشریانقد درگ_ 
 ... بسپارش بھ زمان

لبخند زدو  .. خشک شده زل زده بودم بھشنجوریمنم ھم.. دی اروم گوشمو بوسبعد
  چشمک زدو گفتشدی داشت خارج میوفت..رفت سمت در اشپزخونھ

و بحرش  تادمیز.. وقتھریبدو بروبخواب د... تو ھنگ کھیاھو خوشگلھ باز رفت_ 
 ..ااایشینروغرق م

  ظرفو شستم و با حالت نیمنم ناخوداگاه  اخر..نیی رفت تواتاق مھمان پابعدسرخوش
 بود از یمنظورش چ..نشستم تو تخت ..شوک از حرف و حرکت بارمان رفتم باال

   بھوبسپارمیحرفش؟چ
 

 یھمفی توگوشش؟اخ بارمان نمزنمی اخھ چرا نمد؟ی باز بوسد؟؟ی باز منو بوسزمان؟
من .. من دلم جنبھ نداره.  تونمیمن نم.   بامن نکننکارویا.. نکن..یکنی مکاری چیدار

  ازشکست.. ترسمیم
 
 تحملشو ندارم توام گھیمن د..منو بھ وجودت بھ محبتت بھ خودت عادت نده..ترسمیم

بعد روتختم تو ..دمی پوشموی شلوار راحتشرتویت. لباسامو دراوردم ..نکن..ی برمویبزار
  خودم  مچالھ

 
 ایخدا..ترسمی می بوسھ رو دوست دارم ولنیمن ا..بھ گوشم.دمیدست کش..ترسمیم..شدم

 ایخدا.. باران تکرار شھیتحمل ندارم قصھ ..   نھنباری قسم اتیبھ بزرگ.. نھنباریا
  باران من کو؟مگھ
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 خوامیمن بارانمو م..م مچالھ شدشتری تنھام بزاره؟ بشھی مرده باشھ؟اصال مگھ مشھیم
 نمیمن تا قبر بارانو نب...دلم مال تو.. نمرده دونمینمرده من م..بھم برش گردون..خدا

  باور..کنمیباور نم
 
 کنمینم

 از دوست شتریب..خوامی نمشتریشتربیبزار بارمان فقط دوست بمونھ نھ ب..ایخدا
اروم زمزمھ ..من فقط تورو دارم..نزار بشکنھ.. نزار بشکنم..دلم سھم تو..خوامینم

 :کردم
  از کوي تو بیرون نشود پاي خیالم… بارالھا 

 ....   فرق بھ حالمنکند
 … براني، چھ بخوانيچھ

 … چھ بھ اوجم برساني چھ بھ خاکم بکشاني 
 ..  من آنم کھ برنجم نھ تو آني کھ برانينھ
  یض نگھت چشم بپوشم من آنم کھ ز فنھ
   تو آني کھ گدا را ننوازي بھ نگاھينھ
 نروم باز بھ جایي…  اگر باز نگردددر

  پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راھي 
   غیر از تو نخواھمبھ

   بخواھي چھ نخواھيچھ
  کن در کھ جز این خانھباز

 یمرانیست  پناھ       
 : بار زمزمھ کردمچند

 ...ی پناھستین خانھ مرا نیکھ جز ا_
 .. چجور خوابم برددمینفھم

................................. 
 سال  و حال من لی مونده بھ تحوگھیدوساعت د.. شدمداری بچھ ھا بی با سروصداصبح

 کھ چقد حالم کردمی می ھمھ نقش بازی برادی بود کھ بانی ایبدبخت..گرفتھ تر از ھرسال
  اما خوب.. خوبھ

 
 یپوف..ھرچند ھنوز باور نکرده بودمش.. مرگ باران داغمو تازه کرده بود.. نبودم

 و زمانو خودمو  عالمو ادم نی بھ زمنی کھ با مخ اومدم زمیی و پاشدم برم دستشودمیکش
  دور.. گفتمراهیبدو ب

 
 یی کھ دستمو گرفتم بھ سرم رفتم دستشونجوریھم..دیچرخی ماه و ستاره مسرم

 یلیخ.. شونھ  بھ موھام زدمھی خدا یاومدم رو تخت و محض رضا..صورتمو شستم
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   باسنمریبلند شده بودن تا ز
 
لباسامو عوض ..  نزنھ رونی تا از شالم بچوندمشونیپی دور مشیمنم ھمش ش.. دیرسیم

شلوار گرمکن .  باالادی بارمان داره مدمی سمت پلھ ھا  درفتمیداشتم م..نییکردم رفتم پا
   با بلوز جذبدیسف
 

 .. لبخند زددیمنو کھ د..   کنشی بدبخت دروزیھ.. ھاااکلھیچھ خوش ھ.  تنش بوددیسف
  اھو خانوم؟ی شدداریب._
 .. و حاضرهیخوابم االن روحم جلوت ح..پ ن پ..  اھو خانومتنی باایخفم کرد_ 
 .. روحت از خودت خوشگل تره.. ی چھ روح خوشگلیوا_ 
 : کرد اضافھطنتی با شبعد
 ؟ی جا نذاشتویزی چانایخانوم روحھ اح_ 
 ..گھی می چدمینفھم.. جا گذاشتم؟؟؟؟نگا کردم بھ خودم وی چوا
  بارمان؟یگی میچ_ 
 نییاز پا.. کنار راھرونھیشونمو گرفت و منو برد سمتھ  ا..اومد جلو... بازهششی ندمید 

 ..شروع کردم بھ باال
بھ بھ موھام چھ ..اوا ..اومدم باال... کھ خوبھکمیتون...شلوارم کھ خوبھ.. کھ خوبھمییدمپا

  ی وقتدونستمینم.. خوشگل بستمااا
 ...شنی مشنگی انقد قبندمشونیم

 .. قشنگنیلیاره خ_ 
 : حواس گفتمیب..کردی نگام می ادانھی پلطنتیبا ش..  عقببرگشتم

 شھ؟ی قشنگ میچ_ 
  گفتثیخب
 ..گھیموھات د_ 

 سادمی جلوش وای چجوردمی در اومدم فھمی از منگھویبعد ..شدیاولش نگرفتم چ 
 پام سر خورد  اومدم با ری زی سمت اتاق پادردمیی و دودمی کشی ای فراصورتغییییج

  ھی کھ  نیمخ بخورم زم
 

از ترس چشامو بستھ بودم اونم ..  نشیمنم دستام پرت شد رو س..  تو ھوا گرفتتمدست
.. بودمی قبرستون مدی االن باخوردی مواریره د اگھ سرم بھ کناینی.. زدیتند  نفس نفس م
 .. دیانگار اونم ترس

 
چشاشو ..رونی بزنھی منشی سی االن از قفسھ کردمی فکر مدیکوبی انقد محکم مقلبش

 داد قی زل زدم بھش  نفسشو عمدی دیاروم چشاشو باز کرد وقت..محکم بستھ بود
 گفت.. رونیب
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 ؟یخوب_ 
  باد کردمو گفتملپامو
 اوھوم _ 

 ..انقد سفت گرفتھ بودتم تنم درد گرفتھ بود.. محکم بغلم کردھوی
 ؟ خدا رحم کرد..ی چشدی متیطور..  غزالھیسکتم داد_ 
توجھ .  انقد نگرانم نباش..  منو یکشی میدار..   قلب منو جمعش کنھادی بیکیاقا   

   تو دھنمادیدلم داره م..محبت نکن.. نکن
 . .خوبم.. بارمان من..با..دیببخش..بب_ 

 بود تو صورتم ختھیدستاشو اورد جلو موھامو کھ ر..  دستاشو شل کردی حلقھ اروم
 پشت گوشم داد

  مواظبھ خودت باش_ 
 بود باسرعت ادی زود برم تو اتاق کھ دوباره مچمو گرفت و چون شدت حرکتم زاومدم

تند .. منیاون لبخند زد  ول.. بعد ولم کرددوی بوسمویشونیاروم پ. برگشتم تو بغلش 
  برگشتم سمت اتاقمانقد

 
  چند بار بھ صورتم یی تو دست شودمیپر.  شده بود کھ  لباسامو ھمھ رو دراوردمگرمم

 یاصن اون برا..  ؟یکنی مکاری بامن چیدار.. نکنھ بارمانکارتیخدا بگم چ..اب زدم
   اومدیچ
 

 یول. نیی برم پاشدیاز خجالت روم نم..اه..میچرا انقد دست پا چلفت.  خبر مرگمباال؟؟؟؟
لباسامو عوض ... روشنبارمیا.. جلوش بھ فنارفتھ بودمنھمھیمن کھ ا..  نبودیچاره ا

  قی دقنباریکردم و ا
 

پسرا تو ھال نشستھ بودن و مشغول حرف ...نیی کم نباشھ و رفتم پایزی کردم چچک
 بھ دخترا نی سفره ھفت سی نباشم رفتم تو اشپزخونھ برادی کھ تو دی جورھیزدن منم 
  رفتمیداشتم م..کمک کنم

 
  فاطمھ اومدی کھ صدانمی بچالرویوسا
  صبحونتو بخور بعدزمیعز_ 
 مینی بچعی سرنیای سال نمونده بلی تا تحویزیچ.. اشتھا ندارم فاطمھ جون_ 

  گفتگرفتی ھمونجور کھ ظرف سمنو رو از دستم مفاطمھ
 ضعف ی نخورگفتیم. گفت حتما بھ زورم شده صبحونتو بدمنییمان کھ اومد پابار_ 
 ..وفتھی فشارت م؛ینیی فشار پایکنیم

 جلوم و من بھ دی صبحونھ چیفاطمھ ظرفا..ی فاطمھ نشستم رو صندلی از حرفاشوکھ
 در باره من از زاروی چنیاخھ ا..زور لبخند زدمو خودمو مشغول خوردن نشون دادم
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   ازدنھ؟؟یکجا م
 

 ادمیزود صبحونھ خوردم  خواستم برم از بارمان بپرسم کھ . ردمیمی داشتم میفضول
 ی پسرم انگار شده  نیا..  نگرانھنطوری ھمشھیھم.. اومد مامان حتما سفارش کرده

   تندالیخیب..واال..من
 

پھن  گرفتھ بودم اوردم و  نی سفره  ھفت سی کھ برایری حریی طالی رفتم پارچھ تند
 سمنوسنجد سکھ سرکھ بیسبزه س..کردنی اماده مویزی چھیدخترا ھم ھر کدوم .. کردم

  سماق گل سنبل
 

 یوقت.. میدی چلمی و اجینیری و شوهی میظرفا.. شمدون کوچولونھی قران و ایماھ
 ی ھممون  مثھ خری افھیق..میسادی بھ صف کنار ھم وامونییپنج تا..کارمون تموم شد

 ..  دادنتاپیبود کھ بھش ت
 

..  بھممیدی کف دستامونو محکم کوبی باال و نوبتمی اوردکی و بھ حالت الانگشتامون
 .. کردنفیپسراھم اومدن و شروع کردن بھ تعر.. خندهری زمیبعد زد
  ھنر دست خانومھ منھ ھااااناھمھیا..کالیبار...اووووه خانوما چھ کردن_ محمد

 وا شده بود ما ھشت نفر بھش چشم ششی کھ نمی خودش و و مرری کھ گفت بھ غنویا
  گفتدهی ترسیلی کھ انگار خی شدو طورمی قامی کھ  رفت پشت مرمیغره رفت

 ..زی چدی أم نوشیآ.. غلط کردیلی أم کیآ_ 
 حرف زد کھ من بھ شخصھ فکر یانقد جد.. زدنی گاز منوی گفت ھمھ از خنده زمنویتاا

 ..ھیسیکردم استاد زبان انگل
  زد رو شونش و باخنده گفتبارمان

بعد منو نگاه کردو .. بودنارشی شما دستیخانوما..  منھی ھنر دست دختر عمونایا_ 
  گفتی متفکر کردو بعد جدافشویمحمد ق.چشمک زد

 .. تو عمرمدمی ندلی ادم انقد دخترعمو زلینیبھ جون ننم _
  سوگل گفتھوی خنده کھ ریپسرا زدن ز 

 ... دور سفرهنیای بنی بدوالیبھ سال تحو مونده قھیبچھ ھا ده دق_ 
مھردادم  ..  می کنار ھم  دور سفره نشستن فقط من و بارمان جدا نشستھ بودی  زوجھر

 ھم معلوم نبود یازون ور عل.. پشت دستشزدی می و سوگل ھزدیبھ سفره ناخونک م
  یدر گوش فاطمھ چ

 
 کردنی عشقوالنھ بھم پرت می کھ نگاه ھاممیمحمد و  مر.. کھ فاطمھ لبو شده بودگھیم

 خطاکار سر بھ ی مثھ بچھ ھالمی  سھکردی و دعوا ملیمھتا ھم طبق معلوم داشت سھ
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  معلوم.. نشستھ بودریز
 
 شادم دنشونید..  بودن برا خودشونیی عجوبھ ھاینی.. کرده کاری چلی سھنی باز اسین
 اروم ششیرفتم پ..  فمھی تو کشیدی بارمانھ و عنی تو ماشفمی اومد کادمی ھوی..کردیم

 گفتم
 .. جا گذاشتمنتی الزم دارم توماشفموی؟کی بدنتوی ماشچیی سوشھیم_ 

  گفتمی کھ  مررونی برفتمیداشتم م. و داد دستم چیی زدو سویلبخند
 ایبدوب..  نمونده ھااشتری  بگھی دقھی چھار دقزمیعز_ 
 .. دارماجی احتفموی کامیاالن م_ 
 زود نکھیبرا ا..  دور بودکمی بھ ساختمون  نی ماشیفاصلھ ..  رونی زدم بالی تند از وو

  اونھمھ نی از بفموی کیدرشو باز کردمو با بدبخت.. نی سمت ماشدمییبرسم سر سفره دو
  ظرف و اشغال

 
 لی بھ تحوقھی دقھی خدا فقط یوا.  کنھزی تمنوی باشھ بھ بارمان بگم ماشادمی.. اوردم در

اومدم درو باز کنم کھ قبل .. الی سمت ودمیی تند دونییاسال مونده سرمو انداختم پ
  رشی دستم بھ دستگنکھیاز
 

 بود محکم  خوردم بھش ادیاما من چون سرعتم ز..رونی باز شد  بارمان اومد ببرسھ
اونم پرو دستاشو  حلقھ کرد …  افتادم روشی و منم بھ حال خاک برسرنیکھ افتاد زم

 ..  نگام کرددیدورم پل
 

 غیباج.. اومدلی توپ سال تحوی وبعدصدادی اومدم پاشم  کھ محکم تر کمرمو چسبعیسر
  گفتم
 اه..  توعھھھھرهیھمش تقص.. شد من سر سفره نبودملی سال تحوییییییییوا _

  اومدطونشی شیصدا
 ..یی تا اخر اون سالو ھمونجای ھر جاباشلی ھروقت موقع سال تحوگنیم_ 

  بودی و خباثت چراغونطنتیچشاش از شدت ش..  کردمنگاش
  ؟؟ی چینی_ 

..  درازبودبا دستاش محکم تر کمرمو گرفتو بعد اشاره  زد بھ خودمونھمونجورکھ
  گفتطونیش
 .. تااخر سال جات تو بغل منھینی_ 

 گفتو منم از یاخ..محکم زدم تو سرش.. اسی حی چرا انقد بنیا...  نگاش کردمگردالو
 فرصت استفاده کردمو پاشدم

  االرضیفمفسد _ 
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وارد کھ ..  خندش بلند شدیکھ صدا.. رومو برگردوندمو رفتم تو خونھ ضی با غبعد
 یرفتم جلو با دخترا روبوس.. بلھھھھھ ھمھ بساط ماچ و بوسھ راه انداختن.دمیشدم د

  میمر..  گفتمکیکردمو تبر
 

 گفت
  موند؟رونی خودشم اون بی بارمان اومد  دنبال تو کھ سر سفره برسزمیعز_ 
بس کھ حرف ..فقط بلده منو حرص بده نزاشت منم برسم سر سفره..  بگم واالیچ_ 
 زنھیم

 دمت؟ی من کجا حرص می معصومی مظلومنیغزالھ من بھ ا_ 
 .. مظلوم کرده زل زده بمنافشوی پسر کوچولو قھی شبدمی کردم دنگاش

 ازی ؛ و پیکاری مریروسرم  س.. رازی پسر خواجھ حافظ شیکی ی تو مظلومیکی_ 
 واال..یکنیدرو م

 ..   خندهری گفتم  پخ  زد زنویتاا 
 کنھی کتکات پس کلم ھنوز درد میجا.. ی ارومیلینکھ تو خ_ 

  خنده و محمد ھم گفتری پسرا زدن زندفھیا
 نی ایاگھ بدون..   میکنی متی بزن ما ھمھ ازت حمانویتو ا..   غزال  دمت گرمیابج_ 

 .. از شدت ضربات بارمان کچل شدهلی سھنی ماکرداصن ای مخانی در حق ایچھ ظلم
 .. دنبال محمددی پرلیسھ
 یکچل اون  دوستا.. تھیریکبی ایمن کچلم نکبت؟ من؟ کچل عمتھ کچل  اون کلھ _ 

 ..شلغمتن
 باعث شد نمی کھ غلط کرده  ھمخوردی بھ جون بارمان و مھرداد قسم می ھمحمدم

  دنبالشوفتنیبارمانو مھردادم ب
 محمد ھمونجور کھ پشت سرشو ھوی... زدن بھشی پس گردنھی ی گرفتنش نفراخرش

  گفتی  روبھ من جددیمالیم
 د؟؟یمالحضھ نمود_ 

 پاشدن یبعد ھمگ..دنیخندیاونام م..ومدیاز خنده نفسم باال نم..  غش  کرده بودمگھید 
 گرفت و سوگلم براش فی ظری انگشتر طالھی سوگل ی بدن بھم مھرداد براارویدیتا ع

   ساعت گرفتھھی
 

 یمحمد برا.. بوددهی خرکی شی لباس مجلسھی براش لمی ادکلن گرفت و سھھیمھتا .بود
فاطمھ ..  و شلوار و کفش ست گرفتراھنی پھی براش ممی گردنبند گرفت و مرھی میمر

   ستی علیھم برا
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 درستھ دونستمینم.شی ھم براش  ست کامل لوازم ارای و کمربند چرم گرفت علفیک
 کی کوچی جعبھ ھی.. بارمان بالبخند اومد سمتمدمی کھ دانھی بارمانو االن بدم یکادو

 دادش بمن.. دستش بود
  مبارک اھوخوشگلھدتیع_ 

 باذوق گفتم 
 .. ی بخریدی برام عکردمیفکر نم.. یمرس  _ 
 .دیخند
  نگرفت؟یزی برا اھو کوچولو چشھیمگھ م_ 
 ..رونی خوشگل ازش اورد بدی دستبند طالسفھی..  در جعبھ رو باز کردبعد
  جلواریدستتو ب_ 

 بالبخند نگامون ھیبق.. تر بودعی ضابردمیاما اگھ نم.دمیکشی خجالت مھی بقجلو
بعد دوباره بھم لبخند ..بردم جلو  و اونم دستبندو دور دستم بست.دیلرزیدستم م..کردنیم

 مھربون گفتم..زد
 مممنون_ 
 .. خوشت اومده باشھدوارمیام.. زمی عزکنمیخواھش م_ 
  کھ صداش زدمنھی اومد بره سرجاش بشبعد
 بارمان_ 

  سمتمبرگشت
 جانم_ 

  و دستمو بردم جلو باخجالت گفتمنیی انداختم پاسرمو
 .. مالھ توعھنمیا_ 
 کردی فکر نمدیشا..چشاش برق زد. بھش دادمکادوی پالک هللا  ون ری زنجی جعبھ و

انداخت ..  در اوردرویجعبھ رو باز کرد و زنج..رمی بگیزیبراش چ
 بامھربون لبخند زد..گردنش

 ..ممنونم  اھو خوشگلھ_ 
 ..نییباخجالت سرمو انداختم پا  

.................. 
 ای اصن وقت نشد کنار درمیدی کھ رسروزیاز د..  کنار ساحلمی شد غروب برقرار
 بعد کمی درست کنن ما دختراھم  شیجلوتر رفتن تا اتپسرا ..  ذوق داشتمیکل.. برم
   داشتدیخورش..میرفت

 
 انقد قشنگ ای کنار دردی خورشرفتغروبی میکی ھوا رو بھ تاربای و تقرکردی مغروب

 روشن کردنوبعد شی اتطنتیپسرا باسرو صدا ش.. شدمرهیبود کھ ناخوداگاه بھش خ
  ھرکدومشون دستاشونو
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 ..میمنو بارمانم روبھ رو ھم  نشستھ بود.. دور خانوماشونو کنار ھم نشستنانداختن
دخترا ..   شده بودنایھمھ محو در..شی اورد و انداخت تو اتینی زمبی چند تا سلیسھ

 مھتا از جاش ری انگار سوزن گذاشتن زھوی.  شوھراشون بودیسراشون رو شونھ 
  زدغی  جدیپر
 بارماااااااااااااااااااان _

 دیسھ متر پر 
 ؟یزنی مغی چراجدیزھرم ترک_  

  باز کردو گفتشوویمھتا ن 
 برامون بخون _ 

  و گفتای روشو چرخوند سمت دربارمان
 حرفشم نزن_ 

  باسماجت اصرار کردمھتا
 ..بخون بخون لطفاااا بخون.. ھستنی تو ماشتاریگ.. گھیبارمان بخون د_

   گفتلمیسھ
 نکن ناز می ببرضیاره بخون بزار ف_ 

 تاری توجھ بھ نظر بارمان رفت کھ گی ھم دراومد کھ بخون بعد مھرداد بھی بقیصدا 
 کمی... چخبرهنمی دادم منتظر بمونم ببحیتعجب کردم مگھ بارمان بلده بخونھ؟ترج..ارهیب

  تاریبعد مھرداد با گ
 

  ازش گرفتتاروی  بارمان باچشم غره گاومدو
  بخونم؟یخوب چ_ 
 فاطمھ گفت 

 ..فقط قشنگ باشھ.. ی کھ دوس داریھرچ_ 
 .. فکر کنمدیباشھ بزار_ 

بعد شروع .. گرفت دستشو  زل زد بھ چشامتاروی کھ گذشت گقھیرفت تو فکرچند دق 
 ..کردبھ خوندن

  تصورمی کھ توزهیخاطرت انقدرعز_
 خورمی غصھ می عمرھی زارمی میجاتوخال
  دفھ اسنی اخرنی اگمی منمتیبی مھردفھ

  دفھ اسنی انگار فقط ھممزنی تو زل مبھ
 ی بھ ھر بھونھ انجای اکشونمتیتوروم
 ی خونھ ای وقتیکمی کھ نزدی وقتبھترم

  تو ازمن دورهی چشمای وقتضمی مرمن
  از دلشورهرمیمی مبرهی خوابت متوکھ



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 163 

 قرارهی اما دلم بنییسرمو انداختم پا.. کردی میچشاش باقلبم باز.. قلبم رفت باالضربان
 نگاھش شد

 کنمی ھمش نفساتو چک می خوابتوکھ
 کنمی فکر مدنتی بھ نفس کششباتاصبح

  کمتر بزنھیکی نکنھ قلبت شمارمیم
  منھیای توثروتمو چشم تودنعشقھ

 شینور ات.. نگاھش کردم..رونی بزنھ بنمی ھرلحظھ اس کھ قلبم از سکردمی ماحساس
 ..شمی مرشی دارم درگدونستمیم..افتاده بود روصورتش

 ی بھ ھر بھونھ انجایا کشونمتیتوروم
  ی خونھ ای وقتیکمی کھ نزدیبھترم وقت 

  تو ازمن دورهی چشمای وقتضمی مرمن
  از دلشورهرمیمی مبرهی خوابت متوکھ

 بامن یدار..  تو تب نگاھشسوختمیداشتم م..داشتی چرا نگاھشو ازم برنمدونمینم 
 ..ریجلوقلبمو بگ.. نزار جلوتر برم نزارای خدا؟یکنی مکاری چی دار؟؟یکنیکارمیچ

 کنمی ھمش نفساتو چک می خوابتوکھ
 کنمی فکر مدنتی بھ نفس کششباتاصبح

  کمتر بزنھیکی نکنھ قلبت شمارمیم
 .. منھیای توثروتمو چشم تودنعشقھ

از جام بلند شدم و ..  تپش قلبمو بشنون ی صدادمیترسی نتونستم تحمل کنم مگھید
صدام .. بارمانم قطع شدی بلند شدم صدایوقت.. حرکت کردمایتداد در تند تو امیباقدما

  اما من...چند بار..زد
 

 حس نیمن از.. ازش دور شم تا قلبم رسوام نکنھ خواستمیفقط م..  بھش نکردمیتوجھ
 سنگ کھی تھیچشمم خورد بھ .. خارج شدمالی وی کھ از محوطھ دمییانقد دو..ترسمیم

 .. بزرگ کنار ساحل
 

با خودم دعوا .. بلند باخودم حرف زدم..زانوھام بغل کردم..  پشتش نشستمرفتم
 رفت؟ چرا؟  ادتی چرا انقد زود فرھادو ؟ی غزالھ؟ عبرت نگرفتیتو ادم نشد..کردم

  چرا دوباره انقدزود دل
 

 کھ یفرھاد.   برهخوادیبفھم م.. شتی مدت مھمونھ پھی غزالھ ؛؛ بارمان فقط ؟یبست
 از ی مگھ بارمان تاحاال حرفیول..  از اب دراومدی اونجوردتخوای مشدیادعاش م

  خواستن زده؟   نھ
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 ری دوباره دلم درگخوامیمن نم.. کنھی مینجوری چرا بامن اھ؟ی کاراش چلیپس دل.. نزده
..  بھ بارمان بفھمونم انقد بھم محبت نکنھ توجھ نکنھی   چجورشھی داره میبشھ ول

 .. رمیمی دارم مایخدا
 

 دمیشا..خواستن..ی خستگیدلتنگ..غم..  بود؛حسش کردمیزی چھی تو نگاھش امشب
 تونستھ  ی اخھ چیول..  ندارهیاگرم باشھ بمن ربط.  نبودیزی چنینھ نھ ھمچ...عش

  انقد ناراحتش کنھ؟ دلتنگ
 
 .. فھممی رو مگھی دیکی االن قشنگ حس گھی ددمی چشی عمر دلتنگھی کھ ی منھ؟یچ

َنمےدانم َ چشمانت ِ  ! َندُ چہ مےَبا مِ
َفقط وقتے   َ َ نگاھم مےہَ    نےُِ

ِ دلم از شڹِچنا َِ َطنتیَ َ نگاھت مےلرزدَ َ َ ِ،  
َ چقدر زَنمُِ حس مےہ  ... باستیِ
َ شدَفدا ِ براے چشم ھاڹُ ِ ُ تمام دنہ ےیَ ِ  ! استیَ

تونزار من داغون  .. رهی اون مایخدا.. خواممینم..  دوسش داشتھ باشمخوامی نمایخدا
برام ..   نکردمھی گرگھیبعد باران د.. ھی چی براھی گری مقاومتم جلونھمھی ادونمینم..شم

  االنا فقط..عادت شد
 

چند .. بابغض سرمو گذاشتم رو زانوم...خوامیمن االن بارانمو م.. رهیگی درد مگلوم
 قبل شھیھم..  سخت نبودادیحدس زدنش ز..  کنارم حس کردمویکیلحظھ بعد حضور 

   عطرشی بوادی بنکھیا
 
 انقد خواستمیم.. دمی نفس کشقی سرمو بلند کنم فقط عمنکھیبدون ا..  وجودمدتویچیپیم

 کمتر امی دلتنگکمی سی کھ نی وقتیوجودم از عطر حضورش پر شھ تا برا
 ..دیچیدستاشو دورم پ..بشھ

 .. کننوازشم
 ..نترس

 ...  نداردری واگمییتنھا
دلم .. نشیسرمو گزاشتم روس.. اونم ساکت زل زد بھم..  با بغض.. باغم.. نگاش کردم 

 قلبش ارومم یعادت کردم باصدا..رمیگناه کردم تا اروم بگ..خواستیتپش قلبشو م
  بھ لباسش محکم..شم
 

 بھ کجا ینیبی خدا؟؟؟مینیبیم..فقط سفت بغلم کرد..گفتی نمیچیھ..  انداختمچنگ
االن .. ازش فرار کنمخواستمی باشھ و ھم مخواستمیھم م.. چھ مرگم بود دونمی نمدم؟یرس
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 ..  باشھخواستیدلم م
 

 دمی ارومشو شنیزمزمھ ..دی گذاشت رو سرمو بعد چند بار سرمو بوسچونشو
 با رهیگی غزالھ؟ قلبم درد مکنھی مکاری بغضت داره بامن چکنھ؟ی متتی انقد اذیچ_ 

 ؟یکنی می از منم دورکنمی حس می کھ گاھیترسی انقد می چزم؟؟ازیچتھ عز..بغضت
   انقدیچ
 

  ترسوندتت؟
 اون منو دیشا.. ندارمی خوبی تجربھ دنیبگم کھ از محبت د..   براش بگمخواستی مدلم

ھنوزم کھ ھنوزه خاطره ھاش ..  کردنفی لرزون شروع کردم تعریباصدا..بفھمھ
 .کنھی متمیاذ
انقد از .. می تو زندگاوردمی نویچکی تنھا ھیتنھا..  دوست نشدمچکسیبعد باران باھ_

 کردمیفکر م.. شدنی دورم بھ خالھ و عمو ومامان و بابام ختم میھمھ دور بودم ادما
  ھی ادما بھ خوبیھمھ 

 
 دورو ھی چانتی خھی چای ردونستمی سال سن نم٢٣من با ..  دورم ھستن اما نبودنیادما

انقد از عشق و محبت پر .. دمیفھمیمن فقط محبت و م..  بودمشوندهینچش.. ھیبودن چ
  بودم کھ فکر

 
 شروع شد شیرکی زری زی فرھاد محبتایاونقد کھ وقت..نینجوری ھمھ ھمکردمیم

 شھی ھمموندی مجھی نتی ازش دور باشم بنکھیتمام تالشم از..  منم شروع شدیوابستگ
  مثھ.. شمی پرسوندیخودشو م

 
 زرنگ یادی فرھاد زیول.. ساده بودمادیمنم کھ بھ قول خالھ ز. .ی عاشق واقعھی

 شدم یجور..کردمیمنم مثھ بچھ ھاذوق م.. نشون داد دوسم داره..بھم محبت کرد..بود
  تونستمی روزم نمھیکھ 

 
 مارهیبھم گفتھ بود خواھرش ب.  بھی کھ رابطش باخواھرش عجکردمی نمیتوجھ..نمشینب

گفت ..  روز اومدھی..منم باورش کرده بودم..  باھاش رفتارکنھینجوریو اون مجبوره ا
   بره سفردیبا
 

 دمی فھمیاون رفت و من اتفاف.. قبول کردمیسخت بود ول.. گردهی برمی ھفتھ اھی یکار
 ھی.. داره کھ دروغ گفتھیلیباز خودمو گول زدم کھ حتما دل.. نرفتھ یاصن سفر کار

  ھفتھ شد ده روز و
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 و تی واقعیخوایگفت اگھ م.  زن برام زنگ زدھی..  جواب ندادشی گوشده روز. ومدین
 کھ تو یساعت ده شب برو بھ ادرس.. ارهی بستھ مھی پست برات گھی دقھی  تا ده دقیبدون

  یوقت.. بستھ ھست
 

 کھ دمیاولش ترس.. ساعت ده شب رفتم اونجا.. دی کلھی ادرس بود و ھی توش دی رسبستھ
بغض صدام نزاشت ... خواستم برگردمیاما وقت..ارهی سرم بیی بخواد بالیکینکنھ 

  ادامھ بدم محکم فشارم
 

 داد
 ؟ی نگشوی بقیخوای مزمیعز_ 

نفس ..  ھاموی دورلیتا بفھمھ دل.  تا تموم شھگفتمی مدیبا.  نھ تکون دادمی بھ معنسرمو
.. د تر شکی  بارمان بھم نزددیلرزیبدنم م..  کھ بغضمو قورت بدمدمی کھ کشیقیعم

   بگھ منخواستیانگار م
 

 ادامھ دادم.. ھستم
 یھرچ..ومدیصدا از اتاق خواب م.. نبود توجھمو جلب کردیعی طبکھیی صداھاھی_ 
.. دمشونی دنکھیتا ا.. باور کنمخواستمی اما نمشدنی صدا ھا واضح مشدمی ترمکینزد

  فرھاد و باخواھرش تو
 

فرھاد .رونیمن زدم ب..  عشقشھستوی گفت خواھرفرھادنییاون دختر باپرو.. دمی دتخت
 ناشی توھراشیاما بعد تحق.. اولش باالتماس خواست تنھاش نزارم.. ھول اومد دنبالم

  غرورم بد. شروع شد
 

 اون لحظھ خودمو یباورش سخت بود ول.. رو دست خوردم.. دلم بدشکستشکست
 .. کھ کرد دمی اخر تھدیاونم لحظھ ..سادمیمحکم جلوش وا.. جمع و جور کردم

 ..  عکس العملش بد باشھدمیترسیم.. انھی بگم شوی بقدونستمینم
 .. گفتیچ.. بگو غزالھ _ 
 .. من من گفتمبا

 ..تو تختش.. ترمی خودم میپا..من با پ.. کھ.. گفت کھ_ 
 خودشو کنترل یلی االن خکردمیحس م. دستاش مشت شده بود. نیی سرمو انداختم پابعد

 .. تااروم باشھکنھیم
 خوامی نمشم؟ی چرا دور مترسم؟ی چرا میدیحاال فھم..ی تو بودگھی جاھاش دھیاز بق_  

 ؟؟ی بفھمیتونیم.. تکرار شھگھی بار دھی فرھاد ی باران و نھ قصھ ینھ قصھ 
  باز بغض گفتمبعد
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 یزی چی مرد؟ چرا کسشدیباران مرده؟ واقعا مرده؟ پس قبرش کو؟ اصال چ...بارمان -
دارم ذه ذره جون .. من باور نکردم مرگشو.. بمن نگفت؟ بارمان منو ببر سر خاکش

  منو.. دمیم
 

 .. سرخاکشببر
 .مھربون نگام کرد..رفتی ملی تحلصدام

.. زنمی قولمم نمریز.. ی بشتی اذزای چنی واسھ اگھی من بھت قول دادم نزارم دزمیعز_
 س؟ی بھ خدا  ندتیمگھ ام.. ھ باش بسپار بھ خدا و صبر داشتویمن بھت گفتم ھمھ چ

  یگفتیمگھ نم
 

 مھربونھ بد تورو کھییخدا..ی بترسدی پس نبانھ؟ی بزرگھ الرحم الراحمبخشندس
باشھ اھو . زمی عزی نگران باشدی نبای خدارو داریوقت..چون دوستت داره..خوادینم

    بھ بعدنی ازخوامی م؟یخانوم
 
 ..ی کنی خدا حواسش بھت ھست زندگنکھیبافکر ا 

  لحظھ ساکت شد و ادامھ دادچند
اما چون . ستی نرانیقبر باران ا..  نگفتنیزیھمھ از باران خبر داشتن فقط ب تو چ_ 

 تا ی تا باور کنبرمتیم..سی انگلی برارمیگی مطی فردا بلنی ھمیب حرفم اعتماد ندار
 ..یاعتماد کن

 نیمن ا.تو ھم قفل شده بودچشامون ..اروم تر شده بودم..باغم نگاش کردم..لبخند زد..
من .. گفتی چشا بمن دروغ نمنیا.. خواستمی ارامشو معی مننیمن ا..خواستمیچشمارو م

  با..باورش داشتم
 

مشکوک ..  شدطونی چشاش شھوی.. توی بھ رضامی راضایخدا.. بھش لبخند زدمغصھ
 ..نگاش کردم

 کرم ی بخواکشمتیبخدا م..  دورزی کھ تو اون سرتھ بریدیبارمان ھر فکر پل_ 
 یزیبر

 . مظلوم نشون دادخودشو
 ...فقطط... ندارمیکار_

در اومده .فمیج..منو انداخت رو کولشو راه افتاد..  رو ھوامدمی دگھی می بفھمم چتااومدم
   بود
  پسره گنده بککک.. زارمیبارمان زندت نم..  نیی منو بزار پاگمیم.. نییمنو بزار پا_ 
 دیخندیونم م انداختمی جفتک منجوریھم
  تو ابکنمی پرتت میغزالھ اگھ ساکت سر جات نمون_ 
 .. سرماااانی تو اییییییوا
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  گنده بک زشترسمیبھ حسابت م_  
 اون زدمی چونم غر مری ھمونجور کھ  رو کولش بودم دستمو زدم زضیبعد با غ 
 الی باخنده رفت سمت وشورمیب

منم فقط بھش ..از شدت خنده قرمز شده بود..نی منو گذاشت زممی کھ شدالی وکینزد
 الیوارد و.  ھوا بھ حالت زار بزننی کھ پشھ ھاارمی سرت بیی بالھی..رفتمیچشم غره م

   بچھمیکھ شد
 

واقعادرک وشعورشون باالبود بادخترا .. وفتادهی نی رفتارکردن کھ انگاراتفاقیھاجور
من و مھتا مشغول ساالد ..  راحتھ کھمی درست کنیقرار شد ماکارون.. رفتم تااشپزخونھ
  میدرست کردن شد

 
ساعت ده .. ھا شدوهیسوگلم مشغول م..کردنی درست می و فاطمھ  داشتن ماکارونمیمر

 .. ھمھ با غر اومدن تو اشپزخونھونمیاقا..بود کھ غذاحاضر شد
 .. کبد مونو خوردکھی روده کوچی از گشنگمیبابا مرد_ مھرداد

  ھااخورهی بزرگھ رو مکھیداداش روده کوچ_ لیسھ 
  وسط من ناقص شدمنی انھیمھم ا.. یحاال ھرچ_ 

  یتو از اول ناقص بود_ محمد
  واقعایمرس_ 
 کنمیخواھش م_ 

  سوگل اومدموی مرغی جی صداھوی
  تو حلقتون؟؟می کنوانوی لنی اای دیشیساکت م_ 

بارمان باخنده ..دنی دھنشونو کشپی زی بھ صورت الکی امھردادومحمدبالبخندمسخره
بعدغذادخترا نزاشتن من دست بھ ظرف بزنم و ..می تکون دادو مشغول شدیسر

  خوشون ظرفارو
 

 یھرک.... می خوردن شدوهی مشغول ممی دورھم نشستموی ھارو اوردوهی بعد مکمی.شستن
بارمان بالبخند اومد . زاشتنی موهی زوج خودش بود با عشق واسھ ھم مشیپ

  دم لبخند افتاادنقشمی..سمتم
 
..  مشغول خوردن شدشمویمشکوک نشست پ.. اومدرولبم کھ ازچشاش دور نموندیدیپل

 ییبلندشدم برم چا.. کردن نقشم بودی وقت عملگھید.. گرفتیواسھ منم پوست م
  بارمان عادت داشت.ارمیب
 

بعد با .. ینی فنجونم گذاشتم تو سنی اخرختموی رییبھ تعداد چا. بخورهیوانی لوییچا
 اومد تو اشپزخونھ.فاطمھ روصدا زدم..  کردمی بارمان خالوانی لیخباثت تمام فلفلو تو
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 زمیجانم عز_ 
  گفتمبالبخند

 ارمی شکالت مینیری منم ش؟ی ببرویی چاشھیم_ 
 باشھ بده ببرم_ 
 خورهی میوانی مال بارمانھ  لھیوانیفقط ل_ 
 ..زمیباشھ عز.. ااایچقد بھ فکرش_ 

 از ینیریبعد شنگول با ظرف ش..شھی بفکرشم االن قشنگ معلوم میلیاره خ ھھھھھھھھ
 تعارف کرد ھی برداشت فاطمھ ھم بھ بقوانویکھ ل.دمیبارمانو د..رونیاشپزخونھ زدم ب

   پخشوینیریمنم ش
 

 وانی نصف لھویعادت داشتھ ..  لبش کردکی نزدوانیل.. رفتم کنارش نشستمکردم
 سوزن گزاشتھ پاشن رشی کھ زی مثھ ادمدی نکشھی خورد بھ سھ ثانیوقت.. بخورهوییچا

  حملھ کرد سمت
 

 . ییدستشو
 حاملھ شدرفت..می زھرابدبخت شدی فاطمھ ای_ محمد

 چقد گفتم حواست باشھ گوش نکرد کھ_ مھرداد
 یی تو صورتشون رفتن پشت در دستشوزدنی بھ حالت مسخره مبعد
  مثبت بود؟؟یداداش چک کرد_ لیسھ
 نی باھات ھمچیک.فقط اسمشو بگو.. کنمی مداشیخودم پ. ااایبارمان غصھ نخور_ یعل

 کردی مھی گریبعد زد تو سر خودشو الک..  کردیکار
 بارمان میزدیم, گازنوی از خنده زممی شدھی بعد کھ متوجھ قضمی اول شوکھ بودماکھ

  صدالیسھ.کنھی اون تو چھ مسیبدبختم معلوم ن
 شو نازک کرد رو بھ ما گفت 

 بعد رو ن؟یخندی عفتش کردن شما میبھ داداش ما تجاوز شده ب..  خاک برسرم یوا_ 
 بھ مھرداد ادامھ داد

 .  از دست رفت؟ من براش ارزو داشتمی کبریدی خواھر؟ دیدید_ 
حواسشون نبود کھ . بھ زجھ زدنکردنی و شروع منی نشستن رو زمشونیی چھارتابعد

 و پشتشون کنھی باز شده و بارمان بھ صورت خشم اژدھا نگاشون مییدر دستشو
  ھیاول محکم ..سادهیوا
 

 ی علیمحمدم زد پس کلھ . نشستھ بود زدی بھ محمد کھ کنار علی گردنپس
 ؟یزنی میمگھ مرض دار_ یعل

  من مرض ندارمی االغ اگھ نزنیتو_ محمد
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 ک کنار لی سھی زد پس کلھ یکیبارمان دوباره .. بارمان نشده بودنی متوجھ ھنوز
 زدنی چھارتا منیبعدا... فکرکرد مھرداد زدتش و زد پس سر مھردادلمیسھ..مھرداد بود

  تو سرھمو بارمانم با
 

 اخرش من با خنده گفتم.می خدا ازخنده مردیوا. داده بودھی بھ در تکدشی پللبخند
 تون...سر...پشت...ھا.. بچھ_ 
اونام برگشتن پشت ..ط انگشتمو سمت بارمان گرفتم نتونستم حرفمو کامل کنم فقبعد

اومدن حملھ کنن سمت .. از چھ قرارهھی قضدنیسرشون تانگاشون بھ بارمان افتاد فھم
  بارمان کھ اونم بدون

 
  گفتلکسی تکون بخوره رنکھیا

 ..دی ماه معلقھی ھمتون دیدست بمن بزن_ 
 شون غر زدن و رفتن سمت زنایدستاشون روھوا خشک شد نوبت 

 یکنی اسلحت استفاده منی ھمش ازادیانقد بدم م_ مھرداد
  تو سرمازنھی بودنشو مسیی ری ھکشھیمرد گنده خجالتم نم_ یعل
   وفا نکرده برادریچکی بھ ھزی منیا_ لیسھ
 یییھع..ی مارو بھ مقامش فروختاکھیلعنت بھ دن_ یعل

 کھ بدتر ھیبق.. شدمی جمع نمگھی من دیول..  نخندهکردی بھ زور خودشو کنترل  مبارمان
 یمنم برم کھ صدا.پاشدم.. قھرکرده بودن رفتن رومبلیپسراھم مثال الک..از من

 دمی اروم شنطونشویش
 .. بلدم اما بھ روش خودم منتظر باش اھوخانوم؟منمی بلدامیطونی شنیپس از_

اختم  کار من بوده شونھ ھامو انددی فھمی چجوردمیمنم کھ نفھم.. رفت سمت پسرابعد
 شب ی بعدھمگکمی..  شونھسیی بارمان ردمی بود فھمنی اشیخوب.. ششونیباال رفتم پ

   سمتمی گفتریبخ
 

 ..می رفتاتاقامون
………………………………………. 

 ی سوغاتی سمت بازارو ھرکمیقرار شدبعدصبحونھ بر..می شدداری بی زودھمگصبح
سوگل رفت صداشون . دارنشدنی ھنوزبمی فقط ،محمدومرزبودنیھمھ سرم...بخره

   صبحونھنکھیبعداز..کنھ
 

 ھیبارمانم ..زدمی مدیباذوق اطرافود..می حرکت کردمی شدنای  سوار ماشمیخورد
 . لبخندمحو رولباش بود

 احوال اھو خانوم؟_ 
 دیخند…چپ نگاش کردم 
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 …نھی ببموی دامادخوادیننم م..باشھ نخورمنو؛من ھنوز جوونم ارزودارم_ 
 ： کھ بشونم اضافھ کردی اماجوررلبیبعدز

 تست ؛ھرکسیشی نممونی بکن پشحت؛تستمی من بھ تونصر؛ازی نگیالبتھ حرفموجد_
  شدهیکردمشتر

 گفتم ی می دادم جواب ندم چون ھرچحیترج…خندم گرفت!… زدثی لبخند خبھیبعد .
 شی دست ازخل بازیطی شراچی توھیعنی,  داشت کھ جواب بدهیزی چھی بشرنیا

  صداش..داشتیبرنم
 

 زدم
 بارمان_  
 جونم_ 

بفھمھ کھ ..  بدونھخواستی اما دلم مانھی گفتنش درست بود دونمینم..  مکث کردمکمی
 ..برام مھمھ

  اھوخانم؟شدهیچ_ 
  بستم و اروم گفتمچشامو

 یلیتوخ. کنھتمی اذیزی چیزاری نمیکھ محکم. وحواست بھم ھستیممنونم کھ ھست_ 
 ساالرو باخاطره باران نیمن تمام ا.. تودارمھی بھ خوبیخوشحالم کھ دوست.یخوب

   کردم اون تو قلبمیزندگ
 

 جاش تو شھیاما ھم. ستی نی بارانگھی کھ دکنمیباور م. بھت اعتماد دارم.. زندسشھیھم
 .قلبمھ

 دستش رو ری دستمو  گرفتو گزاشت زکردی میھمونجور کھ رانندگ...اروم....لبخندزد
 تنھا ینی..  من کنارتمینی.. ارزش داشتای دنھی نیوا.. نگفتیچیھ.....نیھم..دنده

  خواستیدلم م.یستین
 

 حرفا نیاما دل من نفھم تراز..  نباشقرارشی بزارم رو قلبم بگم ارومتر؛انقدبدستمو
 اھنگ شروع بھ خوندن کرد فشار یوقت.دستشو بردجلوضبط و روشن کرد..بود

  دستاشو دور دستم حس
 
 .. روشدرویچرابا اھنگش دلم ز دونمینم.. کردمیم

 رمی کھ باغمت درگی ھنوز وقتمن
 رمی مای سمت دربندمی مچشامو

 زمیری اوارم کھ روخودم ممثھ
  زمیی من فقط پامی تقونی تھ اتا
  منوتوساحلینی رممکنیغ 
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  کاملرماهی ھم بودن زعاشق
  ی توبرام دلتنگینی رممکنیغ 
 ی  اھنگنی کھ توھمیفھمی مینی
    باتوشمی ساحل تنھاغرق میتو 

 اتوی دری چشام برگردون چشابھ
 ی برگرددی دوستت دارم توبایلیخ

 ی کردرممکنی غاھاموی روتوکھ
  من وتو تو ساحلیعنی رممکنیغ
  کاملرماهیعاشق ھم بودن ز 

  ی تو برام دلتنگینی رممکنیغ
  ی اھنگنی کھ تو ھمیفھمی مینی

 پارک کرد نویماش.. دارهی غمھی دمیفھمیم.. دمیفھمیمن م..  دستامون نگاه کردمبھ
 دلم براشون دمی مدت فھمھی کھ ھییتوچشا.زل زدم توچشاش..سرشوبرگردوندسمتم

  انبود،بھمی دننیانگارتوا..زنھیم
 

 خواستی انگار مدیکشیتند نفس م... اغوش گرمش غرق بودم ھوتوحجمیبعد. شدکینزد
 .. زمزمھ کردوشمرگیاروم ز.  ھاش کنھھی ھواھست و وارد ریھرچ

 یدیبھم ارامش م_ 
 یلیدلم خ. اون خوده ارامشھ منھدمی کھ اگھ من بھش ارامش مدیفھمینم…زدی تند مقلبم

محکم بازوشوگازگرفتم کھ ..ی زدم توخط شوخنی ابروم بره براھمدمیترسی شد؛مقراریب
  دادش دراومدومنم از

 
 ریاونم اول با اخم نگام کردامابعدزدز.. باز زل زدم بھش شیبان..نیی پادمی پرنیماش
 خنده

   کھ اونم الحمدهللا حاصل شدی نبودیفقط وحش_ 
 کنمای تک تک تارموھاتو مامیم... تیتربی بی خودتیوحش_ 
 فکرشم ی ولیکنی خوشرنگ وخوش حالتم حسادت مارری بسی بھ موھادونستمیم_ 
  نداره ی فرقیلی البتھ واسھ من کھ خی بشی جرمنی مرتکب ھمچیخوای کھ مکردمینم

  چون بارمان خان بامو
 
 دست بھ گمی کھ ممینی اگم؟البتھی می کھ چیدونیم, دهی جذابھ و کشتھ مشھی مو ھمی بای

 مو رو ی بزنی کارنی درصددست بھ ھمچھیچون تواگھ , موھام نزن بخاطرخودتھ ھا
 مونھیسر خودت نم

 ؟ی راه بندازی کشسی و گسی دخترابا من گنی عیخوایاونوقت چرا؟ نکنھ م_ 
 ： مرموز کرد و گفتطونی خنده شھی
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 یدونیم. کنمزموخستھیییی ھستن من چرادست بھ کارشم وبدن عزامیی فدایتا وقت_
 .. بزارنھی من مای ک باجون ودل برااھستنیلیکھ؛من اگھ چشم بچرخونم  خ

 ان؟یاونوقت منظورت ک_
 خوشگل وناز ی بازکنم؟منظورم ھمون دخترابراتدی مسعلھ روچقد باھی بابا یا_ 
 می نھی من کشنی کھ دارن خودشونو منیگری وپولداروجتی وباشعوروباشخصمیوفھ

  نگاه بھشون
 

 ؟یدی کھ صف خاطرخواھامو ندی بگیخواینم,بندازم
 دادم حیباتاسف سرموتکون دادم و بازترج.. نگاه حق بھ  جانب بھم انداختھی ونوگفتیا

 نگم چون تجربھ توکل کل با بارمان بھم ثابت  کرده بود ک ھرچقدم خودتو یزیچ
   از پسی نمتونیبکش

 
 بھ کل ی کھ چرااصال باھاش شروع کردیفتی مزخوردنی تھش بھ چ؛تھیای بربزبونش

 باھم وارد بازار یھمگ.. از حرص خوردنم دررفتششی کھ ندمی کشیانداختن پوف
  یکیھوی   میشد
 

 .. پنجھ ھاموتوپنجھ ھاش قفل کرد.. بارمانھدمیرگشتم فحشش بدم کھ د بدستماموگرفت
 زشتھ بارمان_ 
 گھی جوردشمیحاالم حرف نزن کھ مجبورم. گمت کنمخوامینم.شلوغھ.سیزشت ن_ 

 ببرمت
 و دنیخری می و فاطمھ  فقط خوراکمیم؛مریراه افتاد... زورگوی گرفت پسره حرصم

 یزخاصیمنم چ.. دنبال لباس بودنشتریسوگل و مھتا ھم ب. خوردنیشوھراشونم فقط م
  ھوینظرمونگرفت کھ 

 
 .. دی دستمو کشبارمان

 …ی چتھ دستمو کندییییییوا_ 
  اشاره کردی لباس محلی مغازه ھی بھ
   برو اونو امتحان کنایب_ 
   گفتمی قشنگ بود امامن از دستش لجم گرفتھ بود باتخسیلیخ.. نشونم دادوی لباسبعد
 خوامینم_ 
 ..ادیبھت م..  فھی حگھی بروبپوش دایب_ 
 خوامیگفتم کھ نم_
  گفتلکسیر

 .خرمی برات ازون لواشکا نمگھیمن د..باشھ نخواه_ 
 چشام برق زد.. لواشکا گرفتی گاربعددستشوسمت
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  بپوشمشمیبر.. باشھ باشھ_ 
لباسو  ... نشوندن حرفش منو بردسمت اون مغازهی ازبھ کرسی زدوراضیدی پللبخند

 وانمود کردم کھ ی ذوق کردم اما جلوش طوری کلدمشی پوشیوقت. برام انتخاب کرد
   دارمیانگار زور

 
 می کھ گفتن برھی بقشی پمیبعد  برگشت..دادی ملی بازشو تحوشیاونم ھمش ن...خرمشیم

 بارمان گفت...میناھار بخور
 میای ماھم ممیریگی مونده مشی سوغاتکمی غزالھ…دیشما بر_ 

 بزنم کھ  یاومدم حرف..خواستمی نمیزی من کھ چھی چیوا؟ سوغات..  گرد شدچشام
 .. گفتنو رفتنی باشھ اھیبق.. محکم دستمو فشار داد

  ندارمیدی کھ خر؟منی بود گفتی چنیا_ 
 دی خندطونیش
  کردمنیی با اسم لواشک  باذوق تند تند کلمو باال پا؟یخواستیمگھ تولواشک نم_ 
 . براتمی بخرمیخوب  بر_ 
اونم ...می شدنی انتخاب کردم بعدسوار ماشنشیاز ترش تر..ھی سمت گارمیقدم زنان رفت 

سرظھر بودو  ..  و روشن کرد حرکت کرد  و کنار پارک رستوران نگھ داشتنیماش
  پرنده تو پارک

 
 توجھ بھ بارمان یب..می پشت شمشادا نشستیمکتای از نیکی و رو می شدادهیپ..زدیپرنم

 مشغول خوردن ی اقھیده دق.. مشغول خوردنشون شدمزموی عزیرفتم سر لواشکا
  تمام انگشتام قرمز..بودم

 
زل ..نگاش کردم.. ساکتھیادی زدمید. شدی   لواشکیدور چونم و لبم حساب.. بودنشده

 زل زد بھ ھ؟؟؟؟ی چدمیباحرکت سرم پرس...نم بودنگاھش رولبام وچو..زده بود بمن
  چشامو بعد دوباره

 
 بی غربیحرکاتش عج.. نگاش  کردمجیگ.. اروم اومدجلو... رو چونم رفتچشاش

 گھید. شدی تر شد چشام ھر لحظھ گشاد تر مکی و نزدکی چش شده؟؟نزدنیوا ا.. بود
   دوبندیفقط  بھ اندازه 

 
منم مونده بودم تو ..  تو چشاش ستاره بارون شدھوی.. باصورتم فاصلھ داشتانگشت
 ... تو سرتھ کھیاومدم بگم باز چھ نقشھ ا..  سرشو کج کرددیپل.. کارش

 گرفت ضربان قلبم رفت رو شیتنم ات.. انگاربرق سھ فاز بھم وصل کردنھوی
ر  شده بود و دلم مثھ موتوخیدستام ..زدیاروم زبون م.. چونمو با لباش گرفتھ بود..ھزار
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  لواشک از..زدی ملیجرثق
 

 دستمال دراورد وداد بشیچند لحظھ بعد چونمو ول کرد از ج..نی افتاد زمدستم
 باخباثت گفت...دستم
 یکنی پاک مشویبق.. خوشمزه بودیلیخ... یخوردیپس بگو چراانقد بااشتھا لواشک م _ 

  خودم پاکش کنم؟؟؟؟ای
 گوشش و ری بزنم زخواستی مدلم.. رو کردروی دلمو زطنتشیبرق ش..  کردمنگاش

بادست ..خواستمی نمدی شاینی.. تونستمی نمی ولی کردی کارنی کھ ھمچنیبگم غلط کرد
  لرزون دستمالو گرفتم

 
 ..ازش
 خودم پاک شمی بقامیاونوقت م.ااایرنکنید. نی ماشاتویصورتتو پاک کن و ب_ 

 ..منتظرتم..کنمیم
 .. منیول..نی شنگول رفت سمت ماشدوی خندبعد
.. دمیخجالت کش.. رونی بزنھ بخواستیقلبمم انگار م..  لحظھ تو شوک بودمچند
 تھ دلم نکھیاما ا..کردمیکاش دعواش م..  باھاش رو بھ رو شمدی چجور بادونستمینم

   بود کھیتیخوشم اومده بود واقع
 
 لرزون رفتم سمت یاروم صورتمو پاک کردمو با پاھا.. منکرش بشمتونستمینم

 شدم اما  از شدت خجالت دلم نیسوار ماش.. کنری پسر بخنی سفرو باانی اایخدا..نیماش
   ابخواستیم
 

  گفتطنتی خودش با شھویکھ .. برخورد کنمی چجوردونستمینم..شم
 ..شھی مدهیزبونت چ.. کننی من جادو می بوس ھانی ادونمیالمصب نم_ 

 با حرص گفتم...بچھ  پرووو 
 شھ زبونم سر جافتھی خودشی اقارینخ_ 
 بعد زبونمو در اوردم و گفتم.. 
 ..ناھاشیا_ 

 دیخند
 ی  اصن عادت ندارم اروم  باش؟یاگھ زبونتو موش نخورده چرا ساکت_ 
  چشم غره  بھش گفتمبا

 مثھ خانوما باشم تو خوامی بارم من مھی..  مثھ ادم رفتار کرددیاصن با تونبا_ 
 سرتو بکنم؟  ی موھادی باای با زبون عجوج مجوج حرف بزنم؟ دیحتما با.. یزارینم
   جلوتزنمی ھمھ زور منیا
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 واال. گھی باشم خوب بزار خانومانھ رفتار کنم دخانوم
 دگفتیخوب کھ خند.. خنده ری زد زھوی گرد زل زد بھم بعد اولش

 ؟ی من مثھ خانوما باشی جلویکنی می تو واقعا سعینی_ 
 درد رو اب یا..  خندهریدوباره زد ز...نیی اره اوردم پای سرمو بھ نشونھ مظلوم

بھ زور ..   اورد باالمیدستاشو بھ حالت تسل.. زل زدم بھشضیبا غ..یفاضالب بخند
   خندشویجلو

 
 ..گرفتیم

 ی خانوممیلیتوخ.. توخانومانھ رفتار کن.. باشھ باشھ_ 
 .. گفتوباخنده حرکت کردیاخ..  زدم تو سرشفمی خنده کھ با کری دوباره زد زبعد
 .. بھ کتکاتم عادت کردمگھید_ 
 ..یبس کھ پوست کلفت_ 

 و بھ سمتشون میدیبچھ  ھا رو از دور د...  رستوران نگھ داشت یجلو..فقط لبخند زد 
 .مشغول غذا خوردن بودن. میرفت

  بارماننیرکردید_ لیسھ 
 دی طول کشکمی دیببخش_ 
  نکنھخی دی غذاتونو بخوردینیبش_ 
 نکھیا.شدمی  از توجھش غرق لذت مگھی دیو من مثھ تمام وقتا.. می ماھم مشغول شدبعد
بھ .. دوس دارمی من نوشابھ مشکنکھیبھ ا. کردی بھ کم نمک بودن غذام توجھ میحت

   عاشق ماستنکھیا
 

 نی اما ادیپرسی از مامان مای از خالھ ای..   مھم نبوددونستی از کجا منکھیا..رمیموس
 شتری کھ دارم بشدمیمن ھر لحظھ متوجھ م.. داشت ارزشای دنھیھمھ توجھش برام 

  ریدرگ..شمی مرشیدرگ
 

 .. کھ بانگاھش قلبمو لرزوندیپسر
 ؟یخوری چرا نمزمیعز_ 

 .  لبخند زدم.. وقت بود زل زده بودم بھشیلیانگار خ. رونی از فکر اومدم بباصداش
 ..خورمیم_ 
  عوضش کنمیاگھ دوس ندار_ 
   ادهی زکمیفقط .. دوس دارم.. نھ بارمان_ 

 . لبخند زدمھربون
 ..  بخوریتونی میھرچ_ 
   چشمک زدوادامھ دادبعد
 ..خورمی من مشویبق_ 
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 منو ھی دھنی کھ چطورکردمی تعجب ملیاوا.. بھ کاراش عادت کرده بودم.. دمیخند 
متعجب  با کاراش منو شھیھم..  اون نھیول..  اخھ خودم حساس بودمخورهیم
 ..  مشغول خوردن شدم..کردیم
 

   نصف غذام موند ھلش دادم سمتشاخرش
  بخورمتونمینم.. دمی ترکگھی من دیوا_ 

 رو رو خودمون ھی بقینگاھا..ظرف و از دستم گرفت و خودش مشغول خوردن شد 
 .. خدا از خجالت مردمیوا..  زدنیھمشون لبخند م..دمید

 ن؟؟؟یچتونھ با چشاتون  قورتش داد..   دخترعمومونیخورد_ 
 ششوی از جذبش  نیاونم راض..نیی سرشونو انداختن پاعی سردنی تا صداشو شنھیبق 

 ینیبمن نشون دادو ابروھاشو   چند بار تند تند انداخت باال و بھ  بچھ ھا اشاره کرد کھ 
   جذبھیدید
 

تو شھر .کمیبعد غذا...ستامو بشورمکھ د. گفتمو پاشدمی لب خلری گرفت زرو؟؟؟خندم
 ..الی ومیدیساعت ھفت بود کھ رس..می حرکت کردالی سمت ومویدور زد

..................................................... 
 ودمی پردونستمیم..االن وقتش بوداخھ..لعنت بھت..خوردی مچی پردلمی غروب زاز

 نبود فقط ی خبرکردمی چک ممیھرچ..رتمون تو مسافوفتھی بکردمی اما  فکر نمکھینزد
  یسع..دیچیپی دلم می دفھ اھی
 

 نھی کنار شومنیھمھ روزم.. نییلباسامو عوض کردم رفتم پا..  کنمی طیالیخی بکردم
 نامی اخھ؟ اکنھی گرمشون می خاموش چجورنھی شومدونمیمن نم..نشستھ بودن

  کردنیداشتن فکر م..خلن
 
ھمھ .  تو فکر بودی تو کلش و حسابزدی سان باانگشتش مویکیسوگل مثھ ا.. کننکاریچ

 .. گفتغی ھوا و باجدی زده باشن پرشی سوگل و اتی موھوانگارکھی میساکت بود
 افتممممممی...افتمی_ 
 گھی مردا افتاد دی افھی چشمم بھ قی وقتی بودم حال خنده نداشتم  ولی عصبدی کھ شدمن

چشاشون لوچ و دھنشون باز مونده بودو چھارتاشون با ..رمی خودمو بگینشد جلو
  دهیترس بھ ھم چسب

 
  خندهری زد زدتشونیبارمانم کھ د.. و بھ سوگل زل زدنبودن

  بخدا بچمون افتاد.. بابا سوگل چتھ_ مھرداد
  چپ چپ نگاش کردسوگل

 ھ؟ی چقتھی نظرتون راجبھ جرعت حقگمیم.. بچھ کدومھ.. تیتربیب..خجالت بکش_ 
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 یمحمدم شروع کرد ادا..رونیپسرا نفسشونو با حرص دادن ب.. باز کردششوی نعدب
 سوگلو دراوردن مث دخترا گفت

 ی فکر کردییتنھا.....یافتی فکر کردم گنج قارون افتمی افتمی ی گفتنیھمچ_ 
 .. اقام گوشتو بکشھگمی مششششییییییا.. ختی گوشت تنم رغتیعموجون؟بااون ج

 نشون داد انگار چندشش شده ی خودشو جورلیسھ...لیمت سھ لباشو غنچھ کرد سبعد
 زد تو سر محمد

 زنمااای مغی جی من بشکینزد.. یگمشو کنار حالمو بھم زد..زی ھی پسره ییییییا_ 
  باغر گفتدادی ھمونجور کھ پشت سرشو ماساژ ممحمد

 ..شیا..  زنتیارزون..تحفھ_ 
 ..لبخند زدم.. بھ زنشدی خودش چسببعد

 ارمی بیخوب برم بطر_ مھرداد 
 ..می نشستونی درمیکی..  برگشتی بعد با بطرقھیرفت چند دق 

  گفتیدی  با پللی سھبعد
 ..گفتھ باشم..ی اساسمی دارھی جر بزنھ تنبیھرک _

 دیسرش رس.... و چرخوندیمحمد بطر.. و با تاسف سرشو تکون داددی خندبارمان
 ی بھ علدیسمت مھتا تھش رس

 قت؟؟ی حقای اقا جرعت یعل_ یدیمھتاباپل
  باد بھ گلوش انداخت و گفتیعل 

 کنھی جرعتو انتخاب مشھی مرد ھمھی_ 
  گفتطونی شمھتا
 ھی قسطنطنسی بنوواریپاشو با باسنت رو د_ 

 ھم چپ چپ نگاه یعل.. خندهری افتاد زدم زمی منظورشو بعد کھ دوھزاردمی نفھماولش
 پاش بود رفت  ی شلوار خونگیوا..مھتا کرد اما اخرش مجبور شد  اونکارو انجام بده

  واری ددبھیچسب
 

بعد کارش کھ تموم .. از خنده  میزدی گاز منوی ما زمینی... کرد بھ نوشتنشروع
سرش افتاد .. چرخوندنویدوباره بطر.. دونھ زد تو سر مردا و نشستھی یکی یشدنفر
  مھرداد تھش افتادسمت 

 
 یاونام کھ اخر عشقولک باز... سوگلسمت
 قت؟؟؟؟؟ی حقایجرعت _ سوگل

  گلمقتیحق_ 
  عاشقانھ زل زد بھشسوگل

 ؟یدوسم دار_ 
  دستاشو گرفتمھرداد
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 زمیعاشقتم عز_ 
 عووووووووووق_ لیسھ
 اووووووووووق_ یعل

 عووووق اندرعوووق_ محمد
 مھرداد زد تو سرشون  

 .  بدبختیکوفت حسودا_ 
 .. باخنده گفتم 

 ..خوادی خوب ماھم دلمون مدیمراعات کن..  پسر دختر عذب  نشستھ نجایا_
 ..  گفتطنتیبارمان با ش.. بھ خودمو بارمان اشاره کردمبعد
 دلش خواست من یلیاگھ غزالھ ھم خ..دی ندارم راحت باشیبھ جون شما من مشکل_ 
  تاکجا؟یاخھ فداکار....الھ متاھل شم غزی عذب نباشم و برای چند ساعتھی تونمیم

 سوگل   پرت شد یی دمپاھوی. اااااااااایحیب..دمی ندشییبشر بھ پرو.. گرد نگاش کردممن
 ی خورد تو سرعلیی دادو دمپایسمت بارمان کھ اونم جا خال

 دستت چالغ یسوگل الھ.. مخم جابھ جاشد..  بارمانیری درد بگیاخخخخخ الھ_ یعل
 اخ..  شوورتو کشتننی  ببییاخ زنم کجا...اخ سرممممم.. شھ

 خی سی علھوی... زل زده بود بھشلکسی فاطمھ ھم رومدی ملمی داشت فنجوریھم 
 سرجاش نشست

 گھی نازمو بکش دکمی ای شدم بیخوب فاطمھ عقده ا_ 
 ..حقت بود.. پنبھ دانھ ندی درخواب بیعل_ 
 ھمون حال گفت توفکر فرورفت بعد در یعل
 شمی تو پر پر میاخرش من از شدت عشق و عالقھ _ 

  بچرخونمنیبزار.خوب بسھ_ مھرداد
 کھ ییبا صدا.. شدثی خبافشیق..تھش بمن..  سرش افتاد سمت بارمانندفھیا..چرخوند

  بود گفتطنتیتوش اوج ش
 قتتت؟یااااحقیجررررعتتت _ 

  گرفتمو گفتمگوریبا بازوھام ف..دمیخند
 جرررعتتتت_ 

 .. برق زدچشاش
 خووووووووووب_
  ضربان قلبمو برد باالطنتشیش
 ...دیتوووو با_ 
 .. استرس زل زدم بھشبا

 ...ددددییییتو باااااااا_ 
 گھی جون بکن بگو دده
 ...دددددیییتوووووووو باااا_ 
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 گھیاه بارمان بگو د_ 
 دیخند
 ی و عاشقمی دوسم داری جمع اعالم کننی توادیتو با_ 

با چشم گرد بھ ..دنیدی میجانی ھلمیانگارداشتن ف..  ساکت بودنھیبق..  زل زدم بھشگرد
 بارمان گفتم

 ؟یبامن بود_ 
  بازگفتشیبا ن 

 ..اوھوم_ 
 .. باالدی پرابروھام

 ..ری جرعت نگگوری فی ترسو پس الک؟ی بگیخواینم.. ھیچ_ 
مخصوصا . ود گفتنش سخت بیلیخ.دمینشونت م. شوریمن ترسوام؟ب.. رفت توھماخمام

  گفتیدیبا پل..نییسرمو انداختم پا.. بھش داشتمیی حساھی کھ تو دلم یوقت
  کنمھتی بگو تنبی بگیخوای نمھ؟اگھی چمتیخووووووووووووب؟؟؟تصم_ 
 . زل زدم بھشیدی امھیبا .. بھتر باشھھشی تنبدیشا.. فکرکردم 

 ھ؟؟؟؟ی چھشیتنب_ 
 یونیزی تلوی تو کارتون ھاکھیی ھاطانی شنی اھی شبکردمی شده بود حس مطونی شانقد

 ..ھست شده
  تو استخررری االن بپردی بایاگھ نگ_ 
   سرماااا؟نیتوا. شدی مخی تنم سیاز فکرشم مو...  ییییییییییوا
 خوامی نمھیتنب.. نھ نھ_ 

   ابروشو انداخت باالھی شد و نھیدست بھ س 
 ..پس منتظرم_ 

 رو دست ی بترشیالھ..ی ابروم کردی کھ بیری کوفت بگیالھ.. یری درد بگی الھیا
اخ .. چلغوز.. یکنی فلفل و میی اون چای تالفی داردونمیمن کھ م..  االغیپسره .. ننت

   ازتی حالھی
 

خدا از تھ دلم .. خدانکنھ.. زبونم گاز گرفتمھوی..... یسنگ قبرتو بشورم الھ..  رمیبگ
  سالم باشھشھیھم.. نبودااا

 ..اھو خانوممنتظرم ._
اونم فقط ..ی  از احساست بگیسخت بود بخوا.. دیلرزیصدام م.. نیی انداختم پاسرمو

 ..ی بازھی یبرا
 ..عاشقتم..عا.. دوستت دارم..دو.. د_ 
  گفتطنتیباش...لپام سرخ شده بود..  خجالت نگاش کردمبا

 تو زارمیتورم م.  رنیمیھمھ منو دوس دارن برام م..دونمی کھ خودم منویخوب ا_ 
 ...غصھ نخور..صف عشاقم
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 ی حرفانی ایکنیمنو مجبور م. دمیترکیداشتم از حرص م.. باز زل زد بھمشی بانبعد
 زدیاز گوشام دود م.. ززززیییچ.. االغ  ..شوری بی بزنم بھت؟ ؟؟پسره یخاک برسر

  اومدم.. رونیب
 

فتم و پاشدم برم  گیدیببخش.. دستم رفت سمت دلم..دیرکشی تردلمی زھوی بدم کھ جوابشو
 سمت اتاقم بارمان مشکوک نگام کرد

  اھو؟یخوب_ 
  کردم بھ زور لبخند بزنمیسع 

 .. بخوابمرمیخوبم؛خستم م_ 
 باشک گفت.. باور نکردانگار

 ..ری شب بخزمیباشھ عز_ 
 شھیھم..  نشدیفقط درد داشتم بازم خبر..  گفتن و رفتم تو اتاقری ھم شب بخبقبھ
 دونمینم..  کردم بخوابمیسع.. بودری با تاخودمی پرشدیام عوض م ھوی بود وقتنطوریھم

  ساعت چند بود کھ خوابم
 

 ..برد
........................................... 

  شدمداری فاطمھ بی باصداصبح
 میدور بزن.. جنگلمی برمیخوای بلند شو مزمیعز_ 

 .. زدم,لبخند
 امیباشھ االن م_ 

 صبحونھ نشستھ زیھمھ پشت م..نییاماده شدم رفتم پا.. دست و صورتمو شستم پاشدم
 . ..بودنو بارمان معرکھ گرفتھ بود

چرا درس :  کرد و گفتمی  تختھ بودی کھ پالی بھ من وسھی نگاھھیمعلم ..اقا خالصھ_
 رو کھ ی  و چوبکمونیبعد اومد نزد...نیی پامی شرمنده سرمونو انداختد؟ماھمینخوند

   دستش  بود بلندیتو
 

 شگونی نلیسھ.. کرده بودسی کھ خلی سھنیبھ جون شما ا.. مااای بوددهی ترسینی.. کرد
 ..از پاش گرفت

 ..کمتر چاخان کن عمھ ننھ_ 
  چپ چپ نگاش کردبارمان

 خواد؟؟؟ی مقیدلت تعل.. بگمشویبزار بق..  ادبی خوب بیلیخ  _ 
 .بعدبارمان ادامھ داد..دی دھنشو کشپی زلحی بالبخند ملیسھ
   مارو بزنھ اما چوب و داد دستمو وگفتخوادی ممیخالصھ فکرد کرد_ 
 منو بزن_
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 : گفتم.. تعجب کردممنم
 !؟یچ_

 : گفت
 ...ی نگرفتادیحتما من درست درس ندادم کھ شما خوب ...بزن_
ظم  زدمش، کھ اگھ نانقدری زدمش  انقدری برکت انیبھ ھم!ھی حرفش منطقدمی منم داقا
بھ زور جدامون .. دادی اسب می اخراش صداگھید!!  بود کشتھ بودمشومدهین

  ری ھمھ بلند زدن زھوی..کردن
 

  دوباره بلند گفتشھی خنده ھا قطع نمی صدادی دیوقت....مردمیمنم کھ داشتم م. خنده
 !!من رو نوع آموزشم حساسم.. خوووو ھیچ  _
 دیخندی و دلشو داشت منیی پازنشستی بدتر شد  مھرداد کھ از رومگھید..  گفتنویتاا

بعد ..لبخند زدم .   چشمک بمن زدھی و دیبارمان  خودش خند..  کھ قرمز شده بودلیسھ
   میصبحونھ کھ خورد

 
دوتا چادر داشتن کھ .  می روزه تو جنگل چادر بزنھی قرار شد می و جمع کردلیوسا

واقعا ..   ھم باخنده رفتن باال تا اماده بشنھیبق. .. یکی تو مونی بمونن اقایکیخانوما تو 
   بودم  بارمانمحالیب
 

 و حرکت می شدنای بعد سوار ماشکمی.. رفتی مشکوکش رو مخم می با نگاھاھمش
 الی تا وبایتقر.. می دور زدوی کوھھی. بدبودیلی خجاده…میدی رسیبا بدبخت..میکرد

  ی جاده ھیدوساعت راه بودبا
 

پسرا مشغول چادر زدن شدن و  ماھم .  بودی قشنگ و بکریاما واقعا جا.  افتضاح
  گوشش گفتمریاروم ز.. تو فکر بودمیمر... کنار رودخونھمی برمیگفت
 زم؟ی شده عزیزیچ_ 
  استرس لبخند زدپر
 ..ستی نیزینھ چ_ 
 ..یالبتھ اگھ دوس دار.. بتونم کمکت کنمدیشا..  اومد بھم بگوشی پیاگھ مشکل_ 

 ..دستاشو گرفتم..انگار دو دل بود.  من من کردکمی 
 ..یمیچقد دستات سرده مر_ 
 .. بغلش کردم..  دمیترس... ھی گرری زد زھوی 

 شده؟ نکنھ بامحمد دعوا شی طوریکس.  یکنی نگرانم میدار.. زمی عزشدهیچ_  
 ؟یکرد

 ..تا اروم شھ.ساکت شدم.. نھ انداخت باالی کردو  سرشو بھ معنینی فنیف 
 غزالھ_ 
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 مونھی خودمون منی بیاگھ بخوا.. راحت باش.. بمن بگو.. زمیجونم عز_ 
 بابغض گفت 

 .. من حاملم غزالھ_ 
 باخنده گفتم..   باز شدشمیبعد کم کم ن.. اولش تعجب کردم.. ھی گرری دوباره زد زبعد
 داره؟ مگھ بچھ دوس ھی گرنیا.. یشیمان م مای دارووونھی واقعا؟ د؟یگیراست م_ 

 خوادش؟ی نکنھ محمد نمنمی بب؟یندار
  باال و گفتدی دماغشو کشباز
.  غزالھترسمی میول.. نیمنم ھم..  عاشق بچسی ھنوز ولدونھی نمچارهیب.. نھ بابا. _
 .. چرا انقد حساس شدمدونمینم
 لبخند زدم 

 ی بچھ نعمتھ برانیا..   اما پراز لذتھسیمادر بودن اسون ن.. زمی عزھیعیطب_ 
 ارهی ابرا بال درمیمطمعنم رو از شدت خوشحال. بھ محمد بگو.. تونیزندگ

  گفتیبانگران
 .. دوس دارمیلیکارموخ..  فعال سرکار برمزارهیاخھ اگھ بفھمھ نم_ 
  چند ماھتھ؟یراست.. گھی دی بریتونی بعدش میماه نر٩ دلم  فوقشزیعز_ 

  گفتباخجالت
 .  دوماهکینزد _

 .. شھزیخودت بعد بھش بگو  کھ سورپرا.. گمی بھ محمد نمیزیمن چ.  زمی عزیالھ_ 
 لبخند زد 

 .. اروم شدم  استرس داشتمیلیخ.. یمرس_ 
 ..  گرفتمدستاشو

 .. خوشحالم مامان کوچولویلیبرات خ.   سیاسترس برات خوب ن_ 
زل زدم بھ .. دادمھیزرگ تک درخت بھیرفتم بھ .. بالبخند ازش فاصلھ گرفتمبعد

صداشم با سروصدا ...   چشمم خورد بھ بارمان.. مشغول نھار بودنھیبق.. رودخونھ
   غزالھ جوجھگفتی  مومدیم
 

 انقد بھ نکھیا.. لبخند زدم بھش... بخوره  رمی بگیزی چھی براش رمیم.. ندارهدوس
 . ... زمزمھ کردمرلبیھمونجور کھ چشمم بھش بود ز.. فکرم بود

 ی تربای در خاطرم ،از نگاه شاپرک زی باور داشتکاش
 ی ھمتاتری اللھ بمی بزرگ، از نسدی مثلھ خورشیباشکوھ

  سوزنده دارم از غمتی من،آتشدی امی باور داشتکاش
  خواھمتی تا افق تا اسمون من،ی ترکتای ی ایدانستی مکاش

 دمیاز دور د..نمی بشنی کھ فقط تونستم روزمدیرکشی برم سمتشون کھ  دلم انقدبد تاومدم
 یصدا..از درد چشامو بستم.. سمت مندیی  دونی دستشو انداخت زملیبارمان تمام وسا

 دمینگرانشو شن
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..  نگام کنزمیزم؛عزی عزده؟ی چرا رنگت پر؟ی غزالھ؟ چت شد خوبیشدیچ_ 
 ؟یشدیچ
 از نجایوگرنھ امشب ا. الی وگشتمی حتما برمدیبا.. چشاش  نگران بود..  نگاش کردم 

من کھ .  کردمی فکریب.. موقعنی بود اونم ای چی لعنتودی پرنیا. مردمیدرد م
  شھی بد میلی حالم خدونستمیم
 
 از درد لبمو گاز گرفتم و اروم  گفتم..ومدمی مدینبا
    برنھیبگو بق.. ستی نیزیچ..چ_ 

 ..بلند شد رو بھ بچھ ھا  گفت 
 .. میای ناھار ماھم االن مددنبالیشما بر_ 

 توھم محمدم حرفاشو دی بزنھ کھ بارمان اخماشو کشیمحمد اومد حرف.. بودننگران
 اروم صداش زدم.. سوال رفتنیخورد ب

 بارمان_ 
 کنھ؟ی دردمتییجا..شمیفکر نکن متوجھ نم.. نھیدوروزه حالت ا..زمیچتھ عز.. جانم_ 

 ..بمن بگو
 ..بادرد گفتم...اه .. بگمنی بھ ایحاال چجور 

   ؟؟الی ویبریمنو م_
  گفتباتعجب

  چرا؟؟؟الیو_ 
  از درد جمع شدصورتم

  بمونمنجای اتونمینم.. کنمی خواھش م؟؟ی نپرسشھیم_ 
 دی پرسدوباره

 خوب چرا؟_ 
 تیبا عصبان..دادمی  جواب پس منمی ادبھیحالم اصال خوب نبود حاال با.. شدمیعصب
 گفتم
 گوش ؟؟؟چرای بفھمیتونی باشم نمنجای اتونمی نمگمیم.. رمی خودم ممیبریاگھ نم_ 
 ؟یدینم

 .. رفت توھماخماش
حاال ھرچقد .. حرف بزنم ھمونھھی ی کھ وقتیدونیم،،میری جا نمچی چتھ ھیتانگ_ 

 .. داد بزنیخوایم
ابرومم جلو ..شھی درد ده برابر منی االی نرسم وگھیاگھ تا دوساعت د..  خداااااچھ کنمیا
 ..دم بھشزل ز..ختمیتو نگاھم التماس ر..رفتی منایا

منو ببر بعد خودت برگرد .. گفتمی بگم متونستمیخوب اگھ م.. کنمیخواھش م.. بارمان_ 
 ..توروخدا.. نجایا

 ..فکرکنم دلش برام سوخت.. اخماش باز شدکمی.. کردنگام
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 . برمتی ممی برایب_ 
  زور لبخند زدمبھ
 .. جواب دادن ندارمی حوصلھ ؟ی بگھی بھ بقی چھی خودت شھیم..ممنونم_ 

 صاف کردمی میمنم بھ زور  سع.. ھی باشھ تکون دادو رفت سمت بقی بھ معناسرشو
 دونمینم. نشده باشھ فی لباسم کثکردمیخدا خدا م.. شد دهیشلوارم کھ بھ گند کش.. راه برم

  یبارمان بھشون چ
 

 از رفتارم  دلخور شدهدونستمیم.. اخم داشت..  شدنیبعد خودش اومد سوار ماش.. گفت
 دردم گھید. می  بودالی وکینزد..ارمی نبودم کھ بخوام از دلش در بی واقعا تو حالی؛ول

 ..  شده بودشتریب
 

 ی کدمینفھم..معلوم بود اونم کالفھ شده..گرفتمی جمع شده بودم و لبامو گاز متوخودم
 لی؛وسا رفتم تو اتاقمی شدم و با بدبختادهی نگھ داشت ؛پاطی تو حنویماش.. میدیرس

  الزموبرداشتم و رفتم تو
 

 تو خودم مچالھ دمویروتخت دراز کش.. رونیشلوارمو عوض کردم اومدم ب.. ییدستشو
انقد عرق کرده بودم ..دمیچیپی و من فقط  مثھ  مار بھ خودم مشدی مشتریدردم ب.. شدم

   بود بھدهیموھام چسب
 

.. در اتاقم باز بود..  باالومدی کھ از پلھ ھا مدمیشنی پاشو میصدا.. و گردنمصورت
نگران بوداومد رو . وارد اتاق شدعی سردی در و منو با اون حال دی اومد جلویوقت

 .. تخت
 میپاشو بر.  پاشو؟ی نکنھ مسموم شد؟ی خوردیزی شده؟ چ؟چتیخوب.غزالھ.. غزالھ_ 

 ..  پاشومارستانیب
  گفتمیبھ سخت..کنھیچرا ولم نم... خدایوا
 ..م بزارلطفا تنھا.. خوبم_ 
 . شددیاخمش شد 

 ..بلندشو.. گمی خوبم؟  پاشو بھت میگی میریمی از درد میدار_ 
 باتعجب گفت..بعد دستمو گرفت 

  غزالھ؟یچرا انقد سرد_ 
  گفتمیعصب

 ..گھیولم کن د.سی نمی طورگمیم. بچھ ھا شیبارمان برو پ_ 
  تمسخر گفتبا

حرفم نباشھ ..  دکترمیری مارمیاالن لباستو م.. سی نتیاره قشنگ معلومھ کھ طور_ 
 .برمتیوگرنھ بھ زور م
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 شی ارازی پد باز شده رو می بره سمت کمد لباسم کھ چشمش بھ بستھ اومد
خدا .بعدش مشکوک زل زد بھ پد دوباره مشکوک نگام کرد..باتعجب نگام کرد..افتاد

  ی کی باشھ ولدهی نفھمکردمیخدا م
 

.  لباسمم مناسب نبودیری ویریحاال تو اون ھ.. باشھنباری بھ دل من بود کھ ای چھمھ
 پتو بود و ریتنم کھ ز.. باز تنم بود و شلوارکشقھی تاپ ھی..  پتو خودمو کشتھ بودمریز

 . شالمم ول رو سرم
 

 الی خی اما زھدهی راحت شد کھ نفھمالمیخ..اوف ..رونی لبخند زد  رفت ببھم
، .اومد رو تخت کنارم نشست..    شددای اب  سروکلش پوانی لھی بعدبا قھیچند دق...باطل

 .. شده بودمحالیب
 زمی بخور عزنویپاشو ا_ 
 نجوری توادادیھموناکھ مامان بھم م..  مسکن تو دستشھھی دمی زور چشاموبازکردم دبھ

اونم لبخند زد .. صورتم از خجالت سرخ شد.  نداشتدهی فاچوقتمیھ.. موقع ھا بخورم
  سرمو بلند کرد کھ

 
صورتم تو .. دورمختی شالمم از سرم افتادو موھام ول رمچھیه دھنم اون ن  بزارقرصو

بادستش موھامو از صورتم .. زل زد بھ چشمام..  صورتش بودی متریچند سانت
  قلبم تند تند.کنارزد

 
 کی نزدوانویبعد ل.. قرصو گزاشت تو دھنم..نگاھش انقد گرم بود کھ گر گرفتم..زدیم

 بھ خودم انقد  وول دمیچیدوباره پ..نییبعد رفت پا. بالشسرموگزاشت رو ..کرد بھ لبم
  خوردم کھ کل پتو ھم

 
سرمو کھ . حواسم نبود تو اتاقھ.. اما برگشت.. دوباره برگردهکردمیفکر نم..  کناررفت

 خواستیدلم م.  اب گرم تو دستش خشک شده و زل زده بمنی سھی کدمیبرگردوندم د
  ازخجالت

 
 دمی کشقمویھول ..  داروندارمم بھ فنا رفت.. دیدی منومینجوری دفھ بود کھ انیاول.رمیبم

 دمیھودی..از شوک دراومد .  دورمدمیبعد پتورو کش..  ھام مشخص نباشھنھیباال کھ س
  قرمزشده بھ زور

 
 کیرو تخت نشست بھم نزد.. حال زل زدم بھشیاومد سمتم ب.. خندشو گرفتھجلو
پتو رو زدکنارکھ اخمم رفت ..کنھی کھ داره چھ مکردمی تعجب میتواون حالم ھ.شد
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  توھم دستمو گزاشتم رو
 

  بادردگفتمدستش
 ؟؟؟..یکنی مکاریچ_ 

درد ..رکمرمی روگزاشت زسھی بمن کمرمو بلندکردو کتوجھیوبعد دوباره ب.. کردنگام
  تر شدکی گفتم کھ بھم نزدیاخ.. بوددهیامونموبر

 .. حال باالتماس صداش زدمیب
 ..یکنی متمی اذیدار..کنمیخواھش م.رونیمان برو ببار_ 
داشتم .. بعد دستاش بودن کھ محکم دورم حلقھ شدنقھی نکرد وچند دقی اون توجھاما
 ریدستشوآروم بردز..دمیلرزی ترس امامایخجالت بود .. بودنیی فشارم پادونمینم..مردمیم

  لباسمو گزاشت رو
 

 ماومدمیحالی بیباھمھ ..داغون بودم.. از شدت شوک محکم تکون خوردم.. شکمم
  گوشم اومدریصداش فقط ز. حرفا بودنی ازشتریاما اون زورش ب..خودمو بکشم کنار

 ی اروم شکمی..ی درد داردونمیم.. نلرزانقد ورجھ وورجھ نکن..اروم باش..سیھ_ 
 ...دهی عذابم متدنی دردکشدنید.. باشمالتیخی بتونمینم.رونی برمیم

دستاش گرم بود .  مخالفت کنم کھ باحرکت اروم دستش رو شکمم  نفسم بند اومداومدم
سرم رو قلبش .. زدیقلبم تند تند م. تو موھام بودگشی دست دھی.بغلش گرم بود

  یانگار قلب اونم ب..بود
 

 لحظھ فقط.. بعد اروم شروع کرد بھ نوازش موھام کھ چشام افتاد روھم..کردی میقرار
 چھ دونمینم.....و بعد ھمونجا خوابم برد.  حس کردممیشونی پی اخر  بوسشو روی

   بود فقط دلم ازیساعت
 

 محکم منو بغل کرده کھیی از جام پاشم اما دستاخواستمیم..  ضعف رفتی گرسنگشدت
سرمو چرخوندم کھ ..  برام گنگ بودیچند لحظھ ھمھ چ.. دادنیبودن بھم اجازه نم
  صورت بارمانو تو

 
چقد ..نگاش کردم..منم کھ از بس فشار داده بودابلمبو شده بودم..دمی صورتم دیسانت,چند

 کھ تو ھی ھمون پسرنیانگار نھ انگار ا..لبخنداومد رولبام..توخواب مظلوم شده بود
  خوادی دلم مشیداریب
 

 خدا یب..  شدمای حی بار تو عمرم بنیل اویواسھ ..دستش بکشم, ازخودمو
 ..اغوششو خواستم..شدم
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 ایخدا... با تویگناه ھم اغوش.. گناھم نیاما من عاشق ا... گناه استدانمیم****
کھ قسم بھ خودت با عشق،جھنم تو ھم ..مییای با ھم بھ جھنم تو بمیخواھیما م..الیخیب

  ی براشودیبھشت م
 
 ...****ما

دستمو بردم ..انگارمنم عوض شده بودم... تو بغلش ھستمینجوری  کھ اکردمی نمباور
 بھ دمیانگشت اشارمو اروم کش..نوازشش کردم..جلو وموھا شو لمس کردم اروم

   بودمیکنارمرد..صورتش
 

 تالششو ی ھمھ خواستی مومدی مادمی یوقت.. کنھادی تپش قلبمو زی بلد بود چجورکھ
 تکون خورد ھویمشغول نوازشش بودم کھ .شدیبکنھ تا درد نکشم تمام وجودم گرم م

   دستمو پسعیمنم سر
 

 دیچی  و دستاشو محکم تر پنمیسرشو بلند کردو گزاشت رو س.  چشامو بستم دمویکش
 یوقت.. غذاشدمالیخیب.. شده بود کھ بھ مامانش پناه اوردهییمثھ پسر کوچولو . بھم 

   اروم گرفتھ بودینجوریا
 
 بار مثھ اون محبت ھی... بارھیدلم خواست فقط ..غذا بخورم کنم برم دارشی بتونستمینم

بعد انقد ..دمی سرشو بوسیسرمو بلند کردمو رو.. اونم مثھ من حس کنھدیشا..کنم
  موھاشو نازکردم کھ

 
 .. خوابم بردخودم

......................................... 
دلم .. شدم،اما چشامو باز نکردمداری کھ رو صورتم بود بی دستی بانوازشاصبح

دستاش از تو موھام بھ ..  محبتش بودمی دلبستھ یی جوراھی...  نوازشم کنھخواستیم
  سمت صورتم حرکت

 
چند بار  دستشو اروم بھ لبم ..انگشتش رو لبم مکث کرد..لبم..گونم..چشام...کردیم

 دمید.. ردخوی و بعد ھرم نفساش بھ صورتم مشھی مکیحس کردم داره نزد..دیکش
  ھی شھی میاوضاع داره خطر

 
 عقب دی دستشو پس کشعیاونم سر..شمی مداری بھ خودم دادم تا بفھمھ دارم بتکون
 ..دمیاروم چشامو بازکردم کھ لبخندشو د..رفت

  بانو؟یخوب.. خوشگلھ ماااای بھ اھوریصبح بخ_
  لبخند زدمشی انرژنھمھی ابھ
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 گشنمھ..اوھوم_ 
 .. دیخند
 صبحونھ خوشمزه  درست ھی منم ی اب بھ دست و صورتت بزنھی ی پاششکمو  تاتو_ 
 .. کنمیم

 .. یمرس..دستت دردنکنھ_ 
 دھن باز کنھ  نی زمخواستی دلم مدمی روبھ رو دی نھی خودمو تو ای پاشم کھ وقتاومدم

 یلی االن خگھید.. نییخجالت زده  سرمو انداختم پا.. بااون لباس باز..من فرو برم توش
  مسخره بود کھ

 
 ی بود کھ جلونییسرم پا..کردمی کھ افتادم بدترقرمز مشبمی دادی...  لباس بپوشمبپرم

 شمرده گفت. چونمو گرفت ومجبورم کرد زل بزنم تو چشاش..خودم حسش کردم
  ی راضچوقتیغزالھ من ھ.. ازمن نترس..  ازمن خجالت نکشچوقتی ھچوقتیھ_ 
 یباور کن کھ من ادم ھوس باز.   باورکننویا.. ی بشتی تو اذینی کھ تو ازار ببشمینم
  باورکن کھ.. ستمین
 

غزالھ تو ..  خواب اروم داشتمھی شبیسال من د١١بعد ..  برام ارامش بودشبی دتمام
 ؟..باشھ..منو باورکن.. زنمی نمبی بھ ارامشم اسچوقتیمن ھ.. یکنیمنو اروم م

فقط .. ھی حس چنی ادمیفھمینم.. ضربان قلبم باال رفتھ بود..  حرفاش شده بودممسخ
 باورم گفتی نمدکھیفھمیاگھ م.کنھی مکاری داره با من چدکھیفھمی  نمخوامشی مدونستمیم

  یخود باورمنھ ول..کن
 

 کھ چقد دونمیخودم م.. ھوس بازه کھ کنارش نبودم کردمیاگھ فکرم.دهی نفھمھنوز
توچشاش ..دستاشو گرفتم کھ چشاش گرد شد از تعجب..بھش لبخند زدم..باورش دارم

  نگاه کردمو اروم شمرده
 

 گفتم
 ..  تو باور نداشتمی بھ اندازه چکسوی ھمیتوزندگ..من باورت دارم_ 

  کردم امابعد ادامھ دادممکث
 .. بارانویحت_ 
. ستمی نمونیپش چرااون حرفو زدم اما ازگفتنش دونمینم..دمی وضوح شوکھ  شدنشو دبھ

 ..توھمون حالش ولش کردمو رفتم تا صورتمو بشورم
 از تو اشپزخونھ  سرصدا نییرفتم پا.  تو اتاق نبودرونی کھ اومدم بیی دستشواز
رو .   نشستمزیرفتم پشت م..کنھی درست ممروی داره نسادهی پشت گاز وادمشید..ومدیم
   وری پر بود از پنزیم
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 دیمنو کھ  د. زیبرگشت سمت م.. سرحال بودیلیخ..یی و چاری عسل مربا و شخامھ
 باخنده گفت

 .  چھ کردم براتنی ببای اھو؟ بیاومد_ 
 بود ستادهی باژست انیھمچ.. خندم گرفت. رو بھم نشون دادمروی نی تابھی ماھبعد

  اشپز جھانھ  باخنده گفتمنی بھتریانگار
 میستی نشتریدونفر کھ ب.. یدیچراانقد زحمت کش.. دستت درد نکنھ_  
  گفتطونیش

مثھ اسکلت ..  شوھرتچارهیب.  ی پوست و استخونھی چیچ.. گھی دی بشتی تقودیبا_ 
 ..یشد

  گرد شدچشام
 ..ی خوبنیمن کجا اسکلتم بھ ا..یزنیچرا مثھ مامانم غر م.. وا بارمان_ 

  گرفت و گفتگوری بمن رفتو بعد با بازوش فیچشم غره ا 
 ..نی اینی کلیھ_ 
 .. بمن چھی گنده اادیبابا خو تو ز_
 ..مانکنم.. ستمیگنده ن._

 ..  چپ  نگاش کردمچپ
 ان؟ی می بچھ ھا کفتھی خودشیاقا _ 

  باز گفتشی نبا
 انی ناھار میبرا_ 
 ..اوھوم_ 

 قلبم شدی کھ مکمی نزددایجد.. کنار منی و نشست  رو صندلختی رو تو ظرف رمروین 
 مشغول خوردن بود  یاونم عاد.. نھ بخورم صبحوتونستمینم.  کشتیخودشو م

   توفکر بودم  ونجوریھم..
 

 .. کھ دستش رو دستم نشستزدمی ھم مموییچا
 .. وفتھیبخور فشارت م..یختیغزال سنگ کھ توش نر_ 
کھ  .رمیخواستم لقمھ رو از دستش بگ.. عسل و خامھ رو گرفت جلو دھنمی لقمھ بعد
 و دھنم باز کردم اونم لقمھ رو گزاشت دمیخند..  نھینی ابروشو باال انداخت کھ طونیش

  تااخرش.تو دھنم 
 

بعد صبحونھ پاشدم ظرفا .   توجھش غرق بودمنھمھی منم تو لذت اگرفتی لقمھ مبرام
 اب برام برام وانی لھی قرص و ھی خچالیبعد رفت از تو .. رو جمع کنم کھ نزاشت

 . اورد
 زمی بخورش عزایب_ 
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 ولم ودمی  پردهی فھمنمیحاال ا.. رمی از خجالت بمخواستی دلم ممدیقرص تو دستشو د  
  پام زانو زد و اروم گفتیجلو...نییسرمو انداختم پا..  کنھینم

 انقد خجالت سی کھ اتفاق افتادنش دست خودت نیعی طبزی چھی واسھ سیالزم ن_ 
.. شھیحاالم بخور  وگرنھ باز دوباره دردت شروع م.. ی کنتیوانقد خودتو اذ..یبکش

 باشھ؟
اروم از تو دستش برداشتم و ..بالبخند بھ قرص تو دستش  اشاره کرد.. نگاش کردم 

 زنگ شی گوشھوی سمتم کھ ادیاومد ب.. بعد اونم بلندشد  ظرفارو جمع کرد..خوردم
  خورد و  راھشو سمت

 
  فکر کردم دمیدش بلند شد کھ من سھ متر پر دایچند لحظھ بعد صدا.. کج کردشیگوش
 .. سمتشدمیی شده دوشیطور

 بچھ بر ھی کھ از پس نی عرضھ بودی پس حواستون کجا بود؟ انقد ب؟ی چینی_ 
 ن؟یومدین

  مکث کردچندلحظھ
 داشی پدی تا امشب بای علیبھ وال.. ی کنحی توجخوامینم..  نگویچیخفھ شو وھ_
من شبو .دای کھ اون سرش ناپارمی بھ سر ھمتون بیی بالدی  نکنداشیاگھ پ..دیکن

  می پرونده از زندگنی ایروزبرا
 
 ..یکنی ملیمیامشب برام ادرسشو ا.. بھشدیبزن,  کھ شما گندزنمینم

 یصورتش حساب.. دمی نفھمیچیاز حرفاش ھ..  تلفنشو قطع کردی بدون خداحافظبعدم
با ..  بردم سمتشختموی اب روانی لھیتند رفتم از تو اشپزخونھ براش ..قرمز شده بود

  صداش زدمینگران
 بارمان_ 

ابو .. درد گرفتشیشونیھمھ پر.نیقلبم از..  بلند بلند کرد و زل زد تو چشامسرشو
 گرفتم سمتش

 .. بخورکمیایب_ 
 باعث شده ی چدمیفھمینم..  نشستم کنارش ..دی نفس سرکشھی از دستم گرفت وانویل

 بودم واقعا دهی روشو ندنیا..  بشھیانقد عصبان مھربون بود شھی کھ ھمیبارمان
   بعدیچندلحظھ .ترسناک بود

 
اولش ھنگ کردم اما بعد لبخند . پام و خودشو رو مبل جمع کرد ی روسرشوگزاشت
 دستمو دیبا ترد.. ارومش کنمخواستیم.....خواستیاون از من ارامش م..اومد رو لبم 

  بردم رو موھاشو
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 می چقدتواون حالت بوددونمینم. بستدوچشاشوی کشقی نفس عمھی.. نوازشش کردماروم
..  گرفتدخندشی منوددنیبارمانم کھ پر..دمی زنگ در من سھ متر پریکھ باصدا

  گفتطنتیباش
 ..یدی پرنجوری کھ ایکردی نمگھیخوب شد کار د_ 
 خورد می پرت کردم سمتش کھ مستقموی رو فرشیی سمت در کھ دمپادیبعد تند پر 

 تومالجش
 ..منحرف بدبخت_ 

بچھ ھااومدن منم .. و درو باز کردفونی باخنده رفت سمت ادیمالی کھ  کلشو مھمونجور
..  خوشگل شمخواستیدلم م..  نباشھدهی بھ خودم برسم رنگم پرکمیرفتم باال 

   تو چشمخواستمیم..دونمینم
 

بارمانم تواشپزخونھ ..بودن ,اطی بچھ ھا توحنیی کھ تموم شد رفتم پاشمیارا..امی ببارمان
 ششیرفتم پ.. بود
  ھست بگو انجام بدمیکار_ 

  گفتزی لبخند زد و ھدیپل..  نگام کردبرگشت
 .. اھوووووی شدییجوووووووووووون چھ ھلو_
   گل کردهشی باز دلقک بازدونستمیم.. خندم گرفت 

 .. منییبای زخواستی مرتیچشم بص..یدیدی نمیمن ھلو بودم تو کور بود_ 
 ： گفتطنتی باشدیخند

  گردالووووو بخورمتیھلو. خاک تو سرم کھ کور بودم_
 یب زور جلو..تیتربی بیایحیب..زدیتو چشاش خباثت موج م.. رونی چشام زد بیییییوا

   بھش گفتمیجد.. خواستطنتی شکمیدلم ..خندمو گرفتم
  دارم؟تی تو امنشی من پی مطمعنستن؛یبارمان بابا مامانم ن_

  جواب دادی عادیلی خاونم
 م؛ھمھیزنی دورمرونی ببرمتی مشمی پیای م؛ی کاملتیتوکنارمن؛ تو امن. زمیاره عز_

 مینیبی ملمی فگھی باھم د؛یکنی خوشمزه درست می غذاھی بعد تو برام دمیجارونشونت م
  میزنی حرف مکمی
 

 ..یری میپوشی  لباستومی بعدتوھمھ
اونم . وافتادم دنبالش دمی کشغی افتادجمیبعدکھ دوھزار. گفتی چدمی نفھماولش

 زدمی صداش مغیمنم پشت سرش باج.دیچرخیناداشتمی دورماشاطی حدسمتییدو
 نی اشوری بیپسره .. بارمان مگھ دستم بھت نرسھ..سای واگمی منم؛بھتیسااااااببیوا_ 

 رمتی بگسااای واتییییتربی بھ؟؟ی چیفھمیامی ؟حتھی ھا؟توخجالت حالی بودزدیچھ حرف
 کنمیصفت من

 ..دییدوی منای دور ماشی بازھشی باناونم
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 . منویکشی مسم؛ی واوونمیمگھ د_ 
 ادب یب.کنمیخودم کفن پوشت م..کنمی تک تک تار موھاتو مکشمتیمعلومھ کھ م_ 

 ..یشی ماتریحی تو بگمی نمیچی من ھیھرچ
 گردمارو نگاه ی دارن با دھن باز وچشاگھی نبود کھ  ھشت نفرادم دنی حواسم بھ ااصن

 ...کننیم
 ن؟ی  شدی جون ھم؟جندبھیشده؟چراافتادیبارمان؟غزالھ؟چ_مھرداد
 بگم خدا یا..  خدا ابروم رفتیوا.. سادمی سرجام واخی سدمی مھرداد شنیتاصدا

 کھ بارمان  چونمشونیاومدم جواب بدم بپ.ی ننگ منی ھی ماشھیتوھم.. کنھکارتیچ
  شد و گفتی موذافشیق

 .. تا اونا قضاوت کننھی چھی قضمی  بھ  بچھ ھا بگایاصن آھو ب..  بخدایچیھ_ 
  لب ادامھ دادری اروم زبعد
 .. ی بوددهی بغل من خوابشبمی بھشون دگمیتازه م_ 

  گفتیدی پلباحالت
 بگمممممممممممممم؟؟؟_ 

 .. برامانی ماراتون راه انداختی دوی اول ظھرشدهی چنمیاره بگو بب_ محمد
ابروم ..ندازنی حرفابشنون تااخرعمرم منو دست منی ازیزیھ دختراچاگ.. اخدای
 باز کردم و شموی بود نادیبرا بارمان چشم ابرو اومدم و چون فاصلم با بچھ ھا ز...رهیم

   دندونامنیبھ زور از ب
 
  گفتمیرلبیز

  بارمان دھنت باز شھ خونت حاللھ_ 
  گفتطنتیباش
 میزنیبھ حالل و حروم بودن خونھ من حرف م بعدا راجشھیحاال االن دھنم باز م_ 

  گفتمپرحرص
 ..کننی بعدش منو کچل منایا.. بارمان ادم باش_ 

  گفتالی خیب 
 ی حق السکوت بددی نگم بای خوایاگھ م. ندارهیبمن ربط_ 

 اگھ راه داشت خودم با ساطور ینی..قرمز شده بودم .. دمیترکی از حرص مداشتم
 باحرص گفتم..کردمینصفش م

 دمی بزمجھ باج نمیمن بھ تو_ 
 .. یباشھ ھرطور راحت_ 
  صداشو بلند کردبعد
 ...بچھ ھا غزا_ 
  تند گفتمگھی می جدی داره جددمید

 ؟یخوای میچ..قبولھ قبولھ_ 
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   باز کردششوی نشیروزی از پیراض 
 نیکنی دوساعتھ پچ پچ منی داری بابا چیا_ فاطمھ

  رو بھ فاطمھ گفتبارمان
 و بھ دخالت می خودمون بھ تفاھم برسدی دندون سراون کبد ناقصت بزار شاقھیدو دق_ 

  اومد سمتماطیبعد بااحت.. نباشھیاجیشما احت
 اای قبول کردیخودت گفت._
  زور صدامو کنترل کردم کھ باال نرهبھ
 یخوای می چنمیبگو بب_ 

 .. شددی پلصورتش
 ...امشب_ 

  شوبگھھی بقمنتظرموندم
 ...امشببببب_ 

  گرفتھشیباز باز...اوف
 ..دیامشب با_ 

 ؟ی تا حرف بزنی منو دق بدیبارمان عادت دار _ 
  باز گفتشیبان
 دهی حال میخوریجون تو حرص م_ 
 بنالللللل تا نکشتمت_ 
 ی من بخوابشی پدیامشب با_
  توجھ بھ حرفش گفتمیب

 ...باشھ بابا من گفتم تو چ_ 
 با داد گفتم.. دی مخم سوت کشھوی

 ؟؟؟؟ییییییییییییییییییییچ_ 
 دستاشو گزاشت رو گوشاش  

  کردمموی زندگشرفتی پنی زدنو از سرت بردارم بزرگترغی عادت جنی اگھ من اینی_ 
 ی گفتیمن متوجھ نشدم چ_ 

  باز کردششوین 
  بده؟حی بگم مھتا برات توضیخوایواضح نبود؟ م_ 

 ای ذره شرمومھی بشرنیاصن ا. ومدی خونم درنمزدنیکارد م.خوردیخون خونموم 
  نداشت

 .. کنمی کارنی حرفشم نزن عمرا ھمچگھیخفھ شو و د_ 
  گفتالیخی بباز
 ...شبی غزالھھھ ددیدونیبچھ ھااااا م.. باشھ_ 
 .. نکنیزیابرو ر..  ببند دھنتو فقط ساکت شو.قبولھ بارمان قبولھ_ 
  گفتیدی پلبا
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 گھی دیخوابی مشمیامشب پ_ 
 شوریجواب بچھ ھارم خودت بده ب..فقط ساکت شو. گفتم باشھ..گھیخفھ شو د_ 

  زنون باخنده بھ بچھ ھا گفتبشکن
 ؟!خوش گزشت بھ شماھا؟؟.. من سر بھ سرش گزاشتم االن حل شد سی نیزیچ_ 
 افشی جوابشو بدن رفتن توخونھ؛قنکھیھشت تاشون چپ چپ نگامو ن کردن بدون ا 

 ..   شدااا دلم خنک شدعی بدضاشییخدا..رخندهیپق زدم ز.. وارفتھ شدریمثھ خم
 پرو.. حقت بودینی_ 
  گفتطنتیباش
 .. دمی بھت نشون مانبودویامشب حقم بود_ 

 شدم یری خدامن چھ اسیا.خنده رولبم خشک شد.. زدو رفت توخونھبعدچشمک
 ھمھ باھم گمیاصن امشب بھ دخترام. اخھچونمشی بپیامشب چجور. بشرنیازدست  ا

  نیم؛بھتریب اتاق بخواھیتو 
 

دارم .فکرم رفتم توخونھ,ذوق زده از..ی من بخوابشیدپی بگھ باگھیاددیاونکھ نم. فکره
 ..برات پسره پرو

................................ 
 مویمنم رفتم گوش..  ن بودنلشوی وسایی از بچھ ھا تو اتاقشون مشغول جابھ جاھرکدوم

 بودم خبری چند روز بنیکل ا..امان بزنم زنگ بھ مھیبرداشتمو اومدتو اشپزخونھ تا 
  اونام معلومھ.. ازشون

 
 بوق کھ نیبھ سوم. نگرفتھ بودنیاخھ اصن ازم خبر..گزرهی بھشون خوش میحساب

 .. مامان جواب داددیرس
  مادر؟یخوب.سالم دخترگلم_ 

  جواب دادمکردمی ناھارو اماده ملی کھ داشتم وساھمونجور
   باباخوبھ؟؟یسالم مامان خوبم شما خوب_ 
  گفتمی بادلخوربعد
 ن؟ی از من نگرفتی خبرھیخوش گزشت کھ _ 
 گھیگفتم د.. خبرتو داشتم ازشزدیبارمان ھرروز زنگ م..  دورت بگردم مادریالھ_

 گزره؟یچخبر؟خوش م..می مابرات زنگ نزنی مسافرت ھیچند روزرفت
  کھ؟نینھاشون نزاشت تدی عناخوبن؟یخالھ ا.. خوبھیلی خنجایا.. مامانھی شماخالیجا_

 باھات حرف خوادیبابات م.. خالتم خوبھ..ی توام خالیجا..مینھ مادرکنارھم بود_ 
 ؟ی نداریبامن کار.. بزنھ

 .نھ قربونت برم مواظبھ خودت باش_ 
  مادرنطوریتوام ھم_ 

  پشت تلفندیچی بابا پی لحظھ بعد صداچند
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  گل منظورم بوددیدختر خل بابا چطوره؟ عھ ببخش_ 
 .دمیخند
 دخترخل خوبھ پدر گلم چطوره؟_ 
 .. تحفھ تنگ شدهی تویدلمون برا..خوبم باباجون.  پدرسوختھیا_ 

  گفتمباخنده
 یی ھواھیاونم ..نای شمال؟ با خالھ انیایشمانم..ییمنم دلم تنگ شده بابا.. عالقھیمرس_ 
 ششھیدلم پ..خورهیم

 ھی دی اگھ کارمون جورشد شامینیبب.. باباجوندونمینم.. قربون دل مھربونت_ 
 ..میسراومد

   زده گفتمذوق
 شھی درست مشاالیا_ 
 ؟ی نداریخوب بابا کار_ 
 .. مواظب خودتم باش باباجوندیسالم برسون..نھ_ 
 پسر تو نیباباجون ا.. بارمان حواسش بھت ھستدونمیھرچند م..نطوریتوام ھم_ 

 ... دلش بشکنھ ھای بگیزی چی کنیمبادا کار..  شدهتی اذادی زشیزندگ
 .. گفتمدمی از حرفاش نفھمیزی چنکھیباا...گھی می چگھیبابا د.. بسم هللا..وا
 چشم حواسم ھست_ 
 ..خداحافظت.توام سالم برسون.. باباجونکالیبار_ 
 خداحافظ بابا_ 

 جھی بھ نتکردمی فکر می چی بود   ھیمنظور بابا چ.. کھ قطع کردم رفتم توفکرویگوش
؟ شونھ ھامو انداختم باال . باشھدهی کشی سختتونھی کھ انقد شاده مگھ میپسر..دمیرسینم

  نمی و بچزیبرگشتم م
 

بھش ..کنھی اشپزخونھ و داره نگام مواری داده بھ دھی تکنھی بارمان دست بھ سدمی دکھ
 ..لبخند زدم

 ؟ی بھ فکر زن عمو ھستشھیھم_ 
 ..دمیخند
  بعد باران خورهی غصھ منمیتحمل ندارم بب..مثھ مامانمھ.. خوب خالھ رو دوس دارم_ 

دلم .  بھ مامان سفارش کردمنیواسھ ھم..  کردم شادش کنمی سعشھیمنم ھم.. شدریپ
 .. بودششیپ

 لعنت بھ یا.. شده بودکی بھم نزدیلیدوباره خ.. برداشتو اومد سمتم وارید, شو ازھیتک
زل زد بھ . رونی بزنھ بنمی سی از قفسھ خواستیمن کھ انگار م ی جنبھی دل بنیا

  تو چشاش حس..چشام
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 ینگران؟اخھ چرا؟ نگران چ..اوردمی کھ ازشون سردر نمییزایچ..  مختلف بودیھا
 انقد ی اخھ چ؟ی؟خستگیگی اخھ؟ چرا بمن نمھی بارمان؟؟؟؟غم؟ توغمت چیھست

  داغونت کرده کھ من
 

اما ..  شک دارمنیتوا..واخر از ھمھ.....ی داری دردھی فھممی از چشات مخنگ
سرمو محکم تکون دادم تا از .. دونمینم.. اه..خواستھی موی کسدیشا.. عاشقھدیشا..عشقھ

   راحتالیفکر و خ
 

کف .. رفتی ضربان قلب من باالتر منجوریدستش اومد جلو  سمت صورتم و ھم..شم
فقط ..چشامو بستم.. بھ لبمدیدستشوگزاشت رو گونم و انگشت شصتشواروم کش

   کھ چقد دلمدونستیخدام
 

 ..رفتی پسر منی ایبرا
 ..غزالھ_ 

 .. چشامو بازکردماروم
 جانم_ 

 رون؛ینفسشو داد ب.. تو ذھنشو جمع و جور کنھی حرفاخواستیانگار م.. مکث کردکمی
 ............غزالھ من دوس_ 

  محمد بلند شدی کامل نشده بود کھ صداحرفش
 ..االی میخوایناھار م.می مااومدگھی کھ دای ب؟یییغزالھ خانوم کجا_ 

  لب غر زدریز, عقب و باحرص چشاشو بستدی دستشو کشعی سربارمان
 .. شانسنیلعنت بھ ا_ 
    بود اخھ؟شدهیچ.. منم کھ ھنگ کرده بودم..زی نشست پشت مبعد
  شده؟یزیبارمان چ_ 
  حرص لبخند زدبا

 ..ینی بچزویصبرکن کمکت کنم م..زمی نشده عزیزیچ_ 
من ... نشستنزیاشپزخونھ شدن و پشت م, واردی ھم نوبتھیبق..  بلند شد تا کمک کنھبعد
بعد ناھار مردا رو .. بارمان خارج شدی بودم کھ از لبای ناتمومیتوفکر جملھ ...اما

  ولو شدنیصندل
  دمت گرم.. بودااااییاخخخخخ چھ غذا_ محمد
 . زدملبخند

 ..جانتوننوش _ 
 .. فقط دختراموندن تو اشپزخونھ تا کمک کننرونی تک تک تشکر کردن و رفتن بھمھ
  زد؟بتی  کجا غروز؟ی دشدیغزالھ چ_ مھتا

 می نگرانت شدیلیاره خ_ سوگل 
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  زدمو گفتمیلبخند مزخرف.. کنمحی توجی چجورنارویحاال ا..اوف
 حالم بد شد بارمانم منو برد نیبراھم.کردی متمی اذیلیراستش معدم خ. نبود یزیچ_ 

 ..دکتر
  گفتی بانگرانفاطمھ

 ومدی باھات ممونیکی  ؟ی اخھ چرا بھ ما نگفت؟ی االن بھترزمیعز_ 
  لبخند زدمشونی مھربونبھ
 خراب حتونی اخھ؟ فقط تفرومدی از دستتون بر می چھ کاردیومدیقربونت برم شمام_
 ..شدیم

 ؟یخداروشکر االن بھتر_ میمر
 ..زمیم عزاره بھتر_ 
  اروم بھش گفتممی مرشی اونامشغول ظرف شستن شدن منم نشستم پبعد
 ؟یبھ محمد گفت_ 
 نھ ھنوز_ 
 ؟یگی بھش میک_ 
 موندم توش.. غزالھدونمینم_ 
 شنی پدر و مادر مای ادم تو دننھمھیا..ی کھ انقد بزرگش کردسی نیزی چزمیعز_ 

 ..شھیمن مطمعنم محمد ھم خوشحال م..  کھادی نمشی پیمشکل
 .. دستشو گزاشت روشکمشو لبخند زداروم

  نھ؟ھیحس خوب_
 اوھوم_ 
 ..مینیبی عکس العملشو مب؟ماھمیبگ, امشب بھ محمدھینظرت چ_ 

 ..دیخند
 ..گمیباشھ بھش م_ 
 .. دختر خوبیحاال شد_ 

بارمان بازمعرکھ گرفتھ .. تو ھال می و رفتمی رو برداشتوهی و میی کھ تموم شدچاظرفا
 کردی مفیبود داشت مثال خاطره تعر

 من و ی خدمت اومدیبھم گفت رفت.. ما بدجور زد تو پرمییی دانیخالصھ اونشب ا_ 
 با ی خاک برسریاقا منم فکرم رفت جاھا. می  واست داریی برنامھ ھاھیبابا ومامانت 

   باز گفتمشین
 

 نکردو ی منم نامردیی دانیا.. ستمی نری زن بگیکی من د،ی ھاتونو عوض کنبرنامھ
 کلمی ھینی داشت دنی منم دی افھیق... باالی آجر بندازدیبا... می دارییگفت برو بابا بنا

  شدکسانیباخاک 
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 تصور ییمنم کھ بارمانو با لباس بنا.. رنی خندشونو بگی جلوکردنی می ھا سعبچھ
 ی تاصداگرفتمینم اما لپمو از درون گاز مبز, گازنوی از خنده زمخواستی دلم مکردمیم

 ..خندم بلند نشھ
 یکیعمرا اگھ جلو . دیشناسیمنم کھ م.. بگمشوی بقدیسیوا..  درد و مرضیا_ بارمان 

 مدافع یادی زکمی ییزن دا..  کردلجم گرفتعی ماھم منو بااون ابھت ضایی داارمیکم ب
  بعد..حقوق زن بود

 
 مظلوم کردم و بلند افمویمنم ق.. کنھی داره ظرفارو جابھ جا مکلشی بااون ھدمی دشام
 گفتم

 کار کنھ بعد شما نھمھی ایی تنھا یی درستھ زن دانی اییدا.. می قدیمردم مردا..واقعا کھ-
  ؟ی درحقش ظلم کندی چون زن شده شما با؟؟حاالینی بشنجایا

علوم بود جوش  ھم مییزن دا.  کھ دھنمو ببندمومدی برام چشم ابرو می ھییدا
 ..منم ادامھ دادم..اورده

 ..ی تو حق خانومتو خوردتی توکل زندگییدا..شھی ما ظلم میچقد تو حق زنا_ 
  لبخند بزنھ گفتکردی می کھ سعی باحرص درحالییدا
 .. من چقد دوسش دارمدونھیبارمان جان خانومم م_ 
   اضافھ کردمیدی با پلمنم
 ستی مشخص نیتوحرکات شما عالقھ ا..نمیبیمن کھ نم_ 
 یی دای کھ من دلم برادی کشیغی چنان جھوی مییزن دا.. نھی چشمتون روز بد نباقا

بعدم ..ی تو دوسم نداریکنی تو در حق من ظلم میخوای تو منو نمگفتی میسوخت ھ
  ظرفارو ول کرد و باحالت

 
  روبمنم گفت ھم باحرص بلند  شد بره دنبالش وییدا... رفت تو اتاققھر
 ..ارمیدمار از روزگارت درم_ 
   باز کردم گفتمشموی نمنم
 ..اری جاا در بھی از زنتو از یفعال برو راه منت کش_

من بدو ...دنبالم , بالنگھ کفش افتادیی کھ داشدی تو اتاق چدونمی  نمی رفت ولباحرص
رد کھ   برداشت کی مغزمنحرفش از حرف من چدمیوجدانا اخرشم نفھم... اون بدو

  تازه..رونیپرتم کردن ب
 
  ھمھ.. وا کردششویبعد ن.. دوماه باھاش قھر بودیی بعدا لو داد کھ زن داییدا

 ھم ھنگ ھی بقیانگار. ھمھ کرمو بودنش چشام گرد شده بودنیمن کھ ازا.  می بودساکت
 اخھ صورتش قرمز گرفتی خندشو میکرده بودن فقط محمد بود کھ انگار بھ زور جلو

  بارمان..شده بود
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  باز بھ محمد گفتشیبان
   ی  کنی شلوارت خرابکارادتوی ترسم از فشار زیم..بخند بابا راحت باش_ 

 ھم پشت ھیبق.. منفجر شد از خندهی جملھ بود مثھ بمب ساعتنی کھ انگار منتظر امحمدم
 ی در اورد پرت کرد سمت بارمان کھ جاخالشویی دمپایمھردادم تند.. بندش غش کردن

  دادو  خورد تو
 

 .. رفت تودماغ مھردادمی کردکھ مستقی تالفلمیسھ..لی سھسر
 ..کرمو_
 حقتھ_ 
 ھی بارمان گور بھ گورنی اریھمش تقص_ 

  گفتطنتی با شبارمان
 ..واال..  نرفتھزادی بھ ادمتونیچیبمن چھ کھ شما ھ.. درست صحبت کن ستییبار_ 

  کھ دستم بستسفیح_ دمحم 
 . بودنش خفمون کردسیی با رنمیولش کن داداش  ا_مھرداد
منم ..کردیبا لبخند نگام م....  حس کردموی نگاھینی کھ سنگمردمی از خنده مداشتم

..  لنگھ ندارهطنتی بشر تو شنیاصن ا..خودمو جمع و جور کردمو بھش لبخندزدم
  سرمو براش باتاسف تکون

 
ھمھ رفتن تا ..   لب ساحلمیقرار شد غروب بر..دمیمنم خند.. وا کردششوی کھ ندادم

و بعد صداش با ھرم نفساش ..  شددهیاومدم منم برم تو اتاقم کھ بازوم کش..اماده بشن
  شیوجودمو بھ ات

 
 قرارکردیقلبمو ب..دیکش
 سازمیتوفقط بخند من جھانو دوباره م..ستی نی ھراسدنتی خندی برادمی مارویدن_

بدنم سست شده . توجھ بھ منھ بھت زده رفت باالی بدوی گوشمو بوسیروم اللھ  ابعد
 دوسم ینی ؟ی چینی رفتاراش نیاایخدا.. برهنی از بی لعنتی سستنینشستم تا ا..بود

  ی خداحتیداره؟ ا
 
نزاردوباره داغون .خوامشی شدم مرشیدرگ.. عالقھ فکر کنم کمکم کننی بھ اترسمیم

 رفتم تو یوقت. مشغول بود رفتم تااماده بشمی کھ حسابیاروم ترکھ شدم بافکر..بشم
  اتاقم تا لباس عوض کنم

 
. بارمانو دوس داشتم..توھپروت بودم.. کردمیرمی سگھی دیای دنھی تو کال

ه  دوبارخواستمینم.. کردی فقط محبت مزدی بمن نمی حرفدونمیامااونونم..خواستمشیم
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   چقددونمینم.. دخترونھ کنمی بافالیخ
 
  مھتا بخودم اومدمی فکر بودم کھ باصداتو
 ؟یدختر توھنوز اماده نشد_ 
  زور لبخند زدمبھ
 شمیاالن  اماده م_ 

  نگران شد اومد سمتمو گفتھوصورتشی
 ده؟ی چرا رنگت پرزم؟ی عزیخوب_ 
 ..نگران نشو.. سی نیزیچ..خوبم گلم_

  نگام کردمشکوک
 ؟یمطمعن_ 
 .امی مپوشمیاالن لباسمم م. زمیاره عز_ 
 . منتظرتمنییپس پا.باشھ_ 

 ی از سردیزی شده اما ھنوزم چدی عنکھیباا.  لباسام شدمدنی گفتمو مشغول پوشی اباشھ
 ھم الی ونی ادمی فاطمھ فھمی حرفانیب,امروز از..رونیاز اتاق زدم ب.  ھوا کم نشده بود

 .. مالھ بارمانھ
 

 کھ نیی پارفتمیداشتم از پلھ ھا م..   حد خوب باشھنی وضعش تا اکردمیکرنم فراستش
. کنھی داره بامحمد دعوا مدمیتند رفتم سمتشون کھ د..دمی بارمان و شنی عصبیصدا

   ھم سربھچارهیمحمد ب
 
 متوجھ من نشده بودن. گھی نمیچیرھیز

 ..خورهی چقدازش حالم بھم میدونستی توم؟ی کردنکاروی محمد؟چراای چیبرا_  
  باحرص ادامھ دادبعد
  ؟ی سفرو بااون ھرزه بھم زھر کننی ایخواستیفقط م_ 

 ی صداھیبا. کھ بارمان پسش زدرهی شرمنده اومد سمتش خواست شونھ ھاشو بگمحمد
 خستھ گفت

. شدی می داشت عادمیتازه زندگ.. گذشت بمنی چیدونی ندونھ تو کھ میچکیھ_ 
 متنفرم ازش چرا محمد؟ چرا؟؟؟ چقد یدونستیم

 اروم گفت.. نگاش کردمحمد
 ی سر و سرھی تای انگار رزیول. ادیمن نخواستم کھ ب. من نبودریداداش بھ موال تقص_ 

 قبول توی مامورنی شما افتاده دستور دادن توانی قبال بکھییبخاطراتفاقا ..با طوفان داره
 ..یکن

 بارمان چراانقد ھ؟ی کتای رزھی طوفان کزدن؟ی حرف میراجب  چ. گنگ بودحرفاشون
 بارمان باغم گفت..زکردمی تختھ؟؟گوشامویبھم ر
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 انقد ذاتش بده کھ ادی بتایرز. زودهغمبری بھ پریبھ پ..بخدا زوده..زوده غزالھ بفھمھ_ 
 .. ندارهشویمحمد غزالھ ھنوز امادگ..دهی لو مویھمھ چ

 نبارمیا.می نفس راحت بکشھیھ ھممون  شنکارتمومیا.  کھ شدهھی کاریول.. بخدافھممیم_ 
 .. بزار تموم شھایراه ب

 دی دوباره نالبارمان
 ...غزالھ_ 
 ی ازش مخفیتونیتااخر کھ نم.. سرباران اومدهی بفھمھ چدی باالخره کھ با؟یغزالھ چ_ 
 اتفاق ھیانقد بخاطر ... ی بگدی باگھی دوروز دشده؛ی بھش باران چیاالن نگ..یکن

  خودتو شکنجھ نده
 

 .. منبرادر
 کھ بارمان بھم دونھینم..  من خبر ندارم باران مردهکنھیمحمد فکر م..  ھھباران؟؟

 .گفتھ
  گفتفاطمھ

 ..شنوهیصداتون وم.نیی پاادیاالن م. اروم تر تورو خدا_ 
  گفتمنیی پاومدمی کھ از پلھ ھا مھمونجور

  چخبره؟نجایا_ 
  بوددهیھ رنگش پر بارمان نگاه کردم کبھ
 ن؟ی کردمی از من قاوی بفھمم؟چدی نباویمن چ_ 

 مھرداد اومد جواب بده کھ دستمو بھ عالمت سکوت باال اوردم و مھرداد ساکت شد 
 ..خوامی محیبارمان من از تو توض_ 

  گفتھیبھ بق..دی کشقی بست و نفس عمچشاشو
 دیمارو تنھابزار_ 

 بارمان داداش؟_ محمد
 دی محمد برشھی نمیزیچ_ 

 منتظر بودم تا حرف نھیدست بھ س... رونی بھ ما کردنو رفتن بی با استرس نگاھاونا
پاھاشو انداخت روھم و بھ مبل اشاره .. دوباره تو جلد خونسردش فرو رفتھ بود.. بزنھ

 کردو گفت
 نیبش_ 
  راحتمنطوریخوبھ ھم_ 
 ..نیبش.. من ناراحتم_ 
  تر کرد و اروم گفتکیخودشو بھم نزد..  نشستم و زل زدم بھشضی غبا

 غزالھ_ 
 کھ یی کرده بامن؟؟؟؟؟؟باصداکاریچ.. دیلرزی با تن صداشم دلم میحت..  لعنت بھتیا

  نلرزه گفتمکردمی میسع
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  بلھ_   
   تاحاال باھات بدکردم؟؟ی کنی؟ضررینی کردم کھ تو ازار ببیمن تاحاال کار_ 

 .. گفتماروم
 ..ی خوبیلیخ..نھ بارمان_ 

 دستاموگرفت.. زدلبخند
 حرفت از تھ دل بود؟..ی منو باور داری بھم گفتزمیعز_ 

 نیی انداختم پاسرمو
  گفتم از تھ دلم بودیھرچ_ 
 .. لبخند زدباز
 ؟یبھم اعتماد دار_ 
 ھمونجورلب زدم. زدم بھ چشاشزل
 ییییلیخ_ 

  دور صورتم قاب کرددستاشو
 و ی کھ تو بھش اعتماد داری منیول. شدهیزی چھیاره ... بھت دروغ بگمخوامینم_ 

 بھت بگم تا بھ یزی چخوامی فعال نم؛؛یدی کھ  ازم ضرر ندی منیباورش دار
   بازم بھم اعتمادخوامیم.وقتش

 
 ؟یتونیم..ی صبور باشکمی و یکن

 ھی.. م مھربونش زل زدی بخوادومن قبول نکنم؟بھ چشا یزی ازم چینطوریشدای ممگھ
 یبی بھم استونھی نمدهی کھ انقدباحضورش بھم ارامش میکس.. ارامش بودتونگاھشایدن

  بزنھ لبخندزدمواروم
 

 گفتم
 ..ی تا وقتش خودت بھم بگکنمیصبرم_ 

 ..اروم گفت.  من نشستیشونی شدو بعد لباش بود کھ رو پی چراغونچشاش
 ...ممنونم_

  گفتطنتی باز کرد باشششوی نھوی.. ھمھ ارامش غرق شده بودمنیتوا
 و یرگزاری کوتاه تر تاثیھرچ..مونھی بودم حرف خوب مثھ دامن دخترا مدهیشن_ 

 .  راستھدمیاالن د..کردمیالمصب باور نم..شترهیتوجھ بھش  ب
 .. زدم  پس کلشیکی گفت ی چدمی فھمیوقت.. منگال نگاش کردممثھ
 ھیما..الی الویمفسد ف..؟منحرفی داشتھ باشای حکمی یریمیم..  بارمانی منحرفیلیخ_ 
 .. ننگ جامعھی

  گفتدادی کھ بادستش کلشو  ماساژ مھمونجور
 اسودی بلدم؟؟ حسود ھرگز نی فلسفی من حرفای حسودھ؟یچ.  دستت نصف شھیالھ_ 

  کردم بھشو گفتمی اھانھینگاه عاقل اندر سف 
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 خدا بزرگھ یول..  درست از اب دراومدهشھیمحاسبات من درمورد ادم نشدنھ تو ھم_ 
 ..یریگیتوباالخره شفا م

 .. خندهریاونم زد ز.. تاسف تکون دادمی سرمو بھ نشونھ بعد
بدبختا فکر کنم ده تا سکتھ رد  .. ھی بھ بقمی  خبر صلحمونو بدمیغزال پاشو بر_ 

 ..کردن
  بلند شدمباخنده

 ..میبر_ 
 کھ ساکت و میدیاز دور بچھ ھا رو د..میفت و سمت ساحل ررونی بمی زدالیو, ازبعد

 سراشونو بلندکردن و زل زدن بھ ما می کھ شدکشونینزد.. نشستھ بودنشیاروم دورات
  حیانگار منتظر توض

 
 بارمان باخنده گفت..بودن

  و اھو منو بھ گلولھ نبستمیصلح کرد.  امن و امانھیھمھ چ_ 
 محمدگفت..ونری گفت ھرھشتاشون نفساشونوباشدت دادن بنویتاا
 ؟ی دادحیبارمان توض_ 

 جواب داد,ی جدیلی خبارمان
 بحثو نیشماھم ا.  بدمحی براش  توضدمیغزالھ قبول کرده ھروقت خودم صالح د_ 

 .دیتموم کن
  می سوگل ومرنیبعد رفت کنارمحمد نشست ومنم ب.. نگفتیزی چی کسگھید

  زدموگفتممی بھ مریسقلمھ ا..نشستم
 وقتشھ_ 
 . تکون خوردوباتعجب نگام کردمیمر
  وقتشھ؟یچ_ 

  گفتمباخنده
 ..بھ محمد بگو_ 

 دی پررنگش
 ھم مطمعن باش بعد یاگھ نگران کارت ھست. باور کن.. شھی نمی طوریمیمر_ 
 بھش بگو.ی ادامش بدیتونی ممانیزا
  بعدصداش اومدکمی..... باشھ تکون دادی سرشو بھ معندوی کشیپوف
  بچھ ھادیببخش_ میمر

ھمھ باتعجب زل زدن بھش اونم بھ من نگاه کردچشامواروم گزاشتم روھم تا کارشو  
 .. کنمدییتا

  شده؟یزی  چیمیمر_ سوگل
  خانومم؟شدهیچ_ محمد

  گفتدیلرزی کھ میی با صدامیمر
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 ..  بھتون بدمی خبرھی خوامیمن م_ 
  نگران اومد سمتش دستاشو گرفت بعد گفتمحمد

 ؟ی چرا انقد سردزم؟ی عزشدهیچ_ 
. خندم گرفتھ بود.. نیی پاختی اشک از چشاش ری بغض کرد و بعد دونھ ھامیمر

 ھم ساکت ھیبق.. خنده خنده داربودیلی محمد خی ھول شدنای بود ولیعیحرکاتتش طب
 شده بودن

 محمد؟؟؟_ میمر
  قربونت بشمی؟ بگو الھ.زمی عزشدهیجون محمد ؟ چ_ محمد

  بغض گفتبا
 ..لممن حام_  میمر
 نگاه ھی.اون بدبختم  کھ اولش ھنگ بود. محمد و زار زدی نھی سرشو فرو کرد تو سبعد

 بھ من کرد کھ اروم گفتم
 ..گمی مکیتبر_ 

 ی قربونت برم الھکککککی تبریمی مریییییییییییییوا_ مھتا
 ..دی بوسموی مربعد

 ..ادی بای سالم بھ دنشاالی چرا؟ اھیگر.. مادر شدن کھ فوق العادسزمیعز_ فاطمھ
  گفتطنتیبارمان با ش. محمد تو ھپروت بودی گفتن ولکی تک  تبرتک

 ... شھمیتی ومدهی بچت نیمحمد بھ پا غرق نش_
 شمرده  می گفتھ رو بھ مری چمیانگار تازه براش ھضم شده کھ مر.  بارمان نگاه کردبھ

 گفت
 ؟؟؟؟؟...شدم... بابا...من._

 شل شدو دستشو انداخت ششیکم کم ن...اد   اره تکون دی با بغض سرشو بھ معنمیمر
  بلندش کرد و روھواش چند دور چرخوندمویدور کمر مر

 ..  شکرتایخدا.   شکرتای خدایییوا_محمد
  ھاااخورهیحالم بھم م..  محمدنییبزارم پا..ییییھع_ میمر

 . و ھول گفتنیی گزاشتش پاعی سرمحمد
  نشد کھ؟تیزی بچھ خوبھ؟ چ؟یخوب._

محمد .... شھ دی ھم سرخ و سفمی ھم بخندن و مرھی خنده کھ باعث شد بقری زدم زپق
  چسبوندبھ خودشو گفتمویمر
 .. ھمھ حسودننایا..خجالت نکش خانومم_

  گفتبارمان
 .. داداشینی ببرشویخ_ 
 داد ھمھ در اومده کردی توجھ ممیاونشب از بس بھ مر... رخندهی دوباره پق زدن زبعد
 ..ھوگفتی..  بود
   صد سال کنار زن و بچم عمر کنمشاالی ایوا_ 
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  گفتی جدی افھی  با قبارمان
 محمد؟_

  باز جواب دادشی با نمحمد
 بلھ_ 
 ؟؟؟یکشی مونیتوقل_

 باتعجب گفت,محمد
 نھ_
 ؟یکشی مگاریس_

   گردشده گفتیبازبا چشا,محمد
 نھ -
 اک؟یتر_
 ھ؟ی چھ سوالنایبارمان ا.. نھ -

 .  گفتی باز جدبارمان
 ؟؟یخوری پر چرب میغذا..حرف نزن جواب منو بده_ 

  رفتو گفتی چشم غره امحمد
 نھ -
 مشروب؟_
 نھ بابا... خدا ای -
 ؟یدختر باز_
 موی مری چپ چپ بارمانو نگاش کرد محمد ھم با  عشق زل زد تو چشامی مرنباریا

 گفت
 ..نھ..کنمی عوض نمای خانوممو با دنی دهی گندی تار موھیمن   -

 ..دی پرسیفوق العااااااده جد بارمان
 قا؟؟؟؟ی دقی بکنی کھ چھ غلطیسال عمر کن١٠٠ ی خوایپس م_ 

  خندهری بود و زد زی کھ موضوع و درک کرد علی نفرنیاول..شدی چمیدی نفھماولش
  باحال بودیلیخ.. سییدمت گرم ر_ یعل
 محمد چپ چپ نگاش کردو گفت.. بلند شدمی بقی خنده ی خنده کھ صداری زدم زمنم
 سنی بنویقی تو اسمونا  نستعلگرفتمی ازت می حالکیوگرنھ .. یسیی رفیح.  فیح_ 

  گقتالیخی ببارمانم
 ..فعال کھ حرف حرفھ منھ. حرف بزنیھروقت تونست_ 
. الی ومی شد کھ رفت٩ساعت ..دیخندی میرکی زریمحمدم ز.. خندهری خودشم زد زبعد

 تو می بعد خوردن ھمھ رفتمویاملت درست کرد.. می بخوریقرار شد شامو حاضر
   فکرمیلیخ..اتاقامون
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 شاد باشھ مثھ قبل کردی می سعنکھیباا.  شدهشیزی چھیمطمعن بودم . بارمان بودریدرگ
 رفتھ بود کھ امشب ادشی یحت.. سی نیعی رفتارش طبدمیفھمیباشھ ؛ من خوب م

  ششی پخواستیم
 

 تاخودش حرف بزنھ ؛ االن انقد بھش کنمی کھ صبرمدادمیاگھ بھش قول نم..بمبخوا
دوشب بود ..پوف..بھ ساعت نگاه کردم..کنھی ممی ازم قاوی تا بھم بگھ چکردمیاصرار م

  و من ھنوزم نتونستم
 

ھمھ ..  اروم بشمکمی دی قدم بزنم شاالی لب ساحلھ پشت وکمی گرفتم برم میتصم. بخوابم
 ذره از بافتمو انداختم رو موھامو زدم ھیباھمون بلوز و شلوارم ..خواب بودن

   کنارخواستیدلم م..رونیب
 

 عاشق ی از بچگدادیبھم ارامش م.. موھامو بازکنمو رو ماسھ ھا دراز بکشمساحل
.  االن فرصتش بھم دست داد.شدی ھم بودن نمھی چند روز چون بقنی ای ولنکاربودمیا

  اروم اروم سمت ساحل
 

 تو ای دری موجایصدا.. روشن کرده بودوار؛راھوی کنار دیچراغا.  کردمحرکت
 بافتمو دمیبھ ساحل کھ رس.. ی کندای پیتونستی نمیی جاچیدادھی می ارامشھیسکوت شب 

  از دورم دراوردم و
 

 بھم ی و حس خوبخوردی پام می بھ انگشتاای اروم دریموج ھا.. لب ابنشستم
بھ خودم فکر ..زل زدم بھ اب.. زانوھام بغل کردمو چونمو گزاشتم روش..دادیم

   قرارهنکھیبھ ا..بھ بارمان..کردم
 
 می ازم قاویکنھ؟؟چی متشی داره اذی دوست داشتنم کجاست؟؟چنی بشھ؟؟تھ ایچ
سرمو برگردوندم سمت صخره ..دمیرسی مجھی کمتر بھ نتکردمی فکر میکنھ؟؟ھرچیم

  ھی ساھی دنیھا کھ باد
 

انگار باخودش .. دلم اروم شددمی زمزمھ شو شنی صدایاما وقت..دی رنگم پرای درکنار
 ..:زدیحرف م

باز ھم دل .. ساحل را ھم بھ تو بدھندکیتمام آرامش … دلت گرفتھ باشد یوقت_
 خراب تر از امواج.... ای تر از درسیخ… ستیتوباران

دستاشو .. روم قدم برداشتم سمتشا...از غم حرفاش..از بغض توصداش..دی لرزدلم
 ری صورتش زمرخین.. کرده و زل زده بود بھ اسمونھیعقب برده بود و بھ دستاش تک
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  کنار ساحل.. نور ماه
 

 کھ شدم کشینزد.. زدیقلبم تند تند م... ازش چشم بردارمتونستمی قشنگ بود کھ  نمانقد
 صداش زدم

 ....بارمان_ 
 .. تو چشاش پر غم بود..نگام کرد..  بھ خودش اومدباصدام

 ؟یدیچرا نخواب..زمیجانم عز_ 
 ؟یدیتوچرا نخواب.. بخورمیی ھواھی امیگفتم ب..خوابم نبرد_ 
 ..مثھ اون زل زدم بھ اسمون. نشستم کنارشبعد
 ..منم خوابم نبرد_ 
سرمو ..م فقط سکوت کردیول.. کنھی متشی اذیکھ چ..  ازش بپرسم چشھخواستی مدلم

 ..اونم ساکت بود فقط دستاشو دورم حلقھ کرد..  کردمھیبھش تک.. گزاشتم روشونش
 غزالھ_ 
 ..جانم_ 
 : غصھ گفتبا

 اتفاق دی ؛؛اما بایتو نخوا. کھ ھمش اجبار باشھیری بپذوی سختھ اتفاقاتیلیخ_ 
دل تو اما بھ ..شونییخوای نمکھیی اتفاقانی ای جلوی باشی قوی سختھ بخوایلیخ..وفتھیب
   سختھیلیخ..وفتنی و مسین
 

 ی دست اتفاقای ککنمی وقتا فکر میگاھ..سختھ غزالھ.. یای و از پسشون بربی باشتنھا
 ..ارمی وقتا بد کم میگاھ..وفتھی گرفتھ کھ نممویخوب زندگ

 . لب گفتری جملھ زھیفقط .. بغض اجازه نداد تا ادامھ بدهانگار
 .. تنھامیلیخ_ 

 پر یباصدا..اونم صاف نشست..صورتمو برگردوندم سمتش.. من بغض کردمنباریا
 .بغضم گفتم

 .. یستیتنھا ن_ 
  گرفتمالی سمت وانگشتمو

 ..یتو خالھ و عمو رو دار.. ی داری خوبنی بھ ایتو دوستا_
 ایاما دلمو زدم بھ در..انھی داشتم بگم دیترد..  کردممکث

 .. یتو منو دار_  
 نکنھ چشاش قرمز شده ھی خودشو گرفت کھ گریاز بس جلو.. زدم تو چشاشزل
 .. دستاشو گرفتم..بود
 ییتو..زارمی تنھا نمی کھ بااومدنت ارومم کردییمن تو..زارمی تنھات نمچوقتیمن ھ_ 

ھرجا ..  ھستمیھرجاکم اورد.  من ھمھ جا باھاتمزارمی تنھا نمیکھ ھوامو داشت
  ھستمیخواست
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 :بھ دستام کھ دستاشو گرفتھ بودن اشاره زدم و گفتم..  اوردم باالدستامونو
 یی تو احساس تنھانکھی ایفقط برا...بخاطرت پا گزاشتم رو اعتقاداتم..نیبب_

چقد قبولت دارم کھ انقد .. چقد اعتماد دارم بھت..  من چقد باورت دارمیبفھم..ینکن
   شدم بارمان توکیبھت نزد

 
 ...باور کن.. یستیتنھان

دستاش اومد جلو و بافت و .. زل زده بود بھم... حرفامو بفھمھخواستمیم..  شدمساکت
. موھامو زد کنار..   کھ چشامو بستمختی بلندم توصورتم ریموھا..دیاز رو سرم کش

   گلومو وریز
 

اروم .. لبمدبھیشصتشو کش.دمی کشقی نفس عمھی..   باکف دستش گرفتصورتمو
 تو دی منو محکم کشدمی دھوی فقط شدیاسم نبود چاصن حو..صورتمو نوازش کرد

  انقد محکم بغلم کرد کھ.. بغلش
 

دوباره  ..  شروع کرد بھ خوندنرگوشمیز..  منو تو خودش حل کنھخوادی مکردمی محس
 ..ھمون احساس..ھمون صدا..ھمون اھنگ..
 رمی کھ باغمت درگیمن ھنوز وقت*

 ..رمی مای سمت دربندم؛ی مچشامو
 زمیری اوارم کھ روخودم ممثھ
 زمیی من فقط پام؛ی تقونی اتاتھ

  منو تو توساحل؛ینی" رممکنیغ"
  ماه کاملری ھم بودن زعاشق

 ی تو برام دلتنگ؛ینی ممکن ریغ
 ی اھنگنی کھ؛ توھمیفھمی مینی

  باتوشمی ساحل تنھا غرق میتو
 اتوی دری چشام برگردون چشابھ
 ی برگرددی دوستت دارم توبایلیخ

 ی ممکن کردری غاھاموی روتوکھ
  منو تو توساحل؛ینی" رممکنیغ

  ماه کاملری ھم بودن زعاشق
 ی تو برام دلتنگ؛ینی ممکن ریغ
 ..ی اھنگنی کھ؛ توھمیفھمی مینی
 
فشار دستاش دورم ..دادی بود بھم ارامش می اما ھرچخوندی منوی چرا انقدادونمینم

سرمو اوردم .. بودقراری بنمیش بب تو حرکاتتونستمی مویکالفگ..شدی مشتریھرلحظھ ب
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   ازش فاصلھ گرفتمکمیعقب  
 

 کالفھ شده یلیخ.. حالش بھتر شھدی شامی قدم بزنکمی خواستمیم.. سھی کردم تا وابلندش
 موھاش نیدستمو گزاشتم ب..  ومدی نمطونی کالفھ بودن اصال بھ بارمان شنیوا. بود

  اروم سرشو نوازش
 

  کھ بشنوه زمزمھ کردمی لبم طورریتوچشاش زل زدم و ز..کردم
 .اروم باش..زمیاروم باش عز_ 

 :لب زد..چشاش رو لبام  تو گردش بود.. زل زد بھمدوباره
 ...توآرومم کن_

 رو لبام داغ یکیانگار .. گر گرفتم.. گرفتشی تمام  بدنم اتھوی شد؛فقطی چدمی نفھماصال
 شد و محکم دستشو دور یت سسنیانقد شوکھ شدم کھ بدنم سست شدواونم متوجھ ا..زد

  کمرم حلقھ کرد تا
 
 نمیس, ازخواستی و من قلبم مدیبوسیاون م.. و من شوکھ بودمدیبوسیاون منو م.. وفتمین

 اگھ خودم دیشا..  حال شده بودمیشدت شوک ب, و من ازدیبوسیاون منو م.. رونیبزنھ ب
   نبودمطی شرانیتو ا

 
 باز و بغل گرفتھ و ی دختر با موھاھی کھ دمیدی نور ماه مری پسرو کنار ساحل زھی
 االن فقط و فقط شوکھ و سست توبغلش  ی   ولبردمی منظرش لذت مییبای از زبوسھیم

  نینگھم داشتھ بود تا زم
 

 اروم  و شمرده گفت.. لباشو برداشت و زل زد تو صورتم..نخورم
 ..اروم شدم… حاال_
 نوی کھ اون زودتر  نشست روزمنیزم  وفتادمی پام تحمل وزنمو نداشت  داشتم مگھید

..  با بارمان باشھکردمی فکرشم نمیحت.. تجربھنیاول..سوختمیداشتم م.. بغلشدیمنو کش
  لبخند رو لباش

 
 دمیصداشو شن..حداقل اون حالش بھتر شده بود  ..بود
 زم؟؟ی عزیخوب_ 
 نشویاز خجالت سرمو فرو کردم تو س.. دمیخجالت کش..  قدرت حرف زدن نداشتمیحت

 باخنده گفت... کھ خندش گرفتنشیو سرمو اروم مالوندم بھ س
 ؟یدیاالن خجالت کش_ 

  گفتطنتیباش... سرمو تکون دادمدوباره
 .یکنیعادت م.. اشکال نداره_ 
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 . ازش گرفتمیشگونی رفت نادمیخجالت ...دی گفت مخم سوت کشنویتاا
 ..تیتربی بای حیب.. بارمانیی پرویلیخ_ 

  گفتیدی باپلاونم
 ..  کھ ھستنھیھم_ 
 ریزد ز,  بوس کوچولو رو لبم زد  کھ دوباره رفتم تو ھنگ بلندھی خم شد دوباره و

  گفتطونیش..خنده
 خوب از اول یخواستیکلک بوس م.. راه حل اروم شدنت دستم اومدهشیی خداینی_ 
 .. یگفتیم

 . اخنده نزاشت کھ برونی بامیمحکم زدم تو سرش اومدم از بغلش ب..  رفت تو ھماخمم
  کوچولونجاستیجات ھم_ 
اونم باخنده دست و پامو ..شروع کردم دست و پا زدن تا ولم کنھ. حرصم گرفتھ بود  

 الشی خنی اون عی انقد دست و پازدم از نفس افتادم ولگھیاخرش د.کردیمھار م
  ھمون جور کھ...نبود

 
  گفتمزدمی نفس منفس

 .ه.ه..تتیترب..یب..ادب..یب.. یشور..یب.. یل..یخ_ 
 دیخندی مفقط
 کھ  بھ یکنی چرا خودتو خستھ می حرکت کنیتونی تانخوام نمیدونیاخھ توکھ م_ 

 ؟یوفتی بنحالیا
 :بھ حالت قھر رومو برگردوندم ازش با خنده گفت.. رفت توھماخمم

 ..می کھ بخوابمی برروفتھید.. حاال قھر نکن_ 
  گفتمبااخم

 گھیخوب ولم کن پاشم د_ 
  ابروشو انداخت باال و گفتطونیش
 ..ی کور خوندی قول امروزت بزنری زیتونی میاگھ فکرکرد..نچ _ 

 کردمی مدخرشیبا.. رفتھادشی اقا کردمیچھ خجستھ بودم من کھ فکرم. گرد شدچشام
  تو صدامختمی ناز و عشوه ریکل.ادیبلکھ کوتاه ب

 بارمان جونمممم_ 
  ابروشو انداخت باالمشکوک گفتی تاھی

 بلھ؟_ 
   غنچھ کردم و چشامو مظلوم و اروم گفتملبامو

 ؟ی حرف امروزمو فراموش کنشھیم_ 
 : کھ زل زد بھ لبام گفتھمونجور

  نھ؟یستی ول کن نی دستم ندی کارھیتو تاامشب _ 
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 یچیاز خجالت ھ..  بشرنی اھییایحی خدا اخر بیوا.. خون وتوصورتم حس کردمدنیدو
 :ه و گفت خندریاون زد ز..نتونستم بگم

 ..ی من بخوابشی پدیپس با.. ی بشھی تنبدی بای کردیطونیامشب چون ش..شھینم..نچ_ 
  بچھ ھانق زدممثھ
 باررمااان_ 
 ..حرف نباشھ.. بارمانیبارمان ب_ 
 ی از ھمھ دیمنم ناام.. راه افتادالی توجھ بھ من منو رو دستاش بلند کردو سمت وی ببعد

 ..تالشام بق کرده ساکت بودم
 بھ یھرچ..  مطمعن شد ھمھ خوابن سمت اتاق خودش رفتی درو باز کرد و وقتاروم

 فرار تونستمیاز دستشم نم.. شدی مشتری من استرسم بشدی تر مکیاتاق خودش نزد
 اروم گفتم...کنم
 بارمان_ 

  و اروم گفتنیی پاسرشواورد
 جانم_

 کارین تواتاق تو چ مگنی صبح نم؟؟یستیبابا فکر آبرومون ن.. اتوروخدایکوتاه ب_ 
 .. اخھ؟اهیکنی بابا چرا لج مکردم؟یم

 .. زدلبخند
  کھ لج کنم؟ مگھ بچم؟ادی مکلی قد و ھنیبمن  باا_ 

  گفتمیباتخس
  اخھ؟ھی چھ کارنی اقا ا؟یکنی متیپس چرا اذ_ 

 کی و لباشوواروم بھ گوشم نزددیخودشم کنارم دراز کش..  اروم گزاشت رو تختمنو
 کرد و گفت

 ھیشب قبلو ,من فقط ارامشھ چند..سی مھم نھیبرامم حرف بق..کنمی نمتیاذ..کنمیلج نم_ 
 ...خوامی مگھیبار د

 ..ادامھ داد...نفسم حبس شده بود  ..دی اروم گوشمو بوسبعد
 ..  واسھ فکر بچھ ھای نگرانیلی چون تو خیول_ 
 ادامھ داد..شد رفت سمت در و قفلش کرد کھ چشام گرد شد, جاش بلنداز
.. ی شدنشون تو تو اتاقتداریوقبل ب.  توانی کھ صبح  سرشونو نندازن ببندمی منویمن ا_ 

 ..دمیقول م
 بلوزشو باز کرد کھ باز چشام گرد یدکمھ ھا .. سرمو انداختم روبالشتدموی کشیپوف
 ..شد
 ؟یکنی مکاریچ_ 
 ھی اروم اروم اومد سمتمو شمرده با یدیبا پل..  خندهری زد زدیمنو کھ د ی افھیق

 ： ترسناک باشھ گفتکردی می سعکھییصدا
 ...بخورمشششششش.. فرصتھ کھ..نیگفتم  بھتر..شمھیپ.. ھلوھی..دمید_ 
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استرس گرفتم و حس ..زدیقلبم تندتند  م..رفتمی من عقب تر مشدی تر مکی نزدیھرچ 
توفکر بودم االن قراره بدبخت بشم  .. کردماااای خدا  چھ غلطیا..دهی رنگم پرکردمیم

 دجلوموگفتیھوپریکھ 
 پخخخخخخخخخخ_ 
 درد ی الھیا. خندهری گفتم کھ زد زیاخ..و سرم خورد بھ تاج تخت .دمی متر پرسھ
 باخنده گغت..مخم جابھ جا شد. بارمانیریبگ
 .. ندارمینترس من بااھو کوچولو ھا کار_ 

  کردماخم
چرا مثھ ..قلبم اومد توحلقم.. ختی گوشت تنم رشوریب.. درد..کوفت ..زھرمار بارمان_

 .. تویستی نزادیادم
  گفتیدیباپل
 ؟ی اسکلت مگھ گوشتم داریتو_ 
 ..  در اومده بودغمیج
 بارمااااااااااان_ 

 یکلی رفت  عجب ھادمیحرفم ..  ھنگ کردمھویبلوزشو دراورد کھ . دیخند
چشام رو بدنش توگردش ..  در رفتھ بودشمی تودلمم نیزبازیشروع کردم بھ ھ..داشتاااا

  بود کھ با حرفش بھ خودم
 

 ..اومدم
  پسر مردموویخورد..تموم شدماااا_ 

 گفتم و محکم چشامو ینیھ. بودی چراغونطنتیتوچشاش از شدت ش..  کردمنگاش
 شد,خندش بلند. بستم

 .. دختری زدداتویتوکھ د_ 
 . زوووود. تند لباستو بپوش  _

 . ومدی خندش میصدا
 دمیبازکن پوش_

 باز ویکی اون گھی راست مدمی دی چشممو باز کردم وقتھیاول .   نکردمنانی اطمبھش
 تکون دادو اومد یاونم باخنده سر. بھش نشون دادم شمویبعد ن.. کردمو صاف نشستم

  ھی دستشو تکھیتوتخت 
 

 دونمینم..کردی موھامو ناز مگشیبا دست د..  سرش کردو  زل زد بھ صورتمگاه
 اخره یلحظھ ھا..چشام خمار شده بود.برهی خوابم مینطوری بود ادهی فھمیچجور

   کھدمیصداشو شن, فقطمیداریب
 

  گفتاروم



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 214 

 .. قلب منی اھو کوچولوریشبت بخ_
 .. اشتباهایدوست داشتنت گناه باشد ******

 .. توراکنمی مگناه
 *********.... بھ اشتباهیحت
 ..شدی چدمی نفھمگھی دبعد

................................................... 
 شده؟یمن کجام؟چ..اولش ھنگ بودم ..دمی وحشتناک از خواب پرغی جی صداھی با صبح

بھ ؟؟؟؟پس ..وا.  کردم متوجھ شدم تو اتاق خودممزی کجاست؟چند لحظھ کھ انالنجایا
  قولش عمل کرده

 
 پشت سر ھم کھ بارمان و یغای جیچندلحظھ تو فکر بودم کھ باز صدا..لبخند زدم.. بود

 مانتومو دمی پرعی داغون اول صبحم سری افھیباھمون ق..  بند دلمو پاره کردزدیصدا م
  تنم کردم بدون

 
اومدم برم  .. دکمھ ھاشو ببندم  از رو تخت شالمو چنگ  زدمو ھول انداختم سرمنکھیا

 کھ ھی بارمان چش شده و کنمی ببدمیی دوعیسر..  اومدغی جیسمت در کھ دوباره صدا
  غی با جینجوریداره ا

 
 تیاھم..  پلھی نرده ی شد و سرم خورد بھ گوشھ ی پام خالری زھوی.. زنھی مصداش

 دختر با ھی.. روبھ روم چشام گشاد شدی صحنھ دنی از پلھ ھا رفتم کھ بادعیندادم و سر
  یبا تاپ و شلوارک ل

 
 قدم الی تو وسادهی روشون وای بکنم کھ چجورتونستمی من فکرشم نمکھیی و کفشاکوتاه
 کھ بارمان جوونم کجاست؟ھنگ بودم تو زدی مغی بار جھی قھی و ھرچند دقرفتیرو م

   کھی پوستھی.افشیق
 

 بود کھ یعیشاش طبفکرکنم فقط چ..ی و دماغ عملی پرتزیلبا. بود برنزش کردهمعلوم
 شده بود کھ  شی خوشرنگ کھ اونم انقد بد ارارهی تیلی سبز خھی.. داشتیرنگ قشنگ

  ادم ازش
 
 دمی پرسجیگ..دیترسیم

 ؟ی ھستی شما کدیببخش_ 
  گفتری برگردوند سمتم از سر تا پا براندازم کرد و بھ حالت تحقروشو

  ھااان؟یکنی مکاری بارمان چیالی تو و؟ی ھستیتوک_ 
 .. رفت توھماخمم
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 ی ک؟ی روسرت طلبکارم ھستی صداتو انداختی اومدیخانوم محترم اول صبح_ 
 ھیزیشمارو راه داده؟؟ادب و نزاکتم خوب چ

 دی کشغی بستو جچشاشو
 ؟ی بارماندی جدسی کھ؟ی نزاکت؟ چی بیگی بمن مطھی سلیدختره _  

  سرتاپامو برانداز کردو گفتری بھ حالت تحقدوباره
 .. قسی سلی بیلی مثھ تو نگاه بندازه خیھرچند اگھ بارمان بھ امثال_ 

  زدپوزخند
  ؟ی کلفتش؟؟؟اره؟ینکنھ خدمتکار_ 

  گفتملکسیر. اما خودمو کنترل کردم.  شده بودمیعصب
 شمارو اورده دی شما مشخصھ کھ شاانیاما از طرز رفتار و ب. ستمیمن کلفتش ن_ 
 .. ادما معلومھتی از رو شخص شغل ادمگنیاخھ م. استخدامیبرا

 یاومد سمتم حملھ کنھ کھ صدا..  من پوزخند زدم و اون از حرص قرمز شده بودنباریا
 :بادادگفت..بارمان اومد

 .. سرجاتسای واتایرز_ 
 ی بغض الکھی بادیبارمانو کھ د.  سرجاش خشک شدتاسی اسمش رزدمی کھ فھمدختره

 ... شدزونیرفت سمتشو از بازوش او
 چقد ینی ببی نبود؟یخواستی منو نمش؟مگھی کھ اوردھی کی پاپتی دختره نی ازمیعز_ 

 .. جوابشو بدهایعشقم ب.. کردنیبھم توھ
 تایفقط تو سرم سوال رز.دمیشنی نمیزیمن اما چ....ھی گرری زد زی ھای ھای الکبعد

 ..خوردیچرخ م
 **؟؟؟؟یخواستیمگھ تو منو نم**

  عشقش بود؟؟؟؟؟تای ؟؟رزخواست؟ی متارویرز 
 رفتی مجیسرم گ. کھ دور بازوش حلقھ شده بودتای رزیبا بغض زل زدم بھ دستا  

  نگران شدافشی چرا قدونمینم.. بارمان بھ خودم اومدمیباصدا
  غزالھ؟؟_ 
 کھ دستاش وفتادمی رفت داشتم میاھی چشام سھوی.. پس زد و اومد سمتم تارویرز

  در اومدتای رزغیج..کمرمو گرفت
  بغلت ھاااا؟یریگی ھرزه و می دختره نی ایبھ چھ حق_ 

 حال شده بودم  کھ باداد بارمان یب. کردمی حس ممیشونی رو پظوی غلی ھی ماھی یگرما
 .ختیقلبم ر

 ھی اولی کمک ھای اشپزخونھ جعبھ نتیبرو از تو کاب.فقط خفھ شو..تایخفھ شو رز_ 
 ..اریرو ب
 نگران  بارمان و یصدا..ص رفت تو اشپزخونھ  بود  با حردهی کھ از دادش ترستایرز
 خواستم از جام پاشم کھ نزاشت.. دمیشن
   زخم شده؟تیشونی چرا پ؟یشدی چزمیعز_ 
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   بھش گفتمحالی و باروم
 اسمتو صدا غی باجیکی دمی دامیتا بخودم ب. پاشدمیکی غیصبح خواب بودم کھ باج_ 
اصن .نی کھ خوردم زمنیی پاامی بعیاومدم سر. شدتینگران شدم فکرکردم طور.کنھیم

   سرم خوندمینفھم
 

 . فقط نگرانت شدم..اومده
  لب گفتری  زباحرص

 . کنھری رو بخھی خدا بقنجورهی روز اومدنش کھ انیاول.  احمقیدختره _ 
 و جعبھ رو داد دست بارمان و نشست رو رونیب, باحرص از اشپزخونھ  اومدتایرز
 توجھ یبارمان ب..  خالدونش مشخص بودیکھ تا ف پاھاشو انداخت رو ھم یجور.. مبل

  بھش جعبھ رو باز
 

  لب اروم گفتریز.. ختی پنبھ  ری رونیبعد بتاد.  کردزی زخمو تمی و اول جاکرد
 باشھ؟. سوزهی مکمی_ 
 کھ صورتم از درد جمع میشونیاونم اروم پنبھ رو گزاشت رو پ..  زور لبخند زدمبھ

 اونم باحرص پاشو تای چسب زد رو زخممو جعبھ رو گرفت سمت رزھیبعد .. شد
   رفتنوی رو زمدیمحکم کوب

 
 ..دی بوسمویشونی رفت خم شد و اروم پتای مطمعن شد رزیوقت.. بزارتش تو اشپزخونھتا
  اگھ دردت گرفتدیببخش_

 زونیدوباره او.. شددای پھی خانوم جنیخواستم جواب بدم کھ سرو کلھ ..  زدملبخند
 ی بھت زده من لباشوگزاشت رولبای چشای بمن زدوبعدجلوثی لبخند خبھیبارمان شد 

  قلبم...بارمان 
 
 دهی کھ تاحاال ازش ندیتی زود بھ خودش اومد و با عصبانیاونم شوکھ شد ول...دیرکشیت

  پس زد و باداد گفتتارویبودم رز
 ؟؟؟؟یدونینم..اااادی کار بدم منی ازیدونیم_ 

 .. بغض کرد و گفتاونم
 کھ برگردم؟پس ی ندادغامی خودت پ؟مگھی دوسم ندار؟مگھیکنی مینجوریچراا_ 

 ؟یکنی مینجوریچراا
 دوسش ینی داد کھ برگرده؟ امیبارمان پ..  رو سرم اوار شدای کردم دناحساس
 دختر کوچولو ھی بارمانم فقط یبرا..  زدمی خودم پوزخندخواستش؟؟بھی مینیداشت؟

  ھی عروسک ھی بودم کھ مثھ
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.. نمشونی نبخواستمیم. ازشون دور شمخواستمیم..دلم شکست..کنھ ,ی باھام بازمدت
 یانگار متوجھ . سستم از جام بلندشدم کھ  برم تواتاقمیبا پاھا..  تنھا باشمخواستمیم

 . حالم شد
  غزالھ؟یریکجام_ 
 .. باشمیعی زور لبخند زدم کھ طببھ
 .. تو اتاقمرمیم_ 

  ادامھ دادمتای رزروبھ
 ..شرمنده..  کردم من نشناختھ بودمتینی اگھ توھزمی عزدیببخش_ 
و نگامو .. بھ صورتم زدمی ابھی.. منتظر جوابشون نشدم و رفتم تو اتاقمگھی دبعد

 و پی بھ تادی کھ زی دخترھی.. دختر سادهھیدم؟؟؟؟یدی میچ..نھی ایانداختم بھ دختره تو
  ھی..دهی نمتیمد روز اھم

 
فقط بغض ..کشھیھمش خجالت م. سیناز و عشوه بلد ن..کھ پسر دورش نبوده یدختر

 تای مثھ رزستمی بلد نی حتکار؟؟منی چخوادیبارمان منو م..خورهیحرفاشو م..کنھیم
   قشنگیلباسا

 
من درست حرف .. بپرم بغلش واسش ناز کنمستمیمن بلد ن..ستمی بلد نشیارا..بپوشم

 لعنت بھش یول..  شدی توگلوم بزرگ تر مکار؟؟؟بغضی چخوادیمنو م..ستمیزدن بلد ن
  چوقتیکھ ھ

 
دل من ..  بغلمدمیرو تخت تو خودم مچالھ شدمو و پاھامو کش..رونیاومدم ب..شکنھینم

 دمیمحکم کوب..پس حقشھ... فرھاد عبرت نگرفتیاز قصھ .. حقشھ..  دل بستیالک
 .. رو قلبم

 ..حقتھھھھھھھھ_
.. ستیبارمانم واسھ تون.. وونھیبفھم  دل د..دیرکشی تھویبم کھ انقد زدم تو قل.. زدمدوباره

 می تو زندگیاری کردم بندھاتو میاخھ چرااا؟ چھ گناھ...خدا. نکنتمیبفھم و انقد اذ..بفھم
  دل کھ بستم

 
 با بغض زمزمھ کردم.  اخھ چرا شون؟یریگی ازم مبھشون

 !ِ بگم؟زےی چہی ایخدا
 کنھی با خدا حرف بزن آرومت مگنیم

  خودمون بمونھنی بَگمی مآروم
  قرآنت قسمبھ
 ...  دوسش  دارملےیخ
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چشام کم .. تااروم شم.. بخوابم تا فکر نکنمخواستمیم.. زور چشامو روھم فشار دادمبھ
 . کم گرم شدو خوابم برد

................................ 
اعث شد  بکردمی کھ  رو سرم حس می دستیفقط نوازشا,بود, ساعت چنددونمینم

  لبخند زد و گفتدی بازمو دی چشایکنار تختم نشستھ بود  وقت.. چشامو باز کنم
 ..می ناھار بخورمیپاشو بر.ااایدی وقتھ خوابیلی خ؟یشیپانم..  خالھ سوسکھریاوقور بخ_ 

 لرزوندی قلبمو مکھیی جلو اتفاقای ولکردمی رفتار میمن عاد.. گرفتھ بودممویتصم
دستشو کھ رو صورتم بود پس زدم  ..زاشتمینم.. بھم دست بزنھزاشتمی نمگھید..گرفتمیم

  بھ..کھ اخمش رفت توھم
 

   لبخند زدم و گفتمزور
 ..امیباشھ االن م_ 

 دی پرسمشکوک
  غزالھ؟یخوب_ 

 اروم گفتم.. دیلرزی مصدام
 ..امیتوبرو من لباس بپوشم م..خوبم بارمان_ 
 ..پس منتظرتم..باشھ_ 

بھم ارامش .. تو دلماز خداخواستم کمکم کنھ.. اب بھ صورتم زدمھی.. رونی برفت
 کندم و از اتاق ی با بدبختمویشونی چسب رو پدموی اروم شدم لباسام پوشکمی یوقت.بده

 .. نییرفتم پا..رونیزدم ب
 

بارمان و پسرا تو ھال نشستھ  بودن و تنھا .. ومدی از تو اشپزخونھ مسروصداشون
 خوادی می بود بھ بارمان کھ انگاردهی چسبنیھمچ.. نگاش کردم بودتای رزنشونیدختر ب
   پسرا ھمھیبق.. دربره

 
 دمشیدی می نگم کھ منھ دختر وقتیزی کھ تنش بود چیاز لباس..  تو ھم بوداخماشون
 پر ی توجھ بھشون رفتم سمت اشپزخونھ کھ صدای کردم و بیسالم.دمیکشیخجالت م

  مویحرص مر
 

 ..دمیشن
 نھی بشی کھ خانوم  اونجورمی نشستنجایماھم مثھ احمقا ا.   ھرزهیغلط کرده دختره _ 

 ی بااون لباساش جلوی بھ چھ حقن؟ی ذره حس حسادت ندارھی شوھرامون؟ شما یجلو
  چشم

 
 ره؟ی رژه مشوھرامون
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  گفتی بود بامھربونھی تر از بقی منطقشھی کھ ھمفاطمھ
 میماھمھ مجبور. شوھر منم مجبوره تحمل کنھ. نم زھیمنم .. یگی می چفھممی مزمیعز_

 ..میتحمل کن
  حرف فاطمھ گفتدیی تو تاسوگل

  زودتر تموم شھھی قضنی کھ امی دست ھم بدھی دست دی بامی نداری چاره ازمیاره عز_ 
 نی اینیبینم..  بارمانھنھیبی ازارو منیشتری کھ داره بی کسھی قضنی جان توامیمر_ مھتا

 تاروید؛رزیرسی حس کردم اگھ غزالھ نمروزیبخدا د.. ھیدوروز چقد عصب
  ی چھ فشاردیدونیم...کشتیم
 

 ..شھی متی چقد داره اذدیفھمی مدی جاش بزارروشھ؟خودتونو
  شدی دوباره حرصمیمر
 یدوباره سر و کلھ .. ماااهیکردی ممونوی زندگمیداشت. دخترسنی اریھمش تقص_ 

 . تحمل کنمینطوری اتونمیمن نم.. شدداینحسش پ
 کنھ محمد و ی حرصشو مخفکردی می کھ سعیی بلند شد و باصدای از رو صندلبعد

 صدا زد
 ؟یای لحظھ مھی زمیمحمد عز_

  و گفتدی کشیپوف بلند... تو اشپزخونھدی پرعی کھ انگار از خداش بودسرمحمدم
    نروم بود کال رو ینی..  از کجا اومد؟  اهگھی دنیا.. خدا بھ بارمان رحم کنھیوااااا_ 
  رو بھ فاطمھ گفتبعد
کنارش کھ .. رونی و صدا بزن کھ بارمان و ببره بی علی بھونھ اھیفاطمھ تو بھ _ 

 سکتھ ترسمیم.دمیشنی کھ صداشو من مدادیدندوناشو بھم فشار م.نشستھ بودم انقد محکم 
 کنھ

  گفتمباتعجب
    چخبره؟نجای ادی بمنم بگشھیم_ 

 میزنی حرف ممی تنھا شدی بزار  وقتی  ولزمیاره عز_  سوگل
 تکون دادو یفاطمھ سر...نھی گفتم و رفتم سمت سوگل تا کمک کنم ظرفارو بچی اباشھ
  از جاش بلند شدی بھش گفت و علیزی چی رفت سمت علعیسر
 . ی بھم نشون بدنوی زمکھی اون تمیبارمان قرار بود امروز  بر_ یعل

  رو از خودش جدا کردتای بھ خودش اومدو  رزعی نگاش کرد بعد سرجی اولش گبارمان
  نشدهری تا دمیبر.. اره اره_ 
  گفتی با حالت لوستایرز
 ..رهی من حوصلم سر م؟ی تنھام بزاریخوایعشقم م_ 

  با اخم گفتبارمان
 .. باشمشتی کھ من ھمش پیستیبچھ دوسالھ ن.   باش تا برگردمھی بقشیپ_ 

  زد و گفتی  لبخندتایرز 
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 ایباشھ عشقم پس زود ب_ 
 دستمو گزاشتم دی کشری قلبم تھوی.. بارمان زدی بوسھ کوتاه رو لباھی عی پشتش سرو

چشامو کھ باز .. تا بغضمو قورت بدمدمی کشقیچند تا نفس عم..روش و چشامو بستم
  کردم نگاھم تو چشاش

 
چشامو  ..خونھی بود کھ انگار تا تھ وجودمو مینگاھش جور..زل زده بود بمن..  شدقفل

 خودم شدی داغون مکھی وگرنھ اونگرفتمی ازش فاصلھ مدیمن با.. ازش برداشتمیبھ سخت
   بادمی دھوی..بودم

 
 . از درد جمع شدتایصورت رز.  چوندی رو گفت و پتای مچ دست رزی خشنیلی خحالت

   بارمان چتھیییییوا_ 
 ..دمی شدش صداشو شندی کلی دندونانی باز
 ..زارمیبخدا زندت نم..ی تکرار کننکاروی اگھی بار دھی فقط خوامی متایرز_ 
 دنی کوبی بعد صداکمی چنگ زدو زی و از رو مچییسو.   ھلش داد کھ افتاد رو مبلبعد

..  مھربون بودشھیبارمان ھم..  بودمشدهی انقد خشن ندچوقتیھ.. ھنگ بودم..در اومد
 ..  صبور بودمیلیخ
 
 زوی مھیشونمو باال انداختمو رفتم بق..  شده ینطوریچرا ا..شدهی چدمیفھمینم
 و رو زدی مدام غر متاھمیرز..ومدی منتظرش     بودم نیموقع ناھار ھرچ..نمیبچ

   انقدھی چرا بقدونمینم..اعصاب بود 
 

 اروم بھ مھرداد گفتم..کردنی ممراعاتشو
 اد؟یبارمان چرا نم_  

  و زدو گفتی زورلبخند
 ..ادیم.  دارهازی نییبھ تنھا_ 
 یتو فکر بودم و ھمش با غذام باز.. بودششیدلم پ.. نگرانش بودمیول..  نگفتمیزیچ
   بلند شدتای رزیکھ صدا.. کردمیم

 .. نامشای ادی خودش مای. غزالھ جون تو فکر نرو _ 
عادت .اشتھام کور شده بود.. نگفتمیزی خنده چری تموم خودش زد زی مزگی با ببعد

 تشکر کردم ییبلند شدم و ظرفمو گزاشتم تو ظرفشو.. شھ باشھیکرده بودم بارمان ھم
  اومدم برم سمت اتاقم.. 
 

  اومدتای رزی باز صداکھ
 .. کجا موندهدونمی نمزنمی بھ بارمانم زنگ مرمیم..  ساحلمی بعد غذا برخوامیبچھ ھا م_

  بااخم گفتلیسھ
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 ما ی بریتونی مای دری بریاگھ شما دوس دار..ادیغروب م. من زنگ زدم بھش_ 
 ..می شب شھ باھم برمیسیمیوا

 شی ذاتیی ھم با پروتایرز... از جاش بلند شدو رفت تو ھالتای توجھ بھ رزی ببعد
 نی کھ باھاش سنگی بود چطور انقد تو جمعبیبرام عج.  غذاشو خوردھینشست بق

  من.. راحتھکننیبرخورد م
 

 زدم کھ گفتن نای مامان ایا زنگ برھی.. رفتم تو اتاقم..موندمی ساعتم نمھی بودم اگھ
 دهی بود کھ شنی خبرنی خبر امروز بھترنیو ا..  انیاحتماال اونام چند روز شمال م

  یتو فکر بودم کھ صدا. بودم
 

شروع ..  زدم روشرجھی شدمی دی رو گوشاموی پی اسم فرستنده یوقت.. شد, بلندمیگوش
 ..کردم بھ خوندش

 ھمان است کھ شب ھا ست؟؟؟بھانھی بھانھ چیدانیتو م... تورا داردیدلم بھانھ ***
 از ادم ھا ی انبوھانی ھمان است کھ روزھا مدزددبھانھی من مسیخواب از چشم خ

   تویچشمانم را پ..
 
 نکنم از ی اھی  تا گالدھدی کھ بھ لبانم سکوت مستیبھان ھمان صبر..گرداندیم

 ..****نبودنت
 اگھ دوسم گھ؟ی دوسم داره چرا نمنھ؟اگھکی مکاریداره بامن چ..   قلبم رفت باالضربان

 فمی تکلنکھیاز. دوباره بغض کردم..شمی موونھی دارم دایخدا..  رو اوردتایداره چرا رز
  معلوم نبود خستھ

 
  کردمپی لرزون براش تایبادستا. دمیترسیم.. بودم
من تمام خواستن را وجب کرده ! ری مرا بگیبھانھ ... یری گیبھانھ ھم اگر م***

 **** ستی نتی بھ اندازه من بھ فکر تو و بھانھ ھاچکسیچکس،،ھیھ...ام
دلو زدم ..   بھش فھموندم کھ بھ فکرشمیی جوراھی امی پنیتوا.. انھی دل بودم سند کنم دو

 یخودمو با گوش..  ندادی جوابگھیمنتظر بودم جواب بده اما د.. و ارسال کردمایبھ در
  ول کردم کھ بامشغ

 
 ..  مھتا بھ خودم اومدمیصدا

 ..ای درمی برمیخوای مای بزمیغزالھ عز_ 
 دمی پرسدیلبخند زدم و با ترد 

 بارمان اومد؟_ 
  چشام زل زدتو
 ؟ینگرانش_ 
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  دستمو گرفت.. اومد سمتم..  کردمیبا انگشتام باز..نیی انداختم پاسرمو
 ؟.  غزالھیدوسش دار_ 

اروم .. گرد زل زدم بھشیبا چشا. اال  از حرفش شوکھ شدم سرمو اوردم بباشدت
 ..دیخند
 ..ی دوسش داردونمیم_ 

 .شدی ازش خارج نمی حرفی حرف بزنم ولکردمیدھنمو باز م 
.. می دوره رو گزروندنیما ا.. ھیعیطب.ینگران..یدی ترسیجی االن گدونمیم.. غزالھ_ 
تو .. باخودت بااحساست رو راست باش..  بھت بگمزوی چھی خوامیم..زمی عزیول
  یبمن دروغ بگ,یتونیم
 
. دی داروی خوشبختاقتیھم تو ھم بارمان ل.. دنیچشات تورو لو م. بھ خودت نگویول
غزالھ ؛ ..  ی بھ موقش بفھمدمیقول م.. ی تر شدجی اتفاقات افتاده کھ گی سرھی دونمیم

   تویلیبارمان خ
 

 بار خودتو بزار ھیفقط ..یدی  شنیھر چ..یدی فھمیھرچ..ییییلیخ.  شدهتی اذشیزندگ
 باشھ؟.. جاش و بعد قضاوت کن

.. لبخند زد..نیی اوردم پادییفقط مثھ منگا سرمو بھ حالت تا..دمی از حرفاش نفھمیزیچ  
 .. و گفتدیلپمو بوس

 می منتظرتنییپا.. ایب,زود_
  صداش زدمومدیر م از تھ چاه دکھیی کھ با صدارونی برفتی از در مداشت

 مھتا_ 
 جونم_ 
 با من من گفتم 

 ؟.باشھ..  خودمون بمونھنیب_ 
  زدو  گفتلبخند

 .  زمی عزدمیبھت قول م_ 
سالم کردم و .. نییرفتم پا.. فکر داغون اماده شدمھیمنم با . رونیو بعد از اتاق رفت ب 

 لحظھ سرمو  بلند ھی لحظھ؛فقط ھی.. کردمی نگاھشو حس مینیسنگ.. ھمھ جوابمو دادن
  کردم و نگاھم تو

 
 زونی مثھ کواال ازش اوتایرز..نییبھم لبخند زد کھ سرمو انداختم پا.. قفل شدنگاھش

 از دستم ی کارچی ھی ولکردیحس حسادت تو وجودم فوران م.. بود
   بود کھنیی سرم پاینطوریھم..ومدیبرنم
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 داره نگام ی باحالت موشکافانھ ادمیسرمو اوردم باال د.. دمی پام دی کفش جلودوتا
 فقط نی بنیتوا..کردی فقط نگام مگفتی نمیچیھ.. ھم حرص بودتایتونگاه رز.. کنھیم

  محمد بھ خودش اومد و
 

  گفتعیسر
 ن؟ی چرا معطلگھی  دمیخوب بچھ ھا بر_ 

 ی براش تنگ بود ولیلیدلم خ.. رفتنتشی ھم بھ تبعھی و بقرونی حرفش از در زد بپشت
 لبخند زدم ی عادرنی کھ دستاموبگانی دستاش دارن مدمی دگرفتمی احساسمو میو جلدیبا

   بتونھنکھیو قبل از
 

..  رونی زدم بالی توجھ بھ نگاه بھت زدش؛از وی ازش فاصلھ گرفتمو برهی بگدستامو
 ..  و رفتم سمتشوندمیاز دور بچھ ھارو د..دمییتمام راه تا ساحل دو

 ؟ی خوب؛؟یزنینفس م, چرا نفسزمیعز_میمر
  زور لبخند زدمبھ
  کھ بھتون برسم نفسم گرفتدمییدو.. خوبم_ 

  گفتی باحالت مشکوکمھتا
 پس بارمان کوش؟_ 
 .. کردم صدام نلرزهیسع
 ..ادی داره متای..با رز_ 

 تندگفتم.. ساکت شدنھوی ھمھ
  چخبرشده؟نجای ادی بگشھی برسن منکھیتاقبل ا_ 

 تا بھ موقش بگھ بھت یصبر کن. کھیبارمان قول دادغزالھ کل اتفاقو کھ تو بھ _ فاطمھ
 تحمل تاروی رزی مدتھی می ما  بخاطر ھمون اتفاقات مجبوریھمھ ..  بدوننویفقط ا.

   ماجرانیتا ا..میکن
 

 .. بشھری بھ خختم
  بودم گفتمدهی نفھمیچی کھ ھیدرحال

 یلی خدی دختره رو ازمن دورکننی ازتونی جان عزیول. ی گفتیمن کھ نگرفتم چ_
 ھا والی راندال تو ھادی نمشیبیم.  غاشیبااون ج..اصال رو اعصابمھ..تحملش سختھ

 وفتمیم
 . دیباتعجب نگاش کردم کھ بدتر خند.. خندهری زد زلیسھ
 فکر یھرچ.. اشناھھ ھاااتای رزی افھی چقد قگمیم.. ی باحال گفتیلی غزالھ خیوا_ 
 ..دیدوباره خند.. راندالھھی شبنینگو  ھم..ومدی نمادمی کردمیم

  گفتدیخندی کھ می ھم درحالیعل
 ..کشھی مریمثھ امبوالنس اژ. غزالھیستی فقط تونمی مشکل دارغاشیھمھ باج_ 
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 نگاه کردم ھی بھ بقدمی شنتاروی رزغی جیاومدم جواب بدم کھ باز صدا.. دمی خندزیر 
 اروم گفتم.. صورتا شون قرمز شدهدمید

    بابادیبخند_ 
 و بارمان تای رزدمیبعد د.دمیخندی گفتم صدا خندشون رفت ھوا منم اروم اروم مونیتاا

  تند گفتمشنی مکیدارن نزد
  ھااکنھیزره نصفتون م,  االن مادر فوالددینخند_

مھرداد و . شدن ی خودشونو جمع و جور کردن و مشغول حرف زدن عادعی سراونام
ھر .. می نشستھ بودشی بعد ھممون دور اتکمی. جمع کنن زمی ھشی اتیمحمد پاشدن برا

 .  زوج کنار ھم بودن
 

 دمی  بود بھ بارمان و سرش رو شونش بود منم  تک و تنھا پاھامو کشدهی چسبتاھمیرز
 نامیا.. حوصلم سررفتھ بود..شیتو خودمو چونمو گزاشتم رو زانوم و زل زدم بھ ات

 .. انگار عزا گرفتھ بودن
 

انگار باچشاش ازم .. بارمانم با من حرکت کردیچشا..  شدمبلند. از جامدموی کشیپوف
 یباصدا.رهیگی فاصلھ  متاازمی رزی جلوکردمی چرا حس مدونمینم.. دیپرسیسوال م

  بھ خودم اومدممیمر
 زم؟ی عزیریکجام_ 

 .. زدملبخند
  قدم بزنمکمی برم خوامیم.. حوصلم سر رفت خوب.. ھمتوننیبابا انگار عزادار_

  گفتسوگل
 ..گھی ددی بھ خودتون بدی تکونھی ن؟ی ھستینطوریچرا ا.. گھیخوب راست م_ 

 می ما ھمون کارو کنمیکارکنی چدیخوب شما بگ_ مھرداد
   گفتمجانیباھ 

 ن؟یبلد.. مشاعرهنیایب_
  و گفتدی خندمحمد

من فقط .. نی شاعرا شعر نخواھی بقدونمی و چھ می کھ فقط از حافظ و سعدیبھ شرط_ 
 .. گفتھ باشمااا.. د پھالنو بلدم حامیاھنگا
 کردی بامن مشاعره مینطوریاونم ھم.. باران افتادمادخودموی.. خندهری ززدم
 .اتفاقا جالب ترم  ھست.می شد بخونیباشھ قبولھ ھر شعر_ 
  بارمان نق زدتابھیرز
  برات تنگ شده بودیلیدلم خ...می تنھا باشمی من و تو برایب.. من دوست ندارمزمیعز_ 

  خونسرد گفتبارمان
 بزاره دی و بایی تنھاگھی مسافرت دادی میدر ضمن ادم وقت.  کنمی بازخوامیمن م_ 

 کنار
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 .. حس کردم پنچر شدقشنگ
 م؟؟ی شروع کنیخوب از ک_ لیسھ
  گفتمجانی تند باھکردمی می با باران بازکھیی وقتاادی بھ

 اول ی شھ کھ کتی رعا انصافنکھی واسھ امی کنی بازمیخواستی میمنوباران وقت _ 
 .. میکردی می پوچ بازای دست گل ھیشروع کنھ قبلش 

 .. ادامھ دادمبالبخند
 .. من اول شمکردی می کارھی ازم ببره تونستی منکھی ھم بااشھیھم_ 
سرمو ..  نگاھشو حس کردمینیسنگ.. ھمھ ساکت شدندمید..شموبازکردمی نبعد

 تایکنارش چشمم افتاد بھ رز..  زل زده بود بھمی جور خاصھی.چرخوندم سمتش
  ھی بود یبی عجزی چھیتونگاھش 

 
 دمیو بعدصداشو شن.. لباشداومدروی پللبخند

 بارمان؟ منظور غزالھ باران دادفره؟؟؟_ 
 دمیباتعجب پرس.  کردمتعجب

 ش؟یشناسیشما م_
  گفتدیپل

 ... نشناسمش؟ اونشھیمگھ م..اره_ 
  پرحرص بارمان اومدیصدا

 تااااااایرز_ 
 دوباره گفت.. دی خندتایرز
 ...  کھیدونیپس نم_ 

ھول رفتم سمتشون  .کردنی بد سرفھ میلیخ.. فاطمھ و سوگل ھر دو بھ سرفھ افتادنھوی
  دمی پرسیبا نگران..  نفسشون باال اومد کمی.. و مھرداد اب اوردن و دادم بخورنیعل
  ھو؟ی نیشدین؟چیبھتر_

  و گفتدی کشیقی  نفس عمسوگل
    نفسم گرفتھوی دونمینم. سی نیزیچ_ 
 ..منم برگشتم سرجام. رفت تو بغل مھردادو

  دوباره گفتتایرز
 ..باران..ستی نانی غزالھ در جربھیعج..دوننی منجای ھمھ اکردمیفکر م_ 

 با داد گفت..دمی بلند بارمان و شنی بار صدانی اولی براھوی
  خودم  ساکتت کنم؟؟؟ای یشی خفھ متایرز_ 

 بودم تا دهیترس.. منم حالم ازش بدتر بود.. شدهی عصبیلی معلوم بود خزدی نفس منفس
  گفتتایرو بھ رز.  نشده بودی انقد عصبچوقتیحاال ھ

 خانواده ی کھ  در مورد زندگی جمعنی از اری غی بھ بعد کسنی ازخوامیبخدا قسم م_ 
 کھ ارمی سرش مییبال.خودم باخبر بشن بدون اطالع دوننی من؛ میمن؛ دخترعمو
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   اسمونیپرنده ھا
 

 کھ از دھنت ییپس مواظب حرفا..زنمی نمی کھ من حرف الکیدونیم. زار بزننبراش
    ندوزمگھی خودم دھنتو بھم دگھی دی دفھ دمیچون قول نم.. باشادیدر م

شو  خودیدستاش مشت کرده بود انگار داشت بھ زور جلو..  ترسناک شده بودیلیخ
تونگاھش ..دی تنم لرزدمی رو خودم کھ دتاروی  نگاه رزتای تا نزنھ تو دھن رزگرفتیم

  ناخوداگاه تنم. نفرت بود
 

 گفتم و  مخالف خط یدیاز جام بلند شدم ببخش..از دعوابشدت وحشت داشتم.. گرفتلرز
 تونستمی نمچوقتیھ. شده بودکیاعصابم بھ شدت تحر...ساحل حرکت کردم

  تحمل..دعواروتحمل کنم
 

 دمی نشستمو پاھامو کشیشگی ھمیرفتم پشت اون صخره .. بلند و نداشتمیصدا
 داره ی ھمھ چی وقتشھیاعصابم خورد بوداخھ چرا ھم.. کنمھی گرخواستیدلم م..بغلم

  ی اتفاقھی شھیدرست م
 
ام تنم تم.. سوختمیداشتم م.. اون مال من نبودیول..خواستی دلم بارمان و موفتھ؟یم

..  گوشھھیشالمو پرت کردم ..کردمی احساس گرما مسوختی خواستنش مشیداشت توات
  بغض  داشت خفم

 
کالفھ از گرمابا .رفتی میکی اخر غروب بود و ھوا رو بھ تاریلحظھ ھا...  کردیم
 ریاب تا ز.   جلوتر رفتمکمی. کردنی مسیموجا انگشتامو خ.. برھنھ رفتم سمت آبیپا

  خواستمیم.. زانوم بود
 
 باال تر از کمرم اومده کمی اب گھید..جلوتر و جلوتر رفتم.   درونمو خنک کنمشیات

بعد .. کھ دور کمرم حلقھ شد منو محکم نگھ داشتیی اما دستاکتربرمیخواستم نزد.. بود
  صداشو کنار گوشم

 
 ..دمیشن
 ؟.. غزالھیکنی مکاریچ_ 

سرمو چرخوندم ..شدیمورم م مورخوردینفساش کھ بھ گوشم م.   اروم بودصداش
 چشاش یاھی دلم  دوباره باسیوقت..شترشدینگام تو چشاش کھ افتاد بغضم ب..سمتش 

    تمام تالشمدمید؛فھمیلرز
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خواستم خودم از حصار دستاش ازاد کنم اما ..  بودجھی نتی فراموش کردنش بیبرا
 شد و رفتم ی خال پامری زھویشروع کردم دست و پا زدن کھ .. محکم کمرمو گرفتھ بود

  یلیاما خ.. اب ریز
 

 ی شده قطره ھاسی تنمون خیتمام لباسا..  باالدی کھ دوباره دستاش منوکشدی نکشطول
  اروم گفتمومدی باالمی کھ نفسمبھ سختیدرحال.خوردی سر مشیشونیاب رو پ

  نزن...دست...بھم _ 
  مثھ باروت منفجر شدھوی کردمی دستاشو دور کمرم حس مفشار

 بھت دست نزنم؟ مگھ دست خودتھ؟ مگھ ؟ی چینی رفتارا نیتو معلوم ھست چتھ؟ ا_ 
جواب بده بگو .  ھااااان؟ جواب بدهھ؟ی چای بچھ  بازنی باره؟ چتھ غزالھ؟ انیاول

 چتھ؟؟؟؟
 یباصدا.. دمیلرزیداشتم م..  ابیسرما.. ترس از صداش.. سرمن داد نزن..  نزنداد

 لرزون گفتم
 زن..ن..داد .. من..سرر_ 

   دیباری چشام  نمی بود ولیدلم بارون.با بغض زل زدم تو چشاش..   اروم تر شدلحنش
من دوسش داشتمو اون سھم من ..  بھم دست بزنھخواستمینم..  بغلش باشمخواستمینم

  ینجوریاگھ ا.. نبود
 

 مردمی من مکردی مدای پادامھ
 دوباره گفتم..  زده بود بھمزل
 ت نزن..دس..بھم..بھم_ 
  چتھ؟..زیانقد توخودت نر... بگو چتھ؟حرف بزن_

 ..باناخونام رو دستاش چنگ انداختم.. شده بودکیستری ھحرکاتم
 نزن.. دست..بھم_ 

 حالیانقد تقال کردم کھ ب..کردی رفتارملکسی بود کھ انقد اروم و ربیعج 
 گوشم ریصداشو دوباره ز. ..شدی مشترمی بی و اب باعث سستمیتاکمرتواب بود..شدم
 ..دمیشن
 ولت کنم؟؟؟_ 

 دی گوشمو بوسی اللھ
 تونمینم_

 ..  ترنیی پااومد
 بھت دست نزنم؟_ 
 ..دی چونمو بوسریز

 تونمینم_ 
 .. ترنیی اومد پابازم
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 رم؟یازت فاصلھ بگ_
 دی بوسی طوالنگردنمو

 ..تونمینم_ 
 ریز.. نداشتمویس العمل عکچی قدرت ھی واقعیبھ معنا.. شدت شوک الل شده بودماز

 نوی قدرت ایو من حت..دیکشی اروم با لباش پوست گردنمو مدیکشی نفس مقیگردنم عم
 .. نداشتم کھ پسش بزنم

 
  لب گفتمریز

 بسھ_ 
 ..شدی دستاش دورم محکم تر می حلقھ نجورمیھم.. دی ترنفس کشتند
 بسھ_ 

  با بغض گفتم. مردمیداشتم م.. برگردوندم سمت صورتشرومو
 بسھ_ 
  لب گفتریز.. زدبھمزل
 .. بسھ.. باشھ_
انقد کھ اگھ  .. وجودمو گرفتموندهی باقی ذره انرژھی لباش رو لبام اون ی بعد داغو

 نکھیحس ا.. کشش نداشتمگھید...دیبوسیلبامو اروم م.. بودمنیبغلم نکرده بود پخش زم
  دمی از دستش می روزھی
 

 ..لباشو از لبام برداشت. کردی ھاش داشت داغونم میکی نزدنی اکنار
 .. غزالھکنمی بس مینجوریمن فقط ا_ 

 دیباکاراش ھم  شد.  شده بودمیعصب.. رونی بدی کھ بغلش بودم منو از اب کشھمونجور
  منو بھ جنون دهی ممی داره بازکردمی حس منکھیا.. کرده بودکیاعصابمو تحر

   میدی رسیوقت.رسوندیم
 

 .  دادم بلند شدیا تازه بھ خودم اومدم و  صدساحل
 کھ می مگھ من اسباب باز؟ی ھا؟ بھ چھ حق؟یکنی رفتار منطوری با من ایبھ چھ حق_ 

 دی منو ندیخوای ھروقت نمیبوسی منو مخوادی ھر وقت دلت م؟یکنی مینجوریا
   بھ چھ؟یریگیم
 

 ؟ی بارمان؟ واسھ چیکنی منکاروی بامن وای  واسھ چ؟ییییحق
 بود  کیاوردم ھوا تار, داده بود و زل زده بود بھم شانسھی بھ صخره تکنھی بھ سدست
 ابروشو ی تاھی لکسیر..موندی اونجا نبود وگرنھ  بااون داد من ابرو برامون نمیوکس

 انداخت باال و گفت
 دادات  تموم شد؟اگھ مونده ادامھ بده_ 
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    نبودالشمی خنی بودم و اون عدنیاز حرص در حال  ترک. منفجرشدم
  ؟ی چینی نکارایا.. فھممی نمنکاراتوی الیمن دل. نرویو اعصاب من اسکبارمان ر_ 

  گفتطنتیبا ش 
  ندارهی خاصلیدل_ 

  پر حرص گفتمیباصدا
 زنممممی حرف میدارم جد_ 
 گھی دمیمنم جد _
.  خونمونرمی امشب منیھم..  نھ من نھ توگھی دھ؟ی چیدونیاصن م.. بارماااااااان_ 

 نھ منننن نھ تووو.. شناسمی بھ اسم بارمان نمی ھم کسگھید
 برم دمیبا حرص  رامو کش.. دیخندی  فقط مگفتمی میھرچ.. خوردیخون خونمو م..دیخند

  و اروم گفتدی حرکت مچ دستمو کشھیو ازش دور شم کھ با 
  دارمازیمن بھ ارامشم ن.. خوامیمن ارامشمو م_ 

 کردم اروم باشم اون یسع.. رونیھنم بزنھ ب از دخوادیم.کردمیحس م. زدیتند م, تندقلبم
  و گفتمدمی کشقینفس عم.. ھنوز نگفتھ بود کھ دوسم داره

 ای.. ھستیفراموش کن غزالھ ا.وبرداربروی داریھرچ.. خوامی نمینجوری من ایول_ 
 ..رمیاصن خودم م

 مشکوک گفتم..  تو سرشھیمعلوم نبودچ.. تعجب کردم..   اومد رو لباشدی لبخند پلھی
  شده؟ینجوری توسرتھ کھ نگاھت ایباز چ_
 دمیفھمینم...  باز کردو ابروھاشو تند تند انداخت باال و اروم اروم اومد سمتمششوین

 باز ششین..سادی جلوم وازنھی مشکوک مدیفقط متوجھ بودم کھ شد.. کنھی مکاریداره چ
 بود  بھم گفت

 ھ؟یغزالھ پشتت چ_ 
بغلم کردو انداختم .. سواستفاده کردمی از حواس پرتھوی پشتمھ کھ  ی چنمی بببرگشتم

 .. رفت ھواغمیراه افتاد ج..روشونش
 .. ننننننیبزارم زم.. نی بزارم زمیکنی مکاریچ.. خل. وونھیولم کن د. ولم کنننن _ 
  گفتطنتی شبا
  کردمنکاروی برداربرو؟؟ منم ھمتوی ھمھ چیمگھ خودت نگفت..  تالش نکنخودیب_
اما بعد کھ متوجھ حرفش شدم سرخ شدم و ضربان قلبم ..  منظورشودمیاولش نفھم 

 الی وکینزد.  و راه افتاددی خندطونیاونم ش..  دادم ساکت شمحیترج.. رفت رو ھزار
 نیمنو گزاشت زم

فرصت .. خوامیمن فقط ازت زمان م..  تا بھ وقتشی صبر کنیغزالھ بھم قول داد_ 
نپرس ..  تحمل کنمتارویمن مجبورم رز.. تحت فشارمیلی قسم خییباالبھ اون .. خوامیم

  تونمیکھ نم..چرا
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 چکدومی بدون کھ ھنمیا..   بدمحی برات توضویھمھ چ.دمی روز قول مھی بگم اما یزیچ
.. بھم فرصت بده.. فقط مجبورم.. سی دلم نی خواستھ تای خوب من با رزیاز رفتارا

 باشھ؟
 باشھ یسرمو بھ نشونھ .. دوسش داشتم کھ   بھش فرصت بدمیداونق..اما. چرادونمینم

 یبلد بود چجور..بعد اشاره زد کھ وارد شم.. دی بوسمویشونی زدو پیلبخند.. تکون دادم
  بود,بلد..ارومم کنھ

 
 الیلبخند زدمو وارد و..امی کنھ کھ باھا ش راه بیبلد بود کار.. باھام رفتار کنھیچجور

 نفر بھ سمتم حملھ ھیتااومدم حرف بزنم .. منتظر اومدنمون بودنیھمھ با نگران..شدم
  دمیاصالنفھم..کرد

 
 زل یدستمو گزاشتم رو صورتم و با ناباور..  طرف صورتم سوختھی ھوی فقط شدیچ

باورم .. شوکھ شده بودنیی جوراھیھمھ ..  دیباری مشی از چشاش اتکھییتایزدم بھ رز
   بمنتای کھ رزشدینم
 
 دمیتو بھت بودم کھ صداشو شن.. اشھ زده بیلیس

 پسره ی اره؟ گفت؟یاری بارمانو از چنگم در بزارمی می کثافت فکر کردیھرزه _ 
 زارم؟ی من می فکر کردکنم؟ی ھست تورش مپمیپولداره خوشگل و خوشت

 .. زدو ادامھ دادیپوزخند
 مثھ تو با مظلوم یی اشغاالزارمی بارمان مالھ منھ و من نمسی خبرا ننیاز.. نھ جونم_ 
 تو اون کلت فرو نویا. فقط منننن.  بارمان مالھ منھ.. ارنی از چنگم درش باشونیباز
   بھیفکر کرد.. کن
 

فوقش دوشب مھمون ..  مثھ من کنارشھ؟ ھھیکی ی تا وقتکنھ؟ی نگاه می دھاتی توامثال
 کھیاون. . بامنھ؛ ارامش جسمش بامنھاشیعشق باز..  تھ تھش مال منھی ولیتختش باش

  ھیشگیصاحب ھم
 

 .. خوابشھ منماتاق
  تمام ادامھ دادییای حی ببعدبا

 گھ؟ی دھی منظورم بھ چقای دقیفھمیم_ 
  زدپوزخند

 .. نمتی دورو برش نبگھید..  بار اخر بود کھ بھت اخطار دادمنی ای پاپتیدختره _
 پنج تا ی جلوشییایحی از بتای رزی شد کھ ھمھ الل شده بودن و منم بھ جاییھوی انقد

 نی بھ مرد ای مھمون تختش بود؟با دلخورتایرز..و از بارمان.. دمیمرد خجالت کش
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  روزام نگاه
 

 دستمو از رو گونم برداشتم و گفتم.. صورتش قرمز شده بود..کردم
 نداره کھ یاگھ بارمان انقد تورو دوس داره بمن ربط.. نظر ندارمیمن بھ اموال کس_ 

تو توتخت .. یگیتو راست م...یاز اولشم نبودم اشتباه فکر کرد..  شما باشمنیبخوام ب
 .. یبارمان ھست

 
  چرا؟؟یدونیم

  کردم و ادامھ دادممکث
 ... خودتیارزون..  واونھنی تو تخت اشھی ھرزه ھمھی یچون جا_ 

زل زدم تو چشاش و بعد دستم بود کھ رو ..از حرص کبود شده بود..  سمتشرفتم
  زل زد بھمیشو گزاشت رو گونش و با ناباوردست.. صورتش فرود اومد

 یاما بلدم با امثال تو چجور.. اره من مظلومم. ی کھ بھم زدیلی اون سی جانمیا_ 
 شی پیتونی چون نمیوفتی  در نی دھاتھی باشھ با ادتیپس ..میمن دھات..برخورد کنم

  شی حرکت بعدی کنینیب
 
 ..ھیچ
 از ی رفتارنی باور کنھ اون دختر اروم ھمچتونستیانگار نم.. چشاش بھت بودتو

بھش پوزخند زدمو رفتم سمت .. بودمدهی از تحملم کششتریامروز ب.. خودش نشون بده
   پلھ ھاکینزد.. پلھ
 

 لبخند تلخ زدمو از پلھ ھا ھی..   بودی بھ بارمان نگاه کردم توچشاش شرمندگبرگشتمو
 ری دادم درگحیترج..ا بارمان بلند شد داد و دعویرفتم باال  در اتاقمو کھ بستم صدا

  بھ.. دعواشون نشم
 

دوش اب سرد و باز .. گرفتمو رفتم حمومازموی مورد نلیوسا..  داشتماجی احتارامش
لباسام بھ . خورد بھمی محکم مد؛دندونامیلرزیتمام تنم م.. دوشریکردمو با لباس رفتم ز

  ریز. بود دهیتنم چسب
 

 تا تختم رفتھ ؟بھم تایبا رز..بھ خودم پوزخند زدم.. بغلم تودمی نشستمو پاھامو کشدوش
خوب رفتار کردن تو تخت خالصھ ..گفت فقط مجبوره باھاش خوب رفتار کنھ

   شدهفی ضعشھ؟اعصابمیم
 

 انقد دوسش داشتم؟ انقد ینی.. وفتمی حال بنی روز بھ اھی کردمیفکر نم.. بود
 اروم زمزمھ کردم..ستی من نخواستمش؟سھمیم
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 ی با کسنمینھ اون اندازه دل دارم بب..ی احساس رھا شم تاتوتنھاشنی ازتونمی منھ
 ..تونمینم..یباش

 واری دادم بھ دھی بود تکنی حال بودم سرم قد کوه سنگیب..  شدشتری توگلوم ببغض
 ...حموم و چشامو بستم

........................................................ 
 یصدا.. بلندشدن نداشتمینا..  بھ دردیکوبی محکم میکی ؛انگارکردی تنم درد متمام

 ..ومدی مدیکوبیبارمان کھ محکم بھ درم
غزالھ صدامو ..توروخدا درو بازکن.  کن؟دروبازیی اونجازمیعز..غزالھ..غزالھ_
  ؟؟یشنویم

 .. محمد اومدیصدا..دمی زدم اما انقد صدام اروم بود کھ خودمم بھ زور شنصداش
  حمومھ؟نیمطمعن_ 

  نگران گفتفاطمھ
.. غزالھ جواب بده..غزالھ. ادی دوش ابم میصدا..ومدی نرونیاز اتاقش ب. اره مطمعنم_ 

 ؟؟یشنویصدامو م
 .. بارمان اومدیصدا

  کناردیبر..شھی نمینطوریا_ 
 ؟ی بکنیخوای مکاریچ_ محمد

 ..رونی بارمشی مشکنمیدروم.رونی بدیشما بر_ 
منم انقد ناز کش ..رونی بادی مدیولش کن..لوس کرده ؟؟خودشوی شدوونھید_ تایرز

 ..کردمیداشتم ناز م
  داد بارمانی و بعد صدادیچی تو اتاق پیلی سیصدا

 دمی امروز از دستت کشی کافی خفھ شو بھ اندازه تایرز_ 
 ی بشھ من احمق جواب پدر و مادرشو چشیزیچ. زبون نفھم غزالھ دستم امانتھدختره

  بدمممم؟یبدم؟ ھااااااان؟؟ چ
 در اومد و چند لحظھ بعد دنی کوبیصدا. فقط امانت بودم دستش..  پوزخند زدمحالیب 

 ..وارد حموم شد. باز شدی بدیدر باصدا
 اب یقطره ھا.. تو بغلشدی دوش و منو کشریاومد ز.. سمتمدیی با وحشت دودی کھ دمنو

 :دی نالی حالت زارختبایریاز تار موھاش رو صورتم م
 وونھ؟ی دی کردکاری باخودت؟؟ چی کردکاریچ_ 

  بھمخوردی از سرما مدندونام
 دممھھ.سرر..س..س_ 

اروم گزاشتم رو تخت   ..رونی دورمو از حموم اوردم بدیچیدستاشو پ..محکم بغلم کرد 
   درستی بودم کھ حتحالیبعد اومد سمتم  انقد ب.دمی در کمدم و شنیازکنارم پاشدصدا
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وچند لحظھ بعد ..رونینفسشو محکم داد ب..کنھی مکاری داره چدمیفھمینم..دمشیدینم
 بعد دویاز سرما تنم لرز.. حرکت درش اوردھیدستش بود کھ سمت لباسم اومده بودو با 

 .. شدمھوشیب
..................... 

 نالھ کردم..سوختیتمام تنم م.. کردمی میاحساس تشنگ..  چھ وقت ازشب بوددونمینم
 ...اب_ 

 کھ رو یسیدستمال خ.  شدکی اب بھ دھنم نزدوانیرفت و بعد ل سرم ری دست زھی
 ظرف اب گزاشت؛ ھی دست پاھاموبلندکردو تو ھی..دمی قرار گرفت دوباره لرزمیشونیپ

  سوختمی مشیانگار تو ات
 
 ...با نالھ صداش زدم...کردمیعطرشو حس م..خی تو وان نداختنمی مھوی و

 رمان..با_ 
 دستامو گرفت..  رفتنیی تختم پاگوشھ

 ؟یخوای میزیچ..زمیجانم عز_
   گفتمیاخ..کردی درد میلی خسرم

 ..سرم_
 .. براتارمی مسکن مرمیاالن م..ی شیخوب م.. گل منیتب دار_

 خواستی فقط دلم مکنمی مکاری چدمیفھمینم.. انگارحرکاتم دست خودم نبودبلندشدبره؛
 ..چشامو باز کنم..م  نانداشتیحت..دست سردمو گزاشتم رو دستش..باشھ

 بمون..نرو_ 
 .. نشستدوباره

 ارمی برات قرص بخوامیم..رمی نمییجا_ 
 با بغض گفتم..  بچھ ھا شده بودممثھ
 ..نرو..خوامیقرص نم_ 
 ..رمیباشھ نم..باشھ_ 

 اروم یول.. دورم دلم اروم گرفتدیچیدستاشو پ.. دی رو تخت و کنارم دراز کشاومد
 گفتم
  نشوکمی؛نزدیشی مضینکن؛مر_ 

 ..دی مو بوسیشونیمحکم تر بغلم کردو پ 
 ..شمی مضی نشم بغلت نکنم مرکتیمن نزد_ 

  گوشم زمزمھ کردریاروم اروم ز.. بستھ لبخند زدمیباچشا
مھم . . . نم  زندگای دنی اۍجا ٺسیمھم ن. . داشتہ باشم ہ تو رام*****_ 

 سرم خواھدی می چہ بالٺسینمھم . . . زنده بمانم ٺ قرار اسگری چند روز دٺسین
  تو. . . دیایب
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.  ام دهی رسمی داشتہ باشم ؛بہ تمام آرزوھاہ تو را م. . . یای دنی از ا سھم متنھا
 . . .**** یھم. .  از خدا فقط تو را طلب دارم م. 

  زمزمھ کردمناخوداگاه
 ...دوستت دارم_ 
 .. بعدش از حال رفتمو

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

... 
 *** بارمان*** 
  بھم گفتشدی بلند مشی کھ از صندلیدرحال

 ی برامیریشش ماھھ درگ..یی تودمی امیھمھ .. از ھمھ اعتماد دارمشتریمن بھ تو ب_ 
 من از پسش یدونی؟میکنی انقد کند کار مچرا.. بودهشتریانتظارم ازت ب. پروندهنیا

   کھ از توامیبرنم
 

 ؟یکنی نمی چرا کارسییر.. خواستم
 منو اورده بپرسھ چرا کند کار نی اسوختیغزالھ  داشت توتب م.. بودمی عصبدایشد
  باال نره گفتمکردمی می کھ سعییباصدا..کنمیم

 یاون دختره ..  پروندهنی زدم واسھ امیاز زندگ.. کنمی تالشمو میمن دارم ھمھ _ 
 ..   کھ دوسش دارمو شکستمیدل کس.. کنمیھرزه رو دارم تحمل م

  داد زدمی عصبھوی
عاشق .. وانمود کردم عاشقشم..  پرونده تا اتاق خوابم اوردمشنیمنھ احمق بخاطر ا_ 

 .. کنمیمن  ھمھ تالشمو دارم م.. بلدهانتی کھ فقط خیدختر.ھی
  اشاره کردمزشی پرونده رو مبھ
 از کند بودن شیچون اگھ خونده بود.. ی پرونده رو نخوندنیحاضرم شرط ببندم کھ ا_

 یتمام اطالعات..ھییاالن تو اتاق بازجو..   تموم شدهتایکار من با رز. یزدیمن حرف نم
   مندویکھ خواست

 
 تا نھکی میکھ حواستون باشھ چون طوفان ھرکار..دمیبھتون اخطار م.. اما..  کردمدایپ

 ی ھاخی شی قاچاق انسان و فرستادن دختر براشیکار اصل..  رو نجات بدهتایرز
  قاچاق مواد مخدر..عربھ

 
 .. 

 .. کردممکث
 ھم کنھی اداره موی پرستطانی گروه شھی نکھی ازییزای چھیدارم اما انگار .شک_

 دمی و خبرشو بھت مرشمی گیپ.   شدهرمونیدستگ
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  زد و گفتلبخند
 مھرداد لیسھ,اما  محمد.. خودت شمال بمون.. یای از پسش بر مشھی مثھ ھمدونستمیم_

البتھ ..  برندی خورده بھشون کھ باتی مامورھی..  برگردندی با خانوماشون بایو عل
  خانوم محمد فعال

 
 ھم در یخوای کھ مییروھاین..  انجام بدهقاتویتوام اونجا ادامھ تحق..معافھ

 ...یراست..ارتنیاخت
  گفتدیبا ترد..د کرمکث

 .. خانوم محجوبدی شامیراستش ما فکر کرد_
انگشت اشارمو گرفتم سمتش و .. افتاد ی محکم ازجام بلند شدم کھ صندلانقد

  گفتمتیباعصبان
 بھ خدا قسم بخداااااقسم؛ نھ تنھا نی ماجرا کردنیاگھ بفھمم غزالھ رو وارد ا.. نھ _

 تمام شماھا از کار برکنار کنمی می بلکھ کاردمی و استعفا مکشمیخودمو کنار م
   کھ از دستمیدونیم..دیش
 

... ی کنرشی بھ فکرتم خطور نکنھ کھ غزالھ رو درگی حتگھی دیپس دفھ .  ادیبرم
 ؟یدیفھم
 دمی نگاھش ترس و دتو

 .. دھنش و قورت داد و گفتاب
 ..ستی نی بود اجبارشنھادی پھیفقط _ 

  زدمپوزخند
 گھیتا سھ روز د.. فکر کن و بعد مطرحش کنشنھادتیپ قبلش خوب بھ گھی دیدفھ _ 

 .. باشھزمیتمام اطالعات پرونده رو م
 رفت زاشتی کھ احترام میاز جاش بلند شد و درحال... بھ در اتاق اشاره کردمبعد

..  بودمدهیچھار روز بود نخواب.. چشامو بستم..یسرمو چسبوندم بھ صندل..رونیب
  امروز پنج روزه کھ تب

 
 یوقت...  شده بودم امایعصب..  ھرزسی اون دختره ریھمش تقص...یتب عصب.. داره

 مھیتو حالت ن..  لبخند محو اومد رو لبمھی تبش بخاطر عالقش بھ منھ نی اومد اادمی
   بھم گفتشیاریھوش

 
 دمی اما حداقل فھمسی نادشی یزی و خوب شھ چادی بھوش بی وقتدونمیم..  داره دوسم

لبخندم ..  مال من بشھ رو دارمنکھی  شانس اینی نیدوسم داشت و ا. نبودجھی نتیتالشم ب
  ھوی..پر رنگ تر شد
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 مونھی مششیفاطمھ  گفت پ..رفتمی مدی باگھید..دلم تنگ شد..دلم خواستتش.. کردمھواشو
 و از دمیاسلحمو گزاشتم  پشت کمرم،کتمو پوش.. وفتنی کم کم راه بدیاونام با.تا برگردم

  در ستاد زدم
 
 اسلحھ رو دمی رسالی بھ ویوقت.. حرکت کردمالی شدمو سمت ونیسوار ماش...رونیب

..  بودنلشونی مشغول جمع کردن وساھیبق.. شدمادهی کردمو پی جاسازی صندلریز
  نیلبخند زدم بھ بھتر

 
 .. تنھام نزاشتنچوقتی کھ ھییدوستا.. سختمی لحظھ ھایدوستا
   می کردی از بس خر حمالمیمرد.   کمک کنای لبخند ژکوند زدن بیبجا_ محمد

 دمیخند
 .. دوسروی دینھ تو..  خفتم اومدمیبای زیمن بھ ھوا.. کارتو بکن کم غر بزن_ 
 ..ی عالینی خند و انگشت اشاره و شصتشو گرد بھم وصل کرد کھ ری زد زیعل

  چپ چپ نگام کرد و گفتمحمد
 .شششییا.. کر و ما نوی نبود شما پرنسادمی..دییبفرما.. بلھ_ 

 دمیدر زدم جواب نداد؛اروم درو باز کردم د..و رفتم باال. از کنارش رد شدمباخنده
 مظلوم شھیھم… سرش و زل زدم بھ صورتشی  رفتم باالنی پاورچنیپاورچ. .دهیخواب
   ارومشھیھم.بود

 
 کردمی مکردحسیبغض کھ م.شدی رو مروی فقط بامنھ دلم زطنتشی شدمیدی میوقت..بود

توخواب صورتش .دادی تو خودش عذابم مختیری کنھ و غصھ ھاشو مھی بلدنبودگرنکھیا
  معصوم تر شده

 
 یدستمو بردم جلو تار مو..  بشھفی ضعی چندروز ھم باعث شدحسابنی ایضیبودومر

 من یکنیتو فکر م.. منیاھو کوچولو ...لبخنداومدرولبم..رو صورتشو کنار زدم
  یدونیشم؛امانمیمتوجھ نم

 
 کردم تتی کھ اذدیببخش..نمی حرفام کھ حسادت و تو چشات نبنی تر از ا زرنگکھ

 دوستت یلیخ..دوستت دارم. تو دوست داشتنم شک نکن.. نبودیچاره ا..کوچولو
 ..  االن بھت بگمتونمیاما نم..دارم

 
 نجوریھم..  بھ خطر بندازمتتونمینم.. سی جور نطمیھنوز شرا.ی نداریھنوزامادگ

 دختر سادس کھ نی انقد ایول.. بودشمیکار ھم..زدمی براش حرف مکردموینوازشش م
  شدی مداری بیوقت
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 پتو ی کھ چجوردیفھمینم.. کردمیچون من  شونھ م.. مرتبھشھی موھاش ھمدیفھمینم
..  پتو بخوابھ و من نگران بودم مبادا سرما بخورهیب.. عادت داشتیروشھ؛ وقت

   منم کھ  ھرشبدیفھمینم
 
 پاشھ اب بخوره شھی مشی وتنبلشھی تشنش مدونستمی چون مزارمیسرش م اب باالوانیل
 ارامش نیا..سھم منھ. دختر بعد اونھمھ عذاب حقھ منھنیا.. خواستمی دخترو منیمن ا.

  نییتبش پا...مال منھ
 

 .. اروم زمزمھ کردم براشدمی بوسشویشونیپ.. بوداومده
 من ؛بایخندیتوبامن م...خودم کشفت کرده ام..یاز دلت بپرس مال کیست؟تو مال من_

 شود،ضربان یِدلت براي من تنگ م!،دیوانھی گویی دلت را بھ من م،دردیکنیگریھ م
  قلبت با من باال

 
این بالھا را خودم سرت ..یتومال من...  باسکوتم ،باصدایم؛ باحضورم،با غیبتمرود،یم

 از زبان من؛ فقط من  ان رای دوستت دارم؛و دوست دارییگویم..آورده ام
  ی توانی کھ می؛برایبشنو

 
 کی با یک کلمھ؛؛بای ؟؟نازت را بخردو بھ تو دست نزند؟؟چھ کسی را لوس کنخودت

 ی کسگذارد؟؟چھی مِکندوسرجایشی ان راجمع مزد؟؟بعدخودشیرینگاه دلت رام
  احساساتت را تر و

 
پیش از آن کھ  ی کسکند؟چھی کند؟؟اشکت را در مي آورد ؛ بعد پاک می مخشک

من زحمتت را کشیده ام ،تا ! کشد ؟؟؟دیوانھی تا تھ آن را نفس میحرفت را شروع کن
  ی ھنوز میبفھم

 
 یتو حق ندار..ی ، عاشق شوی ، تپش قلب بگیریِ ، انتظار بکشیشیطنت کن..تواني

خودت " را از " خودت "  ، ی حق ندار،تویخودت را از من و من را از خودت بگیر
  تیتو تمام..یبگیر" 
 

 ..یتومال من.. ردی احساسم را ازمن  بگی کسدھمیاجازه نم..ی مناحساس
 بخوابم کھ اروم در ششیخواستم پ..  خستھ بودمیلیخ.دمشیبوس..  بارچندمیبعدبرا

  اوردم جلو صورتم و سیدستمو بھ نشونھ ھ.. دمیزدن رفتم درو باز کردم محمدو د
  میاشاره زدم کھ بر
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 سفارش کھ تو ی کردم و کلیباتک تکشون خدافظ..  اماده بودنھمشون..نییپا
 ...  ھمراھامونیبھتر... پسرارو بغل کردم.. دقت کننتیمامور

 دی باشگھیمواظبھ ھم د_ 
  گوشم گفتریمحمد  ز..رونی زدن بالی زدن و تک تک از ولبخند

 ..قی رفیخوشبخت ش..ھواشو داشتھ باش.. دوستت داره_ 
 .. می بھم و ھمو بغل کردمیدیمشتامونو کوب..  زدملبخند

 ..برام دعا کن_ 
 خدافظ داداش.  بھ خدادتیام_ 
 ..خدا پشت و پناھت_ 

 مویشلوار راحت.. با لباس بخوابمتونستمی نمچوقتیھ..  کھ بستم رفتم  تو اتاق غزالھدرو
  خوابم ی کدمیاروم بغلش کردم و بعد نفھم.. و  لباسمو دراوردم و رفتم روتختدمیپوش
 ..برد

............................................................................ 
 ..***غزالھ***

بھ زور .. شدمی داشتم خفھ مینی..  حرکت کنمشدکھی نمکردمی چرا ھرکار مدونمینم 
 جلو ھیچواری دنیا..وا.. تکون بخورمتونمی منو بستن کھ نمی با چنمیچشامو بازکردم بب

  تازه..من؟  چقد سفتھ
 

 مغزم فعال یھومولکوالی شدم  و اومدم دوباره بخوابم کھ الیخیب..دهی می خوبی بوچقدم
 خدا پسره یوا.دمی کشغی جھی کجام؛چشامو بستم و دھنم باز کردم دمی فھمیوقت..  شد

   باز از حالشوریب
 

تند بلند شد رفت ..نیتخت افتاد زم, و با مخ ازدیسھ متر پر. سواستفاده کرده بودمن
 بپوشھ کھ شویرونی تاشلواره بارهی شلوار پاشو دربخواستیم..شیرونیسمت شلوار ب

  غیناخوداگاه دوباره ج
 

 .. زدم
 بارماااااااااان_ 
   کجاست؟نجای ا؟ی ھستی من کجام؟ تو کشده؟ی چھ؟یھا؟ چ_ 
عد اتاقو نگاه کرد بعد بھ شلوار تو دستش ب..  نگام کردجیاولش گ.. خندهری زدم زپخ

  حملھ کرد سمتم و گفتشدهی چدینگاه کرد وانگار تازه فھم
 ...کشمتیم_ 
 کھ پرت دی و تاخواستم از رو تخت بپرم کھ فرار کنم از پشت لباسمو کشدمی کشغیج

 زل دی لبخند پلھیبا ..  گاھش گزاشتھی زد روم و دستاشو کنارم تکمھیخ.. شدم رو تخت
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  نگاھش بھ..  زد بھم
 

 ..مظلوم صداش زدم.. دمی داشت کھ ترسطنتی شیحد
 بارمان_ 

  گفتباخنده
 بلھ_ 
 مگھ نھ؟..ی بمن نداریتوکھ کار_ 
  گفتطنتیباش
 .. باشھیییی داره منظورت بھ چھ کارررری بستگ؟ییییمثالچکار_ 
معذب . ادبی منحرف بیصورتم ازخجالت سرخ شد پسره .. باخباثت زل زد بھمو

  تازه ھنوز ازش دلخوربودم بااخم گفتممی نبودیشده بودم؛اصال توحالت خوب
 تو ی اومدیاصن بھ چھ حق.. نمیپاشو بب.. ھی چھ کارنیا. پاشو از رومن خرس گنده_ 

  اتاق من؟
 ..  ادامھ دادمغی پرجی صداھیبا

   ؟یدی من خوابشی پیواسھ چ_ 
  گفتمغی لختش  و بلند تر باجی زدم بھ باالتنھ زل
 ؟ی از حال من سواستفاده کردیدی ؟؟خجالت نکشییھا؟بھ چھ حق..اونم لخت_ 

 ..پاشوووووووووو از رو من
  گفتی جدھوی..دیخندی فقط ماون
  من کجا لختم؟_ 

 .. کردمنگاش
 س؟ی نگاه کن چرا لباس تنت ننھیبچھ پرو خودتو ا_ 
  گفتدانھی صورت فوق پلبھ
 یخوایم.. سی تنم نرھنمیفقط پ.. ستمیمن کھ لخت ن.. بعدم.. ادی بدت میلینکھ توام خ_ 

 ھ؟؟؟ینشونت بدم لخت چجور
 اصال نی خدا ایوا.. مغزم ارور داده بودشییای حیاز شدت ب. رونی از حدقھ زد بچشام

  زدمغیج...ھی چدونھیخجالت نم
 ... پاشوووییی اومدیچمن باتو قھرم واسھ .. نمیپاشو بب.. بارماااااان_ 
 دمیخستھ شده بودم د.   کردی کھ  اونم باخنده منو مھار منداختمی جفتک منجوریھم

 کھ داشت یدرحال.ساکت و اروم سرمو بھ حالت قھرچرخوندم.. ادی ازم برنمیکار
  گفتدادیخندشو قورت م

 گھ؟ی دی قھرینیاالن _ 
  کردمو جواب ندادم دوباره گفتاخم
 ؟ی روز کھ حالت خوب شده بامن قھر باشادبعدپنجیدلت م_ 
 پنج روز گذشتھ بود؟..  تعجب نگاش کردمبا
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 پنج روز؟؟؟_ 
  و گفتدی کشیپوف..  دوباره اخم کردمتای رزی حرفاادیبا .. کردنیی سرشو باال پامظلوم

 گھ؟ی دیشی نمیاشت_ 
 رینخ_

 ؟یشینم_ 
 نچ_ 
 ایشی ممونیپش_ 

 مشکوک  گفتم 
 ..پاشو از رو من.. شمی نمی من اشت تو سرتھ؟یچ_ 
 دهیبر..ردمیمیانقد قلقلکم داد داشتم م..باخنده نگام کرد و بعد شروع کرد بھ قلقلک دادنم 

  باخنده گفتمدهیبر
 ..ھھھھھھ...بس..ه.. بسی..وا..سھ.ب..ماان..بار_ 

 ..صدا خندمون بلند شده بود... کردی ول ممگھ
 گھ..یکن د..دم ول ..مر...بسھ... روخدااا..تو...مان..بار_ 
  زووود بگواقھر؟ی ی اشت؟ی ھنوز؟ قھریقھر_

   گفتمباخنده
 . مردم بخدا..بسھ...میاشت.. یاشت_ 
 نفسمون میدیانقد خند.  دنی گفتم خودشو پرت کرد کنارمو شروع کرد بھ خندنوی ایوقت

 حواسش نبود محکم بازوشو گاز گرفتم کھ ی کھ حالم بھتر شد وقتکمی.  ومدیباال نم
 دادش رفت ھوا

 ؟یریگیچرا گاز م.. یییییچتھ وحش_ 
 ..درد گرفت. دلمیانقد قلقلکم داد.. حقتھ_ 

   زدی لب غر مری و زدیمالی مبازوشو
 ..ای حیبرو  لباستو بپوش ب..پاشو_ 

شو اوردتو با  نرفتھ بود کھ سررونیھنوز از در ب.. سمت  در اتاق رفت, و بلنددیخند
  گفتطنتیش
 ..گنی می  بگونشونت بدم لخت بھ چیھروقت خواست.. ھنوزم سر حرفم ھستمااا_ 
 من بود کھ سمتش پرتاب شد کھ جا ییپشت بندش دمپا.. تند تند ابروشو انداخت باالبعد
 ھی..لبخند زدمو دوباره خودمو پرت کردم رو تخت..باخنده درو بستو رفت..  دادیخال

   رو لباملبخند محو
 

 نکھی ازگھید.. وونھی دیپسره ..  منو سرحال کنھی بلد بود کھ چجورشھیاون ھم.بود
اما خوب من .. زدیقلبم بخاطرش م.دمیترسی خودم اعتراف کنم کھ دوسش دارم نمشیپ

  یزی اون چزاشتمیدمینبا
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 زد کھیی از حرفاتای منظور رزدمیفھمی مدیبا.. بودمی تو موضع خودم مدیپس با. بفھمھ
 یسرمو تند تند تکون دادم کھ از فکرا.. نھ اصن امکان نداره..  با بارمانینی بود؟ یچ
  با.. راحت شمخودیب
 

  در بھ خودم اومدمیصدا
 . شام بخورایغزال خانوم پاشو ب_ 
 ..اومدم_ 
 دیمنو کھ د.. منتظرم نشستھ بودزیپشت  م..رونی بھ دست و صورتم زدمو  رفتم باب

 توجھ بھش ی منم بنی بشنجای اای بینی کنارش اشاره کرد کھ یبھ صندل زد و یلبخند
  شویی روبھ روھیصندل

 
. تو دلم خندمم گرفتھ بود..   تو ھمدمی ھم اخمامو کشیالک..  و نشستمدمی کشرونیب

خودمو مشغول غذا ..گرفتمی میانگار نھ انگار کھ من بودم تازه داشتم باھاش کشت
   از جاشدمیخوردن کردم کھ د

 
 عقب دی کنار منو کشیصندل. کنجکاو نگاش کردم بشقابشو برداشت و اومد سمتم.پاشده

 نیا... گرد  زل زدم بھشی ورش باد کرده بود و چشاھی کھ یحاال من  با لپ. و نشست
  وونھیپسره د

 
بعد با .  خندهری کھ پخ زد زدی دی چدونمینم. زل زد بھ صورتم..ی واقعوونھی دھی.بود
پرو خجالتم .بھ زور غذارو قورت دادمو بازم اخم کردم.. شتش اروم زد رو لپمانگ
   مشغولالیخیب.. کشھینم
 

  جمع کنم کھ گفتزویبعد غذا پاشدم م..  خوردن شدمغذا
 ..کنمیبرو خودم جمع م. تازه حالت بھتر شده_ 

  بھ اطراف کردمو گفتمی شده باشم با تعجب نگاھداریانگارازخواب ب 
  کجان؟ھیپس بق_ 

  زدلبخند
 دارتیومدبی دلشون نیتو خواب بود.. امروز برنی کارتی ماموریمجبور شدن برا_ 

 کنن
 م؟یی االن من وبارمان تنھاینیی چشا گرد زل زدم بھش؛ وابا

 ..مییاره تنھا_ 
 ..کنھی  داره نگام مطنتی با شدمی تعجب سرمو اوردم باال کھ دبا

 ؟یچ_ 
 دیخند
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 ..ی فقط بلند فکر کردزمی عزیچیھ_ 
 ندم ی روز جلوش سوتھی من اگھ ینی..سرخ شدم.  محکم زدم تو لپمدموی کشینیھ

دستمو از رو صورتم برداشت و اروم . اخماش رفت توھم...شھیروزم شب نم
 صورتمو ناز کرد

 ؟؟یزنی خودتو میواسھ چ_ 
  گفتکردیع مھمونجور کھ ظرفارو جم. و پاشد دی کشیپوف.. ری اروم انداختم زسرمو

 ..  شمالانی مگھیعمو و زن عمو و بابا و مامانت تا دوروز د_ 
  زده نگاش کردمذوق

 ؟یگیراست م_ 
  زدلبخند

 زمیاره عز_ 
 دستامو محکم کوبوندم بھم 

 ..اخجوووون_ 
   شدم و گفتمی خودمو جمع و جور کردم دوباره جدعی سرکنھی داره با لبخند نگام مدمید

 ریشب بخ.. تو اتاقمرمیمن م_ 
 زنگ خورد با مکث شی اومدم برم سمت اتاق  گوشنکھی جوابش نشدم اما ھممنتظر

 جواب داد
 الو_ 
_........... 

  باشھ_ 
 زل زد تو چشام,

 چند روز؟_ 
_.............. 
 ؟یاز ک_
_................. 
  حاضرمگھیدو روز د_ 
_............. 
 خدافظ.. باشھ_

 کرد و لندیدوباره حالش گرفتھ شده بود سرشو ..شی شد بھ گوشرهیخ .. رو مبلنشست
  کھیی من ھنوزم بابت حرفایصدام زد؛ ول.. بودی دلتنگای دنھیتو چشاش .. نگام کرد

   دلخوردم؛یشن
 

 توجھ بھش اومدم برم تو اتاق کھ   دستمو یب.دوباره صدازد.جوابشوندادم.بودم
تنم؛قلبم با صداش .. دمی گوشم شنری ز بغلش صداشودتویازپشت منو کش..گرفت
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   بودچھدهیانگار اونم فھم..دیلرز
 

 ی کھ لباش بھ اللھ یاروم و شمرده درحال.  نداشتھ باشمویچکاری کنھ کھ قدرت ھیکار
 ： گفتخوردیگوشم م

 ؟ی ھستیعصبان...؟باشی بھت؛دلخورگمی می چنیخوب گوش کن بب_
 با من حرف ی حق نداریول... باش؛ی باشیخوای میھرچ....؟باشیقھر...باش
  غزالھ؟یدی؟؟فھم..یدیفھم.ینزن

مثھ مسخ ..دیکوبیقلبم محکم م. رونی بزدیانگار از بدنش حرارت م. بودشی کوره اتتنش
 کردم؛ دستاش دور کمرم محکم شد  سرش نیی اره باال و پایشده ھا سرمو بھ نشونھ 

  ریو گزاشت ز
 

 ..دیلرزیصدام م.اروم صداش زدم..کردی بامن مرارونکایاخھ چرا ا..  خداااایا..گردنم
 من درک ؟ی انقد لمسم نکنشھیم.  شمی معذب میلی خدای بارمان جد؟یشھ بس کن..یم._
 .بزار برم.  بس کنکنمیخواھش م. فھممی من نمکنمینم
 لحظھ  حس ھی چرا دونمیصورتمو برگردوند و زل زد تو چشمام نم. سرشو بلند کرد 

 لحظھ بود بعد دستاشو شل کردو منم کھ انگار از ھیاما فقط ..کردم تو چشاش نم اشکھ
  زندان ازاد شده

 
. نیوارد اتاق کھ شدم پشت در سر خوردم ونشستم زم.. بھ سمت اتاقم فرارکردمباشم

ذاب  انقد دوسش داشتم و نداشتمش عنکھیا. واقعا درمونده بودم. دیکوبی وار موانھیقلبم د
  چند تا نفس.. بود

 
..  کردم اروم باشمیسع.  حرارت کم شھنیرفتم  بھ صورتم اب زدم تا از. دمی کشقیعم

 دی باکھیی اب و قرصاوانی لھی.  کنار تخت افتادزیاومدم سمت تخت کھ نگاھم بھ م
   وقت کردیک. خوردمیم
 
ردم و توتخت دراز قرصو خو.  انقد بھ فکرم بود؟دلم غنج رفت براشینی تو اتاقم؟ارهیب

 . خوابم بردی کدمی کردم کھ نفھمدمفکریکش
...................................... 

دستمو بھ چشام .. شدمداری ترانھ از خواب بھی یبود کھ با صدا, ساعت چنددونمینم
. رونیاز جام پاشدم و اروم از در اتاق زدم ب. شب بود٣ نگاه بھ ساعت کردمدمیکش

  صدا از تو اتاق بارمان
 
چقد . ومدی صدا واضح تر مشدمی تر مکی نزدی ھرچده؟ی ھنوز نخوابینیومدیم

 ی داشت کھ گاھیاخھ چھ غصھ ا..دلم از غم صداش گرفت. خوندیسوزناک م
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  اورد؟ارومی از پا درش مینطوریا
 

د مر.. دستش بودتارشی نشستھ بود و گنیتو تراس رو زم.   اتاقشو باز کردمدر
 . دیدیمنو نم..قلب مھربونش غصھ داشت.. مھربون من

  زدم چشامو بستم و بھ صداش کھ پر ارامش بود گوش دادمھی تکواری دبھ
 رهی غصھ است بمی ھرچخوامی بندم میچشامو،م_

 رهی از تنم عطرتو پس بگیکی تو خواب،کھ
 شھی نمشھ،ینم

   سوزهنھی عشقت چقدر سیدونیزم،نمیعز
  شب بدوزهیکی سختھ،آدم چشم بھ تارچھ
 شھی ھمشھ،یھم

  طاقت ندارمگھی شده کارم؛ دنی بھ عکست ارهی و روزا خداریشباب
  خودمو جا بذارمای اونور دنیی جاھی خوادی مدلم
 رهیگی دلم میلیره؛خی خوابم نمی عادت ندارم تو کھ نباشآخھ

 رهی دیلی خاطرھامون واسھ من خشھی نمفراموشم
  لبام پا بذارهی خنده روشھی م،یدر طاقت غصھ داره چجور آدم چقھی

  ، دوبارهدوباره
  ندارمی حرفیشکی کھ باھدمی رس،یی جابھ

  ندارمی بھ روز برفی حسچی من ھ،ینباش
  ، ببارهخوامینم
   طاقت ندارمگھی شده کارم دنی بھ عکست ارهی و روزا خداریشبا ب 

  خودمو جا بذارمای اونور دنیی جاھی خوادی مدلم
 رهیگی دلم میلی خرهی خوابم نمی عادت ندارم تو کھ نباشآخھ

 ..رهی دیلی خاطرھامون واسھ من خشھی نمفراموشم
 دمیفھمی مدیبا.. درک کنمتونستمی غصشو از حرکاتشم میحت..  زل زد بھ اسمونبابغض
بازم متوجھ ..اروم رفتم سمتش..دهی منو عذاب می روزانی مرد مھربون ایکھ چ

  حضورم نشد نشستم
 

 کھ فکر ی تو حالتھوی..زل زدم بھش.پشتش بودم...  دادمھی تراس تکواری و بھ دنیزم
 دمی متوجھ من نشده صداشو شنکردمیم

  کوچولو؟؟یدارشدیچرا ب_ 
  من اومدم؟دی پشتش بمن بود فھمی وقتیچجور.. نگاش کردمباتعجب

  منم؟یدی فھمیچجور_
   لبخند تلخ زد بھم و گفتھی.. برگردوند سمتمسرشو

 ..یدی گل نرگس میتو بو.. شناسمی تنتو خوب میمن بو_ 
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 .. بو با منم مونده بودنی گل نرگس داشت و انگار اشھی من ھمیاخھ سجاده .. زدملبخند
  کردم غزالھ؟دارتیب_ 
 ..یقشنگ خوند_ 

 .. نگاه کردتارشیبھ گ.. نیی انداخت پاسرش
 .. کنمدارتی بخواستمیشرمنده نم_ 

 اروم دستمو گزاشتم رو کردی می بازتاری گمیدستاش با س.. اروم رفتم سمتشاروم
 ..سرشو اورد باال.. دستش

 ..بارمان_ 
 جانم._

اخھ بمن .. سی نینطوری بارمان ا؟نھی  اگھ بگھ بھ تو چھ چدم؟یپرسی مدیبا.. کردممکث
 بودم کھ فشار دستشو رو دستم حس کردم و بعد ریباخودم درگ..اه.. چھ کھ اون چشھ

  ھمونطور کھ بااون
 

  گفتکردی اروم پشت دستمو نوازش مدستش
  واسھ گفتنش؟ی دودلینجوری تو اوت سر کوچولوتھ کھ ایبگو چ_

 اروم گفتم..شناختیمنو از خودمم بھتر م..  لبخند زدمباز
  ؟یاری انقد کم بیگاھ شھی باعث می چده؟ی انقد ازارت میتو چتھ بارمان؟ چ_ 
 ..رونینفسشو محکم داد ب..  نگام کردقیعم
  دلم گرفتھ بودینطوریھم..  اھو کوچولوسی نیزیچ_ 

  و گفتمرونی بدمیدستامو کش.. رفت توھماخمام
 بمن نگاه کن_ 

 . شدمی از نگاھش گرم میحت.. سرشو اروم اورد باال زل زد تو چشام 
 واقعا نفھمم ی گاھدی بچھ باشم از نظرت؛من شادیشا..  باشمجیگ.. ساده باشمدیمن شا_ 

 کھ شھی نملی دلگمی نمیزیاگھ چ.. ستمیدور و برم چھ خبره؛ اما  بارمان من احمق ن
   وقتھیلیخ. نفھمم

 
 گھی امشب دیول.. ی تا خودت بگدمیپرسی نمده؛ی داره ازارت میزی چھی دونمیم

  ؟یدونی  منو محرم نمم؟ی دوستیگیبارمان چتھ؟ مگھ نم..  نتونستم صبور باشم
 .. کردممکث

 نداشتم؛ ی باور کن منظور؟ی کھ موقع شام زدم ناراحت شدییحرفا..ازز... از_ 
 ...من
  اومدم ادامھ بدم انگشتشو گزاشت جلو لبام و گفتتا

 ....ششیھ_ 
چند بار بااانگشتش اروم رو ..  انگار تب داشت.. کردی انگشتاش لبام گزگز می داغاز

  لب زمزمھ کردریھمونجور ز..دیلبام کش
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 یدرکش برا ھرکس.. غزالھسی نی من گفتنیزندگ..شمی از تو ناراحت نمچوقتیمن ھ_
 ..ی تا بفھمی من باشی جادیبا.. سیاسون ن
 نیاج او من چقد محت.. زدی و حرف مکردینوازش م..  رو صورتم حرکت کرددستاش

 ..نوازشا بودم
 شدم کھ االن از  ازدست ی ازدست دادم جورزاموی چیلیخ.. سی نیدرد من گفتن_ 

 ... ھست کھی توزندگیکیاما  ..  ندارمی ھم ترسمیدادن زندگ
 بعد با بغض ادامھ داد.. زد بھمزل
 ..زارهیاما تنھام م..  از دستش بدمخوامینم..  زارهیکھ اونم تنھام م_ 

  لرزون گفتمیبغضم گرفتھ بود باصدا... دوس داشتویکی
بزار بفھمھ چقد .. براش بجنگ..  یسش دار..دو..اگھ انقد برات مھم و انقد... اگھ_ 

مطمعن باش .. یزاریبزار بفھمھ دارو ندارتھ بزار بفھمھ تنھاش نم.. برات مھمھ
 .. یدیاونوقت ازدستش نم

 
 ..زارهی تنھات نماونوقت
  گفتمی و بھ سخت قورت دادمبغضمو

 .. یاریبدستش م.. بجنگ_ 
 ..سادیبعد بلند شد و روبھ روم وا.. بعد پاشدم کھ برم تو اتاق ؛ اروم دستمو گرفت 

  غزالھرمیمن دارم م_
 دادم ھی بدنم سست شد کھ تکیبھ حد..دیروح تنم پر کش..قلبم نزد.. سادی واای لحظھ دنھی 

 صورتش نگران شد..وفتمی تا نواریبھ د
 زمی عزیشدیچ _

  گفتمومدی کھ انگار از تھ چاه در میی صداھیبا . کردم بھ خودم مسلط باشمیسع
 ؟یکجا بر_ 

  گرفتدستامو
 نمی تو ببمی چرا؟ بری زدخی_ 

 رونی بدمی کشدستامو
 ؟یکجا بر._

 واری داد بھ دھی تککنارم
.. میپس فردا صبح زود راھ. بھم خورده تلفن غروبم واسھ ھمون بودی کارتیمامور_ 

 .ستمی مدت نھی
 تنھا ی رفت کھ اونجوری کارتیفرھاد ھم مامور.. شدیبغض تو گلوم بزرگ تر م 

 .. شدم
 ؟. یای میک_
  غم نگام کردبا

  ماهھی دمی ده روز طول بکشھ شادیشا.. دونمینم_ 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 247 

 ؟یگرد...یم...بر_ 
 ... دیدلم از وحشت لرز.. نھیبی باره منو منی نگام کرد کھ انگار اخریطور

 ..اگھ خدا بخواد اره...  بھ خدادیام_ 
 .. نداشتمی رفتنا خاطره خوبنیاز. خوب نبود حالم

 ..شھ..با_ 
 دمیصداشو شن.. سمتشو محکم بغلم کرددی منو کشھوی بھ سمت اتاق حرکت کردم کھ بعد
  براتشھیدلم تنگ م_ 
 با لرز گفتم.. بار از حسم گفتم با بغض گفتمنی اولیبرا
 ..ظبھ خودت باش..موا.. نیھم..منم_ 

دلم تنگ .. بودمیراض.. استخونام قراره بشکنھکردمی کھ حس مدادی محکم فشارم مانقد
 ..صداش اومد..  نبودنشوارمی دووم بی چجوردونستمی داشتم نمازیبھ اغوشش ن..بود
  بخوابم؟شتیامشب پ_ 

 و شکستیچند سال بود کھ بغض نم..  حرف بزنمتونستمینم...  بغضم گرفتشتریب
 برم گردوند سمت خودش..ومدیصدام در نم

 ..یکنی متیچرا انقد خودتو اذ..  کنھیگر..زیتو خودت نر. کن غزالھھیگر_ 
..  قدم شدمشی بار پنی اولیدستامو بلند کردم برا..  رفتھ بود ادمی کردن ھی من گریول 
انگار .. چشاشو بستدوی کشقینفس عم... نوازش کردم..  بھ صورتشدمیگشتامو کشان

 ..  داشتازیاونم ن
 
  لرزون گفتمی صدابا
 ... بخوابشمیپ_

 ری دستاشو انداخت زھوی امیتا بھ خودم ب..  لبخند محو رو لباش اومدھی کردم احساس
 کرد  از ترس افتادن دستامو نکاروی ایھووی,انقد.. زانومو منو رودستاش  بلند کرد

  دور گردنش حلقھ
 

 ..کردم
 ..یکنی مکاریچ.. یوا_

 ..لطفا.. رمی اروم بگکمیبزار .. کنمیخواھش م.. شیھ_ 
..   خواستیارامش م..  نھ بگمشیقراری بھ بومدیدلم ن..زدیتند تند م. سرم رو قلبش بود 

 اروم منو گزاشت رو با پاش در اتاقو باز کردو..شدمی قلبش اروم میمنم باصدا
  دکمھ ھا لباسشو..تخت

 
انقد غصھ داشتم کھ حال نداشتم بھش بگم لباستو .. دی دراز کششمی کرد بعد پباز
 یلیبدنش خ..  رومدیبعد پتورو کش..  تو بغلشدیاومد پشتم و  از پھلو منو کش.. اریدرن
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  فکر کردم تب.. گرم بود
 

 .. شیشونیدستمو گزاشتم رو پ.. برگشتم سمتش..داره
 ؟ی تب دار؟ی بارمان؟ چرا انقد داغیخوب_ 

  دورگھ گفتی صداھی و با دی خندحالیب.. دی انگشتمو بوساروم
 ..سی نیزیچ_

 پتورو زدم کنار.  مثھ کوره بود.  کردمتعجب
 ی دارسی نیزی کھ چی چینی. ارمیبزار برم قرص ب..  گرمھیلیبزنش کنار خ_ 

 .. تو تبیسوزیم
 ..  کھ دستمو گرفت افتادم بغلشارمی شدم برم براش تب بر ببلند

 ...  تب ندارمنجایبمون ا.. خوامیمسکن نم_
 ..یسوزی میبارمان دار_ 

 دیکشیتند نفس م.. بودکالفھ
 .بمون فقط. شمیخودم خوب م. خوامیغزالھ گفتم نم_ 

 برم  مسکن زاشتی چرا نمدونمیحرارت بدنش کم نشده بود نم.. سرجام موندمساکت
 یبھ اندازه .. شده بودسیتنش از عرق خ. صورتمو برگردوندم سمتش..  براشارمیب

  خی اون من یداغ
 

 لمسش کردم  یوقت.. رمی تا ازش فاصلھ بگنشی زدمو گزاشتم رو سخی یدستا.بودم
انگار برق سھ فاز گرفتھ باشدت منو پس زد  ازم فاصلھ گرفت و ھمونجور با باالتنھ 

 .  تو تراسدیر برھنھ پی
 

پوف انگار امشب از خواب . از جام بلند شدم برم دنبالش..  ھوی شدیچ.. گردشدچشام
 دمیفھمی خوب بود نمنکھیا.. رفتی سمت بھ اون سمت منیکالفھ از..   نبودیخبر

 ..صداش زدم..  شدهیچ
 ..ھوی چت شد شده؟ی چ؟یبارمان خوب_ 

  عقبدی  کھ خودشو کشرمی سمتش بازوشو بگرفتم
 بھم دست نزن غزالھ_ 

 بھ زور لبخند زد و بھ دینگاھمو کھ د.. بسم هللا؟ی چینی. شدسی قد توپ تنچشام
 زورگفت

   امی باشھ؟ تو برو  داخل من بھتر شم مسی حالم خوب نکمی زمیعز_
 دمی پرسیبا نگران 

 ..ھویاخھ چت شد _ 
  دورگھ شده بودبی عجصداش

 .. امیبرو م. سی نیزیچ. برو لطفا_ 
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  گفتزدی لب  انگار کھ داشت با خودش حرف مری زبعد
 .. دستمون ندادمی کارھیبرو تا _ 
 دی نالسادمی ھنوز وادی دیوقت
 گھید برو د.. امی منم مگھی دقھیده دق.  غزالھ تورو خدا برو_ 

 ینجوریتاحاال ا.. تو تختدمی رفتم تو اتاق  پرعی سردمیترس.. قرمز شده بودصورتش
 بھ زور ومدی اگھ نسمی واقھی دادم  چند دقحیترج.  چشھگفتی کھ نمبھ منم.نشده بود

  پشتم بھ در..ببرمش دکتر
 

تو .. برگشتم سمتش.  نگذشتھ بود کھ  دستاشو دور کمرم حس کردمیلیخ..  بودتراس
 اروم گفتم..  ارامش بودای دنھیلبخند رو لباش . زدی چشاش برق میاھی سیکیتار
 ؟یبھتر_

 ..دی بوسمویشونی پقیعم..  گاھش کرد و خم شد رومھی تکدستشو
 .. بھترمیلیخ_  

  داشتمازی ارامش ننیو چقد من بھ ا.  دادی ارامش مبیبوسھ اش عج..  بستمچشامو
 ی کھ من انرژمی خوش بگذرونمی دور بزنمی باھم برخوامیفردارو م. زمیبخواب عز_ 

 ..  مدتو قشنگ کار کنمھیداشتھ باشم  
 دمیشنیزمزمھ شو م.. خستھ لبخند زدبعد
 ..کنارت حال من خوبھ_
 ی انگشتاش بودن البھ الشھیمثھ ھم..  و چند لحظھ بعدزدمیحاال من بودم کھ لبخند م 

 لبخند پر ی بودن  کھ اروم اروم رویی من؛ چشمایو چشا..کردنیموھام حرکت م
 ..ارامشش بستھ شد

 از دستم در رفت عاشقت شدم..دوستت داشتھ باشم ! ی فقط کمی کمخواستمیم****
****... 

....................................................... 
 بود؛دستاشو دورم می صورت بارمان تو سھ سانتدمی کھ دیزی چنی  باز کردم اولچشامو

بھ ..  خوردی ارومش  بھ  صورتم می بودو مثھ بچھ ھا تو بغلش بودم؛ نفسادهیچیپ
  صورت مھربونش نگاه

 
 اروم شو؟دستموی تحمل کنم دوریچجور..  بغضم گرفترهی فردا منکھی اادی باکردم

 با بغض زمزمھ کردم..گزاشتم رو موھاشو نازش کردم
نمیدانى چطور اتفاق مى افتدعطسھ میكنى،یكھو مى ...مانند بیمار شدن است...عشق_

 ... خورده اىرشدھسرمایگردیلرزى و د
.. دادمیدستامونوازشگونھ رو صورتش حرکت م..  بدسرما خورده بودمیلی خ منحاال

 بغضمو قورت شھیمثھ ھم.. دمی بوسشویشونی خم شدم روش و اروم پوردیدلم طاقت ن
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   تکونھی ھوی.. دادم
 

 نگاھشو ینی بود سنگدارشدهیب.  خودم بھ خواب زدمدموی دستمو پس کشعی کھ سرخورد
 کرده و ی و داشتم کھ کار اشتباھی بچھ اد؛حسیکوبیقلبم محکم م...کردمیم,حس

 ... بزرگترش مچشو گرفتھ
 

 ری  زدنی اروم شروع بھ بوسھوی..کردمی شو رو خودم حس مھیسا.. تر شدکی نزدبھم
 رو شد کھ حس کردم االن از روی دلم چنان  زیگردنم کردبوسھ ھاش اروم بود ول

  زنھی منمیقفسھ س
 
  گفتمیبھ سخت.. چشامو باز کردم کھ بلکھ دست برداره.. ومدینفسم باال نم...رونیب

 ریصبح بخ_  
 دیچی ارومش تو گوشم پیصدا

 دور میقراره بر.می برنامھ داریپاشو کھ امروز حساب..  تنبل خانومریصبح توام بخ_
 ... دور

سرشو دوباره ..  دلمو لرزوند کھ نگاھمو ازش گرفتمی کردم؛ برق چشاش بھ حدنگاش
 کردمی می کھ سعیدرحال..  بودمی قلقلکدی بھم و من شدخوردینفسش م.. گردنمریبرد ز

  خندمو کنترل کنم
 

 گفتم
 بارمان_ 
 جوووووونم_ 

 .. کنھی منکاروی داره ای عمددمیفھمیم..  شددی شدخندم
 دهیبارمان سرتو بکش عقب نفسات قلقلکم م_ 
  و گفتدی خندطونیش
 ...دونمیم_ 

 خوردمیشدت قلقلک فقط وول م,زدایبعد محکم تر نفس کش 
  گردنم نفس نکشریبارمان ز_ 
 دوس دارم_ 
 اااادیقلقلکم م_ 

  گفتدیپل 
 ..ادی کھ قلقلکت بکنمی میمنم عمد..دونمیگفتم کھ م_ 

 دادمیاگھ بھ کل کل باھاش ادامھ م.. شدی بچھ ھا مھی واقعا شبیگاھ.  گرفتھ بودخندم
 نیتوا. زدم  و دستمو گزاشتم تو موھاشدی لبخند پلھی.. گرفتی اوج مطنتشیدوباره ش
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  نکاری بودم   ادهیمدت فھم
 

سرشو بلند کرد و زل زد تو .. دادمیپنجھ ھامو تو موھاش حرکت م.. کنھی مارومش
انقد .. دمیفھمی بود کھ نمیزی چھیتو نگاھش ..  نبودی خبرطنتی ازون شگھید.. چشام

   نگاھش برامیمعن
 

 بھ زور لبخند زد و گفت..  نگ نگاھش کردم بود کھ گنامفھوم
  توام حاضر شو اھونمیچیتا صبحونھ رو م_ 
 نشستمو بعد پاشدم جیچند لحظھ گ..نیی منو تو ھمونوحالت ھنگ گزاشتو رفت پابعد

وضو گرفتمو قامت .. نماز صبحم قضا شده بود..رفتم دست و صورتمو شستم
  من.. مواظبش باشایخدا..بستم

 
 نایا..  خدایول..  دارمادیمن رو اعتقاداتم بھ تو نموندم من  اشتباه ز.. م گناھکاریلیخ

 ایخدا..  تفاوت باشمی کنارمھ بی وقتتونمینم.. تحمل کنم شوی دورتونمی عشقھ نمیجادو
 ..  نخوامشتونمینم
 

 گھید..شمیسالم برگرده پ.. خوب باشھشھیمرد مھربون من حالش ھم.. باشمواظبش
.. اخداجونمیخدا.. تر شددیبغضم شد.. سرمو گزاشتم رو سجده.  خوامی ازت نمیچیھ

  س؛یاونکھ  قسمت من ن
 
 عادت ستی کھ قسمتش نی رو،بھ کسسچی دل ھدمی قسم متی  توروبھ بزرگیول
 چوبت طعم یبزار منم بجا.. نکن خداھمیبا  بارمان تنب. سی اون ننویگناھامو پا......نده

  از..بوسھ ھاتو بچشم
 

 دواری منو بھ بوسھ ھات امچکسی ھیول..  چوب خدا صدا ندارهگفتنی م ھمھیبچگ
..  سبک شدکمیدلم .. و ھوامونو داشتھ باشنباریا.خوادی دلم ازت بوسھ مایخدا..نکرد

   سجادمو جمعدموی کشیاھ
 

 از حد معمول شتری بکمی دمیلباسمو پوش..اون ھواشو داره.   بھ خدا سپردمشکردم
تو اشپزخونھ ..نیی سرو صدا رفتم پایب..  باشمشھی قشنگتر ازھمخواستمی کردم مشیارا

 .. زینشستم پشت م.بود 
 

 دستش ھوی حرف شروع کردم بھ خوردن کھ یب.. اورد کنارمو نشستشوی صندلاونم
کاش ..  کردیکاش انقد بھم توجھ نم.. لقمھ گرفتھ برامدمینگاه کردم د.. اومد جلو صورتم
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 ... انقد خوب نبود
 

 اروم گفت..  دی کھ دستشو پس کشرمی لقمھ رو ازش بگخواستم
   خودم بھت بدمخوامیم_ 

بھ زور دھنمو باز کردم و اون لقمھ ..دیلرزیچونم م.. شدی تو گلوم بزرگ تر مبغض
با ..  خودشو شاد نشون بدهخواستی ھمش مینگاھش غم داشت ول.. دھنمزاشتیم

  کردمی می کھ سعییصدا
 

 دمی پرسنلرزه
 ؟یریبح م..ص_ 

 دوبرگشتی کشیپوف.. رو ھوا خشک شدیی چاوانی سمت لرفتی کھ داشت مدستش
 ..سمتم

 انقد نمی کل روزو گردش؛؛نبمیریامروزم م.کنمی نمدارتی بگھی دی ولرمیصبح م_ 
 ..گردمی برمشھی کارم تموم مام؛ی نگھی کھ درمینم.. اایتوخودت باش

  اضافھ کردطنتی باشبعد
 یفھمی و میدونی قدر منو بھتر مینجوری ای من سختھ؛ولی تحمل دوردونمیالبتھ م_ 

 .. کنارتھیچھ جواھر
 خواستمینم.بھ زورلبخند زدم.اوردی و شکلک درمکردی منیی دستاشو باال پاھمزمانم

 .. باشھجھی نتی شادبودن من بیتالشش برا
 من برم لباس بپوشم؟_ 
 صبحونتو بخور بعد..نھ_ 
 رمیس. اشتھاندارمگھید_ 

  رفت توھماخماش
 فی ضعیلی؟خی نگاه بھ خودت کردھی نھی ا؛تویری بعد میخوریصبحونتو م_ 
 بخور ؛؛و برو.یشد

 کھ لبخند دمیترکیداشتم  م..  تو حلق منختی بھ زور کل اون صبحونھ ربعدم
  زد و گفتی اروزمندانھیپ

 ..ی بریتونیخوب بشکھ جونم م_ 
 حرکت ھی پاشدم و  بعد تو یبھ زور از رو صندل.. مرتبشو نشونم دادی دندونابعد

 ... از بازوش گرفتم کھ دادش بلندشدشگونی نھی کیاکروبات
 ..یوحش_ 

 نکھیبعدم تند تند ابروھامو انداختم باال وقبل ا.دادمی من بودم کھ دندونامو نشونش محاال
 .. سمت اتاقدمیی بکنھ  دویھرکار

 ..بعد رفتم سمت کمد لباسم تا اماده شم..دنیروع کردم بھ خند بستم پشت در شدرو
................................................ 
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 ****بارمان****
 یاھو کوچولو حت.. احساس نکرده بودمفمی سوزش خفھی یحت.. نگاه بھ بازوم کردم 

 چقد تو دل دمیفھمیخوب م.. لبخند محو زدمھی.. رهی بگشگونی درست نتونستینم
 .. کوچولوش غصھ نشستھ

 
 بدم کھ دی بھش امتونستمیکاش م.. نرمتونستمیکاش م.. برمخوادی دلش نمدونمیم

 اونقد باالس کھ احتمال زنده سکشی ررمی کھ دارم میتی مامورنی ایول..گردمیبرم
 .. برگشتن پنجاه پنجاھھ

 
 سرش یی چھ بالسیلوم ن اگھ سالم برنگردم  معدونمی کھ می دخترنینگران ا...نگرانم

 دهی از اطرافش نداره اما طوفان فھمی خبرچی کھ ھی دختری برازدیدلم شور م..ادیم
  نفسمو..نقطھ ضعفمھ

 
 حواسم باشھ دی و ھمش باکشمی نزدنکھیا..  کنترلم سخت شدهدایجد..رونی صدا دادم بپر

 نی درک درست از ھمچھی یاھو کوچولو حت.تا دست از پا خطا نکنم واقعا سخت بود
  حق... ندارهییزایچ
 

 اشییو ھمدم تنھا..  دورش فقط پدرو مادرش و خالھ و شوھر خالش بودنیادما..داره
 دعواھاش سرخ غاشی جغی جزای چنی سرادیچقد با.. دمیاروم خند..درس و کتاب

  تحمل..شدناشو تحمل کنم
 

 انگارلذت ندازهیش گل م لپاشھی کل صورتش سرخ مھوی یوقت..  ؟لذت ببرمچرا؟؟؟؟؟
فکر کردن بھش؛بھم .. کھ چقد دوسش دارمدونھیفقط خدا م..زنیریعالمو بھ دلم م

  یک..دادیارامش م
 

 تاوان شھی بده و مثلھ ھمی فرارتارویطوفان تونستھ بود رز..  معلوم نبودگشتمیبرم
عادت دارم بھ .. جمع و جور کنماشونوی گندکاردمنیبا.. من بدمدی رو باھی بقیایخبراکار

  نطوری ا؛بھیخستگ
 

 نی راحت بھ ایلیوطوفان خ..مھی زندگی ھمھ گھی نفر دھی االن ی کردن؛ولیزندگ
 شماره می بلندشدمو رفتم سراغ گوشزی وازپشت مدمی کشیپوف. . برده یموضوع پ

  محمد و گرفتم بعد از چند تا
 

 .. جواب دادبوق
 ..سییسالم ر_ 
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  روبھ راھھ؟ی محمد؟ ھمھ چیخوب..سالم
 .. تختالتیخ..  ھستیحواسم بھ ھمھ چ.. سییبلھ ر_ 

 دی تر پرسبعداروم
  خوبھ؟ی بارمان؟ اونجا ھمھ چیخوب_ 
..  نگرانشمیلیخ. نگرانشم..ی غزالھ متوجھ نشھ براش محافظ بزارکھی طورخوامیم_ 
 ارهی سرش بیی بالھی  طوفان ترسمیم

خودمم حواسم بھش ھست ..  مواظبش باشنفرستمی امروز دونفرو منیباشھ ھم_ 
 خوبھ؟

 دمی کشیپوف
 . ازش دورشمخوامینم. شدنرمی کاش مزنھیدلم شورشوم_

 مھرتو بھ دلش انداختھ ینجوری اکھیاون.. بسپارش بھ خدا.. شھی کھ نمیدونی مسییر_ 
 ..کنھیخودش حفظش م

  دارماجی احتیلیدعاکن برامون خ..محمددعاکن_ 
امشبم  محافظاشو . دنبالتفرستمی ستادو منیمن فردا ماش..کنھیستش مخداخودش در_ 
 گھ؟ی دی نداریکار.. نگران نباش.. فرستمیم
 برام وی کھ بدست اوردیدی جدیزایتمام چ..  کن براملیمیفقط اطالعات مکانو ا..نھ_

 جواب ندادم  یاگھ زنگ زد.. خونمشونیامروز کال با غزالم اخر شب م..بفرست
   تماسخودم بعدا

 
 ..رمیگیم

 احقی.. بگذره بھتون,خوش..باشھ_ 
 ..یاعلی_ 

 نگذشتھ بود یلیخ..بھ خودت سپردمش..سرمو گرفتم رو بھ اسمون..  و قطع کردمتلفن
 ..دمیکھ صداشو پشت سرم شن

 من امادم_ 
مشکوک زل زدم بھ .. باشھدهی از حرفامو نشنیزی چکردمیخدا خدا م.. سمتشبرگشتم

بھم لبخندزد کھ چشمام خورد بھ ..  مشخص نبودیزیتوصورتش کھ چ..صورتش
  اخمام رفت تو..لباش

 
 با دشیپوست سف...ششی ارایلباسش خوب بود ول..دمشی دینطوری بار بود انیاول..ھم

دلم .. توچشم بودیلی کرده بود کھ خجادی ای قشنگیلی قرمز تضاد خغیاون رژ ج
   جزچکسی ھواستخینم
 

 مودراوردمیبی دستمال جبمیھمزمان ازتوج...اروم رفتم سمتش..نتشی ببینطوری امن
بھ لباش اشاره ..گنگ نگام کرد.. روبھ روش دستمالو گرفتم جلوصورتشدمی رسیوقت
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   زل زدجیبازم گ..کردم
 

 .. عقبدیاخم کردسرشو کش.. و دستمال بردم سمت لباشدمی کشیپوف..بھم
 ؟یکنی مکاریچ_ 
 پاکش کن_ 
 ؟یگی می چو؟یچ_ 

 رونی محکم دادم بنفسم
 پاکش کن.. تو چشھیلیلبات خ_ 
  پاکش کنم؟دی بایاصن واسھ چ.اما من دوسش دارم_ 

 موقع نجوری توادونستمیخوب م. توھمدمیاخمامو کش.. بداخالق شمکمی دی باانگاردوباره
   شھیو ترسناک م,ی جدیلیھا صورتم خ

   انجامش بدهشھی نملی دوس داره دلزای چیلیادم خ..پاکش کن..الھبامن بحث نکن غز_ 
غم نشست تو نگاھش؛ دلم ..دیبغض کرد؛ دلم لرز..دی دلم لرزدیچونش لرز.. نگام کرد 

 ی کھ سعییبعد باصدا.. بھ لبشدیبا دست لرزون دستمالوگرفت و چندبار کش..خون شد
   نلرزه ارومکردیم
 
  بغض گفتبا

کھ االن ..دلم بود.. بھیزی چیداشتم؟؟ک..زویچ.. خواستو اونیزیدلم چ..یک..من_ 
 باشھ؟؟

 گفتھ یمگھ چ..شوکھ بودم از حرفش..  حرکت کردنیبعد بدون توجھ بھ من سمت ماش 
 بھ سرش اومده؟واسھ پاک کردن ی انقدپربود؟ چی کرد؟؟دلش از چینجوریبودم کھ ا

   رژبغضھی
 

 نکرده ھی گرگھی سالھ د١٢ بھم گفتھ بود کھ  کنھ؟مامانشھی گردمی ندچوقتی ھکرد؟چرا
داره .. بکنمدی بای کارھی.. بھش فکر کنمدی ممکنھ؟؟؟   بایچجور..اما باورم نشد
  از.. کنھیخودشو نابود م

 
 یمنھ خر حت... اه...کردی نمشی بد ارادیپوشی بد نمچوقتیغزالھ ھ.. شدممونی پشکارم
 ششی کھ پیروز اخر.. کردهشی اراینطوری من ای برادی فکر نکردم کھ شانیبھ ا

 ....  خواستھدیبودم؛شا
 

بھ .اطی برداشتمو  رفتم سمت حزی از رو مچویی  سوعیسر..امی فکری بھ منو بلعنت
 ی بازاطی کف حی ھازهیبا پاش با سنگ ر.. بودنیی داده بود و سرش پاھی تکنیماش

  ای دننیاصال توا..کردیم
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 شکالتم  ھیمطمعن بودم با .   نبودی اصال کار سختنیا و اوردمی از دلش درمدیبا.. نبود
 ..لبخند زدمو  از پشت رفتم سمتش.. رهی مادشی اشیدلخور

........................................................................ 
 ****..غزالھ****

 چقد ی واگھی االن می احمق فکر کردیدختره ..کردمی می فکرنی ھمچدی اولشم نبااز
 اصن بھ چشمش یدی برخورد کرد؟ دی چجوریدی دزم؟ی عزیخوشگل شد

   بغضنی کردم ای؟سعیومدین
 

 ی کردم؟نکردشیمگھ من واسھ اون ارا.. سیاصن مھم ن.. بھ درک...  کنار بزنمویلعنت
 گفتی بغض تو گلوم میول...سیاصن مھم ن..  االنسی مھم نیغزالھ؟ اره کردم ول

  گفتیدلم م.. مھمھ
 

 پاھام ری زی ھازهی بود و داشتم با سنگ رالی ویپشتم بھ ورود.دلم گرفتھ بود..مھمھ
 خم شده و دمیسرمو برگردوندم د.. رو شونم حس کردمویزی چینی کھ سنگکردمی میباز

  چونشو گزاشتھ رو
 

 خواستم کنار بکشم کھ نزاشت.. شونم
 گری امار بده سھ سوت سرش جلوتھ جیبدخواه دار.. ی توخودت باشینطوری انمینب_ 
 .  بازم دلخور بودمی حرف زدنش خندم گرفتھ بود ولی التبا

 غزالھ_ 
  نگاش کنم اروم جواب دادمنکھی ابدون

 بلھ_ 
 ..سرمو برگردوند سمت خودش و مجبورم کرد زل بزنم تو چشاش 

 تو اینگ قشی کسخواستیدلم نم..ی گفتم پاکش کننی واسھ ھمی خوشگل شده بودیلیخ_ 
 تر از زی برام عزیلیوگرنھ تو خ.. تو لذت ببرهییبای از زی کسخواستیدلم نم..نھیبب
  کھیی حرفانیا

 
  حرفامو؟یفھمیم.. امی بھ دلت راه نبخوام
 نییسرمو انداختم پا.. نگاه کردن بھ چشاشو نداشتمطاقت

 ..فھممیم _
 ..گھی بخند دزم؟یباشھ عز. می خراب کنخوامیامروزو نم_ 
 .. کردم حالم خوب شھی زور لبخند زدمو  سعبھ
 م؟ی برمیخوایکجا م_

  گفتجانیباھ



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 257 

 میری اخر شبم ممیخوری بعدشم ناھار ممیزنی قدم ممیری بعد ممیکنی مدی براتو خرمیریم_ 
 چطوره؟... خونھمیای بعدم مرونی شامم بیشھر باز

 ..جانشی زدم بھ ھلبخند
 نظرشھ من نوکرشم مد گھی دزیالبتھ اگھ غزالھ خانوم چ _ 

 .. بچھ کوچولو ھا شده بودنی اھیشب... گرفت خندم
  ھی برنامھ عالنیھم..نھ_ 
 ...می کنم برشی شد بپر باال اتیخوب پس اوک_ 

 پاساژ نگھ ھی یجلو..رونیب, زدالیدر و, و ازمی شدنیسوار ماش.  باز کردششوی نبعدم
اروم دستامو گزاشتم تو دستش   و .. دستشو گرفت جلوم.. می شدادهیپ,بالبخند.. داشت

   سمت مغازهمیرفت
 
 کھ کنمیغرغر م, کھ من چقدکردی برام اصنم توجھ نمدی دوتا دوتا خریزیاز ھرچ..ھا
 .. شددی پلافشی قدمی دھوی نکھیتاا.. دیخری و مدیخندیفقط م..ادنیز

 زدوری تو سرتھ بریبارمان ھرچ_ 
 زد بھم شرک زل ی گربھ مثھ
 ...فقط... ندارم کھتیکار_ 
 رد انگشتشو گرفتم چشام  شده قد دوتا یوقت..  مغازهھیانگشتشو گرفت سمت ,بعد

   گفتطونی شدیرسیبھ عقلمم نم..  برهشی پنجای  تااکردمی فکرشو نمیحت...ھندونھ 
 ام؟ی خودم بنجامی اای ی بخریریم_ 
  دھنمو قورت دادمو بھ زور گفتماب
 ارم..ند..یز..این_ 
  خودم دست بھ کار شمدیانگار باز با.. نچ_ 
  جلوشدمی سمت مغازه کھ پررهی  داره می جدیجد.دمید

 ..این.. تورمیدم م..خو.. سای واسایوا_ 
 دمی زد و اشاره کرد وارد شم ھنوز درو نبستم کھ صداشو شنی اروزمندانھی پلبخند

  نرھااااادتیقرمز _ 
 یالھ.. خندش بلندشدی کھ صدادمی درو کوبعیسر.. خون توصورتم حس کردمحجوم
 ی دارکاری من چریخوب تو بھ لباس ز.. یدی کھ انقد منو خجالت میبترک
  یچ.. شھیحاال رومم نم...اه..عنتر

 
باکمکش .. دی بودم کھ فروشنده بھ دادم رسسادهیھمونجور ھاج و واج  وا.. خوببگم
 ..رونی بود از در زدم بنییخجالت پا, سرم ازی گرفتمو درحالریدست لباس ز,چند

 شوی نگاه کھ بازم معنھی داده و با ھی روبھ رو تکواری بھ ددمی دنبالش گشتم کھ دباچشام
 ..باخجالت رفتم سمتش.. شدهرهی بھم خدمینفھم

 تموم شد؟_ 
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  اره_ 
 .. میخوب بر_
 اخالقشو نیا...ومدی خوشم میلی تا من خجالت نکشم خشدی نمیزی چچی کھ پاپنکھیاز
پشت .. سمت رستوران پاساژمی سھ بود کھ رفتیکای ساعت نزدگھید.. دوس داشتمیلیخ
  می نشستزای از میکی
 

 .. رو داد دستممنو
 زم؟ی عزیخوری میچ _
 خورمی می سفارش دادی ھرچکنھی نمیفرق_

 کھ  غذارو می سفارش داد؛ مشغول خوردن ساالد بودچھی زدو واسھ دوتامون ماھلبخند
انقد کھ حواسش بھم بود فکر ..کردی توجھ کردناش بھم قندتودلم اب مشھیمثھ ھم..اوردن

  یزینکنم خودش چ
 
  باشھدهی غذاش فھماز
 یھمش کھ بمن داد..گھیخودتم بخور د_ 

 .. کھ بغضشو پنھون کنھدی نگاھش غم داشت حس کردم خندیول.دیخند
 ستمی مدت کھ ننیا..برمی لذت مشتری بیخوری توکھ غذا میول..  اھو کوچولوخورمیم_ 

 حواست بھ خودت باشھ ھااا
 کھ دستش نشست کردمی میباغذام باز..اشتھام کور شده بود..ی بغض لعنتنی ادوباره

 ..رو دستم
 ؟یکنی مینطوریغزالھ چرا ا_ 
 .. زور لبخند زدمبھ
  مگھ؟کنمی میچطور_ 

  و گفتدی کشی پوفکالفھ
 ..می قدم بزنمیغذاتو بخوربر.. یچیھ.. _
 رو وی نگاه کسینیسنگ...بعد غذا من رفتم دستامو بشورم و بارمانم رفت حساب کنھ 

شونھ ھامو ..دمی ندوینگاه کردم کس.چند بار بھ دور اوطرافم..کردمیخودم حس م
  سیباالانداختم سمت سرو

 
شستم اومدم از در دستامو ..   اون اطراف نبودیخلوت بود کس.. رستوران رفتمپشت

.. واری کنار دیزیکمرم محکم خوردبھ ت...  بھم و ھولم داددی چسبیکی کھ رونیبزنم ب
   گفتمو رو شکمیاخ
 

 فرد روبھ روم بھ لرزه دنی کھ تمام تنم از دھی کنمیسرمو بلند کردم بب.. شدمخم
 دمی گوشم شنریصداشو ز..  بھمدی شد و  چسبکیچندشش بھم نزد,بالبخند..افتاد
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 .. ھنوزم سر حرفم ھستم.. یای روز خودت تو تختم مھیبھت گفتھ بودم _ 
  گوشم گفتری شمرده شمرده زبعد
 ..تختم..تو...یایم.. خودت..یپا..با..خودت...تو_ 

 کھ اونقد دوسش ی روز انقد از فرھادھی کردمی فکرشو نمچوقتیھ...دیلرزی مبدنم
دوباره ھمون .دیبوسی گردنمو مری و  زددایبدنشو بھم فشار م..داشتم  حالم بھم بخوره

  یھمون صحنھ ھا....حس
 

 بدنم قفل طی شرانی تواشھیھم. زده بودخیبدنم ..سست شدم...تھوع..تنفر...ترس..یلعنت
احساس ...نی زموفتادمی مکردیاگھ کمرمو ول م.. ونداشتمیچکاریقدرت انجام ھ..شدیم
   لحظھنی ھمکردمیم
 

 گردنمو ری زھویدھنمو باز کردم حرف بزنم کھ ..ارمی معدمو باال باتی کھ محتوھاس
 .گاز گرفت

 ..اخ_
 پراز ھوس فرھاد ی پاک بارمان کجاھو چشایچشا.. بلند کرد و زل زد تو چشامسرشو

 حرکت دستاشو رو بدنم یوقت..دادمیانگار داشتم جون م...سوختی گلوم مریز... کجا
  حس کردم بدنم بدتر

 
 ..کنمی نمیچکاری خوشم اومده کھ ھکردی فکر م کرد اونمقفل
 ی ھان؟ بھت دست زده نھ؟ اشکالی دادحشی داشت کھ بمن ترجیاون پسره چ_ 

 دست از یفکر کرد... ارزهی بارامتحان شدنمھی دست دومت ھم بھ سینداره؛مھم ن
 دارم؟یسرت برم

 کردم ی سعبا دستام.. زدی انگار باخودش داشت حرف مسی بود تو حال خودش نمعلوم
از بعد اون اتفاق کھ .. نبودیچی من درمقابل  زور اون ھی قدرت دستایپسش بزنم ول

   افتادمی سالگ١۶تو 
 
 و ھمش اون کردمیبشدت وحشت م..ومدی ازم برنمیچکاری مواقع ھا ھنجوری اتو

 ...دمیلرز..خندش وحشتناک بود..دیخند.. ومدی مادمی ی لعنتیصحنھ ھا
 .. نکن کوچولوخودیتالش ب_ 
از شدت درد لبامو بھم فشار ..پشت سر ھم..  دوباره گردنمو گاز گرفت و
 نمی دست بزنم ببتونستمی نمی حتی  ولکردمی گلوم حس مری رو زیعی مایگرم..دادمیم

   کھیدرست تولحظھ ا..  ھیکھ چ
 

 ھوی از دست داده بودم؛دموی کھ تمام امیدرست وقت..  دمیدی تموم شده موی چھمھ
 و تمام نی فلج محکم خوردم  زمی بدن فرھاد از روم برداشتھ شد ومن مثھ ادماینیسنگ
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   معدمو باالاتیمحتو
 

 کھ قرار بود ی از فکر اتفاقیحت. شدی تھوع ھم تموم نمنی شده بود واخیبدنم .. اوردم
 ...وفتادی رعشھ بھ بدنم موفتھیب

 ..دایش
افتاده بھ جون , بارمان بالگددمیسرمو بلندکردم د..دیچیپی نالھ ھاش تو سرم میصدا

 بدتر   یلی خون حالم خدنیبا د. بوددهیچیفرھاد و فرھادم غرق خون توخودش پ
   توسرمدایادشیھمش ..شد
 
 کشھمردمی فرھادو مرمی اگھ جلوشو نگکردمی ترسناک شدکھ حس میبھ حد.. ومدیم

 ازحرکات یوضرباتش گاھت.. جرعت جلورفتن نداشتچکسی ھیجمع شده بودن ول
   کھکردی استفاده میرزم

 
 کردمو ازجام بلند شدم و ھی تکواریبھ د.. کنھی کارموی بود ورزش خاصمشخص

 فرھاد ی و بھ پھلوی کھ خواست لگد بعدیدرست وقت.   لرزون رفتم سمتشیباقدما
   زدمو گزاشتمخیبزنھ دست 

 
.. ادی برونی دستم باعث شد از فکربیسرما.. نبودای دننیانگار اصالتوا... دستشرو

   گفتمومدی از تھ چاه درمکھییباصدا
 ..لطفا..بسھ_

نگاھش کھ بمن .. عرق شده بودسی اصال خوب نبود  و اونم صورتش و لباسش خحالم
 ھی کھ با وفتادمی داشتم  مسمی سر پا واتونستمی نمگھید.. گرفتیافتادچشاش رنگ نگران

  دستش کمرمو گرفت
 
 یکی بھ عی در اوردو سربشی از جلشوی موباگشیبا دست د.. بوند بھ خودش منو چسو

 :زنگ زد و باداد گفت
 .. تا خودم نکشتمشدی کثافتو جمعش کننی رستوران ساحل انیای بدیپاش_ 

 دور و برم دمیفھمینم..زدیقبلش تند تند م.نشی داشتم سرمو چسبوندم بھ سجھیسرگ
 ...خوردی خاطره تو سرم چرخ مھیفقط ..چخبره 

وان پر ...تجاوز... ھاشغیج..دوتاپسرمست...کوچھ خلوت...مدرسھ...دایش
 یی صدانیاخر...اخ..  خوردهی کھ کنارش ربان مشکیقاب عکس...اهیپارچھ س...خون

   بلند بارمانی صدادمیکھ شن
 

 ...دمی نفھمیچیوبعد ھ..زدی صدام می کھ بانگرانبود
.................................................. 
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 کھ توش یی نااشنای فضاجموبھینگاه گ.. چشامو باز کردمدیچی کھ تو سرم پیبادرد
 سوزش ھوی کھ نیی پاامی خواستم از تخت بدادی شبونشون ممھین١بودم انداختم ، ساعت 

   تو دستم احساسیبد
 

 توجھ یب..رفتید و از پشت دستم خون مسرنگ سرم از دستم در اومده بو.. کردم
 تھ اتاق روح از تنم ی صندلی نفر روھی ھی سادنی کھ با درونیپاشدم از در بزنم ب

   سست ویلیبدنم خ..رفت
 

.. ھی و توان کنترل کردنشونو نداشتم اروم رفتم سمت سادیلرزیزانوھام م. بودکرخت
خوابش برده .. بورو نشناسم؟کنارش زانو زدمنی اشدیمگھ م.. اشنای بوھیدوباره 

  ادمی یھمھ چ..بود
 

 .. بارمان؛ بدشدن حالمیدا؛دعوای فرھاد؛ شانھی وحشاومد؛حملھ
 ..مارستانھی بنجایپس ا.. نگاه کردمی ابیوارای بھ ددوباره
 موھاشو نیاروم دستمو بردم ب.. زدی موج می بود تو صورتش خستگدهی خوابمظلوم

روحم ..شدیو تمام دوست داشتنم فردا عازم سفر م..قد دوسش داشتمچ..نوازشش کردم
  یمن قو..خستھ بود

 
... رفتنش برام سخت بود. اتفاق برام سخت بودنھمھی نبودم و تحمل ای اصال قونبودم

گردنم ..  سخت نفس بکشمشدی توده بزرگ تو قلبو گلومھ کھ باعث مھی کردمیاحساس م
  صدا.کردی درد میلیخ
 

 تو اتاق تا یی کنم اروم پاشدم برم سمت دست شودارشی بخواستمی بلند شده بود نمنفسام
 گلو دنی موھامو جمع کردم  از دیوقت.  ازادشھمی راه تنفسدی اب بھ صورتم بزنم شاھی

  نھیو گردنم تو ا
 

 فرھاد گردنمو کبود و زخم کرده بود و پرستارا روشو ی گازھایجا..  شدمشوکھ
 یسرد.. اب و بازکردمری نثار روحش کردمو شی وحشھی لب ریز.. زده بودننیبتاد

  اب حالمو بھتر کرده
 

 نکاروی چرا اد؟فرھادی کشنجای کارم بھ اشدی چنکھیفکر ا.. توفکر بودم قی عمیبودول
 کرد؟فرھاد کھ دامی پی بارمان چجورکرد؟ی مکاریباھام کرد؟ اصال اون تو شمال چ

   پسخواستیمنو نم
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 باز یی در دستشوھوی زل زده بودم کھ نھی چقد تو ادونمی بود؟؟نمی با بارمان چمشکلش
شوکھ از ..  اومد توزدی کھ نفس نفس  می صورت وحشت زده درحالھیشد و بارمان با 
  کارش زل زدم

 
 داد و تو ھمون حالت سر خورد ھی تکواری و بھ ددی کشقی نفس عمھی دیمنو کھ د..بھش

 داده ھی تکواریچشاشو بستھ ابود وسرشو بھ د.  سمتشدمییباترس دو..نییپا
  دستموگرفتم دور.بود

 
 ..صورتش

 ؟یشدیچ.. چت شد چشاتو باز کن؟یبارمان؟ خوب_
 اروم لب زدم.. چشاشو باز کرد دلم از اونھمھ غصھ تو چشاش  خون شدیوقت
 ؟یخوب_ 
با .. دورمدی گزاشت و ھمونطور پاھاشو کشنشی کھ سرمو رو سدی نکشھی ثانبھ

  نلرزه گفتکردی می سعکھییصدا
 شدی متیزیاگھ چ..یمردم از  نگران..مردم غزالھ..  نرویی جاخبری بگھیتورو خدا د_ 
ھمش ..  گزاشتمی تنھات بزارم ولدی نبادونستمی منکھیمن احمق باا..  منکردمی مکاریچ

  من..  منھرهیتقص
 

 ..مقصرم
  انگشت اشارمو گزاشتم رو لباشکردکھی داشت خودشو سرزنش منطوریھم
 ؛تویستیتو مقصر ن..نجامی ھمنیبب.. نگام کن.. من خوبم. اروم باش... سیھ_ 
 باشھ؟.من خوبم..ادی مشی پیزی چنی ھمچیدونستینم
 دی نالیبھ حالت زار..نگاھش بھ گردنم افتاد 

دن من  اوردمت پرستارا فکر کریوقت.. تموم بدنت کبوده غزالھ...  کجااا؟یکجا خوب_
 تو یزیریچرا انقد م..ی نداریعی العمل طب؛عکسیستی نیعیطب.. ی شدنیزدمت کھ ا

   خودت؟؟غزالھ
 
  اخھ؟یشدی تو چ؟یشدیتو چ.. یرفتی رسونده بودمت تا تشنج مرید

 و بعد دیپشت دستمو بوس.. رد خون خشک شده رو دستم مونده بود..  گرفتدستمو
 کھ بخاطر من ی مردھیازگر...دیدلم لرز.. قطره اشک و رو پوستم حس کردمھی یگرم

  نباریا..داغون شده بود
 

شروع .. دادمیاروم دستامو تو موھاش حرکت م.. نمی بودم کھ سرشو گزاشتم رو سمن
کھ بفھمھ درد من .. اروم شمدیشا... اروم شھدیحرف زدم شا.. کردم براش حرف زدن
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   داره و اونشھیر
 
 ..ستی نصرمق

.......................................... 
 ییتمام جا. شده بودمری دوسال گوشھ گنیتوا.. شدن باران گزشتھ بودبی از غدوسال

 دختر ھی..  اوردندی دانش اموز جدھی روز تو کالس ھی.. مدرسھ بودو خونھرفتمیکھ م
   خانومیوقت....یخجالت

 
 زود خودشو تو دلم شی ذاتیی با خوش رودای شی اول معذب شدم ولشمی اوردتش پریمد

روز بھ .. کردمی حس ممی مھربون بود و منم بعد باران خالء شو تو زندگیلیخ..جا کرد
  شتریروز ب

 
 میرفتیھر روزباھم م.. خواھرمو پر کرده بودیدوسش داشتم  جا.  میشدی میمیصم

 ..ی جز اون روز لعنتمیومدیمدرسھ و م
 .. برداشتنمیسرشو از س..  کھ افتادم دوباره بغضم گرفتشادی

 ..ی االن بگیستیمجبور ن.. بزار بعدا بگوی کنفی تعریتونیاگھ نم..زمیعز_ 
 :ادامھ دادم..دیلرزیصدام م.. اشاره  سرم گفتم نھبا

 می خونھ ما باھم درس بخونادی جمع کنھ تا بالشوی زود تر بره خونھ و وسادای شد شقرار
.. ومدی منتظرش شدم نیلیخ..  میاز ھم جدا شد..   ھلھ ھولھ بخرمکمیمنم برم مغازه 

  بھ. نگرانش شدم
 

دو تا .....دمید..دمی رسیشگی بھ اون کوچھ خلوت ھمی خونشون حرکت کردم وقتسمت
 ....پسر مست

 شکستھ گفتم...ارمی کلمھ ھارو بھ زبون بتونستمی نمیحت
 ..دایش_
 ..شاش بغض زل زدم تو چبا

کمک .. نالھ ھاش تو گوشمھیصدا..  اون دوتا پر پر شدری چشم من زی جلودایش_ 
نتونستم کمکش کنمجلوم نابود شد ومن فقط نگاه .. خواستناش التماس کردناش

   نبود از شدتیعمد..کردم
 

 قھی ولش کردن تا چند دقی سالم بودوقت١٦ھمش . نداشتموی قدرت انجام کاروحشت
 پارشو تنش کردمو برا بابا زنگ زدم ی لباسایبا بدبخت.. سمتشدمییشوکھ بودم بعددو

  مشیبرد. اومد
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 سھ اوردنی نمدای شیاما بھ رو.. بماندمامانش و باباش چقد داغون شدن..مارستانیب
 مثھ مرده  میکردیھرکار م.. حرف نزدیچکی بھوش اومد با ھی بود وقتھوشیروز ب
  یچی و ھواری بھ دزدیزل م

 
 یغای ھم با جدیخوابی مکھیی وقتادیخوابی نھ درست مخوردینھ درست غذا م.. گفتینم
کھ ..  روزھی.. بودم کھ تنھا نباشھششیاکثرا پ..میکردی مدارشی بدیکشی کھ میکیستریھ

  رفتم بھش سر بزنم
 

فکر کردم حالش بھتر شده .. دیخندی می ولزدیحرف نم..  انگار بھتر از قبل بودحالش
 بخوره کھ دستمو گرفت بعد دوماه ارمی بیزی چھی نیی گفتم برم پا خوشحال شدمیکل

 . حرف زد
 ..نرو_

 گفت کھ ھنوز صداش  تو سرم یزی  چھی..  از حرف زدنش نشستم کنارششوکھ
  تکرار کردمداروی شیبابغض حرفا. ھست

 ھم شھیو بدون ھم..کنمی ارزومی خوشبختشھی واسھ تو ھمیول.. من تموم شدم غزالھ_
 .کنارتم

 خنده ھاش از دمی فھمینم..  خوب شدهکردمیمن چقد ساده بودم کھ فکر م.. بغلم کردبعد
 ی وقتی خوابم برد ولی چطوردونمینم..دیمنو خوابوند رو تخت و کنارم خواب.درده

   شدم کنارمداریب
 

پاشدم برم دنبالش بگردم . بھ ساعت نگاه کردم چھار ساعت بود کھ خواب بودم..نبود
 ادیصبر کردم تا ب.. رهی رفتھ دوش بگدمیفھم.. ادی اب می از تو حموم صدادمیکھ د

   دوباره بدنمادشیبا ..رونیب
 

 غاشی جیصدا..انگار دوباره اون صحنھ ھا جلوم جون گرفتن..سردم شده بود..  دیلرز
 ..اخ.. دستمو گرفتم ب سرم. دیچیپیتو سرم م

  محکم بارمان بھ خودم اومدمیباتکونا
 ...خوب؟ اروم.سی نیزیچ. نفس بکش و اروم باش؟یخوب.. زمی عزیشدیچ_ 

  و ادامھ دادمدمی کشقی نفس عمھی
 در و باز یوقت..ومدی نیجواب.. در زدم..  رفتم سمت حمومومدی صبر کردم  نیھرچ_

دوستمو غرق ..برقو روشن کردم کھ.. دمیدی نمیچیکردم تو حموم پر بخار شده بود ھ
  خون تو وان

 
 ..دمید

 دمینال
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چشاش باز مونده بود .. دوتا دستاشو زده بودی رگاغی دل نازک من با تیدایبارمان ش_ 
 کیستری ھیغای فقط انقد جشدی چدمیفھمینم. رفتم باالسرش زل زده بود بھمیوقت

  صدام, کھ ازدمیکشیم
 

 دوماه نشد کھ پدر و رخاکی سالھ رفت ز١٦ یدایش.. تو خونھختنی ھا رھیھمسا
 ششیمادرشم دق مرگ شدن و رفتن پ

  
 .  بارمانی پر بغضمو انداختم تو چشانگاه
 رمیگی تجاوز قرار مطی تو شرایوقت..نشد.. گھینتونستم د.. نکردمھیاز بعد باران گر_ 

 روحم ضھیروحم مر. بارمانضمیمن مر..ادی ازم  برنمی و کاروفتمی حال منیبھ ھم
  و یمن ھرک..خستس

 
 بد بودن حال لیدلیستی نیزیتو مقصر چ. ستی تو نری تقصنایو ا.. از دستش دادمخواستم
 ؟یدی بارمان؟ بھ جوابات رسیدیفھم..یستیمن تو ن

 . اروم گفترلبیبغلم کرد ز..  کردنگام
   دمیبھت قول م.  غزالھ یشیتوخوب م_ 
  لبخندر زدمشیالی خوش خبھ
  نھ؟یریفردا م_ 

  نگران شدنگاھش
 . ندارمیراھ_ 

  باشم بھ زور لبخند زدم و گفتمی کردم عادی سعیول,کردی داشت خفم مبغض
 غصھ نداره کھ. گھی دیای زود میریم..  حاالیچرا ناراحت_ 
..  بوددای روز اخر شیخنده ھاش مدل خنده ھا..دیخند.. چشمک براش زدم ھیبعد  

 وحشت کردم
 مان..بار_ 

 دمیلرزون پرس..  کردنگام
  نھ؟گھ؟ی دید..گریم..بر_

  لب اروم گفتریز..نیی انداخت پاسرشو
 گردمیبرم.  غزالھگردمیبرم_ 

 پاھاش نشستم شالمو کھ کنارم بودبرداشتم شل سرم نیازبغلش پاشدم ب..دلم قرص نبود 
  گفتمی لبخند زورھیبا..انداختم زل زدم تو چشاش

 یگردیو زود برم..شھی سفر عمرت منی بھترشاالیا_ 
سرمو .. سمت خودش پرت شدم تو بغلشدی اومدم پاشم کھ دستمو گرفت محکم کشبعد

 چونمو ریدستشو گزاشت ز. بود اروم کنار زدختھیبلند کردم موھامو کھ جلو صورتم ر
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  چشاش.زل زد بھم
 

ضربان قلبم باالرفتھ ..دوباره نگاھشوانداخت بھ چشام. لبام درحال حرکت بودرو
دوباره پاشدم کھ بازم محکم پرتم کرد تو بغلش وبعد . ل کنم نگاھشوتحمتونستمینم...بود

   لباشو رو لبام حسیگرم
 

 سست یدستو پاھام بھ حد.دادمی ومن داشتم جون مگرفتی میاروم لبامو بھ باز..کردم
 حالم بد شده کردیانقدرم پرو بود کھ توجھ نم.. رمی ازش فاصلھ بگتونستمیشدکھ نم

   کھ گذشت بھکمیدم؛یترس
 
 من ھمونطور سست افتاده بودم ی شد ولالیخی بوسھ کوچولو زد و بھی ملبا

 دنیاروم شروع کرد بھ خند..کنارش
 ..قشنگ مشخصھ..یریمی مبوسمتی میغزالھ وقت_ 
  شده بودطونی زور نگاش کردم چشاش شبھ
 یعور..شی بیلیخ_ 

  گفتباخباثت
  دونمیم_ 
   پاشمخوامیم..بروکنار_ 

  گفتالیخیب
  دارم؟کاریپاشو خوب من ب تو چ_ 
  اضافھ کردیدی با پلبعد
  پاشویتونیالبتھ اگھ م_ 
 تونمی نمدونستیم.از حرص منفجرقرمز شده بودم..  ابروھاشو تند تند انداخت باالبعد

 وکھ خوردم رمی بگواروی کردم دی اعتنا بھش سعیب.کردی متیپاشم داشت اذ
   دادم بھھیکالفھ تک...نیزم
 
 نطوریا.. حالتم خستھ شده بودمنیاز.. خوب شھکمی پاھامو دراز کردم تا  ووارید

 دمی شنکمیازضعفم بغض کردم کھ صداشو نزد..وفتادیوقتامثھ فلجا دست و پام ازکارم
 ... دلمزیعز_ 

 .. ندادمجواب
 غزالھ_ 

 چونمو برگردوند سمت خودش... سکوتبازم
بزار کم کم برات . کنمتتی اذخوامی من نم؛یدی ترسدونمیم.. زمی عزیشیتوخوب م_ 
 ..یکنی عادت میشی نمنطوربدحالی اگھیکم کم د.شھی میعاد

  با بغض  گفتمیحرص
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 م؟ی ھااان؟ مگھ من عروسکم؟مگھ اسباب بازیبوسی انقد منو میاصن تو بھ چھ حق_ 
 .. بارمانی ادبی بیلیخ
 دی خندطونیش
 .. کامال مشخصھدایاصن معلومھ کھ بدت م...ادی بدت میلینکھ توام خ_ 
 . مشت کوبوندم توبازوشبا

اه . ی کردوونمی د؟یدیتو اصن فرصت عکس العمل بمن م. تیتربی نکن بتمیانقد اذ_ 
 انقد کھ تو بمن گم؛؛ی نمیچی من ھیھ. یکنی ممی  ھمش تف مالگھیولم کن د. خل و چل

   مامانمیزنیدست م
 

 ... اصادی من بھت نگفتم خوشم نم؟مگھیکنی منکاروی ای چی برانزده
 زد بھ لبام و باز من رفتم تو کی بوس کوچھی کھ دوباره تند زدمی داشتم غر منطوریھم

  گفتدهی بردهیبر. دیھنگ اونم دلشو گرفت و غش غش خند
 ..باحالھ.. یل..یکت شدنت خ..سا..روش _ 
 خودش نباریم کھ ا کردم پاشیدوباره سع..  لجم گرفتھ بوددیرسی زورم بھش نمنکھیاز

 ینگاش کردم بازم  نگاش مھربون شده بودوقت.  دور کمرمو کمکم کرددیچیدستشو پ
  زاشتیکھ داشت منو م

 
  گوشم گفتری تخت اروم زرو
 بھ ی سفرچیھ... بودنتیی باال و پای لب ھانی کھ تاحاالرفتم مرز بی سفرنیبھتر_ 

 سی نبودوننیاندازه اون بھتر
ضربان قلبم رفت . سوختمی مشیاز شدت خجالت گر گرفتم داشتم تو ات.  لبخند زدبعد

    گونھ ھام رنگ گرفتھکردمیباال حس م
 ..میاومممم  خوب بخواب... اومممم_ 

  شدطونیدوباره صورتش ش..دیبلندخند
 میییباشھ بخوااااب_ 
  گرفتم جلوشستی تخت و دور زد اومد سمتم  دستمو بھ حالت ابعد
  بچھ  پرو؟یایکجا م.. کجا کجا؟ بفرما تو دم در بده_ 
 گھی دمی بخوابیخودت گفت_ 

  سمت کاناپھ گرفتمانگشتمو
 ؟؟یدیفھم...نجایمن ا...تو اونجا_ 
  مظلوم کردافشویق

 گھی بخوابم دنجایبزار ھم_ 
  کردمی جدصورتمو

 گمید.رو کاناپھبرو .  پرویایحیب. نفره بخوابمھی مونده باھات رو تخت نمیھم. نھ _ 
 ..ریشب بخ. حرفشم نزن
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 کمی. ومدی مزشی ری خنده ھایوارصدای پتو و رومو برگردوندم سمت دری رفتم زبعدم
 دمی گوشم شنریبعدحضورشوباالسرم حس کردمخم شدروم صداشوز

بھ خودتم ..انی صبح منایبابات ا.مواظب خودت باش. زمی عزکنمیصبح صدات نم_ 
   نرهادتی چوقتی ھزوی چھیو ..برس

 هللا شو از دور ری بلندم کرد و برم گردوند و بعد زنجییھوی دمی دامی بھ خودم بتا
 کھ شوکھ شدم بعد شمرده نکاروکردی اعیانقد سر...گردنش در اورد و انداخت گردنم

 شمرده اروم زمزمھ کرد
 یمن..مال..فقط..مونمیم..باتو..بھ شونھ ..شونھ..ھرنفس.. ھمھ جا..کنارم..ییتو_
 ..بمونھ..ادتی

 ی چجوردیرفت و نفھم.. توجھ بھ حالم رفت سمت کاناپھی و بدی پشت گردنموبوسبعد
 بوسش ی جایدچجوری گرفت باحرفش؛نفھمشی ھمھ وجودم اتدیدلمو لرزوندنفھم

  دمی من فھمیول...سوخت 
 
چندلحظھ بعدپرستاروارداتاق ..خواستمشی وارموانھیمن د.. کنمی نم زندگتوی اون نمیب

 بھ خواب ختی کھ توسرمم ری بھ دستم وصل کرد و باارام بخشی اگھیشد سرم د
 ..رفتم

....................................................... 
 ****بارمان****

 و تا خود دی زود خوابختنی کھ تو سرمش ریباارامبخش..  تاصبح چشم روھم نزاشتم 
 ھنوز نرفتھ ی نھ ولای نمشیبی بازم مدونستمینم. کردمیسرش بودمو نگاش مصبح باال

 .   دلتنگش بودمدیشد
 

نگرانش بودم .. کردمی حس مشدمی مکشی نزدی کھ تپش قلبشو وقتی دختردلتنگ
اگھ خدا خواست و ..زدی بازم دلم شور می محمد محافظاشو فرستاده بود ولنکھیباا

   بھ فکر درمانشدیبرگشتم با
 
  گوشش و دوباره گفتمریسرمو بردم ز..بودمیم

 ..کنمیمن حالتو خوب م.  غزالھیشیتوخوب م_ 
 دست رو شونم نشست از فکر ھی توفکربودم کھ دی شدکردمی کھ نگاش مھمونطور

 کنھی نگاه پر مھر داره نگام مھی غزالھ با ی بابادمیبرگشتم د.. رونی بدمیپر
 ..مراھشھخدا ھ. برو نگرانش نباش. برو جوون_ 
 ی اشکی مامانش کنار در با چشاسادمی پدرش وایپاشدم رو بھ رو.. زور لبخند زدمب
 .. بودسادهیوا

 .دمی خم شدم و دستاشو بوسادی گرفتم و تا بھ خودش بدستاشو
 ... پسرمھی چھ کارنیا_ 
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  لرزون گفتمی صدابا
 اب تو زارمینم. اگھ سالم برگردم تااخر عمرم نوکرشم..یلیخ.. دوسش دارم یلیخ_ 

 دهینشون م.نیمواظبش باش. خورمیقسم م.. کنمیمن حالشو خوب م. دلش تکون بخوره
  یول.. محکمھ

 
 ..دینیبی کھ مھیزیشکننده تر از اون چ.سین

 نداشتم دخترمو دستت نانیمن اگھ بھت اطم..خدا بزرگھ . غصھ نخور.  پسرم دونمیم_
 ..کنھیدامیارامششو باتو پ.. باھات خوشبختھ دونمیم.. دادمینم

  گوشم گفتری مردونھ بغلم کردو  اروم زبعد
.. یتونی کھ  مدونمی منمی ایسرسختھ ول..ھی شدنیول.. سختھ..حالشو خوب کن_

حداقل بخاطر ..یگردی سالم برمدونمی مادوی برمشی کھ از پس سرسختی ھستیتوتنھاکس
 ..غزالھ

 کھ با یبرگشتم و ب دختر..گفتیراست م..  پشتم بودنکھید ازدلم گرم ش.. لبخند زدبعد
 لبخند زدم و تو دلم گفتم.. بود نگاه کردمدهیارامش رو تخت خواب

 ..مطمعن باش..امیاز پست برم.. یدونی خودت خوب منویا.. من از تو سرسخت ترم_
  خم شدمو دمی مادرشو دونی گری چشایوقت..  پدرشو بغل کردمو رفتم سمت دردوباره

 دمیگوشھ چادرشو بوس
 ..برام دعا کن مادر_ 
  بغض گفتبا

 ..خدا پشت و پناھت.  پسرمریسفرت ب خ_ 
 ستاد دم ی اشنانیماش..رونی زدم بمارستانی محکم از بیو با قدما..  زدملبخند

 مجھول انشی کھ پای اندهیو من رفتم سمت ا..سوارشدم و اونم راه افتاد..  بودمارستانیب
   بھمیتمام دلگرم..بود

 
 نیو ا... دوسم داره.. منتظرمھ کھ برگردم دونمی و ممارستانھی بود کھ روتخت بیدختر

 سرخش تصورش یتو ذھنم با اون لپا..از تھ دل..لبخند زدم..مھیدوست داشتن دلخوش
  شتریلبام ب.. کردم

 
 .. ذھنم خوندمری تصوی اومداروم اروم براکش

 ےی عشق  بونی ھم از اٺطورے  کہ حتے خود...شتمن آرام دوستت خواھم دا ***
 از  عاشق باش،متیبای زاےیتو در دن! ستی راحس کنم کافٺ کہ بودننینبرے ھم

  دور
 

 ***... توخواھم مردی برا؟؟؟منیمرا چہ بہ عاشق...اصال... کردعاشقےخواھم
....................................... 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 270 

 ***غزالھ***
 مرخص مارستانیچند روز بعد از رفتنش از ب..گذشتی ماه از رفتن بارمان مکی

 بدون اون شمال بمونم روزام خواستمینم.. خونھ میشدمو با اصرار خودم برگشت
  گذشتی و خستھ کننده میتکرار

 
خونھ ھمش تو اتاقم نقشھ ..صبح تا غروب شرکت بودم.کردمی می ربات زندگیمثھ  
 چشام گود افتاده ریز. خوردمی مامان غذا می و دعواغیبا ج..دمیخوابی وشب مدمیکشیم

   الغرشدهیبود؛حساب
 

 تنھا نی و اومدیشرکت نم. از فرھاد نداشتمی خبرگھید.  شده بودفی بدنم ضعبودمو
 نحس غامی پنی و ادادی جواب نمزدمی ب بارمان زنگ میھرچ.  مدتم بودنیاتفاق خوب ا

  دستگاه مشترک مورد
 

 باور نوی شده بودم و ادیاز برگشتنش ناام.  خاموش است سوھان روح و روانم بودنظر
 دای اعتقاد پنیبھ ا. تا برهمی فرھاد اومده بود تو زندگدایکردم کھ بارمانم مثھ باران ش

   برامچکسیکردم کھ ھ
 
 خالھ یول. حوصلھ سر زدن ب خالھ  روھم نداشتمیحت.زارنی و ھمھ تنھاممونھینم

 کھ توخونھ بودم یتمام مدت. معرفت شده بودم؛ دست خودم نبودیب.زدیسر مھمش بھم 
  تو اتاقم خودمو حبس

 
 افسرده دیشا..دونمینم.. فقط حوصلھ حرف زدن نداشتم.. نھ.. فرار کنمنکھینھ ا. کردمیم

 ب ی تفاوتی جور بھی.. عکساشو مرور خاطره ھادنیکارھرشبم شده بود د.. شده بودم
  خستھ شده. یزندگ

 
 سختھ حوصلھ مونھی برات نمچکسی ھتی تو زندگی باور برسنی بھ انکھیا. بودم

 خوب یحالم بد بود ول.. دونمینم.. خدارم فراموش کرده بودمیحت.  نداشتمچکسویھ
  بی تناغض عجنی باایحت.بودم

 
 دی شای نگاھشون نگرانھ ولدمیفھمی بھم نداشتن میبابا و مامان ھم کار.. کناراومدم ھم

 گردنبند شدمی تاب می بیلی خیوقت. بارخودخواه شده بودمو برام مھم نبودنیواسھ اول
  هللا کھ بھم داد ارومم

 
 شرتشویشبات.دادی تنشو میبو.  کھ جا گزاشتھ بودو اورده بودمیشرتیاز شمال ت..کردیم

 روزا چند ساعت تو فکر یبعض.دمشیپوشی می گاھی حتای دمیخوابی مکردمویبغل م
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  ؟ی فکر چی؛ولرفتمیم
 
 کردمی ھمش حس مرفتمی اما ھمون شرکتم کھ مرفتمی نمییجز شرکت جا.. ومدی نمادمی

 بمی پشت سرم چند نفردارن  تعقکردمیامروزم تو کوچھ حس م.. دنبالمھھیچند تا سا
  ی وقتی ولکننیم
 

 ھم ی مشکنی ماشھیدوروزه کھ ..  توھم بودهدی شادونمینم...  نبودی پشتم کسبرگشتم
 یحوصلھ . مھم نبودگھی واسھ من دی ولدیترسی مدی من بود شای جایھرک.. دنبالمھ

 ..  نداشتمویکارگاه باز
 

 بارم سرما خوردم کھ ابون؛چندی توخرفتمی مدیباری بارون می وقتبای تعقنی ای باھمھ
امروزم بارون گرفتھ بود دلم گرفتھ ...کردمی نمی توجھی ولکردیھربار مامان دعوام م

  ی بارونیتر از ھوا
 

 دم خونھ ی مشکنیھمون ماش.. نگاه کردمرونویب..   دادم ب پنجرهھیسرمو تک..بود
 سادهی اون سمت کوچھ واکردنی مبمی تعقشھی کھ ھمیو ھمون دونفر.. پارک بود

  نی ماشکردمیاحساس م.بودن
 

 یشونھ ھامو انداختم باالوبازم ب.کننی فرار مگھی و اون دونفر ھمش از ھمدیمشک
 .. روشدمی ھا کردم وانگشتموکششھیتوجھ بھشون رو ش

 :نوشتم
 "...بارمان"_

 زل زدم بھ دموی کشیاھ.. اب شدشھی زل زدم بھ اسمش کھ  کم کم بخار شانقد
 :اروم واسھ خودم زمزمھ کردم.. بودیدلم مثھ اسمون ابر..اسمون

 … درد داردیی آشناکیدل کندن از … درد داردییا بارد جدیباران کھ م_
  درد داردیی ھمنوایآوازھم ب… امادی آی شعر تر در خاطرم میھ

 … درد داردیی و پرت روز رھابال…ی خو کرده باشی بھ زندان کسیوقت
 … درد داردیی ، سر بھ ھوایآشفتگ…ی چھ ھستای یی کجای فھمی نمگرید

 … درد داردییتنھا شدن در ھر ھوا… ھایوانگی دنی استی باران نریتقص
 … درد داردیی جدادانمیھر چندم....... دوبارهاموزمی گذشتن را بدیبا

 دیترکی تو گلوم نمی لعنتبغض
 بستمیداشتم بھش دل م  کہی ؟کاش اونموقعیخداھست_

 داغون ینطوریتا االن ا...!ستی مال توننیِزای جگفتےی رودستمو مزدےی مامانا ممثل
 انقد کردمی داغونم کنھ فکر نمینطوری نبودنش اکردمیفکر نم..خستھ نباشم ..نباشم
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  تو.. دوسش داشتھ باشم
 
 وجودم ی  ھمھ کنمی کھ ھرکار می کردکاری بادلم؟چی کردکاری بامن؟چی کردکاریچ

دلم واسھ .   چشاش تنگ شدهیاھیدلم واسھ غرق شدن تو س.. خوادیفقط تورو م
   پر پراشیطونیش
 
 تنگ تشی اغوش پر از امنی دلم برای حرفو بزنم  ولنی روز اھی کردمیفکر نم..زنھیم

 ھی چند ثانی  لبخند اورد رو لبم ولطنتاشی شادی.. قلبش تنگ شدهی صدایدلم برا..شده
  نشد کھ دوباره بغضم

 
 ھام ھیبا ھمون بغض تلخ ھوارو بھ ر..پنجره رو باز کردم.شیشگی ھمی سرجابرگشت

 تونستی بارون نمی قطره ھاینیریاما ش.خوردی بارون ب صورتم میقطره ھا..دمیکش
  نی حال ایتلخ

 
 .. منھنھیبی نمگھی دکردمیحس م.دلم از خدا گرفتھ  بود.. خوب کنھروزامو

 ... ایخدا*
 ،  امرچانھیدستانم را زده ام ز 

 ،کنمی ومبھوت نگاھت ممات
 ،ستمی نطلبکار

  فقط مشتاقم بدانم 
 !! بامن؟؟یکنی قصھ چھ متھ

......................................... 
 ***بارمان***

  بلند کردمو زل زدم تو چشاشسرمو
 د؟یھمھ اماده ا_ 

  گفتزاشتی کھ احترام میدرحال
 شروع اتوی عملدھامشبی مجھیباالخره زحماتمون نت.   امادسیھمھ چ.. بلھ قربان_ 
 م؟یکنیم

باالخره امشب تموم .. بودمدهی ساعت بود کھ نخواب٧٢.. دیباری از سر روم میخستگ
 از باند طوفانو نابود ی قسمت بزرگکی رفتی مشی خوب پیامشب اگھ ھمھ چ.. شدیم
  و بعدش.. میکردیم
 
 .. زنھی کھ قلبم ب عشقش می کسشی پرمیبعدش م..با فکرش لبخند زدم..

 قربان باشمام_ 
 دوباره تو جلد ترسناکم فرو رفتم.. رونیاز فکر اومدم ب 
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 شب مھی ن٢ ساعت رنی خودشون قرار بگیھمھ طبق نقشھ اماده شن و سر جا_ 
 ..میکنیشروع م

چشام ..  دادمھی تکیسرمو ب صندل..رونیدر زد ب, وازگھی بھم ددی محکم کوبپاھاشو
 یز سرخچشام ا.نھییزل زدم بھ صورتم تو ا..  اب بھ صورتم بزنمھیپاشدم .. سوختیم
   ترسناک شدهادیز
 

 باعث  یکم خواب.. وقت اصالح ھم نداشتمی مدت حتنیا... صورتمم کھ ماشاال..بود
 ابو باز کردمو سرمو گرفتم ریش.. شبھ اخرهگھیاما امشب د..  چشام شده بودی پایگود

   ابیسرد.. رشیز
 

ب ..  اوضاع از چھ قرارهنمی رفتم تا ببرونی زدم بییاز دستشو.. از سرم پروندخوابو
از ..  مدتمو ب باد بدهنی تمام زحمات ای مشکلنی ترکی کوچخواستمی وجھ  نمچیھ

  ی ھم محافظایطرف
 

 نھمھیبعد ا.ششی پدزودتربرگردمیبا.. سی امن نادی زطشی بھم خبر داده بودن شراغزالھ
 و  ھوفتی پس میداره از نگران.  االن ھزار بار زنگ زده بھم. شناسمشیمدت م

  کنھی باور نمگھیمطمعنن د
 

 خواستمیم..  نگرانم شھکمی خواستمی باشھ اما می بدجنسدیشا.لبخند زدم..گردمی برمکھ
نتونھ چون ..  نتونھ ازم دل بکنھچوقتی کھ ھی جورھی.. شھشتری بشی وابستگنیا

 ..  نبودشو تحمل کنمتونمینم
 
  بعد تمام ی ولھی خودخواھدونمیم.. گذرونمی دوبارش دارم مدنی مدتم بھ عشق دنیا

و غزالھ چھ .. خودم بخوامی براویکی کھ دونمی حق خودم منوی ادمی کھ کشییایسخت
  بخواد وچھ نخواد مالھ

 
 کھ ی وقتیحت... نتونھ تنھام بزارهچوقتی ھچوقتی کھ ھکنمی عاشقش میمن بھ حد..منھ

 نیا.. نابودش کنھ کھ نبودنم کنمی دلبستش میبھ حد.   بره نتونھخوادیخودشم م
   تویھ؛ولیخودخواھ

 
 خودم ی وارعاشقشم و تمام  قلبشو براوانھیمن  د..  کھ باشھخوامیخودم م..وجودمھ

سرمو بلند کردم ..گذرمیو من از حقم نم.. وجودش حقمھاارامشھیبعداون سخت.  خوامیم
   محکمیو با قدما
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 ی ھمھ چی مشغول چک کردن برنامھ ھا شدم و وقتنطوریھم..    بچھ ھا رفتمسمت
 ھی با دمی ضد گلولھ رو پوشی لباسامی حرکت کرداتی عملیحاضر شد سمت محل اجرا

  یوارایحرکت از د
 

 اجازه تونستمی  نمی کار من نبود ولنیا.. کردم, بازھی بقی دار رفتم باال و درو براحفاظ
 در باز شد بچھ ھا ب سرعت باد یوقت. . زحماتمو ب باد بدناشونیبدم با ندونم کار

 ..   تو خونھختنیر
 

 باتری مادر زیی افراد طوفان بھ گوشم از الالی و نالھ ھایری درگیصدا
 کھ ازشون ییمدارکا..خوردی کھ بھ دستاشون مییدست بندا.. گلولھکیشل...ومدیبنظرم

   لذتنھمھیتو اوج ا..شدی مدایپ
 
 خون رو یقطره ھا.. ب بھشدمیدستمو کش.. تو بازوم حس کردمی سوزش بدھیھوی

 ... محمدیبعد صدا..خوردیبازوم سرم
 انی  ب پاتی با موفقاتیعمل.. بچھ ھادیخستھ نباش.. سی تحت تصرف افراد پلنجایا_ 
 ..دیرس

 بودم کھ یروزی پنیتو لذت ا..شھیمثھ ھم.. من بازم موفق شدم.. مھمون لبام شدلبخند
 دمین محمدو شن نگرایصدا

  بارمان؟ی شدیزخم_ 
 .. درد لبخند زدمبا

 .. ھیروزی پنی اھیادگاری_ 
  سمتماومد

 ..زود باش..  تو امبوالنسمی برایب.. رهی داره ازت خون میرخوردی توونھید_ 
 گھید,..خوابوندنم رو تخت.. کھ تازه اومده بودی خودش منو کشوند سمت امبوالنسبعد

 زی تا بازو پاره کرد و با پنس مشغول تمنموی استیچیدکتر با ق..  نداشتمویداریتحمل ب
  و..کردن زخمم شد

 
 دمی نفھمیزی چگھید..  چشام رو ھم افتادمن

........................... 
چند .. چشامو باز کردمخوردی کھ تو چشام می از روز بود  با نوری چھ وقتدونمینم

بازوم پانسمان شده بود .. و بعد حواسم اومد سر جاش ب اطرافم نگاه کردم جیلحظھ گ
  ی ولکردی درد مدیو شد

 
نشستم رو .. سرم پشت دستم وصل بود .  تحمل کرده بودمناروی بدتر از امن

 تو ششی برگردم پیوقت..  لبخند زدمیبا سرخوش..   باالخره تموم شد..تموم شد..تخت
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   فرصت مناسب ازشھی
 

طوفان ..  خطرو نابود کردمنیبزرگتر..  ھی معنی صبر بگھید. کنمی میخواستگار
.. خودم مراقبشم..  ب بعد خودم کنارشمنیاز..مونھی ازش نمیچی گروھش ھنیبدون ا

 ..  ششی پگردمیامروز برم
 

 کوچلوت خانوم خونم ی با اون دستایخوایتو م.. خانوم کوچولوزنھی برات پر پر مدلم
 محکم خواستی دلم مکردمی نگاش میوقت.کردنی فکرش انگار قند تو دلم اب م؟بایبش

  نیبچلونمش اونوقت ا
 

 اروم گفتم..دمیخند..  زنم بشھ خواستی مکوچولو
 ...گردمیدارم برم..منتظرم باش.. دوستت دارمیلیخ.. دوستت دارم_

........................................... 
 ***غزالھ***

 اعصاب مردم؛ضعفی بودموداشتم از درد مودشدهیپر.. ی لعنتیھمون درداشنابازم .اه
 کھ مامان و بابا دمیچیپی تو خودم می بھ حدشبی گزاشتھ بود؛دری مدتمم رو دردم تاثنیا

  بردنم
 
 بدون اب  شھیمسکن کنارتختوبرداشتمو مثھ ھم..  بھتر بودکمیاالن حالم ..مارستانیب

 ساعت باسھیتقر..دمی  دوباره تو جام خوابرمیتم ز اب گرموگزاشسھیک.  خوردمش
  گزشتھ بود کھ حالم بھتر

 
 خچالی در ی  روادداشتشویمامان خونھ نبودو .. نییرفتم پا.. از جام بلند شدمشدواروم

 چسبونده بود
 یقرصا..  غذات رو گازه گرم کن بخورامی مری دکمی..  رونیمامان جان من رفتم ب_

 ..زمی نره عزادتی  زهیدل دردت روم
 نکھیبا ا. و رفتم سمت گاززی می گزاشتم روادداشتوی محبت مادرانش لبخند زدم  ب

 قھیچند دق.. مامان مشغول گرم کردن غذا شدمی فرار غرغرایاشتھا نداشتم اما برا
  ینگزشتھ بود کھ صدا

 
از  درو بفونیبدون برداشتن ا..حتما بابا بود.. نگاه ب ساعت کردم..  بلند شدفونیا

 واسھ بابا ھم زیرو م.. ھال و ھم باز گزاشتم و رفتم سمت اشپزخونھیورود.. کردم
  بشقاب
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دلم براش تنگ شده ..رشدیدوباره فکرم درگ.. ھم زدن غذا شدمگزاشتموبعدمشغول
 یاھ..کردمی کھ عطر تنشو حس مخواستشی دلم می نبودبھ حدیبود؛ھواشو کردم ول

  گفتمرلبی زدمویکش
مگھ .. پاک خل شدم رفتکنمی تنتوحس می بواممییتو تنھا..ی کردکاری باھام چنیبب_

 شھ؟؟یتوھم انقد واضح م
قلبم تند ..  بودمدهی ترسیییمثھ چ.   رفت ھواغمی دور کمرم کھ جدیچی دوتا دست پھوی

 ..زدیتند م
 ..نترس.. بارمانم.. زمیاروم باش عز_ 

بغض تو ..  برگشتم سمتشھمونطور..سرشو رو شونم گزاشت. اروم گرفت ھویقلبم  
 کردمیفکر م.. باشھنجای اکردمیباور نم.. زل زدم تو چشاش..  گلوم خفم کرده بود

  دست لرزونمو..  خوابھ
 

چشاشو ..ششی بھ تھ ردمی دستمو کشھ؟ارومی واقعنمی ببخواستمیم.   سمت صورتشبردم
رنگ  وقتھ یلی خدادیصورتشم نشون م..چقد الغر شده بود.نوازشش کردم..بست

  تو چشاش.دهیاصالحو ند
 

 دمی لرزون پرسی صداھیبا .. برگشتھشدیباورم نم.زدی موج میخستگ
 رمان؟.. بایت..د..خو_ 

 .. بودنیری دردش شیاستخونام درد گرفت ول..  فشارم دادمحکم
 گردمیگفتم کھ برم.. برگشتم. خودمم. زمیخودمم عز_ 
 دمی بغض نالبا

 یازنگران..یدادی جواب نمتویچرا گوش..یکجابود.یایفکر کردم نم.یفکر کردم رفت_ 
 ..مردم؛مردم

چونشو رو سرم ... عطرشو با تموم وجودم حس کردمنشوی فرو کردم تو سبعدسرمو
 نیچقد ا.. منییالال.. دمیتپش قلبشو دوباره شن..کردیگزاشتھ بودو موھامو نوازش م

  یمدت دل تنگ صدا
 

 ..م بستھ بود زبونی گلھ داشتم ولای دنھی.. بودمقلبش
 ؟یخوردی غذا میداشت_
 اوھوم_

  و با خنده گفتدیلپمو کش..خم شد جلوم.. زی کرد و گزاشتم رو مبلندم
 .. براتارمی من منیتو بش_ 
  بچھ ھا پاھاموتاب دادمو گفتممثھ
 ...باشھ_ 
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 ری می ھرسمتکردی می کردم ھرکاررنگاشی دل سھیمنم .  سمت گاز ومشغول شدرفت
برگشت سمتمو .. کالفھ شده بودگھید.. باچشام قورتش دادمدیچرخیفت سرم باھاش م
 دست ب کمر گفت

 مایمونی ناھارمی بھم بی کھ زل زدینطوریخانوم کوچولو ا_ 
 ناھار ی بی رفتھ غصھ ادمی ی انقد دلتنگ بودم کھ گشنگدونستیاگھ م..  زدملبخند

 ..خوردیبودنمونو نم
 موش بود؟ خاتی گوش؟چرای کجا بود؟یکنی نمفیتعر_ 

چشمش خورد .. ھم زمان خودشم نشست.. زی گزاشت رو مدوی تو ظرف کشغذارو
 .. نگاه بھش کرد بعدم گزاشتش رو اپنھیبرش داشت و .. مامانادداشتیسمت کاغذ 

 . گھیسرکار بودم د_ 
 .  سرکار بودمگھی بعدخوش و خرم ممردمی  داشتم منجایمن ا. گرفتلجم
 ن؟یھم_ 

 خوردگفتیھمونطورکھ داشت م..ختی و برا خودشم ردی غذا کشبرام
 غر بزنھ ییانقدم گشنمھ کھ االن ھر خانوم کوچولو..ادی خوابم ممیلیخ.. خستمیلیخ..نھ_

 .. دمیقورتش م
سرمو بلند ..  ساکت بودادی    زخوردمی غذامم مدمیخندیھمونجور کھ م..  گرفتخندم

 .. با لبخند زل زده بھمدمیکردم کھ د
 ..ات تنگ شده بوددلم بر_ 
  لب گفتمری و زنییباخجالت سرمو انداختم پا 

 ...منم_ 
 .. کردمنگاش

 دادن؟ی تو محل کارتون بھتون غذا نمیچقد الغر شد_ 
 . دیخند
 اونجا بھم ی تنگ بود غذاھایلی نفر خھی ی من دلم  واسھ غذای ولدادنیغذا کھ م_ 
 .. ساختینم

 .. لحظھ ھم ازش جدا شمھی خواستمینم گھید...لبخند زدم.. بھم چشمک زدبعد
 . انگاری خستھ ایلی خی تا بخوابکنمی برات تختو مرتب مرمیم_ 

  کھ سرش تو غذا بود گفتھمونجور
مگھ نگفتم ب خودت .. ی کھ ب حرفم گوش نکرددمیفکر نکن نفھم.غذاتو بخور بعد _

  دلم بزارم؟ی اسکلتو کجایاالن من تو.. برس
 ھوی..  تو بازوشدمیپاشدم رفتم سمتش و کوب...بچھ پرو دلتم بخواد..  رفت توھماخمام
 ..اخھ محکم نزده بودم..تعجب کردم.. اخش بلندشد و دستشو گرفت سمت بازوشیصدا

 درد گرفت؟..دی بارمان؟ محکم زدم؟ ببخشیخوب_ 
 ..با درد گفت..  قرمز شده بودصورتش

 ..شھیاالن خوب م.. کردی درد مکمیدستم .. سی نیزیچ_ 
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 یدستم خون.نگاه کردم..  شدهسیبا دستم بازوشو گرفتھ بودم کھ حس کردم دستم خ  
   با وحشت صداش کردم..شده بود 

 ..بارمان_ 
 .. یسرشوگزاشت روصندل.. بھ دستام افتادنگاھش

 . ..زمی عزستی.. نیزیچ_ 
 حالم شھی خون و نداشتم ھمدنیمنم دل د.. شدهی دستش چدمیفھمینم.. حال شده بودیب

 ی خودم جمع و جور کردم از کمد  توعی سرانبود؛ی لوس بازنی ایاما االن جا..شدیبدم
  یاشپزخونھ جعبھ 

 
.. نکاروکردمیلعنت بمن کھ ا..   درد دارهیلیمعلوم بود خ.. رو اوردم ھی اولی ھاکمک

 اروم صداش زدم..دنشونداشتمیتحمل دردکش..دیترکیدلم داشت م
  ؟؟یاری دربرھنتوی پیتونیم_ 
دودل ..تونھی اصال نمدمیبا اون دستش مشغول باز کردن شد د..  سرشو بلند کردحالیب  

 کردمی می  شروع کردم ب باز کردن دکمھ ھاش سعدمی کشقی نفس عمھی..رفتم جلو
  چشام جز دکمھ ھا

 
تنش .دن کریچیانگارتازه دوربازوشو باند پ.اروم لباسشو در اوردم..نھی نبیزیچ

باندو . اروم باشھکردی می سعیدرد داشت ول.. عرق شده بودسیدوباره خ
  ھی بخی بدبود ولیلیزخمش خ..بازکردم

 
 بیعج.مشغول پانسمان شدم.  بشھینجوری باعث شده کھ ای چدمیفھمینم.. بودنشزده

 ھی  االن کنارش اروم نشستھ بودم و مثھ شدی حالم بد مدمیدی کھ  تا خون میبودمن
  پرستارازش مراقبتش

 
 نگاش کردم.. رو پنبھختمی رنی بتادکمی شد زکھیزخمش تم.کردمیم

 باشھ؟..ادی درد بکمی دیشا_ 
خوب کھ .. اخماش رفت تو ھم.. رو زخمشدمی و کشنیاروم بتاد.. ب زور لبخند زد 

 قرص مسکن براش اوردم دردش کم ھی.. براش بستمزی باند تمھی شد با یضد عفون
  تم روبھنشس.. شھ
 

 .. بعدحالش بھترشدکمی.روش
 ؟یخوب_ 

  گفتبالبخند
  خوبم.. باباستی نیزیچ..  نخوردم کھریزخم شمش_ 
 شده؟یدستت چ_ 
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  مشغول خوردن شدالیخی بدوباره
  بپوشم؟ی نداریزی چی شده لباسی لباسم خوننیغزالھ ا_ 
 نگفتم  یزیچ.. گفتی بگھ خودش مخواستیاگھ م..کنھی داره بحثو عوض مدمیفھم  

 ..  کھ تو شمال جاگزاشتھ بود  براش اوردمیھمون لباس.. رفتم تو اتاق
 ... بپوشنوی اایب_ 
تودلم ھمش بھ خودم .. رمی بگامویزبازی ھی جلوتونستمی شد منم نمدنیمشغول پوش  

 غر گھینشستم غذامو خوردم کھ د..رونی نفسمو دادم بدیلباسشوکھپوش..دادمیفحش م
   بعد پاشدم. نزنھ

 
 از باال صداش زدم.. بخوابھکمی کنم فی تند جمع کردمو رفتم اتاقو براش ردظرفارو

 بارمان_ 
  از تو اشپزخونھ اومدصداش

  جونم_
 .. بخوابکمی تخت و برات مرتب کردم ایب_ 
 .  کارت دارمنیی پاای تو بیباشھ ول_ 

 .. بود پشتش بمن بودسادهی وانکیکنار س..  سمت اشپزخونھرفتم
 ؟ی دارکاریجانم چ_ 
 .  بستھ قرص برگشتم سمتمھی اب و  وانیبا ل 

  بخورایب_ 
 با لبخند گفت..  کھ ب قرص افتاد دوباره لپام از خجالت سرخ شدچشمم

 .. نره ھاااادتی کرد کھ دی تاکنھمھیخوبھ مامانت ا_
.. باخجالت دھنمو بازکردم خوردمش..قرصو از بستش دراورد و گرفت جلو دھنم 
  اخم ترسناک گفتھیبعد با  ..  ابم داد دستمانویل

 ..یخوری اب و منیتا تھ ا_ 
 خورم؟ازترسی من قرصو بدون اب مدونستی از کجا منیا.. رونیچشام قد توپ زد ب 

 تا ششوی نشوندن حرفش نی خوردم و اونم سرخوش از بھ کرسعی ابو سروانیاخمش ل
  بناگوش باز

 
خودمم خندم گرفتھ .. شد,کھ صدا خندش بلند چشم غره توپ رفتم ھیبھش .. کرد
 باخنده گفتم..بود

 ..وونھی بخواب دابرویب_
 ..ی شما  بگیچشم ھرچ.. چاکر شما_ 
در اتاقو باز ..ارمی خواست  براش بیزیمنم پشتش رفتم کھ اگھ چ.. پلھ ھا رفت باالاز

 ..کرد و خودشو پرت کرد روتخت
 ... چقدخستمیاخ اگھ بدون.. شھی جاتخت خواب نمچیھ... ششششیاخ_ 
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لبخند زدم و رفتم سمتش پتو رو روش مرتب کردم و ..  تو تختدی قشنگ دراز کشبعد
 گفتم
 ..کنمی شام درست می برازی چھی ادیمنم تا مامان ب..  در برهتیبخواب خستگ_ 

 .. پرت شدم روشدوی کھ مچ دستمو کشرونی برم ببعداومدم
 بره؟یمگھ من تنھا خوابم م_ 

  رفت توھمبره؟اخممی کھ مگھ من تنھاخوابم می چینی.  شدسی قد توپ تنامچش
 ادیاالن بابام م..نمی کن بببره؟ولمی تنھاخوابم نمی چینی  ؟یمگھ بچھ ا..یگی میچ_ 

  خفھ شدمری منو نگینجوریا...اه ..زشتھ
 برهیمن تنھا خوابم نم..  کھ گفتمنیھم_ 
 ..  ولم کن زشتھ اه؟ی شدوونھید.. خوب بمن چھ..بسم هللا_ 
 .. انقد وول نخور بچھ_ 
 توجھ بھ حرص خوردن من؛  بھ پھلو چرخوندتم و دستاشو دور کمرم ی ببعد

 . صدام دراومدگھید.دیچیپ
 رهی ابروم مادیبابام م..  کھستیزور ن.. ولم کن..  بخوابمخوامیبابا نم.. یوااااااااااااا_ 

 ..ولم کن
 .. از خواب دورگھ شده بودصداش

باباتم از طرف . کھخورمتینم..  بخواب بزار منم بخوابمزتیغزالھ تورو جون عز_ 
منم بھشون گفتم شام .. عموعھیمامانتم امشب شام خونھ . تیشرکت رفتھ مامور

  حاال.. اونجابرمیتوروم
 

 .. نکنتی  انقد اذبخواب
بابا . گھیخودت بخواب د. بزار برمیکنی متیتوچرا اذ..اااادیخواااابمممم نم_ 
 خواااامینم
 .. چشاش ازخواب خمار شده بود..  چونشری دستشو زد  زھی و بلند شدو دی کشیپوف  

 گھ؟ی دیخوابینم_ 
 ادینچ خوابم نم_ 
  زل زد بھمدی لبخند پلھی با

 ..دمیخوابیمن اگھ جات بودم خودم م_ 
 ولم کن برم.. خوامینم. نھ_ 
 ..یباشھ خودت خواست_ 
  دورم و کامال قفلم کرددیچی پری مثھ زنجامی بھ خودم بتا
 موھام حس نیبعد حرکت انگشتاشو ب.. حرکت کنمتونستمی نمیقی طرچی ھبھ

 کردیانقدم ماھرانھ انگشتاش حرکت م.. دست گزاشتھ بود رو نقطھ ضعفمشوریب..کردم
 .. کنھی منکاروی عمره اھیانگار 
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  شده بوددهی کشصدام
  بخوابممخوامممین  نم___نک_
  گفتدوباخندهیخندیزمی رزیر

 یخوابی میفعال کھ دار_ 
 ..وام__خیم__ن_ 

 ..  چشام افتاد رو ھمبعدش
...................................... 

 ..***بارمان***
 چقد دلتنگتم یدونستیاگھ م.. زل زدم بھش..رونی موھاش اوردم بنی لبخند دستمو از ببا
چقد ..دمی بوسشویشونیخم شدم روش و پ.. یکردی منو از خودت محروم نمینطوریا

  فکر.. شده بودفیضع
 
 تنشو ی کھ برام اورده بودبویلباس.. انقد تو بدست اوردن دلش موفق بوده باشمکردمینم
 ینی.. تمومینی بودنش نطوریا..  تمام لبخند زدمیبا بدجنس.. دهی لباسمو پوشینی.. دادیم

  بدون من
 
 چقدتوخواب معصوم زدلمی  عزدمیدی وارامشو میباالخره منم رنگ خوش..تونھینم
 لختشو از رو صورتش یموھا.. بودی عروسک بلورھیمثھ ..اروم نازش کردم.شدیم

  کردمیاحساس م..کنار زدم
 

 اشی دختروباتموم سادگنیمن ا.. کھ ھر لحظھ امکان داره تو دستام بشکنھفھی ظرانقد
 کھ چقد تو ی خودتم شاھدایخدا. ..زل زدم ب پنجره.. دوس داشتماشویبچگ.دوست داشتم

   عذاباتیدن
 

 کھی تھیچقد مثھ ..دمی شننی چقد توھرشدمیچقد تحق.. چقد درد و تحمل کردم..دمیکش
 دختر مال نیبزار ا.. بارم بامن مھربون باشھی..ی کھ مھربونگنیم...اشغال پسم زدن

  میبزار زندگ..من باشھ
 

ھمونجور کھ .. نمیسرشو گزاشتم رو س..خوامی ازت نمیزی چنیجزا..نھیوببی شادرنگ
 .. خوابم بردی کدمیتو بغلم بود نفھم

.......................................... 
 .. ***غزالھ  ***

 دمیاروم چشامو باز کردم کھ د..ومدی کرده بودم نفسم باال نمری تنگ گی جاھی تو
 امروزم تھ دلم ی خوردناجدا ازحرص.. نشوندیاقا باز حرفشو بھ کرس..بعععلللھ
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   بودم از کنارش بودن دلمیراض
 

 شدی پامدی باگھید..  ساعت کردم   ھفت شب بودھینگاه ..  بغلش تنگ شده بودیبرا
 ی زندگیھمھ .. برگشتھشدی باورم نمیوا..بھ صورتش نگاه  کردم.. خالھی خونھ میبر

  دلم محکم. من برگشتھ
 

 شھ داری غزالھ اگھ بیوا..  ببوسمشخواستیدلم م..  زدی مواری بھ در و دخودشو
 داریب..  بوس کوچولوباشھ فقط زود باشھیفقط ..شھی نمداری نکن بی دلمو خال؟تویچ

  عیسر..یشی ابرو میشھ ب
 

چشامو بستمو لبامو گزاشتم رو .. خم شدم رو صورتش..  باالدمیاروم خودمو کش..تر
اقا با .. قلبم اومد تو حلقم ...و بازکردم تا پاشم   چشامیوقت.. دمیاروم لپشو بوس.. لپش

   باز زل زده بودشین
 
 طی شرایلیخ.. بھ من من افتادم.. نشستم سرجام عیسر..مثھ لبو سرخ شدم.. صورتمتو
  شده بودمعی ضای واقعی بود بھ معنایبد

 حاضر رمیاومممم خوب  من م..اصال..یدونیم.. اخھ.. ینی... زهیچ... من.. اوممم_ 
 ..شم

 یموھا.. زدمھی کمرمو گرفتو خودشو چرخوند روم خعی بپرم در برم کھ سرخواستم
 از قلبم بزنھ خواستیدلم از شدت استرس م..  رو صورتشختی رشیلخت مشک

  برق چشاش بھ..رونیب
 

 ری اروم زمزمھ شو زیصدا..دمی ترسطنتیاز اونھمھ ش.. دمی بود کھ ازش ترسیحد
 ..دمیگوشم شن

 ؟؟یری جواب بوستو بگیخواینم_ 
شوکھ شده بودم ..دیبوسیاروم لبامو م.. لبام سوختھوی امیتا بخودم ب..  نگاش کردمجیگ

 ولم یکاشک..  بودمدهیترس.. دوباره تنم سست و کرخت شده بود.. رونیچشام زده بود ب
   جونیب.. کنھ

 
 کھ اوردمی داشتم نفس کم مگھید..  ھل دادنشو نداشتمی نای ولنشی گزاشتم رو سدستامو

.. ضربان قلبم رفت باال.. ب نفس زدن افتادم..دی رولبم زدو کنار کشکی بوس کوچھی
   بودم کھدهیانقد ترس

 
 خواستمینم.. خواستمی نمینطوریا.. بغض کردم..  از جام بلندشمتونستمی نمدوباره

د ھمش لحظھ  کردنی شروع ب لرزھویتنم ..دمیترسی انقد بھم دست بزنھ مینجوریا
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    تو سرمدای تجاوز شیھا
 

 ھا ازش نموقعی ای ولکردمی متی کنار بارمان احساس امننکھیخوردباای مچرخ
 دمی نگرانشو شنیصدا.. دمیترسیم

 ؟یچت شد خوب.. زمیعز..غزالھ_ 
 دادیاروم مثھ گھواره تکونم م..  سر جاشو بغلم کردنشست

 .. ستی نیزیباشھ؟ چ..سی نیزیچ.. اروم باش.. ششیھ  _ 
بھترکھ شدم ..  کنار رفت و بھ زمان حال برپشتمدای شیخاطره ..کم کم اروم شدم 

 . رونیباخجالت  از بغلش اومدم ب
 ؟یخوب_ 
 اروم سرمو تکون دادم بادستش چونمو اورد باال 

اتفاقا .. چرا.. ستی فکر نکن برام مھم نای.. شمیفکر نکن متوجھ نم.. یترسی مفھممیم_ 
کم .. یکنی کم کم عادت میول.  سختھ براتدونمیم.. کنمیمن حالتو خوب م. .برام مھمھ
  کم خوب

 
 یشیو مطمعنم کھ زود خوب م.. ی خوب شخوامیم..ی مھمیلیتو برام خ..یشیم
   بغض سرمو تکون دادم اروم گفتمبا

 دلمم برا خالھ تنگ شده.  شھی مامانم نگران مشھی مرید.  میپاشو اماده شو بر_ 
 د زلبخند

 .  اب بھ دست و صورتت بزنھیتوام پاشو .. زمیباشھ عز_ 
 رفتم یی انگار تازه  روح بھشون برگشت بھ سمت دستشوکھیی گفتمو  با پاھایباشھ ا 

 لبخند زد..   منتظرمھدمیندییاماده کھ شدم رفتم پا..دمیصورتمو شستم و لباس پوش.. 
 م؟یبر_

 ..میاوھوم بر_ 
 بھ دنیقبل رس..می از پارک دراورد سوار شدمو سمت خونھ خالھ حرکت کردنویماش

 ..سادی وای فروشی بستنھی یخونھ خالھ جلو
 ؟یخوری میبستن_

  رو ظرف لواشکا چرخ خورد با حالت بچگونھ گفتمچشام
 .. من ازونا موخامییبابا_ 
 .. دی چشمک زدم خندھی براش بعد
 امی تا بخرمو بنیبش.. یجون بھ جونت کنن عشق لواشک_ 
 وقت بود کھ بھ یلیخ...یگل فروش.. رفت چشمم خورد بھ چند تا مغازه جلوتریوقت

 ادهیتا بارمان برگرده پ. برمی مدت دست خالنھمھی بعد اخواستیخالھ سر نزدم دلم نم
  شدم رفتم سمت گل
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 گالرو گرفتم بالبخند از مغازه یوقت.. شدادی زنی مغازه تاماشی فاصلھ کمی.. یفروش
 خانوم ھی اقا و ھی.. جلو پام زد رو ترمزنی ماشھی رو ادهی پھوکناری..رونیزدم ب
  بودننیتوماش

 . خانومدیببخش_ 
  رفتم سمتشونبالبخند

 ..دییبفرما.. جانم_ 
  کجاست؟دیدونی ادرسو منی ادیببخش_ 

 دمینو شن داد بارمای صداھوی کھ نمی جلو تر کھ ادرسو ببرفتم
 غزززززااااااااااالللللھھھھھھ_ 
 گھی دھنم  ودی دستمال گزاشتن جلوھی و نی تو ماشدی منو کشیکی ھوی شدهی بفھمم چتا
 ..دمی نفھمیچیھ

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

 ..****بارمان****
پس .. نگاه کردمی خالنیباتعجب بھ ماش.. رونی از مغازه اومدم بدمی کھ خرلواشکارو
 یوقت.. رفتنی ماشھی کھ سمت دمشی دھوی و اونورو نگاه کردم نوری اکمی؟؟..غزالھ کو

  چشمم بھ راننده
 

 نشناسمش؟دست شدیمگھ م..خسرو بود.. نیی پاختی ری افتاد دلم ھرنی ماشپشت
 ..داد زدم..راست طوفان

 غزززززاااااااااااااللللھھھ_ 
 و نی لواشکو انداختم زمیبستھ .. حرکت کردننویاش تو مدنشیکش..  بودرشدهی داما
 نوی ماشعیسر..گمشون کردم..  حرفا بودنی از اشتریاما سرعتشون ب.. دنبالشوندمییدو

  روشن کردمو رفتم
 

 یطوفان ادم..  بودمدهیواقعا ترس..  بودمدهیترس..لعنت.. امی فکریلعنت بمنو ب.. ستاد
 داشی تا سالم پخواستمی و از خدا مکردمیفقط دعا م..  ادی کوتاه بی راحتنینبود کھ بھ ا

   اوندونمینم..کنم
 

 باشدت دراتاق  ی اعصاب داغون و صورت برزخھیبا.کردنی می چھ غلطمحافظا
 و لیمھرداد و سھ.. جلسھ باتعجب نگاھم کردنیاعضا.توجلسھ بود...محمدوباز کردم

  محمد.. ھم بودنیعل
 

  سمتماومد
  شده قربان؟یچ_ 
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  داد زدمیصبع
 نیکردن؟ای می مفت خورت چھ غلطی محافظاشده؟؟اونی چیپرسی تازه مشده؟؟یچ_ 

  بود؟نی ا؟یگفتی کھ میی جمعاالتیبود اون خ
 اب برام وانی لھی عی سریعل.. االناس کھ قلبم از حرص منفجر بشھکردمی ماحساس

 اورد
 ..سیی بخور رایب_ 

  گفتھی رو بھ بقمھردادم
 ..دیلطفا تنھامون بزار.. گھی  روز دھی میزاریجلسھ امروز و م_ 
 ....رونی از در زدن بزدی کھ تعجب تو صورتشون موج می ھم در حالھیبق

  بارمان؟شدهیچ -لیسھ
 دمی دستمو گرفتم بھ سرم و نالی نشستم رو صندلحالیب

 کھ دیدونی بکنم من؟چھ کنم حاال؟  میچھ غلط..دی چشمم خسرو؛؛غزالھ رو دزدیجلو_
 ..شمی موونھیدارم د.. ی روانضی مرھی..ھی انھیطوفان چقد ک

 پس محافظا کجا بودن؟.. یوا -یعل
 دوباره خونم بھ جوش اومد 

 ی چھ غلطسی بدبخت  معلوم نیمفت خورا.. کنمی براشون زھر مویبخدا زندگ_ 
فقط دعا .. نشھشیفقط دعا کنن غزالھ طور..ارمیدماراز روزگارشون درم..  کردنیم

 .. نشھشیکنن طور
 دست مھرداد نشست رو شونم..رفتی ملی تحلصدام

  داداشمیکنی مداشیپ.. خدا بزرگھ_ 
 دمی نالیبھ حالت زار 

 رو زنده حانھی چشمام ری جلوسی نادتونی ؟ی نشھ چدای پ؟ی اخھ؟ چطوریچطور_ 
 یسر غزالھ چ زد؟اخ  شی زنده زنده اتنوی رفتھ حسادتونیزنده خوراک سگا کرد؟ 

   مھرداد؟ بخداادیم
 
 ..ارمی طاقت نمگھی دنباریا..رمیمی منباریا

 تالشمو ی شاھده من ھمھ یی اون باالیول..  دنبالش شرمندتم گردمیخودم م - محمد
 .. شھینجوری اخواستمیمن نم..کردم

.. رفتم سمتش.. از رفتارم شرمنده شدم..خواستی دوست من بدمو نمنیبھتر.. دونستمیم
 ..دستمو گزاشتم رو شونش

 حالل سینگرانشم حالم خوب ن.. امیمنو ببخش بابت تند.. یی حرفانیتومرد تر از ا_ 
 ..کن داداش

  بغلشدی کشمنو
دعا ..شھی نمشیزیانشاال چ..  خدا بزرگھ.. میکنی میریگی پمیری االن منیھم.. فھممیم_ 

 . کن براش
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 نکرده از دستش یی بشھ اگھ خداشی کھ اگھ طوردونستمی منوی فقط ادونستمینم یچیھ
 ..خواستمی بدون غزالھ نمگھی دوی زندگنیا..رمیمیبدم منم پشتش م

....................................... 
 ***غزالھ***

چند ..  بوددهیچی نم ھمھ جا پیبو..  چشامو باز کردمدیچی کھ توسرم پیبیبادرد عج  
 ھی و فی موکت کثکھی تھیگھ؟ی کجا بود دنجایا.. نگاه بھ دور و برم کردمجیلحظھ گ

  تخت داغون کھ روش
 

 ھی یحت.. کجامدونستمینم..  داغون بودیلی اتاق ختیوضع.. ی متر٦ اتاق ھی تو بودم
 رفتم سمت نییاز روتخت اومدم پا.. نگاه کنمرونویپنجره ھم نداشت کھ ازون ب

  رکار کردم بازھ..در
 

 .. بھشدمیمحکم کوب..نشد
 ..دیباز کن..دی درو بازکنن؟ی ھستی کجاست؟ شماھا کنجایسسسس؟ای اونجا نیکس_ 
 کلشیھ.. اومد تویابونی غول بھی در باز شدو ھوی بھ در کھ دمیکوبی منجوریھم

  شده بوددهی چاقو کشھی رد شبھی صورتش  ی و و گوشھ شدی من میچھارتا
  روسرت؟ بتمرگ سرجاتی گزاشتنجارویچتھ ا_ 

 .. بودنم بعد طلبکارم ھستندهیدزد..  دوتاشاخ کم بودی روسرم جاینی
 کنم؟یکارمی چنجای؟ اصالمن ا!ی ھستی کجاست؟شماکنجای اقا؟ ای چینی_ 
  ببندم؟ای یبندیدھنتو م.. یزنی زر میادیز_ 

 .. رفت توھماخمام
 یتونیمثھ ادم نم..خوامی جواب مدمیسوال پرس.. یابونیحرف دھنتو بفھم غول ب_ 

 ؟یجواب بد
  طرف صورتم سوختھی ھوی

 حاال بتمرگ سرجات تا ی زدم کھ حواست باشھ گنده تر از دھنت حرف نزننویا_ 
 اون زبون ی وگرنھ بلد بودم چجورمی بھ کارت نداشتھ باشی گفتھ کارفیح..ادی بسییر

  شیچیدرازتو ق
 

 ..کنم
 ی فکر کنم جایدستت بشکنھ الھ.  سوختیگونم م..رونی بھمو رفت بدیبعد درو کوب 

تا شب تواتاق داشتم فکر ..انگشتاش موند رو صورتم
  کاری االن چن؟؟بارمانیناکینجاکجاست؟؟ایا..کردمیم
 
 نکھیشترازایب..چارمی بیبابا.. بابام.. دق کردهی مامانم تا االن از نگرانیکنھ؟وایم

 ..نگران خودم باشم نگران اونا بودم
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 دروکھ یچراغ جلو..سلولم باز شد..  ساعت چند شب بود کھ در اتاق کھ نھدونمینم
 یچیھ..  بودم چشام عادت بھ نور نداشتیکیاز بس تو تار.روشن کردن چشام سوخت

   چون ادماشدمیدینم
 

بعد .. زن بودیکیر  انگانشونی مشخص بود کھ از بھیفقط  چھارتا سا.. نور بودنپشت
 .. صدااومدھی

 ..ی طوفان خوش اومدیبھ خونھ .. سالم خانوم کوچولو_ 
 بای مرد تقرھی..نمیتونستم صورتشو بب.. اومد سمتم..دی خندی خودش بھ شکل ترسناکبعد
 گربھ ی رهی تیلی سبزخی چشارفتی می کھ رو بھ جو گندمی مشکیموھا..  سالھ٤٥

   وی معمول؛دماغیا
 
 رو دیانگشتو نواز وار کش.. اومد سمتم و خم شد.. چندان جالب نبودافشیق..زک نایلبا 

 صورتم
 .  با صورتتی کردکاری چنیبب..  گربھ کوچولویدی اول کھ پنجول کشنیھم..  نچ نچ_ 

..  دمیترسیاز خنده ھاش م.   بخندهیدستشو پس زدم کھ باعث شد دوباره ھمونطور 
 ..دیخندی می روانماری بھیانگار مثھ 

 قبلش ی ولی کم کم کھ چطور با من رفتار کنیریگی مادی.. خوب اشکال نداره   _ 
 ..یشی خوشحال مدنشونی دو نفرو بھت نشون بدم کھ مطمعنم از دخوامیم

 چشام شدنی تر مکی نزدیاون زن و مرد اومدن جلوھرچ.. اشاره زدھی بھ سمت سابعد
 پوزخند اومد ھی با تایکردن؟رزی مکاری چنجای اتا؟؟؟؟اونایفرھاد؟؟؟رز..شدیگرد تر م

  سمتم خم شد
 

  گفتجلومو
 نکردم کھ ی تو دستام مطمعن باش تا کاری ھرزه کوچولو؟باالخره  افتادیچطور_ 

 ..یشی  از دستم خالص نمی مرگ کنیارزو
 لباشو گزاشت رو ی و بھ صورت حال بھم زنتای دور کمر رزدیچی طوفان دستشو پھوی

 بعد کھ ازون حالت در اومد..دشیبوسیلباشو  م
 گفت

 .  کھ بترسھمیخواینم.. می گربھ کوچولو برنامھ دارنی ایما برا..  نگو عشقمینطوریا_ 
 کردیفرھاد ساکت نگام م.. خندهری بلند زد زبعد
 د؟ی منو دزدی چید؟برای ھستی شماککنم؟یکارمی چنجای کجاست؟ من انجایا_ 

 بدحالمو سیاون جوجھ پل..  میھات کار دارحاال حاال با. نکن خانوم کوچولوعجلھ
 با دی متوجھ نشد کھ نبانی و حسحانھیسر اون ر..  باھاش تا کنمیگرفت منم بلدم چجور

 ..ی ولوفتھیمن درب
 ..از نگاھش تنم مور مور شد..  بھ لبام و باھوس زل زد بھمدیدستشو کش  
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 ..یتو برگھ آسھ من. رهی منو دست کم بگدی کھ نبافھمھیسر تو م_ 
 . چخبرهدمیفھمی شده بودمو نمجیھ؟گی منظورش چن؟ی کنایحانھ؟این؟ریس؟حسی پلجوجھ

 .. من برمدیبزار_ 
 ..گربھ کوچولو باھات کار دارم.. ی حاال خانومیھست_ 
 ھیفقط تو .. چخبرهدمیفھمینم..  بھ فرھاد اشاره زداونم سرشو تکون دادو اومد سمتمبعد

 حرکت لباس تنم و ھی با انھی وحشامیتا بخودم ب. پرت شدم..رو تختحرکت ھولم داد 
  پاره کرد و  افتاد بھ

 
 و من داشتم جون خندهیطوفان م.. رهیگی ملمی داره فتای کھ رزدمیدیم.. لبامجون

 چوب  رو کھی تھی و من مثھ گرفتی گازم مانھیوحش.. کردیلبام گردنم درد م..دادمیم
  یالل ب.. تخت افتاده بودم 

 
 االن ھمھ کردمیفکر م..  دمیخودمو مرده د.خوردمی سست و کرخت تکون نمحرکت

 و دیبوسی اما فرھاد فقط مشھی مدهی دخترونم بھ کثافت کشیای و تمام دنشھی تموم میچ
  گھید.. کردیلباس پاره م

 
 .. شدمو از حال رفتمھوشی اون فشار استرسو تحمل کنم بنتونستم

....................................... 
 خواستمیفقط م..  پاره یرو تخت افتاده بودم با ھمون لباسا.. کردی تنم درد متمام

ھنوز پام .. با بغض خدارو شکر گفتم...مطمعن شم کھ ھنوز پاکم نگاه بھ شلوارم کردم
   ذرهھیھنوز اون ..بود

 
 دونستمیفقط م.. دمیفھمینم..دمی پس موی دارم تقاص چدمیفھمینم. . برام مونده بودابرو

 ھی روز؟دوروز؟ھی بودم؟نجایچند روز ا..رمیمیمن م.. رنی دخترونمو ازم بگیایاگھ دن
  ھفتھ؟چند

 
بازم .. دوباره در سلولم باز شد.. رهیگی سراغمو نمی دنبالم؟چرا کسانی نمروزه؟؟؟چرا

  نفرت زل زدم بھشخوردبایحالم ازشون بھم م. بازم فرھاد..طوفان
مگھ با فرھاد خوش نگذشت بھت؟البتھ تو شدت ..کوچولو توپت پره ھااا..اوه اوه_ 
 نداره وقت بیاوممم ع.. دیکشی خوب می وگرنھ کار بھ جاھای شدھوشی بجانیھ
 ...ادهیز
 رو برگردوندم و تف پرت کردم جلو پاش انزجار ازش با

 خورهیحالم ازت بھم م_ 
 ..دی ترسناک خنددیخند 

  برامی تازه ای سرگرمھیتو ..   من عاشقتم گربھ کوچولویول_ 
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 بھ فرھاد نگاه کردم با پوزخند زل زده بود بھم.  
 .. بھ جھنمدیبر_ 

  رفت توھماخماش
من .. یتره مواظبھ حرف زدنت باشبھ..زمی عزفرستمیمطمعن باش قبلش تورو م  _ 

 .. چشمیگی من فقط میجلو.  کھ نابودت کردم یدی دھوی.  طوفانم
  زدمپوزخند

 .. باشالی خنیبھ ھم_
 از درد خواستیدلم م..  شددهیچی دور موھام پکھییو دستا.. دوباره صورتم سوخت 

 شده دی کلی کردو با دندوناکیصورتشو بھ گوشم نزد.. ومدی صدام در نمیزجھ بزنم ول
 گفت

 .. ینیبیبد م.. رو اعصاب من نرو بچھ_ 
 ودمیپر..  حال شدمیکمرم بھ گوشھ تخت گرفت و از درد ب.. پرتم کرد سمت تختبعد

اون با فرھاد ..  ومدی لحظھ نفسم باال نھی.. لبامو گاز گرفتم..   درده بدتر شدگھیبودم د
   من تورونویرفت ب

 
..  بغض کردمگرفت؟ی سراغمو نمیچرا کس.. بودی حس بدیلیخ..م حال موندھمون

 ... بودچقد تنھا بودممیشگی ھمراه ھمگھید
 نیفقط بشکند ا....ستی مھم نلشیدلٌ..رگوشمی نفرمحکم بزند زکی...خواھدیدلم م***

 . ***.یبغض لعنت
................................................ 

 ***بارمان***
ھشت روز بود کھ ازش ..داغون بودم..رفتمی سمت اتاق بھ اون سمت اتاق منی ازکالفھ
 نھیحدسم ا.  دوروزه کھ پدرشم گم شده..  بستھ بودزدمی میبھ ھر در..  نداشتم یخبر

 ..   دنیاونم دزد
 
 بارون یلیامروز خ..  فکر کنمتونستمی نمی از شدت نگراندادی قد نمیی عقلم ب جاگھید
  گفتمی حوصلگی بھ در زد با بیکی..  مختل شده بودستمامونی و تمام سدیباریم

 .. توایب_  
 ... گزاشتیمھتا  اومد تو  احترام نظام 

 ؟..چخبر_ 
 .. شما فرستادنی پاکتو برانی اسییر_ 

 رونی بعد احترام گزاشت و از در زد بزویگزاشتش رو م..  زیممنون بزارش رو م  _ 
.. 

کاغذو بازش کردمم .. کاغذکھی تھیو   cd ھی  توش نبود جز یچیھ.. سمت پاکترفتم
 نوشتھ بود
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 ..کردمیالبتھ اگھ من جات بودم تنھا نگاش م..  خوب نگاه کنلموی فنیا.. سھیاقا پل_ 
 شروع ب پخش لمی فیوقت.. و گزاشتم تو دستگاه cd   دستگاھو روشن کردموعیسر

 واقعا غزالھ بود کھ اونجور نیا..مثھ مرده ھا زل زدم بھش. شدن کرد روح تنم رفت
  ری جون زیب
 

 کمرم کردمیاحساس م.. لمویدوباره و دوباره زدم ف.. کردمی فرھاد بود؟باور نمیدستا
 . . با وحشت اومد سمتمدی دی ابتوری بھ مانرهی منو خیوقت..محمد اومد تو اتاق..خم شده 

 ..یبارمان خوب.. بارمان_ 
 بعد دادزد..  شدهچت
 نیی بدویعل... مھردادددد_ 

 یچی ھیخوردم ول.  اب دادن دستم وانی لھی.. ھم پشتشیعل..  با سرعت اومدمھرداد
 ..دمینفھم

  بارمانشدهیچ_ 
 اروم یعل..توریساکت زل زدن ب مان.. دوباره براشون گزاشتم لمویبا دست لرزون ف  

 گفت
 ..  میکنی مداشیپ_
..  شدمنیسوار ماش..رونی برداشتمو زدم بچوییسو.. پوزخند زدمدشی امنھمھیبھ ا 

 تا سرعت تو ١٥٠با ... اعنتا نکردمی ولزدی کھ با داد صدام مدمیشنی محمدو میصدا
  ی بارونیجاده 

 
ود  بدیانقد بارون شد.. نیی اومدم پانیاز ماش.. نوک کوهدمی رسی کدونمینم..  روندمیم

زانو .. لرزون رفتم لب پرتگاهیبا پاھا..  شدسی  تمام لباسام خھیکھ در عرض ده ثان
 ..زدم
 خدااااااااااااااااااااااااااااااا_ 

 ااااااااااااااااایُخــــــــــــــــــــــــــــــدا
 َ منو؟؟؟ینیِبیم
ِ زمی رونجام،ِیا  َ زدمْنت،زانویَ َ، 

َ زدمَستم،زجھَِش َ  
 .... آوردممَ ااااایُخدا
 .... توی من،ای ااااااایخدا

 ...مِی خالی دستاَنمِیا
َمنتظر چ    ؟یَ ھستیُ
  ؟ینی رو ببی چیخوایِم 
  ؟؟ینی ببیخوای رو می چی از اشترِیب 

 سسسسست؟؟ی با تواااام بس نست؟؟؟ی نبسم
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  بشنومیزی چخوامیَ ندارم،نمیارَ کس چی با ھایخدا
  ،الم یفقط   

 ،؟؟؟ی تا ایخدا
ِ برا ظرفشتیآزما  ... بودادی زیلی خ مْتیَ

 .. بودادی انصاف زیب
  خداااااااااااااکشمینم

 ..بسھ
جسمم روحم قلبم .  بودادی زگھیواسھ من د..خستھ شده بودم.. زار زدم.. نالھ زدم   
 ی اگھ  بھم  راھو نشون ندایخدا....بس بود....  سال عذاب بس بود برام١٢...دیکشینم

   قسمتیبھ بزرگ
 
 یبھم برشگردون ب..غزالھ رو نجات بده..نجاتم بده.. داغونم خدا..زنمی مدتوی قگھید

 ...مثھ بچھ ھابھ ھق ھق افتاده بودم...انصاف
 دیناشناس بود با ترد.. زنگ خوردمیگوش..دی انگار خدا  صدامو شنمیدی اوج ناامتو

 ..جواب دادم
 الو_ 
 سھیسالم اقا پل_ 
 .. زدشمی اتی کھ اونطوریکس..  طوفانو نشناختشدیمگھ م..شناختمش 

 زارمی زندت نمادی سرش بییغزالھ کجاست؟بخدا بال.. لعنت بھت _ 
 بلنددد.. دیخند
 ھ؟ی کردم ؟؟نظرت چیخوب کارگردان..دی دستت رسلمھی کھ فنمیبیم_ 
  حرص گفتمبا

 ..خفھ شو  _
 ھیبا .. منھی تو دستاتی باشھ تو االن تمام زندگادتی.. مواظبھ حرف زدنت باش_ 

اگھ ..  دنبالتادی م٢ راس ساعت ی مشکنی ماشھیامروز  ..  نابودش کنمتونمیاشاره م
   عشقتو سالمیخوایم
 
اگھ بفھمم .. کنمی مدیتاک.یشی سوارش می وفادارت خبر بدی ب دوستانکھی بدون اینیبب

 ..رسونمیم غزالھ رو دستت ی  جنازه ی کردیقشون کش
  باھاش حرف بزنمدیبا_ 

 دیخند 
 زبونش درازه کھ بھ موقش کوتاھش کمینگران نباش سالمھ اما .. شھینم_ 

 ٢راس ساعت .. فراموش نکن..کنمیم
 ....غزا_
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 عیبھ ساعت نگاه کردم ده بودسر.. کھ قطع کردهدادی بوق ممتد  نشون میصدا
 خالصھ از ھی عی سمتم سردیی  دودیمحمد کھ منو د.. شدمو سمت ستاد روندمنیسوارماش

  ماجرا رو براش گفتمو
 

 ابیمھرداد با سرنگ رد.  رفتم تو اتاق اماده شم.. الزمو اماده کنھلی رفت تا وسااونم
 ..وارد شد

 ؟یاماده ا_ 
 اره فقط عجلھ کن_ 

 .. کردی انگشتم خالنی حرکت سرنگو بھی انگشتمو باز کردو تو نیب 
 شھی بشھ فعال مسی ذره خھیبارمان اگھ _
 بود انداختم گردنم ابی کھ تواونم ردری زنجھی..  تکون دادمدمیسرمو بھ عالمت فھم 

ب ساعت نگاه ..  وفتادیجون غزالھ ب خطر م.. کردمی مسکی ردی نبانی ازشتریب..
  با.. وقتش بود...کردم

 
 یوقت.. پارک بودابونی اون سمت خی مشکنیماش..رونی محکم  از در زدم بیقدما

  نفرو پشتم حس کردمھی حضور رفتمیداشتم سمتش م
  سرو صدا سوار شویب_ 

 مینی دستمالو اورد سمت بھیسرمو تکون دادمو سوار شدم قبل حرکت   
  باشمھوشی بخوامینم_ 
 سھییدستور ر_

 .. نھھوشی بیچشامو ببند ول.. زنگ بزن بھش_ 
 نکھیبعد از..داشتو تماس گرفت  برویگوش.. اونم سرشو تکون داد. بھ راننده نگاه کرد  

 راه ی راه افتادحدود دوساعت تونی پارچھ بست بھ چشام و ماشکھی تھیقطع کرد 
   سمتدونمینم..میبود

 
دوتا بوق ..سادی واھوی کھ شدیکم کم اعصابم داشت خورد م..رفتی می جھنم دره اکدوم

دل .. کردمی م ھا حسزهی و رو سنگ رنیبعد حرکت ماش.. باز شدن در اومدیزد صدا
  تو دلم

 
 ادمی ازون دونفر پیکی ستادی انی ماشیوقت.. ھیتی نستم تو چھ وضعدوینم.نمشینبودبب

 کھ اونھمھ ی منیامابرا.. بستھ راه رفتن سخت بودیبا چشا..کردو بھ سمت جلو ھلم داد
  دهی سخت دیمایتعل
 

 یلی خی فضاھی تو کردمی وارد شدم احساس میوقت..ومدی بھ حساب می کار عادھی بودم
از ..  زانو زدمنی پشت زانوم کھ رو زمدی محکم کوبیکی ھوی.. بزرگ قرار گرفتم
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  حرص رو بھ انفجار
 

مجبور ..ومدی از دستم برنمی اشغاال بود و من کارنی دست ای االن ھمھ چی ولبودم
ا دوت..  غزالھ بودی اولم سالمتتیاولو.. بودم سکوت کنم تا ب وقتش حسابشونو برسم

  ستادهیمرد پشتم وا
 

 ..کردمیحضورشو حس م..دیچیعطر تند طوفان تو ھوا پ..بودن
   یخوش اومد...  خرابکار خودمونسیسالم بر اقا پل _ 

 ازون دونفردستمال دور چشممو باز کرد یکی نکارشیبا ا..  تو ھوا زدیبعد بشکن 
 افھی قگھی بار دھی شد و تونستم ی بعدش کم کم عادی ولکردی متیاولش نور چشامو اذ

   ادمنی منفور تری
 

با ..خوردی دختره ھرزه بھم منیمن چقد حالم از..  تو بغلش بودتایرز.. نمی ببمویزندگ
 .انزجار زل زدم تو چشاش کھ بھم پوزخند زد

 ؟.غزالھ کجاست_ 
 .. یھمونطور باھمون حالت روان.. شھیمثھ ھم..دیخند 

 ..شیشناسی می کرده ولریی تغکمیالبتھ .. شینیبیعجلھ نکن م_ 
 .. کردهکاری کنم باھاش چینی بشی پتونستمینم..  شدیتھ دلم خال 

 ماجرا نی ازچکدومیاون تو ھ.. بزار اون بره.. نجامیکھ االن ا.. یخواستیتو منو م_ 
 ..نبوده

  چونشو گفتری بھ حالت فکر کردن گزاشت زدستشو
 از دستش خوامی کردم نمدای تازه پی سرگرمھی حاال کھ یول.. اوووممم حق باتوعھ_ 
 ..براش برنامھ دارم..   زبون تندش کار دستش دادی کنم ولتشی اذخواستمینم. بدم

 ..دی چرخدورم
 ..  ھی اکھیخوب ت.. سھی اقا پلی باشقھی انقد خوش سلادیبھت نم _ 

و بعد چشمک زدو بھ حالت .. ھی عالینی  شصت و اشارشو  بھم حلقھ کرد کھ انگشت
 باھاش نکھینگران  ا.. کردیرفتارش نگرانم م..  بودمدهیاز درون ترس..دی خندیھیکر
 .. کردهکاریچ
 .. ی بداتوی تقاص تمام خرابکاردیبا..براتون برنامھ دارم_ 

 ی چشاش رو بھ قرمزیدی حالتش عوض شدو سفھویو بعد ..بلند و ترسناک..دیخند
 .. رفت

 ..ی کھ ھرلحظھ احساس مرگ کنکنمی میکار_ 
کالفھ ..انھی سالمھ نمی ببخواستمیفقط م.  برام مھم نبوددای تھدنی ازچکدومی لحظھ ھنی اتو

 از نگھبانا یکی کھ بھ دی دی تو نگاھم چدونمینم..  زل زدم بھششی تو خالیدایاز تھد
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  ھیاون از ..اشاره زد
 

 ھیتو نگاش ..  سبزشی شدمو دوباره نگاھمو انداختم توچشاالیخیب..  رفت توفی کثدر
 و درد ی جلوش التماس کنیوقت.. بردی لذت مھیانگار از ازار دادن بق.  بودیزیچ

  ھی.. بردی لذت میبکش
 

 نفرو ھی کھ کردمیھمونجور داشتم نگاھش م.. از نوع وحشتناکش..دی شدسمی سادجور
سرشو کھ بلندکرد .. صورتش بھ کف خورده بود..از ھمون اتاق پرت کردن تو سالن

   کوهھیاحساس کردم 
 
 اروم صداش زدم..  سالمھنکھی جز اکردمی فکر نمیچی از رو شونم برداشتن بھ ھو

 ...غزالھ_ 
 نگاھش غم داشت لب زد  
 ؟یباالخره اومد_

 ھلش داد کھ ی جورشیھ نگھبان کنار سمتم کادیخواست ب.. عالم نشست تو دلمغم
 دمییبا وحشت دو..  وسط سالنی نصفھ کارشده ینیی ستون تزیباشکم افتاد رو

  دوتا نگھبان اومدن.. سمتش
 

 کھ با انیدوباره خواستن ب.. سمت ھی کھ با دوتاحرکت پرتشون کردم رنی بگجلومو
 نشستم یوقت.. بوداز درد تو خودش جمع شده.. سرجاشون سادنیاشاره دست طوفان وا

  کنارش سرشو اورد
 

 بلندش کردم چشام یوقت..تشی گرفت از مظلومشیدلم ات..با غم..بادرد. و نگام کردباال
 شده ی نشستھ بود  پر خون بود و تمام شلوارشم خونکھییجا.. زدرونیاز تعجب ب

  با وحشت صداش..بود
 

 ..زدم
 ....غزاالھ_ 

  گفتیبھ سخت.. جون نگام کردیب
 ..ببر.. نجایاز.. منو_ 

 . سرشو گرفتم تو بغلم 
 ..برمتیم.. زمی عزبرمتیم_ 
  رو بھ طوفان داد زدمتی عصبانبا

 ؟ی عوضیکارکردیباھاش چ_ 
 ..  بودی کھ طوفان رواندمی باور رسنیواقعا ب ا.. قھقھ زد 
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 بکس استفاده سھی کیفقط خسرو و دوستاش از شکمش جا..می باھاش نکردیکار_
 ب گھی تموم شد دمونمیگاریجا س.. اھا..  بشھی صورتش بود کھ خط خطفیح.. کردن

  بچھ ھا زحمت
 

 ..  شونو خاموش کننگارای خوشگلش سیگفتم رو کف دستا..ندادم
  ادامھ دادی لحن ترسناکھیبا ..دی بعد دوباره خندو

 ؟؟شدتیدونیاخھ م... مامان بشھگھی خوشگلت فکر نکنم بتونھ دی کوچولویاھو_ 
پوستش کلفتھ ..  داشتھیزی خون ری بود فکر کنم سھ چھار بارادی زکمیضربھ ھا 

  یھاااا؛ موندم چطور
 

 .. اوردهدووم
 کردن؟کف دستاشو باز کاریچ..  باھاشکارکردنیچ.. زده بھ غزالھ نگاه کردموحشت

 زخماش چرک کرده ی سوختھ بودو بعضگاریتمامش با س..  شدشیدلم ر.. کردم
   دستاشواروم کف..بود

 
  دست زدن اومدی صداھوی..دمیبوس
 عاشقونھ  ھاتونو نیا.. بسھ گھی دیول.. قرار گرفتمریواقعا تحت تاث..  چقد عاشقیوا_ 

 ....اخھ.. دی راحت بخوابزارمیامشب م.. نی کھ تنھا شدی برا وقتدیبزار
 .. ھم پر از نفرت بودتاینگاه رز... زل زد بھ غزالھ بدجنس

 ...ادی بتونھ از پسش بربدیغزالھ با.. می بزرگ دارشیما نھیاخھ فردا _ 
  غزالھ زاشتمی نمی تو سرش بود ولی چھ فکردونمی رو غزالھ ترسناک بودنمنگاھش

 کھ زد دوتا نگھباناش اومدن یبااشاره ا.. نابود کنھنی و حسحانھیرو ھم مثھ ر
   رفت سمتشونیکی..سمتم

 
درش کھ باز شد پرتم کردن تو ...مارو بھ سمت ھمون اتاق تھ راھرو بردن..  غزالھ

 نی کھ دوباره محکم بھ زمرشی خودمو کشوندم زعیسر.. اتاق و پشتم غزالھ پرتاب شد
  دروبستن و..نخوره

 
 ی  توش زندانی کھ معلوم نبود تا کیفی و کثکی بھ اتاق کوچدینگام چرخ.. رفتن
 .. سرشو گزاشتم رو پام..اش بھ خودم اومدم نالھ ھیبا صدا..میھست
  کردن؟؟کارتی کردن باھات؟؟ فدات بشم بگو بھم بگو چکاری چزم؟ی عزیخوب_ 

فکرشم منو ب جنون ...نھ..نھ...نکنھ اون کثافتا با گل پاک من..  نگرام بودمھمش
بغلش کردمو ... تحمل کرده وی  چھ درددونستیخدا م..دستش رو شکمش بود..کشوندیم
 .. زاشتمش رو تختگ
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 ی جاھی..  بچھ  بغض کردمھیمثھ ..بغض کردم..  پاره شده بود لباسشوزدم  بااللباساش
 گوشھ افتاده بود ھیشالشو کھ .. نداشتنیفقط  با صورتش کار.. سالم تو تنش نبود

  برداشتم و دور شکمش
 
 ..دمی ارومشو شنیصدا..  کمتر درد بکشھشدیگرما باعث م.. دمیچیپ

 مان..بار_ 
 جان بارمان؟... زمیجانم عز_ 
 ترسمیم.. ازشون..ھیروان..یپر از ادما..نجایا.. می برنجای..از_ 

 ..اروم نوازشش کردم..  پناه شده بودی بی بچھ ھیمثھ .. دیدلم لرز 
 .. ی بھتر بشکمیبخواب ..اروم بخواب.. دمی قول مبرمتیبخدا م.. زمی عزمیریم_ 
  دستمو گرفتعی سریش راحت باشھ ول کنارش پاشدم کھ جااز
 تنھا شم..نایباا..خوامینم.. من.. خدا نرو..تورو_ 

درمونده شده .. زدم بھ سرمگموی دستم دستشو گرفتمو  دست دھیبا.. نشستم سرجامخستھ
 :بودم اروم گفتم

 ..شتیھستم پ.. رمی جا نمچیھ_ 
باھاش ,معلوم نبود..  کنمھی گرخواستمی مشی پناھی زد کھ  از بی بار حرفنیواسھ اول 

  بود با بغض گفتدهی ترسنجوری کردن کھ  اکاریچ
 ..کن..لم..بغ_ 

 عشق ی جادودیشا..باتموم عشقم.. تو بغلمدمشیکش.. دلم از بغض توصداش خون شد 
 نفساش منظم شد و ی نگزشت کھ صدایلیخ..دادمیاروم اروم تکونش م..ارومش کنھ

    دوتامونی کدونمینم
 

 ..رد بخوابمون
........................................ 

 .. ***غزالھ***
 نھمھی اونیم..بادرد لبخند زدم.. تو بغلش بودم.. چشامو باز کردمی  احساس کوفتگبا

 ی سھی کھ با فرھاد ازم گرفتن  بدنم کیلمیاز بعد اون ف.. بودتیگرگ بارمان برام امن
  بکس افراد طوفان شده

 
 یزی خون ری بود کھ اونطوری بارنیپرتم کردن رو ستون چھارم کھ روزیبا د. بود

.... انھی بتونم بعدا بچھ دارشم نکھیا.. لبخند تلخ اومد رو لبامھی..دادیبھم دست م
  نی فعال وقت ایول..دونمینم
 

 سی پلھیھمش با نفرت از .. مجھول برام بوجود اومده بودیزای چیکل.حرفانبود
 کھ نابود یاز گروه با ارزش.. لو رفتکھییاز محمولھ ھا..زدنیخرابکار حرف م
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   بی چھ ربطنای ادونمینم..شد
 

 باز یصدا..   زودتر تموم شھخواستمیفقط از خدا م.. دمیفھمینم.. بارمان داشتمنو
پشتشون فرھاد .. تایطوفان و رز.. شدداری تکون خورد و بیشدن در کھ اومد بارمان 

  و خسرو وارد
 

 تونستمیم..رونی زده بود بشیشونی پیرگا..  بارمان مشت شدهی دستامدیدیم..شدن
بدون .  فرھادو نکشھکنھی و االن داره خودشو کنترل مدهی دلمویحدس بزنم کھ اون ف

  جلب توجھ دستمو گزاشتم
 

 . نگام کردبھ زور لبخند زدم..  دستشرو
 ..یچھ زوج عاشق.. ی وایوا_ 

 .. اومد رو لباشی لبخند موذھیبعد ..انی مگھی بھم دچقدم
 عاشقونھ ینجوری خانوم کوچولو انی ھم  اتیقی کھ بعد روشن شدن حقمینی ببدیالبتھ با_ 

 .. نھای کنھی اقا پسر گل ما نگاه منیبھ ا
حس .. زل زدم ب بارمانجیزدن؟گی حرف می چ؟ازیقتی منظورش نشدمچھ حقمتوجھ

 طوفان ادامھ داد..دهی رنگش پرکردمیم
 گل نیا..  ھستنتونی بی فرقھیالبتھ .. نیخوایشک ندارم کھ دوتاتون عاشقونھ ھمو م_ 

 ..... مای کوچولویپسر با تمام اطالعات اومد جلو و اھو
 .. بھ حالت تاسف تکون دادسرشو

 .  خبر ندارهیچیاز ھ.. نچ نچ_ 
  گفتی لبخند موذھی با دویدورش چرخ.. سمت بارمانرفت

 سھ؟؟؟یمگھ نھ اقا پل_
حتما ..  بود؟ بارمان؟بارمان کھ مھندس نقشھ بردار بودیسھ؟؟باکیاقا پل..  شوکنیاول  

 اشتباه شده  با حرص گفتم
.. ھی کسیپل..انھی ھمونا ھستن نی قراره بدزدکھیی ادمادینی ببدی کنقی تحقیقبل ادم دزد_ 

 شکنجم مھنھیا.. خونھ و مھندس نقشھ بردارهی اقا نقشھ بردارنیمحض اطالعتون ا
   بابت اشتباهنیکرد

 
 ..پست فطرتا..کنمی متیازتون شکا..خودتون

 و فرھاد و تایپشتش رز..دی وجودم از ترس لرزی قھقھ زد کھ ھمھ ی طوفان جورھوی
با ..یسمی سادضی گلھ مرھی نیانگار افتاده بودم ب..  دنیخسرو ھم شروع کردن ب خند

   بدمیترس چسب
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 کردمیاحساس م..دادی بد میچخبر بود؟دلم گواھ.. بود ساکت شدهبی کھ عجیبارمان
 رو یلی خنده ھاشون خیصدا..ستی نندی کھ چندان برام خوشاوفتھی بیقرار اتفاق

   کردمیسع....اعصابم بود
 

 .. باشم تا خودش بس کنھاروم
  از اولش برات بگم؟یموافق.. ی خبر نداریچیکوچولو از ھ.. یاخ_ 
 ..زنھی حرف می از چکردمیواقعا درک نم..کردمی نگاش مجیگ

 ھست کھ قراره بدونم لطف کن انقد  یزیاما اگھ چ.. نیزنی حرف می از چدونمیمن نم_ 
 . حرفتو بزن. مقدمھ نرو

 بھم کھ در سمت راست سالن باز شد و دونفر دیبعد دوتا دستاشو کوب... برق زدچشاش
 بودم کھ دهیانقد ترس.. روح تنم  رفتگھی بار دھی دنشونی کھ بادیدونفر..اومدن داخل

   قلبمکردمیحس م
 
 .. جواب بدمتونستمی نمی ولدمیشنی نگران بارمان و میصدا..زنھینم
 ..جواب بده... زمیعز_ 

 .. گشاد شده زل زده بودم بھ دوتا ادمی من با چشایول.. دادی تکونم ممحکم
 کھ انگشتم سمت اون ادما  گرفتھ بودم با یدرحال...  وحشت برگشتم سمت بارمانبا

  گفتمومدی از تھ چاه مکھییصدا
 ..دایش_ 

 .. من چرخوند سمت اون دوتا مردی ھمراه با انگشت اشاره سرشو
  غزالھ؟؟ی چدا؛یش_ 
 شدطوفانی ازم خارج نمیی صداچی ھی ولشدی بھ اون دوتا مرد دھنم باز و بستھ مرهیخ

 با خنده گفت
 کھ بھ دوست نی ھمون دونفرینیبی دوتا رو کھ منی اسھیبگم اقا پلبزار من برات _ 

 انتقام زهی  انگی کردنشون سخت بود ولدایپ..  خانوم خوشگلھ حال دادننی اھیجون جون
  از تو باعث شد

 
 .. افرادامننیوفادارتر, کنماالنم دوتا ازداشونیپ

 یکیطوفان بھ ... و روز مرگش جلو چشام بوددی  روز تجاوز شادیھمش .. دیلرزی متنم
 ھیبا لگد پرتش کردن ..  رفتن سمت بارمانگھیاونم با دونفر د..از نگھبانا اشاره زد
  گوشھ بھ زور نگھش

 
 از موھامو کھی تھیطوفان اومد سمتم .. نینشست زم.. پشتھ زانوش؛ زدنداشتن

 ...چرخوند دور انگشتش
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 مطمعن باش اگھ قرار باشھ ؟یلرزیچرا م..  ندارنیفعال با تو کار.. زمینترس عز_
 ...  کنن کھ بھت خوش بگذرهکاری چدوننی کنن  میکار

  بلند شدباخنده رفت سمت طوفان و گفتتای رزی خنده یصدا
 مگھ نھ؟.زمی وقتشھ عزگھید_ 
 حالم بھم خورده بود کھ سرمو یبھ حد..تای رزیطوفان با حرص لباشو گزاشت رو لبا 

  گفتتایکارشون کھ تموم شد  طوفان رو بھ رز...نمی نباشونوی کثافت کارنییاانداختم پ
 شوکھ ادمیز.. کنمی خانوم کوچولو رو اماده منی ایایمنم تا تو ب.. اریبرو مدارک و ب_ 

 ..سیبشھ براش خوب ن
 اروم یصدا..کردی ممیداشت عصب..دادی خندش ازارم میصدا.... و قھقھھقھقھھ

 دمیبارمانو شن
 ھی بقنکھیاز..ی بشی عصبخوادیم.ضھی مرست؛طوفانی نیزیاروم باش چ... زمیعز_

 ..برهیجلوش التماس کنن لذت م
 ..دمی  نحسشو شنیصدا..  کردم اروم باشمیسع...دمی کشقی نفس عمھی  

دوتا دوست بودن کھ تو مدرسھ باھم .. قصھ بگمھیخانوم کوچولو بزار برات _ 
 شھی تر بودو اون دوست بزرگتره ھمکی کوچشونیکی.. بودنیمی صمیلیخ.. شنیاشنام

  ھواشو داشتو مراقبش
 

 یمی باعث شد دوتا خانواده ھم باھم صممتشونیصم... کنار ھم بودن...بود
 ی رابطھ ھیاما ..مخالف ھم.. ضد ھم...  ارومیکی بودو اون طونی ششونیکی..بشن
   کھ ارومیاون دختر.. داشتنیعال
 

 یطور...   ب دوستش داشتیدی شدی وابستگی و سنش کمتر؛ از لحاظ عاطفتربود
 ... خبر باشنی ساعت از ھم بھی تونستنیبود کھ نم

 .. دیخند
 ست؟ی قصھ برات اشناننیا_ 

 داشت اصال از نای بھ ای چھ ربطی من و باران بود ولی قصھ نیا..  بوداشنا؟معلوم
 ..؟با تعجب زل زدم بھ طوفان..دونستنیکجا م

 ؟یدونی مناروی از کجا ای ول؛یگی از من و دوستم میدار_ 
صورتش قرمز شده بود و ساکت  .. نگاش کردم..  زل زد بھ بارمانی نگاه موذھیبا  

 ..نشستھ بود
 ؟؟ی خودت بگشوی بقیخوای نمسھیاقا پل_ 
 دی شده غردی کلیبارمان با دندونا  
 خفھ شو_ 
  گفتلکسیطوفان ر 

 ..گمی مشویاصن خودم بق.. ی ادبی بسھیچھ اقا پل.. نچ نچ_ 
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  بود؟سی بارمان پلدمیفھمینم
 د؟؟یکنی صدا مسی بپرسم چرا انقد بارمان پلشھیم.. دیلطفا صبرکن_ 
 .. و بھ شما دروغ گفتھسھی پلفشونی اقا پسر شغل شرنیچون ا_ 
 ..زدم بھش داره کھ دروغ بگھ با تعجب زل یلیچھ دل.. رونیچشام زد ب  

 گھ؟ی راست م؟یسی پلگھ؟؟توی می چنیبارمان ا_ 
  گفتومدی انگاراز تھ چاه در مکھییبا صدا.. زور لبخند زدب
 ..گھیم.. ست..را_

 ... شدمشوکھ
 ؟یچرا دروغ گفت_

  شدمیعصب.. شدی ممونی پشی بگھ ولیزی چخواستی می و انگار ھکردی باز مدھنشو
  بارمان؟یچرا دروغ گفت_

  با خنده گفتطوفان
.. زنھی مبشی روز دوست بزرگتر غھی.. قصھ رو گوش کنیادامھ .. بزار من بگم _ 

 سراغشو تونھی میاز ھرک.. گردهی تر ھمھ جا دنبالش مکیدوست کوچ.. شھی نمداشیپ
  یول.. رهیگیم
 
تازه با نبود باران ..  شده بودکیاعصابم تحر..داکنھی از دوستش پی ردچی ھتونھینم

 ادی بادمی اون دوران خواستمیکنار اومده بودم و اصال نم
 . بسھ_ 

 طوفان خم شد جلوم 
 شده ی و منزوری ما گوشھ گیدختر قصھ .. گوش کنی برسقتی ب حقیخوایاگھ م_ 
  تو نکھیتاا.. شدی متی اذیلی سال قبل ھم خنی تا ھمی حتگذروندی موی سختیروزا..بود

  قرار گاه
 

 و شھیاولش شوکھ م... دوستش بودھی پسر کھ شبھی..نھیبی مویکی با دوستش شیشگیھم
چندلحظھ صبرکردو .... دوستشھی کھ پسرعموگھیبعد چند روز اون پسر بھش م

  موشکافانھ زل زد بھ منو
 

 دمیباحرص پرس..بارمان
 من بھ ی خصوصیزندگ..  بھ تو دارهی چھ ربطنایاصن ا.. یگی منارویچرا ا_ 
 خوامی نم؟یدیفھم..  بشنومخوامینم.. ستی مربوط نچکسیھ

 دور دیچی محکم پھودستشوی..سادی سرم وای اومد سمتم و بااللکسی و راروم
صورتم از درد جمع شده بود اما .  کنده شھخوادی پوست سرم مکردمیاحساس م..موھام

  سرمو...ومدیصدام در نم
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 وشم گفت گری سمت لبشو  با حرص زدیکش
 تی ھمھ اززندگنجایا.. ستی نی خصوصادمی زتی کھ زندگینیبیخفھ شو وگوش کن م_ 

 ...خبر دارن جز خود احمقت
  داد پرحرص بارمان بلند شدیصدا

 ..  بھش نزنفتویدست کث_ 
 ..  خندهی صدادوباره

 نویتوام سرجات بش.. کنمیمن ھرکار دلم بخواد م.. منھی منطقھ نجایا.. کھ نرفتھادتی_
 .. نگاه کنشوی نماھیبق

 .. بھ من ادامھ دادرو
دخترکم کم با ..ھر روز باھم بودن..  اون دختری برازارهی وقتشو میاون پسر ھمھ _ 

 ..شھی پسر عالقھ مند منی وبھ اادینبود دوستش کنارم
 نزده ی از عالقم بھش حرفی انقد واضح کسچوقتیھ..  از خجالت سرخ شدصورتم

 .. بھ عکس العملش نگاه کنمیروم نشد حت.. بود
 شی سعی دختر بھش عالقھ داشت و ھمھ دنی اضافھ کنم پسر قصھ از قبل ددیالبتھ با_ 
 ی مخفیزای وسط چنیفقط ا..  بودکھ دخترو بھ خودش عالقھ مندکنھ وموفقم شدنیبرا
 .. موندهیادیز

 تحت فشار یلی  انگار خختیریاز سر صورتش عرق م.. سمت بارماندمیچرخ
 رو بھ طوفان گفت..بود
 نھ بھ خودم مربوطھ پس ای ھست ی مخفیزی چنکھیا.   ندارهی ب تو ربطزای چنیا_ 

 ..خفھ شو
 با پوزخند گفت.. نیی پوشھ دستش از پلھ ھا اومد پای سرھی با تایرز 

 ... بفھمھ کھدیچرا نگھ بارمان جونم؟؟؟باالخره غزالھ با_
 بارمان دوباره داد زد.. اومد رولبشی لبخند موذھی

 ...ببند اون دھنتو.. تااایخفھ شوووو رز_ 
  بلند شدتای رزی صدادم؟؟دوبارهیفھمی مدی باویمن چ...  زل زدم بھشونجیگ

  بفھمھدیباالخره کھ عشقت با.. ندارهدهی دادات فاگھی دنجایا_ 
 بارمان؛

 ھمون 
 ....بارانھ 

  نھ غزااالھھھ جووون؟؟؟مگھ
با .. و اخر نگاھم رفت رو بارمان..بعد طوفان..تای زل زدم بھ رزجیگ.. بعد پوزخند زد 

   لب گفتمریشوکھ ز...دمیتو چشاش غمو د..  زل زده بود بھمینگران
 ؟؟؟؟..یچ_
 کھ شمرده گفت.. تای نحس رزی دوباره صداو

 ..یرو دست خورد...بارانھ...ھمون...تھیمیقد... دوست...ھمون...عشقت_ 
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 دمیانقدخند..دمیخندیدلمو گرفتموم.. خندهری بود؟؟زدم زی مسخره ای چھ بازگھی دنیا
  گفتمدهی بردهیبر.ومدینفسم باال نم

 ..ل بود..باحا.. یلیخ..خدادلم..یوا..بود..ی باحا لیخ..شو..یلیخ..ی..وا_ 
 ..  خندم جمع شدواشی واشی..  ساکت بودنبی چرا ھمھ عجدونمینم 

  گفتمتای رزروبھ
 ھر روز داره بھ محسنتاتت ی ھم افتادییبھ چرت و پرت گو.. فقط کم بودنتیھم_ 

 .. شھیاضافھ م
 .. رفت توھماخماش

 تی کھ ھمھ بازیانقد احمق.. کورتو باز کنیتو چشا.. گمیمن چرت نم..دختره کثافت_ 
 ...دنیم
 نیرو زم..رونی بختیچند تا عکس ازش ر.. دستشو پرت کرد سمتمی بعد پرونده ھاو

باران تو خارج از ..دونھ دونھ عکسارو نگاه کردم.. باران بودیعکسا..زانو زدم
  باران تو لباس..کشور

 
 بود ییتماما عکسا...و بعدش..باران  تو اتاق عمل..یھوشیباران تو زمان ب..مارستانیب

 شروع کردم ب کھی تکھیت.. ظاھر اندام و عوض شدن بودرییکھ باران  مشغول تغ
 نده گفتمبا خ.دنیخند
 ده؟ی جدھیباز_ 

  گفتلکسی روشن کرد و رپشوی نشستھ بود پی رو صندلکھی درحالطوفان
 ؟یپرسیاصال چراازخودش نم..ی واقعی بازھی..شیری درنظر بگی بازیتونیتوم_ 

 اون تورو ی ولیتو رو راست بود..ی بھ دوستت دل دادیبپرس تابفھم..نجاحاضرهیا
  بپرس تا..دور زد

 
 .. بگھخودش

 ممکنھ بارمان ھمون باران باشھ؟ یچجور..انگار برام جوک گفتن ..شدی قطع نمندمخ
 .. کرده بود کھ داد زدشیانقد خندم عصب

 .. برو ازش سوال کن..یاعصابمو خوردکرد.. بسھ خفھ شو.. اه_ 
 لرزون یبا زانوھا..دمی خورده باشم ترسی بازنکھیاز... دمیترس.. بغضم گرفتھوی

 ..جلوش زانو زدم.. رفتم سمتش
 ..بگو دروغھ_ 
 .. با غم نگام کرد  

 توروخدا بگو دروغھ_ 
 ... قورت دادبغضشو

 ...غزالھ_ 
 ..مینی بی اشارمو گرفتم جلوانگشت



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 303 

 ...بگو دروغھ..  کلمھکیفقط .. یپرستی میتوروبھ ھرک.. شیھ_ 
  لرزشش معلوم بود گفتمکھییبا صدا..مردمیداشتم م.. ساکت شدبازم
چرا ...  کننتمی اذخوانیبگو م.. ستیبگو راست ن..گنیبگو دروغ م.. رمیمیدارم م_ 

بارمان من دق ..بگو.. مسخرستی بازھیبگو ھمش .. اخھ؟توروخدا حرف بزنیساکت
 ...  بگوکنمیم

 : تر شدم باالتماس بھش  گفتمکینزد..گفتی نمیچیھ.. نیی انداختھ بود پاسرشو
..  بگویزی چھی...تورو بھ جون خالھ.. اصن من نھ... دمیو بھ جون خودم قسم متور_ 

بگو .. رمیمی دروغھ من میبخدا  نگ.. رهیبگو دلم اروم بگ.. گنیبگو دارن دروغ م
  بگو تو.. ی ندادمیباز
 

اصال .. ادی نمگھی دیتو گفت...  باران مردهیتو گفت.. ی بارانیتو پسرعمو.. یبارمان
 دارن دروغ دونمیم.  مگھ نھ؟گنی ممکنھ؟دارن دروغ می چجور؟ی تو بارانیچجور

  تو بخاطر من.. گنیم
 

 . نھیاره ھم..  مگھ نھ؟ارنی سرم نیی کھ بالیزنی نمحرف
  رو بھ طوفان گفتمی شده بودعصبکیستریحرکاتم ھ..دمیچی تند کلمھ ھارو پشت متند
 .. پستیھا امکان نداره  چطور ممکنھ؟ دروغگویزی چنیھمچ_ 

 .. چرخ خوردشی  دوربا صندلھی طوفان
 ی کھ وقتیی  بھ گوشت خورده؟ادماسمیتی ھرمافرودای دوجنسھ یماریتا حاال اسم  ب_ 

 مشخص شونی واقعتی جنسرسنی بھ سن بلوغ می پسرن اما وقتای دختر انی مایبھ دن
  باران از.. شھیم
 
 ...ی بخونیتونیم..  ھستشیپرونده پزشک.  مدال بودنیا
 امکان نیا..رمی جلوخنده ھامو بگتونستمی چرا نمدونمی واقعا شوکھ شده بودم   نمنباریا

 رو سرم اوار ایخوندمو دن...شروع کردم ب خوندن..رفتم سمت پروندش...نداشت
 .. خوندمو باور نکردم..شد
 
 دمیپاھامو کش....واری دادم بھ دھیپرونده رو پرت کردم کنار و تک.  خودم نابود شدمتو

..  کنمھی گرمی برا بدبختتونستمی نمیحت.. بدبخت بودم..تو بغلمو سرمو گزاشتم رو زانوم
  ساکت و صامت زل

 
 باھاش حرف بزنم با بغض صدام خواستمی نمی ولدمیشنیصداشو م..  گوشھھی بھ زدم
 زد
 ...حرف بزن.. یچرا ساکت شد..غزالھ... توروخدا جواب بده...غزالھ_ 

 .. طوفان اومدیصدا
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 نی ای بشھ ولینطوری اخواستمینم..شمونی ب بخش جذاب نمامیرسی ممیخوب دار_ 
 ... بشھھی رو مخم رفت و االن وقتشھ تنبیلی خانوم کوچولو خنیمدت زبون تند ا

 گرفت سمت اره؟انگشتشوی مونده کھ بخواد سرم بیی چھ بالگھید.. حس نگاش کردمیب
  نحسش اومدیکردندوباره صدا تجاوز دای کھ بھ شیدوتا مرد

 ...ای...ی دوتا بخوابنی من و عشقت  با ای چشمای جلودی باای_  
 ..چشاش برق زد.دیاز فکر بودن با اون دوتا تنم لرز..دیوحشتناک خند.. دیخند 

 ...تی دوست دوران بچگنی با بھترای_ 
 اونم تیوضع..  لحظھ نزدھیچشام گشاد شده بود  احساس کردم قلبم ... شوکنیسوم

 ھمون دوست صداش دمی محی بارمان اما ترجای باران بود دونمینم..بھتر از من نبود
  اونم شوکھ شده..کنم

 
  بھ خودش اومد با داد گفتعی سربوداما

  ؟یگی می چی داریفھمی میکثافت روان_ 
  گفتلکسیر

 ھست کھ غزالھ مختاره انتخابش گمی راه دھی بھت بدم؟ البتھ ی حالھی خوامیبده م_ 
 ..کنھ

  فنجون از طال بودھی کنار سالن کرد کھ روش زی بھ ماشاره
 قطره زھر کیکھ با خوردن ..  شدهختھی اغشتھ بھ زھر ریتو اون فنجون  خون_

  تمام خون سوزونھی بدنو می داخلی اجزادی    مثھ اسھیدرون اون؛ بھ فاصلھ ده ثان
  ی و  درحالیاریبدنتو باال م

 
 ..یشی مکھی تکھی تی و زنده ازنھی قلبت ھنوز مکھ

 .. گفتدمیدی میطانی کھ توش شیبا صورت..  لحظھ ساکت شدھی
انتخاب با ..خورهی اون فنجونو مای با توای..خوابھی دوتا منی با اای نیسھ راه دار_ 

ه و تو  جلوت جون بدیمخصوصا وقت.. برمیدر ھر سھ حالت من لذتتتت م..خودتونھ
   از دستتیچکاریھ
 

 ..ادیبرن
 خسرو و اون دومرد  بلند تای رزی خنده یصدا..دیوحشتناک خند.. دی دوباره خندو

 بارمان اونو دوست ای شخص االن بارانھ نی کھ اجھیچون غزالھ گ(   دوست یدستا.شد
  و باز) زنھیصدا م

 
 کھ  کنمی انتخاب موی راھھی پس ردمیمیمن در ھر سھ حالت م.. انتخابمو کردم...کردن

 کنار سالن زیسمت م..   لرزون بلند شدمیبا پاھا..مرگم زودتر باشھ تا عذاب نکشم
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  حس... حرکت کردم
 

.. زی ب مدمیرس.. لبخند تلخ مھمون لبام شدھی..کنھی دوست شوکھ داره نگام مکردم
  گفتمرلبیز... لرزون فنجونو گرفتمیبادستا

 .. ختم بشھنجای اھیشتم  سرنوکردمی فکر نمچوقتیھ_ 
 
 قطره وارد نی لبامو بازکردم تا اولیوقت... کردمکیچشامو بستم  و فنجونو بھ لبام نزد 

 شکستنش تو فضا ی فنجون و فنجون ازدستم افتاد و صداری محکم زد زیکیدھنم بشھ 
  نگاه پرغممو..دیچیپ
 

دستمو گزاشتم رو .. سوختیلی طرف صورتم از شدت سھیھوی.. تو چشاشانداختم
 نییسرمو انداختم پا..تاحاال روم دست بلند نکرده بود.. صورتمو  با بغض نگاش کردم

   منو باخشونتھویکھ 
 

 دمیصداشو شن.. تو بغلشدیکش
 من یگینم.... انصافی؟؟بی بکننکاروی ایخواستی می غزالھ؟؟بھ چھ حقیبھ چھ حق_ 

 عشق و عالقمو نھمھی ا؟ینیبی دل زدنامو نمرم؟؟دلیمی میگی کنم؟؟؟نمکاریبدون تو چ
  ؟؟چراینیبینم
 

 غزالھ چرا منو کنھ؟ی دق میگی نم؟یکنی بھ درک فکر مادرتو نم؟؟منی انصافی بانقد
 ...توروخدا بفھم.. ستی نگھی دیباران.. بفھمش.. ستمی باران نگھی بفھم من د؟ینیبینم
  تونستمی اتفاق برام سخت بود  واقعا نمنھمھیتحمل ا..  حس شده بودیتنم ب 
 دی نالدیناام..  جون ھلش دادم عقبیب.. نشیدستمو گزاشتم رو س.نمشیبب

 ..غزالھ_ 
  دست زدن طوفان اومدیصدا

 ...ی،ول.واقعا متاثر شدم..  چقد ناراحت کنندهیوا_ 
  گفتشی لبخند موذبا

 کدومشون؟..انتخاب کن غزالھ...  عجلھ دارمکمیمن _ 
 دوستم ھم نی من تحملشو نداشتم با بھتروفتادی کھ میھراتفاق..حس سرمو اوردم باال یب

 از نگھبانا یکیخواستم زبون باز کنم کھ ...مردمیم. ..من توانشو نداشتم..خواب شم
   تلفن بدستمھیسراس

 
  تو سالن رو بھ طوفان گفتاومد

  واقعا مھم بودی ولومدمی مدی نبادونمیقربان م_
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 ھی گوشش گزاشت بھ ده ثانری زوی گوشیوقت..رطوفان تلفنو بھش رسوند اشاره سبا
  و فقط گفتدی از جاش پرعی کھ  سردینکش

 امی االن منیھم_ 
  و قطع کرد و رو بھ خسرو گفتتلفن
 .. اجرا کنمشموی نمای اتاق تا فردا ادامھ یببرشون تو.. اومدهشی کار مھم پھیامروز _ 
بلندمون کردن و بردن سمت .. کھ تنم از وحشت تکون خورددی خندی دوباره جورو

 پاشدم و گوشھ اتاق تو خودم یحالیبا ب... پرتم کردن توانھیدر کھ باز شد وحش.. اتاق
  احساس..جمع شدم

 
منتظر بودم ھرلحظھ بھم .. ھنوز باورم نشده بود.. زده بودمخیانگار .. کردمی میپوچ

انگار از نگاھم حرفمو ..زل زدم بھش.. ست مسخری بازھیبگھ دروغ بوده و ھمش 
 .. با غم نگام کرد.. خوند

 
  بغض گفتمبا

 ھی.. رمیمیدارم م..  کن تا باور کنمی کارھی..  بگویزی چھی..  کنمیھنوزم باور نم_ 
 ...  بکنیکار
 کردمی فقط زمزمھ مشدی و بغض بزرگتر مرفتی منیی کھ صدام پانجوریھم
 .. بکنی کارھی_ 

 ..واری داد بھ دھیتک.. رو زانوم گزاشتم کھ حضورشو کنارم حس کردمسرمو
..   کنھیگر..  بگویزی چھی..  بزن غزالھغیج..  بزن؟دادی سرم داد بزنیخواینم_ 

  نکننکاروباخودتیا..یکشی خودتو میدار..  بزنامنویاصال ب
   

  لبخند تلخ نشست رو لبمھی.  بلند کردم سرمو
 ھیلعنت بھت .. کن باورم بشھی کارھی.. کنمیباور نم..نمی ھمازبعد رفتن باران من_ 
 .. بگو باورکنمیزیچ

 بودم انقد کالفھ بودم دهی از توانم کششتریب.. چقد حالم بد بود..واری چسبوندم بھ دسرمو
سرش بھ .. نگاش کردم... خودمواروم کنم بھ زور از جام پاشدمی  چجوردونستمینم
   داده بودوھی تکوارید
 

 محکم گفتم..  بستھ بودچشاشو
 . مسخرستی بازھی ھمش نایا...کنمی باورنمی ثابت نکنتابھم

 یوقت.. زدمی بھ صورتم اب مدیبا... ییقدمامو شل برداشتم سمت در کھ برم دستشو 
 یبا صدا.دستم رو ھوا خشک شد... ارومش اومدی زمزمھ یخواستم  بھ در بزنم صدا

  پر بغض شروع
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 ...ادمھیکمرنگھ اما ..  خاطرهھی... بھ خوندنکرد
  بگمیی الالھی با اھنگ صدام برات خوامیم****_ 

 ..***** بگمییای عشق روھی قصھ از من و تو و ھی
 

 ...زمیغزالھ عز_ 
 ھوم بارون جونم_ 

 دیخند
 ... شعر قشنگ برات بخونم ھی خوامی مایبپر ب.. دخترخوبھیھوم چ _ 

 ..  بغلشدمی تو دستم پری عروسک خرس بستھ بود و بای موھام خرگوشادمھی
 

 ستونیتو فرھاد بشمو بھم بھ جنگ ب_ ****
 ***   بھ رنگ خونی اونجا بزنم باقلماسمتو

 
انقدم .. خونمی تو میمن فقط و فقط برا.. ستی بلد نچکسی شعرو ھنی باشھ اادتی_ 
 ..یری بگادشی تا کنمی و تکرارش مخونمیم
 

  ھم بزاریالال الال گلھ بھار؛ چشماتو رو**** _ 
 ****اری دستھ گل بھی شھرقصھ ھا؛ برام یازتو

 
با بغض تلخ توگلوم ھمراش زمزمھ ..اخ... دستمو گرفتم بھ سرم..  اومدادمی..  اومدادمی

 ..کردم
  نازی اطلسیالالالال ؛سبدسبد ؛گل ھا*** _
 *** رازھی ما ونھی نره دوستت دارم باشھ مادتی
 

 .. لرزون رفتم سمتشی با قدماخوندمی کھ باھاش مھمونجور
 

  ھا بھ ما حسادت بکنھوقصھیممکن د****_ 
  بکنھانتی من و تو؛ بخواد خونھی مادیب
 میشی ما اومد باھم ھم اغوش منی اگھ بوید

 ****…میشی براش فراموش ممویری قصھ می تواز
 

 کردیاخ چقد قلبم درد م.. باران نبودگھی کھ دیباران..باران من.. باران بود.. بودخودش
.. 
 

 ھی رنگھی اونجا فقط ا؛ی تو شھر پرمیریم*** _
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 قطره اشک از گوشھ چشاش سر ھی..واری دادم بھ دھی توان راه رفتن نداشتم تکگھید
 و با بغض ادامھ داد.. خورد رو گونش

 ھ؟ی بمن بگھ عاشق شدن چھ رنگتونھی میک****_
 ای و ما و پرونھیاشھ م بی عشق پنھوننیا
 ****ای ری صدا ساده و صاف و بی و بیواشکی
 
 .. زل زد بھمی بارونی چشابا

  موھاتی دست بکشم تومی ھم اغوش شدیوقت****
 *** کنم تا خود صبح کمون ناز ابروھاتشونھ

 
 ..چرخھی دور سرم مای دنکردمیحس م..  بغض نزاشت ھمراھش بخونم گھید

 کنمی قشنگتو برات نوازش میرو پلکا***
 کنمی بلندتو با بوسھ نازش میشونیپ

  ھاھی ثانکی تکی با تگمی دوستت دارم مصدتا
  ھاقھی تابگذرند دقبوسمتی دفھ مھزار

 ****ینیبی می رنگی و تو خوابارنی ھا مقھیدق
 برم بغلش؟؟؟قلبم خواستیم.. کردیبا نگاھش ازم خواھش م..  دستاشو باز کرددوتا

 ...سوختیتمام وجودم م...سوختیم
 ینیچی می رنگیسبد سبد شکوفھ ھا و گل ھا**
  بمونمشتی پشھی ھمتونمی کھ مدونمی الال دوستت دارم نمالال
 **** قلبت بخونمی براویی الالنی اشھیھم
 

 ...شدی چومدی نادمی گھیو د...  دی و چرخدی چرخای اولو سمتش برداشتم کھ  دنقدم
 

 ***حاتیتوض***
 عمل رنی جلب توجھ می ھستن کھ برایی دوحالت داره حالت اول کساتی جنسرییتغ
 حالت دوم نی مشت عقده اھی  نای باشن کھ ابی غربی عجھی بقی براخوانی  و مکننیم

    ھستن کھییکسا
 

 نی عمل بشن کھ باران از اون دستھ ھا بودھحاال ادی باضنی مری ولخوانی نمخودشون
 پسراما ای دختره ای ثابت داره درستھ؟تی جنسھی ادی مای بھ دنی ادم وقتھیینی ؟؟؟ی چینی

   بھی وقتایبعض
 
 شونی جسم خارجدی شادهی دومم دارن کھ موقع بلوغ خودشو نشون متی جنسانی مایدن

 اھمونی ھورمون زنانھ ھورمون تستسترون ی از درون بھ جای پسر باشھ ولایدختر 
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  دیتول)ھورمون مردانھ
 
 گھی دختر بوده باشھ  و از درون پسر؛تو دوره بلوغ درونیدنش از ب اگھ بینی کنھیم

 کھ از ی در حالارهی در می و صورتش محاسن مشکشھی صداش کلفت مشھی نمودیپر
  یی کارای اندام  برونیب
 

 دست نای مرد کامل اھی اتی مرد کاملھ با تموم خصوصھی داره و از درون دخترونھ
 ادی ما زی باشھ و تو جامعھ ینطوری و حکمت خدا بوده سرنوشتشون استیخودشون ن

  دی باایھست حاال اونا 
 
 تی عمل کنن و ب جنسدی باای کنن و عذاب بکشن ی زندگتی اخر عمر با دوتا جنستا

 شنی اکثرا از طرف جامعھ و ماھا طرد مکننی عمل مکھییاناونای در بشونیاصل
   اکثراکننی عمل نمکھییاونا

 
..  بچھ دار بشنتوننیشون نم% ٩٠ حدودمارای بنطوری ارسھی می ب خودکشارشونک

 دارن کھ اونم نیی پای بارورتیحدود ده درصد قابل.. نبودی مستثھی قضنیباران ھم از
   باالیلی خنھیبا ھز

 
 نکھیو ا..و نشون دادن معجزه.. جذاب تر کردن قصھیاما من برا.. بچھ دار شنتوننیم

 تی عاشقانس رعای نکات قصھ نی تری ما کھ از اصلی قصھ یعاشقانھ 
  بشھ؛؛خواستم معجزه اتفاق

 
  بود کھنی رمان انیھدف من از نوشتن ا.. قشنگمی دوستاوفتھیب

 خدا یوقت..  باشھنی تررممکنی اگھ غیحت..  با خواست خدا ممکنھیزی بدم ھر چنشون
 و ممکن رممکنی کھ غنی پس اتھوفی نمنی ارادش رو زمی برگ بھیانقد قدرت داره کھ 

   وبی عجزیکنھ چ
 

 ما معجزه دورو یو مطمعنم ھمھ .. ستی نیرممکنی غزیمعجزه چ..ستی نیسخت
 میدی دادیبرمون ز

 ی قصھ نظر خوبنیخود من تا قبل شروع ا... ادما بودهنطوری دوم من؛ درک اھدف
 عمل و نی اینیامام خم.. کنمقی داستان باعث شد کھ تحقنی ادما نداشتم اما انینسبت بھ ا

   واقعاکھیی کسایبرا
 
 عکسشم موجوده ی نظر پزشک مورد اعتماد شرعا حالل اعالم کرده و حتری زمارنیب

 بعد مارھای نداره و اون بی عمل مشکلنی تا ثابت کنم ادمیو من اونو تو کانال قرار م
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   اخالققایعمل  دق
 

نکتھ ...شھی کھ ھستن میتی شون طبق جنسی اندام ؛ ھمھ چ؛ی جنسلی  متی شخصرفتار
اما خدارو ..  گلم  قصھ رو درک نکنی مھم کھ من نگران بودم دوستایلیاخر و خ

  شکر نظرات خوب
 

 نظرشون یدوسھ نفر.. من خوشحال کنندسی برانیو ا.. دی داریی و درک باالبوده
البتھ اگھ . ارمزی منن و من بھشون احترام مزی قصھ مثبت نبود عزنطورشدنینسبت بھ ا

   جلوتر برنکمی
 

 کھ بارمان ی خواھشاتا زماننی ھمیبرا.. فھمنی کھ اونا ھم اوج درد بارمانو ممطمعنم
 مارای بنی از ھمھ ای دفاعھی منم خوامیم..دیاز خودش دفاع نکرد قضاوتش نکن

   باشننمونمی تو بدیشا..بکنم
 

 اما متاسفانھ از ترس طرد شدن و شنی متی دارن و دارن اذی مشکلنی ھمچکھییکسا
 میتونیاما م..می درک کنمیتونیماھا نم..کننی دردو تحمل منیپس زدن از طرف ماھا ا

  میخودمونو بزار
 

 بدون تونیرونیجسم شما از درون پسر باشھ و فقط اندام ب..دیمگھ نھ؟تصور کن..جاشون
 بچھ دار دیتونی و نھ مدی ازدواج کندیتونی حالت نھ منیتوا.. دختر بمونھیتی فعالچیھ

   عمر پسرھیشما ..دیبش
 

 کننی مرتونی تحقدی شدعملیدبایگی می و وقتکننی اما بھتون ب چشم دختر نگاه مدیبود
 ویزیمن چ.کننی بھتون نگاه می جزامھیھمھ بھ چشم .. دیشنوی منیتوھ..زننتونیپس م

  قتینوشتم ک حق
 

 ریی ادمابخواست خودشون تغنجوریا..  جامعھقتیو ھم حق..ی زندگھی قتیھم حق.بوده
 ادم ھی واسھ یکنیفکر م.. درد و عذابنای دنھی ادما خودشونم نجوریا..دنی نمتیجنس

  نیسالم راحتھ کھ ھمچ
 

 ی چقد حس بد و سخت و مزخرفنیبب.. لحظھ خودتو بزار جاشھی بکنھ؟فقط یکار
 دیدھاونبای از بایلی خدیبا..  گزشتش؛ دوستاش دست بکشھی از زندگدی؟با...داشتھ

   براش سختھ روکھییھا
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 ادما از نی ازیلی خبر دارم کھ خی چقد سختھ؟؟؟من حتدی تصور کندیتونیم.. کنھتیرعا
اکثرا ھم ..زننی می بھ خود کشاد؛دستی ؛ از غصھ زیغم و دردو مشکالت روح

  خانواده ھا
 

 ی اما بجاش با رفتارامی ارومشون کنمیتونی کھ مییما..میماھم مقصر...مقصرن
 یکی بشن؟؟؟ االن ینطوریخوب مگھ خودشون خواستن ا..میدیزنندمون ازارشون م

  ms یماریب
 
  پسشره؛شمایگیم
 چون دست سوزهیبلکھ دلتونم براش م.د؟نھیکنی مرشی تحقد؟یشی ازش متنفرمد؟یزنیم

 واقعا کھییالبتھ اونا..نی ھمتمی جنسریی تغیمارایب.. شدهماریچون ب.. خودش نبوده
  ی مشکلنی و ھمچمارنیب
 

 واقعا گھی کھ اونا دکننی منکاروی جلب توجھ ای ھستن براایبعض.. گناه دارندارن
 تو دیتونیشما م. نداشتی من راھیباران قصھ .. ھستنی و روانیدچار مشکالت روح

  توی جسم  دوتا جنسھی
 

 دای دخترش  پرونیزب مردانھ بود کھ تو بدن ای جنسلی مزشی چنید؟؟بدتری کنتحمل
 کھ بھش انگ ھرزه کردی تحمل مدی دختر بود  بارونیشده بود اما چون بدنش از ب

  خوب چراااا؟..بودن نزن
 

 ی جورھی از ماھارو خدا یلیھ؟خی چاد؟گناھشونی ما ازشون بدمون مبھ؟چرای عجچرا
 اگھ ای.. میپس چقد خوبھ کھ ما ھمو درک کن...گھی جور دھیاون ادمارم ..کنھیامتحان م
   حداقلمیکنیدرک نم

 
 :بھ قول شاعر بزرگمون..می بھ زخم ھم نپاشنمک

 بھ درداورد ی گوھرند ؛؛چو عضوکی ز نشی ؛؛کھ درافرگرندیکدی ی آدم اعضایبن
 ...روزگار؛؛ دگر عضوھارا نماند قرار

 ....گھی ھمدی بھتر و قشنگ تر برای روزادی امبھ
 

 : داستانی ادامھ
 ی لحظھ ھمھ چھی زل زدم بھ اطرافم و بعد تو جیچند لحظھ گ..کردم چشامو باز اروم

 نی کنار تخت رو زمدمیسرمو بلند کردم کھ د.. توھمون اتاق بودم.. اومدادمی
   باخودم کنارتونستمینم..نشستھ
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  شخص رو بھ روم دونستمی بودم کھ نمجیمن االن انقد گ..   نبودی راحتزی چام؛برامیب
 خواستیدلم نم..  دونستمی نمیچیھ؟؟ھی بارانھ؟اصال کیھ؟بارانھ؟بارمانھ؟پسرعمویک
  خواستمیم.. نمشیبب
 

 بارمان نکھی ایول.. بود کھ بارمانو دوست داشتمنیبدتر از ھمھ ا.. فرار کنمازش
 فکر یچی بھ ھخوامینم..اه..دونمینم..نھ...االن کھ بارمانھ.. دوستمھنی بھترنیا... ستین

  بس باخودم حرفاز..کنم
 

 تخت از یباسرو صدا.. دستمو گرفتم بھ سرمو نشستم رو تخت..دیکشی مری سرم تزدم
 کمی اومد نزدیبا نگران..دیخواب پر

 ره؟ی نمجی سرت گ؟ی بھتر؟یخوب_
 بھ زور گفتم..  جواب بدم دیچرخی زبونم نمیحت.. زل زدم بھشمات

 ..خوبم_ 
 رونی محکم داد بنفسشو

 ... نگرانت شدمیلیخ_ 
 خسرو تنم دنیباد.. در اتاق باز شدھویدھنشو باز کرد حرف بزنھ کھ .. نگفتمیزیچ

 : گفتھشیبالبخند کر.. طوفان ھنوز تموم نشدهی اومد بازادمی.. دیلرز
  منتظرهسییر... رونی بدیبر_ 

 نیا با ی ولرمیحاضر بودم بم..  گرفتھ بودممویتصم.. اونم پشتم راه افتاد.. شدمبلند
 فکرشم یحت............امی بچگی با ھمبازتونستمیمن نم..  نباشمھی االن کدونمی نمیشخص

  منو بھ جنون
 
 رفتم سمت یدی با ناامتونستمی نمومدمی کھ باخودم کنار نیحداقل تا زمان..کشوندیم

 باخنده گفت...طوفان رو کاناپش لم داده بودو دورشو چند تا دختر گرفتھ بودن..سالن
 ؟ی گرفتمتویخوب تصم_ 

  لرزون گفتمیبا صدا..از استرس حالت تھوع گرفتھ بودم..زدی محکم مقلبم
 ..شمیم.. دونفرنی..از..یکی یغھ ..یص_ 

 باخنده گفت..  طوفان بلند شدی خنده یصدا..کردمی شدن دوستمو حس مشوکھ
 .. با دوستتای.. با ھردوشونای.. ستی در کار ننای و اغھیص..  نشدگھینھ د_ 

 ترس تو وجودم لذت دنیانگار از د.. کنمکاری چدونستمینم.. با وحشت اوردم باالسرمو
 ..ھنوز تو شوک بود... با بغض زل زدم بھ دوستم.  جوابشو بدمدیچرخیزبونم نم..بردیم

 ؟ی گربھ وحشیکنیکدومو انتخاب م _ 
 دوستم نی بھتریچشا مردمک دمیدیم..  ؛دست لرزونمو اوردم باالی آنمی تصمھیتو  

 لکسیطوفان ر...اشاره زدم بھ اون دوتا.. نبودی راھچی ھی ولشھیھر لحظھ گشاد تر م
 گفت



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 313 

 ..می رو ھم بپرسسھیخوب نظر اقا پل_ 
احساس کردم االن حنجرش پاره ..باداد صدام زد.. زدنشی گفت انگار اونو اتنوی اتا
 ..شھیم

   ؟یکنی و درک میزنی کھ می حرف؟یگی می چیفھمیغزالھ م _ 
 نیاز ا... دمیترس...دیکشیصورتش قرمز شده بود و تند نفس م..  سرعت اومد سمتمبا

 دوباره سرم داد زد.. رونیرگ گردنش زده بود ب...دمیحالش ترس
 ی بگیخوای؟می ثابت کنیخوای منوی غزالھ؟ایدی محیتو اون دوتا کثافتو بمن ترج_ 

 ؟؟ی ندارم؟؟انقد از من متنفریبرات ارزش
 ی روزھی کھ ی توقع داشت باکسد؟؟ازمیفھمیچرا حالمو نم...دیفھمیچرا نم...  خداااایوا

 رمیمی اون دوتا مری زدونستمیم..ومدمیاز پسش بر نم..تونستمینم... از جنس خودم بود
   مرگشیول
 

  گفتمومدی بھ زور درمکھییبا صدا..دیفھمیکاش حال بدمو م...  بوداسونتر
 ..ردمک..انتخابمو..من_
  حرص داد زدبا

 ی دستشون برری براشون مھمھ تو سالم از زیکنیفکر م...کشنتیاحمق م_ 
 .. کشنتیغزالھ م.. کشنتیرون؟میب

  گفتمبابغض
 ت..سیم ن..مھ_ 

 ..رو بھ طوفان گفت... انگارمنفجر شدھوی
   بزار بامن باشھ _  

  گفتی با بدذاتطوفان
 رسھ؟ی بمن میاونوقت چ_ 
 ای اسوننی کھ بھ ایدونی مدمی کھ در مورد باند توعھ بھت لو مییاتای از عملیکی_ 
 ..ی ازم حرف بکشیتونینم
  وحشت زل زدم بھ طوفان و گفتمبا

 ..تونمیمن نم.. خوامینھ من نم.. نھ .. نھ _ 
 نگاه ب ھی نگاه بھ اون کرد ھی... دستشو بھ حالت فکر کردن  رو چونش گزاشتطوفان

 ...ستادی کھ زد قلبم از حرکت ایبا حرف.کردمیتھ ممن کھ داشتم از ترس سک
 باتو باشھ.. قبولھ_ 
 با ترس پشت سر ھم گفتم..امکان نداشت..شدینم.. نھ.. اومد رو لباشی لبخند موذھی بعد
 ..خوامممی من نمخوامیمن نم.. نھ.. نکننکارویا.  خوامیمن نم.. تونمیمن نم_ 
  گفتلکسیر

 ..ی اجرا کنیتو مجبور..  گرفتھ شدممیتصم_ 
  تند تند تکون دادمسرمو
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 ...ستمیمجبور ن.. ستمیمن مجبور ن.. نھ _ 
  بھ اون گفترو
 ..شروع کن_ 
 کنھ؟با وحشت  رفتم عقب کاری با من چخواستی بود؟ مدهی دوستم بھ کجا رسنیبھتر 
 رو بھش گفتم.

 ...نھ_ 
از شدت ترس ..کردی لباسشو باز می دونھ دونھ دکمھ ھاومدی کھ سمتم مھمونطور
 دوباره با بغض گفتم.. دیلرزیزانوھام م

 ..نھ_ 
چشاش .. بودسادهی لخت جلوم وایبا باالتنھ ..واری بھ ددمی رفتم عقب کھ چسبانقد

دوتا ..دمیترسی ادمم منیمن حاال از. زدی موج متیتو چشاش عصبان.مھربون نبود
  واریدستاشو کنار سرم رو د

 
 یدیسف...زل زد بھ چشام.. تو صورتشختیموھاش ر کج کرد کھ کمیسرشو ...گزاشت

نگاھش رولبام بود ..  کنھشی حرفم انقد عصبکردمیفکر نم.. زدی میچشاش بھ قرمز
  لب گفتمریاروم ز

  نکننکارویا_ 
انگار تمام ..  لباشو گزاشت رو لبمانھی توجھ  بھ التماس نگاھھ من؛ وحشی بھوی یول

 یب..  یسست..دوباره ھمون حالت.. ومدینفسم باال نم..کردی می رو لبام خالتشویعصبان
  خوردمیداشتم م.. یحال

 
.. دست ازسر لبام برداشت..نی کھ با دستش کمرمو گرفتو منو خوابوند رو زمنیزم

 کردمی لب فقط بھش التماس مریز.. گردنم فرو کردریسرشو ز
 توروخدا بسھ.. بسھ.  نکننکارویا... رمیمیدارم م_ 

 حرفا نیشترازی زورش بی عقب ولدادمی منش؛ھلشیو گزاشتم رو س دستامدوتا
  لحظھ دست از ھی.. مردھی ی نالھ یصدا.. اشنا بھ گوشم خوردی صداھی ھوی..بود
    برداشت با تعجبدنیبوس

 
 لحظھ قلبم ھی... بزرگ وسط سالنتوریکھ چشمم خورد بھ مان.. صدا گشتدنبال
اخ ..زدنشیم..شدی دستاشون شکنجھ مریداشت ز..می زندگیھمھ ..پدرم.. گاھمھیتک..نزد
   پریصدا...باباجون..بابا
 

 دمی طوفانو شنحرص
 بودنت بمن نجوریا.. کنشی نگھبانام جون نده ھمراھی دستاری پدرت زیخوایاگھ م_ 

 ..گذرهیخوش نم
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دوباره تھ ..  زده بودمھیروم خ.. اون بھ مناھھی سی بودو چشاتوری چشمم بھ مانشوکھ
 با بغض نگاش کردماروم لب زدم..دمی و دی نگرانیگرانچشاش ن

 ..رمیمیمن م_ 
 چشامو بستمو لبامو محکم گزاشتم رو د؛ی کھ پدرم از درد کشی بلندیو با نالھ  

 یوقت..کردمی فقط بھ نجات پدرم فکر میشدولیبغض تو گلوم بزرگتر م...لباش
   پدرم کمتری نالھ دمشیبوسیم
 
 بعد بھ خودش یاون اولش شوکھ شد از کارم ول..دنکریانگار شکنجش نم..شدیم

تحملم داشت تھ .. از لذتھکردی و اون فکر مدمیلرزیم.. بودمی اخر زندگیلحظھ ھا..اومد
  دستش رو بدنم..دیکشیم
 

 ی لباسم بھ  باالری دستشو از زیوقت..شدی و من حالم ھر لحظھ بدتر مکردی محرکت
 ی و حالت تھوع بھم دست داد ولدیبھ شدت لرز.. نتونستم تحمل کنمگھی ددیبدنم کش

  دی بھ باال اوردن نکشیحت
 
 ... از ھوش رفتمو

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

 ****بارمان****
جدا ..دادی محی اون دوتارو بھم ترجدیھرچقدرم کھ ازم دلخور بود نبا..  بودمیعصب 

 طوفان و اون مشغول حرف ی پرتمون کردن جلویوقت.. دمیخری زمان مدی بانا؛منیازا
   توابیزدن بود؛ رد

 
 لو یاون قبول کرد بھ ازا.. داشتماجی ساعت زمان  احتمیحداقل ن.. فعال کردمگردنبندو

 چوقتیھ.... با غزالھ باشھ من باشمخواستی کھ بھ اجبارمی کس؛؛یالی خاتی عملھیدادن 
  ی کارنیھمچ

 
تمام خشم و .. بودم اما حواسم بود کھ دست از پا خطا نکنمی عصبنکھیباا.. کردمینم

..  دخترو بزنم نی اخواستی بار دلم منی اولیبرا.. کردمی می تو حرکاتم خالتمویعصبان
  بزنم تا بفھمھ من

 
ترسشو ...دمیالتماس تو نگاھشو د..زدمی نمیبی ب بوده باشم بھ اون اسھرچقدرم

 سرگرم دی طوفان باروھامونیچون تا اومدن ن.. کنمی کارتونستمیم نیول..دمید
   زدممھیخ...شدیم
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و من .. شکستینی.. مرگینی نجای ادنی حالش بد بود اما پا پس کشدمش؛یبوسیم..روش
بھ نفس زدن افتاده بود کھ لبامو از رو لباش .. مرگ بسپارمی اونو بھ دستاتونستمینم

  التماس..برداشتم
 
 ی لحظھ جز سنگ دل بودن راھنی ایول...گرفتی مشیدلم ات.. کھ ولش کنمکردیم

با تعجب دورو اطرافمو نگاه کردم غزالھ ھم تعجب ..دمی نالھ شنھی ی صداھوی..نبود
  نگاھش بھ پشتم..کرده بود

 
 نجای غزالھ ایبابا.. موند؛سرمو برگردوندم پشتم کھ چشام از تعجب گرد شدرهیخ
دوباره زل زدم ..دادی بود کھ باباشو درحال شکنجھ نشون متوری مانھیکرد؟ی مکاریچ

  ی رهیبھش کھ شوکھ خ
 

 ھی من تو بغلم  مثھ یاھو کوچولو.. بھ درد اومدشی پناھیقلبم از اونھمھ ب.. بودتوریمان
 نحس طوفان یصدا... ارومش کنمتونستمیکاش م...دیلرزی می دست شکارری اسیاھو

 ..اومد
 بمن نجوربودنتیا.. کنشی دست نگھبانام جون نده؛ھمراھری پدرت زیخوایاگھ م_

 ..گذرهیخوش نم
 لحظھ ھی...با بغض زل زد تو چشام.. پست باشھتونستی ادم چقد مھی... چشامو بستم 
من ..نترس...شششیھ** بزنم و محکم بکشمش بغلم و بگم وی ھمھ چدی قخواستمیم

  ی  با بدبختیول..کنارتم
 

 تحمل دیبا.. کردمی تحمل مدیگھ جونش مھم بود باا..   احساسمو گرفتمیجلو
.. بغضش داغونم کرد..  زدشی جملھ گفت کھ تا تھ قلب و روحمو اتھیفقط ..کردیم

 زمزمھ کرد
 رمیمیمن م_ 
انقد شوکھ شده بودم کھ .. پدرش لباشو محکم گزاشت رو لبامی داد بعدی بعد با صداو
 بھ خودم اومدمو ادامھ عیسر.  دیطول نکش شتریچند لحظھ ب..  کنمکاری چدی رفت باادمی

 .. دیلرزیم..دادم
 

 شتریو شدت نفرتم ازش ب.. کنھی طوفان با ولع داره نگاه مدمیدیم.. بوددهیترس
 ادامھ دنیاگھ بھ بوس... حال بده عشقمو پس بدهنیھمون لحظھ قسم خوردم تاوان ا..شد
  اروم..کردی شک مدادمیم
 

کاش زود ..کردمی بدنش سفت شده؛ احساس گناه مکردمی لباسشحس مری بردم  زدستمو
 ی چشمای وجلودی بدنش لرزی بدیلی بھ شکل خھوی..شدی تموم می لعنتی بازنیتر ا
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  نگران من ھوش
 

 از تھ دل خداروشکر دموی کشیقی بلند شد کھ نفس عمسی پلری اژیھمزمان صدا..رفت
 .. از نگھبانا اومدیکی داد یصدا.. بغلمدمی جونشو کشیاز روش پاشدمو بدن ب.. کردم

 .دیفرار کن.. سیپل.. سیپل_ 
 ..پوزخند زدم.. چشاش قرمز شده بودیدیتوسف.. برگشت سمتم ..دی از جاش پرطوفان

 ..کشمتیم..یکثافت عوض_ 
 افراد ھی بود کھ در باشدت باز شدو محمد با بقدهی رسمی کرد سمتم بھ چند قدمحملھ

 ... داخلختنیر
 دستاتو بزار رو سرت_ محمد

  لب گفتری زطوفان
 ..کشمتی روزمھی.. یفکر نکن از دستم خالص شد _ 

   و شمرده گفتممحکم
محمد اومد سمتش بھ ..می بکشیای تا بمونمیاگھ حکمت کمتر از اعدام بود منتظر م_ 

 ی  دختری دوربدن زخمدمیچی رو مبل و برداشتمو پدی سفیملحفھ ..دستاش دستبند زد
  ارکھ اث

 
با ..دمی پوشی دکممو ببندم لباسمو سرسرنکھیبدون ا...دمیدی مدردوغموتوصورتش

 ..مارستانی برسوندمشی زودمدی بارونی دورش بغلش کردمو از در زدم بیملحفھ 
 شدمو نیسوار ماش.. تشنج کنھدمیترسیم.. کردی دوباره داشت تب مدیلرزی متنش

 .. حرکت کردممارستانیباسرعت سمت ب
............................ 

 یپدرش با تمام زخماش زود سر پاشد ول..   باال بودیلیتبش خ..ھوشھی روزه بسھ
مامان و خالھ دست بھ ... خارج بشھ  ی ازون ھمھ فشار روحتونستیانگار غزالھ نم
  نیتوا.دعا بودن براش

 
 دلم رضا تمرفیاصال خونھ نم.. سرش بودمی  و باسر وضع اشفتھ باالشونی پرمدت

خسرو و فرزاد و .. بود کھ حکم اعدامش اومدنی خالفاش سنگیطوفان بھ حد..دادینم
   حبس ابدا محکومتابھیرز

 
دستاشو تو دستم گرفتم و ..کردنی  دکتر و پرستار  مجنون عاشق صدام مگھید..شدن

تموم اون ... چقد دوستت دارمیدیفھمیکاش م.. کردمدشینگاه بھ صورت رنگ پر
  کاش..دمی عذاب کشساالرو

 
 با بغض گفتم.لبامو چسبوند بھ دستش..یدیفھمیم
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 .. دوستت دارم_ 
 از کشنی مرونی دستاشو از دستم بنکھیباحس ا. زل زدم بھش کھ ھمونجا خوابم بردانقد

 ذوق زده بھش نگاه کردم..دمیخواب پر
 ..شکرت..  شکرتای خدای وازم؟ی عزیبھوش اومد_ 

 روح یچشاش ب.. سرشو چرخوند سمتم . کردی نگاه مرونوی بود و  از پنجره بنشستھ
.. سرد.. گزاشتنشھی شکھیانگار تو چشاش دوتا ت. زدمخی نگاھش یاز سرد.. بود

  اروم... حس یب.. یخی
 

  زدمصداش
   غزالھ_ 

 .. ازم برگردوندروشو
 ..رونیبرو ب_ 
 .. شوکھ نگاش کردم  
 ؟یچ_ 
ھمھ ..  از دست دادن ندارمی برایزی چگھید..نمتی ببخوامی گفتم؟ نمی چیدینشن_ 
 رونیبرو ب.. ی گرفتمویچ

 ھوا زدم یب..  اومدادمی ھویھ؟؟ی چزد؟؟منظورشی حرف میاز چ.. نگاش کردممتعجب
خواستم زبون باز ... بھش تجاکردمنیاون فکر م.. دونستیاون کھ نم..اخ..میشونیتو پ

  کنم  بھش بگم
 
 نگفتم یزیچ.. اروم رفتم سمت در... جرقھ زد تو سرمھی ھوی کھ وفتادی نی اتفاقنمونیب

 اول با پدرش دیبا.. داشتماجی فکر اشتباھش احتنی برنامھ ھام بھ ایواسھ اجرا.. بھش
  اول.. .حرف بزنم

 
بعد رفتم سمت خالھ و عموھمھ باھم ..  پرستارا رفتم و خبر دادم کھ بھوش اومدهسمت

 تممشغول ذکر گفتن بودن بالبخند بھشون گف
 ..دختر گلتون بھوش اومد.. دعاھاتون گرفت_

  وقتش بودگھید..کردنی و بابا و عمو ھمش خدارو شکر مھی گرری زد زدی تا شنخالھ
  باھاتون صحبت کنم؟تونمیعمو و خالھ م_ 

 اثار زخم ھنوز رو صورتش بود.. عمو لبخند زد 
 ..حتماپسرم_ 

 کردم بھ حرف زدنبا من من شروع ..می رفتمارستانی باطی سمت حباھم
 کھ دیدونیخوب م..  بودمیھمش تو سخت.. نی خبر دارمی عمو؛از زندگگمیخالصھ م_

 مدت ثابت کردم نی کھ واقعا غزالھ رو دوس دارم توادیدونی شدم متیچقد اذ
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   غزالھیبھتون؛؛عموشما گفت
 

 یعکس العمال..ضھی کھ روحش مردیدونیم.. امی من  از پسش بر می ولسرسختھ
االن با توجھ بھ .. حالشو خوب کنمخوامیم... تو ذھنشھدای شادیھمش .. ندارهیعیطب

   مندهی فھمنکھیا
 
چھ ..  مسافرتدیھمراه باباومامانم بر.دی کمکم کنخوامیم..شھیشترمی بم؛مقاومتشیک
 ...نھی بشھ کھ شمارو نبی فقط طوردیسفرم نرفت..دونمیم

تا االن بھم اعتماد ..  راحتھالتونی خشمھی پی وقتنکھی من بھ بھانھ ای خونھ دیبعدبفرست
 فرصتو نیا.دی بھم اعتماد کنگھی بار دھی خوامیم.. با لطف خدا شرمندتون نشدمدیکرد

  دمیقول م.. عمودیبھم بد
 

سھ ماه شمارو ..خوامیفقط سھ ماه وقت م.. دخترتون سالم  کنارتون باشھدی برگشتیوقت
 د؟یکنیکم معمو کم...سھ ماه من بشم ھمھ کسش..نھینب

 کھ کمی.. مرور کنھویصبر کردم تا توذھنش ھمھ چ.. شده بودرهی خنی بھ زمساکت
   با لبخندش دلم اروم گرفت دستشو گزاشت رو شونم..گزشت لبخند زد

 .. دخترو دارم ھواشو داشتھ باشھی نیھم..بعدم بھ تو.. اول بھ خداسپردمش_ 
بھم لبخند زد و .. گام حرفامو خوندانگار از ن..  مادرشم شرط بود نگاش کردمتیرضا
 گفت

 .. رو سرتوندی دوتاتون مثھ قبالنا خونمونو بزارمونمیمنتظرم_ 
 لبخند ھی.. کنمی عادوی  ھمھ چتونستمی من میول.. مثھ قبل نبودیچیھ..  دمیبا درد خند 
  اھوکوچولومی نشست رو لبام بچرخ تابچرخدیپل

........................................ 
 ..****غزالھ***

 
 ی دخترونمو از دست دادم اونم توسط کسیای تمام دننکھیفکر ا.. اصال خوب نبودحالم
 بھ کجا م؛ی ادم زندگنیبھتر..کشوندی ھمدمم بود منو بھ جنون منی روز بھترھیکھ 
   انقدی بود؟چجوردهیرس

 
 خواستیدلم م... کردمی رو درک مدای حس شد؟االنیو ند شد کھ اونھمھ التماسمسنگدل

باران ..امی کنار بی با چدی باقای دقدونستمینم...  کنمی زندگخواستمی نمگھیواقعا د.. رمیبم
  ھ؟بارمانیک
 
 بارمان کھ یبارمان بمن تجاوز کرد؟ول..انھی دوستم بمن تجاوز کرد؟؟ینیھ؟یک
 باور تونمی چرا نمای داده؟ خدامی مدتو بھم دروغ گفتھ؟بازنیتمام ا. نبودینطوریا
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   بودی چھ سرنوشتنیکنم؟اخھ ا
 

داشتم دق ...ی بغض لعنتنی اشکستیکاش م.. گلوم اومدیشگی ھم؟ھمدمی برام نوشتکھ
 بودم فقط از مارستانی کھ بیکل مدت.. اشکم خشک شده بودیانگار چشمھ ..کردمیم

   رهی خرونیپنجره بھ ب
 

 انی قرار بود بابا و مامان بشدمیامروز با دستور پزشک مرخص م...کردمی منگاه
.  مدت باعث شده بود بااونام سرد برخورد کنمنی ایدنبالم  ازشون دلخور بودم اتفاقا

   دنیدی ماموی تابیھمشون ب
 
 خودشون ی و بھ روسوختمی می تو اونھمھ دوردنیدیم.. بھم نگفتنیزیچ
 چکسی بھ ھتونستمی نمگھید.. خوردمی از ھمشون بازیی جوراھیانگار ..اوردنینم

  ریھمونجور با خودم درگ.. اعتماد کنم
 

 مامان با لبخند گفت.. کھ در باز شد و بابا و مامان و اون اومدن تو بودم
 ..می راحت شدنجای از شر اگھی دلم پاشو لباساتو بپوش دزیعز_ 
  یاه سرد شده بودمامان اومد کمکم کنھ ولرفتارم ناخوداگ.  از جام پاشدمی حالی ببا

 ی تو صورت مھربونش غصھ نشستھ ولدمیدیم..دمیاجازه ندادم و خودم لباسارو پوش
  من واقعا خستھ شده

 
  بھش نگاھم یحت.. داده بودھی تکواریکنار در بھ د. اھستھ رفتم سمت دریباقدما..بودم

 از یوقت.. بودمدهی بر از ھمھگھی دی ولکردمی نگاھشو حس مینیسنگ..نکردم
   بابا رفتمی خارج شدمارستانیب
 

 و رو من نی ماشی جلونھیمتوجھ شدم ا.. می جلو نشست و منو مامان پشت نشستیصندل
 کھ یریمس.. بھشکردمی نمی اصال توجھی چشاش بمن بود ولریتو کل مس.. کردمیتنظ

  ری مسمیرفتیم
 

 :انگار سوالمو از نگاھم خوند.. نبود باتعجب بھ اطراف نگاه کردم خونھ
 کھ حال رنیخالھ و مامان  ھم باھاشون م..  مسافرترنی کار دارن میعمو بابا برا_ 

 ..و ھواشون عوض بشھ
 بھ جاش بابا ادامھ داد... مکث کردبعد
 بابتت جمع  ازالمونی خمیستی مدت کھ ما ننیتوا..  بارمان جانشی پیریشماھم م_ 

 .. باشھ
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دوباره حالت چشاش ..نھیی افتاد تو اگفتن؟نگاھمی می چنایا..  شوکھ نگاشون کردم 
 ...دمیترس.. شده بودطونیش
  خونھ خودمون بابارمیمن م_ 

  شدی بابا جدصورت
من بھش اعتماد .. ھمش نگران تو باشمتونمینم..  چقد طول بکشھسیسفر ما معلوم ن_ 

  کھ گفتمنیھم..  خونھ بارمانیریم.. دارم
 حرف از اعتماد گھی کرده دکاری با دخترش  چدونستیاگھ م.. شده بودم یعصب

 ..زدینم
  اونجا بابارمیمن نم_ 
 می منو مادرت داریبعد عمر..  غزالھیزدی رو حرف من حرف نمچوقتیتو ھ_ 

 ؟؟ی زھرمارمون کنیخوایم...  سفرمیریم
 نگفتم بھ یزی چگھیمن عاشق پدر و مادرم بودم د. گزاشت رو نقطھ ضعفمدست

 از دست دادن نداشتم کھ بخوام نگران تنھا بودنم با اون ی برایزیھرحال چ
  نیسکوت کردم از پنجره ماش..باشم

 
 اما اونقد کردمی روم بود و احساس مری کھ تا اخر مسی نگاھینیسنگ..رونی زدم بزل

 حرکت کرد ماشونی ھواپیوقت.. حاضر نبودم جواب نگاھاشو بدمیدلم پر بود کھ حت
   حرف رفتم سمتیب
 

 چند لحظھ دیمنو کھ د.. نیاومد سمت ماش...ادیدر عقبو باز کردمو نشستم تا ب.. نیماش
  گفتی بعد اومد سمت در عقبو باز کرد عصبسادیوا
 .. شوادهیپ_ 

  کنترلش کنھ گفتکردی می کھ سعیی نگاش کردم باصدافقط
 نی شو برو جلو بشادهی پستمی نتیمن راننده شخص_ 

 نویماش. حرف رفتم جلو منتظر شدم تا حرکت کنھیب.. بحث و کلکل باھاشو نداشتمحال
 ی از طرفومدیخوابم م.. خواب اور بوددادنی بھم مکھییروشن کردو راه افتادقرصا

  نی تو اخواستمینم
 

تمام بدنم .. و  چشامو بستمی دادم بھ صندلھی تک سرمونمی مزخرف کنارش بشسکوت
 یبا اھنگ ب..  ضبط اومدیچند لحظھ بعد صدا...کردی درد ماشیکبود بودو کبود

   کھ پخش شد بھ خوابیکالم
 

 ..رفتم
........................................... 

 ...****بارمان***
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   روانشناس افتادمی حرفاادی..دمکری می نقشمو عملدیاز امروز با.. خوابش برده بود 
 تونھی نمیبارمانو دوست داره ول..سر درگمھ...گزرونھی موی بدیاون االن دوره _ 

...  با دوستش ازدواج کنھتونھی می چجورنکھیو ا.. بارانھیھضم کنھ کھ بارمان چطور
  اصال دوست ب

 
 ینی گھی شد بھش تجاوز کنھ؟باخودش می درک کنھ بارمان چطور راضتونھینم..کنار
 شھی گرفتھ اما می افسردگیی جوراھی.. شھی خوردم؟؟و سرخورده تر از قبلش میباز

  راحت درمانش
 

 کھ ی ھستیبزار احساس کنھ اونقد قو. مو بھ مو انجام بدهگموی مکھییکارا..   کرد
 اداره وی زندگھیتونھ  بدیاون با.. باھاش مث بچھ ھا برخورد نکن..  کنھھیبتونھ بھت تک

  ی براسیالزم ن..کنھ
 

ازش بخواه خونھ ..ازش بخواه کھ غذا بپزه..ی سفارش بدرونی غذا از بی برشیراحت
 ادی زتوی پوستری زیمحبتا.  زور الزمھ یگاھ..بزاربفھمھ بزرگ شده.. رو نظافت کنھ

  کن ازون مدال کھ
 

 الزمھ سرش ی حتیگاھ..  بودنو فراموش نکنیاما کنارش جد..لرزهی می ھر دختردل
 با تمام اخالق ھا و ی مرد کاملھیتو االن ..یستی باران نگھیکھ بفھمھ تو د..یداد بزن

  کی اتیخصوص
 

 دوران یعکسا..نھینزار تورو بھ چشم باران بب.. بفھمھنوی ادییییییییو اون باااااااا..مرد
اثار گزشتھ رو پاک ..  االنتونو بزاری خونھ عکسایتمام جاھا..  پاره کنتونویبچگ
   قسمتھی دیگذشتھ با..کن
 
 ھی واقعا تکنھی ببیوقت.. نشون بدهیروک بگم بھش مردانگ...نھ تمامش.. ذھنش باشھاز

 یگاھ..   انتخاب کنھتونھی اونموقعس کھ میستی باران نگھی بفھمھ تو دیوقت..یگاھ
  فکر نکن.. اجبار الزمھ 

 
 در کنارش ی محلی بیگاھ..نھ..شی بھ سمت خودت بکشونیتونی مادی با توجھ زفقط

 کھ ی بھش ثابت کردی مدت بھ اندازه کافنیتو تو ا.. راھھ نی بھتری پوستریمحبت ز
   بنیاز.. یدوسش دار

 
 داشتھ باش گم؟؟دوسشی می چیفھمیم...یکنیتو فقط کمکش م.. ثابت کنھدی اون بابعد

 دنبال گھی تا حداکثر سھ ماه ددمی قول می بداگھ کارتو درست انجام..اما لوسش نکن
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  یتدارکات عروس
 

 ...یباش
 پارک اطی تو حنویماش..من کارمو خوب بلد بودم.. کنمکاری چدی بادونستمیم.. زدملبخند
تمام .. باز کردموتوبغلم گرفتمشنوی شده بوددرماشنیخوابش بخاطر قرصا سنگ..کردم

  تنش کبود بود  اخماش
 

اروم  رفتم سمت پلھ ھا در اتاقو با پاھام باز کردمو خوابوندمش .  رفت تو ھم ازدرد
 و رفتم بھ کارام دمی اروم بوسشویشونیبعد پ..دمی چونش باال کشریپتو رو تا ز..رو تخت

  از ھال و.برسم
 
البوم .. بعد اتاق خوابا.. جمع شدمونی دوران بچگیتمام عکسا.. شروع کردمییرایپذ

 و کھ ھمشونم بزرگ سفارش دی جدیعکسا..و جمع کردمو بردم تو انبارھمھ ر.. عکسا
  داده بودم زدم تو

 
 تختش زدم کھ ی رو بھ روقایم؛دقی انداختمی عکس دونفرمون کھ شمال بودھی..خونھ

شده ٣ بھ کمرم دادمو زل زدم بھ ساعت  یکش و قوس..نھی ببکنھی چشمشو باز میوقت
  نی اولشھیخوب م..بود

 
زنگ زدم غذارو سفارش دادمو .. گرفت رونی بھ اھو بخشش داد و غذا رو از بروز

 نرفتھ یی جامارستانی مدت جز بنی داشتم اازی واقعا نرمیرفتم حموم تا دوش بگ
  صورتمم کھ..بودم

 
 دورم دمیچی خودمو شستمو حولھ پیتو حموم حساب.. شده بود واسھ خودشیماشاالجنگل
 رفتم دموی پوشدموی سفشرتی با تیشلوارک مشک.. سبک شدمشیاخ.  رونیو اومدم ب

  یتوھال ھمزمان صدا
 
 گھید. رفتم سمت اتاقشدمی چزی گرفتم و تو اشپزخونھ رو ملیغذارو تحو.. اومدفونیا

 زدمیحدس م.. ندادیجواب.. در زدمدموی کشقی نفس عمھیپشت در ..شدی مداری بدیبا
  اون..خواب باشھ 

 
از حرف خودم .. اھو بودگھی دنکھی انداختی از پا ملوی داد ف کھ دکتر بھشییقرصا

 سرشو مثھ بچھ ھا ریدستاشو گزاشتھ بود ز..اروم درو باز کردمو رفتم تو..خندم گرفت
  چقد..خوابش برده بود
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  ارزش ی کنم ولیسخت بود بخوام باھاش تند.. شدی تو خواب معصوم مافشیق
 از امروز شروع دی باگھید..دی ارزی حالش خوب شھ منکھیبھ ا..داشت

   بسمھی توھم و با دمیاخمامو کش..کردمیم
 

 .  صداش زدمهللا
 ..غزالھ_ 

 جی  اولش گدیمنو کھ باال سرش د..اروم تکونش دادم کھ چشاشو باز کرد .. ندادجواب
پتوشو کنار زد و بھ خودش نگاه .. نگام کردو بعد با وحشت نشست سرجاش

  ی جلوکردمی می سعیلیخ..کرد
 

خندمو قورت دادم و با اخم ..  بودی حرکاتش چنی الی دلزدمیحدس م. رمی بگخندمو
 گفتم
  غذا حاضرهایپاشو ب_ 

 نیی انداخت پاسرشو
 .. ندارملیم_ 

  اخم کردمدوباره
 حاضر زی موقع غذا ھمھ سر ممی ندارای بچھ بازنی ازخورموی ندارمو نملی منجایا_ 
 ؟یدیفھم...شنیم

چند .. تو اتاقییبعد از جاش پاشد و رفت سمت  دست شو.. بھم حس زل زد یب   
 قایدق.. رد نگاھشو گرفتم.. موندرهی خیی جاھی نگاھش بھ ھوی..رونی بعد اومد بقھیدق

  نگاھش.. زدم بھ ھدف
 
 عکس ھی...زود باش دختر.. نگفتیچیبازم ھ.. با غم زل زد بھم .. بھ عکسا بودرهیخ

 زیپشت م.. راه موندهیلیھنوز خ...پوف....اما...دعوا کن.. بزنغیج.. نشون بدهیالعمل
  نشست اروم مشغول

 
 ھدف بود؛انگار فقط یکاراش ب.. کردمی مزیتمام حرکاتشو انال..  خوردن شدغذا

 :  وقتش بودگھید.. زودتر  تمومش کنھ و برگرده اتاقشخواستیم
 ..شھی ممیاز امروز کارا تقس_

 ادامھ دادم. زدبھمزل
در ضمن .. بامنرونی بی کارادویخر.. با توعھی نظافت و اشپزیزی خونھ تمیاکار_

 دونمی صالح مکھییبا کسا..  حواست بھ  نوع رفتار نوع پوشت ھستیینجای ایتا وقت
 ..  یکنیرفت و امد م

 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 325 

 کار من طی چون شرایری نمییتنھا جا.. یپلکی نمکشمی کھ خط قرمز میی کسادور
  دوباره اتفاقاتھ قبل تکرار بشھخوامی دارم نمادی کھ دشمن زھیطور
  نگام کردنوی گزاشت زمقاشقو

 ؟ی زندانای ی گرفتریاس_ 
  زل زدم تو صورتشیجد
 بخطر تی سالمتخوامی شھ نمتی رعانای ادی کھ باھی االن طورطیفقط شرا.. چکدومیھ_ 

 وفتھیب
  زد و با طعنھ گفتپوزخند

 االن من سالمم؟؟؟؟_ 
  گفتمطنتیبا ش..ختر چھ فکرا کرده باخودش دنیا.. خدایوا
 .. بود خودم بلدم حلش کنمی کنم اگھ مشکلنتی خودم معامی بریدوس دار.. دونمینم_

 .. اروم باشھکردی می سعی ولخوردیداشت حرص م.. صورتش قرمز شدقشنگ
  ندارمیمن حال اشپز_ 
  گفتملکسیر

 ..  انجام بشھدی گفتم باکھییزای نداره چیاون بمن ربط_ 
 نمی ببی دادم بھ صندلھیتک.غذاشو خوردو ظرفاشو جمع کرد. رفت تو ھم اخماش

 و ی ویرفتم سمت ت..دستکشارو دستش کرد و مشغول شستن ظرفا شد..کنھی مکاریچ
  از تو ھال..روشنش کردم

 
  زدمداد
 اری برام بیی چاوانی لھی_ 
پوف  .. زی گزاشت رو مویین چاخم شد و استکا.. پاش اومدیصدا..دمی خنددی پلبعد
 خواستمی من می باھام؟؟ھنوزم ارومھ ولکردیچرا دعوا نم.  خواستمی نمینطوریا..

  زهیغصھ ھاشو بر
 
  برداشتموییچا..رونیب

 عوضش کن..  پر رنگھنیا_ 
  کمرنگ برگشتیی چاوانیبا ل.. برداشت و رفت عوضش کنھوانوی حرف لیب

  براماری دوم شکالت بیتو کشو..خورمی و نمییمن با قند ؛چا_ 
بعد ... شکالتو اورد..شدمی بود داشتم موفق میتو دلم عروس.. حرص زل زد بھمبا

  خواست بره تو اتاق کھ گفتم
    وقتھ نخوردمیلی بزار خی شام قورمھ سبزیواسھ  _ 

تمام .. تلفن و برداشتمو زنگ زدم بھ دکترش .. اروم رقت سمت اتاقشی قدمابا
 .. داد و تلفن و قطع کردموی بعدیاونم راھکارا.. مو بھ مو گفتم براش اتفاقارو

....................................................... 
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 ****غزالھ****
 ازون گھید.. رو اعصابمھیلیخ..  خونم؛اخالقش عوض شدهنی ھفتھ کھ مھمون اسھ

 ھیخودمم . اش بامنھتمام کار..انگارشدم خانوم خونش..ستی نیھمھ محبتش خبر
  گھید. عادت کردمییجورا

 
 خانوم ھیمثھ ..شستمی ظرفارو مکردمی ناھار درست مدمیکشی خودلباساشو اتو مخودبھ
 دویخری خربار لواشک مھیاخر شبم .زدی و دور مرونی ببردتمی بھ زورمارشبایتمام ع
  اوردیمنو م

 
 بود؛خودم غذاخوردمو رفتم تو رکردهی دی شام پختھ بودم ولشھیامشبم مثھ ھم...خونھ

 شده ری وگوشھ گی منزویلی رفتن راحت شدم خرونیاتاقم تا بخوابم حداقل امشب ازب
  رفتم تو تخت؛تو..بودم

 
 یی جوراھی.. باور کنم بارانھتونستمیھنوزم نم.. کرده بودریی تغمی مدت چقد زندگنیا

 جا ثبت نبود چیھ..شدیباورم نم..  بازم واسم سخت بودیحضور باران کمرنگ بود ول
   جسما زنش شدهیول
 

 ...   بودم
 زن؟؟

  لبخند تلخ اومد رو لبمھی
 ...یبی واژه غرچھ
 سمت دمیچرخ.. ببخشمشتونمی نمکنمی میھرکار.. کرد بامنکاریچ.. ازش پر بوددلم

با وحشت ..... و سومستی خوردامروز چندم بود؟ بمیچشمم بھ تقو.. اباژور کنار تخت
  و.. دمیاز جام پر

 
 ودیسھ ھفتھ بود پر.. داشتری سھ ھفتھ تاخودمیپر.. خداا یوا.. چک کردمموی تقودوباره

نھ غزالھ . ..سرمو کوبوندم بھ بالشت ...نکنھ.. نکنھ..  نھگھی دنباریا.. یوا.. نشده بودم
  بھش... امکان نداره

 
با .. رحم کنبارنی اای صبح حتما مطمعن بشم، خدادی نشده بایزیچ..فکر نکن..  نکنفکر

 ... فکرداغون واسترس بھ خواب رفتمھی
.............................................................. 

 حرکت تونستمینم..ومدی گرم بود نفسم باال نمیلیخ... کرده بودمری تنگ گی جاھی تو
 بود دهیچیدستاشو پ...دی رو تختم تنم لرزدنشی کجام کھ با دنمیکنم؛چشامو باز کردم بب
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  دورم و خوابش برده
 

 موقع ھا کنارم باشھبھ زور و نجوری اقھی دقھی ی حتخواستمیاصال نم. دمیترس..بود
  بستھ گفتی با  چشاھوی دستاشو باز کنم کھ خواستمی میبدبخت

 .. بخوابریبگ_ 
 ...دیلرزی مصدام

 ...کن..ولم_ 
  گوشممو گفتریلباشو چسبوند ز.. سمت خودشدی تر منو کشمحکم

 .. من کھ راحتم _ 
 گاه ھی نداشتم  دستشو گزاشت تکوکنارشی اون احساس امنتگھید. گرفتھ بودسکسکم

 تو چشاش شی برخالف ظاھر جدکردمی چرا حس مدونمینم..سرشواز باالزل زدبھم
 ..طنتھیش
 ؟یترسی میاز چ_ 
  سکسکھ گفتمبا

 م..بر.... بزار_ 
  رفت توھماشاخم
 ؟یخوابی مشمیمگھ بار اولتھ کھ پ_ 

اونموقع احساس .. نبودیاونموقع تجاوز..ی بگم اونموقع تو خوب بوددی نچرخزبونم
  و گفتدی کشیپوف..انگار حرفمو از نگاھم خوند.. داشتمتیامن

 یلی ندارم ختیکار.. بخوابریبگ..  ور دلت بخوابمامی کنم نمیمن اگھ بخوام کار _ 
 .. خستم

اما من تا صبح از استرس ...دی خوابدی نکشھی سرشو گزاشت رو بالشت و بھ ثانبعد
 بکنھ وی شھ و ھوس انجام کارداری حالت موندم کھ مبادا بکیاز بس ...نتونستم بخوابم

  تمام تنم خشک شده
 

 ب خودش داد و  رو یکش و قوس..  شدداری ھشت صبح بود کھ بیکایساعت نزد..بود
 دی با تعجب پرسدی بازمو دی چشایبرگشت سمتم و وقت.. ستتخت نش

 ؟؟یداریچرا ب_ 
 اومد جلوتر.. خماراز خواب نگاش کردمی چشابا

 ..اوه اوه چشات چقد قرمزه_ 
  چشاش گرد شدھوی.. مشکوک زل زد تو صورتمبعد
 ..ی بودداری بشبویغزالھ نگو کھ  کل د_ 

 کالفھ گفت.. نگفتمیزی چبازم
   دمیمن کھ تا صبح مثھ خرس خواب.  وونھی دی بگم دختره یاخھ من ب تو چ.. پوف _ 

 کنم؟؟ی می تو خواب کاری واقعا فکر کرد؟ی بودداریچراب
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  بغض گفتمبا
 ؟یتو خواب رحم کن. ی بھم رحم نکردیھوشیتو ب_ 

 . شده بودطونیچشاش ش.. نگاش کردم 
 ..ی کامل باشیاری وھوشیداری تو بدی بعد بایدفھ ..اون فرق داشت_ 
منو خوابوند رو ..دمیلرزی  از درون میھرچند لحنش طنز بود ول.. بھم چشمک زدبعد

 ..تخت و پتو رو داد تنم
 .. خونم١٥ساعت ..  نره ھاادتیتوام بخواب ناھارم .. ادارهرمیمن م_ 

 ..رونیچشام زد ب... با استعفات تو شرکت موافقت شدیراست
 ی صالح نبود اونجا کار کنگھید..  نگام نکنیاونطور_ 
  اخم گفتمبا

 ی ب خودم مربوط بودحق دخالت نداشتنیاما ا_ 
  بوداروم و شمرده گفتمیصورتش تو سھ سانت.. شدسمت صورتمخم
 انجام وی کاریینجای کھ ایو تا وقت..یتو االن جسما و عرفا زن من..  کھ نرفتھادتی _ 

 .. نشونت بدموی دوباره ھمھ چیدی نفھم؟؟اگھیدیفھم.. کھ من گفتمیدیم
  لرزون گفتمیباصدا..  باھم داشتمویھمھ چ. ...حرص....بغض.... لج
 منم حال بحث یتو کھ کار خودتو کرد..ی بندازادمی ھردفھ شاھکارتو  ستیالزم ن_ 

 .. بخوابم خدافظخوامیاالنم م.. ندارم باھات
  گفتدویاز رو پتو سرمو بوس..شنمی نبگھی پتو  تا دری سرمو گزاشتم زبعد
 .. نرهادتیناھار ..  دختر خوبنیافر_ 
  بستھ شدن در اومدی بعد صداو

 .......دختر؟؟؟؟؟
 .. دختر نبودمگھی کھ دمن

 ... کردم بخوابمی قورت دادمو سعبغضمو
........................... 

 لباسمو عی سردیلرزی دست و پام میاز نگران.. شدمداری بود کھ بازدهی بای تقرساعت
 یوارد کھ شدم با پاھا.. نبود  یتا داروخونھ راھ...رونی برداشتمو زدم بدوی کلدمیپوش

  لرزون رفتم سمت
 

  گفتیبامھربون. بودزی کھ پشت میخانوم
 ؟؟یخواستی میزیچ..زمیجانم عز_ 
تم  کنھ کھ انقد منو خجالکاریخدا بگم باھاش چ..ارمی اسمشو بھ زبون بشدی روم نمیحت
 : گفتمشدی مدهی بھ زور شنکھیی و با صدادمی کشیقینفس عم...داد
 ..لطفا..چک..یبیب..دوتا_ 

 .. پولشو حساب کردم و رفتم سمت خونھ.. گزاشتزی می زدو دوتا بستھ رویلبخند
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 یاگھ حاملھ بودم چھ غلط..از استرس حالت تھوع گرفتھ بودم... تو دلم نبود دل
  کردم؟؟؟یم
 بچھ نی من اگفتی مکردوی باد مشیری پذتین ازش داشتم رگ مسعول کھ ممی شناختبا

تازه غلط .  ستی معلوم نیزی  ھنوز کھ چیزنیغزالھ چرا نفوس بد م..اه.. خوامیرو م
   حرومیکرده کھ بچھ 

 
چرا انقد بدبخت بودم من؟تا برسم خونھ ھزار جور فکر ...گرفتی ممیداشت گر..بخواد
 تو در چرخوندم و وارد شدم کفشامو در اوردم کھ با دویکل..  ب سرم زدالیو خ

   ودمی متر پرھیصداش 
 

 .. زدخی تو رگام خون
 ؟یکجا بود_ 
 چشاش یدی بودسفی عصبانیلی کردم صورتش خمی پشتم قالونوی نای بستھ ی ارادریغ

 ...رفتی میرو بھ قرمز
 ؟یگفتم کجا بود_ 
  لرزون گفتمی صدابا

 ... داشتمدیر..خ_ 
 : ارامش قبل از طوفانھ گفتکردمی کھ حس می ارامشبا

 ؟؟؟یخواستی میچ_ 
 ... انجام بدمیواشکی وی کارھی ستمیخاک توسرم کنن کھ بلد ن..  بگمی چدونستمینم   
  پشتت؟؟ھیاون چ_ 
  محکم تر چنگ زدمو گفتملونوینا

 یچ..یھ_ 
 اومد سمتم...دهی رنگم پرکردمی محس

 ..نمیدستاتو بب_ 
  کنمکاری چدونستمینم..تھ بودم گرفاسترس

 باتوام غزالھ_ 
 . ھیشخص _ 

  زدپوزخند
 ..می نداری شخصزی خونھ چنیتو ا_ 
  دستشو سمتم دراز کردبعد
 ..بدش من_ 
  عقبدمیخودمو کش..  خدایوا
 نھ_ 
  نروبدش منورتمھیرو اعصاب من _ 
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  استرس گفتمبا
 ؟؟ی چینی یفھمی میشخص.. ھی شخصزی چھی گفتم ؟یکنی مینجوریچرا ا _ 

 سمت دیمنو کش.. بھ دردمیانقد اومد جلو کھ چسب.. نییسرمو انداختم پا.. کردنگام
 توان گھیپاھام د..رونی بدی حرکت بستھ رو از دستم کشھی با امیو تا بھ خودم ب.خودش

  ھمون جا.. نداشتستادنیا
 

ل زد  گرد زی بستھ رو باز کرد با چشایوقت.. دستامنی سرمو گرفتم بنشستمو
 بھم؛ھنگ صدام زد

 ...غزالھ_ 
با دستاشو ..جلوم زانو زد.. بود کھ خودش اب داده بودیدست گل.. نداشتم بگمیچیھ

 ..چونمو اورد باال
 ش؟ی بخری باعث شده بری چک چرا؟؟چیبیب_ 

 کھ خرنیخرن؟؟می می چی چکو برایبی بد؟خوبیپرسی می سوالستیب
 تمام تیبا جد.. زدی نگاھم حرف مدایانگار جد..  حرف نگاش کردمیبخورنش؟؟؟واالب

 گفت
 ..ستی نی خبرنیھمچ_ 

  داشتمدی دلم قرص شد اما بازم تردکمی
 ؟؟یاز کجا مطمعن_ 
 ؟؟ی کردی فکرنیچرا ھمچ..ستی نینی ستی درکار نی بچھ اگمی میوقت_ 
 .. عقب افتادهودمی بگم پرشدی نمگفتم؟؟رومی میچ
 یچیھ_ 
 بگو.. شھی کھ جواب نمیچیھ_ 
 .ستی نیزیگفتم چ_ 
  اخم نگام کردبا

 ...غزالھ_ 
سرمو انداختم .. صورتم قرمز شدهکردمیحس م..شدی نمالیخی بدادمیتا جواب نم..پوف 
  و با خجالت گفتمنییپا

 افتاده.. ودم  عقب.یر..پ_ 
 چند روز؟؟؟_ 

  رفتھ بود خجالت بکشمادمی کھ کردی برخورد میانقدعاد
 ..سھ ھفتھ_ 
 ؟؟ی بگدیاونوقت االن با_ 

 پرو..  داشتاااایچھ توقعات.. نییسرمو انداختم پا 
  دکترمیپاشو لباستو بپوش بر_ 

 شینیکھ انگشت اشارشو گزاشت جلو ب... باز کردم مخالفت کنمدھن
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 ..گمی کھ من میکنی مویفقط کار..  بشنومیزی چخوامینم..شیھ_ 
درو بستم .. ھم بھ اخالق خوبش اضافھ شدیی زورگوادیجد.. حرص رفتم سمت اتاقمبا

 و  لباسمو عوض کردم
 . سادهی منتظرم  وارونی بدمی کھ شدم داماده

 م؟؟یبر_ 
 مطب  نگھ یجلو.. وحرکت کردمی شدنی اره تکون دادم سوار ماشی ب معنسرمو
 میوارد مطب کھ شد.. شد و منم مثھ جوجھ اردک زشت دنبالش راه افتادمادهیپ..داشت

   ب احتراممونیمنش
 

 بلندشد
 اد؟؟ی از دستم برمیچھ کمک..نی خوش اومدد؟یسالم جناب دادفر خوب_ 

 خانوم دکتر ھستن؟؟..  ممنونم.. سالم خانوم  _
 ..بلھ_  

  خدمتشون؟؟دیریم 
 ..اگھ ممکنھ_
 ...دیبفرما.. کنمیخواھش م_

بعد سالم . بودزی پشت می مسنبای تقرینکیخانوم ع..می تا تقھ بھ در زد و  وارد شددو
  کھ من کلشو ساکت بودم دکتر گفتی معمولیاحوال پرس

 اد؟؟ی از دستم برمیچ کمک_ 
 .. خانومم عقب افتادهودی ھفتس کھ پرسھ

اخمام .. بود االن؟زل زدم بھش کھ بھم چشمک زدیجااااااااان؟؟با ک.رونی زد بچشام
   رفت تو ھم

 ؟؟یملھ ا حازمیخوب عز..دی خوشبخت بشگمی مکیتبر
  من بارمان جواب دادیجا
 ..نھ_ 

 دی خنددکتر
 داای مطمعنیلیخ_ 
 ..مطمعنم.. ستیحاملھ ن_ 
  برو رو تخت دراز بکشزمیعز.. خوباریبس_ 

 پچ ی صدادامای طول کشکمی ادیتا دکتر ب.. تکون دادمو رفتم سمت تختسرمو
  صورت مھربون اومد سمتمھیبا ..ومدیپچشاشون م

 زمیراحت دراز بکش عز_ 
بماند کھ چقد .. کردنمی بود معایبا ھر بدبخت..یدادی انقد خجالتم نمیکشتی خدا منو میا

 دمیشنی تا من لباسامو بپوشم صداشو مرونی بعد کھ کارش تموم شد رفت بدمیدرد کش
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 کنمیسفارش م. شگاھھی بغل مطب ازمانی  ھمسمینوی مشیبراش ازما..ستیحاملھ ن_ 
 نیای بده و بشی ازمادیبر..بتونو بدنزود جوا

 شی ازم ازماعی خلوت بود سریلیخ..رفتی جلوتر از من مرونی بمی از در زدباھم
 رونی بدمیدستمو کش.. دستمو گرفت..رفتی مجی داشتم سرم گیچون کم خون..گرفتن 

 ..  محکمتر گرفتیول
 .یشی حال می بھوی..لج نکن_ 
 .. گرفتوهی مغازه رفت و برام ابمھی سمت بعد
 ..دهیبخور رنگت پر_ 

 تو اتاق دکترمنتظر می کھ گرفت رفتشویجواب ازما.. حرف مشغول خوردن شدمیب
سرشو .. تو ھمرفتی مشتری اخماش بخوندی میھرچ.. بخونھشوی ازمای تا برگھ مینشست

 بلند کرد و بھم گفت
 ....برو رو تخت_ 
   لبخند زد.. انگار دردمو از نگاھم خوند.... خدا دوبارهیوا
 .. کنمنھی شکمتو معاخوامیفقط م_ 

جلوش . دکتر اومدباالسرم اونم کنارش اومد.. دمیرفتم سمت تخت ودراز کش.. پوف 
خانوم دکتر دستشو .. بگم یزی چتونستمی چون بھ دکتر گفتھ بود زنشم؛نمیول..سختم بود

 .. گزاشت رو شکمم
 
  فشار دادنموی قفسھ سریز.. دادی حرکت مرومآ

 ؟یدرد دار_ 
 نھ_ 

  رو پھلوماومد
 ؟یحاال چ_ 
 نھ_ 

 لحظھ نفسم از درد باال ھیاروم فشار داد کھ .. شکممری زبایتقر.. تر اومدنیی پادستش
 ومدین

 ...اخ_ 
 ؟یدرد دار_ 
اون ؛اومد جلو دستمو .. رفت ھواغمی درد سرمو تکون دادم دوباره فشار داد کھ جبا

 با سوم  رو شکمم فشار داد کھ یدکتر برا..باغم لبخند زد..نگاش کردم..گرفت
  ناخوداگاه بھ دستاش چنگ

 
 .. فشارم افتادهکردمیحس م...زدم
 ..زمی عزی پاشیتونیم_ 
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 کردم پاشم یدستمو گرفتم رو شکممو سع.. اومد سمتم..زشی بعد خودش رفت سمت مو
 م کردکھ کمک

 کنھ؟؟ی شکمت درد میچرا بھم نگفت..  دردت کمتر شھنی بشکمی_ 
  از درد جمع شده بودصورتم

 ...اخ...فشار کھ داد.. کردیدرد نم_ 
 . ی کن پاشی و سعریدستمو بگ.. اروم باش.. باشھ_ 

 دیپرس..می کوتاه سمت دکتر رفتیبا قدما..نی پاھامو گزاشتم زماروم
  خانوم دکتر؟شدهیچ_ 
  دادو گفترونی از چشاش برداشت نفسو محکم بنکشویع

 ..  بگمی چطوردونمینم _ 
  لطفادیراحت باش_ 
  ھم داشتھ درستھ؟یزی ضربھ خورده؟؟ خون ریلی تو اون اتفاق بھ شکمش خدیگفت_ 

 .. ھمدمم بغض دارهنی بھتری کردم صدااحساس
 ..کردن.. شکنجشینطوریا.. رایگرونگ.. بلھ_ 

 حم گرفت دکتر رنگ ترنگاه
 ھی.. ھست٨٠بھ ٢٠ ی بچھ دار بشی بتوننکھیاحتمال ا..دهی دبی رحمت  اسزمیعز_ 
انشاال درست ..  بخدادتونیام.. کنھمی تا  رحم بتونھ بافتاشو ترمسمینوی قرص میسر

  بارمان جان.. شھیم
 

 اجازه نداد حرف دکتر تموم شھ..... خودتونمشما
 ... بچھ دار بشمتونمیمنم نم.. خانوم دکتردونمیم_ 
  لبخند تلخ اومد رو لباشھی بعد

 کھ نتونم بچھ دار زدمیچون با اون ضربات حدس م.. واسھ خودم نھ. شدمشوکھ
اونم با غم زل زد بھم ..اما اون چرا؟؟نگاش کردم.. بھ بچھ نداشتممیعالقھ ا..شم
  داروھا.. دادم سکوت کنمحیترج..
 

 تو در چرخوند و منتظر شد دویکل.. میشد خونھ ی اعصاب خراب راھھی گرفت و بارو
خستھ نشست رومبل؛رفتم تو اتاق ..خودشم پشتم اومدو درو بست.. تا من وارد بشم

  تالباسمو عوض کنم
 

 بودم ری دلگنکھی نظر داشتمش ، بااریھمش ز.. بزارمیی گازو روشن کردم تا چابعدش
 ینیبا س..ر شد براش بردم کھ حاضییچا..  توخودش باشھینطوری اومدیاما بازم دلم نم

  خم شدم جلوش کھ
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 ی از کنارش رد شدم باصدازوی وگزاشتم رو مینی سدارهی برنمدمید... زد توچشامزل
 :خستھ گفت

 ..کنھی درد میلی خ؟؟سرمیاری مسکن مھیبرام _
 یلیخ...وضو گرفتمو نمازومو خوندم.. قرص بردمو برگشتم تو اتاقمھی حرف براش یب

 ی حرفگھی پس دنھیبیخودش داره حالمو م..زدمیوقت بود کھ مثلھ قبل باخدا حرف نم
   کھ بخواممونھینم
 

بادستش .. کانرم زانو زدهدمی دستامو گرفت دیکیتوفکر بودم کھ ... بزنمباھاش
 ..کردیانگشتامو نوازش م

 .. حالتو دوست داشتمنی امونیاز بچگ_
  حرف زل زدم بھشیب_

 ؟؟؟یکنی م منم دعایبرا_ 
 ... . سکوتبازم

 :بابغض گفت..شینی بی چادرمو گرفت جلوی گوشھ
 ... غزالھیدی نرگس میھموزم بو_
 :..  لرزون گفتمیباصدا.. بغض صداش بغضم گرفتاز
 ..توبھم راه نشون بده.. شدمکارکنم؟؟؟درموندهیتوبگو چ..شھیباورم نم..باورم نشده_

 دمی شنصداشو
 ..نی رو ببندهیا..گزشتھ رو فراموش کن_

 :دمی نالباغم
 .. کھ فراموش شھستی نیزی چتونم؛گذشتھینم_

 ... سخت شدصورتش
 ...ی فراموش کنیمجبور_

 داد رونی کھ نفسشو پرصدا بدی دی چدونمینم..زل زدم تو صورتش.. ساکت شدمدوباره
ساعت ..سجاده رو جمع کردمو رفتم شام درست کنم..رونیو کالفھ از اتاقم زد ب

  زویبود کھ م٩ کینزد
 
چقد .. فرو رفتھ بودطونشیدوباره توجلد ش..شمی اشپزخونھ اومد پیاز سروصدا.. دمیچ

 ..... حال خودشو عوض کنھتونستیراحت م
 .... پختھیبھ بھ خانومم چ_

 چھ دای جددونمینم..کردی حرف زدنش خورد منیاعصابمو باا.. بھم چشمک زدبعد
 : گفتلکسیر..با حرص زل زدم بھش... کنھمیب کرده بود کھ عصدای پنی بھ ایعالقھ ا

  تکرار شھ؟؟؟؟؟خوادی دلت مگم؟؟؟نکنھی مگھ دروغ مھیچ_
 ..زدیچشاش برق م: زمزمھ کردم. 
 ..ترسمیازت م_
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 : گفتی عادیلی خاونم
 ..گھی از شوھرش بترسھ ددیخوب زن با_
 اما انگار لذت ارهی بادمی اون لحظھ ھارو خواستمیواقعا نم... ارمی باال بخواستیدلم م 
 :پرحرص و شمرده گفتم.. کرده بود اما بلد نبودم داد بزنممیعصب..بردیم
 ..لطفا انقد تکرارش نکن...ستمین...تو...زن..من _

 : و نگام کردنی گزاشت زمقاشقو
کار .. ارمی بادتی دوباره بھ تونمی رفتھ مادتیاگھ .لطفافراموشش نکن..یمن..زن..تو_*

 ستی نیسخت
 ی زندگنیلعنت بھ من و ا... و فشار دادمی صندلی حرص دستھ ھااز

 ..بلند شدم برم تو اتاق کھ مچ دستمو گرفت..لعنت...یلعنت
 ..غذاتو بخور_ 
 ..اشتھا ندارم_

 .. کھ محکم تر گرفتدمی کشدستمو
 ...نیبش_

 : گفتمیعصب
 ..ولم کن_

  رفت توھماخماش
 ... غذاتو بخورنیبش..اری منو باال نیغزالھ اون رو_

منو نشوند روپاش .. محکم مچ دستمو فشار داد کھ اخم در اومدکنمی نمی توجھدی دیوقت
 کھ دکتر دادو برام ییبعدش پاشد و قرصا.. دھننم زاشتیو بھ زور وبا حرص غذارو م

 ..اورد
 شمیوگرنھ مجبور م.. غزالھ یبار اخرت باشھ رو حرفم حرف زد..ی بریتونیحاال م_

 ..یباھات رفتار کنم تا حرفامو گوش بد گھیجور د
 رد دمینگاه کردم د..کردیمچ دستم درد م.. بداخالقیزورگو... حرص رفتم تو اتاقبا

 دستاشو یبا بغض جا...شھیمطمعن بودم جاش کبود م..انگشتاش رو دستم مونده
   واروم زمزمھدمیبوس

 
 :کردم
 ***❤ بھت کھ انقد دوستت دارملعنت

......................................... 
زورگو ..ترسمیازش م.. ادم بداخالقھنیا.. تنگ شده بودیلی خی واسھ ادم قبلدلم

 ی زندگتونستمیھم بدون اون نم..خواستمشیھم نم..ستمیاصال انگار براش مھم ن..شده
   براش مھمخواستیدلم م.. کنم
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تو اشپزخونھ داشتم ناھار .. واقعا کالفم کرده بودیری خود درگنیا..مثل قبلنا..باشم
 بود کھ ری درگیفکرم حساب...دیدی ملمی داشت فونیزی تلوی اونم پاکردمیدرست م

   تلفنش از فکر اومدمیباصدا
 
 ..ومدی اما صداش مدمشیدینم..رونیب

  گل من؟؟؟یخوب... دلممممممزیسالم عز_
 بودمو سادهی بدست وازد؟؟؟؟؟مالقھی حرف مینجوری داشت ایباک...رونی زد بچشام

 : کردمزیگوشمو ت
 زم؟؟؟؟؟ی عزیی؟؟؟؟کجایتوخوب..ی خانومستی نیخبر _

 ؟؟؟ی چینیگھ؟؟؟؟؟؟ی بود دی کیجاااااااااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟خانوم
 ...منم دلم برات تنگ شده خوشگلم_
 دی بعد بلند خندو
 ...زمی عزشی پامی االن منیھم.. چشم.. برماتی زبوننیریقربون ش_
 ی گشاد شده ومالقھ یوسط اشپزخونھ باچشا....ومدی نمرونی بنی ازشتری چشام بگھید

 اشپزخونھ رفت ی توجھ بھ من  سوت زنان از جلویاونم ب..تو دستم خشک شده بودم
   دوشیصدا...تو اتاق

 
 یچخبر بود؟؟؟؟؟ب...رونی بامیسرمو محکم تکون دادم تا از شوکھ بودن ب.. اومداب

 بود باھاش حرف ی دختره کنیا..فکرم بدتر مشغول شد..حواس رفتم سر قابلمھ 
  ینیزد؟؟؟یم
 
 نطوری با من ای بود؟؟؟؟؟اصال بھ چھ حقی کنی من زنشم؟؟؟پس اگفتی نم؟؟؟؟مگھیچ

پس ...خوب نھ....کنھ؟؟؟؟؟خوبی می غزالھ؟؟؟؟مگھ واست فرقکرد؟؟؟چتھیرفتار م
  چرا

 
 شدم باخودمم حرف وونھید.. منوی اوردری وسط توام گنیا....  اه؟؟؟؟؟یخوری محرص

 ھوا قابلمھ یانقد حواسم پرت بود کھ ب.. بکنھخوادیاصال بمن چھ ھرکار دلش م..رنمیم
  رو با انگشتام

 
 و تو انگشتم احساس کردمو قابلمو پرت کردم تو ی بدی سوزشھوی ؛ کھ برداشتم

 گھید..مچ دستمم کھ کبود بود..ه بودن انگشتام قرمز شدینوک ھمھ .. یلعنت..اه..نکیس
  انگشتامو.. نورینور عل

 
از استرس افتادم بھ جون .. قرار بودمیب.. تو اب سرد تا از سوزشش کم شھگزاشتم

 دستمو دی حالت زار و ناامھیبا .زی بود؟؟؟؟خستھ نشستم پشت می اون دختر کینی..لبام
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  گرفتم بھ
 

 یاز سرد..چقد صداش سرد بود..ھ صدام زد چقد تو اون حالت بودم کدونمینم..سرم
 .. زدمخیلحنش 

  ؟؟؟؟ی نداریکار..رونی برمیمن دارم م_
 دمی پرسی نگرانبا
 
 ؟؟؟؟یریکجا م_

   پوزخندزد
   بدم؟؟؟؟؟؟حی توضدیبا_
 نییسرمو انداختم پا.. ومدی منجای ادکلنش تا ایبو.. بوددهیچقد بھ خودش رس..
 ؟؟؟؟یخوریناھارنم_
  لبخند خاص گفتھیبا  

 ..خداحافظ.. قرار دارم رونیب_
اشتھام کور شده ..ومدی از دستم برنمی واقعا کاری ولخوردمی درون داشتم حرص ماز

حداقل .. ونیزی تلویرفتم پا.. لخچای  تو ظرف و گزاشتم توختمیغذارو ر..بود
   کمتر فکرکمی ینطوریا

 
 ..کردمیم

    ................... 
 ی برفکتوری کھ نگاھم بھ ماندمیدستمو بھ چشام کش..  شدمداریخواب ب تلفن از بازنگ

با سر درد ... بودکیبھ ساعت نگاه کردم ..  خوابم بردی کدمیاصال نفھم.. افتاد
   از جام پاشدمو سمتیافتضاح

 
 :خواب الو جواب دادم.. رفتمتلفن

 ..بلھ_
 ...دیچی پی سردش تو گوشیصدا

  ؟؟؟یدی جواب نمویچرا گوش_
 : گفتمدموی بھ چشام کشدستامو

 ...خواب بودم_
 : سرد گفتیلیخ
 ؟؟؟؟ی نداریکار..در ھارو قفل کن.امیمن امشب نم_

 ن؟؟؟؟یھم..  مثال بابام منو بھش سپرده بوداد؟؟؟؟ی نمامشب
 .. رو شدروی کھ اومد دلم زی نازک زنانھ ای بگم نھ کھ باصدااومدم

 ...بارمان_
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  جواب دادعی سربارمانم
 امیاالن م_

  تلفن بھم گفتپشت
 ..خداحافظ.. برم دیمن با_
 تو ھمون حالت موندم قھیچند دق.. بھ دست پشت تلفن خشکم زدیگوش...  قطع کردو

 وبعد بھ خودم اومدم
خودمو پرت کردم رو .... وگزاشتم سرجاش و با حرص رفتم تو اتاق خوابمیگوش 

پراز .. سبک شمشدیکاش م.. کنمھی گرشدی تو بالشتکاش مزدمیبا بغض محکم م...تخت
 :دمیبغض نال

 بود کھ بھ نی عاشقانت بخاطر ایپس تمام اون رفتارا....ھمتون..دیھمتون مثلھ ھم_
 بخشمتینم... یکنی اشغال باھام برخورد مکھی تھی مثلھ ی واالن دار؟؟؟یھدفت برس

 ..بارمان
 : لب تکرار کردمری لرزونم زی دوباره باصداو
 ... بخشمتینم_
 : از درون باھام حرف زدیی صداھی

 ؟؟؟؟یدوسش دار_
 .. باخودمم راحت باشمتونستمی نمیحت
 ..بھ خودت دروغ نگو.. غزالھ یدوسش دار_
 .. اونیول
 کھ یدونی خوب م؟؟؟خودتمی باخودت روراست باشیخوای غزالھ؟؟نمی اون چیول
 ی فرقچی دورو برت ھی واون االن با مرداستی درکار نی بارانگھید
  تجاوزم..بھت...یحت..دارهن
 

 باران برگرده؟؟ فقط برگرده ؛ھرجور یگفتی تونم؟؟مگھیزنیچراخودتو گول م..کرده
 کھ اونھمھ ی کھ کسستی اصال واست مھم نیعنی غزالھ؟؟؟یجا زد..ستیبرگشت مھم ن
  براش دل دل

 
بھ ..ای حرفات ھمش دروغ بود؟؟؟غزالھ بھ خودت بینیشتھ؟؟؟ی االن سالم پیزدیم

  غزالھ؟؟یداکنی پیخوای کجا می پاکنی بھ ایعشق..  وخدارو شکر کنایخودت ب
 بغض کردم 

 اون ی وقتدهیچھ فا..تازه دوسشم داشتھ باشم..اما ازش دلخورم..دوسش دارم..من ..من_
 .. افتادمزنھ؟؟ازچشاشی چطور پسم مینیبیخواد؟؟؟نمیمنو نم

 کھ چقد ی بھش ثابت کندی باشویست؛بقیتواول قبول کن وبفھم کھ دبگھ اون باران ن-
بھش ثابت .. دلش گرفتھ؛اونمیھمونقدر کھ تو دلخور..یوفتادیازچشاش ن..یدوسش دار
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  کن کھ دوسش
 

 .یدار
 گھیھروقت تونستم قبول کنم اون د.ومدمی اول باخودم کنار مدیبا.. بودنی ھمدرستش
 مسکن خوردمو ھی..شدیسرم داشت منفجر م..رمی بگمی تصمقی دقتونستمی مستیباران ن

  سرمو گزاشتم
 

 ..روبالشت
  اخھ؟ی فراموش کنم؟؟؟چجوریتجاوزو چجور_
عاشق بخشندس ..یگذری میاگھ عاشق باش..یکنی فراموش میاگھ دوسش دشتھ باش_

 .بخشھیدلش زود م
 ادمیتا  داشتم ازی تلنگر نھیانگار بھ ..شدیانگار دلم داشت باھاش صاف م..  زدملبخند

اگھ باھام بدکرد ؛چند برابرش خوب ..زدی کھ دلم براش مھی ھمون ادمنی اادیب
  اشی تا خوبخواستمیتلنگر م..بود

 
 :  روز بھ خدا گفتمھی بود کھ بخاطرش یاون کس.ادی بادمی

 .خوامی اون نمی باتوی دنیول..منو بخاطر گناھام ببخش_
 بود نی بودم ارشی کھ االن درگیزیتنھا چ..کردمی می کارھی دیبا.. سبک شده بودمکمی

 .. خوابم بردی کدمی بود؟انقد بھش فکر کردم کھ نفھمیکھ اون زن ک
 

............................................. 
 ..** روز بعدھفت

 و کردی کل کل مخودی بیزایسر چ..دیدیانگار اصال منو نم.. سرد تر شده بودرفتارش
 بفھمھ خواستمیم.. بھش نشون بدم کھ دوسش دارمی جورھی ستمخوایم..دادیحرصم م

  یھمھ 
 

 نیتو ا.. خوردمی بھ در بستھ مکردمیاما ھرکار م.. باور کنھ عاشقشمخواستمیم.مھیزندگ
. کردیبا تلفن پچ پچ م.. رفتارش ھمچنان سرد بودی کرده بودم ولی سعیلیچند روز خ

   موردیغذا
 

 وقت رید..  رونی برفتی و مدیرسی ؛ بھ خودش مزدی دست نمی ولپختمی معالقشو
 رفتھ بود حموم  براش لباس انتخاب کردم گزاشتم روتخت شیچند روز پ.. خونھومدیم

   از اتاق اومدی؛اما وقت
 
 :  وبھش گفتمدمی بارم لباس پوشھی.. تنش بودگھی لباس دھی رونیب
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 رون؟؟؟ی بمی برشھیم_
از ذوق داشتم بال ..رونی اومد بی عالپی تھیبا  بعد قھیچند دق..پاشد رفت تو اتاقش 

امام با کمال تعجب ازکنارم رد شد ..  تا در نرهکردمی کنترل مشمویھمش ن.. اوردمیدرم
   داشت کفشیو وقت

 
دلم شکست؛ اما حقم ...ششی پادی ھمون خانوم زنگ زد وگفت داره می  برادیپوشیم

 .. بودی اون زن کدمیفھمی مدیبا..رمی بگموی فضولی جلوتونستمی نمگھید.. بود
 اصال نگاھم نکرد.. اروم رفتم سمتشیبا قدما..لمی فی بود پانشستھ

 اھمممم_
 :خوردمیاز درون داشتم حرص م.. بودونیزی ؛نگاھش بھ تلوالیخی ببازم

 ....گمیم_
 ... کردنگام

 ؟؟؟ی داریکار_
 :  شدممونی اخھ؛؛ پشگفتمی می من من افتادم،چبھ
 ؟؟؟یخوری مییچا..یچیھ..اومممم_

 :  زل زد بھمطونیش... داد بھ مبل وپاشو انداخت روپاشھی تکنھی بھ سدست
 

  زل زد بھمطونی داد بھ مبل پاشو انداخت رو پاشو   شھی تکنھی ب سدست
 ؟؟؟؟ی بگیخواستی نمگھی دزی چیمطمعن_
 : باشمی کردم عادیسع.. حرصم بدهخواستیبازم م.. خدایوا
 ارم؟؟؟؟ی برات بیخوری مییچا..نھ _
 : گفتیدیبا پل 

 .. قراره برم عصرونمو با عشقم بخورم...ممنونم _
 گفتمو ی لب باشھ اریز..نگاھش رفت سمت لبم.. حرص افتادم بھ جون لباماز

با رفتنش باز بغضم .. بستھ شدن در اومدی بعد صداکمی..سرخورده رفتم تواتاقم
  ازحرص؛ حسادت؛غم؛..گرفت

 
  اونموقع کھد؟؟مگھیدیچرا منو نم.. دمیترکی داشتم ملج؛

   غزالھ؟؟؟؟شیدی التماست کرد تو داونھمھ
 .. رفتارش حقم بودنیا.. اومد بدتر تو خودم فرو رفتمادمی موضوع نی ایوقت

.............................................................. 
 ***بارمان
باالخره دشت جواب ..رونی از خونھ زدم باوردمی بال در می کھ داشتم از خوشیدرحال

 قرمز کرده بود دلم ی اونطوریامروز وقت.. شدکیباالخره حس حسادتش تحر..دادیم
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   بغشخواستیم
 

 می بالخره داره تصمزدامیعز. دمیبلند خند..زمووووویمحکم بچلونمش عز..کنم
 ای سمتش  نرمتونمی مطمعن نبودم کھ  مزدمی نمرونیاگھ االن از خونھ ب..رهیگیم
  ی کنترل احساسم حسابگھید..نھ
 

 داشت توجھمو بھ ی ھفتھ سعکی نی حسود من تو تمام ایکوچول.. شده بودسخت
 لبخند اومد رو ھی.. حرفام کھ نفھممنی من باھوش تر از ادونستینم.. خودش جلب کنھ

  یمن ھرشب باال.. لبام
 

 رفتمی و بعد مزدموی صبح بھ صورت معصومش زل میتادم دما.. بودمسرش
 تو خواستمینم. کردمی اروم مامویقراری بینطوری کھ اشدی مقرارشیانقد دلم ب..دمیخوابیم

  ی واقعا راھیذوقش بزنم ول
 

 کھ حس حسادت غزالھ یزن.. کھ بھ حرف دکترش گوش کردم جواب دادنجایتاا..نبود
 کمکم  قبول کردشی ذاتی دکتر بود کھ باخوش قلبنی خواھر ھمکردی مکیرو تحر

   بچھ سھھیمتاھل بود و..کنھ
 

شروع کردم بھ .. ؛ تو ستاد بودمگمی زن دھی با کردی غزالھ فکر مکھییوقتا.. داشتسالھ
 موفق بودم و شھیھم..ارمی بخوام وبدستش نویزی نشد کھ چچوقتیھ...قدم زدن

  نیشتری بتامی تو موفقمیسرسخت
 
 کھ ینطوریا.. راھمو سمت مطب دکتر کج کردمدموی کشیقینفس عم.. داشترویتاث

وانگار غزالھ . بھش اعتماد داشتمیلیخ.. بودکی نزدی اخر بازیخودش گفت مرحلھ 
  رو بھتر از من

 
 کار من راحت تر ینطوری و اکردی مینی بشی بعدشو پیتمام عکس العمال..شناختیم
 : اسما نگاه کردمیبھ تابلو.. مطبی جلودمیرس..شدیم
 ) معتمددیدکتر سع(

 کھ بھم کمک کرد کھ با اون مشکل بزرگ کنار یکس.. تمی دوست دوران سخنیبھتر
لبخند .. از اون اتفاقا دست خودم نبودچکدومی بودم و ھماری و درک کنم کھ من فقط بامیب

  زدم و از پلھ ھا رفتم
 

 .. بھ احترامم بلند شدیمنش..باال
 ..کنمی صداتون مگھی دقھی تا چند دقدینی بشدییبفرما..دیخوش اومد_
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 نگذشت کھ با اعالم یادیزمان ز.. نشستمو مشغول خوندن روزنامھ ھا شدمبالبخند
 نگاھش بھ من افتاد یوقت..  بھ در زدمو وارد شدمیتق.. رفتمدی بھ سمت اتاق سعیمنش

  بالبخند از جاش بلند
 

 :شد
 ..ی خوش اومدیلی خ؟؟؟یخوب..قی شفقیسالم رف..بھ بھ_

 : با خنده گفتمکردمیھ دستمو بھ سمتش دراز م کھمونطور
 ...شرمنده بازم مزاحمت شدم..دیسالم سع_

 .. فشار دادی بھ گرمدستامو
 ی حرفا معننی دوتا دوست انیب..نمتیبی مشمیمن خوشحال م...وونھی دھی چھ حرفنیا_

 ی خوش اومدنیبش..نداره
 ..داد سفارش دوتا فنجون قھوه ی تلفن و برداشت و بھ منشھمزمان

 ینجوری ما چطوره؟؟؟ترفندا روش جواب داد؟؟؟البتھ اماریحال ب..خوب من درخدمتم_
 کن فیحاال تعر.. کنمینی بشی پییزای چھی تونمی خودم مدهی شاد تو نشون میکھ چھره 

   بھ کجامینیتابب
 
 ... میرسیم

 نی ای تموم اتفاقادموی کشقی نفس عمھی.. از کجا شروع کنمدونستمی نمی خوشحالاز
 از ییزای چھی کردیاونم ھمونطور کھ گوش م.. کردمفی کم وکاست براش تعریمدتو ب

  ریحرفامو تو کاغذ ز
 

 اونم بالبخند جوابمو داد...حرفام کھ تموم شد شنگول زل زدم بھش..نوشتی مدستش
 مرحلھ کھ سخت نی بود؛حاال اگھ اخری عالنجای بگم؛تااکی بھت تبردیخوب با_
 ١٢  و یخوای کھ مشھی می ھمونی ھمھ چ؛ی خوب انجام بدنطوری ھست ھمنشونمیتر

 ...یسال منتظرش بود
  کھ بھ در خورد حرفاشو قطع کردیباتق
 ..دییبفرما_

 گزاشت و زی میفنجونا رو رو.. کھ توش دوتا فنجون بود وارد شدینی سھی بایمنش
 ..رونیرفت ب

 ..گمی می چنیحاال خوب گوش بده بب_
 درون فنجون ی از قھوه ی کھ مقداری کرد و در حالکی بھ لباش نزدفنجونشو

 : شروع کرد بھ حرف زدندیچشیوم
 خودش ؛مثلھی تفاوت باشی بی  اگھ بخوای مدت تو بھش نشون دادنیخوب تو ا_
 احساستو ی جلوی خوب تونستکنھ؛ی متی تفاوت بودن ادمو اذی بنی ا؛وچقدیتونیم
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   و اونو بھ خودشیریبگ
 
 ودلش کنھی داره بارانو فراموش میعنی تو جلب توجھ تو داشت ی سعی وقت؛اونمیاریب
 چند مورد نی عاقالنھ بود مخصوصا ااتی محلیب...ارهی بارمانو بدست بخوادیم

  حاال اون خوب.. اخرت
 

 یوقت:  حس االنشو بھت بگمتونمیم..یشدی متی و تو چقد اذی چیعنی ی محلی بدهیفھم
 زن ھی و تودنبال ادی ھنوزم بھ چشات نمدی دیتو جلب کنھ ول کرد توجھیاونھمھ سع

  ؛االنی ھستگھید
 

 شکستھ واحساس شھ،دلشی تر از قبل می و منزوری شده؛ دوباره گوشھ گسرخورده
 میخوایمام..میخوای نمنویماا...اما.. مطمعن شده تورو از دست دادهگھی و دکنھی مییتنھا

  یاون خوب شھ؛ ول
 

 من ی ولنھیبی درصد بارمان م٨٠اون االن تورو..می مثلھ قبل رفتار کنمیتونی نمبازم
 ھی گرمیخوایماام.. ھم بارمان توذھنش باشھ؛نھ بارانگھی درصد د٢٠ کھ اون خوامیم

   بزنھ تا ازغیج..کنھ 
 

 .. نکنھی خود خوردرون
  مکث کرد وزل زد تو چشامکمی

  بارمان؟؟؟؟گمی می چیفھمیم_
  نگاھش کردمیجد
 کارکنم؟؟؟ی چدی بای ولاره_
 ... اومد رولباشدی لبخند پلھی

 .....بترسونش__ 
 : نگاش کردمباتعجب

  اخھ؟؟یبترسونمش؟؟؟ چرا؟؟؟چطور_
 :باخنده گفتم.. بدجنس شده بودصورتش

 ..ی غزالھ داری برای چھ نقشھ استی معلوم نترسم؛یمن دارم ازت م_
 .دنی شروع کرد بھ خندخودشم

 ..یریگی تمام زحماتتو مجھی نتی نقشھ کھ اگھ مرد عمل باشھی_
 مشکوک گفتم.. بھم چشمک زدبعد
 مطمعن باش..دمیبگو من انجام م..باشھ_
 : گفتدادی مھی تکشیھمونجور کھ بھ صندل_
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 سالھا گفتھ تکرار لحظھ نی من توتمام ای وتجربھ زنھیتوکار من تجربھ حرف اولو م_
 عکس اعمل مارای الزم داره تابیادیامت و مقاومت ز سخت چون دردناکھ استقیھا

  و.. نشون ندنیعاد
 

باھوش .. زل زد توچشامقی بعد عمگم؟؟یدرست نم..ستی نی قوادی خانوم شما زغزالھ
 :   لبخند زدمو گفتمیاز سر بدجنس..رمی حرفا بودم کھ مطلبو نگنیتر ازا

 ...حلھ..دمیفھم..اھا_
 : گفتباخنده

 ...ی داریی باالی ھوشبیضر.. ازت خوشم اومددمتیاز ھمون اول کھ د_ 
 دمیخند

 .. بکنمدی باکاری چدونستمیاگھ کمکات نبود نم..بخاطر تمام زحماتت.. ممنونتمای دنھی_
 : زد و گفتی مھربونلبخند

 .. حتما دعوتم کنتونیواسھ عروس..  حقتونھیخوشبخت_
 .. دستشو فشار دادممردونھ

 ..ی ھستی اصلیمطمعن باش جزو مھمونا..کنمی زحماتتو فراموش نمچوقتیھ_
 دیپل..  کردن نقشم بودیامشب وقت عمل.. کردمی ازش خداحافظی معمولی صحبتابعد

 ..دنیشروع کردم بھ خند
................................................... 

 ***غزالھ***
 دونستمیھرچند م.. درست کردمی حاضری غذاھی یحالیبا ب.. بود کھ اومد خونھغروب

 نداشتم مثلھ قبل تالش کنم نوی حال ای حتگھی تر شده بودم و دیمنزو..مونھیبازم شام نم
  تا دلشو بدست

 
 دستم بھ زدمیمن ھرچھ قدرم  زور م..  رفتھگھی دی دلش جای وقتدهیچھ فا...ارمیب

 شب ٨ساعت ..  گرم بودشی و ھمش سرش با گوشزدی شنگول میلیخ.. بند نبودییجا
   کردوپیدوباره خوشت

 
 یحوصلھ ..انقد حرص خورده بودم سرم درد گرفتھ بود..رونی زنان رفت بسوت
 مویتاب شلوارک تور.. چند تا ارامبخشو بدون اب خوردم...گھی نداشتم دویزندگ
 ..  شام رفتم تو تختمی بدمویپوش

 
 .. قرصا زود خوابم بردری تاثتحت

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  
اروم ..کنھی بودم کھ احساس کردم دوتا دست داره روگردنم حرکت میداری خواب وبتو

 ی چند سانتی رنگ تو فاصلھ اهی سی لھی دوتا تی بود ولکیھوا تار..چشام باز کردم
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   نبود کھیزیصورتم چ
 

 اب دھنمو قورت دادم کرد؟؟؟؟ی مکاری چنجای وقت شب انیا..وحشت کردم..نمی ببنتونم
 :و با من من گفتم

 ؟؟؟؟؟یر..دا..ار ..کیچ..جا..نیا_
 ارومش یبازمزمھ ... بزنھرونی از دھنم بخواستیقلبم م..ترسوندی چشاش منو مبرق
 :گفت

 . بخوابمنجای اخوامیم_
ھلش دادم تاز روم ...ھنوز ازش وحشت داشتم.. ومدمی تازه داشتم با خودم کنار ممن

 ... بره کنار
 ...ی باشنجای اخوامیبرو نم..کنمیخواھش م...رونیبرو ب_

 ...دمیترسیمن واقعا ازش م... دمیترسیازش م...  زدپوزخند
 ...یری جلومو بگیتونیھرجا بخوام ھستم وتوام نم.. خونمھنجایا_

چشام از ترس زد .. زدمھی روم خدوی حرکت چرخھی بگم کھ با یزی باز کردم چدھنمو
 :با ترس گفتم... اتفاق اون روز تکرار بشھخواستمی اصال نمدیلرزیتنم م..رونیب

من .. یخوایھر جور کھ تو م..ی بخواب ھرجور کھ تودوس دارنجایباشھ تو ا..باشھ
 _..  تو راحت باشرونی برمیم

 :شمرده گفت... حرکت پرتم کرد رو تخت ھی کردم بلند شم کھ با یسع
 یباش.. نجایا... خوامیم_ 

بعد اروم اروم شروع بھ باز کردن ... زل زده بود تو چشام... کردمی سکتھ مداشتم
با بغض صداش ...  نداشتمی خوبی لباس دراوردنا خاطره نیاز.. دکمھ لباسش کرد

 زدم
 .... توروخدا_ 

 برھنھ روم یحاال با باال تنھ .. توجھ بھ التماس من مشغول در اوردن لباسش شدیب
 کھ ھرم نییاونقدپا... نیی سرشو اورد پا؟؟یکنیمن م با نکاراروی چرا اایخدا... بود

   گردنم حسرینفساشو ز
 
 گوشم ری ارومش زیبا صدا... ترس و تھوع و باھم داشتم.  بد بودیلیحالم خ.. کردمیم

 :زمزمھ کرد
 ی بھت نشون بدم اونروز چھ اتفاقگھی باردھی خوامیم... یتوکھ اونروز از حال رفت_ 

 اخھ دوباره دلم ھوس کرده.. ی بدونسیبد ن.. افتاد
... چشاش رو باالتنم توگردش بود... نیی پادی کشنمی بعد انگشتشو از گردنم تا قفسھ سو

  مطمعن شدم منو فقط واسھ ھوسش گھید... دمی لباسو پوشنی کردم امشب ایچھ غلط
  زل زد... خواستیم
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 : چشامتو
 شد؟ی اولش چادی مادتی_ 
 دمیبا ترس نال   
راحتم ... کنمیبسھ التماست م.. یکنی متمیچرا اذ.. بس کن  برو.. بس کن... توروخدا_ 

 بزار توروخدا
 توجھ بھ دست و یب..  لباشو گزاشت رو لبامایمثھ وحش...  نکردی باز توجھیول

 گنجشک کھ ھیقلبم مثھ قلب ...  براش مھم نبوددادمویداشتم جون م.. دیبوسیپازدنام م
   شدهی دست شکارچریاس
 
 ..سوزهی لبام مکردمیدست از سر لبام برداشت احساس م... زدیم

 ....شی اومد؟؟ حاال بقادتینجاشویتا ا_ 
حرفاش ... زدیھمونطورم حرف م.. دنی گردنم شروع کرد بھ بوسری گزاشت زسرشو

 ...دیکشی مشیدلمو؛ روحمو؛ وجودمو بھ ات
من باران بودم؛بھت دروغ گفتم؛بھت تجاوز ..  خوب نگاه کن؛من دوستت بودمن؛یببب_ 

 ی طورنی؟؟ھمینیبیم...ینطوریھم.کردم
 : تحمل کنمتونستمیواقعا نم...مردمی مداشتم

 ...بسھ_
  تازه شروع کردمزم؟ی بسھ عزیچ_ 

چشام از شدت وحشت ..  حرکت  از وسط پارش کردھی برد سمت تاپم و با دستشو
االن جز ھوس ...  بود اما االنتی بار رفتاراش از رو عصباننیاول... ده بود زرونیب

  حاال با.. نمیبی نمیزیچ
 

ھلش دادم .. دیکشیدستشو بھ حالت نوازش رو بدن برھنم م.  جلوش بودمری زلباس
 ... دستش دوتا دستامو مھار کردھی با یعقب ول

 دوباره بھم خوش خوامیاالن م.  بھم خوش گزشتمی کردم؟ کلکاری باھات چینیبیم_ 
 بار ھی کھ ی دوستادتھ؟؟یمن باران بودم ... انھی یشی متی تو اذستیبرامم مھم ن..بگذره

   بھت تجاوز
 

 کنھی منکاروی حاال دوباره اکردو
 :با بغض گفتم.. ومدی ترس نفسم باال نماز
 ی اخھ از ازار من چھ لذترمیمیدارم م.. چرا؟؟؟؟ توروخدا بسھ...یکنی منکارویچرا ا_ 
 ؟؟یبریم

 .. زدپوزخند
  بھم خوش بگذرهخوامیمن فقط م..سی ھم مھم نیمرد.. ستیبرام مھم ن_ 
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 بودم از ھمھ ی مدت ھمش تحت فشارعصبنیا.. واقعا کم اورده بودم.. شده بودمخستھ
 .. دادی ازلمسش بھم حالت تھوع دست مخورد؛یحالم بھم م

 نزن..دست..بھم_ 
 ھروقت...  زنمیھروقت بخوام دست م..یجسمازنم...  کھ نرفتھادتیچرا؟؟؟_ 
 دی تاکی ھنکھیا... کردیحرفاش حالمو بدتر م...  تحمل کنمتونستمی نمگھی ادامھ داد؛ دو
من داشتم بارانو فراموش ... زدی  حالمو بھم مزنھی باران بوده و االن بمن دست مکردیم
  ی اخھ چرا ھکردمیم
 
 : با بغض صداش زدمرلبیناخوداگاه ز..  دوباره و دوباره گفتنداخت؟؟ی مادمی

 ....بارمان_
 طول ادی شوکھ شدن زنیاما ا.. انگارشوکھ شد... دی لحظھ دست از کارش کشھی

 و دی دستشو بھ پام کشیوقت..  صبرم تموم شده بودگھید...  دوباره ادامھ داددوینکش
  گھیبعدسمت شلوارکم رفت د

 
 ارمیاب ب تنتونستم

 تو اوج اونھمھ ھوسش؛ تو ھوی یول...  چطوراتفاق افتاددمینفھم.... شدی چدمی نفھماصال
 و.. زدمغیج..داد زدم... کرددایانگار صدام راه خودشو پ.. اوج اونھمھ بد بودنش

 ...دی سال از چشام چک١٢ اشک بعد از ی قطره نیاول.....
    وحرف زدمزدمشیم... نشی تو سزدمی مبامشت

 ی بم؟؟ی من کیدونی م؟؟یتونی می چجور؟؟ی تونستی چجوراد؟؟؟؟ی دلت میچجور_ 
... یخوندی میی برام الالیکردی من ھمونم کھ بغلم ماد؟؟؟ی مادتیمعرفت اصن منو 

  ھمونم کھ
 

  دلت اومد؟؟یچجور... ی مواظبم بودھمش
 : ھق ھق ادامھ دادمبا

 پس؟؟؟بارمان شدیچ..ی نزنیبی بھم اسچوقتی ھی انصاف تو قول داده بودیب_ 
 شد؟؟یچ

 لحظھ نیانگار تو ا... ختیری بغض شکستھ بود حرفامم مث اشک چشام منی کھ احاال
 شتریب... رونی بزهی خودشو برخواستی تو گلوم میسالھ ١٢ ی غده سرطاننیتمام ا

  زدمغیج
 

 شدی احساسم؟ چتمی رو غرورم شخصی پا گزاشتشدکھی چرتم؟ی االن لخت زشدکھیچ_ 
...  لعنت بھتخوام؟؟؟ی کھ ھر لحظھ ھر روز از خدا مرگ مشدیکھ انقد داغونم؟؟ چ

 ... لعنت بھت
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 ھی تونمی نمیدونستیم.. ی دم نزدیدی دامویقراریب.. یدید...ی دلت اومد؟؟؟بودیچجور
با اونھمھ التماسم باز تجاوز ...  بھمی بازم رحم نکردی داشتھ باشم ولیرابطھ عاد

 ...  و االن دوبارهیکرد
 

 من کھ داشتم خودمو رم؟؟؟خوبی بمیخوای؟؟؟میکنی تو چشام نگاه می چطوربارمان
 ؟؟؟ی خودمو راحت کنم؟؟ چرا نزاشتی چرا نزاشت؟؟؟؟ی چرا جلومو گرفتکشتمیم

   ذرهیخواست
 

 یدی کجا رس؟؟؟بھیدی کجا رس؟؟بھی ازم متنفر؟؟؟اره؟؟؟انقدیری جونمو بگذره
 ؟؟؟یلعنت

با اشک ... کردی کھ تو دلم بود وبامن مثلھ اشغال برخورد میواسھ عشق.. دم ززجھ
 :توچشمم با بغض تو صدام گفتم

 لعنت بھت کھ انقد دوستت دارم_ 
انگار ..  شکستھی بغض لعنتنی باورکنم کھ بالخره اتونستمینم..  ھق ھق افتاده بودمبھ

 لحظھ برق ھی...  زدم بھش زلی اشکی ازاد شده بود با چشامی سال راه تنفس١٢بعد 
 .. دمیاشکو تو چشاش د

 
.. دادی مثھ گھواره تکونم مدوی لختمو بوسیبغلم کرد و رو شونھ ھا..  روم بلند شداز

 باغم توصداش شروع کرد بھ حرف زدن.. دوباره بارمان مھربون خودم شده بود
 بھت ی  چجوردمتی کھ دی روزکردمی با خودم فکر مشھی ھمینی منو ببنکھیقبل از ا_

 بھت ی باھات حرف بزنم؟ اصال از کجاشروع کنم؟ چیبگم من بارانم؟؟؟ چجور
  نمیبیبگم؟؟ اما االن م

 
 پره کھ االن دارم راحت حرف یلی دلم خدیشا..  خودبھ خود رو زبونم اومدهحرفا

 بارانو ی کھ برات نقش پسرعموی مدتنیتو تمام ا...  سبک شمکمی وقتشھ دیشا... زنمیم
  ی ھمھ کردمی میباز
 

 ؛ی کنی زندگیبدون من نتون.. یدوسم داشتھ باش.. ی بود کھ عاشقم بشنی رو اتالشمو
  کنمی بدون تو زندگتونستمی چون نمینتون

  گزاشت رو سرمچونشو
 گردمی روز برمھی نکھی ای سال بھ ھوا١٢.. کردمی سال با فکرت زندگ١٢من _ 

 یگفت.. پستمیگفت...معرفتمی بیگفت...ی شدامی سال ھمھ دن١٢..دمیکنارت  نفس کش
   بارھی یاما حت.. نامردم

 



 @cafeetakroman              اختصاصی کافھ تک رمان             نرممکیرمان غ

 349 

 کھ عوض شده؟؟؟؟؟ شدهی گزشتھ؟ چی پست نامرد بھش چنی ایدی خودت نپرساز
 دوی دست کشی کھ از ھمھ چشدهی سال از خانوادش دور بود؟؟؟ چ١٢ کھ شدهیچ

  گزاشت و
 

  شده بارمان  بشھ؟؟ی کھ راضشدهی اصال چرفت؟؟؟؟؟
 ..ادامھ داد... نگاش کردم سی خی چشابا
 دی شای کھ دوسم داشتیبھ اندازه ا...  نھ غزالھ؟؟ی فقط خودت وابستھ بودیفکر کرد_
 ی تونستی چطوری بپرسی بار اومدھی من بارانم  یدی فھمیوقت..  دوست داشتمشتریب

  یازم دل بکن
 

... یاونجور کھ دلت خواست فکر کرد... ی ھوم غزالھ؟؟؟ فقط قضاوت کرد؟؟؟یبر
 چھ دنی فھمی سال کھ وقت١٢ نی ایتوام مثھ تمام ادما.. یاجازه حرف زدن نداد

   داشتم؛ی ایضیمر
 

 اشتباه ی بھت قول دادم و سر قولم نموندم؟؟ داریگیم... ی زدن؛ رفتار کردپسم
 جا یول..یار تنھام نزی تو قول داد؟؟؟یتوچ.  من سر قولم موندم غزالھ؛یکنیم

   شمال، کنارادی مادتی..یزد
 

 دمتی و من بازم بخشیتنھا گزاشت. یزاری تنھام نمی گفتیدستامو گرفت.. ساحل
 : کردم با ھق ھق گفتمنگاش

 ی..نبود..سر قولت ..توام..یوز کرد..تجا..بھم_ 
 : بغض گفتبا

 سایدش پلبع..  غزالھی شدھوشیتو ب.. ی و نداری بھم اعتماد نداشتی اونقدیحت_ 
 دمیخریمن فقط داشتم زمان م.. دنیرس

 : لرزون ادامھ دادی صدابا
 تجاوز نکردم...من بھت_ 

انگار .. دی لبمو بوسیخم شد و گوشھ ...  گشاد شده نگاش کردمیبا چشا...  شدمشوکھ
 قطره اشک از چشاش افتاد ھیچشاش بستھ بود و .  بھم متنقل کنھاشوی دلتنگخواستیم
  شیدلم ات.. نییپا
 

 :دمیلرزون پرس..  از غمشگرفت
 ؟؟ید..نکر.. وز..تجا_ 

  تو بغلشدمی کشمحکم
 ی کارنی ھمچتونستمی مگھ من موونھید..  بگم اخھیمن بھ تو چ... غزالھ...غزالھ_ 

  نابود کنم؟؟موی خودم زندگی با دستاتونستمیمگھ م.. ی منی زندگیکنم؟؟؟ تو ھمھ 
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 نیانقد ا..  تاب اغوشش بودمی مدت بنیگار تمام اان..  بغلم کرد دلم اروم گرفتیوقت
 از خواستمی کھ االن ازش داشتم بازم نمی ترسی کرده بود کھ باھمھ یمدت بھم کم محل

  رونیبغلش ب
 
 ...امیب

 ھی معنچکسی ھنکھی ا؛خودش یایدنو باشھ خودش فقط آدم چقدسختھ؛ یدونیغزالھ نم_ 
 یھ دلت توی و بزنی لبخند چقد سختھ بھ ھمھ  ی بفھمیتونینم.. نفھمھرو خستت نگاه
  دنیا

 
 یباشھ اما مجبور باش گلوت کھ بغض توھی چھ حس بدی درک کنیتونی نم؛باشھ غم

خستھ ..دمی شننیتوھ.. رشدمیکردم؛ تحق سرکوب امویبودمودلتنگ دلتنگ سال١٢..یبخند
  کم..شدم 

 
 ..    کھ سر پا نگھم داشت عشق تو بودیزیاما تنھا چ..اوردم

  ازم جدا شھخواستیانگار اونم نم...  بند اومده بودمیگر
 چرا؟؟؟ دمی سال از خودم پرس١٢ منم ؟؟؟ی چرا رفتشد؟؟؟؟یچ...از اول برام بگو_
   نگرفتمی جوابیول

  دادرونی با اه بنفسشو
 ی جدادی زی نبود ولیعیطب کھ دمیدی مییزایچ..  شده بودبی بود کھ بدنم عجی مدتھی_ 
 و کنھی مریی تغودی بخاطر پری مدتھی دخترا بدنم ی مثھ ھمھ کردمیفکر م.. گرفتمشینم

 .. شھیبعد خوب م
 

شش ماه گزشتھ بود .. دمیدی رو صورتم ماهی سی موھانھیھر روز توا..  نبودنطوری ااما
 کرده ریی تغالتممی تمایحت.. یحت..  صدام کلفت شدکردمیخودم حس م.. شدمی نمودیوپر
  بی عجیلیخ.. بود

 
 یعی طبدمیفھمی اما من میاوردی سر در نمراتیی تغنی ازایتو بچھ تر بود... بود

...  و کوفت و زھرماری و پرونده سازشی ازمایکل....  دکترمیبا مامان رفت... ستین
   دکتر بھ اون دکتر تانیاز
 

  رو سرم اوار شدایند...  رو دستمونختی و ری اب پاکشونیکی باالخره
 ...نیی سرشو انداخت پادوی کشقی نفس عمھی

... دهی وقت بلوغ خودشو نشون مشونی اصلتی جنسکھییادما...  بدنکیدوجنس تو _ 
 یلیخ..  کنمکاری چدی بادونستمینم...  ی توھم بودیحالم اصال خوب نبود از طرف
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  باخودم کلنجار رفتم تا
 
البتھ مامان و بابا ازم خبر ..  خبر برمی کھ بنھی راه انی بھتردمی رسجھی ب نتنکھیا

 کردموی عمل مدیابای کردم؛ی می بدن زندگھی تااخرعمر با دوجنس تو دیابایمن .. داشتن
   خودم دریبھ جنس اصل

 
 ی راھی ولرمی بگدی ندویواقعا سخت بود بخوام ھجده سال زندگ.. سخت بود.. ومدمیم

 روز ھی نکھیتاا.. یشدیبازم تو متوجھ نم..  شده بودمری گوشھ گی مدتھی یحت.. نبود
  مامان و بابا باھام حرف

 
 اصال غصھ میما پشتت..  باشھی قویماری زمان بدی  و ادم بایماری بھی نیگفتن ا... زدن

 ی کھ خودت بھش راضری بگویمیتصم..  توجھ نکنچکسیبھ حرف ھ..  نخورویچی ھی
  دلم گرم... یھست

 
 ریچند روز درگ..  دارهری تو احساس   تاثیلی موقع ھا رفتار خانواده خنجوریتو ا.. شد

 کردم یسع..  کنمی زندگتی با دوجنستونمی کھ نمدمی رسجھی نتنیبودم اما اخر بھ ا
  خودموجمع و جور

 
اما .. تمام استرسم واسھ توبود..  اتفاق نابود شمنی نبودم کھ بخوام باایفیادم ضع.. کنم

 خبر دار ی بھتره تا ازھمھ چیلی خی باشخبری اگھ ازم بدمی رسجھی نتنیباالخره بھ  ا
  نیتو سنت ا.. یش
 

 مدتم بگذره فراموشم ھی چون سنت کمھ کردمیتازه فکر م.. کردی درک نماتفاقارو
 .. بھتر بودیلی برات خنی وایکنیم

 : وگفتدی بوسمویشونیپ... زد بھم و لبخند اومد رو لباشزل
 ...کردمیه م انگار اشتبایول_ 
 : بغض گفتمبا

 ؟؟؟ی کردی فکرنی ھمچیبعد تو چطور..  بار نشد فراموشت کنمھی سال ١٢ نیتوا_ 
  یلیخ...  شدمتی اذیلیخ... یموندیکاش م.  بارمانیرفتیکاش نم

 : و گفتدی کشیاھ
تو .. ی نشده بودودمی ھنوز پریحت.. ی نداشتلی مسانی ازیغزالھ تو درک درست_ 

 ...ذھنت بچھ بود ومن
  گفت و ادامھ دادیپوف...  براش سخت بودیلی بزنھ خخواستی کھ می حرفانگار

 ولباسات یدیبوسیمنو م..  بغل منیومدی مشھی و دوس داشتنت ھمیتو از رو بچگ_ 
... شدی و رو مری لپات دلم زی با اون سرخیومدی مرونی از حموم بیوقت.. باز بود
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  ھین غزالھ من از درو
 

 یوقت... یدونستی نمنوی تو ایول.. دیرسی پسر کھ تازه داشت بھ بلوغ مھی..  بودمپسر
 چقد ی بفھمیتونی م؟؟؟؟؟ی بفھمیتونیم... بھت کشش داشتمیدیبوسی منو میومدیبغلم م

  سخت بود کھ
 

 دختره و رونی کھ ازبی نکنم؟؟؟؟ کھ باجسمضی   کھ فکرتورو مررمی خودمو بگیجلو
 تحمل کردم شوی چقد سخت بود؟؟ سختیدونیاز درون پسره؛ بھت دست نزنم؟؟؟ م

  چون  برام مھم
 

 مردانھ کم کم ازی حس ننیوا..  سالم بود١٨من ھمش.. یچون با ارزش بود... یبود
تو دلخور .. رفتمی از خونتون مشدمی انقد کالفھ میگاھ.. گرفتیداشت تو من شکل م

   بازمی ولیشدیم
 

 ؟؟ی داشتی کھ داشتم غزالھ ؛ چھ انتظاریطی شرانیبا ا...  چخبرهیشدی نممتوجھ
خودم کھ ... یشدیداغون م.. ی تحمل کنیتونستی ؟؟؟ تو نمموندمی مشتی پیچطور

   بھمی چطوردمیفھمیم
 

.. ی بھ خانوادت نداری داری کھ بمن دلبستگی انقدکردمی حس میگاھ.. ی بودوابستھ
 نویمن ا... متنفر..یشدی ؟؟ ازم متنفر مگفتمی و بھت مقتی حقومدمی میخوب من چطور

  سرشو...خواستمیم
 

 : گوشم اروم زمزمھ کردری زاورد
 .. عاشقت بودمی سالگ١٨من از _

 کھ توش خنده ییخندش گرفتھ بود با صدا... نشیسرمو فرو کردمتو س.. دمی کشخجالت
 :زدگفتیموج م

 ؟؟یدی خجالت کشای ادیاالن خوابت م_ 
  تو بازوشزدم
 ی بدجنسیلیخ_ 
  رو شدرویدلم ز... دی دستمو گرفت و اروم بوسمچ
 گمی فردا مشوی بقادیاگھ خوابت م_ 

  رفت توھماخمام
 ..ی بدیلی بود؟؟ خی چھ کارنیا...  کھ فکر نکنم تا صبح خوابم ببرهمیانقد بد ترسوند_ 

 محکم تر بغلم کرد و گفت...  زدلبخند
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 سال ١٢ بود کھ یعیخودت فکر کن طب...   بھ خشونتیکنیخوب ادمو مجبور م_ 
 واسھ خودم نکارایفکر نکن ا.. ی خودتو داغون کننمی ببتونستمی من نم؟؟یکردی نمھیگر

 .. نھ..اسون بود
 
 نیتمام ا..  روانشناسشی پرمی االن دو ماھھ بخاطر تو میول..  سخت بودیلیخ

  کردمیمن فقط عمل.. ترفندارو اون بھم داد
  زدو گفتچشمک

 .. کھ جوابم دادیدید_
   گرد شدچشام

  بود؟؟؟؟نی ای مدتت برانی ای تمام رفتاراینی_ 
  کردنییمظلوم سرشو باال پا...  باز تر شد چشام

  بود؟؟؟؟ی ھم الکیزدی کھ باھاش حرف می اون زنینی_ 
  مظلوم گفتباز
 ...اوھوم_

 ...اخمام رفت توھم.. رفت گلجم
  بود؟؟؟؟یاون زنھ ک... اوھومو کوفت_ 

 :  و گفتدینوک دماغمو اروم کش... دیخند
 یاون خانوم خواھر ھمون اقا... ی صبور بودیلی خیدی و نپرسیتااالنم تحمل کرد_ 

 شوھر داشت و بچشم سھ سالھ بود.. دکتر روانشناس بود
  اخم گفتمبا
 ..مباھات قھر..ی بدجنسیلیخ_

 : گفتباخنده
  خوبیمجبورم کرد... بھت گفتھ باشم..ماااای کوچولو قھر نداری اویاو_

 : گفتماروم
 ... بگوشویبق_

 :نیی انداخت پاسرشو
 دوستش کھ  تو یپرونده ھامو برا..  بھ بابا گفتم افتاد دنبال کاراممووی تصمنکھی ابعد
 نگزشت کھ دوستش خبر یلیخ..  اونجا نشون بدهی بود فرستاد  تا اون بھ دکتراسیانگل

    اونجایداد دکترا
 
 کیبدنم ..   در صدم ھورمون زنانھ نداشتمکی یپسرم حت% ٩٠ کردن کھ من دییتا

 تااخر دیاگھ عمل نکنم با.. کردی مدی تستسترون تولایسال بود کھ ھورمون مردانھ 
  ی حالت زندگنیعمربھ ھم
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 کھ ی اخرکھییروزا..  کارام انجام شدمیکردی کھ فکر میزیزود تر از اون چ.. کنم
 پر پر نمیدلم تو س.. نمتیبی می  دوباره کدونستمینم.. کردمی بودم ھمش نگاھت مشتیپ
  سخت بود.. زدیم
 

 با یدونستینم... یکردی مطنتی اخر من اروم شده بودمو تو شیروزا.. غزالھ
سخت بود از تمام دوست داشتنم دل بکنم اما ... گرفتی مشی دلم اتی چجوراتیطونیش

  باالخره روز..  نبودیراھ
 

 بھت لو وی ھمھ چنمتی اگھ ببدونستمی چون  منمتی نخواستم ببگھید.. دی رسرفتن
 میرفت... دادم بھ مامان تا وسوسھ نشم کھ بھت زنگ بزنمممی گوشیحت..دمیم

 .. مامان وباباتم اومده بودن..فرودگاه
 

... کنھی عوض نمویچی ھھی بودم کھ گردهی من خوب فھمی ولکردندی مھی چقد گر کھبماند
 نامجھول ندهی انی کردم باایسع..  ھمونجور کھ ھست قبول کنمموی کردم  زندگیسع

 .. امی کنار بیاجبار
 

 ساعت ھیمطمعن بودم اگھ تا .. ی توفکرم بودریتوکل مس.  کردمی خدا حافظباھمشون
 نبودم کھ جوابتو بدم؛ قبول کردم کھ ی منگھیو د.. یزنی زنگ نزنم خودت زنگ مگھید
  دیکھ با...  صبر کنمدیبا
 

 قسم نیی گزاشتم پامای ھواپی پامو از پلھ ھایوقت..  نبودیجز صبرراھ.. ی کنصبر
 ادی تر شدنو ی قودی رو داشتم و باشی پویمن راه سخت..  منو بشکنھیچیخوردم نزارم ھ

  چون دکتر... مگرفتیم
 
بعد ..  شدمی زود بستردوی طول نکشادی زمارستانمی بی با بابا اشنا بود کارامارستانیب

 زیچ...  قرار بودمی ازشب قبلش بدی الزم  باالخره  روز عملم رسی و کاراشاتیازما
  استرس..  نبودیکم
 

 عمل امادم یصبح برا..  از پرستار خواستم بھم ارامبخش بزنھ تا بتونم بخوابمداشتم
 یچی بھم گفت نگران ھی سرم اومد بامھربونی باالیھوشی بی دکتر برایکردن وقت

  نباشم و مطمعن باشم کھ
 

 بھم از قبل گفتھ بود کھ اگھ عمل کنم احتمال نمیا..  راه و انتخاب کردمنی تردرست
 شھی صفر مبای تقرمیبارور
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دستگاه ..  قبول کردمسکاروی رنیمن تمام ا...  بچھ دار بشمچوقتی نتونم ھدی شاو
 تو اتاق دونمی نمگھید..  کھ از ھوش رفتمدی نکشھی گزاشتن  بھ ثانمینی و کھ رو بیھوشیب

 ..  افتادیعمل چھ اتفاق
 

...  چشامو باز کردمیوقت.. دادی بابا تمام مدت کنارم بود و خبرارو بھشون مدوست
 تصورشم یغزالھ حت.. رمی داشتم کھ قراره ھرلحظھ از شدت درد بمنویاحساس ا

   چھ دردی بکنیتونینم
 

..  کردن درد نکشمھوشمی مدت از عمل بگذره بازم بھی تا دکھیاونقد شد..  بودیوحشتناک
  بدنم از اون حالت دخترونھ کردمی کھ مصرف می ھورمونیکم کم با قرصاو داروھا

  اندامم.. خارج شد
 
  اناتی جرنیتمام ا.. اوردمی در ملیبی و سشی رگھی دی کرده بود مثھ تموم مردارییتغ
 گھیکھ د..  تر شمی قوخواستمیم..  شده بودمگھی ادم دھیبعد عمل .. دی سال طول کشھی

  ی کسطی شرانیباا
 

 تو تونستم وارد ی کردم تا با بدبختموی سعیھمھ ... رانیبرگشتم ا..  بزنھنمی زمنتونھ
 خودم دورادور رانی اومدم امیوقت.. خبرحالتو از مامان داشتم..  بشمی انتظامیروین

  مواظبت بودم فقط روز
 

 با کھیی وقتایحت.. ھمھ جاھمراھت بودم غزالھ.  خورده بودتی بھم ماموردای شتجاوز
... ترکھی ودلش داره از غصھ مکنھی داره نگات منوری ایکی یدونستینم... یفرھاد بود

  ی چجوریدونستینم
 

 مرد ھی گھید...  ترم کرددهی سخت ستاد ورزینایتمر... یزدی مشی قلبمو اتروحمو
 گھی راحت تر شده بود برام دیزندگ.  مردانھاتی مرد با تمام خصوصھی. کامل شده بود

  یایحداقل ازشر کالفگ
 

 یی رفتار ادمادادی ازارم میلی کھ خیزیتنھا چ.. بودنم راحت شده بودمضی مری دوره
 و کردنیاونقد بد برخورد م...  ھستمتی جنسریی تغماری من بدنیفھمیبود کھ م

  ھی بد بود کھ تا نشونیتوھ
 

 لحظھ باخودشون فکر نکردن کھ ھی... نیتوھ..ریتحق.. رفتمی نمرونی از خونھ بیمدت
 بود کھ دست خودش یاتفاق..  شدضیاون فقط مر..  بدهتی جنسریی ادم نخواست تغنیا
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   رفتاریرجو.. نبود
 
 کھ  بخاطر ی درک کنیتونیغزالھ نم..  روبھ رو شدنی جذامھی کھ انگار با کردنیم

 درک یتونینم... ی چینی دنی شننی و اجباره  توھسی کھ افتادنش دست خودت نیاتفاق
   روزا حالمی بعض؛یکن
 
گذشتھ؛ گذشتھ بود و من تو زمان ..باالخره باخودم کناراومدم...خوردی خودم بھم ماز

 یماری نوع بنی کھ از ایی ادمای بخاطر نادونشدی نملیدل..  مرد کامل بودمھیحال 
   نداشتن خودمویاطالع

 
اما ... بودکھ  ناخواستھ بھ جونم افتاد و منم مجبور بودم تحمل کنم ی دردنیا..  بدمازار

 ... ؛ نمک زدن رو زخمامی ھمدردی کھ ادما جاکنمی فراموش نمچوقتیھ
 .. بھ زور لبخند زدبعد
  بپرسی داریحاال اگھ سوال_ 
 ادیسوال کھ ز..توفکر رفتم... شدتی کھ انقد اذرمی بمیالھ... شدی جورھی از غماش دلم

 یفکر حرفاش خوره ..  شروع کردمتایاز رز.. کدومو اول بپرسمدونستمیداشتم اما نم
 ...  بودجونم شده

 
 دمیبا استرس پرس..  بوده باشھتای تحمل کنم کھ  با رزتونستمینم
 ... بگم؟؟ تو با اونیچجور...یعنی...تایتوبا رز..اوممممم_

 ... ادامھ بدمنزاشت
 رو تای خورده بود کھ اعتماد رزتیمن بھم مامور.. ستی نیکنی کھ فکر میاونطور_ 

 خواستیاونشب مست بود و بھ اصرار م..  تا بتونم عضو گروھشون بشمارمیبدست ب
  با من رابطھ داشتھ

 
 لخت دمی روتخت دراز کشیوقت..  بھ خطر بندازمتوی  مامورتونستمیمنم نم... باشھ
 کھ خورده بود از یی تحت اثر مشروبادنی اومد سمتم تا ببوستم اماقبل بوسجیگ... شد

  صبح کھ... حال رفت
 

 ..می فکر کرد رابطھ داشتپاشد
 یزی چھی ادی ھوی.. دادی عذابم میلی ختای حرف رزنیا.  راحت شدکمی المیخ...پوف
 افتادم

 بارمان_
  نشستمیشونی رو پلباش

 ..جونم_
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  اروم گرفتدلم
 

 ی؟؟چطوری تولدتو عوض کردخی تاریچطور.. دمیمن شناسنامتو د.. بال یجونت ب_ 
 تو کھ ؟؟؟؟یکردی روز تولدت چرا توخونھ بابا تو عمو صدا منکھیاجازه دادن؟؟؟ و ا

   بایدونستینم
 
 .. می کنزتی سورپرامیخای خونھ متو

  زدلبخند
 از دوستام تو ثبت احوال با یکی... گھی ھارم داره دتی مزنی بودن اسی پلگھید_ 

  اضافھمی مھیاسمم کھ فقط بھش ..  جلودی تولدمو سھ سال کشخی تاری بازیپارت
 .. بعدم خانوم باھوش..شد
 

 ھی تا دیبابام بھم خبر داده بود  کھ شما تو خونھ ھست..  ھمھ بامن ھمدست بودنتوخونھ
 .. نکنمیوقت خرابکار

 دمی لب اروم پرسریز..  چشم غره توپ بھش رفتمھیاز حرص ..  بھم چشمک زدبعد
 _    بودن؟ی کنی و حسحانھیر
بابغض .. زهینزاشت قطره اشک تو چشاش بر.. کھ اخماش رفت تو ھمدمی وضوح دبھ

 :گفت
 و عاشقم شده بود میھمکار بود..  منو دوست داشتحانھیر...  خالم بودنیبچھ ھا_ 

 بود اما دل من ی خوبیلیدختر خ...  اعتراف کردشمیاومد پ.  خودشیالبتھ بھ گفتھ 
 ...  رفتھ بودگھی دیجا
 

 دلم باھاش دی فھمحانھی ریوقت...  مثھ برادرمنویحس.. داشتم مثھ خواھرم دوسش اونو
رابطمون باھم ..  تمام بھم گفت روش بھ عنوان خواھر حساب کنمتی با مظلومستین

   شد و اونیمیصم
 

 ...اما.. برام خواھر شدواقعا
  لرزون ادامھ دادیبا صدا... دستاشو گرفتم... لرزهی کردم دستاش محس
...  رو جلو چشام انداخت تو قفس سگاحانھیر... وگان گرفتطوفان دوتاشونو گر_ 
 ی نالھ ھایصدا....  شدکھی تکھی چشمام تیخواھرم جلو.. زدشی چشام اتی جلونویحس
   ھنوز تونیحس

 
 یتونیغزالھ نم.. ھا جسد بچھ ھاشو براش بردنکھی تی خالم وقتیزجھ ھا... گوشمھ

 ...دمی کشی چیبفھم
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 قطره اشک از ھیچشاشو بست و ..  دادھی پشت سرش تکواری سرشو باغم بھ دبعد
..  غرورش جلوم بشکنھخواستمینم...  گرفتشیدلم ات.. نیی پاختی چشمش ریگوشھ 

 : گفتمنیواسھ ھم
  بخوابم بارمانخوامیم_ 

 : کردو با بغض گفتبغلم
  دوستت دارمیلیخ_ 
ل زد ز...انگارمنتظربودجوابشوبدم.. دمی نگفتم و رو تخت دراز کشیزیچ

 :دی کھ با ترس پرسدی دی چدونمینم..توچشام
   مگھ نھ؟؟یمونیتو م_ 
   نترسونتمگھی شھ تا دھی تنبخواستمی اما مموندمی معلومھ کھ مموندم؟؟؟یم
 _  بخوابمخوامیم

ازپھلوبغلم کردو .. زدی مشمی تنش اتیگرما.. انگار بدنش تب داشت..  تر شدکینزد
 برام یجور..  گوشم زمزمھ کردری زھوی..  نکردمیتوجھ. چونشو گزاشت روشونم

    گرفتشیخوند کھ دلم ات
 
 .. شدممونی سوزصداش؛و از کارم پشاز
 رهی تورو، سرنوشت ازم نگیکاشک_ 
 رهی ترسھ دلم، بعد رفتنت بمیم

  تو روارنی ی مادمی خاطره ھام اگھ
  از توو خاطره ھام نروالاقل

  زنھ؟ی مثھ من واسھ تو قلب شکستھ اش میک
 ِ واسھ تو مثل منھ؟ی کآخھ

 ،بمون
 دل من فقط بھ بودنت خوشھ 

 ُ کشھیِ و فکر رفتن تو ممن
  توی ھام تباھھ بلحظھ
 ، توی باھھی سمیزندگ

 ... تونمینم
 :با بغض گفتم..نیی پاختی قطره اشک از چشام رھی

 ..چون... چون..   برم تونمیبخوامم نم_ 
  گفترگوشمیاروم ز.. ارمشی ب زبون بتونستمینم
  غزالھ؟؟؟یچون چ_
 ...چون_
 ..رهیبگو بزار دلم اروم بگ...بگو_
 با ھق ھق گفتم: 
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 ...چون دوستت دارم بارمان_
 ھوی. شدمی قدم مشی بغل کردنش پی بار بود کھ برانی اولدیشا..  دورشدمیچی دستامو پو

 اشک سیصورتش خ.. سرشواز رو شونم برداشتم..  شدسی لختم خیرو شونھ ھا
  سیصورتم خ... ودب
 

 : گفتمھی با گرکردمیھمونجور کھ اشکاشو پاک م..  شداشک
 شھی اشوب مگھ؛دلمی نکن دھیگر..عھ_ 
 ...دی اشکام بوسیبا دستاش صورتمو قاب گرفت و رو..دی خندشی گرونیم

  خانوممی دنبالت بشامی زودبی شدامادهی ازفردابازمی بخواب عزایب..  دلتیفدا_ 
 : گوشم زمزمھ کردری اروم زکردیھمونجور کھ موھامو ناز م..  گل انداختی تندلپام
 ی خجالتیدوستت دارم کوچولو_ 
 ... خوابم بردی چطوردمی بعد نفھمو

................................................. 
مامان تند تند مشغول .  صبح از شدت استرس رنگ بھ صورتم نمونده بوداز
 تو اتاقم نشستھ بودم بھ جیمنم گ.. دیرسیبود و باباھم  بھ باغچھ م خونھ یزکاریتم

  از بس... کردمی نگاه مواریدرود
 

بماند ..  صبح منو اورد خونھروزیبارمان د.  خون اومده بودگھی بودم ددهی جوناخونمو
 از تھ دلم یول.  اقا حرص خوردمنی بااشونیکھ چقد از دست مامان و بابا بابت ھمکار

   بودم کھخوشحال
 

..  سال انگار ارامش گرفتھ بودم١٢ بعد یی جوراھی.. شھی داره درست می چھمھ
از بس .. دی دستمو گرفتو و پشت دستمو بوسشدم؛ی مادهی پنی داشتم ازماشی وقتروزید

   صورتمدمیخجالت کش
 
 سوختی شدت گرما ماز

 : گفتباخنده
 ...  دنبالتامیمنتظرم باش زود م_ 
  اضافھ کردطنتی باشبعد
  تحمل کن تا بھت افتخار بدمکمی ی ولی ندارموی تحمل دوردونمیم_ 

  زدم توبازوشبامشت
 پرو_

 رفتی دلم با خنده ھاش ضعف مدایجد... دیخند
 زمیمواظبھ خودت باش عز_ 

  زدملبخند
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 ..نطوریتوام ھم_
 ھی کھ  اقا ھنوز پامو تو خونھ نزاشتھ بودم...  باز کردمو رفتم تو خونھنوی  در ماشبعد

 شب بعد قرار ی نشد تلفن زنگ زد وخالھ  براقھی دو دقاورد؛یذره دلش طاقت ن
   گزاشت؛ منم دمیخواستگار

 
 در ششونی کھ نی موندم بھ بابا و مامانرهی گشاد و دھن باز زل  خی با چشای  وروددر

..  کردم و رفتم تو اتاقی لب سالمری و زنییباخجالت سرمو انداختم پا.. رفتھ بود
  نیاخرش از دست ا

 
چقدم ..  چقد ھولم منکننیاالن ھمھ فکر م... کنھی ابروم می بشھی کھ ھمکنمی دق مپسر

 ویاثار خوشحال.. خل بودم خل تر شدم رفت.. خندم گرفت...  غزالھیستیتو ھول ن
   تو صورتتونستمیم
 

 دراتاق باز شد و مامان ھوی کھ توفکر بودم..  بودی  حس خوبیلی خنی و انمی ببھمھ
 : زد تو صورتشدیمنو کھ د.. اومد تو

 ؟؟ی  نکردیچکاریخدا مرگم بده؛ توچرا ھ_
 :بااسترس گفتم 

 گھی اماده شم ددی باانی بکنم؟ شب مدی باکاریچ_ 
 پاشو پاشو بدو تو حموم..  غزالھکنمیاخرش از دستت دق م_ 
  ھمونجوربھ زور ھلم داد توحمومبعد
 اتو پشت در گزاشتملباس_ 
 ..باشھ مامان_

بعد افتادم ... رونی تو حموم خودمو شستم و اومدم بیحساب...  وسواس گرفتھ بودمانگار
 کھ خالھ ب مامان گفت راس نطوری بود ا٦ساعت .. دمیب جون موھام و سشوارش کش

  ٩ساعت 
 
 استرس یلیخ..  بودی جورھی ھمش تو دلم شدمی اروم نمکردمیھرکار م...نجانیا

 .. کل اتاقو از بس قدم زدم پاھام درد گرفتھ بود.. دااشتم
 یھوصدای بخوابم کھ کمی  نشستم روتخت و سرمو ب دستام گرفتم خواستم کالفھ
 :  بازش کردم نوشتھ بودعیسر..  دادهامی اقا پدمینگاه کردم د.. بلند شدمیگوش

  ؟ی واسھ شب اماده اکنھ؟؟یخانومم چھ م_ 
 پیبااسترس تا...  داشتم باھاش حرف بزنماجی احتیلیخ... ده گزاشت آرم خنھی بعد

 کردم
 ..استرس دارم..دمیخوابیداشتم م_

  رو تخت ودمی نگزشتھ بود کھ جواب داد دراز کشقھیدودق..  گزاشتم رو قلبمویگوش
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 استرس چرا؟؟ مگھ دخترا یخوابی کھ تنھا تنھامھی اخریبخواب کھ روزا.. بخواب _
 کھ از استرس گسی شب دھی کردمی ھم استرس دارن؟؟ من فکر میشب خواستگار

  اھا.. کننیسکتھ م
 

 رو غوی جغی جی بد بھ دلت راه نده فعال کھ خر شدم تورمت؟؟ی نگیترسی منکنھ
 .. رمیبگ
اصن ... صورتم از خجالت سرخ شد..  گزاشتیطانی چند تا پشت سرھم آرم شبعد
 امی کھ باز دوباره خودش پدی طول کشیلیم خجواب دادن.. سمی براش بنوی چدونستمینم

 داد
 ...ی تصورت کنم کھ سرخ شدتونمی االن منیھم... لپاشووووو نگاااه_ 

 جواب دادم... حرصم گرفت..  شکلک خندهبعدم
 ایحیب.. یی پرویلیخ_ 
 با حرص تو صدام جواب دادم.. با حرص تو صدام جواب دادم.. 
 بلھھھھھھھھھھ_ 

 باخنده گفت.. ومدی خندش میصدا
  اھو کوچولو؟ی ما چطوره؟؟؟ خوبیبانو_ 
 :با حرص و لج گفتم... دی خندبعد
 ی ادبی بیلیخ_ 

 نمی ببتونستمی از پشت تلفن مطونشوی صورت شینی
 گم؟؟؟یخوب حرف حق تلخھ مگھ دروغ م_ 

 دندونم از حرص قفل شده بود... شدمی منفجر مداشتم
 اصال باھات قھرم.. یگیباشھ  تو راست م_ 
 : گفتی جدیلیخ
 ھی چجورامی کھ تالفیدونیم... کنمااای می باشھ بعد تالفادتی یباشھ ول_ 
  خنده بلندش اومدیصدا...  صورتم از خجالت قرمز شدییییییییوا
  غزالھیباز کھ قرمز شد_ 

  گفتماروم
 ...کوفت_

  گفتیبا لحن مھربون.. اروم تر کھ شد.. دی تر خندبلند
 میای بمیخوایفکر کن م.. اصال استرس نداشتھ باش..استم حالت عوض بشھ خو_

 زم؟یباشھ عز.. یخونتون مھمون
 : گفتمی لبری زره؟؟؟ی اون حرف بزنھ و دلم اروم نگشدیمگھ م..  زدملبخند

 ..باشھ_
 ...پسندنیوگرنھ عروس خانوم نم.. گھیخوب من برم داماد شم د.. نیافر_

  گرفتخندم
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 ..باشھ برو_
 زمیمواظبھ خودت باش عز_ 
 نطوریتوام ھم_ 
 ...فعال_

 و گزاشتم تو گوشم و مشغول گوش دادن بھ ی حس بھتر ھندزفرھیبا ...  زدملبخند
 بود کھ ٩/٣٠ساعت .. شدمی و سرگرم مشدی حواسم پرت مانیحداقل تا ب.. اھنگ شدم

   بھ صدا درفونیا
 

..  کنمکاری چدی بادونستمیاصال نم.. دمیانقد ھول شدم سھ دور دور خودم چرخ.. اومد
 و شلختھ ختھی بھم ریی کھ مبادا جاکردمی خودمو چک می ھنھی ای جلودمی پرعیسر

   مامان اومد توھوی... باشھ
 

 ..اتاق
اصالنم .. اری بوییصدات کھ زدم چا..  برو تواشپزخونھیکنیکارمی چنجایدختر ا_ 

 . زم؟؟یباشھ عز. استرس نداشتھ باش مامان
  بھ زور لبخند زدم..  ھاگھی میزی چھی مامان ماھم نی استرس نداشت؟ اشدی مگھ ماخھ

 ..چشم_
 یصدا... زی تو اشپزخونھ و نشستم پشت مدمی وارد شن پرنای خالھ انکھی تاقبل ابعد

  خالھ گفتھویمشغول حرف زدن بودن کھ .. ومدی شون میسالم و احوالپرس
 اد؟؟ی بخوادیدختر خوشگل من نم_ 

  مامان اومدیپشتش صدا...  اومد تودھنمقلبم
  اومدننای خالھ اایغزالھ ؟؟؟ مامان ب.. بنفشھ جانادیاالن م_ 
 بود نییسرم پا..  بودم برداشتمو بردن تو ھالختھی کھ رویی چاینی لرزون سی دستابا

  گفتمدمیشنی خودمم بھ زور مکھییباصدا
 ...سالم_

  خالھ اومدی پرخنده یصدا
 نمتی ببای بطونم؟؟؟؟یپس کو اون دختر ش...  و خوشگلم برمیقربون عروس خجالت_ 
  زمیعز

اروم رفتم سمت ... دهی مشی گونھ ھام اتکردمیقشنگ حس م...  قرمز شده بودصورتم
بااشاره مامان ... بعد سمت مامان و خالھ...  تعارف کردمییعمو و بابا و بھشون چا

  ییرفتم بھ بارمان ھم چا
 
 : نگاش کنم گفتمنکھیخم شدم جلو و بدون ا..دیلرزی پاھام میعنی..مبد
 ..دییبفرما_
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از فکرم خندم گرفت بھ زور .. زدمی حرف می منم رسممی ابھی نکھ ھفت پشت غرحاال
 نگاھشوحس ینیسنگ..  فنجون و برداشتھیدستاش باال اومدو ..  خندمو گرفتمیجلو

  اروم سرمو.. کردمیم
 

..  گره خورد دلم از اونھمھ عشق تو نگاش گرم شداھشی سیبھ چشا باال چشام اوردم
 : لب گفتریاروم ز..  زدیلبخند مھربون

 ..ممنونم اھو_
 چشم غره توپ بھش رفتم کھ  قرمز شدو ھی...  اھو و کوفت و مرض و دردیا

بعد رفتم کنار مامان ...  بھم چشمک زدرهی خندشو بگی جلوکردی می کھ سعیدرحال
 .. نیینشستم سرمو انداختم پا

 
  شروع کرد بھ حرف زدنعمو

 فقط غزالھ جان می اقا پسر بودنی ایشی عشق اتانیخوب محسن جان ماکھ ھمھ درجر_ 
... می ھست ما درخدمتی ھمھ چانی کھ اونم االن درجردونستی نمیزیبود کھ چ

   کھ صالحیزیھرچ
 
  نجام بده ایدونیم

  زد و گفتی لبخندبابا
اما بنظرم دوتاشون باھم صحبت ...  بگمی من چی تا شما ھستھ؟؟؟؟ی چھ حرفنیا_ 

  بھترهمی حرفارو بزنھیکنن بعد ما بق
 ..نھینظر منم ھم..اره اقا محسن _
 مامان رو بھ من گفت: 
 دی تو اتاقتون باھم صحبت کندیغزال جان بر_ 

 دستم می خانواده ھا دور شددی از دیوقت.. حرف از جام پاشدم اونم پشت سرم اومدیب
 دویدستمو کش...  باشمشیطونی منتظر شدی بازم بادونستمیم..زدیدلم محکم م.. گرم شد

  سرم.. برد تو اتاقم
 
  بودنییپا

  آھونمتیبب_ 
  سرمو اوردم باالاروم
  زدلبخند

 ؟؟؟؟یخوب_
  خجالت گفتمبا
 ...اوھوم_

 دنیزخندی کرد بھ رشروع
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  ؟یشی انقد اروم میکشی خجالت می باور کنم وقتینی_ 
دستمو از ... کردمی نگاش مستادهینشستھ بود رو تخت و منم ا..  بدتر قرمز شدلپام

 و چون تعادل نداشتم پرت دی کھ مچ دستمو کششمیدستاش دراوردم اومدم برم سمت ارا
  اونم چون.. شدم روش

 
... رونی بزدی داشت از دھنم مجانیقلبم از شدت ھ..  بود بھ پشت افتاد روتختھنشست

دستاشو . می بودی تو حالت بدیلیخ.. کردمینفساشو تو صورتم حس م.. زل زد تو چشام
 ..  دور کمرمدیچیپ
 

 : گفتشیشگی ھمطنتیباش..  وجودش گرم شدی وجودم از گرماتمام
 ...لشی دلنمیا.. معلوم شد جوابت مثبتھگھیخوب د_

 : گفتیدیبا پل.دوباره قرمز شدم..  ب خودمون اشاره زدبعد
 ؟یدی چراخشونت بھ خرج میگفتی بھ خودم میخواستیخوب بغل م_ 
 :باحرص گفتم... لنگھ نداشتیی توپرویعنی.ییییییییییوا
 ... ادب ادم باشیب..یی پرویلیخ_

 دیخند
 م؟؟یودکجا ب... خوووووب... زمی عزشنیفرشتھ ھا ادم نم_ 
 دمیاروم پرس... ثشی زل زدم ب صورت خبجیگ

  تو زشتھادی میکی می پاشو بر؟یگی می چ؟یچ_ 
 : گفتیجد
 ..بوسم کن_ 
  گفتمجیگ
 ھا؟؟؟؟؟؟_

 دیخند
 ...میبوسم کن تا بر_

 رونی چشام زد بگھی می افتاد چمی دوھزاریوقت
 ؟؟؟؟؟؟ییییییییییییییییییییییییییییچ_
 : گفتلکسیر

 _ سی نی رفتن خبررونی از بی نکنتابوسم
  تعجب گفتمبا

 نمی مگھ دست توعھ؟ ولم کن ببوونھ؟ی دیگی میچ_ 
 خواستم از روش پاشم محکم تر  فشارم داد 

 .. خودتو خستھ نکنیپس الک..ی برزارمی کھ نمیدونیم_ 
  زل زدم بھشدیناام

 ؟؟؟؟؟یکنی مینجوریچرا ا_
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 :باخنده گفت 
 نداره ی؟؟؟راھی لپمو ببوسشھی میحاال چ..خوادی بوس مست؟؟؟دلمیواضح ن_

 .نیی پامیری نمیتابوسم نکن..غزالھ
 نداره و اون دهی مقاومت فادونستمیم..  خشک شده بودمگھی دیعنی.. گزشتقھی دقده

تو چشاش ...  و لبامو بردم سمت صورتشدمی کشیپوف... کنھیاخرش کار خودشو م
  یتو دوسانت.  بودیچراغون

 
 دفعھ ھی تمام یی با پرونھی لبم بھ گونش بشنکھی ای بھ جاھویاما ..  چشامو بستمگونش

..  گشاد زل زدم بھشیشوکھ باچشا..  صورتشو چرخوند و لبام نشست رو لباشیا
  اون اما چشاشو بستھ

 
 کمی..  بار  بدنم سست نشدنی اولیانقد بد شوکھ شدم کھ برا... دیبوسی پرعشق مبودو
تو ... زل زد بھم.. م از لبام  گرفت و باخنده لباشو از رو لبام برداشت گاز اروھیبعد 

  یول. چشاش خنده بود
 

بعد با خنده ..دی سرمو بوسیاروم بلند شد نشست و بغلم کرد ورو.. و منگ بودمجی گمن
 :گفت

 .. خانومجیدوستت دارم گ_ 
بابا ازم .. بودمومدهی نرونیھنوز از شوک ب.. رونی بمی دستمو گرفتو از اتاق زدبعد

 :دیپرس
  م؟؟؟ی بخورینیری دخترم؟؟؟ششدیچ_
 و دنیمامان و خالھ کل کش..  اره تکون دادمی حواس باھمون حال سرمو بھ معنیب

 :دمی گوشم شنری زطنشوی اروم و پر شیصدا.. دنیپاشدن منو بوس
 ...وفتھی چقد راحت ازت بعلھ گرفتم؟؟؟توروھروقت ببوسم کارم راه میدید_

 زی ززیاونم ر..  بھ چشاش نگاه کنمشدی روم نمگھید..  قرمز شدی بھ آنصورتم
 بھ ی اقا رفتھ چدونمی اما نمگھی دوماه دی باشھ برایقرار شد عقد وعروس.. دیخندیم

  باباش گفتھ کھ عمو باخنده بھ
 

 : گفتبابا
 ..گھی دوھفتھ دی برامی بندازویاگھ امکان داره عروس_

 چھ گھی دنیا..طونشی شیزل زدم بھ چشا.. شدی بود کھ امشب بھم وارد می شوکنیدوم
 اونم نامحسوس ابروھاشو برام دمیکشی بود؟؟؟ با چشام براش خط و نشون میکار

  نداختیم
 

 : گفتیخواستم اعتراض کنم کھ قبل حرف زدنم بارمان تند...باال
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  خوبھیلیخ..گھی دشھی زود تموم میھمھ چ... ھیتازه غزالھ ھم راض.. گھیاره خوبھ د_
 :بابا باخنده گفت... ھم بلند شدھی بقی خنده ی گفت من از خجالت مردم صدانویتاا
 ...دیانشاال خوشبخت بش.. دنبال کارامیریاز فردا ھمھ م..باشھ پسر جون_ 

خجالت ..ارمی برشیفقط تنھا گ..کنمی بشرو منیمن پوست سر ا..نیی انداختم پاسرمو
 ی پسر بچھ نی روش شد اخھ؟؟؟ اوف خدا بمن رحم کنھ بااید؟؟؟چجورینکش

  نیبا وجود ا... طونیش
 

 در؛ ی جلوی اخر موقع خداحافظیلحظھ ..  نداشتمی اگھی دی بھ بچھ ازی من نبچھ؛
 کھ فقط خودش بشنوه یاروم طور.. می بچھ دارشمیتونی بود کھ نمنی ازشیتمام نگران
 :بھش گفتم

من تورو دارم .. ی من بسیتو برا.. خوامی بچھ نمگھی مثھ تو دارم د پسر بچھھیتا _ 
 ستی مشکل فقط از تو ننیا..  نرهادتیتازه .. خوامی از خدا نمیچی ھگھید
 دوی کار خرمیقرار شد فردا بر... اونم لباش ب خنده باز شد...  بعدلبخند اومد رو لبمو

انگار .. کردی میی کھ ماه کامل توش خودنمای رفتن زل زدم بھ آسمونیوقت.. میانجام بد
  ی داشت رویزندگ

 
  لب زمزمھ کردمریبا لبخند ز.. دادی بھم نشون مخوششو

  سپردم دست خودتموی زندگایخدا_ 
.............................................................. 

 
 
م ازون حالت دخترونھ صورت..  کرده بودمریی تغیلی بھ خودم نگاه کردم خنھی اتو

عاشق ..  قشنگ ترش کرده بودی دودھی درشتم نگاه کردم سایبھ چشا.. خارج شد
   با رژ قرمز بودمی دودشیارا
 
 دوھفتھ رو دنبال کارا نیکل ا..  شدمشی حاال ھمونجور کھ خودم خواستھ بودم اراو

 یمشم براھ..  تر از قبل بودی ھر لحظھ پر انرژشدی بارمان اصال خستھ نممیبود
  امشب سر بھ سرم

 
 دونستنی وقت معذب نشھ نمھی کھ اقا  می عقد کردی شب خواستگاریفردا.. زاشتیم

 استاد خانواده شده بودو شبی استرس داشتم مامانمم کھ دیلیخ..  حرفاسنیپرو تر از ا
   امشبولیداشت مسا

 
 از یچیانگار ھ..  بودخیاز استرس دستام .. گفتمی چشم مشدمی سرخ می منم ھادی مادمی

  بھ خودم اومدمشگری ارایباصدا... دمیفھمی نمیعروس
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 عروس خانوم شنلتو بپوش اقا داماد اومد دنبالت_ 
 انقد جذاب یتو کت شلوار مشک..  در منتظرم بودی سرم کردمو رفتم دم در جلوشنلمو

دستمو تو ... لبخند زد ودستشو گرفت سمتم.. ازش چشم بردارمتونستمیشده بود کھ نم
 .. دستش گزاشتم

 
 اوده نیی پایلیشنلمو خ... بوددهیھموز صورتمو ند.. برام باز کردو نشستم تونویدرماش

 :باخنده گفت.. سمتمدی وچرخنینشست تو ماش..بودم
 ..نمتی دلم اب شد بزار بب؟؟؟بابایخوایعروس خانوم رو نما م_

 طنتید بھ خودش اومدو باشاما زو..  شنلو از صورتم زد کنار و مات صورتم شداروم
  گفتشیذات
 خونمون؟؟؟ من می وبرمی بشی عروسالیخی بھی چ؟؟؟نظرتیچقدر خوشگل شد_

  تاشب صبر کنم؟؟؟یچجور
 حرفاش نی داشتم وای بدی دلشوره ھیتھ تھ دلم ... شدخیدوباره دستام .. دی پررنگم

 دی ازم پرسی حالم شد با نگرانرییانگار متوجھ تغ.. کردی حالمو بدتر میھرچند بھ شوخ
 _ ده؟ی چرا رنگت پر؟یخوب.. زمی عزیشدیچ

  کھ گرفت  شوکھ نگام کرددستامو
  غزالھ؟یچرا انقد سرد_ 
 بگم اما ی چدونستمی حرفاس نمنی دوھفتھ نشون داده بود باجنبھ تر از انیھرچند ا.. 

 :دام زدمھربون ص..رمیمی نزنم تا امشب از استرس میمطمعن بودم اگھ حرف
 _  بگو بمنزی تو دلت نرشدهیچ..  حرف بزنزمیعز

  و با من من گفتمبنی سرمو انداختم پاباخجالت
 ....من...امشب...زهیاخھ چ..یدونیم...بارمان من...من_

 ..  گونمیدستشو گزاشت رو..  حرفمو کامل بزنمنزاشت
خوب؟؟؟فکر کنم ..  بخوابمخوامیامشب بعد جشنمون من انقد خستم کھ م.... سسسسیھ_

   فکر نکنیچی خوش بگذرون و بھ ھمونیپس عروس.. یتوام خستھ باش
  گوشم گفتری اروم زبعد
 دمیقول م.. زنمی بھت دست نمیمن تا تو نخوا_ 

 : لب گفتمریز.. نبودی خبرھی ازون ترس اولگھی دی ولدمی کشخجالت
 ..ممنونم_ 

 می شدھی وارد اتلیوقت.. می حرکت کردھی سمت سمت اتلمی حرکت کردھی سمت اتلسمت
 سختم بود یلیخ.. رونی و  اماده بشم خودشم رفت بارمیعکاس خواست کھ شنلمو در ب

  کل باالتنم لخت
 

 یبا کل..  بوددهی منو ندینطوری  و اون تاحاال ارونی بود بختھی دارو ندارم ربودو
 نگاشو حس ینیسنگ.. نییسرمو انداختم پا.. خجالت و قرمز شدن شنلو در اوردم
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   شدکی اروم بھم نزدکردمیم
 

 ھوی پشتم بھش بود کھ زی قلبم رفت بال رفتم سمت مبل کھ شنل و بزارم رو مضربان
سرشو .کشتی داشت خودشو مجانیقلبم از ھ..  دستاشو دور کمرم حس کردم یحلقھ 

   گردنم فرو کردوریز
 

 ھویتو اوج اونھمھ احساس .. شم درست نفس بکتونستمینفسمو حبس کردم نم... دیبوس
 دمی عکاس سھ متر پریباصدا

 دی تکون نخوریکی رمانتی چھ صحنھ یوا_ 
   غر زدمحواسی لب بریز...  عکس انداخت کی چکی چبعد
 دی در بزنھ حسمون پرھی  بلد نبود تیتربیب_ 

 : گوشم اروم گفتریبعد ز.. بارمان اومدی خنده ی صداھوی
 کنمیبعدا جبران م.. حرص نخور اھو_ 

 ی من کھ اول کاررمی بمیا..  زد کھ صورتم از خجالت سرخ شدی  چشمکبعدش
 خاک ی عکسای من کلی و فالکت و سرخ شدنایباھزاربدبخت..  ابرو شدمیجلوش ب

   کھمی گرفتیبرسر
 

ره باالخ.. ھی کھ چقد از حالت عکسا راضزدی بارمان داد مطونی شافھی قتوھمشون
 اطی تو حنویماش... می شد دست از سر کچلمون برداره و بھ تاالر بریعکاس راض

  ھمھ..تاالر پارک  کرد
 

نگاش کردم دلم ..  شنلمو گره زدی شدن بنداادهیقبل از پ...  بودن استقبالاومده
 بالبخندش گرم شد

بند دلتو بھ ...بند شنلتو گره زدم..نھی بباتوییبای از من زری غی کسخوامینم..یتومال من_
 ... دلم گره بزن

دستمو گرفت کمکم کرد ..  شد و در سمت منو باز کردادهیپ...  نگاش کردمیبامھربون
مامان اسپند و دور سرم چرخوندو بابا .. زدنی و دست مدنیکشیھمھ کل م..  شمادهیپ
 .. دی بوسمویشونیپ
 

تموم مھمونا بھ احتراممون از جاشون بلند شدن و ... می ب دست وارد تاالر شددست
..  بودندنی ھمھ مشغول رقصمی رفتگاهی سمت جامیکردی میھمونطور کھ احوالپرس

  بارمان رفت قسمت
 
 با پسر دوسالش مویدور مھتا سوگل فاطمھ و مر,از...  کنھی تا بااونا احوالپرسانیاقا
 :بالبخند اومدن سمتم.. دمید
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 ی عروس خانوم خوشبخت بشگمی مکیتبر_ مھتا
 دیبرامون دعا کن.. زمیفدات عز_ 

  گفتدیبوسیفاطمھ ھمونجور کھ منو م 
 زمی عزنیشیمن مطمعنم خوشبخت م_ 

 : گفتممیرو بھ مر.. زدملبخند
  کوچولوت چطوره؟؟؟؟_
  گفتدویباخنده دستشو ب سر پسرش کش 

 طونھیپدرسوختھ مثھ باباش ش_ 
موقع شام کھ شد ...  و اونا رفتن تا برقصنمی مشغول حرف زدن شدکمی... دمیخند

 بردارو خفھ لمی فخواستیدلم م.. بارمان دوباره اومد سمت خانوما و غذامونو اوردن
  اقاھم فقط ب.. کنم

 
اقاداماد قاشقو درست .. غذا نخورینطوریعروس خانوم ا... دیخندی خوردنم محرص

 .. دھن اقا دامادکی ببر نزدوانیعروس خانوم ل... بزار دھن عروس خانوم
... بابا گشنمھ بزار غذامو کوفت کنم.... عروس خانومو درد...  خانوم و کوفتعروس

..  راحت غذامو خوردمالیباالخره کاراش تموم شد و با خ.. دیخندی فقط مشورمی بنیا
  از جاش بلندبعد غذا 

 
 ...دیخند.. نگاش کردمجیگ..  بالبخند دستشو گرفت سمتمشد
   با اقاداماد برقصن؟؟دنیعروس خانوم افتخار م_ 
 می اھنگ مالھی..دستمو گزاشتم تو دستش..خندم گرفت.. چشمک زدھی بھم بعد

 وسط می رفتیوقت...  کھستمی بلد نای رقص خاک برسرنیمن از..خاک توسرم..گزاشتن
 :م بھش گفتمارو

 ... ھارهی ابروم مستمی رقصا بلد ننیمن از_
 :باخنده گفت... دی خندزیر

 ...  با منشیبق..فقط قدماتو بامن ھماھنگ کن_ 
فکر کنم پاھاشو ...  دور کمرم منم دستمو دور گردنش حلقھ کردمدیچی دستشو پبعد

.. دادی بلندم کردو  حرکتم منی سانت اززم٤داغون کردم اخھ وسط اھنگ بھ اندازه
 ..  قشنگ بودیلیاھنگش خ

 
 یاھی محو سکردی لب ھمراه اھنگ زمزمھ مری زمویشونی چسبوند بھ پشویشونیپ

 : چشاش شدم
  بخواب وبھ دورم بتاب وکنارم

  لب بنوش و چو تشنھ کھ آبونیاز
  تو؛ حرارت منم منی آتشگل
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  منم منقرارتی بی وانھی دکھ
  کھ ببوسدی دارد لبخدادوست

  آن لب کھ از ترس دوزخ بپوسدنھ
 می داردمنو توبخندخدادوست

 می بھ گندمی بپوستی درجاھلنھ
 بلند شد اونم باخنده بھم چشمک ھی بقغی سوت و جی دور رو ھوا چرخوندتم کھ صداھی

  زد
  بخواب و بھ دورم بتاب وکنارم

  لب بنوش و چو تشنھ کھ آبونیاز
  تو؛ حرارت منم منی آتشگل
  منم منقرارتی بی وانھی دکھ

  منشی آرام پبخواب
  را بر لبم بگذارلبت
  لمسم کن و دل رامرا
  بسپارنی عاشق ترنی ابھ

فشاردستاش دور کمرم محکم . ضربان قلبم رفت رو ھزار.  گردنمری فرو کرد زسرشو
  گوشم زمزمھ کردریتر شد ز
  منشی ارام پبخواب

 رمیمی تو می کھ بیمن
  را برلبم بگذارلبت
 رمیگی جان تازه مکھ

  چرخ زدھیدوباره ... دی گوشمو بوسی اللھ اروم
  کھ ببوسدی دارد لبخدادوست

  ان لب کھ ازترس دوزخ بپوسدنھ
 می داردمنو توبخندخدادوست

 می بھ گندمی بپوستی درجاھلنھ
  بخواب و بھ دورم بتاب وکنارم

  لب بنوش و چو تشنھ کھ آبونیاز
  تو؛ حرارت منم منی آتشگل
  منم منقرارتی بی وانھی دکھ

 رو شد و بعد ریدلم ز...  نشستمیشونی داغش بود کھ رو پی کھ تموم شد لبااھنگ
 : ارومشیصدا

  دوستت دارمیلیخ_
 ی اومد سعغی دست و سوت وجیصدا.. کردی رو مروی دلمو زی چجوردیفھمی نمیوا

اما سوختن ... سوختمی عشق منھمھی از ا باشم از درون داشتمیکردم لبخند بزنم و عاد
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   عشقش پرشیتو ات
 
 و می شدنیسوار ماش...  شدنی خدافظیاخر شب بود کھ ھمھ اماده ...  لذت بوداز

 ی توھمون تاالر ازمون خدامافظھی بقکی نزدیالیجز فام.. میسمت خونھ حرکت کرد
  ریتو کل مس.. کردن

 
بارمانم باخنده براشون .. کردنی مطنتی شی جوونا  حسابومدوی منی بوق ماشیصدا

..  حقش بودی خوشنیواقعا ا...  داشتمتیاز شاد بودنش احساس رضا.. زدیبوق م
  دستمو گرفت و پشتشو

 
.. شدیتمام وجودم از حضورش گرم م..  دندهی دستش روری وبعد گزاشت زدیبوس

 میدی رسیوقت... دادی دست می توھمھ حال حواسش بھم بود بھم حس معرکھ انکھیا
   پارکنکی تو پارگنویماش

 
 میعمو بابا مھتا مر..مامان وخالھ.. دری جلومیاومد.... می شدادهی کمکم کرد پکردو

 ودستمو دی بوسمویشونیپ..بابا اومد سمتمون.. لی و سھیسوگل فاطمھ محمد مھرداد عل
  گزاشت تو دست

 
 .. بارمان

  مواظبش باش.  دخترو دارمھی نیمن ھم_ 
...  گفتو ازمون دور شددی خوشبخت بشکیاما  زود ...  کردم صداش بغض دارهحس

 : اومد جلو بغلم کردسی خیمامان با چشا
  مادری شریعاقبت بھ خ_ 

 اروم دمیبوسی میبعد نوبت خالھ شد وقت.. دمشی زدم و بوسسشی خی بھ گونھ صورتمو
 : گوشم گفتریز
 _  بود خبرم کنیاگھ مشکل.. دارمی صبح بتا

 بھ بارمان ی نگاھی چشمریز..  زدو رفتیخالھ لبخند...  مثھ لبو قرمز شدصورتم
 : گوشم گفتری اروم زطنتیبا ش...  بدتر سرخ شدمدمی دثشوی صورت خبیکردم کھ وقت

  باشھ شوھرم بلده خوووووب حلش کنھمی تا صبح اگھ مشکلیگفتیبھ مامان م_ 
 زنھی چشمک زد کھ احساس کردم از شدت خجالت از بدنم حرارت مطونی شبعد

 شدنو نای کردمو سوار ماشی تک تک اومدن بھ زور باھاشون خداحافظھیبق.. رونیب
   بازاطوی در حدیباکل.. رفتن

 
 یاومدم قدم بعد..  و بالبخند اشاره زد کھ برم تو دامنھ پف دارمو گرفتمو وارد شدمکرد

 دموی کشیغی ھوا از ترس جیب... و بردارم کھ  رو دستاش بلندم کردو رفتم رو ھوا
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  دستامو محکم دور
 

  مھربونش بھم نگاه کردیبا چشا... زل زدم بھش..  حلقھ کردمگردنش
 زمی عزی خودت خوش اومدیبھ خونھ _ 

 .... زدملبخند
 رهیگی کمرت درد منیبزارم زم_ 
 دیزخندیر
 ....من راحتم_

 کھ انگار از نگاھم کردمی نگاھش مرهی خینطوری سمت پلھ ھا حرکت کرد ھممارو
 کالفھ شد

  بھم زل نزنینجوریا_ 
  گل کردطنتمیش
 ؟؟؟؟؟یچجور_ 
 ...ینجوریھم_ 
 ...من کھ راحتم_
  گفتطونیش
 اااااااااست؟؟؟؟؟؟ینجوریا_

 : گفتمباخنده
 بلھھھھھھھھھھھھھھھ_
  ب لبام زل زدو گفتدیپل

 خوادی دلت میھرچ... می دوتامون راحت باشکنمی می کارھیپس ...  من ناراحتمیول_ 
 .... کنیطونیش
 یباز ھمون سست... گرفتی می داغش بود کھ لبامو بھ بازی لباامی تا بھ خودم بو

 داشتم نفس گھید.... تمام راه تا اتاق خواب لباشو از رو لبم برنداشت.. برگشت بھ تنم
   کھ اروماوردمیکم م

 
  با خنده گفت...  روتختگزاشتم

 داشتھ باش کھ من نمی انتظار ایکنی میطونی شیوقت... تیطونی بخاطر شھمی تنبنیا_ 
 بخورمت
شروع .. زدو سمت کمد لباس رفتی نثارش کردم کھ  چشمکیی لب پروری ز باخجالت

 رهی دراومدم مشغول دراوردن گی کھ از کرختکمیمنم ... کرد بھ عوض کردن لباسش
  ادیانقد ز.. ھا شدم

 
 نھیاز تو ا..  دست نشست رو موھامھی کھ دمیکشیمحکم موھامو م..  کھ کالفھ شدمبودن

  ھا شدرهیلبخند زدو باارامش مشغول دراوردن گ.. زل زدم بھش
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 ..رمیبعد تو من م..ری دوش بگھیحاال برو ..زمیتموم شد عز_
 خودمو شستم ی حسابنکھیبعد ا...  گفتمو حولمو از تو کمد دراوردم رفتم حمومی اباشھ

 کھ ھست ازون لباس یھرچ.. دمیتاپ و شلوارک قرمزمو پوش... رونیاومدم ب
   کھ مامان برامایخاکبرسر

 
..  بود و دستشو رو چشاش گزاشتھ بوددهیروتخت دراز کش..  بود باحجاب ترهگزاشتھ

   سرش و اروم صداش زدمی باالفکر کردم خوابھ رفتم
 ... زمیعز_

  از رو چشاش برداشتدستشو
 ...جانم_

 ..  نخوابینطوریا..پاشو برو حموم_ 
موھام .. نھی ایرفتم جلو... حولشو برداشت و رفت تو حموم..  زدو از جاش پاشدلبخند

 تو نور اھموی سی بودو چشاسی بلندم خیمژه ھا.  بودختھی دورم رشونی و پرسیخ
  آباژور قشنگ تر نشون

 
رفتم سمت پنجره و زل زدم ... ینی رد ارامشو ببیتونستی انگار االن تو صورتم مدادیم

 رو بھ خدا گفتم.. بھ اسمون
 ی و بزرگایب...  ھم بھ دوستممیھم بھ عشقم رسوند.. ی برام داری چھ برنامھ ادونمینم_ 

 ..کن و خوشبختمون کن
 یلیخ..  رو خودمدمی تو تخت و پتورو کشدمی پرسی خی بعد لبخند زدم با ھمون موھاو

تخت ... چشامو بستھ بودمو خودمو زدم ب خواب. رونینگذشت کھ از حموم اومد ب
   رفت و از پشتنییپا
 

 کرد کیلباشو بھ گوشم نزد..  تنش گر گرفتمی شد لباس تنش نبود ازگرماکی نزدبھم
 تاروم با زمزمھ گف

 زم؟؟؟ی عزیدیخواب  _
 تو دی کششتری و منو بشدی گوشم مورمورم مری نفساش زدی اللھ گوشمو بوساروم
 ارومش یدوباره صدا.. چشامو باز کردم.. خودمو بخواب بزنمشدی نمگھید.. بغلش
 اومد

 ؟؟؟یچرا موھاتو خشک نکرد_
 ؟؟یستی  خستھ نمیحوصلھ نداشتم بخواب_ 

  و گفتدی اروم لبامو بوسکردی گاه سرش مھی کھ  دستشو تکھمونجور
 ...نھ_
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 ری چشاش زیاھی سخوردی اب از موھاش روصورتش سر می کردم قطره ھانگاش
  تھ تھ دلم از نگاھش..نگاھش رولبام تو گردش بود.. لرزوندینور کم اباژور دلمو م

 
ادم نفسمو پر صدا فرست....  منیول...ازین... دوست داشتن..خواستن..عشق...دیلرز

 ..رونیب
 یخوریبارمان موھاتو خشک کن سرما م_ 
 زد روم کھ حس کردم قلبم قراره از دھنم  بزنھ مھی حرکت خھی جواب حرفم باتو
 بود ختھی رشیشونی لختش رو پیموھا.. نیی زل زدم بھش سرشو اورد پادهی ترسرونیب

   شد کھکیاونقد بھم نزد
 

تم صداش بزنم کھ اصال فرصت نداد و  بودم خواسدهیترس.. خوردی بھ صورتم منفساش
 دیبوسی دست راستم قفل کرد و لبامو میدستشو محکم تو پنجھ .. لباش رو لبام نشست

  یلیاون حرکاتش خ
 

 دادیبھم فرصت نم.. زدی می شکارچری گنجشک اسھی قلب من مثھ قلب ی بود ولاروم
لباشو از لبام .. نشی زده دست چپمو گزاشتم رو سخی ینفس بکشم لرزون انگشتا

  برداشت و برد سمت
 

 :دمی ارومشو شنی صدادیبوسیھمونطور کھ گردنمو م.. گردنم
 یبخدا قسم تا خودت نخوا..رمیگی اروم مبوسمتی می بھت ندارم وقتیبخدا قسم کار_ 

 نترس بزار دلم بعد ی منھی زندگیتو ھمھ .. کنھیوجودت ارومم م..زنمیبھت دست نم
   ارومی دلتنگنھمھیا

 
 یفقط بزار حس کنم دارمت کھ کنارم.. خوامی نمیادی ززی بزار حست کنم بخدا چرهیبگ
  زمزمھ کردرفتی ملی کھ تحلیی باصدابعد
 نترس غزالم_ 
؟ شرعا و عرفا شوھرم بود و من .. بھشگفتمی می چرونی نفسمو محکم دادم بدی لرزدلم

 بھ بدبودن حال ی من راضی بود بخاطر شادی و اون راضکردمیاونو از حقش منع م
  خودش بود فقط

 
انگار فقط منتظر اجازه بود ..  سرشو بلند کرد زل زد تو چشامخواستی ارامش مازم

 داغش رو لبام نشست تا خود یلبخند زد و بعد بوسھ ... اروم چشامو روھم گزاشتم
    و مندیصبح فقط بوس
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 بھم دست نزد تا صبح ادوسی قولش وای عشقش غرق شدم مردونھ پانھمھی ایای درتو
 عاشقانش بود تمام وجودم گوش شد تا دوستت دارم ھاش نوازش یبدنم شاھد نوازشا

   روحیبشھ برا
 

 شد اروم میشگی دوباره بغلش مامن ھمدی صبح بودکھ کنارم دراز کشیدم دما.. خستم
  رو ھم افتادی چشام از شدت خستگی کدمیدستاشو تو موھام حرکت داد و نفھم

......................................................... 
 نگاھم بھ صورت خندونش گره خورد....  چشامو باز کردمیکی یبانوازشا

 ؟؟ی شداری بیخوایاھو خوشگلھ نم_ 
 خابالو چشامو بستمو گفتم 

  صبحی کلھ ی دارکاریچ.ادیخوابم م.نچ_ 
 ومدی خندش مزی ریصدا

 بخور ضعف یزی چھی بعد ازظھره پاشو ٢ ساعت ھی صبح چیکلھ ... زمممممممیعز_
 یکنیم

 ساکت بود زل زدم یادی خاک تو سرم زینی بود؟؟ ٢ فشنگ نشستم تو جام ساعت مثھ
 ن؟؟؟یوا؟؟؟؟چشھ ا..  صورتش قرمز شدهدمیبھش کھ د

   بارمان؟؟؟ینترک_
 دادی اجازه نم خندهی ولکردی بھم اشاره می گفتم از خنده غش کرد با انگشتش ھنوی اتا

 خودم دنی کھ با دخندهی مینجوری داره ای ب چنمی ببنھیحرف بزنھ کالفھ رفتم جلو ا
  موھام..  رفت ھواغمیج
 
 ینی لنگھ شلوارک تا زانو رفتھ بودباال ھی ھوا بود بند تاپم رو شونم افتاده بود و تو

 بردی وگرنھ بارمان امروز منو پس مدمی نخوابشی با اونھمھ اراشبیشانس اوردم د
  دیچی پھویدستاش .. خونھ بابام

 
 دی لختمو بوسی رو شونھ دورمو

 بکنم پس بدمت,من غلط_ 
  کلمو خاروندمو مظلوم گفتمادی بییھوی ھوا عادت داشت دمی و سھ متر پردمی کشینیھ
 باز بلند فکر کردم؟؟؟_

 ...دیخند
 غذا میبر... تواون سر کوچولوتھی چفھممی دوس دارم چون میکنی بلند فکر میوقت_

 ...ی قلقلمیبخور
 میکردی فکر میزی چھیانگار ھردومون بھ ... اونم لبخند زد..  زدملبخند

 م؟؟؟؟؟یھنوزم قلقل_
 دی خندزیر
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 ...ی ھستی قلقلشھیتو ھم_
 دستمو گرفت و برد تو اشپزخونھ بغلم کرد  گزاشتم رو اپن و مثھ بچھ ھا مشغول بعد

 ...ن بھم شدغذا داد
............................................................ 

 .....*  بعددوماه
 امشب ومدی بارمان مگھی ساعت دھی بای تقرکردمی تو اشپزخونھ شام درست مداشتم

 اصال ینی...  انقد شکمو باشھکردمیفکرنم..لبخند اومد رولبم.. مورد عالقشو پختمیغذا
  دوسش...ومدیبھش نم

 
 وار منو بھ وانھی دو ماه دنیتو ا.. عاشقش بودم..دوست داشتن کم بود...نھ... داشتم

 نداشتم واقعا تصورشو شوی کھ اصال تحمل دوریجور... خودش دلبستھ کرده بود
  ینطوری ای روزھی کردمینم
 

 ی صدای باشھ تا وقتنشی سرم رو سدینفسامو بھ نفساش بند زد شبا با...  بشمعاشق
 داشت نی سر جاش بود و ای ھنوز اون ترس لعنتیول.. بردیقلبشو نشنوم خوابم نم

   تادادیھردومونو ازار م
 

 یزی ھر چند بارمان چدیلرزی تو سرم و تمام تنم مومدی مدای شادی ھمش شدی مکمینزد
 تا من کردی سرکوب مازشوی حس ندمیدی اما من تو چشاش حس خواستنو مگفتینم
   دوستنھمھی نشم و اتیاذ
 

 خودمم خستھ شده بودم گھید..  کنمکاری چدی بادونستمی نمکردی منو شرمنده مداشتنش
 عطرش زود تر از ی بود کھ دوتا دست دور کمرم حلقھ شد بوری درگیفکرم حساب

  خودش اومد سرمو باناز
 

 سالمو رو لبام گزاشت و بعد سالم ی دوماه  بوسھ نی سمتش و اونم مثھ تمام اچرخوندم
 ..کرد
 زم؟؟؟ی عزیخوب_ 

  زدملبخند
 ....ی مرد قویخستھ نباش..میعال_

 ..دیخند.. براش چشمک زدمبعد
    اااینی نکن بد مبیطونیش_ 
  لبخند گفتمبا
 .. می شام بخورایبرو لباستو عوض کن ب_
 ...رسمیچشم بانو اساعھ خدمت م_
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 عادت کرده بود موقع غذا منو بنشونھ رو پاھاش و باھام غذا دمی خوشگل چزویم
 نشست دستاشو سمتم ی داده بود باخنده اومدروصندلادی کردنو بمنم ی عاشقمیبخور

   لبخندایگرفت اشاره زد کھ ب
 

 ینی نگذشتھ بود کھ سنگیلیخ.. می مشغول خوردن شددوی رفتم بغلش غذا کشزدمو
 صورتم قرار داشت تھ یرتش تو چند سانتنگاھشو حس کردم زل زدم بھش صو

  نگاھش عشق بود وبعد؛ نگاھش
 

 و دی کشی داد پوفرونی نفسو پرصدا بنیی خواستن گرفت شرمنده سرمو انداختم پارنگ
 :گفت

 چرا غزالھ؟؟؟؟_
  استرس گفتمبا

 دای شھیاز سر قض..سم..تر..یم..تونمینم_ 
  لبخند زدیبامھربون

 انھ؟ی زهی ترست بردیره کھ با اخھ؟؟؟ باالخی تاکزمیعز_ 
  لرزون گفتمی صدابا
 .....دونم..ینم_

  گرفت و سرمو اورد باالچونمو
  چقد دوستت دارم؟یدونیم_ 
 ..اوھوم_

 ؟ی دوسم دار؟یتوچ_ 
 مردمی کردم من دوسش نداشتم من براش منگاش

 ..یلیخ_
 .. زدلبخند

 تونمی میکنی سالھ کھ عاشقتم فکر م١٣کی من نزدی ولیتو چند ماھھ کھ دوسم دار_ 
 ی کھ ھمھ یی اوردن باشم؟؟ اونم با تودای اون بالرو سر شکھییمثھ اون دوتا

   باور کن؟؟؟غزالھیمیھست
 
 روحم انقد بھت کشش داره سختھ یوقت..  صبر کنمی بخوامت ولینطوری سختھ ایلیخ

 دست یھستم تاتو نخوا قولم ی ھنوزم حرفم ھمونھ مردونھ پای ولرمی جسممو بگیجلو
   بھت امازنمینم
 

    گل منای کنار بباخودت
  ترس واقعا دست خودم نبودنی اما ازدی نمیبی بمن اسچوقتی کردم اون ھنگاش
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 بخدا خودم خستھ ی دوسم داردونمی میزنی بھم نمیبی اسچوقتی ھدونمیم.. دونمیم_
 ھی خوامی منم مشمی شرمنده میکنی متی کھ خودتو اذی انقد دوسم دارنمیبی میوقت.. شدم

   داشتھی عادیزندگ
 

 ترسو نی ای  جلوشھی نمیشی مکمی نزدی کنم وقتکاری چدی بادونمینم.. تونمی نمباشمو
 دوستت دارم دستامو محکم دورش حلقھ یلیخ.. من دوستت دارم بارمان.. رمیبگ

  دیسرمو بوس.. کردم
  من کمکت کنم؟؟؟؟یزاریم_
 بابغض سرمو اوردم باال 

 ؟یچجور_ 
 ... زدلبخند

 باشھ؟؟..   فقط ببوسمتمونیبھم اجازه بده مثھ شبھ عروس_ 
 ینی حرفش نی اگھی قورت دادم من کھ قبالنم بھش اجازه بوسھ داده بودم دبغضمو

  انگار سوالمو از نگاھم خوند؟؟یچ
 بھت ی تا نخواستدمی ببوسمت بازم قول مخوادی ھرجور دلم می بزارنھیمنظورم ا_ 

 ..... ختی اگھ ترست ریدست نزنم ول
 و دی زل زد بھم ازخجالت  قرمز شدم صورتش دوباره پلطنتی ادامھ نداد و باشجملشو

  شدطونیش
 قبولھ؟؟؟_ 

 دوباره دی؟؟؟پلیدی خجالتم مینجوری کھ ایمگھ مرض دار..  نکنھکارتی خدا بگم چیا
 :دیپرس

 _ قبولھھھھھھھھ؟؟
  باخجالت گفتمومدی از تھ چاه درم انگارصدام

 ..لھ..بو..ق_
 از حد ممکن شی صورتش بکردمی چرا حس مدونمی بود نمی چشاش چراغوندیخند

 شونمو باال انداختمو مشغول الیخیب..دیباری بودن از سرو روش مدی دوباره پلطونھیش
  بعد..خوردن غذام شدم

 
لباساشو رو تخت گزاشتم .. رهی دوش بگرهی اونم گفت مکردموی من ظرفارو جمع مشام

 یجا... رفتھ بودملمی تو بحر فی شدم حسابلمی و مشغول فونیزی تلویو رفتم جلو
  حساسش بود کھ

 
 تنش بود ی با شلوار طوسی مشکشرتیبالبخند زل زدم بھش ت..  حس کردمحضورشو

 مویشونی سمت خودشو پدی موھاش بعد حمام بودم کنارم نشست و منو کشیسیعاشق خ
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   تنشویبو.. دیوسب
 
 لمیعطر تنش نفس بود برام ھمونجور کھ تو بغلش بودم مشغول ف..دمی ھام کشھی ربھ
 اومدم از کنارش رد شم مچ ی وقتارمی بیی بود کھ پاشدم  چالمی فی اخرامی شددنید

  دستم گرفتو منو نشوند رو
 

 ھرکدوم از دهی کشی معلوم نبود باز چھ نقشھ اطونشی شیزل زدم بھ چشا.. پاش
 خوش حالتش ی خودش گزاشت دستمو فرو کردم تو موھای سمت پاھیپاھامو 

 .. نوازشش کردم چشاشو بست
 

 دمیخم شدم روش و لپشو اروم بوس..  دلش خوش بودکمی کوچی محبتانی بھ ھمانگار
 : گوشش اروم گفتمریز
 .. دوستت دارمیلیخ_

 بود فی توصرقابلی غشیخوشحال شدمی قدم مشی عاشقانھ پی ھروقت تو حرفالبخندزد
 رو کمرم گشی موھام حس کردم و ھمزمان حرکت دست دنیحرکت انگشتاشو ب

   شد و بعد سرشوکمینزد
 

 گردنم ری ززشی ری و بوسھ ھادادی نفساش بھم ارامش می گردنم صداری کرد زفرو
 یزمزمھ ھا..  نشمتی کھ اذدادی نمادطولشی بود اما زنی ھمشھی ھمکردی رو مریدلمو ز

  عاشقانشو
 
 وقتیھچ..رهیمی اگھ نباشم مگفتیم..شمی زندگی دوسم داره من ھمھ گفتیم..دمیشنیم

 بار بود کھ انقد طولش نیاول...  عشقش شده بودمنھمھیو من غرق ا.. زارهیتنھام نم
  ضربان قلبم تندشده.دادیم
 

 لباشو رو لبام حس ی داغ و تو اوج اونھمھ عشق؛میشونی چسبوند بھ پشویشونیپ. بود
 رفتھ بود نی بدنم از بی مدت بھ بوسھ ھاش عادت کرده بودم  وسستنیکردم توا

   ازدمیبوسیھمونجور کھ م
 

 بلند شدو سمت اتاق خواب حرکت کرد با پاش در و ھل داد وارد اتاق شداروم جاش
.. زد روم مھی خاوردی لباسشو باز کرد اما لباسشو در نیگزاشتم رو تخت و دکمھ ھا

   دوس داره تودونستمیم
 

دوباره و دوباره شروع .. شدی مانعم میزی چھی شھی کنم اما ھمشی ھاش ھمراھبوسھ
  و تا دیبوسی کالفھ شده بودم ھر چند لحظھ لبامو خشن میلی لبام خدنیکرد بھ بوس
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   دری کالفگنی ازخواستمیم
 
 کھ االن داشت خرجم ی باتمام احساسکردمیاحساس م.. شدی بوسھ ھاش اروم مامیب
 بغلم کنھ اما   ھمش  خواستی دلم مزنھی موج مطنتی تھ حرکاتش  شی ولکردیم

  قلبم تند..دیکشیخودشو عقب م
 

 کھ یدوباره وقت... نیری شھیقراری بھی.. بوددی کھ جدکردمی تجربھ مویحس... زدی متند
 حس یلیخ.. دی کنار و اون سمت تخت دراز کشدی کشامی در بی کالفگنی  ازخواستمیم

  دونمینم..  بودیمزخرف
 

 پھلو بھ اون نی مثھ قبلنا نبود؟ کالفھ چند بار انباریاصال چرا ا.. دی دفھ کنار کشھی چرا
اونم معلوم نبودچش شده بود کھ اصال بھ .. پھلو کردم بعد پر حرص تو تخت نشستم

  اوردی خودش نمیرو
 

 شدم و دستامو دور کمرش حلقھ کیمل کنم و از پشت بھش نزد نتونستم تحاخرشم
سرمو  ..  گفتن نداشتمی بازم ببوستم اما روخواستیدلم م.. کردم با لبخند برگشت سمتم

   لختشنھی سیرو
 

 کردی موھامو نازمی تفاوت بود فقط روی بازم بدمی قلبشو بوسی و  روگزاشتم
اما ..  کم شھمی کالفگنی ازدی بخوابم شاھمونجور کھ بغلش بودم پشتمو کردم سمتش تا

  مھی و روم خدیدوباره چرخ
 

 یدوباره تو اوج احساسم  وقت..  بخوابمخواستیانگار نم.. دنی و شروع کرد بھ بوسزد
کالفھ چنگ زدم ب .. دی کنار طاق باز دراز کشدی بشم کشکشیخواستم نزد

  نکھیباا.. بھش نگاه کردم...موھام
 

 سمتش و دمیخودمو کش... پوف...زدی موج مطنتی بود اماتھ نگاھش شی جدصورتش
 اروم دمیکشی و با انگشتم رو شکمش خطوط نامفھوم منشیبازم سرمو گزاشتم رو س

   صداش زدم
 بارمان_

  بستھ بودچشاشو
 جونم؟؟؟_
 دمی خجالت پرسبا
 ؟؟؟یکنی مینجوریچرا ا_

 زدی موج میدیھش پلتو نگا...  گاه سرش کردھی سمتمو دستشو تکدیچرخ
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 کنم؟؟؟؟ی میچجور_
 :اروم گفتم.. فرو رفتقمی تو شتری بسرم

 گھی دی جورنیھم_ 
   اورد باال و اروم گازش گرفتچونمو

 ؟؟؟؟یچجور_
  گفتدوی بوسدوباره

  منظورتھ؟؟؟ینطوریا _ 
 گرفتی مکی کوچی از لبام گازااروم

 ؟؟؟ینطوری اای_ 
  عقب و با خنده گفتدیسرشو کش.. رونی از دھنم بزنھ بخواستی قلبم مکردمی ماحساس

  ببوسمتخوادی فقط دلم مکنمی نمیمن کار_ 
  گوشم زمزمھ کردریز  
  داره؟؟؟یاشکال_
 ھمھ گھید... گوشمو گاز گرفت کھ انگار بھم برق سھ فاز وصل کردنی اللھ و

 گردنش حلقھ  عقب دستامو دوردیکشی داشت دوباره سرشو میوقت..مقاومتم شکستھ بود
  کردمو محکم لبامو

 
 ذره تعجب کنھ ھی نکھی دخترمن باشم اونم بدون انی اکردمیباورنم.  رو لباشگزاشتم

اولش اروم ... دمی نشون می عکس العملنی ھمچدونستیانگار م.. شددنمیمشغول بوس
   اما چند لحظھدیبوسبیم
 

 درد ھمراه با ھی بار بود کھ نیاول.. گرفتی بوسش خشن تر شد و لبامو گاز مبعد
 حرکاتم دست خودم نبود و ناخوداگاه گھید..  کردمی خاص و تجربھ مینیریش

   بوسمکمی یوقت.. کردمی مشیھمراھ
 

  کناردی گرفت  تو اوج اونھمھ خواستنم دوباره خودشو کششدت
  گفتمزدمی کھ نفس نفس میدرحال

 ؟یکن..یم..ینجوریا ا..چر_ 
 برگشت سمتمو طنتی نداشت با شی حسچیبود  انگار اصال ھ و اروم لکسی ریلیخ

 گفت
 ھ؟؟یبی عجزیبنظرت چ.. کنمیمن دارم بھ قولم عمل م.. زمی عزکنمی نمیمن کار_ 

 اما نھ خواستشی دلم واقعا مدیکشی پاپس  میپس بگو چرا ھ... اه... لعنت لعنت.. لعنت
 نمی بازم نتونستم تحمل کنم و اامی در بی کالفگنی ازتونستمی بھش بگم و نھ متونستمیم

  مطمعن بودم تا خودم
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  لرزون صداش زدمیبا صدا.. زنھی قولش نمری حرفمو نزنم بکشنش ھم زروک
 ...بارمان_

 : گفتمھربون
 
 زم؟؟؟یجانم عز_

 کھ از تھ چاه در ی گوشش با صداری باالو زدمیخودمو کش..  گر گرفتھ بودصورتم
   گفتمومدیم
 ..منو ببوس_

  گوشش گفتمریدوباره اروم وشمرده ز.. زل زد تو چشام قیعم
 ..منو ببوس بارمان_

 رو شد سرمو بردم روی دلم زدی قلبمو بوسی روم و رودی برق زد خودشو کشچشاش
 چندلحظھ قبل در اومده بود ی تفاوتی انگار از اون بدمیبوسی گردنشو اروم مریز

  ضربان تندقلبشو حس
 
 دور دمیچی پامو پھیدستمو دور گردنش حلقھ کردمو ... ود و نفساشم تند شده بکردمیم

 دورش و بھ دمیچی بھ خودش اومد و خواست از روم پاشھ کھ دستمو پھوی.. کمرش
  گفتمیسخت

 ...نھ_
 ..زدی نفس منفس

 ..لھ..غزا..بسھ_
 نھ_

   گفتی وبھ سختدی کشیپوف
 سمیوا...بتونم سر قولم... کھدمینم.. قولگھید.. یادامھ بد..اگھ..اگھ..بسھ_ 

  باز عقب بکشھ کھ اروم زمزمھ کردمخواستی کردم منگاش
 ..ستی مھم نگھید_ 

 اروم لب زد... زد توچشامزل
 ؟؟؟یمطمعن_ 

  ھمھ دست دست کردنش گفتمنی ازکالفھ
 خوادتیدلم م.. ستیاره بارمان مھم ن_ 
  گوشم شمرده زمزمھ کردریز  
 ؟؟؟؟یترسی نمگھید_ 

  بود کھ رو لباش گزاشتمی بوسھ اجوابم
*~*ghazaleeMAH*~ * 
 و از تک تک ی تابیب..نی حرکت لباسشو از تنش در اوردو پرتش کرد رو زمھی با

 فقط رونی بدی لباسم از تنم کشدنمی شروع کرد بھ بوسمیشونی از پکردمیحرکاتش حس م
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   لحظھ خجالتھی
 

 اروم رگوشمیز... لبخند زد..  دستمو بھ حالت ضرب در گزاشتم رو بدنمدمویکش
 زمزمھ کرد

 ... ندارهدهی فایمونی پشگھی دزم؟؟؟؟بعدشی عزیمطمعن_
زمزمھ ..  نشممونی تا من پشکردی متیاون شوھرم بودو خودشو اذ..  شدی جورھی دلم

 کردم
 ...شمی نممونیپش_ 

 کرد کھ قرارمیانقد با بوسھ ھاش ب.. سموبازکرد اروم قفل لبادمی تو چشاش دوی شادبرق
 ....  دستش رفت سمت شلوارم و بعدومدی اصال اون حس خجالت سراغم نگھید

 بازم بوسھ...  نوازشبازم
 چرا انقد دونمی نموفتھی بی رفتھ بود قراره چھ اتفاقادمی تو اوج بوسھ ھاش بودم کھ انقد

 خشن تر از قبل لبامو یلینبارخیدوباره لباشو گزاشت رو لبام و ا.. دادیطولش م
  حواسم رفت.  گرفتیگازم

 
 ی شکمم حس کردم و صداری و زی درد وحشتناکھوی کھ نش؛؛یری شی بوسھ ھایپ

 اروم  شروع کرد ب سادویثابت سرجاش وا..ومدی لباش خفھ شد نفسم باال نمنی بغمیج
   گردنم ودنیبوس

 
 :دمی گوشم شنری پر عشقشو و زیمھ  زمزھمزمان

 ..یشد.. خودم..مال .. باالخره_
 نفس جانی بھ لبام زد و خودشو کنارم رو تخت انداخت از شدت ھی بعد بوسھ اکمی

 صورتم از درد جمع شده بود اما اونقد حسش خوب بود کھ دلم بازھم زدینفس م
  صداش. خواستی میاغوش

 
 اومد

 ؟؟؟؟یخوب_ 
 م ازش تعجب کرده بودم گفتم کھ خودیی پروبا

 ...بازم_ 
 .. تعجبو از نگاھش خوندم 

  غزالھ؟یچ_
  درد نگاش کردمبا

 _  دوبارهبازم
  افتاد با خنده گفتشیدوھزار

 ..یشی متیاذ..بسھ..بار اولتھ_ 
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  سمتشدمی کشخودمو
 ..شمی نمتیاذ_
..  کھ دوباره کالفھ شد و بازم  تمام وجودم از عشق پر شددمشیانقد بوس.. دمشی بوسو

..  کنار دیساعت دو شب بود کھ دوباره کش.. کردی مرابیروح خستمواز عشقش س
   چمدونمی من نمیول
 

   باھم بودن  تمام وجودمو گرفتھ بود صداش زدماقیاشت..  بودشده
 ..بارمان_ 
  صداش کھ دورگھ شده بود جواب دادبا

 ..زمیزجانم ع_ 
 ..بازم_
 دی سرشو با شدت بلند کرد باتعجب پرسنباریا

 ...نگو کھ بازم_
  اره اخمش رفت توھمینی کردم کھ نیی سرمو باال پامظلوم

 ..شھیحالت بد م.. کردم ی روادهیز..نھ غزالھ_
  زدمنق
 شھینم_
 ..گفتم نھ_
  حالت قھر بھش پشت کردمو گفتمبھ
 ..دمیمن خواب..یاصال تو دوسم ندار_

 شد و منو برگردوند سمتش و باز بدنم با حرکات عاشقانش خود کمی و نزددی کشیپوف
  تو بغلش پر درد صداش زدمدی و  منو کشدی کرد نفس زنان کنارم دراز کشیینما
 ...بارمان_
رحمت ..گھیباراولت بود از سر شب سھ بار؟؟؟ امکان نداره د..غزالھ حرفشم نزن_

 .. بسھشھی مفیضع
 دمیپر درد خند.. گرفتھ بودخندم

 .. نگفتمیزیمن کھ چ_ 
  کردو گفتی جدافشویق
 انقد دینبا. ستی نتی حالی از درد االن گرمیریمیفردا م..  کردمیریشگیخالصھ من پ_

 شدیتکرار م
  دورشدمیچی دستامو پمحکم

 .. دوست دارمیلیخ..ستیمھم ن_
  گوشم گفتریاروم ز..دی بوسسرمو

 د دوستت دارم اھو کوچولو شب عمرم بونیبھتر_ 
  بعد انقد موھامو ناز کرد کھ خوابم بردو
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......................................................................... 
  شکم و کمرم از خواب پاشدم خواب بود؛ری درد وحشتناک زھیبا حس  

خودمو از .. گرفتھ بودمی گرگھید..  بھ خودمدمیچیپی روم از درد مدمیدکشی سفمالفھ
 ..دی کھ از خواب پررونی بدمیبغلش کش

 ....رنگ نگاھش نگران شد..  نگاه کردمی اشکی چشاب
 ؟؟؟یکنی مھی گرزم؟؟؟؟چرای عزشدهیچ_

 اومد کھ ادیانگار تازه .. شدشتری قرمز  رو  تخت ھق ھقم بی خورد بھ لکھ ھاچشمم
 .. سمتمدیرد نگامو گرفت خودشو کش..  بترسمدیبا

 ؟؟؟ی دارشده؟؟دردیچ.. حرف بزنزمیعز _
 : بغض گفتمبا

 _ کنھیاصال تنم درد م.. کنھی کمرم درد مکنھی درد مدلم
  اشک رو صورتم سر خوردی بعد قطره ھاو

 نشی چسبوند  بھ سسرمو
  نکنھیباشھ؟ گر..یشی خوب مارمی االن برات مسکن مسای نکن واھی دلم گرزیعز_ 
  ھق ھق گفتمبا
 ...رمیمیدارم م_
 ..خدانکنھ_

 شدم کھ مونی پشخورمی مچی بد بود مثھ مار پیلی دردم خرونی تند از اتاق رفت ببعد
 شد سرمو بلند داشی و قرص پوهی اب موانی لھی ب حرفش گوش ندادم با شبیچرا د

  کرد و قرص گزاشت تو
 

  گفتیبامھربون..دھنم
 ...یشیاالن بھتر م_

 و منم بغلش گزاشت و دیاروم تو وان  دراز کش..  بغلم کرد و برد سمت حمام اتاقبعد
 از دردم کم شده بود کمی و دادیاب گرمو باز کرد کمر و شکممو تواب  ماساژ م

  طنتیارومتر کھ شدم با ش
 

 گفت
 ...ھتھی تنبنی ایکنی میطونی شیوقت_   

  درد نق زدمبا
 .. تو بودریھمش تقص_

  از خنده قرمز شده بودصورتش
  سھ بارشبی بود دی کدونمینم_ 
 .. خنده از خجالت قرمز شدمری زد زبعد
 .. بارمانیشعوری بیلیخ_
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مھربون ..  ب حالت قھر رومو ازش  برگردوندم اروم برم گردوند سمت خودشبعد
 گفت
 بھ شبی ارامش داشت ددمی کشییایبرام بھ اندازه تمام سخت...  بودی عالشبید_ 

  باارزشھیلی برام  خنی و ایخواست خودت مال من شد
 اصال رمی  افتادباعث شد گر بگنمونی کھ بی اتفاقادی.. نیی خجالت سرمو انداختم پااز
 ی تمام سھ بار ازش وایی با پروشبی دنکھی تو چشاش نگاه کنم مخصوصا اتونستمینم

  نی زمخواستیدلم م
 

 می تو وان بودی بھ حالت خاک برسریی باز کنھ من توش فرو برم االنم کھ دوتادھن
   دستمو گرفتم ب دلم و خواستم پاشم کھ دستاشو محکم دورم حلقھ کرد

   اھو؟؟؟یکشیبازم کھ خجالت م_
  گفتمومدی کھ بھ زور درمیی صدابا

 من....خوب ... من... من_ 
  گزاشت رو لبامانگشتشو

 ...سیھ_
  زل زد تو صورتمی جدبعد
 نمی نبگھید...  موردهی بی بود و ھر خجالتیعی طبزی چھی ما اتفاق افتاد نی کھ بیزیچ_ 

 ااایخجالت بکش
  اضافھ کردطنتی با شبعد
من اھو رو دوس .. شھی اھو انقد پرو مدهی حال میا.. ی خوب بودیلی خشبیاتفاقا د_

  فوق العاده تر دوس داشتمشبوی دیدارم اھو
 .. نشی خنده با مشت زدم تو سری زد زبعد
 ..پرو_

  گفتباخنده
 بار اولت بود شبید..  باش غزالھنی ھمشھیاصال ھم...گھی دگمی راست م؟؟؟ھیمگھ چ_

 ...... بار٢٠ بگوسی نیزیاما از امشب سھ بار کھ چ.. مراعاتت کردم
 غی زل زد بھمو ابروھاشو تند تند انداخت باال با جطونی ادامھ نداد بجاش شحرفشو

 صداش زدم
 _ خجالت بکش.. گھیبچھ پرو بسھ د..بارماااااان

  باال اورد و گفتمی دستاشو بھ عالمت تسلباخنده
 ی تو بگیھرچ.. باشھ باشھ_ 

  کردمکث
  ی ھروقت خواستگمی بازم میول_ 
   در اومدغمیج
 بارماااااااااااااااااااااااااان_ 
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 دی خندزی رزیر
 ایب.. ببندم؟؟؟؟ چشم... جوووووووووونممممم_ 
 سرمو دمی خندزی رزیر..  خندم گرفتھ بوددیدھنشو کش پی مثال زی  بھ حالت الکبعد

 .. گوششریبردم ز
 .. وونھیدوستت دارم د_
  گوشمو گفتریاونم سرشو اورد ز  

 ...شتریماب_ 
 اول خودش لباس رونیحالم کھ بھتر شد از وان اومد ب..  چشمک زدطونی پشتش شبعد
 .. دورمدیچیحولھ رو پ..رونی و بعد کمکم کرد من  اومدم بدیپوش
 ؟ی لباساتو بپوشیتونی خودت مایکمکت کنم _ 
 زمی عزپوشمیخودم م_ 
 می سفارش بدم بخوریزی چھی رمیپس من م_ 

 مشغول خشک شی ارازی و پشت مدمیلباسامو پوش.. رونی زد و اتاق رفت بیلبخند
 داد و زل زد ھی تکواریبھ د..   نگزشت کھ برگشت تو اتاق یلیخ.. کردن موھام شدم

   بھش لبخندنھیاز تو ا..بھم
 

خم شد سرشو ..  پشت سرم بودقای کھ جوابمو با لبخند داد اروم حرکت سمتم دقزدم
 یموھامو جمع کرد؛سرد..   بالبخند چشامو بستمدیاروم شونمو بوس.. گزاشت رو شونم

   دور گردنمویزیچ
 

 از گردنم ری زنجھی دمیدم د پشت گردنم زد چشامو کھ باز کری کردم وبعد بوسھ احس
 دمی گوشم شنری کرده بعد صداشو ززونیاو
 ..خانوم شدنت مبارک خانومم_
از جام پاشدم کھ .. شدمی عاشقش مشتریھر روز ھر لحظھ ب..  شدی جورھی دلم تھ

زل زدم .. لبخند رو لباش بود. نشیدستاشو دور کمرم حلقھ کرد دستامو گزاشتم رو س
  ب چشاش کھ اروم لب

 
 زد
 ...عاشقتم_
  عشقو تحمل کنم  لبامو با عشق محکم بھ لباش مھر زدمنھمھی نتونستم اگھید

.............................................................. 
 **** بعددوسال

.. تیفردا قرار بود دوباره بره مامور... خوردی متی بار بھش مامورکی چند ماه ھر
 لشویسر شب بابغض  داشتم وسا..رفتی بود کھ  می بارنیھارم چنیبعداز ازدواجمون ا
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  تو ساکش جمع
 
اونم ...  برام سخت بودشیتحمل دور.. بودمنی ھمتاشی موقع مامورشھیھم.. کردمیم

 .. رو گونمختی قطره اشک رھی و خنده ارومم کنھ ی با شوخکردی می سعشھیھم
 ... یکنی مھیباز کھ گر_

 اشکامو یتند... کردی داده بودو نگام مھی تکواریبھ د..  چرخوندم سمت صداشسرمو
 اومد سمتم و رو تخت نشست..پاک کردمو لبخند زدم

 ؟.زمی عزیکنیچرا انقد خودتو ناراحت م.. ینی ھمرمیھربار کھ دارم م_ 
  گفتمبغض

  خوبشھیدلم تنگ م_ 
 ..دی بوسمویشونی و رو پنشی چسبوند ب سسرمو

 دلم رضا یکنی کھ مھیگر... کشھی طول نمشتریچند روزب.. امیزود م..  دلتیامن فد_ 
  برمدهینم

  اشکامو گرفتم و با بغض گفتمیبھ زور جلو. نشی فرو کردم تو سسرمو
... ااای باز الغر شدنمینب.. لباس گرمم گزاشتم برات.. مواظبھ خودتم باش.. ایزود ب_ 

  ھمش دلم شور بزنھنجاینزار من ا
  فشارم دادمحکم

  گوشم شدزهی اوگھید.. یزنی حرفارو منیھر بار ھم... ی تو بگیھرچ.. زمیباشھ عز_ 
  زدمنق
 تو فقط حرف گوش کن.. خوب نگرانم_ 

  گفتباخنده
 توام حاضر باش ببرمت خونھ مامان.. چشم_ 

  نق زدمدوباره
  بمونمنجایبزار ھم.. شھی بدتر دلم تنگ مرمیاونجا م..  اونجارمینم_ 
 اونوقت ھمش نگرانتم.. یی تنھانجایا_

 خوابم ییمن جز تختمون جا. خونمون بمونم.. مواظبھ خودم ھستم.. توروخدااا_ 
 برهینم

  و گفتدی زد اروم دماغمو کشلبخند
  زمی عزکنمی نمدارتیصبحم ب..  مواظب خودت باشیول.. طونیباشھ ش_ 
 ...باشھ...اوھوم_

 بودکھ رفت سمت اتاق ازدهیساعت .. میر شام بخومی جمع کردم و رفتلشویوسا
 دهی دراورد و طاق باز خوابشرتشویمنم  ظرفارو جمع کردمو پشتش رفتم ت..خوابمون

  نشستم پشت... بود
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نگاش کردم کھ با لبخند دستاشو ب سمتم ..  و مشغول شونھ کردن موھام شدمشیزارایم
 دورم و دیچیاونم دستاشو پ... سرمو گزاشتم رو قلبش..پرواز کردم سمتش.. باز کرد

  اروم.. دیسرمو بوس
 

 حس یداری صبح تو خوابو بی نوازش موھام شد کھ چشام افتاد رو ھم دم دمامشغول
 کھ نتونستم چشامو باز کنم و دوباره ومدی اما انقد خوابم مدی بوسمویشونی پیکیکردم 
 ..دمیخواب

......................................................... 
 ... ھفتھ بعدھی

 ی  سعکنمی میتابی بیلی خدی دی وقتی ولرهی باھام تماس ؛بگتونستیقبال اصال نم   
 بود و از صبح پاشدم مشغول  ھر دوسھ روز باھام حرف بزنھ پنجشنبھکردیم
  ی حسابی شدم وقتیزکاریتم
 

 ناھار نکھی از کارم؛ بدون ای و راضمیشونی بھ پدمی رو برق انداختم دستمو کشخونھ
 کھ دی نکشھیبھ ثان.. بخورم  رفتم دوش گرفتمو با حولھ خودمو پرت کردم رو تخت

 ... خوابم برد
 دورو برم و نگاه جیگ.... دمی اومد از خواب پرکھیی بودم کھ با صدایداری خواب و بتو

 خونھ نبود از جام ی اخھ کسدمیاولش ترس.. ومدی اب بود کھ از حموم میصدا... کردم
  دنیپاشدم کھ باد

 
از ذوق ..  کمد دلم اروم گرفت لبخند زدم پس برگشتھ بودی جلوشی نظامیلباسا

.. نھ و مشغول غذا پختن شدم رفت لباس بپوسم باحولھ  رفتم تواشپزخوادمیاومدنش 
   بودم کھسادهیپشت گاز وا

 
 ... دور کمرم حلقھ شددستاش

 ... دلمزیسالم عز_
دستمو گزاشتم .. نیی پاختیری اب از موھاش می برگردوندم سمتش قطره ھاسرمو

 روگونش و لبخند زدم
 ...سالم_

 دی گردنمو اروم بوسری فرو کرد زسرشو
 ..دلم برات تنگ شده بود اھو_
  نشد کھ؟؟؟تی خوب بود؟؟؟طورتتی مامور؟؟؟یخوب..زمی عزنطوریمنم ھم_
  زل زد بھمنمی سمتش کھ صورتشو ببدمیچرخ 

 ...می من عالیتوکھ خوب.. زمیخوبم عز_ 
 ..لبخند زدم..زدی براش پر پر مدلم
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 شھی االن غذا حاضر منیبش_ 
 حولھ باز ی بھ خودم نگاه کردم باالنویی شد سرمو اوردم پارهی خنمی بھ قفسھ سنگاھش

 تو نمی چشمام و قفسھ سنیچشماش ب... زل زدم بھش..شده بود و بدنم مشخص بود 
  گردش

 
 منتظرش بزارم شترینخواستم ب.. دمیعشق و تمنا رو تو چشاش د.. ازین..خواھش..بود

ند چ...چشاشو بست..دستامو حلقھ کردم دور گردنش و بعد لبامو گزاشتم رو لباش 
 ..  حرکت موندیلحظھ ب

 
دستاشو ..  دور کمرشدمیچی باال و پاھامو پدمیخودمو کش...  حسم کنھخواستی مانگار

با .. زدینفس نفس م...  رفت سمت اتاق خوابی پام و ھمونجور عقب عقبریگزاشت ز
  پاش درو ھل دادو

 
 لباسشو باز کردم کھ پاشد ی دکمھ ھادمیبوسیھمونجور کھ م..  روتختمی پرت شدباھم

 دیبوس.. رونی بدی حرکت حولمو از تنم کشھینشست و لباسشو پرت کھ گوشھ اتاق و با 
   ودی و بوسدیو بوس

 
 ...بعد

............................. 
 نشست و بعد میشونی تو بغلش و بوسش رو پدمی کشزدی کھ نفس نفس مھمونجور

 : پر از عشقشیزمزمھ 
 ... از تو دارممویمن ھمھ زندگ..یممنونم کھ ارامش وجودم شد_ 

 ھی نفساش منظم شد اروم پاشدم رفتم سمت حموم یوقت....  زدم زود خوابش بردلبخند
تخت و دور زدم ... دمی بوسشویشونی روش و پدمی پتو رو کشرونیدوش گرفتمو اومدم ب

    خودمیو رفتم جا
 

 دستاشو دور کمرم حس کردم یشتھ بود کھ حلقھ  نگزقھی چند دقدمی بھش خوابپشت
 دمی گوشم شنریصداشو ز

 ... نجاستی اشھی جات تاھمبره؟؟؟؟توی تو خوابم میمگخ ب_ 
  خوابم بردی کدمی بعدانقد موھامو ناز کرد کھ نفھمو

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

 جون بودمو ی چم شده بود بدونمیمن..  نداشتمی خوبی روز بود کھ اصال حال جسمچند
 کھییاز غذاھا.. حالت تھوع داشتمی شده بود ھمش سستفیاعصابم بھ شدت ضع
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  عاشقشون بودم حالم بھم
 
 فی درست بخوابم بدنم ضعتونستمی درست غذا بخورم و نھ متونستمینھ م.. خوردیم

 نق زدمی غر مزدی نمی حرفچی ھیرفتارم با بارمانم عوض شده بودو طفل.. شده بود
   کوچولوھیتا ... زدمیم
 

 اما کردیخودشم  ھمش از رفتارام تعجب م... ھی گرری ززدمی مشدی ازم پرت محواسش
 و کردی فقط محبت مامیی و درجواب تند خوگفتی بھم نمیچی بازم ھشی ذاتیبا مھربون

  من شرمنده
 
 .. بودلیامروزتعط.شدمیم

 اعصاب داغون از ھیبا ..  نشده بودداری ب صبح اومد خونھ و ھنوز ازخوابی دمادم
 شدو داری نگزشت کھ از خواب بیلیخ..  شدمی کارزیخواب پاشدمو رفتم مشغول تم

   دست ونکھیبعد از
 

 : گفتی نشست بامھربونونیزی تلوی شست اومد پاصورتشو
 ؟؟یاری بیی استکان چاھی فقط برام شھیم.. خورمیصبحونھ نم.. غزالم_ 

 : شدمی عصبھوی چرا دونمی ازم خواھش کرده بود اما نمچارهیب
 اری خودت بی پاشو خودت برا؟یزی بریتونیمگھ خودت نم_ 
 گردش رفتم ی و با حرص بدون توجھ بھ چشانی دستمو پرت کردم زمی پارچھ بعد

 حس کردم دیچی پمینی غذا تو بی در قابلمھ رو باز کردم و بویوقت...  غذایسر قابلمھ 
  اتیھ تمام محتواالنھ ک

 
 دنیی دوی و عق زدم پشتم صدایی تو دست شودمییبا حالت دو دو.. ارمی باال بمعدمو

 اوردمی باال نممیچیشدھی تموم نمزدمی عق میھرچ..  شدییبارمان اومدو  وارد دستشو
  دستشو.. فقط اب بود

 
 دی پرسی رو کمرمو مشغول ماساژ دادن پشتم شد با نگرانگزاشت

  ؟؟؟ی شد؟؟؟مسمومی خوردیزی غزالھ ؟؟؟چیشدیچ_
 خوادی معدم مکردمیحس م.. اومدن جواب بدم دوباره عق زدم حالم اصال خوب نبودتا

 اشپزخونھ زیپشت م.. رونی اومدم بییکمکم کرد از دستشو.. رونیاز دھنم بزنھ ب
  ھینشوندم و رفت برام 

 
 : گفتیبا نگران.. اب اوردوانیل

 ..لمبخور حالت بھتر شھ گ_
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بھ زور .. مردمیداشتم م.. یی سمت دستشودمیی کردم کھ دوباره دوکی و بھ دھنم نزداب
 :بھش گفتم

 اری از لباساتو برام بیکی_ 
  و تعجب گفتی نگرانبا

 یشدی حالت انقد بده؟چیچرا زودتر نگفت..  دکترمی برزم؟؟؟پاشوی عزکاری چیخوایم_ 
 ھوی
 : دوباره گفتمی حال زاربا

 اری از لباساتو بیکی کنمیبارمان خواھش م_ 
 و نفس مینیلباسشو گرفتم جلو ب...  اورد داد دستمشوی بدون حرف رفتو بلوزمشکنباریا

 :کردی گرد نگام میاونم با چشا.. چند بار پشت سر ھم... دمیکش
    غزالھ؟؟؟؟ھی چھ کارنیا_
 با بغض گفتم...  چرا بغص کردمدونمینم
حالم اصال خوب .. می مدتھ عصبھی.. چمھدونمینم.. برهی منیاز ب تنت تھوعمو یبو_ 

 ...سین
بغلم کرد و  منو برد تو ..  واقعا حساس شده بودمختی قطره اشک از چشام رھی بعد

 : گفتیبا مھربون..اتاق رو تخت خوابوند
 .. دکترمی برارمی لباساتو االن مزمینگران نباش عز_ 

  گفتمیبالجباز..  اون حس سرکشم اومددوباره
 ..امینم_

  ناز کردصورتمو
 ی ھمش تو نگرانادیدلت م.. زنھی من ھمش نگرانتم ھمش دلم شورتو میایاگھ ن_ 

 باشم؟
 و لباسامو دی گونمو بوسکنمی مقاومت نمگھی ددی دیوقت..  گزاشت رو نقطھ ضعفمدست

  یسرمو بھ صندل..  شمنی ماشبعد دستمو گرفت و کمکم کرد سوار.. اورد تنم کرد
   دادم و چشاموھیتک
 

بھ صورت مھربونش . اروم تر شده بودم .. دیدستامو گرفتو پشت دستمو بوس.. بستم
ھمون .. سادی وامونی مطب دکتر خانوادگی بعد جلوکمی....لبخند زدم و حرکت کرد

   کھ خبریخانوم دکتر
 

... خلوت بود.. باالمیداد از پلھ ھا رفت ی من و دادو بعدش  سھ سال بھمون دلداریینازا
  از جاش بلند شدو لبخند زددنمونیخانوم دکتر باد...   بدون نوبت فرستادمون تویمنش

 ... سالم_
 زم؟؟؟ی عزیخوب..سالم غزالھ جون.. دادفریسالم اقا_
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 ی زل زد بھمو بامھربوننکشیاز پشت ع....  کردمو نشستمیتشکر.  زور لبخند زدمبھ
 گفت

  از دستم ساختس؟؟؟؟یچھ کمک_
 دادن حیبارمان شروع  کرد بھ توض..  حرف زدن نداشتمی کھ انقد حالم بد بود نامن
 داشت ادی وییزای چھی کردیاونم ھمونجور کھ بھ حرف بارمان گوش م... ممیعال

  حرفاشون کھ تموم.. کردیم
 

  دکتر رو بھ من گفتشد
 ؟؟؟ی شدودی پری بار کنی اخرزمیعز_

  حوصلھ جواب دادمیب.. ومدی نمادمی کردمی فکر میھرچ
 ..ادی نمادمی..دونمینم_

 دی پرسدوباره
 ؟؟ی داشتریتاخ..  فکر کنم گلمکمی_ 
  بودادی کھ زرمیتاخ
  دارمری ھفتس تاخ٣اره _ 

  زدلبخند
شک دارم ..  بودهمتی جز عالنامیا... یی اشتھایب.. جھیسرگ.. استفراغ.. حالت تھوع_ 

  اری برو بده جوابشم زود برام بی کنارشگاهی ازمانی  ھمسمینوی مشی ازماھیاما برات 
  کمکم کرد از جام پاشمبارمان

خون گرفتن و جواب دادنشون ...می شدشگاهی وارد ازماموی کردی دکتر خداحافظاز
 و  دوباره وارد مطب خانوم دکتر می و گرفتشیبرگھ ازما.. دی ساعت طول کشھی بایتقر
  ن برگھبارما.. میشد
 

 داد دستشو خودش کنارم نشست خانوم دکتر با دقت مشغول خوندن شد و شویازما
  بعد با لبخند گفتقھیدق,چند
 کھ دی کردیکی چھ ندینی ببدیبر..  رخ دادهی معجزات علم پزشکنی از بزرگتریکی_ 

 .. بھتون عطاکردهی پاداشنیخدا ھمچ
بعد ..  خندهری زد زدی مارو دی افھی قیدکتر وقت...  بھشمی با تعجب زل زددوتامون

 شمرده گفت
 دیشی بابا و مامان مدیدار.. گمی مکیتبر_ 
 
نگاھم کھ بھ .. نگاھم خورد بھ بارمانگھ؟؟ی دگفتی می چنیا...  زل زدم بھ دکترجیگ

 چطور ممکنھ اخھ؟؟ شھ؟؟یمگھ م... اونم بد تر از من بود..دھن بازش افتاد خندم گرفت
  چکدوممونیماھ
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 یصدا.. کردمی نمیریشگیانقد مطمعن بودم کھ تو رابطھ ھا پ.. می نداشتی بارورتقدر
 شوکھ گفت.. دمیاروم بارمانو شن

 .. خانوم دکتررممکنھیغ_
  درجوابش لبخند زد و گفتدکتر

... شھی ممکن میرممکنیاگھ خدا بخواد ھر غ..  پسر جونرممکنھی غرممکن؛؛یغ_
  ممکن شد ییاما بھ خواست  وقدرت اون باال..  ھا بودرممکنیعشق تو ھم جزو غ

   اون باالستکھیاون
 

 رممکنیپس ممکن کردنھ غ.. یکنی کھ فکرشو مھیزی تروبخشنده تر از اون چقدرتمند
 شکر گزار باش.. ستیھا اصال براش سخت ن

  حرکت موی شدنیسوار ماش..  رونی بمی از در زدی خدا حافظی کھ بمی بودجی گانقد
 االن من حاملھ ینی.. انگار ھنوز باورمون نشده بود.. میھر دوساکت بود.. میدکر

  بودم؟؟ چطور ممکن بود
 

..  شدو کمکم کرد تا وارد خونھ بشمادهی پنی بودم از ماشری تا خود خونھ درگاخھ؟؟
بارمانم رفت دست و صورتشو اب بزنھ ... دمیلباسامو عوض کردمو روتخت درازکش

   برگشت رویوقت
 

  گوشم گفتری بغلم کرد و زدوی لبخند بود کنارم دراز کشلباش
  ھستمی فسقلنیخودم نوکر تو و ا..  غمتونمینب.. من فدات بشم مامان کوچولو_ 

ناخوداگاه دستمو  گزاشتم رو شکمم رو بھ بارمان ..  اروم اروم مھمون لبام شدلبخند
 گفتم
  شھ؟یباورت م_ 
 دی شد رومو لبامو بوسخم
 شھی کم کم باورمون میول.. نھ_ 
  خنده گفتمبا

  کنمکاری چدونمی زدم کھ نمجانیانقد ھ_ 
 دی خندزیر

   براتستی خوب نجانیھ_ 
 میدیخندی میالک..  خندهری زمیزد.. می نگاه کردبھم
 بارمان؟؟؟_
  نشستمیشونی داغش رو پیلبا
 جونم؟؟_

  تنتھ؟ی بوارمی ویدونستیم_ 
  گفتجیگ
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 ؟؟؟ی چیعنی_
  زدملبخند

.. اری صبح گفتم لباستو بنی واسھ ھمشھی حالم بد نمکنمی تنتو حس می بوی وقتینی_ 
 دمی امروز دکتر گفت فھمدونستمیخودمم نم

  زد و گفتی مھربونلبخند
 ...نمیباتو خوشبخت تر...خوامی از خدا نمیچی ھگھی بشم دتیی اھوی چشایفدا_ 

 ریمامان کھ ھمون اول زد ز... باھامون مامانا و بای برداشت و زنگ زد براتلفنو
 دامن مونی بھ خوششتری اونا بی خوشحالکردی خالھ ھم ھمش خدارو شکر مھیگر
  ری بعد با ارامش غکمی..زد
 

  بھ خواب رفتممی تو اغوشش مرد مھربون زندگی وصفقابل
 ............................................................ 

 _  درست بخواب گل من؟ی خانومزم؟یعزاھوخوشگلھ؟    
.. کالفھ دستمو گزاشتم رو سرم و زل زدم بھش..  ازجام پاشدم تو تخت نشستمباحرص

 با نالھ گفتم
بابا تو چرا تا صبح . بارمان تورو بھ روح مرده و زندت بزار بخوابممم_ 
 ؟یییییخوابینم

  سرم بلند کردم رو بھ سقف گفتمبعد
 زارهی کنگفو کارش کھ نمی از بچھ نمی شبا بخوابم ازارهی کھ نمنی ازانیا..  خدااایا_ 

  پناه ببرم؟ی بھ کنای پروردگار دوعالم من از دست ایا.. روزا بخوابم
 ھمونجور منو خوابوند رو تخت و اروم سرشو دیخندی مزی رزی فقط رزدموی غر ممن

 گزاشت رو شکم برامدم نق زدم
 بھ ی وای ھمش بھ فکر شومدهی بچھ ننیھنوز ا.. یتو اصال منو دوس ندار.. ولم کن_ 

 ادی بنکھیحال ا
   گفتباخنده

 مگھ دکترت نگفت اصلت رو کار؟؟ی چخوامی موی فسقلنی من ای  تو نباشیاخھ قلقل_ 
 زمی عزیشی متیشکم نخواب برات ضرره؟؟؟ خودت اذ

  غنچھ کردمو گفتملبامو
 ....من قھرم..خوامینم_

 : و رو بھ شکمم گفتدی کشیپوف...  سرمو بھ حالت قھر ازش برگردوندمبعدم
. ی کردجادی ببن منو مامانت اختالف اومدهی ھنوز ننیبب. ی توعھ فسقلرهیھمش تقص_ 

  برو ب مامانت بگو من چقد دوسش دارمایب
 عروسک کنار تخت و برداشت و باخنده چسبوند بھ صورتم و باحالت بچگونھ بعد

 گفت
   دوزت دالھ ھاااای خھلیی بابا؛ینماما_ 
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  ادامھ دادیطونیباحالت ش...  کنمطنتی شخواستی ھنوز دلم میول..  گرفتھ بودخندم
  ارهی بی اجای ی داداشھی دست بھ کار شھ برام یی ماچ بده  تا باباھی بھ بابا ای بیمامان_ 

بعد بالشت کنار دستمو برداشتم کوبوندم تو .. طونشی شی گرد زل زدم بھ چشایباچشا
 ...مالجش

 اااایزنی می خاک برسری حرفانی بچم ازیبا اخرت باشھ جلو. تیتربیب_ 
  گفتدادی کھ پس سرشو ماساژ مھمونجور

 ...شمیاخرش من  از دست ضربات  تو عقب مونده م_ 
  گفتمباخنده

 وونھ؟؟؟؟ی دیاالن بنظرت سالم_ 
  چشمک زدو گفتطونیش..دیخند

 ..شیینھ خدا_
  رفت ھواغمی گاز محکم از لپم گرفت کھ جھی ھوا ی دوباره ببعد
  لپم درد گرفتیییییییا.. کشمتیبخدا اخرش خودم م...ییییییییییییییییییییییییوحش_

 بود و مانمی زاکینزد...  رفتمنھی سمت ای و  بھ سختنییاز تخت اومدم پا.. دیخندی مفقط
دستمو گرفتم بھ ... زاشتیبارمانم ھمش سر بھ سرم م..  ده بودم شنی سنگیحساب

   جلوسادمیکمرمو  وا
 
 ی واقعی بھ معناینی ازحد معمول جلو اومده بود شتریب.. زل زدم بھ شکمم... نھیا

...  ھی چتشی جنسمی بدونمیخودمون نخواست.. اروم نازش کردم...گردو قلمبھ شده بودم
  خواستی دلمون مشتریب
 

.. بالبخند بھم زل زده بود..  پسرهگفتمیمن م.. دخترهگفتیبارمان کھ م..می بزنحدس
 تنمو شرتیاروم ت...  ازاد بود برداشتمیلی کھ خمویرفتم سر کمدلباسم و تاپ باردار

    و تا خواستمرونیاوردم ب
 

 دوی بپوشم دستاش دور شکمم حلقھ شد سرمو چرخوندم سمتش اروم لبمو بوستاپمو
 گفت

 نمتی روز تو حالت ببھیوم بود ارز_ 
  گفتطنتی باشھوی...  زدملبخند

  مامان کوچوولووورهی دلم غنج میری مث پنگوعن راه میوقت_ 
 ی باھات اشتیزاریخودت نم..  پنگوعنم؟؟اصن برو گمشوھیمن شب.. زنمتاااایبخدا م_ 
 شم

 دی تاپم رو شکم قلمبو بوسدنی کشنیی لباسمو تنم کرد و قبل پاباخنده
  کھکنمی چقد عشق میدونی نمتمینطوری ایعاشق راه رفتنا_ 
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 کھ چپ چپ نگاش دی زنگ خورد اروم دماغمو کششی جوابشو بدم کھ گوشاومدم
ستاد زنگ زدن  وگرنھ ,احتماال باز از..  جواب بدهشوی بعد رفت گوشدیکردموخند

   وقت شب مرضنی اچکسیھ
 

ھنوز بھ .. انداختم و  رفتم سمت تختشونھ ھامو باال ..  مردمی زنگ بزنھ برانداره
دستمو گزاشتم رو شکمم چند ...  و حس کردمی درد وحشتناکھوی بودم کھ دهیتخت نرس
  دمی کشقیتا نفس عم

 
 تفاوت باشم دراز ی کردم بی سعومدی سراغم مری نفس گی چند روزه ھمش دردانیا

 غیدجیچیتو دلم پ کھ ی بکشم  از شدت دردقی عمی و تا خواستم دوباره نفسادمیکش
  دنیی دوی صدادمیکش
 

  اومد باال سرمعیسر...  و بعد در اتاق محکم باز شداومد
 ؟یحالت بده؟درد دار.. شدهی چزمیعز... زمیعز_ 
مثھ .  دست خودم نبودغامی کنترل جگھی اومدم جواب بدم دوباره دردم شروع شد و دتا

بغلم ..  دورم و شالممم ول انداخت سرمدیچی مانتوموپعیسر.. دمیچیپیمار بھ خودم م
  کردو بھ حالت دو  از

 
 .. دستشو داد عقب..  خوابوندنی اروم منو پشت ماشرونی زد بخونھ

 ... دشد بھ دستم چنگ بزنایھروقت دردت ز_
 جادی خراش رو دستاش اھی وفتادی درد بھ جونم منی گزاشتم تو دستش و ھربار ادستمو

 دیی شده بودم دوباره بغلم کردو دوحالی از درد بگھی نگھ داشت دمارستانی جلو بشدیم
  ی بانگرانرشیسمت پذ

 
 گفت

  خانومم حالش بده_ 
 درد نی نفرو صدا زد و پشتش منو روتخت خوابوندن تو عمرم ھمچھی عی سرپرستار

تخت و حرکت دادن ...  عرق شده بودسی تجربھ نکرده بودم تمام بدنم خویوحشتناک
  سمت اتاق عمل و دستام

 
  دستاش جدا شداز
 غی و جغی و جغیج

 ی چند ساعت بود کھ تو اتاق بودم صدادونمینم..کردی بودم گلوم درد مدهی کشغی جانقد
 دمیشنیدکتر و پرستارا م

 ادی بکی دکتر کشدیزنگ بزن..  کنھمانی زایعی طبتونھینم.. دوتان_ 
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  گفتشونیکی
 ان؟؟؟ی بیچطور..رفتن مسافرت..ستنین_
   گفتی عصبشونیکی

 وفتھی جون سھ تاشون بھ خطر ممیری اگھ زودتر بچھ رو نگستن؟ی نی چینی_
 دمونیام. میکنی ماتالشمونو مکشھیتا برسن دوساعت طول م. من زنگ زدم براشون_ 

  بخدا
 و خودمو زدمی مغیج...  از پرستارا دستامو نگھ داشتن و دکتر ماما مشغول شددوتا

ماما کالفھ ... شھی روحم داره از تنم جدا مکردمیاحساس م.. کوبوندمیمحکم بھ تخت م
  اومد باالسرم با

 
 :  گفتیمھربون

 چکدومتونی ھخوامی من نمکنمیخواھش م. ستی ننییسر جفت پا..  تالش کنکمی_ 
  دینیب بیبیاس

 یبازم صدا.  باشھینی سرمو تکون دادم کھ ی بھ سختنحالی اصال خوب نبود بااحالم
 دمیماما روشن

 .. توادی شوھرش بدیبگ_
 سردمو تو دستاش ی سرم دستای نگزشت کھ بارمان اومد باالیلی مشغول شد خدوباره

 عرق از ی قطره ھاومدی زل زد بھم نفسم از شدت درد باال نمیگرفت و بانگران
  صورتم سر

 
 حالی  بدموی کشیغی و حس کردم جی درد وحشتناکھوی اما شدی چدونمینم..خوردیم

 اومد باال یدکتر بانگران.. شد, بچھ بلندھی گری من صداغیوھمزمان باج. چشامو بستم
  یسرم بھوش بودم اما نا

 
 ..اروم چند بار زد تو صورتم..  دادن نداشتمجواب

   موندهیکیھنوز . نخواب..  چشاتو باز کن.. کنمیواھش مخ.. زمیعز.. نخواب_ 
  لب گفتری چشامو باز کردم کھ دکتر لبخند زد و زحالی تر شد بدی ضرباتش  شدشدت

  موندهگھی دیکی.. گھی بار دھی گھی بار دھی..خدارو شکر_ 
  گفتمی سختب
 نم..تو..ی..نم...گھی..د_ 

  گوشم گفتری خم شد زرونی نفسشو با شدت داد ببارمان
 گھی بار دھی.. مونیبخاطر زندگ.. کنمیخواھش م...گھی بار دھیفقط .. بخاطر من_ 

 تالشتو بکن
 یغیچنان ج..دوباره ھمون درد وحشتناک سراغم اومد..  گزاشت رو دستشدستمو

 نوزاد ھی گریبھ دستش چنگ انداختم و صدا.. کھ حس کردم حنجرم زخم شددمیکش
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  بھ نفس زدن... دیچی پیبعد
 

    گوشم زمزمھ کردری بارمان بودزیلبخند رو لبا..  بودمافتاده
   خانوممیخستھ نباش_ 

  نتونستم تحمل کنمو از حال رفتمگھی نشست دسمی خھیشونی رو پبعدبوسش
................................................ 

 یچشام تو چشا..  باز کردم رو سرم  اروم چشاموی بود بانوازش دستی کدونمینم
  لبخند زدمکردبادردیتمام تنم درد م..مھربونھ مامانم گره خورد 

  مادر؟؟؟؟یخوب_
 چطوره؟؟؟؟..بچھ..بمم...خو_

 ..دی خندمامان
 پسر کاکل ھی.. کھ دوتا باشنزدمیبا اون شکم قلبمت  حدس م..بگو بچھ ھا..بچھ نھ_

 ..ی دختر لپ قرمزھی...یزر
  زدملبخند

 بھ؟..خو..شون..حال_ 
 ارتشونی حالت بھتر شھ خالت رفت بکمی.. اره مادر خوبن_ 
 بارمان کو؟؟؟_

  خون ازت رفتھیلیخ. ی بشتی تقودی بارهیفرستادمش برات غذا بگ_ 
.. در..دستم .. ھم از..  دفعھنیا..شم..ام   حاملھ..بخو... غلط بکنم.. گھید_ 

 ..دمید..ومرگ..دادم. جون..د..بو..وحشتناک...رفت
 دی بوسمویشونی پاروم

 ...خدا براتون حفظشون کنھ.. مادراستی پاری بھشت زگنی کھ مستی نیالک_
  زدملبخند

 ...انشاال_
 لیمھتا وسھ.. می محمد ومربی بھ در خوردو بابا عمو بارمان؛ پشتشون بھ ترتیتق

  وفاطمھ  وارد شدندیمھردادو سوگل عل
 زمی عزگمی مکیتبر_ مھتا

 از جام پا شدم ی سختبھ
 ..فدات...گلم..یمرس_

 پرستار بچھ ھارو اورد   اتاقو خلوت  کردن تا ی گفتنو وقتکی تک اومدن تبرتک
  بارمان با لبخندنگام.. بدمریبھشون ش

 خوردن اون موقع  بود کھ ری شروع کرد بھ شیوقت.. پرستارپسرم اورد جلو..کردیم 
 ..تازه خوابش بردکھ دخترمو دادن دستم..ھی مادر بودن چھ حس معرکھ ادمیفھم
  گزاشتھ؟ی دلم اسمشونو چزیعز_ 

  زدملبخند
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 ..دخترمونم تو انتخاب کن..پسرمون ارمان_ 
 دیخند
  غزلزارمیاسمشو م.. دخترم مثھ مامانشھ_ 
 چقد بھ نشیسرموچسبوندبھ س. اومد سمتمدنی بچھ ھا خوابی وقتدشی اروم بوسبعد

 : داشتمازیمحبتش ن
 ؟ی درد ندار؟یخوب_ 

  زدملبخند
 رهی مادمی دردا یشمیتوکھ پ_ 
 ردمی بچھ رو مدی قیشی متی انقد اذدونستمیاگھ م_ 

  گزاشتم رو لباشانگشتمو
 دی ارزی حرفونزن ثمره  عشقمونھ بھ عذابش منیا.ششیھ_ 
 ی ھی گری صداھویسرشو اورد جلو وخواست منو ببوسھ کھ .. زد تو چشام و بعدزل

 دعقبیاونم باخنده کش.. خندم گرفت..دوتاشون بلند شد 
 تو ای فسقلنی از دست ادی بھ بعد بانی ازگھی مامانشون؟؟؟؟دمی کردی چھ غلطیدید_

 ..  باشممیتحر
 : گوشش گفتمری  اروم زکردمی کھ بچھ ھارو اروم مھمونجور

دم تو انقد بع...شھی پادشاه نمھی شامل چوقتی ھمیتحر...ی وجودمنیتو فاتح سرزم_
 ... تختالتیخ..یدی نممی کھ اصال بھ خودت تحرادهیروت ز

 ... وسرشو اروم تکون داددی خندزی چشمک زدم کھ رھی حرفم براش پشت
 ............. 

لبخند ..  معصومشون تو خواب نگاه کردمیبھ چھره ..  دوتاشونو خوابوندمی بدبختبا
بارمان طاق باز ... رونیپتو رو دادم تنشونو از اتاقشون اومدم ب..  اومد رو لبام

  ی حسابطنتمی بود شدهیخواب
 

اونم اروم شروع کرد ..  و  سرمو گزاشتم رو قلبشدمی کرد رفتم کنارش دراز کشگل
 ی دوتا وروجک کشتنیاز بس با اسرکار اومده بود و ,تازه از..ب ناز کردن موھام

   ھالک شدگھیگرفتھ بود د
 

  صداش زدماروم
 بارمان_ 

  گفتخوابالو
 ھومممم_

  صداش زدمدوباره
 بارماااااااااااااااااااااان؟؟؟_
 جااااااااااااااانمممممممم؟؟_
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  گفتمطونیش
 ...برهی خوابم نمگماااااا؛منیم_
  دو رگھ از خواب گفتی صدابا
 ... بچھگھی بخواب دریبگ..موھاتم کھ ناز کردم.. بمھسرت کھ رو قل_
 ..برهینچ خوابم نم_
 : بستھ گفتی چشابا
 ..اصال فکرشم نکن_

 دمی پرسباتعجب
  رو؟؟؟یفکر چ_

 .. کھ تو اون سر کوچولوتھیھمون_ 
  زدمنق
 خواممممممممممیم _

  گفتخوابالو
  برم سرکاردیفردا با.. نکنیطونی بخواب شریبگ_ 
  گفتمگردوندموی قھر رومو بر مبا
 ..باشھ_

  و گفتدی کشیپوف
  کوچولوی بوس بازھیفقط ...باشھ حاال _ 
  حالت قھر سرمو از رو قلبش برداشتمو گفتمبا

 گھی دخوامینم_ 
  زورچرخوندتم سمت خودشبھ
  ؟سیمگھ دست تو توئھ ؟ چرا سرت رو قلبم ن_
 ... بزارمخوامینم_
خندم گرفتھ بود و بھ زور خودمو ..  شدهی کردکھ کھ انگار عصبانی طورافشویق

  کھ نخندمکردمیکنترل م
 کھ باش ،دفعھ آخرتھ موقع خواب از بغلم جدا یقھر.... برگرد سرجااااات زوووووود_
  ،اااایشیم

  گفتمباخنده
 اوھووومممم_

  خندش گرفتخودشم
 حاال بخواب_

  کوچولو کھی بوس بازھی یعھ گفت_ 
  گفتطنتیباش
 ؟؟؟یستیمگھ قھر ن_

  ااایکنی دفعھ آخرتھ منو موقع خواب بوس نمیقھرم باشم قھرم باش_ 
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 ... خندهری ززد
  چشم قربونت برم من_ 

 کھ گزشت اروم کمی چقد عاشق محبت کردنش بودم دنمی شروع کرد ب بوسدیچرخ
 :گفت

  شمالمیری گرفتم می مرخصدیفردا اماده ش_ 
  ھوادمی پرباذوق

 ؟؟؟یگیراست م_
 ..دی و خنددی کشدماغمو

 ...اره اھو_ 
  با غر گفتممالوندمی کھ دماغمو مھمونجور

  دماغم کنده شد؟؟؟ی ابراز احساسات کنیتونی نمزادیمث ادم_ 
 ؟ی داریمشکل.. یمالھ خودم_ 
  حرص گفتمبا
 شما راحت باش..  نھ واال_

  تو بغلشدمی محکم کشباخنده
  فردا اخراجم کنن؟؟یخوایم..  دخترهبخواب.. من راحتم اھو_ 

 :خابالو گفتم... شروع کرد ب نازکردن سرماروم
 ..غلط کردن_
 .... بعد چشام افتاد روھمو

..................................................... 
 تپلش اومد ی چاقالوشو پاھای کھ آرمان با اون لپاکردمی جمع ملشونویکالفھ داشتم وسا 

 : کنون اومد بغلمی تاتیتمامو براش باز کردمو  تاتسمتم دس
 یممن_

  فشاردمش بھ خودممحکم
  گفتنتی ممنیمن فدا.. یجووووونھ ممن_ 
  نتن لوسھی با دخمل خالھ زھال بازگھی میی بابایممن_ 
 گھی دی گوش بدویی حرف بادیخب با_ 

 دلم غنج رفت براش.. تپلشو گزاشت تو دھنشانگشت
  کلدن مجبولم نازشو بچشمی بال بازیخب من دوسش دالم ول_ 

 : گفتمباخنده
 خوب؟؟؟؟..اوھوم_

  خاروندو گفتکلشو
  ناز دخمال رو نچشگھی مییبابا_ 
..  اخھگھی ب بچھ مھی چزای چنیا..  فقطنمشی بارمانو ببنیمن ا.. تر خندم گرفتبد
 وونھید
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 ....عجب_
 یییییییییییییییممن_
 ؟؟؟یجونھ ممن_

 یلی بازوھاشو ھرشب گاز بگذالھی و مچشھی ناز تولو مشھی ھمییپس چال بابا_ 
   من من گفتمدونھ؟؟؟بای از کجا مزاروی چنی ای فسقلنیا..  گرد شدچشام

 ...یخوب چون من خانومشم مامان...خوب_
 گھی دچھی خب دخمل خالھ زھال ھم بعدا خانومم میممن_ 
 :با حرص گفتم..رونی بزدی نمشتری چشام بگھید

  ادبببب؟؟؟ی بنقدیاخھھھھ بچھ ا_ 
  بودزونی دھنش از لپش اواب
 دددددی ببشیممن_ 

  گفتمبااخم
  روشن کنھفتوی تکلادی تابابات بینیشی منجایھم_ 
 ..ییییییییییییییییییممن_
 سسسسیھ_

  با خودم شروع کردم بھ غر زدنبعد
 چونمی گوششو بپدی باینی.گھی دادی در می خوب معلومھ بچھ چشھیبابا کھ اون م_ 
  بھ ارمان گفتمرو
 چونمیپی گوش تو و باباتو باھم مادیبزار بابات ب_ 
 زدی مغی جاش بلند شدو تند تند رفت تو سمت اتاق ھمونجور جاز
 ددددددددی ببشیییییییممن_

بھ دو ..  برابراصل بارمانھیاخالقاشون کپ... بھ من نرفتھشونیچی ھیعنی.. گرفت خندم
  در اومده بودگھی دغمیج...  اومد بغلمی شکالتی کھ غزل با لب و لوچھ دی نکشقھیدق
  کنممممممکاریاخھ من ازدست شماھا چ…  با خودتی کردکآری چنی ببیوآآآ_ 
 ؟یممن....  کنم خو اوجوآلت دوز دالمتآریا چ_

  زبونش بشم منیفدا
 ..جون مامان_

  خاروندو گفتچشاشو
 یگی نمیی بگم بھ بآبآیزی شھی_

 ..بگو..نھ نفس مامان _ 
 تو گوشم گفت.. انھی بگھ گرفتی ممیانگار داشت تصم..  فکر کردکمی

  تونھی مھی گلشھی ناالحت ماااایبش نگ..  از بآبآ دوز دآلمَشتلیمن اوجوآلتو ب_ 
 محکم بھ خودم فشارش دادمو باخنده گفتم..  بخورمشخواستیدلم م...  خداااااا یا

 ؟؟ی دوست دارشتریاز بابات بإ چرا؟ شکالتو _
  غنچھ کردو گفتلباشو
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 _    تولشھتونمی کھ بوچ مویی بآبآنھیلیُ اجوآلت ش؟؟؟یدونی اخھ می مآمآنآلھ
 دمیخند

 ..طونی شیا_
 ؟ی دوز ندالنیلی تو شیممن_ 
 

  زدملبخند
  ترشمھیزای من عآشق چینھ مآمآن_ 
  ب خودش گرفت و گفتی متفکر ی افھیق

 _! ؟؟؟یتونی بوچ موییَ ھمش بآبآنیَ بالھمپس
   دوتا با خنده گفتمنی ابرو برامون نموندجلو اینی...  خندهری ززدم
 طونای وقت خوابھ شمیبر_ 

 اومد غزل ی کدمینفھم... بارمان با لبخند خاصش زل زد بھمدمی کھ بلند کردم دسرمو
منم رفتم سمتشو ..  بغلشدیی دودی باباشو شنیچھار دستو پا رفت بغلش و ارمانم تا صدا

 دمیگونشو بوس
 ....یخستھ نباش_ 
 .. خانوممیسالمت باش_ 
  بھ بچھ ھا گفتمرو
 ...وقت خوابھ_

 اومدم تو دنی خوابیپشتشون رفتمو وقت..  تو اتاقدنیی دودنی باباشونو بوسدوتاشون
م حلقھ  دستاش از پشت دورھویداخل کھ شدم .. اما بارمان تو اتاق نبود... اتاق خودمون

  دستامو گزاشتم.. شد
 

 :دمی گوشم شنری دستش زمزمشو زرو
 ؟ی ترشیزایپس عاشق چ_ 
  سمتشدمیبالبخند چرخ..  گرفتکی گاز کوچھی از اللھ گوشم بعد
 ...عاشق توام_

بلندم کردو گزاشتم ..دستامو دور گردنش حلقھ کردم.. دمی بغلم کرد  و اروم بوسمحکم
 ....رونوی بدیلباسو از تنم کش..روتخت

............................................ 
 دمی لپشو بوسزدیقلبش تند تند م.. نشی زنون سرمو گزاشتم رو سنفس

 ...دوستت دارم_
 .. بستھ بودچشاشو

 ... اھوشتریمن ب_
 لی وسادمی درونی اومدم بی کھ اروم تر شد بلند شدم رفتم حموم دوش گرفتم وقتکمی

 بھ سمت شمال می شدنی سوار ماشدمویمنم لباس بچھ ھا رو پوش.. نھیاماده تو ماش
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  قرار بود.. میحرکت کرد
 

 از ما نای باباامیدی غروب بود کھ رس٥ بایساعت تقر... مینی ھمونجا ببناروی امامان
مامان و .. بچھ ھا خواب بودن.. می جابھ جا کردالی تو ولویوسا..  بودندهیزودتر رس

  خالھ ھرکدومشونو از
 

با تمام وجودم ...دمی موجا رو شنیصدا..  گرفتن و سمت اتاق حرکت کردنبغلمون
 ..ازتھ دل.. لبخند زدم

 
 
اونم ..بھش نگاه کردم..  بودو خواستمرممکنی کھ غی از خدا عشقنجای ھمی روزھی

دستشو سمتم دراز کرد دستامو ... میکردی فکر مزی چھیانگار ھردومون بھ .. لبخند زد
  دستشو ازگزاشتم تو 

 
 یی شده بود و قرص کامل ماه تو اسمون  خودنماکیھوا تار... رونی بمی زدالیو
حس نوازش موج .می برھنھ کنار ساحل قدم زدی با پامویکفشامونو در اورد...کردیم

  ی رو پاھام فوق العاده اایدر
 

 ھم درد و یھمونجا کھ برا.. یشگی بھ ھمون تختھ سنگ ھممیدی کھ رسمیانقد رفت.. بود
دستاش دورم حلقھ شد ..  بودمونی کھ شاھد خنده و گریھمون تختھ سنگ... میکردیدل م

  یباد موھامو بھ باز
 

لبخند ... چشما بودنی داشتن ھمیخوشبخت... رنگ شبشیزل زدم بھ چشا..  بودگرفتھ
 شویشونیپ...  ارومش رولبام نشستیسرشو کج کردو بعد بوسھ ...لبخند زدم..زد

 .. میشونی بھ پچسبوند
 

 ی با غم تو اغوشش بودم؛حاال از خوشبختنجای روز اھی..  تکرار شدخیتار
 تو یزی چچی کھ با ھیعشق... بودمرممکنی عشق غھی ونی کھ مدی ایخوشبخت...زمیلبر
   عوضایدن
 
 اروممون کنار ساحل یو بعد زمزمھ ھا...نگاھمون بھم گره خورد...کردمشینم

 : رقم زدمونوی زنگی صحنھ نیقشنگتر
 رمی کھ باغمت درگیمن ھنوز وقت_ 

 رمی مای سمت دربندم؛ی مچشامو
 زمیری اوارم کھ روخودم ممثھ
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 زمیی من فقط پام؛ی تقونی اتاتھ
  منو تو توساحل؛ینی" رممکنیغ"

  ماه کاملری ھم بودن زعاشق
 ی تو برام دلتنگ؛ینی ممکن ریغ
 ی اھنگنی کھ؛ توھمیفھمی مینی

  باتوشمی ساحل تنھا غرق میتو
 اتوی دری چشام برگردون چشابھ
 ی برگرددی دوستت دارم توبایلیخ

 ی ممکن کردری غاھاموی روتوکھ
  منو تو توساحل؛ینی" رممکنیغ

  ماه کاملری ھم بودن زعاشق
 ی تو برام دلتنگ؛ینی ممکن ریغ
 .....ی اھنگنی کھ؛ توھمیفھمی مینی
 
 

نام .. استی روح بزرگی کھ دارایکس..فرد قابل احترام..ستھی وشاقیانسان ال:بارمان
 .. درشاھنامھیودالور..یرانی الیاص

 
 ... خوبمی بھ دوستاسالم

 خودتون ی بھ بزرگراداشوینقصاش و ا..اشی بداشی رمان من بود خوبنی رمان اولنیا 
 .. کردن ممنونممی ھمراھنی کھ بھ صورت انالیی کسایاز ھمھ .. دیببخش

 رمان  شیرای کھ کار وزمی عزینایاتر..  دوستمھنی مخصوص بھترمی تشکر اصلو
 دوسش دارم یلیخ... اون بوجود اومدیطنتای رمانم بھ خاطر شی اصلدهیا.. بااون بود

  وانشاال ھرجا کھ ھست
 

 ...  وتندرست و موفق باشھسالمت
 یتا رمان بعد.. دوستتون دارم... کنمی دومم انشاال از اواسط تابستون شروع مرمان

 ...خدانگھدارتون
  چنان کن سرانجام کارایخدا
 .. وما رستگاری خشنود باشتو

١٦/٣/١٣٩٥ 
٢١:٠٠ 

***ghazaleeMAH*** 
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